คําพิพากษาฎีกาป 2531

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 39/2531
ผูรองรองขอเลิกจางผูคัดคานทั้งสิบซึ่งเปนลูกจางและเปนกรรมการลูกจาง
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 52 ดังนั้น
เมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งแลว คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นยอมจะผูกพันคู
ความในกระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคําสั่งนับตั้งแตวันที่ไดมีคํา
พิพากษา หรือมีคําสั่งจนถึงวันที่คําพิพากษาหรือคําสั่งถูกเปลี่ยนแปลง แกไข กลับ
หรืองดเสียตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 145
ประกอบดวยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
2522 มาตรา 31 ขอเท็จจริงคดีนี้ไดความวา ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งเมื่อวันที่ 26
กันยายน 2529 อนุญาตใหผูรองเลิกจางผูคัดคาน ฉะนั้นนับตั้งแตบัดนั้นผูรอง
ยอมมีอํานาจที่จะมีคําสั่งเลิกจางผูคัดคานไดทันที การที่ผูคัดคานอุทธรณไมเปน
การตัดสิทธิผูรองที่จะปฏิบัติตามคําสั่งศาลแรงงานกลางในการดําเนินการสั่งเลิก
จางผูคัดคาน แมผูรองจะมีคําสั่งเลิกจางผูคัดคานกอนวันที่ศาลอานคําพิพากษา
ศาลฎีกาก็ตาม คําสั่งเลิกจางของผูรองยอมชอบดวยกฎหมาย ที่ศาลแรงงานกลาง
สั่งยกคํารองของผูรองศาลฎีกาเห็นพองดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 71/2531
ประกาศเรื่องเงินโบนัสของจําเลยมีวา พนักงานที่ถูกพักงานโดยไมไดรับ
เงินเดือน…ฯลฯใหไดรับเงินรางวัลประจําปตามสวนเฉลี่ยแหงระยะเวลาการ
ทํางานในปงบประมาณ เดิมโจทกไมไดรับเงินเดือนในระหวางถูกสั่งพักงาน ตอ
มาจําเลยไดยอมรับโจทกกลับเขาทํางานโดยจายเงินเดือนใหรอยละสิบหา เมื่อ
ศาลแรงงานกลางไดวินิจฉัยวาโจทกไมมีมลทินมัวหมอง โจทกมีสิทธิไดรับเงิน
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เดือนเต็มจํานวนในชวงถูกพักงาน ดังนี้ กรณีของโจทกจึงไมตองดวยหลักเกณฑ
ตามประกาศดังกลาว จะใหโจทกไดรับเงินโบนัสแตเพียงตามสวนเฉลี่ยแหงระยะ
เวลาการทํางานไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 147/2531
ตามระเบียบขอบังคับหมวดการใหออกและเลิกจาง ขอ 20 ของจําเลย
กําหนดวา “หากพนักงานคนใดปฏิบัติผิดกฎขอบังคับขอใดขอหนึ่ง บริษัทฯ
สงวนสิทธิที่จะพิจารณาโทษใหออกจากงานและยึดเงินประกัน” และตามระเบียบ
ดังกลาวไดกําหนดเรื่องการขอรับเงินประกันคืนไววา “พนักงานที่ไดรับการคัด
เลือกใหเขาปฏิบัติงานกับบริษัทฯ อยางนอย 6 เดือนขึ้นไปถึงจะมีสิทธิรับเงิน
ประกันคืนเมื่อลาออกจากงาน โดยตองยื่นใบลาลวงหนา 15 วัน” การที่โจทก
ผูเปนลูกจางลาออกโดยโจทกไดทํางานกับบริษัทจําเลยเกินกวา 6 เดือน และยื่น
ใบลาลวงหนา 15 วันแลว จึงตองดวยระเบียบการขอรับเงินประกันคืน แมจําเลย
จะฟงวาโจทกขาดงาน 3 วันติดตอกัน แตจําเลยก็มิไดใหโจทกออกจากงาน กรณี
จึงไมตองดวยขอ 20 แหงระเบียบขอบังคับหมวดการใหออกและการเลิกจางดัง
กลาว เมื่อฟงวา โจทกไมไดทําใหจําเลยเสียหายประการใด จําเลยจึงไมมีสิทธิยึด
เงินประกันของโจทกไว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 259/2531
ตามขอบังคับโรงพิมพตํารวจวาดวยกองทุนบําเหน็จ พ.ศ.2529 กําหนดวา
ในกรณีที่พนักงานออกจากงานโดยมีสิทธิไดรับคาชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
แลวไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จตามขอบังคับนี้ แตถาคาชดเชยที่มีสิทธิไดรับต่ํา
กวาเงินบําเหน็จที่จะไดรับตามขอบังคับนี้ก็จะใหจายเพิ่มเฉพาะสวนที่ยังขาดอยู
ซึ่งมีความหมายวา พนักงานของจําเลยคนใดที่มีสิทธิไดรับคาชดเชยตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน อยูแลว หากคาชดเชยนั้นมีจํานวน
ต่ํากวาเงินบําเหน็จ จําเลยก็จะจายคาชดเชยใหเต็มจํานวน กับยังจายเงินบําเหน็จ
ใหอีกตามจํานวนที่แตกตางกัน เฉพาะสวนที่มีจํานวนสูงกวาคาชดเชยนั้น เมื่อ
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โจทกมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จจากจําเลยเกินกวาจํานวนคาชดเชยที่โจทกมีสิทธิ
ไดรับตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ดังกลาว เงินที่โจทกไดรับจึงเปนคาชดเชย
เต็มจํานวนแลว โจทกคงมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จเฉพาะสวนที่ยังขาดอยูเทานั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 378/2531
เงินโบนัสเปนเงินที่นายจางตกลงจายใหแกลูกจางนอกเหนือไปจากที่นาย
จางตองจายตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน นายจาง
จะจายใหแกลูกจางหรือไม และถาจะจาย ดวยวิธีการและหลักเกณฑอยางใด ก็
แลวแตนายจางจะกําหนด นายจางเลิกจางลูกจางเพราะกระทําผิดวินัย นายจาง
ยอมมีอํานาจตามระเบียบที่จะใชดุลพินิจไมจายเงินโบนัสใหลูกจางได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 470/2531
โบนัสพิเศษเปนเงินที่นายจางตกลงจายใหแกลูกจางนอกเหนือไปจากที่
นายจางจะตองจายตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน
นายจางจะจายโบนัสพิเศษใหแกลูกจางหรือไม
และถาจะจายดวยวิธีการและ
หลักเกณฑอยางใดก็แลวแตนายจางจะกําหนด หรือตามสัญญาระหวางนายจางกับ
ลูกจาง หรือตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งจําเลยที่ 1 ผูเปนนายจางได
กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจายโบนัสพิเศษไว
ระเบียบวาดวยการจายเบี้ยกรรมการและโบนัสในองคการคาของคุรุสภา
พ.ศ. 2502 แกไขเพิ่มเติมแลว (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2526 ซึ่งใชบังคับอยู ขอ 7
กําหนดวา “องคการคาของคุรุสภาจะจัดสรรกําไรสุทธิรอยละ10 โดยหักรอยละ 1
สมทบกองทุนสวัสดิการเจาหนาที่องคการคาของคุรุสภา สวนที่เหลือรอยละ 9
จะจายเปนโบนัสเจาหนาที่องคการคาคุรุสภา” ขอ 8 กําหนดวา “โบนัสเจาหนาที่
ตามขอ 7 ใหคํานวณจายแกเจาหนาที่ที่มีสิทธิไดรับโบนัสทุกคนตามเกณฑเงิน
เดือน” ขอ 10 กําหนดวา “การจายเงินโบนัสสําหรับเจาหนาที่ผูมีความชอบพิเศษ
ตามขอ 4 ใหคณะกรรมการอํานวยการคุรุสภา เปนผูพิจารณาจายใหสําหรับผู
อํานวยการองคการของคุรุสภา สวนที่เหลือใหผูอํานวยการองคการคาของคุรุสภา
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เปนผูพิจารณาจายใหแกเจาหนาที่ชั้นรองลงมาตามแตจะเห็นสมควร โดยอนุมัติ
คณะกรรมการองคการคาของคุรุสภา…….” และขอ 4 กําหนดวา “ในกรณีที่องค
การคาของคุรุสภามีกําไร…….ถามีเงินเหลือเมื่อจายโบนัสกรรมการ……แลว ให
กัน 1 ใน 10 ของเงินที่เหลือไปสมทบเงินทุนสวัสดิการเจาหนาที่ขององคการคา
ของคุรุสภา และที่เหลืออีก 9 ใน 10 ใหเปนโบนัสสําหรับเจาหนาที่ผูมีความชอบ
เปนพิเศษ” ดังนี้ การจายโบนัสพิเศษสําหรับเจาหนาที่ผูมีความชอบพิเศษนั้น
จําเลยที่ 2 ซึ่งเปนผูอํานวยการองคการคาของคุรุสภาเปนผูพิจารณาจายใหตามแต
จะเห็นสมควรซึ่งเปนอํานาจของจําเลยที่ 2 โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
องคการคาของคุรุสภา และในการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปการทํางาน
พ.ศ. 2527 – 2528 ของผูบังคับบัญชาเบื้องตนของโจทกไดประเมินเกี่ยวกับความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบในทรัพยสินขององคการคาของคุรุ
สภา และการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยของโจทกอยูในเกณฑต่ํากวาเกณฑปาน
กลาง ดังนั้น การที่จําเลยที่ 2 เห็นวาโจทกไมควรไดรับโบนัสพิเศษ โดยไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการองคการคาของคุรุสภา โดยชอบดวยระเบียบวาดวยการ
จายเบี้ยกรรมการและโบนัสในองคการคาของคุรุสภา ดังกลาวขางตนแลวเชนนี้
จึงหาใชจําเลยที่ 2 กระทําตามอําเภอใจโดยไมไดกระทําตามกรอบขอบังคับที่วาง
ไวดังที่โจทกอุทธรณไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 571/2531
ตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ลําดับขั้นตอนที่จะนําไปสูการนัด
หยุดงานไดโดยชอบตามมาตรา 22 วรรคทาย จะตองเริ่มจากการที่นายจางลูกจาง
แจงขอเรียกรองตออีกฝายหนึ่ง เพื่อใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จาง หรือแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเสียกอน แตการแจงขอ
เรียกรองดังกลาวนายจาง ลูกจางหาจําตองกระทําดวยตนเองเสมอไปไม อาจจะ
ใหสมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงาน ดําเนินการแทนนายจางหรือลูกจางซึ่งเปน
สมาชิกได ในกรณีที่สมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานดําเนินการแทนนายจาง
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หรือลูกจางก็มิจําตองแจงขอเรียกรองดวยตนเองอีกชั้นหนึ่ง จะเห็นไดจากความ
ในมาตรา 15 วรรคสอง ในกรณีที่สมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานดําเนินการ
แทนนายจางหรือลูกจางที่เปนสมาชิก สมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานยอมมี
อํานาจดําเนินการตามขั้นตอนแทนนายจาง หรือลูกจาง ผูเปนสมาชิกตอไปตาม
มาตรา 21 , 22 และมาตรา 34 วรรคทาย หลังจากนั้นนายจางผูเปนสมาชิกของ
สมาคมนายจางหรือลูกจางผูเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานก็สามารถปดงาน
หรือนัดหยุดงานไดโดยชอบ
การนัดหยุดงานไมจําเปนตองเขามาสมทบหยุดงานพรอมกันเฉพาะในวัน
เริ่มแรก ดังจะเห็นไดจากมาตรา 99 (2) ความในมาตรา 99 นี้เปนการสอดคลอง
กับการนัดหยุดงานที่ดําเนินการกันโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งอนุญาตใหมีการชักชวน
สนับสนุนลูกจางซึ่งเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน แตยังมิไดรวมหยุดงานใน
ตอนแรกใหเขารวมในการนัดหยุดงานเพิ่มขึ้นเพื่อเปนกําลังในการตอรองกับนาย
จาง การชักชวนดังกลาวหากไดกระทําโดยสันติมิไดใชกําลัง หรือขมขู หรือทํา
รายลูกจางหรือคนในครอบครัวของลูกจางหรือทําใหทรัพยสินของลูกจางเสียหาย
หรือขูเข็ญวาจะกระทําการดังกลาว เพื่อใหลูกจางเขารวมในการนัดหยุดงาน หรือ
คอยขัดขวางมิใหลูกจางที่ไมยอมรวมนัดหยุดงานเขาทํางาน อันเปนการกระทํา
ความผิดทางอาญาแลว สามารถกระทําไดโดยชอบ ดวยวิธีการเชนนี้ยอมจะมี
ลูกจางซึ่งมิไดรวมหยุดงานในตอนเริ่มแรกเขามารวมหยุดงานเพิ่มขึ้นเปนระยะๆ
ซึ่งถือวาเปนการกระทําโดยชอบตามหลักกฎหมายดังอางถึงมาแลว ถือไดวา การ
ที่สมาชิกสหภาพแรงงานออกมารวมนัดหยุดงานภายหลังจากที่สหภาพแรงงาน
ไดนัดหยุดงานไปแลวเปนการนัดหยุดงานโดยชอบตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 5
กรณีดังกลาวนั้นการที่นายจางเลิกจางลูกจางซึ่งสมทบนัดหยุดงานในภาย
หลังโดยอางเหตุวาลูกจางละทิ้งหนาที่การงาน จึงเปนการกระทําอันไมเปนธรรม
ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 618 – 622/2531
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งเกิดจากขอเรียกรองและสหภาพแรงงาน
ไดทําไวกับจําเลยโดยชอบดวยกฎหมาย มิใชเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ซึ่งจําเลยกําหนดขึ้นเอง จึงมีผลผูกพันโจทกตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 19 ความในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ซึ่งกําหนดไวตอน
หนึ่งวา จํานวนเงินผลประโยชนเมื่อออกจากงานทั้งหมดที่พนักงานไดรับตามขอ
นี้ ใหถือวาสวนหนึ่งเปนการจายคาชดเชยการเลิกจางตามขอกําหนดแหงกฎหมาย
แรงงานนั้น มีความหมายวาจําเลยไดจายคาชดเชยโดยเกลื่อนกลืนอยูในเงินผล
ประโยชนแลวกลาวคือ เงินผลประโยชนที่คํานวณไดตามขอ ตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง ตองคํานวณหักดวยจํานวนเงินเทากับคาชดเชยตามกฎหมายออกเสียกอน
เหลือเทาใด จึงจายใหแกลูกจางซึ่งเปนพนักงานประจําของจําเลย ฉะนั้นเมื่อ
ปรากฏวาเงินผลประโยชนที่โจทกไดรับจากจําเลยตามจํานวนดังกลาวมีคาชดเชย
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน รวมอยูครบถวนแลว
โจทกจึงไมมีสิทธิเรียกรองคาชดเชยจากจําเลยอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 651/2531
ศาลพิพากษาใหจําเลยจายเงินบําเหน็จและคาชดเชยแกโจทก แมโจทกจะ
มีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาก็ตาม แตเมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางกําหนดใหจําเลยรับภาระตองออกภาษีเงินไดนั้นใหแกโจทกแลว จําเลย
จะหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาออกจากเงินไดของโจทกไมได จําเลยตองจายเงิน
คาชดเชยและเงินบําเหน็จใหแกโจทกตามคําพิพากษาเต็มจํานวนโดยไมหักเงิน
ภาษีเงินได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 671/2531
นายจางจะจายเงินโบนัสใหลูกจางหรือไม จายมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
ความพึงพอใจของนายจาง และปกติจะจายใหตอเมื่อสิ้นรอบปในทางบัญชี หาก
นายจางมีผลกําไรจากการประกอบกิจการจึงจะพิจารณาจายโบนัสใหลูกจาง เมื่อ
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โจทกถูกเลิกจางกอนสิ้นรอบปโดยที่ยังไมทราบวา การประกอบกิจการของจําเลย
จะมีผลกําไรหรือไม โจทกจึงไมมีสิทธิเรียกรองเงินโบนัสจากจําเลย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 794/2531
การกําหนดคาเสียหายใหจําเลยชดใชใหแกโจทกนั้น ศาลแรงงานกลางได
ถือเอาอัตราคาจางขั้นต่ําตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา
(ฉบับที่ 15) ซึ่งใชบังคับอยูในขณะที่จําเลยเลิกจางโจทกมาเปนฐานคํานวณเปนคา
เสียหายโดยมิไดคํานึงวาขณะเลิกจางนั้นโจทกไดรับคาจางมากหรือนอยกวาอัตรา
คาจางขั้นต่ําหรือไมเพียงใด ทั้งกรณีเปนเรื่องของคาเสียหาย หาใชมีการกําหนด
ใหจําเลยจายคา จ า งใหแก โจทกอัน พึง ตองอยูในบังคับของประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 16) ดังขออุทธรณของโจทกไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1071/2531
จําเลยยื่นคํารองขออนุญาตเลิกจางโจทกซึ่งเปนกรรมการลูกจางโดยใหมี
ผลตั้งแตวันยื่นคํารองคือวันที่ 20 มกราคม 2530 กอนโจทกยื่นคําคัดคาน จําเลย
ยื่นคํารองขอคุมครองชั่วคราวกอนมีคําพิพากษาเปนกรณีฉุกเฉินโดยขอใหมีคําสั่ง
หามโจทกเขาไปในบริเวณโรงงานของจําเลย และระหวางการพิจารณาจําเลยยัง
ตองจายคาจางใหแกโจทก หากศาลแรงงานกลางมีคําสั่งอนุญาตใหจําเลยเลิกจาง
โจทกนับแตวันที่ยื่นคํารอง จําเลยก็ตองไปเรียกรองเอาคาจางคืนจากโจทกซึ่งเปน
การยากที่จะเรียกคืนได จําเลยจึงขอวางเงินคาจางดังกลาวตอศาล เมื่อคดีถึงที่สุด
หากศาลแรงงานกลางอนุญาตใหเลิกจางไดจําเลยก็จะขอรับเงินที่วางนั้นคืน เมื่อ
ศาลแรงงานกลางไตสวนพยานหลักฐานของจําเลยแลว ไดมีคําสั่งอนุญาตตามขอ
โดยมีรายละเอียดเฉพาะคาจางของโจทกวา อนุญาตใหจําเลยนําเงินคาจางของ
โจทกมาวางศาลได เมื่อคดีถึงที่สุดโดยศาลแรงงานกลางมีคําสั่งอนุญาตใหเลิกจาง
ไดก็ใหจําเลยมารับคืนไป แตถาไมอนุญาตใหเลิกจางก็ใหโจทกมารับไปได พฤติ
การณตามที่ไดความนี้ จึงมีความหมายวาจําเลยประสงคเลิกจางโจทกตั้งแตวันที่
20 มกราคม 2530 ซึ่งเปนวันยื่นคํารองขอเลิกจาง และจําเลยไดมีคําสั่งพักงาน
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โจทกไวแลว ทั้งคําสั่งของศาลแรงงานกลางที่อนุญาตใหมีการคุมครองชั่วคราว
กอนมีคําพิพากษาก็เขาใจคําขอของจําเลยดีอยูแลว การที่ตอมาโจทกจําเลยไดทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความโดยจําเลยยินยอมจายเงินชวยเหลือใหแกโจทก
แตละคนเปนเงินจํานวนหนึ่งโดยใหโจทกไปขอรับจากศาลแรงงานกลางตามที่
จําเลยไดวางไวตามคําสั่งดังกลาว สวนที่เหลือใหจําเลยรับคืนไปและโจทกไมติด
ใจในเรื่องเลิกจางวาไมเปนธรรมไมติดใจเรียกคาเสียหาย คาชดเชยเกี่ยวกับการ
เลิกจางนี้ แลวศาลแรงงานกลางมีคําสั่งใหจําเลยเลิกจางโจทกไดตามที่ตกลงกัน
โดยไมมีขอตกลงใหเปนที่แจงชัดวาจะใหจําเลยเลิกจางกันไดเมื่อใด เชนนี้ คําสั่ง
อนุญาตใหจําเลยเลิกจางโจทกจึงยอมเปนไปตามคําขอของจําเลยคือจําเลยมีสิทธิ
เลิกจางโจทกไดตั้งแตวันที่ 20 มกราคม 2530 ซึ่งเปนวันที่จําเลยยื่นคํารองขอเลิก
จางโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1074 – 1079/2531
ขอบังคับองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย ฉบับที่ 32 วาดวยกอง
ทุนบําเหน็จ พ.ศ. 2525 เปนขอบังคับเกี่ยวกับการสงเคราะหเพื่อสวัสดิการของ
พนักงานหรือลูกจางและครอบครัว เมื่อพนักงานหรือลูกจางตองออกจากงาน
ขอบังคับดังกลาวเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 5
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1158/2531
จําเลยมีระเบียบการจายเงินโบนัสแกลูกจางที่มีความดีความชอบปฏิบัติ
หนาที่ดวยความขยันหมั่นเพียรเปนประโยชนแกจําเลย ไมเปนผูไดรับการลงโทษ
จากจําเลยไมวาสถานใดสถานหนึ่ง
เมื่อโจทกปฏิบัติหนาที่โดยฝาฝนระเบียบ
ขอบังคับและประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนเหตุใหทรัพยสินของจําเลยสูญหาย
โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับโบนัสตามระเบียบ และการที่โจทกปฏิบัติหนาที่โดยฝา
ฝนระเบียบดังกลาวในระหวางวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ 2529 แตจําเลยเพิ่งออก
คําสั่งลงโทษไลโจทกออกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2530 เพราะตองใชเวลาสอบ
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สวนความจริง ก็ถือไดวาโจทกทําผิดระเบียบขอบังคับของจําเลยระหวางวันที่ 21
ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2529 โจทกจึงเปนผูไดรับโทษจากจําเลยตามระเบียบการ
จายโบนัสดังกลาวแลวตั้งแตวันที่โจทกกระทําผิด นับแตนั้นมาจําเลยยอมไมตอง
จายโบนัสใหโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1159/2531
กรณีที่นายจางขอเลิกจางกรรมการลูกจางโดยกลาวหาวา กระทําผิดนั้น
การเลิกจางจําตองอยูภายใตบังคับระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนาย
จางซึ่งเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เมื่อความผิดฐานแจงอาการปวยดวย
ความเท็จตามระเบียบเกี่ยวกับการทํางานของผูรองกําหนดใหผูรองมีสิทธิเลิกจาง
ลูกจางไดก็ตอเมื่อไดลงโทษดวยการตักเตือนเปนหนังสือกอนแลว ดังนั้น เมื่อไม
ปรากฏวาผูรองเคยลงโทษผูคัดคานซึ่งเปนลูกจางดวยการเตือนเปนหนังสือมา
กอน แมผูรองจะขอเลิกจางโดยยินยอมจายคาชดเชยและสินจางแทนการบอก
กลาวลวงหนาก็ไมทําใหผูรองมีสิทธิเลิกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1311/2531
ขอบังคับวาดวยเงินโบนัสกําหนดไววา “ จ) เงินโบนัส 1. ภายใตผลของ
การดําเนินกิจการของ “บริษัท” ในแตละป “บริษัท” มีนโยบายที่จะพิจารณาจาย
เงินจํานวนหนึ่งใหแกพนักงานที่ทํางานครบ 1 ป เปนโบนัสสิ้นป โดยมีจํานวน
เทากับคาจางหนึ่งเดือนเปนอยางนอย 2. พนักงานที่ทํางานยังไมครบ 1 ป นับแต
วันเริ่มทํางานกับ “บริษัท” และยังทํางานจนถึงวันจายโบนัสตอนสิ้นป จึงจะได
รับเงินโบนัสตามสวน 3. พนักงานที่ลางานโดยไมรับคาจางเกินกวา 30 วัน รวม
ทั้งวันหยุดจะไดรับเงินโบนัสตามสวน 4. พนักงานที่ยังทํางานอยูกับ “บริษัท”
จนถึงวันจายโบนัสตอนสิ้นป จึงจะมีสิทธิไดรับโบนัสของปนั้นๆ” ดังนี้ ที่ศาล
แรงงานกลางวินิจฉัยวา กรณีของโจทกถูกเลิกจางวันที่ 10 สิงหาคม 2530 กอน
ครบ 1 ปการทํางาน แตโจทกมิไดกระทําผิดจึงควรอนุโลมไดรับเงินโบนัสการ
ทํางานประจําป 2530 ตามสวน เปนการวินิจฉัยตามขอบังคับ จ) ขอ 2 ซึ่งหา
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ตรงตอกรณีไม ตามขอ จ) 2. นั้น หมายความวา พนักงานผูแรกเริ่มทํางานทํา
ตลอดมาจนถึงวันจายโบนัสตอนสิ้นป แมพนักงานผูนั้นทํางานไมครบ 1 ป ก็
ยอมมีสิทธิไดรับเงินโบนัสเชนกัน แตจะไดรับตามสวนแหงระยะเวลาการทํางาน
และจะไดรับตอเมื่อทํางานจนถึงวันจายเงินโบนัสอันเปนวันสิ้นป หากพนักงาน
ผูนั้นออกจากงานเสียกอนเวลา ยอมไมมีสิทธิไดรับเงินโบนัสตามขอบังคับขอ 5
จ) สิทธิที่จะไดรับเงินโบนัสมีหลักเกณฑสําคัญอยูประการหนึ่งวา พนักงานจะ
ตองทํางานอยูกับจําเลยจนถึงวันถึงกําหนดจายโบนัส หากออกจากงานเสียกอน
ยอมหมดสิทธิ ดังจะเห็นไดจากขอ จ) 2. และ 4. เมื่อโจทกออกจากงานวันที่ 30
สิงหาคม 2530 กอนถึงวันจายโบนัสตอนสิ้นป โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับเงิน
โบนัส คําวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางไมตองดวยความเห็นของศาลฎีกา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1338/2531
การพิจารณาคํารองการกระทําอันไมเปนธรรมของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 41, 121, 124 ตองปรับ
ดวยมาตรา 43 มิใชมาตรา 28 ซึ่งเปนการพิจารณาขอพิพาทแรงงานของผูชี้ขาด
ขอพิพาทแรงงาน
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 43 เปนบทบัญญัติใหอํานาจแก
เจาหนาที่ฝายบริหารสําหรับการปฏิบัติการตามหนาที่เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง
สําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 41 แตมาตราทั้งสองก็หาไดบัญญัติวา ขอเท็จ
จริงที่ไดมาตามมาตรา 43 ถือเปนยุติไม และเมื่อผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหานําคดี
ไปสู ศ าลตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลแรงงานและวิ ธี พิ จ ารณาคดี แ รงงาน
พ.ศ.2522 มาตรา 8 วรรคทาย แลว คูความยอมนําสืบขอเท็จจริงไดทุกอยางทุก
ประการเพื่อใหไดขอเท็จจริงที่สมบูรณและใหไดความแจงชัดในขอเท็จจริงแหง
คดีตามความตองการของพ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ.2522 มาตรา 44, 45
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การสืบพยานในคดีแรงงานมีขอแตกตางจากคดีแพงสามัญ โดย พ.ร.บ.จัด
ตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 45 วรรค 2 ใหศาล
แรงงานเปนผูซักถามพยาน ตัวความ หรือทนายความ จะซักถามพยานไดตอเมื่อ
ไดรับอนุญาตจากศาลแรงงาน การที่โจทกนําสืบขอเท็จจริงทั้งหลายในคดีไดยอม
ถือไดวาศาลแรงงานกลางอนุญาตแลว แมวาโจทกจะมิไดนําสืบขอเท็จจริงตอ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ โจทกก็นําสืบขอเท็จจริงในชั้นพิจารณาตอศาลได
และจําเลยมีหนาที่นําสืบหักลาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1389/2531
บริษัทจําเลยและสหภาพแรงงานฯ ซึ่งโจทกเปนสมาชิกอยูดวยไดแจงขอ
เรียกรองเพื่อขอแกไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจางตอกัน แมพนักงานประนอมขอ
พิพาทแรงงานไดไกลเกลี่ยแลวก็ไมสามารถตกลงกันได จําเลยไดเสนอขอตกลง
ไปยังลูกจางโดยตรง ลูกจางจํานวน 623 คนเห็นดวยจึงทําสัญญาตามขอเสนอ
ของจําเลย สวนโจทกกับลูกจางอีกประมาณ 90 คนไมเห็นดวยจึงไมยอมทํา
สัญญาตามขอเสนอดังกลาว จําเลยจึงมีคําสั่งปดงานโดยไมใหโจทกกับพวกซึ่ง
ไมยอมทําสัญญาตามขอเสนอของจําเลยเขาทํางานตามปกติ สวนลูกจางซึ่งยอม
ทําสัญญาตามขอเสนอของจําเลยนั้น จําเลยไดใหเขาทํางานตามปกติ ดังนี้ ตาม
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 22 วรรคสาม ไดบัญญัติใหสิทธิแก
นายจางที่จะปดงานหรือลูกจางที่จะนัดหยุดงาน ในกรณีที่ขอพิพาทแรงงานที่
ตกลงกันไมได เมื่อขอเรียกรองของสหภาพแรงงานซึ่งโจทกกับพวกเปนสมาชิก
และเกี่ยวของกับการเรียกรองเปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได จําเลยซึ่งเปน
นายจางยอมมีสิทธิปดงาน การที่จําเลยปดงาน(บางสวน) จึงเปนการชอบดวย
กฎหมาย และจากการที่จําเลยปดงาน(บางสวน) ดังกลาว เปนเหตุใหโจทกกับ
พวกมิไดทํางานใหจําเลยตามสัญญาจางแรงงาน จําเลยจึงไมมีหนาที่ตองจายคา
จางและคาเสียหายใดๆ ใหแกโจทก
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การปดงานตามความหมายของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518
มาตรา 5 มิไดบังคับวานายจางตองหยุดหรือปดกิจการทั้งหมดและจะใหลูกจาง
อื่นทํางานตอไปไมได ฉะนั้น จําเลยยอมมีสิทธิที่จะดําเนินกิจการไปตามปกติหรือ
มีสิทธิใหพนักงานอื่นเขาทํางานตอไปได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1432/2531
โจทกฟองวาจําเลยเลิกจางโจทกในระหวางการเจรจาขอเรียกรองเกี่ยวกับ
สภาพการจางซึ่งสหภาพแรงงานฯที่โจทกเปนสมาชิกไดแจงขอเรียกรองตอจําเลย
โดยที่โจทกมิไดกระทําความผิด อันเปนการอางวาการที่จําเลยเลิกจางโจทกเปน
การกระทําอันไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 121 นั้น
เมื่อไมปรากฏวาโจทกไดดําเนินการยื่นคํารองกลาวหาจําเลยตอคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธตามพระราชบัญญัติแรงงานพ.ศ.2518 มาตรา 124 โจทกจึงไมมี
อํานาจฟองจําเลยเกี่ยวกับการกระทําอันไมเปนธรรมดังกลาว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1849/2531
การเลิ ก จ า งกรรมการลู ก จ า งตามพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั ม พั น ธ
พ.ศ.2518 มาตรา 52 นายจางจะตองมีเหตุจําเปนหรือเหตุอันสมควรที่จะเลิกจาง
โดยเหตุนั้นอาจเกิดจากกรรมการลูกจาง หรือเปนเหตุจากฝายนายจาง หรือบุคคล
ภายนอกก็ได ผูรองซึ่งเปนนายจางเปนรัฐวิสาหกิจ การดําเนินกิจการตองปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติใหผูรองปลูกสรางโรงแรมขึ้นใหม
ในที่ดินที่เปนที่ตั้งโรงแรมเดิม การที่ผูรองหยุดดําเนินกิจการโรงแรมเพื่อรื้อถอน
และปลูกสรางโรงแรมใหม จึงเปนการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี และจาก
การที่ผูรองจําเปนตองหยุดดําเนินกิจการโรงแรมดังกลาว มีผลทําใหงานซึ่งผูคัด
คานทําประจําในโรงแรมตองสิ้นสุดลงโดยปริยาย ผูรองจึงไมมีงานใดๆ ในโรง
แรมซึ่งจะใหผูคัดคานทําตอไป ผูรองจึงมีเหตุจําเปนหรือเหตุอันสมควรที่จะเลิก
จางผูคัดคานได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1877/2531
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พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 ลําดับขั้นตอนที่จะนําไปสูการ
นัดหยุดงานไดโดยชอบตามมาตรา 22 วรรคทาย จะตองเริ่มจากการที่นายจาง
ลูกจางแจงขอเรียกรองตออีกฝายหนึ่ง เพื่อใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางเสียกอน แตการแจงขอเรียกรองดังกลาวนายจาง ลูกจาง หาจําตองกระทํา
ดวยตนเองเสมอไปไม อาจจะใหสมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานดําเนินการ
แทนนายจางหรือลูกจางซึ่งเปนสมาชิกได ในกรณีที่สมาคมนายจางหรือสหภาพ
แรงงานดําเนินการแทนนายจาง หรือลูกจางก็มิจําตองแจงขอเรียกรองดวยตนเอง
อีกชั้นหนึ่ง จะเห็นไดจากความในมาตรา 15 วรรคสอง ในกรณีที่สมาคมนาย
จาง หรือสหภาพแรงงานดําเนินการแทนนายจาง หรือลูกจาง ที่เปนสมาชิก
สมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานยอมมีอํานาจดําเนินการตามขั้นตอนแทนนาย
จางหรือลูกจางผูเปนสมาชิกตอไปตามมาตรา 21, 22 และมาตรา 34 วรรคทาย
หลังจากนั้นนายจางผูเปนสมาชิกของสมาคมนายจาง
หรือลูกจางผูเปน
สมาชิกสหภาพแรงงาน ก็สามารถปดงานหรือนัดหยุดงานไดโดยชอบ
การที่สหภาพแรงงานที่โจทกเปนสมาชิกอยูไดแจงการนัดหยุดงานตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 34 วรรคทาย ถือวาเปนการ
แจงการนัดหยุดงานแทนสมาชิกดวย โจทกจึงไมตองแจงการนัดหยุดงานอีก
การนัดหยุดงานนั้นก็หาจําเปนจะตองเขาสมทบหยุดงานพรอมกันเฉพาะ
ในวันเริ่มแรกไม ดังจะเห็นไดจากมาตรา 99 ความในมาตรา 99 นี้ เปนการสอด
คลองกับการนัดหยุดงานที่ดําเนินการกันโดยทั่วๆ ไป ซึ่งอนุญาตใหมีการชักชวน
สนับสนุนลูกจางซึ่งเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน แตยังมิไดรวมหยุดงานในตอน
แรกใหเขารวมในการนัดหยุดงานเพิ่มขึ้นเพื่อเปนกําลังในการตอรองกับนายจาง
การชักชวนดังกลาวหากไดกระทําโดยสันติมิไดใชกําลังก็สามารถกระทําไดโดย
ชอบ ดวยวิธีการเชนนี้ยอ มจะมีลูกจางซึ่งมิไดรวมหยุดงานในตอนเริ่มแรกเขามา
รวมหยุดงานเพิ่มขึ้น ซึ่งถือวาเปนการกระทําโดยชอบตามหลักกฎหมายดังกลาว
ฉะนั้นการที่สมาชิกสหภาพแรงงานออกมารวมนัดหยุดงานภายหลังจากที่สหภาพ
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ไดนัดหยุดงานไปแลวจึงเปนการนัดหยุดงานโดยชอบตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 5 การกระทําของโจทกทั้งสิบจึงมิใชเปนการละทิ้งหนาที่
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1887/2531
การที่จําเลยที่ 1 ยื่นคํารองตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธวา โจทก
กระทําการอันไมเปนธรรมเลิกจางจําเลยที่ 1 ขอใหจายคาเสียหาย โดยอาศัยสิทธิ
ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 123 และตอมาจําเลยไดยื่นฟอง
โจทกตอศาลแรงงานกลางกลาวหาวาโจทกเลิกจางจําเลยที่ 1 โดยไมเปนธรรม
เรียกคาเสียหาย โดยอาศัยสิทธิตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 นั้น มีมูลฐานมาจากการที่โจทกเลิกจางจําเลยที่ 1
ในคราวเดียวกันนั้นเอง เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาคดีที่จําเลยที่ 1 ฟองโจทกตอ
ศาลแรงงานกลางนั้น โจทกและจําเลยที่ 1 ไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความ
กันโดยโจทกยอมจายเงินแกจําเลยที่ 1 จํานวนหนึ่ง และจําเลยที่ 1 ไมติดใจเรียก
รองจากโจทกอีก ศาลพิพากษาตามยอม ดังนี้ ถือไดวาจําเลยที่ 1 ไดรับการชดใช
คาเสียหายจากการเลิกจางของโจทกในครั้งนี้แลว จึงไมสมควรใหโจทกตองใช
คาเสียหายตามคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธอีก เพราะจะเปนการเรียก
คาเสียหายซ้ําซอนโดยอาศัยเหตุจากการเลิกจางของโจทกในคราวเดียวกัน ซึ่งจะ
ทําใหเกิดความไมเปนธรรม อันมิใชวัตถุประสงคของกฎหมายคุมครองแรงงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1889/2531
เดิมขอบังคับโรงงานน้ําตาล วาดวยกองทุนบําเหน็จ พ.ศ.2527 ขอ 3(5)
ระบุวา “คาจาง” หมายความวา คาจางที่โรงงานน้ําตาลจายใหแกพนักงานและคน
งานประจํา เพื่อตอบแทนการทํางานของพนักงานและคนงาน และรวมถึงเงินเพิ่ม
พิเศษในการสูรบดวย แตไมรวมถึงเงินตอบแทนในลักษณะคาลวงเวลา โบนัส
เบี้ยเลี้ยง หรือประโยชนอยางอื่น เมื่อคาครองชีพเปนเงินที่จําเลยไดจายใหโจทก
เปนประจํารายเดือน โดยมีจํานวนแนนอน เพื่อเปนการตอบแทนการทํางานของ
พนักงานและคนงานประจํา จึงตองถือวาคาครองชีพเปนคาจางตามความในขอ
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บังคับโรงงานน้ําตาล วาดวยกองทุนบําเหน็จฯ และตองนํามาเปนฐานในการ
คํานวณเงินบําเหน็จดวยตามขอบังคับของจําเลยดังกลาว ตอมาจําเลยไดออกขอ
บังคับโรงงานน้ําตาล วาดวยกองทุนบําเหน็จ พ.ศ.2527 ซึ่งตามขอบังคับฉบับ
ใหมนี้ ขอ 4 (4) ระบุวา “คาจาง” หมายความวา เงินเดือน คาแรงและเงินเพิ่ม
พิเศษในการสูรบเทานั้น ไมรวมถึงเงินตอบแทนในลักษณะคาลวงเวลา โบนัส
เบี้ยเลี้ยง คาครองชีพ หรือประโยชนที่เรียกเปนอยางอื่น จากขอบังคับของจําเลย
ฉบับใหมนี้ที่ระบุยกเวนมิใหถือวา คาครองชีพเปนคาจางดวยนั้น เปนผลใหไม
อาจนําคาครองชีพมารวมกับคาจางเพื่อเปนฐานในการคํานวณเงินบําเหน็จใหแก
โจทกได ทําใหโจทกเสียสิทธิโดยไดรับเงินบําเหน็จลดนอยลง การที่จําเลยแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับวาดวยกองทุนบําเหน็จ พ.ศ.2527 ดังกลาว ซึ่งเปนขอตกลงเกี่ยว
กับสภาพการจางโดยไมปรากฏขอเท็จจริงวา จําเลยไดปฏิบัติตามขั้นตอนของ
กฎหมายและขอบังคับใหมก็ไมเปนคุณแกลูกจาง จึงขัดตอพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ
พ.ศ.2518 มาตรา 20 ขอบังคับของจําเลยในสวนนี้จึงไมมีผลผูกพันโจทก ทั้ง
การที่โจทกไดรับเงินบําเหน็จไปจากจําเลยแลวโดยมิไดโตแยงหรือสงวนสิทธิวา
จะขอคํานวณคาครองชีพเปนเงินบําเหน็จดวย จะถือวาโจทกตกลงยินยอมและ
สงวนสิทธิที่จะเรียกเงินบําเหน็จในสวนที่ขาดตามฟองหาไดไม ศาลแรงงานกลาง
พิพากษาวา จําเลยจายบําเหน็จใหโจทกโดยมิไดนําคาครองชีพมารวมเงินเดือน
เพื่อเปนฐานคํานวณบําเหน็จเปนการไมถูกตองนั้น ศาลฎีกาเห็นพองดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1906/2531
การพิจารณาความดีความชอบใหแกพนักงานหรือลูกจางนั้นเปนอํานาจ
โดยเฉพาะของจําเลยผูเปนนายจางเพื่อประโยชนในการบริหารงานใหมีประสิทธิ
ภาพ ตามระเบียบขอบังคับของจําเลยการเลื่อนขั้นเงินเดือนมิใชสิทธิอันเด็ดขาด
ที่โจทกผูเปนลูกจางจะไดรับเสมอไป กรณียอมตองอยูในดุลพินิจของผูบังคับ
บัญชาที่จะพิจารณาวา ควรจะเลื่อนขั้นเงินเดือนใหหรือไมดวย ดังนั้น การที่จําเลย
ผูเปนนายจางพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปตามหลักเกณฑ
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ใหมตามผลงานใหแกโจทก จึงชอบแลวหาใชเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง
อันจะเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2021/2531
เมื่อพยานหลักฐานของผูรองที่นําสืบเพียงพอแกการวินิจฉัยชี้ขาดคดีแลว
การที่ผูรองขอสืบพยานบุคคลซึ่งเห็นเหตุการณ จึงไมทําใหขอเท็จจริงมีผลเปลี่ยน
แปลงและไมเปนประโยชนแกคดี
ขอบังคับของผูรองนั้นศาลพิจารณาไดเองโดยไมตองสืบพยาน ขอบังคับ
ของผูรองที่วา “หามกอการวิวาทหรือชกตอยในบริเวณโรงงานหรือบริษัท” นั้น
หมายเฉพาะผูที่กระทําผิดในฐานเปนผูกอใหเกิดการวิวาทชกตอยกัน และลูกจาง
ที่ถูกทําราย ไมมีเหตุตามกฎหมายที่จะใชสิทธิตอบโตปองกันการกระทําผิดของ
ผูกอเรื่องไดเทานั้น หาไดหมายความรวมถึงกรณีที่เปนการปองกันโดยชอบดวย
กฎหมายหรือดวยความจําเปนที่กฎหมายยกเวนโทษใหไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2115/2531
การใชสิทธิเรียกรองนั้นโจทกชอบที่จะใชสิทธิไดภายในระยะเวลาอัน
กฎหมายกําหนดไว สิทธิเรียกรองเงินบําเหน็จนี้ไมมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยาง
อื่น โจทกจึงมีสิทธิเรียกรองไดภายใน 10 ปตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 164 จําเลยจะกําหนดระยะเวลาใชสิทธิเรียกรองเงินบําเหน็จให
นอยกวา 10 ป หาไดไม เพราะตองหามตามมาตรา 191 โจทกฟองคดีนี้ภายใน
กําหนดอายุความ 10 ป จําเลยจะยกขอบังคับของจําเลยขึ้นอางเพื่อปฏิเสธไมจาย
เงินตามฟองหาไดไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2325 - 2326/2531
สัญญาจางแรงงานกําหนดใหโจทกวางเงินประกันการทํางานไวตอจําเลย
ผูเปนนายจางและกําหนดเงื่อนไขในการที่โจทกจะไดเงินดังกลาวคืนเมื่อลาออก
จากงานวา โจทกไดทํางานมาแลวไมนอยกวาสองปโดยแจงลวงหนาอยางนอย
กวา 1 เดือน เงินดังกลาวจึงเปนเงินที่ประกันความเสียหายเนื่องจากการทํางาน
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ไมครบกําหนดสองปตามขอตกลง และมิไดบอกกลาวลวงหนาตามเงื่อนไขขอ
บังคับของจําเลย มิใชเปนเงินประกันคาเสียหายเนื่องจากการทํางานของโจทก
ขณะที่โจทกเปนเปนลูกจางของจําเลย แตถือไดวาเบี้ยปรับในกรณีผิดขอตกลง
หรือสัญญา เมื่อโจทกทํางานเปนลูกจางจําเลยไมถึงสองป และไดลาออกโดยมิได
แจงลวงหนาอยางนอยกวา 1 เดือน อันเปนการผิดขอตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
สัญญาจางแรงงาน จําเลยยอมไดรับความเสียหาย และกรณีไมมีขอโตแยงวาเปน
จํานวนคาเสียหายที่สูงเกินสวน จําเลยจึงมีสิทธิริบเงินประกันไดทั้งหมด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2328/2531
จําเลยซึ่งเปนนายจางเลิกจางโจทกผูเปนลูกจางโดยยอมจายคาชดเชยและ
สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา โจทกรองทุกขตอผูอํานวยการของจําเลย ผู
อํานวยการเห็นวาเปนการเลิกจางไมเปนธรรม
จึงมีคําสั่งใหรับโจทกกลับเขา
ทํางานตามเดิม และใหนับอายุงานตอเนื่องโดยเวนชวงระหวางเลิกจางถึงวันกลับ
เขาทํางานและไมจายคาจางระหวางเลิกจาง ดังนี้ แมคูความจะมิไดอางระเบียบ
การรองทุกขไว แตจําเลยก็อางวาเหตุที่ไมนับอายุการเขาทํางานตอเนื่องนั้นอาศัย
เทียบเคียงระเบียบของจําเลยวาดวยวินัยและการลงโทษ ซึ่งหากลูกจางอุทธรณคํา
สั่งเลิกจางตามระเบียบดังกลาว จําเลยก็สามารถเวนชวงการนับอายุงานระหวาง
เลิกจางถึงวันเขาทํางานและไมจายคาจางระหวางนั้นได การที่จําเลยไมนับอายุ
งานตอเนื่องและไมจายคาจางระหวางเลิกจางถึงวันที่โจทกกลับเขาทํางาน จึงหา
เปนการไมเปนธรรมแกโจทกไม เพราะชวงเวลาที่ถูกเลิกจางโจทกก็มิไดทํางาน
ใหแกจําเลยเลย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2355/2531
เงิ น บําเหน็ จ เป น ผลประโยชน น อกเหนื อ ไปจากค า ชดเชยซึ่ งกฎหมาย
กําหนดใหนายจางจายเมื่อเลิกจาง นายจางจึงยอมมีสิทธิที่จะกําหนดวิธีการจาย
เงินบําเหน็จไดตามที่เห็นสมควร ดังนั้น ขอบังคับของนายจางที่ใหหักคาชดเชย
ออกจากเงินบําเหน็จจึงหาขัดตอกฎหมายคุมครองแรงงานไม เมื่อขอบังคับของ
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นายจางมิไดกําหนดใหนายจางมีสิทธิหักดอกเบี้ยของคาชดเชยไวดวย นายจางจึง
ไมมีสิทธิหักดอกเบี้ยของคาชดเชยออกจากเงินบําเหน็จ
เมื่อไมปรากฏวาลูกจางไดทวงถามใหนายจางชําระสินจางแทนการบอก
กลาวลวงหนาและเงินบําเหน็จแกลูกจางเมื่อใด จะถือวานายจางผิดนัดแลวหาได
ไม ลูกจางมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยจากตนเงินทั้งสองจํานวนดังกลาวตั้งแตวันฟอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2477 - 2481/2531
ตามระเบียบองคการแบตเตอรี่วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาความดีความ
ชอบของพนักงานประจําปฯ ขอ 5 และขอ 6 ไดกําหนดเหตุซึ่งทําใหพนักงานไม
มีสิทธิไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปไวหลายกรณี แมตามระเบียบดังกลาว
ขอ 5.2 ,6.2 จะไดกําหนดกรณีซึ่งทําใหพนักงานมีสิทธิหรือไมมีสิทธิไดรับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปไววา มีวันลากิจ ลาปวย รวมกันไมเกินกวา 45 วัน
และปรากฏวาโจทกมีวันลากิจ ลาปวย รวมกันไมเกินกวา 45 วันก็ตาม จําเลยก็
มิไดงดบําเหน็จของโจทกเพราะเหตุตามขอ 5.2 หรือ 6.2 แตงดบําเหน็จประจําป
ของโจทกเพราะเหตุตามขอ 5.6 ซึ่งกําหนดเหตุอื่นที่พนักงานจะไมไดรับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนไววาไดรับการประเมินผลงานในหนาที่ต่ํากวามาตรฐาน โดย
เฉพาะเหตุตามขอ 5.6 นี้ กําหนดวิธีการประเมินไววาจะใหถือหลักเกณฑหรือ
เงื่อนไขในการประเมินอยางไรบาง ฉะนั้นคณะกรรมการซึ่งจําเลยแตงตั้งขึ้นเพื่อ
พิจารณาความดีความชอบของพนักงาน ยอมมีอํานาจที่จะกําหนดวิธีการหรือ
หลักเกณฑการประเมินผลงานของพนักงานได
การที่คณะกรรมการดังกลาว
กําหนดวิธีการประเมินโดยวางหลักเกณฑวา พนักงานซึ่งลากิจ ลาปวย รวมกัน
เกิน 40 วัน เปนผูลามาก สอไปในทางเกียจครานตอการปฏิบัติงาน ถือวามีผล
งานต่ํากวามาตรฐาน โดยถือเอาระยะเวลาการทํางานเปนเกณฑคํานวณนั้น ยอม
มีเหตุผลอันสมควรใชบังคับได เมื่อโจทกมีวันลากิจ ลาปวย รวมกันเกิน 40 วัน
ตองถือวาโจทกไดรับการประเมินผลงานในหนาที่ต่ํากวามาตรฐาน กรณีของ
โจทกตองดวยขอ 5.6 ซึ่งไมมีสิทธิไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป และ
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กรณีนี้จะถือวาคณะกรรมการกําหนดเหตุซึ่งทําใหพนักงานไมมีสิทธิไดรับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปซ้ําซอน หรือขัดกับขอ 6.2 ดังอุทธรณของโจทกหาได
ไม เพราะเปนคนละกรณีกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2630/2531
โจทกเปนตัวแทนพนักงานตอนรับบนเครื่องบินซึ่งเปนลูกจางของจําเลย
มีหนังสือรองเรียนขอความเปนธรรมจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมใน
ฐานะที่จําเลยเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดอยู แมตอมาจะไดมีการเจรจาระหวางโจทก
กับพวกฝายหนึ่ง กับจําเลยอีกฝายหนึ่งก็เปนเรื่องที่จะแสวงหาขอยุติเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมตามที่โจทกกับพวกไดรองเรียนเทานั้น มิใชเปนการแจงขอเรียก
รองตอจําเลยผูเปนนายจางตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 13
วรรคแรก ดังนั้น เมื่อจําเลยเลิกจางโจทกในเวลาตอมา จึงมิใชการเลิกจางใน
ระหวางที่ขอเรียกรองของโจทกยังมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ.2518 มาตรา 31
โจทกจะเปนลูกจางจําเลยหรือไมนั้น ยอมเกิดจากสัญญาจางแรงงานตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หาใชเกิดจากขอบังคับของจําเลยอันเปนขอ
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งจะมีผลบังคับก็ตอเมื่อโจทกมีฐานะเปนลูกจาง
จําเลยแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2631/2531
จําเลยมีคําสั่งพักงานโจทกเพื่อทําการสอบสวนโจทกเรื่องกระทําผิดอาญา
ตอจําเลย แมจําเลยมิไดจายคาจางในระหวางพักงานแกโจทก สภาพการจาง
ระหวางโจทกจําเลยก็ยังมีอยูจนกวาจําเลยจะมีคําสั่งเลิกจาง ดังนั้น การที่จําเลยมี
คําสั่งพักงานโจทกจึงมิใชเปนการเลิกจางและเมื่อตอมาจําเลยมีคําสั่งเลิกจางโจทก
โดยใหการเลิกจางมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่จําเลยมีคําสั่งพักงานโจทกเปนตนไป
เทากับจําเลยบอกเลิกสัญญาจางแรงงาน สภาพการจางระหวางโจทกจําเลยยอม
เปนอันสิ้นสุดลง ซึ่งจําเลยมีสิทธิที่จะกระทําไดตามประมวลกฎหมายแพงและ
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พาณิชย สวนการเลิกจางนั้นจะเปนเหตุใหโจทกมีสิทธิเรียกรองจากจําเลยตาม
กฎหมายอื่นนั้นเปนอีกกรณีหนึ่ง เมื่อจําเลยเลิกจางโจทกตั้งแตวันที่จําเลยสั่งพัก
งานโจทก โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับคาจางนับแตวันที่การเลิกจางมีผล
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2766/2531
ตามประกาศฉบับที่ 16/2523 ของผูรองมีขอความวา “1. ตามที่บริษัทฯ มี
ความประสงคที่จะจัดทําระเบียบขอบังคับการทํางานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหยุดงาน
เกิน 55 วัน มีกําหนดระยะเวลา 3 ปติดตอกัน จึงไดขอมติจากพนักงานทุกๆ
ทานวา เห็นสมควรปลดหรือไมควรปลด บัดนี้ บริษัทฯ ไดรับมติทั้งหมดกลับคืน
มาแลว ไดผลดังนี้ 1.1 พนักงาน 83.55 % ลงมติเห็นควรปลด 1.2 พนักงาน
16.45% ลงมติไมควรจะปลด 2. เมื่อพนักงานสวนใหญมีมติสนับสนุน จึงได
กําหนดระเบียบขอบังคับเพิ่มเติมไว ดังนี้ 2.1 ระเบียบขอบังคับการทํางานเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการหยุดงานเกิน 55 วัน เปนระยะเวลา 3 ปติดตอกัน มีผลบังคับใชตั้ง
แตวันที่ 1 มกราคม 2523 โดยจะมีผลบังคับปลายป 2525 ฯลฯ 2.2 การหยุดงาน
ดังกลาวไมรวมวันหยุด เพราะไดรับบาดเจ็บในหนาที่ ปวยติดตอกัน 7 วันโดยมี
ใบรับรองแพทย ลาคลอดบุตร ลาพักรอน ลาอุปสมบท และลาเขารับราชการ
ทหาร ฯลฯ” เห็นวา ประกาศของผูรองไดจัดทําขึ้นตามมติสวนมากของลูกจาง
ผูรอง จึงเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ผูรองและผูคัดคานตองปฏิบัติตาม
และการหยุดงานนี้ก็หาไดถือเอาวันหยุดตางๆ เขามารวมดวยไม เชน หยุดเนื่อง
จากไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ การเจ็บปวยติดตอกัน 7 วันโดยมีหนังสือ
รับรองของแพทย การลาคลอดบุตร ลาพักรอน หรือลาหยุดพักผอนประจําป ลา
อุปสมบท และลาเขารับราชการทหาร ทั้งไดความตามบันทึกการลากิจ ลาปวย
ฯลฯ ของผูคัดคานประจําป พ.ศ.2528 ,2529 และ 2530 วา ผูรองมิไดนับวัน
อาทิตย ซึ่งเปนวันหยุดประจําสัปดาหและวันหยุดตามประเพณีเขามารวมไวดวย
เนื่องจากผูคัดคานมีสิทธิที่จะหยุดไดโดยไมตองลาหรือรับอนุมัติจากผูรองอยูแลว
การหยุดงานเกิน 55 วัน ตามประกาศฉบับดังกลาวจึงมีเฉพาะการลาปวย ลากิจ
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และขาดงานเทานั้น สวนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรง
งาน ขอ 12 กําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาปวยไดในปหนึ่งไมเกิน 30 วันนั้นเปนเรื่อง
ที่กฎหมายใหสิทธิแกลูกจางที่จะลาปวยได แตก็เปนจํานวนวันที่นอยกวาตามที่
กําหนดไวในประกาศของผูรองที่ 16/2523 สวนการลากิจของผูคัดคานก็ไมได
ความวา เปนการลาเพื่อกิจการใด ทั้งไมปรากฏวาจําเลยซึ่งเปนกรรมการสหภาพ
แรงงานดวยนั้นไดลาไปเพื่อดําเนินกิจการของสหภาพแรงงาน ในฐานะผูแทน
ลูกจางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 20 ประกาศของผู
รองที่ 16/2523 จึงไมขัดตอกฎหมายและใชบังคับได ที่ศาลแรงงานกลางมีคําสั่ง
อนุญาตใหผูรองเลิกจางผูคัดคานตองดวยความเห็นของศาลฎีกา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3073/2531
การละทิ้งหนาที่ของผูคัดคานเปนการละทิ้งหนาที่ครั้งเดียวกัน แมมีวัน
หยุดคั่น ผูรองก็ไดรับความเสียหายไมนอยไปกวาผูคัดคานละทิ้งหนาที่ 3 วัน
ทํางานโดยไมมีวันหยุดคั่น ผูคัดคานจะถือเอาวันหยุดคั่นเพื่อมิใหเปนการละทิ้ง
หนาที่เปนเวลา 3 วันทํางานติดตอกันหาชอบไม ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งอนุญาต
ใหเลิกจางผูคัดคานชอบแลว
การเลิกจางกรรมการลูกจางนั้น เมื่อศาลมีคําสั่งใหเลิกจางแลว นายจางจะ
ตองมีคําสั่งเลิกจางอีกครั้งหนึ่ง คําสั่งศาลหามีผลเปนการเลิกจางไปในตัวไมนั้น
ดังนั้น ที่ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งอนุญาตใหผูรองเลิกจางผูคัดคานโดยมีผลตั้งแต
วันที่ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งโดยที่ผูรองยังมิไดมีคําสั่งเลิกจางจึงไมถูกตอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3148/2531
แมเงินบําเหน็จไมใชเปนเงินประเภทซึ่งกฎหมายบังคับใหนายจางตองจาย
แกลูกจาง และนายจางมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑในการจายอยางไรก็ได แตตาม
ระเบียบบริษัทขนสง จํากัด วาดวยกองทุนบําเหน็จพนักงาน พ.ศ.2522 ขอ 4 ได
กําหนดความหมายของคําวา “เงินเดือน” ไวเพียงวา หมายถึงเงินเดือนที่พนักงาน
ไดรับประจําเปนรายเดือน แตไมรวมเงินเพิ่มอยางอื่น เชน โบนัส เบี้ยเลี้ยง คา
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ลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และเบี้ยประชุมตางๆ เทานั้น มิไดกําหนดใหชัด
แจงวาเงินเดือนนั้นไมรวมถึงคาครองชีพ โดยเฉพาะเงินเพิ่มอยางอื่น ตามระเบียบ
ของจําเลยซึ่งยกเปนตัวอยางไวนั้น
ลวนเปนเงินซึ่งลูกจางไดรับเปนครั้งคราว
และมีจํานวนไมแนนอน สวนเงินคาครองชีพเปนเงินซึ่งลูกจางไดรับประจําเปน
รายเดือน และมีจํานวนแนนอนเชนเดียวกับเงินเดือน จึงไมใชเปนเงินเพิ่มอยาง
อื่นตามความหมายในระเบียบของจําเลย แตเปนสวนหนึ่งของเงินเดือนซึ่งตอง
นํามารวมเปนฐานคํานวณเงินบําเหน็จ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3220/2531
ขอบังคับองคการทอผา วาดวยกองทุนบําเหน็จ พ.ศ.2521 ขอ 3.4 ซึ่งใช
บังคับแกโจทก ซึ่งเปนพนักงานประจํารายวัน ไดนิยามคําวาคาจางไววา “หมาย
ความวา เงินที่องคการทอผาจายใหแกพนักงานประจําเพื่อตอบแทนการทํางาน
ของพนักงานประจําเปนรายวัน รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบดวย แตไม
รวมเงินตอบแทนในลักษณะคาลวงเวลา โบนัส เบี้ยเลี้ยง เบี้ยกรรมการ หรือ
ประโยชนอยางอื่น” แตคาครองชีพนั้นจําเลยจายใหแกโจทกผูเปนลูกจางของตน
เปนประจําทุกเดือน มีจํานวนแนนอนทํานองเดียวกับคาจาง เห็นไดวา คาครอง
ชีพก็เปนสวนหนึ่งของคาจาง จึงมิใช “ประโยชนอยางอื่น” ตามบทนิยามของ
คําวา คาจาง ดังกลาวขางตน ซึ่งตามบทนิยามดังกลาวก็มิไดกําหนดวาคาจางไม
รวมถึงคาครองชีพ การที่ศาลแรงงานกลางนําคาครองชีพมารวมคํานวณคิดเปน
เงินบําเหน็จใหแกโจทกดวย จึงชอบดวยขอบังคับ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3425/2531
ตามบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ขอ 1 และขอ 16 มีขอความวา
“ 1.สําหรับพนักงานประจําที่มีอายุการทํางานตั้งแต 3 ปขึ้นไป 5 ปขึ้นไป 10 ป
ขึ้นไป และ 15 ปขึ้นไป ในกรณีที่พนักงานผูนั้นถูกบริษัทใหออกโดยมิใชเปน
เพราะความผิดของพนักงานผูนั้น หรือเกษียณอายุ หรือเสียชีวิต หรือลาออก ให
ถือปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับเดิมที่ใชบังคับอยูเกี่ยวกับการจายเงินบําเหน็จ ถามี
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อายุการทํางานเกิน 20 ป ใหจายเงินบําเหน็จเทากับเงินเดือนสุดทาย จํานวน 20
เดือน แตถาลาออกจะจายเพียงกึ่งหนึ่ง 3. ในกรณีที่พนักงานมีสิทธิไดรับเงิน
ชดเชยตามกฎหมายใหถือวาเงินชดเชยนั้นรวมอยูในเงินบําเหน็จที่พนักงานผูนั้น
ไดรับไปตามขอ 1 และขอ 2 ขางตนแลวแตกรณี และพนักงานผูนั้นไมมีสิทธิ
เรียกรองเอาเงินชดเชยจากบริษัทอีก”
สวนคาชดเชยตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ 2 หมายความวา เงินที่นายจางจายให
แกลูกจางเมื่อเลิกจางนอกเหนือจากเงินประเภทอื่น ซึ่งนายจางตกลงจายใหแก
ลูกจาง เห็นวา เงินบําเหน็จของจําเลยเปนเงินที่จําเลยสมัครใจจายใหแกลูกจางของ
จําเลย โดยมิไดมีลักษณะที่แสดงถึงความมุงหมายที่จะจายใหแกลูกจางอยางคา
ชดเชย หากแตเปนเงินที่จะจายใหแกลูกจางในลักษณะที่เปนเงินสงเคราะหเพื่อ
ตอบแทนการที่ลูกจางไดทํางานมาดวยดีจนเกษียณอายุ ทั้งหลักเกณฑในการจาย
เงินบําเหน็จก็แตกตางจากการจายคาชดเชย เชน แมลูกจางเสียชีวิต หรือลาออกก็
มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จดวย แตคาชดเชยนั้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การคุมครองแรงงาน ดังกลาว บังคับใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจาง
เมื่อเลิกจางและไมมีกรณีที่ลูกจางไดกระทําความผิดตามขอ 47 เทานั้น ดังนั้น
เงิ น บําเหน็ จ ที่ จําเลยจ า ยให แ ก โ จทก จึ ง ถื อไม ไดวา เป น คา ชดเชยตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ขอตกลงในการจายเงินบําเหน็จดังกลาวที่กําหนดใหถือเอา
คาชดเชยรวมอยูในเงินบําเหน็จ จึงไมมีผลบังคับเพราะขัดตอประกาศกระทรวง
มหาดไทย ซึ่งมีสภาพบังคับเปนกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3458/2531
ผูคัดคานยื่นใบสมัครเขาทํางานกับผูรองโดยแสดงคุณสมบัติอันเปนเท็จ
เปนเหตุใหผูรองหลงเชื่อในคุณสมบัติของผูคัดคาน และยอมรับผูคัดคานเปนลูก
จางของผูรองเปนกรณีที่อาจทําใหกิจการของผูรองไดรับความเสียหาย เมื่อผูรอง
ไดทราบความจริงในภายหลัง ผูรองยอมมีสิทธิใหผูคัดคานพนจากหนาที่ หรือ
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เลิกจางผูคัดคานตามขอกําหนดในสมัครงานไดโดยไมจําตองรอใหเกิดความเสีย
หายอยางรายแรงตอผูรองเสียกอน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3495/2531
ระเบียบวาดวยเงินบําเหน็จของเจาหนาที่และพนักงานของจําเลย ขอ 2
กําหนดวา “เจาหนาที่และพนักงานผูใดที่ลาออกจากธนาคารโดยไมมีความผิด
หรือถึงแกกรรมในระหวางทํางาน หรือพนจากหนาที่เพราะเกษียณอายุตามขอ 6
ธนาคารจะจายเงินบําเหน็จเปนเงินกอนใหแกเจาหนาที่และพนักงานผูนั้น หรือ
ทายาทอันชอบธรรมของเจาหนาที่และพนักงานผูนั้น” เห็นไดวาระเบียบดังกลาว
ของจําเลยไดกําหนดไวเปนที่แนนอนวาจะจายเงินบําเหน็จใหกับพนักงานที่ลา
ออกจากธนาคารโดยไมมีความผิด หรือถึงแกกรรมในระหวางทํางาน หรือพน
จากหนาที่ เพราะเกษียณอายุเทานั้น จะใหแปลความเพิ่มเติมจากที่ระบุไวใน
ระเบียบฯ โดยใหหมายรวมถึงการพนจากการเปนพนักงานเพราะถูกเลิกจางโดย
ไมมีความผิด หาไดไม
โบนัสเปนเงินรางวัลที่นายจางตกลงจะจายใหแกลูกจางที่ไดปฏิบัติหนาที่
มาดวยความซื่อสัตย สุจริต ขยันหมั่นเพียร เปนผลดีแกงานของนายจางเปน
พิเศษโดยไดปฏิบัติหนาที่ครบตามระยะเวลาที่นายจางกําหนดไว จําเลยมีกําหนด
จะจายโบนัสงวดหลังในวันสิ้นเดือนธันวาคม 2530 แตโจทกถูกเลิกจางตั้งแต
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2530 โจทกจึงไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับโบนัส เพราะ
มิไดทํางานใหแกจําเลยผูเปนนายจางเต็มตามระยะเวลาที่จําเลยกําหนดไว ทั้งใน
วันที่กําหนดไวเพื่อจายโบนัสงวดหลังใหแกพนักงาน โจทกก็มิไดอยูปฏิบัติงาน
ในฐานะเปนพนักงานใหแกจําเลยเพราะถูกเลิกจางไปกอนนั้นแลว ที่ศาลแรงงาน
กลางวินิจฉัยวาจําเลยไมตองจายโบนัสตามฟองใหโจทกชอบแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3594/2531
ลูกจางทําหนาที่เลขานุการกรรมการผูจัดการของนายจาง ทํางานวันจันทร
ถึงวันเสารระหวางเวลา 08.30 - 17.00 น. เปนประจําและไดรับคาจางเปนราย
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เดือน นายจางมีคําสั่งใหลูกจางไปทํางานเปนพนักงานตอนรับผูโดยสารบนรถ
ยนตโดยสารและมีฐานะเปนลูกจางรายวันคาจางวันละ 73 บาท ตองออกไป
ทํางานนอกสถานที่ในวันจันทร อังคาร และพุธ ตั้งแตเวลาประมาณ 09.00 ถึง
เวลา 18.00 น. หรือกวานั้น จึงเปนคําสั่งเปลี่ยนแปลงสภาพการจางอันไมเปนคุณ
แกลูกจางโดยลูกจางมิไดตกลงยินยอมดวย คําสั่งจึงไมชอบดวยกฎหมาย ลูกจาง
ไมปฏิบัติตามจะถือวาลูกจางกระทําผิดตอระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ของนายจางไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3744/2531
ตามเงื่อนไขการจางไดกําหนดเรื่องเงินโบนัสประจําปวา “เงินโบนัสประ
จําป พนักงานจะไดรับโบนัสอยางนอยเทากับเงินเดือนหนึ่งเดือน ซึ่งจะจายให
ตามอัตราสวนของระยะเวลาในการทํางานในปนั้น ทั้งนี้ เวนไวแตวาบริษัทจะได
พิจารณาเปนอยางอื่นในปหนึ่งปใด” แสดงวา เฉพาะลูกจางที่ทํางานนับถึงวันสิ้น
ปครบ 1 ปจะไดรับเงินโบนัสเทากับเงินเดือนหนึ่งเดือน สวนลูกจางที่ทํางานไม
ครบหนึ่งปหรือไมไดอยูทํางานเปนลูกจางของจําเลยจนถึงสิ้นปจะไมไดรับเงิน
โบนัส เวนแตลูกจางที่เขาทํางานในปแรกแมนไมครบปก็ไดรับเงินโบนัสตาม
สวนตามอัตราสวนของระยะเวลาทํางานในปนั้น
สําหรับโบนัสสําหรับการขายผลิตภัณฑ กําหนดวา “เงินโบนัสพิเศษ จะ
จายใหเมื่อสิ้นป แสดงวา โจทกตองทํางานถึงสิ้นเดือนธันวาคมจึงจะมีสิทธิไดรับ
โบนัสพิเศษดังกลาว เมื่อปรากฏวา ในรอบป 2530 โจทกทํางานถึงวันที่ 30
กันยายน 2530 แลวถูกเลิกจางโจทกจึงไมมีสิทธิไดรับเงินโบนัสพิเศษดวยเชนกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3745/2531
การที่โจทกทั้งเจ็ดออกมารวมนัดหยุดงานภายหลังจากที่สหภาพแรงงาน
ใหนัดหยุดงานไปแลวยอมเปนการนัดหยุดงานโดยชอบ เมื่อจําเลยที่ 15 เลิกจาง
โจทก ทั้ ง เจ็ ด จึ ง เป น การกระทําอั น ไม เ ป น ธรรมตามพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงาน
สัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 121 และคําสั่งของจําเลยที่ 1 ถึงที่ 14 ซึ่งเปนคณะ
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กรรมการแรงงานสัมพันธสั่งวาการเลิกจางของจําเลยที่15 ไมใชการกระทําอันไม
เปนธรรมนั้นก็ไมชอบ แตเนื่องจากโจทกมีคําขอใหจําเลยที่ 15 รับโจทกกลับเขา
ทํางานและจายคาเสียหาย หรือใหจายคาชดเชย คาจางคางจาย สินจางแทนการ
บอกกลาวลวงหนา และคาเสียหายเนื่องจากถูกเลิกจางซึ่งเปนดุลพินิจอันเปนขอ
เท็จจริง ศาลไมอาจวินิจฉัยได จึงยอนสํานวนไปใหศาลแรงงานกลางพิจารณา
วินิจฉัย เชนนี้ เปนเรื่องที่ศาลฎีกาไดวินิจฉัยแลววา การเลิกจางโจทกทั้งเจ็ดเปน
การกระทําอันไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 121
ซึ่งโจทกทั้งเจ็ดมีสิทธิเรียกรองใหจําเลยรับกลับเขาทํางาน หรือใหจายคาเสียหาย
ใหตามมาตรา 41(4) การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวา การเลิกจางโจทกทั้งเจ็ด
ของจําเลยที่ 15 เปนการเลิกจางไมเปนธรรม และกําหนดคาเสียหายตามหลัก
เกณฑตามที่บัญญัติไวในมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 จึงไมถูกตอง ดังนี้ ตองยอนสํานวนใหศาลแรง
งานกลางวินิจฉัยใหม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3800/2531
ประกาศกําหนดหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขในการจ า ยเงิ น โบนั ส ให แ ก
พนักงานกําหนดวา “บริษัทฯ จะทําการจายโบนัสในอัตรา 12.5 เปอรเซ็นตของ
รายไดของพนักงาน จากวันที่ 1 มกราคม 2530 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2530 ใน
สวนที่เพิ่มเติมจากที่ไดจายไปแลวเมื่อเดือนตุลาคม 2530 สําหรับพนักงานที่ได
รับการบรรจุเปนพนักงานประจําของบริษัทฯ แลว” จําเลยไดจายเงินโบนัสใหแก
โจทก โดยคํานวณจากคาจาง ซึ่งโจทกไดรับ แตมิไดนําคาลวงเวลา และเบี้ยขยัน
มารวมเปนฐานคํานวณดวย ดังนี้ ตามประกาศของจําเลยไดระบุรายไดอันจะนํา
มาคํานวณเงินโบนัสวา “………..รายไดของพนักงานจากวันที่ 1 มกราคม 2530
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2530” ยอมหมายถึงรายไดที่ลูกจางไดรับเปนประจําตาม
ปกติและมีจํานวนแนนอน อันไดแก คาจางรายเดือน หรือเงินเดือน มิไดหมาย
ความรวมถึงรายไดประเภทอื่นซึ่งลูกจางไดรับในระหวางปไมวาประเภทใด เชน
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คาอาหาร คารถ เปนตน มิฉะนั้นก็จะกลายเปนรายไดของพนักงานที่ตองนํามา
รวมเปนฐานคํานวณเงินโบนัสทั้งสิ้น อันเปนการไมถูกตอง ฉะนั้น คาลวงเวลา
และเบี้ยขยัน ซึ่งเปนเงินที่ลูกจางไดรับเปนบางครั้งบางคราวในระหวางปและมี
จํานวนไมแนนอน
จึงถือไมไดวาเปนรายไดของพนักงานที่จะตองนํามารวม
คํานวณเปนฐานคํานวณเงินโบนัสตามประกาศของจําเลย การที่จําเลยจายเงิน
โบนัสใหแกโจทกโดยคํานวณจากคาจางรายเดือนของโจทกนั้นชอบดวยประกาศ
ของจําเลยแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3801/2531
ขอบังคับของจําเลยผูเปนนายจาง ขอ 8 ระบุวา การลงโทษไลออกนั้น
ใหกระทําในกรณีที่พนักงานกระทําผิดอยางรายแรงซึ่งไดแกกรณีประพฤติชั่ว
อยางรายแรง ตามขอ 8.9 ดวย และมีคําสั่งของจําเลยระบุวา การเลนการพนัน
ทุกประเภทในสถานที่ทําการที่บริเวณที่ทําการของจําเลยนอกเวลาปฏิบัติงานและ
ถูกศาลพิพากษาลงโทษไมถึงจําคุก ถือวากระทําผิดวินัยตามขอบังคับของจําเลย
ขอ 8.9 ดวย ดังนี้เทากับกรณีนี้เปนการประพฤติชั่วอยางรายแรง เมื่อโจทกผูเปน
ลูกจางเลนการพนันในสถานที่หรือบริเวณที่ทําการของจําเลยนอกเวลาปฏิบัติงาน
จนถูกศาลพิพากษาลงโทษปรับ จําเลยจึงลงโทษไลออกจากงานได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3823/2531
โจทกฟองวา โจทกถูกลงโทษโดยไมมีความผิด การกระทําของจําเลยไม
ชอบดวยกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานอันเปนการฝาฝน
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และเปนการละเมิดตอโจทก ดังนี้
ฟองของโจทกเปนคดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงาน หรือ
ตามข อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ า งเป น คดี พิ พ าทด ว ยสิ ท ธิ ห รื อ หน า ที่ ต าม
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ และเปนคดีอันเกิดแตมูลละเมิดระหวางนายจาง
และลูกจาง อันสืบเนื่องจากขอพิพาทแรงงาน หรือเกี่ยวกับการทํางานตามสัญญา
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จางแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ.2522 มาตรา 8(1) (2) และ (5) แลว โจทกจึงมีอํานาจฟอง
โจทกฟองวา โจทกถูกลงโทษตัดเงินเดือนโดยไมมีความผิด ขอใหศาล
เพิกถอนคําสั่งลงโทษแลวใหบังคับจําเลยขึ้นเงินเดือนตามสิทธิ คําฟองและคําขอ
ที่เรียกเงินเดือนดังกลาวไมถือวาโจทกฟองเรียกคาจางโดยตรง จะปรับใชอายุ
ความวาดวยการเรียกเงินจางอันมีอายุความ 2 ป ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 165 (9) ไมได
การที่ น ายจ า งจะลงโทษลู ก จ า งประการใดได ก็ ต อ เมื่ อ ข อ บั ง คั บ หรื อ
ระเบียบเกี่ยวกับการทํางานไดกําหนดการกระทํา หรือการงดเวนการกระทํา วา
เปนความผิดและไดกําหนดโทษไว นายจางจะถือเอาการปฏิบัติอันเปนประเพณี
มาลงโทษลูกจางมิได
การใหบําเหน็จความดีความชอบแกลูกจางเปนอํานาจโดยเฉพาะของนาย
จาง อํานาจนี้เปนสิทธิของนายจางเพื่อประโยชนในการบริหารงานใหมีประสิทธิ
ภาพและเปนการดําเนินกิจการที่นายจางจะตองใชความรู ความสามารถของตน
เอง การพิจารณาขึ้นเงินเดือนจึงเปนสิทธิของจําเลยผูเปนนายจาง หาใชสิทธิของ
โจทกผูเปนลูกจางไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3824 – 3825/2531
ขอตกลงระหวางผูแทนของจําเลยกับผูแทนของลูกจางจําเลย ขอ 1 มีวา
นายจ า งตกลงจะให ค า ครองชี พ แก ลู ก จ า งทุ ก คนที่ ไ ด รั บ การบรรจุ เป น ลูก จ าง
ประจําแลว โดยจายจากเดิม 280 บาท เปน 300 บาทตอเดือน โดยขอตกลงนี้มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2527 และขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ระหวางผูแทนของจําเลยกับสหภาพแรงงาน ขอ 16 มีวา บริษัทตกลงจายเงิน
โบนัสใหพนักงานทุกคน คนละ 30 วัน โดยมีหลักเกณฑวา ลากิจ ลาปวย ไม
เกิน 40 วัน หากลาเกินจะตัดโบนัสรอยละ 10 กําหนดจายในวันตรุษจีน และขอ
ตกลงตอมาระหวางสหภาพแรงงานกับจําเลยที่วา ตกลงใหขอเรียกรอง ขอ 6 ที่

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

29

ขอใหบริษัทจัดสวัสดิการแกพนักงานเปนไปตามกฎหมายคุมครองแรงงาน เห็น
ไดวา เงินที่นายจางจะตองจายใหแกลูกจางตามขอตกลงระหวางผูแทนของจําเลย
กับผูแทนของลูกจาง ขอ 1 และระหวางผูแทนของจําเลยกับสหภาพแรงงาน ขอ
16 คือคาครองชีพ และเงินโบนัส สวนเงินที่นายจางจะตองจายใหแกลูกจางตาม
ขอตกลงตอมาระหวางสหภาพแรงงานกับจําเลย คือ เงินสวัสดิการ มิไดระบุวา
เปนเงินคาครองชีพ หรือเงินโบนัสดวยหรือไม และก็มิไดมีการแกไขเปลี่ยน
แปลงเกี่ยวกับเรื่องคาครองชีพหรือเงินโบนัสเลย จึงมิไดเปนการลบลางขอตกลง
ระหวางผูแทนของจําเลยกับผูแทนของลูกจาง หรือขอตกลงระหวางผูแทนของ
จําเลยกับสหภาพแรงงาน
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่วา ขอตกลงที่สหภาพแรงงานไดทําไวกับ
จําเลยแลวไมไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอเรียกรองฉบับนี้ก็ใหคงไวเชนเดิม
หากบริษัทไมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่ผานมาสหภาพแรงงานก็ไมติดใจ แต
บริษัทตองจัดใหในปนี้ เห็นวา ตามขอตกลงดังกลาวแสดงวา จําเลยยังตองจายคา
ครองชีพและเงินโบนัสตามขอตกลงที่มีอยูเดิม สวนที่วา หากบริษัทไมไดปฏิบัติ
ตามกฎหมายแรงงานที่ผานมาสหภาพแรงงานก็ไมติดใจนั้น ก็ไมใชเปนขอเรียก
รองเกี่ยวกับการจายคาครองชีพและเงินโบนัส ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จาง ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวา โจทกซึ่งเปนลูกจางประจําของจําเลยมีสิทธิได
รับคาครองชีพและเงินโบนัส ตามขอตกลงเอก ขอ 16 นั้น ชอบแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4158/2531
ระเบียบวาดวยสภาพการจาง (ล.1) หมวดที่ 10 สวัสดิการ ขอ 10.1 กอง
ทุนเงินสะสมไดกําหนดไววา กองทุนเงินสะสมมี 2 ประเภท คือ ก. กองทุนเงิน
สะสมประเภทที่ 1 และ ข. กองทุนเงินสะสมประเภทที่ 2 และตามขอ 10.1.1
กองทุนเงินสะสมประเภทที่ 1 หมายถึง เงินที่ไดจากการหักสะสมของพนักงานที่
ไดรับการบรรจุเปนพนักงานประจําเก็บสะสมไวเปนกองทุนของพนักงานใน
อัตรารอยละ 5 ของอัตราเงินเดือนของพนักงานในแตละเดือน การคิดดอกเบี้ย
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เงินสะสมใหคิดในเดือนธันวาคมของทุกปเพียงครั้งเดียว ตามอัตราเงินฝากประจํา
ของธนาคารพาณิชย ขอ 10.1.2 กองทุนสะสมประเภทที่ 2 หมายถึงเงินที่บริษัท
จ า ยสมทบให กั บ พนั ก งานที่ ไ ด รั บ การบรรจุ เ ป น พนั ก งานประจําตามอั ต ราที่
กําหนดไวเปนรายละเอียดของจํานวนปที่ทํางาน สวนการคืนเงินกองทุนสะสม
นี้ ขอ10.1.4 กําหนดวา บริษัทจะคืนเงินกองทุนสะสมประเภทที่ 1 พรอมทั้งดอก
เบี้ยใหกับพนักงานที่ทํางานมาครบ 15 ป หลังจากที่บริษัทคืนเงินกองทุนสะสม
ประเภทที่ 1 พรอมดอกเบี้ยใหกับพนักงานแลว บริษัทจะไมตั้งกองทุนเงินสะสม
ประเภทที่ 1 อีก โดยบริษัทจะคงสมทบเงินสะสมประเภทที่ 2 ใหในอัตราที่
บริษัทกําหนด สวนเงินกองทุนสะสมประเภทที่ 2 บริษัทจะจายใหเมื่อพนักงาน
ลาออก หรือบริษัทใหออกโดยไมไดกระทําความผิดตามขอ 11.3 (1) – (14) ดังนี้
ในการจายเงินกองทุนสะสมประเภทที่ 2 นั้น จําเลยจะจายใหแกลูกจางของจําเลย
เฉพาะกรณีลูกจางลาออก หรือจําเลยมีคําสั่งใหออกโดยที่ลูกจางผูนั้นมิไดกระทํา
ความผิดตามขอ 11.3 (1) – (14) ของระเบียบ (ล.1) เทานั้น เมื่อโจทกไดกระทํา
การทุจริตตอหนาที่ ใหหลักฐานเท็จแกจําเลยเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนสําหรับ
ตนเอง หรือผูอื่น และฝาฝนกฎ ขอบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานของ
จําเลยอันตองดวยขอ 11.3 โทษทางวินัยรายแรง (3) (5) และ (7) เชนนี้ โจทกจึง
ไมมีสิทธิไดรับเงินกองทุนสะสมประเภทที่ 2 ตามขอ 10.1.4 วรรคสอง กับผล
ประโยชนเงินสมทบ ตามรายการ “สวนของบริษัท” จากจําเลย โจทกคงมีสิทธิ
ไดรับเงินสะสมประเภทที่ 1 ตามขอ 10.1.4 วรรคแรก กับผลประโยชนเงินสะสม
ตามรายการ “สวนของพนักงาน” ในเอกสารฉบับเดียวกัน ที่ศาลแรงงานกลาง
พิพากษาใหจําเลยจายเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยรวมจายเงินกองทุนสะสม
ประเภทที่ 2 ใหแกโจทกดวยนั้นศาลฎีกาไมเห็นดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4382/2531
การเลิกจางอาจเปนการกระทําอันไมเปนธรรมตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 121 และอาจเปนการเลิกจางไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาล
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แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 ก็ได โจทกไดบรรยาย
ฟองวา จําเลยสั่งไลโจทกออกจากงานโดยโจทกไมมีความผิด การกระทําของ
จําเลยที่ 2 เปนการโตแยงสิทธิของโจทก เปนการละเมิดและเปนการเลิกจางไม
เปนธรรม จึงเปนคดีที่มีประเด็นที่จะตองพิจารณาวา การเลิกจางของจําเลย เปน
การเลิกจางไมเปนธรรมหรือไม ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 หาใชเปนเรื่องตามมาตรา 121 แหง พระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ไม แมโจทกจะมิไดยื่นคํารองกลาวหาจําเลย
ตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธมากอนก็ตาม โจทกก็มีอํานาจฟอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4383/2531
เมื่อกรณีเปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได นายจางไดแจงการปดงาน
ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานและลูกจางทราบลวงหนาตามกฎหมาย
แลว แมนายจางไมยอมใหลูกจางเขาทํางานในชวงเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงที่ประกาศ
แจงลวงหนา แตก็ไดจายคาจางในชวงเวลาดังกลาวใหแกลูกจาง ถือไดวาคงมี
การทํางานอยูจนถึงกําหนดวันเวลาที่แจงใหการปดงานมีผล มิใชเปนการปดงาน
นับแตวันเวลาที่แจง จึงเปนการปดงานโดยชอบดวยกฎหมาย ลูกจางไมมีสิทธิ
เรียกคาจางในระหวางที่มีการปดงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4384/2531
โจทกฟองวา จําเลยที่ 1 ที่ 2 เปนลูกจางของโจทกไมปฏิบัติหนาที่ตามขอ
บังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบแผน วิธีปฏิบัติงานของโจทกซึ่งเปนขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง และเปนการผิดสัญญาจางแรงงานอยูดวย ดังนี้ หาใชเปนเรื่อง
จําเลยทั้งสองกระทําละเมิดแกโจทกเพียงประการเดียวไม การปฏิบัติผิดสัญญา
จางแรงงาน ป.พ.พ.ไมไดกําหนดอายุความไวโดยเฉพาะ จึงตองบังคับตามมาตรา
164 ซึ่งกําหนดอายุความไว 10 ป
โจทกฟองตั้งขอหาวาจําเลยทั้งสองรวมกันปฏิบัติผิดขอบังคับ ระเบียบ คํา
สั่ง แบบแผน วิธีปฏิบัติงาน และไมระมัดระวังรักษาผลประโยชนของโจทก เปน
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เหตุใหโจทกไดรับความเสียหาย ขอใหจําเลยทั้งสองชดใชคาเสียหายใหแกโจทก
ดังนี้ เปนเรื่องความรับผิดของจําเลยทั้งสองในฐานะเปนลูกหนี้รวม ซึ่งเจาหนี้มี
สิทธิเรียกชําระหนี้จากจําเลยคนใดคนหนึ่งทั้งหมดหรือเพียงบางสวนก็ไดตามแต
จะเลือก และจําเลยทั้งสองยังคงตองผูกพันอยูจนกวาหนี้นั้นจะไดชําระเสร็จสิ้น
เชิง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 291 การที่โจทกสั่งใหจําเลย
ทั้งสองใชคาเสียหายคนละกึ่งหนึ่งเปนเรื่องโจทกทวงถามใหจําเลยทั้งสองชําระ
หนี้เทานั้น หากจําเลยคนหนึ่งคนใดยินยอมชําระหนี้ใหกึ่งหนึ่ง โจทกก็อาจ
พิจารณาไมดําเนินคดีแกจําเลยผูชําระหนี้นั้นตอไป แตถาจําเลยทั้งสองไมชําระ ก็
ไมตัดสิทธิโจทกที่จะบังคับตามมาตรา 291 กรณีจึงไมใชเรื่องขัดตอความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4520 – 4523/2531
โจทกเปนลูกจางประเภทคนงาน การที่จําเลยรับโจทกเขาทํางานนั้นไม
ปรากฏวาจําเลยไดทําสัญญาหรือขอตกลงวาจะใหโจทกทํางานที่แผนกหนึ่งแผนก
ใดโดยเฉพาะ ดังนั้น จึงเปนอํานาจของจําเลยที่จะใหโจทกทํางานที่แผนกใดๆ ก็
ได และกรณีที่จําเลยมีความจําเปนหรือเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชนแกกิจการ
ของจําเลย จําเลยยอมจะโยกยายโจทกไปทํางานที่แผนกอื่นได ตามขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง ขอตกลงขอที่ 4 ซึ่งกําหนดวา “กรณีมีการโยกยายลูกจาง
บริษัทฯ ตกลงโยกยายลูกจางใหอยูในระดับเดียวกันหรือสูงกวาเดิม” นั้น มีความ
หมายวา จําเลยจะโยกยายลูกจางใหไปทํางานดานอื่น ซึ่งทําใหฐานะหนาที่ทาง
ดานการงานและสิทธิของลูกจางต่ํากวาระดับเดิมไมไดเทานั้น มิไดหมายความวา
จําเลยไมมีสิทธิโยกยายลูกจางใหไปทํางานที่แผนกอื่น ซึ่งมีฐานะหนาที่การงานมิ
ไดแตกตางกันดังกรณีของโจทกทั้งสี่
ซึ่งจําเลยโยกยายไปอยูแผนกธุรการทํา
หนาที่ผสมปูน เทปูน หรือตัดหญานั้น ก็ลวนแตเปนงานที่ลูกจางตองใชแรงงาน
เชนเดียวกับงานแผนกบุคคลเดิมที่ทําหนาที่เข็นขาว เข็นน้ํา หรือเข็นน้ําแข็ง จึง
ถือไมไดวา งานแผนกหนึ่งแผนกใดหนักเบายิ่งหยอนกวากัน และไมทําใหฐานะ
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หนาที่การงาน หรือสิทธิของโจทกทั้งสี่ต่ํากวาระดับเดิม อันเปนการฝาฝนขอตก
ลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4648 – 4684/2531
โจทกไมไดเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานซึ่งเปนผูยื่นขอเรียกรองตอ
จําเลย ทั้งโจทกไมไดลงลายมือชื่อในขอเรียกรอง หรือมีสวนในการเลือกตั้งผู
แทนซึ่งเขารวมในการเจรจากับจําเลยผูเปนนายจางจนไดมาซึ่งขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางซึ่งโจทกอางมาเปนมูลในการฟองคดีนี้ และไมปรากฏวาลูกจางที่
เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานซึ่งยื่นขอเรียกรองมีลูกจางเขาเปนสมาชิกเกินกวา
สองในสามของลูกจางทั้งหมด ทั้งไมมีพฤติการณอันใดที่แสดงวาจําเลยมีเจตนา
ที่จะใหขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลผูกพันจําเลยและลูกจางทุกคนของ
จําเลย โจทกจึงไมไดรับประโยชนจากขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4767/2531
ลู ก จางเปนโจทกฟอ งนายจา งเปน จําเลยกลาวหาวาเลิกจางโดยไมเปน
ธรรม ขอใหรับกลับเขาทํางานตามสภาพการจางเดิมตอไป หากไมสามารถ
ปฏิบัติไดก็ใหจําเลยชดใชคาเสียหายเปนการฟองรองตามนัยแหง พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 ซึ่งเปนคนละกรณี
กับการกระทําอันไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121
คําฟองของโจทกดังกลาวจึงหาใชเปนการกลาวหาวาจําเลยเลิกจางโจทกอันเปน
การกระทําโดยไมเปนธรรมไม ทั้งไมมีบทกฎหมายใดกําหนดใหลูกจางตองรอง
เรียนตอพนักงานเจาหนาที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการอยางใดกอนที่จะ
ดําเนินการในศาลแรงงาน โจทกจึงมีอํานาจฟอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4825 – 4827/2531
ตามขอบังคับของจําเลยวาดวยกองทุนบําเหน็จ พ.ศ. 2521 ขอ 3.3 และ
ขอ 3.4 กําหนดคํานิยามไววา เงินเดือน หมายถึงเงินที่องคการทอผาจายใหแก
พนักงานเปนรายเดือนเพื่อตอบแทนการทํางานของพนักงาน คาจาง หมายถึง เงิน
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ที่ อ งค ก ารทอผ า จ า ยให แ ก พ นั ก งานเป น ประจําเพื่ อ ตอบแทนการทํางานของ
พนักงานประจําเปนรายวัน เงินเดือนและคาจางรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการ
สูรบ แตไมรวมถึงเงินตอบแทนในลักษณะคาลวงเวลา โบนัส เบี้ยเลี้ยง เบี้ย
กรรมการ หรือประโยชนอยางอื่น เห็นวา จําเลยจายคาครองชีพใหโจทกทั้ง
สามคน คนละ 400 บาทเปนจํานวนแนนอนอยางเงินเดือนและคาจาง คาครอง
ชีพจึงเปนเงินที่จําเลยจายเพื่อตอบแทนการทํางานของพนักงานเชนเดียวกับเงิน
เดือนและคาจางตามบทนิยามดังกลาว เมื่อขอบังคับของจําเลยทั้งสองขางตนไม
ไดยกเวนไวโดยชัดแจงวา เงินเดือนและคาจางไมรวมถึงคาครองชีพ คาครองชีพ
จึงไมใชเงินประเภทอื่นตามอุทธรณของจําเลย แตเปนเงินเดือนหรือคาจาง ซึ่ง
ตองนํามารวมเปนฐานคํานวณเงินบําเหน็จใหโจทกทั้งสามดวย เมื่อไมนํามารวม
คํานวณ ตองถือวาจําเลยจายเงินบําเหน็จใหโจทกขาดไปเทากับคาครองชีพคูณ
ดวยจํานวนปของอายุการทํางานของโจทกแตละคน
หมายเหตุ
นอกจากนี้ยังมีคําพิพากษาฎีกาที่
4950-4951/2531,
5002/2531,
5037/2531, 5103-5105/2531, 5291/2531, 5644-5646/2531, 5981/2531, 60786097/2531, 6146-6162/2351, 6163-6182/2531 และ 6266-6285/2531 วินิจฉัยใน
แนวเดียวกันวา คาครองชีพ ถือวาเปนเงินเดือน หรือคาจาง ซึ่งตองนํามารวมเปน
ฐานในการคํานวณบําเหน็จดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5211/2531
นายจางเลิกจางโดยไมทราบวา ลูกจางที่ถูกเลิกจางเปนกรรมการลูกจาง จึง
ไมไดขออนุญาตตอศาลแรงงาน
เมื่อนายจางดําเนินคดีขอใหเพิกถอนคําสั่ง
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่มีคําสั่งใหรับลูกจางกลับเขาทํางานหรือจายคา
เสียหาย ลูกจางมายอมรับคาเสียหายกับคาชดเชยแลวแถลงไมติดใจกลาวหานาย
จางเกี่ยวกับการกระทําอันไมเปนธรรมอีกตอไป
ไมติดใจตามคําสั่งของคณะ
กรรมการแรงงานสัมพันธ ดังนี้ ยอมเปนขอแสดงโดยแจงชัดวา ลูกจางไดยอมรับ
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ถึงความถูกตองของการเลิกจางกันโดยชอบแลวโดยไมจําตองใหนายจางไปขอ
อนุญาตเลิกจางลูกจางตอศาลแรงงานอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5289/2531
เงินโบนัส ก็คือ เงินรางวัลหรือเงินคาตอบแทนประจําปที่จําเลยผูเปนนาย
จางตกลงจายใหแกลูกจาง ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เปนการจายแตละ
ปตอนสิ้นเดือนธันวาคม หลังจากที่ไดทํางานติดตอกันมาเปนเวลา 12 เดือน ซึ่ง
ก็ตอ งหมายถึง 12 เดือนในปที่จายเงินโบนัสนั้น ไมใช 12 เดือนนับแตเริ่มทํางาน
เปนตนมา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5455 – 5459/2531
ตามระเบียบของจําเลยวาดวยเจาหนาที่สหกรณ ขอ 1 ใหคําจํากัดความวา
เจาหนาที่สหกรณ หมายถึง ผูที่สหกรณจางไวปฏิบัติงานประจําในตําแหนงเจา
หนาที่ หัวหนาพนักงานการเงิน สมุหบัญชี และผูจัดการ ขอ 19 การบรรจุแตง
ตั้งเจาหนาที่ของสหกรณตองใหเจาหนาที่ทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐาน
ตามแบบที่กําหนดและใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใหมีหลักประกันอยาง
ใดอยางหนึ่งเพื่อประกันความเสียหายเนื่องจากการกระทําซึ่งเจาหนาที่สหกรณ
ตองรับผิด นอกจากนี้ในขอ 25 และขอ 26 ระบุวาเจาหนาที่สหกรณตองยินยอม
ใหสหกรณหักเงินเดือนเพื่อนําเขาบัญชีเงินสะสมเปนรายเดือนทุกคนจนถึงเดือน
ที่ออกจากงาน เงินที่หักไวเปนเงินสะสมนี้จะเปนประกันบรรดาความเสียหายที่
เจาหนาที่สหกรณตองรับผิดดวย สวนสิทธิในเงินบําเหน็จนั้น ขอ 30 ระบุวา เจา
หนาที่สหกรณซึ่งทํางานในสหกรณเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ มี
สิทธิไดรับเงินบําเหน็จเมื่อออกจากตําแหนงตามขอ 48 (1) – (5) ดังนี้ พนักงาน
ของจําเลยผูที่มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จตามระเบียบดังกลาวนั้น ตองเปนเจาหนาที่
สหกรณที่จําเลยจางไวปฏิบัติงานประจํา การที่เจาหนาที่สหกรณนั้นตองทําสัญญา
จางเปนหนังสือตามแบบที่สหกรณกําหนดไวและยังตองมีหลักประกันความเสีย
หายอีกดวยตามที่ระบุไวในขอ 19 หลังจากนั้นจึงจะมีสิทธิและหนาที่ตางๆ ที่
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กําหนดไวเชนในขอ 25 และขอ 26 และรวมทั้งสิทธิที่จะเรียกรองเงินบําเหน็จ
ตามขอ 30 ดวย ดังนี้ การนับระยะเวลาการทํางานของโจทกทั้งหา เพื่อคํานวณวา
โจทกทั้งหาจะมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จหรือไมนั้น จึงตองเริ่มนับตั้งแตวันที่ระบุ
ไวในสัญญาจางเปนหนังสือระหวางโจทกกับจําเลย สวนระยะเวลาที่โจทกทั้ง
หาทํางานทดลองมากอนหนานั้นไมอาจนํามารวมคํานวณเพื่อขอรับเงินบําเหน็จ
ได เนื่องจากโจทกทั้งหายังไมอยูในฐานะเปนเจาหนาที่สหกรณตามระเบียบของ
จําเลยดังกลาว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5785/2531
จําเลยอุทธรณวา ขอตกลงระหวางสหภาพแรงงานกับจําเลย ขอ 6 ที่ตกลง
วา บริษัทตกลงใหเปนไปตามกฎหมายคุมครองแรงงาน สําหรับพนักงานที่
ทํางานครบ 120 วัน ก็จะไดสิทธิตามกฎหมาย ลบลางขอตกลงเมื่อวันที่ 2
มิถุนายน 2525 ขอ 16 (เงินโบนัส) และขอตกลงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2527
ขอ 1 (คาครองชีพ) ขอตกลงระหวางสหภาพแรงงานกับจําเลย ขอ 6 หมายความ
วา สวัสดิการตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมายคุมครองแรงงาน เมื่อกฎหมายคุม
ครองแรงงานไมไดกลาวถึงเงินโบนัสและคาครองชีพไว โจทกจึงไมมีสิทธิจะ
ไดรับเงินดังกลาวนั้น เห็นวาตามขอเรียกรอง ขอ16 ความวา ขอตกลงใดที่สหภาพ
แรงงานไดทํากับบริษัทแลวไมไดมีการแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามขอ
เรียกรองฉบับนี้ใหคงไวเชนเดิม ปรากฏตามขอตกลงเกี่ยวกับขอเรียกรอง ขอ 16
วา ใหคงไวเชนเดิม ทั้งตามขอเรียกรอง ขอ 14 ขอใหบริษัทจายคาครองชีพแก
พนักงานทุกคนเพิ่มอีก 150 บาท จากเดิมที่เคยไดรับ 300 บาท เพิ่มเปน 450 บาท
แตตามขอตกลงปรากฏวา สหภาพแรงงานขอถอนขอเรียกรองขอ 14 ฉะนั้น คา
ครองชีพก็คงเปนเดือนละ 300 บาท ตามขอตกลง และจําเลยยังคงตองจายเงิน
โบนัสตามขอตกลง ขอ 16 อยางเดิม หาไดถูกลบลางไปดังขออุทธรณของจําเลย
ไม อุทธรณขอนี้ของจําเลยฟงไมขึ้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5864/2531
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เมื่อป พ.ศ.2527 โจทกถูกลงโทษดวยการลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และถูก
ตักเตือนเปนหนังสือ ไดรับการลางมลทินตามมาตรา 5 แหง พ.ร.บ.ลางมลทิน
ในวโรกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงมี พ ระ
ชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ. 2530 เฉพาะการถูกลดขั้นเงินเดือนซึ่งเปนโทษทาง
วินัยที่ไดรับไปแลวเทานั้น สวนการตักเตือนเปนหนังสือซึ่งตามขอบังคับของ
จําเลยมิไดถือเปนโทษ จึงไมไดรับการลางมลทิน ตองถือวาการที่โจทกเคยถูก
ตักเตือนเปนหนังสือยังมีอยู การที่โจทกมากระทําผิดระเบียบขอบังคับของจําเลย
อีกในป พ.ศ. 2529 แตไมไดรับการลางมลทินเพราะยังไมถูกลงโทษ เมื่อจําเลย
พบการกระทําผิดหลังจากที่พระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับแลวก็นําเหตุดังกลาว
มาลงโทษใหโจทกออกจากงานตามขอบังคับของจําเลยได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6145/2531
นายจางมีอํานาจที่จะกําหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑในการจายรางวัล
พิเศษใหแกลูกจางเปนอยางไรก็ได จําเลยออกประกาศกําหนดการใหรางวัลพิเศษ
เพิ่มแกพนักงานเพื่อตอบสนองในความรวมมือของพนักงานที่ทําใหประสบความ
สําเร็จ บริษัทฯ จึงเพิ่มรางวัลพิเศษใหแกพนักงานเทากับ 0.8 เทาของเงินเดือน
โดยจะจายใหดวยการโอนเขาบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยของพนักงานในวันที่ 31
พฤษภาคม 2531 มีความหมายวา จําเลยจะจายรางวัลพิเศษเพิ่มใหแกผูที่ยังเปน
พนักงานของจําเลยอยูในวันที่จําเลยใชประกาศดังกลาวเทานั้น และประกาศนี้ไม
ไดกําหนดใหมีผลถึงพนักงานที่ออกจากงานไปกอนแลวหรือใชบังคับยอนหลัง
ไปถึงป 2530 แมจําเลยจะพิจารณาจายรางวัลพิเศษเพิ่มจากผลงานในรอบป 2530
ก็ไมทําใหโจทกทั้งสองซึ่งเกษียณอายุพนจากการเปนพนักงานของจําเลยไปกอน
ที่จําเลยจะประกาศใชประกาศดังกลาวมีสิทธิไดรับรางวัลพิเศษเพิ่มจากจําเลย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6265/2531
ในคดีเดิมที่จําเลยขออนุญาตตอศาลแรงงานกลางเพื่อเลิกจางโจทกซึ่งเปน
กรรมการลูกจาง จําเลยอางเหตุแหงการเลิกจางวาโจทกแจงคุณสมบัติในใบสมัคร
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งานเปนเท็จทําใหจําเลยเขาใจผิดในคุณสมบัติของโจทกวา โจทกลาออกจากงาน
ที่เคยทํา ตอมาจําเลยทราบวาโจทกออกจากงานโดยถูกเลิกจางเพราะขาดงานเกิน
3 วันติดตอกันโดยไมมีเหตุผลสมควร เหตุที่จําเลยเลิกจางโจทกจึงไมตองดวย
เหตุหนึ่งเหตุใดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ
47 จําเลยจึงตองจายคาชดเชยใหแกโจทก และในคดีเดิมศาลแรงงานกลางมีคําสั่ง
อนุญาตใหจําเลยเลิกจางโจทกไดโดยไมไดกําหนดวาใหเลิกจางตั้งแตเมื่อใด ทั้ง
การพิจารณาคํารองขออนุญาตเลิกจางโจทกดังกลาวก็เพียงแตพิจารณาวามีเหตุผล
เพียงพอที่จะใหเลิกจางโจทกไดหรือไม เชนนี้เมื่อจําเลยไดรับอนุญาตจากศาลแรง
งานกลางใหเลิกจางโจทกไดแลว จําเลยตองบอกกลาวลวงหนากอนการเลิกจาง
โจทกใหถูกตองตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 582 เมื่อจําเลย
เลิกจางโจทกโดยไมไดบอกกลาวลวงหนา จําเลยจึงตองจายสินจางแทนการบอก
กลาวลวงหนาใหแกโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6386/2531
ลูกจางที่ถูกสั่งพักงานเพื่อรอฟงผลการดําเนินคดีเนื่องจากมีพฤติการณสอ
ไปในทางทุจริต ซึ่งนายจางมีสิทธิสั่งพักงานลูกจางไดโดยชอบ เมื่อลูกจางมิได
ทํางานในระหวางพักงานตั้งแตวันที่ 21 สิงหาคม 2522 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2529
ยอมไมมีงานที่มีคุณภาพและปริมาณงานอันสมควรที่จะไดเลื่อนบําเหน็จเพื่อตอบ
แทนผลงานที่ไดปฏิบัติในรอบปนั้นตามระเบียบ จึงไมมีสิทธิไดรับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางพักงาน เมื่อลูกจางกลับเขาทํางานตามเดิม จึงไมมีคา
จางในสวนที่เพิ่มขึ้นที่จะเรียกรองจากนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6489/2531
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางโจทกจําเลยกําหนดใหจายโบนัส
ประจําปตอนสิ้นเดือนธันวาคมหลังจากที่ไดทํางานติดตอกันมาเปนเวลา 12 เดือน
แสดงใหเห็นวาระยะเวลาการทํางานที่จะนํามาเปนเกณฑเพื่อที่จะพิจารณาวาจะ
จายโบนัส ตองคิดระยะเวลาในการทํางานในปนั้นๆ ไมใชนําระยะเวลาการ
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ทํางานในปกอนมารวมดวย คือตองทํางานอยูถึงสิ้นเดือนธันวาคมของแตละป
เมื่ อ โจทก ทํางานไม ถึ ง สิ้ น เดื อ นธั น วาคมเพราะได ล าออกตั้ ง แต เ ดื อ นตุ ล าคม
โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับโบนัส
*******************

คําพิพากษาฎีกาป 2530

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 89 – 90/2530
จําเลยเปนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของกระทรวงการคลังตอง
ปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่งของรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือมติของคณะรัฐมนตรี รวม
ทั้ ง พนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งของจําเลยซึ่ง เป นพนัก งานรั ฐวิ สาหกิ จก็ ตกอยู ภ ายใต
บังคับของมติคณะรัฐมนตรีเชนเดียวกัน เมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวา หาม
รัฐวิสาหกิจปรับปรุงคาจาง เงินเดือน หรือผลประโยชนอื่นใดที่คิดเปนตัวเงินได
เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปนกรณีพิเศษ และตอมากําหนดเพิ่มเติม
วา ใหรัฐวิสาหกิจหารือกับกระทรวงการคลังกอน ผูแทนของโจทกและจําเลยได
ทําบันทึกขอตกลงมีความวา จําเลยตกลงจะปรับเงินเดือนแกพนักงานทุกคนๆละ
1 อันดับจากอัตราที่ไดรับอยูปจจุบัน และจําเลยตกลงที่จะเสียภาษีเงินไดสําหรับ
เงินคาชดเชยแทนพนักงานและลูกจางซึ่งออกจากงานเนื่องจากถูกเลิกจางและสูง
อายุโดยผูแทนของจําเลยมิไดหารือกระทรวงการคลังและมิไดรับอนุญาตจากคณะ
รัฐมนตรี ดังนี้ ขอตกลงทั้งสองขอดังกลาวจึงไมมีผลบังคับ แมการทําขอตกลง
จะไดดําเนินการตามขั้นตอนมาโดยชอบตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ.2518 ก็ไมเปนเหตุใหเปนขอตกลงที่ใชบังคับกันได โจทกจึงจะนําขอตกลง
ดังกลาวมาฟองใหจําเลยปฏิบัติตามคําขอทายฟองมิได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 213/2530
ระเบียบบริษัทฯ จําเลยวาดวยการลาไดกําหนดไววาพนักงานที่ขาดงานใน
รอบปจะไดรับโทษทางวินัยตามลําดับ คือ ขาดงานครั้งแรกจะถูกตัดเงินเดือนรอย
ละ 5 ขาดงานครั้งที่ 2 ถูกตัดเงินเดือนรอยละ 6 ขาดงานครั้งที่ 3 ถาไดขาดงานมา
แลวในครั้งที่ 1 ที่ 2 รวมกับครั้งที่ 3 เกินกวา 10 วัน ใหลงโทษไลออกฐานมีพฤติ
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การณแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบคําสั่งและขอบังคับของบริษัทฯ
ดังนั้น เมื่อโจทกซึ่งเปนพนักงานของบริษัทฯ ขาดงาน 3 ครั้ง โดยครั้งแรกขาด
งานรวม 7 วัน ครั้งที่ 2 ขาดงานรวม 1 วัน ครั้งที่ 3 ขาดงานรวม 6 วัน โจทกขาด
งานทั้งสามครั้งรวม 14 วัน ตองดวยระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ การที่บริษัทฯ
ไลโจทกออกจากงานจึงเปนการลงโทษที่ถูกตองตามระเบียบนั้นแลว หาจําเปน
ตองลงโทษตามขั้นตอนตั้งแตการขาดงานครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กอนไม เพราะ
การขาดงานในครั้งที่ 1 และที่ 2 นั้น ผูบังคับบัญชาของโจทกก็ทํารายงานเพื่อ
พิจารณาโทษของโจทกอยูแลว ซึ่งตองใชเวลาบาง ทั้งโจทกขาดงานในระยะที่
ใกลเคียงกัน บริษัทฯ จึงนําการขาดงานทั้งสามครั้งมารวมพิจารณาลงโทษได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 404/2530
ข อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ า งระหว า งจําเลยกั บ สหภาพแรงงานการ
ประปาสวนภูมิภาค ซึ่งโจทกเปนสมาชิกอยูมีวาเมื่อจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นทําการสอบสวนพนักงานของจําเลย
กรณีที่มีการกลาวหาวาพนักงานของ
จําเลยถูกกลาวหาหรือมีความผิดเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานการประปาสวน
ภูมิภาค จําเลยตองใหผูแทนของสหภาพแรงงานการประปาสวนภูมิภาคเขารวม
เปนกรรมการสอบสวนดวย โดยใหสหภาพแรงงานการประปาสวนภูมิภาคเปน
ผูเสนอชื่อผูแทนไมนอยกวา 1 คน ดังนั้น การออกคําสั่งของจําเลยหรือทําการ
สอบสวนพนักงาน จําเลยตองปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดยเครง
ครัด การที่จําเลยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนโจทกทางวินัยโดยไมมีผูแทน
ของสหภาพแรงงานการประปาสวนภูมิภาคเขารวมเปนกรรมการสอบสวนและ
จําเลยสั่งใหโจทกออกจากงานนั้น เปนคําสั่งที่ขัดตอขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จาง จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบและกรณีตองถือวาจําเลยเลิกจางโจทกโดยมีการสอบ
สวนที่ไมชอบ อันเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 448/2530
ผูรองปดกิจการและเลิกจางลูกจางทั้งหมดไปแลว ผูรองจึงมีเหตุเลิกจาง
ผูคัดคานซึ่งเปนกรรมการลูกจางได ศาลแรงงานกลางจึงชอบที่จะสั่งอนุญาตเลิก
จางผูคัดคานได แตการที่ผูรองจะเลิกจางผูคัดคานตั้งแตเมื่อใดเปนเรื่องที่ผูรองจะ
ตองไปดําเนินการออกคําสั่งอีกชั้นหนึ่ง ศาลแรงงานกลางไมพึงกาวลวงมีคําสั่ง
เชนวานั้น
ในวันนัดไตสวน ผูรองและผูคัดคานสงเอกสารตอศาลแรงงานกลาง ศาล
แรงงานกลางเห็นวาขอเท็จจริงเพียงพอที่จะวินิจฉัยไดจึงมีคําสั่งงดการไตสวน
คําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งระหวางพิจารณา เมื่อผูคัดคานมีโอกาสเพียงพอที่จะโต
แยงแตมิไดโตแยงไวจึงไมมีสิทธิอุทธรณคัดคานคําสั่งงดการไตสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 226 ประกอบดวย พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา 31
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 546/2530
โจทกฟองและมีคําขอใหจําเลยที่ 1 ชําระคาจางและเบี้ยขยันนับแตวันที่
28 มกราคม 2528 เปนตนไปจนกวาจําเลยที่ 1 จะรับโจทกทั้ง 3 กลับเขาทํางาน
ตามปกติ ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวา เมื่อเกิดขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได
แลว ลูกจางของจําเลยไดเฉื่อยงาน ทําลายเครื่องจักร เจือปนผลผลิต จําเลยจึง
จําตองปดงาน แตการปดงานเฉพาะลูกจางที่ไมยอมทําขอตกลงตามขอเสนอใหม
มิใชเปนการปดงานเนื่องจากขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได และเปนการกีด
กันโจทกกับพวก การปดงานของจําเลยจึงไมชอบดวยกฎหมาย พิพากษาให
จําเลยรับโจทกกลับเขาทํางานในตําแหนงเดิมโดยไดรับคาจางและรายไดเทาเดิม
แตโจทกไมสมควรไดรับคาเสียหาย จําเลยอุทธรณวาการปดงานดังกลาวเปนกรณี
เนื่องจากขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได ปรากฏวาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ
2529 สหภาพแรงงานไทยบริดสโตนกับจําเลยไดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางอันเกิดจากการยื่นขอเรียกรองตอกันตามมูลคดีนี้และไดทําการจดทะเบียนตอ
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พนักงานเจาหนาที่เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2529 กับจําเลยไดรับลูกจางทั้งหมดที่
ถูกปดงานรวมทั้งโจทกกลับเขาทํางานแลว เชนนี้ กรณีจึงไมมีประโยชนที่จะตอง
วินิจฉัยอุทธรณของจําเลยอีกตอไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 567/2530
การจายเงินบํารุงความสุขเปนเงินบําเหน็จพิเศษแกลูกจางตามระเบียบการ
ขนสงของการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ.2499 นั้น จะตองมีคณะกรรมการของ
จําเลยเปนผูพิจารณาและกําหนดจํานวนเงิน แตการจายเงินบํารุงความสุขเปนเงิน
บําเหน็จพิเศษนี้ กฎหมายไมไดบังคับใหจําเลยผูเปนนายจางจะตองจาย จําเลยจะ
ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขในการจายอยางไรก็ชอบที่จะทําได
เมื่อคณะกรรมการของจําเลยไดพิจารณาแลวกําหนดจํานวนเงินบําเหน็จพิเศษให
แกโจทกแตละคนรับไปแลว
จึงถือไดวาจําเลยไดจายเงินบําเหน็จพิเศษใหแก
โจทกตามระเบียบการขนสงของจําเลยโดยชอบ โจทกไมมีสิทธิที่จะเรียกรอง
บําเหน็จพิเศษจากจําเลยอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 833/2530
การที่โจทกใหสิทธิแกจําเลยซึ่งเปนลูกจางเขาพักอาศัยอยูในหองพักของ
โจทก เปนการใหสวัสดิการแกลูกจาง อันเปนสภาพการจางอยางหนึ่ง และเปน
สวนหนึ่งของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางโจทกจําเลย เมื่อโจทกฟอง
วาโจทกใหจําเลยเขาอยูอาศัยในหองพักคนงานโดยมีเงื่อนไขวา จําเลยตองออก
จากหองที่อยูอาศัย เมื่อโจทกตองใชสถานที่ และโจทกไดแจงใหจําเลยทราบวา
โจทกตองการใชหองที่ทํางานอยูอาศัยเพื่อกิจการอื่น แตจําเลยไมยอมออกไป
โจทกจึงเลิกจางแลวฟองขับไลจําเลย ดังนี้ เปนคดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่
ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8(1) จึงอยูในอํานาจของศาลแรงงานกลางที่จะ
พิจารณาพิพากษา
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 834/2530
ระเบียบการจายเงินบําเหน็จพนักงานของบริษัทไทยโทรทัศน จํากัด พ.ศ.
2507 ที่จําเลยนํามาใชบังคับแกพนักงานและลูกจางของจําเลยในระหวางที่จําเลย
ยังไมออกขอบังคับองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย ฉบับที่ 32 วาดวย
กองทุนบําเหน็จมาใชบังคับนั้น ถือไดวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เมื่อ
จําเลยออกขอบังคับ ฉบับที่ 32 มาใชบังคับแตกตางออกไป ยอมเปนการเปลี่ยน
แปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ทําใหสิทธิของโจทกที่จะไดรับเงินบําเหน็จ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมเปนคุณแกโจทก เพราะตามระเบียบเดิม กรณีของ
โจทกที่ออกจากงานเพราะเหตุเกษียณอายุ โจทกมีสิทธิไดรับทั้งเงินบําเหน็จและ
คาชดเชย แตตามขอบังคับของจําเลย ฉบับที่ 32 โจทกกลับมีสิทธิไดรับเงิน
บําเหน็ จ เพี ย งเฉพาะส ว นที่ เ กิ น กว า จํานวนค า ชดเชยตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานฯ ขอ 46 เทานั้น จึงนํามาใชบังคับในกรณี
ของโจทกไมได เพราะตองหามตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20
แมจําเลยจะไดจายเงินบําเหน็จใหแกโจทกรับไปตามขอบังคับดังกลาว ก็ไมตัด
สิทธิของโจทกที่จะฟองเรียกคาชดเชยจากจําเลยอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 897/2530
เดิมจําเลยมีคําสั่งไลโจทกออกจากงานตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2524
โจทกไดยื่นเรื่องราวรองทุกข ตอมาจําเลยไดออกคําสั่งอีกฉบับหนึ่งมีความวา ที่
ประชุมคณะกรรมการรถไฟแหงประเทศไทยมีมติวา การลงโทษโจทกรุนแรงเกิน
ไป จึงใหยกเลิกคําสั่งเดิมเสียทั้งสิ้นและใหโจทกออกจากงานตั้งแตวันที่ 30
ตุลาคม 2527 ดังนี้ ขอความในคําสั่งฉบับหลังเปนที่ชัดเจนอยูแลววา จําเลยได
ยกเลิกคําสั่งเดิมที่ไลโจทกออกจากงานนั้นทั้งหมด ไมใหมีผลบังคับตอไปโดย
กําหนดโทษเปนใหออกจากงาน เมื่อคําสั่งเดิมไดกําหนดวันเลิกจางตั้งแตวันที่ 9
กรกฎาคม 2524 ผลของการเปลี่ยนแปลงโทษจึงตองถือวามีผลบังคับตั้งแตวันที่
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เลิกจางนั้นดวย โจทกยอมมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามขอบังคับของจําเลยนับ
แตวันนั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 946/2530
ประกาศของจําเลยเรื่ อ งการลาออกเนื่ อ งจากเกษี ย ณอายุ กําหนดให
พนักงานตั้งแตหัวหนาแผนกขึ้นไปที่มีอายุครบ 60 ป เกษียณอายุในวันสิ้นรอบป
บัญชีของจําเลย เปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 10 การที่จําเลยออกระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ฉบับตอมากําหนดใหพนักงานหญิงเกษียณเมื่ออายุครบ 45 ป เปนการเปลี่ยน
แปลงสภาพการจางที่ไมเปนคุณแกโจทกซึ่งเปนลูกจางหญิงและจําเลยมิไดดําเนิน
การตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ถึง มาตรา 19 ระเบียบและ
ขอบังคับฉบับหลังจึงไมมีผลบังคับเพราะขัดกับมาตรา 20 จําเลยจะใหโจทกซึ่งมี
ตําแหนงเปนหัวหนาแผนกของจําเลยอกจากงานเพราะเหตุเกษียณอายุกอนโจทก
มีอายุครบ 60 ปหาไดไม การเลิกจางโจทกจึงเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
โจทกฟองเรียกคาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรม และสินจางแทน
การบอกกลาวลวงหนา ศาลแรงงานกลางเห็นวาเอกสารทายฟองและที่คูความสง
ตอศาลกับคําแถลงของคูความเพียงพอที่จะวินิจฉัยคดีได จึงสั่งงดสืบพยานคูความ
แลววินิจฉัยวาจําเลยเลิกจางโจทกไดไมเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม พิพากษายก
ฟอง เมื่อศาลฎีกาเห็นวาเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม จํานวนเงินประเภทตางๆ
ที่โจทกเรียกรองมาเปนขอเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางยังมิไดพิจารณา ศาลฎีกา
ยอนสํานวนใหศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษาใหมในสวนนี้
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1255/2530
ขอบังคับของจําเลยกําหนดวา ในกรณี่ที่จําเลยจะตองจายเงินคาชดเชยให
แก ผู ป ฏิ บั ติ ง านผู ใ ดตามกฎหมายแรงงานก็ ใ ห จ า ยเงิ น ค า ชดเชยจากกองทุ น
บําเหน็จและผูปฏิบัติงานไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จตามขอบังคับนี้อีก เวนแต
เงินบําเหน็จที่คํานวณตามขอบังคับนี้มากกวาเงินคาชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
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ก็ใหจายเงินบําเหน็จสวนที่มากกวานั้นใหแกผูปฏิบัติงานผูนั้น ขอบังคับดังกลาว
ไมขัดตอกฎหมายและใชบังคับไดแมจะเปนการจํากัดสิทธิของผูปฏิบัติงานอยู
บาง แตความในมาตรา 28 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสื่อสารมวลชน
แหงประเทศไทย พ.ศ.2520 ก็หาไดบัญญัติหามจําเลยที่จะกําหนดหลักเกณฑดัง
กลาวไม
แมโจทกเปนพนักงานของจําเลยมากอนวันที่ประกาศใชขอบังคับดังกลาว
แตเมื่อขอเท็จจริงไมปรากฏวา กอนวันใชขอบังคับดังกลาว จําเลยไดเคยมีขอ
บังคับวาดวยกองทุนบําเหน็จไวอันพึงนํามาวินิจฉัยวาโจทกเคยมีสิทธิอยางไร
และขอบังคับของจําเลยฉบับนี้ตัดสิทธิของโจทกประการใด ดังนั้น เมื่อโจทกถูก
เลิกจางหลังจากวันประกาศใชขอบังคับสิทธิของโจทกจะไดรับเงินบําเหน็จหรือ
ไมเพียงใดก็ยอมเปนไปตามขอบังคับของจําเลยฉบับที่ใชบังคับอยูในขณะเลิกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1463/2530
บริษัทจําเลยกําหนดใหพนักงานขับรถยนตสวนกลางเขาทํางานวันละ 24
ชั่วโมง หยุดพักวันรุงขึ้น 24 ชั่วโมง ตอมาจําเลยดําริใหเปลี่ยนเปนทํางานเปน
ผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง แตพนักงานขับรถยนตของจําเลยขอใหกําหนดเวลา
ทํางานเชนเดิมโดยอางวาตองมีรายจายเพิ่มขึ้น ซึ่งจําเลยก็ไดตกลงยินยอมกําหนด
เวลาทํางานของจําเลยดังกลาว จึงเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ใชบังคับ
ได หาขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางที่ไมชอบดวยกฎหมายไม เมื่อโจทกเขาทํางานกับจําเลยในภายหลัง ก็
ยอมตองผูกพันตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาว การทํางานของโจทก
จึงมิใชเปนการทํางานนอกเวลาทํางานปกติอันจะมีสิทธิเรียกเอาคาลวงเวลาจาก
จําเลยได
ระเบียบของจําเลยกําหนดวา ถาเกิดอุบัติเหตุและไดรับการพิจารณาถึงที่
สุด พขร.(พนักงานขับรถ) เปนฝายผิด พขร.ที่ทําหนาที่ขับรถจะตองรับผิดชอบ
รอยละหกสิบ สวน พขร.ที่นั่งคูจะตองมีสวนรวมรับผิดชอบรวมรอยละสี่สิบ ดัง
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นี้ เมื่อ ส. ขับรถยนตของจําเลยดวยความประมาทเลินเลอเกิดอุบัติเหตุทําใหจําเลย
ไดรับความเสียหายขณะที่โจทกเปนพนักงานขับรถที่นั่งคู
จําเลยจึงมีสิทธิให
โจทกชดใชคาเสียหายในอัตรารอยละสี่สิบของคาเสียหายทั้งหมดไดตามระเบียบ
ดังกลาว และเมื่อโจทกไดยินยอมทําหนังสือรับสภาพหนี้โดยผอนชําระใหแก
จําเลย จึงเปนสัญญาที่ชอบดวยกฎหมายจําเลยมีสิทธิบังคับใหโจทกปฏิบัติตามได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1522/2530
ตามระเบียบและขอบังคับในการทํางานของนายจางระบุหามเปดประชุม
ในบริเวณโรงงานกอนไดรับอนุญาตจากนายจาง ผูคัดคานทั้งสามเปนกรรมการ
ลูกจางไดรวมกันถือโอกาสแถลงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการประชุมกันระหวางนาย
จางกับคณะกรรมการลูกจาง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางาน สรุปวา
พนักงานบางสวนถูกกลั่นแกลงไมไดรับความเปนธรรม มีคนขมขูและใชอิทธิพล
ขอใหผนึกกําลัง รวมกันตอสู โดยกลาวตอพนักงานที่กําลังรับประทานอาหารใน
โรงอาหารในชวงพักรับประทานอาหารกลางวัน ดังนี้ แมการรับประทานอาหาร
ในชวงเวลาพักมิใชการมารวมพบกันเพื่อปรึกษาหารือกันก็ตาม
แตก็เปนการ
ชุมนุมอยางหนึ่งอันอยูในความหมายของการประชุมดวย เมื่อมีการประชุมแลว ผู
คัดคานทั้งสามถือโอกาสกระทําการดังกลาวจึงถือไดวาเปนการเปดประชุมตอง
ตามระเบียบฯ ของนายจางแลว ผูคัดคานทั้งสามกระทําโดยมิไดรับอนุญาตจาก
นายจางกอนยอมเปนการผิดระเบียบฯ ดังกลาว ชอบที่นายจางจะลงโทษตักเตือน
เปนลายลักษณอักษรตามระเบียบฯ นั้นได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1612/2530
โจทกเปนลูกจางประจําของจําเลยมาแลวเกิน 180 วัน ระหวางวันที่ 15
เมษายน - 25 พฤษภาคม 2528 จําเลยใชสิทธิปดงาน เนื่องจากมีขอพิพาทแรง
งานที่ตกลงกันไมได แตในวันที่ 25 พฤษภาคม 2528 จําเลยกับลูกจางตกลงกัน
ได จึงเปดงานและเริ่มรับลูกจางกลับเขาทํางาน โจทกคลอดบุตรเมื่อวันที่ 29
เมษายน 2528 และจําเลยรับโจทกเขาทํางานเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2528 โดย
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โจทกมิไดยื่นใบลาคลอดตามระเบียบของจําเลย ดังนี้ การปดงานของจําเลยเปน
การใชสิทธิตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 22 วรรคสาม
กรณีที่โจทกคลอดบุตรในชวงแรกระหวางจําเลยปดงานนั้นแมโจทกไมไดคลอด
บุตรโจทกก็มิไดทํางานใหจําเลย เพราะจําเลยปดงาน ซึ่งเปนกรณีที่จําเลยปฏิเสธ
ไมยอมใหโจทกผูเปนลูกจางทํางานชั่วคราว ตามมาตรา 5 แหง พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 ในเมื่อโจทกไมไดทํางานใหแกจําเลยในระหวางนั้น จําเลย
จึงไมมีหนาที่ที่จะตองชําระคาจางแกโจทกเพราะการจางแรงงานเปนสัญญาตาง
ตอบแทน โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับคาจางจากจําเลยในระยะเวลาชวงแรกดังกลาว
สวนในชวงที่สองนับแตวันที่จําเลยเปดงานจนถึงวันที่จําเลยรับโจทกกลับเขา
ทํางานนั้น เมื่อโจทกไมไดยื่นใบลาคลอดตามระเบียบเกี่ยวกับการลาคลอดของ
จําเลย
โจทกจึงไมมีวันลาคลอดอันพึงมีสิทธิไดรับคาจางเทาเวลาที่ลาตามที่
บัญญัติไวในขอ 19 แหงประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1749/2530
จําเลยมิไดบรรจุโจทกใหเปนพนักงานคุมเครื่องทําความเย็นโดยเฉพาะ
และไมป รากฏวามีขอตกลงเกี่ ยวกั บ สภาพการจ า งหา มมิ ใ ห จําเลยโยกย ายสั บ
เปลี่ยนหนาที่โจทก ดังนั้นเมื่อโจทกปฏิบัติหนาที่บกพรองโดยไมเติมน้ําเครื่องทํา
ความเย็น ทําใหเครื่องทําความเย็นดับเปนเหตุใหจําเลยไดรับความเสียหาย จําเลย
จึงมีสิทธิสั่งสับเปลี่ยนโยกยายโจทกโดยใหโจทกไดคาจางเทาเดิมเพื่อไปทําหนา
ที่พนักงานทั่วไปได เมื่อไมปรากฏวาตําแหนงพนักงานทั่วไปเปนตําแหนงที่ต่ํา
กวาพนักงานคุมเครื่องทําความเย็น หรือโจทกไดรับสิทธิประโยชนลดลง จึงไม
เป น การผิ ด สภาพการจ า งและไม เปน การลงโทษหรือเป น ผลใหโ จทกซึ่ งเปน
กรรมการลูกจางไมสามารถทนทํางานอยูตอไปได อันจําเลยจะตองขออนุญาตตอ
ศาลแรงงานกอนตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 52
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1793/2530
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การยื่นขอเรียกรองของนายจางหรือลูกจางใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยว
กับสภาพการจาง หรือแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางและนายจาง
กับลูกจางตกลงกันไมไดจนพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานดําเนินการไกล
เกลี่ยตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 13, 21 และ 22 นั้น ไมมีบท
บัญญัติใดบังคับไววา ฝายที่ยื่นขอเรียกรองจะถอนขอเรียกรองทั้งหมดหรือขอ
หนึ่งขอใดไมได เมื่อสหภาพแรงงานพนักงานยาสูบผูยื่นขอเรียกรองไดขอถอน
ขอเรียกรอง ขอ 10 ซึ่งมีใจความวา “ขอใหโรงงานยาสูบเปลี่ยนแปลงเวลาทํางาน
ของพนักงานควบคุมหมอไอน้ํากับพนักงานควบคุมเครื่องปรับอากาศใหเหมือน
กับพนักงานทั่วไป คือ เขาทํางานเวลา 08.00 น. เลิกงานเวลา 17.00 น. พักกลาง
วันเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. โดยใหปฏิบัติตามคําสั่งโรงงานยาสูบ กระทรวง
การคลังที่ ท.352/2522 แลวเชนนี้ ขอเรียกรองดังกลาวจึงไมมีอยูและพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานก็ไมมีอํานาจดําเนินการไกลเกลี่ยตอไปได โจทกไม
จําตองปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการตามที่ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
บังคับไว กรณีไมอยูในบังคับของมาตรา 8 วรรคสอง แหง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรง
งานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1794/2530
ตามระเบียบของจําเลยกําหนดวา พนักงานที่เดินทางไปประจําการตาง
ทองถิ่นหรือเดินทางกลับทองถิ่นที่เริ่มจางเมื่อออกจากงานมีสิทธิเบิกคาพาหนะ
สําหรับครอบครัวและคนใช จําเลยมีคําสั่งบรรจุโจทกเปนพนักงานควบคุมผูบม
อิสระ สํานักงานไรยาสูบเชียงรายตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2491 และมีหนังสือถึง
ผูจัดการไรยาสูบเชียงรายสงตัวโจทกไปปฏิบัติหนาที่ดังกลาวในเดือนเดียวกันนั้น
เชนนี้ โจทกมีฐานะเปนลูกจางของจําเลยในตําแหนงนั้นตั้งแตวันที่ระบุในคําสั่ง
ดังกลาวแลว จําเลยมิไดมีคําสั่งบรรจุและแตงตั้งโจทกใหดํารงตําแหนงอื่นใน
สํานักงานของจําเลยในกรุงเทพฯ กอนแลวมีคําสั่งใหโจทกไปประจําการที่จังหวัด
เชียงรายอันเปนการประจําการตางทองถิ่นแตอยางใดไม โจทกจึงมิใชพนักงานที่
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เดินทางไปประจําการตางทองถิ่นที่เริ่มจาง อันจะทําใหโจทกมีสิทธิเบิกคาพาหนะ
เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ตามระเบียบของจําเลยได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1873/2530
โจทกเปนสหภาพแรงงานซึ่งมีอํานาจและหนาที่ตามพระราชบัญญัติแรง
งานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 98 ที่จะกระทําการอันใดอันหนึ่งเพื่อประโยชน
ของสมาชิกสหภาพแรงงานโดยเฉพาะเมื่อโจทกฟองจําเลยขอใหเพิกถอนระเบียบ
ใหมที่ออกมาใชบังคับซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบเดิมและไมเปนคุณแกลูกจางใหม
โดยมิไดบรรยายฟองวา ลูกจางใหมที่จําเลยไดทําสัญญาจางภายหลังวันที่ระเบียบ
ใหมมีผลใชบังคับนั้นไดเปนสมาชิกของโจทกดวยหรือไม โจทกจึงไมมีอํานาจ
ฟองจําเลยขอใหเพิกถอนระเบียบฉบับใหมดังกลาว โดยอางวาเปนโทษตอลูกจาง
ที่เขามาใหม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2125 – 2126/2530
โจทก เ ป น ลู ก จ า งรายวั น ของจําเลยวั น ไหนไม ไปทํางานก็ไมได คา จา ง
โจทกไมไดไปทํางาน 1 วันโดยลาปวยเท็จ แตรับคาจางของวันที่ตนลาปวยเท็จ
นั้นทั้งที่รูวาไมมีสิทธิจะไดรับ ดังนั้น การกระทําของโจทกเปนการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบจากการลาปวยเท็จอันเปนการทุจริตตอหนาที่ ฝาฝนตอกฎ
ระเบียบและคําสั่งของผูบังคับบัญชา และจงใจเปนเหตุใหจําเลยเสียหายอยางราย
แรง เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง หาใชเปนการแจงเท็จหรือรายงานเท็จ
ตอผูบังคับบัญชาเพียงประการเดียว ซึ่งมีโทษตัดคาจางตามระเบียบของจําเลยเทา
นั้นไม การที่จําเลยไลโจทกออกจากงานจึงชอบดวยขอบังคับที่ใหอํานาจจําเลย
ไลลูกจางที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรงออกจากงานไดแลว มิใชเปนการเลิกจางที่
ไมเปนธรรมและเมื่อการกระทําของโจทกเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงเชน
นี้ จําเลยจึงเลิกจางโจทกไดโดยไมจําตองตักเตือนกอนและไมตองจายคาชดเชย
แกโจทก
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2431/2530
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีคําสั่งบังคับใหจําเลยจายคาเสียหายที่เกิด
ขึ้นจากการกระทําอันไมเปนธรรมแกโจทก เมื่อโจทกไดรับเงินดังกลาวก็ไดทํา
บันทึกวา ไมติดใจเรื่องใดๆ จากจําเลยหรือนําความขึ้นรองเรียนจําเลยอีก บันทึก
นี้เปนเรื่องเกี่ยวกับคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเทานั้น หาเปนสัญญา
ประนีประนอมยอมความที่โจทกไมติดใจเรียกรองเงินประเภทอื่นๆ จากจําเลย
ตามกฎหมายไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2725/2530
เมื่อจําเลยไดมีคําสั่งกําหนดเงินสวนแบงจากคาโดยสารใหแกพนักงาน
เก็บคาโดยสารแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราสวนแบงจากคําสั่งเดิม สหภาพแรงงานผู
ปฏิบัติงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ ซึ่งโจทกเปนสมาชิกอยูดวยมิไดทัก
ทวง ยอมมีผลเปนวาสหภาพแรงงานฯไดเห็นชอบตามคําสั่งของจําเลย และเมื่อ
โจทกเขาเปนลูกจางของจําเลยจนถึงวันฟอง โจทกก็ไดปฏิบัติตามคําสั่งของจําเลย
โดยยอมรับเอาเงินสวนแบงจากรายไดคาโดยสารตามอัตราที่กําหนดไวตลอดมา
โดยมิไดโตแยงคัดคาน
โจทกจึงไมมีสิทธิเรียกรองเอาสวนแบงจากรายไดคา
โดยสารนอกเหนือไปจากที่กําหนดอัตราไวในคําสั่งดังกลาวของจําเลยได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2736-2738/2530
บันทึกขอตกลงระหวางผูแทนของจําเลยกับผูแทนสหภาพแรงงานโรง
แรมเอราวัณที่ตกลงจายเงินบําเหน็จใหแกพนักงานเมื่อเลิกจาง ถือไดวาเปนการ
ปรับปรุงสวัสดิการที่อาจคิดเปนตัวเงินไดตามความหมายของมติคณะรัฐมนตรี
ลงวันที่ 15 กันยายน 2524 ซึ่งหามมิใหรัฐวิสาหกิจใดกระทําการดังกลาวเปนอัน
ขาดเวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีเปนพิเศษ จําเลยซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ
มีหนาที่ตองปฏิบัติตามทั้งพนักงานของจําเลยก็เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจตองอยู
ภายใตบังคับของมติดังกลาวดวยเชนกัน การที่ผูแทนของจําเลยและผูแทนของ
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สหภาพแรงงานฯ ตกลงกันจายเงินบําเหน็จอันเปนการปรับปรุงสวัสดิการ โดย
ฝาฝนมติคณะรัฐมนตรี จึงไมมีผลบังคับ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2752/2530
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121, 123 หาไดหาม
นายจางเลิกจางลูกจางเปนการเด็ดขาดเสียทีเดียวตามบทมาตราทั้งสองบัญญัติไว
ไม หากนายจางมีเหตุจําเปนนอกเหนือจากที่บทมาตราทั้งสองบัญญัติไว นายจาง
ยอมมีสิทธิเลิกจางลูกจางได
มาตรา 52 อยูในหมวด 5 อันวาดวยคณะกรรมการลูกจาง คณะกรรมการ
ลูกจางกับสหภาพแรงงานเปนสถาบันที่ตางประเภทกัน สหภาพแรงงานกฎหมาย
บัญญัติไวในหมวด 7 การเลิกจางกรรมการสหภาพแรงงานกฎหมายหาไดบัญญัติ
ใหนายจางตองไดรับอนุญาตจากศาลแรงงานกอนไม และในหมวด 7 ก็มิได
บัญญัติใหนํามาตรา 52 อันวาดวยการเลิกจางกรรมการลูกจางมาใชบังคับโดย
อนุโลม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2770/2530
เดิมจําเลยไดมีขอบังคับการทํางานของลูกจาง ฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม
2525 กําหนดหลักเกณฑการจายเงินบําเหน็จและการจายคาชดเชยไว ตอมา
จําเลยไดออกขอบังคับการทํางานของลูกจาง ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2525 ขึ้น
ใหมยกเลิกการจายเงินบําเหน็จตามขอบังคับฉบับเดิม คงใหจายคาชดเชยเพียง
อยางเดียว โดยเพิ่มเติมอัตราคาชดเชยใหสูงขึ้นนั้น จําเลยไดแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไปโดยพลการ โดยมิไดปฏิบัติตามขั้นตอนของ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และขอบังคับฉบับใหมไดเปลี่ยน
แปลงแกไขเกี่ยวกับเงินบําเหน็จซึ่งเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางอันมีผล
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของโจทกเปนวา โจทกไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จนั้น
ตอไป แมขอบังคับที่จําเลยไดเปลี่ยนแปลงแกไขดังกลาวจะเปนคุณแกโจทกเรื่อง
คาชดเชยก็ตาม แตในสวนที่เกี่ยวกับเงินบําเหน็จก็หาเปนคุณแกโจทกไม ดังนั้น
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ขอบังคับการทํางานของลูกจางฉบับใหมในสวนที่เกี่ยวกับเงินบําเหน็จ
จึงไม
ผูกพันโจทก จําเลยจายคาชดเชยตามขอบังคับการทํางานของลูกจางฉบับใหมถือ
วาเปนการจายเงินบําเหน็จ โจทกไมสิ้นสิทธิไดรับคาชดเชย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2771/2530
คําสั่งของจําเลยซึ่งเปนสภาพการจางระบุวา กรณีลูกจางขาดงาน นายจาง
จะไมจายคาจางนั้น ยอมมีผลบังคับ เมื่อโจทกเปนลูกจางประจํารายเดือนไดขาด
งานตั้งแตวันที่ 8 ถึง 15 พฤศจิกายน 2529 จําเลยไมตองจายคาจางในวันดังกลาว
แตจําเลยเลิกจางโจทกวันที่ 17 พฤศจิกายน 2529 จําเลยไมตองจายคาจางในวัน
เลิกจาง สวนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2529 โจทกยังเปนลูกจางของจําเลยอยู จึงมี
สิทธิไดรับคาจางอีก 1 วัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2877/2530
ผูรองขออนุญาตลงโทษกรรมการลูกจางผูคัดคาน เนื่องจากผูคัดคานฝาฝน
ระเบียบวินัยของผูรองโดยละทิ้งหนาที่ในระหวางเวลาทํางาน ผูคัดคานยื่นคําคัด
คานวามิไดละทิ้งหนาที่การงาน แตไดใชเวลาไปทํามีดเพื่อใชเปนเครื่องมือใน
กิจการของผูรอง ซึ่งผูคัดคานทําไดโดยไมตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
วันนัดพิจารณาผูคัดคานรับวามีดเลมเล็กเปนมีดที่ผูรองแจกใหพนักงานใชตัดสาย
พาน แตผูคัดคานใชไมถนัดมือและไดหายไปแลว ผูคัดคานไปทํามีดเลมใหญ
ขึ้นเพื่อจะใชแทนเลมที่หายไป ศาลแรงงานกลางสั่งงดสืบพยานแลววินิจฉัยวา
มีดที่ใชตัดสายพานเปนเหล็กบางๆ สวนที่เปนคมมีดมีลักษณะเปนตาขอ สวน
มีดที่ผูคัดคานทําขึ้นเปนเหล็กคอนขางหนาทั้งยาวและใหญกวามีดที่ผูรองแจกให
พนักงาน ลักษณะมีดที่ผูคัดคานทําขึ้นไมเหมาะสมที่จะใชตัดสายพาย นาจะใช
ประโยชนอยางอื่นมากกวา แลวศาลแรงงานกลางฟงวาผูคัดคานใชเวลาทํางาน
ไปทํามีดไมใชการทํางานในหนาที่เปนการละทิ้งหนาที่ในขณะที่ยังอยูในระหวาง
เวลาทํางาน เชนนี้ การที่ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งงดสืบพยานนั้นชอบแลว
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2878/2530
กอนจําเลยเลิกจางโจทกเพราะเกษียณอายุโจทกถูกจําเลยตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน เรื่องปฏิบัติหนาที่บกพรอง เปนเหตุใหจําเลยเสียหาย แตขณะเลิกจาง
การสอบสวนยังไมเสร็จและตามระเบียบขอบังคับของจําเลยใหอํานาจจําเลยสั่ง
ระงับการจายเงินบําเหน็จ เงินโบนัส และเงินประกันแกโจทกได ดังนั้น การที่
จําเลยสั่งระงับการจายเงินดังกลาวเพื่อรอผลการสอบสวน และเมื่อศาลพิพากษา
คดีถึงที่สุดวา โจทกไมตองรับผิดในคาเสียหายในคดีที่จําเลยฟองโจทกเพราะเหตุ
ปฏิบัติหนาที่บกพรอง จําเลยก็รีบดําเนินการจายเงินทั้งหมดแกโจทก จึงถือไมได
วาจําเลยตกเปนผูผิดนัด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3109/2530
เดิมจําเลยมิไดกําหนดอัตราคาจางขั้นสูงของลูกจางไว ตอมาวันที่ 17
กันยายน 2528 จําเลยมีคําสั่งที่ กบ.4/2528 กําหนดอัตราคาจางของพนักงานราย
วันขั้นต่ําและขั้นสูงไว อัตราคาจางสูงสุดตามที่จําเลยกําหนดนี้สูงกวาอัตราคาจาง
ขั้นต่ําตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดกําหนด จึงเปนสิทธิอันชอบ
ธรรมที่ผูเปนนายจางจะกําหนดได และมิไดมีกฎหมายใดบัญญัติหามมิใหกระทํา
คําสั่งดังกลาวของจําเลยจึงมีผลใชบังคับ
จําเลยกั บ สหภาพแรงงานสิ่ ง ทอไทยเกรี ย งทําบั น ทึ ก ข อ ตกลงเกี่ ย วกั บ
สภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2529 มีขอตกลงรวม 5 ขอ โดยมิไดมี
ขอตกลงใหยกเลิกคําสั่งของจําเลยที่ กบ.4/2528 เรื่อง กําหนดระดับอัตราคาจาง
และเงินเดือนไวดวย คําสั่งของจําเลยที่ กบ.4/2528 จึงมีผลใชบังคับแกลูกจาง
ของจําเลยตอไป แมตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม
2529 ขอ 4 ระบุวา จําเลยตกลงปรับคาจางแกลูกจางประจําป 2529 โดยลูกจาง
ที่อยูในเกรดเอ เทากับ 7 บาทตอวัน เกรดบี เทากับ 6 บาทตอวัน เกรดซี เทา
กับ 5 บาทตอวัน เกรดดี เทากับ 4 บาทตอวัน และเกรดอี เทากับ 3 บาทตอวัน
และใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2529 เปนตนไปก็ตาม ขอตกลงนี้
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ยอมอยูในบังคับของคําสั่งของจําเลยที่ กบ.4/2528 ซึ่งเปนขอกําหนดโครงสราง
ของอัตราคาจางของลูกจางที่ไดกําหนดอัตราคาจางขั้นสูงไว เมื่อปรากฏวาโจทก
ทั้งสองตางไดรับคาจางในอัตราขั้นสูงตามคําสั่งของจําเลยแลว โจทกทั้งสองจึง
ไมมีสิทธิไดรับการปรับคาจางตาม ขอ 4 แหงบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จาง ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2529 อีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3140/2530
โจทกบรรยายฟองวา จําเลยเปนลูกจางของโจทกในตําแหนงผูจัดการของ
โจทกสาขาตลาดพลู จําเลยมีหนาที่ตามที่จําเลยใหสัญญาไวในสมัครงานตอโจทก
ลงวันที่ 16 กันยายน 2517 ซึ่งระบุวาเมื่อธนาคารไดรับจําเลยเขาปฏิบัติงานแลว
จําเลยจะปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาดวยความขยันหมั่นเพียรและซื่อ
สัตยสุจริต หากจําเลยประพฤติผิดคํารับรองอยางใด ๆ แลว โจทกมีสิทธิเลิกจาง
จําเลยไดทันทีและจําเลยยอมรับผิดชดใชคาเสียหายใหโจทก ขอความในใบสมัคร
นี้ถือไดวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางโจทกจําเลยแลว เมื่อปรากฏ
วาจําเลยไดออกคําสั่งที่1/2525 ลงวันที่ 1 มกราคม 2515 กอนที่จําเลยจะเขา
ทํางาน จําเลยจึงตองถือปฏิบัติตามโดยเครงครัด แมในคําขอทายฟอง โจทกก็
ยังระบุไวอีกวาขอใหบังคับจําเลยชําระเงินคาเสียหายตามสัญญาจางดวยเชนนี้
ฟองโจทกไดบรรยายเพื่อขอใหจําเลยรับผิดตอโจทกทั้งตามสัญญาจางแรงงาน
และในมูลละเมิด ซึ่งกรณีเชนนี้โจทกยอมมีสิทธิเรียกรองไดทั้งสองประการ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3150/2530
จําเลยซึ่งเปนพนักงานขับรถยนตละทิ้งหนาที่ไมขับรถยนตนําหัวหนางาน
และคนงานไปปฏิบัติงานตามคําสั่งและไดมอบหมายให จ. คนงานรายวันเปนผู
ขับแทนโดยมิไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา เปนการปฏิบัติขัดตอคําสั่ง เรื่อง
การใชรถยนตในสวนภูมิภาคของการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งเปนขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง ถือไดวาจําเลยมิไดปฏิบัติตามสัญญาจางแรงงานระหวางโจทก
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จําเลย เมื่อ จ. ไดขับรถยนตโดยประมาทกอใหเกิดความเสียหายแกโจทก จําเลย
จึงมีหนาที่ตองรับผิดในความเสียหายที่โจทกไดรับ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3180/2530
ผู คั ด ค า นเป น หั ว หน า แผนกขายส ว นกลางยอมให ผู ถ อนหรื อ ผู เ บิ ก รั บ
แบตเตอรี่ไปกอนไมมีใบถอนทันที โดยจะมีการจัดสงใบถอนหรือใบรับในภาย
หลั ง อั น เป น การไม ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของผู ร อ งเกี่ ย วกั บ การถอนหรื อ เบิ ก
แบตเตอรี่ แมจะมีการปฏิบัติดังกลาวมานานก็ตาม ก็ไมอาจอางวาเปนการปฏิบัติ
หนาที่โดยถูกตองได การกระทําของผูคัดคานจึงเปนการกระทําโดยปราศจาก
ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ ถือไดวาเปนการประมาทเลินเลอใน
หนาที่การงาน เมื่อการกระทําดังกลาวทําใหผูรองเสียหายเปนเงินประมาณสี่แสน
บาท และตามระเบียบขอบังคับของผูรองการประมาทเลินเลอในหนาที่การงาน
เปนเหตุใหองคการ (ผูรอง) เสียหายอยางรายแรง ดังนี้ ผูรองจึงมีสิทธิเลิกจางผูคัด
คานซึ่งเปนกรรมการลูกจางได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3258/2530
ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวา ที่ประชุมใหญสมาชิกสหภาพแรงงาน
ไดมีมติใหทางสหภาพแรงงานมีอํานาจเจรจาตกลงกับจําเลยเกี่ยวกับขอเรียกรอง
ของจําเลยที่ใหลดคาครองชีพได
การที่กรรมการสหภาพแรงงานไดตกลงกับ
จําเลยลดคาครองชีพ จึงเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย โจทกอุทธรณวา
ตามบันทึกรายงานการประชุมใหญของสมาชิกสหภาพแรงงานมีมติใหสหภาพ
รับขอเรียกรองของจําเลยและเจรจากับจําเลยเทานั้น มิไดใหอํานาจสหภาพแรง
งานไปทําขอตกลงกับจําเลยดวย ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางผูแทน
ของจําเลยกับผูแทนของสหภาพแรงงานจึงไมมีผลบังคับ เพราะขัดตอ พ.ร.บ.แรง
งานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 และมาตรา 103(2) นั้น อุทธรณของโจทก
เปนการโตเถียงการรับฟงขอเท็จจริงของศาลแรงงานกลาง เปนอุทธรณขอเท็จจริง
ตองหามอุทธรณ
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3274/2530
จําเลยมีระเบียบในการจายผลประโยชนเปนเงินบําเหน็จหรือเงินเพิ่มให
แกลูกจางซึ่งเกษียณอายุตามเอกสารหมาย จ.1 ใชบังคับอยูกอนแลว ระเบียบ
ดังกลาวยอมถือวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง จําเลยจะเปลี่ยนแปลงแกไข
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางในภายหลังไมได เวนแตจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 โดยตองแจงขอเรียก
รองเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบ การที่จําเลยเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบตาม
เอกสารหมาย จ.1 โดยใชระเบียบตามเอกสารหมาย จ.2 แทน จําเลยมิไดแจงขอ
เรียกรองเปนหนังสือใหลูกจางทราบ จึงเปนกรณีที่จําเลยไมปฏิบัติใหถูกตองตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบตามเอกสารหมาย จ.2 จึงไมเปนระเบียบที่ชอบ
ดวยกฎหมาย
การที่ผูแทนลูกจางเห็นชอบกับจําเลยกรณีที่แกไขระเบียบหรือ
โจทกทราบกรณีที่จําเลยประกาศใชระเบียบตามเอกสารหมาย จ.2 แลว แตไมคัด
คานนั้นก็ไมมีผลทําใหระเบียบตามเอกสารหมาย จ.2 กลายเปนระเบียบที่ชอบ
ดวยกฎหมายไปได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3352/2530
จําเลยมีคําสั่งใหโจทกออกจากงานเนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2527 ตอมาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2527 ผูอํานวยการของจําเลยมีคําสั่งเลื่อนเงิน
เดือนโจทกโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2527 ดังนี้ เมื่อโจทกอยูในเกณฑ
ที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือนตามขอบังคับของจําเลยและไมปรากฏวามีระเบียบ
ขอบังคับใดหามผูอํานวยการของจําเลยมิใหมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
หลังจากเกษียณอายุไปแลว ทั้งคําสั่งใหเลื่อนเงินเดือนโจทกไดระบุใหมีผลยอน
หลังไปกอนเวลาที่โจทกเกษียณอายุดวย เชนนี้ คําสั่งเลื่อนเงินเดือนโจทกดังกลาว
จึงชอบแลว หาเปนการขัดตอมาตรา 21 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการผลิต
อาหารสําเร็จรูป พ.ศ.2498 ไม
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กอนที่โจทกจะถูกใหออกจากงานเพราะเกษียณอายุ โจทกปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบและทุจริตก็ตาม แตจําเลยก็มีคําสั่งใหโจทกออกจากงานเพราะเกษียณ
อายุไปกอนแลว ไมปรากฏวาหลังจากจําเลยทราบเรื่องดังกลาว จําเลยไดเปลี่ยน
แปลงคําสั่งที่ใหโจทกออกจากงานเพราะเกษียณอายุเปนไลออกแตอยางใด และ
กรณีดังกลาวโจทกมิใชเปนผูถูกตัดสิทธิมิใหไดรับเงินบําเหน็จตามขอบังคับวา
ดวยกองทุนบําเหน็จของจําเลย จําเลยจึงตองจายเงินบําเหน็จแกโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3367/2530
ตามขอบังคับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ฉบับที่ 38 วาดวย สวัสดิการ
ของพนักงาน พ.ศ. 2522 ขอ 27 ระบุความวา “พนักงานผูใดหรือบุคคลในครอบ
ครัวของพนักงานผูใดไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่นแลว พนักงาน
ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลตามขอบังคับนี้อีก เวนแตจํานวนเงินคา
รักษาพยาบาลที่ไดรับมานั้นต่ํากวาที่จะไดรับตามขอบังคับนี้ ก็ใหไดรับเพิ่มได
เฉพาะสวนที่ยังขาดอยู” นั้น เมื่อขอเท็จจริงไดความวา โจทกเปนลูกจางของ
จําเลย มารดาโจทกประสบอุบัติเหตุถูกรถจักรยานยนตชนไดรับบาดเจ็บและเขา
รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล ตอมาถึงแกความตาย ผูกระทําละเมิดไดจาย
เงินเฉพาะคาทําศพใหแกโจทกเปนเงิน 10,000 บาทเทานั้น กรณีถือไมไดวา
โจทกหรือบุคคลในครอบครัวของโจทกไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงาน
อื่นแลวตามนัยแหงขอบังคับของจําเลยดังกลาวโจทกจึงมีสิทธิฟองเรียกเงินสวัสดิ
การเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล จํานวน 9,368 บาท จากจําเลยได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3433 - 3434/2530
ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 5 และมาตรา 22 วรรคสาม
ไมมีขอความตอนใดอันมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิของนายจางวา
เมื่อมีขอ
พิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดแลว นายจางจะตองใชสิทธิปดงานทั้งหมดเทานั้น
ดังนั้น นายจางยอมมีสิทธิปดงานบางสวนเฉพาะลูกจางที่มีขอพิพาทแรงงานที่
ตกลงกันไมไดนั้นได
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การแจงถึงการปดงานตามที่บัญญัติไวในมาตรา 34 วรรคทายแหง พ.ร.บ.
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ใหนายจางแจงใหฝายลูกจางทราบลวงหนาอยางนอย
24 ชั่วโมงนับแตเวลาที่รับแจง มิไดกําหนดใหแจงแกลูกจางเปนรายบุคคลเพราะ
ใชคําวา “ฝาย” เมื่อนายจางแจงการปดงานเปนหนังสือใหสหภาพแรงงานผูแจง
ขอเรียกรองทีล่ กู จางเปนสมาชิกทราบแลว การแจงการปดงานจึงชอบดวยกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3679/2530
สัญญาจางงานกําหนดวากรณีที่ลูกจางฝาฝนไมปฏิบัติตามสัญญา ลูกจาง
ยินยอมใหผูวาจางริบเงินประกันไดทันทีโดยใหคํามั่นวาจะไมเรียกรองประการ
ใดจากนายจาง จึงเปนขอสัญญาซึ่งกําหนดบังคับในลักษณะเปนเบี้ยปรับอันมี
จํานวนเทากับเงินประกันที่วางไวลวงหนาเปนเงิน 2,100 บาทนั้น เมื่อโจทกถูก
เลิกจางภายในระยะเวลาทดลองงาน 180 วัน เพราะเหตุที่ทําผิดตอระเบียบขอ
บังคับของโรงพยาบาลจําเลยเปนการฝาฝนสัญญาจางแรงงาน จําเลยมีสิทธิริบเงิน
ประกันในฐานะเปนเบี้ยปรับไดตามสัญญา แตเบี้ยปรับเปนสวนหนึ่งของคาเสีย
หาย ซึ่งหากสูงเกินกวาที่เสียหายจริงศาลยอมลดลงได ปรากฏวาความเสียหายที่
จําเลยไดรับคิดเปนเงิน 100 บาท ดังนั้น นายจางยอมมีสิทธิริบเงินประกันไวได
เพียง 100 บาท สวนที่เกินตองคืนใหลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3680/2530
โจทกเลิกจางนายนคร ลูกจาง เนื่องจากโจทกประสบภาวะการขาดทุน
ติดตอกันมาตั้งแต พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2529 รวมเปนเงิน 2,000,000 บาทเศษ
โจทกมิไดเลิกจางนายนครเพราะเหตุนายนครเปนสมาชิกสหภาพแรงงานเหล็ก
และโลหะแหงประเทศไทย และมิใชเหตุจากการเปนตัวแทนเจรจาขอเรียกรอง
กับโจทก
และการเลิกจางของโจทกมิใชเปนการกลั่นแกลงลูกจางแตเปนการ
กระทําโดยความจําเปนเพื่อพยุงฐานะของโจทกใหดําเนินการตอไปดวยดี โจทก
เลิกจางนายนคร จึงเปนกรณีที่มีเหตุผลเพียงพอและเปนการสมควร การกระทํา
ของโจทกมิใชเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ มาตรา 121
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3801/2530
บริษัทจําเลยไดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไวกับสหภาพแรงงานฯ
โดยมีขอกําหนดวา ใหขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้นมีผลใชบังคับแกลูกจาง
ทุกคนของจําเลยคําฟองของโจทกในฐานะสหภาพแรงงานจึงเปนคําฟองโดย
อาศัยสิทธิตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง อันเปนสัญญาระหวางโจทกกับ
จําเลยซึ่งเปนคูกรณีตอกัน กรณีเชนนี้โจทกไมจําตองบรรยายฟองวาลูกจางของ
จําเลยทั้งสามเปนสมาชิกของโจทกหรือไม
ความในบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับเรื่องหอพักของพนักงานระหวางสหภาพ
แรงงานกับจําเลยมีวา สหภาพแรงงานโจทกตกลงรับหลักการใหยุบที่พักอาศัย
ของบริษัทจําเลยได โดยทั้งสองฝายจะพิจารณาในรายละเอียดรวมกันและตองทํา
ความตกลงกันใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2529 และใหลูกจางที่พักอาศัย
ทุกคนยายออกไปภายใน 2 เดือนหลังจากตกลงกันได เชนนี้ ความสําคัญของขอ
ตกลงนี้จึงมีวา คูสัญญาไมประสงคใหมีที่พักอาศัยของลูกจางตอไปอีก สวนขอ
ความวา จะตองมีการตกลงใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2529 นั้น เปนเพียง
รายละเอียด ทั้งยังแสดงเจตนาของคูสัญญานั้นวาไมวากรณีจะเปนอยางไร ลูกจาง
จะตองออกไปจากหอพักอยางชาที่สุดคือสิ้นป พ.ศ.2529 เมื่อปรากฏวาโจทก
จําเลยไมอาจเจรจาทําความตกลงกันไดภายในเวลาที่กําหนด และเวลาก็ไดลวงพน
ป พ.ศ.2529 ไปแลว จําเลยทั้งสามจึงมีสทิ ธิประกาศใหลูกจางออกจากหอพักได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3862/2530
ตามคู มื อ พนั ก งานของจําเลยซึ่ ง เป น ข อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ า ง
ระหวางโจทกจําเลย ขอ 5013 กําหนดวา “ในระหวางเวลาปฏิบัติงานของบริษัทฯ
หามพนักงานรวมในกิจการของธุรกิจอื่น ไมวาจะไดรับคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
หามพนักงานประกอบธุรกิจและหรือมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจที่
เปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ การยกเวนทั้งสองกรณีดังระบุขางตนจะ
ตองไดรับอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากบริษัทฯ” ตามขอบังคับดังกลาววรรค
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สองมี ค วามหมายว า พนั ก งานของจําเลยจะประกอบหรื อ ร ว มกั บ บุ ค คลอื่ น
ประกอบธุรกิจที่จําเลยไดกระทําอยู และเปนการแขงขันกับธุรกิจของจําเลยไมวา
จะไดกระทําในเวลา หรือนอกเวลาปฏิบัติงานของจําเลยก็ตาม หรือจะไดรับคา
ตอบแทนหรือไมก็ตาม พนักงานของจําเลยซึ่งกระทําการดังกลาวยอมมีความผิด
ทั้งสิ้น กรณีคงมีขอยกเวนใหพนักงานของจําเลยกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติ
เปนลายลักษณอักษรจากจําเลยเพียงประการเดียวเทานั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4022/2530
การที่ผูรองอุทธรณวานายจางมีกิจการขนาดใหญหากจะตองยุบหนวยงาน
ที่ผูรองซึ่งเปนลูกจางทํางานอยู ก็สามารถโอนผูรองไปหนวยงานอื่นได จึงไมมี
เหตุเพียงพอจะเลิกจางผูรองไดนั้น เมื่อศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวาไมมี
หนวยงานอื่นที่เหมาะสมแกพนักงานหนวยนี้รวมทั้งผูรอง ขออุทธรณดังกลาวจึง
เปนขอเท็จจริงตองหามมิใหอุทธรณตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงานฯ มาตรา 54
การกระทําอันไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518
เปนการคุมครองนายจางและลูกจางมิใหเบียดเบียนซึ่งกันและกัน แมตามมาตรา
123 ซึ่งมุงหมายมิใหนายจางกลั่นแกลงลูกจางจะไดกําหนดเหตุแหงการเลิกจาง
ไว 5 ประการดวยกัน แตก็มิไดหมายความวาเมื่อนายจางมีเหตุจําเปนนอกเหนือ
จากเหตุแหงการเลิกจางนั้นแลว นายจางจะเลิกจางลูกจางไมได
เมื่อการทาอากาศยานแหงประเทศไทยใหนายจางเลิกกิจการจําหนายและ
ใหบริการน้ํามันเชื้อเพลิงในบริเวณทาอากาศยาน โดยมอบหมายใหบริษัทอื่น
ดําเนินการแทน นายจางจึงจําเปนตองยุบหนวยงานนั้นและนายจางไมมีตําแหนง
อื่นที่เหมาะสมแกลูกจางที่ประจําอยูในหนวยงานดังกลาว การที่นายจางขอเลิก
จางลูกจาง จึงไมขัดตอพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธฯ มาตรา 123
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4072/2530
การที่ โจทก ยินยอมมาทํางานในวันเสารซึ่งเปนวันหยุดประจําสัปดาห
และมีสิทธิไดรับคาทํางานในวันหยุดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุมครองแรงงานนั้น โจทกยอมมีหนาที่ปฏิบัติงานตามคําสั่งของจําเลย และตอง
อยูในบังคับของระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยดวย
ระเบียบขอบังคับของจําเลยระบุวา “บุคคลที่ถูกลงโทษโดยตักเตือนดวย
วาจาหรือตักเตือนดวยหนังสือ หรือทําหนังสือทัณฑบนไดแกผูที่กระทําผิดใน
สถานเบา ผูที่ไดรับการลงโทษดังกลาวรวม 3 ครั้ง บริษัทฯ จะถือเปนการฝาฝน
ขอบังคับและจะพิจารณาลงโทษในสถานหนักตามที่เห็นสมควร” ดังนี้ จําเลยจะ
อาศัยความขอนี้เลิกจางโจทกไดก็ตอเมื่อโจทกไดรับการลงโทษดวยการตักเตือน
มากอนแลวรวม 3 ครั้ง
โจทกละทิ้งหนาที่มาแลว 2 ครั้ง และถูกตักเตือนเปนหนังสือแลวทั้งสอง
ครั้ง ตอมาโจทกละทิ้งหนาที่เปนครั้งที่ 3 ซึ่งเปนกรณีที่จําเลยมีสิทธิลงโทษ
โจทกดวยการตักเตือนอีกได เชนนี้ แมตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุมครองแรงงาน ขอ 47(3) จะใหสิทธิแกนายจางที่จะเลิกจางลูกจางไดโดยไมตอง
จายคาชดเชยก็ตาม แตเมื่อระเบียบขอบังคับดังกลาวเปนคุณแกโจทกซึ่งจําเลยจะ
ตองถือปฏิบัติตาม จําเลยจึงไมมีสิทธิเลิกจางโจทกโดยไมจายคาชดเชย แตจําเลย
ยอมเลิกจางโจทกไดโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาตาม ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 583
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4139/2530
นายประสานเปนผูจัดการทั่วไปของหนวยงานของจําเลยที่ประตูน้ําพระ
อินทรมิไดเปนกรรมการผูมีอํานาจของจําเลย
แมนายประสานมีอํานาจออก
หนังสือตักเตือนพนักงานตามประกาศของจําเลยก็ตาม นายประสานก็มิใชเปน
นายจางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 เมื่อนาย
ประสานมิใชนายจาง
การที่นายประสานออกประกาศใหมีการเลือกตั้งคณะ
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กรรมการลูกจางที่หนวยงานประตูน้ําพระอินทรและโจทกทั้งสองไดรับเลือกเปน
กรรมการลูกจางนั้นจะมีผลชอบดวยหรือไม ยอมตกไปในตัว ศาลฎีกาไมจําตอง
วินิจฉัย
การจัดที่พักใหแกลูกจางหรือการจายคาเชาบานใหแกลูกจางนั้นเปนสวัสดิ
การอยางหนึ่ง สวัสดิการประเภทนี้มิใชเปนสวัสดิการที่กฎหมายวาดวยการคุม
ครองแรงงานฉบับใดฉบับหนึ่งบังคับใหนายจางตองจัดให ดังนั้น จึงเปนไปตาม
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางของแตละสถานประกอบกิจการแตละรายไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4166/2530
การยื่นขอเรียกรองตออีกฝายหนึ่งตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 13 อาจเปนการขอใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ซึ่งเดิม
ไมมีอยูหรือขอใหยกเลิกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่มีและใชบังคับอยูเสีย
หรืออาจเรียกรองใหแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางคือเพิ่มหรือลด
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้นก็ได
สหภาพแรงงานโจทกไดรับขอเรียกรองของบริษัทจําเลยแลวจะตองแจง
ชื่อโจทกหรือผูแทนเปนหนังสือใหจําเลยโดยมิชักชา และจะตองเริ่มเจรจากัน
ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับขอเรียกรองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 16 แตโจทกมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาวจนจําเลยแจง
ขอพิพาทแรงงานตอพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน โจทกก็ยังคงไมยอมเขา
เจรจาดวย จําเลยจึงมีสิทธิปดงานได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4167/2530
แมขอเท็จจริงจะปรากฏวา โจทกไดมีหนังสือตักเตือนจําเลยเกี่ยวกับการ
กระทําผิดมากอน แตก็ไมปรากฏวาจําเลยไดกระทําผิดซ้ําคําเตือนอีกอันจะเปน
เหตุใหโจทกเลิกจางได เมื่อจําเลยเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน และจําเลยบางคน
ก็เปนกรรมการสหภาพแรงงานซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง และอยูในระหวางที่
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับ
การกระทําและพฤติการณของ
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จําเลยจึงยังไมเขาขอยกเวนที่จะเลิกจางไดตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 123
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4168/2530
แมความในมาตรา 123(3) แหง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มิได
บัญญัติวาคําเตือนเปนหนังสือมีระยะเวลานานเทาใดจึงจะนานเกินสมควรที่จะนํา
มาเปนเหตุเลิกจางไดในระหวางที่มีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับก็
ตาม แตก็ไมอาจแปลไดวาเมื่อมีการตักเตือนเปนหนังสือแลว คําเตือนนั้นจะมี
ผลอยูตลอดเวลาที่ลูกจางทํางานอยู เพราะลูกจางยอมขาดความคุมครอง ดังนั้น
เมื่อลูกจางไดรับคําเตือนเปนหนังสือแลวรูสํานึกแกไขการทํางานและประพฤติ
ตนตามระเบียบขอบังคับแลว คําเตือนนั้นก็ควรสิ้นผลไป
นายจางเคยตักเตือนลูกจางเปนหนังสือ 2 ครั้ง เปนระยะเวลาหางกับการ
เลิกจาง 7 ปเศษ ถือไดวาเปนระยะเวลาเนิ่นนานเกินสมควรและสิ้นผลแลว จะนํา
คําเตือนนั้นมาเปนขอพิจารณาสําหรับการเลิกจางดังกลาวไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4205/2530
จําเลยเป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ซึ่ ง อยู ภ ายใต ก ารควบคุ ม ดู แ ลของกระทรวง
มหาดไทย จําเลยจะตองปฏิบัติตามระเบียบคําสั่งของรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือมติ
ของคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งพนักงานหรือลูกจางของจําเลยซึ่งเปนพนักงานรัฐ
วิสาหกิจก็ตองตกอยูภายใตของมติคณะรัฐมนตรีเชนเดียวกัน แมขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางระหวางโจทกกับจําเลยจะมีผลใชบังคับตั้งแตป พ.ศ. 2519 แตการ
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2521 ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใดได
กําหนดใหมีการจายเงินที่แตกตางไปจากทางราชการอยูกอนแลวก็ใหเปนไปตาม
เดิม
แตถารัฐวิสาหกิจใดจะกําหนดใหมีการจายเงินสวัสดิการอื่นหรือเปลี่ยน
แปลงแกไขหลักเกณฑที่นอกเหนือไปจากที่มีอยูในปจจุบัน ใหขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลังนั้น ปรากฏวากอนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติดังกลาว โจทก
กับจําเลยทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตอกันวา จําเลยจะจายเงินชวยเหลือ
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บุตรเพิ่มใหแกพนักงานเฉพาะผูที่มีเงินเดือนเดือนละ 2,500 บาทลงมา จากเดิม
คนละ 50 บาทตอเดือน เปนคนละ 100 บาทตอเดือน เมื่อพนักงานชวยกัน
ปฏิบัติหนาที่จนมีผลทําใหสามารถลดการรั่วไหลของน้ําและทําใหเปอรเซ็นตการ
ขายน้ําเพิ่มจาก 51 เปอรเซ็นตก็ตาม แตจําเลยยังไมไดจายเงินหรือปฏิบัติไปตาม
ขอตกลงดังกลาว ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติหามโดยจะตองขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลังกอน จําเลยขออนุญาตตอกระทรวงการคลังแลว กระทรวง
การคลังไมอนุญาต ขอตกลงระหวางโจทกจําเลยดังกลาว จึงไมมีผลใชบังคับ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4208/2530
คําสั่งของจําเลยใหโจทกออกจากงานเนื่องจากโจทกกระทําผิดวินัยตาม
ระเบียบการพนักงานของจําเลยและปฏิบัติผิดสัญญาจางตามหนังสือสัญญาจาง
โดยใหออกจากตําแหนงตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2527 เปนตนไปเชนนี้ เปนเรื่อง
ลงโทษใหออกเพราะโจทกทําผิดวินัยตามระเบียบการพนักงาน
เมื่อจําเลยได
ดําเนินการและออกคําสั่งถูกตองตามระเบียบก็เปนการเลิกจางที่สมบูรณแลว หา
ตองแสดงเจตนาแกโจทกอีกไม สภาพของการเปนลูกจางของโจทกเปนอันสิ้นสุด
ลงตั้งแตวันดังกลาวซึ่งโจทกไมมีหนาที่ตองปฏิบัติงานใหแกจําเลย และไมมีสิทธิ
เรียกรองเอาคาจางภายหลังจากวันนั้นอีก
มาตรา 20 แหง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เปนกรณีตอเนื่องจาก
มาตรา 19 ซึ่งเปนเรื่องของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางอันเกิดจากขอเรียกรอง
โดยใหมีผลผูกพันนายจางกับลูกจางซึ่งลงลายมือชื่อในขอเรียกรองหรือลูกจางซึ่ง
มีสวนในการเลือกผูแทนผูเขารวมในการเจรจาขอเรียกรองนั้น และผลผูกพันนี้
หมายถึงผลผูกพันในฐานะเปนคูสัญญาและผลผูกพันที่จะไดรับประโยชนหรือ
เสียประโยชนจากขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้น ฝายใดจะปฏิเสธไมยอม
ปฏิบัติตามขอตกลงนั้นมิได ขอตกลงนี้จึงมีผลผูกพันระหวางนายจางและลูกจาง
ในขณะที่ขอตกลงดังกลาวเกิดขึ้นและมีผลใชบังคับเทานั้น ความในมาตรา 20
จึงเปนเรื่องหามนายจางมิใหทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางเปนรายคนโดยขัด
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หรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเฉพาะลูกจางที่ถูกผูกพันกันอยูโดยผล
ของมาตรา 19 เวนแตสัญญาจางแรงงานนั้นจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวาเทานั้น
เมื่อระเบียบที่ 28/2522 ของจําเลยเปนระเบียบที่จําเลยประกาศขึ้นใชบังคับเอง มิ
ไดเกิดจากขอเรียกรองของฝายใดฝายหนึ่ง แมจะถือวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางตามมาตรา 10 แตก็มิใชขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางอันเกิดจากขอเรียก
รอง จึงไมอยูในบังคับของมาตรา 19 และมาตรา 20 นายจางและลูกจางมีสิทธิที่
จะทําสัญญาจางแรงงานกันใหมีผลบังคับแตกตางไปจากระเบียบที่ 28/2522 ได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4211/2530
สัญญาจางขอ 5 กําหนดเงินเดือนโจทกไวเปนจํานวนแนนอน ขอ 6
กําหนดเงื่อนไขวาโจทกจะตองทําผลงานขั้นต่ําขายเครื่องรับโทรทัศนใหได 5
เครื่องตอเดือน และขอ 9 กําหนดวาถาไมสามารถทําผลงานไดตามเงื่อนไขสัญญา
จางถือเปนการยกเลิกโดยอัตโนมัติ ดังนี้แมสัญญาขอ 6 จะมีเงื่อนไขการทําผลงาน
ไวแตก็มิไดกําหนดวาหากเดือนใดโจทกทําไมไดตามเงื่อนไข จําเลยจะไมจายเงิน
เดือนสําหรับเดือนนั้นแกโจทก สวนความในขอ 9 นั้น มีผลเปนการเลิกจางโจทก
เทานั้น มิไดหมายความวา โจทกไมมีสิทธิไดรับเงินเดือน ฉะนั้นแมโจทกทําผล
งานไมไดตามสัญญาจําเลยก็ยังตองจายเงินเดือนแกโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4217/2530
โจทกทุกคนเปนลูกจางประจํารายวันและเปนสมาชิกสหภาพแรงงานสง
เสริมสิ่งทอไทย สหภาพแรงงานยื่นขอเรียกรองตอจําเลย และไดทําขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง เฉพาะเรื่องคาครองชีพนั้นจําเลยตกลงจายแกลูกจางวาจะ
ไดรับคาครองชีพอยางไรขึ้นอยูกับอายุงานของลูกจางแตละคน เชน อายุงานเกิน
60 วัน แตไมเกิน 180 วัน จําเลยจายคาครองชีพใหคนละ 150 บาทตอเดือน เมื่อ
โจทกเปนลูกจางรายวันมีสิทธิไดรับคาจางเฉพาะในวันที่มาทํางาน และคาครอง
ชีพเปนเงินสวนหนึ่งที่จําเลยจายใหแกลูกจางเพื่อตอบแทนการทํางาน ซึ่งถือเปน
คาจาง แมตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาว กําหนดวาจะตองจายคา
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ครองชีพเปนจํานวนหนึ่งตอเดือน ก็มิไดหมายความวาจําเลยจะตองจายคาครอง
ชีพตามกําหนด เต็มจํานวนโดยลูกจางมิไดทํางานใหแกนายจาง เมื่อโจทกมิได
ทํางานในระหวางวันที่ 3 ถึง 7 ธันวาคม 2529 ซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางรายวัน
แลว โจทกยอมไมมีสิทธิไดรับคาครองชีพเฉพาะสวนที่มิไดทํางานใหจําเลย
ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางลงวันที่ 3 ธันวาคม 2529 ขอ 10 ระบุ
วา ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางฉบับนี้ใหมีผลใชบังคับเปนระยะเวลา 2 ป 11
เดือน นับแตวันที่ 3 ธันวาคม 2529 เปนตนไป และขอ 11 ระบุวา สหภาพแรง
งานตกลงกลับเขาทํางานตามปกติตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2529 เวลา 08.00 น.
เปนตนไป ปรากฏวานับตั้งแตวันที่ 3 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2529 โจทกทุกคนมิได
ทํางานใหจําเลย จึงเปนการหยุดงานของโจทกกับสหภาพแรงงานติดตอกันตลอด
มา ซึ่งโจทกไมมีสิทธิไดรับคาจางอยูแลว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2529 เปนวัน
ตามประเพณีอยูในชวงระยะเวลาที่โจทกยังมิไดทํางานใหแกจําเลย เชนนี้ โจทก
ยอมไมมีสิทธิไดรับคาจางสําหรับวันหยุดตามประเพณีดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4460 - 4462/2530
การที่ลูกจางจะนัดหยุดงานไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือไมนั้น ลูกจางจะ
ตองปฏิบัติตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 13,14,16
และมาตรา 17 เปนเบื้องตน หากมีการนัดหยุดงานเกิดขึ้นโดยมีการปฏิบัติผาน
ขั้นตอนที่ถูกตองตามกฎหมายดังกลาวมาแลว ลูกจางก็ยอมมีสิทธิที่จะนัดหยุด
งานได ซึ่งเปนสิทธิที่กฎหมายใหอํานาจไวเพื่อประโยชนในการใชอํานาจตอรอง
กับนายจางในเรื่องขอพิพาทแรงงานนั้น แมในระหวางนัดหยุดงานนั้น ลูกจาง
ยอมไมมีสิทธิไดรับคาจาง เพราะมิไดปฏิบัติงานใหแกนายจางก็ตาม ก็ไมอาจถือ
ไดวาลูกจางที่นดั หยุดงานตามสิทธิที่ตนมีอยูตามกฎหมายนั้นไดขาดงาน การนัด
หยุดงานของลูกจางจึงไมเปนการขาดงานตามหลักเกณฑของขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง จําเลยผูเปนนายจางจะยกมาเปนเหตุที่จะพิจารณาไมขึ้นคาจางให
แกโจทกผูเปนลูกจางไมได
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การใหบําเหน็จความดีความชอบโดยการขึ้นคาจางใหแกลูกจางนั้นเปน
สิทธิของนายจาง ซึ่งจะตองพิจารณาตามหลักเกณฑที่นายจางไดกําหนดไว ในชั้น
นี้จึงไมอาจบังคับจําเลยขึ้นคาจางใหแกโจทกได
โดยชอบที่จะบังคับเพียงให
จําเลยพิจารณาความดีความชอบของโจทกเสียใหมตามที่เห็นสมควรตอไป โดย
มิใหถือวาการนัดหยุดงานของโจทกเปนการขาดงาน
หมายเหตุ
คดีตามคําพิพากษาฎีกาที่ 4460-4462/2530 นี้ มีขอ เท็จจริงวา ขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางระหวางนายจางกับลูกจางกําหนดไววา จําเลยจะขึ้นคาจาง
ใหแกลูกจางปละ 1 ครั้ง ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายนของทุกป โดยแบงเปนเกรด A
เกรด B เกรด C และเกรด D และมีเงื่อนไขวา กรณีลูกจางคนใดลากิจ ลาปวย
ขาดงาน มาสาย รวมกันเกินกวาปละ 30 วัน นายจางจะไมขึ้นคาจางให ยกเวน
การลาคลอด ลาบวช ลาเขาระดมพลราชการทหาร หรือลาปวยเนื่องจากการ
ทํางาน หรือรักษาทรัพยสินใหกับนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4853 – 4854/2530
โจทกเปนลูกจางของบริษัทจําเลยที่ 1 เมื่อขอเท็จจริงไมปรากฏวามีสัญญา
หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่หามนายจางโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนงหนา
ที่ของลูกจางไว จําเลยจึงมีสิทธิและอํานาจที่จะโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่
ของโจทกไดโดยชอบ การกระทําของจําเลยไมเปนการผิดกฎหมาย และไมผิด
สัญญาเกี่ยวกับสภาพการจาง กับทั้งไมเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางดวย
การโยกยายเชนกรณีนี้หามีกฎหมายใหอํานาจแกศาลที่จะพิจารณาเปนประการใด
ไม สวนผลแหงการโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่โจทก หากกอใหเกิดการ
ดูหมิ่น เกลียดชัง เสียชื่อเสียง ขาดความเชื่อถือแกโจทก ทําใหโจทกไดรับความ
เสียหายและเปนละเมิดจริงดังที่โจทกฟอง ก็ไมเปนคดีอันเกิดแตมูลละเมิดที่เกี่ยว
กับการทํางานตามสัญญาจางแรงงาน การละเมิดเชนวานี้ไมอยูในอํานาจของศาล
แรงงานกลางที่จะพิจารณาพิพากษา
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5021/2530
เดิมโจทกเปนลูกจาง สังกัดกรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม
ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 6,338 บาท และเงินเพิ่มพิเศษเดือนละ 3,500 บาท รวม
เปนเงินทั้งสิ้นเดือนละ 9,838 บาท ตอมาจําเลยรับโอนโจทกมาเปนลูกจางของ
จําเลยและมีคําสั่งใหโจทกไดรับคาจางเดือนละ 9,320 บาท กับเงินเพิ่มพิเศษอีก
เดือนละ 518 บาท รวมไดรับเดือนละ 9,838 บาท หลังจากจําเลยรับเงินโจทกได
ประมาณ 1 เดือน จําเลยก็ออกคําชี้แจงเรื่องการรับโอนบุคคลากรจากโรงกลั่นน้ํา
มันทหารวา เมื่อรับโอนมาแลว จําเลยจะใหลูกจางไดรับอัตราเงินเดือนในขั้นใกล
เคียงที่ต่ํากวาแตไมเกินอัตราขั้นสูงสุดของแตละตําแหนง สวนเงินจํานวนที่ขาด
ไปนั้นจําเลยจะจายใหเทาที่เคยไดรับมากอน
โดยกําหนดใหเรียกวา“เงินเพิ่ม
พิเศษ” โดยมีหลักเกณฑการจายไววา จะจายใหเปนการชั่วคราวในชวงระยะเวลา
เพียง 6 เดือน คือ ตั้งแตเดือนเมษายน 2528 ถึงเดือนกันยายน 2528 โจทกลงชื่อ
รับทราบคําชี้แจงดังกลาวโดยมิไดโตแยงเทากับโจทกยอมรับวา โจทกตกลงยิน
ยอมขอรับเงินเพิ่มพิเศษเพียง 6 เดือน ตามคําชี้แจงของจําเลย ความยินยอมของ
โจทกจึงเปนขอตกลงที่มีผลผูกพันโจทก จําเลย โดยชอบดวยกฎหมาย โจทกไม
มีสิทธิเรียกรองเอาเงินเพิ่มพิเศษจากจําเลยอีก
ตามบัญชีเงินเพิ่มสําหรับผูปฏิบัติงานกะตามขอบังคับของจําเลยนั้น ได
กําหนดใหผูปฏิบัติงานกะทุกคนมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มทุกวันที่ไดมาปฏิบัติงานโดย
มิไดมีขอยกเวนไววา ผูปฏิบัติงานกะจะไดรับเงินเพิ่มนี้แตเฉพาะกรณีที่มาปฏิบัติ
งานในวันหยุดตามประเพณีเทานั้น และจํานวนเงินเพิ่มสําหรับผูปฏิบัติงานกะก็
ไดรับเปนจํานวนมาก อันแสดงถึงเจตนาของจําเลยที่จะจายใหเปนเงินคาทํางาน
ในวันหยุดตามประเพณีไปในตัว ทั้งไมมีกฎหมายใดบัญญัติหามมิใหกําหนดการ
จายเงินคากะโดยใหรวมคาทํางานในวันหยุดตามประเพณีไวดวย แมปรากฏวา
ในวันที่โจทกไปทํางานตามกะ จะตรงกับวันหยุดตามประเพณีก็ตาม โจทกไมมี
สิทธิเรียกรองคาทํางานในวันหยุดตามประเพณีจากจําเลย
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5024/2530
การที่โจทกฟองเรียกคาชดเชยและสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาโดย
อางวา จําเลยเลิกจางโจทกโดยโจทกไมมีความผิด และจําเลยไมบอกกลาวลวง
หนานั้น เปนการฟองกลาวหาวา จําเลยกระทําผิดตอประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การคุมครองแรงงาน และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 582
โจทกมิไดฟองวาจําเลยเลิกจางโจทกโดยจําเลยไมมีอํานาจ เนื่องจากโจทกหรือ
สหภาพแรงงานยื่นขอเรียกรองหรืออยูในระหวางการเจรจาซึ่งจะถือวาเปนการ
ฟองกลาวหาวา จําเลยกระทําผิดตอ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 การที่
โจทกบรรยายฟองมาดวยวา โจทกหยุดงานตามกําหนดนัดของสหภาพแรงงานซึ่ง
โจทกเปนสมาชิกเนื่องจากขอเรียกรองตกลงกันไมไดนั้น เปนเพียงแสดงใหเห็น
วาโจทกมิไดกระทําผิดตอประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน
ขอ 47 และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 583 ซึ่งจะเปนเหตุให
จําเลยไดรับยกเวนไมตองจายคาชดเชยและสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา
ฉะนั้นโจทกจึงมีอํานาจฟองคดีตอศาลแรงงานกลางโดยไมตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 124
สําหรับขอที่จําเลยอุทธรณวา ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเรื่องเงิน
โบนัสไดกําหนดขอยกเวนใหจําเลยมีสิทธิหักเงินโบนัสลงตามสวน กรณีที่ลูกจาง
มีวันลา หรือขาดงาน หรือมาทํางานสาย ฯลฯ เมื่อโจทกหยุดงานโดยไมชอบ
ตองถือวาโจทกขาดงาน โจทกยอมไมมีสิทธิไดรับเงินโบนัสประจําป นั้น เมื่อ
ปรากฏวาการที่โจทกหยุดงานตามกําหนดนัดหยุดงานของสหภาพแรงงานซึ่ง
โจทกเปนสมาชิก เนื่องจากมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได เปนการหยุดงาน
โดยชอบ ถือไมไดวาโจทกขาดงาน โจทกจึงมีสิทธิไดรับเงินโบนัสประจําป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5274/2530
การจางแรงงานระหวางจําเลยกับโจทกเปนสัญญาตางตอบแทนโดยโจทก
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ผูเปนลูกจางมีหนาที่ตองทํางานใหแกจําเลยผูเปนนายจาง และจําเลยผูเปนนายจาง
มีหนาที่ตองจายคาจางใหแกโจทก
และตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 5 วรรคหกไดนิยามคําวา การปดงานไววา หมายถึง การที่นาย
จางปฏิเสธไมยอมใหลูกจางทํางานชั่วคราวเนื่องจากขอพิพาทแรงงาน ซึ่งการที่
จําเลยผูเปนนายจางปดงานโดยชอบดวย พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 อัน
เปนมาตรการที่จําเลยผูเปนนายจางมีสิทธิที่จะกระทําได เพื่อบีบบังคับใหโจทก
ผู เปนลู ก จ างจําตองยอมตามขอเรียกรองของจําเลยโดยจําเลยไมยอมใหโจทก
ทํางานชั่วคราว และไมจายคาจางใหโจทกในระหวางปดงาน กอใหเกิดความ
เสียหายแกโจทกนั้น ในระหวางปดงานดังกลาว การทํางานไดยุติลงชั่วคราว ไม
มีวันทํางาน ไมมีวันลา และไมมีวันหยุด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2515 หมวด 1 วาดวยการใชแรงงานทั่วไป จําเลยผู
เปนนายจางจึงไมมีหนาที่ตองจายคาจางในวันทํางานตามปกติ รวมถึงคาจางใน
วันหยุดใหแกโจทกผูเปนลูกจางในระหวางปดงานเพราะการทํางานไดยุติชั่วคราว
เสียแลว เมื่อขอเท็จจริงไดความวาวันที่ 1, 5 และ 8 พฤษภาคม 2530 อันเปน
หยุดตามประเพณีอยูในชวงระหวางจําเลยปดงานดวยแลว จําเลยก็หาตองรับผิด
จายคาจางในวันหยุดตามประเพณีดังกลาวใหแกโจทกไม
หมายเหตุ
คดีตามคําพิพากษาฎีกาที่ 5274/2530 นี้ โจทกอุทธรณวา การปดงานตาม
มาตรา 5 แหง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 หมายถึง การที่นายจางปฏิเสธ
ไมยอมใหลูกจางทํางานชั่วคราว คือ การที่นายจางไมยอมใหลูกจางทํางานในวัน
ทํางานปกติ ซึ่งลูกจางจะไมไดรับคาจางสําหรับวันทํางานปกติ สวนวันหยุดนั้น
นายจางไมมีเหตุที่จะปฏิเสธไมใหลูกจางทํางาน เพราะเปนวันหยุด ซึ่งลูกจางไม
ตองทํางาน การปดงานสัญญาจางแรงงานยังไมระงับสิทธิหนาที่ตางๆ ยังคงมีอยู
และวันหยุดตามประเพณีตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรง
งาน ขอ 9 กําหนดใหนายจางประกาศกําหนดวันหยุดตามประเพณีไมนอยกวาป
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ละ 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแหงชาติดวย ในปหนึ่งลูกจางมีสิทธิหยุดตาม
ประเพณีได 13 วัน โดยไดรับคาจาง ดังนั้น ในระหวางที่นายจางปดงาน นาย
จางจึงตองจายคาจางในวันหยุดตามประเพณีในระหวางที่ปดงานดวย ถาถือวา
วันหยุดตามประเพณีดังกลาวนายจางไมตองจายคาจางให ลูกจางก็จะไดคาจางใน
วันหยุดตามประเพณีไมถึงปละ 13 วัน เมื่อจําเลยประกาศใหวันที่ 1, 5 และ 8
พฤษภาคม 2530 เปนวันหยุดตามประเพณี จําเลยจึงตองจายคาจางในวันหยุด
ตามประเพณีใหโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5568/2530
ตามระเบี ย บข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การทํางานของผู ร อ งกําหนดให ผู ร อ งมี
อํานาจลงโทษลูกจางดวยการสั่งพักงานไดเฉพาะความผิดรายแรง
แตกรณีที่
กรรมการลูกจางผูคัดคานกระทําผิดโดยละทิ้งหนาที่ออกไปนอกสถานที่ทํางาน
นั้น ผูคัดคานออกไปเพื่อรับประทานอาหาร ไมใชออกไปโดยปราศจากเหตุอัน
ควร จึงถือไมไดวาการกระทําผิดของผูคัดคานเปนความผิดรายแรง สวนการที่
ผูคัดคานเคยกระทําผิดตอระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของผูรอง และ
ผูรองไดตักเตือนเปนหนังสือแลวนั้นก็ไมทําใหการกระทําผิดของผูคัดคานครั้งนี้
กลายเปนความผิดรายแรง เพราะกระทําผิดจะเปนกรณีที่รายแรงหรือไม อยูที่
สภาพของการกระทําผิดไมใชขึ้นอยูกับจํานวนครั้งของการกระทําผิดและมิไดอยู
ในบังคับของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ 47
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5677/2530
ตามคําสั่งที่ 62/2525 เรื่อง ระเบียบสวัสดิการสงเคราะหพนักงานเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2525 มิไดมีบทนิยามคําวา "คารักษาพยาบาล" ไววามี
ความหมายเปนประการใด
ดังนั้น จะยกเอาบทนิยามของคําวา "คารักษา
พยาบาล" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ซึ่งใช
บังคับแกเงินทดแทนมาปรับแกคดีนี้ไมได เพราะการแปลความหมายระเบียบส
วัสดิการนั้นตองแปลตามถอยคําและเจตนารมณจากระเบียบดังกลาว
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เมื่อคําสั่งที่ 62/2525 เรื่อง ระเบียบสวัสดิการฯ ไมมีบทนิยามคําวา คา
รักษาพยาบาลไว จึงตองแปลคําวา คารักษาพยาบาลตามความเขาใจของคนทั่วไป
ดังนั้น คารักษาพยาบาล หมายถึงคาบําบัดโรคโดยตรง จะหมายความถึงคาใชจาย
อยางอื่นดวยไมได
โจทกปวยเปนโรคทองรวงอยางรุนแรง จําเปนตองเรียกรถพยาบาลโรง
พยาบาลพญาไท มารับโจทกที่บานไปรักษาที่โรงพยาบาลดังกลาว โจทกจายคา
รถพยาบาลไปแลว 500 บาท คารถพยาบาลมิใชคาบําบัดโรค ทั้งระเบียบสวัสดิ
การของจําเลยก็มิไดกําหนดใหเบิกจายได โจทกไมมีสิทธิเรียกรองคารถพยาบาล
จากจําเลย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5789/2530
ตามคําสั่งลงโทษผูกลาวหามีขอความวา“ฯลฯทางบริษัทฯ ไดเรียกประชุม
ชี้แจงในวันที่ 11 กรกฎาคม 2529 เวลา 09.40 น. ณ สโมสรของบริษัทฯ โดยขอ
รองใหทานมาชวยงานดานฟนิชชิ่ง(ตกแตง) และทานปฏิเสธโดยอางวา ทําไมได
ทางบริษัทฯ จึงไดเตือนทานดวยวาจา ณ ที่สโมสร หลังจากการประชุมทานยัง
ไมมาปฏิบัติตามคําสั่งอีก ทานไดฝาฝนตามกฎระเบียบขอบังคับการทํางานของ
บริษัทฯ ตามขอ 14 (ระเบียบและวินัย) ขอ ก. และ ข. และตามขอ 14.2 ขอ 8.9
(ลักษณะความผิดทางวินัย) ซึ่งมีโทษถึงขั้นสั่งพักงาน ทางบริษัทฯ จึงพักงาน
ทานตามกฎขอบังคับ ขอ 14.2 ขอ 9 นับตั้งแตวันที่ 14 ถึง 16 กรกฎาคม 2529
เปนเวลา 3 วันโดยไมจายคาจาง ฉะนั้นทางบริษัทขอเตือนทานเปนลายลักษณ
อักษร ถาหากทานยังฝาฝนและไมปฏิบัติตามคําสั่งของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ลงโทษโดยเลิกจางโดยไมจายเงินชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น” ดังนี้ โจทกไดระบุไวใน
คําสั่งสรุปใจความไดวา ผูกลาวหาไมปฏิบัติตามคําสั่งของโจทกอันเปนความผิด
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของโจทก ขอ 14 ก. และ ข. ซึ่งโจทกไดระบุความผิด
ตอไปอีกวา มีโทษตามขอ 14.2 คือลักษณะความผิดทางวินัย ขอ 8 พนักงานที่
กระทําความผิดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้จะถูกสั่งพักงานเปนเวลา 3 ถึง 6 วัน
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ทํางานแตเพียงประการเดียว โดยไมมีโทษตักเตือนดวยวาจา หรือเปนลายลักษณ
อักษร เมื่อผูกลาวหากระทําความผิดตามขอ 8.9 คือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผู
บังคับบัญชาที่สั่งตามกฎ ขอบังคับของบริษัทฯ และโจทกก็มิไดระบุใหลงโทษผู
กลาวหาตามกฎ ระเบียบขอบังคับของโจทก ขอ 14.2 ก. ซึ่งกําหนดใหลงโทษ
พนักงานที่กระทําความผิดสถานอื่นรวม 5 ประการ ซึ่งไมมีกรณีการกระทําความ
ผิดฐานไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่สั่งตามกฎขอบังคับของโจทกอันมี
โทษ 3 ประการ คือ ตักเตือนดวยวาจา ตักเตือนเปนหนังสือ หรือพักงาน เชนนี้
โจทกก็ยอมไมมีอํานาจลงโทษจําเลยฐานตักเตือนเปนหนังสือตามขอ 14.2 ขอ ก.
นั้นไดอยูแลว ดังนั้น ที่โจทกระบุไวในคําสั่งเปนการเตือนผูกลาวหา พรอมกับ
คําสั่งใหพักงานผูกลาวหา จึงเปนกรณีที่โจทกแจงใหทราบวา หากผูกลาวหา
กระทําผิดขึ้นอีกจะถูกลงโทษถึงขั้นเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยเทานั้น มิใชเปน
การลงโทษผูกลาวหาในฐานะเปนการตักเตือนแตอยางใด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5928/2530
ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง วรรคทาย กําหนดวา “และใหมีผล
เฉพาะบรรดาพนักงานที่ทํางานอยู ณ หนวยงานทายบานในวันทําขอตกลงนี้” ขอ
ความดังกลาวมีความชัดแจงวา ขอตกลงนี้ไมมีผลถึงลูกจางซึ่งทํางานอยูที่หนวย
งานอื่นในวันทําขอตกลงดวย เมื่อปรากฏวาในวันทําขอตกลง โจทกที่ 4 มิได
ทํางานอยู ณ หนวยงานทายบานโจทกที่ 4 จึงไมไดรบั ประโยชนจากขอตกลงดังกลาว
*************

