
Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III” TITLE VI. — HIRE OF SERVICES. (41)

Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
TITLE V.

HIRE OF SERVICES. 

ลักษณ ๖ จูางแรงงาร ลักษณะ ๖ จูางแรงงาน

Ob.547 ๕๗๕ ๕๗๕
A contract of hire of services is a contract 

whereby a person called the employee agrees to 

render services to another person, called the 

employer, and the employer agrees to pay 

therefor a remuneration, called salary, 

proportionate to the duration of the services.

อนัว่าจูางแรงงารน้ัน คอืสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียก
ว่าล้กจูาง ตกลงจะทำางารใหูแก่บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่า
นายจูาง และนายจูางตกลงจะใหูสินจูางตลอดเวลาที่ทำา
งารใหู

อนัว่าจูางแรงงานน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียก
ว่าล้กจูาง ตกลงจะทำางานใหแูก่บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่า
นายจูาง และนายจูางตกลงจะใหูสินจูางตลอดเวลาที่
ทำางานใหู

Ob.548 ๕๗๖ ๕๗๖
The promise to pay a salary is implied if the 

services cannot, under the circumstances of the 

case, be expected to be rendered gratuitously.

ถูาตามพฤติการณ์ไม่อาจจะคาดหมายไดูว่างารน้ันจะ
พึงทำาใหูเปล่าไซรู ท่านย่อมถือเอาโดยปริยายว่าคำามัน่จะ
ใหูสินจูาง

ถูาตามพฤติการณ์ไม่อาจจะคาดหมายไดูว่างานน้ันจะ
พึงทำาใหูเปล่าไซรู ท่านย่อมถือเอาโดยปริยายว่าคำามัน่จะ
ใหูสินจูาง

Ob.549 ๕๗๗ ๕๗๗
The employer cannot transfer his right to a 

third person, except with the consent of the 

employee.

นายจูางจะโอนสิทธิของตนใหูแก่บุคคลภายนอกก็ไดู
เมื่อล้กจูางยินยอมพรูอมใจดูวย

ล้กจูางจะใหูบุคคลภายนอกทำางารแทนตนไดู ก็ต่อเมื่อ
นายจูางจะยินยอมพรูอมดูวย

ถูาค่้สัญญาฝ่ายใดทำาการฝ่าฝืนบทบัญญัติน้ี ค่้สัญญา
อีกฝ่ายหน่ึงจะเลิกสัญญาเสียก็ไดู

นายจูางจะโอนสิทธิของตนใหูแก่บุคคลภายนอกก็ไดู
เมื่อล้กจูางยินยอมพรูอมใจดูวย

ล้กจูางจะใหูบุคคลภายนอกทำางานแทนตนก็ไดูเมื่อ
นายจูางยนิยอมพรูอมดูวย

ถูาค่้สัญญาฝ่ายใดทำาการฝ่าฝืนบทบัญญัติน้ี ค่้สัญญา
อีกฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ไดู

Ob.550

The employee cannot render the services by a 

third person, except with the consent of the 

employer.

Ob.551 ๕๗๘ ๕๗๘
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If the employee either expressly or impliedly 

warrants special skill on his part, the absence of 

such skill entitles the employer to determine the 

contract.

ถูาล้กจูางรับรองโดยแสดงออกชัด ฤๅโดยปริยาย ว่า
ตนเปนผู้มีฝีมือเฉภาะการอย่างหน่ึงอย่างใดไซร ูหากมา
ปรากฎว่าไรูฝีมือเช่นน้ัน ท่านว่านายจูางชอบที่จะเลิกจูาง
เสียก็ไดู

ถูาล้กจูางรับรองโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายว่า
ตนเป็นผู้มีฝีมือพิเศษ หากมาปรากฏว่าไรูฝีมอืเช่นน้ันไซรู
ทา่นว่านายจูางชอบที่จะบอกเลิกสัญญาเสียก็ไดู

Ob.552 ๕๗๙ ๕๗๙
Absence of the employee from service for a 

reasonable cause and during a reasonably short 

period does not entitle the employer to determine 

the contract.

การที่ล้กจูางขาดงารไปโดยเหตุอันสมควรและชัว่ระยะ
เวลานูอยพอสมควรแก่เหตุน้ัน ท่านว่าไม่ทำาใหูนายจูางมี
สทิธิเลิกสัญญาไดู

การที่ล้กจูางขาดงานไปโดยเหตุอันสมควรและชัว่ระยะ
เวลานูอยพอสมควรน้ัน ทา่นว่าไม่ทำาใหูนายจูางมีสทิธิ
บอกเลิกสัญญาไดู

Ob.553 ๕๘๐ ๕๘๐
If no time for payment of salary is fixed by the 

contract or by custom the salary is payable after 

services have been rendered ; if fixed by periods 

salary is payable at the end of each period.

ถูาไม่มีกำาหนดโดยสัญญา ฤๅจารีตประเพณีว่าจะพึง
จ่ายสนิจูางเมื่อไร ท่านว่าพึงจ่ายเมื่องารไดูทำาแลูวเสร็จ 
ถูาการจ่ายสินจูางน้ันไดูกำาหนดกันไวูเปนระยะเวลา ก็ใหู
พึงจ่ายเมื่อสุดระยะเวลาเช่นน้ันทุกคราวไป

ถูาไม่มีกำาหนดโดยสัญญาหรือจารีตประเพณีว่าจะพึง
จ่ายสนิจูางเมื่อไร ท่านว่าพึงจ่ายเมื่องานไดูทำาแลูวเสร็จ 
ถูาการจ่ายสินจูางน้ันไดูกำาหนดกันไวูเป็นระยะเวลา ก็ใหู
พึงจ่ายเมื่อสุดระยะเวลาเช่นน้ันทุกคราวไป

Ob.554 ๕๘๑ ๕๘๑
If after the end of the agreed period the 

employee continues to render services and the 

employer knowing thereof does not object, the 

parties are presumed to have made a new contract

of hire on the same terms, but either party can 

determine the contract by giving notice in 

accordance with the following section.

ถูาระยะเวลาที่ไดูตกลงว่าจูางกันน้ันสุดสิ้นลงแลูว 
ล้กจูางยังคงทำางารอย่้ต่อไปอีก และนายจูางรู้ดัง่น้ันก็ไม่
ทักทูวงไซรู ท่านใหูสนันิษฐานไวูก่อนว่าค่ส้ัญญาเปนอันไดู
ทำาสัญญาจูางกันใหม่โดยความอย่างเดียวกันกับสัญญา
เดิม แต่ค่้สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจจะเลิกสัญญาเสียไดู
ดูวยการบอกกล่าวตามความในมาตราต่อไปน้ี

ถูาระยะเวลาที่ไดูตกลงว่าจูางกันน้ันสุดสิ้นลงแลูว 
ล้กจูางยังคงทำางานอย่้ต่อไปอีก และนายจูางรู้ดัง่น้ันก็ไม่
ทักทูวงไซรู ท่านใหูสนันิษฐานไวูก่อนว่าค่ส้ัญญาเป็นอันไดู
ทำาสัญญาจูางกันใหม่โดยความอย่างเดียวกันกับสัญญา
เดิม แต่ค่้สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจจะเลิกสัญญาเสียไดู
ดูวยการบอกกล่าวตามความในมาตราต่อไปน้ี

Ob.555 ๕๘๒ ๕๘๒
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If the parties have not fixed the duration of the 

contract, either party can determine it by giving 

notice at or before any time of payment to take 

effect at the following time of payment.

The employer can, on giving such notice, 

immediately dispense with the services of the 

employee by paying to the employee his salary 

up to the expiration of the notice.

ถูาค่้สัญญาไม่ไดูกำาหนดไวูในสัญญาวา่จะจูางกันนาน
เท่าไร ท่านว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะเลิกสัญญาดูวยการบอก
กล่าวล่วงน่า ในเมื่อถึง ฤๅก่อนจะถึงกำาหนดจ่ายสินจูาง
คราวใดคราวหน่ึง เพื่อใหูเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึง
กำาหนดจ่ายสินจูางคราวถัดไปขูางน่าก็อาจทำาไดู แต่ไม่จำา
ตูองบอกกล่าวล่วงน่ากว่าสามเดือน

อน่ึงในเมื่อบอกกล่าวดัง่ว่าน้ี นายจูางจะจ่ายสินจูางแก่
ล้กจูางเสียใหูครบจำานวนที่จะตูองจ่ายจนถึงเวลาเลิก
สัญญาตามกำาหนดที่บอกกล่าวน้ันทีเดียว แลูวปล่อย
ล้กจูางจากงารเสียในทันทีก็อาจทำาไดู

ถูาค่้สัญญาไม่ไดูกำาหนดไวูในสัญญาวา่จะจูางกันนาน
เท่าไร ท่านว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะเลิกสัญญาดูวยการบอก
กล่าวล่วงหนูา ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำาหนดจ่ายสนิจูาง
คราวใดคราวหน่ึง เพื่อใหูเป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึง
กำาหนดจ่ายสินจูางคราวถัดไปขูางหนูาก็อาจทำาไดู แต่ไม่
จำาตูองบอกกล่าวล่วงหนูากว่าสามเดือน

อน่ึงในเมื่อบอกกล่าวดัง่ว่าน้ี นายจูางจะจ่ายสินจูางแก่
ล้กจูางเสียใหูครบจำานวนที่จะตูองจ่ายจนถึงเวลาเลิก
สัญญาตามกำาหนดที่บอกกล่าวน้ันทีเดียว แลูวปล่อย
ล้กจูางจากงานเสียในทันทีก็อาจทำาไดู

- ๕๘๓ ๕๘๓
ถูาล้กจูางจงใจขัดคำาสัง่ของนายจูางอันชอบดูวย

กฎหมายก็ดี ฤๅละเลยไม่นำาพาคำาสัง่เช่นน้ันเปนอาจิณก็ดี 
ละทิ้งการงารไปเสียก็ดี กระทำาความผิดอย่างรูายแรงก็ดี 
ฤๅทำาประการอื่นอนัไม่สมแก่การปฏิบัตินา่ที่ของตนใหู
ลลุ่วงไปโดยถ้กตูองและสุจริตก็ดี ท่านว่านายจูางจะไล่
ออกโดยมิพักตูองบอกกล่าวล่วงนา่ฤๅใหูสนิไหมทดแทน
ก็ไดู

ถูาล้กจูางจงใจขัดคำาสัง่ของนายจูางอันชอบดูวย
กฎหมายก็ดี หรือละเลยไม่นำาพาคำาสัง่เช่นน้ันเป็นอาจิณก็
ดี ละทิ้งการงานไปเสียก็ดี กระทำาความผิดอยา่งรูายแรงก็
ดี หรือทำาประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหนูาที่ของตน
ใหูลุล่วงไปโดยถ้กตูองและสุจริตก็ดี ทา่นว่านายจูางจะไล่
ออกโดยมิพักตูองบอกกล่าวล่วงหนูาหรือใหูสนิไหม
ทดแทนก็ไดู

Ob.557 ๕๘๔ ๕๘๔
If a contract of hire of services is one in which 

the personality of the employer forms an essential

part such contract is extinguished by the death of 

the employer.

ถูาจูางแรงงานรายใดมีสาระสำาคัญอย่ท้ี่ตัวบุคคลผู้เปน
นายจูาง ท่านว่าสัญญาเช่นน้ันย่อมระงับไปดูวยมรณะแห่ง
นายจูาง

ถูาจูางแรงงานรายใดมีสาระสำาคัญอย่ท้ี่ตัวบุคคลผู้เป็น
นายจูาง ท่านว่าสัญญาเช่นน้ันย่อมระงับไปดูวยมรณะแห่ง
นายจูาง
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Ob.558 ๕๘๕ ๕๘๕
On determination or extinction of the contract, 

the employee is entitled to a certificate as to the 

length and nature of his services.

เมื่อการจูางแรงงารสุดสิ้นลงแลูว ล้กจูางชอบที่จะไดู
รับใบสำาคัญแสดงว่าล้กจูางน้ันไดูทำางารมานานเท่าไร และ
งารที่ทำาน้ันเปนงารอย่างไร

เมื่อการจูางแรงงานสุดสิ้นลงแลูว ล้กจูางชอบที่จะไดู
รับใบสำาคัญแสดงว่าล้กจูางน้ันไดูทำางานมานานเท่าไร และ
งานที่ทำาน้ันเป็นงานอยา่งไร

Ob.559 ๕๘๖ ๕๘๖
If the employee has been brought from 

elsewhere at the expense of the employer, the 

employer is bound, on determination or 

extinction of the contract, to pay the cost of the

return journey, provided that:

1) The contrae//[c]t has not been determined or 

extinguished by reason of the act or fault of the 

employee, and

2) The employee returns within a reasonable 

time to the place from which he has been 

brought.

ถูาล้กจูางเปนผู้ซึ่งนายจูางไดูจูางเอามาแต่ต่างถ่ินโดย
นายจูางออกเงินค่าเดิรทางใหูไซรู เมื่อการจูางแรงงานสุด
สิ้นลง และถูามิไดูกำาหนดกันไวูเปนอย่างอื่นในสัญญาแลูว
ทา่นว่านายจูางจำาตูองใชูเงินค่าเดิรทางขากลับใหู แต่จะ
ตูองเปนดังต่อไปน้ี คือ
(๑) สัญญามิไดูเลิกฤๅระงับเพราะความประพฤตฤิๅความ

ผิดของล้กจูาง และ
(๒) ล้กจูางย่อมกลับไปยังถิ่นที่ไดูจูางเอามาภายในเวลา

อันสมควร

ถูาล้กจูางเป็นผู้ซึ่งนายจูางไดูจูางเอามาแต่ต่างถ่ินโดย
นายจูางออกเงินค่าเดินทางใหูไซรู เมื่อการจูางแรงงานสุด
สิ้นลง และถูามิไดูกำาหนดกันไวูเป็นอย่างอื่นในสัญญาแลูว
ทา่นว่านายจูางจำาตูองใชูเงินค่าเดินทางขากลับใหู แต่จะ
ตูองเป็นดัง่ต่อไปน้ี คือ
(๑) สัญญามิไดูเลิกหรือระงับเพราะการกระทำาหรือ

ความผิดของล้กจูาง และ
(๒) ล้กจูางกลับไปยังถ่ินที่ไดูจูางเอามาภายในเวลาอัน

สมควร


