คําพิพากษาฎีกาป 2529

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1 - 2/2529
เดิมจําเลยมีขอบังคับวาพนักงานกระทําผิดวินัยที่อาจถูกลงโทษถึงไลออก
หรือใหออกแลว จําเลยตองแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นอยางนอย 3 คน เพื่อทํา
การสอบสวน ตอมาสหภาพแรงงานการประปาสวนภูมิภาคยื่นขอเรียกรองตอ
จําเลยวา “ให กปภ.ยินยอมให สร.กปภ. รวมเปนกรรมการสอบสวนพนักงาน
กปภ. ที่มีความผิดทุกครั้ง” ในที่สุดสหภาพแรงงานฯ และจําเลยตกลงกันไดโดย
ทําบันทึกขอตกลงไววา “การประปาสวนภูมิภาคตกลงใหผูแทนสหภาพแรงงาน
กปภ. รวมเปนกรรมการสอบสวนพนักงานและลูกจางที่ถูกกลาวหา หรือมีความ
ผิด
เฉพาะกรณีที่ผูถูกกลาวหาหรือมีความผิดเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน
กปภ. เขารวมเปนกรรมการสอบสวนโดยสหภาพแรงงานฯ จะเปนผูเสนอชื่อผู
แทนสหภาพแรงงาน กปภ. ไมนอยกวา 1 คน ให กปภ.พิจารณาแตงตั้งเปน
กรรมการ และตองเปนบุคคลที่อยูในหลักเกณฑและคุณสมบัติตามขอบังคับและ
ระเบียบ” ขอตกลงดังกลาวการสอบสวนทางวินัยแกพนักงานลูกจางผูเปนสมาชิก
สหภาพแรงงานการประปาสวนภูมิภาคที่ถูกกลาวหาจําตองมีผูแทนของสหภาพ
แรงงานการประปาสวนภูมิภาครวมเปนกรรมการดวย
โจทกเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน กปภ. ถูกกลาวหาวาทุจริต จําเลยแตง
ตั้งคณะกรรมการ 3 คนสอบสวนโจทกกรรมการดังกลาวไมมีผูแทนของสหภาพ
แรงงาน กปภ. รวมดวย คณะกรรมการแจงขอหาใหโจทกทราบ โจทกแจงเรื่อง
ใหสหภาพแรงงาน กปภ. ทราบ สหภาพแรงงานฯ มิไดเสนอชื่อผูแทนใหจาํ เลย
พิจารณาแตงตั้งรวมเปนกรรมการดวย ตอมาโจทกใหการตอคณะกรรมการที่
จําเลยแตงตั้ง เชนนี้การสอบสวนโจทกหาชอบดวยบันทึกขอตกลงดังกลาวไม
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คณะกรรมการสอบสวนเห็น ว าโจทกทําผิดตามขอกลาวหาและจําเลยเลิกจาง
โจทก จึงเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6 - 10/2529
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มิใชราชการสวนกลาง จึงไมไดรับการ
ยกเวนมิใหใชประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16
เมษายน 2515
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 173/2529
การที่จําเลยตกลงรับโจทกเขาทํางานนั้น ไมปรากฏวามีขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางกําหนดวาไมตองทําสัญญาจาง
การที่จําเลยยินยอมใหโจทกเขา
ทํางานไปกอนโดยมิไดทําสัญญาจางทันที จะถือวาจําเลยรับโจทกเขาทํางานเปน
ลูกจางโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ หาไดไม หลังจากโจทกทํางานได 1 เดือน
โจทกก็ตกลงทําสัญญาจางกับจําเลย แสดงวาในการจางนั้นโจทกกับจําเลยตางมี
เจตนาจะทําสัญญาจางผูกมัดตอกันไว เมื่อโจทกทําสัญญาจางกับจําเลยดวยความ
สมัครใจ สัญญาจางยอมมีผลผูกพันโจทก หาใชเปนการทําสัญญาจางซึ่งจะถือวา
เปนการฝาฝนตอ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 20 ไม เมื่อสัญญาจาง
กําหนดระยะเวลาการจ า งไว แ น น อนและจําเลยเลิ ก จ า งโจทก ต ามกําหนดนั้ น
จําเลยไดรับยกเวนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน
ขอ 46 วรรคสาม ไมตองจายคาชดเชย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 237/2529
จําเลยมีขอบังคับวา “พนักงานที่มีความประสงคจะลาออกใหยื่นหนังสือ
ขอลาออกจากงานลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และวันที่จําเลยอนุมัติใหลาออกให
เปนวันสิ้นสุดสัญญาการจางงาน พนักงานผูใดไมปฏิบัติตามขอนี้จําเลยจะริบเงิน
ประกันตามความเสียหายของพนักงานผูนั้นทั้งหมดทันที” ขอบังคับนี้ความหมาย
เพียงกําหนดระเบียบการลาออก มิใชหมายความวาจําเลยมีสิทธิหรือมีอํานาจที่จะ
กําหนดการลาออกจากงานของโจทกเปนวันอื่นนอกจากใบลาได การลาออกเปน
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สิทธิของโจทกที่จะลาออกเมื่อใดก็ได ทั้งนี้ภายใตขอบังคับของจําเลยซึ่งเปนขอ
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง โจทกยื่นใบลาออกถูกตองตามขอบังคับแลว เปน
สิทธิของโจทกที่จะกําหนดวันลาออกของตนได จําเลยไมชอบที่จะอนุมัติวันลา
เปนประการอื่น การที่จําเลยอนุมัติใหโจทกลาออกกอนกําหนดยอมเปนที่เห็นได
วา ทําใหโจทกขาดคาจางที่จะไดรับนับแตวันยื่นใบลาจนถึงวันที่โจทกประสงค
ลาออกอยางแทจริงและยังความเสียหายแกโจทก จําเลยตองจายคาเสียหายสวนนี้
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 391 – 392/2529
การที่จําเลยประสบการขาดทุนจํานวนมากเปนเวลา 2 ปติดตอกันตลอดมา
จําเลยยอมมีความจําเปนตองปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจของตนเพื่อหลีกเลี่ยง
ภาวะที่กําลังประสบอยูนั้น จึงตองกระทําการลดรายจายของจําเลยเปนเบื้องตน
โดยไมจําตองประกาศใหทราบลวงหนา การเลิกจางโจทกจึงเปนการเลิกจางที่
เปนธรรมแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 556 - 557/2529
ระเบียบพนักงานบริษัทจําเลยเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง จึงมีผล
ใช บั ง คั บ แก น ายจ า งและลู ก จ า งระเบี ย บดั ง กล า วกําหนดว า “ผู ถู ก ลงโทษอาจ
อุทธรณคําสั่งลงโทษโดยทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูอุทธรณแสดงพยาน
หลักฐานและเหตุผลยื่นตอคณะกรรมการอุทธรณ ภายใน 60 วันนับจากวันทราบ
คําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณใหเปนที่สุด คณะกรรมการอุทธรณ
ใหแตงตั้งโดยประธานกรรมการหรือผูจัดการแลวแตกรณี”
เมื่อระเบียบของ
จําเลยกําหนดวิธีการลงโทษและวิธีการอุทธรณเปนขั้นตอนไว
และลูกจางได
ปฏิบัติตามขั้นตอนแลว
จําเลยผูกพันตองปฏิบัติไปตามระเบียบที่กําหนดไว
เมื่อคณะกรรมการอุทธรณวินิจฉัยใหรับโจทกกลับเขาทํางานตามเดิมโดยลดขั้น
เงินเดือนคนละ 1 ขั้น จําเลยตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยดังกลาว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 605/2529
คดีเดิม ศาลแรงงานกลางยังมิไดวินิจฉัยประเด็นแหงคดี หรือประเด็นขอ
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พิพาทโดยอาศัยเหตุใดเหตุหนึ่งแตประการใด เพราะโจทกถอนฟองเสียกอนเพื่อ
จะดําเนินการใหถูกขั้นตอนตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 124
และ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8 กอน
ผลแหงการถอนคําฟองยอมลบลางผลแหงการยื่นคําฟองรวมทั้งกระบวนพิจารณา
อื่นๆ อันมีมาตอภายหลังยื่นคําฟอง และกระทําใหโจทกกับจําเลยกลับคืนเขาสู
ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิไดมีการยื่นฟองเลย ดังนี้ โจทกมาฟองใหมไดไมเปนฟอง
ซ้ําตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพง มาตรา 148
พนักงานลูกจางขององคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทยจําเลยเผย
แพรเอกสาร และนัดชุมนุมกัน จําเลยจึงออกคําสั่งหามการกระทําดังกลาว ตราบ
ใดที่จําเลยยังหามอยู การฝาฝนยอมมีอยูตลอดมาทุกวัน สหภาพแรงงานโจทก
ยอมมีสิทธิยื่นคํารองกลาวหาจําเลยผูฝาฝนตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธได
อยูตราบนั้น การนับเวลา 60 วันจะเริ่มนับแตวันที่จําเลยมีคําสั่งหามการกระทํา
เปนวันเริ่มตนเพียงวันเดียวเปนยุติทีเดียวหาไดไม
สหภาพแรงงานเปนสถาบันหนึ่งซึ่งกอตั้งขึ้นเพื่อแสวงหาและคุมครองผล
ประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจางและสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจาง
กับลูกจาง และระหวางลูกจางดวยกัน การเผยแพรเอกสารและนัดชุมนุมเพื่อวัตถุ
ประสงคดังกลาวหากกระทําในที่ตั้งสํานักงานของตน หรือบริเวณที่ตนมีสิทธิ
โดยลําพังไมของแวะดวยนายจางแลว ยอมเปนสิทธิขั้นมูลฐานและเปนสิทธิเสรี
ที่สหภาพแรงงานยอมกระทําได แตการที่สหภาพแรงงานจะกระทํากิจกรรมสอง
ประการนั้นในสถานประกอบกิจการ หรือบริเวณสถานประกอบกิจการของนาย
จางนั้น ควรมีขอกําหนดไวในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางวา ควรเผยแพรและ
ควรนัดชุมนุมเรื่องใด ลักษณะใด ณ ที่ใดในบริเวณของนายจาง จึงจะเปนที่ที่
เหมาะสม ไมปรากฏวามีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไวประการใด เพราะ
ฉะนั้นการเผยแพรเอกสาร และการนัดชุมนุมจึงควรตองมีการควบคุมบาง พอสม
ควร เกี่ยวกับเรื่อง ลักษณะ การใชถอยคํา และสถานที่ เพราะสถานประกอบกิจ

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

96

การหรือบริเวณเปนของจําเลยผูมีอํานาจสิทธิขาดบริบูรณในสถานที่นั้น การสง
ขอความในเอกสารหรือแจงเรื่อง ลักษณะใหจําเลยพิจารณาอนุญาตกอนจึงเปนวิธี
ที่ดี เปนการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโจทกกับจําเลยใหดียิ่งขึ้น จําเลยผู
เปนเจาของอาคารสถานที่ประกอบกิจการยอมมีอํานาจกระทําไดโดยชอบดวย
กฎหมาย ไมเปนการขัดขวางการดําเนินการของโจทก ไมเปนการแทรกเขาไป
เกี่ยวของในกิจการของโจทก ถาโจทกกระทําในที่อื่นนอกสถานประกอบกิจการ
และบริเวณของจําเลย โจทกยอมกระทําได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 613/2529
จําเลยถือเอาเหตุที่โจทกขาดงานเปนเหตุหนึ่งประกอบการพิจารณาไม
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปใหโจทก เมื่อเหตุดังกลาวไมอาจถือเปนความผิดของ
โจทก การที่จําเลยนําเหตุนี้ไปประกอบการพิจารณาเปนโทษแกโจทกยอมเปน
การไมชอบ แตเมื่อตัดเหตุดังกลาวออกแลว ยังมีเหตุอื่นอีกหลายประการที่จําเลย
ใชพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป จําเลยจึงตองพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําปของโจทกใหม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 731/2529
กฎและขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่ใหจําเลยจายบําเหน็จและเปนผูออก
ภาษีเงินไดสวนบุคคลใหนั้น ระบุไวชัดเจนวาสําหรับพนักงานประจําที่มิใชฝาย
จัดการ โจทกเปนพนักงานฝายจัดการจะนําขอบังคับนี้มาใชไมได จึงไมอาจอาง
สิทธิวาจําเลยจะตองออกภาษีเงินไดใหจากขอบังคับนี้
เงิ น สมทบกองทุ น เงิ น สะสมเป น ข อ ตกลงระหว า งนายจ า งกั บ ลู ก จ า ง
กฎหมายแรงงานมิไดบังคับใหปฏิบัติ โจทกจําเลยมีสิทธิตกลงกันเปนอยางอื่นได
หาเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชนไม เมื่อโจทกทําบันทึกขณะลาออก
จากงานวา นอกจากเงินตอบแทนที่จําเลยใหโจทกแลว โจทกจะไมใชสิทธิเรียก
รองเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจากจําเลยอีก โจทกจึงตองผูกพันตามบันทึกนั้น

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

97

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 811 - 818/2529
โจทก ทั้ ง แปดทํางานฝ า ยช า งและฝ า ยผลิ ต ซึ่ ง ต อ งอาศั ย ความรู ค วาม
สามารถหรื อ ความชํานาญเป น พิ เ ศษให แ ก จําเลยมานานจนบางคนได เ ลื่ อ น
ตําแหนงขึ้นเปนหัวหนางาน ซึ่งมีเงินเพิ่มประจําตําแหนง การที่จําเลยออกคําสั่ง
ใหโจทกทั้งแปดไปทํางานแผนกทําความสะอาด ซึ่งไมจําตองอาศัยความรูความ
สามารถหรือความชํานาญเปนพิเศษ แมนายจางจะมีสิทธิสับเปลี่ยนหนาที่การงาน
ของลูกจางไดตามความเหมาะสมและความจําเปนแกสภาพแหงงานของนายจาง
แตเมื่อตําแหนงหนาที่ใหมต่ํากวาตําแหนงหนาที่เดิม จึงเปนการสับเปลี่ยนหนาที่
การงานที่ไมเปนไปโดยสมควร ทั้งทําใหโจทกบางคนไมไดรับเงินเพิ่มประจํา
ตําแหนงที่เคยได การกระทําของจําเลยถือไดวาเปนการประพฤติผิดสภาพการ
จาง เปนคําสั่งที่ไมชอบ ตองใหโจทกกลับเขาทํางานหนาที่เดิม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 862/2529
การที่นายจางหรือลูกจางจะยื่นขอเรียกรองเพื่อกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางหรือขอแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 13 วรรคแรก บัญญัติใหตองทําเปนหนังสือยื่นตออีก
ฝายหนึ่ง ไมมีขอยกเวนวาการยื่นขอเรียกรองสามารถทําเปนขอเสนอในการเจรจา
ได เมื่อลูกจางซึ่งเปนฝายยื่นขอเรียกรองไดถอนขอเรียกรองของฝายตน ขอพิพาท
แรงงานที่เกิดขึ้นจากสาเหตุที่ลูกจางยื่นขอเรียกรองยอมระงับไป สิทธิของนาย
จางที่จะปดงานยอมระงับไปดวย นายจางจะอางเหตุวาในระหวางเจรจาตอรอง
ไดเสนอใหอายุสัญญาขอตกลงมีกําหนด 2 ป เปนการยื่นขอเรียกรองของนายจาง
แลวไมได เพราะมิไดดําเนินการดังที่กฎหมายบัญญัติไว
ขอพิพาทแรงงานระงับไปโดยลูกจางถอนขอเรียกรองแลว นายจางยังเปด
บริษัทดําเนินการอยูตลอดมา แตบายเบี่ยงปดงานไมยอมรับเฉพาะลูกจางซึ่งยื่น
ขอเรียกรองเขาทํางาน เมื่อสัญญาจางแรงงานยังมีอยู นายจางตองจายคาจางแกลูก
จางตลอดระยะเวลาที่ยังปดงานเฉพาะลูกจางดังกลาวนั้น
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 955/2529
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ 47 ใชบังคับ
สําหรับกรณีที่มีการเลิกจางกันแลวนายจางจะตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางหรือ
ไม สวนนายจางจะมีสิทธิเลิกจางลูกจางไดหรือไมยอมตองพิจารณาตามขอบังคับ
หรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานซึ่งเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางแตละสถาน
ประกอบการเปนรายๆ ไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 993/2529
มติคณะรัฐมนตรีเรื่องโครงสรางคาจางเงินเดือนของพนักงานและลูกจาง
รัฐวิสาหกิจกําหนดไวดวยวา ในการปรับอัตราเงินเดือนนั้น รัฐวิสาหกิจแตละ
แหงตองคํานึงถึงฐานะและความสามารถทางการเงินประกอบดวย โดยใหไดรับ
เพิ่มขึ้นไมเกินไปกวาตารางปรับคาจางเงินเดือน ดังนี้ โครงสรางคาจางเงินเดือน
ดังกลาวเปนอัตราขั้นสูงที่รัฐวิสาหกิจแตละแหงจะพิจารณาปรับใหลูกจางของตน
ได ไมใชอัตราตายตัวที่รัฐวิสาหกิจทุกแหงจะตองปรับแกลูกจางของตน เมื่อกิจ
การโรงงานกระสอบของจําเลยขาดทุน จําเลยยอมมีอํานาจปรับคาจางเงินเดือนให
แกลูกจางต่ํากวาขั้นสูงโครงสรางคาจางเงินเดือนได
ตามระเบียบขอบังคับของจําเลยในเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนมิใชเปน
สิทธิอันเด็ดขาดที่โจทกจะตองไดรับเสมอไป กรณียอมตองอยูในดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณาวาควรจะเลื่อนขั้นเงินเดือนใหหรือไมดวย เมื่อจําเลย
ตองปดกิจการโรงงานกระสอบโดยที่ยังไมทันไดมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
โจทกจะขอใหบังคับจําเลยรับผิดในเงินเดือนที่ยังไมไดพิจารณาเพิ่มใหหาไดไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 996 – 998/2529
เงินบําเหน็จกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานมิไดบังคับใหนายจาง
ตองจายแกลูกจางเมื่อออกจากงานแตเปนเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางดวยสมัคร
ใจเพื่อตอบแทนคุณความดีของลูกจางที่ทํางานดวยดีตลอดมาจนออกจากงานไป
เพราะฉะนั้ น นายจ า งย อ มมี สิ ท ธิ ที่ จ ะกําหนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารจ า ยเงิ น
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บําเหน็จประการใดก็ไดสุดแตนายจาง หรือสุดแตขอบังคับหรือระเบียบวาดวย
กรณีนี้แตละสถานประกอบกิจการเปนรายๆ ไป แมคาครองชีพถือเปนสวนหนึ่ง
ของคาจางและเคยนํามารวมเปนฐานคํานวณเงินบําเหน็จมากอน แตถานายจาง
ออกขอบังคับหรือระเบียบวาดวยการจายเงินบําเหน็จใหมในภายหลังระบุไมให
นําคาครองชีพมารวมเปนฐานคํานวณเงินบําเหน็จอีกตอไป การจายเงินบําเหน็จก็
ตองเปนไปตามขอบังคับหรือระเบียบฉบับใหมนั้น
ขอบังคับของจําเลยวาดวยเงินเพิ่มสําหรับผูปฏิบัติงานกะ ขอ 8 กําหนดวา
“เงินเพิ่มสําหรับผูปฏิบัติงานกะเปนเงินชวยเหลือพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานกะ จึง
ไมนําไปรวมเปนเงินเดือนหรือคาจาง เพื่อคํานวณเปนคาลวงเวลา คาลวงเวลาใน
วันหยุด คาทํางานในวันหยุด คาชดเชย หรือเงินอื่นใด” ตามขอความดังกลาว
เห็นความมุงหมายของจําเลยไดวาเงินเพิ่มสําหรับผูปฏิบัติงานกะนี้เปน “เงินเพิ่ม
พิเศษ” โดยแท ไมประสงคจะนําไปรวมเปนเงินเดือนหรือคาจาง อันจะมีผลเพื่อ
ใหนําไปรวมเปนฐานคํานวณเงินบําเหน็จ และจําเลยยังไดเนนไวตอนทายไวแจง
ชัดอีกวา นอกจากจะไมนําไปรวมเปนเงินประเภทตางๆ ตามที่ระบุไวแลว ยังจะ
ไมนําไปรวมเปน “เงินอื่นใด” ซึ่งยอมหมายความรวมถึงเงินบําเหน็จอีกดวย จะ
นําเงินเพิ่มสําหรับผูปฏิบัติงานกะไปรวมเปนฐานคํานวณเงินบําเหน็จดวยไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1016/2529
ตามระเบียบการของจําเลย ระบุเหตุที่ลูกจางสิ้นสุดสภาพการเปนลูกจาง
ของจําเลยไวหลายกรณี รวมทั้งกรณีที่ลูกจางมีอายุครบ 60 ปบริบูรณดวย ซึ่ง
จําเลยอาจเลิกจางโจทกกอนที่โจทกจะอายุครบ 60 ป หรือโจทกอาจลาออกจาก
งานกอนอายุครบ 60 ปก็ได โดยไมถือเปนการผิดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
แมสัญญาจางระหวางโจทกจําเลยจะระบุวาสิ้นสุดลงเมื่อโจทกอายุครบ 60 ป
บริบูรณ ก็เปนเพียงขอกําหนดอันหนึ่งที่เปนเหตุใหสัญญาจางระงับเทานั้น กรณี
ดังกลาวถือไมไดวาเปนการจางที่มีกําหนดระยะเวลาไวแนนอน
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1277 – 1278/2529
คาจางเปนเงินซึ่งกําหนดขึ้นตามขอตกลงของสัญญาจางแรงงาน หรือขอ
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ฉะนั้น ตราบใดที่การจางยังไมระงับจําเลยผูกพัน
ตองจายคาจางใหแกโจทกตามสัญญาจางแรงงาน หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง จําเลยจะมีสิทธิไมจายคาจางตอเมื่อสัญญาจางแรงงาน หรือขอตกลงเกี่ยว
กับสภาพการจางกําหนดเปนขอยกเวนไว จําเลยหยุดกิจการเพราะโรงงานของ
จําเลยถูกเพลิงไหมจนไมสามารถประกอบกิจการตอไปไดตอ เมื่อจําเลยมิไดเลิก
จางโจทกจึงไมใชเหตุที่ทําใหการจางเปนอันระงับ แมโจทกจะมิไดทํางานใหแก
จําเลย แตโจทกพรอมที่จะทํางานตามหนาที่ใหแกจําเลย การที่จําเลยไมมีงาน
ใหโจทกทําซึ่งไมใชเปนความผิดของโจทก จําเลยจะถือเปนเหตุงดจายคาจางให
แกโจทกหาไดไม ไมปรากฏตามสัญญาจางแรงงาน หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางกําหนดเปนขอยกเวนไววาในกรณีเชนนี้จําเลยมีสิทธิงดจายคาจางใหแก
ลูกจาง จําเลยจะอางเหตุที่จําเลยประสบภัยเปนขออางไมจายคาจางใหแกโจทก
นั้น ยอมไมชอบ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1376 - 1379/2529
ศาลแรงงานกลางวินิ จ ฉั ย วา คําสั่ ง เลิก จ างโจทก ทั้ง สามมีสาเหตุมาจาก
โจทกทั้งสามขัดคําสั่งไมยอมไปทํางานตามคําสั่งยายและละทิ้งหนาที่
มิใชมี
สาเหตุจากการที่โจทกทั้งสามรองเรียนตอเจาหนาที่ของกรมแรงงาน จึงมิใชการ
กระทําอันไมเปนธรรมตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121
อุทธรณของโจทกทั้งสามและของจําเลยที่ 2 กับจําเลยที่ 14 ที่ใหเหตุผลตางๆ วา
จําเลยที่ 1 เลิกจางโจทกทั้งสามดวยเหตุที่โจทกทั้งสามไปรองเรียนตอเจาหนาที่
กรมแรงงาน เปนอุทธรณโตเถียงดุลพินิจในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานของ
ศาลแรงงาน เปนอุทธรณในขอเท็จจริงตองหามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54
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คดีมีขอโตเถียงกันวา “การเลิกจาง” ของจําเลยที่ 1 เปนการกระทําอันไม
เปนธรรมหรือไม มิใชโตเถียงกันในขอที่วาจําเลยที่ 1 “กระทําการใดๆ” อันอาจ
เปนผลใหลูกจางไมสามารถทนทํางานอยูตอไปไดตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121 (1) ซึ่งมีความหมายแตกตางกัน อุทธรณของ
โจทกทั้งสามที่วาจําเลยที่ 1 สั่งยายตําแหนง หนาที่ และเปลี่ยนคาจางโจทกทั้ง
สามอันเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง เปนการกระทําอันไมเปนธรรม จึงไม
เปนขอที่ไดยกขึ้นวากันมาแลวในศาลแรงงานกลาง ศาลฎีกาไมรับวินิจฉัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1512/2529
“ครู ที่ ส อน”ตามที่ ป รากฏในบั น ทึ ก ข อ ตกลงเกี่ ยวกั บสภาพการจางไม
สามารถเขาใจไดวาหมายถึง“ครูประจําชั้น”หรือ“ครูที่ปรึกษา” หรือ “ครูธรรมดา”
จากความในวรรคแรกของบั น ทึ ก ขอ ตกลงเกี่ ยวกั บ สภาพการจ างที่ มี ค วามวา
“ตามที่ครูและนักการ (คงหมายถึงนักการภารโรง) โรงเรียนดุสิตพณิชยการโดย
ตัวแทน ไดยื่นขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางเมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2526….
ไดมีการเจรจาเพื่อตกลงกันอยางเปนทางการเมื่อวันอังคารที่12 กรกฎาคม 2526
เวลา 17.00 น. และสิ้นสุดการเจรจาขอเรียกรองในเวลา 22.30 น. โดยปรากฏผล
ดังนี้……ขอเรียกรองที่ 2…....” จากความในวรรคแรกนั้นแสดงใหเห็นมูลที่มา
แหงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไดวา เกิดแตขอเรียกรองฯ เมื่อวันที่ 6
กรกฎาคม 2526 เมื่อ “ครูที่สอน” ในบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไมได
ความชัดเจนวา หมายถึง “ครูประจําชั้น” หรือ “ครูที่ปรึกษา” หรือ “ครูธรรมดา”
จึงชอบที่จะนําเอาขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางอันเปนมูลนั้นมาประกอบการ
แปลความหมายไดวา “ครูที่สอน” นั้นหมายถึง ครูประเภทใด เปนการสืบอธิบาย
ความหมายของบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง มิใชเปนการนําสืบเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงแกไขขอความในบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ความในวรรคแรกของขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง มีความวา “เนื่อง
ดวยคณะครูที่มีรายชื่อขางลางดังตอไปนี้ ไดมีความเห็นพองตองกันขอเพิ่มเติม
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แกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเพื่อเจรจาตกลง ดังนี้……” ครั้นแลวมีขอ
เรียกรองปรากฏอยู 10 ขอ สวนบนของขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางแผน
ที่ 2 ก็มีขอความปรากฏวา “รายชื่อและลายมือชื่อของครูและนักการมีจํานวนทั้ง
สิ้น 88 คน ทุกคนไดทราบขอเรียกรองที่มีการขอเพิ่มเติมแกไขเกี่ยวกับสภาพการ
จางอยางถูกตองแลว จึงไดลงลายมือชื่อดวยใจสมัคร” แลวมีลายมือชื่อถึง 88 ชื่อ
จริงรับกับความในสวนบนนั้น ดังนี้ ขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางนี้จึงเปน
ขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางของครูและนักการตามที่บันทึกขอตกลงเกี่ยว
กับสภาพการจางเทาความไวในวรรคแรกนั่นเอง มิใชเปนขอเรียกรองของสหภาพ
แรงงานครูโรงเรียนเอกชนตามที่โจทกทั้งหาอุทธรณ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1596/2529
เหตุขออนุญาตเลิกจางตามคํารองเปนประการใด ศาลชอบที่จะพิจารณา
แตเหตุนั้นโดยเฉพาะ จะนําเหตุอื่นที่ไมเปนขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหาอัน
เปนเหตุนอกคํารองนอกประเด็นมาพิจารณาแลวยกเอาเหตุอื่นนั้นมาเปนขอเลิก
จาง หาชอบดวยกระบวนพิจารณาไม เมื่อเหตุตามคํารองรับฟงไมได ก็ชอบที่จะ
ยกคํารองของผูรองเสีย
นายจางขออนุญาตเลิกจางลูกจางซึ่งเปนกรรมการลูกจางโดยอางเหตุวา
สินคาของนายจางสูญหายเกิดจากลูกจางทุจริตหรือเกิดจากการรวมทุจริตกับผูอื่น
หรือเกิดจากการประมาทเลินเลอของลูกจาง เมื่อเหตุตามคํารองฟงไมไดศาลแรง
งานจะยกเอาเหตุที่ลูกจางเคยทําคําแถลงการณในลักษณะชักชวนใหพนักงาน
กระดางกระเดื่องตอผูบังคับบัญชามาเปนเหตุเลิกจางไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1662/2529
คํารองที่ผูรองอางเพื่อเลิกจางผูคัดคานซึ่งเปนกรรมการลูกจาง
อางวา
ประสบปญหาขาดทุนติดตอกันมาหลายปจึงยุบหนวยงานแอรของฝายทอผาและ
เลิกจางพนักงานในหนวยงานนี้รวมทั้งผูคัดคาน สวนผูคัดคานอางวาหนวยงาน
แอรเปนหนวยงานที่จําเปนและหนวยงานนี้ยังคงมีและมิไดยุบเลิก การที่ศาลแรง
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งานกลางวินิจฉัยวาหนวยงานแอรที่ผูรองยุบเลิกนี้เปนหนวยงานสําคัญ มีความจํา
เปนตองปฏิบัติงานอยู หากไมมีการปฏิบัติไมสามารถทอผาได จึงเปนการวินิจฉัย
ตรงตามคํารอง ชอบดวยวิธีพิจารณาแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1711 - 1715/2529
โจทกกระทําความผิดตามขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานที่วา
ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความขยัน ไมเอาเวลาของการทํางานไปคุยทําใหเสียหายแก
นายจาง และจะตองไมหยอกลอเลนกันในเวลาทํางาน และไมหลับนอนใน
ระหวางการทํางาน แตตามขอบังคับหรือระเบียบมิไดกําหนดวาเปนกรณีรายแรง
อันจะเลิกจางไดทันทีโดยไมตองตักเตือนเปนหนังสือกอน กรณีไมตองดวยขอ
ยกเวนที่จําเลยจะไมตองจายคาชดเชยตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุมครองแรงงาน ขอ 47 (3) สวนจะเปนความผิดตามขอบังคับหรือระเบียบฯ ขอ
อื่นหรือไม คําสั่งเลิกจางหาไดระบุความผิดดังกลาวไม จึงไมมีประเด็นสําหรับ
ความผิดนั้น และไมเปนขอที่ไดยกขึ้นวากันมาแลวในศาลแรงงานกลาง ศาลฎีกา
ไมรับวินิจฉัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1923/2529
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2527 โจทกซึ่งเปนนายจางไดเรียกจําเลยรวมซึ่งเปน
ลูกจางไปสอบถามเรื่องเอาถุงเทาไปใชสวนตัวโดยทุจริต แมในวันดังกลาวโจทก
จะไมประสงคจะจางจําเลยรวมอีกตอไป แตโจทกก็ยังไมไดบอกเลิกจางดวยวาจา
อยางเปนกิจจะลักษณะ และยังไดใหโอกาสที่จะใหจําเลยรวมลาออกได โดยนัด
ใหจําเลยรวมแจงใหโจทกทราบในวันที่ 10 ธันวาคม 2527 แสดงวาโจทกยังไม
ไดตัดสินใจที่จะเลิกจางจําเลยรวมอยางแนนอนตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2527 ครั้น
ตอมาเมื่อถึงวันนัดวันที่ 10 ธันวาคม 2527 จําเลยรวมไมลาออก โจทกจึงไดทํา
ประกาศเลิกจางจําเลยรวมปดประกาศใหพนักงานทั่งไปทราบ ถือไดวาโจทก
เลิกจางจําเลยรวมตั้งแตวันที่ 10 ธันวาคม 2527 จําเลยรวมยื่นคํารองตอจําเลยซึ่ง
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เปนคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2528 จึงอยูในระยะ
เวลา 60 วันนับแตวันเลิกจาง จําเลยรวมมีสิทธิยื่นคํารองไดตามมาตรา 124 แหง
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2222/2529
ระเบียบปฏิบัติงาน ภาคการพนักงาน ภาค 2 มีวา ออกจากงานเพราะ
กระทําการทุจริตตอหนาที่หรือเพราะกระทําการประมาทเลินเลออยางรายแรง
หรือเพราะเกียจครานไมตั้งใจปฏิบัติงานเปนเหตุใหธนาคารตองเสียหายและคณะ
กรรมการธนาคารเห็นวาไมสมควรจายเงินทุนเลี้ยงชีพให ความตอนทายเปนหลัก
เกณฑที่นําไปประกอบการพิจารณาการกระทําผิดขอที่เกียจครานไมตั้งใจปฏิบัติ
งานโดยเฉพาะเทานั้น เพราะไมใชความผิดรายแรง สมควรตองพิจารณาอีกชั้น
หนึ่งวาสมควรจะใหเงินทุนเลี้ยงชีพหรือไม สวนการกระทําผิดทุจริตตอหนาที่
และการประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนความผิดรายแรง ไมจําตองใหคณะ
กรรมการพิจารณาวาจะจายเงินทุนเลี้ยงชีพหรือไมอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2291/2529
แมกรมโรงงานอุตสาหกรรมจําเลยจะเปนราชการสวนกลางตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 แตไมปรากฏวาโรงงานน้ําตาลลําปางเปนสวนราช
การของกรมโรงงานอุตสาหกรรมดวย โรงงานน้ําตาลลําปางจึงมิใชราชการสวน
กลาง และไมอยูในขอยกเวนที่จะไมใช พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน บังคับ
จําเลยแกไขเพิ่มเติมขอบังคับวาดวยกองทุนบําเหน็จ ระบุยกเวนมิใหถือวา
คาครองชีพเปนคาจางเปนการแกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง โดยไมปรากฏ
วาจําเลยไดปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย และขอบังคับใหมไมเปนคุณแกลูก
จาง ขอบังคับในสวนนี้จึงไมมีผลผูกพันโจทก การที่โจทกรับเงินบําเหน็จโดย
มิไดโตแยงหรือสงวนสิทธิวาจะขอคํานวณคาครองชีพเปนเงินบําเหน็จดวย จะถือ
วาโจทกตกลงยินยอมและสละสิทธิท่จี ะเรียกเงินบําเหน็จในสวนที่ขาดไมได
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2292 - 2293/2529
ตามบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีความวา ทั้งสองฝายตกลงกัน
ดังนี้ ธนาคารตกลงจัดทําขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานฉบับภาษาไทยรวมเย็บเลม
แจกแกพนักงานคนละ 1 เลม ภายใน 90 วัน ตอมาจําเลยไดออกขอบังคับเกี่ยว
กับการทํางานขึ้น ซึ่งเปนการที่จําเลยไดปฏิบัติตามขอตกลงนั้น และขอความใน
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานดังกลาวมีความวาเมื่อลูกจางครบเกษียณเมื่ออายุครบ
60 ป ธนาคารจะจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งครบเกษียณอายุดังกลาว มีมูลคา
เทากับเงินเดือนอัตราสุดทาย 6 เดือนตามที่กฎหมายบัญญัติ
พรอมทั้งผล
ประโยชนพิเศษในการครบเกษียณอายุของลูกจางดังกลาวอีกเปนจํานวนเงินมูล
คาเทากัน เทากับวาลูกจางไดรับเงินกรณีเกษียณอายุจํานวน 12 เดือนของคาจาง
อัตราสุดทายตรงกับขอความในบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เพียงแต
จําเลยกําหนดไวโดยแยกประเภทเปนรายละเอียด เปนการอธิบายเพิ่มเติมใหตรง
กับบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางฉบับนั้นแลว
ขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานของจําเลยจึงไมขัดตอพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 20
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2294/2529
ขอบังคับวาดวยกองทุนบําเหน็จพนักงานของจําเลยมีวา พนักงานจะไดรับ
เงินบําเหน็จเมื่อลาออก ตองทํางานมาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ และใหนับตั้ง
แตวันเขาทํางานจนถึงวันสุดทายที่พนจากตําแหนงหนาที่ ซึ่งขณะลาออกโจทก
ปฏิบัติงานกับจําเลยรวมได 4 ป 7 เดือน 19 วัน สวนการคํานวณบําเหน็จที่จะ
จายใหแกพนักงาน เมื่อผูนั้นมีสิทธิที่จะไดรับบําเหน็จแลว โดยคํานวณการจาย
ตามจํานวนปที่ทํางาน อนุโลมใหถือเอาจํานวนเดือนที่ถึง 6 เดือนในเศษของปสุด
ทายนับเปน 1 ป มาคูณกับอัตราเงินเดือนเดือนสุดทายได หาใชเปนเกณฑคํานวณ
นับเวลาทํางานของโจทกที่จะมีสิทธิรับเงินบําเหน็จไม โจทกจึงไมมีสิทธิรับเงิน
บําเหน็จ
หมายเหตุ
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คําพิพากษาฎีกาที่ 2294/2529 นี้ ขอใหเปรียบเทียบกับฎีกาที่ 2410/2527
ขณะลาออกโจทกมีระยะเวลาปฏิบัติงานรวม 4 ป 9 เดือน 9 วัน จําเลยมีขอ
บังคับวา พนักงานที่ลาออกหากมีระยะเวลาปฏิบัติงานครบ 5 ปแลว ใหมีสิทธิได
รับบําเหน็จ และวิธีคํานวณระยะเวลาปฏิบัติงานตามขอบังคับกําหนดวา เศษของ
ปถาถึง 6 เดือน ใหนับเปน 1 ป ดังนี้ ถือวาโจทกมีระยะเวลาปฏิบัติงานครบ 5 ป
และมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2381 – 2382/2529
เมื่อจําเลยประสบภาวะขาดทุนถือไดวามีสาเหตุอันเพียงพอที่จะเลิกจางลูก
จาง จําเลยยอมมีอํานาจที่จะพิจารณาไดตามความจําเปนและเหมาะสมที่จะเลือก
เลิกจางลูกจางผูใดกอนหลัง กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือขอบังคับ
หรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยหาไดกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการ
เลิกจางไวตามที่โจทกอุทธรณประการใดไม
การพิจารณาวาการเลิกจางเปนธรรมหรือไมเปนธรรม จะตองพิจารณาที่
“เหตุ” แหงการเลิกจางเปนประการสําคัญ การบอกกลาวใหทราบลวงหนาตาม
ระเบียบมิใชเปนเหตุแหงการเลิกจาง แตเปนเพียง “วิธีการ” บอกกลาวการเลิกจาง
ที่มีขึ้นตอภายหลังที่มีเหตุเกิดขึ้นแลว การที่จําเลยไมปฏิบัติตามระเบียบเชนวานั้น
จะถือเลยเปนถึงขั้นที่วาเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมหาชอบไม ผลแหงการที่
จําเลยไมปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวจําเลยก็ไดจายสินจางแทนการบอกกลาวลวง
หนาใหตามกฎหมายเปนการชดใชความเสียหายใหแกโจทกแลว การที่จําเลยไม
ปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวไมทําใหการเลิกจางเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
คําฟองวาจําเลยกลั่นแกลงโยกยายหนาที่โจทก และตอมาก็เลิกจางโจทก
โดยไมมีสาเหตุไมชอบดวยระเบียบเปนคําฟองที่กลาวหาวาเปนการเลิกจางที่ไม
เปนธรรมตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 49 แลว การฟองดวยขอหาการเลิกจางที่ไมเปนธรรมนั้นไมมีกฎหมาย
บัญญัติใหโจทกตองยื่นคํารองกลาวหาตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธกอน
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คําฟองของโจทกสวนนี้จึงไมตองหามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8 วรรคทาย
สวนฟองโจทกที่วา โจทกเปนสมาชิกสหภาพแรงงานและโจทกถูกเลิก
จางในระหวางขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับอยู เปนการกลาวหาวา
จําเลยฝาฝน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 ซึ่งโจทกตองยื่นคํา
รองกลาวหาจําเลยตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธกอน ตามมาตรา 124 เมื่อ
โจทกฟองจําเลยในขอหาสวนนี้โดยไมไดยื่นคํารองกลาวหาตอคณะกรรมการแรง
งานสัมพันธกอน จึงไมมีอํานาจฟองตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8 วรรคทาย
คําวา “อาจยื่นคํารอง” ใน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 124
มีความหมายวา เมื่อลูกจางผูใดถูกนายจางกระทําการอันไมเปนธรรมแกตน หาก
ลูกจางผูนั้นไมประสงคจะเรียกรองใหนายจางปฏิบัติการอันใดตอตนอีก
การ
กระทําอันไมเปนธรรมนั้นก็ยอมจะเปนที่ยุติ แตถาลูกจางยังติดใจที่จะเรียกรอง
จะใหนายจางปฏิบัติการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือจะใหนายจางตองรับผิดอันเกิดแตการ
กระทําอันไมเปนธรรมนั้น ลูกจางจะตองยื่นคํารองกลาวหากอน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2498/2529
การที่จําเลยแกไขเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาเกษียณอายุของพนักงานจาก
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานฉบับเดิมที่ถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของปที่พนักงานผู
นั้นครบ 60 ปบริบูรณ มาเปนวันแรกของเดือนถัดจากเดือนที่พนักงานผูนั้นมีอายุ
ครบ 60 ปบริบูรณตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานฉบับใหม จึงเปนการเปลี่ยน
แปลงแกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
จําเลยไมไดแจงขอเรียกรองเปน
หนังสือใหฝายลูกจางทราบ จําเลยเพียงแตพิมพคูมือขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ฉบับใหมแจกจายใหกับพนักงานไดศึกษากอนเทานั้น ไมถือวาเปนการแจงขอ
เรียกรองเปนหนังสือตามความหมายแหง พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 มาตรา 13 วรรคแรก
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แมจําเลยไดเชิญพนักงานทุกคนรวมทั้งโจทกเขารับฟงคําชี้แจงหลังจาก
วันประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานฉบับใหมแลว และไมมีพนักงานผูใด
โตแยงการประกาศใชขอบังคับดังกลาวก็ตาม ก็ถือไมไดวาพนักงานทุกคนรวม
ทั้งโจทกไดใหความยินยอมแลว เมื่อขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยไดมี
การแกไขเปลี่ยนแปลงโดยมิไดดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนตาม พระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 จึงไมมีผลใชบังคับเพราะไมเปนคุณแกโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2513/2529
โจทกมิไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงใหมเนื่องจากเชื่อวาถูกจําเลยที่ 14 ผู
เปนนายจางกลั่นแกลง จึงไปยื่นคํารองกลาวหาจําเลยที่ 14 ตอคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ ซึ่งมาตรา 124 แหง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ให
กระทําได
เมื่อโจทกไดดําเนินการแลวก็ไดกลับเขาทํางานดังเดิมในวันรุงขึ้น
การละทิ้งหนาที่ดังกลาวซึ่งมีผลเปนการขัดคําสั่งไปในตัวนี้ ถือไดวาไมเปนการ
จงใจทําใหจําเลยที่ 14 ไดรับความเสียหาย ไมเปนการขัดคําสั่งอันชอบดวย
กฎหมายเปนกรณีที่รายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครอง
แรงงาน ขอ 47 (2), (3) และตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123
(2) (3) (5) และไมเปนการนัดหยุดงาน การที่จําเลยที่ 14 เลิกจางโจทกจึงถือวา
เปนการกระทําอันไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2522/2529
ฟองโจทกกลาวหาวา สหภาพแรงงานจําเลยนัดหยุดงานทั้งๆ ที่ไมมีขอ
เรียกรอง ไมมีขอพิพาทแรงงาน จึงเปนการนัดหยุดงานโดยไมชอบดวยกฎหมาย
มิไดตั้งขอหาและมิไดอาศัยขออางที่เปนหลักแหงขอหาวาจําเลยฝาฝนบทบัญญัติ
ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 99 แตประการใด ซึ่งมาตรา 99
นี้ เปนบทยกเวนความรับผิดมิใชเปนบทบังคับการกระทํา เพราะฉะนั้นจึงไมใช
หนาที่ของโจทกจะตองบรรยายฟองกลาวแกจําเลยเปนการลวงหนาไวกอน หาก
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แตเปนหนาที่ของจําเลยที่จะยกบทมาตราดังกลาวขึ้นตอสูวาตนไมตองรับผิด
เพราะตองดวยขอยกเวนขอใดขอหนึ่งในสี่ประการนั้น โจทกจึงมีอํานาจฟองแลว
สหภาพแรงงานจําเลยยื่นขอเรียกรองกับโจทกรวม 10 ขอ ตกลงกันเอง 2
ขอ พนักงานประนอมขอพิพาทไกลเกลี่ยใหตกลงกันไดอีก 1 ขอ ตองถือวาขอ
พิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดยังมีอยู การที่สหภาพแรงงานจําเลยใชสิทธินัด
หยุดงานในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2527 แลวกลับเขาทํางานในวันรุงขึ้นโดยลําพัง
ตนเอง มิไดขอกลับเขาทํางานกับฝายบริหารของโจทกหาถือวาเปนการสละขอ
เรียกรองไม จะเห็นไดจากรายงานการประชุมใหญวิสามัญของสหภาพแรงงาน
จําเลย ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2527 วาระที่ 2 วาจะหยุดงานเปนครั้งๆ ไปเพื่อเปด
โอกาสใหโจทกหาขอยุติรวมกัน หากหยุดงานครั้งที่ 1 ยังไมอาจหาขอยุติไดก็ให
หยุดงานในครั้งตอๆ ไปจนกวาจะหาขอยุติที่ดีได และจะถือวาขอพิพาทแรงงาน
ที่ตกลงกันไมไดเปนอันระงับหรือเปนอันสิ้นสุดลงดวยการนัดหยุดงาน และกลับ
เขาทํางานใหมก็ไมได เพราะไมมีบทมาตราใดใน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 บัญญัติไว ขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดยังคงมีอยูตามความในพระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 22 วรรคสาม ซึ่งกรณีนี้โจทกและ
จําเลยตางไมอาจที่จะตั้งผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดตามมาตรา 26
ที่มาตรา 22 เปดโอกาสให เพราะจําเลยไดขามขั้นตอนไปใชมาตรการขั้นสุด
ทายดวยการนัดหยุดงานเสียแลว สิทธินัดหยุดงานของจําเลยจึงไมสิ้นไปตามขอ
อางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหาในคําฟอง
ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 หามีบทมาตราใดบังคับวา เมื่อมี
ขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดเกิดขึ้นแลว ลูกจางพึงใชสิทธินัดหยุดงานได
แตเพียงครั้งเดียวไม เมื่อลูกจางสามารถใชสิทธินัดหยุดงานไดครั้งเดียวเปนเวลา
ยาวนานได การนัดงานเปนชวงๆ เปนระยะเวลาสั้นๆ เปนการกระตุนใหนายจาง
รูสึกสํานึกถึงความเดือนรอนทีละนอยแลวจะทวีความรุนแรงขึ้นโดยลําดับ เพื่อ
ใหมีการหันหนาเขาเจรจาใหไดมาซึ่งขอตกลงรวมกันจึงยอมกระทําได เมื่อเปน
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การใชสิทธิชอบดวยความเปนธรรมและชอบดวยกฎหมายแลว จึงไมเปนการทํา
ละเมิดตอโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2557/2529
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม 2524 กําหนดวา
ถาลูกจางมีสิทธิไดรับการนับเวลาทํางานทวีคูณก็มีสิทธิไดรับบําเหน็จตัดตอนเทา
กับเงินเดือนปละ 2 เดือน ซึ่งเปนหลักการเดียวกันกับหลักการในคําสั่งกระทรวง
อุตสาหกรรม ที่ 124/2501 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสัญญาเชาโรงงานสุราบางยี่ขัน
ระหวาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กับ จําเลย แมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
นี้จะไดจัดทําขึ้นหลังจาก พ.ร.บ. ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหวางเวลา
ประกาศใชกฎอัยการศึกฯ ออกใชบังคับแลวก็ตาม ผลจากหลักการดังกลาวก็ยอม
เปนไปดวยเหตุอยางเดียวกันวา พนักงานและลูกจางของจําเลยไมมีสิทธินับเวลา
ทํางานทวีคูณไดเชนเดียวกัน กรณีหาใชวาเมื่อมีการประกาศใชกฎอัยการศึกแลว
จะตองไดรับการนับเวลาทํางานทวีคูณตลอดเวลาไม ทั้งจําเลยก็ยึดมั่นในความ
เห็นชอบของตนตลอดมาวา จําเลยไมมีหนาที่ตองจายเงินบําเหน็จ โดยคํานวณ
เวลาทํางานทวีคูณใหแกพนักงานและคนงาน ไดโตแยงคัดคานตลอดมา การที่
จําเลยเห็นวาหากไมยอมปฏิบัติตามคําชี้ขาดของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท
แลว ก็อาจเปนสาเหตุใหกระทรวงอุตสาหกรรมเลิกสัญญาเชากับจําเลย จึงเปน
เรื่องที่จําเลยคาดคิดเอาเองเปนสวนตัวและไมแนนอน การที่จําเลยจายเงินบําเหน็จ
โดยนําเอาเวลาทวีคูณมารวมคํานวณดวย จึงเปนเรื่องที่จําเลยกระทําการชําระหนี้
ตามอําเภอใจโดยรูอยูวา จําเลยไมมีความผูกพันที่จะตองชําระตาม ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 407 จําเลยไมมีสิทธิเรียกเงินบําเหน็จที่จายเกิน
ไปคืนจากโจทกได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2601 – 2602/2529
เบี้ยเลี้ยงพิเศษที่จําเลยไดจายใหแกโจทกทั้งสองซึ่งทํางานเกินเวลาปกติวัน
ละ 8 ชั่วโมง โดยอธิบดีกรมแรงงานอนุญาตเพราะเปนงานขนสง และโจทกทั้ง
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สองไดรับไปแลวตามคําวินิจฉัยอุทธรณขอพิพาทแรงงานของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย อันถือวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ถือเปนคาตอบ
แทนการทํางานเกินเวลาทํางานปกติ
โจทกไมมีสิทธิเรียกคาจางในชั่วโมงที่
ทํางานเกินกวาเวลาปกติ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2816 - 2822/2529
เมื่อศาลแรงงานกลางมีคําสั่ง หรือคําพิพากษาอนุญาตใหนายจางเลิกจาง
ลูกจางที่เปนกรรมการลูกจางไดแลว สภาพการจางยังคงมีอยู นายจางมีหนาที่ตอง
ออกคําสั่งเลิกจาง สัญญาจางแรงงานจึงจะเปนอันสิ้นสุดลง การเลิกจางในกรณี
เชนนี้ตองบอกกลาวลวงหนา การยื่นคํารองขอเลิกจางตอศาลมิใชเปนการแสดง
เจตนาตอลูกจางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 582 การที่จําเลยมี
คําสั่งเลิกจางโจทกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2528 กอนวันจายเงินเดือน 2 วัน โดย
โจทกมิไดกระทําผิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 583 และมิได
จายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา จึงไมชอบดวยกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2842/2529
ผูรองรองขอตอศาลแรงงานกลางเพื่อขออนุญาตเลิกจางผูคัดคานผูเปนลูก
จางซึ่งเปนกรรมการลูกจาง หากศาลมีคําสั่งอนุญาตใหเลิกจางได ก็มิใชเปนคําสั่ง
แทนนายจางใหเลิกจางกันทันที ผูรองจะตองมีคําสั่งเลิกจางอีกชั้นหนึ่งการที่ผู
คัดคานฟองแยงและเรียกคาเสียหายโดยอางวา หากจะมีการเลิกจางเกิดขึ้นไมวา
ดวยกรณีใดๆ ยอมเปนการกระทําอันไมเปนธรรม จึงเปนเรื่องที่ผูรองยังไมไดโต
แยงสิทธิของผูคัดคานโดยการเลิกจางแตอยางใด ตองสั่งไมรับฟองแยง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3115/2529
บันทึกขอตกลงที่วา “จําเลยตกลงนําเงินคาครองชีพเดือนละ 500 บาทไป
รวมกับเงินเดือนของพนักงานแตละคนที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบเดิม และพนัก
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งานไมติดใจที่จะนําปญหาการคิดคํานวณคาลวงเวลายอนหลังไปฟองรองตอไป
อีก” เปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดขึ้นจากการแจงขอเรียกรองของสห
ภาพแรงงานตอจําเลย แลวผูแทนทั้งสองฝายไดเจรจากันโดยมีพนักงานประนอม
ขอพิพาทแรงงานรวมไกลเกลี่ยดวย ทั้งสองฝายตกลงกันได พนักงานประนอมขอ
พิพาทแรงงานจึงไดบันทึกขอตกลงไวใหผูแทนทั้งสองฝายลงลายมือชื่อ แลวคู
กรณีไดนําไปจดทะเบียนตออธิบดีกรมแรงงาน เปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางที่เกิดขึ้นโดยชอบตามขั้นตอนตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มีผลใช
บังคับและผูกพันตอคูกรณีรวมทั้งโจทกซึ่งเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน ไมขัด
ตอประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน และไมขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแตประการใด ดังนี้โจทกไมมีสิทธิ
เรียกรองคาลวงเวลายอนหลัง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3189/2529
จําเลยเพียงแตแจกรายงานการประชุมคณะทํางานของบริษัทจําเลย ซึ่งมี
ความหมายทํานองใหยกเลิกเงินรางวัลประจําป โดยจําเลยมิไดดําเนินการใหถูก
ตองตามขั้นตอนที่พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 กําหนดไว อีกทั้งการแกไข
ก็ไมเปนคุณแกลูกจาง จึงเปนการไมชอบ ถือไมไดวามีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอ
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง คําสั่งของจําเลยวาดวยเงินรางวัลประจําปยังมีผลใช
บังคับอยู เมื่อโจทกมีสิทธิที่จะไดรับเงินรางวัลประจําปตามคําสั่งดังกลาว จําเลย
จึงตองจายเงินรางวัลประจําปใหแกโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3365/2529
จําเลยยกเลิกขอบังคับเดิมและออกขอบังคับใหมโดยมิไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนของพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ใหจายเงินบําเหน็จแก
พนักงานของจําเลยจํานวนนอยลง เปนการเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง แมลกู จางไมไดคดั คานถือไมไดวา ลูกจางยินยอมตกลงตามขอบังคับใหมดว ย
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ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งมีผลใชบังคับแลว หามมิใหนายจางทํา
สัญญาจางแรงงานกับลูกจางขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เวน
แตสัญญาจางแรงงานนั้นจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา การที่จําเลยเปลี่ยนแปลงแก
ไขขอบังคับเดิมและออกขอบังคับใหมใหจายเงินบําเหน็จแกพนักงานของจําเลย
นอยลง ถือไมไดวาเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา การแกไขขอบังคับเดิมของจําเลยใน
กรณีเชนนี้ จะเกิดขึ้นดวยการเจรจาระหวางลูกจางกับนายจางหรือไมก็ตาม ตอง
ดําเนินการตามมาตรา 13 แหง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 จําเลยจะแกไข
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดยพลการหาไดไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3381 – 3383/2529
ระเบียบหรือคําสั่งของบริษัทสุรามหาคุณ จํากัด ผูเชาเดิม มิไดกําหนดไว
แจงชัดวา พนักงานคนงานลูกจางจะไดรับบําเหน็จตัดตอนเปนรายปเทากับเงิน
เดือน 2 เดือนสุดทายตลอดไป การที่บริษัทดังกลาวเคยจายเงินบําเหน็จตัดตอน
เปนรายปเทากับเงินเดือน 2 เดือนสุดทายมาแลว ยอมไมมีผลผูกพันใหจําเลยตอง
ปฏิบัติตามสืบไป แมจําเลยจายเงินบําเหน็จตัดตอนในทํานองเดียวกันสําหรับ
พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2525 มาแลว เมื่อจําเลยทราบถึงหนาที่ที่แทจริงของตนวา
ไมตองจายตามจํานวนนั้น จําเลยยอมมีสิทธิระงับการจายอันไมถูกตองนั้นได
บันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม 2524 มี
ความหมายวา ลูกจางคนใดประสงคจะรับบําเหน็จตัดตอนเปนรายปก็ได หรือจะ
ไมรับตัดตอนเปนรายปแตจะรับตามขอผูกพันในสัญญาเชาอันมีมาแตเดิมก็ได
แมขอตกลงที่จําเลยยอมทําบันทึกดังกลาวภายหลัง พ.ร.บ.ระงับการนับเวลาราช
การทวีคูณฯ ใชบังคับแลวก็ตาม มีความหมายเพียงวา ภายหนานับแตทําบันทึก
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาวแลวหากทางราชการประกาศกฏอัยการศึก
เมื่อใด ซึ่งจะไดรับบําเหน็จเทากับเงินเดือน 2 เดือนสุดทายกันอีกแลว พนักงาน
และลูกจางยอมมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จตัดตอนเปนรายปตามอัตราที่กลาวนั้นดวย
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จําเลยมิไดจายเงินบําเหน็จเทากับ 2 เดือนสุดทาย ยังถือไมไดวาเปนการเปลี่ยน
แปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3386 - 3387/2529
ระเบียบของจําเลยมีวา ผูที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงานตองมีเงินประกัน
เมื่อออกจากงานจําเลยจะคืนให เวนแตผูนั้นมีหนี้สินที่ตองชําระแกจําเลยหรือ
รานสวัสดิการ ยอมใหหักเงินประกันเปนการชําระหนี้ ดังนี้ เปนเงื่อนไขในการ
จาง หรือการทํางาน เปนกรณีที่เกี่ยวแกประโยชนของนายจางหรือลูกจางอันเกี่ยว
กับการจางหรือการทํางานเปนสภาพการจาง และเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จาง จําเลยประสงคจะใชสิทธิตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เรียกรองให
โจทกชําระหนี้รานคาสวัสดิการของจําเลย จึงเปนคดีพิพาทตามขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง ชอบที่ศาลแรงงานจะรับไวพิจารณาพิพากษาได จําเลยฟองแยง
เรียกรองตามสิทธิดังกลาว โจทกรับวาเปนหนี้ตามฟองแยง และรับวาจําเลยมีสิทธิ
หักคืนเงินประกันตัวที่โจทกวางไว ศาลฎีกาพิพากษาใหโจทกชําระหนี้ใหจําเลย
เสร็จไปโดยไมยอนสํานวนไปใหศาลแรงงานกลางพิจารณาใหมอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3456/2529
จําเลยเปนนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 ซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดแตงตั้ง ตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 โดยมีหนาที่พิจารณาจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมนายจาง หรือสหภาพแรงงาน
สหพันธนายจางหรือสหพันธแรงงาน กับสภาองคการนายจางและสภาองคการ
ลูกจาง ตลอดจนหนาที่อื่นๆ อันเปนการรับจดทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องเหลานั้น
การที่โจทกรองเรียนตอจําเลยวา การประชุมใหญของสภาองคการลูกจางฯ เปน
โมฆะดวยเหตุหลายประการ และจําเลยไดมีหนังสือถึงโจทกวาการประชุมใหญ
เลือกตั้งกรรมการถูกตองแลวนั้น ก็เปนเพียงการแสดงขอเท็จจริงที่ไดจากการ
ตรวจสอบหลักฐานตางๆ และความเห็นของจําเลยใหโจทกทราบโดยจําเลยมิได
มีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองกระทําเชนนั้น มติที่ประชุมใหญของสภาองคการ
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ลูกจางฯ เรื่องการแตงตั้งกรรมการจะเปนโมฆะหรือไม ก็มิใชเปนเรื่องที่จําเลยได
เกี่ยวของดวย หนังสือของจําเลยที่มีถึงโจทกดังกลาวจึงมิใชคําสั่งที่แสดงวาการ
ประชุมใหญดังกลาวเปนโมฆะโดยเด็ดขาด และมิไดเปนการโตแยงสิทธิและ
หนาที่ของโจทกแตอยางใด โจทกจึงไมมีอํานาจฟองขอใหเพิกถอนได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3618/2529
สหภาพแรงงานธนาคาร ก. เปนผูขอจดทะเบียน จําเลยที่ 2 ซึ่งเปนอธิบดี
กรมแรงงาน จําเลยที่ 1 ปฏิเสธไมยอมรับจดทะเบียนไปยังสหภาพแรงงาน การ
ปฏิเสธยอมสงผลโดยตรงไปยังโจทกดวยเพราะโจทกไมไดเปนกรรมการสหภาพ
แรงงาน สิทธิและประโยชนใดอันโจทกจะพึงไดรับแตการเปนกรรมการสหภาพ
แรงงาน โจทกเปนอันไมไดรับ ดังนี้ โจทกถูกจําเลยโตแยงสิทธิแลว โจทกเสนอ
คดีตอศาลได
คําขอจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานเปนเรื่องที่เกี่ยวดวย “บุคคล”
ไมใชเปนเรื่องของ “ขอบังคับ” ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 90
กรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งไมรับจดทะเบียน ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่ง
ไมรับจดทะเบียนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หากผูอุทธรณไมพอใจ
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีฯ ยังมีสิทธิดําเนินการใหศาลพิจารณาวินิจฉัยไดนั้น เปน
เรื่องของราง “ขอบังคับ” เมื่อแรกที่จะจัดตั้งสหภาพแรงงานดังที่ปรากฏอยูใน
มาตรา 91 และมาตรา 94 วรรคทายใหนํามาตรา 91 มาใชบังคับโดยอนุโลมดวย
นั้นก็เปนเรื่องของ “ขอบังคับ” อีกเชนกัน แตเปนเรื่องของการแกไขเพิ่มเติม
“ขอบังคับ” หาใชเปนเรื่องของ “บุคคล” ไม สวนการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการ
ซึ่งพนตําแหนงไปตามวาระหรือหรือตามขอบังคับ หามีบทมาตราใดกําหนดขั้น
ตอนไวเหมือนกรณีของ “ขอบังคับ” ตามมาตรา 91 และมาตรา 94 ไม
ตามระเบียบปฏิบัติงานกําหนดโทษผิดวินัย เพียง 6 สถาน คือ ไลออก
ปลดออก ใหออก ลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน และภาคทัณฑ ดังนี้ การวา
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กลาวตักเตือนไมวาดวยวาจา หรือลายลักษณอักษรและทัณฑบน หาเปนโทษทาง
วินัยตามระเบียบปฏิบัติงานไม การที่โจทกมีอํานาจวากลาวตักเตือน หรือมีอํานาจ
ให ผู อ ยู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาทําทั ณ ฑ บ นแม ผ ลแห ง การนั้ น จะนําไปประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบของลูกจาง ก็หาใชเปนอํานาจในการลงโทษตามความ
หมายของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 95 วรรคสอง ไม อํานาจลง
โทษตองเปนอํานาจโดยตรง มิใชถือเอาแตผลหรือถือเอาแตเพียงมีอํานาจรายงาน
หรือเสนอตอผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3630/2529
ระเบียบขอบังคับของคุรุสภาผูรองไมไดระบุไวโดยตรงวา การกระทําผิด
วินัยกรณีใดถือวาเปนกรณีที่รายแรง จึงตองพิเคราะหพฤติการณเปนรายกรณีไป
การที่ผูคัดคานขอลาปวยตอผูรองทั้งที่ไมไดปวยแลวไปดําเนินคดีที่ศาลแรงงาน
กลางให ว. ซึ่งมิใชลูกจางของผูรองหรือเปนสมาชิกสหภาพแรงงานและไปเปนที่
ปรึกษาใหแกสหภาพแรงงานอื่น นอกจากเปนการรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
แลว ยังเปนการไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่และหลีกเลี่ยงหนาที่การงานอีกดวย ผูคัด
คานใชสิทธิออกไปกระทํากิจกรรมของสหภาพแรงงานฯ และกิจการสวนตัวรวม
2 ป ถึง 700 ชั่วโมงเศษ การกระทําของผูคัดคานจึงเปนการกระทําผิดวินัยฐาน
รายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา ไมรักษาผลประโยชนของนายจางและไมปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ถือไดวาเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับของผูรอง
เปนกรณีที่รายแรงตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 123 แลว ผูรอง
จึงมีสิทธิที่จะเลิกจางผูคัดคานได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3631/2529
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 หาไดบัญญัติหามวา ใน
ระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับ นายจางจะเลิกจางลูกจาง
หรือสมาชิกสหภาพแรงงานซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองเปนการเด็ดขาดเสียทีเดียว
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ไม เพราะมีขอยกเวนใหเลิกจางอยู 5 ประการในอนุมาตรา (1) ถึง (5) ส.ฝาฝน
ระเบียบขอบังคับฯ ของโจทกดวยการนอนหลับมาแลวไดรับคําเตือนเปนหนังสือ
และสั่งพักงาน 3 วัน การที่นายจางลงโทษพักงานและขณะเดียวกันในคําสั่งลง
โทษนั้นยังมีคําเตือนดวย ก็หาทําใหคําเตือนนั้นสิ้นผลไปดวยโทษที่ลูกจางไดรับ
ไปแลวไม ส.กลับมากระทําผิดฐานเดียวกันนั้นซ้ําอีก กรณีตองดวยมาตรา 123(3)
การเลิกจางของโจทกหาเปนการกระทําอันไมเปนธรรมไม
โจทก ฟองขอให เ พิ ก ถอนคําสั่ ง ของคณะกรรมการแรงงานสั มพันธซึ่ง
วินิจฉัยชี้ขาดตามอํานาจหนาที่ใน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 ตอง
ปรับดวยมาตรา 123 อันเปนบทมาตราเฉพาะ สําหรับกรณีนี้มิใชปรับดวยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ 47
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3651/2529
มารดากรรมการลูกจางผูคัดคานปวยอยูตางจังหวัด ผูคัดคานไดรับอนุญาต
จากผูบังคับบัญชาใหลากิจได 3 วัน กอนครบกําหนดลาผูคัดคานโทรเลขมาถึง
เพื่อนรวมงานใหแจงผูบังคับบัญชาวามารดายังไมหายปวย และผูคัดคานอยูรักษา
พยาบาลมารดาอีก 12 วัน โดยไมไดลาเปนการละทิ้งหนาที่โดยมีเหตุอันสมควร
ผูรองจะขออนุญาตเลิกจางผูคัดคานเพราะเหตุนี้ไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3757/2529
ขอบังคับการทํางานกําหนดวาหามลูกจางทํารายหรือขูเข็ญลูกจางใดๆ
หรือพนักงานใดๆ ของบริษัทภายในบริเวณสถานที่ทํางาน หรือในอาคารสถาน
ที่ของบริษัทอันเปนการบอนทําลายวินัย กับกําหนดวาในกรณีความประพฤติ
มิชอบขั้นรายแรง เชน การใหสินบน การลักทรัพย ฉอโกง ทําความผิดอาญา
ภายในโรงงาน ทําปลอมบันทึกตางๆ ยุยงลูกจางอื่นใหใชความรุนแรง ทําราย
รางกาย ทําลายทรัพยสินของบริษัท ถูกศาลพิพากษาวาทําผิดอาญา ลูกจางจะ
ตองถูกปลดออกจากงานโดยพลันโดยไมตองมีการบอกกลาวกอน หรือจายคาชด
เชย เปนขอบังคับที่ไมขัดตอกฎหมาย แตการที่จะจายคาชดเชยใหแกลูกจางเมื่อ
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ถูกเลิกจางหรือไมนั้น จะตองพิจารณาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การคุมครองแรงงาน ขอ 46 และตองพิจารณาตอไปดวยวามีขอยกเวนที่จะไม
ตองจายประการหนึ่งประการใดในหกประการตามขอ 47 หรือไม เฉพาะขอ 47
(3) ที่กําหนดวา ฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน หรือคําสั่งอัน
ชอบดวยกฎหมายของนายจางและนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแต
กรณีที่รายแรงนายจางไมจําตองตักเตือน ดังนั้นกรณีใดจะเปนการประพฤติมิชอบ
ขั้นรายแรงตามขอบังคับการทํางานของลูกจางของบริษัทหรือไม ก็ตองพิจารณา
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาวในขอ 47 (3) นั้นเอง กรณีหาใชวาเมื่อ
ขอบังคับการทํางานของลูกจางของบริษัทกําหนดวาการกระทําใดๆ เปนกรณีราย
แรงแลวจะตองถือวาการกระทํานั้นๆ เปนกรณีที่รายแรงเปนการเด็ดขาดและเปน
ที่ยุติแนนอนทีเดียวหาไดไม การที่โจทกผลักและเหยียบเทานางสาวอุบลเปนการ
ทํารายรางกายเล็กนอย ยังถือไมไดวาเปนการประพฤติมิชอบขั้นรายแรง หรือฝา
ฝนขอบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานเปนกรณีที่รายแรงตามขอ47(3) ของ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาวอันเปนขอยกเวนที่นายจางจะไมตองจายคา
ชดเชย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3771/2529
จําเลยเลิกจางโจทกโดยอางเหตุวา โจทกกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนา
ที่และประพฤติชั่วอยางรายแรง โจทกจึงฟองวาจําเลยเลิกจางโจทกโดยไมเปน
ธรรมตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
มาตรา 49 ปญหาจึงมีเพียงวาการเลิกจางเปนธรรมหรือไม คดีไมมีกรณีที่จะตอง
พิจารณาตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 โจทกจึงไมจําตอง
ยื่นคํารองกลาวหาผูฝาฝนตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ โจทกมีอํานาจฟอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3815/2529
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 กําหนดวา การยื่น
ขอเรียกรองของนายจาง หรือของลูกจางจะตองทําเปนหนังสือและเมื่อตอมามีการ
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เจรจาและตกลงกันไดก็ตองทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเปนหนังสือลงลาย
มือชื่อนายจางกับผูแทนลูกจางเทานั้น สวนการยุติหรือถอนขอเรียกรองในกรณี
ที่ฝายแจงขอเรียกรองไมประสงคจะเรียกรองตอไปไมมีบทบัญญัติของกฎหมาย
บังคับใหตองทําเปนหนังสือแตอยางใด จําเลยยื่นขอเรียกรองแลวไดมีการเจรจา
กัน 2 ครั้ง หลังจากนั้นถึง 2 ปเศษ ก็ไมมีการเจรจาตอกันอีก ดังนี้ ถือไดโดย
ปริยายวาทั้งสองฝายไมติดใจที่จะเจรจากันในเรื่องของขอเรียกรองนั้นตอไปอีก
เห็นเจตนาไดวาตางยอมยุติขอเรียกรองนั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3951/2529
แมขอความในใบสมัครเขาทํางานของโจทกเมื่อเขาทํางานกับจําเลยที่1 ซึ่ง
ถื อ ว า เป น ข อ ตกลงเกี่ยวกั บสั ญ ญาจ างอย างหนึ่ งจะมี ขอ ความวา หากโจทกได
กระทําใหจําเลยที่ 1 ไดรับความเสียหายไมวากรณีใด โจทกยินยอมชดใชจนครบ
ถวนนั้น ยอมหมายถึงความเสียหายที่โจทกไดกระทําขึ้นโดยมิชอบดวยกฎหมาย
หรือขัดตอระเบียบของจําเลยที่ 1 เทานั้น หาใชการปฏิบัติหนาที่โดยชอบดวย
กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับแลวแตจําเลยที่ 1 ไมอาจเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได
ถึงหากจําเลยที่ 1 จะเสียหายโจทกก็ไมตองรับผิด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3985 - 3987/2529
เมื่อที่ประชุมใหญของสหภาพแรงงานไดเลือกตั้งผูใดเปนกรรมการสห
ภาพแรงงานแลวผูนั้นยอมไดชื่อวาเปนกรรมการสหภาพแรงงานตามความหมาย
ของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121 แลว ความคุมกันประการใด
ตามที่มาตรา 121 บัญญัติไวเพื่อปกปองกรรมการสหภาพแรงงาน ความคุมกัน
นั้นๆ ยอมตกแกกรรมการสหภาพแรงงานผูไดรับเลือกตั้งนั้นทุกประการ แม
โจทกจะเลิกจางจําเลยในขณะที่นายทะเบียนยังไมไดจดทะเบียนก็ยอมไดรับความ
คุมครองตามมาตรา 121
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4004/2529
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ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางธนาคารออมสินกับสหภาพแรง
งานธนาคารออมสิน พ.ศ. 2524 ขอ 15.3 ระบุวา “เมื่อผลการสอบสวนปรากฏวา
พนักงานหรือสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึง
โทษใหออก ปลดออก หรือไลออก หรือมีคําสั่งพนักงานอัยการไมฟอง ฯลฯ
ตองใหผูนั้นกลับเขาทํางานตําแหนงหนาที่ไมต่ํากวาเดิม หรือภายหลังพนโทษ
จําคุก แลวแตกรณี” ขอตกลงดังกลาวแสดงวากรณีโจทกจะใหจําเลยรับกลับเขา
ทํางานไดก็ตอเมื่อผลการสอบสวนปรากฏวาโจทกมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิด
แตโทษไมถึงใหออก หรือไลออก กรณีหนึ่ง หรือเมื่อมีคําสั่งของพนักงานอัยการ
ไมฟองอีกกรณีหนึ่ง ปรากฏวาผลการสอบสวนกรณีโจทกนั้น คณะกรรมการ
เห็นวาโจทกกระทําผิดฐานทุจริตตอหนาที่การงานและประพฤติชั่วอยางรายแรง
คณะกรรมการมีมติใหลงโทษโจทกโดยไลออก โจทกไมมีสิทธิเรียกรองใหรับ
กลับเขาทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4084/2529
จําเลยยกเลิกขอบังคับเกี่ยวกับการจายเงินรางวัลประจําปอันมีผลใหลูกจาง
ไมไดรับเงินรางวัล ยอมไมเปนคุณแกลูกจาง จําเลยจะแกไขยกเลิกลําพังไมได
จะตองดําเนินการตามมาตรา 13 แหง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4085/2529
ประกาศรับสมัครงานกําหนดวาผูสมัครตองเปนโสด แตเมื่อจําเลยรับ
โจทกเปนลูกจางไดทําสัญญากันไวในตําแหนงพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
หญิงและขอบังคับของบริษัทจําเลยก็มิไดมีขอกําหนดวาจะทําการสมรสมิได หรือ
หากทําการสมรสจะตองถูกออกจากงาน หรือเมื่อตั้งครรภตองออกจากงาน การ
ที่จําเลยออกขอบังคับเพิ่มเหตุออกจากงานวา พนักงานตอนรับบนเครื่องบินหญิง
เมื่อตั้งครรภแลวใหออกจากงาน จึงไมเปนคุณแกลูกจางในตําแหนงดังกลาว เมื่อ
จําเลยออกขอบังคับขอนี้มาเองโดยมิไดมีขอเรียกรองของฝายใด
จึงไมอาจใช
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บังคับไดตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 20 จําเลยจึงไมมีสิทธิ
เลิกจางโจทกเมื่อตั้งครรภ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4284/2529
โจทกบรรยายฟองถึงเหตุแหงการเลิกจางวา จําเลยเลิกจางโจทกโดยไมมี
ความผิดขอใหรับกลับเขาทํางาน หรือชดใชคาเสียหาย เปนคําฟองโดยอางเหตุวา
จําเลยเลิกจางโจทกโดยไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 ทั้งจําเลยใหการตอสูวาจําเลยเลิกจางโจทกเพราะ
จําเลยประสบปญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนตองลดอัตรากําลังพนักงาน
ลง
กรณีจึงมิใชเปนการเลิกจางเพราะการกระทําอันไมเปนธรรมตามพระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121 ซึ่งโจทกจะตองดําเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีการดังที่กําหนดไวในมาตรา 124 และมาตรา 125 แหง พระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 เสียกอน ฟองของโจทกจึงไมขัดตอพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 8 วรรคทาย โจทกจึงมีอํานาจฟอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4539 – 4542/2529
คําสั่งของนายจางอันเปนสภาพการจางซึ่งไมปรากฏวาเปนขอตกลงเกี่ยว
กับสภาพการจางที่เกิดขึ้นโดยการเรียกรอง ทั้งมีการแกไขเพิ่มเติมคําสั่งดังกลาว
ตัดสิทธิของลูกจางตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเดิม ซึ่งเคยมีสิทธิไดรับคา
ชดเชยและเงินบําเหน็จเปนใหสิทธิไดรับคาชดเชยอยางเดียวไมมีสิทธิรับเงิน
บําเหน็จ ถึงหากจะไดรับก็ไดรับนอยกวาเดิม จึงไมเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา เปน
การฝาฝน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 หามีผลใชบังคับไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4688/2529
ผูรองยื่นคํารองเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2529 ขอเลิกจางลูกจางโดยใหมี
ผลตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2529 ศาลแรงงานกลางฟงวาผูรองไดปดกิจการและ
เลิกจางลูกจางทั้งหมดไปแลวตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2529 ศาลแรงงานกลาง
อนุญาตใหเลิกจางผูคัดคานได แตการที่ผูรองจะเลิกจางผูคัดคานตั้งแตเมื่อใดเปน
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เรื่องที่จะตองดําเนินการออกคําสั่งอีกชั้นหนึ่ง ศาลแรงงานกลางไมพึงกาวลวงมี
คําสั่งใหการเลิกจางมีผลตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2529
****************

คําพิพากษาฎีกาป 2528

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 139 – 140/2528
แมคาชดเชยและเงินบําเหน็จจะเปนเงินคนละประเภท ซึ่งนายจางไมมี
สิทธิที่จะกําหนดใหการจายเงินบําเหน็จมีผลเปนการจายคาชดเชยดวยก็ตามแต
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานฯ ก็มิไดหามนายจางกรณี
ที่จะออกระเบียบขอบังคับกําหนดใหจายคาชดเชยกับเงินบําเหน็จรวมกัน ดังนั้น
นายจ า งย อ มมี สิ ท ธิ ที่ จ ะออกระเบี ย บข อ บั งคั บ กําหนดอั ต ราค าชดเชยและเงิ น
บําเหน็จรวมกัน
เดิมจําเลยใชขอบังคับฉบับแรกอยูกอนแลว คือ ประกาศเรื่อง เงินบําเหน็จ
ตอมาจําเลยประกาศใชขอบังคับฉบับหลัง คือ ขอบังคับเรื่องเงินบําเหน็จ คาชด
เชย และเงินทดแทน ดังนี้ ขอบังคับฉบับหลังนี้ไมใชเปนขอบังคับซึ่งเกิดจากขอ
เรียกรองตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ดังนั้น ถาขอบังคับเปนคุณแก
ลูกจางคนใด ก็ใชบังคับแกลูกจางคนนั้นได ถาไมเปนคุณแกลูกจางคนใด ก็ใช
บังคับแกคนนั้นไมได
ขอบังคับฉบับแรกกําหนดใหลูกจางที่มีอายุการทํางาน
ครบ 10 ป (รวมทั้งที่ไมครบ 11 ป) มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จไมเกินรอยละ 100
หรือเทากับ 1 เทาของคาจางอัตราสุดทาย สวนผูมีอายุการทํางานครบ 11 ปขึ้น
ไป มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จรอยละ 125 หรือเทากับ 1.25 เทาของคาจางอัตราสุด
ทาย แตตามขอบังคับฉบับหลังกําหนดใหลูกจางที่มีอายุการทํางานต่ํากวา 10.6 ป
มีสิทธิไดรับคาชดเชยและเงินบําเหน็จรวมกัน 6.75 เทาของเงินเดือน เมื่อหักเปน
คาชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ 46
ออก 6 เทาหรือ 180 วัน คงเหลือเปนเงินบําเหน็จ .75 เทาหรือเทากับรอยละ 75
ซึ่งนอยกวาฉบับแรก และลูกจางที่มีอายุการทํางานครบ 10.6 ปขึ้นไป มีสิทธิได
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รับคาชดเชยและเงินบําเหน็จรวมกัน 8 เทาของเงินเดือน เมื่อหักเปนคาชดเชยออก
6 เทาตามที่กลาวขางตน คงเหลือเปนเงินบําเหน็จ 2 เทาหรือรอยละ200 ซึ่งมาก
กวาฉบับแรก จากขอเปรียบเทียบดังกลาวเห็นไดชัดวา ขอบังคับฉบับหลังไมเปน
คุณแกลูกจางที่มีอายุการทํางานต่ํากวา 10.6 ปลงมา และเปนคุณแกลูกจางที่มีอายุ
การทํางานครบ 10.6 ปขึ้นไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 201/2528
การรถไฟแหงประเทศไทยจําเลยใหลูกจางซึ่งมีหนาที่เปนนายสถานีหรือ
ผูชวยทํางานวันละ 12 ชั่วโมงมานานแลว โดยจําเลยจายแตเงินคาตอบแทนพิเศษ
เพิ่มใหตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเทานั้น และลูกจางก็ไมมีสิทธิไดรับคา
ลวงเวลา เพราะงานที่ทําเปนงานขบวนการจัดการรถไฟและงานขนสง ดังนี้ ลูก
จางตองผูกพันไดรับเพียงคาตอบแทนพิเศษดังกลาว หามีสิทธิไดรับคาจางสําหรับ
เวลาที่ทําเกินวันละ 8 ชั่วโมงอีกไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 242/2528
กรณีที่อธิบดีกรมแรงงานอนุญาตใหนายจางมีสิทธิสั่งใหลูกจางทํางานเกิน
กําหนดเวลาปกติตามกฎหมายไดนั้น นายจางกับลูกจางยอมทําสัญญาใหลูกจาง
ทํางานเกินกําหนดเวลาและจายคาจางกันเทาใดก็ได เมื่อลูกจางยินยอมทํางานวัน
ละ 12 ชั่วโมง โดยรับคาจางเปนรายเดือนอันมิใชเปนกรณีที่นายจางเพิ่มชั่วโมง
ทํางานในภายหลัง และไมปรากฏวาคาจางต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ําตามกฎหมาย
ขอตกลงนี้ไมฝาฝนตอกฎหมายและผูกพันลูกจางกับนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 256 - 260/2528
เมื่อจําเลยมีขอตกลงกับสหภาพแรงงานการรถไฟแหงประเทศไทยวา ขอ
บังคับ ระเบียบการ และคําสั่งของจําเลยทุกฉบับใหถือเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง ฉะนั้น คําสั่งของจําเลยวาดวยการจายเงินคาตอบแทนพิเศษใดๆ ก็ยอม
ใชบังคับระหวางคูสัญญาได ตามขอตกลงดังกลาวเทากับโจทกยินยอมทํางานและ
รับคาจางตามที่จําเลยจายใหโจทกไมมีสิทธิเรียกรองคาจางเพิ่มจากขอตกลง
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 453/2528
ตามบทบัญญัติแหงพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 22 วรรคสาม
เห็นไดชัดวา กฎหมายไดใหสิทธิแกทั้งสองฝาย คือนายจางที่จะปดงานและลูกจาง
ที่จะนัดหยุดงานได เมื่อมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได ไมมีขอความใดอัน
มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิของฝายหนึ่งฝายใดไวโดยเฉพาะ คําวา “ขอพิพาท
แรงงาน” นั้น พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 ไดใหความ
หมายไวโดยมิไดแบงแยกเปนขอพิพาทแรงงานของฝายนายจางหรือขอพิพาทแรง
งานของฝายลูกจาง ฉะนั้น กรณีที่มีขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง ไมวาขอ
ขัดแยงนั้นจะเกิดจากฝายใดเปนฝายแจงขอเรียกรอง ถาไดดําเนินการเจรจาตาม
ขั้นตอนของกฎหมายแลว แตมิอาจตกลงกันได ยอมถือไดวามีขอพิพาทแรงงานที่
ตกลงกันไมไดตามความหมายในมาตรา 22 วรรคสาม ทั้งสิ้น นายจางหรือลูกจาง
ยอมมีสิทธิปดงานหรือนัดหยุดงานไดแลวแตกรณีไมใชจะมีสิทธิเฉพาะฝายที่แจง
ขอเรียกรอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 658/2528
คําวาละทิ้งหนาที่การงานเกินกวา 7 วันติดตอกันตามขอบังคับนั้น หมาย
ถึงวันทํางานและวันหยุดรวมกัน เพราะหากแปลวาหมายถึงเฉพาะวันทํางานแลว
ขอบังคับนี้ยอมไรผล เนื่องจากในสัปดาหหนึ่งหยุดวันเสารวันอาทิตย การทํางาน
ติดตอกันจึงมีไดอยางมาก 5 วันเทานั้น
การที่จําเลยมีคําสั่งใหโจทกใชคาเสียหาย มีผลเทากับเปนการทวงถามให
ชําระหนี้เทานั้นเพราะจําเลยไมมีอํานาจบังคับชําระหนี้โดยลําพังได จึงไมมีเหตุที่
ศาลจะเพิกถอนคําสั่งของจําเลย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 723/2528
อํานาจในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแกพนักงานเปนอํานาจของนาย
จางโดยเฉพาะ และเปนการดําเนินกิจการเพื่อประโยชนในการบริหารงานใหมี
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ประสิทธิภาพ ซึ่งนายจางจะตองใชความรูความสามารถรวมทั้งดุลพินิจของตน
เอง แตทั้งนี้จะตองอยูภายใตหลักเกณฑการพิจารณาซึ่งนายจางไดกําหนดไว
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปของจําเลยในกรณีของโจทก จําเลย
ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่จําเลยวางไวครบถวนทุกประการแลว มิใชวาเมื่อพนัก
งานคนใดเมื่อสรุปผลการประเมินแลวไดเขาขั้นมาตรฐานจะตองไดรับเลื่อนเงิน
เดือนตามขั้นมาตรฐานที่จําเลยกําหนดไวคือรอยละ 9 ของเงินเดือน การกําหนด
ขั้นการขึ้นเงินเดือนของพนักงานเปนมาตรฐานวา ในกลุมของโจทกมีมาตรฐาน
การขึ้นเงินเดือนรอยละ 9 ของเงินเดือน เปนเพียงตัวกลางที่จะนํามาคํานวณคา
เฉลี่ยตามคะแนนรอยละที่พนักงานแตละคนไดรับจากการประเมินผลการปฏิบัติ
งานตามการคํานวณการขึ้นเงินเดือนใหพนักงานทุกคนเหมือนกับโจทก ฉะนั้น
การที่โจทกไดรับการพิจารณาขึ้นขั้นเงินเดือนในปพ.ศ.2526 ในอัตรารอยละ 6.36
ของเงินเดือนโจทก จึงชอบดวยหลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
จําเลยแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 734/2528
คําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามพระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 23 ยอมเปนที่สุด คูความจะฟองขอให
เพิ ก ถอนหรื อ เปลี่ ย นแปลงคําวิ นิ จ ฉั ย ได เ ฉพาะเมื่ อ คําวิ นิ จ ฉั ย นั้ น ไม ช อบด ว ย
กฎหมายเทานั้น และหามีบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับวาการวินิจฉัยอุทธรณ
ของรัฐมนตรีฯ ในกรณีตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 23 นั้น
รั ฐ มนตรี ฯ จะต อ งอาศั ย หลั ก เกณฑ อ ย า งไรหรื อ หากได ว างหลั กเกณฑ ในการ
วินิจฉัยไวแลว จะตองถือหลักเกณฑนั้นตลอดไปไม การที่รัฐมนตรีจะนําพฤติ
การณ ใ ดบ างมาเปนเหตุส นับ สนุน การวินิ จ ฉั ย สั่งการย อมเป น ดุ ล พิ นิ จของรัฐ
มนตรีหาถือวาเปนการไมชอบดวยกฎหมายไม
การที่ จําเลยใช ดุ ล พิ นิ จ รั บ ฟ ง พยานหลั ก ฐานประกอบกั บ พฤติ ก ารณ ที่
โจทกไดรับในระหวางการเจรจาไกลเกลี่ย แลวฟงวากิจการของโจทกกาวหนา
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และโจทกสามารถจายตามที่มีการเรียกรองไดนั้น เปนเรื่องพยานหลักฐานนั้น
เพียงพอใหจําเลยเชื่อฟงเปนยุติหรือไม ไมมีกฎหมายหามรับฟงคํารับในการเจรจา
การที่จําเลยใชดุลพินิจรับฟงพยานหลักฐานดังกลาว จึงเปนเรื่องขอเท็จจริงมิใช
คําวินิจฉัยของจําเลยไมชอบดวยกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1533/2528
การที่นายจางประสบกับภาวะการขาดทุนและนายจางประสงคจะปรับ
ปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางใหมเพื่อความอยูรอดของนายจางนั้น เปนอํานาจของ
นายจางที่จะพิจารณาวา ควรจะยุบเลิกแผนกหรือตําแหนงงานใดบางไมใชอํานาจ
ของลูกจาง และการที่จําเลยยุบเลิกตําแหนงซึ่งโจทกทําอยูมิใชเกิดจากเจตนากลั่น
แกลงโจทก ทั้งจําเลยไดยุบเลิกแผนกอื่นบางแผนกและเลิกจางลูกจางอื่นรวมทั้ง
โจทกดวย ยอมถือวาจําเลยมีเหตุผลอันสมควรที่จะเลิกจางโจทก แมจําเลยจะเลิก
จางลูกจางแผนกเครื่องจักรกลเพียงคนเดียวคือโจทก
ก็เปนการเลิกจางเพราะ
ตําแหนงถูกยุบเลิก ถือไมไดวาเปนการเลิกจางไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1536 - 1540/2528
ตามระเบียบของการรถไฟไดกําหนดคาตอบแทนพิเศษไวแลว กรณีพนัก
งานทํางานเกินเวลาทํางานปกติ ซึ่งขอตกลงการจายเงินดังกลาวสหภาพแรงงาน
การรถไฟแหงประเทศไทย
ไดตกลงกับการรถไฟใหถือเปนขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง
โจทกทุกคนจึงมีความผูกพันไดรับเพียงคาตอบแทนพิเศษตาม
คําสั่งของจําเลยเทานั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1604/2528
แม ต ามสั ญ ญาจ า งจําเลยมี ห น า ที่ ต อ งจั ด หารถยนต ใ ห โ จทก ใ ช ใ นการ
ทํางานก็ตาม เมื่อโจทกเขาทํางานกับจําเลย จําเลยมิไดจัดหารถยนตใหแกโจทก
โจทกไมเคยวากลาวหรือทักทวง โจทกกลับใชรถยนตสวนตัวของโจทกโดยให
จําเลยเปนผูออกคาน้ํามันรถ คาซอมแซม และคาใชจายอื่นๆ กรณีที่โจทกออก
ไปทํางานที่ตางจังหวัด จําเลยก็จัดหารถยนตใหแกโจทก ตามพฤติการณดังกลาว
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แสดงใหเห็นวา โจทกจําเลยไดตกลงแกไขเปลี่ยนแปลงขอสัญญากันใหมโดย
ปริยาย โจทกจะอางวาจําเลยกระทําผิดสัญญาหาไดไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1996/2528
ขอบังคับของบริษัทจําเลยกําหนดวา ลูกจางไมพึงทํางานต่ํากวาเกณฑทํา
งานขั้นต่ําแตละวัน หากลูกจางคนใดทํางานต่ํากวาเกณฑ จําเลยมีสิทธิตักเตือน
ใหปรับปรุงการทํางานใหบรรลุเปาหมาย และมีสิทธิใหลูกจางลงชื่อรับทราบผล
งานและรับทราบการตักเตือนซึ่งอาจเปนการตักเตือนใหปรับปรุงการทํางาน หรือ
ตักเตือนเพื่อเปนการลงโทษแลวแตกรณี เกณฑขั้นต่ําที่กําหนดดังกลาวอยูในวิสัย
ของลูกจางทั่วไปกระทําได เพราะไมปรากฏวามีลูกจางอื่นทําไมได นอกจาก
โจทกทั้งสิบเอ็ด เปาหมายของเกณฑขั้นต่ํา หรือวัตถุประสงคของจําเลยที่จะให
ลูกจางทํางานไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว จึงไมเปนการพนวิสัย ไมเปนการขัด
ขวางตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือตองหามตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ทั้งการวากลาวตักเตือนลูกจาง การใหลงชื่อ
รับทราบผลงาน เปนสิทธิทั่วไปที่นายจางพึงกระทําตอลูกจางได ไมขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงใชบังคับได
การที่โจทกทั้งสิบเอ็ดลูกจางไมยอมลงชื่อรับทราบสรุปผลงานตามขอ
บังคับของจําเลย เมื่อปรากฏวาตามขอบังคับดังกลาวกําหนดไววา “นายจางตอง
เรียกลูกจางมาเพื่อทําการตักเตือนเกณฑการทํางานพรอมกับใหเซ็นชื่อรับทราบ
ผลงานของตนไวดวย”นั้น เปนขอบังคับที่กลาวถึงดานนายจางแตฝายเดียว ไมได
กลาวถึงดานลูกจางดวย ไมอาจแปลไดวาเปนการบังคับลูกจาง จึงถือไมไดวา
โจทกทั้งสิบเอ็ดฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน แมจําเลยจะตักเตือนโจทกทั้ง
สิบเอ็ดแลว ก็ถือไมไดวาโจทกทั้งสิบเอ็ดขัดคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของจําเลย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2234/2528
โจทกเปนลูกจางจําเลยตําแหนงนิติกร 4 แผนกการตลาด เมื่อปรากฏวาหัว
หนาแผนกการตลาดเปนพนักงานระดับ 5 สวนหัวหนาคณะที่ปรึกษาเปนพนัก
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งานระดับ 6 คณะที่ปรึกษาเปนผูใหคําปรึกษาแกจําเลยในเมื่อมีปญหาจากทุก
แผนก รวมทั้งแผนกการตลาด ดังนี้ นิติกร 4 ของคณะที่ปรึกษาจึงมีความสําคัญ
ยิ่งกวานิติกร 4 แผนกการตลาด การที่จําเลยออกคําสั่งแตงตั้งโจทกเปนนิติกร 4
คณะที่ปรึกษา จึงเปนการเลื่อนตําแหนงหนาที่การงานของโจทกใหสูงขึ้น ถือไม
ไดวาเปนการโยกยายหนาที่ตามความหมายของมาตรา 31 แหง พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2354/2528
กอนที่จําเลยจะเลิกจางโจทก จําเลยไดยื่นคํารองตอศาลแรงงานกลางขอ
อนุญาตเลิกจางโจทกแลว จนกระทั่งศาลแรงงานกลางอนุญาตใหจําเลยเลิกจาง
โจทกได จําเลยจึงมีคําสั่งเลิกจางโจทก ไมปรากฏวาจําเลยปฏิบัติตอโจทกโดยไม
สุจริตอยางใด แมคําพิพากษาศาลแรงงานที่อนุญาตใหจําเลยเลิกจางโจทกจะยัง
ไมถึงที่สุด คําพิพากษาดังกลาวก็ยอมมีผลใชบังคับไดและผูกพันคูความ เพราะ
ยังไมมีคําพิพากษาของศาลที่สูงกวามาเปลี่ยนแปลง การกระทําของจําเลยก็ไมเปน
การละเมิดตอโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2491/2528
โจทกหยุดงานเพราะปวยตั้งแตวันที่ 21 – 30 มกราคม 2528 รวม 10 วัน
ซึ่งมีวันที่ 26, 27 มกราคม 2528 เปนวันหยุดประจําสัปดาหรวมอยูดวย โจทก
ยื่นใบลาปวยพรอมดวยใบรับรองแพทยเฉพาะวันที่ 21 – 25 และวันที่ 28 – 30
มกราคม 2528 สวนวันที่ 26, 27 มกราคม 2528 ซึ่งเปนวันหยุดประจําสัปดาห
โจทกไมไดยื่นใบลา ขอบังคับของจําเลยระบุวา “การหยุดงานโดยไมเสนอใบลา
ตามขอบังคับนี้ หรือการหยุดงานโดยไมไดรับอนุญาตใหลาตามขอบังคับนี้ เวน
แตกรณีเหตุสุดวิสัย ใหถือเปนการขาดงาน และใหหักเงินเดือนหรือคาจาง ตาม
สวนเฉลี่ยรายวันตลอดเวลาที่ขาดงาน………” นั้น คําวา การหยุดงานโดยไม
เสนอใบลา หรือการหยุดงานโดยไมไดรับอนุญาตใหลาตามขอบังคับดังกลาวนั้น
มุงหมายเฉพาะการหยุดงานในวันเปดทํางานตามปกติ มิไดหมายความรวมถึงวัน
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หยุดงานประจําสัปดาห การที่โจทกมิไดลาหยุดงานในวันหยุดประจําสัปดาห
ใหถูกตองตามขอบังคับของจําเลยจะปรับวาจําเลยขาดงานตามขอบังคับยังไมได
จําเลยไมมีสิทธิหักคาใชจายของโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2528/2528
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกําหนดวา หากมีผูรองเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจําเลย ใหจําเลยสืบสวนเบื้องตนวา กรณีมีมูลความจริง
หรือไม ถามีมูลใหตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหา และถาผูถูกกลาวหา
ปฏิเสธ ก็ตองติดตอใหผูกลาวหามาใหการสอบสวนเพิ่มเติม หากมิไดดําเนินการ
ดังกลาวใหยกประโยชนใหผูถูกกลาวหา
โจทกถูกกลาวหาวา กระทําการทุจรติในการจําหนายตั๋วโดยสาร จําเลยจึง
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนโจทก คณะกรรมการไดปฏิบัติตาม
ขอตกลงโดยติดตอผูกลาวหาแลว โจทกผูถูกกลาวหาจะไดรับประโยชนจากขอ
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาว ตองเปนกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมิได
ดําเนินการใหผูกลาวหามาใหการเลย สวนการที่ผูกลาวหาไมยินยอมมาใหการ
นั้น คณะกรรมการก็ตองพิจารณาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานอื่นเทาที่ปรากฏ
อยู ต อ ไปว า โจทก ไ ด ก ระทําผิ ด ตามข อ กล า วหานั้ น หรื อ ไม โ จทก ไ ม ไ ด รั บ
ประโยชนตามขอตกลงดังกลาว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2911/2528
ตามระเบียบขอบังคับในการทํางาน บริษัทผูรองมีอํานาจออกคําสั่งใหผู
คัดคานไปทํางานที่โรงงานเกาเพื่อชวยซอมเครื่องชั่วคราวได การที่ผูคัดคานไม
ยอมปฏิบัติตามคําสั่ง แตกลับจะเขาทํางานที่โรงงานใหมที่เคยทํางานอยูเดิม ทั้งที่
ยามไมยอมใหเขาปฏิบัติงาน จึงเปนการละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอ
กันโดยไมมีเหตุอันสมควร แตตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 52
เมื่อผูรองไดรับอนุญาตจากศาลแรงงานกลางใหเลิกจางผูคัดคานซึ่งเปนกรรมการ
ลูกจางไดแลว ผูรองก็ตองมีคําสั่งเลิกจางอีกครั้งหนึ่ง สิทธิของผูรองที่จะจายหรือ
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ไมจายคาชดเชยหรือคาเสียหายเปนสิทธิที่เกิดขึ้นหลังจากมีคําสั่งเลิกจางแลว ไม
สมควรที่ศาลจะพึงมีคําสั่งไวลวงหนา โดยยังไมมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ชอบที่จะยก
คํารองขอของผูรองดังกลาว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2912/2528
เมื่ อข อตกลงเกี่ยวกับ สภาพการจ า งไมป รากฏว าให จําเลยขึ้นคาจางแก
โจทกทุกป ทั้งไมมีกฎหมายและระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานวา ลูกจาง
มีสิทธิจะไดรับคาจางเพิ่มทุกป การขึ้นคาจางจึงเปนเรื่องดุลพินิจของจําเลยหาใช
สิทธิของลูกจางไม การขึ้นคาจางจึงอยูนอกเหนือขอตกลง โจทกจึงไมมีสิทธิเรียก
รองคาจางขึ้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3073/2528
กรณีที่จะถือวาลูกจางกระทําความผิดฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาจะ
ตองเปนกรณีที่ลูกจางรายงานเหตุการณ ซึ่งเกิดขึ้นในอดีตหรือในปจจุบันไมตรง
ตอความจริง โดยรูถึงเหตุการณที่แทจริงอยูแลว แตกรณีที่รายงานถึงเหตุการณซึ่ง
คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต แมในเวลาตอมาจะปรากฏวาไมมีเหตุการณเกิดขึ้น
หรือมิไดเปนไปดังรายงาน ก็ถือไมไดวาเปนการรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
การที่โจทกซึ่งเปนพนักงานขององคการแบตเตอรี่จําเลยทํารายงานขออนุมัติซื้อ
แบตเตอรี่ของจําเลยโดยกําหนดวาจะชําระเงินภายใน 30 วันนับแตวันรับของ
เปนเรื่องเงื่อนไขการชําระเงินซึ่งเปนเหตุการณในอนาคต แมเมื่อถึงกําหนดโจทก
มิไดชําระเงิน ก็เปนเพียงโจทกผิดนัดชําระหนี้หรือผิดสัญญาเทานั้น จะถือวาเปน
การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาหาไดไม แมตามประกาศของจําเลยจะถือวาใน
กรณีเชนนี้เปนการรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา ก็ไมมีผลทําใหรายงานของโจทก
ซึ่งไมเปนความเท็จกลับกลายเปนรายงานเท็จไปได การที่จําเลยสั่งลงโทษโจทก
ในขอหาดังกลาว จึงไมชอบ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3129/2528
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ผูคัดคานเปนลูกจางของผูรองและเปนกรรมการลูกจางไดกระทําความผิด
ซึ่งมีโทษสูงถึงขั้นเลิกจางโดยไมจายคาชดเชย แตผูรองไมประสงคจะลงโทษตาม
มาตรการลงโทษดังกลาว โดยขอลงโทษเพียงขั้นพักงาน และเปนมาตรการการลง
โทษอยางหนึ่งที่ระบุไวในขอบังคับของผูรอง ผูรองยอมมีอํานาจที่จะกระทําได
ไมใชเปนการขอลงโทษนอกเหนือจากมาตรการการลงโทษที่กําหนดไวในขอ
บังคับ จึงไมฝาฝนหรือขัดตอขอบังคับทั่วไปและระเบียบการลงโทษความผิดทาง
วินัยของผูรอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3324/2528
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 100 วรรคแรก
บัญญัติวา“ใหสหภาพแรงงานมีคณะกรรมการเปนผูดําเนินกิจการ และเปนผูแทน
ของสหภาพแรงงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการ
จะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได” เปนขอกําหนด
ใหสหภาพแรงงานซึ่งเปนนิติบุคคลดําเนินกิจการตางๆ โดยทางผูแทนทั้งหลายที่
เรียกวาคณะกรรมการ สวนขอบังคับของสหภาพแรงงานระบุวา “คณะกรรมการ
สหภาพแรงงานเปน ผู ดําเนิน กิ จการของสหภาพแรงงานใหเปนไปตามวัตถุที่
ประสงคขอบังคับและมติของที่ประชุมใหญ และเปนผูแทนของสหภาพแรงงาน
ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการสหภาพแรงงานอาจ
มอบหมายใหประธานกรรมการรวมกับกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูทํา
การแทนได โดยมีหลักฐานการมอบหมายใหปรากฏ” ถือวาขอบังคับของสหภาพ
แรงงานโจทกอันเปนนิติบุคคลในการที่จะดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
จะตองมอบหมายใหประธานกรรมการรวมกับกรรมการอื่นเปนผูทําการแทน คํา
วา “อาจมอบหมาย” ในขอบังคับของโจทก มิใชมีความหมายเลยไปถึงการอาจ
มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งทําการแทนดังบทบัญญัติในมาตรา 100 แหงพระ
ราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ไม การที่โจทกโดยมติของที่ประชุมคณะ

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

135

กรรมการสหภาพแรงงานโจทกใหประธานกรรมการเปนผูรับมอบอํานาจฟองคดี
แตเพียงผูเดียว จึงไมชอบดวยขอบังคับของโจทก โจทกจึงไมมีอํานาจฟอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3389/2528
สัญญาจางแรงงานซึ่งจะถือวาเปนการขัดตอระเบียบขอบังคับของนายจาง
หรือขัดตอขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางอันจะทําใหสัญญาจางไมมีผลใชบังคับ
ไดแก การทําสัญญาจางซึ่งมีขอตกลงหรือเงื่อนไขผิดไปจากระเบียบขอบังคับของ
นายจาง หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งกําหนดไวเพื่อประโยชนของลูก
จาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของโจทกไมมีขอใดกําหนดหรือระบุเปนขอหาม
วา มิใหโจทกทําสัญญาจางลูกจาง โดยกําหนดระยะเวลาจางไว การที่โจทกจะ
จางพนักงานซึ่งผานพนการทดลองปฏิบัติงานมาแลวเปนพนักงานทั่วไปหรือไม
เปนเรื่องที่ตกลงวาจางกันอีกชั้นหนึ่ง
โจทกยอมมีอํานาจทําสัญญาจางลูกจาง
โดยตกลงกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนได ไมเปนการฝาฝนพ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3433/2528
แมเงินคาครองชีพเปนคาจางประเภทหนึ่งก็ตาม แตก็ไมอาจถือเปนเงิน
เดือนอันเปนคาจางอีกประเภทหนึ่งได ตามบันทึกขอตกลงระหวางผูแทนสหภาพ
แรงงานกับจําเลย ซึ่งเปนขอตกลงเกี่ยวกับเงินรางวัลพิเศษหรือที่โจทกจําเลยเรียก
วาเงินบําเหน็จนั้น การคํานวณเงินบําเหน็จใหคํานวณจากเงินเดือน มิใชคํานวณ
จากคาจาง แมขณะนั้นมีการจายเงินคาครองชีพกันแลวก็ตาม แตตามบันทึกขอ
ตกลงดังกลาวก็มิใหถือเอาคาครองชีพมารวมเปนฐานคํานวณ ตอมาไดมีการแก
ไขบันทึกขอตกลงดังกลาววา การคํานวณเงินบําเหน็จก็ใหคํานวณจากเงินเดือน
เดือนสุดทาย หาใชคํานวณจากคาจางสุดทายตามที่โจทกแตละคนฟองไม
เงินบําเหน็จเปนเงินที่นายจางตอบแทนคุณความดีของลูกจางที่ทํางานดวย
ดีตลอดมา เปนขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจางโดยเฉพาะ กฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงานมิไดบังคับใหนายจางตองจายแกลูกจาง ดังนั้นนายจางจะกําหนด

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

136

หลักเกณฑและวิธีการคํานวณการจายอยางไรก็ได สุดแตขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางจะกําหนดไว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3822/2528
การที่การปโตรเลียมแหงประเทศไทยจําเลยปรับปรุงโครงสรางงานใหม
และจําเปนตองโยกยายลูกจางซึ่งลนงานไปประจําหนวยงานอื่น ไมใชเหตุใดเหตุ
หนึ่งตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 31 (1) ถึง (4) ฉะนั้น
ระหวางที่การเจรจาขอเรียกรองยังไมเสร็จสิ้น การที่จําเลยมีคําสั่งโยกยายหนาที่
การงานโจทกซึ่งเปนสมาชิกและอนุกรรมการของสหภาพแรงงานพนักงานการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย เปนการฝาฝนตอ พระราชบัญญัติดังกลาว มาตรา 31
วรรคหนึ่ง จําเลยจะอางพ.ร.บ.การปโตรเลียมแหงประเทศไทยฯมาเปนเหตุลบลาง
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 31 วรรคหนึ่ง ไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3923/2528
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 31 วรรคหนึ่งบัญญัติ
วา “เมื่อไดมีการแจงขอเรียกรองตามมาตรา 13 แลว ถาขอเรียกรองนั้นอยูใน
ระหวางการเจรจา การไกลเกลี่ย หรือ การชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 13
ถึงมาตรา 29 หามมิใหนายจางเลิกจางหรือโยกยายหนาที่การงานลูกจาง ผูแทน
ลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการหรือ
อนุกรรมการสหพันธแรงงาน ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง………” การที่โจทก
บรรยายฟองวา จําเลยมีคําสั่งเลิกจางโจทกซึ่งเปนลูกจางประจําโดยไมเปนธรรม
ไรเหตุผลในระหวางการเจรจาขอเรียกรองซึ่งโจทกไดยื่นขอเรียกรองไวตอจําเลย
ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 นั้น เปนการบรรยายการกระทําผิดของ
จําเลยทั้งสองครบองคประกอบความผิดตามบทบัญญัติดังกลาวแลว สวนการ
กระทําของจําเลยทั้งสองเปนกรณีไมเปนธรรมหรือไรเหตุผลหรือไม ไมใชองค
ประกอบของความผิดนั้น ฉะนั้น โจทกจะบรรยายฟองไวหรือไมก็ตาม ไมทําให
ฟองของโจทกไมชอบดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา158 (5)
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3986/2528
การที่โจทกและจําเลยตกลงทําบันทึกตอเจาหนาที่กรมแรงงาน และตัว
แทนคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ โดยโจทกไดรับเงินชวยเหลือจากจําเลย และ
ขอถอนคํารองไปนั้น มูลกรณีสืบเนื่องมาจากจําเลยมีคําสั่งไลโจทกออกจากงาน
โจทกไมพอใจจึงไปรองเรียนตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธกลาวหาวา การที่
จําเลยมีคําสั่งไลโจทกออกจากงานเปนการกระทําอันไมเปนธรรม เห็นไดชัดวา
ขอตกลงตามบันทึกดังกลาวเปนการประนีประนอมยอมความเพื่อระงับขอพิพาท
ซึ่งโจทกกลาวหาวา จําเลยกระทําการอันไมเปนธรรม ขอพิพาทดังกลาวนี้ไมมี
กฎหมายบัญญัติหามมิใหคูความตกลงประนีประนอมยอมความกัน ฉะนั้น โจทก
และจําเลยยอมมีอํานาจที่จะระงับขอพิพาทโดยการตกลงประนีประนอมยอม
ความตามที่เห็นสมควรไดไมเปนการฝาฝนตอกฎหมายบันทึกการประนีประนอม
ยอมความเรื่องที่โจทกกลาวหาวาจําเลยกระทําการอันไมเปนธรรมดังกลาว จึงมี
ผลใชบังคับและผูกพันโจทกจําเลยซึ่งเปนคูกรณี เฉพาะขอพิพาทดังกลาวจึงเปน
อั น ระงั บ ไม มี ผ ลกระทบต อ สิ ท ธิ ป ระเภทอื่ น ของโจทก ซึ่ ง มี อ ยู ต ามกฎหมาย
สําหรับขอความตามบันทึกขอ 3 ซึ่งระบุวา “ผูกลาวหา……….ขอถอนคํารอง
กลาวหาที่ไดยื่นไวตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2526
และวันที่ 26 ธันวาคม 2526 ถือวาเรื่องนี้เปนอันยุติ และรับวาจะไมนํามูลเหตุ
เดียวกันนั้นไปฟองที่ศาลแรงงาน กรมแรงงาน และที่อื่นใดอีก” นั้น เปนเพียง
คํารับรองที่โจทกไมติดใจเรียกรองหรือดําเนินคดีกับจําเลยเฉพาะตามขอกลาวหา
ดังกลาวเทานั้น หามีความหมายวา โจทกสละสิทธิทุกประเภทซึ่งโจทกมีอยูตาม
กฎหมายไม ดังนั้น แมโจทกจะไดรับเงินชวยเหลือจากจําเลยตามบันทึกดังกลาว
ไปแลวก็ตาม ก็ไมตัดสิทธิโจทกที่จะฟองเรียกคาชดเชย สินจางแทนการบอก
กลาวลวงหนาและคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป ซึ่งเปนเงินอีกประเภท
หนึ่งจากจําเลย
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การที่โจทกกับพวกรวมกันนัดหยุดงานเพื่อประทวงจําเลยโดยมิไดแจงขอ
เรียกรองตามกฎหมาย ทั้งนี้สาเหตุเนื่องจากไมพอใจกรณีที่จําเลยเลิกจางลูกจาง
คนหนึ่ง นั้น เปนการกระทําผิดตอกฎหมาย ซึ่งนอกจากจะเปนความผิดตามพระ
ราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 34 ซึ่งมีโทษทางอาญาตาม
มาตรา 139 แลว ยังมีผลกระทบกระเทือนตอกิจการของจําเลยมิใหดําเนินไปได
ตามปกติ ทําใหจําเลยไดรับความเสียหาย ถือวาเปนการจงใจทําใหนายจางไดรับ
ความเสียหายตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครอง
แรงงาน ขอ 47 (2) จําเลยมีสิทธิเลิกจางโจทกโดยไมตองจายคาชดเชยและคาจาง
สําหรับวันหยุดพักผอนประจําป และการกระทําดังกลาวของโจทกเปนการละเมิด
ตอจําเลย โจทกตองรวมกันชดใชคาเสียหายแกจําเลย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3998/2528
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 วรรค 3 กําหนด
ใหขอเรียกรองนั้นตองมีรายชื่อและลายมือชื่อของลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียก
รองไมนอยกวารอยละ15 ของลูกจางทั้งหมดซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองนั้น เมื่อ
ปรากฏวา ขอเรียกรองมีรายชื่อและลายมือชื่อลูกจางไมถึงรอยละ 15 ของลูกจาง
ทั้งหมด ขอเรียกรองนั้นจึงถือไมไดวาเปนขอเรียกรองถูกตองตามกฎหมาย แม
ภายหลังจะมีการเพิ่มเติมรายชื่อและลายมือชื่อลูกจางจนครบรอยละ 15 ก็หาทํา
ใหขอเรียกรองเดิมซึ่งเสียไปแลวกลับสมบูรณขึ้นมาไดไม ผูกลาวหาทั้ง 5 ซึ่ง
รวมยื่นขอเรียกรองยอมไมไดรับความคุมครองตามมาตรา 121 ซึ่งมุงหมายคุม
ครองลูกจางที่ยื่นขอเรียกรองโดยชอบดวยกฎหมาย
หมายเหตุ
คําพิพากษาฎีกานี้วินิจฉัยแนวเดียวกับคําพิพากษาฎีกาที่ 2607-2608/2527
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4146/2528
ตั้งแตจําเลยเริ่มดําเนินกิจการ ไดทําความตกลงกับลูกจางวา หากจําเลยจํา
เปนตองหยุดงาน จําเลยไมตองจายคาจาง แมตอมามีการยื่นขอเรียกรอง โจทก
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กับลูกจางและจําเลยไดตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางก็หาไดมีความประสงคจะ
เปลี่ยนแปลงสภาพการจาง กรณีไมตองจายคาจางในวันหยุดงานนั้นดวยไม ขอ
ตกลงดังกลาวมีผลผูกพันโจทก
โจทกไมมีสิทธิเรียกรองคาจางในวันที่จําเลย
ประกาศหยุดงานนั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4291 - 4295/2528
การเลิกจางจะเปนธรรมหรือไมเปนธรรมนั้นตองพิจารณาถึงสาเหตุแหง
การเลิกจางเปนประการสําคัญ แมการเลิกจางนั้นจะเปนเหตุใหผูถูกเลิกจางเดือด
รอน แตก็เปนความจําเปนทางดานนายจางที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได เพื่อใหกิจการ
ของนายจางยังคงดํารงอยูตอไปได โดยหวังวากิจการจะมีโอกาสกลับฟนคืนตัวได
ใหมอันจะเปนประโยชนแกนายจางเอง และเปนประโยชนแกลูกจางสวนใหญ
ยอมเปนสาเหตุที่จําเปนแกการเลิกจางแลว แมจําเลยมิไดยุบหนวยงานที่โจทก
ทํางานอยู ก็ไมอาจถือไดวาเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
จําเลยประสบภาวะขาดทุน ไมสามารถดําเนินกิจการไปไดโดยราบรื่นเปน
ปกติดังที่เคยเปนมา จําเปนตองลดคาใชจายดวยการเลิกจางพนักงาน เมื่อเลิกจาง
ก็ไดจายเงินบําเหน็จและคาชดเชยใหตามกฎหมายแลว ดังนี้ ถือไมไดวาการเลิก
จางของจําเลยเปนการกลั่นแกลง เปนการกระทําอันไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.แรง
งานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 และไมเปนการฝาฝนบันทึกผลการเจรจาขอ
เรียกรอง การที่จะแปลบันทึกดังกลาววามีผลใชบังคับโดยเด็ดขาด จําเลยจะเลิก
จางพนักงานไมไดไมวากรณีใดๆ เวนแตพนักงานกระทําความผิดหรือเหตุอื่นอัน
ตองดวยขอยกเวนนั้น เปนการแปลที่ฝาฝนตอสภาวะอันเปนไปโดยธรรมชาติ
เพราะผลจะเปนวา แมจําเลยประสบภาวะขาดทุนมีหนี้สินมากลนพนประมาณ
สักเทาใดจนไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได กิจการหยุดชะงักงันโดยสิ้นเชิง
จําเลยก็จะตองจางพนักงานและลูกจางในจํานวนเดิมอยูนั่นเอง ไมสามารถแกไข
วิกฤตการณของตนประการใดได ซึ่งยอมเปนไปไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4313/2528
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โจทกเขามาเปนลูกจางของจําเลยภายหลังที่เงื่อนไขในการจายเงินรางวัล
ซึ่งถือไดวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใชบังคับแลว เงื่อนไขดังกลาวจึงมี
ผลผูกพันโจทก เงื่อนไขในการจายเงินรางวัลจากการขายสินคาใหแกพนักงาน
กําหนดวา จะจายตอเมื่อยังคงเปนพนักงานขายอยูในวันที่จําเลยกําหนดจายเงิน
รางวัลให เมื่อในวันกําหนดการจายเงินรางวัล โจทกพนจากการเปนพนักงานขาย
ของจําเลยโดยลาออกไปแลว โจทกจึงหมดสิทธิไดรับเงินรางวัล
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4386/2528
ผูรองขอใหศาลอนุญาตใหลงโทษผูคัดคานซึ่งเปนกรรมการลูกจางอาง
เหตุวา ฝาฝนคําสั่งหามการชุมนุม การรวมตัว หรือเดินขบวนเพื่อกระทําการอัน
หนึ่งอันใดบริเวณที่ทําการของผูรอง ขอเท็จจริงไดความวา ผูคัดคานทั้งสามได
แจงแกพนักงานของผูรองที่เดินออกจากโรงงานหลังจากเลิกงานเกี่ยวกับการยาย
ที่ทําการสหภาพแรงงาน และการชําระคาธรรมเนียมการเปนสมาชิก การกระทํา
ดังกลาวไมเขากรณีตามคําสั่งหาม จะลงโทษผูคัดคานไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4498/2528
ผูรองมิไดวางระเบียบกําหนดวาการกระทําเชนไรเปนการประพฤติชั่ว
อยางรายแรง แตการพิจารณาวาการกระทําใดเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรง
หรือไม ยอมอาศัยจริยาและความรูสึกนึกคิดในศีลธรรมอันดีของวิญูชนเปน
ประมาณผูคัดคานกอดปล้ํากระทําอนาจารแกสตรีซึ่งมีสามีแลวในบริเวณที่ทํางาน
โดยเปดเผยและโดยเขามิไดยินยอม ถือไดวาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรง
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 นายจางจะ
เลิกจางลูกจางซึ่งเปนกรรมการลูกจางไดจะตองไดรับอนุญาตจากศาลแรงงานเสีย
กอน เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตใหเลิกจางแลวนายจางจึงจะเลิกจางได ดังนั้นเมื่อผู
รองไดรับอนุญาตจากศาลแรงงานกลางใหเลิกจางผูคัดคานไดแลวก็ตองมีคําสั่ง
เลิกจางอีกครั้งหนึ่ง การที่ผูรองจะจายหรือไมจายคาชดเชยนั้นเปนเรื่องที่เกิดขึ้น
หลังจากผูรองมีคําสั่งเลิกจางแลว ไมสมควรที่จะพึงมีคําสั่งไวลวงหนาโดยยังไม
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มีขอพิพาทเกิดขึ้น ศาลฎีกาชอบที่จะยกคําขอของผูรองในขอที่วาไมตองจายคา
ชดเชยแกผูคัดคาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4694/2528
โจทกเขาทํางานเปนลูกจางของจําเลยโดยทําหนาที่แบกไมและประกอบตู
ไดรับคาจางครั้งสุดทายวันละ 68 บาท ตอมาจําเลยจัดตั้งแผนกขัดเฟอรนิเจอร
แลวใหโจทกไปทํางานในแผนกดังกลาว โดยเปลี่ยนคาจางเหมาจายตอการขัด
เฟอรนิเจอรเสร็จเปนชุดโดยกําหนดจํานวนวันให ถาหากทํางาน(ขัด) เสร็จภาย
ในจํานวนวันที่กําหนดก็จะไดคาจางวันละ 70 บาท แตถาหากทําไมเสร็จภายใน
กําหนดก็จะไดคาจางเพียงวันละ 68 บาท เฉพาะจํานวนวันที่กําหนดใหเมื่อจําเลย
ใหโจทกไปทํางานดังกลาว ดังนี้ แมเดิมจําเลยจะใหโจทกทําหนาที่เปนพนักงาน
แบกไมและประกอบตู ตอมาไดใหโจทกไปทํางานแผนกขัดเฟอรนิเจอรก็ตาม
แตตามขอเท็จจริงก็ไมปรากฏวาจําเลยตกลงจางโจทกใหทําหนาที่เฉพาะเปน
พนักงานแบกไมและประกอบตูเทานั้น จําเลยยอมมีอํานาจที่จะใหโจทกไปทํางาน
ในแผนกใด ๆ อันเปนงานที่เกี่ยวกับการทําเฟอรนิเจอรก็ได การที่จําเลยสั่งให
โจทกไปทํางานในแผนกขัดเฟอรนิเจอร จึงถือไมไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงขอ
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง สวนคาจางซึ่งกําหนดใหในลักษณะเหมาจายเปนชุด
ตอจํานวนวันที่กําหนดใหนั้น ขอเท็จจริงก็ไมไดความวา งานแตละชุดที่จําเลย
กําหนดจํานวนวั น ให ทํานั้ น ไม ส ามารถจะทําให แ ล ว เสร็ จ ภายในจํานวนวั น ที่
กําหนดใหได การที่จําเลยกําหนดจายคาจางเปนชุดโดยคิดคาจางวันละ 70 บาท
ซึ่งสูงกวาอัตราคาจางเดิม ยอมเห็นไดวาเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวาเดิม เมื่อขอเท็จ
จริงไดความเพียงวาหลังจากที่จําเลยสั่งใหโจทกทํางานในแผนกขัดเฟอรนิเจอร
แลว โจทกไมยอมทําและออกจากงานไป จึงเปนกรณีที่โจทกออกจากงานไปเอง
ถือไมไดวาจําเลยเลิกจางโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4756/2528
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สหภาพแรงงานครูเอกชนโจทกบรรยายฟองวา มีขอพิพาทแรงงานเกิดขึ้น
ระหวางโจทกกับจําเลย ซึ่งตอมาคณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีคําวินิจฉัยชี้ขาด
ใหจําเลยปฏิบัติ แตจําเลยหาไดปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดนั้นไม โจทกจึงมีคําขอ
ใหจําเลยปฏิบัติเปน 2 ประการคือ ใหจําเลยปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาด และให
จําเลยจายคาจางคางจายแกครูผูมีสิทธิพรอมดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม ซึ่งในประการที่
สองนี้โจทกมิไดบรรยายฟองวาครูผูใดอยูประจําวันใดและชั่วโมงที่มีการเรียน
การสอน ครูผูนั้นมีชั่วโมงการเรียนการสอนเทาใด รวมคนละกี่ชั่วโมงเปนจํานวน
เงินคาจางคนละเทาใด จําเลยผิดนัดในการจายคาจางแกครูผูใดหรือไม นับแตเมื่อ
ใดอั น จะเป น เหตุ ใ ห มี ก ารคิ ด ดอกเบี้ ย และเงิ น เพิ่ ม ตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ 31 วรรคแรก และวรรคสอง ดังนี้ เปน
ฟองเคลือบคลุม
เฉพาะคําฟองและคําขอประการแรก ในฐานะที่โจทกเปนคูกรณี โจทก
ยอมมีอํานาจฟอง สวนคําฟองและคําขอประการที่สอง เมื่อโจทกฟองคดีเพื่อ
ประโยชนแกครู โจทกมีหนาที่ตองบรรยายฟองวา ครูตามคําฟองเปนสมาชิก
ของสหภาพแรงงานโจทกหรือไม เพราะถาครูผูนั้นไมเปนสมาชิก โจทกก็ยอม
ไมมีอํานาจหรือหนาที่ใดๆ ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 98 ที่จะ
สอดเขาไปดําเนินการกาวกายสิทธิของบุคคลภายนอกนั้นๆ เพื่อประโยชนแกเขา
ได เมื่อโจทกไมบรรยายดังกลาวแลว โจทกจึงไมมีอํานาจฟองเพื่อประโยชนแก
ครูผูที่ไมไดรับคาจางคางจายนั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4981 – 4982/2528
เดิมขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยที่ 1 ไมมีขอกําหนดวาลูกจางผู
ลาปวยจะตองยื่นใบลาตอนายจางเมื่อใด แตทางปฏิบัติมีการยื่นใบลาปวยกันได
หลังจากมาทํางานแลวภายใน 2-3 วัน โดยมิไดมีการโตแยงทักทวงหรือถือวามี
การปฏิบัติขัดตอขอบังคับ ตอมาไดมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางก็มิไดมีขอ
ตกลงเกี่ยวกับการลาปวยไวดวย แลวตอมาจําเลยไดมีคําสั่งกําหนดวาการลาปวย
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ใหพนักงานสงใบลาใหหัวหนาแผนกทันทีในวันแรกที่กลับเขาทํางาน แลวใหสง
ไปยังพนักงานรักษาเวลาทันที ก็เปนการกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลาปวย
สําหรับพนักงานของจําลยที่ 1 ใหรัดกุมเปนระเบียบเดียวกัน มิไดสั่งใหมีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจางหรือการทํางาน และมิไดขัดตอประโยชนอันใดของ
ลูกจางหรือการทํางานอันมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงแกไข หรือขัดแยงกับขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางเดิม ดังนั้น คําสั่งของจําเลยที่ 1 ดังกลาวจึงไมขัดกับขอ
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเดิม และมีผลใชบังคับได โจทกยื่นใบลาปวยลาชา
ไปเพียง 2 - 3 วัน ซึ่งแมเปนการผิดระเบียบหรือคําสั่งของจําเลยดังกลาว จําเลย
ก็มิไดมีคําตักเตือนเปนหนังสือมากอน คําตักเตือนครั้งกอนก็เปนเรื่องของการ
ขาดงาน มิใชเรื่องการยื่นใบลาปวยขัดตอคําสั่งของจําเลย คําตักเตือนของจําเลยที่
มีตอโจทกในเรื่องการขาดงานจะนํามาเปนเหตุใหจําเลยไมตองจายคาชดเชยใน
การเลิกจางโจทก
****************

