
ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการจายคาชดเชยและคาชดเชยพิเศษตาม        

กฎหมายคุมครองแรงงาน 

  

      สุรณรงค  ตนัตยาคม 
              ศาสตราจารย ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ** 

 

บทคัดยอ 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการ

จายคาชดเชยและคาชดเชยพิเศษไว 3 ประการ กลาวคือ ประการท่ีหนึ่ง การจายคาชดเชยกรณี

เลิกจาง ตามมาตรา 118 ประการท่ีสอง การจายคาชดเชยพิเศษกรณีนายจางยายสถานประกอบ

กิจการ ตามมาตรา 120 และประการท่ีสาม การจายคาชดเชยพิเศษกรณีนายจางปรับปรุงกิจการ 

ตามมาตรา 121-122 ซึ่งจากการศึกษาพบวา การกําหนดหลักเกณฑการจายคาชดเชยและ

คาชดเชยพิเศษในปจจุบันยังไมสอดคลองกับแนวคิดของการคุมครองแรงงานท่ีตองการใหความ

คุมครองดานแรงงานแกลูกจางอยางเปนธรรม และในขณะเดียวกัน ยังตองสงเสริมการพัฒนาท้ัง

ในดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวย ดังนั้น วิทยานิพนธฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจายคาชดเชยและคาชดเชยพิเศษตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

ไดแก ปญหาดานอายุงานของลูกจางท่ีมีสิทธิไดรับคาชดเชย ปญหาดานอัตราคาชดเชยท่ีไม

เหมาะสม ปญหาการจายคาชดเชยกับการเลิกจาง ปญหาตอระบบเศรษฐกิจและสังคม เปนตน  

การศึกษาปญหาตามวิทยานิพนธนี้ ใชวิธีการศึกษาแบบวิจัยทางเอกสาร โดยการ

คนควาและรวบรวมขอมูลจากกฎหมายแรงงานของประเทศไทยและตางประเทศ รวมท้ังเอกสาร

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหทราบถึงแนวคิดของการจายคาชดเชย หลักการทางกฎหมายและ

เศรษฐศาสตรท่ีเก่ียวของกับการจายคาชดเชย ผลกระทบของมาตรการคุมครองแรงงานตอระบบ

เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน หลักเกณฑการจายคาชดเชยและคาชดเชยพิเศษตามกฎหมาย

คุมครองแรงงานของประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ ไดแก ประเทศอังกฤษ สาธารณรัฐ

เกาหลี และสาธารณรัฐฝร่ังเศส  ตลอดจนเพื่อใหทราบถึงมาตรการในการจายคาชดเชยตาม

อนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ ซึ่งถือวาเปนองคการทางเศรษฐกิจและ

สังคมท่ีเกาแกท่ีสุดในโลกและมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนใหมีการใชแรงงานอยางเปนธรรม 

จากผลการศึกษาพบวา  การกําหนดหลักเกณฑการจายคาชดเชยและคาชดเชยพิเศษ

ของประเทศไทยในปจจุบัน ยังมีปญหากฎหมายท่ีตองแกไขปรับปรุงอีกหลายประการ กลาวคือ 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118  เพ่ือประโยชนในการคํานวณ
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คาชดเชยและการจายคาชดเชยใหแกลูกจาง จําเปนตองแกไขปรับปรุงวิธีการคํานวณอัตรา

คาชดเชยใหเขาใจงายและเปนธรรมตอลูกจางมากย่ิงข้ึน  ตามมาตรา 120  ควรถูกยกเลิก 

เนื่องจากมีหลักเกณฑการจายคาชดเชยพิเศษท่ีขัดตออนสัุญญาองคการระหวางประเทศ กอใหเกิด

ปญหาในดานการตีความตามแนวคําพิพากษาฎีกา   และตามมาตรา 121 – 122  ควรแกไข

เพ่ิมเติมใหคุมครองลูกจางท่ีถูกเลิกจางดวยมูลเหตุทางเศรษฐกิจในกรณีอ่ืนๆ ดวย นอกเหนือจาก

เหตุท่ีนายจางปรับปุงหนวยงาน กระบวนการผลิต การจําหนายหรือบริการอันเนื่องมาจากการนํา

เคร่ืองจักรมาใชหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรหรือเทคโนโลยีซึ่งเปนเหตุใหตองลดจํานวนลูกจาง 

นอกจากนี้ ยังควรแกไขปรับปรุงมาตรการกอนการเลิกจางใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือชวย

ชะลอการเลิกจางลูกจาง 

 

1. บทนํา 
  คาชดเชยเปนเงินท่ีกําหนดข้ึนตามกฎหมายคุมครองแรงงาน โดยมีแนวคิดมาความ

ตองการชวยเหลือลูกจางท่ีถูกเลิกจางใหสามารถดํารงชีพไดในระหวางหางานใหม แตเม่ือ

คาชดเชยเปนเงินจํานวนมากท่ีตองจายทีเดียวท้ังหมด คาชดเชยจึงถือเปนคาใชจายในการเลิกจาง

สําหรับนายจาง (Dismissal Cost) ดังนั้นเพ่ือใหคาชดเชยมีจํานวนท่ีเพียงพอ และสามารถชวย

ชะลอการตัดสินใจเลิกจางลูกจางได จึงนําอายุงาน และคาจางอัตราสุดทายท่ีลูกจางไดรับมาเปน

ฐานในการคํานวณอัตราคาชดเชย และสําหรับประเทศไทย ยังมีการเพ่ิมกรณีพิเศษท่ีนายจาง

จะตองจายคาชดเชยพิเศษใหแกลูกจางดวย ไดแกคาชดเชยพิเศษกรณีนายจางยายสถานประกอบ

กิจการ และคาชดเชยพิเศษกรณีนายจางปรับปรุงกิจการ การพัฒนาของการจายคาชดเชยและ

คาชดเชยพิเศษดังกลาวมานี้ แสดงใหเห็นการตระหนักถึงความสําคัญของการใหความคุมครอง

ลูกจางจากการถูกเลิกจาง ผลกระทบจากการเลิกจางลูกจางท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจและสังคม และ

ความพยายามลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม แตจากการศึกษาพบวา การจายคาชดเชยและ

คาชดเชยพิเศษตามกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทยในปจจุบันนั้น ยังคงมีปญหาท่ี

สําคัญอีกหลายประการ ดังนั้น ในแกไขปญหาในการชดเชยและคาฃดเชยพิเศษจึงควรนําหลักการ

ท่ีเก่ียวของกับการจายคาชดเชย มาตรการในการจายคาชดเชยตามอนุสัญญาและขอแนะของ

องคการแรงงานระหวางประเทศ กฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศมาพิจารณาประกอบเพื่อ

แกไขคาชดเชยและคาชดเชยพิเศษเปนธรรม และมีประสิทธิภาพในการใหความคุมครองลูกจางท่ี

ดีย่ิงข้ึน 

 

2. บทสรุป 

จากการศึกษา เม่ือนําหลักการจายคาชดเชยตามกฎหมายคุมครองแรงงานของ

ประเทศไทยเปรียบเทียบกับหลักการจายคาชดเชยตามกฎหมายแรงงานของตางประเทศจะทําให

ทราบถึงปญหาท่ีสําคัญหลายประการ กลาวคือ  
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1. ปญหาความแตกตางดานอายุงานของลูกจางท่ีมีสิทธิไดรับคาชดเชยในข้ันเดียวกัน  

การจายคาชดเชยตามกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทยมีชวงอายุงานของ

ลูกจางท่ีมีสิทธิไดรับคาชดเชยในข้ันเดียวกันท่ีกวางมาก ดังนั้นลูกจางท่ีมีสิทธิไดรับคาชดเชยในข้ัน

เดียวกันจึงมีอายุงานท่ีตางกันมากเชนกันเปนผลใหเกิดความไมเปนธรรมตอท้ังนายจางท่ีตองจาย

คาชดเชยสูงเกินสมควรใหแกลูกจางท่ีอายุงานพ่ึงขามข้ันของคาชดเชยตามอายุงานในแตละข้ัน

และไมเปนธรรมตอลูกจางดวยกัน โดยลูกจางท่ีอายุงานสูงกลับไดรับคาชดเชยท่ีเทากับลูกจางท่ีมี

อายุงานต่ํากวามาก เชน ลูกจางท่ีทํางานครบ 1 ปกับลูกจางท่ีทํางานมา 2 ปกับ 364 วัน มีสิทธิ

ไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 90 วันตามมาตรา 118 (2)  ท้ังท่ีอายุงานของ

ลูกจางมีความแตกตางกันถึงรอยละ 300 และสําหรับลูกจางอายุงานสูงเกินกวา 10 ปข้ึนไป ความ

แตกตางนี้จะย่ิงเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ทุกป  

2. ปญหาอัตราคาชดเชย   

เม่ือพิจารณาถึงสัดสวนของอัตราคาชดเชยท่ีลูกจางมีสิทธิไดรับตออายุงานพบวา แม

อัตราคาชดเชยตามมาตรา 118 (1) - (5) จะกําหนดใหลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยเพ่ิมข้ึนตาม

อายุงาน แตสัดสวนท่ีปรับเพ่ิมข้ึนนั้นเปนไปอยางไมสมํ่าเสมอ กลาวคือ มีการปรับคาชดเชย

เพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีมากข้ึนและนอยลงอยางไมสัมพันธกันกับอายุงานของลูกจางท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ความคุมครองดานแรงงานที่ลูกจางสมควรไดรับจากการจายคาชดเชยจึงไมเพ่ิมข้ึนตามสัดสวน

อายุงานของลูกจาง และไมเปนธรรมอยางย่ิงตอลูกจาง   

3. ปญหาการเลือกเลิกจางโดยไมเปนธรรม   

จากท่ีไดกลาวมาแลววา คาชดเชยเปนเงินจํานวนเดียวท่ีนายจางมีหนาท่ีตองจายใหแก

ลูกจางเม่ือเลิกจาง คาชดเชยถือเปนคาใชจายในการเลิกจางของนายจาง เม่ือคาชดเชยตาม

กฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทยถูกบัญญัติข้ึนอยางไมสอดคลองกับหลักการท่ีเก่ียวกับ

คาชดเชย อีกท้ังอายุงานของลูกจางท่ีมีสิทธิไดรับคาชดเชยในข้ันเดียวกัน และอัตราคาชดเชยก็

กําหนดไวอยางไมเปนธรรม คาชดเชยจึงไมสามารถชวยคุมครองลูกจางจากการถูกเลิกจางไดอยาง

มีประสิทธิภาพ นายจางสามารถใชการเลิกจางเพ่ือประโยชนในการลดตนทุนคาจางแรงงาน เพ่ือ

แกไขปญหาทางเศรษฐกิจและเลือกเลิกจางลูกจางอยางไมเปนธรรมโดยเลือกเลิกจางลูกจางท่ีอายุ

งานสูง คาจางสูงแตคาใชจายในการเลิกจางต่ํา ทําใหลูกจางไดรับความเดือดรอนเปนอยางย่ิง  

4. ปญหาตอระบบเศรษฐกิจและสังคม 

นอกจากคาชดเชยในกรณีเลิกจางตามปกติแลว ตามกฎหมายคุมครองแรงงานของ

ประเทศไทย มีการกําหนดใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ 2 กรณี ซึ่งท้ังสองกรณีมีปญหาท่ีสําคัญ

หลายประการ กลาวคือ 

1.คาชดเชยพิเศษกรณีนายจางยายสถานประกอบกิจการ ตามมาตรา 120  

   คาชดเชยพิเศษกรณีนายจางยายสถานประกอบกิจการ เกิดจากแนวคิดท่ีกฎหมาย

ตองการใหความคุมครองลูกจางท่ีไดรับความเดือดรอนจากการที่นายจางยายสถานประกอบ
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กิจการไปตั้ง ณ สถานท่ีอ่ืน จึงบัญญัติให ในกรณีท่ีนายจางยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ 

สถานท่ีอ่ืน และลูกจางหรือครอบครัวของลูกจางไดรับความเดือดรอน ลูกจางมีสิทธิบอกเลิก

สัญญาจางภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับการแจงการเลิกจางจากนายจางหรือวันท่ีนายจางยาย

สถานประกอบกิจการ แลวรับคาชดเชยพิเศษ การที่กฎหมายบัญญัติไวเชนนี้กอใหเกิดปญหา

สําคัญ 2 ประการ คือ 

1.1 ปญหาการขัดตออนุสัญญาและขอแนะองคการแรงงานระหวางประเทศ ท้ังนี้

เพราะการกําหนดใหนายจางตองจายคาชดเชยพิเศษใหแกลูกจางโดยท่ีนายจางไมไดเปนฝายเลิก

จาง ยอมขัดแยงตอหลักการสําคัญของการจายคาชดเชยท่ีวา “นายจางตองจายคาชดเชยใหแก

ลูกจางเมื่อนายจางเลิกจาง”  ซึ่งไมเปนท่ียอมรับจากกลุมผูประกอบกิจการชาวตางชาติ และยัง

กอใหเกิดปญหาความไมเปนธรรมตอนายจางท่ีตองแบกรับคาใชจายเพ่ิมมากข้ึน เพราะนอกจาก

นายจางจะตองจายคาชดเชยพิเศษใหแกลูกจางแลว ยังตองเสียเวลาและคาใชจายในการหาลูกจาง

ใหมมาทดแทนอีกดวย  

  1.2 ปญหาความสับสนในการตีความและความไมเปนธรรมตอลูกจาง จากการศึกษา

คําพิพากษาฎีกาพบวา บทบัญญัติตามมาตรา 120 กอใหเกิดความสับสนแกลูกจางในการแปล

ความคําวา “สถานท่ีอ่ืน” เพราะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง สถานท่ีอ่ืนท่ีอยู

นอกออกไปหรือตางออกไปจากสถานประกอบกิจการเดิมท่ีลูกจางทํางานอยู แตจากคําพิพากษา

ฎีกาท่ี 228/2545 ศาลฎีกาไดแปลความวา ในกรณีท่ีนายจางยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ 

สถานท่ีแหงอ่ืนนั้น จะตองไมใชสถานประกอบกิจการท่ีนายจางมีอยูกอนแลวดวย การแปลความ

เชนนี้ทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกลูกจางท่ีสับสน และเขาใจผิดในสิทธิอันแทจริงของ

ตน เพราะตองตกงานโดยท่ีไมไดรับคาชดเชยประเภทใดเลย อีกท้ัง เม่ือพิจารณาถึงความ

เดือดรอนของลูกจาง จะพบวาไมวาการท่ีนายจางจะยายลูกจางไปทํางาน ณ ท่ีทํางานแหงใหมโดย

ปดท่ีเดิม หรือยายไปยังสถานท่ีทํางานท่ีมีอยูแลว หรือยายไปยังสาขาเปดใหม ก็ลวนแลวสงผล

กระทบตอชีวิตความเปนอยูของลูกจางท่ีถูกยายท้ังส้ิน การเลือกใหความคุมครองลูกจางตาม

มาตรา 120 ยอมไมเปนธรรมตอลูกจางท่ีถูกนายจางส่ังใหยายไปทํางาน ณ สถานประกอบกิจการ

อ่ืนท่ีนายจางมีอยูแลว และเม่ือพิจารณาถึงการออกคําส่ังยายลูกจางของนายจาง ถาหากนายจางมี

คําส่ังโดยไมเปนการกล่ันแกลงลูกจาง หรือเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมแลว คําส่ังของนายจาง

ยอมเปนการใชดุลพินิจตามอํานาจบริหารงานของนายจางท่ีชอบธรรม คาชดเชยพิเศษตามมาตรา 

120 จึงเปนคาชดเชยท่ีไมเปนธรรมตอนายจางดวย  

   2. คาชดเชยพิเศษกรณีนายจางปรับปรุงกิจการ ตามมาตรา 121-122 

   คาชดเชยพิเศษกรณีนายจางปรับปรุงกิจการเกิดจากแนวคิดเพ่ือใหความคุมครอง

ลูกจางท่ีไดรับความเดือดรอนจากการที่นายจางนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชแทนแรงงานมนุษย 

และมีการเลิกจางลูกจาง โดยกําหนดให นายจางท่ีเลิกจางลูกจางเพราะเหตุท่ีปรับปรุงกิจการโดย

การนําเคร่ืองจักรมาใชหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรหรือเทคโนโลยี ตองจายคาชดเชยพิเศษใน
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อัตราเทากับคาชดเชยตามมาตรา 118และลูกจางท่ีทํางานติดตอกันเกิน 6 ปข้ึนไป นายจางจะตอง

จายคาชดเชยพิเศษเพ่ิมข้ึนตามมาตรา 122  ซึ่งจากหลักเกณฑดังกลาว กอใหเกิดปญหาสําคัญ 3 

ประการ คือ   

2.1 ปญหาความไมเปนธรรมตอลูกจาง   

จากบทบัญญัติมาตรา 121 จะเห็นไดวาคาชดเชยพิเศษกรณีนายจางปรับปรุงกิจการนี้

เปนเพียงหนึ่งในเหตุผลของการเลิกจางดวยมูลเหตุทางเศรษฐกิจ (Redundancy Pay) ซึ่งแตกตาง

จากกฎหมายแรงงานของประเทศอังกฤษ สาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐฝร่ังเศส ท่ีใหความ

คุมครองแกลูกจางในทุกเหตุของการเลิกจางท่ีเนื่องมาจากมูลเหตุทางเศรษฐกิจ การท่ีกฎหมาย

คุมครองแรงงานของประเทศไทยจํากัดความรับผิดของนายจางไวเพียงกรณีท่ีนายจางปรับปรุง

หนวยงาน กระบวนการผลิต การจําหนายหรือการบริการ อันเนื่องมาจากการนําเคร่ืองจักรหรือ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรหรือเทคโนโลยี ถือเปนการใหความคุมครองท่ีต่ํากวาการใหความคุมครอง

ตามกฎหมายแรงงานของตางประเทศ เพราะไมครอบคลุมไปถึงการเลิกจางดวยมูลเหตุทาง

เศรษฐกิจอ่ืนๆ ท้ังหมด    

2.2 ปญหาเก่ียวกับการจายคาชดเชยพิเศษ  

   พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานพ.ศ. 2541 มาตรา 122  กําหนดใหเฉพาะลูกจางท่ี

ทํางานติดตอกันเกิน 6 ปข้ึนไป มีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษเพ่ิมข้ึนไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 

15 วันตอการทํางานครบ 1 ปโดยมีเพดานสูงสุดเทากับคาจางอัตราสุดทาย 360 วัน นอกจากคา

ชดเฃยที่เพ่ิมข้ึนพิเศษนี้จะมีจํานวนเพียงเล็กนอย ไมอาจชวยชะลอการเลิกจางได ลูกจางท่ีมีอายุ

งานติดตอกันไมเกิน 6 ปจะไมไดรับคาชดเชยในสวนท่ีเพ่ิมข้ึนพิเศษจากคาชดเชยปกติเลย อีกท้ัง

ยังไมเปนธรรมตอฝายนายจางท่ีจะตองรับผิดจายคาชดเชยพิเศษเพ่ิมข้ึนดวย  ดังนั้น เพ่ือใหการ

จายคาชดเชยพิเศษตามมาตรานี้เปดประสิทธิภาพท่ีแทจริง จําเปนตองเขาใจกอนวา สาเหตุท่ี

ลูกจางเดือดรอนเปนพิเศษจากการที่นายจางปรับปรุงกิจการ มาจากลูกจางจํานวนมากถูกเลิกจาง

พรอมๆ กันในเวลาเดียวกันหรือไลเล่ียกัน นอกจากจะทําใหลูกจางหางานใหมไดยากข้ึน การที่

ลูกจางจํานวนมากถูกเลิกจางยังทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศไดรับผลกระทบท่ีเลวรายอีกดวย 

ดังนั้น วิธีการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพจึงควรมุงเนนไปท่ีการเพ่ิมมาตรการคุมครองลูกจาง

กอนจะถูกเลิกจางใหเครงครัดและบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

2.3 ปญหาของมาตรการคุมครองลูกจางกอนการเลิกจาง  

   มาตรการกอนการเลิกจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานมาตรา 121 ท่ี

กําหนดใหนายจางมีหนาท่ีแจงวันท่ีเลิกจางพรอมดวยเหตุผลของการเลิกจางแกลูกจาง และเจา

พนักงานตรวจแรงงานไมนอยกวา 60 วันกอนการเลิกจาง และในกรณีท่ีนายจางไมแจงลวงหนา  

นายจางจะมีความผิดตามมาตรา 146 ซึ่งระวางโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท และตองจาย

คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา จะเห็นไดวา โทษคาปรับมีจํานวนเพียงเล็กนอยมาก

441



สําหรับนายจาง อีกท้ังคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาก็ไมมีจํานวนสูงพอจะชวยชะลอ

การตัดสินใจเลิกจางของนายจาง  

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการใหความคุมครองลูกจาง จึงจําเปนตองเพ่ิม

มาตรการคุมครองลูกจางท่ีจะถูกเลิกจางนั้น ไมใหถูกเลิกจาง ถูกเลิกจางนอย หรือเลิกจางชาท่ีสุด

เทาท่ีจะเปนไปได และตองใหความชวยเหลือลูกจางกอนการถูกเลิกจางในดานตาง ๆ ท้ังการเปด

โอกาสใหมีการเจรจาระหวางนายจางและลูกจาง เพ่ิมมาตรการใหหนวยงานของรัฐเขามามีสวน

ชวยบรรเทาปญหาอันจะเปนการเพิ่มความคุมครองใหลูกจางไดเปนพิเศษอยางแทจริง  

 

3. ขอเสนอแนะ 
จากเหตุและผลท่ีกลาวมาขางตนท้ังหมด จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองแกไขปรับปรุง

คาชดเชยและคาชดเชยพิเศษโดยพิจารณาประกอบหลักการและกฎหมายคุมครองแรงงานของ

ตางประเทศท่ีไดศึกษามาแลว ใหเปนดังนี ้

   1. แกไขอัตราคาชดเชยตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 

วรรค 1 และวรรค 2 ใหมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 

มาตรา 118 ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจาง โดยลูกจางมีสิทธิไดรับ

คาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 30 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 30 วัน

สุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยตอการทํางานซึ่งติดตอกัน

ครบทุก ๆ 1 ป 

เพ่ือประโยชนในการคํานวณคาชดเชย กรณีระยะเวลาทํางานไมครบหนึ่งป ถาเศษของ

ระยะเวลาทํางานมากกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหนับเปนการทํางานครบหนึ่งป  

ความเดิมในมาตรา 118 ในวรรค 2 วรรค 3 และวรรค 4 ใหเปนไปตามเดิม  

   คาชดเชยตามมาตรา 118 ท่ีแกไขใหมนี้ มีเนื้อหาท่ีกระชับและงายตอการเขาใจ อัตรา

คาชดเชยถูกกําหนดเพื่อใหความแตกตางดานอายุงานของลูกจางท่ีมีสิทธิไดรับคาชดเชยในข้ัน

เดียวกันลดลง และลูกจางไดรับคาชดเชยท่ีเพ่ิมข้ึนอยางเปนสัดสวนกับอายุงานของลูกจางท่ี

เพ่ิมข้ึน สามารถลดปญหาการเลิกจางเพื่อลดตนทุนคาจางแรงงาน การเลือกเลิกจางลูกจางท่ีมีอายุ

งานสูงอยางไมเปนธรรม และแสดงถึงการใหคุณคาของลูกจางท่ีมีอายุงานสูง เม่ือลูกจางไดรับ

ความคุมครองมากข้ึนความม่ันคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตของลูกจางจะดีข้ึน เศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศจะพัฒนากาวหนาข้ึนดวย 

  2. ยกเลิกคาชดเชยตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 120 

แมวาคาชดเชยพิเศษตามมาตรา 120 จะเปนหนึ่งในมาตรการคุมครองลูกจางจากการ

ถูกเลิกจางแตดวยเหตุท่ี เนื้อหาของบทบัญญัติมีลักษณะท่ีขัดตออนุสัญญาขององคการแรงงาน

ระหวางประเทศ และจากการศึกษาถึงกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศอังกฤษ สาธารณรัฐ

เกาหลี และสาธารณรัฐฝร่ังเศสยังพบวาไมมีมีบทบัญญัติใดท่ีกําหนดใหนายจางรับผิดจาย
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คาชดเชยพิเศษในกรณีท่ีลูกจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาจาง ดังนั้นการบัญญัติใหนายจางตองรับ

ผิดจายคาชดเชยพิเศษในกรณีนายจางยายสถานประกอบกิจการ ยอมเปนการกาวลวงอํานาจใน

การบริหารงานโดยชอบธรรมของนายจาง บทบัญญัติมาตรา 120 จึงไมเปนธรรมตอนายจาง อีก

ท้ังจากการแปลความในมาตรา 120 ท่ีวา “กรณีท่ีนายจางจะยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ 

สถานท่ีอ่ืน” ยังมีปญหาในการแปลความและเปนขอถกเถียงหลายประการ จึงกอใหเกิดความ

สับสนในการแปลความ และเง่ือนไขการใหความคุมครองลูกจางท่ีไดจากการแปลความในมาตรา 

120 ยังใหความคุมครองอยางไมเทาเทียมกันตอลูกจาง การยกเลิกบทบัญญัติมาตรา 120 จึงเปน

การแสดงใหเห็นถึงการใหความคุมครองตามกฎหมายแรงงานที่เปนธรรมตอท้ังนายจางและ

ลูกจาง 

3. เพ่ิมเติมนิยามศัพทในมาตรา 5 และแกไขคาชดเชยพิเศษตามพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 121 และ 122 ใหมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 

มาตรา 5 “เลิกจางดวยมูลเหตุทางเศรษฐกิจ” หมายถึง เหตุท่ีนายจางยกข้ึนอางเพื่อ

เลิกจางลูกจางโดยไมไดมาจากสาเหตุสวนตัว หรือสาเหตุอันเนื่องมาจากการกระทําการของลูกจาง 

ไมวาจะเปนเพราะเหตุจําเปนทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนมีลักษณะตอเนื่อง คนลนงาน หรือเปนเพราะ

ตองปรับปรุงกิจการเนื่องจากนําเทคโนโลยีเขามาใช 

   มาตรา 121 ในกรณีท่ีนายจางจะเลิกจางลูกจางดวยมูลเหตุทางเศรษฐกิจ ใหนายจาง

แจงวันท่ีจะเลิกจาง เหตุผลของการเลิกจางและรายช่ือลูกจางท่ีจะถูกเลิกจางตอพนักงานตรวจ

แรงงาน และลูกจางท่ีจะเลิกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันท่ีจะเลิกจาง ในกรณีท่ี

นายจางจะเลิกจางลูกจางมากกวา 10 คนภายในระยะเวลา 30 วัน ใหพนักงานตรวจแรงงาน

จัดการประชุมภายใน 5 วัน  นับแตวันท่ีไดรับการแจงจากนายจาง โดยใหมีนายจาง ตัวแทน

ลูกจางท่ีจะถูกเลิกจาง และพนักงานตรวจแรงงานเขารวมประชุมเพ่ือหาแนวทางลดผลกระทบจาก

การเลิกจาง ในการนี้ใหพนักงานตรวจแรงงานทําบันทึกไวเพ่ือเปนหลักฐานดวย 

 ในการจะเลิกจางลูกจางตามวรรคหนึ่ง หากลูกจางท่ีจะถูกเลิกจางมีจํานวนมากกวา

รอยละ 10 ของลูกจางท้ังหมด นายจางจะตองแจงเปนหนังสือโดยระบุถึงวันท่ีจะเลิกจาง เหตุผล

ของการเลิกจางและจํานวนลูกจางท่ีจะถูกเลิกจางไปยังอธิบดีกอนการเลิกจางไมนอยกวา 60 วัน  

และภายหลังการประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานตรวจแรงงานสงบันทึกการประชุมตออธิบดี

ภายใน 5 วันนับแตวันท่ีการประชุมเสร็จส้ินลง 

ในกรณีท่ีนายจางไมแจงใหลูกจางท่ีจะเลิกจางทราบลวงหนา หรือแจงลวงหนานอย

กวาระยะเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะไดรับคาชดเชยตามมาตรา 118 แลว ให

นายจางจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายหกสิบวัน หรือ

เทากับคาจางของการทํางานหกสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณ

เปนหนวยดวย 
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   ในกรณีท่ีมีการจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาตามวรรคสองแลว ให

ถือวานายจางไดจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย 

   การเลิกจางดวยมูลเหตุทางเศรษฐกิจจะตองมีเหตุผลโดยชอบธรรม และนายจาง

จะตองพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือหลีกเล่ียงการเลิกจางนั้น เหตุผลโดยชอบธรรม หมายความถึงเหตุ

อยูบนพ้ืนฐานของความจําเปนเรงดวนทางธุรกิจ ตองจัดการแรงงานท่ีลนงาน เพ่ือหลีกเล่ียงปญหา

การเงินรายแรงที่อาจเปนเหตุใหกิจการของนายจางลมละลาย หรือเหตุอ่ืนใดทํานองเดียวกันนี้ 

   การเลิกจางดวยมูลเหตุทางเศรษฐกิจท่ีฝาฝนบทบัญญัติในมาตรานี้ ใหถือวาการเลิก

จางนั้นไมเปนธรรมตอลูกจาง 

   แกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานพ.ศ. 2541 มาตรา 122 เดิม โดยใหยกเลิก

ท้ังหมด 

   การแกไขในบทนิยามศัพทในมาตรา 5 จะชวยใหลูกจางไดรับความคุมครองจากการ

ถูกเลิกจางดวยมูลเหตุทางเศรษฐกิจไดครบถวนและชัดเจนย่ิงข้ึน บทบัญญัติมาตรา 121 ท่ีแกไข

ใหมมีเนื้อหาท่ีกระชับและชัดเจน ยกระดับมาตรการคุมครองลูกจางกอนการถูกเลิกจางใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเพ่ิมหนาท่ีของนายจางใหมีสวนสําคัญในการชวยเหลือลูกจางกอนการถูก

เลิกจาง กําหนดใหมีการประชุมแบบไตรภาคีโดยเพ่ิมบทบาทของเจาพนักงานตรวจแรงงานใหเขา

ชวยเหลือไกลเกล่ีย หาแนวทางลดผลกระทบจากการเลิกจาง และในกรณีท่ีมีการเลิกจางลูกจาง

มากกวา 10 คน และจํานวนลูกจางท่ีถูกเลิกจางนั้นมีจํานวนเกินกวารอยละ 10 ของลูกจางท้ังหมด 

ใหนายจางตองแจงการเลิกจางเปนหนีงสือตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน อันเปน

การกําหนดใหเจาหนาท่ีระดับสูงของรัฐบาลไดรวมรับรูถึงการเลิกจางท่ีจะมีผลกระทบตอลูกจาง

จํานวนมาก และเตรียมหาทางใหความชวยเหลือลูกจางท่ีจะถูกเลิกจางเหลานั้น ในวรรคท่ี 5 ของ

มาตรา 121 ท่ีแกไขใหม มีการกําหนดใหชัดเจนถึงเหตุผลโดยชอบธรรมท่ีอาจใชเปนขออางใน

การเลิกจางลูกจางดวยมูลเหตุทางเศรษฐกิจได อีกท้ังกําหนดใหนายจางตองแสดงความจริงใจใน

การใหความชวยเหลือลูกจางท่ีจะถูกเลิกจาง และในวรรคทาย เปนบทลงโทษของนายจางท่ีเลิกจาง

โดยฝาฝนความในมาตรา 121 ท่ีแกไขใหม โดยใหถือวาเปนการเลิกจางท่ีไมเปนธรรม ซึ่งศาล

แรงงานสามารถพิพากษาใหนายจางรับลูกจางผูนั้นเขาทํางานตอไปในอัตราคาจางท่ีไดรับขณะเลิก

จาง หรือถาศาลแรงงานเห็นวาลูกจางกับนายจางไมอาจทํางานรวมกันตอไปได ใหศาลแรงงาน

กําหนดจํานวนคาเสียหายใหนายจางชดใชแทนได  

ดังไดกลาวมาท้ังหมดนี้ หากกฎหมายวาดวยคาชดเชยและคาชดเชยพิเศษ ไดรับการ

แกไขปรับปรุงใหมีความชัดเจน เปนธรรมตอท้ังนายจางและลูกจาง มีเนื้อหาท่ีสอดคลองตอ

หลักการตามอนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ ยอมจะสงผลใหเปนการ

ยกระดับมาตรฐานการใหความคุมครองแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  สงเสริมใหระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทยมีรากฐานท่ีเขมแข็งและประชาชนในสังคมจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนดวย 
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