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นิยาม “คาจาง”
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๓๙๔/๒๕๔๗
เงินคาคอมมิชชั่นหรือคาเที่ยวที่จําเลยจายใหโจทกแตละคนซึง่ เปนพนักงานขับรถและ
พนักงานยกของที่ไปกับรถของจําเลยเมื่อทําตามหนาที่ของตน
โดยจําเลยกําหนดอัตราไว
แนนอนวาเทีย่ วหนึ่งจะจายใหเทาใด สามารถคํานวณไดตามจํานวนเที่ยวที่ทําไดในเวลาทํางาน
ตามปกติของวันทํางาน มีลักษณะชีช้ ดั วาจําเลยมุงหมายจายใหโจทกเพื่อตอบแทนการทํางาน
มิใชจงใจจายเพื่อจูงใจใหโจทกขยันทํางาน เงินคาคอมมิชชั่นหรือคาเที่ยวจึงเปนคาจาง ตาม
ความหมายของ พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๐๙๖/๒๕๔๖
พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ นิยามศัพทคําวา คาจาง หมายความวา
เงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจางสําหรับ
ระยะเวลาการทํางานปกติ ฯลฯ เมื่อตามขอบังคับเกีย่ วกับการทํางาน วัตถุประสงคของการที่
จําเลยจายคาเชาบานแกลูกจางเพื่อเปนการชวยเหลือเรื่องที่อยูอาศัย คาเชาบานจึงเปนเพียง
สวัสดิการที่นายจางจัดใหแกลูกจาง
มิใชจายเพื่อตอบแทนการทํางานตามสัญญาจางสําหรับ
ระยะเวลาทํางานปกติ แมจะมีการจายเงินจํานวนนี้แนนอนทุกเดือนก็มิใชคาจาง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๖๙๐/๒๕๔๔
นายจางมีขอตกลงกับลูกจางวาจะหารถประจําตําแหนงให แตถาหากยังหารถไมไดก็จะให
คาเชารถยนต เดือนละ ๒๒,๐๐๐ บาท ขอตกลงดังกลาวกําหนดใหหารถประจําตําแหนงให
ลูกจางเปนหลัก มีขอยกเวนวาหากยังหารถใหไมไดก็ใหจายคาเชารถยนตใหลูกจาง หากตอมา
นายจางสามารถหารถประจําตําแหนงใหลกู จางไดตามขอตกลงเมื่อใด นายจางก็ไมจําตองจาย
คาเชารถยนตดังกลาวใหลูกจางอีกตอไป คาเชารถยนตรายเดือนที่นายจางจายใหลูกจาง ถือวา
เปนสวัสดิการ มิใชเงินที่จา ยเพื่อตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน แมจะ
จายเงินจํานวน แนนอนเทา ๆ กัน ทุกเดือนก็มิใชคาจางตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ มาตรา ๕
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๔๐๒/๒๕๔๔
นายจางจายคาน้ํามันรถและคาโทรศัพทใหแกลกู จางในลักษณะเหมาจายเปนรายเดือน
เปนเงินเทา ๆ กันทุกเดือน โดยไมคํานึงวาลูกจางจะไดใชจายเงินเปนคาน้ํามันรถและคา
โทรศัพทหรือไม หรือไดใชจายไปเปนจํานวนมากนอย เทาใด ทั้งลูกจางไมตองแสดงใบเสร็จคา
น้ํามันรถหรือใบเสร็จคาโทรศัพทเปนหลักฐานในการรับเงินดังกลาว
เงินคาน้ํามันรถและคา
โทรศัพทดังกลาวจึงเปนเงินที่นายจางตกลงจายเปนคาตอบแทนในการทํางานใหแกลูกจาง ตาม
สัญญาจาง ถือไดวาเปนคาจางตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๑๓/๒๕๔๔
อาหารวันละ ๓ มือ้ ที่นายจางใหแกลูกจางทีไ่ ปทํางานปกติรับประทาน โดยลูกจางซึ่ง
ไมไดไปทํางานหรือเปนวันหยุดจะไมไดรับประทานดวยนั้น อาหารดังกลาวจึงมีวัตถุประสงคเปน
การชวยการครองชีพของลูกจางซึ่งมาทํางานใหเสียคาใชจายนอยลง อันมีลักษณะเปนการให
สวัสดิการแกลูกจางอยางหนึ่งเทานั้น
มิใชคาจางตามความหมายของประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๕ ขอ ๒ ตอมาเมื่อ
พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลบังคับใชทําใหประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับ
ดังกลาวถูกยกเลิก ความหมายคําวา "คาจาง" จึงตองใชตามมาตรา ๕ ซึ่งหมายถึง "เงินที่
นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลา
การทํางานปกติ …" ดังนั้น อาหารวันละ ๓ มื้อ ที่จําเลยจัดใหแกโจทกจึงมิใชเงินที่นายจางและ
ลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทํางาน จึงไมถือวาเปนคาจาง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๙๔/๒๕๔๔
คาจางตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ มีสาระสําคัญ ๓ ประการ คือ
ประการแรก คาจางตองเปนเงินที่นายจางกับลูกจางตกลงจายกันตามสัญญาจาง ประการที่สอง
เงินที่จายดังกลาวนายจางจายใหแกลูกจางเพื่อตอบแทนการทํางานหรือผลงานที่ลูกจางทําได
สําหรับระยะเวลาทํางานปกติของวันทํางาน ประการที่สาม เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางใน
วันหยุดและวันลาซึ่งลูกจางมิไดทํางาน แตลูกจางมีสิทธิไดรับตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑
เงินคาตรวจรักษาคนไขตามขอตกลงในสัญญาจาง มีลักษณะเปนเงินที่คนไขจายใหแก
ลูกจางซึ่งเปนแพทย
ที่ตรวจรักษาคนไขโดยใหนายจางรับไวแทนแลวจายคืนใหแกลูกจางที่
ตรวจรักษาคนไขในภายหลังโดยหักเงินไวสวนหนึ่ง มิใชเงินของนายจางที่จายใหแกลูกจางเพื่อ
ตอบแทนการทํางานหรือผลงานที่ลูกจางทําไดสําหรับระยะเวลาทํางานปกติของวันทํางานจึง
มิใชคาจางตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๗๕/๒๕๔๔
คาน้ํามันรถยนตสําหรับผูบริหารที่จําเลยจายใหแกโจทกในชื่อคาครองชีพ เมื่อเปนเงินที่
จําเลยซึ่งเปนนายจางจายใหแกโจทกเปนประจําจํานวนแนนอนโดยไมตองนําใบเสร็จคาน้ํามัน
มาเบิก อันเปนการจายใหเปนกรรมสิทธิ์ของโจทก และจําเลยจายใหเพื่อเปนการชดเชยคา
น้ํามันรถยนตใหแกผูบริหารที่ใชรถยนตสวนตัว เพื่อการงานของจําเลยอันเปนการจายเพื่อตอบ
แทนการทํางานของโจทก คาน้ํามันรถยนตสําหรับผูบ ริหารที่จําเลยจายใหแกโจทกจึงเปนคาจาง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุมครองแรงงาน ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๕ ขอ ๒
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จําเลยออกประกาศจายคาน้ํามันรถยนตใหแกผูบริหารอันเปนประกาศทีจ่ ําเลยกําหนด
ขึ้นฝายเดียว แตประกาศดังกลาวเปนคุณแกลูกจาง จึงเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่มี
ผลบังคับใชตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา๒๐
การที่จําเลยออกประกาศลดคาน้าํ มันรถยนตสาํ หรับผูบริหารและออกประกาศเลิกจายคา
น้ํามันรถยนตสําหรับผูบริหารเพียงฝายเดียว แมโจทกและลูกจางของจําเลยมิไดคัดคาน แต
โจทกและลูกจางก็มิไดยินยอมใหจําเลยลดหรือเลิกการจายคาน้ํามันรถยนตสําหรับผูบริหาร
ประกาศทั้งสองฉบับดังกลาวขัดแยงกับประกาศเดิมและไมเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวายอมไมมีผล
ใชบังคับ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๓๓๐/๒๕๔๓
นายจางบอกเลิกจางลูกจางตั้งแตวนั ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑ และไมใหลูกจางทํางาน
ตั้งแตวันดังกลาว คงจายแตเฉพาะสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหลูกจาง เงินดังกลาวจึง
ไมใชเงินที่นายจางจายใหลูกจางเปนการตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน
หรือในวันหยุดซึ่งลูกจางไมไดทํางานและในวันลา สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาจึงไมเปน
คาจาง
นายจางไมใหลูกจางทํางานตั้งแตวนั ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑ และไมจายคาจางใหตั้งแต
วันดังกลาว การเลิกจางจึงมีผลตั้งแตวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เมื่อ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑ ในวันที่จําเลยเลิกจาง พ.ร.บ.คุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังไมมีผลใชบังคับ การที่ลูกจางจะไดคาชดเชยเพียงใด จึงเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๖ (๓) ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับ
อยูในขณะเลิกจาง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๙๘/๒๕๔๓
จําเลยอุทธรณโตเถียงดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานของศาลแรงงานเพื่อนําไปสูขอ
กฎหมายวาเงิน คาอาหารมิใชคาจางและการที่จําเลยเลิกจางโจทกมิใชการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
ถือเปนการอุทธรณในขอเท็จจริง ตองหามตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง
จําเลยผูเปนนายจางจายคาอาหารใหโจทกซึ่งเปนลูกจางเนื่องจากโจทกตองไปทํางานที่
โครงการวางทอสงกาซที่จังหวัดอื่นเปนประจําทุกเดือน มีจํานวนแนนอนเชนเดียวกับคาจางหรือ
เงินเดือนโดยโจทกไมตองนําหลักฐานมาเบิกและไมวา โจทกจะทํางานเดือนละกี่วนั เงินดังกลาว
จึงเปนคาตอบแทนในการที่โจทกไปทํางานในโครงการ ถือไดวาเปนคาจางในระหวางนั้น ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ ๒
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๔๙/๒๕๔๑
คาบริการเปนเงินทีจ่ ําเลยเรียกเก็บจากลูกคาทีม่ าใชบริการในอัตรารอยละ ๑๐ แลว
จําเลยรวบรวมไวเพื่อแบงเฉลี่ยใหแกลูกจางทุกคนจํานวนเทา ๆ กันเปนประจําทุกเดือน โดย
จําเลยตกลงดวยวาลูกจางทุกคนจะไดคาบริการไมต่ํากวาเดือนละ ๑,๒๕๐ บาท หากแบงเฉลี่ย
แลวลูกจางแตละคนไดรับต่าํ กวาเดือนละ ๑,๒๕๐ บาท จําเลยจะจายสวนทีข่ าดใหจนครบ เมื่อ
คาบริการมิใชเปนเงินเฉพาะที่จําเลยเรียกเก็บจากลูกคาเทานั้น แตสวนหนึ่งเปนเงินที่จําเลยเปน
ผูจายใหแกลกู จางรวมอยูดวย โดยมีจํานวนขั้นต่ําที่แนนอนและจายเปนประจําทุกเดือนถือไดวา
เปนเงินที่นายจางจายตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางานคาบริการดังกลาว
จึงเปนคาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๒
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๓๐๙/๒๕๔๑
แมคานายหนาที่โจทกไดรับในแตละเดือนจะมีจํานวนไมแนนอนและไมเทากัน แตจําเลย
จายคานายหนาดังกลาวใหแกโจทกทุกวันสิ้นเดือน โดยคํานวณตามยอดขายสินคาที่โจทกขาย
ไดและยอดเงินที่จําเลยเก็บคาสินคาซึ่งโจทกขายไดจึงเปนการจายเปนประจําทุกเดือน กรณีถือ
ไดวาคานายหนาดังกลาวเปนเงินที่จําเลยจายใหแกโจทกเปนการตอบแทนการทํางานโดย
คํานวณตามผลงานที่โจทกทําได จึงเปนคาจางตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การคุมครองแรงงานขอ ๒ จําเลยตองนําคานายหนาดังกลาวมารวมเปนฐานในการ
คํานวณคาชดเชยดวย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๐๗/๒๕๔๑
คาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ลงวันที่ ๑๖ เมษายน
๒๕๑๕ ขอ ๒ หมายความวา เงิน หรือเงินและสิ่งของที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบ
แทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจาง
ทําได ดังนี้ แมจําเลยจายคาเชาบานเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท คาสาธารณูปโภคไดแก คาไฟฟา
ประปา และโทรศัพทเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ใหแกโจทกเทากันทุกเดือนพรอมเงินเดือนโดยไม
ตองมีใบเสร็จรับเงินมาแสดงก็ตาม แตเมือ่ เงินดังกลาวเปนเพียงสวัสดิการที่จําเลยจัดใหแกโจทก
มิใชเงินที่จําเลยจายใหเปนการตอบแทนการทํางานของโจทก จึงไมเปนคาจาง ยอมนํามา
รวมเขากับเงินเดือนเพื่อคํานวณเปนคาชดเชยไมได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๐๖๑/๒๕๔๐
รายไดพิเศษอื่น ๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือผานสิทธิและรับรองเงินเดือนเปนเงินคาภาษี
เงินไดซึ่งตองเสียภาษีเงินไดตอกรมสรรพากร จําเลยที่ ๑ผูเปนนายจางจึงออกภาษีเงินไดใหแก
กรมสรรพากรแทนโจทก โดยมิไดหักจากเงินเดือนของโจทก ดังนี้ภาษีเงินไดดังกลาวเปนเพียง
สวัสดิการ และเมื่อเงินดังกลาวมิใชเงินที่จําเลยที่ ๑ ผูเปนนายจางจายใหแกโจทกผูเปนลูกจาง
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เพื่อตอบแทนการทํางาน
แรงงาน ขอ ๒

จึงมิใชคาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่องการคุมครอง

คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๘๑/๒๕๔๐
โจทกเปนลูกจางของจําเลยมีหนาที่ขายสินคา โดยมีขอตกลงกันวาหากโจทกขายสินคา
ไดโจทกมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการขายอัตรารอยละ ๑.๕ของยอดขาย แตหากโจทกเปนเพียงผู
ประสานงานภายหลังการขายโจทกไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน คาตอบแทนการขายตามฟอง
เปนคาตอบแทนงวดเดือนธันวาคม๒๕๓๕ ซึ่งโจทกมีสิทธิไดรับตามขอตกลงทีก่ ลาวแลว โจทก
เปนลูกจางของจําเลยมีหนาที่ขายสินคาหรืออีกนัยหนึ่งคือพนักงานขาย นอกจากโจทกจะไดรับ
เงินเดือนเปนคาจางประจําแลว
หากโจทกเปนผูขายสินคาไดเองโจทกยังมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนการขายในอัตรารอยละ ๑.๕ ของยอดขายดวย คาตอบแทนการขายนี้โจทกจะไดรับ
มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับจํานวนยอดขายที่โจทกสามารถขายไดคา ตอบแทนการขายจึงเปนเงิน
สวนหนึ่งที่จําเลยจายใหแกโจทกเปนการตอบแทนในการทํางาน โดยคิดตามผลงานที่โจทกทํา
ได เมื่อคาตอบแทนการขายจําเลยจายใหแกโจทกเปนการตอบแทนในการทํางานโดยคํานวณ
ตามผลงานทีโ่ จทกทําไดและมีกําหนดงวดเวลาจายไวแนนอน เงินคาตอบแทนการขายจึงเปน
คาจางตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน
คาตอบแทนการขายในคดีนี้เปนคาตอบแทนทีจ่ ําเลยจะตองจายใหแกโจทกในงวดเดือน
ธันวาคม ๒๕๓๕ ดังนั้น โจทกจึงมีสิทธิเรียกรองใหจําเลยชําระเงินคาตอบแทนการขายดังกลาว
ตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๓๖ เปนตนมา โจทกฟองคดีนี้ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ จึงเกิน ๒
ปนับแตโจทกสามารถใชสิทธิเรียกรองได คดีโจทกจึงขาดอายุความตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๙๓/
๓๔(๙)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๐๙๕/๒๕๓๙
เงินคาตําแหนงและคาครองชีพทีจ่ ําเลยผูเปนนายจางจายใหแกลูกจางทุกคนที่อยูใน
เกณฑมีสิทธิไดรับเปนการประจําและมีจาํ นวนแนนอนจึงเปนเงินที่จายเพื่อตอบแทนการทํางาน
ในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน เงินทั้ง ๒ ประเภทดังกลาว ถือไดวาเปนคาจางตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๒
เงินคาที่พักที่จําเลยจายชวยเหลือลูกจางที่ไมมีที่พักเปนของตนเอง ลูกจางที่มีที่พักแลว
จะไมมีสิทธิไดรับเงินประเภทนี้ เงินคาที่พักดังกลาวจึงเปนเพียงเงินสวัสดิการทีจ่ ําเลยจายใหแก
ลูกจาง หาใชเงินที่จายเพื่อตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางานไม
เมื่อตามขอบังคับเกีย่ วกับการทํางานของจําเลยไมมีขอยกเวนมิใหนับระยะเวลาการ
ทดลองงานรวมเขากับระยะเวลาทํางานหลังจากไดรับการบรรจุเปนพนักงานประจําเพื่อเปน
เกณฑในการคํานวณเงินตอบแทนพิเศษ
หากจําเลยไมตองการใหนับระยะเวลาทดลองงาน
ดังกลาวรวมเขาดวย จําเลยก็นาจะระบุไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานดังกลาวใหชัดแจง ซึ่ง
จําเลยสามารถจะทําไดอีกประการหนึ่งเมื่อจําเลยออกใบผานงานใหโจทกที่ ๓ จําเลยก็ระบุวา
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โจทกที่ ๓ทํางานกับจําเลยตั้งแตวันแรกที่โจทกที่ ๓ เขาทํางานทดลองงานกับจําเลย ดวยเหตุนี้
จึงตองถือวาระยะเวลาทดลองงานเปนสวนหนึ่งของระยะเวลาทํางานที่ตองนํามารวมคํานวณเงิน
ตอบแทนพิเศษสําหรับโจทกที่ ๓ ดวย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๒๔/๒๕๓๗
คานายหนาที่จําเลยจายใหแกโจทกเปนรายเดือน แมจะเปนการจูงใจใหขายสินคาไดมาก
ขึ้นก็ตาม แตขณะเดียวกันก็คือเงินที่จําเลยจายใหเปนการตอบแทนการทํางานตามผลงานที่
โจทกทําไดโดยตรงนั่นเอง สวนที่จําเลยไดกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารจายอยางไร รวมทั้งจะมี
การเรียกชื่อเปนอยางอื่นก็ไมใชขอสําคัญ เมื่อวิธีการจายคานายหนาอาจปรับไดกับความหมาย
ของคําวา "คาจาง"ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานดังกลาวมา
ขางตนจึงถือวาคานายหนาเปนคาจาง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๘๒/๒๕๓๗
สัญญาจางระบุวา โจทกจะไดรับเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ตอเดือนเงินโบนัสประจําปเทากับ
เงินเดือน ๑ เดือน และจะมีเงินโบนัสสําหรับการปฏิบตั ิหนาที่จายใหแกโจทกสําหรับงานใด ๆ
ซึ่งโจทกจัดการใหไดมาแกจําเลยดวยความพยายามของโจทกเอง โดยจายใหในอัตรารอยละ
๒.๕ ของสินจางของงานนั้น ๆดังนั้น นอกจากโจทกมีสิทธิไดรับเงินคาจางเปนรายเดือนแลว
เมื่อโจทกจัดหางานตามโครงการมาได โจทกยังมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนรอยละ ๒.๕ ของ
สินจางที่จําเลยไดรับอันเปนผลงานที่โจทกผูเปนลูกจางหามาได ยอมถือไดวาเงินดังกลาวเปน
เงินที่จายตอบแทนการทํางานโดยตรง แมในสัญญาจางจะเรียกเงินดังกลาววาโบนัส ก็เปน
คาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานขอ ๒
เมื่อฟงไมไดวาจําเลยผิดนัดจายเงินคาจางแกโจทกเมื่อใดจึงใหจําเลยจายดอกเบี้ยรอยละ
๑๕ ตอป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๓๑ วรรคแรก ตั้งแต
วันฟองเปนตนไป สวนเงินเพิ่มนั้นไมปรากฏวาจําเลยจงใจผิดนัดในการจายเงินคาจาง จําเลยจึง
ไมตองรับผิดจายเงินเพิ่มแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๕๕/๒๕๓๒
จําเลยจายคาอาหารกลางวันใหเฉพาะลูกจางทีม่ าทํางานในวันทํางานปกติ สวนลูกจางซึ่ง
มิไดมาทํางานหรือในวันหยุด จําเลยไมจายให คาอาหารกลางวันจึงมีลักษณะเปนการให
สวัสดิการแกลูกจางอยางหนึ่ง ไมใชคาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครอง
แรงงาน ขอ ๒
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๔๔/๒๕๓๑
สิทธิตามสัญญาจางแรงงานเปนสิทธิเฉพาะตัว ไมเปนสินสมรสการฟองเรียกเก็บเงินตาม
สัญญาจางแรงงานมิใชเปนการจัดการสินสมรส หญิงมีสามีจึงมีอํานาจฟองคดีไดตามลําพังตน
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากสามี
เงินคานายหนาหรือคาตอบแทนการขายที่นายจางจายใหแกลูกจางเพื่อตอบแทนการขาย
อันเปนการจายตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน เปนคาจางตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ ๒ ตองนํามาเปนฐานในการคิดคํานวณ
คาชดเชยดวย
นายจางกําหนดวาเงินโบนัสพิเศษจะจายใหเมื่อสิ้นป ยอมแสดงวาลูกจางตองทํางานถึง
สิ้นเดือนธันวาคมจึงจะมีสิทธิไดรับเงินดังกลาว เมื่อลูกจางถูกเลิกจางกอนถึงสิ้นเดือนธันวาคม
ถูกจางก็ไมมีสิทธิไดรับเงินโบนัสพิเศษ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๑๗/๒๕๓๐
จําเลยจายคาอาหารใหแกโจทกหรือลูกจางอื่นซึ่งทํางานประจําอยูที่สํานักงานใหญที่
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากทางสํานักงานใหญไมไดจัดอาหารเลี้ยงดังเชนลูกจางที่โรงงานสีคิ้ว
การจายคาอาหารใหจึงเปนการใหความสงเคราะหแกลกู จางของจําเลย อันมีลักษณะเปนการให
สวัสดิการแกลูกจาง
มิไดจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติ
ฉะนั้น ไมวาจะเรียกวา เปนคาอาหารหรือคาครองชีพและจะจายใหเปนประจําทุกเดือนหรือไมก็
ตาม ก็ถือไมไดวาเปนคาจางตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุมครองแรงงาน โจทกจึงไมมีสิทธิที่จะนําเงินคาอาหารมารวมเปนฐานในการคิดคํานวณสินจาง
แทนการบอกกลาวลวงหนาและคาชดเชยได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๙๕/๒๕๓๐
ลูกจางจะไดรับคาพาหนะ คาที่พัก คาอาหารและคาซักรีดจากนายจางก็ตอเมื่อนายจางได
อนุมัติใหลูกจางไปปฏิบัติงานในตางจังหวัดและลูกจางมิไดไปปฏิบัตงิ านในตางจังหวัดเปน
ประจําหรือแนนอนทุกเดือน ดังนี้เงินทั้ง ๔ ประเภทดังกลาวมิใชคา จางตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๒ลูกจางจึงไมมีสิทธินําเงินจํานวนดังกลาว
มารวมคํานวณเปนคาชดเชยได.
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๙๑/๒๕๒๙
การที่นายจางใหลูกจางที่ทํางานเปนพนักงานเสริฟพักอาศัยอยูที่ชั้นบนของภัตตาคารและ
ใหลูกจางรับประทานอาหารวันละ๒ มือ้ นั้นมีลักษณะเปนการใหความอนุเคราะหชวยเหลืออัน
เปนสวัสดิการที่นายจางจัดใหแกลูกจาง กรณีดังกลาวถือไมไดวาเปนคาจาง สวนเงินคาบริการ
เปนเงินที่นายจางเรียกเก็บจากลูกคาเพิม่ ขึ้นนอกเหนือจากคาอาหาร โดยมีวัตถุประสงคจะนํา
เงินดังกลาวมาแบงปนจายใหเปนรางวัลแกลูกจางนอกเหนือจากการจายคาจางตามปกติ ใน
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กรณีที่นายจางเรียกเก็บเงินจากลูกคาไมได นายจางก็ไมมีหนาที่ที่จะตองจายเงินคาบริการแก
ลูกจาง เงินคาบริการดังกลาวจึงไมใชคาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครอง
แรงงาน ฯ ขอ ๒ เชนกัน.
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๘๙/๒๕๒๙
เงินรางวัลประจําปเปนเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเฉพาะที่เปนพนักงานประจําซึ่งตั้งใจ
มาปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและสม่ําเสมอไมขาด ลา สาย หรือกลับกอนเวลาเลิกงาน
ตามที่ระเบียบกําหนดไวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกลูกจางประจําที่มีความ
ขยันหมั่นเพียรเปนพิเศษ จึงไมใชเงินทีน่ ายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางานใน
เวลาทํางานปกติของวันทํางาน ไมใชคาจางตามความหมายของมาตรา ๑๖๕ (๙) แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยและตามความหมายแหงประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุมครองแรงงาน ฯ ขอ ๒ แตเปนเงินประเภทอื่นที่ไมมีกฎหมายกําหนดอายุความเรียกรองไวจึง
มีอายุความ ๑๐ ป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๖๔
การที่นายจางจะแกไขเพิ่มเติมคําสัง่ ที่มีระเบียบเกี่ยวกับการจายเงินรางวัลประจําปซึ่งถือ
วาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไดนั้นจะตองดําเนินการไปตามขั้นตอนตามที่
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ กําหนดไว เมื่อนายจางเพียงแตแจกรายงานการ
ประชุมคณะทํางานของบริษทั นายจางซึ่งมีความหมายทํานองยกเลิกเงินรางวัลประจําปแก
ลูกจางโดยมิไดดําเนินการใหถูกตองตามขั้นตอนของพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ ฯ ทั้งการ
แกไขก็ไมเปนคุณแกลูกจางจึงเปนการไมชอบ
ถือไมไดวามีการแกไขเปลีย่ นแปลงขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางคําสั่งเดิมยังมีผลใชบังคับอยู
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๒๖/๒๕๒๙
ตามลักษณะงานของลูกจาง ลูกจางตองออกไปปฏิบัติงานทีต่ า งจังหวัดทุกเดือน เดือนละ
ประมาณ ๒๕ วัน ระหวางออกไปปฏิบัติงานนั้นนายจางจะจายเบี้ยเลี้ยงอันไดแกคาที่พักและ
คาอาหารแกโจทกวันละ ๒๓๐ บาท และมีลักษณะเปนการเหมาจายเพราะโจทกไมตองแสดง
ใบเสร็จรับเงิน เบี้ยเลีย้ งดังกลาวจึงเปนการจายเพื่อตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของ
วันทํางานของลูกจาง ถือไดวาเปนคาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครอง
แรงงาน สวนเงินคารับรองวันละ ๑๕ บาทที่นายจางจายใหแกลูกจางในระหวางที่ออกไป
ปฏิบัติงานในตางจังหวัดนั้น แมจะมีจํานวนแนนอนและเปนการเหมาจาย แตโดยลักษณะของ
เงินดังกลาวเปนการจายใหแกลูกจางเพื่อเปนคารับรองลูกคาของนายจางที่ลูกจางไปติดตอดวย
จึงเปนเงินที่นายจางจายเพื่อชวยคาใชจายในการทํางานของลูกจาง มิใชจายเพื่อตอบแทนการ
ทํางานของลูกจางถือไมไดวาเปนคาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครอง
แรงงาน
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๒๑/๒๕๒๙
เงินรางวัลเปนเงินที่นายจางจายใหจากผลกําไรซึ่งแลวแตผูบริหารจะกําหนดเองและไม
แนนอน มิใชเปนเงินที่ใหเพื่อตอบแทนการทํางานโดยตรง สวนคาครองชีพพิเศษก็มิไดแยก
จํานวนไวตางหากโดยกําหนดรวมไวเปนเงินรางวัลและคาครองชีพพิเศษผลจึงเปนวาการ
จายเงินรางวัลและคาครองชีพพิเศษตองขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูบริหารของจําเลยที่จะกําหนด
และเปนจํานวนไมแนนอน เงินประเภทนีจ้ ึงมิใชคาจาง
จําเลยไดจายเงินสะสมสมทบโดยมิไดหักเงินเดือนของลูกจางและไดจายสมทบนับแต
พนักงานของจําเลยไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจําสวนสิทธิที่ลูกจางจะไดรับเงินสะสมก็ตอเมื่อ
ออกจากงาน หากออกจากงานกอนครบ ๕ ป หรือออกเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือประมาท
เลินเลอ หรือตองจําคุกโดยคําพิพากษาก็ไมมีสิทธิไดรับนอกจากจําเลยจะพิจารณาเห็นสมควร
เงินประเภทนีจ้ ึงมิใชเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางานอันพึงถือวาเปน
คาจาง
คาตอทะเบียนรถยนตปละ ๑,๐๐๐ บาท จําเลยจายใหแกพนักงานบางระดับที่ไมมีรถยนต
ประจําตําแหนง แตสําหรับโจทกซึ่งมีรถยนตประจําตําแหนงไดรับอนุมัติชวยเหลือดวย ซึ่งเปน
เพียงการชวยเหลือในดานสวัสดิการ มิใชจายเพื่อตอบแทนการทํางานถือไมไดวาเปนคาจาง
จําเลยเติมน้ํามันใหแกโจทกเพื่อใหโจทกไดใชรถยนตประจําตําแหนงมีจํานวนมากนอย
แลวแตการใชงานแตไมเกินเดือนละ๓๐๐ ลิตร หากใชนอยก็ไมมีสิทธิเรียกรองในสวนที่ใชยังไม
ครบ จึงเปนจํานวนไมแนนอนและมิใชการเหมาจาย กรณีเปนเรื่องที่จําเลยอนุเคราะหโจทก
เกี่ยวกับการใชพาหนะ
มิใชเงินหรือสิ่งของที่จายเปนการตอบแทนการทํางานอันจะถือเปน
คาจาง
ภาษีเงินไดที่จําเลยออกใหโจทกโดยมิไดหักจากเงินเดือนของโจทก เปนการที่จําเลยจัด
ใหมีขึ้นเพื่อชวยเหลือลูกจางใหไดรับคาจางเต็มตามสัญญาจาง เพื่อความมั่นคงในการดํารงชีพ
และดํารงฐานะใหเหมาะสมกับตําแหนงทีด่ ียิ่งขึ้น เปนสวัสดิการที่จําเลยจัดหาใหแกลูกจาง มิใช
เปนเงินที่ใหเพื่อตอบแทนการทํางานของลูกจาง จึงมิใชคาจาง
จําเลยจัดรถยนตประจําตําแหนงใหโจทกไดใชก็เพื่อประโยชนในการที่โจทกใชเปน
พาหนะเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ของตนแมบางเวลาโจทกอาจนําไปใชเปนสวนตัวไดบางก็เปน
เรื่องการอนุเคราะหในดานความสะดวกสบายบางประการเทานั้น
กรณีไมอาจเปลี่ยนแปลง
สภาพของการอํานวยประโยชนของความสะดวกสบายเชนนี้มาเปนจํานวนเงินที่แนนอนได จึง
มิใชคาจาง
เงินโบนัสไมใชเงินซึง่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน กําหนดให
นายจางมีหนาที่ตองจายใหแกลูกจาง นายจางจะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจายอยางใดก็ได
ตามแตนายจางจะเปนผูกําหนด และการจายเงินโบนัสพิเศษก็เปนไปตามดุลพินจิ ของกรรมการ
ผูจัดการใหญของจําเลยเปนผูกําหนดและเปนจํานวนไมแนนอนจึงมิใชคาจาง
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๔๖/๒๕๒๙
เงินคาบริการที่นายจางจายใหแกลูกจางนั้นเปนเงินที่นายจางคิดเพิ่มจากผูที่มาใชบริการ
ของโรงแรมอีกรอยละสิบของคาใชจาย ไดแก คาที่พักและคาบริการตาง ๆ และเจาหนาที่ของ
นายจางจะเก็บรวบรวมไว
หากมีความเสียหายทีเ่ กิดจากผูที่มาใชบริการนายจางก็จะนําเงิน
ดังกลาวบางสวนไปชดใชคาเสียหาย เหลือเทาใดจึงนําไปแบงเฉลีย่ แกลูกจางคนละเทากัน ซึ่งใน
แตละเดือนเปนจํานวนไมแนนอนขึ้นอยูกับผูที่มาใชบริการและคาเสียหายดังกลาว ดังนี้ เงิน
คาบริการจึงเปนเงินที่นายจางเรียกเก็บจากลูกคาแทนลูกจางโดยประสงคใหตกเปนของลูกจาง
ทั้งหมด และกรณีนายจางเรียกเก็บไมได เพราะไมมีผูมาใชบริการ นายจางก็ไมมีขอผูกพันวา
จะตองจายเงินคาบริการแกลูกจาง การที่ลูกจางจายใหแกนายจางโดยตรงเปนเพียงวิธีปฏิบัติ
เพื่อใหลูกจางไดรับเงินโดยทั่วถึงกันเทานั้น มิใชเปนการเรียกเก็บคาบริการเอาเปนของนายจาง
เองแลวจัดแบงแกลูกจางในภายหลัง
เงินคาบริการจึงไมถือวาเปนคาจาง
ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๒๖๘/๒๕๒๘
แมเงินคาครองชีพซึ่งจําเลยจายใหแกโจทกเปนประจําทุกเดือนและมีจํานวนแนนอน จะ
ถือวาเปนคาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ ๒ ก็ตาม แตเงิน
บําเหน็จเปนเงินซึ่งนายจางจายตอบแทนความดีของลูกจางกรณีที่ลูกจางไดทํางานมาดวยดี
ตลอดระยะเวลาที่ทํางานอยูกับนายจาง ไมใชเงิน ซึ่งกฎหมายบังคับใหนายจางตองจายแก
ลูกจาง นายจางมีสิทธิที่จะไมจายหรือจายเปนจํานวนเทาใดก็ไดแลวแตจะเห็นสมควร นายจาง
จึงมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขในการจายเงินบําเหน็จอยางไรก็ไดไมถือวาเปนการ
ขัดตอประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุมครองแรงงานการคํานวณ เงินบําเหน็จจะรวมคา
ครองชีพดวยหรือไมขึ้นอยูกับระเบียบขอบังคับของจําเลย
ขอบังคับของจําเลยกําหนดคําวา
เงินเดือนซึ่งเปนฐานในการคํานวณเงินบําเหน็จวาใหหมายถึงเงินเดือนสุดทายของลูกจางประจํา
และเงินคาจาง ๒๖ วันสุดทาย ของลูกจางรายวันคําวา "เงินคาจาง ๒๖ วันสุดทายของลูกจาง
รายวัน"ยอมหมายถึงคาจางรายวันซึ่งลูกจางมีสิทธิไดรับครั้งสุดทาย ๒๖ วัน รวมกันไมรวมถึง
คาจางอื่นซึ่งลูกจางมีสิทธิไดรับเปนรายเดือนดวยคาครองชีพไมใชคา จางรายวันจึงไมตองนํามา
รวมเปนฐานคํานวณเงินบําเหน็จ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๕๘/๒๕๒๗
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางวางกฎเกณฑวา นายจางจะจายเงินเพิ่มแกลูกจางที่ไม
ขาดงานเลยในเดือนหนึ่ง ๆ จํานวนหนึง่ ถาขาดงานบางเงินเพิ่มก็จะลดลงตามสวน เงินเพิ่มนี้
เปนเงินประเภทตอบแทนความขยันหรือที่เรียกกันวาเบี้ยขยัน
ไมใชตอบแทนการทํางาน
โดยตรง
แมในขอตกลงนั้นจะเรียกวาคาจางก็ตาม
เงินเพิ่มนี้ก็หาใชคาจางตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานไม
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๘๑/๒๕๒๖
เงินสวนแบงรายไดคาโดยสารหรือเงินเปอรเซ็นตที่จําเลยจายใหโจทกเมื่อโจทกทํางาน
เกินเวลาทํางานปกติคือเกินวันละ ๘ ชัว่ โมง มิใชคาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การคุมครองแรงงาน เพราะมิใชเปนเงินที่จายแกลกู จางเปนการตอบแทนการทํางานในเวลา
ทํางานปกติของวันทํางาน จึงไมอาจนํามาเปนฐานคํานวณคาทํางานในวันหยุดได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๕๙/๒๕๒๕
เงินทิปที่โจทกไดรับจากลูกคาของจําเลยคือเงินที่พนักงานบริการไดรับจากผูใชบริการ
โดยตรง จําเลยมิไดมีสวนเกี่ยวของดวย จําเลยยอมใหพนักงานบริการแตละคนรับไปเองได
โดยตรง มิใชเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางาน จึงมิใชคาจางตาม
ความหมายของคําวาคาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานฯ

หนา 11 จาก 11

