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แทน พนัทาง  โฟร�แมนฝ�ายผลติ  วางเป�สะพายหลงั ลง
บนพ้ืนปนูข�างป�อม รปภ.  ยกมอืไหว� ประทวน หวัหน�า รปภ. 
ซึ่งรู�จักกันมานานกว�า 10 ป� ในโรงงานแห�งนี้ ที่เขากําลัง
จะจากไปตามโครงการสมคัรใจจาก

 “พีป่ระทวน,  ผมลา ละครบั ”

Storytelling on Labour Law วันนี้จะเล�าเรื่อง 
“วิธีทําโครงการสมัครใจจาก”

1. ตอ้งเขา้ใจขอ้กฎหมาย “การเลกิจา้ง”  และ เงนิทนีายจา้ง

ตอ้งรบัผิดชอบจ่ายใหล้กูจา้งจากการเลิกจา้ง 

1.1 คา่ชดเชยตามอายงุาน

1.2 เงนิสินจา้งแทนการบอกกลา่วลว่งหนา้ (คา่ตกใจ)

1.3 คา่เสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม

2. นายจา้งทีตอ้งการลดลกูจา้งจาํนวนหนึง แมจ้ะเตรยีมเงิน

ค่าชดเชยและค่าตกใจไวต้ามกฎหมาย (ตามทีนายจา้ง

เขา้ใจ) แลว้  นายจา้งจะไมก่ลา้เลิกจา้งลกูจา้ง  เพราะกลวั

เรอืงลกูจา้งจะไปฟ้องศาลแรงงานเรยีกคา่เสียหายจากการ

เลิกจา้งไม่เป็นธรรม

3. คา่เสยีหายจากการเลิกจา้งไมเ่ป็นธรรม จะเป็นเงินทีศาลจะ

เป็นผูใ้ชด้ลุพินิจในการกาํหนดจาํนวนค่าเสียหาย  ซึงใน

วงการงานบุคคลพอทราบกนัว่า นายจา้งอาจจะตอ้งจ่าย

ประมาณอายงุานปีละเดือน หรอืศาลอาจหกัเงินคา่ชดเชย

ทีลกูจา้งไดร้บัออกก่อน
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4. นายจา้งหลายรายเวลาจะเลิกจา้งลูกจา้งตามเป้าหมาย 

สาํหรับลูกจ้างคนทีนายจ้างหมายตาไว้ว่าจะเลิกจ้าง 

นายจ้างก็จะพยายามเจรจาเพือใหลู้กจา้งคนนันเขียน

ใบลาออก เพือแลกกบัเงินช่วยเหลือ โดยนายจา้งเตรียม

เงนิช่วยเหลือไวใ้หเ้ท่ากบัคา่ชดเชยบวกคา่ตกใจ 

5. โครงการสมคัรจาก จงึเป็นเรอืงทีนายจา้ง ใชด้าํเนนิการเพือ

5.1 หลกีเลยีงการเลกิจา้งทีจะเกดิภาระเรอืงการเลิกจา้งไม่

เป็นธรรม

5.2 เป็นการดาํเนินการเพือแรงงานสมัพนัธท์ีดี จากกัน

ดว้ยดี ไมม่ปัีญหากนั  จากกนัเป็นไปตามความตอ้งการของ

ทังฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง โดยมีเงินช่วยเหลือ

ในระดบัทีลกูจา้งพอใจ

6. การจดัทาํโครงการสมคัรใจจาก จะดงึดดูใจใหล้กูจา้งเขา้

รว่มโครงการไดห้รอืไม ่จงึอยูท่ ี“เงนิแถมทีนายจา้งจะจดัให้

เพมิเติมจากคา่ชดเชยและคา่ตกใจ” ว่ามากพอหรอืไม ่ ถา้

เงินแถมพิเศษมากพอ ลกูจา้งจะสมคัรเขา้โครงการ  แตห่าก

ไมม่ากพอ ก็ไม่สมคัร และอาจทา้ทายใหน้ายจา้งเลิกจา้ง 

เพราะลกูจา้งจะไปฟ้องเรยีกคา่เสียหายจากการเลิกจา้งไม่

เป็นธรรม

7. ในดา้นภาษีเงินไดข้องลกูจา้ง เงินคา่ชดเชยทีลกูจา้งไดร้บั

กรณถีกูเลิกจา้ง จะไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดส้าํหรบัคา่ชดเชย

ทีไดร้บัไมเ่กิน 300,000 บาท (ตามหลกัเกณฑข์องประมวล

รษัฎากร) แต่หากไดร้บัเงนิชว่ยเหลือกรณีลาออก เงนิช่วย

เหลือนี ถือเป็นเงนิไดที้ตอ้งเสียภาษี    

นอกจากนี ในเรอืงประกนัสงัคม กรณีว่างงาน ยงัมีความ

แตกตา่งกนัระหว่างลาออก และถกูเลิกจา้ง   ลกูจา้งบาง

รายจะคิดละเอียดถึงจาํนวนเงินแถมพิเศษกรณีสมคัรใจ

จาก ว่าจะคุม้กบัการเขา้รว่มโครงการหรอืไม่

แรงงานสัมพันธ�ที่ดี 
จากกันด�วยดี ไม�มีป�ญหากนั
จากกนัเป�นไปตามความต�องการ
ของทั้งฝ�ายลูกจ�างและนายจ�าง

โครงการสมคัรใจจาก จะดงึดูดใจให�
ลูกจ�างเข�าร�วมโครงการได�หรือไม� 

จึงอยู�ที่ “เงินแถมที่นายจ�างจะ
จดัให�เพิม่เตมิจากค�าชดเชยและ
ค�าตกใจ” ว�ามากพอหรือไม�



8. การจดัทาํโครงการสมคัรใจจาก หากนายจา้งทาํไม่เป็น 

พนกังานทีด ีจะเขา้รว่มโครงการ  แตพ่นกังานททีาํงานไมดี่ 

มปัีญหาในการทาํงาน ทีนายจา้งอยากใหอ้อก ก็อาจจะ

ไมเ่ขา้รว่มโครงการ  

ทางแกใ้นเรอืงนี  นายจา้งตอ้งประกาศโครงการสมคัรใจ

จาก ให้ลูกจ้างเป็นฝ่ายยืนเอกสารตามแบบฟอรม์

เป็น “คําเสนอ” ถึงนายจ้าง  แลว้นายจา้งจะเป็นผู ้

พจิารณาตอบคาํเสนอ นายจา้งจะทาํ “คาํสนอง” อนุมตัิ

เป็นรายๆ ไป

หากลกูจา้งทีเสนอจะเขา้รว่มโครงการเป็นพนกังานทีดี ซงึ

นายจา้งไมอ่ยากใหอ้อก ก็พดูคยุจงูใจทกัทว้งกนั ชกัจงูให้

อยู่ทาํงานตอ่ไป

9. โครงการสมคัรใจจากนนั นายจา้งจะกาํหนดคณุสมบตัิ

ของลกูจา้งทีมสีิทธิเขา้รว่มโครงการได ้ เชน่ อายงุาน 20 

ปี ขึนไป และมีอายตุวั 50 ปีขึนไป  นายจา้งสามารถ

ประกาศไม่อนญุาตใหล้กูจา้งแผนกใดเขา้รว่มโครงการ

สมคัรใจจากก็ได ้เชน่ ลกูจา้งแผนกซอ่มบาํรุง (ซงึมีนอ้ย

อยูแ่ลว้) หรอืไมใ่หล้กูจา้งระดบับรหิาร ระดบัผูจ้ดัการ เขา้

รว่มโครงการก็ได ้

10. การอนมุตัิใหล้กูจา้งคนใดออกตามโครงการนี ไมจ่าํเป็น

ตอ้งกาํหนดใหอ้อกพรอ้มกนั นายจา้งสามารถกาํหนดไดว้า่ 

คนใด แผนกใด ใหอ้อกเมือใด เพือการจดัการงานก่อน

ออกอย่างเหมาะสม

 “เออ , โชคดีมีชัย นะคุณแทน     คดิถงึนะ 

เสยีดายเหลอืเกนิทตีอ้งจากกนั แลว้น ีจะไปทาํ

อะไรต่อล่ะ ?”  ประทวน รบัไหว ้จบัมอืราํลา

 “จะกลบัไปบา้นสกัพกัครบัพี หาอะไรท าง

บา้นทาํไป  หากไมไ่หว กค็งตอ้งกลบัเขา้มาหา

งานทาํครบั ”แทน พนัทางตอบ  หยบิเปส้ะพาย

หลงั เดนิจากโรงงานไป 

 ทกุชวีติ ยอ่มมวีถิเีดนิ การตดัสนิใจเขา้รว่ม

โครงการสมคัรใจจากของแทน พนัทาง ในครงันี 

จะดีหรอืไมดี่ ตวัเขาเทา่นนั ทีจะไดค้าํตอบใน

วนัหนา้

อรรถพล มนัสไพบูลย�   
สํานักกฎหมาย บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด

ไมม่ปีระตใูดทีปดตาย  
หากคณุมลีูกกุญแจทีถูกตอ้ง

ไม�จําเป�นต�องกําหนดให�ออก
พร�อมกนั นายจ�างสามารถกาํหนด
ได�ว�า คนใด แผนกใด ให�ออกเมื่อใด 
เพื่อการจัดการงานก�อนออกอย�าง
เหมาะสม


