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การ
หักเงินสี่อย่ำงตำมมำตรำ 76 ของพระรำชบัญญัติ

คุ ้มครองแรงงำน พ.ศ.2541 นั้น มีเจตนำรมณ์เพื่อ

คุ้มครองลูกจ้ำงไม่ให้รับควำมเดือดร้อนเพรำะถูกหักค่ำจ้ำง อันจะ

ท�ำให้รำยได้จำกกำรท�ำงำนลดลง และลูกจ้ำงอำจหมดก�ำลังใจใน

กำรท�ำงำนท่ีไม่ได้รับเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยนำยจ้ำงจะหักได้

เฉพำะเข้ำข้อยกเว้นเท่ำนั้น ดังที่บัญญัติไว้ว่ำ “ห้ำมมิให้นำยจ้ำงหัก

ค่ำจ้ำง ค่ำล่วงเวลำ ค่ำท�ำงำนในวันหยุด และค่ำล่วงเวลำในวันหยุด 

เว้นแต่เป็นกำรหักเพื่อ (1) ช�ำระภำษีเงินได้ตำมจ�ำนวนที่ลูกจ้ำงต้อง

จ่ำยหรือช�ำระเงินอื่นตำมที่มีกฎหมำยบัญญัติไว้ (2) ช�ำระค่ำบ�ำรุง

สหภำพแรงงำนตำมข้อบังคับของสหภำพแรงงำน (3) ช�ำระหนี้สิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์

ออมทรัพย์ หรือหน้ีท่ีเป็นไปเพื่อสวัสดิกำรที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้ำง

ฝ่ำยเดียว โดยได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำจำกลูกจ้ำง (4) เป็นเงิน

ประกันตำมมำตรำ 10 หรือชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่นำยจ้ำงซึ่งลูกจ้ำง

ได้กระท�ำโดยจงใจหรอืประมำทเลนิเล่ออย่ำงร้ำยแรง โดยได้รบัควำม

ยินยอมจำกลูกจ้ำง (5) เป็นเงินสะสมตำมข้อตกลงเก่ียวกับกองทุน

เงินสะสม กำรหักตำม (2) (3) (4) และ (5) ในแต่ละกรณีห้ำมมิให้หัก

เกนิร้อยละสบิ และจะหกัรวมกนัได้ไม่เกนิหนึง่ในห้ำของเงนิทีลู่กจ้ำง

มีสิทธิได้รับตำมก�ำหนดเวลำกำรจ่ำยตำมมำตรำ 70 เว้นแต่ได้รับ

ควำมยินยอมจำกลูกจ้ำง 

ตำมบทบัญญัติดังกล่ำว กำรจะให้นำยจ้ำงหักเงินลูกจ้ำงได้

นั้น นำยจ้ำงจะต้องด�ำเนินกำรเรื่องหนึ่งเสียก่อน จึงจะมีอ�ำนำจใน

กำรหักเงินค่ำตอบแทนของลูกจ้ำงเพื่อช�ำหนี้ตำมลำดับที่ 2 ถึง 4 ได้

นำยจ้ำงต้องจัดท�าเป็นหนงัสอื และให้ลกูจ้างลงลายมอืชือ่ให้ความ

พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

หักเงินค่าจ้างเพราะเหตุลูกจ้างขาดงาน

ได้หรือไม่ส่งมอบทรัพย์สินคืนได้หรือไม่

ยนิยอมหรอืมข้ีอตกลงกนัไว้ให้ชดัเจนเป็นการเฉพาะเสยีก่อน หำก

นำยจ้ำงไม่ด�ำเนินกำรให้ครบถ้วน หรือนำยจ้ำงหักเงินค่ำตอบแทน

ลกูจ้ำงผดิไปจำกทีก่ฎหมำยก�ำหนด เช่น หกัเพือ่ช�ำระหนีธ้นำคำร หกั

เพื่อช�ำระหนี้บุคคลภำยนอกที่กฎหมำยมิได้ก�ำหนด นำยจ้ำงย่อมมี

ควำมผดิตำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำน มำตรำ 144  ต้องโทษ 

จ�ำคกุไม่เกนิหกเดอืน ปรบัไม่เกนิหนึง่แสนบำท หรอืทัง้จ�ำทัง้ปรบั นัน้

หมำยควำมว่ำ ถ้านายจ้างเป็นนติบิคุคล นติบิคุคลอาจถกูโทษปรบั 

ส่วนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรอืผูว่้าการรฐัวสิาหกจิกอ็าจต้องรบัผดิ

ในฐานสมคบกนัเป็นตวัการร่วมกระท�าความผดิตามพระราชบญัญัติ

คุ้มครองแรงงานด้วย  

ปัญหำที่ว่ำพบกันอยู่เป็นประจ�ำ 2 เรื่องว่ำหักได้ เรื่องแรก 

เรือ่งทีล่กูจ้างขาดงานมาหกัค่าจ้างของลกูจ้างได้หรอืไม่ กบัเรือ่งทีส่อง 

ลูกจ้างหยุดงาน (ลาออก) และไม่ส่งมอบเอกสาร และทรัพย์สินคืน 
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ค่ำจ้ำงรำยวันมำนั้น ศำลฎีกำไม่เห็นพ้องด้วย ในส่วนที่ศำลแรงงำน

กลำงพิพำกษำให้จ�ำเลยช�ำระดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปีของค่ำ

จ้ำงที่หักไว้นั้นเห็นว่ำจ�ำเลยมีหน้ำที่ช�ำระค่ำจ้ำงให้แก่โจทก์ที่ 3 ที่ 5 

ถึงที่ 8 และที่ 10 แต่จ�ำเลยกลับอ้ำงเหตุขำดงำนมำหักค่ำจ้ำง อัน

เป็นกำรไม่ชอบด้วยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ.2541 

มำตรำ 9 วรรคหนึ่ง ซึ่งโจทก์ดังกล่ำวมีค�ำขอท้ำยฟ้องเรียกดอกเบี้ย

อัตรำดังกล่ำวนับแต่วันฟ้องดังนี้ แม้ศำลแรงงำนกลำงจะพิพำกษำ

ให้จ�ำเลยจ่ำยค่ำดอกเบี้ยส�ำหรับค่ำจ้ำงที่หักไว้ในอัตรำร้อยละ 7.5 

ต่อปี และไม่มีคู่ควำมฝ่ำยใดอุทธรณ์ก็ตำม แต่เพื่อควำมเป็นธรรม 

ศำลฎกีำเหน็สมควรให้จ�ำเลยเสยีดอกเบีย้ในค่ำจ้ำงทีห่กัอตัรำร้อยละ 

15 ต่อปีนับแต่วันฟ้อง ทั้งนี้ตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลแรงงำน

และวิธีพิจำรณำคดีแรงงำน พ.ศ. 2522 มำตรำ 52

เทียบเคียงค�าพิพากษาฎีกาท่ี 8057/2560 พระรำชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงำน พ.ศ.2541 มำตรำ 76 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่ำ “ห้ำม

มใิห้นำยจ้ำงหกัค่ำจ้ำง...เว้นแต่ เป็นกำรหกัเพือ่ (1) ช�ำระภำษเีงนิได้

ตำมจ�ำนวนที่ลูกจ้ำงต้องจ่ำยหรือช�ำระเงินอื่นตำมำที่มีกฎหมำย

บัญญัติไว้ (4) เป็นเงินประกันตำมมำตรำ 10 หรือชดใช้ค่ำเสียหำย

ให้แก่นำยจ้ำงซึง่ลกูจ้ำงได้กระท�ำโดยจงใจหรอืประมำทเลนิเล่ออย่ำง

ร้ำยแรง โดยได้รับควำมยินยอมจำกลูกจ้ำง หำกนำยจ้ำงฝ่ำฝืนหรือ

ไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 144 บัญญัติให้นำยจ้ำงต้องระวำงโทษจ�ำคุก

ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ 

ดังนั้น บทบัญญัติมำตรำ 76 วรรคหนึ่งจึงเป็นกฎหมำยอันเกี่ยวกับ

ควำมสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชำชน นำยจ้ำงจึงต้อง

ห้ำมหักค่ำตอบแทนในกำรท�ำงำน ซึ่งหมำยถึงค่ำจ้ำง ค่ำล่วงเวลำ 

ค่ำท�ำงำนในวันหยุด และค่ำล่วงเวลำในวันหยุด ยกเว้นแต่จะเข้ำ 

ข้อยกเว้นให้หักได้ตำมมำตรำ 76 วรรคหนึ่ง ที่จ�ำเลยอ้ำงว่ำโจทก์ 

หยุดงำน และไม่ส่งมอบเอกสำร และทรัพย์สินคืนจ�ำเลยนั้น ไม่เข้ำ 

ข้อยกเว้นตำมมำตรำ 76 วรรคหนึ่ง ที่ให้จ�ำเลยหักค่ำจ้ำงโจทก์ได้ 

จ�ำเลยจึงหักค่ำจ้ำงโจทก์ไม่ได้ จ�ำเลยย่อมไม่มีสิทธิยึดหน่วงค่ำจ้ำง

ของโจทก์ได้

บทสรุปส่งท้าย กำรห้ำมหักเงินสี่อย่ำงซึ่งเป็นค่ำจ้ำงหรือ 

ค่ำตอบแทนในกำรท�ำงำน เป็นกำรคุ้มครองลูกจ้ำงไม่ไห้รับควำม

เดือดร้อน เพรำะถูกหักค่ำจ้ำงอันจะท�ำให้รำยได้จำกกำรท�ำงำนลด

ลง และลูกจ้ำงอำจหมดก�ำลังใจในกำรท�ำงำนที่ไม่ได้รับเงินเต็มเม็ด

เตม็หน่วย โดยนำยจะหกัค่ำจ้ำงได้เฉพำะเข้ำข้อยกเว้นตำมทีบ่ญัญตัิ

ไว้ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น กรณีที่ลูกจ้ำงขำดงำน หรือกำรลูกจ้ำงออก

จำกงำน ไม่ส่งมอบเอกสำรหรอืทรพัย์สนิให้นำยจ้ำง จะน�ำมำเป็นเหตุ

ในกำรหักค่ำจ้ำงหรือค่ำคอมมิชชั่นที่ลูกจ้ำงไม่ได้รับ 

จะหกัเงนิค่าจ้างได้หรอืไม่ ศำลฎีกำได้วนิิจฉัยเรือ่งน้ีไว้ว่ำ กำรหกัค่ำ

จ้ำงเนื่องจำกกำรขำดงำนกับกรณีหยุดงำนและไม่ส่งมอบเอกสำร 

ทรัพย์สิน ไม่เข้ำข้อยกเว้นตำมบทบัญญัติของกฎหมำย นำยจ้ำงจึง

ไม่มีสิทธิหักค่ำจ้ำง

เทียบเคียงค�าพิพากษาฎีกาที่ 14541-14551/2557 นำยจ้ำง

จะหักค่ำจ้ำงได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตำมข้อยกเว้นในพระรำชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงำน พ.ศ.2541 มำตรำ 76 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่ำ “ห้ำม

มใิห้นำยจ้ำงหกัค่ำจ้ำง...เว้นแต่ เป็นกำรหกัเพือ่ (1) ช�ำระภำษเีงนิได้

ตำมจ�ำนวนท่ีลูกจ้ำงต้องจ่ำยหรือช�ำระเงินอื่นตำมที่มีกฎหมำย

บัญญัติไว้ (2) ช�ำระค่ำบ�ำรุงสหภำพแรงงำนตำมข้อบังคับของ

สหภำพแรงงำน (3) ช�ำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์อื่นที่

มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือหนี้ที่เป็นไปเพื่อ

สวสัดกิำรทีเ่ป็นประโยชน์แก่ลกูจ้ำงฝ่ำยเดยีว โดยได้รบัควำมยนิยอม

ล่วงหน้ำจำกลูกจ้ำง (4) เป็นเงินประกันตำมมำตรำ 10 หรือชดใช้ 

ค่ำเสียหำยให้แก่นำยจ้ำง ซึ่งลูกจ้ำงได้กระท�ำโดยจงใจหรือประมำท

เลนิเล่ออย่ำงร้ำยแรง โดยได้รบัควำมยนิยอมจำกลกูจ้ำง (5) เป็นเงนิ

สะสมตำมข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม...” กำรท่ีกฎระเบียบ 

ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท�ำงำนของจ�ำเลย และตำรำงแนบท้ำยก�ำหนดว่ำ 

ขำดงำนหัก 2 เท่ำ และจ�ำเลยซึ่งเป็นนำยจ้ำงหักค่ำจ้ำงของโจทก์ที่ 3 

ที่ 5 ถึงที่ 8 และที่ 10 เป็น 2 เท่ำของค่ำจ้ำงรำยวันที่โจทก์ดังกล่ำว 

ได้รบัในอัตรำวนัละ 350 บำท โดยหกัค่ำจ้ำงโจทก์ที ่3 ซึง่ขำดงำน 21 

วัน จ�ำนวน 1,400 บำท โจทก์ที่ 5 ซึ่งขำดงำน 1 วัน จ�ำนวน 700 บำท 

โจทก์ที่ 6 ซึ่งขำดงำน 4 วัน จ�ำนวน 2,800 บำท โจทก์ที่ 7 ซึ่งขำดงำน 

4 วัน จ�ำนวน 2,800 บำท โจทก์ที่ 8 ซึ่งขำดงำน 2 วัน จ�ำนวน 1,400 

บำท และโจทก์ที่ 10 ซึ่งขำดงำน 63 วัน จ�ำนวน 44,100 บำท เช่นนี้ 

เป็นกรณีที่จ�าเลยหักค่าจ้างเนื่องจากการขาดงาน ซ่ึงไม่เข้าข้อ

ยกเว้นตามบทกฎหมายดังกล่าว จ�าเลยไม่มีสิทธิหักค่าจ้างจ�านวน

ดังกล่าว เมื่อหักไว้แล้วจ�าเลย จึงต้องคืนค่าจ้างจ�านวนที่หักไป 

ดังกล่าวแก่โจทก์ที่ 3 ที่ 5 ถึงที่ 8 และที่ 10 ที่ศำลแรงงำนกลำง

พิพำกษำว่ำเป็นโทษปรับกรณีขำดงำน และให้ปรับ 1.5 เท่ำของ 
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