เมื่อไม่ก�ำหนดอายุเกษียณ
นายจ้างต้องปฏิบัติเช่นไร
พรเทพ ทวีกาญจน์
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การ

ก�ำหนดอายุเกษียณในภาคเอกชนส่วนใหญ่แล้วนายจ้าง
ในธุรกิจขนาดย่อม และขนาดย่อยจะไม่มีการท�ำสัญญา
จ้าง และไม่มีก�ำหนดเวลาเกษียณจะให้ลูกจ้างท�ำงานต่อไปเรื่อยๆ
ถ้าใครท�ำไม่ไหวก็ลาออกไปเอง เพื่อเลี่ยงการจ่ายค่าชดเชยตาม
กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน ส�ำหรับบริษทั ทีก่ ำ� หนดอายุเกษียณไว้ ส่วน
ใหญ่จะเกษียณราวๆ 45 ถึง 55 ปี ขึน้ อยูก่ บั อาชีพ และสภาพงานทีท่ �ำ
เช่น งานที่ต้องใช้สายตา หรือท�ำงานในสภาพที่มีความร้อนสูงหรือ
สารเคมี เป็นไปตามอายุในการเกิดสิทธิประกันสังคมหลังจากส่งเงิน
สมทบประกันสังคมครบ 180 เดือนซึง่ เกิดสิทธิทจี่ ะได้รบั บ�ำนาญตาม
ระบบประกันสังคม สาเหตุประการส�ำคัญทีต่ อ้ งมาพูดถึงอายุเกษียณ
เพราะเหตุการที่แรงงานต้องหยุดท�ำงาน หากไม่มีการก�ำหนดอายุ
เกษียณไว้เป็นที่แน่นอน โดยเฉพาะกรณีที่ถูกเลิกจ้างที่ไม่ได้กระท�ำ
ความผิดที่ร้ายแรง และไม่ได้รับเงินชดเชยทั้งๆ ที่ตามกฎหมาย
พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก�ำหนดให้นายจ้างจะต้องจ่ายเงิน
ชดเชยตามที่กฎหมายก�ำหนด
รัฐบาลทีข่ จัดความคลุมเครือในเรือ่ งการเกษียณหรือเลิกจ้าง
และเพือ่ คุม้ ครองแรงงานลูกจ้างให้รดั กุมขึน้ โดยออกพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงานฉบับที่ 6 พ.ศ.2560 ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยมาตรา 6 ให้เพิม่ ประเด็นต่อไปนีเ้ ป็น
มาตรา 118/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 คือ
ประการแรก การเกษียณอายุตามที่นายจ้าง และลูกจ้างตกลงกัน
หรือตามทีน่ ายจ้างก�ำหนดไว้ให้ถอื ว่าเป็นการเลิกจ้าง ประการทีส่ อง

ในกรณีที่มิได้มีการตกลงหรือก�ำหนดการเกษียณอายุไว้หรือมีการ
ตกลงหรือก�ำหนดการเกษียณอายุไว้เกินกว่าหกสิบปีให้ลูกจ้างที่
มีอายุครบหกสิบปีขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้โดยให้
แสดงเจตนาต่อนายจ้าง และให้มีผลเมื่อครบสามสิบวันนับแต่วัน
แสดงเจตนา และให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่เกษียณ
อายุนั้น
กฎหมายฉบับนี้ได้รับการชื่นชมจากฝ่ายลูกจ้างว่าเป็นเรื่อง
ที่ดีเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีการก�ำหนดการเกษียณอายุท�ำให้
ลูกจ้างทีอ่ ายุมากขึน้ ไม่สามารถท�ำงานต่อไปได้ ต้องลาออกจากงาน
เอง และไม่ ไ ด้ รั บ เงิ น ค่ า ชดเชยตามกฎหมาย ส� ำ หรั บ นายจ้ า ง

July 2018 No. 259
●

13

บ้านทนาย

TPA news
บ้านทนาย

14

TPA news
บ้านทนาย

พระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองแรงงานฉบั บ ที่ 6 พ.ศ.2560 น่ า จะมี
ผลกระทบต่อนายจ้างธุรกิจขนาดย่อมและขนาดย่อยที่ไม่มีการ
ก�ำหนดเกษียณอายุของคนงาน และส่วนใหญ่ไม่จ่ายเงินชดเชยเมื่อ
คนงานออก เพราะไม่มีการตีความของการเลิกจ้างที่รัดกุม การที่คน
งานไม่มาท�ำงานหรือหยุดปฏิบตั หิ น้าทีเ่ องรวมทัง้ การลาออกเองถือว่า
ไม่ใช่ความรับผิดชอบของนายจ้างจึงไม่มีการจ่ายเงินชดเชย เมื่อ
กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ นายจ้างดังกล่าวมีทางเลือกอยู่ว่า
คนงานของตน มีก�ำหนดเกษียณอายุหรือไม่ และเมื่อไร เพราะการ
เกษียณอายุถอื ว่าเป็นการเลิกจ้างซึ่งนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย ถ้า
ไม่มีก�ำหนดเกษียณอายุไว้ก็ถือว่าคนงานนั้นๆ เกษียณอายุที่ 60 ปี
ดังนัน้ นายจ้างต้องจ้างต่อไปจนคนงานนัน้ อายุ 60 ปี จึงปลดเกษียณ
โดยนายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
ประเด็นเรือ่ งการเกษียณอายุถอื เป็นการเลิกจ้างนัน้ ศาลฎีกา
ได้เคยตีความ และได้วางแนวบรรทัดฐานไว้หลายคีด โดยศาลท่าน
น�ำบทบัญญัติมาตรา 118 วรรคสองของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 มาปรับใช้โดยถือว่าการทีน่ ายจ้างให้ลกู จ้างเษียณ
อายุนั้น เป็นการที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างท�ำงานต่อไป และไม่จ่าย
ค่าจ้างให้ถอื ว่าเป็นการเลิกจ้าง นายจ้างจึงมีหน้าทีต่ อ้ งจ่ายค่าชดเชย
จากการเลิกจ้างให้แก่ลูกจ้าง
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 4732/2548 ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน
ของโจทก์ในหัวข้อเรือ่ งการเกษียณอายุนนั้ เมือ่ พิจารณาประกอบกัน
จะเห็นได้ว่า โจทก์แยกลูกจ้างเป็น 2 ประเภท โดยลูกจ้างประเภทที่
2 โจทก์จะให้เกษียณเมื่ออายุครบ 60 ปี ซึ่งการจะให้ลูกจ้างเกษียณ
อายุไปหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั การพิจารณาของโจทก์ฝา่ ยเดียว ส่วนลูกจ้าง
ประเภทที่ 1 แม้อายุครบ 60 ปีแล้ว การจะให้ลูกจ้างเกษียณอายุไป
หรือไม่มิได้ขึ้นอยู่กับโจทก์ แต่ขึ้นอยู่กับลูกจ้าง ดังนั้น การที่โจทก์ซึ่ง
เป็นนายจ้างให้ลกู จ้างไม่วา่ ลูกจ้างประเภทที่ 1 หรือลูกจ้างประเภท
ที่ 2 เกษียณอายุ เป็นกรณีที่โจทก์ไม่ให้ลูกจ้างท�ำงานต่อไป และไม่
จ่ายค่าจ้างให้เนื่องจากการเกษียณอายุดังกล่าว จึงเป็นการเลิกจ้าง
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ตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 วรรคสอง และ
แม้จะเป็นกรณีที่ลูกจ้างประเภทที่ 1 ใช้สิทธิเกษียณอายุตนเองโดย
โจทก์มอบสิทธิดงั กล่าวให้ลกู จ้างประเภทที่ 1 เป็นผูพ้ จิ ารณาเองก็ยงั
เป็นเรื่องที่โจทก์เลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุเกษียณอายุนั่นเอง หาใช่
เป็นเรื่องลูกจ้างขอลาออกในกรณีปกติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท�ำงานของโจทก์ไม่ การที่ ส. ซึ่งเป็นลูกจ้างประเภทที่ 1 ซึ่งมีอายุ
63 ปีแล้ว ไม่มีความประสงค์จะท�ำงานให้โจทก์อีกต่อไป ขอใช้สิทธิ
เกษียณอายุตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน จึงเป็นกรณีที่โจทก์
เลิกจ้าง ส. เมือ่ ส. ท�ำงานติดต่อกันครบ 10 ปี ขึน้ ไป โจทก์จงึ ต้องจ่าย
ค่าชดเชยให้แก่ ส. ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน ตาม
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 (5) ค�ำสั่งของจ�ำเลย
ในฐานะพนักงานตรวจแรงงานที่ให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยส่วนที่ขาด
จ�ำนวน 545,000 บาท จึงเป็นค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
บทสรุปส่งท้าย การที่นายจ้างไม่ได้ก�ำหนดบทบัญญัติเรื่อง
การเกษียณอายุของลูกจ้างไว้ในข้อบังคับการท�ำงานก็ยงั มีหน้าทีต่ อ้ ง
จ่ายค่าชดเชยให้กบั ลูกจ้างเมือ่ ลูกจ้างครบเกษียณอายุอย่างไรก็ตาม
การที่กฎหมายไม่ได้ก�ำหนดเรื่องการเกษียณอายุ และการจ่าย
ค่าชดเชยไว้โดยตรง ท�ำให้เกิดความไม่ชดั เจนในการบังคับใช้กฎหมาย
ซึ่งลูกจ้างอาจต้องฟ้องร้องต่อศาลให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยเป็น
การเพิ่มภาระให้แก่ลูกจ้าง และนายจ้างบางคนอาจไม่ทราบถึงสิทธิ
ทางศาลที่ตนเองมีอยู่ด้วย การที่มีมาตรา 118/1 ได้ก�ำหนดไว้ชัดเจน
เช่นนี้ จึงเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องด�ำเนินการตามกฎหมาย
ก�ำหนดไว้ มิเช่นนั้นนายจ้างอาจต้องรับโทษทางอาญาต้องระวาง
โทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรือทัง้ จ�ำ
ทั้งปรับ ส่วนทางแพ่ง ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยผิดนัดช�ำระในการ
จ่ายค่าชดเชยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และถ้าจงใจผิดนัดโดย
ปราศจากเหตุผลอันสมควรจะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 15
ทุกๆ ระยะ 7 วัน TPA
news

