
เรื่องที่ 10 :  ลูกจ้างแจ้งจับนายจ้าง

ช่วงที่เป็นลูกจ้าง นายจา้งจะท�าอะไร 
ลูกจา้งมักยอม

แต่ยามถูกเลิกจา้งไปแลว้ หากจากกัน
แบบไรไ้มตร ี สมนันอ้ย กลายรา่งเป็น เสือ !

Storytelling on Labour Law  เรือ่งนี ้ ขอ
ขอบคณุ คุณ ล.  ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคลของบรษัิท
ช่ือดงัแหง่หนึง่เลา่ใหฟั้ง

“เฮย้ !  คณุอรรถพล ลกูจา้งบรษัิทผม ถกู
เลิกจา้ง เขาไปแจ้งต�ารวจจับ กรรมการ 
ผู้จดัการบริษัทผมว่ะ !!  ตอนนีผ้มอยูโ่รงพกั”

หลักกฎหมาย :  

1. พ.ร.บ.คุม้ครองแรงานฯ  เป็นกฎหมายเก่ียวกบั
ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน หากนายจา้งและลกูจา้ง
ตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืนเป็นการขดักฎหมาย ถือวา่ขอ้ตกลง
นัน้เป็นโมฆะ ใชบ้งัคบัไมไ่ด ้( ประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์มาตรา 150 )

2.  นายจา้งผูใ้ด ปฏิบตัผิิด พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานฯ  
มีโทษทางอาญา จ�าคกุ หรอืปรบั หรอืทัง้จ �าทัง้ปรบั

Story



เม่ือนายจา้งไม่จ่ายค่าจา้ง สมชายไดโ้ทรศัพท ์
มาทวงเงินคา่จา้ง กบั HR ของบรษัิท  และสง่อีเมลถงึ คณุ ล. 
ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล  แต่บริษัทไม่ยอมจ่าย  อา้งว่าหกั
ชดใชค้า่เสียหาย  เงินเดือนไมเ่หลือแลว้ ยงัไมพ่อดว้ยซ�า้

วนัท่ี 25 มีนาคม สมชายไปโรงพกั  แจง้ความเพ่ือ
ด�าเนินคดีนายจา้ง

บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  : 

พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มาตรา 70,  มาตรา 
144,มาตรา 76, มาตรา 77, มาตรา 158, มาตรา 159

ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ :  

สมชาย เป็นลกูจา้งของบรษัิท มีเงินคา่จา้งเดือน
ละ 20,000 บาท บรษัิทจา่ยคา่จา้งเดือนละ 1 ครัง้ทกุ
วนัสิน้เดือน  

สมชายถกูเลิกจา้งโดยไมจ่่ายคา่ชดเชย เม่ือวนั
ท่ี 15 มีนาคม เน่ืองจากท�างานประมาทเลนิเลอ่ท�าให้
นายจ้างได้รับความเสียหายกว่า 300,000 บาท 
นายจา้งหักเงินค่าจา้งท่ีสมชายท�างานมาครึ่งเดือน 
ประมาณ 10,000 บาท ชดใชค้า่เสียหายท่ีสมชายท�า  

แต่สมชายไม่ยอมให้หัก เพราะต้องการเงิน 
10,000 บาทสดุทา้ยนี ้ ไวใ้ชจ้่าย นายจา้งมองวา่เป็น
สทิธิของนายจา้ง  ท่ีหกัคา่จา้งชดใชค้า่เสียหายได้

มีนาคม

*บริษัทหักค่าจ้างทั้งหมดชดใช้ค่าเสียหาย
**สมชายทวงให้จ่ายค่าจ้างที่ค้าง15 25 31

สมชายท�าผิด
ถูกเลิกจ้าง

ลูกจ้างแจ้งต�ารวจ
จับนายจ้าง

วันจ่าย
เงินเดือน



วิเคราะห์ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  :

1. นายจา้งเลกิจา้งลกูจา้ง ตอ้งจา่ยคา่จา้ง, คา่ลว่งเวลา,  
คา่ท�างานในวนัหยดุ, คา่ลว่งเวลาในวนัหยดุ และ เงิน
ท่ีนายจ้างมีหน้าท่ีต้องจ่ายตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง 
แรงงานฯ  ภายใน 3 วนันบัแตว่นัท่ีเลกิจา้ง ( มาตรา 70 
วรรคสอง )

2. หากนายจ้างฝ่าฝืนไม่จ่ายเงินตามเวลาในข้อ 1.  
มีโทษจ�าคกุไมเ่กินหกเดือน  หรอืปรบัไมเ่กินหนึง่แสนบาท 
หรอืทัง้จ �าทัง้ปรบั (มาตรา 144 )

3. ตามมาตรา 76 (4) ยกเวน้ใหน้ายจา้งหกัเงินค่าจา้ง,  
คา่ลว่งเวลา, คา่ท�างานในวนัหยดุ และ คา่ลว่งเวลาใน
วนัหยดุ หกัเพ่ือชดใชค้่าเสียหาย ซึ่งลกูจา้งไดก้ระท�า
โดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง โดยไดร้บั
ความยินยอมจากลกูจา้ง หากนายจา้งฝ่าฝืน มีโทษทาง
อาญา ตามมาตรา 144 เชน่กนั

4. ความยินยอมของลกูจา้งท่ีใหน้ายจา้งหกัชดใชค้่าเสีย
หายตามมาตรา 76 (4) ได ้นัน้ ตอ้งท�าตามมาตรา 77    
คือ ตอ้งท�าเป็นหนงัสอื    หรอืมีขอ้ตกลงกนัไวใ้หช้ดัเจน
เป็นการเฉพาะ

5. เรื่องนี ้ นายจา้งจะหกัเงินค่าจา้งชดใชค้่าเสียหายได ้
ตอ้งไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือจากลกูจา้งใหห้กั
เงินก่อน เมื่อลูกจ้างไม่ยินยอมให้นายจ้างหักค่า
จ้างชดใช้ค่าเสียหาย นายจ้างจึงหักไม่ได ้   
เม่ือนายจา้งไปหกัคา่จา้งชดใชค้า่เสยีหาย ไมย่อมจา่ย
เงินค่าจ้างท่ีคา้งภายใน 3 วันนับแต่วันท่ีเลิกจ้าง  
จึงปฏิบตัิผิด พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานฯ  มาตรา 70, 
มาตรา 76  มีโทษจ�าคกุไมเ่กิน 6 เดือน หรอืปรบัไมเ่กิน 
100,000 บาท หรอืทัง้จ �าทัง้ปรบั

“จบแล้วครับ, คณุอรรถพล”   หลังจากน้ันไม่นาน   
ผูจ้ดัการ ล. โทรมาเล่าความคบืหน้า “บรษิทัผมโดนปรบัไป 
50,000 บาท และตัวกรรมการผู้จัดการ ต้องรับโทษ
ทางอาญาต่างหาก  ถูกปรับอีก 50,000 บาท ”

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 158 
บัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู ้กระท�าความผิดเป็นนิติบุคคล  
ถ้าการกระท�าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการ 
สั่งการ หรือการกระท�าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ  หรือ
ไม่กระท�าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท�าของกรรมการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติส�าหรับ
ความผิดนั้นๆ ด้วย”

ความส�าเร็จ หมายถึง รวมผู้อื่นด้วย
อรรถพล มนัสไพบูลย์   
ส�านักกฎหมาย บริษัท กรุงเทพนิติการ จ�ากัด

หยิก  เมอืงแมน
แทน พนัทาง
จ าง  ตระกลู
พ ูน   ไพรนิ
ถว ิล  จาํเพาะ

ผ าด   มะนาว
พ ร าว  สะแก
แต ร  ตะโพน
โผ น  บานส ุม
โกส ุม
ทองด ี ทระนง
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อรรถพล มนสัไพบลูย 
เ ร ียบเรยีง


