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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2505/2541
การที่โจทกไดมีคําสั่งเลิกจางลูกจางนั้น การเลิกจางดังกลาวจะขัดตอ
กฎหมายหรือไมก็ตาม ก็ตองถือวาการแสดงเจตนาของโจทกผูเปนนายจางที่มี
คําสั่งเลิกจางมีผลใหลูกจางหมดสภาพการเปนลูกจางทันที สวนการเลิกจาง
นั้นหากไมชอบดวยกฎหมาย ฝายลูกจางก็มีสิทธิที่จะดําเนินคดีแกโจทกไดทั้ง
ทางแพงและทางอาญาเปนอีกสวนหนึ่งตางหาก
เพราะกฎหมายไดบัญญัติ
ขั้นตอนใหดําเนินการตอไปเปนทางแกไวแลว กลาวคือ ฝายลูกจางซึ่งเปน
ผูเสียหายอาจยื่นคํารองกลาวหาโจทกวา
ไดกระทําการอันไมเปนธรรมตอ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธไดภายใน 60 วันนับแตวันที่มีการฝาฝนตาม
มาตรา 124 แหง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธก็จะตองดําเนินการวินิจฉัยชี้ขาดภายใน 90 วันตอไป หาก
ฝายใดไมพอใจคําวินิจฉัยชี้ขาดดังกลาวก็อาจนําคดีมาสูศาลแรงงานกลางได
แตมิใชวาการกระทําใดเปนการกระทําอันไมเปนธรรมแลวศาลแรงงานกลาง
ตองดําเนินการชี้ขาดเสียเองโดยไมตองใหคูกรณีไปวากลาวกันเองตางหาก
สวนที่จําเลยอุทธรณวาการตีความการใชอํานาจของรัฐมนตรีตาม
มาตรา 35 ควรรวมถึงลูกจางที่ถูกเลิกจางโดยไมชอบดวยกฎหมายดวยนั้น
เห็นวา หากเปนเชนนั้นบทบัญญัติมาตรา 124 ก็จะไมมีผลบังคับ
หมายเหตุ
คําพิพากษาฎีกาที่ 2505/2541 ระหวางบริษัท ไทยฮีทเอ็กซเชนจ จํากัด
(มหาชน) โจทก
นายฉัตรชัย เอียสกุล ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
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และสวัสดิการสังคม ที่ 1 นายเอกพร รักความสุข ในฐานะรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่ 2 จําเลย
(ขอเท็จจริงโดยยอ) โจทกฟองวา จําเลยที่ 1 เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม
จําเลยที่ 2 เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงแรงงาน
และ
สวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2540 สหภาพแรงงานไทยฮีทเอ็กซเชนจแจง
ขอเรียกรองขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจางตอโจทก แตการแจงขอเรียกรองและการแจง
พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไมไดกระทําตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 จึงไมชอบดวยกฎหมาย เมื่อวันที่ 6 ถึง 8 มีนาคม 2540 อันเปนเวลาทํางาน
ตามปกติ ลูกจางของโจทกประมาณ 280 คน ไดรวมกันนัดหยุดงานโดยไมชอบดวย
กฎหมายและฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของโจทก โจทกไดตกั เตือนเปน
หนังสือแลวและมีคําสั่งหามมิใหลูกจางของโจทกกระทําความผิดซ้ําคําเตือนอีก
แต
ลูกจางเพิกเฉย เมื่อวันที่ 8 และ 10 มีนาคม 2540 โจทกมีคําสั่งเลิกจางลูกจางดังกลาว
จํานวน 268 คน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2540 จําเลยที่ 2 ซึ่งปฏิบัติราชการแทนจําเลยที่ 1
ไดมีคําสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่ 77/2540 เรื่อง ใหนายจางรับลูกจาง
กลับเขาทํางานใหลูกจางกลับเขาทํางาน และใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธชี้ขาดขอ
พิพาทแรงงาน คําสั่งของจําเลยทั้งสองออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 แหง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ใหโจทกรับพนักงานที่โจทกเลิกจางไปแลว
เมื่อวันที่ 8 และ 10 มีนาคม 2540 กลับเขาทํางาน พรอมทั้งจายคาจางตั้งแตวันที่ 25
เมษายน 2540 เปนตนไป
ใหลูกจางดังกลาวกลับเขาทํางานตามปกติ และให
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน คําสั่งดังกลาวเปนการโตแยง
สิทธิของโจทก ทําใหโจทกไดรับความเสียหายตองรับลูกจางจํานวน 268 คน ที่ถูกเลิก
จางแลว ซึ่งเปนบุคคลภายนอกเขาทํางานพรอมจายคาจางวันละ 83,969 บาท นับแต
วันที่ 25 เมษายน 2540 เปนตนไป จนกวาจะมีการเพิกถอนคําสั่งที่ 77/2540 ของจําเลย
ทั้งสอง การรับบุคคลดังกลาวเขาทํางานโดยโจทกไมมงี านใหทําและไมมีสถานที่เพียง
พอที่จะรับบุคคลดังกลาวเขาทํางานไดและมีผลทําใหทรัพยสินของโจทกไดรับความ
เสียหายอาจเกิดการทะเลาะวิวาทกอความไมสงบขึ้นระหวางลูกจางของโจทกกับ
บุคคลภายนอกดังกลาว และหากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน
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ตามคําสั่งที่ 77/2540 จะมีผลทําใหโจทกไดรับความเสียหาย โดยโจทกตองจายคาจาง
และสวัสดิการตางๆ
ตามคําชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธใหแก
บุคคลภายนอกซึ่งโจทกไดเลิกจางไปแลว คําสั่งของจําเลยทั้งสองจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบ
ดวยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 35 เพราะกรณีที่รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคมจะใชดุลพินิจสัง่ การตามมาตรา 35
แหง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 จะตองเปนกรณีที่เกิดขอพิพาทแรงงาน ทั้ง
คูกรณียังมีฐานะเปนนายจางลูกจาง และนายจางปดงานหรือลูกจางนัดหยุดงาน แต
กรณีนี้โจทกไดมีคําสั่งเลิกจางลูกจางทั้ง 268 คน หมดสภาพเปนลูกจางไปแลวจึงไมมีขอ
พิพาทแรงงาน ไมมีการปดงานหรือนัดหยุดงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการและสังคมจึงไมมีอํานาจสั่งตามมาตราดังกลาวได
ขอใหเพิกถอนคําสั่ง
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่ 77/2540 ของจําเลยทั้งสอง
จําเลยทั้งสองใหการวา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2540 สหภาพแรงงานไทยฮีท
เอ็กซเชนจไดแจงขอเรียกรองตอโจทกเพื่อปรับปรุงผลประโยชนและสวัสดิการให
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ โจทกไดรบั ขอเรียกรองจากสหภาพแรงงานไทยฮีทเอ็กซ
เชนจครบกําหนด 3 วันแลวไมมีการเจรจาขอเรียกรองตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 มาตรา 16 ถือวาไดเกิดขอพิพาทแรงงานขึ้นแลว สหภาพแรงงานไทยฮีทเอ็กซ
เชนจไดแจงเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทราบภายใน 24 ชั่วโมง
นับแตเวลาที่พน กําหนดตามมาตรา 16 แลว พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดทํา
การไกลเกลี่ยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2540 แตขอเรียกรองสวนใหญยังไมสามารถตกลง
กันไดและทั้งสองฝายไมสามารถตกลงกันไดภายในกําหนด 5 วัน นับแตวันที่พนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับหนังสือแจง จึงถือวาเปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกัน
ไมได สหภาพแรงงานไทยฮีทเอ็กซเชนจไดประชุมใหญวิสามัญเมื่อวันที่ 2 มีนาคม
2540 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหนัดหยุดงานโดยลูกจางไมรับคาจางระหวางนัดหยุด
งาน แตโจทกกลับมีหนังสือเตือนลูกจางกลาวหาวาละทิง้ หนาที่โดยไมมีเหตุสมควรตาม
หนังสือเตือนฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2540 และเตือนครัง้ ที่สอง ลงวันที่ 8 มีนาคม 2540
ทั้งกอนที่สหภาพแรงงานไทยฮีทเอ็กซเชนจจะนัดหยุดงานไดแจงเปนหนังสือใหโจทก
และพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราทราบลวงหนาแลวไมนอย
กวา 24 ชั่วโมง การนัดหยุดงานของลูกจางจึงชอบดวยกฎหมาย นายจางไมมีสิทธิเลิก
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จาง โจทกไดมีหนังสือเตือนใหลูกจางไปรายงานตัวตอผูบังคับบัญชา 2 ฉบับ และมี
คําสั่งฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2540 เลิกจางลูกจางที่รวมนัดหยุดงานโดยไมจา ย
คาชดเชยนับตัง้ แตวันที่ 10 มีนาคม 2540
คําสั่งเลิกจางของโจทกจึงไมชอบดวย
กฎหมายและกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยเพราะเลิกจางในขณะทีข่ อพิพาทแรงงาน
อยูระหวางการไกลเกลี่ย จึงเปนการกระทําอันไมเปนธรรม ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121 วันที่ 17 เมษายน 2540 ไดมีการนําปญหาขอ
พิพาทแรงงานเขาที่ประชุมของฝายไกลเกลีย่ ขอพิพาทแรงงาน
กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ตอมาปญหาขอพิพาทแรงงาน
นี้ไดเขาสูสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย
เลขาธิการสภาองคการ
ลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทยไดมีหนังสือถึงสหภาพแรงงานทุกแหงขอความ
รวมมือนัดหยุดงานใหญเพื่อชวยเหลือสหภาพแรงงานไทยฮีทเอ็กซเชนจในวันที่
24
เมษายน 2540 เวลา 18.00 น. ณ หนาทําเนียบรัฐบาล ฝายโจทกมหี นังสือลงวันที่ 23
เมษายน 2540 ถึงจําเลยที่ 2 เรื่อง การปฏิบัติงานของกลุมผูประทวง กลาวถึงความไม
สงบเรียบรอยที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากเหตุการณเลิกจางเปนตนเหตุ วันที่ 24
เมษายน 2540 จําเลยที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนจําเลยที่ 1 ไดอาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 35 แกไขปญหาความไมสงบ
เรียบรอย โดยมีคําสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่ 77/2540 เรื่อง ให
นายจางรับลูกจางกลับเขาทํางาน ใหลกู จางกลับเขาทํางาน และใหคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน คําสั่งเลิกจางของโจทกที่เลิกจางลูกจางจํานวน
268 คน ที่นัดหยุดงานเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 มาตรา 31 คําสั่งเลิกจางของโจทกจึงตกเปนโมฆะ ขอพิพาทแรงงานยังไมระงับ
คูกรณียังไมขาดจากสภาพการเปนลูกจางนายจาง การนัดหยุดงานของลูกจางชอบดวย
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 22 นายจางจะอางวามีการเตือนให
เขาทํางานแลวไมเขาทํางานถือวาขัดคําสั่งนายจาง
ละทิ้งหนาทีเ่ ปนความผิดรายแรง
ไมได เพราะในระยะเวลาที่มีการนัดหยุดงานหรือปดงานนั้นนายจางจะเตือนลูกจางหรือ
จะเลิกจางลูกจางยอมไมสามารถกระทําได มิฉะนั้นแลว
จะไมมกี ารกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 31
วรรคหนึ่ง
และไมเขาขอยกเวนดวย
โจทกไมมีอํานาจฟองเพราะอํานาจตาม
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2541

4

สํานักแรงงานสัมพันธ

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

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 35 เปนดุลพินิจของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่จะใชอํานาจดังกลาวได หากจะฟองเพิกถอน
คําสั่งดังกลาวตองมีกฎหมายใหอํานาจโจทกไวโดยชัดแจง แตกรณีนี้ไมมีกฎหมายให
สิทธิโจทกที่จะฟองคดีได โจทกจึงไมมีอาํ นาจฟอง โจทกยังไมไดจายเงินใดๆ ใหแก
ลูกจาง การจายเงินใหแกลูกจางเปนเรื่องตองจายอยูแ ลว เพราะลูกจางไดทํางานตอบ
แทนใหแกโจทก โจทกไดรับประโยชนจึงไมมีสิทธิเรียกรองเงินคืนจากลูกจาง การใช
อํานาจตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 35 ของรัฐมนตรีเปน
อํานาจโดยชอบธรรมที่จําเลยทั้งสองจะตองกระทําเพื่อประโยชนของประชาชนโดย
สวนรวม ขอใหยกฟอง
วันนัดสืบพยานโจทก โจทกและจําเลยทั้งสองแถลงรวมกันวา เอกสารหมาย
จ.1 ทายฟองเปนคําสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่โจทกฟองขอใหเพิกถอน
เอกสารหมาย จ.2 และ จ.3 เปนคําสั่งทีโ่ จทกเลิกจางลูกจางจํานวน 268 คน เอกสาร
หมาย จ.4 เปนรายงานการประชุมของสหภาพแรงงานไทยฮีทเอ็กซเชนจเมื่อวันที่ 21
เมษายน 2539 เอกสารหมาย จ.5 เปนเอกสารที่สหภาพแรงงานไทยฮีทเอ็กซเชนจแจง
เรื่องขอพิพาทไปยังสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เพือ่ ให
พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานเขาไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงาน หนังสือดังกลาวลง
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2540 แตลงรับโดยสํานักงานดังกลาววันที่ 10 กุมภาพันธ 2540
เนื่องจากวันที่ 9 เปนวันอาทิตย และเจาหนาที่เวรรับหนังสือของศาลากลางจังหวัดเปน
ผูรับไวแทน เอกสารหมาย จ.6 เปนเอกสารที่สหภาพแรงงานไทยฮีทเอ็กซเชนจไดแจง
ขอเรียกรองตอสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 5
กุมภาพันธ 2540 เอกสารหมาย จ.7 เปนสําเนาขอบังคับของสหภาพแรงงานไทยฮีท
เอ็กซเชนจ สวนเอกสารหมาย ล.1 เปนรายงานของอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานที่รายงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกอนที่จะออก
คําสั่งตามเอกสารหมาย จ.1 เอกสารหมาย ล.2 เปนบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญ
ของสหภาพแรงงานไทยฮีทเอ็กซเชนจ ครั้งที่ 1/2540 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2540 เอกสาร
หมาย ล.3 เปนสําเนาของเอกสารหมาย จ.5 แลวโจทกจําเลยทั้งสองตางแถลงไมตดิ ใจ
สืบพยาน
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ศาลแรงงานกลางพิจารณาแลวฟงขอเท็จจริงวา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2540
สหภาพแรงงานไทยฮีทเอ็กซเชนจซึ่งกอตั้งขึ้นโดยลูกจางของโจทกไดแจงขอเรียกรอง
ตอโจทกเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง และแจงขอเรียกรองตอสํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามเอกสารหมาย จ.6 ประธานสหภาพแรงงาน
ไทยฮีทเอ็กซเชนจมีหนังสือแจงขอพิพาทลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2540 ถึงหัวหนา
สํานักงานประนอมขอพิพาทแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราตามเอกสารหมาย จ.5 โจทกมี
คําสั่งตามเอกสารหมาย จ.2 และ จ. 3 ลงวันที่ 8 และ 10 มีนาคม 2540 เลิกจางลูกจาง
จํานวน 268 คน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรายงานตอจําเลยที่ 1 ตาม
เอกสารหมาย ล.1 จําเลยที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนจําเลยที่ 1 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มีคําสั่งกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมที่ 77/2540 ตามเอกสารหมาย จ.1 สั่งใหโจทกรับลูกจางที่โจทก
ปฏิเสธไมยอมใหเขาทํางานและเลิกจางตามคําสั่งโจทกลงวันที่ 8 และ 10 มีนาคม 2540
จํานวน 268 คน และลูกจางที่นัดหยุดงานซึ่งโจทกยังไมไดมีคําสั่งเลิกจางกลับเขาทํางาน
พรอมทั้งจายคาจางตามอัตราที่เคยจายแกลกู จางนั้นตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2540 เวลา
07.00 น.เปนตนไป ใหลูกจางดังกลาวกลับเขาทํางานตามปกติตั้งแตวันที่ 25 เมษายน
2540เวลา 07.00 น. เปนตนไป และใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธดําเนินการชีข้ าด
ขอพิพาทแรงงานโดยเร็ว และในปญหาวาคําสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่
77/2540 ของจําเลยทั้งสองชอบดวยกฎหมายหรือไม โจทกชอบที่จะใหศาลเพิกถอน
คําสั่งนี้ไดหรือไม
ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ.2518 มาตรา 35 รัฐมนตรีจะมีอํานาจสั่งไดตองเปนกรณีการปดงานหรือการนัด
หยุดงาน และรัฐมนตรีเห็นวาการปดงานหรือการนัดหยุดงานนั้น อาจทําใหเกิดความ
เสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศ หรืออาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน หรือ
อาจเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ หรืออาจขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน
คําวา “การปดงาน” ตามพระราชบัญญัติดังกลาว มาตรา 5 หมายถึง การที่นายจาง
ปฏิเสธไมยอมใหลูกจางทํางานชั่วคราว แตไมไดหมายความรวมถึงลูกจางที่นายจางมี
คําสั่งเลิกจางแลว ดังนัน้ คําสั่งตามเอกสารหมาย จ.1 ที่สั่งใหโจทกรับลูกจางที่โจทก
เลิกจางแลวกลับเขาทํางานพรอมทั้งจายคาจางตามอัตราที่เคยจายแกลกู จางนั้น จึงไม
ชอบดวยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 35 แตคําสั่งดังกลาวใน
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สวนที่ใหโจทกรับลูกจางที่โจทกปฏิเสธไมยอมใหเขาทํางานหรือลูกจางที่นัดหยุดงาน
และโจทกไมไดมีคําสั่งเลิกจางกลับเขาทํางานพรอมจายคาจางนั้น จําเลยที่ 2 ไดออก
คําสั่งโดยปฏิบัติราชการแทนจําเลยที่ 1 จึงมีอํานาจออกคําสั่งได โจทกไมมีอํานาจฟอง
ขอใหเพิกถอนคําสั่งในสวนนี้
พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมที่ 77/2540 ของจําเลยทั้งสองในสวนที่ใหโจทกรบั ลูกจางที่โจทกเลิก
จางตามคําสั่งของโจทกฉบับลงวันที่ 8 และ 10 มีนาคม 2540 จํานวน 268 คน กลับเขา
ทํางานพรอมจายคาจาง คําขอของโจทกนอกจากนีใ้ หยก
โจทกและจําเลยทั้งสองอุทธรณตอศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลวที่โจทกอุทธรณวา
ตามเอกสารหมาย จ.4 ซึ่งเปนรายงานประชุมของสหภาพแรงงานไทยฮีทเอ็กซเชนจ เมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2539 วาระที่ 6 เปนการลงมติใหแจงขอเรียกรองกอนสิ้นป 2539 แต
สหภาพแรงงานไทยฮีทเอ็กซเชนจไดแจงขอเรียกรองตอโจทกเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ
2540 จึงเปนขอเรียกรองที่ไมชอบดวยมาตรา 103 (2) แหงพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 ทั้งขัดตอขอบังคับของสหภาพแรงงานไทยฮีทเอ็กซเชนจ ตาม
เอกสารหมาย จ.7 ขอ 34 ก็ดี หรือตามเอกสารหมาย จ.5 (หรือล.3) หนังสือแจงขอ
พิพาทแรงงานไดลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2540 แตพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานได
ลงรับไวเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2540 เปนการแจงขอพิพาทแรงงานที่เกิดขึน้ เกิน 24
ชั่วโมงนับแตเวลาที่ตกลงกันไมไดหรือไมมีการเจรจากันภายใน 3 วัน แมตามเอกสาร
หมาย จ.5 (หรือ ล.3) เจาหนาที่เวรรับหนังสือของศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรารับไว
ตั้งแตวนั ที่ 9 กุมภาพันธ 2540 เ วลา 11.40 น. แตเจาหนาที่เวรดังกลาวก็มิใชพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518
ขอเรียกรองของสหภาพแรงงานไทยฮีทเอ็กซเชนจตามเอกสารหมาย จ. 6 ยอมตกไปก็ดี
และที่วาคําสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ตามเอกสารหมาย จ.1 ไมชอบดวย
กฎหมาย เพราะขณะสหภาพแรงงานไทยฮีทเอ็กซเชนจแจงขอเรียกรองเมื่อวันที่ 5
กุมภาพันธ 2540 โจทกมีลูกจาง 418 คน เมื่อโจทกเลิกจางลูกจางไปแลว จํานวน 268 คน
จึงเปนเหตุใหจาํ นวนสมาชิกของสหภาพแรงงานไทยฮีทเอ็กซเชนจมจี ํานวนนอยกวา
หนึ่งในหาของลูกจางทั้งหมด 418 คน ซึ่งเปนการขัดตอมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ขอเรียกรองตามเอกสารหมาย จ.6 จึงไมมีผล จําเลยทั้ง
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สองจึงไมมีอํานาจออกคําสั่งที่ 77/2540 ก็ดีนั้น เห็นวา อุทธรณดังกลาวโจทกไมได
บรรยายมาในคําฟอง จึงเปนการอุทธรณในขอที่ไมไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบใน
ศาลแรงงานกลาง ตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 225
วรรคหนึ่ง ประกอบดวยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลฎีกาไมรับวินจิ ฉัย
สวนที่จําเลยทัง้ สองอุทธรณในขอ 2.1 วา ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวา อํานาจ
ของรัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่จะสั่งการตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 35 นั้น มีไดเฉพาะกรณีปดงานหรือ
การนัดหยุดงานเทานั้น คดีนี้เปนเรื่องนายจางเลิกจางไปกอนหนานั้นแลว รัฐมนตรีจึง
ไมมีอํานาจสั่งการในสวนนี้ เพราะขอเท็จจริงปรากฏวามีการนัดหยุดงานของลูกจางโดย
การ
ชอบดวยกฎหมายกอนแลวนายจางเลิกจางโดยไมชอบดวยกฎหมายซอนเขาไป
ตีความอํานาจของรัฐมนตรีมาตรา 35 ดังกลาวควรตีความในสวนที่ถกู ตองตามกฎหมาย
สวนที่ไมถูกตองศาลไมควรคุมครองและไมถือวาการเลิกจางเกิดขึน้ เพราะการเลิกจาง
เกิดขึ้นขณะทีม่ ีขอเรียกรองจนเกิดขอพิพาทแรงงานแลว และอยูระหวางการเจรจาไม
สามารถตกลงกันได ทั้งมาตรา 31 และมาตรา 121 (1) ไดบัญญัติหามมิใหนายจางเลิกจาง
การเลิกจางของนายจางเปนการขัดตอกฎหมาย เปนโมฆะตามมาตรา 150 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย จึงไมถือวามีการเลิกจาง จําเลยทั้งสองยอมมีอํานาจสัง่ ให
โจทกรับลูกจางทั้งหมดที่นดั หยุดงานกลับเขาทํางานตามมาตรา 35 ดังกลาวมาขางตน
นั้น เห็นวา เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาโจทกไดมีคําสั่งฉบับลงวันที่ 8 และ 10 มีนาคม
2540 ตามเอกสารหมาย จ.2 และ จ.3 เลิกจางลูกจางจํานวน 268 คน การเลิกจาง
ดังกลาวจะขัดตอกฎหมายหรือไมก็ตาม
ก็ตองถือวาการแสดงเจตนาของโจทกผูเปน
นายจางที่มีคําสั่งเลิกจางมีผลใหลูกจางหมดสภาพการเปนลูกจางทันที สวนการเลิกจาง
นั้นหากไมชอบดวยกฎหมาย ฝายลูกจางก็มีสิทธิที่จะดําเนินคดีแกโจทกไดทั้งทางแพง
และทางอาญาเปนอีกสวนหนึ่งตางหาก เพราะกฎหมายไดบัญญัติขั้นตอนใหดําเนินการ
ตอไปเปนทางแกไวแลว
กลาวคือฝายลูกจางซึ่งเปนผูเสียหายอาจยื่นคํารองกลาวหา
โจทกวาไดกระทําการอันไมเปนธรรมตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธไดภายในหก
สิบวันนับแตวนั ที่มีการฝาฝนตามมาตรา 124 แหงพระราชบัญญัติแรงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 และคณะกรรมการแรงงานสัมพันธก็จะตองดําเนินการวินิจฉัยชี้ขาดภายในเกาสิบ
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วันตอไป หากฝายใดไมพอใจคําวินิจฉัยชีข้ าดดังกลาวก็อาจนําคดีมาสูศ าลแรงงานกลาง
ได แตมใิ ชวาการกระทําใดเปนการกระทําอันไมเปนธรรมแลว ศาลแรงงานกลางตอง
ดําเนินการชี้ขาดเสียเอง โดยไมตองใหคกู รณีไปวากลาวกันเองตางหาก ดังทีจ่ ําเลยทั้ง
สองกลาวในอุทธรณ ขอ 2.3 สวนที่จําเลยทั้งสองอุทธรณในขอ 2.5 วา การตีความการ
ใชอํานาจของรัฐมนตรีตามมาตรา 35 ควรรวมถึงลูกจางที่ถูกเลิกจางโดยไมชอบดวย
กฎหมายดวยนั้น เห็นวา หากเปนเชนนัน้ บทบัญญัติมาตรา 124 ก็จะไมมีผลบังคับ ที่
ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพองดวย และไมจําตองวินิจฉัยอุทธรณขอ
อื่นๆ ของจําเลยทั้งสองตอไป เพราะไมเปนเหตุใหผลแหงการวินิจฉัยเปลีย่ นแปลง
อุทธรณของจําเลยทั้งสองฟงไมขึ้น
พิพากษายืน
(นายอํานวย หมวดเมือง, นายพรชัย สมรรถเวช, นายวิรตั น ลัทธิวงศกร)
หมายเหตุ 2
1. คําพิพากษาฎีกาฉบับนี้ไดวินิจฉัยถึงการใชอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมในการระงับขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 โดยการสั่งใหนายจางรับลูกจาง (ซึ่งนายจางไดเลิกจางแลว) กลับเขาทํางาน และ
สั่งใหลูกจาง (ซึ่งนายจางบอกเลิกจางแลว) กลับเขาทํางาน ปญหาในคดีที่ฝายจําเลยอุทธรณโยงไปถึง
เรื่องการเลิกจางลูกจางวา เปนการเลิกจางที่ขัดตอมาตรา 31 หรือมาตรา 121 ซึ่งทําใหมีผลตอไปวา
เมื่อเปนการเลิกจางที่ขัดตอกฎหมาย การเลิกจางยอมเปนโมฆะตามมาตรา 150 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ถือวาไมมีการเลิกจาง รัฐมนตรีจึงมีอํานาจสั่งใหนายจาง (โจทก) รับ
ลูกจางดังกลาวกลับเขาทํางานได ศาลฎีกาวินิจฉัยรวมไปวาการเลิกจางจะขัดตอกฎหมายหรือไมก็
ตาม ก็ตองถือวาการแสดงเจตนาของนายจางที่มีคําสั่งเลิกจางมีผลใหลูกจางหมดสภาพการเปน
ลูกจางทันที โดยมิไดวินิจฉัยวาการเลิกจางลูกจางในคดีนี้เปนการขัดตอมาตรา 35 หรือมาตรา 121
ดังที่อางมาในอุทธรณหรือไม ทั้งนี้คงเปนเพราะมิไดเปนประเด็นโดยตรงในคดีนี้
ปญหาที่นาพิเคราะหก็คือ การเลิกจางที่ขัดตอกฎหมาย จะมีผลใหลูกจางหมดสภาพการ
เปนลูกจางทันทีหรือไม เพียงใด
เมื่อประมวลบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับการเลิกจางแลว จะเห็นไดวา มี
กฎหมายกําหนดหลักปฏิบัติและขอหามเกี่ยวกับการเลิกจางไวหลายฉบับและหลายมาตรา เชน
1. นายจางจะตองบอกกลาวลวงหนาใหถูกตองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 582
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2. นายจางตองบอกกลาวลวงหนาหรือแจงวันที่จะเลิกจาง เหตุผลของการเลิกจาง และ
รายชื่อลูกจางใหถูกตองตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 17,121
3. นายจางตองจายคาชดเชยและคาชดเชยพิเศษตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
2541 มาตรา 118, 120, 121, 122
4. นายจางตองไมเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะการมีครรภตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 43
5. นายจางตองไมเลิกจางลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองในระหวางการเจรจา การไกล
เกลี่ย หรือการชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 31
6. นายจางตองไมเลิกจางลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางและคําชี้ขาดมีผลใชบังคับตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123
7. นายจางตองไมเลิกจางลูกจางเพราะเหตุที่ลูกจางใชสิทธิตามกฎหมายหรือไดดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121
8. นายจางตองไมเลิกจางลูกจางซึ่งเปนกรรมการลูกจางกอนไดรับอนุญาตจากศาลแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 52
9. นายจางตองไมเลิกจางดวยเหตุที่ไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49
กฎหมายดั งกล าวขา งตน บางฉบับ ศาลฎีก าวินิ จ ฉัย ว าเป น กฎหมายเกี่ย วกับ ความสงบ
เรียบรอย การเลิกจางโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาวจึงดูวานาจะเปนการกระทําที่มี
วัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย เปนการแตกตางกับบทบัญญัติของกฎหมายอัน
เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย การกระทําหรือการเลิกจางนั้นยอมตกเปนโมฆะ ซึ่งจะมีผลเทากับไมมี
การเลิกจางเกิดขึ้น แตขอนาพิจารณาตอไปก็มีวา ถาใหมีผลเชนนั้น จะเกิดปมปญหาหลายประการ
เชน
1. ถาการเลิกจางโดยฝาฝนกฎหมายดังกลาวไมมีผลเปนการเลิกจางอันจะถือวาการกระทํา
ของนายจางขาดองคประกอบความผิด นายจางจะไมมีความผิดทางอาญาตามบทมาตรานั้นหรือไม
2. ถาการเลิกจางโดยฝาฝนกฎหมายดังกลาวไมมีผลเปนการเลิกจาง นายจางจะตองจายเงิน
ตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม
3. ถาการเลิกจางโดยฝาฝนกฎหมายดังกลาวไมมีผลเปนการเลิกจาง ลูกจางก็อาจไมมีสิทธิ
ฟอ งร อ งต อ ศาล ไม มี สิ ท ธิ ร อ งกล า วหาตอ คณะกรรมการแรงงานสัม พั น ธ แ ละไมมี สิ ท ธิ ร อ งต อ
พนักงานตรวจแรงงาน และถาลูกจางดังกลาวมาฟองศาลเรียกรองสิทธิเกี่ยวกับการเลิกจาง ศาลก็นา
จะตองพิพากษายกฟอง
4. ถาการเลิกจางโดยฝาฝนกฎหมายดังกลาวไมมีผลเปนการเลิกจาง นายจางและลูกจางจึง
ยังมีสภาพเปนนายจางและลูกจางกันอยู นายจางก็ยังคงมีหนาที่จายคาจางใหแกลูกจางตลอดไป
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2541
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จนกวาจะมีการเลิกสัญญาจางโดยชอบดวยกฎหมาย ทั้งที่ลูกจางไมไดทํางานใหแกนายจาง ทั้งอาจจะ
เกิดปญหาเรื่องผิดสัญญาจาง หากลูกจางนั้นสมัครและเขาไปทํางานในสถานประกอบการอื่นทั้งที่
ยังมีสภาพการเปนลูกจางอยูกับนายจางเดิมอยู
5. ถาการเลิกจางโดยฝาฝนกฎหมายดังกลาวไมมีผลเปนการเลิกจาง บรรดาคาชดเชย เงิน
หรือสิทธิประโยชนที่ลูกจางไดรับไวแลว ก็จะเปนการไดมาซึ่งทรัพยสินโดยปราศจากมูลอันจะอาง
กฎหมายได และจะมีผลไปถึงคําวินิจฉัย คําสั่ง และคําพิพากษาในขอพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับการเลิก
จางนั้นดวย
การที่ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การเลิกจางแมจะขัดตอกฎหมายก็มีผลทําใหลูกจางหมดสภาพการ
เปนลูกจางทันทีนั้น จึงนาจะเปนการขจัดความยุงยากทั้งปวงมิใหเกิดปมปญหาดังที่กลาวมาก็เปนได
สวนทางแกทางออกสําหรับการเลิกจางที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้น ก็เปนไปตามสภาพบังคับของ
บทบัญญัติในเรื่อ งดังกล าวแตละบทมาตรา และอยูในดุลพินิจของลูกจางที่จะใชสิท ธิร องทุกข
กลาวโทษดําเนินคดีอาญาแกนายจาง หรืออาจรองกลาวหาตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือ
อาจฟองขอใหศาลพิพากษาบังคับใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานหรือใหจายคาเสียหายและเงิน
อื่นๆ ตามที่กฎหมายได
ไมวาการิวินิจฉัยวางหลักกฎหมายในดคีนี้จะเปนบรรทัดฐานในการวินิจฉัยปญหาเรื่องการ
เลิกจางสําหรับสถาบันหรือบุคคลใดตอไปหรือไมก็ตาม แตก็นาจะมีการบัญญัติหลักการในเรื่องนี้ไว
ใหชัดแจงในกฎหมายแรงงานฉบับใดฉบับหนึ่ง ซึ่งจะทําใหทุกฝายที่มีอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัย
ไดวินิจฉัยและถือปฏิบัติอยางเดียวกันตอไป
เกษมสันต วิลาวรรณ

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3043/2541
บทบัญญัติเรือ่ งการกระทําอันไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ
พ.ศ.2518 มีเจตนารมณเพื่อเปนการคุมครองนายจางและลูกจางมิใหเบียดเบียน
ซึ่งกันและกัน แมตามมาตรา 123 ซึ่งมุงหมายมิใหนายจางกลั่นแกลงลูกจาง
ที่เกี่ยวของกับขอเรียกรองจะไดกําหนดเหตุแหงการเลิกจางไว 5 ประการ
ดวยกัน แตก็มิไดหมายความวาเมื่อนายจางมีเหตุจําเปนนอกเหนือจากเหตุแหง
การเลิกจาง 5 ประการดังกลาวแลวนายจางจะเลิกจางไมได จึงตองพิจารณา
ถึงสาเหตุแหงการเลิกจางเปนสําคัญ ฉะนั้น แมการเลิกจางจะเปนเหตุใหผูถูก
เลิกจางเดือดรอน แตถาเปนความจําเปนทางฝายนายจางที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2541

11

สํานักแรงงานสัมพันธ

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

เพื่อใหกิจการของนายจางดํารงอยูตอไปก็ยอมเปนสาเหตุที่นายจางเลิกจาง
ลูกจางได
เมื่อจําเลยรวมเปนสมาชิกสหภาพแรงงานที่เกี่ยวของกับขอ
เรียกรองและถูกโจทกเลิกจางในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางฉบับ
ลงวันที่ 11 เมษายน 2538 มีผลใชบังคับ ทั้งกอนที่โจทกจะยุบตําแหนงจําเลย
รวม โจทกก็ยังประกอบกิจการไดกําไรอยู การยุบเลิกตําแหนงดังกลาวเปน
เพียงนโยบายของสํานักงานใหญของโจทกเทานั้น
ทั้งตําแหนงงานใหมที่
โจทกเสนอใหจําเลยรวมคือรองนายสนามบินก็ตองทํางานเปนกะ บางครั้งตอง
ทํางานในเวลากลางคืนและชวงวันเสารอาทิตย จําเลยรวมมีครอบครัวจึงไม
สะดวก สวนตําแหนงฝายปฏิบัติการประจําสนามบินมีผลประโยชนต่ํากวา
ตําแหนงเดิมที่จําเลยรวมทํางานอยู จําเลยรวมจึงปฏิเสธโจทกไมสามารถหา
ตําแหนงงานใหมที่เหมาะสมใหแกจําเลยรวมได
การที่จําเลยรวมปฏิเสธ
ตําแหนงงานใหมที่โจทกเสนอจึงมิใชความผิดของจําเลยรวม
ถือไมไดวา
โจทกมีเหตุที่จําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงไดในการเลิกจางจําเลยรวม ทั้งการที่
โจทกเลิกจางจําเลยรวม
เพราะเหตุยุบตําแหนงของจําเลยรวมก็ไมอยูในขอยกเวนตามมาตรา 123 แหง
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธฯ แตอยางใด ฉะนั้น การที่โจทกเลิกจางจําเลยรวมจึง
เปนการกระทําอันไมเปนธรรมตามมาตรา 123
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3064/2541
การที่จําเลยดาวาและทํารายรางกายนาง พ. ลูกจางหางฯ ซึ่งมาทําความ
สะอาดที่บริษัทโจทก และการทํารายรางกายนาง พ. เกิดนอกบริษัทโจทกก็
ตาม แตเหตุการณก็เกี่ยวเนื่องมาจากสาเหตุที่เกิดในบริษัทโจทก ถือไดวา
เปนการกระทําตอเนื่องไมขาดตอน และเปนการกระทําตอเพื่อนรวมงาน การ
กระทําของจําเลยจึงเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานขอ
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10.1(10) ซึ่งกําหนดไววา หามทะเลาะวิวาท และกลาววาจาไมสุภาพตอเพื่อน
รวมงาน หรือผูบังคับบัญชา
แมเหตุทํารายนาง พ. เกิดนอกบริษัทโจทกและนอกเวลาทํางาน แต
จําเลยก็ดาวานาง พ. ตั้งแตในบริษัทโจทกมากอน และเมื่อเลิกงานจําเลยก็พา
พวกไปดักทํารายนาง พ. นอกที่ทํางาน นับวาเปนเหตุการณตอเนื่องกันไมขาด
ตอน จําเลยกับพวกไดรวมกันทํารายนาง พ. จนเปนเหตุใหนาง พ. ศีรษะแตก
กระดูกนิ้วแตก และเอ็นเหยียดนิ้วขาด ใชเวลารักษา 3 ถึง 4 สัปดาห พฤติการณ
ของจําเลยกับพวกนับวาเปนการทํารายในลักษณะรุนแรง และนาง พ.ไดรับ
อันตรายสาหัสตองรักษาเปนเวลานาน 3 ถึง 4 สัปดาห นับวาเปนการกระทํา
ผิดระเบียบขอบังคับในกรณีรายแรงแลว
ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยแลววาจําเลยดาและรวมกับพวกทํารายรางกาย
นาง พ. ไดรับบาดเจ็บตองรักษาตัว 3 ถึง 4 สัปดาห เปนการทํารายรางกายใน
ลักษณะที่โหดรายรุนแรงจนไดรับอันตรายสาหัส ถือวาเปนการฝาฝนขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของโจทกกรณีรายแรง แมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
มีผลใชบังคับโจทกเลิกจางจําเลยไดโดยไมจําตองตักเตือนกอน กรณีตองดวย
ขอยกเวนตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 (3) ดังนั้น ที่
จําเลยอุทธรณวา คําวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางไมชอบดวย พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 (1) เพราะจําเลยมิไดกระทําผิดอาญาโดย
เจตนาแกนายจางจึงเปนการอุทธรณในขอที่ศาลแรงงานกลางมิไดนํามาวินิจฉัย
เปนอุทธรณในขอที่มิไดยกขึ้นวากันมาโดยชอบในศาลแรงงานกลาง ตองหาม
อุทธรณตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 225 วรรค 1
ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 31
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จําเลยกระทําการฝาฝนระเบียบขอบังคับและเปนกรณีความผิดรายแรง
ดังนั้น แมระหวางขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับโจทกซึ่งเปน
นายจางจําเลย ก็มีสิทธิเลิกจางจําเลยไดตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 123 (3) การกระทําของโจทกถือไมไดวาเปนการกระทําอันไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3994/2541
ตามขอบังคับเกี่ยวการทํางานของจําเลย ขอ 11 เรื่องเงินบําเหน็จ
กําหนดวา “ 11.1 บริษัทฯ จะพิจารณาจายเงินบําเหน็จใหแกพนักงานที่มีอายุ
การทํางาน ดังนี้
(ก) ทํางานติดตอกันไมนอยวา 5 ป จะไดรับเงินบําเหน็จเปน
จํานวนเงินเทากับเงินเดือนเต็มเดือนสุดทาย คูณดวย จํานวนปของอายุงาน
หารดวย 2
(ข) ทํางานติดตอกันไมนอยกวา 10 ป จะไดรับเงินบําเหน็จเปน
จํานวนเงินเทากับเงินเดือนเต็มเดือนสุดทาย คูณดวย จํานวนปของอายุงาน*1
*1
อายุงาน ถืออายุการทํางาน2* 365 วัน เปนหนึ่งป เศษของป ถา
ถึง 183 วัน ใหปดเปนหนึ่งป ถาไมถึง 183 วัน ตัดทิ้ง
*2
อายุการทํางาน หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่พนักงานเขา
ประจําทํางานในบริษัทฯ ในฐานะพนักงานจนถึงกอนวันพนจากตําแหนงใน
บริษัทฯ ตามเงื่อนไข ดังนี้
(1) ระยะเวลาที่พนักงานลา ขาดงาน หรือถูกสัง่ พักงาน โดยมิไดรับ
เงินเดือน ไมใหนับเปนอายุการทํางาน
(2) ระยะเวลาที่พนักงานหยุดงานเพื่อพักรักษาตัวเนื่องจากการประสบ
อันตราย หรือเจ็บปวย เพราะเหตุปฏิบัติงานใหแกบริษัทฯ และไดรับ
เงินเดือนตามปกติ ใหนับเปนอายุการทํางานเต็มตามระยะเวลานั้น” เห็นไดวา
ตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยดังกลาว คําวา อายุงาน กับ อายุ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2541
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การทํางาน มีความหมายแตกตางกัน กลาวคือ อายุงาน คิดเปนจํานวนปเพื่อ
ใชในการคํานวณเงินบําเหน็จของลูกจางแตละคนโดยใชเปนตัวคูณเงินเดือน
เต็มเดือนสุดทายวาลูกจางคนใดมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จเปนจํานวนเทาใด
สวนอายุการทํางานนั้น เปนระยะเวลาตามที่ลูกจางแตละคนไดทํางานจริงๆ
โดยนับเวลาทํางานตั้งแตวันที่ลูกจางคนนั้นเขาทํางานกับจําเลยจนถึงวันที่ออก
จากงานตามเงื่อนไข เมื่อโจทกทํางานกับจําเลยติดตอกันเปนเวลา 9 ป 6 เดือน
16 วัน หรือ 9 ป 196 วัน กรณีถอื ไดวาโจทกมีอายุการทํางานติดตอกันเปน
เวลาไมนอยกวา 5 ป แตไมถึง 10 ป โจทกมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จตาม
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลย ขอ 11.1(ก) ทั้งในการคํานวณเงิน
บําเหน็จดังกลาวใหโจทกนั้น เห็นไดวา จําเลยไดปดเศษของปที่โจทกทํางาน
จาก 196 วัน เปนหนึ่งป รวมเปนอายุงานของโจทก 10 ป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4075/2541
บันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2540 ขอ 1 ระบุวา บริษัทจะ
ไมดําเนินคดีทั้งทางแพงและทางอาญาแกพนักงานที่ไดกระทําความผิดเทานั้น
มิไดระบุไวชัดวา บริษัทดังกลาวหมายถึงบริษัทใดบาง แมโจทกทั้งสามเปน
นิติบุคคลตางหากจากกัน แตกรรมการบริหารผูมีอํานาจกระทําการแทนโจทก
ทั้งสามเปนกรรมการบริหารชุดเดียวกัน ฝายจําเลยก็แถลงตอศาลแรงงานกลาง
วา ในการทําบันทึกขอตกลงดังกลาวเปนการทําขอตกลงเพื่อยุตปิ ญหาขอพิพาท
ทั้งหมด ไมไดทําขึ้นเฉพาะกับโจทกที่ 2 และที่ 3 เพราะผูบริหารของโจทกทั้ง
สามเปนคนเดียวกัน การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวา ฝายจําเลยทําบันทึก
ขอตกลงดังกลาวกับผูบริหารของโจทกทั้งสามเชื่อไดวาทั้งสองฝายมีเจตนายุติ
ปญหาขอพิพาททั้งหมดที่มีอยูตอกัน หากโจทกที่ 1ไมตกลงดวย ฝายจําเลยก็
คงไมยอมยุติการชุมนุมประทวงในขณะที่ขอพิพาทยังมีอยูอยางแนนอน และ
ฟงขอเท็จจริงวาโจทกที่ 1 ตกลงทําบันทึกขอตกลงดังกลาวดวย บันทึกขอตกลง
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ดังกลาวมีผลผูกพันโจทกที่ 1 เชนนี้ เห็นไดวาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยโดย
พิจารณาจากขอเท็จจริงและพฤติการณแหงคดีตามที่ปรากฎในสํานวน มิใช
เปนการฟงเท็จจริงผิดไปจากขอเท็จจริงที่ปรากฏในสํานวนดังที่โจทกที่ 1 อาง
คําพิพากษาศาลแรงงานกลางชอบดวยกฎหมายแลว
ตามบันทึกขอตกลงดังกลาว ขอ 1 ระบุวาบริษัทจะไมดําเนินคดีทั้งทาง
แพงและทางอาญาแกพนักงานที่ไดกระทําผิดระหวางการนัดหยุดงานระหวาง
วันที่ 3 - 8 กรกฎาคม 2540 เชนนี้ ยอมเห็นไดวาการตกลงกันดังกลาวเพื่อ
ระงับขอพิพาททั้งหมดระหวางฝายโจทกกับฝายจําเลยรวมตลอดถึงการกระทํา
ความผิดอันไดแกการปดกั้นทางเขาออกโรงงานของโจทกที่ 1 และที่ 3 ใน
ระหวางการนัดหยุดงาน ซึ่งเกิดขึ้นระหวางวันที่ 3 กรกฎาคม 2540 จนถึงวันที่
8 กรกฎาคม 2540 ซึ่งเปนวันที่ฝายโจทกกับฝายจําเลยตกลงทําบันทึกขอตกลง
ดังกลาว แมตามบันทึกขอตกลงดังกลาวมิไดระบุใหการฟองคดีนี้ ซึ่งโจทกที่
1 และที่ 3 ฟองเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2540 กอนทําบันทึกขอตกลงดังกลาวให
เปนอันระงับไปก็ตาม แตคดีนี้โจทกที่ 1 และที่ 3 ฟองวา จําเลยที่ 1 ที่ 19 ถึงที่
27 และที่ 29 กับพวกรวมกันปดกัน้ ขวางทางเขาออกโรงงานของโจทกที่ 1
และที่ 3 และรวมกันกระทําการตางๆ เปนเหตุใหโจทกที่ 1 และที่ 3 ไดรับ
ความเสียหาย การทีโ่ จทกที่ 1 และที่ 3 ฟองก็เนื่องจากการนัดหยุดงานในวันที่
3 กรกฎาคม 2540 นั่นเอง การตกลงดังกลาวในภายหลังจึงรวมถึงการฟองและ
การดําเนินคดีนี้ดวย ที่โจทกที่ 1 และที่ 3 อางวา ตามบันทึกขอตกลงดังกลาว
ขอ 1 มีผลตั้งแตวันที่ 8 กรกฎาคม 2540 ซึ่งเปนวันทําขอตกลงเปนตนไปจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2541 นั้น เห็นวาแมบันทึกขอตกลงดังกลาว ขอ 1 จะระบุวา
ในชวงตั้งแตวันที่ทําขอตกลงฉบับนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2541 ก็มิไดมี
ความหมายดังที่โจทกที่ 1 และที่ 3 อาง เพราะขัดกับขอตกลงที่วา บริษัทจะไม
ดําเนินคดีทั้งทางแพงและทางอาญาแกพนักงานที่ไดกระทําความผิดระหวาง
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2541
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วันที่ 3 - 8 กรกฎาคม 2540 ดังที่วินิจฉัยขางตน สิทธิการฟองและการ
ดําเนินคดีนี้ของโจทกที่ 1 และที่ 3 ยอมระงับไป
ขอสังเกต
คดีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4075/2541 นี้ ขอใหศึกษาเทียบเคียงกับคํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ 3531/2525
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4306 - 4308/2541
แมการแกไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลาทํางาน ของจําเลยเปนการเปลี่ยน
แปลงแกไขสภาพการจางเพียงชั่วคราว ดังที่จําเลยอุทธรณก็ตาม ก็ตองอยู
ภายใตบังคับของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 มาตรา 16
และมาตรา 18
กลาวคือ จําเลยซึ่งเปนนายจางตองแจงขอเรียกรองเปน
หนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบ และทั้งสองฝายตองเจรจากันภายใน 3 วันนับ
แตวันที่ไดรับขอเรียกรอง หากเปนที่ตกลงกันก็ตองทําขอตกลงเปนหนังสือ
ลงลายมือชื่อทั้งสองฝาย ทั้งตองปดประกาศขอตกลงดังกลาวและนําไปจด
ทะเบียนตามกฎหมายดังกลาวดวย จึงจะถือวาเปนการแกไขขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางที่ชอบดวยกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4511 - 4512/2541
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 บัญญัติขึ้นเพื่อคุมครอง
กรรมการลูกจางมิใหถูกนายจางกลั่นแกลงอันเปนเหตุใหกระทบกระเทือนตอ
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการลูกจาง
โดยใหอํานาจศาลแรงงานพิจารณา
กลั่นกรองอีกชั้นหนึ่งวา มีเหตุผลสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจางกรรมการ
ลูกจางหรือไม กรณีของผูคัดคานที่ 1 และที่ 3 ซึ่งเปนกรรมการลูกจางไม
ปรากฏวากระทําผิดใดๆ ถึงขั้นเลิกจาง คงมีเหตุแตเพียงวาสภาพการผลิตสินคา
ของผูรองลดลงเพราะเศรษฐกิจถดถอย ผูรองตองลดอัตรากําลังลูกจางเพื่อลด
คาใชจายโดยไมปรากฏวากิจการของผูรองขาดทุนหรือตองยุบหนวยงาน การ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2541
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รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ทศวรรษที่ 2 (ป พ.ศ. 2532 – 2541)

ที่ผูรองแกไขปญหาดวยการเลิกจางผูคัดคานที่ 1 และที่ 3 ซึ่งเปนกรรมการ
ลูกจาง เพราะเหตุที่วันลายอนหลังไปในป 2538 - 2540 รวมกันเกิน 45 วัน
โดยไมปรากฏวาการลาในรอบปดังกลาวของผูคัดคานที่1 และที่ 3 ไมชอบตอ
ระเบียบขอบังคับ เชนนีถ้ ือไดวาผูรองยังไมมีเหตุสมควรและเพียงพอที่จะเลิก
จางผูคัดคานที่ 1 และที่ 3 ซึ่งเปนกรรมการลูกจางตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 52 ได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4532 - 4617/2541
จําเลยอุทธรณเปนขอสุดทายวา การจายเงินโบนัสตามขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางฉบับลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2539 ในสภาวะเศรษฐกิจปกติยอม
กระทําได แตปจจุบันเกิดเหตุการณผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งประเทศสงผล
กระทบตอการบริหารงานของจําเลย
การที่จําเลยประกาศจายเงินโบนัส
ประจําป 2540 เพียงรอยละ 50 ของอัตราการจายเดิมเพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจปจจุบันจึงมิใชเปนการเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางดังกลาวนั้น เห็นวา จําเลยตองปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ฉบับลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2539 ขอ 3 เรื่อง การจายเงินโบนัสใหแกโจทกทั้ง
แปดสิบหกคน ทั้งขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาวมีผลใชบังคับเปน
ระยะเวลา 2 ป นับแตวันที่ 1 สิงหาคม 2539 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2541 แมป
2540 จําเลยไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําดังที่จําเลยอาง แตจําเลย
มิไดแจงขอเรียกรองขอแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาว
การที่จําเลยประกาศแจงใหลูกจางทราบวาป 2540 จําเลยจะจายเงินโบนัสเพียง
รอยละ 50 ของอัตราการจายในปที่ผานมาโดยยึดหลักเกณฑเดิม ประกาศ
ดังกลาวเปนการแสดงเจตนาของจําเลยฝายเดียว และเปนการที่จําเลยขอความ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2541
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รวมมือจากลูกจางเทานั้น
มิใชเปนการแจงขอเรียกรองขอแกไขเพิ่มเติม
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางฉบับลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2539 อันจะมีผลทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เรื่องการจายเงินโบนัส
ดังกลาวโดยถูกตองตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 แตอยางใด
ปรากฏวาโจทกทั้งแปดสิบหกคนมิไดตกลงรับเงินโบนัสตามที่จําเลยประกาศ
จําเลยจึงตองจายเงินโบนัสตามฟองแกโจทกทั้งแปดสิบหกคน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5286 - 5391/2541
หลังจากจําเลย(บริษัท) และโจทก(สหภาพแรงงาน) ตางไดรับขอเรียก
รองซึ่งกันและกันเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2540 ซึ่งเปนวันเดียวกันแลว แม
ตัวแทนของโจทกกับตัวแทนของจําเลยจะไดมีการเจรจากันในวันที่
11
กันยายน 2540 (ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดมีการยื่นขอเรียกรองตอกัน) แต
การเจรจาดังกลาว ทั้งสองฝายมิไดลงลายมือชื่อไวในบันทึกผลการเจรจาขอ
เรียกรอง ดังนี้ ที่ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงเปนยุติวา ทั้งสองฝายมิไดมี
การเจรจากันภายในกําหนด 3 วันตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 16 ดังนั้น หลังจากเวลาที่พนกําหนด 3 วันแลว ถือไดวามีขอพิพาท
แรงงานเกิดขึ้นตามมาตรา 21 การที่จําเลยทําหนังสือแจงขอพิพาทแรงงานตอ
พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2540 จึงชอบดวย
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 21 ที่โจทกอุทธรณวาตามหนังสือ
แจงขอพิพาทแรงงานระบุวา จําเลยไดนัดเจรจาครั้งแรกวันที่ 11 กันยายน
2540 และในวันดังกลาวตัวแทนสหภาพแรงงานกับตัวแทนจําเลยไดเจรจาขอ
เรียกรองกันแตไมสามารถตกลงกันได แมการเจรจากันดังกลาวจะไมไดทํา
บันทึกลงลายมือชื่อของตัวแทนทั้งสองฝายก็ถือวามีการเจรจากันแลว จําเลย
ตองแจงขอพิพาทแรงงานตอพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานภายใน 24
ชั่วโมงนับแตเวลาที่ตกลงกันไมได
การที่จําเลยแจงขอพิพาทแรงงานตอ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2541
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พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานในวันที่ 13 กันยายน 2540 จึงเปนการแจง
หลังจากระยะเวลาดังกลาวครบกําหนดแลว ขอเรียกรองของจําเลยยอมตกไป
จึงเปนอุทธรณในขอเท็จจริงเพื่อนําสูการวินิจฉัยขอกฎหมาย ตองหามอุทธรณ
ตาม พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรค 1
ขอเท็จจริงยุติตามที่ศาลแรงงานกลางฟงวา
โจทกที่ 2
เปน
ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจลงโทษผูใตบังคับบัญชา
โจทกที่ 2 จึงขาด
คุณสมบัติในการเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน ที่โจทกที่ 2 อุทธรณวา แม
โจทกที่ 2 เปนผูบังคับบัญชา และมีอํานาจลงโทษผูใตบังคับบัญชาดวยการ
ตักเตือนดวยวาจา และตักเตือนเปนลายลักษณอักษรตามระเบียบขอบังคับวา
ดวยการปฏิบัติงานของจําเลย แตความจริงโจทกที่ 2 ไมมีอํานาจเด็ดขาดใน
การลงโทษ
เพราะตองเสนอเรื่องการลงโทษใหผูบังคับบัญชาระดับสูง
พิจารณาสั่งอีกชั้นหนึ่งกอน
จึงเปนอุทธรณโตแยงดุลพินิจในการรับฟง
พยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เปนอุทธรณในขอเท็จจริงเพื่อนําสูการ
วินิจฉัยขอกฎหมาย จึงตองหามอุทธรณตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรค 1
หมายเหตุ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5286-5391/2541 นี้ มีหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
หลักกฎหมาย
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 16 บัญญัติไววา “เมื่อไดรับขอเรียกรองแลว ใหฝายที่รับขอ
เรียกรองแจงชื่อตนเองหรือผูแทนเปนหนังสือใหฝายที่แจงขอเรียกรองทราบ
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โดยมิชักชา และใหทั้งสองฝายเริ่มเจรจากันภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับ
ขอเรียกรอง”
มาตรา 21 บัญญัติไววา “ในกรณีที่ไมมีการเจรจากันภายในกําหนด
ตามมาตรา 16 หรือมีการเจรจากันแลวแตตกลงกันไมไดไมวาดวยเหตุใด ให
ถือวาไดมีขอพิพาทแรงงานเกิดขึ้น และใหฝายแจงขอเรียกรองแจงเปนหนังสือ
ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตเวลาที่
พนกําหนดตามมาตรา 16 หรือนับแตเวลาที่ตกลงกันไมได แลวแตกรณี”
จากหลักกฎหมายดังกลาว
1. เมื่อไดรับขอเรียกรองแลว ตองเริ่มเจรจากันภายใน 3 วันนับแต
วันที่ไดรับขอเรียกรอง
2. ถาไมมีการเจรจากันนับแตไดรับขอเรียกรอง ใหถือวามีขอพิพาท
แรงงานเกิดขึ้น นับแตพนกําหนดเวลาตามขอ 1
3. ถามีการเจรจากันแลว แตตกลงกันไมได ใหถือวามีขอพิพาท
แรงงานเกิดขึ้น นับแตเวลาที่ตกลงกันไมได
4.ฝายแจงขอเรียกรองตองแจงขอพิพาทแรงงานเปนหนังสือตอ
พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานภายใน 24 ชั่วโมง ดังนี้
4.1 กรณีที่ไมมีการเจรจา ตองแจงขอพิพาทภายใน 24 ชั่วโมง
เมื่อพนกําหนด 3 วันนับแตวันที่ไดรับขอเรียกรอง
4.2 กรณีที่มีเจรจากันแลวแตตกลงกันไมได ตองแจงขอพิพาท
ภายใน 24 ชั่วโมงนับแตเวลาที่ตกลงกันไมได
ขอเท็จจริงในคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5286-5391/2541 นี้ ปรากฏวา ฝาย
แจงขอเรียกรองและฝายรับขอเรียกรองไดมีการเจรจากันแลว แตปรากฏวาการ
เจรจาขอเรียกรองไมไดทําบันทึกผลการเจรจากันไว
การที่ไมไดทําบันทึกผลการเจรจากันไวศาลแรงงานถือวามีผลเสมือน
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หนึ่งวา ไมไดมีการเจรจาตอกัน ซึ่งฝายแจงขอเรียกรองตองแจงขอ
พิพาทตอพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อพน
กําหนด 3 วันนับแตวันที่ไดรับขอเรียกรอง
คดีตามคําพิพากษาศาลฎีกานี้ จึงเปนขอควรตระหนักสําหรับฝายยื่น
และรับขอเรียกรอง เพราะการแจงขอพิพาทแรงงานไมถูกตองตามขั้นตอนที่
กฎหมายบัญญัติไว มีผลทําใหขอเรียกรองตกไปดวย
อภิญญา สุจริตตานันท

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5713/2541
แมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางวาดวยเงินสะสมพรอมดอกเบี้ยจะมี
ขอยกเวนไวใน (1), (2),และ(3) แตขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งใชบังคับ
ขณะโจทกครบเกษียณอายุการทํางานไดแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางในสวนของเงินสะสมซึ่งเปนขอยกเวนดังกลาวเปนวา
จําเลยจะ
จายเงินสมทบใหแกลูกจางเทากับเงินสะสมที่ลูกจางสะสมไวเทานั้นกอนคิด
ดอกเบี้ยและใหจําเลยจายคาชดเชยตามกฎหมาย ดังนั้น ที่ศาลแรงงานกลาง
พิจารณาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางทั้งสองฉบับแลวพิพากษาใหจําเลย
จายเงินสมทบแกโจทก จึงมิใชเปนการวินิจฉัยไปโดยผิดหลงอุทธรณจําเลยขอ
นี้ฟงไมขึ้น
โจทกฟองเรียกคาชดเชยจากจําเลยเนื่องจากโจทกทํางานจนครบ
เกษียณอายุโดยอางสิทธิตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ซึ่งกําหนดวา
ลูกจางที่เกษียณอายุการทํางานมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ ดังนี้ ……. ข.
คาชดเชยตามกฎหมายแรงงานเทากับอัตราเงินเดือนสุดทาย คูณ 6 เดือน บวก
ดวยคาครองชีพ คูณ 6 เดือน แมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาว
สิ้นสุดในวันที่ 8 กันยายน 2538 แตขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหม ซึ่งมี
ผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 9 กันยายน 2538 และจะสิ้นสุดในวันที่ 8 กันยายน

คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2541

22

สํานักแรงงานสัมพันธ

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

2540 ลําดับที่ 1 กําหนดวา จําเลยตกลงจายคาชดเชยใหแกลกู จางตามกฎหมาย
ซึ่งใหเปนไปตามสภาพการจางเดิม ดังนั้น ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให
จําเลยจายคาชดเชยแกโจทกเปนการวินิจฉัยตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ที่โจทกฟองและนําสืบพยานไว
คําพิพากษาศาลแรงงานกลางจึงชอบดวย
กฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6262/2541
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 บัญญัติหามมิให
นายจางเลิกจาง ลดคาจาง ลงโทษกรรมการลูกจาง เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
ศาลแรงงาน การที่ผูรอ งลงโทษตัดคาจางผูคัดคานในกรณีที่ผูคัดคานกระทํา
ผิดระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเขาปฏิบัติงานตามหนาที่สาย 4 ครั้ง
โดยไมไดขออนุญาตตอศาลแรงงานกอนยอมเปนการฝาฝนบทบัญญัติดังกลาว
ไมมีผลเปนการลงโทษผูคัดคานตามกฎหมาย เมื่อผูรองยื่นคํารองขออนุญาต
ตอศาลแรงงานกลางเลิกจางผูคัดคานดวยเหตุกระทําผิดระเบียบดังกลาว จึงไม
เปนการลงโทษ 2 ครั้งในการกระทําความผิดครั้งเดียวกัน ผูรอ งยังคงมีสิทธิขอ
อนุญาตตอศาลแรงงานกลางลงโทษผูคัดคานได และการที่ผูคัดคานเคยถูกวา
กลาวตักเตือนเปนหนังสือเรื่องการเขาปฏิบัติหนาที่สายมากอน แตกลับมา
กระทําผิดซ้ําคําเตือนอีก 4 ครั้ง ถือไดวาเปนกรณีมีเหตุอันสมควรอนุญาตใหผู
รองลงโทษผูคัดคานได แตการกระทําความผิดดังกลาว ผูรองเคยแสดงเจตนา
ลงโทษผูคัดคานเพียงตัดคาจางเทานั้น จึงเห็นควรอนุญาตใหผูรองลงโทษผู
คัดคานเพียงตัดคาจางเทาที่ผูรองไดตัดคาจางผูคัดคานไปแลวโดยใหคืนคาจาง
ที่ตัดไปโดยมิชอบแกผูคัดคานกอน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6629/2541
โจทกเขาทํางานเปนลูกจางของจําเลยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2536
จําเลยตกลงกับโจทกวาจะใหสวนแบงกําไรแกโจทกในอัตรา 5 เปอรเซ็นตของ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2541

23

สํานักแรงงานสัมพันธ

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

กําไรสุทธิ แมขอตกลงนี้เดิมไมไดทําเปนหนังสือไว แตเมื่อจําเลยไดทําบันทึก
ชวยจําที่จําเลยมีถึงโจทก และจําเลยก็ไดจายสวนแบงกําไรตามหลักเกณฑมา
ตั้งแตป 2536 ตลอดมาจนถึงป 2538 ถือไดวาขอตกลงดังกลาวเปนสัญญาจาง
แรงงานมีผลผูกพันโจทกและจําเลย
จําเลยจึงไมมีสิทธิแตฝายเดียวที่จะ
เปลี่ยนแปลงการจายสวนแบงกําไรใหแกโจทกใหม โดยคิดคาใชจายสูงกวาที่
ตกลงไวและแบงกําไรใหเพียงอัตรา 1.5 เปอรเซ็นตของกําไรสุทธิ ซึ่งไมเปน
คุณและไมไดรับความยินยอมจากโจทกกอนได
เมื่อศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวา การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑใน
การคิดคาใชจายสูงกวาที่ไดตกลงกันไว และแบงกําไรใหแกโจทกเพียงอัตรา
1.5 เปอรเซ็นตของกําไรสุทธิ โจทกมิไดยินยอมดวย และเงินสวนแบงกําไร
นี้มิใชเงินโบนัส เพราะเงินโบนัสมีขอตกลงอยูตางหากแลว ฉะนั้นการที่
จําเลยอุทธรณวา โจทกไดยินยอมใหจําเลยเปลี่ยนแปลงขอตกลงในปถัดไป
จากป 2538 ไปไดแลว และผลประโยชนตอบแทนการขายของโจทกที่เรียกวา
สวนแบงกําไร หมายถึง โบนัสของฝายขายนั้นจึงเปนอุทธรณโตเถียงดุลพินิจ
ในการรับฟงพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เปนอุทธรณในขอเท็จจริง
ตองหามอุทธรณตามพระราชบัญญัตจิ ัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรค 1 ศาลฎีกาไมรับวินิจฉัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7092/2541
การนํารายชื่อคณะกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งใหมไปจดทะเบียนนั้น
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 93 ไมไดกําหนดขั้นตอน
ไวดังมาตรา 91 และมาตรา 107 ทั้งไมมีมาตราใดกําหนดขั้นตอนไวใหผูยื่นคํา
ขออุทธรณคําสั่งไมรับจดทะเบียนตอรัฐมนตรีได โจทกจึงไมมีสิทธิอุทธรณ
คําสั่งไมรับจดทะเบียนดังกลาวตอรัฐมนตรี และรัฐมนตรีไมมีหนาที่ตองสั่ง
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อุทธรณของโจทก การที่จําเลยที่ 1 ไมสั่งอุทธรณของโจทก จึงถือไมไดวา
โจทกถูกโตแยงสิทธิ โจทกไมมีอํานาจฟองจําเลยที่ 1
หมายเหตุ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7092/2541 นี้ วินิจฉัยแนวเดียวกับคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 3618/2529
คําพิพากษาฎีกาที่ 7602/2541
แม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 จะกําหนดเหตุแหงการเลิกจาง
ไว เ พี ย ง 5
ประการ แต ก็ มิ ไ ด ห มายความว า เมื่ อ มี เ หตุ ผ ลจํ า เป น
นอกเหนือไปจาก 5 ประการ ดังกลาวแลวจะเลิกจางลูกจางซึ่งเปนสมาชิก
สหภาพแรงงานและอยูในระหวางขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับ
ไมได โดยไมคํานึงถึงฐานะและสภาพทางเศรษฐกิจตลอดจนความจําเปนของ
นายจางประการอื่นที่ไมอาจหลีกเลี่ยงหรือแกไขไดเสียเลย ดังนี้ ในกรณีที่
นายจา งต อ งประสบกั บ การขาดทุน มีห นี้ สิ น มากมายจนไม ส ามารถดํา เนิ น
กิจการตอไปไดอยางปกติ กิจการหยุดชะงักงันโดยสิ้นเชิงจนตองยุบหนวยงาน
หรือเลิกกิจการแลวจะใหนายจางจางลูกจางอยูตลอดไปจนนายจางประสบ
ความหายนะหรือลมละลายยอมเปนไปไมได หากเปนกรณีที่มีเหตุเพียงพอ
และเปนการสมควรและมิใชเปนการกลั่นแกลงอันถือวาเปนการกระทําอันไม
เปนธรรมตอบุคคลดังกลาวแลวนายจางยอมกระทําได
คดีนี้ถึงหากโจทกประสบปญหาดานเศรษฐกิจถดถอยทําใหโจทกมีผล
กําไรจากการประกอบการลดลงและมีกําลังคนลนงาน โจทกจําเปนตองเลิก
จางลูกจางเพื่อลดคาใชจายปองกันมิใหนายจางตองขาดทุนในภายหนาก็ตาม
แตการดําเนินการของโจทกยังมีกําไรอยู หาไดประสบภาวะขาดทุนจนไม
สามารถดําเนินกิจการอันใดตอไปไดถึงกับตองยุบหนวยงานเสียทั้งหนวยหรือ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2541
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เลิกกิจการไปไม เมื่อเปนเพียงการคาดหมายของโจทกเพื่อปองกันการขาดทุน
ในภายหนาเทานั้น การดําเนินกิจการของโจทกตอไปอาจไมประสบภาวะการ
ขาดทุนก็เปนได การที่โจทกแกไขปญหาดังกลาวดวยการเลิกจางลูกจางบางคน
ในหนวยงานหรือยุบหนวยงานบางหนวยบางที่ไมจําเปนเพื่อลดคาใชจาย โดย
ถือหลักเกณฑการคัดเลือกในการเลิกจางนํามาใชกับ ส.ซึ่งเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงานของโจทกและอยูในระหวางขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใช
บังคับ โดยไมเลือกใชวิธีการอยางอื่นนั้น ยังไมเปนเหตุผลอันเพียงพอและ
สมควรจึงเปนการกระทําอันไมเปนธรรม
****************
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คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2542

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 197 – 201/2542
กฎ ระเบียบ ขอบังคับการทํางาน หมวดที่ 9 เรื่อง สวัสดิการพนักงาน
ขอ 2 วาดวยเงินสะสมพนักงานไดระบุเจตนารมณการจัดใหมีเงินสะสมขึ้น
เพื่อชวยเหลือและเปนหลักประกันใหเกิดความมั่นคงในอนาคตของพนักงานที่
ลาออกหรือเกษียณอายุวา
หลังจากพนักงานพนสภาพพนักงานดวยเหตุ
ดังกลาวแลวจะไดเงินจํานวนหนึ่งตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 2 (1) ถึง
(9) ซึ่งเงินที่จะไดรับจํานวนดังกลาวนอกจากจะเปนสวนหนึ่งของเงินที่หักไว
จากคาจางของโจทกทั้งหาในแตละเดือนแลว
เพื่อเปนการใหสวัสดิการที่
จําเลยจัดใหแกพนักงานที่มิไดพนสภาพพนักงานเนื่องจากการกระทําความผิด
ตามเจตนารมณดังกลาว
จําเลยจะตองสมทบเงินและจะตองมอบเงินให
พนักงานที่ลาออกตามจํานวนที่จะพึงไดรับตามหลักเกณฑที่กําหนดไวทุกกรณี
เสมอหาใชกําหนดใหอยูในดุลพินิจของจําเลยเปนผูพิจารณาวา ควรจะสมทบ
เงินหรือควรจะมอบเงินใหหรือไม เพราะถาใหอยูในดุลพินิจของจําเลยแลว
ยอมจะเปนการไมแนนอนวาจําเลยจะสมทบเงินหรือจะมอบเงินใหหรือไม จึง
ไมเปนหลักประกันที่แนนอนและไมกอใหเกิดความมั่นคงในอนาคตของ
โจทกทั้งหา
ทั้งไมมีสวัสดิการที่จําเลยจะตองจัดใหโจทกทั้งหาตาม
เจตนารมณที่กําหนดไว สําหรับขอความที่ระบุวา จําเลยจะสมทบเงินหรือจะ
พิจารณามอบเงินนั้น คําวา “ จะ” หมายความเพียงวาในเวลาขางหนาถัดจาก
มีกฎระเบียบขอบังคับการทํางานแลวจําเลยจึงจะตองปฏิบัติและจายเงินตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไว สวนคําวา “จะพิจารณา” นั้น ก็มีความหมายเพียงวา

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

ใหจําเลยพิจารณากอนวาโจทกทั้งหาออกจากงานเนื่องจากการกระทําความผิด
หรือไม และถามีสิทธิไดรับเงินที่จําเลยจะสมทบและจะมอบใหโจทกทั้งหามี
สิทธิไดรับตามกฎระเบียบขอบังคับการทํางานขอใดเทานั้น หาใชกําหนดให
เปนดุลพินิจของจําเลยที่จะพิจารณาวาควรจะสมทบเงินหรือควรจะมอบเงินให
หรือไมดังจําเลยอาง ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาใหจําเลยจายเงินใหโจทก
ตามฟองชอบแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 377/2542
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 กําหนดเหตุ
แหงการเลิกจางไว 5 ประการ แตมิไดหมายความวาเมื่อมีเหตุจําเปน
นอกเหนือจากเหตุแหงการเลิกจาง 5 ประการดังกลาวแลว นายจางจะเลิก
จางลูกจางไมได
การเลิกจางที่จะไมเปนการกระทําอันไมเปนธรรมตอง
พิจารณาถึงสาเหตุแหงการเลิกจางเปนประการสําคัญ
จําเลยที่ 11 ถึงที่ 14 เปนลูกจางโจทก ทํางานในแผนกขอมูลขาวสาร
ซึ่งมีลูกจางทั้งหมด 8 คน จําเลยที่ 11 ถึงที่ 14 เปนสมาชิกสหภาพแรงงาน
หนังสือพิมพ บ. และเกี่ยวของกับขอเรียกรอง จําเลยที่ 11 ถึงที่ 14 ถูกโจทก
เลิกจางเนื่องจากโจทกยุบแผนกที่จําเลยที่ 11 ถึงที่ 14 ทํางาน ขณะโจทกยุบ
แผนกดังกลาว ผลประกอบการในแผนกขาดทุนแตผลประกอบการโดยรวม
ของโจทกยังมีกําไร โจทกยายลูกจางคนหนึ่งในแผนกดังกลาวไปทํางานใน
แผนกอื่น แลวโจทกเลิกจางจําเลยที่ 11 ถึงที่ 14 กับพวก หลังจากนั้นโจทก
ไดรับลูกจางใหมเขามาทํางานอีก 7 วัน
และรับสมัครลูกจางเขาทํางาน
ทดแทนลูกจางที่ออกจากงานตลอดมา จึงถือไมไดวาโจทกมีเหตุจําเปนอัน
ไมอาจหลีกเลี่ยงไดในการเลิกจาง จําเลยที่ 11 ถึงที่ 14 และเหตุที่เลิกจางไม
ตองดวยขอยกเวนตามมาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.

คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2542

2

สํานักแรงงานสัมพันธ

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

2518 การที่โจทกเลิกจางจําเลยที่ 11 ถึงที่ 14 จึงเปนการกระทําอันไมเปน
ธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260/2542
โจทกปวยเปนโรคไตอักเสบและโจทกไดลาปวยหลายครั้ง
เหตุที่
จําเลยมีคําสั่งยายโจทกเนื่องจาก มีปญหาจากความเจ็บปวยและสุขภาพของ
โจทก จําเลยชอบที่จะยายโจทกไปทํางานตามความเหมาะสมได หากโจทก
เห็นวา งานประชาสัมพันธประจําสํานักงานใหญไมเหมาะสมกับโจทก ทั้ง
งานใหมดังกลาวทําใหโจทกไดรับคาจางลดลงจากเดิม
อันเปนการ
เปลี่ยนแปลงขอตกลงในสัญญาจางแรงงาน โจทกชอบที่จะตกลงกับจําเลย
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงงานใหม หรือดําเนินการฟองเพิกถอนคําสั่งยายดังกลาว
ในภายหลัง ดังนี้ การที่จําเลยมีคําสั่งยายโจทกเนื่องจากเหตุดังกลาว คําสั่ง
ของจําเลยจึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
ที่โจทกอุทธรณวา เมื่อจําเลยมีคําสั่งยายโจทก แตโจทกเห็นวาคําสั่ง
ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย โจทกจึงไมไปปฏิบัติงานที่สํานักงานใหญตาม
คําสั่ง โจทกมีความประสงคจะทํางานกับจําเลยตอไปโดยติดตอกับ ป. เรื่อง
ตําแหนงงานใหมภายหลังรายงานตัวกลับเขาทํางาน จําเลยยังไมจัดหาตําแหนง
งานใดๆ ใหโจทก ตอมาโจทกหายปวยไดกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติงานตอ
จําเลย แตจําเลยไมไดจัดหาตําแหนงงานหรือมอบงานใดๆ ใหโจทก ทําให
โจทกไมไดทํางานและไมไดรับคาจาง การกระทําของจําเลยจึงเปนการเลิก
จางโจทกนั้น ศาลแรงงานฟงขอเท็จจริงวา ระหวางโจทกลาปวย จําเลยมีคําสั่ง
ยายโจทกไปทํางานประจําที่สํานักงานใหญ โจทกทราบคําสั่งดังกลาว แต
โจทกไมประสงคจะทํางานที่สํานักงานใหญเนื่องจากรายไดของโจทกลดลง
จากเดิม
โจทกติดตอกับ ป. เกี่ยวกับตําแหนงงานใหมของโจทกที่จะทํา
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2542
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หลังจากที่โจทกไดรายงานตัวกลับเขาทํางานแลว การที่โจทกไมไปทํางานที่
สํานักงานใหญของจําเลย จึงเปนความสมัครใจของโจทก จําเลยไมไดเลิกจาง
โจทก
อุทธรณของโจทกจึงเปนอุทธรณโตเถียงดุลพินิจในการรับฟง
พยานหลักฐานของศาลแรงงาน เปนอุทธรณขอเท็จจริง ตองหามอุทธรณตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1353 – 1368/2542
หลักเกณฑการพิจารณาเรื่องการเลิกจางที่ไมเปนธรรม ตามพระราช
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 ศาล
จําตองพิจารณาวามีสาเหตุแหงการเลิกจางหรือไม และสาเหตุดังกลาวมีเหตุ
เพียงพอแกการเลิกจางหรือไมเปนสําคัญ
แมการเลิกจางนั้นจะเปนเหตุให
ลูกจางเดือดรอนก็ตาม
แตหากเปนความจําเปนทางดานนายจางที่ไมอาจ
หลีกเลี่ยงไดเพื่อใหกิจการของนายจางยังคงดํารงอยูตอไป โดยหวังวากิจการ
ของนายจางจะมีโอกาสกลับฟนคืนตัวไดใหม ยอมเปนสาเหตุที่จําเปนและ
เพียงพอแกการเลิกจางแลว ไมถือวาเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
ซึ่ง
แตกตางจากหลักเกณฑเรื่อง การกระทําอันไมเปนธรรม ตาม พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121, มาตรา 122 และมาตรา 123
จําเลยเลิกจางโจทกเพราะจําเลยประสบภาวะเศรษฐกิจ ลูกคาของจําเลย
ลดการสั่งซื้อสินคาทําใหการผลิตลดลง
เปนเหตุใหจําเลยตองลดอัตรา
กําลังคนใหพอเหมาะแกปริมาณงานที่แทจริง
ทั้งกอนจําเลยเลิกจางโจทก
จําเลยก็ไดคัดเลือกโจทกออกจากงานตามหลักเกณฑที่ทุกฝายยอมรับโดยไม
เลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกลงโจทก การที่จําเลยเลิกจางโจทกกับลูกจางคนอื่นๆ
เพื่อตองการพยุงกิจการของจําเลยใหอยูรอดตอไปได เชนนี้ จึงเปนการเลิก
จางที่มีสาเหตุอันจําเปนและเพียงพอแกการเลิกจางแลว กรณีถือไมไดวาเปน
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การเลิกจางที่ไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยกําหนดวา จําเลยจะจาย
โบนัสแกพนักงานในวันที่ 15 กรกฎาคม และวันที่ 15 มกราคม ของปถัดไป
โดยไมมีขอความวา จะจายใหแกพนักงานที่พนสภาพการเปนพนักงานกอนวัน
ดังกลาว อันมีความหมายวา พนักงานที่มีสิทธิไดรับโบนัสจะตองมีตัวอยูใน
วันครบกําหนดจายโบนัสดวย การที่จําเลยเลิกจางโจทกทําใหโจทกสิ้นสภาพ
การเปนลูกจางของจําเลยตั้งแตวันเลิกจางเปนตนไป
ดังนั้น เมื่อถึง
กําหนดเวลาที่จําเลยจะจายเงินโบนัสใหแกพนักงานในวันที่ 15 มกราคม 2541
โจทกสิ้นสภาพการเปนพนักงานไปกอนวันครบกําหนดจายเงินโบนัสเสียแลว
โจทกจึงไมมีสิทธิที่จะเรียกเงินโบนัสจากจําเลย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2132/2542
โจทกฟองเรียกเงินโบนัสจากจําเลย จําเลยใหการวาโจทกทุจริตตอ
หนาที่ อันเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งของจําเลยอยางรายแรง
ประเด็นขอพิพาทในเรื่องเงินโบนัสนี้จําเลยจึงมีภาระการพิสูจนวา จําเลยมี
ระเบียบไมตองจายเงินโบนัส เพราะลูกจางกระทําความผิด และเนื่องจากเงิน
โบนัสเปนเงินพิเศษ ไมมีบทบัญญัตไิ วโดยเฉพาะในกฎหมายแรงงาน ลูกจาง
จะมีสิทธิไดรับเงินโบนัสหรือไมขึ้นอยูกับระเบียบขอบังคับ หรือคําสั่งของจําเลย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2658 – 3219/2542
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ระบุวา “บริษัท ตกลงจายคาชดเชยตาม
กฎหมายและเงินชวยเหลือพิเศษในกรณีที่ลูกจางเกษียณอายุ และถูกเลิกจาง
โดยไมมีความผิดสําหรับลูกจางรายวัน ตามอายุงาน ดังนี้
อายุงานครบ 15 ป ไมครบ 20 ป เพิ่มให 2 เดือน
อายุงานครบ 20 ป ไมครบ 25 ป เพิ่มให 3 เดือน
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อายุงานครบ 25 ป ไมครบ 30 ป เพิ่มให 4 เดือน
อายุงานครบ 30 ป
เพิ่มให 5 เดือน”
เห็นไดวา ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาว จําเลยตกลงจายเงินทั้ง 2
ประเภท คือ คาชดเชยและเงินชวยเหลือพิเศษใหแกลูกจางเฉพาะคาชดเชยเปน
การจายใหแกลูกจางซึ่งมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย สวนเงินชวยเหลือพิเศษเปน
การจายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากคาชดเชย แตจําเลยตกลงจายเงินดังกลาวเพิ่ม
ใหเฉพาะลูกจางรายวันซึ่งมีอายุงานครบ 15 ปขึ้นไปที่เกษียณอายุและถูกเลิก
จางโดยไมมีความผิดเทานั้น
เมือ่ ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงเปนยุติวา
จําเลยกําหนดใหลูกจางที่มีอายุครบ 55 ปบริบูรณเกษียณอายุ และโจทกมิใช
ลูกจางที่เกษียณอายุ ดังนั้น แมโจทกเปนลูกจางรายวันซึ่งมีอายุงานครบ 15 ป
ขึ้นไป และถูกเลิกจางโดยไมมีความผิดก็ตาม แตเมื่อโจทกมิใชลูกจางที่
เกษียณอายุ โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือพิเศษตามขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง ดังกลาว
ขอที่โจทกอางในอุทธรณวา ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางทั้ง
สหภาพแรงงานกับจําเลยมีเจตนาใหจําเลยจายเงินชวยเหลือพิเศษแกลูกจาง
รายวันซึ่งทํางานครบ 15 ปขึ้นไปที่เกษียณอายุประเภทหนึ่ง และจายแกลูกจาง
รายวันซึ่งทํางานครบ 15 ปขึ้นไปที่ถูกเลิกจางโดยไมมีความผิดอีกประเภท
หนึ่งเพราะการเกษียณอายุก็ดี การถูกเลิกจางโดยไมมีความผิดก็ดี เปนเหตุให
สัญญาจางแรงงานสิ้นสุดลงเชนเดียวกันนั้น เห็นวา สหภาพแรงงานกับจําเลย
มีเจตนาจะใหจําเลยจายเงินชวยเหลือพิเศษแกลูกจางรายวันซึ่งทํางานครบ 15
ปขึ้นไปในกรณีที่ลูกจางดังกลาวเกษียณอายุประเภทหนึ่ง
และในกรณีที่
ลูกจางดังกลาวถูกเลิกจางโดยไมมีความผิดอีกประเภทหนึ่ง ดังที่โจทกอางแลว
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ควรใชคําวา “หรือ” ระหวางขอความวา
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รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ทศวรรษที่ 2 (ป พ.ศ. 2532 – 2542)

“ลูกจางเกษียณอายุ” กับ “ถูกเลิกจางโดยไมมีความผิด” แทนที่จะใชคําวา
“และ” ตามที่ระบุไว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3355/2542
ขอเท็จจริงวาโจทกยินยอมในการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางดังกลาว
เปนหนาที่ของจําเลยที่จะตองนําสืบใหปรากฏในสํานวนเพื่อใหพนความรับ
ผิด เมื่อจําเลยไมนําสืบ ศาลแรงงานกลางจึงฟงขอเท็จจริงวามิไดรับความ
ยินยอมจากโจทก หรือไมปรากฏวาโจทกใหความยินยอมนั่นเอง จึงไมเปน
การฟงขอเท็จจริงที่ไมปรากฏในสํานวน
การพิจารณาวินิจฉัยของศาล
แรงงาน
กลางชอบดวยกฎหมายแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4092/2542
ตามสัญญาจางมีขอความวา จําเลยจะใหโบนัสเพิ่มเปน 2 เดือน
เนื่องจากตอนวาจางเปนชวงขึ้นเงินเดือน จึงขอชดเชยเปนโบนัสแทนตอน
ปลายป 2540 เวลาชวงนี้สามารถเบิกเงินลวงหนากับบริษัทได ซึ่งหมายถึงวา
จําเลยจะจายเงินโบนัสใหโจทกเปนเงินเดือน 2 เดือน เนื่องจากตอนที่จําเลย
จางโจทกทํางานเปนลูกจางเปนชวงขึ้นเงินเดือนโดยไมมีเงื่อนไขวา
หาก
จําเลยขาดทุน จําเลยไมตองจายเงินโบนัสใหโจทก ซึ่งเงินโบนัสนี้ไมใชเงินที่
กฎหมายบังคับใหนายจางตองจายใหแกลูกจาง แตเปนเงินที่นายจางตกลงจาย
ใหแกลูกจางนอกเหนือไปจากที่นายจางตองจายตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน การจายเงินโบนัสจึงอยูภายใต
บังคับของเงื่อนไข และหลักเกณฑตามระเบียบขอบังคับของนายจางที่วางไว
เมื่อสัญญาจางไมมีเงื่อนไขวา หากจําเลยขาดทุน จําเลยไมตองจายเงินโบนัส
ใหโจทก จําเลยจึงตองจายเงินโบนัสใหโจทกตามสัญญาจางดังกลาว หาใชวา
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รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ทศวรรษที่ 2 (ป พ.ศ. 2532 – 2542)

การจายเงินโบนัสของจําเลยตองขึ้นอยูกับผลประกอบกิจการของจําเลยดวยวา
ในปนั้นจําเลยมีผลกําไรหรือขาดทุนเพียงใดดังที่จําเลยอางไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5665 - 6471/2542
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ขอ 9 ระบุวา “บริษัทฯ ตกลงจาย
คาชดเชยตามกฎหมาย และเงินชวยเหลือพิเศษในกรณีที่ลูกจางเกษียณอายุ
และถูกเลิกจางโดยไมมีความผิดสําหรับลูกจางรายวัน ตามอายุงาน ดังนี้
อายุงานครบ 15 ป ไมครบ 20 ป เพิ่มให 2 เดือน
อายุงานครบ 20 ป ไมครบ 25 ป เพิ่มให 3 เดือน
อายุงานครบ 25 ป ไมครบ 30 ป เพิ่มให 4 เดือน
อายุงานครบ 30 ป เพิ่มให 5 เดือน”
เห็นไดวาตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาว จําเลยตกลงจายเงินทั้ง 2
ประเภท คือ คาชดเชย และเงินชวยเหลือพิเศษใหแกลูกจาง เฉพาะคาชดเชย
เปนการจายใหแกลูกจางซึ่งมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย สวนเงินชวยเหลือพิเศษ
เปนการจายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากคาชดเชย แตจําเลยตกลงจายเงินดังกลาว
เพิ่มใหเฉพาะลูกจางรายวันมีอายุงานครบ 15 ปขึ้นไปที่เกษียณอายุ และถูกเลิก
จางโดยไมมีความผิดเทานั้น
เมือ่ ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงเปนยุติวา
จําเลยกําหนดใหลูกจางที่มีอายุครบ 55 ปบริบูรณเกษียณอายุ และโจทกมิใช
ลูกจางที่เกษียณอายุ ดังนั้น แมโจทกเปนลูกจางรายวันซึ่งมีอายุงานครบ 15 ป
ขึ้นไป และถูกเลิกจางโดยไมมีความผิดก็ตาม
แตโจทกมิใชลูกจางที่
เกษียณอายุ โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือพิเศษตามขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางดังกลาว ขอที่โจทกอางในอุทธรณวา ตามขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง ขอ 9 ลูกจางที่มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือพิเศษมี 2 ประเภท
ไดแก ประเภทแรก เปนลูกจางที่เกษียณอายุ สวนประเภทที่ 2 เปนลูกจางที่
ถูกเลิกจางโดยไมมีความผิด แตลูกจางทั้ง 2 ประเภทดังกลาวตองมีคุณสมบัติ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2542

8

สํานักแรงงานสัมพันธ

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

เปนลูกจางรายวัน และมีอายุงานครบ 15 ปขึ้นไป เพราะการเกษียณอายุเปน
การกําหนดอายุของบุคคลในการทํางานวา
เมื่อบุคคลใดมีอายุครบตามที่
กําหนดไวก็จะถูกเลิกจาง หรือออกจากงานโดยปริยายนั้น เห็นวา ตามบันทึก
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ขอ 9 เกิดจากสหภาพแรงงานกับจําเลยตกลง
กัน หากสหภาพแรงงานกับจําเลยมีเจตนาจะใหจําเลยจายเงินชวยเหลือพิเศษ
แกลูกจางรายวันซึ่งทํางานครบ 15 ปขึ้นไปเปน 2 ประเภท คือ ประเภทแรก
เปนลูกจางที่เกษียณอายุ และประการที่สอง เปนลูกจางที่ถูกเลิกจางโดยไมมี
ความผิดดังที่โจทกอางแลว ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ขอ 9 ควรใชคําวา
“หรือ” ระหวางขอความวา “ ลูกจางเกษียณอายุ” กับ “ถูกเลิกจางโดยไมมี
ความผิด” เพื่อแสดงใหแจงชัดวา ลูกจางที่เกษียณอายุและลูกจางที่ถูกเลิกจาง
โดยไมมีความผิดตางก็มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือพิเศษดังกลาว แทนที่จะใชคํา
วา “และ” ตามที่ระบุไว ที่ศาลแรงงานพิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพองดวย
หมายเหตุ
คําพิพากษาฎีกานี้ไดวินิจฉัยแนวเดียวกับ ฎีกาที่2658-3219/2542
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6966 – 6971/2542
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามหนังสือคูมือพนักงาน หมวดที่ 9
ขอ 4 กําหนดใหพนักงานที่ถูกเลิกจางโดยไมไดกระทําความผิดไดรบั คาชดเชย
ดังนี้ (1) ถาพนักงานมีคุณสมบัติตามโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
กอนเวลาปกติ
พนักงานผูนั้นจะออกและไดรับผลประโยชนตามโครงการ
เกษียณอายุกอนเวลาปกติ และ (2) ถาพนักงานขาดคุณสมบัติดังกลาวขางตน
พนักงานจะไดรับผลประโยชนในกรณีที่ถูกปลดจากการจาง
ตามระเบียบ
ขอบังคับของโครงการเกษียณอายุวาดวยผลประโยชนในกรณีถกู ปลดจากการ
จาง (หมวดที่ 8 ขอ 1) ซึ่งตามระเบียบขอบังคับของโครงการเกษียณอายุ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2542
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รวมคําพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ทศวรรษที่ 2 (ป พ.ศ. 2532 – 2542)

ดังกลาว หมวด 4 วาดวยวันครบกําหนดเกษียณอายุไดกําหนดวา (1) การครบ
กําหนดเกษียณอายุของพนักงานตามปกติเมื่ออายุ 60 ป (2) การครบกําหนด
เกษียณอายุกอนเวลาปกติเมื่ออายุครบ 55 ป และมีระยะเวลาทํางานที่ถือเปน
เครดิตไดไมนอยกวา 15 ป กับตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามหนังสือ
คูมือพนักงาน หมวดที่ 3 ขอ 5 กําหนดกรณีเลิกจางเมื่อเกษียณอายุวา บริษัท
จะเลิกจางเมื่อลูกจางครบเกษียณอายุ 60 ป ในกรณีการเลิกจางตามปกติถา
ผลประโยชนที่ลูกจางไดรับตามโครงการเกษียณอายุนอยกวาคาชดเชยการเลิก
จางตามกฎหมายแรงงาน บริษัทจะจายเงินสวนที่ขาดอยูนั้นให จํานวนเงิน
ทั้งหมดที่ลูกจางไดรับจากโครงการเกษียณอายุใหถือวา เปนสวนหนึ่งของการ
จายคาชดเชยการเลิกจางดวย
ดังนั้น
เงินผลประโยชนตามโครงการ
เกษียณอายุกอนเวลาปกติที่จําเลยจายไปตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ตามหนังสือคูมือพนักงาน หมวดที่ 9 ขอ 4 (1) และระเบียบและขอบังคับของ
โครงการเกษียณอายุ หมวด 5 ขอ 2 จึงมีคาชดเชยรวมอยูดวยแลว โจทกที่
1 ถึงโจทกที่ 3 ถูกเลิกจางโดยมีสิทธิไดรับเงินผลประโยชนตามโครงการ
เกษียณอายุกอนเวลาปกติตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามหนังสือคูมือ
พนักงาน หมวดที่ 9 ขอ4(1) และระเบียบและขอบังคับของโครงการ
เกษียณอายุ หมวดที่ 5 ขอ 2 เงินผลประโยชนที่โจทกที่ 1 ถึงโจทกที่ 3 มี
สิทธิไดรับจากจําเลยตามเอกสารหมาย จ.3 และ ล 1 จึงมีคาชดเชยรวมอยูดวย
แลว และเงินผลประโยชนดังกลาวก็มีจํานวนสูงกวาคาชดเชยที่โจทกที่ 1 ถึง
โจทกที่ 3 มีสิทธิไดรับตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครอง
แรงงาน ขอ 46 จําเลยจึงไมตองจายคาชดเชยใหแกโจทกที่ 1 ถึงโจทกที่ 3 อีก
สวนโจทกที่ 4 ถึงโจทกที่ 6 ถูกเลิกจางโดยมีสิทธิไดรับคาชดเชยตามขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางตามหนังสือคูมือพนักงาน หมวด 9 ขอ 4 (2) กับ
ระเบียบและขอบังคับของโครงการเกษียณอายุ หมวดที่ 8 ขอ 1 ซึ่งเงินที่
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2542
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จําเลยจายใหแกโจทกที่ 4 ถึงโจทกที่ 6 ตามสิทธิดังกลาวก็คิดคํานวณใน
ลักษณะเดียวกับการคิดคํานวณคาชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การคุมครองแรงงาน ขอ 46 (3) ทั้งเปนคุณแกโจทกที่ 4 ถึงโจทกที่ 6 และยัง
เปนจํานวนที่มากกวาคาจางอัตราสุดทาย 180 วันที่โจทกที่ 4 ถึงโจทกที่ 6 มี
สิทธิไดรับตามขอ 46 (3) เงินที่จําเลยจายใหแกโจทกที่ 4 ถึงโจทกที่ 8 จึงมี
คาชดเชยรวมอยูดวยแลว จําเลยจึงไมตองจายคาชดเชยใหแกโจทกที่ 4 ถึง
โจทกที่ 6 อีกเชนเดียวกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7042 – 7046/2542
โจทกเลิกจางลูกจางที่เปนสมาชิกสหภาพแรงงานซึ่งเกี่ยวของกับขอ
เรียกรองในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับ โดยลูกจาง
ดังกลาวมิไดกระทําความผิดตาม มาตรา 123 (1) – (5) ทั้งขณะเลิกจางผล
ประกอบการของโจทกก็ยังมีกําไร
สวนที่โจทกอางวาภาวะเศรษฐกิจมี
ผลกระทบกระเทือนตอสถานะของโจทก จนตองขาดทุนและตองปดกิจการ
ในอนาคตก็เปนเพียงการคาดคะเนของโจทกเทานั้น
จะกระทบกระเทือน
โจทกถึงขนาดตองดําเนินการดังกลาวหรือไมยังไมแนนอน ขณะโจทกเลิกจาง
ลูกจางจึงยังไมมีเหตุที่โจทกจะเลิกจางโดยชอบดวยกฎหมาย การที่โจทกเลิก
จางลูกจางเปนการกระทําอันไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8880 - 8886/2542
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง มี
เจตนารมณคุมครองนายจางที่ตองประสบวิกฤตการณในการดําเนินกิจการซึ่ง
มิใชเหตุสุดวิสัย สงผลกระทบกระเทือนแกกิจการของนายจางอยางรุนแรง
จนถึงขั้นมีความจําเปนตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว
อันเปนการใหสิทธิแกนายจางที่จะไมใหลูกจางทั้งหมดหรือบางสวนทํางาน
เปนการชั่วคราว อันเปนการใหสิทธิแกนายจางที่จะไมใหลูกจางทั้งหมดหรือ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2542
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บางสวนทํางานเปนการชั่วคราวโดยไมเลือกปฏิบตั ิวาลูกจางที่จะใหหยุด
ทํางานชั่วคราวนั้นเปนกรรมการลูกจางหรือไม ซึ่งมีเจตนารมณแตกตางชัดเจน
จากบทบัญญัติมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ซึ่งมี
เจตนารมณใหความคุมครองแกลูกจางที่เปนกรรมการลูกจางโดยเฉพาะใหพน
จากการเลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกลงจากนายจางดวยการเลิกจาง
ลดคาจาง
ลงโทษขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการลูกจาง หรือกระทําการใดที่อาจ
เปนผลใหกรรมการลูกจางไมสามารถทนทํางานอยูตอไปได
อันเปน
สถานการณปกติของนายจางไมใชกรณีที่นายจางประสบวิกฤตการณจน
จําเปนตองหยุดกิจการบางสวนชั่วคราวโดยสาเหตุที่มิใชเหตุสุดวิสัยและขอ
จายเงินใหแกลูกจางซึ่งเปนกรรมการลูกจางเพียงรอยละหาสิบของคาจางในวัน
ทํางานที่ลูกจางไดรับ จึงเปนการใชสิทธิตามพระราชบัญญัตคิ ุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง ซึ่งไมตองดวยมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ที่จะตองขออนุญาตตอศาลแรงงานกอน
****************

คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2542
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คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ. 2543
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 55/2543
สัญ ญาจางกํ าหนดให นายจาง จ ายค าจางใหลู ก จางเป นเงิน ดอลลาร
สหรัฐ และไมมีขอตกลงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไว อัตราแลกเปลี่ยนเปนเงิน
ไทย จึงตองคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนของทางราชการ ในวันที่ถึงกําหนดจาย
คาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ขอ 27 วรรคสอง ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยน
ในวันที่ถึงกําหนดจายคาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ขอ 27 วรรค
สอง ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ 24 ตุลาคม 2540 กําหนดให 1 ดอลลารสหรัฐ
เทากับ 38.40 บาท สัญญาจางในสวนที่เกี่ยวกับการจายคาจางดังกลาวเปน
สภาพการจางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 การที่
นายจางประกาศกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นใหมในอัตรา 1 ดอลลารสหรัฐ
เทากับ 26 บาท จึงเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางที่ไมเปนคุณแกลูกจาง
เมื่อไมปรากฏวาลูกจางไดใหความยินยอมแลว ประกาศของนายจางที่กําหนด
อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ขึ้ น ใหม จึ ง ไม มี ผ ลใช บั ง คั บ นายจ า งไม มี สิ ท ธิ
เปลี่ยนแปลงสภาพการจางเดิมที่ทําไวกับลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 62/2543
หลักเกณฑวาดวยการค้ําประกันการทํางานของลูกจาง เปนเงื่อนไขการ
จาง หรือการทํางานที่ทําเปนหนังสือ จึงเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 10 และ 11 มีผลผูกพัน
ใหนายจางและลูกจางตองปฏิบัติตาม เมื่อขอตกลงนี้มีผลผูกพันนายจาง และ
เป น ประโยชน โ ดยตรงตอ ผู ค้ํ า ประกั น ผู ค้ํา ประกั น ย อ มมีสิ ท ธิ ย กขอ ตกลง
คําพิพากษาศาลฎีกาที พ.ศ. 2543
สัมพันธ
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เกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาวขึ้นอาง เพื่อตอสูนายจางใหปฏิบัติตามได ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 694
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 84/2543
เดิมจําเลยเปนสถาบันการเงินและเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตอมาเมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2541 กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันกากร
เงินเขาแทรกแซงกิจการของจําเลยโดยถือหุนเกินรอยละ 50 ฐานะของจําเลยจึง
เปลี่ยนเปนรัฐวิสาหกิจตั้งแตวันดังกลาวตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 มาตรา 4 และพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.
2534 มาตรา 4 (2) โจทกยอมเปลี่ยนจากการเปนลูกจางจําเลยในฐานะบริษัท
มหาชนจํากัด มาเปนพนักงานของจําเลยในฐานะรัฐวิสาหกิจตั้งแตวันดังกลาว
เชนเดียวกัน สิทธิของโจทกที่จะไดรับคาชดเชยกรณีถูกเลิกจางหรือไมเพียงใด
เปนไปตามกฎหมายกลาวคือ ตองบังคับตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
พนัก งานรั ฐวิส าหกิจ สัม พั นธ พ.ศ.
2534
ไมบั งคั บ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ซึ่ง
ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 2 และขอ 14 แหงประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 เพราะมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดกิจการที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103
ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ไมใชบังคับกําหนดไวในขอ 2 วาใหรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธเปนกิจการที่ประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ไมใชบังคับ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2534 จึงเปนกฎหมาย
ที่ ใ ช บั ง คั บ อยู ใ นวั น ที่ จํ า เลยมี ฐ านะเป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ แม ต อ มาเพื่ อ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีผลใชบังคับและเปนกฎหมายที่
ใชบังคับขณะที่จําเลยเลิกจางโจทกไดมีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ
คําพิพากษาศาลฎีกาที พ.ศ. 2543
สัมพันธ
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ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ไปแลวตามมาตรา 3 (1) ก็ตาม แตมาตรา
4 (2) ก็ไดบัญญัติมิใหนําพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาใช
บังคับแกรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กรณีจึง
ไมอาจนํามาตรา 13 ของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาใช
บังคับแกกรณีของโจทกดังที่โจทกอุทธรณไดตามพระราชบัญญัติพนักงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 และระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2534 ขอ 45
(3) กําหนดวาพนักงานซึ่งทํางานติดตอกันครบ 3 ป ขึ้นไปโดยรวมวันหยุด วัน
ลา และวั นที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ สั่ ง ให หยุ ด งานเพื่ อ ประโยชน ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให
รัฐวิสาหกิจจายคาชดเชยแกพนักงานไมนอยกวาเงินเดือนคาจางอัตราสุดทาย
180 วัน แมขอ 48 วรรคสอง ในหมวด 7 บทเฉพาะกาล ของระเบียบดังกลาวจะ
กํ า หนดว า รั ฐ วิ ส าหกิ จ ได จั ด สิ ท ธิ ป ระโยชน ใ ห แ ก พ นั ก งานสู ง กว า สิ ท ธิ
ประโยชน ต ามระเบี ย บนี้ แ ล ว ให รั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ น ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
ข อ บั ง คั บ หรื อ ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน เ ดิ ม ต อ ไปได และ
คณะรัฐมนตรีมีมติใหสถาบันการเงินที่เปนรัฐวิสาหกิจ เพราะกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเขาแทรกแซงไดรับการยกเวนไมตอง
ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของทางราชการในเรื่ อ งเงิ น เดื อ น สวั ส ดิ ก าร และ
ผลประโยชน ต อบแทนของพนั ก งาน โดยให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละ
เงื่อนไขในการจางเดิมของสถาบันการเงินนั้น ซึ่งเปนระเบียบและมติที่มีเจตนา
ใหลูกจางที่เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจโดยผลของการเปลี่ยนฐานะของจําเลยไม
ตอ งเสีย สิ ท ธิป ระโยชนที่ เ คยได รั บ อยู ก อ นก็ ต าม แต ขอ บั งคั บ เกี่ ย วกั บ การ
ทํางานของจําเลยในขณะที่มีฐานะเปนบริษัทมหาชนจํากัดที่เปนหลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการจางเดิมก็กําหนดวาพนักงานซึ่งทํางานกับจําเลยติดตอกัน
ครบ 3 ป ขึ้นไปโดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่จําเลยสั่งใหหยุดงานเพื่อ
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ประโยชนของจําเลย จําเลยจายคาชดเชยใหไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 180
วัน ซึ่งคาชดเชยที่โจทกมีสิทธิไดรับตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานดังกลาวก็
เทากับคาชดเชยที่โจทกมีสิทธิจะไดรับตามระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2534 ขอ 45 (3) ดังที่กลาวมา โจทกจึงไมเสียสิทธิประโยชนที่จะพึงไดรับ
คาชดเชยแตอยางใด ดังนั้นโจทกซึ่งทํางานติดตอกันครบ 3 ป ขึ้นไปยอมมี
สิทธิไดคาชดเชยตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534
และระเบี ย บคณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ เรื่ อ ง มาตรฐานของสิ ท ธิ
ประโยชนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2534 ขอ 45 (3) เทากับคาจางอัตรา
สุดทาย 180 วัน หาใชมีสิทธิไดรับคาชดเชยเทากับคาจางอัตราสุดทาย 240 วัน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดังที่โจทกอุทธรณไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 276/2543
จําเลยที่ 2 มิไดประสบภาวะขาดทุนจนประกอบกิจการตอไปไมได แต
กลับไดความวาจําเลยที่ 2 จายโบนัสใหพนักงานบางคน จําเลยที่ 2 เลือก
เลิกจางพนักงานเพียง 20 คนรวมทั้งโจทก ทั้งฝายฝกอบรมซึ่งโจทกเปน
หัวหนามีพนักงานเพียงสามคน จึงไมใชหนวยงานเดียวกันมีจํานวนพนักงาน
มากเกินไปหรือสามารถทดแทนกันได การเลิกจางโจทกจึงเปนการเลิกจางไม
เปนธรรม อุทธรณของจําเลยที่ 2 ยกเหตุผลตางๆ ขึ้นหักลางเหตุผลที่ศาล
แรงงานวินิจฉัยเพื่อใหฟงขอเท็จจริงตามที่จําเลยที่ 2 ตองการดังกลาวจึงเปน
การโตแยงดุล พินิจในการรับ ฟงพยานหลัก ฐานของศาลแรงงานกลาง เป น
อุ ท ธรณ ใ นข อ เท็ จ จริ ง ซึ่ ง ต อ งห า มอุ ท ธรณ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาล
แรงงานกลางและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1332/2543
ตามคําบรรยายฟองของโจทกที่ขอใหบังคับจําเลยรับโจทกกลับเขา
ทํางานตามเดิม และรับผิดชดใชคาเสียหายโดยอางเหตุประการแรกวา จําเลย
เลิกจางโจทกโดยไมเปนธรรมเพราะจําเลยมิไดประสบภาวะการขาดทุน แต
จําเลยกลับมีรายไดและกําไร ไมมีเหตุจําเปนใด ๆ ที่จําเลยจะตองเลิกจางโจทก
จําเลยยังสามารถหามาตราการอื่น ๆ เชน ใหโจทกไปทํางานในแผนกอื่นหรือ
ตําแหนงอื่นไดนั้น เปนการกลาวหาวาการกระทําของจําเลยเปนการเลิกจาง
โจทกโดยไมเปนธรรมตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 ซึ่งไมมีกฎหมายบัญญัติให
โจทกตองรองเรียนตอพนักงานเจาหนาที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการ
อยางใดกอนที่จะดําเนินการในศาลแรงงาน ดังนั้น โจทกยอมมีอํานาจฟอง
จําเลยในกรณีดังกลาวตอศาลแรงงานกลางไดโดยไมตองรองเรียนหรือปฏิบัติ
ตามขั้นตอนตามมาตรา 124 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
เสียกอน กรณีไมเปนการตองหามตามมาตรา 8 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 124 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มิไดบังคับ
ใหผูเสียหายตองยื่นคํารองตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หากผูเสียหายไม
ประสงค จ ะเรี ย กร อ งสิ่ ง ใด แต ถ า ผู เ สี ย หายประสงค จ ะเรี ย กร อ งผู เ สี ย หาย
จะตองกระทําโดยการยื่นคํารองตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธภายใน 60
วัน นับแตวันที่มีการฝาฝนอันแสดงใหเห็นวามีการบังคับใหผูเสียหายตอง
กระทํา เมื่อฟองโจทกในสวนนี้กลาวหาวาจําเลยฝาฝนมาตรา 123 ขอใหรับ
โจทกเขาทํางานตอไปและรับผิดชดใชคาเสียหายเทาคาจางเดือนสุดทายโดย
มิไดรองตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเสียกอนตามมาตรา 124 โจทกจึง
ดํ า เนิ น การในศาลแรงงานกลางโดยฟ อ งจํ า เลยในกรณี นี้ ไ ม ไ ด ต าม
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 8 วรรคทาย ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟองโจทกมานั้น ศาลฎีกา
เห็นพองดวยบางสวน พิพากษาแกเปนวา ใหศาลแรงงานกลางดําเนินกระบวน
พิจารณาเฉพาะขอที่กลาวหาวาจําเลยเลิกจางโจทกเปนการเลิกจางโดยไมเปน
ธรรมตอไป นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลแรงงานกลาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1589-1650/2543
โจทกทั้ง 62 นัดหยุดงานในวันที่ 6 ตุลามคม 2540 เวลา 8 นาฬิกาเศษ
โดยไมไดแจงเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนเวลาอยางนอยยี่สิบ
สี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่รับแจง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 34 วรรคทาย ซึ่งโจทกทั้ง 62 ก็ระบุในฟองอยางชัดแจงวาไดนัดหยุด
งานในวันที่ 6 ตุลาคม 2540 เวลา 8 นาฬิกา โดยแจงเปนหนังสือใหจําเลย
ทราบเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2540 เวลา 15 นาฬิกา อันเปนการแจงลวงหนาเปน
เวลาไมถึง 24 ชั่วโมงนับแตเวลาที่รับแจง ที่โจทกทั้ง 62 อุทธรณประการแรก
วา โจทกทั้ง 62 นัดหยุดงานโดยแจงเปนหนังสือใหจําเลยทราบลวงหนาเปน
เวลาอยางนอย 24 ชั่วโมงนับแตเวลาที่รับแจงตามกฎหมายแลว เพราะไดยื่น
หนังสือแจงนัดหยุดงานตอนางสาวสายัณห พนักงานรักษาความปลอดภัยของ
จําเลยในวันที่ 5 ตุลาคม 2540 เวลา 7 นาฬิกาเศษ ซึ่งแตกตางจากที่ระบุใน
ฟองดังกลาวแลว อุทธรณของโจทกทั้ง 62 ขอนี้จึงไมเปนสาระแกคดีอันควร
ไดรับการวินิจฉัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 225
วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบั ญญั ติ จัด ตั้งศาลแรงงานและวิ ธีพิ จารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 เพราะไมทําใหผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป
ในแงของการกระทําแลว การนัดหยุดงานเปนเรื่องที่ลูกจางแตละคน
ซึ่งรวมในการนัดหยุดงานตางละทิ้งการงานซึ่งตามปกติตนมีหนาที่ปฏิบัติ
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และยอมกอใหเกิดความเสียหายแกนายจาง ดังนั้น กฎหมายจึงตองบัญญัติไว
วา ลูกจางจะนัดหยุดงานไดตอเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว
เมื่อขอเท็จจริงตามที่ศาลแรงงานกลางรับฟงมาปรากฏวา โจทกทั้ง 62
นัดหยุดงานโดยมิไดแจงเปนหนังสือใหจําเลยซึ่งเปนนายจางทราบลวงหนา
เปนเวลาอยางนอย 24 ชั่วโมงนับแตเวลาที่รับแจง ตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 34 วรรคทาย การนัดหยุดงานของโจทกทั้ง 62 จึง
ไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งโจทกทั้ง 62 ก็ทราบเรื่องนี้ดี เพราะตามฟองก็ระบุ
เชนนั้น ขออางของโจทกทั้ง 62 ที่วาเขาใจวาเปนการนัดหยุดงานโดยชอบ
ด ว ยขั้ น ตอนตามกฎหมายและมิ ไ ด มี เ จตนาจะฝ า ฝ น กฎหมาย ถื อ ว า มี เ หตุ
สมควรตามกฎหมายที่ไดมีการนัดหยุดงานสามวันติดตอกันนั้นฟงไมขึ้น และ
แมวาศาลแรงงานกลางจะวินิจฉัยเพียงวา การที่โจทกทั้ง 62 หยุดงานจึงเปน
การละทิ้งหนาที่ ขาดงานสามวันติดตอกันโดยไมไดวินิจฉัยวาไมมีเหตุอัน
สมควรก็ตาม แตศาลแรงงานกลางก็ไดวินิจฉัยไวดวยวา การนัดหยุดงานของ
โจทกทั้ง 62 เปนการนัดหยุดงานที่ไมชอบดวยกฎหมาย
เมื่อการนัดหยุดงานนั้นเปนการละทิ้งหนาที่อยูในตัว และโจทกทั้ง 62
นัดหยุดงานโดยไมชอบดวยกฎหมายเปนเวลาสามวันทํางานติดตอกัน จึงถือ
ไดวาเปนการละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอัน
สมควรดวย ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวา จําเลยมีสิทธิเลิกจางโจทกทั้ง 62
โดยไมตองจายคาชดเชย สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาและพิพากษายก
ฟองโจทกทั้ง 62 นั้น ชอบแลว อุทธรณของโจทกทั้ง 62 ฟงไมขึ้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1673/2543
จําเลยอุทธรณวา นายประมุขเปนผูแทนลูกจางแผนกขายในการเจรจา
ตกลงกั บ ผู บ ริ ห ารบริ ษั ท จํ า เลย โดยพนั ก งานในแผนกขายเป น ผู แ ต ง ตั้ ง
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ขอตกลงที่นายประมุขทํากับจําเลยจึงมีผลผูกพันโจทกตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 19
เห็นวา ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวาการที่นายประมุขไปทําความ
ตกลงกับผูบริหารบริษัทจําเลยลดคานายหนาลง และการที่พนักงานบางคนใน
แผนกขายเห็นชอบตกลงดวยเปนเรื่องเฉพาะตัว ไมเกี่ยวของกับโจทกซึ่ง
ไมไดตกลงดวย อุทธรณของจําเลยดังกลาวเปนการอางขอเท็จจริงเพิ่มเติม
ขึ้นมาใหม เพื่อใหศาลฟงขอเท็จจริงดั งที่จําเลยอุทธรณอันเปนการโตแยง
ดุ ล พิ นิ จ ในการรั บ ฟ ง พยานหลั ก ฐานของศาลแรงงานกลางเพื่ อ นํ า ไปสู ข อ
กฎหมายตามที่จําเลยต องการ จึงเปน อุทธรณ ใ นขอเท็จจริง ตองห ามตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2078/2543
ประมวลระเบียบขอบังคับพนักงานของจําเลยตามหนังสือแสดงการ
ยอมรับ ซึ่งเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางจําเลยและลูกจางของ
จําเลยไดกําหนดระเบียบการขึ้นคาจางไวในขอที่ 6 โดยระบุวา 6.1 การขึ้น
คาจางตามเวลาที่กําหนด พนักงานตั้งแตระดับหัวหนาผูควบคุมงาน (CHIEF
FORMAN) ลงมาจะไดรับการพิจารณาขึ้นคาจางปละ 2 ครั้ง คือในวันที่ 21
มิถุนายน และวันที่ 21 ธันวาคม ของทุกป แตตองเปนผูท่ีทํางานติดตอกัน
มาแลวครบ 6 เดือนขึ้นไป ขอตกลงดังกลาวนี้เปนขอตกลงที่จําเลยและ
สหภาพแรงงานไทยฟลาเมนตเท็กซไทล ไดรวมกันพิจารณาและตกลงรวมกัน
จึงเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ทั้ งสองฝายคื อ นายจางและลูก จ าง
จะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ฉะนั้นเมื่อขอตกลงไมมีขอความระบุไวโดย
ชัดแจงวาการพิจารณาขึ้นคาจางตามขอตกลงในขอ 6.1 นี้ ใหจําเลยซึ่งเปน
นายจางใชดุ ล พิ นิจพิ จารณาขึ้น ค าจางใหแก พนักงานลู ก จ างของจํ าเลยตาม
สภาพความเปนจริงได จําเลยก็ไมมีอํานาจที่จะกระทําได และแมวาขอตกลง
คําพิพากษาศาลฎีกาที พ.ศ. 2543
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จะใชถอยคําวา “……จะไดรับการพิจารณาขึ้นคาจางปละ 2 ครั้ง” ก็ตาม
ถอยคําดังกลาวก็มีความหมายวาจําเลยจะตองพิจารณาวาลูกจางคนใดมีผลงาน
ประเมินอยางไร อยูในเกณฑที่จะไดรับการขึ้นคาจางหรือไม หากอยูในเกณฑ
ไดรับการขึ้นคาจาง คาจางที่ปรับขึ้นเปนจํานวนเทาใดเทานั้น มิใชเปนการให
อํานาจแกจําเลยที่จะใชดุลพินิจพิจารณาขึ้นคาจางใหแกลูกจางหรือไมก็ได
ตามที่จําเลยอาง หากในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาวมีผล
ใช บั ง คั บ อยู นั้ น จํ า เลยได รั บ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จ ตกต่ํ า กิ จ การ
ขาดทุนและจําเลยตองการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางดังกลาว จําเลยก็ตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายโดยการแจงขอเรียกรองขอแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางเสียกอน เมื่อขอเท็จจริงไมปรากฏวาจําเลยไดแจงขอเรียกรองขอ
แกไ ขเปลี่ ย นแปลงข อ ตกลงเกี่ ย วกับ สภาพการจ า งดั งกล า ว จํ า เลยจึง ตอ ง
ปฏิบัติตามประมวลระเบียบขอบังคับพนักงานจําเลย คําพิพากษาของศาล
แรงงานกลางชอบแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2891/2543
จําเลยอุทธรณ ขอ 3 วา ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานขอ 6.1 ที่
ระบุวา “ลูกจางตั้งแตหัวหนางานลงมาจะไดรับการพิจารณาขึ้นคาจางปละ 2
ครั้ง ………ฯลฯ” หมายความวา เปนอํานาจของจําเลยที่จะพิจารณาวา จะขึ้น
คาจางใหพนักงานในวันที่ 21 มิถุนายน และวันที่ 21 ธันวาคมของทุกป
หรือไม ถาเห็นวาควรขึ้นคาจางจึงจะพิจารณารายละเอียดการขึ้นคาจางตาม
ตาราง ถ า เห็ น ควรไม ขึ้ น ค า จ า งก็ ไ ม ต อ งพิ จ ารณาในรายละเอี ย ดดั ง กล า ว
จําเลยไม ขึ้นคาจางเพราะประสบปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา ขาดทุน และขาด
เงินทุนหมุนเวียน จึงถือวาจําเลยไดปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
แลวนั้น
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เห็นวา ขอความตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ขอ 6.1 ที่
ระบุวา “ลูกจางตั้งแตหัวหนางานลงมาจะไดรับการพิจารณาขึ้นคาจางปละ 2
ครั้ง ………ฯลฯ” คําวา “จะไดรับการพิจารณา” หมายความวา ในเวลา
ขางหนานับถัดจากมีระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานดังกลาวแลว จําเลย
จะต อ งพิ จ ารณาขึ้ น ค า จ า งให ลู ก จ า งตั้ ง แต หั ว หน า งานลงมาในวั น ที่ 21
มิถุนายน และวันที่ 21 ธันวาคมของทุกป โดยจําเลยเปนผูมีอํานาจพิจารณาวา
ลูกจางคนใดมีคุณสมบัติที่จะไดรับการพิจารณาขึ้นคาจางหรือไม ถามีสิทธิ
ไดรับการพิจารณาขึ้นคาจางก็ใหจําเลยเปนผูพิจารณาอีกวา ลูกจางดังกลาวแต
ละคนควรจะไดรับการขึ้นคาจางในอัตราใดเทานั้น หาใชกําหนดใหอํานาจ
จําเลยที่จะไมพิจารณาขึ้นคาจางใหลูกจางในวันที่ 21 มิถุนายน และวันที่ 21
ธันวาคมของทุกปก็ไดดังจําเลยอาง ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาใหจําเลยขึ้น
คาจางแกลูกจางซึ่งเปนสมาชิกของโจทกชอบแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3300 – 3301/2543
จําเลยอุทธรณวา การที่จําเลยมีคําสั่งใหโจทกทั้งสองไปปฏิบัติหนาที่ที่
บริษัทปโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด ภายใตหลักเกณฑระเบียบการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทยวาดวย การใหพนักงานไปปฏิบัติงานในบริษัทที่
ปตท. ถือหุน พ.ศ. 2536 ขอ 7 ที่วา พนักงานของจําเลยที่สงไปปฏิบัติงานที่
บริษัทรวมทุน ตองไดรับคาตอบแทนในการทํางานไมนอยกวาที่พนักงาน
ได รั บ อยู เ ดิ ม ในขณะปฏิ บั ติ ง านที่ จํ า เลย ซึ่ ง เป น ภาระของจํ า เลยจะต อ ง
รับผิดชอบตอโจทกทั้งสอง แมการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล ครั้งที่ 6/2538 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2538
จะมีมติใหพนักงาน
Secondment มีสิทธิไดรับเงินรางวัล (เงินโบนัส) เชนเดียวกับพนักงานที่
ทํ า งานกั บ จํ า เลย โดยคํ า นวณจากเงิ น เดื อ นเงา แต ก็ มี ม ติ อี ก ว า ให
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานใหญแกไขปรับปรุงระเบียบ
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ที่เกี่ ยวของใหสอดคล องกับมติ ของคณะกรรมการบริหารทรั พยากรบุ คคล
ปตท. ซึ่งหมายความวาจะตองนําไปแกไขปรับปรุงแลวจึงจะใชบังคับ เมื่อยัง
ไมไดมีการแกไขปรับปรุงยอมไมมีผลบังคับ และตอมาจําเลยไดจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่ 10/2538 ลงวันที่ 10 สิงหาคม
2538 ที่ประชุมมีมติใหจายเงินโบนัสแกพนักงาน Secondment เฉพาะในสวน
คาตอบแทนตามระเบียบ ปตท. วาดวยการใหพนักงานไปปฏิบัติงานในบริษัท
ที่ ปตท. ถือหุน พ.ศ. 2536 ขอ 7 โดยวิธีเปรียบเทียบรายไดที่พนักงานไดรับ
จากจําเลยอันประกอบดวยเงินเดือนเงา เงิ นเพิ่มพิ เศษ และเงินโบนัส กั บ
รายไดที่ไดรับจากบริษัทที่พนักงานไปปฏิบัติหนาที่อันประกอบดวยเงินเดือน
เงินเพิ่มพิเศษ และเงินโบนัส หากรายไดที่ไดรับจากจําเลยมากกวาที่ไดรับจาก
บริษัท จําเลยจะจายสวนตางที่เพิ่มขึ้นใหแกพนักงาน หากรายไดที่ไดรับจาก
บริษัทที่ไปปฏิบัติงานมากกวาที่ไดรับจากจําเลย ใหพนักงานรับเงินจากบริษัท
ดังกลาวทางเดียว เมื่อเปรียบเทียบรายไดของโจทกทั้งสองแลว ปรากฏวา
โจทกทั้งสองไดรับจากบริษัทปโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด นอยกวาที่
ไดรับจากจําเลย จําเลยจึงจายเงินสวนตางดังกลาวใหแกโจทกทั้งสองรับไป
เปนการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ ปตท. วาดวย การใหพนักงานไปปฏิบัติงาน
ในบริษัทที่ ปตท. ถือหุน พ.ศ. 2536 ขอ 7 แลว โจทกทั้งสองไมมีสิทธิเรียกให
จําเลยจายเงินโบนัสอีก
เห็นวา ระเบียบการปโตรเลียมแหงประเทศไทยวาดวยการใหพนักงาน
ไปปฏิบัติงานในบริษัทที่ ปตท.ถือหุน พ.ศ. 2536 เปนระเบียบเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชนระหวางพนักงานกับจําเลย สวนมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ปตท. ครั้งที่ 6/2538 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2538 กับ
ครั้งที่ 10/2538 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2538 เปนเพียงความเห็นของฝายจําเลยที่
ตีความระเบียบเทานั้ น โดยจํ าเลยไม สามารถแก ไขหรื อตีความขัดแยงกับ
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ระเบียบดังกลาวไดโดยลําพัง ดังนั้น โจทกทั้งสองจะมีสิทธิไดรับเงินโบนัส
จากจําเลยหรือไม เพียงใด ตองพิเคราะหจากระเบียบเปนสําคัญ ซึ่งขอ 7 ระบุ
ว า “พนั ก งานที่ ไ ปปฏิ บัติง านในบริ ษั ท จะไดรับ คา ตอบแทนในการทํ างาน
ตอไปนี้จาก ปตท. หรือจากบริษัทก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตกลงกันระหวาง
บริษัทกับ ปตท. แตคาตอบแทนในการทํางานที่ไดรับนั้นจะตองไมนอยกวาที่
พนักงานไดรับอยูเดิมขณะปฏิบัติงานที่ ปตท. 7.1 เงินเดือนและโบนัส ฯลฯ”
ระเบียบขอนี้หมายความวา พนักงานที่จําเลยสงไปปฏิบัติงานที่บริษัทที่จําเลย
ถือหุนจะตองไดรับเงินเดือนและเงินโบนัสไมนอยกวาที่พนักงานนั้นเคยไดรับ
อยูเดิมในขณะปฏิบัติงานที่จําเลย ขอเท็จจริงคดีนี้ปรากฏวาโจทกทั้งสองไดรับ
เงินเดือนที่บริษัทปโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด มากกวาที่ไดรับจากจําเลย
รอยละ 20
เนื่องจากชั่วโมงทํางานมากกวาแตไมไดรับเงินโบนัสเพราะ
บริษัทปโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด ไมมีการจายเงินโบนัส โจทกทั้งสอง
ยอมมีสิทธิรับเงินโบนัสจากจําเลยเทากับที่เคยไดรับอยูเดิมขณะปฏิบัติงานกับ
จําเลย ซึ่งไมแนชัดวาจะคํานวณอยางไร จําเลยจึงจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของจําเลยเพื่อกําหนดวิธีคํานวณเงินโบนัสดังกลาว 2
ครั้ง คือ การประชุมครั้งที่ 6/2538 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2538 ที่ประชุมมีมติให
พนักงาน Secondment มีสิทธิไดรับเงินรางวัล (เงินโบนัส) เชนเดียวกับ
พนักงานของจําเลย โดยคํานวณจากเงินเดือนเงา ซึ่งหมายถึงเงินเดือนที่เคย
ไดรับอยูเดิมจากจําเลย อันเปนกานสอดคลองกับขอ 7 แหงระเบียบการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทยวาดวย การใหพนักงานไปปฏิบัติงานในบริษัทที่
ปตท. ถือหุน พ.ศ. 2536 แตการประชุมครั้งที่ 10/2538 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2538 ที่ประชุมมีมติใหใชวิธีเปรียบเทียบรายไดของพนักงานที่ไดรับจากจําเลย
และบริษัทที่ไปปฏิบัติงาน หากรายไดจากจําเลยมากกวาจําเลยจะจายสวนตาง
ที่เพิ่มใหแกพนักงาน ถารายไดที่ไดรับจากบริษัทมากกวา ใหพนักงานรับเงิน
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จากบริษัททางเดียวนั้น ซึ่งไมสอดคลองกับขอ 7 แหงระเบียบดังกลาว
เนื่องจากเปนการตัดสิทธิพนักงานที่จะไดรับเงินโบนัส หรือไดรับเงินโบนัส
ไมเทากับพนักงานของจําเลย มติของที่ประชุมครั้งที่ 10/2538 จึงใชบังคับ
ไมได กรณีของโจทกทั้งสองจึงตองบังคับตามขอ 7 แหงระเบียบดังกลาว
ขางตน โดยพิจารณาประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล ครั้งที่ 6/2538 ที่กําหนดใหจําเลยจายเงินโบนัสแกโจทกทั้งสองโดย
คํานวณจากเงินเดือนเงา เมื่อจําเลยจายเงินโบนัสใหแกโจทกทั้งสองโดยวิธี
เปรียบเทียบรายไดซึ่งไมถูกตอง ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาใหจําเลยจายเงิน
โบนัสสวนที่ขาดโดยวิธีคํานวณจากเงินเดือนเงาจึงชอบแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4122/2543
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ขอ 26.2
ระบุเหตุเลิกจางไววา
“สุ ข ภาพไม แ ข็ ง แรง ในกรณี ที่ พ นั ก งานมี โ รคประจํ า ตั ว เรื้ อ รั ง หรื อ เป น
โรคติดตออันอาจจะเปนอันตรายตอพนักงานอื่นๆ หรือจากการลาปวยบอยๆ
ซึ่งสอใหเห็นวาเปนบุคคลที่มีสุขภาพไมแข็งแรงโดยแพทยประจําบริษัทลง
ความเห็นเปนลายลักษณอักษณ” หมายความวา เหตุที่จะเลิกจางตามขอ 26.2
มี 3 กรณี คือ กรณีแรก พนักงานที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง กรณีที่สอง
พนักงานเปนโรคติดตออันอาจจะเปนอันตรายตอพนักงานอื่น และกรณีที่สาม
พนักงานลาปวยบอยๆ ซึ่งทั้ง 3 กรณี แพทยประจําบริษัทตองลงความเห็นเปน
ลายลั ก ษณ อั ก ษร กรณี นี้ น ายฉั ต รชั ย ฯ แพทย ป ระจํ า บริ ษั ท จํ า เลยได ทํ า
ความเห็นเปนหนังสือให เลิกจางโจทกวา “เนื่องดวยนายกฤษดาฯ (โจทก)
หมายเลข 3266 มีอาการเจ็บปวยบอย เรื้อรัง ซึ่งเปนอุปสรรคตอการทํางาน
ทําใหงานไมมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรใหออกจากงาน” แลวจําเลยมี
หนังสือเลิกจางโจทก อางวา ในป 2541 โจทกลาปวยบอยรวม 38 วัน แพทย
ประจําบริษัทจําเลยลงความเห็นเปนลายลักษณอักษรวาโจทกมีสุขภาพไม
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แข็งแรง ไมสามารถทํางานตามปกติได พิเคราะห ขอ 26.2 แลว เห็นวา เปน
การระบุเหตุเลิกจางเนื่องจากพนักงานมีสุขภาพไมแข็งแรง ซึ่งมีดวยกัน 3
กรณี คือ มีโรคประจําตัวเรื้อรัง เปนโรคติดตอ และลาบอยครั้ง ซึ่งเหตุทั้ง
สามกรณีนี้ลวนแตเปนขอที่แสดงถึงความมีสุขภาพไมแข็งแรงทั้งสิ้น ทั้งมิได
ระบุวาแพทยผูใหความเห็นจะตองระบุในความเห็นแพทยวาพนักงานนั้นมี
สุขภาพไมแข็งแรงและลาปวยเนื่องจากเปนโรคอะไรบาง และมิไดบังคับวา
แพทย ผู อ อกความเห็ น ต อ งตรวจร า งกายของพนั ก งานก อ น แพทย ผู อ อก
ความเห็ น อาจให ค วามเห็ น จากประวั ติ ก ารลาป ว ยของพนั ก งานที่ ต นเป น
ผูอนุมัติ อาการเจ็บปวยที่แสดงออกมา จากการตรวจรักษาครั้งกอนๆ หรือ
จากใบรั บ รองแพทย ที่ พ นั ก งานต อ งนํ า มาแสดงต อ จํ า เลยตาม ข อ 16
ประกอบการให ค วามเห็ น ก็ ไ ด ดั ง นั้ น ความเห็ น ของแพทย จึ ง ไม ขั ด ต อ
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ขอ 26.2
ส ว นที่ โ จทก อุ ท ธรณ ว า หนั ง สื อ เลิ ก จ า งอ า งเหตุ เ ลิ ก จ า งไม ต รงกั บ
ความเห็นของแพทยนั้น เห็นวา แมหนังสือเลิกจางดังกลาวจะไมไดอางเหตุ
ตามความเห็น แพทย ทั้ง หมด แต ก็ ได นํ า เรื่ อ งโจทกเจ็ บ ป ว ยลางานบ อ ยใน
ความเห็นของแพทยมาประกอบการเลิกจางซึ่งเปนเหตุหนึ่งที่สามารถเลิกจาง
ได คําสั่งเลิกจางที่จําเลยเลิกจางโจทกนั้นจึงชอบดวยขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง ขอ 26.2 แลว ไมมีเหตุที่จะสั่งเพิกถอนคําสั่งเลิกจางของจําเลย ที่ศาล
แรงงานกลางพิพากษายกฟองมานั้น ศาลฎีกาเห็นพองดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4355-4408/2543
ประกาศโรงงานเรื่ อ งการจ า ยโบนั ส ประจํ า ป กํ า หนดไว ว า “ตาม
หลักเกณฑบริษัทฯ จะพิจารณาจายโบนัสประจําปใหกับพนักงาน-คนงานเปน
ปๆ ไป และเพื่อเปนการตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ดวยดีตลอดมา บริษัทฯ
จึงมีการจายโบนัสประจําป 2536 เปนรางวัลโดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 1. ผูมีสิทธิ
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ไดรับโบนัส 1.1 เปนพนักงาน-คนงานประจําที่มีอายุการทํางานครบ 1 ป ใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2536 ……”
เห็นไดวา ตามประกาศดังกลาว จําเลยมีเจตนาที่จะจายเงินโบนัสใหแก
ลูกจางเปนปๆ ไป โดยหลักเกณฑการจายเงินโบนัสตามประกาศฉบับนี้ใช
เฉพาะการจายเงินโบนัสประจําป 2536 สําหรับลูกจางที่มีอายุการทํางานครบ
1 ป ในวันที่ 31 ธันวาคม 2536 เทานั้น ไมมีขอความตอนในที่แสดงใหเห็นวา
จําเลยจะจายเงินโบนัสตลอดไปทุกป ทั้งเมื่อพิจารณาประกอบกับขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง ขอ 12 ที่กําหนดไววา “ในป 2538 บริษัทฯ ตกลงให
โบนัส 60 วัน สําหรับลูกจางลาปวย ลากิจ ไมเกิน 7 วัน รายละเอียดอื่นๆ
ใหคิดตามป 2537 ในกรณีที่บริษัทฯ ขาดทุนหรือประสบสภาวะอื่นๆ ให
บริษัทฯ พิจารณาใหตามความเหมาะสม” และบันทึกเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง ขอ 4 ที่ใหยกเลิกขอ 12 ของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
และกําหนดการจายเงินโบนัสใหมวา “ (12) ในป 2538 – 2539 บริษัทฯ ตกลง
ใหโบนัส 60 วัน สําหรับลูกจางทุกคน สําหรับลูกจางที่ลาปวย ลากิจ ไมเกิน
7 วัน สวนระเบียบอื่นๆ ยังคงใชบังคับตามป 2537” ก็จะเห็นเจตนาของ
จําเลยไดชัดแจงยิ่งขึ้น เพราะหากจําเลยตกลงจะจายเงินโบนัสตลอดไปทุกปก็
ไมจําตองระบุไวขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ซึ่งทําในวันที่ 22 กันยายน
2538 วาใหจายเงินโบนัสในป 2538 และเมื่อจําเลยกับตัวแทนลูกจางของ
จําเลยไดตกลงแกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2538
ในสวนที่เกี่ยวกับการจายเงินโบนัสก็ไดกําหนดใหมเปนวา ใหจายเงินโบนัส
ในป 2538 และ 2539 ซึ่งจะเห็นไดวาเปนการกําหนดใหจายโบนัสในป 2539
ไวลวงหนาดวยเพราะขอตกลงดังกลาวทําในป 2538 นอกจากนี้ตามรายงาน
การประชุมระหวางฝายบริ หารของจําเลยกับกรรมการลูกจ าง เมื่อวัน ที่ 15
มกราคม 2541 ซึ่งมีโจทกที่ 1 เขารวมประชุมดวย ก็ไดระบุไวโดยชัดแจงวา
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“คณะกรรมการลูกจางไดอธิบายวาเคยมีมติที่ประชุมรวมกันวา การปรับคาจาง
และการจายเงินโบนัสป 2540
ในชวงนี้จะไมมีการพิจารณาปรับใหแก
พนักงาน แตในอนาคตหากบริษัทฯ เขาสูภาวะปกติและไมมีปญหาทางดาน
การเงิน บริษัทฯ จะพิจารณาปรับคาจางและโบนัสใหพับพนักงาน ซึ่งยังไมมี
การกําหนดอัตรา “อันแสดงใหเห็นวาจําเลยกับฝายลูกจางของจําเลยยังไมมี
การตกลงกันใหจายเงินโบนัสในป 2540 ดังนี้ เมื่อพิจารณาประกาศเรื่องการ
จายเงินโบนัสประจําป ประกอบกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง บันทึก
เพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง และรายงานการประชุมระหวางฝาย
บริหารกับกรรมการลูกจางของจําเลยแลว ยอมจะเห็นไดวา การที่จําเลยจะ
จายเงินโบนัสในปใดจําเลยจะตองกําหนดเปนปๆ ไป หรือตองมีการตกลงกัน
ระหวางจําเลยกับลูกจางของจําเลยเปนปๆ ไป เมื่อไมปรากฏวาจําเลยไดตกลง
จายเงินโบนัสในป 2540 โจทกก็ยอมไมมีสิทธิไดรับเงินโบนัสในปดังกลาวที่
ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยใหจําเลยจายเงินโบนัสในป 2540 แกโจทก ศาลฎีกา
ไมเห็นพองดวย ฎีกาของจําเลยขอนี้ฟงขึ้น
จําเลยอุทธรณประการสุดทายวา จําเลยประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ตองลดเงินเดือนพนักงานรอยละ 20 ไมมีผูใดคัดคาน จําเลยจายเงินเดือนใน
วันที่ 1 และ 16 ของเดือน โดยจายครึ่งเดือนรอยละ 40 พนักงานทุกคนก็
ยอมรับในการหักเงินเดือนเพื่อพยุงฐานะบริษัทรวมกันจนมีปญหาจายเงินไม
ตรงเวลา โจทกจึงไดทําบันทึกโดยฝายโจทกขอเงินเดือนเต็มรอยละ 40 ใน
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2541
แตตกลงไมได จึงสรุปการประชุมเรื่องจาย
เงินเดือนในวันที่ 15 ถึง 20 จะจายใหแกพนักงานเต็มจํานวนของรอยละ 80 ซึ่ง
บันทึกบงชัดวาโจทกขอใหจําเลยจายเงินเดือนที่คางใหแกพนักงานเต็มจํานวน
ของรอยละ 80 ตามจํานวนที่โจทกยินยอมใหหักเงินเดือนรอยละ 20 จึงเปน
หลักฐานขอตกลงใหลดเงินเดือนพวกโจทก
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เห็นวา บันทึกมิไดมีขอความที่แสดงวาฝายโจทกยอมตกลงใหจําเลยลด
เงิ น เดื อ นเลย แต ก ลั บ มี ข อ ความว า พนั ก งานรายเดื อ นขอเต็ ม ในวั น ที่ 16
กุมภาพันธ 2541 แตตกลงกันไมได ขอความดังกลาวพอเขาใจไดวาพนักงาน
รายเดือนยังตองการไดเงินเดือนเต็มจํานวนไมยอมใหจําเลยลดเงินเดือน จึง
ตกลงกั น ไม ไ ด ส ว นข อ ความตอนท า ยสรุ ป การประชุ ม ว า เรื่ อ ง การจ า ย
เงินเดือนในวันที่ 15 ถึง 20 จะจายแกพนักงานเต็ม 100 เปอรเซ็นตของ 80
เปอรเซ็นต นั้น ก็เปนเพียงฝายจําเลยรับวาจําเลยจะจายใหรอยละ 80 เทานั้น
มิไดมีความหมายไปถึงวาฝายโจทกยอมใหจําเลยลดเงินเดือนลงรอยละ 20 ดัง
จําเลยอุทธรณ อุทธรณจําเลยขอนี้ฟงไมขึ้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5790-5822/2543
แมขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยจะกําหนดจายคาจางใหแก
ลู ก จ า งในวั น สิ้ น เดือ นของทุก เดื อ นก็ ต าม แต ก ารที่ จํา เลยจ ายค าจ า งให แ ก
ลูกจางกอนวันสิ้นเดือน 1 วัน เปนประจําตลอดมายอมถือไดวาจําเลยตกลงกับ
ลูกจางใหมีการเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางในเรื่องกําหนดการ
จ า ยค า จ า งโดยปริ ย าย การที่ โ จทก ทั้ ง สามสิ บ ได รั บ การบอกกล า วเลิ ก จ า ง
ลวงหนา ณ วันสิ้นเดือนจึงมิใชเปนการบอกกลาวเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนด
จายสินจาง อันจะมีผลเปนการเลิกจางโดยชอบดวยกฎหมายเมื่อถึงกําหนดจาย
สินจางในคราวถัดไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5201 – 5202/2543
ตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของผูรอง บทที่ 10 วาดวยการสิ้นสุด
สภาพการจาง ในเรื่องการเลิกจาง ขอ 10.4.2 (3) กําหนดใหผูรองเลิกจาง
พนักงานที่ฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบวินัยการทํางานกรณีรายแรงไดทันที
โดยไมตองจายคาชดเชยหรือสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา และบทที่ 8
วาดวยวินัยในการทํางานและการดําเนินการทางวินัย ขอ 8.2.1 ในเรื่อง
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ลักษณะความผิดวินัยวาดวยการปฏิบัติงาน ขอ 3 กําหนดวาการละทิ้งหนาที่
เปนการผิดวินัยในการปฏิบัติงาน เมื่อขอเท็จจริงตามที่ศาลแรงงานกลางฟงมา
วา ผูคัดคานทั้งสองมีหนาที่ดูแลเตาอบโฮโมจิไนซซึ่งใชอบแทงอะลูมิเนียม
ตองคอยกดปุมนําแทงอะลูมิเนียมที่อบไดขนาดตามกําหนดเวลาแลวออกจาก
เตาอบ เมื่อมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นและรูอยูแลววาหากเปดเตาอบทิ้งไวใน
ขณะที่มีอะลูมิเนียมอยูในเตาอบโดยไมมีคนคอยดูแลนําอะลูมิเนียมที่อบได
ขนาดแลวออกจากเตาอบ อะลูมิเนียมอาจจะละลายและอาจเกิดไฟไหมได
การที่ผูคัดคานทั้งสองละทิ้งหนาที่ไปอยูที่โรงอาหารโดยไมปดวาลวหรือที่ปด
เปดแกสของเตาอบ จนเปนเหตุใหเกิดไฟไหมบริเวณเตาอบทําใหผูรองไดรับ
ความเสียหายถือไดวาผูคัดคานทั้งสองฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบวินัยเกี่ยวกับ
การทํางานของผูรองเปนกรณีรายแรง ผูรองจึงมีสิทธิที่จะเลิกจางผูคัดคานทั้ง
สองได อุทธรณของผูรองขอนี้ฟงขึ้น อนุญาตใหผูรองเลิกจางผูคัดคานทั้ง
สองไดตามคํารอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5200/2543
ประกาศวาดวยการใหเงินบําเหน็จแกเจาหนาที่เปนขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ า ง ซึ่ ง มี ผ ลผู ก พั น ให จํ า เลยต อ งปฏิ บั ติ ต ามนั บ แต วั น ที่ จํ า เลย
ประกาศใชเปนตนไป แมตอมาในป 2540
จําเลยจะประกาศใชขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน โดยมีบทเฉพาะกาลวาพนักงานที่ครบเกษียณอายุแลวจะ
ไดรับเงินที่จําเลยจายสมทบใหพรอมผลประโยชนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ซึ่งหากคํานวณแลวยอดเงินที่จะไดรับเมื่อรวมกับคาชดเชยแลวไดนอยกวาเงิน
บําเหน็จที่ไดกําหนดไวในประกาศเดิม จําเลยจะจายเพิ่มใหในสวนที่ขาดอยู
เพื่อใหไดรับเทากับอัตราที่กําหนดไวในประกาศฉบับเดิม ขอบังคับดังกลาว
จึงขัดแยงกับประกาศฉบับเดิม และมิใชเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่
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เปนคุณยิ่งกวา เมื่อโจทกไมไดตกลงยินยอมใหจําเลยแกไขเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องการใหเงินบําเหน็จ ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานจึงไมมีผลผูกพันโจทก
คาชดเชยเปนเงินที่กฎหมายบังคับใหนายจางตองจายใหแกลูกจางซึ่ง
ถูกเลิกจางโดยไมไดกระทําผิด สวนเงินบําเหน็จตามประกาศมีวัตถุประสงค
เพื่ อ ที่ จ ะให เ ป น กํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านหรื อ เป น สวั ส ดิ ก ารพิ เ ศษ อั น มี
ลักษณะเปนการจายเพื่อตอบแทนคุณงามความดีของลูกจาง จึงมีวัตถุประสงค
ที่แตกตางกัน เมื่อประกาศมิไดกําหนดไวอยางชัดแจงวาเงินบําเหน็จที่โจทก
พึงจะไดรับนั้นใหถือวาเปนสวนหนึ่งของคาชดเชย จึงไมอาจถือเอาไดวาเงิน
คาชดเชยที่จําเลยจายใหแกโจทกแลวนั้นไดรวมเอาเงินบําเหน็จไวดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5904 - 5911/2543
ผูรองใชสิทธิทางศาลยื่นคํารองขอใหมีคําสั่งอนุญาตใหผูรองเลิกจางผู
คัดคานทั้งแปด อางวาผูคัดคานทั้งแปดกระทําความผิดที่สมควรจะเลิกจาง
เปนการเสนอคดีฝายเดียว ผูรองตองนําพยานหลักฐานมาแสดงใหเห็นวามีเหตุ
ตามที่กลาวอางจริงและเปนเหตุที่สมควรจะอนุญาตใหผูรองเลิกจางผูคัดคาน
ทั้งแปดได เวนแตผูคัดคานทั้งแปดยอมรับในขอเท็จจริงใด ศาลก็อาจรับฟง
ขอเท็จจริงนั้นโดยผูรองไมตองนําพยานหลักฐานมาแสดง ผูคัดคานทั้งแปดจะ
ยื่นคําคัดคานเขามาหรือไมก็ได และไมใชคําใหการไมอยูในบังคับแหง ป.วิ.แพง
มาตรา 177 วรรคสอง ที่จะตองแสดงโดยชัดแจงวายอมรับหรือปฏิเสธขออาง
ของผูรองรวมทั้งเหตุแหงการยอมรับหรือปฏิเสธ มิฉะนั้นจะทําใหคดีไมเกิด
ประเด็นขอพิพาทและผูคัดคานทั้งแปดไมมีสิทธินําพยานเขาสืบเพราะตองฟง
ขอเท็จจริงตามคํารอง หลังจากผูคัดคานทั้งแปดยื่นคําคัดคาน ศาลแรงงาน
กลางกําหนดประเด็นขอพิพาทโดยใหผูรองนําพยานเขาสืบกอน แลวใหผู
คัดคานทั้งแปดสืบแก แสดงวาศาลแรงงานกลางเห็นวา ผูคัดคานทั้งแปดมิได
ยอมรับวามีเหตุตามที่ผูรองกลาวอางเกิดขึ้น ผูคัดคานทั้งแปดมีสิทธินําพยาน
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เข าสื บ และศาลแรงงานกลางนํ าพยานหลั ก ฐานของผูคัด ค านทั้ ง แปดมาใช
ประกอบการวินิจฉัยได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5928/2543
ปญหาตองวินิจฉัยตามอุทธรณของจําเลยวา จําเลยตองจายเงินโบนัส
จํานวน 1 เดือน ใหแกโจทกหรือไม จําเลยอุทธรณวา จําเลยเลิกจางโจทกเมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2540 แตพนักงานฝายบัญชีและการเงินของจําเลยไม
สามารถแกไขรายการในใบสลิปไดทัน จึงออกใบสลิปลงวันที่ 26 มิถุนายน
2540 ระบุเงินเดือนและรายไดอื่นๆ ซึ่งรวมถึงเงินโบนัสมอบใหโจทก ใบสลิ
ปดังกลาวไมอาจใชเปนหลักฐานเพื่อแสดงวาโจทกมีสิทธิไดรับเงินโบนัสงวด
ที่ 1 ของป 2540 การที่จําเลยจายคาจางคางอีก 6 วัน ใหแกโจทก มิได
หมายความวา จําเลยยอมรับวาโจทกมีฐานะเปนลูกจางของจําเลยจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2540 แตเงินดังกลาวเปนการจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา
ที่ยังคางอยูอีก 6 วัน สิทธิของลูกจางจําเลยที่จะไดรับเงินโบนัสจะตอง
ปฏิบัติงานอยูกับจําเลยจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2540 แตโจทกสิ้นสภาพการ
เปนลูกจางจําเลยตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2540 โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับเงิน
โบนัสจํานวน 1 เดือน นั้น พิเคราะหเอกสารซึ่งเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ างที่จําเลยทํากับสหภาพแรงงานรถยนต นิสสั นแห งประเทศไทยโดย
โจทกเปนสมาชิกอยูแลว บันทึกขอตกลง ขอ 9 ระบุวา “การจายเงินรางวัล
พิเศษประจําป (โบนัส) สําหรับป 2539 – 2540 บริษัทฯ ตกลงจายใหกับ
พนักงานในอัตรา 4 เทาของเงินเดือน โดยงวดที่ 1 กลางป และงวดที่ 2
ปลายป” สวนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระบุวา “พนักงานที่มีสิทธิไดรับ
เงินรางวัลประจําป จะตองปฏิบัติงานอยูกับบริษัทจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2540
เทานั้น” เมื่อศาลแรงงานกลางรับฟงขอเท็จจริงวา จําเลยเลิกจางโจทกตั้งแต
วันที่ 24 มิถุนายน 2540 พรอมพนักอื่นอีก 420 คน เพราะไมสามารถขาย
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สินคาที่ผลิตไดมิไดกลั่นแกลงเลิกจางโจทกเพื่อไมใหโจทกมีสิทธิไดรับเงิน
โบนัส สัญญาจางระหวางจําเลยกับโจทกยอมสิ้นสุดลงในวันที่ 24 มิถุนายน
2540 โจทกทํางานใหจําเลยไมถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2540 จึงไมมีสิทธิไดรับ
เงินโบนัสจากจําเลยตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ขอ 3 ที่ศาลแรงงาน
กลางพิพากษาใหจําเลยจายเงินโบนัสแกโจทกนั้นศาลฎีกาไมเห็นพองดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6515/2543
จําเลยอุทธรณประการแรกวา จําเลยจัดใหมีพยาบาลประจําเรือกักเก็บ
ก า ซธรรมชาติ เ หลวเอราวั ณ เป น การกํ า หนดขึ้ น เพื่ อ ความปลอดภั ย ในการ
ทํางานของพนักงานแตเพียงฝายเดียว จําเลยมิไดตกลงกับโจทก และไมไดทํา
เปนหนังสือ การจัดใหมีพยาบาลประจําเรือดังกลาวจึงมิใชขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 10
วรรคสอง นั้น
เห็นวา การที่จําเลยจัดใหมีสวัสดิการดังกลาวเปนสภาพการจางตาม
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ซึ่งไมไดบังคับให
ตองทําขอตกลงเปนหนังสือ ดังนั้น เมื่อจําเลยไดจัดใหมีพยาบาลประจําเรือกัก
เก็บกาซธรรมชาติเหลวเอราวัณ อันเปนการกําหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยใน
การทํางาน แมจําเลยกระทําแตเพียงฝายเดียวและไมไดทําเปนหนังสือก็ตาม
ยอมถือไดวาเปนสภาพการจางโดยปริยายแลว จําเลยจึงมีหนาที่ตองปฏิบัติ
ตามสภาพการจางนี้
จํ า เลยอุ ท ธรณ ป ระการที่ ส องว า การที่ จํ า เลยปรั บ เปลี่ ย นการ
รักษาพยาบาลบนเรือกักเก็บกาซธรรมชาติเหลวเอราวัณเปนเพียงการปรับปรุง
วิธีการรักษาพยาบาลพนักงานบนเรือดังกลาว โดยพนักงานทุกคนบนเรือกัก
เก็บกาซธรรมชาติเหลวเอราวัณยังคงไดรับการรักษาพยาบาลเทาเดิม จึงมิใช
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เป น การเปลี่ ย นแปลงสภาพการจ า ง จํ า เลยมี สิ ท ธิ ก ระทํ า ได ต ามระเบี ย บ
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลย ขอ 5.2 นั้น
เห็นวา การที่จําเลยจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบนเรือกัก
เก็บกาซธรรมชาติเหลวเอราวัณเปนสภาพการจางเดิมที่มีพยาบาลประจําเรือ
จํานวน 2 คน ไวตลอด 24 ชั่วโมง ตอมาจําเลยไดยายพยาบาลประจําเรือกักเก็บ
กาซธรรมชาติเหลวเอราวัณไปประจําที่แทนผลิตเอราวัณ แลว ฝกเจาหนาที่
ประจําเรือซึ่งสามารถปฐมพยาบาลขั้นตน จํานวน 11 คน สับเปลี่ยนกันทํา
หนาที่แทน พรอมทั้งมีแพทยและพยาบาลซึ่งประจําอยุที่แทนผลิตเอราวัณไป
รักษาพยาบาลเฉลี่ยสัปดาหละ 1 ถึง 2 ครั้งนั้น เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการ
จางแลว แตจําเลยมีระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานขอ 5.2 เกี่ยวกับสิทธิ
และหนาที่ในการบริหารกิจการของจําเลย และขอ 29 เกี่ยวกับสวัสดิการและ
ผลประโยชนอื่น ซึ่งการจัดพยาบาลประจําเรือกักเก็บธรรมชาติเหลวเอราวัณ
เปนสวัสดิการที่จําเลยจัดใหแกพนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดไว
จํ า เลยจึ ง อาศั ย ระเบี ย บข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การทํ า งานดั ง กล า วเปลี่ ย นแปลง
ปรับปรุงสวัสดิการที่ไดใหแกพนักงานนั้นไดโดยตองไมใหนอยไปกวาเดิม
ในปญหาที่วาจําเลยไดเปลี่ยนแปลงสวัสดิการในการรักษาพยาบาลทํา
ใหพนักงานไดรับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนอยกวาเดิมหรือไมนั้น
ศาลฎีกาไดสั่งใหศาลแรงงานฟงขอเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวเพิ่มเติม
ซึ่งศาลแรงงานกลางสอบคูความแลวแถลงรับขอเท็จจริงวา แทนผลิตเอราวัณ
เปนแทนขุดเจาะกาซเหลวในบริเวณอาวไทย เปนหนึ่งในจํานวน 5 แทนของ
จําเลย เมื่อผลิตไดแลวกาซสวนหนึ่งจะสงไปเก็บที่เรือกักเก็บกาซธรรมชาติ
เหลวเอราวัณอยูหางออกไปประมาณ 3 ไมลทะเล (5 กิโลเมตร) แทนผลิต
เอราวัณมีหองพยาบาลกวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร จําเลยจัดใหมีแพทยและ
พยาบาลประจําตลอด 24 ชั่วโมง อยางละ 1 นาย แตบางครั้งแพทยจะตองไป
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ตรวจเยี่ยมที่แทนผลิตอื่นๆ แตไปไมเกิน 1 วันก็กลับมาประจําภายในหอง
พยาบาลมีเครื่องมือสื่อสารติดตอสื่อสารดานการรักษาพยาบาลกับเรือกักเก็บ
กาซธรรมชาติเหลวเอราวัณทางโทรศัพท วิทยุ และคอมพิวเตอร สามารถ
ติดตอกันไดตลอดเวลา การติดตอสื่อสารดานการรักษาพยาบาล แพทยและ
พยาบาลจะใช วิ ธี ฟ ง อาการของผู ป ว ยจากผู บั ง คั บ บั ญ ชาในเรื อ กั ก เก็ บ ก า ซ
ธรรมชาติเอราวัณซึ่งไดรับการฝกอบรมพยาบาลมาแลว และฟงอาการจาก
ผู ป ว ยเองด ว ยจึ ง วิ นิ จ ฉั ย โรคโดยสั่ ง ให ท างเรื อ กั ก เก็ บ ก า ซธรรมชาติ เ หลว
เอราวัณจายยาตามอาการของโรค หากมีความจําเปนแพทยหรือพยาบาลจะ
เดินทางไปรักษาดวยตนเอง การเดินทางติดตอระหวางแทนผลิตเอราวัณกับ
เรือกักเก็บกาซธรรมชาติเหลวเอราวัณ หากเดินทางดวยเรือจะใชเวลาประมาณ
20 นาที ถาใชเครื่องบินเฮลิคอปเตอรซึ่งมีไวประจําที่แทนผลิตเอราวัณใชเวลา
ประมาณ 15 นาที โดยเตรียมความพรอม 12 นาที ใชเวลาบิน 3 นาที ถา
เครื่องบินเฮลิคอปเตอรไปฏิบัติภาระกิจในแทนขุดเจาะอื่นซึ่งไกลที่สุดจะใช
เวลา 40 ถึง 45 นาที ในเวลากลางคืนตองใชเวลาเตรียมตัวและในการบินไปถึง
เรือกักเก็บกาซธรรมชาติเหลวเอราวัณ รวม 40 นาที เรือกักเก็บกาซธรรมชาติ
เหลวเอราวัณเปนเรือไมมีเครื่องยนต ถูกยึดติดอยูกับทุน มีที่พักพนักงานบน
เรือประมาณ 32 คน ภายใน เรือกักเก็บกาซธรรมชาติเหลวเอราวัณมีหอง
พยาบาลกวาง 2.5 เมตร ยาว 3 เมตร มีเครื่องมือสื่อสารดังกลาวประจําหอง
พยาบาล พนักงานประจําเรือระดับผูบังคับบัญชา 7 คน ซึ่งไดรับการฝกอบรม
ดานพยาบาลเบื้องตนพอมีความรูพื้นฐานและดานพยาบาล ภายหลังจากเรือกัก
เก็บกาซธรรมชาติเหลวเอราวัณไดรับการซอมแซมแลวทําใหพนักงานบนเรือ
ทํางานปลอดภัยขึ้นกวาเดิม
เห็นวา การที่จําเลยยายพยาบาลประจําเรือกักเก็บกาซธรรมชาติเหลว
เอราวั ณ ไปประจํ า ที่ แ ท น ผลิ ต เอราวั ณ โดยให เ จ า หน า ที่ ป ระจํ า ระดั บ
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ผูบังคับบัญชา 7 คน ที่ไดรับการฝกอบรมดานพยาบาลเบื้องตนมาทําหนาที่
แทนนั้น โดยสภาพแลวเจาหนาที่ของจําเลยดังกลาวยอมมีความรูความชํานาญ
ในการพยาบาลคนไขสูพยาบาลมืออาชีพไมได แตการที่จําเลยจัดใหมีพยาบาล
ประจํ า เรื อ กั ก เก็ บ ก า ซธรรมชาติ เ หลวเอราวั ณ ก็ ด ว ยความประสงค ใ ห เ ป น
สวัสดิการแกพนักงานของจําเลยที่เกิดเจ็บปวยในระหวางที่อยูบนเรือดังกลาว
ประกอบกั บ เดิ ม จํ า เลยเพี ย งแต จั ด พยาบาลมาอยู ป ระจํ า บนเรื อ กั ก เก็ บ ก า ซ
ธรรมชาติเหลวเอราวัณเทานั้น มิไดจัดใหมีแพทยมาอยูรักษาคนไขดวย แสดง
วาจําเลยจัดใหมีพยาบาลดังกลาวก็เพื่อใหรักษาพยาบาลพนักงานที่เจ็บปวย
เล็ กน อยอันเปนการรักษาเบื้องต นเท านั้ น ดั งนั้ น การที่ จําเลยจั ดเจ าหน าที่
ประจําระดับผูบังคับบัญชา 7 คน ซึ่งไดรับการฝกอบรมดานพยาบาลเบื้องตน
และจัดใหมีเครื่องมือสื่อสารตางๆ เพื่อติดตอสื่อสารดานการรักษาพยาบาลกับ
แพทยและพยาบาลตลอดเวลา แมจะไมมีพยาบาลอยูประจําบนเรือกักเก็บกาซ
ธรรมชาติ เ หลวเอราวั ณ เช น เดิ ม ก็ ต าม แต วิ ธี ก ารใหม นี้ มิ ไ ด ทํ า ให ก าร
รักษาพยาบาลเบื้องตนยิ่งหยอนไปกวาเดิมเลย หากมีความจําเปนแพทยหรือ
พยาบาลจะเดินทางไปรักษาดวยตนเองอีกดวย นอกจากนี้จําเลยไดจัดใหมีเรือ
และเครื่องบันเฮลิคอปเตอรสําหรับใชเดินทางไปยังเรือกักเก็บกาซธรรมชาติ
เหลวเอราวัณ ถาเดินทางดวยเรือใชเวลาประมาณ 20 นาที ถาเดินทางโดย
เครื่องบินเฮลิคอปเตอรใชเวลาเพียง 15 นาทีเทานั้น ทั้งปรากฏวาหลังจากเรือ
กักเก็บกาซธรรมชาติเหลวเอราวัณไดรับการซอมแซมแลวทําใหพนักงานบน
เรือทํางานปลอดภัยขึ้นกวาเดิมดวย จึงเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการใน
การรักษาพยาบาลที่จําเลยจัดใหใหมนี้มิไดทําใหลูกจางจําเลยไดรับสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนอยลงกวาเดิม จําเลยจึงมีอํานาจในการบริหาร
กิจการและการจัดสวัสดิการของจําเลยตามระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน ขอ 5.2
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และขอ 29 คําพิพากษาศาลแรงงานกลางไมตองดวยความเห็นของศาลฎีกา
อุทธรณของจําเลยขอนี้ฟงขึ้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6535 – 6775/2543
มติของที่ประชุมใหญที่ใหยื่นขอเรียกรอง แมจะไมมีรายละเอียดตางๆ
เกี่ยวกับขอเรียกรองนั้น ก็ยังเปนมติที่ชอบดวยกฎหมายเพราะ พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มิไดบัญญัติบังคับใหมติที่ประชุมใหญจะตองมีรายละเอียด
เชนวานั้น คํากลาวของประธานในที่ประชุมสหภาพที่กลาวในทํานองวาสหภาพ
จําเปนที่จะตองยื่นขอเรียกรองกอนสิ้นปนั้น เปนเพียงคํากลาวชี้แจงแสดง
เหตุผลของประธานตอที่ประชุมใหญเทานั้น หาไดหมายความวาใหที่ประชุม
ลงมติวาจะใหยื่นขอเรียกรองภายในกําหนดสิ้นปดวย เมื่อที่ประชุมใหญมีมติ
ใหยื่นขอเรียกรอง และสหภาพแรงงานไดยื่นขอเรียกรองตอจําเลยภายใน
ระยะเวลาสมควรแล ว แม จ ะล ว งเลยวั น สิ้ น ป ก็ ต าม ก็ ถื อ เป น การยื่ น ข อ
เรียกรองโดยมติของที่ประชุมใหญ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7042-7046/2543
นายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนสมาชิกสหภาพแรงงานซึ่งเกี่ยวของกับขอ
เรียกรองในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับโดยลูกจาง
ดังกลาวมิไดกระทําความผิดตามมาตรา 123 ( 1 ) ถึง ( 5 ) ทั้งขณะเลิกจางผล
ประกอบการของนายจางก็ยังมีกําไร ขอที่อางวาภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบ
กระเทือนตอสถานะของนายจางจนตองขาดทุนและตองปดกิจการในอนาคตก็
เป น เพี ย งการคาดคะเนเท า นั้ น จะกระทบกระเทื อ นนายจ า งถึ ง ขนาดต อ ง
ดําเนินการดังกลาวหรือไมยังไมแนนอน ขณะนายจางเลิกจางลูกจางจึงยังไมมี
เหตุที่นายจางจะเลิกจางโดยชอบดวยกฎหมาย การที่นายจางเลิกจางลูกจางจึง
เปนการกระทําอันไมเปนธรรม
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7043 – 7047/2543
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 บัญญัติวา
“หามมิใหนายจางเลิกจาง ลดคาจาง ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการลูกจาง หรือกระทําการใดๆ อันอาจเปนผลใหกรรมการลูกจางไม
สามารถทํางานอยูตอไปได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาลแรงงาน” และ
มาตรา 123 บัญญัติวา “ในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาด
มี ผ ลใช บั ง คั บ ห า มมิ ใ ห น ายจ า งเลิ ก จ า งลู ก จ า ง ผู แ ทนลู ก จ า ง กรรมการ
อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการ
สหพันธแรงงาน ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองเวนแตบคุ คลดังกลาว (1)
ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง (2) จงใจทํา
ใหนายจางไดรับความเสียหาย (3) ฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอัน
ชอบดวยกฎหมายของนายจางโดยนายจางไดวากลาวและตักเตือนเปนหนังสือ
แลว เวนแตกรณีที่รายแรงนายจางไมจําตองวากลาวและตักเตือน ทั้งนี้ ขอบังคับ
ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นตองมิไดออกเพื่อขัดขวางมิใหบุคคลดังกลาวดําเนินการ
เกี่ยวกับขอเรียกรอง หรือ (4) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกัน
โดยไมมีเหตุผลอันสมควรกระทําการใด ๆ เปนการยุยง สนับสนุน หรือชักชวน
ใหมีการฝาฝนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาด
คดีนี้ศาลแรงงานกลางพิจารณาพยานหลักฐานของคูความทุกฝายแลว
ฟงขอเท็จจริงวา ผูคัดคานทั้งหาเปนกรรมการลูกจางเหตุคดีนี้เกิดในระหวาง
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับอยู ผูคัดคานทั้งหาและพนักงาน
กวา 300 คน ไดนัดหมายกันไมยอมรับคาจางในชวงพักเที่ยงและพรอมใจกัน
ผละงานไปพบนาย จ. เพื่อขอใหจายคาจางในเวลา 15 นาฬิกา จึงเปนการวางแผน
ตระเตรียมกันมากอนโดยมีผูคัดคานทั้งหาซึ่งเปนหัวเรี่ยวหัวแรงของสหภาพ
แรงงานเป น ผู นํา การเคลื่ อ นไหว เมื่ อ นาย จ.ปฏิ เ สธไม ย อมปฏิ บั ติ ต ามข อ
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เรียกรองทุกขอแลว ผูคัดคานทั้งหากับพวกไมพอใจ โดยผูคัดคานที่ 1 ได
กลาวสบประมาทการบริหารงานของผูรองและหมิ่นประมาทนาย จ. จากนั้นผู
คั ด ค า นทั้ ง ห า กั บ พวกได ร วมตั ว ไม ย อมกลั บ เข า ทํ า งานและเรี ย กร อ งให
พนักงานที่ไมไดเขารวมใหหยุดงานดวยโดยมีการขมขู ดาวาและจดชื่อพนักงาน
ที่ยอมรับคาจางในชวงพักเที่ยงและไมเขารวมในการหยุดงานในวันเกิดเหตุ
จากขอเท็จจริงดังกลาวเห็นไดวา การกระทําของผูคัดคานทั้งหาเปนการจงใจ
ทําใหนายจางไดรับความเสียหาย ทั้งยังเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับการ
ทํางานของผูรองอันเปนกรณีรายแรงดวย แมผูคัดคานทั้งหาจะเปนกรรมการ
ลูกจางและอยูในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับอยูก็
ตาม ผูรองยอมชอบที่จะขออนุญาตศาลแรงงานกลางเพื่อเลิกจางผูคัดคานทั้ง
หาไดตามบทบัญญัติดังกลาว อุทธรณของผูคัดคานทั้งหาฟงไมขึ้น แตอยางไร
ก็ดีขอเท็จจริงฟงไดเปนยุติวา เดิมผูรองกําหนดจายคาจางใหแกลูกจางระหวาง
เวลา 15.00 ถึง 17.00 นาฬิกา เมื่อผูรองปดงานและตอมาเมื่อผูรองเปดงานอีก
ครั้ง เมื่อถึงกําหนดจายคาจางครั้งแรกผูรองกําหนดจายคาจางระหวางเวลา
12.00 – 13.00 นาฬิกา ผูคัดคานทั้งหาและพนักงานอื่นตางรับคาจางไปจากผู
รอง เมื่อถึงกําหนดจายคาจางครั้งที่สอง ผูรองยังคงกําหนดจายคาจางระหวาง
เวลา 12.00 ถึง 13.00 นาฬิกา การกระทําดังกลาวของผูรองถือไดวาผูรองซึ่ง
เปนนายจางกระทําผิดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางขึ้นกอนจนเปนเหตุใหผู
คัดคานทั้งหากระทําการตามคํารองของผูรอง จึงมีเหตุอันควรปรานี ยังไม
สมควรอนุญาตใหผูรองเลิกจางผูคัดคานทั้งหา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7906/2543
คดีมีปญหาตองวินิจฉัยตามอุทธรณของโจทกทั้งสองวา จําเลยจะตอง
รับจดทะเบียนโจทกที่ 2 เปนกรรมการบริหารของโจทกที่ 1 หรือไม
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ขอเท็จจริงรับฟงยุติตามคําวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางวา โจทกที่ 2
เคยเปนลูกจางของบริษัทเสริมสุข จํากัด (มหาชน)
และไดรับอนุมัติให
เกษียณอายุวิสามัญตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2543 โจทกที่ 2 จึงพนสภาพการเปน
ลูกจางของบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ในวันดังกลาว ตอมาเมื่อวันที่ 23
กันยายน 2542 โจทกที่ 1 ไดประชุมใหญสามัญประจําปและสมาชิกของโจทก
ที่ 1 ไดมีมติเลือกคณะกรรมการบริหารของโจทกที่ 1 รวม 14 คน ซึ่งโจทกที่
2 เปนบุคคลที่ไดรับเลือกคนหนึ่งดวย วันที่ 18 ตุลาคม 2542 โจทกที่ 1 ไดยื่น
คําขอจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารของโจทกที่ 1 ตอจําเลย แตจําเลยรับจด
ทะเบียนคณะกรรมการบริหารตามคําขอของโจทกที่ 1 ใหเพียง 13 คนเทานั้น
ยกเวนโจทกที่ 2 โดยอางวาโจทกที่ 2 พนสภาพจากการเปนลูกจางของบริษัท
เสริมสุข จํากัด (มหาชน) แลว ไมมีสิทธิที่จะเปนกรรมการบริหารของโจทกที่
1
เห็นวา พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 95 วรรค
หนึ่ง บัญญัติวา “ผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานได จะตองเปนลูกจาง
ของนายจางคนเดียวกันกับผูขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน หรือเปนลูกจางซึ่ง
ทํางานในกิจการประเภทเดียวกันกับผูขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน………”
มาตรา 100 บัญญัติวา “ใหสหภาพแรงงานมีคณะกรรมการเปนผูดําเนินกิจการ
แทนและเปนผูแทนของสหภาพแรงงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
เพื่อการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทํา
การแทนก็ได” และมาตรา 101 บัญญัติวา “ผูซึ่งจะไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้ง
เปนกรรมการหรืออนุกรรมการตามมาตรา 100 ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น……..” ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกลาวจะเห็นไดอยางชัดเจนวา คุณสมบัติที่สําคัญประการหนึ่งในการเปน
สมาชิกหรือกรรมการ หรืออนุกรรมการของสหภาพแรงงานซึ่งดําเนินการขอ
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จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 นั้น คือ การเปน
ลูกจางคนเดียวกันกับผูขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานนั้นๆ นั่นเอง ทั้งนี้เพราะ
สหภาพแรงงานตองมีวัตถุประสงคเพื่อการแสวงหาและคุมครองผลประโยชน
เกี่ยวกับสภาพการจาง และสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับ
ลูกจางและระหวางลูกจางดวยกัน นอกจากนี้สหภาพแรงงานยังมีอํานาจหนาที่
ในการเรียกรอง เจรจาทําความตกลงกับนายจางแทนสมาชิกเพื่อประโยชนของ
สมาชิกอีกดวย ฉะนั้น เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดวา โจทกที่ 2 พนสภาพการเปน
ลูกจางของบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ไปแลว โจทกที่ 2 จึงขาด
คุณสมบัติในขอที่เปนสาระสําคัญในการเปนสมาชิกหรือกรรมการของโจทกที่
1 การที่จําเลยไมจดทะเบียนใหโจทกที่ 2 เปนกรรมการของโจทกที่ 1 ตามคํา
ขอของโจทกที่ 1 จึงชอบดวยกฎหมายแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7920/2543
จําเลยอุทธรณวา เมื่อไมมีสัญญาผูกมัดกันไวนายจางยอมมีอํานาจที่จะ
แสวงหาวิธีการทํางานที่เหมาะสมและใหไดประสิทธิผลมากที่สุด ลูกจางตอง
ปฏิ บั ติ ต ามและไม เป น การผูก พั น ว า นายจ า งจะต อ งให ลูก จ า งทํ า งานอยู ใ น
แผนกนั้นตลอดไป เมื่อมีความเหมาะสมที่นายจางจะยายลูกจางไปทํางานใน
แผนกอื่ นโดยลูก จางไดรับคาจางไมต่ํ ากวาเดิ ม นายจางย อมมี อํานาจทําได
คําสั่งของจําเลยจึงชอบดวยกฎหมายและระเบียบขอบังคับ โจทกมีหนาที่ตอง
ปฏิบัติตามนั้น
เห็นวา เมื่อโจทกเปนลูกจางของจําเลยแลว แมจะไมปรากฏวาไดมีการ
ตกลงทําสัญญาจางเปนหนังสือก็ตาม แตขอตกลงการจางดังกลาวก็มีลักษณะ
เปนสภาพการจางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 5
ซึ่งบัญญัติวา “สภาพการจาง” หมายความวา เงื่อนไขการจางหรือการทํางาน
กําหนดวันและเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจางหรือประโยชนอ่ืน
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ของนายจางหรือลูกจางอันเกี่ยวกับการจางหรือการทํางาน นอกจากนี้ปรากฏ
วามีบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางจําเลยกับผูแทนสหภาพแรงงาน
ระบุวา สภาพการจางอื่นที่ไมใชเรื่องผลตางคาจางขั้นต่ํากับเรื่องการปรับคาจาง
ประจําปและโบนัสทั้งสองฝายตกลงใหคงเดิม ดวย ซึ่งขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ า งดั ง กล า วมี ผ ลผู ก พั น โจทก แ ละจํ า เลย ตามพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 19 วรรคสอง แมจําเลยซึ่งเปนนายจางจะมีอํานาจ
สั่งใหโจทกซึ่งเปนลูกจางไปทํางานในตําแหนงใดไดก็ตาม แตการสั่งดังกลาว
ก็ตองอยูภายใตบังคับทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 20 ซึ่งบัญญัติวา เมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับแลว
ห า มมิ ใ ห น ายจ า งทํ า สั ญ ญาจ า งแรงงานกั บ ลู ก จ า งขั ด หรื อ แย ง กั บ ข อ ตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง เวนแตสัญญาจางแรงงานนั้นจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา
ดังนั้น การที่จําเลยยายโจทกจากตําแหนงหัวหนาหองเครื่องไปเปนพนักงาน
ธรรมดาในแผนกติดเม็ดกระสวยซึ่งเปนการยายโจทกไปทํางานในตําแหนงต่ํา
กวาเดิมทั้งตองทํางานเปนกะหมุนเวียนสับเปลี่ยนเวลาเขาทํางานและออกจาก
งานตลอดเวลา ไมมีเวลาทํางานที่แนนอนเชนเดิม จึงเปนการเปลี่ยนแปลง
สภาพการจางที่ไมเปนคุณแกโจทกยิ่งกวา คําสั่งของจําเลยที่ใหยายโจทกไป
ทํางานที่แผนกตัดเม็ดกระสวยขัดตอบทกฎหมายดังกลาว เปนคําสั่งที่ไมชอบ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8003/2543
การจายโบนัสตองบังคับตามระเบียบขอบังคับ สวัสดิการและสิท ธิ
ประโยชนของจําเลย ซึ่งกําหนดเอาไวแตเพียงวา จายโบนัสปละ 2 ครั้ง งวด
มิถุนายนและธันวาคมเทานั้น สวนจะจายโบนัสใหแกลูกจางจํานวนเทาใดไม
กําหนดเอาไว แมกอนหนานี้จําเลยเคยจายโบนัสใหแกลูกจางในอัตรา 4.5 เทา
ของเงินเดือนมาตลอด โบนัสนี้ก็ไมมีกฎหมายบังคับใหนายจางตองจายใหแก
ลูกจาง และตามปกตินายจางจะจายโบนัสใหหรือไม จํานวนเทาใด ก็ขึ้นอยูที่
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ผลประกอบการของนายจางในแตละปวามีกําไรหรือไม มากนอยเพียงใด
ดังนั้น ที่จําเลยเคยจายโบนัสใหปละ 4.5 ของเงินเดือน จึงไมเปนสภาพการจาง
อันมีผลผูกพันใหจําเลยตองจายโบนัสใหจํานวนดังกลาวตลอดไป ประกอบ
กับผลประกอบการของจําเลยตามงบกําไรขาดทุน ปรากฏวาตั้งแตป 2534 ถึง
2539 มีกําไรมาตลอด แตป 2540 จําเลยขาดทุน 800 ลานบาท และป 2541
จําเลยขาดทุนถึง 1 หมื่น 6 พันลานบาท ดังนั้น ในป 2541 จําเลยจายโบนัสให
โจทกเทาเงินเดือน 1 เดือน จึงเปนการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ สวัสดิการ
และสิทธิประโยชนของจําเลยแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8137 – 8138/2543
ในเรื่องอํานาจหนาที่ของสหภาพแรงงาน ตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 98 (2) ไดบัญญัติไววา เพื่อประโยชนของสมาชิก
สหภาพแรงงาน ใหสหภาพแรงงานมี อํานาจหนาที่จัดการและดํ าเนิ นการ
เพื่ อ ให ส มาชิ ก ได รั บ ประโยชน ทั้ ง นี้ ภ ายใต บั ง คั บ ของวั ต ถุ ที่ ป ระสงค ข อง
สหภาพแรงงาน หมายความวา หากมีกรณีที่สมาชิกสหภาพแรงงานถูกบุคคล
ใดรวมทั้งนายจางกระทําการโตแยงสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา 55 ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ทําใหสมาชิกสหภาพแรงงานไดรับ
ความเสียหาย สหภาพแรงงานยอมมีอํานาจฟองคดีตอศาลเพื่อประโยชนแก
สมาชิกสหภาพแรงงานรายนั้นไดทันที แตถาเปนการฟองคดีในเรื่องที่อาจ
กระทบกระเทือนถึงสวนไดเสียของสมาชิกเปนสวนรวม มาตรา 103 (2) บัญญัติ
วาสหภาพแรงงานจะดําเนินการฟองศาลไดตอเมื่อมีมติของที่ประชุมใหญของ
สมาชิกสหภาพแรงงาน คดีนี้โจทกทั้งสามฟองวา ในระหวางการเจรจาขอ
เรียกรองที่โจทกที่ 1 ยื่นตอจําเลยที่ 1 จําเลยที่ 1 โดยจําเลยที่ 2 มีคําสั่งโยกยาย
โจทกที่ 2 และโจทกที่ 3 อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
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พ.ศ. 2518 มาตรา 31 เทากับโจทกทั้งสามกลาวอางวา โจทกที่ 2 และโจทกที่
3 ซึ่งเปนสมาชิกของโจทกที่ 1 ถูกจําเลยทั้งสองโตแยงสิทธิแลว โจทกที่ 1 ใน
ฐานะเปนสหภาพแรงงานยอมมีอํานาจตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 98 (2) ที่จะฟองศาลเพื่อประโยชนของโจทกที่ 2 และโจทก
ที่ 3 ไดทันทีโดยไมตองมีมติของที่ประชุมใหญของสมาชิกสหภาพแรงงาน
โจทกที่ 1 เนื่องจากเปนการฟองคดีเพื่อประโยชนของสมาชิกเปนการเฉพาะ
ราย มิใชเพื่อประโยชนสวนไดเสียของสมาชิกเปนสวนรวมตามมาตรา 103
(2) สรุปแลวโจทกที่ 1 มีอํานาจฟองในนามตนเองได
บทบัญญัติตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518
มีเจตนารมณใหความคุมครองแกลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ
อนุกรรมการหรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการหรืออนุกรรมการ
สหพันธแรงงาน ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง มิใหถูกนายจางกลั่นแกลงโดย
การเลิกจาง หรือโยกยายหนาที่ในระหวางการเจรจาขอเรียกรอง การไกลเกลี่ย
หรือการชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน เวนแตบุคคลดังกลาว (1) ทุจริตตอหนาที่หรือ
กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง (2) จงใจทําใหนายจางไดรับความ
เสียหาย (3) ฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของ
นายจาง โดยนายจางไดวากลาวและตักเตือนเปนหนังสือแลว แตถาเปนกรณี
รายแรงนายจางไมจําตองวากลาวและตักเตือน ทั้งนี้ขอบังคับ ระเบียบ หรือ
คําสั่งนั้น ตองมิไดออกเพื่อขัดขวางมิใหบุคคลดังกลาวดําเนินการเกี่ยวกับขอ
เรียกรอง (4) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร อยางไรก็ดี ในขณะเดียวกันนายจางยอมมีอํานาจในการบริหารและ
บังคับบัญชาลูกจาง ดังนั้นจึงมิไดหมายความวานายจางจะเลิกจางหรือโยกยาย
หนาที่บุคคลดังกลาวไดตอเมื่อมีเหตุเฉพาะตาม (1) ถึง (4) ดังกลาวเทานั้น หาก
นายจางมีเหตุผลอื่นอันจําเปนและสมควรในการบริหารนอกเหนือจากเหตุ 4
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ประการนี้ ซึ่งมิใชเปนการกลั่นแกลงบุคคลดังกลาว นายจางก็มีสิทธิที่จะยก
เหตุนั้นเพื่อเลิกจางหรือโยกยายหนาที่บุคคลดังกลาวในระหวางการเจรจาขอ
เรียกรอง การไกลเกลี่ย หรือการชี้ขาดขอพิพาทแรงงานได หาเปนการฝาฝน
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 31 ไม คดีนี้ศาลแรงงาน
กลางฟงขอเท็จจริงเปนยุติวา จําเลยที่ 1 โดยจําเลยที่ 2 มีคําสั่งโยกยายหนาที่
โจทกที่ 2 ออกจากสาขาหนองคายไปประจําสาขาบึงกาฬ เพื่อปองกันมิใหเกิด
เหตุรายแรงเนื่องจากโจทกที่ 2 พูดขมขูจะใชอาวุธปนยิงนาย ด. ผูจัดการสาขา
หนองคาย และโยกยายหนาที่โจทกที่ 3 ตามวาระโดยสุจริต เนื่องจากจําเลยที่ 1
มีนโยบายไมใหพนักงานทํางานประจําแตละสาขานานเกินไป เพื่อไมใหสนิท
สนมคุนเคยกับลูกคาซึ่งอาจเกิดการเอื้อประโยชนและนําไปสูการทุจริตขึ้นได
จึงใหพนักงานประจําแตละสาขาเฉลี่ยคราวละ 4 ป ปรากฏวา โจทกที่ 3
ประจําอยูที่สาขากาฬสินธุนานถึง 6 ป จึงใหยายไปประจําสาขารอยเอ็ด
ประกอบกับในชวงเวลาเดียวกัน จําเลยที่ 1 มีคําสั่งโยกยายสับเปลี่ยนพนักงาน
ถึง 1 พันคนเศษ ทั้งที่เปนสมาชิกและไมไดเปนสมาชิกสหภาพแรงงานโจทก
ที่ 1 และโจทกที่ 2 กับโจทกที่ 3 ไมไดมีหนาที่เกี่ยวของกับการเจรจาขอ
เรียกรองโดยตรง การที่จําเลยที่ 1 โยกยายหนาที่โจทกที่ 2 และโจทกที่ 3 จึง
ไมกระทบกระเทือนตอการเจรจาขอเรียกรองและไมเปนการกลั่นแกลงโจทกที่
2 กับโจทกที่ 3 จากขอเท็จจริงดังกลาวจะเห็นวา การที่จําเลยที่ 1 โยกยาย
หนาที่โจทกที่ 2 และโจทกที่ 3 เปนการใชอํานาจบริหารที่เหมาะสมและไมได
เปนการกลั่นแกลงโจทกทั้งสองเพราะเหตุที่มีสวนเกี่ยวของกับขอเรียกรองแต
อยางใด แมเหตุโยกยายโจทกที่ 2 และโจทกที่ 3 ดังกลาวขางตนจะไมใชเหตุ
ตาม (1) ถึง (4) ในมาตรา 31 แตก็ถือไดวาเปนเหตุอันจําเปนและสมควร
จําเลยที่ 1 มีสิทธิยกขึ้นเปนเหตุโยกยายหนาที่โจทกที่ 2 และโจทกที่ 3 ไดโดย
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ชอบ ไมเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 31
แตประการใด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8706/2543
คดีมีปญหาตองวินิจฉัยตามอุทธรณของจําเลยประการแรกวา โจทกมี
อํานาจฟองหรือไม
จําเลยอุทธรณวา โจทกฟองกลาวอางวาจําเลยกลั่นแกลงเลิกจางโจทก
การกระทําของจําเลยเปนการกระทําอันไมเปนธรรม แตโจทกมิไดยื่นคํารอง
ตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด โจทกจึงไม
มีอํานาจฟองนั้น
เห็นวา การที่นายจางเลิกจางลูกจางอาจเปนการกระทําอันไมเปนธรรม
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121 หรือมาตรา 123
และอาจเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 ดวยก็ได คดีนี้โจทก
บรรยายฟองวา จําเลยมีหนังสือเลิกจางโจทกโดยอางวาโจทกขัดคําสั่งอันชอบ
ดวยกฎหมายของจําเลยดวยการจายหนังสือพิมพของจําเลยใหแกนาย ก. เกิน
จํานวนไป 15 ฉบับ ซึ่งไมเปนความจริง และกอนที่จะเลิกจางจําเลยก็ไมไดตั้ง
ขอกลาวหาและสอบสวนโจทกตามระเบียบขอบังคับของจําเลย การเลิกจาง
ของจําเลยดังกลาวเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม ขอใหบังคับจําเลยรับโจทก
กลับเขาทํางานตามเดิมโดยใหโจทกไดรับสิทธิและผลประโยชนตามเดิมทุก
ประการ คําฟองของโจทกดังกลาวเปนการฟองเรื่องการเลิกจางไมเปนธรรม
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 49 สวนคําบรรยายฟองของโจทกที่อางวาโจทกเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงานหนังสือพิมพบางกอกโพสต และเปนผูเขารวมคัดคานการที่จําเลยเลิก
จางนาย ว. และโจทกเปนผูที่รวมกับสหภาพแรงงานหนังสือพิมพบางกอก
คําพิพากษาศาลฎีกาที พ.ศ. 2543
สัมพันธ

34

สํานักแรงงาน

รวมคําพิพากษาศาลฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518
ทศวรรษที่ 3 (ป พ.ศ.2542 – 2546)

โพสตในการตอสูขัดขวางขจัดความไมเปนธรรมอันเนื่องมาจากการกระทํา
ของฝายบริหารจําเลยนั้น ก็เพื่อสนับสนุนคําฟองของโจทกในเรื่องการเลิกจาง
ที่ไมเปนธรรมใหชัดเจนยิ่งขึ้นวาการที่จําเลยเลิกจางโจทกนั้นมีลักษณะเปน
การกลั่นแกลง มิไดมีเหตุผลอันสมควรที่จะเลิกจางโจทกเทานั้น โจทกมิได
มุงประสงคที่จะกลาวหาวาการเลิกจางของจําเลยเปนการกระทําอันไมเปน
ธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121 หรือมาตรา
123
แต อ ย า งใด ฉะนั้ น แม โ จทก จ ะมิ ไ ด ยื่ น คํ า ร อ งกล า วหาจํ า เลยต อ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธกอนตามมาตรา 124 โจทกก็มีอํานาจฟองคดีนี้
คําพิพากษาศาลแรงงานกลางในประเด็นนี้ชอบแลว อุทธรณของจําเลยฟงไม
ขึ้น
ปญหาวินิจฉัยประการสุดทายตามอุทธรณของจําเลยมีวา คําพิพากษา
ของศาลแรงงานกลางที่กําหนดใหจําเลยชําระคาเสียหายจากการเลิกจางไมเปน
ธรรมใหแกโจทกชอบดวยกฎหมายหรือไม เห็นวา แมคําขอบังคับทายฟอง
ของโจทกจะขอใหบังคับจําเลยรับโจทกกลับเขาทํางานตามเดิมและใหโจทก
ไดรับสิทธิและผลประโยชนตามเดิมทุกประการ โดยมิไดขอใหบังคับจําเลย
ชดใชคาเสียหายก็ตาม แตขอเท็จจริงคดีนี้ศาลแรงงานกลางมีความเห็นวา
โจทกกับจําเลยไมอาจทํางานรวมกันตอไปได หากใหโจทกกลับไปทํางานกับ
จําเลยยอมจะกอใหเกิดปญหาในการทํางานอยางแนนอน ฉะนั้นศาลแรงงาน
กลางจึงมีอํานาจใชดุลพินิจกําหนดคาเสียหายใหจําเลยชดใชใหแกโจทกแทน
การรับโจทกกลับเขาทํางานตามเดิมได ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 คําพิพากษาดังกลาวไมถือวา
เกินไปกวาคําฟองของโจทกแตอยางใด ประกอบกับในการกําหนดคาเสียหาย
ดังกลาวศาลแรงงานกลางก็ไดยกเหตุผลแหงคําวินิจฉัยในเรื่องอายุของโจทก
ระยะเวลาการทํางานของโจทก ความเดือดรอนของโจทกเมื่อถูกเลิกจาง มูลเหตุ
คําพิพากษาศาลฎีกาที พ.ศ. 2543
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แหงการเลิกจาง และเงินคาชดเชยที่โจทกมีสิทธิไดรับประกอบการพิจารณา
โดยละเอียดครบถวนแลว คําพิพากษาของศาลแรงงานกลางในประเด็นนี้ชอบ
ดวยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 51 แลว อุทธรณของจําเลยขอนี้ฟงไมขึ้นเชนเดียวกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8880-8886/2543
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง มี
เจตนารมณคุมครองนายจางที่ตองประสบวิกฤตการณในการดําเนินกิจการซึ่ง
มิใชเหตุสุดวิสัย สงผลกระทบกระเทือนแกกิจการของนายจางอยางรุนแรง
จนถึงขั้นมีความจําเปนตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว
อันเปนการใหสิทธิแกนายจางที่จะไมใหลูกจางทั้งหมดหรือบางสวนทํางาน
เปนการชั่วคราว อันเปนการใหสิทธิแกนายจางที่จะไมใหลูกจางทั้งหมดหรือ
บางส ว นทํ า งานเป น การชั่ ว คราวโดยไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ ว า ลู ก จ า งที่ จ ะให ห ยุ ด
ทํางานชั่วคราวนั้นเปนกรรมการลูกจางหรือไม ซึ่งมีเจตนารมณแตกตางชัดเจน
จากบทบัญญัติมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ซึ่งมี
เจตนารมณใหความคุมครองแกลูกจางที่เปนกรรมการลูกจางโดยเฉพาะใหพน
จากการเลื อ กปฏิบั ติ ห รื อ กลั่ น แกล ง จากนายจ า งด ว ยการเลิก จ า ง ลดค า จ า ง
ลงโทษขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการลูกจาง หรือกระทําการใดที่อาจ
เป น ผลให ก รรมการลู ก จ า งไม ส ามารถทนทํ า งานอยู ต อ ไปได อั น เป น
สถานการณ ป กติ ข องนายจ า งไม ใ ช ก รณี ที่ น ายจ า งประสบวิ ก ฤตการณ จ น
จําเปนตองหยุดกิจการบางสวนชั่วคราวโดยสาเหตุที่มิใชเหตุสุดวิสัยและขอ
จายเงินใหแกลูกจางซึ่งเปนกรรมการลูกจางเพียงรอยละหาสิบของคาจางในวัน
ทํางานที่ลูกจางไดรับ จึงเปนการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง ซึ่งไมตองดวยมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ที่จะตองขออนุญาตตอศาลแรงงานกอน
คําพิพากษาศาลฎีกาที พ.ศ. 2543
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คําพิพากษาฎีกาป 2544
คําพิพากษาฎีกาที่ 144/2544
การที่นายจางเลิกจางลูกจาง บางกรณีอาจเปนทั้งการกระทําอันไมเปน
ธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121 หรือมาตรา
123 และเปนการเลิกจางไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 ดวยก็ได
ขอสังเกต
โจทกบรรยายฟองวา จําเลยเลิกจางโจทกโดยอางวา โจทกทุจริตนําหนังสือพิมพสําหรับ
จัดสงใหแกสมาชิกของจําเลยไปจําหนายใหแกลูกคาของโจทก และโจทกไปซื้อหนังสือพิมพจาก
ตัวแทนแลวนําไปจําหนาย เปนการกระทําที่ไมสมควรซึ่งไมเปนความจริง และกอนที่จะเลิกจาง
จําเลยก็ไมไดสอบสวนโจทกตามระเบียบขอบังคับของจําเลย เปนการเลิกจางไมเปนธรรม ขอให
บั ง คั บ จํ า เลยรั บ โจทก ก ลั บ เข า ทํ า งานตามเดิ ม เป น การฟ อ งเรื่ อ งเลิ ก จ า งไม เ ป น ธรรมตาม
พระราชบัญญัตจิ ัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49
สวนที่โจทกอางวาโจทกเปนสมาชิกสหภาพแรงงานและเปนผูเขารวมในการตอสูขัดขวาง
ขจัดความไมเปนธรรมอันเนื่องมาจากการกระทําของฝายบริหารจําเลยนั้น ก็เพื่อสนับสนุนคําฟองให
ชัดเจนยิ่งขึ้น มิไดมุงประสงคที่จะกลาวหาวาการเลิกจางของจําเลยเปนการกระทําอันไมเปนธรรม
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121 หรือมาตรา 123 แมโจทกจะมิไดยื่นคํา
รองกลาวหาจําเลยตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธกอนตามมาตรา 124 โจทกก็มีอํานาจฟอง
โจทกฟองขอใหบังคับจําเลยรับโจทกกลับเขาทํางาน และใหไดรับสิทธิและผลประโยชน
ตามเดิม โดยมิไดขอใหชดใชคาเสียหาย เมื่อศาลแรงงานกลางเห็นวาโจทกกับจําเลยไมอาจทํางาน
รวมกันตอไปได ศาลแรงงานจึงมีอํานาจใชดุลพินิจกําหนดคาเสียหายใหจําเลยชดใชแกโจทกแทน
การรับโจทกกลับเขาทํางานไดตามพระราชบัญญัติแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 49 ไมถือวาเกินไปกวาคําฟองของโจทก ประกอบกับในการกําหนดคาเสียหายดังกลาวศาล
แรงงานกลางก็ไดยกเหตุผลแหงคําวินิจฉัยในเรื่องอายุของโจทก ระยะเวลาการทํางานของโจทก
ความเดือดรอนของโจทกเมื่อถูกเลิกจาง มูลเหตุแหงการเลิกจาง และเงินคาชดเชยที่โจทกจะไดรับ
ประกอบการพิจารณาโดยละเอียดครบถวน จึงชอบดวยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 51.
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2544
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 218-220/2544
แม จํ าเลยจะเป นรั ฐวิ สาหกิ จและโจทก ทั้ งหนึ่ งร อยเจ็ ดสิ บเก าซึ่ งเป น
ลู กจ า งของจํ า เลยเป น พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ต อ งตกอยู ภ ายใต บั ง คั บ มติ ข อง
คณะรัฐมนตรีในการดําเนินการบริหารรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ก็ตาม แตขอเท็จจริง
รับฟงไดวา การที่จําเลยหักเงินโบนัสของโจทกทั้งหนึ่งรอยเจ็ดสิบเกาอันเปน
ข อ พิ พ าทในคดี นี้ นั้ น สื บ เนื่ อ งมาจากจํ า เลยได ป ฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ ของ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับลดโบนัสของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งหนังสือดังกลาว
เปนเพียงแตกระทรวงการคลังขอความรวมมือจากจําเลยในการแกปญหาวิกฤต
เศรษฐกิ จ ของประเทศให จํ า เลยดํ า เนิ น การชั ก ชวนให พ นั ก งานของจํ า เลย
เสียสละปรับลดเงินโบนัสประจําป 2540 ดวยความสมัครใจเทานั้น มิใชเปนมติ
ของคณะรัฐมนตรีที่สั่งการใหจําเลยดําเนินการปรับลดเงินโบนัสของพนักงาน
ซึ่ ง จํ า เลยและพนั ก งานของจํ า เลยต อ งปฏิ บั ติ ต ามแต อ ย า งไร การที่ จํ า เลย
กําหนดหลักเกณฑการจายเงินโบนัสใหแกพนักงานของจําเลยตามหลักเกณฑ
การจ า ยเงิ น โบนั ส ให แ ก ลู ก จ า งของจํ า เลยตามระเบี ย บปฏิ บั ติ ง าน
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินโบนัส พ.ศ.
2523 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2525 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2525 และไดจายเงินโบนัสตาม
หลักเกณฑดังกลาวตลอดมาจึงถือไดวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
จําเลยจึงไมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการจายเงินโบนัสซึ่งไมเปนคุณ
แก พ นั ก งานของจํ า เลยโดยพนั ก งานของจํ า เลยไม ยิ น ยอม การที่ จํ า เลย
ดําเนินการหักเงินโบนัสของโจทกทั้งหนึ่งรอยเจ็ดสิบเกาในอัตรารอยละ 20
ในวงเงินที่ไดรับเพิ่ม แมจะเปนการปฏิบัติตามหนังสือของกระทรวงการคลัง
เรื่อง การปรับลดโบนัสของรัฐวิสาหกิจ ก็ตาม แตก็เปนการเปลี่ยนแปลง
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งไมเปนคุณ ฉะนั้นเมื่อโจทกทั้งหนึ่งรอยเจ็ด
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สิบเกามิไดใหความยินยอม จําเลยจึงไมมีสิทธิที่จะหักเงินโบนัสของโจทก
ดังกลาว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 283/2544
ในการพิจารณาความดีความชอบของโจทกในป 2538 ไดมีการเสนอ
ขอขึ้นเงินเดือนใหโจทกแลว 1 ขั้น แตจําเลยที่ 2 สั่งใหรอผลการสอบสวน
โจทกกอนปรากฏตามแบบของบําเหน็จประจําป 2538
ประกอบกับ
หลั ก เกณฑ ก ารเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นประจํ าป ของผู ป ฏิ บั ติ ง านการรถไฟแห ง
ประเทศไทย ขอ 9 กําหนดใหผูซึ่งอยูในเกณฑที่สมควรไดเลื่อนขั้นเงินเดือน
แตในรอบปที่แลวมาผูนั้นอยูในระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยหรือถูก
ฟองคดีอาญา ซึ่งใชเวลาเกินรอบปที่แลวมา ใหกันเงินสําหรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนสําหรับปแรกที่ถูกสอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญาไวได แสดงวาถา
ผลการสอบสวนปรากฏวาโจทกไมไดกระทําผิด โจทกยอมจะไดรับการขึ้น
เงินเดือนยอนหลังใหได
ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวา โจทกถูกจําเลยที่ 1 ตั้งกรรมการ
สอบสวนจึงไมมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหโจทก ดังนี้ จึงมิใชกรณีจําเลยที่ 1
จงใจผิดนัดไมจายเงินดังกลาวแกโจทกตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ขอ 31 วรรคสอง ซึ่งเปน
กฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะเลิกจาง จําเลยที่ 1 จึงไมตองจายเงินเพิ่มแกโจทก
สวนดอกเบี้ยของสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาไมมีกฎหมายกําหนดไว
จึงตองบังคับตามมาตรา 7 และมาตรา 224 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย โดยกําหนดใหใชอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 666/2544
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จําเลยที่ 1 เลิกจางโจทกตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2540 ทําใหสัญญาจาง
ระหวางโจทกกับจําเลยที่ 1 สิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน 2540 จําเลยที่ 1
และที่ 2 จึงไมตองจายคาจางในวันที่ 1 ถึง 14 พฤษภาคม 2540 ใหแกโจทก
โจทกไมไปทํางานตั้งแตวันที่ 21 ถึง 23 เมษายน 2540 เปนเวลา 3 วัน
ทํางานติดตอกัน โดยวันแรกที่หยุดทํางานคือวันที่ 21 เมษายน 2540 โจทก
ไมไดโทรศัพทแจงขอลาปวยกับเจาหนาที่ของจําเลยที่ 1
และโจทกนํา
ใบรับรองแพทยมายื่นตอจําเลยในวันรุงขึ้นจากที่ยื่นใบลา ที่โจทกอุทธรณวา
ในวันแรกที่หยุดงานโจทกไดโทรศัพทแจงลาปวยตอเจาหนาที่ของจําเลยที่ 1
และวันแรกที่มาทํางานโจทกไดยื่นใบลาพรอมใบรับรองแพทยนั้น จึงเปนการ
โตเถียงขอเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟงมา
การที่โจทกอางวาปวดศีรษะ แตโจทกกลับไปเที่ยวหรือไปพักผอนที่
บางแสนระหวางวันที่ 21 ถึง 23 เมษายน 2540 แสดงวาแมโจทกมีอาการปวด
ศีรษะ แตอาการเจ็บปวยของโจทกดังกลาวยังไมถึงขนาดไมสามารถไปทํางาน
ได คดีจึงฟงไดวาโจทกละทิ้งหนาที่เปนเวลา 3 วันทํางานโดยไมมีเหตุอัน
สมควรนั้น เปนการใชดุลพินิจรับฟงพยานหลักฐานในสํานวนแลววินิจฉัยวา
การละทิ้งหนาที่ของโจทกไมมีเหตุอันสมควร โจทกอุทธรณโตเถียงดุลพินิจ
ดังกลาวของศาลแรงงานกลางเพื่อนําไปสูการวินิจฉัยขอกฎหมายวาเปนการ
วินิจฉัยนอกประเด็นจึงเปนอุทธรณในขอเท็จจริงเชนกัน อุทธรณในขอนี้
ทั้ ง หมดของโจทก ล ว นแต เ ป น การอุ ท ธรณ ใ นข อ เท็ จ จริ ง ต อ งห า มตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 54 วรรคหนึ่ง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 875/2544
ปญหาตองวินิจฉัยตามอุทธรณของจําเลยขอแรกวา คาน้ํามันรถยนต
สําหรับผูบริหารที่จําเลยจายแกโจทกนั้นเปนคาจางหรือไม
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เห็นวา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ลงวันที่
16 เมษายน 2515 ขอ 2 บัญญัติวา “คาจาง หมายความวา เงินหรือเงินและ
สิ่งของที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางานในเวลาทํางาน
ปกติของวันทํางานหรือจ ายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําได และ
หมายความรวมถึงเงินหรือเงินและสิ่งของที่จายใหในวันหยุดซึ่งลูกจางไมได
ทํางานและในวันลาดวย ทั้งนี้ ไมวาจะกําหนด คํานวณ หรือจายเปนการตอบ
แทนในวิธีอยางไร และไมวาจะเรียกชื่ออยางไร”
บทบัญญัติดังกลาวมี
องคประกอบสําคัญ 3 ขอ คือ ขอแรก คาจางนั้นมิไดคํานึงวาจะมีชื่อเรียกวา
อยางไร ทั้งนี้ไมวาจะมีวิธีการจายโดยกําหนดหรือคํานวณอยางไร ขอที่สอง
คาจางนั้นตองเปนเงินหรือเงินและสิ่งของที่นายจางจายใหเปนกรรมสิทธิ์แก
ลูกจาง มิใชจายผานมือลูกจางไปยังผูอื่น และขอที่สาม คาจางนั้นนายจางจาย
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน
คาน้ํามันรถยนตสําหรับผูบริหารที่จําเลยจายใหแกโจทกในชื่อคาครองชีพ แม
จะไมเรียกวาคาจาง แตก็มิใชสาระสําคัญที่จะวินิจฉัยวาเปนคาจางหรือไม
ตามหลักเกณฑขอแรก คาน้ํามันรถยนตสําหรับผูบริหารนั้นเปนเงินที่จําเลยซึ่ง
เปนนายจางจายใหแกโจทกเปนประจํา จํานวนแนนอน โดยไมตองนําใบเสร็จ
คาน้ํามันมาเบิก อันเปนการจายใหเปนกรรมสิทธิ์ของโจทกตามหลักเกณฑขอ
ที่สอง และจําเลยจายคาน้ํามันรถยนตสําหรับผูบริหาร เพื่อเปนการชดเชยคา
น้ํามันรถยนตใหแกผูบริหารที่ใชรถยนตสวนตัวเพื่อการงานของจําเลยอันเปน
การจายเพื่อตอบแทนการทํางานของโจทกตามหลักเกณฑขอที่สาม คาน้ํามัน
รถยนตสําหรับผูบริหารที่จําเลยจายใหแกโจทกจึงเปนคาจาง ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน และตองนํามาเปนฐานเพื่อ
คํานวณคาชดเชย อุทธรณของจําเลยขอนี้ฟงไมขึ้น
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ปญหาตองวินิจฉัยตามอุทธรณขอสองของจําเลยวา จําเลยตองจายคา
น้ํามันรถยนตสําหรับผูบริหารตามฟองใหแกโจทกหรือไม
เห็นวา จําเลยออกประกาศจายคาน้ํามันรถยนตใหแกผูบริหาร อันเปน
ประกาศที่จําเลยกําหนดขึ้นฝายเดียว แตประกาศดังกลาวนี้เปนคุณแกลูกจาง
จึง เป น ขอ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ า งที่ มี ผ ลบัง คั บ ใช ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 การที่จําเลยออกประกาศลดคาน้ํามัน
รถยนตสํ า หรั บผู บ ริห ารและออกประกาศเลิก จา ยค า น้ํ า มั น รถยนต สํ า หรั บ
ผูบริหารเพียงฝายเดียว แมโจทกและลูกจางของจําเลยจะมิไดคัดคาน แตก็
มิไดตกลงยินยอมใหจําเลยลดหรือเลิกการจายคาน้ํามันรถยนตสําหรับผูบริหาร
ดังกลาว ประกาศของจําเลยทั้งสองฉบับดังกลาวขัดแยงกับประกาศจายคา
น้ํามันรถยนตใหแกผูบริหาร และไมเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวายอมไมมีผลใช
บังคับ จําเลยจึงมีหนาที่ตองจายคาน้ํามันรถยนตสําหรับผูบริหารจํานวนตาม
ข อ ตกลงเดิ ม ที่ ศ าลแรงงานกลางพิ พ ากษาให จํ า เลยจ า ยค า น้ํ า มั น รถยนต
สําหรับผูบริหารสวนที่ขาดใหแกโจทกนั้นชอบแลว อุทธรณขอนี้ของจําเลย
ฟงไมขึ้นเชนกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1392/2544
แมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 จะกําหนด
เหตุแหงการเลิกจางไวเพียง 5 ประการ แตก็มิไดหมายความวา เมื่อมีเหตุผล
จําเปนนอกเหนือไปจากเหตุ 5 ประการ ดังกลาวแลวจะเลิกจางลูกจางซึ่งเปน
สมาชิกสหภาพแรงงานและอยูในระหวางขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผล
ใชบังคับไมได โดยไมคํานึงถึงฐานะและสภาพทางเศรษฐกิจตลอดจนความ
จําเปนของนายจางประการอื่นที่ไมอาจหลีกเลี่ยงหรือแกไขไดเสียเลย เชน
กรณีที่นายจางประสบภาวะขาดทุน มีหนี้สินมากมายจนไม สามารถดําเนิ น
กิจการตอไปไดอยางปกติ กิจการหยุดชะงักงันโดยสิ้นเชิงจนตองยุบหนวยงาน
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หรื อ เลิ ก กิ จ การแล ว จะให น ายจ า งต อ งจ า งลู ก จ า งอยู ต ลอดไปจนนายจ า ง
ประสบความหายนะหรือลมละลายยอมเปนไปไมได ในกรณีดังกลาวนายจาง
ยอมเลิกจางลูกจางที่เปนสมาชิกสหภาพแรงงานและอยูในระหวางขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับไดโดยไมถือวาเปนการกระทําอันไมเปน
ธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 เชนเดียวกัน
แตความสําคัญอยูที่วาความจําเปนของนายจางประการอื่นที่จะอางขึ้นเปนเหตุ
เลิกจางลูกจางไดโดยไมถือวาเปนการกระทําอันไมเปนธรรมดังกลาวนั้นจะตอง
เปนความจําเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงหรือแกไขไดดวย คดีนี้ศาลแรงงานกลางฟง
ขอเท็จจริงวา จําเลยที่ 13
เปนสมาชิกสหภาพแรงงานซึ่งเกี่ยวของกับขอ
เรียกรองและถูกโจทกเลิกจางในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผล
ใชบังคับ สวนเหตุที่ถูกเลิกจางเนื่องจากโจทกนําเครื่องคอมพิวเเตอรระบบ
เอสเอพี มาใชปฏิบัติงานสารสนเทศแทนระบบเดิมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน
การแขงขันดานธุรกิจ จึงมีความจําเปนตองลดจํานวนพนักงานที่ไมจําเปนลง
บางสวนรวมทั้งจําเลยที่ 13 ดวย เห็นวา แมโจทกจะไมไดกลั่นแกลงจําเลยที่ 13
เพราะเมื่อโจทกปรับปรุงระบบการทํางานดังกลาวแลวจําเปนตองลดจํานวน
พนักงานที่ไมจําเปนลงบางสวนรวมทั้งจําเลยที่ 13 ดวย และไมมีตําแหนงอื่น
ที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของจําเลยที่ 13 โจทกจึงจําเปนตองเลิก
จางจําเลยที่ 13 ก็ตาม แตขณะที่โจทกเลิกจางจําเลยที่ 13 นั้น โจทกก็ยังดําเนิน
กิจการไดเปนปกติ มิไดประสบภาวะขาดทุนหรือประสบปญหาอื่นใดจนไม
สามารถดําเนินกิจการตอไปไดหากมิไดทําการปรับปรุงระบบการทํางานจน
ตองลดจํานวนพนักงานลงดังกลาวแตอยางใด แตกลับปรากฏวาโจทกเลิกจาง
จําเลยที่ 13
เนื่องจากตองการปรับปรุงระบบการทํางาน เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการแขงขันดานธุรกิจ หรืออีกนัยหนึ่งคือเพื่อใหกิจการของ
โจทกเจริญกาวหนามากขึ้นและมีกําไรมากขึ้นนั่นเอง แมวาโจทกจําเปนตองเลิก
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จางจําเลยที่ 13 ก็ตาม แตมิใชความจําเปนที่มิอาจหลีกเลี่ยงหรือแกไขไดเพื่อให
กิจการของโจทกดํารงอยูตอไปได กรณีไมเขาขอยกเวนตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 ดังนั้นการที่โจทกเลิกจางจําเลยที่ 13
จึงเปนการกระทําอันไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 มาตรา 123 แมโจทกไดจายคาชดเชย สินจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนา และคาชดเชยพิเศษใหแกจําเลยที่ 13 ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
และตามขอบังคับการทํางานครบถวนแลวก็ตาม ก็เปนเงินตางๆ ที่นายจางตอง
จายใหแกลูกจางในการเลิกจางกรณีปกติ มิใชเปนการจายคาเสียหายเนื่องจาก
การกระทําอันไมเปนธรรมแกจําเลยที่ 13 แตอยางใด ที่ศาลแรงงานกลาง
พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธนั้น ศาลฎีกาไมเห็น
พองดวย
คําพิพากษาศาลฎีกา 1459-1565/2544
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 บัญญัติวา “ใน
ระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาดมีผลใชบังคับ หามมิให
นายจ างเลิ กจ างลู กจ าง ผู แทนลู กจ าง กรรมการ อนุ กรรมการ หรื อสมาชิ ก
สหภาพแรงงาน หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธแรงงาน ซึ่งเกี่ยวของ
กับขอเรียกรอง………..” แตบทบัญญัติดังกลาวไมไดใหความหมายของคําวา
“เกี่ยวของ” วามีความหมายอยางไร จึงตองถือความหมายตามพจนานุกรมซึ่ง
คําวา “เกี่ยวของ” หมายถึง ติดตอผูกพัน แตะตอง ยุงเกี่ยวหรือของแวะ ศาล
แรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวา ในขณะที่โจทกทั้งเจ็ดสมัครเขาเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงานองคการคาของคุรุสภา เมื่อป 2541 นั้น ขอเรียกรองที่สหภาพแรงงาน
ดังกลาวไดยื่นไวตอจําเลยที่ 14 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2540 จํานวน 7 ขอ
ยังตกลงกันไมได ตอมาภายหลังเมื่อโจทกทั้งเจ็ดไดสมัครเขาเปนสมาชิกของ
สหภาพแรงงานดังกล าวแล ว ข อเรี ยกรองดั งกล าวจึ งตกกั นไดตามขอตกลง
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เกี่ยวกับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2542 ซึ่งขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางดังกลาวไดมีผลผูกพันถึงโจทกทั้งเจ็ดที่จะทําใหโจทกทั้งเจ็ดรับ
หรือเสียประโยชนจากขอตกลงดังกลาวดวย จึงเปนกรณีที่โจทกทั้งเจ็ดตอง
เขาผูกพันเกี่ยวของกับขอเรียกรองที่กลาวมาขางตนแลว โจทกทั้งเจ็ดจึงเปน
ลูกจางที่เกี่ยวของกับขอเรียกรองตามความหมายของมาตรา 123
แห ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวา
โจทกทั้งเจ็ดไมใชผูเกี่ยวของกับขอเรียกรองที่จะไดรับความคุมครองตามทบ
ทกฎหมายดังกลาว แลวพิพากษายกฟอง จึงไมตองดวยความเห็นของศาลฎีกา
อุทธรณของโจทกทั้งเจ็ดฟงขึ้น
พิพากษากลับใหเพิกถอนคําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ที่ 352363/2542 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2542 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับโจทกทั้งเจ็ด
และใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธพิจารณาสั่งคํารองของโจทกทั้งเจ็ดใหม
วา การเลิกจางโจทกทั้งเจ็ดเปนการกระทําอันไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 หรือไม
หมายเหตุ 1
1. หากพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ซึ่ง
บัญญัติวา “เมื่อไดมีการแจงขอเรียกรองตามมาตรา 13 แลว ถาขอเรียกรองนั้นยังอยูในระหวางการ
เจรจา การไกลเกลี่ย หรือการชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 13 ถึงมาตรา 29 หามมิใหนายจาง
เลิกจาง หรือโยกยายหนาที่การลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการอนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพ
แรงงาน หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการ สหพันธแรงงานซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง เวนแต
บุคคลดังกลาว………” แลว จะเห็นไดวาบทบัญญัติมาตรา 123 นั้นรับชวงตอไปจากจากมาตรา 31
โดยมาตรา 31 เปนบทคุมครองบุคคลที่เกี่ยวของกับขอเรียกรองในระหวางการไกลเกลี่ย หรือการชี้
ขาด สวนมาตรา 123 นั้นเปนการคุมครองบุคคลผูเกี่ยวของกับขอเรียกรองรับชวงตอไปจากมาตรา
31 คือ คุมครองในระหวางขอตกลงหรือคําชี้ขาดใชบังคับบทบัญญัติมาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธฯ นี้ บัญญัติขึ้นเพื่อตองการคุมครองบุคคลที่เกี่ยวของกับขอเรียกรอง ในระหวาง
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาดเกี่ยวกับขอพิพาทแรงงานในเรื่องขอเรียกรองเกี่ยวกับ
สภาพการจางใชบังคับ คือตองการคุมครองตั้งแตวันที่ขอตกลงหรือคําชี้ขาดใชบังคับ เปนตนไป
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2. ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามมาตรา 123 นี้ เคยมีคําพิพากษาศาลฎีกาวินิจวาจะตอง
เปนขอตกลงที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองตามขั้นตอนของกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2563 - 2566/2526 โจทกที่ 1 ถึงที่ 4 รวมกับลูกจางอื่นยื่นขอ
เรียกรองเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2525 ตอจําเลยผูเปนนายจางในขณะที่ขอตกลงเดิมยังใชบังคับอยู
ตอมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2525 นายจางกับลูกจาง ตกลงกันไดโดยทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางขึ้น แตมิไดกําหนดเวลาวาใหขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชนานเทาไร จําเลยสงบันทึก
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ดังกลาวไปจดทะเบียนตออธิบดีกรมแรงงาน แตอธิบดีกรมแรงงาน
ไมจดทะเบียนให อางวา ขอตกลงเดิมยังมีผลใชบังคับตอเนื่องกันอยู ตอมาวันที่ 31 มีนาคม 2526
จําเลยเลิกจางโจทกทั้งสี่ ถือวาโจทกทั้งสี่เกี่ยวของกับขอเรียกรอง และตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 12 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางโจทก จําเลยฉบับเดิมยังมีผลใชบังคับ
อยูโจทกไดรับการคุมครองเปนพิเศษหามมิใหนายจางเลิกจางตามมาตรา 123 หากจําเลยเลิกจางจึง
เปนการกระทําอันไมเปนธรรม
ขอสังเกต คดีนี้ศาลแรงงานกลางถือวา ลูกจางเปนผูซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองตามขอตกลง
ใหม แตศาลฎีกาวินิจฉัยถือเอาขอตกลงเดิมเปนบทคุมครองลูกจาง ไมถือเอาขอตกลงใหมเพราะ
ขอตกลงใหมนั้นอธิบดีกรมแรงงานไมยอมจดทะเบียน ตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกานี้ทําใหไดหลัก
วา ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ตามความหมายในมาตรา 123 จะตองเกิดจากการแจงขอเรียกรอง
และตองมีการจดทะเบียนตอนายทะเบียนแลว
3. ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรอง ไมอยูในความหมาย
ของมาตรา 123 นี้
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3109/2525 โจทกที่ 1 เปนบริษัทเครือเดียวกับโจทกที่ 2 เมื่อปรากฏ
วา สหภาพแรงงานฯ ยื่นขอเรียกรองตอโจทกที่ 2 เทานั้น มิไดยื่นขอเรียกรองตอโจทกที่ 1 ดวย
ลูกจางของโจทกที่ 1 จึงมิใชลูกจางซึ่งเกี่ยวกับขอเรียกรองอันจะไดรับความคุมครองตาม พ.ร.บ.
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 แมโจทกที่ 1 จะไดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกับ
สหภาพแรงงานดวยก็ตาม
4. การเกี่ยวของกับขอเรียกรองของลูกจางนั้น เคยมีคําพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัย ดังนี้
4.1 ลูกจางเกี่ยวของกับขอเรียกรองโดยตรง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2042/2525 กรณีที่สหภาพแรงงานจะยื่นขอเรียกรองตอนายจาง
ได จะตองมีสมาชิกซึ่งเปนลูกจางอยูไมนอยกวา 1 ใน 5
ดังนั้น เมื่อขณะสหภาพแรงงานยื่นขอ
เรียกรองมีลูกจางรวมทั้งผูกลาวหาเปนสมาชิกอยูดวยเกินกวา 1 ใน 5 จึงนับวาผูกลาวหามีสวนทําให
สหภาพแรงงานยื่นขอเรียกรองตอนายจางได ถือไดวาผูกลาวหาเปนผูเกี่ยวของกับขอเรียกรองแลว
หาจําตองเปนผูรวมยื่นขอเรียกรอง รวมเจรจา หรือรวมกระทําการอื่นๆ ดวยไม
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4.2 ลูกจางเกี่ยวของกับขอเรียกรองโดยทางออม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1062/2525 แมลูกจางจะเปนเพียงสมาชิกสหภาพแรงงานเทานั้น
มิไดมีบทบาทในการยื่นขอเรียกรองแตอยางใด แตเมื่อสหภาพแรงงานยื่นขอเรียกรองกับนายจางแลว
ตกลงกันได และลูกจางซึ่งเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานเปนผูไดรับประโยชนจากขอตกลงนี้ดวย
ถือไดวาเปนผูเกี่ยวของกับขอเรียกรองที่สหภาพแรงงานยื่นตอนายจาง ฉะนั้นการที่นายจางเลิกจาง
ลูกจางดังกลาวในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับจึงเปนการกระทําอันไมเปน
ธรรม
สําหรับคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1459-1565/2544 ที่วิเคราะหอยูนี้ลูกจางไมไดเกี่ยวของกับขอ
เรียกรองโดยตรงหรือโดยทางออมตามขอ 4.1 หรือ 4.2 แตเปนกรณีที่ไดรับประโยชนจากขอเรียกรอง
จะไดรับความคุมครองตามมาตรา 123 หรือไม ศาลฎีกาเห็นวา "……….ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางดังกลาวไดมีผลผูกพันถึงโจทกที่จะทําใหโจทก รับหรือเสียประโยชนจากขอตกลงดังกลาว จึง
เปนกรณีที่โจทกตองเขาผูกพันเกี่ยวของกับขอเรียกรองที่กลาวมาขางตนแลว โจทกจึงเปนลูกจางที่
เกี่ยวของกับขอเรียกรองตามความหมายของมาตรา 123”
จากคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1459-1565/2544 นี้ ทําใหเราไดหลักวา ลูกจางซึ่งไมได
เกี่ยวของกับขอเรียกรองโดยตรงหรือโดยออม เพียงแตเปนผูที่ไดรับประโยชนจากขอเรียกรองนั้นก็
ถือไดวาเปนผูเกี่ยวของกับขอเรียกรองแลว และยอมไดรับความคุมครองตามมาตรา 123 แหง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
5. แมนายจางจะมิไดกลั่นแกลงลูกจางหรือไมทราบมากอนวาลูกจางเปนผูซึ่งเกี่ยวของกับ
ขอเรียกรอง ก็ไมทําใหการเลิกจางกลายเปนการกระทําที่ชอบ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1501/2527 นายจางมีหัวหนาคลังสินคาและผูชวยหัวหนาคลังสินคา
เปนผูดูแลรับผิดชอบสินคาในคลังสินคาของนายจางอยูแลว ลูกจางที่มีหนาที่เพียงจัดสินคาตาม
ใบสั่งและนําสินคาไปสงแกลูกคา ไมมีหนาที่ดูแลรักษาสินคาในคลังสินคาของนายจาง ทั้งกอนที่
ลูกจางจะนําสินคาออกจากคลังสินคาไดผานการตรวจสอบของหัวหนาคลังสินคาหรือผูชวยหัวหนา
คลังสินคา เมื่อไมปรากฏวาลูกจางเปนคนรายหรือรูเห็นเปนใจใหคนรายลักสินคาของนายจางถือ
ไมไดวาความเสียหายเกิดจากความบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ของลูกจาง การลงโทษลูกจางยอม
พิจารณาจากความผิดเปนราย ๆ ไป เมื่อนายจางลงโทษหัวหนาคลังสินคาและผูชวยหัวหนา
คลังสินคา ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงแลว จึงไมมีเหตุผลหรือความจําเปนใดๆ ที่จะลงโทษ
ลูกจางซึ่งไมมีหนาที่รับผิดชอบและไมไดความวาเปนผูกระทําผิด การที่นายจางเลิกจางลูกจางโดย
ปราศจากความจําเปนและเหตุผลเพียงพอจึงเปนการกระทําอันไมเปนธรรม แมนายจางจะมิไดกลั่น
แกลงลูกจางหรือไมทราบมากอนวาลูกจางเปนผูซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง ก็ไมทําใหการเลิกจาง
กลายเปนการกระทําที่ชอบ
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อภิญญา สุจริตตานันท
หมายเหตุ 2
คดีนี้โจทกทั้งเจ็ดฟองเปนทํานองเดียวกันวา โจทกทั้งเจ็ดเปนลูกจางจําเลยที่ 14 เมื่อวันที่
26 พฤศจิกายน 2540 สหภาพแรงงานองคการคาของคุรุสภายื่นขอเรียกรองตอจําเลยที่ 14 และตอมา
สามารถเจรจาตกลงกันได จึงจัดทําบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ลงวันที่ 28 มกราคม 2542
โดยไมไดกําหนดระยะเวลาใชบังคับ ซึ่งบันทึกขอตกลงดังกลาวมีผลผูกพันระหวางจําเลยที่ 14 กับ
ลูกจางจําเลยที่ 15 ทุกคน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 จําเลยที่ 14 เลิกจางโจทกทั้งเจ็ด และเปนการ
เลิกจางโจทกทั้งเจ็ดในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับ โดยโจทกทั้งเจ็ดไมได
กระทําผิดใดๆ จึงเปนการกระทําอันไมเปนธรรม โจทกทั้งเจ็ดไดยื่นคํารองตอคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ และคณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีคําวินิจฉัยยกคํารองโจทกทั้งเจ็ด โจทกทั้งเจ็ดไมเห็น
ดวยกับคําวินิจฉัยดังกลาว ขอใหเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งของจําเลยที่ 1 ถึงที่ 13 เฉพาะใน
สวนที่เกี่ยวของกับโจทกทั้งเจ็ด และใหจําเลยที่ 14 รับโจทกทั้งเจ็ดกลับเขาทํางานในตําแหนงเดิม
โดยไดรับคาจางและสวัสดิการไมต่ํากวาเดิม ใหจําเลยที่ 1 จายคาจางใหแกโจทกทั้งเจ็ดในอัตราเดือน
ละตามคําขอทายฟองของโจทก นับแตวันที่ 15 มีนาคม 2542 เปนตนไปจนกวาจะรับโจทกทั้งเจ็ด
กลับเขาทํางาน
จําเลยที่ 1 ถึงที่ 13 ใหการวา โจทกทั้งเจ็ดไมมีสวนเกี่ยวของกับขอเรียกรอง จึงไมไดรับ
ความคุมครองตามมาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 คําสั่งของจําเลยที่ 1
ถึงที่ 13 ชอบดวยกฎหมายแลว จึงไมมีเหตุขอใหเพิกถอน ขอใหยกฟอง
จําเลยที่ 14 ใหการวา โจทกทั้งเจ็ดไมไดเปนสมาชิกสหภาพแรงงานองคการคาของคุรุสภา
กอนหรือในขณะยื่นขอเรียกรอง ถือไมไดวาโจทกทั้งเจ็ดเปนสมาชิกสหภาพแรงงานผูซึ่งเกี่ยวของ
กับขอเรียกรอง จําเลยที่ 14 เลิกจางโจทกทั้งเจ็ดเปนไปตามเงื่อนไขแหงขอตกลง โดยไมมีเจตนา
กลั่นแกลงโจทกทั้งเจ็ด จึงเปนการเลิกจางที่เปนธรรม ขอใหยกฟอง
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแลวฟงขอเท็จจริงวา จําเลยที่ 14 รับโจทกทั้งเจ็ดเขาทํางานตาม
โครงการรับลูกจางประเภทโครงการจาง 1 ป เมื่อครบ 1 ป โจทกทั้งเจ็ดยังคงทํางานเปนลูกจาง
จําเลยที่ 14 โดยไมไดทําสัญญาจางกันใหม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2540 ซึ่งเปนระยะเวลา
หลังจากโจทกที่ 1 ถึงที่ 4 โจทกที่ 6 ที่ 7 เขาทํางาน แตเปนระยะเวลากอนโจทกที่ 5 เขาทํางานเปน
ลูกจางจําเลยที่ 15 และเปนระยะเวลากอนโจทกทั้งเจ็ดสมัครเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานองคการ
คาของคุรุสภา สหภาพแรงงานองคการคาของคุรุสภา ไดยื่นขอเรียกรองตอจําเลยที่ 14 จํานวน 7 ขอ
และสามารถตกลงกันไดตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2542 เมื่อวันที่
5 มีนาคม 2542 และสหภาพแรงงานองคการคาของคุรุสภารวมกันกําหนดหลักเกณฑเพื่อพิจารณา
บรรจุลูกจางตามโครงการดังกลาวเปนลูกจางประจําขึ้นจํานวน 5 ขอ แตโจทกทั้งเจ็ดไมผาน
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หลักเกณฑทั้ง 5 ขอ จําเลยที่ 14 จึงเลิกจางโจทกทั้งเจ็ดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 วันที่ 6
พฤษภาคม 2542 โจทกทั้งเจ็ดยื่นคํารองกลาวหาจําเลยที่ 14 ตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธวามี
การกระทําอันไมเปนธรรมตอโจทกทั้งเจ็ด คณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีคําสั่งยกคํารอง แลว
วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 เปนบทบัญญัติใหความคุมครอง
ลูกจางและสมาชิกสหภาพแรงงานซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองซึ่งมีความเสี่ยงมากกวาลูกจางที่ไม
เกี่ยวของกับขอเรียกรอง โจทกทั้งเจ็ดสมัครเปนสมาชิกสหภาพแรงงานองคการคาของคุรุสภาหลังจาก
สหภาพแรงงานดังกลาวยื่นขอเรียกรองตอจําเลยที่ 14 โจทกทั้งเจ็ดจึงไมใชผูเกี่ยวของกับขอเรียกรอง
ที่จะไดรับความคุมครองตามมาตรา 123 และเปนคนละกรณีกับบทบัญญัติมาตรา 19 วรรคสองที่
กําหนดเพียงใหขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาวนั้นมีผลผูกพันนายจางและลูกจางซึ่งทํางานใน
กิจการประเภทเดียวกันทุกคนเทานั้น ไมมีเหตุที่จะเพิกถอนคําสั่งจําเลยที่ 1 ถึงที่ 13 และไมจําตอง
วินิจฉัยในประเด็นขออื่น พิพากษายกฟอง
โจทกทั้งเจ็ดอุทธรณตอศาลฎีกาวา ขณะที่สหภาพแรงงานองคการคาของคุรุสภายื่นขอ
เรียกรองมีลูกจางเปนสมาชิกเกินกวาสองในสามของลูกจางทั้งหมดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมี
ผลผูกพันลูกจางทุกคนรวมทั้งโจทกทั้งเจ็ด แมขณะยื่นขอเรียกรองโจทกทั้งเจ็ดยังไมไดเปนสมาชิก
สหภาพแรงงานดั งกลาว ไมไดลงลายมือชื่อในขอเรียกรอง แตโจทกทั้งเจ็ดไดเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงานดังกลาวกอนทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามขอเรียกรอง โจทกทั้งเจ็ดจึงเปนลูกจางซึ่ง
เกี่ยวของกับขอเรียกรองนั้น

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1695/2544
โจทกฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่วินิจฉัย
และมีคําสั่งวาการที่โจทกเลิกจางนายประสงคจุฑา เปนการกระทําอันไมเปน
ธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121 ใหโจทกรับ
นายประสงคจุฑากลับเขาทํางานและจายคาเสียหาย ซึ่งศาลแรงงานกลางไดตั้ง
เปนประเด็นขอพิพาทวามีเหตุจะเพิกถอนคําสั่งดังกลาวหรือไม แตศาลแรงงาน
กลางกลับวินิจฉัยวา การกระทําของโจทกที่เลิกจางนายประสงคจุฑาเปนการ
กระทําอันไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา
123 วรรคหนึ่ง แลวพิพากษายกฟองโดยมิไดวินิจฉัยวาการกระทําของโจทก
เปนการกระทําอันไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
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มาตรา 121 ตามที่โจทกฟอง และศาลแรงงานกลางตั้งประเด็นไวหรือไม จึง
เปนการวินิจฉัยปรับบทกฎหมายไมตรงกับคําฟองของโจทก และประเด็น
แหงคดีที่กําหนดไว คําพิพากษาของศาลแรงงานกลางจึงไมชอบดวยกฎหมาย
อุทธรณขอนี้ของโจทกฟงขึ้น
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121 บัญญัติหามมิ
ใหนายจางเลิกจางลูกจาง ฯลฯ เพราะเหตุที่ลูกจางนั้นนัดชุมนุม ทําคํารอง
ยื่ น ข อ เรี ย กร อ ง เจรจา หรื อ ดํ า เนิ น การฟ อ งร อ ง หรื อ เป น พยาน หรื อ ให
หลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่หรือเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือมีเหตุใด
เหตุหนึ่งใน 5 เหตุที่ระบุไวในมาตรา 121 หากนายจางกระทําการดังกลาวก็
เปนการกระทําอันไมเปนธรรม คดีนี้แมนายประสงคจุฑาจะเปนประธาน
สหภาพแรงงานและเปนผูเกี่ยวของกับการยื่นขอเรียกรองตามหนังสือแจงขอ
เรียกรอง แตขอเท็จจริงรับฟงไดวาโจทกประกอบกิจการขนสงเอกสารพัสดุ
ภัณฑทั้งภายในประเทศและตางประเทศ นายประสงคจุฑาเปนพนักงานขับรถ
สงเอกสารและพัสดุภัณฑภาคพื้นดินของโจทกในวันเกิดเหตุ ระหวางเวลา 10
ถึง 11 นาฬิกา นายประสงคจุฑาไดดื่มสุรากับนายสุขเกษม ตอมานาย
ประสงคจุฑาไดเขามาทํางานที่บริษัทโจทกโดยอาการหนาแดงและพูดเสียงดัง
กวาปกติ แมขอเท็จจริงฟงไมไดวานายประสงคจุฑามึนเมาในขณะทํางาน แต
นายประสงคจุฑาซึ่งมีหนาที่ขับยานพาหนะเพื่อขนสงพัสดุภัณฑซึ่งอาจจะ
กอใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายแกผูอื่นหรือบริษัทโจทกในการปฏิบัติ
หนาที่ เมื่อนายประสงคจุฑาดื่มสุรากอนมาทํางานเพียงไมนาน ยอมทําให
โจทกซึ่งเปนนายจางเขาใจไดวานายประสงคจุฑามึนเมาสุราในขณะทํางาน
จึงเลิกจางโจทกดวยเหตุนี้ มิใชเลิกจางนายประสงคจุฑาเนื่องจากการยื่นขอ
เรียกรอง ซึ่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธและศาลแรงงานกลางก็รับฟง
ข อ เท็ จ จริ ง ว า นายประสงค จุ ฑ าดื่ ม สุ ร าในวั น เกิ ด เหตุ ก อ นมาทํ า งาน แต
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วินิจฉัยวาพยานหลักฐานที่โจทกนําสืบมา ขอเท็จจริงยังรับฟงไมไดวานาย
ประสงคจุฑามึนเมาสุราในขณะทํางานเปนการเจือสมขออางของโจทกที่เลิก
จางนายประสงคจุฑา และจําเลยทั้งสิบสองไมมีพยานหลักฐานใดมานําสืบวา
โจทก เ ลิ ก จ า งนายประสงค จุ ฑ าเนื่ อ งจากการยื่ น ข อ เรี ย กร อ ง การที่ น าย
ประสงคจุฑารวมกับพวกยื่นขอเรียกรองแลวจะสันนิษฐานวาโจทกเลิกจาง
นายประสงคจุฑาเนื่องจากการยื่นขอเรียกรองนั้นไมมีน้ําหนักใหรับฟง เมื่อฟง
ไม ไ ด ว า โจทก เ ลิ ก จ า งนายประสงค จุ ฑ าเนื่ อ งจากเหตุ ต า งๆ ตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121 การเลิกจางดังกลาว
จึงมิใชเปนการกระทําอันไมเปนธรรม ซึ่งหากนายประสงคจุฑาเห็นวาการเลิก
จางดังกลาวไมถูกตอง ก็ชอบที่จะเรียกรองใหโจทกซึ่งเปนนายจางใหรับผิด
จายเงินตางๆ ตามสิทธิอันพึงมีพึงไดของตนตอไป ที่คณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธและศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวาการที่โจทกเลิกจางนายประสงคจุฑา
เปนการกระทําอันไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
นั้น ศาลฎีกาไมเห็นพองดวย อุทธรณของโจทกขอนี้ฟงขึ้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2476/2544
บทบัญญัติมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
กําหนดหามมิใหนายจางเลิกจางหรือโยกยายหนาที่การงานลูกจาง ผูแทนลูกจาง
กรรมการ อนุ ก รรมการหรื อ สมาชิ ก สหภาพแรงงาน หรื อ กรรมการ หรื อ
อนุกรรมการสหพันธแรงงาน ซึ่งเกี่ยวของกับการยื่นขอเรียกรองในกรณีที่มี
การยื่นขอเรียกรองใหมกี ารกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือการแกไข
เพิ่ ม เติ ม ข อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ า ง และข อ เรี ย กร อ งดั ง กล า วยั ง อยู ใ น
ระหวางการเจรจาหรือการไกลเกลี่ ย ทั้ งนี้ วัตถุประสงคก็เพื่อที่ จะคุมครอง
บุคคลซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองดังกลาวมิใหนายจางกลั่นแกลงโดยการเลิกจาง
หรือโยกยายหนาที่การงาน ซึ่งหากนายจางประสงคจะกระทําดังกลาวก็จะตอง
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มีกรณีเขาขอยกเวน 4 ประการตามบทกฎหมายดังกลาว แตก็มิไดหมายความ
วาหากมีเหตุจําเปนที่นอกเหนือจากเหตุผล 4 ประการ ดังกลาวแลว นายจางจะ
เลิกจางหรือโยกยายหนาที่การงานลูกจางไมไดเสียเลยทีเดียว
คดีนี้ขอเท็จจริงรับฟงไดวาจําเลยประสบภาวะขาดทุนจําเปนจะตองลด
จํานวนลูกจาง และจําเลยไดขอนุญาตเลิกจางโจทกทั้งสองเนื่องจากสาเหตุ
ดังกลาวตอศาลแรงงานกลางตั้งแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งเปนเวลากอนที่
สหภาพแรงงาน ท. จะยื่นขอเรียกรองขอเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางตอจําเลยนานประมาณ 1 ป และเมื่อศาลแรงงานกลางมีคําสั่งอนุญาต
ใหจําเลยเลิกจางโจทกทั้งสองเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 จําเลยก็มีคําสั่ง
เลิ ก จ า งโจทก ทั้ ง สอง การที่ จํ า เลยเลิ ก จ า งโจทก ทั้ ง สองดั ง กล า วจึ ง สื บ
เนื่องมาจากจําเลยประสบภาวะขาดทุน จําเปนตองลดจํานวนลูกจางและศาล
แรงงานกลางมีคําสั่งอนุญาตแลว มิใชเปนการกลั่นแกลงโจทกทั้งสองแตอยาง
ใด ฉะนั้น แมวาโจทกทั้งสองจะเกี่ยวของขอเรียกรองตามที่สหภาพแรงงาน
ท. ไดยื่นขอเรียกรองตอจําเลย และขณะที่จําเลยมีคําสั่งเลิกจางโจทกทั้งสอง
นั้ น จะอยู ใ นระหว า งการเจรจาหรื อ การไกล เ กลี่ ย หรื อ การชี้ ข าดข อ พิ พ าท
แรงงานที่ยังตกลงกันไมไดก็ตาม ก็ยังถือไมไดวาคําสั่งเลิกจางของจําเลยฝาฝน
ตอบทบัญญัติ มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 คํา
พิพากษาของศาลแรงงานกลางชอบแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2727-2731/2544
จําเลยเปนรัฐวิสาหกิจและโจทกเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจตองตกอยู
ภายใตบังคับของมติคณะรัฐมนตรี แมจําเลยจะมีหลักเกณฑการจายเงินโบนัส
ใหแกพนักงานอันถือเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ซึ่งพระราชบัญญัติ
พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 มาตรา 54 วรรคสอง มีบทเฉพาะกาล
ใหขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาวที่มีอยูกอนวันใชพระราชบัญญัติ
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พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534
ยังคงใชบังคับตอไป ก็มิได
หมายความวา หามไมใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จาง แตการแกไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ไมอาจดําเนินการตามขั้นตอนใน
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ซึ่งบัญญัติถึงวิธีการแกไข
เปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไวใหนายจางหรือลูกจางสามารถ
เรียกรองใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงดวยการแจงขอเรียกรองเปนหนังสือใหอีก
ฝายหนึ่งทราบ เพราะกฎหมายดังกลาวใชบังคับระหวางนายจางและลูกจางใน
กิจ การของเอกชนเทานั้ นไม ไ ด ใ ช บังคั บ แก กิ จ การรั ฐวิ ส าหกิ จด ว ย อีก ทั้ ง
พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 ก็มิไดมีบทบัญญัติใน
ลักษณะเชนนี้ เมื่อปรากฏวาในชวงป 2541 สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ
ยังวิกฤตอยูอยางตอเนื่อง การปรับลดเงินโบนัสของรัฐวิสาหกิจจะชวยให
รัฐวิสาหกิจนําเงินที่ประหยัดไดไปใชเพิ่มวงเงินเพื่อใชในการลงทุนอันเปน
การแกไขปญหาทางเศรษฐกิจทางหนึ่ง คณะรัฐมนตรียอมมีมติใหปรับลดเงิน
โบนั ส ของพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ประจํ า ป 2541
ลงได มิ ไ ด ขั ด ต อ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 และพระราชบัญญัติ
พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 มาตรา 54 วรรคสอง ดังที่อางใน
อุทธรณ อีกทั้งมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวใหปรับลดเงินโบนัสกรรมการและ
พนักงานฝายบริหารของรัฐวิสาหกิจตางๆ ลงทุกแหง ทุกคน ไมเปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลใด มติคณะรัฐมนตรีจึงมีผลใชบังคับ โจทก
ไมอาจเรียกรองใหจําเลยจายเงินโบนัสที่ถูกปรับลดลงตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาวได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2733 - 2734/2544
แมจําเลยที่ 1 มีคําสั่งโยกยายโจทกที่ 2 และที่ 3 ในระหวางการเจรจาขอ
เรียกรอง จะเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา
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31 ก็ตาม แตบทบัญญัติดังกลาวใหความคุมครองสิทธิของลูกจางที่เกี่ยวของ
กับขอเรียกรองมิใหถูกนายจางเลิกจางหรือโยกยายหนาที่การงานในระหวาง
การเจรจา การไกลเกลี่ย หรือการชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน เมื่อโจทกที่ 2 และที่
3 ลาออกจากการเปนพนักงานของจําเลยที่ 1 ทําใหความเปนนายจางและ
ลูกจางระหวางจําเลยที่ 1 กับโจทกที่ 2 และที่ 3 สิ้นสุดลง เปนผลใหความ
คุมครองตามมาตรา 31 สิ้นสุดลงดวย กรณีจึงไมอาจบังคับใหจําเลยที่ 1
โยกยายโจทกที่ 2 และที่ 3 กลับมาทํางานกับจําเลยที่ 1 ในสถานที่ทํางานเดิม
ตามคําขอทายฟองได อุทธรณขอนี้ของโจทกทั้งสามฟงไมขึ้น
ตามเอกสารที่ โ จทก ทั้ ง สามอ า งส ง ศาลแรงงานกลางมี ห ลั ก ฐานที่
เลขาธิการของโจทกที่ 1 รับรองแตเพียงโจทกที่ 2 และที่ 3 เทานั้นวาเปน
สมาชิกของโจทกที่ 1 ไมปรากฏวาพนักงานจําเลยที่ 1 อีก 18 คน
นอกเหนือจากโจทกที่ 2 และที่ 3 เปนสมาชิกของโจทกที่ 1 ซึ่งเกี่ยวของกับขอ
เรียกรองอันจะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 มาตรา 31 ดวย จึงไมใชกรณีที่ลูกจางอีก 18 คน นั้นมีผลประโยชน
รวมกันในมูลความแหงคดีที่ศาลแรงงานกลางจะใชอํานาจตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 53
กําหนดใหคําพิพากษาผูกพันจําเลยที่ 1 และลูกจางทั้ง 18 คน ดังกลาวโดยให
ยกเลิก บันทึกอนุมัติเรื่องย ายและเปลี่ย นตําแหน งพนักงานฉบับลงวั นที่ 12
ตุลาคม 2542 ทั้งฉบับ ที่ศาลแรงงานกลางไมพิพากษาใหยกเลิกบันทึกอนุมัติ
เรื่องยายและเปลี่ยนตําแหนงพนักงานของจําเลยฯ เสียทั้งฉบับจึงชอบแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2747/2544
โจทกอุทธรณขอ 2.3 วา ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวา กระบวนการ
พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของจํ า เลยทั้ ง สิ บ สามเป น กระบวนการไต ส วนมิ ใ ช
กระบวนการกล า วหา โจทก ไ ม เ ห็ น พ อ งด ว ย เพราะตามพระราชบั ญ ญั ติ
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แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 หมวด 9 การกระทําอันไมเปนธรรมตามมาตรา
124 ถึงมาตรา 127 กฎหมายใชคําวา “คํารองกลาวหา” “ผูเสียหาย” และ “ผูถูก
กลาว หา” ยอมชัดเจนในตัวอักษรแลววาเปนกระบวนการกลาวหาที่ผูเสียหาย
กลาว หาผูฝาฝน ซึ่งตองอางอิงพยานหลักฐานเพื่อแสดงใหปรากฏตอจําเลยทั้ง
สิบสามวาโจทกเลิกจางไมเปนธรรมเพราะเหตุผูกลาวหาคือลูกจางทั้งแปดเปน
สมาชิกของสหภาพแรงงานอยางไร มิใชจําเลยทั้งสิบสามกลับเรียกพยาน
บุคคลที่โจทกอางถึงมาสอบสวนทําลายน้ําหนักพยานโจทกนั้น
เห็นวา ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติแรงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
บั ญ ญั ติ ว า “ให จั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการแรงงานสั ม พั น ธ ขึ้ น ใน
กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ (1) ดําเนินการสอบสวน
ขอเท็จจริงเบื้องตนเกี่ยวกับคํารองและขอพิพาทแรงงาน…….” และมาตรา 43
บัญ ญั ติวา “ในการปฏิ บัติการตามหนาที่ใ ห กรรมการแรงงานสั ม พั น ธ หรื อ
อนุกรรมการแรงงานสัมพันธมีอํานาจดังตอไปนี้ (1) เขาไปในสถานที่ทํางาน
ของนายจาง สถานที่ ที่ลูกจางทํางานอยูหรือสํานักงานของสมาคมนายจาง
สหภาพแรงงาน สหพันธนายจางหรือสหพันธแรงงานในระหวางเวลาทําการ
เพื่อสอบถามขอเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารไดตามความจําเปน (2) มี
หนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาใหถอยคํา หรือใหสงสิ่งของหรือเอกสารที่
เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือ
คณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ…………”
เห็ น ได ว า จากบทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วให อํ า นาจ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธหรืออนุกรรมการแรงงานสัมพันธที่จะมีหนังสือ
สอบถาม หรือเรียกบุคคลใดไมวาจะเปนฝายนายจางหรือลูกจางมาใหถอยคํา
หรือสงสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาได เชนนี้
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธหรือคณะอนุกรรมการดังกลาวยอมมีอํานาจที่
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จะเรีย กพยานบุค คลที่ โ จทก ส อบสวนในการเลิ ก จ างลูก จ างทั้ ง แปดแล ว มา
สอบสวนอีกได สวนพยานจะใหการแตกตางกันหรือจะใหถอยคําผิดไปจาก
เดิมหรือขัดกันกับที่ใหการไวตอโจทกก็เปนหนาที่ของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ หรือคณะอนุกรรมการดังกลาวที่จะสอบสวนพยานปากอื่นๆ ของทั้ง
สองฝายเพื่อคนหาความจริงแลวินิจฉัยโดยชั่งน้ําหนักจากพยานหลักฐานตางๆ
ที่เรียกมาสอบสวนหรือที่โจทกและลูกจางนําเสนอใหสอบสวน กรณีมิใชเปน
เพี ย งกระบวนการกล า วหาที่ ผู เ สี ย หายกล า วหาผู ฝ า ฝ น ซึ่ ง ต อ งอ า งอิ ง
พยานหลักฐานเพื่อแสดงใหปรากฏตอจําเลยทั้งสิบสามวาโจทกเลิกจางไมเปน
ธรรม เพราะเหตุลูกจางทั้งแปดเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานอยางไรตามที่
โจทกอุทธรณ ที่ศาลแรงงานกลางฟงวาตามคําสั่งของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธไดรับฟงขอเท็จจริงจากการการสอบปากคําฝายโจทกและฝายลูกจาง
แมจะปรากฏรายชื่อเปนบุคคลรายเดียวกัน แตยังไดสอบปากคําจากพยาน
โจทกปากอื่นอีกหลายปาก ซึ่งเปนพนักงานของโจทกประกอบพยานเอกสารที่
ทั้งฝายโจทกและฝายลูกจางสงมาให แลวจึงชั่งน้ําหนักของพยานหลักฐานแต
ละฝายวามีน้ําหนักมากนอยกวากันอยางไร จึงเปนการที่คณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธคือจําเลยทั้งสิบสามรับฟงขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานโดยชอบแลว
และกรณีไมตองวินิจฉัยอุทธรณของโจทกที่วากระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธเปนกระบวนการไตสวนหรือกลาวหาอีกเพราะ
ไมทําใหผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป
มาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 บัญญัติวา
“เมื่อไดรับคํารองกลาวหาตามมาตรา 124 แลว ใหคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดและออกคําสั่งภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ได
รับคํารองกลาวหา รัฐมนตรีมีอํานาจขยายระยะเวลาใหคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธพิจารณาชี้ขาดไดตามที่เห็นสมควร” จากบทบัญญัติของกฎหมาย
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ดังกลาวใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธวินิจฉัยชี้ขาดภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคํารองกลาวหา คดีนี้ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวาลูกจางทั้งแปด
ไดยื่นคํารองกลาวหาโจทกตอจําเลยทั้งสิบสามซึ่งเปนคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2542 และคณะกรรมการแรงงานสัมพันธไดมี
คําสั่งลงวันที่ 9 เมษายน 2542 ซึ่งไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองกลาวหา
ของลูกจางทั้งแปด คําสั่งของจําเลยทั้งสิบสามจึงออกภายในกําหนดเวลาและ
ชอบดวยมาตรา 125 แหงบทบัญญัติดังกลาว แมจะสงคําสั่งใหโจทกในวันที่
28 เมษายน 2543 ซึ่งเปนระยะเวลาเกินกวา 90 วัน นับแตวันที่ไดรับคํารอง
กลาวหาก็ตาม ก็ไมถือวาคณะกรรมการแรงงานสัมพันธออกคําสั่งเกินกําหนด
ระยะเวลาตามมาตรา 125 ของพระราชบัญญัติดังกลาว กรณีไมมีเหตุที่จะเพิก
ถอนคําสั่งของจําเลยทั้งสิบสามซึ่งเปนคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ศาล
แรงงานกลางพิพากษาชอบแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2813-2839/2544
การที่นายจางเลิกจางลูกจางนั้นอาจเปนทั้งการกระทําอันไมเปนธรรม
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121, 123 และเปนการ
เลิกจางที่ไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 ก็ได
การเลิ กจ างที่ จะเป นการกระทํ าอั นไม เป นธรรมตามพระราชบั ญญั ติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 นั้น จะตองปรากฏวา มีการแจงขอ
เรี ย กร อ งเกี่ ย วกั บ สภาพการจ า งและคู ก รณี ส ามารถตกลงกั น ได ห รื อ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธไดมีคําชี้ขาดตามมาตรา 13, 22, 24 แลวใน
ระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาดมีผลใชบังคับ นายจาง
ได เ ลิ ก จ า งลู ก จ า งซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ ข อ เรี ย กร อ งนั้ น โดยลู ก จ า งไม ไ ด ก ระทํ า
ความผิดซึ่งเปนขอยกเวนใหนายจางเลิกจางได สวนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
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ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 49 หมายถึงการเลิกจางที่ไมมี
เหตุสมควรซึ่งอาจเปนเหตุที่เกิดจากการกระทําของลูกจาง หรือเหตุอื่นที่ไมใช
ความผิดของลูกจางก็ได
คดีนี้โจทกทั้งยี่สิบเจ็ดบรรยายฟองวา จําเลยเลิกจางโจทกทั้งยี่สิบเจ็ด
โดยอ า งว า จํ า เลยต อ งการเปลี่ ย นแปลงการดํ า เนิ น งานของจํ า เลยใหม ไม
ตองการจางพนักงานเอง จะวาจางบริษัทอื่นมาดําเนินงานแทน และจําเลย
ประสงคจะเลิกจางพนักงานกอนที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
จะมีผลใชบังคับ ซึ่งจะทําใหจําเลยตองจายคาชดเชยเพิ่มมากขึ้น หาไดปรากฏ
วาไดมีการแจงขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางและจําเลยไดเลิกจางโจทกทั้ง
ยี่สิบเจ็ด ซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับขอเรียกรองในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางหรือคําชี้ขาดมีผลใชบังคับ ทั้งศาลแรงงานกลางก็มิไดฟงขอเท็จจริงวา
ไดมีการกระทําดังกลาวเกิดขึ้น กรณีจึงไมตองดวยการกระทําอันไมเปนธรรม
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 จึงไมตอง
พิจารณาวาเหตุที่จําเลยเลิกจางนั้นเกิดจากการกระทําความผิดของโจทกทั้ง
ยี่สิบเจ็ดตามขอยกเวนในมาตราดังกลาวหรือไม กรณีตองปรับดวยการเลิกจาง
ไมเปนธรรม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 มาตรา 49 ซึ่งมิไดบัญญัติหามไมใหนายจางยกเหตุที่มิไดระบุไวใน
หนังสือเลิกจางขึ้นตอสูดังที่โจทกทั้งยี่สิบเจ็ดอางในอุทธรณ จําเลยจึงอางเหตุ
วาจําเลยประสบภาวะการขาดทุนตองปดกิจการสาขาในประเทศไทย มีความ
จําเปนตองเลิกจางโจทกทั้งยี่สิบเจ็ดขึ้นตอสูได ศาลแรงงานกลางจึงสามารถ
รับฟงขอเท็จจริงดังกลาวและนํามาวินิจฉัยวาการเลิกจางของจําเลยเปนการเลิก
จางที่ไมเปนธรรมหรือไม ไมเปนการนอกฟองนอกประเด็น ศาลแรงงาน
กลางวินิจฉัยชอบแลว อุทธรณของโจทกทั้งยี่สิบเจ็ดในประเด็นขอนี้ฟงไมขึ้น
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กรณีไมจําตองวินิจฉัยวาโจทกทั้งยี่สิบเจ็ดไดรับความเสียหายจากการเลิกจาง
ดังกลาวหรือไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4371-4451/2544
สหภาพแรงงานไดยื่นขอเรียกรองตอจําเลยที่ 8 ซึ่งเปนนายจาง ขอให
พิจารณาจัดเงินชวยเหลือคาดํารงชีพแกพนักงานและจําเลยที่ 8 ยืนยันความ
มั่ น คงในเรื่ อ งโบนั ส เปอร เ ซ็ น ต ก ารขึ้ น เงิ น อั ต รากํ า ลั ง คนกั บ ปรั บ ปรุ ง
สวัสดิการคารักษาพยาบาลดวย ที่ประชุมใหญสมาชิกสหภาพแรงงาน ท. ไดให
การรับรองและแตงตั้งใหจําเลยที่ 1 ถึงที่ 7 เปนตัวแทนเขารวมเจรจากับจําเลย
ที่ 8 จึงเปนการดําเนินการที่ชอบดวยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 มาตรา 103 (2) มาตรา 13 วรรคสาม และมาตรา 15 วรรคหนึ่ง แลว
เมื่อจําเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ไดเขารวมเจรจากับจําเลยที่ 8 ตามมาตรา 16 จน
ทั้งสองฝายสามารถตกลงเกี่ยวกับขอเรียกรองตามมาตรา 13 ได โดยเฉพาะ
เงินโบนัส ซึ่งถือไดวาเปนเรื่องที่อยูในขอบอํานาจที่ไดรับมอบหมายใหไป
เจรจายอมทําขอตกลงเกี่ยวกับเงินโบนัสกับจําเลยที่ 8 ไดตามมาตรา 18 โดย
มิจําตองใหที่ประชุมใหญของสหภาพแรงงาน ท. มีมติใหการรับรองอีกครั้ง
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาวจึงมีผลบังคับและผูกพันโจทกซึ่งเปน
สมาชิกสหภาพแรงงาน ท. ตามมาตรา 19 วรรคสอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4573-5228/2544
เงินโบนัสเปนเงินที่นายจางจายใหลูกจางเปนรางวัลในการปฏิบัติงาน
เทานั้น มิใชเปนเงินที่นายจางจายเปนการตอบแทนการทํางานตามสัญญาจาง
เงินโบนัสจึงมิใชคาจางตามความหมายในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อเงินโบนัสไมใชคาจาง การที่นายจางไมจายเงินโบนัส
แกลูกจาง จึงมิใชกรณีที่นายจางจงใจไมจายคาจางใหแกลูกจางและตองเสีย
เงินเพิ่มใหแกลูกจางตามมาตรา 9 วรรคสอง
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ขอบังคับของธนาคารจําเลยที่ระบุวา จําเลยจะพิจารณาจายโบนัสใหป
ละ 2 ครั้ง ภายหลังการปดบัญชีประจํางวด นั้น แมจําเลยจะจายโบนัสครั้งแรก
พรอมเงินเดือนในเดือนมิถุนายนโดยตลอดก็เปนเพียงวิธีปฏิบัติ ถือไมไดวา
เปนกําหนดเวลาจายเงินโบนัสครั้งแรก หนี้ดังกลาวจึงเปนหนี้ที่ไมมีกําหนด
ชําระ จําเลยจะตกเปนลูกหนี้ผูผิดนัดตอเมื่อโจทกบอกกลาวทวงถามกอน
จําเลยซึ่งเปนนายจางมีหนาที่ตองจายเงินโบนัสใหแกโจทกตามอัตราที่
กําหนดไวในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่มีอยูเดิมแลว การที่จําเลยยื่นขอ
เรียกรองตอสหภาพแรงงาน ธ. และตอมาไดมีการจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางเกี่ยวกับเงินโบนัสขึ้นใหมภายหลังที่โจทกพนสภาพการเปน
พนั กงานของจําเลยแลว ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกล าว ก็ ไมมี ผล
ผูกพันโจทก โจทกจึงมีสิทธิไดรับเงินโบนัสตามอัตราเดิม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5445-5565/2544
ธนาคารจําเลยจายเงินโบนัสใหโจทกโดยพิจารณาจากการที่โจทกเปน
ลูกจางอยูจนถึงวันสิ้นงวดบัญชีและผลการปฏิบัติงานที่ผูบังคับบัญชาประเมิน
เท า นั้ น แม จํ า เลยจะกํ า หนดอั ต ราการจ า ยโบนั ส ไว โ ดยคํ า นวณจากฐาน
เงินเดือนของโจทกเปนจํานวนแนนอน แตก็มิใชเงินที่จําเลยจายตอบแทนการ
ทํางานสําหรับระยะเวลาการทํางานปกติของวันทํางาน ทั้งขอตกลงระหวาง
จําเลยกับสหภาพแรงงาน ธ. ระบุวา เพื่อเปนกําลังใจในการปฏิบัติภาระหนาที่
ของพนักงานจําเลยตกลงใหโบนัสพิเศษแกพนักงาน จึงเปนการจายเพื่อจูงใจ
ใหพนักงานทํางานให มิใชจายเพื่อตอบแทนการทํางาน จึงไมใชคาจางตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5
โจทกเปนพนักงานของธนาคารจําเลยอยูในวันสิ้นเดือนมิถุนายน 2541
และผลการปฏิบัติงานผานการประเมินของผูบังคับบัญชาตามที่กําหนดไวใน
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางฉบับเดิมมีสิทธิไดรับโบนัสงวดแรกของป 2541
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สิทธิของโจทกยอมเกิดขึ้นแลวตั้งแตวันสิ้นเดือนมิถุนายน 2541 มิใชเกิดขึ้น
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2541 ซึ่งเปนวันที่จําเลยกับสหภาพแรงงาน ธ. ไดทํา
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางขึ้นใหมภายหลังจากที่โจทกพนจากการเปน
ลูกจางแลว โจทกจึงมีสิทธิไดรับโบนัสตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเดิม
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางนายจางกับสหภาพแรงงานที่จะ
มีผลผูกพันลูกจาง ตองเปนขอตกลงตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 มาตรา 19 วรรคสอง ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดขึ้นใหมยอม
ผู ก พันเฉพาะลู ก จางซึ่ งทํ างานอยู กั บ นายจ างในขณะที่ทําข อ ตกลงเกี่ ยวกั บ
สภาพการจางนั้นเทานั้น เมื่อโจทกลาออกกอนที่จําเลยกับสหภาพแรงงาน ธ.
จะทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหม ขณะสภาพการจางเปลี่ยนแปลงไป
ตามขอตกลงใหมโจทกไมไดเปนลูกจางจําเลยและมิไดเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงาน ธ. แลว ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหมจึงไมผูกพันโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5592-5598/2544
ที่โจทกที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ที่ 7 อุทธรณวา โจทกดังกลาวอยูในที่
ชุมนุม แตไมมีภาพถาย วิดีโอเทป พยานบุคคลหรือพยานหลักฐานใดๆ ที่
แสดงใหเห็นวาโจทกที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ที่ 7 ปดกั้นทางเขาออกของบริษัท
จําเลย ทําใหปอมยามของจําเลยเสียหาย กางเต็นทปดทางเดินรถในถนนสาย
รังสิต - องครักษ 1 ชองทาง ปดกั้นไมใหรถสงของเขาบริษัทจําเลยและทําลาย
กระจกรถสงของ จึงฟงไมไดวาโจทกที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ที่ 7 กระทําผิด
ดังกลาว และฟงไมไดวากระทําผิดอาญาฐานความผิดตอเสรีภาพ หนวงเหนี่ยว
กัก ขัง ทําให เสี ยทรัพย จงใจทําให จําเลยเสีย ทรัพย และกระทําการอันไม
เหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริต โจทก
ที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ที่ 7 จึงมีสิทธิไดคาชดเชย สินจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนา คาเสียหาย และโจทกที่ 1 ถึงที่ 3 ยังมีสิทธิไดเงินบําเหน็จ กับโจทก
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ที่ 1 มีสิทธิไดรับเงินสะสมในสวนที่เปนเงินสมทบของจําเลยพรอมดอกเบี้ย
นั้น เห็นวา ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวา ระหวางรวมชุมนุมโจทกที่ 1 ถึง
ที่ 4 และที่ 6 ที่ 7 ไดกระทําผิดดังกลาวจริง อุทธรณโจทกที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6
ที่ 7 จึงเปนอุทธรณโตแยงดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานของศาลแรงงาน
กลางซึ่งเปนอุทธรณในขอเท็จจริงเพื่อนําไปสูการวินิจฉัยขอกฎหมาย ถือวา
เปนอุทธรณในขอเท็จจริงตองหามมิใหอุทธรณตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานกลางและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ศาล
ฎีกาไมรับวินิจฉัย
สวนที่จําเลยอุทธรณวา โจทกที่ 5 รวมกับพนักงานอื่นของจําเลยปด
กั้นทางเขาออกบริษัทและโรงงานของจําเลย ทําลายทรัพยสินของจําเลย ปด
กั้นทางสาธารณะหนาบริษัทจําเลย ซึ่งเปนการกระทําผิดอาญาโดยเจตนาตอ
จําเลย จงใจทําใหจําเลยไดรับความเสียหาย และฝาฝนระเบียบขอบังคับหรือ
คําสั่งอันชอบดวยกฎหมายกรณีรายแรง จําเลยจึงไมตองจายคาชดเชย สินจาง
แทนการบอกกลาวลวงหนา และคาเสียหายนั้น เห็นวา ศาลแรงงานกลางฟง
ขอเท็จจริงวา โจทกที่ 5 มิไดรวมกระทําผิดดังกลาว อุทธรณจําเลยจึงเปนการ
โตแยงดุล พินิ จในการรับ ฟ งพยานหลั กฐานของศาลแรงงานกลาง ซึ่งเป น
อุ ท ธรณ ใ นข อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารวิ นิ จ ฉั ย ข อ กฎหมาย ต อ งห า มมิ ใ ห
อุทธรณตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง เชนเดียวกัน ศาลฎีกาไมรับวินิจฉัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6000-6040/25444
มี ป ญ หาต อ งวิ นิ จ ฉั ย ตามอุ ท ธรณ ข องโจทก ว า จํ า เลยต อ งจ า ยเงิ น
เกี่ยวกับผลประโยชนเมื่อออกจากงานที่ระบุไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ให แกโจทกหรือไม เห็ นวา ตามบันทึ ก ขอตกลงระหว างจําเลยกั บ ตัวแทน
ลูกจางของจําเลย ซึ่งกรมแรงงานไดรับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2519
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ไดระบุไวในขอ 3 วา นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2520 เปนตนไป จะเริ่มใช
แผนการบําเหน็จพนักงานเรียกวา “แผนการเงินบําเหน็จเมื่อเกษียณอายุของ
พนักงาน เค แอล เอ็ม ในประเทศไทย” โดยมีขอตกลงและขอบังคับตางๆ
และมีขอบังคับเกี่ยวกับแผนการเงินบําเหน็จเมื่อเกษียณอายุของพนักงาน เค
แอล เอ็ม ในประเทศไทย เปนบันทึกตอทายขอตกลงซึ่งมีใจความสําคัญวา
เมื่อการจางสิ้นสุดลงจําเลยจะจายเงินบําเหน็จใหแกลูกจางตามจํานวนปของการ
เปนลูกจาง ดังตอไปนี้
ลูกจางที่มีระยะเวลาทํางานต่ํากวา 5 ป ไมมีการจาย
ลูกจางที่มีระยะเวลาทํางาน 5 ป รอยละ 50 ของเงินเดือนคูณดวย 5
ลูกจางที่มีระยะเวลาทํางาน 6 ป รอยละ 60 ของเงินเดือนคูณดวย 6
ลูกจางที่มีระยะเวลาทํางาน 7 ป รอยละ 70 ของเงินเดือนคูณดวย 7
ลูกจางที่มีระยะเวลาทํางาน 8 ป รอยละ 80 ของเงินเดือนคูณดวย 8
ลูกจางที่มีระยะเวลาทํางาน 9 ป รอยละ 90 ของเงินเดือนคูณดวย 9
ลูกจางที่มีระยะเวลาทํางาน 10 ปขึ้นไป เงินเดือนคูณดวยจํานวนปของ
การเปนลูกจาง
ฉะนั้น จึงเชื่อวาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยในภายผนวก 3
เรื่อง ขอบังคับเกี่ยวกับแผนการเงินบําเหน็จเมื่อเกษียณอายุ ตามที่ปรากฏนั้น
ไดมีผลใชบังคับมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2520 เปนตนไป แตปรากฏตาม
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลย ซึ่งจัดพิมพขึ้นป 2538, ฉบับที่ไมได
ระบุปที่จัดพิมพ, และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานซึ่งจัดพิมพในป 2537 ได
กําหนดไวในภาคผนวก 3 เรื่อง ขอบังคับเกี่ยวกับผลประโยชนเมื่อออกจาก
งาน โดยมีสาระสําคัญวา เมื่อการวาจางโดย เค แอล เอ็ม สิ้นสุดลงโดยลูกจาง
ไมมีความผิด ลูกจางมีสิทธิที่จะไดรับผลประโยชนจากจําเลยเพิ่มตามอัตราที่
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ระบุไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนปของการทํางานจนกระทั่งถึงวันที่สิ้นสภาพการ
เปนลูกจาง ดังนี้
ต่ํากวา 5 ป ไมมีการจาย
5 ป รอยละ 50 ของเงินเดือนคูณดวย 5
6 ป รอยละ 60 ของเงินเดือนคูณดวย 6
7 ป รอยละ 70 ของเงินเดือนคูณดวย 7
8 ป รอยละ 80 ของเงินเดือนคูณดวย 8
9 ป รอยละ 90 ของเงินเดือนคูณดวย 9
10 ป เงินเดือนคูณดวยจํานวนปของการเปนลูกจาง
เห็ น ว า แม ร ะเบี ย บข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การทํ า งานของจํ า เลยในส ว น
ภาคผนวก 3
จะใชถอยคําวา “ขอบังคับเกี่ยวกับแผนการเงินบําเหน็จเมื่อ
เกษียณอายุ” สวนตามเอกสารตาม จ. 2 และ ล. 16 จะใชถอยคําวา “ขอบังคับ
เกี่ยวกับผลประโยชนเมื่อออกจากงาน”
ซึ่งเปนถอยคําที่แตกตางกัน แต
สาระสําคัญของขอบังคับดังกลาวนั้นเปนอยางเดียวกันคือ จําเลยจะจายเงินพิเศษ
ใหแกลูกจางที่สิ้นสุดสัญญาจางโดยไมมีความผิดคํานวณตามระยะเวลาการ
ทํางาน ทั้งขอบังคับดังกลาวไดกําหนดไวในภาคผนวก 3
เชนเดียวกัน
นอกจากนี้ตามบันทึกการเจรจาขอเรียกรองระหวางสหภาพแรงงานลูกจาง เค
แอล เอ็ม ในประเทศไทย กับจําเลย ซึ่งบันทึกไวเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2538 ก็มี
ความว า จํ า เลยจะโอนเงิ น บํ า เหน็ จ เมื่ อ เกษี ย ณอายุ ข องลู ก จ า งไปเข า เป น
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยมีคําชี้แจงวา สืบเนื่องมาจากเดิมที่จําเลยไดใช
ภาคผนวก 3 ตามสภาพการจาง หนา 27 เปนแผนการที่นายจางจัดใหแกลูกจาง
ทุกคนในประเทศไทย ซึ่งเปนผลประโยชนเพิ่มเมื่อลูกจางออกจากงานตามที่
ระบุไวใน ขอ 4.3 (สัญญาจางสิ้นสุดโดยลูกจางไมมีความผิด) ตอมาได
ประกาศใชพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 นายจางจึงตกลง
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ยกเลิกภาคผนวก 3 และใหยกเลิกผลประโยชนเพิ่มและใหโอนเงินตามสิทธิ
ของลูก จางไปเข าระบบกองทุน สํารองเลี้ยงชีพแทน จึ งแสดงให เห็นอย าง
ชัดเจนวา ขอบังคับเกี่ยวกับแผนการเงินบําเหน็จเมื่อเกษียณอายุกับขอบังคับ
เกี่ยวกับผลประโยชนเมื่อออกจากงานของจําเลยนั้น เปนเรื่องเดียวกัน จํานวน
เงินหรือผลประโยชนที่ลูกจางจะไดรับเมื่อสัญญาจางสิ้นสุดลง เมื่อคํานวณ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดแลวเปนจํานวนเดียวกัน ฉะนั้น เมื่อขอเท็จจริงรับฟง
ยุติแลววา จําเลยและสหภาพแรงงาน เค แอล เอ็ม ประเทศไทย ไดตกลงกัน
โอนเงินบําเหน็จเมื่อเกษียณอายุของลูกจางไปเขาเปนเงินกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพและจําเลยไดจายเงินตามสิทธิของโจทกที่มีสิทธิไดรับจากกองทุนสํารอง
เลี้ ย งชี พ ให แ ก โ จทก ค รบถ ว นแล ว จํ า เลยจึ ง ไม ต อ งจ า ยเงิ น ตามข อ บั ง คั บ
เกี่ยวกับผลประโยชนเมื่อออกจากงานใหแกโจทกดังกลาวอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6373/2544
ปญหาตองวินิจฉัยตามอุทธรณประการแรกของโจทกวา เมื่อจําเลยยื่น
ขอเรียกรองเกี่ยวกับการจายโบนัสเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2542 ตอโจทกแลว จะ
ทําใหขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางป 2536 เรื่อง การจายโบนัสไมมีผลใช
บังคับอีกตอไปหรือไม
ขอเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟงเปนยุติไดความวา เมื่อป 2536 โจทก
กับจําเลยไดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางขึ้นและตกลงกันในขอ 1 วา
ธนาคารตกลงเพิ่มเงินโบนัสประจําปใหแกพนักงานทุกคนเปนปละ 5.5 เดือน
โดยมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2536 เปนตนไปตามขอตกลงรวม
ประจําป 2536 และขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาวใชบังคับตอกันมา
ทุกๆ ป จนถึงป 2541 และ 2542 จําเลยกับโจทกไดดําเนินการเจรจาเกี่ยวกับ
การจายโบนัสเนื่องจากจําเลยไมมีผลกําไรจากการประกอบการจึงไมอาจจาย
โบนัสได และไดตกลงจายเงินชวยเหลือเปนกรณีพิเศษใหตามบันทึกขอตกลง
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เกี่ยวกับสภาพการจาง ตอมาวันที่ 5 ตุลาคม 2542 จําเลยไดยื่นขอเรียกรอง
รองตอโจทกเพื่อยกเลิกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางป 2536 เรื่อง การ
จายเงินโบนัสประจําปในอัตราปละ 5.5 เทาของเงินเดือน ผูแทนทั้ง 2 ฝายได
เจรจาตอรองกันตามขอเรียกรองหลายครั้ง แตไมสามารถตกลงกันได จนใน
ที่สุดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2543 โจทกปฏิเสธที่จะเจรจาตอรองกับจําเลยและ
เกิดเปนขอพิพาทแรงงานขึ้นตามกฎหมาย และจําเลยไดแจงขอพิพาทแรงงาน
ตอพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน
ไดเขาไกลเกลี่ย แตทั้งสองฝายก็ยังไมสามารถตกลงกันได ตอมาเมื่อวันที่ 3
กรกฎาคม 2543 โจทกและจําเลยสามารถตกลงกันได และจัดทําขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางขึ้นใหม
เห็นวา พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 10 วรรค
หนึ่ง บัญญัติวา “ใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไปจัดให
มีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามความในหมวดนี้” และมาตรา 12 วรรค
สอง บัญญัติวา “ในกรณีที่มีระยะเวลาที่กําหนดตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางสิ้นสุดลง ถามิไดมีการเจรจาตกลงกันใหมใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางนั้นมีผลใชบังคับตอไปอีกคราวละหนึ่งป” ตามบทบัญญัติดังกลาว
หมายความวา เมื่อมีสถานประกอบกิจการไดจัดใหมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางขึ้นแลว หากระยะเวลาการบังคับใชที่กําหนดไวในขอตกลงดังกลาว
สิ้นสุดลงโดยมิไดมีการเจรจาตกลงกันใหม ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้น
จะมีผลใชบังคับตอๆ ไปอีกคราวละหนึ่งป ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนี้
จะสิ้นผลใชบังคับตอเมื่อนายจางและลูกจางทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ขึ้นใหมเทานั้น ลําพังเพียงนายจางหรือลูกจางยื่นขอเรียกรองเพื่อขอเจรจา
เปลี่ย นแปลงขอ ตกลงเกี่ ยวกั บ สภาพการจ างเดิ ม ยั งไม มี ผ ลทําให ขอ ตกลง
เกี่ ย วกั บ สภาพการจ า งเดิ ม สิ้ น ผลใช บั ง คั บ ดั ง นั้ น ไม ว า จํ า เลยจะยื่ น ข อ
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เรียกรองเพื่อขอเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางป 2536 เรื่อง การ
จายเงินโบนัสประจําปในอัตราปละ 5.5 เทาของเงินเดือนเมื่อใดก็ตาม และ
หลังจากมีการยื่นขอเรียกรองแลว แมขอเรียกรองนั้นจะอยูในระหวางที่โจทก
และจําเลยเจรจากัน ก็หามีผลทําใหขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาวสิ้น
ผลใชบังคับไปดังที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยไม แตเมื่อปรากฏวาโจทกและ
จําเลยไดทําบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางขึ้นใหมตามบันทึกขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2543 ขอ 7.1 วา ทั้งสองฝายตกลง
ยกเลิกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางป 2536 เรื่อง การจายโบนัสประจําป
อัตราปละ 5.5 เทาของเงินเดือน และใชขอตกลงใหมตามขอเสนอของธนาคาร
ซึ่งมีขอ 7.3.1 กําหนดวา โบนัสงวดเดือนมิถุนายน 2543 จํานวน 2.75 เทาของ
เงินเดือน ซึ่งหมายความวา จําเลยยอมจายโบนัสใหแกลูกจางคนละ 2.75 เทา
ของเดือน และตามอุทธรณของโจทกก็ยอมรับวา จําเลยไดจายโบนัสประจํา
งวดเดือนมิถุนายน 2543 ใหแกลูกจางซึ่งเปนสมาชิกของโจทกแลว เชนนี้
ศาลฎีกายอมไมอาจบังคับใหจําเลยจายโบนัสใหแกลูกจางซึ่งเปนสมาชิกของ
โจทกตามคําขอทายฟองไดอีก ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวา โจทกไมมีสิทธิ
เรียกรองโบนัสงวดเดือนมิถุนายน 2543 จากจําเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นพองดวยใน
ผล
ปญหาตองวินิจฉัยตามอุทธรณของโจทกวา จําเลยจะตองจายดอกเบี้ย
และเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 15 ของโบนัสงวดเดือนมิถุนายน 2543 แกลูกจาง
ซึ่งเปนสมาชิกของโจทกหรือไม
เห็นวา โจทกบรรยายในคําฟองวาจําเลยประกาศวันจายเงินเดือนและ
คาจางพนักงานโดยในเดือนมิถุนายน 2543 กําหนดการจายไวในวันที่ 26
มิถุนายน 2543 จึงผูกพันใหจําเลยจะตองจายโบนัสงวดเดือนมิถุนายน 2543
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2543 ดวย จําเลยมิไดใหการตอสูในเรื่องนี้จึงตองถือวา
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จําเลยรับวาจําเลยกําหนดจะจายโบนัสงวดเดือนมิถุนายน 2543 ในวันที่ 26
มิถุนายน 2543 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 9 บัญญัติ
วา “ในกรณีที่นายจางไมคืนเงินประกันตามมาตรา 10 วรรคสอง หรือไมจาย
คาจางใหนายจางเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลาผิดนัดรอยละสิบหา
ตอป” และในวรรคสองบัญญัติวา “ในกรณีที่นายจางจงใจไมคืนหรือไม
จายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เมื่อพนกําหนดเวลาเจ็ด
วันนับแตวันที่ถึงกําหนดคืนหรือจาย ใหนายจางเสียเงินเพิ่มใหแกลูกจางรอย
ละสิบหาของเงินที่คางจายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน” ขอเท็จจริงฟงเปนยุติวา นับ
แตวันที่ 5 ตุลาคม 2542 เมื่อจําเลยยื่นขอเรียกรองตอโจทกทั้งสองเพื่อขอ
ยกเลิกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางป 2536 เรื่อง การจายเงินโบนัสประจําป
ในอัตราปละ 5.5 เทาของเงินเดือนแลว ผูแทนของทั้งสองฝายไดเจรจาตอรอง
กันเรื่อยมา จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2543 โจทกทั้งสองปฏิเสธที่จะเจรจา
ตอรองกับจําเลยและเกิดเปน ข อพิพาทแรงงานขึ้ น จํ าเลยได แจงขอพิ พาท
แรงงานตอพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน พนักงานประนอมขอพิพาท
แรงงานไดเขาไกลเกลี่ย แตทั้งสองฝายก็ยังไมสามารถตกลงกันไดและลวงเลย
วันที่ 26 มิถุนายน 2543 ซึ่งเปนวันที่จําเลยกําหนดจะจายโบนัสแกลูกจางของ
จําเลย กรณีดังกลาวเห็นไดวาไมวาโบนัสจะเปนเงินคาจางหรือไมก็ตาม แต
พฤติการณที่ยังไมมีการจายโบนัสใหแกลูกจางของจําเลยเพราะอยูในระหวาง
การไกลเกลี่ยของพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานในขณะที่เกิดขอพิพาท
แรงงานขึ้น เชนนี้ ถือไมไดวาจําเลยผิดนัดไมจายคาจางและเปนการจงใจไม
จายคาจางโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร จําเลยจึงไมตองจายดอกเบี้ยหรือ
เงินเพิ่มตามฟองแกโจทกทั้งสอง อุทธรณขอนี้ของโจทกทั้งสองฟงไมขึ้น
ส ว นที่ โ จทก ทั้ ง สองอุ ท ธรณ ว า ข อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ า ง
รายบุคคลที่จําเลยทํากั บ ลูก จางของจําเลยไมมี ผลใชบังคับ นั้น เห็ น วา ตาม
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บันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางโจทกทั้งสองกับจําเลยฉบับใหม
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2543 ขอ 10 กําหนดวา “ธนาคารจะไมนําขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางรายบุคคล เรื่องสภาพการจางโบนัสระบบใหม ฉบับลง
วันที่ 26 มิถุนายน 2543 ลงนามโดยนายบัณฑูร ล่ําซํา กรรมการผูจัดการมาใช
บังคับเปนสภาพการจ างในขณะนี้หรือในภายหน า แตจะถือตามขอ ตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางฉบับนี้” ดังนั้น เมื่อจําเลยตกลงที่จะไมนําขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางรายบุคคลมาใชบังคับเสียแลวจึงไมจําตองวินิจฉัยวา
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางรายบุคคลไมมีผลใชบังคับเพราะขัดแยงกับ
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางป 2536 เรื่อง เงินโบนัสประจําป 2536 และไม
เปนคุณแกลูกจางหรือไม อุทธรณของโจทกทั้งสองในขอนี้จึงเปนอุทธรณที่
ไมเปนสาระแกคดีอันควรไดรับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ประกอบดวยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 31 ศาลฎีกาไมรับวินิจฉัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7084-7106/2544
จําเลยมิไดจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเกี่ยวกับกําหนดเวลา
จายคาจางใหแกลูก จางเปนหนังสือ แต ในทางปฏิ บัติ เมื่อถึงวันจ ายคาจาง
จําเลยจะจายคาจางใหแกลูกจางในระหวางเวลา 15 ถึง 17 นาฬิกา ตั้งแตป 2533
ตลอดมา โดยลูกจางของจําเลยไมเคยโตแยงคัดคาน จึงถือไดวากําหนดเวลา
จายคาจางระหวางเวลา 15 ถึง 17 นาฬิกา เปนสภาพการจางที่มีผลผูกพันจําเลย
กับลูกจางของจําเลยทั้งหมด การที่จําเลยเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาการจาย
คาจางมาเปนระหวางเวลา 12 ถึง 13 นาฬิกา ยอมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลง
สภาพการจางดังกลาวและถือไมไดวาเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวาสภาพการจางเดิม
จําเลยจึงไมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาจายคาจางโดยไมไดรับความ
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ยินยอมจากลูกจาง การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาการจายคาจางดังกลาวไมชอบ
ดวย พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20
การที่ โจทก ทั้ งยี่ สิ บสามเข าไปในห องทํ างานของผู ช วยผู จั ดการฝ าย
ธุรการของจําเลยเพื่อสอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาจายคาจางและ
ขอใบอนุญาตผานออกจากอาคารที่โจทกทั้งยี่สิบสามทํางานไปเจรจากับฝาย
การเงินที่อยูในอีกอาคารหนึ่งเพื่อใหจายคาจางในเวลาเดิมตามสภาพการจางที่
ปฏิบัติกันมายอมเปนสิทธิโดยชอบที่จะกระทําได มิใชกรณีที่ลูกจางจะตอง
รองขอใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 50
วรรคสอง แมขณะที่โจทกทั้งยี่สิบสามเขาไปในหองทํางาน
ดังกลาวจะเปนเวลาการทํางาน ก็ยังถือไมไดวาการกระทําดวยสาเหตุดังกลาว
เปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบคําสั่งของจําเลยในกรณี
รายแรงหรือการละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุอันสมควร
ขอสังเกต
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7084-7106/2544 นี้ขอใหศึกษาเปรียบเทียบกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่
5790-5822/2543 ประกอบ
ในคดีตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5790-5822/2543 นี้ วินิจฉัยไววา แมขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานของจําเลยจะกําหนดจายคาจางใหแกลูกจางในวันสิ้นเดือนของทุกเดือนก็ตาม แตการที่
จําเลยจายคาจางใหแกลูกจางกอนวันสิ้นเดือน 1 วัน เปนประจําตลอดมายอมถือไดวาจําเลยตกลงกับ
ลูกจางใหมีการเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางในเรื่องกําหนดการจายคาจางโดยปริยาย
การที่โจทกทั้งสามสิบไดรับการบอกกลาวเลิกจางลวงหนา ณ วันสิ้นเดือนจึงมิใชเปนการบอกกลาว
เมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจายสินจาง อันจะมีผลเปนการเลิกจางโดยชอบดวยกฎหมายเมื่อถึง
กําหนดจายสินจางในคราวถัดไป
เรื่องนี้นายจางจายคาจางใหแกลูกจางกอนกําหนด 1 วัน ถือวา นายจางแกไขเปลี่ยนแปลง
ข อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ า งฝ า ยเดี ย ว แต เ ป น คุ ณ แก ลู ก จ า งยิ่ ง กว า อั น มี ผ ลบั ง คั บ ได ต าม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 หรือไม ศาลฎีกาวินิจฉัยวา กรณีนี้หาอยูใน
บังคับมาตรา 20 เนื่องจากลูกจางไมไดคาจางเพิ่มขึ้น เพียงแตจายเร็วขึ้นยังไมถือวาเปนคุณแกลูกจาง
ยิ่งกวา
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แตการที่นายจางจายคาจางใหแกลูกจางกอนกําหนด 1 วันตลอดมา ถือวานายจางตกลงกับ
ลูกจางใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดยปริยาย ทั้งนี้นายจางมีสิทธิทําได
เทาที่ไมขัดตอกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ซึ่งคําพิพากษาศาลฎีกานี้วางหลักเกณฑเรื่องการ
แกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดยปริยายสรุปได ดังนี้
1) นายจางกระทําการใดที่ไมขัดตอกฎหมายคุมครองแรงงาน (กฎหมายเกี่ยวกับความ
สงบเรียบรอยของประชาชน)
2) การกระทําของนายจางดังกลาวขัดแยงหรือแตกตางจากขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่
มีอยูเดิม
3) นายจางไดกระทําการดังกลาวมาเปนเวลานาน
4) ลูกจางยอมรับการกระทําการดังกลาวโดยมิไดมีการโตแยงคัดคาน
หมายเหตุ
โจทกทั้งสามสิบสามสํานวนฟองเปนทํานองเดียวกันวา จําเลยไดจางโจทกทั้งสามสิบสาม
โดยไมมีกําหนดระยะเวลาการจาง กําหนดการจายคาจางกอนวันสิ้นเดือนของทุกเดือนหนึ่งวัน เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2541 จําเลยไดมีหนังสือบอกกลาวเลิกจางโจทกทั้งสามสิบสาม โดยใหมีผลเปน
การเลิกจางในวันที่ 1 สิงหาคม 2541 จึงเปนการบอกกลาวเลิกจางไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหบังคับ
จําเลยจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกโจทกทั้งสามสิบสามเทากับคาจางอัตราสุดทายคน
ละหกสิบวัน
จําเลยทั้งสามสิบสามสํานวนใหการวา โจทกทั้งสามสิบสามเปนลูกจางจําเลยมีกําหนดจาย
คาจางทุกวันสิ้นเดือน แตเพื่อความสะดวกในการจายเงินเดือนเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานทาง
บัญชีและการเงิน จึงมีการจายเงินเดือนกอนวันสิ้นเดือน 1 วัน จําเลยไดปดประกาศเลิกจางตั้งแต
วันที่ 29 มิถุนายน 2541 ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2541 จึงเปนการเลิกจางโดยบอกกลาว
ลวงหนาแกโจทกทั้งสามสิบสามโดยชอบดวยกฎหมาย ขอใหยกฟอง
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแลวพิพากษาใหจําเลยจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาให
โจทกเทากับคาจางคนละ 60 วัน
จําเลยทั้งสามสิบสามสํานวนอุทธรณตอศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยวา “แมขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยจะกําหนด
จายคาจางใหแกลูกจางในวันสิ้นเดือนของทุกเดือนก็ตาม แตการที่จําเลยจายคาจางใหแกลูกจางกอน
วันสิ้นเดือน 1 วัน เปนประจําตลอดมายอมถือไดวาจําเลยตกลงกับลูกจางใหมีการเปลี่ยนแปลง
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางในเรื่องกําหนดการจายคาจางจากวันสิ้นเดือนเปนวันกอนวันสิ้นเดือน
1 วันโดยปริยาย ซึ่งนายจางและลูกจางยอมมีสิทธิทําไดเทาที่ไมขัดตอกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน และกรณีหาอยูในบังคับตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 ไม
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ฉะนั้น จึงตองถือวาวันที่ครบกําหนดจายสินจางตามกฎหมายของจําเลยในเดือนมิถุนายน 2541 คือ
วันที่ 29 มิถุนายน 2541 การที่โจทกทั้งสามสิบสามไดรับการบอกกลาวเลิกจางลวงหนาในวันที่ 30
มิถุนายน 2541 ซึ่งมิใชเปนการบอกกลาวเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจายสินจางในเดือนมิถุนายน
2541 อันจะมีผลเปนการเลิกจางโดยชอบดวยกฎหมายเมื่อถึงกําหนดจายสินจางในคราวถัดไปคือการ
จายสินจางในเดือนกรกฎาคม 2541 แตจําเลยกําหนดใหมีผลเปนการเลิกจางในวันที่ 1 สิงหาคม
2541
จึงเปนการบอกกลาวเลิกจางลวงหนาแกโจทกทั้งสามสิบสามโดยไมชอบดวยประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 582 โจทกที่ 1 ซึ่งเปนผูรับมอบอํานาจจากโจทกทุกคนไดเบิก
ความรับวา โจทกทั้งสามสิบสามไดรับสินจางสําหรับเดือนกรกฎาคม 2541 จากจําเลยไปครบถวน
ทุกคนแลว ฉะนั้น จําเลยจึงตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกโจทกทั้งสามสิบสาม
เฉพาะสินจางของเดือนสิงหาคม 2541 เทานั้น โดยไมตองจายสินจางของเดือนกรกฎาคม 2541 ใหแก
โจทกทั้งสามสิบสามอีก”
พิพากษาแกเปนวา ใหจําเลยจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกโจทกที่ 1 ถึงที่ 3
โจทกที่ 5 ถึงที่ 18 โจทกที่ 20 ถึงที่ 28 และโจทกที่ 30 ถึงที่ 36 เทากับคาจางคนละ 1 เดือน
นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลแรงงานกลาง
(ปญญา สุทธิบดี - สละ เทศรําพรรณ – พูนศักดิ์ จงกลนี)

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7564/2544
วันเกิดเหตุผูคัดคานซึ่งเปนลูกจางของผูรองเดินมาพูดกับ ธ ซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาวา มาเสือกอะไรกับแผนกเช็คเกอร แลวผูคัดคานไดกระชากคอ
เสื้อ ธ. ถึง 2 ครั้ง จับแขนขวาของ ธ. เพื่อจะฉุดเขาในหองประชุมตอหนา
พนักงานอื่นหลายคนระหวางที่อยูในเวลาทํางาน การกระทําดังกลาวเปนการ
พูดจากาวราวและทํารายผูบังคับบัญชาตอหนาพนักงานอื่นของผูรองภายใน
สถานที่ทํางานและในเวลาทํางาน ทําใหเสียภาพลักษณและการปกครองบังคับ
บัญชาในองคกรของผูรองเปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของผูรอง
ในกรณีรายแรง แมขณะผูรองยื่นคํารอง สหภาพแรงงาน ส. ไดยื่นขอเรียกรอง
ซึ่งอยูในระหวางการเจรจาและผูคัดคานเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน ส. ที่
ไดรับแตงตั้งใหเปนผูแทนลูกจางในการเจรจาก็ตาม แตการกระทําของผู
คัดคานเปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของผูรองในกรณีรายแรงตาม
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พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 31 (3) กรณีจึงมีเหตุอันสมควร
อนุญาตใหผูรองเลิกจางผูคัดคานไดตามมาตรา 52
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8159/2544
เมื่ อ สมาชิ ก ของสภาองค ก ารลู ก จ า งสภาแรงงานแห ง ประเทศไทย
จํานวน 53 สหภาพแรงงาน จากจํานวนทั้งสิ้น 117 สหภาพแรงงาน ซึ่งมี
จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเขาชื่อกันขอใหเรียก
ประชุมใหญวิสามัญโดยหนังสือเรียกรองไดระบุถึงวัตถุประสงคของการให
เรี ย กประชุ ม ไว โ ดยชั ด แจ ง การขอเรี ย กประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ ของสมาชิ ก
ดังกลาวเปนไปตามขอบังคับของสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศ
ไทย ขอ 16 (5) และขอ 24 (2) เมื่อมีการขอเรียกประชุมในกรณีดังกลาวเปน
หนาที่ของกรรมการบริหารในฐานะผูบริหารงานของสภาองคการลูกจางสภา
แรงงานแหงประเทศไทยจะตองดําเนินการจัดการประชุมใหญวิสามัญโดยเร็ว
โดยคณะกรรมการบริ ห ารไม จํ า ต อ งมี ม ติ ใ ห เ รี ย กประชุ ม อี ก ฉะนั้ น เมื่ อ
ขอเท็จจริงไดความวา ภายหลังจากสมาชิกจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ไดยื่น
หนังสือขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญถูกตองตามขอบังคับแลว บ. ซึ่งเปน
เลขาธิ ก ารได มี ห นั ง สื อ ในนามของสภาองค ก ารลู ก จ า งสภาแรงงานแห ง
ประเทศไทยกําหนดนัดประชุมใหญวิสามัญในวันที่ 12 ตุลาคม 2540 ตาม
หนังสือแจงการประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1/2540 และหนังสือขอเชิญรวม
ประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1/2540 และตอมาในวันนัดประชุมดังกลาวคณะ
กรรมการบริหารไดรวมประชุมครบทุกคนและสมาชิกเขารวมประชุมครบองค
ประชุมตามขอบังคับของสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย จึง
ถือไดวาการประชุมของสมาชิกในวันที่ 12 ตุลาคม 2540 เปนการดําเนินการ
จัดการประชุมโดยคณะกรรมการบริหาร เพราะหากคณะกรรมการบริหารไม
เห็นชอบในการกําหนดวันประชุมดังกลาวก็นาจะตองโตแยงและสั่งใหยกเลิก
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การประชุมไปกอนแลว ฉะนั้น การประชุมดังกลาวจึงเปนการประชุมใหญ
วิสามัญตามขอบังคับของสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย
และเมื่อการประชุมยังไมเสร็จสิ้นโดยที่ประชุมมีมติใหเลื่อนไปนัดประชุม
ใหมในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 จึงถือไดวาในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 เปน
วันนัดประชุมใหญวิสามัญอีกดวย การที่คณะกรรมการบริหาร (ชุดเกา) ไดลง
มติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540 ใหเลื่อนวันนัดประชุมใหญวิสามัญไปเปน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2540 ยอมไมมีอํานาจจะกระทําไดเพราะเปนการ
เปลี่ ย นแปลงมติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ โ ดยไม ไ ด รั บ ความยิ น ยอมจากสมาชิ ก
ผูเขารวมประชุม และตองถือวาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 ยังเปนวันนัด
ประชุมใหญวิสามัญเชนเดิม เมื่อปรากฏวาโจทกและสมาชิกอื่นๆ เขารวม
ประชุมในวันดังกลาวจึงเปนการประชุมใหญวิสามัญที่ชอบดวยขอบังคับของ
สภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย โจทกอางในคําฟองและนํา
สืบพยานวาในการประชุมดังกลาวมีองคประชุมครบถวน จําเลยมิไดใหการ
โตแยงหรือนําสืบพยานคัดคานในเรื่ององคประชุม จึงตองถือวา ขอเท็จจริงรับ
ฟงยุติไดตามที่โจทกอางและนําสืบวา ในการประชุมใหญวิสามัญเมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2540 มีองคประชุมครบถวนถูกตองตามขอบังคับแลว เมื่อที่
ประชุ ม ลงมติ ไ ม ไ ว ว างใจคณะกรรมการบริ ห ารชุ ด เดิ ม และเลื อ กตั้ ง
กรรมการบริหารชุดใหม จึงเปนการดําเนินการที่ชอบดวยขอบังคับของสภา
องคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย ขอ 23 (5) การที่โจทกในฐานะ
ประธานกรรมการบริหารชุดใหมนํารายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดใหมไป
ยื่นคําขอจดทะเบียนตอจําเลยเปนการดําเนินการโดยเทียบเคียงตามนัยมาตรา
93 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 120 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 ซึ่งจําเลยในฐานะนายทะเบียนตามกฎหมายจะตอง
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ดํ า เนิ น การรั บ จดทะเบี ย นให การที่ จํ า เลยไม รั บ จดทะเบี ย นรายชื่ อ คณะ
กรรมการบริหารชุดใหมตามคําขอของโจทกจึงไมชอบดวยกฎหมาย
หมายเหตุ
คดีตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8159/2544 นี้ ขอเท็จจริงมีวา
โจทกฟองวา โจทกเปนประธานสหภาพแรงงานสายไฟฟาไทยยาซากิและในเครือซึ่งเปน
สมาชิกของสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย สวนจําเลยเปนอธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2540 สมาชิกของสภาองคการลูกจางสภาแรงงาน
แหงประเทศไทย จํานวน 53 สหภาพแรงงาน จากจํานวนสมาชิกทั้งหมด 117 สหภาพแรงงาน ซึ่ง
เปนจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดไดรองขอใหสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหง
ประเทศไทยจัดประชุมใหญวิสามัญ เพื่อพิจารณาการบริหารงานของคณะกรรมการและลงมติไม
ไววางใจตามขอบังคับ นายบรรจง บุญรัตน เลขาธิการของสภาดังกลาวไดกําหนดวันประชุมใหญ
วิสามัญขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกที่เขาชื่อกันทั้ง 53 สหภาพแรงงาน
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2540 ที่โรงแรมเวียงใต ปรากฏวาในวันดังกลาวคณะกรรมการบริหารเขารวม
ประชุมครบทุกคนพรอมทั้งโจทกดวย และมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเขารวมประชุม
ซึ่งถือวาครบองคประชุมตามขอบังคับ ในที่ประชุมมีการอภิปรายอยางกวางขวางจนทําใหเวลาไม
เพียงพอในการประชุมตอไป ผูเขารวมประชุมจึงพรอมกันเลื่อนการประชุมไปในวันที่ 9 พฤศจิกายน
2540 วันดังกลาวก็มีสมาชิกเขารวมประชุมเกินกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดซึ่งถือวาครบองคประชุม
ตามขอบังคับ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทไมไววางใจคณะกรรมการบริหารทั้งคณะโดยใหพนจาก
ตําแหนง และใหมีการเลือกตั้งประธาน เลขาธิการ และกรรมการบริหารชุดใหม ปรากฏวาโจทก
ไดรับเลือกตั้งใหเปนประธานสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย นายบรรจง บุญรัตน
ไดรับเลือกตั้งเปนเลขาธิการ และมีสมาชิกไดรับเลือกเปนกรรมการอีก 37 คน ตอมาวันที่ 25
พฤศจิกายน 2540 โจทกนํารายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดใหมดังกลาวพรอมหลักฐานประกอบใน
การจดทะเบียนตอจําเลยในฐานะนายทะเบียน แตตอมาวันที่ 29 เมษายน 2541 จําเลยมีคําสั่งไมรับ
จดทะเบียนให อางวาตามขอบังคับการกําหนดวันประชุม ใหญวิส ามัญจะตองใหคณะกรรมการ
บริหาร (ชุดเกา) เปนผูกําหนดเทานั้น ซึ่งปรากฏวาคณะกรรมการบริหาร (ชุดเกา) ไดมีการประชุม
กันเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540 ใหเลื่อนการประชุมใหญวิสามัญจากวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 เปน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2540 ดังนั้น การประชุมใหญวิสามัญวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 ที่ให
คณะกรรมการบริหาร (ชุดเกา) พนจากตําแหนงทั้งคณะ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม
จํานวน 39 คน โดยโจทกเปนประธานนั้นจึงไมสมบูรณ รายละเอียดตามคําสั่งของจําเลย ดวนมาก ที่
รส 0607/02996 เรื่อง การขอจดทะเบียนกรรมการสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย
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ลงวันที่ 29 เมษายน 2541 คําสั่งของจําเลยดังกลาวไมชอบดวยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 และขอบังคับของสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย เพราะการเลื่อนการ
ประชุมตองเกิดจากมติของที่ประชุมสมาชิก ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 คณะกรรมการบริหารชุด
เกาไมมีอํานาจเลื่อนการประชุมไปในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2540 ทั้งการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารชุดเกาในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540 และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2540 ก็ไมชอบดวยขอบังคับ
เพราะมิไดแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา กับเปนการใชสิทธิโดยไมสจริตโดยหลีกเลี่ยงการลงมติไม
ไววางใจจากสมาชิก นอกจากนี้การประชุมวันที่ 16 พฤศจิกายน 2540 ก็ไมครบองคประชุมดวย
คําสั่งของจําเลยที่ไมรับจดทะเบียนใหโจทกเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายและขอบังคับของสภา
องคการลูกจางสภาพแรงงานแหงประเทศไทย ขอใหเพิกถอนคําสั่งดวนมากที่ รส 0607/02996
เรื่อ ง การขอจดทะเบียนกรรมการสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหง ประเทศไทย ลงวันที่ 29
เมษายน 2541 ของจําเลย และใหจําเลยรับจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารชุดใหมซึ่งไดรับเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1/2540 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 หากจําเลยไมยอมรับจด
ทะเบียน ขอใหถือคําพิพากษาของศาลในการแสดงเจตนาของโจทกเปนการจดทะเบียน ตามขอบังคับ
ของสภาองคลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย และตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา
จําเลยใหการวา ตามขอบังคับของสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย ขอ 29
การเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยสมาชิกเขาชื่อกันไมนอยกวา 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดนั้น
สามารถดําเนินการได แตเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารที่จะเปนผูกําหนดวันและ
เตรียมประชุมใหญวิสามัญ สมาชิกไมสามารถกําหนดวันและดําเนินการประชุมโดยพลการโดยไม
ผานการอนุมัติและการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารได เพราะการจัดใหมีการประชุมถือเปน
สวนหนึ่งของการบริห ารงานตามข อ บังคั บ และเปน หนา ที่ข องคณะกรรมการบริห ารที่จ ะตอ ง
ตรวจสอบทะเบียนและเอกสารตางๆ ลายมือชื่อของสมาชิกรวมทั้งเอกสารการชําระเงินคาบํารุงของ
สมาชิกกวาถูกตองเรียบรอยหรือไม เพื่อมิใหเกิดขอผิดพลาดเสียหายอันเกิดจากมิไดเปนสมาชิกและ
จํ า นวนสมาชิ ก ไม ค รบถ ว น คณะกรรมการก็ ไ ด แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการเฉพาะกิ จ ขึ้ น ตรวจสอบ
หลักฐาน แตเอกสารหลักฐานอยูในความครอบครองของฝายโจทกไมนํามามอบใหคณะกรรมการ
จึงไมสามารถยืนยันไดวาสมาชิกที่โจทกอางเปนสมาชิกที่ถูกตองและมีสิทธิเขาชื่อกันขอใหเปด
ประชุมใหญวิสามัญไดหรือไม แตการประชุมในวันที่ 12 ตุลาคม 2540 ก็มีคณะกรรมการบริหาร
เกินกวากึ่งหนึ่งเขารวมประชุม และนายสุวิทย หาทอง ประธานสภาองคการลูกจางสภาแรงงาน
แหงประเทศไทย ซึ่งเปนประธานในที่ประชุมวันนั้นก็แจงตอสมาชิกที่เขาประชุมวาการประชุมในวัน
ดังกลาวมิไดเกิดจากมติของคณะกรรมการ และสมาชิกบางสวนไมไดรับทราบกําหนดการประชุม หาก
มีการลงมติใดๆ อาจไมเปนไปตามเจตนารมณของสมาชิกทั้งหมด จึงขอใหมีการประชุมใหญวันที่ 9
พฤศจิกายน 2540 ที่ประชุมไมมีผูใดทักทวง ดังนั้น จึงถือวามีการกําหนดการประชุมใหญวิสามัญ
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โดยคณะกรรมการแลว แตตอมาวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540 คณะกรรมการบริหารมีมติใหจัดใหมีการ
ประชุมใหญวิสามัญในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2540 เนื่องจากการติดตามตรวจสอบเอกสารและ
หลักฐานตางๆ ของสมาชิกยังไมสมบูรณ จึงทําใหการประชุมในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 ไมเปน
การประชุมใหญตามขอบังคับ ประกอบกับกรรมการบริหาร จํานวน 9 คน รวมทั้งนายบรรจง บุญ
รัตน ซึ่งทําหนาที่เปนเลขาธิการไดลาออกในที่ประชุม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2540
และ
กรรมการบริหารมีมติเมื่อคราวประชุมวันที่ 17 ตุลาคม 2540 อนุมัติใหลาออกได กรรมการดังกลาว
จึงไมมีอํานาจดําเนินกาประชุมในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 การลงมติไมไววางใจคณะกรรมการ
บริหารและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหมในวันดังกลาวจึงไมสมบูรณ จําเลยไมสามารถรับ
จดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหมได ขอใหยกฟอง
ศาลแรงงานกลางพิ จ ารณาแล ว ฟ ง ข อ เท็ จ จริ ง ว า โจทก เ ป น ประธานสหภาพแรงงาน
สายไฟฟาไทยยาซากิและในเครือ ซึ่งเปนสมาชิกของสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศ
ไทย จําเลยเปนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2540 สมาชิกสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย จํานวน
53 สหภาพแรงงาน จากทั้งหมด 117 สหภาพแรงงาน มีหนังสือตามเอกสารหมาย จ.1 ขอประชุม
ใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาลงมติไมไววางใจคณะกรรมการบริหารทั้งชุด นายบรรจง บุญรัตน ซึ่งเปน
เลาธิการไดมีหนังสือแจงกําหนดใหประชุมใหญวิสามัญในวันอาทิตยที่ 12 ตุลาคม 2540 ตาม
หนังสือแจงเอกสารหมาย จ. 2 ถึงกําหนดไดมีการประชุมโดยมีคณะกรรมการบริหารและสมาชิก
จํานวน 54 สหภาพแรงงานเขารวมประชุม แตการประชุมไมแลวเสร็จจึงมีมติเลื่อนการประชุมไปใน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 รายละเอียดตามรายชื่อผูเขารวมประชุมและบันทึกรายงานการประชุม
เอกสารหมาย จ.3 และ จ.4 การประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 ที่ประชุมมีการลงมติไม
ไว ว างใจคณะกรรมการบริ ห ารทั้ ง คณะโดยให พ น จากตํ า แหน ง แล ว มี ก ารเลื อ กตั้ ง ประธาน
เลขาธิการ และกรรมการบริหารชุดใหมในวันเดียวกัน โดยโจทกไดรับเลือกเปนประธาน และนาย
บรรจง บุญรัตน เปนเลขาธิการ จากนั้นมีการจัดสรรตําแหนงและหนาที่คณะกรรมการบริหารรวม
39 คน จนเสร็จแลว ตอมาวันที่ 25 พฤศจิกายน 2540 โจทกนํารายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดใหม
พรอมเอกสารหลักฐานไปยื่นขอจดทะเบียนตอจําเลยในฐานะนายทะเบียน แตจําเลยมีคําสั่งไมรับจด
ทะเบียนให ตามหนังสือดวนมากที่ รส 0607/02996 เรื่อง การขอจดทะเบียนกรรมการสภาองคการ
ลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย ลงวันที่ 29 เมษายน 2541 โจทกจึงฟองขอใหเพิกถอนคําสั่ง
ดังกลาว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวา การประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2540 มิใชเปนการประชุม
ใหญวิสามัญของสภาองคการลู กจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย เพราะมิไดกําหนดใหมีการ
ประชุมโดยคณะกรรมการบริหาร แตอยางไรก็ตามในการประชุมดังกลาวคณะกรรมการบริหารได
รวมประชุมครบทุกคนและกําหนดใหเลื่อนไปนัดประชุมใหมในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 จึงตองถือ
วาคณะกรรมการบริหารไดกําหนดใหมีการประชุมใหญวิสามัญในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 ตาม
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ขอบังคับของสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย ขอ 24 (1) แตขอเท็จจริงฟงไดวา ใน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2540 คณะกรรมการบริหารไดประชุมและมีมติใหจัดประชุมใหญวิสามัญใน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2540 แทน ดังนั้น กําหนดนัดประชุมในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 ซึ่งกําหนดไว
เดิ ม จึ ง ถู ก ยกเลิ ก ไป การที่ โ จทก กั บ สมาชิ ก อื่ น ประชุ ม กั น ในวั น ดั ง กล า วและมี ม ติ ไ ม ไ ว ว างใจ
คณะกรรมการบริหารชุดเดิมโดยใหพนจากตําแหนงกับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหมจึงไม
สมบูรณใชบังคับไมได การที่จําเลยไมยอมรับจดทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดใหมชอบ
ดวยกฎหมายแลว ไมมีเหตุที่จะเพิกถอนคําสั่งของจําเลย พิพากษายกฟอง
โจทกอุทธรณตอศาลฎีกา
ศาลฎี ก าแผนกคดี แ รงงานตรวจสํ า นวนประชุ ม ปรึ ก ษาแล ว มี ป ญ หาต อ งวิ นิ จ ฉั ย ตาม
อุทธรณของโจทกวา มีเหตุที่จะตองเพิกถอนคําสั่งของจําเลยที่ไมยอมรับจดทะเบียนรายชื่อคณะ
กรรมการบริหารชุดใหมตามที่โจทกฟองหรื อไม เห็นวา เมื่อสมาชิกของสภาองคการลูกจางสภา
แรงงานแหงประเทศไทย จํานวน 53 สหภาพแรงงาน จากจํานวนทั้งสิ้น 117 สหภาพแรงงาน ซึ่งมี
จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญโดย
หนังสือเรียกรองไดระบุถึงวัตถุประสงคของการใหเรียกประชุมไวโดยชัดแจง ตามหนังสือขอเปด
ประชุมใหญวิสามัญ เอกสารหมาย จ.1 การขอเรียกประชุมใหญวิสามัญของสมาชิกดังกลาวเปนไป
ตามขอบังคับของสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย ขอ 16 (5) และขอ 24 (2) ตาม
เอกสารหมาย จ. 5 เมื่อมีการขอเรียกประชุมในกรณีดังกลาวเปนหนาที่ของกรรมการบริหารในฐานะผู
บริหารงานของสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทยจะตองดําเนินการจัดการประชุม
ใหญ วิ ส ามั ญ โดยเร็ ว โดยคณะกรรมการบริ ห ารไม จํ า ต อ งมี ม ติ ใ ห เ รี ย กประชุ ม อี ก ฉะนั้ น เมื่ อ
ขอเท็จจริงไดความวา ภายหลังจากสมาชิกจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ไดยื่นหนังสือขอใหจัดประชุม
ใหญวิสามัญตามเอกสารหมาย จ.1 ถูกตองตามขอบังคับแลว นายบรรจง บุญรัตน ซึ่งเปนเลขาธิการ
ไดมีหนังสือในนามของสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทยกําหนดนัดประชุมใหญ
วิสามัญในวันที่ 12 ตุลาคม 2540 ตามหนังสือแจงการประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1/2540 และ
หนังสือขอเชิญรวมประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1/2540 เอกสารหมาย จ.2 และตอมาในวันนัดประชุม
ดังกลาวคณะกรรมการบริหารไดรวมประชุมครบทุกคนและสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุม
ตามขอ บังคับของสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย จึงถือ ไดวาการประชุมของ
สมาชิกในวันที่ 12 ตุลาคม 2540 เปนการดําเนินการจัดการประชุมโดยคณะกรรมการบริหาร เพราะ
หากคณะกรรมการบริหารไมเห็นชอบในการกําหนดวันประชุมดังกลาวก็นาจะตองโตแยงและสั่งให
ยกเลิ ก การประชุ ม ไปก อ นแล ว ฉะนั้ น การประชุ ม ดั งกล าวจึ งเป นการประชุ ม ใหญ วิ สามั ญ ตาม
ขอบังคับของสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย และเมื่อการประชุมยังไมเสร็จสิ้นโดย
ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนไปนัดประชุมใหมในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540
จึงถือไดวาในวันที่ 9
พฤศจิกายน 2540 เปนวันนัดประชุมใหญวิสามัญอีกดวย การที่คณะกรรมการบริหาร (ชุดเกา) ไดลง
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รวมคําพิพากษาศาลฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518
ทศวรรษที่ 3 (พ.ศ.2542 – 2546)

มติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540 ใหเลื่อนวันนัดประชุมใหญวิสามัญไปเปนวันที่ 16 พฤศจิกายน
2540 ยอมไมมีอํานาจจะกระทําไดเพราะเปนการเปลี่ยนแปลงมติของที่ประชุมใหญโดยไมไดรับ
ความยินยอมจากสมาชิกผูเขารวมประชุม และตองถือวาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 ยังเปนวันนัด
ประชุมใหญวิสามัญเชนเดิม เมื่อปรากฏวาโจทกและสมาชิกอื่นๆ เขารวมประชุมในวันดังกลาวจึง
เปนการประชุมใหญวิสามัญที่ชอบดวยขอบังคับของสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศ
ไทย โจทก อางในคํ าฟ องและนําสืบพยานวาในการประชุมดังกลาวมีองคประชุม ครบถวนตาม
เอกสารหมาย จ.6 และ จ.7 จําเลยมิไดใหการโตแยงหรือนําสืบพยานคัดคานในเรื่ององคประชุม จึง
ตองถือวา ขอเท็จจริงรับฟงยุติไดตามที่โจทกอางและนําสืบวา ในการประชุมใหญวิสามัญเมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2540 มีองคประชุมครบถวนถูกตองตามขอบังคับแลว เมื่อที่ประชุมลงมติไมไววางใจ
คณะกรรมการบริหารชุดเดิมและเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม จึงเปนการดําเนินการที่ชอบดวย
ขอบังคับของสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย ขอ 23 (5) การที่โจทกในฐานะ
ประธานกรรมการบริหารชุดใหมนํารายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดใหมไปยื่นคําขอจดทะเบียนตอ
จําเลยเปนการดําเนินการโดยเทียบเคียงตามนัยมาตรา 93 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 120 วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ซึ่งจําเลยในฐานะนายทะเบียนตามกฎหมายจะตอง
ดําเนินการรับจดทะเบียนให การที่จําเลยไมรับจดทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดใหมตาม
คําขอของโจทกจึงไมชอบดวยกฎหมาย ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวา คําสั่งของจําเลยที่ไมยอมรับ
จดทะเบียนใหแกโจทกชอบแลวนั้น ศาลฎีกาไมเห็นพองดวย อุทธรณของโจทกฟงขึ้น
พิพากษากลับ ใหเพิกถอนคําสั่งดวนมากของจําเลยที่ รส 0607/02996 เรื่อง การขอจด
ทะเบียนกรรมการสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย ลงวันที่ 29 เมษายน 2541 และ
ใหจํ าเลยรั บ จดทะเบี ย นคณะกรรมการบริ ห ารชุด ใหม ข องสภาองค การลูก จา งสภาแรงงานแห ง
ประเทศไทย ซึ่งไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2540 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540
(นายปญญา สุทธิบดี นายกมล เพียรพิทักษ นายพูนศักดิ์ จงกลนี)
*******************

คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2544

43

สํานักแรงงานสัมพันธ

