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บทนํา 
 
 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําของ
สภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2549 ไดนํา
หลักการบางสวนมาจาก พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 และมีรายละเอียดมากกวา
ประกาศฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหมาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางสําหรับ
ลูกจางรัฐวิสาหกิจเปนมาตรฐานเดียวกัน   ทั้งนี้ ไดยกเลิก ประกาศคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางวาดวยขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน การใชแรงงานหญิง การหักเงินเดือนคาจาง คาลวงเวลา และคา
ทํางานในวันหยุด และการรับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางาน ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ.2545 และประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง 
มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางวาดวยอัตราคาจางขั้นต่ํา สําหรับลูกจางรัฐวิสาหกิจ ลง
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2549 
 การนําประกาศฉบับนี้ใชบังคับ ยังมีขอความบางขอที่ยังไมชัดเจน และบางขอ
ตองรอคณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทําใหการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองนํา
ประกาศฉบับนี้มาวิเคราะหและเปรียบเทียบกับ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ประกอบคําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเขาใจงายขึ้น 
 อยางไรก็ตาม การวิเคราะหนี้เปนการปรับปรุงครั้งที่ 2 หากการวิเคราะหเกิดการ
ผิดพลาดหรือเขาใจคลาดเคลื่อนไปบาง ขอไดโปรดแจงใหผูเขียนแกไขปรับปรุงให
ถูกตองดวย ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ใหไดผลสูงสุดของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งมวล จึงขอบพระคุณไว ณโอกาสนี้ 
 
 

ณฐกร  แกวดี 
                          พฤษภาคม  2550 
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(ตามประกาศฯ ขอ 4) 

 
 “วันทํางาน” หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางทํางานตามปกติ 
ขอสังเกตุ
 วันทํางานนั้นนายจางจะเปนผูกําหนด และตองกําหนดไวในขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางาน ซึ่งนายจางจะกําหนดวันใดในรอบสปัดาหเปนวันทํางานก็ได แตสัปดาหหนึ่ง
ตองกําหนดวันหยุดประจําสัปดาหไมนอยกวา 1 วัน วันทํางานนั้นมี 2 ประเภท คือ 

1. วันทํางานทั่วไป  คือวันทํางานที่กําหนดใหเริ่มวันใดและสิ้นสุดวันใด เชน 
กําหนดใหทํางานวันจันทรถึงวันศุกร หรือวันจันทรถึงวันเสาร เปนตน 

2. วันทํางานสําหรับงานกะ  คือวันทํางานที่กําหนดใหทํางานเปนชวงเวลาหนึ่ง
ถึงอีกชวงเวลาหนึ่งในหนึ่งวัน เชน กําหนดใหทํางานวันละ 3 กะ กะแรกเริ่ม
ตั้งแต 08.00-16.00 น.  กะที่สองเริ่มตั้งแต 16.00-24.00 น.  และกะที่สามเริ่ม
ตั้งแต 24.00-08.00 น.  เปนตน 

วันทํางานทั่วไปใหนับตั้งแต 00.00 น. ถึง 24.00 น. เปนหนึ่งวัน แตงานกะนั้นให
นับตั้งแตเวลาเริ่มเขาทํางานติดตอไป 24 ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



 
(ตามประกาศฯ ขอ 4) 

 
 “วันลา” หมายความวา วันที่ลูกจางลาปวย ลาเพื่อทําหมัน ลาเพื่อคลอดบุตร ลา
เพื่อกิจธุระอันจําเปน ลาเพื่อการฝกอบรม หรือพฒันาความรูความสามารถ และลาเพื่อ
รับราชการทหารในการเรยีกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพือ่ทดลองความ
พรั่งพรอม 
ขอสังเกตุ
 1.) เดิมการลามี 4 ประเภท คือ ลาปวย ลาเพื่อคลอดบุตร ลาเพื่อรับราชการทหาร 
และลากิจเพื่อธุระจําเปน 
 2.) วันลา หมายถึง วนัที่ลูกจางตองมาทํางานแตลูกจางขออนุญาตไมมาทํางาน 
ดังนั้นการลาที่สมบูรณตองมีองคประกอบดังนี้ 

1. มีเหตุที่ตองหยุดงาน 
2. ตองขออนุญาตจากนายจาง 
3. นายจางตองอนุญาตใหลูกจางหยุดงาน 

3.) ไมมีรายละเอียดในการจายคาจาง ในวันที่ลาทาํหมัน และเนื่องจากการทํา 
หมันตามความเห็นแพทย เหมือนภาคเอกชน ที่กําหนดใหนายจางจายคาจางในวันที่ลา
ทําหมัน 

4.) ในการลาเพื่อฝกอบรม หรือพัฒนาความรู ความสามารถ ไมบอกรายละเอียด 
เหมือนภาคเอกชนวา 

-  ใหลาเพื่อประโยชนตอการแรงงานและสวัสดิการสังคม 
- ใหลาไดไมเกิน 30 วัน หรือไมเกิน 3 ครั้ง ตอป 
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(ตามประกาศฯ ขอ 4) 

 
 “คาจาง” หมายความวา  เงินทุกประเภทท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเปน
คาตอบแทนการทํางานในวันทํางานและเวลาทํางานปกติ ไมวาจะคํานวณตามระยะเวลา 
หรือคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําได และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแก
ลูกจางในวันหยุดและวันลา ซึ่งลูกจางไมไดทํางานดวย ทั้งนี้ ไมวาจะกําหนดคํานวณหรือ
จายในลักษณะใด และโดยวิธีการใดและไมวาจะเรียกชื่ออยางไร 
ขอสังเกตุ
 คําวา “คาจาง” เดิมตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน
อาจเปน  เงิน หรือ เงินและสิ่งของ ก็ได แตปจจุบัน พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541  
ตองจายเปน เงิน เทานั้น เพราะฉะนั้นประกาศฉบับนี้นําหลักการจาก พ.ร.บ.คุมครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 มาใชบังคับคาจางจึงตองจายเปน เงิน เทานั้นเชนกัน 
สรุปสาระสําคัญ  ของคําวา “คาจาง”

1. เปนเงินที่นายจางและลูกจางตกลงจายกันตามสัญญาจาง ซึ่งอาจจะตกลงเปน
หนังสือ ดวยวาจา หรือปริยายก็ได 

2. นายจางจายเงินดังกลาวใหแกลูกจาง 
 ผูอ่ืนจายใหมิใชคาจาง 
 ผูรับคือลูกจาง 
 นายจางตองจายใหเปนกรรมสิทธิ์แกลูกจาง มิใชจายผานมือโดยดูจาก
ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจายอื่น 

3. นายจางจายใหแกลูกจาง เพื่อตอบแทนการทํางาน เชน 
3.1 ตอบแทนการทํางานโดยตรง 
 จายใหลูกจางตลอดเวลาที่ทํางานใหนายจาง หรือ 
 ลูกจางตองทํางานจึงจาย เชน ลูกจางรายวัน หรือตามผลงาน 

3.2 ตอบแทนการทํางานทางออม 
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 ตอบแทนการทํางานในกรณีพิเศษกวาการทํางานทั่วไป เชน คา
ตําแหนง เบี้ยเลี้ยง เบี้ยกันดาร เงินเพิ่มวิชาชีพ คาครองชีพ คา
คอมมิชชั่น คานายหนา คาเสี่ยงภัย เปนตน 

3.3 จายใหในวันหยุดและวันลา 
 ลูกจางไมไดทํางานแตมีสิทธิไดรับคาจาง 

หากจายใหเพื่อวัตถุประสงคอื่น ไมใชคาจาง  เชน 
 จายเพื่อเปนสวัสดิการ 
 จายเพื่อจูงใจในการทํางาน เชน เบี้ยขยัน โบนัส เปนตน 
 จายเพื่อใหลูกจางออกจากงาน เชน คาชดเชย เปนตน 

4. เปนเงินที่จายสําหรับการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน 
 การทํางานลวงเวลา หรือการทํางานที่ไมมีเวลาทํางานปกติ ไมใช
คาจาง 

 การทํางานในวันหยุด จะไดคาทํางานในวันหยุด ไมใชคาจาง 
(ดูคําพิพากษาฎีกาทายบท หนา 29-37)  
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(ตามประกาศฯ ขอ 4) 

 “การทํางานลวงเวลา” หมายความวา การทํางาน นอก หรอื เกิน กําหนดเวลา
ทํางานปกติในวันทํางาน หรือวันหยุด 
ขอสังเกตุ หลักเกณฑวิเคราะหการทํางานลวงเวลา 

1. ตองเปนการทํางานนอกเวลาทํางานปกติ หมายถึง ลูกจางทํางานนอกเวลาที่
นายจางประกาศกําหนด เชน กําหนดเวลาทํางานปกติตั้งแต 08.00 น. ถึง 
17.00  น. ดังนั้น หากลูกจางทํางานนอกกรอบกําหนดเวลาดังกลาว อาจมา
ทํางาน กอนเวลา  หรือ  หลังเวลา ดังกลาว เชน มาทํางานตั้งแต 06.00 น. 
หรือทํางานหลังเวลา 17.00 น. ถงึ 20.00 น. เชนนี้ถือวาเปนการทํางาน
ลวงเวลา 

2. ตองเปนการทํางานเกินเวลาทํางานปกต ิ หมายถึง ลูกจางทํางานเกินจํานวน
ชั่วโมงที่นายจางกําหนด เชน กําหนดใหทํางานตั้งแต 08.00 น. ถึง 17.00 น. 
พักเวลา 12.00-13.00 น. รวมเวลาทํางาน 8 ชั่วโมง ดังนั้นหากลูกจางทํางาน
ในวันดังกลาวเกินกวา 8 ชั่วโมง ถือเปนการทํางานเกินเวลาทํางานปกติ
ลูกจางมีสิทธิไดรับคาลวงเวลา 

การทํางานเกินชั่วโมงทํางาน อาจตกลงกําหนดจํานวนชั่วโมงทํางานได 2 กรณี 
คือ 
 กรณีแรก งานที่มีลักษณะหรอืสภาพของงานไมอาจกําหนดเวลาเริ่มตน และเวลาสิ้นสุดของ
การทํางานได เชน งานขนของขึ้น-ลงเรือ งานติดตั้ง งานซอมแซม งานบริการตางๆ ที่ตองรองาน 
หรือรอลูกคา นายจางกับลูกจางอาจตกลงกําหนดชั่วโมงทํางานในแตละวันได เชน ใหทํางานวันละ 
8 ช่ัวโมง นับตัง้แตเร่ิมทํางาน เปนตน 
 กรณีท่ีสอง งานที่ใชวิชาชีพหรือวิชาการ งานที่เกีย่วกับการผลิต นายจางกับลูกจางตกลงกัน
ใหทําเกินกวาวันละ 8 ช่ัวโมงได แตเมื่อรวมแลวไมเกนิสัปดาหละ 48 ช่ัวโมง เชน ตกลงใหทํางาน
วันละ 9 ช่ัวโมง ทําสัปดาหละ 5 วนั รวมแลว 45 ช่ัวโมงตอสัปดาห  ดังนั้น หากลูกจางทํางานเกนิ
กวาวันละ 9 ช่ัวโมง ถือวาเปนการทํางานลวงเวลา 
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(ตามประกาศฯ ขอ 4) 

 “คาชดเชย” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อเลิกงาน
นอกเหนือจากเงินประเภทอื่น ซึ่งนายจางตกลงจายใหแกนายจาง 
ขอสังเกตุ  หลักเกณฑในการวิเคราะหคาชดเชย 

1. เปนเงินที่นายจางจายใหแกลูกจาง 
 หากจายใหคนอื่น ไมใชคาชดเชย 
 คาชดเชยตองจายเปนเงินเทานั้น  
 อยางอื่นไมได 

2. จายเมื่อเลิกจางลูกจาง 
 จายเพื่อการอื่น เชน ตอบแทนการทํางาน ความขยัน ทํางานนาน หรือ
เมื่อลูกจางตาย ไมใชคาชดเชย 

3. ลูกจางตองไมกระทําผิดตามมาตรา 119  แหง พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.
2541 หรือประกาศฯ ขอ 60 (กระทําความผิดรายแรง) 

4. ตองจายนอกเหนือจากเงินประเภทอื่น 
 เงินประเภทอื่น หมายถึง เงินที่กฎหมายแรงงานไมไดบังคับใหนายจาง
ตองจาย เชน เงินบําเหน็จ เงินสะสม เงินโบนัส เบีย้ขยัน เงินสวัสดิการ 
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน 

 หลักเกณฑการจายจะจายหรือไมก็ได จะกําหนดเงื่อนไขวิธีจายอยางไร
ก็ได และ เมื่อนายจางกําหนดอยางไรแลว ถือเปนขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง  นายจางตองผูกพันตามนั้น จะยกเลิก แกไข 
เปลี่ยนแปลง โดยพลการไมได ตองผานขั้นตอนตามกฎหมาย คือย่ืนขอ
เรียกรอง หรอืไดรับความยินยอมจากลูกจาง 

 นายจางจะตกลงจายเงินประเภทอื่นรวมถึงคาชดเชยดวยก็ไดแตตอง
เปนขอตกลงมาเกี่ยวกับสภาพการจาง (ระเบียบ ขอบังคับ) ใหถูกตอง 

  (ดูคําพิพากษาฎีกาทายบทหนา 38-39)  
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(ตามประกาศฯ ขอ 6) 

  

หามมิใหนายจางเรียกหรือรับเงินประกันการทํางาน หรือประกันความเสียหายใน
การทํางานจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้น ลูกจางตองรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพยสินของนายจาง ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได 
ตลอดจนจํานวนและวิธีการเก็บรักษาเงินประกันใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับเงินประกันหรือทําสัญญาประกันกับลูกจางเพื่อ
ชดใชความเสียหายที่ลูกจางเปนผูกระทํา เมื่อนายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออก หรือ
สัญญาประกันสิ้นอายุ ใหนายจางคืนเงินประกันพรอมดอกเบี้ยถามีใหแกลูกจางภายใน 7 
วัน นับแตวันที่นายจางเลิกจาง หรือวันที่ลูกจางลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ
แลวแตกรณี 
ขอสังเกตุ
 การหามนายจางเรียกเงินประกันการทํางานจากลูกจางนั้นเปนหลักเกณฑที่
กําหนดขึ้นใหม ทั้งนี้ใหเปนไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด ซึ่งไดมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดังกลาว เชนเดียวกับ 
 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 10 ที่กําหนดใหรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด และรัฐมนตรีไดประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการเรียก หรือรับเงินประกันการทํางาน หรือเงินประกันความเสียหายในการ
ทํางานจากลูกจาง  เมื่อ 19 สิงหาคม 2541 ซึ่งพอสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. หามนายจางเรียกหรือรับเงินประกันการทํางานจากลูกจาง (บุคคลค้ําประกัน
หรือเรียกหลกัเกณฑประกันได) 

2. นายจางเรียกเงินประกันจากลูกจางได 2 กรณี คือ 
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2.1 ลูกจางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน เชน พนักงานเก็บเงิน พนักงาน
ติดตามเรงรัดหนี้สิน พนักงานขาย หรือพนักงานที่ตองรับผิดชอบใน
การรับ-จายเงิน 

2.2 ลูกจางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยสินของนายจาง เชน พนักงาน
คลังสินคา พนักงานขับรถ หรือพนักงานที่ตองรับผิดชอบทรัพยสิน
ของนายจาง หรืองานเฝาหรือดูแลสถานที่ เปนตน 

3. นายจางเรียกรับเงินประกันไมเกินอัตราคาจางรายวัน 60 วัน ในวันที่นายจาง
รับเงินประกัน 

4. นายจางตองนําเงินประกันฝากธนาคารหรือสถาบนัการเงินในนามลูกจาง 
5. เงินประกันที่เรียกไวลดลงนายจางเรียกเพิ่มจนครบได 
6. เมื่อลูกจางถูกเลิกจาง หรือลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุนายจางตองคืน

เงินประกันพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ภายใน 7 วัน  
 (ดูคําพิพากษาฎีกาทายบท หนา 40) 
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(ตามประกาศฯ ขอ 9) 

  
ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิง โดยเทาเทียมกันในการจางงาน เวนแต

ลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได หรือมีเหตุผลอันชอบธรรมประการ
อื่น 
ขอสังเกตุ
 เปนบทบัญญัติขึ้นใหมเพื่อใหสอดคลองกับสิทธิเทาเทียมกันของชายหญิงตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 30  
  (ดูคําพิพากษาฎีกาทายบท หนา 41)  
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(ตามประกาศฯ ขอ 11) 

  
เพื่อประโยชนในการคํานวณระยะเวลาการทํางานของลูกจางตามประกาศนี้ให

นับวันหยุด วันลา วันที่นายจางอนุญาตใหหยุดงานเพื่อประโยชนของลูกจาง และวันที่
นายจางสั่งใหลูกจางหยุดงานเพื่อประโยชนของนายจาง รวมเปนระยะเวลาการทํางาน
ของลูกจางดวย 
 ในกรณีที่ลูกจางไปปฏิบัติงานในเขตที่มี โรคติดตออันตรายที่กระทรวง
สาธารณสุขประกาศกําหนด ใหนายจางอนุญาตใหลูกจางหยุดงานเพื่อเฝาสังเกตอาการ
ตามระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดการหยุดงานเชนนี้ให ถือวาเปนวันทํางาน
ใหกับนายจางดวย 
ขอสังเกตุ
 เปนหลักการในการคํานวณระยะเวลาทํางานของลูกจางในการไดรับสิทธิตาม
กฎหมาย รวมทั้งการนับวันที่นายจางอนุญาตใหลูกจางหยุดงานเพื่อประโยชนของลูกจาง
รวมเขาดวย แตไมนับรวมวันขาดงาน เวนแตหยุดงานในเขตที่มีโรคติดตออันตรายที่
กระทรวงสาธารณสุขประกาศ  
  (ดูคําพิพากษาฎีกาทายบท หนา 42)  
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(ตามประกาศฯ ขอ 12) 

 
 ในกรณีที่ลูกจางไมไดทํางานติดตอกันโดยนายจางมีเจตนาที่จะไมใหลูกจางนั้นมี
สิทธิใด ตามประกาศนี้ ไมวานายจางจะใหลูกจางทํางานในหนาที่ใด และการจางแตละ
ชวงมีระยะเวลาหางกันเทาใดก็ตาม ใหนับระยะเวลาการทํางานทุกชวงเขาดวยกัน เพื่อ
ประโยชนในการไดสิทธิของลูกจางนั้น 
ขอสังเกตุ
 กรณีนี้ตองเปนกรณีที่นายจางคนเดียวกันจางลูกจางคนเดียวกัน หลายครั้ง โดย
ลูกจางไมไดทํางานติดตอกัน เนื่องจากนายจางมีเจตนาที่จะไมใหลูกจางมีสิทธิตาม
กฎหมาย ซึ่งตามประกาศนี้ ใหนับระยะเวลาทํางานของลูกจางทุกชวงเขาดวยกัน เพื่อ
ประโยชนในการใชสิทธิของลูกจางนั้น 
  (ดูคําพิพากษาฎีกาทายบท หนา 43)  
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(ตามประกาศฯ ขอ 13) 

ใหนายจางกําหนดเวลาทํางานปกติของลูกจางไมเกินสัปดาหละสี่สิบแปดชั่วโมง 
ขอสังเกตุ
 ตามประกาศนี้ไดกําหนดเวลาทํางานปกติไมเกินสัปดาหละ 48 ชั่วโมงเทานั้น 
โดยไมไดกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันไว ซึ่ง แตกตางจาก 
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 23 ที่ไดกําหนดลักษณะงาน หรือสภาพการ
ทํางานไว 3 ประเภท คือ 

1. งานทั่วไป  ซึง่อาจแยกได 2 กรณี คือ  
1.1 กรณีไมมีขอตกลงเรื่องเวลาทํางานกับลูกจาง  กรณีนี้ นายจางเปนผู

กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันหนึ่งไมเกิน 8 ชั่วโมง รวมแลวสัปดาหหนึ่ง
ไมเกิน 48 ชั่วโมง 

1.2 กรณีมีขอตกลงเรื่องเวลาทํางานกับลูกจาง กรณีนี้ นายจางกับลูกจางตก
ลงกําหนดเวลาทํางานปกติ ในวันหนึ่งๆเกินกวา 8 ชั่วโมงก็ได แตรวม
แลวสัปดาหหนึ่งไมเกิน 48 ชั่วโมง 

2. งานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง  นายจาง
กําหนดเวลาทํางานปกติวันหนึ่งไมเกิน 7 ชั่วโมง รวมแลวสัปดาหหนึ่งไมเกิน 
42 ชั่วโมง 

3. งานที่ไมอาจกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดที่แนนอน นายจางกับลูกจางตกลง
กันกําหนดชั่วโมงทํางานในแตละวัน ไมเกิน 8 ชั่วโมง รวมแลวสัปดาหหนึ่ง
ไมเกิน 48 ชั่วโมง 

เห็นไดวาความชัดเจนในการกําหนดเวลาทํางานของลูกจางตาม
ประกาศฉบับนี้ยังไมครอบคลุมถึงการทํางานตามลักษณะงานหรือสภาพการ
ทํางานที่แทจริงเหมือน พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 23 และ
ยอมแสดงใหเห็นวาพนักงานรัฐวิสาหกิจทํางานปกติทุกประเภทไดไมเกิน
สัปดาหละ 48 ชั่วโมง  (ดูคําพิพากษาฎีกาทายบทหนา 44)
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(ตามประกาศฯ ขอ 16) 

 
 ใหนายจางจัดใหลูกจางมีวันหยุดตามประเพณีไมนอยกวา 13 วัน  

ในกรณีวันหยดุตามประเพณีวันใดตรงกบัวันหยุดประจําสัปดาหของลูกจางใหลูกจางได
หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไป  
 ในกรณีท่ีวันหยุดชดเชยตามวรรคสองมีตดิตอกันเกินกวาหนึ่งวัน ใหนายจางจัดใหลูกจาง
หยุดชดเชยไดเพียงหนึง่วัน และใหนายจางจัดใหลูกจางไดหยุดชดเชยวันท่ียังไมครบในวันอื่นแทน 
ขอสังเกต ุ
 ตามประกาศนี้ แตกตางจาก พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 29 ที่กําหนดให
ลูกจางไดหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไป ซ่ึงประกาศนี้ไดกําหนดเพิ่มเติมวา 
กรณีวันหยุดชดเชยติดตอกันเกินกวาหนึ่งวัน ให นายจางจัดวันหยุดชดเชยไดเพียงวันเดียว  และให
นายจางจัดใหลูกจางหยุดชดเชยวันท่ียังไมครบในวันอื่นแทน 
 ปญหาที่ตองวิเคราะหมีวา ถารัฐวิสาหกิจจัดใหหยุดชดเชยเกินกวาหนึ่งวันจะทําไดหรือไม 
เพราะประกาศฉบับนี้เปนเพียงมาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ และสภาพการจาง
ในแตละรัฐวิสาหกิจ คงไมมีแหงใดกําหนดไวเชนนี้ การที่ใหรัฐวิสาหกิจจัดใหมีการหยุดชดเชย
วันที่ยังไมครบในวันอื่นแทน ก็จะเปนปญหาในทางปฏิบัติ เพราะการกําหนดวันหยุดชดเชยแตละ
แหงอาจไมตรงกัน ซ่ึงจะทําใหเกิดเสียหายในการดําเนินธุรกิจได ปญหานี้คงตองอยูในดุลยพินิจ
ของรัฐวิสาหกิจแตละแหง และรอคําวินิจฉัยของศาลฎีกาเพื่อเปนมาตรฐานตอไป 
 หากดูจากประกาศฯ ขอ 5  การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามประกาศ
นี้ ไมเปนการตัดสิทธิหรือประโยชนที่ลูกจางพึงไดตามกฎหมายอื่น ดังนั้น เมื่อวันหยุดชดเชย เปน
สภาพการจางที่ไดมาตาม พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 มาตรา 6 และเปนสภาพ
การจางเดิมตามมาตรา 95 ดังนั้น ประกาศฉบับนี้จึงไมอาจจะตัดสิทธิการหยุดชดเชยติดตอกัน  เกิน
กวา 1 วัน ได  อยางไรก็ตาม ไดมีการขอปรับปรุงแกไขตอคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธแลว คงตองรอผลการวินิจฉัยตอไป 
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(ตามประกาศฯ ขอ 17) 

 
 ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งปมีสทิธิหยุดพักผอนประจําปไดป
หนึ่งไมนอยกวาหกวันทํางาน โดยใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาวใหแกลูกจาง
ลวงหนาหรอืกําหนดใหตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน 
 นายจางและลูกจางจะตกลงกันลวงหนาใหสะสมหรือเลื่อนวนัหยุดพักผอน
ประจําปที่ยังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆไปได 
ขอสังเกตุ

 ลูกจางมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปเมื่อทํางานติดตอกัน 1 ป ลูกจางมีสิทธิ
หยุดไดไมนอยกวาปละ 6 วันทํางาน 

 นายจางเปนผูกําหนดวันลวงหนาหรือนายจางกับลูกจางตกลงกันกําหนด
วันหยุดก็ได 

 นายจางกับลูกจางตกลงกันลวงหนาใหสะสมหรือเลื่อนวันหยุดพักผอน
ประจําปก็ได 

 นายจางไมกําหนดใหลูกจางหยุดพักผอนประจําปตองจายคาจางสําหรับ
วันหยุดพักผอนประจําป 

 วันหยุดพักผอนประจําป ไมใชเรื่อง “วันลา” แตเปนเรื่อง “วันหยุด” จึงเปน
อํานาจของนายจางที่จะกําหนดใหลูกจางหยุดวันใดก็ได 

 วันหยุดราชการ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดงานเนื่องจากปวย ไมนับ
รวมเปนวันหยุดพักผอนประจําป 

 (ดูคําพิพากษาฎีกาทายบท หนา 45-46)  
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(ตามประกาศฯ ขอ 31) 

  
หามนายจางหักคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาใน

วันหยุด เวนแตเปนการหักเพื่อ 
1. ชําระภาษีเงินไดตามจํานวนที่ลูกจางตองจายหรือชําระเงินอื่นตามที่กฎหมาย

บัญญัติไว 
2. ชําระคาบํารุงสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตามขอบังคับของสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจ หรอืเพื่อชําระเงินอื่นอันเปนสวัสดิการที่สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจจดัใหเพื่อประโยชนของลูกจางฝายเดียว โดยไดรับความยินยอม
ลวงหนาจากลูกจาง 

3. ชําระหนี้สหกรณออมทรพัยหรือสหกรณอื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ
ออมทรัพย หรือหนี้ทีเ่ปนไปเพื่อประโยชนของลูกจางฝายเดียว โดยไดรับ
ความยินยอมลวงหนาจากลูกจาง 

4. เปนเงินประกันความเสียหายหรือชดใชคาเสียหายแกนายจาง ซึ่งลูกจางได
กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยไดรับความยินยอม
จากลูกจาง 

5. เปนเงินสะสมตามขอตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม หรือกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ 

การหักตาม (2)(3)(4) และ (5) ในแตละกรณีหามมิใหหักเกินรอยละสิบและจะหัก 
รวมกันไดไมเกินหนึ่งในหาของเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ ทั้งนี้ เวนแตไดรับความยินยอม
เปนหนังสือจากลูกจาง 
ขอสังเกตุ 

 ตามประกาศฯนี้มีเจตนาเพื่อคุมครองลูกจางใหไดรับคาจางและเงินประเภท
ตางๆ อันเปนคาตอบแทนในการทํางานจากนายจางอยางครบถวน  ดังนั้น
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หากไมใชกรณีตามขอยกเวน (1)-(5)  นายจางจะหักคาจางหรือหักเงิน
ประเภทอื่นๆ ดังกลาวขางตนไมไดไมวากรณีใดๆ 

 การกําหนดโทษโดยการตัดเงินเดือน หรือการตัดคาจางก็ไมอาจกระทําได 
 แตการกําหนดโทษ ลดคาจาง อาจกระทําได เมื่อเทียบเคียงกับมาตรา 65 (1) 
แหง พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่บัญญัติใหลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่
ทําการแทนนายจาง สําหรับกรณีการจาง การใหบําเหน็จ การลดคาจาง หรือ
การเลิกจาง ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาและคาลวงเวลาในวันหยุด ซึ่งก็อาจ
ตีความไดวานายจางมีอํานาจลดคาจาง หรือเลิกจางลูกจางได  และเปนกรณี
ที่ แตกตางจากการหักคาจาง  ที่กฎหมาย (มาตรา 76 แหง พ.ร.บ.คุมครอง
แรงงาน พ.ศ.2541) และประกาศนี้ระบุหามไวอยางชัดเจน 

 การกําหนดโทษลดคาจางที่เปนคุณแกลูกจางยอมทําได ถาเปลี่ยนโทษเลิก
จางเปนลดคาจาง 

 การกําหนดโทษ ลดคาจาง ยอมกระทําไดถาเกิดจากขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง 
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(ตามประกาศฯ ขอ 60) 

 นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึง่กรณีใด 
ดังตอไปนี้ 

1. ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 
2. จงใจใหนายจางไดรับความเสียหาย 
3. ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
4. ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ขอกําหนด ระเบียบหรือคําสั่ง ของ

นายจางอันชอบดวยกฎหมาย และเปนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปน
หนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรงนายจางไมจําเปนตองตักเตือน ทั้งนี้
หนังสือตักเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่ลูกจางไดกระทํา
ผิด 

5. ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกัน ไมวาจะมีวันหยุดค่ันหรือไมก็
ตาม โดยไมมีเหตุอันสมควร 

6. ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

ขอสังเกตุ 
 การที่นายจางตองจายคาชดเชยหรือไมนั้นขึ้นอยูกับเหตุผลในการเลิกจาง ถา
นายจางเลิกจาง โดยลูกจางไมมีความผิดหรือมีความผิดไมถึงขั้นรายแรง 
นายจางตองจายคาชดเชยตามอัตราที่กฎหมายกําหนด แตถาลูกจางกระทํา
ความผิดรายแรง นายจางไมตองจายคาชดเชย 

 การกระทําของลูกจางกรณีหนึ่งกรณีใดตาม (1)-(6) ถือเปนการกระทําผิด
รายแรง นายจางไมตองจายคาชดเชย 

ตามประกาศฯ ขอ 60(1) 
 ทุจริตตอหนาที ่

ทุจริต  หมายถึง การแสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยมิชอบดวย 
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กฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น การทุจริตไมจําเปนจะตองเปนตัวการ อาจเปน
ผูสนับสนุนก็มีความผิดเชนเดียวกัน การทุจริตนั้นแมแตจะมีมูลคาเพียงเล็กนอยก็มี
ความผิด 

• ไมทํางาน รายงานเท็จวาทํางานเพื่อรับคาจาง ถือวาทุจริตตอหนาที่ 
(คําพิพากษาฎีกา 470/2524) 

• เบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาที่พัก โดยไมมีสิทธิถือวาทุจริตตอ
หนาที่ (คําพิพากษาฎีกาที่ 2563/2525) 

• ประทับมาทํางาน แตไมทํางานแลวเบิกเบี้ยขยันโดยไมมีสิทธิ ถือวา
ทุจริตตอหนาที่ (คําพิพากษาฎีกาที่ 3438/2526) 

• ใชใหผูใตบังคับบัญชามาทํางานใหตนเองเปนประโยชนสวนตัวถือ
วาทุจริตตอหนาที่ (คําพิพากษาฎีกาที่ 2695/2529) 

• เปนผูดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ปกปดไมเสนอใบเสนอราคารายใหม 
และใบเปรียบเทียบราคาเปนพฤติกรรมที่ไมรักษาผลประโยชนของ
นายจาง ถือวาทุจริตตอหนาที่ (คําพิพากษาฎีกาที่ 3809/2548) 

• ลาปวยเท็จเพื่อไปทําธุรกิจสวนตัว มิใชทุจริตตอหนาที่ (คําพิพากษา
ฎีกา 795/2528) 

• ลาปวยเท็จครึ่งวัน ไมปรากฏวานายจางเสียหายเปนพิเศษ ไมใชทุจริต
ตอหนาที่ 

ลูกจางกระทําผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 

• ไมจําเปน ตองถูกศาลพิพากษาวามีความผิดอาญา ถาลูกจางทํา
ความผิดอาญาแกนายจาง นายจางมีสิทธิอางเปนเหตุเลิกจางได โดย
ไมตองจายคาชดเชย 

• ลูกจางปลอมใบรับรองแพทยเปนการปลอมเอกสารแลวนําใบรบัรอง
แพทยปลอมมายื่นเปนหลักฐานการลาปวย เปนการใชเอกสารปลอม 
นายจางเลิกจางได โดยไมตองจายคาชดเชย และไมตองดําเนินคดี
อาญากอน (คําพิพากษาฎีกาที่ 2334/2523) 
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• หมิ่นประมาทนายจางถือวากระทําผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง (คํา
พิพากษาฎีกาที่ 822/2536) 

• การกระทําของลูกจางที่สอไปในทางไมนาไววางใจ ยังฟงไมไดวา
ลูกจางกระทําผิดอาญา โดยเจตนาแกนายจาง (คําพิพากษาฎีกาที่ 
257/2531) 

ตามประกาศฯ ขอ 60(2) 
 จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 

• ลูกจางกระทําจงใจ คือการกระทําโดยรูถึงผลแหงการกระทํา 

• เปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหาย ซึ่งอาจเปนความเสียหายทาง
ทรัพยสิน หรือชื่อเสียง หรือประโยชนอ่ืนใดก็ได 

• นัดหยุดงานโดยไมผานขั้นตอนตามกฎหมาย ถอืวาเปนการจงใจทํา
ใหนายจาง ไดรับความเสียหาย (คําพิพากษาฎีกาที่ 2365-2375/2527) 

• ตั้งบริษัทซึ่งมีวัตถุประสงคเชนเดียวกับนายจาง และมีลักษณะเปน
การแขงขันกับกิจการของนายจาง ยอมกระทบถึงรายไดของนายจาง
และทําใหนายจางเสียหายเปนการจงใจใหนายจางไดรับความ
เสียหายแลว (คําพิพากษาฎีกาที่ 239/2545) 

• จัดซื้อสินคาโดยไมไดสอบราคาและเปรียบเทียบราคากอนจัดทํา
ใบสั่งซื้อทําใหนายจางตองซื้อสินคาในราคาสูงกวาในทองตลาด และ
ไดรับความเสียหาย จึงถือเปนกรณีรายแรง (คําพิพากษาฎีกาที่ 
3554/2545) 

• ใชตําแหนงหนาที่เรียกรองเงินจากผูที่ขนสงสินคา เพื่อเปนคาใชจาย
ของตนเองและครอบครัว เปนการทุจริตตอหนาที่ จงใจทําใหนายจาง
ไดรับความเสียหาย (คําพิพากษาฎีกาที่ 7106/2547) 

ตามประกาศฯ ขอ 60(3) 
 ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
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• ลูกจางประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยาง
รายแรง ความเสียหายนั้นอาจเปนทรัพยสิน ชื่อเสียง หรือประโยชน
อ่ืนได 

• มีหนาที่ตรวจสอบที่ดินที่จํานอง และรายงานวามีการกอสรางจริง  
โดยไมตรวจดูเรื่องเดิมวาที่ดินติดทางสาธารณะหรือไม ธนาคาร
นายจางจึงอนุมัติใหลูกคากูเงินเพิ่ม ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความประมาทเลินเลอ อยางรายแรง (คําพิพากษาฎีกาที่ 1473/2525) 

• ขายแบตเตอรี่และจายของถูกตอง โดยมิไดปฏิบัติตามระเบียบ
เกี่ยวกับการเบิกถอน แมจะมีการปฏิบัติมานาน เมื่อมีการทุจริต
ยักยอกขึ้น นายจางเสียหาย 400,000 บาท ยอมถือวาเปนการประมาท
เลินเลอในหนาที่การงานอยางรายแรง 

ตามประกาศฯ ขอ 60(4) 
 ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ขอกําหนด ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางอัน
ชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่
รายแรง นายจางไมจําเปนตองตักเตือน ทั้งนี้หนังสือตักเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่ง
ป นับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด 
 ประกาศขอนี้แบงออกเปน 2 กรณี 
 กรณีแรก ลูกจางฝาฝนในกรณีรายแรง นายจางสามารถเลิกจางลูกจางไดทันทีโดย
มิตองตักเตือนกอน 

• ลูกจางฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบ หรือคําสั่งของ
นายจางอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม 

• ในกรณีรายแรง ตองพิเคราะหถึงลักษณะการกระทํา พฤติการณของ
การกระทํา ผูกระทํา ผูถกูกระทํา ตลอดจนผลเสียหายที่เกิดจากการ
กระทําเปนเรื่อง ๆ ไป 

การฝาฝนรายแรงหรือไมตองพิเคราะหถึงปจจัยตางๆ ดังกลาวขางตน มิใชเกิด
จากการกําหนดของนายจาง แมวานายจางจะออกระเบียบ ขอบังคับการทํางาน กําหนด
ลักษณะการฝาฝนของลูกจางวากรณีใดรายแรง ก็ไมทําใหการฝาฝนนั้นกลายเปนกรณี
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รายแรงไปดวย (เทียบเคียงคําพิพากษาฎีกาที่ 1227/1230/2535) แตการฝาฝนที่รายแรงแต
นายจางกําหนดวาไมรายแรง ก็มีผลตามที่นายจางกําหนด 
 กรณีที่สอง ลูกจางฝาฝนในกรณีที่ไมรายแรง นายจางตองตักเตือนเปนหนังสือ
แลวลูกจางฝาฝนซ้ําคําเตือน นายจางจึงเลิกจางได โดยไมตองจายคาชดเชย 

• ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบ หรือคําสั่งของนายจาง ตอง
ชอบดวยกฎหมาย และเปนธรรม 

• ฝาฝนในลักษณะเดียวกับที่ถูกเตือน ภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป นับ
แตลูกจางกระทําผิด  

 (ดูคําพิพากษาฎีกาทายบท หนา 47-58) 
ตามประกาศฯ ขอ 60(5) 

 ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยดุค่ันหรือไมก็ตาม 
โดยไมมีเหตุอันสมควร 

• ไปทํางานไมไดเพราะถูกจับและควบคุมตัวตลอดมา ไมถือวาละท้ิง
หนาที่ (คําพิพากษาฎีกาที่ 2029/2523) 

• ไปงานบวชนองชายตางจังหวัด มีประกาศภาวะฉุกเฉิน ไมสามารถ
เดินทางกลับมาทํางานได เปนการละทิ้งหนาที่โดยมีเหตุอันสมควร 
นายจางตองจายคาชดเชยเมื่อเลิกจาง (คําพิพากษาฎีกาที่ 3851/2535) 

• การนัดหยุดงานซึ่งกระทําโดยสหภาพแรงงาน ถือวาเปนการกระทํา
แทนลูกจางทุกคนที่เปนสมาชิกสหภาพแรงงาน เมื่อมีการแจงนัด
หยุดงานโดยชอบแลวสมาชิกทุกคนมีสิทธิหยุดงานได ไมถือเปนการ
ละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุอันสมควร (คําพิพากษาฎีกาที่ 1217/2535) 

• ลูกจางละทิ้งหนาที่ไมมาตามคําสั่งยายโดยชอบของนายจางถือวาเปน
การละทิ้งหนาที่ เมื่อครบสามวันทํางานติดกันนายจางเลิกจางได (คํา
พิพากษาฎีกาที่ 2911/2528,2477/2535,39/2545) 

• ยื่นใบลาตอนายจางผิดระเบียบ นายจางยังไมอนุญาตใหลาแตลูกจาง
หยุดงานไป ถือวาเปนการละทิ้งหนาที่ เมื่อครบสามวันทํางาน
ติดตอกัน นายจางเลิกจางได (คําพิพากษาฎีกาที่ 173/2528) 
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• หยุดงานไปดวยเรื่องสวนตัว โดยไมยื่นใบลา ถือวาเปนการละทิ้ง
หนาที่ เมื่อครบสามวันทํางานติดตอกัน นายจางเลิกจางได (คํา
พิพากษาฎีกาที่ 2254/2534) 

• หยุดงานในวันที่ตองมาทํางานโดยมิไดลาตอนายจาง ถือวาเปนการ
ละทิ้งหนาที่ เมื่อครบสามวันทํางานติดตอกัน นายจางเลิกจางได (คํา
พิพากษาฎีกาที่ 1110/2527,6847/2543) 

ตามประกาศฯ ขอ 60(6) 
 ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

• โทษจําคุกนั้นตองจําคุกจริง 

• โทษจําคุกนั้นตองถึงที่สุด 

• จําคุกแตใหรอการลงโทษ ไมเขาหลักเกณฑขอ 60(6) 

• จําคุกแตเปลี่ยนเปนกักขังแทน ไมเขาหลักเกณฑขอ 60(6) 

• ลูกจางตองถูกจําคุกในขณะเปนลูกจางของนายจาง หากจําคุกมากอน
แลวมาเปนลูกจาง ไมเขาหลักเกณฑ ขอ 60(6) (คําพิพากษาฎีกาที่ 
2909/2524) 
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(ตามประกาศฯขอ 61) 

 
 ลูกจางที่ตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุตามขอบังคับ ขอกําหนด 
ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจาง ไมมีสิทธิไดรับคาชดเชยตามขอ ๕๙ แตถาลูกจางผูนั้นได
ปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันตามระยะเวลาดังตอไปนี้ ใหมีสิทธิไดรับเงิน
เพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานตามอัตราที่กําหนด 

1.) ลูกจางผูไดปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันครบหาปขึ้นไปใหไดรับ
เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานเปนจํานวนเทากับคาจางอัตราสุดทาย
หนึ่งรอยแปดสิบวัน 

2.) ลูกจางผูไดปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันครบสิบหาปขึ้นไปให
ไดรับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานเปนจํานวนเทากับคาจางอัตรา
สุดทายสองรอยสี่สิบวัน 

ในกรณีที่นายจางมีขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ หรือคําสั่งในการจายคาชดเชยกรณี
พนจากตําแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุ ใหถือวาเงินดังกลาวเปนสวนหนึ่งหรือ
ทั้งหมดของเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานตามวรรคหนึ่งแลว 

ขอสังเกตุ 
1. มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจไมควรตํ่ากวาภาคเอกชน ซึ่ง

ภาคเอกชน กรณีเกษียณอายุจะไดรับคาชดเชยอัตราเดียวกับกรณีลูกจางถูกเลิก
จาง ซึ่งมีอัตราสูงกวาภาครัฐวิสาหกิจโดยเปรียบเทียบดังนี้ 

พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 (เอกชน) ประกาศมาตรฐานขั้นต่ําฯ(รัฐวิสาหกิจ) 

- ทํางานครบ 6 ป แตไมครบ 10 ป ไดรับ
คาชดเชยเกษยีณอายุเทากับคาจางอัตราสุดทาย 
240 วัน (8 เดือน) 

- ทํางานครบ 5 ป แตไมครบ 15 ปไดรับเงนิตอบ
แทนความชอบในการทํางานเทากับคาจางอัตรา
สุดทาย 180 วัน (6 เดือน) 

- ทํางานครบ 10 ปขึ้นไปไดรับเงินชดเชย
เกษยีณอายุเทากับ คาจางอัตราสุดทาย 300 วัน 
(10 เดือน) 

- ทํางานครบ 15 ปขึ้นไป ไดรับเงินตอบแทน
ความชอบในการ ทํางานเทากับคาจางอัตรา
สุดทาย 240 วัน (8 เดือน) 
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2. เมื่อเปรียบเทียบกันระหวางลูกจางรัฐวสิาหกิจที่ถูกเลกิจางโดยไดรับคาชดเชยกับ
ลูกจางรัฐวิสาหกิจที่ทํางานจนครบเกษยีณอายุและไดรับเงินตอบแทนความชอบ ดังนี้ 
เลิกจางโดยไดรับคาชดเชย เกษียณอาย ุ

- ลูกจางรัฐวิสาหกิจที่ทํางานครบ 6 ปแตไมครบ 
10 ป ทํางานต่าํกวามาตรฐานหรือมีความผิดแต
ไมถึงกับเปนความผิดรายแรงไดรับเงินชดเชย
ตามขอ 95(4) กอนออกจากงานในอัตราคาจาง
สุดทาย 240 วัน (8 เดือน) 

- ลูกจางรัฐวิสาหกิจที่ขยันและทุมเททํางานและ
ทํางานดีมาตลอดชีวิตการทํางานจนครบ 5 ปแต
ไมครบ 15 ป ไดรับเงินตอบแทนความชอบใน
การทํางานตามขอ 61(1) กอนออกจากงานใน
อัตราคาจางสุดทาย 180 วัน (6 เดือน) 

- ลูกจางรัฐวิสาหกิจทํางานครบ 10 ปขึ้นไป
ทํางานต่ํากวามาตรฐาน หรือมีความผิดแตไม
ถึงกับเปนความผิดรายแรงไดรับเงินคาชดเชย
ตามขอ 59(5) กอนออกจากงานในอัตราคาจาง
สุดทาย 300 วัน (10 เดือน) 

- ลูกจางรัฐวิสาหกิจทํางานครบ 15 ปขึ้นไป ที่
ขยันและทุมเทการทํางานและทํางานดีมาตลอด
ชีวิตการทํางานจนครบ 15 ป ขึ้นไป ไดรับเงิน
ตอบแทนความชอบในการทํางานตามขอ 16(2) 
กอนออกจากงานในอัตราคาจางสุดทาย 240 วัน 
(8 เดือน) 

 
ดังนั้น จึงไดขอปรับปรุงแกไข ตอคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

ดังนี้ ลูกจางที่ตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุตามขอบังคับ ขอกําหนด 
ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจาง ไมมีสิทธิไดรับคาชดเชยตามขอ ๕๙ แตถาลูกจางผูนั้นได
ปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันตามระยะเวลาดังตอไปนี้ ใหมีสิทธิไดรับเงิน
เพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานตามอัตราที่กําหนด 

1.) ลูกจางผูไดปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกัน ครบหาปขึ้นไป  ใหไดรับ
เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานเปนจํานวนเทากับคาจางอัตราสุดทาย 
สองรอยสี่สิบวัน 

2.) ลูกจางผูไดปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกัน ครบสิบปขึ้นไป  ใหไดรับ
เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานเปนจํานวนเทากับคาจางอัตราสุดทาย 
สามรอยวัน 

 
 หมายเหต ุ   พวกเราชาวรัฐวิสาหกิจคงตองฝากความหวังไวกับคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ ตอไป 
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ปดทายบทวิเคราะห 
 บทวิเคราะหนี้เขียนขึ้นเพื่อประกอบการวิเคราะหประกาศคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ โดยการ
คนควาและอางอิง จากคูมือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ของกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานกับการบริหารบุคคล ของศาสตรจารย
เกษมสันต  วิลาวรรณ และ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ฉบับใชงานของทานผู
พิพากษารุงโรจน  รื่นเริงวงค 
 หากบทวิเคราะหนี้เปนประโยชนตอทานผูอานก็ขอยกความดีใหแกผูเขียน
หนังสืออางอิงดังกลาว แตหากมีขอความใดขาดตกบกพรอง ผูเขียนขอรับไปปรับปรุง
แกไขในโอกาสตอไป 
 
 

   ณฐกร  แกวดี        
                      ประธาน สพร.ท 

และ 
ประธาน สร.ปตท. 

ผูเขียน 
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คําพิพากษาฎีกาการประกอบบทวิเคราะหที่ 3 

 กรณีที่วินิจฉยัวาเปนคาจาง 
1. ฎีกาที่ 3223/2525 (เบี้ยเลีย้งชีพ) 

เบี้ยเลี้ยงชีพ ที่นายจางจายใหลูกจางมีจํานวนแนนอน และจายใหเปนประจํา 
รายเดือนเชนเดียวกับเงินเดือน จึงเปนการจายเพ่ือตอบแทนการทํางานในเวลาปกติของ
วันทํางานถือเปนสวนหนึ่งของคาจาง 

2. ฎีกาที่ 509/2525 (คาครองชีพ) 
เงินคาครองชีพซึ่งจายเปนรายเดือนมีลักษณะเปนการจายประจําและแนนอน 

เพื่อตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน เชนเดียวกับคาจาง แมจะจาย
เพื่อชวยเหลือในภาวะเศรษฐกิจที่มีคาครองชีพสูงก็ตาม เงินคาครองชีพก็เปนสวนหนึ่ง
ของคาจาง 

3. ฎีกาที่ 2386/2527 (คาพาหนะ) 
โจทกไดรับเงินเดือนและไดรับคาพาหนะคาที่พักซึ่งโจทกตองไปทํางาน 

ตางจังหวัดทุกเดือน เดือนละ 25 วัน อีกตางหากเปนการเหมาจายโดยลักษณะงาน เวลา
ทํางานปกติของโจทกอยูในตางจังหวัด ดังนี้ เงินคาพาหนะ คาที่พัก จึงเปนเงินที่จายเพ่ือ
ตอบแทนการทํางานปกติในวันทํางานของโจทก และถือไดวาเปนคาจางโดยไมคํานึงวา
จะเรียกเงินดังกลาว อยางไร 

4. ฎีกาที่ 3928/2527 (เงินเพิ่มสูรบ) 
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบเปนเงินที่จําเลยจายพรอมเงินเดือนถือไดวา 

เปนเงินที่จําเลยจายตอบแทนการทํางานของโจทก จึงเปนคาจาง 
5. ฎีกาที่ 3173/2528 (คาน้ํามันรถ) 

จําเลยจายคาน้ํามันรถเปนการเหมาเปนรายเดือน เดือนละเทาๆกัน โดยไม
คํานึงวาโจทกจะไดใชจายเงินเปนคาน้ํามันรถหรอืไม หรือไดใชจายไปเปนจํานวนมาก
นอยเทาใด คาน้ํามันรถยอมเปนเงินที่จําเลยจายใหแกโจทกเปนประจําและมีจํานวน
แนนอนเชนเดียวกับเงินเดือนจึงถือเปนคาจาง 

6. ฎีกาที่ 3724/2537 (คานายหนา) 
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คานายหนาที่จําเลยจายใหแกโจทกเปนรายเดือน แมจะเปนการจูงใจใหขาย
สินคาใหมากขึ้นก็ตาม แตขณะเดียวกันก็คือเงินที่จําเลยจายใหเปนการตอบแทนการ
ทํางานตามผลงานที่โจทกทําไดโดยตรงนั่นเอง สวนที่จําเลยไดกําหนดหลักเกณฑและวิธี
จายอยางไร รวมทั้งจะมีการเรียกชื่อเปนอยางอื่นก็ไมใชขอสําคัญ เปนวิธีการจายคา
นายหนา อาจปรับไดกับความหมายของคําวา “คาจาง” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การคุมครองแรงงานดังกลาวมาขางตน จึงถือวาคานายหนาเปนคาจาง 

7. ฎีกาที่ 1181/2540 (คาตอบแทนการขาย คาคอมมชิชั่น) 
โจทกเปนลูกจางของจําเลยมีหนาที่ขายสินคา โดยมีขอตกลงกับจําเลยวา หาก

โจทกขายสินคาไดมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการขายอัตรารอยละ 1.5 ของยอดขาย เงิน
คาตอบแทนการขายจึงเปนเงินสวนหนึ่งที่จําเลย (นายจาง) จายใหแกโจทก (ลูกจาง) เพื่อ
ตอบแทนการขายอันเปนการตอบแทนการทํางาน โดยคํานวณตามผลงานที่โจทกทําได 
เงินคาตอบแทนการขายจึงเปนคาจาง 

8. ฎีกาที่ 1292/2540 (เงินคาเลี้ยงรับรอง) 
เงินคาเลี้ยงรับรอง และคาน้ํามันรถที่จําเลย (นายจาง) จายใหแกโจทก 

(ลูกจาง) อีกเดือนละ 20,000 บาท โดยแบงจายทุกวันที่ 15 และวันสิ้นเดือนงวดละ 
10,000 บาท จําเลยจายใหแกโจทกแนนอนทุกเดือน จึงเปนเงินตอบแทนการทํางานใน
เวลาปกติของวันทํางานในตําแหนงหนาที่ของโจทกเปนคาจาง 

9. ฎีกาที่ 6349/2541 (คาบรกิาร) 
คาบริการเปนเงินที่จําเลยเรียกเก็บจากลูกคาที่มาใชบริการอัตรารอยละ 10 

แลวจําเลยรวบรวมไวเพื่อแบงเฉลี่ยใหแกลูกจางทุกคนเทาๆ กันทุกเดือน ไมต่ํากวาเดือน
ละ 1,250 บาท ถือไดวาเปนเงินที่นายจางจายคาตอบแทนการทํางานในเวลาปกติของวัน
ทํางาน จึงเปนคาจาง 

10. ฎีกาที่ 6689/2542 (คาตอบแทนการใชรถ) 
จําเลยตกลงจายเงินเดือน เดือนละ 65,000 บาท และเงินผลตอบแทนอีกเดือน

ละ 15,000 บาท ใหแกโจทกโดยจําเลยไมจัดรถยนตและคาใชจายทางดานรถยนตให
โจทก แตเงินผลตอบแทนดังกลาวตองนํารวมเขาเสมือนเปนรายไดที่ไดรับเพิ่มในแตละ
เดือน เงินที่จําเลยจายใหโจทกอีกเดือนละ 15,000 บาท จึงเปนเงินที่จําเลยจายเพื่อตอบ
แทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางานของโจทกในอัตราที่แนนอนเทากันทุก
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เดือนทํานองเดียวกับเงินเดือน เงินผลตอบแทนที่จําเลยจายแกโจทกดังกลาว จึงเปน
คาจาง 

11. ฎีกาที่ 5498/2543 (คาอาหาร) 
คาอาหารเดือนละ 15,000 บาท ที่จําเลยซึ่งเปนนายจางจายใหแกโจทก 

เนื่องจากโจทกตองไปทํางานที่โครงการวางทอกาซที่จังหวัดราชบุรี เปนประจําทุกเดือน 
มีจํานวนแนนอนเชนเดียวกับคาจางหรือเงินเดือน โดยโจทกไมตองนําหลักฐานมาเบิก
และไมวาโจทกจะทํางานเดือนละกี่วัน เงินดังกลาว จึงเปนคาตอบแทนในการไปทํางาน
ในโครงการถือไดวาเปนคาจาง 

12. ฎีกาที่ 9581/2544 (เหมาจายคาน้ํามันรถ) 
การเหมาจายคาน้ํามันรถมีที่มาจากการที่จําเลยที่ 2 จัดใหมีรถรับสงพนักงาน

ซึ่งเปนการจัดสวัสดิการ ประกอบกับโจทกทํางานตําแหนงผูจัดการอาวุโส ซึ่งมีสิทธิเบิก
คาน้ํามันรถ เงินคาน้ํามันรถที่จําเลยที่ 2 จายใหแกโจทกจึงเปนสวัสดิการมิใชเงินที่จําเลย
ที่ 2 จายใหแกโจทกเปนคาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลาการ
ทํางานปกติ หรือระยะเวลาอื่นตามพระราชบัญญตัิคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 
อันมีลักษณะเปนคาจาง 

13. ฎีกาที่ 3759/2546 (คาตอบแทนการขาย) 
คาตอบแทนการขายนั้น เปนเงินสวนหนึ่งที่จําเลย (นายจาง) จายใหแกโจทก 

(ลูกจาง) เปนคาตอบแทนในการทํางาน โดยคํานวณตามผลงานที่โจทกทําไดจาก
ยอดขายสินคา ในเวลาทํางานตามปกติของวันทํางานนอกเหนือจากเงินเดือนอันเปน
คาจางประจํา จึงเปนคาจางตามความหมายของ มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 

14. ฎีกาที่ 5394/5404/2547 (คาคอมมิชชัน่และคาเที่ยว) 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 บญัญัตคิวามหมายของ

คําวา “คาจาง” ไววา คือเงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการ
ทํางานตามสัญญาจาง สําหรับระยะเวลาการทํางานปกติเปนรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน 
หรือระยะเวลาอื่น หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําไดในเวลาทํางานปกติ
ของวันทํางาน เห็นวา เงินคาตอมมิชชั่นหรือคาเที่ยวจําเลยจายใหโจทกทุกคน เมื่อโจทก
ทุกคนทําตามหนาที่ของตน ซึ่งจําเลยกําหนดอัตราไวแนนอนวาเที่ยวหนึ่งจะจายให
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เทาใด สามารถคํานวณไดตามจํานวนเที่ยวที่ทําไดในเวลาทํางานปกติของวันทํางานอันมี
ลักษณะชี้ชัดวา จําเลยมุงหมายจายใหโจทกทุกคนเพื่อเปนคาตอบแทนในการทํางานหา
ใชจงใจจายไปเพื่อจูงใจใหโจทกขยันทํางาน ฉะนั้น เงินคาคอมมิชชั่นหรือคาเที่ยวจึงเปน 
“คาจาง” ตามหมายความของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 แลว 
กรณีที่วินิจฉยัวาไมใชคาจาง 

1. ฎีกาที่ 2335/2523 (คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง)  
เงินคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางซึ่งนายจางจายใหแกลูกจาง เมื่อออกไปทํางาน

ตางจังหวัด เมื่อผูบังคับบัญชาสั่งเปนครั้งคราว เปนการตอบแทนการออกไปทํางานใน
ตางจังหวัดนอกเหนือการทํางานในเวลาปกติของการทํางานจึงไมใชคาจาง 

2. ฎีกาที่ 1437/2524 (คาเชาบาน) 
เงินชวยเหลือคาเชาบานที่นายจางจายตามขอบังคับการทํางานเนื่องจาก

นายจางไมสามารถจัดที่พักอาศัยใหลูกจางได ถอืเปนสวัสดิการมิใชจายเพื่อตอบแทน
การทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน แมจะจายเงินจํานวนที่แนนอนเทาๆกันทุก
เดือน ก็มิใช “คาจาง” 

3. ฎีกาที่ 3728/2524 (เงินเพิ่มจูงใจ) 
เงินเพิ่มจูงใจเปนเงินที่นายจางจายใหเปนกําลังใจในการทํางานเปนเงินรางวัล

ตอบแทนความดีของลูกจาง มิใชจายเพ่ือตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวัน
ทํางาน จึงมิใชคาจาง 

4. ฎีกาที่ 4032/2524 (เงินเพิ่มตามวุฒิ) 
เงินเพิ่มตามวุฒิและคาครองชีพที่กระทรวงศึกษาธิการจายใหแกครูโรงเรียน

เอกชนนั้น มใิชเงินที่นายจางจายใหแกลูกจาง จึงมิใชคาจาง 
 หมายเหต ุ
 เหตุที่ไมเปนคาจาง เพราะมิใชเงินที่นายจางจายใหแกลูกจาง ถาขอเท็จจริง
เปลี่ยนเปนนายจางจายใหแกลูกจางจะกลายเปนคาจาง 

5. ฎีกาที่ 1659-1660/2525 (คาทิป) 
เงินทิปที่ลูกคาของนายจางจายใหพนักงานบริการโดยตรง นายจางมิไดมีสวน

เกี่ยวของดวย มิใชเงินที่นายจางจายใหแกลูกจาง เปนการตอบแทนการทํางาน จึงมิใช
คาจาง 
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6. ฎีกาที่ 2601/2526 (คาน้ํามันรถ) 
คาน้ํามันรถที่ลูกจางจะเบิกไดตองมีใบเสร็จไปแสดง และเบิกไดไมเกินที่

นายจางกําหนดไว เปนคาใชจายในการทํางาน หาใชจายเพื่อตอบแทนการทํางานไม คา
น้ํามันรถจึงมิใชสวนหนึง่ของคาจาง 

7. ฎีกาที่ 994/2529 (คาน้ํามันรถ) 
คาน้ํามันรถที่จําเลยจายใหแกโจทก แมจะเปนการจายโดยไมตองมีใบเสร็จมา

แสดง แตจํานวนที่โจทกไดรับไมแนนอน แลวแตวาโจทกไปทํางานกี่วัน ซึ่งในวันหยุด
ประจําสัปดาห วันที่โจทกขาดงานหรือลาหยุดงานก็จะไมไดรับ การจายคาน้ํามันรถใน
ลักษณะนี้เปนการจายเพื่อชวยเหลือในการปฏิบัติงานของโจทก ไมใชจายเพื่อตอบแทน
การทํางาน จึงไมเปนคาจาง 

8. ฎีกาที่ 958-971/2527 (เบีย้ขยัน) 
เบี้ยขยันที่นายจางจายเพิ่มแกลูกจางที่ไมขาดงานเลยในเดือนหนึ่งๆ ถาขาด

งานบางก็จะลดลงตามสวน เปนเงินประเภทตอบแทนความขยัน ไมใชตอบแทนการ
ทํางานโดยตรง จึงไมใชคาจาง 

9. ฎีกาที่ 3189/2529  (เงินรางวัลประจําป) 
เงินรางวัลประจําป เปนเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเฉพาะที่เปนพนักงาน

ประจํา ซึ่งตั้งใจมาปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและสม่ําเสมอ ไมขาดลา สาย หรือ
กลับกอนเวลาเลิกงาน ตามระเบียบที่กําหนดไว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจแกลูกจางประจําที่มีความขยันหมั่นเพียรเปนพิเศษ จึงมิใชเงินที่นายจางจายใหแก
ลูกจางเปนการตอบแทนการทํางานปกติของวันทํางานไมใชคาจาง 

10. ฎีกาที่ 1717/2530 (คาอาหาร) 
คาอาหารที่นายจางจายใหแกลูกจางซึ่งประจําอยูที่สํานักงานใหญที่

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสํานักงานใหญไมไดจัดอาหารเลี้ยงลูกจาง ดังเชนลูกจางที่
โรงงานอําเภอสีคิ้ว การจายอาหารจึงเปนการใหความสงเคราะหแกลูกจาง อันมีลักษณะ
เปนการใหสวัสดิการ มิไดจายเปนการตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติ จึงไมเปน
คาจาง 

11. ฎีกาที่ 6232-6234/2533 (คาอาหาร) 
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คาอาหารที่นายจางจายใหพนักงานเฉพาะที่อยูบนเรือทุกคน โดยกําหนด
จํานวนไวแตละคน แตมิไดเหมาจายเปนเงินใหโดยตรงพนักงานจะไดรับเงินสวนแบง
เฉพาะกรณีที่ใชเปนคาอาหาร ไมหมดเทานั้นเงินคาอาหารดังกลาว จึงมิใชจายเพื่อตอบ
แทนการทํางานในเวลาทํางานปกติ แตเปนสวัสดิการเฉพาะกรณีที่พนักงานอยูบนเรือ
เทานั้น คาอาหารจึงมิใชคาจาง 

12. ฎีกาที่ 1180/2540 (คาอาหาร) 
เงินชวยเหลือคาอาหารที่นายจางจายใหแกลูกจางในอัตราชั่วโมงละ 5 บาท 

สําหรับลูกจางที่มาทํางานในกะดึก เนื่องจากนายจางไมไดจัดอาหารราคาถูกใหลูกจาง 
เชน ลกูจางที่ทํางานในกะเชาและกะกลางวันเปนการจายใหแกลูกจางโดยมีเจตนาเพื่อให
เปนเงินสวัสดิการแกลูกจางโดยแท แมเงินดังกลาวนายจางจะจายใหแกลูกจางเปนประจํา
และมีจํานวนแนนอนตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางานจริง ก็ถือไมไดวาเปนการจายเพ่ือตอบ
แทนการทํางานในเวลาทํางานปกติ เงินดังกลาวจึงไมเปนคาจาง 

13. ฎีกาที่ 5498/2543 (คาอาหาร) 
โจทกเปนลูกจางของจําเลย โครงการวางทอกาซกิจการรวมคาไดมีหนังสือ

ขอตัวโจทกไปชวยทํางาน ซึ่งจําเลยอนุมัติใหโจทกไปชวยทํางาน โครงการวางทอกาซ
กิจการรวมคาไดจายคาอาหารเดือนละ 15,000 บาท ใหแกโจทก เงินคาอาหารดังกลาว
เปนเงินที่กิจการรวมคา เจาของโครงการวางทอกาซเปนผูจายใหแกโจทก ไมใชจําเลยซึ่ง
เปนนายจางเปนผูจาย จําเลยเปนเพียงผูทดลองจายใหแกโจทกไปกอน แลวมาเรียกคืน
จากเจาของโครงการวางทอกาซภายหลัง เงินดังกลาวเปนเพียงเงินชวยเหลือคาครองชีพ
ในระหวางที่โจทกพาครอบครัวไปทํางานในโครงการและจายใหเฉพาะวันที่โจทกมา
ทํางาน ซึ่งไมแนนอน จึงตกลงกันใหเหมาจายเปนรายเดือน จึงไมใชคาจาง 

14. ฎีกาที่ 289/2531 (คาเปอรเซ็นตการขาย) 
โจทกไมมีเวลาทํางานปกติ จะทําวันใดหรือไมทําวันใดก็ได การที่โจทกขาย

สินคาแตละชิ้นแลว ไดเปอรเซ็นตนั้นมิใชเปนการคํานวณคาจางตามผลงาน เงิน
เปอรเซ็นตจากการขายที่โจทกไดรับจึงไมใชเงินที่นายจางจายใหเปนการตอบแทนการ
ทํางานในเวลาปกติของวันทํางานและไมถือวาเปนเงินคาจาง 

15. ฎีกาที่ 1982/2531 (เงินชวยเหลือบุตร) 
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เงินชวยเหลือบุตรเปนเงินที่นายจางจายใหลูกจางเฉพาะลูกจางที่มีบุตรอันมี
ลักษณะเปนการใหสวัสดิการแกลูกจาง มิใชเงินที่นายจางจายใหแกลูกจาง เพื่อเปนการ
ตอบแทนการทํางานในเวลาปกติของวันทํางาน หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่
ลูกจางทําได จึงมิใชคาจาง 

16. ฎีกาที่ 7061/2540 (คาภาษี) 
เงินคาภาษีเงินไดที่นายจางออกใหแกกรมสรรพากรแทนโจทกโดยมิไดหัก

ออกจากเงินเดือนของโจทก เปนเพียงสวัสดิการ มิใชเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเพื่อ
ตอบแทนการทํางาน จึงมิใชคาจาง 

17. ฎีกาที่ 2607/2541 (คาสาธารณูปโภค) 
คาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานฯ ขอ 2 

หมายความวาเงิน หรือเงินและสิ่งของที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการ
ทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางานหรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทํา
ได ดังนี้ แมจําเลยจายคาเชาบานเดือนละ 3,000 บาท คาสาธารณูปโภค ไดแก คาไฟฟา 
คาประปา และคาโทรศัพท เดือนละ 3,000 บาท ใหแกโจทกเทากันทุกเดือนพรอม
เงินเดือนโดยไมตองมีใบเสร็จมาแสดง ก็ตามแตเมื่อเงินดังกลาวเปนเพียงสวัสดิการที่
จําเลยจัดใหแกโจทกมิใชเงินที่ จําเลยจายใหเปนการตอบแทนการทํางานของโจทก จึง
ไมเปนคาจาง 

18. ฎีกาที่ 5612/2543 (คาตอบแทนบรหิารงาน) 
โจทกกับจําเลยไดทําบันทึกเอกสารหมาย จ.1 ระบุวา จําเลยจะจาย

คาตอบแทนแกโจทกที่ชวยบริหารงานและกิจการของจําเลยเปนเงิน 50,000 บาท โดย
แบงจายทุกสิ้นเดือน 20,000 บาท สวนที่เหลือ 30,000 บาท จะจายคืนใหหลังจากครบ 3 
ปแลว ขอตกลงดังกลาวเปนสัญญาจางแรงงานเงินที่จําเลยจายใหโจทก 20,000 บาท ทุก
วันสิ้นเดือนนั้นเปนเงินที่นายจางตกลงจายใหแกโจทกเพื่อตอบแทนการทํางานสําหรับ
ระยะเวลาทํางานปกติเปนรายเดือน จึงเปนคาจางประเภทเงินเดือน แตเงินอีก 30,000 
บาท ซึ่งจําเลยตกลงจายใหโจทกหลงัครบ 3 ป นั้นมิใชเงินที่ตกลงกันจายเพื่อตอบแทน
การทํางานปกติเปนรายเดือน จึงมิใชคาจาง แตเปนเงินตอบแทนอื่นที่จายตามเงื่อนไขใน
ขอตกลง เมื่อโจทกทํางานยังไมครบ 3 ป ตามเงื่อนไขในขอตกลงนั้น  โจทกจึงไมมีสิทธิ
ไดรับเงินดังกลาว 
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19. ฎีกาที่ 7330/2543 (สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา) 
จําเลยไมใหโจทกทํางานตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 และไมจายคาจางให

ตั้งแตวันดังกลาวคงจายเฉพาะสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกโจทกเทานั้น เงิน
สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาดังกลาวนี้ มิใชเงินที่จําเลยจายใหโจทกเปนการตอบ
แทนการทํางานในเวลาทํางานปกติ ของวันทํางาน หรือในวันหยุดหรือวันลา ซึ่งโจทก
ไมไดทํางานจึงไมเปนคาจาง 

20. ฎีกาที่ 1694/2544 (คาตรวจรักษาคนไข) 
แมเงินคาตรวจรักษาคนไขจะเปนเงินที่โจทกจายใหแกจําเลยรวมตาม

ขอตกลงในสัญญาจาง แตเงินดังกลาวมีลักษณะเปนเงินที่คนไขจายใหแกแพทยที่ตรวจ
รักษาคนไข โดยใหโจทกรับไวแทนแลวจายคืนใหแกแพทยที่ตรวจรักษาคนไขใน
ภายหลัง โดยหักไวสวนหนึ่ง จึงมิใชเงินของนายจางที่จายใหแกลูกจางเพื่อตอบแทนการ
ทํางานหรือผลงานที่ลูกจางทําไดสําหรับระยะเวลาทํางานปกติของวันทํางาน และมิใช
เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลา ซึ่งลูกจางมิไดทํางาน แตลูกจางมี
สิทธิไดรับตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 จึงมิใชคาจาง 

21. ฎีกาที่ 5412-5444/2544 (โบนัส) 
เงินโบนัสที่จําเลยจายใหแกลูกจาง โดยมีหลักเกณฑวาจายเพื่อเปนกําลังใจใน

การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอํานวยการบริการ ซึ่งจายใหแกลูกจางปละ 2 ครั้ง แต
ไมไดจายใหแกลูกจางทุกคน จะจายใหเฉพาะลูกจางที่ปฏิบัติงานในงวดนั้นๆ ไมต่ํากวา 
1 เดือน และจะตองอยูปฏิบัติงานจนถึงวันสิ้นงวดบัญชี ทัง้ลูกจางไดรับการพิจารณา
โบนัสตามผลการปฏิบัตงิานที่ผูบังคับบัญชาประเมินอีกดวย เงินโบนัสที่จําเลยจายตาม
หลักเกณฑดังกลาว ไมมีลักษณะเปนการจายใหเพื่อตอบแทนการทํางาน จึงไมใชคาจาง 

22. ฎีกาที่ 1551/2547 (เงินจูงใจ) 
โจทกเปนลูกจางจําเลยในตําแหนงผูชวยผูจัดการฝายเรงรัดหนี้สิน โจทกมี

เงินเดือนประจําทั้งยังไดรับคาตอบแทนจากการติดตามหนี้สินใหจําเลย โดยโจทกตอง
ทําใบเบิกระบุชื่อลูกหนี้รายใดจํานวนเทาใดและสงฝายบัญชีตรวจสอบกอน โดยจะจาย 
3 เดือนตอครั้งพรอมเงินเดือนงวดกลางเดือน เงินคาตอบแทนนี้คิดตามผลงานของลูกหนี้
แตละราย จํานวนจึงมีความแตกตางกันมากนอยตามหนี้ของลูกหนี้ จึงมีลักษณะเปนการ
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สนับสนุน บํารุงขวัญกําลังใจ หรือจูงใจใหลูกจางทํางานใหไดผลงานมากอันจะเกิดผล
กําไรใหแกนายจาง ฉะนั้น เงินคาตอบแทนที่โจทกเรียกรองมานั้นไมใชคาจาง 

23. ฎีกาที่ 174/2547 (คาน้ํามัน คาเลี้ยงรับรองลูกคา) 
โจทกตองขอเบิกคาน้ํามันรถโดยตองนํารายขอเบิกและตองนําใบเสร็จรับเงิน

คาน้ํามันรถ ใบเสร็จรับเงินคาผานทางดวน และใบเสร็จรับเงิน คาเลี้ยงรับรองลูกคามา
แสดงเปนหลักฐานประกอบการขอเบิกเสนอตอผูบังคับบัญชาของโจทก เมื่อ
ผูบังคับบัญชาของโจทกอนุมัติแลว จําเลยจึงจะจายเงินใหโจทกตามจํานวนใน
ใบเสร็จรับเงิน แตรวมกนัแลวไมเกินเดือนละ 10,000 บาท แมจําเลยจะไมตรวจสอบวา 
โจทกไดจายเงินไปจริงหรือไม และจําเลยจายเงินคาน้ํามันรถใหโจทกเปนประจําทุก
เดือน แตก็เห็นไดวามิไดเปนการเหมาจาย จํานวนเงินที่จําเลยจายใหโจทกในแตละเดือน
จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับจํานวนเงินที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน ซึ่งโจทกตองนํามาเปน
หลักฐานในการขอเบิกเงินดังกลาว จึงมีลักษณะเปนเงินทดแทนในการเดินทางไปทํางาน
อันเปนเพียงสวัสดิการ ไมใชเงินที่จายเพื่อเปนคาตอบแทนในการทํางาน จึงไมใชคาจาง 

24. ฎีกาที่ 1528/2548 (เงินโบนัส) 
เงินโบนัสโจทกรับเปนประจําปโดยจําเลยจายใหแกโจทกปละ 1 ครั้ง พรอม

กับเงินเดือนงวดที่ 12 ซึ่งเปนงวดสุดทายของปในเดือนธันวาคมของแตละป มิใชแบง
จายเปนงวดดังเชนการจายเงินเดือน และระบุการจายวาเปนเงินโบนัส สําหรับคาน้ําและ
คาไฟฟา แตเดิมจําเลยจะจายใหแกโจทกตอเมื่อตองมีใบเสร็จรับเงินมาแสดง
ประกอบการเบิกจายตามจํานวนที่จายจริงตามเอกสาร หมาย ล.5 ขอ 3 แสดงใหเห็นวา
คาน้ํา และคาไฟฟาเปนการจายเพ่ือเปนสวัสดิการโดยแท ไมมีเจตนาที่จะจายใหเปนเงิน
คาจาง แมตอมาโจทกจะไมตองนําใบเสร็จรับเงินมาแสดงก็เนื่องจากโจทกเปนผูบริหาร
ระดับสูง เปนการอํานวยความสะดวกและใหเกียรติโจทกและเปนจํานวนเงินไมมาก จึง
เหมาจายใหแกโจทกเปนประจําทุกเดือน  เงินดังกลาวนี้ก็ยังคงเปนเงินที่จําเลยจายใหแก
โจทก เปนสวัสดิการเชนเดิม ดังนั้น ทั้งเงินโบนัส เงินคาน้ําและเงินคาไฟฟา จึงไมใชเงิน
ที่จําเลยจายใหแกโจทกเพื่อเปนการตอบแทนการทํางานในเวลาปกติของ วันทํางานจึง
มิใชคาจางที่ตองนํามารวมคํานวณเปนคาชดเชย 
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คําพิพากษาฎีกาประกอบบทวิเคราะหที่ 5 
1. ฎีกาที่ 7025/2543 

จําเลยมีระเบียบขอบังคับการทํางานระบุวา เมื่อจําเลยมีความจําเปนตองเลิก
จางลูกจาง จําเลยจะจายคาชดเชยในการเลิกจางใหโจทกไดรับผลประโยชนเมื่อ
เกษียณอายุกอนเวลาปกติ จํานวน 1,613,040 บาท ซึ่งเปนจํานวนไมนอยกวาคาชดเชยที่
โจทกมีสิทธิไดรับตามกฎหมายจากจําเลยไปแลว แมตามเอกสารรับเงินดังกลาวจะไมมี
ขอความระบุวาเงินดังกลาวเปนคาชดเชย ก็ตองถือวามีคาชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
รวมอยูในเงินผลประโยชนดังกลาวดวย โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับคาชดเชยจากจําเลยอีก 

2. ฎีกาที่ 1583/2545 
ตามเอกสาร ล.1 ถึง ล.3 ที่ใชอยูเดิม คงเพิ่มเติมแตเพียงวาถาเงินบําเหน็จ

มากกวาเงินชดเชยใหจายเงินบําเหน็จเฉพาะสวนที่เกินกวาเงินชดเชย ถาเงินบําเหน็จนอย
กวาเงินชดเชยใหจายเฉพาะเงินชดเชยไมตองจายเงินบําเหน็จ ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
คุมครองแรงงานใชบังคับได เพราะลูกจางยังคงไดรับคาชดเชยเต็มจํานวน 

แมจําเลยจะประกาศใชระเบียบวาดวยเจาหนาที่สหกรณ พ.ศ.2542 ตาม
เอกสารหมาย ล.5 อันถือเปนการเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดยไมได
แจงขอเรียกรองและไมไดรับความยินยอมจากโจทกแตระเบียบวาดวยเจาหนาที่สหกรณ 
เอกสารหมาย ล.5 ขอ 33 ก็ยังกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ การจายเงินบําเหน็จเชนเดียวกับที่
กําหนดไวในระเบียบวาดวยเจาหนาที่สหกรณ เอกสารหมาย ล.4 มิไดลดิรอนสิทธิของ
เจาหนาที่ลง จึงใชบังคับได 

3. ฎีกาที่ 870/2542 
ขอบังคับเรื่องการจายเงินบําเหน็จของนายจางกําหนดวาลูกจางมีสิทธิจะ

ไดรับเงินบําเหน็จตอเมื่อมีระยะเวลาในการทํางานตั้งแต 5 ปขึ้นไป ลูกจางผูที่ลาออกจาก
งาน ก็มีสิทธิไดรับบําเหน็จดวย และในกรณีตายก็จะจายเงินบําเหน็จใหแกทายาทของ
ลูกจาง ศาลฎีกาวินิจฉัยวา เงินบําเหน็จดังกลาวนี้ เปนเงินที่มีลักษณะ หลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการจายแตกตางจากคาชดเชยตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ถือวาเปนเงิน
ประเภทอื่น มิใชคาชดเชย แมขอบังคับของนายจางดังกลาวจะกําหนดวาการจายบําเหน็จ
ตามขอบังคับนี้ใหถือวาเปนการจายคาชดเชยตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน ก็ไมมีผลทํา
ใหเงินบําเหน็จ ซึ่งเปนเงินประเภทอื่นกลับกลายเปนเงินชดเชย 
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4. ฎีกาที่ 5200/2543 
คาชดเชยเปนเงินที่กฎหมายบังคับใหนายจางตองจายใหแกลูกจาง ซึ่งถูกเลิก

จางโดยไมไดกระทําผิดโดยมีหลักเกณฑตามที่กฎหมายคุมครองแรงงานกําหนดไว สวน
เงินบําเหน็จตามประกาศวาดวยการใหเงินบําเหน็จ มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะใหเปน
กําลังใจในการปฏิบัติงานหรือเงินสวัสดิการพิเศษแกเจาหนาที่ของจําเลยที่ไดปฏิบัติงาน
ใหจําเลยดวยดีตลอดมาโดยไมมี ความผิดอันมีลักษณะเปนการจายเพื่อตอบแทนคุณ
ความดีของลูกจาง ฉะนั้น วัตถปุระสงคและหลักการของการจายคาชดเชยกับเงิน
บําเหน็จจึง แตกตางกัน เมื่อประกาศการใหบําเหน็จของจําเลย มิไดกําหนดอยางชัดเจน
วา เงินบําเหน็จที่โจทกไดรับถือเปนสวนหนึ่งของคาชดเชย จึงไมอาจถือไดวาเงิน
บําเหน็จที่จําเลยจายใหแกโจทกแลวนั้นไดรวมเอาคาชดเชยไวดวยแลว 
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คําพิพากษาฎีกาประกอบบทวิเคราะหที่ 6 
1. ฎีกาที่ 3034/2545 

นางสาว อ เปนผูจัดการสถานีมีหนาที่รับผิดชอบควบคุมทรัพยสินภายในราน
สะดวกซื้อของโจทกจึงเขาลักษณะงานที่โจทกจะเรียกเงินประกันความเสียหายในการ
ทํางานของลูกจางได การที่นางสาว อ ไดรับคาจางเฉลี่ยรายวัน วันละ 233.33 บาท 
ขณะที่โจทกไดรับเงินประกัน ซึ่งโจทกสามารถเรียกไดไมเกิน 60 เทา ของอัตราคาจาง
รายวัน โดยเฉลี่ยที่ลูกจางไดรับอยูในวันที่นายจางรับเงินประกัน คิดเปนเงิน 13,999.80 
บาท โจทกหักคาจางของนางสาว อ ไวเปนเงินประกันจํานวน 9,415 บาท จึงเปนจํานวน
ที่โจทกสามารถเรียกได และโจทกไดนําเงินประกันดังกลาวไปฝากไวกับบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยกรุงเทพธนาทร จํากัด อันเปนสถาบันการเงินในนามนางสาว อ จึงเปนการ
ปฏิบัติที่ชอบดวยบทบัญญัติมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัตคิุมครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 แลว 

2. ฎีกาที่ 6636-6638/2547 
จําเลยใหโจทกที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 วางเงินเพื่อเปนหลักประกันที่โจทกทั้งสาม

จะตองนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมมาใชกับงานของจําเลยโดยตองทํางานอยูกับ
จําเลยอยางนอย 2 ป เมื่อครบกําหนด 2 ปแลว จําเลยก็จะคืนเงินดังกลาวให ดังนี้ เงินที่
โจทกที่ 1 ที่ 2 และที ่ 4 มอบใหแกจําเลยในลักษณะดังกลาว ไมวาจําเลยจะเรียกเงิน
จํานวนนี้วาอยางไร โดยจะเรียกวาเปนเงินประกันการฝกอบรมดังที่จําเลยอางก็ตาม ก็
ยังคงเปนเงินประกันที่จําเลยจะคืนใหแกโจทกทั้งสาม เมื่อโจทกทั้งสามทํางานอยูกับ
จําเลยครบกําหนด 2 ปแลว จึงเปนเงินประกันการทํางานตามความหมายของ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 10 ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกลาว หามมิใหนายจางเรียกหรือรับเงินประกันการทํางานจากลูกจาง จําเลยจึงตองรับ
ผิดคืนเงินประกันดังกลาวใหแกโจทกที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 
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คําพิพากษาฎีกาประกอบบทวิเคราะหที่ 7 
1. ฎีกาที่ 6011-6017/2545 

การที่ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยกําหนดใหลูกจางหญิง
เกษียณอายุ เมื่ออายุครบ 50 ป และลูกจางชายเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 55 ปนั้น เปนการที่
จําเลยซึ่งเปนนายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงโดยไมเทาเทียมกัน โดยไมปรากฏวา
ลูกจางชายและหญิงดังกลาว ทํางานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานแตกตางกันอยางไร
อันเปนการขัดตอพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 15 ซึ่งเปนกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานดังกลาวเฉพาะ
สวนที่ใหลูกจางหญิงเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 50 ป จึงตกเปนโมฆะตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 ไมมีผลใชบงัคับ 

2. ฎีกาที่ 1562/2548 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 15 บัญญัติวา “ให

นายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงโดยเทาเทียมกันในการจางงาน เวนแตลักษณะหรือ
สภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได” ซึ่งเปนบทบัญญัตทิี่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 30 วรรคสองที่วา “ชายและหญิงมีสิทธิเทา
เทียมกัน” บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 15 ดังกลาว
ที่ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงโดยเทาเทียมกันในการจางงานนั้น เห็นไดชัด
วาเปนการกําหนดหนาที่ของนายจางที่จะตองปฏิบัติตอลูกจางใหเทาเทียมกัน ไมมีการ
เลือกปฏิบัติตอลูกจางเพราะเหตุที่ลูกจางมีเพศแตกตางกันเทานั้น มีขอยกเวนใหปฏิบัติ
แตกตางกันไดก็ตอเมื่อลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติใหเทาเทียมกันได ใน
กรณีนี้ปรากฏวาคําสั่งของผูรองที่ 16/2546,17/2546 และ 18/2546 ที่ใหลูกจางเกษียณเมื่อ
อายุแตกตางกัน เปนการกําหนดโดยอาศัยตําแหนงงานของลูกจางวาลูกจางตําแหนงใด
จะเกษียณอายุเมื่อใด หาใชเอาขอแตกตางในเรื่องเพศมาเปนขอกําหนดไม ลูกจางใน
ตําแหนงเดียวกันไมวาชายหรือหญิง ยังตองเกษียณอายุ โดยอาศัยหลักเกณฑเดียวกัน 
คําสั่งของผูรองดังกลาวจึงมิไดขัดกับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 
15 ซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 30 วรรคสอง 
และมิไดตกเปนโมฆะ 
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คําพิพากษาฎีกาประกอบบทวิเคราะห ที่ 8 
1. ฎีกาที่ 1533/2527 

แมจําเลยที่ 2 จะเขามาดําเนินกิจการโรงแรม เมื่อจําเลยที่ 2 ซื้อหุนจากบริษัท
จําเลยที่ 1 ก็ตาม แตโจทกก็ไดทํางานตอเนื่องกันมา จึงตองนับอายุงานของโจทกที่
ทํางานอยูกับบริษัท จําเลยที่ 1 ตอเนื่องกันมาดวย จะนับอายุงานของโจทกเพียงเทาที่
จําเลยที่ 2 เขามาดําเนินกิจการโรงแรมหาไดไม 

2. ฎีกาที่ 10158-10161/2539 
การที่โจทกซึ่งเปนลูกจางหยุดงานไปในวันที่มีการนัดหยุดงานและปดงาน

กรณีมิใชวันหยุด วันลา หรือวันที่นายจางสั่งใหลูกจางหยุดงาน เพื่อประโยชนของ
นายจาง จึงไมอาจนําระยะเวลาดังกลาวมารวมคํานวณเปนระยะเวลาทํางานของลูกจาง
ได 
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คําพิพากษาฎีกาการประกอบบทวิเคราะหที่ 9 
1. ฎีกาที่ 3116/2544 

สัญญาจางระหวางจําเลยและโจทกที่ 7 จําเลยมีเจตนาที่จะจางโจทกที่ 7 ให
ทํางานใหจําเลยตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2538 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2542 ติดตอกันไป แตมี
การแบงเปนสัญญาชวงสั้นๆ หลายชวงโดยมีการกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของ
สัญญาเปนชวงๆ ตอเนื่องกัน เพื่อแสดงใหเห็นวาโจทกที่ 7 ไมไดทํางานติดตอกัน ถือวา
จําเลยมีเจตนาไมใหโจทกที่ 7 ซึ่งเปนลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยตามกฎหมาย จึงตอง
นับระยะเวลาการทํางานทุกชวงเขาดวยกัน เพื่อประโยชนในการไดสิทธิของลูกจางนั้น
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 20 โจทกทํางานกับจําเลยครบ
สามป แตไมครบหกป จึงมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาอัตราคาจางสุดทายหนึ่งรอย
แปดสิบวันตามมาตรา 118(3) 
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คําพิพากษาฎีกาประกอบบทวิเคราะหที่ 10 
1. ฎีกาที่ 9548-9570/2539 

เมื่อสารเฟอรฟูรัลและเฟอรฟูริลแอลกอฮอลเปนสารที่ระเหยไดในอุณหภูมิ
ปกติ บุคคลที่ทํางานผลิตสารดังกลาวจึงอาจไดรับอันตรายตลอดเวลา โจทกทั้งยี่สิบสาม
เปนลูกจางของจําเลยทํางานดานการผลิตสารเฟอรฟูรัลและเฟอรฟูริลแอลกอฮอลงาน
ของโจทกทั้งยี่สิบสามจึงเปนงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือรางกายของลูกจาง 
จําเลยตองจัดใหลูกจางทํางานไมเกินสัปดาหละ 42 ชั่วโมง 

2. ฎีกาที่ 1395/2548 
แมจําเลยจะมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานตามเอกสาร จล.3 กําหนดเวลา

ทํางานปกติตั้งแตเวลา 8.30 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา เวลาพักวันละ 1 ชั่วโมง ก็ใช
สําหรับลูกจางของจําเลยที่ทํางานอยู ณ ที่ทําการของจําเลยเทานั้น ไมอาจใชกับงานของ
โจทกซึ่งไมอาจกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของการทํางานแตละวัน ไดเนื่องจาก
ลักษณะหรือสภาพของงาน กรณีนีน้ายจางและลูกจางสามารถตกลงกันกําหนดชั่วโมง
ทํางานแตละวันเกิน 8 ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน 
48 ชั่วโมง ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 23 วรรคสอง 
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คําพิพากษาฎีกาประกอบบทวิเคราะหที่ 12 
1. ฎีกาที่ 2816-2822/2529 

การที่นายจางมีคําสั่งใหลูกจางหยุดพักผอนประจําปโดยกําหนดใหหยุดตั้งแต
วันที่ 9 สิงหาคม 2527 เปนตน ถือวานายจางไดกําหนดใหหยุดพักผอนประจําปแลว เมื่อ
ลูกจางไมยอมหยุดตามที่นายจางกําหนดนายจางไมตองจายคาจางสําหรับวันหยุด
พักผอนประจําปใหลูกจาง 

2. ฎีกาที่ 3139/2530  
นายจางตองเปนผูกําหนดลวงหนาใหลูกจางมีวันหยุดพักผอนประจําปไม

นอยกวาปละ 6 วันทํางาน นายจางจะกําหนดใหวันปดเทอม ซึ่งเปนวันหยุดของลูกจาง 
แมจะปดเทอมมากกวาปละ 6 วันทํางาน ใหเปนวันหยุดพักผอนประจําปของลูกจาง
ไมได 

3. ฎีกาที่ 1902/2523 
แมตามสภาพของงาน โจทกตองไปทํางานใหจําเลยสัปดาหละเพียง 2 วัน 3 

วัน เทานั้น แตก็ไมมีกฎหมายหรือประกาศกระทรวงมหาดไทยกําหนดขอยกเวนไว ณ ที่
ใดวากรณีที่ลูกจางประจําทํางานสัปดาหละไมเกิน 3 วันเชนนี้ ลูกจางไมมีสิทธิหยุด
พักผอนประจําปอีก และการจางแรงงานระหวางจําเลยกับโจทกนี้ ไมปรากฏวาจําเลยได
กําหนดลวงหนาใหวันใดในแตละสัปดาหเปนวันทํางาน ซึ่งโจทกผูเปนลูกจางมีสิทธิ
หยุดพักผอน ที่ศาลแรงงานกลางถือวา นอกจากเวลาทํางานสัปดาหละ 2-3 วันแลว 
นอกนั้นเปนวันหยุดของโจทกทั้งสิ้นจึงไมถูกตอง  ดังนั้น การที่โจทกซึ่งเปน
ลูกจางประจําของจําเลยไดทํางานใหจําเลยมาเปนเวลา 3 ปเศษ โดยไมเคยหยุดพักผอน
ประจําเดือน จึงมีสิทธิไดรับคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป ปละ 6 วัน รวม 18 
วัน 

4. ฎีกาที่ 513/2525 
ปรากฏวาตั้งแตโจทกเขาทํางานกับจําเลยมิไดหยุดพักผอนประจําปเลยและ

ถึงแมโจทกมิไดใชสิทธหิยุดพักผอนประจําป ก็เปนแตเพียงจะนําไปเก็บสะสมไวใชในป
ตอไปไมไดเทานั้นเอง หาเสียสิทธิที่จะไดรับคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปไม 
แมวานายจางจะมีระเบียบมิใหนําไปสะสมในปตอไปก็ตาม 

5. ฎีกาที่ 4049/2532 
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โจทกเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2531 ในชวงสองปสุดทายกอนเกษียณอายุ โจทกไมไดใชสิทธิหยุดพักผอนประจําป ซึ่ง
มีทั้งหมดรวม 20 วันทํางาน หลังจากเกษียณอายุแลว โจทกไดทวงคาจางสําหรับวันหยุด
พักผอนประจําปโดยฟองศาลแรงงานกลาง นายจางจําเลยไดตอสูคดีวา โจทกไมไดลา
หยุดทั้งๆที่มีสิทธิหยุด  ดังนั้น ถือวาโจทกละสิทธิแลว ไมมสีิทธิเรียกรองคาจางสําหรับ
วันหยุดพักผอนประจําปอีกตอไป 

ศาลฎีกาพิเคราะหเรื่องนี้แลวเห็นวา การหยุดพักผอนประจําปเปนสิทธิของ
โจทกที่จะหยุดพักผอนประจําปหรือไมก็ได เมื่อไมปรากฏวานายจางจําเลยไดกําหนด
ลวงหนาใหโจทกใชสิทธลิาหยุดพักผอนประจําปในชวงใด และโจทกก็ไมไดลาหยุด ทั้ง
โจทกถูกเลิกจางโดยมิไดกระทําผิดตามกฎหมายแรงงาน โจทกจึงมีสิทธิไดรับคาจาง
สําหรับวันหยุดพักผอนประจําปเปนจํานวนเทากับคาจาง 20 วันทํางานตามฟอง การไม
ใชสิทธิลาหยุดพักผอนประจําป หาเปนการสละสิทธิลาหยุดพักผอนประจําปแตอยางใด 
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คําพิพากษาฎีกาประกอบบทวิเคราะหที่ 14 
กรณีที่ไมถือวาลูกจางฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบ 
 1. ลูกจางเปนหัวหนาแผนกตอนรับ เครงครัดตอการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการลา
และเวลาทํางานของพนักงานตอนรับ ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชนใหแกนายจาง เปนเรื่องที่
ไมอาจถือวากระทําผิดระเบียบ (ฎีกาที่ 2212/2523) 
 2.การหยอนสมรรถภาพและมีความบกพรองในการปฏิบัติงานมิใชการฝาฝน
ขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน (ฎีกาที่ 2725/2525,3365-3366/2530) 
 3.ลูกจางไดรับการประเมินผลต่ํากวามาตรฐานเปนการแสดงวาหยอน
สมรรถภาพและมีความบกพรองในการปฏิบัติงาน มิใชการฝาฝนขอบังคับ (ฎีกาที่ 2616-
2620/2526) 
 4. ขอบังคับระบุวา “ระหวางทํางาน หามพนักงาน.....เลนการพนัน” ลูกจางเลน
การพนันนอกเวลาทํางานและเลนบนหอพัก ถือไมไดวาเปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางาน (ฎีกาที่ 1027/2527) 
 5. ขอบังคับระบุวา “พนักงานตองไมเสพสิ่งมึนเมาหรือเลนการพนันในบรเิวณที่
ทํางานหรือโรงงานหรือหอพักที่บริษัทจัดให” ลกูจางเสพสุรากอนเขาทํางาน นอก
บริเวณที่ทํางานหรือโรงงาน หรือหอพัก จึงถือไมไดวาลูกจางฝาฝนขอบังคับดังกลาว 
(ฎีกาที่ 2155/2527) 
 6.การที่ลูกจางเจ็บปวยจนไมสามารถปฏิบัติงานไดตามปกตินั้น ถึงแมจะมี
ระเบียบใหนายจางตองเลิกจาง ก็มิใชบทกําหนดความผิด ถือไมไดวาลูกจางดังกลาวฝา
ฝนขอตกลง หรือระเบียบของนายจาง (ฎีกาที่ 3366-3367/2528,3381/2528) 
 7. ลกูจางลากิจและลาปวยเกิน 45 วันตอปติดตอกัน 2 ป โดยไดรับอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชาโดยชอบ ไมถือเปนความผิดและไมเปนการฝาฝนขอบังคับของนายจาง 
(ฎีกาที่ 2558/2529) 
 8. ลูกจางถูกควบคุมตัวอยูที่เรือนจําสมุทรปราการ นานเกือบ 2 เดือนโดยมิไดแจง
ใหนายจางทราบ ไมเปนการฝาฝนระเบียบของนายจางที่วาหามขาดงานเกินกวา 15 วัน 
โดยไมมีเหตุอันสมควร (ฎีกาที่ 3589/2529) 
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 9. การหยอนสมรรถภาพ มิใชการฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน แม
นายจางไดเตือนเปนหนังสือก็มิไดถือวา ลูกจางฝาฝนระเบียบฯ หรือคําสั่งอันชอบดวย
กฎหมายของนายจาง ซึ่งนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว (ฎีกาที่ 2931-2932/2530) 
 10. การทํางานไมเต็มความสามารถ และถูกงดขึ้นเงินเดือน 2 ปติดตอกันนั้น เปน
เพราะหยอนความสามารถ ซึ่งไมถือวาเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับของนายจาง (ฎีกา
ที่ 3392/2530) 
 11. ลูกจางถูกใบเตือน 3 ครั้ง ตอมานายจางไดใชเปนเหตุงดใหบําเหน็จลูกจาง
ติดตอกัน 2 ป นายจางจึงเลิกจาง ตามระเบียบของบริษัท เรื่อง การหยอนสมรรถภาพ 
กลาวคือ “พนักงานที่ถูกงดบําเหน็จติดตอกัน 2 ป เนื่องจากผลงานไมกาวหนา ไม
สามารถทํางานใหลุลวงไปได ลาและมาสายบอย จะถูกเลิกจางทันที” การเลิกจางดวย
เหตุหยอนสมรรถภาพดังกลาว ไมถือวาเปนการฝาฝนขอบังคับของนายจางตามกฎหมาย 
(ฎีกาที่ 3626/2530) 
 12. การเจ็บปวย อันเปนเหตุใหหยอนความสามารถ ไมเปนการฝาฝนขอบังคับ
ตามกฎหมาย หากนายจางเลิกจางเพราะเหตุดังกลาว นายจางตองจายคาชดเชย (ฎีกาที่ 
4136/2530) 
 13. ลูกจางเจ็บปวยดวยโรคทางสมองจนไมสามารถทํางานใหนายจางได เปน
เรื่องที่ลูกจางมิไดมีสวนกอใหเกิดขึ้นแตประการใด ทั้งยังเปนพฤติการณนอกเหนือที่
ลูกจางไมสามารถจะบังคับได จึงมิใชการฝาฝนขอบังคับของนายจาง (ฎีกาที่ 230/2532) 
กรณีที่ไมถือวาเปนการฝาฝนคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจาง 
 1. คําสั่งของหัวหนาแผนกใหเรียงอิฐใหไดวันละ 8 คันรถ ลูกจางเรียงไมได
เพราะเกินความสามารถของลูกจาง มิใชจงใจขัดคําสั่งของนายจาง (ฎีกาที่ 2950/2523) 
 2. ผูชวยสมหุบัญช ี ไมมีหนาที่ตองไปศาล คําสั่งที่ใหไปเบิกความที่ศาลจึงไม
เกี่ยวกับการทํางาน ไมเปนคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจาง (ฎีกาที่ 2828-
2829/2525) 
 3. ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานมิไดระบุวา เปนหนาที่ของลูกจางที่จะตองทํา
คํามั่นสัญญาใหกับนายจางไวเปนพิเศษ นายจางจึงไมมีอํานาจบังคับใหลงลายมือชื่อใน
คํามั่นสัญญาดังกลาวได แมจะออกหนังสือเตือนไวก็ไมถือเปนการฝาฝนคําสั่ง (ฎีกาที่ 
1458/2526) 
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 4. คําสั่งที่กําหนดใหลูกจางซึ่งจะไปสมัครสอบเปนขาราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจตองยื่นใบลาออกกอนนั้น เปนคําสั่งจํากัดสิทธิในการแสวงหาความกาวหนา
ของลูกจางเกินความจําเปน เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย (ฎีกาที่ 3503/2527) 
 5. คําสั่งใหลูกจางเพิ่มวงเงินค้ําประกัน เปนคําสั่งที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ของลูกจาง จึงถือเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย (ฎีกาที่ 2556/2529) 
 6. คําสั่งของนายจางที่สั่งใหลูกจางนําเครื่องมือชางไมมาทํางานเอง เปนคําสั่งที่
ไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากไมมีระเบียบขอบังคับกําหนดไว แมจะไดมีการปฏิบัติกนั
เปนประเพณีก็ตาม (ฎีกาที่ 3677/2529) 
 7. คําสั่งของนายจางที่ใหลูกจางไปทํางานนอกหนาที่ของลูกจางและเปนงานของ
บุคคลอื่น มิใชงานในกิจการของนายจาง ยอมมิใชคําสั่งอันชอบดวยกฎหมาย (ฎีกาที ่
536-542/2538) 
 8. คําสั่งเปลี่ยนหนาที่ลูกจางจากทํางานทอผาไปทํางานตักขยะ เปนการยาย
ลูกจางไปทํางานในตําแหนงหนาที่การงานที่ต่ํากวาเดิม เปนคําสั่งที่ไมเปนธรรม แม
ลูกจางไมปฏิบัติตามโดยนายจางไดตักเตือนแลวก็ตาม กรณียังถือไมไดวาลูกจางฝาฝน
คําสั่งของนายจาง (ฎีกาที่ 1179/2540) 
การกระทําที่ถือวาเปนการฝาฝนกรณีที่ไมรายแรง 
 1. นายจางมีอํานาจวางขอบังคับหามมิใหลูกจางเลนแชรได การเลนแชรฝาฝน
ขอบังคับไมเปนกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 2448/2523) 
 2. ลูกจางมาทํางานสายและกระทําการอันไมสมควรตอผูบังคับบัญชาไมเปน
กรณีรายแรง (ฎีกาที่ 281/2524) 
 3. ลกูจางไมลงนามรับทราบคําเตือน และนําคําเตือนไปวางไวบน โตะทํางาน
ของผูจัดการโรงงานซึ่งเปนผูบังคับบัญชา แมจะมีลักษณะทาทายก็มิใชกรณีรายแรง 
(ฎีกาที่ 3999/3524) 
 4. การดื่มสุราสงเสียงดัง มิใชกรณรีายแรง (ฎีกาที่ 14/2525) 
 5. ลกูจางละทิ้งหนาที่ไปกินขาวเปนเวลา 15 นาที ไมปรากฏวามีความเสียหาย
เกิดขึ้น มิใชกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 1680/2525) 
 6. ผูจัดการฝายบุคคลไมใชพนักงานตอนรับหรือบริการแขก แมมีอาการมึนเมา
ในเวลาทํางานอันเปนการฝาฝนขอบังคับก็มิใชกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 2247/2525) 
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 7. ลูกจางฝาฝนคําสั่งของนายจางเพราะมีเหตุจําเปนและยังหางไกลจากความ
เสียหาย ไมเปนกรณีรายแรง การกระทําใดเปนกรณี “รายแรงหรือไม” ตองพิจารณา
พฤติการณเปนเรื่อง ๆ (ฎีกาที่ 2530/2525) 
 8. นายจางสั่งใหลูกจางไปทํางานตางจังหวัดโดยไมใหลูกจางมีโอกาสปรับตัว
และหาทางแกไขขอขัดของตามสมควร การฝาฝนคําสั่งนี้ ไมเปนกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 
3301/2525) 
 9. หัวหนางานผลักอกลูกจางเบาๆ 2 ครั้ง ลูกจางจึงตอยไป 1 ครั้งถูกซอกคอ 
หัวหนางานตอยตอบแลวกอดรัดฟดเหวี่ยงกัน เมื่อมีผูมาหามจึงเลิกรากัน หัวหนางาน
ไมไดรับบาดเจ็บ พฤติการณของลูกจางยังไมถือวาเปนกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 3479/2525) 
 10. ลูกจางสูบบุหรี่อยูหางโกดังเก็บกระดาษ 2.50 เมตร ทั้งที่ยนือยูก็มีน้ํานองพื้น 
ยากที่จะเกิดเหตุไฟไหมได ถือไมไดวาเปนกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 1269/2526) 
 11. ลกูจางขาดงานเพียง 2 วัน เพราะเจ็บปวย ไมเปนกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 
2183/2526) 
 12. ลกูจางดื่มสุรานอกเวลาทํางาน ชกตอยเพื่อนรวมงานดวยเหตุเมาสุรา 1 ที 
ไดรับบาดเจ็บขอบตาช้ําบวม ไมถือเปนเหตุรายแรง (ฎีกาที่ 2388/2526) 
 13. ผูจัดการธนาคารสาขาอนุมัติสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีแกลูกคาโดยผิดระเบียบ
เกินอํานาจที่ธนาคารไดมอบหมาย เปนเงิน 1,947,355.91 บาท ปฏิบัตมิา 3 ป โดย
นายจางมิไดตักเตือน ไมเปนกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 546/2527) 
 14. ลูกจางทะเลาะตบตีกับพนักงานอื่นซึ่งเปนหญิงดวยกัน ไมปรากฏวาบาดเจ็บ
มากนอยเพียงใด ไมเปนกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 2562/2527) 
 15. ลูกจางดื่มสุรามึนเมาแลวเขาไปในโรงงาน เปนการฝาฝนกรณีไมรายแรง 
เพราะไมไดความวาเขาปฏิบัติงานในสภาพมึนเมาหรือกระทําการอื่นใดที่จะกอใหเกิด
ความเสียหายแกนายจาง (ฎีกาที่ 2919/2527) 
 16. พนักงานตอนรับแขกผูโดยสารประจําทาอากาศยานกรุงเทพ พูดจากับ
ผูโดยสารตางประเทศไมดี ไมสุภาพ มิใชกรณรีายแรง (ฎีกาที่ 3240/2527) 
 17. การไมลงเวลาและกลับ ไมเปนกรณีรายแรง (ฎีกาที่1701-1707/2528) 
 18. ลกูจางนําเครื่องประดับไปขายในเวลาทํางานเปนการประกอบธุรกิจสวนตัว 
เปนการฝาฝนขอบังคับแตยังไมถึงขั้นรายแรง (ฎีกาที่ 2299/2528) 
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 19. ลกูจางยื่นใบลาปวยชาไป 2-3 วัน เปนการผิดระเบียบของนายจาง แตมิใช
กรณีรายแรง (ฎีกาที่ 4981-4982/2528) 
 20. การที่ลูกจางถูกออกจากงาน เพราะขาดงานเพียง 1 วัน แมเปนความผิดซ้ําคํา
เตือน ก็มิไดถือวาลูกจางถูกออกจากงานเพราะกระทําผิดอยางรายแรง (ฎีกาที่ 954/2529) 
 21. ลูกจางมาประชุมไมทันกําหนดเวลานัด แตไมปรากฏวาไดกอความเสียหาย
แกนายจางอยางไร มิใชความผิดรายแรง (ฎีกาที่ 2603-2604/2529) 
 22. ลูกจางจดทะเบียนสมรสซอน แมขอบังคับจะระบุวาเปนการประพฤติชั่ว
อยางรายแรง ก็ไมถือวาเปนการฝาฝนขอบังคับกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 2733/2529) 
 23. ลกูจางออกไปสอนหนังสือในเวลาทํางานโดยมิไดรับอนุญาต แตเนื่องจาก
ออกไปนอยครั้ง และครั้งละประมาณ 2 ชั่วโมง ไมถือเปนความผิดรายแรง (ฎีกาที่ 
3140/2529) 
 24. ลูกจางทะเลาะวิวาทชกตอยกัน แตไมมีใครไดรับบาดเจ็บมาก ยังไมถือวา 
เปนการฝาฝนขอบังคับการทํางานกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 3524/2529,916/2530,4753/2530) 
 25. ลูกจางหลบงานไปนอนในเวลาทํางานประมาณ 2 ชั่วโมง แลวกลับมาทํางาน
ใหม ไมเปนความผิดรายแรง (ฎีกาที่ 2127/2530) 
 26. ลกูจางเขาทํางานแทนลูกจางอีกคนหนึ่ง โดยมิไดรับอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชาและไดตอกบัตรลงเวลาเลิกงานแทนลูกจางนั้นดวย เปนการฝาฝน
ขอบังคับของนายจางแตมิใชกรณรีายแรง (ฎีกาที่ 4110/2530) 
 27. ลูกจางลาปวยเท็จ และนายจางไมอนุมัติใบลา จึงถือวาลูกจางขาดงานหรือละ
ทิ้งหนาที่ ซึ่งตามระเบียบของนายจางใหตัดคาจางได แตนายจางมิไดตัดคาจางอันเปน
การไมใชสิทธิของตนเอง ดังนั้น จะอางวาลูกจางยื่นใบลาปวยเท็จเปนการแสวงหา
ประโยชนจากคาจาง ซึ่งเปนการทุจริตตอหนาที่หรือฉอโกงจากนายจางมิได ทั้งกรณี
ดังกลาวไมถือวาเปนความผิดรายแรง (ฎีกาที่ 4968/2530) 
 28. ลูกจางไมเขาประชุมประจําเดือนมิใชการฝาฝนคําสั่งของนายจางในกรณีที่
รายแรง (ฎีกาที่ 1512/2131) 
 29. ลูกจางเปนผูจัดการฝายการเงิน มีหนาที่ติดตอกับสถาบันทางการเงินตางๆ 
เพื่อเจรจาขอกูเงินไปใชในกิจการของนายจาง การที่ลูกจางไปดูการซื้อขายหุนในตลาด
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หลักทรัพยวันละ 5-30 นาที ยังไมถือวาเปนการฝาฝนขอบังคับกรณีที่รายแรง (ฎีกาที่ 
4526/2531) 
 30. ลูกจางชายตบศีรษะลูกจางหญิง 1 ครั้ง ในเวลาปฏิบัติงานเพราะลูกจางหญิง
ดาวาบาหลายครั้ง ไมใชกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 4551/2532) 
 31. ลูกจางเพียงแตมีโพยสลากกินรวบไวในความครอบครองภายในอาณาเขต
โรงงานของนายจางเทานั้น โดยไมไดความวาไดเลนการพนันดวย ไมถือวาเปนกรณีที่
รายแรง (ฎีกาที่ 3210/2533) 
 32. ลกูจางเลนการพนันระหวางเพื่อนพักงานเปนครั้งคราวบนเรือเดินทะเลโดย
นายจางมิไดเสียงาน ไมปรากฏวาเลนไดเสียกันมากเทากันใด และเปนการพนันชนิดใด 
ไมเปนการฝาฝนกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 6232-6234/2533) 
 33. ลูกจางใหบุคคลอื่นประทับบัตรบันทึกเวลาแทนเพื่อความสะดวกและมักงาย
ของตน หาใชโดยทุจริตเพื่อโกงคาแรงงานของนายจางไม จึงเปนเพียงการฝาฝน
ขอบังคับกรณีที่ไมรายแรง (ฎีกาที่ 5450/2534) 
 34. ลูกจางพูดจาสอเสียดลูกจางดวยกันแตไมทําใหนายจางเสียหาย ไมเปนการฝา
ฝนขอบังคับกรณีที่รายแรง (ฎีกาที่ 118-120/2535) 
 35. ลูกจางดื่มสุรามึนเมากอนเริ่มเขาทํางาน และหลับไปในขณะปฏิบัติหนาที่ แม
จะเปนการฝาฝนขอบังคับ ก็เปนเพียงการบกพรองตอหนาที่ เมื่อลูกจางมีหนาที่เพียง
ควบคุมเครื่องจักรที่ผลิตสินคาของนายจาง ซึ่งโดยสภาพไมกอใหเกิดอันตรายแก
บุคคลภายนอก หรือทรัพยสินอื่นๆ ได แมมไิดควบคุมใกลชิดตลอดมา การฝาฝน
ขอบังคับดังกลาว จึงมิใชกรณีที่รายแรง (ฎีกาที่ 1227-1230/2535) 
 36. ลูกจางชักชวนพนักงานของนายจางใหไปทํางานที่อ่ืนซึ่งประกอบกิจการ
อยางเดียวกับนายจาง แตผูถูกชักชวนมิไดลาออกไปทํางานที่อ่ืน ทั้งไมปรากฏวานายจาง
เสียหาย การกระทําดังกลาวไมถึงขั้นเปนการสนทนาใหรายเปนผลใหเกิดความเสียหาย
ตอธุรกิจของนายจาง หรือดําเนินกิจการแขงขันกับนายจาง ซึ่งถือวาเปนการปฏิบัติตน
เปนปฏิปกษตอนายจางตามคูมือผูปฏิบัติ งานของนายจาง จึงไมใชการฝาฝนระเบียบ
ขอบังคับกรณีที่รายแรง (ฎีกาที่ 1378/2535) 
 37. ลูกจางลาปวยเท็จเพียงครึ่งวัน ไมปรากฏวานายจางไดรับความเสียหายเปน
พิเศษ ยังไมพอฟงไดวา ลูกจางกระทําทุจริตตอหนาที่หรือกระทําผิดทางอาญา หรือจงใจ
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ทําใหนายจางไดรับความเสียหาย หรือฝาฝนขอบังคับของนายจางอันเปนกรณีที่รายแรง
แตอยางใด  (ฎีกาที่ 1683/2535) 
 38. นายจางสั่งลูกจางไปพบผูจัดการฝายบุคคลในเวลาใกลจะเลิกงาน โดยไมได
บอกวาใหไปพบดวยเรื่องอะไร มีความจําเปนเรงดวนประการใด และหากไมไปพบจะ
เกิดความเสียหายอยางไร ลูกจางไมไปพบตามคําสั่ง และขอผัดไปพบในวันรุงขึ้น เปน
การฝาฝนคําสั่งกรณีที่ไมรายแรง (ฎีกาที่ 368/2536) 
 39. ลูกจางใชใหเพ่ือนตอกบัตรลงเวลาทํางานแทน โดยทีลู่กจางก็ไดเขาทํางาน
กอนเวลาทํางานปกติ ลูกจางจึงมิไดมาทํางานสายในวันเกิดเหตุ จึงไมทําใหนายจางตอง
จายคาจางและอาจตองจายรางวัลในการทํางานของลูกจางมากกวาความเปนจริงแตอยาง
ใด จึงมิใชการฝาฝนขอบังคับกรณีที่รายแรง (ฎีกาที่ 541/2536) 
 40. ลูกจางบันทึกเวลาเลิกงานในบัตรลงเวลาทํางานแทนลูกจางอีกคนหนึ่ง ซึ่งได
ไปทํางานและเลิกงานตามเวลาทํางานปกติที่นายจางกําหนดการบันทึกเวลาเลิกงาน
ดังกลาวไมเปนผลทําใหจําเลยตองจายคาจางใหแกลูกจางดังกลาว เกินความจริง เปนการ
ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน กรณีที่ไมรายแรง (ฎีกาที่ 3095/2537) 
 41. ลูกจางหญิงดาผูบังคับบัญชาซึ่งเปนหญิงวา “ตอแหล” ตอหนาลูกจางอื่นใน
สถานที่ทํางานขณะที่ผูบังคับบัญชา ดงักลาวสั่งหามลูกจางพูดเสียงดัง แมจะเปนการฝา
ฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจาง แตมิใชกรณีที่รายแรง (ฎีกาที่ 3184/2540) 
การกระทําที่ถือวาเปนการฝาฝนกรณีที่รายแรง 
 1. การเลนการพนันในบริเวณบริษัท ไมวาจะเปนเวลาในขณะปฏิบัติงานหรือ
นอกเวลา นอกจากจะเปนการกระทําที่ผิดตอกฎหมายอาญาแลว ยงัเปนบอเกิดแหง
อาชญากรรมทําลายความสามัคคีในระหวางหมูคณะทําใหผลงานลดนอยลง และทําให
นายจางไดรับความเสียหายทางชื่อเสียงการฝาฝนระเบียบขอบังคับดังกลาว จึงเปนกรณีที่
รายแรง (ฎีกาที่ 1322/2532) 
 2. การฝาฝนระเบียบเกี่ยวกับการทํางานตองพิจารณาจากลักษณะของการกระทํา
นั้นๆ มใิชวาตองใหความเสียหายตอนายจางปรากฏขึ้นเสมอไป จึงจะนับวาการฝาฝน
นั้นๆ เปนกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 2966/2523) 
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 3. ระเบียบของนายจางกําหนดโทษดื่มสุราของยามไววามีโทษถึงใหออกหรือไล
ออก แสดงวาเปนกรณีรายแรง ลกูจางดื่มสุราขณะปฏิบัติหนาที่จึงเปนการฝาฝนกรณี
รายแรง (ฎีกาที่ 1416/2525) 
 4. การตอกบัตรลงเวลาทํางานแทนพนักงานอื่นโดยไมตรงความจริง แมการ
กระทําดังกลาวผูกระทําไมไดประโยชนก็ตาม ก็ถือวาเปนการฝาฝนขอบังคับกรณี
รายแรง (ฎีกาที่ 2648/2525) 
 5. นายจางยุบหนวยงานที่ลูกจางประจําอยูเพราะมีความจําเปนนายจางชอบที่จะ
จัดใหลูกจางไปทํางานที่เหมาะสมตอไป ลูกจางไมยอมปฏิบัติตามคําสั่งอางวาเงินเดือน
ต่ํากวา เปนการฝาฝนคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 3532/2525) 
 6. ลูกจางนําเช็คเขาบัญชีและถอนไปในวันเดียวกันโดยไมเรียกเก็บเงินตามเช็ค
กอน เปนการทําเพื่อประโยชนตนเอง เปนการฝาฝนกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 830/2526) 
 7. ลูกจางนําตัวเหี้ยไปผูกไวที่ตนปาลมหนาโรงงาน ปดประกาศมีขอความหยาบ
คาย ดาดูหมิ่นเหยียดหยามขับไลผูบังคับบัญชาเปนการแสดงถึงความประพฤติในทาง
เสื่อมทราม เปนการฝาฝนกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 1507/2526) 
 8. เลนการพนันในบรเิวณบริษัท เปนการฝาฝนฯ กรณีรายแรง (ฎีกาที่ 
3350/2526) 
 9. ลูกจางออกจากโรงงานโดยไมขออนุญาต ทิ้งหนาที่ไป 1 ชั่วโมงกลับเขา
โรงงานมาตอกบัตรลงเวลาทํางาน (แสดงวาอยูทํางาน) เปนการฝาฝนกรณีรายแรง (ฎีกา
ที่ 3438/2526) 
 10. ลูกจางยืนสูบบุหรี่ขางๆ กองกลองกระดาษ ซึ่งมีกลองกระดาษจํานวนมาก 
เปนการฝาฝนฯ กรณีรายแรง (ฎีกาที่ 3495/2526) 
 11. ลูกจางฝาฝนขอบังคับ โดยไมเปดถุงหรือภาชนะที่จะนําออกนอกโรงงานให
ยามรักษาการณตรวจสอบกอน เปนกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 568/2527) 
 12. ลูกจางมีหนาที่ดูแลโกดังที่นนทบุรี ตอมานายจางใหเชาโกดังนั้นและให
ลูกจางมาประจําทํางานที่สํานักงานใหญ ลูกจางไมยอมไปทํางานตามคําสั่ง จึงเปนการฝา
ฝนฯ กรณีรายแรง (ฎีกาที่ 2319/2527) 
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 13. ลูกจางเปนยามประจําโรงแรมไมสอบถามบุคคลที่เขาไปในหองพัก โดยมิใช
แขกของโรงแรม เปนเหตุใหทรัพยสินหายไป เปนการฝาฝนฯ กรณีรายแรง (ฎีกาที่ 
2562/2527) 
 14. พนักงานสินเชื่อกูยืมเงินลูกคาถึง 15 ราย เปนเงิน 37,700 บาท เปนการ
เบียดเบียนลูกคา เพราะมีอํานาจหนาที่เปนคุณเปนโทษแกลูกคา เปนการฝาฝนคําสั่งหาม
กรณีรายแรง (ฎีกาที่ 3371/2527,3541/2527) 
 15. พนกังานขายรายงานเท็จตอนายจางวาไดออกไปปฏิบัติงานโดยความจริง
มิไดออกปฏิบัติงานตามหนาที่ เปนการฝาฝนขอบังคับกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 1532/2528) 
 16. ลูกจางทํารายรางกายผูบังคับบัญชาในระหวางที่มีการประชุมพนักงานใน
บริษัทจนปากแตกโลหิตไหล ถือไดวาเปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานกรณี
รายแรง (ฎีกาที่ 2030/2528) 
 17. ลูกจางเลนการพนันในบริเวณบริษัท เปนการฝาฝนกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 
2929/2528) 
 18. ลูกจางขัดคําสั่งของนายจาง ที่มิไดสั่งใหบริษัท ที่รับโฆษณาลดการโฆษณา
ทางโทรทัศนลง เปนเหตุใหนายจางเสียหาย ถือเปนการขัดคําสั่งกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 
3261/2528) 
 19. ลูกจางทราบคําสั่งที่หามผานเช็คของลูกคาที่มียอดหนี้เกินวงเงินแลวมิได
ปฏิบัติตาม กลับผานเช็คอีก 5,000,000 บาท ยอมเปนการฝาฝนคําสั่งกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 
3266/2528) 
 20. ลูกจางรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นเขาสอบเลื่อนตําแหนงแทนเปนการทุจริตใน
การสอบ เปนการฝาฝนฯ กรณีรายแรง (ฎีกาที่ 2289/2529) 
 21. ลูกจางกระทําอนาจารโดยมีอาวุธตอสาวใชของเพื่อนรวมงาน ซึ่งเปน
ความผิดทางอาญาและศีลธรรม และฝาฝนระเบียบในเรื่องไมรักษาชื่อเสียงของบริษัท 
ถือเปนกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 2290/2529) 
 22. ลูกจางพูดจากาวราวหัวหนาแผนกธุรการแลวละทิ้งหนาที่ไปกอใหเกิดความ
เสียหายตอการปกครองและการงาน เปนการฝาฝนฯ กรณีรายแรง (ฎีกาที่ 2597/2529) 
 23. ลูกจางขัดคําสั่งและทํารายรางกายผูบังคับบัญชา เปนการฝาฝนขอบังคับกรณี
รายแรง (ฎีกาที่ 3639/2529) 
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 24. การตอกบัตรลงเวลาทํางานแทนกัน เปนพฤติการณที่สอไปในทางทุจริต เปน
การฝาฝนกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 3301/2529,2648/2525) 
 25. ลูกจางธนาคารออกไปรับเงินฝากลูกคานอกสถานที่แลวนําเงินไปใชสวนตัว
จํานวนหนึ่ง โดยเขยีนใบเบิกจากบัญชีออมทรัพยของตนเองแนบไวแทนมอบใหกับ
หัวหนาการเงินถือเปนการนําเงินซึ่งตกเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทแลวไปใชประโยชน
สวนตัว อันเปนการฝาฝนกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 4455/2529) 
 26. การทีลู่กจางทะเลาะวิวาท หรือชกตอยกนัในบริเวณโรงแรมขณะปฏิบัติ
หนาที่อยู ยอมมีผลกระทบตอชื่อเสียงของบริษัทเปนอยางมาก เปนความผิดรายแรง 
(ฎีกาที่ 1848/2530) 
 27. การลาปวยเท็จ ผิดระเบียบของบริษัท เรื่องการทุจริตและจงใจใหบริษัท
ไดรับความเสียหาย เปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากคาจางในวันลา เปน
ความผิดกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 2125-2126/2530) 
 28. พนักงานการเงินเปดเผยบัญชีเงินฝากของลูกคาตอบุคคลภายนอก เปนการ
เปดเผยความลับอันควรปกปดตามประเภทของธุรกิจ ซึ่งมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
การคาของธนาคาร ถือวาฝาฝนฯ กรณีรายแรง (ฎีกาที่ 2874/2530) 
 29. ลูกจางไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายจางซึ่งสั่งใหลูกจางยายจากสาขาจังหวัด
เชียงใหมไปประจํากรุงเทพฯ เปนการฝาฝนกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 3238/2530) 
 30. ลูกจางมีหนาที่ควบคุมสินคาเขาตูคอนเทนเนอร เมื่อควบคุมการขนถายสินคา
เสร็จแลวก็กลับกอนยังมิทันที่ตัวแทนบริษัทเรือกับเจาหนาที่ศุลกากรจะตีตราประทับตู
คอนเทนเนอรแลวลูกจางรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาวา มีการตีตราแลว อันจะเปน
โอกาสใหผูอ่ืนสับเปลี่ยนหรือนําสินคาไปได คุณภาพและปริมาณสินคาก็จะไมถูกตอง
ตามสัญญาซื้อขาย พฤติกรรมของลูกจางถือเปนการฝาฝนกรณีรายแรง (ฎีกาที่ 
3569/2530) 
 31. ลูกจางเขาไปมีสวนรวมกับการประกอบกิจการผลไมแชแข็งอันเปนการ
แขงขันกับธุรกิจของนายจาง ซึ่งนายจางกําหนดเปนระเบียบไววาหามกระทํา ยกเวนแต
ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ถือเปนความผิดรายแรง (ฎีกาที่ 3862/2530) 
 32. ลูกจางมีหนาที่ตองนําเงินที่ไดรับมาฝากเขาบัญชีเงินฝากทุกวัน ลูกจางรับเงิน
จากลูกคาไวตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2530 จํานวน 1,074 บาท แตเพิ่งนําเงินจํานวน
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ดังกลาวสงฝากเขาบัญชีเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2530 ถือวาเปนการฝาฝนระเบียบกรณีที่
รายแรง (ฎีกาที่ 3806/2531) 
 33. ลูกจางทะเลาะวิวาททํารายรางกายกันในเวลาทํางาน และในบริเวณโรงงาน
ซึ่งมีเครื่องสุขภัณฑของนายจางวางเรียงซอนกันอยู อาจทําใหเครื่องสุขภัณฑเกิดความ
เสียหายได ถือวาเปนกรณีที่รายแรง (ฎีกาที่ 973/2532) 
 34. ลกูจางมีหนาที่ขับรถเครน ออกจากบริษัทไปตั้งแต 8.30 นาฬิกา และกลับไป
ทํางานเวลา 11 นาฬิกา โดยมีอาการเมาสุราดวย การเมาสุรากลับเขาไปทํางานที่ตองใช
ความระมัดระวังอยางสูงเชนนี้ถือวาเปนกรณีที่รายแรง (ฎีกาที่ 1108/2534) 
 35. ลูกจางมีหนาที่ควบคุมหมอน้ําชนิดไอน้ํา การละทิ้งหนาที่ไปอาจกอใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรงขึ้นได แมการละทิ้งหนาที่นั้นยังไมไดกอใหเกิดความเสียหาย
ขึ้น ก็ถือวาเปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานกรณีที่รายแรง (ฎีกาที่ 4290/2534) 
 36. ลูกจางเอาใบเตือนไปจากการครอบครองของนายจาง โดยไมไดรับอนุญาต 
เปนการเอาทรัพยไปโดยพลการอันสอใหเห็นเจตนาทุจริต เมื่อนายจางสั่งใหลูกจางนําใบ
เตือนมาคืน ลูกจางไมยอมนํามาคืน จึงเปนการขัดคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจาง 
ในกรณีที่รายแรง (ฎีกาที่ 5920/2534) 
 37. ลูกจางเขาทํางานในอาการมึนเมาสุรา อาละวาดเตะขาวของในหองทํางาน ถือ
เหล็กแปปเสนผาศูนยกลางครึ่งนิ้วไปยืนอยูหนาหองผูบังคับบัญชา เปนการฝาฝน
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานกรณีที่รายแรง (ฎีกาที่ 3613/2537) 
 38. ลูกจางซึ่งไมมีหนาที่เกี่ยวของกับการรับบุคคลเขาทํางานไดเรียกและรับเงิน
จากผูสมัครงานเปนคาตอบแทนในการชวยใหเขาเปนลูกจางเปนการประพฤติชั่ว เปน
การฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานกรณีที่รายแรง (ฎีกาที่ 3723/2537) 
 39. ลูกจาง (ชาย) เรียกพนักงานทําความสะอาด (หญิง) ของบริษัทที่มารับจางทํา
ความสะอาดใหแกกิจการ (โรงแรม) ทีลู่กจางทํางานอยูไปพบและเอามือโอบไหล กับพดู
ขอหอมแกม เปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานกรณีที่รายแรง (ฎีกาที่ 
2029/2538) 
 40. ลูกจางทําหนาที่ควบคุมเครื่องจักรสอบถามลูกจางเพื่อนรวมงานวางานเสร็จ
หรือยัง เพื่อนรวมงานไมตอบ ลูกจางจึงชกตอยเพื่อนรวมงานไป 2 ครั้ง เปนการฝาฝน
ของบังคับเกี่ยวกับการทํางานกรณีที่รายแรง (ฎีกาที่ 2321/2540) 
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 41. ลูกจางเปนผูจัดการธนาคารสาขาสั่งใหผูใตบังคับบัญชาโอนเงินของธนาคาร
นายจางไปยังบัญชีตางสาขาและในสาขาเดียวกันรวม 13 บัญชีกอน  แลวจึงถอนเงินจาก
บัญชีของบิดาลูกจางคืนในเวลาเลิกงานวันเดียวกัน ซึ่งเปนการกระทําที่ผิดระเบียบของ
นายจาง เปนการทุจริตทําใหนายจางเสียหาย เปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
กรณีที่รายแรง (ฎีกาที่ 3149/2540) 
 42. ลูกจางเปนผูจัดการแผนกตอนรับเปนชูกับพนกังานชางประจําโรงแรม แมจะ
ไมปรากฏวาเกิดขึ้นในบริเวณโรงแรมหรือในเวลาทํางานก็ถือไดวาเปนการไมรักษา
เกียรติและประพฤติชั่ว ซึ่งเปนการละเมิดตอศีลธรรมอนัดีอยางรายแรงสงผลกระทบ
โดยตรงตอการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานโรงแรม รวมทั้งชื่อเสียงของโรงแรม 
เปนตัวอยางที่ไมดีแกพนักงานอื่น เปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
กรณีที่รายแรง (ฎีกาที่ 5609/2542) 
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