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การทํางานลวงเวลา
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๒๑/๒๕๔๓
สัญญาจางแรงงานนอกจากจะบังคับใชตามบรรพ ๓ ลักษณะ ๖ แหง ป.พ.พ. แลว ยัง
จะตองบังคับใชตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะใหสอดคลอง
กันดวย ในเรื่องการทํางานลวงเวลาไดมีการบัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉะนั้น นายจางจะมีคําสั่งใหลูกจางทํางานลวงเวลาไดหรือไม เพียงใด ตอง
อยูภายใตบังคับแหงกฎหมายฉบับนี้ คูกรณีจะทําสัญญาใหแตกตางไปจากที่กําหนดไว ใน
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวซึ่งเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชนหาไดไม
นายจางไมมีอํานาจสั่งใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางานนอกจากจะเขาขอยกเวนตาม
พ.ร.บ.คุมครอง แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติวา หามมิใหนายจางให
ลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางานเวนแต ไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป
หมายความวา เมื่อนายจางประสงคใหมกี ารทํางานลวงเวลาในชวงระยะเวลาใด นายจางจะตอง
ทําความตกลงกับลูกจางโดยชัดแจงหรือโดยปริยายใหมีสาระสําคัญครบถวนถึงกําหนดชวง
ระยะการเริ่มตนและการสิน้ สุดของการทํางานลวงเวลาไวกอนลวงหนา หลังจากนั้นหากนายจาง
จะออกคําสั่ง ในเรื่องการทํางานลวงเวลาอีกก็ตองใหสอดคลองกับขอตกลงดังกลาว ถาคําสั่งนัน้
ไมสอดคลองกับขอตกลงตองถือวาเปนคําสั่งใหทํางานลวงเวลาที่ไมชอบดวยบทบัญญัติดังกลาว
ลูกจางไมจําตองปฏิบัติตามก็ได
เมื่อไมปรากฏวามีขอ ตกลงเรื่องกําหนดชวงระยะการเริ่มตนและการสิ้นสุดของการทํางาน
ลวงเวลาระหวางจําเลยกับลูกจางรวมทั้งโจทก คําสั่งของจําเลยใหลูกจางทํางานลวงเวลา จึงไม
ชอบดวย พ.ร.บ.คุมครอง แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แมโจทกจะลงชื่อให
ความยินยอมวาจะปฏิบตั ติ ามก็ไมผูกพันโจทกใหตอง ทํางานลวงเวลา การที่โจทกไมไดทํางาน
ลวงเวลาทุกวันตามคําสั่งของจําเลยยังถือไมไดวาโจทกขัดคําสั่งของจําเลยเรื่องการทํางาน
ลวงเวลา
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๘๕/๒๕๔๓
งานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปน
งานฉุกเฉินซึ่งนายจางมีสิทธิสั่งใหลูกจางทํางานลวงเวลาโดยไมตองรับความยินยอมจากลูกจาง
ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๔ วรรคสอง หมายถึงงานที่ลูกจางทําอยูใน
เวลาทํางานปกติมีลักษณะหรือสภาพของงานตองทําตอเนื่องกันไปจนกวางานจะเสร็จ หากหยุด
กอนงานที่ทํานั้นเสร็จ งานที่ทํานั้นจะเสียหาย สวนงานฉุกเฉินนั้นหมายถึงงานที่เกิดขึ้นทันทีโดย
ไมอาจคาดหมายไดลวงหนา และงานนั้นตองทําใหเสร็จสิ้นทันที มิฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นนัน้ จะ
เสียหาย
งานขึ้นรูปปลาสวรรคที่ลูกจางทําใหแกนายจาง เปนการนําเนื้อปลามาทําเปนรูปปลาชิน้
เล็ก ๆ ซึ่งเปนงานที่ทําเสร็จเปนชิ้น ๆ เมื่อทํางานตามที่รับมอบหมายในเวลาทํางานปกติเสร็จ
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สิ้นแลว แมไมทํางานลวงเวลาตอไป ก็ไมทําใหงานที่ทําไวเดิมตองเสียหาย จึงมิใชงานที่มี
ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงาน และการที่นายจาง
ไดรับคําสั่งซื้อปลาสวรรคจากลูกคาเพิ่มมากขึ้นกวาเทาตัว ก็มใิ ชงานที่เกิดขึ้นทันทีโดยไมอาจ
คาดหมายไดลวงหนา จึงไมใชงานฉุกเฉินตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๔
วรรคสอง
การที่นายจางไดรับคําสั่งซื้อปลาสวรรคจากลูกคาเพิ่มมากขึ้นตองผลิตและสงใหแกลูกคา
ทันเวลาในวันรุงขึ้น เมื่อลูกจางไมทํางานลวงเวลา นายจางตองใหคนอื่นทํางานแทนมากกวา ๓
เทาตัว และผลงานไมไดมาตรฐาน ถูกลูกคาตําหนิ จะถูกลดจํานวนสั่งซื้อลงหรือเลิกการสั่งซื้อ
นั้น ลวนแตเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นแกนายจางเนื่องจากระบบการบริหารงานของนายจางเอง
เมื่องานขึ้นรูปปลาสวรรคมิใชงานที่นายจางจะใหลูกจางทํางานลวงเวลาโดยไมตองไดรับความ
ยินยอมจากลูกจางกอน
การที่ลกู จางไมยอมทํางานดังกลาวลวงเวลาตามที่นายจางสั่งใหทํา
ยอมไมมีความผิดที่นายจางจะออกหนังสือตักเตือนได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๓๐/๒๕๓๘
คาลวงเวลาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๒
หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเพื่อตอบแทนการทํางานนอกเวลาทํางานปกติ
และประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาวยังไดกําหนดใหลูกจางประเภทไหนทํางานใน
ระยะเวลาเทาใดใน ๑ สัปดาห หากทําเกินจากกําหนดระยะเวลา จะตองจายคาลวงเวลาในอัตรา
ที่กฎหมายกําหนดตามขอ ๓, ๑๑, ๒๙,๓๔ และ ๔๒ ซึ่งกําหนดโดยคํานวณจากอัตราคาจางใน
เวลาทํางานปกติ การที่จะรวมคาจางและคาทํางานลวงเวลายอมเปนการเอาเปรียบลูกจางเพราะ
ไมทราบวาอัตราคาจางปกติที่จะนําไปคํานวณคาลวงเวลานั้นถูกตองตามกฎหมายหรือไม หรือ
ต่ํากวาคาจางขั้นต่ําหรือไม เนื่องจากคาจางขั้นต่ํายอมจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณทาง
เศรษฐกิจ เมือ่ สัญญาวาจางทํางานมิไดกําหนดอัตราคาจางปกติทําใหไมอาจคํานวณคาลวงเวลา
ได ดังนี้เมื่อขอเท็จจริงเปนอันยุติวา จําเลยมีคําสั่งใหโจทกทํางานลวงเวลาจริง ขอสัญญา
ดังกลาวขางตนมีผลเปนการใหโจทกซึ่งเปนลูกจางทํางานนอกเวลาทํางานปกติโดยไมมีสิทธิ
ไดรับคาลวงเวลา ยอมขัดตอประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ซึ่งเปน
กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
จึงตกเปนโมฆะตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๐
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๙๐/๒๕๓๗
โจทกเปนลูกจางทําหนาที่พนักงานขับรถของจําเลย มีเวลาทํางานตามปกติแนนอนตั้งแต
เวลา ๘ นาฬิกาถึง ๑๗ นาฬิกา ดังนั้น ระยะเวลาทํางานที่นอกเวลาปกตินี้ถือวาเปนการทํางาน
ลวงเวลา มีสิทธิไดรับเงินคาลวงเวลาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครอง
แรงงาน ลงวันที่ ๑๖ เมษายน๒๕๑๕ ขอ ๒ ซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย การที่
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นายจางทําสัญญางดเวนไมจายคาลวงเวลาใหแกลูกจางตามกฎหมายดังกลาวยอมตกเปนโมฆะ
โจทกจึงมีสิทธิไดคาลวงเวลา
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๘๘/๒๕๓๐
นายจางไดรับอนุญาตใหใชลูกจางทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุดโดยอธิบดีกรม
แรงงานไดอนุญาตตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๑๑ วรรคสาม
ที่แกไขแลว โดยมีเงื่อนไขวาใหใชลูกจางทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุดตามความจําเปน
แหงงานดวยความสมัครใจของ ลูกจาง เชนนี้ การทีน่ ายจางจะใหลูกจางทํางานลวงเวลาหรือใน
วันหยุดไดจึงตองขึ้นอยูกับความสมัครใจของลูกจาง เมื่อลูกจางไมสมัครใจมาทํางานเกินเวลา
ทํางานตามปกติตามคําสั่งของนายจางจึงไมอาจถือไดวาลูกจางฝาฝนคําสั่งอันชอบดวยกฎหมาย
ของนายจางนายจางจึงไมมีสิทธิเลิกจางโดยไมจายคาชดเชย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๗๑/๒๕๒๗
โจทกมีตําแหนงเปนผูจัดการธนาคารสาขาของจําเลย การที่โจทกมีอํานาจออกคําเตือน
พนักงานผูใตบังคับบัญชาเปนหนังสือและพนักงานที่ถกู คําเตือน ๓ ครั้ง จะไมไดขึ้นเงินเดือนก็
ตาม แตเมื่อหนังสือเตือนไมใชโทษ เปนเพียงมีผลใหผูถูกคําเตือนอยูในเกณฑที่จะไมไดรับการ
พิจารณาขึ้นเงินเดือนจากผูมีอํานาจในการนี้เทานั้น จึงถือไมไดวาโจทกมีอํานาจทําการแทน
นายจางสําหรับกรณีการลงโทษ และแมโจทกจะเปนผูเสนอขอเลื่อนเงินเดือน ๒ ขั้นใหแก
ผูใตบังคับบัญชา แตก็มิใชเปนผูมีอํานาจที่จะเลื่อนชั้นเงินเดือน ๒ ขั้น จึงถือไมไดอีกวาโจทกมี
อํานาจกระทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการใหบําเหน็จ
สวนกรณีที่จะถือไดวาโจทกเปน
ตัวแทนในการจางลูกจางนั้น โจทกตองมีอํานาจทําการแทนนายจางโดยตรง มิใชเปนกรณีผา น
การพิจารณาโดยผูมีอํานาจมากอนซึ่งผูมีอํานาจในการรับลูกจางเขาทํางานนี้ไดแก
คณะกรรมการของจําเลย โจทกจึงไมมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง
ดังนั้น โจทกมิใชลูกจางซึ่งมีหนาที่ทําการแทนนายจาง ตามขอ ๓๖(๑)แหงประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานฯ และมีสิทธิไดรับคาทํางานในวันหยุด
เมื่อโจทกมีสิทธิไดรบั คาทํางานในวันหยุด การที่จําเลยมีระเบียบกําหนดใหโจทกไมมีสิทธิ
เบิกคาลวงเวลาหรือคาทํางานในวันหยุด จึงเปนการแตกตางไปจากที่กฎหมายบัญญัติไมมีผล
บังคับ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๗๘/๒๕๒๗
'การทํางาน'
ตามคํานิยามของคาลวงเวลาและคาทํางานในวันหยุดตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน หมายถึงการทํางานตามปกติที่นายจาง
มอบหมายใหลูกจางทําในกิจการของนายจาง เมื่อนายจางซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจมีคําสั่งใหลูกจางอยู
เวรเพื่อปองกันอัคคีภัยตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
อันเปนหนาที่
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พิเศษนอกเหนือจากกิจการตามปกติของนายจาง ลูกจางที่ตองอยูเวรเพื่อปองกันอัคคีภัยจึงไมมี
สิทธิไดคาลวงเวลาหรือคาทํางานในวันหยุด
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๖/๒๕๒๗
แมโจทกจะไมไดตอกบัตรลงเวลาทํางานและไมมีลายเซ็นรับรองของวิศวกรและโฟรแมน
ในการทํางานลวงเวลาตามขอบังคับของจําเลยเกี่ยวกับการคํานวณคาลวงเวลาก็ตาม
แต
ระเบียบตามขอบังคับนี้เปนเพียงวิธีปฏิบัตใิ นการทํางานลวงเวลาเพื่อเปนหลักฐานและประโยชน
เกี่ยวกับการคํานวณคาลวงเวลาเทานั้น
ทั้งมิไดกําหนดยกเวนวาลูกจางคนใดไมปฏิบัตติ าม
ระเบียบดังกลาวแลวจะไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาอีกดวย ดังนี้ เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวาจําเลยให
โจทกทํางานลวงเวลา จําเลยก็จะอางขอบังคับดังกลาวเพื่อปฏิเสธไมจายคาลวงเวลาแกโจทกหา
ไดไม
สัญญาจางแรงงานที่มีขอความวา "ขอพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการตีความหรือการใช
บังคับของความในสัญญานี้ใด ๆ ใหนําไปเสนอเจาหนาที่ของรัฐบาลบรูไน คําตัดสินของทางการ
ดังกลาวใหถือวาเด็ดขาดและผูกพันระหวางบริษัทและลูกจางฯลฯ" นั้น มิไดบังคับไวโดย
เด็ดขาดวา หากคูกรณีไมนําขอพิพาทเสนอตอเจาหนาที่รัฐบาลบรูไนตัดสินกอนแลวจะฟองรอง
ตอศาลมิได ดังนั้น เมื่อจําเลยไมชําระหนี้คาลวงเวลาใหโจทก จึงเปนการโตแยงสิทธิโจทก โจทก
ยอมมีอํานาจฟองจําเลยตอศาลแรงงากลางซึ่งโจทกและจําเลยมีภูมิลาํ เนาอยูในเขตอํานาจได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๓๗/๒๕๒๕
จําเลยใหโจทกซึ่งเปนลูกจางประจําทํางานนอกเวลาทํางานตามปกติโดยทําสัญญาวา การ
รับจางทํางานของโจทกเปนการทํางานที่มีลักษณะจางเหมา โดยมีคาจางตามอัตราเงินเดือนแต
ไมมีคาจางทํางานลวงเวลา ดังนี้ สัญญาดังกลาวไมมีผลบังคับ เพราะขัดตอประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๕ ขอ ๓๔ ซึ่งมีสภาพ
บังคับเปนกฎหมาย จําเลยจึงตองจายคาทํางานลวงเวลาใหโจทก
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