คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2532
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 47/2532
ตามขอบังคับของจําเลยผูเปนนายจางวาดวยกองทุนบําเหน็จ
กําหนดวา “พนักงาน” หมายถึง พนักงานประจําตามอัตรากําลังขององคการ
ทอผา และ “อายุการทํางาน” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่พนักงานเขา
ประจําทํางานจนถึงวันพนตําแหนง เมื่อปรากฏวาจําเลยไดบรรจุโจทกเปน
นักเรียนอบรมโดยไดรับเบี้ยเลี้ยงในระหวางเปนนักเรียนอบรมตั้งแตวันที่ 17
กรกฎาคม 2512 และโจทกไดรับการบรรจุเปนพนักงานประจํารายวัน ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2517 ดังนั้นโจทกจึงมีฐานะเปนพนักงานตามขอบังคับดังกลาว
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2517 กอนหนานี้โจทกยังมิไดเปนพนักงานประจําของ
จําเลย
โจทกจึงไมมีสิทธินําระยะเวลาระหวางที่เปนนักเรียนอบรมมารวม
คํานวณเงินบําเหน็จได
ในการคํานวณเงินบําเหน็จ ขอบังคับของจําเลยมิไดกําหนดวาคาจาง
เดือนสุดทายของพนักงานที่ไดรับคาจางเปนรายวันเปนจํานวนเทากับคาจางกี่
วัน เพียงแตใหจายเปนจํานวนเทากับเงินเดือน หรือคาจางเดือนสุดทายคูณดวย
จํานวนปของอายุการทํางานเทานั้น จึงตองถือจํานวนคาจางที่ไดรับจริง เมื่อ
ปรากฏวาโจทกทํางานเดือนละ 23 วัน แมระเบียบใหมของจําเลยจะระบุใหคิด
เดือนหนึ่ง 26 วัน แตก็เปนเรื่องที่จําเลยออกใชบงั คับสําหรับพนักงานใหมที่
ไดรับการบรรจุตั้งแตวันที่1 สิงหาคม 2519 โดยเฉพาะ โดยจําเลยมีสิทธิที่จะ
กําหนดเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางสําหรับพนักงานใหมไดหาใชจําเลย
ตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจางกับโจทกไม โจทกจึงมีสิทธิคํานวณคาจาง

รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ทศวรรษที่ 2 (ป พ.ศ.2532 – 2542)

รายวันโดยคิดไดเพียงจํานวน 23 วันเปนหนึ่งเดือนเทานั้น
จําเลยจายคาครองชีพใหแกโจทกเดือนละ 400 บาทเปนจํานวนแนนอน
คาครองชีพจึงเปนเงินที่จําเลยจายเพื่อตอบแทนการทํางานของพนักงาน
เชนเดียวกับคาจาง เมื่อขอบังคับของจําเลยไมไดยกเวนไวโดยชัดแจงวาคาจาง
ไมรวมถึงคาครองชีพ
คาครองชีพจึงเปนคาจางซึ่งตองนํามารวมเปนฐาน
คํานวณเงินบําเหน็จใหโจทกดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 609/2532
หนังสือที่จําเลยมีถึงโจทก แจงใหโจทกทราบเรื่องเงินโบนัสประจําป
วา “ขั้นต่ําคือเงินเดือนหนึ่งเดือนซึ่งจะจายตอนสิ้นเดือนธันวาคม หลังจากที่ได
ทํางานติดตอกันมาเปนเวลา 12 เดือน” ในทางปฏิบัติจําเลยจายเงินโบนัสให
ลูกจางของจําเลยปละ 2 ครั้ง ครั้งแรก จายในเดือนธันวาคม ครั้งที่สอง จาย
ในเดือนเมษายน ซึ่งจําเลยก็ไดจายเงินโบนัสตามจํานวนดังกลาวใหโจทกรับ
ไปในเดือนธันวาคม 2530 ตามขอตกลงแลว สวนเงินโบนัสที่จําเลยจายให
ลูกจางเปนครั้งที่สอง ในเดือนเมษายน 2531 นั้น ไมมีกําหนดไวในขอตกลง
เมื่อโจทกไดลาออกจากงานตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2531 พนสภาพการเปน
ลูกจางของจําเลยกอนถึงเดือนเมษายน 2531 ซึ่งเปนกําหนดเวลาที่จะมีการ
จายเงินโบนัส โจทกจึงไมมีสิทธิที่จะไดรับเงินโบนัสจํานวนนี้
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 681/2532
กรณีที่มีการฝาฝนมาตรา 121 มาตรา 122 หรือมาตรา 123 แหง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เมื่อผูเสียหายไดยื่นคํารองกลาวหา
ผูฝาฝนตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธตามมาตรา 124 แลว การที่จะ
วินิจฉัยชี้ขาดและออกคําสั่งตามที่บัญญัติไวในมาตรา 41 (4) และมาตรา 125
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการแรงงาน
สัมพันธเพื่อหาขอเท็จจริงและเสนอความเห็นในเรื่องที่ไดรับมอบหมายไดตาม
คําพิพากษาศาลฎีกา ป พ.ศ. 2532
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มาตรา 42 รวมทั้งมีอํานาจดําเนินการในการสอบสวนหาขอเท็จจริงตามที่ระบุ
ไวในมาตรา 43 และมาตรา 44 แตบทบัญญัติดังกลาวไมไดบัญญัติวาตองสง
สําเนาคํารองกลาวหาใหแกผูฝาฝน และตองใหสิทธิแกนายจางหรือลูกจางที่
จะเขาฟงและซักถามพยานของอีกฝายหนึ่งดังเชนการพิจารณาคดีของศาล
ดังนั้น
การสอบสวนหาขอเท็จจริงกอนวินิจฉัยชี้ขาดจึงเปนอํานาจของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือคณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธที่จะใช
ดุลพินิจดําเนินการไปตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความ
เปนธรรมแกคูกรณี การที่จําเลยที่ 14 ขอเพิ่มเติมขอกลาวหาวา โจทกเลิกจาง
จําเลยที่ 14 ในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับ โดย
จําเลยที่ 14 เปนกรรมการสหภาพแรงงานซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองดวยแลว
คณะอนุกรรม
การแรงงานสัมพันธไดแจงขอหาเพิ่มเติมใหโจทกทราบ โดยไมสงสําเนาให
นั้นเปนการเหมาะสมแกพฤติการณแลว สวนกรณีที่คณะอนุกรรมการแรงงาน
สัมพันธไมอนุญาตใหโจทกเขาฟงการสอบสวนพยานของจําเลยที่ 14 ก็เปน
การใชอํานาจโดยชอบของคณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ
จะถือวา
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือคณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธปฏิบัติ
หนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายหาไดไม
แมโจทกจะไดลงโทษภาคทัณฑจําเลยที่ 14 มากอนแลว แตโจทกจะ
นําความผิดที่เคยลงโทษแลวนั้นมาเปนเหตุเลิกจางจําเลยที่ 14 โดยที่ไมได
กระทําความผิดขึ้นใหมอีกหาไดไม
กรณีที่โจทกเลิกจางจําเลยที่ 14 โดยไมไดมีการกลัน่ แกลงก็ไมใชเหตุที่
จะทําใหการเลิกจางของโจทกเปนการชอบดวยพระราชบัญญัตแิ รงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 785/2532
ผูรองไดเลิกกิจการแลวผูรองจึงไมมีเหตุจําเปนที่จะจางผูคัดคานตอไป
กรณีมีเหตุสมควรที่จะเลิกจางผูคัดคานทั้งหมดได ดังนี้ ที่ผูคัดคานอุทธรณวา
กิจการของผูรองจะยุบเลิกหรือหยุดดําเนินกิจการไดตอเมื่อมีพระราชกฤษฎีกา
ใหยุบเลิกหรือหยุดดําเนินการออกใชบงั คับ จึงไมมีประโยชนที่ศาลจะวินิจฉัย
เพราะการที่ผูรองยุบเลิกกิจการหรือหยุดดําเนินการจะชอบดวยกฎหมาย
หรือไมจะตองออกเปนพระราชกฤษฎีกาหรือไม ไมเกีย่ วกับการที่ผูรองขอ
อนุญาตเลิกจางผูคัดคานในคดีนี้ เมื่อไดความวาผูรองไดเลิกกิจการแลว ผูรอง
ก็ชอบที่จะเลิกจางผูคัดคานซึ่งเปนคณะกรรมการลูกจางได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 906/2532
ขอบังคับของจําเลยกําหนดใหผูมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จยื่นคํารอง
ขอรับเงินดังกลาวในกําหนด 3 ปนับแตวันพนจากตําแหนง ถาพนกําหนดนี้
แลวใหถือวาหมดสิทธิโจทกไดยื่นคําขอรับเงินบําเหน็จแลวตั้งแตปพ.ศ.2525
ซึ่ง
เปนปที่จําเลยเลิกจางโจทกหากแตจําเลยจายเงินบําเหน็จใหโจทกไมครบ
จํานวนตามสิทธิที่โจทกจะพึงไดรับ แมโจทกจะฟองคดีในป พ.ศ. 2531 ก็หา
เปนการขัดตอขอบังคับของจําเลยดังกลาวไม โจทกคงมีสิทธิที่จะไดรับเงิน
บําเหน็จสวนที่ขาดอยูจากจําเลยได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 909/2532
เมื่อไมปรากฏวามีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหามเปลี่ยนแปลง
ตําแหนง หรือหนาที่ของลูกจาง
นายจางยอมมีอํานาจใชดุลพินิจโยกยาย
สับเปลี่ยนตําแหนงลูกจางเพื่อประโยชนในการบริหารใหมีประสิทธิภาพอัน
เปนอํานาจของนายจางโดยเฉพาะได และไมเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการ
จางอันไมเปนคุณแกลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกา ป พ.ศ. 2532
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1000/2532
โจทกทั้งสองฟองคดีในนามคณะกรรมการลูกจาง
เมื่อปรากฏวา
คณะกรรมการลูกจางซึ่งมิใชนิติบุคคลหาไดมอบอํานาจหรือแตงตั้งใหโจทก
ทั้งสอง
ฟองคดีไม ดังนี้ โจทกทั้งสองจึงไมมีอํานาจฟอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1391 - 1442/2532
เดิมจําเลยไมมีระเบียบการจายเงินบําเหน็จและเงินทําขวัญลูกจางเปน
ของตนเอง จึงนําเอาระเบียบการจายเงินบําเหน็จและเงินทําขวัญลูกจาง พ.ศ.
2502 ของกระทรวงการคลังและขอบังคับของจําเลยมาใชบังคับโดยอนุโลม
ตลอดมา จนถึง พ.ศ. 2521 จําเลยจึงไดออกขอบังคับเกี่ยวกับเงินบําเหน็จและ
ไดประกาศใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2521 เปนตนมา แตระเบียบการ
จายเงินบําเหน็จและเงินทําขวัญลูกจาง พ.ศ.2502 กําหนดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรี
เพื่อใหใชแกราชการและรัฐวิสาหกิจทั้งหลายเปนการทั่วไป
จําเลยซึ่งเปน
รัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งซึ่งอยูในความดูแลของคณะรัฐมนตรีตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองคการจําเลย
จึงหามีอํานาจที่จะยกเลิกเพิกถอนระเบียบ
ดังกลาวไม แตมีอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจําเลย มาตรา 15
(3) และมาตรา 18 ที่จะวางขอบังคับเกี่ยวกับเงินบําเหน็จและเงินรางวัลของ
จําเลยเอง
ซึ่งเมื่อไดประกาศใชขอบังคับของจําเลยวาดวยกองทุนบําเหน็จ
พ.ศ.2521 แลว
ยอมมีผลเทากับไมนําเอาระเบียบการจายเงินบําเหน็จและเงินทําขวัญลูกจาง
พ.ศ. 2502 มาใชบังคับโดยอนุโลมตอไป ดังนัน้ จะนําความในขอ 5 วรรค
ทาย และขอ 6 ของระเบียบป พ.ศ. 2502 ของกระทรวงการคลังมาใชกับโจทก
ซึ่งเปนลูกจางไมได
การจายเงินบําเหน็จและคาชดเชยคดีนี้ตองบังคับตาม
ขอบังคับของจําเลยวาดวยกองทุนบําเหน็จ พ.ศ. 2521
คําพิพากษาศาลฎีกา ป พ.ศ. 2532
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1482 – 1486/2532
โจทกทุกคนเปนพนักงานของจําเลยมาตั้งแตป พ.ศ.2520 ซึ่งขณะนั้น
จําเลยไดนําระเบียบการจายเงินบําเหน็จพนักงานของบริษัทไทยโทรทัศน
จํากัด พ.ศ.2507 มาใชบังคับแกพนักงานของจําเลย ตอมาป พ.ศ.2525 จําเลย
ออกขอบังคับองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย ฉบับที่ 32 วาดวย
กองทุนบําเหน็จเพื่อใชบังคับแกพนักงานของจําเลย
ดังนี้ ระเบียบการ
จายเงินบําเหน็จพนักงานของบริษัท ไทยโทรทัศน จํากัด พ.ศ.2507 ที่จําเลย
นํามาใชบังคับแกพนักงานและลูกจางของจําเลยนั้นถือไดวาเปนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง มีผลใชบังคับแลว จําเลยยอมไมอาจเปลี่ยนแปลงหรือ
แกไขระเบียบการจายเงินบําเหน็จดังกลาว เวนแตการเปลี่ยนแปลงหรือแกไข
นั้นจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา เมื่อปรากฏวาจําเลยออกขอบังคับ ฉบับที่ 32
วาดวยกองทุนบําเหน็จดังกลาวเปลี่ยนแปลงแกไขทําใหสิทธิของโจทกที่จะ
ไดรับเงินบําเหน็จตามระเบียบเดิมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมเปนคุณแกโจทก
จึงนํามาใชบังคับแกโจทกไมได ดังนั้น แมจําเลยจะไดจายเงินบําเหน็จใหแก
โจทกทุกคนไปแลวตามขอบังคับของจําเลย ฉบับที่ 32 โจทกก็ยังมีสิทธิฟอง
เรียกคาชดเชยจากจําเลยตามระเบียบการจายเงินบําเหน็จพนักงานของบริษัท
ไทยโทรทัศน จํากัด พ.ศ.2507 อีกได
หมายเหตุ
คําพิพากษาฎีกาที่1482-1486/2532 นี้ไดวินิจฉัยเชนเดียวกับคําพิพากษา
ฎีกาที่ 834/2530 วา แมจําเลยจะไดจายเงินบําเหน็จใหแกโจทกรับไปตาม
ขอบังคับดังกลาว ก็ไมตดั สิทธิของโจทกที่จะฟองเรียกคาชดเชยจากจําเลยอีก
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1558/2532
ระเบียบของจําเลยวาดวยเงินทุนสะสม พ.ศ.2520 ระบุวา“เมื่อพนักงาน
บุคคลใดออกจากธนาคาร ใหธนาคารจายเงินทุนสะสมแกพนักงานบุคคลนั้น
เวนแตในกรณีตองออกจากงานตามคําสั่งของธนาคารเพราะกระทําการทุจริต
ในหนาที่ หรือเพราะกระทําการประมาทเลินเลอ หรือกระทําการอื่นใดเปนเหตุ
ใหธนาคารตองเสียหาย……” ตามระเบียบดังกลาวเห็นไดวา จําเลยจะไมตอง
จายเงินทุนสะสมใหแกพนักงานในกรณีที่พนักงานนั้นตองออกจากงานเพราะ
กระทําการใดอันเปนเหตุใหธนาคารตองเสียหาย ซึ่งหมายความวาจะตองเปน
การกระทําที่ทําใหจําเลยไดรับความเสียหายโดยตรง
ซึ่งอาจจะเปนความ
เสียหายตอทรัพยสินหรือชื่อเสียงของจําเลยก็ได
การที่โจทกปลุกปล้ํา
อนาจาร อ. พนักงานในสํานักงานเดียวกัน แตกระทํานอกสถานที่ทํางานเปน
การกระทําในเรื่องสวนตัวและมิไดทําใหจําเลยไดรับความเสียหาย ทั้งจะถือวา
การกระทําละเมิดตอ อ. ดังกลาวเปนการทําละเมิดตอจําเลยดวยหาไดไม
โจทกไมได
ทําใหจําเลยไดรับความเสียหาย ตามความหมายของระเบียบดังกลาวอันจะทํา
ใหจําเลยไมตองจายเงินทุนสะสมใหแกโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1663/2532
จําเลยเปนรัฐวิสาหกิจ การบรรจุหรือแตงตั้งบุคคลใดเปนพนักงานของ
จําเลยตองอยูในบังคับของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 9 (1) ที่กําหนดวา
พนักงานรัฐวิสาหกิจตองมีคุณสมบัติเปนผูมีสัญชาติไทย โจทกไมมีสัญชาติ
ไทยจึงขาดคุณสมบัติที่จะเปนพนักงานของจําเลย และกรณีไมเขาขอยกเวน
ตามมาตรา 9 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ที่จําเลยจะตองจางโจทก
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เพราะความจําเปนตามลักษณะงานของจําเลย โจทกจึงตองพนจากตําแหนง
ตามมาตรา 11 (3) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ที่จําเลยเลิกจางโจทกเพราะ
เหตุขาดคุณสมบัติดังกลาว จึงไมเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม ทั้งไมใชกรณี
เลิกจางที่จะตองบอกกลาวลวงหนาและจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา
ใหแกโจทก
โจทกคงมีสิทธิไดรับคาชดเชยและเงินบําเหน็จจากจําเลยโดย
คํานวณจากอายุการทํางานในชวงที่เปนพนักงานของจําเลยเทานั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1793/2532
ในคําขอทายฟองของโจทก โจทกบรรยายสภาพแหงคําขอบังคับวา ให
จําเลยชําระเงิน หรือใหจําเลยยกเลิกคําสั่งเลิกจางอยางไมเปนธรรม และให
จําเลยแตงตั้งโจทกกลับเขาทํางานในตําแหนงและอัตราเงินเดือนไมนอยกวา
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่โจทกไดรับขณะเลิกจาง
โจทกหาไดมีคําขอ
บังคับใหจําเลยนับอายุการทํางานของโจทกติดตอกันแตประการใดไม ดังนั้น
ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาใหจําเลยรับโจทกกลับทํางานในสภาพการจางเดิม
ยอมหมายความวา
ไมนับอายุการทํางานของโจทกในระหวางที่ถูกเลิกจาง
นั่นเอง
โจทกจึงไมอาจขอบังคับคดีใหจําเลยนับอายุการทํางานของโจทก
ติดตอกันได เพราะจะเปนการเกินไปกวาคําพิพากษา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1979/2532
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางธนาคารฯกับสหภาพแรงงานฯ
กําหนดวา“พนักงานธนาคารผูใดถึงแกกรรม หรือพนจากตําแหนงหนาที่ใน
ธนาคาร เพราะไมสามารถปฏิบัติงานตอไปไดอันเนื่องมาจากเกิดเจ็บปวย หรือ
ประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานใหแกธนาคาร
ธนาคารตกลงจายเงิน
สงเคราะหครอบครัวผูถึงแกกรรม หรือจายใหแกพนักงานที่ตองการออกจาก
งานดวยเหตุดังกลาวในอัตรา 24 เทาของเงินเดือนเดือนสุดทายที่พนักงาน
ไดรับอยู…” เมื่อพยานหลักฐานของโจทกไมมีเหตุผลใหเชื่อไดวาโจทกถูกทํา
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รายเนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาที่ใหจําเลย
โจทกจึงไดชื่อวาพนจาก
ตําแหนงหนาที่ในธนาคารเพราะไมสามารถปฏิบัติงานตอไปไดเนื่องจาก
เจ็บปวย เพราะประสบอุบัติเหตุอันเกิดจากเหตุอื่น ไมใชเหตุอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานใหแกจําเลย จําเลยจึงไมตองจายเงินสงเคราะหใหโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2093/2532
คําฟองโจทกอางวา จําเลยทั้งหาไมปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบขอบังคับ
ของโจทกในการจายเงินคาดําเนินธุรกิจ โดยรวมกันทําเรื่องเสนอและอนุมัติ
จายเงินคาดําเนินธุรกิจใหแก ว. เปนการไมชอบดวยขอบังคับของโจทกวาดวย
เงินคาดําเนินธุรกิจ พ.ศ. 2518 ที่แกไขแลว จึงเปนการฟองจําเลยทั้งหาวา
ปฏิบัติหนาที่ผิดสัญญาจางแรงงานอันเปนการไมปฏิบัติตามขอตกลงแหงการ
จางซึ่งไมมีกฎหมายเรื่องอายุความบัญญัติไวเปนอยางอื่น จึงมีอายุความ 10 ป
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 164
ขอบังคับของโจทกวาดวยเงินคาดําเนินธุรกิจ พ.ศ. 2518 ขอ 5
กําหนดใหจายเงินคาดําเนินธุรกิจแกพนักงานเดินตลาดและบุคคลอื่นในกรณีที่
เปนผูติดตอแนะนําลูกคามาสั่งซื้อผลิตภัณฑของโจทก เมื่อการสั่งซื้อสั่งจาง
ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป เปนการสั่งซื้อสั่งจางโดยตรง ไมผานการติดตอของ
ว. ว. จึงไมมีสิทธิไดรับเงินคาดําเนินธุรกิจ การทีจ่ ําเลยทั้งหาไดรวมกันเสนอ
และอนุมัติใหจายเงินคาดําเนินธุรกิจใหแก ว. จึงเปนการกระทําที่ฝาฝน
ขอบังคับดังกลาว
ขอบังคับของโจทกวาดวยเงินคาดําเนินธุรกิจ พ.ศ. 2518 นอกจากขอ 5
แลว ขอ 7 กําหนดใหพนักงานเดินตลาดหรือบุคคลอื่นนําหลักฐานขอซื้อ
ผลิตภัณฑของลูกคาซึ่งตนเปนผูติดตอแนะนํานั้นเสนอตอแผนกขายเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบ การที่จําเลยที่ 4 ซึ่งเปนหัวหนาแผนกขายทําบันทึกเสนอ
เรื่องใหจายเงินคาดําเนินธุรกิจโดยไมมีผูมาขอรับและจําเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ซึ่ง
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เปนคณะกรรมการพิจารณาจายเงินคาดําเนินธุรกิจเสนอใหจายเงินดังกลาวได
โดยจําเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ไมไดตรวจสอบหลักฐานใหไดความชัดเจนวา ว.
มีสิทธิไดรับเงินคาดําเนินธุรกิจหรือไม
จึงเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหจําเลยที่ 5 ซึ่งรักษาการผูอํานวยการโจทกสั่ง
อนุมัติจายเงินคาดําเนินธุรกิจใหไปโดยความประมาทเลินเลอทําใหโจทก
ไดรับความเสียหาย จําเลยทั้งหาจึงตองรวมกันรับผิดชดใชคาเสียหายใหแก
โจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2200/2532
ขอตกลงอันเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางองคการสื่อสาร
มวลชนแหงประเทศไทยกับตัวแทนพนักงานองคการฯมีขอตกลงกันวา
“พนักงานที่ลาไปรับราชการทหารตามกฎหมายรับราชการทหารหรือพนักงาน
ที่ขับรถเกิดอุบัติเหตุแลวถูกจําคุกตามคําพิพากษา และองคการฯ ไมมีคําสั่งไล
ออก หรือใหออก แตมีคําสั่งเลิกจางเพราะขาดคุณสมบัติ เมือ่ ถูกปลดจากการ
รับราชการทหารแลว
หรือพนโทษจําคุกมาแลว
ใหไปรายงานตัวตอ
หนวยงานตนสังกัดภายในระยะเวลา 30 วัน เมื่อตําแหนงงานที่ตนสังกัดวาง
หรือหากตําแหนงงานที่ตนสังกัดไมวางแตมีตําแหนงงานเดียวกันในหนวยงาน
อื่นวาง หากพนักงานผูนั้นประสงคที่จะทํางานในหนวยงานนั้น องคการฯ จะ
พิจารณาบรรจุใหเปนพนักงานตามเดิมในระบบประจํารายวันตามหลักเกณฑ
การจางระบบรายวันภายใน 30 วัน กรณีที่จะตองยายไปบรรจุในหนวยงานอื่น
จะบรรจุใหไมเกิน 60 วันนับแตวันที่รายงานตัว…..” เมื่อโจทกขอกลับเขา
ทํางานภายหลังจากที่โจทกถูกปลดจากการรับราชการทหารแลวไมมีตําแหนง
งานที่ตนสังกัดหรือตําแหนงงานเดียวกันในหนวยงานอื่นวาง จําเลยจึงมิไดรับ
โจทกกลับเขาทํางานในตําแหนงงานดังกลาว โจทกทําบันทึกตกลงยินยอมที่
จะขอกลับเขาทํางานเปนพนักงานในระบบการจางใหมซึ่งเปนระบบประจํา
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รายเดือน
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางโจทกและจําเลยจึงตอง
เปนไปตามหลักเกณฑการจางในระบบการจางใหมซึ่งเปนระบบประจําราย
เดือน จะถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางโจทกและจําเลยยังมีผล
ใหเปนไปตามหลักเกณฑการจางในระบบการจางแตเดิมซึ่งเปนระบบประจํา
รายวันไมได เพราะเมื่อโจทกถูกปลดออกจากการรับราชการทหาร จําเลยยัง
มิไดรับโจทกกลับเขาทํางานในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงงานเดียวกันใน
หนวยงานอื่น เนื่องจากตําแหนงงานดังกลาวยังไมวาง ตอเมื่อมีตําแหนงงาน
ดังกลาววาง และจําเลยรับโจทกกลับเขาทํางานในตําแหนงงานดังกลาวแลว
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางโจทกและจําเลยจึงจะเปนไปตาม
หลักเกณฑในระบบการจางเดิมซึ่งเปนระบบประจํารายวัน การที่จําเลยรับ
โจทกกลับเขาทํางานภายหลังจากที่โจทกปลดออกจากการรับราชการทหารใน
ระบบการจางใหม ซึ่งเปนระบบประจํารายเดือนโดยยังไมมีตําแหนงงานที่ตน
สังกัด หรือตําแหนงงานเดียวกันในหนวยงานอื่นวาง ตามความประสงคของ
โจทก และโจทกตกลงยินยอมเชนนี้ กรณีจึงไมใชเปนเรื่องที่จําเลยซึ่งเปน
นายจางไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
หรือทําสัญญาจาง
แรงงานกับโจทกซึ่งเปนลูกจางขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
อันเปนการฝาฝนมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2329/2532
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 (3) ที่ให
นายจางเลิกจางลูกจางในระหวางขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับ
ในกรณีที่ลูกจางฝาฝนขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมาย โดย
นายจางไดวากลาวและตักเตือนเปนหนังสือแลวนั้น หนังสือตักเตือนดังกลาว
จะมีอยูกอน หรือภายหลังจากขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับก็ได
เมื่อปรากฏวากอนที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับ นายจางเคย
คําพิพากษาศาลฎีกา ป พ.ศ. 2532
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ตักเตือนลูกจางเปนหนังสือมาแลว และลูกจางไดมากระทําผิดซ้ําคําตักเตือน
เปนหนังสือภายหลังขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใชบังคับอีก นายจางยอม
เลิกจางลูกจางไดตามบทกฎหมายดังกลาว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2351/2532
แมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางของจําเลยมิไดระบุหามกอการวิวาท
หรือชกตอยกันนอกโรงงานหรือบริษัทฯ ก็ตาม แตสาเหตุที่โจทกชกตอย
พนักงานระดับหัวหนางานในแผนกเดียวกับโจทกก็เนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ของหัวหนางาน แมจะเปนการกระทํานอกโรงงานหรือบริษัทของ
จําเลย ก็ยอมเปนเหตุใหเกิดการแตกแยกความสามัคคีในหมูพนักงานดวยกัน
ของจําเลย และอาจเปนเหตุใหกระทบกระเทือนตอการดําเนินงานของจําเลย
ตลอดจนอํานาจบังคับบัญชาของหัวหนางานตอไปในภายหนา การกระทําของ
โจทกทําใหจําเลยเสียหาย จําเลยเลิกจางโจทกจึงมิใชการเลิกจางไมเปนธรรม
สิทธิที่จะไดรับคาครองชีพเปนสิทธิที่กําหนดขึ้นตามบันทึกขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพจางจําเลยมีสิทธิที่จะกําหนด
หรือตกลงเพื่อใหเปนไปตาม
เจตนารมณของจําเลยได ในเมื่อจําเลยผูเปนนายจางไดบันทึกขอตกลงไววา
ลูกจางประจําของจําเลยเทานั้นที่มีสิทธิไดรับคาครองชีพก็ตองเปนไปตามนั้น
แมโจทกจะเปนลูกจางชั่วคราวซึ่งทํางานติดตอกันมาเกินกวา 120 วันและมี
สิทธิเชนเดียวกับลูกจางประจําก็ตาม ก็ยอมหมายถึงสิทธิที่ลกู จางประจํามีอยู
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน เทานั้น เมื่อโจทก
มิไดเปนลูกจางประจําของจําเลยในระหวางกําหนดเวลาที่โจทกเรียกรองมา
จําเลยจึงไมมีหนาที่ที่จะตองจายคาครองชีพดังกลาวใหแกโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2482/2532
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 41 (4) ไดใหอํานาจ
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คณะกรรรมการแรงงานสัมพันธวินิจฉัยชี้ขาดคํารองตามมาตรา 125 และใน
กรณีที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธชี้ขาดวาเปนการกระทําอันไมเปนธรรม
ก็ใหมีอํานาจใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานหรือใหจายคาเสียหายได
คําสั่งชี้ขาดดังกลาวไมมีบทบัญญัติใดที่บัญญัติวาใหถึงที่สุด คูความที่ไมพอใจ
คําสั่งดังกลาวมีสิทธินําคดีมาฟองศาลแรงงานใหวินิจฉัยวาคําสั่งดังกลาวชอบ
หรือไมไดอีกตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ.2522 มาตรา 8 (4) และเมื่อศาลแรงงานกลางพิจารณาแลวเห็นวา
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธใชอํานาจหนาที่ไมถูกตอง หรือไมเหมาะสม
ประการใด ศาลแรงงานยอมมีอํานาจที่จะแกไขใหถูกตองและเหมาะสมได
หากศาลแรงงานเห็นวาการเลิกจางจําเลยเปนการกระทําอันไมเปนธรรมตาม
ความเห็นของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
มีคําสั่งใหโจทกรับลูกจางกลับเขาทํางาน แตศาลแรงงานเห็นวาจําเลยไมมี
วินัย ชอบฝาฝนระเบียบขอบังคับ หากจะใหจําเลยทํางานกับโจทกตอไปอีกจะ
เปนตัวอยางที่ไมดีทําใหโจทกปกครองลูกจางอื่นยากยิ่งขึ้น โจทกและจําเลยจะ
มีแตความหวาดระแวงซึ่งกันและกันตลอดเวลา ไมเปนผลดีดวยกันทั้งสอง
ฝาย ดังนี้ ศาลแรงงานกลางมีอํานาจใหโจทกจายคาเสียหายแทนการรับจําเลย
กลับเขาทํางานได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2521 - 2522/2532
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยที่ 1 มีขอกําหนดไวในขอ 9.9
วา “เงินบําเหน็จ หรือเงินคาชดเชย บริษัทจะเริ่มคํานวณเงินบําเหน็จหรือเงิน
คาชดเชยใหพนักงานที่ทํางานมาครบ 6 เดือน (180 วัน) ในอัตรา 7 เปอรเซ็นต
ของอัตราคาจางมูลฐานตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 9.9.1 บริษัทจะจายให
ทั้งหมดเมื่อเลิกจางโดยไมมีความผิดหรือครบเกษียณอายุ ถาบริษัทเลิกจางโดย
พนักงานไมมีความผิดจะจายเงินบําเหน็จหรือเงินคาชดเชยตามขอบังคับ ขอ
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9.9 ทั้งหมดแทนเงินคาชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุมครองแรงงาน ขอ 46 เพียงอยางเดียวเทานั้น และหากเงินบําเหน็จหรือเงิน
คาชดเชยที่คํานวณไวตามขอ 9.9 มีจํานวนนอยกวาเงินคาชดเชยตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ 46 บริษัทก็จะจายเพิ่มให
เทากับเงินคาชดเชยตามประกาศ หรือกฎเกณฑของทางราชการเพียงอยางเดียว
เชนกัน ฯลฯ” จากขอกําหนดดังกลาวในขอ 9.9.1 ตอนทายจึงมีความหมาย
วา หากลูกจางมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จมีจํานวนนอยกวาคาชดเชยตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานแลว ลูกจางก็คงมีสิทธิไดรับ
คาชดเชยแตเพียงอยางเดียวโดยไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จดวย เมื่อโจทกมี
สิทธิไดรับเงินบําเหน็จนอยกวาคาชดเชยที่โจทกมีสิทธิไดรับตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน และโจทกไดรับคาชดเชยไป
ถูกตองแลว โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จจากจําเลยที่ 1 ตามขอบังคับ
ดังกลาวอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2622/2532
ตามขอบังคับกําหนดคํานิยามไววา เงินเดือน หมายถึงเงินที่องคการ
ทอผาจายใหแกพนักงานเปนรายเดือนเพื่อตอบแทนการทํางานของพนักงาน
คาจาง หมายถึงเงินที่องคการทอผาจายใหแกพนักงานเปนประจําเพื่อตอบแทน
การทํางานของพนักงานประจํารายวัน เงินเดือน และคาจางรวมทั้งเงินเพิ่ม
พิเศษสําหรับการสูรบแตไมรวมถึงเงินตอบแทนในลักษณะคาลวงเวลา โบนัส
เบี้ยเลี้ยง เบีย้ กรรมการ หรือประโยชนอยางอื่น จําเลยจายคาครองชีพใหโจทก
ทุกเดือนเปนจํานวนแนนอนอยางเงินเดือนและคาจาง คาครองชีพจึงเปนเงินที่
จําเลยจายเพื่อตอบแทนการทํางานของพนักงานเชนเดียวกับเงินเดือนและ
คาจางตามบทนิยามดังกลาวเมื่อขอบังคับของจําเลยทั้งสองขอขางตนไมได
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ยกเวนไวโดยชัดแจงวาเงินเดือนและคาจางไมรวมถึงคาครองชีพ คาครองชีพ
จึงไมใชเงินประเภทอื่นตามอุทธรณของจําเลย แตเปนเงินเดือนหรือคาจางซึ่ง
ตองนํามารวมเปนฐานคํานวณเงินบําเหน็จใหโจทกดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2893/2532
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 กําหนดลําดับขั้นตอนนําไปสูการ
นัดหยุดงานไดโดยชอบตามมาตรา 22 วรรคทาย โดยเริ่มจากการที่นายจาง
หรือแกไขเพิ่มเติม
หรือลูกจางแจงขอเรียกรองใหอีกฝายหนึ่งเพื่อกําหนด
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเสียกอน แตการแจงขอเรียกรองดังกลาวหาตอง
กระทําดวยตนเองเสมอไปไม
อาจใหสมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงาน
แลวแตกรณีดําเนินการแทนสมาชิกได
ทั้งมีอํานาจดําเนินการตามขั้นตอน
ตอจากนั้นแทนผูเปนสมาชิกตอไป หลังจากนั้นผูเปนสมาชิกก็สามารถปด
งานหรือนัดหยุดงานตามแตกรณีไปโดยชอบ ดังนี้ เมื่อสหภาพแรงงานที่
โจทกทั้งเกาเปนสมาชิกไดแจงนัดหยุดงานตามขั้นตอนโดยชอบดังกลาวแลว
ถือไดวาเปนการแจงนัดหยุดงานแทนสมาชิกดวย โจทกทั้งเกาจึงไมตองแจง
นัดหยุดงานตอจําเลยอีก
สวนการหยุดงานนั้นมีบทบัญญัติมาตรา 99 อนุญาตใหสหภาพแรงงาน
ชักชวนสนับสนุนลูกจางซึ่งเปนสมาชิกสหภาพเขารวมหยุดงานเพิ่มขึ้น
ภายหลังไดอีก ฉะนั้นการหยุดงานจึงหาจําตองเขาสมทบหยุดงานพรอมกัน
ตั้งแตเริ่มตนไม ดังนี้ เมื่อโจทกทั้งเกาซึ่งเปนสมาชิกสหภาพแรงงานเขารวม
หยุดงานภายหลังที่สหภาพแรงงานไดนัดหยุดงานไปกอนแลว จึงชอบดวย
กฎหมาย
มิใชเปนการละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุสมควรตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ 47 (4)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2895/2532
เงินโบนัสมีลักษณะเปนเงินรางวัลที่นายจางจายใหแกลูกจาง ฉะนั้น
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ลูกจางที่จะมีสิทธิไดรับเงินโบนัสจึงตองเปนลูกจางที่มีตัวอยูทํางานในวันที่
นายจางจายเงินโบนัส และตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ขอ 5 ก็มิได
กําหนดวาจําเลยจะตองจายเงินโบนัสแมลูกจางจะออกจากงานไปในระหวางป
โดยคํานวณตามระยะเวลาของการทํางาน เมื่อโจทกถูกจําเลยเลิกจางกอนถึง
วันจายเงินโบนัส โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับเงินโบนัสและกรณีของโจทกจะนํา
ขอตกลงการจายเงินโบนัสกับพนักงานกรณีเกษียณอายุตามขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางมาใชบังคับไมได เพราะกรณีพนักงานเกษียณอายุไดมีขอตกลง
กันไวโดยเฉพาะตางจากกรณีของโจทกซึ่งถูกเลิกจางดวยเหตุอื่น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2945/2532
เงินโบนัสมีลักษณะเปนเงินรางวัลที่นายจางจายใหแกลูกจาง ฉะนั้น
ลูกจางที่จะมีสิทธิไดรับเงินโบนัสจึงตองเปนลูกจางที่มีตัวอยูทํางานในวันที่
นายจางจายเงินโบนัส
เมื่อโจทกถูกเลิกจางกอนถึงกําหนดจายเงินโบนัส
โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับเงินโบนัส
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3154/2532
คณะกรรมการของสหภาพแรงงานเปนผูแทนที่มีอํานาจดําเนินกิจการ
ของสหภาพแรงงาน หากคณะกรรมการของสหภาพแรงงานไมประสงคจะ
ดําเนินกิจการในฐานะเปนผูแทนทั้งหมด
ก็มสี ิทธิที่จะตกลงมอบหมายให
กรรมการของสหภาพแรงงานคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนรวมกันทํากิจการ
แทนคณะกรรมการของสหภาพแรงงานได
ในการดําเนินคดีของสหภาพ
แรงงานจําเลยที่ 1 จึงตองกระทํารวมกันโดยจําเลยที่ 2 ถึงที่ 14 ซึ่งเปน
คณะกรรมการ เมื่อไมปรากฏวาจําเลยที่ 2 ถึงที่ 14 ไดตกลงมอบหมายให
จําเลยที่ 3 แตผูเดียวเปนผูดําเนินคดีแทนคณะกรรมการ การที่จําเลยที่ 3 แต
เพียงผูเดียวไดลงลายมือชื่อแตงตั้งทนายความใหมีสิทธิอุทธรณในนามของ
จําเลยที่ 1 จึงถือไมไดวาจําเลยที่ 3 มีอํานาจเปนผูแทนของจําเลยที่ 1 ที่จะ
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ปฏิบัติเชนนั้นได
อุทธรณของจําเลยที่ 1 ที่ทนายความดังกลาวลงลายมือ
ชื่อเปนผูอุทธรณ จึงเปนอุทธรณที่ยื่นโดยบุคคลที่ไมมีอํานาจโดยชอบ ศาล
ฎีกาไมรับวินิจฉัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3457/2532
การสงน้ํามันพืชไปหองทดลอง จําเลยไดมีระเบียบปฏิบัติใหเปนหนาที่
ของพนักงานคุมเครื่องเปนผูสงมากอนแลว ทีโ่ จทกอุทธรณวาการกระทําของ
จําเลยเปนการเพิ่มภาระหนาที่ใหโจทก และเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง
จึงฟงไมขึ้น เพราะแมเดิมจําเลยจะมิไดออกขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานให
พนักงานคุมเครื่องสงน้ํามันพืชไปหองทดลอง แตพนักงานคุมเครื่องก็ตอง
ปฏิบัติเชนนั้นอยูแลว
การที่จําเลยผูเปนนายจางออกประกาศเปนขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานขึ้นโดยใหลูกจางในตําแหนงพนักงานคุมเครื่องสงน้ํามัน
พืชไปหองทดลอง ซึ่งเปนการปฏิบัติหนาที่ไปตามเดิม จึงหาเปนการเพิ่มภาระ
และเปลี่ยนแปลงสภาพการจางไม เพียงแตออกประกาศใหชัดแจงขึ้นเทานั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3680/2532
บันทึกขอตกลงระหวางโจทกกับจําเลยที่ใหจําเลยซึ่งเปนนายจางหัก
คาจางของลูกจางที่เปนสมาชิกสหภาพโจทกที่ยินยอมใหหักแลวสงให
ประธานหรือเหรัญญิกของโจทกเพื่อเปนคาบํารุง คาฌาปนกิจ ดังนี้ เปน
ขอตกลงอยางอื่น มิใชขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ไมอยูในบังคับ พ.ร.บ.
แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 5 และมาตรา 12 ที่จําเลยจะตองปฏิบัติตาม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3987 – 3990/2532
ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 หาไดหามนายจาง
เลิกจางลูกจางในขณะที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางยังใชบังคับอยูเปนการ
เด็ดขาด หากนายจางมีเหตุจําเปนนอกเหนือจากที่บัญญัติไวในมาตรา 123
นายจางยอมมีสิทธิเลิกจางลูกจางได ขณะเกิดวิกฤตการณนั้นตนทุนการผลิต
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ดีบุกประมาณ 17 เหรียญมาเลเซียตอกิโลกรัม แตราคาตลาดประมาณ 16
เหรียญมาเลเซียตอกิโลกรัม และตลาดดีบุกกัวลาลัมเปอรหยุดการซื้อขายดีบุก
โดยสิ้นเชิง แสดงวาตนทุนการผลิตสูงกวาราคาดีบุกที่ขายได เมื่อจําเลย
ประสบภาวะขาดทุน จําเลยยอมมีสิทธิเลิกจางโจทกได ซึ่งเปนกรณีที่มีเหตุผล
เพียงพอและเปนการสมควร เปนเหตุผลจําเปนนอกเหนือจากที่บัญญัติไวใน
มาตรา 123 มิใชเปนการกลั่นแกลงโจทก การเลิกจางจึงไมเปนการฝาฝนตอ
บทกฎหมายดังกลาว และถือไมไดวาเปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4046/2532
ขอบังคับธนาคาร ฉบับที่ 3 วาดวย อัตราตําแหนงและเงินเดือนสําหรับ
พนักงาน (แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ซึ่งกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนที่กําหนดขั้น
เงินเดือนละครึ่งขั้น และ ขอบังคับ ฉบับที่ 4 วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง
การเรียกประกัน การเลื่อนเงินเดือน และการถอดถอนสําหรับพนักงาน
(แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5) ที่ใหผูจัดการแตงตั้งพนักงานไปดํารงตําแหนงที่ต่ํา
กวาระดับเดิมไดตามที่เห็นสมควรเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
แต
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนี้เปนสวนหนึ่งของสัญญาจางแรงงาน ซึ่งเปน
สัญญาที่ไมมีแบบอาจเกิดขึ้นไดโดยการตกลงกันระหวางคูสัญญาคือนายจาง
และลูกจาง การแกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 กําหนดใหนายจางหรือลูกจางตองแจงขอ
เรียกรองเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบก็เพื่อจะไดใหนายจางและลูกจางตก
ลงกัน ซึ่งมาตรา 14, 15, 16, และ 18 แหง พระราชบัญญัติดังกลาว ก็ไดวาง
แนวทางในการปฏิบัติระหวางนายจางและลูกจางเพื่อใหเกิดมีการตกลงกันไว
แลว การตกลงอันจะกอใหเกิดสัญญาจางแรงงานซึ่งรวมถึงขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางนั้นหาไดจํากัดเฉพาะการตกลงโดยชัดแจงไมอาจมีการตกลงกัน
โดยปริยายก็ได
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โจทกเขาทํางานเปนลูกจางของจําเลยที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2513
ซึ่งขณะนั้นจําเลยที่ 1 มีขอบังคับตางๆ อยูแลวมากมายรวมทั้งขอบังคับที่ไดมี
การแกไขเพิ่มเติมอันเปนมูลแหงคดีนี้ดวย ขอบังคับเหลานี้เปนสภาพการจาง
อยางหนึ่ง โจทกจึงตองอยูใตขอบังคับของจําเลยที่ 1 นั้น ตอมาจําเลยที่ 1 ได
แกไขขอบังคับธนาคาร ฉบับที่ 3 วาดวยอัตราตําแหนง และเงินเดือนสําหรับ
พนักงาน(แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) โดยแกบัญชีอัตราเงินเดือน เปนใหมีขั้น
เงินเดือนครึ่งขั้น และใหมีผลใชบงั คับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2522 แต
ประกาศใชตั้งแตวันที่ 4 กรกฎาคม 2522 นอกจากนี้จําเลยที่ 1 ยังไดแก
ขอบังคับธนาคาร ฉบับที่ 4 วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การเรียกประกัน
การเลื่อนเงินเดือน และการถอดถอนสําหรับพนักงาน (แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
โดยในกรณีจําเปนใหผูจัดการแตงตั้งพนักงานไปดํารงตําแหนงอื่นในระดับที่
ต่ํากวาระดับเดิมไดไมเกินกวาหนึ่งระดับ และใหมีผลใชบงั คับตั้งแตวันที่ 8
มกราคม 2522 ตอมาจําเลยที่ 1 ไดแกไขขอบังคับฉบับดังกลาวอีกเปนการ
แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5
โดยใหผูจัดการสามารถแตงตั้งพนักงานใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาระดับเดิมได และไดมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 11
เมษายน 2523 ในการที่จําเลยที่ 1 แกไขขอบังคับตางๆ ลูกจางของจําเลยที่ 1
ทุกคนรวมทั้งโจทกดวยหาไดทักทวง หรือโตแยงคัดคานไม ตรงกันขามกลับ
ยอมรับเอาผลจากการแกไขขอบังคับมาดวยดีตลอดมา จึงมีผลใชบังคับแก
โจทกได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4522/2532
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางบริษัทโรงงานทอผาฯกับ
สหภาพแรงงานฯ ป 2531 ขอ 5.4.2 ระบุวา “ในกรณีที่พนักงานเจ็บปวยเปน
โรค หรือตองทําการผาตัดโดยเขาเปนคนไขในโรงพยาบาลของรัฐ ใหมีสิทธิ
เบิกคารักษาพยาบาลได ดังนี้
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พนักงานที่ทํางานครบ 1 ปแลว แตยังไมถึง 5 ป เบิกไดไมเกิน 2,000
บาทตอป
พนักงานที่ทํางานครบ 5 ปแลว แตยังไมถึง 10 ป เบิกไดไมเกิน
5,000 บาทตอป
พนักงานที่ทํางานครบ 10 ปขึ้นไป เบิกไดไมเกิน 10,000 บาทตอป
ทั้งนี้ยกเวนการเจ็บปวยเปนโรค ดังตอไปนี้คือ โรคฟน คลอดบุตร ทํา
แวนตา เสริมสวย กามโรค ยาเสพติด พิษสุราเรื้อรัง และการเจ็บปวยที่
พนักงานกอใหเกิดขึ้นเอง” ดังนี้ การใชเลนสแกวตาเทียมใสแทนเลนสแกวตา
ที่ขุนมัวที่ตองตัดออก เปนสิ่งจําเปนอยางหนึ่งในการรักษาพยาบาลเพื่อให
ดวงตาผูปวยสามารถมองเห็นไดดังเดิม คาเลนสแกวตาเทียม จึงถือไดวาเปน
สวนหนึ่งของคารักษาพยาบาลตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ระหวาง
บริษัทฯ กับสหภาพแรงงานฯ ประจําป 2531 ขอ 5.4.2 และขอตกลงดังกลาว
มิไดระบุยกเวนไววามิใหมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลนั้นได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4627/2532
แมมีระเบียบของจําเลยใหอํานาจจําเลยปลดลูกจางที่ลาปวยเกิน
ระยะเวลาที่กําหนดออกจากงานไดก็ตาม
ก็เปนเพียงขอกําหนดใหจําเลยมี
สิทธิเลิกจางดังกลาวไดเทานั้น ดังนี้ การที่ พ. ลูกจางเจ็บปวยไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดตามปกติ
ก็เปนเหตุที่เกิดขึ้นตามสภาพของรางกายโดย
ธรรมชาติมิใชเกิดจากการกระทําของ พ. จึงถือไมไดวา พ. กระทําการฝาฝน
ระเบียบคําสั่งของจําเลย แมจําเลยเลิกจาง พ. โดยมีหนังสือตักเตือนกอนแลว
ก็ตาม จําเลยก็ตองจายคาชดเชยให พ. เมื่อเลิกจาง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานขอ 2 ให
ความหมายของ“คาชดเชย”ไววา เปนเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อเลิกจาง
นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นซึ่งนายจางจายใหแกลูกจาง สวนเงินทุนเลี้ยงชีพ
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ประเภทสอง(บําเหน็จ) ที่จําเลยจายใหแก พ. ลูกจางเมื่อเลิกจางนั้น มี
หลักเกณฑการคิดคํานวณตามที่ระบุในระเบียบกําหนดใหสิทธิเฉพาะลูกจางที่
มีเวลาทํางานไมนอยกวา 5 ป และมิไดออกจากงานเพราะกระทําผิดหรือเหตุ
อื่นๆ ทีร่ ะบุในระเบียบ ดังนี้ การจายเงินทุนเลีย้ งชีพประเภทสองจึงมี
หลักเกณฑการคิดคํานวณแตกตางจากคาชดเชย และถือไมไดวาเปนการจาย
คาชดเชย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4889/2532
โจทกมีอายุงานครบ 7 ป ออกจากงานเนื่องจากจําเลยเลิกจางเพราะ
ตองการลดคน สิทธิของโจทกที่จะไดรับเงินสมทบสวนของจําเลยนั้นเปนไป
ตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยกองทุนเงินสะสมซึ่งมีความวา“สวนที่จะ
ไดรับจากบริษัท
พนักงานที่เปนสมาชิกถาลาออกจากงานกอนเกษียณอายุ
หากมีอายุงาน 2 ปขึ้นไป จะไดรับเงินสะสมของตนคืนพรอมดอกเบี้ยและเงิน
สมทบจากบริษัทพรอมดอกเบี้ยตามสัดสวน ดังนี้ ฯลฯ อายุงานครบ 7 ป
สวนที่บริษัทสมทบ 70 เปอรเซ็นต……ทั้งนี้ไมรวมถึงพนักงานที่ตองการ
ออกจากงานเนื่องจากการลดคน ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต บริษัทอาจสมทบ
ใหเต็ม 100 เปอรเซ็นต โดยไมนําอายุงานมาใชเปนเงื่อนไข” ตามที่กําหนดไว
ในวรรคสุดทายของระเบียบที่วา บริษัทอาจสมทบใหเต็ม 100 เปอรเซ็นตโดย
ไมนําอายุงานมาใชเปนเงื่อนไขนั้น เปนขอบังคับที่กําหนดเปนการใหดุลพินิจ
ของบริษัทจําเลยที่จะจายเงินสมทบเต็ม 100 เปอรเซ็นตหรือไมก็ไดโดยไมตอง
พิจารณาเรื่องอายุงาน ถาเปนการออกจากงานเนื่องจากกรณีตามที่กําหนดไว
คือ การลดคน ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เพราะคําวา “อาจสมทบให” นั้น ไม
อาจจะแปลไปในทางที่เปนผลบังคับฝายที่ปฏิบัติใหตองปฏิบัติเปนการ
แนนอน สิทธิของโจทกที่จะไดเงินสมทบจากจําเลยตามระเบียบดังกลาวจึงมี
เพียง 70 เปอรเซ็นต
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4961/2532
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 บัญญัติไวมี
ความหมายวา สถานประกอบกิจการใดเมื่อมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่
เกิดจากการแจงขอเรียกรองใชบังคับแลว
หามมิใหนายจางทําสัญญาจาง
แรงงานกับลูกจางขัดหรือแยงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้น
เวนแต
สัญญาจางแรงงานนั้นจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา
เดิมจําเลยประกาศใชบังคับระเบียบการธนาคารออมสิน ฉบับที่ 67 วา
ดวยเงินทุนเลี้ยงชีพของพนักงานธนาคารออมสิน ตอมาจําเลยไดประกาศใช
บังคับระเบียบการธนาคารออมสิน ฉบับที่ 202 วาดวยเงินทุนเลี้ยงชีพของ
พนักงานธนาคารออมสิน (แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 9) ระเบียบการฉบับใหมมีผล
แกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบการฉบับเดิมเกี่ยวกับเงินทุนเลี้ยงชีพโดยเพิ่ม
เงื่อนไขที่ลูกจางไมมีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพมากขึ้นกวาเดิมอีก 2 ขอ ใหมี
ผลใชบังคับแกลูกจางใหมที่เขาทํางานภายหลังจากไดประกาศใชระเบียบการ
ธนาคารออมสิน ฉบับที่ 202 แลว สวนลูกจางเดิมคงบังคับตามระเบียบ
ธนาคารออมสิน ฉบับที่ 67 ในกรณีเชนนี้ระเบียบการธนาคาร ฉบับที่ 202 จะ
ฝาฝนมาตรา 20 แหง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ตอเมื่อระเบียบการ
ธนาคารออมสิน ฉบับที่ 67 ที่ถูกแกไขเพิ่มเติมนั้น เกิดจากการแจงขอเรียกรอง
ของฝายใดฝายหนึ่ง เมือ่ ระเบียบการธนาคารออมสิน ฉบับที่ 67 เปนระเบียบ
ที่จําเลยประกาศใชบังคับขึ้นเอง ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรอง
แม
โจทกจําเลยจะเคยมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอ
เรียกรอง กําหนดใหขอบังคับ ระเบียบการ และคําสั่งของจําเลยเกี่ยวกับ
สภาพการจางที่มีอยูใหถือวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามมาตรา 10
แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ก็ไมทําใหระเบียบการ
ธนาคารออมสิน ฉบับที่ 67 ซึ่งไมไดเกิดจากการขอเรียกรองกลายเปน
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ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองไปได
การที่
จําเลยประกาศใชระเบียบการธนาคารออมสิน ฉบับที่ 202 จึงไมเปนการฝาฝน
มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
จําเลยบังคับใชระเบียบการธนาคารออมสิน ฉบับที่ 202 วาดวยเงินทุน
เลี้ยงชีพของพนักงานธนาคารออมสิน (แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 9) เฉพาะ
พนักงานใหมที่เขาทํางานตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2527 เทานั้น ลูกจางที่เขา
ทํางานกับจําเลยหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2527 ก็ไดทําสัญญาจางกับจําเลยยินยอม
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับซึ่งคณะกรรมการธนาคารออมสินหรือ
ผูอํานวยการธนาคารออมสินไดกําหนดวางไวแลว
ขณะนั้นระเบียบการ
ธนาคารออมสิน ฉบับที่ 202 มีผลใชบังคับอยูกอนแลว ระเบียบการธนาคาร
ออมสิน ฉบับที่ 202 จึงชอบดวยกฎหมาย
หมายเหตุ
เดิมมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1707/2527 และ 3836/2527 วินิจฉัยไว
ตอมามีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4208/2530 ไดวินิจฉัยวา “มาตรา 20 แหง
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เปนกรณีตอเนื่องจากมาตรา 19 ซึ่งเปนเรื่อง
ของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางอันเกิดจากขอเรียกรอง โดยใหมีผลผูกพัน
นายจางกับลูกจางซึ่งลงลายมือชื่อในขอเรียกรองหรือลูกจางซึ่งมีสวนในการ
เลือกผูแทนผูเขารวมในการเจรจาขอเรียกรองนั้น และผลผูกพันนี้หมายถึงผล
ผูกพันในฐานะเปนคูสัญญาและผลผูกพันที่จะไดรับประโยชนหรือเสีย
ประโยชนจากขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้น
ฝายใดจะปฏิเสธไมยอม
ปฏิบัติตามขอตกลงนั้นมิได
ขอตกลงนี้จึงมีผลผูกพันระหวางนายจางและ
ลูกจางในขณะที่ขอตกลงดังกลาวเกิดขึ้นและมีผลใชบังคับเทานั้น ความใน
มาตรา 20 จึงเปนเรื่องหามนายจางมิใหทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางเปนราย
คนโดยขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเฉพาะลูกจางที่ถูกผูกพัน
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กันอยูโดยผลของมาตรา 19 เวนแตสัญญาจางแรงงานนั้นจะเปนคุณแกลูกจาง
ยิ่งกวาเทานั้น เมื่อระเบียบที่ 28/2522 ของจําเลยเปนระเบียบที่จําเลยประกาศ
ขึ้นใชบังคับเอง มิไดเกิดจากขอเรียกรองของฝายใดฝายหนึ่ง แมจะถือวาเปน
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามมาตรา 10 แตก็มิใชขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางอันเกิดจากขอเรียกรอง จึงไมอยูในบังคับของมาตรา 19 และมาตรา 20
นายจางและลูกจางมีสิทธิที่จะทําสัญญาจางแรงงานกันใหมีผลบังคับแตกตาง
ไปจากระเบียบที่ 28/2522 ได”
ขอสังเกต
เห็นวาคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4961/2532 ที่หมายเหตุนี้ไดกลับหลักคํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ 1707/2527 และ 3836/2527 แลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5017 – 5022/2532
ตามบันทึกที่จําเลยมีถึงพนักงานของจําเลยทุกคนมีขอความวา“เพื่อ
ความมั่นคง และมั่นใจในการรวมงาน ทางสถานพยาบาลขอเรียกเก็บเงิน
ประกันจํานวน 3,000 บาท ซึ่งเงินประกันจํานวนนี้จะเก็บเปนเงินกองกลางไว
พนักงานสามารถยืมเงินไดในวงเงินไมเกิน 2,000 บาท และจะจายคืนใหเมื่อ
ทํางานครบปแลวมีความจําเปนขอลาออกภายในระยะเวลา 10 วันหลังยื่นใบลา
ออก จึงออกหนังสือเวียนนี้ใหพนักงานรับทราบ พรอมทั้งเซ็นชื่อรับทราบ
ดวย” โจทกที่ 3 ถึงที่ 6 ซึ่งเปนลูกจางของจําเลยไดรับทราบบันทึกดังกลาว
พรอมกับไดจายเงินคนละ 3,000 บาท เปนประกันใหแกจําเลย แสดงวาโจทก
ที่ 3 ถึงที่ 6 ไดตกลงในเรื่องการเรียกเก็บเงินประกันตามบันทึกดังกลาว และ
ไมปรากฏวา โจทกที่ 3 ถึงที่ 6 กับจําเลยเคยมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
อันเกิดจากการแจงขอเรียกรองเกี่ยวกับเรื่องนี้มากอนแตอยางใด ขอตกลงตาม
บันทึกดังกลาวจึงหาขัดตอ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 ไม
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และมีผลผูกพันใชบังคับระหวางโจทกที่ 3 ถึงที่ 6 กับจําเลย แตขอตกลงตาม
บันทึกดังกลาวไมมีขอความใดใหสิทธิแกจําเลยในการริบเงินประกันแตอยาง
ใด ฉะนั้น เมื่อโจทกที่ 3 ถึงที่ 6 ลาออกจากงานโดยไดรับอนุมัติจากจําเลย
แลว จําเลยจึงหามีสิทธิที่จะริบเงินประการดังกลาวไม
*************
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 96/2533
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 บัญญัติวา
ในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หรือคําชี้ขาด มีผลใชบังคับ หาม
มิใหนายจางเลิกจางลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิก
สหภาพแรงงาน หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธแรงงาน ซึ่งเกี่ยวของ
กับขอเรียกรอง
เวนแตบุคคลดังกลาวจะไดกระทําผิดขอใดขอหนึ่งตาม
อนุมาตรา (1) ถึงอนุมาตรา (5) เมื่อขอเท็จจริงไดความวา อ.ยังไมพนจากการ
เปนกรรมการสหภาพแรงงาน ที่โจทกเลิกจาง อ.ซึ่งเปนกรรมการสหภาพ
แรงงานซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางมีผลใชบังคับ และไมปรากฏวา อ.ไดกระทําผิดอยางหนึ่งอยางใดตาม
บทบัญญัติดงั กลาวจึงเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 มาตรา 123
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 172/2533
เหตุเลิกจางที่นายจางอางวาลูกจางลากิจ ลาปวย เปนจํานวนมาก มิใช
เหตุจําเปนนอกเหนือจากขอยกเวน 5 ประการ ตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 การที่ลูกจางซึ่งเปนกรรมการสหภาพแรงงาน
ขาดสมรรภภาพในการทํางานเพราะลากิจ ลาปวย หรือขาดงานบอยๆ นั้น
นายจางจะตองหาวิธีปรับปรุงแกไขดวยหลักการบริหารงานบุคคลหรือ
ตักเตือนใหถูกตองตามกฎหมายกอน หากอใหเกิดสิทธิแกนายจางที่จะเลิกจาง
ลูกจางนอกเหนือจากที่บัญญัติไวใน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา

รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ทศวรรษที่ 2 (ป พ.ศ. 2532 - 2541)

123 (1) ถึง (5)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 228/2533
การจายเงินบําเหน็จใหแกโจทกเปนการปฏิบัติตามขอบังคับองคการ
ทอผาวาดวยกองทุนบําเหน็จ พ.ศ. 2521 คาครองชีพที่จําเลยจายใหโจทกจะ
เปนเงินเดือน หรือคาจาง ที่ตองนํามารวมเปนฐานในการคํานวณเงินบําเหน็จ
หรือไม ยอมเปนไปตามขอบังคับดังกลาวอันเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางระหวางโจทกกับจําเลย
ซึ่งตามขอบังคับองคการทอผาวาดวยกองทุน
บําเหน็จ พ.ศ.2521 ขอ 3.3 และ 3.4 ระบุไววา คําวา “เงินเดือน” หรือ “คาจาง”
หมายความวา เงินที่จายใหแกพนักงานเปนรายเดือน หรือรายวันเพื่อตอบแทน
การทํางานของพนักงาน รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ แตไมรวมเงิน
ตอบแทนในลักษณะคาลวงเวลา โบนัส เบี้ยเลี้ยง เบี้ยกรรมการ หรือ
ประโยชนอยางอื่น เมื่อจําเลยจายคาครองชีพใหโจทกเปนประจําทุกเดือนมี
จํานวนแนนอนทํานองเดียวกับเงินเดือน เห็นไดวา คาครองชีพเปนสวนหนึ่ง
ของคาจางที่จําเลยจายใหโจทกเปนการตอบแทนการทํางาน จึงเปนเงินเดือน
หรือคาจางตามขอบังคับของจําเลยดังกลาว อันตองนํามารวมเปนฐานในการ
คํานวณเงินบําเหน็จเพื่อจายใหโจทกดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 766/2533
ตามกฎระเบียบ และขอบังคับของโรงงานฉบับเกาที่วา “ลูกจางตองไม
เสพสิ่งมึนเมา…………ภายในบริเวณที่ทํางาน………….” กับความที่ระบุใน
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานฉบับใหมที่วา“พนักงานตองไมเสพสุรา…….หรือ
อยูในอาการมึนเมาภายในบริเวณบริษัท หรือขณะปฏิบัติหนาที่” นั้น เห็นได
วาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานในสวนนี้ทั้งฉบับเกาและฉบับใหมมีความ
ประสงคเปนอยางเดียวกันในอันที่จะปองกันความเสียหายและอันตรายที่จะ
เกิดขึ้น มิไดเปนเรื่องที่หนักหนากวาขอหามที่มีอยูเดิม ขอบังคับเกี่ยวกับการ
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ทํางานฉบับใหมจึงมิใชขอที่กําหนดขึ้นเพื่อใหลูกจางจะตองมีภาระหนาที่หรือ
ขอพึงปฏิบัติตนในการทํางานมากกวาที่มีอยูเดิม ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ฉบับใหมเฉพาะในสวนนี้โดยทั่วไปแลวเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา ผูรองซึ่งเปน
นายจางจึงมีอํานาจที่จะออกขอบังคับในสวนนี้ไดตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ 68 (6) ระเบียบขอบังคับ
ของผูรองในสวนนี้เปนการออกที่ชอบดวย พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 20 แลว ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งอนุญาตใหผูรองลงโทษผูคัดคาน
ตามที่ขอเปนการชอบแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 768/2533
เดิมโจทกมีคําสั่งใหลูกจางกะเชาหยุดรับประทานอาหารตั้งแตเวลา
09.00 - 10.30 น. โดยไมไดกําหนดวาลูกจางคนใดจะตองหยุดรับประทาน
อาหารในเวลาใด ตอมาโจทกไดกําหนดเวลารับประทานอาหารแกลูกจางเปน
กลุม กลุมละ 30 นาที และกําหนดให ต. รับประทานอาหารเมื่อเวลา 10.00 น.
ดังนี้ การกําหนดเวลารับประทานอาหารที่แนนอนตอลูกจาง โจทกไดกําหนด
ตามเวลาในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเดิม
โจทกไมไดยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงเวลาใหม แตไดกําหนดเวลาสําหรับลูกจางแตละคนใหแนนอน
เพื่อเปนระเบียบในการทํางาน โจทกในฐานะนายจางซึ่งเปนผูมีอํานาจบังคับ
บัญชา ยอมออกคําสั่งใหลูกจางปฏิบัติตามได ถือวาเปนอํานาจในการบริหาร
หาใชเปนการเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่จะตองมีการแจงขอ
เรียกรองตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ไม
กรณีจะตองบังคับตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123
หรือไม ไมไดพิจารณาเฉพาะคําสั่งหรือขอบังคับที่ลูกจางฝาฝนเทานั้น แต
จะตองพิจารณาวาในสถานประกอบกิจการนั้นไดมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองใชบังคับอยูหรือไมดวย
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บทบัญญัติมาตรา 41 (4) แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 หาไดจํากัดวา คณะกรรมการแรงงานสัมพันธจะมีคําสั่งไดเพียงอยางใด
อยางหนึ่งเทานั้น เพราะขอความตอนทายบัญญัติใหอํานาจแกคณะกรรมการ
สั่งใหผูฝาฝนปฏิบัติ
หรือไมปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งไดตามสมควร
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ จึงมีอํานาจสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขา
ทํางาน
พรอมทั้งชดใชคาเสียหายดวยได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 984/2533
ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง (ป พ.ศ. 2524) ขอ 15 วรรคหนึ่ง
กําหนดไววา ธนาคารตกลงแกไขเพิ่มเติมระเบียบการ ฉบับที่ 123 วาดวยวินัย
ของพนักงานฯ และระเบียบการ ฉบับที่ 122 วาดวยการพักงานและเงินเดือน
ของผูถูกสั่งพักงาน
ในสวนที่ขัดแยงหรือมิไดกําหนดไวในระเบียบการฯ
ดังกลาว ตามหลักเกณฑที่ระบุไวในขอ 15.1, 15.2 และ 15.3 ดังนั้น ขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง (ป พ.ศ. 2524) ขอ 15.3 จึงเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางที่แกไขเพิ่มเติมระเบียบการธนาคารออมสิน ฉบับที่ 123 ซึ่งจําเลยถือ
เปนหลักเกณฑในการลงโทษโจทก การวินิจฉัยวาโจทกมีสิทธิกลับเขาทํางาน
ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง (ป พ.ศ. 2524) ขอ 15.3 หรือไม จึงตอง
พิจารณาพรอมกันไปกับระเบียบการธนาคารออมสิน ฉบับที่ 123 หาใช
วินิจฉัยเฉพาะแตขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง(ป พ.ศ.2524) ไม เมื่อพิจารณา
ประกอบกันแลวตามระเบียบการธนาคารออมสิน ฉบับที่ 123 ไดกําหนดเรื่อง
เกี่ยวกับการกลับเขาทํางานของพนักงานที่ถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงไวในขอ 20 ดังนี้ “ขอ 20 พนักงานผูใดถูกฟอง
คดีอาญาหรือถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญา เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ หรือ
ความผิดที่กําหนดโทษชัน้ ลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
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หรือมีกรณีตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถึงถูกตั้งกรรมการเพื่อ
สอบสวน ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาจะใหอยูปฏิบัติหนาที่ในระหวางพิจารณา
หรือสอบสวนจะเปนการเสียหาย ผูอํานวยการจะสั่งใหออกจากงานไวกอนก็
ไดแลวแจงใหคณะกรรมการทราบ เมื่อภายหลังปรากฏวาศาลพิพากษาวามี
ความผิดคดีถึงที่สุด หรือการสอบสวนพิจารณาไดความวากระทําผิดที่จะตอง
ลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออก ก็ใหเปลีย่ นแปลงคําสั่งตรงตามระเบียบ
การ แตถาปรากฏวาไมมีมลทินหรือมัวหมองใหผูอํานวยการสั่งใหผูนั้นกลับ
เขาปฏิบัติงาน ในการทีส่ ั่งใหกลับเขาปฏิบัติงานกรณีที่เกี่ยวกับเงินเดือน ใหผู
นั้นมีสิทธิไดรับเงินเดือนในระหวางที่ถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนเสมือนวาผู
นั้นถูกสั่งใหพักงาน”
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง(ป พ.ศ.2524) ขอ 15.3 เปนขอแกไข
เพิ่มเติมระเบียบการธนาคารออมสิน ฉบับที่ 123 ขอ 20 ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การกลับเขาปฏิบัติงานของพนักงานวา ตองใหทําตามตําแหนง หนาที่ ไมต่ํา
กวาเดิม จะเห็นไดวา ระเบียบการธนาคารออมสิน ฉบับที่ 123 ขอ 20 เปน
หลักปฏิบัติเฉพาะในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเห็นวาถาพนักงานที่ถูกดําเนิน
คดีอาญาหรือกระทําผิดวินัยรายแรงอยูปฏิบัติหนาที่ระหวางการพิจารณา หรือ
สอบสวน จะเกิดความเสียหาย ใหผูอํานวยการมีอํานาจสั่งใหออกจากงานไว
กอน แลวจึงจะมีคําสั่งในภายหลัง ถาศาลพิพากษาวามีความผิดคดีถึงที่สุด
หรือการสอบสวนพิจารณาไดวากระทําผิดที่จะตองลงโทษหรือไลออก ปลด
ออก หรือใหออก ก็ใหเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามระเบียบการนั้น ถาปรากฏวาไม
มีมลทินมัวหมองจึงจะสั่งรับกลับเขาทํางานดังนั้น คําสั่งที่อาจจะเปลี่ยนแปลง
รับพนักงานที่ถูกสอบสวนเพราะกระทําผิดวินัยกลับเขาทํางานนั้นจะตองอยู
ในระหวางที่พนักงานผูนั้นถูกสั่งใหออกจากงานไวกอน
ซึ่งเปนการสั่งให
ออกจากงานชั่วคราว แตคดีนี้ฟงไดวา เดิมจําเลยไดมีคําสั่งที่ ท.3 - 11/2530 สั่ง
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ใหโจทกออกจากงานไวกอน ตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2530 เปนตนไป ตอมา
ภายหลังการสอบสวนจําเลยไดมีคําสั่งไลโจทกออกจากงานตามคําสั่งที่ พ.4 10/2532 สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน 2532 คําสั่งดังกลาวของจําเลยเปนการปฏิบัติ
ตามระเบียบการธนาคารออมสิน ฉบับที่ 123 ขอ 20 คือ เมื่อสอบสวนแลวได
ความวาโจทกกระทําผิดวินัยอยางรายแรง จําเลยก็ไดเปลี่ยนแปลงคําสั่งจากให
“ออกจากงานเสียกอน” เปน “ไลออกจากงาน” อันเปนคําสั่งขั้นตอนสุดทายที่
ใหการลงโทษโจทกเสร็จเรียบรอยแลว หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2532 พนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุจึงมีหนังสือแจงคําสั่งไมฟองโจทกไป
ยังหัวหนาพนักงานสอบสวน กองปราบปราม ดังนั้น แมพนักงานอัยการมี
คําสั่งไมฟองโจทกในคดีอาญา แตไดสั่งภายหลังที่จําเลยไดมีคําสั่งลงโทษ
โจทกทางวินัยไปแลว มิใชอยูในระหวางสั่งใหโจทกออกจากงานไวกอนตาม
เงื่อนไขในระเบียบการธนาคารออมสิน ฉบับที่ 123 ขอ 20 โจทกจึงไมมีสิทธิ
อางขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง(ป พ.ศ.2524) มาบังคับใหจําเลยรับโจทก
กลับเขาทํางาน และคําสั่งไมฟองของพนักงานอัยการก็ไมลบลางความผิดวินัย
ที่จําเลยไดสั่งลงโทษไปแลว โจทกจึงไมมีสิทธิกลับเขาทํางานและไมมีสิทธิ
ไดรับเงินเดือนตามฟอง คําวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางชอบแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1124/2533
ตามระเบียบการจายบําเหน็จแกพนักงานยาสูบ พ.ศ. 2500 ไดกําหนด
เงื่อนไขการจายเงินบําเหน็จแกพนักงานไววา พนักงานยาสูบมีสิทธิไดรับเงิน
บําเหน็จเมื่อถึงแกกรรม
และการถึงแกกรรมนั้นมิไดเกิดขึ้นเนื่องจากการ
ประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามระเบียบดังกลาวไมไดกําหนดวาพนักงานที่ถึง
แกกรรมและไมมีสิทธิไดรับไดรับบําเหน็จจะตองเปนการถึงแกกรรมเพราะถูก
บุคคลอื่นฆาตายเนื่องจากการประพฤติชั่วอยางรายแรง ดังนั้น ไมวาพนักงาน
จะถึงแกกรรมเพราะเหตุใดก็ตาม ถาเนื่องจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงแลว
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ก็ไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จตามระเบียบนี้ การที่ ท. ใชอาวุธปนยิง ย. ใน
ที่ทํางานและในเวลาทํางานลวงเวลาของโรงงานยาสูบผูเปนนายจาง ถือไดวา
เปนการประพฤติชั่วอยางรายแรง ในเวลาตอเนื่องกันหลังจากประพฤติชั่วอยาง
รายแรง ท. ไดใชอาวุธปนยิงตัวเองจนถึงแกความตาย การฆาตัวตายของ ท.
ก็เพื่อหนีความรับผิดจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงนั่นเอง การถึงแกกรรม
ของ ท. จึงเนื่องจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงตามระเบียบดังกลาว โจทก
ซึ่งเปนทายาทของ ท. จึงไมมีสิทธิรับเงินบําเหน็จ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1143/2533
ขอบังคับเกี่ยวกับการลงโทษของจําเลยซึ่งเปนนายจางกําหนดวา เมื่อ
พนักงานผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตโทษยังไมถึงตองถูกไลออกหรือ
ถึงตองถูกไลออกแตมีเหตุผลอื่นอันสมควรลดหยอนก็ใหลงโทษปลดออกได
ดังนี้ เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา โจทกซึ่งเปนลูกจางนํารถของจําเลยไปปกเสา
และยกหมอแปลงขึ้นคานใหแกผูรับเหมา ซึ่งเปนการกระทําผิดระเบียบและมี
โทษถึงไลออก การที่จําเลยลงโทษโจทกโดยการปลดออก จึงชอบดวยระเบียบ
ดังกลาว ไมเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1326/2533
ตามขอบังคับของจําเลยกําหนดใหอํานาจผูจัดการสาขาเปนผูอนุมัติให
พนักงานทํางานลวงเวลาได
การที่ผูชวยผูจัดการสาขามีคําสั่งใหโจทกไป
ทํางานลวงเวลาในวันที่ผูจัดการสาขาไมอยูปฏิบัติหนาที่นั้น
ถือวาผูชวย
ผูจัดการสาขาสั่งในฐานะผูจัดการสาขา เมื่อขอบังคับของจําเลยมิไดกําหนด
อํานาจผูชวยผูจัดการสาขาวา ผูชวยผูจัดการสาขาทําการแทนผูจัดการสาขาจะ
สั่งการเกี่ยวกับการทํางานลวงเวลาไมได หรือจะตองไดรับมอบอํานาจเปนลาย
ลักษณอักษรกอนจึงจะสั่งได ดังนี้ ผูชวยผูจัดการสาขาทําการแทนผูจัดการ
สาขา จึงมีอํานาจสั่งใหโจทกไปทํางานลวงเวลาได
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1427/2533
ระเบียบเกี่ยวกับการจายเงินโบนัสไมปรากฏวา
มีระเบียบเปนลาย
ลักษณอักษร แตศาลแรงงานกลางรับฟงคําเบิกความของพยานโจทกซึ่งเปน
พนักงานของจําเลยวา จําเลยมีระเบียบวาจะจายใหแกพนักงานที่ทํางานจนถึง
สิ้นเดือนธันวาคมของแตละป และพนักงานคนนั้นตองมีสภาพเปนลูกจางอยู
จนถึงวันที่มีการจายเงินโบนัส โจทกไดลาออกกอนสิ้นเดือนธันวาคม ดังนั้น
ในวันที่มีการจายเงินโบนัสเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม โจทกหมดสภาพการเปน
ลูกจางของจําเลยแลว โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับเงินโบนัส
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1868/2533
ตามขอบังคับสหภาพแรงงานเนชั่นแนลไทย พ.ศ.2531 ขอ 5 กําหนด
ไววา “สมาชิกสหภาพแรงงาน ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 1. เปน
ลูกจางประจําของบริษัท เนชั่นแนลไทย จํากัด หรือลูกจางประจําของบริษัท
ซึ่งทํากิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 2. มีอายุไมต่ํากวา 17 ป
บริบูรณ 3. ตองไมเปนสมาชิกสหภาพแรงงานอื่น” โจทกถูกบริษัท เนชั่น
แนลไทย จํากัด ผูเปนนายจางเลิกจางเสียแลวตั้งแตวันที่ 26 มกราคม 2533
ขณะที่โจทกฟองคดีนี้โจทกก็ยังไมไดทํางานเปนลูกจางของผูใด โจทกไดนํา
คดีมาฟองตอศาลแรงงานกลาง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2533 ดังนี้ ในขณะที่
โจทกยื่นฟองคดีนี้
โจทกไมมีคุณสมบัติที่จะเปนสมาชิกของจําเลยไดแลว
โจทกจึงไมมีอํานาจฟองขอใหศาลพิพากษาวา มติที่ปลดโจทกออกจากสมาชิก
เปนโมฆะ เพราะโจทกไมมีสิทธิกลับเขาเปนสมาชิกของจําเลยอีกแลว
อุทธรณของโจทกที่วา ถาโจทกฟองบริษัท เนชั่นแนลไทย จํากัด และ
ศาลพิพากษาใหรับโจทกเขาทํางานแลว โจทกกม็ ีสิทธิเปนสมาชิกของจําเลย
ไดทันทีนั้น ขออางดังกลาวเปนขอเท็จจริงที่ยังไมเกิดขึ้น โจทกจะกลาวอาง
มาเปนเหตุฟองคดีนี้หาไดไม
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2216/2533
ระเบียบขอบังคับของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด ขอ 8 ซึ่งวาดวยระเบียบ
การลงโทษความผิดทางวินัย ไดระบุไววา “ ในกรณีที่พนักงานกระทําความผิด
ทุจริต หรือฝาฝนระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับของโรงแรมฯ โรงแรมฯ จะ
ถือมาตรการลงโทษซึ่งไดวางไวเปนมาตรฐานดังตอไปนี้มาตรการใดมาตรการ
หนึ่งก็ได โดยพิจารณาความหนักเบาของความผิดทางวินัยของพนักงานแตละ
กรณี 1. ตักเตือนดวยวาจา 2. ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร(ทําทัณฑบน)
3. ใหพักงานชั่วคราว โดยไมจายคาจางในระหวางนั้น 4. เลิกจาง(โดยไมจาย
คาชดเชย)” ตามระเบียบขอบังคับดังกลาวเห็นไดวา การใหพักงานที่เปนการ
ลงโทษทางวินัยแกพนักงานจะตองเปนการใหพักงานชั่วคราวโดยไมจาย
คาจางในระหวางนั้น คดีนี้ กอนที่จําเลยจะเลิกจางนั้น จําเลยไดสั่งพักงาน
โจทกเปนเวลา 7 วัน เพื่อการสอบสวน และจําเลยไดจายคาจางใหโจทก
ตามปกติ ดังนั้น การที่จําเลยสั่งใหโจทกพักงานในกรณีดังกลาว จึงไมถือวา
เปนการลงโทษในความผิดที่โจทกไดกระทําไปแลว และการที่จําเลยเลิกจาง
โจทกไมเปนการลงโทษซ้ําซอนในความผิดเดียวกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2297/2533
ระเบียบการธนาคารจําเลย ฉบับที่ 67 ระบุวา “จําเลยไมตองจายเงินทุน
เลี้ยงชีพประเภทสองแกพนักงาน เฉพาะกรณีตามที่ระบุไวในขอ 11 คือ (1) มี
เวลาทํางานต่ํากวา 5 ป (2) ออกจากงานเพราะกระทําการทุจริตในหนาที่ หรือ
เพราะกระทําการประมาทเลินเลอเปนเหตุใหธนาคารจําเลยตองเสียหาย หรือ
เพราะเกียจครานไมตั้งใจปฏิบัติงานและคณะกรรมการของธนาคารจําเลยเห็น
วา ไมสมควรจายเงินทุนเลี้ยงชีพประเภทสองให (3) ออกจากงานเพราะตอง
คําพิพากษาใหจําคุก เวนแตความผิดฐานลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท” เมื่อโจทกทํางานกับจําเลยเกิน 5 ปแลว แมโจทกจะถูกจําเลย
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ไลออกจากตําแหนงเนื่องจากโจทกขาดงานละทิ้งหนาที่เกิน 15 วัน เปนการ
เกียจครานไมตั้งใจปฏิบัติงาน
แตคณะกรรมการธนาคารจําเลยก็ไมเคยมี
ความเห็นวาไมสมควรจายเงินดังกลาวแกโจทก ดังนี้ โจทกจึงไมตองดวยขอ
หามที่จะไมมีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภทสอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2325/2533
แมงานเดิมที่โจทกทั้งสามทําอยูกับจําเลยจะยุบเลิกไปแลวก็ตาม แต
ขอเท็จจริงไดความวา จําเลยยังมีงานอื่นๆ อีกหลายแผนกที่สามารถจัดให
โจทกทั้งสามเขาปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม และลูกจางของจําเลยสวน
ใหญก็ไดยินยอมพรอมใจไปทํางานที่บริษัท ซ. ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ
จําเลยอยูแลว
จําเลยจึงไมมีเหตุอันจําเปนหรือเหตุอันควรที่จะตองเลิกจาง
โจทกทั้งสาม เมื่อจําเลยเลิกจางโจทกทั้งสามโดยไมมีเหตุอันจําเปนหรือเหตุ
อันควร จึงเปน
การเลิกจางที่ไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2329/2533
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 123 (3) ที่ใหนายจาง
เลิกจางลูกจางในระหวางขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับ ในกรณี
ที่ลูกจางฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมาย โดยนายจาง
ไดวากลาวและตักเตือนเปนหนังสือแลวนั้น หนังสือตักเตือนดังกลาวจะมีอยู
กอนหรือภายหลังจากขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับก็ได เมื่อ
ปรากฏวากอนที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับ
นายจางเคย
ตักเตือนลูกจางเปนหนังสือมาแลว และลูกจางไดมากระทําผิดซ้ําคําตักเตือน
เปนหนังสือภายหลังขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใชบังคับอีก นายจางยอม
เลิกจางลูกจางไดตามบทกฎหมายดังกลาว
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2412 - 2413/2533
จําเลยไดออกระเบียบการจายเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานและ
คนงาน พ.ศ. 2531 ยกเลิกระเบียบวาดวยการจายโบนัสสําหรับกรรมการและ
พนักงาน พ.ศ. 2519 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2531 โจทกแตละคนไดลาออก
จากการเปนลูกจางของจําเลยกอนวันที่ 31 สิงหาคม 2531 ซึ่งเปนการลาออก
กอนที่จําเลยจะออกระเบียบดังกลาว
ระเบียบการจายเงินรางวัลประจําป
สําหรับพนักงานและคนงาน พ.ศ. 2531 จึงไมมีผลใชบังคับกับโจทก ที่จําเลย
อางระเบียบดังกลาวมาตัดสิทธิโจทกมิใหรับเงินโบนัสประจําป 2531 จึงไม
อาจรับฟงได โจทกมสี ิทธิไดรับเงินโบนัสตามระเบียบวาดวยการจายโบนัส
สําหรับกรรมการและพนักงาน พ.ศ. 2519 ที่ใชบังคับอยูในขณะที่โจทกแตละ
คนลาออก
ตามระเบียบวาดวยการจายโบนัสสําหรับกรรมการและพนักงาน
คนงาน พ.ศ. 2519 หมวด 1 บททั่วไป ขอ 2 กําหนดไววา "ใหยกเลิกระเบียบ
วาดวยการจายโบนัสสําหรับกรรมการและพนักงาน พ.ศ. 2506 กับระเบียบวา
ดวยการจายโบนัสสําหรับกรรมการและพนักงาน แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2518 และใหใชระเบียบนี้ตั้งแตการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปการเงิน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2518 เปนตนไป" นั้น เปนเรื่องที่กําหนดใหใช
ระเบียบวาดวยการจายโบนัสสําหรับกรรมการและพนักงานคนงาน พ.ศ. 2519
แทน โดยกําหนดใหใชตั้งแตการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปการเงินสิ้นสุด ณ
วันที่ 30 กันยายน 2518 เปนตนไป ซึ่งเปนกําหนดระยะเวลาเริ่มตนของการ
ใชระเบียบฉบับใหมนี้เทานั้น กรณีหาใชเปนขอที่กําหนดการจายเงินโบนัส
ใหแกลูกจางของจําเลยวา ถาลูกจางลาออกจากงานกอนเดือนกันยายนแลว
ลูกจางผูลาออกนั้นจะไมมีสิทธิรับเงินโบนัสดังขออุทธรณของจําเลย
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2442/2533
โจทกเปนพนักงานของจําเลยตําแหนงพนักงานผูชวยบริหาร อัตรา
เงินเดือนสําหรับตําแหนงนี้เปนแบบกําหนดขั้นต่ําสุดและสูงสุดไมมีขั้นวิ่ง
การขึ้นเงินเดือนประจําปขึ้นเปนรอยละภายในอัตราดังกลาวอยางไมมีขอจํากัด
เดิมตําแหนงของโจทกกําหนดเงินเดือนต่ําสุด 7,500 บาท และสูงสุด 18,860
บาท และในป 2531 โจทกไดรับเงินเดือน 14,789 บาท ตอมาในวันที่ 1
มกราคม 2532 โจทกไดขึ้นเงินเดือนเปน 15,824 บาท โจทกเปนสมาชิก
สหภาพแรงงานธนาคารสหมาลายัน ซึ่งไดยื่นขอเรียกรองตอจําเลย เมื่อตกลง
กันไมไดสหภาพแรงงานฯ ไดใชสทิ ธินัดหยุดงาน
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไดใชอํานาจตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 ใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธชี้ขาดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2532
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธไดชี้ขาดตามขอตกลงของทั้งสองฝาย ซึ่งตาม
คําชี้ขาด ขอ 1 ระบุวา “จําเลยจะพิจารณาปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนให
พนักงานทุกคนโดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2532 เปนตนไป
ในการนี้จําเลยรับรองวาการพิจารณาปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนจะเปนไป
ดวยเหตุผลและความเปนธรรม” ตอมาวันที่ 4 พฤษภาคม 2532 จําเลยได
ประกาศใชโครงสรางอัตราเงินเดือนใหมโดยใหมผี ลยอนหลังตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2532 สําหรับโครงสรางอัตราเงินเดือนตามตําแหนงของโจทกปรับ
จากเดิมเปนขั้นต่ําสุด 8,300 บาท และสูงสุด 20,250 บาท เนื่องจากเงินเดือน
ที่โจทกไดรับอยูจํานวน 15,824 บาท ไมต่ํากวาขั้นต่ําสุดของโครงสรางอัตรา
เงินเดือนใหมดังกลาว โจทกจึงไมไดรับเงินเดือนเพิ่มอีก ดังนี้ คําชี้ขาดของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธในขอดังกลาวเปนเรื่องที่ใหจําเลยพิจารณาปรับ
โครงสรางอัตราเงินเดือนใหพนักงาน โดยใหการพิจารณาปรับโครงสรางอัตรา
เงินเดือนเปนไปดวยเหตุผลและความเปนธรรมมิใชเปนการเพิ่มหรือปรับ
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เงินเดือนของพนักงานแตละคนที่ไดรับอยูแตเดิมใหสูงขึ้นโดยเฉพาะ คําชี้
ขาดดังกลาวมิไดกําหนดวาใหปรับอัตราเงินเดือนตามตําแหนงของโจทกที่
ไดรับอยูเดิมใหเพิ่มหรือสูงขึ้นแตอยางใด จําเลยปรับโครงสรางอัตราเงินเดือน
ตามตําแหนงของโจทก โดยกําหนดอัตราเงินเดือนจากเดิมเปนขั้นต่ําสุด 8,300
บาท และขั้นสูงสุด 20,250 บาท มีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2532 ซึ่ง
ขณะนั้นโจทกไดรับเงินเดือนอยูแตเดิมเปนเงิน 15,824 บาท อันเปนจํานวนไม
ต่ํากวาขั้นต่ําสุดตามโครงสรางอัตราเงินเดือนใหม
โจทกอาจไดรับการ
พิจารณาใหไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตอไปจนถึงเงินเดือนขั้นสูงสุดจากผลการ
ปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนใหม
จึงถือไดวาการปรับโครงสรางอัตรา
เงินเดือนของจําเลยโดยไมปรับเงินเดือนของโจทกที่ไดรับอยูเดิมใหสูงขึ้น
ดังกลาว เปนการชอบดวยคําชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธชี้ขาด
ตามขอตกลงระหวางสหภาพแรงงานกับจําเลยแลว กรณีไมเปนการฝาฝนคําชี้
ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธแตอยางใด
โจทกจึงไมอาจขอให
จําเลยปรับเงินเดือนและจายดอกเบี้ยใหจทกไดตามฟอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2514/2533
ขอบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฉบับที่ 31 วาดวย
กองทุนสงเคราะห พ.ศ.2519 กําหนดใหจายเงินสงเคราะหแกลูกจางเมื่อลูกจาง
ออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ถูกเลิกจาง หรือลาออก หรือตาย เปนการ
จายเงินสวัสดิการหรือประโยชนอื่นของลูกจางอันเกี่ยวกับการจางหรือการ
ทํางาน
ตรงกับความหมายของสภาพการจางตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 จําเลยไดใชบังคับกับ
พนักงานตลอดมา จึงเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการ
แจงขอเรียกรองระหวางจําเลยกับลูกจาง
หากจําเลยประสงคจะแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอบังคับนี้ในทางที่ไมเปนคุณแกลูกจางจําเลยจะตอง
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ไดรับความยินยอมจากลูกจางกอน หรือมิฉะนั้นจะตองแจงขอเรียกรองตาม
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 13 จนมีการเจรจาตกลงกัน หรือหาก
ไมสามารถตกลงกันไดก็ตองปฏิบัติใหถูกตองตามขั้นตอนของ
พระราชบัญญัติดังกลาวตอไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2541/2533
จําเลยตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย พ.ศ.2522 ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 6 วา “ใหจัดตั้งการนิคมอุตสาหกรรม
ขึ้น……..มีวัตถุประสงค ดังนี้ (1) การจัดใหไดมาซึ่งที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการ
จัดตั้ง หรือขยายนิคมอุตสาหกรรม หรือเพื่อดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชน…..
(3) การใหเชา ใหเชาซื้อ การขายอสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพย ในนิคม
อุตสาหกรรม หรือเพื่อประโยชนแกกิจการของนิคมอุตสาหกรรม โดยตรง
(4) การดําเนินธุรกิจอื่นที่เปนประโยชน หรือเกี่ยวของกับกิจการอันอยูใน
วัตถุประสงค (5) การรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่นตามวัตถุประสงคใน (1) (2)
หรือ (3) รวมทั้งการเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด
หรือถือหุนในนิติบุคคลใดๆ ซึ่งมีวัตถุประสงคที่เปนประโยชนหรือเกี่ยวเนื่อง
กับกิจการอันอยูในวัตถุประสงค…….”ตามวัตถุประสงคของจําเลยตามที่
ปรากฏนั้น เห็นไดอยูในตัววาเปนการแสวงกําไรในทางเศรษฐกิจ โดยมิตอง
ใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตรมาใหความเห็น เพราะ
เปนเรื่องของการแปลกฎหมาย ไมใชขอเท็จจริง
โจทกเปนลูกจางของจําเลยตั้งแตขอบังคับการนิคมอุตสาหกรรม ฉบับ
ที่ 31 วาดวยกองทุนสงเคราะห พ.ศ.2519 ซึ่งเปนฉบับเดิมใชบังคับ ตอมา
จําเลยไดปรับปรุงขอบังคับวาดวยกองทุนสงเคราะหใหม โดยมิไดรับความ
ยินยอมจากโจทก ตามขอบังคับเดิมคือฉบับที่ 31 นั้น พนักงานหรือลูกจาง
ของจําเลยที่พนจากตําแหนงเพราะถูกเลิกจาง ลาออก หรือตาย ก็มีสิทธิไดรับ

คําพิพากษาศาลฎีกา ป พ.ศ. 2533

14

สํานักแรงงานสัมพันธ
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เงินจากกองทุนสงเคราะหและเงินจากกองทุนสงเคราะหนี้มิใชคาชดเชยเพราะ
มีหลักเกณฑและวิธีการจายแตกตางไปจากคาชดเชย ดังนั้น ตามขอบังคับเดิม
นอกจากโจทกจะมีสิทธิไดรับคาชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การคุมครองแรงงาน แลว โจทกยังมีสิทธิจะไดรับเงินจากกองทุนสงเคราะห
ดวย โดยมิตองนําคาชดเชยมาหักจากเงินที่จะไดรับจากกองทุนสงเคราะหตาม
ขอบังคับวาดวยกองทุนสงเคราะหฉบับเดิม สวนขอบังคับฉบับที่ 24 ที่จําเลย
แกไขใหมนั้นกําหนดวา พนักงานที่มีสิทธิไดรับคาชดเชยไมมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหตามขอบังคับนี้ เวนแตคาชดเชยที่มีสิทธิไดรับนั้นมีจํานวนต่ํากวา
เงินสงเคราะหก็จะจายเพิ่มใหเทาจํานวนที่ต่ํากวานั้น ซึ่งหมายความวาหาก
คาชดเชยที่ลูกจางมีสิทธิไดรับตามกฎหมายมีจํานวนมากกวาหรือเทากับเงิน
สงเคราะหตามขอบังคับนี้ ลูกจางก็ไมมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเลย เห็นได
วาขอบังคับฉบับที่ 24 ที่จําเลยแกไขใหมนั้นทําใหสิทธิของโจทกที่มีอยูตาม
ขอบังคับเดิมลดลงไปดวย เมื่อจําเลยแกไขโดยโจทกมิไดยินยอมดวยจึงไมมี
ผลผูกพันโจทก สิทธิของโจทกในเรื่องเงินกองทุนสงเคราะหจึงตองใชบังคับ
ตามขอบังคับการนิคมอุตสาหกรรม ฉบับที่ 31 วาดวย กองทุนสงเคราะห พ.ศ.
2519
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3016/2533
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 นั้น นายจาง
จะตองไดรับอนุญาตจากศาลแรงงานกอนเสมอจึงจะเลิกจางกรรมการลูกจาง
ได ทั้งนี้ไมวากรณีจะเปนการเลิกจางจากเหตุใด การที่ตอมาศาลแรงงานกลาง
อนุญาตใหเลิกจางในภายหลังและมีผลยอนหลังไปถึงวันเลิกจางนั้นไมมีผลให
จําเลยพนผิด
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3099/2533
คณะกรรมการสหภาพฯชุดเดิมครบวาระเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2529
และตามขอบังคับของสหภาพแรงงานการประปาสวนภูมิภาค ก็มิไดมีขอระบุ
ใหคณะกรรมการสหภาพฯชุดเดิมที่ครบวาระรักษาการตอไป คณะกรรมการ
สหภาพฯชุดเดิมจึงสิ้นสุดสภาพการเปนกรรมการของสหภาพฯตั้งแตวันครบ
วาระ คือวันที่ 10 ตุลาคม 2529 ไมมีสิทธิที่จะลงมติปลดสมาชิกภาพของผูแทน
สมาชิก จํานวน 15 คนในวันที่ 17 มิถุนายน 2531 ผูแทนสมาชิกจํานวน 15
คน จึงยังเปนผูแทนสมาชิกอยูตามเดิม และในวันประชุมใหญเมื่อวันที่ 2 - 3
กรกฎาคม 2531 คณะกรรมการสหภาพฯ ชุดเดิมที่จัดใหมีการประชุมใหญไม
ยอมใหผูแทนสมาชิกจํานวน 15 คนดังกลาวนี้เขารวมประชุมใหญดวย จึงเปน
การฝาฝนขอบังคับสหภาพแรงงานการประปาสวนภูมิภาค ขอ 32 ซึ่งระบุวา
“การประชุมใหญคือ การประชุมซึ่งผูแทนสมาชิกทุกคนตามทะเบียนผูแทนมี
สิทธิเขารวมประชุมได” การประชุมใหญเมื่อวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2531 จึงไม
ชอบดวยขอบังคับของสหภาพฯ การเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ในวัน
ดังกลาวจึงตองเสียไปไมมีผลใชบังคับ คณะกรรมการสหภาพฯชุดที่ไดรับ
เลือกตั้งในวันดังกลาวซึ่งมีนายสายัณห นพคุณ ไดรับเลือกตั้งดวยนั้นจึงมิไดมี
ฐานะเปนกรรมการของสหภาพฯ ฉะนั้นการที่คณะกรรมการชุดนี้ประชุมลง
มติใหนายสายัณห นพคุณ เปนผูแทนโจทกฟองคดีนี้ จึงเปนการปฏิบัติหนาที่
โดยปราศจากอํานาจ ไมมีผลทําใหสหภาพฯ โจทกมีอํานาจฟองคดีนี้ได เมื่อ
โจทกไมมีอํานาจฟองคดีจึงไมจําตองวินิจฉัยอุทธรณขออื่นของจําเลยที่วา
คณะกรรมการสหภาพฯชุดที่มีจําเลยที่ 2 ถึงที่ 27 เปนกรรมการซึ่งเลือกตั้งโดย
ที่ประชุมใหญเมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2531 นั้น จะชอบดวยกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับของสหภาพฯ หรือไมตอไป ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมาวา
โจทกมีอํานาจฟองคดีนี้นั้น ศาลฎีกาไมเห็นฟองดวย
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3201 - 3205/2533
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 นายจางจะ
เลิกจางลูกจางซึ่งเปนกรรมการลูกจางไดจะตองไดรับอนุญาตจากศาลแรงงาน
เสียกอน เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตใหเลิกจางแลว นายจางจึงจะเลิกจางไดและ
เมื่อนายจางไดรับอนุญาตจากศาลแรงงานใหเลิกจางไดแลวก็ตองมีคําสั่งเลิก
จางอีกครั้งหนึ่ง คดีปรากฏวาเมื่อศาลแรงงานกลางมีคําสั่งอนุญาตใหจําเลยเลิก
จางโจทกทั้งหาไดแลว จําเลยก็ไมไดมีคําสั่งเลิกจางโจทกทั้งหาแตอยางใด แต
ปรากฏตามฟองโจทกในคดีนี้วา เมื่อศาลฎีกามีคําพิพากษายืนตามคําสั่งศาล
แรงงานกลางที่อนุญาตใหจําเลยเลิกจางโจทกทั้งหาไดแลว โจทกทั้งหายังคงมี
นิติสัมพันธอยูกับจําเลยอยางเดิมจนถึงวันที่ศาลฎีกามีคําพิพากษา เทากับโจทก
ทั้งหายอมรับวาจําเลยไดเลิกจางโจทกทั้งหาแลวในวันที่ศาลฎีกามีคําพิพากษา
จึงตองถือวาเมื่อศาลแรงงานกลางมีคําสั่งอนุญาตใหจําเลยเลิกจางโจทกทั้งหา
จําเลยไดเลิกจางโจทกทั้งหาอันมีผลเปนการเลิกจางในวันที่ 17 มีนาคม 2532
ซึ่งเปนวันที่ศาลฎีกามีคําพิพากษายืนตามคําสั่งของศาลแรงงานกลาง
เพียงแตคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับคาจางพนักงานรัฐวิสาหกิจตางๆ
แตสําหรับจําเลยไมไดออกคําสั่งใหปรับเงินเดือนลูกจางตามมติดังกลาว
เนื่องจากจะแปรรูปองคการจําเลยตามมติคณะรัฐมนตรี และหลังจากวันที่ 1
ตุลาคม 2531 จําเลยไมไดดําเนินกิจการอีก โจทกทั้งหาจึงไมมีสิทธิไดรับ
คาจางตามอัตราคาจางที่ปรับใหมตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ศาลแรงงานกลางคิด
คํานวณคาชดเชยและเงินบําเหน็จจากอัตราคาจางเดิม จึงชอบแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3304/2533
การรวมกลุมกันเปนองคกรไมวาจะมีกฎหมายรับรองหรือไมก็ตาม
การดําเนินการขององคกรนั้นก็ตองอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายในขอที่
จะตองไมกระทําการใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น การที่ผูคัดคานแถลงขาว
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กลาวหาวาผูรองหลอกลวงประชาชนโดยมิไดเปนความจริง ผูคัดคานซึ่งเปน
ผูแถลงขาวดังกลาวไมวาในฐานะใดจะตองรับผิดชอบตอการกระทําอันเปน
การกอใหเกิดความเสียหายแกผูรองไมมีบทกฎหมายใดที่ผูคัดคานจะยกขึ้นอาง
เพื่อยกเวนใหพนผิดได
ทั้งในขณะแถลงขาวนั้นผูคัดคานยังคงมีฐานะเปน
พนักงานของผูรองอยู ผูคัดคานจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบขอบังคับ
ของผูรองในเรื่องนี้ ฉะนั้นแมผูคัดคานจะแถลงขาวในฐานะของสมาชิกกลุม
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ก็ไมมีอํานาจกระทําไดโดยไมตองปฏิบัติ
ตามระเบียบของผูรอง การกระทําของผูคัดคานกอใหเกิดความเสียหายแกผูรอง
อยางรายแรง จึงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3405/2533
ขอบังคับองคการสื่อสารมวลชนกรุงเทพ ฉบับที่ 58 เกิดขึ้นจาก
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ซึ่งสหภาพแรงงานที่โจทกเปนสมาชิกและ
ตัวแทนพนักงานองคการสื่อสารมวลชนกรุงเทพไดยื่นขอเรียกรองตอจําเลย
ขอใหเปลี่ยนแปลงขอบังคับ ฉบับที่ 38
ซึ่งจําเลยไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแกไขขอบังคับ ฉบับที่ 38 คณะกรรมการได
รายงานผลการพิจารณาแกไขขอบังคับดังกลาวเสนอผูอํานวยการองคการ
สื่อสารมวลชนกรุงเทพ ระบุเจตนารมณในการรางขอบังคับ ฉบับที่ 58 ไววา
คณะกรรมการไดแกไขใหพนักงานผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรเทากับของทางราชการ
โดยกําหนดจํานวนบุตรของผูมี
สิทธิไดรับสวัสดิการดังกลาวไดเพียงคนที่ 1 ถึงคนที่ 3
สําหรับผูมีสิทธิ
ไดรับอยูเดิมเกินกวา 3 คน ใหคงมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการตอไปจนกวาบุตร
จะมีอายุครบ 25 ปบริบูรณ ดังนั้น การตีความขอบังคับ ฉบับที่ 58 จึงตอง
ตีความตามเจตนารมณดังกลาว ตามขอบังคับ ฉบับที่ 58 ขอ 5 วรรคทายระบุ
วา “พนักงานผูใดที่ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเกิน 3 คนอยู
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แลว กอนวันใชบังคับนี้เทาใด ใหคงมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรในจํานวนเทานั้นตอไปจนกวาจะหมดสิทธิตามขอบังคับนี้”
มีความหมายวา พนักงานผูใดที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการอยูเดิมเกินกวา 3 คน
ใหคงมีสิทธิไดรับสวัสดิการตอไป เมื่อบุตรคนที่ 7 ของโจทกเกิดเมื่อ พ.ศ.
2516 และเขาเรียนชั้นประถมศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2523 กอนวันที่ขอบังคับ ฉบับที่
58 ใชบังคับ ดังนั้น โจทกจึงมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
สําหรับบุตรคนที่ 7 ตามขอบังคับวาดวย
สวัสดิการของพนักงานฉบับเดิม และตามขอบังคับฉบับใหมคือ ฉบับที่ 58 ก็
ยังคงใหสิทธิแกโจทกในการขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
คนที่ 7 ซึ่งมีสิทธิไดรับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาอยูแลวใหมีสิทธิตอไป
ตามเดิม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3755/2533
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2532 โจทก จําเลยไดทําบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางวา จําเลยจะจายเงินโบนัสใหแกพนักงานของจําเลยเทากับคาจาง
คนละ 1 เดือน โดยไมมขี อตกลงวาจะจายเงินโบนัสใหแกพนักงานที่พนสภาพ
จากการเปนพนักงานกอนวันวันที่จําเลยจายเงินโบนัส
ซึง่ จําเลยจะจายเงิน
โบนัสใหแกพนักงานทุกคนในวันที่ 28 สิงหาคม 2533 ตอมาเมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ 2533 จําเลยไดเลิกจางโจทก แสดงวาการที่จําเลยจายเงินโบนัส
ใหแกพนักงานในวันที่ 28 สิงหาคม 2533 นอกจากพนักงานผูมีสิทธิไดรับ
เงินโบนัสจะตองมีอายุการทํางานครบ 1 ปนับแตมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางแลว ยังจะตองมีตัวอยูในวันที่มีการจายเงินโบนัสดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4226 – 4302/2533
ในสถานประกอบกิจการของจําเลยไดมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองใชบังคับอยูแลวกอนที่โจทกทั้งเจ็ดสิบเจ็ดไดเขา
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ทํางานเปนลูกจางของจําเลยภายหลังที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจาก
การแจงขอเรียกรองมีผลใชบังคับ เปนกรณีที่จําเลยตองอยูภายใตบังคับของ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 กลาวคือ จําเลยจะทํา
สัญญาจางแรงงานกับโจทกทั้งเจ็ดสิบเจ็ด ขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางเดิมหาไดไม เวนแตจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา
การทําสัญญาจางตามความหมายของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 20 หมายถึง เงื่อนไข หรือประโยชนเกี่ยวกับการจาง หรือ
การทํางานของลูกจาง เชน เวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ ดังนั้น ตาม
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ถาจําเลยตกลงจายคาจางและคาครองชีพใหแก
ลูกจางเดิมในอัตราใด จําเลยจะตองจายใหแกโจทกทั้งเจ็ดสิบเจ็ดไมต่ํากวา
อัตราที่จายใหแกลูกจางเดิม หากจําเลยฝาฝนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
โดยจายคาจางและคาครองชีพใหแกโจทกทั้งเจ็ดสิบเจ็ดนอยกวาอัตราตาม
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางก็ถือไดวาเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20
ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางจําเลยกับลูกจางไดมีขอตกลง
เกี่ยวกับคาจางและคาครองชีพวา “3. นายจางใหสัญญาวาในระยะเวลา 3
ป ที่ขอตกลงนี้ใชบังคับ ถารัฐบาลมีมติเห็นชอบใหเพิ่มคาจางขั้นต่ําหรือจัด
สวัสดิการอยางหนึ่งอยางใดเพิ่มขึ้น บริษัทฯจะเพิ่มคาจางหรือเงินเดือนใหกับ
ลูกจางทุกคน อยางนอยเทากับจํานวนที่รัฐบาลประกาศเพิ่มขึ้น และใหมีผล
บังคับในวันเดียวกันกับที่การเพิ่มคาจางขั้นต่ําของรัฐบาลมีผลบังคับ
สวัสดิการที่รัฐบาลมีมติเห็นชอบใหมีขึ้น ถาบริษัทฯ ยังไมมีใหกับลูกจาง
บริษัทฯ จะจัดทําใหและใหมีใชในวันที่รัฐบาลประกาศใชบังคับ” และไดมี
ขอตกลงเกี่ยวกับคาครองชีพดวยวา “5. นายจางตกลงเพิ่มคาครองชีพใหกับ
ลูกจางทุกคนและเพิ่มคาเบี้ยเลี้ยงกะให ดังนี้ 5.1 เพิ่มคาครองชีพจากเดือนละ
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450 บาท เปน 500 บาทฯลฯ” เห็นไดวาจําเลยกับลูกจางไดทําขอตกลงโดยมี
เจตนาชัดแจงตองการแยกคาจางและคาครองชีพออกจากกัน กลาวคือ ตาม
ขอตกลง ขอ 3 จําเลยตกลงจะเพิ่มคาจางใหแกลูกจางเทากับจํานวนของอัตรา
คาจางขั้นต่ําที่เพิ่มขึ้น เชน อัตราคาจางขั้นต่ําที่เพิ่มขึ้นจากเดิมวันละ 4 บาท
นายจางจะตองเพิ่มคาจางหรือเงินเดือนใหแกลูกจางอยางนอยวันละ 4 บาท
ขอตกลงตามขอ 3 นี้ จําเลยและลูกจางยังไดนําไปปฏิบัติทันทีดังปรากฏใน
ขอตกลงฉบับเดียวกัน ขอ 10 มีขอความวา “ 10. คูสัญญาตกลงกันวา จากการ
ที่รัฐบาลปรับคาจางขั้นต่ําจาก 54 บาท เปน 61 บาท และบริษัทฯ ไดปรับ
คาจางใหกับลูกจางทุกคน คนละ 8 บาทนั้น เหมาะสมแลว” สวนขอตกลง
ขอ 5 นั้น จําเลยตกลงจายคาครองชีพใหแกลูกจางคนละ 500 บาทตอเดือน
โดยเพิ่มจาก 450 บาท เปน 500 บาท จําเลยและลูกจางซึ่งเปนคูสัญญาตาม
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหาไดตกลงนําเอาคาครองชีพมาเปนสวนหนึ่ง
ของการจายคาจางไม ดังนั้น จําเลยจึงมีหนาที่ตองจายคาครองชีพใหแกลกู จาง
เดือนละ 500 บาท และจายคาจางหรือเงินเดือนตางหากจากคาครองชีพ ซึ่ง
จะตองจายไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ําตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น
หากรัฐบาลประกาศปรับอัตราคาจางขั้นต่ําสูงขึ้นกวาเดิมเทาใดจําเลยมีหนาที่
ตองเพิ่มคาจาง หรือเงินเดือนใหแกลกู จางมากขึ้นเทานั้น จําเลยจะอางเอาการ
จายคาครองชีพเดือนละ 500 บาท มาเปนเหตุในการไมเพิ่มคาจางหรือ
เงินเดือนใหแกลูกจาง หรือจายคาจางหรือเงินเดือนใหแกลกู จางต่ํากวาอัตรา
คาจางขั้นต่ําตามกฎหมายหาไดไม เมื่อจําเลยจางโจทกทั้งเจ็ดสิบเจ็ดเขาทํางาน
จําเลยไดจายคาจางใหต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ํา โดยถือเอาคาครองชีพเปนสวน
หนึ่งที่รวมอยูในคาจาง
จึงเปนการทําสัญญาจางแรงงานขัดหรือแยงกับ
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
เปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัตแิ รงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 จําเลยมีหนาที่ตองจายคาจางไมต่ํากวาอัตรา
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คาจางขั้นต่ําโดยไมนําเอาคาครองชีพมารวมคํานวณคาจางใหแกโจทก ศาล
แรงงานกลางนําเอาคาครองชีพมาคํานวณคาจางแลววินิจฉัยวา จําเลยไมตอง
จายคาจางคางแกโจทกทั้งเจ็ดสิบเจ็ด นั้น ศาลฎีกาไมเห็นพองดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5025/2533
ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวา เงินเบี้ยเลี้ยงที่โจทกไดรับคือเงิน
ประจําตําแหนง มิใชเงินเบี้ยเลี้ยงตามที่โจทกกลาวอาง เมื่อจําเลยยายโจทกไป
อยูแผนกอื่น จึงมีอํานาจตัดไมจายใหได การที่โจทกอุทธรณวาเงินสวนนี้เปน
เบี้ยเลี้ยงตามที่โจทกฟองและนําสืบเพื่อใหเห็นวาการตัดเบี้ยเลี้ยงของโจทก
เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงเปนการโตเถียง
ขอเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟงมา จึงเปนอุทธรณในขอเท็จจริงเพื่อนําไปสู
ปญหาขอกฎหมาย ตองหามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลฎีกาไมรับวินิจฉัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5026/2533
ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวา เงินเบี้ยเลี้ยงที่โจทกไดรับคือเงิน
ประจําตําแหนง มิใชเงินเบี้ยเลี้ยงตามที่โจทกกลาวอาง เมื่อจําเลยยายโจทก
ไปอยูแผนกอื่น จึงมีอํานาจตัดไมจายใหได การที่โจทกอุทธรณวาเงินสวนนี้
เปนเบี้ยเลี้ยงตามที่โจทกฟองและนําสืบเพื่อใหเห็นวาการตัดเบี้ยเลี้ยงของ
โจทกเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงเปนการ
โตเถียงขอเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟงมา จึงเปนอุทธรณในขอเท็จจริงเพื่อ
นําไปสูปญหาขอกฎหมาย ตองหามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลฎีกาไมรับวินิจฉัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5061/2533
การที่บริษัทฯ ยื่นขอเรียกรองตอผูรองซึ่งเปนสหภาพแรงงานแลวผูรอง
ไมยอมรับขอเรียกรองและไมยอมเจรจานั้น ถือวาไดมีขอพิพาทแรงงานเกิดขึ้น
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บริษัทฯ จึงไดแจงขอพิพาทแรงงานตอพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ซึ่ง
เปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 21
เมื่อไดรับแจงขอพิพาทแรงงานแลวจึงเปนหนาที่ของพนักงานประนอมขอ
พิพาทแรงงานที่จะพิจารณาขอเรียกรองดังกลาวและดําเนินการไกลเกลี่ยให
ฝายแจงขอเรียกรองและฝายรับขอเรียกรองตกลงกันตอไปตามมาตรา 22 หาก
ไมอาจตกลงกันได บริษัทฯ และผูรองชอบที่จะดําเนินการตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 22 วรรคทายตอไป ทั้งตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ก็หาไดบัญญัติใหบุคคลใชสิทธิทางศาลขอใหวินิจฉัยชี้ขาดวา
การยืน่ ขอ
เรียกรองไมชอบไวแตประการใดไม จึงไมใชกรณีที่บุคคลใดจะตองใชสิทธิ
ทางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 55 ประกอบดวย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 8 (3) และมาตรา 31 ฉะนั้น ผูรองไมอาจยื่นคํารองขอตอศาลขอให
วินิจฉัยชี้ขาดตามคํารองได
******************
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คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2534
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 347 - 359/2534
โจทกฟองกลาวอางขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งมีขอตกลงวา
จําเลยตกลงใหคงสภาพการจางเดิมไวทั้งหมด ซึ่งสภาพการจางเดิมจําเลยมี
หนาที่จายคาจางสูงกวาอัตราคาจางขั้นต่ําวันละ 5 บาท การที่โจทกฟองเรียก
คาจางสูงกวาอัตราคาจางขั้นต่ําวันละ 5 บาท
เปนการกลาวอางสิทธิตาม
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเดิม ที่ศาลแรงงานกลางหยิบยกเอาขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางเดิมขึ้นวินิจฉัยจึงตรงประเด็นขอพิพาท
มิใชนอก
ประเด็น
โจทกและจําเลยไดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง กําหนดใหนําคา
ครองชีพที่จําเลยจายใหแกลูกจางมารวมเปนคาจางปกติดวย คาครองชีพจึง
ไมไดแยกตางหากจากคาจาง เมื่อนําคาครองชีพมารวมกับคาจางปกติที่จําเลย
จายใหโจทกแลวมีจํานวนสูงกวาอัตราคาจางขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด
จําเลยจึงไมไดจายคาจางต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ําหรือต่ํากวาขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 635/2534
ขอบังคับของจําเลย ฉบับที่ 23 วาดวยการ จัดระเบียบการบริหารงาน
ขอ 33 กําหนดวา “การกําหนดอัตราตําแหนงของพนักงานและลูกจางของ
องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย ใหเปนไปตามบัญชีทายขอบังคับนี้”
และบัญชีอัตราตําแหนงของพนักงานและลูกจางขององคการฯ มีรายละเอียด
เกี่ยวกับการกําหนดหนวยงานและจํานวนพนักงานในแตละหนวยงานวามี

รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ทศวรรษที่ 2 (ป พ.ศ. 2532 - 2541)

จํานวนเทาใด อยูในระดับใดบางเทาใด เชนนี้ ขอบังคับของจําเลยขอนี้มี
ลักษณะเปนการแบงหนวยงานโดยกําหนดอัตรากําลัง
และระดับในแตละ
หนวยงานอันมีลักษณะเปนวิธีการบริหารงานบุคคลในหนวยงานเทานั้น ไมมี
ลักษณะที่เปนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานและมิไดมีลักษณะที่เปนเงื่อนไขใน
การทํางาน กําหนดวันเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง การยื่น
การแกไขเพิ่มเติมหรือการตออายุขอตกลง
เรื่องราวรองทุกขของลูกจาง
เกี่ยวกับสภาพการจาง ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 10 วรรคสาม และมาตรา 11 จึงไมใชขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง
จําเลยยอมมีอํานาจที่จะแกไขไดเพื่อใหเหมาะสมกับการ
บริหารงานบุคคลตามฐานะแหงกิจการของจําเลยที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไมตอง
แจงขอเรียกรองหรือไดรับความยินยอมจากโจทก
เมื่อโจทกจําเลยไมมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่หามจําเลยซึ่งเปน
นายจางโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนงของโจทก การที่จําเลยมีคําสั่งยายโจทก
จากตําแหนงรองผูอํานวยการฝายกิจการบริหาร ระดับ 9 ไปรักษาการตําแหนง
หัวหนาผูตรวจสอบภายในระดับ 9 เชนเดิม มิใชเปนการลดระดับโจทก และ
โจทกไดรับเงินเดือน ผลประโยชนและสวัสดิการเทาเดิม เชนนี้ เปนการใช
ดุลพินิจกําหนดบุคคลในตําแหนงงานที่เหมาะสม มิใชเปนการเปลี่ยนแปลง
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
สวนที่อางวาการโยกยายโจทกไปทําใหโจทกตองสูญเสียสิทธิในการ
ใชรถยนตอันเปนสวัสดิการเปนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้น ขอ
นี้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวา จําเลยมีสิทธิโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่
ของโจทกไดตามความเหมาะสม แมตําแหนงหนาที่ของโจทกจะไมมีรถยนต
ประจําตําแหนงก็ตาม ไมถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง เทากับศาล
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แรงงานกลางไดฟงขอเท็จจริงแลววา รถยนตทโี่ จทกมีสิทธิไดรับอยูกอนนั้น
มิใชเปนสวัสดิการ ดังนั้น ที่โจทกอุทธรณวา รถยนตที่โจทกไดรับอยูเปน
สวัสดิการ จึงเปนการโตเถียงขอเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 663/2534
คดีนี้โจทกฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
จําเลยที่สั่งใหโจทกจายคาเสียหายแก ก. เนื่องจากการกระทําอันไมเปนธรรม
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
หาใชเปนการฟองเรียก
คาเสียหายทรัพยสิน หรือราคาที่สูญเสียไปเพราะการกระทําความผิดอาญาไม
แมโจทกถูกดําเนินคดีอาญาในความผิดฐานฝาฝนประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การคุมครองแรงงาน และเรื่องอัตราคาจางขั้นต่ํา ก็ไมใชมูลเหตุเดียวกัน
กับที่โจทกฟองในคดีนี้ คดีนี้จึงไมใชคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาดังกลาว
ในการพิจารณาคดีศาลไมจําตองถือขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในคําพิพากษาคดี
สวนอาญา
คํารองทั้งสามฉบับของ ก. กลาวหาวาโจทกเลิกจาง ก. ซึ่งเปนลูกจาง
อันเปนการกระทําอันไมเปนธรรม แมคํารองสองฉบับแรกจะไมระบุวา โจทก
ไดเลิกจาง ก. เพราะเหตุที่ ก. ทําคํารองและใหหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน แตก็ไดระบุเหตุดังกลาวในคํารอง
กลาวหาเพิ่มเติมฉบับที่สาม ซึ่งชอบที่ ก. จะกระทําได เมื่อจําเลยไดรับคํารอง
ดังกลาวแลวก็ยอมจะตองวินิจฉัยชี้ขาดไดวา เปนการกระทําอันไมเปนธรรม
หรือไม ซึ่งในเรื่องดังกลาวไมใชกรณีที่จะนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา 180, 187 มาใชบังคับ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 882/2534
จําเลยที่ 1 ซึ่งเปนนายจาง กับจําเลยที่ 2 ซึ่งเปนสหภาพแรงงานใน
สถานประกอบการของนายจาง ทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเปลี่ยนแปลง
คําพิพากษาศาลฎีกา ป พ.ศ. 2534
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ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเดิมเรื่องเงินเดือน คาลวงเวลา คาทํางานใน
วันหยุด เงินโบนัส และสวัสดิการของโจทกและลูกจางอื่นที่เปนสมาชิกของ
จําเลยที่ 2 การทําขอตกลงดังกลาวของจําเลยที่ 2 จึงเปนการดําเนินกิจการอัน
อาจกระทบกระเทือนถึงสวนไดเสียของสมาชิกเปนสวนรวม จะกระทําไดก็แต
โดยมติของที่ประชุมใหญของสมาชิกสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 103 (2) จําเลยที่ 1 แจงขอเรียกรองตอ
จําเลยที่ 2 วันรุงขึ้นจําเลยที่ 2 ไดแจงขอเรียกรองสวนทางตอจําเลยที่ 1 จําเลย
ที่ 2 ไดตั้งผูแทนลูกจางรวม 7 คน ในการเจรจาตามขอเรียกรองของจําเลยที่ 1
และเมื่อจําเลยที่ 2 แจงขอเรียกรองสวนทาง จําเลยที่ 2 ก็ไดแตงตั้งผูแทนลูกจาง
ชุดเดิมเปนผูแทนในการเจรจาเชนเดียวกัน
โดยไดรับอนุมัติจากมติของที่
ประชุมใหญสามัญประจําป ผูแทนลูกจางในการเจรจาของจําเลยที่ 2 จึงมี
อํานาจบริบูรณในการเจรจาและทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกับจําเลยที่ 1
โดยไมตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมใหญอีก และมติที่ประชุมใหญของจําเลย
ที่ 2 ที่อนุมัติใหจําเลยที่ 2 แจงขอเรียกรองยอมมีผลเปนการอนุมัติใหจําเลยที่ 2
รับขอเรียกรองและทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอ
เรียกรองนั้นดวย และพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดนําขอเรียกรอง
ของทั้งสองฝายมารวมเจรจาเขาดวยกัน แลวเจรจาตกลงโดยทําเปนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง ขอตกลงดังกลาวจึงไดกระทําขึ้นตามขอเรียกรองของ
จําเลยที่ 2 ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญดวย ถือวาผูแทนของจําเลยที่ 2
กระทําภายในขอบอํานาจที่ไดรับอนุมัติจากมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป
แลว ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางจึงมีผลใชบังคับได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1135/2534
ขอบังคับองคการเหมืองแรในทะเลจําเลย วาดวย เงินชวยเหลือในการ
รักษาพยาบาล และเงินชวยเหลือในการคลอดบุตร ระบุวา ในกรณีฉุกเฉินที่
คําพิพากษาศาลฎีกา ป พ.ศ. 2534
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ผูปวยไมสามารถไปสถานพยาบาลขององคการเหมืองแรในทะเล
หรือ
สถานพยาบาลของสวนราชการไดทันที
ผูปวยจะเขารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของเอกชนก็ได
แตเมื่อผูปวยเขารับการรักษาตัวใน
สถานพยาบาลของเอกชนแลวจะตองรีบรายงานตอผูอํานวยการหรือผูดํารง
ตําแหนงชั้นผูอํานวยฝายหรือเทียบเทาขึ้นไปซึ่งผูอํานวยการมอบหมาย
เพื่อใหความเห็นชอบโดยเร็ว ไดความวา บ. มารดาโจทกมีอายุ 83 ป มีโรค
ประจําตัวคือเบาหวานและความดันโลหิตสูง เกิดมีอาการไขไมคอยจะรูสึกตัว
และอาเจียนติดตอกัน 4 ครั้ง โดยเฉียบพลันในเวลาดึก ถาปลอยใหมีอาการไข
สูงและอาเจียนมากกวานี้โดยไมไดรับการรักษาโดยทันที อาจเกิดอันตรายถึง
ชีวิต เชนนี้ อาการเจ็บปวยของ บ. เปนกรณีฉุกเฉินที่ผูปวยไมสามารถไป
สถานพยาบาลขององคการเหมืองแรในทะเล หรือสถานพยาบาลสวนราชการ
ไดทันทวงที จึงเขารับการรักษาใน
สถานพยาบาลเอกชนตามขอบังคับดังกลาวได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1197/2534
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางโจทกกับสหภาพแรงงานในขอ
สุดทายระบุไววา สภาพการจางอื่นที่มิไดมีการเปลี่ยนแปลงใหคงไวตามเดิม
ซึ่งตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ตกลงกันไมไดระบุถึงการเลิกจางไว
ดวย การเลิกจางจึงตองบังคับตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของ
โจทกอันถือวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่มิไดเกิดจากการแจงขอ
เรียกรอง ไมตองอยูในความหมายของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 มาตรา 123
เมื่อมีการยื่นขอเรียกรองและมีการเจรจาตกลงกันแลวไมวาผลการ
เจรจาจะตกลงกันเปนประการใด ทั้งสองฝายก็ยอมตองถือปฏิบัติไปตามที่ได
ตกลงกัน อันเปนผลจากการเจรจาตามขอเรียกรอง เมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
คําพิพากษาศาลฎีกา ป พ.ศ. 2534

5

สํานักแรงงานสัมพันธ

รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ทศวรรษที่ 2 (ป พ.ศ. 2532 - 2541)

การจางยังมีผลใชบังคับ การที่โจทกเลิกจางนางสาว อ. กับพวก จึงเปนการ
เลิกจางในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับเปนการ
กระทําอันไมธรรม ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1634/2534
ตามขอบังคับของโจทก หมวด 3 วัตถุที่ประสงคขอ 5 สหภาพแรงงาน
มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ (1) แสวงหาและคุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับ
สภาพการจาง ฯลฯและพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 98
บัญญัติวา “เพื่อประโยชนของสมาชิกของสหภาพแรงงาน ใหสหภาพแรงงาน
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้..........(2) จัดการและดําเนินการเพื่อใหสมาชิกไดรับ
ประโยชน ทั้งนี้ภายใตบังคับของวัตถุที่ประสงคของสหภาพแรงงาน........”
การที่จําเลยออกประกาศฉบับที่ 10/2533 ยกเลิกคําสั่งที่ 434/2513 และคําสั่งที่
1/2525 ซึ่งเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเดิม กําหนดขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางขึ้นใหมตามประกาศดังกลาว เมื่อโจทกเห็นวาประกาศของจําเลย
ที่กําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหมนั้นทําใหสมาชิกของโจทกเสีย
ประโยชน โจทกก็มีอาํ นาจที่จะฟองเพื่อมิใหจําเลยใชประกาศดังกลาวบังคับ
กับสมาชิกของโจทกได เพราะการฟองคดีเพื่อใหมีผลดังกลาวนั้นถือเปนการ
จัดการหรือดําเนินการเพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชนตามบทกฎหมายที่กลาว
ไวขางตน ทั้งเปนการแสวงหาและคุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจาง
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของโจทก โจทกจึงมีอํานาจฟองคดีไดโดยไมตอง
ไดรับมอบอํานาจจากสมาชิกอีก
โจทกมีอํานาจกระทําเพื่อประโยชนของ
สมาชิกสหภาพแรงงานของโจทกเทานั้น ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 98 ไมมีอํานาจที่จะจัดการหรือดําเนินการ
เพื่อประโยชนของลูกจางอื่นที่มิไดเปนสมาชิกสหภาพแรงงานของโจทก
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โจทกจึงไมมีอํานาจฟองขอใหเพิกถอนประกาศฉบับที่ 10/2533 ในสวนที่มี
ผลเกี่ยวของกับพนักงานหรือลูกจางของจําเลยที่มิไดเปนสมาชิกของโจทกได
ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยถึงผลของประกาศฉบับที่ 10/2533 แยกเปน
สองกรณี คือ ในกรณีที่เกีย่ วกับลูกจางของจําเลยที่เขามาหลังจากมีการประกาศ
ประกาศดังกลาวมีผลบังคับได สวนลูกจางของจําเลยที่มีอยูกอนประกาศนั้น
เปนการแยก
ประกาศดังกลาวไมเปนคุณกับลูกจางยิ่งกวาจึงไมมีผลบังคับ
วินิจฉัยถึงผลของประกาศที่เกี่ยวกับลูกจางตางกลุมกัน จึงไมเปนการวินิจฉัยที่
ขัดแยงกัน
เมื่อขอเท็จจริงยุติตามที่ศาลแรงงานกลางฟงมาวา เดิมจําเลยมี
คําสั่งที่ 434/2513 และคําสั่งที่ 1/2525 อันถือวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางระหวางกันอยู แมจะมิใชขอตกลงที่เกิดจากการยื่นขอเรียกรองก็ตองถือวา
ขอตกลงนั้นเปนสัญญาจางระหวางกันในอันที่จะตองปฏิบัติตอกันตามที่
กําหนดไว การที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในสัญญาที่มีตอกันมาแต
เดิมที่จะทําใหฝายใดตองเสียประโยชนไปนั้นจะตองไดรับความยินยอมจาก
ฝายที่ตองเสียประโยชนตามหลักในเรื่องนิติกรรมและสัญญา จะยกเลิกเพิกถอน
ตามอําเภอใจของฝายใดฝายหนึ่งมิได เวนไวแตจะมีบทกฎหมายใหทําได ใน
กรณีนี้ขอสัญญาระหวางจําเลยและลูกจางที่เปนสมาชิกของโจทกเปนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง
การที่จะแกไขไดตองมีการยื่นขอเรียกรองตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เมื่อจําเลยออกประ
กาศ ฉบับที่ 10/2533 ซึ่งศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวาไมเปนคุณแกลูกจาง
ยิ่งกวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเดิมตามคําสั่งที่ 434/2513 และคําสั่งที่
1/2525 ที่จําเลยประกาศใชโดยไมไดยื่นขอเรียกรองตามที่กฎหมายในเรื่องนี้
กําหนดและไมไดรับความยินยอมจากคูสัญญาคือพนักงานและลูกจางของ
จําเลยที่เปนสมาชิกของโจทก จําเลยจึงนําเอาคําสั่งดังกลาวมาบังคับกับสมาชิก
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ของโจทกที่เปนพนักงานและลูกจางของจําเลยกอนวันประกาศดังกลาวโดยที่
ไดมีสัญญาที่ถือวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกันไวกอนแลวไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1731/2534
ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 หามมิใหนายจาง
เลิกจางในขณะที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับ เวนแตลกู จาง
กระทําความผิดอยางใดอยางหนึ่งตามที่บัญญัติไวในมาตรา 123 (1) ถึง (5)
โจทกเลิกจางจําเลยเพราะหยอนสมรรถภาพในการทํางานโดยนําเอาสาเหตุการ
ลาปวย ลากิจ และการมาทํางานสายของจําเลยมาเปนเกณฑในการประเมิน
ซึ่งไมเกี่ยวกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามพระราชบัญญัตแิ รงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 (1) ถึง (5) แมตามขอบังคับของโจทก
กําหนดใหโจทกมีอํานาจนําเอาผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเลื่อน
ตําแหนง โยกยาย เลิกจาง และการพิจารณาปรับปรุงคาจางหรือเงินเดือนดวย
โจทกอาจจะโยกยายหรือไมปรับปรุงคาจางหรือเงินเดือนใหจําเลยได แตโจทก
ไมอาจเลิกจางจําเลยเพราะจําเลยเปนลูกจางที่ไดรับความคุมครองตามพ.ร.บ.
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123
การเลิกจางของโจทกเปนการ
กระทําอันไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1733 – 1747/2534
ตามระเบียบขอบังคับของจําเลยหมวด 8 สวัสดิการ ขอ 21 กําหนดวา
“บริษัทจะจายเงินเบี้ยขยันใหแกพนักงานในอัตราเทากับคาจางพื้นฐาน 4 วัน
โดยมีเงื่อนไข ดังตอไปนี้ ……… 3) พนักงานตองมาปฏิบัติงานเต็มเวลาของ
ระยะเวลา 1 เดือนที่บริษัทกําหนด……” และขอเท็จจริงไดความวา ระยะเวลา
ที่ใชในการพิจารณาจายเบี้ยขยันคือ ตั้งแตวันที่ 16 ของเดือน ถึงวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป โจทกทั้งสิบหาฟองเรียกเบี้ยขยันระหวางวันที่ 12 กุมภาพันธ
2529 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2529 แตระหวางวันที่ 12 – 26 กุมภาพันธ 2529 นั้น
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โจทกทั้งสิบหายังมิไดมาปฏิบัติงาน
ดังนั้น โจทกทงั้ สิบหาจึงไมไดมา
ปฏิบัติงานเต็ม 1 เดือนในชวงเวลาที่ใชในการพิจารณาจายเบี้ยขยันตาม
หลักเกณฑที่ไดกําหนดไว โจทกทั้งสิบหาไมมีสิทธิไดรับเบี้ยขยัน
ตามระเบียบขอบังคับของจําเลย หมวดที่ 8 สวัสดิการ ขอ 16 เงิน
ชวยเหลือเพื่อการพบปะสังสรรคนั้นไดกําหนดหลักเกณฑในการจายไวหลาย
ขอ พอสรุปไดในขอสําคัญวาจะตองมีการขออนุญาตตามแบบฟอรมและเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นอันเปนการแสดงใหเห็นวาพนักงานจะไดรับเงิน
ชวยเหลือเพื่อการพบปะสังสรรคก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา และ
หามมิใหจายเปนเงินสดเปนรายบุคคล
แสดงวาพนักงานจะมีสิทธิไดรับก็
ตอเมื่อไดมีการชุมนุมพบปะสังสรรคกันจริงๆ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ไมปรากฏวาโจทกทั้งสิบหาไดมีการพบปะสังสรรคกันตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวแลว โจทกทั้งสิบหาจึงยังไมมีสิทธิที่จะเรียกรองเงินชวยเหลือเพื่อ
การพบปะสังสรรคจากจําเลย
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง กําหนดเงื่อนไขในการจายเงินบําเหน็จ
ไววา “5.5 เงินบําเหน็จ 5.5.1 พนักงาน มีสิทธิรับเงินบําเหน็จจากบริษัท เมื่อ
ลาออก หรือครบเกษียณ ตามหลักเกณฑวาดวยเกษียณอายุพนักงาน………..
5.5.3 พนักงานมีสิทธิขอรับเงินบําเหน็จกอนลาออก และกอนเกษียณอายุได
ตามหลักเกณฑ ดังนี้……….” เมื่อโจทกทั้งสิบหาถูกเลิกจางมิไดลาออกหรือ
เกษียณอายุตามหลักเกณฑวาดวยเกษียณอายุพนักงาน จึงไมอยูในเงื่อนไขที่จะ
ไดรับเงินบําเหน็จตามที่กําหนดไวในขอ 5.5.1 ของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จาง และแมวาการที่จําเลยเลิกจางโจทกทั้งสิบหาจะเปนการกระทําอันไมเปน
ธรรมก็ไมอาจจะถือไดวาเปนกรณีเดียวกันกับลาออกหรือเกษียณอายุตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว
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โจทกทั้งสิบหาอางวา จําเลยเคยจายเงินบําเหน็จใหพนักงานของจําเลย
คนอื่นในกรณีเลิกจางโดยจายคาชดเชยนั้น เห็นวา เงินบําเหน็จนั้นมิใชเงินที่
กําหนดใหนายจางตองจายใหแกลูกจาง การที่นายจางจะจายบําเหน็จใหลูกจาง
คนใดโดยที่ไมอยูในเงื่อนไขแหงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้น นับเปน
ความสมัครใจของนายจางตามที่เห็นสมควรที่จะจายใหเปนรายๆ ไป ไมได
กอใหเกิดเปนเงื่อนไขในทางบังคับที่จะตองจายใหลูกจางคนอื่นๆ
ดวย
เงื่อนไขในการบังคับที่จําเลยจะตองจายนั้นคงมีแตที่กําหนดไวในขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางเทานั้น
โจทกทั้งสิบหาจะเรียกรองเอาสิทธิสวนนี้
นอกเหนือจากที่กําหนดไวไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1792/2534
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลย หมวด 4 เงินโบนัส
ขอ 4.1 ระบุวา ใหจายเงินโบนัสใหแกพนักงานตามงวดปดบัญชี 6 เดือนของ
ธนาคาร แตละงวดๆ ละเทากับเงินเดือน 2 เดือน รวมปละ 2 งวด เทากับ 4
เดือน ใหตั้งจายเปนคาใชจายกอนวันปดงวดบัญชีของแตละงวดโดยใหถือ
หลักเกณฑการจาย ดังนี้ ขอ 4.1.1 พนักงานที่ปฏิบัติงานไมเต็มงวดการปด
บัญชีของธนาคารที่มีการจายเงินโบนัสใหรับเงินโบนัสตามสวนแหงระยะเวลา
ที่ไดปฏิบัติ นอกจากพนักงานที่เขาขายในขอ 4.1.2 ขอ 4.1.2 พนักงานที่ออก
จากธนาคารไปกอนวันจายเงินโบนัสเนื่องจากธนาคารใหออกฐานมีความผิด
ไมวากรณีใดๆ หรือพนักงานที่ถูกสั่งพักงานเพราะมีความผิด หรือพนักงานที่
มีความผิดบกพรองตอหนาที่ประพฤติผิดวินัย ซึ่งมีคําสั่งใหระงับการจายเงิน
โบนัส ไมมีสิทธิไดรับเงินโบนัส ดังนี้ ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ของจําเลยในขอดังกลาวใชบังคับแกพนักงานทุกคนโดยมิไดมีขอยกเวน
สําหรับพนักงานที่เปนสมาชิก หรือกรรมการสหภาพแรงงาน โจทกทงั้ สอง
เปนพนักงานของจําเลย แมโจทกทั้งสองจะเปนสมาชิกและกรรมการสหภาพ
คําพิพากษาศาลฎีกา ป พ.ศ. 2534
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แรงงาน และจําเลยจะไดอนุมัติใหโจทกทั้งสองลาไปประชุมสัมมนาฝกอบรม
ณ ตางประเทศโดยไมถือเปนวันลา
แตการที่โจทกทั้งสองไปรวม
ประชุมสัมมนาและฝกอบรมนั้นไมเกี่ยวกับกิจการของจําเลย
และตลอด
ระยะเวลาที่โจทกทั้งสองไปรวมประชุมสัมมนาและฝกอบรม โจทกทั้งสองก็
หาไดอยูปฏิบัติงานจริงๆ ไม โจทกทั้งสองจึงเปนพนักงานที่ปฏิบัติงานไมเต็ม
งวดการปดบัญชีของธนาคารที่มีการจายเงินโบนัส
โจทกทั้งสองชอบที่จะ
ไดรับเงินโบนัสตามสวนแหงระยะเวลาที่ไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของจําเลย ขอ 4.1.1 ซึ่งจําเลยมีสิทธิหักเงินโบนัสของ
โจทกทั้งสองไดตามฟอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1796 – 1800/2534
โจทกทั้งหาเปนลูกจางของจําเลยอยูแลวในขณะที่จําเลยนําระเบียบการ
จายบําเหน็จพนักงานของบริษัท ไทยโทรทัศน จํากัด พ.ศ.2507 มาใชบังคับ
แกพนักงานของจําเลย ตอมาเมื่อป พ.ศ.2525 จําเลยออกขอบังคับ อ.ส.ม.ท.
ฉบับที่ 32 วาดวยกองทุนบําเหน็จ เพื่อใชบังคับแกพนักงานของจําเลย ดังนี้
ระเบียบการจายบําเหน็จพนักงานของบริษัท โทรทัศน จํากัด พ.ศ. 2507 ที่
จําเลยนํามาใชบังคับแกพนักงานและลูกจางของจําเลยนั้น
ถือไดวาเปน
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งมีผลใชบังคับแลว
ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา20 จําเลยยอมไมอาจเปลี่ยนแปลงหรือแกไข
ระเบียบการจายบําเหน็จดังกลาว เวนแตการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขนั้นจะเปน
คุณแกลูกจางยิ่งกวา เมื่อจําเลยออกขอบังคับ ฉบับที่ 32 วาดวยกองทุน
บําเหน็จมาใชบังคับแตกตางออกไป
ยอมเปนการเปลี่ยนแปลงขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางทําใหสิทธิของโจทกทั้งหาที่จะไดรับเงินบําเหน็จตาม
ระเบียบการจายบําเหน็จพนักงานของบริษัท ไทยโทรทัศน จํากัด พ.ศ. 2507 ที่
มีอยูเดิมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมเปนคุณแกโจทกทั้งหา เพราะตามระเบียบ
คําพิพากษาศาลฎีกา ป พ.ศ. 2534
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เดิมกรณีของโจทกทั้งหาที่ออกจากงานเพราะเหตุเกษียณอายุ โจทกทั้งหายอม
มีสิทธิไดรับทั้งเงินบําเหน็จและคาชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 แตตามขอบังคับของ
จําเลย ฉบับที่ 32 โจทกทั้งหากลับมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จเพียงเฉพาะสวนที่
เกินกวาจํานวนคาชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครอง
แรงงาน ดังกลาวเทานั้น
จึงนํามาใชบังคับในกรณีของโจทกทั้งหาไมได
เพราะตองหามตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
แมจําเลยจะไดจายเงินบําเหน็จใหแกโจทกทั้งหารับไปตามขอบังคับของจําเลย
ฉบับที่ 32 แลว ก็ไมตัดสิทธิโจทกทั้งหาที่จะฟองเรียกคาชดเชยจากจําเลยอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1907/2534
ขอเท็จจริงรับฟงไดยุติตามคําวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางวา ผูรองได
สั่งพักงานผูคัดคานโดยจายคาจาง การที่ผูรองไดสั่งพักงานผูคัดคานในกรณี
เชนนี้นาจะเปนการสั่งใหผูคัดคานหยุดทํางานชั่วคราวเพื่อดําเนินการยื่นคํารอง
ขออนุญาตลงโทษผูคัดคานตอศาลแรงงานกลางเสียกอน
เมื่อผูรองไดจาย
คาจางใหแกผูคัดคานในระหวางไมไดทํางาน จึงไมถือวาเปนการลงโทษคํา
วินิจฉัยของศาลแรงงานกลางชอบแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1972 – 2102/2534
เดิมโรงงานของจําเลยตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตําบลทายบาน
จังหวัดสมุทรปราการ โดยจําเลยเชาจากบริษัท โตโยอุตสาหกรรม จํากัด
โจทกทุกคนสมัครเขาทํางานเปนลูกจางของจําเลยที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา 2 ปแลว บริษัท โตโยอุตสาหกรรม จํากัด
ไมยอมใหจําเลยเชาตอไป จําเลยจึงตองยายโรงงานไปอยูที่เขตอุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี โดยไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแลว
โรงงานแหงใหมของจําเลยอยูหางจากโรงงานเดิมประมาณ 75 กิโลเมตร
คําพิพากษาศาลฎีกา ป พ.ศ. 2534
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จําเลยยินดีอํานวยความสะดวกใหโจทกทุกคน
และลูกจางอื่นไปทํางานที่
โรงงานใหม โดยจายคาจางเทาเดิม และนับอายุการทํางานตอเนื่องกัน แต
โจทกทุกคนไมยอมยายตามไป
จําเลยไมเคยมีคําสั่งเลิกจางโจทกทุกคน
หรือไมยอมใหโจทกทุกคนเขาทํางาน ดังนี้ จําเลยตองยายสถานประกอบ
กิจการไปอยูที่จังหวัดปทุมธานีดวยความจําเปนและยังคงจางโจทกทุก
คนทํางานเปนลูกจางตอไปในบริษัทเดิมของจําเลยนั่นเอง ไมถือวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง อีกทั้งจําเลยไมไดกระทําโดยมี
เจตนาที่จะไมจางโจทกทุกคนทํางานตอไป
หรือกลั่นแกลงโจทกดังกลาว
เมื่อโจทกทุกคนไมยอมไปทํางานเอง จึงถือไมไดวา จําเลยไดเลิกจางโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2286/2534
สัญญาวาจาง ขอ 6 มีขอความวา “โบนัสประจําป เมื่อทานทํางานครบ
1 ป จะไดรับโบนัสเทากับเงินเดือน 1 เดือน สําหรับลูกจางประจําทํางานไม
ครบป
เมื่อสิ้นปจะไดรับเงินโบนัสตามอัตราสวนตามระยะเวลาที่ได
ปฏิบัติงาน (บริษัทจะคิดทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกสิ้นป) โบนัสสวนเพิ่ม
ขึ้นอยูกับดุลพินิจ การจัดการและการดําเนินการของบริษัท” ดังนี้ หมายความ
วาการจายโบนัสในกรณีดังกลาว นายจางจะจายในวันสิ้นเดือนธันวาคมของ
ทุกป ซึ่งแสดงวา ลูกจางผูมีสิทธิไดรับเงินโบนัสนั้นตองมีตัวทํางานอยูใน
วันที่จายโบนัสดวย
เมื่อโจทกไดพนสภาพการเปนลูกจางตั้งแตวันที่ 31
ตุลาคม 2533 ซึ่งเปนเวลากอนที่จะถึงกําหนดจายโบนัส โจทกจึงไมมีสิทธิ
ไดรับเงินโบนัสดังกลาว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2352/2534
ขอบังคับในการทํางานฉบับเดิมของจําเลยกําหนดเวลาทํางานปกติ
ตั้งแตเวลา 08.00 ถึงเวลา 17.00 น. ระเบียบขอบังคับในการทํางานของจําเลย
ฉบับใหม ซึ่งแกไขระเบียบขอบังคับในการทํางานฉบับเดิมของจําเลย ให
คําพิพากษาศาลฎีกา ป พ.ศ. 2534
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จําเลยมีอํานาจสั่งใหพนักงานทํางานเปนกะไดตามความเหมาะสมเปนสวน
หนึ่งของสัญญาจางแรงงาน และเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งมิได
เกิดขึ้นจากการยื่นขอเรียกรอง
เพราะขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางอาจ
เกิดขึ้นไดโดยการตกลงระหวางคูสัญญาคือนายจางและลูกจาง
และการ
กอใหเกิดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้น หาไดจํากัดเฉพาะการตกลงโดย
ชัดแจงไม แตอาจมีการตกลงกันโดยปริยายก็ได แมระเบียบขอบังคับการ
ทํางานฉบับเดิมของจําเลยจะไมไดระบุโดยชัดแจงใหจําเลยมีอํานาจแกไข
เปลี่ยนแปลงเวลาทํางานโดยใหพนักงานทํางานเปนกะได แตตอมาเมื่อจําเลย
ไดมีระเบียบขอบังคับในการทํางานฉบับใหมของจําเลยแกไขระเบียบขอบังคับ
การทํางานฉบับเดิมของจําเลย ใหจําเลยมีอํานาจสั่งใหพนักงานทํางานเปนกะ
ไดตามความเหมาะสม และลูกจางจําเลยรวมทั้งโจทกก็ไดยอมรับปฏิบัติตาม
ยอมถือไดวายินยอมตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้นโดยปริยายแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2572/2534
โจทกเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ และในระหวางการพิจารณาของศาล
ฎีกา พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และ พ.ร.บ.
พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 มีผลบังคับใช ซึง่ พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 มาตรา 3 ไดบัญญัติใหยกเลิกความในมาตรา 4 เดิม และ
ใหใชความใหมแทน ซึ่งในมาตรา 4 ที่แกไขใหมบัญญัติวา “พระราชบัญญัตินี้
มิใหใชบังคับแก(4)กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ” และมีบทบัญญัติในมาตรา 95 วรรคสองที่แกไขเพิ่มเติมใหมวา
“หามมิใหพนักงานและฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน........”และตามพระราชบัญญัติ
พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 มาตรา 55 วรรคแรกบัญญัติวา
คําพิพากษาศาลฎีกา ป พ.ศ. 2534
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“บรรดาสหภาพแรงงานของรัฐวิสาหกิจซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยแรงงาน
สัมพันธใหเปนอันสิ้นสุดลง เวนแตการดําเนินการเพื่อการชําระบัญชี” การ
ทาเรือแหงประเทศไทยเปนองคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
องคการของรัฐบาล หรือกิจการของรัฐบาลตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการขึ้น จึง
เปนรัฐวิสาหกิจตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตพิ นักงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ พ.ศ. 2534 มาตรา 4 การทาเรือแหงประเทศไทยจึงไมอยูภายใตบังคับ
ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ และสหภาพแรงงานรวมพนักงานการ
ทาเรือแหงประเทศไทย ซึ่งเปนสหภาพแรงงานของรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธตองเปนอันสิ้นสุดลง ตามบทกฎหมายที่กลาว
ขางตน กรณีตามคําฟองของโจทกเมื่อกฎหมายที่ไดกลาวขางตนใชบังคับแลว
โจทกไมอาจที่จะเปนสมาชิกสหภาพแรงงานได
คดีของโจทกจึงไมมี
ประโยชนทจี่ ะพิจารณาตอไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4090/2534
เงินโบนัสเปนเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเพื่อเปนบําเหน็จหรือ
รางวัลความดีความชอบในการที่ลูกจางไดทํางานใหแกนายจาง โดยมิไดมีวัน
ลา ขาดงาน มาทํางานสาย หรือกลับกอนเวลาบอยครั้ง ทําใหบังเกิดผลดีแก
นายจาง ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเกี่ยวกับการจายเงินโบนัสดังกลาวจึงมี
เงื่อนไขในการตัดเงินโบนัส ในกรณีที่ลูกจางมีวันลา ขาดงาน มาทํางานสาย
หรือกลับกอนเวลาบอยครั้ง แมตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ขอ 7.1 ได
ระบุเงื่อนไขในการตัดเงินโบนัสที่นายจางจายใหแกลูกจางเทากับคาจาง17 แรง
ในกรณีที่ลูกจางลากิจ ขาดงาน มาทํางานสาย หรือออกกอนเวลา และตาม
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ขอ 7.2ไดระบุเงื่อนไขการตัดเงินโบนัสสวนที่
เพิ่มซึ่งลูกจางที่มีอายุการทํางานครบ 2 ปขึ้นไปไดรับในกรณีที่ลูกจางลาปวย
แตขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ขอ 7.2 ก็ไดระบุไวชัดแจงวา โบนัสสวนที่
คําพิพากษาศาลฎีกา ป พ.ศ. 2534
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เพิ่มขึ้นนี้มีเงื่อนไขการตัดเงินโบนัสเพิ่มเติมจากขอ 7.1 ซึ่งเห็นไดวาการตัด
เงินโบนัสสวนที่เพิ่มขึ้นนี้ นอกจากจะมีเงื่อนไขการตัดเงินโบนัสในกรณีที่
ลูกจางลาปวยแลว ยังมีเงื่อนไขใหตัดเงินโบนัสในกรณีที่ลูกจางลากิจ ขาดงาน
มาทํางานสาย หรือออกกอนเวลาตามขอ 7.1 ดวย การที่จําเลยนําเงื่อนไขใน
การตัดเงินโบนัสในกรณีที่โจทกลากิจตามขอ 7.1 มาเปนเงื่อนไขในการตัดเงิน
โบนัสสวนทีเ่ พิ่มขึ้นตามขอ 7.2 เปนการชอบดวยขอตกลงเกีย่ วกับสภาพการจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5576 - 5581/2534
ลูกจางไดฟองเรียกเอาคาจางจากนายจางในระหวางที่นายจางไดปด
งาน และลูกจางไมไดทํางานตามปกติ ดังนี้ คาจางที่ลูกจางฟองเรียกนี้จึงไมใช
เงินเดือนคางจายที่มีกําหนดจายเปนระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 166 แตเปนเงินสินจางคนงานตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 165 (9) มีอายุความ 2 ป สวนการจายเงินเพิ่มรอยละสิบหา
ทุกเจ็ดวันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานฯ ขอ 31
วรรคสอง นั้น ไดถือเอาเงินคาจางที่คางชําระเปนเกณฑในการกําหนดเงินเพิ่ม
ลูกจางที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มจึงตองมีสิทธิไดรับคาจางที่คางชําระดวย
ถา
ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาจางก็จะไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม
หมายเหตุ
เนื่องจากคดีตามคําพิพากษาฎีกาที่ 5576-5581/2534 นี้ มีประเด็นเรื่อง
เบี้ยขยันในระหวางการปดงานวาจะตองจายหรือไม แตเนื่องจากขอเท็จจริง
ไมปรากฏในชั้นศาลฎีกา ดังนั้น ผูรวบรวมจึงไดนํารายละเอียดในคําพิพากษา
ศาลแรงงานกลางที่ไดวินิจฉัยไว ดังนี้
คดีระหวางนายจรัล กลิ่นประยงค, นายสมเดช บอขุนทด, นายไพบูลย จันทร
แกว, นายแสวง กลั่นสวน, นายสัมฤทธิ์ ดวงศาลเจา, นายพยุง เสนาใหญ โจทก กับ
บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด จําเลย
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โจทกฟองวา โจทกทั้งหกเขาทํางานกับจําเลยตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน2521, 2
เมษายน 2523, 20 สิงหาคม 2522, 26 กรกฎาคม 2519, 5 มกราคม 2512 และ 19
พฤศจิกายน 2522 ตามลําดับ และไดรับคาจางอัตราสุดทาย 194 บาทตอวัน, 163 บาท
ตอวัน, 168.50 บาทตอวัน, 5,685 บาทตอเดือน, 7,265 บาทตอเดือน และ 5,450 บาทตอ
เดือน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2529 จําเลยเลิกจางโจทกทั้งหก เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2528
ตอมาเมื่อวันที่ 12
จําเลยปดงานเนื่องจากมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได
กุมภาพันธ 2529 ขอพิพาทแรงงานยุติลง ไดมีการทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง แต
จําเลยไมรับโจทกเขาทํางานตามปกติทันที
โดยรับโจทกเขาทํางานเมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ 2529 โจทกที่ 1 ถึงที่ 5 มีสิทธิไดรับคาจางระหวางวันที่ 12 – 26 กุมภาพันธ
2529 เปนเงิน 2,522 บาท, 2,119 บาท, 2,190.50 บาท, 3,045,.50 บาท และ 3,891.95
บาท ตามลําดับ และจําเลยจายคาจางชวงวันที่ 19 มีนาคม 2529 ถึงวันที่ 5 เมษายน
2529 ใหแกโจทกที่ 1 และโจทกที่ 5 ไมครบอีก 436.50 บาท กับ 463 บาท โดยที่
จําเลยเจตนาไมชําระคาจางใหโจทกทั้งหกโดยไมมีเหตุอนั สมควร
จําเลยตองรับผิด
จายเงินเพิ่มอัตรารอยละ 15 ทุกระยะ 7 วัน พรอมดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป จําเลยตอง
ชําระคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปที่โจทกทั้งหกยังไมไดหยุดอีกเปนเงิน 2,910
บาท, 2,445 บาท, 2,359 บาท, 3,032 บาท, 3,874 บาท และ 2,724 บาท พรอมดอกเบี้ย
รอยละ 15 ตอป ตามลําดับ และตองจายเบี้ยขยันตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
หรือขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน นับแตวนั ที่ 12 กุมภาพันธ 2529 ถึงวันที่ 5 เมษายน
2529 ใหโจทกทั้งหก คนละ 1,242 บาท ตามลําดับ พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละเจ็ดครึ่ง
ตอป จายเงินเพิ่มนับแตวนั ที่ 16 มีนาคม 2529 สําหรับคาจางชวงวันที่ 12 – 26
กุมภาพันธ, จายเงินเพิ่มที่จําเลยจายคาจางไมครบนับแตวันที่ 16 เมษายน 2529 สวน
ดอกเบี้ยในเงินแตละประเภทนั้นคิดตั้งแตวันที่ 6 เมษายน 2529 ทั้งนี้จนกวาจําเลยจะ
ชําระเสร็จแกโจทก จําเลยผิดนัดไมชําระเงินจํานวนดังกลาว จึงขอใหศาลบังคับจําเลย
จายเงินจํานวนตามคําขอทายฟองโจทกทั้งหก แตละสํานวน
จําเลยทั้งหกสํานวนใหการวา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2528 จําเลยปดงานและไม
จายคาจาง และผลประโยชนใหโจทก ตอมาจําเลยไดทําขอตกลงเกีย่ วกับสภาพการจาง
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2529 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2529 จําเลยจึงรับโจทกกลับเขา
ทํางานเนื่องจากตองสงจดหมายตามตัวโจทก และไมมกี ฎหมายบังคับใหจําเลยตองเปด
คําพิพากษาศาลฎีกา ป พ.ศ. 2534
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งานทันที ดังนั้น ในชวงทีย่ งั ไมไดรับโจทกกลับเขาทํางาน จําเลยจึงไมตองจายคาจาง
ใหโจทก โจทกไมมีสิทธิไดรับคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป เบี้ยขยัน เงิน
เพิ่ม ดอกเบี้ยตามฟอง ทั้งฟองของโจทกขาดอายุความ เพราะฟองเกินกวา 2 ป ขอให
ยกฟอง
ศาลกําหนดประเด็นพิพาทมีวา
1. ฟองโจทกทั้งหกขาดอายุความ หรือไม
2. จําเลยตองจายคาจางคางจาย คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป เบี้ย
ขยัน เงินเพิ่ม ดอกเบี้ย จํานวนตามฟองใหโจทกทั้งหกหรือไม เพียงใด
ศาลพิเคราะหพยานโจทก พยานจําเลย และขอเท็จจริงที่โจทก จําเลย รับกันฟง
ไดวา โจทกทงั้ หกเขาทํางานกับจําเลยตามวันในฟอง โจทกทั้งหกมีตาํ แหนงและไดรบั
คาจางอัตราตามฟอง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2528 จําเลยไดปดงานไมยอมใหโจทก
ทํางานตามปกติ ไมจายคาจางและสิทธิประโยชนแกโจทกทั้งหก ตอมาเมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ 2529 จําเลยกับสหภาพแรงงานไทยบริดจสโตน ซึ่งโจทกทั้งหกเปนสมาชิก
ของสหภาพแรงงานอยู ไดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
และเมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ 2529 จําเลยรับโจทกกลับเขาทํางาน จากนัน้ ตอมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2529
จําเลยจึงเลิกจางโจทกทั้งหก โจทกทั้งหกฟองเรียกเงินตามฟองโดยใชสทิ ธิเรียกรองเกิน
กวา 2 ปแลว แตไมเกิน 5 ป จําเลยยังไมไดจายเงินตามฟอง หากคดีนี้ฟงไดวา โจทก
มีสิทธิไดรับเงินตามฟอง จํานวนเงินตามฟองเปนจํานวนที่ถูกตอง ตอไปจะไดวนิ ิจฉัย
ตามประเด็นพิพาทที่กําหนดไว
ประเด็นพิพาทขอ 1 ที่วา ฟองโจทกทั้งหกขาดอายุความหรือไม นัน้ โจทก
บรรยายฟองเรียกรองคาจางคางจาย คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป เบีย้ ขยัน
เงินเพิ่ม และดอกเบี้ยจากจําเลย เห็นควรแยกวินจิ ฉัยเปนประเภทกลาวคือ คาจางคาง
จาย คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป ประเภทหนึ่ง และเบีย้ ขยัน อีกประเภท
หนึ่ง
สําหรับสิทธิเรียกรองคาจางคางจาย คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปนนั้
เห็นวา เปนการเรียกเอาสินจาง จึงมีกําหนดอายุความ 2 ป ตามที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 165 (9) โจทก จําเลย รับขอเท็จจริงกันวา โจทกใช
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สิทธิเรียกรองคดีนี้เกินกวา 2 ปแลว ดังนั้น ฟองโจทกทั้งหกเกี่ยวกับคาจางคางจาย
คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป จึงขาดอายุความแลว
สวนสิทธิเรียกรองเกี่ยวกับเบีย้ ขยันนั้น เห็นวา เบี้ยขยันตามขอบังคับของจําเลย
นั้น ไมใชเปนคาจาง เพราะจําเลยไมไดจายใหโจทกทั้งหกเปนการตอบแทนในเวลา
ทํางานปกติ แตจายใหกรณีที่โจทกทั้งหกมาปฏิบัติงานเต็มเวลา 1 เดือนที่จําเลยกําหนด
ยกเวนการลาหยุดพักผอนประจําป วันหยุดชดเชย และวันหยุดเนื่องจากการเกิด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน จึงไมไดมีอายุความฟองเรียกรองภายใน 2 ปเชนเดียวกับ
เงินคาจาง และไมไดมกี ฎหมายกําหนดอายุความไวโดยเฉพาะเชนนี้ จึงมีอายุความ 10
ป ดังนั้น ฟองโจทกเกีย่ วกับเงินเบี้ยขยันนั้น ไมขาดอายุความ
ประเด็นพิพาท ขอ 2 ที่วา จําเลยตองจายคาจางคางจาย คาจางสําหรับวันหยุด
พักผอนประจําป เบีย้ ขยัน เงินเพิ่มและดอกเบี้ย ตามฟองหรือไม เพียงใดนั้น สําหรับ
คาจางคางจาย คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป นั้น เมื่อศาลวินิจฉัยประเด็น
พิพาทขอแรกแลววา ฟองโจทกเกีย่ วกับเงินทั้ง 2 ประเภทขาดอายุความแลว จําเลยก็ไม
ตองจายคาจางคางจาย คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป รวมทั้งเงินเพิ่มและ
ดอกเบี้ยตามฟองดวย
เงินเบี้ยขยัน นั้น โจทกไดเรียกรองเงินเบี้ยขยันจากจําเลย ชวงวันที่ 12
กุมภาพันธ 2529 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2529 เปนเงินคนละ 1,242 บาท พรอมดอกเบี้ย
รอยละเจ็ดครึ่งตอป นับแตวันที่ 6 เมษายน 2529 จนกวาจะชําระเสร็จ เห็นวา ตาม
ระเบียบขอบังคับจําเลยกําหนดวา จําเลยจะจายเงินเบี้ยขยันใหแกพนักงานโดยมีเงื่อนไข
ในขอ 3 วา พนักงานตองมาปฏิบตั ิงานเต็มเวลาของระยะเวลา 1 เดือนที่บริษัทกําหนดฯ
โจทกไมนําสืบใหไดความวา โจทกทั้งหกไดทํางานเต็มเวลาตามขอบังคับจําเลยที่จะมี
สิทธิไดรับเบี้ยขยัน แตกลับปรากฏขอเท็จจริงวา ในชวงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2529 ถึง
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2529 นั้น โจทกทั้งหกยังมิไดมาปฏิบัติงาน คดีจึงไมอาจรับฟงได
วาโจทกทั้งหกมีสิทธิไดรับเบี้ยขยันพรอมดอกเบี้ยตามฟอง
พิพากษายกฟอง
(นายวิบลู ย สุนทรวิภาต นางขนิษฐา หงสประภาส นายสมศักดิ์ ดวงรัตน)
โจทกจึงอุทธรณตอศาลฎีกา
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ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว คดีนี้ศาลแรงงาน
กลางวินิจฉัยวา เงินคาจางคางจายและเงินคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปกบั เงิน
เพิ่มและดอกเบี้ยที่โจทกเรียกรองมานั้นมีอายุความ 2 ป ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 169 (9) โจทกใชสิทธิเรียกรองคดีนี้เกินกวา 2 ปแลว คดีของโจทกทั้ง
หกจึงขาดอายุความ โจทกอุทธรณวา โจทกเปนลูกจางรายเดือน ไดรับคาจางเปน
เงินเดือนที่มกี าํ หนดระยะเวลาการจายแนนอน คาจางของโจทกจึงมีอายุความ 5 ป ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 166 จึงไมขาดอายุความ สวนเงินเพิ่มของ
โจทกเปนเงินคนละสวนกับคาจางคางจายและเปนกรณีที่กฎหมายมิไดกําหนดอายุความ
ไว จึงมีอายุความ 10 ป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 164 คดีคงมี
ประเด็นทีจ่ ะตองวินิจฉัยวา คดีเกี่ยวกับการฟองเรียกคาจางคางจายและคาจางในวันหยุด
พักผอนประจําปของโจทก และเงินเพิ่มที่เรียกรองมาตามฟองขาดอายุความหรือไม
พิเคราะหแลวเห็นวา
โจทกเปนลูกจางของจําเลยไดฟองเรียกเอาคาจางจาก
จําเลยในระหวางที่จําเลยไดปด งานและโจทกไมไดทํางานตามปกติ แตโจทกอางวามี
สิทธิไดรับเงินดังกลาว คาจางที่โจทกฟอ งเรียกนีจ้ ึงไมใชเงินเดือนคางจายที่มีกําหนด
จายเปนระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 166 แตเปนเงินสินจาง
คนงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา165(9) มีอายุความ 2 ป คําวินิจฉัย
ของศาลแรงงานกลางชอบแลว สวนเงินเพิ่มของโจทกตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ 31 วรรคสอง กําหนดใหนายจางที่จงใจผิดนัดในการจาย
คาจางโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เมื่อพนกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันถึงกําหนด
จาย นายจางจะตองจายเงินเพิ่มใหแกลกู จางรอยละ 15 ของเงินที่คางชําระทุกระยะเวลา
7 วัน ดังนั้น การจายเงินเพิม่ รอยละ 15 ทุก 7 วันนัน้ ไดถือเอาเงินคาจางที่คางชําระเปน
เกณฑในการกําหนดเงินเพิ่ม ลูกจางที่มสี ิทธิไดรับเงินเพิ่มจึงตองมีสทิ ธิไดรับคาจางที่
คางชําระดวย ถาลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาจางก็จะไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม เมื่อปรากฏ
วา คาจางที่โจทกฟองเรียกจากจําเลยขาดอายุความไปแลวจนโจทกไมมีสิทธิไดรับคาจาง
ตามที่เรียกรองแลว สิทธิในการรับเงินเพิ่มก็หมดไปดวย ศาลแรงงานกลางพิพากษายก
ฟองโจทกเกีย่ วกับเงินเพิ่มดวย ศาลฎีกาเห็นพองดวยในผลแหงคดี อุทธรณของโจทก
ฟงไมขึ้น
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5596/2534
จําเลยเปนลูกจางโจทก มีหนาที่ขับรถเครนยกของหนักตองใชความ
ระมัดระวัง เมื่อจําเลยดื่มสุราในเวลาทํางาน แมเปนการดื่มนอกที่ทํางานแตได
กลับเขาทํางานในลักษณะมึนเมาสุรา ถาจําเลยเขาปฏิบัติหนาที่ขับรถเครนก็
อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือกอใหเกิดความเสียหายแกโจทกได การกระทําของ
จําเลยจึงเปนความผิดกรณีรายแรงโดยไมจําเปนตองรอใหเกิดความเสียหายขึ้น
กอน ดังนี้ โจทกจึงมีสิทธิเลิกจางจําเลยไดตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 มาตรา 123 (3) แมโจทกไมไดลงโทษเลิกจางนาย ส. ดวย ก็เปนดุลพินิจ
ในการลงโทษของโจทกผูเปนนายจาง ซึ่งหนาที่ในความรับผิดของลูกจางแต
ละคนอาจจะไมเหมือนกัน การไมลงโทษเลิกจางนาย ส. จึงไมอาจถือเปนเหตุ
ที่จะถือวาการเลิกจางจําเลยเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 121 ตามที่จําเลยอุทธรณแตอยางใด การกระทําผิดของ
จําเลยเปนความผิดกรณีรายแรง เขาเกณฑที่โจทกจะลงโทษเลิกจางได การเลิก
จางของโจทกจึงไมใชเปนการกระทําอันไมเปนธรรมตามคําสั่งของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5892 - 5918/2534
เงินบําเหน็จมิใชเงินที่นายจางมีหนาที่จะตองจายตามกฎหมายคุมครอง
แรงงาน การจะจายเงินบําเหน็จหรือไมอยางไรเปนไปตามขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางที่จะตกลงกันไวอยางไรก็ไดเพราะกฎหมายคุมครองแรงงานไมมี
การกําหนดไวในการตกลงเรื่องเงินบําเหน็จ
ระเบียบการจายเงินบําเหน็จกําหนดวา ในกรณีที่พนักงานประจํามีสิทธิ
ไดรับทั้งเงินคาชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครอง
แรงงาน และเงินบําเหน็จ ถาเงินบําเหน็จมากกวาเงินชดเชยใหตัดเงินบําเหน็จ
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ออกเทากับเงินชดเชย ถาเงินบําเหน็จนอยกวาเงินชดเชยก็ใหไดรับเงินชดเชย
อยางเดียว ดังนี้ เปนการกําหนดเงื่อนไขในการจายเงินบําเหน็จ มิใชเปนการ
กําหนดเกี่ยวกับสิทธิที่จะไดรับเงินคาชดเชย สิทธิที่จะไดรับเงินคาชดเชยตาม
กฎหมายคุมครองแรงงานมีอยูอยางไรก็เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบดังกลาว
จึงไมเปนการขัดตอกฎหมายคุมครองแรงงาน และขอกําหนดดังวานั้นเปน
วิธีการจายเงินบําเหน็จซึ่งไมใชเงินที่จะตองจายตามกฎหมายตามที่ไดกลาว
แลว การที่จะตกลงกันอยางไรไมกระทบกระเทือนถึงคนอื่นที่มิไดเขามาตก
ลงดวย
จึงมิใชปญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5924/2534
การที่ผูคัดคานไมไดไปทํางาน คงนั่งลอมวงดู อ. และ ส. เลนหมากรุก
กันอยู จนเวลา 13 นาฬิกาเศษ น. ผูจัดการแรงงานสัมพันธของผูรองมาพบทั้ง
สามคน จึงไดแยกยายกันไปทํางาน เห็นไดวา เมื่อถึงเวลาทํางานแลว ผู
คัดคาน และ อ. กับ ส. มิไดไปทํางานตามหนาที่ การไมทํางานตามหนาที่ใน
เวลาทํางานเชนนี้ เปนการละทิ้งหนาที่การงานอยางหนึ่ง การที่ อ. และ ส. ซึ่ง
เปนผูที่จะตองสั่งใหผูคัดคานทํางานละทิ้งหนาที่ไมไปทํางานตามเวลานั้น ไม
กอใหเกิดสิทธิที่ผูคัดคานซึ่งจะตองทํางานที่จะละทิ้งหนาที่การงานไปดวยไม
ในเมื่อทั้ง 3 คนรวมกันไมปฏิบัติงานตามเวลาทํางานในหนาที่ กรณีจึงตองถือ
วาละทิ้งหนาที่การงานดวยกัน ผูรองจึงมีสิทธิที่จะลงโทษผูคัดคานไดตามที่
กําหนดไวในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ 47(3)
เมื่อผูคัดคานเปนกรรมการลูกจาง ผูรอ งมีอํานาจที่รองขอใหลงโทษได ตามที่
บัญญัติไวใน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 52
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6232/2534
การนัดหยุดงานของผูคัดคานในระหวางที่ผูรองซึ่งเปนนายจางกําลัง
ปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเดิมอยู เปนการฝาฝนพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 34 (2) จึงไมชอบดวยกฎหมาย แต
หลังจากที่ไดหยุดงานแลวสหภาพแรงงานกับผูรองตกลงกันไดและทํา
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหม โดยผูรองตกลงไมกลั่นแกลงพนักงานทุก
คนที่นัดหยุดงาน ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง และมี
ลักษณะเปนสัญญาประนีประนอมยอมความ ถือไดวาผูรองจะไมเอาเหตุที่ผู
คัดคานไดกระทําในคราวที่มีการนัดหยุดงานครั้งนั้นเปนเหตุเลิกจางผูคัดคาน
ดังนี้ ผูรอง
จึงไมมีเหตุสมควรจะเลิกจางผูคัดคานได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6443 - 6460/2534
จําเลยไดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียก
รองกับสหภาพแรงงานฯ วาดวยเรื่องการจายเงินโบนัส โดยตกลงจะจายให
ตามอายุการทํางานเปนเกณฑ หลังจากนั้นจําเลยไดออกประกาศ เรื่อง การ
จายเงินโบนัสโดยไมมีการยื่นขอเรียกรอง
และไมไดรับความยินยอมจาก
ลูกจาง และมีผลเปนการเพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับการจายโบนัส และการปรับเงิน
ขึ้นประจําป
ทําใหลูกจางเสียสิทธิตามขอตกลง
ถือเปนการขัดตอ
พระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 20 ประกาศที่ทําขึ้น
ภายหลังไมมผี ลใชบังคับ
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางขอ12 ระบุวา“บริษทั จะจัดหาชุดทํางาน
ใหปละ 2 ชุด โดยจะเริ่มแจกในเดือนมกราคม 2534” ตามขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางดังกลาวไมไดกําหนดวาลูกจางจะตองทํางานครบ 1 ป จึงจะมี
สิทธิไดรับชุดทํางาน
จําเลยตกลงวาจะแจกชุดทํางานใหลูกจางในเดือน
คําพิพากษาศาลฎีกา ป พ.ศ. 2534
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รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ทศวรรษที่ 2 (ป พ.ศ. 2532 - 2541)

มกราคม 2534 โจทกที่ 10 เขาทํางานเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2533 โจทกที่ 11
เขาทํางานเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2533 แลวทํางานติดตอตลอดมาจนถึงเดือน
มกราคม 2534 ซึ่งเปนกําหนดเวลาที่จําเลยจะตองแจกชุดทํางานใหแกลูกจาง
ตามขอตกลง โจทกที่ 10 และที่ 11 จึงมีสิทธิไดรับชุดทํางาน 2 ชุดเชนเดียว
กับลูกจางอื่นดวย
****************

คําพิพากษาศาลฎีกา ป พ.ศ. 2534
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