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 บริษัท ก. ได้ วา่จ้าง ลกูจ้างมาท างาน ในต าแหนง่พนกังานขายในห้างสรรพสนิค้า เพื่อสง่เสริมการขายในช่วง

เทศกาลปีใหม ่ตัง้แตว่นัท่ี  22  ธนัวาคม  25... จนถึงวนัท่ี  4  มกราคม  25... รวม 14 วนั  ให้หยดุประจ าสปัดาห์ 2 วนั 

ก าหนดให้ท างานวนัละ 8 ชัว่โมง โดยจ่ายคา่จ้างเป็นรายวนัเฉพาะวนัท่ีมาท างาน  อตัราคา่จ้าง เทา่กบัคา่จ้างขัน้ต ่ารายวนั 

(ในเวลาขณะนัน้อตัราคา่จ้างขัน้ต ่ารายวนัเทา่กบั 191 บาท) โดยบริษัท ก.จะจ่ายคา่จ้างเพิ่มให้อีก 59 บาทตอ่วนั รวมเป็น 

250 บาท ตอ่วนั  และนดัหมายให้ลกูจ้างมารับคา่จ้าง ในวนัท่ี 5 มกราคม  หลงัเสร็จสิน้การท างาน 

 ดเูหมือนจะไมม่ีปัญหาใด บริษัท ก. ได้จ้างพนกังานมาช่วยสง่เสริมการขายครังนี ้จ านวน  20 คน เพื่อ กระจาย

ขายตามห้างสรรพสนิค้าตา่งๆ ซึง่ในแตล่ะห้าง ก็มีพนกังานขายประจ าห้างอยูแ่ล้ว 

 ในวนัท่ี 5 มกราคม  หลงัเสร็จสิน้งาน เจ้าหน้าที่แผนกบคุคล ของบริษัท  ก็ได้รับโทรศพัท์รายหนึง่ พดูด้วย

น า้เสยีงอนัดงักึงไมส่บอารมณ์นกั โดยพดูวา่.... 

 " ผมอยากทราบวา่ นาย สมหมาย ที่มาท างานเป็นพนกังานสง่เสริมการขายให้บริษัท ฯ  14 วนั เขาจะได้คา่จ้าง

เทา่ไร" 

 เจ้าหน้าที่ของเราจึงถามวา่ "แล้วคณุช่ืออะไร จึงถามถึงนายสมหมาย"  

 "ผมเป็นพ่ีชายของนายสมหมาย ผมต้องการถามแทนน้อง " (เอาละส ิพนกังานเรามีผู้จดัการสว่นตวั)  

 เจ้าหน้าที่ของเราจึงขอสายนายสมหมาย แล้วนายสมหมาย ก็มารับสาย  พดูด้วยเสยีงสภุาพออ่นน้อมวา่  

 " พี่ชายผมอยากรู้วา่บริษัท จะจ่ายเงินให้ผมเทา่ไรครับ  สว่นตวัผมแล้วไมม่ีปัญหาครับ ถ้าบริษัทจะให้คา่จ้าง

เทา่ไร ก็ได้ตามที่ตกลงกนัไว้ แตพ่ี่ชายของผมไมย่อมครับ จึงต้องโทรมาถามครับ" 

 เจ้าหน้าที่เราก็ชีแ้จงให้นายสมหมายทราบวา่ "จะได้คา่จ้างตามที่ตกลงกนั คือจ่ายคา่จ้างให้เป็นรายวนั ในวนัท่ี

มาท างาน ระหวา่งวนัท่ี 22 ธนัวาคม  ถึง  วนัท่ี 4  มกราคม  รวมวนัท างาน 12 วนั  อีก 2 วนั เป็นวนัหยดุประจ าสปัดาห์  

ไมไ่ด้คา่จ้าง ก็จะได้คา่จ้างเป็นเงิน  250 บาท คณู 12 วนั  รวมเป็นเงิน 3,000 บาท  ให้เข้ามารับเงินพร้อมสง่บตัรตอกเวลา

ท างาน  โอเคไหม๊ 



 ก่อนที่นายสมหมายจะตอบอะไร พี่ชายนายสมหมาย ก็แยง่โทรศพัท์ไปพดูเองด้วยน า้เสยีงดงัคอ่นข้างโกรธ และ

บอกย า้วา่ 

  " ให้เทา่นีไ้มถ่กูต้อง   บริษัทต้องจ่าย คา่จ้างในวนัหยดุประเพณี อีก 2 วนั คือวนัท่ี 31 ธนัวาคม และวนัท่ี 1 

มกราคม  อีกทัง้ต้องจ่ายโอที อีก 6 ชัว่โมง ท่ีนายสมหมาย ท าเกินเวลาปกติอีก 3 วนั  ถ้าไมจ่่ายตามนีก็้ไมข่อรับ จะไปฟ้อง

ศาลแรงงาน"  แล้วก็วาง กระแทกสายโทรศพัท์โดยทนัที ไมย่อมให้นายสมหมายพดูตอ่ใดๆ 

 อึง้กิมก่ีซิพวกเรา....ท าไงหละทีนี.้......  

 และแล้วพวกเราทัง้หวัหน้า ลกูน้องในแผนกบคุคล ก็มาจบัเขา่คยุกนั  นัง่ถก  ยืนถก .....กนัยกใหญ่   " เอ  เราท า

อะไรผิดไปนะ ท าไม พ่ีชายนายสมหมายจึงมาเรียกร้องเงินคา่ท างานในวนัหยดุประเพณี  ในเมื่อเราจ้างพนกังานมาช่วย

ขาย เป็นการชัว่คราวในช่วงเทศกาล เพียงแค ่ 14 วนัเทา่นัน้ เราต้องจ่ายคา่ท างานในวนัหยดุประเพณีด้วยหรือ  เอ้า ไม่

เป็นไร เดี๋ยวก็รู้ จะได้จ าไว้เป็นแนวทางตอ่ไป อะไรจะเกิดก็เกิดซินา่..  ดีเหมือนกนัจะเป็นบทเรียนท าแผนการจ้างพนกังาน

ชัว่คราวในช่วงเทศกาลครัง้ตอ่ไป.... ตอนนีก็้รออยา่งเดียว 

 แตก่่อนจะรออยา่งเดียว  ให้สง่เงินคา่จ้างที่ต้องจ่ายไปให้นายสมหมายก่อน  เดี๋ยวจะเจออีกกระทงหนึง่ คือจ่าย

คา่จ้างช้ากวา่ที่ กฎหมายก าหนดไว้ ตาม มาตรา  70 วรรคสดุท้าย(ในกรณีที่นายจ้างเลกิจ้างลกูจ้าง ให้นายจ้างจ่ายคา่จ้าง 

คา่ลว่งเวลา คา่ท างานในวนัหยดุ และคา่ลว่งเวลาในวนัหยดุ ตามที่ลกูจ้างมีสทิธิได้รับ ให้แกลกูจ้างภายในสามวนันบัแต่

วนัท่ีเลกิจ้าง) 

           เจ้าหน้าท่ีของเราจงึน าเงินคา่จ้าง จ านวน 3,000 บาท  สง่ธนาณตัิไปให้นายสมหมาย ตามที่อยูใ่นใบสมคัรงานท่ีให้

ไว้กบับริษัท  ในบา่ยวนันัน้... 

 และแล้วสิง่ที่คาดหวงัก็มาถึง.....  

 ในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ ..เดือนถดัมานัน่เอง   หมายเรียกจาก  ศาลแรงงานกลางก็มาถึงมือ เป็นหมายเรียกนดั

ไกลเ่กลีย่ระหวา่ง บริษัทฯ ซึง่เป็นจ าเลย กบั นายสมหมาย โจทก็    ความวา่ จ าเลยได้ฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตาม  

1. สญัญาจ้างแรงงาน 
 

2. กฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงาน  
 
พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 56 ให้นายจ้างจ่ายคา่จ้างให้แก่ลกูจ้างเทา่กบัคา่จ้างในวนัท างาน ส าหรับวนัหยดุ

ดงัตอ่ไปนี ้

1. วนัหยดุประจ าสปัดาห์ เว้นแตล่กูจ้างซึง่ได้รับคา่จ้างรายวนั รายชัว่โมง หรือตามผลงานโดยค านวณเป็นหนว่ย 



2. วนัหยดุตามประเพณี 

3. วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี 

 จึงได้นดั    วนัท่ีข้างต้นดงักลา่ว   เพื่อพิจารณาและสบืพยานโจทก์  โดยโจทก์ได้ยื่นค าฟ้อง ความวา่  

 เมื่อวนัท่ี  22  ธนัวาคม  25...จ าเลยได้จ้างโจกท์เข้าท างาน เป็นลกูจ้างท าหน้าที่ พนกังานขายประจ าห้าง.........

โดยได้รับคา่จ้างวนัละ 250 บาท ก าหนดจ่ายคา่จ้างในวนัท่ี 5  มกราคม  25.... 

 ระหวา่งท างานกบัจ าเลยตัง้แต ่วนัท่ี  22  ธนัวาคม  25...ถึงวนัท่ี  4 มกราคม  25...จ าเลยค้างจ่ายคา่จ้างโจทก์

เป็นเงิน 3,000 บาท โจทก์ได้ทวงถามแล้วแตจ่ าเลยเพิกเฉย 

 จ าเลยให้โจทก์ท างาน ในวนัหยดุประเพณี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25...และวนัท่ี 1 มกราคม 25...จ านวน  2 วนั เป็น

เงิน 500 บาท โจทก์ได้ท างานให้ให้จ าเลยในวนัดงักลา่ว โจทก์จึงมีสทิธิได้รับคา่ท างานในวนัหยดุตามประเพณี รวมเป็น

เงิน 500 บาท 

 นอกจากนัน้ จ าเลยยงัได้สัง่ให้โจทก์ท างานลว่งเวลาในวนัท างานปกติ รวม 6 ชัว่โมง 2 นาที คิดเป็นเงิน 378 บาท 

09 สตางค์ โจทก์ทวงถามแล้ว จ าเลยไมย่อมช าระ 

 เพราะฉะนัน้ ขอศาลออกหมายเรียกจ าเลย มาพิจารณาพิพากษาและบงัคบัจ าเลยตามค าขอ..  

 ให้จ าเลยปฏิบตัิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดย จ่ายคา่จ้าง รวม 3,000 บาท คา่ลว่งเวลา 378.09 บาท 

คา่จ้างส าหรับวนัหยดุประเพณี รวม 500 บาท พร้อมดอกเบีย้ ในอตัราร้อยละ 15 ตอ่ปี นบัแตว่นัฟ้อง เป็นต้นไปจนกวา่จะ

ช าระเสร็จให้แก่โจทก์. 

 จ าเลย ได้ชีแ้จง กรณีการท างานลว่งเวลาวา่ จ าเลยมีพนกังานขายประจ าอยูแ่ล้ว จึงไมจ่ าเป็นต้องให้พนกังาน

ที่มาเสริม ท างานลว่งเวลา และมิได้มีค าสัง่ให้นายสมหมายท างานลว่งเวลาแตอ่ยา่งใด อีกทัง้คา่จ้าง 3,000 บาท โจทก์ปฎิ

เสธที่จะรับเงิน จ าเลยจึงได้สง่ธนาณตัิไปให้โจทก์แล้ว 

 ศาลได้ไกลเ่กลีย่ และคดีตกลงกนัได้ โดยจ าเลยได้จ่ายเงินช่วยให้แก่โจทก์( จ านวน 500 บาท) จนเป็นท่ีพอใจแก่

โจทก์ ซึง่โจทก์ได้รับเงินไปในวนันดัดงักลา่ว  พร้อมกบัแถลงไมต่ิดใจที่จะด าเนินคดีกบัจ าเลยอีกตอ่ไป ขอถอนฟ้อง.....ก็จบ

ด้วยเอวงั  ประการฉะนี.้.....ทา่นทัง้หลาย ...  

 

 

 


