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เรียบเรียง - อรรถพล มนัสไพบูลย์

เรื่องที่ 5 การคํานวณคาชดเชย

กรณีไดรับคาจางตามผลงาน

พนัก งานขายส่วนใหญ่ นอกจากได้เงิน

เดือนแล้ว ยังได้รบั เงินเปอร์เซ็นต์การขาย เช่น ขาย
สินค้าได้ 1 ชิน ก็จะได้ส่วนแบ่งจากยอดขายสินค้า
แต่ละชิน เงินเปอร์เซ็นต์การขายหรือเงินส่วนแบ่งการ
ขายนี มีคาํ พิพากษาฎีกาจํานวนมากวินิจฉัยว่า ถือ
เป็ น ค่าจ้างตามผลงาน
คําพิพากษาฎีกาที่ 2863 / 2552
เงินคอมมิชชันการขายเป็ นเงินทีลูกจ้างได้รบั
จากการจําหน่ายสินค้าของนายจ้างซึงคิดคาํ นวณ
จากยอดสินค้าทีลูกจ้างจาํ หน่ายได้ในแต่ละเดือน ค่า
คอมมิชชันนีลูกจ้างจะได้รบั มากน้อยเพียงใดขึนอยู่
กับจาํ นวนยอดขายทีลูกจ้างสามารถขายได้
ค่ า คอมมิ ช ชันการขายเป็ นเงิ น ส่ ว นหนึ งที
นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็ นการตอบแทนในการ
ทาํ งานโดยคิดตามผลงานทีลูกจ้างทาํ ได้ จึงเป็ นค่า
จ้างตามผลงาน ตามมาตรา 5

ผู้เ ขี ย นเคยออกข้อ สอบให้ผู้เ ข้า สัม มนา
กฎหมายแรงงานกับผูเ้ ขียนทํา ดังนี
ขอสอบ - การคํานวณคาชดเชย กรณีไดคา
จางหลายประเภท
สมชายเป็ นพนัก งานขาย ของบริ ษั ท A
มีหน้าทีต้องออกไปพบลูกค้าเดือนละ ประมาณ 20
วัน ได้คา่ จ้างเป็ น
เงินเดือน เดือนละ 12,000 บาท
ได้เบียเลียง วันละ 100 บาท
และ เงินเปอร์เซ็นต์การขาย ตามยอดขาย
8 เดือนสุดท้าย (จากเดือนทีถูกเลิกจ้างย้อนหลังไป
ตามลําดับ) 4,000 บาท, 4,200 บาท, 3,800 บาท,
4,000 บาท, 3,400 บาท, 4,600 บาท, 3,000 บาท
และ 2,500 บาท
ถ้าบริษัท A เลิกจ้างสมชายเมือวันที 31
มกราคม (ทํางานกับบริษัท A มา 4 ปี ) โดยสมชาย
ไม่มีความผิดตาม มาตรา 119 คํานวณค่าชดเชย
อย่างไร และนายสมชายจะได้รบั ค่าชดเชยจํานวน
เท่าไหร่ ?

บทกฎหมาย :
1.พระราชบัญญัติ คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5
“ค่าจ้าง หมายความว่า เงินทีนายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่าย
เป็ นค่าตอบแทนในการทาํ งานตาม
สัญญาจ้างสาํ หรับระยะเวลาการทาํ งานปกติเป็ นรายชัวโมง ราย
วัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอืน หรือจ่ายให้โดยคาํ นวณ
ตามผลงานทีลูกจ้างทาํ ได้ในเวลาทาํ งานปกติของวันทาํ งาน และให้
หมายความรวมถึงเงินทีนายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลา
ทีลูกจ้างมิได้ทาํ งาน แต่ลูกจ้างมีสทิ ธิได้รบั ตามพระราชบัญญัตนิ ี ”
2.พระราชบัญญัติ คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118
ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลกู จ้างซึงเลิกจ้างดังต่อไปนี
(3) ลูกจ้างซึงทาํ งานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่าย
ไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายหนึงร้อยแปดสิบวัน หรือไม่น้อยกว่า
ค่าจ้ างของการทํางานหนึงร้ อยแปดสิบวันสุดท้ ายสําหรับลูกจ้ าง
ซึงได้ รับค่าจ้ างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย

เฉลยขอสอบ : หลักการคาํ นวณ
สมชายทํางานกับบริษัท A มา 4 ปี ปรับเข้า มาตรา 118 (3)
1. เงินเดือน 12,000 หารด้วย 30 ได้วนั ละ 400 บาท คูณ
ด้วย 180 วัน เป็ นค่าชดเชยในส่วนเงินเดือน 72,000 บาท
12,000 X
180 วัน = 72,0000 บาท
30 วัน
2. เบียเลียง เป็ นค่าจ้าง 100 x 180
เป็ นค่าชดเชยในส่วนนี 18,000 บาท
3. เงินเปอร์เซ็นต์การขาย เป็ นค่าจ้างตามผลงาน ต้องเอาค่า
จ้างของการทํางาน 180 วันสุดท้ายมารวมกัน (ไม่ใช่ค่าจ้างเดือน
สุดท้าย)
โจทย์หลอกมาให้คา่ จ้างของการทํางานมา 8 เดือน หรือ 240 วัน
สุดท้าย แต่ตามมาตรา 118 (3) เอามารวมกันแค่ 180 วันสุดท้าย คือ
4,000 บาท, 4,200 บาท, 3,800 บาท, 4,000 บาท, 3,400 บาท, 4,600
บาท,รวมเป็ นค่าชดเชยส่วนเงินเปอร์เซ็นต์การขาย 24,000 บาท
รวมค่าชดเชยทังสิน 1. + 2. + 3. ( 72,000 +18,000 +
24,000 ) เท่ากับ 114,000 บาท
คนเรา เมือม้าตาย ก็ตอ
้ งลงเดิน
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