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พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำ�นักทรัพยากรบุคคล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

เวลา

กำ�หนดค่าล่วง

เหมาจ่ายทำ�ได้หรือไม่

ใน

สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน การ
ท�ำงานของลูกจ้าง นอกจากเงิน
เดือนที่ได้รับประจ�ำแล้ว ก็ยังมีค่าล่วง
เวลาอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นรายได้พอ
ส�ำหรับการยังชีพในปัจจุบนั ลูกจ้าง
หลายๆ สถานประกอบการเรียกร้อง
ต้ อ งการท� ำ ล่ ว งเวลากั น เกื อ บทุ ก คน
หากโรงงานใดปกติมีการท�ำล่วงเวลาอยู่แล้ว เมื่อ งด หรือให้ลูกจ้าง
ท�ำล่วงเวลาน้อยลงก็มักจะมีปัญหา เพราะลูกจ้างขาดรายได้ส่วนนี้
ไป ดังนั้น ในการบริหารจัดการในเรื่องการท�ำล่วงเวลา จึงต้องจัดให้
พอเหมาะพอควรและต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานด้วย
การท�ำงานล่วงเวลา หมายถึง การท�ำงานนอก หรือเกินกว่า
เวลาท�ำงานปกติ หรือเกินชั่วโมงท�ำงานในแต่ละวันที่นายจ้างและ
ลูกจ้างตกลงกันในวันท�ำงาน หรือวันหยุด การท�ำงานล่วงเวลาถือ
เป็นสิทธิของลูกจ้างที่จะท�ำหรือไม่ก็ได้ นายจ้างไม่มีสิทธิที่จะใช้
หรือบังคับให้ลูกจ้างท�ำงานล่วงเวลาได้ถือเอาความสมัครใจของ
ลูกจ้าง เนื่องจากความสมัครใจดังกล่าว กฎหมายจึงได้ก�ำหนดให้
การให้ความยินยอมของลูกจ้างจึงต้องได้รบั ความยินยอมเป็นคราวๆ
ไป ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ.
2554) มาตรา 24 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างท�ำงาน
ล่วงเวลาในวันท�ำงาน เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน
เป็นคราวๆ ไป” แต่ทั้งนี้ก็ยังมีข้อยกเว้นหากงานนั้นมีลักษณะ หรือ
สภาพของงานต้องท�ำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานนั้น ซึ่ง
เป็นไปตามวรรคสองที่บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่ลักษณะ หรือสภาพ
ของานต้องท�ำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงาน
ฉุกเฉิน หรือเป็นอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง นายจ้างอาจให้
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ลูกจ้างท�ำงานล่วงเวลาได้เท่าที่จ�ำเป็น”
ส�ำหรับงานที่มีลักษณะ หรือสภาพของงานต้องท�ำติดต่อกัน
ไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หมายถึง งานที่ลูกจ้างท�ำอยู่ในเวลา
ท�ำงานปกติมีลักษณะ หรือสภาพของงานต้องท�ำต่อเนื่องกันไป
จนกว่างานจะเสร็จ หากหยุดก่อนงานที่ท�ำนั้นเสร็จ งานที่ท�ำนั้นจะ
เสียหาย (ฎ.2986/2543) ส่วนงานฉุกเฉิน หมายถึงงานที่เกิดขึ้นทันที
โดยไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าและงานนั้นต้องท�ำให้เสร็จสิ้นทันที่
มิฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นนั้นจะเสียหาย
ประเด็นค�ำถามมีว่า หากนายจ้างไปตกลงกับลูกจ้างใน
ลักษณะจ่ายค่าจ้างเหมารวมค่าล่วงเวลาเข้าไปในเงินเดือนท�ำได้
หรือไม่ ในเรือ่ งนีศ้ าลท่านได้เคยตัดสินไว้วา่ ข้อตกลงรวมค่าล่วงเวลา
เหมาจ่ายไปกับค่าจ้างในเวลาท�ำงานตามปกติโดยไม่มกี ารคิดค่าล่วง
เวลาท�ำจริงนัน้ เป็นการเอาเปรียบลูกจ้าง ทัง้ มีลกั ษณะเป็นการผูกพัน
ให้ลกู จ้างต้องยอมท�ำงานล่วงเวลาตลอดไปโดยไม่จำ� ต้องได้รบั ความ
ยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆ ไปและโดยไม่ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นที่
จะต้องให้ลูกจ้างท�ำงานล่วงเวลาอีกด้วย สัญญาจึงตกเป็นโมฆะ
เทียบเคียงค�ำพิพากษา ฎ.5978/2550 ศาลฎีกาแผนกคดี

แรงงานวินิจฉัยว่า “ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า
โจทก์เข้าท�ำงานกับจ�ำเลยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2546 โจทก์
ท�ำงานวันละ 11 ชัว่ โมงได้คา่ จ้างรายเดือนอัตราเดือนละ 22,000 บาท
อัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการจ่ายเหมาค่าล่วงเวลารวมไปกับค่าจ้าง
ส�ำหรับระยะเวลาท�ำงานตามปกติ โดยไม่มีการคิดค่าล่วงเวลาที่ท�ำ
จริง โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าล่วงเวลา พยานหลักฐานโจทก์ไม่พอให้
รับฟังว่าจ�ำเลยให้โจทก์ท�ำงานในวันหยุดตามประเพณีและโจทก์ได้
ท�ำงานในวันหยุดตามประเพณีนั้น โจทก์จึงเรียกค่าท�ำงานในวันหยุด
ตามประเพณีตามฟ้องไม่ได้ โจทก์ละทิง้ หน้าทีเ่ ป็นเวลาสามวันท�ำงาน
ติดต่อกันโดยไม่มเี หตุอนั สมควร จ�ำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ตอ้ ง
จ่ายค่าชดเชยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่
เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์ที่รับ
วินิจฉัยให้มีเพียงว่า การที่จ�ำเลยจ่ายค่าจ้างรายเดือนแก่โจทก์อัตรา
เดือนละ 22,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเหมาค่าล่วงเวลารวมเข้าไปกับ
ค่าจ้างโดยไม่คิดค่าล่วงเวลาที่ท�ำจริง ชอบด้วยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หรือไม่ พิเคราะห์แล้ว พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 61 บัญญัติว่า “ในกรณีที่นายจ้าง
ให้ลกู จ้างท�ำงานล่วงเวลาในวันท�ำงานให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้
แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง

ในวันท�ำงานตามชัว่ โมงทีท่ �ำ หรือไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ เท่าครึง่ ของอัตราค่า
จ้างต่อหน่วยในวันท�ำงานตามจ�ำนวนผลงานที่ท�ำได้ ส�ำหรับลูกจ้าง
ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค�ำนวณเป็นหน่วย” และมาตรา 24
วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างท�ำงานล่วงเวลาใน
วันท�ำงาน เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆ ไป”
วรรคสองยังบัญญัตติ อ่ ไปอีกว่า “ในกรณีทลี่ กั ษณะ หรือสภาพ
ของงานต้องท�ำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงาน
ฉุกเฉิน หรือเป็นงานอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง นายจ้างอาจให้
ลูกจ้างท�ำงานล่วงเวลาได้เท่าที่จ�ำเป็น” ดังนั้นการจะค�ำนวณว่า
นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้ลูกจ้างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ จึงจ�ำเป็น
ที่จะต้องรู้อัตราค่าจ้างในเวลาท�ำงานตามปกติเสียก่อน หากสัญญา
จ้างแรงงานไม่ได้กำ� หนดอัตราค่าจ้างในเวลาท�ำงานปกติไว้ให้ชดั แจ้ง
ก็ไม่อาจค�ำนวณค่าล่วงเวลาทีถ่ กู ต้องได้ซงึ่ ท�ำให้ไม่อาจรูไ้ ด้วา่ นายจ้าง
จ่ายค่าล่วงเวลาถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายบังคับไว้หรือไม่
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น หากนายจ้ า งจะให้ ลู ก จ้ า งท� ำ งานล่ ว งเวลา
นายจ้างจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆ ไป ใน
กรณีที่ลูกจ้างไม่ยินยอมท�ำงานล่วงเวลาคราวใด นายจ้างอาจสั่งให้
ลูกจ้างท�ำงานล่วงเวลาได้เฉพาะในกรณีทลี่ กั ษณะ หรือสภาพของงาน
ต้องท�ำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นกรณีฉุกเฉิน
หรือเป็นงานอืน่ ตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวงและสัง่ ให้ลกู จ้างท�ำงาน
ล่วงเวลาได้เท่าทีจ่ ำ� เป็นเท่านัน้ ข้อตกลงรวมค่าล่วงเวลาเหมาจ่ายไป
กับค่าจ้างในเวลาท�ำงานตามปกติโดยไม่มกี ารคิดค่าล่วงเวลาทีท่ ำ� จริง
จึงเป็นการเอาเปรียบลูกจ้างทัง้ มีลกั ษณะเป็นการผูกพันให้ลกู จ้างต้อง
ยอมท�ำงานล่วงเวลาตลอดไปโดยนายจ้างไม่จ�ำต้องได้รับความ
ยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆ ไป และโดยไม่ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นที่
นายจ้างจะต้องให้ลูกจ้างท�ำงานล่วงเวลาอีกด้วย จึงมีวัตถุประสงค์
เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ซึง่ เป็นกฎหมายเกีย่ วกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนและ
ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150
บทสรุปส่งท้าย นายจ้างและลูกจ้างจะท�ำสัญญาตกลงกันให้
แตกต่างไปจากที่กฎหมายก�ำหนดไม่ได้ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี้เป็น
กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ ความสงบเรี ย บร้ อ ย หรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข อง
ประชาชน นายจ้างไม่มีอ�ำนาจสั่งให้ลูกจ้างท�ำงานล่วงเวลาในวัน
ท�ำงานนอกจากจะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 24 เมือ่ นายจ้างประสงค์
ให้มกี ารท�ำงานล่วงเวลาในช่วงระยะเวลาใดนายจ้างจะต้องท�ำความ
ตกลงกับลูกจ้างโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายให้มีสาระส�ำคัญครบถ้วน
ถึงก�ำหนดช่วงระยะการเริม่ ต้นและการสิน้ สุดของการท�ำงานล่วงเวลา
ไว้ก่อนล่วงหน้าหลังจากนั้นหากนายจ้างจะออกค� ำสั่งในเรื่องการ
ท�ำงานล่วงเวลาอีกก็ต้องให้สอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าว ถ้าค�ำสั่ง
นัน้ ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงต้องถือว่าเป็นค�ำสัง่ ให้ทำ� งานล่วงเวลาที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมายลูกจ้างไม่จ�ำต้องปฏิบัติตามก็ได้ TPA
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