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เรื่องที่ 20 : ให้เงินสวัสดิการอย่างไร
               .. ไม่เป็นค่าจ้าง

“ไม่ง่ายนะ”

หยิก เมืองแมน ตอบรุ่นน้อง HR จากบริษัทต่าง ๆ ท่ีมาเข้าประชุม 

ประจ�าเดือนของชมรมบริหารงานบุคคลฉิมนคร

บทกฎหมาย : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5

ความหมายของค�าว่า “ค่าจ้าง” ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

ค่าจ้าง  หมายความว่า  เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทนในการท�างานตามสญัญาจ้างส�าหรบัระยะเวลาการท�างานปกตเิป็น

รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้โดย

ค�านวณตามผลงานที่ลูกจ้างท�าได้ในเวลาท�างานปกติของวันท�างาน และ 

ให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้าง

มิได้ท�างาน แต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้



ตัวอย่างค�าพิพากษาคดีแรงงาน : 

1. ค�าพิพากษาฎีกาที่  3555 / 2557 ข้อเท็จจริงที่รับกัน

ตามอุทธรณ์ของจ�าเลยและค�าแก้อุทธรณ์ของโจทก์

ปรากฏว่า เงินค่าเช่าบ้าน คือ เงินช่วยเหลือค่าท่ีพัก

อาศัยตามสัญญาจ้างเอกสารหมาย ล.4 ซึ่งระบุไว้ใน 

ข้อ 4 (จ) ได้ความว่า จ�าเลยจะจ่ายเงนิช่วยเหลอืค่าทีพ่กั

อาศยัให้โจทก์เดอืนละ 24,000 บาท หากจ�าเป็นจ�าเลย

สามารถจัดหาที่พักอาศัยให้โจทก์  โจทก์จะไม่มี

สิทธิได้รับเงินดังกล่าว  และเงินดังกล่าวสามารถ 

ถูกยกเลิกได้โดยจ�าเลยจะบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น 

ลายลกัษณ์อักษรเป็นเวลา 1 เดือน 

ดังนั้นย่อมเห็นได้ว่าค่าเช่าบ้านที่จ�าเลยจ่ายให้โจทก์

เดอืนละ 24,000 บาท นัน้  มวีตัถปุระสงค์เพือ่ช่วยเหลือ

เรือ่งทีอ่ยูอ่าศยั  ไม่ใช่จ่ายเพือ่ตอบแทนการท�างานเวลา

ท�างานปกต ิ อนัเป็นสวสัดกิารทีน่ายจ้างจดัให้แก่ลูกจ้าง 

จึงไม่ถือว่าเป็นค่าจ้าง 2. ค�าพิพากษาฎีกาที่  9969 / 2559 จ�าเลยที่ 1 

จ่ายค่าเดินทางให้แก่โจทก์ในแต่ละเดือนตาม

จ�านวนวนัทีอ่อกไปท�างานนอกบรษิทั  หากไม่ได้

ออกไปท�างานกจ็ะไม่ได้รบัเงนิดงักล่าว  โดยจ่าย

ในอัตราตามท่ีระบุในระเบียบของจ�าเลยที่  

เอกสารหมาย ล.1 ซึ่งมีนโยบายเกี่ยวกับการ 

เดินทางระบุไว้ได้ความว่า

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการเดินทางโดยมี

ค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม เพือ่ก�ากบัดแูลให้มกีาร

อนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างเหมาะสม 

และเพื่อด�าเนินการตามขั้นตอนในการขอเบิก

และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
เรื่องที่อยู่อาศัย 
ไม่ใช่จ่ายเพื่อตอบแทนการท�างาน
เวลาท�างานปกติ



โดยค่าเดินทางในส่วนของพนักงานฝ่ายขาย 

อ้างถึงนโยบายการเดินทางภายในประเทศและ 

มีการปรับอัตราค ่าเดินทางจากการส�ารวจ

สถานการณ์ของราคาน�้ามันในตลาด  ก�าหนดให้

พนักงานในระดับผู้แทนขาย ผู้แทนขายอาวุโส และ

หัวหน้าพนักงานขาย  ได้รับค่าเดินทางต่อวันในอัตรา

แตกต่างกนัตามต�าแหน่งและอตัราแตกต่างกนัในพืน้ที่

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  

ดังนั้นแม้ระเบียบของจ�าเลยที่ 1 ดังกล่าวจะก�าหนด

อัตราค่าเดินทางไว้แน่นอนต่อวัน ตามต�าแหน่งและ

พื้นที่จังหวัดที่ออกไปปฏิบัติงานก็ตาม แต่อัตรา 

ค่าเดนิทางทีจ่�าเลยที ่1 ก�าหนดกค็�านงึถงึความจ�าเป็น

ในการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมส�าหรบัการเดนิทาง และ

หากพนกังานไม่ได้ออกไปปฏบิตัหิน้าทีน่อกบริษทั

กย่็อมจะไม่มค่ีาใช้จ่ายเกดิขึน้  จ�าเลยที ่1 จงึไม่จ่าย

ค่าเดนิทางให้แก่พนกังานในกรณทีีไ่ม่ได้ออกไปปฏบิตัิ

หน้าที่นอกบริษัท 

อันแสดงให้เห็นว่าการจ่ายค่าเดินทางมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกไปปฏิบัติ

หน้าที่นอกบริษัทตามจริงเท่านั้น  มิใช่เพื่อตอบแทน 

ในการท�างานตามสัญญาจ้างส�าหรับระยะเวลาการ

ท�างานปกติ  ค่าเดินทางจึงมิใช่ค่าจ้าง 

วิเคราะห์ค�าพิพากษาฎีกา เพื่อใช้ 
      ในทางปฏิบัติในการบริหารบุคคล :

1. เงินท่ีนายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง หากมีลักษณะ

เหมาจ่าย จ่ายทุกเดือนเท่ากัน ไม่ต้องมีใบเสร็จ

มาประกอบการพิจารณา  มีโอกาสเป็นค่าจ้าง

2. หากนายจ้างจ่ายเป็นการช่วยเหลือลูกจ้างตามที่

ลูกจ้างได้จ่ายไปจริง ต้องมีใบเสร็จมาแสดง  

อาจก�าหนดขัน้สูง  มโีอกาสเป็นสวสัดกิาร หรอืเงนิ

จ่ายคืนลูกจ้าง ไม่ใช่ค่าจ้าง

3. ค�าพิพากษาฎีกาทั้ง 2 เรื่อง  นายจ้างมีกติกาจ่าย

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเทียบเคียงกับท่ีลูกจ้าง 

จ่ายจริง มีเจตนาให้เป็นสวัสดิการ มีข้อเท็จจริง 

อืน่ ๆ  เทยีบเคยีงให้เหน็เจตนาปรากฏของนายจ้าง 

เช่น เรื่องค่าเช่าบ้าน เป็นเพราะลูกจ้างไม่มี 

บ้านพักอาศัย หรือไม่ใช่คนท้องที่ มีภูมิล�าเนาอยู่

ต่างจงัหวดั หรอืบ้านพกัของบรษิทัมลีกูจ้างคนอืน่

พักเต็ม คนนี้เลยต้องจ่ายค่าเช่าบ้านให้ไปก่อน  

แต่ถ้าบ้านพักของบริษัทว่างแล้ว สามารถยกเลิก

การให้ เป็นต้น



ค�าพิพากษาฎีกาอื่นที่เทียบเคียง  : 

1) ค�าพิพากษาฎีกาที่ 13730 / 2558

ค่าคอมมิชชั่นเป็นเงินที่ลูกจ้างได้รับจากการจ�าหน่าย

สินค้า จะได้รับมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับจ�านวนยอดขายท่ี

ลกูจ้างสามารถขายได้ เป็นเงนิทีจ่่ายให้เป็นการตอบแทนการ

ท�างานโดยตรงโดยคดิตามผลงานทีท่�าได้  จงึเป็นค่าจ้างตาม

ผลงาน 

2) ค�าพิพากษาฎีกาที่ 2863 / 2552

เงินคอมมชิชัน่เป็นเงนิทีล่กูจ้างได้รบัจากการจ�าหน่าย

สินค้าของนายจ้างซึ่งคิดค�านวณจากยอดสินค้าท่ีลูกจ้าง

จ�าหน่ายได้ในแต่ละเดือน ค่าคอมมิชชั่นนี้ลูกจ้างจะได้รับ 

มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจ�านวนยอดขายที่ลูกจ้างสามารถ

ขายได้ ค่าคอมมิชชั่นเป็นเงินส่วนหนึ่งที่นายจ้างจ่ายให้แก่

ลูกจ้างเป็นการตอบแทนในการท�างานโดยคิดตามผลงานที่

ลูกจ้างท�าได้ จึงเป็นค่าจ้างตามผลงานตามมาตรา 5

หมายเหตุผู ้เรียบเรียง >>> หากนายจ้างตั้งเป้า 

การขาย  ลูกจ้างท�ายอดขายถึงเป้า จึงได้  ไม่ถึง ไม่ได้ และ

เป้าหมายต้องสูงแบบต้องใช้ความพยายามยิ่งข้ึนจากปกติ  

ไม่ใช่ค่าจ้าง        

ถ้ามีข้าวเพียงถ้วยเดียว  
ก็ช่วยใครไม่ได้

อรรถพล มนัสไพบูลย์
ส�านักกฎหมาย บริษัท กรุงเทพนิติการ จ�ากัด

หยิก  เมอืงแมน
แทน พนัทาง
จ าง  ตระกลู
พ ูน   ไพรนิ
ถว ิล  จาํเพาะ

ผ าด   มะนาว
พ ร าว  สะแก
แต ร  ตะโพน
โผ น  บานส ุม
โกส ุม
ทองด ี ทระนง
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อรรถพล มนสัไพบลูย 
เ ร ียบเรยีง

3) ค�าพิพากษาฎีกาที่ 8211 / 2550 

เดิมนายจ้างจัดรถยนต์ประจ�าต�าแหน่งให้ลูกจ้าง 

ต่อมานายจ้างยกเลกิรถยนต์ประจ�าต�าแหน่งแล้วจ่ายเงนิ

ให้แก่ลูกจ้างเดือนละ 20,000 บาท เพื่อให้ลูกจ้างน�าเงิน

ดงักล่าวไปซือ้หรอืเช่ารถยนต์ส�าหรบัใช้งานแทนรถยนต์

ประจ�าต�าแหน่งทีย่กเลกิ  การจดัรถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง

เป็นสวัสดิการและการจ่ายเงินเดือนละ 20,000 บาท 

แทน  จึงเป็นการจ่ายเพื่อสวัสดิการ  มิใช่เงินที่นายจ้าง

และลกูจ้างตกลงกนัจ่ายเป็นค่าตอบแทนการท�างานตาม

สัญญาจ้างส�าหรับระยะเวลาท�างานปกติเป็นรายเดือน 

มิใช่ค่าจ้าง

หมายเหตุผู้เรียบเรียง  >>>  ต้องพิจารณาถึง 

story เรื่องราว ที่มาในอดีตประกอบด้วย


