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จ้าก
สถานการณ์ปัจำจำ่บันการแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรน่า 

สายพันธ์ให้ม่ 2019” ห้รือเร่ยกว่า Covid-19 ที่่�แพร่ 

ระบาดห้นักในประเที่ศจำ่น และอ่กห้ลายประเที่ศทัี่�วโลก รวมถ้ง 

ประเที่ศไที่ยเราด�วย แต่ละสถานที่่�ไม่ว่าจำะเป็นส่วนราชื้การห้รือภัาค

เอกชื้น ได�ม่มาตรการในการป้องกันเพื�อมิให้�คนของตนเองได�รับเชื้ื�อ

จำากการแพร่ระบาดห้รอืเป็นพาห้นะในการนำาโรคไปยังผู้้�อื�น แนวโน�ม 

ของโรคห้ากระบาดไปมากกว่าน่� ผู้้�ติดเชื้ื�อเพิ�มมากข้�นเรื�อยๆ รัฐอาจำ

จำะต�องประกาศภัาวะฉ่กเฉินข้�นได� แม�ยังไม่เกิดแต่นายจำ�างต�องคิด 

เตร่ยมตัวไว�บ�าง แผู้นการต่างๆ มาตรการต่างๆ ต�องคิดเผู้ื�อห้าก 

Covid-19 ไม่สามารถควบค่มได�ที่ำาให้�นายจำ�างต�องห้ย่ดกิจำการ 

ปัญห้าว่านายจำ�างต�องจำ่ายค่าจำ�างกันอย่างไร  

การห้ย่ดกิจำการชื้ั�วคราว ตามกฎห้มายค่�มครองแรงงานให้� 

สิที่ธินายจำ�างที่่�จำะขอห้ย่ดกิจำการชื้ั�วคราวเป็นบางส่วนห้รือที่ั�งห้มดได� 

ตามมาตรา 75 ท่ี่�บัญญติัไว�ว่า “ในกรัณี์ที�นายจ้ัางมีความจัำาเป็้นโดย 

เหตุหนึ�งเหตุใดที�สำาคัญอันมีผู้ลกรัะทบ้ต่อการัป้รัะกอบ้กิจัการัของ

นายจั้าง จันทำาให้นายจั้างไม่สามารัถป้รัะกอบ้กิจัการัได้ตามป้กติ  

ซึ่ึ �งมิใชื้่เหตุสุดวิสัยต้องหยุดกิจัการัทั�งหมดหรั้อบ้างส่วนเป้็น 

การัชื้ั�วครัาว ให้นายจั้างจั่ายเงินให้แก่ล้กจั้างไม่น้อยกว่ารั้อยละ 

เจั็ดสิบ้ห้าของค่าจั้างในวันทำางานที�ล้กจั้างได้รัับ้ก่อนนายจั้างหยุด 

กิจัการัตลอด รัะยะเวลาที�นายจั้างไม่ได้ให้ล้กจั้างทำางาน”     

นายจำ�างอาจำใชื้�มาตรการห้ย่ดกิจำการชื้ั�วคราวตามมาตรา 

75 น่�ก็ได� แต่มาตราน่�การห้ย่ดกิจำการชื้ั�วคราวม่ 2 อย่าง คือ ห้ย่ด 

แล�วจำ่ายเงินร�อยละ 75 ของค่าจำ�าง กับห้ย่ดแล�วไม่ต�องจำ่ายเลย 

พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

เมื่่อเกิิดวิิกิฤติิ เมื่่อเกิิดวิิกิฤติิ 

จะจ่ายค่่าจ้างกิันอย่างไรจะจ่ายค่่าจ้างกิันอย่างไร

การห้ย่ดกิจำการชื้ั�วคราวนั�น กฎห้มายกำาห้นดว่ากรณ่ที่่�นายจำ�าง 

“ม่ เห้ต่จำำาเป็น” ต�องห้ย่ดกิจำการชื้ั�วคราวที่่�ไม่ใชื้่ “เห้ต่ส่ดวิสัย” ที่ำาให้� 

นายจำ�างไม่สามารถประกอบกิจำการได�ตามปกติให้�นายจำ�างต�อง 

จำ่ายเงินแก่ล้กจำ�างไม่น�อยกว่าร�อยละ 75 ของค่าจำ�างในวันที่ำางาน 

ก่อนห้ย่ดกิจำการ ชื้ั�วคราว แต่ถ�าเป็นเห้ต่ส่ดวิสัยนายจำ�างไม่ต�อง 

จำ่ายเงินร�อยละ 75 ของ ค่าจำ�างในวันที่ำางานก่อนห้ย่ดกิจำการชื้ั�วคราว 

ปัญห้าว่า “เห้ต่ส่ดวิสัย” คืออะไร และการห้ย่ดกิจำการชัื้�วคราว 

เพราะการแพร่ระบาดของเชืื้�อ Covid-19จำะต�องจำ่ายเง ินแก่ 

ล้กจำ�างห้รือไม่ ต�องพิจำารณาว่า “เห้ต่ส่ดวิสัย” คืออะไรความห้มาย 

ม่แค่ไห้น 

คำาว่าเห้ต่ส่ดวิสัย ตามประมวลกฎห้มายแพ่งและพาณิชื้ย์ 

มาตรา 8 บัญญัติว่า “เห้ต่ส่ดวิสัย” ห้มายความว่า เห้ต่ใดๆ อันจำะ 

เกิดข้�นจำะให้�ผู้ลพิบัติก็ด่ เป็นเห้ต่อันที่่�ไม่อาจำป้องกันได� แม�ที่ั�งบ่คคล 
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จำ่ายค่าจำ�างในระห้ว่างห้ย่ดงาน แต่ในขณะเด่ยวกันก็เป็นการ 

ค่�มครองล้กจำ�าง ห้ากไม่ม่บที่บัญญัติดังกล่าวนายจำ�างไม่อาจำรับ 

ภัาระค่าใชื้�จำ่ายได�จำำาเป็นต�องเลิกจำ�างที่ำาให้�ล้กจำ�างขาดรายได� ได�รับ 

ความเดือนร�อน จำ้งจำำาเป็นต�องบัญญัติกฎห้มายน่�ข้�น ดังคำาวินิจำฉัย 

ของศาลฎ่กาในคด่ห้น้�งไว�ว่า

ฎีีกาที� 8131/2553 เห้็นว่าพระราชื้บัญญัติค่�มครองแรงงา

นพ.ศ. 2541 มาตรา 75 วรรคห้น้�ง บัญญัติว่า “ในกรณ่ที่่�นายจำ�างม ่

ความจำำาเป็นต�องห้ย่ดกิจำการที่ั�งห้มดห้รือบางส่วนเป็นการชื้ั�วคราว 

โดยเห้ต่ห้น้�งเห้ต่ใดท่ี่�มิใช่ื้เห้ต่ส่ดวิสยั ให้�นายจำ�างจ่ำายเงินให้�แก่ลก้จำ�าง 

ไม่น�อยกว่าร�อยละห้�าสิบของค่าจำ�างในวันที่ำางานที่่�ล้กจำ�างได�รับก่อน 

นายจำ�างห้ย่ดกิจำการตลอดระยะเวลาท่ี่�นายจำ�างไม่ได�ให้�ลก้จำ�าง ที่ำางาน” 

บที่บัญญัติดังกล่าว เป้็นกฎีหมายที�ต้องการัคุ ้มครัองนายจั้าง 

ในกรัณ์ีที�นายจั้างป้รัะสบ้ป้ัญหามีความจัำาเป้็นต้องหยุดกิจัการั 

ทั�งหมดหร้ัอบ้างส่วนเป็้นการัชัื้�วครัาว แต่นายจ้ัางยังมีความป้รัะสงค์ 

จัะป้รัะกอบ้กิจัการัของตนอีกต่อไป้ เพื�อเป็นการบรรเที่าค่าใชื้�จำ่าย 

ของนายจำ�าง จ้ำงให้�นายจำ�างรบัภัาระจ่ำายค่าจำ�างให้�แก่ลก้จำ�างในระห้ว่าง 

การห้ย่ดงานเพ่ยงคร้�งเด่ยว (ปี 2541 แก�ไขเป็นร�อยละ 75) แที่นที่่�จำะ  

ต�องจำ่ายค่าจำ�างให้�แก่ล้กจำ�างเต็มจำำานวนในระห้ว่างที่่�ห้ย่ดกิจำการนั�น 

แต่ในขณ์ะเดียวกันก็ถ้อว่าเป้็นบ้ทบ้ัญญัติที�คุ้มครัองล้กจั้างด้วย  

เพูรัาะหากไม่มีบ้ทบ้ัญญัติดังกล่าว นายจั้างอาจัไม่สามารัถรัับ้ 

ภารัะค่าใช้ื้จ่ัายในด้านแรังงานทั�งหมดได้ จัำาเป็้นต้องเลิกจ้ัางล้กจ้ัาง 

ทำาให้ล้กจั้างตกงานขาดรัายได้ และได้รัับ้ความความเด้อดรั้อน

สำาห้รับความจำำาเป็นของนายจำ�างที่่�จำะยกข้�นอ�างเพื�อให้�ได�รับความ 

ค่�มครองตามบที่บัญญัติดังกล่าวน่� จำะต�องเป็นความจำำาเป็นที่่�สำาคัญ 

อันจำะม่ผู้ลกระที่บต่อการประกอบกิจำการของนายจำ�างอย่างมาก ทำา

ให้นายจั้างไม่สามารัถป้รัะกอบ้กิจัการัตามป้กติได้ มิใชื้่เป้็นแต่ 

เพูียงความจัำาเป้็นทั�วๆ ไป้ เล็กๆ น้อยๆ ซึ่ึ�งไม่ส่งผู้ลกรัะทบ้แก่ 

กิจัการัของนายจั้างมากนัก อ่กทัี่�งระยะเวลาในการแก�ไขเห้ต่แห้่ง 

ความจำำาเป็นดังกล่าว จำะต�องม่กำาห้นดเวลาที่่�แน่นอนติดต่อกัน 

อย่างพอสมควร

บ้ทสรัุป้ส่งท้าย ในกรณ่จำากการแพร่ระบาดของ Covid-19 

น่� ข้�นอย้่กับสถานการณ์ต่อไปในภัายห้น�าว่าจำะถ้งขั�นร่นแรงแค่ไห้น 

ห้ากยังสามารถควบค่มได� ยังไม่กลายเป็นวิกฤติร่นแรงยิ�งข้�นกว่า 

ที่่�เป็นอย้่ นายจำ�างสถานประกอบการต่างๆ จำะใชื้�เห้ต่น่�เป็นการห้ย่ด 

กิจำการชื้ั�วคราว ต�องพิจำารณาอย่างละเอ่ยด ว่าม่ความจำำาเป็นต�อง 

ห้ย่ดกิจำการห้รือไม่ ห้ากม่ความจำำาเป็นแต่ยังถ้งขั�นเป็นเห้ต่ส่ดวิสัย 

แล�ว การจำ่ายค่าจำ�างต�องจำ่ายในอัตราร�อยละ 75 ของค่าจำ�างก่อนที่่� 

ห้ย่ดกิจำการนั�น แต่ถ�าห้ากถ้งขั�นเห้ต่ส่ดวิสัยจำริงๆ นายจำ�างก็อาจำไม่ต�อง 

จ่ำายค่าจำ�างได� ตามพระราชื้บัญญัติค่�มครองแรงงาน มาตรา 75 น่� เป็น 

เรื�องที่่�ต�องติดตามกันต่อไปว่าเห้ต่การณ์จำะเป็นเชื้่นไร 

ผู้้�ต�องประสบห้รือใกล�จำะประสบเห้ต่นั�น จำะได�จำัดการระมัดระวังตาม 

สมควรอันพ้งคาดห้มายจำากบ่คคลในฐานะ และภัาวะเชื้่นนั�น ห้รือ 

เร่ยกว่า “วิญญู้ชื้น” คนที่ั�วไปที่่�จำะระมัดระวังได� เชื้่นว่านั�นได� ดังนั�น 

เห้ต่ส่ดวิสัยจำ้งเป็นเห้ต่ที่่�ไม่อาจำป้องกันได� ไม่ได�ประมาที่เลินเล่อ 

ไม่อาจำโที่ษใครได� แม�จำะระมัดระวังตามสมควรแล�วก็ตาม ซึ่้�งเห้ต่

ที่่�ไม่อาจำป้องกันได�อาจำเกิดจำากธรรมชื้าติ เชื้่น แผู้่นดินไห้ว ซึ่ินามิ 

ฟั้าผู้่า อ่กที่ั�งเห้ต่น่�ผู้้ �ประสบภััยไม่ว่าจำะเป็นนายจำ�างห้รือล้กจำ�าง 

ไม่ได�ก่อให้�เกิดข้�น 

สำาห้รับปัญห้าว่าการแพร่ระบาดของ Covid-19 ห้ากระบาด 

จำนกระทัี่�งควบค่มไม่ได� ต�องประกาศภัาวะฉ่กเฉินเป็นเห้ต่ส่ดวิสัย 

ห้รือไม่ จำ้งต�องพิจำารณาดังน่�ว่า Covid-19  เป็นสิ�งที่่�เกิดข้�นเองตาม 

ธรรมชื้าติห้รอืไม่ การแพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นสิ�งท่ี่�เราสามารถ 

ขัดขวาง ห้รือห้ล่กเล่�ยงได�ห้รือไม่ และการแพร่ระบาดนั�นเราเอาชื้นะ

ได�ห้รือไม่ ห้รือเราป้องกันได�ห้รือไม่       

จำากข�อพิจำารณาข�างต�นสามารถสร่ปคำาตอบได�เป็น 2 

แนวที่าง คือ แนวที่างที่่�ห้น้�ง เชื้ื�อดังกล่าวเกิดข้�นโดยธรรมชื้าติไม่ใชื้ ่

สิ�งที่่�เกิดข้�นตามปกติ อย่างเชื้่นไข�ห้วัด โดยเชื้ื�อดังกล่าวรัฐยัง 

สามารถควบค่มการแพร่ระบาด ห้รอืสามารถเอาชื้นะโรคดงักล่าวได� 

ก็ไม่น่าจำะเป็นเห้ต่ส่ดวิสัย ห้ากนายจำ�างห้ย่ดกิจำการชื้ั�วคราวก็ต�อง 

จำ่ายค่าจำ�างร�อยละ 75 แนวที่างที่่�สอง ห้ากรัฐบาลไม่สามารถควบค่ม 

ห้รือป้องกัน ห้รือเอาชื้นะการแพร่ระบาดของโรคได� จำนต�องประกาศ 

สถานการณ์ฉ่กเฉิน ดังเชื้่น กรณ่การแพร่ระบาดของเชื้ื�อโคโรน่าที่่�

เมืองอ้่ฮั�น ประเที่ศจำ่น ซึ่้�งต�องปิดเมือง ก็ถือได�ว่าเป็นเห้ต่ส่ดวิสัย 

แม�จำะระมัดระวังตามสมควรอันพ้งคาดห้มายจำากบ่คคลในฐานะ 

และภัาวะเชื้่นนั�น ห้รือเร่ยกว่า “วิญญู้ชื้น” ก็ตาม เชื้่นน่�นายจำ�างก็ 

ไม่ต�องจำ่ายค่าจำ�างร�อยละ 75   ระห้ว่างห้ย่ดกิจำการชื้ั�วคราว 

การห้ย่ดประกอบกิจำการชื้ั�วคราวน่� เป็นกฎห้มายที่่�ต�องการ 

ค่�มครองนายจำ�างกรณ่ที่่�นายจำ�างประสบปัญห้าม่ความจำำาเป็นต�อง 

ห้ย่ดกิจำการ แต่นายจำ�างยังประสงค์ประกอบกิจำการต่อไป เพื�อเป็น 

การบรรเที่าค่าใชื้�จำ่ายของนายจำ�างที่่�ต�องรับภัาระจำ่ายค่าจำ�างที่่�ต�อง 
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