
มีคดีเรืองหนึง ลูกจ้างเป็นลูกจ้าง

ร้านกาแฟ

ฟ้องนายจ้างเจ้าของร้านกาแฟ  

เรียกค่าล่วงเวลาทต้ีองอยู่เกบ็ร้าน ปิดร้าน 

หลังกําหนดเวลาเลิกงานของตนแล้ว   

เฉลียวันละ    4 – 10 นาท ี ราวๆ 17 เดือน   

รวมเวลา 12 ชัวโมงเศษ

คดีนีเป็นเรืองของต่างประเทศครับ  

ไม่ใช่คดแีรงงานในประเทศไทย 

แต่ประเทศไทยกม็ีคดี !

เรื่องที่ 11 :  ค�าล�วงเวลาของพนักงานขับรถประจําตําแหน�ง

บ่ายวันหนึง ผมชวนทนายจอ้น ทนายคดีแรงงาน มานงัจิบ

กาแฟ แลว้ผมไดเ้รอืงนีมาเลา่ ครบั.

ลกูจา้งของบรษัิท โรงงานผลติอะไหลร่ถยนตแ์หง่หนงึ ทาํหนา้ที

ขบัรถประจาํตาํแหน่งใหก้บัทา่นกรมการผูจ้ดัการ (MD) ชาวต่างชาติ

สมมตุิ เขาชือ เจ้าดุ่ย (คนขบัรถนะ ชือ ดุย่ !  ไมใ่ช่กรรมการ

ผูจ้ดัการ 5555 )

เจา้ดุย่ ทาํงานขบัรถประจาํตวั MD ของบรษัิท มาทกุยดุทกุสมยั 

ไมว่า่ MD คนใดจะมาทาํงานทีบรษัิทตามวาระ เจา้ดุย่ จะเป็นคนขบั

รถให ้MD   เจา้ดุย่ ทาํงานกบับรษัิทจนเกษียณ จดังานเลยีงสง่ กิน

กว๋ยเตียวเนือรสเด็ดมาก 3 ชาม แลว้ลาจากกนั ไดเ้งินคา่ชดเชยไป 

กวา่ 200,000 บาท

ตอ่มาอีก 3 เดือน เจา้ดุ่ย ลากกระเป๋าแบบกระเป๋าเดินทางมี

ลอ้ลาก 2 ใบ ไปศาลแรงงานกลาง ฟอ้งบรษัิทอดีตนายจา้ง เรยีกคา่

ลว่งเวลา จากการขบัรถในชว่งเวลา 12.00 – 13.00 น.   ซงึเป็นเวลา

พกักลางวนัของเจา้ดุย่

ในกระเป๋าเดินทาง ม ี สมดุ Diary บนัทกึ การทาํงาน บนัทกึ

อยา่งละเอียด  เชน่ วนันี เวลา 11.00 น. ขบัรถ พา MD ไปกินขา้วกบั

ลกูคา้ ทรีา้น......... เป็นตน้ 

บงัเอญิ MD ของบรษัิท สว่นใหญ่เนน้งานขาย ออกไปพบลกูคา้ 

แทบทกุวนัทาํงาน

ทนายจอ้น เลา่ว่า เขาเป็นทนายฝ่ายลกูความ  ทีเป็นนายจา้ง 

ซงึเป็นจาํเลย   ยกอายคุวาม 2 ปี ขนึต่อสูก้อ่นเลย

ผลแห่งคดีจะเป็นอย่างไ ร ผมจะไม่กล่าวถึง เพราะไม่ใช่

ประเดน็ทีผมจะเตอืนฝ่าย HR ทงัหลายในวนันี

Story



บทกฎหมาย  :  

1. พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 

มาตรา 5 นิยามของคาํว่า 

“การทาํงานล่วงเวลา”  หมายความว่า  

การทาํงาน นอก หรอื เกิน เวลาทาํงานปกติ หรอื

เกินชวัโมงทาํงานในแต่ละวนั ทีนายจา้งลกูจา้ง

ตกลงกนัตามมาตรา 23  ในวนัทาํงานหรอืวนัหยดุ 

แลว้แตก่รณี

“ค่าล่วงเวลา”  หมายความว่า เงินที

นายจา้งจ่ายใหแ้ก่ลกูจา้งเป็นการตอบแทนการ

ทาํงานลว่งเวลาในวนัทาํงาน 

2. กฎกระทรวง ฉบบัท ี12 ( พ.ศ.2541 )  

- งานขนสง่ทางบก

บทเรยีนของนายจ�าง ในการบริหารพนักงานขับรถประจําตาํแหน�ง :

1. ลกูจา้งทีทาํหนา้ทีขบัรถประจาํตาํแหน่งใหก้บัผูบ้รหิารของบริษัท 

มีคาํพพิากษาฎีกาที 8242 – 8246 / 2549  วิจฉัยวา่ ไมใ่ชง่าน

ขนส่งทางบก ตามกฎกระทรวง ฉบบัที 12 แตถื่อเป็นลกูจา้งอนืๆ 

ทวัไป  หากนายจา้งใหท้าํงานลว่งเวลาตอ้งจ่ายคา่ลว่งเวลาในวนั

ทาํงานปกติในอตัราไม่นอ้ยกว่าหนึงเท่าครงึของอตัราค่าจา้งตอ่

ชวัโมงในวนัทาํงานตามจาํนวนชวัโมงทีทาํ

2. ลกูจา้งทีทาํหนา้ทีขบัรถประจาํตาํแหน่ง ส่วนใหญ่บริษัทต่างๆ  

กาํหนดเวลาทาํงานปกติ วนัทาํงานปกติ  วนัหยดุต่างๆ เหมือน

ลกูจา้งตาํแหน่งอนืๆ  เช่น ทาํงานปกต ิวนัจนัทร ์ถึงวนัเสาร ์ เวลา

ทาํงานปกติ 8.00 – 17.00 น. เวลาพกั 1 ชวัโมง เวลา 12.00 – 

13.00 น. วนัอาทิตยเ์ป็นวนัหยดุประจาํสปัดาห์

3. ลกูจา้งขบัรถประจาํตาํแหน่ง มี OT สงูมากในแต่ละเดือน  เพราะ

เชา้ 6.00 น. ก็ตอ้งไปรบัเจา้นาย เย็นก็ตอ้งไปรอเจา้นายกินขา้ว 

สงัสรรค ์กบัลกูคา้ (รวมทงัไมใ่ชล่กูคา้) 5555  กวา่จะสง่เจา้นาย

ถงึทีพกัก็ดกึดืน   จงึมีคา่ลว่งเวลาตอนเย็นอกีวนัละหลายชวัโมง

มคีาํพพิากษาฎกีาที ่8242 – 8246 
/ 2549  วิจฉัยว�า ไม�ใช�งานขนส�ง
ทางบก ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 
แต�ถือเป�นลูกจ�างอื่นๆ ทั่วไป 



4. แต่ละวันทาํงาน เมือขับรถพาเจ้านายมาถึงบริษัท ถึง

โรงงานแลว้ คนขบัรถประจาํตาํแหนง่ นอนครงึวนั ถึง 11.00 น. 

จากนนัตืนแลว้ขบัรถพาเจา้นายออกไปกินขา้ว หรอืออกไป

พบลกูคา้ เป็นเวลาคาบเกียวครอ่มเวลาพกักลางวนัของ

ลกูจา้งคนขบัรถ  การรอเจา้นาย ถือวา่ชว่งนไีมใ่ชเ่วลาอสิระ 

ไมรู่ว้า่เจา้นายจะออกมาขนึรถกีโมง  ถือวา่เป็นการทาํงาน

ล่วงเวลา หรืออาจเป็นช่วงขับรถอยู่บนทอ้งถนน ยิงชดั 

เป็นการทาํงานล่วงเวลา

5. ลกูจา้งคนขบัรถประจาํตาํแหนง่ บรษัิทจงึควรจดัทาํสญัญา

จา้งแบบพเิศษ มกีารกาํหนดพกัในแต่ละวนั วนัละไมน่อ้ย

กวา่ 1 ชวัโมง แตจ่ะเป็นเวลาใด บรษัิทจะกาํหนด หรอืแจง้

เป็นรายวนั หรือเป็นคราวๆ ไป โดยมีใบแจง้เวลาพกัให้

ลกูจา้งคนขบัรถ ตกลง / รบัทราบ / ปฏบิติั  ลงชือไว ้เมือมี

การเปลียนแปลง

ตวัอย่าง - วนันี ฝ่าย HR รูจ้ากการประสานกบัเลขาเจา้

นายวา่ 11.00 น. เจา้นายจะออกไปพบลกูคา้ ฝ่าย HR ก็

แจง้ลกูจา้งคนขบัรถไปพกักลางวนัช่วง 10.00 – 11.00 น. 

แทนการพกั 12.00 – 13.00 น.

6. ฝ่าย HR ควรออกแบบทาํเอกสารตารางงานของลกูจา้งคน

ขบัรถรวมเป็นรายวนั วนัท ี1 ถงึ สินเดือนไว ้(ซงึมีปฏิบตัิอยู่

แลว้แทบทุกบริษัท) ทีแต่ละวนั ลกูจา้งคนขบัรถประจาํ

ตาํแหนง่เรมิงานกีโมง และเลิกงาน สง่เจา้นายกลบัถงึทีพกั

กีโมง  ซงึเจา้นายจะตอ้งเซน็กาํกบัแตล่ะวนั ( แต่ส่วนใหญ่ 

เจา้นายเซน็ทเีดียวตอนสินเดือนเลย.... เพราะแตล่ะวนัเจา้

นาย เมา ยกปากกาแทบไมไ่หว 5555 ) 

คําแนะนํา : ทําตรายางประทับมีข�อความสัก 2 ประโยค 
บนเอกสารนี้

 ถ้าวนันถีูกต้อง  กไ็มต่อ้งกลัววนัพรุ่งนี
อรรถพล มนัสไพบูลย�   
สํานักกฎหมาย บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด

“ข�าพเจ�า นาย………………..พนกังานขบัรถ 
ได�ตรวจเชค็ตารางการทาํงานประจําเดอืน………… 
ของข�าพเจ�าแล�ว เห็นว�าถูกต�อง ไม�มีรายการ
ทํางานอื่นใดนอกเหนือจากตารางการทํางานนี้”

  

  ลงชื่อ …………. พนักงานขบัรถ

  ลงวันที่…………


