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Storytelling

หยิก เมืองแมน / แทน พันทาง / จ่าง ตระกูล / พูน ไพริน / ถวิล จำ�เพาะ
ผาด มะนาว / พร้าว สะแก/ แตร ตะโพน/ โผน บ้านสุ่ม / โกสุม / ทองดี ทระนง

เรียบเรียง - อรรถพล มนัสไพบูลย์

เรื่องที่ 3 เบี้ยเลี้ยง เป็นค่าจ้างหรือไม่

S tory

หยิก เมืองแมน วางหนังสือ “เพลงกระบี่ สี จิน้ ผิง”
ทีก่ ำ� ลังอ่านในวันหยุดลงข้างตัว เดินไปหยิบโทรศัพท์มอื ถือ
ทีว่ างอยูบ่ นโต๊ะ
“ พีห่ ยิก, ผม ประเสริฐ ครับพี่ พีจ่ ำ� ผมได้ไหมครับ
ตอนนี้ ผมอยูบ่ ริษทั ก. ครับ เมือ่ วันศุกร์ทผี่ า่ นมา บริษทั
เลิกจ้างผม พี.่ .ผมถามหน่อยสิครับ ผมเป็นพนักงานขาย
นอกจากเงินเดือนแล้ว มี เบีย้ เลีย้ งออกขายวันละ 200 บาท
เวลาบริษทั เลิกจ้างผม จ่ายค่าชดเชย บริษทั เขาไม่เอา เบีย้ เลีย้ ง
ไปรวมค�ำนวณค่าชดเชย, จริง ๆ แล้วต้องเอาเบี้ยเลี้ยง
มารวมค�ำนวณไหมพี่ ”

ประเด็นกฎหมาย : เบีย้ เลีย้ ง เป็ นค่าจ้างหรือไม่ ?!
บทกฎหมาย : พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 นิยามค�ำว่า “ค่าจ้าง”
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 4213 – 4214 / 2530 โจทก์เป็ นพนักงาน

ส่งเสริมการขาย มีหน้าที่ตอ้ งออกไปปฏิบตั ิการในต่างจังหวัดเป็ นประจ�ำ
ทุกเดือน เดือนละประมาณ 19 วัน ในการออกปฏิบตั งิ านในต่างจังหวัดนัน้
จ�ำเลยจ่ายเบีย้ เลีย้ งให้โจทก์วนั ละ 240 บาท ซึง่ เงินดังกล่าวมีจำ� นวนแน่นอน
และเป็ นการเหมาจ่าย เงินเบีย้ เลีย้ งที่จำ� เลยจ่ายให้โจทก์จงึ เป็ นการตอบแทน
การท�ำงานในเวลาท�ำงานปกติของวันท�ำงานของโจทก์ ถือเป็ นค่าจ้าง

ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 2335 / 2523 ค่าเบีย้ เลีย้ ง

ต่างจังหวัด ที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลกู จ้างเมื่อออกไป
ท�ำงานต่างจังหวัดเมื่อผูบ้ งั คับบัญชาสั่งเป็ นครัง้ คราว
โดยลูกจ้างท�ำงานประจ�ำอยู่ท่ีสำ� นักงานของนายจ้าง
เป็ นการจ่ า ยเพื่ อ ตอบแทนการออกไปท� ำ งาน
ต่างจังหวัดนอกเหนือไปจากการท�ำงานในเวลาท�ำงาน
ปกติของวันท�ำงาน จึงไม่เป็ นค่าจ้าง

วิเคราะห์ค�ำพิพากษาฎีกา -

ต้องดูจากลักษณะ
การจ่ายเป็นหลัก ไม่ใช่
ดูชื่อที่เรียกอย่างเดียว

1. ตามแนวค�ำพิพากษาฎีกาหลาย ๆ เรื่องที่
ผ่านมา เงินที่นายจ้างจ่ายให้ลกู จ้างเป็ นการตอบแทน
การท�ำงาน ส�ำหรับระยะเวลาการท�ำงานปกติ และ
มีลกั ษณะของการเหมาจ่าย มีจำ� นวนแน่นอนเท่ากัน
มีโอกาสเป็ นค่าจ้าง
2. “เงินเบีย้ เลีย้ ง” ความหมายจริง ๆ แล้ว คือ
เงินที่นายจ้างจ่ายเป็ นค่าอาหารและเครือ่ งดื่มในเวลา
ที่ออกไปปฏิบตั ิงานนอกสถานที่แต่บางครัง้ นายจ้าง
จ่ายเงินแบบเดียวกันให้ลกู จ้าง นายจ้างแต่ละนายจ้าง
อาจเรีย กชื่ อ เงิ น นั้น ต่า งกัน ไป การจะพิ จ ารณาว่า
เงินอะไร เป็ นค่าจ้าง หรือไม่ใช่ค่าจ้าง จะต้องดูจาก
ลักษณะการจ่ายเป็ นหลัก ไม่ใช่ดชู ่ือที่เรียกอย่างเดียว
3. ค�ำพิพากษาฎีกาแรก ( ฎีกาที่ 4213 – 4214
/ 2530 ) ลูกจ้างท�ำงานฝ่ ายขาย มีหน้าที่ตอ้ งออกไป
ปฏิ บัติ ง านนอกสถานที่ ไปพบลูก ค้า เป็ น งานหลัก
มากถึงเฉลี่ย 19 วันต่อเดือน ( เดือนหนึ่ง มี 30 วัน
หักวันหยุดประจ�ำสัปดาห์ออกไป เหลือวันท�ำงานของ
ลูกจ้าง 22 ถึง 26 วัน ) การต้องออกไปปฏิบตั ิงาน
นอกสถานที่ ถึงเดือนละ 19 วัน ถือว่ามาก ถือเป็ น
งานหลักที่ตอ้ งออกไป และลักษณะการจ่าย เป็ นการ
เหมาจ่ายวันละ 240 บาท จึงเป็ นค่าจ้าง

4. ส่วนค�ำพิพากษาฎีกาทีส่ อง ( ฎีกาที่
2335 / 2523 ) หน้าที่หลักของลูกจ้าง ไม่ใช่ออกไป
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพี ยงแต่ในแต่ละเดือน
อาจต้อ งออกไปปฏิ บั ติ ง านนอกสถานที่ บ ้า ง
เป็ นครั้งคราวเท่านั้น เงินเบีย้ เลีย้ งที่กำ� หนดให้
ถ้าออกไป จะได้เท่าไหร่ ๆ นัน้ จึงให้เป็ นครัง้ คราว
ไว้เป็ นค่าอาหารและเครือ่ งดื่ม จึงไม่ใช่คา่ จ้าง

“ คุณประเสริฐ งานทีค่ ณ
ุ ทำ� ให้บริษทั ของคุณ
คุณมีหน้าทีห่ ลัก ทีต่ อ้ งออกไปพบลูกค้า เกือบทัง้ เดือน
มีสปั ดาห์สดุ ท้ายเท่านัน้ ทีต่ อ้ งเข้า Office เพือ่ มา
เคลียร์เอกสาร ส่งฝ่ ายบัญชี, มิฉะนัน้ เจอฝ่ ายบัญชี
ด่า 55555 .... เงินเบีย้ เลีย้ ง เป็ นค่าจ้าง ครับ , ต้อง
เอามารวมกับเงินเดือนในการจ่ายค่าชดเชย ”
“ พี่ ห ยิ ก !, งั้น ผมฟ้ อ งบริ ษั ท นะ เรี ย ก
เงินชดเชยส่วนทีข่ าด, พีร่ ูจ้ กั ใครเป็ นทนายเก่ง ๆ ด้าน
แรงงานบ้างไหม แนะนำ� หน่อยครับ ”

ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด
เม็ดต่อไปก็ผิดหมด

อรรถพล มนัสไพบูลย์
ส�ำนักกฎหมาย บริษัท กรุงเทพนิติการ จ�ำกัด

