คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2535
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 30/2535
ลูกจางทํางานอยูแผนกพิมพและเปนกรรมการลูกจาง
นายจางมี
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานและขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกําหนดเวลา
ทํางานเปนผลัดและไมเปนผลัด ซึ่งการกําหนดเวลาทํางานเปนผลัดไดระบุให
พนักงานที่จะเขาทํางานเปนผลัด มีพนักงานยาม พนักงานเตา และพนักงาน
บางแผนกของฝายโรงงาน โดยมิไดระบุถึงงานแผนกพิมพดวยก็ตาม แต
แผนกพิมพเคยทํางานเปนผลัดมากอนโดยสับเปลี่ยนไปมา(กอนเกิดเหตุ แผนก
พิมพทํางาน 08.00 - 17.00 น. ซึ่งไมเปนผลัด) ดังนี้ การที่ลูกจางไมเขาทํางาน
ตามผลัดที่นายจางกําหนด แตกลับเขาทํางานในเวลาเดิมคือ 08.00 - 17.00 น.
โดยที่นายจางไดประกาศเตือนใหลูกจางแผนกพิมพเขาทํางานตามผลัดแลว
ลูกจางก็ไมเขาทํางานตามประกาศของนายจาง ถือวาลูกจางฝาฝนขอบังคับ
การทํางาน เปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง อนุญาตให
ลงโทษกรรมการลูกจางดวยการเลิกจาง
ขอสังเกต
กอนมีคําพิพากษาฎีกาที่ 30/2535 นี้ มีคําพิพากษาฎีกาที่ 3457/2532
วินิจฉัยไววา “ การสงน้ํามันพืชไปหองทดลอง จําเลยไดมีระเบียบปฏิบัติให
เปนหนาที่ของพนักงานคุมเครื่องเปนผูสงมากอนแลว ทีโ่ จทกอุทธรณวาการ
กระทําของจําเลยเปนการเพิ่มภาระหนาที่ใหโจทก และเปนการเปลี่ยนแปลง
สภาพการจาง จึงฟงไมขึ้น เพราะแมเดิมจําเลยจะมิไดออกขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานใหพนักงานคุมเครื่องสงน้ํามันพืชไปหองทดลอง แตพนักงานคุม
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เครื่องก็ตองปฏิบัติเชนนั้นอยูแลว การที่จําเลยผูเปนนายจางออกประกาศเปน
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานขึ้นโดยใหลูกจางในตําแหนงพนักงานคุมเครื่องสง
น้ํามันพืชไปหองทดลอง ซึ่งเปนการปฏิบัติหนาที่ไปตามเดิม จึงหาเปนการ
เพิ่มภาระและเปลี่ยนแปลงสภาพการจางไม เพียงแตออกประกาศใหชัดแจง
ขึ้นเทานั้น”
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 106/2535
ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522 กําหนดใหผูวาการเพียงผูเดียวมีอํานาจในการบริหาร
กิจการและบังคับบัญชาพนักงานลูกจางทุกตําแหนง รวมตลอดถึงมีอํานาจใน
การบรรจุแตงตั้ง ถอดถอน ลงโทษพนักงานและลูกจางทุกคน จําเลยที่ 2 ซึ่ง
เปนผูวาการจึงมีฐานะเปนนายจางของโจทก สวนจําเลยที่ 3 ถึงที่ 12 เปน
กรรมการมีอาํ นาจใหความเห็นชอบวางนโยบายการบริหารและควบคุมดูแล
โดยทั่วไป และออกขอบังคับตางๆ เทานั้น มิไดมีอํานาจตกลงรับลูกจางเขา
ทํางานโดยจายคาจางให และไมใชผซู ึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนจําเลย
ที่ 1 หรือจําเลยที่ 2 แตอยางใด จําเลยที่ 3 ถึงที่ 12 จึงมิใชนายจางของโจทก
โจทกจึงไมมีอํานาจฟองจําเลยที่ 3 กับที่ 12 ใหรวมรับผิดในขอพิพาทระหวาง
โจทกกับจําเลยที่ 1 ที่ 2
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 145 – 146/2535
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของผูรองกรณีลูกจางทะเลาะวิวาทหรือทํา
รายรางกายซึ่งกันและกันนั้นไดระบุเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษวา อาจจะเปน
การวากลาวดวยวาจา ตักเตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง ลดคาจาง ใหพักงาน
หรือใหออกจากงานตามที่เห็นสมควรแสดงวาผูรองมิไดกําหนดวา กรณีลกู จาง
ทะเลาะวิวาททํารายรางกายซึ่งกันและกันเปนกรณีรายแรงสถานเดียว จึงได
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วางบทลงโทษเปนลําดับขั้นดังกลาวตามที่เห็นสมควร เมื่อปรากฏวาผูคัดคาน
ทั้งสองทะเลาะวิวาททํารายกับเพื่อนรวมงาน โดยไมปรากฏวาไดกอใหเกิด
ความเสียหายแกผูรองแตอยางใด แมจะผิดตอขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของ
ผูรองก็มิใชกรณีรายแรงถึงขั้นที่ผูรองจะเลิกจางผูคัดคานทั้งสองได จึงยังไมมี
เหตุสมควรอนุญาตใหผูรองเลิกจางผูคัดคานทั้งสอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1137 – 1179/2535
ขอบังคับเกี่ยวกับสวัสดิการของจําเลยระบุวา “จําเลยจะจายเงินโบนัส
ประจําปใหกับพนักงานไมต่ํากวาอัตราเงินเดือน 1 เดือนของพนักงานผูนั้นที่
ไดรับอยูในปจจุบันเพื่อเปนรางวัลเฉพาะแกพนักงานที่ไดทํางานดี และปฏิบัติ
ตามระเบียบขอบังคับที่กําหนดไวติดตอกันครบ 1 ป และคงทํางานอยูกับ
จําเลยจนถึงวันที่จายเงินโบนัส โดยจําเลยจะจายเงินโบนัสในวันทําการสุดทาย
ของปปฏิทินทุกป” ดังนี้ ไมวาจะตีความตามตัวอักษร หรือตีความตามเจตนา
อันแทจริงของจําเลยยอมไดความตรงกันวา การจายเงินโบนัสของจําเลยนั้น ก็
เพื่อเปนรางวัลเฉพาะแกพนักงานที่ทํางานดีและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับที่
กําหนดไวติดตอกันครบ 1 ป และคงทํางานอยูกับจําเลยถึงวันที่จายเงินโบนัส
มิใชวาจําเลยจะตองจายเงินโบนัสใหแกพนักงานทุกคนโดยไมมีขอแมใดๆ
ทั้งสิ้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1217/2535
การนัดหยุดงานที่กระทําโดยสหภาพแรงงานซึ่งแจงขอเรียกรองตอ
นายจางถือวาเปนการกระทําแทนลูกจางทุกคนที่เปนสมาชิกของสหภาพ
แรงงานดังกลาว และเมื่อไดมีการแจงนัดหยุดงานโดยชอบแลว สมาชิกของ
สหภาพแรงงานทุกคนก็มีสิทธิที่จะหยุดงานได ซึ่งสิทธิดังกลาวเกิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 อันเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับความ
สงบเรียบรอยของประชาชน
แมลูกจางบางคนจะไดทําหนังสือวามีความ
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ประสงคจะเขาทํางานตามปกติไมติดใจที่จะเรียกรองใดๆ ตอโจทกอีกตอไป ก็
หาทําใหสิทธิที่จะหยุดงานที่มีอยูตามกฎหมายระงับไปไม
การที่ลูกจาง
ดังกลาวไมมาทํางานในระหวางที่ยังอยูในชวงระยะเวลานัดหยุดงานโดยชอบ
จะถือวาเปนการละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุอันสมควรมิได
ขอสังเกต
คดีตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1217/2535 นี้ ขอเท็จจริงมีวา
โจทกฟองวาสถานประกอบการของโจทกมีพนักงานประมาณ 200 คน
และมีสหภาพแรงงานชื่อสหภาพแรงงานบางกอกกระสวย
เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2534
สหภาพแรงงานบางกอกกระสวยไดยื่นขอเรียกรองขอ
เปลี่ยนแปลงสภาพการจางตอโจทก แตตกลงกันไมได สหภาพแรงงาน
บางกอกกระสวยจึงใชสิทธิหยุดงาน ตั้งแตวันที่ 12 มิถุนายน 2534 ครั้นวันที่
23 กรกฎาคม 2534 สหภาพแรงงานบางกอกกระสวยขอยกเลิกการนัดหยุด
งาน แตขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดยังคงมีอยู วันที่ 26 กรกฎาคม 2534
โจทกไดใชสิทธิปดงานเฉพาะกับผูเกี่ยวของกับขอเรียกรอง วันที่ 5 สิงหาคม
2534 สหภาพแรงงานบางกอกกระสวยขอถอนขอเรียกรอง โจทกจึงเปด
ทํางานตามปกติ ซึ่งในชวงระยะเวลาดังกลาว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2534
นายชุมพล กวักหิรัญ นายบุญเชิด พลับพลา นางจิราภรณ กวักหิรัญ นางสอิ้ง
ยอดรัก ตอไปนี้ใหเรียกวาผูกลาวหาที่ 1 ถึงที่ 4 ตามลําดับ และเมื่อวันที่ 5
สิงหาคม 2534 นางสาวสมใจ อยูคง นางวงจันทร ไกฟา นางมณฑา จั่วทอง
ตอไปนี้ใหเรียกวาผูกลาวหาที่ 5 ถึงที่ 7 ตามลําดับ ไดยื่นคํารองตอจําเลยทั้งสิบ
เอ็ดซึ่งเปนคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ กลาวหาโจทกวา เลิกจางผูกลาวหา
ทั้งเจ็ด เปนการกระทําอันไมเปนธรรม ตอมาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2534 จําเลย
ทั้งสิบเอ็ดไดมีคําสั่งที่ 46/2534 ใหยกคํารองเฉพาะของผูกลาวหาที่ 3 และที่ 4
สวนผูกลาวหาที่ 1 ที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ใหโจทกรับกลับเขาทํางานหรือจาย
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คาเสียหาย
โจทกไมเห็นดวยกับคําสั่งของจําเลยทั้งสิบเอ็ดเฉพาะสวนที่
เกี่ยวกับผูกลาวหาที่ 1 ที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ทั้งนี้เพราะผูกลาวหาที่ 1 ที่ 2 ที่ 5
ที่ 6 และที่ 7 ไดลงชื่อในหนังสือยินยอมตอโจทกวา ไดรับทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับสหภาพแรงงานแลว จึงไมติดใจที่จะเรียกรองใดๆ ตอโจทกตอไป
และมีความประสงคที่จะเขาทํางานปกติ โดยผูก ลาวหาที่ 1 และที่ 2 ไดลงชื่อ
หนังสือยินยอมใหโจทกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2543 ผูกลาวหาที่ 5 ที่ 6 และที่
7 ลงชื่อหนังสือยินยอมใหโจทกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2534 แสดงวาผู
กลาวหาไมประสงคที่จะเกี่ยวของกับสหภาพแรงงาน คงประสงคที่จะทํางาน
กับโจทกตามปกติเชนเดียวกับพนักงานจํานวนมากที่ไมเขารวมกับสหภาพ
แรงงาน แตผูกลาวหาที่ 1 และที่ 2 ไดละทิ้งหนาที่เกินกวา 3 วันทํางาน
ติดตอกัน ตั้งแตวันที่ 18 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2534 โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร และผูกลาวหาที่ 5 ถึงที่ 7 ละทิ้งหนาที่เกินกวา 3 วันทํางานติดตอกัน
ตั้งแตวันที่ 26 กรกฎาคม 2534 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2534 โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควรโจทกจึงเลิกจางผูกลาวหาที่ 1 ที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ที่จําเลยทั้งสิบเอ็ด
อางวา สิทธิของผูกลาวหาที่ 1 ที่ 2 ที่ 5 และที่ 7 ดังกลาว ถูกจํากัดโดยสหภาพ
แรงงาน เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายและขอเท็จจริง ขอใหศาลมีคําสั่งเพิก
ถอนคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่ 46/2543 เฉพาะที่เกี่ยวกับผู
กลาวหาที่ 1 ที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 และใหถือวาคําสั่งเลิกจางของโจทกเปน
คําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
จําเลยทั้งสิบเอ็ดใหการวา การยื่นขอเรียกรองขอเปลี่ยนแปลงสภาพ
การจางของสหภาพแรงงานบางกอกกระสวยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2534 มี
ผลตอสมาชิกสหภาพแรงงานทุกคนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับขอเรียกรองนั้น เมื่อ
สหภาพแรงงานยังไมไดถอนขอเรียกรองและขอพิพาทแรงงานยังตกลงกัน
ไมได สิทธิในการนัดหยุดงานของผูกลาวหาที่ 1 ที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ซึ่งเปน
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สมาชิกสหภาพแรงงานยังคงมีอยู โจทกใชสิทธิปดงานที่ผูกลาวหานั้นทํางาน
อยูโดยไมสุจริต การที่ผกู ลาวหาดังกลาวหยุดงาน จึงไมใชละทิ้งหนาที่เกิน
กวา 3 วันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หนังสือยินยอมที่ผกู ลาวหา
ทําใหแกโจทก ไมใชหนังสือสละสิทธิในการหยุดงานและไมเปนหนังสือขอ
ถอนขอเรียกรอง การมีสิทธิหยุดงานหรือไม เปนผลเกิดขึ้นตามกฎหมาย
หนังสือดังกลาวจึงไมมีผลตามกฎหมาย คําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
ที่ 46/2534 เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย ขอใหยกฟอง
ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟอง
โจทกอุทธรณตอศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว คดีนี้ศาล
แรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวา ลูกจางของโจทกตั้งสหภาพแรงงาน ชื่อสหภาพ
แรงงานบางกอกกระสวย ผูกลาวหาที่ 1 ที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 เปนสมาชิก
สหภาพแรงงานดังกลาว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2534 สหภาพแรงงาน
บางกอกกระสวยยื่นขอเรียกรองขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจางตอโจทก เมื่อ
สหภาพแรงงานยื่นขอเรียกรองดังกลาวแลว ตอมาเปนขอพิพาทแรงงานที่ตก
ลงกันไมไดแลว ในวันที่ 12 มิถุนายน 2534 ผูกลาวหาที่ 1 และที่ 2 ไดทํา
หนังสือใหแกโจทกวา ไดรับทราบขอเท็จจริงแลวจึงไมติดใจที่จะเรียกรอง
ใดๆ ตอโจทกอีกตอไป และมีความประสงคจะเขาทํางานปกติ ตามเอกสาร
หมาย จ.1 สหภาพแรงงานบางกอกกระสวยไดใชสิทธินัดหยุดงานตั้งแตวันที่
12 มิถุนายน 2534 เปนตนไป ตอมาในวันที่ 18 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2534 ผู
กลาวหาที่ 1 และที่ 2 ไมทํางาน โจทกถือวาผูกลาวหาที่ 1 และที่ 2 ละทิ้ง
หนาที่เกินกวา 3 วันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร โจทกจึงเลิก
จางผูกลาวหาที่ 1 และที่ 2 ตามประกาศเลิกจางเอกสารหมาย จ.3 วันที่ 23
กรกฎาคม 2534
ซึ่งยังอยูในระหวางขอพิพาทแรงงานยังตกลงกันไมได
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สหภาพแรงงานบางกอกกระสวยขอยกเลิกการนัดหยุดงาน ตอมาวันที่ 25
กรกฎาคม 2534 ผูกลาวหาที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ไดทําหนังสือใหแกโจทก
เชนเดียวกับผูที่กลาวหาที่ 1 และที่ 2 ทําใหแกโจทกตามเอกสารหมาย จ.1 และ
ในวันเดียวกันดังกลาวโจทกไดใชสิทธิปดงานเฉพาะลูกจางที่เกี่ยวของกับขอ
เรียกรองตามเอกสารหมาย ล.2 โดยเริ่มปดงานตั้งแตวันที่ 26 กรกฎาคม 2534
เวลา 12 นาฬิกา เปนตนไป ผูกลาวหาที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ไมไปทํางานตั้งแต
วันที่ 26 กรกฎาคม 2534 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2534 โจทกถือวาผูกลาวหาที่ 5 ที่
6 และที่ 7 ละทิ้งหนาที่เกินกวา 3 วันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
โจทกจึงเลิกจางผูกลาวหาที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ตามประกาศเลิกจางเอกสารหมาย
จ.4
คดีมีปญหาตองวินิจฉัยตามอุทธรณของโจทกวา การที่ผูกลาวหาที่ 1 ที่
2 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ไดทําหนังสือใหแกโจทกวา ไดรับทราบขอเท็จจริงแลว
จึงไมติดใจที่จะเรียกรองใดๆ ตอโจทกอีกตอไป และมีความประสงคจะเขา
ทํางานปกติตามเอกสารหมาย จ.1 เชนนี้ ผูกลาวหาทั้งหาจะยังคงมีสิทธิที่จะเขา
รวมหยุดงานกับสหภาพแรงงานอีกตอไปหรือไม เห็นวา การนัดหยุดงานนี้
กระทําโดยสหภาพแรงงานบางกอกกระสวย และเมื่อไดมีการแจงนัดหยุดงาน
โดยชอบแลว สมาชิกของสหภาพแรงงานทุกคนก็มีสิทธิที่จะหยุดงานไดซึ่ง
สิทธิดังกลาวเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 อันเปน
บทบัญญัติเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน แมผูกลาวหาทั้งหาจะได
ทําหนังสือตามเอกสารหมาย จ.1 วามีความประสงคจะเขาทํางานตามปกติก็หา
ทําใหสิทธิที่จะหยุดงานที่มีอยูตามกฎหมายระงับไปไม ฉะนั้นการที่ผูกลาวหา
ที่ 1 และที่ 2 ไมมาทํางานในระหวางที่ยังอยูในระยะเวลานัดหยุดงานโดยชอบ
จะถือวาเปนการละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุผลอันสมควรมิได สวนผูกลาวหาที่
5 ที่ 6 และที่ 7 นั้น ขอเท็จจริงปรากฏวาไมมาทํางานเพราะโจทกปดงานซึ่งก็
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มิใชเปนการละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุผลอันมควรเชนกัน ที่ศาลแรงงานกลาง
พิพากษายกฟองโจทกมานั้น ศาลฎีกาเห็นพองดวย อุทธรณของโจทกฟงไมขึ้น
พิพากษายืน
(ตัน เวทไว - สมมาตร พรหมานุกูล - ชวลิต พรายภู)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1231/2535
ขอบังคับเกี่ยวกับการลาของนายจาง และมาตรา 102 แหง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 บัญญัติไวใจความทํานองเดียวกัน
วา
“ลูกจางซึ่งเปนกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาไปเพื่อดําเนินกิจการ
สหภาพแรงงานในฐานะผูแทนลูกจางในการเจรจา............และมีสิทธิลาเพื่อไป
รวมประชุมตามที่ทางราชการกําหนดไว ทั้งนี้ใหลูกจางดังกลาวแจงใหนายจาง
ทราบลวงหนาถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจงพรอมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวของถามี
และใหถือวาวันลาของลูกจางนั้นเปนวันทํางาน” ซึ่งขอบังคับและบทกฎหมาย
ดังกลาวมีความหมายวา ลูกจางซึ่งเปนกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพื่อ
ไปรวมประชุมตามที่ทางราชการกําหนดได โดยลูกจางเพียงแตแจงพรอมทั้ง
แสดงหลักฐานที่เกี่ยวของใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุการลาเทานั้น ไม
จําตองใหนายจางอนุมัติกอนแตอยางใด เมื่อผูคัดคานเปนกรรมการลูกจาง และ
เปนเหรัญญิกของสหภาพแรงงานไดรับเชิญในตําแหนงเหรัญญิกของสหภาพ
แรงงานใหไปประชุมซึ่งเปนการประชุมของสวนราชการ และสหภาพแรงงาน
ไดแจงการลาไปประชุมใหนายจางไดรับทราบแลว แมนายจางจะมิไดอนุมัติ
กอนก็ตาม ก็ถือวาผูคัดคานไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับในการทํางานของผู
รอง และชอบดวยบทบัญญัติแหงกฎหมายมาตราดังกลาวแลว
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หมายเหตุ
คดีนี้นายจางอุทธรณวา การประชุมวันที่ 2 ตุลาคม 2534 เริ่มการ
ประชุมเวลา 12.00 - 16.30 น. และการประชุมวันที่ 4 ตุลาคม 2534 เริ่มประชุม
เวลา 09.00 - 12.00 น. ซึ่งไมไดประชุมทั้งวัน แตลูกจางไดยื่นใบลาตั้งแตเวลา
08.00 - 17.00 น. ซึ่งแจงการลาเกินกวาวาระการประชุมที่กําหนดไว เปนการ
แจงการลาเปนเท็จ ละทิ้งหนาที่ขัดตอขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง และ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 102 นั้น ศาลแรงงานกลาง
ฟงขอเท็จจริงวา
การประชุมสัมมนายังตางแหงนั้นจะตองมีการเตรียมตัว
เดินทางไปรวมประชุม และตองไปใหถึงกอนกําหนดเพื่อลงทะเบียนและรับ
บัตร และการประชุมทั้งสองวันดังกลาวลูกจางมิไดใชเวลาชวงกอนประชุม
และหลังประชุมดังกลาวเพื่อประโยชนสวนตัว หรือทํากิจอื่นโดยทุจริต จึงเปน
พฤติการณตามปกติธรรมดาทั่วไป
ไมถอื วาเปนการขาดงานละทิ้งหนาที่
ดังนั้น อุทธรณของนายจางดังกลาวจึงเปนการโตแยงดุลพินิจในการรับฟง
พยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเปนอุทธรณในปญหาขอเท็จจริง
ตองหามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลฎีกาไมรับวินิจฉัยให
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1683/2535
ผูคัดคานเปนลูกจางของผูรองประเภทคาจางรายเดือน แมขาดงานครึ่ง
วัน ผูคัดคานก็ยังมีสิทธิไดรับเงินคาจางจากผูรองตราบเทาที่ยังมีสัญญาจางกัน
อยู ทั้งไมปรากฏมูลความผิดอาญาแตอยางใด การลาปวยเท็จไมถือวาเจตนา
ทุจริตเพื่อรับคาจาง
ผูคัดคานลาปวยเท็จเพียงครึ่งวัน ไมปรากฏวาผูรองไดรับความเสียหาย
เปนพิเศษ ยังไมพอฟงไดวาผูคัดคานกระทําทุจริตตอหนาที่ หรือกระทํา
ความผิดทางอาญา หรือจงใจทําใหผูรองไดรับความเสียหาย หรือฝาฝน
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ขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานหรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของผู
รอง อันเปนกรณีรายแรงแตอยางใด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1750 – 1795/2535
จําเลยมีคําสั่งที่ 240/2528 เรื่อง หลักเกณฑการคํานวณคาชดเชย การ
อนุมัติ และการจายคาชดเชย ซึ่งในคําสั่งดังกลาวไดกําหนดไวในขอ 13 วา
พนักงานประจําซึ่งทํางานติดตอกันครบ 3 ปขึ้นไป ใหไดรับคาชดเชยไมนอย
กวาอัตราคาจางสุดทาย 180 วัน นอกจากนี้จําเลยยังไดมีขอบังคับ ฉบับที่ 47
วาดวยเงินบําเหน็จ พ.ศ.2524 ซึ่งกําหนดไวใน ขอ 6 (1) วา พนักงานที่ออก
จากงานในวันสิ้นปงบประมาณ ที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณจะไดรับเงินบําเหน็จ
ตามขอบังคับนี้ และกําหนดไวใน ขอ 8 วา พนักงานที่ออกจากงานโดยมีสิทธิ
ไดรับคาชดเชยตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานแลว ไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จ
ตามขอบังคับนี้ ก็ใหจายเพิ่มใหเทาจํานวนที่ต่ํากวานั้น จากคําสั่งที่ 240/2528
ประกอบกับขอบังคับ ฉบับที่ 47 เห็นไดวา จํานวนเงินที่จําเลยจายใหแกโจทก
ทั้งสี่สิบหก มีเงินคาชดเชยรวมอยูดวยแลว
ขอบังคับ ฉบับที่ 47 ขอ 8 เปนขอยกเวนของ ขอ 6 เมื่อเขาตาม
เงื่อนไขในขอ 8 แลว ก็จะไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จตามขอ 6 อีก ดังนั้น จึง
หาไดหมายความวา ถามีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จตามขอ 6 แลว จะนําขอ 8 มา
ใชบังคับอีกไมได
คําสั่งของจําเลยที่ 240/2528 เปนระเบียบที่ใชรวมถึงการจายคาชดเชย
กรณีพนักงานพนจากตําแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุดวย คาชดเชยที่จําเลยจาย
ใหแกโจทกทั้งสี่สิบหก ตามคําสั่งดังกลาว จึงตองถือวาเปนเงินทั้งหมดที่จาย
ใหเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานตามระเบียบคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเรื่องมาตรฐานของสิทธิประโยชนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
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รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ทศวรรษที่ 2 (ป พ.ศ. 2532 - 2541)

พ.ศ.2534 ขอ 47 วรรคสองแลว จึงไมตองจายเงินเพื่อตอบแทนความชอบใน
การทํางานตามขอ 4 วรรคหนึ่ง อีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2238 - 2241/2535
การเลิกจางที่ไมเปนธรรมนั้นจะตองพิเคราะหวามีเหตุเพียงพอที่จะเลิก
จางไดหรือไมเปนประการสําคัญ ซึ่งสาเหตุดังกลาวนั้นจะตองพิจารณาจากทั้ง
สองฝายคือ สาเหตุจากลูกจางและสาเหตุจากนายจาง
การเลิกจางของจําเลยเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการของ
บริษัทจําเลยที่ตองการปลดพนักงานออกใหเหลือเพียงพอกับปริมาณในการ
ผลิต มิใชเปนเพราะโจทกมีความผิด หรือเนื่องจากเกิดวิกฤตในทางการคา
ของจําเลย ทั้งนี้เพราะปรากฏวาจําเลยไดไปตั้งโรงงานผลิตสินคาชนิดเดียวกัน
อีกโดยใชเครื่องจักรที่ทันสมัยกวาซึ่งใชคนงานจํานวนนอย การเลิกจางของ
จําเลยเปนเหตุใหโจทกตกงาน ขาดรายได และไมสามารถจะไปทํางานที่อื่น
ได
การเลิกจางของจําเลยจึงไมเปนธรรมตอโจทกทั้งจําเลยตองรับผิดจาย
คาเสียหาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2477/2535
นายจางไดมีคําสั่งใหลูกจางซึ่งเปนกรรมการลูกจางไปทํางานที่เครื่อง
อัดอะลูมิเนียมเครื่องเล็ก โดยไดแจงการโยกยายใหลูกจางทราบตั้งแตวันที่ 21
มกราคม 2535ทั้งไดอธิบายใหทราบดวยวาการทํางานของเครื่องอัดอะลูมิเนียม
เครื่องเล็กมีขั้นตอนการทํางานนอยกวาเครื่องใหญ เมื่อลูกจางไดทราบคําสั่ง
ดังกลาวแลวเพียงแตมาที่ทํางานเพื่อลงเวลาเขาทํางานและเลิกงานตามปกติ
โดยไมยอมไปปฏิบัติงานตามคําสั่งของนายจางในวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ
2535 การกระทําของลูกจางยอมเปนการละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางาน
ติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
และเปนการฝาฝนตอระเบียบขอบังคับ
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รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ทศวรรษที่ 2 (ป พ.ศ. 2532 - 2541)

เกี่ยวกับการทํางานของนายจาง กรณีมีเหตุที่นายจางจะเลิกจางลูกจางซึ่งเปน
กรรมการลูกจางได ศาลอนุญาตใหเลิกจางกรรมการลูกจางได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3066/2535
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 45 มาตรา 46 และ
ประกาศกรมแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ลูกจาง ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2518 ขอ 1 กําหนดวา “ในสถานประกอบ
กิจการแหงหนึ่ง ใหเลือกตั้งกรรมการลูกจางไดหนึ่งคณะเวนแตสถานประกอบ
กิจการนั้นมีหนวยงานหรือสาขาในจังหวัดอื่น ลูกจางในสถานประกอบกิจการ
เชนวานั้นอาจตกลงกันเลือกตั้งกรรมการลูกจางขึ้นจังหวัดละคณะได จํานวน
กรรมการลูกจางในสถานประกอบกิจการหรือในหนวยงาน หรือสาขาในแต
ละจังหวัด ใหกําหนดโดยถือหลักเกณฑตามมาตรา 46 แหงพ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518” ฉะนั้นแมสหภาพแรงงาน อ. จะไดตั้งคณะกรรมการ
ลูกจาง จํานวน 21 คนสําหรับโรงงานของจําเลยที่จังหวัดชลบุรีแลว ทาง
สหภาพแรงงานยอมมีสิทธิที่จะตั้งคณะกรรมการลูกจางจํานวน 13 คนสําหรับ
โรงงานจําเลยที่จังหวัดนครราชสีมาไดอีก โจทกจึงเปนกรรมการลูกจางโดย
ชอบดวยกฎหมายตามการแตงตั้งในครั้งหลังนี้ จําเลยไมมีสิทธิเลิกจางโจทก
โดยมิไดรับอนุญาตจากศาลแรงงาน ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 มาตรา 52
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3067/2535
คําสั่งที่ 63/2517 กําหนดหลักเกณฑการจายเงินบําเหน็จ เงินชดเชย
และเงินทดแทนใหแกลูกจาง ถือวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวาง
จําเลยกับลูกจาง ขอบังคับนี้ไดใชบังคับกับลูกจางแลว จําเลยจะแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือออกคําสั่งใหมอันจะมีผลใหลูกจางตองเสียประโยชนโดย
ไมไดรับความยินยอมจากลูกจางหาไดไม ตามคําสั่งที่ 63/2517 เมื่อโจทกออก
คําพิพากษาศาลฎีกา ป พ.ศ. 2535
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รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ทศวรรษที่ 2 (ป พ.ศ. 2532 - 2541)

จากงานโดยเกษียณอายุโจทกมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จคํานวณโดยเอาจํานวนป
ที่ทํางานคูณกับอัตราคาจางสุดทาย เศษของปถาเกินกวา 6 เดือนใหถือเปน 1 ป
นอกจากไดรับเงินบําเหน็จดังกลาวแลว โจทกยังมีสิทธิไดรับคาชดเชยตาม
กฎหมายอีก 6 เดือน คําสั่งนี้ใชบังคับมาตั้งแตป 2517 แตตามคําสั่งที่ 6/2525
ซึ่งเริ่มใชในเดือนมกราคม 2525 นั้น ไดยกเลิกคําสั่งที่ 63/2517 เมื่อลูกจาง
ออกจากงานโดยเกษียณอายุลูกจางมีสิทธิเพียงไดรับคาชดเชย
คํานวณจาย
เชนเดียวกับเงินบําเหน็จตามคําสั่งที่ 63/2517 แตไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จ
เชนที่เคยได
เมื่อเปรียบเทียบคําสั่งทั้งสองดังกลาวแลว เห็นไดชัดแจงวา
คําสั่งที่ 6/2525 ทําใหลูกจางเสียสิทธิที่จะไดรับคาชดเชยตามกฎหมาย
นอกเหนือจากที่จะไดรับเงินบําเหน็จตามคําสั่งที่ 63/2517 เมื่อจําเลยออกคําสั่ง
ที่ 6/2525 โดยมิไดยื่นขอเรียกรองและไมไดรับความยินยอมจากโจทก และ
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่แกไขใหมไมเปนคุณแกโจทกจึงเปนการ
ตองหามตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20
ขอสังเกต
คดีนี้ จําเลยอุทธรณวา คําสั่งที่ 6/2525 ของจําเลยเปนคําสั่งที่จําเลย
ประกาศใชบังคับมิไดเกิดจากการแจงขอเรียกรอง จึงไมอยูภายใตบังคับของ
มาตรา 19 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 การ
ที่จําเลยแกไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจางตามคําสั่งที่ 63/2517
ดวยการ
ประกาศใชคําสั่งที่ 6/2525
จึงไมอาจถือไดวาเปนการกระทําที่ขัดตอ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3109/2535
ระเบียบวินัยและโทษทางวินัย ขอ 17.1 มีขอความวา “การดําเนิน
ความผิดทางวินัย สําหรับพนักงานมีอยู 4 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ คือ
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รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ทศวรรษที่ 2 (ป พ.ศ. 2532 - 2541)

17.1.1 ขั้นตอนที่ 1 ชี้แจงแนวทางความประพฤติที่ถูกตองดวย
วาจา…….ฯลฯ…
17.1.2 ขั้นตอนที่ 2 ออกหนังสือเตือนเปนลายลักษณอักษร……
ฯลฯ…….
17.1.3 ขั้นตอนที่ 3 ออกหนังสือเตือนเปนลายลักษณอักษรครั้ง
สุดทาย….ฯลฯ…
17.1.4 ขั้นตอนที่ 4
ปลดออกจากงานโดยไมจายเงินชดเชยตาม
กฎหมาย
ขอกําหนดความผิดเกี่ยวกับระเบียบวินัยตอไปนี้เปนขอกําหนด
ความผิด และการดําเนินการทางวินัยของความผิดนั้นๆ โดยเฉพาะ ถาทํา
ความผิดแตละประเภท เชน ตัดคาจาง ถูกพักงาน ถูกภาคทัณฑ หรือเลิกจาง
แลวแตกรณี
ความผิดประเภท 17.1.1 (มีอายุความ 1 ป)
ความผิดครั้งที่ 1 – ชีแ้ จงแนวทางความประพฤติที่ถูกตองดวยวาจา
และใหบันทึกเซ็นรับทราบ
ความผิดครั้งที่ 2 – ออกหนังสือเตือนเปนลายลักษณอักษร และตัด
เงินคาบริการ 10%
ความผิดครั้งที่ 3 – ออกหนังสือเตือนเปนลายลักษณอักษรครั้งสุดทาย
และตัดเงินคาบริการ 20%
ความผิดครั้งที่ 4 – ปลดออกจากงานโดยไมจายเงินชดเชย
ความผิดประเภท 17.1.2 (อายุความผิด 1 ป 6 เดือน)
ความผิดครั้งที่ 1 – ออกหนังสือเตือนเปนลายลักษณอักษรและตัดเงิน
คาบริการ 20%
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รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ทศวรรษที่ 2 (ป พ.ศ. 2532 - 2541)

ความผิดครั้งที่ 2 – ออกหนังสือเตือนเปนลายลักษณอักษรครั้งสุดทาย
และตัดเงินคาบริการ 30%
ความผิดครั้งที่ 3 – ปลดออกจากงานโดยไมจายเงินชดเชย
ความผิดประเภท 17.1.3 (อายุความผิด 2 ป)
ความผิดครั้งที่ 1 – ออกหนังสือเตือนเปนลายลักษณอักษรครั้งสุดทาย
และตัดเงินคาบริการ 30%
ความผิดครั้งที่ 2 – ปลดออกจากงานโดยไมจายเงินชดเชย
ความผิดประเภท 17.1.4
ความผิดครั้งที่ 1 – ปลดออกจากงานโดยไมจายเงินชดเชย
……….ฯลฯ………..
คําวา “ตัดคาจาง ถูกพักงาน ถูกภาคทัณฑ” ซึ่งเปนขอความในขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของจําเลย ในหัวขอระเบียบวินัยและโทษทางวินัย จึง
หมายถึงโทษทางวินัยอยางหนึ่ง แตเนื่องจากการกระทําความผิดทางวินัยใน
ความผิดประเภทที่ 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 และ 17.1.4 ในครั้งที่ 1 และครั้ง
ตอๆ
ไปไดมีการกําหนดโทษที่จะลงแกผูกระทําผิดไวเปนการเฉพาะแลว
ดังนั้นโทษตัดคาจาง ถูกพักงาน และถูกภาคทัณฑ ซึ่งไมมีระบุถึงในโทษที่
กําหนดไวเปนการเฉพาะนี้ จําเลยจึงจะนํามาลงโทษไดเฉพาะกรณีเมื่อประสงค
จะลงโทษที่เบากวาโทษที่ลงแกผูกระทําผิดตามที่มีการกําหนดโทษไวเปนการ
เฉพาะตามที่กลาวมาแลว
ซึ่งเปนอํานาจของจําเลยที่จะลงโทษในลักษณะ
ดังกลาวเทานั้น เชน การกระทําผิดในความผิดประเภท 17.1.3 ครั้งที่ 2
ตามปกติก็จะถูกลงโทษปลดออกตามที่มีการกําหนดโทษไวเปนการเฉพาะ
แลว แตจําเลยมีสิทธิที่จะลงโทษเพียงตัดคาจางหรือพักงาน หรือภาคทัณฑซึ่ง
เปนโทษที่เบาแทนการปลดออก หรืออยางเชน กระทําความผิดในความผิด
ประเภท 17.1.4 ครั้งแรก ซึ่งตองถูกลงโทษปลดออกจากงาน จําเลยก็มีสิทธิ
คําพิพากษาศาลฎีกา ป พ.ศ. 2535
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ลงโทษเพียงตัดคาจางหรือพักงาน หรือภาคทัณฑ ดวยเหตุนี้ คําวา ตัดคาจาง
ถูกพักงาน ถูกภาคทัณฑ ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยใน
ขอ 17 ระเบียบวินัยและโทษทางวินัย จึงเปนโทษทางวินัยอยางหนึ่งซึ่งจําเลย
มีอํานาจที่จะใชลงโทษพนักงานผูกระทําผิดทางวินัยไดภายในเงื่อนไขวาโทษ
ที่ลงนั้นตองเปนโทษที่เบากวาโทษที่ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของ
จําเลยไดกําหนดไวเปนการเฉพาะแลว
จําเลยสั่งพักงานโจทก 7 วัน เพราะโจทกมาทํางานสาย กอนที่โจทก
จะถูกสั่งพักงานนั้น โจทกไดถูกตักเตือนเปนหนังสือในเรื่องมาทํางานสาย
มาแลว 2 ครัง้ และในหนังสือเตือนก็ระบุวา กอนหนานั้นโจทกเคยถูกวากลาว
ในเรื่องมาทํางานสายมาแลว การทีโ่ จทกมาทํางานสายในครั้งที่ถูกสั่งพักงาน
จึงเปนการกระทําผิดในเรื่องมาทํางานสายครั้งที่ 4 และการมาทํางานสายนี้
เปนความผิดประเภท 17.1.1 ดังนี้ การที่โจทกกระทําผิดเรื่องมาทํางานสายใน
ครั้งที่จําเลยสั่งพักงานนี้ ตามหลักเกณฑการลงโทษที่กําหนดไวเปนการเฉพาะ
สําหรับการลงโทษการกระทําผิดครั้งที่ 4 ก็คือ ปลดออกจากงาน การที่จําเลย
ลงโทษพักงานโจทกซึ่งเปนโทษที่เบากวาการปลดออกจากงานจึงชอบดวย
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยแลว เมื่อการลงโทษพักงาน
โจทกชอบดวยระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยเชนนี้ จําเลยจึงมี
สิทธิหักคาจางโจทกในวันที่พักงานได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3731/2535
การจดทะเบียนคณะกรรมการของสหภาพแรงงานเปนเพียงวิธีการทาง
กฎหมาย เพื่อใหปรากฏหลักฐานทางทะเบียนเทานั้น เมื่อที่ประชุมใหญของ
สหภาพแรงงาน อ.ไดลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานและนายจาง
ไดทราบผลการประชุมของคณะกรรมการสหภาพแรงงานแลววา ผูใดไดรับ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานนี้จึงถือไดวาคณะกรรมการที่
คําพิพากษาศาลฎีกา ป พ.ศ. 2535
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ไดรับแตงตั้งดังกลาวเปนคณะกรรมการสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 แลว แมจะยังไมไดมีการจดทะเบียนรับรองการ
เปนกรรมการก็ตาม จึงมีอํานาจตั้งคณะกรรมการลูกจางได
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คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2536
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 157/2536
โจทกไดอุทธรณคําสั่งของจําเลยที่เลิกจางโจทกตอผูบังคับบัญชาแลว
เปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมจากใหออกเปนลดขั้นเงินเดือน 4 ขั้น จึง
ถือไดวาการลงโทษทางวินัยในขอหาที่เปนการกระทําผิดแกไขเพิ่มเติมใบ
เสนอราคาขายเปนที่สุด โดยโจทกและจําเลยตางพอใจในการลงโทษไปแลว
แมขอเท็จจริงจะปรากฏตอมาวา จําเลยไดรองทุกขกลาวหาโจทกในการกระทํา
ครั้งเดียวกับความผิดทางวินัยเปนมูลความผิดทางอาญาอีก และศาลอาญามีคํา
พิพากษาถึงที่สุดวา โจทกไดกระทําผิดตามขอหาก็ตาม ก็เปนความรับผิดทาง
อาญาของโจทกเปนอีกสวนหนึ่ง ซึ่งแยกพิจารณาจากความผิดทางวินัยของ
โจทกได เมื่อผลของคดีอาญาไมทําใหโจทกไมมีคุณสมบัติการเปนพนักงาน
ของจําเลยตอไป จําเลยก็จะนําเอาการกระทําอันเดียวกันซึ่งโจทกถูกลงโทษ
ทางวินัยไปแลว และเปนเหตุซ้ําซอนเหตุเดียวกันมาเปนเหตุเลิกจางโจทกอีก
ไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 468/2536
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของผูรอง หมวดที่ 7 วาดวยวินัยและโทษ
ทางวินัย ไดระบุถึงโทษทางวินัยไววา “พนักงานที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยที่กําหนดจะถูกพิจารณาลงโทษ ดังตอไปนี้ 1. วากลาวตักเตือนดวยวาจา
2. ภาคทัณฑเปนลายลักษณอักษร 3. ตัดคาจางหรือใหพักงานโดยไมจายคาจาง
ไมเกิน 6 วัน หรือเลิกจางโดยไมจายคาชดเชย การลงโทษพนักงานที่กระทํา
ความผิด หรือไมปฏิบัติตามระเบียบวินัย บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามความ

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

หนักเบาของความผิดที่เกิดขึ้น ประกอบกับประวัติ ความประพฤติ และเจตนา
ของพนักงานผูกระทําความผิดเปนกรณีไป”
ตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานดังกลาวไมไดระบุไวเลยวาการลงโทษ
ทางวินัยนั้น ผูรองจะตองลงโทษตามที่ระบุไวในขอ 1, 2 และ 3 เปนลําดับไป
ตรงกันขามในวรรคสองกลับระบุวา บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามความหนัก
เบาของความผิดที่เกิดขึ้นเปนขอแสดงใหเห็นวาการที่ผูรองจะลงโทษพนักงาน
ผูกระทําผิดไมจําตองลงโทษตามขอ 1, 2 และ 3 เปนลําดับไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 576/2536
ตามขอบังคับของจําเลย ขอ 7 กําหนดวา “ในกรณีที่พนักงานตาย ถา
พนักงานนั้นมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จตามหลักเกณฑในขอ6ใหจายเงินบําเหน็จ
ใหแกบุคคลดังตอไปนี้ (1) บุตรชอบดวยกฎหมายอายุยังไมครบ 20 ปบริบูรณ
ซึ่งมิใชบุตรบุญธรรมคนละ 1 สวน (2) สามีหรือภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย 1
สวน (3) บิดา มารดา ผูใหกําเนิด คนละ 1 สวน” และในวรรคทายวา “ถาไมมี
บุคคลดังกลาวขางตน แตมีผูแสดงหลักฐานวาเปนผูใหอุปการะผูตาย และหรือ
เปนผูอยูในอุปการะของผูตายก็ใหคณะกรรมการอนุมัติจายเงินใหแกผูอุปการะ
หรือผูอยูในอุปการะ” นั้น ขอกําหนดเชนนี้ยอมแปลไดวา ในกรณีที่ไมมี
บุคคลที่จะรับเงินบําเหน็จตามที่ระบุไวในขอ 7 (1) ถึง (3) ก็ใหคณะกรรมการ
ของจําเลยพิจารณาอนุมัติจายเงินแกบุคคลอื่นซึ่งเปนผูขอรับเงินไดหากปรากฏ
วาบุคคลนั้นเปนผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะของผูตาย มิใชวาหากมีบุคคล
ใดอางเปนผูอุปการะหรืออยูในอุปการะของผูตายแลว
คณะกรรมการของ
จําเลยจะตองอนุมัติจายเงินใหแกบุคคลนั้นทันทีโดยไมคํานึงวามีบุคคลตามที่
ระบุไวในขอ 7 (1) ถึง (3) อยูหรือไม ดังนั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏจากมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินบําเหน็จของจําเลยวา บุคคลที่มีสิทธิไดรับ
เงินบําเหน็จของนาย จ. ตามขอบังคับในขอ 7 (1) ถึง (3) ไมมี ประกอบ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2536
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ขอเท็จจริงซึ่งฟงเปนยุติแลววาโจทกเปนผูอยูในอุปการะของนาย จ. ผูตาย
สิทธิของโจทกจึงอยูในหลักเกณฑที่คณะกรรมการจะตองพิจารณาอนุมัติจาย
ใหแกโจทกตามขอบังคับดังกลาวในวรรคทาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 655/2536
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522
มาตรา 49 บัญญัติไววา “การพิจารณาคดีในกรณีนายจางเลิกจางลูกจาง ถา
ศาลแรงงานเห็นวาการเลิกจางไมเปนธรรมตอลูกจาง ศาลแรงงานอาจสั่งให
นายจางรับลูกจางผูนั้นเขาทํางานรวมกันตอไปได
ใหศาลแรงงานกําหนด
จํานวนคาเสียหายใหนายจางชดใชแทน” ซึ่งหมายความวา ในกรณีที่ศาล
แรงงานเห็นวา การเลิกจางลูกจางไมเปนธรรมตอลูกจาง ศาลแรงงานอาจสั่ง
ไดเปนประการอื่นคือใหนายจางรับลูกจางเขาทํางานตอไปประการหนึ่ง และ
ใหนายจางชดใชคาเสียหายแกลูกจาง ในกรณีศาลแรงงานสั่งใหนายจางรับ
ลูกจางเขาทํางาน
กฎหมายไมไดบัญญัติใหศาลแรงงานสั่งใหนายจางจาย
คาจางนับแตวันที่เลิกจางจนถึงวันที่รับลูกจางกลับเขาทํางานที่ศาลแรงงาน
กลางยกคําขอของโจทกขอใหจําเลยจายคาจางนับแตวันที่เลิกจางจนถึงวันที่
โจทกกลับเขาทํางานนั้นชอบแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 822 - 830/2536
ผูรองขอศาลเลิกจางผูคัดคานทั้งเกา ซึ่งเปนกรรมการลูกจางโดยไมตอง
จายคาชดเชยและเงินสมทบสวนบริษัท โดยอางวาผูคัดคานกระทําความผิด
อาญาใสความผูรองโดยการโฆษณาดวยเอกสาร รวมกันหยุดงานและชักชวน
ลูกจางอื่นใหหยุดงานในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางยังมีผลใช
บังคับอยูโดยไมยื่นขอเรียกรองตอนายจางและไมแจงเปนหนังสือแกพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงาน เมื่อผูคัดคานไมไดปฏิเสธคํารองของผูรอง ทั้ง
ไมไดนําสืบใหเห็นวาผูคัดคานไมไดหยุดงานและผูคัดคานคนใดถูกลด
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2536
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ตําแหนงจากตําแหนงใดเปนตําแหนงใดขอเท็จจริงจึงฟงไดตามคํารอง
ตองหามอุทธรณในปญหาขอเท็จจริง
การทําและแจกจายเอกสารที่มีขอความกลาวหานายจางวา มีพฤติการณ
ในทางราย กลั่นแกลงและแกแคนลูกจางซึ่งเปนกรรมการสหภาพแรงงานไม
เลิกรา ไมเปนไปตามที่พูดไว ไมมีความสุจริตใจ ตองการใหพนักงานแตก
ความสามัคคี พยายามทําใหสหภาพแรงงานซึ่งเปนองคการของลูกจางเลิกไป
เปนคนไมอยูกับรองกับรอย เมื่อพิจารณาขอความจากเอกสารดังกลาวแลว
ลวนแตทําใหลูกจางและผูอานรูสึกวาผูรองประพฤติตนไมดี ไมถูกตองและไม
มีคุณธรรม กอใหเกิดความเสียหายแกผูรองซึ่งเปนนายจาง จึงเปนการจงใจทํา
ใหนายจางไดรับความเสียหาย อันเปนความผิดรายแรงตามระเบียบขอบังคับ
ของบริษัท หมวด 9 บทที่ 2 ขอ 2.2 ผูรองยอมมีสิทธิเลิกจางผูคัดคานทั้งเกาได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1316/2536
มาตรา 20 แหง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เปนกรณีตอ
เนื่องมาจากมาตรา 19 ซึ่งเปนเรื่องขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางอันเกิดจาก
ขอเรียกรอง ขอตกลงนี้จึงมีผลผูกพันระหวางนายจางและลูกจางในขณะที่
ขอตกลงดังกลาวเกิดขึ้นและมีผลใชบงั คับเทานั้น จําเลยที่ 1 รับโจทกที่ 1 ถึงที่
4 ที่ 6 และที่ 7 กลับเขาทํางานใหมโดยมิใชเปนการรับกลับเขาทํางานตาม
สภาพการจางเดิม
จึงมิใชกรณีจะนําบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวมาใช
บังคับ
ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงมาแลววาอยางไรจะอุทธรณใหศาลฎีกา
ฟงขอเท็จจริงผิดไปจากที่ศาลแรงงานกลางฟงมาไมได ตองหามตาม พ.ร.บ.
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54

คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2536

4

สํานักแรงงานสัมพันธ

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

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2226/2536
การที่ผูคัดคานยุยง ปลุกปน พนักงานอื่นใหไดเกิดความกระดางกระเดื่อง
และเปนการกระทําความผิดซ้ําคําเตือน ผูรองซึ่งเปนนายจางจึงมีสิทธิเลิกจาง
เพราะสาเหตุกระทําความผิดซ้ําคําเตือนไดและไมถือวาการกระทําของลูกจาง
ดังกลาวเปนการแสดงความคิดเห็นติชมโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรมอันจะ
ไดรับความคุม ครองตามมาตรา 99 แหง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2387/2536
จําเลยซึ่งเปนเจาหนาที่ของสภาองคการลูกจางแรงงานแหงประเทศไทย
เขาไปมีบทบาทในการใหคําปรึกษาแนะนําและสั่งการในการนัดหยุดงานของ
ลูกจางประมาณ 300 คน การนัดหยุดงานดังกลาวมิไดเปนไปตามขั้นตอนและ
เงื่อนไข ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 แตเพื่อ
ตอรองบีบบังคับใหนายจางรับลูกจางที่ถูกเลิกจางกลับเขาทํางาน เมื่อปรากฏวา
มีการปะทะและทํารายซึ่งกันและกันระหวางลูกจางที่นัดหยุดงานและลูกจางที่
ทํางานในโรงงาน มีการปดประตูทางเขาออกโรงงานเพื่อไมใหลูกจางสวน
หนึ่งที่ประสงคจะเขาทํางานเขาออกได มีการขวางปาวัตถุกอนหินกอนอิฐเขา
ไปในโรงงานและเหตุเกิดริมถนนสาธารณะ กระการทําของจําเลยจึงเปนการ
กอใหเกิดความวุนวายขึ้นในบานเมือง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2409/2536
การที่โจทกเปนเจาหนาที่ธุรการประจําแผนกซอมและดูแล ไดรับคําสั่ง
ใหไปชวยงานในกองบริการชุมชน ตอมาจําเลยมีคําสั่งใหโจทกกลับไปทํางาน
ในแผนกเดิม แตโจทกไมกลับไปทํางานตามคําสั่ง อางวาตองรอมอบงานตาม
ระเบียบของการเคหะแหงชาติกอน ดังนี้ เมื่อจําเลยซึ่งเปนนายจางกําหนดใหมี
การมอบงานแลว การสงมอบงานนั้นมิใชเปนสิทธิของโจทก แตเปนหนาที่
ของโจทกที่ตองกระทํา เมื่อไมกระทําตามคําสั่งจึงเปนการฝาฝนไมปฏิบัติตาม
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2536

5

สํานักแรงงานสัมพันธ

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

ระเบียบขอบังคับ หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจาง จําเลยมีสิทธิ
ลงโทษโจทกได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2969 - 2973/2536
ในป พ.ศ. 2535 สหภาพแรงงาน ซึ่งโจทกเปนสมาชิกอยูไดแจงขอ
เรียกรองใหจําเลยจายเงินโบนัสแกลกู จางทุกคน อยางนอย 150 วัน โดยไมได
เรียกรองใหยกเลิกเงื่อนไขในการตัดโบนัส(ซึ่งเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จาง พ.ศ. 2531)ไวดวย หลังจากเจรจากันแลวไดทําบันทึกขอตกลงกันวา
จําเลยตกลงจายเงินโบนัสประจําป พ.ศ. 2535 ใหแกลูกจางทุกคนเทากับเงิน
รายวันพื้นฐาน 100 วันทํางาน โดยเงื่อนไขในการตัดเงินโบนัสยังคงมีอยู
ดังนั้น เงื่อนไขในการตัดโบนัสตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง พ.ศ. 2531
ยังคงมีอยู การที่โจทกหยุดงานตั้งแต 30 วันขึ้นไป โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับ
เงินโบนัสตามเงื่อนไขการตัดโบนัส
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3532 - 3533/2536
ภายหลังที่สหภาพแรงงานยื่นขอเรียกรองตอผูรองเพื่อขอแกไข
เปลี่ยนแปลงสภาพการจาง และมีการทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางขึ้น
โดยไดกําหนดวันใหลูกจางกลับเขาทํางานกอนถึงวันกําหนดใหลูกจางกลับเขา
ทํางาน ลูกจางกลุมหนึ่งไดรวมกันทุบทําลายทรัพยสินภายในโรงงานของผู
รองไดรับความเสียหาย ผูรองจึงออกใบรายงานตัวเพื่อใหลูกจางของผูรองลง
ชื่อกอนเขาทํางานความวา
“ขาพเจาขอรายงานตัวเพื่อเขาทํางานกับบริษัท
ตอไปโดยพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่การงานดวยความขยันขันแข็ง โดยจะตั้งใจ
ทํางานและยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัทโดยเครงครัด อีกทัง้ ให
สัญญาวาจะไมสรางปญหาในการทํางานใหแกบริษัท ไมกลัน่ แกลง ไมขมขู
เพื่อนรวมงาน หรือไมกระทําการใดๆ
อันเปนเหตุใหเพื่อนพนักงานไม
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไมกระทําการใดๆ ใหบริษัท
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2536

6

สํานักแรงงานสัมพันธ

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

ไดรับความเสื่อมเสีย หรือเสียหาย” และความตอนทายของใบรายงานตัว
ดังกลาวมีขอความวา
“หากขาพเจาฝาฝนเงื่อนไขดังกลาวขางตนใหบริษัท
ลงโทษตามกฏ และระเบียบของบริษัทตามขั้นตอนของกฎหมาย” ดังนี้ การที่ผู
รองวางเงื่อนไขใหลูกจางทุกคนตองลงชื่อในใบรายงานตัวกอนเขาทํางาน
เปนการกระทําภายหลังที่ลูกจางของผูรองกลุมหนึ่งรวมกันทุบทําลาย
ทรัพยสินของผูรองเสียหายเปนจํานวนมากเกินกวาที่คาดคิดวาจะเกิดขึ้นได
ทั้งที่ขอเรียกรองก็ไดเจรจาตกลงยุติไปแลว แมการกระทําดังกลาวลูกจางสวน
ใหญรวมทั้งผูคัดคานทั้งสองจะไมอยูในขายที่ตองสงสัยวารวมกระทําผิดก็ตาม
แตผูรองซึ่งเปนนายจางก็มีสิทธิที่จะหาวิธีการหรือวางมาตรการปองกันทรัพย
ของตนเองได
เมื่อใบรายงานตัวดังกลาวไมมีขอความตอนใดเปนการ
เปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เปนการเพิ่มภาระแกลูกจาง หรือ
เปนการลงโทษลูกจางเพียงแตวาหากลูกจางคนใดฝาฝนกฎ และระเบียบขอใด
ของบริษัท ผูรองก็จะไดรับการพิจารณาโทษตามความหนักเบาของการกระทํา
นั้น หาใชเปนการตราโทษลูกจางไม คงเปนเพียงวิธีการที่ผูรองนํามาใชเพื่อ
เตือนสติลูกจาง และเนนใหประพฤติปฏิบัติอยูในกฏและระเบียบวินัยอันเปน
หนาที่ของลูกจางตองพึงปฏิบัติอยูแลวเทานั้น เมื่อผูคัดคานทั้งสองไมยอมลง
ชื่อในใบรายตัวและไมยอมเขาทํางานในชวงเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันจะ
อางไดตามกฎหมาย
จึงถือวาผูคัดคานทั้งสองละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวัน
ทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3534/2536
ตามสัญญาจางระหวางโจทกและจําเลยในหัวขอ“รายละเอียดของงาน”
ขอ 7 ระบุวา “ฯลฯ คุณจะตองทํางานหนักในชวงทดสอบงานกับบริษัทใน 6
เดือนแรก โดยบริษัทตั้งเปาที่จะผลิตใหได 1,000,000 ดอลลาร สําหรับชวง 6
เดือนหลัง คุณจะตองรับผิดชอบควบคุมดูแลคนงานประมาณ 50 คน” และ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2536
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ในหัวขอ “เงินที่จะไดรับ” ขอ 4 ระบุวา “โบนัส กรณีนถี้ ายอดการจําหนาย
ผลิตภัณฑของบริษัทเปนไปไดตามเปาหมายที่กําหนดไวขางตน คุณจะไดรับ
โบนัสเปนเงินเดือนรวม 3 เดือน” เห็นไดวาสัญญาจางระหวางโจทกจําเลยไม
มีขอความใดเลยที่ระบุวา
กรณีที่โจทกจะไดรับเงินโบนัสนั้นจําเลยตอง
จําหนายเฉพาะผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรสําเร็จรูปใน 6 เดือนหลังของป ไมนอย
กวาหนึ่งลานดอลลาร ตามที่จําเลยอุทธรณ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3539 - 3544/2536
การที่จําเลยรับโจทกเขาทํางานและใหทํางานในตําแหนงพนักงานรีด
ผาเครื่องใหญตลอดมา ก็ไมเปนการผูกมัดจําเลยวาจะตองใหโอกาสทํางานใน
ตําแหนงพนักงานรีดผาเครื่องใหญตลอดไป งานในตําแหนงพนักงานรีดผา
เครื่องใหญและพนักงานทําความสะอาดตางก็ใชพนักงานระดับ 7 ซึ่งเปน
พนักงานระดับต่ําสุดของจําเลย และเปนพนักงานที่ใชฝมือนอยที่สุด แสดงวา
งานทั้งสองแผนกอยูในระดับเดียวกัน
และเปนงานที่ไมตองใชความรู
ความสามารถเปนพิเศษ พนักงานในแผนกหนึ่งยอมสับเปลี่ยนไปทํางานในอีก
แผนกหนึ่งได
เหตุที่จําเลยยายโจทกไปอยูแผนกทําความสะอาดเปนการที่
จําเลยจัดการบริหารงานบุคคลเพื่อลดคาใชจายของจําเลย
สวนคาจางและ
ผลประโยชนตางๆ ของโจทกก็มิไดลดลงกวาเดิม ทั้งไมปรากฏขอเท็จจริงที่สอ
ใหเห็นวา เปนการยายเพื่อกลั่นแกลงโจทก ดังนั้น การที่จําเลยยายโจทกจาก
แผนกหองผาไปอยูแผนกทําความสะอาด ไมถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพ
การจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3645 - 3737/2536
บันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตอนทายมีขอความวา“ผูแทนฝาย
นายจางและผูแทนฝายลูกจางตกลงใหมีอายุขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมี
ผลตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2535 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2538” เมื่อขอตกลง
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2536
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เกี่ยวกับสภาพการจางฉบับนี้ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตแิ รงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2535 การ
จายเงินโบนัสจึงตองเปนไปตามบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาว
ขอ 3. ที่วา นายจางตกลงจายเงินโบนัสใหพนักงานที่ทํางานครบ 1 ป โดยให
นับจํานวนวันหยุด วันลา ตามขอ 3.5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31
ธันวาคม ของแตละป ซึ่งเปนการจายพิเศษหรือเปนรางวัลแกลูกจาง และตาม
ขอตกลงใหจายโบนัสดังกลาวในวันเทศกาลตรุษจีน เมื่อทํางานครบรอบป
ทํางาน ตามคําฟองโจทกและคําใหการจําเลยรับวาในป พ.ศ. 2535 โจทกทั้ง
เกาสิบสามไดทํางานกับจําเลยมาครบ 1 ปแลว โจทกจึงมีสิทธิไดรับเงินโบนัส
ของป 2535 ตามบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้น
ขอสังเกต
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ขอ 3 มีขอความวา “นายจางตกลง
จายเงินโบนัสใหแกพนักงานที่มีอายุงานครบ 1 ป โดยมีเงื่อนไขตอไปนี้
1.1 ไมหยุดงานทุกกรณี ไดโบนัส 3,000 บาท
1.2 ลาปวย ลากิจ ขาดงาน รวมกันไมเกินปละ 5 วัน ไดโบนัส
1,500 บาท
1.3 ลาปวย ลากิจ ขาดงาน รวมกันไมเกินปละ 10 วัน ไดโบนัส
1,000 บาท
1.4 ลาปวย ลากิจ ขาดงาน รวมกันไมเกินปละ 15 วัน ไดโบนัส
500 บาท
1.5 ใหนับจํานวนวันหยุด วันลา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31
ธันวาคมของแตละป”
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รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ทศวรรษที่ 2 (ป พ.ศ. 2532 – 2541)

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3843 – 3846/2536
การจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารของสภาองคการลูกจางเปนเพียง
วิธีการทางกฎหมายเพื่อใหปรากฏหลักฐานทางทะเบียนเทานั้น
และตาม
ขอบังคับสภาองคการลูกจางฯก็กําหนดไวเพียงวาใหคณะกรรมการบริหารมา
จากการเลือกตั้งจากผูแทนสมาชิกในที่ประชุมใหญ โดยขอบังคับดังกลาวไมมี
ขอกําหนดใหตองนํารายชื่อคณะกรรมการบริหารที่ไดรับเลือกตั้งไปจด
ทะเบียน ดังนั้น แมจะไมไดนํารายชื่อคณะกรรมการบริหารวาระสิงหาคม
2531 ถึง สิงหาคม 2534 ไปจดทะเบียนก็ถือไดวาคณะกรรมการบริหาร
ดังกลาวเปนคณะกรรมการบริหารของสภาองคการลูกจางฯโดยชอบดวย
กฎหมาย
และมีอํานาจพิจารณารับสมาชิกเขาเปนสมาชิกของสภาองคการ
ลูกจางฯ ไดโดยชอบ สมาชิกที่เขาเปนสมาชิกระหวางคณะกรรมการบริหาร
วาระสิงหาคม 2531 ถึงสิงหาคม 2534 จึงเปนสมาชิกของสภาองคการลูกจางฯ
ที่สมบูรณตามกฎหมาย มีสิทธิเขาชื่อขอเปดประชุมใหญวิสามัญ และมีสทิ ธิ
เขารวมประชุมแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได
หมายเหตุ
เปนที่ถกเถียงกันมานานสําหรับปญหาการจดทะเบียนกรรมการสหภาพ
แรงงาน สมาคมนายจาง สหพันธแรงาน สหพันธนายจาง สภาองคการลูกจาง
และสภาองคการนายจาง วาจะตองนํารายชื่อคณะกรรมการบริหารองคกรไป
จดทะเบียนกรรมการตอนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธทุก
ครั้งที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองคกร หรือไม
ฝายแรก มีความเห็นวา องคการนายจาง หรือองคการลูกจาง กอตั้งขึ้น
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ซึ่งกําหนดให
ตองมีขอบังคับ และจดทะเบียนตอนายทะเบียน และมีฐานะเปนนิติบุคคล
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2536
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(มาตรา 55, 87) การแสดงเจตนาดําเนินการกระทําโดยคณะกรรมการ (มาตรา
68, 100) ดังนั้น เมื่อมีฐานะเปนบุคคลสมมุติตามกฎหมาย จึงตองปรากฏตัว
บุคคลผูที่จะเปนผูแสดงเจตนาแทนนิติบุคคลนั้นที่แนนอน เพื่อใหบุคคลภาย
นอกสามารถทราบได และเพื่อใหรัฐสามารถควบคุมนิติบุคคลเหลานั้นให
เปนไปตามวัตถุประสงค และเปนไปตามกฎหมายได และเมื่อพิจารณามาตรา
5,58,61,87,90 และมาตรา 100 เห็นวากฎหมายนาจะมีเจตนารมณใหมีการจด
ทะเบียนกรรมการองคการนายจาง หรือองคการลูกจาง ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง
หรือเปลี่ยนแปลง แตดวยความบกพรองในการบัญญัติทําใหไมปรากฏชัดใน
เรื่องนี้จึงนาจะแปลความในมาตรา 61 และมาตรา 93 ใหหมายความรวมถึง
การจดทะเบียนคณะกรรมการองคการนายจาง หรือองคการลูกจางทุกครั้งที่มี
การเลือกตั้ง หรือการเปลี่ยนแปลงโดยที่ประชุมใหญตามมาตรา 70(3) และ
มาตรา 103(3)
ฝายหลังมีความเห็นวา เมื่อกฎหมายไมไดบัญญัติไวใหตองจดทะเบียน
กรรมการองคการนายจาง หรือองคการลูกจาง ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง หรือมี
การเปลี่ยนแปลงเหมือนเชน “ขอบังคับ”
ดังนั้น แมจะไมไดนํารายชื่อ
คณะกรรมการที่ไดรับเลือกตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงในครั้งหลัง ไปจดทะเบียนก็
ถือไดวา คณะกรรมการบริหารองคการดังกลาวเปนคณะกรรมการบริหารของ
องคการโดยชอบดวยกฎหมายแลว
คําพิพากษาฎีกาที่ 3843 – 3846/2536 นี้ไดวินิจฉัยตามความเห็นของ
ฝายหลัง อยางไรก็ดีหากขอบังคับขององคการลูกจาง หรือองคการนายจาง
ไดกําหนดใหตองนํารายชื่อคณะกรรมการบริหารที่ไดรับเลือกตั้ง หรือเปลี่ยน
แปลงไปจดทะเบียนแลว แนวคําวินิจฉัยตามคําพิพากษาฎีกานี้จะเปลี่ยนไป
หรือไมคงตองรอดูแนวคําพิพากษาฎีกาตอไป ทั้งนี้เนื่องจากขอเท็จจริงในคดีนี้
ปรากฏในคําวินิจฉัยตอนหนึ่งวา“……..ขอบังคับดังกลาวไมมีขอกําหนดให
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ตองนํารายชื่อคณะกรรมการบริหารที่ไดรับเลือกตั้งไปจดทะเบียน ดังนั้น แม
จะไมไดนํารายชื่อคณะกรรมการบริหาร……ไปจดทะเบียนก็ถือไดวา
คณะกรรมการบริหารดังกลาวเปนคณะกรรมการโดยชอบดวยกฎหมาย…..”
กอนหนานี้มีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3731/2535 วินิจฉัยวา “การจด
ทะเบียนคณะกรรมการของสหภาพแรงงานเปนเพียงวิธีการทางกฎหมาย
เพื่อใหปรากฏหลักฐานทางทะเบียนเทานั้น เมื่อที่ประชุมใหญของสหภาพ
แรงงาน อ. ไดลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงาน และนายจางได
ทราบผลการประชุมของคณะกรรมการสหภาพแรงงานแลววา
ผูใดไดรับ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานนี้จึงถือไดวาคณะกรรมการที่
ไดรับแตงตั้งดังกลาวเปนคณะกรรมการสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 แลว แมจะยังไมไดมีการจดทะเบียนรับรองการ
เปนกรรมการก็ตาม จึงมีอํานาจตั้งคณะกรรมการลูกจางได
อภิญญา สุจริตตานันท

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3924/2536
แมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคม
2530 ก็ตาม แตหลังจากนั้นจําเลยและสหภาพแรงงานก็ยังมิไดมีการเจรจาทํา
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกันใหม ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเดิมจึง
ยังคงมีผลใชบังคับตอไปอีกคราวละ 1 ป จนกวาจะไดมีการทําขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางใหม ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 มาตรา 12 การที่สหภาพแรงงานแจงขอเรียกรองใหมตอจําเลยเพื่อขอ
แกไขเพิ่มเติมสวัสดิการ แตการเจรจาก็ยังไมสามารถตกลงกันได ขอเรียกรอง
ใหมจึงยังไมมีผลเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางแทนขอตกลงเดิม
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเดิมจึงยังมีผลใชบังคับอยู
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แมกอนนายทิวา(ลูกจาง)
จะถึงแกกรรมจะมีการนัดหยุดงานตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ก็ตาม แตการนัดหยุดงานก็เปน
เพียงการที่ลูกจางรวมกันหยุดทํางานชั่วคราวเนื่องจากขอพิพาทแรงงานเทานั้น
หามีผลทําใหสัญญาจางแรงงานระหวางจําเลยกับลูกจางสิ้นสุดลงอยางใดไม
นายทิวาจึงยังเปนลูกจางของจําเลยขณะที่ถึงแกกรรม อีกทัง้ เงินชวยเหลือคา
มิไดจายเพื่อ
ทําศพเปนเงินสวัสดิการที่จําเลยจายใหเมื่อลูกจางถึงแกกรรม
ตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน
หรือจายใหโดย
คํานวณตามผลงานที่ลูกจางไดทํา เงินชวยเหลือคาทําศพจึงเปนสวัสดิการที่
ไมเกี่ยวกับการทํางานตามปกติ
และตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
กําหนดใหจําเลยจายเงินชวยเหลือคาทําศพลูกจางที่ถึงแกกรรม จําเลยจึงตอง
จายเงินชวยเหลือคาทําศพ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4015/2536
โจทกกลาวอางในอุทธรณวา ตามประกาศรายงานการประชุมตัวแทน
ลูกจางกับบริษัทที่ระบุวา คาครองชีพไมใหนําเขามารวมกับเงินเดือน ก็คือให
จําเลยจายคาจางไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ําและจายคาครองชีพแยกจากกัน
โดยไมนํามารวมคิดคํานวณอัตราคาจางขั้นต่ํา ตามผลของขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง ซึ่งหากเปนความจริงตามที่โจทกกลาวอางก็อาจถือไดวา จําเลย
ทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกับลูกจางของจําเลยที่จะไมนําคาครองชีพมา
รวมกับคาจางหรือเงินเดือนเพื่อคิดคํานวณอัตราคาจางขั้นต่ํา และจายคาจาง
หรือเงินเดือนตามอัตราคาจางขั้นต่ํา อันรวมอยูในประเด็นขอพิพาทแหงคดี
ดังนั้น การที่จําเลยนําคาครองชีพมารวมกับคาจาง หรือเงินเดือนในการคิด
คํานวณอัตราคาจางขั้นต่ําก็อาจเปนการขัดตอขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
อันเปนประเด็นขอพิพาทแหงคดี
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4107/2536
ขอบังคับการทํางานของผูรองกําหนดประเภทการลงโทษไว ดังนี้ 1.
ภาคทัณฑและตัดสวัสดิการ เชน คูปองอาหารกลางวัน 2. ตัดเงินคาจาง 5-20
เปอรเซ็นต 3. งดการพิจารณาใหเงินรางวัลประจําป หรืองดการพิจารณาขึ้น
คาจางปนั้นๆ 4. พักงาน 5. เลิกจาง โดยมิไดระบุขั้นตอนการลงโทษไว ผู
รองจึงไมจําตองลงโทษตามขั้นตอนในขอบังคับการทํางาน ผูรองอาจเลือกวิธี
ใดๆ ตามขอบังคับการทํางานโดยพิจารณาจากความหนักเบาของความผิดของ
พนักงานแตละคน ผูคดั คานกระทําผิดในขณะปฏิบัติหนาที่ในสถานที่ทํางาน
โดยไมยําเกรงตอขอบังคับการทํางานของผูรอง การกระทําของผูคัดคานไม
เปนเยี่ยงอยางอันดี ทําใหแตกความสามัคคียากแกการปกครองบังคับบัญชา
กรณีจึงมีเหตุสมควรใหผูรองเลิกจางผูคัดคานได
สวนที่ผูรองขอใหไมจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาและ
คาชดเชยมาดวยนั้น เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตใหเลิกจางแลว ผูรองจะตองเปน
ผูดําเนินการตอไป ไมใชถือคําสั่งศาลเปนคําสั่งแทนผูรองได ศาลแรงงาน
กลางจึงมีคําสั่งใหยกคําขอของผูรองในสวนนี้เสีย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4199/2536
การที่จําเลยเลิกจางโจทกไมใชเพราะโจทกเปนสมาชิกหรือเปน
กรรมการของสหภาพแรงงาน
อันจะเปนการกระทําอันไมเปนธรรมตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121 โจทกไมใชลูกจางซึ่ง
เกี่ยวของกับขอเรียกรอง การที่จําเลยเลิกจางโจทกมิใชการกระทําที่ฝาฝนตอ
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 โจทกจงใจปกปดขอความ
จริงที่วา โจทกเคยทํางานที่บริษัท ท. มากอนโดยไมกรอกขอความในใบสมัคร
งานที่เกี่ยวกับประวัติการทํางานของโจทก จําเลยเพิ่งทราบขอเท็จจริงนี้ การที่
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จําเลยเลิกจางโจทกจึงไมใชเปนการกลั่นแกลงโจทก แตเปนการเลิกจางโดย
อาศัยขอสัญญาตามสัญญาจางแรงงานระหวางจําเลยกับโจทก
ขอสังเกต
แนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่เคยวินิจฉัยในทํานองเดียวกันนี้ คือ คํา
พิพากษาฎีกาที่ 3458/2531 ไดวินิจฉัยวา ลูกจางยื่นใบสมัครเขาทํางานกับ
นายจางโดยแสดงคุณสมบัติเท็จ โดยแจงวา “ลาออก” จากบริษัทเดิม ซึ่งความ
จริงถูก “เลิกจาง” ศาลฎีกาวินิจฉัยวา นายจางมีสิทธิเลิกจางลูกจางไดโดยไม
จําตองรอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอนายจางเสียกอน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4398/2536
กรณีที่สหภาพแรงงานแตงตั้งกรรมการลูกจาง กฎหมายมิไดบัญญัติวา
ตองแจงใหนายจางทราบ และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มิได
บัญญัติวา กรรมการลูกจางที่สหภาพแรงงานแตงตั้งเปนกรรมการลูกจางตั้งแต
เมื่อใด เพียงแตกําหนดวาระการดํารงตําแหนงไวคราวละ 3 ป แตอาจไดรับ
เลือกตั้งหรือแตงตั้งใหมได ซึ่งแตกตางกับการเลือกตั้งกรรมการลูกจาง เพราะ
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งตองแจงใหนายจางและพนักงานประนอมขอ
พิพาทแรงงานแหงทองที่ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยูโดยไมชักชาวาผูใด
ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการลูกจาง แสดงวากรรมการลูกจางที่ไดรับแตงตั้ง
จากสหภาพแรงงานเปนกรรมการลูกจางตั้งแตวันที่มีการแตงตั้ง
สหภาพ
แรงงาน อ. แตงตั้งโจทกเปนกรรมการลูกจางวันที่ 3 มีนาคม 2536 โดย
แตงตั้งกรรมการลูกจางรวม 6 คน ตามที่กฎหมายกําหนด แมจะยังไมมีการ
เลือกตั้งกรรมการที่เหลืออีก 5 คน (สถานประกอบกิจการแหงนี้มีกรรมการ
ลูกจางได 11 คน) โจทกก็เปนกรรมการลูกจางตั้งแตวันดังกลาว จําเลยเลิก
จางโจทกซึ่งเปนกรรมการลูกจางโดยมิไดรับอนุญาตจากศาลแรงงาน จึงไม
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2536
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ชอบดวยพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 อุทธรณของ
จําเลยฟงไมขึ้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5024 - 5343/2536
โจทกทั้งสามรอยยี่สิบเปนลูกจางของจําเลย และเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงานไฟฟาฟลิปสแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2534 จําเลยและ
สหภาพแรงงานไฟฟาฟลิปสแหงประเทศไทยไดมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จาง ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2534 โดยในสวนที่เกี่ยวกับการปรับคาจางหรือ
เงินเดือนไดกําหนดไวในขอ 7. วา “บริษัท (หมายถึงจําเลย) ตกลงจะพิจารณา
ปรับคาจาง/เงินเดือนใหสอดคลองและมีความยุติธรรม หากมีการเปลี่ยนแปลง
คาจางขั้นต่ําและมีผลกระทบกระเทือนกับคาจางภายในบริษัท ซึ่งทําใหบริษัท
ตองปรับคาจาง/เงินเดือนภายใน ทั้งนี้ โดยวิธกี ารปรับนั้นอยูในดุลพินิจของ
บริษัท” ตอมาวันที่ 1 เมษายน 2535 ไดมีประกาศปรับอัตราคาจางขั้นต่ําจาก
อัตราคาจางขั้นต่ําวันละ 100 บาท เปนวันละ 115 บาท จําเลยไดปรับเพิ่ม
คาจางใหพนักงานทุกคน คนละ 390 บาทตอเดือน และตอมาวันที่ 1 เมษายน
2536 ไดมีการประกาศปรับอัตราคาจางขั้นต่ําจากอัตราคาจางขั้นต่ําวันละ 115
บาท เปนวันละ 125 บาท จําเลยไดปรับเพิ่มคาจางใหเฉพาะลูกจางหรือ
พนักงานที่มีตําแหนงระดับลางจากอัตราคาจางที่จําเลยจายอยูในขณะนั้นวันละ
138 บาท โดยมิไดปรับเพิ่มคาจางใหโจทกทั้งสามรอยยี่สิบ มีปญ
 หาที่จะ
วินิจฉัยตามอุทธรณของจําเลยวา
โจทกทั้งสามรอยยี่สิบมีสิทธิเรียกรองให
จําลยปรับเพิ่มคาจางหรือเงินเดือนตามฟองหรือไม ศาลฎีกาพิเคราะหแลวเห็น
วาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางจําเลยกับสหภาพแรงงานที่วา “บริษัท
ตกลงจะพิจารณาปรับคาจาง/เงินเดือนใหสอดคลองและมีความยุติธรรมหากมี
การเปลี่ยนแปลงคาจางขั้นต่ํา
และมีผลกระทบกระเทือนกับคาจางภายใน
บริษัท ซึ่งทําใหบริษัทตองปรับคาจาง/เงินเดือนภายใน ทั้งนี้โดยวิธีการปรับ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2536
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นั้นอยูในดุลพินิจของบริษัท” นั้น
ใหอํานาจแกจําเลยเพียงฝายเดียวที่จะ
พิจารณาปรับคาจางหรือเงินเดือนของลูกจาง หรือพนักงานของจําเลยเมื่อมีการ
ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราคาจางขั้นต่ํา
ทั้งขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ดังกลาวก็มิไดระบุถึงหลักเกณฑ หรือจํานวนเงินในการปรับคาจาง/เงินเดือน
ใหแกลกู จาง หรือพนักงานไวแตอยางใด จึงไมกอใหเกิดสิทธิใดๆ แกลกู จาง
หรือพนักงานของจําเลยที่จะเรียกรองใหจําเลยปรับคาจางหรือเงินเดือนใน
จํานวนหนึ่งจํานวนใดได
การที่จําเลยใชดุลพินิจปรับเพิ่มคาจาง หรือเงินเดือนใหแกลูกจาง หรือ
พนักงานบางระดับและไมปรับเพิ่มใหแกโจทก จึงมิใชเปนการฝาฝนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาว โจทกจึงไมมีสิทธิเรียกรองใหจําเลยปรับเพิ่ม
คาจางหรือเงินเดือน
******************
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คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2537
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 195 - 197/2537
ตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยเดิม ในเรื่องการเลิกจาง
ลูกจางที่ไมไดรับการปรับอัตราคาจางประจําป ยังปฏิบัติลักลั่นกันไมแนนอน
1 ปบาง 2 ปบาง หรือ 3 ปบาง ตอมาจําเลยเปลี่ยนขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานใหมใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2536 กําหนดวา จําเลยจะ
เลิกจางตอเมื่อลูกจางไมไดปรับอัตราคาจางประจําปเปนเวลาติดตอกัน 3 ป
ผลของการที่โจทกไมไดรับการปรับอัตราคาจางประจําประหวางป
พ.ศ. 2534 - 2536 รวม 3 ปติดตอกัน เปนการหยอนสมรรถภาพในการทํางาน
ตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานใหมซึ่งเปนเงื่อนไขที่มีอยูตามขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานเดิมอยูแลว ไมใชเงื่อนไขที่กําหนดขึ้นใหม ขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานใหมไดเปลี่ยนแปลงเพียงเงื่อนเวลาการไมไดรับการปรับ
คาจางประจําปจากเดิมซึ่งไมจําเปนตองเปน 3 ป ขยายมาเปนมีกําหนด
ระยะเวลา 3 ป เปนการเปลี่ยนแปลงในทางที่เปนคุณแกลูกจางมีผลใชบังคับ
ไดทันที
ผลการปฏิบตั ิงานของโจทกเขาหลักเกณฑตามขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานใหม จําเลยยอมเลิกจางโจทกได ไมเปนการบังคับยอนหลังหรือไมเปน
คุณแกโจทก และไมใชเปนการไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 340 - 343/2537
ผูคัดคานเปนลูกจางของผูรองและเปนกรรมการลูกจาง ไดรวมกันเขียน
ประกาศขอความวา “แดผูหิวโหยคิดจะแดก ใหแดกอยามากนัก ฟนจะหัก ปาก

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

จะพอง ลองไปคิด แดกอะไรใหตรึกตรองมองสิ่งผิด จะไปคิดหาทางแดกให
แยบยล กูจะแดกมึงจะมองกูไมสน มึงคนจนกูคนรวยชวยไมได กูแดกแลว
ทําใหกูอยูสบาย รถก็ไดเงินก็มีสุขีเอย” ซึ่งเปนการดูหมิ่น เสียดสี และเหยียด
หยาม นายจางและผูบังคับบัญชา และรวมกันนําไปปดที่แผนปายประกาศ
โดยไมไดรับอนุญาตจากผูรอง แทนที่จะใชสิทธิดําเนินการภายในขอบเขตของ
กฎหมายในกรณีท่ไี มไดรับความเปนธรรมจากผูรอง ยอมเปนการกระทําที่ทํา
ใหพนักงานของผูรองขาดความเคารพยําเกรง
เปนการสงเสริมและยั่วยุให
พนักงานกระดางกระเดื่องตอผูรอง ทําใหเกิดความแตกแยกระหวางผูรองกับ
พนักงาน อันจะสงผลเสียหายตอผูรองและพนักงานในที่สุด ผูรองสั่งใหเอา
ออก ผูคัดคานก็ไมปฏิบัติตาม เปนการฝาฝนคําสั่งโดยชอบของผูบังคับบัญชา
กระทําตนเปนปฏิปกษตอผูรอง เปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
และไมเกรงกลัวความผิด จงใจทําใหผูรองไดรับความเสียหาย มีเหตุสมควรให
ผูรองเลิกจางผูคัดคานได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 707 - 732/2537
ขอเท็จจริงฟงไดวา การคํานวณดอกเบี้ยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตาม
หลักเกณฑเดิม จําเลยไดแตงตั้งผูคิดบัญชีและมีผูตรวจสอบบัญชีอีกคนหนึ่ง
เปนเวลา 18 ปแลว จําเลยไมเคยทักทวงแตอนุมัติตลอดมา จึงไมใชการ
คํานวณที่ผิดพลาด ที่จําเลยอุทธรณวา จากพยานเอกสารในสํานวนไมปรากฏ
วามีขอกําหนด หรือขอตกลงเรื่องการคํานวณดอกเบี้ยของเงินกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ และไมปรากฏวาผูจัดการของจําเลยไดรูเห็นและยินยอมใหนําวิธีการ
คํานวณดอกเบี้ยที่ผิดหลักเกณฑมาใชโจทกไมอาจบังคับใหจําเลยเปลี่ยนแปลง
วิธีการคํานวณดอกเบี้ยดังกลาวได เปนอุทธรณในขอเท็จจริง ตองหามตาม
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ.2522 มาตรา 54
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จําเลยไดกอตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2511
ตอมาจําเลยไดระบุเรื่องการหักเงินสะสม และการเขารวมโครงการเงินสะสม
ไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลย ขอ 13 ซึ่งถือวาเปนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางระหวางจําเลยกับพนักงานของจําเลยดวย
จําเลยได
คํานวณดอกเบี้ยเงินสะสมและเงินสมทบสําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตาม
วิธีการเดิมมาเปนเวลา 18 ปแลว วิธีการคํานวณดอกเบี้ยของเงินสะสมและเงิน
สมทบดังกลาว ยอมเปนสวนหนึ่งของกฎขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและ
เปนสวนหนึ่งของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
จําเลยจึงไมมีสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณดอกเบี้ยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหม ซึ่งไมเปน
คุณและไมไดรับความยินยอมจากโจทกกอน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2235/2537
ลูกจางตําแหนงระดับหัวหนา ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจในการ
ลงโทษผูใตบังคับบัญชาตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานจะเปน
สมาชิกสหภาพแรงงานของลูกจางอื่นไมไดตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 มาตรา 95 ดังนั้น การที่ผูกลาวหาซึ่งเปนลูกจางตําแหนงระดับหัวหนา
เขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานของลูกจางอื่น
ยอมทําใหการเปนสมาชิก
สหภาพแรงงานนั้นไมมีผลตามกฎหมายเพราะขัดตอบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ดังกลาว
แตตามระเบียบ
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของโจทกไมไดกําหนดใหโจทกมีอํานาจเพิกถอน
ตําแหนงระดับหัวหนาของลูกจาง ในกรณีที่ลูกจางนั้นสมัครเขาเปนสมาชิก
สหภาพแรงงานของลูกจางอื่น และไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดใหอํานาจ
โจทกที่จะกระทําการเชนวานั้นได โจทกจึงเพิกถอนตําแหนงระดับหัวหนา
ของผูกลาวหาโดยอาศัยเหตุที่ผูกลาวหาเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานอื่น
ไมได
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2474/2537
ตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานและขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ระบุวา “ 3. ความผิดสถานหนัก ผูกระทําผิดตอไปนี้จะไดรับการลงโทษทาง
วินัยสถานหนักถึงขั้นไลออก หรือเลิกจางโดยไมมีเงินชดเชย 3.1 ฝาฝน
ขอบังคับหรือระเบียบตางๆ อีก หลังจากที่ถูกลงโทษทางวินัยดวยการตักเตือน
เปนหนังสือ ทําทัณฑบน ตัดเงินคาจาง หรือสั่งพักงานแลว 3.2 จงใจทําให
บริษัทไดรับความเสียหาย 3.3 ทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําผิดทางอาญาโดย
เจตนาตอบริษัท 3.4 ละทิ้งหนาที่ หรือขาดงานโดยมิไดลาเปนเวลา 3 วัน
ติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 3.5 กระทําการใดๆ อันเปนการยุยง หรือ
สนับสนุน หรือชักชวนใหมีการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ขอตกลง
หรือคําชี้ขาด 3.6 ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหบริษัทไดรับความเสียหายอยาง
รายแรง 3.7 ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก”
การที่ผูคัดคานซึ่งเปนกรรมการลูกจางเลนการพนันในหอพักบริเวณ
โรงงานของผูรอง แมเปนการฝาฝนกฎ และระเบียบหอพัก ขอ 2.5 แตผูคัดคาน
ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยดวยการตักเตือนเปนหนังสือ ทําทัณฑบน ตัดเงิน
คาจาง หรือสั่งพักงานมากอน จึงไมใชความผิดสถานหนักตามขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานขอ 3.1 ดังกลาวขางตน และขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
แมผูคัดคานละทิ้งหนาที่ในเวลาทํางานเปนอาจิณตั้งแตป 2535 แตเปน
การละทิ้งหนาที่โดยมาทํางาน 2 - 3 ชั่วโมง แลวละทิ้งหนาที่ไปและไมปรากฏ
วาผูคัดคานละทิ้งหนาที่เปนเวลา 3 วันติดตอกัน จึงไมใชความผิดสถานหนัก
ตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานขอ 3.4 และขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ผูรองซึ่งเปนนายจางขออนุญาตเลิกจางผูคัดคานซึ่งเปนกรรมการ
ลูกจาง ศาลแรงงานกลางอนุญาตใหลงโทษโดยการพักงาน โดยไมไดรับคาจาง
เปนเวลา 7 วันได
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4889 - 4890/2537
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางในสวนที่เกี่ยวกับเงินโบนัสและอัตรา
การขึ้นเงินเดือนหรือคาจางประจําปกําหนดไวในขอที่ 7 วา “บริษัทตกลง
จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใชในการขึ้นเงินเดือนใหแกพนักงานโดยเฉลี่ยไม
ต่ํากวา 8 เปอรเซ็นต และตกลงจัดสรรเงินโบนัสเพื่อจายใหแกพนักงานโดย
เฉลี่ยไมต่ํากวา 1.2 เทาของเงินเดือน ทั้งนี้จะตองเปนไปตามระเบียบของบริษัท
ที่จะประกาศใหทราบตอไป
และผูมีสิทธิไดรับเงินโบนัสจะตองเปนผูมี
สถานภาพเปนพนักงานของบริษัทอยู ณ วันที่จายเงินโบนัส”
ขอตกลงดังกลาวเปนเรื่องการตกลงจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อขึ้น
เงินเดือนและจายโบนัสแกพนักงาน
ซึ่งการจัดสรรเงินงบประมาณยอม
หมายถึงเงินรวมทั้งหมดที่จายเพื่อขึ้นเงินเดือนและเงินโบนัสโดยเฉพาะมีคําวา
“เฉลี่ย” อยูในเงินแตละประเภท ซึ่งหมายถึงเฉลี่ยจากยอดเงินรวมแลวตองเปน
การขึ้นเงินเดือนไมต่ํากวา 8 เปอรเซ็นต และจายโบนัสไมต่ํากวา 1.2 เทา
หากจะเปนการขึ้นเงินเดือนใหพนักงานแตละคนไดรับไมต่ํากวา 8 เปอรเซ็นต
และจายเงินโบนัสใหพนักงานแตละคนไดรับไมต่ํากวา 1.2 เทาของเงินเดือน
ตามที่โจทกอุทธรณแลวก็ไมนาจะมีคําวาจัดสรรเงินงบประมาณและเฉลี่ยอยู
ในขอความที่ขอตกลง เพียงแตกําหนดวาบริษัทตกลงขึ้นเงินเดือนประจําป
และจายเงินโบนัสใหแกพนักงานแตละคนไมนอยกวา……เงินเดือนแตละคน
ก็เพียงพอแลว อีกทั้งกอนจะมีการทําขอตกลงดังกลาวพนักงานประนอมขอ
พิพาทแรงงานก็ไดอธิบายคําวา เฉลี่ยใหสหภาพแรงงานทราบแลววา คิดจาก
ภาพรวม หรือยอดรวมของจํานวนทั้งหมด ซึ่งพนักงานบางคนอาจไดมากกวา
หรือต่ํากวาขึ้นอยูกับการประเมินผลงาน ฉะนั้นในป 2535 จําเลยไดปรับขึ้น
เงินเดือนหรือคาจางพนักงานโดยเฉลี่ย 9.30 เปอรเซ็นต และจายเงินโบนัส
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โดยเฉลี่ย 1.66 เทาของเงินเดือนซึ่งสูงกวาที่กําหนดไวในขอตกลงดังกลาว
จําเลย(บริษัท) จึงไมไดปฏิบัติฝาฝนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางแตอยางใด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5209/2537
โจทกเปนลูกจางของจําเลยและเปนกรรมการลูกจางโดยการแตงตั้งจาก
สหภาพแรงงานตอมาวันที่ 28 สิงหาคม 2535 ลูกจางของจําเลยจํานวนเกินกึ่ง
หนึ่งของลูกจางทั้งหมด ไดมีมติใหโจทกพนจากตําแหนงกรรมการลูกจางตาม
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 48 ซึ่งบทบัญญัติดงั กลาวไมไดใช
บังคับเฉพาะกรรมการลูกจางที่ไดรับเลือกตั้งจากลูกจางในสถานประประกอบ
กิจการเทานั้น แตใหใชบังคับไปถึงกรรมการลูกจางที่ไดรับการแตงตั้งจาก
สหภาพแรงงานดวย ดังนั้น โจทกจึงพนจากตําแหนงกรรมการลูกจางนับแต
วันที่มีมติดังกลาว เมื่อจําเลยเลิกจางโจทกในวันที่ 31 สิงหาคม 2535 โจทก
ไมไดเปนกรรมการลูกจางแลว จึงไมไดรับการคุมครอง ตาม พ.ร.บ.แรง
งานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 52
เมื่อสหภาพแรงงาน ท. ไดแจงขอเรียกรองตอจําเลยและเจรจาตกลงกัน
ไมได จนตกเปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได สหภาพแรงงาน ท. และ
จําเลยอาจดําเนินการตอไปโดยตั้งผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน หรือจําเลยจะปดงาน
หรือลูกจางของจําเลยจะนัดหยุดงานก็ได แตจําเลยและสหภาพแรงงาน ท.
ไมไดปฏิบัตอิ ยางใดอยางหนึ่งดังกลาว ดังนั้น ขอเรียกรองที่สหภาพแรงงาน
ท. แจงตอจําเลยจึงไมไดอยูในขั้นตอนการเจรจาและการไกลเกลี่ยอีกตอไป
โจทกจึงไมไดรับความคุมครองตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา
31 เพราะมาตรา 31 หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง
ในระหวางที่ไดมีการแจงขอเรียกรองแลว และขอเรียกรองนั้นยังอยูในระหวาง
การเจรจา การไกลเกลีย่ หรือการชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 13 ถึง
มาตรา 29 เทานั้น
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โจทกใชเวลาไปทํากิจกรรมหลายประเภทแมบางสวนจะเปนประโยชน
แกทางราชการและลูกจางอื่นบาง แตก็เปนประโยชนตอตัวโจทกเองดวยทั้งสิ้น
โจทกมีหนาที่ตองทํางานใหแกนายจางโดยสม่ําเสมอ และไมทิ้งการงานไปอัน
จะทําใหนายจางยุงยากในการดําเนินกิจการ โจทกอาจไปทํากิจกรรมอันเปน
ประโยชนตอ ตนเองในขอบเขตและระยะเวลาที่พอเหมาะพอควร โดยการตก
ลงยินยอมของจําเลย หรือไมกอใหเกิดความเสียหายแกกิจการของจําเลย และ
โจทกยอมรับวามีจํานวนวันที่ไปทํางานนอย จําเลยจึงมีเหตุอันสมควรที่จะเลิก
จางโจทกได ไมใชการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
กรณีไมมีเหตุที่จะตองวินิจฉัยวาโจทกกระทําผิดหรือไมแตศาลแรงงาน
กลางหยิบยกปญหาดังกลาวขึ้นเอง และวินจิ ฉัยวาโจทกไมมีสิทธิไดรับเงิน
บําเหน็จเปนการไมชอบ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5957/2537
บันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีขอตกลงวาบริษัท(จําเลย) ตกลง
จายเงินคารถใหแกพนักงาน คนละ 400 บาทตอเดือน แกพนักงานซึ่งมี
คุณสมบัติครบ ดังนี้ (1) ตองเปนผูพักอาศัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตาม
สําเนาทะเบียนบาน ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2535 (2) ไมเปนผูใชบริการ
บานพักและรถรับ-สง พนักงานที่บริษัทจัดไวให (3) วันใดพนักงานผูมีสิทธิ
ไมมาปฏิบัติงานใหหักเงินคารถออกวันละ 15 บาท และ (4) พนักงานซึ่งไดพัก
อาศัยอยูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตสําเนาทะเบียนบานมิไดอยูที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาตามขอ 1 ใหแจงขอบริษัทเปนรายๆ ไป เพื่อบริษัทจะได
พิจารณาตามความเหมาะสม
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาวโดยเฉพาะตาม(4) มีความหมาย
วา กรณีที่กําหนดใหพนักงานแจงจําเลยเพื่อพิจาณาอนุมัติจายเงินคารถเปน
รายๆไปนั้น เปนกรณีที่พนักงานไดพักอาศัยอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คําพิพากษาศาลฎีกา ป พ.ศ. 2537
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แตทะเบียนบานอยูคนละจังหวัดพนักงานผูนั้นจะตองแจงขอใหจําเลยพิจารณา
อนุมัติจายคารถ แตกรณีของโจทกๆ มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามสําเนาทะเบียนบานตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 โจทกจึงไมตองยื่น
คําขอใหผูมีอํานาจของจําเลยพิจารณาอนุมัติอีก
สวนทางปฏิบัติที่จําเลย
ประกาศแจงพนักงานผูประสงคขอรับคารถยื่นทะเบียนบานพรอมแบบฟอรม
คําขอกอนนั้นเปนเรื่องภายในเพื่อความเปนระเบียบของจําเลย
และอยู
นอกเหนือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ตามบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาว ไมมีขอความตอน
ใดระบุวา จําเลยจะจายคารถใหพนักงาน เฉพาะแผนกโรงงานที่มีภูมิลําเนาอยู
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถาหากจําเลยกับผูแทนพนักงานของจําเลยมี
เจตนารมณรวมกันที่จะใหจําเลยจายคารถแกพนักงานแผนกโรงงานที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาก็นาจะระบุขอตกลงเปนเงื่อนไขไวใหชัดแจง โจทกทาํ งาน
กับจําเลยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแตวันที่ 27 พฤษภาคม 2529 ถึงวันที่
18 กันยายน 2535 หลังจากนั้นจําเลยมีคําสั่งใหโจทกทํางานที่สํานักงานของ
จําเลยในกรุงเทพฯ
แตโจทกคงมีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณสมบัติของโจทกที่จะไดรับคารถจากจําเลยจึงเปนไปตามบันทึกขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางทุกประการ กรณีไมอาจแปลความใหตางจากขอความ
ในบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่แสดงเปนหนังสือไวชัดแจงแลวได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7414 - 7415/2537
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธไดมีคําชี้ขาดใหจําเลยจายเงินโบนัส
ใหแกลูกจางปละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการคิดซึ่งจําเลยจะประกาศ
ใหทราบโดยละเอียดและชัดเจน ตอมาในป 2536 จําเลยอางวาประสบภาวะ
ขาดทุนอยางหนัก จึงกําหนดจายเงินโบนัสใหแกลูกจางในอัตรารอยละ 50
โดยจําเลยมิไดประกาศใหลูกจางรวมทั้งโจทกทราบวา จะลดจํานวนวันที่จะ
คําพิพากษาศาลฎีกา ป พ.ศ. 2537
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นํามาคํานวณการจายเงินโบนัสลงครึ่งหนึ่ง
การที่จําเลยมิไดประกาศ
หลักเกณฑการจายเงินโบนัสใหลูกจางทราบลวงหนาดังกลาวจึงฟงไดวา
จําเลยมีเจตนาจะจายเงินโบนัสป 2536 ใหลูกจางเทากับป 2535 จําเลยตอง
จายเงินโบนัสเทากับปกอนๆ
สวนการที่ลูกจางรับขอเสนอของจําเลยที่จะ
จายเงินโบนัสรอยละ 50 ไวกอน ก็ฟงไมไดวาฝายลูกจางยอมตกลงดวย โจทก
จึงมีสิทธิเรียกรองใหจําเลยจายเงินโบนัสอีก 50 เปอรเซ็นต
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7419/2537
การที่ลูกจางของโจทกไมเขาทํางานเนื่องจากมีความประสงคจะรอฟง
คําชี้แจงของโจทกในเรื่องที่โจทกเปลี่ยนแปลงเวลาทํางานวา จะจายคาจางเพิ่ม
ตามที่ฝายลูกจางขอหรือไม ซึ่งผูกลาวหาทั้งสองก็กระทําเชนเดียวกับลูกจาง
อื่นๆ ไมใชเปนกรณีพนักงานนัดหยุดงานตามที่โจทกกลาวอาง การนัดหยุด
งานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 หมายความวา
“การที่ลูกจางรวมกันไมทํางานชั่วคราวเนื่องจากขอพิพาทแรงงาน” เมื่อผูกลาว
หาทั้งสองไมเขาทํางานเนื่องจากไปฟงคําตอบของโจทกตามที่โจทกนัดหมาย
จึงไมเปนการหยุดงานตามบทกฎหมายดังกลาว และการที่ผูกลาวหาทั้งสองถูก
เลิกจางในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับโดยผูกลาวหา
ทั้งสองไมไดกระทําความผิดที่เขาขอยกเวนตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 (1) – (5) การเลิกจางผูกลาวหาทั้งสองจึงเปน
การกระทําอันไมเปนธรรมตามมาตรา 121 แหง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 คําสั่งของจําเลยทั้งแปดชอบแลว
การกระทําอันไมเปนธรรมตามมาตรา 121 , 123 แหงพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มิไดกําหนดวาการเลิกจางโดยไมมีการสอบสวน
เปนการกระทําอันไมเปนธรรม แมโจทกจะเลิกจางลูกจางของโจทกโดยไมมี
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การสอบสวน หรือมีการสอบสวนก็ตาม หากการเลิกจางนั้นเปนการฝาฝนบท
กฎหมายดังกลาวขางตนก็เปนการกระทําอันไมเปนธรรมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7420/2537
การที่ผูรองยังมิไดประกาศจายเงินโบนัสประจําป 2536 ใหแกพนักงาน
ไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดใหสิทธิแกพนักงานในการที่จะประทวงดวย
การหยุดทํางาน การประทวงหยุดงานของพนักงานจึงเปนการผิดสัญญาจาง
ถือไดวาเปนการละทิ้งหนาที่ การประทวงหยุดงานจึงขัดตอพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 34 (1) เพราะไมไดแจงขอเรียกรองเปน
หนังสือใหผูรองทราบตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งการหยุด
งานของพนักงานมีผูคัดคานเปนผูยุยง ชักชวนใหชุมนุมประทวงหยุดงาน การ
กระทําของผูคัดคานเปนการจงใจฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ของผูรอง จงใจทําใหการทํางานลาชา และจงใจทําใหผูรองไดรับความเสียหาย
อยางรายแรง สมควรใหผูรองเลิกจางผูคัดคานซึ่งเปนกรรมการลูกจางได
****************
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