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ประเด็นข้อหารือ
๑. กรณีพนั กงานเริ่มทางานในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมี ๒๘ วัน หรือเดือนมีนาคม
ซึ่งมี ๓๑ วัน ในการคานวณจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน บริษัทฯ ใช้จานวนวันตามปฏิทินทั้งหมดของเดือนนั้น
ในการคานวณรายได้ต่อวันและคูณจานวนวันที่ทางานของเดือนนั้น เช่น
(๑) พนักงานเริ่มงานในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ (มีจานวนวัน ๒๘ วัน) อัตราเงินเดือน
เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ค่าจ้างต่อวันเป็น ๑๕,๐๐๐ หาร ๒๘ เป็นเงินจานวน ๕๓๕.๗๑ บาท เงินเดือน
ของเดือนกุมภาพันธ์ คิดเป็นเงิน ๕๓๕.๗๑ คูณ ๒๕ วัน เป็นเงินจานวน ๑๓,๓๙๒.๘๖ บาท
(๒) หากพนักงานเริ่มงานในวันที่ ๔ มีนาคม ในการคานวณจ่ายเงินเดือน บริษัทฯ
ใช้ ๑๕,๐๐๐ หาร ๓๑ วัน เป็ น เงิน จ านวน ๔๘๓.๘๗ บาทต่อวัน เงินเดือนของเดือนมีนาคม คิดเป็นเงิน
๔๘๓.๑๗ บาท คูณ ๒๘ วัน เป็นเงินจ านวน ๑๓,๕๔๘.๓๖ บาท อยากทราบว่าวิธีคิดเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่
อย่างไร
๒. กรณีพนักงานขาดงานหรือลางานโดยไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ในการคานวณค่าจ้าง
ที่พนักงานมีสิทธิได้รับในเดือนนั้น จะใช้อัตราค่าจ้างรายวันในการคานวณเช่นใด
(๑) เดือนกุมภาพันธ์ พนักงานขาดงาน ๑ วัน ค่าจ้างต่อวันต้องใช้ ๑๕,๐๐๐
หาร ๒๘ วัน เป็นเงิน ๕๓๕.๗๑ บาท หรือ ๑๕,๐๐๐ หาร ๓๐ วัน เป็นเงิน ๕๐๐ บาท
(๒) เดือนมีนาคม พนักงานลากิจโดยไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ๑ วัน ค่าจ้างต่อวัน
ต้องใช้ ๑๕,๐๐๐ หาร ๓๑ วัน เป็นเงิน ๔๘๓.๘๗ บาท หรือ ๑๕,๐๐๐ หาร ๓๐ วัน เป็นเงิน ๕๐๐ บาท
วิธีคิดเงินเดือนที่ต้องชาระทั้งหมดในกรณีข้อ ๒ ข้างต้น จะต้องใช้วิธีใด ระหว่าง
๑๕,๐๐๐ ลบ ค่าจ้างรายวัน คูณ จานวนวันลา หรือ ใช้วิธีคานวณ ค่าจ้างรายวัน คูณ ๓๑ วัน หรือ ๒๘ วัน
ลบจานวนวันลา ซึ่งหากใช้วิธีคานวณโดยหารด้วย ๓๐ ลูกจ้างจะได้รับเงิน ๑๕,๐๐๐ ลบ ๕๐๐ เป็นเงินจานวน
๑๔,๕๐๐ บาท ซึ่งมีผลเท่ากับลูกจ้างได้รับค่าจ้าง ๒๙ วัน แต่ถ้าใช้วิธีคานวณโดยค่าจ้างรายวัน คูณ ๓๑ วัน
ลบจานวนวันลา ลูกจ้างจะได้รับเงิน ๕๐๐ คูณ ๓๐ (๓๑ ลบ ๑) เป็นเงินจานวน ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งมีผลเท่ากับ
ลูกจ้างได้รับค่าจ้างครบเต็มเดือน ทั้งที่ขาดงาน ๑ วัน ซึ่งถ้าใช้อัตราค่าจ้างรายวันตามจานวนวันปฏิทินจะไม่มีผล
แตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง เข้ า ใจว่ า ทั้ ง สองกรณี ค วรจะใช้ จ านวนวั น ตามปฏิ ทิ น ในแต่ ล ะเดื อ นนั้ น
ในการคานวณค่าจ้างที่ควรได้รับจึงจะเป็นธรรมสาหรับลูกจ้างและนายจ้าง ถูกต้องหรือไม่ อนึ่งการใช้ ๓๐ วัน
หารเงินเดือนจะใช้เฉพาะการคิดอัตราค่าจ้างเพื่อจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าทางานในวันหยุดตามมาตรา ๖๘
เท่านั้น ถูกต้องหรือไม่
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ข้อเท็จจริง
บริ ษั ท ฯ ตั้ ง อยู่ เ ขตบางรั ก กรุ ง เทพมหานคร ๑๐๕๐๐ ประกอบกิ จ การบริ ก าร
ให้คาแนะนา ปรึกษา ด้านบัญชีและกฎหมาย
ข้อกฎหมาย

๑. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๙๓/๖ ถ้าระยะเวลากาหนดเป็นเดือนและวันหรือกาหนดเป็นเดือน
และส่วนของเดือนให้นับจานวนเดือนเต็มก่อน แล้วจึงนับจานวนวันหรือส่วนของเดือนเป็นวัน
ถ้าระยะเวลากาหนดเป็นส่วนของปี ให้คานวณส่วนของปีเป็นเดือนก่อน หากมี
ส่วนของเดือนให้นับส่วนของเดือนเป็นวัน
การค านวณส่ ว นของเดื อ นตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง ให้ ถื อ ว่ า เดื อ นหนึ่ ง
มีสามสิบวัน
ฯลฯ
๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ในการทางานตามสัญญาจ้างสาหรับระยะเวลาการทางานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
หรือระยะเวลาอื่นหรือจ่ายให้โดยคานวณตามผลงานที่ลูกจ้างทาได้ในเวลาทางานปกติของวันทางาน และ
ให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันทางานและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทางานแต่ลูกจ้างมีสิทธิ
ได้รับตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๘ เพื่อประโยชน์แก่การคานวณค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และ
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทางานหมายถึง
ค่าจ้างรายเดือนหารด้วยผลคูณของสามสิบและจานวนชั่วโมงทางานในวันทางานต่อวันโดยเฉลี่ย
ตอบข้อหารือ
ในกรณี ที่ ลู ก จ้ า งได้ รั บ ค่ า จ้ า งเป็ น รายเดื อ นการค านวณค่ า จ้ า งเป็ น รายวั น นั้ น
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ เ ป็ น การเฉพาะจึ ง ต้ อ งบั ง คั บ ตาม
มาตรา ๑๙๓/๖ วรรคสาม แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ โดยให้ ถื อ ว่ า เดื อ นหนึ่ ง มี ๓๐ วั น
เมื่อลูกจ้างได้รับค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท หารด้วย ๓๐ จึงเป็นค่าจ้างวันละ ๕๐๐ บาท ซึ่งใช้เป็นฐาน
ในการคานวณค่าชดเชย ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ฯลฯ สาหรับกรณีที่ลูกจ้างทางานไม่ครบเดือน
หรือการทางานในแต่ละเดือนลูกจ้างขาดงานหรือลากิจโดยไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างตามระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ ย วกั บ การท างานของนายจ้ าง ถึ งแม้ จ านวนวั น ในแต่ ล ะเดื อนจะไม่ เ ท่า กั น เช่ น เดื อนกุ มภาพั นธ์ ห รื อ
เดือนมีนาคม การหักค่าจ้างเป็นรายวันของเดือนนั้นๆ ก็ต้องคานวณตามที่มาตรา ๑๙๓/๖ วรรคสาม บัญญัติไว้
โดยถือว่าหนึ่งเดือนมี ๓๐ วัน เท่ากันทุกเดือน เช่นเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ลูกจ้างเริ่มทางานวันที่ ๔
ของเดือน จานวนวันที่ทางานไม่ครบเดือนจานวน ๓ วัน ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าจ้างสาหรับเดือนนั้นเป็นเงิน
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จานวน ๑๓,๕๐๐ บาท (๑๕,๐๐๐ บาท ลบ ๑,๕๐๐ บาท) อย่างไรก็ตามหากนายจ้างได้ใช้หลักเกณฑ์อื่น
ในการคานวณ เมื่อคานวณออกมาแล้วลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นจานวนมากกว่าที่คานวณได้โดยใช้หลักตาม
มาตรา ๑๙๓/๖ วรรคสาม แล้ว ย่อมถือว่าเป็นคุณกับลูกจ้างยิ่งกว่าจึงมีผลบังคับได้ แต่ถ้าคานวณออกมาแล้ว
ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นจานวนน้อยกว่าหลักเกณฑ์การคานวณตามมาตรา ๑๙๓/๖ วรรคสาม ถือว่าไม่สอดคล้อง
กับกฎหมาย
หมายเหตุ อ้างอิงข้อหารือกองนิติการ ที่ รง ๐๕๐๔/๐๐๖๘๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
-------------------------------------------------สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
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