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เรียบเรียง - อรรถพล มนัสไพบูลย์

มีเรื่องเล่า เป็นเกร็ดความรู้ มากมายเกี่ยวกับการเกษียณอายุ 

1. พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน ฯ  ไม่ได้ให้ความหมายของค�าว่า “เกษียณอาย”ุ  

ไว้ จงึต้องตคีวามความหมายจากพจนานกุรม และความเข้าใจท่ัวไป

พจนานุกรม ให้ความหมายของค�าว่า เกษียณ ไว้ หมายความว่า  

สิ้นไป (ใช้เกี่ยวกับการก�าหนดอายุ) ส่วนค�าว่า “เกษียณอายุ”  

หมายถึง ครบก�าหนด หรือสิ้นก�าหนดเวลาท�างาน

2. กฎหมายไม่ได้ก�าหนดให้นายจ้างทุกรายต้องมีการประกาศหรือ

ก�าหนดการเกษียณอายุ  แต่อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ได้ก�าหนดเรื่องการเกษียณอายุไว้ ในมาตรา 

118/1 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นมา

มาตรา 118/1  “การเกษยีณอายตุามทีล่กูจ้างและนายจ้างตกลงกนั 

หรือตามที่นายจ้างก�าหนด ให้ถือเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา 118 

วรรคสอง

ในกรณีที่มิได้มีการตกลงหรือก�าหนดการเกษียณอายุไว้  หรือมีการ

ตกลงหรือก�าหนดการเกษียณอายุไว้เกินกว่าหกสิบปี  ให้ลูกจ้าง 

ที่มีอายุครบหกสิบปีขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้  

โดยให้แสดงเจตนาต่อนายจ้างและให้มผีลเมือ่ครบสามสิบวนันับแต่

วันแสดงเจตนา  และให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างท่ี 

เกษียณอายุนั้นตามมาตรา 118 วรรคหนึ่ง”

3. การนับอายุว่า “ครบ 60 ปี” นับอย่างไร  

บรษิทั A มลีกูจ้าง 6,000 คน ข้อบังคบัก�าหนด

เกษียณอายุที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ลูกจ้าง

จะพ้นสภาพในวันถัดจากวันที่มีอายุครบ  

60 ปีบริบูรณ์ สมมุติว ่า ลูกจ้างเกิดวันที่  

4 มกราคม 2505  ลูกจ้างรายนี้จะมีอายุครบ 

60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 3 มกราคม 2565  

วันที่ 3 มกราคม จึงเป็นลูกจ้างวันสุดท้าย   

การนบัอายขุองบคุคล ต้องนบัวนัเกดิเป็น

วันที่หนึ่ง  ไม่ใช่นับวันรุ่งขึ้น  ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 16 

(มาตรา 16 “การนับอายุของบุคคล ให้เริ่มนับ

แต่วันเกิด............”)



4. หากนบัอายไุม่ถกูว่าครบเกษียณวนัใด ??!!  มคีดทีีน่่าสนใจครบั

ค�าพิพากษาฎีกาที่  1245/2559   โจทก์ท�างานเป็นลูกจ้างของ

จ�าเลยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ต�าแหน่งสุดท้ายของโจทก์เป็นนิติกร 9  

ประเด็นแห่งคดี คือ จ�าเลยนับปีงบประมาณที่ให้ถือเป็นปีที่

ก�าหนดให้พนกังานเกษียณอายทุีอ่าย ุ60 ปี สิน้สดุสภาพการเป็น

พนักงาน (นับรอบปี 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน) โจทก์เกิด

วันที่ 1 ตุลาคม 2493 โจทก์เห็นว่า ต้องเกษียณอายุในวันท่ี  

30 กันยายน 2554 (เพราะเกิดวันถัดมาของวันที่ครบรอบสิ้นปี) 

แต่จ�าเลยมีประกาศให้โจทก์เกษียณในวันที่ 30 กันยายน 2553 

ท�าให้โจทก์ต้องเกษียณอายุออกจากงานเร็วไป 1 ปี เป็นการ 

เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ฟ้องเรียกเงินหลายประเภท

ศาลแรงงานกลาง เหน็ว่าการนบัอายบุคุคลต้องนบัตัง้แต่วนัเกดิ 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 16 โจทก์อายุ

ครบ 60 ปีบรบิรูณ์ในวนัที ่30 กนัยายน 2553 ซึง่ถอืเป็นวนัสุดท้าย

ของการท�างานอายุครบ 60 ปีตามข้อบังคับของจ�าเลยที่ก�าหนด

ไว้ว่า “พนักงานหรือลูกจ้างคนใดมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  

ให้เป็นอันออกจากงานเมือ่สิน้ปีงบประมาณซึง่เป็นปีทีผู่น้ัน้มอีายุ

ครบหกสิบบริบูรณ์.....”  จ�าเลยให้โจทก์ออกจากงานด้วยเหตุนี้

ในวันที่ 30 กันยายน 2553 จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษา

ยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา  ศาลฎีกาพิพากษายืนตาม

ศาลแรงงานกลาง

5. นายจ้างจะก�าหนดข้อบงัคบัหรอืประกาศให้ลกูจ้าง

เกษยีณอายส้ิุนสุดสภาพการจ้างในวนัใดก็ได้   เช่น 

ให้ครบก�าหนดเกษียณอายุในวันเกิดที่มีอายุครบ 

55 ปีบริบูรณ์ หรือ 60 ปีบริบูรณ์,  ให้ครบก�าหนด

เกษียณอายุในวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีอายุครบ  

55 ปีบรบิรูณ์ หรอื 60 ปีบรบิรูณ์  หรอืให้ครบก�าหนด

เกษียณอายุในวันสิ้นปี แล้วแต่นายจ้างก�าหนด

ในกรณีที่มิ ได ้มีการตกลงหรือก�าหนดการ 
เกษียณอายุไว ้ หรือมีการตกลงหรือก�าหนดการ 

เกษียณอายุไว้เกินกว่าหกสิบป ีให้ลูกจ้างที่มอีายุครบ
หกสบิปีขึน้ไปมสีทิธแิสดงเจตนาเกษยีณอายไุด้  
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6. กรณทีีน่ายจ้างรายใด ก�าหนดเกษียณอาย ุ60 ปี  

ในวันสิ้นปี  (31 ธันวาคม)   ตามมาตรา 118/1 

ให้สิทธิลูกจ้างที่มีอายุครบ 60 ปีข้ึนไป มีสิทธิ

แสดงเจตนาเกษยีณอายไุด้  ไม่ต้องเป็นลกูจ้าง

จนถึงวันสิ้นปี เช่น ลูกจ้างเกิดวันที่ 4 มกราคม 

หากท�างานมาจนอายุตัวครบ 60 ปี (ในวันที่  

3 มกราคม ใน 60 ปีต ่อมา) ไม่อยากรอ 

เกษียณอายุตามข้อบังคับของบริษัท วันสิ้นปี  

ลูกจ้างมีสิทธิแสดงเจตนาบอกนายจ้างว่าขอ

เกษียณได้  การแสดงเจตนานี้ กฎหมายไม่ได้

ก�าหนดให้ต้องได้รับความยนิยอมจากนายจ้าง 

ดังน้ันเมื่อลูกจ้างแสดงเจตนาเกษียณต่อ

นายจ้างเมื่อใด ลูกจ้างรอครบ 30 วัน นับแต่วัน

แสดงเจตนา ออกจากงานได้ ได้ค่าชดเชยตาม

อายุงาน

ในการวิ่งมาราธอน ทุกคนที่ถึงเส้นชัย   
จะได้รับการปฏิบัติอย่างผู้ชนะเช่นกัน

อรรถพล มนัสไพบูลย์
ส�านักกฎหมาย บริษัท กรุงเทพนิติการ จ�ากัด
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อรรถพล มนสัไพบลูย 
เ ร ียบเรยีง

7. เรื่อง ภาษี เกี่ยวกับค่าชดเชย 

1) เงินค่าชดเชยท่ีลูกจ้างได้รับจากการถูกนายจ้างเลิกจ้าง  

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 300,000 บาท  

ตามหลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากร (ลูกจ้างได้เงินจากนายจ้าง

ไปเต็ม ๆ ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย)

2) เงนิค่าชดเชยทีล่กูจ้างได้รบัจากการเกษยีณอายุตามก�าหนด

ตามทีน่ายจ้างก�าหนดไว้ในข้อบงัคบัหรอืประกาศ เช่น เกษยีณอายุ

ที่อายุครบ 55 ปี  60 ปี  ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

ลูกจ้างที่ได้รับค่าชดเชยจากการเกษียณอายุ ต้องน�าเงินค่าชดเชย

นี้ มารวมค�านวณภาษี (เวลานายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่

เกษียณอายุ นายจ้างจะหักภาษี ณ ที่จ่าย)

สิทธิลูกจ้างที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป 
มีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได ้ 
ไม่ต้องเป็นลูกจ้างจนถึงวันสิ้นปี
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