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คําพิพากษาศาลฎีกา
ป พ.ศ.2545

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1426/2545
การที่จําเลยที่ 3 ไดออกคําสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ใน
ฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ตามที่ไดรับมอบหมาย
จึงเปนการสั่งการที่มีอํานาจกระทําไดโดยชอบดวยพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 35 ประกอบดวยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 20 และมาตรา 38 (2) และเปนคําสั่งที่ชอบ
ดวยกฎหมาย กรณีจึงไมมีเหตุที่จะเพิกถอนคําสั่ง
หมายเหตุ
คดีนี้เปนเรื่องระหวาง บริษัท ยูนิแฟบ อิควิปเมนต จํากัด โจทก กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม ที่ 1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่ 2 นายประยุทธ ศิริ
พานิชย ในฐานะรัฐมนตรีชวยวาการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่ 3 จําเลย
โจทกฟองและแกไขคําฟองวา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2543 นายสวัสดิ์ ยานุ กับพวกรวม
125 คน ซึ่งเปนลูกจางโจทก ไดแจงขอเรียกรองเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจางตอโจทก ตอมา
วันที่ 12 พฤษภาคม 2543 โจทกแจงขอเรียกรองเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจางตอนายสวัสดิ์ ยานุ กับ
พวก รวม 125 คน ซึ่งเปนลูกจางเจรจากันหลายครั้งไมสามารถตกลงกันได พนักงานประนอมขอ
พิพาทแรงงานดําเนินการไกลเกลี่ยแลวตกลงกันไมได ถือวามีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได
เกิดขึ้น ระหวางนั้นโจทกใชสิทธิตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ปดงานบางสวน
ตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม 2543 ตอมาวันที่ 14 มิถุนายน 2543 จําเลยที่ 3 ไดมีคําสั่งกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมที่ 73/2543 ใหโจทกรับนายสวัสดิ์ ยานุ กับพวกลูกจางที่ถูกโจทกปดงานกลับเขา
ทํางานพรอมจายคาจางตามอัตราที่เคยจายแกลูกจางนั้น ตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน 2543 เปนตนไป
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โดยอางวาอาศัยอํานาจตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ซึ่งความจริง
ขอเท็จจริ งเกี่ยวกับ การปด งานของโจทกค รั้งนี้ไ มเขา องคป ระกอบใดๆ ตามมาตรา 35 แห ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 อันทําใหจําเลยที่ 2 และที่ 3 สามารถออกคําสั่งบังคับให
โจทกเปดงานได จําเลยที่ 3 มีอํานาจในการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและ
สวัส ดิก ารสั ง คม เนื่อ งจากได รับมอบอํ านาจจากพลตํ ารวจตรี วุฒิ สุ โกศล ซึ่ งเปนรัฐมนตรี วาการ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเดิม
และเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2543 พลตํารวจตรีวุฒิ สุ
โกศล ไดลาออกจากการเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ทําใหความเปน
รัฐมนตรีสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 216 (2)
และตอมา
วันที่ 14 มิถุนายน 2543 ไดมีพระบรมราชโองการแตงตั้งใหพลตํารวจเอกประชา พรหมนอก เปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม แทน ดังนั้น ในวันที่ 14 มิถุนายน 2543 จําเลย
ที่ 3 จึงไมมีอํานาจมีคําสั่งตามมาตรา 35 แลว เพราะผูมอบอํานาจไดพนจากตําแหนงไป และ
รัฐมนตรีคนใหมก็ยังมิไดถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย คําสั่งของจําเลยที่ 3 ที่ลงนามใน
คําสั่งที่ 73/2543 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2543 จึงไมชอบดวยกฎหมาย เพราะไมมีอํานาจลงนามแลว
ขอใหเพิกถอนคําสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่ 73/2543 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2543 ทั้ง
ฉบับ เพื่อมิใหโจทกตองรับนายสวัสดิ์ ยานุ กับพวกที่ถูกนายจางปดงานกลับเขาทํางานและจาย
คาจางตามอัตราที่เคยจายแกลูกจางนั้น และมิใหลูกจางดังกลาวกลับเขาทํางานตลอดจนเพื่อมิให
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธดําเนินการชี้ขาดขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดนั้น
จําเลยทั้งสามใหการวา คําสั่งของจําเลยที่ 3 ถูกตองชอบดวยขอเท็จจริงและขอกฎหมายแลว
ไมมีเหตุที่โจทกจะขอใหศาลเพิกถอนคําสั่ง จําเลยที่ 3 ไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่จากพลตํารวจ
ตรีวุฒิ สุโกศล รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกอนที่จําเลยที่ 3 ลงนามในคําสั่ง
ดังกลาว พลตํารวจตรีวุฒิ สุโกศล ไดลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิ
การสังคม ตามเอกสารทายคําใหการหมายเลข 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2543 มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาแตงตั้งใหจําเลยที่ 2 เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และจําเลย
ที่ 2 ไดถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยกอนเขารับหนาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมในวันที่ 17 มิถุนายน 2543 การที่จําเลยที่ 3 ลงนามในคําสั่งที่ 73/2543 จึงมีอํานาจลง
นามได เพราะจํ าเลยที่ 2 ยั งไม ได ถ วายสัต ย ป ฏิ ญ าณตอ พระมหากษัต ริย กอ นเขา รับ หนา ที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 มาตรา 205 และตองถือตามอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับการมอบหมายจาก
พลตํารวจตรีวุฒิ สุโกศล รัฐมนตรีวาการคนเดิมซึ่งพนจากตําแหนงไปจนกวาจําเลยที่ 2 รัฐมนตรีวาการ
คนใหมจะไดมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงการมอบหมายหนาที่ใหแกจําเลยที่ 3 การลงนามในฐานะผูรับมอบ
อํานาจจากผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการคนเดิม มิไดมอบอํานาจในฐานะสวนตัว การมอบอํานาจ
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จึงมีผลตลอดไปจนกวาจะถูกเปลี่ยนแปลงจากรัฐมนตรีวาการคนใหมที่มีอํานาจ เมื่อยังไมมีการ
เปลี่ยนแปลง จําเลยที่ 3 จึงมีอํานาจลงนามในคําสั่งที่ 73/2543 ขอใหยกฟอง
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแลว พิพากษายกฟอง
โจทกอุทธรณตอศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว ศาลแรงงานกลางรับฟงขอเท็จจริง
วา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2543 นายสวัสดิ์ ยานุ กับพวกรวม 125 คน ซึ่งเปนลูกจางโจทกไดแจงขอ
เรียกรองขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจางตอโจทก ตอมาวันที่ 12 พฤษภาคม 2543 โจทกแจงขอเรียกรอง
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจางตอนายสวัสดิ์ ยานุ กับพวกรวม 125 คน ทั้งสองฝายไดเจรจาตอรอง
กันหลายครั้ง แตไมสามารถตกลงกันได ถือวาไดมีขอพิพาทแรงงานเกิดขึ้น พนักงานประนอมขอ
พิพาทแรงงานไดดําเนินการไกลเกลี่ย แตไมสามารถตกลงกันได จนเกิดเปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลง
กันไมได โจทกจึงใชสิทธิปดงานบางสวนตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม 2543 ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ตอมาวันที่ 14 มิถุนายน 2543 จําเลยที่ 3 อาศัยอํานาจตามมาตรา 35 แหง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ไดมีคําสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่
73/2543 ใหโจทกรับนายสวัสดิ์ ยานุ กับพวกที่ถูกโจทกสั่งปดงานใหกลับเขาทํางานพรอมจายคาจาง
ตามอัตราที่เคยจายใหแกลูกจางนั้น ตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน 2543 เปนตนไป คดีมีปญหาตองวินิจฉัย
ตามอุทธรณของโจทกวา จําเลยที่ 3 มีอํานาจออกคําสั่งการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่
73/2543 หรือไม และคําสั่งดังกลาวชอบดวยกฎหมายหรือไม พิเคราะหแลว พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 20 บัญญัติวา "ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 11 กระทรวง
หนึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและกําหนดนโยบายของกระทรวงให
สอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง และจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได
ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบหมาย…….”
มาตรา 38 บัญญัติวา “อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือ
การดําเนินการอื่น ที่ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งนั้น
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น หรือมิไดหาม
เรื่องการมอบอํานาจไว ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน
ได ดังตอไปนี้
(1) ….
(2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงอาจมอบอํานาจใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง ปลัด
กระทรวง อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาหรือผูวาราชการจังหวัด……”
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หมายความว า รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมี อํ า นาจมอบหมายให รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การ
กระทรวงปฏิบัติราชการแทนได ขอเท็จจริงปรากฏวา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2543 พลตํารวจตรีวุฒิ
สุโ กศล รัฐ มนตรี วา การกระทรวงแรงงานและสวัส ดิก ารสังคมในขณะนั้ นได มีคําสั่ งที่ 51/2543
มอบหมายใหจําเลยที่ 3 มีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการ
ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับราชการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และสํานักงานประกันสังคม
ตามขอ 2 ของเอกสารหมาย จ.2 ซึ่งเปนการมอบหมายที่ชอบดวยมาตรา 20 และมาตรา 38 (2) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 จึงมีผลใชบังคับจนกวาจะถูกยกเลิกหรือ
แกไขเปลี่ ยนแปลง แม ตอมาภายหลังพลตํารวจวุฒิ สุโ กศล จะลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 13
มิถุนายน 2543 ตามเอกสารหมาย จ.11
และมีการแตงตั้งพลตํารวจเอกประชา พรหม เปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแทนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2543 ตามเอกสาร
หมาย จ.10 ก็หาทําใหคําสั่งที่ 51/2543 สิ้นผลบังคับไปไม ดังนั้น การที่จําเลยที่ 3 ไดออกคําสั่ง
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่ 73/2543 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2543 ในฐานะรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม ตามที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่งที่ 51/2543 ดังกลาว จึงเปนการสั่งการที่มีอํานาจ
กระทําไดโดยชอบดวยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา35 ประกอบดวย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 20 และมาตรา 38 (2) และเปน
คําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย กรณีจึงไมมีเหตุที่จะเพิกถอนคําสั่งที่ 73/2543 ดังกลาวของจําเลยที่ 3 ที่ศาล
แรงงานกลางวินิจฉัยวาคําสั่งที่ 73/2543 ของจําเลยที่ 3 ชอบดวยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 มาตรา 35 ประกอบดวยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 42
และพิพากษายกฟองนั้น ศาลฎีกาเห็นพองดวยในผล อุทธรณของโจทกฟงไมขึ้น
พิพากษายืน
(รุงโรจน รื่นเริงวงศ - กมล เพียรพิทักษ - จรัส พวงมณี)

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1493-1499/2545
ตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยกําหนดจายคาจาง
ใหแกลูกจางในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน แตในทางปฏิบัติจําเลยจะจายคาจาง
ใหแกลูกจางกอนวันสิ้นเดือน 1 วันเปนประจําตลอดมา
เห็นวา แมขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยจะกําหนดจายคาจาง
ใหแกลูกจางในวันสิ้นเดือนของทุกเดือนก็ตาม แตการที่จําเลยจายคาจางใหแก
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
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ลูกจางกอนวันสิ้นเดือน 1 วันเปนประจําตลอดมา ยอมถือไดวาจําเลยตกลงกับ
ลูกจางใหมีการเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางในเรื่องกําหนดการ
จายคาจางจากวันสิ้นเดือนเปนวันกอนวันสิ้นเดือน 1 วันโดยปริยาย ซึ่งนายจาง
และลูกจางยอมมีสิทธิทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย ฉะนั้น จึงตองถือวาวันที่
ครบกําหนดจายสินจางตามกฎหมายของจําเลยในเดือนมิถุนายน 2541 คือ
วันที่ 29 มิถุนายน 2541 ซึ่งหากจําเลยจะเลิกจางดจทกทั้งเจ็ดโดยใหมีผลเปน
การเลิกจางในวันที่ 1 สิงหาคม 2541 จําเลยจะตองบอกกลาวลวงหนาใหโจทก
ทั้งเจ็ดทราบอยางชาที่สุดภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2541 จึงจะเปนการบอก
กลาวเลิกจางโดยชอบดวยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 582 วรรคหนึ่ง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1500-1557/2545
สัญญาจางระหวางโจทกทั้งหาสิบแปดกับจําเลยกําหนดจายคาจางใน
วันสิ้นเดือน แตในทางปฏิบัติจําเลยจะจายคาจางใหแกลูกจางกอนวันสิ้นเดือน
1 วัน ยอมถือไดวาจําเลยตกลงกับลูกจางใหมีการเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางในเรื่องกําหนดเวลาการจายคาจางจากวันสิ้นเดือนเปนวันกอน
วันสิ้นเดือน 1 วัน โดยปริยาย ซึ่งนายจางและลูกจางสามารถทําไดโดยชอบ
ดวยกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1583/2545
ระเบียบวาดวยเจาหนาที่สหกรณซึ่งถือเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จ า ง ทุ ก ฉบั บ เป น ระเบี ย บหรื อ ข อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ า งที่ จํ า เลย
ประกาศใชบังคับขึ้นเองไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรองและตกลงกันตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 13, 18 และ 22 จึงไมอยูใน
บังคับของมาตรา 19 และ 20 จําเลยซึ่งเปนนายจางและโจทกซึ่งเปนลูกจางจึง
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มีสิทธิทําสัญญาจางแรงงานใหมีผลบังคับแตกตางไปจากระเบียบดังกลาวได
เทาที่ไมขัดตอกฎหมายคุมครองแรงงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1615/2545
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา “ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลผูกพันนายจางและลูกจางซึ่งลง
ลายมือชื่อในขอเรียกรองนั้น ตลอดจนลูกจางซึ่งมีสวนในการเลือกตั้งผูแทน
เปนผูเขารวมในการเจรจาทุกคน” แมโจทกจะมิไดลงลายมือชื่อในขอเรียกรอง
ฉบับลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542
แตโจทกก็ลงลายมือชื่อสนับสนุนขอ
เรียกรองดังกลาวในภายหลังเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 กอนที่จําเลยจะยื่น
ขอเรียกรองตอลูกจางเชนกัน ซึ่งตอมาก็ไดมีการเจรจาและตกลงกันได ทั้ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 ก็มิไดหามลูกจางลงลายมือชื่อในขอ
เรียกร องเพิ่มเติ ม จึงถือว าโจทกเป นผู ล งลายมื อชื่อ ในขอเรี ยกรอง ดังนั้ น
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งเกิดจากการยื่นขอเรียกรองยอมมีผลผูกพัน
โจทกตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518
หมายเหตุ
คดีตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1615/2544 นี้ ขอเท็จจริงมีวา
โจทกฟองวา โจทกเปนลูกจางจําเลยตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2543 สังกัดหนวยตกแตงเคลือบ
สีผิว ไดคาจางอัตราสุดทายวันละ 178 บาท กําหนดจายคาจางทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน จําเลยมี
ขอตกลงการจายเงินโบนัสทํางานครบ 1 ป ไดรับ 40 วันของคาจาง โจทกทํางานครบ 1 ป ในป
2542 จึงมีสิทธิไดรับเงินโบนัส 40 วันของคาจาง คิดเปนเงิน 6,960 บาท กําหนดจายเมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2542 แตจําเลยไมยอมจายใหโจทก จําเลยกําหนดวันทํางานสัปดาหละ 5 วัน หยุดวัน
เสารและวันอาทิตย จําเลยไดใหโจทกทํางานในวันเสารตั้งแตวันที่ 8 มกราคม 2543 ถึงวันที่ 26
สิงหาคม 2543 โจทกมีสิทธิไดคาทํางานในวันเสารไมนอยกวา 2 เทาของคาจาง แตจําเลยจายให
โจทกเพียงเทาเดียว จําเลยจึงจายคาทํางานในวันหยุดใหโจทกขาดไปเปนเงิน 5,968 บาท ขอให
บังคับจําเลยจายเงินโบนัสแกโจทก 6,960 บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอปนับแตวันฟองจนกวา
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ชําระเสร็จ และจายคาทํางานในวันหยุด 5,968 บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป นับแตวันฟอง
จนกวาชําระเสร็จแกโจทก
จําเลยใหการวา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 ลูกจางของจําเลยยื่นขอเรียกรองเพื่อขอ
เปลี่ยนแปลงสภาพการจางตอจําเลยโดยมีโจทกรวมอยูดวย ทั้งสองฝายตั้งตัวแทนเขาเจรจา แตตกลง
กันไมได ตอมาจําเลยยื่นขอเรียกรองขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจางตอพนักงานที่เกี่ยวของกับขอ
พิพาทแรงงานเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 ไดเจรจาแตตกลงกันไมได จําเลยจึงแจงขอพิพาท
แรงงานใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทราบตามกฎหมาย พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน
ไกลเกลี่ย ในที่สุดตกลงกันไดและทําบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2543
ซึ่ งจํ าเลยนํา ขอ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ า งไปจดทะเบี ยนต อ สํ านั ก งานสวั ส ดิก ารและคุ ม ครอง
แรงงานจังหวัดปทุมธานีแลว ตามขอตกลงขอ 2
กําหนดใหมีวันทํางานสัปดาหละ 6 วัน
เชนเดียวกับระเบียบขอบังคับของจําเลย การทํางานในวันเสารเปนการทํางานตามปกติ ขอตกลงขอ
4 ระบุเรื่องโบนัสวาโจทกไมไดรับเงินโบนัสที่จําเลยจะจายในวันที่ 24 ธันวาคม 2542 ขอใหยกฟอง
โจทกจําเลยไมติดใจสืบพยานบุคคล
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแลววินิจฉัยวา โจทกรวมลงลายมือชื่อเปนผูสนับสนุนขอเรียกรอง
โดยยื่นเพิ่มเติมตามเอกสารหมาย จ.9 แผนที่ 5 จึงเปนผูเกี่ยวของกับขอเรียกรอง ตองผูกพันตาม
ขอตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเอกสารหมาย ล.3 ซึ่งขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางขอ 2
กําหนดใหมีวันทํางาน 6 วันตอสัปดาห วันเสารจึงเปนวันทํางานตามปกติ หาใชเปนวันหยุดที่
นายจางตองจายคาทํางานในวันหยุดจํานวนสองเทาของคาจางปกติ จําเลยจายคาจางใหโจทกเทากับ
คาจางปกติในวันเสารจึงชอบแลว และขอ 4 กําหนดวาลูกจางที่เกี่ยวของกับขอเรียกรองจะขาดสิทธิ
รับเงินโบนัส โจทกจึงไมมีสิทธิเรียกเงินโบนัสจากจําเลย 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
อุทธรณขอแรกของโจทกวา ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเอกสารหมาย ล.3 มีผลผูกพันโจทก
หรือไม โจทกอุทธรณวา โจทกมิไดมีรายชื่อและลายมือชื่อและลายมือชื่อสนับสนุนในการยื่นขอ
เรียกรอง ฉบับลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 อีกทั้งโจทกมิไดมีสวนในการเลือกตั้งผูแทนเปน
ผูเขารวมในการเจรจาขอเรียกรอง โจทกจึงไมเปนผูเกี่ยวของกับขอเรียกรองแมโจทกจะลงลายมือชื่อ
สนับสนุนขอเรียกรองภายหลังก็ไมทําใหโจทกเกี่ยวของกับขอเรียกรอง ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางเอกสารหมาย ล.3 จึงไมมีผลผูกพันโจทก เห็นวา พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 19 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลผูกพันนายจางและลูกจางซึ่งลง
ลายมือชื่อในขอเรียกรองนั้น ตลอดจนลูกจางซึ่งมีสวนในการเลือกตั้งผูแทนเปนผูเขารวมในการ
เจรจาทุกคน” แมโจทกจะมิไดลงลายมือชื่อในขอเรียกรอง ฉบับลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542
เอกสารหมาย ล.8 แตโจทกก็ลงลายมือชื่อสนับสนุนขอเรียกรองดังกลาวในภายหลังเมื่อวันที่ 23
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
สัมพันธ
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พฤศจิกายน 2542 ตามเอกสารหมาย จ.9 กอนที่จําเลยจะยื่นขอเรียกรองตอลูกจางเชนกัน ซึ่งตอมาก็
ไดมีการเจรจาและตกลงกันไดตามเอกสารหมาย ล.3 ทั้งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 ก็
มิไดหามลูกจางลงลายมือชื่อในขอเรียกรองเพิ่มเติม จึงถือวาโจทกเปนผูลงลายมือชื่อในขอเรียกรอง
ดังนั้น ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเอกสารหมาย ล.3 ซึ่งเกิดจากการยื่นขอเรียกรองยอมมีผลผูกพัน
โจทกตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 อุทธรณขอนี้ของ
โจทกฟงไมขึ้น
ปญหาตองวินจิ ฉัยตามอุทธรณขอสองของโจทกวา ตัวแทนของลูกจางที่เขารวมเจรจาไดทํา
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางในเรื่องที่นอกเหนือจากขอเรียกรองหรือไมไดเกี่ยวของกับขอเรียกรอง
เป น การกระทํ านอกเหนือ จากการที่ไ ดรับ มอบหมายให เขา เจรจาตกลงตามข อ เรี ยกร อ งหรื อ ไม
พิเคราะหขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเอกสารหมาย ล.3 แลว เห็นวา ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ดังกลาวเกิดจากการยื่นขอเรียกรองของทั้งนายจางและลูกจางซึ่งมีทั้งการขอใหเพิ่มและลดเงื่อนไข
และสิทธิประโยชนอันเกี่ยวกับการจางและทํางานซึ่งนายจางและลูกจางตางก็มีสิทธิกระทําไดตาม
เงื่อนไขและขั้นตอนในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เมื่อตางฝายตางก็ยื่นขอเรียกรอง
ใหเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเชนนี้ แตละฝายอาจจะไดสิทธิเพิ่มขึ้นหรือลดลงได
ตามที่เจรจาตอรองกัน มิใชฝายใดฝายหนึ่งจะไดสิทธิเพิ่มขึ้นเพียงอยางเดียวโดยลดลงไมไดตามที่
โจทกอุทธรณ อีกทั้งจําเลยไดยื่นขอเรียกรองฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคม 2542 เอกสารหมาย จ.8 แผน
ที่ 2 ขอ 2 ใหมีวันทํางาน 6 วันตอสัปดาห และขอ 4 ไมจายผลตอบแทนตามที่จําเลยประกาศไวใน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 แกลูกจางที่ไมยินยอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง ซึ่งประกาศ
ดังกลาวปรากฏในเอกสารหมาย จ.7 แผนที่ 9 เปนการปรับลูกจางรายวันเปนลูกจางรายเดือน (โจทก
เปนลูกจางรายวัน) และผลตอบแทนในประกาศไดระบุถึงเงินโบนัสไวดวย ดังนั้น ขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางเอกสารหมาย ล.3 ขอ 2 และขอ 4 จึงเปนเรื่องที่ปรากฏอยูในขอเรียกรองของจําเลย
ผูแทนลูกจางในคดีนี้ไดรับเลือกตั้งใหเขารวมในการเจรจาตอรองเกี่ยวกับการยื่นขอเรียกรองและได
รวมเจรจากับฝายจําเลยตอเจาพนักงานที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
จนในที่สุดทั้งสองฝายสามารถตกลงกันไดและทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเอกสารหมาย ล.3
และทั้งสองฝายลงลายมือชื่อไว การกระทําของผูแทนลูกจางจึงเปนการกระทําภายในขอบอํานาจ
แลว ขอตกลงดังกลาวจึงมีผลผูกพันโจทกตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 19
วรรคหนึ่ง อุทธรณขอนี้ของโจทกก็ฟงไมขึ้นเชนกัน
พิพากษายืน
(รุงโรจน รื่นเริงวงศ - กมล เพียรพิทักษ - จรัส พวงมณี)

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1921/2545
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
สัมพันธ
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การตกลงกําหนดคาจางของโจทกและลูกจางอื่นเปนขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง หากจําเลยผูเปนนายจางประสงคจะลดคาจางของลูกจางอันเปน
การเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง จําเลยจะตองแจงขอเรียกรอง
ตอลูกจางและดําเนินการตามขั้นตอนจนมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางฉบับ
ใหมดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 หรือจําเลย
จะตกลงกั บ ลูก จางแตล ะคนไวเปน หนัง สื อ หรื อ โดยปริ ย ายใหจํา เลยแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงก็ได การที่จําเลยประสบวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ จึงขอลดคาจาง
ของโจทกและลูกจางอื่น โดยจําเลยเรียกประชุมผูจัดการทุกฝายรวมทั้งโจทก
เพื่อแจงเรื่องการลดเงินเดือน แลวใหผูจัดการแตละฝายแจงพนักงานในฝาย
ของตนทราบตอไป ซึ่งหลังจากนั้นไดมีการลดเงินเดือนพนักงานโดยโจทก
และลูกจางอื่นไมคัดคานและยอมรับเงินเดือนในอัตราใหมตลอดมา จึงถือได
ว า โจทก แ ละลู ก จ า งอื่ น ต า งตกลงโดยปริ ย ายให จํ า เลยแก ไ ขเปลี่ ย นแปลง
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ างในเรื่องอัตราคาจ างได จําเลยจึงมีสิ ทธิล ด
คาจางโจทกไดโดยชอบดวยกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2032-2033/2545
นอกจากคูความจะแถลงรับขอเท็จจริงกันวาจําเลยมีหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานอยู 2 กรณี คือ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานทั่วไป
ตามคําสั่งที่ 15/2537 ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ของปถัดไป กับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานในปที่ครบเกษียณอายุ ตามคําสั่งที่ 47/2523 ซึ่งระบุวา
เปนการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกพนักงานที่พนจากตําแหนงหรือพนจากการ
เปนพนักงานของจําเลยเพราะเกษียณอายุเปนกรณีพิเศษที่ใหมีผลในวันที่ 30
กันยายน ของปที่ครบเกษียณอายุ เพื่อนําไปใชในการคํานวณบําเหน็จหรือ
บํานาญเทานั้น โดยไมมีการจายเงินเดือนที่เพิ่มใหจริง อันแสดงวาตามปกติ
พนักงานที่พนจากตําแหนงไมอยูในเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
สัมพันธ
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เงินเดือนพนักงานทั่วไป ตามคําสั่งที่ 15/2537 จําเลยจึงไดมีคําสั่งที่ 47/2523
เพื่ อ ให ส ามารถเลื่ อ นขั้น เงิ น เดื อ นให แ ก พ นั ก งานที่ พน จากตํา แหน ง เพราะ
เกษี ย ณอายุ ไ ด เ ป น กรณี พิ เ ศษโดยให นํ า ไปใช ใ นการคํ า นวณบํ า เหน็ จ หรื อ
บํ า นาญเท า นั้ น และไม มี ก ารจ า ยเงิ น เดื อ นที่ เ พิ่ ม ให จ ริ ง ซึ่ ง ไม ต รงกั บ
หลักเกณฑที่จะนํามาใชบังคับแกกรณีการลาออกจากงานกอนครบกําหนด
เกษียณอายุของพนักงานได และในคําสั่งที่ 15/2537 ก็กลาวไวในขอ 3 วา “ให
เลื่อนขั้นเงินเดือนปละหนึ่งครั้งตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ของป โดยใชขอมูลใน
รอบปที่แลวมา ฯลฯ” โดยกําหนดรายละเอียดเปนหลักเกณฑที่จะไดรับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม เพียงใด ไวในขอ 5 ถึงขอ 9 และใหคําจํากัด
ความไวในขอ 2 วา “เลื่อนขั้นเงินเดือน” หมายความวา เลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานประจําป “ในรอบปที่แลวมา” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1
มกราคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของป กอนปเลื่อนขั้นเงินเดือน ทั้งขอ 17 ยัง
กําหนดวา “พนักงานผูซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการเลื่อนขึ้น
เงินเดือนประจําป แตไดถูกถอดถอนออกจากตําแหนงไปเสียกอนที่จะมีคําสั่ง
ขึ้ น เงิ น เดื อ น ธนาคารจะขึ้ น เงิ น เดื อ นให พ นั ก งานผู นั้ น ตามหลั ก เกณฑ ที่
กําหนดไวในคําสั่งนี้ก็ได” จึงเห็นไดวา พนักงานที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อน
ขึ้นเงินเดือนตามคําสั่งที่ 15/2537 จะตองเปนผูที่ยังเปนพนักงานของจําเลยอยู
ในขณะที่มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งกระทําหลังวันสิ้นป พนักงานที่
พนจากตําแหนงไปแลว จะไมไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เวนแต
จําเลยจะเห็นสมควรผอนผันใหตามความในขอ 17 โจทกที่ 1 ถึงที่ 16 ที่ 18
ถึงที่ 70 ที่ 72 ถึงที่ 88 และที่ 90 ถึงที่ 118 พนจากการเปนพนักงานของจําเลย
ไปแลวตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2543 กอนที่จะมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําป 2544 และไมปรากฏวาไดรับการผอนผันจากจําเลยใหไดรับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามความในขอ 17 ดังกลาวแตอยางใด จึงไมมีสิทธิ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
สัมพันธ
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ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามคําสั่งที่ 15/2537 ที่จําเลยไมพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนใหโจทกดังกลาวจึงถูกตองแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2062/2545
ตามขอบั งคั บ เกี่ย วกับ การทํา งานของโจทก ฉ บับ เดิม ซึ่ ง ประกาศใช
บังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2533 และฉบับใหมซึ่งใชบังคับตั้งแตวันที่ 4
มกราคม 2542 ไดกําหนดวันทํางานและเวลาทํางานปกติของโจทกไวใน
ทํานองเดียวกันคือ ทํางานสัปดาหละ 6 วัน เวลาทํางานปกติไมเกินวันละ 8 ชั่วโมง
มีวันหยุดประจําสัปดาห 1 วัน คือ วันอาทิตย ทางปฏิบัติโจทกใหลูกจางแผนก
การตลาดและขายตางประเทศ แผนกการตลาดและขายในตางประเทศ แผนก
งบประมาณ แผนกบัญชี แผนกการเงิน แผนกจัดซื้อเม็ดพลาสติก แผนก
สารสนเทศ และแผนกประสานการผลิต ทํางานวันจันทรถึงวันเสารโดยให
ทํางานวันเสารเวนวันเสารสลับกันไป สวนวันอาทิตยเปนวันหยุดประจํา
สัปดาห นายจักรพงษ นางสาวศิริรัตน และนางอิงอรเปนลูกจางโจทก ชวงป
2539 ถึง 2540 ในแผนกขายตางประเทศ ทํางานกับโจทกโดยมีวันหยุด
ดังกลาว ตอมาวันที่ 30 ธันวาคม 2541 โจทกออกประกาศใหลูกจางโจทก
แผนกตางๆ ดังกลาวมาทํางานทุกวันเสาร
เห็นวา การที่โจทกมีคําสั่งใหลูกจางของโจทกบางแผนกไมตองทํางาน
ในวันเสารในลักษณะวันเสารเวนวันเสารสลับกันไปนั้นเปนอํานาจบริหาร
จั ด การของโจทก ซึ่ ง โจทก ย อ มมี อํ า นาจกระทํ า ได ต ามที่ เ ห็ น สมควรเพื่ อ
ผลประโยชนของโจทก และการอนุญาตใหลูกจางไมตองทํางานในลักษณะ
ดังกลาวโจทกก็อนุญาตแกลูกจางเปนบางแผนกเทานั้นมิใชเปนคํ าสั่งที่ใ ห
ลูกจางของโจทกทั้งหมดถือปฏิบัติ อีกทั้งโจทกก็มิไดประกาศใหวันเสารเวน
วันเสารเปนวันหยุดประจําสัปดาหของโจทกแตอยางใด การที่โจทกอนุญาต
ใหลูกจางไมตองทํางานในวันเสารดังกลาวมีลักษณะเปนการชั่วคราวในชวง
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
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ระยะเวลาตามที่ โ จทก เ ห็ น สมควรเท า นั้ น ยั ง ถื อ ไม ไ ด ว า โจทก มี เ จตนา
เปลี่ ย นแปลงสภาพการจ า งโดยให วั น เสาร เ ว น วั น เสาร เ ป น วั น หยุ ด ประจํ า
สัปดาหเพิ่มขึ้นอีก 1 วัน ฉะนั้น การที่โจทกประกาศใหลูกจางของโจทกมา
ปฏิ บั ติ ง านในทุ ก วั น เสาร จึ งเป นการออกคํ าสั่ งให ลู กจ างปฏิ บั ติ งานในวั น
ทํางานตามปกติ ซึ่งลูกจางทุกคนของโจทกจะตองปฏิบัติตามอยูแลวตามที่
กํ า หนดไว ใ นระเบี ย บข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การทํ า งานของโจทก ไม เ ป น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพการจางตามที่จําเลยอุทธรณแตอยางใด การที่ลูกจางทั้ง
สามของโจทกทํางานในวันเสารจึงเปนการทํางานในวันทํางานตามปกติ ยอม
ไมมีสิทธิไดรับคาทํางานในวันหยุดตามที่จําเลยวินิจฉัย ศาลแรงงานกลาง
พิพากษาชอบแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2194-2195/2545
คดี มี ป ญหาต องวิ นิ จฉั ยตามอุ ทธรณ ของผู ร องเพี ยงประการเดี ยวว า
คําสั่งของศาลแรงงานกลางชอบดวยกฎหมายหรือไม โดยผูรองอุทธรณวา คดีนี้
ผูรองยื่นคํารองขอใหศาลแรงงานกลางอนุญาตใหผูรองเลิกจางผูคัดคานทั้ง
สองซึ่งกระทําผิดระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของผูรอง โดยไมตองจาย
ค าชดเชย แต ศ าลแรงงานกลางกลั บ วิ นิ จ ฉั ย ว า ผู คั ด ค า นทั้ ง สองกระทํ า ผิ ด
หรือไมผิดระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของผูรองซึ่งผูรองมิไดรอง
ขอใหวินิจฉัย จึงเปนการวินิจฉัยที่ไมชอบดวยกฎหมาย ไมตรงประเด็น และ
นอกเหนือจากที่ผูรองยื่นคํารองขอ นอกจากนี้ เมื่อคณะกรรมการฯ ของผูรอง
เห็นวา ผูคัดคานทั้งสองทําผิดแลว ศาลตองฟงไปตามนั้น จะมาพิจารณาใหม
วาผูคัดคานทั้งสองไมผิดไมได
เห็นวา คดีนี้ผูรองยื่นคํารองขออนุญาตศาลแรงงานกลางเพื่อเลิกจาง
ผูคัดคานทั้งสองซึ่งเปนกรรมการลูกจางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 52 โดยอางวาผูคัดคานทั้งสองกระทําการฝาฝนระเบียบ
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ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของผูรอง ประเด็นแหงคดีจึงมีวาผูคัดคานทั้งสอง
กระทําการฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของผูรองหรือไม และ
หากผูคัดคานทั้งสองกระทําการฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของ
ผูรอง กรณีมีเหตุที่จะอนุญาตใหผูรองลงโทษผูคัดคานทั้งสองดวยการเลิกจาง
ไดหรือไมเพียงใด ฉะนั้นการที่ศาลแรงงานกลางพิจารณาพยานหลักฐานใน
สํานวนเพื่อฟงขอเท็จจริงวา ผูคัดคานทั้งสองไดฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานของผูรองหรือไม แลวจึงพิจารณาตอไปวาสมควรอนุญาตใหผูรอง
ลงโทษผูคัดคานทั้งสองดวยการเลิกจางหรือไมเพียงใดนั้น จึงเปนการวินิจฉัย
ที่ตรงประเด็นแหงคดีตามที่ผูรองยื่นคํารองขอแลว ทั้งไมมีบทกฎหมายใดที่
บัญญัติวาศาลตองฟงขอเท็จจริงไปตามที่คณะกรรมการฯ ของผูรองฟงมาดังที่
ผู ร อ งอ า ง คํ า สั่ ง ของศาลแรงงานกลางในคดี นี้ จึ ง เป น คํ า สั่ ง ที่ ช อบด ว ย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา
51 วรรคหนึ่ง และมาตรา 52 อุทธรณของผูรองทั้งสองสํานวนฟงไมขึ้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2681-2683/2545
มีปญหาวินิจฉัยตามอุทธรณของโจทกทั้งสามประการแรกวา การที่
จําเลยดําเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางเกี่ยวกับการจายเงินโบนัสโดยออก
ประกาศที่ 41/0113 ระงับการจายเงินโบนัสพนักงานประจําป 2541 ในขณะที่
จําเลยมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากถูกกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
สถาบั น การเงิ น เข า แทรกแซงถื อ หุ น เกิ น กว า ร อ ยละห า สิ บ นั้ น ขั ด ต อ มติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งยกเวนใหจําเลยไมตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการใน
เรื่องเงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชนคาตอบแทนของพนักงาน โดยให
เปนไปตามหลักเกณฑและหรือเงื่อนไขในการจางเดิมของจําเลยหรือไม
เห็นวา มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวเพียงแตยกเวนใหจําเลยไมตองปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการในเรื่องเงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชน
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คาตอบแทนของพนักงาน โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและหรือเงื่อนไขใน
การจางเดิมของจําเลย อันมีผลทําใหสภาพการจางเดิมในเรื่องดังกลาวยังคงใช
บังคับกันตอไปไดเทานั้นมิไดหามไมใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลง จําเลยจึง
สามารถดําเนินการใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางเดิมเกี่ยวกับการจายเงิน
โบนัสพนักงานได ไมขัดตอมติคณะรัฐมนตรี อุทธรณของโจทกทั้งสามขอนี้
ฟงไมขึ้น
ปญหาตามอุทธรณของโจทกทั้งสามประการที่สองมีวา การที่จําเลย
ดํ า เนิ น การเปลี่ ย นแปลงสภาพการจ า งเกี่ ย วกั บ การจ า ยเงิ น โบนั ส โดยออก
ประกาศที่ ส.บค.1.10188/2542 ระงับการจายเงินโบนัสพนักงานประจําป 2542
ในขณะที่ จํ า เลยกลั บ มี ฐ านะเป น ธนาคารเอกชน เป น การไม ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 หรือไม
เห็นวา ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวา ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
เรื่องการจายเงินโบนัส มิไดเกิดจากขอเรียกรองของนายจางหรือลูกจาง จึงไม
อยูในบังคับของมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
นายจางและลูกจางยอมมีสิทธิทําขอตกลงเปลี่ยนแปลงใหมีผลบังคับแตกตาง
ไปจากขอตกลงเดิมไดเทาที่ไมขัดตอกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและ
เงินโบนัสเปนเงินที่นายจางตกลงจายใหแกลูกจางนอกเหนือไปจากที่นายจาง
จะตองจายตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มิไดมีกฎหมาย
บัญญัติไวโดยเฉพาะ จําเลยซึ่งเปนนายจางจึงสามารถออกประกาศเพื่อนําไปสู
ขอตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจางเกี่ยวกับการจายเงินโบนัสกับโจทกทั้งสาม
ซึ่งเปนลูกจางได ไมฝาฝนตอพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 13 อุทธรณของโจทกทั้งสามขอนี้ก็ฟงไมขึ้น
ปญหาตามอุทธรณของโจทกทั้งสามประการสุดทายวา การลงชื่อของ
โจทก ทั้ ง สามเป น การยิ น ยอมให เ ปลี่ ย นแปลงสภาพการจ า งโดยระงั บ การ
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จายเงินโบนัสประจําป 2541 และป 2542 ตามประกาศของจําเลยที่ 41/0113
และประกาศที่ ส.บค.1.0188/2542 หรือไม
เห็นวา ประกาศของจําเลยที่ 41/0113 และประกาศที่ ส.บค.1.0188/2542
ที่โจทกทั้งสามลงชื่อมีขอความวา “ขาพเจาตามลายมือชื่อขางลางนี้ไดรับทราบ
ประกาศของธนาคารประกาศที่ 41/0113 เรื่อง การพิจารณาโบนัสประจําป
2541 โดยอานแลวเขาใจตลอด รวมทั้งรับทราบเงื่อนไขทุกกรณีและยินดีให
ความรวมมือปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวทุกกรณี” และประกาศของธนาคาร
จําเลยที่ 41/0113 เอกสารหมาย จ.2 มีขอความระบุวา “จําเลยพิจารณา
เห็นสมควรระงับการจายโบนัสพนักงานประจําป 2541” ดังนี้ ถือไดวาโจทก
ทั้งสามยินยอมใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางโดยระงับการจายเงินโบนัส
ประจําป 2541 ตามประกาศของจําเลยที่ 41/0113 เอกสารหมาย จ.2 แลว และ
เอกสารที่โจทกทั้งสามลงชื่อก็คือประกาศที่ ส.ค.0188/2542 ของจําเลยที่ให
ระงับการจายเงินโบนัสประจําป 2542 แตใหจายเปนคาครองชีพจํานวน 0.5
เทาของเงินเดือนแทนโดยในตอนทายของเอกสารดังกลาวซึ่งเปนสวนที่โจทก
ทั้งสามลงชื่อมีขอความวา “รับทราบและยินยอมปฏิบัติตาม” ทั้งขอเท็จจริง
ปรากฏวาโจทกทั้งสามไดรับเงินคาครองชีพจํานวน 0.5 เทาของเงินเดือนตาม
ประกาศดั ง กล า วไปแล ว ย อ มถื อ ได ว า โจทก ทั้ ง สามยิ น ยอมให มี ก าร
เปลี่ยนแปลงสภาพการจางโดยระงับการจายเงินโบนัสประจําป 2542 แตให
จายเปนคาครองชีพจํานวน 0.5 เทาของเงินเดือน ตามประกาศของจําเลยที่
ส.บค. 1.0188/2542 แทน จึงเปนกรณีที่จําเลยซึ่งเปนนายจางและโจทกทั้ง
สามซึ่งเปนลูกจางทําขอตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจางใหมีผลแตกตางไปจาก
ขอตกลงเดิมโดยระงับการจายเงินโบนัสประจําป 2541 และป 2542 ซึ่ง
สามารถกระทําไดและขณะนั้นจําเลยยังมิไดจายเงินโบนัสประจําปดังกลาว
ใหแกพนักงาน จึงมีผลใชบังคับ ไมเปนการยอนหลัง จําเลยจึงไมตองจายเงิน
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โบนัสประจําป 2541 และป 2542 ตามฟองใหโจทกทั้งสาม อุทธรณของ
โจทกทั้งสามขอนี้ก็ฟงไมขึ้นอีกเชนกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2784/2545
การที่นายจางเลิกจางลูกจางโดยไมมีเหตุผลอันสมควรนั้นบางกรณีอาจ
เปนทั้งการกระทําอันไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 มาตรา 121 หรือมาตรา 123 และเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 49 ดวยก็ได คดีนี้โจทกบรรยายฟองความวา จําเลยมีหนังสือเลิกจาง
โจทกโดยอางวาตําแหนงงานที่โจทกทําอยูถูกยุบ จําเลยไดพยายามหาตําแหนง
ในหนวยงานอื่นใหแกโจทกแลวแตไดรับคําชี้แจงจากโจทกวาโจทกประสงคจะ
ลาออก ขออางของจําเลยเปนความเท็จเนื่องจากตําแหนงงานของโจทกซึ่งเปน
ผูจัดการฝายขายนิตยสารไทยแลนดแทตเลอรยังไมไดถูกยุบ แตจําเลยใชกล
อุบายเลิกจางโจทกโดยโอนกิจการนิตยสารไทยแลนดแทตเลอรไปใหบริษัทฮา
เซทฟลิปปาคิโพสต จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของจําเลยดําเนินกิจการแทน
โดยยังคงใชพนักงานเดิมและสถานที่เดิมของจําเลยและตอมาจําเลยกับบริษัท
ฮาเซทฟลิปปาคิโพสต จํากัด รับลูกจางใหมเขาทํางานในตําแหนงของโจทก
การกระทําของจําเลยเปนการกลั่นแกลงเลิกจางโจทกจึงเปนการเลิกจางที่ไม
เปนธรรม ขอใหบังคับจําเลยรับโจทกกลับเขาทํางานตามเดิมโดยใหโจทก
ไดรับสิทธิและผลประโยชนตามเดิมทุกประการ คําฟองของโจทกดังกลาว
เปนการฟองเรื่องเลิกจางไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49
สวนคําบรรยายฟองของโจทกที่อางวาโจทกเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน
ผูบังคับบัญชาหนังสือพิมพบางกอกโพสตและเปนผูเขารวมกับสมาชิกคนอื่น
ในการตอสูขัดขวางขจัดความไมเปนธรรมอันเนื่องมาจากการกระทําของฝาย
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
สัมพันธ
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บริหารจําเลยนั้นก็เพื่อสนับสนุนคําฟองของโจทกในเรื่องการเลิกจางไมเปน
ธรรมใหชัดเจนยิ่งขึ้นกวาการที่จําเลยเลิกจางโจทกนั้นมีลักษณะเปนการกลั่น
แกลง มิไดมีเหตุผลอันสมควรที่จะเลิกจางโจทกแตอยางใด โจทกมิไดมุง
ประสงคที่จะกลาวหาวาการเลิกจางของจําเลยเปนการกระทําอันไมเปนธรรม
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121 หรือมาตรา 123
แตอยางใด ฉะนั้นแมโจทกจะมิไดยื่นคํารองกลาวหาจําเลยตอคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธกอนตามมาตรา 124 โจทกก็มีอํานาจฟอง ที่ศาลแรงงานกลาง
พิพากษาวาโจทกไมมีอํานาจฟองนั้นศาลฎีกาไมเห็นพองดวย อุทธรณของ
โจทกฟงขึ้น
พิ พ ากษายกคํ า พิ พ ากษาของศาลแรงงานกลาง ให ศ าลแรงงานกาง
วินิจฉัยคดีและมีคําพิพากษาใหมตามรูปคดี
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2832-2833/2545
ผูรองประกอบกิจการสํารวจและขุดเจาะน้ํามัน ปโตรเลียมและกาซ
ธรรมชาติจําหนายใหแกผูประกอบการภายในประเทศ ซึ่งเปนกิจการขนาดใหญ
ที่มีแหลงผลิตถึง 14 แหง ตองใชบุคลากรจํานวนมาก แมในป 2541 ปริมาณ
การใชน้ํามันและกาซธรรมชาติจะลดลงบางอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจก็ตาม
แตการดําเนินกิจการของผูรองยังมีกําไรตลอดมาทั้งปริมาณงานและผลผลิตก็
มิไดลดลง สวนที่ผูรองอางวามีการผลิตกาซธรรมชาติจากแหลงอื่นเกิดขึ้น
และแนวโนมการใชไฟฟาลดลง ทําใหผูรองตองผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติ
ลดลงนั้นเปนเพียงการคาดคะเนตอเหตุการณขางหนาเทานั้น ซึ่งอาจจะไม
เกิดผลดังเชนผูรองคาดคะเนก็ได และแมการคาดคะเนดังกลาวเปนมูลเหตุใหผู
รองตองปรับโครงสรางบุคลากร แตการปรับปรุงโครงสรางดังกลาวก็ไมผล
ทําใหผูรองตองยุบหนวยงานที่ผูคัดคานทั้งสองทํางานอยูหรือหนวยงานอื่นของ
ผูรอง ผูรองกลับจางผูรับเหมาใหทํางานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งผูรองไดจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
สัมพันธ
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ลูกจางเพิ่มขึ้นอีกหลายคน แมการจางดังกลาวมิไดใหทํางานในแผนกที่ผูคัดคาน
ทั้ งสองทํ า งานอยู แต ย อ มจะทํ า ให ค า ใช จ า ยของผู ร อ งเพิ่ ม ขึ้ น ส ว นการ
ปรับปรุงโครงสรางบุคลากรโดยการลดจํานวนบุคลากรลงใหเหมาะสมกับงาน
แมเปนอํานาจบริหารของนายจางจนเปนผลใหตองเลิกจางลูกจางได แตตอง
เปนการกระทําที่มีเหตุอันสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจางและตองเปนธรรม
ตอลูกจางดวยการลดจํานวนลูกจางแมผูรองไดกําหนดหลักเกณฑขึ้นพิจารณา
แกลูกจางทุกคนก็ตาม แตผลการประเมินไดระบุเพียงวาผลปฏิบัติงานของผู
คัดค านทั้ งสองไดค ะแนนต่ํ า สุ ด ของหน ว ยงานเท านั้ น โดยไม ป รากฏว า ผู
คัดคานทั้งสองไมสามารถทํางานใหดีไดหรือทํางานใหผูรองเสียหายอยางไร
หรือผูคัด คานทั้งสองไดกระทําผิดประการใด หรื อมีความจําเปนเพียงใดที่
จะตองเลิกจางลูกจางในแผนกไฟฟาระดับ 5 และแผนกอุปกรณของแหลงผลิต
เอราวัณเฉพาะผูคัดคานเพียงสองคนเทานั้น จึงไมมีเหตุอันสมควรและเพียงพอ
ถึงขนาดที่ผูรองจะเลิกจางผูคัดคานทั้งสอง ที่ศาลแรงงานกลางอนุญาตใหผูรอง
เลิกจางผูคัดคานทั้งสองไมตองดวยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณผูคัดคาน
ทั้งสองฟงขึ้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3215-3231/2545
โรงงานยาสู บ เป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ไ ม มี ส ภาพเป น นิ ติ บุ ค คล สั ง กั ด
กระทรวงการคลังจําเลย ตองปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่งของรัฐมนตรีเจาสังกัด
และมติคณะรัฐมนตรี โจทกทั้งสิบเจ็ดเปนพนักงานยาสูบ ทํางานกับโรงงาน
ยาสูบ ในตํ า แหนง ระดั บ หั ว หนา กองหรื อ เที ย บเท า ขึ้ น ไปเป น พนั ก งานฝ า ย
บริหาร โรงงานยาสูบมีระเบียบวาดวยการจายโบนัสซึ่งถือเปนขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางกําหนดใหโรงงานยาสูบจัดสรรกําไรสุทธิประจําปงบประมาณ
รอยละ 9 มาจายเปนโบนัสใหแกพนักงานยาสูบไมเกินคนละ 5 เทาของเงินเดือน
ในเดือนสุดทายของป สําหรับปงบประมาณ 2541 โรงงานยาสูบไดรับอนุมัติ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
สัมพันธ
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ใหจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อจายเปนโบนัสใหแกพนักงานยาสูบในอัตรารอยละ
9.88 และโรงงานยาสูบมีกําไรสุทธิ 5,681,613,051.08 บาท มีผลใหพนักงาน
ยาสูบมีสิทธิไดโบนัสคนละ 5 เทาของเงินเดือนในเดือนสุดทาย โดยมีสิทธิ
ไดรับเงินโบนัสตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2542 ครั้นวันที่ 1 ธันวาคม 2541
คณะรัฐมนตรีมีมติใหปรับลดโบนัสของกรรมการรัฐวิสาหกิจและพนักงาน
ฝายบริหารประจําป 2541 ลงในอัตรารอยละ 30 ของวงเงินโบนัสที่มีสิทธิ
ไดรับ เพื่อจะชวยใหรัฐวิสาหกิจนําเงินที่ประหยัดไดไปเพิ่มวงเงินที่ใชในการ
ลงทุ น ซึ่งจะทําใหวงเงินลงทุนที่เบิก จายไดจริ งมีจํานวนสูงขึ้ น เนื่องจาก
ประเทศไทยมีภาวะเศรษฐกิจไมดี มีปญหาวินิจฉัยตามอุทธรณของโจทกทั้ง
สิบเจ็ดสํานวนวา มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมีผลใชบังคับไดหรือไม
เห็นวา โรงงานยาสูบเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดในสังกัดจําเลย โจทกทั้ง
สิบเจ็ดเปนพนักงานโรงงานยาสูบมีสถานะเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ โจทกทั้ง
สิบเจ็ดและจําเลยจึงตองตกอยูภายใตบังคับของมติคณะรัฐมนตรีเชนเดียวกัน
แมระเบียบโรงงานยาสูบวาดวยการจายโบนัส จะเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางและพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 จะมีบท
เฉพาะกาลในมาตรา 54 วรรคสอง บัญญัติใหขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ดังกลาวซึ่งมีอยูกอนวันใชพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.
2534
ยั งคงใช บั งคั บต อไป ก็ มิ ได หมายความว าห ามมิ ให มี การแก ไข
เปลี่ ยนแปลง และการแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งนี้ ไ ม อ าจดํ า เนิ น การตาม
ขั้นตอนในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ซึ่งบัญญัติถึงวิธีการ
แกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไวโดยใหนายจางหรือลูกจาง
สามารถเรียกรองใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ด ว ยการแจ ง ข อ เรี ย กร อ งเป น หนั ง สื อ ให อี ก ฝ า ยหนึ่ ง ทราบได เพราะ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 4 (4) ไดบัญญัติมิใหนํา
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
สัมพันธ
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พระราชบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับแกกิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย
พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธทั้งพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
พ.ศ. 2534 ก็มิไดมีบทบัญญัติเชนนั้น ประกอบกับรัฐวิสาหกิจเปนกิจการของ
รั ฐ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ อํ า นวยประโยชน แ ก ป ระเทศชาติ แ ละประชาชน เมื่ อ
ขอเท็จจริงปรากฏวาประเทศชาติตกอยูในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา การปรับลด
โบนัสของรัฐวิสาหกิจจะชวยใหรัฐวิสาหกิจนําเงินที่ประหยัดไดไปเพิ่มวงเงิน
เพื่อใชในการลงทุน ซึ่งจะทําใหวงเงินลงทุนที่เบิกจายไดจริงมีจํานวนสูงขึ้น
และรัฐวิสาหกิจยังมิไดจายเงินโบนัสประจําป 2541 คณะรัฐมนตรียอมมีมติให
ปรับลดโบนัสของพนักงานรัฐวิสาหกิ จประจําป 2541
ลงได และมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาวใหปรับลดโบนัสกรรมการและพนักงานฝายบริหารของ
รัฐวิสาหกิจตางๆ ลงทุกแหงทุกคน มิไดเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมแกบุคคล
ใด มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวจึงมีผลใชบังคับ โจทกทั้งสิบเจ็ดไมอาจเรียกรอง
ใหจําเลยจายโบนัสที่ถูกปรับลดตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวได ศาลแรงงาน
กลางพิพากษาชอบแลว อุทธรณของโจทกทั้งสิบเจ็ดสํานวนฟงไมขึ้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3379/2545
ข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยการแบ ง ส ว นงานและการปฏิ บั ติ ง านของธนาคาร
กรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด ฉบับที่ 2 วาดวยเรื่องเงินบําเหน็จ บํานาญ ลง
วันที่ 29 เมษายน 2531 ตามสําเนาเอกสารทายฟองหมายเลข 4 กําหนดวิธี
คํานวณ “บําเหน็จ” วา ใหนําเงินเดือนเดือนสุดทายของพนักผูนั้นคูณดวย
จํานวนปที่ทํางานนับแตวันที่บรรจุ และกําหนดวิธีการคํานวณ “บํานาญ” วา
ใหนําเงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวยจํานวนปที่ทํางานแลวหารดวย 50 ผลลัพธ
จะเปนบํานาญซึ่งจําเลยที่ 1 จะตองจายใหแกพนักงานเปนรายเดือนตลอดชีวิต
สวนการคํานวณอายุงานกําหนดวา เศษของปเกิน 6 เดือน ใหนับเปน 1 ป ซึ่ง
ตามหนังสือของจําเลยที่ 1 ที่ สญ.(ว) 056/2537 ฉบับลงวันที่ 29 กันยายน 2537
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เรื่อง โครงการเอื้ออาทรนองพี่ กําหนดใหพนักงานทุกคนทุกระดับชั้นที่มีอายุ
50 ปขึ้นไปหรือมีอายุการทํางาน 15 ปขึ้นไป โดยนับอายุดังกลาวถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2537 เปนผูที่มีสิทธิเขารวมโครงการ และมีขอความระบุทํานอง
เดียวกันวา โครงการดังกลาวจัดขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหพนักงานไดลาออกจาก
ธนาคารโดยมีสิทธิไดรับผลตอบแทนเชนเดียวกับการออกจากธนาคารกรณี
เกษียณอายุ
เห็นวา ขอความวา “จํานวนปที่ทํางาน” ในขอบังคับวาดวยเรื่องเงิน
บําเหน็จบํานาญดังกลาวหมายถึงจํานวนปที่โจทกไดทํางานกับจําเลยที่ 1 จริงๆ
มิ ไ ด มี ค วามหมายให นั บ รวมไปจนถึ ง วั น ที่ โ จทก เ กษี ย ณอายุ แ ละพ น จาก
ตําแหนงหนาที่เมื่ออายุครบ 60 ปดวย เมื่อจําเลยที่ 1 อนุมัติใหโจทกลาออก
ตามโครงการเอื้ออาทรนองพี่มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2539 แลว โจทกก็
ไมไดทํางานกับจําเลยที่ 1 อีกตอไป ยอมไมมีเวลาทํางานกับจําเลยที่ 1 จึงไมมี
“ปที่ทํางาน” ตามที่กําหนดในขอบังคับดังกลาว และตามโครงการเอื้ออาทรนอง
พี่นั้นไดกําหนดผลตอบแทนแกผูเขารวมโครงการไวในขอ 7.3 คือ เงิน
บําเหน็จหรือบํานาญตามระเบียบของธนาคาร โดยไมปรากฏวาตองใชวิธีการ
คํานวณเงินบําเหน็จหรือบํานาญแตกตางไปจากวิธีการคํานวณตามปกติ โจทก
เกิดเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2482 และเขาทํางานเปนลูกจางของจําเลยที่ 1 เมื่อ
วันที่ 21 มีนาคม 2505 เมื่อนับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2538 โจทกมีอายุการ
ทํางาน 33 ป 8 เดือนเศษ ซึ่งตามขอบังคับดังกลาวใหนับอายุการทํางานเปน
เวลา 34 ป เมื่อจําเลยที่ 1 คํานวณบํานาญโดยนําเงินเดือนเดือนสุดทายของ
โจทกซึ่งเปนจํานวน 24,230 บาท คูณดวย 34 ซึ่งเปนจํานวนปที่ทํางานแลวหาร
ดวย 50 ผลลัพธไดเปนบํานาญเดือนละ 16,476 บาท ซึ่งจําเลยที่ 1 จะตองจาย
ใหแกโจทกเปนรายเดือนตลอดชีวิตของโจทกจึงเปนการคิดคํานวณบํานาญ
ตามระเบียบของธนาคารตรงตามที่กําหนดไวใ นโครงการเอื้ ออาทรนองพี่
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และถูกตองตามขอบังคับวาดวยเงินบําเหน็จ บํานาญแลว จําเลยที่ 1 มิได
คิดเงินบํานาญใหโจทกขาดไปแตอยางใด ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้น
ชอบแลว อุทธรณของโจทกฟงไมขึ้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3456/2545
จําเลยอุทธรณขอแรกวา จําเลยไดมีการประชุมและมีมติออกมาใหมี
การลดเงินเดือนของพนักงานของลูกจางและของโจทกเนื่องจากจําเลยประสบ
ป ญ หาทางการเงิ น ตั ว โจทก เ องก็ รั บ และเห็ น ด ว ย อาจจะไม เ ต็ ม ใจบ า งที่
เงินเดือนหายไปบางสวน แตก็ดีกวาตกงานและหางานใหม จากการซักถาม
ของทนายจําเลยไดความวาโจทกไดลงลายมือชื่อรับเงินเดือน เดือนกันยายน
2540 เดือนกุมภาพันธ 2541 และเดือนมีนาคม 2541 การลดเงินเดือนเปน
สวนหนึ่งของสัญญาจางแรงงาน การตกลงอันจะกอใหเกิดสัญญาจางแรงงาน
หาไดจํากัดเฉพาะการตกลงโดยชัดแจงไม อาจมีการตกลงโดยปริยายก็ได
โจทกมิไดทักทวงหรือโตแยงการลดเงินเดือนการปรับลดเงินเดือนของโจทก
จึงมีผลสมบูรณและชอบดวยกฎหมาย
เห็นวา ขอตกลงระหวางนายจางและลูกจางในเรื่องเกี่ยวกับจํานวนคาจาง
แมจะเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางแรงงานดวย และการตกลงอันจะกอใหเกิด
สัญญาจางแรงงานจะตกลงกันโดยชัดแจงเปนหนังสือหรือดวยวาจาหรือโดย
ปริยายก็ได แตการตกลงโดยปริยายอันจะกอใหเกิดสัญญาจางแรงงานจักตอง
ปรากฏข อเท็ จจริ งด วยว าคู กรณี ได เข าใจและยอมรั บในเงื่ อนไขต างๆ ที่ จะ
ผูกพันโดยสัญญานั้นดวยความเต็มใจหรือไมทักทวงหรือโตแยงคัดคานตอการ
กระทําของอีกฝายหนึ่ง ทั้งที่อาจทักทวงหรือโตแยงคัดคานไดโดยไมเกิดผล
เสียหายตอฝายตนตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมแรงงานโดยทั่วไป เมื่อนายจาง
ดํ าเนิ นการต างๆ ในด านการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย ไม ว าจะเป นเรื่ องการ
แต งตั้ ง โยกย า ย การปรั บ เพิ่ ม ลดค า จ า งเงิ น เดื อ นและสวั ส ดิ ก าร หรื อ การ
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ลงโทษทางวินัย ลูกจางแมไมเห็นชอบดวยก็ไมกลาที่จะทักทวงหรือโตแยง
คัดคานโดยเปดเผยเนื่องจากเกรงวาจะเปนเหตุใหนายจางไมพอใจซึ่งจะมีผลตอ
ความมั่นคงในการทํางานหรือความเจริญกาวหนาในการทํางานของตนได
การนิ่งเฉยหรือไมทักทวงหรือไมโตแยงคัดคานตอการกระทําของนายจางยอม
ไมอาจถือไดวาลูกจางตกลงกับนายจางโดยปริยายและกอใหเกิดสัญญาจาง
แรงงานขึ้น คดีนี้ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวาไดความจากทางนําสืบของ
จําเลยเพียงวา มีการเรียกประชุม โดยไมปรากฏวาโจทกเขารวมประชุมดวย
หรือไม ไมมีการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแตอยางใด ดังนี้ การที่
จําเลยซึ่งเปนนายจางลดเงินเดือนโจทกซึ่งเปนลูกจางลงรอยละ 25 และโจทก
ลงชื่อรับไวโดยไมไดทักทวงหรือโตแยงคัดคาน จึงมิใชกรณีที่จะถือไดวา
โจทกตกลงกับจําเลยโดยปริยาย อันจะทําใหเกิดสัญญาจางแรงงานใหมวา
จําเลยจายคาจางใหแกโจทกในอัตราใหมลดลงรอยละ 25 ได โจทกจึงยังคงมี
สิ ท ธิ ไ ด รั บ ค า จ า งจากจํ า เลยในอั ต ราเดิ ม จนถึ ง วั น ที่ โ จทก พ น จากการเป น
พนักงานของจําเลย อุทธรณของจําเลยขอนี้ฟงไมขึ้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3607/2545
ตามขอบังคับสหภาพแรงงานธนาคารเอเชีย ขอ 27 กําหนดวา การ
ประชุมคณะกรรมการสหภาพแรงงานจะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งหมายถึงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํ า นวนคณะกรรมการที่ จ ดทะเบี ย นไว สหภาพแรงงานธนาคารเอเชี ย มี
คณะกรรมการสหภาพแรงงานที่จดทะเบียนไว จํานวน 16 คน เมื่อการประชุม
คณะกรรมการสหภาพแรงงานเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการลูกจางมีกรรมการ
สหภาพแรงงานรวมเขา ประชุ ม จํานวน 7
คน จึ งไม ครบองคประชุ ม
คณะกรรมการลู ก จ า งที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ซึ่ ง รวมถึ ง โจทก อ ยู ด ว ยจึ ง เป น
คณะกรรมการลูก จางที่ไมชอบดวยกฎหมาย จําเลยซึ่งเป นนายจางจึ งไม มี
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หนาที่ตองจัดใหมีการประชุมหารือระหวางจําเลยกับคณะกรรมการลูกจางตาม
มาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ที่ศาลแรงงานกลาง
พิพากษามานั้นชอบแลว อุทธรณของโจทกฟงไมขึ้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3647/2545
แมโจทกจะถูกคําสั่งลงโทษไลออกจากการเปนลูกจางของบริษัทการ
บินไทย จํากัด (มหาชน) แตโจทกไดอุทธรณคําสั่ง คําสั่งลงโทษไลออกจึงยัง
ไมเปนที่สุดจนกวาจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณของกรรมการผูอํานวยการใหญ ซึ่ง
ตอมาบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดมีคําสั่งใหยกเลิกคําสั่งลงโทษไล
ออกดังกลาว โดยใหลงโทษโจทกดวยการตัดเงินเดือน 25 เปอรเซ็นต เปน
เวลา 3 เดือนแทน และใหโจทกกลับเขาทํางานตามปกติโดยจะนับอายุงาน
ตอเนื่องรวมทั้งวันที่โจทกไดหยุดงานไปในระหวางที่ถูกไลออกดวยอันเปน
การเปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษเดิมจากไลออกเปนตัดเงินเดือน 25 เปอรเซ็นต
เปนเวลา 3 เดือน และถือวาคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนเปนที่สุดแลว จึงถือไดวา
โจทกถูกลงโทษเพียงตัดเงินเดือน มิไดถูกลงโทษไลออก โจทกจึงยังมีสถานะ
เปนพนักงานของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มาตลอด ไมเคยพนจาก
การเปนพนักงานของบริษัทดังกลาว โจทกจึงไมขาดคุณสมบัติหรือพนสภาพ
การเปนสมาชิกและกรรมการของสมาคมหรือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบิน
ไทย อุทธรณของโจทกฟงขึ้น
จําเลยเปนนายทะเบียนสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจโจทกเปนสมาชิก
และกรรมการสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย หนังสือที่จําเลยมีไปยัง
โจทกลงลายมือชื่อจําเลยในฐานะนายทะเบียนสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ
และใชชื่อเรื่องวา การพนสภาพการเปนสมาชิกและกรรมการสมาคมพนักงาน
รัฐวิสาหกิจการบินไทยมีใจความวา ตามที่บริษัทการบินไทย จํากัด ไดมีคําสั่ง
ไลโจทกออกจากการเปนพนักงานตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2541 นาย
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ทะเบียนสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจพิจารณาแลว เห็นวา เมื่อโจทกพนจาก
การเป น พนั ก งานย อ มมี ผ ลทํ า ให พ น สภาพการเป น สมาชิ ก และกรรมการ
สมาคม แมตอมาบริษัทดังกลาวจะไดมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งไลออกและรับโจทก
กลั บ เข า ทํ า งานตามเดิ ม ก็ ไ ม ทํ า ให ก ารเป น พนั ก งานและกรรมการมี ผ ล
เปลี่ยนแปลงกลับคืนสภาพการเปนพนักงานและกรรมการในชวงเวลาที่ยัง
มิไดออกคําสั่งฉบับหลัง หากโจทกประสงคจะเขาเปนสมาชิกสมาคม โจทก
จะตองยื่นใบสมัครและดําเนินการตามขอบังคับของสมาคมขอ 8 หนังสือก็ใช
ชื่อเรื่องวา อุทธรณการพิจารณาของนายทะเบียน และมีขอความวาตามที่
โจทก อุ ท ธรณ ก รณี น ายทะเบี ย นแจ ง การพ น สภาพการเป น สมาชิ ก และ
กรรมการสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยนั้น นายทะเบียนไดเสนอ
เรื่องใหผูมีอํานาจพิจารณาแลวเห็นวา สมาชิกภาพของโจทกสิ้นสุดลงตาม
มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 ดังนี้
เห็ น ได ว า เป น กรณี ที่ จํ า เลยใช อํ า นาจของนายทะเบี ย นสมาคมพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจจําหนายชื่อโจทกออกจากการเปนสมาชิกและกรรมการสมาคม
พนักงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยและยืนยันวาการใชอํานาจดังกลาวถูกตอง
การกระทําของจําเลยจึงเป นการโตแยงสิทธิก ารเปนสมาชิกและกรรมการ
สมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยของโจทกแลว โจทกจึงมีอํานาจฟอง
ขอใหเพิกถอนได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3971/2545
คดีนี้โจทกซึ่งเปนสหภาพแรงงานฟองจําเลยซึ่งเปนนายจางวา จําเลย
สั่ งให สมาชิ กของโจทก หมุ นเวี ยนหยุ ดงานเป น ช วงๆ โดยอ างเหตุ จํ าเป น
เนื่องจากประสบปญหาทางเศรษฐกิจ และจายคาจางใหสมาชิกของโจทกซึ่ง
เปนลูกจางของจําเลยระหวางหยุดงานเพียงรอยละ 50 ของอัตราคาจางปกติ
การกระทําของจําเลยเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
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มาตรา 75 เปนการผิดสัญญาจางและเปลี่ยนแปลงสภาพการจางโดยสมาชิก
ของโจทกและโจทกมิไดตกลงยินยอมดวย ขอใหบังคับจําเลยจายคาจางที่ยัง
ขาดอยูอีกรอยละ 50 แกสมาชิกของโจทก เมื่อพิเคราะหถึงสภาพแหงขออาง
ขอหา และคําขอบังคับในคําฟองดังกลาว เห็นไดวาเปนกรณีที่สมาชิกของ
โจทกแตละคนมีขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ที่จะไดรับหรือจายคาจางที่
ยังขาดอยูอีกรอยละ 50 ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ
ตามสัญญาจางแรงงานกับจําเลยซึ่งเปนนายจางของสมาชิกของโจทกโดยตรง
ซึ่งหากสมาชิกของโจทกคนใดประสงคจะฟองขอใหบังคับจําเลยปฏิบัติตาม
กฎหมายและสั ญ ญาจ า งแรงงานดั ง เช น คดี นี้ สมาชิ ก ของโจทก ค นนั้ น ก็
จะต อ งเป น โจทก ฟ อ งจํา เลยต อ ศาล โดยจะดํ า เนิน คดี ด ว ยตนเอง หรื อ จะ
แตงตั้งผูแทนหรือทนายความเพื่อดําเนินคดีแทนหรือจะมอบอํานาจใหสหภาพ
แรงานซึ่งตนเปนสมาชิกดําเนินคดีแทนคามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 36 ก็ได
คดีนี้สมาชิกของโจทกมิไดเปนโจทกฟองจําเลยและมิไดมอบอํานาจให
โจทกดําเนินคดีแทน แตโจทกในฐานะสหภาพแรงงานเปนผูฟองจําเลยโดย
มิ ไ ด มี ข อ โต แ ย ง ใดๆ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ หรื อ หน า ที่ ต ามกฎหมายแพ งกั บ จํ า เลย
โจทกจึงไมมีอํานาจฟองคดีนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 55 ประกอบดวยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8 และมาตรา 31 ปญหานี้แมไมมีคูความฝายใดยกขึ้น
อาง แตปญหาเรื่องอํานาจฟองเปนปญหาเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน ศาลฎีกามีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา 142 (5), 246 ประกอบดวยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 เมื่อวินิจฉัยวาโจทกไมมี
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อํานาจฟองคดีนี้แลว ก็ไมจําตองวินิจฉัยปญหาตามที่จําเลยอุทธรณอีกตอไป
เพราะไมทําใหผลของคดีเปลี่ยนแปลง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3974/2545
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 49 บัญญัติวา “การพิจารณาคดีในกรณีนายจางเลิกจางลูกจาง ถาศาล
แรงงานเห็นวา การเลิกจางลูกจางผูนั้นไมเปนธรรมตอลูกจาง ศาลแรงงานอาจ
สั่งใหนายจางรับลูกจางผูนั้นเขาทํางานตอไปในอัตราคาจางที่ไดรับในขณะที่
เลิกจาง ถาศาลแรงงานเห็นวาลูกจางกับนายจางไมอาจทํางานรวมกันตอไปได
ใหศาลแรงงานกําหนดจํานวนคาเสียหายใหนายจางชดใชใหแทนโดยใหศาล
คํานึงถึงอายุของลูกจาง ระยะเวลาการทํางานของลูกจางความเดือดรอนของ
ลูกจางเมื่อถูกเลิกจาง มูลเหตุแหงการเลิกจาง และเงินคาชดเชยที่ลูกจางมีสิทธิ
ไดรับประกอบการพิจารณา” บทบัญญัติดังกลาวใหศาลแรงงานมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานหรือชดใชคาเสียหายตามที่
กฎหมายใหอํานาจไวเทานั้นจะพิพากษาใหนายจางชดใชคาเสียหายในระหวาง
ถูกเลิกจางจนรับกลับเขาทํางานไมไดเพราะมาตรา 49 มิไดใหอํานาจไว แต
คดีนี้โจทกไดบรรยายฟองมาโดยชัดแจงวา จําเลยเลิกจางโจทกโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายและไมเปนธรรม ขอใหจําเลยจายคาจางในระหวางถูกเลิกจาง
จนกวาจําเลยจะรับโจทกกลับเขาทํางาน ซึ่งเปนกรณีที่โจทกตั้งประเด็นขอ
พิพาทมาโดยตรงวาจําเลยเปนนายจางไดปฏิบัติผิดสัญญาจางแรงงานกลั่นแกลง
เลิกจางโจทกโดยมิชอบดวยกฎหมาย ทําใหโจทกไดรับความเสียหายที่ไมได
รับคาจางตามสัญญาจางแรงงาน ตามคําฟองและคําขอทายฟองของโจทกเปน
การขอใหศาลแรงงานกลางพิพากษาใหจําเลยชดใชคาเสียหายแกโจทกตาม
สัญญาจางแรงงาน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะจางแรงงาน
ซึ่งตามกฎหมายโจทกยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายในกรณีดังกลาว โจทกจึง
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มีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายสวนนี้จากจําเลยได แมโจทกจะเรียกรองมาเปน
คาจาง แตขอเท็จจริงตามทางพิจารณาฟงไดวาโจทกเรียกคาเสียหายศาลก็มี
อํ า นาจพิ พ ากษาให จํ า เลยชดใช ค า เสี ย หายได เมื่ อ พิ เ คราะห ต ามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 575 บัญญัติใหนายจางมีหนาที่จายสินจาง
ใหแกลูกจางตลอดเวลาที่ ลูกจ างทํ างานให โจทก ในคดีนี้ สามารถทํ างานให
นายจางตลอดมา แตจําเลยกระทําผิดสัญญาจางแรงงานโดยไดเลิกจางโจทก
อยางไมเปนธรรม เปนเหตุใหโจทกไดรับความเสียหายที่ไมไดทํางานและ
ไมไดรับคาจาง โจทกจึงมีสิทธิไดรับคาเสียหายจากจําเลย แมโจทกไมได
ทํางานใหจําเลยก็ตาม ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวาขณะที่โจทกถูกเลิกจาง
โจทกมิไดทํางานใหแกจําเลย จําเลยจึงไมตองจายคาจางใหแกโจทกนั้น ศาล
ฎีกาไมเห็นพองดวย อุทธรณขอนี้ของโจทกฟงขึ้น แตการกําหนดคาเสียหาย
ดังกลาวเปนขอเท็จจริงเห็นสมควรใหศาลแรงงานใชดุลพินิจกําหนดจํานวน
คาเสียหายสวนนี้ใหโจทกตามที่เห็นสมควร
แมคําฟองโจทกจะบรรยายฟองไวตอนหนึ่งวา จําเลยเลิกจางโจทกเพื่อ
ตองการทําลายและกําจัดกรรมการลูกจางและคณะกรรมการสหภาพแรงงาน
หนังสือพิมพบางกอกโพสต รวมทั้งโจทกซึ่งเปนสมาชิกสหภาพแรงงานดวย
อี ก ทั้ งจํ าเลยไดเลิ ก จางโจทกใ นระหว างขอตกลงเกี่ ยวกับสภาพการจ างซึ่ ง
โจทกเกี่ยวของมีผลใชบังคับซึ่งเปนการกลาวอางวาการที่จําเลยเลิกจางโจทก
เปนการกระทําอันไมเป นธรรม ตามพระราชบัญ ญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 มาตรา 121 (2) และมาตรา 123 วรรคหนึ่ง แตโจทกก็ไดบรรยายฟองไว
ดวยวาจําเลยเลิกจางโจทกโดยมิไดประสบภาวะการขาดทุน จําเลยยังคงมีกําไร
และไมมีหนี้สินใดๆ ทั้งจําเลยเลิกจางโจทกโดยมิไดมีหลักเกณฑและไมไดมี
การประเมินผลตัวโจทก หลังจากเลิกจางโจทกแลวจําเลยยังรับคนอื่นเขามา
ทํ า งานแทนโจทก เป น การเลิ ก จา งโจทก โ ดยโจทก ไม มีค วามผิด และไม มี
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
สัมพันธ

28

สํานักแรงงาน

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

เหตุผลเพียงพอ เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม ขอใหบังคับจําเลยรับโจทก
กลับเขาทํางานกับจําเลยตามเดิม และรับผิดจายคาเสียหายใหแกโจทก อัน
เปนการกลาวหาวาการกระทําของจําเลยเปนการเลิกจางโจทกโดยเหตุที่ไมเปน
ธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
2522 มาตรา 49 ดวย ซึ่งไมมีกฎหมายบัญญัติใหโจทกตองยื่นคํารองตอ
พนั ก งานเจ า หน า ที่ ห รื อ ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารอย า งใดก อ นที่ จ ะ
ดําเนินการฟองรองในศาลแรงงาน ดังนั้น โจทกยอมมีอํานาจฟองจําเลยใน
กรณีเลิกจางที่ไมเปนธรรมดังกลาวตอศาลแรงงานกลางไดโดยไมตองยื่นคํา
รองตอพนักงานเจาหนาที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรา 124 แหง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 กอน กรณีไมเปนการตองหาม
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 8 วรรคทาย ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวา โจทกมีอํานาจฟองนั้นชอบ
แลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4038-4039/2545
มีปญหาตองวินิจฉัยตามอุทธรณของจําเลยประการแรกวา โจทกทั้งสอง
ไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลแรงงานเนื่องจากสัญญาจางพนักงานระหวางโจทกทั้ง
สองกั บ จํ า เลยระบุ ไ ว ว า ในกรณี ที่ มี ข อ พิ พ าทจะต อ งประนี ป ระนอมโดย
อนุญาโตตุลาการกอน ศาลแรงงานกลางจึงไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้น
เห็ น ว า สั ญ ญาจ า งระหว า งโจทก ทั้ ง สองกั บ จํ า เลยตามสั ญ ญาจ า ง
พนักงานเอกสารหมาย ล.5 และ ล.6 ขอ 9 ระบุวา “นายจางและลูกจางยินยอม
ใหฝายใดฝายหนึ่งใชสิทธิใดๆ ที่จะพึงมีตามสัญญานี้เพื่อระงับขอพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการกอน ถาปรากฏวาไมสามารถระงับขอพิพาทไดใหปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป” ขอสัญญาดังกลาวมีความหมายวาในกรณีที่
เกิดขอพิพาทระหวางโจทกทั้งสองกับจําเลยเกี่ยวกับสิทธิอยางใดตามสัญญาจาง
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พนักงานซึ่งโจทกทั้งสองกับจําเลยไดตกลงจัดทําไวตามเอกสารหมาย ล.5 และ
ล.6 คูสัญญาทั้งสองฝายจะตองเสนอขอพิพาทนั้นตออนุญาโตตุลาการใหเปน
ผูชี้ขาดกอนและเปนผลใหฝายใดฝายหนึ่งจะนําขอพิพาทดังกลาวไปฟองตอ
ศาลแรงงานกอนที่จะใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดไมไดตามที่พระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 10 บัญญัติไว เวนแตจะเปนกรณีที่ขอตกลง
นั้นเป นโมฆะหรือไมสามารถระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุ ลาการได แต
ขอเท็จจริงปรากฏตามคําฟองของโจทกทั้งสองวามูลกรณีที่โจทกทั้งสองฟอง
จําเลยคดีนี้เปนเรื่องที่โจทกทั้งสองอางวาการที่จําเลยเลิกจางโจทกนั้นเปนการ
เลิ กจ างที่ ไม เป นธรรม ซึ่ งเป นการใช สิ ทธิ ตามที่ พระราชบั ญญั ติ จั ดตั้ งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 บัญญัติไว มิใชเปน
การฟองเกี่ยวกับกรณีพิพาทซึ่งเกิดจากสัญญาจางพนักงานตามเอกสารหมาย
ล.5 และ ล.6 แตอยางใด โจทกทั้งสองจึงมีสิทธิที่จะนําคดีนี้มาฟองตอศาล
แรงงานกลางไดเนื่องจากมิไดอยูในเงื่อนไขขอตกลงตามที่จําเลยกลาวอาง ศาล
แรงงานกลางจึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4503/2545
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 ไดกําหนด
ความหมายของ “ขอ ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง” ไววา หมายถึง “ขอตกลง
ระหวางนายจางกับนายลูกจางหรือ ระหวางนายจางหรือสมาคมนายจางกับ
สหภาพ แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจาง” และกําหนด ความหมายของ “สภาพ
การจาง” ไววา หมายถึง “เงื่อนไขการจางหรือการทํางาน กําหนดวันและเวลา
ทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอื่นของนายจางหรือลูกจาง
อันเกี่ยวกับ การจางหรือการทํางาน” ซึ่งโจทกกับจําเลยมีขอ ตกลงกันตาม
บันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ขอที่ 4 ที่ระบุวา “ผูแทนบริษัท (จําเลย)
ตกลงใหสหภาพแรงงานฯ จะตองปฏิบัติตามระเบียบการใชสํานักงานสหภาพ
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แรงงานฯ (โจทก)
มีที่ทําการของสหภาพแรงงานฯ อยูภายในบริษัท ฯ
เหมื อ นเดิ ม ต อ ไป ทั้ งนี้ สหภาพแรงงานฯ จะต องปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบการใช
สํานักงานสหภาพแรงงาน
โรงงานสิ่งทอโนนทองของบริษัท….” นั้น แม จะเปนขอตกลงระหวางนายจาง
กับสหภาพแรงงาน แตเรื่องที่โจทกและจําเลยตกลงเปนเรื่องเกี่ยวกับการที่
จํ า เลยอนุ ญ าตให โ จทก ซึ่ ง เป น สหภาพแรงงานได มี ที่ ทํ า การของโจทก อ ยู
ภายในบริษัทของจําเลยเชนเดิมตอไป อันเปนกรณีจําเลยใหความสะดวกแก
โจทก เพื่อประโยชนของโจทกโดยเฉพาะ มิใชเรื่องที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการจาง
หรือการทํางาน กําหนดวันและเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือ
ประโยชน อื่ น ของนายจ า งหรื อ ลู ก จ า งอั น เกี่ ย วกั บ การจ า งหรื อ การทํ า งาน
ขอตกลงเกี่ยวกับการจางหรือการทํางาน ขอตกลงขอที่ 4 ระหวางโจทกกับจําเลย
ดังกลาว จึงมิใชขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 ศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบ แลว อุทธรณของ
โจทกฟงไมขึ้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4769/2545
จําเลยอุทธรณวา การที่องคการคาของคุรุสภาเลิกจางจําเลยรวมโดย
อางเหตุวาขาดความไววางใจ ไมเขาขอยกเวนตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 (1) ถึง (5) จึงเปนการกระทําอันไมเปนธรรมนั้น
เห็นวา ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวา เหตุที่องคการคาของคุรุสภา
เลิกจางจําเลยรวมเนื่องจากจําเลยรวมกระทําการไปในลักษณะทุจริตตอหนาที่
เปนเหตุใหองคการคาของคุรุสภาไมไววางใจใหจําเลยรวมทํางานอีกตอไป
ถือวาเปนการเลิกจางเพราะเหตุที่จําเลยรวมทุจริตตอหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 (1) นั่นเอง การที่องคการคาของคุรุสภา
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เลิก จางจําเลยร วมเพราะเหตุดังกลาวจึงไมเปน การกระทําอันไมเปน ธรรม
อุทธรณของจําเลยทั้งสิบสามและจําเลยรวมขอนี้ฟงไมขึ้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4850/2545
การที่กฎหมายบัญญัติใหมีคณะกรรมการลูกจางตามมาตรา 45 แหง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 นั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปน
ตัวแทนของลูกจางในการเขารวมประชุมกับนายจางเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก
ลูกจาง ปรึกษาหารือเพื่อกําหนดขอบังคับในการทํางาน พิจารณาคํารองทุกข
ของลูกจาง และหาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในสถานประกอบกิจการ
ตามมาตรา 50 แมโจทกจะเปนผูตกลงทํางานใหบริษัทจําเลยที่ 1 เพื่อรับคาจาง
อันมีฐานะเปนลูกจางของบริษัทจําเลยที่ 1 แตในขณะเดียวกันโจทกก็เปน
กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทจําเลยที่ 1 อันมีฐานะเปนนายจาง
ดวยตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 ซึ่งฐานะ
นายจาง ลูกจางนั้น จะมีผลประโยชนบางสวนที่ขัดกัน ดังนั้น การที่สหภาพ
แรงงานพนักงานทีพีไอมีมติแตงตั้งโจทกเปนกรรมการลูกจาง จึงเปนการขัด
ต อ เจตนารมณ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค ข องการประชุ ม ระหว า งนายจ า งกั บ
คณะกรรมการลูกจางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา
50 การที่สหภาพแรงงานพนักงานทีพีไอมีมติแตงตั้งใหโจทกเปนกรรมการ
ลูกจางยอมไมชอบดวยบทกฎหมายดังกลาว โจทกจึงไมมีฐานะเปนกรรมการ
ลูกจาง และไมไดรับความคุมครองตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
หมายเหตุ
คดีตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4850/2545 นี้ ขอเท็จจริงมีวา
โจทกฟองและแกไขคําฟองวา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2521 จําเลยที่ 1 ไดวาจางโจทกทํางาน
เปนลูกจาง ครั้งสุดทายเปนประธานเจาหนาที่บริหาร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2543 ศาลลมละลายกลาง
ไดมีคําสั่งใหจําเลยที่ 2 เปนผูฟนฟูกิจการของจําเลยที่ 1 ตอมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 โจทก
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการลูกจาง และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2543 จําเลยทั้งสองไดรวมกันยาย
ตําแหนงของโจทกจากประธานเจาหนาที่บริหารซึ่งเปนกรรมการลูกจางไปเปนที่ปรึกษาของจําเลยที่
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2 โดยมิไดยื่นคํารองของอนุญาตศาลแรงงานกอน ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 จึง
เปนการยายตํา แหนงโดยมิ ชอบ ขอใหบังคั บ จําเลยทั้ง สองรวมกั นเพิกถอนคําสั่ งยา ยโจทก จ าก
ประธานเจาหนาที่บริหารของจําเลยที่ 1 ไปเปนที่ปรึกษาของจําเลยที่ 2 กลับมาทํางานในตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหารของจําเลยที่ 1 ตามเดิม
จําเลยทั้งสองใหการวา โจทกไมไดเปนกรรมการลูกจาง ผูที่แตงตั้งโจทกเปนกรรมการลูกจาง
ไมมีอํานาจแตงตั้งโจทก โจทกเปนกรรมการผูมีอํานาจของจําเลยที่ 1 ซึ่งถือเปนนายจาง และมี
อํานาจในการจาง การลดคาจาง การใหบําเหน็จ และการลงโทษลูกจางอื่น ซึ่งอยูใตบังคับบัญชา
การแตงตั้งใหโจทกเปนกรรมการลูกจางจึงไมชอบดวยกฎหมายขัดตอเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 จําเลยทั้งสองไมไดรวมกันยายโจทกจากตําแหนงประธานเจาหนาที่
บริหารของจําเลยที่ 1 ไปเปนที่ปรึกษาของจําเลยที่ 2 เพียงแตจําเลยที่ 2 แจงโจทกใหทราบวาโจทก
ไมมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ในฐานะประธานเจาหนาที่บริหารของจําเลยที่ 1
อีกตอไป
เนื่องจากศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการจําเลยที่ 1 โดยจําเลยที่ 2 ไดรับแตงตั้งใหเปน
ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ ขอใหยกฟอง
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแลว พิพากษายกฟอง
โจทกอุทธรณตอศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว คดีมีปญหาตองวินิจฉัยตาม
อุทธรณของโจทกขอแรกวา โจทกไมมีฐานะเปนกรรมการลูกจางเนื่องจากการแตงตั้งโจทกเปน
กรรมการลูกจางขัดตอวัตถุประสงคและเจตนารมณของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ตามที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาหรือไม พิเคราะหแลว ศาลแรงงานกลางรับฟงขอเท็จจริงวา โจทก
เปนผูรวมกอตั้งบริษัทจําเลยที่ 1 เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําแทนบริษัทจําเลยที่ 1 และเปน
ประธานเจาหนาที่บริหารของจําเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2543 ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหฟนฟู
กิจการของจําเลยที่ 1 และมีคําสั่งแตงตั้งจําเลยที่ 2 เปนผูทําแผนฟนฟูกิจการของจําเลยที่ 1 เมื่อวันที่
20 เมษายน 2543 ตอมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 สหภาพแรงงานพนักงานทีพีไอไดแตงตั้งโจทก
เปนกรรมการลูกจางตามบันทึกการประชุมครั้งที่ 2/2543
และมีหนังสือแจงผลการแตงตั้ง
คณะกรรมการลูกจางใหจําเลยที่ 2 และพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทราบตามเอกสารหมาย
จ.5 เห็นวา การที่กฎหมายบัญญัติใหมีคณะกรรมการลูกจางตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 นั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนตัวแทนของลูกจางในการเขารวมประชุมกับ
นายจางเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแกลูกจาง ปรึกษาหารือเพื่อกําหนดขอบังคับในการทํางาน พิจารณา
คํารองทุกขของลูกจาง และหาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในสถานประกอบกิจการ ตาม
มาตรา 50 แมโจทกจะเปนผูตกลงทํางานใหบริษัทจําเลยที่ 1 เพื่อรับคาจางอันมีฐานะเปนลูกจางของ
บริษัทจําเลยที่ 1 แตในขณะเดียวกันโจทกก็เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทจําเลยที่ 1
อันมีฐานะเปนนายจางดวยตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 ซึ่งฐานะนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
สัมพันธ
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ลูกจางนั้น จะมีผลประโยชนบางสวนที่ขัดกัน ดังนั้น การที่สหภาพแรงงานพนักงานทีพีไอมีมติ
แตงตั้งโจทกเปนกรรมการลูกจาง จึงเปนการขัดตอเจตนารมณและวัตถุประสงคของการประชุม
ระหวางนายจางกับคณะกรรมการลูกจางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 50
การที่ สหภาพแรงงานพนักงานทีพีไอมีมติแตงตั้งใหโจทกเปนกรรมการลูกจางยอมไมชอบดวยบท
กฎหมายดังกลาว โจทกจึงไมมีฐานะเปนกรรมการลูกจาง และไมไดรับความคุมครองตามมาตรา 52
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมานั้นชอบแลว อุทธรณขอนี้ของโจทกฟง
ไมขึ้น สวนอุทธรณขออื่นของโจทกไมมีผลเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาของศาลฎีกา จึงไมจําตอง
วินิจฉัย
พิพากษายืน
(รุงโรจน รื่นเริงวงศ - วีรพจน เพียรพิทักษ - จรัส พวงมณี)

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5135/2545
จํ า เลยได ป ระกาศนโยบายการบริ ห ารงานบุ ค คลและข อ บั ง คั บ การ
ทํางานตั้งแตป 2524 และมีนโยบายการบริหารบุคคลสําหรับสวัสดิการทั่วไป
ตั้งแตป 2523 ซึ่งกําหนดใหพนักงานที่เกษียณและมีอายุงานเกินกวา 6 ป มี
สิทธิไดรับเงินบําเหน็จโดยเอาอัตราเงินเดือนคูณดวยจํานวนปอายุงาน คูณดวย
ตัวคูณรวมที่จําเลยกําหนด จํานวนเงินบําเหน็จที่ไดตองไมนอยกวาคาชดเชย
ตามกฎหมาย ตอมาเมื่อป 2524 และป 2529 จําเลยกับสหภาพแรงงานยัวซา
แบตเตอรี่ไดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกําหนดการเกษียณอายุและสิทธิ
ประโยชนที่จําเลยจะจายใหแกลูกจางของจําเลยใหม ซึ่งในขณะที่ทําขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางป 2529 นั้น จําเลยมีพนักงานทั้งหมดจํานวน 203 คน
เปนสมาชิกสหภาพแรงงานยัวซาแบตเตอรี่ 180 คน ซึ่งเปนจํานวนเกินกวา
สองในสามของลูกจางทั้งหมด ดังนั้นขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาว
จึงมีผลผูกพันจําเลยและลูกจางของจําเลยทุกคนรวมทั้งโจทกที่มตี ําแหนงอยูใน
ระดับผูบริหารซึ่งมิไดเปน และไมอาจเปนสมาชิกสหภาพแรงงานยัวซาแบตเตอรี่
ได ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 95 วรรคสาม ดวย
ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 19 วรรคสอง
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
สัมพันธ
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เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา จําเลยกับสหภาพแรงงานยัวซาแบตเตอรี่ไดทํา
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเมื่อป 2524 และป 2529 ยกเลิกโครงการ
บําเหน็จเมื่อออกจากงานตามนโยบายการบริหารบุคคลสําหรับสวัสดิการทั่วไป
และกําหนดการเกษียณอายุและสิทธิประโยชนที่จําเลยจะจายใหแกลูกจางของ
จําเลยใหมแลว นโยบายการบริหารบุคคลและขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานป
2524 และนโยบายการบริหารบุคคลสําหรับสวัสดิการทั่วไปป 2523 ที่โจทก
อางเปนมูลฐานในการเรียกรองเงินบําเหน็จกรณีเกษียณอายุจึงไมอาจนํามา
บังคับใชไดอีกตอไป และตองใชขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางป 2524 และ
ป 2529 แทน เมื่อจําเลยจายเงินเนื่องจากการเกษียณอายุใหแกโจทกตาม
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางป 2524 และป 2529 แลว โจทกจึงไมมีสิทธิ
เรียกรองเงินตามฟองจากจําเลยอีก อุทธรณของโจทกฟงไมขึ้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5153/2545
การเลิกจางซึ่งเปนการกระทําอันไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 นั้น เปนบทบัญญัติที่คุมครองลูกจางซึ่ง
เกี่ ย วข อ งกั บ ข อ เรี ย กร อ งมิ ใ ห ถู ก นายจ า งกลั่ น แกล ง เลิ ก จ า งในระหว า งที่
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับ แมจําเลยที่ 12 ถึงที่ 14 จะเปน
สมาชิกสหภาพแรงงาน ที. พี. ดับบลิว และเกี่ยวของกับขอเรียกรองและถูก
โจทกเลิกจางในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับ แต
ระหวางป 2542 ถึงป 2543 กิจการของโจทกประสบการขาดทุนอยางตอเนื่อง
จํานวนมากถึง 442 ลานบาท จําเปนตองลดพนักงานลงโดยเฉพาะอยางยิ่ง
แผนกแมชชีน (ฝายผลิต) ที่จําเลยที่ 12 ถึงที่ 14 ทํางานอยูมีคําสั่งซื้อลดลงและ
มีสินคาคางสตอกจํานวนมาก และโจทกยังมีระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานหมวดที่ 9 วาดวยการเลิกจางขอ 2.2 ซึ่งเปนขอตกลงเกี่วกับสภาพการ
จางกําหนดใหโจทกสามารถเลิกจางพนักงานไดในกรณีคนลนงานหรือยุบ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
สัมพันธ
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หนวยงานอันเนื่องจากโจทกจําเปนตองลดปริมาณการผลิตตามความจําเปน
ดานการตลาดหรือมีคนเกินความตองการโดยจายคาชดเชยใหแกพนักงานที่ถูก
เลิกจาง ซึ่งการเลิกจางดังกลาวมีหลักเกณฑที่ชัดเจนโดยพิจารณาจากทัศนคติ
สถิติการลา ผลงานของลูกจางประกอบกับหนวยงานที่มียอดการสั่งซื้อลดลง
หรือมีสินคาคงคลังจํานวนมาก และการคัดเลือกเพื่อเลิกจางพนักงานคนใดก็
ใหหัวหนางานเปนผูดําเนินการโดยผูบริหารมิไดคัดเลือกเอง การที่โจทกเลิก
จางจําเลยที่ 12 ถึงที่ 14 เนื่องจากกิจการของโจทกประสบภาวะขาดทุน
จําเปนตองลดจํานวนพนักงานลงและงานในแผนกแมชชีน (ฝายผลิต) ที่จําเลย
ที่ 12 ถึงที่ 14 ทํางานอยูมียอดการสั่งซื้อลดลงและมีสินคาคางสตอกจํานวน
มาก ซึ่งเปนการเลิกจางตามหลักเกณฑในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหมวดที่
9 วาดวยการเลิกจางขอ 2.2 และมิไดเลิกจางเฉพาะจําเลยที่ 12 ถึงที่ 14 จึงเปน
การเลิกจางที่มีเหตุอันสมควร มิไดกลั่นแกลงเลิกจางจําเลยที่ 12 ถึงที่ 14 แม
การเลิกจางดังกลาวจะไมอยูในขอยกเวน 5 ประการ ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 ก็ตาม แตก็มิใชวาจะเลิกจางในกรณี
อื่นอันมีเหตุสมควรอีกไมได เมื่อโจทกเลิกจางจําเลยที่ 12 ถึงที่ 14 เนื่องจาก
โจทกประสบการขาดทุนจําเปนตองลดจํานวนพนักงานลงดังกลาวขางตน ถือ
วากรณีมีเหตุอันสมควรใหเลิกจางได จึงมิใชเปนการกระทําอันไมเปนธรรม
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 ที่ศาลแรงงาน
กลางพิพากษามานั้นชอบแลว อุทธรณของจําเลยที่ 1 ถึงที่ 11 ฟงไมขึ้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5329/2545
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเอกสารหมาย ล.2 เปนขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางที่เกิดขึ้นจากการแจงขอเรียกรองตามเอกสารหมาย ล.1 ซึ่งขอ 2
ไดเรียกรองวา “ขอใหบริษัทจัดเวลาการทํางานเพียงกะเชากะเดียว และในกรณี
เปลี่ยนแปลงเวลาการทํางานเปนอยางอื่น ตองไดรับการยินยอมจากคนงาน”
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
สัมพันธ
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แตเมื่อไดมีการเจรจาขอเรียกรองและไดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
เอกสารหมาย ล.2 แลว ในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาวขอที่ 5 ระบุ
วา “ตัวแทนเจรจาลูกจางขอถอนขอเรียกรอง ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ………” ซึ่ง
แสดงวาเรื่องเวลาทํางานกะนั้น ฝายลูกจางไมติดใจเรียกรองตอไปและมิไดมีอยู
ในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเอกสารหมาย ล.2 ดังนี้ เรื่องเวลาทํางาน
ปกติจึงมิไดมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางนายจางกับลูกจางระบุไว
แต อย า งใด กรณี จึ ง เป น ที่ ส งสั ย ว า ในสถานประกอบกิ จ การของจํ า เลยมี
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางในเรื่องเวลาทํางานปกติหรือไม จึงตองถือวา
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานตามเอกสาร หมาย ล.3 ซึ่งจําเลยตองจัดใหมีตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติแรงาน พ.ศ. 2518 มาตรา 10 วรรคสาม ซึ่งตามขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานตามเอกสาร หมาย 3 ขอ 2.2 ไดกําหนดเวลาทํางานปกติ
เปน 2 กะ ที่จําเลยออกประกาศเปดการทํางานเปน 2 กะ เพื่อใหทํางานผลิต
ทันตามคําสั่งซื้อจึงเปนการปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานซึ่ง
เป นข อตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ า ง ส ว นที่ โ จทก อ า งว า มี ข อ เรี ย กร อ งใน
เอกสารหมาย ล.2 ระบุวาสภาพการจางใดที่เปนคุณตอสมาชิกโจทก จําเลยยัง
ตองปฏิบัติตอไปนั้น ก็ไมอาจแปลปรับขอความในขอเรียกรองดังกลาววาเปน
เรื่องการกําหนดเวลาทํางานปกติได อุทธรณของโจทกฟงไมขึ้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5330/2545
การที่ผูคัดคานสั่งอาหารและเครื่องดื่มใหแก ช กับพวก โดยไมกดคําสั่ง
ในเครื่องคอมพิวเตอรทําใหไมมีบัญชีของลูกคาไวในเครื่องคอมพิวเตอร อัน
จะใชเปนหลักฐานในการเรียกเก็บเงินจากลูกคาและจําเลยก็มิไดเรียกเก็บเงิน
คาอาหารและเครื่องดื่มจาก ช กับพวก เปนเหตุให ช กับพวกไดรับประทาน
อาหารและดื่มเครื่องดื่มโดยไมตองจายคาอาหารและเครื่องดื่ม การกระทํา
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
สัมพันธ
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ของจําเลยดังกลาวเปนการแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับผูอื่น อันเปน
การประพฤติชั่ว โกง และไมซื่อตรง จึงเปนการทุจริตตอหนาที่
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5627/2545
นายจางประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามัน ตอมานายจางยุบเลิกงานบาง
แผนกที่มีลักษณะแตกตางจากธุรกิจหลักและประสบปญหาในการบริหารไป
กอตั้งบริษัทใหม โดยยุบเลิกกิจการฝายขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมและกอตั้ง
บริษัท ท. แลวใหพนักงานในฝายขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมของนายจาง
ลาออกเพื่อไปสมัครเปนพนักงานของบริษัทที่กอตั้งขึ้นใหม มีพนักงานยอม
ลาออกเพื่อไปทํางานกับบริษัท ท. จํานวน 102 คน สวนลูกจาง 4 คน ไม
แสดงความประสงคที่จะไปเปนพนักงานของบริษัทดังกลาว นายจางเลิกจาง
ลูกจางทั้ง 4 เพราะยกเลิกการเปนพนักงานในฝายขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียม
ทั้งหมด ไมไดเจาะจงเลิกจางเฉพาะลูกจางทั้ง 4 อีกทั้งไมมีงานในลักษณะ
เดี ย วกั น ในบริ ษั ท นายจ า งให ลู ก จ า งทํ า จึ ง ไม ใ ช เ ป น การเลิ ก จ า งลู ก จ า ง
เนื่องจากเกี่ยวของกับขอเรียกรอง เปนการเลิกจางโดยความจําเปน ไมไดกลั่น
แกลงลูกจาง ไมใชเปนการกระทําอันไมเปนธรรม ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 123
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6010/2545
โจทกอุทธรณวา พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 41
(4) บัญญัติวา ในกรณีที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธชี้ขาดวาเปนการกระทํา
อันไมเปนธรรม ใหมีอํานาจสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางาน หรือใหจาย
คาเสียหาย หรือใหผูฝาฝนปฏิบัติหรือไม ปฏิบัติอย างใดอยางหนึ่งไดตามที่
เห็นสมควร คณะกรรมการแรงงานสัมพันธจึงมีอํานาจออกคําสั่งใหนายจางรับ
ลูกจางกลับเขาทํางาน หรือจายคาเสียหายอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว
เทานั้น จะสั่งใหทั้งรับลูกจางกลับเขาทํางานและจายคาเสียหายไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
สัมพันธ
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เห็นวา บทบัญญัติมาตรา 41 (4) แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 หาไดจํากัดวาคณะกรรมการแรงงานสัมพันธจะมีคําสั่งไดเพียงอยาง
ใดอย า งหนึ่ ง เท า นั้ น ไม เพราะข อ ความตอนท า ยบั ญ ญั ติ ใ ห อํ า นาจ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธสั่งใหผูฝาฝนปฏิบัติหรือไมปฏิบัติอยางใดอยาง
หนึ่งไดตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการแรงงานสัมพันธจึงมีอํานาจสั่งให
นายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานพรอมทั้งจายคาเสียหายได คําสั่งที่ 374/2543
ของจําเลยทั้งสิบสองจึงชอบดวยกฎหมาย ไมมีเหตุที่จะเพิกถอน ศาลแรงงาน
กลางพิพากษาชอบแลว อุทธรณโจทกฟงไมขึ้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7242-7254/2545
โจทกทั้งสิบสามเปนลูกจางของจําเลยที่ 1 มีตําแหนงและไดรับคาจาง
อัตราสุดทายตามฟองและบัญชีสําหรับรวมการพิจารณาคดี จําเลยทั้งสองเปน
นิติบุคคลในตางประเทศ จดทะเบียน ณ ประเทศญี่ปุน และไดรับอนุญาตจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยใหประกอบกิจการธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2544 จําเลยที่ 1 และธนาคารซูมิโตโม จํากัด ไดควบรวม
กิจการ ผลจากการควบรวมกิจการไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปนธนาคารซูมโิ ตโม
มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น จําเลยที่ 2 สวนจําเลยที่ 1 ตองดําเนินการจด
ทะเบียนยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย จําเลยที่ 1 ไดมีหนังสือแจงตอพนักงานลูกจาง
ของจําเลยที่ 1 วาลูกจางที่ตองการโอนไปทํางานกับจําเลยที่ 2 ใหตอบรับ
ขอเสนอรับเขาทํางานกับจําเลยที่ 2 ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2544 มิฉะนั้นจะ
ถูกจําเลยที่ 1 เลิกจาง แตโจทกทั้งสิบสามมิไดตอบรับขอเสนอดังกลาว ใน
ระหวางที่จําเลยที่ 1 กับธนาคารซูมิโตโม จํากัด กําลังดําเนินการควบรวมกิจการ
อยูนั้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2544 สหภาพแรงงานของจําเลยที่ 1 ไดแจงขอ
เรียกรองตอจําเลยที่ 1 แตไมสามารถตกลงกันได เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2544
สหภาพแรงงานของจําเลยที่ 1 จึงประกาศขอพิพาทแรงงานใหเปนขอพิพาท
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
สัมพันธ
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แรงงานที่ตกลงกันไมได รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ไดมีคําสั่งใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเปนผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานครั้งนี้
ตอมาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2544 จําเลยที่ 1 ไดจดทะเบียนยกเลิกใบทะเบียน
พาณิ ช ย แ ละไม ไ ด ป ระกอบธุ ร กิ จ อี ก หลั ง จากนั้ น คณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธไดมีคําชี้ขาดขอพิพาทแรงงานวา สหภาพแรงงานของจําเลยที่ 1 ได
ยื่นขอเรียกรองตอจําเลยที่ 1 ซึ่งไดจดทะเบียนยกเลิกใบทะเบียนพาณิชยไปแลว
คณะกรรมการแรงงานสั ม พั น ธ ไ ม มี อํ า นาจบั ง คั บ จํ า เลยที่ 2
ซึ่ ง เป น
บุคคลภายนอกตองปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามขอเรียกรอง หลังจากนั้นเมื่อวันที่
10 พฤษภาคม 2544 จําเลยที่ 1 มีหนังสือเลิกจางโจทกทั้งสิบสาม โดยใหมีผล
ตั้งแตวันที่ 10 มิถุนายน 2544 และจําเลยที่ 1 ไดนําเงินโบนัสพรอมดอกเบี้ยที่
ตองจายใหแกโจทกทั้งสิบสามมาวางศาลครบถวนแลว
คดีมีปญหาตองวินิจฉัยตามอุทธรณของโจทกทั้งสิบสามวา จําเลยทั้ง
สองตองรวมกันรับผิดชดใชคาเสียหายแกโจทกทั้งสิบสาม เนื่องจากโจทกทั้ง
สิบสามถูกเลิกจางที่ไมเปนธรรมหรือไม
เห็นวา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 13 บัญญัติ
วา “ในกรณีที่กิจการใดมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจางเนื่องจากการโอน รับ
มรดก หรือดวยประการอื่นใด หรือในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลและมีการ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โอน หรือควบกันนิติบุคคลใด สิทธิตาง ๆ ที่ลูกจาง
มีอยูตอนายจางเดิมเชนใดใหลูกจางมีสิทธิเชนวานั้นตอไป และใหนายจางใหม
รับไปทั้งสิทธิและหนาที่อันเกี่ยวกับลูกจางนั้นทุกประการ” บทบัญญัติดังกลาวมี
วัตถุประสงคหรือความมุงหมายที่จะคุมครองลูกจางมิใหตองถูกออกจากงาน
หรือถูกลิดรอนสิทธิและผลประโยชนใดที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการโอนกิจการ
หรื อ การควบรวมกิ จ การของนายจ า งตามกฎหมาย ดั ง นั้ น เมื่ อ ข อ เท็ จ จริ ง
ปรากฏวา จําเลยที่ 1 ไดจดทะเบียนควบรวมกิจการเขากับธนาคารซูมิโตโม
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
สัมพันธ
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จํากัด แลวเปลี่ยนชื่อเปนธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น จําเลย
ที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2544 เปนตนไป ผลของการควบรวมกิจการดังกลาว
มิใชเปนการเลิกกิจการของจําเลยที่ 1 แตอยางใด เพียงแตจําเลยที่ 1 ตองสิ้น
สภาพไปโดยผลของการควบรวมกิจการกับธนาคารซูมิโตโม จํากัด อันเปน
นิติบุคคลอื่นเทานั้น และเปนผลใหจําเลยที่ 2 ตองรับโอนไปทั้งสิทธิ หนาที่
ความรับผิดของจําเลยที่ 1 ทั้งสิ้น ตามนัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1243 นอกจากนี้จําเลยที่ 2 ยังตองรับโอนไปทั้งสิทธิและหนาที่ทุก
ประการอันเกี่ยวกับลูกจางของจําเลยที่ 1 ตามที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 มาตรา 13 และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 577
วรรคแรก บัญญัติไวอีกดวย โดยผลของกฎหมายดังกลาวลูกจางของจําเลยที่ 1
ยอมตองโอนไปเปนลูกจางของจําเลยที่ 2 ในทันทีโดยอัตโนมัติแมจะไมได
แสดงเจตจํานงออกมาอยางชัดแจงวาประสงคจะโอนไปเปนลูกจางของจําเลย
ที่ 2 ก็ตาม ทั้งนี้นับแตวันที่ 1 เมษายน 2544 เปนตนไป เวนแตลูกจางของ
จําเลยที่ 1 รายที่ไดแสดงความประสงคอยางชัดแจงวาไมยินยอมโอนไปเปน
ลูกจางของจําเลยที่ 2 ในกรณีเชนนี้ก็ตองถือวาจําเลยที่ 1 ไดเลิกจางลูกจาง
ดังกลาวเนื่องจากสภาพนิติบุคคลของจําเลยที่ 1 ไดหมดสิ้นไปเปนเหตุให
ลูกจางไมสามารถทํางานตอไปไดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
2541 มาตรา 118 วรรคสอง เมื่อขอเท็จจริงไมปรากฏวาโจทกทั้งสิบสามได
แสดงเจตนาตอจําเลยที่ 1 หรือจําเลยที่ 2 วา โจทกทั้งสิบสามไมประสงคที่จะ
โอนไปเปนลูกจางของจําเลยที่ 2 จึงตองถือวาโจทกทั้งสิบสามไดโอนไปเปน
ลูกจางของจําเลยที่ 2 แลวดังกลาวขางตน การที่จําเลยที่ 1 ประกาศกําหนด
เงื่อนไขใหลูกจางของจําเลยที่ 1 ที่ประสงคจะทํางานกับจําเลยที่ 2 ตองแสดง
เจตจํานงตอบรับการเปนลูกจางของจําเลยที่ 2 ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2544
มิฉะนั้นจะถูกเลิกจางนั้น เปนการกําหนดเงื่อนไขที่ขัดแยงตอบทบัญญัติของ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
สัมพันธ
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กฎหมายขางตนซึ่งเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน
จึงไมมีผลบังคับ คดีนี้โจทกทั้งสิบสามฟองเรียกคาเสียหายจากจําเลยทั้งสอง
โดยอางวาจําเลยทั้งสองเลิกจางไมเปนธรรม เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาโจทกทั้ง
สิบสามไดโอนไปเปนลูกจางของจําเลยที่ 2 และจําเลยที่ 1 ไดสิ้นสภาพความเปน
นิติบุคคลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2544 จําเลยที่ 1 จึงไมอาจจะกอนิติสัมพันธ
ใดๆ กับโจทกทั้งสิบสามตามที่โจทกทั้งสิบสามกลาวอางอีก คดีจึงมีปญหา
ตองวินิจฉัยตอไปเพียงวา จําเลยที่ 2 ไดเลิกจางโจทกทั้งสิบสามหรือไม หากมี
การเลิกจางจริง การเลิกจางดังกลาวเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมหรือไม แต
เนื่องจากขอเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟงมายังไมเพียงพอที่จะวินิจฉัยปญหา
ดังกลาว ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟองสําหรับจําเลยที่ 1 ศาลฎีกาเห็นพอง
ดวยในผล แตที่พิพากษายกฟองสําหรับจําเลยที่ 2 โดยวินิจฉัยวาโจทกทั้งสิบ
สามไมใชลูกจาง
ของจําเลยที่ 2 นั้น ศาลฎีกาไมเห็นพองดวย
พิพากษาแกเปนวา ใหยกคําพิพากษาศาลแรงงานกลางเฉพาะสวนที่
เกี่ยวกับจําเลยที่ 2 โดยใหศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงในปญหาที่วา จําเลย
ที่ 2 เลิกจางโจทกทั้งสิบสามหรือไม หากมีการเลิกจาง เปนการเลิกจางที่ไม
เปนธรรมหรือไม และดําเนินการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 46 วรรคสาม ตอไป นอกจากที่แก
ใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลแรงงานกลาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 9381-9407/2545
โจทกทั้ ง ยี่ สิบ เจ็ ด สํ า นวนอุ ท ธรณ วา มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 30
สิงหาคม 2537 กําหนดใหโจทกปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนปจจุบันของ
ลูกจางเขาสูโครงสรางเงินเดือนตามโครงการรัฐวิสาหกิจที่ดีและคําขอรับเงิน
บําเหน็จของจําเลยทั้งสามสิบสองตามเอกสารหมาย จ.5 ถึง จ.31 กับตาราง
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แสดงการคํานวณเรียกคืนเงินบําเหน็จรายบุคคลเอกสารหมาย จ.39 ระบุวา
กอนและในขณะเกษียณอายุ จําเลยที่ 1 ถึงที่ 26 และนายจอกไดรับเงินเดือน
ในอัตราเงินเดือนตามโครงการรัฐวิสาหกิจที่ดี ถือวาจําเลยที่ 1 ถึงที่ 26 และ
นายจอกยอมรับปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวทั้งหมด รวมทั้งตกลง
ยินยอมเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบการปโ ตรเลียมแห งประเทศไทยว าดวย
กองทุนบําเหน็จ พ.ศ. 2536 ขอบังคับการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ฉบับที่
20 พ.ศ. 2524 วาดวย กองทุนบําเหน็จ แลวนั้น
เห็นวา โจทกเปนรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2521 จึงตองหามมิใหนําพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาใชบังคับแกโจทกและพนักงานหรือลูกจางของโจทกตามมาตรา
4 (4) การแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางโจทกกับ
พนั กงานหรื อลู กจ างจึ งไม ต องเริ่ มด วยการแจ งข อเรี ยกร องเป นหนั งสื อแล ว
ดําเนินการเปนขั้นเปนตอน หรือตองไดรับความยินยอมและตองเปนคุณแก
ลูก จางยิ่งกวาดังเชนที่ กําหนดไวในมาตรา 13
ถึงมาตรา 20
แห ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
การแกไขเพิ่มเติมขอตกลง
เกี่ ย วกั บ สภาพการจา งระหว า งโจทก กั บ พนั ก งานหรื อลู ก จ า งของโจทก จ ะ
กระทํ า ได เ พี ย งใดต อ งเป น ไปตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ พ นั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
สัมพันธ พ.ศ. 2534 ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะที่จําเลยทั้งยี่สิบหก
และนายจอกยังมิไดเกษียณอายุ และตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ พ.ศ. 2534 มาตรา 11 บัญญัติใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธมี
อํานาจหนาที่ (1)
กําหนดมาตรฐานของสิ ท ธิ ป ระโยชนของพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ ทั้งมาตรา 18 (1) บัญญัติใหคณะกรรมการกิจการสัมพันธมีอํานาจ
หนาที่ปรึกษาหารือเพื่อเสนอใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธจัดใหมีหรือ
ปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทํางานอันเปนประโยชนตอฝายบริหารและ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
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พนักงาน และ (3) พิจารณาขอเสนอของสมาคมเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชนของ
พนักงาน ในการพิจารณาขอเสนอตาม (3) ใหคณะกรรมการกิจการสัมพันธ
คํ านึ งถึ ง ฐานะ ความรั บ ผิด ชอบ ความสามารถของรั ฐวิ สาหกิ จ ตลอดจน
ผลกระทบต อการบริ การประชาชน และถ าข อเสนอนั้ น เกี่ ย วกั บ การเงิ น ให
คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ เ สนอผลการพิ จ ารณาต อ คณะกรรมการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ พิ จ ารณาเพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบก อ นและระเบี ย บ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชนของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2534 ขอ 49 กําหนดวาในระหวางที่คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิ จ สัม พันธยัง ไมไดกํ า หนดหลั กเกณฑเ กี่ ย วั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน ต าม
ระเบียบนี้ ใหรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนด
เกี่ยวกับสิทธิประโยชนเดิมของรัฐวิสาหกิจนั้นตอไป ซึ่งบทบัญญัติดังกลาว
ลวนใหอํานาจรัฐวิสาหกิจสามารถแกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไดโดย
คํา นึง ถึ งผลประโยชนข องฝ า ยบริ ห าร พนั ก งาน ฐานะ ความรับ ผิ ด ชอบ
ความสามารถของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนผลกระทบตอการบริการประชาชน
และเพื่อประโยชนของประเทศชาติเปนประการสําคัญเทานั้น หาจําตองไดรับ
ความยิ น ยอมจากพนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งด ว ยดั ง เช น ที่ กํ า หนดไว ใ น
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ไม และแมพระราชบัญญัติ
พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 มาตรา 54 วรรคสอง จะไดบัญญัติ
ใหบรรดาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งมีอยูก อนวัน ที่พระราชบั ญญัติ
ดังกลาวใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับตอไปก็ตาม แตก็มิไดเปนบทบัญญัติที่หาม
มิใหแกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาว เพียงแตถายังไมไดแกไขก็
ใหคงใชไดตอไปเทานั้น นอกจากนี้โจทกเปนรัฐวิสาหกิจมีหนาที่ตองบริหาร
รัฐวิสาหกิจภายใตนโยบายของรัฐบาล และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
คณะรั ฐ มนตรี จึ ง มี อํ า นาจแก ไ ขข อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ า งระหว า ง
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
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รัฐวิสาหกิจกับพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจได มติคณะรัฐมนตรีจึง
ยอมมีผลเปนการแกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตั้งแตวันที่ลงมติ และมี
ผลใชบังคับไดตั้งแตวันที่แกไข โดยหาจําตองแกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเสียกอนไม สวนที่มติคณะรัฐมนตรี
กําหนดใหแกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ดวย ก็เพียงเพื่อใหปรากฏการแกไขในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดยมติ
คณะรัฐมนตรีเทานั้น หาทําใหมติคณะรัฐมนตรียังไมมีผลใชบังคับกอนมีการ
แกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไม จําเลยที่ 1 ถึงที่ 25 และนายจอก
เกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2537 และจําเลยที่ 26 เกษียณอายุกอนกําหนด
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติแกไขขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางตามระเบียบการปโตรเลียมแหงประเทศไทย วาดวย
กองทุนบําเหน็จ พ.ศ. 2536 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2537 แลว สิทธิของจําเลย
ทั้ ง ยี่ สิ บ หกและนายจอกที่ จ ะได เ งิ น บํ า เหน็ จ เพี ย งใดต อ งเป น ไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาวตามเอกสารหมาย จ.3 ขอ 1.3 ขอ 1.3.2 และขอ 3.2.3.1
(2) ซึ่งกําหนดใหคิดบําเหน็จโดยใชอัตราเงินเดือนปจจุบัน (กอนปรับอัตรา
เงินเดือนตามโครงการรัฐวิสาหกิจที่ดี) คูณระยะเวลาที่ทํางานอยูเดิม บวก
อัตราเงินเดือนที่ปรับตามโครงการรัฐวิสาหกิจที่ดี คูณระยะเวลาทํางานนับ
จากวั น ที่ โ จทก ป รั บ อั ต ราเงิ น เดื อนตามโครงการรั ฐวิ สาหกิ จที่ ดี ถึ งวั น ที่
เกษียณอายุ คําพิพากษาศาลแรงงานกลางไมตองดวยความเห็นของศาลฎีกา
อุทธรณโจทกทั้งยี่สิบเจ็ดสํานวนฟงไมขึ้น แตศาลแรงงานกลางยังมิไดฟง
ขอเท็จจริงวาจําเลยทั้งยี่สิบหกและนายจอกไดรับอัตราเงินเดือนปจจุบัน (กอน
ปรับอัตราเงินเดือนตามโครงการรัฐวิสาหกิจที่ดี) และอัตราเงินเดือนที่ปรับ
ตามโครงการรัฐวิสาหกิจที่ดี จํานวนเทาใดระยะเวลาที่ ทํ างานอยูเดิม และ
ระยะเวลาทํ า งานนั บ จากวั น ที่ โ จทก ป รั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นตามโครงการ
คําพิพากษาศาลฎีกาป พ.ศ.2545
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รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ดี ถึ ง วั น ที่ เ กษี ย ณอายุ มี เ พี ย งใด จึ ง ให ศ าลแรงงานกลางฟ ง
ขอเท็ จจริงดังกลาวเพิ่ มเติ ม แล วดํ าเนิ นการตามพระราชบั ญ ญัติจัด ตั้ งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 56 วรรคสองและวรรคสาม
พิพากษายกคําพิพากษาศาลแรงงานกลาง ใหยอนสํานวนไปใหศาล
แรงงานกลางฟงขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและระยะเวลาทํางานของ
จํ า เลยทั้ ง ยี่ สิ บ หกและนายจอก สงวนบุ ญ แล ว พิ พ ากษาในประเด็ น ข อ 1
เฉพาะที่ ว า จํ า เลยทั้ ง ยี่ สิบ หกและนายจอกมี สิ ท ธิ ได รั บ เงิ น บํ า เหน็ จ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีคนละเทาใด และพิพากษาในประเด็นขอ 2 ถึงขอ 4 ตอไปตาม
รูปคดี

***********************
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คําพิพากษาศาลฎีกา
ป พ.ศ.2546
คําสั่งคํารองศาลฎีกาที่ 75/2546
โจทกฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งไมรับจดทะเบียนของจําเลย และให
จําเลยรับจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารชุดใหมของสภาองคการลูกจางสภา
แรงงานแหงประเทศไทย ซึ่งไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญวิสามัญ ศาล
ฎีกาพิพากษาตามคําขอของโจทก ตอมาโจทกอุทธรณโตแยงคําสั่งศาลแรงงาน
กลางเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนของจําเลยวาจะเริ่มนับตั้งแตเมื่อใด ขณะคดี
อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา โจทกยื่นคํารองขอใหหามป.กับพวก ซึ่ง
แอบอางวาเปนประธานและกรรมการสภาองคการลูกจางฯ กระทําซ้ําหรือ
กระทําตอไปซึ่งกิจการของสภาองคการลูกจางฯ และหามมิใหนายทะเบียน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับจดทะเบียนไวชั่วคราว กรณีจึงเปนการ
นอกเหนือคําฟองกับเปนเรื่องที่ขอใหหามบุคคลอื่นซึ่งมิใชจําเลย ไมชอบดวย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 254 (2) ประกอบดวย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา 31 ตอง
ยกคํารอง
หมายเหตุ
คดีสืบเนื่องมาจากศาลฎีกาพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งดวนมากของจําเลย ที่ รส 0607/02996
เรื่ อ ง การขอจดทะเบียนกรรมการสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหง ประเทศไทย ลงวันที่ 29
เมษายน 2541 และใหจําเลยรับจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารชุดใหมของสภาองคการลูกจาง
สภาแรงงานแหงประเทศไทย ซึ่งไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2540 ในวันที่ 9
พฤศจิกายน 2540
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โจทก ยื่ น คํ า ร อ งว า การที่ จํ า เลยรั บ จดทะเบี ย นคณะกรรมการบริ ห ารชุ ด ใหม ข องสภา
องคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทยโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 ถึงวันที่ 8
พฤศจิกายน 2542 นั้น ไมถูกตอง ที่ถูกนั้นตองใหมีผลตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม 2544 ซึ่งเปนวันที่ศาล
ชั้นตนอานคําพิพากษาศาลฎีกา จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2546 โปรดมีคําสั่งใหเรียกจําเลยมาสอบถาม
ศาลแรงงานกลางมีคํ าสั่งใหนัดพรอ ม จําเลยแถลงวา จํ าเลยไดจดทะเบียนใหการเปน
กรรมการมีผลตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2542 เปนการถูกตองตามคํา
พิพากษาศาลฎีกาโดยชอบแลว ศาลแรงงานกลางเห็นวา จําเลยปฏิบัติตามคําพิพากษาศาลฎีกาโดย
ถูกตองแลว จึงมีคําสั่งใหยกคํารอง
โจทกยื่นคํารองยืนยันวา วันที่จําเลยจดทะเบียนตามคําพิพากษาศาลฎีกาควรเปนวันที่ศาล
แรงงานกลางอ านคํ าพิ พากษาศาลฎี กาหรื อวั นที่ คํ าบั งคั บมี ผล คํ าสั่ งศาลแรงงานกลางดั งกล าวมี
ขอผิดพลาด ขอใหแกไขขอผิดพลาด ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งวา ไมมีกรณีผิดพลาดหรือผิดหลงอัน
จะตองแกไข ใหยกคํารอง
โจทกอุทธรณคําสั่ง
คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
โจทกยื่ นคํารองตอศาลฎีกาวา เนื่องจากนายประเทือง แสงสังข กับพวก อางว าเปน
ประธานและกรรมการสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย กระทําการใหเกิดความ
เสียหายแกสภาดังกลาว โดยจัดใหมีการประชุมสมาชิก ทั้งที่รูวาตนไมมีสิทธิและอํานาจที่กระทําได
โจทกจึงขอใหศาลไดโปรดไตสวนและมีคําสั่งใหใชวิธีการชั่วคราว โดยใหนายประเทือง แสงสังข
กับพวก หยุดกระทําซ้ําหรือกระทําตอไปซึ่งกิจการของสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย
และไมใหนายทะเบียนกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รับจดทะเบียนเปน
การชั่วคราว จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ศาลฎีกามีคําสั่งวา “พิเคราะหแลว เห็นวา โจทกฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งไมรับจดทะเบียน
ของจําเลย และใหจําเลยรับจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารชุดใหมของสภาองคการลูกจางสภา
แรงงานแหงประเทศไทยซึ่งไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญวิสามัญ ศาลฎีกาพิพากษาตามคําขอของ
โจทก ตอมาโจทกอุทธรณโตแยงคําสั่งของศาลแรงงานกลางเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนของจําเลยวา
จะเริ่มนับตั้งแตเมื่อใดฉะนั้นคํารองของโจทกที่ขอใหไววิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา โดยหามมิให
นายประเทือง แสงสังข กับพวก ซึ่งแอบอางวาเปนประธานและกรรมการสภาฯ กระทําซ้ําหรือ
กระทําตอไปซึ่งกิจการของสภาองคการลูกจางฯ และมิใหนายทะเบียนกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานรับจดทะเบียนไวชั่วคราว เปนกรณีนอกเหนือคําฟอง กับทั้งขอใหหามบุคคลอื่นซึ่งมิใช
จําเลย จึงไมชอบดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 254 (2) ประกอบดวย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ใหยกคํารอง”
(อรพินท เศรษฐมานิต – พันธาวุธ ปาณิกบุตร – รุงโรจน รื่นเริงวงศ)
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 993/2546
แมโจทกมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานอันเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง ใหลูกจางทํางานวันละ 3 กะก็ตาม แตในทางปฏิบัติโจทกใหลูกจาง
ทํางานวันละ 2 กะเปนสวนใหญ โดยใหทํากะละ 12 ชั่วโมง จํานวน 8 ชั่วโมง
แรกเปนการทํางานปกติ พัก 1 ชั่วโมง อีก 3 ชั่วโมงเปนการทํางานลวงเวลา
ดังนั้น การที่โจทกมีคําสั่งที่ 009/2543 และที่ 010/2543 ลงวันที่ 14 กันยายน
2543 ใหจําเลยรวมทั้งสามสิบเอ็ดกับพวกซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองทํางาน
วันละ 3 กะ ซึ่งโจทกสั่งในวันรุงขึ้นหลังจากโจทกและจําเลยรวมทั้งสามสิบ
เอ็ดกับพวกทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 13 กันยายน 2543
นั้น แมจะเปนสิทธิของโจทกซึ่งเปนนายจางจะสั่งไดตามขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง แตก็เห็นไดชัดวาเปนการเลือกปฏิบัติเพื่อบีบคั้นจําเลยรวมทั้ง
สามสิบเอ็ดกับพวกใหไมสามารถทนทํางานอยูตอไปไดเพราะเหตุที่จําเลยรวม
ทั้งสามสิบเอ็ดกับพวกยื่นขอเรียกรองหรือเปนตัวแทนเจรจาอันถือวาเปนการ
กระทําอันไมเปนธรรม ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 121 (1) จําเลยที่ 1 ถึงที่ 12 ไดมีคําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ที่
87 – 121/2544 ขอ 2 ใหโจทกเปลี่ยนแปลงเวลาทํางานสําหรับจําเลยรวมทั้ง
สามสิบเอ็ดกับพวกเปนเวลาการทํางานตามเดิม คือ ใหทํางานวันละ 2 กะ กะ
แรกตั้งแตเวลา 8 ถึง 16.30 นาฬิกา และกะที่สองเวลา 20 ถึง 4.30 นาฬิกา
สวนคํารองขอของจําเลยรวมทั้งสามสิบเอ็ดกับพวกใหโจทกมอบหมายงานให
ทํางานลวงเวลาเชนเดียวกับพนักงานอื่นๆ นั้น จําเลยที่ 1 ถึงที่ 12 ไดวินิจฉัย
ในคําสั่งที่ 87-121/2544 ดังกลาวแลววา การสั่งใหลูกจางทํางานลวงเวลานั้น
เป นสิ ท ธิของนายจางที่จะพิ จารณาสั่งให ทํ าหรื อไมก็ไดตามหลักเกณฑ ใ น
มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และไมมีกฎหมาย
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รองรับใหจําเลยที่ 1 ถึงที่ 12 ออกคําสั่งบังคับใหโจทกสั่งใหจําเลยรวมทั้ง
สามสิบเอ็ดกับพวกทํางานลวงเวลาได คําสั่งที่ 87-121/2544 ขอ 2 ของจําเลย
ที่ 1 ถึงที่ 12 จึงชอบแลว ไมมีเหตุที่จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง ที่ศาล
แรงงานกลางพิพากษายกฟองมานั้นศาลฎีกาเห็นดวยในผล อุทธรณของโจทก
ฟงไมขึ้น
หมายเหตุ
คดีตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 993/2546 ขอเท็จจริงมีวา
โจทกฟองวา โจทกเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด จําเลยที่ 1 ถึงที่ 12
เปน
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 41 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 นางสาววิไลพร วงศแกว กับพวกรวม
4 คน และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 นางพเยาว ทับแสง กับพวกรวม 31 คน ไดยื่นคํารองตอ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธกลาวหาวาโจทกกลั่นแกลงเปลี่ยนแปลงเวลาทํางานและไมใหทํางาน
ลวงเวลาจนไมสามารถทํางานตอไปได เพราะเหตุผูกลาวหาทั้ง 35 คน ลงลายมือชื่อยื่นขอเรียกรอง
โดยผูกลาวหาที่ 1 ถึงที่ 5 เปนผูแทนเจรจา เปนการกระทําอันไมเปนธรรมตามมาตรา 121 แหง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 จําเลยทั้งสิบสองวินิจฉัยชี้ขาดปรากฏตามเอกสารทาย
ฟองหมายเลข 2 โจทกไมเห็นดวยกับคําสั่งขอ 2 ของจําเลยทั้งสิบสองที่ใหโจทกเปลี่ยนแปลงเวลา
ทํางานของผูกลาวหาที่ 1 ที่ 3 ถึงที่ 15 ที่ 17 ที่ 19 ถึงที่ 35 เปนเวลาทํางานตามเดิม ที่โจทกมีคําสั่งที่
009/2543 และคําสั่งที่ 010/2543 ใหพนักงานทํางาน 3 กะ เพื่อการผลิตเพียงพอกับคําสั่งซื้อของ
ลูกคาโดยใหเปนไปตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางป 2543 และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
เพราะการทํางาน 3 กะเปนคุณแกลูกจาง ขอใหเพิกถอนคําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ที่ 87121/2544 ของจําเลยทั้งสิบสองขอ 2 สวนของผูกลาวหาที่ 1 ที่ 3 ถึงที่ 15 ที่ 17 ที่ 19 ถึงที่ 35
จําเลยทั้งสิบสองใหการวา คําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่ 87-121/2544 ของจําเลย
ทั้งสิบสองชอบดวยขอเท็จจริงและขอกฎหมายแลว ผูกลาวหาทั้ง 35 คนไดรวมกับพนักงานอื่นรวม
181 คน ลงลายมือชื่อยื่นขอเรียกรอง ฉบับลงวันที่ 5 กันยายน 2543 ตอโจทกซึ่งเปนนายจาง ระหวาง
เจรจาขอเรียกรองโจทกไดใหพนักงานที่รวมลงลายมือชื่อถอนชื่อออกจากขอเรียกรอง โดยจะเพิ่ม
สวัสดิการให พนักงานจึงไดถอนชื่อออกจากขอเรียกรองไป 127 คน โจทกกับพนักงานที่ยื่นขอ
เรียกรองและไมยอมถอนชื่อไดทําบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2543
ตอมาโจทกมีคําสั่งใหพนักงาน 47 คน ซึ่งไดรวมลงลายมือชื่อยื่นขอเรียกรองทํางาน 3 กะ สวนผูที่
ไมรวมลงลายมือชื่อและผูถอนชื่ออกจากขอเรียกรองไมตองทํางาน 3 กะ จําเลยทั้งสิบสองเห็นวา
โจทกเปลี่ยนแปลงสภาพการจางเฉพาะกลุมพนักงานที่เกี่ยวของกับขอเรียกรองโดยลูกจางไมยินยอม
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แมขอบังคับการทํางานของโจทกจะกําหนดเวลาทํางานเปน 3 กะ แตทางปฏิบัติโจทกใหลูกจาง
ทํางาน 2 กะตลอดมา โจทกเปลี่ยนแปลงเวลาทํางานเพื่อกลั่นแกลงลูกจางที่รวมลงลายมือชื่อยื่นขอ
เรียกรอง คําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธของจําเลยทั้งสิบสองชอบดวยกฎหมาย ขอใหยกฟอง
ระหวางพิจารณาผูกลาวหา 31 คน ไดยื่นคํารองขอเขาเปนจําเลยรวมศาลแรงงานกลาง
อนุญาต
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแลวรับฟงขอเท็จจริงวา โจทกเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด
ประกอบกิจการหลักคือ ทอผายืด เสื้อผาและสิ่งทออื่นๆ เพื่อจําหนายในประเทศและสงออกจําหนาย
ยังตางประเทศ โดยจดทะเบียนและดําเนินการมาตั้งแตป 2516 เรื่อยมา จําเลยรวมทั้ง 31 คน เปน
ลูกจางของโจทกอยูแผนกตางๆ กัน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2543 ลูกจางของโจทกกลุมหนึ่งไดยื่นขอ
เรียกรองตอโจทกเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชนและสภาพการจางใหดีขึ้น มีขอเรียกรอง 10 ขอ
โดยมีผูแทนเจรจา 5 คน และที่ปรึกษา 2 คน มีผูรวมลงลายมือชื่อยื่นขอเรียกรอง 181 คน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมาย ล.2 ตอมามีลูกจางถอนชื่อออกจากการยื่นขอเรียกรองลงเหลือ
54 คน และในที่สุดเหลือ 35 คน จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2543 โจทกและตัวแทนฝายลูกจางไดทํา
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางขึ้นตามเอกสารหมาย ล.6 กอนที่จะทําบันทึกขอตกลงดังกลาวเมื่อ
วันที่ 9 กันยายน 2543 กรรมการผูจัดการโจทกไดออกหนังสือขอบคุณแกลูกจางที่ถอนชื่อจากขอ
เรียกรองตามเอกสารหมาย ล.4 ล.5 และ ล.7 หลังจากทําบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตาม
เอกสารหมาย ล.6 แลว รุงขึ้นวันที่ 14 กันยายน 2543 โจทกไดออกคําสั่งที่ 009/2543 และ 010/2543
ใหลูกจาง 47 คน ตองทํางาน 3 กะ ตามคําสั่งในสํานวนคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หนา 128131 ลูกจางที่ตองทํางาน 3 กะ ดังกลาวเปนลูกจางที่รวมยื่นขอเรียกรอง จําเลยรวม 31 คน อยูใน
กลุมลูกจางที่ตองทํางาน 3 กะทั้งสิ้น สวนลูกจางที่ไมไดรวมลงลายมือชื่อยื่นขอเรียกรองและผูที่ได
รวมลงลายมือชื่อยื่นขอเรียกรองแตไดถอนชื่อจากขอเรียกรองไปกอนยังคงทํางาน 2 กะตามเดิม
กอนที่จะทําบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 13 กันยายน 2543 เอกสารหมาย ล.6
โจทกกับสหภาพแรงงานไทยสิ่งทอไดมีบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ลงวันที่ 10 กันยายน
2541 ใชบังคับอยูปรากฏในสํานวนคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หนา 132-134 โจทกมีขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานที่ใชบังคับอยูปรากฏในสํานวนคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หนา 137-143
จําเลยรวมทั้ง 31 คน กับพวกอีก 4 คน รวม 35 คน ไดยื่นคํารองกลาวหาวาโจทกไดกระทําการอันไม
เปนธรรมตอจําเลยรวมกับพวกโดยฝาฝนมาตรา 121 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธไดรับคํารอง ฟงคําชี้แจงบันทึกปากคําและรับเอกสารทั้งสองฝายแลว
มีคํ าวิ นิ จ ฉัย ชี้ข าดโดยจํ า เลยทั้ งสิ บ สอง ปรากฏตามคํ าสั่ งคณะกรรมการแรงงานสัม พัน ธที่ 87121/2544 เอกสารทายฟองหมายเลข 2 แลวศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวา ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ของโจทก หมวด 3 ขอ 1 โจทกมีสิทธิกําหนดใหลูกจางทํางาน 3 กะได แตขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง ฉบับลงวันที่ 10 กันยายน 2541 และขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 13
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กันยายน 2543 เพียงตกลงและเปลี่ยนแปลงตามอัตราสวัสดิการคาเขากะไวเทานั้น มิไดตกลงวา
โจทกจะตองใหลูกจางทํางาน 3 กะ ในทางปฏิบัติที่ผานๆ มาโจทกใหลูกจางทํางาน 2 กะเปนสวน
ใหญ การทํางาน 2 กะ จะทํากะละ 12 ชั่วโมง โดย 8 ชั่วโมง เปนการทํางานปกติ พัก 1 ชั่วโมง
สวนอีก 3 ชั่วโมง เปนการทํางานลวงเวลา ถาทํางาน 3 กะ จะทํางานกะละ 8 ชั่วโมง ไมมีโอกาส
ทํางานลวงเวลาและไมสะดวกแกลูกจางที่เขางานกะกลางคืน การทํางาน 2 กะจะมีรายไดมากกวา
ทํางาน 3 กะ ขอนี้ทางนางสาวธนพร ใบเตย พยานโจทกยอมรับทางปฏิบัติที่ผานๆ มา การทํางาน 3
กะ หรือ 2 กะ นั้น ลูกจางทุกคนก็ทําเหมือนๆ กัน ไมไดแบงแยก ขอเท็จจริงปรากฏวาการยื่นขอ
เรียกรองเมื่อเดือนกันยายน 2543 นั้น มีลูกจางรวมลงลายมือชื่อ 181 คน ตอมาก็มีลูกจางถอนชื่อ
จากขอเรียกรองไปกวารอยคนจนเหลือ 54 คน และ 35 คน ตามลําดับ พยานฝายจําเลยยืนยันวาเหตุ
ที่ลูกจางยอมถอนชื่อจากขอเรียกรองนั้นเนื่องจากโจทกใหหัวหนางานไปเกลี้ยกลอมใหลูกจางถอน
ชื่อจากขอเรียกรอง โดยจะใหประโยชนแกผูถอนชื่อจากขอเรียกรองในลักษณะแทรกแซงการ
ดําเนินการและการใชสิทธิยื่นขอเรียกรองหลังจากที่ลูกจางถอนชื่อจากขอเรียกรองแลว โจทกก็มี
หนังสือขอบคุณที่ลูกจางใหความรวมมือในการถอนชื่อจากขอเรียกรองตามเอกสารหมาย ล.4 ล.5
และ ล.7 การที่โจทกใหจําเลยรวมทั้งสามสิบเอ็ดคนกับพวก ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองตองทํางาน
3 กะ ตางไปจากลูกจางที่ไมไดรวมลงลายมือชื่อยื่นขอเรียกรองและผูที่ถอนชื่อจากขอเรียกรองตามที่
โจทกเกลี้ยกลอมโดยใหทํางาน 2 กะ ซึ่งเปนคุณกวานั้น โจทกมีเจตนากลั่นแกลงใหจําเลยรวมกับ
พวกดังกลาวไดรับผลตอบแทนการทํางานและสิทธิประโยชนที่ต่ํากวาเพื่อนรวมงาน เปนการสราง
ความแตกแยก จงใจเลือกปฏิบัติเพื่อบีบคั้นจําเลยรวมกับพวกอันเปนผลใหจําเลยรวมกับพวกไม
สามารถทนทํางานอยูตอไปไดเพราะเหตุที่ลูกจางดังกลาวยื่นขอเรียกรองหรือเปนตัวแทนเจรจา เปน
การฝาฝนมาตรา 121 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 คําสั่งคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ ที่ 87-121/2544 ของจําเลยทั้งสิบสองชอบแลว ไมมีเหตุที่จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงพิพากษา
ยกฟอง
โจทกอุทธรณตอศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว คดีมีปญหาตองวินิจฉัยตาม
อุ ท ธรณ ข องโจทก ว า โจทก ไ ด ก ระทํ า การอั น ไม เ ป น ธรรมต อ จํ า เลยร ว มทั้ ง สามสิ บ เอ็ ด ตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121 (1) หรือไม และกรณีมีเหตุที่จะเพิกถอนคําสั่ง
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่ 87-121/2544 ขอ 2 ของจําเลยทั้งสิบสองหรือไม ศาลแรงงานกลาง
ฟงขอเท็จจริงวา โจทกมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หมวด 3 ขอ 1 กําหนดใหลูกจางทํางานวันละ 3
กะ กะละ 8 ชั่วโมง ตอมาไดมีการทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 10 กันยายน 2541
และฉบับลงวันที่ 13 กันยายน 2543 ตกลงใหเปลี่ยนแปลงอัตราสวัสดิการคาเขากะ แตมิไดตกลง
เปลี่ยนแปลงเวลาทํางานจาก 3 กะ เปน 2 กะ ในทางปฏิบัติที่ผานๆ มาโจทกใหลูกจางทํางาน 2 กะ
เปนสวนใหญ การทํางาน 2 กะ จะทํากะละ 12 ชั่วโมง โดยจํานวน 8 ชั่วโมงแรกเปนการทํางาน
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ปกติ พัก 1 ชั่วโมง สวนอีก 3 ชั่วโมง เปนการทํางานลวงเวลา เมื่อเดือนกันยายน 2543 มีลูกจาง
รวมลงลายมือชื่อยื่นขอเรียกรอง 181 คน ตอมามีลูกจางถอนชื่อจากขอเรียกรองไปกวาหนึ่งรอยคน
จนเหลือ 54 คน และ 35 คน ตามลําดับ หลังจากที่ลูกจางถอนชื่อจากขอเรียกรองแลว โจทกมี
หนังสือขอบคุณที่ลูกจางใหความรวมมือในการถอนชื่อจากขอเรียกรองตามเอกสารหมาย ล.4 ล.5
และ ล.7 เห็นวา แมโจทกมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานอันเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ให
ลูกจางทํางานวันละ 3 กะก็ตาม แตในทางปฏิบัติโจทกใหลูกจางทํางานวันละ 2 กะเปนสวนใหญ
โดยใหทํากะละ 12 ชั่วโมง จํานวน 8 ชั่วโมงแรกเปนการทํางานปกติ พัก 1 ชั่วโมง อีก 3 ชั่วโมงเปน
การทํางานลวงเวลา ดังนั้น การที่โจทกมีคําสั่งที่ 009/2543 และที่ 010/2543 ลงวันที่ 14 กันยายน
2543 ใหจําเลยรวมทั้งสามสิบเอ็ดกับพวกซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองทํางานวันละ 3 กะ ซึ่งโจทกสั่ง
ในวันรุงขึ้นหลังจากโจทกและจําเลยรวมทั้งสามสิบเอ็ดกับพวกทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ฉบับลงวันที่ 13 กันยายน 2543 นั้น แมจะเปนสิทธิของโจทกซ่ึงเปนนายจางจะสั่งไดตามขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง แตก็เห็นไดชัดวาเปนการเลือกปฏิบัติเพื่อบีบคั้นจําเลยรวมทั้งสามสิบเอ็ดกับ
พวกใหไมสามารถทนทํางานอยูตอไปไดเพราะเหตุที่จําเลยรวมทั้งสามสิบเอ็ดกับพวกยื่นขอเรียกรอง
หรือเปนตัวแทนเจรจาอันถือวาเปนการกระทําอันไมเปนธรรม ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 มาตรา 121 (1) จําเลยที่ 1 ถึงที่ 12 ไดมีคําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ที่ 87 –
121/2544 ขอ 2 ใหโจทกเปลี่ยนแปลงเวลาทํางานสําหรับจําเลยรวมทั้งสามสิบเอ็ดกับพวกเปนเวลา
การทํางานตามเดิม คือ ใหทํางานวันละ 2 กะ กะแรกตั้งแตเวลา 8 ถึง 16.30 นาฬิกา และกะที่สอง
เวลา 20 ถึง 4.30 นาฬิกา สวนคํารองขอของจําเลยรวมทั้งสามสิบเอ็ดกับพวกใหโจทกมอบหมายงาน
ใหทํางานลวงเวลาเชนเดียวกับพนักงานอื่นๆ นั้น จําเลยที่ 1 ถึงที่ 12 ไดวินิจฉัยในคําสั่งที่ 87121/2544 ดังกลาวแลววา การสั่งใหลูกจางทํางานลวงเวลานั้นเปนสิทธิของนายจางที่จะพิจารณาสั่ง
ใหทําหรือไมก็ไดตามหลักเกณฑในมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ
ไมมีกฎหมายรองรับใหจําเลยที่ 1 ถึงที่ 12 ออกคําสั่งบังคับใหโจทกสั่งใหจําเลยรวมทั้งสามสิบเอ็ด
กับพวกทํางานลวงเวลาได คําสั่งที่ 87-121/2544 ขอ 2 ของจําเลยที่ 1 ถึงที่ 12 จึงชอบแลว ไมมีเหตุ
ที่จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟองมานั้นศาลฎีกาเห็นดวยในผล
อุทธรณของโจทกฟงไมขื้น
พิพากษายืน
(รุงโรจน รื่นเริงวงศ – พันธาวุธ ปาณิกบุตร – อรพินท เศรษฐมานิต)

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2844/2546
แมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 ซึ่งบัญญัติ
วา “ในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาดมีผลใชบังคับ
คําพิพากษาศาลฎีกาป 2546
สัมพันธ
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หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการหรือ
สมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธแรงงานซึ่ง
เกี่ยวของกับขอเรียกรอง….” และกําหนดขอยกเวนใหนายจางเลิกจางลูกจาง
ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใช
บังคับไวใน (1) ถึง (5) ก็ตาม แตก็มิไดหมายความวานอกจากขอยกเวน
ดังกลาวแลวนายจางไมอาจเลิกจางลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองเพราะ
เหตุอื่นๆ ไดอีก หากในกรณีที่นายจางมีเหตุผลที่จําเปนไมวาจะเปนเหตุผล
ของฝายนายจางหรือเหตุผลที่เกิดจากลูกจาง นายจางก็ยอมมีสิทธิที่จะเลิกจาง
ลูกจางดังกลาวได คดีนี้ขอเท็จจริงปรากฏวาผูกลาวหาทั้งเจ็ดเปนลูกจางโจทก
ตามสัญญาจางลูกจางชั่วคราวตามนโยบายชวยเหลือบุตรและญาติเจาหนาที่
ซึ่งมีลูกจางตามโครงการประมาณ 500 คน เมื่อครบกําหนดตามสัญญาจาง
แลว โจทกไดบรรจุลูกจางโครงการดังกลาวเปนพนักงานประจําประมาณ 350
คน คงเหลืออยูประมาณ 150 คน รวมทั้งผูกลาวหาทั้งเจ็ด ตอมาโจทกไดตั้ง
คณะทํ า งานเพื่ อ พิ จ ารณาบรรจุ ลู ก จ า งที่ เ หลื อ เป น เจ า หน า ที่ โ ครงการ
คณะกรรมการได ร ว มประชุ ม กั บ สหภาพแรงงานองค ก ารค า ของคุ รุ ส ภา
กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาเพื่อบรรจุลูกจางสวนที่เหลือ 5 ประการ คือ 1.
อายุไมเกิน 35 ป 2. หัวหนาหนวยงานตนสังกัดประเมินผลงานผาน 3. ลาไม
เกิน 15 วันตอป 4. ตนสังกัดตองการอัตราและแสดงเหตุผล โดยสามารถระบุ
รายละเอี ย ดลั ก ษณะงานอย า งชั ด เจนของอั ต รากํ า ลั ง ที่ ต อ งการ และ 5.
เจาหนาที่โครงการที่ไดรับเงินเดือนเกินวุฒิการศึกษาจะพิจารณาวุฒิการศึกษา
ประสบการณในการทํางานและความจําเปนของตําแหนงงานในวุฒินั้นๆ ผู
กลาวหาทั้งเจ็ดเปนผูที่ไมมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑดังกลาว โจทกยอมมี
เหตุผลและความชอบธรรมที่จะเลิกจางผูกลาวหาทั้งเจ็ดไดตามหลักในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย และนอกจากผูกลาวหาทั้งเจ็ดแลว โจทกยังไดเลิก
คําพิพากษาศาลฎีกาป 2546
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จางลูกจางคนอื่นๆ ที่ไมผานการพิจารณาตามหลักเกณฑทั้ง 5 ประการดังกลาว
ดวย การที่โจทกเลิกจางผูก ลาวหาทั้ งเจ็ดมิใชเปนเพราะสาเหตุจากการที่ผู
กลาวหาทั้งเจ็ดเปนสมาชิกสหภาพแรงงานองคการคาของคุรุสภา หรือเพราะ
เหตุที่ผูกลาวหาทั้งเจ็ดเกี่ยวของกับขอเรียกรอง ฉะนั้น จึงยังถือไมไดวาโจทก
มีเจตนากลั่นแกลงเลิกจางผูกลาวหาทั้งเจ็ด การเลิกจางดังกลาวเปนการเลิกจาง
ที่ มี เ หตุ ผ ลที่ จํ า เป น มิ ใ ช ก ารกระทํ า อั น ไม เ ป น ธรรมตามพระราชบั ญ ญั ติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาใหเพิก
ถอนคําสั่งของจําเลยทั้งเกานั้น ศาลฎีกาเห็นพองดวย อุทธรณของจําเลยทั้ง
เกาฟงไมขึ้น
หมายเหตุ
คดีตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2844/2546 นี้ ขอเท็จจริงมีวา
โจทกฟองวา โจทกเปนนิติบุคคลตาม พ.ร.บ.ครู พ.ศ. 2488 โจทกไดจัดตั้งองคการคาของ
คุรุสภาขึ้นมาเพื่อประกอบกิจการคา จัดพิมพ จําหนายหนังสือแบบเรียน เครื่องเขียน และอุปกรณ
การศึกษาทุกชนิด จําเลยทั้งเกาเปนคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ เมื่อเดือนเมษายน 2539 องคการ
คาของคุรุสภาโดยนายสมมาตร มีศิลป ผูอํานวยการขณะนั้นมีนโยบายชวยเหลือบุตรและญาติของ
เจาหนาที่องคการคาของคุรุสภาใหมีงานทํา จึงเปดรับสมัครบุตรและญาติของเจาหนาที่องคการคา
ของคุรุสภาเขาทํางานโครงการชั่วคราว มีกําหนดเวลา 1 ป โดยเปดรับสมัครเปนการภายใน เมื่อ
ครบ 1 ป จะไดรับการบรรจุเปนเจาหนาที่ประจําประเภท 1 โดยมีผูสมัครประมาณ 500 คน และ
ไดรับการบรรจุเปนเจาหนาที่ประจําประเภท 1 จํานวน 400 คน เหลือที่ยังไมไดรับการบรรจุราว 100
คน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2542 องคการคาของคุรุสภาไดประชุมรวมกับกรรมการสหภาพแรงงาน
พิจารณาหลักเกณฑการบรรจุเจาหนาที่โครงการเปนเจาหนาที่องคการคาของคุรุสภา และองคการคา
ของคุรุสภากับกรรมการสหภาพแรงงานไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาบรรจุไว 5 ขอ คือ 1.อายุ
ไมเกิน 35 ป 2. หัวหนาหนวยงานตนสังกัดประเมินผลงานผาน 3. ลาไมเกิน 15 วันตอป 4. ตน
สังกัดตองการอั ตราและแสดงเหตุผลโดยสามารถระบุรายละเอียดลักษณะงานอยางชั ด เจนของ
อัตรากําลังที่ตองการ 5. เจาหนาที่โครงการที่ไดรับเงินเดือนเกินวุฒิการศึกษา จะพิจารณาวุฒิ
การศึกษา ประสบการณในการทํางานและความจําเปนของตําแหนงงานในวุฒินั้นๆ ซึ่งมีผูผาน
หลักเกณฑ 101 คน และไดรับการบรรจุเปนเจาหนาที่ประจําโดยมีผูไมผาน 52 คน องคการคาของ
คุรุสภาจึงไดเลิกจางผูไมผานหลักเกณฑดังกลาวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 โดยจายคาชดเชยและ
สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาให ตอมามีผูที่ถูกเลิกจาง 12 คน ไดยื่นคํารองตอคณะกรรมการ
คําพิพากษาศาลฎีกาป 2546
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แรงงานสัมพันธวาถูกเลิกจางในระหวางขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับอยูเปนการ
กระทําอันไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 และเมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2544 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีคําวินิจฉัยวา การเลิกจางนางสาวสุชาดา บางพลับ
นางภักจิรา ทองประจักษ นางสาวมริสา กันหมูราย นายพงษศักดิ์ เรืองรอง นางสาวงามตา ปลุก
อราม นางสาวสกุลตลา ณ ปอมเพ็ชร และนางสาวสมสวย เสนียวงศ ณ อยุธยา ผูกลาวหาทั้งเจ็ด
เปนการกระทําอันไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 โดยให
องคการคาของคุรุสภารับ ผูกลาว หาทั้งเจ็ดกลับเขาทํางานและจายคาเสียหายเทากับคาจางอัตรา
สุดทายนับแตวันถูกเลิกจางถึงวันรับกลับเขาทํางาน โดยใหปฏิบัติตามคําสั่งภายใน 10 วัน ตามคําสั่ง
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่ 449-455/2544 โจทกเห็นวา คําวินิจฉัยดังกลาวยังคลาดเคลื่อนไม
ตรงตามข อ เท็ จ จริงและข อ กฎหมาย การเลิกจางมิไดเปนการกระทําอันไมเปน ธรรม ไมฝาฝน
กฎหมาย การเลิกจางเปนไปตามสัญญาจางและขอบังคับเกี่ยวกับสภาพการจาง โดยเปนการจางให
ทํางานในโครงการชั่วคราวมีกําหนดเวลา 1 ป เมื่อครบ 1 ป อาจไดรับการบรรจุหรือไมก็ไดตาม
สัญญาจางไมไดกําหนดใหองคการคาของคุรุสภาจะตองบรรจุลูกจางเปนเจาหนาที่ของโจทกเมื่อครบ
กําหนด 1 ป แตอยางใด การรับลูกจางเขาทํางานเปนโครงการชวยเหลือญาติและครอบครัวของ
เจาหนาที่องคการคาของคุรุสภาเพียงชั่วคราว จึงไมไดกําหนดหลักเกณฑตางๆ เอาไวขณะที่รับ
ลูกจางเขามาทดลองงาน ซึ่งเมื่อครบ 1 ป ลูกจางที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานก็ไดรับการบรรจุเปน
เจาหนาที่ประจําประมาณ 400 คน วันที่ 5 มีนาคม 2542 องคการคาของคุรุสภาและสหภาพแรงงาน
ไดประชุมตกลงกําหนดหลักเกณฑเพื่อใชพิจารณาบรรจุลูกจางในโครงการชวยเหลือชั่วคราวใหเปน
เจาหนาที่ประจํา จึงถือวาหลักเกณฑดังกลาวเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง และมีผลผูกพัน
นายจางและลูกจางทั้งหมด รวมทั้งผูกลาวหาทั้งเจ็ดดวย เมื่อองคการคาของคุรุสภาใชหลักเกณฑ
ดังกลาวเปนขอพิจารณาบรรจุลูกจางชั่วคราวเปนเจาหนาที่ขององคการคาของคุรุสภา ก็มีผูผาน
หลักเกณฑ 101 คน ไมผาน 52 คน รวมทั้งผูกลาวหาทั้งเจ็ดดวย ผูกลาวหาทั้งเจ็ดขาดคุณสมบัติใน
การเปนสมาชิกสหภาพแรงงานองคการคาของคุรุสภา เพราะตามระเบียบขององคการคาของคุรุสภา
ลูกจางจะเปนสมาชิกสหภาพแรงงานไดจะตองเปนเจาหนาที่ที่ไดรับการบรรจุโดยผานการทดลอง
งานแลวเทานั้น และผูกลาวหาทั้งเจ็ดก็ไมไดมีสวนเกี่ยวของกับขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางใน
ขณะที่ขอตกลงยังมีผลใชบังคับอยู นอกจากนี้สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาตางตอบแทน เมื่อลูกจาง
ไมทํางานใหสมกับคาตอบแทนนายจางยอมเลิกจางไดโดยไมขัดตอมาตรา 123 แหง พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ พ.ศ.2518 ขอใหเพิกถอนคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่ 449-455/2544 ลงวันที่
24 สิงหาคม 2544 และใหโจทกเลิกจางผูกลาว หาทั้งเจ็ดตามที่โจทกไดมีคําสั่งเลิกจางไวแลว
จําเลยทั้งเกาใหการวา โจทกไมมีอํานาจฟอง เพราะโจทกมีคําสั่งเลิกจางผูกลาวหาทั้งเจ็ด
ขณะที่ผูกลาวหาทั้งเจ็ดอางวาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานองคการคาของคุรุสภาและเปนกรณีไมเขา
ขอยกเวนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2542
คําพิพากษาศาลฎีกาป 2546
สัมพันธ

10

สํานักแรงงาน

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

ลูกจาง 12 คน รวมทั้งผูกลาวหาทั้งเจ็ดไดยื่นคํารองตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธวาถูกเลิกจางใน
ระหว า งข อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ า งมี ผ ลใช บั ง คั บ เป น การกระทํ า อั น ไม เ ป น ธรรมตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2542 คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธไดมีคําสั่งที่ 352-363/2542 ใหผูถูกกลาวหารับลูกจาง 4 คน กลับเขาทํางานและจาย
คาเสียหายและยกคํารองของลูกจาง 8 คน เพราะเห็นวาไมใชผูเสียหายตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 124 ผูกลาวหาทั้งเจ็ดไดยื่นฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธดังกลาว ซึ่งศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธในสวนที่เกี่ยวของกับผูกลาวหาทั้งเจ็ด และใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธพิจารณาคํารอง
ของผูกลาว หาทั้งเจ็ดใหม จําเลยทั้งเกาในฐานะคณะกรรมการแรงงานสัมพันธไดเรียกผูกลาวหาทั้ง
เจ็ดและองคการคาของคุรุสภามาพบโดยทั้งสองฝายขอใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธพิจารณาชี้ขาด
และมีคําสั่งโดยใชขอเท็จจริงที่มีอยูเดิม ซึ่งขอเท็จจริงเดิมตามคําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่
352-363/2542 ฟงไดวา ผูกลาวหาทั้งเจ็ดเปนลูกจางตามสัญญาจางโครงการลูกจางชั่วคราวตาม
นโยบายชวยเหลือบุตรและญาติเจาหนาที่ มีลูกจางตามโครงการดังกลาวประมาณ 500 คน สัญญา
จางมีกําหนด 1 ป เมื่อครบกําหนดเวลาจางแลว ผูถูกกลาวหาก็ไมไดเลิกสัญญา ยังคงใหทํางาน
ตอมาและยังไดบรรจุเปนเจาหนาที่โครงการประมาณ 350 คน และรอรับการบรรจุประมาณ 153 คน
รวมทั้งผูกลาวหาทั้งเจ็ด วันที่ 26 พฤศจิกายน 2540 สหภาพแรงงานองคการคาของคุรุสภาไดยื่นขอ
เรียกรองตอผูถูกกลาวหาและสามารถตกลงกันได และจัดทําบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไว
ตอกันเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2542 ซึ่งผูกลาวหาทั้งเจ็ดสมัครเปนสมาชิกสหภาพแรงงานหลังจากที่
สหภาพแรงงานยื่นขอเรียกรองและกอนมีการทําบันทึกขอตกลงประมาณเดือนมกราคม 2542 ผูถูก
กลาวหาไดแตงตั้งนายวิชัย พยัคฆโส เปนผูอํานวยการแทนสมมาตร มีศิลป วันที่ 27 มกราคม
2542 ผูถูกกลาวหาไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาบรรจุเจาหนาที่โครงการชั่วคราวเปนเจาหนาที่
โครงการ โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาบรรจุ 5 ขอ คือ 1. อายุไมเกิน 35 ป 2. หัวหนาหนวยงาน
ตนสังกัดประเมินผลงานผาน 3.ลาไมเกิน 15 วันตอป 4.ตนสังกัดตองการอัตราและแสดงเหตุผล
โดยสามารถระบุรายละเอียดลักษณะงานอยางชัดเจนของอัตรากําลังที่ตองการ 5. เจาหนาที่โครงการ
ที่ไดรับเงินเดือนเกินวุฒิการศึกษาจะพิจารณาวุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และความ
จําเปนของตําแหนงงานในวุฒินั้นๆ ซึ่งมีผูไมผานหลักเกณฑ 52 คน รวมทั้งผูกลาวหาทั้งเจ็ดดวย ผู
ถูกกลาว หาจึงไดเลิกจางผูไมผานหลักเกณฑดังกลาวโดยจายคาชดเชยและอางเหตุเลิกจางผูกลาวหา
ทั้งเจ็ดวา ผูกลาวหาที่ 1 มีอายุเกิน 35 ป ประกอบกับสัญญาจางสิ้นสุดวันที่ 1 ธันวาคม 2541 ผู
กลาวหาที่ 2 ในป 2541 ลาเกิน 15 วัน โดยลาปวย 19.5 วัน ลากิจ 1.5 วัน ประกอบกับสัญญาจาง
สิ้นสุดวันที่ 17 กันยายน 2541 ผูกลาวหาที่ 3 ในป 2541 ลาเกิน 15 วัน โดยลาปวย 16.5 วัน ลากิจ
0.5 วัน ประกอบกับสัญญาจางไดสิ้นสุดวันที่ 3 สิงหาคม 2541 ผูกลาวหาที่ 4 ในป 2541 ลาเกิน 15
วัน โดยลาปวย 46.5 วัน ลากิจ 1 วัน ประกอบกับสัญญาจางสิ้นสุดวันที่ 1 พฤษภาคม 2541 ผู
คําพิพากษาศาลฎีกาป 2546
สัมพันธ
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กลาวหาที่ 5 ทํางานต่ํากวามาตรฐาน ประกอบกับสัญญาจางสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2541 ผู
กลาวหาที่ 6 มีอายุเกิน 35 ป ประกอบกับสัญญาจางสิ้นสุดวันที่ 1 พฤษภาคม 2541 และผูกลาวหาที่
7 ในป 2541 ลาเกิน 15 วัน โดยลาปวย 19.5 วัน ประกอบกับสัญญาจางสิ้นสุดวันที่ 1 พฤษภาคม
2541 ดังนั้น การที่ผูถูกกลาวหาเลิกจางผูกลาวหาทั้งเจ็ดโดยอางเหตุเลิกจางที่ไมใชความผิดอันจะเขา
ขอยกเวนตามมาตรา 123 (1) ถึง (5) แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 จึงเปนการ
กระทําอันไมเปนธรรม คําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่วาองคการคาของคุรุสภาเลิก
จางผูกลาวหาทั้งเจ็ดเปนการกระทําอันไมเปนธรรม และใหรับผูกลาวหาทั้งเจ็ดเขาทํางานเสมือน
หนึ่งไมมีการเลิกจางและใหจายคาเสียหายเทากับคาจางอัตราสุดทายนับแตวันถูกเลิกจางจนถึงวันรับ
กลับเขาทํางานเปนคําสั่งที่ถูกตองแลว ไมมีเหตุที่โจทกจะฟองขอใหเพิกถอน ขอใหยกฟอง
ศาลแรงงานกลางพิจ ารณาแลว พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ (จําเลยที่ 1 ถึงที่ 9) ที่ 449-454/2544 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2544 ใหโจทกเลิกจางผูกลาวหา
ทั้งเจ็ดตามที่โจทกไดมีคําสั่งเลิกจางไวแลวได
จําเลยทั้งเกาอุทธรณตอศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริง
วา ผูกลาวหาทั้งเจ็ดคือนางสาวสุชาดา บางพลับ นางภักจิรา ทองประจักษ นางสาวมริสา กันหมู
ราย นางพงษศักดิ์ เรืองรอง นางสาวงามตา ปลุกอราม นางสาวสกุลตลา ณ ปอมเพ็ชร และ
นางสาวสมสวย เสนียวงศ ณ อยุธยา เปนลูกจางโจทกตามสัญญาจางลูกจางชั่วคราวตามนโยบาย
ชวยเหลือบุตรและญาติเจาหนาที่ ซึ่งมีลูกจางตามโครงการนี้ประมาณ 500 คน ผูกลาวหาทั้งเจ็ดเปน
สมาชิกสหภาพแรงงานองคการคาของคุรุสภาดวย ขณะนั้นมีนายสมมาตร มีศิลป เปนผูอํานวยการ
องคการคาของคุรุสภา สัญญาจางมีกําหนดเวลา 1 ป แตเมื่อครบกําหนดแลวก็ยังมีการทํางานเรื่อยมา
มีการบรรจุพนักงานบางสวนเปนพนักงานประจําประมาณ 350 คน ตอมาประมาณเดือนมกราคม
2542 นายสมมาตร มีศิลป ถูกถอดถอน และมีการตั้งนายวิชัย พยัคฆโส เปนผูอํานวยการแทน
วันที่ 27 มกราคม 2542 องคการคาของคุรุสภาไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาบรรจุเจาหนาที่
โครงการลูกจางชั่วคราวเปนเจาหนาที่โครงการที่ประชุมมีมติกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาและได
นําไปประชุมรวมกับกรรมการสหภาพแรงงานในวันที่ 5 มีนาคม 2542 และกําหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาบรรจุ 5 ขอ คือ 1. อายุไมเกิน 35 ป 2. หัวหนาหนวยงานตนสังกัดประเมินผลงานผาน 3.
ลาไมเกิน 15 วันตอป 4. ตนสังกัดตองการอัตราและแสดงเหตุผลโดยสามารถระบุรายละเอียด
ลักษณะงานอยางชัดเจนของอัตรากําลังที่ตองการ และ 5. เจาหนาที่โครงการที่ไดรับเงินเดือนเกินวุฒิ
การศึกษาจะพิจารณาวุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางานและความจําเปนของตําแหนงงานใน
วุฒินั้นๆ องคการคาของคุรุสภาไดพิจารณาแลวมีผูไมผานหลักเกณฑนี้ 52 คน รวมทั้งผูกลาวหาทั้ง
เจ็ดดวย โดยเหตุผลดังนี้ นางสาวสุชาดา บางพลับ มีอายุเกิน 35 ป ประกอบกับสัญญาจางสิ้นสุด
วันที่ 1 ธันวาคม 2541 นางภักจิรา ทองประจักษ ในป 2541 ลาเกิน 15 วัน โดยลาปวย 19.5 วัน
คําพิพากษาศาลฎีกาป 2546
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ลากิจ 1.5 วัน ประกอบกับสัญญาจางสิ้นสุดวันที่ 17 กันยายน 2541 นางสาวมริสา กันหมูราย ในป
2541 ลาเกิน 15 วัน โดยลาปวย 16.5 วัน ลากิจ 0.5 วัน ประกอบกับสัญญาจางสิ้นสุดวันที่ 3
สิงหาคม 2541 นายพงษศักดิ์ เรืองรอง ในป 2541 ลาเกิน 15 วัน โดยลาปวย 46.5 วัน ลากิจ 1 วัน
ประกอบกับสัญญาจางสิ้นสุดวันที่ 1 พฤษภาคม 2541 นางสาวงามตา ปลุกอราม ทํางานต่ํากวา
มาตรฐาน ประกอบกับสัญญาจางสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2541 นางสาวสกุลตลา ณ ปอมเพ็ชร
มีอายุเกิน 35 ป ประกอบกับสัญญาจางสิ้นสุดวันที่ 1 พฤษภาคม 2541 และนางสาวสมสวย เสนีย
วงศ ณ อยุธยา ในป 2541 ลาเกิน 15 วัน โดยลาปวย 19.5 วัน ประกอบกับสัญญาจางสิ้นสุดวันที่ 1
พฤษภาคม 2541
คดีมีปญหาตองวินิจฉัยตามอุทธรณของจําเลยทั้งเกาวา การที่โจทกเลิกจางผูกลาวหาทั้งเจ็ด
เปนการกระทําอันไมเปนธรรมหรือไม เห็นวา แมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 123 ซึ่งบัญญัติวา “ในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาดมีผลใชบังคับ
หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการหรือสมาชิกสหภาพแรงงาน
หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธแรงงานซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง….” และกําหนด
ขอยกเวนใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางมีผลใชบังคับไวใน (1) ถึง (5) ก็ตาม แตก็มิไดหมายความวานอกจากขอยกเวนดังกลาวแลว
นายจางไมอ าจเลิกจางลู กจางซึ่งเกี่ยวของกับ ขอ เรียกรองเพราะเหตุอื่นๆ ไดอีก หากในกรณีที่
นายจางมีเหตุผลที่จําเปนไมวาจะเปนเหตุผลของฝายนายจางหรือเหตุผลที่เกิดจากลูกจาง นายจางก็
ยอมมีสิทธิที่จะเลิกจางลูกจางดังกลาวได คดีนี้ขอเท็จจริงปรากฏวาผูกลาวหาทั้งเจ็ดเปนลูกจางโจทก
ตามสัญญาจาง ลูกจางชั่วคราวตามนโยบายชวยเหลือบุตรและญาติเจาหนาที่ ซึ่งมีลูกจางตาม
โครงการประมาณ 500 คน เมื่อครบกําหนดตามสัญญาจางแลว โจทกไดบรรจุลูกจางโครงการ
ดังกลาวเปนพนักงานประจําประมาณ 350 คน คงเหลืออยูประมาณ 150 คน รวมทั้งผูกลาวหาทั้งเจ็ด
ตอมาโจทกไดตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาบรรจุลูกจางที่เหลือเปนเจาหนาที่โครงการ คณะกรรมการ
ไดรวมประชุมกับ สหภาพแรงงานองคการคาของคุรุสภา กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาเพื่อบรรจุ
ลูกจางสวนที่เหลือ 5 ประการ คือ 1. อายุไมเกิน 35 ป 2. หัวหนาหนวยงานตนสังกัดประเมินผล
งานผาน 3. ลาไมเกิน 15 วันตอป 4. ตนสังกัดตองการอัตราและแสดงเหตุผล โดยสามารถระบุ
รายละเอียดลักษณะงานอยางชัดเจนของอัตรากําลังที่ตองการ และ 5. เจาหนาที่โครงการที่ไดรับ
เงินเดือนเกินวุฒิการศึกษาจะพิจารณาวุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางานและความจําเปนของ
ตําแหนงงานในวุฒินั้นๆ ผูกลาวหาทั้งเจ็ดเปนผูที่ไมมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑดังกลาว โจทกยอมมี
เหตุผลและความชอบธรรมที่จะเลิกจางผูกลาวหาทั้งเจ็ดไดตามหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย
และนอกจากผูกลาวหาทั้งเจ็ดแลว โจทกยังไดเลิกจางลูกจางคนอื่นๆ ที่ไมผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑทั้ง 5 ประการดังกลาวดวย การที่โจทกเลิกจางผูกลาวหาทั้งเจ็ดมิใชเปนเพราะสาเหตุจาก
การที่ผูกลาวหาทั้งเจ็ดเปนสมาชิกสหภาพแรงงานองคการคาของคุรุสภา หรือเพราะเหตุที่ผูกลาวหา
คําพิพากษาศาลฎีกาป 2546
สัมพันธ
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ทั้งเจ็ดเกี่ยวของกับขอเรียกรอง ฉะนั้น จึงยังถือไมไดวาโจทกมีเจตนากลั่นแกลงเลิกจางผูกลาวหาทั้ง
เจ็ด การเลิกจางดังกลาวเปนการเลิกจางที่มีเหตุผลที่จําเปน มิใชการกระทําอันไมเปนธรรมตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาใหเพิกถอน
คําสั่งของจําเลยทั้งเกานั้น ศาลฎีกาเห็นพองดวย อุทธรณของจําเลยทั้งเกาฟงไมขึ้น
พิพากษายืน
(ปญญา สุทธิบดี – พันธาวุธ ปาณิกบุตร – จรัส พวงมณี)

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4047-4053/2546
มีปญหาที่ตองวินิจฉัยประการแรกวา การที่จําเลยเลิกจางโจทกทั้งเจ็ด
เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมหรือไม โจทกทั้งเจ็ดอุทธรณวา โจทกทั้งเจ็ดกับ
พนักงานอื่นอีกประมาณ 60 คน รวมกันชุมนุมเรียกรองที่หนาบริษัทจําเลย
แตจําเลยเลิกจางเฉพาะโจทกทั้งเจ็ด สวนพนักงานอื่นที่รวมชุมนุมเรียกรอง
ดวย จําเลยมิไดเลิกจางหรือลงโทษสถานใด จําเลยเลิกจางโจทกทั้งเจ็ดโดย
เลือกปฏิบัติ จึงเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
เห็ น ว า ก า ร พิ จารณาเรื่ องการเลิ ก จ า งที่ ไ ม เป น ธ ร ร ม ต าม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 49
ตองพิจารณาวามีสาเหตุแหงการเลิกจางหรือไม และสาเหตุ
ดังกลาวมีเหตุเพียงพอแกการเลิกจางหรือไมเปนสําคัญ ซึ่งเหตุดังกลาวอาจ
เปนเหตุที่เกิดขึ้นจากการกระทําของลูกจางเอง หรือเหตุอื่นที่มิใชความผิดของ
ลูกจางก็ได เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาจําเลยเลิกจางโจทกทั้งเจ็ดเพราะเหตุที่
โจทกทั้งเจ็ดหยุดงานเพื่อชุมนุมเรียกรองที่หนาบริษัทจําเลยโดยไมชอบดวย
กฎหมาย อั น เป น การฝ า ฝ น ข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การทํ า งานของจํ า เลยที่ ห า ม
พนักงานจําเลยชุมนุมกันภายในบริษัท และหามพนักงานหยุดงานประทวง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ทั้งโจทกทั้งเจ็ดฝาฝนคําสั่งของจําเลยที่ใหโจทกทั้ง
เจ็ ด กลั บ เข า ทํา งาน ซึ่ ง เหตุ แห ง การเลิ ก จา งดั ง กล า วเป น เหตุ ที่ เ กิ ด จากการ
กระทําของโจทกทั้งเจ็ดที่เพียงพอแกการเลิกจางได สวนการที่จําเลยไมเลิก
คําพิพากษาศาลฎีกาป 2546
สัมพันธ
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จางหรือลงโทษพนักงานอื่นที่รวมชุมนุมเรียกรองกับโจทกทั้งเจ็ดนั้น เปน
ดุลพินิจในการบริหารจัดการของจําเลย ทั้งมิใชสาเหตุแหงการเลิกจางโจทก
ทั้งเจ็ดที่ศาลจะตองนํามาประกอบการพิจารณากรณีการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
การที่จําเลยเลิกจางโจทกทั้งเจ็ดโดยมิไดดําเนินการอยางใดกับพนักงานอื่นที่
รวมชุมนุมเรียกรอง จึงไมใชเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม อุทธรณขอนี้ของ
โจทกทั้งเจ็ดฟงไมขึ้น
มีปญหาที่ตองวินิจฉัยประการสุดทายวา การกระทําของโจทกทั้งเจ็ด
เปนการจงใจทําใหจําเลยไดรับความเสียหาย และเป นการฝ าฝน ขอบั งคับ
เกี่ยวกับการทํางานหรือคําสั่งของจําเลยอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมใน
กรณีที่รายแรงหรือไม โจทกทั้งเจ็ดอุทธรณวา จําเลยเลิกจางโจทกทั้งเจ็ดโดย
เพียงแตคาดคะเนเอาวาการละทิ้งหนาที่ของโจทกทั้งเจ็ดจะทําใหจําเลยเสียหาย
เท า นั้ น กรณี จ ะเป น การจงใจให น ายจ า งได รั บ ความเสี ย หายตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 119 (2) นายจางจะตอง
ไดรับความเสียหายจริงๆ และกรณีโจทกทั้งเจ็ดฝาฝนขอบังคับของจําเลยใน
ขอวินัย 1.4 (1) (2) นั้น เมื่อขอบังคับดังกลาวไมไดระบุวาเปนกรณีรายแรง
จึงเปนเพียงการฝาฝนขอบังคับธรรมดาที่ไมรายแรง
เห็นวา กรณีจงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหายนั้น เมื่อลูกจางได
กระทําการอันเปนการจงใจใหนายจางไดรับความเสียหายแลว ไมวาความ
เสียหายจะเกิดขึ้นตามความประสงคของลูกจางแลวหรือไม ก็ตองดวยมาตรา
119 (2) แลว เมื่อปรากฏวาโจทกทั้งเจ็ดมาชุมนุมกันที่หนาบริษัทจําเลยโดย
ไมไดแจงขอเรียกรองตามกฎหมาย และไมไดเขาทํางานในวันที่ 14 วันที่ 15
และวันที่ 17 มิถุนายน 2543 การละทิ้งหนาที่ของโจทกทั้งเจ็ดยอมมีผล
กระทบกระเทือนตอกิจการของจําเลยมิใหดําเนินไปไดตามปกติ ยอมทําให
จําเลยขาดรายไดซึ่งเห็นไดอยูในตัววาจําเลยยอมไดรับความเสียหาย จึงถือได
คําพิพากษาศาลฎีกาป 2546
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วาโจทกทั้งเจ็ดจงใจทําใหจําเลยไดรับความเสียหาย สวนการฝาฝนขอบังคับ
ของจําเลยในขอวินัย 1.4 (1) (2) แมขอบังคับดังกลาวจะไมไดระบุวาเปนกรณี
รายแรงแตก็ไมไดระบุวาการฝาฝนขอบังคับในขอนี้เปนกรณีไมรายแรง ซึ่ง
กรณีจะถือวารายแรงหรือไมตองพิจารณาจากการกระทําของโจทกทั้งเจ็ดการที่
โจทกทั้งเจ็ดชุมนุมกันภายในบริษัทจําเลยและหยุดงานประทวงโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 34 ซึ่งมีโทษทางอาญา ตามมาตรา 139 จึงเปนกรณีรายแรง อุทธรณ
ของโจทกทั้งเจ็ดขอนี้ฟงไมขึ้นเชนกัน ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นชอบ
แลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5587-5599/2546
คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่สั่ง
ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติแรงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ใหลูกจางของผู
รองที่นัดหยุดงานกลับเขาทํางาน ใหผูรองซึ่งสั่งปดงานใหเปดงานและรับ
ลูกจางของผูรองทั้งหมดกลับเขาทํางาน และมอบใหคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธพิจารณาชี้ขาดขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดระหวางผูรองกับ
ลูกจางของผูรองที่ยื่นขอเรียกรองเปนคําสั่งที่แกไขขอพิพาทแรงงานที่ตกลง
กันไมไดซึ่งมีการนัดหยุดงานหรือมีการปดงานที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
แกเศรษฐกิจของประเทศ หรืออาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน หรือ
อาจเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ หรืออาจขัดตอความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน อันเปนการยกเลิกการนัดหยุดงานและการปดงานที่ดําเนินการอยู
แลวมอบขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
เปนผูชี้ขาด คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ดังกลาวไมมีผลกระทบตอการกระทําใดในระหวางการนัดหยุดงานหรือการ
ปดงานของนายจางหรือลูกจางที่กระทําผิดตอกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของอีก
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ฝายหรือตอบุคคลภายนอก ฉะนั้น คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงาน
และสวัสดิการสังคม จึงไมมีผลทําใหอํานาจในการดําเนินคดีนี้ของผูรองขอ
อนุญาตเลิกจางผูคัดคานทั้งสิบสามตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 มาตรา 52 สิ้นสุดลง ผูรองจึงมีอํานาจดําเนินคดีนี้ตอไปได
สหภาพแรงงานสิ่งทอไทยเกรียงไดยื่นขอเรียกรองขอเปลี่ยนแปลง
สภาพการจางตอผูรอง แลวมีการเจรจาตอรองแตไมสามารถตกลงกันได เกิด
เปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได แลวมีสมาชิกสหภาพแรงงานสิ่งทอ
ไทยเกรียงจํานวน 1,500 คน รวมนัดหยุดงาน อันเปนการใชสิทธิตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เปนการใชสิทธิโดยชอบดวย
กฎหมาย ไมกอใหเกิดสิทธิแกผูรองที่จะเลิกจางสมาชิกสหภาพแรงงานสิ่งทอ
ไทยเกรี ย งที่ ร ว มนั ด หยุ ด งานโดยชอบได แต ผู ร อ งยื่ น คํ า ร อ งคดี นี้ เ พื่ อ ขอ
อนุ ญ าตเลิ ก จ า งผู คั ด ค า นทั้ ง สิ บ สาม เนื่ อ งจากผู คั ด ค า นทั้ ง สิ บ สามเป น
กรรมการลูกจาง ผูรองไมสามารถเลิกจางไดเอง ตองมายื่นคํารองขออนุญาต
ตอศาลแรงงานกลาง และเมื่อไดรับอนุญาตจากศาลแรงงานกลางจึงจะเลิกจาง
ไดตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 52 การที่ผูรองยื่น
คํารองขออนุญาตเลิกจางเฉพาะผูคัดคานทั้งสิบสามซึ่งเปนกรรมการลูกจาง
โดยอางวามีการกระทําผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิตอผูรองในระหวางการนัด
หยุดงานโดยชอบ มิใชขอเลิกจางผูคัดคานทั้งสิบสามเนื่องจากผูคัดคานทั้งสิบ
สามนัดหยุดงาน จึงมิใชเปนการเลือกปฏิบัติ ผูรองมีสิทธิยื่นคํารองคดีนี้ได
อุทธรณขอนี้ของผูคัดคานทั้งสิบสามฟงไมขึ้น
ลูก จางของผู รองจะใช ก ระแสไฟฟากั บเครื่ องขยายเสีย งในสถานที่
ทํ า งานของผู ร อ งได ต อ เมื่ อ ได รั บ อนุ ญ าตจากผู ร อ งเสี ย ก อ น ตามข อ ตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง การที่ผูคัดคานทั้งสิบสามกับพวกใชเครื่องขยายเสียงใน
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บริเวณสถานประกอบการของผูรองโดยมิไดรับอนุญาตจากผูรองจึงเปนการ
ไมชอบ
หมายเหตุ
คดีตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5587-5599/2546 นี้ ขอเท็จจริงมีวา
ผูรองทั้งสิบสามสํานวนยื่นคํารองมีใจความวา ผูคัดคานทั้งสิบสามเปนลูกจางของผูรอง
และเปนกรรมการลูกจาง เมื่อระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม 2543 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2543 ผูคัดคาน
ทั้งสิบสามไดรวมกับพนักงานอื่นปดกั้นประตูโรงงานที่ 1 ถึงที่ 6 ดวยการใชเต็นท สิ่งของ และ
รวมกันชุมนุมขวางทางเขาออก ใชโซคลองประตูใสกุญแจและเชื่อมเหล็กที่ประตูใหติดกันไว ทําให
พนักงานที่ประสงคจะเขาทํางานเขาไปในบริเวณโรงงานไมได ปดกั้นรถรับสงพนักงานและรถ
รับสงสินคา ทําใหไมอาจนําวัตถุดิบเขาไปภายในโรงงานและไมสามารถนําสินคาออกจากโรงงาน
กอใหเกิดความเสียหายตอกระบวนการผลิตและการคา นอกจากนี้ผูคัดคานทั้งสิบสามยังไดตอ
กระแสไฟฟามาใช ในเต็นทที่ชุม นุมและใชกับ เครื่อ งขยายเสีย ง ทําลายทรัพยสินของผูรอง นํา
บุคคลภายนอกเขามาภายในบริเวณโรงงานจํานวนมาก อีกทั้งผูคัดคานทั้งสิบสามยังไดกลาวโจมตี
ฝายบริหารในลักษณะกาวราว กระดางกระเดื่อง สอนิสัยความประพฤติที่เปนปรปกษตอนายจาง
หรือผูบังคับบัญชาในลักษณะการกระทําอยางตอเนื่องและไดเตรียมการลวงหนาไวกอน และเมื่อ
ระหวางวันที่ 2 กรกฎาคม 2543 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ผูคัดคานทั้งสิบสามไดรวมชุมนุมและ
กลาวโจมตีนายจางทั้งภายในบริเวณโรงงาน บริเวณหนาโรงงานและสถานที่ภายนอกโรงงาน เชน
หนาทําเนียบรัฐบาล บานพักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานใหญของนายจาง ในทํานองวาการกระทํา
ของนายจางโหดเหี้ยม นายจางหาวิธีการกลั่นแกลงลูกจางตางๆ นานา เปนตน ผูคัดคานทั้งสิบสาม
กับพวกยังไดชุมนุมปดกั้นถนนสาธารณะ ทําใหการจราจรติดขัด การกลาวโจมตีและชุมนุมปดกั้น
ถนนสาธารณะดังกลาวทําใหประชาชนหรือบุคคลทั่วไปมีทัศนคติที่ไมดีนายจาง ทําใหไดรับความ
เสียหายตอชื่อเสียงและการคาของผูรอง และเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2543 เวลา 10.30 นาฬิกา ถึง 15
นาฬิกา ผูคัดคานทั้งสิบสามรวมกับพนักงานอื่นไดรวมชุมนุมกลาวโจมตีนายจาง ณ สถานที่ทํางาน
สํานักงานใหญกอความวุนวาย กอกวน รวมทั้งเผาหุนกรรมการผูจัดการ การกระทําของผูคัดคาน
ทั้งสิบสามถือ วาเปนการทําผิดรายแรง ไมอาจรวมทํางานอีกตอ ไปได เปนการทุจ ริตตอหนาที่
กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาตอนายจาง จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย ฝาฝนระเบียบ
ขอบังคับหรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายกรณีรายแรง นอกจากนี้ผูคัดคานที่ 15 ไดละทิ้งหนาที่ไป
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2543 จนถึงวันยื่นคํารอง โดยไมมีเหตุอันสมควร ขออนุญาตใหผูรองเลิก
จางผูคัดคานทั้งสิบสามนับแตวันที่ยื่นคํารอง
ผูคัดคานทั้งสิบสามสํานวนยื่นคําคัดคานวา ผูคัดคานทั้งสิบสามไดรวมกับสมาชิกสหภาพ
แรงงานสิ่งทอไทยเกรียงใชสิทธินัดหยุดงานโดยชอบดวยกฎหมายภายในสถานที่ของผูรองเนื่องจาก
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การชุมนุมนอกโรงงานจะทําใหการจราจรบริเวณดังกลาวติดขัด สรางความเดือดรอนแกประชาชน
ในระหวางนัด หยุ ดงานผูรอ งไดใหบุ ค คลภายนอกทํ ารายร างกายลู กจา งผูใช สิ ท ธิ นัด หยุ ดงาน ผู
คัดคานทั้งสิบสามและพนักงานอื่นไมไดปดกั้นประตูโรงงาน ผูรองสามารถเขาออกไดตามปกติผู
คัดคานทั้งสิบสามกางเต็นทบริเวณที่ใชนัดหยุดงานเพื่อกันแดดกันฝน ซึ่งเปนธรรมเนียมปฏิบัติมาชา
นานแลวโดยผูรองอนุญาตใหนําเต็นทไปกางได ผูคัดคานทั้งสิบสามไมไดใชโซคลองประตูแลวใส
กุญแจ แตผูรองสั่งการใหยามรักษาความปลอดภัยเปนผูใสโซและกุญแจเพราะผูรองไดเตรียมการไว
ลวงหนาที่จะปดงาน การปดประตูดังกลาวทําขึ้นเพื่อปองกันทรัพยสินของผูรองเองผูคัดคานทั้งสิบ
สามและพนักงานอื่นไมไดลักกระแสไฟฟาหรือน้ําประปาของผูรองใชในระหวางนัดหยุดงาน ผูรอง
อนุญาตใหพนักงานที่นัดหยุดงานใชน้ําประปาและไฟฟาได การนัดหยุดงานและการปดงานหาทํา
ใหสถานะการเปนนายจางและลูกจางสิ้นไปไม ลูกจางก็ยังคงไดรับสวัสดิการที่มีอยูตอไป ผูคัดคาน
ทั้งสิบสามกับพวกไมไดใชเหล็กเชื่อมประตูของผูรอง เพราะพนักงานที่ใชสิทธินัดหยุดงานสวน
ใหญเปนหญิง ไมมีความรูความสามารถดานนี้ มิไดทําลายทรัพยสินของผูรอง ไมไดกระดาง
กระเดื่ อ งและประพฤติ ต นในทางเป น ปรป ก ษ ต อ นายจ า งหรื อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชารวมทั้ ง ไม ไ ด นํ า
บุคคลภายนอกเขามาในโรงงานของผูรองในระหวางนัดหยุดงาน ไมไดปดกั้นรถรับสงพนักงานและ
รถรับสงสินคาและวัตถุดิบ ผูรองตระเตรียมการหยุดการผลิตไวลวงหนาแลวจึงไมมีสินคาใดๆ ที่จะ
สงใหแกลูกคาและไมมีการนําเขาวัตถุดิบ ไมไดมีการขมขูพนักงานใหมาใชสิทธินัดหยุดงาน แตผู
รองกลับ ยุยงปลุกปนใหเกิดความเขาใจผิดและแตกความสามัคคีในระหวางพนักงาน เมื่อระหวาง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2543 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ผูคัดคานทั้งสิบสามและพนักงานอื่นไมไดกลาวโจมตี
นายจางทั้งภายในและภายนอกโรงงานดังที่ผูรองอาง การที่ผูรองมีหนังสือแจงใหพนักงานรวมทั้งผู
คัดคานทั้งสิบสามเขาทํางานตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2543 เปนเวลาที่อยูในระหวางเกิดขอพิพาท
แรงงานที่ตกลงกันไมได ผูคัดคานทั้งสิบสามจึงมีสิทธินัดหยุดงานโดยไมตองกลับเขาทํางานตาม
ประกาศเขาทํางานของผูรองจึงไมอาจถือเปนการละทิ้งหนาที่หรือฝาฝนระเบียบขอบังคับของผูรอง
ผูคัดคานทั้งสิบสามและพนักงานอื่นใชสิทธินัดหยุดงานโดยชอบดวยกฎหมาย ผูรองไมมีสิทธิเลิก
จางหรือกลั่นแกลงลูกจางเนื่องจากการแจงขอเรียกรองและการใชสิทธินัดหยุดงาน ขอใหยกคํารอง
ของผูรอง และสั่งใหผูรองรับผูคัดคานทั้งสิบสามกลับเขาเปนลูกจางของผูรองตอไปในตําแหนงและ
อัตรา คาจางเดิม
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแลว มีคําสั่งอนุญาตใหผูรองเลิกจางผูคัดคานทั้งสิบสามสํานวน
ผูคัดคานทั้งสิบสามสํานวนอุทธรณตอศาลฎีกา
ศาลฎี ก าแผนกคดี แ รงงานตรวจสํ า นวนประชุ ม ปรึ ก ษาแล ว ศาลแรงงานกลางรั บ ฟ ง
ขอเท็จจริงวา ผูรองประกอบกิจการสิ่งทอ แบงการทํางานออกเปน 3 กะ กะเชาระหวางเวลา 8 ถึง
16 นาฬิกา กะบายระหวางเวลา 16 ถึง 24 นาฬิกา และกะดึกระหวางเวลา 24 ถึง 8 นาฬิกา แผน
ที่ตั้งโรงงานผูรองปรากฏตามเอกสารหมาย ร.18 ผูคัดคานทั้งสิบสามทํางานเปนลูกจางของผูรองและ
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เปนกรรมการลูกจาง ตามเอกสารหมาย ร.2 ผูรองกับสหภาพแรงงานสิ่งทอไทยเกรียงมีขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางในเรื่องการปรับเงินขึ้นประจําปและการจายเงินโบนัสประจําปตามเอกสาร
หมาย ค.1 และมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามเอกสารหมาย ค.2 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2543
สหภาพแรงงานสิ่งทอไทยเกรียงยื่นขอเรียกรองขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจางตามเอกสามาหมาย ร.3
ผูแทนของผูรองและผูแทนสหภาพแรงงานไดเจรจาขอเรียกรองเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2543 แตตก
ลงกันไมไดตามเอกสารหมาย ร.4 หลังจากนั้นฝายผูรองกับตัวแทนสหภาพแรงงานไดมีการเจรจา
กันอีกตามเอกสารหมาย ร.5 แตยังตกลงกันไมไดและเกิดเปนขอพิพาทแรงงาน ไดมีการแจงขอพิพาท
แรงงานใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทราบ พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทําการไกล
เกลี่ยขอพิพาทแรงงานระหวางผูรองและสหภาพแรงงานหลายครั้ง ตามเอกสารหมาย ร.6 ถึง ร.9 และ
ร.13 ถึง ร.15 แตทั้งสองฝายตกลงกันไมได และเกิดเปนขอพิพาทแรงานที่ตกลงกันไมไดเมื่อวันที่
22 เมษายน 2543 ผูรองยื่นขอเรียกรองขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง ตามเอกสารหมาย ร.10 แต
เปนการยื่นขอเรียกรองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามขอตกลง ผูรองจึงไดถอนขอเรียกรองไปใน
ภายหลัง หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2543 สหภาพแรงงานสิ่งทอไทยเกรียงไดแจงการใช
สิทธินัดหยุดงานตอผูรองและพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ตามเอกสารหมาย ร.16 และใช
สิทธินัดหยุดงานตั้งแตเวลาประมาณ 23.30 นาฬิกาของวันที่ 30 พฤษภาคม 2543 การนัดหยุดงานทํา
ขึ้นภายในบริเวณโรงงานของผูรอง ตอมาวันที่ 30 พฤษภาคม 2543 ผูรองมีหนังสือแจงการใชสิทธิ
ปดงานตอสหภาพแรงงานและสมาชิกสหภาพแรงงานสิ่งทอไทยเกรียงตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม
2543 ผูรองเคยออกประกาศหามชุมนุมภายในบริเวณโรงงาน หามใชเครื่องขยายเสียงและหาม
จําหนายจายแจกเอกสาร ตามเอกสารหมาย ร.19 ถึง ร.21 ครั้นวันที่ 7 มิถุนายน 2543 ผูรองไดออก
ประกาศยกเลิกการปดงานและใหลูกจางกลับเขาทํางานในวันที่ 9 มิถุนายน 2543 เวลา 8 นาฬิกา
ตามเอกสารหมาย ร.27 ถึง ร.29 แตลูกจางที่ประสงคจะเขาทํางานเขาไปในโรงงานของผูรองไมได
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2543 ผูรองจึงไดยื่นคํารองตอศาลแรงงานกลางเพื่อขอคุมครองชั่วคราว หามมิ
ใหลูกจางที่นัดหยุดงานปดกั้นประตูโรงงานซึ่งตอมาศาลแรงงานกลางไดออกคําสั่งหามชั่วคราว ตาม
เอกสารหมาย ร.35 แตลูกจางที่นัดหยุดงานยังคงปดกั้นทางเขาออกของโรงงานผูรอง ผูรองไดแจง
ความตอเจาหนาที่ตํารวจไวตามเอกสารหมาย ร.36 หลังจากนั้นผูรองไดทําคํารองแจงตอศาลแรงงาน
กลางถึงกรณีที่คําสั่งหามชั่วคราวไมสามารถบังคับได ศาลแรงงานกลางไดออกหมายจับลูกจาง
ผูฝาฝนคําสั่งหามชั่วคราว ตามเอกสารหมาย ร.38 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2543 สหภาพแรงงานไดทํา
คํารองชี้แจงขอใหยกเลิกหมายจับ ตามเอกสารหมาย ร.39 และตอมาศาลแรงงานกลางไดมีคําสั่งเพิก
ถอนหมายจับ วันที่ 15 กรกฎาคม 2543 ผูรองมีหนังสือเลิกจางลูกจางจํานวน 390 คน โดยไมจาย
คาชดเชย ตามเอกสารหมาย ร.40 และวันที่ 26 ตุลาคม 2543 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงแรงาน
และสวัสดิการสังคมซึ่งปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการไดออกคําสั่งใหลูกจางกลับเขาทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาป 2546
สัมพันธ

20

สํานักแรงงาน

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

ใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานและใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน
ตามเอกสารหมาย ร.45 ผูรองมีระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ตามเอกสารหมาย ร.51
คดี มี ป ญ หาต อ งวิ นิ จ ฉั ย ตามอุ ท ธรณ ข อ แรกของผู คั ด ค า นทั้ ง สิ บ สามว า ผู ร อ งมี อํ า นาจ
ดําเนินคดีนี้ตอไปไดหรือไม โดยผูคัดคานทั้งสิบสามอุทธรณวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
และ สวัสดิการสังคมไดมีคําสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่ 233/2543 ใหลูกจางของผู
รองทั้งหมดกลับเขาทํางานกับผูรอง และมอบเรื่องใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธชี้ขาดขอพิพาท
แรงงานที่ตกลงกันไมไดระหวางผูรองกับลูกจางที่ยื่นขอเรียกรอง จึงมีผลทําใหการดําเนินคดีนี้ที่ผู
รองยื่นคํ ารองตอ ศาลแรงงานกลางเพื่อขออนุญาตเลิกจางผูคัดคานทั้งสิบสามเปนอันสิ้นสุด ไม
สามารถดําเนินคดีตอไปไดนั้น เห็นวา คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมที่สั่งตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติแรงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ใหลูกจางของผูรองที่นัด
หยุดงานกลับเขาทํางาน ใหผูรองซึ่งสั่งปดงานใหเปดงานและรับลูกจางของผูรองทั้งหมดกลับเขา
ทํางาน และมอบใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธพิจารณาชี้ขาดขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได
ระหวางผูรองกับลูกจางของผูรองที่ยื่นขอเรียกรองเปนคําสั่งที่แกไขขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกัน
ไมไดซึ่งมีการนัดหยุดงานหรือมีการปดงานที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศ
หรืออาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน หรืออาจเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ หรืออาจ
ขั ด ต อ ความสงบเรี ย บร อ ยของประชาชน อั น เป น การยกเลิ ก การนั ด หยุ ด งานและการป ด งานที่
ดําเนินการอยู แลวมอบขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเปนผูชี้
ขาด คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมดังกลาวไมมีผลกระทบตอการ
กระทําใดในระหวางการนัดหยุดงานหรือการปดงานของนายจางหรือลูกจางที่กระทําผิดตอกฎหมาย
หรือละเมิดสิทธิของอีกฝายหรือตอบุคคลภายนอก ฉะนั้น คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงาน
และสวัสดิการสังคมที่ 233/2543 จึงไมมีผลทําใหอํานาจในการดําเนินคดีนี้ของผูรองขออนุญาตเลิก
จางผูคัดคานทั้งสิบสามตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 สิ้นสุดลง ผูรองจึง
มีอํานาจดําเนินคดีนี้ตอไปได อุทธรณขอนี้ของผูคัดคานทั้งสิบสามฟงไมขึ้น
คดีมีปญหาตองวินิจฉัยตามอุทธรณขอสองของผูคัดคานทั้งสิบสามวา ผูรองไดยื่นคํารอง
คดีนี้ขออนุญาตเลิกจางผูคัดคานทั้งสิบสามโดยผูรองไมไดแตงตั้งกรรมการสอบสวนความผิดของผู
คัดคานทั้งสิบสามกอน ตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของผูรองขอที่ 8.2, 8.2.1, 8.2.2 และ 8.3 จึง
ไมมีอํานาจยื่นคํารองคดีนี้ เห็นวา ผูคัดคานทั้งสิบสามมิไดกลาวอางเรื่องนี้ไวในคําคัดคาน จึงเปน
อุท ธรณ ในขอ ที่มิไดยกขึ้ นว ากั นมาแลวโดยชอบในศาลแรงงานกลางตองหามมิใหอุท ธรณตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31 ศาลฎีกาไมรับวินิจฉัย
คดีมีปญหาตองวินิจฉัยตามอุทธรณขอสามของผูคัดคานทั้งสิบสามวา สมาชิกสหภาพแรงงาน
รวมกันใชสิทธินัดหยุดงานครั้งนี้จํานวน 1,500 คน แตผูรองมาใชสิทธิขอเลิกจางผูคัดคานทั้งสิบ
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สามเพียง 15 คน แลวมีการถอนคํารองไป 2 คน เหลือเพียง 13 คน เปนการเลือกปฏิบัติ ไมเสมอ
ภาคตามกฎหมายซึ่งขัดตอรัฐธรรมนูญ โดยผูรองตองการทําลายหรือลมสหภาพแรงงาน การยื่นคํา
รองคดีนี้เปนการไมชอบดวยกฎหมายนั้น เห็นวา สหภาพแรงงานสิ่งทอไทยเกรียงไดยื่นขอเรียกรอง
ขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจางตอผูรอง แลวมีการเจรจาตอรองแตไมสามารถตกลงกันได เกิดเปนขอ
พิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได แลวมีสมาชิกสหภาพแรงงานสิ่งทอไทยเกรียงจํานวน 1,500 คน
รวมนัดหยุดงาน อันเปนการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เปนการใช
สิทธิโดยชอบดวยกฎหมาย ไมกอใหเกิดสิทธิแกผูรองที่จะเลิกจางสมาชิกสหภาพแรงงานสิ่งทอไทย
เกรียงที่รวมนัดหยุดงานโดยชอบได แตผูรองยื่นคํารองคดีนี้เพื่อขออนุญาตเลิกจางผูคัดคานทั้งสิบ
สาม เนื่องจากผูคัดคานทั้งสิบสามเปนกรรมการลูกจาง ผูรองไมสามารถเลิกจางไดเอง ตองมายื่นคํา
รองขออนุญาตตอศาลแรงงานกลาง และเมื่อไดรับอนุญาตจากศาลแรงงานกลางจึงจะเลิกจางไดตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 52 การที่ผูรองยื่นคํารองขออนุญาตเลิกจางเฉพาะ
ผูคัดคานทั้งสิบสามซึ่งเปนกรรมการลูกจาง โดยอางวามีการกระทําผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิตอผู
รองในระหวางการนัดหยุดงานโดยชอบ มิใชขอเลิกจางผูคัดคานทั้งสิบสามเนื่องจากผูคัดคานทั้งสิบ
สามนัดหยุดงาน จึงมิใชเปนการเลือกปฏิบัติ ผูรองมีสิทธิยื่นคํารองคดีนี้ได อุทธรณขอนี้ของผู
คัดคานทั้งสิบสามฟงไมขึ้น
คดีมีปญหาตองวินิจฉัยตามอุทธรณขอสี่ของผูคัดคานทั้งสิบสามวา การที่ศาลแรงงานกลาง
รับฟงวิดิโอเทปวัตถุพยานหมาย วร.1 และ วร.2 ซึ่งตัดตอจากวิดีโอเทปจํานวน 100 มวน เปนการรับ
ฟงพยานวัตถุที่มิใชตนฉบับ ขัดตอประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่ตองรับฟงแตเฉพาะ
ตนฉบับเทานั้น เปนการรับฟงพยานหลักฐานที่ไมชอบ อุทธรณขอหกวา การที่ศาลแรงงานกลางรับ
ฟงขอเท็จจริงจากพยานวัตถุวิดีโอเทป หมาย วร.1 และ วร.2 วา ผูคัดคานทั้งสิบสามนํานายสุนทร
บุญรอด และคนงานบริษัทมาสเตอรทอย จํากัด จํานวน 800 คน เขามาในโรงงานของผูรอง และผู
คัดคานที่ 15 นํานายสกุล สื่อทรงธรรม เขามาในโรงงานโดยมิไดรับอนุญาตจากผูรอง ก็เปนการรับ
ฟงขอเท็จจริงที่ไมชอบเชนกัน และอุทธรณขอเจ็ดวา ศาลแรงงานกลางไดพิจารณาคําสั่งหามชั่วคราว
มิใหลูกจางปดกั้นประตูโรงงานตามเอกสารหมาย ร.35 และหมายจับลูกจางผูฝาฝนคําสั่งหามชั่วคราว
ตามเอกสารหมาย ร.36ของผูรองเพียงฝายเดียว โดยผูคัดคานทั้งสิบสามไมไดใชสิทธิถามคาน แลว
ศาลแรงงานกลางเชื่อวาผูคัดคานทั้งสิบสามปดกั้นทางเขาออกโรงงานของผูรองจริง เปนการรับฟง
พยานหลักฐานที่ขัดตอประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนั้น เห็นวา อุทธรณทุกขอของผู
คัดคานทั้งสิบสามเปนการโตแยงคัดคานคําวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางที่รับฟงวา ในระหวางนัด
หยุ ด งาน ผู คั ด ค า นทั้ ง สิ บ สามรวมทั้ ง ลู ก จ า งที่ นั ด หยุ ด งานได ป ด กั้ น ขวางทางเข า ออกสถาน
ประกอบการของผูรองไมใหพนักงานอื่นเขาทํางานตามปกติ ผูรองไมสามารถนํารถยนตผานเขาออก
ในสถานประกอบการของผูรอง และผูคัดคานทั้งสิบสามไดนําบุคคลภายนอกซึ่งทํางานเปนลูกจาง
ของนายจางอื่นเขามาในสถานประกอบการของผูรองโดยไมไดรับอนุญาตจากผูรอง โดยปรากฏวา
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ในการรับฟงขอเท็จจริงเปนยุติเชนนี้ ศาลแรงงานกลางใชดุลพินิจรับฟงจากคําเบิกความของพยาน
บุคคลของผูรองรวม 9 ปาก เปนสําคัญ วิดีโอเทปหมาย วร.1 และ วร.2 กับคําสั่งหามชั่วคราวมิให
ลูกจางปดกั้นประตูโรงงานตามเอกสารหมาย ร.35 และ ร.36 เปนเพียงนํามาประกอบการรับฟงคํา
เบิกความของพยานบุคคลทั้งหมดขางตนเทานั้นอุทธรณดังกลาวของผูคัดคานทั้งสิบสามแมจะอางวา
ศาลแรงงานกลางรับฟงพยานหลักฐานขัดตอประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง แตสาระสําคัญ
ก็เปนการโตแยงดุลพินิจของศาลแรงงานกลางในการรับฟงพยานหลักฐานเพื่อใหศาลฎีการับฟง
ขอเท็จจริงตามที่ผูคัดคานทั้งสิบสามตองการ จึงเปนการอุทธรณในขอเท็จจริงเพื่อนําไปสูการวินิจฉัย
ขอกฎหมาย ถือเปนการอุทธรณในขอเท็จจริง ตองหามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไมรบั วินิจฉัย
คดีมีปญหาตองวินิจฉัยตามอุทธรณขอสุดทายของผูคัดคานทั้งสิบสามวา ระหวางนัดหยุด
งานผูคัดคานทั้งสิบสามกับลูกจางที่นัดหยุดงานไดใชน้ําและไฟฟาของผูรองโดยชอบ เพราะเปน
สวัสดิการที่ผูรองจัดใหแกลกู จาง จึงไมเปนการกระทําผิดอาญาและละเมิดสิทธิของผูรองในทางแพง
นั้น เห็นวา ลูกจางของผูรองจะใชกระแสไฟฟากับเครื่องขยายเสียงในสถานที่ทํางานของผูรองได
ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากผูรองเสียกอน ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เอกสารหมาย ร.87 ขอ 11
การที่ผูคัดคานทั้งสิบสามกับพวกใชเครื่องขยายเสียงในบริเวณสถานประกอบการของผูรองโดยมิได
รับอนุญาตจากผูรอง จึงเปนการไมชอบ อุทธรณขอนี้ของผูคัดคานทั้งสิบสามฟงไมขึ้นเชนกัน
พิพากษายืน
(รุงโรจน รื่นเริงวงศ – พันธาวุธ ปาณิกบุตร – อรพินท เศรษฐมานิต)

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7235/2546
ตามระเบียบของจําเลยที่ 1 ฉบับที่ 325 วาดวยการกําหนดสายงาน
กลุ มงาน ตํ าแหนง ระดับ และคุ ณสมบั ติ เฉพาะตํ าแหนงของพนั กงานและ
ลูกจางการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2541 ขอ 5 ไดระบุใหตําแหนง
หัวหนาแผนก ระดับ 8 อยูในลําดับที่ 1 สายงานบริหารและมีตําแหนงเปน
ผูบังคับบัญชา และขอบังคับของจําเลยที่ 1 ฉบับที่ 3 วาดวยการบรรจุ การ
แตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การตัดเงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน การถอด
ถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณการลงโทษของพนักงานและ
ลูกจาง ตลอดจนการกําหนดจํานวนอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือนคาจางของ
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พนักงานและลูกจาง พ.ศ. 2520 หมวด 7 ในเรื่องโทษผิดวินัยและการลงโทษ
ขอ 69 วรรคหนึ่ง กําหนดวา “พนักงานและลูกจางผูใดกระทําผิดวินัยที่ยังไมถึง
ขึ้นเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ
ตัดเงินเดือน ตัดคาจาง หรือลดขั้นเงินเดือน หรือลดคาจางตามควรแกกรณีให
เหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณา
ลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัย
เล็ ก น อ ยหรื อ มี เ หตุ อั น ควรลดหย อ น ซึ่ ง ยั ง ไม ถึ ง กั บ จะต อ งถู ก ลงโทษตั ด
เงินเดือนหรือตัดเงินคาจาง” และแมวาเมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทาง
วินัยแกพนักงานหรือลูกจางผูใดตามขอ 69 แลว จะตองสงรายงานการ
ดําเนิ นการทางวินัยดังกลาวผ านผู บั งคั บบั ญ ชาตามลําดับ ชั้ นจนถึ งผูวาการ
ตามที่กําหนดไวในขอ 73 ก็ตาม ก็เปนเพียงวิธีปฏิบัติเพื่อใหผูบังคับบัญชา
ชั้นสูงขึ้นไปไดพิจารณาถึงความเหมาะสมของการลงโทษอีกชั้นหนึ่งเทานั้น
หากผูบังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไปเห็นวา ผูบังคับบัญชาชั้นตนสั่งการลงโทษทาง
วินัยอยางเหมาะสมแลวก็จะไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไข อํานาจสั่งการลงโทษ
ทางวินัยของผูบังคับบัญชาชั้นตนตามขอบังคับของจําเลยที่ 1 ดังกลาว มิใช
เปนเพียงขอเสนอแนะต อผูบังคับ บั ญ ชาตามลําดั บ ชั้ น เพื่ อพิจ ารณาลงโทษ
พนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งแต อ ย า งใด ฉะนั้ น การที่ โ จทก ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รง
ตําแหนงหัวหนาแผนกงบประมาณและการเงิน ระดับ 8 จึงเปนการดํารง
ตํ า แหน ง ระดั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา มี อํ า นาจในการตั ด ค า จ า งหรื อ ลดค า จ า งแก
พนักงานหรือลูกจางซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชาของโจทกตามระเบียบของ
จําเลยที่ 1 ฉบับที่ 325 พ.ศ. 2541 และขอบังคับของจําเลยที่ 1 ฉบับที่ 3 วา
ดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การตัดเงินเดือน และการ
ลดขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบ วินัย การลงโทษและการอุทธรณการ
ลงโทษของพนักงานและลูกจาง ตลอดจนการกําหนดจํานวนอัตราตําแหนง
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อัตราเงินเดือน คาจางของพนักงานและลูกจาง พ.ศ. 2520 ดังกลาวขางตน
โจทกจึงมีฐานะเปนฝายบริหารของจําเลยที่ 1 ตามพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 และเปนเหตุใหขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิก
และกรรมการของสหภาพแรงงาน ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ พ.ศ. 2543 มาตรา 51 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา “หามมิใหฝายบริหาร
เปนสมาชิกสหภาพแรงงาน”
และมาตรา 56 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติวา
“กรรมการสหภาพแรงงานหรืออนุกรรมการสหภาพแรงงานตามมาตรา 55 ตอง
เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น”
หมายเหตุ
คดีตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7235/2546 นี้ ขอเท็จจริงมีวา
โจทก ฟ อ งว า จํ า เลยที่ 1
เป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ จั ด ตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2519 มีจําเลยที่ 2 เปนผูวาการการสื่อสารแหงประเทศไทย และ
จําเลยที่ 3 เปนหนวยงานของรัฐ สวนโจทกเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจการสื่อสารแหงประเทศไทย
ดํารงตําแหนงหัวหนาแผนกงบประมาณและการเงิน สังกัดสํานักงานการสื่อสารไปรษณียเขต 5
จังหวัดเชียงใหม ตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2544 นอกจากนี้โจทกยังเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการสื่อสารแหงประเทศไทย เลขที่ 2352
และกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การสื่อสารแหงประเทศไทย ตอมาประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการสื่อสารแหงประเทศไทย
มีหนังสือขอนุมัติตอจําเลยที่ 1 ใหคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจการสื่อสารแหงประเทศไทย
เดินทางไปเขารวมประชุมกับประธานกรรมการการสื่อสารแหงประเทศไทย เพื่อรับทราบนโยบาย
และการดําเนินงานการขยายโครงการ CDMA ในสวนภูมิภาคในวันศุกรที่ 4 มกราคม 2545 ณ หอง
ประชุมใหญชั้น 3 การสื่อสารแหงประเทศไทย หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยถือวาเปนการปฏิบัติ
หนาที่และใหกรรมการที่สังกัดในสวนภูมิภาคมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางดวย แตจําเลยที่ 2
มีคําสั่งอนุญาตใหคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจการสื่อสารแหงประเทศไทย จํานวน 44 คน
ตามรายชื่ อ ที่ แ นบท า ยเข า ร ว มประชุ ม ดั ง กล า ว โดยถื อ ว า เป น การปฏิ บั ติ ง านให กั บ
การสื่อสารแหงประเทศไทย ยกเวนกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจการสื่อสารแหงประเทศไทย ลําดับ
ที่ 43, 44 และ 47 ซึ่งลําดับที่ 43 ก็คือโจทก เนื่องจากขาดคุณสมบัติในการเปนสมาชิกของสหภาพ
แ ร ง ง า น ก า ร สื่ อ ส า ร แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ต า ม ข อ บั ง คั บ ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ
การสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ.2543 ขอ 8 โดยถือตามคําวินิจฉัยของจําเลยที่ 3 วา “ฝายบริหาร”
ของการสื่อสารแหงประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.2543 หมายถึง
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ผูวาการการสื่อสารแหงประเทศไทย และลูกจางอื่นที่เปน “ผูบังคับบัญชา” ตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบการสื่อสารแหงประเทศไทย ฉบับที่ 325 ซึ่งไมถูกตอง เพราะวาการที่โจทกไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงหัวหนาแผนกงบประมาณและการเงินดังกลาวนั้น โจทกไมมีอํานาจในการจาง การ
เลิกจาง ขึ้นคาจาง ตัดคาจาง หรือลดคาจางอยางเด็ดขาดแตประการใด โจทกตองรายงานตามลําดับ
ชั้นจนถึงจําเลยที่ 2
โจทกจึงมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ.2543 ขอ 8 ไมไดขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน
ตามคําสั่งของจําเลยที่ 2 และคําวินิจฉัยของจําเลยที่ 3 ขอใหเพิกถอนคําสั่งของจําเลยที่ 1 และที่ 2 ที่
สั่งวาโจทกขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน (ตามเอกสารหมายเลข 5) และใหโจทก
กลับคืนสูสภาพเดิม กับใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของจําเลยที่ 3 ดวย
จําเลยที่ 1 และที่ 2 ใหการวา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2543 จําเลยที่ 2 มีคําสั่งที่
02348/2544 เรื่อง เลื่อนและแตงตั้งพนักงาน ซึ่งโจทกไดเลื่อนตําแหนงจากตําแหนงนายไปรษณีย
(ระดับ 7) เปนตําแหนงหัวหนาแผนกงบประมาณและการเงิน (ระดับ 8) ทําใหโจทกมีฐานะเปนฝาย
บริหารเนื่องจากโจทกเปนลูกจางที่เปนผูบังคับบัญชาตามระเบียบการสื่อสารแหงประเทศไทย ฉบับ
ที่ 325 พ.ศ. 2541 และขอบังคับฉบับที่ 3 พ.ศ. 2520 โดยโจทกมีอํานาจในการตัดคาจางและลด
คาจางแลวรายงานการดําเนินการทางวินัยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูวาการ จึงมีผลให
โจทกพนจากการเปนสมาชิกและกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการสื่อสารแหงประเทศไทย
ในทันทีตามขอบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 ขอ 8 และ
15 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 มาตรา 51 ดังนั้น จําเลยที่ 2 มีคําสั่ง
ตามฟองของโจทกโดยชอบดวยกฎหมายแลว ขอใหยกฟอง
ระหวางพิจารณาโจทกขอถอนฟองจําเลยที่ 3 ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งอนุญาต จําหนาย
คดีโจทกสําหรับจําเลยที่ 3 ออกจากสารบบความ
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแลวพิพากษายกฟองโจทก
โจทกอุทธรณตอศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว มีปญหาตองวินิจฉัยตามอุทธรณ
ข อ ง โ จ ท ก ว า โ จ ท ก ข า ด คุ ณ ส ม บั ติ ก า ร เ ป น ส ม า ชิ ก ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ
การสื่อสารแหงประเทศไทย เนื่องจากโจทกดํารงตําแหนงฝายบริหารของจําเลยที่ 1 หรือไม
ขอเท็จจริงรับฟงยุติวา โจทกเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดของจําเลยที่ 1
เดิมโจทกดํารง
ตําแหนงนายไปรษณีย 7 แผนกพัฒนาบุคคลากร สังกัดสํานักงานการสื่อสารไปรษณียเขต 5 จังหวัด
เ ชี ย ง ใ ห ม แ ล ะ โ จ ท ก เ ป น ส ม า ชิ ก กั บ ก ร ร ม ก า ร ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ
การสื่อสารแหงประเทศไทยดวย ตอมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2543 โจทกไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงหัวหนาแผนกงบประมาณและการเงินระดับ 8 สังกัดเดิม เห็นวา ตามระเบียบของจําเลยที่ 1
ฉบับที่ 325 วาดวยการกําหนดสายงาน กลุมงาน ตําแหนง ระดับ และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
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ของพนักงานและลูกจางการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2541 ขอ 5 และเอกสารหมายเลข 1 แนบ
ทาย ไดระบุใหตําแหนงหัวหนาแผนก ระดับ 8 อยูในลําดับที่ 1 สายงานบริหารและมีตําแหนงเปน
ผูบังคับบัญชา และขอบังคับของจําเลยที่ 1 ฉบับที่ 3 วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การตัดเงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการ
อุทธรณการลงโทษของพนักงานและลูกจาง ตลอดจนการกําหนดจํานวนอัตราตําแหนง อัตรา
เงินเดือนคาจางของพนักงานและลูกจาง พ.ศ. 2520 หมวด 7 ในเรื่องโทษผิดวินัยและการลงโทษ ขอ
69 วรรคหนึ่ง กําหนดวา “พนักงานและลูกจางผูใดกระทําผิดวินัยที่ยังไมถึงขึ้นเปนการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ตัดคาจาง หรือลดขั้นเงินเดือน
หรื อ ลดค า จ า งตามควรแก ก รณี ใ ห เ หมาะสมกั บ ความผิ ด ถ า มี เ หตุ อั น ควรลดหย อ นจะนํ า มา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัย
เล็กนอยหรือมีเหตุอันควรลดหยอน ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือนหรือตัดเงินคาจาง”
และแมวาเมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยแกพนักงานหรือลูกจาง ผูใดตามขอ 69 แลว จะตอง
สงรายงานการดําเนินการทางวินั ย ดัง กลาวผา นผูบังคั บ บัญ ชาตามลํ าดั บ ชั้น จนถึ ง ผูวาการตามที่
กําหนดไวในขอ 73 ก็ตาม ก็เปนเพียงวิธีปฏิบัติเพื่อใหผูบังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไปไดพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของการลงโทษอีกชั้นหนึ่งเทานั้น หากผูบังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไปเห็นวา ผูบังคับบัญชา
ชั้นตนสั่งการลงโทษทางวิ นัยอยางเหมาะสมแลวก็จะไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไข อํานาจสั่งการ
ลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชาชั้นตนตามขอบังคับของจําเลยที่ 1 ดังกลาว มิใชเปนเพียง
ขอเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อพิจารณาลงโทษพนักงานหรือลูกจางแตอยางใด
ฉะนั้นการที่โจทกไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาแผนกงบประมาณและการเงิน ระดับ 8 จึง
เปนการดํารงตําแหนงระดับผูบังคับบัญชา มีอํานาจในการตัดคาจางหรือลดคาจางแกพนักงานหรือ
ลูกจางซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชาของโจทกตามระเบียบของจําเลยที่ 1 ฉบับที่ 325 พ.ศ. 2541 และ
ขอบังคับของจําเลยที่ 1 ฉบับที่ 3 วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การตัด
เงินเดือน และการลดขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบ วินัย การลงโทษและการอุทธรณการ
ลงโทษของพนักงานและลูกจาง ตลอดจนการกําหนดจํานวนอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง
ของพนักงานและลูกจาง พ.ศ. 2520 ดังกลาวขางตน โจทกจึงมีฐานะเปนฝายบริหารของจําเลยที่ 1
ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 และเปนเหตุใหขาดคุณสมบัติการเปน
สมาชิกและกรรมการของสหภาพแรงงาน ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.
2543 มาตรา 51 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา “หามมิใหฝายบริหารเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน” และ
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติวา “กรรมการสหภาพแรงงานหรืออนุกรรมการสหภาพแรงงานตาม
มาตรา 55 ตองเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น” คําพิพากษาของศาลแรงงานกลางชอบแลว
อุทธรณของโจทกฟงไมขึ้น
พิพากษายืน
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