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

เรื่องที่ 18 : เกษียณอายุ
มีเรื่องเล่า เป็นเกร็ดความรู้ มากมายเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
1. พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน ฯ ไม่ได้ให้ความหมายของค�ำว่า “เกษียณอายุ”
ไว้ จึงต้องตีความความหมายจากพจนานุกรม และความเข้าใจทัว่ ไป
พจนานุกรม ให้ความหมายของค�ำว่า เกษียณ ไว้ หมายความว่า
สิ้นไป (ใช้เกี่ยวกับการก�ำหนดอายุ) ส่วนค�ำว่า “เกษียณอายุ”
หมายถึง ครบก�ำหนด หรือสิ้นก�ำหนดเวลาท�ำงาน
2. กฎหมายไม่ได้ก�ำหนดให้นายจ้างทุกรายต้องมีการประกาศหรือ
ก�ำหนดการเกษียณอายุ แต่อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ได้ก�ำหนดเรื่องการเกษียณอายุไว้ ในมาตรา
118/1 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นมา
มาตรา 118/1 “การเกษียณอายุตามทีล่ กู จ้างและนายจ้างตกลงกัน
หรือตามที่นายจ้างก�ำหนด ให้ถือเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา 118
วรรคสอง
ในกรณีที่มิได้มีการตกลงหรือก�ำหนดการเกษียณอายุไว้ หรือมีการ
ตกลงหรือก�ำหนดการเกษียณอายุไว้เกินกว่าหกสิบปี ให้ลูกจ้าง
ที่มีอายุครบหกสิบปีขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้
โดยให้แสดงเจตนาต่อนายจ้างและให้มผี ลเมือ่ ครบสามสิบวันนับแต่
วันแสดงเจตนา และให้นายจ้า งจ่า ยค่า ชดเชยให้ แก่ ลูก จ้ างที่
เกษียณอายุนั้นตามมาตรา 118 วรรคหนึ่ง”

3. การนับอายุว่า “ครบ 60 ปี” นับอย่างไร
บริษทั A มีลกู จ้าง 6,000 คน ข้อบังคับก�ำหนด
เกษียณอายุที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ลูกจ้าง
จะพ้ น สภาพในวั น ถั ด จากวั น ที่ มี อ ายุ ค รบ
60 ปี บ ริ บู ร ณ์ สมมุ ติ ว ่ า ลู ก จ้ า งเกิ ด วั น ที่
4 มกราคม 2505 ลูกจ้างรายนี้จะมีอายุครบ
60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 3 มกราคม 2565
วันที่ 3 มกราคม จึงเป็นลูกจ้างวันสุดท้าย
การนับอายุของบุคคล ต้องนับวันเกิดเป็น
วันที่หนึ่ง ไม่ใช่นับวันรุ่งขึ้น ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 16
(มาตรา 16 “การนับอายุของบุคคล ให้เริ่มนับ
แต่วันเกิด............”)

60+
ในกรณี ที่ มิ ไ ด้ มี ก ารตกลงหรื อ ก� ำ หนดการ
เกษี ย ณอายุ ไ ว้ หรื อ มี ก ารตกลงหรื อ ก� ำ หนดการ
เกษียณอายุไว้เกินกว่าหกสิบปี ให้ลูกจ้างที่มอ
ี ายุครบ

หกสิบปีขนึ้ ไปมีสทิ ธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้

4. หากนับอายุไม่ถกู ว่าครบเกษียณวันใด ??!! มีคดีทนี่ า่ สนใจครับ
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1245/2559 โจทก์ท�ำงานเป็นลูกจ้างของ
จ�ำเลยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ต�ำแหน่งสุดท้ายของโจทก์เป็นนิติกร 9
ประเด็นแห่งคดี คือ จ�ำเลยนับปีงบประมาณที่ให้ถือเป็นปีที่
ก�ำหนดให้พนักงานเกษียณอายุทอี่ ายุ 60 ปี สิน้ สุดสภาพการเป็น
พนักงาน (นับรอบปี 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน) โจทก์เกิด
วันที่ 1 ตุลาคม 2493 โจทก์เห็นว่า ต้องเกษียณอายุในวันที่
30 กันยายน 2554 (เพราะเกิดวันถัดมาของวันที่ครบรอบสิ้นปี)
แต่จ�ำเลยมีประกาศให้โจทก์เกษียณในวันที่ 30 กันยายน 2553
ท�ำให้โจทก์ต้องเกษียณอายุออกจากงานเร็วไป 1 ปี เป็นการ
เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ฟ้องเรียกเงินหลายประเภท
ศาลแรงงานกลาง เห็นว่าการนับอายุบคุ คลต้องนับตัง้ แต่วนั เกิด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 16 โจทก์อายุ
ครบ 60 ปีบริบรู ณ์ในวันที่ 30 กันยายน 2553 ซึง่ ถือเป็นวันสุดท้าย
ของการท�ำงานอายุครบ 60 ปีตามข้อบังคับของจ�ำเลยที่ก�ำหนด
ไว้ว่า “พนักงานหรือลูกจ้างคนใดมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ให้เป็นอันออกจากงานเมือ่ สิน้ ปีงบประมาณซึง่ เป็นปีทผี่ นู้ นั้ มีอายุ
ครบหกสิบบริบูรณ์.....” จ�ำเลยให้โจทก์ออกจากงานด้วยเหตุนี้
ในวันที่ 30 กันยายน 2553 จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษา
ยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายืนตาม
ศาลแรงงานกลาง

5. นายจ้างจะก�ำหนดข้อบังคับหรือประกาศให้ลกู จ้าง
เกษียณอายุสนิ้ สุดสภาพการจ้างในวันใดก็ได้ เช่น
ให้ครบก�ำหนดเกษียณอายุในวันเกิดที่มีอายุครบ
55 ปีบริบูรณ์ หรือ 60 ปีบริบูรณ์, ให้ครบก�ำหนด
เกษียณอายุในวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีอายุครบ
55 ปีบริบรู ณ์ หรือ 60 ปีบริบรู ณ์ หรือให้ครบก�ำหนด
เกษียณอายุในวันสิ้นปี แล้วแต่นายจ้างก�ำหนด

6. กรณีทนี่ ายจ้างรายใด ก�ำหนดเกษียณอายุ 60 ปี
ในวันสิ้นปี (31 ธันวาคม) ตามมาตรา 118/1
ให้สิทธิลูกจ้างที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป มีสิทธิ
แสดงเจตนาเกษียณอายุได้ ไม่ตอ้ งเป็นลูกจ้าง
จนถึงวันสิ้นปี เช่น ลูกจ้างเกิดวันที่ 4 มกราคม
หากท�ำงานมาจนอายุตัวครบ 60 ปี (ในวันที่
3 มกราคม ใน 60 ปี ต ่ อ มา) ไม่ อ ยากรอ
เกษียณอายุตามข้อบังคับของบริษัท วันสิ้นปี
ลูกจ้างมีสิทธิแสดงเจตนาบอกนายจ้างว่าขอ
เกษียณได้ การแสดงเจตนานี้ กฎหมายไม่ได้
ก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากนายจ้าง
ดั ง นั้ น เมื่ อ ลู ก จ้ า งแสดงเจตนาเกษี ย ณต่ อ
นายจ้างเมื่อใด ลูกจ้างรอครบ 30 วัน นับแต่วัน
แสดงเจตนา ออกจากงานได้ ได้ค่าชดเชยตาม
อายุงาน

60+
สิทธิลูกจ้างที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป
มีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้

ไม่ต้องเป็นลูกจ้างจนถึงวันสิ้นปี
7. เรื่อง ภาษี เกี่ยวกับค่าชดเชย
1) เงินค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับจากการถูกนายจ้างเลิกจ้าง
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 300,000 บาท
ตามหลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากร (ลูกจ้างได้เงินจากนายจ้าง
ไปเต็ม ๆ ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย)
2) เงินค่าชดเชยทีล่ กู จ้างได้รบั จากการเกษียณอายุตามก�ำหนด
ตามทีน่ ายจ้างก�ำหนดไว้ในข้อบังคับหรือประกาศ เช่น เกษียณอายุ
ที่อายุครบ 55 ปี 60 ปี ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ลูกจ้างที่ได้รับค่าชดเชยจากการเกษียณอายุ ต้องน�ำเงินค่าชดเชย
นี้ มารวมค�ำนวณภาษี (เวลานายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่
เกษียณอายุ นายจ้างจะหักภาษี ณ ที่จ่าย)
ห ยิก เม อื งแมน
แท น พ ันทาง
จา ง ตระกูล
พ ูน ไพร ิน
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อ รรถพล มน สั ไพบูลย 
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ถว ิล จํา เพาะ

ผ าด มะนาว
พ ร าว สะแก
แต ร ตะโพน
โผ น บา นสุม
โกสุม
ท องด ี ทระนง

ในการวิ่งมาราธอน ทุกคนที่ถึงเส้นชัย
จะได้รับการปฏิบัติอย่างผู้ชนะเช่นกัน
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