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ดอกเบี้ย เงินเพิ่มและอายุความ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๔๔/๒๕๔๘
เงินโบนัสไมใชคาจางหรือสินจางอยางอื่นตามที่ ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๘) และ (๙)
การเรียกรองเงินโบนัสจึงไมอยูในบังคับกําหนดอายุความ ๒ ปของบทบัญญัติดังกลาว กําหนด
อายุความในการใชสิทธิเรียกรองเงินโบนัสตามสัญญาจางแรงงานมิไดมีกฎหมายบัญญัติไว
โดยเฉพาะจึงมีกําหนด ๑๐ ป ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๐
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๐๘๗/๒๕๔๕
เมื่อปรากฏตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวางานที่โจทกทั้งเกาทําเปนงานขนสงทางบก
โจทกทั้งเกาจึงไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามคําทา
แตมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการทํางาน
ลวงเวลาในอัตรา ๑ เทาของคาจางในวันทํางานปกติ สวนดอกเบีย้ นั้นเมื่อปรากฏวาเงินที่โจทก
ทั้งเกามีสิทธิไดรับเปนเงินคาตอบแทนการทํางานลวงเวลา
มิใชคาลวงเวลาที่จะมีสิทธิคิด
ดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดรอยละ ๑๕ ตอป ได ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา
๙ วรรคหนึ่ง จึงเปนหนี้เงินที่คิดดอกเบีย้ ในระหวางผิดนัดไดรอยละ ๗.๕ ตอป ตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง เทานั้น
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๘๔๐/๒๕๔๔
จําเลยเลิกจางโดยไมจายคาชดเชย
คาจางคางชําระและสินจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนาใหแกโจทก แตโจทกและจําเลยยังมีขอโตเถียงกันวา จําเลยจะตองชําระใหโจทกหรือไม
เพียงใด
ยังถือไมไดวาจําเลยจงใจไมจายเงินดังกลาวแกโจทกโดยปราศจากเหตุอันสมควร
จําเลยจึงไมตอ งรับผิดเสียเงินเพิ่มใหแกโจทกรอยละ ๑๕ ของเงิน ที่คางจายทุกระยะ ๗ วัน ตาม
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคสอง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๕๘๙/๒๕๔๔
โจทกเปนลูกจางจําเลย ตอมาจําเลยไดลดคาจางผูบริหารรวมทั้งโจทกลง ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๔๐ การลดเงินเดือนโจทกและไมจายคาจางสวนทีล่ ดแกโจทกดังกลาวเปนการ
กระทําโดยไมมีอํานาจ เปนการผิดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง และผิดสัญญาจาง โจทกจึงมี
สิทธิไดคาจางสวนที่ถูกลด โจทกฟองเรียกเอาคาจางที่จําเลยไมมีอํานาจจะลดดังกลาวเมื่อวันที่
๕ มกราคม ๒๕๔๓ ดังนั้นเฉพาะคาจางเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ๒๕๔๐ ซึ่งโจทกฟอง
เรียกเอาจากจําเลยจึงขาดอายุความ ๒ ป ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔
ตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง กรณีที่นายจางไมจาย
คาจางภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๗๐ ใหนายจางเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลา
ผิดนัดรอยละสิบหาตอป จําเลยผิดนัดไมจายคาจางแกโจทก จําเลยจึงตองเสียดอกเบี้ยอัตรารอย
ละสิบหาตอป ตามบทบัญญัติดังกลาว
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๔๕๘/๒๕๔๔
สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา คาชดเชย คาจางคางจาย และคาเสียหายจากการเลิก
จางไมเปนธรรมตามที่โจทกฟองเรียกมา ศาลแรงงานกลางไดพิพากษากําหนดเปนจํานวนเงิน
ไวแลว หนีด้ ังกลาวตองชําระเปนเงินจึงเปนหนี้เงินทีจ่ ําเลยตองชําระดอกเบี้ยในระหวางผิดนัด
ซึ่งจําเลยตองชําระดอกเบี้ยในคาชดเชยและคาจางคางจายนับแตวันผิดนัดตาม พ.ร.บ. คุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง สวนสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาและ
คาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรมไมใชหนี้เงินทีก่ ฎหมายบังคับใหนายจางตองจายเมื่อเลิก
จาง นายจางจะตกเปน ผูผิดนัดและรับผิดชําระดอกเบี้ยตาม ป.พ.พ. มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง
ตอเมื่อลูกจางทวงถาม เมื่อไมปรากฏวาโจทกทั้งสี่ทวงถามใหจําเลยชําระหนี้เมื่อใด จึงตองชําระ
ดอกเบี้ยนับแตวันฟองเปนตนไป
โจทกซึ่งเปนลูกจางมีสิทธิไดดอกเบี้ยรอยละ ๑๕ ตอป ในเงินคาจางคางจายและคาชดเชย
ตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แมในคําฟองของโจทกจะขอ
ดอกเบี้ยมาในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป แตเพื่อความเปนธรรมศาลฎีกาเห็นสมควรใหโจทกไดรับ
ดอกเบี้ยตามอัตราที่กําหนดไวในกฎหมาย ทั้งนี้โดยอาศัยอํานาจตามความใน พ.ร.บ. จัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๕๗๓/๒๕๔๔
เงินโบนัสที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนรางวัลในการปฏิบัติงานมิใชเปนเงินที่นายจาง
จายเปนการตอบแทนการทํางานตามสัญญาจาง จึงมิใชคาจางตามความหมายในมาตรา ๕ แหง
พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑และมาตรา ๕ แหง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘
ในคํานิยามของคําวาสภาพการจาง
การที่นายจางไมจายเงินโบนัสแกลูกจางจึงมิใชกรณีที่
นายจางจงใจไมจายคาจางใหแกลูกจางทีต่ องเสียเงินเพิ่มใหแกลูกจางรอยละสิบหาของเงิน
คาจางคางจายทุกระยะเวลาเจ็ดวันตามมาตรา ๙ วรรคสอง แหง พ.ร.บ. คุมครองแรงงานพ.ศ.
๒๕๔๑
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๑๑/๒๕๔๔
การที่บริษัทจําเลยไมจายคาจางคางจาย คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป และ
คาชดเชยใหแกโจทก
เนื่องจากบริษัทจําเลยไมมีเงินจายนั้นยังถือไมไดวาเปนการจงใจไม
จายเงินดังกลาวใหแกโจทกโดยปราศจากเหตุอันสมควรตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคสอง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๖๓๕/๒๕๔๓
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จําเลยตกลงจายคาจางใหแกโจทกเปนรายเดือนทุกวันสิ้นเดือนจึงถือไดวา
คาจางที่
จําเลยจะตองจายใหแกโจทกเปนหนี้ที่กําหนดเวลาชําระหนี้ไวตามวันแหงปฎิทินตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๒๐๔ วรรคสอง หากจําเลยไมชาํ ระตามกําหนดเวลาดังกลาวยอมตกเปนผูผิดนัดนับถัด
แตวันดังกลาวเปนตนไปซึง่ จําเลยจะตองเสียดอกเบี้ยใหแกโจทกในระหวางผิดนัดในอัตรารอย
ละ ๑๕ ตอป ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง เมื่อโจทกมิไดขอ
คิดดอกเบี้ยจากจําเลยนับแตวันฟอง การที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาใหจําเลยชําระดอกเบี้ยแก
โจทกนับแตวนั ฟอง จึงผิดไปจากขอเท็จจริงที่ปรากฏในสํานวน เปนการไมชอบดวยกฎหมาย
การที่จําเลยไมจายคาจางใหแกโจทก เมื่อมิไดเปนไปโดยจงใจหรือโดยปราศจากเหตุผล
อันสมควร โจทกยอมไมมีสิทธิที่จะเรียกใหจําเลยชําระเงินเพิ่มในอัตรารอยละ ๑๕ ของเงินที่คาง
จายทุกระยะเวลา ๗ วัน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๔๗๖/๒๕๔๓
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๓๒ อันเปนกฎหมายที่ใช
บังคับในขณะที่จําเลยเลิกจางโจทกมิไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยในระหวางผิดนัด กรณีคาชดเชย
และเงินบําเหน็จสะสมหรือบําเหน็จพิเศษไดเปนพิเศษ ลูกจางจะมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยไดในอัตรา
รอยละ ๗.๕ ตอป ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง
คาชดเชยเปนเงินที่จาํ เลยซึ่งเปนนายจางจะตองจายใหแกโจทกในทันทีที่มีการเลิกจาง จึง
ถือวาจําเลยผิดนัด จายคาชดเชยใหแกโจทกนับตั้งแตวนั ที่เลิกจางเปนตนไป
สวนคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปและเงินบําเหน็จสะสมหรือบําเหน็จพิเศษไมมี
กฎหมายบังคับใหจําเลยตองจายใหแกโจทกในทันทีนบั แตวันเลิกจาง เมื่อไมปรากฏวาโจทกได
ทวงถามใหจําเลยชําระหนี้ดงั กลาว จึงตองถือวาจําเลยผิดนัดชําระหนี้แตวันฟอง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๑๕/๒๕๓๗
โจทกฟองวาจําเลยที่ ๑ เปนลูกจางโจทกมีหนาที่ติดตามทวงถามลูกหนีแ้ ละผูค้ําประกัน
ใหชําระหนี้แกโจทก ไมปฏิบัตติ ามหนาที่ปลอยปละละเลยจนคดีขาดอายุความ ทําใหโจทก
เสียหายและเรียกคาเสียหาย เปนการฟองเรียกคาเสียหายฐานผิดสัญญาจางแรงงาน ซึ่งมีอายุ
ความ ๑๐ ป นับแตขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกรองนัน้ ได เมื่อสิทธิเรียกรองที่โจทกมีตอนาย ส.
ขาดอายุความตั้งแตวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๒๕ และสิทธิเรียกรองที่โจทกมีตอคูก รณีที่ขับรถชน
รถยนตของโจทกขาดอายุความตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๔ ดังนี้ โจทกอาจบังคับสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายจากจําเลยที่ ๑ ไดนับแตวันที่หนี้แตละรายดังกลาวขาดอายุความ โจทกฟอง
คดีนี้วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๖ จึงเปนเวลาเกิน ๑๐ ป คดีโจทกยอมขาดอายุความ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๐๑/๒๕๓๖
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การที่จําเลยขับรถไปตามทางการที่จางของโจทกดวยความประมาท ถือไดวาเปนการ
ปฏิบัติผิดสัญญาจางแรงงานอยางหนึ่ง และในขณะเดียวกันก็เปนการทําละเมิดตอโจทกดวย แม
จําเลยจะอางอายุความเรื่องละเมิด โดยมิไดกลาวถึงอายุความเรื่องผิดสัญญาขึ้นมาตอสูคดีโจทก
ก็ตาม แตจําเลยก็ไดยกขอเท็จจริงและเหตุผลทีว่ าเพราะเหตุใดคดีโจทกจึงขาดอายุความขึ้นมา
กลาวไวในคําใหการดวยแลววา มูลหนี้คดีนี้เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๒๓ และโจทกไดรูถงึ
วันละเมิดอันหมายความถึงวันเกิดเหตุ อันเปนมูลกอใหโจทกมีสิทธิเรียกรองและรูตวั ผูที่จะตอง
ใชคาสินไหมทดแทนแลวตัง้ แตวันนั้น แตโจทกนําคดีมาฟองเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม๒๕๓๖ เมื่อ
นับแตวันละเมิดถึงวันฟองก็เปนเวลาถึง ๑๒ ปเศษแลว จึงพนกําหนด๑ ป นับแตวันที่โจทกรูถึง
การละเมิดและรูตวั ผูที่จะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนหรือพนกําหนด ๑๐ ปนับแตวันทําละเมิด
จากขอเท็จจริงที่วานับแตวนั เกิดเหตุซึ่งเปนวันที่จําเลยปฏิบตั ิผิดสัญญาจนถึงวันฟองเปนเวลา
เกิน ๑๐ ป อันเปนอายุความเรื่องผิดสัญญาจางแรงงานรวมอยูดวย ดังนี้ถือไดวาจําเลยไดอา ง
อายุความเรื่องผิดสัญญาจางแรงงานขึ้นมาตอสูไวแลว เมื่อคดีโจทกเปนทั้งเรื่องผิดสัญญาจาง
แรงงานและละเมิดในขณะเดียวกันดังไดวินิจฉัยไวแลวขางตน ศาลแรงงานจึงมีอํานาจที่จะยก
อายุความเรื่องผิดสัญญาจางแรงงานขึ้นมาปรับแกคดีโจทกได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๘/๒๕๓๖
การที่จําเลยเปนลูกจางของโจทกยอมมีหนาที่จะตองปฏิบตั ิตามคําสั่งหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการทํางานซึ่งถือวาเปนคําสั่งของโจทกไมวาจะเปนระเบียบทีม่ ีอยูเดิมหรือที่ออกใน
ภายหลัง เมื่อจําเลยไมปฏิบัตติ ามระเบียบและคําสั่งของโจทก จําเลยจึงผิดสัญญาจางระหวาง
โจทกกับจําเลย
คําฟองของโจทกที่ฟองใหจําเลยรับผิดเนื่องจากจําเลยซึ่งเปนลูกจางของโจทกจงใจฝาฝน
ระเบียบและคําสั่งของโจทกหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงทําใหโจทกเสียหาย และโจทกไดมี
คําสั่งปลดจําเลยออกจากธนาคารโจทกแลวฐานปฏิบตั ฝิ าฝนระเบียบและคําสั่งของโจทกและ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงทําใหโจทกเสียหาย และขาดความไววางใจนั้น เปนการฟองในมูล
ผิดสัญญาจางแรงงานจึงตองใชอายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
๑๙๓/๓๐
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๒๖/๒๕๓๕
สัญญาจางระหวางจําเลยผูรับจางกับโจทกผูวา จางมีขอความวา ผูรับจางยอมปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับและคําสั่งของผูวาจางหรือบุคคลที่ผูวา จางมอบหมายทุกประการ โจทกผูวาจาง
จึงมีสิทธิโดยชอบที่จะออกคําสั่งมอบหมายใหจําเลยซึง่ มีตําแหนงเปนเสมียนพนักงานไปทํา
หนาที่เกี่ยวกับการเงินไดโดยไมตองเปลีย่ นตําแหนงของจําเลย คําสั่งโจทกเปนไปตามขอตกลง
ในสัญญาจาง ไมกอใหเกิดการเสี่ยงตอความเสียหายเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากขอตกลงตาม
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สัญญาจางผูค้ําประกันการทํางานของจําเลยจึงตองผูกพันตามสัญญาค้ําประกัน เมื่อจําเลยทําผิด
สัญญาจางกอใหเกิดความเสียหายแกโจทก ผูค้ําประกันตองรวมกับจําเลยรับผิดตอโจทกดวย
สิทธิเรียกรองอันเกิดจากการผิดสัญญาจางแรงงาน กฎหมายมิไดกําหนดอายุความไว
เปนพิเศษ จึงตองใชอายุความ ๑๐ ป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๓๐
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๙๐๗/๒๕๓๓
เมื่อการกระทําของลูกจางเปนทั้งละเมิดและผิดสัญญาจางแรงงาน นายจางยอมมีสิทธิ
เลือกฟองได สิทธิเรียกรองอันเกิดจากการผิดสัญญาจางแรงงาน ไมมีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุ
ความไวเปนพิเศษ ดังนั้น ตองใชอายุความ ๑๐ ป ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๔ โจทกซึ่งเปน
นายจางฟองใหจําเลยซึ่งเปนผูค้ําประกันลูกจางรับผิดตามสัญญาค้ําประกัน
ไมมีกฎหมาย
บัญญัตเิ รื่องอายุความไว ตองใชอายุความ ๑๐ ป ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๔
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๐๑๗/๒๕๓๓
โจทกฟองวา จําเลยเปนลูกจางของโจทกในตําแหนงพนักงานขับรถมีหนาที่ขับรถยนต
โดยสารประจําทางรับสงผูโดยสาร จําเลยไดปฏิบตั ิหนาที่ในทางการที่จางโดยขับรถดวยความ
ประมาททําใหรถของโจทกรถของบุคคลอื่นเสียหายและ ทําใหบุคคลอื่นไดรบั บาดเจ็บ ขอให
จําเลยชดใชคา เสียหายที่รถของโจทกถูกเฉี่ยวชนและชดใชเงินที่โจทกใชเปนคาเสียหายแก
บุคคล อื่นใหแกโจทก ตามคําฟองดังกลาวนอกจากจะเปนฟองใหจําเลยรับผิดใชคาเสียหายใน
มูลละเมิดเนื่องจากกระทําโดยประมาท เปนเหตุใหรถของโจทกเสียหายแลวยังเปนฟองที่อางวา
จําเลยซึ่งเปนลูกจางกระทําการอันไมสมแกการปฏิบัตหิ นาที่ของตนใหลุลว งไปโดยถูกตอง เปน
การทําผิดหนาที่ที่จําเลยจะตองกระทําตามสัญญาจางแรงงาน อันเปนฟองที่ขอใหจําเลยรับผิด
ตามสัญญาจางแรงงานดวย ซึ่งโจทกมีสิทธิเรียกรองไดทั้งสองประการแมโจทกมีสิทธิเรียกรอง
ตามสัญญาจางแรงงานที่มีอายุความ ๑๐ ปแตเงินคาซอมรถของโจทกที่โจทกเสียไปถือไดวาเปน
คาเสียหายเนือ่ งจากจําเลยกระทําผิดสัญญาจางแรงงาน โจทกอาจเรียกรองใหจําเลยรับผิดชด
ใชไดนับแตวนั เกิดเหตุ
ซึ่งเปนวันที่กอใหเกิดความเสียหายอันเปนขณะที่อาจบังคับสิทธิ
เรียกรองไดอายุความจึงเริม่ นับตั้งแตนั้น ไมใชนับแตวนั ที่โจทกจายคาซอมรถใหแกผูรับจางซอม
เมื่อนับแตวันเกิดเหตุถึงวันฟองเปนเวลาเกินกวา ๑๐ ป คดีโจทกจึงขาดอายุความ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๓๓/๒๕๓๑
การฟองคดีเรื่องเลิกจางไมเปนธรรม เปนการฟองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา ๔๙ ซึ่งเปนกฎหมายสารบัญญัติสว นหนึ่งที่เกี่ยวดวยการ
คุมครองแรงงาน หาใชคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาไม ศาลแรงงานกลางไมจําตองถือ
ขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในคําพิพากษาคดีสวนอาญา
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จําเลยจายคาจางเดือนละสองครั้ง กลางเดือนกับสิ้นเดือนโจทกถูกเลิกจางเมื่อวันที่ ๒๑
ตุลาคม ๒๕๒๕ วันที่โจทกอาจบังคับสิทธิเรียกรองคาจางไดยอมเริ่มนับแตวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๒๕ เปนตนไป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๖๙ สิทธิเรียกรองคาจาง
เชนวานี้เกิดแตสัญญาจางแรงงานและเกิดแตขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
มีกําหนดอายุ
ความสองปตามมาตรา ๑๖๕ (๙)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๖๔๓/๒๕๒๙
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ฯขอ ๔๕ กําหนดใหนายจางจาย
คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปแกลูกจางเมื่อเลิกจางสิทธิของลูกจางที่จะเรียกรองเอา
คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปจึงเกิดขึ้นเมื่อเลิกจาง เมื่อนับแตวันเลิกจางจนถึงวันฟอง
ยังไมเกินกําหนด ๒ ป สิทธิเรียกรองคาจางดังกลาวของลูกจางไมขาดอายุความ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การคุมครองแรงงาน ฯ ขอ ๙ กําหนดใหนายจาง
ประกาศกําหนดวันหยุดตามประเพณีไมนอยกวาปละสิบสามวันโดยรวมวันแรงงานแหงชาติดวย
แสดงวาวันหยุดตามประเพณีนั้น นายจางไดประกาศกําหนดวันหยุดไวลวงหนาแนนอนแลว
กรณีลูกจางไมไดหยุดในวันหยุดตามประเพณีประจําวันใดเมื่อถึงกําหนดจายคาจางตามปกติ
แลว นายจางมิไดจายคาจางสําหรับวันหยุดตามประเพณีแกลูกจาง สิทธิเรียกรองเอาคาจาง
สําหรับวันหยุดตามประเพณีประจําวันนัน้ ยอมเกิดขึ้นทันที
ลูกจางฟองเรียกคาจางสําหรับวันหยุดตามประเพณีชวงตั้งแตวันที่ ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๒๕
ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๖ โดยไมปรากฏวาในระหวางปนั้นมีวันใดเปนวันหยุดบาง และ
นายจางกําหนดจายคาจางตามปกติเดือนละ ๒ ครั้ง คือวันที่ ๑ และวันที่ ๑๖ ของเดือน ดังนั้น
สิทธิเรียกรองคาจางสําหรับวันหยุดตามประเพณีในชวงเวลาดังกลาวจึงเกิดขึ้นแลวอยางนอย
ตั้งแตวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๖ เปนตนไป เมื่อนับถึงวันฟองเกิน ๒ ป สิทธิเรียกรองคาจาง
ดังกลาวจึงขาดอายุความ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๒๕/๒๕๒๗
คาทํางานในวันหยุดและคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปแมจะไมใชคา จางตาม
ความหมายของคําวา 'คาจาง' ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ ๒
เพราะไมใชเปนเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางานปกติของวันทํางาน
หรือจายใหในวันหยุดซึ่ง ลูกจางไมไดทํางาน แตก็เปนเงินที่นายจางจายตอบแทนการทํางาน
นอกเวลาปกติ และคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปเปนเงินที่นายจางจายตอบแทนแก
ลูกจางกรณีที่ลูกจางมิไดหยุดพักผอนประจําปตามสิทธิ เงินทั้งสองประเภทนี้นายจางผูกพันตอง
จายแกลูกจางตามสัญญาจางแรงงาน ถือวาเปนสินจาง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๕๗๕ อายุความแหงสิทธิเรียกรองเอาสินจางหรือเงินจางดังกลาวจึงอยูภายใตบังคับ
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ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๖๕ (๙) ซึ่งมีกําหนด ๒ ป หาใชมีอายุความ
๑๐ ป ตามมาตรา ๑๖๔ ไม
การที่จําเลยผิดนัดไมจายเงินดังกลาวใหโจทกนนั้ เปน เพราะจําเลยเห็นวาตนไมมีหนาที่
ตองจาย ถือไมไดวาจําเลยจงใจผิดนัดในการจายเงินใหแกโจทกโดยปราศจากเหตุอันสมควร
จําเลยจึงไมตอ งจายเงินเพิ่มรอยละสิบหาของเงินที่คางชําระทุกระยะเจ็ดวันใหแกโจทก
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