
  
 
 
 

เผยแพร่วนัท่ี  21 มีนาคม 2562    
ใบแจ้งข่าว 

ศาลแรงงานภาค 6 พิพากษาให้นายจ้างจ่ายเงนิแก่ แรงงานข้ามชาตชิาวเมียนมา 115 คน  
จ านวนกว่า 17 ล้านบาท ภายหลังค าส่ังของพนักงานตรวจแรงงาน จังหวัดตาก ถึงที่สุด  

 

เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 ศาลแรงงานภาค 6 ได้อ่านค าพิพากษาคดีท่ีแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา 
จ านวน 115 คน เป็นโจทก์ย่ืนฟ้อง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่สอด พี.เอ.เป็นจ าเลยท่ี 1 และนางสาวสุภา จักรเจริญ
ทรัพย์ เป็นจ าเลยท่ี 2 เน่ืองจากจ าเลยทัง้สองไมไ่ด้ปฏิบตัิตามค าสัง่ของพนกังานตรวจแรงงาน ส านกังานสวสัดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวดัตาก ตาม ค าสัง่เลขท่ี 1/2561 ให้แรงงานข้ามชาติจ านวน 115 คน มีสิทธิได้รับการ
คุ้มครองตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 25,357,993.04 บาท พร้อมทัง้ดอกเบีย้นบัแต่ผิดนดัแก่
แรงงานข้ามชาติทัง้ 115 คน  

กรณีนีไ้ด้มีนายจ้างของโจทก์อีกหนึ่งรายคือ บริษัท หุ้น แบงค์ค็อก จ ากดั ได้ฟ้องเพิกถอนค าสัง่พนกังาน
ตรวจแรงงานจงัหวดัตากท่ี 1/2561 โดยในการพิจารณาคดีศาลแรงงานได้ท าการไกล่เกลี่ย ท าให้แรงงานทัง้ 115 
คน ตกลงรับเงินจ านวน 8 ล้านบาท และในส่วนท่ีเหลือให้ฟ้องบงัคบัเอากบัห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่สอด พี เอ (อ่าน
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี http://hrdfoundation.org/?p=2053 ) ซึ่งแรงงานทัง้ 115 คนได้ย่ืนฟ้องต่อศาล
แรงงานภาค 6 แล้ว เป็นคดีด าท่ี 230/2561  

ระหว่างพิจารณาคดี ศาลได้นดัไกล่เกลี่ยแล้วแต่ฝ่ายโจทก์และจ าเลยไม่สามารถตกลงกันได้ ศาลจึงได้
ก าหนดประเดน็พิพาทดงันี ้

1. ค ำส่ังของพนักงำนตรวจแรงงำน ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน จังหวัดตำกที ่
1/2561 เป็นทีสุ่ดแล้วหรือไม่ 
ศาลเห็นว่า มีข้อเท็จจริง รับฟังได้ว่า จ าเลยทัง้สองทราบค าสัง่ของพนกังานตรวจแรงงาน และไม่ได้
ใช้สิทธิน าคดีขึน้สู่ศาลแรงงานภายในระยะเวลา 30 วนั นับแต่รับทราบค าสัง่ ตามพระราชบญัญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 125 วรรค 1 จงึถือวา่ค าสัง่ของพนกังานตรวจแรงงาน ท่ี 1/2561 
นัน้ เป็นท่ีสดุ  

2. จ ำเลยท้ังสองเป็นนำยจ้ำงโจทก์หรือไม่  
ศาลเห็นว่า ค าสัง่ของพนกังานตรวจแรงงานท่ี 1/2561 ระบุว่า จ าเลยท่ี 1 และบริษัทหุ้น แบ็งค์ค็อก 
จ ากดั เป็นนายจ้างของโจทก์ทัง้ 115 คน คดีจงึฟังได้แตเ่พียงวา่ จ าเลยท่ี 1 เป็นนายจ้างโจทก์ทัง้ 115 
คน เท่านัน้ จ าเลยท่ี 2 ไมไ่ด้เป็นนายจ้างของโจทก์ทัง้ 115 คน  

3. จ าเลยทัง้สองต้องจ่ายเงินให้แก่โจทก์ทัง้ 115 คน ตามค าส่ังพนักงานตรวจแรงงานหรือไม่ 
เพียงใด  
ศาลเห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ค าสัง่ของพนกังานตรวจแรงงาน ท่ี 1/2561 มีค าสัง่ให้จ าเลยท่ี 
1 กบับริษัทหุ้น แบ็งค์คอ็ก จ ากดั ร่วมกนัจ่ายเงินคา่จ้าง คา่ชดเชย และสินจ้างแทนการบอกล่วงหน้า
แก่โจทก์ทัง้ 115 คน เป็นเงิน 25,357,993.04 บาท ซึ่งปรากฎว่าบริษัทหุ้ น แบ็งค์ค็อก จ ากัด ได้

http://hrdfoundation.org/?p=2053


  

จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ทัง้ 115 คนไปแล้วบางส่วน จ านวน 8,000,000 บาท ดังนัน้ จึงยัง
คงเหลือต้นเงินท่ีจ าเลยท่ี 1 ต้องจ่ายให้แก่โจทก์ทัง้ 115 คน ตามบญัชีคา่จ้างค้างจ่าย  
 

สว่นจ าเลยท่ี 2 คดีนี ้ถือว่าเป็นหุ้นส่วนผู้จดัการของจ าเลยท่ี 1 จ าพวกไม่จ ากดัความรับผิด จ าเลยท่ี
สองซึ่งเป็นหุ้ นส่วนผู้ จัดการจึงต้องร่วมรับผิดในหนีต้ามบัญชีค่าจ้างค้างจ่าย พร้อมดอกเบีย้ของ
จ าเลยท่ี 1 ตอ่โจทก์ทัง้ 115 คน ด้วย  
 

ศาลแรงงานภาค 6 จึงมีค าพิพากษาให้จ าเลยทัง้สอง คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แม่สอด พี.เอ. และนางสาว
สุภา จักรเจริญทรัพย์ ร่วมกันช าระเงินพร้อมดอกเบีย้ให้แก่โจทก์ทัง้ 115 คน โดยให้โจทก์แต่ละคนได้รับเงิน
ดงักล่าวตามสดัส่วนของเงินท่ีแต่ละคนมีสิทธิได้รับตามค าสัง่ของพนกังานตรวจแรงงาน รวมแล้วเป็นเงินจ านวน 
17,357,993.04 บาท  

ทัง้นีจ้ าเลยทัง้สองมีสิทธิย่ืนอทุธรณ์ได้ภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีศาลอา่นค าพิพากษาหรือมีค าสัง่ และ
จะอุทธรณ์ได้เฉพาะข้อกฎหมาย หากไม่มีการย่ืนอุทธรณ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ถือว่าคดีถึงท่ีสุด โจทก์ทัง้ 
115 คน มีสิทธิบงัคบัตามค าพิพากษาโดยการขอให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดียึดทรัพย์สินของจ าเลยขายทอดตลาด
เพ่ือน าเงินท่ีได้มาชดใช้ให้แก่โจทก์ทัง้ 115 คน 
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