บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
จากปัญหาภาวะขาดแคลนแรงงาน และการก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ของประเทศไทยในปัจจุบัน
รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผู้สูงอายุหรือแรงงาน
ที่ได้เกษียณอายุแล้วกลับเข้าสู่ระบบแรงงาน เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตอันเป็นพื้นฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ขณะเดี ย วกั น ยั ง เป็ น การเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชากร และแก้ ไ ขปั ญ หาภาวะขาดแคลนแรงงาน
โดยการพึ่งพาแรงงานต่า งด้าวซึ่งอาจน าปั ญหาอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง เช่น ปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย เป็นต้น
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกากับ ดูแล ให้แรงงานได้รับ
การคุ้มครองแรงงานตามสิทธิที่ควรจะได้รั บ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความตระหนักถึงความคาดหวังของ
สาธารณชน จึงมีนโยบายและมาตรการในการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานสูงอายุ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายของรั ฐ บาล และแผนปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงาน ในการกากับ ดู แล ให้ แ รงงานสู งอายุ ได้ รับ สิ ท ธิ
ประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามกฎหมายแรงงาน ดังนั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญของแรงงานสูงอายุ ที่มักถูกกดดันให้ ลาออก โดยการที่นายจ้างให้ ลูกจ้างทางานจนกระทั่ง
ไม่สามารถทางานได้จากปัญหาสุขภาพหรือปัญหาอื่น ๆ เมื่อลูกจ้างชราภาพ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการจ่ายเงิน
ค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทาให้ลูกจ้างเสียประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะลูกจ้างที่ทางานมาเป็นเวลานานเกินกว่า 10 ปี จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
(ฉบั บที่ 6) พ.ศ. 2560 เพื่อมุ่งเน้ น การคุ้มครองแรงงานสูงอายุให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายมากขึ้น
โดยเฉพาะในกรณีของการเกษียณอายุซึ่งในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 – 5 มิได้กาหนดไว้ และยังรวมไปถึงกรณีการกาหนดค่าจ้างให้แก่แรงงานบางกลุ่มซึ่งมีความแตกต่างกันด้วย
กองคุ้มครองแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจด้านคุ้มครองแรงงาน จึงได้ดาเนินการ
จัดทาแผนการจัดการความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง “การคุ้มครองแรงงาน
กรณีการเกษียณอายุ” โดยคณะทางานการจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน จึงได้รวบรวบเอกสารเกี่ยวกับ
กฎหมาย และระเบี ย บต่ า ง ๆ จั ด ท าเป็ น เอกสารองค์ ค วามรู้ ด้ า นคุ้ ม ครองแรงงาน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงาน ให้ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒ นากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิธีคิด วิธีปฏิบัติงานของพนักงานตรวจ
แรงงานให้สามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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บทที่ 2
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ กรณีการเกษียณอายุ
พนั ก งานตรวจแรงงาน ในฐานะผู้ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายคุ้ ม ครองแรงงานจ าเป็ น จะต้ อ งมี ค วามรู้
และความเข้าใจกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่อง “กรณีการเกษียณอายุ” ประกอบด้วย เนื่องจากกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
เป็นเครื่องมือของพนักงานตรวจแรงงานในการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด ตลอดจนควรมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถแนะนาผู้ใช้บริการ ได้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้รับทราบสิทธิและหน้าที่ของตน ดังนั้น พนักงานตรวจแรงงานต้องมีความรู้ และความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย
ดังกล่าว
2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส าหรั บ กรณี เ กษี ย ณอายุ ได้ มี ก ารเพิ่ ม เติ ม ลงไป ตามมาตรา 118/1 และมาตรา 144
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ดังนี้
มาตรา 118/1 การเกษีย ณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือตามที่นายจ้างกาหนดไว้
ให้ถอื ว่าเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา 118 วรรคสอง
ในกรณีที่มิได้มีการตกลงหรือกาหนดการเกษียณอายุไว้ หรือมีการตกลงหรือกาหนดการเกษียณอายุไว้
เกิน กว่าหกสิบปี ให้ ลูกจ้างที่มีอายุ ครบหกสิ บปีขึ้นไปมีสิ ทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้โดยให้ แสดงเจตนา
ต่อนายจ้างและให้มีผลเมื่อครบสามสิบวันนับแต่วันแสดงเจตนา และให้นายจ้า งจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง
ที่เกษียณอายุนั้น ตามมาตรา 118 วรรคหนึ่ง
1
มาตรา 144 นายจ้ า งผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(1)2 มาตรา 10 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา
39/1 มาตรา 40 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 61 มาตรา 62
มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 67 มาตรา 70 มาตรา 71 มาตรา 72 มาตรา 76 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง มาตรา
118 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 118/1 วรรคสอง
ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จึงได้นาเสนอเรื่องการกาหนดค่าจ้างเฉพาะกลุ่ม ซึ่งได้ครอบคลุมถึงแรงงานผู้สูงอายุ ที่ต้องการทางานหลั ง

1
2

มาตรา 144 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
มาตรา 144 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
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เกษียณอายุแล้ว ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงได้รับอย่างเป็นธรรม โดยตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 บัญญัติไว้ว่า
มาตรา 873 ในการพิจารณากาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษาและพิจารณา
ข้อเท็จ จริ งเกี่ย วกับ อัตราค่าจ้ างที่ลู กจ้ างได้รับอยู่ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นโดยคานึงถึงดัช นีค่าครองชีพ
อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้าและบริการ ความสามารถของธุรกิจ
ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
การพิจารณากาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าจะกาหนดให้ใช้เฉพาะกิจการ งานหรือสาขาอาชีพประเภทใด
เพียงใด ในท้องถิ่นใดก็ได้
เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงานสาหรับลูกจ้างบางกลุ่ มหรือบางประเภท
คณะกรรมการค่าจ้างอาจพิจารณากาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าที่แตกต่างจากที่พิจารณากาหนดในวรรคสอง
เพื่อใช้สาหรับลูกจ้างกลุ่มนั้นหรือประเภทนั้นในกิจการ งานหรือสาขาอาชีพประเภทใด เพียงใดในท้องถิ่นใด
ก็ได้ ทั้งนี้ ค่าจ้างดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าที่คณะกรรมการค่าจ้างกาหนดตามวรรคสอง
ในการพิจารณากาหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษาและพิจารณา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในแต่ละอาชีพตามมาตรฐานฝีมือที่กาหนดไว้ โดยวัดค่าทักษะ
ฝีมือ ความรู้ และความสามารถ แต่ต้องไม่ต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าที่คณะกรรมการค่าจ้างกาหนด
2.2 กฎหมายแรงงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 334 ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน
ฯลฯ
มาตรา 46 ให้ รั ฐ บาล นายจ้ าง และผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา 33 ออกเงิ น สบทบเข้ า กองทุ น
เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีป ระสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณี
คลอดบุตร ฝ่ายละเท่ากันตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัตินี้
ให้ รั ฐ บาล นายจ้ าง และผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา 33 ออกเงิน สบทบเข้ า กองทุ นเพื่ อ การจ่ า ย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงานตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ

3
4

มาตรา 87 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
มาตรา 33 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
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มาตรา 54 ผู้ประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา 73 มีสิทธิได้รับ ประโยชน์ทดแทนจากกองทุน
ดังต่อไปนี้
(1) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
(2) ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
(3) ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
(4) ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย
(5) ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
(6) ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
(7) ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ยกเว้นผู้ประกันตนตาม มาตรา 39
มาตรา 55 ในกรณีที่นายจ้างได้จัดสวัสดิการเกี่ยวกับกรณีประสบ อันตรายหรือเจ็ บป่วย หรือกรณี
ทุพพลภาพ หรือกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทางาน หรือกรณีคลอดบุตร หรือกรณีสงเคราะห์บุตร หรือกรณี
ชราภาพ หรือ กรณีว่างงาน ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33
ที่เข้าทางานก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคั บ ถ้าสวัสดิการนั้นมีกรณีใดที่จ่ายในอัตราสู งกว่าประโยชน์
ทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ นายจ้างนั้นนาระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน สัญญาจ้างแรงงานหรือ
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งกาหนดสวัสดิการที่ว่านั้นมาแสดงต่อคณะกรรมการเพื่อขอลดส่วนอัตราเงิน
สมทบในประเภทประโยชน์ทดแทนที่ นายจ้างได้จัดสวัสดิการให้แล้วจากอัตราเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและ
นายจ้างนั้น ต้องจ่ายเข้ากองทุนตามมาตรา 46 และให้นายจ้างใช้อัตราเงินสมทบในส่วน ที่เหลือภายหลังคิด
ส่วนลดดังกล่าวแล้วมาคานวณเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตน และเงินสมทบในส่วนของนายจ้างที่ยังมี
หน้าที่ต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการจ่าย ประโยชน์ทดแทนในส่วนอื่นต่อไป
ฯลฯ
มาตรา 765 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพต่อเมื่อผู้ประกันตนได้
จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเดือน ไม่ว่าระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนจะติดต่อกัน
หรือไม่ก็ตาม
มาตรา 776 ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ ได้แก่
(1) เงินเลี้ยงชีพรายเดือน เรียกว่า เงินบานาญชราภาพ หรือ
(2) เงินบาเหน็จที่จ่ายให้ครั้งเดียว เรียกว่า เงินบาเหน็จชราภาพ
ฯลฯ
มาตรา 77 ทวิ7 ในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนให้มี
สิทธิได้รับเงินบานาญชราภาพตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่อายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ เว้นแต่เมื่อมีอายุครบห้า
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สิบห้าปีบริบูรณ์และความเป็นผู้ประกันตนยังไม่สิ้นสุดลงตามมาตรา 38 หรือมาตรา 41 ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับ
ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
ในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบไม่ครบหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนและความเป็นผู้ประกันตนได้
สิ้นสุดลงตามมาตรา 38 หรือมาตรา 41 ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินบาเหน็จชราภาพ
มาตรา 77 ตรี8 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเงินบานาญชราภาพได้กลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ให้งดการ
จ่ายเงินบานาญชราภาพของบุคคลดังกล่าวจนกว่าความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตามมาตรา 38 หรือมาตรา 41
แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงด้วยเหตุอื่นนอกจากถึงแก่ความตายให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงิน
บานาญชราภาพ
ในกรณีที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเนื่องจากผู้ประกันตนถึงแก่ความตายให้ทายาทผู้มีสิทธิ
ของผู้นั้นตามมาตรา 77 จัตวา มีสิทธิได้รับเงินบาเหน็จชราภาพ
มาตรา 77 จัตวา 9 ในกรณีผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตาม
มาตรา 77 ทวิ ถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนหรือผู้รับเงินบานาญชราภาพถึงแก่ความตาย
ภายในหกสิบเดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบานาญชราภาพ ให้ทายาทของผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินบาเหน็จ
ชราภาพ
ทายาทผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ได้แก่
(1) บุตรชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคล
อื่นให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ประกันตนที่ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
(2) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน และ
(3) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน
ในกรณีที่ไม่มีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงินตามมาตรา 77 (2)
ในระหว่างทายาทผู้มีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ
มาตรา 77 เบญจ10 ในกรณีที่ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามมาตรา 71
และเงินบานาญชราภาพในเวลาเดียวกัน ให้ผู้ประกันตนได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามมาตรา 71 และ
เงินบาเหน็จชราภาพแทน
ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับเงินบานาญชราภาพไปแล้ว และต่อมาเป็นผู้ทุพพลภาพภายในกาหนดเวลา
ตามมาตรา 38 วรรคสอง ให้งดการจ่ายเงินบานาญชราภาพและให้จ่ายเงินบาเหน็จชราภาพแทน ทั้งนี้ ให้หักเงิน
บานาญชราภาพที่ได้รับไปแล้วก่อนการเป็นผู้ทุพพลภาพออกจากเงินบาเหน็จชราภาพที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับแล้ว
นาเงินที่หักนั้นส่งเข้ากองทุน
8

มาตรา 76 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
มาตรา 76 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
10
มาตรา 76 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
9

-5-

บทที่ 3
กรณีศึกษา การคุ้มครองแรงงานสูงอายุ
การศึกษากรณีตัวอย่าง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานสูงอายุ ในการนี้
จึงได้นากรณีศึกษามาใช้ในการประกอบการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
3.1 กรณีตัวอย่าง
กรณีตัวอย่างที่ 111 กรณีข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัทเอ จากัด กาหนดให้ลูกจ้างที่มีอายุ
55 ปบริบู รณ์ เกษียณอายุ โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ลู กจ้ างทราบล่ วงหนาก่อนเกษียณอายุไม่ น้อยกว่า 90 วัน
เมื่ อ ลู ก จ้ า งอายุ ค รบ 55 ปบริ บู ร ณ์ แม้ บ ริ ษั ท เอ จ ากั ด จะมิ ไ ด้ แ จ้ ง ให้ ลู ก จ้ า งทราบล่ ว งหนาหรื อ แจ้ ง ให้
ลูกจ้างทราบน้อยกว่า 90 วัน ก็ถือว่าลูกจ้างพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของบริษัทเอ จากัด ด้วยเหตุเกษียณอายุ
ตามที่นายจ้างกาหนดตามมาตรา 118/1 วรรคหนึ่ง
กรณีตัวอย่างที่ 212 ในกรณีที่ลูกจ้างอายุครบ 55 ป ตามตัวอย่างที่ 1 และนายจ้างยังมิได้ดาเนินการ
ให้ลูกจ้างออกจากงาน ด้ วยเหตุเกษียณอายุ ลูกจ้างยังคงทางานกับนายจ้ างจนอายุ 57 ป ต่อมาลูกจ้ างไม่
ประสงค์ จ ะท างานกั บ นายจ้ า งอี ก ต่ อ ไปขอใช้ สิ ท ธิ เ กษี ย ณอายุ เมื่ อ นายจ้ า งให้ ลู ก จ้ า งออกจากงาน
ย่อมถือเป็นการพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง เนื่องจากเกษียณอายุ กรณีนี้มิใช่ การลาออกจากงานแต่ เป็นกรณีที่
นายจ้างมอบสิ ทธิเกษียณอายุ ตามข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานให้ ลู กจ้ างและลูกจ้ างมีสิ ทธิได้ รับค่าชดเชย
(เทียบเคียงคาพิพากษาฎีกาที่ 1617/2547)
กรณีตัวอย่างที่ 313 ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของนายจ้ างกาหนดให้ ลูกจ้างที่มีอายุครบ 65 ป
บริ บู ร ณ์ เกษี ย ณอายุ ซึ่ ง เป็ น กรณี ก าหนดการเกษี ย ณอายุ ไ ว้ เ กิ น 60 ป เมื่ อ ลู ก จ้ า งท างานกั บ นายจ้ า ง
ติดต่อกันมาจนอายุ ครบ 60 ป หากลูกจ้ างไม่ ประสงค์ จะทางานกับนายจ้ างต่ อไป ลู กจ้ างสามารถใช้ สิ ทธิ
แสดงเจตนาเกษียณอายุตอ่ นายจ้างได และให้มีผลเมื่อครบ 30 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างแสดงเจตนาและนายจ้างมี
หน้ า ที่ต้ อ งจ่ า ยค่ าชดเชยให้ แ กลู ก จ้ าง ตามมาตรา 118/1 วรรคสอง โดยลู กจ้ า งไม่ ต้ องอยู่ ทางานต่ อ ไป
จนอายุครบ 65 ป
กรณีตัวอย่างที่ 414 นายจ้างไม่ได้ตกลงหรือกาหนดการเกษียณอายุไว้ เมื่อลูกจ้างอายุครบ 60 ป
และไม่ ประสงค์จ ะทางานกับ นายจ้ างต่ อไป ลู กจ้างสามารถใช้ สิ ทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุต่ อนายจ้ างได
และให้ มี ผ ลเมื่ อ ครบ 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ลู ก จ้ า งแสดงเจตนาโดยนายจ้ า งต้ อ งจ่ า ยค่ า ชดเชยให้ แ ก่ ลู ก จ้ า ง
ตามมาตรา 118/1 วรรคสอง เช่ น ลูกจ้างแสดงเจตนาเกษียณอายุโดยยื่นเป็ นหนังสือต่อนายจ้างเมื่อเวลา
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08.30 น. ซึ่งเป็นเวลาเริ่มต้ นทางานของสถานประกอบกิจการในวันที่ 1 มกราคม 2561 การเกษียณอายุ
มีผลเมื่อครบ 30 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างแสดงเจตนาในวันที่ 30 มกราคม 2561 และนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย
ให้ลูกจ้างในวันดังกล่าว
กรณีตัวอย่างที่ 515 นายจ้างไม่ได้ตกลงหรือกาหนดการเกษียณอายุไว้ ต่อมาลูกจ้างอายุครบ 60 ป
และไม่ประสงค์จะทางานกับนายจ้ างต่อไป ลูกจ้างใช้สิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุและนายจ้ างจ่ายค่าชดเชย
ให้ ลู ก จ้ า งแลว ต่ อ มานายจ้ า งและลู ก จ้ า งท าสั ญ ญาจ้ า งใหม่ ลู ก จ้ า งท างานกั บ นายจ้ า ง จนอายุ 62 ป
และไมประสงค์จะทางานกับนายจ้างอีกต่อไป จึงขอเกษียณอายุหรือลาออกจากงาน การที่ลูกจ้ างไมประสงค์
จะทางานกับนายจ้างอีกต่อไปภายหลังจากใช้ สิทธิเกษียณอายุไปแล้ว ในกรณีนี้เป็นการแสดงเจตนาบอกเลิก
สัญญาจ้างของลูกจ้างหรือการขอลาออกจากงานของลูกจ้างเอง นายจ้างจึงไม่มีหน้าที่จ่ายค่าชดเชยตามมาตรา
118/1 วรรคสอง
กรณีตัวอย่างที่ 6 นายจ้างกาหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานไว้ให้ลูกจ้างเกษียณเมื่อมีอายุครบ
55 ปี ลูกจ้างใช้สิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุและนายจ้ างจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างแลว ต่อมานายจ้างเห็นว่า
ลูกจ้างเป็นบุคลากรที่สาคัญจึงทาสัญญาจ้างใหม่ซึ่งลูกจ้างก็ตกลงทาสัญญาจ้างใหม่นั้น จนกระทั่งลูกจ้างอายุ
63 ปี นายจ้างเห็นว่าประสิทธิภาพการทางานของลูกจ้างลดลงและมีบุคลากรคนใหม่ที่สามารถทางานแทนได้
แล้ ว จึ งขอเลิ กจ้ างลู กจ้ าง แต่ด้ว ยเห็ น ว่า นายจ้างได้เคยจ่ายค่ าชดเชยไปแล้ ว จึง ไม่จ่ายค่าชดเชยอีกครั้ ง
ในกรณีนี้ นายจ้างเป็นผู้แสดงเจตนาในการบอกเลิกสัญญาจ้างซึ่ง เป็นสัญญาจ้างใหม่ ดังนั้นลูกจ้างย่อมมีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยตามระยะเวลาที่ทางานโดยเริ่มนับแต่เวลาที่ลูกจ้างได้ทาสัญญาจ้างฉบับ ใหม่นั้น (เทียบเคียง
คาพิพากษาฎีกาที่ 4531/2541)
กรณีตัวอย่างที่ 7 นายดา ลูกจ้าง ได้ยื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน กรณีนายดาขอเกษียณอายุ
เมื่ อ ตนอายุ ค รบ 60 ปี บ ริ บู ร ณ์ และไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า ชดเชยจากนายแดง นายจ้ า ง พนั ก งานตรวจแรงงาน
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ พบว่า นายดาได้ขอเกษียณอายุจริง แต่ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนครบกาหนดเกษียณ
นายดาไม่มาทางาน 3 วันทางานติดต่อกัน เนื่องจากเมาสุราอยู่ที่บ้าน แล้วเข้ามาทางานวันถัดไปซึ่งเป็นความผิ ด
นายแดงจึ ง มี ห นั ง สื อ เลิ กจ้ างนายด า ด้ว ยเหตุ ล ะทิ้ ง หน้ าที่ 3 วั นทางานติด ต่อกั น โดยไม่มีเ หตุอั นสมควร
พร้ อมด้ว ยเอกสารบั น ทึกเวลาทางานของนายดาเป็นหลั กฐาน ดังนี้ นายด าย่อมไม่มีสิ ทธิ ได้รับค่าชดเชย
เนื่ องจากละทิ้งการปฏิบั ติหน้ าที่ 3 วัน ทางานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา 119 16 แม้ว ่า
นายดาได้แ สดงเจตนาในการเกษีย ณอายุต่อ นายจ้า งแล้ว ก็ต าม นายดายังมีห น้าที่ต้องมาทางานให้กับ
นายจ้างจนถึงวันครบเกษียณอายุ รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับเหมือลูกจ้างทั่วไปทุกประการ
(เทียบเคียงกรณีตัวอย่างที่ 417)

15

คาชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
มาตรา 119 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
17
คาชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
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กรณีตัวอย่างที่ 8 นายเขียว ลูกจ้าง ได้ยื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน กรณีนายเขียวไม่ได้รับ
ค่าชดเชยเมื่อตนเกษีย ณอายุ ตามข้อบั งคับ เกี่ยวกับการทางาน พนักงานตรวจแรงงานจึงสอบข้อเท็จจริง
จากนายม่ ว ง ตั ว แทนนายจ้ า ง พบว่ า นายเขี ย วมี สิ ท ธิ เ กษี ย ณอายุ ต ามข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การท างาน
แต่นายม่วงอ้างว่าเมื่อนายเขียวอายุครบการเกษียณแล้ว ไม่ได้แสดงเจตนาในการขอเกษียณอายุต่อนายจ้าง
และไม่มาทางานอีกเลย ดังนี้ ข้ออ้างของนายม่วงไม่สามารถรับฟังได้ เพราะหากข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
กาหนดเรื่องการเกษียณอายุไว้กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน โดยที่ลูกจ้างไม่
จาเป็นต้องแสดงเจตนาขอเกษียณต่อนายจ้าง ตามมาตรา 118/1 วรรคหนึ่ง18 (เทียบเคียงคาพิพากษาฎีกาที่
10193/2558)
กรณีตัวอย่างที่ 9 นายเหลือง ลูกจ้าง ได้ยื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน กรณีไม่ได้รับค่าชดเชย
กรณีเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ พนักงานตรวจแรงงานจึงสอบข้อเท็จจริงนายเทา นายจ้าง พบว่า
นายจ้างไม่ได้กาหนดกรณีการเกษียณอายุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน และเมื่อนายเหลืองอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
นายเหลืองก็ไม่ได้แสดงเจตนาขอเกษียณอายุ และยังคงมาทางานอยู่ 30 วัน แล้วไม่กลับมาทางานอีกเลยและ
ติดต่อไม่ได้ นายจ้างจึงใช้สิทธิเลิกจ้างนายเหลือง เนื่องจากละทิ้งหน้าที่ 3 วันทางานติดต่อกันขณะที่นายเหลือง
อ้างว่าตนบอกกล่าวด้วยวาจาแก่หัวหน้างานของตนแล้ว และมีเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนทราบถึงการแสดงเจตนานั้น
แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าหัว หน้างานของนายเหลืองไม่ได้มีอานาจกระทาการแทนนายจ้างแต่อย่างใด และ
นายจ้างไม่เคยให้อานาจในการพิจารณาการเกษียณอายุของพนักงาน ดังนี้ ข้ออ้างของนายเหลืองเป็นอันตกไป
เพราะตามมาตรา 118/1 วรรคสอง19 นายเหลืองจะต้องแสดงเจตนาขอเกษียณต่อนายจ้างหรือผู้ อานาจ
กระทาการแทนนายจ้างในส่ วนที่เกี่ย วข้องเท่านั้น จึงสรุปได้ว่า นายเหลื องมิได้แสดงเจตนาขอเกษียณต่อ
นายจ้าง นายเหลือจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากนายจ้าง เพราะเหตุละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่เกิน 3 วัน ทางาน
ติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา 11920 (เทียบเคียงกรณีตัวอย่างที่ 421)
กรณีตัวอย่างที่ 10 นายสมชาย ลูกจ้าง ได้ขอเกษียณอายุและรับค่าชดเชยจากนายจ้างแล้วครั้งหนึ่ง
เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต่อมานายจ้างเห็นว่านายสมชายเป็นผู้มีความสามารถจึงได้ตกลงจ้างนายสมชายต่อ
จนกระทั่ ง นายสมชายอายุ 64 ปี นายสมชายรู้ สึ ก ว่ า ตนท างานไม่ ไ หวจึ ง ได้ แ สดงเจตนาขอเกษี ย ณอายุ
ต่อ นายจ้ า งอี ก ครั้ ง และท างานต่ อ ไปอี ก 30 วั น เมื่อ ครบก าหนดนายจ้ า งจ่ า ยเฉพาะค่ า จ้ า งงวดสุ ด ท้ า ย
นายสมชาย จึงไปทวงถามค่าชดเชยกับนายจ้าง นายจ้างอ้างว่านายสมชายเคยขอเกษียณอายุแล้วจึงไม่มีสิทธิ
ได้ รั บ ค่ าชดเชย ดั งนี้ ข้ อ อ้า งของนายจ้ างจึ งถู กต้ อ ง เพราะในการเกษี ย ณอายุ ลู กจ้ างมี สิ ท ธิ แสดงเจตนา
ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น (อ้างถึงในคาชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2560, หน้า 7 ย่อหน้าที่ 1)

18

มาตรา 118/1 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
มาตรา 118/1 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
20
มาตรา 119 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
21
คาชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
19
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กรณีตัวอย่างที่ 11 นายสมหมาย ลูกจ้าง ได้แสดงเจตนาขอเกษียณอายุต่อนายจ้างเมื่ออายุ 65 ปี
และนายสมหมายได้ทางานต่อจนครบ 30 วัน ต่อมานายจ้างไม่ได้จ่ายค่าชดเชยให้แก่นายสมหมาย โดยอ้างว่า
การเกษี ย ณอายุ ต้ อ งแสดงเจตนาเมื่ อ อายุ ค รบ 60 ปี เ ท่ า นั้ น แม้ ว่ า นายสมหมายจะไม่ เ คยแสดงเจตนา
ในการเกษียณอายุ ก็ตาม ดังนี้ ข้ออ้างของนายจ้างเป็นอันตกไป เนื่องจากตามมาตรา 118/1 วรรคสอง22
กาหนดว่าลู กจ้ างที่มีอายุ 60 ปี ขึ้น ไป สามารถแสดงเจตนาขอเกษียณอายุได้ นายสมหมายจึงมีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชย (เทียบเคียงกรณีตัวอย่างที่ 423)
กรณีตั วอย่างที่ 12 นายสมพงษ์ ลูกจ้าง ได้ยื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน กรณีไม่ได้รับ
ค่า ชดเชยการเกษี ย ณอายุ เ มื่ ออายุ ค รบ 60 ปี โดยนายสมพงษ์อ้ า งว่ าตนได้ แ สดงเจตนาต่ อนายจ้ า งแล้ ว
แต่นายจ้างเห็นว่านายสมพงษ์ยังแข็งแรงจึงขอให้ทางานต่อไป โดยจะเก็บค่าชดเชยไว้ให้และจะจ่ายให้แก่
นายสมพงษ์เมื่ออายุครบ 65 ปี นายสมพงษ์จึงยอมทางานต่อไปจนกระทั่งอายครบ 65 ปี จึงได้แสดงเจตนาขอ
เกษี ย ณอายุ ต่ อนายจ้ างอีก ครั้ ง และท างานต่ อไปอี ก 30 วัน เมื่อ นายสมพงษ์ไ ปขอรับ ค่า ชดเชย นายจ้า ง
อ้างว่านายสมพงษ์ใช้สิทธิขอเกษียณอายุไปแล้วไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยอีก เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง จากนายจ้ า งตรงตามค าให้ ก ารของนายสมพงษ์ ดั ง นี้ ข้ อ อ้ า งของนายจ้ า งเป็ น อั น ตกไป
เพราะนายสมพงษ์ยังไม่ได้รับสิทธิค่าชดเชยการเกษียณอายุ (เทียบเคียงคาพิพากษาฎีกาที่ 1517/2557)
กรณี ตั ว อย่ า งที่ 13 นายสมบั ติ เป็ นลู กจ้ างของบริ ษัท สมบูร ณ์ จากัด ซึ่ง มีข้ อบั งคั บเกี่ย วกั บ
การท างานก าหนดให้ ลู ก จ้ า งเกษี ย ณอายุ เ มื่ อ ลู ก จ้ า งอายุ 50 ปี บ ริ บู ร ณ์ เมื่ อ นายสมบั ติ อ ายุ ค รบ 50 ปี
จึง ขอเกษีย ณจากบริ ษัทสมบู ร ณ์ จ ากัด และได้รับค่าชดเชยกรณีเกษียณอายุแล้ ว ต่อมานายสมบัติส มัคร
เข้าทางานที่บริษัทสมศรี จากัด ซึ่งไม่มีข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการเกษียณอายุ จนกระทั่งนายสมบัติอายุครบ
60 ปี จึงได้แสดงเจตนาขอใช้สิทธิเกษียณอายุต่อนายจ้างและทางานต่อไปอีก 30 วันหลังจากใช้สิทธิดังกล่าว
แต่นายสมบัติไม่ได้รับค่าชดเชยในการเกษียณอายุ โดยบริษัทสมศรี จากัด นายจ้าง อ้างว่า นายสมบัติได้ รับ
สิทธิในการรับค่าชดเชยไปแล้วครั้งหนึ่งจากบริษัทสมบูรณ์ จากัด จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
ข้ออ้างของบริษัทสมศรี จากัด นายจ้าง จึงไม่ถูกต้อง เนื่องจากการใช้สิทธิเกษียณอายุของนายสมบัติไม่ได้เกิด
จากนายจ้างซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน นายสมบัติจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากบริษัทสมศรี จากัด
(เทียบเคียงคาพิพากษาฎีกาที่ 10193/2558)
กรณีตั วอย่างที่ 14 นายสมเกียรติ เป็นลูกจ้างของบริษัทสมมิตร จากัด ซึ่งมีข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท างานก าหนดให้ ลู ก จ้ า งเกษี ย ณอายุ เ มื่ อ ลู ก จ้ า งอายุ 50 ปี บ ริ บู ร ณ์ เมื่ อ นายเกี ย รติ อ ายุ ค รบ 50 ปี
จึงขอเกษียณจากบริษัทสมบูรณ์ จากัด และได้รับค่าชดเชยกรณีเกษียณอายุแล้ว ต่อมานายรักษ์ ผู้จัดการ
ฝ่ายบุคคลผู้ มีอานาจกระทาการแทนนายจ้างเห็นว่า นายสมเกียรติเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงได้รับ
นายสมเกียรติเข้ามาทางานอีกครั้งหนึ่งในตาแหน่งหน้าที่เดิม จนกระทั่งนายสมเกียรติอายุครบ 60 ปี จึงแสดง
เจตนาต่อนายจ้ างขอใช้สิ ทธิเกษีย ณอายุ และได้ทางานต่อตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด หลังจากนั้น
หนึ่งเดือนนายสมเกียรติมายื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานโดยอ้างว่าไม่ได้รับค่าชดเชยกรณีเกษียณอายุ
22
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ดังนี้ ข้ออ้างของนายสมเกียรติ ลูกจ้างจึงไม่ถูกต้อง เนื่องจากการใช้สิทธิเกษียณอายุของนายสมเกียรติเกิดจาก
นายจ้างซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน นายสมเกียรติจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยครั้งที่สอง (เทียบเคียง
กรณีตัวอย่างที่ 10)
กรณีตัวอย่างที่ 15 นาย ก. อายุ 38 ปี ทาสัญญาเข้าทางานเป็นพนักงานขับรถของบริษัท A โดยมี
ข้อกาหนดให้ตาแหน่งพนักงานขับรถทางานได้จนถึงอายุ 45 ปี เมื่อ นาย ก. ทางานกับบริษัท A จนมีอายุครบ
45 ปี บริษัท A ทาสัญญาจ้างฉบับใหม่ให้ นาย ก. เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งบริษัท A มีข้อกาหนดให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางานได้จนถึงอายุ 60 ปี ซึ่งนาย ก. ตกลงทางานต่อจนเกษียณอายุ ดังนี้ นาย ก.
มีสิ ทธิ ได้รั บค่ าชดเชยทั้งในต าแหน่ งพนั กงานขับรถและค่ าชดเชยในต าแหน่ งเจ้าหน้าที่รั กษาความปลอดภั ย
เนื่องจากสภาพการจ้างและลักษณะงานที่ทาเปลี่ยนแปลงไป แม้จะมีนายจ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกันก็ตาม
ซึง่ นาย ก. มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเมื่อทางานครบเกษียณอายุ 45 ปี ในตาแหน่งพนักงานขับรถและเมื่อมีการทา
สัญญาจ้างใหม่ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อายุงานจึงเริ่มนับหนึ่งใหม่จนถึงวันที่ครบเกษียณอายุ
60 ปี ตามระเบียบ นาย ก. จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเกษียณอายุ (เทียบเคียงคาพิพากษาฎีกาที่ 10193/2558)
กรณีตัวอย่างที่ 16 นาง ง. ทางานเป็นพนักงานบัญชีให้บริษัท D มาเป็นเวลานาน 30 ปี จนปัจจุบัน
อายุ 55 ปี รู้สึกว่าตนสายตาไม่ดีไม่สามารถทางานเต็มที่ จึงต้องการเกษียณอายุ โดยบริษัท D มีข้อกาหนด
เกษียณอายุของพนักงานบัญชีคือ 60 ปี แต่มีโครงการสมัครใจลาออกก่อนครบอายุเกษียณ กรณีนี้ หากนาง ง.
ขอลาออกเองตามโครงการ จะไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง และไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย แต่หากนาง ง. สามารถ
ทาข้อตกลงกับบริษัทให้เปลี่ยนแปลงข้อกาหนดอายุจาก 60 ปี เป็น 55 ปี นาง ง. จะสามารถเกษียณอายุ
โดยถือเป็ น การเลิ ก จ้ างได้ โดยมีสิ ทธิไ ด้รั บ ค่าชดเชยการเลิ กจ้าง (เทียบเคี ยงคาพิพากษาฎีกาที่ 1864118658/2557)
กรณีตัวอย่างที่ 17 นาย ข. อายุ 60 ปี เป็นลูกจ้าง ของ บริษัท B จากัด ต้องการขอเกษียณอายุ
เนื่องจากเห็นว่าตนอายุมากแล้วทางานไม่ไหว จึงไปบอกผู้จัดการบริษัท B ผู้มีอานาจกระทาการแทนนายจ้าง
ว่าจะขอเกษียณอายุ แต่ผู้จัดการบริษัท B บอกว่าตอนทาสัญญาจ้างไม่มีข้อกาหนดว่าจะต้องเกษียณเมื่ออายุ
เท่าใดไว้ และนาย ข. เป็นคนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมาก รวมทั้ง
เป็นบุคลากรสาคัญที่ขาดไม่ได้ จึงขอให้ทางานต่ออีก 5 ปี หรือไม่ก็ให้นาย ข. ลาออก กรณีนี้ การแสดงเจตนา
ขอเกษี ย ณอายุ ของนาย ข. จะมี ผ ลเป็ น การเลิ กจ้ างทันที เมื่ อครบ 30 วัน นับ แต่วั นที่ บอกขอเกษี ยณอายุ
กับผู้จัดการ ไม่จาเป็นต้องขอลาออก และบริษัท B มีหน้าที่จ่ายค่าชดเชยเลิกจ้างแก่ นาย ข. (เทียบเคียงคา
พิพากษาฎีกาที่ 1517/2557)
กรณีตัวอย่างที่ 18 นาย ค. อายุ 60 ปี ทางานมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้บริษัท C ซึ่งข้อกาหนด
ให้พนักงานทางานถึงอายุ 65 ปี เมื่อนาย ค. ไปตรวจสุขภาพประจาปีแล้วพบว่าตนเป็นโรคหัวใจ โดยแพทย์
แนะนาให้พักผ่อนให้เพียงพอ นาย ค. จึงไปบอกผู้จัดการมีอานาจกระทาการแทนนายจ้าง ขอเกษียณอายุ
ก่อ นกาหนดเนื่ องจากต้ อ งการพัก ผ่ อนตามค าแนะน าของแพทย์ แต่ผู้ จั ด การไม่ อ นุ ญาตเพราะไม่ เป็ น ไป
ตามข้อกาหนดของบริษัท C หากไม่ต้องการทางานต่อไปให้นาย ค. ยื่นหนังสือลาออก แต่นาย ค. ไม่ได้ยื่น
หนั งสื อลาออก และยั งท างานต่ อไปอี ก 30 วั น แล้ วจึ งมาขอรั บค่ าชดเชย แต่ ผู้ จั ดการไม่ ยอมจ่ายค่ าชดเชยดั ง กล่ า ว
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โดยอ้างว่าไม่ไปเป็นตามข้อกาหนดของบริษัท C ดังนี้ ข้ออ้างของผู้จัดการบริษัท C ไม่สามารถยกมาเป็นข้อ
โต้แย้งในการปฏิเสธจ่ายค่าชดเชยให้นาย ค. ไม่ได้ เพราะตามมาตรา 118/1 วรรคสอง 24 กาหนดไว้ว่า ในกรณี
ที่ มิ ไ ด้ มี ก ารตกลงหรื อ ก าหนดการเกษี ย ณอายุ ไ ว้ หรื อ มี ก ารตกลงหรื อ ก าหนดการเกษี ย ณอายุ ไ ว้
เกิน กว่าหกสิบปี ให้ ลูกจ้างที่มีอายุ ครบหกสิ บปีขึ้นไปมีสิ ทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้โดยให้ แสดงเจตนา
ต่อนายจ้างและให้มีผลเมื่อครบสามสิบวันนับแต่วันแสดงเจตนา และให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง
ที่เกษียณอายุนั้น (เทียบเคียงคาพิพากษาฎีกาที่ 1517/2557)
กรณี ตั ว อย่ า งที่ 19 นาย จ. อายุ 50 ปี ย้ า ยมาท างานเป็ น พนั ก งานของบริ ษั ท E โดยบริ ษั ท
มีข้อกาหนดให้พนักงานเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี แต่เมื่อนาย จ. ทางานจนครบกาหนดเกษียณอายุ และได้รับ
ค่าชดเชยแล้ว หลังจากนั้น นาย จ. ยังคงทางานต่อไปโดยที่บริษัทยังจ่ายค่าจ้างให้ นาย จ. ตามปกติ จนผ่านไป
2 ปี นาย จ. มีปัญหาสุขภาพ จึงไปบอกขอเกษียณอายุกับทางบริษัท กรณีนี้ นาย จ. จึงไม่มีสิทธิรับเงินชดเชย เนื่องจาก
นาย จ. ได้รับค่าชดเชยเกษียณอายุตอนอายุ 60 ปี ตามที่นายจ้างกาหนดแล้ว ในส่วนที่ นาย จ. ยังคงทางานเดิมต่อไปอีก
2 ปี นั้น ต่อมา นาย จ. จึงไม่มีสิทธิขอเกษียณอายุและได้รับค่าชดเชยในส่วนนี้อีก (เทียบเคียงคาพิพากษาฎีกา
ที่ 10193/2558)
กรณี ตั วอย่ างที่ 20 นายไก่ เป็ นลู กจ้ างของนายนกซึ่ งประกอบกิ จการขายอะไหล่ รถยนต์ ก าหนด
การเกษียณอายุ 45 ปี โดยมีสัญญาจ้างระหว่างกันให้นายไก่ทางานถึงอายุ 45 ปี และให้นายไก่มีหน้าที่เป็น
พนักงานขับรถยนต์ จนกระทั่งนายไก่อายุ 55 ปี นายนกได้ซื้อกิจการผลิตอะไหล่รถยนต์ของนายกุ้ง ซึ่งนายไก่
เห็นว่ากิจการใหม่ของนายนกใกล้บ้านกว่า จึง ย้ายมาทางานในกิจการใหม่ที่นายนกซื้อกิจการจากนายกุ้ง ซึ่งมี
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานกาหนดให้ลูกจ้างเกษียณได้เมื่ออายุครบ 60 ปี นายไก่ได้ทางานจนกระทั่งอายุ
63 ปี จึงขอเกษียณอายุ และขอรับค่าชดเชยจากนายไก่ ทั้ง 2 ส่วน โดยส่ วนที่หนึ่งเมื่อตนอายุครบ 45 ปี
ส่วนที่สองเมื่ออายุครบ 60 ปี นายนกอ้างว่านายไก่เป็นลูกจ้างของตนซึ่งเป็นบุคคลเดียวกัน จึงมีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยแค่ส่วนเดียว ดังนี้ ข้ออ้างของนายนกไม่ถูกต้อง เพราะนายนกมีกิจการ 2 ส่วนและกาหนดเกษียณอายุ
แตกต่างกัน นายไก่จึงมีสิทธิที่จะเกษียณอายุ 45 ปี ในกิจการแรกและ 60 ปี มีสิทธิเกษียณอายุในกิจการที่สอง
ของนายนกแม้จะเป็นนายจ้างคนเดิมก็ตาม (เทียบเคียงคาพิพากษาฎีกาที่ 10193/2558)

24
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3.2 ตัวอย่างการเขียนคาสั่ง

คาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ...
ที่ 1 /2561
เรื่อง ค่าชดเชย
ระหว่าง นายทองดี ทองคา ผู้ยื่นคาร้อง กับ บริษัท ทองแดง จากัด นายจ้าง
--------------------------------------------ตามที่ นายทองดี ทองคา ได้ยื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ... เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ว่า บริษัท ทองแดง จากัด นายจ้าง ไม่จ่ายค่าชดเชย
กรณีนายทองดี ทองคา เกษียณอายุนั้นนั้น
1. พนักงานตรวจแรงงานสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ...
ได้สอบสวนข้อเท็จจริงนายจ้าง ลูกจ้างและตรวจสอบพยานหลักฐานต่าง ๆ แล้วปรากฏว่า บริษัท ทองแดง
จากัด ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 อาคารทองเค ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ประกอบกิจการผลิตท่อนา PVC กาหนดจ่ายค่าจ้างวันสิ้นเดือน โดยจ่ายผ่านธนาคารเอ็ม จากัด (มหาชน)
ข้อเท็จจริงฝ่ายลูกจ้าง
นายทองดี ทองคา ให้ถ้อยคาว่า เป็นลูกจ้างของ บริษัท ทองแดง จากัด ทางานในตาแหน่งผู้ควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ เริ่มทางาน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2540 ได้รับอัตราค่าจ้างสุดท้าย เดือนละ 50,000 บาท โดย
ในวันที่ 1 กันยายน 2560 นายทองดี ทองคา มีอายุครบ 60 ปีบูรณ์ จึงได้ขอใช้สิทธิเกษียณอายุเพื่อแสดงเจตนา
เป็ น หนั ง สื อ ต่ อนายทองก้ อ น ทองใส หั ว หน้ า ฝ่ า ยบุ ค คลผู้ มี อ านาจในฐานะนายจ้ า งในวั นดั ง กล่ าว และ
นายทองดี ทองคา ทางานต่ อไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งนายทองดี ทองคา ได้รับค่าจ้างในการทางาน
ในเดือนสุดท้ายอย่างครบถ้วน แต่ยังไม่ได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างหลังจากแสดงเจตนาขอเกษียณอายุมาแล้ว
30 วั น เป็ นเงิ น 500,000 บาท ต่ อมาในวั นที่ 10 ตุ ลาคม 2560 จึ งเข้ าไปสอบถามนายทองก้ อน ทองใส
แต่ไม่ได้คาตอบ จึงเข้ามายื่นคาร้อง (คร.7) ต่อพนักงานตรวจแรงงานในวันที่ 2 ธันวาคม 2560
ข้อเท็จจริงฝ่ายนายจ้าง
นายทองเค ทองแดง ผู้รับมอบอานาจจากนายจ้างไปพบพนักงานตรวจแรงงานและให้ถ้อยคา
ยอมรับว่า นายทองดี ทองคา เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ มีวันที่เข้าทางาน อัตราค่าจ้าง ตาแหน่งงาน วันสิ้นสุด
การจ้างโดยการเกษียณอายุ และจานวนค่าชดเชยเป็นไปตามคาให้การของลูกจ้างผู้ร้อง
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
“ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทางาน
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ตามสัญญาจ้างสาหรับระยะเวลาการทางานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น
หรือจ่ายให้โดยคานวณตามผลงานที่ลูกจ้างทาได้ในเวลาทางานปกติของวันทางานและให้หมายความรวมถึง
เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทางาน แต่มีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้ ฯลฯ
มาตรา 118 ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างดังต่อไปนี้
(1) ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางานสามสิบวันสุดท้ายสาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง
ตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย
(2) ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
เก้าสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางานเก้าสิบวันสุดท้ ายสาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
โดยคานวณเป็นหน่วย
(3) ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
หนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า ค่ า จ้ า งของการท างานหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น สุ ด ท้ า ยส าหรั บ ลู ก จ้ า ง
ซึง่ ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย
(4) ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
สองร้อยสี่สิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางานสองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายสาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง
ตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย
(5) ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยวัน
หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า ค่ า จ้ า งของการท างานสามร้ อ ยวั น สุ ด ท้ า ยส าหรั บ ลู ก จ้ า งซึ่ ง ได้ รั บ ค่ า จ้ า งตามผลงาน
โดยคานวณเป็นหน่วย ฯลฯ
มาตรา 118/1 การเกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือตามที่นายจ้างกาหนดไว้
ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา 118 วรรคสอง
ในกรณี ที่ มิ ไ ด้ มี ก ารตกลงหรื อ ก าหนดการเกษี ย ณอายุ ไ ว้ หรื อ มี ก ารตกลงหรื อ ก าหนดการ
เกษียณอายุไว้เกินกว่าหกสิบปี ให้ลูกจ้างที่มีอายุครบหกสิบปีขึ้นไปมีสิ ทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้โดยให้
แสดงเจตนาต่อนายจ้างและให้มีผลเมื่อครบสามสิบวันนับแต่วันแสดงเจตนา และให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่ลูกจ้างที่เกษียณอายุนั้น ตามมาตรา 118 วรรคหนึ่ง
มาตรา 119 นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
(2) จงใจทาให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(4) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ระเบียบ หรือคาสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและ
เป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จาเป็นต้องตักเตือน
หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทาความผิด
(5) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทางานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร
(6) ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ในกรณี (6) ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุ
ให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ฯลฯ
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มาตรา 124 วรรคสาม เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแล้วปรากฏว่า ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงิน
อย่างหนึ่งอย่างใดที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานตรวจแรงงานมีคาสั่ง ให้นายจ้าง
จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย ตามแบบที่อธิบดีกาหนดภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าได้ทราบคาสั่ง ฯลฯ
มาตรา 144 นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 118 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุก ไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ฯลฯ
มาตรา 151 วรรคสอง ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งตามมาตรา 124 ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ฯลฯ
3. พนักงานตรวจแรงงานพิเคราะห์ข้อเท็จจริงประกอบพยานหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ฟังข้อเท็จจริง
ทั้งนายจ้างและลูกจ้างให้การตรงกันว่า นายทองดี ทองคา เป็นลูกจ้างของบริษัท ทองแดง จากัด นายจ้าง
ทางานติดต่อกันเกิน 10 ปี เมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นายทองดี ทองคา ได้แสดงเจตนาใช้สิทธิเกษียณอายุ
ต่อนายจ้างเป็นหนังสือและทางานต่อจนครบสามสิบวันจริง ดังนี้ ลูกจ้างผู้ร้องจึงพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป โดยสาเหตุการเกษียณอายุ และขณะทางานลูกจ้างมิได้กระทาความผิดกรณี
หนึ่งกรณีใดตามมาตรา 119 (1) - (6) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุงาน
ให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา 118 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 124 แห่ง พระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2551 พนั ก งานตรวจแรงงาน
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ... จึงมีคาสั่งให้ บริษัท ทองแดง จากัด นายจ้าง
จ่ายค่าชดเชย เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่ลูกจ้างผู้ร้อง
ทั้งนี้ ให้ ปฏิบัติ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าได้ทราบคาสั่ง โดยให้นาเงินดังกล่าว
ไปจ่าย ณ สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ... อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ชั้น 10 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
สั่ง ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)

คุ้มครอง แรงงาน
(นายคุ้มครอง แรงงาน)
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
พนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
หมายเหตุ
มาตรา 125 หากนายจ้าง/ลูกจ้าง/ทายาทโดยธรรม ไม่พอใจคาวินิจฉัยตามคาสั่งนี้ให้นาคดีไปสู่ศาลได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง หากไม่นาคดีไปสู่ศาลภายในกาหนดให้คาสั่งนี้เป็นที่สุด
ในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายนาคดีไปสู่ศาล นายจ้างจะต้องวางเงินต่อศาลตามจานวนที่ถึงกาหนด
จ่ายตามคาสั่งนี้ จึงจะฟ้องต่อศาลได้
มาตรา 151 วรรคสอง “ผู ้ใ ดไม่ป ฏิบ ัต ิต ามค าสั ่ง พนัก งานตรวจแรงงานที ่สั ่ง ตาม
มาตรา 124 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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ภาคผนวก
คาชี้แจงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 256025
มาตรา 87
มาตรา 87 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ ที่แกไขเพิ่มเติมยังคงมีเนื้อหาเช่ นเดียวกับมาตรา 87
ที่ถูกยกเลิกไปไมไดมีการแกไขแต่อย่างใด โดยวางกรอบให้คณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งเป็นองค์กรไตรภาคีในการ
พิจ ารณากาหนดอัตราค่าจ้ างขั้น ต่าที่จ ะต้องศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริง และปั จจัยต่างๆ เช่น ค่าจ้าง
ที่ลูกจ้างไดรับ ดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น การกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าอาจกาหนดเฉพาะกิจการ
งานหรือสาขาอาชีพ ประเภทใด เพียงใด ในท้ องถิ่นใดก็ได สวนการกาหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝี มือ
กฎหมายยังคงหลักการเดิมให้คณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างไดรับ
ในแต่ละอาชีพตามมาตรฐานฝี มือโดยวัดค่าทักษะฝีมือ ความรู และความสามารถ ซึ่งอัตราค่าจ้างขั้นต่าทั่วไป
และอัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือสามารถศึกษาไดจากเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th
สวนมาตรา 87 วรรคสาม ที่เพิ่มเติมมีเจตนารมณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครอง
แรงงาน สาหรับลู กจ้างบางกลุ่ มหรื อบางประเภท เนื่องจากลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางกิจการอาจมีลั กษณะ
การทางานที่แตกต่างจากลูกจ้างหรือกิจการทั่วไป ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และระบบการจ้างงาน
ของประเทศที่เปลี่ ย นแปลงไป การกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าโดยทั่ว ไปตามมาตรา 87 วรรคสอง ยังขาด
ความยืดหยุ่นและไมส่งเสริมให้ มีการจ้างงานในลูกจ้างบางกลุ่ม บางประเภท เช่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปขึ้นไป ที่ประสงค์ จะทางานเพื่อหารายไดระหว่างเรียน ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุ หรือคนพิการ
มีข้อ จ ากัด ด้ า นสุ ข ภาพ หรื ออาจจะท างานไดไมเต็ม เวลา หากให้ นายจ้ างจ่ ายค่า จ้า งขั้ นต่าตามประกาศ
คณะกรรมการค่าจ้ าง ซึ่งใช้ บังคับ แกนายจ้างทุกประเภทกิจการ ก็อาจไมเป็นธรรมกับนายจ้างเนื่องจาก
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้ างกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าเป็นวัน โดย “วัน” หมายถึง เวลาทางานปกติ
ของลูกจ้างไมเกิน 8 ชั่วโมง แมนายจ้างจะกาหนด หรือให้ลูกจ้างทางานน้อยกว่าเวลาทางานปกติเพียงใดก็ตาม
ลู ก จ้ างย่ อมมี สิ ท ธิ ไดรั บ ค่ า จ้ า งไมต่ากว่า อั ตราค่า จ้ า งขั้ น ต่าตามที่ คณะกรรมการค่า จ้ างก าหนด นายจ้ า ง
จะคานวณจ่ายตามส่วนหรือโดยเฉลี่ยไมได (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 8681/2548) การใช้ค่าจ้างขั้นต่าดังกล่าว
กั บ ลู ก จ้ า งทุ ก กลุ่ ม ทุ ก กิ จ การจึ ง ไม เอื้ อ ให้ เกิ ด การส่ ง เส ริ ม การจ้ า งงานของลู ก จ้ า งบางกลุ่ ม
หรือบางประเภท ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงานในกลุ่มลูกจ้างบางกลุ่ ม บางประเภท จึงเพิ่มเติม
บทบัญญัติมาตรา 87 วรรคสาม ให้ คณะกรรมการค่าจ้างมีอานาจพิจารณากาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าในกลุ่ม
ลูกจ้างบางกลุ่ม บางประเภท แต่ทั้งนี้ อัตราค่าจ้างขั้นต่าที่ใช้บังคับสาหรับกลุ่มลูกจ้างบางกลุ่ม บางประเภทนั้น
ต้องไมต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าที่คณะกรรมการค่าจ้างกาหนด เพื่อเป็นหลักประกันแกลูกจ้างกลุ่มนี้ว่าจะไดรับ
ค่าจ้างขั้นต่าโดยเฉลี่ยต่ อชั่วโมงจะต้องไมต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าทั่วไปที่เฉลี่ยต่อชั่วโมง เช่น ค่าจ้างขั้นต่า
ทั่วไปวันละ 300 บาท หากมีการประกาศใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่าสาหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องไม่ต่ากว่า

25

คาชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
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ชั่วโมงละ 37.50 บาท เป็นต้น (ค่าจ้างขั้นต่าทั่วไปเฉลี่ยต่อชั่วโมงเท่ากับ ค่าจ้าง 300 บาท หาร 8 ชั่วโมง = 37.50 บาท)
ในทางปฏิบัติคณะกรรมการค่าจ้างจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโดยมีผู้แทนจากภาคส่ วนต่างๆ เพื่อศึกษาถึง
ความเหมาะสมในการกาหนดค่าจ้างสาหรับ ลูกจ้างบางกลุ่ม บางประเภท เพื่อเสนอคณะกรรมการค่าจ้าง
ออกประกาศใช้บังคับต่อไป
มาตรา 118/1
การเกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูก จ้างตกลงกันหรือตามที่นายจ้างกาหนดไวให้ถือเป็นการเลิกจ้าง
ตามมาตรา 118/1 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ. 2560 เป็ น การน าหลั ก
ในค าพิ พ ากษาของศาลฎี ก าที่ เ คยตั ด สิ น ไว ในหลายคดี ที่ ใ ห้ ถื อ ว่ า การเกษี ย ณอายุ เ ป็ น การเลิ ก จ้ า ง เช่ น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2137/2544, ที่ 4732/2557 และที่ 9978/2557 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ
ให้การใช้กฎหมายเป็นไปในแนวทางเดีย วกัน ประกอบกับบางสถานประกอบกิจการหรือนายจ้ างบางราย
โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการขนาดเล็กก็มิไดกาหนดการเกษียณอายุไวในข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
จึ ง ท าให้ ลู ก จ้ า งในสถานประกอบกิ จ การนั้ น ต้ อ งท างานไปจนสภาพร่ า งกาย ไมสามารถท างานต่ อ ไปได้
ต้องลาออกเองและทาให้ไมมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ขณะที่สถานประกอบกิจการที่มีการกาหนดเกษียณอายุไว้
จะไดรั บ ค่ า ชดเชยเมื่ อ เกษี ย ณอายุ การก าหนดอายุ ก ารเกษี ย ณไวในกฎหมายนอกจากจะท าให้ ลู ก จ้ า ง
เกิดความสะดวกในการใช้ กฎหมาย สามารถเข้าใจกฎหมายไดง่ายขึ้น ยังก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับลูกจ้าง
ทุกคนทุกประเภทกิจการ
การเกษียณอายุตามที่นายจ้ างและลูกจ้ างตกลงกันหรือตามที่นายจ้ างกาหนด ตามมาตรา 118/1
วรรคหนึ่ ง นั้ น จะก าหนดไว ในสั ญ ญาจ้ า งหรื อ ในข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การท างานหรื อ ข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ
สภาพการจ้าง ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ก็ได กรณีที่นายจ้างกาหนดการเกษียณอายุไวในข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทางานของนายจ้ างและหากนายจ้ างไมมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างที่เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้ อง
ของฝ่ายลูกจ้าง ให้ถือว่าข้อบังคับดังกล่าวเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
ซึ่งมีผลผูกพัน นายจ้าง ลูกจ้าง ให้ถือการเกษียณอายุตามข้อบังคับนั้น โดยนายจ้างอาจกาหนดการเกษียณอายุ
ลูกจ้างตามปีปฏิทิน หรือปงบประมาณของนายจ้างก็ได เนื่องจากการกาหนดการเกษียณอายุดังกล่ าวไมขัดต่อ
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองแรงงาน (ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 2137/2544) กรณี เ ช่ น นี้ ถื อ ว่ า นายจ้ า ง
ได้กาหนดการเกษียณอายุไว ตามมาตรา 118/1 แล้ว แม้ลูกจ้างจะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ์ก่อนถึงวันสิ้นปี
ปฏิทินหรือปงบประมาณที่กาหนดไว ลูกจ้างก็ไมอาจใช้สิทธิเกษียณอายุตามมาตรา 118/1 วรรคสองได เพราะ
มิ ใ ช่ ก รณี ที่ น ายจ้ า งมิ ไ ด้ ก าหนดการเกษี ย ณอายุ ห รื อ ก าหนดการเกษี ย ณอายุ ไ ว้ เกิ น กว่ า 60 ป
สวนการเกษียณอายุจะกาหนดไวที่อายุเท่าใด ควรพิจารณาจากองค์ประกอบหลายด้าน เช่น ประเภทกิจการ
ประเภทของงาน หรือความเชี่ยวชาญ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม นายจ้างจะไปกาหนดเกษียณอายุให้ แตกต่างกัน
ระหว่า งลู กจ้ า งชายและลู ก จ้ า งหญิงไมได้ เพราะขั ดต่ อมาตรา 15 แห่ งพระราชบัญ ญัติ คุ้ ม ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 (ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 6011-6017/2545, ที่ 865/2548 และที่ 1486/2549)
แต่สามารถกาหนดตามลักษณะงาน สภาพการทางานหรือตาแหน่ งของงานที่แตกต่างกันได (คาพิพากษาศาล
ฎี ก าที่ 1486/2549) ในทางปฏิ บั ติ นายจ้ า งส่ ว นใหญ่ จ ะก าหนดไวระหว่ า งอายุ 55 - 60 ป และเมื่ อ มี
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การเกษียณอายุและจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแลว นายจ้างกับลูกจ้างจะตกลงจ้ างงานใหม่โดยไม่จาต้อง
ใช้สภาพการจ้างเดิมก็ได
กรณีที่น ายจ้ าง ลูกจ้ างไม่ มีการกาหนดการเกษียณอายุห รือกาหนดการเกษียณอายุไ ว้ เกิน 60 ป
จะก่อให้เกิดผลตามกฎหมายในมาตรา 118/1 วรรคสอง กล่าวคือ ให้ลูกจ้างที่มีอายุครบ 60 ปขึ้นไปมีสิทธิ
แสดงเจตนาเกษี ย ณอายุ ไ ดโดยอาจใช้ สิ ท ธิ เ มื่ อ ครบ 60 ปหรื อ เกิ น 60 ป ก็ ไ ด้ แ ล้ ว แต่ ลู ก จ้ า งจะใช้ สิ ท ธิ
เหตุที่กฎหมายกาหนดให้ ลูกจ้างแสดงเจตนาเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 60 ปขึ้นไป เนื่องจากส่วนใหญ่นายจ้าง
กาหนดให้ลูกจ้างเกษียณที่อายุ 60 ป และอ้างอิงจากกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ ประกอบกับ
สั งคมส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า ผู้ ที่ มีอ ายุ 60 ป ควรจะหยุด ทางานเพื่อ มีเ วลาพัก ผ่ อ นมากขึ้น และปั ญ หาสุ ข ภาพ
ที่มาพรอมอายุที่เพิ่มขึ้นรวมถึงประสิทธิภาพในการทางานลดลง เมื่อเทียบกับวัยแรงงานซึ่งมีทักษะการทางานที่ดีกว่า
การให้สิทธิลูกจ้างแสดงเจตนาเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 60 ป หรือเกิน 60 ป เป็นการให้สิทธิลูกจ้าง
เป็ นผู้ พิจารณาเอง โดยลู กจ้ างต้ องแสดงเจตนาเกษียณอายุต่ อนายจ้ างและให้ มีผ ลเมื่อครบ 30 วันนับแต่
วั น แสดงเจตนานี้ มี เ จตนาเป็ น การบอกกล่ า วให้ กั บ นายจ้ า งทราบล่ ว งหนาเพื่ อ ให้ น ายจ้ า งไดวางแผน
ด้านการบริหารงานบุคคลและให้ลูกจ้างเตรียมส่งมอบงาน ทรัพย์สินแกนายจ้าง ก่อนสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลง
เช่นเดียวกับการเลิกสัญญาในกรณีสัญญาไมมีกาหนดระยะเวลาตามมาตรา 17 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทั้งนี้ ในการแสดงเจตนาลูกจ้ างอาจแสดงเจตนาให้ นายจ้างทราบด้วยวาจาหรือ
เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทอื่น ก็ได และภายหลั งลู กจ้ างแสดงเจตนาเกษียณอายุแลว นิติสั มพันธ์ ความเป็ นนายจ้ าง ลู กจ้ าง
ยังไมสิ้ นสุ ดจนกว่ าจะครบ 30 วัน นับ แต่วันที่ลูกจ้ างแสดงเจตนา ดังนั้น ลูกจ้ างยังคงมีห น้ าที่ต้องทางาน
ตามสัญญาจ้ างและปฏิบัติตามข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ระเบียบ หรือคาสั่ง ของนายจ้ าง หากลูกจ้ าง
ไมมาทางาน ฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ระเบียบ หรือคาสั่งของนายจ้าง อาจถูก
นายจ้างลงโทษหรือเลิกจ้างโดยไมจ่ ายค่า ชดเชยได ขณะเดียวกันเมื่อลู กจ้างแสดงเจตนาเกษียณอายุแล้ ว
นายจ้างต้องให้ลูกจ้างทางานต่อไปจนกว่าจะครบจนกว่าจะครบ 30 วัน ซึ่งเป็นวันที่ลูกจ้างเกษียณอายุ อย่างไร
ก็ตาม หากนายจ้างสละซึ่งเงื่อนเวลาที่เป็นประโยชนแกตนจะให้ลูกจ้างเกษียณอายุทันทีหรือก่อนครบ 30 วัน
โดยจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างก็ได้ แต่นายจ้างต้องจ่ายค่าเสียหาย อย่างน้อยเท่ากับค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างหาก
ทางานต่อไปครบ 30 วัน ซึ่งเป็นวันที่ลูกจ้างเกษียณอายุตามผลของกฎหมาย
ในกรณีที่ลูกจ้างแสดงเจตนาเกษียณอายุต่ อนายจ้างตามมาตรา 118/1 วรรคสอง นายจ้าง มีหน้าที่
ต้ อ งจ่ า ยค่ า ชดเชยไม่ น้ อ ยกว่ า อั ต ราค่ า ชดเชยที่ ลู ก จ้ า งพึ ง มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ตามมาตรา 118 ให้ แ ก่ ลู ก จ้ า ง
ที่เ กษี ย ณอายุ กรณี ที่ น ายจ้ า งกาหนดหรื อ ตกลงจ่ า ยอั ต ราค่ าชดเชยไวสู ง กว่ า ค่า ชดเชยตามมาตรา 118
ซึ่งเป็น คุณ และผลดีแกลูกจ้างยิ่ งกว่าที่กฎหมายกาหนด ย่ อมใช้ บังคับไดและมีผ ลผู กพันนายจ้ างต้ องจ่าย
ค่าชดเชยตามอัตราที่นายจ้างกาหนดหรือตกลงไว
เมื่อนายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่เกษียณอายุครบ 60 ปแลว หากนายจ้าง ลูกจ้าง ทาสัญญาจ้าง
งานกันใหม่ ต่อมาลูกจ้างไม่ประสงค์ที่จะทางานกับนายจ้างอีกต่อไป ลูกจ้างจะใช้สิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุ
กับนายจ้างอีกไม่ได้ เนื่องจากลูกจ้างได้ใช้สิทธิดังกล่าวกับนายจ้างไปแล้ว การใช้สิทธิเกษียณอายุของลูกจ้ าง
ตามมาตรา 118/1 ลูกจ้างจึงใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้น การที่ลูกจ้ างไม่ประสงค์จะทางานกับนายจ้างอีก
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ต่ อ ไปภายหลั ง จากใช้ สิ ท ธิ เ กษี ย ณอายุ ไ ปแล ว จึ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น การแสดงเจตนาเกษี ย ณอายุ อั น จะถื อ เป็ น
การเลิกจ้าง หากแต่เป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างของลูกจ้างหรือการขอลาออกจากงานของลูกจ้างเอง
ในกรณีที่ลู กจ้ างเกษีย ณอายุตามมาตรา 118/1 แลว นายจ้ างไม่จ่ ายค่าชดเชยตามกฎหมาย หากลู กจ้ าง
ประสงค์จะยื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อให้ พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนและมีคาสั่งให้ นายจ้าง
จ่ า ยค่ า ชดเชยตามมาตรา 123 และมาตรา 124 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
หรื อลู กจ้างอาจยื่น ฟ้ องนายจ้ างต่อศาลแรงงานที่มีเขตอานาจขอให้ นายจ้างจ่ ายค่าชดเชยพรอมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีก็สามารถทาได้ แต่ต้องเลือกใช้สิทธิทางใดทางหนึ่ง ลูกจ้างจะเลือกใช้สิทธิยื่นคาร้อง
ต่อพนักงานตรวจแรงงาน และยื่นฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเรียกเงินค่าชดเชยไปพร้อมกันไม่ได้ (คาพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 238/2545, คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 570/2545) เนื่องจากการเกษียณอายุก่ อให้เกิดสิทธิได้รับ
ค่าชดเชย กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างย่อมเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 118/1 ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา 144 แห่งพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561
อานาจของพนักงานตรวจแรงงาน26
พนั ก งานตรวจแรงงาน หมายถึ ง ผู้ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงานแต่ ง ตั้ ง ตามมาตรา 6
แห่งพระราชบั ญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทั้งนี้ เพื่อบริหาร ส่งเสริมหรือบังคับใช้กฎหมายว่าด้ว ย
การคุ้ ม ครองแรงงานโดยให้ พ นั ก งานตรวจแรงงานดั ง กล่ า วมี อ านาจเข้ า ไปในสถานประกอบกิ จ การ
เพื่อตรวจตรา สอบถามข้อเท็จจริง และมีอานาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง รวมทั้งส่งเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
พนั กงานตรวจแรงงาน ซึ่ง รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งให้ เป็นพนักงานตรวจแรงงาน
ในท้องที่ย่อมมีอานาจในการปฏิบัติงานตรวจแรงงานในท้องที่นั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 139 กาหนดอานาจพนักงานตรวจแรงงานไว้ ดังนี้ (อ้างถึงใน กองคุ้มครองแรงงาน, 2560, หน้า 5 - 6)
(1) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสานักงานของนายจ้าง และสถานที่ทางานของลูกจ้างในเวลา
ทาการ เพื่อตรวจสภาพการทางานของลูกจ้างและสภาพการจ้าง สอบถามข้อเท็จจริง ถ่ายภาพ ถ่ายสาเนา
เอกสารที่เกี่ย วกับ การจ้ าง การจ่ ายค่าจ้ าง ค่าล่ว งเวลา ค่าทางานในวันหยุด ค่าล่ วงเวลาในวันหยุด และ
ทะเบียนลูกจ้าง เก็บตัวอย่างวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน และกระทา
การอย่างอื่นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจ้าง ลูกจ้าง หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ส่ง
สิ่งของหรือเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
(3) มีคาสั่งเป็นหนังสือให้นายจ้างหรือลูกจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้.....

26

คู่มือการตรวจแรงงาน (ฉบับปรับปรุง) สาหรับเจ้าหน้าที่, หน้า 5)
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หน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงาน27
(1) เยี่ยมและตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการและสถานที่ทางานเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้าง
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ คาสั่ง และมาตรฐานแรงงานต่าง ๆ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ จะต้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ ครบถ้วนตามนโยบาย ข้อสั่ งการ โดยเฉพาะการตรวจตามคาร้องเรียนจะต้องได้ข้อเท็จจริง
ตามข้อร้ องเรีย นทุกเรื่ อง และจะต้องทาการตรวจสอบให้ เรียบร้อยตามแผนงาน หรือตามช่ว งระยะเวลา
ที่กาหนดไว้
(2) ส่ ง เสริ มและพั ฒ นาความร่ ว มมื อ กัน ระหว่า งนายจ้ างและลู ก จ้า ง โดยการให้ ความช่ ว ยเหลื อ
ในการปฏิบัติหน้าที่และบทบาทภายใต้กฎหมายของแต่ละฝ่าย
(3) ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่น เอกสาร
เกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ทะเบียนลูกจ้าง ฯลฯ ตามที่กฎหมายกาหนด
(4) ตรวจการคานวณค่าจ้ าง ค่าล่ ว งเวลา ค่าทางานในวันหยุด ค่าล่ ว งเวลาในวันหยุด และสิ ท ธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นตัวเงินเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมาย
(5) สอบปากคาลู ก จ้ าง ณ สถานที่ท างาน หรือ ที่บ้า นของลู กจ้า งตามที่ลู กจ้า งสะดวก เพื่อใ ห้ ไ ด้
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายให้ได้มากที่สุด
(6) แนะนานายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง และมาตรฐาน
แรงงานต่าง ๆ
(7) รายงานการตรวจแรงงานที่ถูกต้องสมบูรณ์
(8) รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง เพื่อสอบสวนหรือดาเนินคดี
(9) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตลูกจ้าง
(10) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้าง เวลาทางาน และอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ทางการรวบรวมสถิติหรือ
ทางวิชาการ
(11) รายงานการกระท าผิ ด ตามกฎหมายคุ้ ม ครองแรงงานหรื อ กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และดาเนินการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ขั้นตอนการดาเนินการของพนักงานตรวจแรงงาน28
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ พ นั ก งานตรวจแรงงาน พนั ก งานตรวจแรงงานควรปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอน
การดาเนินการ (อ้างถึงใน กองคุ้มครองแรงงาน, 2560, หน้า 23 - 50) ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ
พนั ก งานตรวจแรงงานควรวางแผนการตรวจไว้ ล่ ว งหน้ า เพื่ อ ตรวจสถานประกอบกิ จ การใด
ตามเป้าหมาย นโยบาย และงบประมาณที่กรมฯ กาหนด และจัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจแรงงาน ได้แก่
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน สาเนาคาสั่ง กฎ ระเบียบและแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือเชิญพบ
27
28

คู่มือการตรวจแรงงาน (ฉบับปรับปรุง) สาหรับเจ้าหน้าที่, หน้า 6 - 7)
คู่มือการตรวจแรงงาน (ฉบับปรับปรุง) สาหรับเจ้าหน้าที่, หน้า 23 - 50)
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แบบคาสั่ง ตัวอย่างแบบทะเบียนต่าง ๆ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทางาน และเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินพก เป็นต้น
2. การเข้าไปในสถานประกอบกิจการ
การตรวจแรงงานโดยการเข้าไปตรวจยังสถานประกอบกิจการของนายจ้างเป็นสิ่งที่สาคัญ มาก
เพราะพนักงานตรวจแรงงานจะได้เห็นสภาพจริงในการปฏิบัติงานของนายจ้าง ลูกจ้าง เกี่ยวกับสภาพการจ้าง
และสภาพการทางานของลูกจ้าง การเข้าไปตรวจสถานประกอบกิจการ พนักงานตรวจแรงงานดาเนินการ
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจากทั้งฝ่ายลูกจ้าง นายจ้าง ตลอดจนตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานทั้งที่นายจ้างได้
จัดทาขึ้นตามที่กฎหมายกาหนด หรือนายจ้างจัดทาขึ้นเอง เพื่อประโยชน์ในการจ้างงานหรือเอกสารหลักฐาน
ที่ลูกจ้างจัดทาขึ้น พนักงานตรวจแรงงานควรดาเนินการโดยการประสานขอความร่วมมือจากทั้ง ฝ่ายนายจ้าง
และฝ่ ายลู ก จ้ า งเสี ย ก่อ น เว้ น แต่ไ ม่อ าจสอบข้ อเท็จ จริ ง หรื อไม่ส ามารถตรวจสอบเอกสารที่เ กี่ย วข้ องได้
พนักงานตรวจแรงงานก็อาจใช้อานาจตามกฎหมายเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาพบ หรือเพื่อส่งเอกสารใด ๆ
ซึ่งเกี่ยวข้องมาตรวจสอบ โดยพนักงานตรวจแรงงานต้องปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ต้องแสดงบัตรประจาตัวประจาตัวพนักงานตรวจแรงงานแล้วแจ้งความจานงพร้อมกับขอพบ
นายจ้ า ง ผู้ จั ด การ หรื อผู้ มี อานาจกระทาการแทนของสถานประกอบกิจการแห่ งนั้ น เพื่อ ขอตรวจสภาพ
การท างาน และตรวจสอบหลั ก ฐานเอกสารเกี่ ย วกั บ การท างาน นายจ้ า ง หรื อ ผู้ จั ด การอาจชี้ แ จง
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงแทนก็ได้
2.2 กรณีไม่พบนายจ้างให้พนักงานตรวจแรงงานออกหนังสือเชิญหรือเรียกให้นายจ้างมาพบ
3. การสอบข้อเท็จจริง
3.1 การสอบข้อเท็จจริงจากลูกจ้าง – นายจ้าง
การสอบข้อเท็จจริงจากลูกจ้าง
ข้อเท็จ จริงจากลู กจ้างถื อเป็นหลั กฐานเบื้องต้นที่แสดงให้ เห็ นถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานของนายจ้าง พนักงานตรวจแรงงานจึงต้องสอบถามข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมถึง
สิทธิหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ทุก ๆ เรื่อง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วในการสอบข้อเท็จจริงจากลูกจ้าง พนักงาน
ตรวจแรงงานควรปฏิบัติดังนี้
(1) พนั ก งานตรวจแรงงานต้ อ งสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ สถานะของลู ก จ้ า งให้ ค รบถ้ ว น
หากลูกจ้างมีเอกสารประจาตัว ก็ให้บันทึกข้อเท็จจริงดังกล่าวไว้ด้วย การสอบข้อเท็จจริงจากลูกจ้างควรตั้ง
คาถามที่ง่ายและชัดเจนตรงไปตรงมาเพื่อจะได้รับข้อมูลที่ถู กต้อง การใช้คาถามที่คลุมเครือหรือเข้าใจยาก
อาจทาให้พนักงานตรวจแรงงานได้รับ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากลูกจ้างส าคัญผิดในคาถามของพนักงาน
ตรวจแรงงาน
(2) พนักงานตรวจแรงงานต้องพิจารณาว่าสภาพการจ้าง สภาพการทางานของสถานประกอบ
กิ จ การมี ลั ก ษณะอย่ า งไร หากสภาพในการจ้ า งและสภ าพการท างานของลู ก จ้ า งมี ลั ก ษณะ
ที่แตกต่างกันในแต่ล ะแผนกหรือแต่ละหน่ วยงาน พนักงานตรวจแรงงานต้องสอบข้อเท็จจริงให้ ชัดเจนว่า
ในแต่ ล ะแผนกหรื อ หน่ ว ยงาน นายจ้ า งปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายหรื อ ไม่ เช่ น สถานประกอบกิ จ การ
ที่มีทั้งกระบวนการผลิ ตและการพาณิ ช ย์ อยู่รวมกั นหรือเป็ นกรณีเพศ อายุ ภาวะทางร่ างกายของลู กจ้า ง
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ที่ต่างกัน ดังนั้น พนักงานตรวจแรงงานต้องสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวให้ครบถ้วน
(3) พนักงานตรวจแรงงานต้องพึงระมัดระวังไม่ให้ลูกจ้างต้องได้รับความเดือดร้อนจากการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องพนั ก งานตรวจแรงงาน โดยพนั ก งานตรวจแรงงานอาจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง จากลู ก จ้ า งใน
สถานประกอบกิจการหลาย ๆ คน หรือสอบถามตัวแทนลูกจ้าง แทนการสอบถามลูกจ้างเพียงหนึ่งคนหรือสองคน
พนักงานตรวจแรงงานไม่ควรสอบข้อเท็จจริงจากลู กจ้างต่อหน้านายจ้างหรือตัวแทน
นายจ้าง หากพนักงานตรวจแรงงานเห็นว่าการสอบข้อเท็จจริงในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการสร้างความกดดัน
ให้แก่ลูกจ้างอันเป็นผลให้ลูกจ้าง ไม่กล้าให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง พนักงานตรวจแรงงานต้อง
พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับสถานที่ที่จะบันทึกคาให้การของลูกจ้าง โดยอาจสอบข้อเท็จจริง ณ ที่พัก
ของลูกจ้าง สานักงานของพนักงานตรวจแรงงาน หรือที่อื่นตามแต่ความสะดวกของลูกจ้าง
(4) พนักงานตรวจแรงงานควรให้ความรู้และให้การแนะนาแก่ลูกจ้างเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน พร้ อมกับ การสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากลูกจ้างย่อมมีสิ ทธิที่จะทราบสิทธิและหน้าที่
ของตนเองตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานอาจแจ้งให้ ลู กจ้างทราบเอง หรือจากการ
สอบถามปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยลูกจ้าง แต่พนักงานตรวจแรงงานต้องไม่เปิดเผยผลการตรวจแรงงานให้ลูกจ้างทราบ
การสอบข้อเท็จจริงจากนายจ้าง
ข้อเท็จ จริ งของนายจ้ างและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลั กฐานที่ส าคัญเท่า ๆ กับข้อเท็จจริง
ของลู ก จ้ า ง ซึ่ ง พนั ก งานตรวจแรงงานต้ อ งน ามาประกอบกั น ในการตรวจแรงงาน การสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
จากนายจ้างและผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง พนักงานตรวจแรงงานต้องสอบถามให้ครอบคลุมสิทธิหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ กล่าวคือ ในการสอบข้อเท็จจริงจากนายจ้างต้องให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพการทางาน
และสภาพการจ้างทั้งหมด
(1) กรณีนายจ้างมาพบตามวันนัดด้วยตนเองการสอบข้อเท็จจริงนายจ้างให้พนักงานตรวจ
แรงงานทาการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยการเปิดเผย ในการนี้นายจ้างมีสิทธินาทนายความหรือที่ปรึกษาของตน
เข้าร่วมได้กรณีที่ทนายความหรือที่ปรึกษาให้ข้อเท็จจริงโดยที่นายจ้างไม่คัดค้านให้บันทึกไว้โดยถือว่าเป็น
คาให้การของนายจ้าง เนื่องจากถ้อยคา หรือข้อชี้แจงของทนายความหรือที่ปรึกษาซึ่งแจ้งต่อพนักงานตรวจ
แรงงานต่ อ หน้ า นายจ้ า งถื อ เป็ น การกระท าของนายจ้ า งนั้ น ด้ ว ย แต่ ถ้ า นายจ้ า งไม่ ย อมรั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ใด
ซึ่งทนายความหรือที่ปรึกษาชี้แจง และได้คัดค้านในขณะนั้น ให้พนักงานตรวจแรงงานบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย
กรณีที่เป็นนิติบุคคลให้บันทึกฐานะของนายจ้างชื่อ นามสกุล ที่อยู่ พร้อมทั้งตรวจสอบผู้ให้
ถ้อยคาในฐานะนายจ้างจากหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลว่าบุคคลนั้น มีอานาจกระทาการแทน
นิติบุคคลนั้นหรือไม่
ภู มิ ล าเนาของนิ ติ บุ ค คลคื อ ถิ่ น อั น เป็ น ที่ ตั้ ง ส านั ก งานใหญ่ หรื อ ถิ่ น อั น เป็ น ที่ ตั้ ง ที่ ท าการ
หรือถิ่นที่ได้เลือกเอาเป็นภูมิลาเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง ในกรณีที่นิติบุคคลที่ตั้งที่ทาการ
หลายแห่งหรือมีสานักงานสาขา ให้ถือว่าถิ่นอันเป็นที่ตั้งของที่ทาการหรือของสานักงานสาขาเป็นภูมิลาเนา
ในส่ ว นกิ จ การอั น ได้ ก ระท า ณ ที่ นั้ น ด้ ว ย เช่ น กรณี ที่ ลู ก จ้ า งท างานที่ ส านั ก งานสาขาก็ ถื อ สถานที่ นั้ น
เป็นภูมิลาเนาของนายจ้าง
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ภูมิลาเนาของบุคคลธรรมดา คือ สถานที่บุคคลนั้นพักอาศัยเป็นแหล่งสาคัญถ้าเป็นบุคคล
ที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่ใดเป็นหลักแหล่ง พบตัวที่ไหนให้ถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิลาเนา
บันทึกสภาพการจ้างลู กจ้ างเบื้ องต้นจากนายจ้าง เช่น วันที่เริ่มจ้าง สถานที่รับสมัครงาน
ของลูกจ้าง สัญญาจ้าง อัตราการจ้าง วันเวลาทางาน วันหยุดต่าง ๆ เป็นต้น
สอบข้อเท็จจริงนายจ้างโดยต้องตั้งประเด็นว่าจะต้องสอบในเรื่องใดบ้าง เช่น ความสัมพันธ์
ในฐานะลูกจ้าง นายจ้าง สถานที่ทางาน วันที่เริ่มจ้าง วันเวลาทางาน ตาแหน่งหน้าที่และลักษณะงานที่ลูกจ้างทา
อัตราค่าจ้าง กาหนดงวดการจ่ายค่าจ้าง สถานที่จ่ายค่าจ้างข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้สอบถามนายจ้างว่ามีพยานหลักฐานเอกสารอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ยื่นไว้แล้วหรือไม่ และ
ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
การบันทึกการสอบข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ให้ขีดฆ่า (ห้ามใช้น้ายาลบคาผิด)
พร้อมทั้งให้นายจ้างลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
อ่ า นบั น ทึ ก การสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ น ายจ้ า งฟั ง หรื อ ให้ น ายจ้ า งอ่ า นข้ อ ความทั้ ง หมด
ให้ น ายจ้ า งลงลายมื อชื่อ ในบั น ทึก การสอบข้ อเท็ จจริง ทุก แผ่ น ทุ กครั้ ง หากนายจ้างไม่ ยอมลงลายมื อชื่ อ
ให้บันทึกการสอบข้อเท็จจริง โดยจดแจ้งเหตุและให้มีเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อไว้เป็นพยานพร้อมระบุวัน เดือน ปี
และตาแหน่งของผู้จดบันทึกไว้ด้วย
(2) กรณีที่นายจ้างมิได้มาพบด้วยตนเอง และมอบหมายให้ตัวแทนมาพบ ซึ่งตัวแทนจะต้อง
เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
ให้ตรวจสอบความถูกต้องของบุคคลผู้ได้รับมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจ
กรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล ตัวแทนต้องได้รับมอบอานาจจากผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
หนังสือมอบอานาจต้องลงลายมือชื่อนายจ้างในฐานะผู้มอบอานาจ กรณีเป็นนิติบุคคลจะต้อง
ลงลายมือชื่อผู้ที่มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลในฐานะผู้มอบอานาจ ตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ว่าได้ระบุไว้อย่างไร ผู้ใดมีอานาจลงลายมือชื่อ มีจานวนกี่คน และจะต้องประทับตราสาคัญของ
นิติบุคคลด้วยหรือไม่ และหนังสือมอบอานาจนั้น จะต้องมีการลงลายมือชื่อผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจและพยาน
บุคคล (เพื่อประโยชน์ในการรับฟังข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน และเพื่อมีผลผูกพันผู้มอบอานาจ)
อานาจที่ได้รับมอบกาหนดไว้อย่างไร ถ้าเป็นไปได้ผู้รับมอบควรจะเป็นผู้ที่ ได้รับการมอบ
ในการแจงข้อเท็จจริงพร้อมทั้งสามารถตัดสินใจและกระทาการแทนจนเสร็จสิ้น ผู้มีอานาจกระทาการแทน
นายจ้าง ผู้มีอานาจกระทาการการแทนนายจ้าง จะมอบอานาจช่วงให้ผู้อื่นกระทาการแทนได้นั้น นายจ้าง
จะต้องระบุไว้ในหนังสือมอบอานาจว่า ผู้มีอานาจกระทาการแทนดังกล่าวสามารถที่จะมอบอานาจช่วงได้
พนักงานตรวจแรงงานต้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อบุคคล ผู้เป็นตัวแทนโดยตรง
จะเรียกให้นายจ้างผู้มอบอานาจมาดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่นายจ้างมีหน้าที่
โดยตรงที่ต้องทาการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยตนเอง พนักงานตรวจแรงงานต้องให้บุคคลผู้เป็นตัวแทนทราบ
หากการด าเนิ น การของตั ว แทนมี ค วามผิ ด พลาดหรื อ บกพร่ อ ง เช่ น กรณี ที่ ตั ว แทน
ไม่ทราบข้อเท็จจริงเพียงพอ หรือไม่สามารถอธิบายเอกสาร หรือไม่สามารถอธิบายเอกสารซึ่งนามาส่งได้ หรือ
มีเหตุเกี่ยวกับความสามารถของตัวแทน พนักงานตรวจแรงงานต้องแจ้งให้นายจ้างทราบ
- 22 -

การติ ดแสตมป์ ในหนั งสื อมอบอ านาจต้ องปฏิ บั ติ ตามที่ กฎหมายก าหนด (มอบอ านาจ
ให้ กระทาการครั้ งเดียว ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท มอบอานาจให้ กระการมากกว่าครั้งเดียว ปิดแสตมป์อากร
30 บาท)
(3) กรณีที่นายจ้างให้ตัวแทนมาพบแต่ไม่มีหนังสือมอบอานาจหรือหนังสือมอบอานาจไม่ ติด
อากรแสตมป์
กรณีไม่มีหนังสือมอบอานาจควรรับฟังข้อเท็จจริงจากผู้แทนนายจ้างก่อนแม้จะไม่มีอานาจ
ตามกฎหมายสามารถจะรับฟังในฐานะพยานได้ จึงต้องสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดไว้ก่อน ไม่ควรปฏิเสธรับฟัง
คาชี้แจงหรือไม่รับเอกสารใดๆ ซึ่งบุคคลดังกล่าวนามายื่นหรือแสดง
กรณีหลงลืมปิดอากรแสตมป์ ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งขอให้ส่งหลักฐานการมอบ
อานาจหรือนาอาการแสตมป์มาปิดหนังสือมอบอานาจภายหลัง
(4) กรณีที่นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างมิได้มาชี้แจงข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่นายจ้าง
หลบหนี หรื อจงใจประวิงการชี้แจงข้อเท็จ จริงโดยไม่มีเหตุผ ลอันสมควร ให้พนักงานตรวจแรงงานทาการ
สอบสวนข้อเท็จจริงจากลูกจ้าง พยาน รวมตลอดถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและรวมตลอดถึงการแสวงหา
พยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องและพิจารณาดาเนินการต่อไป
3.2 การรวบรวมพยานหลักฐานและการชั่งน้าหนัก
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ เท็ จ จริ ง ชั ด เจนและเป็ น อั น ยุ ติ พนั ก งานตรวจแรงงานจะต้ อ งพิ จ ารณา
พยานหลักฐานที่จาเป็นพิสูจน์ข้อเท็จจริง รวมทั้งการดาเนินการดังต่อไปนี้
แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล พยานเอกสาร และ
พยานวัตถุ ทั้งที่อยู่ในหรือสถานประกอบกิจการของนายจ้าง
รับฟังพยานบุคคล เอกสาร หลักฐาน คาชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณี พยาน หรือพยาน
ผู้เชี่ยวชาญ คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่พนักงานตรวจแรงงานเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จาเป็น ฟุ่มเฟือย หรือ
เพื่อประวิงเวลา
ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
ขอให้ผู้ครอบครองเอกสาร ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ออกไปตรวจนอกสถานที่
3.3 พยานหลักฐาน
พยานหลักฐานเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในการใช้ยืนยันความถูกต้องข้อเท็จจริงที่นายจ้าง ลูกจ้าง
กล่าวอ้าง พนักงานตรวจแรงงานจะต้องแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและมีน้าหนัก
ซึ่งจาแนกพยานหลักฐานได้ 3 ประเภท ได้แก่
3.3.1 พยานบุคคล แยกได้เป็น 3 กรณี คือ
(1) ประจักษ์พยาน หมายถึง พยานบุคคลที่ได้เห็นหรือได้ยินกรณีพิพาทมาด้วยตนเอง
เช่น เห็นลูกจ้างเล่นการพนัน หรือลักทรัพย์ เป็นต้น พยานดังกล่าวถือเป็นพยานชั้นหนึ่ง
(2) พยานบอกเล่ า หมายถึง พยานบุคคลที่มิได้เห็นหรือมิได้ยินกรณีพิพาทมาด้ว ย
ตนเอง หาแต่ได้รับการบอกเล่าจากผู้รู้เห็นหรืออยู่ในเหตุการณ์อีกทอดหนึ่ง ซึ่งพยานในลักษณะนี้มีน้าหนัก
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หรือคุณค่าในการรับฟังน้อยที่สุด
(3) พยานผู้ เ ชี่ ย วชาญ หรื อ ผู้ ช านาญการพิ เ ศษ หมายถึ ง ผู้ ที่ มี อ าชี พ หรื อ มิ ใ ช่
ก็ตาม มีความชานาญในการใด ๆ เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมีประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัย
3.3.2 พยานเอกสาร หมายถึง เอกสารต้นฉบับหรือเอกสารที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง
จากผู้มีหน้าที่ พยานเอกสารดังกล่าว นายจ้างและลูกจ้างสามารถอ้างเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างไรก็ตาม
เจ้าหน้าที่สามารถให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนาสืบพยานเพื่อหักล้างพยานเอกสารดังกล่าวได้ ถ้าแปลงหรือถูกแก้ไข
เพิ่มเติมข้อความให้เป็นอย่างอื่น ซึ่งในที่นี้อาจพิสูจน์เพื่อให้เชื่อว่าเอกสารนั้นปลอมทั้งฉบับหรือปลอมเฉพาะ
ลายมือชื่อก็ได้ แต่ห้ามนาสืบหรือพิสูจน์เพื่อทาลายล้างถึงการมีอยู่ของเอกสารนั้น ฉะนั้น หากผู้ทาเอกสาร
รับรองข้อความและลงลายมือชื่อว่าถูกต้องแล้ว พยานเอกสารนั้นจึงเป็นพยานเอกสารที่สมบูรณ์และมีน้าหนัก
ควรแก่ก ารรั บ ฟัง ที่สุ ด ซึ่ง เท่ ากั บ ห้ ามคู่ก รณี โ ต้ แย้ งเป็น อย่ างอื่น แต่เ อกสารนั้ นจะต้ องเกี่ ยวข้อ งโดยตรง
กับการร้องเรียนด้วย
การตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พนั ก งานตรวจแรงงานควรสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง ให้อธิบายเอกสารซึ่งมีความซับซ้อนหรือยุ่งยากในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง หรือ
บุคคลใด การตรวจสอบเอกสารนี้ พนักงานตรวจแรงงานต้องเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งที่กฎหมาย
กาหนดและเอกสารที่ น ายจ้ า งจั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เอกสารในการจ้ า ง หรื อ เกี่ ย วกั บ สภาพการจ้ า ง หรื อ
สภาพการทางาน ไม่ควรให้นายจ้างเป็นฝ่ายคัดเลือกเอกสารบางส่วนมาให้ตรวจสอบ หากมีเอกสารจานวนมาก
พนักงานตรวจแรงงานอาจนัดหมายเพื่อเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติม หรือให้นายจ้างนาเอกสารไปแสดงเพื่อ
การตรวจสอบ ณ ที่ทาการของพนักงานตรวจแรงงาน
การตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องหากนายจ้าง หรือลูกจ้าง หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่งสาเนาเอกสาร พนักงานตรวจแรงงานต้องดาเนินการให้มีการลงชื่อรับรองสาเนาเอกสารทั้งหมดด้วย
หากปรากฏว่ามีการทาจัดเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศพนักงานตรวจแรงงานจะต้อง
สั่งให้ทาคาแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องภายในระยะเวลาซึ่งกาหนดให้ หากพนักงานตรวจ
แรงงานยอมรับเอกสารภาษาต่างประเทศให้ถือว่าวันที่ยื่นเอกสารเป็นวันที่พนัก งานตรวจแรงงานได้รับเอกสาร
แต่ถ้ากาหนดให้บุคคลผู้ส่งเอกสารแปลเอกสารก็จะถือวันที่ได้รับคาแปลเป็นวันที่ได้รับเอกสาร
กรณีมีการรับรองเอกสาร ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบว่าการรับรองเอกสาร
ดังกล่ าวกระทาโดยคนไทยที่จ บการศึกษาในระดับที่ไม่ต่ากว่าปริญญาตรีในหลั กสู ตรที่ ใช้ภ าษาที่ปรากฏ
ในเอกสารฉบั บนั้ น เป็ น ภาษาในการเรีย นการสอน หรือเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และเป็นผู้สอนภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาดังกล่าวหรือไม่ แต่พนักงานตรวจแรงงาน
จะยอมรับเอกสารที่ทาขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศก็ได้โดยไม่เป็นต้องจัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยอีก ถ้าพนักงาน
ตรวจแรงงานเห็นว่าตนสามารถเข้าใจภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้น หรือมีผู้ร่วมงานที่มีความรู้ในภาษาดังกล่าว
3.3.3 วัตถุพยาน หมายถึง วัตถุซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาหรือการร้องเรียนนั้น อาทิ
สถานที่เกิดเหตุ วัสดุห รื อทรั พย์ สิ น ที่ช ารุ ดเสียหาย ยานพาหนะที่นาไปชนหรือเฉี่ยว เป็นต้น ซึ่งวัตถุห รือ
ทรัพย์สินดังกล่าวคู่กรณีไม่อาจปรับปรุงแต่งให้เป็นอย่างอื่นในระยะเวลาอันรวดเร็วได้ ดังนั้น นายจ้าง ลูกจ้าง
และเจ้าหน้าที่สามารถกล่าวอ้างเพื่อเป็นพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาได้และเป็นพยานหลักฐานที่ดี
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ทีส่ ุดประการหนึ่ง
พยานหลักฐานที่รับฟังได้จะต้องเป็นพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจ
แรงงาน หรื อ การตรวจตามค าร้ อ งเรี ย น ซึ่ ง พนั ก งานตรวจแรงงานต้ อ งใช้ วิ จ ารณญาณในการรั บ ฟั ง
พยานหลักฐานดังกล่าว
3.4 การชั่งน้าหนัก
3.4.1 พยานที่ไม่มีน้าหนักแก่การรับฟัง แม้จะเป็นพยานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วก็ตาม
เจ้ าหน้าที่อาจใช้ดุล ยพินิจ พิจ ารณาว่า ถ้อยคาที่พยานได้ให้ นั้น รับฟังเป็นพยานได้หรือไม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) พยานที่ ใ ห้ ถ้ อ ยค าไม่ อ ยู่ กั บ ร่ อ งกั บ รอย เช่ น พยานที่ ใ ห้ ถ้ อ ยค ากั บ นายจ้ า ง
อย่างหนึ่ง ให้ถ้อยคากับเจ้าหน้าที่อีกอย่างหนึ่ง หรือให้ถ้อยคากับเจ้าหน้าที่ในครั้งเดียวกันหรือต่างครั้งกัน
แต่ถ้อยคาไม่ตรงกัน เป็นต้น
(2) พยานที่สาเหตุโกรธเคืองกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
(3) พยานที่ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เช่น สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร เป็นต้น
(4) พยานที่ให้ถ้อยคาว่าเห็นเหตุการณ์เฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่ง
(5) พยานที่ให้ถ้อยคาซัดทอดผู้อื่น
(6) พยานที่ให้ถ้อยคาแล้วมีความเห็นเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด
(7) พยานที่ให้ ถ้ อยคาแล้ ว ไม่มีเ หตุผ ลสนับสนุน เช่น เห็ นเหตุก ารณ์แล้ ว มิได้แจ้ ง
ผู้ใดทราบ ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมานานจึงเล่าหรือบอกชื่อผู้กระทาความผิด
(8) พยานที่เห็นหรือรู้เห็นเหตุการณ์มาด้วยกันแต่ให้ถ้อยคาต่างกัน
(9) พยานบอกเล่า
3.4.2 พยานที่มีน้าหนักควรค่าแก่การรับฟัง ได้แก่ พยานที่ให้ถ้อยคาตามหลักเกณฑ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) พยานที่ให้ถ้อยคาเป็นกลาง ๆ ว่า ได้ยินหรือเห็นเหตุการณ์มาอย่างใด
(2) พยานที่ให้ถ้อยคาโดยมีเหตุผลเชื่อมโยง เช่น เห็นลูกจ้างแล้วจาหน้าได้ เนื่องจาก
มีบาดแผลที่ใบหน้า
(3) พยานที่ ใ ห้ ถ้ อ ยค าโดยเหตุ ผ ลแวดล้ อ ม เช่ น เห็ น ลู ก จ้ า งออกมาจากโรงงาน
พร้อมทั้งทรัพย์สินของนายจ้างอยู่ในมือ เป็นต้น
(4) พยานร่วม คือ พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้ข้อเท็จจริงสอดคล้องกัน
(5) พยานเอกสารที่เป็นเอกสาราชการ เอกสารมหาชน อาทิ สาเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เป็นต้น
3.5 การสอบพยานบุคคล มีแนวทางในการดาเนินการดังนี้
(1) ควรชี้แจงให้พยานให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่สุดเพื่อความเป็นธรรม
(2) คาให้การของพยานจะต้องถือเป็นความลับ ควรอธิบายให้พยานได้เข้าใจ เพื่อเป็นอิสระในการชี้แจง
(3) การสอบพยานเกินกว่า 1 คน ให้ทาการแยกสอบตามลาพัง ไม่ควรให้นายจ้าง ลูกจ้าง
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หรือผู้อื่นนั่งอยู่ เพราะจะทาให้พยานไม่กล้าชี้แจงความจริง
(4) เมื่อมีการสอบพยานหลายคน ควรแยกสอบปากคาเป็นรายบุคคลและกันผู้ที่ให้ปากคา
แล้วออก เพื่อป้องกันการสอบถามกัน
3.6 การรวบรวมพยานหลักฐาน ให้พนักงานตรวจแรงงานผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ดังนี้
(1) เรียกพยานหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลมาไว้ในสานวน เช่น สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ เป็นต้น
(2) เรียกเอกสารตามที่นายจ้างจะต้องจัดทาไว้ เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ทะเบียน
ลูกจ้าง เอกสารการจ่ายค่าจ้าง เป็นต้น
(3) เรียกเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาจ้าง หลักฐานการเสียภาษีนิติบุคคล เป็นต้น
(4) จั ดทารายการเอกสารและลงวันที่รับไว้ตามล าดับของเอกสารทั้งหมดทุกครั้งที่ได้รับ
หลักฐานไม่ว่าจะได้รับจากนายจ้าง ลูกจ้าง หรือบุคคลใด
(5) ให้ ผู้ อ้ า งอิ ง เอกสารนั้ น ลงชื่ อ รั บ รองเอกสารทุ ก ฉบั บ ด้ ว ยในกรณี ที่ ส่ ง ส าเนาเอกสาร
เป็นพยานหลักฐาน
4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
4.1 ประเภทของข้อมูลข่าวสาร แยกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
4.1.1 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล
เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทางาน บรรดาที่มีชื่อ
ของผู้นั้นหรือมีเลขหมายรหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึก
ลั ก ษณะเสี ย งของคนหรื อ รู ป ถ่ า ย และให้ ห มายความรวมถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ สิ่ ง เฉพาะตั ว ของผู้ ที่
ถึงแก่กรรมแล้วด้วย ซึ่งจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตน โดยปราศจาก
ความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้
4.1.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับเอกชน (พนักงานตรวจแรงงานมีหน้าที่ต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาให้แก่นายจ้าง
ลูกจ้าง หรือบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ) หากไม่แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ทราบและมีความเสียหาย
เกิดขึ้น นายจ้าง ลูกจ้างหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องสามารถร้องขอให้ดาเนินการใหม่ เพื่อที่ตนจะมีโอกาสต่อสู้ได้ ฉะนั้น
ในการรวบรวมข้อเท็จจริงตลอดจนพยานหลักฐาน พนักงานตรวจแรงงานต้องเปิดโอกาสให้นายจ้ าง ลูกจ้าง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้โต้แย้ง โดยจัดเวลาและจัดการเอกสารเพียงเท่าที่บุคคลดังกล่าวจาเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้ง
หรือชี้แจงในการป้องกันสิทธิเท่านั้นแต่มิให้นามาบังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่ พนักงานตรวจแรงงาน
จะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น คือ
(1) เมื่อมีความจาเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ กระทบต่อผลประโยชน์และสาธารณะ
(2) เมื่อจะมีผลทาให้ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนดไว้ในการทาคาสั่งต้องล่าช้าออกไป
(3) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีได้ให้ไว้ในคาร้องคาให้การหรือคาชี้แจง
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(4) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทาได้
(5) เป็นการเกินความจาเป็นที่จะใช้ในการโต้แย้งหรือชี้แจงเพื่อป้องกันสิทธิ เช่น
กรณีที่นายจ้างคัดค้านเพียงบางประเด็นก็ไม่มีความจาเป็นที่พนักงานตรวจแรงงานต้องแสดงเอกสารทั้ งหมด
ให้ตรวจสอบ
(6) กรณีที่ยังที่ไม่ได้ทาคาสั่ง
4.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่อาจเปิดเผยได้
เมื่อ พนัก งานตรวจแรงงานได้รับ คาขอให้เ ปิด เผยข้อ เท็จ จริง ใด ซึ่ง เป็น ข้อ มูล ข่า วสาร
ของทางราชการ พนักงานตรวจแรงงานต้องพิจารณาว่าคาขอชัดเจนสามารถเข้าใจได้หรือไม่ มีเหตุอันสมควร
หรือ ไม่ และเป็น ข้อ มูล อยู่ใ นการควบคุม ของหน่ว ยงานตนหรือ ไม่ ถ้า เป็น ข้อ มูล ในความครอบครอง
ของหน่ว ยงานอื่น ก็แ นะนาให้ไ ปยื่น คาขอต่อ หน่ว ยงานของรัฐ ที่ค วบคุม ดูแ ลโดยไม่ชัก ช้า หากคาขอ
มีความชั ดเจนเพี ย งพอและเป็ น ข้อ มูล ในความครอบครองของพนั กงานตรวจแรงงานให้ ตรวจสอบอี กว่ า
เป็นกรณีที่สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ โดยพิจารณาจากลักษณะของข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้
4.3 เอกสารหรือพยานหลักฐานที่ไม่ต้องเปิดเผย กล่าวคือ
(1) การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจ
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดีหรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร
(2) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
กรณี ข้ อ มู ล ข่ า วสารของหน่ ว ยงานหรื อ ของพนั ก งานตรวจแรงงานที่ อ ยู่ ภ ายใต้
การครอบครองสามารถเปิดเผยได้โดยอาจเปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเปิดเผยเฉพาะแก่บุคคล หรืออาจสั่งมิให้
เปิดเผยภายใต้เงื่อนไขเช่นใดก็ได้ โดยพิจารณาจากเหตุสมควรหรือประโยชน์ว่าการเปิดเผยอย่างไหนสาคัญ
กว่ากัน หากพนักงานตรวจแรงงานมีคาสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะต้องระบุเหตุผลไว้เสมอว่า
สาเหตุที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะสาเหตุใด แต่การสั่งเปิดเผยข้อเท็จจริงใด ๆ
อั น เป็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการถื อ เป็ น ดุ ล ยพิ นิ จ โดยเฉพาะของพนั ก งานตรวจแรงงานต ามล าดั บ
สายการบังคับบัญชา กรณีไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารได้ อย่างไรก็ดี พนักงานตรวจแรงงานจะต้องจัดระบบคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ไม่ให้มี
การนาข้อเท็จจริงซึ่งได้เปิดเผยแล้วไปใช้ในทางไม่เหมาะสม หรือในทางที่จะก่อให้เกิดผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล
พนักงานตรวจแรงงานจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความควบคุมดูแลของตนเอง โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลไม่ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดเป็นการเฉพาะ แต่สาหรับเจ้าของข้อมูล
พนักงานตรวจแรงงานต้องยอมให้เจ้าของตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้เสมอ
ทั้งนี้ พนั กงานตรวจแรงงานอาจอาศัยระเบียบคณะรัฐมนตรีกาหนดว่าด้ว ยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 เป็นแนวทางในการพิจารณาว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลได้หรือไม่ ภายใต้เงื่อนไขใด
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5. การแจ้งผลการดาเนินการ
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบการดาเนินการของสถานประกอบกิจการใดเสร็จสิ้นแล้วต้อง
แจ้งให้นายจ้างทราบว่าการปฏิบัติของนายจ้างถูกหรือไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนดไว้หรือไม่ เพียงใด
กรณี ที่ น ายจ้ า งปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งแล้ ว พนั ก งานตรวจแรงงานควรประชาสั ม พั น ธ์ แ ละส่ ง เสริ ม
เพื่อก่อให้เกิดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีอันจะก่อให้นายจ้างปฏิบัติถูกต้องต่อไป
กรณีที่นายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการฝ่ าฝื น
กฎหมายได้ พ อเพี ย งแล้ ว พนั ก งานตรวจแรงงานต้ อ งชี้ แ จงข้ อ กระท าผิ ด ที่ ต รวจพบในเอกสารเกี่ ย วกั บ
การทางานซึ่งได้บันทึกโดยละเอียดให้นายจ้างหรือตัวแทนรับทราบ
6. การออกคาสั่ง
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานพบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
ให้พนักงานตรวจแรงงานมีคาสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยกาหนดระยะเวลาตามสมควรในแต่ละเรื่อง
เช่น บางกรณีนายจ้างต้องอาศัยเวลาในการปฏิบัติตามให้ถูกต้องในการจัดทาเอกสาร หรือทะเบียนตามที่
กฎหมายกาหนดแต่พนักงานตรวจแรงงานไม่ควรกาหนดระยะเวลานานเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่อง
ตัวเงินซึ่งนายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างต่ากว่ามาตรฐานที่กฎหมายกาหนด ดังนั้น การกาหนดระยะเวลาในคาสั่ง
ให้นายจ้างปฏิบัติต้องกาหนดให้ชัดเจนและดูตามสภาพการจ้างที่นายจ้างกาหนดไว้
6.1 กรณีมีคาสั่ง
พนักงานตรวจแรงงานจะต้องเข้าไปตรวจติดตามผลอีกครั้งหนึ่ง เมื่อครบกาหนดระยะเวลา
ให้นายจ้างปฏิบัติตามคาสั่งโดยการสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่านายจ้างปฏิบัติ
ถู ก ต้ อ งตามที่ ก ฎหมายก าหนดไว้ ห รื อ ไม่ หากนายจ้ า งปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามค าสั่ ง ก็ ใ ห้ ยุ ติ ก ารด าเนิ น การ
แต่ ถ้ า ยั ง ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง พนั ก งานตรวจแรงงานต้ อ งรวบรวมพยานหลั ก ฐานทั้ ง หมด เพื่ อ ด าเนิ น การ
ตามขั้นตอนการดาเนินคดีอาญาต่อไป
6.2 กรณีไม่ต้องมีคาสั่ง
หากพบว่านายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ความผิดที่มีพฤติการณ์พิเศษหรือเกิดผลกระทบกับลูกจ้างจานวนมาก
(2) ความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก โดยมีการทารุณหน่วงเหนี่ยว กักขัง หรือมีการกระทา
ความผิดอาญาอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย
(3) ความผิดตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
(4) ความผิดตามมาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เฉพาะกรณี
ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 139 (2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
(5) ความผิดตามมาตรา 150 หรือมาตรา 151 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 เฉพาะความผิดที่กระทาต่อพนักงานตรวจแรงงาน
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(6) ความผิดตามมาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 42 มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา
49 หรือมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่เป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กาย
หรือจิตใจหรือถึงแก่ความตาย
(7) ความผิดตามมาตรา 154 หรือมาตรา 155 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
(8) ความผิดที่มีการกระทาความผิดอาญาฐานอื่นรวมอยู่ด้วย
พนั ก งานตรวจแรงงานจะต้ อ งด าเนิ น คดี ท างพนั ก งานสอบสวนทั น ที โดยไม่ ต้ องมี ค าสั่ ง
การกระทาดังกล่าวข้างต้น เป็นความผิดร้ายแรง นายจ้างมีเจตนาจะฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจน และเป็น
การกระทาเพียงครั้งเดียวแต่ฝ่าฝืนกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 ได้กาหนดว่า
“เมื่อการกระทาใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ใช้กฎหมายที่มีบทลงโทษหนักที่สุด
ลงโทษผู้ กระทาความผิด ” ซึ่งสอดคล้ องกับระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้ว ยการดาเนิน
คดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัย
ในการทางาน พ.ศ. 2558 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 พนักงานตรวจแรงงานจึงต้องดาเนินคดีทางพนักงาน
สอบสวนด้วย
6.3 รูปแบบคาสั่ง
การออกคาสั่ง คาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานเป็นคาสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
วิธีป ฏิบั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คือ ต้องทาเป็นหนัง สื อและจัดให้ มี เหตุผ ลซึ่ งพระราชบัญญั ติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 139 (3) ให้พนักงานตรวจแรงงานมีคาสั่งให้นายจ้าง ลูกจ้างปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องทาเป็นหนังสือตามแบบคาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน (ตร.4) และต้องพิจารณา
องค์ประกอบของความสมบูรณ์ของคาสั่งซึ่งต้องประกอบด้วย
(1) ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสาคัญ
(2) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
(3) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
(4) วัน เดือน ปี ที่จัดทาคาสั่ง ชื่อตัว ชื่อสกุล ลายมือชื่อ ตาแหน่ง ผู้จัดทาคาสั่ง
(5) ระบุสิทธิอุทธรณ์ หรือสิทธิโต้แย้ง และระยะเวลาให้ชัดเจน
6.4 ข้อปฏิบัติในการออกคาสั่ง มีดังนี้
(1) ออกคาสั่งให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้
(2) ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายหรือล้อข้อกฎหมายในข้อที่นายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้อง
(3) เรื่องที่สั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องนั้นควรได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและยุติแล้วว่านายจ้าง
ปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่องใด อย่างไร
(4) การเขียนคาสั่งควรใช้ถ้อยคาให้รัดกุม ไม่เปิดช่องให้ผู้ปฏิบัติโต้แย้งได้
(5) ควรกาหนดชื่อและฐานะของนายจ้างให้ถูกต้องชัดเจน
(6) การกาหนดระยะเวลาให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องให้อยู่ในดุลพินิจของพนักงานตรวจแรงงาน
6.5 การส่งคาสั่งและการส่งหนังสือ
เมื่อทาคาสั่งหรือมีหนังสือแล้ว ให้พนักงานตรวจแรงงานส่งให้แก่นายจ้าง โดยอาจ
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6.5.1 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
6.5.2 พนักงานตรวจแรงงานนาไปส่งเองหรือเจ้าหน้าที่คนใดเป็นผู้นาส่ง ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่น
ที่อยู่ หรือสานักงานของนายจ้างในเวลาทาการของนายจ้าง หากไม่พบนายจ้างหรือพบแต่นายจ้างปฏิเสธ
ไม่ยอมรับ ให้ส่งแก่บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะซึ่งอยู่หรือทางานในบ้านหรือสานักงานของนายจ้าง
6.5.3 กรณีไม่สามารถส่งตามข้อ 1 และข้อ 2 ได้ ให้ปิดคาสั่งหรือหนังสือในที่ที่เห็นได้ง่าย
ยังสถานที่ดังต่อไปนี้
(1) สานักงานของนายจ้าง
(2) ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ของนายจ้าง
โดยถือว่านายจ้ างได้รับคาสั่ งหรือหนังสื อต่อเมื่อพ้น 15 วันหลั งจากวันที่ปิดคาสั่ ง
การส่งคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานโดยการปิดคาสั่ง พนักงานตรวจแรงงานควรจดแจ้งข้อขัดข้องที่ไม่อาจ
ส่ ง ค าสั่ ง ให้ แ ก่ น ายจ้ างตามปกติไ ด้ ไ ว้ ใ ห้ ชัด เจนเพื่ อเป็ น หลั ก ฐานอั น เป็ นเหตุ ที่ จ าต้อ งใช้ วิ ธี ปิด ค าสั่ ง แทน
นอกจากนั้ นการปิดคาสั่ งพนั กงานตรวจแรงงานควรให้เจ้าหน้าที่ที่ไปด้ วยลงชื่อไว้เป็นพยาน หากไม่ได้รับ
ความร่วมมือหรือถูกขัดขวางก็ให้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่นั้น
6.6 การเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่ง
6.6.1 กรณีนายจ้างหรือลูกจ้างขอให้เพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่ง
พนัก งานตรวจแรงงานอาจเพิก ถอนหรือ แก้ไ ขเพิ่ม เติม คาสั่ง ได้ เมื่อ พ้น กาหนด
ระยะเวลาอุทธรณ์ เนื่ องจากในช่วงกาหนดระยะเวลาอุทธรณ์ นายจ้างหรือลูกจ้างมีสิ ทธิยื่นอุทธรณ์คาสั่ ง
พนักงานตรวจแรงงานได้อยู่แล้ว คาขอเพิกถอนและแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งมีได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทาให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นอันยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลง
ไปในสาระสาคัญ
(2) นายจ้า งที่แ ท้จ ริง มิไ ด้เ ข้า มาในกระบวนการพิจ ารณาคาร้อ ง หรือ ได้เ ข้า มา
ในกระบวนการพิจารณาครั้งก่อนแล้ว แต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา
คาร้อง
(3) พนักงานตรวจแรงงานไม่มีอานาจที่จะทาคาสั่งตามคาร้องนั้น
(4) ข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมายซึ่ ง เป็ น ฐานในการมี ค าสั่ ง นั้ น เปลี่ ย นแปลงไป
ในสาระสาคัญในทางที่เป็นประโยชน์แก่คู่กรณีการยื่นคาขอตาม (1) (2) (3) เฉพาะกรณีนายจ้างไม่อาจทราบถึง
เหตุนั้น ในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาโดยไม่ใช่ความผิดของนายจ้าง
การยื่ น ค าขอให้ พิ จ ารณาใหม่ ต้ อ งกระท าภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ ผู้ นั้ น ได้ รู้ ถึ ง เหตุ
ซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้
6.6.2 กรณีพนักงานตรวจแรงงานดาเนินการเอง
พนักงานตรวจแรงงานหรือผู้บังคับบัญชาของพนักงานตรวจแรงงานอาจเพิกถอนหรือ
แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานได้เสมอ ไม่ว่าอยู่ในช่วงอุทธรณ์นั้นหรือพ้นกาหนดอุทธรณ์แล้ว
ก็ตาม เมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดตามข้อ 6.6.1
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6.6.3 ผลการเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่ง
(1) การเพิกถอนหรือการแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งเป็นผลให้ยกเลิกคาสั่งเดิมและคาสั่งเดิม
สิ้นผลในทางกฎหมาย
(2) ค าสั่ ง ที่ มี ข้ อ ผิ ด พลาดเล็ ก น้ อ ยหรื อ แก้ ไ ขเพื่ อ ท าให้ ค าสั่ ง เดิ ม สมบู ร ณ์ ไม่ มี ผ ล
เปลี่ยนแปลงประเด็นคาสั่งยังมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่นายจ้างทราบหรือถือว่าได้ทราบคาสั่งนั้น
7. การอุทธรณ์คาสั่ง
กรณีที่นายจ้างอุทธรณ์คาสั่ ง ให้พนักงานตรวจแรงงานผู้ทาคาสั่งพิจารณาคาอุทธรณ์และแจ้ง
ให้นายจ้างผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีเห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ ไม่ว่าพนักงานตรวจแรงงานจะเห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ทั้งหมดหรือ
เห็นด้วยแต่เพียงบางส่วน ก็ให้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงคาสั่ง
(2) กรณีไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ ไม่ว่าพนักงานตรวจแรงงานจะไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ทั้งหมด
หรือไม่เห็นด้วยแต่เพียงบางส่วน ก็ให้พนักงานตรวจแรงงานรายงานความเห็นและเหตุผลต่อผู้มีอานาจพิจารณา
อุทธรณ์ ให้ผู้มีอานาจพิจารณาคาอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
หากผู้มีอานาจพิจารณาคาอุทธรณ์ไม่อาจพิจารณา ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ให้แจ้งนายจ้าง
ทราบก่อนครบกาหนดเวลาดังกล่าว
กรณีนี้ จะเป็นการขยายระยะเวลาการพิจารณาคาอุทธรณ์ออกไปอีกไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่
ครบกาหนดเวลาดังกล่าว
8. การดาเนินคดี
ให้ดาเนินการตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดาเนินคดีอาญาและ
การเปรียบเทียบผู้กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทางาน
พ.ศ. 2558 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
9. การดาเนินการหลังการตรวจแรงงาน
เมื่ อ พนั ก งานตรวจแรงงานรวบรวมเอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วกั บ การตรวจแรงงานได้ แ ล้ ว
ต้องแจ้งนายจ้างทราบเมื่อพบว่ามีการกระทาความผิด โดยชี้แจงลักษณะของการกระทาความผิด ตลอดจน
อธิบายบทบัญญัติตามกฎหมาย เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป
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คณะผู้จัดทา
1. ที่ปรึกษาการจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน
1) นายสมภพ ปราบณรงค์
ผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2) นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกองคุ้มครองแรงงาน
3) นายอนุชา จันทรเกษร
ผู้อานวยการกองนิติการ
2. คณะทางานการจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน
3. ผู้สนับสนุนข้อมูล
1) นายเชิดศักดิ์ กาปั่นทอง
2) นายศศิน เกิดสุวรรณ

นิติกรชานาญการ
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
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