คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน
เรื่อง พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
(แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราคาจางขั้นต่ํา ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน และการเกษียณอายุ)
โดยที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๘ ก วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เปนตนไป
แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําสําหรับลูกจางบางกลุมหรือบางประเภทเพื่อสงเสริม
การจางงาน ปรับปรุงบทบัญญั ติเรื่องขอบั งคับเกี่ยวกับการทํางานเพื่อลดภาระของนายจางในการนํ าสงสําเนา
ข อบั งคั บ ดั งกล า ว และเพิ่ มบทบั ญ ญั ติ เกี่ย วกับ การเกษี ย ณอายุแ ละการจายคาชดเชยเพื่ อคุม ครองลู กจาง
กรณีเกษียณอายุ เพื่อเปนการสรางการรับรูใหนายจาง ลูกจาง ประชาชนทั่วไป และผูที่เกี่ยวของไดเขาถึงตัวบท
กฎหมายไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายขึ้น อันเปนการสงเสริมใหปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง
กระทรวงแรงงานจึ งได จั ดทํ าคํ าชี้ แจงตามพระราชบั ญญั ติ คุมครองแรงงาน (ฉบั บที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบั บนี้ ขึ้ น
เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวไดดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
เรื่องที่ ๑
การกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําสําหรับลูกจางบางกลุมหรือบางประเภท

มาตรา ๘๗
มาตรา ๘๗ ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําใหคณะกรรมการคาจางศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริง
เกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยูประกอบกับขอเท็จจริงอื่นโดยคํานึงถึงดัชนีคาครองชีพ อัตราเงินเฟ อ
มาตรฐานการครองชีพ ตนทุนการผลิต ราคาของสินคาและบริการ ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน
ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม
การพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําจะกําหนดใหใชเฉพาะกิจการ งานหรือสาขาอาชีพประเภทใด
เพียงใด ในทองถิ่นใดก็ได
เพื่ อเป นการสงเสริมการจางงานและการคุ มครองแรงงานสําหรับ ลูกจ างบางกลุมหรือบางประเภท
คณะกรรมการคาจางอาจพิจารณากําหนดอัต ราคาจางขั้น ต่ําที่แตกตางจากที่พิจารณากําหนดในวรรคสอง
เพื่อใชสําหรับลูกจางกลุมนั้นหรือประเภทนั้นในกิจการ งานหรือสาขาอาชีพ ประเภทใด เพียงใด ในทองถิ่นใด
ก็ได ทั้งนี้ คาจางดังกลาวตองไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ําที่คณะกรรมการคาจางกําหนดตามวรรคสอง
ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ใหคณะกรรมการคาจางศึกษาและพิจารณา
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับในแตละอาชีพตามมาตรฐานฝมือที่กําหนดไวโดยวัดคาทักษะฝมือ
ความรู และความสามารถ แตตองไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ําที่คณะกรรมการคาจางกําหนด (มาตรา ๓)
คําชี้แจง
มาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ ที่แกไขเพิ่มเติมยังคงมีเนื้อหาเชนเดียวกับมาตรา ๘๗
ที่ถูกยกเลิกไปไมไดมีการแกไขแตอยางใด โดยวางกรอบใหคณะกรรมการคาจาง ซึ่งเปนองคกรไตรภาคีในการ
พิ จ ารณากํ า หนดอั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ํ าที่ จ ะตอ งศึ กษาและพิ จ ารณาขอ เท็ จ จริง และป จ จั ย ต างๆ เช น ค าจาง
ที่ลูกจางไดรับ ดัชนีคาครองชีพ อัตราเงินเฟอ เปนตน การกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําอาจกําหนดเฉพาะกิจการ
งานหรือสาขาอาชีพ ประเภทใด เพียงใด ในทองถิ่นใดก็ได สวนการกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
กฎหมายยังคงหลักการเดิมใหคณะกรรมการคาจางพิจารณาจากขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับ
ในแตละอาชีพตามมาตรฐานฝมือโดยวัดคาทักษะฝมือ ความรู และความสามารถ ซึ่งอัตราคาจางขั้นต่ําทั่วไป
และอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือสามารถศึกษาไดจากเว็บไซตกระทรวงแรงงาน www.mol.go.th

-๒สวนมาตรา ๘๗ วรรคสาม ที่เพิ่มเติมมีเจตนารมณเพื่อเปนการสงเสริมการจางงานและการคุมครองแรงงาน
สํ าหรั บลู กจ างบางกลุ มหรือบางประเภท เนื่ องจากลู กจ างบางกลุ มหรื อบางกิ จการอาจมี ลั กษณะการทํ างาน
ที่แตกตางจากลูกจางหรือกิจการทั่วไป ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และระบบการจางงานของประเทศ
ที่เปลี่ยนแปลงไป การกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําโดยทั่วไปตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง ยังขาดความยืดหยุนและ
ไมสงเสริมใหมีการจางงานในลูกจางบางกลุม บางประเภท เชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต ๑๕ ป
ขึ้นไป ที่ประสงคจะทํางานเพื่อหารายไดระหวางเรียน ขณะที่กลุมผูสูงอายุ หรือคนพิการ มีขอจํากัดดานสุขภาพ
หรืออาจจะทํ างานไดไมเต็มเวลา หากให นายจางจายคาจางขั้นต่ําตามประกาศคณะกรรมการคาจาง ซึ่งใชบังคับ
แกนายจางทุกประเภทกิจการ ก็อาจไมเปนธรรมกับนายจางเนื่องจากประกาศคณะกรรมการคาจางกําหนด
อัตราคาจางขั้นต่ําเปนวัน โดย “วัน” หมายถึง เวลาทํางานปกติของลูกจางไมเกิน ๘ ชั่วโมง แมนายจางจะกําหนด
หรือใหลูกจางทํางานนอยกวาเวลาทํางานปกติเพียงใดก็ตาม ลูกจางยอมมีสิทธิไดรับคาจางไมต่ํากวาอัตราคาจาง
ขั้นต่ําตามที่คณะกรรมการคาจางกําหนด นายจางจะคํานวณจายตามสวนหรือโดยเฉลี่ยไมได (คําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๘๖๘๑/๒๕๔๘) การใชคาจางขั้นต่ําดังกลาวกับลูกจางทุกกลุม ทุกกิจการจึงไมเอื้อใหเกิดการสงเสริม
การจางงานของลูกจางบางกลุม หรือบางประเภท ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการจางงานในกลุมลูกจางบางกลุม
บางประเภท จึงเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา ๘๗ วรรคสาม ใหคณะกรรมการคาจางมีอํานาจพิจารณากําหนด
อัตราคาจางขั้นต่ําในกลุมลูกจางบางกลุม บางประเภท แตทั้งนี้ อัตราคาจางขั้นต่ําที่ใชบังคับสําหรับกลุมลูกจาง
บางกลุม บางประเภทนั้น ตองไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ําที่คณะกรรมการคาจางกําหนด เพื่อเปนหลักประกัน
แกลูกจางกลุมนี้วาจะไดรับคาจางขั้นต่ําโดยเฉลี่ยตอชั่วโมงจะตองไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ําทั่วไปที่เฉลี่ยตอชั่วโมง
เชน คาจางขั้นต่ําทั่วไปวันละ ๓๐๐ บาท หากมีการประกาศใชอัตราคาจางขั้นต่ําสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ตองไมต่ํ ากว าชั่ วโมงละ ๓๗.๕๐ บาท เป นต น (ค าจางขั้นต่ําทั่ วไปเฉลี่ ยต อชั่วโมงเทากับ คาจาง ๓๐๐ บาท
หาร ๘ ชั่วโมง = ๓๗.๕๐ บาท) ในทางปฏิบัติคณะกรรมการคาจางจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการโดยมีผูแทน
จากภาคสวนต างๆ เพื่ อศึกษาถึ งความเหมาะสมในการกําหนดค าจางสํ าหรับ ลูกจางบางกลุม บางประเภท
เพื่อเสนอคณะกรรมการคาจางออกประกาศใชบังคับตอไป
เรื่องที่ ๒
การสงสําเนาและแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน

มาตรา ๑๐๘
มาตรา ๑๐๘ ใหน ายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป จัดใหมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
เปนภาษาไทย และขอบังคับนั้นอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังตอไปนี้
(๑) วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก
(๒) วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด
(๓) หลักเกณฑการทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด
(๔) วันและสถานที่จายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุด
(๕) วันลาและหลักเกณฑการลา
(๖) วินัยและโทษทางวินัย
(๗) การรองทุกข
(๘) การเลิกจาง คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ
ใหนายจางประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายจางมีลูกจางรวมกัน
ตั้งแตสิบคนขึ้นไป และใหนายจางจัดเก็บสําเนาขอบังคับนั้นไว ณ สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง
ตลอดเวลา

-๓ใหนายจางเผยแพรและปดประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดยเปดเผย ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง
หรือเพิ่มเติมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยก็ได เพื่อใหลูกจางไดทราบและเขาถึงไดโดยสะดวก (มาตรา ๔)
มาตรา ๑๑๐
มาตรา ๑๑๐ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่นายจางประกาศใชตามมาตรา ๑๐๘
ใหนายจางประกาศขอบังคับที่มีการแกไขเพิ่มเติมนั้น และใหนํามาตรา ๑๐๘ วรรคสองและวรรคสาม มาใช
บังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๕)
คําชี้แจง
เดิมมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐ ถูกยกเลิกโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐
เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งไดประกาศและมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีเจตนารมณเพื่อลดภาระและอํานวยความสะดวกใหแกนายจาง ผูประกอบ
กิจการ และลดขั้นตอนการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ใหสอดคลองกับสภาพการณ ลงทุน เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อมีการเสนอรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... ได นําเนื้ อหาตามคําสั่ งหั วหนาคณะรักษาความสงบแห งชาติ (คสช.) มาบรรจุไวในรางด วย เพื่ อให
เนื้อหาของกฎหมายอยูในรูปของพระราชบัญญัติดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัตินี้โดยยังคงหลักการตามกฎหมาย
คุมครองแรงงานฉบับเดิม และตามคําสั่งหัวหนา คสช.ดังกลาว กลาวคือ นายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแต ๑๐
คนขึ้นไป มีหนาที่ตองจัดใหมีและประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่นายจาง
มีลูกจางรวมกันตั้งแต ๑๐ คนขึ้นไป ในการจัดทํ าขอบังคับ นั้นตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการอยางน อย
๘ รายการ ตามที่กฎหมายกํ าหนด นายจางต องจัดเก็ บ สําเนาข อบังคับ นั้ นไว ณ สถานประกอบกิจการหรือ
สํานักงานของนายจางตลอดเวลา และตองเผยแพรและปดประกาศข อบั งคั บเกี่ ยวกับการทํ างานโดยเป ดเผย ณ
สถานที่ทํางานของลูกจาง นอกจากนี้เพื่อใหลูกจางไดทราบและเขาถึงขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานไดโดยสะดวก
นายจ างอาจเผยแพรขอบั งคั บ เกี่ ยวกับ การทํางานใหลูกจางไดทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยก็ได
หมายความวา ในการเผยแพรขอบังคับ เกี่ยวกับการทํางาน นายจางยังคงมีหนาที่ตองป ดประกาศขอบังคั บ
โดยเปดเผย ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง สวนการเผยแพรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเปนการเพิ่มทางเลือก
หนึ่งใหนายจางโดยการเผยแพรเพิ่มเติมเพื่อใหลูกจางไดทราบและดูขอบังคับไดโดยสะดวกขึ้น ในกรณีที่มีการแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานนายจางก็ตองดําเนินการตามวิธีการดังกลาวขางตนดวย ตามมาตรา ๑๑๐
สวนการที่กฎหมายแกไขใหนายจางไมตองสงสําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานใหแกอธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย (ตามมาตรา ๑๐๘ วรรคสอง เดิม) ก็มิไดทําใหสิทธิของลูกจาง
ที่มีอยูตามกฎหมายลดลง เนื่องจากการสงสําเนาขอบังคับเปนเรื่องระหวางนายจางกับเจาหนาที่ของรัฐ สิทธิตางๆ
ตามกฎหมาย เช น สิ ทธิ เกี่ ย วกั บ การลา วัน หยุด คาจาง นายจางยังคงตองปฏิ บัติตอลูกจางไมนอยไปกวา
ที่กฎหมายคุมครองแรงงานกําหนด การที่นายจางแกไขเพิ่มเติมขอบังคับที่ไมเปนคุณแกลูกจาง หากมิไดดําเนินการ
ใหถูกตองตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด ยอมไมผูกพันตอลูกจางและถาขอบังคับที่กําหนดขึ้นขัดตอกฎหมาย
ยอมไมมีผลใชบังคับและเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๕๐ เชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๑๙-๒๐๒๒/๒๕๒๓ นายจางจะเปลี่ยนแปลงสภาพการจางจากขอตกลงเดิม
เปนใหลูกจางทํางานเปนผลัดหรือเปนกะโดยลูกจางไมยินยอมไมไดเพราะการทํางานเปนผลัดนั้นไมเปนคุณ
แกลูกจาง จึงขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย การที่ลูกจางไมไดโตแยงจะถือวายินยอมแลวยังไมได การประกาศ
ข อ บั งคั บ เกี่ ย วกั บ การทํ างานฉบั บ นี้ จึ งเป น การกระทํ าหรือ เจตนาของนายจ างฝ ายเดี ย วไม มี ผ ลให ลู ก จ าง
ตองปฏิบัติตาม

-๔คํ าพิ พ ากษาศาลฎี กาที่ ๖๐๑๑-๖๐๑๗/๒๕๔๕ ขอบั งคับ เกี่ย วกับ การทํางานของนายจางกํ าหนด
การเกษีย ณอายุ ลูกจางหญิ งเมื่ออายุครบ ๕๐ ป ลูกจางชายเมื่ ออายุ ครบ ๕๕ ป เปน การขัด ตอมาตรา ๑๕
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอบังคับเฉพาะสวนลูกจางหญิงจึงตกเปนโมฆะ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๖๔๒-๑๒๖๔๔/๒๕๕๗ แมนายจางมิไดสงสําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ก็ไมไดทําใหขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ของนายจางซึ่งกําหนดไววา การเลิกจางเมื่อครบเกษียณอายุครบ ๕๕ ปบริบูรณ ที่ประกาศใชแลวตองเสียไป
แม อธิบ ดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจะไมมีอํานาจสั่งใหน ายจาง
แก ไขข อบั งคั บ เกี่ ย วกั บ การทํ า งานที่ ขัดตอกฎหมาย แตน ายจางยังมีห นาที่ตองปฏิ บัติตามพระราชบัญ ญั ติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และในการปฏิ บัติการใหเป นไปตามพระราชบัญญั ติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจเขาไปตรวจสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง และสถานที่ทํางาน
ของลู กจ าง เรี ย กดู ตรวจสอบความถู ก ต อ ง ถ ายสํ าเนาข อ บั งคั บ เกี่ ย วกั บ การทํ างานของนายจ าง รวมถึ ง
มีหนังสือเรียกใหนายจางสงสําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเพื่อประกอบการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดตามมาตรา ๑๓๙ กรณีพนักงานตรวจแรงงานตรวจพบวานายจางไมไดจัดทํา
ขอบังคับหรือจัดทําขอบังคับแตไมไดดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๑๐๘ เชน ขอบังคับมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการไมครบถวน ไมจัดเก็บสําเนาขอบังคับไว ณ สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง หรือไมเผยแพร
และปดประกาศขอบังคับโดยเปดเผย ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจออกคําสั่ง
เป น หนั งสื อ ให น ายจ างปฏิ บั ติ ให ถู ก ต อ งภายในระยะเวลาที่ กํ าหนดในคํ าสั่ ง ทั้ งนี้ ตามมาตรา ๑๓๙ (๓)
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ตัวอยาง

บริ ษั ท เอ จํ ากั ด นายจ า ง มี ลู ก จ าง ๒๐ คน เป ด ดํ าเนิ น กิ จ การเมื่ อ วัน ที่ ๑ กั น ยายน ต อ งจั ด ให มี
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการอยางนอย ๘ รายการ ตามที่กฎหมายกําหนด
และประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานภายในวันที่ ๑๕ กันยายน และตองดําเนินการ ดังนี้
๑. เผยแพรขอบังคับโดยปดประกาศขอบังคับนั้นโดยเปดเผย ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง และเพื่อให
ลูกจางเขาถึงขอบังคับไดโดยสะดวก นายจางอาจเผยแพรขอบังคับนั้นทางอิเล็กทรอนิกสใหลูกจางทราบดวยก็ได
๒. จัดเก็บสําเนาขอบังคับไว ณ สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของบริษัทเอ จํากัด ตลอดเวลา
หากบริษัทเอ จํากัด นายจางแกไขเพิ่ มเติมขอบังคับ เกี่ ยวกับ การทํางานที่ป ระกาศใช แลว นายจาง
ตองประกาศใชขอบังคับนั้นภายใน ๑๕ วัน ตลอดจนเผยแพรและจัดเก็บสําเนาขอบังคับตามวิธีการขางตนดวย
กรณีพนักงานตรวจแรงงานเขาตรวจสถานประกอบกิจการของบริษัทเอ จํากัด พบวาขอบังคับที่จัดทํา
ไมถูกตอง เชน ไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ การรองทุกขตามมาตรา ๑๐๘ (๗) พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจ
ออกคําสั่งเปนหนังสือสั่งใหบริษัทเอ จํากัด แกไขขอบังคับใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการดังกลาวใหถูกตอง
ภายในระยะเวลาที่กําหนดได หรือขอบังคับที่จัดทําขัดตอกฎหมาย เชน ขอบังคับบริษัทเอ จํากัด กําหนดให
ลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภหนึ่งไมเกิน ๖๐ วัน พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือสั่งใหบริษัทเอ จํากัด แกไขขอบังคับกําหนดใหลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภหนึ่ง
ไมเกิน ๙๐ วัน ใหถูกตองตามกฎหมายได

-๕เรื่องที่ ๓
การเกษียณอายุ การจายคาชดเชย และการเพิ่มบทกําหนดโทษ

มาตรา ๑๑๘/๑
มาตรา ๑๑๘/๑ การเกษียณอายุตามที่นายจางและลูกจางตกลงกันหรือตามที่นายจางกําหนดไวใหถือวา
เปนการเลิกจางตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง
ในกรณีที่มิไดมีการตกลงหรือกําหนดการเกษียณอายุไว หรือมีการตกลงหรือกําหนดการเกษียณอายุ
ไวเกินกวาหกสิบป ใหลูกจางที่มีอายุครบหกสิบปขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได โดยใหแสดงเจตนา
ตอนายจางและใหมีผลเมื่อครบสามสิบ วันนับแตวัน แสดงเจตนา และใหนายจางจายคาชดเชยให แกลูกจาง
ที่เกษียณอายุนั้น ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง (มาตรา ๖)
มาตรา ๑๔๔
มาตรา ๑๔๔ นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) มาตรา ๑๐ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙/๑
มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๖ มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๑๘/๑ วรรคสอง (มาตรา ๗)
คําชี้แจง
การเกษียณอายุตามที่นายจางและลูกจางตกลงกันหรือตามที่นายจางกําหนดไวใหถือเปนการเลิกจาง
ตามมาตรา ๑๑๘/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนการนําหลักในคําพิพากษา
ของศาลฎีกาที่เคยตัดสินไวในหลายคดีที่ใหถือวาการเกษียณอายุเปนการเลิกจาง เชน คําพิพากษาศาลฎีกาที่
๒๑๓๗/๒๕๔๔, ที่ ๔๗๓๒/๒๕๕๗ และที่ ๙๙๗๘/๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและใหการใชกฎหมาย
เป น ไปในแนวทางเดี ย วกั น ประกอบกั บ บางสถานประกอบกิ จ การหรือ นายจางบางรายโดยเฉพาะสถาน
ประกอบกิจการขนาดเล็กก็มิไดกําหนดการเกษียณอายุไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน จึงทําใหลูกจางในสถาน
ประกอบกิจการนั้นตองทํางานไปจนสภาพรางกาย ไมสามารถทํางานตอไปไดตองลาออกเองและทําใหไมมีสิทธิ
ไดรับคาชดเชย ขณะที่สถานประกอบกิจการที่มีการกําหนดเกษียณอายุไวจะไดรับคาชดเชยเมื่อเกษียณอายุ
การกําหนดอายุการเกษียณไวในกฎหมายนอกจากจะทําใหลูกจางเกิดความสะดวกในการใชกฎหมาย สามารถ
เขาใจกฎหมายไดงายขึ้น ยังกอใหเกิดความเปนธรรมกับลูกจางทุกคนทุกประเภทกิจการ
การเกษียณอายุตามที่นายจางและลูกจางตกลงกันหรือตามที่ นายจางกําหนด ตามมาตรา ๑๑๘/๑
วรรคหนึ่ง นั้น จะกําหนดไวในสัญญาจางหรือในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ตามกฎหมายแรงงานสัมพั นธก็ได กรณี ที่นายจางกําหนดการเกษียณอายุไวในขอบังคับ เกี่ยวกับการทํางาน
ของนายจางและหากนายจางไมมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการยื่นขอเรียกรองของฝายลูกจาง
ให ถือวา ข อบั งคั บ ดั งกล า วเป น ข อ ตกลงเกี่ย วกับ สภาพการจางตามกฎหมายแรงงานสัมพั น ธซึ่งมี ผ ลผูกพั น
นายจาง ลูกจาง ใหถือการเกษียณอายุตามขอบังคับนั้น โดยนายจางอาจกําหนดการเกษียณอายุลูกจางตามปปฏิทิน
หรือป งบประมาณของนายจางก็ได เนื่ องจากการกําหนดการเกษียณอายุดังกลาวไม ขัดตอกฎหมายวาด วย
การคุมครองแรงงาน (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๓๗/๒๕๔๔) กรณีเชนนี้ถือวานายจางไดกําหนดการเกษียณอายุไว
ตามมาตรา ๑๑๘/๑ แล ว แม ลู กจ างจะมีอายุครบ ๖๐ ป บ ริบู รณ กอนถึงวัน สิ้น ปป ฏิทิน หรือปงบประมาณ
ที่กําหนดไว ลูกจางก็ไมอาจใชสิทธิเกษียณอายุตามมาตรา ๑๑๘/๑ วรรคสองได เพราะมิใชกรณีที่นายจางมิได

-๖กําหนดการเกษียณอายุหรือกําหนดการเกษียณอายุไวเกินกวา ๖๐ ป สวนการเกษียณอายุจะกําหนดไวที่อายุ
เทาใด ควรพิจารณาจากองคประกอบหลายดาน เชน ประเภทกิจการ ประเภทของงาน หรือความเชี่ยวชาญ
เป นต น อยางไรก็ตาม นายจางจะไปกําหนดเกษียณอายุให แตกตางกัน ระหวางลูกจางชายและลูกจางหญิ ง
ไมได เพราะขั ดต อมาตรา ๑๕ แห งพระราชบั ญ ญั ติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (คําพิพ ากษาศาลฎี กาที่
๖๐๑๑-๖๐๑๗/๒๕๔๕,ที่ ๘๖๕/๒๕๔๘ และที่ ๑๔๘๖/๒๕๔๙) แต ส ามารถกํ า หนดตามลั ก ษณะงาน
สภาพการทํางานหรือตําแหนงของงานที่แตกตางกันได (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๘๖/๒๕๔๙) ในทางปฏิบัติ
นายจางสวนใหญจะกําหนดไวระหวางอายุ ๕๕ - ๖๐ ป และเมื่อมีการเกษียณอายุและจายคาชดเชยตามกฎหมายแลว
นายจางกับลูกจางจะตกลงจางงานใหมโดยไมจําตองใชสภาพการจางเดิมก็ได
กรณี ที่ น ายจ าง ลู กจ างไม มี การกําหนดการเกษี ย ณอายุห รือกํ าหนดการเกษีย ณอายุไวเกิ น ๖๐ ป
จะกอใหเกิดผลตามกฎหมายในมาตรา ๑๑๘/๑ วรรคสอง กลาวคือ ใหลูกจางที่มีอายุครบ ๖๐ ปขึ้นไปมีสิทธิ
แสดงเจตนาเกษี ยณอายุ ได โดยอาจใช สิ ทธิ เมื่ อครบ ๖๐ ป หรื อเกิ น ๖๐ ป ก็ไดแล วแต ลูกจ างจะใชสิทธิ เหตุ ที่
กฎหมายกํ าหนดให ลู ก จ างแสดงเจตนาเกษี ย ณอายุ เมื่ ออายุ ค รบ ๖๐ ป ขึ้ น ไป เนื่ องจากส ว นใหญ น ายจ า ง
กําหนดให ลูกจางเกษียณที่ อายุ ๖๐ ป และอางอิงจากกฎหมายวาดวยบําเหน็ จบํ านาญขาราชการ ประกอบกับ
สังคมสวนใหญเห็นวาผูที่มีอายุ ๖๐ ป ควรจะหยุดทํางานเพื่อมีเวลาพักผอนมากขึ้น และปญหาสุขภาพที่มา
พรอมอายุที่เพิ่มขึ้นรวมถึงประสิทธิภาพในการทํางานลดลง เมื่อเทียบกับวัยแรงงานซึ่งมีทักษะการทํางานที่ดีกวา
การใหสิทธิลูกจางแสดงเจตนาเกษียณอายุเมื่ออายุครบ ๖๐ ป หรือเกิน ๖๐ ป เป นการใหสิ ทธิลูกจาง
เปนผูพิจารณาเอง โดยลูกจางตองแสดงเจตนาเกษียณอายุตอนายจางและใหมีผลเมื่อครบ ๓๐ วัน นับแตวัน
แสดงเจตนานี้ มีเจตนาเปนการบอกกลาวใหกับนายจางทราบลวงหนาเพื่อใหนายจางไดวางแผนดานการบริหารงาน
บุคคลและใหลูกจางเตรียมสงมอบงาน ทรัพยสินแกนายจาง กอนสัญญาจางจะสิ้นสุดลง เชนเดียวกับการเลิกสัญญา
ในกรณีสัญญาไมมีกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ทั้งนี้ ในการแสดงเจตนาลูกจางอาจแสดงเจตนาใหนายจางทราบดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรผานทาง
ไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ก็ได และภายหลัง
ลูกจางแสดงเจตนาเกษียณอายุแลว นิติสัมพันธความเปนนายจาง ลูกจาง ยังไมสิ้นสุดจนกวาจะครบ ๓๐ วัน
นับแตวันที่ลูกจางแสดงเจตนา ดังนั้น ลูกจางยังคงมีหนาที่ตองทํางานตามสัญญาจางและปฏิบัติตามขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่ง ของนายจาง หากลูกจางไมมาทํางาน ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจาง อาจถูกนายจางลงโทษหรือเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยได
ขณะเดียวกันเมื่อลูกจางแสดงเจตนาเกษียณอายุแลว นายจางตองใหลูกจางทํางานตอไปจนกวาจะครบ ๓๐ วัน
ซึ่งเป นวันที่ ลู กจางเกษี ยณอายุ อย างไรก็ ตาม หากนายจ างสละซึ่ งเงื่อนเวลาที่เป นประโยชน แก ตนจะให ลูกจ าง
เกษี ยณอายุทัน ทีห รือกอนครบ ๓๐ วัน โดยจายคาชดเชยให แกลูกจางก็ได แตน ายจ างตองจายค าเสียหาย
อยางนอยเทากับคาจางใหแกลูกจางหากทํางานตอไปครบ ๓๐ วัน ซึ่งเปนวันที่ลูกจางเกษียณอายุตามผลของ
กฎหมาย
ในกรณีที่ลูกจางแสดงเจตนาเกษียณอายุตอนายจางตามมาตรา ๑๑๘/๑ วรรคสอง นายจางมีหนาที่
ต อ งจ า ยค า ชดเชยไม น อ ยกว า อั ต ราค า ชดเชยที่ ลู ก จ า งพึ ง มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ตามมาตรา ๑๑๘ ให แ ก ลู ก จ า ง
ที่เกษียณอายุ กรณีที่นายจางกําหนดหรือตกลงจายอัตราคาชดเชยไวสูงกวาคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ ซึ่งเปนคุณ
และผลดี แ ก ลู ก จ างยิ่ งกว าที่ ก ฎหมายกํ าหนด ย อมใช บั งคั บ ได แ ละมี ผ ลผู ก พั น นายจ างต อ งจ ายค าชดเชย
ตามอัตราที่นายจางกําหนดหรือตกลงไว

-๗เมื่อนายจางจายคาชดเชยใหลูกจางที่เกษียณอายุครบ ๖๐ ปแลว หากนายจาง ลูกจาง ทําสัญญาจางงาน
กันใหม ตอมาลูกจางไมป ระสงคที่จะทํางานกับนายจางอีกตอไป ลูกจางจะใช สิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุ
กับ นายจ างอี กไม ได เนื่ องจากลู กจ างได ใช สิทธิดังกล าวกับนายจางไปแล ว การใชสิ ทธิเกษียณอายุของลู กจาง
ตามมาตรา ๑๑๘/๑ ลูกจางจึงใชสิทธิไดเพียงครั้งเดียว ดังนั้น การที่ลูกจางไมประสงคจะทํางานกับนายจางอีกตอไป
ภายหลังจากใชสิทธิเกษียณอายุไปแลว จึงมิใชเปนการแสดงเจตนาเกษียณอายุอันจะถือเปนการเลิกจาง หากแต
เปนการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจางของลูกจางหรือการขอลาออกจากงานของลูกจางเอง
ตัวอยางที่ ๑
กรณี ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทเอ จํากัด กําหนดใหลูกจางเกษี ยณอายุ ๕๕ ปบริบูรณ
เกษียณอายุ โดยบริษัทจะแจงใหลูกจางทราบลวงหนากอนเกษียณอายุไมนอยกวา ๙๐ วัน เมื่อลูกจางอายุครบ
๕๕ ปบริบูรณ แมบริษัทเอ จํากัด จะมิไดแจงใหลูกจางทราบลวงหนาหรือแจงใหลูกจางทราบนอยกวา ๙๐ วัน
ก็ถือวาลูกจางพ นสภาพการเปน ลูกจางของบริษัทเอ จํากั ด ดวยเหตุเกษียณอายุตามที่ นายจางกําหนดตาม
มาตรา ๑๑๘/๑ วรรคหนึ่ง
ตัวอยางที่ ๒
ในกรณีที่ลูกจางอายุครบ ๕๕ ป ตามตัวอยาง ที่ ๑ และนายจางยังมิไดดําเนินการใหลูกจางออกจากงาน
ดวยเหตุเกษียณอายุ ลูกจางยังคงทํางานกับนายจางจนอายุ ๕๗ ป ตอมาลูกจางไมประสงคจะทํางานกับนายจาง
อีกตอไปขอใชสิทธิเกษียณอายุ เมื่อนายจางใหลูกจางออกจากงานยอมถือเปนการพนสภาพการเปนลูกจาง
เนื่องจากเกษียณอายุ กรณีนี้มิใชการลาออกจากงานแตเปนกรณีนายจางมอบสิทธิเกษียณอายุตามขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานใหลูกจางและลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชย (เทียบเคียงคําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๑๗/๒๕๔๗)
ตัวอยางที่ ๓
ขอบังคับ เกี่ยวกับการทํางานของนายจางกําหนดใหลูกจางที่มีอายุครบ ๖๕ ปบริบูรณ เกษียณอายุ
ซึ่งเปนกรณีกําหนดการเกษียณอายุไวเกิน ๖๐ ป เมื่อลูกจางทํางานกับนายจางติดตอกันมาจนอายุครบ ๖๐ ป
หากลูกจางไมประสงคจะทํางานกับนายจางตอไป ลูกจางสามารถใชสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุตอนายจางได
และใหมีผลเมื่อครบ ๓๐ วัน นับแตวันที่ลูกจางแสดงเจตนาและนายจางมีหนาที่ตองจายคาชดเชยใหแกลูกจาง
ตามมาตรา ๑๑๘/๑ วรรคสอง โดยลูกจางไมตองอยูทํางานตอไปจนอายุครบ ๖๕ ป
ตัวอยางที่ ๔
นายจางไมไดตกลงหรือกําหนดการเกษี ยณอายุไว เมื่อลูกจางอายุครบ ๖๐ ป และไมประสงคจะทํางาน
กับนายจางตอไป ลูกจางสามารถใชสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุตอนายจางได และใหมีผลเมื่อครบ ๓๐ วัน
นับแตวันที่ลูกจางแสดงเจตนาโดยนายจางตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางตามมาตรา ๑๑๘/๑ วรรคสอง เชน
ลูกจางแสดงเจตนาเกษียณอายุโดยยื่นเปนหนังสือตอนายจางเมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. ซึ่งเปนเวลาเริ่มตนทํางาน
ของสถานประกอบกิจการในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ การเกษียณอายุมีผลเมื่อครบ ๓๐ วัน นับแตวันที่ลูกจาง
แสดงเจตนาในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ และนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจางในวันดังกลาว
ตัวอยางที่ ๕
นายจางไมไดตกลงหรือกําหนดการเกษียณอายุไว ตอมาลูกจางอายุครบ ๖๐ ป และไมประสงคจะทํางาน
กับนายจางตอไป ลูกจางใชสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุและนายจางจายคาชดเชยใหลูกจางแลว ตอมานายจาง
ลูกจางทําสัญญาจางใหม ลูกจางทํางานกับนายจางจนอายุ ๖๒ ป และไมประสงคจะทํางานกับนายจางอีกตอไป
จึงขอเกษียณอายุหรือลาออกจากงาน การที่ลูกจางไมประสงคจะทํางานกับนายจางอีกตอไปภายหลังจากใชสิทธิ
เกษียณอายุไปแลวในกรณี นี้เปนการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจางของลูกจางหรือการขอลาออกจากงานของ
ลูกจางเอง

-๘ในกรณีที่ลูกจางเกษียณอายุตามมาตรา ๑๑๘/๑ แลว นายจางไมจายคาชดเชยตามกฎหมาย หากลูกจาง
ประสงคจะยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนและมีคําสั่งใหนายจาง
จายคาชดเชยตามมาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือลูกจาง
อาจยื่นฟองนายจางตอศาลแรงงานที่มีเขตอํานาจขอใหนายจางจายคาชดเชยพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕
ตอป ก็สามารถทําได แตตองเลือกใชสิทธิทางใดทางหนึ่ง ลูกจางจะเลือกใชสิทธิยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน
และยื่นฟองนายจางตอศาลแรงงานเรียกเงินคาชดเชยไปพรอมกันไมได (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๘/๒๕๔๕,
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๐/๒๕๔๕)
เนื่ องจากการเกษี ยณอายุกอใหเกิด สิทธิไดรับคาชดเชย กรณี น ายจางไมจายคาชดเชยใหแกลูกจาง
ยอมเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘/๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรื อ ทั้ ง จํ า ทั้ งปรั บ ตามมาตรา ๑๔๔ แห งพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก ไขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
------------------------------กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กันยายน ๒๕๖๐

