คําพิพากษาฎีกาป 2525
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 255 - 256/2525
การกระทําโดยสหภาพแรงงานกับการกระทําโดยกรรมการสหภาพแรง
งานนั้นไมเหมือนกัน เพราะการกระทําโดยสหภาพแรงงานอาจเปนการกระทํา
โดยมติของกรรมการสหภาพแรงงานอันมีเสียงขางมากตามจํานวนที่กําหนดไว
ในระเบียบ การกระทําของสหภาพแรงงานจะถือวาเปนการกระทําของกรรมการ
สหภาพแรงงานทุกคนนั้นมิได เพราะกรรมการบางคนอาจไมเห็นดวยและคัด
คานการกระทําของสหภาพแรงงานนั้นก็เปนได ฉะนั้น การกระทําใดๆ ที่กอให
เกิดความเสียหายแกนายจางจึงเปนความรับผิดชอบของกรรมการผูกระทําแตละ
คนไป หากผูใดมิไดรวมกระทําดวยก็หาตองรับผิดชอบแตประการใดไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 267 - 268/2525
เมื่อปรากฏวาคาเสียหายที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธสั่งใหจําเลยชําระ
แกโจทกในกรณีเปนการกระทําอันไมเปนธรรม แยกเปนคาชดเชยตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน คาที่ไมบอกกลาวเลิกจางลวงหนา
และคาเสียหาย ประกอบกับตามใบรับเช็คที่โจทกเซ็นรับก็ระบุวา “……ขาพเจา
ยอมรับวาเงินคาชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรง
งานและคาสินจางที่บริษัทตองจายใหขาพเจา เนื่องจากเลิกจางโดยมิไดบอกกลาว
ลวงหนาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดรวมอยูในเงินคาเสียหายจําเลย
ดังกลาวดวยแลว……” ดังนี้ ตองถือวาโจทกไดยอมรับวามีเงินคาชดเชยรวมอยู
ดวนในเงินคาเสียหายจํานวนดังกลาว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 273/2525
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ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 34 วรรคทาย ที่กําหนด
หลักเกณฑของการปดงานวานายจางตองแจงเปนหนังสือใหลูกจางทราบลวงหนา
อยางนอยยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่รับแจงนั้นมิไดหมายความวานายจางตองแจง
การปดงานแกลูกจาง ผูแจงขอเรียกรองเปนรายตัว เพราะใชคําวา “ฝาย” การที่
นายจางแจงการปดงานเปนหนังสือตอผูแทนลูกจางเพียงคนเดียว ยอมถือไดวา
เปนการแจงใหฝายลูกจางทราบตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธแลว และมี
ผลถึงลูกจางผูแจงขอเรียกรองทุกคน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 274/2525
โจทกยื่นคํารองตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธขอใหจําเลยรับโจทก
กลับเขาทํางานหรือมิฉะนั้นใหจายคาชดเชย สินจางแทนการบอกเลิกจางลวงหนา
และคาเสียหายใหโจทก คณะกรรมการแรงงานสัมพันธยกคํารองของโจทกเพราะ
เห็นวาโจทกไมมีอํานาจยื่นคํารองโดยมิไดวินิจฉัยปญหาวา จําเลยตองจายเงิน
ตางๆ นั้นใหโจทกหรือไม จึงถือไมไดวาคณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีคําสั่ง
วาจําเลยไมตองจายเงินดังกลาวใหโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 289/2525
“ขอเรียกรอง” ตามบทบัญญัติแหง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 31 หมายถึงขอเรียกรองที่สมบูรณตามบทบัญญัติมาตราอื่นๆ ดวย เพราะ
มิฉะนั้นแลวก็จะเปนชองทางใหลูกจางผูไมสุจริตหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย
ไดโดยงาย ดังนั้น เมื่อไดความวาสหภาพแรงงานมีสมาชิกไมถึงหนึ่งในหาของ
ลูกจางทั้งหมด ขอเรียกรองของสหภาพแรงงานที่ขอใหเปลี่ยนแปลงสภาพการ
จางจึงไมสมบูรณเปนขอเรียกรองตามมาตรา 15 แมขอเรียกรองนั้นจะผานการ
ไกลเกลี่ยของพนักงานประนอมขอพิพาทจนอยูในระหวางการพิจารณาชี้ขาดของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ก็ถือไมไดวามีขอเรียกรองอยูในระหวางการชี้ขาด
ขอพิพาทแรงงาน การที่โจทกเปนกรรมการสหภาพแรงงาน และเปนผูแทนสห
ภาพแรงงานในการเจรจาตอรองเกี่ยวกับขอเรียกรองดังกลาว ก็ถือไมไดวาโจทก

รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ทศวรรษที่ 1 (ป พ.ศ. 2522 – 2531)

216

เปนผูที่เกี่ยวของกับขอเรียกรอง การที่นายจางปลดโจทกออกจากงานระหวางนั้น
จึงไมเปนการกระทําที่ฝาฝน มาตรา 31
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 362/2525
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหมวดที่ 4 ขอ 4 กําหนดวา “ในกรณีที่พนัก
งานมาทํางานในวันหยุดพิเศษ(วันหยุดตามประเพณี) จําเลยตกลงจายเงินใหใน
อัตราสองเทาของเงินเดือนและคาบริการโดยเฉลี่ยเปนรายวัน สวนการขาดงานให
ตัดเงินเดือนและคาบริการโดยเฉลี่ยเปนรายวัน ในกรณีที่พนักงานมาทํางานสาย
เกินกําหนดซึ่งไมถือวาขาดงาน จะทําโทษเฉพาะตัดเงินเดือนเทานั้น” เปนขอ
ตกลงเกี่ยวกับระเบียบการทํางานเฉพาะในวันหยุดพิเศษคําวา“ทํางานสายเกิน
กําหนด” ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง จึงหมายถึงการทํางานในวันหยุด
พิเศษหรือวันหยุดตามประเพณี มิไดหมายถึงการทํางานในวันทํางานตามปกติซึ่ง
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยวางระเบียบไวแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 499/2525
คาชดเชยเปนเงินที่ลูกจางจะไดรับเมื่อถูกเลิกจางเปนคนละสวนกับคาเสีย
หายที่ถูกเลิกจางโดยไมเปนธรรม ดังนั้น แมนายจางจะไดจายคาชดเชยใหแกลูก
จางเมื่อเลิกจางแลวก็ตาม แตถาการเลิกจางนั้นเปนการกระทําอันไมเปนธรรม
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธก็มีอํานาจใหนายจางชดใชคาเสียหายใหแกลูกจาง
ไดตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน เปนบทกฎหมาย
ที่กําหนดการคุมครองแรงงานแกลูกจาง สวน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
เปนบทกฎหมายที่กําหนดความสัมพันธรวมทั้งวิธีการแกไขขอขัดแยงระหวาง
นายจ า งกั บ ลู ก จ า งให เ ป น ไปโดยวิ ธี ป รองดองและเป น ธรรมแก ทุ ก ฝ า ยเป น
กฎหมายคนละสวน มิไดขัดแยงหรือซ้ําซอนกันแตอยางใด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 739 - 740/2525
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การเลิกจางอยางไรเปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 นั้น ศาลสามารถวินิจฉัย
ไดโดยคํานึงถึงเหตุอันควรไมควรในการเลิกจางประกอบกับระเบียบขอบังคับ
การทํางานซึ่งถือไดวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางนายจางกับลูก
จาง ไมจําตองวินิจฉัยโดยอาศัยหลักเกณฑตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 121, 123 ซึ่งเปนคนละกรณีกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 940/2525
ระเบียบปฏิบัติเฉพาะพนักงานขายของจําเลยมีความวา “พนักงานขายทุก
คนที่อยูในสังกัดบริษัท ประเทืองทองพิมพดีด จํากัด หรือ บริษัท คณดล จํากัด
ลาออกหรือถูกใหออก พนักงานกับพนักงานขาย ที่บริษัททั้งสองใหพนหนาที่
จากการเปนพนักงานขาย เพราะบกพรองตอหนาที่ จนเปนเหตุใหบริษัททั้งสอง
ไดรับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง บริษัททั้งสองขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาจายหรือไมจายคานายหนาแกพนักงานผูนั้น”แสดงใหเห็นวาบริษัทจําเลย
จะสงวนสิทธิไมจายคานายหนาไดตองเปนกรณีพนักงานซึ่งเปนลูกจางจําเลยกอ
ความเสียหายแกบริษัททั้งสอง เมื่อโจทกลาออกโดยไมไดทําความเสียหายใหแก
บริษัทจําเลย ก็ไมมีเหตุใดๆ ที่จะไมจายคานายหนาใหโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 992/2525
คําฟองของลูกจางที่กลาววา นายจางเลิกจางลูกจางในระหวางที่ขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางมีผลบังคับ โดยไมมีความผิดและมิไดบอกกลาวลวงหนา
ทั้งยังไมจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา คาจางสําหรับวันหยุดพักผอน
ประจําป และคาเสียหายในกรณีเลิกจางโดยไมเปนธรรม ขอใหบังคับนายจางจาย
คาชดเชย สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประ
จําป และคาเสียหายนั้น เปนการฟองเรียกคาเสียหายในกรณีที่นายจางเลิกจางใน
ระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับ ซึ่งเปนการกระทําอันไม
เปนธรรมตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 ดวย เมื่อนายจาง
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และลูกจางประนีประนอมยอมความกันโดยลูกจางยอมรับคาชดเชย คาครองชีพ
และสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา และตกลงยอมสละขออางและคําขออื่น
ทั้งหมดจะไมรื้อรองฟองคดีเกี่ยวกับมูลความเดียวกันนั้นอีกจึงเปนการตกลงระงับ
สิทธิของลูกจางที่จะไดรับคาเสียหายเนื่องจากโจทกเลิกจางในระหวางขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางยังมีผลใชบังคับ ลูกจางจึงไมมีสิทธิไดรับคาเสียหายจากการ
กระทําอันไมเปนธรรมดังกลาวอีก
แมลูกจางจะนําคดีเกี่ยวกับการกระทําอันไมเปนธรรมมาฟองยังศาลแรง
งานกลางกอนยื่นคํารองตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ อันเปนการขามขั้น
ตอนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 124 และขัดกับ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8
วรรคทายก็ตาม แตเมื่อศาลแรงงานกลางพิพากษาตามยอมและไมมีฝายใดอุทธรณ
คดีถึงที่สุด คําพิพากษาตามยอมยอมมีผลบังคับและผูกพันคูความ
ส ว นการที่ ลู ก จ า งฟ อ งต อ ศาลแรงงานกลางเพื่ อ ขอบั ง คั บ ตามสิ ท ธิ ใ น
กฎหมายคุมครองแรงงานแตอยางเดียว เปนคนละสวนกับคาเสียหายที่ลูกจางมี
สิทธิจะไดรับเมื่อถูกเลิกจาง ซึ่งเปนการกระทําอันไมเปนธรรมตามพ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 จึงไมทําใหสิทธิของลูกจางที่จะไดรับคาเสียหายเนื่องจากการ
กระทําอันไมเปนธรรมระงับไป แมนายจางกับลูกจางจะไดตกลงประนีประนอม
ยอมความกันเชนเดียวกับคดีแรกแลวก็ตาม คณะกรรมการแรงงานสัมพันธก็มี
อํานาจสั่งใหนายจางจายคาเสียหายแกลูกจางอีกได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1018/2525
สภาพปกติของการหยุดงานนั้นไดแกการที่ลูกจางหยุดกระทําการใดๆ
อันลูกจางมีหนาที่ตองกระทําอยูตามปกติ เชน หยุดผลิตสินคา หรือหยุดขนสง
สินคา เปนตน ผลที่เกิดขึ้นจากการหยุดผลิต หรือหยุดขนสงดังกลาว ยอมถือวา
เปนผลธรรมดาหรือธรรมชาติของการหยุดงาน การที่ผูคัดคานกับพวกไมเพียงแต
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หยุดงาน แตกลับปดกั้นประตูเขาออกผูรองไดออกคําเตือนเปนหนังสือผูคัดคาน
ทุกคนทราบคําเตือนแลวก็ยังไมยอมเลิกการกระทํา แตกลับปดกั้นทางเขาออกตอ
ไปเปนเหตุใหบริษัทผูรองหรือคูสัญญาของบริษัทผูรองไมอาจขนสินคาที่ผลิตไว
แลวตามสัญญาได ทําใหคูสัญญาของบริษัทผูรองบอกเลิกสัญญาซื้อขาย และ
บริษทั ผูรองตองรับผิดในความเสียหายของคูสัญญา ยอมถือไดวาผลที่เกิดขึ้นจาก
การกระทําของผูคัดคานทั้งหมดไมใชผลที่เกิดขึ้นตามธรรมดาของการหยุดงาน
อยางแนนอน ดังนี้ จึงถือไดวาผูคัดคานทั้งหมดจงใจทําใหนายจางไดรับความเสีย
หาย ตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 31 (2) เพียงพอที่จะถือเปน
เหตุเลิกจางไดแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1062/2525
แมลูกจางจะเปนเพียงสมาชิกสหภาพแรงงานเทานั้น มิไดมีบทบาทในการ
ยื่นขอเรียกรองแตอยางใด แตเมื่อสหภาพแรงงานยื่นขอเรียกรองกับนายจางแลว
ตกลงกันได และลูกจางซึ่งเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานเปนผูไดรับประโยชน
จากขอตกลงนี้ดวย ถือไดวาเปนผูเกี่ยวของกับขอเรียกรองที่สหภาพแรงงานยื่นตอ
นายจาง ฉะนั้นการที่นายจางเลิกจางลูกจางดังกลาวในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางมีผลใชบังคับจึงเปนการกระทําอันไมเปนธรรม
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธใหอํานาจคณะกรรมการแรงงานสัมพันธสั่งใหนาย
จางซึ่งเลิกจางอันเปนการกระทําอันไมเปนธรรมจายคาเสียหายแกลูกจางได โดย
มิไดกําหนดหลักเกณฑในการสั่งไว จึงเปนดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ตามที่
เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการฯใชดุลพินิจกําหนดคาเสียหายเปนการสมควรแลว
จึงไมมีเหตุจะถือไดวาเปนการไมชอบดวยกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1338/2525
จําเลยเปนรัฐวิสาหกิจและโจทกเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ตองอยูภายใต
บังคับของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีไดมีมติหามไมใหรัฐวิสาหกิจใด
ปรับปรุงเงินเดือนเวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปนกรณีพิเศษ การที่
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โจทก จําเลยตกลงกั น ปรั บ ปรุ ง อั ต ราเงิ น เดื อ นโดยไม ไ ด กําหนดให ต อ งได รั บ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอนจึงเปนการฝาฝนมติของคณะรัฐมนตรี ไมมีผลบังคับ
และแมความตกลงดังกลาวไดดําเนินการตามขั้นตอนมาโดยชอบดวยพ.ร.บ.แรง
งานสัมพันธ พ.ศ.2518 ก็ไมเปนเหตุใหกลับกลายเปนขอตกลงที่ใชบังคับกันได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1359/2525
โจทกที่ 1 ที่ 2 เปนหัวหนาคนงานไดบอกใหคนงานเก็บเครื่องมือและ
หยุดงานประทวงจําเลยเพราะไมพอใจที่จําเลยไลลูกจางบางคนออกจากงาน เมื่อ
การนัดหยุดงานดังกลาวยังไมมีการแจงขอเรียกรองตอจําเลย จึงเปนการตองหาม
ตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และเปนการจงใจ
ทําใหนายจางไดรับความเสียหาย นายจางเลิกจางไดโดยไมตองจายคาชดเชย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1672/2525
เมื่อไดความเปนยุติตามคําพิพากษาของศาลแรงงานกลางวา โจทกไมใช
พนักงานรายชิ้นไมใชพนักงานที่ไดคาจางตอชิ้นหรือสวนของชิ้น ไมอยูในบังคับ
และไมไดรับความคุมครองตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางจําเลย
กับสหภาพแรงงานคนทํายางแหงประเทศไทย ดังโจทกอางในคําฟองแลว จึงไม
มีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่โจทกจะอางไดวาเมื่อจําเลยลดจํานวนพนักงาน
บริการตอกะลง จําเลยตองเพิ่มคาจางใหโจทก ทั้งการที่โจทกเปนลูกจางที่ไดรับ
คาจางเปนรายชั่วโมง จําเลยยอมผูกพันเพียงตองจายคาจางตามจํานวนชั่วโมงที่
โจทกทํางานตามอัตราที่ตกลงกันเทานั้น
แมการที่จําเลยลดจํานวนพนักงาน
บริการตอกะลง ทําใหโจทกตองทํางานหนักขึ้นก็ตาม แตก็หาเปนเหตุใหจําเลย
ตองจายคาจางตอชั่วโมงใหโจทกเพิ่มขึ้นดังอุทธรณของโจทกไม จําเลยไมเพิ่ม
คาจางใหโจทก จึงไมกอใหเกิดสิทธิที่โจทกจะฟองขอใหจําเลยเพิ่มพนักงานขึ้น
หรือลดงานของโจทกลงตามฟอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1739/2525
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การที่นายจางยื่นขอเรียกรองตอลูกจางนั้น เพียงแตนายจางปดประกาศขอ
เรียกรองและสงสําเนาประกาศแกหัวหนาแผนกก็เปนการเพียงพอแลว
สวนการตั้งผูแทนลูกจาง ถาลูกจางจะจัดการเลือกตั้งเอง ตองมีการประชุม
ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง ถาขอเรียกรองของนายจางเกี่ยวของกับลูกจาง
ทั้งหมด ตองประชุมลูกจางทั้งหมดวาควรจะตั้งผูใดเปนผูแทนในการเจรจากับ
ฝายนายจาง ไมใชเลือกตั้งกันเปนแผนกๆ เพราะลูกจางที่แผนกอื่นเลือกตั้งมาอาจ
ไมใชผูที่ลูกจางในอีกแผนกหนี่งประสงคจะเลือกเปนผูแทนก็ได ดังนั้น เมื่อมีการ
เลือกตั้งผูแทนลูกจางกันมาเปนแผนกๆ การเลือกตั้งจึงไมชอบ ขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางที่กระทําโดยผูแทนดังกลาวจึงไมมีผลบังคับ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1740/2525
เมื่อระเบียบวาดวยการชวยเหลือเกี่ยวแกการศึกษาบุตรเปนระเบียบที่ใช
บังคับสําหรับลูกจางที่ทํางานอยูตามปกติและมิไดระบุใหลูกจางที่ถูกสั่งพักงาน
แลวไดกลับเขาทํางานไดรับการชวยเหลือเงินคาเลาเรียนบุตร ลูกจางที่ถูกพักงาน
จึงไมมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบดังกลาว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1772/2525
เมื่ อประเด็นที่ จ ะตอ งวิ นิจฉัย เพื่อไปสูปญหาวาโจทกกับพวกเปนคณะ
กรรมการลูกจางที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม มีอยูตามที่จําเลยยกขึ้นเปนขอตอสู
ในคําใหการ การที่ศาลแรงงานกลางมิไดวินิจฉัยตามประเด็นนั้นจึงเปนการไม
ชอบ ศาลฎีกาพิพากษายกคําพิพากษาศาลแรงงานกลางใหพิพากษาใหมตามรูปคดี
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2042/2525
กรณีที่สหภาพแรงงานจะยื่นขอเรียกรองตอนายจางได จะตองมีสมาชิกซึ่ง
เปนลูกจางอยูไมนอยกวา 1 ใน 5 ดังนั้น เมื่อขณะสหภาพแรงงานยื่นขอเรียก
รองมีลูกจางรวมทั้งผูกลาวหาเปนสมาชิกอยูดวยเกินกวา 1 ใน 5 จึงนับวาผูกลาว
หามีสวนทําใหสหภาพแรงงานยื่นขอเรียกรองตอนายจางได ถือไดวาผูกลาวหา
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เปนผูเกี่ยวของกับขอเรียกรองแลว หาจําตองเปนผูรวมยื่นขอเรียกรอง รวมเจรจา
หรือรวมกระทําการอื่นๆ ดวยไม
การที่นายจางเลิกจางผูกลาวหาซึ่งทําหนาที่เปนยาม แลวจางบริษัทรักษา
ความปลอดภัยทําการแทนเพราะบริษัทสามารถรับผิดชอบใชคาเสียหายใหหาก
ทรัพยสินของนายจางสูญหายนั้น เปนเพียงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนแตก
ตางกันระหวางการจางผูกลาวหากับบริษัทเทานั้น มิใชเหตุอันจําเปนตองเลิกจาง
ผูกลาวหาซึ่งไดรับความคุมครอง ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ใน
ระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2068/2525
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน เปนบทกฎหมาย
ที่กําหนดการคุมครองแรงงานแกลูกจางเพื่อใหการใชแรงงานเปนไปโดยเหมาะ
สมเปนกฎหมายคนละสวนกับพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 ซึ่งเปนกฎหมาย
ที่กําหนดถึงความสัมพันธรวมทั้งวิธีการแกไขขอขัดแยงระหวางนายจาง
กับลูกจางใหเปนไปดวยวิธีปรองดองและเปนธรรม ดังนั้น การจางงานที่มิไดมี
วัตถุประสงคเพื่อแสวงกําไรในทางเศรษฐกิจจึงมิใชกิจการที่ไดรับยกเวนมิใหใช
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธฯ บังคับเชนเดียวกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การคุมครองแรงงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2106/2525
เมื่อขอบังคับของการสื่อสารแหงประเทศไทย ฉบับที่ 3 ขอ 18 วรรคสาม
กําหนดใหการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกเปนไปตามที่ผูวาการ
กําหนด
และผูวาการสื่อสารแหงประเทศไทยไดอาศัยขอบังคับดังกลาววาง
ระเบียบการสื่อสารแหงประเทศไทย ฉบับที่ 24/2520 ไวแลววา บัญชีผูสอบคัด
เลือกไดใหใชไดจนกวาจะมีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกันนั้นอีก และไดประกาศ
ผลการสอบคัดเลือกในตําแหนงนั้นแลว ดังนี้ การยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกใน
การสอบทุกคราวก็ตองเปนไปตามระเบียบที่วางไว ยอมมิใชความมุงหมายของ
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ข อ บั ง คั บ และระเบี ย บดั ง กล า วก็ จ ะให ผู ว า การสื่ อ สารแห ง ประเทศไทยอาศั ย
อํานาจตามขอบังคับการสื่อสารแหงประเทศไทย ฉบับที่ 3 มากําหนดวิธียกเลิก
บัญชีเฉพาะการสอบคัดเลือกคราวใดคราวหนึ่งใหผิดแผกไปจากระเบียบที่วางไว
แลวและยังใชบังคับอยูอีก ฉะนั้น การที่ผูวาการสื่อสารแหงประเทศไทยประกาศ
ผลการสอบคัดเลือก ฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน 2521 แลวกําหนดวา บัญชีผลการ
สอบคัดเลือกครั้งนี้ใหใชไดมีกําหนด 2 ป นับแตวันประกาศผลการสอบคัดเลือก
ขอกําหนดนั้นจึงเปนการฝาฝนระเบียบการสื่อสารแหงประเทศไทย
ฉบับที่
24/2520 และไมมีอํานาจที่จะกําหนดได ดังนั้นจึงใหเพิกถอนขอกําหนดตาม
ประกาศการสื่อสารแหงประเทศไทย เรื่อง ผลการสอบสวนคัดเลือกเพื่อเลื่อน
พนักงานขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานชวยบริหาร ระดับ 3 หรือเทียบเทา
สังกัดกองนิติการ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2521 เฉพาะขอความที่วา "บัญชีผลการ
สอบคัดเลือกครั้งนี้ใหใชมีกําหนด 2 ป นับแตวันประกาศผลการสอบคัดเลือก
เปนตนไป" เสีย
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่นายจาง
ตองหามมิใหทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางนั้น เวนแตจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา เมื่อความผูกพันตามสัญญา
จางแรงงานที่มีอยูแตเดิมตามระเบียบของจําเลยในเรื่องการสอบคัดเลือกปรากฏ
วา หากประกาศผลการสอบคัดเลือกไมกําหนดระยะเวลาไว โจทกก็ยังมีสิทธิ
เลื่อนตําแหนงสูงขึ้นได ขอกําหนดตามประกาศผลการสอบคัดเลือกจึงไมเปนคุณ
แกโจทก ใชบังคับไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2235/2525
ระเบียบขอบังคับของนายจางกําหนดวาการลาหยุดงานตองยื่นใบลาเสนอ
อนุมัติจากผูบังคับบัญชาลวงหนาทุกครั้ง เวนแตกรณีปวยกระทันหัน หรือเหตุ
ฉุกเฉิน การลากิจโดยไมไดรับอนุญาตถือวาขาดงาน
เมื่อไมปรากฏวาการที่
ลูกจางไปรวมประชุมจัดงานวันแรงงานแหงชาติตามที่กรมแรงงานไดมีหนังสือ
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ถึงนายจางขอความรวมมือพิจารณาใหลูกจางลาหยุดงานนั้นเปนกรณีมีความจํา
เปนโดยฉุกเฉินหรือเรงดวนแตอยางใด ทั้งลูกจางก็ทราบลวงหนามากอนแลวยอม
มีโอกาสที่จะปฏิบัติใหถูกตองตามมาตรา 102 แหง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 และระเบียบของนายจางได ดังนั้น การที่ลูกจางขาดงานไปจัดเตรียมงาน
วันแรงงานแหงชาติ 4 วันติดตอกันโดยไมไดยื่นใบลาตามระเบียบจึงเปนการละ
ทิ้งหนาที่เกินสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร เมื่อนายจางเลิกจาง
เพราะเหตุดังกลาว จึงถือไมไดวาเปนการกระทําอันไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2246/2525
คําสั่งขออนุมัติของจําเลยที่ใหจางโจทกเปนลูกจางชั่วคราวเพื่อทดลอง
งาน ตามขอเสนอของหัวหนาแผนกชางซึ่งเปนพนักงานของจําเลย มิใชเปนขอ
ตกลงระหวางจําเลยซึ่งเปนนายจางกับโจทกเกี่ยวกับเงื่อนไขการจางหรือการ
ทํางาน กําหนดวันและเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจางหรือประโยชน
อื่นของนายจางหรือลูกจางเกี่ยวกับการจางหรือการทํางาน คําสั่งอนุมัติของจําเลย
ที่ใหจางโจทกเปนลูกจางชั่วคราวดังกลาว จึงไมใชขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 5 แมจาํ เลยจะแจงใหโจทก
ทราบถึงคําสั่งอนุมัติใหจางโจทกดังกลาว ก็หาทําใหคําสั่งอนุมัติของจําเลยที่ให
จางโจทกเปนลูกจางชั่วคราวนั้นกลายเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไม การ
ที่จําเลยมิไดแตง ตั้งโจทกเปนลูกจางประจําหลังจากไดทดลองงานมาครบหก
เดือนแลวเนื่องจากจําเลยไมไดรับอนุมัติอัตรากําลังสําหรับลูกจางประจํา จึงถือ
ไมไดวาเปนการฝาฝนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2281/2525
กรณีที่สหภาพแรงงานจะมีสิทธิรองขอใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยวา
การกระทําของนายจางจะทําใหลูกจางไมไดรับความเปนธรรมหรือเดือดรอนเกิน
สมควรหรือไม ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 50 วรรคสองนั้น
จะตองเปนกรณีเกี่ยวกับการประชุมหารือระหวางนายจางกับคณะกรรมการลูก
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จาง ตามมาตรา 50 วรรคแรก เมื่อขอเท็จจริงตามคํารองเปนกรณีที่กลาวหาวา
นายจางแกลงกลาวหาลูกจางโดยไมเกี่ยวกับการประชุมแตอยางใด จึงไมใชกรณี
ที่จะรองตอศาลแรงงาน ตามมาตรา 50 วรรคสอง และจะอาศัยมาตรา 50 วรรค
สอง ในฐานะบทบัญญัติใกลเคียงอยางยิ่งที่จะนํามาปรับแกคดีก็ไมได เพราะไมมี
กฎหมายบัญญัติใหทําเชนนั้นได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2314/2525
ขอบังคับของนายจางกําหนดการคํานวณเงินสงเคราะหโดยตั้งเงินเดือน
เดือนสุดทายของลูกจางเปนเกณฑ เมื่อลูกจางถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือนแลวถูก
ออกจากงานเงินเดือนเดือนสุดทายของลูกจางที่จะนํามาคํานวณจายเงินสงเคราะห
ตองถือตามเงินเดือนที่ลูกจางไดรับหลังลดขั้นเงินเดือนแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2315/2525
คําสั่งของนายจางซึ่งออกภายหลังลูกจางออกจากงานไปกอนแลว ยอมไม
มีผลถึงลูกจางผูนั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2316/2525
การลาออกจากงานเปน สิ ท ธิของลู ก จา งที่ จะลาออกเมื่ อ ใดก็ ไดภ ายใต
ระเบียบของนายจาง เมื่อระเบียบซึ่งเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระบุให
ลูกจางตองยื่นใบลาออกลวงหนาอยางนอย 15 วัน ดังนั้น การที่ลูกจางยื่นใบลา
ออกถูกตองตามระเบียบ ลูกจางก็ชอบที่จะกําหนดวันลาออกได แตนายจางอนุมัติ
ใหลูกจางลาออกตั้งแตวันที่ยื่นใบลาจึงเห็นไดวาลูกจางขาดคาจางที่จะไดรับตั้งแต
วันยื่นใบลาจนถึงวันที่ลูกจางประสงคจะลาออกอยางแทจริง และยังความเสียหาย
ใหแกลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2337/2525
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระบุวา “บริษัทตกลงจัดชุดทํางานใหแก
ลูกจางปละ 3 ชุด และบริษัทจะพิจารณาเรื่องสีตามความเหมาะสมกับชนิดของ
งาน” บริษัทจําเลยไดตัดชุดทํางานดวยผาเสิดสีน้ําเงินเขม ตอมาจําเลยไดเปลี่ยน
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เปนผาโทเรสีน้ําตาลเขม ดังนี้ ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง บริษัทจําเลยมี
สิทธิที่จะพิจารณากําหนดสีชุดทํางานใหลูกจางได ตามความเหมาะสมแกชนิด
ของงาน สวนชนิดของผานั้น เมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมิไดกําหนดไว
เปนการชัดแจงวา ใหจําเลยตองใชผาชนิดใดตัดชุดทํางาน จําเลยผูเปนนายจาง
ยอมจะเลือกกําหนดชนิดของผาไดตามความเหมาะสมอีกเชนกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2369/2525
เมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางโจทกจําเลยกลาวเฉพาะ“คา
ลวงเวลา” และ“คาชดเชย” เทานั้น ไมไดกลาวถึง “คาทํางานในวันหยุด” แต
ประการใด จึงนําขอตกลงนี้มาใชเปนหลักในการคํานวณคาทํางานในวันหยุดของ
โจทกไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2370/2525
การที่ลูกจางยื่นขอเรียกรองและนายจางปดงาน ถาตางไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายแลว หาอาจอางเปนความผิดของฝายใดไม
บันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เมื่อนายจางตกลงเปดงานกําหนดวา
นายจางจะใหประโยชน คาจางและสวัสดิการแกลูกจางที่กลับเขาทํางานเชนที่
ลูก จางเคยไดรับไม มีขอ ใดให อํานาจนายจา งที่ จะยัง ไมใหลูกจางบางสวนเขา
ทํางาน นายจางจึงไมมีอํานาจที่จะไมใหประโยชนดังกลาวแกลูกจางที่ไดรายงาน
ตัวตอนายจางเพื่อเขาทํางานแลวแตนายจางยังไมเรียกเขาทํางาน แมโดยทั่วไป
นายจางอาจจะไมมอบงานใหลูกจางทําไดเพราะไมเปนที่เสียหายแกลูกจาง แต
นายจางหามีสิทธิที่จะยกเหตุที่ลูกจางไมทํางานเพราะนายจางไมมอบงานใหทํามา
ปฏิเสธไมใหประโยชนแกลูกจางไดไม
นายจางจึงตองจายคาครองชีพใหแก
ลูกจางที่อยูระหวางรอคําสั่งเรียกกลับเขาทํางานดวย และแมนายจางจะมีอํานาจ
ที่จะกําหนดเงื่อนไขในการจายคาครองชีพแกลูกจางไดก็ตาม
นายจางก็หามี
อํานาจกําหนดเงื่อนไขการจายคาครองชีพใหขัดกับบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางดังกลาวแลวไม
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2410/2525
การที่สหภาพแรงงานยินยอมใหนายจางกําหนดใหลูกจางหยุดพักผอน
ประจําปไดโดยนายจางไมตองจายคาจางใหลูกจาง ยอมถือไมไดวาเปนประโยชน
แกสมาชิกสหภาพแรงงานแตอยางใด การกระทําของสหภาพแรงงานจึงไมมีผล
ผูกพันลูกจางผูเปนสมาชิกสหภาพแรงงานนั้น แมลูกจางจะไมคัดคานประกาศ
และการประชุมชี้แจงของนายจางก็ยังไมเพียงพอที่จะถือวาลูกจางยินยอมที่จะไม
รับคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2437/2525
คดีที่โจทกฟองวา โจทกลาออก จําเลยจะตองจายบําเหน็จใหโจทกตามขอ
บังคับของจําเลยแตจําเลยไมยอมจายใหนั้น เมื่อขอบังคับดังกลาวเปนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง โจทกมีอํานาจฟองตอศาลแรงงานได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2625/2525
การปฏิบัติงานของพนักงานจําเลยผูใดจะไดผลสมบูรณตามคุณภาพและ
ปริมาณของงานในตําแหนงหนาที่หรือไม มิไดมีระเบียบกําหนดขีดขั้นไวชัดแจง
จึงเปนเรื่องใหอํานาจแกจําเลยโดยเฉพาะที่จะพิจารณาใชดุลพินิจดังนั้น เมื่อจําเลย
เห็นวาโจทกเปนผูอยูในเกณฑที่ตองงดบําเหน็จจึงเปนการชอบดวยระเบียบและ
ยุติตามนั้น โจทกหามีอํานาจฟองขอใหศาลวินิจฉัยสั่งเปนอยางอื่นไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2747/2525
คําวา “ทุจริตตอหนาที่” ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 123 (1) หมายถึง การแสวงหาประโยชนที่มิควรไดจากตําแหนงหนาที่
เมื่อปรากฏวาตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือการปฏิบัติของบริษัทนายจาง
ลูกจางประจํารายเดือนลากิจหรือลาปวยคงไดรับคาจางเชนเดียวกัน การที่ลูกจาง
มีความจําเปนที่มาทํางานไมไดจึงลาปวยเพราะไมอาจลากิจไดเนื่องจากการลากิจ
ตองลาลวงหนา การลาของลูกจางจึงเปนการลาผิดระเบียบ ไมใชการทุจริตตอ
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หนาที่ เพราะลูกจางไมไดแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายจากคาจางที่
ไดรับจากนายจางแตประการใด
ลูกจางหยุดงานเพียง 1 วันครึ่ง โดยยื่นใบลาผิดระเบียบ ยังไมเปนการราย
แรงถึงขนาดที่นายจางจะถือเปนเหตุเลิกจางได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2790/2525
จําเลยนัดหยุดงานและไดชุมนุมกันโดยกินอยูหลับนอนกอไฟทําครัวใน
บริเวณที่โจทกตองใชทํางานอันเปนที่เก็บวัสดุไวไฟดวย
โจทกขอรองใหไป
ชุมนุมกันที่อื่น จําเลยก็ไมไป ดังนี้ แมกระทรวงมหาดไทยมีคําชี้แจงวา การปด
งานและนัดหยุดงานจะตองดําเนินอยูในสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ ก็เปน
เพียงแนวปฏิบัติเพื่อไมใหไปวุนวายกอความไมสงบในสถานที่สาธารณะเทานั้น
ประกอบกับโจทกก็ไมไดขอใหจําเลยไปชุมนุมนอกบริเวณโรงงาน ดังนั้น เมื่อ
การกระทําของจําเลยกอใหเกิดความเสียหายแกโจทก จึงเปนการละเมิด และกรณี
ละเมิดกับการเลิกจางก็เปนคนละกรณีกัน ไมจําเปนตองมีการเลิกจางกอนแลวการ
ละเมิดจึงจะเกิดขึ้นได
การนัดหยุดงานเปนวิธีการของลูกจางเพื่อบังคับนายจางใหยอมรับตามขอ
เรียกรองในการเจรจาตอรองโดยวิธีรวมกันไมทํางานใหแกนายจางเทานั้น การ
กระทําอยางอื่นเชนการปดกั้นหรือการชุมนุมโดยละเมิดสิทธิของผูอื่นจึงไมใช
การนัดหยุดงานตามกฎหมาย
ผูกระทําการดังกลาวยอมตองรับผิดในผลแหง
ละเมิดเพราะไมมีกฎหมายระบุใหกระทําไดโดยไมตองรับผิด
แมจําเลยจะเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน และจําเลยไดนัดหยุดงานตามคํา
สั่งของสหภาพแรงงานก็ตาม แตเมื่อจําเลยเปนผูกระทําละเมิดเองแลว จําเลยก็ตอง
รับผิดในผลแหงละเมิดนั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2821/2525
บทบัญญัติมาตรา 19 แหง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มิไดบังคับ
เด็ดขาดวา ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหมีผลผูกพันแตเฉพาะลูกจางที่ลงลาย
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มือชื่อในขอเรียกรอง หรือที่มีสวนในการเลือกผูแทนเขารวมในการเจรจา โดย
จะผูกพันลูกจางอื่นซึ่งนายจางประสงคจะใหไดรับประโยชนจากขอตกลงมิได
ดังนั้น แมโจทกจะมิใชลูกจางที่ไดมีสวนในการเลือกผูแทนผูเขารวมในการเจรจา
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เมื่อจําเลยซึ่งเปนนายจางมีเจตนาใหขอตกลงเกี่ยว
กับสภาพการจางฉบับพิพาทมีผลผูกพันลูกจางในหนวยงานทายบานเปนการทั่ว
ไป โจทกซึ่งเปนลูกจางผูที่เขามาทํางานในหนวยงานทายบานในภายหลัง ก็ได
รับประโยชนจากขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2856/2525
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มิไดกําหนดวิธีการนับระยะเวลาไว จึง
ตองนําวิธีการกําหนดนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
158 มาใชบังคับ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธไดรับคํารองของนาย ก. เมื่อวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2524 จึงจะนับวันแรกที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธไดรับคํา
รองรวมคํานวณดวยไมได
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 125 วรรค 2 ให
อํานาจรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยใช ดุ ล พิ นิ จ ในการขยายเวลาการ
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธไวอยางกวางขวางไมมี
ขอจํากัดหรือกําหนดวิธีการในการขอและสั่งอนุญาตไวแตอยางใด ดังนั้น เมื่อ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีคําขออนุมัติขยายเวลาชี้ขาดไปอีก 30 วัน ทั้งรัฐ
มนตรีฯ ไดสั่งอนุมัติแลว และคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ไดมีคําสั่งกอนครบ
กําหนดตามที่ไดรับอนุมัติ คําสั่งของรัฐมนตรีฯ และคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2890/2525
แมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางโจทกจําเลยจะกําหนดวาเมื่อ
โจทกจําเลยไมอาจตกลงกันในปญหาการตีความขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ทั้งสองฝายตกลงเสนอใหกรมแรงงานเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยใหเปนที่สุดก็ตาม
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ก็มีความหมายแตเพียงวาคูกรณีไมอาจนําปญหาดังกลาวไปขอใหกรมแรงงาน
วินิจฉัยไดอีก ไมมีความหมายถึงกับวาหากคําวินิจฉัยของกรมแรงงานไมถูกตอง
ตามกฎหมาย คูกรณีจะไมมีสิทธิฟองรองเพื่อใหศาลวินิจฉัยขอหานี้ได เพราะคํา
วินิจฉัยของกรมแรงงานไมใชกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2945/2525
เมื่อลูกจางออกจากงานเพราะเหตุเกษียณอายุ ลูกจางไดทําขอตกลงกับ
นายจางเปนหนังสือวา ลูกจางไดรับคาชดเชยและเงินผลประโยชนเนื่องจากการ
ปลดเกษียณจากนายจางแลว ลูกจางรับรองวาจะไมใชสิทธิเรียกรองเงินอื่นใดจาก
นายจางอีกตอไป ดังนี้ เปนสัญญาประนีประนอมยอมความที่หมายความวาลูกจาง
ยอมสละสิทธิเรียกรองเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับจากนายจางทุกประเภท ซึ่งรวมทั้ง
เงินบําเหน็จที่ยังขาดอยูดวย ลูกจางจึงไมมีสิทธิฟองเรียกเงินบําเหน็จที่ยังขาดจาก
นายจางอีกตอไป
การที่ลูกจางยอมสละสิทธิในการรับเงินบําเหน็จนั้นเปนเรื่องลูกจางยอม
สละสิทธิในจํานวนเงินที่ลูกจางจะพึงไดรับจากนายจางเทานั้น สวนหลักเกณฑ
การจายเงินบําเหน็จซึ่งเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีอยูอยางไร คูกรณีก็คง
ปลอยใหเปนไปตามเดิม จึงถือไมไดวาเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3045/2525
โจทกเลิกจางนางสุรีย กับพวกทั้ง 7 คน โดยมิไดกระทําความผิดใด เหตุที่
เลิกจางเพราะโจทกตองหยุดการผลิตหลอดยาสีฟน สินคาบางอยางจําหนายได
น อ ยลงจําเป น ต อ งลดจํานวนลู ก จ า งแต ทั้ ง นี้ ก็ ไ ม ป รากฏว า กิ จ การของโจทก
ประสบภาวะการขาดทุนอยางใด เพียงไดรับผลกําไรนอยลงเทานั้น ซึ่งก็เปนไป
ตามภาวะเศรษฐกิจ การลดกําลังคนแมจะเปนไปโดยถูกตองตามหลักเกณฑการ
ประเมินผลงานแลวก็ตาม แตลูกจางที่โจทกเลิกจางครั้งนี้เปนลูกจางที่ไมตองใช
ฝมือ สามารถยายสับเปลี่ยนแผนกไปทํางานแผนกอื่นไดโดยไมตองเลิกจาง และ

รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ทศวรรษที่ 1 (ป พ.ศ. 2522 – 2531)

231

วิธีการนี้โจทกไดเคยทํามาแลว ทั้งนี้ยอมจะทําใหความสัมพันธระหวางโจทกกับ
ลูกจางเปนไปโดยราบรื่นเกิดความเขาใจอันดีตอกัน กรณีเลิกจางของโจทกยังไม
มีความจําเปนเพียงพอ และการที่โจทกเลิกจางนางสุรีย กับพวกทั้ง 7 คน ซึ่งเปน
ลูกจางซึ่งเกี่ยวกับขอเรียกรองและอยูระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมี
ผลใชบังคับโดยที่ลูกจางมิไดกระทําผิด จึงเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3109/2525
โจทกที่ 1 กับโจทกที่ 2 เปนบริษัทที่อยูในเครือเดียว แตเปนคนละบริษัท
กัน สหภาพแรงงานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอลูมิเนียมและโลหะไดแจงขอเรียก
รองตอบริษัทโจทกที่ 2 แทนลูกจางของโจทกที่ 2 สวนบริษัทโจทกที่ 1 นั้นไมมี
การแจงขอเรียกรอง โจทกที่ 1 ไดตกลงกับสหภาพแรงงานฯ วา ถาโจทกที่ 2 ทํา
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกันอยางไร โจทกที่ 1 และสหภาพแรงงานฯ ก็จะ
ทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเหมือนกัน เพราะเปนบริษัทอยูในเครือเดียวกัน
เมื่อโจทกที่ 2 ไดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกันขึ้นแลว โจทกที่ 1 กับสห
ภาพแรงงานฯ จึงไดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเชนเดียวกัน ตอมาโจทกที่
1 และโจทกที่ 2 ไดเลิกจางลูกจางในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมี
ผลใชบังคับอยู นายธนาวุฒิกับพวกซึ่งเปนลูกจางของโจทกที่ 1 ที่ถูกเลิกจางดวย
ไดรองเรียนตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
วินิจฉัยวา เปนการกระทําอันไมเปนธรรม โจทกที่ 1 ที่ 2 จึงฟองเพิกถอนคําสั่ง
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
ศาลแรงงานกลางพิพากษาวาไมเปนการ
กระทําอันไมเปนธรรม
ใหเพิกถอนคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
เฉพาะที่เกี่ยวกับนายธนาวุฒิกับพวกเสีย จําเลยอุทธรณวาเปนการกระทําอันไม
เปนธรรม
ศาลฎีกาวินิจฉัยวา ลูกจางที่จะไดรับความคุมครองตามบทบัญญัติตาม
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พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 ดังกลาว ไดแกลูกจางซึ่งเกี่ยวของ
กับขอเรียกรอง แตขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยแลววา
สหภาพแรงงานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอลูมิเนียมและโลหะยื่นขอเรียกรองตอ
โจทกที่ 2 เทานั้น มิไดยื่นขอเรียกรองตอโจทกที่ 1 ดวย สวนที่โจทกท่ี 1 ไดทํา
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกับสหภาพแรงงานดังกลาว ก็เปนเรื่องที่โจทกที่ 1
เห็นวาเปนบริษัทในเครือเดียวกันกับโจทกที่ 2 เมื่อบริษัทหนึ่งจะใหอะไรแกลูก
จาง อีกบริษัทหนึ่งก็ตกลงใหพรอมกันเทานั้น ดังนี้ ถึงแมขอตกลงดังกลาวเปน
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งมีผลถึงนายธนาวุฒิกับพวกลูกจางของโจทกที่ 1
ดวยก็ตาม แตก็มิใชเปนขอตกลงที่สหภาพแรงงานดังกลาวหรือลูกจางของโจทก
ที่ 1 ยื่นขอเรียกรองตอโจทกที่ 1 ยื่นขอเรียกรองตอโจทกที่ 1 จึงถือไมไดวา
นายธนาวุฒิกับพวกเปนลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองและไดรับความคุม
ครองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 การที่โจทกที่ 1
เลิกจางนายธนาวุฒิกับพวกดังกลาวจึงไมเปนการฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 123
แม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 จะกําหนดเหตุแหง
การเลิกจางโดยไมเปนการกระทําอันไมเปนธรรมไวเพียง 5 ประการก็ตาม แตก็
มิไดหมายความวาเมื่อมีเหตุจําเปนนอกเหนือไปจากเหตุดังกลาวแลวนายจางจะ
เลิกจางลูกจางมิได ดังนั้น เมื่อปรากฏวาการดําเนินกิจการของนายจางขาดทุน
ตลอดมา ยอมมีเหตุเพียงพอและสมควรที่นายจางจะเลิกจางลูกจางได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3127/2525
เมื่อมีขอพิพาทแรงงานเกิดขึ้นและผานขั้นตอนเจรจาแลวไมเปนผล สห
ภาพแรงงานยอมมีสิทธิที่จะเลือกปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่บัญญัติไวในพระ
ราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 99 ไมมีกฎหมายอนุญาตใหสห
ภาพแรงงานออกหนังสือเวียนแจงใหลูกคาของนายจางทราบถึงเหตุการณใน
อนาคตที่สหภาพแรงงานอางวาจะเกิดขึ้นโดยการกระทําของตนเอง จนเปนเหตุ
ใหลูกคาของนายจางงดใชหรือเกิดความลังเลที่จะใชบริการของนายจาง อันเปน
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เหตุใหนายจางไดรับความเสียหาย ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการลูกจางซึ่งเปน
กรรมการบริหารของสหภาพแรงงานออกหนังสือดังกลาวจึงถือไดวาจงใจทําให
นายจางเสียหาย นายจางมีสิทธิเลิกจางไดโดยไมตองจายคาชดเชย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3147/2525
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่กําหนดวา เมื่อนายจางไมมีงานใหลูกจาง
ทํานายจ า งอาจให ลู ก จ า งทํางานครึ่ ง วั น โดยจ า ยค า จ า งครึ่ ง แรงนั้ น หาขั ด ต อ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ําไม เพราะมิใชเปนการ
กําหนดอัตราคาจางสําหรับเวลาทํางานปกติ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3150/2525
คําวา“สถานประกอบกิจการ” ตามมาตรา 45 แหง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ
พ.ศ.2518 หมายความถึงสถานประกอบกิจการทั้งหมดที่เปนของนายจางคนเดียว
กัน มิไดหมายความถึงแตละหนวยงานหรือแตละโรงงานที่แยกออกไป ในสถาน
ประกอบกิจการแหงหนึ่งจึงมีคณะกรรมการลูกจางไดเพียงคณะเดียว ทําหนาที่
เปนตัวแทนลูกจางทั้งหมดในสถานประกอบกิจการนั้น เวนแตสถานประกอบกิจ
การนั้นมีหนวยงานหรือสาขาในจังหวัดอื่น ลูกจางในสถานประกอบกิจการเชน
วานั้นอาจตกลงเลือกตั้งกรรมการลูกจางขึ้นจังหวัดละคณะก็ได แตการเลือกตั้ง
กรรมการลูกจาง และจํานวนคณะกรรมการลูกจางแตละจังหวัด จะตองถือเขต
พื้นที่ทางภูมิศาสตรในแตละจังหวัดที่หนวยงานหรือสาขาซึ่งลูกจางประจําทํางาน
อยูเปนเกณฑ
เขตบํารุ งทางขอนแกนของการรถไฟแหงประเทศไทยมีเขตพื้นที่คลุม
หลายจังหวัด จึงมิใชหนวยงานหรือสาขา(ในจังหวัดอื่น) ตามความหมายของ
ประกาศกรมแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ลูกจาง ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2518 ขอ 1
นายจางตกลงใหเลือกตั้งกรรมการลูกจางโดยถือเขตพื้นที่แตละจังหวัด
เปนเกณฑ โจทกกับพวกจัดการเลือกตั้งกรรมการลูกจางผิดไปจากขอตกลงและ
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มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจางจํานวนเกินกวาที่กฎหมายกําหนด คณะกรรมการ
ที่ไดรับเลือกตั้งจึงเปนคณะกรรมการลูกจางที่ไมชอบดวยกฎหมาย ไมมีสิทธิขอ
ใหนายจางจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3197 - 3198/2525
ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานไดทําคําชี้
ขาดกําหนดใหนายจางจายเบี้ยขยันใหแกลูกจางที่ไมเคยลางาน ขาดงาน หรือมา
สาย ตลอดระยะเวลา 1 เดือน เทากับคาจาง 1 วัน ดังนี้ เปนคําชี้ขาดขอพิพาท
แรงงานมีผลใชบังคับ โจทกซึ่งเปนลูกจางและจําเลยซึ่งเปนนายจางตองผูกพัน
ตามคําชี้ ข าดดั ง กล า วในอั น ที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ต ามจะออกประกาศหรื อ กําหนด
ระเบียบเพิ่มเติมหลักเกณฑกําหนดการจายเบี้ยขยันในขอปลีกยอยเพื่อใชบังคับ
กับลูกจางโดยลูกจางไมยนิ ยอมดวยหาไดไม ถือเปนการกระทําที่ไมชอบและ
ไมมีผลผูกพันลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3223/2525
บุคคลที่อยูในราชอาณาจักรไทยยอมจะตองอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
ไทย ไมวาจะเปนกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายเอกชน โดยเฉพาะในทางอาญา
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4 บัญญัติวา ผูใดกระทําผิดในราชอาณาจักรตอง
รับโทษตามกฎหมาย สวนในทางแพง ขอขัดแยงระหวางบุคคลตองบังคับตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในบางกรณีหากมีปญหาวาจะใชกฎหมายของ
ประเทศใดบังคับ ก็ตองเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติวาดวยการขัด
กันแหงกฎหมาย
ปญหาแรงงานสวนใหญตองบังคับตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การคุมครองแรงงาน และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 โดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธฯ หมวด 10 มีบทบัญญัติกําหนดโทษทางอาญา
แกผูฝาฝน หากมีการกระทําผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธฯ
ภายในราชอาณาจักรก็ตองฟองรองตอศาลไทยและบังคับตามกฎหมายไทย ไมมี

รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ทศวรรษที่ 1 (ป พ.ศ. 2522 – 2531)

235

เหตุผลใดที่จะแยกฟองและบังคับตามกฎหมายของประเทศไทยเฉพาะในทาง
อาญา แตปญหาแรงงานแทๆ ใหฟองรองและบังคับตามกฎหมายของประเทศอื่น
ดังนั้นเมื่อมีขอพิพาทแรงงานในประเทศไทย แมจะมีการตกลงจางกันในประเทศ
อื่น ก็ตองฟองรองและบังคับคดีตามกฎหมายไทย โดยไมตองคํานึงวาคูกรณี
เจตนาใหใชกฎหมายของประเทศใดบังคับ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3285/2525
กรรมการลูกจางไดรับความคุมครอง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 52 กลาวคือ แมกรรมการลูกจางจะกระทําผิดกรณีใดก็ตาม
นายจางจะเลิกจางกรรมการลูกจางโดยพลการไมได ตองไดรับอนุญาตจากศาล
แรงงานกอน ทั้งนี้ก็เพื่อคุมครองกรรมการลูกจางใหพนจากการกลั่นแกลงของ
ฝายนายจาง ซึ่งหากกรรมการลูกจางกระทําผิดในกรณีรายแรงจริงๆ ศาลแรงงาน
ก็จะอนุญาตใหเลิกจางได
พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 บัญญัติถึงการเลิกจางลูก
จาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ
กรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธแรงงาน ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองเทานั้น
จะแปลขยายความไปถึงกรรมการลูกจางตามมาตรา 52 ซึ่งบัญญัติไวในหมวด 5
วาดวยกรรมการลูกจาง และมีบทบัญญัติถึงการเลิกจางโดยเฉพาะอยูแลวหาไดไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3303/2525
นายจางประสบภาวะขาดทุนจนไมอาจดําเนินกิจการตอไปไดตองลดการ
ผลิตและลดจํานวนแรงงานลงโดยเลิกจางบางสวน และลดลงเรื่อยๆ จนปดกิจการ
ดังนี้ ไมเปนการกระทําอันไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 123
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3309/2525
นายจางประสบภาวะขาดทุนจนไมอาจดําเนินกิจการตอไปได ตองลดการ
ผลิตและลดจํานวนแรงงานลง โดยเลิกจางบางสวน และลดลงเรื่อยๆ จนปดกิจ
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การ ดังนี้ ไมเปนการกระทําอันไมเปนธรรม ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 123
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3338 - 3339/2525
เมื่อปรากฏวาเดิม ส. ไดรับสิทธิที่ไมตองลงนามมาทํางานตามสัญญาจาง
ระหวางผูรองกับ ส. ซึ่งเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง การที่ตอมาผูรองได
ออกประกาศกําหนดใหลูกจางของผูรองตั้งแตตําแหนงซุปเปอรไวเซอรขึ้นไป
ตองลงนามมาทํางาน อันเปนประกาศของผูรองฝายเดียว ถือไดวาเปนการเปลี่ยน
แปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดย ส. มิไดยินยอม ไมมีผลบังคับ การที่ ส.
ไมลงนามมาทํางานตามประกาศดังกลาว ถือไมไดวาเปนการฝาฝนขอบังคับของผู
รอง
คดีรองขอเลิกจางลูกจางซึ่งเปนกรรมการลูกจางนั้น ประเด็นแหงคดีมีวา
นายจางมีเหตุสมควรเลิกจางลูกจางซึ่งเปนกรรมการลูกจางผูนั้นหรือไม
การปดงานนั้นมีผลเพียงวา ไมมีการผลิตสินคาในระยะเวลาที่ปดงานเทา
นั้น และเมื่อนายจางปดงานเองแลวจะอางวาไดรับความเสียหายเพราะไมไดผลิต
สินคายอมไมได แตการปดงานหรือมิไดผลิตสินคาเปนคนละกรณีกับการขนสิน
คาที่มีอยูแลวในโรงงานไปสูทองตลาดหรือลูกคา การที่เมื่อนายจางตองทําการขน
สงสินคาของตน แตลูกจางไดทําการปดกั้นประตูโรงงานมิใหรถยนตบรรทุกเขา
ไปขนสินคาในโรงงานยอมเปนที่เห็นไดวาการกระทําดังกลาวกอใหเกิดความเสีย
หายแกนายจางที่ไมสามารถนําสินคาไปสูตลาดหรือลูกคาได
อุทธรณวา น้ําหนักพยานของผูรองยังเปนที่สงสัย เปนอุทธรณในดุลพินิจ
รับฟงพยานของศาล เปนอุทธรณในขอเท็จจริง
การที่ลูกจางปดกั้นโรงงานของนายจาง มิใชเปนการกระทําที่กฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงานใหกระทําไดโดยชอบ ขณะที่ลูกจางปดกั้นประตูโรงงาน
ยอมรูแกใจวาจะเปนเหตุใหรถยนตบรรทุกไมสามารถเขาไปขนสินคาได และผล
ของการไมสามารถขนสินคายอมจะเกิดความเสียหายแกนายจาง ลูกจางจะอางวา
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เปนการใชสิทธิโดยสุจริต มิใชการกระทําโดยเจตนาหรือจงใจใหนายจางเสียหาย
หาไดไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3415/2525
การที่ขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดผานขั้นตอนการพิจารณาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธแลว แมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธจะยัง
มิไดวินิจฉัยเนื้อหาของขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได
แตคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธพิจารณาวินิจฉัยถึงอํานาจรองของลูกจางแลววา ลูกจางผูลงชื่อ
สนับสนุนขอเรียกรองสวนมากถอนชื่อออกจากขอเรียกรองคงเหลือจํานวนลูก
จางที่สนับสนุนขอเรียกรองไมครบตามที่กฎหมายกําหนด ขอเรียกรองและขอ
พิพาทแรงงานหมดสภาพตั้งแตวันที่ลูกจางขอถอนชื่อ อันเปนประโยชนตอโจทก
ซึ่งเปนนายจาง
และฝายลูกจางอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เมื่อรัฐมนตรีฯ วินิจฉัยอุทธรณ
ของลูกจาง ก็เปนกรณีครบขั้นตอนตามที่ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 23 บัญญัติไว ฝายที่ไมพอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรียอมมีอํานาจฟองขอ
ใหเพิกถอน คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีฯ ได
การยื่นขอเรียกรองของลูกจางตอนายจางตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการตามที่ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 13 กําหนดไว โดยลูกจาง
ตองมีอยูครบจํานวนไมนอยกวารอยละ 15 ของลูกจางทั้งหมดซึ่งเกี่ยวของกับขอ
เรียกรอง หาใชมีอยูครบจํานวนเพียงเฉพาะในวันยื่นขอเรียกรองไม การที่ลูกจาง
ผูสนับสนุนถอนชื่อออกจากการสนับสนุนขอเรียกรองดวยความสมัครใจเหลือ
จํานวนไมครบรอยละ 15 ขอพิพาทแรงงานนั้นจึงสิ้นสภาพลงนับแตวันที่ลูกจาง
ผูสนับสนุนขอเรียกรองไมครบจํานวนตามกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3416 - 3417/2529
โจทกมีระเบียบขอบังคับแผนกแมบานเกี่ยวกับกุญแจหองพักโรงแรมเปน
พิเศษวา ตองแขวนผูกไวกับเอว หรือหอยที่คอไมถอดวางไว หรือใหผูใดยืมเปน
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อันขาด จําเลยที่ 9-12 ทํากุญแจรวมของหองพักชั้น 6 ทั้งหมด จํานวน 39 หอง
หาย ถือวาเปนการฝาฝนขอบังคับเปนกรณีรายแรง ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 123 (1) แลว โจทกเลิกจางไดโดยไมเปนการกระทําอันไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3491/2525
ลูกจางซึ่งถูกเลิกจางอันเปนการกระทําอันไมเปนธรรมตามพ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 121 ยอมเปนผูเสียหายตาม ป.วิ.อ.มาตรา 2 (4) มีสิทธิ
ฟองนายจางใหรับผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา
158 ได เมื่อไดปฏิบัติตามขั้นตอนที่ พระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดไวแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3496/2525
สหภาพแรงงานเหล็กและโลหะกับจําเลยไดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางขอ3 ระบุวา จําเลยตกลงจายเงินแกพนักงานที่ขอลาออกโดยไมมีความผิดตาม
หลักเกณฑในขอ 3.2 วา พนักงานประจําที่ทํางานอยูตั้งแต 4 ปขึ้นไป จายเงินให
2 เดือน โจทกเปนลูกจางรายวันไดขอลาออกโดยไมมีความผิด โจทกขอคาแรง
สองเดือนเทากับ 60 วัน จําเลยจะจายใหเดือนละ 26 วันเทากับวันทํางาน โดยหัก
วันหยุดประจําสัปดาหออกเดือนละ 4 วัน โจทกไมยอมจึงฟองศาล ศาลแรงงาน
กลางพิพากษาวา เมื่อโจทกไดรับคาแรงเปนรายวันวันอาทิตยเปนวันหยุดและไม
ไดรับคาแรงในวันหยุด เดือนหนึ่งจึงตองหักวันอาทิตยออก 4 วัน โจทกคงทํางาน
เดือนละ 26 วัน โจทกอทุ ธรณ ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลแรงงาน
กลาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3514/2525
โจทกและจําเลยมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ขอ 4 ความวา “การกู
เงินเดือน เงินสะสม เงินสมทบ จะตองมีผูค้ําประกันซึ่งเปนพนักงานของบริษัทฯ
โดยมีเงินสะสมไมนอยกวาจํานวนเงินที่ขอกู ดอกเบี้ยรอยละ 8 ตอป สงคืนใน
2 ป” เห็นวา ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้น กฎหมายบังคับใหตองทําเปน
หนังสือ กอนโจทกจําเลยทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
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2522 นั้น จําเลยไดจัดใหลูกจางกูเงินอยูแลว โดยคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 8 ตอป
ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2522 ไดมีการเจรจากันเกี่ยวกับขอเรียกรองเรื่องเงินกู ขอตกลงก็
เพียงแตขอใหเพิ่มจํานวนเงินที่ใหกูเทานั้น โดยนําเงินสมทบที่ไดมาเปนยอดเงิน
กูมิไดเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยดวย ผลการเจรจาคงคิดดอกเบี้ยในอัตราเดิมคือ
รอยละ 8 ตอป ไมมีขอความที่พอแสดงใหเห็นวาคูกรณีตกลงใหถือเอาอัตราดอก
เบี้ยตามธนาคาร ซึ่งทั้งนี้หากคูกรณีตกลงใหถือเอาอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารก็นา
จะตองระบุไวใหชัด เพราะเหตุวาการคิดดอกเบี้ยตามอัตราของธนาคารนั้นอาจ
จะเพิ่มขึ้น หรือลดลงไดไมแนนอน จึงเห็นวา ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ขอ
4 มีขอความชัดเจนอยูแลว ไมมีทางใหแปลเปนอยางอื่นได ฉะนั้น การที่จําเลย
เรียกดอกเบี้ยเพิ่มเปนรอยละ 12 และ 13 ตอปตามธนาคาร โดยไมไดรับความ
ยินยอมจากโจทก และมิไดเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามขั้น
ตอนของกฎหมาย จึงหามีผลบังคับไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3531/2525
เดิมกรรมการลูกจางผูคัดคานในฐานะกรรมการสหภาพแรงงานทอผาเม
โทร กับพวกยื่นขอเรียกรอง จนมีการนัดหยุดงานและปดโรงงาน ตอมาสหภาพ
แรงงานกับผูรองไดทําขอตกลงกันวา “นายจางจะไมกลั่นแกลงในการเลิกจาง ผู
แทนลูกจางที่เกี่ยวของกับการเรียกรองคดีนี้” ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงเกี่ยว
กับสภาพการจาง และมีลักษณะเปนสัญญาประนีประนอมยอมความ ขอตกลงนี้
แสดงวาผูรองไมหาเหตุเลิกจางหรือลงโทษผูแทนลูกจางและลูกจางทุกคนที่เกี่ยว
ของกับการเรียกรอง เหตุเลิกจางของผูรองตามคดีนี้เปนเหตุเดียวกัน เชนนี้ถือวา
ผูรองไมถือเอาเหตุที่ผูคัดคานทั้งสิบไดกระทําในคราวที่มีการยื่นขอเรียกรองเปน
เหตุเลิกจางผูคัดคาน ผูรองจึงไมมีเหตุสมควรจะเลิกจางผูคัดคานทั้งสิบได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3546/2525
การแจงชื่อตนเองหรือผูแทนของฝายรับขอเรียกรองในการเจรจาขอเรียก
รองตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 16 นั้น กฎหมายมิไดกําหนด
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วาจะตองกระทําในรูปแบบใด
เพียงแตบังคับใหตองทําเปนหนังสือ ดังนั้น
หนังสือมอบอํานาจที่จําเลยที่ 2 ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการบริษัทจําเลยที่ 1 มอบ
อํานาจใหลูกจางจําเลย 2 คนมาเปนผูแทนในการเจรจาตกลงกับฝายเรียกรองมีขอ
ความวา “ขาพเจานายณรงคฯ กรรมการผูจัดการบริษัท ซําฮงอุตสาหกรรม จํากัด
ขอมอบอํานาจใหนางสาวทิภาพร รอดทอง นางสาวสุดารัตน วิรัตนโชสินทร
มาเปนผูทําการแทนขาพเจา ณ สํานักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี ในการเจรจา
และทําความตกลงกับตัวแทนลูกจางเกี่ยวกับขอเรียกรองของลูกจาง ลงวันที่ 22
มกราคม 2525 ซึ่งยื่นตอขาพเจาเมื่อวันที่22 มกราคม 2525” จึงเทากับวาจําเลยได
แจงชื่อผูแทนใหฝายที่แจงขอเรียกรองทราบตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ.2518 มาตรา 16 การแจงชื่อผูแทนของฝายรับขอเรียกรองดังกลาว กฎหมาย
มิไดกําหนดไวโดยเฉพาะวาจะตองทําในรูปแบบใด จึงไมจําตองปดอากรแสตมป
ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
การที่จําเลยที่ 2 มีหนังสือแจงชื่อผูแทนใหฝายแจงขอเรียกรองทราบนั้น
จําเลยที่ 2 ไดกระทําในฐานะกรรมการผูจัดการหรือเปนตัวแทนบริษัทจําเลยที่ 1
ตามหนาที่ เปนการกระทําแทนจําเลยที่ 1 จึงผูกพันจําเลยที่ 1 สวนขอบังคับของ
จําเลยที่ 1 ที่วาตองมีกรรมการคือจําเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญ
ของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัทนั้นหมายถึงบริษัททําการเองไมใชแกกิจการที่ผูแทน
บริษัททําแทนบริษัทดังเชนกรณีนี้
จําเลยอุทธรณวา ผูแทนจําเลยทําขอตกลงนอกเหนืออํานาจเพราะบันทึก
ขอตกลงกรณีที่ 2 ที่ใหจายคาชดเชยแกลูกจางที่ลาออกนั้น ไมเกี่ยวของหรืออยู
ในขอเรียกรองของลูกจาง ตามขอเรียกรองของลูกจาง ขอ 1 เรื่องการจายคาจาง
ระหวางปดกิจการชั่วคราวนั้น ตามขอเรียกรองลูกจางขอใหจําเลยจายคาจางให
หนึ่งในสามของคาจางปกติ ขอนี้ในการประนอมขอพิพาทแรงงานทั้งสองฝายได
มีการเจรจาตกลงแยกออกเปน 2 กรณี คือกรณีที่ 1 ลูกจางที่ประสงคจะทํางานตอ
ไป บริษัทจะจายคาจางให 1 ใน 4 ของคาจางปกติคือต่ํากวาอัตราคาจางที่ฝายลูก
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จางเรียกรอง กรณีที่ 2 ลูกจางคนใดไมประสงคจะทํางานตอไป บริษัทตกลงจาย
คาชดเชยใหตามอัตราคาชดเชยในประกาศกระทรวงมหาดไทย วาดวยการคุม
ครองแรงงาน เห็นไดวาขอตกลงทั้งสองกรณีนั้นสืบเนื่องมาจากขอเรียกรองของ
ลูกจางดังกลาว โดยวิธีประนีประนอมคือ ทั้งสองฝายตางยอมผอนผันใหแกกัน
ทั้งนี้ ก็เพื่อจะระงับขอพิพาทแรงงานอันเกิดจากขอเรียกรองของลูกจางดังกลาว
นั่นเอง ไมเปนการทําขอตกลงนอกเหนืออํานาจผูแทน ใชบังคับได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3547/2525
ฟองโจทกกลาวอางวาโจทกกับพวกรวมกันกอตั้งสหภาพแรงงานโดยเปน
สมาชิกและกรรมการสหภาพแรงงาน จําเลยไมพอใจหาทางกลั่นแกลงโจทก ขัด
ขวางการดําเนินงาน ยายที่ทํางาน ลดงาน ในที่สุดยุบหนวยงานและเลิกจาง
พนักงานทุกคนรวมทั้งโจทก การยุบและเลิกจางดังกลาวมิไดมีสาเหตุมาจากการ
ขาดทุน แตเปนเพราะจําเลยตองการกําจัดโจทกกับพวก อันเนื่องมาจากการกอ
ตั้งสหภาพแรงงาน เปนกรรมการ สมาชิก และเปนผูนําในการยื่นขอเรียกรอง
ใหออกไปจากบริษัทจําเลย คําฟองเชนนี้เปนการกลาวหาวาจําเลยกระทําการฝา
ฝน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 121 ไมใชเลิกจางไมเปนธรรมตาม
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 โจทก
จะขอใหรับโจทกเขาทํางาน หรือชดใชคาเสียหายโดยมิไดรองเรียนตอคณะกรรม
การแรงงานสัมพันธกอนตาม มาตรา 124 แหง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518
ไมได โจทกไมมีอํานาจฟอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3572/2525
เดิมโจทกเปนพนักงานขายประกันตอมาจําเลยมีความจําเปนตองยุบแผนก
ประกันที่โจทกทํางานอยูและสั่งใหโจทกไปทํางานในแผนกอนุรักษกรมธรรมได
แมตําแหนงเงินเดือนและผลประโยชนที่จะพึงไดจากการทํางานในตําแหนงใหม
ของโจทกจะนอยกวาเดิม เพราะเปนคนละกรณีไมเกี่ยวเนื่องกัน การที่โจทกไม
ยอมปฏิบัติตามคําสั่ง ถือวาเปนการจงใจฝาฝนคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายอันเปน
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กรณีรายแรง จําเลยเลิกจางไดโดยไมตองจายคาชดเชยและสินจางแทนการบอก
กลาวลวงหนา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3597 - 3598/2525
ระหวางนัดหยุดงานโจทกกับลูกจางที่นัดหยุดงานไดชุมนุมกันอยูภายใน
บริเวณโรงงานของจําเลยและไดกระทําการปดกั้นรถขนสินคาของจําเลย ซึ่งเปน
การกระทําในโรงงานของจําเลย ทําใหจําเลยเสียหายเนื่องจากจําเลยเขาไปขนสิน
คาไมได การกระทําของโจทกกับพวกถือไดวากระทําการละเมิดตอจําเลย ตอง
รับผิดชอบชดใชคาเสียหายเนื่องจากการกระทําดังกลาว
ในระหวางนัดหยุดงาน จําเลยไดดําเนินคดีตอโจทกและพวกฐานละเมิด
อยูแลว เมื่อจําเลยใชสิทธิทางศาลแลวก็ชอบที่จําเลยตองรอฟงผลคําพิพากษากอน
เมื่อศาลพิพากษาวาโจทกกับพวกกระทําการอันเปนการละเมิดตอจําเลย จงใจทํา
ใหจําเลยไดรับความเสียหายใหรวมกันชดใชคาเสียหายแกจําเลย จําเลยจึงชอบที่
จะใชสิทธิเลิกจางโจทกไดโดยโจทกไมอาจนํามาตรา 123 มาเปนประโยชนคุม
ครองหามมิใหจําเลยเลิกจางโจทก กรณีเขาขอยกเวนตามมาตรา 123 (2) ซึ่งเปน
เงื่อนไขที่จําเลยมีสิทธิและอํานาจที่จะเลิกจางโจทกได
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16
เมษายน 2515 ขอ 47 (2) กรณีที่นายจางจะไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่ง
ถูกเลิกจาง เนื่องจากลูกจางจงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหายนั้น ไมจํากัดวา
ความเสียหายนั้นจะตองเกิดขึ้นในระหวางปฏิบัติหนาที่การงานที่จางเทานั้น อาจ
เกิดขึ้นเมื่อใดและกรณีใดก็ได หากการกระทํานั้นเปนเหตุใหนายจางตองไดรับ
ความเสียหาย การนัดหยุดงานนั้นแมเปนเพียงวิธีการของฝายลูกจางใหนายจาง
ยอมรับตามขอเรียกรองของตนในการเจรจาตอรองโดยวิธีรวมกันไมทํางานใหแก
นายจาง แตการกระทําอยางอื่นอันเปนการละเมิดสิทธิของนายจางยอมมิใชการ
นัดหยุดงาน ฉะนั้นในเมื่อโจทกกับพวกไดกระทําการปดกั้นขัดขวาง ทําใหรถ
บรรทุกสินคาของจําเลยเขาไปขนสินคาไมไดอันเปนการละเมิดสิทธิ จงใจให
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จําเลยซึ่งเปนนายจางไดรับความเสียหาย โจทกกับพวกจึงไมไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3635/2525
การเลื่อนชั้นพนักงานเปนอํานาจของธนาคารจําเลยผูเปนนายจางที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควรแกอัตราตําแหนงที่มีอยูประกอบกับผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจางและขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางในเรื่องนี้
ประกาศนโยบายการเลื่อนชั้นพนักงานเปนเรื่องเกี่ยวกับการที่จําเลยซึ่ง
เปนนายจางกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการที่จะพิจารณาเลื่อนชั้นใหแก
โจทกซึ่งเปนลูกจาง ซึ่งถือไดวาการเลื่อนชั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับประโยชนที่นายจาง
ใหแกลูกจาง ตามบทนิยามคําวา “สภาพการจาง” ก็ตาม แตเรื่องการเลื่อนชั้น
พนั ก งานย อ มเป น อํานาจของจําเลยที่ จ ะพิ จ ารณาตามที่ เ ห็ น สมควรแก อั ต รา
ตําแหนงที่มีอยู ประกอบกับผลปฏิบตั ิงานของลูกจางของจําเลย และประกาศ
นโยบายเลื่อนชั้นพนักงานที พง.บง. 495/2523 นี้ก็เปนเพียงหนังสือของจําเลยถึง
ผูจัดการฝายการพนักงานของจําเลย ใหถือเปนหลักปฏิบัติเทานั้น ฉะนั้น ลําพัง
เพียงประกาศดังกลาวยังถือไมไดวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง แตตอมา
สหภาพแรงงานลูกจางไดยื่นขอเรียกรองตอจําเลยและตกลงยอมรับเอาประกาศ
นโยบายดังกลาวมีผลใชบังคับ ดังนี้ ประกาศนโยบายดังกลาวจึงเปนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง
ปญหาที่โจทกอุทธรณวา ประกาศนโยบายเลื่อนชั้นที่ พง.บง.495/2523 มี
ผลบังคับไมเฉพาะแตในป พ.ศ.2523 และมีผลบังคับในป พ.ศ. 2524 ดวยนั้น
ปรากฏว า ประกาศฉบั บ นี้ เ ป น การกําหนดหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางเลื่ อ นชั้ น
พนักงานประจําป พ.ศ. 2523 ซึ่งประกอบดวยอัตราเงินเดือน และอายุงาน วา
พนักงานผูไดรับเงินเดือนเทาใด และมีอายุงานเทาใดจึงจะไดรับการพิจารณาให
เลื่อนชั้นได เกี่ยวกับอายุงานนี้ไดระบุไวชัดวา สําหรับพนักงานที่เคยไดรับการ
พิจารณาเลื่อนชั้นมาแลว ใหนับอายุงานจากปที่ไดรับการเลื่อนครั้งลาสุด จนถึง
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สิ้นป พ.ศ. 2522
สวนพนักงานที่ไมเคยไดรับการพิจารณาเลื่อนชั้นมากอน
(พนักงานบรรจุใหม) ใหนับอายุงานตั้งแตวันที่บรรจุ ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน
2523 ทั้งยังกําหนดใหสงรายชื่อผูที่สมควรไดรับการเลื่อนชั้นภายในวันที่ 30
พฤษภาคม 2523 เพื่อรวบรวมนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาแลวเสร็จกอนที่จะ
พิจารณาโบนัสงวดมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2523 ซึ่งขอความเหลานี้แสดงให
เห็นอยางชัดแจงวา เปนหลักเกณฑและแนวทางการเลื่อนชั้นพนักงานเฉพาะป
พ.ศ. 2523 เทานั้น ยิ่งกวานั้นตามขอเท็จจริงที่โจทก จําเลยรับกันปรากฏวา จําเลย
เคยปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นนี้ดวยประกาศเปนปๆ ไป และปฏิบัติเชนนี้ตลอด
มากอนป พ.ศ. 2520 แลว และประกาศตามเอกสาร ล.1 ถึง ล.3 ซึ่งเปนประกาศ
นโยบายการเลื่อนชั้นพนักงานประจําป พ.ศ. 2520, 2521, 2522 ก็มีหลักเกณฑ
และแนวทางแตกตางกัน จึงเปนที่เห็นไดวาประกาศนโยบายเลื่อนชั้นพนักงานที่
พง.บง. 495/2523 มีผลใชบังคับเฉพาะป พ.ศ. 2523 เทานั้น สวนที่ขอตกลงรวม
ระหวางโจทก จําเลย ตามขอ 5 มีขอความวา “ประกาศ คําสั่ง และ/หรือระเบียบ
อื่นๆ ที่ใหสิทธิแกพนักงานในสวนที่ไมขัดแยงกับขอตกลงรวมนี้ใหยังคงมีผลใช
ไดเชนเดิม” นั้น เพียงแตเปนการตกลงยอมรับใหประกาศนโยบายการเลื่อนชั้น
พนักงาน ที่ พง.บง.495/2523 คงมีผลใชบังคับไดเทานั้น และคําวา “เชนเดิม”
นั้น ยอมหมายความถึงวา ประกาศดังกลาวมีผลอยางไรก็คงใหมีผลอยูอยางนั้น
ดังนี้ เมื่อประกาศดังกลาวในสภาพเดิมมีผลใชบังคับเฉพาะป พ.ศ. 2523 ก็ยอม
จะนํามาใชบังคับในป พ.ศ. 2524 หาไดไม
ที่โจทกอุทธรณวา ถาประกาศนโยบายการเลื่อนชั้นพนักงานที่ พง.บง.
495/2523 เปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งมีกําหนดใชบังคับ 1 ป เมื่อระยะ
เวลาที่กําหนดตามขอตกลงสิ้นสุดลงและมิไดมีการเจรจากันใหม ยอมตองถือวา
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเดิมมีผลใชบังคับตอไปอีกคราวละ 1 ป ตามพ.ร.บ.
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 12 เห็นวา บทบัญญัติมาตรา 12 นี้ หมาย
ความถึงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่มีผลบังคับเปนการทั่วๆ ไป มิใชขอตก
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ลงที่มีเจตนาใหใชบังคับเพียงชั่วระยะเวลาที่กําหนดไวเทานั้น มิฉะนั้นจะเปนที่
เห็นไดชัดวาขัดกับสภาพขอตกลง
จึงจะนําเอาประกาศนโยบายการเลื่อนชั้น
พนักงานประจําป พ.ศ. 2523 มาใชบังคับในป พ.ศ. 2524 หาไดไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3696/2525
เดิมไมเคยมีขอตกลงใหลูกจางทํารายงานการออกตลาดของลูกจางมากอน
นายจางมีอํานาจออกระเบียบกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่
พนักงานขายของจําเลยใหทํารายงานการออกตลาด เพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิ
ภาพเปนประโยชนในดานยังความเจริญกาวหนาในกิจการของนายจาง
และ
ระเบียบดังกลาวเปนเพียงการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพนักงาน
ขาย มิใชเปนการแกไขเพิ่มเติม หรือขัดแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
เมื่อลูกจางฝาฝน นายจางมีสิทธิลงโทษได
หมายเหตุ
ขอเท็จจริงตามคําพิพากษาฎีกาที่ 3696/2525 เปนเรื่องที่นายจางกับลูกจาง
ไมเคยมีขอตกลงในเรื่องนั้นมากอน นายจางจึงออกขอบังคับเพิ่มเติมได ถาเคยมี
ขอตกลงกันมากอน นายจางจะออกขอบังคับหรือคําสั่งมาเปลี่ยนแปลงขอตกลง
เดิมไมได ตามคําพิพากษาฎีกาที่ 3338/2525

*****************

คําพิพากษาฎีกาป 2524

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 30/2524
ถาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมิไดกําหนดวา ใหเริ่มนับระยะเวลาได
สิทธิหยุดพักผอนประจําปแตเมื่อใดจะตองถือตามความเปนจริง โดยเริ่มนับระยะ
เวลาการปฏิบัติงานของลูกจางตั้งแตเริ่มเขาทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 31/2524
โจทกเปนพนักงานรักษารถยอมใหภริยานอยของโจทกโดยสารรถไฟและ
นําสัมภาระมาโดยไมเสียคาโดยสารและคาระวาง เปนความผิดฐานทุจริตตอหนา
ที่ จําเลยลงโทษไลออกไดตามขอบังคับของคณะกรรมการรถไฟ และไมจําเปน
ตองลงโทษผูกระทําผิดเทากันทุกคน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 43/2524
โจทกเลิกจางจําเลยเพราะยุบงาน จําเลยเปนสมาชิกสหภาพแรงงานใน
บริษัทโจทกที่เรียกรองตอโจทก แมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางโจทก
กับสหภาพแรงงานที่ใหโจทกมีสิทธิยุบงานจะใชบังคับ ก็หามีผลใหสิทธิแกโจทก
ที่จะเลิกจางไดโดยไมอยูในบังคับของมาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 ซึ่งเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน
ดวยไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 137/2524
โจทกฟองขอใหบังคับจําเลยรับโจทกเขาทํางานตอไป หรือมิฉะนั้นใหจาย
คาชดเชยและคาเสียหาย ขออางประการแรกที่วาจําเลยเลิกจางโจทกโดยฝาฝน
ระเบียบ เปนการกลาวหาวาการกระทําของจําเลยไมเปนธรรมตามที่บัญญัติไวใน
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 ซึ่งไม
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มีกฎหมายบัญญัติใหโจทกตองรองเรียนตอพนักงานเจาหนาที่ หรือปฏิบัติตามขั้น
ตอนและวิธีการอยางใดกอนที่จะดําเนินการในศาลแรงงานจึงฟองตอศาลแรงงาน
กลางไดโดยไมตองรองเรียนหรือปฏิบัติการอยางใดกอน ไมตองหามตามมาตรา 8
วรรคทาย
สวนขออางประการที่สองวา จําเลยกระทําการฝาฝนกฎหมายโดยกลาว
อางวาจําเลยเลิกจางโจทกในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ซึ่งโจทก
เกี่ยวของดวยมีผลใชบังคับ เปนการกลาวหาวาจําเลยกระทําการฝาฝนพระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123
ซึ่งมาตรา 124 บัญญัติไว
ใหผูกลาวหาตองยื่นคํารองตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธหากประสงคจะ
เรียกรองสิ่งใดตองยื่นภายใน 60 วันนับแตวันที่มีการฝาฝน เมื่อโจทกฟองคดีนี้
ตอศาลแรงงานกลางขอใหรับโจทกเขาทํางานตอไปหรือจายคาชดเชยหรือคาเสีย
หายโดยมิไดรองเรียนตามมาตรา 124 กอน จึงตองหามตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8 วรรคทาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 246/2524
คาชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุมครองแรงงาน เปน
หนี้ตามกฎหมายที่นายจางจะตองจายแกลูกจางเมื่อเลิกจางโดยมิตองคํานึงวา การ
เลิกจางนั้นนายจางไดฝาฝนตอ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 วาดวยการ
กระทําอันไมเปนธรรมหรือไม
และถาการเลิกจางนั้นคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธชี้ขาดวาเปนการกระทําอันไมเปนธรรม ใหนายจางจายคาเสียหายแกลูก
จาง นายจางก็จะตองชําระแกลูกจางอีกสวนหนึ่งตางหากจากคาชดเชย เปนหนี้
ตามกฎหมายตางกรณีกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 265/2524
โจทกเปนลูกจางของจําเลยซึ่งประกอบกิจการผลิตยางรถยนต ในเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2523 จําเลยไดใหแผนกที่เกี่ยวของกับการผลิตหยุดการผลิตใน
วันที่ 15, 18 และ19 กุมภาพันธ 2523 ตอมาในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2523 สหภาพ
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แรงงานซึ่งโจทกเปนสมาชิกและเปนกรรมการอยูดวยไดยื่นขอเรียกรองตอจําเลย
ซึ่งตกลงกันไดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2523 จําเลยอุทธรณวา เมื่อสหภาพแรง
งานซึ่งโจทกเปนสมาชิกและเปนกรรมการอยูดวยไดยื่นขอเรียกรองตอจําเลย
ถาสหภาพแรงงานไมเห็นดวยกับการหยุดการผลิตก็ชอบที่จะทักทวงหรือยื่นเปน
ขอเรียกรองรวมเขามาดวย เมื่อมิไดกระทําจึงถือไดวาสหภาพแรงงานรวมทั้งตัว
โจทกเองไดตระหนักถึงความจําเปนและยอมรับการที่จําเลยจะตองหยุดการผลิต
เปนครั้งคราวแลว เห็นไดวาเมื่อดูขอตกลงระหวางจําเลยกับสหภาพแรงงานฯ ซึ่ง
ทํากันไวปรากฏวามีขอตกลงกันถึง 9 ขอ เปนเรื่องคาจาง สวัสดิการ คาครองชีพ
และเงินชวยหลือ เปนตน เมื่อลูกจางมีปญหาที่ตองการเรียกรองใหจําเลยผูเปน
นายจางปรับปรุงแกไขอยูแลวหลายขอ และยังไมทราบกันวาในเวลาตอมาจําเลย
ยังจะหยุดการผลิตอีกหรือไม ดังนี้ จะตําหนิฝายลูกจางในการที่มิไดทักทวงหรือ
ยื่นขอเรียกรองเรื่องจําเลยหยุดการผลิตหาไดไม
และถึงหากวาฝายลูกจางได
ตระหนักวาจําเลยตองหยุดการผลิตไปบางวัน เพราะไมสามารถขายยางที่ผลิตได
อยางปกติ ความเห็นใจของฝายลูกจางนั้นก็ไมอาจถือไดวาฝายลูกจางไดใหความ
ยินยอมแกจําเลยในที่จะหยุดการผลิตไดอีกโดยไมตองทําความตกลงกับฝายลูก
จางเสียกอน จําเลยจะถือเอาการที่โจทกมิไดทักทวง หรือเรียกรองใหทําความ
ตกลงกันเรื่องหยุดการผลิตในคราวที่สหภาพแรงงานฯยื่นขอเรียกรองอื่นตอจําเลย
มาอางเปนเหตุวาโจทกไมมีอํานาจฟองคดีนี้หาไดไม
ตอนทายของขอตกลงนั้นมีวา “ขอตกลงนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1
มีนาคม 2523 และมีผลใชบังคับเปนเวลา 2 ป ในชวงระยะเวลาที่ขอตกลงฉบับนี้
มีผลใชบังคับ ลูกจางตกลงยินยอมจะไมยื่นขอเรียกรอง หรือคํารองขออื่นใดทั้ง
สิ้น…………” ขอความดังกลาวนี้ยอมมีความหมายแตเพียงวาฝายลูกจางรับรอง
วา จะไมเรียกรองใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หรือใหมีการ
แกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางอีกภายในระยะเวลา 2 ปเทานั้น มิได
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มีความหมายรวมไปถึงการฟองรองตอศาลวา นายจางปฏิบัติผิดขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางเชนที่โจทกฟองจําเลยนี้ดวย การเรียกรองใหกําหนดหรือแกไขหรือ
เพิ่มเติมขอตกลงกันใหมเปนคนละเรื่องกันกับการฟองหาวาทําผิดขอตกลงที่มีอยู
แลว โจทกจึงมีอํานาจฟองคดี
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานซึ่งถือไดวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จาง สวนที่เกี่ยวของกับปญหาเรื่องวันเวลาทํางานนี้ คือตอนที่ 4 ซึ่งบอกชื่อเรื่อง
ไววา “วันทํางาน เวลาทํางานปกติ การทํางานลวงเวลา การเขาทํางานและการ
หยุดงาน” ตอแตนั้นไดแบงหัวขอไว ดังตอไปนี้คือ
ขอ 15 (ขอ 1 ถึงขอ 14 อยูในตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 3 ซึ่งเปนเรื่องอื่นๆ) วัน
และเวลาทํางานปกติ แบงเปน
15.1 งานกลางวัน
15.2 งานกะ(การผลัดกันเขาเวรทํางาน)
15.3 งานพิเศษ
ขอ 16 การเขาทํางาน แบงเปน
16.1 การลงเวลาทํางาน
16.2 การมาสาย
16.3 การจัดกะ
ขอ 17 วันหยุดงาน แบงเปน
17.1 วันหยุดประจําสัปดาห
17.2 วันหยุดตามประเพณี
17.3 วันหยุดพักผอนประจําป
ขอ 18 การทํางานในวันหยุดและการทํางานลวงเวลา แบงเปน
18.1 ผูมีสิทธิไดคาทํางานในวันหยุด
18.2 คาทํางานในวันหยุด
ขอ 19 การทํางานลวงเวลา แบงเปน
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19.1 ผูมีสิทธิไดรับคาลวงเวลา
19.2 คาลวงเวลาในวันทํางานปกติ
19.3 คาลวงเวลาในวันหยุดประจําสัปดาห
และวันหยุดตาม
ประเพณี
19.4 การคํานวณคาจางตอชั่วโมง
เมื่อพิจารณาถึงชื่อเรื่องตามหัวขอตางๆ ขางตนนี้ โดยมิพักตองบรรยาย
รายละเอียดก็เห็นไดวา คําวา “ปกติ” นั้น ขอบังคับนี้ใชแกวันและเวลาทํางานเทา
นั้น หาไดครอบคลุมไปถึงภาวะหรือเหตุการณซึ่งไมปกติซึ่งอยูนอกเหนือการ
ควบคุมรับผิดชอบของจําเลย เชน ภาวะทางเศรษฐกิจซบเซา ยางที่จําเลยผลิตได
ขายไมออกมีคางอยูในสตอคมากดังจําเลยอุทธรณไม และสิ่งที่อยูนอกเหนือปกติ
ก็ไดแกการทํางานในวันหยุดกับการทํางานลวงเวลาเทานั้น
เมื่อกําหนดวันทํางานเปนสภาพการจางและจําเลยก็ยอมรับวาจําเลยผูเปน
นายจางมีหนาที่ตองจัดใหลูกจางไดทํางานตามวันที่กําหนดไวในขอบังคับเกี่ยว
กับการทํางาน ดังนั้น การที่จําเลยสั่งใหหยุดการผลิตโดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลง
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง แมจะเปนการหยุดการผลิตเพียงบางวันและไมแน
นอนแตทําใหลูกจางขาดผลประโยชนคือคาจางไป ก็ตองถือวาจําเลยกระทําไป
โดยไมมีสิทธิที่จะทําไดตามกฎหมาย
โจทกเปนลูกจางของจําเลยในประเภทที่ไดรับคาจางเปนรายชั่วโมง มิใช
วาไดรับคาจางเปนเงินเดือน ในวันใดที่จําเลยใหหยุดการผลิต ถาลูกจางคนใดยัง
มีวันหยุดพักรอนเหลืออยู จําเลยก็ยอมใหลูกจางคนนั้นนําสิทธิหยุดพักรอนมาใช
ในวันที่จําเลยใหหยุดการผลิตนั้น และจําเลยยอมจายคาจางให แตถาไมมีวันหยุด
พักรอนเหลืออยูก็ไมจายคาจางใหดังนั้น การที่จําเลยสั่งงดการผลิตแมจะเปนบาง
ครั้งบางคราวก็ยอมมีผลกระทบกระเทือนถึงผลประโยชนของลูกจาง และเปน
การขัดตอขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ซึ่งถือวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จาง ถึงแมวาการที่จําเลยสั่งงดการผลิตในบางวันนี้เนื่องแตภาวะเศรษฐกิจซบเซา
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สินคาที่ผลิตไดขายไมออกและจําเลยพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะเลิกจางคนงานเสีย
บาง แตเมื่อขอบังคับมิไดใหอํานาจแกจําเลยที่จะสั่งหยุดการผลิตเปนครั้งคราวได
เมื่อมีเหตุจําเปนเชนนี้เกิดขึ้น จําเลยชอบที่จะดําเนินการตามกฎหมายในการแกไข
เพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางคือขอบังคับนั้นใหจําเลยมีอํานาจสั่งหยุด
การผลิตเสียกอน การสั่งหยุดการผลิตโดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานจึงจะเปนการชอบ
การที่จําเลยอางวาการหยุดการผลิตชั่วครั้งชั่วคราวที่จําเลยไดกระทําไป
ตามความตกลงระหวางนายจางและลูกจาง เพราะไดปรึกษาหารือกับประธาน
สหภาพแรงงานฯ และคณะกรรมการลูกจางแลวนั้น ปรากฏวาเปนรายงานของ
การประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2523 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2523 และวันที่ 1
เมษายน 2523 ตามลําดับ แตการหยุดการผลิตที่กลาวถึงในการประชุม 3 ครั้งนั้น
เปนการหยุดการผลิตซึ่งจําเลยกระทําไปเดือนกุมภาพันธ และเดือนเมษายน 2523
กอนการหยุดการผลิตในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2523 ที่โจทกฟอง
และตามรายงานการประชุมเหลานั้นก็ปรากฏแตวา ฝายจําเลยชี้แจงใหฝายลูกจาง
ทราบวามีเหตุจําเปนอยางใดจําเลยจึงจะตองใหหยุดการผลิตในบางวัน และจําเลย
วางแนวปฏิบัติสําหรับวันหยุดการผลิตนั้นอยางไรบาง เชน ใหวันหยุดการผลิต
นั้นเปนวันหยุดพักรอนสําหรับลูกจางที่ยังมีวันพักรอนอยู เปนตน ฝายลูกจางก็
ไดแตซักถามรายละเอียดและรับทราบไวเทานั้น แมตามรายงานการประชุมจะมี
ขอความตอนหนึ่งวา “อนึ่ง มาตรการดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะถือปฏิบัติใน
กรณีที่มีการหยุดอีกในเดือนตอๆ ไป และปฏิบัติจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
สําหรับเดือนไหนที่มีการหยุดผลิต บริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาในตอนตน
เดือนของทุก ๆ เดือน” แตไมปรากฏขอความใดที่แสดงวาผูแทนของฝายลูกจาง
ตกลงยินยอมใหจําเลยสั่งหยุดการผลิตในวันใดก็ไดในเดือนตอมาโดยไมตองขอ
ใหฝายลูกจางเห็นชอบดวยเสียกอนเปนคราว ๆ ไป จึงไมอาจถือเอารายงานการ
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ประชุ ม เป น หลั ก ฐานว า ที่ จําเลยหยุ ด การผลิ ต บางวั น ในเดื อ นมิ ถุ น ายนและ
สิงหาคม 2523 นั้น เปนไปตามที่ฝายนายจางกับลูกจางตกลงกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 370/2524
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง (ฉบับที่ 2) หมวดที่ 3 วาดวยวัน และเวลา
ทํางานปกติ ขอ 3 กําหนดวา “บริษัทจัดใหมีวันเวลาทํางานและวันหยุดดังราย
ละเอียดที่ระบุขางลางนี้ แตกรณีที่บริษัทจะตองจัดวันเวลาทํางานและวันหยุดให
เหมาะสมกับสภาพการบริหารงานและการผลิต บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
แกไขไดโดยประกาศใหทราบเปนการลวงหนา” ขอ 3.1 “กําหนดวันและเวลา
ทํางานปกติวา ถือวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 08.00 – 17.00 น. วันเสาร เวลา
08.00 – 12.00 น. โดยสําหรับวันจันทรถึงวันศุกรใหมีเวลาพักระหวางเวลา
12.00 – 13.00 น. วันหยุดประจําสัปดาหคือวันอาทิตย” และขอ 3.2 “กําหนดวา
สําหรับพนักงานที่ทํางานในโรงแรมและหนวยงานที่เกี่ยวของของจําเลยใหเขา
ทํางานเปนกะ คือ กะเชา กะบาย และกะดึก โดยกําหนดเวลาของแตละกะไว
ดวย ดังนี้ เห็นวา คําวา “ปกติ” ในขอ 3.1 ใชแกวันและเวลาทํางาน สิ่งที่นอก
เหนือปกติในที่นี้ไดแกการทํางานในวันหยุดและการทํางานลวงเวลาหาไดมีความ
หมายครอบคลุมไปถึงภาวะหรือเหตุการณเชนความตองการของสินคาที่จําเลย
ผลิตในตลาดนอยลงดวยไม สวนสิทธิของจําเลยตามความในขอ 3 ที่มีอํานาจ
เปลี่ยนแปลงแกไขวันเวลาทํางานและวันหยุดไดนั้น ไดแก กรณีที่จําเลยจะตองจัด
วันเวลาทํางานและวันหยุดเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการบริหารงานและการผลิต
เทานั้น มิไดใหอํานาจแกจําเลยที่จะลดวันทํางานลง จนเปนผลทําใหลดคาจาง
ของลูกจางลงไปดวย ฉะนั้นจําเลยจึงไมมีสิทธิประกาศลดวันทํางานลงโดยอาศัย
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง จําเลยจึงตองจายคาเสียหายแกโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 416/2524
ลูกจางเรียกรองใหโจทกผูเปนนายจางจายคาครองชีพ เปนการเรียกรอง
เกี่ยวกับสภาพการจาง เมื่อพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไมสามารถไกล
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เกลี่ยได ยอมกลายเปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดตาม พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ พ.ศ.2518 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธจําเลยมีอํานาจชี้ขาดขอพิพาท
นี้ได ทั้งการชี้ขาดใหโจทกจายคาครองชีพ ก็โดยอาศัยพยานหลักฐานและพฤติ
การณแวดลอมโดยชอบ ไมปรากฏวากระทําไปโดยไมสุจริตประการใด คําชี้ขาด
ของจําเลยจึงเปนที่สุด และโจทกตองปฏิบัติตาม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 475/2524
นายจางจะจายโบนัสและเงินบําเหน็จใหแกลูกจางหรือไม และถาจายจะ
จายดวยวิธีการและหลักเกณฑอยางใด ก็ตองแลวแตนายจางจะกําหนดหรือสัญญา
ระหวางนายจางกับลูกจาง หรือตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางแลวแตกรณี
เพราะไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 579/2524
นายจางขออนุญาตเลิกจางกรรมการลูกจางอางวา แจกจายใบปลิว ปลุก
ปน ยั่วยุลูกจางอื่นใหเกิดความเขาใจผิด แตปรากฏวา ใบปลิวดังกลาวเปนของ
สหภาพแรงงาน และขอความก็มิไดผิดระเบียบขอบังคับที่นายจางอางแตประการ
ใด ศาลไมอนุญาตใหเลิกจางกรรมการลูกจางนั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 585 - 586/2524
คําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 124/2501 ขอ 37 ซึ่งเปนขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง ระบุเกี่ยวกับสิทธิของพนักงานประจําที่มีสิทธิไดรับทั้งเงินชดเชย
ตามกฎหมายแรงงานและเงินบําเหน็จ โดยกําหนดวาถาเงินบําเหน็จมากกวาเงิน
ชดเชยใหตัดเงินบําเหน็จออกเทากับจํานวนเงินชดเชย ถาเงินบําเหน็จนอยกวาเงิน
ชดเชยก็ใหไดรับเงินชดเชยอยางเดียว เมื่อโจทกไดรับเงินบําเหน็จซึ่งสูงกวาคา
ชดเชย เงินที่โจทกรับไปจึงมีทั้งคาชดเชยตามกฎหมายและเงินบําเหน็จสวนที่เกิน
กวาคาชดเชยรวมอยูดวย โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับคาชดเชยซ้ําอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 638/2524
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บันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางลูกจางกับนายจางในการ
ปรับคาจางจากลูกจางรายวันเปนรายเดือน มีวา “ลูกจางรายวันที่ไดรับคาจางตั้งแต
วันละ 47 บาทขึ้นไป ทั้งนี้หากตอไปมีการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําใหมเปนวันละ
เกิน 35 บาทแลว การพิจารณาปรับคาจางเปนรายเดือนแกลูกจางรายวันจะถือเอา
อัตราคาจางขั้นต่ําที่สุดที่บริษัทปรับใหแกลูกจางเนื่องจากการปรับอัตราคาจางขั้น
ต่ําใหมรวมกับอัตราเดิมเปนเกณฑการพิจารณา” เห็นวาตามบันทึกขอตกลงเกี่ยว
กับสภาพการจางไดตั้งกําหนดอัตราคาจางวันละ 47 บาท เปนเกณฑการพิจารณา
สวนเงื่อนไขของขอตกลงที่วางไววา “หากตอไปมีการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําใหม
เปนวันละเกินกวา 35 บาทแลว การพิจารณาปรับคาจางเปนรายเดือนแกลูกจาง
รายวัน จะถือเอาอัตราคาจางขั้นต่ําที่สุดที่บริษัทปรับใหแกลูกจางเนื่องจากการ
ปรับอัตราคาจางขั้นต่ําใหมรวมกับอัตราเดิมเปนเกณฑการพิจารณา…….นั้น เปน
ความที่ขยายหลักเกณฑของขอตกลงนี้เพื่อใหมีอัตราคาจางที่อาศัยเปนเกณฑการ
พิจารณาปรับคาจางรายวันเปนรายเดือนใหสูงขึ้นไปตามการปรับคาจางขั้นต่ําของ
ทางการ ฉะนั้นคําวา “อัตราเดิม” จึงตองหมายถึงอัตราคาจางวันละ 47 บาทที่
กําหนดไวในตอนตนนั้นเอง ไมใชอัตราคาจางที่ลูกจางแตละคนไดรับอยูในขณะ
ทําขอตกลง เพราะคาจางที่ลูกจางแตละคนไดรับไมไดถูกนํามาระบุไวในบันทึก
ขอตกลงอันจะสอใหเห็นวาเปน “อัตราเดิม” ที่เงื่อนไขตอนทายอางอิงถึง ฉะนั้น
เมื่อมีการปรับคาจางใหม จึงตองนําคาจางขั้นต่ําที่สุดที่ปรับใหมารวมกับอัตราคา
จาง 47 บาท และกลายเปนอัตราเดิมตามขอตกลงนี้ตอไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 685 - 687/2524
การที่จําเลยมีการประกาศฝายเดียววา การจายเงินสงเคราะหตามขอบังคับ
และระเบียบตางๆ เปนการจายเงินเพิ่มขึ้นยิ่งกวากฎหมายแรงงานกําหนด เปน
การจายโดยมีเจตนาจายแทนคาชดเชย ซึ่งจําเลยไมตองจายเงินใดๆ แกโจทกอีก
นั้น ถือไมไดวาประกาศดังกลาวเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง จึงไมผูกพัน
โจทกที่จะทําใหจําเลยไมตองจายคาชดเชยแตอยางใด
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 773/2524
จําเลยที่ 2 ทําขอตกลงกับโจทกจะปรับปรุงโบนัสและสวัสดิการแกลูกจาง
ตามบันทึกขอตกลงดังกลาวจึงมีเฉพาะจําเลยที่ 2 เทานั้นเปนคูสัญญากับโจทก
จําเลยที่ 1 ถึงแมจะรับโอนกิจการบางแผนกพรอมลูกจางของจําเลยที่ 2 มาเปน
ของจําเลยที่ 1 แตจําเลยที่ 1 เปนนิติบุคคลตามกฎหมายตางหากจากจําเลยที่ 2 มิได
เกีย่ วของผูกพันตามบันทึกขอตกลงดังกลาว โจทกจงึ ไมมอี าํ นาจฟองในฐานะคูส ญั ญา
แมคําขอทายฟองโจทกจะขอใหจําเลยที่ 1 จายเงินโบนัสแกลูกจางของ
จําเลยที่ 1 ทั้งหมด ซึ่งมีประมาณ 60 คน แตขอเท็จจริงไดความวาลูกจางจํานวน
มากมิไดมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกับจําเลยที่ 1 ไววา จําเลยที่ 1 ตกลงจะ
จายเงินโบนัสเทากับลูกจางของจําเลยที่ 2โจทกจึงไมมีสิทธิฟองบังคับ สวนลูก
จางผูเปนสมาชิกของโจทกที่จําเลยที่ 1 ไดรับโอนมาและทําสัญญารับโอนกันนั้น
โจทกมิไดตั้งรูปฟองโดยอาศัยสัญญาดังกลาวอันเปนหลักแหงขอหา จึงไมจําตอง
วินิจฉัยวาโจทกมีอํานาจฟองในฐานะเปนสหภาพแรงงานตามพ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 หรือไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 938/2524
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีคําสั่งใหนายจางจายคาเสียหายใหแกลูก
จ า งได โ ดยมี อํานาจกําหนดได ต ามที่ เ ห็ น สมควรตามพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงาน
สัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 41(4) ไมตองอาศัยเทียบเคียงกับประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน เกี่ยวกับการกําหนดคาชดเชย เพราะไมใช
เป น กรณี ไ ม มี บ ทกฎหมายที่ จ ะยกมาปรั บ คดี ต ามประมวลกฎหมายแพ ง และ
พาณิชย มาตรา 4
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1116/2524
นายจางประกาศใหลูกจางทราบวา การจายเงินสงเคราะหนั้นจายเพิ่มขึ้น
ยิ่งกวาที่กฎหมายแรงงานกําหนด และจายโดยมีเจตนาจายตามคาชดเชย โดยนาย
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จางออกประกาศฝายเดียวภายหลังที่โจทกออกจากงานแลว เชนนี้ไมถือเปนขอ
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1366/2524
ลูกจางเปนกรรมการสหภาพแรงงานเกี่ยวของกับขอเรียกรองที่ยื่นตอนาย
จาง ในระหวางขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใชบังคับ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 123 หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจาง เชนนี้ เวนแตจะเขาขอยก
เวน แมแตจะยุบงานเพื่อตัดรายจายก็ตองมีความจําเปนเพียงพอ กรณีมีพฤติการณ
นาสงสัยวาลูกจางมีอิทธิพลเหนือคนงาน นายจางจึงอาจคิดกําจัดเสีย แปลไดใน
ตั ว ว า นายจ า งเลิ ก จ า งโดยไม สุ จ ริ ต จึ ง ไม เ ป น ป ญ หาต อ งวิ นิ จ ฉั ย ข อ ที่ น ายจ า ง
ประสบภาวะขาดทุน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1391/2524
คําชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธวา “ใหจําเลยรับโจทกกลับเขา
ทํางานหรือมิฉะนั้นใหใชคาเสียหายใหโจทก”ไมแสดงความหมายวาจําเลยปฏิบัติ
ในทางรับโจทกกลับเขาทํางานไมไดจึงใหใชคาเสียหาย แตหมายความวาจําเลย
จะปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งก็ได และหมายความวาจําเลย(นายจาง) มีสิทธิเลือกวา
จะปฏิบัติตามคําสั่งอยางใด คําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่ใหจําเลยใชคา
เสียหายไมขัดกับพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ทําไดตามมาตรา 125 ปญหา
ขอนีเ้ กีย่ วดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน แมไมไดยกขึน้ อางในศาลแรงงาน
กลาง โจทกกย็ กขึน้ อุทธรณไดตามประมวลกฏหมายวิธพี จิ ารณาความแพง มาตรา 225
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1459/2524
นายจางยื่นคํารองขออนุญาตเลิกจางกรรมการลูกจางอางวา ไมพอใจผล
การทดลองงานและเห็นวาคุณสมบัติไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ที่จะจาง แต
ในทางพิจารณากลับนําสืบวาขาดทุน ตองลดการผลิตและจํานวนคนงานลง จึง
ไมมีเหตุผลที่ศาลจะอนุญาตใหเลิกจางได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1538/2524
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ในกรณีที่มีการเลิกจางโดยการกระทําอันไมเปนธรรมนั้น นอกจากคาชด
เชยที่นายจางจะตองจายใหแกลูกจาง โดยลูกจางไมไดกระทําความผิดตามขอ 47
แลว ลูกจางมีสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายไดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ 76 และคณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีอํานาจ
ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 41 (4) ที่จะกําหนดคาเสียหายให
แกลูกจางในกรณีนายจางกระทําการอันไมเปนธรรมเปนอีกสวนหนึ่ง นอกเหนือ
จากคาชดเชยที่นายจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายอยูแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1540/2524
ลูกจางซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจในการจาง การลดคาจาง การเลิก
จาง การใหบําเหน็จ หรือการลงโทษ จะเปนสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจาง
อื่นจัดตั้งหรือเปนสมาชิกอยูไมได โจทกเปนเจาหนาที่เทียบเทาหัวหนาหนวยมี
อํานาจตักเตือนดวยวาจา ทําหนังสือตําหนิโทษผูอยูใตบังคับบัญชา ซึ่งเปนโทษ
สถานเบาตามขอบังคับ โจทกจึงเปนลูกจางซึ่งเปนผูบังคับบัญชามีอํานาจในการ
ลงโทษตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 95 วรรคสอง ตองหามมิ
ใหเปนสมาชิกสหภาพแรงงานที่ลูกจางอื่นจัดตั้งขึ้น จึงเปนการขาดคุณสมบัติใน
การเปนกรรมการสหภาพแรงงาน จําเลยจึงชอบที่จะไมรับจดทะเบียนใหโจทก
เปนกรรมการได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1573/2524
กรรมการลูกจางขัดคําสั่งผูบังคับบัญชา ลูกจางเคยทําผิดฐานขัดคําสั่งมา
แลว และไดถูกตักเตือนเปนหนังสือ ถูกลงโทษพักงานและละทิ้งหนาที่ นายจาง
รองตอศาลแรงงานขอเลิกจางได ลูกจางไมไดรับความคุมครองตามพ.ร.บ.แรง
งานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 123
คําสั่งศาลแรงงานกลางที่สั่งอนุญาตใหเลิกจางไดไมตองจายคาชดเชยทั้งที่
ไมมีคําขอในสวนนี้มาดวย ไมชอบตามมาตรา 52 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและ
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วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 และเปนปญหาขอกฎหมายที่เกี่ยวกับความ
สงบเรียบรอยของประชาชน ซึ่งแมจะมิไดอุทธรณ ศาลฎีกาก็มีอํานาจหยิบยกขึ้น
มาวินิจฉัยไดตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 142(5)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2113/2524
โจทกจําเลยบันทึกขอตกลงมีใจความตอนหนึ่งวา ตามที่พนักงานขอให
ปรับเงินเดือนขึ้นอีก 20 % นั้น เรื่องนี้รัฐบาลกําลังพิจารณาใหแกขาราชการอยู
และในการนี้ก็จะพิจารณาปรับปรุงใหรัฐวิสาหกิจเชนเดียวกัน ซึ่งรวมทั้งบริษัท
วิทยุการบินดวย และจะมีผลใชบังคับในระยะเวลาพรอมกัน ขอตกลงจึงมีความ
หมายเพียงวา ขอที่พนักงานบริษัทจําเลยขอใหปรับเงินเดือนขึ้นอีก 20% นั้น ฝาย
จําเลยแจงแกฝายโจทกวารัฐบาลกําลังจะพิจารณาปรับปรุงเงินเดือนใหพนักงาน
ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทจําเลยอยูดวยแลว และการปรับ
ปรุงนั้นจะใหมีผลใชบังคับพรอมกันเทานั้น แตรัฐบาลจะปรับปรุงใหเพียงใดนั้น
ไมมีการระบุไวใหแนชัดเพราะเปนเรื่องของรัฐบาลที่จะพิจารณา จะถือวาจําเลย
ไดตกลงรับเปนขอผูกพันวาเมื่อรัฐบาลปรับปรุงเงินเดือนใหขาราชการแลว จะ
ปรับปรุงเงินเดือนใหพนักงานขึ้นจากเดิม 20 % หาไดไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2234/2524
โจทก ฟ อ งกล า วหาว า จําเลยกระทําการฝ า ฝ น พระราชบั ญ ญั ติ แ รงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121(1) ซึ่งมาตรา 124 บัญญัติไวใหผูเสียหายตองยื่น
คํารองตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ และตองยื่นภายใน 60 วันนับแตวันที่มี
การฝาฝน เมื่อโจทกไมปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว จึงไม
อาจฟองจําเลยตอศาลแรงงานกลางในกรณีนี้ตอไปไดตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรง
งานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8 วรรคทาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2425/2524
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โจทกไดยื่นคํารองกลาวหาจําเลยตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ เมื่อ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธไดวินิจฉัยชี้ขาด และออกคําสั่งตามมาตรา 125
ประกอบดวยมาตรา41(4) แหง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 แลว กฎหมาย
มิไดบัญญัติวาใหคําวินิจฉัยนั้นเปนที่สุดหรือใหอุทธรณตอผูใดอีกดังนั้นแมโจทก
จะมิไดอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ตาม พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8 (4) แตกลับมาฟอง
จําเลยเปนคดีนี้ จะถือวาโจทกดําเนินคดีโดยไมชอบดวยวิธีพิจารณาไมได เพราะ
แปลไดวาโจทกฟองตามมาตรา 8 (2) โดยไดปฏิบัติตามเงื่อนไขในวรรคทายแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2646/2524
คําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเรื่องการกระทําอันไมเปนธรรม
ซึ่งวินิจฉัยชี้ขาดตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 41 (6) ประกอบ
ดวยมาตรา 125 นั้น ไมมีบทบัญญัติใหเปนที่สุด เมื่อโจทกเห็นวาคําสั่งไมถูกตอง
อยางไร และเปนการโตแยงสิทธิโจทก โจทกมีอํานาจฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งดัง
กล า วได ห าจําต อ งเป น เรื่ อ งคณะกรรมการแรงงานสั ม พั น ธ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ผิ ด
กฎหมายไม
หมายเหตุ
คําพิพากษาฎีกาที่ 2646/2524 นี้ ไดวินิจฉัยในแนวเดียวกับคําพิพากษา
ฎีกาที่ 3084-3086/2524
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2675/2524
เลิ ก จ า งลู ก จา งตามที่ศาลแรงงานอนุญาตไม เ ป น การกระทําอั นไม เปน
ธรรม และลูกจางที่ถูกเลิกจางไมอาจยื่นคํารองกลาวหานายจางตอคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธตามมาตรา 124 ได
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ไมมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่นายจาง
เลิกจางกรรมการลูกจางโดยไดรับอนุญาตจากศาลแรงงานตาม พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ มาตรา 52 วาเปนการกระทําอันไมเปนธรรมหรือไม
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2800 - 2801/2524
การที่ลูกจางขมขูนายจาง ถือวามีเหตุอันสมควรที่นายจางจะเลิกจางลูกจาง
ได มิใชเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาเสียหาย
การที่นายจางเลิกจางลูกจางโดยไมเปนธรรม ทําใหลูกจางเสียหาย นายจาง
ตองรับผิดในคาเสียหายของลูกจางในระหวางที่นายจางเลิกจาง ศาลมีอํานาจให
นายจางจายคาเสียหายในระหวางเลิกจาง ในเมื่อศาลไดสั่งใหนายจางรับลูกจาง
ทําเขางานตอไปแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2895/2524
คาครองชีพที่จายใหตามภาวะคาครองชีพที่สูงขึ้น เปนคาจาง
เงินประเภทใดจะเปนคาจางหรือไม ตองเปนไปตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ 2 แมนายจางจะมีระเบียบซึ่งเปนขอ
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไมใหถือวาคาครองชีพเปนคาจาง ระเบียบดังกลาวก็
ไมมีผลบังคับ
เมื่อคาครองชีพเปนคาจาง ก็ตองนําไปเปนเกณฑในการคํานวณคาชดเชย
และสินจางแทนการบอกเลิกจางลวงหนา คําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่
ไมใหนําคาครองชีพไปคํานวณในการคิดคาจาง คาลวงเวลา คาชดเชย หรือเงิน
ทดแทนใดๆ ไมมีผลบังคับ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2996/2524
จําเลยสั่งโยกยายโจทกตามอํานาจของจําเลยในฐานะนายจางตามขอตกลง
ในสัญญาระเบียบขอบังคับการทํางาน และชอบดวยกฎหมาย ซึ่งโจทกสามารถ
ปฏิบัติไดแตโจทกก็พยายามฝาฝนคําสั่งนั้น แมจําเลยไดใหโอกาสแกโจทกโดย
ตักเตือนดวยลายลักษณอักษรกอน โจทกก็มิไดปฏิบัติตาม การที่จําเลยเลิกจาง
โจทกดวยเหตุดังกลาว จึงถือไมไดวาเปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรม อันจะตอง
ชดใชคาเสียหายใหแกโจทกตามฟอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3022 - 3053/2524
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กฎขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานและขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางของ
จําเลย นายจางไดแยกคาชดเชยการเลิกจางกับเงินบําเหน็จไวคนละอยาง การ
จายคาชดเชยไดระบุไวทํานองเดียวกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุม
ครองแรงงาน พนักงานที่ทํางานมาไมครบ 10 ป และพนักงานที่ปลดเกษียณอายุ
จําเลยจะจ า ยค า ชดเชยให ต อ เมื่ อ ค า ชดเชยนั้ น มี จํานวนมากกว า เงิ น บําเหน็ จ
พนักงานที่ทํางานมาครบ 10 ปขึ้นไปจึงจะไดทั้งคาชดเชยและเงินบําเหน็จ จําเลย
เลิกจางโจทกเพราะเหตุเกษียณอายุ โจทกมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จหรือคาชดเชย
เพียงอยางเดียวแลวแตจํานวนใดมากกวา จําเลยไดจายเงินบําเหน็จซึ่งเปนสวนที่
มากกวาใหโจทกเพียงอยางเดียว เงินบําเหน็จดังกลาวเปนเงินประเภทอื่นมิใช
คาชดเชย โจทกยังมิไดรับคาชดเชย จําเลยจึงตองจายคาชดเชยแกโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3084 - 3086/2524
คําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเกี่ยวกับการกระทําอันไมเปน
ธรรม ซึ่งวินิจฉัยชี้ขาดตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 121, 122,
123 และการใชอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ มาตรา 41 มิได
มีบทบัญญัติใหเปนที่สุด หากโตแยงสิทธิของโจทก โจทกยอมมีอํานาจฟองศาล
ขอใหเพิกถอนคําสั่งได และหากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธใชอํานาจหนาที่
ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ศาลยอมมีอํานาจที่จะแกไขใหถูกตองและเหมาะสมได
แมศาลจะเห็นวาการเลิกจางนั้นเปนการกระทําอันไมเปนธรรมตามคําสั่ง
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธก็ตาม ศาลก็มีอํานาจที่จะกําหนดใหนายจาง
จายคาเสียหายแทนการรับลูกจางกลับเขาทํางานแทนได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3158/2524
ระเบียบและวิธีปฏิบัติซึ่งเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ซึ่งลูกจางไม
ยอมรับและจําเลยไมนําสืบถึง จึงฟงไมไดวาวิธีปฏิบัติดังกลาวเปนขอตกลงเกี่ยว
กับสภาพการจาง ทั้งระเบียบใหถือปฏิบัติก็เปนระเบียบออกมาภายหลัง จะนํามา
ใชแกกรณีของลูกจางที่เกิดขึ้นกอนหาไดไม
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3203/2524
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 หมวดที่ 9 วาดวยการกระทําอันไมเปน
ธรรมมุงคุมกันมิใหนายจางกลั่นแกลงลูกจางโดยการเลิกจาง เมื่อปรากฏวาจําเลย
ที่ 12 เลิกจางโจทกเพราะเหตุประสบภาวะการขาดทุน ไมสามารถดําเนินกิจการ
ในแผนกที่โจทกทํางานอยูตอไปได และเปนการเลิกจางทั้งแผนกซึ่งมีพนักงาน
19 คน มิไดเจาะจงเลิกจางเฉพาะโจทกทั้งสาม และไดจายคาชดเชยใหโจทกทุก
คนรับไปแลว จึงถือไมไดวาเปนการกระทําอันไมเปนธรรมตอโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3322/2524
โรงงานกระดาษบางปะอินเปนสถานประกอบกิจการเดียว มีลูกจาง 574
คน มีสหภาพแรงงาน 2 สหภาพ
ซึ่งตางแจงการแตงตั้งคณะกรรมการลูก
จางสหภาพละ 11 คน รวม 22 คน เกินกวาจํานวนที่กฎหมายกําหนดตาม พ.ร.บ.
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 46 (4) กรมโรงงานอุตสาหกรรมกับพวก
จําเลยจึงชอบที่จะปฏิเสธไมรับรองคณะกรรมการลูกจาง
และไมจัดใหมีการ
ประชุมหารือกับคณะกรรมการลูกจางเสียได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3424/2524
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางโจทกจําเลยมีความวา “นายจางตก
ลงขึ้นคาจางใหแกลูกจางประจําที่ทํางานครบ 180 วันทุกคนวันละ 4 บาท โดยเริ่ม
ตั้งแตวันที่ 21 กันยายน 2518 ฝายลูกจางจะไมเรียกรองขึ้นคาจางอีกจนถึง
กําหนดการพิจารณาขึ้นคาจางประจําป” ดังนี้ หมายความวา ลูกจางที่ทํางานมา
ครบ 180 วันในวันทําขอตกลงคือวันที่ 20 กันยายน 2518 จะไดขึ้นคาจางวันละ 4
บาท โดยเริ่มขึ้นคาจางใหในวันที่ 21 กันยายน 2518 เทานั้น ไมมีขอความตอน
ใดมีความหมายวา นายจางจะตองขึ้นคาจางใหลูกจางอีกตอไปทุกป เมื่อปรากฏ
วาจําเลยไดปฏิบัติตามขอตกลงโดยขึ้นคาจางใหลูกจางใน พ.ศ. 2518 แลว กรณี
จึงไมมีเหตุที่โจทกจะเรียกรองใหจําเลยขึ้นคาจางอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3539/2524
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ข อ บั ง คั บ องค ก ารรั บ ส ง สิ น ค า และพั ส ดุ ภั ณ ฑ ว า ด ว ยการสงเคราะห
พนักงาน พ.ศ.2519 ซึ่งเปนขอบังคับเกี่ยวกับการสงเคราะหพนักงานของจําเลย
ถือไดวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ซึ่งมีลักษณะเปนสัญญาอยางหนึ่ง
ระหวางนายจางกับลูกจาง และมีผลใชบังคับระหวางนายจางกับลูกจางโดยไมจํา
ตองอาศัยเงื่อนไขใด ลูกจางจะมีสิทธิเมื่อถูกเลิกจางอยางใดยอมเปนไปตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับดังกลาว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3676/2524
สิทธิของพนักงานเกี่ยวกับสวนลดคาไฟฟามีทั้งที่เกิดขึ้นจากการเรียกรอง
การรองเรียน หรือความดําริของนายจางเอง เมื่อไมปรากฏในขอตกลงวา เมื่อ
นายจ า งปรั บ ปรุ ง อั ต ราค า ไฟฟ า เพิ่ ม ขึ้ น จะต อ งปรั บ ปรุ ง ส ว นลดไฟฟ า ให แ ก
พนักงานดวยทุกครั้ง พนักงานจะมาฟองใหนายจางปรับปรุงสวนลดคาไฟฟาเปน
เงินใหสอดคลองกับอัตราคาไฟฟาไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3769/2524
เงินที่โจทกมีสิทธิไดรับเมื่อถูกเลิกจาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การคุมครองแรงงาน และตาม ป.พ.พ.มาตรา 582 เปนคนละสวนกับคาเสีย
หายตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 41 (4) แมโจทกจะไดรับเงิน
ตามประกาศและกฎหมายดังกลาวไปแลวก็ไมตัดสิทธิโจทกที่จะฟองเรียกเงินตาม
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 41 (1) อีก ฟองโจทกไมเปนฟองซ้ํา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3770 - 3771/2524
แมจําเลยจะปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ โดยรับ
โจทกกลับเขาทํางานในตําแหนงและอัตราเงินเดือนไมต่ํากวาเดิมและนับอายุการ
ทํางานติดตอกันแลวก็ตาม หากจําเลยยังคางชําระคาจางโจทกระหวางจางอยูอีก
โจทกยอ มฟองจําเลยใหชาํ ระคาจางทีค่ า งชําระได กรณีไมเปนการใชสทิ ธิโดยไมสจุ ริต
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เมื่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธวินิจฉัยวา จําเลยเลิกจางโจทกโดยไม
เปนธรรมโจทกมีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายจากจําเลยไดโดยไมตองยอนไปรอง
เรียนตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3861/2524
ในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางยังมีผลใชบังคับอยู บริษัทผู
รองประสบปญหาขาดทุนจนตองลดการผลิตลงแตก็ไมถึงกับยุบหนวยงานเสียทั้ง
หนวย หรือเลิกกิจการไป การที่บริษัทผูรองแกไขปญหาดังกลาวโดยเลิกจางลูก
จางที่เปนกรรมการลูกจาง อนุกรรมการและกรรมการสหภาพแรงงานบางคนใน
หนวยงาน โดยถือหลักเพียงวา ผูเขามาทีหลังตองออกกอนมาใชกับผูคัดคานทั้ง
สามนั้น ยังไมเปนเหตุอันเพียงพอและสมควร
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3929 - 3936/2524
แม เ งิ น กองทุ น สงเคราะห แ ละเงิน บํานาญตามข อ บั งคั บ วาด วยกองทุ น
สงเคราะหพนักงานและคนงานของการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ.2497 จะเปน
เงินที่จายใหแกลูกจางเมื่อพนจากตําแหนง หรือเลิกจางเชนเดียวกับคาชดเชยและ
เปนคุณยิ่งกวาคาชดเชยก็ตาม ก็เปนเงินคนละประเภทกับคาชดเชยตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน และแมจําเลยจะประกาศวา “การ
จายเงินดังกลาวเปนการจายคาชดเชยตามกฎหมายอยูแลว” ก็เปนเพียงคําชี้แจง
แสดงความเห็นของจําเลย หาไดมีลักษณะเปนขอตกลงระหวางจําเลยกับลูกจาง
หรือพนักงานไมประกาศดังกลาวก็มิใชขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเงินบํานาญ
และเงินกองทุนสงเคราะหจึงมิใชคาชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3996/2524
การนัดหยุดงานเปนมาตรการที่ลูกจางกระทําเพื่อบีบบังคับใหนายจางตอง
ยอมตามขอเรียกรองของฝายลูกจาง กอใหเกิดความเสียหายแกกิจการของนายจาง
นายจางไมไดรับประโยชนจากแรงงานของลูกจาง การจางแรงงานเปนสัญญา
ตางตอบแทนโดยลูกจางมีหนาที่ตองทํางานใหแกนายจางและนายจางมีหนาที่
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ตองจายคาจางใหแกลูกจาง การที่ลูกจางนัดหยุดงานยอมจะตองเล็งเห็นความ
เสียหายอันจะเกิดแกนายจาง และลูกจางก็ตองยอมรับผลแหงการที่ไมไดทํางาน
แกนายจางดวย ดังนั้น เมื่อทั้งลูกจางซึ่งนัดหยุดงาน และนายจางก็ปดงานเปน
การโตตอบกันโดยสมัครใจและถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
แลว จึงเรียกรองสิทธิอันจะพึงเกิดจากการจางแรงงานหาไดไม ลูกจางจึงไมมี
สิทธิไดรับคาจางระหวางนัดหยุดงาน
***************

