เมื่อนายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างล่าช้า
จะต้องรับผิดอย่างไร

พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำ�นักทรัพยากรบุคคล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

ความ

รับผิดในเรื่องดอกเบี้ย และเงินเพิ่มตามกฎหมาย
คุม้ ครองแรงงาน ได้กำ� หนดสภาพบังคับในทางแพ่ง
ไว้สำ� หรับนายจ้างทีไ่ ม่จา่ ยค่าตอบแทนหรือจ่ายล่าช้าไม่ตรงก�ำหนด
ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา
9 ว่า ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนเงินประกันตามมาตรา 10 วรรคสอง
หรือไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าล่วง
เวลาในวันหยุดภายในเวลาทีก่ ำ� หนดตามมาตรา 70 หรือค่าชดเชย
ตามาตรา 118 ค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา 120 มาตรา 121 และ
มาตรา 122 ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลา
ผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี
ในกรณีทนี่ ายจ้างจงใจไม่คนื หรือไม่จา่ ยเงินตามวรรคหนึง่
โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเมื่อพ้นก�ำหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่
วันทีถ่ งึ ก�ำหนดคืนหรือจ่ายให้นายจ้างเสียเงินเพิม่ ให้แก่ลกู จ้างร้อย
ละสิบห้าของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน
ตามบทบัญญัติดังกล่าว หากนายจ้างแกล้งจ่ายเงินเดือน
ล่าช้า ต้องเสียทั้งดอกเบี้ย เสียทั้งเงินเพิ่ม เป็นบทลงโทษ เป็นสภาพ
บังคับทางแพ่ง ด้วยว่าการได้รับเงินเดือนของลูกจ้างนั้น เป็นเหตุผล
หลัก และเป็นเหตุส�ำคัญที่ลูกจ้างเลือกที่จะมาท�ำงานให้กับนายจ้าง
เมื่อสัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทน ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่
ท�ำงานให้กับนายจ้าง ส่วนนายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าตอบแทนการ
ท�ำงานให้กบั ลูกจ้างควบคูก่ นั ไป และเรือ่ งดังกล่าวเป็นข้อตกลงเกีย่ ว
เนือ่ งกับสภาพการจ้างเป็นเรือ่ งส�ำคัญอย่างยิง่ ซึง่ หากนายจ้างไม่จา่ ย
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หรือจ่ายล่าช้าแล้ว กฎหมายให้คิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละสิบห้า
ต่อปี เป็นดอกเบีย้ ทีส่ งู กว่ากรณีผดิ นัดในหนีเ้ งินทีล่ กู หนีจ้ ะต้องรับผิด
เสียดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีตาม ป.พ.พ.
มาตรา 224 อีกทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นายจ้างอาศัยความได้เปรียบ
ในทางเศรษฐกิจมากลั่นแกล้งลูกจ้าง และหากลูกจ้างพิสูจน์ได้ว่าที่
นายจ้ า งจงใจไม่ คื น หรื อ ไม่ จ ่ า ยนั้ น ปราศจากเหตุ ผ ลอั น สมควร
เมื่อพ้นก�ำหนดเวลา 7 วันนับแต่วันถึงก�ำหนดจ่ายคืนแล้ว นายจ้าง
ยังมีหน้าทีต่ อ้ งเสียเงินเพิม่ ให้แก่ลกู จ้างในอัตราร้อยละสิบห้าของเงิน
ค้างจ่ายทุกระยะเวลา 7 วันด้วย
ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ใช้เฉพาะส�ำหรับกรณีลูกจ้างกับ
นายจ้างเท่านั้น หากเป็นผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้าง
หรืองานอื่นเช่น งานออกแบบ หรืองานเขียนโปรแกรม เป็นเรื่องการ
จ้างท�ำของ ไม่ใช่เรือ่ งทีก่ ฎหมายคุม้ ครองแรงงานจะให้ความคุม้ ครอง
ได้ ดังนั้นกรณีผู้ว่าจ้างท�ำของช�ำระค่าบริการล่าช้า ผู้รับจ้างจะเรียก
ดอกเบีย้ และเงินเพิม่ ดังกล่าวไม่ได้ จะเรียกได้เพียงค่าจ้าง พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันครบก�ำหนดช�ำระ
เท่านั้น แม้ความรับผิดของผู้ว่าจ้างท�ำของในกรณีช�ำระค่าจ้างล่าช้า
จะมีไม่มากเท่าความรับผิดของนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานก็ตามแต่หากได้ชื่อว่าเป็นผู้ผิดนัดช�ำระค่าจ้างล่าช้าแล้ว
ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของผู้ว่าจ้างนั้นๆ จนไม่มี
ผู้ใดอยากรับท�ำงานให้ในภายหลัง ซึ่งก็เป็นกระบวนการทางสังคม
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ในเรือ่ งการจ้างแรงงานมีขอ้ สังเกตุวา่ การผิดนัดไม่จา่ ยค่าจ้าง
นี้เป็นเรื่องที่นายจ้างรู้ดีว่าจะต้องจ่ายค่าจ้างเมื่อถึงก�ำหนดแล้วกลับ
ไม่จา่ ย หากนายจ้างจงใจผิดนัดไม่จา่ ยทัง้ ทีร่ ดู้ วี า่ จะต้องจ่ายแต่กลับ
ไม่จ่ายนายจ้างต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกร้อยละ15 ทุกๆ 7 วัน เงินเพิ่ม
ที่ต้องจ่ายนี้เป็นการจ่ายนอกเหนือไปจากดอกบี้ย คือ นอกจากต้อง
จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีในระหว่างผิดนัดแล้ว หากการผิดนัด
ปราศจากเหตุผลอันสมควร นายจ้างยังต้องจ่ายเงินเพิม่ ในอัตราร้อย
ละ 15 ทุกๆ 7 วันด้วย เงินเพิ่มนี้มีจ�ำนวนค่อนข้างมากประมาณถึง
ร้อยละ 720 ต่อปีทีเดียว
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 334/2530 ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน
วินจิ ฉัยว่า “...คดีฟงั เป็นยุตติ ามค�ำพิพากษาศาลแรงงานกลางซึง่ ถึงที่
สุดว่า จ�ำเลยจงใจผิดนัดในการจ่ายค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์ และเดือน
มีนาคม 2529 เดือนละ 5,000 บาท รวม 2 เดือน โดยปราศจากเหตุ
อันสมควร และพิพากษาให้จ�ำเลยจ่ายค่าจ้างจ�ำนวน 10,000 บาท
พร้อมกับเงินเพิ่มร้อยละ15 ของยอดเงิน 5,000 บาททุกระยะเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2529 และเงินเพิ่มร้อยละ 15 ของยอดเงิน
5,000 บาท ทุกระยะเจ็ดวันนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2529 เป็นต้นไป
จนกว่าจะช�ำระเสร็จสินั้น เห็นว่าเป็นค�ำวินิจฉัยชี้ขาดให้จ�ำเลยผู้เป็น
นายจ้างซึง่ จงใจผิดนัดจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ผเู้ ป็นลูกจ้างโดยปราศจาก
เหตุผลอันสมควรต้องรับผิดจ่ายเงินเพิ่มแก่ลูกจ้างตามที่ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 31 วรรคสอง
บัญญัติไว้ว่า “ถ้านายจ้างจงใจผิดนัดในการจ่ายเงินดังกล่าวโดย
ปราศจากเหตุผลอันสมควรเมือ่ พ้นก�ำหนดเจ็ดวันนับแต่วนั ถึงก�ำหนด
จ่าย นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเพิ่มแก่ลูกจ้างร้อยละ 15 ของเงินที่ค้าง
ช�ำระทุกระยะเจ็ดวัน” เพราะฉะนัน้ ค�ำสังของศาลแรงงานกลางในชัน้
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บังคับคดีที่สั่งค�ำร้องขอวางเงินของจ�ำเลยว่าจ�ำเลยต้องวางเงิน 750
บาทต่อเจ็ดวัน ส�ำหรับยอดเงิน 5,000 บาท และยอดช�ำระหนีต้ ามค�ำ
พิพากษานัน้ ชอบด้วยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ งการคุม้ ครอง
แรงงาน ข้อ 31 วรรคสองแล้ว หาใช่วางเงินเพิ่มร้อยละ 15 ของยอด
เงิน 5,000 บาททุกระยะเจ็ดวันเป็นเงิน 14 บาท 38 สตางค์ ตามที่
จ�ำเลยคิดค�ำนวณ และอุทธรณ์ขนึ้ มาไม่ เพราะไม่ชอบด้วยบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกล่าวมาแล้ว พิพากษายืน
บทสรุปส่งท้าย ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน มาตรา
9 วรรคสองนี้ ลูกจ้างจะมีสิทธิเรียกร้องเงินเพิ่มจากนายจ้างได้ ก็จะ
ต้องปรากฎว่านายจ้างจงใจไม่จ่ายค่าจ้างโดบปราศจากเหตุผลอัน
สมควร ซึ่งต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง และพฤติการณ์แห่งคดีว่า
นายจ้างทราบดีถึงหน้าที่ในการจ่ายค่าจ้างจ�ำนวนเงินแน่นอนที่ต้อง
จ่ายเป็นค่าจ้าง ก�ำหนดระยะเวลาในการจ่ายค่าจ้าง บุคคลทีจ่ ะได้รบั
ค่าจ้าง ทัง้ นายจ้างมีความพร้อมทีจ่ ะจ่ายค่าจ้างนัน้ ได้ แต่ไม่ยอมจ่าย
ค่าจ้างให้โดยไม่มีเหตุผลอันควร นายจ้างจึงต้องรับผิดที่จะต้องจ่าย
เงินเพิ่มในส่วนค่าจ้างที่ค้างจ่ายนี้ TPA
news

