จ้ างทางาน 14 วัน ฟ้ องค่ าทางานในวันหยุดประเพณี 2 วัน

บทความโดย : คุณสุนีย์ ประพันจิตร
อีเมล : sprapunjit@hotmail.com

บริ ษัท ก. ได้ ว่าจ้ าง ลูกจ้ างมาทางาน ในตาแหน่งพนักงานขายในห้ างสรรพสินค้ า เพื่อส่งเสริ มการขายในช่วง
เทศกาลปี ใหม่ ตังแต่
้ วนั ที่ 22 ธันวาคม 25... จนถึงวันที่ 4 มกราคม 25... รวม 14 วัน ให้ หยุดประจาสัปดาห์ 2 วัน
กาหนดให้ ทางานวันละ 8 ชัว่ โมง โดยจ่ายค่าจ้ างเป็ นรายวันเฉพาะวันที่มาทางาน อัตราค่าจ้ าง เท่ากับค่าจ้ างขันต
้ ่ารายวัน
(ในเวลาขณะนันอั
้ ตราค่าจ้ างขันต
้ ่ารายวันเท่ากับ 191 บาท) โดยบริ ษัท ก.จะจ่ายค่าจ้ างเพิ่มให้ อีก 59 บาทต่อวัน รวมเป็ น
250 บาท ต่อวัน และนัดหมายให้ ลกู จ้ างมารับค่าจ้ าง ในวันที่ 5 มกราคม หลังเสร็ จสิ ้นการทางาน
ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาใด บริ ษัท ก. ได้ จ้างพนักงานมาช่วยส่งเสริ มการขายครังนี ้ จานวน 20 คน เพื่อ กระจาย
ขายตามห้ างสรรพสินค้ าต่างๆ ซึง่ ในแต่ละห้ าง ก็มีพนักงานขายประจาห้ างอยูแ่ ล้ ว
ในวันที่ 5 มกราคม หลังเสร็ จสิ ้นงาน เจ้ าหน้ าที่แผนกบุคคล ของบริ ษัท ก็ได้ รับโทรศัพท์รายหนึง่ พูดด้ วยน ้าเสียง
อันดังกึงไม่สบอารมณ์นกั โดยพูดว่า....
" ผมอยากทราบว่า นาย สมหมาย ที่มาทางานเป็ นพนักงานส่งเสริ มการขายให้ บริ ษัท ฯ 14 วัน เขาจะได้ คา่ จ้ าง
เท่าไร"
เจ้ าหน้ าที่ของเราจึงถามว่า "แล้ วคุณชื่ออะไร จึงถามถึงนายสมหมาย"
"ผมเป็ นพี่ชายของนายสมหมาย ผมต้ องการถามแทนน้ อง " (เอาละสิ พนักงานเรามีผ้ จู ดั การส่วนตัว)
เจ้ าหน้ าที่ของเราจึงขอสายนายสมหมาย แล้ วนายสมหมาย ก็มารับสาย พูดด้ วยเสียงสุภาพอ่อนน้ อมว่า
" พี่ชายผมอยากรู้ ว่าบริ ษัท จะจ่ายเงินให้ ผมเท่าไรครับ ส่วนตัวผมแล้ วไม่มีปัญหาครับ ถ้ าบริ ษัทจะให้ ค่าจ้ าง
เท่าไร ก็ได้ ตามที่ตกลงกันไว้ แต่พี่ชายของผมไม่ยอมครับ จึงต้ องโทรมาถามครับ"
เจ้ าหน้ าที่เราก็ชี ้แจงให้ นายสมหมายทราบว่า "จะได้ ค่าจ้ างตามที่ตกลงกัน คือจ่ายค่าจ้ างให้ เป็ นรายวัน ในวันที่
มาทางาน ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม ถึง วันที่ 4 มกราคม รวมวันทางาน 12 วัน อีก 2 วัน เป็ นวันหยุดประจาสัปดาห์
ไม่ได้ คา่ จ้ าง ก็จะได้ คา่ จ้ างเป็ นเงิน 250 บาท คูณ 12 วัน รวมเป็ นเงิน 3,000 บาท ให้ เข้ ามารับเงินพร้ อมส่งบัตรตอกเวลา
ทางาน โอเคไหม๊

ก่อนที่นายสมหมายจะตอบอะไร พี่ชายนายสมหมาย ก็แย่งโทรศัพท์ไปพูดเองด้ วยน ้าเสียงดังค่อนข้ างโกรธ และ
บอกย ้าว่า
" ให้ เท่านี ้ไม่ถูกต้ อง บริ ษัทต้ องจ่าย ค่าจ้ างในวันหยุดประเพณี อีก 2 วัน คือวันที่ 31 ธันวาคม และวันที่ 1
มกราคม อีกทังต้
้ องจ่ายโอที อีก 6 ชัว่ โมง ที่นายสมหมาย ทาเกินเวลาปกติอีก 3 วัน ถ้ าไม่จ่ายตามนี ้ก็ไม่ขอรับ จะไปฟ้อง
ศาลแรงงาน" แล้ วก็วาง กระแทกสายโทรศัพท์โดยทันที ไม่ยอมให้ นายสมหมายพูดต่อใดๆ
อึ ้งกิมกี่ซิพวกเรา....ทาไงหละทีนี ้.......
และแล้ วพวกเราทังหั
้ วหน้ า ลูกน้ องในแผนกบุคคล ก็มาจับเข่าคุยกัน นัง่ ถก ยืนถก .....กันยกใหญ่ " เอ เราทา
อะไรผิดไปนะ ทาไม พี่ชายนายสมหมายจึงมาเรี ยกร้ องเงินค่าทางานในวันหยุดประเพณี ในเมื่อเราจ้ างพนักงานมาช่วย
ขาย เป็ นการชัว่ คราวในช่วงเทศกาล เพียงแค่ 14 วันเท่านัน้ เราต้ องจ่ายค่าทางานในวันหยุดประเพณีด้วยหรื อ เอ้ า ไม่
เป็ นไร เดี๋ยวก็ร้ ู จะได้ จาไว้ เป็ นแนวทางต่อไป อะไรจะเกิดก็เกิดซินา่ .. ดีเหมือนกันจะเป็ นบทเรี ยนทาแผนการจ้ างพนักงาน
ชัว่ คราวในช่วงเทศกาลครัง้ ต่อไป.... ตอนนี ้ก็รออย่างเดียว
แต่ก่อนจะรออย่างเดียว ให้ สง่ เงินค่าจ้ างที่ต้องจ่ายไปให้ นายสมหมายก่อน เดี๋ยวจะเจออีกกระทงหนึ่ง คือจ่าย
ค่าจ้ างช้ ากว่าที่ กฎหมายกาหนดไว้ ตาม มาตรา 70 วรรคสุดท้ าย(ในกรณีที่นายจ้ างเลิกจ้ างลูกจ้ าง ให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ าง
ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ตามที่ลกู จ้ างมีสิทธิได้ รับ ให้ แกลูกจ้ างภายในสามวันนับแต่
วันที่เลิกจ้ าง)
เจ้ าหน้ าที่ของเราจึงนาเงินค่าจ้ าง จานวน 3,000 บาท ส่งธนาณัติไปให้ นายสมหมาย ตามที่อยูใ่ นใบสมัครงานที่ให้
ไว้ กบั บริ ษัท ในบ่ายวันนัน...
้
และแล้ วสิง่ ที่คาดหวังก็มาถึง.....
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ..เดือนถัดมานัน่ เอง หมายเรี ยกจาก ศาลแรงงานกลางก็มาถึงมือ เป็ นหมายเรี ยกนัดไกล่
เกลีย่ ระหว่าง บริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นจาเลย กับ นายสมหมาย โจทก็ ความว่า จาเลยได้ ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิตาม
1. สัญญาจ้ างแรงงาน
2. กฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน
พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 56 ให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ลกู จ้ างเท่ากับค่าจ้ างในวันทางาน สาหรับวันหยุด
ดังต่อไปนี ้
1. วันหยุดประจาสัปดาห์ เว้ นแต่ลกู จ้ างซึง่ ได้ รับค่าจ้ างรายวัน รายชัว่ โมง หรื อตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย

2. วันหยุดตามประเพณี
3. วันหยุดพักผ่อนประจาปี
จึงได้ นดั วันที่ข้างต้ นดังกล่าว เพื่อพิจารณาและสืบพยานโจทก์ โดยโจทก์ได้ ยื่นคาฟ้อง ความว่า
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 25...จาเลยได้ จ้างโจกท์เข้ าทางาน เป็ นลูกจ้ างทาหน้ าที่ พนักงานขายประจาห้ าง.........
โดยได้ รับค่าจ้ างวันละ 250 บาท กาหนดจ่ายค่าจ้ างในวันที่ 5 มกราคม 25....
ระหว่างทางานกับจาเลยตังแต่
้ วันที่ 22 ธันวาคม 25...ถึงวันที่ 4 มกราคม 25...จาเลยค้ างจ่ายค่าจ้ างโจทก์
เป็ นเงิน 3,000 บาท โจทก์ได้ ทวงถามแล้ วแต่จาเลยเพิกเฉย
จาเลยให้ โจทก์ทางาน ในวันหยุดประเพณี วันที่ 31 ธันวาคม 25...และวันที่ 1 มกราคม 25...จานวน 2 วัน เป็ น
เงิน 500 บาท โจทก์ได้ ทางานให้ ให้ จาเลยในวันดังกล่าว โจทก์จึงมีสิทธิได้ รับค่าทางานในวันหยุดตามประเพณี รวมเป็ น
เงิน 500 บาท
นอกจากนัน้ จาเลยยังได้ สงั่ ให้ โจทก์ทางานล่วงเวลาในวันทางานปกติ รวม 6 ชัว่ โมง 2 นาที คิดเป็ นเงิน 378 บาท
09 สตางค์ โจทก์ทวงถามแล้ ว จาเลยไม่ยอมชาระ
เพราะฉะนัน้ ขอศาลออกหมายเรี ยกจาเลย มาพิจารณาพิพากษาและบังคับจาเลยตามคาขอ..
ให้ จาเลยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดย จ่ายค่าจ้ าง รวม 3,000 บาท ค่าล่วงเวลา 378.09 บาท
ค่าจ้ างสาหรับวันหยุดประเพณี รวม 500 บาท พร้ อมดอกเบี ้ย ในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้อง เป็ นต้ นไปจนกว่าจะ
ชาระเสร็ จให้ แก่โจทก์.
จาเลย ได้ ชี ้แจง กรณีการทางานล่วงเวลาว่า จาเลยมีพนักงานขายประจาอยู่แล้ ว จึงไม่จาเป็ นต้ องให้ พนักงาน
ที่มาเสริ ม ทางานล่วงเวลา และมิได้ มีคาสัง่ ให้ นายสมหมายทางานล่วงเวลาแต่อย่างใด อีกทังค่
้ าจ้ าง 3,000 บาท โจทก์ปฎิ
เสธที่จะรับเงิน จาเลยจึงได้ สง่ ธนาณัติไปให้ โจทก์แล้ ว
ศาลได้ ไกล่เกลีย่ และคดีตกลงกันได้ โดยจาเลยได้ จ่ายเงินช่วยให้ แก่โจทก์( จานวน 500 บาท) จนเป็ นที่พอใจแก่
โจทก์ ซึง่ โจทก์ได้ รับเงินไปในวันนัดดังกล่าว พร้ อมกับแถลงไม่ตดิ ใจที่จะดาเนินคดีกบั จาเลยอีกต่อไป ขอถอนฟ้อง.....ก็จบ
ด้ วยเอวัง ประการฉะนี ้......ท่านทังหลาย
้
...

