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พรเทพ ทวีกูาญจน

ทนาย์ควิามิ

ปี
จจุบันการัพื่ัฒนาของเทุคโนโลัยีทุี�มีความก�าวห่น�า

อย่างไม่ห่ยุด้ยั�ง การัทุำธุรักิจติ่าง ๆ ติ�องปรัับเปลัี�ยน

ไปติามความเปลัี�ยนแปลังอย่างห่ลัีกเลัี�ยงไม่ได้� ผู้้�ปรัะกอบการัจะ

ยงัคงใชิ�วธิกีารัผู้ลัติิ การัจำห่นา่ย ห่รัอ่การับริัการัแบบเด้มิ ๆ  อกีติอ่

ไปไมไ่ด้� เพื่รัาะจะไม่ส่ามารัถึติอบส่นองติอ่ความติ�องการัของผู้้�คน

ในยุคด้ิจิติอลันี�ได้� การัทุำธุรักิจจากนี�ไปจึงติ�องมีการัปรัับเปลัี�ยน

ด้�วยการันำเอาเคร่ั�องจักรัมาใชิ� ห่ร่ัอเปลัี�ยนแปลังเครั่�องจักรัห่รั่อ

เทุคโนโลัยีทุี�ทุันส่มัยมากยิ�งขึ�น เข�ามาทุด้แทุนการัใชิ�แรังงานคน

ส่่งผู้ลักรัะทุบให่�คนใชิ�แรังงานห่ลัากห่ลัายอาชีิพื่ ห่ลัายองค์กรั 

ห่ลัายห่นว่ยงาน ติ�องถึก้เลักิจ�าง แลัะทุยอยห่ายไป จะเห่น็ได้�อยา่ง

ชิัด้เจนในธุรักิจด้�านการับริัการัวิทุยุ แลัะโทุรัทุัศน์ ส่ถึาบันการัเงิน 

ค�าส่่งค�าปลัีก งานปรัะเภทุเคาน์เติอรั์เซึ่อรั์วิส่ เป็นติ�น ซึ่ึ�งการั

เลัิกจ�างเน่�องจากการันำเอาเครั่�องจักรัมาใชิ� ห่ร่ัอเปลัี�ยนแปลัง

เครั่�องจักรัห่รั่อเทุคโนโลัยีทุี�ทัุนส่มัยเข�ามาทุด้แทุนการัใชิ�แรังงาน

ของลั้กจ�างนั�น 

กฎห่มายคุ�มครัองแรังงานได้�กำห่นด้บทุบญัญตัิไิว�เปน็การั

เฉพื่าะ ไว�ในพื่รัะรัาชิบัญญัติิคุ�มครัองแรังงาน พื่.ศ. 2541 มาติรัา 

121 แลัะ 122 ไว�ว่า ในก้รีณ์่ที่่�นายจ้างจะเลิก้จ้างล้ก้จ้างเพรีาะ

เห้ตุ่ที่่�นายจ้างปรีับปรีุง ห้น่วยงาน ก้รีะบวนก้ารีผู้ลิต่ ก้ารี

จำห้น่าย ห้รืีอก้ารีบริีก้ารี อันเนื�องมาจาก้ก้ารีนำเครีื�องจัก้รี

มาใช้ ้ห้รีอืเปล่�ยนแปลงเครีื�องจกั้รีห้รีอืเที่คโนโลย่ ซึ่ึ�งเปน็เห้ตุ่

ให้้ต่้องลด้จำนวนล้ก้จ้าง ห่�ามมิให่�นำมาติรัา 17 วรัรัคส่องมาใชิ�

บังคับ แลัะให่�นายจ�างแจ�งวันทุี�จะเลัิกจ�าง เห่ติุผู้ลัของการัเลัิกจ�าง 

แลัะรัายชิ่�อลั้กจ�าง ติ่อพื่นักงานติรัวจแรังงาน แลัะลั้กจ�างทุี�จะ

เลักิจ�าง ทุรัาบล่ัวงห่น�าไมน่�อยกวา่ห่กสิ่บวนักอ่นวนัทุี�จะเลักิจ�าง ใน

กรัณ์ีทีุ�นายจ�างไม่แจ�งให่�ล้ักจ�างทุี�จะเลัิกจ�างทุรัาบลั่วงห่น�า ห่รั่อ

แจ�งลั่วงห่น�า น�อยกว่ารัะยะเวลัาทุี�กำห่นด้ติามวรัรัคห่นึ�ง นอกจาก

จะได้�รับัค่าชิด้เชิยติามมาติรัา ๑๑๘ แลั�ว ให่�นายจ�างจา่ยคา่ชิด้เชิย

พื่ิเศษแทุนการับอกกลั่าวลั่วงห่น�า เทุ่ากับค่าจ�างอัติรัาสุ่ด้ทุ�าย

ห่กส่บิวนั ห่รัอ่เทุ่ากบัค่าจ�างของการัทุำงานห่กสิ่บวนัส่ดุ้ทุ�ายส่ำห่รับั

ลั้กจ�างซึ่ึ�งได้�รัับค่าจ�างติามผู้ลังาน โด้ยคำนวณ์เป็นห่น่วยด้�วย ใน

กรัณ์ีทุี�มีการัจ่ายค่าชิด้เชิยพื่ิเศษ แทุนการับอกกลั่าวลั่วงห่น�าติาม

วรัรัคส่องแลั�ว ให่�ถ่ึอว่านายจ�างได้�จ่ายสิ่นจ�างแทุนการับอกกลั่าว

ลั่วงห่น�าติามปรัะมวลักฎห่มายแพื่่งแลัะพื่าณ์ิชิย์ ด้�วยมาติรัา 122 

ในก้รีณ่์ที่่�นายจ้างเลกิ้จา้งลก้้จา้งต่ามมาต่รีา 121 และ

ล้ก้จ้างนั�น ที่ำงานต่ิด้ต่่อกั้นเกิ้นห้ก้ปีขึ�นไป ให้้นายจ้างจ่าย

คา่ช้ด้เช้ยพเิศษเพิ�มขึ�นจาก้คา่ช้ด้เช้ยต่ามมาต่รีา 118 ไมน่อ้ย

ก้ว่าค่าจ้างอัต่รีาสุด้ที่้ายสิบห้้าวัน ต่่อก้ารีที่ำงานครีบห้นึ�งปี 

ห้รีือไม่น้อยก้ว่าค่าจ้างของก้ารีที่ำงานสิบห้้าวันสุด้ที่้าย ต่่อ

ก้ารีที่ำงานครีบห้นึ�งปี สำห้รัีบล้ก้จ้างซึึ่�งได้้รัีบค่าจ้างต่ามผู้ล

งานโด้ยคำนวณ์เปน็ห้นว่ย แต่ค่า่ช้ด้เช้ยต่ามมาต่รีาน่�รีวมแลว้

ต่อ้งไมเ่กิ้นคา่จา้งอัต่รีาสดุ้ที่า้ยสามรีอ้ยห้ก้สิบวนั ห้รีอืไมเ่ก้นิ

การเลิกจางดวยเหตุเปลี่ยนแปลง

เคร�องจักรหรือเทคโนโลยีมาแทนคน
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ค่าจ้างของก้ารีที่ำงานสามรี้อยห้ก้สิบวันสุด้ที่้าย สำห้รีับ

ลก้้จ้างซึึ่�งได้รั้ีบค่าจ้างต่ามผู้ลงาน โด้ยคำนวณ์เป็นห้น่วย เพื่่�อ

ปรัะโยชิน์ในการัคำนวณ์ค่าชิด้เชิยพื่ิเศษ กรัณี์รัะยะเวลัาทุำงาน 

ไม่ครับห่นึ�งปี ถึ�าเศษของรัะยะเวลัาทุำงานมากกว่าห่นึ�งรั�อยแปด้

ส่ิบวัน ให่�นับเป็นการัทุำงานครับห่นึ�งปี

ปรีะเด้็นม่คำถึามว่า บรัิษัทุมีนโยบายในการัปรัับปรัุง

ปรัะสิ่ทุธิภาพื่ขององค์กรัโด้ยรัวม จึงมีแผู้นงานจะปรัับเปลีั�ยน

โครังส่รั�างองค์กรั โด้ยการัย�ายงานทุรััพื่ยากรับุคคลั แลัะบัญชิี 

ไปรัวมไว�ทุี�ศน้ยก์ลัางในติา่งปรัะเทุศ ในการันี�ทุำให่�บรัษิทัุฯ จำเปน็

ติ�องมีการัเลิักจ�างพื่นักงานทุี�ทุำงานอย้ใ่นปรัะเทุศส่ว่นห่นึ�ง แลัะอีก

ส่่วนห่นึ�งย�ายไปปรัะจำทุี�ส่ำนกังานในต่ิางปรัะเทุศ ในกรัณี์ด้งักล่ัาวนี� 

อยากทุรัาบว่าห่ากมีการัเลัิกจ�าง พื่นักงานทุี�ไม่ได้�ไปทุำงานติ่าง

ปรัะเทุศ การัเลัิกจ�างในกรัณ์ีนี� จะเข�าข่ายการัเลัิกจ�างโด้ยใชิ�

เคร่ั�องจักรัแทุนพื่นักงาน ซึึ่�งบรัิษัทุฯ จำเป็นจะติ�องจ่ายค่าชิด้เชิย

พื่ิเศษติามกฎห่มายคุ�มครัองแรังงานห่รั่อไม่ แลัะมีข�อกฎห่มาย 

อ่�นใด้ทุี�บรัิษัทุฯ จะติ�องจ่ายค่าชิด้เชิยเป็นพื่ิเศษให่�กับพื่นักงาน 

ห่รั่อไม่

คำต่อบมอ่ย้ว่่า การัเลิักจ�างลัก้จ�างติามบทุบัญญตัิมิาติรัา 

121 วรัรัคห่นึ�ง แลัะมาติรัา 122 แห่่งพื่รัะรัาชิบัญญัติิคุ�มครัอง

แรังงาน พื่.ศ. 2541 นั�นติ�องเป็นการัเลัิกจ�างลั้กจ�างเพื่่�อลัด้จำนวน

ลั้กจ�าง เพื่รัาะเห่ติุทุี�นายจ�างปรัับปรัุงห่น่วยงาน กรัะบวนการัผู้ลัิติ 

การัจำห่น่าย ห่รั่อการับรัิการั อันเน่�องจากนำเครั่�องจักรัมาใชิ� ห่รั่อ

เปลัี�ยนแปลังเคร่ั�องจักรั ห่ร่ัอนำเทุคโนโลัยีส่มัยให่ม่มาใชิ�ทุด้แทุน

การัใชิ�แรังงานของลั้กจ�าง ซึึ่�งนอกจากลั้กจ�างจะมีส่ิทุธิได้�รัับค่า

ชิด้เชิยติามมาติรัา 118 แห่ง่พื่รัะรัาชิบญัญตัิคิุ�มครัอง แรังงาน พื่.ศ. 

2541 แลั�ว ลัก้จ�างยังมีส่ทิุธไิด้�รับัคา่ชิด้เชิยพิื่เศษแทุนการับอกกล่ัาว

ลัว่งห่น�า แลัะค่าชิด้เชิยพิื่เศษส่ำห่รับัลัก้จ�างทุี�ทุำงานติดิ้ต่ิอกนัเกิน

ห่กปขีึ�นไป แลั�วแต่ิกรัณี์ติามมาติรัา 121 แลัะติามมาติรัา 122 แห่ง่

พื่รัะรัาชิบัญญัติิคุ�มครัองแรังงาน พื่.ศ. 2541 ส่ำห่รัับการัปรัับปรัุง

ห่น่วยงาน ได้�แก่ การัจัด้วางรั้ปองค์การัให่ม่ห่รั่อจัด้ห่น่วยงานให่ม่ 

ไม่ให่�ห่น่วยงานแติ่ลัะห่น่วย ทุำงานซึ่�ำซึ่�อนกันอันเป็นผู้ลัทุำให่�มี

ห่น่วยงานน�อยลัง การัปรัับปรุังกรัะบวนการัผู้ลิัติ ได้�แก่ การัลัด้ 

ขั�นติอนในการัผู้ลัิติให่�น�อยลัง ห่รั่อมีการัเปลัี�ยนแปลังในรัะบบการั

ผู้ลัิติได้�รัวด้เรั็วขึ�น มีคุณ์ภาพื่ด้ีขึ�น การัปรัับปรัุงการัจำห่น่าย ได้�แก่ 

การัเปลัี�ยนวิธีการัจำห่น่าย ส่ินค�าไปยังลั้กค�าด้�วยวิธีใด้ ๆ ก็ติาม 

เพื่่�อให่�การัจำห่น่ายส่นิค�ารัวด้เรัว็ขึ�น การัปรับัปรุังการับรักิารั ได้�แก่ 

การัใชิ�เคร่ั�องจักรัห่ร่ัอเครั่�องม่อติ่าง ๆ รัวมทุั�งหุ่่นยนต์ิมาใชิ�บรัิการั

แทุนคนห่รั่อใชิ�เครั่�องอัติโนมัติิให่�ลั้กค�าบรัิการัตินเอง ซึึ่�งทัุ�งสี่�กรัณี์

ติ�องเป็นเห่ติุให่�ใชิ�คนทุำงานน�อยลัง อันเน่�องมาจากนายจ�างนำ

เครั่�องจักรัมาใชิ� ห่รั่อเปลัี�ยนแปลังเครั่�องจักรัเด้ิมทุี�มีอย้่ให่�มี

ปรัะสิ่ทุธิภาพื่มากขึ�น ห่รั่อเปลัี�ยนแปลังเทุคโนโลัยีใด้ ๆ ก็ติาม 

ข�อเทุ็จจรัิงปรัากฏิว่าบรัิษัทุย�ายงานทุรััพื่ยากรับุคคลั แลัะบัญชิีไป

รัวมไว�ทุี�ศน้ยก์ลัางในติา่งปรัะเทุศ ทุำให่�บรัษิทัุติ�องเลิักจ�างพื่นกังาน

ทีุ�ทุำงานอย้ใ่นปรัะเทุศส่่วนห่นึ�ง ก้ารีเลิก้จา้งด้งัก้ลา่วจงึมใิช้ก่้ารี

เลิก้จ้างที่่�เก้ิด้ จาก้ก้ารีปรีับปรีุงโครีงสรี้างองค์ก้รีภายในฝั่าย

ที่รีัพยาก้รีบุคคล และบัญช้่ อ่ก้ที่ั�งไม่ใช่้สาเห้ตุ่ก้ารีนำ

เครีื�องจัก้รีมาใช้้ ห้รืีอเปล่�ยนแปลงเครีื�องจัก้รีห้รืีอนำ

เที่คโนโลย่สมัยให้ม่มาใช้้ที่ด้แที่นก้ารีใช้้แรีงงานของ ล้ก้จ้าง 

ต่ามมาต่รีา 121 วรีรีคห้นึ�ง แห่้งพรีะรีาช้บัญญัต่ิคุ้มครีอง

แรีงงาน พ.ศ. 2541

คำพพิาก้ษาศาลฎีก่้าที่่� 1396/2548 ข�อบงัคับด้งักลั่าวได้�

กำห่นด้ห่ลักัเกณ์ฑ์ ์ในกรัณี์ทุี�บรัษิทัุจำเลัยเลิักจ�างพื่นักงานโด้ยจ่าย

ค่าชิด้เชิยพื่ิเศษไว�ว่า ในกรัณี์ทุี�บรัิษัทุจะเลัิกจ�างพื่นักงาน เพื่รัาะ

เห่ตุิปรัับปรุังห่น่วยงาน กรัะบวนการัผู้ลิัติ การัจำห่น่ายห่รั่อการั

บรักิารั อนัเน่�องมาจากการันำเครั่�องจกัรัมาใชิ�ห่รัอ่การัเปลัี�ยนแปลัง

เครั่�องจักรัห่รั่อเทุคโนโลัยี ซึึ่�งเป็นเห่ติุให่�ลัด้จำนวนพื่นักงานลัง 

บรัิษัทุจะจ่ายค่าชิด้เชิยพื่ิเศษ (ให่�แก่พื่นักงาน) ค่าชิด้เชิยพื่ิเศษนี�

เป็นข�อบังคับทีุ�ส่อด้คลั�องติามพื่รัะรัาชิบัญญัติิคุ�มครัองแรังงาน 

พื่.ศ. 2541 มาติรัา 121 วรัรัคห่นึ�ง อันเป็นข�อบังคับทีุ�กำห่นด้ 

ค่าชิด้เชิยเป็นพื่เิศษเพิื่�มขึ�นจากค่าชิด้เชิยติามปกติ ิการัทุี�โจทุก์จะได้� 

รัับค่าชิด้เชิยพื่ิเศษติามข�อบังคับด้ังกลั่าวนั�น จะติ�องเป็นกรัณ์ีทุี�

บรัิษัทุจำเลัยปรัับปรัุงห่น่วยงาน แลัะการัปรัับปรัุงนั�นเป็นเห่ติุ 

อนัเน่�องมาจากบริัษทัุจำเลัย นำเคร่ั�องจักรัมาใชิ�ห่รัอ่มีการัเปลัี�ยนแปลัง 

เคร่ั�องจักรัห่รัอ่เทุคโนโลัยี ซึ่ึ�งเป็นลกั้ษณ์ะของก้ารีนำเครีื�องจัก้รี 

ห้รีอืเที่คโนโลยม่าใช้แ้ที่นก้ำลงัคน แต่ก่้ารีปรีบัปรีงุห้น่วยงาน

ของจำเลย ซึ่ึ�งเป็นเห้ตุ่ให้้ต่้องลด้จำนวนพนัก้งานลงโด้ย 

เลกิ้จา้งโจที่ก์้นั�น มใิช้เ่ก้ดิ้จาก้เห้ตุ่ด้งัก้ลา่วขา้งต่น้ โจทุก์จงึไม่มี

ส่ิทุธิได้�รัับค่าชิด้เชิยพื่ิเศษ จำนวน 70,861.50 บาทุ

บที่สรีุปส่งที่้าย การัเลัิกจ�างลั้กจ�างเพื่่�อลัด้จำนวนลั้กจ�าง 

เพื่รัาะเห่ตุิทีุ�นายจ�างปรัับปรุังห่น่วยงาน กรัะบวนการัผู้ลิัติ การั

จำห่น่าย ห่รั่อการับรัิการั อันเน่�องจากนำเครั่�องจักรัมาใชิ� ห่รั่อ

เปลัี�ยนแปลังเคร่ั�องจักรั ห่รั่อนำเทุคโนโลัยีส่มัยให่ม่มาใชิ�ทุด้แทุน

การัใชิ�แรังงานของลั้กจ�าง ซึึ่�งนอกจากลั้กจ�างจะมีส่ิทุธิได้�รัับ 

ค่าชิด้เชิยติามมาติรัา 118 แห่่งพื่รัะรัาชิบัญญัติิคุ�มครัอง แรังงาน 

พื่.ศ. 2541 แลั�ว ลก้้จา้งยงัมสิ่ที่ธิไิด้ร้ีบัคา่ช้ด้เช้ยพเิศษแที่นก้ารี

บอก้ก้ล่าวล่วงห้น้า และค่าช้ด้เช้ยพิเศษสำห้รัีบล้ก้จ้างท่ี่�

ที่ำงานติ่ด้ต่่อกั้นเกิ้นห้ก้ปีขึ�นไป ซึึ่�งเป็นไปติามห่ลัักเกณ์ฑ์์ของ

มาติรัา 121 อีกส่่วนห่นึ�ง


