คําพิพากษาฎีกาป 2523
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 152/2523
การที่ ลูก จ างร วมกับ พวกในการนัดหยุดงานปด ลอมเครื่องบินและบีบ
บังคับใหสายการบินเลิกสัญญากับนายจาง ถาไมเลิกสัญญาก็จะไมยอมเลิกปด
ลอมและไมยอมใหเครื่องบินเดินทางตอไปนั้น การบีบบังคับใหเลิกสัญญาดัง
กลาวเปนการกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมาย ทําใหนายจางเสียหาย จึงเปนละเมิด
ลูกจางตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดนั้น แมนายจางจะขาดทุนอยู
กอนก็ตาม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1323/2523
ในชั้นคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ลูกจางกลาวหาวา นายจางกระทํา
การฝาฝน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121 (1) แตนายจางอางวามี
อํานาจเลิกจางไดเพราะลูกจางกระทําผิดตามมาตรา 123 (1)(3) ดังนี้ ขอที่วาลูกจาง
กระทําการดังที่นายจางกลาวหาจริงหรือไม ยอมเปนประเด็นที่คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธพึงวินิจฉัยดวย มิใชวากรณีมีประเด็นขอพิพาทเฉพาะขอที่ฝาย
ลูกจางกลาวหาเทานั้น
แมลูกจางจะถูกฟองเปนจําเลยในคดีอาญาในขอหาความผิดเรื่องที่เปน
ประเด็นพิพาทกันอยูก็ไมมีกฎหมายบัญญัติใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธตอง
รอฟงคําพิพากษาในคดีอาญานั้นกอน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1601/2523
สัญญามีขอความระบุไววา สัญญาจางไดกระทําขึ้นเปนรายป แตโจทก
(ลูกจาง) มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อไรก็ได หรือจําเลย(นายจาง) อาจตออายุสัญญา
จางออกไปไดครั้งละ 1 ป นานเทาใดก็ไดนั้น ทําใหระยะเวลาการจางไมแนนอน
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ระยะเวลาที่กําหนด 1 ปไมมีผลบังคับอยางแทจริง โจทกจึงมิใชลูกจางที่มีระยะ
เวลาการจางกําหนดไวแนนอนอันจะเปนเหตุใหจําเลยไมตองจายคาชดเชยให
โจทกได
แม สั ญ ญาจางจะให สิท ธิจําเลยกําหนดขึ้ น ใหม หรือแก ไ ขเปลี่ ยนแปลง
ระเบียบที่มีอยูแลวก็ตาม แตตราบใดที่ยังมิไดแกไขก็ตองปฏิบัติตามระเบียบเดิม
จําเลยจึงตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการจายโบนัสใหโจทก จะไมปฏิบัติตาม
โดยอางวามีอํานาจเปลี่ยนแปลงแกไขหาไดไม
โจทกไมไดปฏิบัติ ตามระเบี ยบเกี่ ยวกับการรักษาพยาบาลโดยมิไดเขา
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลหรือโรงพยาบาลซึ่งแพทยประจําของจําเลย
กําหนดหรือแนะนํา โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาล การที่จําเลยจายคา
รักษาพยาบาลใหโจทกครึ่งหนึ่งนั้นไมเปนเหตุใหโจทกกลับมีสิทธิขึ้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1612 - 1613/2523
โจทกเปนลูกจางจําเลย พิพาทกันเรื่องแรงงาน จึงทําบันทึกขอตกลงมีขอ
ความตอนหนึ่งวา ในกรณีที่พนักงานบริษัทถูกใหออกจากงานโดยไมมีความผิด
บริษัทจะจายเงินชดเชยให ฯลฯ ดังนี้ การที่จําเลยเลิกจางโจทกเพราะประสบ
ภาวะขาดทุนจนตองโอนกิจการบางสวนที่โจทกทํางานอยูใหแกบริษัทอื่น จึงไม
ใชพฤติการณที่จะแสดงวาจําเลยกลั่นแกลงโจทกดวยการเลิกจาง
อันจะถือวา
จําเลยปฏิบัติผิดบันทึกขอตกลง และถือไมไดวาเปนการกระทําที่ไมเปนธรรมตอ
โจทก ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1646/2523
วันที่จําเลยมีคําสั่งใหโจทกออกจากงานอันเปนการเลิกจางโดยไมเปน
ธรรมนั้น มาตรา 49 แหง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 ยังมิไดประกาศใชบังคับ ศาลแรงงานกลางจึงไมมีอํานาจพิจารณาและ
พิพากษาสั่งใหจําเลยรับโจทกเขาทํางานในตําแหนงเดิมและอัตราเงินเดือนที่ได
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รับในขณะเลิกจาง แตเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่จะ
วินิจฉัยชี้ขาดและมีคําสั่งตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1889/2523
บทบัญญัติมาตรา 100 แหง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เปนเพียง
กําหนดใหสหภาพแรงงานดําเนินกิจการตางๆ โดยทางผูแทนทั้งหลายที่เรียกวา
คณะกรรมการเทานั้น และไมมีมาตราอื่นใดบังคับวา สหภาพแรงงานจะดําเนิน
กิจการใดๆ ไดตองอาศัยความเห็นชอบของคณะกรรมการทุกคน เมื่อขอบังคับ
ของสหภาพแรงงานโจทกมิไดระบุไวเปนอยางอื่นกรณีจึงตองบังคับตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 77 วา การกระทําความตกลงตางๆ ในทางอํานวย
กิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ใหเปนไปตามเสียงขางมากในหมูผ จู ดั การทัง้ หลายดวยกัน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 36 ใหสิทธิแกลูกจางที่จะมอบอํานาจใหสหภาพแรงงานซึ่งตนเปนสมาชิก
ดําเนินคดีที่เกี่ยวดวยกฎหมายแรงงานแทนลูกจางผูนั้นไดเทานั้น หาไดหมายถึง
การฟองรองคดีในสวนที่อยูในอํานาจหนาที่ของสหภาพแรงงานโดยเฉพาะไม
สหภาพแรงงานโจทกมีวัตถุประสงคระบุไวในขอบังคับขอ 3 วา เพื่อแสวงหาและ
คุ ม ครองผลประโยชน เ กี่ ย วกั บ สภาพการจ า งซึ่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 98 (2) กําหนดใหสหภาพแรงงานมีอํานาจหนาที่จัด
การและดําเนินการเพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชนตามวัตถุประสงคของสหภาพ
แรงงาน ฉะนั้นเมื่อจําเลยซึ่งเปนคณะกรรมการแรงงานสัมพันธวินิจฉัยชี้ขาดขอ
เรียกรองของโจทกไปในทางเสื่อมประโยชนของสมาชิก โจทกจึงมีอํานาจฟอง
หนังสือกระทรวงการคลังใหประโยชนแกลูกจางของรัฐวิสาหกิจดีขึ้น
โดยใหนําเงินคาครองชีพมาบวกเขากับเงินเดือน คาจางเดิม เปนยอดรวมของเงิน
เดือน คาจางใหม บริษัทซึ่งเชากิจการของโรงงานสุราบางยี่ขันยอมตองถูกผูกมัด
โดยสัญญาเชาใหปฏิบัติตามหนังสือดังกลาวดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1900/2523
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การใหบําเหน็จความชอบแกพนักงานเปนอํานาจโดยเฉพาะของจําเลยซึ่ง
เปนนายจาง หาใชเปนสิทธิของพนักงานไม การพิจารณาขึ้นเงินเดือนกรณีปกติ
หนึ่งขั้นมีหลักเกณฑวางไว โจทกทั้งสองไมไดรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนเพราะ
เหตุขอเดียวที่จําเลยอางวาโจทกมีวันลาปวยเกินสิทธิ ขออางของจําเลยนี้ฟงไมได
ยังมีหลักเกณฑขออื่นๆ อีกที่จําเลยไมไดพิจารณา จําเลยจึงตองพิจารณาความดี
ความชอบประจําปของโจทกใหม
แมจําเลยจะมอบใหผูบังคับบัญชาขั้นตนใชดุลพินิจเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี
ปกติหนึ่งขั้นของพนักงานตามหลักเกณฑและคําสั่งของจําเลยเพราะมีพนักงานอยู
เปนจํานวนมากก็ตาม แตขั้นสุดทายก็เปนอํานาจของผูอํานวยการธนาคารจําเลยที่
จะพิจารณาสั่ง และตามคําสั่งของจําเลยก็กําหนดไวชัดวา ผูที่จะสั่งขึ้นเงินเดือน
หรือไมขึ้นเงินเดือนก็คือผูอํานวยการธนาคารจําเลย
กรณีจึงหาใชเปนอํานาจ
พิจารณาเด็ดขาดของผูบังคับบัญชาขั้นตนเทานั้นไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2019 - 2022/2523
ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวา บริษัทโจทกจะเปลี่ยนแปลงสภาพการจางจาก
ขอตกลงเดิมเปนใหลูกจางทํางานเปนผลัด หรือเปนกะโดยลูกจางไมยินยอมไมได
เพราะการทํางานเปนผลัดนั้นไมเปนคุณแกลูกจาง
การที่ลูกจางไมไดโตแยง
ประกาศระเบียบขอบังคับการทํางานฉบับใหม จะถือวาลูกจางไดยินยอมแลวยัง
ไมได การไมเขาทํางานจึงมิใชการหยุดงานหรือการนัดหยุดงาน การเลิกจางจึง
สืบเนื่องมาจากขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางในระหวางที่ขอตกลงยังมีผล
บังคับอยู เปนการกระทําอันไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 123 โจทกอุทธรณวา โจทกมีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง หากจําเลยซึ่งเปนลูกจางไมเห็นดวยก็ชอบที่จะโตแยงทันที แตไม
อาจหยุดงานได การหยุดงานจึงเปนการละเมิดตอโจทก ตองใชคาเสียหาย ดังนี้
เปนการโตเถียงขอเท็จจริงซึ่งศาลแรงงานกลางฟงมา และไมมีความตอนใดที่เปน
ปญหาขอกฎหมายโดยชัดแจง จึงไมเปนอุทธรณที่ศาลฎีกาจะรับวินิจฉัย
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2210/2523
โจทกกับสหภาพแรงงานมีขอขัดแยงซึ่งตกลงกันไมได กรมแรงงานได
รับเรื่องขอขัดแยงดังกลาวสงใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธพิจารณา คําชี้ขาด
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่ชี้ขาดใหโจทกปรับปรุงอัตราคาจางบางขั้น
เปนการชี้ขาดไปตามขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดตามพระบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา25 หาใชเปนการชี้ขาดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องอัตราคาจางขั้นต่ํา ซึ่งกําหนดใหปรับอัตราคาจางเฉพาะขั้นต่ําเปนวันละ 45
บาทเทานั้นไม คณะกรรมการแรงงานสัมพันธจึงมีอํานาจชี้ขาดได
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มิไดใหความหมายของคําวา “สวัสดิ
การ”ไว จึงตองถือตามความหมายทั่วไปซึ่งหมายความถึงการใหความอนุเคราะห
ชวยเหลือในดานตางๆ การที่โรงงานสุรานายจางจําหนายสุราใหลูกจางในราคา
ซึ่งต่ํากวาราคาที่จําหนายทั่วไป ยอมเปนการอนุเคราะหชวยเหลือลูกจางอยางหนึ่ง
จึงเปนสวัสดิการซึ่งเปนสภาพการจางตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 5 ขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางในเรื่องนี้เปนขอพิพาทแรงงานที่
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีอํานาจชี้ขาดไดเชนกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2211/2523
แมขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของโจทกกําหนดเพียงวา การขาดงาน 1
วัน เปนการกระทําผิดวินัย โดยมิไดระบุโทษไว แตเมื่อลูกจางขาดงาน 1 วัน โดย
ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน โจทกก็มีอํานาจเลิกจางลูกจางนั้นไดตามพระ
ราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 (3) หากไดเคยวากลาวและ
ตักเตือนเปนหนังสือกันมาแลวหลายครั้งในการที่ลูกจางขาดงานครั้งกอนๆ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2323/2523
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ที่บัญญัติใหคําชี้ขาดของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธเปนที่สุดนั้นหมายถึงเปนคําชี้ขาดที่ถูกตองตามที่กฎหมายให
อํานาจที่จะชี้ขาดเชนนั้นได หากคําชี้ขาดใดไมชอบดวยกฎหมายและไมมีเหตุผล
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เพียงพอในการทําคําวินิจฉัยแลว
ผูที่ไดรับความเสียหายเพราะคําชี้ขาดยอมมี
อํานาจฟองคดีขอใหศาลเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2501/2523
ลูกจางบริษัทโจทก 2 คน เปนสมาชิกสหภาพแรงงานกิจการขนสงผูโดย
สารรถยนตประจําทางโดยเปนประธานและเลขาธิการ ไมยอมยุบสหภาพฯมารวม
กับศูนย บ.ข.ส.ของโจทก ทั้งยังทําหนังสือรองเรียนเรื่องทุจริต และนําพนักงาน
เรียกรองผลประโยชนจากโจทก เปนเหตุใหฝายบริหารไมพอใจ โดยเฉพาะเมื่อ
คณะปฏิรูปการปกครองแผนดินเรียกสหภาพฯ ไปประชุมเกี่ยวกับนโยบายดาน
แรงงานบุคคลทั้งสองไปรวมประชุมและเสนอขอคิดเห็นในนามสหภาพฯ เกี่ยว
กับการปรับปรุงงานของโจทก หลังจากนั้น 3 วัน บุคคลทั้งสองก็ถูกโจทกสั่งพัก
งานและปลดออกจากงาน พฤติการณดังกลาวนี้นาเชื่อวาบุคคลทั้งสองถูกปลด
ออกจากงานเพราะเหตุเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน เปนการกระทําอันไมเปน
ธรรม ฝาฝน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธฯ มาตรา 121
คําสั่งของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธที่สั่งใหโจทกรับบุคคลทั้งสองกลับเขาทํางานตามเดิม จึงเปนคํา
สั่งที่ถูกตองและชอบดวยเหตุผล
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2583/2523
จําเลยเปนรัฐวิสาหกิจพิจารณาความผิดทางวินัยสั่งพักและไลโจทกผูเปน
ลูกจางออกจากงานโดยไมเปดโอกาสใหโจทกแกขอกลาวหา
ขัดตอขอตกลง
ระหวางจําเลยกับสมาคมลูกจางเปนการไมยุติธรรมไมชอบดวยกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผน โจทกถูกตํารวจจับจะวาขาดหรือละทิ้งงานไมได โจทกฟอง
ฐานละเมิด มิไดดําเนินการตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และขณะเกิด
เหตุยังไมมี พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ที่ให
สั่งใหกลับเขาทํางาน โจทกจึงไดแตคาเสียหายตามที่ศาลเห็นสมควร
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2602 – 2603/2523
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การที่ลูกจางยื่นขอเรียกรองตอบริษัท อ. ผูเปนนายจางใหเปลี่ยนแปลงขอ
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้นแมจะยื่นในระหวางที่ยังใชขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางเดิมที่ตกลงกัน ก็ถือไดวา ไดมีการยื่นขอเรียกรองแลว บริษัท อ. จึงตอง
หามมิใหเลิกจางลูกจางนั้นเพราะเหตุที่ยื่นขอเรียกรองดังกลาวดังที่บัญญัติไวใน
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121 การเลิกจางนั้นจึงไมชอบ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2640/2523
จําเลยเลิกจางโจทกดวยสาเหตุที่โจทกมีสวนรวมรูเห็นในการลักทรัพยซึ่ง
อยูในความรับผิดชอบของโจทกนั้น เปนการเลิกจางโดยชอบดวยระเบียบของ
จําเลยวาดวยระเบียบวินัยการลงโทษ และการใหออกจากงานของลูกจาง ซึ่งระบุ
วา เมื่อลูกจางผูใดมีความประพฤติไมเปนที่ไววางใจที่สมควรจะใหคงทํางานตอ
ไป เมื่อผูบังคับบัญชาเห็นสมควรสั่งใหลูกจางผูใดออกจากงานก็ใหกระทําได
จําเลยจึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะเลิกจางโจทกได พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 123 (1) เปนบทบัญญัติที่บังคับใชเพื่อคุมครองลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอ
เรียกรองเพราะการกระทําอันไมเปนธรรมของนายจาง แตกรณีนี้ไมปรากฏวามี
การเรียกรองอะไรในคดีเลย จึงไมอาจนําบทบัญญัติดังกลาวมาปรับใชได
คําชี้ขาดขอพิพาทแรงงานของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนที่สุดนั้น ฝายที่ไมพอใจจะอุทธรณคัดคานหรือดําเนินการในศาล
แรงงานไดเฉพาะกรณีที่เห็นวาคําชี้ขาดนั้นไมชอบดวยกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับ
การฟงขอเท็จจริง หรือใชดุลพินิจโดยไมมีพยานหลักฐาน หรือมีเหตุผลสนับสนุน
เพียงพอ หรือขัดแยงตอพยานหลักฐาน หรือมิไดเปนไปโดยสุจริตเทานั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2641/2523
เมื่อการเรียกรองใหแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่พิพาท
กันนี้ไดมี พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 บัญญัติขั้นตอนและวิธีการใหปฏิบัติ
จนกระทั่งมีคําวินิจฉัยชี้ขาดจากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธดังที่ระบุไวใน
มาตรา 25 แลว และเมื่อมาตรา 25 วรรคสองบัญญัติใหคําชี้ขาดดังกลาวเปนที่สุด
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ฝายนายจางและลูกจางก็ตองปฏิบัติตามคําชี้ขาดนั้นโดยไมมีสิทธิอุทธรณคัดคาน
หรือดําเนินการในศาลแรงงานไดอีก เวนแตจะเปนการฟองกลาวหาวาคําชี้ขาด
นั้นไมชอบดวยกฎหมาย
ขอที่วาไมชอบดวยกฎหมายนั้นตองเปนเรื่องที่ฟงขอเท็จจริงหรือใชดุล
พินิจโดยไมมีพยานหลักฐาน หรือมีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ หรือขัดแยงตอ
พยานหลักฐาน หรือมิไดเปนไปโดยสุจริต
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2667/2523
คาชดเชยและเงินบําเหน็จที่นายจางจายเปนเงินซึ่งลูกจางมีสิทธิจะไดรับ
เมื่อถูกเลิกจางตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครอง
แรงงาน และตามขอบังคับองคการ ร.ส.พ. วาดวยการสงเคราะหพนักงาน พ.ศ.
2519 เปนคนละสวนกับคาเสียหายที่ลูกจางจะไดรับเมื่อถูกนายจางเลิกจางโดยไม
เปนธรรม คณะกรรมการแรงงานสัมพันธจึงมีอํานาจกําหนดใหนายจางชดใชได
ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 41 (4) มิใชเปนการซ้ําซอนกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2685 - 2686/2523
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2522 ส.กับพวกรวมกันยื่นขอเรียกรองตอบริษัท
โจทกใหปรับปรุงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ระหวางที่ขอ ตกลงเมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2520 ซึ่งใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2520 ยังมีผลใชบังคับตอมา
คราวละ 1 ป และจะสิ้นอายุในวันที่ 1 สิงหาคม 2523 โจทกไดสั่งเลิกจาง ส.
เพราะเหตุยื่นขอเรียกรองดังกลาว เห็นวา การที่ ส. ยื่นขอเรียกรองดังกลาวถือได
วามีการยื่นขอเรียกรองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา
121 แลว การที่บริษัทโจทกเลิกจาง ส. เพราะเหตุยื่นขอเรียกรอง จึงเปนการ
กระทําอันไมเปนธรรมตามมาตรา 121
การที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธวินิจฉัยชี้ขาดและมีคําสั่งแตยังมิได
พิมพคําสั่งใหเรียบรอย คณะกรรมการฯเพียงแตลงลายมือชื่อไวทายคําสั่งนั้น ถือ
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ไดวาคณะกรรมการฯ ไดวินิจฉัยชี้ขาดและมีคําสั่งในวันนั้นซึ่งอยูในระยะเวลา 90
วัน นับแตไดยื่นคํารองคําสั่งดังกลาวจึงชอบแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2791/2523
ตาม พ.ร.บ.สหกรณออมทรัพยฯ กับขอบังคับของชุมนุมสหกรณแสดงวา
ที่ประชุมใหญของจําเลยมีอํานาจใชดุลพินิจกําหนดหลักเกณฑในการจายเงิน
โบนัสไดตามที่เห็นสมควร ดังนั้นการที่ที่ประชุมใหญลงมติอนุมัติตามขอเสนอ
ของคณะกรรมการดําเนิ นการของจําเลยให จา ยโบนั สแก พนักงานโดยมี หลัก
เกณฑวาตองมีตัวอยูกับจําเลยในวันที่ที่ประชุมอนุมัตินั้น จึงอยูในอํานาจที่จะ
กระทําไดโดยชอบ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2914 - 2915/2523
โจทกที่ 2 มีผลงานไมเปนที่พอใจโจทกที่ 1 ซึ่งเปนนายจาง ไดถูกตักเตือน
ถึงขอบกพรองหลายครั้งเปนเวลาถึง 5 ป หลังจากนั้นโจทกที่ 1 จึงปลดโจทกที่ 2
ออกจากงาน ถือไดวาโจทกที่ 2 ฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบดวย
กฎหมายของนายจาง โดยนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลวตามมาตรา 123 (3)
แหง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 การกระทําของโจทกที่ 1 จึงมิใชเปน
การกระทําที่ไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2922/2523
คําจํากัดความของคําวา “นายจาง” และ “ลูกจาง” ตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ก็ดี ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ.2518 ก็ดี เปนการกําหนดความหมายที่ใชในประกาศและในพระราชบัญญัติ
นั้น เมื่อมีคดีมิไดพิพาทกันเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามที่กําหนดไวในประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน และพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 จึงจะนําคําจํากัดความดังกลาวมาใชไมได
ตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 575 เห็นไดวาสัญญาจาง
แรงงานจะเกิดขึ้นตอเมื่อคูกรณีไดตกลงกัน การที่จําเลยเปนผูจายคาจางใหแก
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โจทกและโจทกทํางานใหจําเลย จะนับวาจําเลยเปนนายจางของโจทกยังไมได
บริษัท ฟ. เปนผูตกลงรับโจทกเขาทํางาน สัญญาจางแรงงานจึงเกิดขึ้นระหวาง
บริษัท ฟ. กับโจทก แมบริษัท ฟ.มอบหมายใหโจทกไปทํางานในตางประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยกับจําเลยซึ่งเปนสาขาประเทศไทย สัญญาจางแรงงานระหวาง
โจทกกับบริษัท ฟ. ก็ยังคงมีอยูตลอดมา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2964/2523
โจทกเปนลูกจางการเคหะแหงชาติจําเลย ตําแหนงคนงานทําความสะอาด
แฟลต ไดเขาไปในหองและรวมประเวณีกับ ส. โดยไมปรากฏการขมขืน ยังไม
เปนการกระทําผิดฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง แตเปนการไมเหมาะสมอยางยิ่ง
โจทกไมมีหนาที่เขาไปในหองของผูเชาอาศัยในอาคาร โจทกอางตําแหนงหนาที่
ไปกระทําการดังกลาว เปนการเสื่อมเสียแกจําเลย ซึ่งตามขอบังคับของจําเลยถือ
วาเปนการผิดวินัยฐานประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จําเลยมีสิทธิ
เลิกจางโจทกได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2965/2523
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มีผลให
ใชบังคับเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2522 ซึ่งเปนเวลาภายหลังที่การรถไฟแหง
ประเทศไทยจําเลยไดเลิกจาง โดยมีคําสั่งใหไลโจทกออกจากงานตั้งแตวันที่ 14
สิงหาคม 2519 แลว โจทกจึงไมมีสิทธิฟองคดีขอใหศาลแรงงานบังคับจําเลยรับ
โจทกกลับเขาทํางานใหมหรือเรียกคาเสียหายตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 ได สวน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 อันเปนกฎหมายที่ใชบังคับแกกรณีของโจทกนี้ก็ไมมีบทบัญญัติให
สิทธิแกโจทกที่จะฟองคดีขอใหศาลบังคับจําเลยตามคําขอขางตน
หมายเหตุ
ใหดูฎีกาที่ 1646/2523 ประกอบเพื่อความเขาใจ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2967 - 2971/2523
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โจทกอุทธรณเปนขอแรกวา การนัดหยุดงานกับการละทิ้งหนาที่นั้นตาง
กัน การนัดหยุดงานเปนอาวุธของลูกจางที่ใชเปนเครื่องตอรองกับนายจาง เพื่อ
ทําความตกลงเกี่ยวกับขอเรียกรอง ลูกจางมีเจตนารวมกันไมทํางานเพื่อใชเปน
มาตรการตอรองใหขอเรียกรองมีผล สวนการละทิ้งหนาที่หมายถึงการทอดทิ้ง
หนาที่หรือการปลอยทิ้งหนาที่ เจตนาของการกระทําไมเหมือนกันกับการนัด
หยุดงาน การนัดหยุดงานนั้นกฎหมายรับรองสิทธิเอาไว จึงสามารถกระทําได
โดยชอบ เวนแตจะหยุดงานโดยฝาฝนมาตรา 34 หรือกรณีเขามาตรา 36 แหงพระ
ราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 จึงจะเปนการนัดหยุดงานโดยไมชอบดวย
กฎหมาย การนัดหยุดงานโดยไมชอบดวยกฎหมาย จะถูกลงโทษทางอาญาตาม
มาตรา 133, 139, 141 ซึ่งผูเสียหายคือรัฐ สวนการละทิ้งหนาที่นั้น นายจางเปนผู
เสียหาย ไมมีโทษแกผูละทิ้งหนาที่ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวาการนัดหยุดงาน
ของโจทกกับพวกเปนการละทิ้งหนาที่อยูในตัว จําเลยจึงชอบที่จะเลิกจางโจทก
ไดตามมาตรา 31 (4) เปนการคลาดเคลื่อนตอกฎหมายนั้น
ศาลฎีกาเห็นวา การนัดหยุดงานก็คือการที่ลูกจางหลายๆ คนพรอมกันไม
ทํางานตามปกติโดยไดนัดหมายกันหยุดงาน สวนมากจะกระทําเพื่อเปนเครื่องตอ
รองหรือบีบบังคับนายจาง ใหยินยอมตามที่ฝายลูกจางเรียกรอง สวนการละทิ้ง
หนาที่ของลูกจางเพียงบางคนอาจกระทําไปโดยมิไดมีจุดประสงคดังกลาวก็ตาม
แตการนัดหยุดงานนั้น เมื่อพิจารณาในแงของการกระทําแลวก็ยอมเรียกไดวา ลูก
จางแตละคนซึ่งรวมในการนัดหยุดงานนั้นตางไดละทิ้งการงานซึ่งตามปกติตนมี
หนาที่ปฏิบัติใหแกนายจางดวย กรณีที่การนัดหยุดงานมีขึ้นดังโจทกทั้งหานี ได
กระทําไป คือกระทําเมื่ออยูในระหวางการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการแรง
งานสัมพันธ อันเปนการฝาฝนมาตรา 34 (6) ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 และกระทําไปในระหวางที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ใหขอ
พิพาทแรงงานเขาสูการชี้ขาดและหามนายจางปดงานหรือลูกจางนัดหยุดงานใน
ระหวางประกาศใชกฎอัยการศึก ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2519 ที่หามลูกจางนัดหยุด
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งานโดยเด็ดขาดดวย
การนัดหยุดงานของโจทกจึงเปนความผิดอันมีโทษทาง
อาญา ตามมาตรา 139 และ 141 ได แมลูกจางผูรวมในการนัดหยุดงานแตละคน
อาจมีความผิดในทางอาญาแลว แตเมื่อการหยุดงานของแตละคนก็เปนการละทิ้ง
หนาที่ของลูกจางแตละคนอยูในตัว
และไดนัดหยุดงานกันโดยไมชอบดวย
กฎหมายเปนเวลาสามวันทํางานติดตอกัน จึงตองถือวาเปนการละทิ้งหนาที่เปน
เวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุสมควรดวย กรณีตองดวยมาตรา 31 (4)
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และขอ 47 (4) แหงประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน จําเลยผูเปนนายจางจึงมีสิทธิเลิก
จางโจทกได และเลิกจางไดโดยไมตองจายคาชดเชย
โจทกอุทธรณเปนขอ 2 วา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ใหขอ
พิพาทแรงงานเขาสูการชี้ขาดฯ ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ซึ่งหามนัดหยุดงาน
และปดงานนั้น มุงที่จะคุมครองความสงบสุขของรัฐ ไมไดคุมครองนายจางโดย
เฉพาะ นายจางและลูกจางตองปฏิบัติตาม ฝายใดฝาฝนจะตองไดรับโทษ จําเลย
ผูเปนนายจางไมอาจนํามาอางเพื่อเลิกจางโจทกได และการปดงานงดจางชั่วคราว
ซึ่งมีผลไมรายแรงนัก กฎหมายยังไมอนุญาตใหกระทํา ที่จําเลยเลิกจางลูกจาง
จํานวนถึง 256 คนเชนนี้รายแรงกวา เพราะเลิกจางลูกจางครั้งละมากๆ โดยเด็ด
ขาดไปเลย จําเลยจึงไมอาจเลิกจางโจทกกับพวกได
ศาลฎีกาเห็นวา ศาลแรงงานกลางอางการที่โจทกกับพวกนัดหยุดงานโดย
ฝาฝนประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาวนั้น เพื่อชี้ใหเห็นวา การละทิ้ง
หนาที่ของโจทกกับพวกกระทําไปโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเทานั้น และการนัด
หยุดงานซึ่งมีโทษทางอาญาเพราะทําลายความสงบเรียบรอยของรัฐ ยอมไมลบ
ลางสิทธิของนายจางที่จะเลิกจาง เมื่อการนัดหยุดงานนั้น นับวาเปนการละทิ้ง
หนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควรอยูดวยในตัว
สวนที่โจทกเห็นวา การเลิกจางของจําเลยครั้งนี้ รายแรงกวาการปดงานงดจางชั่ว
คราวนั้น ไมวาจะเปนความจริงดังความเห็นของโจทกหรือไม แตเมื่อการเลิกจาง
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ของจําเลยยังไมเปนกรณีที่จะถือไดวาเปนการปดงาน
อันจะเปนการฝาฝน
ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับที่กลาวแลว จําเลยยอมมีสิทธิเลิกจางได ฯลฯ
พิพากษายืน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3058/2523
แมลูกจางจะมีสิทธินัดหยุดงานได เพราะเปนวิธีเดียวที่ลูกจางสามารถใช
เปนฐานอํานาจในการเจรจาตอรองกับนายจาง แตจะตองอยูในกรอบบังคับของ
กฎหมาย มิใชวาจะใชสิทธิไดเสมอไป สิทธินัดหยุดงานจะเกิดขึ้นหรือมีขึ้นได
เมื่อลูกจางไดปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่บัญญัติไวใน พระราชบัญญัติแรง
งานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เทานั้น กลาวคือ เมื่อพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน
ไดไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานแลว นายจางกับลูกจางไมอาจตกลงกันได โดยถือ
วาขอพิพาทแรงงานนั้นเปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได ลูกจางจึงจะมีสิทธิ
นัดหยุดงาน
การนัดหยุดงานในระหวางที่ขอพิพาทแรงงานอยูในระหวางการชี้ขาด
ของผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน โดยไมไดแจงใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรง
งานและนายจางทราบลวงหนานั้น เปนการนัดหยุดงานที่ไมชอบดวยกฎหมาย
การนัดหยุดงานที่ไมชอบดวยกฎหมายเปนการละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุ
ผลอันสมควร
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3059 - 3060/2523
โจทกเลิกจางจําเลยที่ 12 เนื่องจากจําเลยที่ 12 เปนสมาชิกสหภาพแรงงาน
จําเลยที่ 12 รองเรียนตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ คณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธวินิจฉัยวา เปนการกระทําอันไมเปนธรรม ระหวางดําเนินคดีการกระทํา
อันไมเปนธรรม นายทะเบียนไดมีคําสั่งใหเลิกสหภาพแรงงาน แมตอมาจําเลยที่
12 ไมไดเปนสมาชิกสหภาพแรงงานอีก การกระทําของโจทกที่เลิกจางจําเลยที่
12 ก็ยังคงเปนการกระทําอันไมเปนธรรม การที่จําเลยที่ 12 มิไดเปนสมาชิกสห
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ภาพแรงงานในภายหลัง จึงหาทําใหคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธสิ้น
ผลไปไม
เมื่อการเลิกจางจําเลยเปนการกระทําอันไมเปนธรรม ตองหามตาม พ.ร.บ.
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121 (1) และ (2) แลว การกระทําของโจทก
จึงหาเปนการใชสิทธิของนายจางตามกฎหมายไม แมโจทกยินยอมจายคาชดเชย
ใหแกจําเลยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ลงวันที่
16 เมษายน 2515 ขอ 46 ก็ไมเปนเหตุใหโจทกมีสิทธิเลิกจางจําเลยโดยฝาฝนบท
บัญญัติวาดวยการกระทําอันไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธฯ ได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3063/2523
จําเลยมีคําสั่งเลิกจางโจทกกอนมี พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ใชบังคับ โจทกจะมาฟองกลาวหาวาจําเลยเลิกจางโจทก
โดยไมเปนธรรม และขอใหยกเลิกคําสั่งดังกลาวตอศาลแรงงานไมได แตเปน
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่จะวินิจฉัยชี้ขาด
คําสั่งเลิกจางโจทกเปนไปตามความเห็นชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม
จําเลย การที่จําเลยตั้งคณะกรรมการอํานวยการโรงงานกระสอบปานซึ่งเปนรัฐ
วิสาหกิจขึ้น ก็เพื่อใหคณะกรรมการรับมอบหนาที่ไปทําในนามของจําเลยซึ่งเปน
นิติบุคคล จําเลยจึงมีนิติสัมพันธโดยตรงกับโจทก
แมโจทกไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลแรงงานในขอกลาวหาวาจําเลยเลิกจาง
โจทกโดยไมเปนธรรม และขอใหยกเลิกคําสั่งดังกลาว แตเมื่อจําเลยมีนิติสัมพันธ
อยูกับโจทก โจทกจึงมีอํานาจฟองขอใหศาลแรงงานพิจารณาพิพากษาถึงสิทธิ
ของโจทกที่จะไดรับเงินเดือนและบําเหน็จ
จําเลยมีคําสั่งฉบับแรกลงวันที่ 11 เมษายน 2518 สั่งเลิกจางโจทก ตอมามี
คําสั่งฉบับหลังยกเลิกคําสั่งฉบับแรก มีผลเปนการเลิกจางโจทกเมื่อวันที่ 27
มกราคม 2519 โจทกจึงมีสิทธิไดรับเงินเดือนที่ยังไมไดรับในระหวางที่โจทกยัง
ไมถูกเลิกจางระหวางวันที่ 11 เมษายน 2518 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2519
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หมายเหตุ
ใหดูฎีกาที่ 1646/2523 ประกอบเพื่อความเขาใจ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3101 - 3102/2523
จําเลยที่ 13 ซึ่งเปนพนักงานขายของโจทกไดปมบัตรลงเวลาทํางาน นํารถ
บรรทุกน้ําอัดลมออกไปเพื่อขาย เมื่อไประหวางทางจําเลยที่ 13 ลงจากรถไป โดย
ใหพนักงานสํารองทําการขายแทน ครั้นตอนเย็นจําเลยที่ 13 กลับไปที่บริษัท
โจทกอีกเพื่อปมบัตรเลิกงาน การกระทําของจําเลยที่ 13 ดังกลาวเปนการหลีก
เลี่ยงละทิ้งหนาที่ในมาตรา 123 (4) พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มิใชอาศัย
อํานาจหนาที่ที่เปนพนักงานขายแสวงหาประโยชนที่มิควรไดอันจะถือวาทุจริต
ตอหนาที่ สวนที่จําเลยที่ 13 ไมไดทํางานแตยังไดรับเบี้ยขยันและเงินเปอรเซ็นต
การขาย และจะไดรับเงินโบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจําป ซึ่งสวนหนึ่งจะ
พิจารณาจากวันลาและขาดดวยนั้น ก็เปนเรื่องที่โจทกจะตองพิจารณาตามระเบียบ
ขอบังคับวา จําเลยที่ 13 จะสมควรไดรับประโยชนดังกลาวเพียงไรหรือไม มิใช
เปนเรื่องจําเลยที่ 13 ไมปฏิบัติหนาที่พนักงานขายเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนเหลา
นั้น การกระทําของจําเลยที่ 13 ไมเปนการทุจริตตอหนาที่
ตามมาตรา 41 (4) แหง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เห็นไดวา เมื่อ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานแลว จะไม
สั่งใหจายคาเสียหายใหอีกก็ได เมื่อศาลแรงงานกลางพิพากษาใหโจทกรับจําเลย
ที่ 13 ถึงที่ 17 กลับเขาทํางานแลว และปรากฏวาจําเลยที่ 13 ถึงที่ 17 มิไดนําสืบ
วาไดรับความเสียหายอยางไรบาง ทั้งมีสวนผิดอยูดวย ศาลแรงงานกลางจึงชอบ
ที่จะใชดุลพินิจไมใหโจทกใชคาเสียหายแกจําเลยที่ 13 ถึงที่ 17 อีกได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3123/2523
เมื่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธวินิจฉัยวานายจางกระทําการอันไมเปน
ธรรมแตสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานอยางเดียว โดยไมสั่งใหนายจาง
จายคาเสียหายในระหวางเลิกจางดวย อางวาไมมีอํานาจที่จะสั่งไดนั้น ถาลูกจาง
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ประสงคจะเรียกรองคาเสียหายดวย ก็ฟองขอใหศาลแรงงานพิพากษาใหนายจาง
จายได ไมมีเหตุตองฟองใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธแกไขคําสั่ง และศาล
มีอํานาจพิพากษาใหนายจางจายคาเสียหายดวยได
*****************

คําพิพากษาศาลฎีกาป 2522
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 236/2522
จําเลยออกระเบียบการรับบํานาญในระหวางที่โจทกทํางานอยู
ตอมา
จําเลยออกระเบียบการรับบํานาญใหม หลังจากนั้นโจทกออกจากงานโจทกมีสิทธิ
รับบํานาญตามระเบียบฉบับแรก จําเลยแกไขไมได นอกจากเปนคุณแกโจทกยิ่ง
กวา ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 259/2522
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางทํากอนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 ใชบังคับ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธก็ชี้ขาดไดตามมาตรา 125
วรรคสอง ลูกจางรวมเรียกรองขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจางมากอนยอมไดรับ
ความคุมครองตามมาตรา 121 นายจางเลิกจางลูกจาง เปนการกระทําอันไมเปน
ธรรมตามกฎหมาย คณะกรรมการแรงงานสัมพันธชี้ขาดใหนายจางจายเงินชดเชย
นายจางหักเงินที่จายใหลูกจางในกรณีออกจากงานโดยไมมีความผิดออกไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1245/2522
ลูกจางของโจทกยื่นขอเรียกรองใหปรับปรุงคาจางและสวัสดิการ ผลที่สุด
ผูแทนฝายโจทกกับผูแทนฝายลูกจางทําความตกลงกันได และทําบันทึกขอตกลง
กันไว บันทึกนี้เปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เมื่อขอตกลงนี้มิไดกําหนด
ระยะเวลาไว จึงมีผลใชบังคับ 1 ปนับแตวันที่นายจางและลูกจางตกลงกันตาม
มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางระบุวาในกรณีจําเปนตองยุบหรือเลิกกิจการแผนกใด นายจางรับจะ
พิจารณาหาตําแหนงอื่นที่เหมาะสมใหลูกจาง ยกเวนกรณีลูกจางมีความผิดตาม
ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายแรงงาน ดังนี้ ขอตลงเกี่ยวกับสภาพการจางมิใช
เปนเพียงสัญญาอุปกรณของสัญญาจางแรงงาน จึงหามีผลวา เมื่อโจทกเลิกกิจการ
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แผนกหนึ่งของโจทกและบอกเลิกการจาง สัญญาจางแรงงานระหวางโจทกกับ
ลูกจางสิ้นสุดลง ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางจึงสิ้นผลไปโดยปริยายไม
ในระหวางขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลบังคับและลูกจางมิไดมี
ความผิดตามที่ระบุไว โจทกยุบเลิกแผนกสงของ เลิกจางลูกจางที่ทํางานอยูใน
แผนกนี้โดยไมหาตําแหนงอื่นให การกระทําของโจทกเปนการฝาฝนมาตรา 123
แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และเมื่อไดความวาโจทกยุบเลิก
แผนกสงของและเลิกจางลูกจางก็เนื่องจากลูกจางยื่นขอเรียกรองใหปรับปรุงคา
จาง และสวัสดิการ ทั้งนี้เพราะลูกจางแผนกสงของหลายคนเปนผูนําในการรอง
เรียนกอใหเกิดความยุงยากแกโจทก การเลิกจางลูกจางของโจทกจึงฝาฝนมาตรา
121(1) ดวย บทบัญญัติมาตรา 123 และ 121 อยูในหมวด 9 เรื่อง การกระทําอัน
ไมเปนธรรม
จําเลยในฐานะกรรมการแรงงานสัมพันธยอมมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยคํารองของลูกจาง และสั่งใหโจทกจายคาเสียหายไดตามมาตรา 41(4)
ประกอบดวยมาตรา 125
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1449/2522
คําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 125 ชี้ขาดวา นายจางเลิกจางลูกจางเพราะลูกจางยื่น
ขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางและนัดหยุดงานเปนการกระทําอันไมเปนธรรม
ใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานและจายคาจางในระหวางเลิกจางนั้น หามีบท
บัญญัติใหพระราชบัญญัติดังกลาวใหเปนที่สุดไม คําสั่งนั้นจึงไมเปนที่สุด แม
นายจางไดปฏิบัติตามคําสั่งแลว ก็มีผลเพียงใหการดําเนินคดีอาญาตอนายจางเปน
อันระงับไปตามมาตรา126
หามีผลใหสิทธิของนายจางในอันที่จะฟองขอให
เพิกถอนคําสั่งนั้นระงับไปดวยไม โจทกจึงมีอํานาจฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งดัง
กลาวได
**************

