คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2538
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 129/2538
แมในขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม ฉบับที่ 10 ขอ 4.1
กําหนดใหนับเวลาทํางานตั้งแตวันที่ระบุในคําสั่งใหผูปฏิบัติงานไดรับการ
บรรจุในอัตราประจําก็ตาม แตใน ขอ 1 ก็ใหความหมายของคําวา ผูปฏิบัติงาน
ซึ่งเปนผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จตามขอ 3 ไววา หมายความวา ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ พนักงานหรือคนงานขององคการซึ่งไดรับการแตงตั้ง การ
บรรจุหรือการจางใหเปนผูปฏิบัติงานในองคการอุตสาหกรรมปาไมในอัตรา
ประจํา ดังนั้น พนักงานหรือคนงานไมวาจะเปนการแตงตั้ง การบรรจุหรือ
การจางก็เปนผูปฏิบัติงานซึ่งมีสิทธิจะไดรับเงินบําเหน็จตามที่กําหนดในขอ 3
ทั้งสิ้น ขอ 4 เปนแตเพียงการนับเวลาทํางานเทานั้น สวนในขอ 4.1 แมจะใช
คําวา บรรจุ แตก็มิไดมีการใหความหมายไวเปนพิเศษแตอยางไร ทั้งไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวาเมื่อมีการจางแลวจะตองมีคําสั่งบรรจุอีกครั้งหนึ่งจึงจะเปน
พนักงานหรือลูกจางของจําเลยได ดังนั้น คําวา บรรจุ จึงหาไดมีความหมาย
ตางไปจากการแตงตั้ง หรือการจางแตอยางใดไม ความสําคัญของขอ 4.1 จึง
อยูที่อัตราประจําเทานั้น กลาวคือ ผูมีสิทธิจะนับเวลาเพื่อคํานวณบําเหน็จตอง
เปนพนักงานประจําหรือลูกจางประจํานั้นเอง เมื่อโจทกไดรับคําสั่งจางจาก
จําเลยใหเปนเสมียนรายวันประจําตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2496 โจทกจึงเปน
ลูกจางประจําของจําเลยตั้งแตวันนั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 195 - 197/2538
ผลของการที่โจทกทั้งสามไมไดรับการปรับอัตราคาจางประจําปรวม 3
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ป ติดตอกันเปนการหยอนสมรรถภาพในการทํางานตามขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานใหม เปนเงื่อนไขที่มีอยูตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเดิม ขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานใหมไดเปลี่ยนแปลงเพียงเงื่อนเวลาการไมไดรับการปรับ
คาจางประจําปจากเดิมซึ่งไมจําตองเปน 3 ป ขยายมาเปนมีกําหนดระยะเวลา 3
ป เปนการเปลี่ยนแปลงในทางที่เปนคุณแกลูกจางมีผลบังคับใชไดทันที เมื่อ
ผลการปฏิบตั ิงานของโจทกทั้งสามเขาเกณฑตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ใหม จําเลยยอมเลิกจางโจทกทั้งสามได มิไดเปนการบังคับยอนหลังหรือไม
เปนคุณแกโจทกทั้งสาม เปนการไมเปนธรรมแตประการใด
หมายเหตุ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 195-197/2538 นี้ วินิจฉัยแนวเดียวกับคํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ 195-197/2537
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 324 - 325/2538
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 48 ที่บัญญัติวา
"นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระกรรมการลูกจางพนจากตําแหนงเมื่อ…..
(5) ลูกจางเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนลูกจางทั้งหมดในสถานประกอบกิจการนั้น
มีมติใหพนจากตําแหนง ฯลฯ" มิไดบัญญัติวามตินั้นตองเปนมติจากการ
ประชุมหรือที่ประชุม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ก็
ไดใหความหมายของคําวา "มติ" ไววา หมายถึง ความคิด ความเห็น ความรู
จึงแปลความคําวา "มติ" ตามบทกฎหมายดังกลาววาตองเปนมติจากการ
ประชุมหรือที่ประชุมไมได เมื่อลูกจางของจําเลยเกินกึ่งหนึ่งลงชื่อในเอกสาร
ปลดโจทกกบั คณะใหพนจากตําแหนงกรรมการลูกจางถือไดวาเปนการมีมติ
ตามบทบัญญัติดังกลาวแลว โจทกตองพนจากตําแหนงกรรมการลูกจาง และ
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นายจางเลิกจางไดโดยไมตองขออนุญาตจากศาลแรงงานตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
แมโจทกทั้งสองจะฟองใหจําเลยรับโจทกทั้งสองกลับเขาทํางานใน
ตําแหนง หนาที่เดิม ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 แตคําพิพากษา
ของศาลแรงงานกลางที่วินิจฉัยวา จําเลยเลิกจางโจทกทั้งสอง เพราะโจทกที่ 1
ขาดสมรรถภาพในการทํางาน โจทกที่ 2 กระทําความผิดซ้ําคําเตือน มิใชเปน
การเลิกจางที่ไมเปนธรรม ซึ่งเปนการวินิจฉัยตามประเด็นขอพิพาท แมจะเปน
การตัดสิทธิโจทกทั้งสองตามกฎหมายคุมครองแรงงานก็เปนไปโดยผลแหงคดี
หาทําใหคําวินิจฉัยดังกลาวไมชอบไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2222/2538
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 31 วรรคแรก หามมิให
นายจางโยกยายหนาที่การงานลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง เฉพาะเมื่อมี
การแจงขอเรียกรองและขอเรียกรองนั้นอยูในระหวางการเจรจา การไกลเกลี่ย
หรือชี้ขาดขอพิพาทแรงงานเมื่อผูรองมีคําสั่งโยกยายผูคัดคานไปทํางานใน
ตําแหนงใหมกอนมีการยื่นขอเรียกรอง การที่ผูรองมีหนังสือเตือนผูคัดคานให
ไปทํางานในตําแหนงใหม แมจะอยูในระหวางการเจรจาขอพิพาทก็เปนการ
เตือนถึงคําสั่งที่โยกยายกอนมีการแจงขอเรียกรอง จึงไมตองหาม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2326/2538
การที่ศาลจะอนุญาตใหนายจางเลิกจางกรรมการลูกจางตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 52 ได ตองปรากฏวามีเหตุ
ถึงขั้นใหเลิกจางกรรมการลูกจางคือ กระทําผิดรายแรงถึงขั้นเลิกจางไดดวย
ผูรองอางเหตุเลิกจางผูคัดคานซึ่งเปนกรรมการลูกจางวา ผูคัดคานลัก
น้ํามันเปนการทุจริตตอหนาที่อันเปนความผิดตามระเบียบขอบังคับการทํางาน
และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ 47(1) ซึ่งเลิก
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จางไดโดยไมตองจายคาชดเชยแสดงวาผูรองขออนุญาตเลิกจางผูคัดคานเฉพาะ
กรณีกระทําผิดรายแรงซึ่งเลิกจางแลวไมตองจายคาชดเชยเทานั้น เมื่อฟงไมได
วาผูคัดคานทุจริตตอหนาที่หรือกระทําผิดอาญาโดยเจตนาแกผูรอง จึงไมมีเหตุ
เพียงพอที่จะเลิกจางผูคัดคาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2619/2538
ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวา จําเลยที่ 13 ปรับขึ้นคาจางกลางป
เปนกรณีพิเศษใหลูกจางเพียง 103 คน ซึ่งมีทั้งลูกจางที่เปนสมาชิกสหภาพ
แรงงานและรวมนัดหยุดงานและไมไดเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน นอกจากนี้
ยังมีลูกจางของจําเลยที่ 13 ที่มิไดเปนสมาชิกสหภาพแรงงานและมิไดรวมนัด
หยุดงานอีกเปนจํานวนมากที่มิไดรับการปรับขึ้นคาจางในกรณีพิเศษนี้ดวย จึง
เชื่อวาการปรับขึ้นคาจางกรณีพิเศษใหแกลูกจางจํานวน 103 คนนั้น เปนการ
ปรับอยางมีหลักเกณฑโดยพิจารณาจากความขยันขันแข็งในการทํางานและ
ความยากงายของงานที่ลูกจางทํา มิไดคํานึงถึงวาลูกจางที่จะไดรับการปรับ
คาจางขึ้นนั้นจะเปนสมาชิกสหภาพแรงงานและรวมนัดหยุดงานหรือไม
มิใชเปนการ
กลั่นแกลงโจทก และการปรับขึ้นคาจางใหแกลูกจางทั้ง 103 คนดังกลาวเปน
อํานาจและสิทธิอันชอบดวยกฎหมายที่จําเลยที่ 13 ในฐานะนายจางจะกระทํา
ได คําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว
โจทกทั้งหมดอุทธรณวา การกระทําของจําเลยที่ 13 เปนการกลั่นแกลงโจทก
เปนอุทธรณโตเถียงดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง
อันเปนอุทธรณในขอเท็จจริง ตองหามมิใหอุทธรณตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง
การปรับขึ้นคาจางแกลูกจางเปนอํานาจของนายจางโดยเฉพาะอันเปน
การดําเนินกิจการเพื่อประโยชนในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ การที่
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จําเลยที่ 13 ไมปรับขึ้นคาจางใหโจทกทั้งหมดโดยไมมีเจตนากลั่นแกลง จึงไม
เปนการกระทําอันไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2622/2538
แมโจทกซึ่งเปนสหภาพแรงงานฟองโดยอางวา จําเลยปฏิบัติไมถูกตอง
ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ซึ่งเปนการจัดการและดําเนินการเพื่อให
สมาชิกไดรับประโยชนตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 98 (2)
แตผลของคําพิพากษายอมผูกพันลูกจางซึ่งเปนสมาชิกโจทกกบั จําเลยซึ่งเปน
นายจางใหตองปฏิบัติตามอันอาจกระทบกระเทือนถึงสวนไดเสียของลูกจาง
ซึ่งเปนสมาชิกเปนสวนรวม ซึ่งมาตรา 103(2) บัญญัติใหกระทําไดก็แตโดยมติ
ของที่ประชุมใหญซึ่งมุงหมายใหมีการทบทวนและไตรตรองใหรอบคอบโดย
ผานมติที่ประชุมใหญกอนที่จะดําเนินการ เมื่อโจทกฟองคดีโดยไมมีมติของที่
ประชุมใหญ จึงไมมีอํานาจฟอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3027/2538
โจทกไมจําตองบรรยายวา กรรมการลูกจางที่สหภาพแรงงานแตงตั้งมี
จํานวนกี่คน เปนบุคคลใดบาง และตําแหนงที่วางนั้น คือใคร ตําแหนงวาง
เพราะเหตุใดสหภาพแรงงานมีจํานวนสมาชิกที่เปนลูกจางของจําเลยอยูจํานวน
เทาใด มากพอเทากับที่กฎหมายกําหนดไวในการที่จะมีอํานาจแตงตั้งกรรมการ
ลูกจางหรือไม เพราะเปนขอเท็จจริงที่โจทกสามารถนําสืบในชั้นพิจารณาได
ฟองโจทกจึงไมเคลือบคลุม
จําเลยใหการวา โจทกไมใชกรรมการลูกจาง เพราะสหภาพแรงงานผู
แตงตั้งโจทกเปนกรรมการลูกจางมีสมาชิกไมถึงจํานวนตามที่กฎหมาย
กําหนดใหมีสิทธิในการแตงตั้งกรรมการลูกจางได แตจําเลยกลับอุทธรณวา
การแตงตั้งโจทกเปนกรรมการลูกจางเพิ่มแทนตําแหนงที่วางไมชอบ เพราะ
สมาชิกที่สมัครกอนถึงวันประชุมใหญยังไมมีฐานะเปนสมาชิก
เมื่อโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2538

5

สํานักแรงงานสัมพันธ

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

ไดรับการแตงตั้งจึงเปนกรรมการลูกจางไมชอบ ซึ่งเปนคนละเหตุกับที่จําเลย
ใหการตอสูไว อุทธรณของจําเลยในขอนี้จึงเปนอุทธรณในขอที่มิไดยกขึ้นวา
กันมาแลวโดยชอบในศาลแรงงานกลาง ตองหามมิใหอุทธรณตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 225 ประกอบดวยพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5049/2538
ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวา การที่โจทกเลิกจางผูกลาวหาทั้งสิบสามคน
เปนการกระทําอันไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
เนื่องจากโจทกเลิกจางผูกลาวหาทั้งสิบสามเพราะเหตุที่ผูกลาวหาทั้งสิบสาม
เปนกรรมการสหภาพแรงงานผูมีบทบาทในการยื่นขอเรียกรอง
การเจรจา
ตอรองขอเรียกรองกับโจทก ดังนั้น ปญหาที่วาขอความในจดหมายโจทกเปน
การจงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหายหรือไม และขอความในแถลงการณ
เปนการดูหมิ่น หมิ่นประมาทโจทก และผูบังคับบัญชาหรือไม ไมวาจะ
วินิจฉัยไปในทางใดก็ไมมีผลทําใหคําวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางที่วา การที่
โจทกเลิกจางผูกลาวหาทั้งสิบสามเปนการกระทําอันไมเปนธรรมดังกลาวตอง
เปลี่ยนแปลงไป อุทธรณของโจทกขอนี้จึงไมเปนสาระแกคดีอันควรไดรับ
การวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพง มาตรา 225 วรรคแรก
ประกอบดวยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 มาตรา 31
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5506/2538
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางที่มิไดเกิดจากการแจงขอเรียกรองและตกลงกันตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 13, 18 และมาตรา 22 ไมอยูในบังคับของ
มาตรา 20 นายจางและลูกจางยอมมีสิทธิทําขอตกลงเปลี่ยนแปลงระเบียบการ
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จายเงินบําเหน็จเสียใหมซึ่งเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางแรงงานใหมีผลบังคับ
แตกตางไปจากระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานไดเทาที่ไมขัดตอกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน ซึ่งเปนกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย
บริษัท จ. และบริษัทในเครือรวมทั้งจําเลยที่ 1 ออกระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน และการโอนยายโจทกระหวางบริษัทในเครือของบริษัท จ.
กําหนดใหนับอายุงานตอเนื่องกันไปเสมือนไดทําอยูในบริษัทเดียวกัน และคง
ใหสิทธิตางๆ เชนเดียวกัน และเมื่อโจทกโอนจากบริษัท จ.มาเปนพนักงาน
ของจําเลยที่ 1 ก็ไดระบุไวเชนกัน จําเลยที่ 1 จึงรับโอนโจทกมาพรอมสิทธิ
ตางๆ ของโจทกดวย เมื่อโจทกยินยอมใหมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องเงิน
บําเหน็จ ระเบียบการจายเงินบําเหน็จจึงผูกพันโจทกกับจําเลยที่ 1 ดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5220/2538
จําเลยไปรับการฝกอบรมโดยไมไดทําสัญญากับโจทกวา
จําเลยจะ
กลับมาปฏิบตั ิงานกับโจทกหรือชดใชเงินจํานวนใดๆ ใหโจทก จึงไมมีความ
ผูกพันตามสัญญาที่จําเลยจะตองกลับมาปฏิบัติงานกับโจทก หรือชดใชเงิน
จํานวนใดๆ ใหโจทก สวนระเบียบของโจทกที่กําหนดวา “พนักงานที่ลาไป
ศึกษา เมือ่ ไดศึกษาสําเร็จแลวจะตองกลับมาปฏิบัติงานกับโจทกเปนเวลาไม
นอยกวา 5 เทาของเวลาที่ไดลาไป มิฉะนั้นตองชดใชเงินที่โจทกไดจายใหและ
คาความเสียหายในระหวาง หรือเนื่องจากการลานั้น ปรากฏตามระเบียบ ขอ 4
วา ในระเบียบนี้ “ศึกษา” หมายความถึง การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียนตอ
เพื่อใหไดปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งสูงกวาชั้นปริญญาตรี แต
การที่จําเลยไปรับการฝกอบรมมิใชเพื่อใหไดปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพซึ่งสูงกวาชั้นปริญญาตรี
อันจะเปนเหตุใหจําเลยมีความผูกพันตอง
กลับมาปฏิบตั ิงานกับโจทก
หรือชดใชเงินหรือคาเสียหายใหโจทกตาม
ระเบียบดังกลาว จึงเห็นวาจําเลยไมตองรับผิดชดใชเงินจํานวนใดๆ ใหโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2538
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6213/2538
ระเบียบเงินบําเหน็จ ขอ 71 ไดใหคํานิยาม “เงินบําเหน็จ” หมายความ
วา เงินตอบแทนที่จําเลยจายใหพนักงานเมื่อออกจากงาน เงินบําเหน็จจึงเปน
เงินที่จําเลยจายใหแกพนักงานนอกเหนือไปจากคาจางตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงานบัญญัติไว และตามระเบียบดังกลาวขอ 74 ก็ไดกาํ หนดวิธีคํานวณ
เงินบําเหน็จวา ใหเอาเงินเดือนเดือนสุดทายตั้ง แลวคูณดวยจํานวนป และเศษ
ของปตามปฏิทินของเวลาทํางาน เศษของเดือนใหตัดทิ้ง(สําหรับคนงานใหคิด
26 วัน เปนหนึ่งเดือน) ทั้งขอ 71 ไดใหคําจํากัดความคําวา “เงินเดือน” ไววา
หมายถึง เงินเดือนหรือคาจางที่จําเลยจายใหแกพนักงานแตละคนเปนรายเดือน
หรือรายงวด จะเห็นวาถอยคําคําวา เงินเดือน ในระเบียบเงินบําเหน็จดังกลาว
ไดระบุไวชัดใหหมายถึงเฉพาะเงินเดือนที่แทจริงเทานั้น หาไดมีความหมาย
ใหนําประโยชนอื่นๆ ที่ลูกจางไดรับเปนการตอบแทนการทํางานเขามารวม
เปนเงินเดือนดวยไม เมื่อเปนเชนนี้ เงินเดือนตามระเบียบเงินบําเหน็จดังกลาว
จึงไมรวมถึงเงินคาครองชีพ จะนําเงินคาครองชีพมารวมเปนเงินเดือนเพื่อ
คํานวณเงินบําเหน็จหาไดไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6712/2538
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 48 บัญญัติวา
“นอกจากพนตําแหนงตามวาระ กรรมการลูกจางพนจากตําแหนง เมื่อ ฯลฯ (7)
มีการเลือกตั้งหรือแตงตั้งกรรมการลูกจางใหมทั้งคณะ” เมื่อจําเลยแถลงรับใน
รายงานกระบวนพิจารณาวา ขณะที่เลิกจางโจทก ยังไมมีการเลือกตั้งหรือ
แตงตั้งกรรมการลูกจางใหมทั้งคณะโจทกจึงยังไมพนจากตําแหนงกรรมการ
ลูกจาง
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6715/2538
ตามขอบังคับของจําเลยวาดวยระเบียบพนักงาน ขอ 36 มีขอความวา
“พนักงานผูใดตองพนจากตําแหนงหนาที่ตามขอ 34 ซึ่งไมใชเปนการออกจาก
ตําแหนงหนาที่เพราะการกระทําผิด มีสิทธิไดรับเงินกองทุนสงเคราะหสมทบ
ตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยกองทุนสงเคราะหและการ
สงเคราะหผูปฏิบัติงานในการไฟฟาสวนภูมิภาค” และขอ 34 แหงขอบังคับ
ฉบับเดียวกันมีขอความวา “การสั่งใหพนักงานผูใด พนจากตําแหนงหนาที่โดย
การใหออกใหพิจารณาโดยเหตุดังนี้ “ ……..(3) มีขอความวา “พนักงานผูนั้น
ตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง และการสอบสวนไมไดความเปนสัตยวา
ไดกระทําผิดที่จะถูกไลออกหรือปลดออก แตมีมลทิน หรือมัวหมอง หรือมี
พฤติการณอันไมนาเปนที่ไววางใจ
ซึ่งจะใหปฏิบัติงานตอไปอาจเปนการ
เสียหายแกการไฟฟาสวนภูมิภาค” ดังนี้ ผลการสอบสวนที่สรุปวา จําเลยไมมี
ความผิดทางวินัยอยางรายแรงตามขอกลาวหาที่จะตองมีโทษถูกไลออก หรือ
ปลดออกจากงาน แตมมี ลทินหรือมัวหมอง หรือมีพฤติการณอันไมนาเปนที่
ไววางใจ ซึ่งตองดวยขอบังคับฉบับดังกลาว ขอ 34(3) นั้น ซึ่งตามเนื้อหาแลว
ไมไดเปนการระบุวาโจทกกระทําผิดวินัยในขอใด
แตเปนเรื่องที่ตามทาง
สอบสวนปรากฏจากพยานหลักฐานในสํานวนวามีเหตุสงสัยตามสมควรวา
โจทกไดกระทําผิดตามที่ถูกกลาวหาหรือไม ในกรณีเชนนีแ้ มจําเลยจะอาศัย
ขอบังคับฉบับดังกลาวสั่งใหโจทกออกจากงานไดก็ตาม
แตจะถือวาโจทก
ออกจากตําแหนงหนาที่เพราะกระทําผิดยังไมได
คําสั่งของจําเลยที่สั่งให
โจทกออกจากงานโดยใหถือวาไดกระทําผิด
จึงเปนเรื่องเกินเลยไปจากที่
ขอบังคับกําหนดไว โจทกยังคงมีสิทธิไดรับเงินกองทุนสงเคราะหสมทบตาม
ขอ 36 แหงขอบังคับฉบับดังกลาว
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6876 – 6877/2538
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางขอ 4.6.2 ไดระบุระยะเวลาเริ่มตนและ
สิ้นสุดผลการบังคับใชไวโดยชัดแจงเพียง 1 ป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2536 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2536 เปนกรณีพิเศษแตกตางจากขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางขออื่นซึ่งเปนหลักทั่วไปในขอตกลงรวมทั้งหมด แสดงใหเห็นเจตนา
พิเศษของคูสัญญาที่ประสงคใหขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางขอ 4.6.2 มีผล
บังคับใชเพียงชั่วระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น กลาวคือ นับแตวันที่ 1 มกราคม
2536 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2536 ซึ่งคูสัญญามีสิทธิที่จะทําไดโดยชอบและมี
ผลตามกฎหมาย เปนขอยกเวนการบังคับใชแหงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางทั่วไปขออื่นๆ และเมื่อใชบังคับครบกําหนด 1 ป ในวันที่ 31 ธันวาคม
2536 แลวก็จะสิ้นสุดทันที ไมมีผลใชบังคับตอไปอีก 1 ป ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 12 วรรคทาย
หมายเหตุ
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามขอเท็จจริงในคําพิพากษาศาลฎีกาที่
6876-6877/2538 นี้มีวา ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับ 3 ป นับ
แตวันที่ 1 กันยายน 2535 ยกเวนการพิจารณาคาจางสิ้นป ขอ 4.6.2 ความวา
“พนักงานทุกคนจะไดรับพิจารณาปรับคาจางสิ้นปเทากันในแตละเกรด ดังนี้
(มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม 2536 ถึง 31 ธันวาคม 2536) เกรด 1 ไดรับ
2.02 บาท/ชั่วโมง เกรด 2 ไดรับ 2.89 บาท/ชั่วโมง เกรด 3 ไดรับ 4.04
บาท/ชั่วโมง เกรด 4 ไดรับ 5.20 บาท/ชั่วโมง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8013/2538
แมตามคําขอทายคํารองของผูรองไดขอใหศาลแรงงานกลางอนุญาต
ลงโทษผูคัดคานดวยการตักเตือนเปนหนังสือก็ตาม แตตามระเบียบขอบังคับ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2538
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เกี่ยวกับการทํางานของผูรองไดกําหนดโทษทางวินัยไววา พนักงานผูใดฝาฝน
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานจะถูกพิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควร
ดังนี้ (1) ตักเตือนดวยวาจา (2) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร (3) ตัดคาจาง
(4) ลดคาจาง (5) พักงานโดยไมจายคาจางไมเกิน 7 วัน (6) เลิกจางโดยไมจาย
คาชดเชย
จะเห็นไดวาการพิจารณาลงโทษพนักงานตามระเบียบขอบังคับ
ดังกลาวตองดูพฤติการณของพนักงานที่กระทําการฝาฝนระเบียบขอบังคับตาม
ความรายแรงเปนเรื่องๆ ไป กรณีคดีนี้ ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงเปนยุติ
วา ผูคัดคานขัดคําสั่งของผูบังคับบัญชาเปนครั้งแรก และผูรองมิไดเกิดความ
เสียหาย ทีศ่ าลแรงงานกลางมีคําสั่งอนุญาตใหผูรองลงโทษตักเตือนผูคัดคาน
ดวยวาจา จึงเปนการใชดุลพินิจตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแกพฤติการณ
แหงรูปคดีแลว ทั้งโทษตักเตือนดวยวาจาที่ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งอนุญาตก็
เปนโทษที่กําหนดไวในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของผูรอง หาใช
เปนการอนุญาตใหลงโทษต่ํากวาโทษที่กําหนดไวในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานดังที่ผูรองอุทธรณไม และคําสั่งของศาลแรงงานกลางที่อนุญาตให
ลงโทษตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา52 ดังกลาวมีผล
เปนเพียงการอนุญาตใหสิทธิแกผูรองที่จะตักเตือนดวยวาจาแกผูคัดคานได
เทานั้น มิใชเปนคําสั่งแทนผูรองใหมีผลลงโทษตักเตือนดวยวาจาแกผูคัดคาน
ไดโดยทันที หากผูรองประสงคจะใชสิทธิลงโทษตักเตือนผูคัดคานดวยวาจา
ดังกลาวก็จะตองดําเนินการตักเตือนดวยวาจาแกผูคัดคานเปนอีกสวนหนึ่ง
นอกจากนี้โทษตักเตือนดวยวาจาก็เปนโทษสถานเบากวาโทษตักเตือนเปน
หนังสือตามที่ผูรองรองขอ คําสั่งของศาลแรงงานกลางที่อนุญาตใหลงโทษ
ตักเตือนผูคัดคานดวยวาจาดังกลาวจึงไมเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 52 ที่บัญญัติหามมิให
ศาลแรงงานพิพากษาหรือสั่งเกินไปกวาหรือนอกจากที่ปรากฏในคําฟอง
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2538
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 9356 – 9371/2538
ตามคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 124/2501 ขอ 37 กําหนดวา “ใน
กรณีที่พนักงานประจํามีสิทธิไดรับทั้งเงินชดเชยตามกฎหมายวาดวยแรงงาน
ตามความในขอ 23 และ 24 และเงินตามระเบียบนี้ ถาเงินบําเหน็จมากกวา
เงินชดเชย ใหตัดเงินบําเหน็จออกเทากับจํานวนเงินชดเชย แตถาเงินบําเหน็จ
นอยกวาเงินชดเชยก็ใหไดรับแตเงินชดเชยอยางเดียว” คําสั่งตามขอดังกลาวจึง
เปนเรื่องเกี่ยวกับการคํานวณจํานวนเงินที่จะจายเปนเงินบําเหน็จใหแก
พนักงานของจําเลยโดยกําหนดวา ในกรณีที่พนักงานมีสิทธิไดรับทั้งคาชดเชย
และเงินบําเหน็จ หากเงินบําเหน็จมากกวาคาชดเชย ใหจายเงินบําเหน็จเพียง
เทากับสวนตางของเงินบําเหน็จและคาชดเชย
แตถาเงินบําเหน็จนอยกวา
คาชดเชยก็จะไมจายเงินบําเหน็จเลย คงจายเฉพาะคาชดเชยเทานั้น
สวน
ขอตกลงฉบับวันที่ 10 กุมภาพันธ 2525 มีขอความวา “เรื่องการหักเงิน
บําเหน็จตกลงกันไดวา หามมิใหมีการหักเงินบําเหน็จของลูกจาง เวนแตหัก
เพื่อชดใชหนี้สินหรือความเสียหายที่ลูกจางกอหนี้ตอนายจางหรือเงินที่ลูกจาง
ตองชําระตามกฎหมายซึ่งบริษัทฯ มีภาระหรือหนาที่เกี่ยวของดวย” ขอตกลง
ดังกลาวจึงเปนเรื่อง การหักเงินบําเหน็จกอนที่จะจายเงินบําเหน็จตามจํานวนที่
คํานวณไดในคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 214/2501 แกพนักงาน สําหรับ
ปญหาวาเงินใดที่จะนํามาหักเงินบําเหน็จตามที่มีขอหามไวในขอตกลงฉบับลง
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2525 บางนั้น เมื่อขอตกลงมิไดระบุไวแจงชัดจึงตอง
พิเคราะหถึงความประสงคในทางสุจริตของผูทําขอตกลงดังกลาว ซึ่งขอตกลง
ในคดีนี้เกิดขึ้นจากการแจงขอเรียกรองของสหภาพแรงงานโรงงานสุราบางยี่
ขัน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2525 ขอ 15 วา “หามมิใหบริษัทฯ นําเงินอื่นใดมา
หักออกจากเงินบําเหน็จของลูกจางที่มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จ” และในการ
เจรจาตามขอเรียกรองดังกลาวเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2525 ไดมีการบันทึกการ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2538
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ประชุมเจรจาขอ เรียกรองดังกลาวไววา“เกี่ยวกับเรื่องหามบริษัทฯนําเงินอื่นใด
มาหักเงินบําเหน็จ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา เปนปญหาการปฏิบัติ
เกี่ยวกับหนี้สินและการบัญชี ซึ่งไมอาจปฏิบัติได ทางสหภาพแรงงานฯ จึง
ขอใหผานเรื่องนี้ไปได” จากขอเรียกรอง บันทึกการประชุม และขอตกลง
ดังกลาวขางตนแสดงวา กอนที่จะมีการจายเงินบําเหน็จตามคําสั่ง กระทรวง
อุตสาหกรรมที่ 124/2501 นั้น ทางจําเลยไดเคยนําหนี้สินตางๆ ที่พนักงาน
เปนหนี้อยูมาหักจากเงินบําเหน็จอีก ทําใหพนักงานไดรับเงินบําเหน็จลดลงไป
สหภาพแรงงานฯในฐานะตัวแทนพนักงานจึงไดแจงขอเรียกรองเพื่อใหงดการ
หักหนี้สินดังกลาวจากบําเหน็จเสีย ซึ่งผลการเจรจาก็ตกลงกันได โดยหาม
นําหนี้อื่นใดมาหักเงินบําเหน็จอีก นอกจากที่ระบุไวในขอตกลงฉบับลงวันที่
10 กุมภาพันธ 2525 เทานั้น
เมื่อเปนเชนนี้ ขอตกลงฉบับลงวันที่ 10
กุมภาพันธ 2525
จึงไมใชเรื่องเกี่ยวกับการคํานวณเพื่อจายเงินบําเหน็จ
ตามคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 124/2501 หากแตเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการ
หักเงินตางๆ จากจํานวนเงินบําเหน็จที่คํานวณไดตามคําสั่งขางตน เมื่อจําเลย
ไดจายเงินบําเหน็จถูกตองตามคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 124/2501 ขอ 37
แลว โจทกทั้งสิบหกก็ไมมีสิทธิเรียกรองเงินบําเหน็จสวนที่อางวา จําเลยตัด
เปนเงินคาชดเชยได คําพิพากษาศาลแรงงานกลางไมตองดวยความเห็นของ
ศาลฎีกา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 9403 – 9495/2538
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ใหคํานิยามคําวา “ขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง”ไววา“หมายความวา ขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง
หรือระหวางนายจางหรือสมาคมนายจางกับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสภาพการ
จาง” และใหคํานิยามคําวา “สภาพการจาง” ไววา “หมายความวา เงื่อนไขการ
จางหรือการทํางาน กําหนดวันและเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิก
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2538
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จาง
หรือประโยชนอื่นของนายจางหรือลูกจางอันเกี่ยวกับการจางหรือการ
ทํางาน” โจทกทุกคนเปนลูกจางจําเลย การที่จําเลยผูเปนนายจางจายคูปอง
คาอาหารใหแกลูกจางคนละ 190 บาทตอเดือนนั้น คูปองคาอาหารที่จายใหมี
ลักษณะเปนสวัสดิการ อันเปนสภาพการจางอยางหนึ่ง เมือ่ ลูกจางยอมรับเอา
และจําเลยก็ไดจายคูปองคาอาหารใหแกลูกจางตั้งแตเดือนตุลาคม 2536 ตลอด
มา จึงเปนขอตกลงระหวางจําเลยผูเปนนายจางกับลูกจางเกี่ยวกับสภาพการจาง
มีผลเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 บัญญัติใหทําเปนหนังสือมี 2 กรณี คือ กรณีแรกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางที่สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไปจะตองจัดใหมี
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 10 วรรคแรก ซึ่งขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใน
กรณีนี้จะตองมีขอความดังที่บัญญัติไวในมาตรา 11 สวนกรณีที่สองขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองของนายจางหรือลูกจาง
และสามารถตกลงกันได ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 18 ซึ่งขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางดังกลาวนอกจากจะตองทําเปนหนังสือแลว นายจางหรือผูแทน
นายจาง
และผูแทนลูกจางหรือกรรมการของสหภาพแรงงานแลวแตกรณี
จะตองลงลายมือชื่อและตองนําไปจดทะเบียนอีกดวย
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่พิพาทกันในคดีนี้ เปนกรณีที่จําเลยผู
เปนนายจางตกลงจายคูปองคาอาหารใหแกลูกจางโดยมิไดมีการแจงขอ
เรียกรอง และมิใชขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่นายจางตองจัดใหมีตาม
กฎหมาย จึงไมจําตองทําเปนหนังสือ ดังนั้น จําเลยจะยกเลิกการจายคูปอง
คาอาหารซึ่งเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดยที่
มิไดมีการแจงขอเรียกรองแกลูกจางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 มาตรา 13 หาไดไม
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2538
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จําเลยจายเงินโบนัสและคูปองคาอาหารใหแกลูกจางแยกตางหากจาก
กัน แมจําเลยจะเพิ่มเงินโบนัสแกลกู จาง แตการที่จําเลยยกเลิกการจายคูปอง
อาหารอันเปนผลใหลูกจางไมไดรับคูปองอาหารยอมไมเปนคุณแกลูกจาง
จําเลยจะแกไขยกเลิกโดยลําพังโดยที่มิไดดําเนินการตามมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 หาไดไม
******************

คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2538
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 782 – 800/2539
จําเลยรับโจทกเขาทํางานในตําแหนงลูกจางในการผลิตสินคาของ
จําเลยอันเปนการทํางานโดยใชแรงงานตามธรรมดาทั่วไป มิใชจางใหทํางาน
โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งตามสัญญาจางก็
ระบุไวชัดวา จําเลยสามารถยายโจทกทั้งหมดไปทํางานในสาขาอื่นของจําเลย
ได ซึ่งโจทกก็ไดทราบความขอนี้ตั้งแตวันทําสัญญาจางแรงงานกับจําเลยแลว
เมื่อโจทกตกลงเขาทํางานกับจําเลย โจทกและจําเลยจึงตองปฏิบัติตามสัญญา
ที่ทําไวตอกัน และตามสัญญาดังกลาวก็ไมมีขอตกลงไววาการยายโจทกไป
ทํางานที่อื่นจําเลยจะตองแจงใหโจทกทราบลวงหนากอน ดังนั้น เมื่อจําเลยมี
ความจําเปนยายโจทกใหไปทํางานที่สาขาของจําเลยที่จังหวัดนนทบุรีใน
ตําแหนงไมต่ํากวาเดิม และใหมีสิทธิและประโยชนเทาเดิม จําเลยจึงมีสิทธิ
ยายโจทกทุกคนไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมถือวาเปนการยาย
โดยกะทันหันและรวบรัด
คําสั่งของจําเลยใหยายโจทกทุกคนไปทํางานที่
จังหวัดนนทบุรีจึงชอบดวยกฎหมาย
โจทกซึ่งเปนลูกจางตองมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบตามสัญญาจางแรงงานและตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยจะตองปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว เมื่อโจทกไมปฏิบัติตาม จึงเปนการ
กระทําอันไมสมควรแกการปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและ
สุจริต
หมายเหตุ
มีคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับการโยกยายวินิจฉัยไว ควรแกการศึกษา

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

เพิ่มเติม ดังนี้
ฎีกาที่ 909/2532 วินิจฉัยวา “เมื่อไมปรากฏวามีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางหามเปลี่ยนแปลงตําแหนง หรือหนาที่ของลูกจางนายจางยอมมีอํานาจ
ใชดุลพินิจโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนงลูกจางเพื่อประโยชนในการบริหารใหมี
ประสิทธิภาพอันเปนอํานาจของนายจางโดยเฉพาะได
และไมเปนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการจางอันไมเปนคุณแกลูกจาง”
ฎีกาที่ 635/2534 วินิจฉัยวา “ ขอบังคับของจําเลย ฉบับที่ 23 วาดวยการ
จัดระเบียบการบริหารงาน ขอ 33 กําหนดวา “การกําหนดอัตราตําแหนงของ
พนักงานและลูกจางขององคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย ใหเปนไป
ตามบัญชีทายขอบังคับนี้” และบัญชีอัตราตําแหนงของพนักงานและลูกจาง
ขององคการฯมีรายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดหนวยงานและจํานวนพนักงาน
ในแตละหนวยงานวามีจํานวนเทาใด อยูในระดับใดบางเทาใด เชนนี้ ขอบังคับ
ของจําเลยขอนี้มีลักษณะเปนการแบงหนวยงานโดยกําหนดอัตรากําลัง และ
ระดับในแตละหนวยงานอันมีลักษณะเปนวิธีการบริหารงานบุคคลใน
หนวยงานเทานั้น ไมมีลักษณะที่เปนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานและมิไดมี
ลักษณะที่เปนเงื่อนไขในการทํางาน กําหนดวันเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ
การเลิกจาง การยื่นเรื่องราวรองทุกขของลูกจาง การแกไขเพิ่มเติมหรือการตอ
อายุขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 10 วรรคสาม และมาตรา 11 จึงไมใชขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง จําเลยยอมมีอํานาจที่จะแกไขไดเพื่อใหเหมาะสมกับ
การบริหารงานบุคคลตามฐานะแหงกิจการของจําเลยที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม
ตองแจงขอเรียกรองหรือไดรับความยินยอมจากโจทก
เมื่อโจทกจําเลยไมมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่หามจําเลยซึ่งเปน
นายจางโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนงของโจทก การที่จําเลยมีคําสั่งยายโจทก
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จากตําแหนงรองผูอํานวยการฝายกิจการบริหาร ระดับ 9 ไปรักษาการตําแหนง
หัวหนาผูตรวจสอบภายในระดับ 9 เชนเดิม มิใชเปนการลดระดับโจทก และ
โจทกไดรับเงินเดือน ผลประโยชนและสวัสดิการเทาเดิม เชนนี้ เปนการใช
ดุลพินิจกําหนดบุคคลในตําแหนงงานที่เหมาะสม มิใชเปนการเปลี่ยนแปลง
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
สวนที่อางวาการโยกยายโจทกไปทําใหโจทกตองสูญเสียสิทธิในการ
ใชรถยนตอนั เปนสวัสดิการเปนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้น ขอ
นี้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวา จําเลยมีสิทธิโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่
ของโจทกไดตามความเหมาะสม แมตําแหนงหนาที่ของโจทกจะไมมีรถยนต
ประจําตําแหนงก็ตาม ไมถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง เทากับศาล
แรงงานกลางไดฟงขอเท็จจริงแลววา รถยนตทโี่ จทกมีสิทธิไดรับอยูกอนนั้น
มิใชเปนสวัสดิการ ดังนั้น ที่โจทกอุทธรณวา รถยนตที่โจทกไดรับอยูเปน
สวัสดิการ จึงเปนการโตเถียงขอเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมา
ฎีกาที่ 3539 - 3544/2536 วินิจฉัยวา “ การที่จําเลยรับโจทกเขาทํางาน
และใหทํางานในตําแหนงพนักงานรีดผาเครื่องใหญตลอดมาก็ไมเปนการ
ผูกมัดจําเลยวาจะตองใหโอกาสทํางานในตําแหนงพนักงานรีดผาเครื่องใหญ
ตลอดไป
งานในตําแหนงพนักงานรีดผาเครื่องใหญและพนักงานทําความ
สะอาดตางก็ใชพนักงานระดับ 7 ซึ่งเปนพนักงานระดับต่ําสุดของจําเลย และ
เปนพนักงานที่ใชฝมือนอยที่สุด แสดงวางานทั้งสองแผนกอยูในระดับเดียวกัน
และเปนงานที่ไมตองใชความรูความสามารถเปนพิเศษ พนักงานในแผนกหนึ่ง
ยอมสับเปลี่ยนไปทํางานในอีกแผนกหนึ่งได
เหตุที่จําเลยยายโจทกไปอยู
แผนกทําความสะอาดเปนการที่จําเลยจัดการบริหารงานบุคคลเพื่อลดคาใชจาย
ของจําเลย สวนคาจางและผลประโยชนตางๆ ของโจทกก็มิไดลดลงกวาเดิม
ทั้งไมปรากฏขอเท็จจริงที่สอใหเห็นวา เปนการยายเพื่อกลั่นแกลงโจทก ดังนั้น
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การที่จําเลยยายโจทกจากแผนกหองผาไปอยูแผนกทําความสะอาด
เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง

ไมถือวา

อภิญญา สุจริตตานันท

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 823/2539
การที่ผูคัดคานซึ่งเปนกรรมการลูกจางและเปนประธานสหภาพแรงงาน
พ. ลาหยุดงานเพื่อไปแกไขปญหาขอพิพาทแรงงานใหแกลูกจางของบริษัท ม.
โดยลูกจางของบริษัทดังกลาวมิไดเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน พ. ดวยนั้น มิใช
เปนการลาไปดําเนินกิจการสหภาพแรงงานตามกฎหมาย แตเปนการลากิจ
ทั่วไป เมื่อผูคัดคานมิไดลาหรือมิไดรับอนุญาตใหลาจากผูรองซึ่งเปนนายจาง
และไดหยุดงานเปนเวลา 3 วันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันควร ผูรองจึงมี
สิทธิเลิกจางผูคัดคานไดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การคุมครอง
แรงงาน ขอ 47(5)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 969/2539
ในขณะที่จัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
2537 โจทกยังเปนลูกจางของจําเลยโดยจําเลยยังไมไดเลิกจางโจทก ไดความ
วา การประเมินผลพนักงานหรือลูกจางของจําเลยคิดจากผลงานตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายน 2536 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2537 ซึ่งระหวางวัน เวลา ดังกลาวไม
ปรากฏวาโจทกไดกระทําผิดระเบียบขอบังคับของจําเลย หรือมีเหตุอื่นสมควร
ที่จะไมใหโจทกไดรับเงินโบนัสตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง จึงเห็นวา
จําเลยจะนําเอาเหตุที่โจทกกระทําผิดโดยเลนการพนันเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2527 ซึ่งเปนเวลาภายหลังจากการคิดประเมินผลพนักงานดังกลาวมาอางเปน
เหตุวาโจทกไมควรมีสิทธิไดรับเงินโบนัสตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
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ไมได
การที่จําเลยไมพิจารณาจายเงินโบนัสใหโจทกไมชอบดวยขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3121 – 3461/2539
กอนเลิกจาง จําเลยที่ 1 มีคําสั่งใหโจทกทั้งหมดไมตองมาทํางานโดย
จะจายคาจางใหโจทกครึ่งหนึ่ง แตโจทกทั้งหมดไมพอใจจึงไปรองเรียนตอ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ตอมาจําเลยที่ 1 จึงมีคําสั่งเลิกจางโจทก
ดังนั้นการที่โจทกทั้งหมดหยุดงานไปนั้นจึงเปนการปฏิบัติตามคําสั่งของจําเลย
ที่ 1 ซึ่งเปนนายจาง หาใชเปนการนัดหยุดงานเมื่อมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลง
กันไมไดตามความหมายของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ไม
กรณีที่โจทกไมพอใจที่ไดรับคาจางในระหวางนัดหยุดงานเพียง
ครึ่งหนึ่งและไปรองเรียนตอกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนั้นเปนการ
ใชสิทธิของโจทกอันมีอยูตามปกติ
การกระทําของโจทกดังกลาวไมเปน
การละทิ้งหนาที่หรือจงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหายแตอยางใด เมื่อ
จําเลยที่ 1 เลิกจางโจทกโดยมิไดบอกกลาวลวงหนาและโจทกไมมีความผิด จึง
ตองจายคาชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน
ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ขอ 46 และสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 582 ใหแกโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3558/2539
ระเบียบขอบังคับของจําเลยเกี่ยวกับเรือ่ งการเกษียณอายุวิสามัญของ
จําเลย กําหนดคุณสมบัติผูที่ขอเกษียณและมีขอความวาฝายบริหารจะเปนผู
วินิจฉัยแลวแจงผลใหพนักงานทราบเปนลายลักษณอักษรและหากไดรับ
อนุมัติใหเกษียณวิสามัญได ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่
ไดรับอนุมัติ…….ฯลฯ ระเบียบดังกลาวไดกําหนดขั้นตอนของการอนุมัติไว
จนถึงการแจงใหพนักงานผูขอเกษียณอายุวิสามัญทราบ ดังนี้ การแจงใหผูขอ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2539
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เกษียณอายุวิสามัญทราบเปนลายลักษณอักษรนั้นเปนเพียงขั้นตอนภายหลัง
การอนุมัติ เพราะหากประสงคจะใหการแจงดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการ
อนุมัติก็นาจะระบุวาใหมีผลนับแตวันที่ไดรับแจง เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติของ
บริษัทจําเลยลงลายมือชื่อ แสดงการอนุมัติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2538 การ
อนุมัติจึงมีผลนับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2538 การที่โจทกไมไดไปทํางานใน
วันดังกลาวเปนตนมาจะถือวาละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุสมควรไมได เมื่อการ
อนุมัติมีผลจําเลยจึงตองจายเงินผลประโยชนใหโจทก
สวนที่โจทกขอใหจําเลยชําระดอกเบี้ยในเงินจํานวนดังกลาวในอัตรา
รอยละเจ็ดครึ่ง นับแตวันที่ 1 เมษายน 2538 จนถึงวันฟอง และดอกเบี้ยอัตรา
รอยละ 15 ตอปนับแตวันถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระใหโจทกเสร็จสิ้นนั้น
เนื่องจากเงินผลประโยชนที่โจทกเรียกรองมานั้นมิใชเงินที่กฎหมายบังคับให
จําเลยตองจาย แตเปนการจายตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง และไมมี
กฎหมายบัญญัติวาเงินดังกลาวนี้จะตองเสียดอกเบี้ยใหแกกันในอัตราใด
โจทกจึงมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในเงินจํานวนดังกลาวในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอ
ป นับแตวันผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 224 วรรค
หนึ่ง เมื่อไมปรากฏวาโจทกทวงถามวันใด จึงถือวาจําเลยผิดนัดนับแตวันฟอง
เปนตนไป
หมายเหตุ
คดีตามคําพิพากษาฎีกาที่ 3558/2539 นี้ ประเด็นที่โตเถียงกันคงมีแต
เพียงวา การที่จําเลยยังไมไดแจงการอนุมัติใหโจทกทราบ จะเปนเหตุใหการ
อนุมัติมีผลบังคับแลวหรือไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3565/2539
ตามขอบังคับการทํางานไดกําหนดไวชัดแจงวา ลูกจางของจําเลยที่
ปฏิบัติงานไมครบ 1 ป จะไดรับเงินโบนัสตามสัดสวนของการทํางาน ดังนั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2539

6

สํานักแรงงานสัมพันธ

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

การที่จําเลยจายเงินโบนัสใหแกโจทก
โดยคิดคํานวณตามสัดสวนของการ
ทํางาน 5 เดือนที่โจทกทํางานเปนลูกจางของจําเลยในป 2538 จึงเปนการ
จายเงินโบนัสใหแกโจทกครบถวนตามขอบังคับการทํางานดังกลาวแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3567 - 3568/2539
การที่ผูคัดคานทั้งสองเขามาในสถานประกอบการของผูรอง มีการลง
บันทึกเวลาเขาและออกจากที่ทํางานและมีการจายคาจางใหแกผูคัดคานทั้งสอง
แตเมื่อผูคัดคานทั้งสองไมยอมเขาทํางานตามที่ผูรองมอบหมาย ถือไดวาเปน
การละทิ้งหนาที่โดยปราศจากเหตุอันสมควร ผูรองกลาวในคํารองโดยชัดแจง
วา ผูคัดคานทั้งสองละทิ้งหนาที่เปนเวลาเกินกวา 3 วันทํางานติดตอกันโดยไม
มีเหตุสมควร จึงเปนมูลเหตุที่ผูรองประสงคเพื่อขอใหศาลอนุญาตใหเลิกจาง
ผูคัดคานทั้งสอง ดังนั้น ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยใหผูรองเลิกจางผูคัดคานทั้ง
สองไดจึงไมเปนการวินิจฉัยขัดตอพยานหลักฐานที่ปรากฏในสํานวน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3569 – 3654/2539
ตามคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 124/2501 ขอ 37 กําหนดวา “ใน
กรณีที่พนักงานประจํามีสิทธิไดรับทั้งเงินชดเชยตามกฎหมายวาดวยแรงงาน
ตามความในขอ 23 และขอ 24 และเงินบําเหน็จตามระเบียบนี้ ถาเงินบําเหน็จ
มากกวาเงินชดเชยใหตัดเงินบําเหน็จออกเทากับจํานวนเงินชดเชย แตถา เงิน
บําเหน็จนอยกวาเงินชดเชยก็ใหไดรับแตเงินชดเชยอยางเดียว” คําสั่งตามขอ
ดังกลาวเปนเรื่องเกี่ยวกับการคํานวณจํานวนเงินที่จะจายเปนเงินบําเหน็จใหแก
พนักงานของจําเลยโดยกําหนดวา ในกรณีที่พนักงานมีสิทธิไดรับทั้งคาชดเชย
และเงินบําเหน็จ หากเงินบําเหน็จมากกวาคาชดเชยใหจายเงินบําเหน็จเพียง
เทากับสวนตางของเงินบําเหน็จและคาชดเชย
แตถาเงินบําเหน็จนอยกวา
คาชดเชยก็จะไมจายเงินบําเหน็จคงจายเฉพาะคาชดเชยเทานั้น สวนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางฉบับวันที่ 10 กุมภาพันธ 2525 มีขอความวา “เรื่องการ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2539
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หักเงินบําเหน็จตกลงกันไดวา หามมิใหมีการหักเงินบําเหน็จของลูกจาง เวน
แตหักเพื่อชดใชหนี้สินหรือความเสียหายที่ลูกจางกอขึ้นตอนายจาง หรือเงินที่
ลูกจางตองชําระตามกฎหมายซึ่งบริษัทฯ
มีภาระหรือหนาที่เกี่ยวของดวย”
ขอตกลงดังกลาวเปนเรื่องการหักเงินบําเหน็จกอนที่จะจายเงินบําเหน็จตาม
จํานวนที่คํานวณไดในคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 124/2501 แกพนักงาน
สําหรับปญหาวา เงินใดที่จะนํามาหักเงินบําเหน็จตามที่มีขอหามไวใน
ขอตกลง ฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2525 บางนั้น เมื่อขอตกลงมิไดระบุไว
แจงชัดจึงตองพิเคราะหถึงความประสงคในทางสุจริตของผูทําขอตกลง
ดังกลาว
ซึ่งขอตกลงในคดีนี้เกิดขึ้นจากการแจงขอเรียกรองของสหภาพ
แรงงานโรงงานสุราบางยี่ขัน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2525 ขอ 15 วา “หามมิให
บริษัทฯ นําเงินอื่นใดมาหักออกจากเงินบําเหน็จของลูกจางที่มีสิทธิไดรับเงิน
บําเหน็จ” และในการเจรจาตามขอเรียกรองดังกลาวเมื่อวันที่ 16 มกราคม
2525 ไดมีการบันทึกการประชุมเจรจาขอเรียกรองดังกลาวไววา “เกี่ยวกับเรื่อง
หามบริษัทฯ นําเงินอื่นใดมาหักเงินบําเหน็จนั้น ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็น
วา เปนปญหาการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินและการบัญชี ซึง่ ไมอาจปฏิบัติได
ทางสหภาพแรงงานจึงขอใหผานเรื่องนี้ไปได” จากขอเรียกรอง บันทึกการ
ประชุม และขอตกลงดังกลาวขางตนแสดงวา กอนที่จะมีการจายเงินบําเหน็จ
ตามคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 124/2501 จําเลยเคยนําหนี้สินตางๆ ที่
พนักงานเปนหนี้จําเลยอยูมาหักจากเงินบําเหน็จ
ทําใหพนักงานไดรับเงิน
บําเหน็จลดลงไป
สหภาพแรงงานในฐานะตัวแทนพนักงานจึงไดแจงขอ
เรียกรองเพื่อขอใหงดการหักหนี้สินดังกลาวจากเงินบําเหน็จเสีย ซึ่งผลการ
เจรจาก็ตกลงกันได โดยหามนําหนี้อื่นใดนอกจากที่ระบุไวในขอตกลง ลง
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2525 มาหักจากเงินบําเหน็จ เมื่อเปนเชนนี้ขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2525 จึงไมใชเรื่องเกี่ยวกับ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2539
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การคํานวณเพื่อจายเงินบําเหน็จตามคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 124/2501
หากแตเปนเรื่องเกี่ยวกับการหักเงินตางๆ จากจํานวนเงินบําเหน็จที่คํานวณได
ตามคําสั่งขางตน
เมื่อจําเลยไดจายเงินบําเหน็จถูกตองตามคําสั่งกระทรวง
อุตสาหกรรม ที่ 124/2501 ขอ 37 แลว และกรณีมิใชเรื่องที่จําเลยนําคาชดเชย
ที่ตองจายใหตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานมาหักออกจากเงิน
บําเหน็จที่จําเลยจะตองจายใหแกโจทก
โจทกจึงไมมีสิทธิเรียกรองเงิน
บําเหน็จ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3656 – 3910/2539
บันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2535
ที่พิพาทกันในคดีนี้ ไดกําหนดหลักเกณฑการคํานวณเงินโบนัสโดยใหจายตาม
จํานวนวันซึ่งกําหนดขึ้นตามสัดสวนของอายุการทํางานคูณดวยคาจางปจจุบัน
คําวา “คาจางปจจุบัน” หมายถึง เงินคาจางโดยแทที่มีอยูจริงในขณะนั้นเปน
ฐานในการคํานวณ เปนการกําหนดใหสอดคลองกับเจตนารมณของคูกรณี
ดังเชนที่โจทกและจําเลยแถลงรับกันวา นับแตป 2527 เปนตนมา ลูกจาง
ยินยอมรับเงินโบนัสที่จําเลยจายใหโดยคํานวณจากคาจางเปนเงินเดือน หรือ
คาจางรายวันมาโดยตลอด อันเปนเจตนาเฉพาะเจาะจงของคูกรณีที่แสดงออก
โดยชัดแจงโดยอาศัยขอเท็จจริงในขณะนั้นเปนเกณฑในการคํานวณ
นอกจากนี้บันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางฉบับกอนๆในเรื่องการ
คํานวณเงินโบนัสก็ไดใชคําเดียวกัน คือ “คาจางปจจุบัน” ตอเนื่องกันมา
แสดงใหเห็นเจตนาของคูกรณีที่แทจริงในการยึดถือความหมายตามขอเท็จจริง
ที่เปนผลปฏิบัติจากบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2535 เปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางป 2538 ไดมีหมายเหตุตอทายใหความหมายคําวา คาจางปจจุบัน ไว
ใหหมายถึง เงินเดือน หรือคาจางรายวัน คาจางรายชิ้น เทานั้น ไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2539
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หมายความถึงคาครองชีพ หรือเงินอื่นใดทั้งสิ้น ซึ่งเปนการยืนยันตรงเจตนา
เดิมของคูกรณีตามบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2535 วาคูกรณีมีเจตนาแทจริงที่จะถือเอาความหมายของคําวา
คาจางปจจุบัน ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ
2535 เปนหลักตอเนื่องตลอดมา คําวา “คาจางปจจุบัน” ตามบันทึกขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง จึงเปนคําที่คูกรณีมุงหมายใหมีความหมายเฉพาะที่เปน
เงินเดือน หรือคาจางรายวัน หรือรายชิน้ โดยแทจริงเทานั้น ไมใหมีความหมาย
รวมไปถึงคาครองชีพ หรือเงินอื่น เชน คาเชาบาน หรือคาพาหนะ ใหตอง
เขามาอยูในความหมายของคาจางปจจุบันดวย ดังนั้น คําวา “คาจางปจจุบัน”
ตามบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2535 จึง
มีความหมายแตกตางจากคําวา “คาจาง” ตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทั้ง
ตัวอักษรและเจตนารมณ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4700/2539
มาตรา 102 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ใหสิทธิลูกจาง
ซึ่งเปนกรรมการสหภาพแรงงานลาเพื่อไปดําเนินกิจการสหภาพแรงงานที่ทาง
ราชการกําหนดขึ้นเทานั้น สวนการประชุมที่เปนเพียงกิจกรรมที่ผูคัดคานอาจ
เลือกไปรวมหรือไมก็ไดผูรองมีสิทธิไมอนุมัติ เมื่อผูคัดคานไมไดรับอนุมัติ
ใบลาแตหยุดงานไป ถือวาเปนการจงใจขัดคําสั่งของผูรองและละทิ้งหนาที่ อีก
ทั้งกอนหนานั้นผูคัดคานเคยถูกผูรองเตือนเปนหนังสือในการลางานลักษณะ
เดียวกันมากอน แสดงวาผูรองไมอาจปกครองดูแลผูคัดคานในการทํางานตาม
หนาที่ไดสมความมุงหมาย พฤติการณดังกลาวมีเหตุใหเลิกจางได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5095 – 5099/2539
ตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลย
ไมมีขอยกเวนมิใหนับ
ระยะเวลาการทดลองงานรวมเขากับระยะเวลาทํางานหลังจากไดรับการบรรจุ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2539
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เปนพนักงานประจําเพื่อเปนเกณฑในการคํานวณเงินตอบแทนพิเศษ
หาก
จําเลยไมตองการใหนับระยะเวลาทดลองงานดังกลาวรวมเขาดวยจําเลยก็นาจะ
ระบุไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานดังกลาวใหชัดแจง ซึ่งจําเลยสามารถจะ
ทําได
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 18 วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา“ถานายจางหรือสมาคมนายจางกับลูกจางหรือสหภาพแรงงาน
สามารถตกลงเกี่ยวกับขอเรียกรองตามมาตรา 13 ไดแลว ใหทําขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางนั้นเปนหนังสือลงลายมือชื่อนายจางหรือผูแทนนายจาง
และผูแทนลูกจางหรือกรรมการของสหภาพแรงงาน แลวแตกรณี………” แต
ตามบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2538
และบันทึกของพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน
2538 นั้น
ปรากฏวาฝายลูกจางไมไดลงลายมือชื่อไวในบันทึกขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2538 คงมีผูแทนนายจางลง
ลายมือชื่อในบันทึกขอตกลงนี้เพียงฝายเดียว
สวนบันทึกของพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงาน ฉบับลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2538 แมจะปรากฏวา
ผูแทนนายจางและผูแทนลูกจางตางไดลงลายมือชื่อไว แตจากบันทึกดังกลาว
มีขอความแสดงใหเห็นเพียงวา
พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานจัดทํา
บันทึกนี้ไวเพื่อใหทราบวา ฝายลูกจางไมยอมลงลายมือชื่อในบันทึกขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง รวมทั้งขั้นตอนและการปฏิบัติของคูกรณีในการเจรจา
ตอรอง ซึ่งไมใชขอตกลงที่มีผลผูกพันคูกรณีทั้งสองฝาย การที่ผูแทนลูกจาง
ลงลายมือชื่อในบันทึกนี้จึงถือไมไดวาเปนการลงลายมือชื่อในบันทึกขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง
คดีรบั ฟงไดวาฝายลูกจางยังไมไดลงลายมือชื่อใน
บันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกับฝายนายจาง ดังนั้น บันทึกขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2538 พรอมกับบันทึกของ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2539
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รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
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พนักงานขอพิพาทแรงงาน ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2538 จึงไมเปนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางตามกฎหมาย
เพราะขัดตอพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 18 วรรคหนึ่ง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5297/2539
บันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีขอความวา ในกรณีที่กรรมการ
สหภาพแรงงาน สมาชิกสหภาพแรงงาน ลาไปเพื่ออบรม สัมมนา หรือเพื่อ
ดําเนินการเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน บริษัทฯ อนุมัติใหลาไดโดยมีหนังสือทาง
ราชการมาแสดงใหบริษัทฯทราบทุกครั้งโดยยึดถือตามมาตรา 102 แหง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ดังนี้ตามบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง และพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 102 ใหสิทธิ
ลูกจางซึ่งเปนกรรมการสหภาพแรงงานลาเพื่อไปดําเนินกิจการสหภาพ
แรงงาน และไปรวมประชุมตามที่ทางราชการกําหนดได หมายถึง การไปรวม
ประชุมในเรือ่ งที่เกี่ยวกับสหภาพแรงงานที่ทางราชการกําหนดขึ้น และตอง
เปนสหภาพแรงงานที่ลูกจางดังกลาวสังกัดอยูเทานั้น มิใชสหภาพแรงงานใดก็
ไดโดยไมมีขอบเขตจํากัด มิฉะนั้นลูกจางซึ่งเปนกรรมการสหภาพแรงงานก็
จะอางสิทธิไปรวมประชุมในเรื่องที่ทางราชการกําหนดไดทุกเรื่อง
หาก
กฎหมายประสงคจะใหสิทธิลูกจางไปประชุมในเรื่องอื่นก็จะตองบัญญัติไว
หมายเหตุ
คําพิพากษาฎีกาที่ 5297/2539 นี้ วินิจฉัยแนวเดียวกับคําพิพากษาฎีกา
ที่ 823/2536 กลาวคือ การไปรวมประชุมนั้นตองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับสหภาพ
แรงงานที่ทางราชการกําหนดขึ้นและตองเปนสหภาพแรงงานที่ลูกจางดังกลาว
สังกัดอยูเทานั้น
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5586/2539
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ซึ่งใชบังคับแกนายจาง
และลูกจาง ไดบัญญัติไวในมาตรา 5 วา “ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลง
ทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจาง ทัง้ นี้โดยไมมีบทบัญญัติวา ลูกจางทดลอง
งานไมใหถือวาเปนลูกจางตามความหมายแหงบทบัญญัติดังกลาว จึงเห็นวา
จําเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเปนลูกจางทดลองงานมีฐานะเปนลูกจางที่ไดรับความ
คุมครองตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มีสิทธิยื่นคํารองตอ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5632/2539
ประกาศการจายเงินโบนัสประจําป 2537 กําหนดวา จะจายเงินโบนัส
ประจําป 2537 ใหแกพนักงานซึ่งมีอายุการทํางานไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันที่
31 ธันวาคม 2537 สําหรับพนักงานที่มีอายุการทํางานเมื่อนับถึงวันดังกลาว
ครบ 4 เดือน แตนอยกวา 1 ป ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินโบนัสตามสัดสวนของ
จํานวนเต็ม 3 เดือน ดวย เมื่อปรากฎวาโจทกเขาทํางานวันที่ 14 มกราคม
2535 และถูกเลิกจางเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2537 แมโจทกจะทํางานไมถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2537 แตก็ถือวาในป 2537 โจทกทํางานมาครบ 4 เดือน
แลว โจทกจึงมีสิทธิไดรับเงินโบนัสประจําป 2537 ตามสัดสวนของจํานวน
เต็ม ที่ศาลแรงงานพิพากษาใหจําเลยจายเงินโบนัสประจําป 2537 แกโจทกอีก
2 เดือนครึ่ง โดยใหถือเปนสวนหนึ่งของคาเสียหายกรณีเลิกจางไมเปนธรรม
ตามคําขอของโจทก นั้น ชอบแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 9610 – 9623/2539
โจทกและคนงานอื่นรวม 190 คน ผละงานประทวงโดยไมแจงขอ
เรียกรองใหเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเปนหนังสือ และไมมี
รายชื่อและลายมือชื่อของลูกจางที่เกี่ยวของกับขอเรียกรอง จึงไมเปนการแจง
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2539
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รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
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ขอเรียกรองเปนหนังสือ ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 13
พฤติการณเปนการรวมกันนัดหยุดงานโดยไมชอบ แมตอมาตัวแทนลูกจาง
และนายจางจะตกลงกันไดโดยนายจางไมถือวาการผละงานประทวงของ
ลูกจางเปนความผิดก็ตาม แตตามบันทึกที่ทําขึ้นมีขอความชัดเจนวา นายจาง
ไมถือวาการผละงานประทวงเปนความผิดเฉพาะลูกจางที่ลงชื่อขอโทษและรับ
วาจะไมผละงานอีกเทานั้น ขอตกลงดังกลาวจะเห็นไดวา จําเลยยอมยกเวนไม
ถือวาการหยุดงานเปนความผิดตอเมื่อลูกจางลงชื่อขอโทษและยอมรับวาจะไม
ผละงานประทวงอีกเสียกอน จึงเปนขอตกลงที่มีเงื่อนไขวา ลูกจางตองลงชื่อ
ขอโทษและยอมรับวาจะไมผละงานประทวงอีกเสียกอน จึงจะถือวาการผละ
งานประทวงของลูกจางไมเปนความผิด หาใชเปนเรื่องบังคับใหลูกจางตองลง
ลายมือชื่อขอโทษแตประการใดไม ดังนั้น เมื่อโจทกไดรวมกันนัดหยุดงาน
โดยไมปฏิบตั ิตามขั้นตอนเปนการไมชอบดวยกฎหมาย และไมไดลงลายมือ
ชื่อยอมรับผิดและรับวาจะไมกระทําเชนนั้นอีก
จึงไมเปนการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในบันทึกขอตกลง การหยุดงานของโจทกเปนการละเมิดตอจําเลย จง
ใจทําใหจําเลยไดรับความเสียหาย และเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานของจําเลย
เมื่อโจทกนัดหยุดงานโดยไมชอบและจําเลยซึ่งเปน
นายจางมีคําสั่งใหโจทกกลับเขาทํางาน แตโจทกไมกลับเขาทํางานตามคําสั่ง
จําเลยยอมเลิกจางโจทกไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาตามประมวล
กฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 589 และโดยไมตองจายคาชดเชยใหตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ 47
หมายเหตุ
คําพิพากษาฎีกาที่ 9610-9623 นี้ โจทกอุทธรณวา การที่จําเลยแสดง
เจตนายกโทษใหโจทกกับพวกโดยไมถือเปนการผละงาน เปนขอตกลงตาม
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2539
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มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และการที่โจทกไม
ลงชื่อรับผิดไมเปนการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกขอตกลง เพราะไมมี
กฎหมายใหสิทธินายจางบังคับใหลูกจางลงลายมือชื่อขอโทษ หรือทําทัณฑบน
ใหแกตนเอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 9788 – 9865/2539
วันที่มีการชุมนุมเรียกรองนั้นพนักงานของจําเลยซึ่งรวมทั้งโจทกทั้ง
เจ็ดสิบแปดไดรวมตัวกันที่บริเวณชั้นลางของบริษัทโดยไมยอมเขาทํางาน
ตอนแรกเรียกรองเรื่องปรับคาจางประจําป
ตอมาจึงเรียกรองเรื่องชุด
เครื่องแบบ โดยคูความนําสืบรับวา ประเด็นเรียกรองที่แทจริงนั้นเปนเรื่องชุด
เครื่องแบบที่จําเลยยังมิไดมอบใหแกพนักงานของจําเลย ซึ่งเรื่องนี้มีระเบียบ
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหมวดวาดวยการจางและปฏิบัติงานและหมวดวา
ดวย
สวัสดิการ กําหนดใหจําเลยมีหนาที่ตองจายใหแกพนักงานของจําเลยทุกคน
นอกจากนี้ยังมีบันทึกขอตกลงระหวางตัวแทนทั้งสองฝาย ฉบับลงวันที่ 28
สิงหาคม 2538 วา “บริษัทฯ ตกลงจัดเครื่องแบบใหพนักงานทุกคนจํานวน 3
ชุดเสร็จสิ้นนับแตวันนี้ไป 16 ถึง 21 วัน เปนอยางชา การจัดเครื่องแบบใน
ครั้งตอไปบริษัทฯตกลงจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับหรือระเบียบของ
บริษัท” ดังนี้ บันทึกขอตกลงและระเบียบขอบังคับเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางซึ่งผูกพันจําเลยใหตองปฏิบัติตาม เมื่อจําเลยยังไมไดจายชุดเครื่องแบบ
ใหแกพนักงานของจําเลยรวมทั้งโจทกทั้งเจ็ดสิบแปด ตามที่ไดตกลงกันไว
จึงเปนการไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง แมกรณีของโจทกทั้ง
เจ็ดสิบแปดจะเปนการนัดหยุดงานก็ตาม แตเปนเรื่องทวงถามใหจําเลยปฏิบัติ
ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ไมใชเปนการยื่นขอเรียกรอง กรณีนี้แม
จําเลยจะไดรับความเสียหายอันเปนผลจากการนัดหยุดงาน โจทกทั้งเจ็ดสิบ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2539
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รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ทศวรรษที่ 2 (ป พ.ศ. 2532 – 2541)

แปดก็มีสิทธิหยุดงานไดโดยไมเปนการฝาฝนตอมาตรา 34 แหง พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 แตอยางใด จําเลยเลิกจางโจทกทั้งเจ็ดสิบแปด ดวยเหตุ
ดังกลาว จึงเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม จําเลยตองจายคาเสียหายในสวนนี้
รวมทั้งคาชดเชย สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 10158 – 10161/2539
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ลงวันที่
16 เมษายน 2515 ขอ 2 ใหคําจํากัดความของคําวา “วันหยุด” หมายความวา
วันที่กําหนดใหลูกจางหยุดประจําสัปดาห หยุดตามประเพณี หรือหยุด
พักผอนประจําป และ “วันลา” หมายความวา วันที่นายจางอนุญาตใหลูกจาง
ลากิจหรือลาปวย ดังนี้ การหยุดงานและปดงานดังกลาว ไมใชวันหยุดและวัน
ลา
การปดงานและการนัดหยุดงานเปนขั้นตอนที่พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 บัญญัติขึ้นเพื่อใหมีการระงับกรณีพิพาทเกี่ยวกับปญหา
แรงงาน การที่นายจางปดงานมิใชเปนเรื่องที่นายจางสั่งใหลูกจางหยุดงาน
เพื่อประโยชนของนายจาง
แมวาจะมีบทบัญญัติในมาตรา 31 แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว หามมิใหนายจางเลิกจางหรือโยกยายหนาที่การงาน
ของลูกจาง และกรณีที่มีการฝาฝนมีโทษทางอาญา ตามมาตรา 136 และ
ความเปนนายจาง ลูกจาง ยังคงมีอยูก็ตาม แตการที่ลูกจางจะมีสิทธิไดรับ
คาชดเชยตองเปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครอง
แรงงาน
เมื่อการที่โจทกหยุดงานไปโดยมิใชวันหยุด วันลา และวันที่
นายจางสั่งใหลูกจางหยุดงานเพื่อประโยชนของนายจาง โจทกจึงไมอาจนํา
ระยะเวลาที่ไดหยุดงานไปมารวมกับระยะเวลาอื่นเพื่อใหครบ 120 วันเพื่อรับ
คาชดเชยได
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2539
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รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ทศวรรษที่ 2 (ป พ.ศ. 2532 – 2541)

หมายเหตุ
เปนปญหากันมานานสําหรับปญหาวา การนับอายุการทํางานของ
ลูกจางในระหวางการปดงาน จะนับกันอยางไร
ฝายแรกเห็นวา
การปดงานไมทําใหพนสภาพการเปนนายจางและ
ลูกจาง อายุการทํางานของลูกจางจึงยังคงนับติดตอกันไปเรื่อย ไมวาจะมีการ
เมื่อมีการคํานวณเพื่อจายเงินบําเหน็จหรือ
ปดงานกันนานเทาไรก็ตาม
คาชดเชย
จะไมนําเอาระยะเวลาปดงานมาหักออกจากอายุการทํางานของ
ลูกจาง
ฝายที่สองเห็นวา แมในระหวางการนัดหยุดงานและการปดงานไมทํา
ใหสัญญาจางแรงงานสิ้นสุดลง
แตก็มีผลทําใหสัญญาจางแรงงานระงับลง
ชั่วคราวและมีผลทําใหนิติสัมพันธตามสัญญาจางแรงงานระงับลงหรือหยุดลง
ชั่วคราว ดังนั้น อายุการทํางานของลูกจางจึงตองสะดุดหยุดอยู การคํานวณ
จึงไมอาจนําเอา
ระยะเวลาการทํางานเพื่อจายเงินบําเหน็จหรือคาชดเชย
ระยะเวลาระหวางการปดงานหรือนัดหยุดงาน
มารวมคํานวณเปนอายุการ
ทํางานของลูกจางได
คําพิพากษาฎีกาที่ 10158-10161/2539 นี้ไดวินิจฉัยตามความเห็นฝายที่สอง
อภิญญา สุริตตานันท
**************
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คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2540
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 97/2540
ตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานและประกาศขอปฏิบัติของคนงานของ
บริษัท ส. ซึ่งผูรองรับโอนกิจการมานั้น กําหนดหามลูกจางทะเลาะวิวาทกันใน
บริเวณโรงงานหรือบริเวณที่ทํางาน นายจางก็เลิกจางไดแลว แตตามประกาศ
ใหมของผูรองกําหนดหามลูกจางทะเลาะวิวาทกันถึงขึ้นชกตอย ตบตี ทําราย
รางกายกัน นายจางจึงจะเลิกจางได ประกาศใหมของผูรองจึงหาไดเปนโทษ
ตอลูกจางไม ดังนั้น ประกาศใหมของผูรองฉบับดังกลาวจึงมีผลใชบังคับไดแม
จะไมไดปรึกษาหารือกับตัวแทนฝายลูกจางก็ตาม เพราะตามขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานไดกําหนดถึงขอบังคับดังกลาววา
อาจมีการแกไขเพื่อความ
เหมาะสมกับเหตุการณและการทํางานของบริษัท
ซึ่งบริษัทจะเจรจาและ
ปรึกษาหารือกับตัวแทนฝายลูกจางกอนเสมอนั้น หมายถึงกรณีที่จะมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงไปในทางเปนโทษแกลูกจาง เมื่อศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริง
วา ผูคัดคานไดใชไมกวาดตีทําราย ร. ซึ่งเปนหัวหนางานเพราะไมพอใจการ
สั่งงาน ศาลฎีกาจําตองถือตามขอเท็จจริงดังกลาว ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา 56 วรรคสอง การกระทําของผู
คัดคานจึงเปนการฝาฝนประกาศของผูรอง กรณีจึงมีเหตุสมควรที่ผูรองจะเลิก
จางผูคัดคานได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1179/2540
โจทกเปนลูกจางจําเลยปฏิบัติหนาที่พนักงานทอผาในแผนกทอผา
การที่จําเลยยายโจทกไปปฏิบัติงานที่แผนกสวัสดิการทั่วไป คือ ทํางานตักขยะ

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

ตักเศษดายขึ้นมาจากทองรองรอบๆ โรงงาน และกวาดขยะเนาในโกดัง โดย
โจทกไมยินยอม ถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงหนาที่การงานในสวนสําคัญและ
เปนการยายลูกจางไปทํางานในตําแหนงหนาที่การงานที่ต่ํากวาเดิมจึงเปน
คําสั่งที่ไมเปนธรรม แมโจทกไมปฏิบัติตามโดยจําเลยไดตักเตือน ก็ยังถือ
ไมไดวาโจทกฝาฝนคําสั่งของจําเลย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1182/2540
ศาลแรงงานกลางไดวินิจฉัยแลววา สิทธิของจําเลยที่ 1 (ลูกจาง) ได
ระงับไปเนื่องจากจําเลยที่ 1 ไดฟองและประนีประยอมยอมความกับโจทกที่
ศาลแรงงานกลางและรับเงินจากโจทกไปแลว ซึ่งเปนความหมายชัดวาสิทธิ
ของจําเลยที่ 1
ในจํานวนคาเสียหายตามคําสั่งของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธที่พึงไดรับจากโจทกนั้นไดระงับไปดวยการประนีประนอมยอมความ
ดังกลาวแลว และดวยเหตุประนีประนอมยอมความเดียวกันนี้สิทธิของโจทก
ที่จะขอใหเพิกถอนคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ตามที่ฟองยอม
ระงับไปดวยเชนกัน
ระยะเวลาที่กําหนดใหโจทกปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธมิใชอายุความฟองรองคดี ทั้งมิใชขั้นตอนและวิธีการที่กําหนด
โดยกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8 วรรคทาย เมื่อโจทกไมเห็นดวยกับคําสั่งนั้นก็มี
สิทธิฟองตอศาลแรงงานกลางขอใหเพิกถอนได
คําสั่งที่กําหนดจํานวนคาเสียหายกรณีกระทําการอันไมเปนธรรมของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีผลกอใหเกิดหนี้แกโจทกที่จะตองชําระแก
จําเลย ซึ่งเปนสิทธิและหนาที่ทางแพง ทัง้ มิใชเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบ
เรียบรอยของประชาชน คูกรณียอมมีสิทธิที่จะตกลงประนีประนอมยอมความ
เปลี่ยนแปลง หรือระงับไดตามใจสมัครโดยชอบดวยกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2540

2

สํานักแรงงานสัมพันธ

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

บันทึกขอตกลงระบุชัดแจงวา โจทกยอมชําระเงินและจําเลยที่ 2 กับ
จําเลยที่ 3 ตกลงยอมรับเปนคาตอบแทนเนื่องในการที่โจทกเลิกจางจําเลยที่ 2
และจําเลยที่ 3 โดยจําเลยที่ 2 และที่ 3 ไมติดใจเรียกรองเงินคาตอบแทนใดๆ
มากกวานั้นอีก แสดงใหเห็นชัดวาเปนการตกลงเพื่อระงับสิทธิ หรือขอพิพาท
ที่เนื่องมาจากการเลิกจางนั้นทุกประเภท จึงเปนการประนีประนอมยอมความ
ที่มีผลรวมถึงคาเสียหายกรณีกระทําการอันไมเปนธรรมตามคําสั่ง
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งจําเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่ง
เปนผูมีสิทธิดังกลาวโดยตรงหาไดติดใจโตแยงในปญหาที่คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธอุทธรณนั้นไม จึงเปนเครื่องชี้ชัดถึงเจตนาของจําเลยที่ 2 และ
ที่ 3 ในการทําความตกลงเปนการประนีประนอมยอมความรวมถึงคาเสียหาย
ทั้งหมดทุกประเภทที่มีหรืออาจมีขึ้นเนื่องจากการเลิกจางอันเปนมูลแหงขอ
พิพาทนั้นสิ้นเชิง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3222 - 3225/2540
การรถไฟแหงประเทศไทยจําเลยเปนรัฐวิสาหกิจซึ่งดําเนินกิจการที่
กระทบกระเทือนตอผลประโยชนของประชาชน
รัฐจึงตองควบคุมอยาง
ใกลชิด
เมื่อมีขอขัดแยงเกิดขึ้น คูกรณีจะตองนําเขาสูกระบวนการตาม
ขั้นตอนที่รัฐกําหนดขึ้นตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 23
การที่โจทกซึ่งเปนพนักงานของจําเลยและจําเลยตกลงกันใหอนุญาโตตุลาการ
ชี้ขาดขอขัดแยงเกี่ยวกับการเงินระหวางโจทกและจําเลย
โดยมีเจตนา
หลีกเลี่ยงไมยอมอยูในบังคับบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว
อันเปน
กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน จึงตกเปนโมฆะตาม ป.
พ.พ. มาตรา 113 เดิม เปนเหตุใหคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไมมีผล
บังคับตามไปดวย

คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2540

3

สํานักแรงงานสัมพันธ

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

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3337 – 3348/2540
ตามบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ขอ 5 ระบุเกี่ยวกับเรื่องเงิน
โบนัสไววา จําเลยตกลงจายเงินโบนัสใหลูกจางโดยมีเงื่อนไขวา ขอ 5.1 ลูกจาง
ที่ทํางานครบ 1 ป ครบ 2 ป และครบ 3 ปขึ้นไป จายเงินโบนัสให 12 วัน 16
วัน และ 20 วันตามลําดับ พนักงานมีสิทธิลาปวยไดไมเกิน 10 วัน หากลา
ปวยเกินกวานี้จะหักวันลาที่เกินจากจํานวนวันจายเงินโบนัสที่ไดไปจนกวา
ลูกจางไมมีสิทธิไดรับเงินโบนัส ขอ 5.2 การคํานวณเงินโบนัสมีหลักเกณฑวา
ใหนําจํานวนคะแนนที่ไดจากการประเมินในขอ 3.2 ก. และ ข. คูณดวยจํานวน
วันที่ลูกจางมีสิทธิไดรับเงินโบนัสหารดวย 100
ตอมามีการทําขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางฉบับใหมตามขอ 4 เปนการยกเลิกการจายเงินโบนัสแก
ลูกจางที่มีอายุงานครบ 1 ปขึ้นไป ซึ่งเดิมไดรับเงินโบนัสเทากับคาจาง 12 วัน
เปน จาย 20 วัน ลูกจางที่มีอายุงานครบ 2 ปขึ้นไป จายเงินโบนัส 16 วัน
เปน จาย 25 วัน และลูกจางที่มีอายุงานครบ 3 ปขึ้นไป จายเงินโบนัส 20 วัน
เปน จาย 30 วัน แมการแกไขเกี่ยวกับการจายเงินโบนัสจะมิไดกลาวถึงวิธีการ
คํานวณเงินโบนัสโดยนําจํานวนคะแนนที่ไดจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามขอ 3.2 ก. และ ข. มาเปนเกณฑในการคํานวณเพื่อจายเงินโบนัส
ก็ตาม แตตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางก็ไดกําหนดเงื่อนไขในการจายวา
หากลูกจางลาปวยเกิน 10 วันขึ้นไปในรอบป จําเลยมีสิทธิหักเงินโบนัสวันตอ
วันตามสิทธิที่ลูกจางไดรับ
ยอมเห็นไดวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมี
เจตนาที่จะยกเลิกวิธีการคํานวณเงินโบนัสโดยการประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานตามขอ 5.2 และขอ 3.2 ก. และ ข. ไปดวย ดังนั้น การคิดเงินโบนัส
จึงเปนไปตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางลงวันที่ 15 มีนาคม 2538 ขอ 4
ซึ่งถืออายุการทํางานของลูกจางแตละคนวา ทํางานครบหลักเกณฑตามขอ 4
หรือไม
ดังนั้น จําเลยจึงไมมีสิทธิที่จะนําหลักเกณฑการประเมินผลการ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2540
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ปฏิบัติงานของลูกจางตามบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่
22 กุมภาพันธ 2536 ขอ 3.2 ก และ ข. มาประกอบการพิจารณาจายเงิน
โบนัสใหโจทกทั้ง 12 ได ที่ศาลแรงงานวินิจฉัยใหจําเลยจายเงินโบนัสเพิ่ม
ใหแกโจทกทั้ง 12 โดยไมนําหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
โจทกทั้ง 12 ตามบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 22
กุมภาพันธ 2536 ขอ 3.2 ก. และ ข. ดังกลาวมาใชประกอบการจายเงินโบนัส
ใหแกโจทกทั้งสิบสอง นั้น ชอบแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5515/2540
คําสั่งของผูรองที่ใหผูคัดคานทําความสะอาดแครหรือหางรถเทรลเลอร
ครั้งละ 1 วัน เปนคําสั่งที่ใชปฏิบัติตามประเพณีของทางแผนกขนสง ในกรณีที่
พนักงานขับรถของผูรองไปเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานในหนาที่ตลอดมา
และพนักงานอื่นที่เปนพนักงานขับรถก็ยอมปฏิบตั ิตาม เชนนี้ถือไดวาเปน
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของผูรอง แมจะมิไดระบุเปนลายลักษณ
อักษรก็ใชบงั คับได เมื่อไมปรากฏในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของผูรองวา
การทําความสะอาดแครเปนการลงโทษทางวินัย
การที่ผูรองมอบหมายให
พนักงานขับรถรวมทั้งผูคัดคานที่ขับรถไปเกิดอุบัติเหตุลางแครหรือหางรถ
เทรลเลอรจึงมิใชเปนการลงโทษ แตเปนการมอบหมายงานเปนกรณีพิเศษ ผู
รองจึงมีอํานาจออกคําสั่งมอบหมายงานดังกลาวได พนักงานขับรถทุกคนและ
ผูคัดคานจึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม เมื่อผูคัดคานไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูรอง
ที่ออกโดยชอบ ผูรองจึงมีสิทธิลงโทษผูคัดคานโดยการตักเตือนเปนหนังสือได
ขอสังเกต
คําพิพากษาฎีกาที่ 5515/2540 นี้ ไดวินิจฉัยทํานองเดียวกับคําพิพากษา
ฎีกาที่ 30/2535 และคําพิพากษาฎีกาที่ 3457/2532
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5539/2540
ขอบังคับโจทกฉบับที่ 401 วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อน
เงินเดือน อํานาจ หนาที่และการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการ พ.ศ. 2535
ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2535 กําหนดใหใชขอบังคับดังกลาวตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2535 แตโจทกไดทําสัญญาจางจําเลยครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7
มิถุนายน 2534 โดยสัญญาจางมีผลตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน 2534 ถึงวันที่ 16
มิถุนายน 2538 ยอมเห็นไดชัดเจนวา ในขณะโจทกกับจําเลยทําสัญญากันเมื่อ
วันที่ 7 มิถุนายน 2534 ขอบังคับฉบับที่ 401 ยังไมมีผลใชบังคับ ยอมตอง
บังคับตามขอบังคับฉบับที่ 51 ซึ่งไมมีขอความระบุใหนับเวลาการทํางานและ
เงินเดือนตอจากการจางครั้งกอนของผูอํานวยการไว จําเลยจึงไมมีสิทธินับ
เวลาการทํางานตามสัญญาจางครั้งที่ 2 ตอจากสัญญาจางครั้งแรกได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7211/2540
บันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2539
ขอ 1 มีใจความวา จําเลยตกลงปรับคาจางประจําปใหลูกจางที่มีอายุการทํางาน
1 ป แตไมครบ 3 ป ปรับให 1 บาท/วัน/คน อายุการทํางาน 3 ป แตไมครบ
6 ป ปรับให 2 บาท/วัน/คน และอายุการทํางาน 6 ปขึ้นไป ปรับให 3 บาท
ตอวันตอคน
การปรับคาจางในขอนี้ใหมีผลในวันที่ 1 มีนาคมของทุกป
ทั้งนี้ตั้งแตป 2539 เปนตนไป และในขอ 2 มีใจความวา ในกรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศเพิ่มอัตราคาจางขั้นต่ําขอใหทางจําเลยปรับคาจางที่เพิ่มขึ้นใหแก
ลูกจางทุกคน โดยนําอัตราคาจางที่เพิ่มขึ้นบวกเขากับคาจางที่ลูกจางไดรับอยู
ในปจจุบันโดยเริ่มมีผลตั้งแตป 2539 และในขอ 4 มีใจความวา ขอตกลงฉบับ
นี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 20 กุมภาพันธ 2539 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2541
ในวันที่ 1 มีนาคม 2539 จําเลยไดปรับคาจางเพิ่มใหลูกจางทุกคนตามขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางขอ 1 แตตอมาในวันที่ 1 มีนาคม 2540 จําเลยปรับอัตรา
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2540
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คาจางใหเฉพาะลูกจางที่มีอายุการทํางานครบ 1 ป 3 ป และ 6 ป เทานั้น โดย
ปรับใหคนละ 1 บาทตอวัน นอกนัน้ ไมปรับให ดังนี้ ถอยคําตามขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง ขอ 1 มีขอความชัดแจงวา จําเลยตกลงปรับคาจางให
ลูกจางที่มีอายุการทํางานตามที่ระบุไวรวมทั้งกําหนดจํานวนเงินที่จะปรับไว
ดวย โดยจะปรับใหในวันที่ 1 มีนาคมของทุกป ตั้งแตป 2539 เปนตนไป
ขอตกลงดังกลาวไมอาจแปลเจตนาของคูสัญญาเปนอยางอื่นได สวนขอ 2
ของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาวก็เปนขอตกลงอีกสวนหนึ่งตางหาก
หาไดเกี่ยวกับขอตกลงขอ 1 หรือเปนขอยกเวนที่จําเลยจะไมตองปฏิบัติตาม
ขอตกลงขอ 1 ไม จําเลยจะอางวาเปนความสําคัญผิดในสาระสําคัญหรือเปน
การซ้ําซอนกับการปรับคาจางตามขอ 2 หาไดไม เพราะขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางฉบับนี้ไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการปรับคาจางไวแลวใน
ขอ 4 ซึ่งมีผลทําใหจําเลยจะตองปฏิบัติตามขอตกลง ขอ 1 อีกเพียงครั้งเดียว
คือในวันที่ 1 มีนาคม 2540 เทานั้น หาใชตองปฏิบัติตลอดไปไม แสดงให
เห็นวากอนตกลงทําบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางฉบับนี้คูกรณีทั้งสอง
ฝายตางทราบถึงความไดเปรียบเสียเปรียบ และผลที่จะเกิดขึ้นจากขอตกลง
ดังกลาวดีอยูแลว จําเลยจึงไมอาจอางเหตุผลใดๆ มาลบลางขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง ขอ 1 ได ที่ศาลแรงงานใหจําเลยปรับคาจางแกลูกจางในวันที่ 1
มีนาคม 2540 ตามบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 29
มกราคม 2539 ขอ 1 นั้นชอบแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7338/2540
กรณีที่นายจางเลิกกิจการและเลิกจางลูกจางจะเปนการกระทําอันไม
เปนธรรมหรือไมตองพิจารณาถึงเหตุผลของการเลิกกิจการเปนสําคัญ กับตอง
พิจารณาดวยวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ทํากันไวมีวาอยางไร เพราะ
ขอตกลงนี้เปนสัญญาอยางหนึ่งที่ทั้งสองฝายจะตองปฏิบัติตามตลอดจน
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2540
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นายจางไดจายเงินผลประโยชนตางๆ ที่ลูกจางมีสิทธิไดรับตามกฎหมายและ
ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหแกลูกจางหรือไม หรือมีเหตุอื่นใดอันทํา
ใหเห็นไดวา การกระทําของนายจางเปนการกระทําที่ทําใหลูกจางไดรับความ
เสียหายโดยปราศจากความชอบธรรมที่จะทําได คดีนี้ตามขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางที่โจทกกับสหภาพแรงงาน เค แอล เอ็มฯ ทํากันไว มีขอตกลง
เลิกจางในกรณีมีความจําเปนตองลดคนงาน หรือเลิกจางโดยไมมีความผิดไว
ดวย หากมีการเลิกจางในกรณีดังกลาว ก็ใหนายจางจายเงินตางๆ ตามขอตกลง
ใหแกลูกจาง
การที่โจทกเลิกจางผูกลาวหาทั้งสี่สิบเอ็ดเนื่องจากโจทกเลิก
กิจการ ถือไดวาเปนการเลิกจางโดยไมมีความผิด เมื่อโจทกไดจายเงินตางๆ
ซึ่งมีทั้งเงินที่ตองจายตามกฎหมาย และตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางให
ผูกลาวหาทั้งสี่สิบเอ็ดรับไปครบถวนอันเปนการปฏิบัติตามขอตกลงที่ทํากันไว
เรียบรอยแลว จึงไมมีกรณีที่จะถือวาผูกลาวหาทั้งสี่สิบเอ็ดไดรับความเสียหาย
จากการกระทําของโจทก ดังนั้น ที่โจทกเลิกกิจการและเลิกจางลูกจางในคดีนี้
จึงมิใชเปนการกระทําอันไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7964/2540
ตามระเบียบขอบังคับและสภาพการจางขอ 58 ระบุวา โทษทางวินัย
หากพนักงานกระทําผิดวินัยจะตองถูกลงโทษตามความหนักเบาของการ
กระทําความผิดตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 58.1 ตักเตือนดวยวาจา 58.2 ตักเตือน
เปนลายลักษณอักษร 58.3 สั่งพักงานไมจายคาจาง 58.4 ปลดออกหรือเลิกจาง
เห็นไดวา การลงโทษตามระเบียบขอบังคับและสภาพการจาง ขอ 58 ดังกลาว
ระบุไวชัดวา หากพนักงานกระทําผิดวินัยจะตองถูกลงโทษตามความหนักเบา
ของการกระทําความผิดตามขั้นตอนตางๆ เริ่มตั้งแต การตักเตือนดวยวาจา
จนถึงปลดออกหรือเลิกจาง คดีนี้ศาลแรงงานฟงวา โจทกเลนการพนันใน
บริเวณบริษัทจําเลยเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับและสภาพการจางเปนกรณี
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2540
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รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ทศวรรษที่ 2 (ป พ.ศ. 2532 – 2541)

รายแรง โจทกมิไดอุทธรณคัดคานวา การกระทําของโจทกเปนการฝาฝน
ระเบียบขอบังคับดังกลาวไมรายแรง ขอเท็จจริงจึงยุติตามที่ศาลแรงงานฟงวา
การที่โจทกเลนการพนันในบริเวณบริษัทจําเลยเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับ
และสภาพการจาง เปนกรณีรายแรง เมื่อจําเลยพิจารณาถึงการกระทําผิดวินัย
ของโจทกแลวเลิกจางโจทก เชนนี้จึงเปนการลงโทษตามความหนักเบาของ
การกระทําความผิดของโจทกตามขั้นตอนดังกลาวแลว
******************
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