คําพิพากษาฎีกาป 2527

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 122/2527
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจางซึ่งเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง และเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง ไมมีขอตกลงเรื่องตัดคาจางในกรณี
ลูกจางขาดงาน มีแตกําหนดวา ถาลูกจางละทิ้งงานติดตอกัน 3 วัน ใหพนจากการ
เปนลูกจาง การที่นายจางกําหนดมาตรการลงโทษลูกจางที่ละทิ้งการงานติดตอกัน
3 วัน เปนวาใหตัดคาจาง จึงเปนการกําหนดมาตรการลงโทษขึ้นใหม แมไมเปน
การขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเดิมตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ
พ.ศ.2518 มาตรา 20 แตการเพิ่มเติมสภาพการจางเชนนี้ ไมมีกําหนดไวในขอ
บังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจางวานายจางมีอํานาจทําไดตามมาตรา 11 (7)
ดังนั้นการที่นายจางใชอํานาจตัดคาจางลูกจางจึงเปนการฝาฝนขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง เปนการไมชอบ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 196/2527
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานขอ 34,39 กําหนด
ใหนายจางจายคาลวงเวลา และคาทํางานในวันหยุดโดยคํานวณจากคาจาง ซึ่ง
หมายถึงคาจางทั้งหมด จําเลยยอมรับวา คาครองชีพเปนคาจาง ฉะนั้นที่โจทก
จําเลยตกลงกันไมใหนําคาครองชีพซึ่งเปนสวนหนึ่งของคาจางมาคํานวณคาลวง
เวลา และคาทํางานในวันหยุด ขอตกลงนั้นจึงขัดตอประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การคุมครองแรงงาน ดังกลาว และไมมีผลใชบังคับ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 337/2527
เดิมโจทกเปนลูกจางของบริษัท ศ. ตอมาทางราชการมีนโยบายใหรวมกิจ
การเดินรถประจําทางในกรุงเทพฯ เขาเปนบริษัทเดียวกันไดตั้งบริษัทม.ขึ้นดําเนิน
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การซื้อกิจการเดินรถประจําทางจากเอกชน และรับลูกจางของเอกชนเขาทํางาน
ดวย โจทกไดโอนเขาเปนลูกจางของบริษัท ม. ตอมาบริษัท ม. เลิกกิจการโดยได
มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสื่อสารมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 ออกใชบังคับ
โจทกไดโอนเขาเปนพนักงานองคการฯ จําเลยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2519 ตอมา
จําเลยใหโจทกออกจากงานเพราะเหตุเกษียณอายุตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2525 ดังนี้
บริษัท ม. กับจําเลยจึงเปนนิติบุคคลตางหากจากกัน การที่บริษัท ม. ออกคําชี้แจง
แกพนักงานลูกจางของบริษัท ศ. รวมทั้งโจทก กอนมีการโอนพนักงานวา “เงิน
เดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง เปอรเซ็นต ตลอดจนสวัสดิการอยางอื่น ใหรับในอัตรา
และวิธีการเดิมไปพลางกอน จนกวาบริษัท ม. จะปรับปรุงระเบียบขอบังคับใหม
แลวเสร็จ จะไมเกินกลางเดือนมีนาคม 2519” และการที่กรรมการผูจัดการใหญ
ของบริษัท ม.สั่งการในบันทึกเรื่องการทําหนาที่ของโจทกวาประโยชนตอบแทน
ใหรับเชนเดิมไปชั่วคราวกอน ก็เปนความผูกพันระหวางบริษัท ม.กับพนักงาน
ลูกจาง หรือกับโจทกโดยเฉพาะ หาผูกพันจําเลยดวยไม เมื่อจัดตั้งองคการจําเลย
ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพพ.ศ.2519 ซึ่งบัญญัติ
วา ใหกระทรวงคมนาคมดําเนินการใหพนักงานและลูกจางของบริษัท ม. ซึ่งมีอยู
ในวันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับไดรับบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานและลูกจางของ
จําเลย มิไดบัญญัติใหจําเลยตองผูกพันตามคํามั่นสัญญา หรือขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางที่บริษัท ม.มีอยูตอพนักงานลูกจางดวย ทั้งมติคณะกรรมการของ
จําเลยที่ใหรับโอนพนักงานลูกจางก็มีวา ใหรับโอนพนักงานของบริษัท ม. มาเปน
พนักงานของจําเลยตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2519 โดยใหไดรับเงินเดือนและผล
ประโยชนตอบแทนอยางอื่นเชนเดิม จนกวาคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดแบง
สวนงานและจัดบุคคลลงในตําแหนงตางๆ ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่ง
หมายความวาใหพนักงานที่โอนมาไดรับเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน
อยางอื่นเทาที่ไดรับจากบริษัท ม. เทานั้น ทั้งเปนการชั่วคราว โดยเมื่อคณะอนุ
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กรรมการจัดแบงสวนงานและจัดบุคคลในตําแหนงตางๆ เสร็จเรียบรอยแลว เงิน
เดือนและผลประโยชนตอบแทนอาจเพิ่มขึ้น หรือลดลงก็ได
ในการประชุมคณะกรรมการของจําเลยที่ประชุมไดมีมติวา ในระหวางที่
จําเลยกําลังดําเนินการรางระเบียบขอบังคับของจําเลยอยู เพื่อไมใหการดําเนินการ
ของจําเลยในระยะเริ่มแรกมีปญหาขัดของจึงใหใชระเบียบขอบังคับของบริษัท ม.
ที่เกี่ยวของชั่วคราวไปพลางกอน จําเลยจึงนําระเบียบสวัสดิการของบริษัท ม. วา
ดวยบําเหน็จเบี้ยเลี้ยงชีพและการสงเคราะหเมื่อออกจากงาน พ.ศ.2519 มาใช
บังคับ ระเบียบฉบับนี้ไมมีขอจํากัดวาพนักงานที่มีสิทธิไดรับคาชดเชยแลวจะรับ
เงินบําเหน็จอีกไมได จําเลยไดออกขอบังคับวาดวยเงินบําเหน็จ พ.ศ.2524 ใช
บังคับ ขอ 8 กําหนดวา “พนักงานที่ออกจากงานโดยมีสิทธิไดรับคาชดเชยตาม
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานแลวไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จตามขอบังคับนี้ แตถาคา
ชดเชยที่มีสิทธิไดรับนั้นต่ํากวาเงินบําเหน็จที่จะไดรับตามขอบังคับนี้ ก็ใหจาย
เพิ่มใหเทาจํานวนที่ต่ํากวานั้น” ดังนี้ การที่จําเลยนําระเบียบสวัสดิการของบริษัท
ม.วาดวยบําเหน็จเบี้ยเลี้ยงชีพและการสงเคราะหเมื่อออกจากงาน พ.ศ.2519 มาใช
บังคับ อยูภายใตเงื่อนไขวาเปนการใชชั่วคราวไปพลางกอนในระหวางที่จําเลย
กําลังดําเนินการรางระเบียบขอบังคับของจําเลยอยู เงื่อนไขดังกลาวนี้ถือเปนสวน
หนึ่งของระเบียบที่นํามาใชดวย ฉะนั้น เมื่อจําเลยรางขอบังคับของจําเลยเสร็จแลว
ก็ยอมนํามาใชแทนระเบียบสวัสดิการของบริษัท ม. ไดตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
หาถือวาเปนการขัดหรือแยงกับระเบียบสวัสดิการดังกลาวและตองหามตามพระ
ราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 ไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 446/2527
วัวของลูกจางจะออกลูก ลูกจางจึงใหสัตวแพทยไปทําคลอด สัตวแพทย
ใหลูกจางจับวัว วัวเตะลูกจางซี่โครงหัก แมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระบุ
วา ลูกจางไมมีสิทธิเบิกเงินคารักษาพยาบาลหากการเจ็บปวยนั้นลูกจางกอใหเกิด
ขึ้นเองก็ตาม แตการเจ็บปวยดังกลาวลูกจางไมอาจคาดคิดมากอน และมิใชเปน
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ผลโดยตรงจากการที่ลูกจางเขาไปจับวัว จึงหาใชเปนการเจ็บปวยที่ลูกจางกอให
เกิดขึ้นเองแตอยางใดไม นายจางตองจายคารักษาพยาบาลแกลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 482/2527
โจทก ฟ อ งให จําเลยผู เ ป น นายจ า งจ า ยค า เสี ย หายโดยอาศั ย คําสั่ ง คณะ
กรรมการแรงงานสัมพันธเปนหลักแหงขอหา เมื่อปรากฏวาศาลฎีกาไดพิพากษา
เพิกถอนคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธแลว เชนนี้ ถือวาโจทกขาดขอ
อางซึ่งอาศัยเปนหลักแหงขอหาที่ใหจําเลยตองรับผิด โจทกจึงไมมีสิทธิอางคําสั่ง
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธมาเรียกรองคาเสียหายในคดีนี้ได ศาลชอบที่
จะพิพากษายกฟองโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1043/2527
ลูกจางไดรวมยื่นขอเรียกรองตอนายจางในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางมีผลใชบังคับ ลูกจางมีหนาที่ยามรักษาความปลอดภัยขาดงานโดย
ไมยื่นใบลาตามระเบียบ เปนการละทิ้งหนาที่ 3 วันทํางานติดตอกัน นายจางลง
โทษดวยการตัดคาจางไปแลวซึ่งตามขอบังคับนายจางมีสิทธิลงโทษได 4 กรณี
คือ การตักเตือน ตัดคาจาง ลดคาจาง หรือใหออกจากงาน อยางใดอยางหนึ่งเทา
นั้น การที่นายจางเลือกวิธีลงโทษโดยการตัดคาจางจึงเทากับความผิดดังกลาวได
หมดไปโดยการตัดคาจางแลว เมื่อลูกจางมิไดกระทําความผิดขึ้นใหมอีก นายจาง
จะนําความผิดที่ลงโทษลูกจางไปแลวมาเปนเหตุเลิกจางอีกหาไดไม เปนการเลิก
จางไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49
และเปนการกระทําอันไมเปนธรรม ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 123 นายจางตองจายคาชดเชย สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา และ
คาเสียหายแกลูกจาง
เมื่อความเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรมและการกระทําอันไมเปน
ธรรมสืบเนื่องมาจากมูลฐานเดียวกันคือ การเลิกจาง ศาลอาจสั่งใหนายจางจายคา
เสียหายตามคําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธได
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1106/2527
สัญญาจางเดิมไมมีขอตกลงที่นายจางจะปรับลูกจางผูลาออกระหวางปการ
ศึกษา และไมมีขอกําหนดใหลูกจางตองมีผูค้ําประกัน การที่นายจางเพิ่มเงื่อนไข
ดังกลาวขึ้นใหมและเปนประโยชนแกนายจางฝายเดียว อันเกี่ยวกับการจางหรือ
การทํางานโดยแท จึงเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1139/2527
เหตุน้ําทวมจะถือเปน ขอที่ขาดงานไดโดยมีเหตุผลอันสมควรหาไดไม
และไมถือวาเปนเหตุฉุกเฉิน แมผูคัดคานจะหยุดงานเพราะเหตุดังกลาว ก็ยังตอง
ขอลาตามระเบียบขอบังคับการทํางานกอน ไมอาจหยุดไดโดยพลการ เมื่อผูคัด
คานจําเปนตองขอลาดังกลาวแลว เมื่อมีเหตุการณอยางเดียวกันเกิดขึ้น จึงไมเปน
กรณีฉกุ เฉินทําใหผคู ดั คานมีสทิ ธิหยุดงานไดโดยมีเหตุผลอันสมควรและไมตอ งลา
ผูคัดคานถูกตักเตือนเปนหนังสือฐานหยุดงานโดยไมมีเหตุผลมาเแลว เมื่อ
ผูคัดคานขาดงานอีก 2 ครั้ง จึงรองขออนุญาตเลิกจางผูคัดคานได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1169 - 1171/2527
กรรมการลูกจางเปนพนักงานของนายจาง มีหนาที่ประจําตองทํางานของ
นายจาง ถึงแมนายจางเคยใหความรวมมือแกกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน เมื่อมีการขอตัวพนักงานของนายจางไปชวยราชการ แตจะตองมีหนังสือ
ลวงหนาระบุวาขอตัวไปชวยราชการในวันเวลาใด และตองมีคาํ สั่งอนุมัติของ
ผูบังคับบัญชาดวย การที่กรรมการลูกจางละทิ้งหนาที่และขาดงานไปชวยราชการ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ทางกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในไมเคยขอความรวมมือไปยังนายจางไมวาดวยวาจา หรือลายลักษณอักษร
มากอน กรรมการลูกจางก็มไิ ดขออนุญาตหรือไดรบั อนุญาตจากนายจางแตอยางใด
การละทิ้งหนาที่และการขาดงานของกรรมการลูกจางในกรณีดังกลาวแลวจึงถือ
ไมไดวาเปนการละทิ้งหนาที่และขาดงานโดยมีเหตุอันสมควร
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ระเบียบการหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่กําหนด
ใหมีการสอบสวนหรือใหลูกจางที่ถูกกลาวหามีสิทธิตั้งตัวแทนเขาฟงการสอบ
สวนนั้น เปนวิธีการซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อคุมครองใหความเปนธรรมแกลูกจางที่ถูก
กลาวหา ทั้งนี้เนื่องจากเปนการดําเนินการของฝายนายจางหรือผูรองเอง จึงจําเปน
ตองกําหนดขอความดังกลาวไว แตการที่นายจางหรือผูรองมาดําเนินการทางศาล
หรือขออนุญาตจากศาลแรงงานกลางนั้น ยอมจักตองดําเนินกระบวนพิจารณาไป
ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ซึ่งเปน
กฎหมายที่ไดผานการพิจารณาของรัฐสภาซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติแลว ยอมตอง
กําหนดการดําเนินกระบวนพิจารณาใหเปนธรรมแกคูความ เปนการกําหนดไว
เปนพิเศษและโดยชอบกวาการที่ผูรองหรือนายจางเปนผูดําเนินการเอง ฉะนั้น
การที่นายจางยื่นคํารองขออนุญาตตอศาลแรงงานกลาง เพื่อลงโทษกรรมการลูก
จางจึงไมผูกพันที่จะตองดําเนินการสอบสวนกอนตามระเบียบการและคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8
(1) และวรรคสุดทายนั้นเปนการกําหนดเกี่ยวกับเฉพาะกรณีที่กฎหมายวาดวยการ
คุ ม ครองแรงงานหรื อกฎหมายว า ดวยแรงงานสัม พั น ธบัญ ญัติ ใ หร องเรีย นต อ
พนักงานเจาหนาที่ หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไว ผูที่จะนําคดี
มาสูศาลแรงงานไดจักตองดําเนินการตามที่กฎหมายดังกลาวกําหนดเสียกอน แต
กรณีที่ผูรองยื่นคํารองขออนุญาตศาลแรงงานกลางลงโทษกรรมการลูกจางนั้น
เปนไปตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 ซึ่งบทบัญญัติมาตรา
52 หรือบัญญัติอื่นแหงพระราชบัญญัติ ดังกลาวก็มิไดกําหนดวา กอนที่นายจาง
จะยื่นคํารองตามมาตรา 52 นี้ได จะตองตั้งกรรมการสอบสวนลูกจางที่จะขอลง
โทษเสียกอน ฉะนั้นการที่นายจางยื่นคํารองขอลงโทษกรรมการลูกจางโดยไมได
ตั้งกรรมการสอบสวนกอน จึงมิใชเปนการไมปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่
กฎหมายกําหนดไวระเบียบการและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
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นั้นถึงหากจะมีผลผูกพันระหวางนายจางและกรรมการลูกจาง แตก็มิใชกฎหมาย
ถึงหากนายจางไมปฏิบัติตามระเบียบการ และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรง
งานสัมพันธเสียกอนยื่นคํารองขออนุญาตลงโทษกรรมการลูกจางก็ไมทําใหการ
ยื่นคํารองของนายจางเปนการไมชอบตอกฎหมายแตอยางใด
เดิมนายจางมีลูกจางอยู 2 ประเภท คือ ลูกจาง กับ พนักงาน ลูกจางจะ
ตองอยูภายใตบังคับระเบียบการที่ผูวาการรถไฟแหงประเทศไทยเปนผูออก ซึ่ง
ไดแกระเบียบการฉบับที่ 60 และระเบียบการฉบับที่ 61 สวนพนักงานนั้นอยู
ภายใตขอบังคับที่คณะกรรมการรถไฟเปนผูออก ขณะที่ผูคัดคานละทิ้งหนาที่และ
ขาดงานผูคัดคานมีฐานะเปนลูกจาง หลังจากนายจางยกฐานะของลูกจางขึ้นเปน
พนักงานแลว ไดมีคําสั่งใหใชขอบังคับที่คณะกรรมการรถไฟเปนผูออกบังคับแก
พนักงานทั้งหมด ดังนั้น เพียงมีผลใหผูคัดคานซึ่งเปลี่ยนฐานะมาเปนพนักงาน
และกระทําผิดขึ้นหลังจากเปนพนักงานแลว ตองอยูภายใตบังคับแหงขอบังคับ
ดังกลาว หารวมถึงการกระทําผิดที่ผูคัดคานกระทําขึ้นกอนมีฐานะเปนพนักงาน
ไม การที่ผูคัดคานกระทําความผิดในขณะที่ยังมีฐานะเปนลูกจางอยูก็ยอมจะตอง
พิจารณาตามระเบียบการที่ผูวาการรถไฟแหงประเทศไทยเปนผูออกและใชบังคับ
อยูในขณะนั้นวา การกระทําของผูคัดคานเปนความผิดหรือไม และมีโทษอยาง
ไร ตามที่ไดกําหนดไวในระเบียบการฉบับที่ 60 และระเบียบการฉบับที่ 61
ถึงหากประมวลการลงโทษมีขั้นตอนการลงโทษหลายสถาน คือ ไลออก
ปลดออก ใหออก ลดขั้นเงินเดือน ภาคทัณฑ แตการกําหนดไวเชนนั้นก็เพื่อให
เหมาะสมแกการกระทําผิดของลูกจางหรือพนักงานของนายจางแตละรายไป ผู
กระทําผิดซึ่งตามระเบียบการกําหนดวาจะตองไดรับโทษหนักถึงแมกระทําผิด
เปนครั้งแรกก็ตองไดรับการลงโทษในสถานหนัก การกําหนดโทษไวหลายสถาน
ดังกลาวหาไดหมายความวาเมื่อลูกจางหรือพนักงานกระทําผิดก็จะตองลงโทษใน
สถานเบากอนไม และการที่นายจางเพิ่งทราบเมื่อมีการสํารวจระหวางวันที่ 11
ถึง 22 พฤศจิกายน 2525 วา ในป 2525 กรรมการลูกจางขาดงานถึง 48 วันนั้น
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หาไดหมายความวานายจางไมประสงคจะลงโทษกรรมการลูกจางในกรณีขาด
งานกอนมีการสํารวจไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1373 - 1375/2527
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 บัญญัติโดยชัดแจง
วา หามมิใหนายจางทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยว
กับสภาพการจาง เวนแตสัญญาจางแรงงานจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา จําเลย
เปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับโดยพลการ มิไดปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย แม
ขอบังคับใหมจะเปนคุณแกลูกจางโดยสวนรวมยิ่งกวาขอบังคับเดิม แตในสวนที่
เกี่ยวกับเงินบําเหน็จไมเปนคุณแกโจทก ดังนั้น ขอบังคับสวนที่เกี่ยวกับเงิน
บําเหน็จจึงไมมีผลผูกพันโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1464/2527
ศาลแรงงานกลางมีอํานาจและใชดุลพินิจไดวา การวินิจฉัยประเด็นขอใด
กอนแลวจะเปนผลในคดีใหไมตองวินิจฉัยประเด็นขออื่นตอไป ก็ยอมยกประเด็น
ดังกลาวขึ้นวินิจฉัยกอนได ไมจําตองวินิจฉัยเรียงตามลําดับประเด็นขอพิพาทที่
ศาลกําหนดไว
ถึงแมจะไมมีกฎหมายกําหนดวา การเลิกจางอยางไรถือวาเปนการเลิกจาง
ที่ไมเปนธรรมและศาลยอมวินิจฉัยโดยอาศัยหลักธรรมดาโดยคํานึงเหตุอันควร
ไมควรในการเลิกจางที่นายจางไดกระทําไป แตก็ตองพิจารณาพฤติการณที่ลูกจาง
ไดกระทําและการลงโทษของนายจางเปนกรณีไป การลงโทษที่ถูกตามขอบังคับ
ตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวนหาขอเท็จจริงกอน เวนแต
ลูกจางใหถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ ขอกลาวหาของนายจางเปนเรื่องกลาว
หาวาลูกจางทุจริตตอหนาที่ จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งของ
นายจางเปนเหตุใหเสียหายแกนายจาง การที่ลูกจางอางวาลืม เทากับใหการวา
ลูกจางมิไดเจตนาทุจริต หรือมิไดจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่ง
ของนายจาง ถือไมไดวาลูกจางใหการรับสารภาพแลว นายจางชอบที่จะแตงตั้ง
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คณะกรรมการขึ้นสอบสวนกอนลงโทษ แตนายจางดวนลงโทษลูกจางโดยมิได
ดําเนินการใหถูกตองตามขั้นตอนตามขอบังคับที่กําหนดไว และถือไดวาเปนขอ
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางแลว จึงถือไมไดวานายจางเลิกจางลูกจางโดยมีเหตุ
อันควรและเปนการเลิกจางที่เปนธรรม(เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1501/2527
นายจางมีสิทธิเลิกจางลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองโดยเหตุอื่นซึ่ง
นอกเหนือจากที่กําหนดเปนขอยกเวนไวในมาตรา 123 (1) ถึง (5) แหงพระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 แตการเลิกจางตองมีความจําเปนและเหตุผล
เพียงพอ ไมใชเพียงแตมีเหตุอยางหนึ่งอยางใดก็จะเลิกจางไดทุกกรณีไป
นายจางมีหัวหนาคลังสินคาและผูชวยหัวหนาคลังสินคาเปนผูดูแลรับผิด
ชอบสินคาในคลังสินคาของนายจางอยูแลว ลูกจางที่มีหนาที่เพียงจัดสินคาตาม
ใบสั่งและนําสินคาไปสงแกลูกคา ไมมีหนาที่ดูแลรักษาสินคาในคลังสินคาของ
นายจาง ทั้งกอนที่ลูกจางจะนําสินคาออกจากคลังสินคาไดผานการตรวจสอบ
ของหัวหนาคลังสินคาหรือผูชวยหัวหนาคลังสินคา เมื่อไมปรากฏวาลูกจางเปน
คนรายหรือรูเห็นเปนใจใหคนรายลักสินคาของนายจางถือไมไดวาความเสียหาย
เกิดจากความบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ของลูกจาง
การลงโทษลูกจางยอม
พิจารณาจากความผิดเปนราย ๆ ไป เมื่อนายจางลงโทษหัวหนาคลังสินคาและ
ผูชวยหัวหนาคลังสินคา ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงแลว จึงไมมีเหตุผลหรือ
ความจําเปนใดๆ ที่จะลงโทษลูกจางซึ่งไมมีหนาที่รับผิดชอบและไมไดความวา
เปนผูกระทําผิด การที่นายจางเลิกจางลูกจางโดยปราศจากความจําเปนและเหตุ
ผลเพียงพอจึงเปนการกระทําอันไมเปนธรรม แมนายจางจะมิไดกลั่นแกลงลูกจาง
หรือไมทราบมากอนวาลูกจางเปนผูซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง ก็ไมทําใหการ
เลิกจางกลายเปนการกระทําที่ชอบ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1586/2527
จําเลยมีประกาศฉบับแรกในป 2519 วา “พนักงานบริการ” ไมมีสิทธิได
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รับเงินคาชวยเหลือบุตร ตอมาในป 2522 จําเลยออกขอบังคับวา “พนักงาน
บริการ” และ “พนักงานชั่วคราว” มีสิทธิและผลประโยชนตางๆ ตามกฎหมายเทา
นั้น เวนแตบริษัทจะพิจารณาใหเปนกรณีพิเศษ เอกสารทั้งสองฉบับมีอยูกอน
โจทกเขาทํางาน ตอมาในป 2524โจทกทําสัญญาเขาทํางานกับจําเลยตามสัญญา
เขาทํางาน โจทกเขาทํางานเปน “พนักงานบริการ” ซึ่งตามสัญญาไมมีสิทธิไดรับ
เงินโบนัสและเงินสวัสดิการอื่นใดที่บริษัทใหนอกเหนือจากคาจาง คาลวงเวลา
และคาทํางานในวันหยุด สัญญาจางแรงงานจึงไมไดมีความขัดแยงหรือผิดแผก
ไปจากประกาศทั้งสอง ประกาศทั้งสองฉบับดังกลาวจึงไมใชเอกสารที่เปนคุณ
แกลูกจางยิ่งกวาสัญญาจางระหวางโจทก จําเลย โจทกเขาทํางานกับจําเลยโดย
ทราบอยูแลววา โจทกเปน “พนักงานบริการ” ไมมีสิทธิรับเงินโบนัส และเงิน
สวัสดิการอื่นใด โดยขอจํากัดสิทธิตางๆ เหลานี้มีอยูในขอบังคับของจําเลยแลว
ตั้งแตกอนที่โจทกจะเขาทํางานกับจําเลย โจทกจึงไมมีสิทธิที่จะเรียกรองใหจําเลย
จายเงินโบนัส คาชวยเหลือบุตร และคาครองชีพ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1587/2527
กอนที่จะมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง(ป พ.ศ.2524) ระหวางจําเลย กับ
สหภาพแรงงาน จําเลยไดออกคําสั่งที่ 47/2523ใชบังคับอยูแลว และในขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง(ป พ.ศ.2524) ก็ไมมีการเรียกรองใหแกไขคําสั่งที่ 47/2523
นี้ จึงตองถือวาคําสั่งดังกลาวนี้ มีผลใชบังคับอยูในขณะที่โจทกออกจากงาน คํา
สั่งที่ 47/2523 มีขอความวา “ดวยธนาคาร ไดพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงิน
เดือนใหแกพนักงานในปที่ครบเกษียณอายุเปนกรณีพิเศษ…….จึงวางหลักเกณฑ
ไวเปนการเฉพาะเพื่อถือปฏิบัติดังนี้ ขอ 1. ผูที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงิน
เดือนในปที่ครบเกษียณอายุ ตองเปนพนักงานธนาคารที่ไดรับเงินเดือนเปนการ
ประจํา และมีอัตราเงินเดือนที่เลื่อนขั้นได……..ฯลฯ” ซึ่งหมายถึงตองมีอัตรา
เงินเดือนที่จะเลื่อนไดเสียกอนจึงจะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหได เมื่อปรากฏวา
โจทกดํารงตําแหนงสุดทายเปน “ประจําแผนก” ไดรับเงินเดือนอัตราสูงสุดขั้นสุด
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ทายอยูแลวไมมีขั้นเงินเดือนที่สูงกวานั้นจะเลื่อนใหโจทกได เมื่อกรณีของโจทก
ไมเขาหลักเกณฑขอ 1 แลวก็ไมจําตองพิจารณาหลักเกณฑขออื่นที่เหลืออยูอีก
ขอความในขอตกลงมีใจความวา จําเลยจะเลื่อนเงินเดือนอัตราใหมใหแก
พนักงานคนละ 1 ขั้นในวันจายเงินเดือนประจําเดือนมกราคมของทุกป คือ
พนักงานนั้นตองปฏิบัติงานอยูจนถึงเดือนมกราคม แสดงวาขอตกลงนี้ใชสําหรับ
พนักงานประจํา ไมใชพนักงานที่ครบเกษียณอายุในเดือนตุลาคมดังเชนโจทก
กรณีของโจทกมีขอบังคับโดยตรงอยูแลวตามคําสั่งที่ 47/2523 จึงไมจําตอง
วินิจฉัยเงื่อนไขในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง(ป พ.ศ.2524)
ระเบียบของจําเลย วาดวยการกําหนดอัตราเงินเดือนประจําตําแหนงของ
พนักงานใชบังคับมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2525 โจทกรับเงินเดือนตามตําแหนง
และอัตราที่กําหนดในระเบียบฯ ดังกลาวมาโดยไมไดโตแยงคัดคาน แสดงวา
อัตราเงินเดือนใหมตามระเบียบฯ ดังกลาวเปนคุณแกโจทกยิ่งกวาบัญชีอัตราเงิน
เดือนพนักงานฉบับเดิมที่ถูกยกเลิก โจทกยอมรับวาตําแหนงที่สูงกวาตําแหนง
“ประจําแผนก” ตามระเบียบของจําเลย วาดวยการกําหนดอัตราเงินเดือนประจํา
ตําแหนงของพนักงาน คือ ตําแหนง “หัวหนาแผนก” ซึ่งมีเงินเดือนขั้นต่ําและขั้น
สูงสูงกวาอัตราเงินเดือน “ประจําแผนก” ดังนี้ เมื่อโจทกครบเกษียณอายุโจทกจะ
มาอางวา ระเบียบฯ ดังกลาว ซึ่งเคยเปนคุณแกโจทกยิ่งกวา บัดนี้กลับไมเปนคุณ
แกโจทก เพราะโจทกประสงคจะรับเงินเดือนสูงกวา 11,330 บาท ซึ่งก็มีแตขั้น
เงินเดือนที่ใชสําหรับ“หัวหนาแผนก” หรือเทียบเทาคืออัตรา 5,640 – 15,740 บาท
แตจําเลยไมจายให เพราะโจทกดํารงตําแหนงสุดทายเปน“ประจําแผนก”ไดรับ
เงินเดือนสูงสุดสําหรับตําแหนงดังกลาวอยูแลว ขึ้นเงินเดือนใหอีกไมไดขัดตอ
ระเบียบดังกลาว เชนนี้โจทกจะอางวาระเบียบฯ ดังกลาว ไมเปนคุณตอโจทกหา
ไดไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1614/2527
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 102 อยูในหมวด 7 วา
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ดวย “สหภาพแรงงาน” ขอความตอนตนของมาตรา 102 ใหสิทธิลูกจางซึ่งเปน
กรรมการสหภาพแรงงานลาเพื่อไปดําเนินกิจการของสหภาพแรงงาน ฉะนั้นขอ
ความในตอนตอมาที่วา มีสิทธิไปรวมประชุมตามที่ทางราชการกําหนดได จึง
ตองหมายถึงการไปรวมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับสหภาพแรงงานที่ทางราชการ
กําหนดขึ้นเทานั้น ยอมไมหมายถึงการไปรวมประชุมในเรื่องใดๆ โดยไมมีขอบ
เขตจํากัด มิฉะนั้นลูกจางซึ่งเปนกรรมการสหภาพแรงงานก็จะอางสิทธิไปรวม
ประชุมในเรื่องที่ทางราชการกําหนดไดทุกเรื่อง หากกฎหมายประสงคจะใหสิทธิ
ลูกจางไปประชุมในเรื่องอื่นๆ ก็ตองบัญญัติไวในหมวดอื่น หรือมาตราอื่นที่ไม
เกี่ยวกับเรื่องสหภาพแรงงาน กรรมการสหภาพแรงงานจะอางวาจําเปนจะตอง
ศึกษาหาขอมูล จากขอเท็จจริงและทางวิชาการอยางกวางขวาง เพื่อจะไดนํามา
ดําเนินการเรียกรองตอนายจางใหถูกตองเหมาะสมนั้น แมจะเปนความจําเปนก็
ตองดําเนินการเปนสวนตัว จะอางสิทธิตามมาตรา 102 เพื่อไปสัมมนาโดยไมถือ
เปนวันลาและใหจําเลยออกคาใชจายใหหาไดไม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง คาใชจายในการเขารวม
ประชุมและการเขารวมประชุม ไมถือเปนวันลา ก็เปนเรื่องรองนายกรัฐมนตรี
อนุ มั ติ ใ นหลั ก การให ข า ราชการและพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยทั่ ว ไปไปร ว ม
สัมมนาไดโดยไมถือเปนวันลาเทานั้น ทั้งยังตองอยูภายใตหลักการตางๆ 5
ประการดวย ที่สมควรหยิบยกมาพิจารณาก็คือ ขอความในขอ 2 ที่วา “การ
ประชุมสัมมนานั้นจะตองเปนประโยชนแกทางราชการ และเปนเรื่องที่เกี่ยวของ
กับหนาที่ของผูเขาประชุมสัมมนา” หนาที่ของกรรมการสหภาพแรงงานผูขอลา
ไปประชุมสัมมนาก็คือ ทําหนาที่พนักงานบัญชีในธนาคารออมสิน ซึ่งไมเกี่ยว
ของกับหัวขอประชุมสัมมนาเรื่อง รัฐวิสาหกิจไทย อดีต ปจจุบัน และอนาคต แต
อยางใด จึงหากอใหเกิดสิทธิแกกรรมการสหภาพแรงงานในการไปรวมสัมมนา
แตอยางใดไม
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1615/2527
ขอบังคับของธนาคารนายจางกําหนดเงื่อนไขในการจายบําเหน็จวา ลูก
จางตองมีระยะเวลาทํางานตั้งแต 5 ปขึ้นไป ระยะเวลาทํางานนับตั้งแตวันบรรจุ
ลูกจางเขาทํางานประจําในธนาคาร ดังนี้ ลูกจางจะมีสิทธิรับบําเหน็จตองนับระยะ
เวลาตั้งแตวันที่ลูกจางไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน ไมใชนับแตวันที่
ไดรับการบรรจุเปนลูกจางชั่วคราว และเงินบําเหน็จนี้เปนเงินที่นายจางสมัครใจ
จายแกลูกจาง ไมใชเงินที่กฎหมายกําหนดใหนายจางตองจาย นายจางจะวางเงือ่ น
ไขและวิธกี ารอยางไรยอมสุดแลวแตดลุ พินจิ ของนายจาง ขอบังคับของนายจางจึงหา
ขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1622/2527
ผูรองยื่นคํารองวาผูคัดคานเปนกรรมการลูกจางไดทุจริตตอหนาที่ จึงขอ
ศาลอนุญาตใหผูรองเลิกจางผูคัดคาน ศาลแรงงานกลางเห็นวาผูคัดคานถูกจับเพื่อ
ดําเนินคดี จึงใหจําหนายคดีนี้ชั่วคราวเพื่อรอฟงผลของคดีอาญากอน เมื่อคดีถึง
ที่สุดใหผูรองและผูคัดคานแถลงขอใหศาลยกคดีขึ้นดําเนินการตอไป คําสั่งดัง
กลาวแมจะสั่งใหจําหนายคดีดวยก็มิใชเปนการจําหนายคดีเสียจากสารบบความ
เสียทีเดียว แตเปนการจําหนายคดีชั่วคราวเทานั้น ถือไดวาเปนการใหเลื่อนการ
พิจารณาไป หรือใหรอคดีไวชั่วคราวกอน จึงเปนคําสั่งระหวางการพิจารณา ผู
รองจะอุทธรณไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1663 - 1694/2527
ที่ประชุมใหญของสหภาพแรงงานมีมติกําหนดวิธีการแกไข 2 ประการ
คือ 1. ลดอัตราการขึ้นเงินเดือน 2. ลดอัตราโบนัส การลดอัตราโบนัสไมใชเปน
การตัดสิทธิมิใหพนักงานผูที่ลาออกจะไมมีสิทธิรับโบนัส การตัดสิทธิจะมิให
พนักงานผูที่ลาออกมีสิทธิไดรับโบนัส สหภาพแรงงานฯ หาไดมีมติของที่ประชุม
ใหญไวประการใดไม ซึ่งกรณีนี้เปนการดําเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือน
ถึงสวนไดเสียของสมาชิกสหภาพแรงงานฯ เปนสวนรวมตาม พ.ร.บ.แรงงาน
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สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 103 (2) ดังนั้น จําเลยที่ 2 ในฐานะประธานสหภาพ
แรงงานจึงไมมีอํานาจไปตกลงกับจําเลยที่ 1 ตัดสิทธิมิใหพนักงานผูลาออกมี
สิทธิไดรับเงินโบนัสตามที่ไดออกคําแถลงการณรวมแตอยางใด คําแถลงการณ
รวมจึงไมผูกพันโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1707/2527
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 20 มุงหมายที่จะปองกันมิให
นายจางหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ทําไว โดยทํา
สัญญาจางแรงงานกับลูกจางเปนรายบุคคลใหขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางเสีย และลูกจางที่จะไดรับความคุมครองตามมาตรานี้รวมถึงลูกจาง
ที่เขาทํางานภายหลังขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับแลวดวย สวนที่
มาตรา 19 วรรคแรก บัญญัติวา ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลผูกพันเฉพาะ
ผูที่ลงลายมือชื่อในขอเรียกรองหรือมีสวนในการเลือกตั้งผูแทนเขารวมในการ
เจรจานั้น เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับลูกจางที่เปนลูกจางอยูแลวโดยเฉพาะ หารวม
ถึงลูกจางซึ่งเขาเปนลูกจางในภายหลังซึ่งไมมีโอกาสลงชื่อในขอเรียกรองหรือมี
สวนในการเลือกตั้งผูแทนดวยไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1818/2527
ลูกจางขออนุญาตออกนอกสถานที่ตั้งแต 09.00 - 11.00 น. แตกลับถึงที่
ทํางาน 14.00 น. ผูบังคับบัญชาสั่งใหยื่นใบลาครึ่งวันเพราะการขออนุญาตออก
นอกสถานที่จะตองไมเกิน 2 ชั่วโมงครึ่ง ลูกจางไมพอใจ จึงเขียนใบลาและเขียน
ขอความในเอกสารใสซองไวที่โตะผูบังคับบัญชา โดยเจตนาจะใหผูบังคับบัญชา
ยอมตกลงกับตนเรื่องไมตองยื่นใบลา ในเอกสารมีขอความวาลูกจางอาจเปดเผย
ความไมดีของผูบังคับบัญชาในทํานองทุจริตเกี่ยวกับอาคารพาณิชย ดังนี้ เปนการ
ขมขูผูบังคับบัญชาใหเกิดความกลัว ยอมตกลงกระทําในสิ่งที่ผดิ ระเบียบ มิใช
เปนการใชสิทธิตามปกตินิยม ไมเปนการสมควรที่จะกระทําเชนนั้น ทั้งการขมขู
ใหผูบังคับบัญชากระทําในสิ่งที่ผิดระเบียบขอบังคับของนายจางอาจเปนเหตุกอ
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ใหเกิดความเสียหายแกโจทกผูเปนนายจาง การกระทําของลูกจางจึงไดชื่อวาเปน
การประพฤติชั่วอยางรายแรง ซึ่งตามขอบังคับมีโทษถึงขั้นไลออก เปนการกระทํา
ที่ ฝาฝ นระเบีย บขอบัง คับ ของนายจ างกรณีรายแรงตามพ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธฯ มาตรา 123(3) นายจางเลิกจางลูกจางได ถือไมไดวาเปนการกระทํา
โดยไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1918 - 1919/2527
หลังจากถูกจําเลยเลิกจาง โจทกไดฟองเรียกคาชดเชยและสินจางแทนการ
บอกกลาวลวงหนาที่จายไมถูกตองจากจําเลย ศาลแรงงานกลางพิพากษาใหจําเลย
จายคาชดเชยเพิ่มและสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาแกโจทก คดีถึงที่สุดแลว
โจทกมาฟองคดีนี้เรียกคาเสียหายอางเหตุวาจําเลยเลิกจางโจทก โดยฝาฝน พ.ร.บ.
แรงงานสัมพันธฯ มาตรา 31 เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม ดังนี้ เปนการฟองโดย
อาศัยเหตุจากการเลิกจางของจําเลยเปนมูล ซึ่งเหตุนี้โจทกอาจยกขึ้นไดเมื่อฟอง
จําเลยในคดีกอน แตมิไดฟองรวมไปในคราวเดียวกัน กลับยกขึ้นฟองในภายหลัง
จึงเปนการฟองซ้ํา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2004/2527
แมเงินคาครองชีพซึ่งนายจางตกลงจายใหแกลูกจางเปนรายเดือน จะถือ
เป น ส ว นหนึ่ ง ของค า จ า งซึ่ ง กรณี ลู ก จ า งลาป ว ยนายจ า งก็ ต อ งจ า ยค า จ า งตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คุมครองแรงงาน ขอ 33 ก็ตาม แตการที่นาย
จางตกลงจะจายเงินคาครองชีพใหแกลูกจางเกิดจากขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางไมใชจายตามขอผูกพันหรือสัญญาจางแรงงานที่มีอยูเดิม ดังนั้น การจายเงิน
คาครองชีพจําตองอยูภายใตบังคับของหลักเกณฑและเงื่อนไขของขอตกลงกับ
เกี่ยวกับสภาพการจาง
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางขอ 1 ซึ่งกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขใน
การจายเงินคาครองชีพไววา “……….พนักงานผูมีสิทธิไดรับเงินคาครองชีพคน
ใดที่ไมไดมาทํางานตามวันปฏิบัติงานปกติเปนเวลาไมนอยกวา 3 วัน ในหนึ่ง
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เดือน พนักงานผูนั้นจะไมมีสิทธิไดรับเงินคาครองชีพทั้งหมดสําหรับเดือนนั้น
เว นแต พนั ก งานที่ปวยเนื่อ งมาจากการทํางานและแพทยของสถานพยาบาลที่
บริษัทกําหนดไวแจงใหพักได” เห็นไดชัดวา จําเลยไดกําหนดเงื่อนไขในการจาย
เงินคาครองชีพใหแกลูกจางวา ถาลูกจางไมไดมาทํางานในเดือนใดเปนเวลาไม
นอยกวา 3 วัน ไมมีสิทธิไดรับเงินคาครองชีพ คงยกเวนใหมีสิทธิไดรับเงินคา
ครองชีพเฉพาะกรณีที่ลูกจางปวยเนื่องมาจากการทํางานและแพทยของสถาน
พยาบาลที่จําเลยกําหนดไวแจงใหพักไดเทานั้น
สวนกรณีที่ลูกจางไมไดมา
ทํางานเพราะเหตุอื่น เชน ลาปวย หรือขาดงาน ไมไดกําหนดเปนขอยกเวนไวดวย
ฉะนั้นการที่ลูกจางคนใดไมมาทํางานในเดือนใดเปนเวลาไมนอยกวา 3 วัน ไมวา
จะเปนเพราะขาดงาน หรือลางาน ถูกตองตามระเบียบขอบังคับของจําเลยแลวก็
ตาม ไมมีสิทธิไดรับเงินคาครองชีพสําหรับเดือนนั้น เมื่อโจทกแตละคนไมมา
ทํางานไมนอย 3 วันในหนึ่งเดือน โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับเงินคาครองชีพ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2085/2527
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระบุวา ผูรองอนุญาตใหสมาชิกสหภาพ
แรงงานไปประชุมหรือสัมมนาได เพียงแตตองขอลาตอผูรองลวงหนา ดังนั้น
เมื่อผูคัดคานซึ่งเปนสมาชิกสหภาพแรงงานจะเริ่มลางานในวันที่ 29 สิงหาคม
2526 เพื่อไปรวมสัมมนา คําวา ลวงหนา ยอมแปลไดวาลวงหนากอนวันที่ 29
สิงหาคม 2526 มิใชแจงในวันดังกลาวอันเปนวันเริ่มลางาน ที่ผูรองไมอนุญาต
ใหลาและถือวาผูคัดคานละทิ้งหนาที่เปนการชอบแลว
การที่ผูคัดคานละทิ้งหนาที่ไปรวมสัมมนานั้น เมื่อมีหนังสือกรมแรงงาน
ชี้แจงผูรองวา การสัมมนาอาจเปนประโยชนทั้งฝายลูกจางและนายจาง ประกอบ
ทั้งสหภาพแรงงานไดคัดเลือกผูคัดคานใหเปนผูเขาสัมมนานับเปนเหตุสมควรที่ผู
คัดคานจะหาทางเขารวมสัมมนา ถือไมไดวาการละทิ้งหนาที่ของผูคัดคานทําไป
โดยไมมีเหตุอันสมควร เพียงแตผูคัดคานมิไดปฏิบัติครบถวนตามระเบียบการลา
เทานั้น จึงไมมีเหตุสมควรที่จะอนุญาตใหเลิกจางผูคัดคาน
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2241 - 2243/2527
เดิมลูกจางของบริษัทมหานครขนสง จํากัด มีสิทธิไดรับบําเหน็จ ตอมา
กิจการของบริษัทมหานครขนสง จํากัด ตองเลิกและใหโอนทรัพยสินมายังองค
การขนสงมวลชนกรุงเทพทั้งใหพนักงานและลูกจางของบริษัทเดิมมารับบรรจุ
แตงตั้งทํางานในองคการฯ โดยผลแหงกฎหมาย สิทธิและประโยชนตาง ๆ อัน
ลูกจางพึงไดรับจากนายจางเดิมมีอยูอยางไร ลูกจางยอมควรไดรับจากผูเปนนาย
จาง ยิ่งกวานั้นยังปรากฏตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการขององค
การฯ ใหผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นเชนเดิมแกลูกจาง ใหใชระเบียบขอ
บังคับของบริษัทมหานครขนสง จํากัด ในองคการฯไปพลางกอนตั้งแตพ.ศ. 2519
เปนตนมา โดยเฉพาะระเบียบขอบังคับวาดวยบําเหน็จยังคงใชระเบียบเดิมของ
บริษัทมหานครขนสง จํากัด ตอมาอีก 5 ป องคการฯ จึงตราขอบังคับขึ้น มีขอ
ความตัดสิทธิลูกจางผูมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมใหมีสิทธิรับบําเหน็จ เปนการขัด
หรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเดิม นอกจากไมเปนคุณแกลูกจางแลว
ยังเปนโทษเปนการตัดสิทธิรับบําเหน็จของลูกจาง ขอบังคับขององคการฯ ที่ออก
มาตัดสิทธิลูกจาง จึงไมมีผลผูกพันลูกจาง ลูกจางมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2247/2527
ระเบี ย บการจ า ยเงิ น ตอบแทนแก พ นั ก งานที่ มี ชื่ อ ว า “ทุ น แห ง ความรั ก
บริษัท” มีขอจํากัดในขอ 3 วา “หากผูไดรับทุนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในบริษัท
ครบ 3 ป ก็ใหถือวาสละสิทธิหรือไมมีสิทธิไดรับทุนดังกลาว” โจทกปฏิบัติหนา
ที่เกิน 3 ป จึงไมอยูในเงื่อนไขที่จะถือวาโจทกสละสิทธิหรือไมมีสิทธิไดรับทุน
สวนในขอ 1 มีขอจํากัดวา “ทุนนี้มีมูลคาไมต่ํากวาเกาหมื่นบาท โดยรวบรวมมา
จาก 3 ป ๆ ละ สามหมื่นเการอยเกาสิบบาท” นั้น มีความหมายวา ถาพนักงานคน
ใดมีคุณงามความดีตลอดทั้ง 3 ป จําเลยจะใหทุนแกพนักงานคนนั้นไมต่ํากวาเกา
หมื่นบาท โดยแบงเปนป ๆ ละสามหมื่นเการอยเกาสิบบาท ไมไดหมายความวา
พนักงานทุกคนจะตองไดรับทุนทั้งสามป จึงจะมีสิทธิรับเงินในปแรกและปที่
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สองดวย เพราะถาหมายความเชนนั้นเงื่อนไขก็ไมนาจะระบุวาทุนแบงเปนปละ
เทาใด ควรจะระบุรวบยอดวา พนักงานที่ทําความดีตลอด 3 ป จะไดรับทุนรวม
เกาหมื่นบาท โจทกทําความดีมา 2 ป จนจําเลยออกหนังสือรับรองใหแลว จําเลย
ก็ตองตอบแทนใหทุนตามที่ระบุไวในหนังสือรับรอง จําเลยจึงตองจายรางวัลให
แกโจทก 2 ป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2368 – 2375/2527
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2525 สหภาพแรงงานฟอกยอมสิ่งทอไทยใน
ฐานะตั ว แทนของสมาชิ ก ที่ เปน ลู ก จางของจําเลยได ยื่น ขอเรียกรองขอเปลี่ยน
แปลงสภาพการจาง ไดมีการเจรจากันและพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน
ไกลเกลี่ยแลวตกลงกันไมได สหภาพแรงงานฯ จึงแจงการนัดหยุดงาน และคน
งานบางสวนไดนัดหยุดงานตั้งแตวันที่ 3มิถุนายน 2525 ระหวางนัดหยุดงานคน
งานรวมทั้งโจทกทั้งแปดไดปดกั้นประตูเขาออกโรงงานและขัดขวางมิใหรถยนต
ของจําเลยเขาไปในโรงงาน ตอมาวันที่ 7 มิถนุ ายน 2525จําเลยไดฟองนายสม
ศักดิ์กับพวก ที่เปนผูนําในการปดกั้นประตูโรงงานตอศาลแรงงานกลาง และยื่น
คําขอในเหตุฉุกเฉินใหศาลมีคําสั่งหามชั่วคราวมิใหลูกจางปดกั้นประตู ศาลแรง
งานกลางไตสวนแลวมีคําสั่งอนุญาต ลูกจางจึงเลิกปดกั้นประตูและเลิกกีดขวาง
ทางเขาออกแตยังนัดหยุดงานอยู ตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีคํา
สั่งใหลูกจางกลับเขาทํางานตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2525 ระหวางมีการนัดหยุด
งาน จําเลยไดถา ยภาพและถายแถบบันทึกภาพ(วีดีโอ) ไวเปนหลักฐาน หลังจาก
ศาลแรงงานกลางพิพากษาคดีที่ จําเลยเป น โจทกฟอ งนายสมศั ก ดิ์กั บพวกเปน
จําเลยวา การกระทําของนายสมศักดิ์กับพวกที่ปดกั้นประตูโรงงานเปนละเมิด
ใหนายสมศักดิ์กับพวกรวมกันชดใชคาเสียหาย แลวนายสมศักดิ์กับพวกอุทธรณ
ตอศาลฎีกา ศาลฎีกาเห็นวาเปนอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงจึงยกอุทธรณ
เมื่อคดีถึงที่สุดแลว จําเลยไดเรียกผูจัดการฝายบุคคลและหัวหนาแผนก
ตางๆ มาปรึกษาและดูภาพถายกับแถบบันทึกภาพเหตุการณการปดกั้นประตูโรง
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งาน ปรากฏวามีโจทกทั้งแปดและคนงานอื่นเปนจํานวนมากรวมดวย ที่ประชุม
เห็นวาลูกจางที่ชุมนุมสวนใหญประพฤติตัวดีขึ้น เวนแตลูกจางประมาณ 60 คน
รวมทั้งโจทกทั้งแปด จําเลยจึงเลิกจางโจทกทั้งแปดกับพวกรวม 60 คน มีปญหา
ที่จะตองพิจารณาตามอุทธรณของโจทกทั้งแปดวา ที่โจทกทั้งแปดนัดหยุดงานตั้ง
แตวันที่ 3 มิถุนายน 2525 ระยะเวลาที่จําเลยปลอยปละละเลยไมไดแสดงเจตนาที่
จะเลิกจางโจทกหลังจากโจทกทั้งแปดกลับเขาทํางานตามคําสั่งของรัฐมนตรีวา
การกระทรวงมหาดไทย เปนการสละสิทธิเหตุที่เลิกจางแลวนั้น เห็นวา การ
กระทําของโจทกทั้งแปดเปนการจงใจใหจําเลยไดรับความเสียหาย จําเลยยอมเลิก
จางโจทกทั้งแปดไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ม. 582 และโดยไมตองจายคาชดเชยให ตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ 47 (2) แลว การที่จําเลยมิไดเลิกจาง
ทันที แมเวลาจะลวงเลยมา 1 ปเศษ แตการกระทําของโจทกทั้งแปดดังกลาวก็ได
เกิดขึ้นแลวและยังมีอยู เหตุที่จําเลยมิไดเลิกจางโจทกทั้งแปดทันทีก็เพื่อรอฟงผล
ของคดีที่จําเลยฟองนายสมศักดิ์กับพวกวาละเมิดตอจําเลยในการปดกั้นประตูโรง
งาน ทั้งนี้เพื่อมิใหมีขอครหาวา จําเลยกลั่นแกลงโจทกทั้งแปดดวย และที่จําเลย
พิจารณาลูกจางรวมทั้งโจทกทั้งแปดที่เขาทํางานตามคําสั่งของรัฐมนตรีฯ แลววา
ลูกจางคนใดประพฤติตัวดีก็ไมเลิกจาง คงเลิกจางเฉพาะผูที่มิไดกลับตัวประพฤติ
ตนใหดีขึ้น นั้น เหตุดังกลาวเปนเพียงเหตุประกอบการพิจารณาที่จะใหอภัยแก
การกระทําของลูกจางและโจทกทั้งแปดที่ปดกั้นประตูโรงงานหรือไมเทานั้น
และเหตุที่จําเลยเลิกจางโจทกทั้งแปดกับพวกก็คือ เหตุท่รี วมกันปดกั้นประตูโรง
งานของจําเลย เปนการจงใจทําใหจําเลยเสียหายนั่นเอง จึงถือไมไดวาจําเลย
สละสิทธิเหตุที่เลิกจางโจทกทั้งแปดแลว และถือไมไดดวยวาเปนการเลิกจางที่ไม
เปนธรรมดังอุทธรณโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2410/2527
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ขณะลาออกโจทกมีระยะเวลาปฏิบัติงานรวม 4 ป 9 เดือน 9 วัน จําเลยมี
ขอบังคับวา พนักงานที่ลาออกหากมีระยะเวลาปฏิบัติงานครบ 5 ปแลว ใหมีสิทธิ
ไดรับบําเหน็จ และวิธีคํานวณระยะเวลาปฏิบัติงานตามขอบังคับกําหนดวา เศษ
ของปถาถึง 6 เดือน ใหนับเปน 1 ป ดังนี้ ถือวาโจทกมีระยะเวลาปฏิบัติงานครบ 5
ป และมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
หมายเหตุ
ขอใหศึกษาคําพิพากษาฎีกาที่ 2294/2529 เปรียบเทียบดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2414/2527
คาครองชีพที่จําเลยจายแกลูกจางเปนรายเดือน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของคา
จางนั้น จําเลยจายตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2523
ซึ่งขอ 1 กําหนดวา “….พนักงานผูมีสิทธิรับเงินคาครองชีพคนใดไมไดมาทํางาน
ตามวันปฏิบัติงานเปนปกติเปนเวลาไมนอยกวา 3 วันใน 1 เดือน พนักงานผูนั้น
จะไมมีสิทธิรับเงินคาครองชีพทั้งหมดสําหรับเดือนนั้น เวนแตพนักงานที่ปวย
เนื่องมาจากการทํางานและแพทยของสถานพยาบาลที่บริษัทฯ กําหนดไวแจงให
พักได” การจายคาครองชีพเปนไปตามเงื่อนไขในขอบังคับดังกลาว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2436 - 2438/2527
เดิมนายจางใชระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรมในการจายเงินบําเหน็จ
และคาชดเชยใหแกลูกจาง ซึ่งกําหนดวิธีการจายเงินบําเหน็จวา นายจางจะจาย
เงินบําเหน็จใหแกลูกจางตอเมื่อลูกจางออกจากงาน หรือตาย ในกรณีที่พนักงาน
ประจํามีสิทธิไดรับทั้งเงินคาชดเชยตามกฎหมายวาดวยแรงงานและเงินบําเหน็จ
ถาเงินบําเหน็จมากกวาเงินชดเชย ใหตัดเงินบําเหน็จออกเทากับจํานวนเงินชดเชย
ถาเงินบําเหน็จนอยกวาเงินชดเชยก็ใหไดรับแตเงินชดเชยอยางเดียว ตอมานาย
จางและลูกจางตกลงทําบันทึกเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางขึ้นอีกฉบับหนึ่ง
มีความวา การจายเงินบําเหน็จตัดทอนเปนรายป บริษัทตกลงจายแกผูขอรับให
แลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปทํางานนั้น สวนลูกจางที่ไมประสงคจะ
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ขอรับเงินบําเหน็จตัดทอนเปนรายปคงใหปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญาเชาก็ได
เห็นวา ลูกจางจะไดรับเงินบําเหน็จเปนสิทธิที่เกิดขึ้นโดยระเบียบของกระทรวง
อุตสาหกรรม ไมใชเปนสิทธิที่เกิดจากขอเรียกรองหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางซึ่งทําขึ้นใหม แมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางจะไดแกไขหลักการในการ
จายเงินบําเหน็จจากเดิมโดยใหนายจางจายเงินบําเหน็จตัดทอนเปนรายปใหแกลูก
จางแทนที่จะรอจายเมื่อลูกจางออกจากงานหรือตาย แตก็เปนการเปลี่ยนแปลง
แกไขเฉพาะกําหนดระยะเวลาการจายเงินสวนสาระสําคัญอื่นๆ เชน ประเภทของ
ลู ก จ างที่ มีสิท ธิไดรับเงิ นบําเหน็ จ หรื อคุ ณสมบั ติ ของลูก จางผูมีสิทธิไดรับเงิน
บําเหน็จคงใชหลักเกณฑตามระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกประการ ดัง
นั้น ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งใหสิทธิแกลูกจางที่จะขอรับเงินบําเหน็จตัด
ทอนเป น รายป มิ ไ ด ย กเลิ ก ข อ ผู ก พั น นั้ น ซึ่ ง ลู ก จ า งมี อ ยู เ ดิ ม ตามระเบี ย บของ
กระทรวงอุตสากรรมที่วา กรณีที่พนักงานประจํามีสิทธิไดรับทั้งเงินคาชดเชย
ตามกฎหมายวาดวยแรงงานและเงินบําเหน็จ ถาเงินบําเหน็จมากกวาเงินชดเชยให
ตัดเงินบําเหน็จออกเทากับจํานวนเงินชดเชย ถาเงินบําเหน็จนอยกวาเงินชดเชยก็
ใหไดรับแตเงินชดเชยอยางเดียว เมื่อลูกจางเปนผูมีสิทธิไดรับทั้งเงินบําเหน็จและ
คาชดเชย แตเงินบําเหน็จนอยกวาคาชดเชยก็ยอมไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จ คง
ไดรับคาชดเชยเพียงอยางเดียว เมื่อลูกจางไดรับเงินบําเหน็จไปแลวจึงถือเสมือน
เปนสวนหนึ่งของคาชดเชย ตองนํามาหักคาชดเชยที่นายจางตองจายตามกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2471/2527
ลูกจางตําแหนงผูจัดการสาขาธนาคาร มีอํานาจออกคําเตือนเปนหนังสือ
ผลของคําเตือนคือ ลูกจางที่ถูกเตือน 3 ครั้ง จะไมไดขึ้นเงินเดือน ดังนี้ การออก
หนังสือเตือนมิใชโทษ เปนเพียงการกระทําที่มีผลใหพนักงานผูถูกตักเตือนเปน
ผูอยูในเกณฑที่จะไมไดรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนจากผูที่มีอํานาจในการขึ้นเงิน
เดือน หรือบําเหน็จแกพนักงานเทานั้น และหากเปนการลงโทษผูจัดการสาขาก็
ไม มี อํานาจโดยตรงซึ่ ง ตามข อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ า งต อ งแต ง ตั้ ง คณะ
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กรรมการสอบสวนความผิดวินัยพนักงาน คณะกรรมการพิจารณากําหนดโทษ
แลวทําความเห็นเสนอผูอํานวยการวินิจฉัยสั่งการ จึงถือไมไดวาผูจัดการสาขามี
อํานาจทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการลงโทษ กรณีผูจัดการสาขามีอํานาจ
เสนอขอใหเลื่อนผูใตบังคับบัญชา 2 ขั้น ก็เปนแตเพียงผูเสนอขอเงินเดือน
พนักงานผูใตบังคับบัญชาเทานั้น มิใชเปนผูมีอํานาจที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น
ใหแกพนักงานผูใตบังคับบัญชา จึงถือไมไดวา ผูจัดการสาขามีอํานาจทําการแทน
นายจางสําหรับกรณีการใหบําเหน็จโดยตรง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16
เมษายน 2515 ขอ 36 (1) ขอความที่วา มีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับ
กรณีการจาง หมายความวา มีอํานาจทําการแทนนายจางโดยตรง มิใชเปนกรณี
ผานการพิจารณาโดยผูมีอํานาจมากอน
ตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 มาตรา 17 วรรคแรก
บัญญัติวา การแตงตั้งพนักงานตามความจําเปนแกธุรกิจของธนาคารออมสิน…
ใหอยูในอํานาจของคณะกรรมการ การที่ผูจัดการสาขาทําสัญญาจางแทนนายจาง
นั้นจะทําไดตอเมื่อ มีการอนุมัติรับเขาทํางานแลว ดังนี้ ผูจัดการสาขาจึงไมมี
อํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง
ระเบียบการธนาคารออมสิน ฉบับที่ 152 ขอ 7.1 กําหนดใหพนักงานที่
ดํารงตําแหนงตั้งแตหัวหนาแผนกขึ้นไป หรือผูจัดการสาขาไมมีสิทธิเบิกเงินคา
ลวงเวลา หรือคาทํางานในวันหยุด เปนการแตกตางไปจากที่กฎหมายบัญญัติไว
ยอมไมมีผลบังคับ ผูจัดการสาขาจึงมีสิทธิไดรับคาทํางานในวันหยุด ไมตองหาม
ตามขอ 43 แหงประกาศกระทรวงมหาดไทย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2520/2527
เงินบําเหน็จกับคาชดเชยหลักเกณฑตางกัน เงินบําเหน็จกับคาชดเชยจึง
เปนเงินที่ตางประเภทกัน จะถือวาเงินบําเหน็จเปนคาชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ตามขอบังคับฯ วาดวยกองทุนบําเหน็จไมได และตามขอบังคับที่กําหนดใหลูก
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จางมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จแตอยางเดียวยอมเปนการขัดกับประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานฯ อันเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบ
รอยของประชาชน หามีผลบังคับไม ที่จําเลยอางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 10 มาปรับแกคดีไมเปนการถูกตอง เพราะบทมาตราที่จําเลย
ยกขึ้นอางเปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่จะระบุ
วิธีการทํางานและการปฏิบัติตอกันระหวางนายจางกับลูกจาง สวนขอตกลงเกี่ยว
กับสภาพการจางที่กระทําขึ้นแลวนั้น จะใชบังคับไดหรือไมเพียงใด ตองพิจารณา
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2524 - 2525/2527
คําสั่งของจําเลยที่ 540/2525 กําหนดเวลาทํางานตามปกติของพนักงานจาย
งานในเขตการเดินรถที่ 6 เปน 2 ผลัด ผลัดที่ 1 ทํางานระหวาง 04.00 - 12.30 น.
ผลัดที่ 2 ระหวาง 11.00 - 19.30 น. ซึ่งนายจางมีอํานาจที่จะกําหนดเวลาทํางาน
ของลูกจางไดตามความจําเปนและความเหมาะสมแกลักษณะงานในหนาที่ของ
ลูกจาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ 3 และขอ
68 อันถือเปนสวนหนึ่งของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง โจทกยายมาเปน
พนักงานจายงานประจําเขตการเดินรถที่ 6 จึงตองอยูภายใตบังคับของคําสั่งดัง
กลาวซึ่งไมเปนการขัดหรือแยงกับคําสั่งที่ 3507/2523 อันเปนระเบียบทั่วไปเกี่ยว
กับการจายเบี้ยเลี้ยงคาอาหารและคาจางเหมาพิเศษ
มิใชเปนเรื่องกําหนดเวลา
ทํางานปกติของพนักงานแตอยางใด โจทกมีเวลาทํางานในชวงเวลา 04.00 น. ถึง
เวลา 08.00 น. แตมิใชเปนการทํางานนอกเหนือชั่วโมงทํางานปกติตามขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนหรือคาอาหารตาม
คําสั่งที่ 3507/2523
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2539/2527
จําเลยออกขอบังคับฉบับที่ 24 วาดวยกองทุนสงเคราะห พ.ศ.2525 มาใช
บังคับแกลูกจาง โดยมิไดเกิดจากขอเรียกรองและทําความตกลงระหวางจําเลย
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กับลูกจางหรือตัวแทนของลูกจาง ทั้งมีขอความขัดหรือแยงขอบังคับ ฉบับที่ 31
วาดวยกองทุนสงเคราะห พ.ศ. 2519 ซึ่งเปนขอบังคับฉบับเดิม เมื่อขอบังคับเดิม
ฉบับที่ 31 เปนคุณแกโจทกยิ่งกวาขอบังคับใหม ฉบับที่ 24 ขอบังคับใหมที่ออก
มานั้นจึงใชบังคับไมได จําเลยเลิกจางโจทกจึงตองจายเงินกองทุนสงเคราะหตาม
ขอบังคับเดิม ฉบับที่ 31 แกโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2598 - 2599/2527
เดิมจําเลยใชระเบียบขอบังคับตามคําสั่งที่ 46/2506
ตอมาจําเลยออก
ระเบียบขอบังคับใหมตามคําสั่งที่ 34/2520 ใชแทนฉบับเดิมโดยจดทะเบียนที่
กรมแรงงาน และแรงงานจังหวัดชลบุรี การออกระเบียบฉบับใหมใชบังคับแก
ลูกจางมิไดเกิดจากขอเรียกรองและทําความตกลงระหวางจําเลยกับลูกจางหรือตัว
แทนของลูกจาง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ไม
ชอบ เวนแตเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวาขอบังคับเดิม
ตามขอบังคับเดิมกรณีเลิกจางโดยไมมีความผิดลูกจางที่ทํางานเกินกวา 6
เดือน มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จและคาชดเชย แตตามขอบังคับฉบับใหมจําเลยจะ
จายคาชดเชยหรือเงินบําเหน็จอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ถือไมไดวาขอบังคับฉบับ
ใหมเปนคุณแกโจทก ซึ่งเปนลูกจางยิ่งกวาขอบังคับฉบับเดิม จึงตองใชขอบังคับ
ฉบับเดิมบังคับกับโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2607 - 2608/2527
เมื่อโจทกกับเพื่อนยื่นขอเรียกรองตอจําเลยตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธฯ
มาตรา 13 มีลายมือชื่อผูเรียกรองไมครบรอยละ 15 ขอเรียกรองจึงไมมีผลและ
ถือไดวาตกไป การที่มีการยื่นลายมือชื่อผูเรียกรองเพิ่มขึ้นหาทําใหขอเรียกรอง
ดังกลาวกลับถูกตองตามกฎหมายไม โจทกจึงไมมีมูลฐานที่จะยกขึ้นอางเพื่อนัด
หยุดงานไดโดยชอบดวยกฎหมาย เมื่อจําเลยใหโจทกกลับเขาทํางาน แตโจทกก็
ยังคงนัดหยุดงานกันตอไปจึงเปนกรณีที่โจทกละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางาน
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ติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร จําเลยเลิกจางไดโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา
ไมตองจายคาชดเชย และถือไมไดวาเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2638/2527
ขอบังคับเดิม(ฉบับป 2519) โอกาสที่ลูกจางจะไดรับผลประโยชนหรือ
บําเหน็จมีครั้งเดียวดวยเหตุใดเหตุหนึ่งคือ ครบเกษียณอายุ ตาย ทุพพลภาพ หรือ
ออกจากงานโดยการปลดออก ลาออก แตประกาศแผนบําเหน็จกอนออกจากงาน
ของนายจางซึ่งประกาศใชภายหลัง มีขอความเพิ่มเติมใหลูกจางเปนฝายมีโอกาส
เลือกจะขอรับผลประโยชนหรือบําเหน็จกอนออกจากงานก็ได โดยกําหนดเงื่อน
ไขไวชัดเจน หรือลูกจางจะเลือกรับผลประโยชนครั้งเดียวตามขอบังคับเดิมก็ได
ไมเปนการบังคับ ทั้งไมมีขอพิสูจนวา เงินบําเหน็จกอนออกจากงานซึ่งลูกจางรับ
จากนายจางจะใหผลประโยชนนอยกวา หรือเปนขอเสียเปรียบเมื่อเทียบกับผล
ประโยชนที่รอรับเมื่อออกจากงานในอนาคต ขอเปรียบเทียบนี้แสดงใหเห็นวา
แผนบําเหน็จกอนออกจากงานของนายจางเปนการใหสิทธิ และประโยชนแกลูก
จางตามสมควร ขอบังคับหรือแผนบําเหน็จดังกลาวไมมีขอความขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับเดิม จึงใชบังคับไดไมขัดตอพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2686/2527
เมื่อฟองโจทกเปนการขอใหจําเลยจายเงินตามระเบียบขอบังคับซึ่งมีอยู
เดิม มิใชเปนเรื่องแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง อันจะตองแจงขอ
เรียกรองเปนหนังสือถึงจําเลยกอน โจทกจึงนําคดีมาฟองตอศาลแรงงานกลางได
ทันที
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2746/2527
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางฉบับเดิม (ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2524) มิได
กําหนดเวลาใชบังคับ กอนครบ 1 ป โจทกยื่นขอเรียกรองขอเปลี่ยนแปลงสภาพ
การจาง
ขอเรียกรองบางขอตกลงกันไดตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2525 ขอ 12 ซึ่งมีขอความวา “ขอตกลงฉบับอื่นที่ใชอยูกอนนี้ หาก
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ขัดหรือแยงหรือเหมือนขอตกลงฉบับนี้ในขอใดขอหนึ่งใหใชขอตกลงฉบับนี้
แทน” เมื่อบันทึกขอตกลงฉบับเดิมไมมีขอใดขอหนึ่งที่ขัด หรือแยง หรือเหมือน
ขอตกลงฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2525 ขอตกลงฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม
2525 มีรายละเอียดของขอเรียกรองและขอตกลงไมเหมือน หรือเกี่ยวพันกับขอ
ตกลงฉบับเดิมอยางใด อีกทั้งบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2525 นั้น
ก็มิไดระบุไวดวยวา ขอตกลงฉบับอื่นที่มิไดขัดหรือแยงกับขอตกลงฉบับนี้ใหมี
ผลตอไปหรือไมอยางไร บันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2524 จึงยัง
มีผลใชบังคับอยู แมวาบันทึกขอตกลงฉบับดังกลาวมิไดกําหนดระยะเวลาไว ซึ่ง
ตามกฎหมายใหถือวามีผลใชบังคับ 1 ปก็ตาม เมื่อมิไดมีการเจรจาตกลงกันใหม
ก็ถือวายังมีผลใชบังคับไดตอไปเปนคราวๆ อีกคราวละ 1 ป ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 12 วรรคสอง
ตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2524 ขอ 2 ระบุวา “ใน
กรณีซึ่งมีการปรับคาจางขั้นต่ํา ฝายนายจางตกลงปรับอัตราคาจางใหโดยใหใช
หลักเกณฑการปรับคาจางตาม ป 2522 – 2523” ซึ่งหลักเกณฑการปรับคาจาง
ป 2522, 2523 นั้น บริษัทไดปรับคาจางแกลูกจางทุกคนเทาจํานวนอัตราคาจาง
ขั้นต่ําที่เพิ่มขึ้น ลูกจางที่ไดรับคาจางสูงกวาคาจางขั้นต่ําก็มีสิทธิไดรับในรูปของ
เงินเพิ่มพิเศษ เทากับอัตราการเพิ่มของอัตราคาจางขั้นต่ํา ซึ่งหากไมมีการเพิ่ม
อัตราคาจางขั้นต่ําจําเลยก็จะไมปรับเพิ่มให ทั้งนี้เพื่อมิใหลูกจางที่มีอายุการทํางาน
นานไดรับคาจางเทากับลูกจางเขาใหมตามอัตราคาจางขั้นต่ํา ฉะนั้น เมื่อรัฐบาล
กําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําจากวันละ 64 บาท เปนวันละ 66 บาท ก็ชอบที่จําเลยจะ
ปรับคาจางเพิ่มตามหลักเกณฑการปรับป 2522 – 2523 ใหแกลูกจางทุกคนอีกวัน
ละ 2 บาท
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายความวา เงินพิเศษ ที่รัฐ
วิสาหกิจ องคกร บริษัท หางราน เปนตน จายใหเปนบําเหน็จรางวัลแกพนักงาน
เจาหนาที่ของตนนอกเหนือจากเงินเดือนคาจางตามความหมายดังกลาว เงินโบนัส
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จึงมิใชเงินเดือนคาจางในอันที่จะบังคับใหตองจายตามกําหนดเวลา แตเปนเงิน
เพิ่มพิเศษจายใหเพื่อเปนบําเหน็จรางวัลเทานั้น ฉะนั้นเมื่อระเบียบมิไดกําหนดไว
ใหตองจายทุกป จะจายเวลาใดจึงเปนอํานาจของนายจาง ตามระเบียบที่ใชคําวา
เงินโบนัสประจําป นาจะหมายความถึงประจําปที่มีการจาย ประกอบทั้งเมื่อได
พิเคราะหถึงสภาพการจางโดยทั่วไปแลว การจายเงินโบนัสพึงจายตอเมื่อนายจาง
มีกําไรเทานั้น ปใดการคาขาดทุนจึงเปนธรรมดาที่นายจางจําเปนตองงดจายเพราะ
ไมสามารถหามาจายใหได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฐานะการเงินของนายจางเอง ปรากฏ
หลักฐานในป 2526 บริษัทจําเลยขาดทุน 18 ลานบาท แมแตเงินเดือนของคน
งานก็ไมสามารถจะขึ้นใหได จึงไมมีเหตุผลใดที่จะบังคับใหจําเลยตองจายเงิน
โบนัส ซึ่งเปนเงินบําเหน็จรางวัลใหแกคนงานของจําเลย
จําเลยไมมีระเบียบเรื่องการใชไฟฟา แตคูความแถลงขอเท็จจริงกลาวถึง
ความเปนมาของการใชไฟฟาวา คนงานใชไฟฟาเพิ่มมากขึ้น ทําใหคาไฟฟาที่
จําเลยตองจายสูง จึงกําหนดหลักเกณฑการคิดคาไฟฟาขึ้นใหม คือ ใหคนงาน
ชวยจายคาไฟฟาที่เพิ่มขึ้น ดังนี้ การจัดใหคนงานใชไฟฟาโดยไมเก็บคาไฟฟาก็ดี
หรือใหคนงานจายเฉพาะบางสวนที่เพิ่มขึ้นก็ดี เปนเรื่องของสวัสดิการ ซึ่งเปน
สิทธิของนายจางที่จะใหความชวยเหลืออนุเคราะหแกคนงานของตนเอง เมื่อไมมี
ขอตกลงไว โจทกก็ไมมีอํานาจฟองขอใหศาลบังคับได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2791/2527
ขอตกลงที่ทําขึ้นใหมที่เปลี่ยนแปลงระเบียบการจายเงินบําเหน็จฉบับเดิม
เฉพาะระยะเวลาการจายเงินบําเหน็จเทานั้น คือ ขอตกลงใหมจายเงินบําเหน็จตัด
ทอนเปนรายป สวนสาระอื่นๆ เปนไปตามระเบียบการจายเงินบําเหน็จเดิม ซึ่ง
กําหนดวาตัวเงินบําเหน็จมากกวาคาชดเชยก็ใหตัดเงินบําเหน็จออกเทากับจํานวน
เงินชดเชย แตถาเงินบําเหน็จนอยกวาคาชดเชยก็ใหไดรับคาชดเชยอยางเดียว ขอ
บังคับฉบับเกาจึงยังมีผลใชบังคับอยู
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บริษัทสุรามหาคุณ จํากัด นายจางเดิมของโจทกกับจําเลย มิไดมีการโอน
การจางแกกัน การนับระยะเวลาเพื่อคํานวณคาชดเชยตองนับจากวันที่โจทกเปน
ลูกจางจําเลยเปนตนไป เงินบําเหน็จที่บริษัท สุรามหาคุณ จํากัด นายจางเดิมจาย
ใหแกโจทกนั้น เปนการจายเงินบําเหน็จตัดทอนของบริษัทสุรามหาคุณ จํากัด
จําเลยจะนํามาถือวาเปนคาชดเชยสําหรับระยะเวลาการทํางานของโจทกหาไดไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2811/2527
ตามบันทึกผลของการเจรจาขอเรียกรองมีขอความวา“ผูแทนธนาคารฯ
และผูแทนสหภาพแรงงาน ไดรวมกันพิจารณาแลวมีความเห็นวา โบนัสของ
พนักงานควรจะไดเทาเทียมกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ที่เปนธนาคาร จึงสมควรจายเงิน
โบนัสแกพนักงานปละ 2 เทาของเงินเดือน โดยใหจายเมื่อธนาคารฯ ปดบัญชีงบ
ดุลสิ้นปแลว สวนขั้นตอนดําเนินการในเรื่องนี้ธนาคารฯ จะไดดําเนินการตอไป”
นั้น ลวนแตเปนความเห็นของผูแทนของโจทกจําเลย ไมมีขอความตอนใดที่
แสดงวาผูแทนจําเลยตกลงหรือใหสัญญาวาจะจายเงินโบนัสใหแกพนักงานปละ 2
เทาของเงินเดือนแมผูแทนจําเลยจะเห็นดวยกับผูแทนโจทกในการจายเงินดังกลาว
ก็เพียงเห็นดวยในหลักการเบื้องตนซึ่งจะตองเสนอจําเลยตอไป มิใชขอสัญญา
หรือขอตกลงซึ่งจะใชบังคับกันทันทีโดยเฉพาะขอความตอนทายของบันทึกซึ่ง
ระบุวา “สวนขั้นตอนดําเนินการในเรื่องนี้ ธนาคารฯ จะไดดําเนินการตอไป”
แสดงวาความเห็นของทั้งสองฝายยังไมผูกพันคูกรณี เพราะจําเลยมีหนาที่อื่นๆ ซึ่ง
จะตองปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อใหความเห็นมีผลใชบังคับ ถือไมไดวาขอเรียกรอง
นั้นสามารถตกลงกันไดแลว บันทึกดังกลาวจึงไมมีสภาพเปนขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางซึ่งจําเลยจะตองปฏิบัติตาม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2840/2527
ผูคัดคานเปนลูกจางผูรองและเปนกรรมการลูกจางนําประกาศและแถลง
การณแจกให ม. และ ช. คนงานของผูรองตรงประตูนอกบริเวณโรงงานของผูรอง
และบอกใหนําไปแจกแกคนงานอื่น เมื่อขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานระบุหาม
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พนักงานเขียน แจกจาย ติดประกาศ หรือพิมพถอยคําบทความตางๆ ติดตาม
ผนังตึก หรือติดประกาศภายในบริเวณบริษัทฯ โดยมิไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ
หนาที่กอน ฝาฝนมีโทษ หนังสือตักเตือน พักงาน เลิกจาง คําวา “ภายใน
บริเวณบริษัท” จะมีความหมายถึงใน หรือนอกประตูรั้วโรงงานหรือไมก็ตาม ผู
คัดคานก็ไดบอกให ม. กับ ช. เอาไปแจกแกพรรคพวกในโรงงานดวย และม. กับ
ช. ไดแจกใหคนงานในโรงงาน ถือไดวาเปนการกระทําในฐานะตัวแทน กระทํา
การแทนตัวการคือผูคัดคาน เมื่อการกระทําเปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางาน ตัวการคือผูคัดคานผูใชจางวานบุคคลใหกระทําผิดดังกลาวก็ตองรับผิด
ในฐานะตัวการในการกระทําผิดตามที่กําหนดไว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2929/2527
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีขอความวา “บริษัทฯ ยินดีพิจารณาให
กรรมการและอนุกรรมการบริหารสหภาพฯ ลาเพื่อทํากิจกรรมตางๆ ได โดย
ประธานสหภาพฯ ทําหนังสือยื่นตอฝายจัดการเพื่ออนุมัติเปนคราวๆ ไป โดย
บริษัทฯ จะใหความรวมมืออยางเต็มที่” นั้น แสดงวา กรณีกรรมการขอลาไป
ประกอบกิจการของสหภาพฯ บริษัทนายจางมีอํานาจที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาต
ก็ไดตามที่เห็นสมควร
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3031/2527
เมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระบุชัดวาใหจําเลยนําเงินสมทบเขาฝาก
ธนาคารในบัญชีเงินฝากสะสมของพนักงาน
ซึ่งจําเลยไดฝากเงินสะสมไวที่
ธนาคาร ช. ในบัญชีสํารองเลี้ยงชีพจําเลยก็ตองฝากเงินสมทบเขาบัญชีดังกลาวที่
ธนาคาร ช. จะฝากในนามจําเลยหรือฝากที่ธนาคารอื่นหาไดไม
และเมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเพียงแตใหจําเลยนําเงินสมทบเขา
ฝากธนาคารเทานั้น ขอกําหนดอื่นจึงคงเปนไปตามระเบียบเดิมที่กําหนดใหจําเลย
จายเงินสมทบแกพนักงานเมื่อลาออกหรือเกษียณอายุ พนักงานที่ถูกลงโทษปลด
ออกไมมีสิทธิไดรับเงินนี้ ดังนั้น เงินสมทบจะตกเปนของพนักงานเมื่อออกจาก
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งานแลว สิทธิในเงินสมทบยังเปนของจําเลยดอกเบี้ยของเงินดังกลาวจึงเปนของ
จําเลย หาใชเปนของพนักงานไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3114/2527
ตามระเบียบฉบับเดิม พนักงานและลูกจางประจํามีสิทธิรับการตรวจรักษา
ไดทุกโรค และสามารถเขารับการตรวจรักษาตามโรงพยาบาลและคลีนิคไดทั่วไป
ต อ มาโจทก ยื่ น ข อ เรี ย กร อ งให จําเลยจ า ยค า รั ก ษาพยาบาลแก ค รอบครั ว ของ
พนักงาน และจําเลยก็ยื่นขอเรียกรองเรื่องคารักษาพยาบาลฝายตนเกี่ยวกับการ
ชวยเหลือคารักษาพยาบาลบุตรธิดาของพนักงานบาง ผลที่สุดตกลงกันได ดังนี้
“บริษัทตกลงใหบุตรธิดาของพนักงานที่มีอายุไมเกิน 15 ปเบิกคารักษาพยาบาล
เมื่อเกิดการเจ็บปวยไดในวงเงินที่พนักงานมีสิทธิไดรับโดยใชระเบียบวิธีการเบิก
แบบเดียวกัน บริษัทจะเปนผูกําหนดสถานพยาบาลที่สะดวกและเหมาะสมให
พนักงาน” ขอตกลงเหลานี้ไมเกี่ยวแกตัวพนักงานหรือลูกจางประการใด แตเปน
เรื่องเกี่ยวแกบุตรธิดาของลูกจางจําเลยโดยเฉพาะเทานั้น
สถานพยาบาลที่จะ
กําหนดขึ้นนั้นจะตองกําหนดขึ้นสําหรับผูมีสิทธิตามขอเรียกรองและตามที่ตกลง
กันเทานั้นคือเฉพาะบุตรธิดาของพนักงาน สวนถอยคําในประโยคทายที่วา “ให
พนักงาน” เปนถอยคําที่เกินเลยไป ไมอาจหมายความรวมไปถึงตัวพนักงานหรือ
ลูกจางประจําที่อยูนอกขอเรียกรองดวย ประกาศของจําเลยที่ 020/2527 ที่กําหนด
สถานพยาบาลใหพนักงานและบุตรธิดาเขารับการตรวจรักษา
เฉพาะสวนที่
กําหนดให พ นั ก งานและลู ก จ า งเข า ไปรั บ การตรวจรั ก ษาจึ ง อยู น อกข อ ตกลง
ประกาศดังกลาวเฉพาะสวนที่เกี่ยวแกตัวพนักงานจึงออกมาโดยไมมีมูลฐานที่ถูก
ตองรองรับ เปนประกาศที่ไมชอบ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3241/2527
โจทกบางคนกับพวกยื่นขอเรียกรองตอจําเลยที่ 16 ผูเปนนายจาง เมื่อวันที่
3 สิงหาคม 2526 แตขอเรียกรองนั้นมีลายมือชื่อลูกจางผูเรียกรองเพียง 44 คน ไม
ครบรอย 15 ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 13 ขอเรียกรองดัง
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กลาวจึงไมมีผลและเปนอันตกไป แมวันที่ 4 สิงหาคม 2526 ตัวแทนโจทกได
ยื่นรายชื่อและลายมือชื่อผูเรียกรองเพิ่มเติมใหจําเลยที่ 16 ซึ่งเมื่อรวมกับรายชื่อ
เดิมที่ยื่นไวทําใหมีจํานวนครบรอยละ 15 ก็ตาม หาทําใหขอเรียกรองดังกลาว
กลับเปนถูกตองตามกฎหมายไม
โจทกกับพวกยื่นขอเรียกรองไมชอบตามกฎหมาย นายจางแจงวาขอเรียก
รองไมชอบดวยกฎหมาย โจทกกับพวกตองหามมิใหนัดหยุดงานตาม พระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ มาตรา 34(1) และไมเปนการกระทําอันไมเปนธรรม
แมคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธจะมิไดวินิจฉัยวาขอเรียกรอง
ที่โจทกกับพวกยื่นตอจําเลยที่ 13 ครั้งแรกเปนอันตกไป แตเมื่อจําเลยที่16 ยกเปน
ขอตอสูคดีนี้วา ขอเรียกรองของลูกจางมีลายมือชื่อลูกจางที่เกี่ยวของกับขอเรียก
รองไมครบรอยละ 15 ไมเปนขอเรียกรองที่ชอบดวยกฎหมาย จึงมีประเด็นตาม
ขอตอสูของจําเลยที่ 16 ซึ่งศาลแรงงานกลางจะพึงวินิจฉัยได เพราะหามีบท
บั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายให ศ าลวิ นิ จ ฉั ย ได เ ฉพาะในข อ ที่ ค ณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธยกขึ้นวินิจฉัยมาแลวเทานั้นไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3264/2527
โจทกมีสิทธิไดรับบําเหน็จตามขอบังคับเกี่ยวกับการจายเงินบําเหน็จฉบับ
กอนอยูแลว ดังนั้น การที่จําเลยออกขอบังคับฉบับใหมมาใชบังคับซึ่งมีผลเปน
การตัดสิทธิของโจทกมิใหไดรับเงินบําเหน็จโดยไมปรากฏวาจําเลยไดปฏิบัติตาม
วิธีการและขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งขอบังคับดังกลาวไมเปนคุณตอลูกจาง ยอม
เปนการฝาฝน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 13, 20 เมื่อโจทกยื่น
หนังสือขอรับบําเหน็จดังกลาว แมจําเลยจะตองปฏิบัติตามขอบังคับในการจาย
เงินบําเหน็จฉบับใหมนั้น จําเลยก็ไมอาจอางมาเปนเหตุที่จะปฏิเสธไมจายเงิน
บําเหน็จ การที่จําเลยไมจายเงินบําเหน็จเมื่อโจทกยื่นคําขอรับ ยอมเปนผูผิดนัด
จะตองเสียดอกเบี้ยในยอดเงินบําเหน็จดังกลาวแกโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3402/2527
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นายจางยื่นคํารองขอเลิกจางลูกจางซึ่งเปนกรรมการลูกจาง ศาลแรงงาน
กลางมีคําสั่งยกคํารอง โดยเห็นวาตามคํารองเปนเรื่องสัญญาจางแรงงานระหวาง
ผูรองกับลูกจางสิ้นสุดลงกอนแลว การสั่งยกคํารองดังกลาวโดยยังมิไดสืบพยาน
หรือมิไดวินิจฉัยตามประเด็นขอตอสูของผูคัดคานดังกลาวเปนกรณีที่ศาลแรงงาน
กลางยกเรื่องอํานาจฟองของผูรองมาวินิจฉัยวาขอเท็จจริงตามคํารองไมใชเหตุซึ่ง
จะตองขออนุญาตตอศาลแรงงานกลางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 มาตรา 52 ซึ่งศาลแรงงานกลางมีอํานาจกระทําได ไมใชเปนกรณีที่ดําเนิน
กระบวนพิจารณาไมชอบ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3504 – 3505/2527
นายจางหรือจําเลยทําผิดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง กลาวคือ จําเลย
เลื่อนการจายเงินเดือนออกไปจากกําหนดโดยมิไดรับความยินยอมจากลูกจาง
จําเลยไมจัดหาเครื่องแบบใหแกลูกจางตามที่ตกลงไว เชนนี้ โจทกมีสิทธิหยุด
งานหรือไมทํางานใหแกจําเลยได จําเลยจะอางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 34 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรง
งาน ขอ 31 เปนขออางวา จําเลยมิไดทําผิดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหาได
ไม เมื่อโจทกมีสิทธิหยุดงานโดยชอบแลว จําเลยเลิกจางโจทก จําเลยตองจายคา
ชดเชย แมจําเลยจะไดรับความเสียหายเนื่องจากการนัดหยุดงานของโจทก ก็ไม
เปนละเมิดหรือผิดสัญญา โจทกไมตองใชคาเสียหายแกจําเลย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3557 – 3588/2527
สหภาพแรงงานโรงแรมเพรสิเดนทโดยมติที่ประชุมใหญมีมติมอบหมาย
ใหสหภาพแรงงานโรงแรมเพรสิเดนทไปเจรจากับจําเลยที่ 1 ในเรื่องลดอัตรา
โบนัสเทานั้น การที่จําเลยที่ 2 ในฐานะประธานสหภาพแรงงานดังกลาวไปตก
ลง และออกคําแถลงการณรวมซึ่งตัดสิทธิมิใหพนักงานที่ลาออกภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2526 มิใหมีสิทธิไดรับเงินโบนัสประจําป พ.ศ. 2525 เปนการกระทํา
ที่อาจกระทบกระเทือนถึงสวนไดเสียของสมาชิกสหภาพแรงงานเปนสวนรวม
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ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 103 (2) เมื่อคําแถลง
การณรวมซึ่งจําเลยที่ 2 ไปตกลงนั้นขัดแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเดิม
ขัดตอกฎหมายและไมผูกพันโจทกแลว โจทกทุกคนจึงยังมีสิทธิไดรับเงินโบนัส
ประจําป 2525 ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเดิม โจทกจึงไมไดรับความ
เสียหายไมไดรับโบนัสตามฟอง การกระทําของจําเลยที่ 2 ไมเปนละเมิดตอโจทก
จําเลยที่ 2 ไมตองรวมรับผิดกับจําเลยที่ 1 จายเงินโบนัสแกโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3670/2527
ผูรองเคยยื่นคํารองขออนุญาตเลิกจางผูคัดคานกลาวหาวาผูคัดคานละทิ้ง
หนาที่โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งยกคํารอง โดยฟงวา
ไมเปนการละทิ้งหนาที่ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร คดีถึงที่สุด ดังนั้น การที่ผูรอง
มายื่นคํารองขออนุญาตลงโทษผูคัดคานเปนคดีนี้อันเนื่องมาจากมูลเหตุเดียวกัน
ซึ่งผูรองมีสิทธิที่จะรองขออนุญาตเลิกจางหรือลงโทษผูคัดคานควบคูไปทั้งสอง
กรณีไดในคดีกอนอยูแลวตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 จึงเปนฟองซ้ํา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3673/2527
กรณีที่สหภาพแรงงานและนายจางตางแจงขอเรียกรองฝายละหลายขอ
ซึ่งตองแบงขอเรียกรองเจรจากันเปนคราวๆไป แมในการเจรจาคราวแรกจะตกลง
กันไดและทําเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งมีผลใชบังคับแลวก็ตาม แต
ในการเจรจาขอเรียกรองขออื่นๆ ตอมาสหภาพแรงงานก็มีอํานาจที่จะตกลงแกไข
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางฉบับแรกได ดังนั้น เมื่อขอตกลงในการเจรจาคราว
แรกกําหนดเงื่อนไขในการไมจายเงินบําเหน็จไวประการหนึ่ง แลวตอมาทําความ
ตกลงเพิ่มเงื่อนไขในการไมจายเงินบําเหน็จอีกประการหนึ่ง อันเปนเงื่อนไขซึ่งจะ
ตัดสิทธิของลูกจางที่จะกระทําผิดในอนาคต ไมกระทบกระเทือนตอสิทธิของลูก
จางทั่วไปที่ไดรับตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางฉบับแรกอยูกอนแลว ขอตก
ลงเกี่ยวกับสภาพการจางฉบับหลังนี้จึงมีผลใชบังคับ
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เมื่อคาครองชีพเปนสวนหนึ่งของคาจาง
และกฎหมายเกี่ยวกับการคุม
ครองแรงงานกําหนดใหถือเอาอัตราสวนคาจางเปนเกณฑในการจายคาลวงเวลา
นายจางก็ตองจายเงินนี้ใหถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้นการที่สหภาพแรงงานตกลง
กับนายจางวาไมใหนําคาครองชีพมาเปนฐานคํานวณจึงเปนการฝาฝนตอกฎหมาย
ดังกลาว ขอตกลงนี้จึงไมมีผลผูกพันลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3742/2527
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 50 บังคับใหนายจาง
ตองจัดใหมีการประชุมหารือกับคณะกรรมการลูกจางเฉพาะกิจการเพื่อจัดสวัสดิ
การแกลูกจาง เพื่อกําหนดขอบังคับในการทํางานอันจะเปนประโยชนตอนายจาง
และลูกจาง เพื่อพิจารณาคํารองทุกขของลูกจาง และเพื่อหาทางปรองดองและ
ระงับขอขัดแยงในสถานประกอบกิจการ แตการที่นายจางรองขออนุญาตเลิกจาง
กรรมการลูกจางนั้น ไมใชกิจการอยางหนึ่งอยางใดตามที่มาตรา 50 บัญญัติไว
ดังนั้น ผูรองยื่นคํารองขออนุญาตเลิกจางผูคัดคานโดยมิไดปรึกษาหารือกับคณะ
กรรมการลูกจาง จึงไมฝาฝนตอกฎหมาย
การเลิกจางกรรมการลูกจางนั้นมิใชจะกระทําไดเฉพาะกรณีตองมีเหตุ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123
บัญญัติไวเทานั้น กรณีที่นายจางมีเหตุอยางอื่นอันสมควรนายจางก็อาจขออนุญาต
ตอศาลแรงงานกอนเพื่อเลิกจางกรรมการลูกจางได ศาลแรงงานตองพิจารณาถึง
เหตุและความจําเปนอันสมควรของนายจางกอนที่จะมีคําสั่งอนุญาตเปนรายๆ ไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3836/2527
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 หามมิใหนายจาง
ทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจาง ขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
การที่กฎหมายหามดังกลาวก็เพื่อปกปองลูกจางมิใหนายจางเอาเปรียบโดยวิธีทํา
สัญญาจางแรงงานกับลูกจางเปนรายตัวใหขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง ลูกจางที่ไดรับความคุมครองดังกลาวตามกฎหมายมิไดจํากัดเฉพาะลูก
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จางที่มีอยูในขณะที่คําชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเริ่มใชบังคับเทา
นั้นไม เพราะไมมีเหตุผลที่จะอธิบายไดวาเหตุใดลูกจางเขาใหมซึ่งตองออกแรง
ทํางานใหนายจางเทาเทียมกับลูกจางเกาจึงไดรับคาครองชีพแตกตางกัน เมื่อขอ
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใชบังคับอยูในขณะใดยอมตองถือวามีความเปนธรรม
และสมควรใชบังคับแกลูกจางเกาใหมทุกคนทั่วหนากัน ดังนั้น ลูกจางที่ไดรับ
ความคุมครองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 จึงรวม
ถึงลูกจางที่เขาทํางานภายหลังทุกคน ขอตกลงที่วาโจทกไมมีสิทธิไดรับเงินคา
ครองชีพขัดตอกฎหมายไมมีผลใชบังคับ
หมายเหตุ
คําพิพากษาฎีกานี้วินิจฉัยแนวเดียวกับคําพิพากษาฎีกาที่ 1707/2527
***************

คําพิพากษาฎีกาป 2526

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 171/2526
โจทกฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่วินิจฉัยวา
การที่โจทกเลิกจางจําเลยที่ 1 เปนการกระทําอันไมเปนธรรม ใหโจทกรับกลับเขา
ทํางานในตําแหนง หนาที่ และอัตราคาจางไมต่ํากวาเดิมเสมือนไมมีการเลิกจาง
โดยฟองจําเลยที่ 1 เขามาดวย จําเลยที่ 1 ยอมมีอํานาจที่จะฟองแยงโจทกใหรับ
จําเลยที่ 1 กลับเขาทํางานหรือใหใชคาเสียหายแทนได เพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับ
ฟองเดิม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 221/2526
ขอเรียกรองประจําป พ.ศ.2524 ความวา “ในกรณีที่มีการปรับอัตราคาจาง
ขั้นต่ําทุกครั้ง ใหบริษัทปรับคาจางในสวนที่เพิ่มขึ้นใหแกพนักงานเทากันทุกคน
โดยไมรวมเงินขึ้นประจําป” เห็นไดวาไมมีขอใดระบุวาใหมีผลสําหรับพนักงาน
รายวันหรือรายเดือน บางขอมีผลเฉพาะพนักงานรายวัน บางขอมีผลเฉพาะ
พนักงานรายเดือน ในขอ 7 แมจะไมระบุชัดวาใหมีผลแกพนักงานสวนใด ก็เห็น
ไดชัดวาหมายถึงพนักงานรายวันเพราะพนักงานรายเดือนไมมีเบี้ยขยัน สวนใน
ขอ 14 คําวา พนักงาน ตองหมายถึงพนักงานรายเดือน เพราะพนักงานรายวันไม
มีการไปทํางานตางจังหวัดจนถึงตองพักแรม
ฉะนั้น ความหมายของคําวา
“พนักงาน” ในขอเรียกรองขอ 2 จึงตองพิจารณาเหตุผลตางๆ ประกอบดวย ไมใช
พิจารณาแตเพียงถอยคําในขอเรียกรองแตเพียงประการเดียว
ปรากฏวาขณะแจงขอเรียกรองนั้น พนักงานรายเดือนไดรับคาจางสูงกวา
อัตราคาจางขั้นต่ําอยูแลว สวนพนักงานรายวันไดรับคาจางต่ํากวาอัตราคาจางขั้น
ต่ํา ในการที่โจทกยื่นขอเรียกรองขอขึ้นคาจางประจําป พ.ศ.2522 คณะกรรมการ
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แรงงานสัมพันธชี้ขาดใหจําเลยขึ้นคาจางประจําปแกลูกจางรายวันไมนอยกวารอย
ละหาของคาจางที่ไดรับอยู แตในป พ.ศ.2523 เมื่อจําเลยตองขึ้นคาจางใหรอยละ
หาของคาจางเดิมคือ 47.25 บาท เปนเงินที่จะตองขึ้น 2.36 บาท รวมเปนคาจางที่
ลูกจางรายวันควรจะไดรับ 49.51 บาท จําเลยไดปรับคาจางลูกจางรายวันเปนเงิน
วันละ 54 บาท ตามอัตราคาจางขั้นต่ําที่ทางราชการประกาศใชตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2523 โดยจําเลยไมไดจายคาจางวันละ 49.51 บาทแกลูกจางรายวันแต
ประการใด
เสมือนหนึ่งไมมีการขึ้นคาจางรอยละหาตามคําชี้ขาดของคณะ
กรรมการแรงงานสัมพันธ เหตุนี้เองในการยื่นขอเรียกรองขอขึ้นคาจางประจําป
2524 ขอ 2 จึงปรากฏขอความวา ในการปรับคาจางขั้นต่ําทุกครั้ง ใหบริษัทปรับ
คาจางสวนที่เพิ่มขึ้นโดยไมรวมเงินขึ้นประจําป ซึ่งเปนสาระสําคัญในการยื่นขอ
เรียกรองขอ 2 ทั้งนี้นาจะเปนเพราะสหภาพแรงงานฯ เกรงวาบริษัทจําเลยจะใช
วิธีการเชนเดียวกับที่เคยใชในป พ.ศ.2523 อีก ในการเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท
แรงงานปรากฏวา ขอเรียกรองขอ 2 นี้ เปนขอตกลงกันไดโดยงายเพราะจําเลย
ยินยอมนําคาจางที่เพิ่มขึ้นประจําปมาเพิ่มใหภายหลังจากปรับคาจางใหเทากับ
อัตราคาจางขั้นต่ําแลว แสดงใหเห็นวา ขอเรียกรองขอ 2 นี้ ฝายเรียกรองมุงหมาย
จะใหมีผลตอพนักงานรายวันเทานั้น ฝายจําเลยก็มีความเขาใจเชนเดียวกันจึงยอ
มตกลงตามขอเรียกรองโดยงาย หากจําเลยเขาใจวาขอเรียกรองขอนี้มุงหมายจะ
ใหคลุมถึงพนักงานรายเดือนอันมีผลใหจําเลยตองจายเงินเพิ่มอีกมากแลว ก็นาที่
จะไดมีการเจรจากันใหปรากฏเปนหลักฐานไวบาง นอกจากนี้จําเลยปฏิบัติตาม
ขอตกลง ขอ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2524 โดยเพิ่มคาจางใหเฉพาะพนักงานรายวัน
เปนเวลาถึง 1 เดือนเต็ม ตัวแทนของสหภาพแรงงาน 2 คน จึงไดไปติดตอสอบ
ถามจําเลยถึงเหตุผลการไมปรับอัตราคาจางใหแกพนักงานรายเดือน หาไดสอบ
ถามเสียในเวลาอันสมควรใหสมกับที่ฝายตนถือวาจําเลยปฏิบัติผิดขอตกลงไม จึง
ฟงไดวาขอเรียกรองขอ 2 โจทกประสงคจะใหมีผลเฉพาะพนักงานรายวันเทานั้น
แตโจทกไดถือโอกาสจากการที่ขอตกลงมีขอความไมชัดเจนมาฟองเปนคดีนี้ขึ้น
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 396 – 398/2526
การที่ลูกจางนัดหยุดงานเนื่องจากนายจางคางคาจาง โดยที่ลูกจางมิไดแจง
ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานและนายจางทราบลวงหนา ตาม พ.ร.บ.
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 34 เปนการละเมิดตอนายจางหรือไม เปน
ปญหาขอกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 412/2526
ไดมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธสั่งใหจําเลยซึ่งเปนนาย
จางจายคาครองชีพแกลูกจางทุกคน ๆ ละ 150 บาทตอเดือน โจทกที่ 2 ไมไดเปน
ผูลงลายมือชื่อในขอเรียกรองและไมไดเกี่ยวของกับขอเรียกรอง โดยเขาทํางาน
ภายหลังครบกําหนด 1 ปนับแตคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธดัง
กลาวมีผลใชบังคับแลว แตปรากฏวาจําเลยก็ยังคงจายคาครองชีพใหแกลูกจาง
อื่นๆ ตลอดมา ทั้งเมื่อโจทกที่ 2 เขาทํางานกับจําเลย ไมปรากฏวาสัญญาจาง
แรงงานระหวางโจทกที่ 2 กับจําเลยไดกําหนดเปนขอยกเวนมิใหโจทกที่ 2 ไดรับ
คาครองชีพตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธดังกลาวแตอยางใด
แสดงให เ ห็ น ว า จําเลยซึ่ ง เป น นายจ า งมุ ง ประสงค ที่ จ ะให คําวิ นิ จ ฉั ย ของคณะ
กรรมการแรงงานสัมพันธดังกลาวมีผลใชบังคับกับลูกจางเปนการทั่วไปโดยไมมี
กําหนดระยะเวลา และมิไดเจาะจงใหใชบังคับแตเฉพาะลูกจางที่เกี่ยวของกับขอ
เรียกรองเทานั้น โจทกที่ 2 ซึ่งเปนลูกจางที่เขาทํางานกับจําเลยในภายหลังจึงได
รับประโยชนจากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธดังกลาวดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 673/2526
การที่มีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหแรงงานจังหวัดเปนผูตีความนั้น
มิไดมีขอ หามมิใหนําขอตกลงดังกลาวมาฟองตอศาล โจทกจึงมีอํานาจฟอง และ
อุ ท ธรณ ต อ ศาลฎี ก าในป ญ หาเกี่ ย วกั บ การตี ค วามข อ ตกลงซึ่ ง เป น ป ญ หาข อ
กฎหมายได
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เมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกําหนดวา การปรับเงินเดือนใหถือ
เกณฑการไฟฟาสวนภูมิภาคในขั้นที่สูงกวานั้น หมายความวาใหปรับปรุงเงิน
เดือนของลูกจางในอัตราที่มีจํานวนสูงกวาขั้นของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่ลูกจาง
มีอัตราเงินเดือนเดิมเทานั้น หาใชวาจะตองปรับระดับขั้นเงินเดือนของลูกจางให
เทากับระดับขั้นของเงินเดือนพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 792/2526
ในขณะแรกที่จําเลยจะจายคาครองชีพใหแกบรรดาพนักงานของจําเลย
รวมทั้งโจทกดวยนั้น จําเลยไดมีประกาศเรื่องการจายเงินชวยเหลือคาครองชีพวา
“บริษัทเห็นสมควรที่จะจายเงินชวยเหลือคาครองชีพแกพนักงาน ซึ่งจากการติด
ตามความเคลื่อนไหวปรากฏวา คาครองชีพสูงขึ้น เพื่อเปนการชวยเหลือแบงเบา
ภาระคาใชจายของพนักงานบริษัท จึงใหจายเงินชวยเหลือคาครองชีพแกพนักงาน
ในอัตราคนละ 270 บาทตอเดือน โดยไมรวมกับคาจางที่พนักงานไดรับอยู……”
ในป พ.ศ. 2521 เมื่อจําเลยประกาศเพิ่มคาครองชีพใหแกบรรดาพนักงานของ
จําเลยอีกคนละ 230 บาท ก็ไดย้ําวา “ไมรวมเขากับเงินเดือนที่พนักงานไดรับอยู”
และในป พ.ศ. 2522 นั้นเอง จําเลยไดประกาศเพิ่มคาครองชีพใหแกพนักงาน
ของจําเลยอีกคนละ 200 บาทก็ไดย้ําวา “โดยไมรวมกับเงินเดือน” เชนกัน
เงินบําเหน็จมิใชเงินที่กฎหมายใหนายจางตองจายใหแกลูกจาง จึงเปน
การใหประโยชนอื่นนอกเหนือไปจากที่กําหนด ดังนี้ จําเลยซึ่งเปนนายจางยอม
กําหนดระเบียบขอบังคับการจายเงินบําเหน็จใหเปนไปตามเจตนาของจําเลยได
ฉะนั้นการที่จําเลยมีระเบียบวา จําเลยจะจายเงินบําเหน็จใหแกพนักงานครบ 5 ป
ขึ้นไปเมื่อลาออกจากบริษัทโดยไมมีความผิดเทากับคาจางเดือนสุดทายคูณดวย
จํานวนปที่ปฏิบัติงานกับจําเลย และเมื่อพิจารณาประกอบกับประกาศการจายเงิน
ชวยเหลือคาครองชีพดังกลาวแลว คาจางเดือนสุดทายตามระเบียบขอบังคับนี้ จึง
หมายความเฉพาะคาจางสวนที่เปนเงินเดือนเทานั้น ที่จะนํามาคํานวณเงินบําเหน็จ
ไมรวมคาครองชีพดวย
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 800/2526
เดิมลูกจางของจําเลยไดยื่นขอเรียกรองขอใหบริษัทจําเลยเพิ่มเงินเดือนแก
พนักงานคนละ 200 บาทตอเดือน และอื่นๆ ไดมีการเจรจากันทั้งในชั้นพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ในที่สุดตกลงกัน
ไดโดยเฉพาะขอเรียกรองที่เกี่ยวกับการปรับขึ้นเงินเดือน คูกรณีทั้งสองฝายตกลง
ใหใชหลักเกณฑตามบันทึกขอตกลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2523 ซึ่งตามบันทึก
ขอตกลงดังกลาวขอ 1 มีความวา “บริษัทตกลงจะปรับขึ้นเงินเดือนใหลูกจางทุก
คนๆ ละ 250 บาท ในเดือนกรกฎาคม 2523 ซึ่งเปนการปรับขึ้นเงินเดือนประจําป
และนอกจากการปรับขึ้นเงินเดือนสวนนี้แลว บริษัทจะพิจารณาปรับขึ้นใหจาก
ผลการปฏิบัติงานอีกในอัตรา 0-10 เปอรเซ็นต การพิจารณาปรับจากผลการ
ปฏิบัติงานนี้คิดเฉลี่ยโดยสวนรวมแลวจะไมต่ํากวาในอัตรา 5 เปอรเซ็นต” ซึ่งใน
การตีความในขอตกลงหรือเจตนาของคูกรณีนี้ ตองเพงเล็งถึงเจตนาอันแทจริงยิ่ง
กวาถอยคําสํานวนของตัวอักษร ขอเท็จจริงไดความวา กอนที่จะมีขอตกลงเกี่ยว
กับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 16 มกราคม 2524 นั้น ลูกจางของจําเลยไดยื่นขอ
เรียกรองขอใหบริษัทจําเลยเพิ่มเงินเดือนแกพนักงานคนละ 200 บาทตอเดือน
และอื่นๆ ไดมีการเจรจากันทั้งในชั้นพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน และ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ในที่สุดตกลงกันได โดยเฉพาะขอเรียกรองที่
เกี่ยวกับการปรับขึ้นเงินเดือน คูกรณีทั้งสองฝายตกลงใหใชหลักเกณฑตามบันทึก
ขอตกลง ลงวันที่ 16 มกราคม 2523 ในชั้นแรกเมื่อรับขอเรียกรองแลว จําเลยได
มีหนังสือถึงโจทกแจงวา เงินเดือนตลอดป 2524 จะไมมีการปรับ และในการ
ไกลเกลี่ยชั้นพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน จําเลยแจงวาไมสามารถขึ้นเงิน
เดือนใหไดตามที่รองขอ ในชั้นคณะกรรมการแรงงานสัมพันธไกลเกลี่ยจําเลยก็
ไดชี้แจงและตกลงจะปรับเงินเดือนใหตามหลักเกณฑที่ใชอยูเดิม
ผูแทนฝาย
โจทกจึงถอนขอเรียกรองที่ขอใหปรับขึ้นเงินเดือนคนละ 200 บาท กรณียอมเห็น
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ไดวา ในชั้นแรกลูกจางจําเลยไดยื่นขอเรียกรองขอเพิ่มเงินเดือนแกพนักงานหรือ
ลูกจางคนละ 200 บาทตอเดือนเทานั้น และจําเลยซึ่งเปนนายจางไมสามารถใหได
และมีการทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางลงวันที่ 16 มกราคม 2524 โดยใหใช
หลักเกณฑตามบันทึกขอตกลงดังกลาวลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2523 ดังนั้น การจะ
แปลความหมายของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางลงวันที่ 16 มกราคม 2524 ใน
เรื่องปรับขึ้นเงินเดือนวา หมายถึงปรับขึ้นเงินเดือนใหลูกจางคนละ 250 บาท
และปรับขึ้นใหจากผลการปฏิบัติงานอีกในอัตรา 0-10 เปอรเซ็นต ยอมแตกตาง
หางไกลกับเจตนาเดิมของจําเลย ซึ่งครั้งแรกจําเลยไมยอมใหมีการปรับเงินเดือน
ในป พ.ศ. 2524 เลย และหากจําเลยเจตนาจะใหมีการปรับขึ้นเงินเดือนใหลูกจาง
คนละ 250 บาท ซึ่งเปนการเพิ่มเปนกรณีพิเศษก็นาจะไดกําหนดไวในขอตกลง
วาปรับขึ้นเงินเดือนคนละ 250 บาทในป 2524 ตั้งแตเมื่อใด ดังเชนขอตกลงวันที่
16 กรกฎาคม 2523 ซึ่งกําหนดใหปรับขึ้นเงินเดือนในเดือนกรกฎาคม 2523 จึง
เห็นไดชัดวาเจตนาที่แทจริงของจําเลยในการปรับขึ้นเงินเดือนตามขอตกลงเกี่ยว
กับสภาพการจางลงวันที่ 16 มกราคม 2524 ที่วา ใหใชหลักเกณฑตามบันทึกขอ
ตกลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2523 หมายถึงการปรับขึ้นเงินเดือนจากผลการปฏิบัติ
งานอันเปนหลักเณฑและวิธีการที่ใชอยูเดิม หาไดหมายถึงการปรับขึ้นเงินเดือน
ใหลูกจางคนละ 250 บาทไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 936/2526
บัตรลงเวลาที่ อ. ให พ. นําไปตีลงเวลาไมตรงกับความเปนจริงนั้น เปน
หลักฐานสําคัญที่บริษัทโจทกใชในการคํานวณคาจาง คาลวงเวลา และพิจารณา
การจายรางวัลการทํางานแกพนักงานของโจทก ทั้งปรากฏวาโจทกประสบปญหา
ที่พนักงานตีบัตรลวงเวลาแทนกันหรือตีบัตรลงเวลาไมตรงกับความจริง จึงได
ประกาศเตือนลูกจางหรือพนักงานความวา การตีบัตรดังกลาวนั้น ถือวามีเจตนา
ทุจริต และโทษคือไลออกโดยไมจายเงินชดเชย แสดงใหเห็นวา ระเบียบขอ
บังคับเกี่ยวกับการทํางานและการตีบัตรลงเวลามีความสําคัญที่โจทกยึดเปนหลัก
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ปฏิบัติอยางเครงครัดในอันที่จะทําใหการปฏิบัติงานของลูกจางหรือพนักงานเปน
ไปโดยมีระเบียบและมีผลงานสมตามความมุงหมายในการจาง ทั้งเปนการปอง
กันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากโจทกไมเครงครัดในเรื่องตีบัตรลงเวลาของลูก
จางยอมกอใหเกิดความเสียหายแกโจทกในกรณีลูกจางทั้งหลายของโจทกเบิกคา
จางและเงินลวงเวลาเกินความเปนจริง
ทําใหโจทกตองจายเงินแกลูกจางเปน
จํานวนมากโดยไมไดรับผลประโยชนตอบแทนจากการทํางานอาจเปนผลกระทบ
กระเทือนฐานะของโจทกจนไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได เปนการฝาฝน
ระเบียบ หรือคําสั่ง อันชอบดวยกฎหมายของนายจาง อันเปนกรณีรายแรงตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 (3) การที่โจทกเลิกจาง
อ. เพราะเหตุดังกลาวจึงมิใชการกระทําอันไมเปนธรรมตามคําสั่งของจําเลย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1105/2526
แมตามมาตรา 31 แหง พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 หาม
มิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองเวนแตกรณีเขาขอยกเวน
ตามมาตรา 31 (1)–(6) แตตามคําบรรยายฟองของโจทกไมปรากฏวาการที่สหภาพ
แรงงานซึ่งโจทกเปนสมาชิกอยูไดยื่นขอเรียกรองกับจําเลยเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพ
การจางนั้น เปนขอเรียกรองใหเปลี่ยนแปลงสภาพการจางในเรื่องอะไร และ
โจทกไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นหรือไม ดังนี้ เมื่อโจทกไม
ได บ รรยายฟ อ งว า โจทก เ กี่ ย วข อ งกั บ ข อ เรี ย กร อ งอย า งไรโจทก ก็ จ ะอาศั ย
ประโยชนจากบทบัญญัติของมาตรา 31 นี้ มาเปนการตัดสิทธิจําเลยมิใหเลิกจาง
โจทกในระหวางที่ยังไมมีการชี้ขาดขอพิพาทแรงงานไมได
ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวา โจทกเปนอัมพาตทํางานใหจําเลยไมได
เปนการเลิกจางที่มีเหตุสมควร ดังนี้ จึงตองฟงวาการเลิกจางโจทกของจําเลยไม
เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1310/2526
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สัญญาจางแรงงานมีขอความวา “ทั้งสองฝายตกลงกันวา เมื่อลูกจางไดพน
การทดลองปฏิบัติงานดังกลาว ในขอที่ 2 และนายจางตกลงบรรจุลูกจางเปน
พนักงานประจําของนายจาง นายจางจะวาจางลูกจางเปนเวลา 1 ป และเมื่อครบ
กําหนดเวลาดังกลาวก็ใหเปนสิทธิของนายจางที่จะจางลูกจางตอไป โดยนายจาง
จะบอกกลาวลวงหนากอนครบกําหนดเวลาจางอยางนอย 15 วัน” ตามขอสัญญา
ดังกลาวเปนอันเห็นไดโดยแจงชัดวา จําเลยวาจางโจทกอยางนอยที่สุดเปนเวลา 1
ป โดยขอสัญญาหามีความตอนใดใหสิทธิแกจําเลยที่จะบอกเลิกสัญญากอนครบ
กําหนด1 ป โดยโจทกปราศจากความผิดไม ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 386 ใหสิทธิแกคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาไว 2 ประการ คือ
โดยขอสัญญาประการหนึ่ง หรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายอีกประการหนึ่ง
กรณีนี้หามีเหตุอยางใดอยางหนึ่งใน 2 ประการ ที่จําเลยจะบอกเลิกสัญญาไม
ฉะนั้นที่จําเลยอุทธรณวา การเลิกสัญญาเปนสิทธิอันชอบธรรมของจําเลยไมมี
กฎหมายหามมิใหจําเลยเลิกสัญญา จึงฟงไมขึ้น
ที่จําเลยอุทธรณยกพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 อางวา
จําเลยมีสิทธิเลิกจางโจทก เพราะกรณีไมตองหามตามบทมาตราดังกลาวนั้น เห็น
วา บทมาตราดังกลาวมิไดมุงหมายใหนําไปใชแกกรณีที่มีการผิดสัญญาเชนดคีนี้
ดังนั้น จะนําบทมาตราดังกลาวมาปรับแกคดีนี้หาไดไม
จําเลยอางในอุทธรณวา นายอุทัย พี่ชายของโจทกพนหนาที่จากการเปน
กรรมการของบริษัทจําเลย จึงเปนเหตุใหจําเลยไมไววางใจโจทก ดวยเกรงวา
ความลับจะรั่วไหลหากใหโจทกคงทํางานตอไป กับเพราะเหตุที่จําเลยประสบ
ภาวะการขาดทุนจําเปนตองเลิกจางโจทก นั้น เห็นวา เหตุทั้งสองประการนั้นไม
ไดเกิดแตการกระทําของโจทก ไมใชเปนความผิดของโจทกที่จําเลยจะเลิกจาง
กอนครบกําหนดเวลาในสัญญาจางได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1342/2526
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โจทกตั้งตัวแทนไปเจรจากับจําเลยเกี่ยวกับเรื่องคาครองชีพและชุดทํางาน
สําเร็จรูป ไมเกี่ยวกับคาจางในคดีนี้ ในคดีนี้โจทกฟองขอใหศาลบังคับจําเลยจาย
คาจางที่จําเลยสั่งใหโจทกหยุดงาน เปนคนละเรื่องกับที่ตัวแทนโจทกเจรจากับ
จําเลย ขอตกลงตามที่เจรจากันจึงไมครอบคลุมถึงปญหาเรื่องคาจางที่ฟองในคดีนี้
การที่โจทกทั้งสองทําหนังสือขอรับสิทธิเกี่ยวกับเงินคาครองชีพและชุด
ทํางานสําเร็จรูป ตามที่จําเลยประกาศจายเงินแกคนงาน และศาลแรงงานวินิจฉัย
วาพฤติการณของโจทกดังกลาวเปนการใหสัตยาบันขอตกลงแลวนั้น เปนการ
มิชอบ เพราะตามคําฟองและคําใหการไมมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเงินคาครองชีพ
และจําเลยมิไดยกขอตอสูวาพฤติการณของโจทกเปนการใหสัตยาบันขอตกลง
โจทกจําเลยตกลงกันวา ถานายจางใหลูกจางหยุดงานเกินสัปดาหละ 1 วัน
นายจางตองจายคาจางใหลูกจางครึ่งหนึ่งของอัตราคาจางปกติ จําเลยใหโจทก
หยุดงานคนละ 23 วัน และ 25 วัน จําเลยตองจายคาจางตามขอตกลงครึ่งหนึ่ง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1373/2526
เดิมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2520 โจทกจําเลยตกลงกันวา จําเลยจะจายเบี้ย
ขยันใหคนละ 100 บาท โดยมีเงื่อนไขวา ถาจําเลยไมมีผลกําไรหรือมีการจํากัด
การผลิตแร จําเลยมีสิทธิยกเลิกเบี้ยขยัน ตอมาวันที่ 23 ธันวาคม 2521 โจทก
จําเลยตกลงกันอีกวา จําเลยจะจายเบี้ยขยันเพิ่มใหแกลูกจางอีกคนละ 150 บาท
โดยมีเงื่อนไขสงวนสิทธิในการยกเลิกดวย และตอมาวันที่ 1 ธันวาคม 2522
โจทกจําเลยตกลงกันอีกวา จําเลยจะเพิ่มเงินใหอีกคนละ 50 บาท โดยไมมีเงื่อน
ไขสงวนสิทธิในการเพิกถอนเหมือนฉบับเดิม แตโจทกจําเลยก็ไดตกลงกันไวใน
ขอ 14 สัญญาฉบับเดียวกันนั้นวา “ทั้งสองฝายตกลงใหสัญญาจางและขอเพิ่มเติม
อื่นใดที่มีผลใชบังคับอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมครั้งนี้และมิไดมีการแกไขเพิ่มเติม
โดยบันทึกสัญญาขอตกลงฉบับนี้ คงใชบังคับเชนเดิมทุกประการ” ซึ่งแสดงวา
ขอเพิ่มเติมใดที่มิไดมีการแกไขก็ใหคงไวเหมือนเดิม
ซึ่งขอตกลงครั้งหลังสุด
สิทธิของจําเลยในการที่จะยกเลิกเบี้ยขยันไมมีการแกไขดวย สิทธิดังกลาวจึงยัง
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คงมีผลใชบังคับอยูเมื่อปรากฏวาไดมีการจํากัดการผลิตแรและราคาแรตกต่ํา จน
บริษัทไมมีผลกําไร จําเลยจึงยกเลิกเบี้ยขยันได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1480/2526
เดิมจําเลยมีขอบังคับการนิคมอุตสาหกรรมฯ ฉบับที่ 31 วาดวยกองทุน
สงเคราะห พ.ศ. 2519 ซึ่งขอบังคับดังกลาวพนักงานมีสิทธิไดทั้งเงินชดเชยและ
เงินสงเคราะห ตอมาจําเลยออกขอบังคับการนิคมอุตสาหกรรม ฉบับที่ 79 วา
ดวยกองทุนสงเคราะห พ.ศ. 2525 กําหนดใหพนักงานที่มีสิทธิไดรับเงินชดเชย
แลวจะไมมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ขอบังคับดังกลาวออกโดยอาศัยอํานาจของ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 339 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ซึ่งคําสั่งของคณะปฏิวัติฉบับ
ดั ง กล า วก็ ไ ม ไ ด ใ ห อํานาจที่ จ ะออกระเบี ย บหรื อ ข อ บั ง คั บ ที่ ขั ด กั บ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานแตอยางใด ดังนั้น การที่จําเลย
ออกขอบังคับฉบับที่ 79 เปนการลิดรอนสิทธิโจทก ไมเปนคุณแกโจทก เปน
การขัดตอพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 จึงไมมีผลบังคับ จําเลย
จึงตองจายคาชดเชยแกโจทกอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1503/2526
บทบัญญัติวาดวยการกระทําอันไมเปนธรรมในหมวด 9 แหง พ.ร.บ.แรง
งานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 แมจะเปนเรื่องมุงประสงคจะคุมครองมิให
นายจางกลั่นแกลงลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการ สมาชิกสหภาพ
แรงงาน กรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธแรงงาน ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียก
รองในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาดมีผลใชบังคับอยูก็
ตาม แตก็มิใชวาจะไมคํานึงถึงฐานะสภาพทางเศรษฐกิจหรือความอยูรอดของ
นายจางเสียเลย
ในกรณีที่นายจางไมสามารถดําเนินกิจการตามปกติตอไปได
เนื่องจากประสบภาวะการขาดทุน จําเปนตองลดการผลิต และลดจํานวนลูกจาง
จะบังคับใหนายจางตองจางลูกจางตลอดไปจนนายจางประสบความหายนะหรือ
ลมละลายยอมเปนไปไมได
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การเลิกจางที่มีเหตุผลเพียงพอและเปนการสมควร และมิใชเปนการกลั่น
แกลงลูกจาง นายจางยอมกระทําได เมื่อปรากฏวาโจทกประสบภาวะการขาดทุน
ทุกปรวมเปนเงินทั้งสิ้นถึง 30 ลานบาท และแมโจทกจะยุบงานบางแผนกและ
เลิกจางในแผนกที่ยังไมไดยุบโดยมีหลักเกณฑจึงถือไมไดวามีการเลือกเลิกจางลูก
จางในแผนกที่ยังไมไดยุบ เปนการกระทําอันไมเปนธรรมแกลูกจางที่ถูกเลิกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1543/2526
การตักเตือนเปนหนังสือตามกฎหมายเปนอํานาจของนายจาง การที่หัว
หนาแผนกของนายจางออกใบเตือนแกลูกจางโดยไมปรากฏวาผูมีอํานาจวาจาง
หรือเลิกจางของนายจางมอบหมายอํานาจในการออกใบเตือนให จะถือวาหัวหนา
แผนกเปนตัวแทนของนายจางในการออกใบเตือนดวยหาไดไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1578 - 1580/2526
ขอบังคับของจําเลยขอ 14 (ฆ) มีความวา “ในกรณีที่พนักงานผูที่ทํางานมา
กับบริษัทเกินกวาสิบปแลวลาออกกอนครบเกษียณอายุโดยเหตุจําเปน และพนัก
งานผูนั้นไดทําความดีไวแกบริษัทเปนอยางมาก บริษัทอาจจะพิจารณาจายเงินทุน
ครบเกษียณอายุใหก็ได ทั้งนี้ แลวแตดุลพินิจของบริษัท” เมื่อปรากฏวาโจทกที่ 1
ทํางานกับจําเลยมาเกินกวา 10 ป และจําเลยไมเคยใหการตอสูคดีวาโจทกที่ 1 มิได
ทําความดีอยางมากไวแกบริษัท
อันจะเปนเหตุใหจําเลยใชดุลพินิจไมจายเงิน
สมทบทุนแกโจทก 1 โจทกที่ 1 ก็ตองไดรับประโยชนคือ ไดรับเงินสมทบทุน
จากจําเลยตามกฎขอบังคับ
ขอบังคับของจําเลย ขอ 15 (ข) มีความวา “หากเปนการจําเปนที่จะตองเลิก
จางพนักงานผูใดฯลฯ หากพนักงานผูนั้นมีสิทธิที่จะไดรับเงินทุนครบเกษียณอายุ
บริษัทก็จายเงินทุนรายนี้ (หมายถึงเงินสมทบทุน) ใหไปคราวเดียวกัน” เมื่อ
จําเลยใหโจทกที่ 2 , 3 ออกจากงาน โดยโจทกทั้งสองมีคุณสมบัติที่จะไดรับเงิน
ทุนครบเกษียณอายุอยูดวย จําเลยจึงตองจายเงินสมทบแกโจทกที่ 2 และ 3
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1600/2526
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จําเลยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเตรียมยื่นขอเรียกรองตอโจทกนายจาง
โดยเขารวมประชุมปรึกษากับลูกจางอื่น แมจะไมมีชื่อและลายมือชื่อของจําเลย
ในหนังสือแจงขอเรียกรองที่ยื่นตอโจทก ก็ถือไดวาจําเลยเปนลูกจางที่ยื่นขอเรียก
รองดวย การที่โจทกเลิกจางจําเลยจึงเปนการกระทําอันไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121(1)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1677 - 1678/2526
การสอบสวนวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยของธนาคารออมสินมิ
ใชเปนการประชุมที่ทางราชการกําหนด การที่สหภาพแรงงานธนาคารออมสิน
โจทกสงผูแทนเขาสังเกตการณการสอบสวนดังกลาว
จึงมิใชเปนการไปรวม
ประชุมตามที่ทางราชการกําหนดตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 102 ผูแทนโจทกที่เขาสังเกตการณจึงไมมีสิทธิลาโดยไมถือเปนวันลา
ลูกจางซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจในการใหบําเหน็จหรือการลงโทษ
ที่ตองหามมิใหเปนสมาชิกสหภาพแรงาน ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 95 วรรคสอง นั้น หมายถึงผูมีอํานาจในการใหบําเหน็จความชอบ หรือ
เปนผูมีอํานาจลงโทษลูกจางโดยตรงมิใชเปนเพียงผูรายงานขอบําเหน็จความชอบ
หรือเสนอขอใหลงโทษ หรือกลาวโทษพนักงานผูกระทําผิดวินัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1685/2526
เงื่อนไขในการจายคานายหนาจากการขายสินคาของจําเลยแกพนักงาน
จําเลยกําหนดวา “ยอดขายที่ขายได จําเลยขอคิดจากยอดขาย 3 เดือน รวมกัน คือ
กรกฎาคมถึงกันยายน” ตามเงื่อนไขดังกลาวจึงมีความหมายเพียงวา การคิดคา
นายหนาใหโจทก จําเลยจะคิดคํานวณใหเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการขายใน
รอบ 3 เดือน คือนับจากเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน มิไดหมายความวา ถาโจทก
ขายสินคาใหจําเลยไมครบชวงระยะเวลา 3 เดือนตามที่กําหนด โจทกจะหมด
สิทธิไดรับคานายหนาขายสินคาจากจําเลย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1698/2526
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พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การคุมครองแรงงานใหความหมายของคําวา ลูกจาง วา หมายถึงผูซึ่งตกลงทํางาน
ใหแกนายจางเพื่อรับคาจาง มิไดกําหนดวาการเปนลูกจางจะตองมีขอตกลงเกี่ยว
กับสภาพการจางเปนหนังสือ ผูที่ทํางานเปนครูในโรงเรียนของจําเลยเพื่อรับคา
จาง มิใชเปนการฝกสอนโดยไมคิดคาตอบแทน จึงเปนลูกจาง เมื่อจําเลยซึ่งเปน
เจาของโรงเรียนจายคาจางต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ํา ยอมมีความผิดตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ขอ 2, 8
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1796/2526
จําเลยจางโจทกทั้งสองเปนลูกจางประจํา ขณะที่โจทกทั้งสองเขาทํางาน
หางจําเลยกับลูกจางมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ลงวันที่ 1 มกราคม 2520
ตอมาวันที่ 17 มิถุนายน 2524 ฝายลูกจางมีโจทกที่ 2 กับพวกเปนผูแทนยื่นขอ
เรียกรอง มีการเจรจากับจําเลยคือฝายนายจาง ตกลงกันได 4 ขอ ที่เกี่ยวกับคดีนี้
มีตามขอตกลง ขอ 2.3 และ 2.4 มีขอความวา
“2.3 ฝายนายจางตกลงปรับคาจางประจําป ตั้งแตเดือนตุลาคมของทุกป
ตามเกรดการทํางาน ดังนี้ เกรดเอ 7 บาท/วัน เกรดบี 6 บาท/วัน เกรดซี
5 บาท/วัน เกรดดี 4 บาท/วัน สําหรับปนี้จะพิจารณาปรับใหกอนตั้งแตวันที่
1 กรกฎาคม 2524 โดยปรับทุกคนคนละ 8 บาท/วัน
2.4 ฝายนายจางตกลงจายเบี้ยขยันใหกับลูกจางทุกคน คนละ 60 บาท
โดยถือเกณฑพิจารณาตามระเบียบที่ปฏิบัติเดิม ทั้งนี้ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2524”
เมื่อมีขอตกลงเชนนี้แลว ตอมาวันที่ 26 สิงหาคม 2524 ฝายจําเลยออกขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานมาใชบังคับ และใชขอบังคับนี้พิจารณาการขึ้นคาจางสําหรับ
พ.ศ. 2525 ปรากฏวา โจทกทั้งสองไมไดขึ้นคาจาง ปญหาตามอุทธรณของโจทก
ทั้งสองมีวา ตามขอตกลงขอ 2.3 , 2.4 จะแปลความหมายวา การพิจารณาขึ้นคา
จางยังคงใชแบบเดิม (ขอตกลงฯ ฉบับลงวันที่ 1 มกราคม 2520) หรือใชตามแบบ
ใหมในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
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เห็นวา การพิจารณาขึ้นคาแรงมีอยูเดิมในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ซึ่งแบงชั้นหรือเกรดไวดวย มีเกรดการขึ้นคาจางวันละ 5, 4, 3, 2 บาท ตามลําดับ
อยูมาฝายลูกจางอันมีโจทกที่ 2 เปนผูแทนยื่นขอเรียกรองตอจําเลย (นายจาง)
หลายขอ ที่สุดตกลงกันได เฉพาะเกี่ยวกับการพิจารณาขึ้นคาจางตกลงกันตามขอ
2.3 , 2.4 ในบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางแลว อันมีผลใหจัดเกรดการ
ขึ้นคาจางใหมเปน 7, 6, 5, 4 บาท ตามลําดับ เปนคุณแกฝายโจทก เห็นไดวา คู
กรณีตกลงกันใชขอตกลงใหมนี้ สวนที่ใหใชระเบียบเดิมมีเฉพาะเบี้ยขยันคนละ
60 บาท ตามขอ 2.4 เปนคนละเรื่องกับการพิจารณาขึ้นคาจางตามขอ 2.3 โดย
ผลแหงขอตกลงนี้ จําเลยจึงออกขอบังคับลงวันที่ 26 สิงหาคม 2524 มีขอความ
ตามขอเจรจาตกลงกัน และเพื่อใหทันการพิจารณาขึ้นคาจางในเดือนตุลาคม ตาม
ขอ 2.3 ขอบังคับลงวันที่ 26 สิงหาคม 2524 จึงใชบังคับได เพราะโจทกจําเลย
ไดเจรจาตกลงกันแลว
เมื่อใดผลการเจรจาขึ้นคาจางไมเปนที่พอใจของโจทก
โจทกจะบอกปดไมยอมรับขอตกลงซึ่งฝายตนเองเปนผูเรียกรองไวเดิมหาไดไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2008/2526
แมคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งมิไดจัดใหมีการลงคะแนนเสียงใน
บัตรเลือกตั้งตามที่อธิบดีกรมแรงงานกําหนดไวในประกาศกรมแรงงาน เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการลูกจางก็ตาม เมื่อกรณีน้มี ีผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนกรรมการลูกจาง 7 คน ครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนดในสถาน
ประกอบกิจการแหงนี้ และหากจะจัดใหมีการลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้ง
ตามประกาศกรมแรงงานฯ ผลที่ไดรับก็ไมเปลี่ยนแปลงเปนอื่นไปได กรรมการ
ลูกจางก็จะไดแกผูสมัครรับเลือกตั้งทั้ง 7 เปนกรรมการลูกจางไปทีเดียว จึงเปน
การดําเนินการในประกาศกรมแรงงานฯ ใหมีผลใชไดอยางจริงจังในทางปฏิบัติ
ผูสมัครรับเลือกตั้งใชวาจะเปนไดโดยตองมีการลงคะแนนเสียงทุกกรณี
ไปก็หาไดไม ดังจะเห็นไดจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2518) ที่ออกตาม
ความในมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ที่วาดวย
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การเลือกตั้งผูแทนลูกจางใหเขารวมเจรจากับนายจาง ในกรณีที่มีการเรียกรองให
มีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หรือการแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยว
กับสภาพการจาง ซึ่งกฎกระทรวงดังกลาว ขอ 1 บัญญัติไวมีใจความวา หากมีผู
ประสงคจะเปนผูแทนลูกจาง 7 คนพอดีก็ไมตองลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตอเมื่อมีผู
ประสงคจะเปนผูแทนลูกจางเกิน 7 คนและไมอาจตกลงกันได จึงใหมีการลง
คะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือกรณีอาจเทียบเคียงไดดวย พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 7 ซึ่งบัญญัติวา ในเขตเลือกตั้งใด ถามีผู
สมัครไมเกินจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะมีการเลือกตั้งไดในเขตเลือกตั้ง
นั้น ใหถือวาผูสมัครนั้นเปนผูไดรับเลือกตั้งโดยไมตองทําการลงคะแนนเลือกตั้ง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2052/2526
ครั้งแรกโจทกตกลงกับจําเลยผูเปนนายจางวา จะรับคาจางเพียงรอยละ 50
ตอมาตกลงใหมเปนไมรับคาจางเลยในชวงปดโรงงานชั่วคราว ขอตกลงดังกลา
วจะชอบดวยกฎหมายหรือไม
การแสดงเจตนาดังกลาวจะทําใหนิติกรรมเปน
โมฆียะหรือโมฆะหรือไม กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานไมไดบัญญัติไว
จึงตองนํา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาปรับแกคดี
มูลกรณีที่โจทกจําเลยตกลงกันใหหยุดงานชั่วคราวและจําเลยจะจายคาจาง
ใหแกลูกจางรอยละ 50 เปนเพราะจําเลยประสบภาวะขาดทุน จึงไดมีการเจรจา
และตกลงกัน เพื่อจะใหกิจการของจําเลยมีโอกาสฟนตัวและกลับคืนเขาสูสภาพ
ปกติ หากการณเปนดังที่โจทกทั้งสี่และจําเลยคาดคิด ผลที่ตามมายังเปนผลดีแก
โจทกทั้งสี่ดวยอยางไมมีปญหา ขอตกลงนี้ไมทําใหโจทกเสียเปรียบ และไมเปน
การฝาฝนหรือขัดตอกฎหมาย โจทกจึงไมมีสิทธิเรียกรองคาจางที่ถูกหักหรือที่คาง
การที่โจทกกับจําเลยตกลงกัน ขอตกลงดังกลาวไมใชเกิดจากการเรียกรอง
ใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือแกไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.แรง
งานสัมพันธ พ.ศ. 2518 การตกลงนั้นจึงไมขัดตอ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 มาตรา 13, 18, 20
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ขอสังเกต
คดีตามคําพิพากษาฎีกาที่ 2052/2526 นี้ปรากฏวา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ
2525 จําเลยประกาศหยุดงานตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2525 ถึง 31 มีนาคม 2525
โดยจําเลยจายคาจางใหพนักงานในระหวางหยุดงานรอยละ 50 พนักงานทุกคน
รวมทั้งโจทกทั้ง 4 ลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมและเห็นดวยในการกระทําของ
จําเลย ตอมาวันที่ 1 เมษายน 2525 พนักงานของจําเลยรวมทั้งโจทกทั้ง 4 ไดลง
ลายมือชื่อในหนังสือยินยอมหยุดงานตอไปนับแตวันที่ 1 เมษายน 2525 เปนตน
ไป จนกวาโรงงานของจําเลยจะเปดดําเนินงานตามปกติโดยพนักงานและโจทก
ทั้ง 4 ไมขอรับคาจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2294/2526
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธซึ่งมีสํานักงานอยูในกระทรวงมหาดไทย
ไดรับการแตงตั้งโดยอํานาจของกฎหมายใหปฏิบัติราชการของกรมแรงงานตามที่
กฎหมายกําหนดอํานาจและหนาที่ไว ทั้งฝายนายจางและฝายลูกจางจะตองปฏิบัติ
ตามคําวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแรงงานของคณะกรรมการดังกลาว มิฉะนั้นมีความ
ผิดและมีโทษทางอาญาคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ จึงเปนเจาพนักงานตาม
กฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2392/2526
ขอหามตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 31 ที่มิใหนายจาง
โยกยายหนาที่การงานลูกจางฯ ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองในระหวางที่ขอเรียก
รองอยูในระหวางการเจรจานั้น หมายถึงการโยกยายสับเปลี่ยนหนาที่การงานตาม
ปกติ มิไดหมายถึงกรณีการเลื่อนตําแหนงหนาที่การงานของบุคคลดังกลาวตาม
ระเบียบแผนของการจางงานแตอยางใด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2414/2526
สถานประกอบกิจการตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ.2518 หมายความถึงสถานประกอบกิจการทั้งหมดที่เปนของนายจางคนเดียว
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มิไดหมายความถึงแตละหนวยงานหรือแตละโรงงานที่แยกออกไป
ในสถาน
ประกอบกิจการแหงหนึ่งจึงมีคณะกรรมการลูกจางไดเพียงคณะเดียวทําหนาที่
เปนตัวแทนลูกจางทั้งหมดในสถานประกอบกิจการนั้น เวนแตสถานประกอบ
กิจการนั้นมีหนวยงานหรือสาขาในจังหวัดอื่น ตามประกาศกรมแรงงาน เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจาง
จําเลยมีผูวาการเปนผูบริหารและบังคับบัญชาพนักงานทุกคน มีการดําเนิน
งานโดยถือการสั่งงานจากสวนกลางไปสวนภูมิภาค แบงสวนงานออกเปนฝาย
กองและแผนกหรือแขวง มิไดแบงเปนหนวยงานที่ดําเนินการลําพังเปนหนวยๆ
จําเลยจึงเปนสถานประกอบกิจการเพียงหนวยเดียว เขตการเดินรถของจําเลยไม
เปนหนวยงานหรือสาขาของจําเลยตามประกาศกรมแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการในการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจาง ขอ 1 พนักงานของจําเลยไมอาจแยก
เลือกตั้ง คณะกรรมการลูก จ างในเขตการเดิน รถจัง หวัด นครศรี ธรรมราชหรือ
จังหวัดอื่นได ดังนั้น การที่สหภาพแรงงานการรถไฟแหงประเทศไทย แตงตั้งให
โจทกกับพวกรวม 13 คน
เปนกรรมการลูกจางของจําเลยประจําจังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงไมชอบดวยกฎหมาย โจทกไมเปนกรรมการลูกจาง จําเลย
อาจลงโทษทางวินัยแกโจทกไดโดยไมตองรับอนุญาตจากศาลแรงงานกอน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2490/2526
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 31 วรรคหนึ่ง ที่
บัญญัติวา “เมื่อมีการแจงขอเรียกรองตามมาตรา 13 แลว ถาขอเรียกรองนั้นยังอยู
ระหวางการเจรจา การไกลเกลี่ย หรือการชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 13
ถึงมาตรา 29 หามมิใหนายจางเลิกจางหรือโยกยายหนาที่การงานลูกจาง ผูแทน
ลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการ
หรืออนุกรรมการสหพันธแรงงาน ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง เวนแตบุคคลดัง
กลาว…..…” เปนบทคุมครองลูกจางในระหวางที่มีการยื่นขอเรียกรองตอนายจาง

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

201

และอยูระหวางเจรจามิใหนายจางกลั่นแกลงลูกจาง โดยการเลิกจางหรือโยกยาย
หนาที่การงานของลูกจางดวยเหตุใดๆ ไมได แมแตเหตุเลิกจางหรือเหตุโยกยาย
นั้นจะไมเกี่ยวของกับขอเรียกรองนั้นเลยก็ตาม อยางไรก็ดีขอความในมาตรา 31
(1) – (4) ก็เปนบทคุมครองฝายนายจางอยูดวย โดยบัญญัติเปนขอยกเวนใหนาย
จางเลิกจางลูกจางซึ่งกระทําการดังที่บัญญัติไวนั้นได ทั้งนี้ก็เพื่อปองกันมิใหฝาย
ลูกจางกลั่นแกลงนายจางในระหวางยื่นขอเรียกรอง
และขอเรียกรองยังอยูใน
ระหวางการเจรจา ดังนั้น การที่พนักงานของจําเลยประเมินผลการปฏิบัติงานของ
โจทกในระยะ 3 ปติดตอกันวาอยูในเกณฑซึ่งขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ระหวางโจทกกับจําเลยมีสิทธิเลิกจางโจทกไดก็ตาม แตจําเลยก็มิไดเลิกจางโจทก
กอนเวลาที่มีการยื่นขอเรียกรอง มีการเจรจา ไกลเกลี่ย หรือชี้ขาดเสร็จสิ้นแลว
ทั้งการปฏิบัติงานบกพรองของโจทกก็มิใชการกระทําตามมาตรา 31 (1) – (4)
จําเลยจึงไมมีสิทธิเลิกจางโจทกในระหวางการเจรจาเกี่ยวกับขอเรียกรองยังไม
เสร็จสิ้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2563 - 2566/2526
โจทกที่ 1 ถึงที่ 4 รวมกับลูกจางอื่นยื่นขอเรียกรองเมื่อวันที่ 10 มีนาคม
2525 ตอจําเลยผูเปนนายจางในขณะที่ขอตกลงเดิมยังใชบังคับอยู ตอมาเมื่อวัน
ที่ 25 มีนาคม 2525 นายจางกับลูกจาง ตกลงกันไดโดยทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางขึ้น แตมิไดกําหนดเวลาวาใหขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชนาน
เทาไร จําเลยสงบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ดังกลาวไปจดทะเบียนตอ
อธิบดีกรมแรงงาน แตอธิบดีกรมแรงงานไมจดทะเบียนให อางวา ขอตกลงเดิม
ยังมีผลใชบังคับตอเนื่องกันอยู ตอมาวันที่ 31 มีนาคม 2526 จําเลยเลิกจางโจทก
ทั้งสี่ ถือวาโจทกทั้งสี่เกี่ยวของกับขอเรียกรอง และตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 12 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางโจทก จําเลยฉบับ
เดิมยังมีผลใชบังคับอยูโจทกไดรับการคุมครองเปนพิเศษหามมิใหนายจางเลิกจาง
ตามมาตรา 123 หากจําเลยเลิกจางจึงเปนการกระทําอันไมเปนธรรม
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2600/2526
ขอบังคับของนายจางระบุวา “พนักงานอาจถูกไลออกเมื่อมาทํางานสาย
กลับกอนเวลาเลิกงาน ขาดงาน หรือละทิ้งงานบอยๆ แมจะไดมีการตักเตือนดวย
วาจาหลายครั้ง รวมทั้งทําทัณฑบนเปนลายลักษณอักษรดวยครั้งหนึ่ง” มีความ
หมายวาตองมีการกระทําประการใดประการหนึ่งในครั้งสุดทายที่นายจางจะถือ
เปนเหตุไลออกเกิดขึ้นดวย สวนการตักเตือนดวยวาจา และการทําทัณฑบนใน
เหตุการณที่มีมาแลวนั้นเปนเพียงเหตุประกอบการกระทําในปจจุบันเทานั้น ไมใช
ถือเอาการตักเตือนหลายๆ ครั้ง หรือการทําทัณฑบนมาเปนเหตุเลิกจาง โดยไม
ตองมีการกระทําในปจจุบันหาไดไม แมขอบังคับที่กลาวถึงการกระทําผิดซ้ําวา
“พนักงานที่ถูกทําทัณฑบนเปนลายลักษณอักษร หากทําผิดซ้ําอีกจะถูกลงโทษขั้น
ไลออก” แตเมื่อปรากฏวามีพนักงานบางคนกระทําผิดซ้ํานายจางก็ไมไดลงโทษ
ถึงขั้นไลออก แตกลับตักเตือนตอมาอีกหลายครั้งบาง ครั้งเดียวบาง แสดงวานาย
จางไมติดใจที่จะลงโทษพนักงานโดยเหตุนั้นแลว
และตอมาก็ไมปรากฏวา
พนักงานไดกระทําการใดๆ ขึ้นใหม พนักงานบางคนถูกทําทัณฑบนครั้งเดียว
แลวไมปรากฏวาไดกระทําผิดประการใดอีก นายจางจึงจะเลิกจางโดยอาศัยขอ
บังคับขอนี้หาไดไม การที่นายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองใน
ขณะที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลบังคับ โดยไมปรากฏวาลูกจางกระทํา
การตามที่บัญญัติไวใน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 123 จึงเปนการ
กระทําอันไมเปนธรรม
แม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 41 (4) จะใหอํานาจคณะ
กรรมการแรงงานสัมพันธสั่งใหนายจางจายคาเสียหายอยูดวย ก็มิไดหมายความ
วาถาคณะกรรมการแรงงานสัมพันธสั่งเรื่องคาเสียหายประการใดเปนอันเด็ดขาด
ตามนั้น เพราะเหตุวาแมแตโจทกมาฟองคดีขอใหเพิกถอนคําสั่งของคณะกรรม
การแรงงานสัมพันธเสียทั้งหมด ถาศาลเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมถูกตอง ศาลก็ยังมี
อํานาจใหเพิกถอนคําสั่งนั้นเสียได เหตุใดเมื่อศาลเห็นวาคําสั่งนั้นไมถูกตองเพียง
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บางสวนศาลจึงจะไมมีอํานาจพิพากษาแกไขคําสั่งสวนที่ไมถูกตองนั้นเสียใหม
ฉะนั้นเมื่อไมมีกฎหมายจํากัดอํานาจศาลในการพิพากษาคดีในปญหาดังกลาว
ศาลก็ยอมมีอํานาจพิพากษาคดีไดตามหลักทั่วไปในการพิพากษาคดี ที่ศาลแรง
งานกลางพิพากษาเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนคาเสียหายใหแตกตางไปจากจํานวน
คาเสียหายตามคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ จึงกระทําไดโดยชอบ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2626/2526
ธนาคารโจทกมีระเบียบวาผูสอบคัดเลือกไดจะตองเขารับการฝกอบรม
กอนบรรจุแตงตั้ง จําเลยสอบคัดเลือกได โจทกจึงรับจําเลยเขาทําการฝกอบรม
และใหจําเลยทําหนังสือรับรองวา ในกรณีไดรับการบรรจุแตงตั้งแลว ถาจําเลยลา
ออกจากงานภายใน 18 เดือนนับแตวันเริ่มเขารับการฝกอบรม ยอมชําระเบี้ยปรับ
แกโจทก ดังนี้ การที่โจทกใหจําเลยทําหนังสือดังกลาวแสดงวาเปนความประสงค
ของโจทกที่จะใหมีขอตกลงอันเกี่ยวกับเงื่อนไขการจางหรือการทํางานดวย หาใช
เปนการแสดงเจตนาของจําเลยฝายเดียวไม หนังสือดังกลาวจึงเปนสวนหนึ่งของ
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง โจทกฟองใหจําเลยรับผิดตามหนังสือรับรอง จึง
เปนคดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ศาล
แรงงานกลางมีอํานาจพิจารณาพิพากษาได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2680/2526
โจทกทั้งสามเปนลูกจางของจําเลย เดิมสหภาพแรงงานเหล็กและโลหะ
แหงประเทศไทย ตั้งกรรมการลูกจางไว 7 คน ตอมากรรมการลูกจางไดออกไป
4 คน สหภาพแรงงานฯ แตงตั้งใหม 1 คน และในวันที่ 5 มกราคม 2526 สหภาพ
แรงงานฯ แตงตั้งโจทกทั้งสามเปนกรรมการลูกจางเพื่อใหครบ 7 คน ในวันเดียว
กันนั้นเองจําเลยมีคําสั่งเลิกจางโจทกทั้งสามโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 29 มกราคม
2526 แตมิไดขออนุญาตเลิกจางตอศาลแรงงานกลาง แสดงวาในวันที่ 5 มกราคม
2526 โจทกทั้งสามยังเปนลูกจางของจําเลยและมีสภาพเปนกรรมการลูกจางอยู ที่
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จําเลยอางวาที่ระบุในคําสั่งวา ใหการเลิกจางมีผลตั้งแตวันที่ 29 มกราคม 2526 ก็
เพราะจําเลยตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 582 นั้น ไม
ใชเหตุผลที่จะฟงวาการเลิกจางโจทกทั้งสาม ของจําเลยจะมีผลยอนหลังไปในวัน
ที่ 3 หรือ 5 มกราคม 2526 ตามอุทธรณของจําเลย
เมื่อฟงไดวาขณะที่จําเลยเลิกจางโจทก โจทกทั้งสามยังเปนกรรมการลูก
จางของสหภาพแรงงานของบริษัทจําเลยอยู การที่จําเลยจะเลิกจางโจทกทั้งสาม
จําเลยก็ตองไดรับอนุญาตจากศาลแรงงานเสียกอน ตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 52
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2751/2526
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธไดรวบรวมหลักฐานรวมทั้งไดตั้งคณะ
อนุกรรมการแรงงานสัมพันธเพื่อรวบรวมขอมูลตางๆ การที่คณะกรรมการฯ ได
นําเอาคําพิพากษาของศาลแรงงานกลางมาประกอบการพิจารณาดวย คําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธจึงชอบดวยกฎหมายแลว
แมคําวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางจะตรงกับความเห็นของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ
ก็มิไดแปลวาศาลแรงงานกลางจะถือเอาความเห็นของคณะ
กรรมการแรงงานสัมพันธเปนยุติโดยมิตองใชดุลพินิจรับฟงพยานหลักฐานอยาง
อื่น จึงมิใชเปนการวินิจฉัยโดยผิดกฎหมายหรือนอกสํานวน เมื่อขอเท็จจริงฟง
เปนยุติตามคําวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางวาโจทกกับพวกจงใจทําใหนายจางได
รับความเสียหายตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 (2) แลว ไม
วาโจทกจะเปนสมาชิกสหภาพแรงงานนัดหยุดงานหรือไม โจทกก็ไมไดรับความ
คุมครองตามมาตรา 121, 123 จึงไมจําตองวินิจฉัยคาเสียหายของโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2818/2526
โจทกเลิกจางลูกจางเพื่อพยุงฐานะอันเนื่องมาจากประสบปญหาทางดาน
การตลาด และการเลิกจางของโจทกไมใชการกลั่นแกลงลูกจาง แตไดกระทําไป
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โดยความจําเปน เพื่อความอยูรอดของโจทก มิใชเปนการกระทําอันไมเปนธรรม
ตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2837/2526
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งใหคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธดําเนินการชี้ขาดขอพิพาทแรงงานระหวางโจทกกับสหภาพแรงงานและ
ลูกจางรายนี้ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 (4) แหง พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ พ.ศ.2518 ฉะนั้น คณะกรรมการแรงงานสัมพันธจึงมีอํานาจดําเนินการชี้
ขาดขอพิพาทแรงงานไดตามมาตรา 41(2) ซึ่งคําวา "ขอพิพาทแรงงาน" ตาม
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 หมายความวา ขอขัด
แยงระหวางนายจางกับลูกจางเกี่ยวกับสภาพการจาง และคําวา "สภาพการจาง"
หมายความวา เงื่อนไขการจางหรือการทํางาน กําหนดวันและเวลาทํางาน คาจาง
สวัสดิการ การเลิกจางหรือประโยชนอื่นของนายจางหรือลูกจางอันเกี่ยวกับการ
จางหรือการทํางาน ขอเรียกรองของสหภาพแรงงานฯ ที่ใหโจทกจายเงินชวย
เหลือคาครองชีพนั้นถือเปนสวนหนึ่งของคาจาง กับที่ใหโจทกจายเงินชวยเหลือ
ครอบครัวของพนักงานที่เสียชีวิต
เปนขอเรียกรองเกี่ยวกับสวัสดิการและ
ประโยชนอื่นของลูกจางอันเกี่ยวกับการทํางาน จึงเปนขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพ
การจาง เมื่อโจทกกับสหภาพแรงงานฯ และลูกจางไมอาจตกลงกันไดในขอเรียก
รองที่วานี้ เกิดเปนขอพิพาทแรงงานขึ้น คณะกรรมการแรงงานสัมพันธก็ยอมมี
อํานาจที่จะกําหนดอัตราคาครองชีพ หรือกําหนดเงินชวยเหลือครอบครัวกรณีที่
พนักงานเสียชีวิต อันเปนการชี้ขาดขอพิพาทแรงงานระหวางโจทกกับสหภาพ
แรงงานฯ และลูกจางของโจทกไดตามกฎหมาย
เมื่อขอบังคับของสหภาพแรงงานกําหนดวา
การประชุมใหญวิสามัญ
หมายถึงการประชุมที่สมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไมนอยกวา 50 คน ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอใหคณะกรรมการเรียก
ประชุมใหญ ดังนี้ แมจะปรากฏวามีการปลอมลายมือชื่อของสมาชิกบางคน แต
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จํานวนสมาชิกที่ลงชื่อในหนังสือนอกจากนั้นมีจํานวนเกิน 50 คน และไมนอย
กวาหนึ่งในหาของสมาชิกทั้งหมด สหภาพแรงงานจึงชอบที่จะเปดประชุมใหญ
วิสามัญได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2916 - 2918/2526
จําเลยผิดนัดชําระคาจาง 6 งวด ถือไดวา จําเลยผิดสัญญาจางแรงงาน
โจทกยอมมีสิทธิที่จะไมทํางานใหจําเลยได แมการที่จําเลยผิดนัดชําระคาจางนั้น
จําเลยไดเคยชี้แจงใหโจทกทุกคนทราบถึงความจําเปนแลวก็ตาม แตไมมีผลผูก
พันจําเลยที่จะไมตองจายคาจางอีก ทั้งเมื่อมีการเจรจาถึงเรื่องคาจางที่คาง จําเลยก็
ไมอาจกําหนดเวลาชําระคาจางใหเสร็จคราวเดียวกันทั้ง 2 งวดได เห็นไดวาหาก
โจทกทํางานใหจําเลยตอไป ก็ไมมีหลักประกันใดๆ วาทํางานแลวโจทกจะไดรับ
คาจาง
การที่โจทกไดหยุดงานก็ไมปรากฏขอเท็จจริงวาไดเตรียมการกันกอน
สาเหตุที่หยุดงานเพราะจําเลยไมจายคาจางให เมื่อทุกคนตางเดือดรอนเรื่องการ
เงิน จึงพรอมใจกันหยุดโดยมิไดนัดหมายกัน เปนสิทธิของโจทกที่จะทําไดหาใช
เปนการนัดหยุดงานเกี่ยวกับขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดที่จะตองดําเนิน
การตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธบัญญัติไวไม หากแตถือไดวา
เปนการไมสามารถเขาปฏิบัติงานตามปกติไดเนื่องจากการที่นายจางไมจายคาจาง
ให การนัดหยุดงานของโจทกจึงไมตองแจงใหจําเลยและพนักงานประนอมขอ
พิพาทแรงงานทราบตามกฎหมายดังกลาว แมจําเลยจะเสียหายเนื่องจากการนัด
หยุดงานของโจทก ก็หาใชเรื่องที่โจทกจงใจทําใหจําเลยไดรับความเสียหาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2927/2526
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกําหนดวา “เมื่อผลการสอบสวนปรากฏวา
พนักงานหรือสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึง
โทษใหออก ปลดออกหรือไลออก หรือมีคําสั่งพนักงานอัยการไมฟอง……..ตอง
ใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติงานตําแหนงหนาที่ไมต่ํากวาเดิม…..” ซึ่งขอความดังกลาว
มิไดกําหนดอํานาจของจําเลยที่จะใหพนักงานออกจากงาน หรือเลิกจางเพราะเหตุ
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มีมลทินมัวหมอง โจทกถูกดําเนินคดีอาญาในขอหาลักทรัพย แตพนักงานอัยการ
สั่งไมฟอง จําเลยจะใหโจทกออกจากงานฐานมีมลทินมัวหมองไมได ตองให
โจทกกลับเขาทํางานตําแหนงที่ไมต่ํากวาเดิม
ตามระเบียบการธนาคาร ฉบับที่ 122 ขอ 7.2 ระบุวา “ถาปรากฏวาผูถูกสั่ง
พักงานมิไดกระทําความผิดแตมีมลทิน หรือมัวหมอง หรือปรากฏวาไดกระทํา
ผิดแตถูกลงโทษไมถึงใหออก ปลดออก หรือไลออก ใหจายไดไมเกินครึ่งหนึ่ง
ของเงินเดือนที่ไดรับกอนวันพัก……”เมื่อผลการสอบสวนทางวินัยโจทกมีมลทิน
มัวหมอง โจทกจึงมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางถูกพักงานครึ่งหนึ่งของเดือน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2955/2526
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 31 มุงที่จะคุมครอง
ลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ
กรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธแรงงาน ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง เพื่อมิ
ใหนายจางยกเหตุขึ้นอางเพื่อเลิกจางบุคคลตามบทบัญญัติมาตรานี้เทานั้น หาได
มุงคุมครองเลยไปถึงลูกจางที่ไมอยูในสภาพที่จะเปนลูกจาง เชน เปนผูขาดคุณ
สมบัติไม และจําเลยเปนรัฐวิสาหกิจ โจทกเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจยอมตองอยู
ภายใตบังคับพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ พ.ศ. 2518 มาตรา 14 ซึ่ง
บัญญัติวา “ใหกรรมการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
พนจากตําแหนงเมื่อพน
กําหนดหนึ่งเดือนนับแตพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ”
โจทกเปนผูขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ พ.ศ.
2518 มาตรา 9 (3) แมโจทกจะเปนกรรมการสหภาพฯ และเปนผูเกี่ยวของกับ
ขอเรียกรองที่สหภาพฯ ยื่นตอจําเลยและยังอยูในระหวางการเจรจาขอเรียกรองก็
ตาม จําเลยก็อยูในฐานะที่จะตองดําเนินการใหโจทกพนจากตําแหนงหรือเลิกจาง
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ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ มาตรา 14 ซึ่งจําเลยยอมทําได โจทก
จะยกสิทธิตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 31 ขึ้นอางหา
ไดไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2956/2526
ผูบังคับบัญชาถามโจทกวา“วันเสารนี้วางหรือไมจะใหพาชาวตางประเทศ
ไปชมโรงงาน” โจทกซึ่งปกติเปนคนพูดเสียงดังไดตอบดวยเสียงอันดังและตอ
หนาพนักงานอื่นวา “วางแตไมไป เพราะไมได โอ. ที. อยูบานทําบัญชีดีกวา” ยัง
ถือไมไดวา กิริยาวาจาของโจทกเปนการไมสุภาพเรียบรอย
โจทกไมไดรับการพิจารณาจายโบนัสและขึ้นเงินเดือนเพราะกระทําผิด
วินัยฐานมีกิริยาวาจาไมสุภาพเรียบรอยเพียงประการเดียว เมื่อฟงไมไดวาโจทก
กระทําผิดวินัย และมีหลักเกณฑการพิจารณาอีกหลายขอที่จําเลยยังไมไดพิจารณา
ศาลจึงชอบที่จะพิพากษาใหจําเลยพิจารณาจายเงินโบนัสและการขึ้นเงินเดือนตาม
หลักเกณฑของการพิจารณาในเรื่องทั้งสองนั้นใหม
ตามคําสั่งจางโจทก หนังสือสัญญาจาง และขอบังคับของจําเลย จําเลยมี
อํานาจที่จะพิจารณาบรรจุและแตงตั้งโจทกใหไปดํารงตําแหนงในสวนงานตางๆ
ไดตามความเหมาะสมหาไดจางในตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะไม เมื่อ
ตําแหนงใหมเทากับตําแหนงเดิม คาจางเทาเดิม การยายโจทกจึงมิใชเปนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการจาง จําเลยจึงมีสิทธิและอํานาจที่จะยายโจทกไดตามความ
จําเปนและเหมาะสม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2997/2526
เงินชดเชยหมายความวา เงินที่นายจางตกลงจายใหแกลูกจางเมื่อเลิกจาง
นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นที่นายจางตกลงจายใหแกลูกจาง สวนเงินกองทุน
สงเคราะหตามระเบียบของจําเลยประกอบดวยเงินของจําเลยสวนหนึ่งและของ
พนักงานอีกสวนหนึ่ง มิใชเปนเงินจําเลยทั้งหมด ทั้งหลักเกณฑและวิธีการจาย
แตกตางไปจากคาชดเชย สวนเงินบํานาญเปนเงินตอบแทนความชอบที่ไดรับ
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ราชการมาซึ่งจายเปนรายเดือน
จึงเปนเงินที่มีวัตถุประสงคยิ่งกวาใหเปนเงิน
จํานวนหนึ่งแกลูกจางเมื่อเลิกจาง ดังนั้น ทั้งเงินกองทุนสงเคราะหบําเหน็จบํานาญ
จึงเปนเงินประเภทอื่นหาใชคาชดเชยไม จําเลยจะอางเอาการจายเงินดังกลาวซึ่ง
แมจะสูงกวาคาชดเชยมาเปนเหตุปฏิเสธการจายคาชดเชยมิได จําเลยประกาศให
ลูกจางทราบวาเงินที่จําเลยจายใหโจทกและลูกจางไปแลวนั้นมีเจตนาจายแทนคา
ชดเชย ก็หาใชเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพาการจางอันจะมีผลบังคับไม เพราะ
เปนการแสดงเจตนาของจําเลยฝายเดียวและไมมีลักษณะเปนคุณแกลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3194/2526
จําเลยกับสหภาพแรงงานไดทําขอตกลงกันวาการพิจารณาความดีความ
ชอบของเจาหนาที่องคการคาของคุรุสภาในขณะใดใหถือหลักเกณฑการพิจารณา
ตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือระเบียบของทางราชการที่กําหนดสําหรับเจาหนาที่
รัฐวิสาหกิจในขณะนั้น ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติวางหลักเกณฑใหรัฐวิสาหกิจใช
ดุลพินิจในการประเมินผลงานตามสมควร ตอมาหัวหนาสวน หัวหนาฝาย
กําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเจาหนาที่องคการคาของคุรุ
สภาขึ้นโดยกําหนดหัวขอเปนแนวทางในการใชดุลพินิจในการประเมินผลงาน
เปนเพียงแนวทางปฏิบัติของหัวหนาสวน หัวหนาฝาย เพื่ออนุมัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑตามมติของคณะรัฐมนตรีเทานั้น หัวหนาสวน หัวหนาฝาย จึงมี
อํานาจที่จะกําหนดหลักเกณฑดังกลาวได หลักเกณฑดังกลาวไมใชระเบียบหรือ
ขอบังคับเกี่ยวกับสภาพการจาง ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 อันจะ
ตองใหสหภาพแรงงานฯ
มีสวนรวมในการพิจารณาดวยตามบันทึกขอตกลง
ระหวางจําเลยกับสหภาพแรงงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3344/2526
พนักงานตําแหนงหัวหนาแผนกหรือผูชวยผูจัดการโรงงาน ถาไมไดรับ
มอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลแลว ไมใชนายจาง
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พนักงานที่มีอํานาจเสนอใหบําเหน็จ เสนอลงโทษพนักงานและคนงาน
ไดนั้น มิไดทําใหฐานะของพนักงานที่เปนลูกจาง กลายสภาพเปนนายจางไปดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3349/2526
เดิมบริษัทจําเลยมีขอบังคับการทํางานของลูกจางเมื่อลูกจางอายุครบ 55 ป
ซึ่งจะตองออกจากงานตามขอบังคับของจําเลย ลูกจางจะไดรับบําเหน็จและคา
ชดเชย ตอมามีการแกไขขอบังคับตัดเรื่องการจายเงินบําเหน็จออกไป คงจายแต
คาชดเชยเพียงอยางเดียว การแกไขขอบังคับนี้จําเลยไดสงขอบังคับที่แกไขเพิ่ม
เติมนี้ไปจดทะเบียนตอเจาหนาที่ตามกฎหมาย โดยพนักงานบริษัทรวมทั้งโจทก
ไดลงชื่อทายบันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลง โจทกอางเพียงเหตุวา ขอตกลงนี้มีผล
ทําใหเงินบําเหน็จถูกยกเลิก และกําหนดใหจายคาชดเชยเพียงอยางเดียว เปนการ
ขัดตอพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 ประการเดียวเทานั้น ดังนี้
ตองถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไดผานขั้นตอนตามกฎหมายมาโดยถูก
ตอง ฟงไดวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่แกไขมีผลผูกพันโจทก ฉะนั้น
การแก ไขข อตกลงเกี่ยวกับ สภาพการจ า งจึ งไมขัด ต อพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3507 - 3509/2526
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่มีความวา ในเดือนเมษายน และเดือน
พฤษภาคม ลูกจางจะไมไดรับอนุญาตใหลาหยุดพักผอน เวนแตจะใชสิทธิวันหยุด
พักผอนแทนวันลาปวย ลากิจ ที่จําเปนจริงๆ นั้น ไมอาจแปลไดวา เปนดุลพินิจ
อันเด็ดขาดของนายจางที่จะกําหนดเอาเองวา กรณีใดรายแรงถึงขนาดที่จะถือวามี
เหตุจําเปนจริงๆ หรือไม หากแตจะตองพิจารณาถึงสภาพความจําเปนของผูลากิจ
ลาปวยเปนเรื่องๆ ไป ดังนี้ เมื่อจําเลยอนุญาตใหโจทกลาปวยไดตามความเปน
จริงที่โจทกอาง เพราะโจทกแตละคนปวดศรีษะอยางแรง เปนไขทองเสียอยาง
แรง และเวียนศรีษะ เห็นไดวาเปนความจําเปนจริงๆ อันโจทกแตละคนยอมไม

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

211

สามารถทํางานไดตามปกติ กรณีจึงเขาหลักเกณฑตามขอตกลงดังกลาวที่โจทก
ทุกคนจะพึงใชสิทธิวันหยุดพักผอนแทนวันลาปวยของโจทกแตละคนได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3574/2526
โจทกเปนลูกจางประจําของจําเลยที่ 15 และเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน
โจทกกระทําผิดวินัยตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน รวม 11 ครั้ง เปนความผิด
ฐานลักทรัพย คือความผิดครั้งที่ 3 และครั้งที่ 5 ซึ่งเปนการกระทําความผิดอาญา
โดยเจตนาแกนายจางเขาขายที่นายจางจะเลิกจางไดตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 123 (1) และตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยที่ 15
แตจําเลยที่ 15 ซึ่งเปนนายจางมิไดใชสิทธิเลิกจาง คือ ความผิดครั้งที่ 3 จําเลยที่
15 ใหโจทกทําหนังสือยอมรับผิดและใหโจทกทํางานตอมา ความผิดครั้งที่ 9
ไดใชวิธีตักเตือนเปนหนังสือถือวาเปนการผิดวินัยฐานไมเชื่อฟงและไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งบริษัทหรือผูบังคับบัญชา อันเปนการลงโทษตามขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานขอ 12 แสดงวาจําเลยที่ 15 ไมติดใจที่จะลงโทษโจทกโดยการเลิกจาง
ตามขอบังคับฯ ขอ 13 แลว ดังนั้น จําเลยที่ 15 นายจางจะเลิกจางโจทกตามขอ
บังคับเกี่ยวกับการทํางานขอ 13 โดยอางเหตุจากความผิดที่โจทกถูกลงโทษไป
แลวอีกไมได และความผิดครั้งสุดทายของโจทกเปนเพียงขาดงาน 1 วัน ซึ่งเปน
ความผิดเล็กนอยและโจทกไมเคยกระทําผิดลักษณะนี้มากอน จึงไมเขาขอยกเวน
ตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 (1) – (5) จําเลยที่ 15 เลิกจาง
โจทกระหวางขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับ จึงเปนการกระทําอัน
ไมเปนธรรม ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3602/2526
ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวา จําเลยที่ 14 มิไดเรียกเก็บเงินจากลูกคา
ในกรณีที่นําผูหญิงมาคางแรมดวยเพื่อประโยชนของตนเอง
โจทกอุทธรณวา
จําเลยที่ 14 เรียกเก็บเงินจากลูกคาเพื่อประโยชนแกตนเอง เพื่อนําไปสูปญหาขอ
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กฎหมายวาเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลย จึงเปน
อุทธรณขอเท็จจริง
การที่ลูกคาพาหญิงมานอนดวย โจทกมีระเบียบวาลูกคาจะตองเสียเงิน
เพิ่มหามีระเบียบวาพนักงานที่ทราบเรื่องนี้จะตองแจงใหฝายรักษาความปลอดภัย
ทราบ จําเลยที่ 14 ทราบแลวไมแจงกลับทําเสียเอง เปนเพียงทํานอกเหนือหนาที่
ของตนไมถูกตองตามระเบียบเทานั้น สําหรับลูกคาที่รูสึกโกรธจําเลยถึงกับไป
พักที่โรงแรมอื่นนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับอารมณและความรูสึกเฉพาะตัวของลูกคา
เทานั้น การกระทําของจําเลยที่ 14 จึงไมใชกรณีรายแรงไมเขาขอยกเวนตาม
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 (3) การเลิกจางจําเลยที่ 14 จึง
เปนการกระทําอันไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3671/2526
นายชัยยศกับพวกผูกลาวหาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานเหมืองแรระนอง
สหภาพแรงงานเหมืองแรระนองไดยื่นขอเรียกรองตอบริษัทโจทก และไดมีขอ
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกับโจทก นายชัยยศกับพวกซึ่งเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงานจึงเกี่ยวของกับขอเรียกรองนั้น
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของโจทก แมจะเกิดจากขอตกลงระหวาง
โจทกกับสหภาพแรงงานซึ่งกําหนดใหผูจัดการใหญในนามของโจทก มีสิทธิเลิก
จางลูกจางในเวลาใดก็ไดนั้น ขอบังคับดังกลาวเปนการขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
แหง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 ไมมีผลบังคับ
ตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทโจทก ไมไดกําหนดวาลูกจาง
จะตองพนจากตําแหนงเมื่อมีอายุครบ 60 ป อันเปนการกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของพนักงานหรือลูกจางของโจทก ตามขอบังคับเพียงแตใหอํานาจผูจัดการใหญ
ในนามของโจทกที่จะเลิกจางลูกจางเมื่อใดก็ได โดยจายเงินเดือนถึงวันเลิกจาง
และคาชดเชยตามขอบังคับ คนที่มีอายุ 60 ปมิไดหมายความวา จะหยอนสมรรถ
ภาพในการทํางานอันทําใหมีผลงานนอยกวาคนที่มีอายุยังไมครบ 60 ปเสมอไป
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เมื่อขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของโจทก มิไดกําหนดวาลูกจางจะตองพนจาก
ตําแหนงหรือออกจากงานเมื่อมีอายุครบ 60 ป ทั้งไมปรากฏขอเท็จจริงวา ลูกจาง
ที่โจทกเลิกจางนั้นหยอนสมรรถภาพในการทํางานหรือทํางานไดผลนอยลงเนื่อง
จากอายุเกิน 60 ป ทําใหนายจางไดรับความเสียหาย อันมีผลกระทบถึงปญหาทาง
เศรษฐกิจหรือความอยูรอดของโจทกซึ่งเปนนายจาง การที่โจทกเลิกจางลูกจาง
ดวยเหตุดังกลาว ในขณะที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับ จึงเปน
การกระทําอันไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. มาตรา 123
*****************

