คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๘/๒๕๔๕ นายอนุชิต บุญศิริ
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๑๒๓ , ๑๒๔ , ๑๒๕)
พ.ร.บ. จัดตัง้ ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ (มาตรา ๔๙)
ตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงานฯ มาตรา ๑๒๓ ถึงมาตรา ๑๒๕ มีลักษณะกําหนดใหลูกจาง
จะตองเลือกใชสิทธิทางใดทางหนึ่งระหวางใชสิทธิฟองคดีตอศาลแรงงานหรือจะยื่นคํารองตอพนักงานตรวจ
แรงงานก็ไดแตเพียงทางเดียว จะใชสิทธิพรอมกันทั้งสองทางไมได การที่โจทกยื่นคํารองตอพนักงานตรวจ
แรงงานขอใหบังคับจําเลยจายคาชดเชย สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา คาจางคางจาย และคาจางสําหรับ
วันหยุดพักผอนประจําป อันเปนเงินตามสิทธิ ใน พ.ร.บ. คุมครองแรงงานฯ แลว ถือวาโจทกเลือกใชสิทธิที่จะ
ดํ า เนิ น การต อ จํ า เลยด ว ยการยื่ น คํ า ร อ งต อ พนั ก งานตรวจแรงงาน โจทก จึ ง ไม มี สิ ท ธิ ที่ จ ะนํ า คดี ไ ปฟ อ ง
ศาลแรงงานอีก จนกวาการดําเนินการของพนักงานตรวจแรงงานจะสิ้นสุด เมื่อปรากฏวาระหวางที่พนักงาน
ตรวจแรงงานพิจารณาคํารองของโจทก โจทกไ ดนํามูลกรณี เลิก จางอันเดียวกัน นี้ไปยื่นฟ องจํ าเลยตอศาล
แรงงานกลางอีก ศาลแรงงานกลางจึงไมมีอํานาจพิจารณาคําฟองของโจทกที่ฟองเรียกเงินตาม พ.ร.บ. คุมครอง
แรงงานฯดังกลาว
การที่โจทกฟองเรียกคาเสียหายจากการเลิกจางอันไมเปนธรรมนั้น เปนการฟองเรียกตามสิทธิ
ในมาตรา ๔๙ แหง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ มิใชฟองตาม พ.ร.บ. คุมครอง
แรงงานฯ ศาลแรงงานกลางจึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาในสวนนี้ได

________________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๙/๒๕๔๕
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๖๗ , ๑๑๙)
โจทกเปนลูกจางของบริษัท อ. นายจาง มีตําแหนงเปนที่ปรึกษาอาวุโส แตทําการตั้งบริษัทซึ่งมี
วัตถุประสงคเชนเดียวกับนายจางและมีลักษณะเปนการแขงขันกับกิจการของนายจาง ซึ่งบริษัทโจทกดังกลาว
ยอมจะตองดําเนินกิจการใหบริการแกลูกคากลุมเดียวกับลูกคาของนายจาง ลูกคาอาจจะเลือกใชบริการการให
คําปรึกษาของบริษัทโจทกได ยอมเปนการกระทบถึงรายไดของนายจางและทําใหนายจางเสียหาย แมจะไม
ปรากฏวาบริษัทโจทกไดแยงลูกคานายจางหรือมีลูกคาไปใชบริการของบริษัทโจทกก็ตาม ก็ตองถือวาการที่
โจทกตั้งบริษัทในลักษณะดังกลาวเปนการจงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหายแลว นายจางจึงมีสิทธิเลิกจาง
โดยไมตองจายคาชดเชยและคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ มาตรา
๑๑๙(๒) และมาตรา ๖๗ แกโจทก แม พ. ผูลงนามในหนังสือเลิกจางโจทกในฐานะผูจัดการทั่วไปของบริษัท
นายจางและ จ. ผูจัดการฝายขายและบริการธุรกิจของบริษัทนายจางจะไดรวมกันตั้งบริษัทอื่นซึ่งมีกิจการอันมี
ลักษณะเปนการแขงขันกับกิจการของนายจางเชนเดียวกับโจทกก็ตาม ก็เปนเรื่องที่นายจางจะไปวากลาวเอาโทษ
แกบุคคลทั้งสองเอง หามีผลทําใหการกระทําของโจทกไมเปนการจงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหายไม
ฉะนั้น การที่จําเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งใหบริษัท อ. เลิกจางโจทกไดโดยไมตองจายคาชดเชย
สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาและคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปแกโจทกนั้น จึงชอบดวยกฎหมาย
แลว ไมมีเหตุที่จะเพิกถอนคําสั่งดังกลาว

_______________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๓๒/๒๕๔๕
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๑๑๙(๓) )
แมการขับรถยนตโดยประมาทเลินเลอของโจทก ซึ่งเปนลูกจางจะเปนเหตุใหผูจัดการทั่วไป
ของจําเลยไดรับอันตรายแกกาย หนาผากแตกเลือดซึม ตาซาย ไหลซาย เอว และขาซายเจ็บ และทําใหรถยนต
ไดรับความเสียหายก็ตาม แตการบาดเจ็บของผูจัดการทั่วไปเปนการบาดเจ็บเล็กนอย ทั้งคาเสียหายของรถยนต
ดังกลาวบริษัทประกันภัยเปนผูรับผิดชอบ จําเลยจึงไดรับความเสียหายอยูบาง แตไมมากนัก ยังถือไมไดวา
ลูกจางประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรงตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงานฯ มาตรา
๑๑๙(๓) เมื่อนายจางเลิกจางโจทกจึงตองจายคาชดเชยใหแกโจทก

_______________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๖๔/๒๕๔๕
แพง เลิกสัญญา จางแรงงาน บอกเลิกสัญญาจางแรงงาน (มาตรา ๓๘๖ , ๕๗๕ , ๕๘๒ , ๕๘๓ )
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๑๗ , ๑๑๙)
สัญญาจางระหวางโจทกและจําเลยที่ ๑ กําหนดวา ในระหวางระยะเวลาทดลองงาน หากจําเลย
ที่ ๑ เห็นวาผลการปฏิบัติงานของโจทกไมเปนที่นาพอใจ จําเลยที่ ๑ มีสิทธิยกเลิกการจางงานโดยจําตองแจงให
โจทกทราบลวงหนา และโจทกไมมีสิทธิเรียกรองเงินคาชดเชยจากจําเลยที่ ๑ ดังนั้น เมื่อจําเลยที่ ๑ พิจารณาแลว
เห็นวาผลการปฏิบัติงานของโจทกไมเปนที่พอใจและบอกเลิกสัญญาจาง จึงเปนการเลิกจางตามขอตกลงที่ระบุ
ไวอันเปนการใชสิทธิโดยชอบตาม ป.พ.พ. มาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง มิใชเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต เปนการ
เลิกจางโดยมีเหตุอันสมควร มิใชการเลิกจางไมเปนธรรม
สัญญาจางที่กําหนดระยะเวลาทดลองงานไมเกิน ๑๒๐ วัน หมายถึง นายจางตกลงจางลูกจางให
ทํางานโดยมีเวลาทดลองงานไมเกิน ๑๒๐ วัน หากผานการทดลองงานนายจางจะจางตอไป ถาไมผานการ
ทดลองงานนายจางมีสิทธิเลิกจางได ซึ่งไมแนนอนวาสัญญาจางจะสิ้นสุดลงเมื่อใด จึงเปนสัญญาจางที่ไมมี
กําหนดระยะเวลาตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ มาตรา ๑๗ วรรคสอง
การบอกเลิกสัญญาจางแตเดิมบัญญัติไวใน ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๒ แตปจจุบัน พ.ร.บ. คุมครอง
แรงงานฯ นําบทบัญญัติดังกลาวมาบัญญัติไวในมาตรา ๑๗ ซึ่งเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน นายจางและลูกจางจึงไมมีสิทธิตกลงเกี่ยวกับการเลิกสัญญาจางใหเปนอยางอื่นได การจางและเลิกจาง
คดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ใช พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ แลว จึงตองบังคับตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงานฯ มาตรา ๑๗
ซึ่งใหเลิกสัญญาจางโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาไว ๓ กรณี คือสัญญาจางสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลา
และนายจางเลิกจางลูกจางเนื่องจากลูกจางกระทําผิดกรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๑๑๙ และตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๓
โดย พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ มาตรา ๑๗ มิไดมีขอยกเวนวาการเลิกจางในระวางทดลองงานนั้นไมตองบอก
กลาวลวงหนา เมื่อจําเลยเลิกจางโจทกโดยไมเขาทั้ง ๓ กรณีดังกลาวตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงานฯ มาตรา ๑๗
วรรคหนึ่งและวรรคทาย จําเลยจึงตองบอกเลิกสัญญาจางเปนหนังสือใหโจทกทราบในเมื่อถึงหรือกอนจะถึง
กําหนดจายคาจางคราวหนาคราวใดเพื่อใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายคาจางคราวถัดไป เมื่อจําเลย
บอกเลิกสัญญาจางโจทกโดยมิไดบอกกลาวลวงหนาจึงตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกโจทก
ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ มาตรา ๑๗ วรรคสองและวรรคสี่

____________________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๘๒/๒๕๔๕
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๑๑๘)
กฎกระทรวงฯ (ขอ ๓)
สหกรณจําเลยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยรวมกันดําเนิน
ธุรกิจเพื่อประโยชนดวยกัน โดยสมาชิกในฐานะผูถือหุนรวมลงหุนและรับฝากเงินจากสมาชิกแลวนํามาให
สมาชิกกูโดยคิดดอกเบี้ย หากมีเงินทุนเหลือก็จะนําไปใหสหกรณอื่นกู จําเลยมีรายไดเปนคาธรรมเนียมจากการ
เขาเปนสมาชิกและดอกเบี้ยจากการใหสมาชิกและสหกรณอื่น กูยืม เมื่อมีกํ าไรก็จัดสรรเป นเงิน ทุน สํารอง
คาบํารุงสันนิบาตสหกรณและจายเปนผลตอบแทนใหแกสมาชิกในรูปเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน กับจายเปนเงิน
โบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่อันเปนการแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ จําเลยจึงมิใชนายจางซึ่งจางลูกจาง
ทํ างานที่มิ ไ ด แ สวงหากํ า ไรในทางเศรษฐกิ จ ตามขอ (๓) แห ง กฎกระทรวงฯ ซึ่ งออกตามความใน พ.ร.บ.
คุมครองแรงงานฯ จึงตองนํามาตรา ๑๑๘ แหง พ.ร.บ. นี้ มาใชบังคับแกจําเลย เมื่องานที่จําเลยจางโจทกมิใชการ
จางในโครงการเฉพาะที่มิใชปกติทางธุรกิจ มิใชงานตามฤดูกาล แตเปนการทํางานตามปกติธุรกิจของจําเลย แม
การจางงานระหวางโจทกกับจําเลยจะเปนการจางงานที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและเลิกจางตาม
กําหนดระยะเวลานั้น โจทกก็มิใชลูกจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน ฯ
มาตรา ๑๑๘ วรรคสามและวรรคสี่ เมื่อจําเลยเลิกจางโจทกซึ่งทํางานมาแลว ๒ ป จึงตองจายคาชดเชยใหโจทก
เทากับคาจางอัตราสุดทาย เกาสิบวัน ตามาตรา ๑๑๘ (๒) พรอมดอกเบี้ย

_________________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๓๔/๒๕๔๕
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง)
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเรียกหรือรับเงินประกันการทํางาน
หรือประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจางฯ
อ. เปนผูจัดการสถานีมีหนาที่รับผิดชอบควบคุมทรัพยสินภายในรานสะดวกซื้อของโจทก จึง
เขาลักษณะงานที่โจทกจะเรียกเงินประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจางได
การที่ อ. ไดรับคาจางเฉลี่ยรายวันวันละ ๒๓๓.๓๓ บาท ขณะที่โจทกไดรับเงินประกันซึ่ง
โจทกสามารถเรียกไดไมเกิน ๖๐ เทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจางไดรับอยูในวันที่นายจางรับเงิน
ประกันคิดเปนเงิน ๑๓,๙๙๙.๘๐ บาท โจทกหักคาจางของ อ. ไวเปนเงินประกันจํานวน ๙,๔๑๕ บาท จึงเปน
จํานวนเงินที่โจทกสามารถเรียกได และโจทกไดนําเงินประกันดังกลาวไปฝากไวกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ก.
อันเปนสถาบันการเงินในนามของ อ. จึงเปนการปฏิบัติที่ชอบดวยบทบัญญัติมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ.
คุ ม ครองแรงงานฯ แม โจทก จ ะไมไ ด แ จง ชื่ อ สถาบัน การเงิ น ชื่ อ บั ญ ชี และเลขที่บั ญ ชีใ ห อ. ทราบก็ ไ ม มี
ผลกระทบตอการเรียกเก็บเงินประกันความเสียหายในการทํางานที่โจทกเรียกเก็บจาก อ. โดยชอบแลว โจทกจึง
มีสิทธินําเงินประกันดังกลาวมาหักจากคาเสียหายที่ อ. กอใหเกิดขึ้นแกโจทกในการทํางานไดและไมจําตองคืน
เงินประกันดังกลาวแก อ. ดวย

________________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๒๕/๒๕๔๕
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๕ , ๑๑๙ (๒))
พ.ร.บ.จัดตัง้ ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (มาตรา ๓๕)
คดีแ รงงาน โจทกห รือ จํา เลยอาจฟอ งหรือ ให ก ารเป น หนั งสื อหรื อ ดว ยวาจาก็ ไ ด ทั้ ง การ
ดําเนินคดีควรเปนไปโดยสะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และเปนธรรมตามเจตนารมณของ พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ฯ
เหตุ ที่ จํ าเลยเลิก จ า งเปนเรื่ องที่โจทก ตวาดใสจํา เลยวา “หยิบขึ้นมาทํา ไป” จําเลยโกรธจึง
เลิกจางโจทก ถอยคําดังกลาววิญูชนโดยทั่วไปในฐานะนายจางอาจไมพอใจบางที่ถูกลูกจางกลาวทํานอง
ทักทวงเชนนั้น และนายจางอาจไดรับความเสียหายบางในดานการบังคับบัญชา แตเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นใน
ระหวางการทํางานของนายจางและลูกจาง ซึ่งยอมมีการสั่งงาน สอบถาม ถกเถียง และโตแยงกันเปนปกติวิสัย
เมื่อไมปรากฏวาโจทกกลาวถอยคํานั้นโดยมีเจตนา หรือประสงคใหจําเลยไดรับความเสียหาย การกระทําของ
โจทกจึงมิใชการจงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหายตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงานฯ
โจทกฟอง บ. ในตําแหนงกรรมการผูจัดการบริษัท อ. และบริษัท อ. ในฐานะนายจาง ตาม
พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน มาตรา ๕ ในชั้นพิจารณาจําเลยยอมรับวาเปนกรรมการบริษัท อ. และเปนนายจาง ทั้ง
ตอสูคดีโดยอางความผิดที่โจทกไดกระทําซึ่งเปนเหตุเลิกจางดวย บ. กับบริษัท อ. จึงตางเปนนายจางของโจทก
และมีผลประโยชนรวมกันในมูลความแหงคดีนี้ดวย ละเนื่องจากจําเลยเลิกจางโจทกในฐานะผูมีอํานาจกระการ
แทนบริษัท อ. จําเลยจึงไมตองรับผิดเปนสวนตัว

___________________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๗๑/๒๕๔๕ วิธีพิจารณาความแพง อํานาจฟอง (มาตรา ๕๕)
พ.ร.บ.จัดตัง้ ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ (มาตรา ๘ , ๓๑ , ๓๖)
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๗๕)
สมาชิกของสหภาพแรงงานโจทกแตละคน หากมีขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ที่จะไดรับ
หรือจายคาจางที่ยังขาดอยูอีกรอยละหาสิบตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงานฯ และตามสัญญาจางแรงงานกับจําเลย
ซึ่งเปนนายจางของสมาชิก โจทกสามารถบังคับจําเลยใหปฏิบัติตามกฎหมายและสัญญาจางแรงงานได โดยเปน
โจทกฟองจําเลยตอศาล ซึ่งจะดําเนินคดีดวยตนเองหรือจะแตงตั้งผูแทนหรือทนายความ หรือจะมอบอํานาจให
สหภาพแรงงานที่ตนเปนสมาชิกดําเนินคดีแทนตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ
มาตรา ๓๖ ก็ได เมื่อสมาชิกโจทกมิไดฟองจําเลยและมิไดมอบอํานาจใหโจทกดําเนินคดีแทน แตโจทกในฐานะ
สหภาพแรงงานฟองจําเลยโดยมิไดมีขอโตแยงใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายแพงกับจําเลย โจทกจึง
ไมมีอํานาจฟองตาม ป.ว.พ. มาตรา ๕๕ ประกอบดวย พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ
มาตรา ๘ และมาตรา ๓๑

_________________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๖๙/๒๕๔๕
แพง บอกเลิกสัญญาจางแรงงาน (มาตรา ๓๖๘ , ๕๗๕ , ๕๘๒ , ๕๘๓ )
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๑๑๙(๓))
โจทกเปนเจาหนาที่เทคนิคการแพทย มีหนาที่ตรวจผลเลือด ผลทางเคมี เพื่อสงใหแพทยวินจิ ฉัย
และทําการรักษาโรคแกผูปวย หนาที่โจทกจึงเปนสวนสําคัญที่ชวยใหแพทยสามารถวินิจฉัยและรักษาโรคผูปวย
ไดอยางถูกตอง อันจะสงผลโดยตรงตอความปลอดภัยของผูปวย การที่โจทกตรวจผลเลือดของผูปวยไมถูกตอง
จนตองนําเอาเลือดผูปวยไปตรวจใหมและไมเตรียมเลือดใหผูปวยในขณะที่เปนเวรของโจทกแตกลับใหพยาบาล
ปฏิบัติหนาที่แทน ทั้งตอมาแพทยสั่งใหโจทกตรวจหาผลเลือดทางเคมี ๒ ชนิด โจทกก็ตรวจหาผลทางเคมีให
เพียงชนิดเดียว ทําใหแพทยวินิจฉัยโรคไมครบถวนนั้น จึงเปนการประมาทเลินเลอขาดความเอาใจใสและ
รับผิดชอบในหนาที่อันเปนความบกพรองอยางยิ่ง ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและชีวิตของผูปวย
กอใหเกิดผลกระทบตอชื่อเสียงของโรงพยาบาลจําเลยเปนอยางมาก จึงเปนเหตุใหจําเลยไดรับความเสียหาย
อยางรายแรง และยังเปนการกระทําประการอื่นอันไมสมแกการปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและ
สุจริตอีกดวย จําเลยจึงเลิกจางโจทกไดโดยไมตองจายคาชดเชยตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงานฯ มาตรา ๑๑๙(๓)
และไมตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๓

___________________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๕๔/๒๕๔๕ นายวีระ ใยคง
แพง บอกเลิกสัญญาจางแรงงาน (มาตรา ๕๘๓)
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๖๗ , ๑๑๘ , ๑๑๙)
โจทกไดรับมอบหมายใหเปลี่ยนอะไหลคอนโซลหนาปดรถยนต ที่ลูกคาซื้อจากบริษัทจําเลย
ที่ ๒ โจทกจึงเบิกอะไหลคอนโซลหนาปดทั้งชุด ซึ่งมีกลองเกะ รวมอยูดวย โจทกถอดคอนโซลหนาปดที่ชํารุด
ออกจากรถยนตลูกคาแลวใสคอนโซลหนาปดอันใหมแทน แตไมไดเปลี่ยนกลองเกะอันใหมให โดยไมไดแจง
ใหหัวหนางานทราบ กลองเกะอันใหมที่เบิกมาแลวไมไดใช โจทกมิไดนําไปคืนศูนยอะไหลเพราะเปนเวลาเลิก
งานประกอบกับโจทกหลงลืมดวย พฤติการณของโจทกจึงเปนเพียงการปฏิบัติหนาที่บกพรอง แมจะเปนการ
ฝาฝนระเบียบหรือคําสั่งของนายจางแตก็เปนกรณีที่ไมรายแรง ทั้งไมปรากฏวาโจทกไดกระทําการใดหรือมี
พฤติการณที่สอใหเห็นเจตนาที่จะเอากลองเกะไปเปนของตน ถือไมไดวาโจทกทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําผิด
อาญาโดยเจตนาแกนายจาง หรือจงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย เมื่อจําเลยที่ ๒ เลิกจางโจทกจึงตองจาย
คาชดเชยและคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปแกโจทกตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน ฯ ตามมาตรา ๑๑๘
และมาตรา ๖๗

___________________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๒๒/๒๕๔๕ นายวิรัตน วัฒนะแสง
แพง บอกเลิกสัญญาจางแรงงาน (มาตรา ๕๘๓)
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๑๑๙(๔))
หนังสือเตือนนอกจากจะมีขอความซึ่งแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของนายจางใหเพียงพอที่ลูกจางจะเขาใจการกระทํานั้นของตนไดแลว ก็จะตองมี
ขอความที่มีลักษณะเปนการเตือนโดยหามไมใหลูกจางกระทําการเชนนั้นซ้ําอีกดวย แมหนังสือเตือนของจําเลย
จะมีขอความแสดงขอเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการที่โจทกฝาฝนหรือขัดคําสั่งของจําเลยเพียงพอที่โจทก
จะเขาใจการกระทําของโจทกได แตไมมีขอความที่มีลักษณะเปนการเตือนโดยหามไมใหโจทกกระทําเชนนั้นซ้าํ
อีก คงมีแตคําวา “ใบเตือนครั้งที่ ๑” และ “ ใบเตือนครั้งที่ ๒” อยูดานบนของเอกสาร เอกสารดังกลาวจึง
เปนเพียงหนังสือของจําเลยที่แจงการฝาฝนหรือขัดคําสั่งของโจทก ใหโจทกทราบเทานั้น ไมเปนหนังสือเตือน
ตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงานฯ มาตรา ๑๑๙(๔)
จําเลยสั่งใหโจทกขับรถยนตบรรทุกไปรับสินคาที่อาคารเกสรพลาซา แตโจทกเดินทางไป
ไมถึงเพราะเหลือเวลาอีกประมาณ ๔๓ นาที ก็จะติดเวลาหามรถยนตบรรทุกแลนในเขตกรุงเทพมหานคร
โจทกจึงนํารถยนตกลับมาที่สํานักงานของจําเลย เมื่อจําเลยมีระเบียบวาในกรณีที่พนักงานขับรถไมสามารถขับ
รถยนตไปถึงที่หมายปลายทางไดทันเวลาและจะตองนํารถยนตกลับมาที่สํานักงาน พนักงานขับรถจะตองแจงให
ผูมีอํานาจของจําเลยทราบกอน แตโจทกไมไดแจงใหผูมีอํานาจของจําเลยทราบกอน การกระทําของโจทกจึง
เปนการฝาฝนระเบียบหรือขัดคําสั่งของจําเลยอันไมใชกรณีรายแรง จําเลยเลิกจางโจทกดวยเหตุดังกลาว โดย
ไมไดตักเตือนโจทกเ ปนหนังสือมากอน จําเลยจึงตองจายคาชดเชยใหแกโจทก แตเ มื่อโจทกไ ดเคยฝาฝน
ระเบียบหรือขัดคําสั่งของจําเลยในเรื่องการปฏิบัติหนาที่ขับรถมาแลวถึง ๒ ครั้ง ถือไดวาโจทกซึ่งเปนลูกจาง
ละเลยไมนําพาตอคําสั่งของจําเลยซึ่งเปนนายจางเปนอาจิณตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๓ จําเลยเลิกจางโจทกไดโดย
ไมองบอกกลาวลวงหนาและไมตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาแกโจทกไดตามบทกฎหมายดังกลาว

_________________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๒๘/๒๕๔๕
แพง สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา (มาตรา ๕๘๒)
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๕ ,๙ )
ภาษี เ งิ น ได ที่ บ ริ ษั ท จํ า เลยนํ า ส ง กรมสรรพากรและเงิ น ประกั น สั ง คมที่ นํ า ส ง สํ า นั ก งาน
ประกันสังคม จําเลยออกใหลูกจางทุกคนรวมทั้งโจทก ซึ่งเงินสองจํานวนดังกลาวโจทกในฐานะผูมีเงินไดและ
ลูกจางผูประกันตนมีหนาที่ตองชําระโดยจําเลยจะหักจํานวนเงินดังกลาวไวจากคาจางและนําสงหนวยราชการที่
เกี่ยวของ แตเมื่อจําเลยมิไดหักเงินดังกลาวจากคาจางของโจทก แตออกเงินนั้นแทนโจทกภาษีเงินไดและเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมที่จําเลยออกใหจึงเปนเงินที่จําเลยจายแทนโจทก มิไดจายใหแกโจทก จึงเปนเงิน
ประเภทอื่น มิใชเงินที่จําเลยและโจทกตกลงจายกันเปนคาตอบแทนในการทํางาน จึงมิใชคาจางตาม พ.ร.บ.
คุมครองแรงงานฯ มาตรา ๕
สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาเปนเงินที่นายจางตองจายใหแกลูกจางในกรณีเลิกจางโดย
ไมไดบอกกลาวลวงหนาใหถูกตองตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๒ และเปนเงินที่จายใหสําหรับระยะเวลาที่จะมีผล
เปนการเลิกสัญญาจางโดยลูกจางมิไดทํางานใหแกนายจาง ดังนั้น สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาจึงไมใช
คาจางตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน มาตรา ๕ และมิใชคาจางตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่งดวย

_________________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๔๙/๒๕๔๕
แพง โมฆะกรรม จางแรงงาน บอกเลิกสัญญาจางแรงงาน (มาตรา ๑๕๐ , ๕๗๕ , ๕๘๒ )
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๑๗ )
สั ญ ญาจ า งระหวา งบริ ษั ท โจทก กับ ส. ที่ ร ะบุ วา ในระยะเวลา ๑๒๐ วั น นั บ จากวั น ที่ เ ริ่ ม
ปฏิบัติงานใหถือวาเปนระยะเวลาทดลองงาน บริษัทชอบที่จะเลิกจางลูกจางเมื่อใดก็ไดโดยไมตองจายคาชดเชย
และไมตองแจงใหลูกจางทราบลวงหนาหลังจาก ๑๒๐ วัน หากผลการปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจก็จะบรรจุลูกจาง
เปนพนักงานประจํานั้น หมายความวา นายจางตกลงจางลูกจางโดยไมมีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน แต
ขอตกลงที่ใหสิทธิโจทกเลิกจาง ส. เมื่อใดก็ไดโดยไมตองแจงให ส. ทราบลวงหนานั้น ขัดตอ พ.ร.บ. คุมครอง
แรงงาน มาตรา ๑๗ วรรคสอง ซึ่งเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน ยอมตกเปนโมฆะ
ตาม ป.พ.พ. ๑๕๐ เมื่อโจทกเลิกจาง ส. โดยไมเขาเหตุตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่งและวรรคทาย โจทกจึงตอง
บอกเลิกสัญญาจางเปนหนังสือให ส. ทราบ เมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจายคาจางคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให
เปนผลเลิกสัญญาเมื่อถึงกําหนดจายคาจางคราวถัดไปขางหนา เมื่อโจทกกําหนดจายคาจางทุกวันสิ้นเดือน โจทก
บอกเลิกจาง ส. โดยมิไดบอกกลาวลวงหนา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔ ซึ่งเปนการบอกเลิกจางกอนวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันถึงกําหนดจายคาจาง การบอกเลิกจางของโจทกดังกลาวจึงมีผลเปนการเลิก
สัญญาจางในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันถึงกําหนดจายคาจางคราวถัดขางหนา โจทกตองจาย
สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาให ส. เปนเวลา ๓๕ วัน

___________________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๘๑/๒๕๔๕
แพง จางแรงงาน (มาตรา ๕๗๕ )
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๕ )
การพิจารณาวาโจทกและจําเลยจะมีนิติสัมพันธในฐานะนายจางและลูกจางกันหรือไม ตอง
พิจารณาจากขอเท็จจริงที่รับฟงไดในคดีและบทบัญญัติแหง ป.พ.พ. มาตรา ๕๗๕ และ พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน
มาตรา ๕ มิใชพิจารณาจากขอตกลงระหวางโจทกและจําเลยที่คูความฝายใดฝายหนึ่งอางหรือพิจารณาจาก
ขอความที่ระบุในเอกสารเทานั้น การที่โจทกรับจางทําการงานใหแกจําเลยเพื่อใหจําเลยเปนที่รับรูของคนใน
ประเทศไทยวาจําเลยมีความเชี่ยวชาญดานกอสรางทาเทียบเรือ โจทกทําการงานดังกลาวโดยอิสระไมอยูภายใต
บังคับบัญชาของจําเลย ไมมีเวลาทํางานปกติ และไมปรากฏวาโจทกตองปฏิบัติตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ระเบียบ หรือคําสั่งใดๆ ของจําเลย นิติสัมพันธระหวางโจทกและจําเลยในลักษณะดังกลาว จึงไมใชคูสัญญาใน
เรื่องจางแรงงานตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๗๕ และไมใชนายจางและลูกจางกันตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน มาตรา๕
โจทกจึงไมใชลูกจางของจําเลย ยอมไมมีสิทธิเรียกรองเงินตาง ๆ ที่ลูกจางมีสิทธิไดรับจากนายจาง

___________________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๒๑/๒๕๔๕
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๑๗ วรรคสาม , ๑๑๙)
ตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน ฯ มาตรา ๑๗ วรรคสาม การบอกเลิกสัญญาจางไมวาจะกระทํา
เปนหนังสือหรือกระทําดวยวาจา นายจางตองระบุเหตุผลในการเลิกสัญญาจางใหลูกจางทราบ หากทําเปน
หนังสือก็ตองระบุเหตุผลไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจาง แตหากทําดวยวาจาก็ตองระบุเหตุผลไวในขณะที่
บอกเลิกสัญญาจางนั้น เมื่อจําเลยบอกเลิกสัญญาจางโจทกดวยวาจาแตมิไดระบุหรือแจงเหตุผลในการบอกเลิก
จางไวในขณะที่บอกเลิกสัญญาจาง จําเลยจึงไมอาจยกเหตุโจทกทําผิด พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน มาตรา ๑๑๙ ขึ้น
อางภายหลังได

_________________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๒๖/๒๕๔๕
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๑๒๓)
พ.ร.บ. จัดตัง้ ศาลแรงงานฯ (มาตรา ๔๙)
จําเลยมีมติเลิกจางโจทกโดยจายคาชดเชยและสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกโจทก
ซึ่งโจทกยินยอมรับไวแลว โจทกฟองอางวาการที่จําเลยเลิกจางโจทกโดยโจทกมิไดกระทําผิดเปนการเลิกจางที่
ไมเปนธรรม และโจทกมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จตามระเบียบวาดวยพนักงานและลูกจางของจําเลยฯ ขอใหจําเลย
ชดใชคาเสียหายจากการเลิกจางที่ไมเปนธรรมและจายเงินบําเหน็จใหแกโจทก อันเปนการใชสิทธิเรียกรองตาม
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา ๔๙ และระเบียบวาดวยพนักงานของจําเลยฯ ซึ่งการฟองคดีเรื่องการเลิกจางที่
ไมเปนธรรมและเรียกเงินบําเหน็จดังกลาวนั้นไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนวากอนฟองคดีโจทกจะตองรองเรียน
ตอพนักงานเจาหนาที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการอยางใด และเงินที่โจทกฟองเรียกทั้งสองจํานวนไมใช
เงินที่โจทกมีสิทธิไดรับตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงานฯ มาตรา ๑๒๓ โจทกจึงมีอํานาจฟอง

_________________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๖๖-๕๔๖๗/๒๕๔๕
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๙ วรรคสอง)
ตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงานฯ มาตรา ๙ วรรคสอง โจทกจะมีสิทธิเรียกรองเงินเพิ่มจากจําเลย
ทั้งสองไดก็จะตองปรากฏวาจําเลยทั้งสองจงใจไมจายคาจางใหแกโจทกโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ซึ่งตอง
พิจารณาจากขอเท็จจริงและพฤติการณแหงคดีวาจําเลยทั้งสองทราบดีถึงหนาที่ในการจายคาจาง จํานวนเงิน
แนนอนที่ตองจายเปนคาจาง กําหนดระยะเวลาในการจายคาจาง บุคคลที่จะไดรับคาจาง ทั้งจําเลยทั้งสองมีความ
พรอมที่จะจายคาจางนั้นไดแตไมยอมจายคาจางใหโดยไมมีเหตุผลอันควร เมื่อเงินคาจางที่โจทกอางวาคางชําระ
นั้นเปนเงินสวนที่โจทกอางวาจําเลยทั้งสองตองปรับเพิ่มใหเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจาง แตจําเลยทัง้
สองยังโตแยงวา จําเลยทั้งสองมีหนาที่ตองจายหรือไม การที่จําเลยทั้งสองยังไมจายใหจึงมีเหตุอาง ถือไมไดวา
จําเลยทั้งสองจงใจไมจายคาจางใหแกโจทกโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

___________________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๖๙/๒๕๔๕
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๑๑๙)
พ.ร.บ. หามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ฯ (มาตรา ๓)
ผู ร อ งขอให ศ าลแรงงานกลางมี คํ า สั่ ง อนุ ญ าตให ผู ร อ งเลิ ก จ า งผู คั ด ค า นซึ่ ง เป น ลู ก จ า งและ
กรรมการลูกจางโดยอางวาผูคัดคานฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่วาลูกจางตองไมมีหนี้สินลนพน
ตัว ไมแสวงหาประโยชนจากการกูยืมภายในบริเวณที่ทําการหรือโรงงานหรือหอพักที่นายจางจัดให ซึ่งเปนกรณี
รายแรง โดยผูคัดคานใหลูกจางของผูรองกูยืมเงิน แตขอเท็จจริงปรากฏวาผูที่ใหกูยืมเงินคือ บ. ไมใชผูคัดคาน
เหตุที่ผูคัดคานเขาไปเกี่ยวของดวยก็เพราะ ม. ไปพบผูคัดคานแจงวากําลังเดือดรอนตองการใชเงิน ผูคัดคานจึง
รับไปติดตอกับ บ. ลูกพี่ลูกนองกับผูคัดคานซึ่งมีอาชีพปลอยเงินกูใหอันเปนการชวยเหลือ ม. หลังจากที่ผูคัดคาน
ติดตอแลว บ. ยอมใหกูยืมโดยมอบเงินใหผูคัดคานนําไปมอบให ม. การที่ผูคัดคานรับมอบเงินกูจาก บ. นําไปให
ม. จึงเปนการกระทําที่ตอเนื่องเพื่อชวย ม. ใหไดรับเงินกูจาก บ. เชนเดียวกัน แม บ. จะคิดดอกเบี้ยจาก ม. ถึง
รอยละ ๑๐ ตอเดือน อั น เป นการฝาฝน ตอ พ.ร.บ. ห า มเรีย กดอกเบี้ย เกิน อัตราฯ และไมวาผูคั ด คา นจะเปน
ผูสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาวหรือไมก็ตาม เมื่อไมปรากฏวาผูคัดคานไดรับประโยชนใดจากการ
กูยืมระหวาง ม. กับ บ. การกระทําของผูคัดคานจึงไมเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของผู
รอง กรณีไมมีเหตุสมควรที่ผูรองจะเลิกจางผูคัดคาน

___________________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๙๐/๒๕๔๕
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๕)
ตําแหนงผูอํานวยการบริหารฝายขายของโจทกจะมีรายไดหรือประโยชนตอบแทนรวม ๓
ประการ ซึ่งจํานวนรายไดหรือผลประโยชนตอบแทนจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับผลงานการขายและเบี้ยประกัน
ของผูปฏิบัติงานในทีมเปนสําคัญ มีจํานวนไมแนนอนและแตกตางจากพนักงานประเภทอื่น ๆ ของโจทก โดย
พนักงานประเภทอื่น ๆ ดังกลาว จะมีรายไดเปนคาจางเปนงวดรายเดือน นอกจากนี้ผูปฏิบัติงานฝายขายใน
ตําแหนงตาง ๆ ของโจทกนั้น การปฏิบัติหนาที่ไมจําเปนตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ของโจทก เพียงแตตองปฏิบัติตามขอบขายและอํานาจหนาที่เทานั้น ฉะนั้น ผูปฏิบัติงานฝายขายจึงไมมีเวลา
ทํางานที่แนนอน และมิไดอยูในอํานาจบังคับบัญชาของโจทก โจทกจะลงโทษผูปฏิบัติงานฝายขายที่ฝาฝน
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานไมได สวนการที่ผูอํานวยการบริหารฝายขายมีอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบในการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติ แตงตั้ง บรรจุ จายเงินเดือน ปรับตําแหนง เสนอความดี
ความชอบ ใหรางวัล โยกยาย ตักเตือน ลงโทษ ภาคทัณฑ ถอดถอน ปลดออก ใหพนจากการเปนพนักงาน
ฝายขายนั้น เปนเพียงการกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายขาย ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชนในการ
ประกอบธุรกิจของโจทกเทานั้น มิใชเปนการกําหนดอํานาจบังคับบัญชาในฐานะนายจางกับลูกจางแตอยางใด
ความสัมพันธระหวางโจทกกับจําเลยรวมในตําแหนงผูอํานวยการบริหารฝายขาย ไมใชความสัมพันธในลักษณะ
จางแรงงานตามกฎหมาย จําเลยรวมจึงไมใชลูกจางของโจทก

________________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๑๑-๖๐๑๗/๒๕๔๕
แพง โมฆะกรรม (มาตรา ๑๕๐)
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๑๕ , ๑๐๘ ,๑๑๕ ,๑๑๘ วรรคสอง)
พ.ร.บ. จัดตัง้ ศาลแรงงานฯ (มาตรา ๔๙)
พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธฯ (มาตรา ๕ ,๑๐ ,๑๑)
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยเปนขอตกลงระหวางจําเลยซึ่งเปนนายจางกับลูกจางของ
จํา เลยเกี่ย วกั บการจ า งหรื อ การทํ า งาน กํ า หนดวั น และเวลาทํ า งาน ค าจา ง สวัสดิ ก าร การเลิ ก จาง หรื อ
ประโยชนอื่นใดอันเกี่ยวกับการจางหรือการทํางานตั้งแตเริ่มเขาทํางานจนถึงออกจากงาน จึงเปนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ ฯ มาตรา ๕ ,๑๐ , ๑๑ ประกอบ พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน
มาตรา ๑๐๘ ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางแรงงานที่มีผลผูก พันระหวางนายจางกั บลูกจาง แตขอบังคับ
ดังกลาวกําหนดใหลูกจางหญิงเกษียณอายุเมื่ออายุครบ ๕๐ ป และลูกจางชายเกษียณอายุเมื่ออายุครบ ๕๕ ป เปน
การที่จําเลยซึ่งเปนนายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงไมเทาเทียมกันโดยไมปรากฏวาลูกจางชายและหญิง
ทํางานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานแตกตางกันอยางไร จึงขัดตอ พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน มาตรา ๑๕ ซึ่งเปน
กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน ขอบังคับดังกลาว เฉพาะสวนที่ใหลูกจางหญิงเกษียณอายุ
เมื่ออายุครบ ๕๐ ป จึงตกเปนโมฆะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๐ ไมมีผลใชบังคับ
การที่จําเลยใหโจทกเกษียณอายุโดยไมใหโจทกทํางานตอไปและไมจายคาจางใหเนื่องจากการ
เกษียณอายุดังกลาว จึงเปนการเลิกจางตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน ฯ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง โดยที่โจทก
ไมไดกระทําผิด และไมมีเหตุใหเลิกจางได จึงเปนการเลิกจางที่ไมมีเหตุอันสมควร ถือเปนการเลิกจางที่ไมเปน
ธรรม ตาม พ.ร.บ จัดตั้งศาลแรงงาน ฯ มาตรา ๔๙
จําเลยมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน โดยกําหนดใหลูกจางหญิงเกษียณอายุเมื่ออายุครบ ๕๐ ป
สวนลูกจางชายเกษียณอายุเมื่ออายุครบ ๕๕ ป ตั้งแตเริ่มประกอบกิจการตลอดมา ขณะโจทกทําสัญญาจางเขา
ทํางานกับจําเลยก็รับรูและยอมกระทําตามขอบังคับฯ แตตอมาขอบังคับฯ ขัดตอ พ.ร.บ. คุมครองแรงงานฯ
มาตรา ๑๕ ทําใหขอบังคับ ฯ ในสวนที่กําหนดใหลูกจางหญิงเกษียณอายุเมื่ออายุครบ ๕๐ ป ไมมีผลบังคับตอไป
ดังนั้น การเลิกจางที่ไมเปนธรรมของจําเลยสวนหนึ่งสืบเนื่องมาจากผลของการแกไขกฎหมาย ไมใชเกิดจาก
การที่จําเลยกลั่นแกลงโจทกแตอยางใด อันเปนขอเท็จจริงที่จะใชประกอบดุลพินิจของศาลแรงงานกลางวาจะ
ใหจําเลยรับโจทกกลับเขาทํางานหรือกําหนดใหจําเลยชดใชคาเสียหายแกโจทกเพียงใด จึงสมควรยอนสํานวน
ใหศาลแรงงานกลางพิจารณาและพิพากษาใหมตามรูปคดี

__________________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๖๗/๒๕๔๕
แพง จางแรงงาน บอกเลิกสัญญาจางแรงงาน (มาตรา ๕๗๕ , ๕๘๓)
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๕ ,๑๑๙ )
การพิจารณาวาโจทกและจําเลยเปนลูกจางและนายจางหรือไมนั้น นอกจากจะพิจารณาวา
โจทกและจําเลยมีความสัมพันธกันตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๗๕ และ พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน มาตรา ๕ แลว ยัง
ตองปรากฏวาโจทกอยูในอํานาจบังคับบัญชาโดยตองปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ของจําเลย ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๓ และ พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน มาตรา ๑๑๙ ดวย คดีนี้โจทกรับจางจําเลย
ทํางานตําแหนงมัคคุเทศกอิสระ อัตราคาจางขึ้นกับการทํางานแตละครั้งโดยนํานักทองเที่ยวไปตามตารางทัวรที่
กําหนดไว หากไมมาทํางานก็จะไมไดคาจาง กําหนดวันทํางานไมแนนอน ไมมีการกําหนดวันหยุด วันลา และ
สวัสดิการสําหรับโจทก แสดงวาโจทกมีอิสระในการทํางานกับจําเลย ไมอยูในอํานาจบังคับบัญชา และไมตอง
ปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลย นิติสัมพันธระหวางโจทกและจําเลย จึง
ไมใชการจางแรงงานหรือเปนลูกจางและนายจางกันตามกฎหมายขางตน โจทกไมเปนลูกจางของจําเลย

____________________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๓๗/๒๕๔๕
แพง บอกเลิกสัญญาจางแรงงาน (มาตรา ๕๘๓)
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๒๐ , ๑๑๖ ,๑๑๗ ,๑๑๘ )
พ.ร.บ. จัดตัง้ ศาลแรงงานฯ (มาตรา ๔๙ , ๕๔)
พ.ร.บ.พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ฯ
ระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธฯ
จําเลยเปนรัฐวิสาหกิจ โจทกเปนลูกจางของจําเลย โจทกและจําเลยจึงอยูภายใตบังคับของ
พ.ร.บ.พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธฯ และระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธฯ อันเปนกฎหมายที่ใช
บังคับอยูในขณะเกิดเหตุ
โจทกทําสัญญาจางกับจําเลยหลายฉบับ และโจทกลาออกเพื่อรับบรรจุเปนพนักงาน แตโจทกก็
ทํางานกับจําเลยตอเนื่องมาตลอดโดยไมไดเวนชวงระยะเวลาใดตั้งแตวันที่จําเลยจางโจทกเปนลูกจางในวันแรก
ของสัญญาจางฉบับแรก จนถึงวันที่จําเลยเลิกจางโจทก โจทกจึงเปนพนักงานซึ่งทํางานติดตอกันครบ สาม ป
ขึ้นไป จําเลยเลิกจางโจทก จึงตองจายคาชดเชยใหแกโจทกเทากับคาจางอัตราสุดทาย หนึ่งรอยแปดสิบวัน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธฯ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
การพิจารณาวานายจางเลิกจางลูกจางโดยไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา
๔๙ หรือไมนั้น โดยทั่วไปตองพิจารณาถึงเหตุแหงการเลิกจางวานายจางเลิกจางลูกจางนั้นมีเหตุผลเพียงพอ
หรือไมเปนสําคัญ แมจําเลยระบุในหนังสือเลิกจางวาเลิกจางโจทกระหวางทดลองงานแตก็ระบุถึงเหตุผลในการ
เลิ กจางไวดว ยวา โจทก บกพรองตอหนาที่และฝาฝนระเบีย บขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ซึ่ งจํ าเลยไดย ก
ขอเท็จจริงขึ้นอางในคําใหการดวย การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยขอเท็จจริงตามที่ระบุไวในหนังสือเลิกจาง
และตามคําใหการจําเลยจึงชอบดวยกฎหมาย
โจทกทราบเหตุตามที่ ธ. ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานรวมกันรื้อคนกระเปาของผูโดยสารแลวกลับนิ่ง
เสียไมรายงานผูบังคับบัญชา นับวาเปนการบกพรองตอหนาที่และเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานของจําเลย การที่จําเลยเลิกจางมีเหตุผลเพียงพอไมเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม และพฤติกรรมของโจทก
เปนการกระทําอันไมสมควรแกการปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริตตาม ป.พ.พ. มาตรา
๕๘๓ จําเลยเลิกจางโจทกไดโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา โจทกไมมีสิทธิไดรับสินจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนา

__________________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๓๘/๒๕๔๕
แพง บอกเลิกสัญญาจางแรงงาน (มาตรา ๕๘๒)
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา (มาตรา ๑๗)
พ.ร.บ. คุ ม ครองแรงงาน ฯ มาตรา ๑๗ เป น กฎหมายเกี่ ย วกั บ ความสงบเรี ย บร อ ยของ
ประชาชน คูสัญญาคือนายจางและลูกจางยอมไมมีสิทธิที่จะตกลงเกี่ยวกับการเลิกสัญญาจางเปนอยางอื่น มาตรา
ดังกลาวบัญญัติถึงการเลิกสัญญาจางโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาไวสามกรณี โดยไมมีขอยกเวนวาการเลิกจาง
ในระหวางทดลองงานไมตองบอกกลาวลวงหนา เมื่อโจทกซึ่งเปนนายจางเลิกจางลูกจางตามสัญญาจางที่ไมมี
กําหนดเวลา โจทกจึงตองบอกเลิกสัญญาจางเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือกอนจะถึง
กําหนดจายคาจางคราวหนึ่งคราวใด เพื่อใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายคาจางคราวถัดไปขางหนา
เมื่อโจทกเลิกจางโดยไมไดบอกกลาวเลิกจางเปนหนังสือลวงหนา จึงตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา
ใหลูกจางตามมาตราดังกลาว
การจางโดยมีกําหนดทดลองงานไมเกิน ๑๒๐ วัน นั้น หมายถึง นายจางตกลงจางลูกจางโดยให
ทดลองทํางานไมเกิน ๑๒๐ วัน หากผานการทดลองงานก็จะจางกันตอไป ถาไมผานการทดลองงานนายจาง
มีสิทธิเลิกจางได ซึ่งไมแนนอนวาสัญญาจางจะสิ้นสุดลงเมื่อใด จึงเปนสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลาตาม
พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน ฯ มาตรา ๑๗ วรรคสอง

_____________________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๕๒๔/๒๕๔๕
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๖๗ , ๑๑๘ , ๑๑๙ (๔) )
ว. ทํางานตําแหนงเจาหนาที่สโตร ฝายวิศวกรรม มีหนาที่เบิกจายอะไหลเครื่องจักรกลและทํา
บัญชีเบิกจายอะไหล ลักษณะงานในหนาที่ดังกลาวมิไดเกี่ยวกับการควบคุมหรือดูแลการทํางานของเครื่องจักร
โดยตรง แม ว. จะดื่มสุราไปบางก็ไมนาจะกอใหเกิดความเสียหายแกเครื่องจักรของโจทก ทั้งไมปรากฏวาใน
การดื่มสุราดัง กล าว ว. มี อาการมึ นเมาสุราอยางมาก หรือไดก อ ให เ กิดความเสี ย หายแกโจทก อยา งใด แม
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของโจทกจะกําหนดหามลูกจางดื่มสุราในขณะปฏิบัติหนาที่ แตก็ยังถือไมไดวา ว.
ไดฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของโจทกในกรณีรายแรง ดังนั้น เมื่อโจทกเลิกจาง ว. โจทกจึงตองจาย
คาชดเชย และคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปใหแก ว. ตามที่จําเลยซึ่งเปนพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่ง
ไว

_________________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๕๒๖/๒๕๔๕
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๕)
คาเชาบานที่จําเลยจายใหแกโจทกเปนประจําทุกเดือน แมจะมีจํานวนแนนอนและจายโดยไมมี
เงื่อนไข แตคาเชาบานดังกลาว จําเลยจายเปนคาที่พักใหแกลูกจางของจําเลยที่ปฏิบัติงานอยูที่โรงงานมาบตาพุด
ซึ่งเปนสวัสดิการที่จําเลยจัดใหลูกจางของจําเลยเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทํางาน มิใชจายเพื่อตอบแทน
การทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน จึงมิใชคาจาง เมื่อคาเชาบานดังกลาวไมมีสภาพเปนคาจาง แม
จําเลยจะนําไปรวมกับเงินเดือนซึ่งเปนคาจางเพื่อคํานวณเปนคาลวงเวลาใหแกโจทก ก็ไมทําใหคาเชาบานซึ่งเปน
สวัสดิการกลายเปนคาจาง

_______________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๔๒-๗๒๕๔/๒๕๔๕
แพง การโอนสิทธิของนายจางตองใหลูกจางยินยอมดวย การควบบริษทั จํากัดเขากัน (มาตรา ๕๗๗ , ๑๒๔๓)
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๑๓ , ๑๑๘ )
พ.ร.บ. คุมครองแรงงานฯ มาตรา ๑๓ มีวตั ถุประสงคที่จะคุมครองลูกจางมิใหตองถูกออกจาก
งานหรือถูกลิดรอนสิทธิและผลประโยชนใดที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการโอนกิจการหรือการควบรวมกิจการ
ของนายจางตามกฎหมาย การที่ธนาคารจําเลยที่ ๑ จดทะเบียนควบรวมกิจการกับธนาคาร ซ. แลวเปลี่ยนชื่อเปน
ธนาคารจําเลยที่ ๒ ซึ่งการควบรวมกิจการดังกลาวมิใชการเลิกกิจการของจําเลยที่ ๑ เพียงแตจําเลยที่ ๑ ตองสิ้น
สภาพไปโดยผลของการควบรวมกิจการกับนิติบุคคลอื่นเทานั้น และเปนผลใหจําเลยที่ ๒ ตองรับโอนไปทั้ง
สิทธิ หนาที่ ความรับผิดของจําเลยที่ ๑ ทั้งสิ้น ตามนัย ป.พ.พ. มาตรา ๑๒๔๓ และจําเลยที่ ๒ ยังตองรับโอนไป
ทั้งสิทธิและหนาที่ทุกประการอันเกี่ยวกับลูกจางของจําเลยที่ ๑ ตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน มาตรา ๑๓ และ
ป.พ.พ. มาตรา ๕๗๗ วรรคแรก ซึ่งผลของกฎหมายดังกลาวลูกจางของจําเลยที่ ๑ ยอมตองโอนไปเปนลูกจาง
ของจําเลยที่ ๒ ในทันทีโดยอัตโนมัติแมจะไมไดแสดงเจตจํานงออกมาอยางชัดแจงวา ประสงคจะโอนไปเปน
ลูกจางของจําเลยที่ ๒ ก็ตาม เวนแตลูกจางของจําเลยที่ ๑ รายที่แสดงความประสงคอยางชัดแจงวาไมยินยอม
โอนไปเปนลูกจางของจําเลยที ๒ ในกรณีเชนนี้จึงจะถือวาจําเลยที่ ๑ ไดเลิกจางลูกจางดังกลาวเนื่องจากสภาพ
นิติบุคคลของจําเลยที่ ๑ ไดหมดสิ้นไป อันเปนเหตุใหลูกจางไมสามารถทํางานตอไปได ตาม พ.ร.บ. คุมครอง
แรงงาน มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง เมื่อไมปรากฏวาโจทกทั้งสิบสามไมแสดงเจตนาตอจําเลยที่ ๑ หรือจําเลยที่ ๒ วา
ไมประสงคที่จะโอนไปเปนลูกจางของจําเลยที่ ๒ จึงตองถือวาโจทกทั้งสิบสามไดโอนไปเปนลูกจางของจําเลย
ที่ ๒ แลว การที่จําเลยที่ ๑ ประกาศกําหนดเงื่อนไขใหลูกจางจําเลยที่ ๑ ที่ประสงคจะทํางานกับจําเลยที่ ๒ ตอง
แสดงเจตจํานงตอบรับการเปนลูกจางของจําเลยที่ ๒ ภายในระยะเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถูกเลิกจางนั้น เปน
การกําหนดเงื่อนไขที่ขัดแยงตอบทกฎหมายขางตน ซึ่งเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน
จึงไมมีผลบังคับ

_______________________

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๐๒/๒๕๔๕
แพง บอกเลิกสัญญาจางแรงงาน (มาตรา ๕๘๓)
พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ (มาตรา ๑๗ , ๑๑๙)
กรณีลูกจางจงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหายอันจะเปนเหตุใหนายจางเลิกจางลูกจางได
โดยไมตองจายคาชดเชยตามาตรา ๑๑๙ (๒) แหง พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน ฯ หมายถึง ลูกจางกระทําโดยตั้งใจใหเกิด
ความเสียหายโดยรูถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นแกนายจางดวย การที่พนักงานแผนกซอมบํารุงไปรายงานโจทกซึ่ง
เปนหัวหนางานวาเครื่องเติมอากาศบอบําบัดน้ําเสียมีเสียงดังผิดปกติ แตโจทกไมพูดอะไรและไมไดไปดู ยังถือ
ไมไดวาเปนการตั้งใจใหเกิดความเสียหายแกนายจาง จึงไมเปนการจงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย เมื่อ
จําเลยเลิกจางจึงตองจายคาชดเชยแกโจทก แตการกระทําดังกลาวของโจทกเปนการละเลยตอหนาที่การงาน
อันเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับซึ่งโจทกมีหนาที่ตองรับผิดชอบโดยเครงครัด ถือวาเปนการกระทํา
ประการอื่นอันไมสมควรแกการปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริต จําเลยจึงเลิกจางโจทกได
โดยมิตองบอกกลาวลวงหนาตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๓ ประกอบดวย พ.ร.บ. คุมครองแรงงานฯ มาตรา ๑๗ วรรคทาย

____________________________

