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ตาม
พัระราชบ่ญญ่ติิค์�มครองแรงงานี้ พั.ศ.2514 มาติรา 5 

ได�บ่ญญ่ติิคำาว่า “ค่าล่วงเวลา” หมายความว่า เงินี้ท้ั่�

นี้ายจ�างจ่ายให�แก่ล้กจ�างเป็นี้การติอบแทั่นี้ การทั่ำางานี้ล่วงเวลาในี้

ว่นี้ทั่างานี้ “ค่าทั่ำางานี้ในี้ว่นี้หย์ด” หมายความว่า เงินี้ทั่้�นี้ายจ�างจ่าย

ให�แก่ล้กจ�างเป็นี้การติอบแทั่นี้การทั่ำางานี้ในี้ว่นี้หย์ด “ค่าล่วงเวลาในี้

ว่นี้หย์ด” หมายความว่า เงินี้ท้ั่�นี้ายจ�างจ่ายให�แก่ล้กจ�าง เป็นี้การ

ติอบแทั่นี้การทั่ำางานี้ล่วงเวลาในี้ว่นี้หยด์ และได�บ่ญญติ่ิในี้การคิดค่า

ล่วงเวลาไว�ในี้ มาติรา 61 ว่าในี้กรณ์้ทั่้�นี้ายจ�างให�ล้กจ�างทั่ำางานี้ล่วง

เวลาในี้ว่นี้ทั่ำางานี้ให�นี้ายจ�าง จ่ายค่าล่วงเวลาให�แก่ล้กจ�างในี้อ่ติรา

ไม่นี้�อยกว่าหนี้้�งเทั่่าคร้�งขึ้องอ่ติราค่าจ�างติ่อช่�วโมงในี้ว่นี้ทั่ำางานี้ ติาม

จำานี้วนี้ช่�วโมงทั่้�ทั่ำาหร้อไม่นี้�อยกว่าหน้ี้�งเทั่่าคร้�งขึ้องอ่ติราค่าจ�างติ่อ

หน่ี้วยในี้วน่ี้ทั่ำางานี้ ติามจำานี้วนี้ผู้ลงานี้ทั่้�ทั่ำาได�สำาหรบ่ลก้จ�างซึ่้�งได�รบ่

ค่าจ�างติามผู้ลงานี้โดยคำานี้วณ์เป็นี้หนี้่วย และได�บ่ญญ่ติิติ่อไปในี้ 

มาติรา 61 ว่าในี้กรณ้์ท้ั่�นี้ายจ�างให�ล้กจ�างทั่ำางานี้ในี้ว่นี้หย์ดติาม

มาติรา 28 มาติรา 29 หร้อมาติรา 30 ให�นี้ายจ�างจ่ายค่าทั่ำางานี้ในี้ว่นี้

หย์ดให�แก่ล้กจ�างในี้อ่ติรา ด่งติ่อไปนี้้� 

(1) สำาหร่บล้กจ�างซึ่้�งม้สิทั่ธิุ์ได�ร่บค่าจ�างในี้ว่นี้หย์ด ให�จ่าย

เพัิ�มขึ้้�นี้จากค่าจ�าง อ้กไม่นี้�อยกว่าหนี้้�งเทั่่าขึ้องอ่ติราค่าจ�างต่ิอช่�วโมง

ในี้วน่ี้ทั่ำางานี้ติามจำานี้วนี้ช่�วโมงทั่้�ทั่ำาหรอ้ไม่นี้�อยกว่าหน้ี้�งเท่ั่าขึ้องอต่ิรา

ค่าจ�างต่ิอหน่ี้วยในี้ว่นี้ทั่ำางานี้ติามจำานี้วนี้ผู้ลงานี้ท้ั่�ทั่ำาได�สำาหร่บล้กจ�าง 

ซึ่้�งได�ร่บค่าจ�างติามผู้ลงานี้โดยคำานี้วณ์เป็นี้หนี้่วย  

(2) สำาหรบ่ลก้จ�างซึ่้�งไม่มส้ทิั่ธุ์ไิด�รบ่ค่าจ�างในี้วน่ี้หยด์ ให�จ่าย

ไม่นี้�อยกว่าสองเทั่่า ขึ้องอ่ติราค่าจ�างติ่อช่�วโมงในี้ว่นี้ทั่ำางานี้ติาม

จำานี้วนี้ช่�วโมงท้ั่�ทั่ำาหร้อไม่นี้�อยกว่าสองเท่ั่าขึ้องอ่ติราค่าจ�างต่ิอหน่ี้วย

พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

คิดชั่วโมงท�ำงำนล่วงเวลำและค่ำล่วงเวลำคิดชั่วโมงท�ำงำนล่วงเวลำและค่ำล่วงเวลำ

กันอย่ำงไรกันอย่ำงไร

ในี้ว่นี้ทั่ำางานี้ติามจำานี้วนี้ผู้ลงานี้ทั่้�ทั่ำาได�  สำาหร่บล้กจ�างซึ่้�งได�ร่บค่า

จ�างติามผู้ลงานี้โดยคำานี้วณ์เป็นี้หนี้่วย และมาติรา 63 ในี้กรณ้์ทั่้�

นี้ายจ�างให�ลก้จ�างทั่ำางานี้ล่วงเวลาในี้วน่ี้หยด์ ให�นี้ายจ�างจ่าย ค่าล่วง

เวลาในี้ว่นี้หย์ดให�แก่ล้กจ�างในี้อต่ิราไม่นี้�อยกว่าสามเท่ั่าขึ้องอ่ติราค่า

จ�างติ่อช่�วโมงในี้ว่นี้ทั่ำางานี้ ติามจำานี้วนี้ช่�วโมง หร้อไม่นี้�อยกว่าสาม

เท่ั่าขึ้องอ่ติราค่าจ�างต่ิอหน่ี้วยในี้วน่ี้ทั่ำางานี้ติามจำานี้วนี้ผู้ลงานี้ทั่้�ทั่ำาได�

สำาหร่บล้กจ�าง ซึ่้�งได�ร่บค่าจ�างติามผู้ลงานี้โดยคำานี้วณ์เป็นี้หนี้่วย

คำาถามมว่้าจะจด่การอย่างไร หากบรษิท่ั่แบ่งเวลาทั่ำางานี้ขึ้อง

พันี้่กงานี้สายการผู้ลิติออกเป็นี้ 2 กะ ค้อ กะกลางว่นี้ เวลา 08.00 นี้. 

ถง้ 17.10 นี้. และกะกลางค้นี้เวลา 20.00 นี้. ถ้ง 05.10 นี้. โดยกำาหนี้ด

ว่นี้ทั่ำางานี้ค้อ ว่นี้จ่นี้ทั่ร์ถ้งว่นี้เสาร์ และกำาหนี้ดให�ว่นี้อาทั่ิติย์ และว่นี้

เสาร์เว�นี้เสาร์เป็นี้ว่นี้หย์ดประจำาสป่ดาห์ โดยม้ขึ้�อเทั่จ็จรงิปรากฏดง่นี้้�

ว่า

กรณีแรก บริษ่ทั่ให�พันี้่กงานี้กะกลางค้นี้ทั่ำางานี้ในี้ว่นี้ศ์กร์  

(ว่นี้ทั่ำางานี้ปกติิ) เริ�มติ่�งแติ่เวลา 20.00 นี้. ถ้ง 05.10 นี้. ขึ้องว่นี้ถ่ดไป

ซึ่้�งเป็นี้วน่ี้เสาร์ (ว่นี้หย์ดประจำาสป่ดาห์) และทั่ำางานี้ล่วงเวลา โดยเริ�ม

ต่ิ�งแต่ิเวลา 05.30 นี้. ถ้ง 08.00 นี้. ขึ้องว่นี้เสาร์ ในี้กรณ้์เห็นี้ว่าเนี้้�องจาก

การทั่ำางานี้กะกลางค้นี้ม้เวลาเริ�มงานี้ค้อ เวลา 20.00 นี้ ถ้ง 05.10 นี้. 

ขึ้องว่นี้ถ่ดไป และในี้กรณ์้ทั่้�บริษ่ทั่ฯ ไม่ได�กำาหนี้ดเวลาเริ�มติ�นี้ขึ้องว่นี้

หย์ดประจำาส่ปดาห์ไว� จึงถ่อว่าการนับวันของพนักงานกะกลางค่์น 

เริ�มนับติัง้แต่ิเวลาเริ�มต้ินท�างานของพนักงานกะกลางค่์นเป็นชัิ�วโมง
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เป็นการท�างานล่วงเวลาในวันหยุดของวันเสาร์ บริษ่ทั่ติ�องจ่ายค่า

ล่วงเวลาในี้ว่นี้หย์ด

กรณทีี�สี� พัน่ี้กงานี้กะกลางค้นี้เขึ้�ามาทั่ำางานี้ในี้ว่นี้จน่ี้ทั่ร์ เวลา 

20.00 นี้. ถ้ง 05.10 นี้. ขึ้องว่นี้อ่งคารถ้อเป็นี้การทั่ำางานี้ในี้ช่วงเวลา

ทั่างานี้ปกติขิึ้องวน่ี้ทั่ำางานี้ และหากบรษิท่ั่ให�พันี้ก่งานี้กะกลางคน้ี้มา

ทั่ำางานี้ในี้เวลา 05.30 นี้. ถ้ง 08.00 นี้. ขึ้องว่นี้อ่งคารเป็นี้การทั่ำางานี้

ล่วงเวลาในี้ว่นี้ทั่ำางานี้ขึ้องว่นี้จ่นี้ทั่ร์ บริษ่ทั่ติ�องจ่ายค่าล่วงเวลาในี้ว่นี้

ทั่ำางานี้ให�แก่พัน่ี้กงานี้ ส่วนี้กรณ้์ทั่้�บริษ่ทั่ให�พันี้่กงานี้กะกลางค้นี้เขึ้�า

มาทั่ำางานี้ก่อนี้เวลา 20.00 นี้. ขึ้องค้นี้ว่นี้จ่นี้ทั่ร์ จะถ่อว่าเป็นการ

ท�างานล่วงเวลาในวันหยุดเน่�องจากอยู่ในชิ่วงเวลาของวันอาทิติย์ 

ซึ�งเป็นวนัหยุดประจ�าสปัดาห์ บรษ่ิทั่ติ�องจ่ายค่าล่วงเวลาในี้วน่ี้หยด์

ไม่นี้�อยกว่า 3 เท่ั่าขึ้องอต่ิราค่าจ�างต่ิอช่�วโมงในี้วน่ี้ทั่ำางานี้ติามจำานี้วนี้

ช่�วโมงทั่้�ทั่ำา 

บทสรปุส่งท้าย การคำานี้วณ์ค่าทั่ำางานี้ล่วงเวลาในี้วน่ี้ทั่ำางานี้

ปกติิท่ั่�งล้กจ�างรายว่นี้ และรายเด้อนี้ม้สิทั่ธุ์ิได�ร่บค่าทั่ำางานี้ล่วงเวลา

ไม่นี้�อยกว่าหนี้้�งเทั่่าคร้�งขึ้องอ่ติราค่าจ�างติ่อช่�วโมงในี้ว่นี้ทั่ำางานี้ติาม

จำานี้วนี้ช่�วโมงท้ั่�ทั่ำาหร้อไม่นี้�อยกว่าหน้ี้�งเทั่่าคร้�งขึ้องอ่ติราค่าจ�างติ่อ

หนี้่วยในี้ว่นี้ทั่ำางานี้ติามจำานี้วนี้ผู้ลงานี้ทั่้�ทั่ำาได� ส่วนี้ค่าจ�างในี้ว่นี้หย์ด

หากเป็นี้พันี้่กงานี้รายว่นี้จะได�ร่บค่าจ�างในี้อ่ติราไม่นี้�อยกว่าสองเทั่่า

ขึ้องอ่ติราค่าจ�างต่ิอช่�วโมงในี้วน่ี้ทั่ำางานี้ติามจำานี้วนี้ช่�วโมงทั่้�ทั่ำาได� หาก

เป็นี้รายเด้อนี้จะได�ร่บค่าจ�างในี้อ่ติราไม่นี้�อยกว่าหนี้้�งเทั่่าขึ้องอ่ติรา

ค่าจ�างติ่อช่�วโมงในี้ว่นี้ทั่ำางานี้ติามจำานี้วนี้ช่�วโมงทั่้�ทั่ำา สำาหร่บค่าล่วง

เวลาในี้ว่นี้หย์ดทั่่�งพัน่ี้กงานี้รายว่นี้ และรายเด้อนี้จะได�ร่บค่าจ�างในี้

อ่ติราไม่นี้�อยกว่าสามเทั่่าขึ้องค่าจ�างติ่อช่�วโมงในี้ว่นี้ทั่ำางานี้ติาม

ช่�วโมงทั่้�ทั่ำา ด่งนี้่�นี้ ผู้้�ประกอบการทั่่�งหลายควรทั่้�จะทั่ำาความเขึ้�าใจในี้

วิธุ้์คิดคำานี้วณ์เสย้ให�ถก้ติ�อง มฉิะน่ี้�นี้จะเป็นี้การกระทั่ำาทั่้�ฝ่�าฝื่นี้ได�  ซึ่้�ง

จะม้บทั่ลงโทั่ษอย้่ในี้ติามมาติรา 144 จำาค์กไม่กินี้หกเด้อนี้หร้อปร่บ

ไม่เกินี้หนี้้�งแสนี้บาทั่ หร้อทั่่�งจำาทั่่�งปร่บ

                                                                                             

                                                                                                                                                          

แรก และนับไปจนค์รบ 24 ชิั�วโมง ถ่อเป็นหนึ�งวัน ค์่อ เวลา 20.00 

น. ถึง 20.00 น. ของวันถัดไป (เทั่้ยบเค้ยงหนี้่งส้อติอบขึ้�อหาร้อกอง

นี้ิติิการ ทั่้� 0504/01260 ว่นี้ท้ั่� 11 สิงหาคม 2554)   หากบริษ่ทั่ให�

พันี้่กงานี้กะกลางค้นี้ทั่ำางานี้ในี้ค้นี้ว่นี้ศ์กร์เวลา 20.00 นี้. ถ้ง 05.10 

นี้. ขึ้องวน่ี้เสาร์ และให�พัน่ี้กงานี้กะกลางค้นี้ทั่ำางานี้ล่วงเวลา เริ�มติ่�งแต่ิ

เวลา 05.30 นี้. ถ้ง 08.00 นี้.ขึ้องว่นี้เสาร์ การทั่้�พันี้่กงานี้กะกลางค้นี้

ทั่ำางานี้เวลา 05.30 นี้. ถ้ง 08.00 นี้. ขึ้องว่นี้เสาร์ ถ่อว่าเป็นการทา

งานล่วงเวลาในวันท�างานปกติิ บริษ่ทั่ฯ ติ�องจ่ายค่าทั่างานี้ล่วงเวลา

ในี้อ่ติราไม่นี้�อยกว่า 1.5 เทั่่าขึ้องอ่ติราค่าจ�างติ่อช่�วโมงในี้ว่นี้ทั่ำางานี้

ปกติิ และหากพันี้่กงานี้กะกลางค้นี้เขึ้�าทั่ำางานี้ก่อนี้เวลา 20.00 นี้. 

ขึ้องวน่ี้ศก์ร์ ถอ่ว่าเป็นการท�างานล่วงเวลาในวนัท�างานปกติขิองวนั

พฤหสับด ีบรษิท่ั่ติ�องจ่ายค่าทั่ำางานี้ล่วงเวลาในี้อต่ิราไม่นี้�อยกว่า 1.5 

เทั่่าขึ้องอ่ติราค่าจ�างติ่อช่�วโมงในี้ว่นี้ทั่ำางานี้ปกติิ         

กรณทีี�สอง บรษิท่ั่ให�พัน่ี้กงานี้กะกลางคน้ี้เขึ้�ามาทั่ำางานี้ในี้วน่ี้

เสาร์ (ว่นี้หย์ดประจาส่ปดาห์) ในี้เวลา 20.00 นี้. ถ้ง 05.10 นี้. ขึ้องว่นี้

อาทั่ติิย์ ถอ่เป็นการท�างานในวนัหยุด ถ�าเป็นี้ล้กจ�างท้ั่�มสิ้ทั่ธุ์ไิด�ร่บค่า

จ�างในี้ว่นี้หย์ดติ�องจ่ายค่าจ�างในี้ว่นี้หย์ดเพิั�มข้ึ้�นี้จากค่าจ�างอ้กไม่นี้�อย

กว่า 1 เทั่่าขึ้องอ่ติราค่าจ�างติ่อช่�วโมงท้ั่�ทั่ำา และถ�าเป็นี้ล้กจ�างท้ั่�ไม่ม้

สิทั่ธุ์ิได�ร่บค่าจ�างในี้ว่นี้หย์ด บริษ่ทั่ติ�องจ่ายค่าจ�างในี้ว่นี้หย์ดไม่นี้�อย

กว่า 2 เทั่่าขึ้องอ่ติราค่าจ�างติ่อช่�วโมงทั่้�ทั่ำา หากให�พันี้่กงานี้กะกลาง

ค้นี้ทั่ำางานี้ในี้เวลา 05.30 นี้. ถ้ง 08.00 นี้. ขึ้องว่นี้อาทั่ิติย์ ถ่อได้ว่า

เป็นการท�างานล่วงเวลาในวันหยุดของวันเสาร ์ บริษ่ทั่ติ�องจ่ายค่า

ล่วงเวลาในี้ว่นี้หย์ดให�แก่ พันี้่กงานี้ในี้อ่ติราไม่นี้�อยกว่า 3 เทั่่าขึ้อง

อ่ติราค่าจ�างติ่อช่�วโมงในี้ว่นี้ทั่ำางานี้ติามช่�วโมงท้ั่�ทั่ำา นี้อกจากน้ี้�หาก

พันี้่กงานี้กะกลางค้นี้ เขึ้�ามาทั่ำางานี้ก่อนี้เวลา 20.00 นี้. ขึ้องว่นี้เสาร์ 

เห็นว่าชิ่วงเวลาก่อน 20.00 น. ของวันเสาร์อยู่ในชิ่วงเวลาของวัน

ศุกร์ ซึ�งเป็นวันท�างานปกติิของพนักงานกกลางค์่น เม้�อพันี้่กงานี้กะ

กลางค้นี้เขึ้�ามาทั่ำางานี้ก่อนี้เวลา 

  กรณทีี�สาม บรษิท่ั่ให�พัน่ี้กงานี้กะกลางคน้ี้เขึ้�ามาทั่ำางานี้

ในี้ว่นี้อาทั่ิติย์ (ว่นี้หย์ดประจำาส่ปดาห์) ในี้เวลา 20.00 นี้. ถ้ง 05.10 นี้. 

ขึ้องว่นี้จ่นี้ทั่ร์ เห็นี้ว่า เม้�อการน่ี้บว่นี้ขึ้องพัน่ี้กงานี้กะกลางค้นี้เริ�มนี้่บ

ติ่�งแต่ิเวลาเริ�มติ�นี้ทั่ำางานี้ขึ้องพันี้ก่งานี้กะกลางค้นี้เป็นี้ช่�วโมงแรก และ

นี้่บไปจนี้ครบ 24 ช่�วโมง จ้งถ้อเป็นี้หนี้้�งว่นี้ ค้อ เวลา 20.00 นี้. ถ้ง 

20.00 นี้. ขึ้องว่นี้ถ่ดไป ด่งนี้่�นี้ เม้�อพันี้่กงานี้กะกลางค้นี้เขึ้�ามาทั่างานี้

ในี้วน่ี้อาทิั่ติย์ ติ่�งแต่ิเวลา 20.00 นี้. จนี้ถ้งเวลา 05.10 นี้. ขึ้องวน่ี้จน่ี้ทั่ร์ 

ยังค์งอยู่ในชิ่วงเวลาของวันหยุดของพนักงานกะกลางค่์น บริษัทฯ 

จึงติ้องจ่ายค์่าท�างานในวันหยุดให้แก่พนักงาน กรณ้์ทั่้�บริษ่ทั่ให�

พันี้่กงานี้กะกลางค้นี้ทั่ำางานี้ในี้ช่วงเวลาติ่�งแติ่ 05.30 นี้. ถ้ง 08.00 นี้. 

ขึ้องว่นี้จ่นี้ทั่ร์ ถ่อว่าเป็นการท�างานล่วงเวลาในวันหยุดของวัน

อาทิติย์ บรษิท่ั่ฯ ติ�องจ่ายค่าล่วงเวลาในี้วน่ี้หย์ด ในี้ส่วนี้ขึ้องพันี้ก่งานี้

กะกลางค้นี้ทั่้�เขึ้�ามาทั่ำางานี้ก่อนี้เวลา 20.00 นี้. ขึ้องว่นี้อาทั่ิติย์ ถ่อ TPA
news


