
::: การคุมครอง
แรงงานคนประจําเรือ :::

โดย…อ.วานิช   สายสุวรรณ *
(อาจารยพิเศษประจําสวนวิชาการเดินเรือ)

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  609  วรรคสอง  บัญญัติวา  “รับขน
ทางทะเล  ทานใหบังคับตามกฎหมายและกฎขอบังคับวาดวยการนั้น”  ซึ่งตามบทบัญญัติดังกลาวอยูใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3  เอกเทศสัญญาลักษณะ  8  รับขน  และไดประกาศใชเมื่อ
วันที่  1  เมษายน  2472  เปนตนมา  ถึงแมกฎหมายไดบัญญัติวารับขนทางทะเลใหบังคับตามกฎหมาย
และกฎขอบังคับวาดวยการนั้น  แตก็หาไดมีกฎหมายและกฎขอบังคับเกี่ยวกับรับขนทางทะเลใหใชปรับ
คดี  ไมในทางปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีพิพาทขึ้นทางศาลก็อาศัยมาตรา  4  ของประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาอุดชองวางของกฎหมาย  โดยนําเอากฎหมายเกี่ยวกับการรับขนของทางบกมาใชเสียเปน
สวนใหญเร่ือยมา  ดวยเหตุนี้เองทําใหบุคคลที่เกี่ยวของกับธุรกิจในการสงของหรือการรับขนของทาง
ทะเลไมมีความแนใจวาตนมีสิทธิหรือหนาที่เพียงใด  เมื่อมีกรณีพิพาทหรือการฟองรองเปนคดีกันในศาล
ก็เปนการยากแกการพิสูจนถึงความรับผิดชอบของคูกรณี  จนกระทั่งไดประกาศใชพระราชบัญญัติสง
เสริมการพาณิชยนาวี  พ.ศ. 2521  เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2521  และไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีข้ึน  เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2521  ซึ่งมีฐานะเปน
หนวยงานเทียบเทากรม  สังกัดกระทรวงคมนาคม  นับต้ังแตไดกอต้ังสํานักงานเปนตนมา  สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีก็ไดเร่ิมยกรางพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลขึ้นไดผาน
ความเห็นชอบจากรัฐสภาเปนกฎหมายและไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน
2534  นี่คือที่มาของพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล  พ.ศ. 2534

--------------------------------------------------------------------------------------
* น.บ. (จุฬาลงกรณ), Cert. in Personnel Executive & Labour Relation,
 Cert. in Advanced Personnel Management.
อดีต :  นิติกร  กองนิติการและการตางประเทศ  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ปจจุบัน :  ทนายความเจาของสํานักกฎหมาย  ธุรกิจพาณิชยนาวีและแรงงาน

   อาจารยพิเศษ  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  กระทรวงคมนาคม
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สําหรับทางดานแรงงาน  แตเดิมประเทศไทยไดกําหนดความสัมพันธระหวางนายจาง
กับลูกจางตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ  3  เอกเทศสัญญาลักษณะ  6
จางแรงงาน  ซึ่งไดประกาศใชเมื่อวันที่  1  เมษายน  2472  เปนตนมา  กฎหมายดังกลาวเปนขอบัญญัติ
เกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานทั่ว ๆ ไป  หาไดบัญญัติถึงแรงงานคนประจําเรือวาใหบังคับตามกฎหมาย
และกฎขอบังคับใดไม  ตอมาไดมีประกาศใชกฎหมายแรงงานฉบับแรกขึ้นในป  พ.ศ. 2499  กฎหมาย
แรงงานฉบับที่สองเปนประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  19  ลงวันที่  31  ตุลาคม  2501  กฎหมายแรงงาน
ฉบับที่สามเปนประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  103  ลงวันที่  16   มีนาคม  2515  และใหมีผลบังคับใชใน
วันที่  16  เมษายน  2515  โดยใหอํานาจกระทรวงมหาดไทยที่จะประกาศรายละเอียดเพื่อใหมีการ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  103  ดังกลาว  ซึ่งกฎหมายแรงงานทั้งสามฉบับ
ขางตนก็ไมไดบัญญัติถึงแรงงานคนประจําเรือแตอยางใด  จนกระทั่งเมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ  2541
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  ไดประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  ข้ึน
โดยใหยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  103  ลงวันที่  16  มีนาคม  2515  และใหมีผลบัลคับใชในวัน
ที่  19  สิงหาคม  2541

เกี่ยวกับแรงงานคนประจําเรือ  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  มาตรา
22  บัญญัติวา  “งานเกษตรกรรม  งานประมงทางทะเล  งานบรรทุก  หรือขนถายสินคา  เรือเดินทะเล
งานที่รับไปทําที่บาน  งานขนสง  และงานอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  จะกําหนดในกฎ
กระทรวงใหมีการคุมครองแรงงานกรณีตาง ๆ  แตกตางไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได”  ซึ่งแสดงวา
กฎหมายใหอํานาจกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่จะออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับแรงงานคน
ประจําเรือ  (งานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล)  โดยจะกําหนดใหมีการคุมครองแรงงานกรณี
ตาง ๆ แตกตางไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได  ตอมาเมื่อวันที่  14  กันยายน  2541  กระทรวงสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน  ไดประกาศใชกฎกระทรวง  ฉบับที่  11  (พ.ศ. 2541)  โดยอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา  6  และมาตรา  22  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  กฎกระทรวงดังกลาวมี
สาระสําคัญ  ดังนี้

ขอ  1  การคุมครองแรงงานในงานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล  ที่ใหนายจาง
และลูกจางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ไดแก

1.1  หมวด  1  บททั่วไป  ต้ังแตมาตรา  7-21
1.2  หมวด  2  การใชแรงงานทั่วไป  เฉพาะมาตรา  27-30  และมาตรา  32-37
1.3  หมวด  3  การใชแรงงานหญิง  ต้ังแตมาตรา  39-43
1.4  หมวด  4  การใชแรงงานเด็ก  ต้ังแตมาตรา  45-52
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1.5  หมวด  5  คาจาง  คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาใน
วันหยุด  เฉพาะมาตรา  53-60, มาตรา  67, มาตรา  71  และมาตรา  76-77

1.6  หมวด  10  การพักงาน  ต้ังแตมาตรา  116-117
1.7  หมวด  11  คาชดเชย  ต้ังแตมาตรา  118-122
1.8  หมวด  12  การยื่นคํารองและการพิจารณาคํารอง  ต้ังแตมาตรา  123-125
1.9  หมวด  13  กองทุนสงเคราะหลูกจาง  เฉพาะมาตรา  134  และมาตรา  135
1.10  หมวด  14  พนักงานตรวจแรงงาน  ต้ังแตมาตรา  139-142
1.11  หมวด  15  การสงหนังสือ  มาตรา  143

ขอ  2.  การคุมครองแรงงานในงานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเลนอกจากที่
กําหนดไวในขอ 1. ใหเปนไปตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน

สําหรับกรณีตามขอ  1. เกี่ยวกับแรงงานคนประจําเรือที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  11  (พ.ศ.
2541)  กําหนดใหนายจางและลูกจางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  มีทั้ง
หมด  11  หมวด  แตกอนที่จะกลาวถึงรายละเอียดในแตละหมวดที่สําคัญ ๆ ลองมาพิจารณาดูซิวาจาง
แรงงานมีลักษณะอยางไร

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  575  บัญญัติวา  “อันวาจางแรงงานนั้น
คือ  สัญญาที่บุคคลคนหนึ่งเรียกวา  ลูกจาง  ตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา  นายจาง
และนายจางจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทํางานให”

ลักษณะสําคัญของสัญญาจางแรงงาน
1.  สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาตางตอบแทน  (Reciprocal  Contract)  คือ  เปนสัญญาที่

กอใหเกิดหนี้แกคูกรณีทั้งสองฝาย  โดยฝายลูกจางมีหนี้ที่จะตองทํางานใหแกนายจาง  และฝายนายจาง
มีหนี้ที่จะตองจายสินจางใหแกลูกจางตลอดเวลาที่ทํางานให

2.  สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาประเภทที่สมบูรณโดยมีเจตนาตกลงกัน  กลาวคือ
กฎหมายมิไดบังคับวาสัญญาจางแรงงานตองทําเปนหนังสือ  ฉะนั้นเพียงแตเจตนาทั้งสองฝายตรงกันก็
ถือวา  สัญญาจางแรงงานเกิดขึ้นแลว

3.  สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาที่ทําขึ้นโดยถือความสําคัญในตัวบุคคลที่เปนคูสัญญา
ดวย  กลาวคือ  นายจางจะโอนสิทธิของตนใหแกบุคคลภายนอกก็ไดเมื่อลูกจางยินยอมพรอมใจดวย  หรือ
ลูกจางจะใหบุคคลภายนอกทํางานแทนตนก็ไดเมื่อนายจางยินยอมพรอมใจดวย
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ประเภทของสัญญาจางแรงงานคนประจําเรือ
องคการแรงงานระหวางประเทศไดจัดทําอนุสัญญาระหวางประเทศกําหนดมาตรการ

คุมครองแรงงานคนประจําเรือข้ึน  เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและมีความปลอดภัยในการทํางาน  และได
แบงแยกสัญญาจางแรงงานคนประจําเรือออกเปน  3  ประเภท  ดังนี้

(1)  สัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลา  เปนสัญญาจางที่กําหนดระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลา
ส้ินสุดไวแนนอนชัดเจน  เชน  ต้ังแตวันที่  1  มกราคม  2542  ถึงวันที่  1  กรกฎาคม  2542

(2)  สัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลา  เปนสัญญาที่กําหนดระยะเวลาเริ่มตนไวเทานั้น  แตไม
ไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว  เชน  ต้ังแตวันที่  1  มกราคม  2542  เปนตนไป

(3)  สัญญาจางรายเที่ยวเรือ  เปนสัญญาจางที่กําหนดเมืองทา – ตนทางกับเมืองทาปลายทาง
ของเที่ยวเรือไวชัดเจน  เชน  กรุงเทพฯ – ญี่ปุน  ในกรณีเที่ยวเดียว  หรือ  กรุงเทพฯ – ญี่ปุน  เที่ยวไปและ
เที่ยวกลับ  อยางนี้  เปนตน

ในกรณีตาม  (3)  สัญญาจางรายเที่ยวเรือ  ถาจายคาจางเปนรายวันหรือรายเดือนแลว
เปนสัญญาจางแรงงาน  แตถาจายคาจางเปนการเหมาจายก็จะเปนสัญญาจางทําของตัวอยางเชน
นาย ก. เจาของบริษัทเรือไดวาจางนาย ข. ใหเปนกัปตันนําเรือบรรทุกสินคาจากทาเรือกรุงเทพฯ  ไปยัง
ประเทศญี่ปุนเที่ยวไปและเที่ยวกลับ  โดยจายคาจางใหเดือนละ  50,000  บาท  อยางนี้เปนสัญญาจาง
แรงงาน  แตถานาย ก.จายคาจางให  นาย ข. เปนการเหมาจาย  70,000  บาท  อยางนี้เปนสัญญาจาง
ทําของ  เมื่อเปนสัญญาจางทําของแลวก็ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายคุมครองแรงงาน

ตามกฎหมายฉบับที่  11  (พ.ศ. 2541)  ขอ 1. การคุมครองแรงงานในการบรรทุกหรือ
ขนถายสินคาเรือเดินทะเล  กําหนดใหนายจางและลูกจางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541  มีทั้งหมด  11  หมวดดังที่กลาวมาแลว  แตผูเขียนขอกลาวถึงเพียง  3  หมวดเทานั้น  ดังนี้

หมวดที่  1  บททั่วไปต้ังแตมาตรา  7  ถึงมาตรา  21  ซึ่งกลาวถึงสัญญาจางแรงงาน
โดยทั่วไป  ในมาตรา  20  บัญญัติวา  “การที่ลูกจางไมไดทํางานติดตอกันโดยนายจางมีเจตนาที่จะไมให
ลูกจางนั้นมีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้  ไมวานายจางจะใหลูกจางทํางานในหนาที่ใด  การจางแตละชวง
มีระยะหางกันเทาใดก็ตามใหนับเวลาการทํางานทุกชวงเขาดวยกันเพื่อประโยชนในการไดสิทธิของ
ลูกจางนั้น”  จากบทบัญญัติดังกลาวจะมีไดเฉพาะสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาและสัญญาจางเปน
รายเที่ยวเรือ  กลาวคือ  ถาหากนายจางมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยทําสัญญาจางที่มีกําหนด
ระยะเวลาหรือสัญญาจางรายเที่ยวเรือกับลูกจางไว  และเมื่อครบกําหนดตามสัญญาจางแลวนายจางก็
ทําสัญญาขึ้นใหมอีกฉบับหนึ่ง  ซึ่งเปนสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาหรือสัญญาจางรายเที่ยวเรือ
เหมือนฉบับแรกอยางนี้เร่ือยไป โดยมีเจตนาที่จะไมใหลูกจางไดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครอง
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แรงงาน  พ.ศ. 2541  ซึ่งสิทธิในกรณีนี้ก็คือคาชดเชยนั่นเอง  ฉะนั้น  เมื่อนายจางเลิกจางลูกจาง  การนับ
ระยะเวลาเพื่อคํานวณคาชดเชยในกรณีที่นายจางทําสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาหรือสัญญาจาง
รายเที่ยวเรือไวหลายฉบับ  จะตองนับระยะเวลาการทํางานของลูกจางตั้งแตแรกเริ่มทํางานตามสัญญา
จางฉบับแรก  เปนตนมา  และใหนับระยะเวลาการทํางานทุกชวงเขาดวยกัน  ทั้งนี้ไมวาแตละชวงมีระยะ
เวลาหางกันเทาใดก็ตาม  มิใชนับระยะเวลาเฉพาะสัญญาจางฉบับสุดทายเทานั้น

คําพิพากษาฎีกาที่  2526 – 2530/2530  จําเลยจางโจทกเปนลูกจางทํางานในเรือเดิน
ทะเลแผนกลูกเรือ  การลงเรือแตละครั้งไดทําสัญญาจางกําหนดระยะเวลาจางเปนคราว ๆ โดยปกติมี
กําหนดคราวละ  6  เดือน  แตเวลาทํางานจริง ๆ ไมเปนไปตามที่สัญญากําหนดไวอาจเกินหรือไมครบ
กําหนดนั้นแลวแตเสนทางการเดินเรือ จําเลยจะจายคาจางใหตามวันที่ทํางานเมื่อหมดสัญญาครั้ง
หนึ่ง ๆ โจทกจะไดข้ึนจากเรือไปพักผอน  ระหวางนั้นจําเลยจะจายเงินลาพักให  แตไมจายคาจาง  และ
โจทกจะรอคําสั่งจากจําเลยวาจะใหลงเรือลําใดตอไป  เมื่อทํางานครบหนึ่งป  โจทกจะไดรับการ
พิจารณาขึ้นเงินเดือนดวย  ดังนั้นแสดงวากําหนดระยะเวลาการจางเปนคราว ๆ ไมมีผลบังคับกันอยาง
แทจริง  ความสัมพันธระหวางจําเลยกับโจทกก็ยังคงมีอยูติดตอกันตลอดมา  หาไดส้ินสุดลงเปนคราว ๆ
ตามสัญญาลงเรือที่ทํากันไม  โจทกจึงไมใชลูกจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนอันจะเปนเหตุ
ใหจําเลยเลิกจางไดโดยไมตองจายคาชดเชยทั้งจําเลยจะตองบอกกลาวลวงหนาแกโจทกตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  582  ดวย

หมวดที่  5  คาจาง  คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  และคาลวงเวลาในวันหยุด
เฉพาะมาตรา  53 – 60  มาตรา  67  มาตรา  71  และมาตรา  76 -77

เนื่องจากลักษณะการทํางานบนบกกับการทํางานบนเรือสินคาเดินทะเลแตกตางกัน
โดยสิ้นเชิง  โดยเฉพาะการในขณะที่เรือกําลังแลนอยูในทะเลเปนการยากที่จะแยกแยะวาทํางานชวงไหน
เปนการทํางานลวงเวลาและการทํางานในทะเลไมมีวันหยุด  หนาที่หลักของคนประจําเรือในระหวางเรือ
แลนอยูในทะเลก็คือเขายามเรือเดิน  ฉะนั้นในทางปฏิบัติสัญญาจางแรงงานคนประจําเรือเกี่ยวกับคา
ลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  และคาลวงเวลาในวันหยุด  นายจางจะจายใหในรูปสวัสดิการ  เชน  เงิน
เพิ่มพิเศษ  คาเบี้ยเลี้ยงตางประเทศ  และคาเที่ยว  ฯลฯ  เปนตน  จากการปฏิบัติดังกลาวกฎกระทรวง
ฉบับที่  11  (พ.ศ. 2541)  จึงกําหนดให  คาลวงเวลาตามมาตรา  61  คาทํางานในวันหยุดตามมาตรา
62  และคาทํางานลวงเวลาในวันหยุด  ใหเปนไปตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน

เมื่อกลาวถึงกรณีใหเปนไปตามที่นายจางและลูกจางตกลงกันก็อดที่จะวิตกกังวลไมได
วา สภาพของสังคมในปจจุบันยังมีการเอารัดเอาเปรียบเสมือนปลาใหญกินปลาเล็ก  และมือใครยาว
สาวไดสาวเอา  หลักความเสมอภาคของบุคคลดูเสมือนจะเปนเพียงภาพลวงตาที่เกือบจะหานัยแหง
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ความเปนจริงมิได  โดยอาศัยเหตุผลที่วาไมมีผูใดถูกบังคับใหตองทํานิติกรรมสัญญา  บุคคลทุกคนยังมี
เสรีภาพเต็มที่ที่จะไมเขาทําสัญญาที่มีเนื้อหาสาระใหตนเสียเปรียบ  แตในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเชนนี้
เกิดมีปญหาการวางงานขึ้นอยางรุนแรง  ทําใหผูใชแรงงานกลับมีทางเลือกนอยลง  ชองวางทาง
เศรษฐกิจและสังคมขยายตัวมากขึ้น  จนผูใชแรงงานตกอยูในฐานะที่ไมเพียงแตจะตั้งเงื่อนไขตอรองใน
เนื้อหาสาระแหงสัญญาไมไดเทานั้น  แมจะใชเสรีภาพไมยอมเขาทําสัญญาที่เสียเปรียบนั้นก็ยังทําไมได
ดวย  เนื่องจากสภาพความเปนจริงทางเศรษฐกิจและสังคมไมเปดโอกาสใหมีทางเลือกอื่น  ผูใชแรงงาน
จึงตกอยูในสภาพภาวะจํายอมบรรดาผูประกอบธุรกิจรวมทั้งผูที่มีอํานาจตอรองเหนือกวาจึงอยูในฐานะ
ไดเปรียบ  ซึ่งมีจํานวนไมนอยที่ใชขอไดเปรียบนี้กําหนดเงื่อนไขในการรางสัญญาใหเปนคุณแกตนฝาย
เดียวโดยไมคํานึงถึงความเปนธรรม  ในลักษณะมัดมือชก  ถาหากผูใชแรงงานไมยอมรับเงื่อนไขดังกลาว
ก็จะไมตกลงรับเขาทํางานดวย

อยางไรก็ดีเกี่ยวกับชั่วโมงทํางานผูทําการบนเรือจะตองมีเวลาพักผอนอยางนอยวันละ  
10  ชั่วโมง  โดยอาจจะแบงออกเปน  2  ชวง  โดยชวงหนึ่งตองมีเวลาไมนอยกวา  6  ชั่วโมง  และอีก  4
ชั่วโมง ในชวงที่เหลือเวลาพักผอนของผูปฏิบัติงานบนเรืออาจจะถูกลดลงไดหากมีความจําเปนแตตองมี
เวลาไมนอยกวาหกชั่วโมงและสามารถลดเวลาพักผอนดังกลาวไดไมเกิน  2  วัน  ซึ่งกลาวโดยสรุป
ผูปฏิบัติงานบนเรือจะตองมีเวลาพักผอนไมนอยกวา  70  ชั่วโมงตอสัปดาห 1.

หมวดที่  11  คาชดเชย  ต้ังแต  มาตรา  118 – 122
ตามนิยามศัพท  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  มาตรา 5  “คาชดเชย”  หมายความวา
เงินที่นายจางจายใหลูกจางเมื่อเลิกจาง  นอกเหนือจากเงินประเภทอื่น  ซึ่งนายจางตกลงจายใหแก
ลูกจางเนื่องจากในปจจุบันกรณีพิพาทระหวางนายจางกับลูกจางที่เกี่ยวกับการเลิกจางและคาชดเชยนั้น
มีสถิติฟองรองคดีกันมากที่สุด  แทบจะเรียกไดวาเปนหัวใจของปญหาแรงงานเลยทีเดียว  ในกรณีที่นาย
จางเลิกจางหากนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางอยางตรงไปตรงมาแลวปญหาก็จะไมเกิดขึ้น  เพราะ
วาคาชดเชยเปนหนาที่ตามกฎหมายของนายจางที่ตองจายใหแกลูกจาง  ถาหากวาการเลิกจางนั้นเปน
การเลิกจางในกรณีที่ลูกจางไมไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541
มาตรา  119

--------------------------------------------------------------------------------------
1. International  Convention  on  Standards  of  Training,  Certfication  and  Watchkeying  for  Seafarers,
1978  as  amended  in  1995  (STCW)
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อัตราคาชดเชย
มาตรา  118  ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจาง  ดังตอไปนี้
(1)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวันแตไมครบหนึ่งป  ใหจายไมนอย

กวาคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน  หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทาย  สําหรับ
ลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย

(2)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งปแตไมครบสามป  ใหจายไมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทายเกาสิบวัน  หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานเกาสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย

(3)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสามปแตไมครบหกป  ใหจายไมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวันหรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานหนึ่งรอยแปดสิบวันสุดทาย
สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย

(4)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหกปแตไมครบสิบป  ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทายสองรอยสี่สิบวันหรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสองรอยสี่สิบวันสุดทาย  สําหรับลูกจางซึ่ง
ไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย

(5)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสิบปข้ึนไป  ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
สามรอยวันหรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามรอยวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตาม
ผลงานโดยคํานวณเปนหนวย

มาตรา  119  นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด
ดังตอไปนี้

(1)  ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(2)  จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
(3)  ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(4)  ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวย

กฎหมายและเปนธรรม  และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือ  เวนแตกรณีที่รายแรง  นายจางไมจําเปน
ตองตักเตือน

หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทําความผิด
(5)  ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตาม

โดยไมมีเหตุอันสมควร
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(6)  ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

สําหรับคาชดเชยเปนเงินที่นายจางจายใหลูกจางเมื่อเลิกจาง  ฉะนั้น  กรณีใดที่จะถือได
วาเปนการเลิกจางหรือไมนั้น  ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  มาตรา  118  วรรค
สองบัญญัติวา  “การเลิกจางตามมาตรานี้หมายความวา  การกระทําใดที่นายจางไมใหลูกจางทํางานตอ
ไปและไมจายคาจางใหไมวาจะเปนเพราะเหตุส้ินสุดสัญญาจางหรือเหตุอ่ืนใดและหมายความรวมถึง
กรณีที่ลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจาง  เพราะเหตุที่นายจางไมสามารถดําเนินกิจการตอไป”

จากบทบัญญัติดังกลาวขางตน  สามารถวางหลักเกณฑการเลิกจางไดดังนี้
1. นายจางใหลูกจางออกจากงานโดย

1.1  ไมใหลูกจางทํางาน
1.2  ไมจายคาจางให

2.  เนื่องจาก
2.1  สัญญาจางสิ้นสุด
2.2  เหตุอ่ืน

3.  รวมทั้งกรณีนายจางไมสามารถดําเนินกิจการตอไป
3.1  ลูกจางไมไดทํางาน
3.2  ลูกจางไมไดรับคาจาง
3.3  นายจางไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได

การจางงานที่ยกเวนมิตองจายคาชดเชย  มีหลักเกณฑดังนี้
1. สัญญาจางตองทําเปนหนังสือ
2. สัญญาจางที่มีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงานที่แนนอน
3. เปนงานอยางใดอยางหนึ่งในสามอยางนี้

3.1  งานโครงการที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือกิจการคาของนายจาง
3.2  งานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุดหรือความสําเร็จของงาน
3.3  งานที่เปนไปตามฤดูกาลและไดวาจางในชวงฤดูกาลนั้น

4. มีกําหนดไมเกินสองปนับแตเร่ิมจาง
การที่กําหนดใหนําพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  มาบังคับใชกับการ

คุมครองแรงงานในการบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล  โดยเฉพาะอยางยิ่งหมวด  1  หมวด  5
และหมวด  11  ดังที่กลาวมาแลว  เนื่องจากสภาพการทํางานบนบกกับในเรือเดินทะเลมีความแตกตาง
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กัน  สําหรับกรณีคาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  และคาลวงเวลาในวันหยุด  ใหเปนไปตามที่นายจาง
และลูกจางตกลงกันนั้น  อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกคนประจําเรือได  ทั้งนี้  เพราะวาคนประจํา
เรือสวนใหญมีอํานาจในการตอรองนอยกวาและอยูในภาวะจํายอมเขาทําสัญญา  สมควรอยางยิ่งที่
หนวยงานของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของชวยสนับสนุนและสงเสริมอยางจริงจังโดยใหมีการยกรางกฎหมาย
แรงงานคนประจําเรือข้ึน  เพื่อเปนการจุดประกายใหแรงงานคนประจําเรือไดมีความสดใส  อันเปนการ
ดึงดูดใหคนไทยหันมาประกอบอาชีพคนประจําเรือมากขึ้น  เปนการเสริมสรางกองทัพเรือพาณิชยของ
ไทยใหแข็งแกรงโดยไมตองอาศัยคนตางชาติ  นอกจากจะเปนการสรางงานใหแกคนไทยแลวยังสงวน
เงินตราไมใหไหลออกไปนอกประเทศอีกทางหนึ่งดวย

@ มีปญหาดานแรงงานปรึกษาไดที่…
อาจารยวานิช   สายสุวรรณ
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