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คําบรรยาย ครั้งที่ ๑
กฎหมายแรงงาน
หลักทั่วไป
กฎหมายแรงงานคืออะไร
นับแตป ๑๘๕๐ จนถึงหลังป ๒๐๐๐ แนวคิดสิทธิแรงงานมีการพัฒนาการมาแลว ๓ ชวงเวลากลาวคือ
ระหวางชวงหลังของศตวรรษที่สิบเกาจนถึงสงครามโลกครั้งที่ ๑ แนวคิดคลาสสิกดานกฎหมาย (Classical
Legal Thought) ถือเปนแนวคิดหลักแหงยุคสมัย ในชวงเวลาดังกลาวมีการพัฒนาหลักกฎหมายมหาชนขึ้นมา
คูกับหลักกฎหมายเอกชนที่ใชมานับแตยุคโรมันเพื่อควบคุมการใชกฎหมายของรัฐใหอยูภายใตกฎหมายมหาชน
จึงมีการใหความสําคัญกับการวิเคราะหความแตกตางระหวางกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนอยางมาก
นอกจากนั้นในสวนของกฎหมายเอกชนยังคงใหความสําคัญกับสิทธิสวนบุคคลภายใตหลักเสรีภาพในการทํา
สัญญา หรือ freedom of contract แรงงานจะมีสทิ ธิอยางไรและเพียงใดจึงขึ้นอยูกับความตกลงระหวาง
นายจางและลูกจางโดยรัฐจะไมเขาแทรกแซง (Non-intervention)
ระบบกฎหมายแรงงานยังคงให
ความสําคัญกับนายจางในการควบคุมบังคับบัญชา (control test) ลูกจาง
กระทั่งระหวางป ๑๙๐๐ จนถึงป ๑๙๖๘ แนวคิดของความยุติธรรมทางสังคม หรือ Social Justice
จึงเขาแทนที่แนวคิดเดิมซึ่งถูกมองวาแนวคิดเดิมเปนเพียงนามธรรมของความยุติธรรมของกฎหมายภายใต
สิทธิของปจเจกชนที่ไมสามารถใหความเปนธรรมแกผูที่อยูในสังคมไดอยางแทจริง แตความยุติธรรมจะเกิดกับ
สังคมไดตอเมื่อผานการออกแบบกฎหมายและปรับใชกฎหมายใหเปนธรรม ซึ่งกฎหมายนั้นจะตองมาจาก
การรวมออกความเห็นประนีประนอมทางสังคม (social compromise) โดยไมผูกพันกับแนวคิด Liberal
และ Non-intervention รวมทั้งแนวคิดของตลาดเสรีอีกตอไป ดังนั้นสิทธิแรงงานจึงไมไดขึ้นอยูกับเพียง
ความตกลงระหวางนายจางกับลูกจางอีกตอไป แตตองอยูบนพื้นฐานของผลประโยชนของมหาชน หรือ
public interest อีกดวย
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ การฟนฟูแนวคิดของสิทธิและเสรีภาพเพื่อปองกันการขยายตัวของแนวคิด
การปกครองแบบ Communist ซึ่งถูกมองวาเปนการกระทําละเมิดตอความมีเสรีภาพของพลเมือง องคการ
สหประชาชาติจึงไดใหการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนที่จะไมถูกปกครองโดยรัฐอยางไมเปนธรรม ในชวงเวลานี้
อนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนตาง ๆ จึงไดบัญญัติขึ้น สิทธิแรงงานไดใหการยอมรับมาโดยตลอดวาสิทธิแรงงาน
เปนสวนหนึ่งของ social justice จึงตองปรับตัวเพื่อไดรับการสนับสนุนจากสังคมใหเปนสิทธิมนุษยชน
(Human Rights) จึงเปนทางออกที่เหมาะสมกับยุคสมัย
จากวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานดังกลาวจะเห็นไดวา กฎหมายแรงงานเปนกฎหมายที่สะทอน
ความไมเทาเทียมกันระหวางนายจางลูกจาง
ซึ่งกอใหเกิดขอพิพาทหลักทางแรงงานคือ
managerial

2

prerogative vs. Labour’s Rights รัฐจึงมีบทบาทในการสรางความเทาเทียมกันตามหลักการของ Social
Justice โดยการ Rebalance สิทธิและหนาที่ของทั้งสองฝายใหเทาเทียมกัน เปนกฎหมายแรงงานฉบับตาง ๆ
ไมวาจะเปนกฎหมายแรงงานสัมพันธ หรือกฎหมายคุมครองแรงงาน ทั้งยังสะทอนใหเห็นในกระบวนการระงับ
ขอพิพาทแรงงานตาง ๆ ที่ตองเปนระบบไตรภาคีและการไตสวน
แนวคิดพื้นฐานของกฎหมายคุมครองแรงงานไทย
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนกฎหมายแรงงานพื้นฐานที่ใหความคุมครองแรงงาน
ในภาคเอกชนแทบทุกประเภท ใชบังคับกับลูกจางทุกคนที่ทํางานในประเทศไทยไมวาจะมีสัญชาติใด ไมวาจะ
เปนลูกจางตางดาวที่มีใบอนุญาตทํางานหรือไมก็ไดรับการคุมครองโดยเสมอกัน สวนลูกจางรัฐวิสาหกิจจะอยู
ภายใตการคุมครองแรงงานตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําของ
สภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกําหนดหลักการทํานองเดียวกันกับกฎหมายคุมครองแรงงานในภาคเอกชน
แมวาพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จะใชบังคับกับลูกจางทั่วไป แตมีลูกจางบางประเภทมี
ลักษณะการทํางานแตกตางจากลูกจางทั่วไปจึงตองมีการคุมครองเปนพระราชบัญญัติตางหากจาก
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือมีการกําหนดเปนกฎกระทรวงใหความคุมครองเพิ่มเติม
ไดแก
๑. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนกฎหมายที่กําหนดมาตรฐานการทํางานแก
ลูกจางและคนประจําเรือเดินทะเลที่มีวัตถุประสงคในเชิงพาณิชยที่ตองเปนไปตามมาตฐานสากลคือ อนุสัญญา
องคการแรงงานระหวางประเทศ วาดวยแรงงานทางทะเล พ.ศ.๒๕๔๙ หรือ ILO Maritime Labour
Convention, 2006 โดยไมรวมถึงเรือที่ใชเพื่อทําการประมง เรือที่ตอแบบประเพณีดั้งเดิม เรือของทาง
ราชการทหาร การจางงานระหวางเจาของเรือกับคนประจําเรือเดินทะเลจะตองบังคับตามพระราชบัญญัตินี้
โดยไมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎหมายแรงงานฉบับอื่น แตตอง
จัดใหมีการประกันสังคมและเงินทดแทนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
กําหนด (มาตรา ๔)
๒. พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนกฎหมายที่คุมครองแรงงานในงาน
ประมงตามหลักการของอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ วาดวยการทํางานในภาคการประมง ค.ศ.
๒๐๐๗ แตไมรวมถึงการประมงเพื่อยังชีพ ประมงน้ําจืด ประมงเพื่อนันทนาการ เจาของเรือและแรงงานประมง
ตองปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑขั้นต่ําในการทํางานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และกฎหมายแรงงานฉบับอื่น เวนแตที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ จะได
บัญญัติไวโดยเฉพาะหรือบัญญัติไวเปนอยางอื่น (มาตรา ๖) ซึ่งตองพิจารณารวมกันกับการคุมครองแรงงานใน
งานประมงทะเลตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ สวนงานประมงน้ําจืดไดรบั การคุมครองตาม กฎกระทรวง คุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งใหการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม และไดกําหนดใหงานเกษตรกรรม หมายความวา
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งานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การปาไม การทํานาเกลือสมุทร และการประมงที่ไมใชการประมง
ทะเล
๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ มิใหใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บังคับแกลูกจางทํางานในงานที่รับไปทําที่บาน
การคุมครองลูกจางทํางานในงานที่รับไปทําที่บานเปนไปตาม พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเปนกฎหมายที่คุมครองผูรบั งานไปทําที่บานที่ไมไดทํางานในสถานประกอบกิจการของผูจาง
งาน แตเปนกรณีที่ผูจางงานไดมอบงานใหผูรับงานไปผลิต หรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผูจาง
งาน หากผูจางงานไมจายเงินใหแกผูรับงานไปทําที่บานหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ผูรับงานไปทําที่
บานอาจยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อสอบสวนและมีคําสั่ง ฝายที่ไมเห็นดวยกับคําสั่งอาจนําคดีไปสู
ศาลแรงงานได (มาตรา ๓๕)
๔. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ
คุมครองการทํางานของครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับแกครูใหญและครูในสถานศึกษา
เอกชนที่มีนักเรียนรวมกันเกินกวา ๗ คน ขึ้นไป ทั้งโรงเรียนในระบบและนอกระบบ โดยตองพิจารณาประกอบ
กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (๑)
๕. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวง วาดวยการคุมครองการ
ทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดเรื่องการ
ทําสัญญาจางระหวางสถาบันกับผูปฏิบัติงานตองเปนหนังสือมีรายการตามที่กําหนด หามเลือกปฏิบัติ
คาชดเชย และการบอกกลาวลวงหนาเมื่อเลิกจาง เปนตน
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทระหวางศาลที่ ๔๑/๒๕๕๙ วินิจฉัยวา แมจําเลย
จะเปนมหาวิทยาลัยเอกชน แตอาจเปน "หนวยงานทางปกครอง" ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได หากจําเลยกระทําการใดโดยใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการ
ทางปกครองตามที่ไดรับมอบอํานาจจากรัฐซึ่งจะอยูภายใตระบบกฎหมายมหาชน แตหากกระทําการโดยมิได
ใชอํานาจหรือมิไดดําเนินกิจการทางปกครอง การกระทําของจําเลยยอมเปนการกระทําในฐานะเอกชนทั่วไป
และอยูภายใตระบบกฎหมายเอกชน การที่จําเลยซึ่งเปนมหาวิทยาลัยเอกชนทําสัญญาจางโจทกใหทํางานใน
ตําแหนงอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร แมจะเปนการจางใหโจทกมาทําหนาที่สอนหนังสือหรืองานทางวิชาการ
อันเปนการจางใหมาทําบริการสาธารณะดานการศึกษา แตการทําสัญญาจางระหวางจําเลยกับโจทก จําเลย
กระทําในฐานะเอกชน มิไดใชอํานาจตามกฎหมายหรือดําเนินกิจการทางปกครองตามที่ไดรับมอบหมายมา
จําเลยจึงมิไดกระทําการในฐานะหนวยงานทางปกครอง สัญญาจางระหวางจําเลยผูวาจางกับโจทกผูรบั จางจึง
ไมใชสัญญาทางปกครอง เนื่องจากไมมีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลที่
กระทําการแทนรัฐ ตามบทนิยามสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แตเปนสัญญาจางแรงงานในระบบกฎหมายเอกชน
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๖. ลูกจางทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย มีบทยกเวนการใช
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บางมาตรา ทั้งนี้เปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.
๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๔๕/๒๕๕๒ จําเลยจางโจทกทํางานบานซึ่งเปดเปนรานเสริมสวยโดยให
โจทกซักผา ทํางานบาน กวาดราน ซักผาเช็ดผม เปนการใหโจทกทาํ งานเกี่ยวกับงานบานที่มีการประกอบ
ธุรกิจรวมอยูดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๐๖/๒๕๓๓ จําเลยประกอบกิจการรับทํากรอบรูปสงขายตางประเทศ มี
ลูกจางประมาณ ๑๐๐ คน และ ล.เปนผูจัดการโรงงาน จําเลยจางโจทกเปนลูกจางในตําแหนงแมบาน มีหนาที่
ซักรีด ทําอาหาร และทําความสะอาดในบานพักของ ล. ดังนี้แมสภาพงานที่โจทกทําจะเปนงานบานก็ตาม แต
งานบานดังกลาวจําเลยไดจัดใหเปนสวัสดิการแก ล. งานบานที่โจทกทําจึงมีลักษณะการประกอบธุรกิจรวมอยู
ดวย
๗. ลูกจางทํางานที่มิไดแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ มีบทยกเวนการใชพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บางมาตรา ทั้งนี้เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (๓) การแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจหรือไมตองพิจารณาจากการดําเนินการ
จริง ไมเพียงแตพิจารณาจากกฎหมายจัดตั้งเพราะแมกฎหมายจัดตั้งจะมีวัตถุประสงคในการไมแสวงหากําไรก็ดี
หรือมีวัตถุประสงคในทางการกุศลก็ดี แตหากการดําเนินการจริงมีการแสวงหากําไรก็ตองถือเปนการแสวงหา
กําไร
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๘๗/๒๕๖๒ จําเลยเปนองคการมหาชนที่มิไดแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ
และไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ตาม พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๓๘
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๐๐/๒๕๔๗ การพิจารณาวางานที่สถาบันเทคโนโลยี่แหงเอเชียจําเลยซึ่ง
เปนนิติบุคคลจางโจทกทํางานเปนงานที่แสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจหรือไม ตองพิจารณาจากวัตถุประสงค
ของจําเลยประกอบดวย งานโครงการที่จําเลยจางโจทกทํามีรายรับจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลไทยและรัฐบาล
ตางประเทศ กับการจัดทําวารสารและสัมมนาทางวิชาการ มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูใหแกสมาชิกและ
บุคคลทั่วไป หากมีรายรับเหลือจายจากการดําเนินงานตองนําไปในในการดําเนินงานของโครงการเทานั้น ไม
สามารถนําไปใชในโครงการอื่นและหามนํามาแบงปนกัน จึงไมใชกิจการที่แสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๑๗๖/๒๕๔๕ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ดําเนินธุรกิจจัดหา
ผลประโยชนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยใหเชาที่ดิน อาคารและแผง คาธรรมเนียม คาทําสัญญา คาตอสัญญา
มิไดเปนองคกรที่ดําเนินกิจการลักษณะมูลนิธิหรือเพื่อการกุศลสาธารณะ เมื่อหักคาใชจายออกจากรายรับจะ
เหลือเปนกําไร กิจการของจําเลยจึงเปนกิจการที่แสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๘๒/๒๕๔๕ สหกรณมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของ
สมาชิกโดยรวมกันดําเนินธุรกิจเพื่อประโยชนดวยกัน จึงเปนการแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ (คําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๙๓/๒๕๓๘ วินิจฉัยกรณีของสันนิบาตสหกรณไวทํานองเดียวกัน)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๓๗/๒๕๔๔ แมพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ.
๒๕๑๐ จะบัญญัติใหองคการสงเคราะหทหารผานศึกเปนองคการของรัฐเพื่อการกุศล แตไมไดหามหารายได
เมื่อสํานักงานกิจการศาลหลักเมืองนํารายไดจากการจําหนายดอกไมธูปเทียนและเงินบริจาคตาง ๆ สงใหแก
จําเลย จึงเปนการแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๒๓/๒๕๓๘ จําเลยเปนหนวยงานหนึ่งของ หนวยงานการพัฒนาระหวาง
ประเทศของแคนาดา ในแตละปมีกําไรจัดแบงโบนัสใหแกโจทกและพนักงานอื่น จึงเปนการแสวงหากําไร
ในทางเศรษฐกิจ
๘. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ มิใหใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บังคับแกลูกจางทํางานในงานเกษตรกรรม โดยมี
กฎกระทรวง คุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม
และไดกําหนดใหงานเกษตรกรรม หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การปาไม การทํา
นาเกลือสมุทร และการประมงที่ไมใชการประมงทะเล โดยนายจางตองปฏิบัติตอลูกจางที่ทํางานเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ สวนลูกจางที่ไมไดจางทํางานเกษตรกรรมตลอด
ทั้งปและลูกจางนั้นจะตองไมไดทํางานที่เปนลักษณะงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานดังกลาว นายจางตอง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บางมาตรา (ขอ ๔) ตามแนวทางของอนุสัญญา
องคการแรงงานระหวางประเทศ วาดวยอายุขั้นต่ําที่อนุญาตใหจางงานได ค.ศ. ๑๙๗๓ และอนุสัญญาองคการ
แรงงานระหวางประเทศ วาดวยการหามและการปฏิบัติโดยฉับพลันเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใช
แรงงานเด็ก ค.ศ. ๑๙๙๙
๙. งานในกิจการปโตรเลียม รวมถึงงานซอมบํารุงและงานใหบริการที่เกี่ยวเนื่องกับงานดังกลาว
เฉพาะที่ทําในแปลงสํารวจและพื้นที่ผลิต ใหมีการคุมครองแรงงานตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๔๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.
๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๑
๑๐. งานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล ใหมีการคุมครองแรงงานตาม กฎกระทรวง ฉบับที่
๑๑ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มีหลักการที่สําคัญ ดังนี้
๑.เปนกฎหมายที่กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการทํางาน เพื่อประโยชนแกลูกจางในการดํารงชีพ
ดังนั้นกรณีมีขอสงสัยในการตีความจึงตอง ตีความไปในทางหรือนัยที่จะใหการคุมครองลูกจางและสราง
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บรรทัดฐานหรือมาตรฐานที่ดีแกสังคมแรงงาน ยิ่งกวาจะตีความเพื่อประโยชนของนายจางอันเปนเพียง
ปจเจกบุคคล และเปนกฎหมายที่มีโทษทางอาญา การดําเนินคดีแรงงานจะเริ่มตนคดีที่ศาลแรงงาน แตการ
ดําเนินคดีอาญาทายกฎหมายแรงงานฉบับตาง ๆ ไมใชคดีแรงงานจึงตองดําเนินคดีที่ศาลแขวงหรือศาลจังหวัด
แลวแตอัตราโทษ และไมถือวาคดีในสวนของแรงงานเปนคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาที่ศาลแรงงานตองถือ
ขอเท็จจริงตามคําพิพากษาคดีสวนอาญาแตอยางใด การตีความในสวนของคดีอาญาจะเปนไปตามหลัก
คดีอาญาทั่วไป
๒. พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ กําหนดใหนายจางปฏิบัติตอ ลูกจางใหถูกตองตาม
สิทธิและหนาที่ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย แมการฝาฝนมาตรานี้จะไมมีโทษทางอาญา แตมีผล
ใหการฝาฝนมาตรานี้เปนการฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบและกอใหเกิดการละเมิดได
๓. กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหามคูสัญญาดําเนินการกันเองโดยไมมีรัฐเปนฝายที่สาม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๕๔/๒๕๔๙ ขอตกลงระหวางโจทกกับ ส. ตามสัญญาจางพนักงานตอนรับ
บนเครื่องบินที่วาภายในระยะเวลา ๒ ป นับแตวันเริ่มสัญญา หาก ส. ตั้งครรภใหถือวา ส. ไดบอกเลิกสัญญานี้
แลว เปนขอตกลงที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีผลเปนการเลิกจาง เพราะ ส. มีครรภ อันขัดตอ พ.ร.บ.คุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๑ ซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน จึงเปนโมฆะตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๐
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๙๓๘-๘๙๙๒/๒๕๕๒ การที่จําเลยจายคาครองชีพใหลูกจางมีจํานวน
แนนอนและจายใหเปนประจําทุกเดือนเชนเดียวกับเงินเดือนโดยไมคํานึงวาลูกจางจะหยุดงานหรือไมเชนนี้ ยอมถือ
ไดวาคาครองชีพเปนเงินสวนหนึ่งที่จําเลยจายใหแกลูกจางเพื่อตอบแทนการทํางานปกติในวันทํางานของลูกจาง
คาครองชีพจึงเปนสวนหนึ่งของคาจาง การที่จําเลยกับสหภาพแรงงานเซนจูร่เี ท็กซไทลทําขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางโดยมีเงื่อนไขมิใหนําคาครองชีพไปรวมกับคาจางเพื่อคิดคํานวณคาชดเชยและเงินอื่น ๆ ที่คํานวณจาก
คาจางและเงินเดือน จึงเปนการฝาฝน พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบ
เรียบรอยของประชาชนยอมตกเปนโมฆะ ไมมีผลผูกพันลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๑๐/๒๕๒๘ โจทกฟองขอใหบังคับจําเลยจายคาชดเชยตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ซึ่งมีผลเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน
เมื่อโจทกทาํ สัญญาประนีประนอมยอมความในศาลยอมรับเงินชวยเหลือจากจําเลย ไปจํานวนหนึ่งแลวโดยไม
ติดใจเรียกรองอะไรจากจําเลยอีกจึงมีผลเปนวา โจทกไมติดใจเรียกรองคาชดเชยหรือโจทกยอมสละขอหา
นี้ โดยโจทก ไมประสงคจะขอใหศาลบังคับเอากับจําเลยอีกตอไป สัญญาประนีประนอมยอมความดังกลาวจึง
หาขัดตอ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุมครองแรงงานอันตกเปนโมฆะแตอยางใดไม
๔.ขอบเขตการใชบังคับ
กฎหมายแรงงานเอกชนมิใหใชบังคับแก ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
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หนวยงานใดจะเปนราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่นนั้น จะตอง
พิจารณาจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งตามมาตรา ๗ กําหนดใหจัด
ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง คือ กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะ
เปนกรม และสํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนกระทรวง มาตรา ๕๑ กําหนดใหจัดระเบียบบริหารราชการสวน
ภูมิภาค ดังนี้ จังหวัด อําเภอ จังหวัด เปนหนวยการปกครองที่ใหญที่สุด มีสถานะเปนนิติบุคคล มีขอบเขต
ครอบคลุมหลายอําเภอ มีผูวาราชการจังหวัดเปนผูบริหารสูงสุด รับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรี
อําเภอ เปนหนวยการปกครองที่ยอยรองลงมาจากจังหวัด ไมมีสถานะเปนนิติบุคคล มีนายอําเภอเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการในอําเภอ ภายในอําเภอยังมีหนวยยอยรองลงไปอีกคือ ตําบล และหมูบาน และมาตรา
๗๐ ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น ดังนี้ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการ
บริหารสวนจังหวัด (อบจ.) มีโครงสรางบริหารคือ สภาองคการบริหารสวนจังหวัด และนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูกํากับดูแล เทศบาล มีโครงสรางบริหารคือ สภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรี โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูกํากับดูแล องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีโครงสราง
บริหารคือ สภาองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยมีนายอําเภอเปนผูกํากับ
ดูแล นอกจากนั้นยังมีราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด ไดแกกรุงเทพมหานคร ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และเมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ กรุงเทพมหานคร มีโครงสรางบริหารคือ ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร และสภาเขต เมืองพัทยา มีโครงสรางบริหารคือ สภาเมืองพัทยา
นายกเมืองพัทยา
สัญญาจางพนักงานหรือลูกจางในสวนราชการ รวมถึงหนวยงานของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ เปนความสัมพันธตามกฎหมายมหาชนและปฏิบัติหนาที่ราชการอันเปนภารกิจของสวนราชการในการ
จัดทําบริการสาธารณะ อีกทั้งการจายคาจางตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง สวนราชการไมมีอิสระ
กําหนดคาจางไดเอง จึงเปนสัญญาจางแรงงานที่เปนสัญญาทางปกครอง ไมอยูในอํานาจของศาลแรงงาน (ที่
ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๑๙/๒๕๔๖ คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๕/๒๕๔๖ ที่
๒๗๘/๒๕๔๘ คบ.๑๔๔/๒๕๕๙ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทระหวางศาลที่ ๓๖/
๒๕๔๘)
สําหรับองคการมหาชนซึ่งเปนองคกรที่ไมไดแสวงหากําไรทางเศรษฐกิจ ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
ไมไดมีขอยกเวนเพียงแตไมใหนํากฎหมายคุมครองแรงงานมาใชบางมาตรา แตโดยระบบของกฎหมายในสวน
ของสัญญาจางผูบริหารสูงสุดขององคการมหาชนซึ่งเปนสัญญาทางปกครองจึงอยูในอํานาจศาลปกครอง
เนื่องจากผูบริหารดังกลาวเปนผูมีอํานาจสั่งการตาง ๆในการดําเนินกิจการทางปกครอง หรือเปนผูแสดงเจตนา
ใชอํานาจทางปกครองขององคการมหาชนนั้น ๆ ในสวนของพนักงานองคการมหาชนซึ่งจางเขาทํางานใน
หนวยงานนั้น ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๘ บัญญัติให “กิจการขององคการ
มหาชนไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน...ทั้งนี้ผูอํานวยการ เจาหนาที่ และลูกจาง
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ขององคการมหาชนตองไดรบั ประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน...” และองคการมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ รวมทั้งหนวยงานของรัฐประเภท
องคการของรัฐที่เปนอิสระรูปแบบอื่น ซึ่งจะมีบทบัญญัติทํานองเดียวกับมาตรา ๓๘ ดังกลาว แมจะไมอยูใน
บังคับของกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานแตตองนํากฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานมาเทียบดวย
สัญญาของพนักงานถือเปนสัญญาจางแรงงานที่ยังคงอยูในอํานาจของศาลแรงงาน
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทระหวางศาลที่ ๙๑/๒๕๕๗ วินิจฉัยวา
พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๘ บัญญัติไมใหนํากฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทนมาใชบังคับ
นั้น มิใชเปนกรณีที่กฎหมายกําหนดวาสัญญาตามพระราชบัญญัตินี้ไมใชสัญญาจางแรงงาน หรือเปนสัญญา
ประเภทอื่น เพียงแตกําหนดวาไมอยูในบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงานโดยทั่วไป มิไดมีผลทําใหนิติ
สัมพันธที่มีผูตกลงทํางานใหและมีผูตกลงจายคาจางไมเปนการจางแรงงานไม การที่จะวินิจฉัยวาสัญญาใดเปน
สัญญาจางแรงงานหรือไมตองพิจารณาเนื้อหาของนิติสัมพันธตามกฎหมายเอกชนเปนสําคัญ เมื่อขอสัญญา
ระหวางโจทกจําเลยมีลักษณะของขอสัญญาที่บัญญัติเปนการทั่วไปในสัญญาจางแรงงานตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย นิติสัมพันธระหวางผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีจึงมีลักษณะเปนการจางแรงงาน ไมมีลักษณะ
เปนสัญญาทางปกครอง จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงานตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๘ (๑) อันอยูในอํานาจศาลแรงงานซึ่งเปน
ศาลยุติธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๘๗/๒๕๖๒ แมวา พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดมิใหนํา
บทบัญญัติเรื่องคาชดเชยมาใชบังคับแกนายจางซึ่งจางลูกจางทํางานที่มิไดแสวงหากําไรทางเศรษฐกิจ แต
กฎหมายคุมครองแรงงานเปนกฎหมายที่กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการจางงาน นายจางยอมมีสิทธิกําหนด
หลักเกณฑอันเปนคุณหรือเปนผลดีแกลูกจางยิ่งกวาที่กฎหมายคุมครองแรงงานกําหนดไวได จําเลยเปน
องคการมหาชนที่มิไดแสวงหากําไรทางเศรษฐกิจซึ่งคณะกรรมการจําเลยอาศัยอํานาจตามกฎหมายจัดตั้ง
จําเลยกําหนดระเบียบประโยชนตอบแทนแกผูปฏิบัติงานที่ถูกเลิกจางในลักษณะของเงินที่ตองจายแกลูกจาง
เชนเดียวกับคาชดเชยทั้งที่ไมมีหนาที่ตองจายเงินดังกลาว ทั้งตามกฎหมายจัดตั้งจําเลยก็มิไดมีขอกําหนดใหการ
ออกระเบียบตองผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทีมีอํานาจกํากับดูแลกิจการของจําเลยก็
ไมไดยับยั้งการออกระเบียบดังกลาว แมตอมาจําเลยจะออกระเบียบฉบับใหมยกเลิกระเบียบดังกลาวก็มีผล
หลังจากโจทกจําเลยสิ้นสุดนิติสัมพันธตามสัญญาจางตอกันแลว จําเลยจึงตองผูกพันตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในระเบียบดังกลาวตอโจทก
สําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นเนื่องจากเปนหนวยงานธุรกิจของรัฐ มีภารกิจเปนพิเศษแตกตางจากเอกชน จึง
มีกฎหมายคุมครองแรงงานในสวนของรัฐวิสาหกิจแยกตางหาก ไดแก ระเบียบคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ จึงไมนํากฎหมายคุมครองแรงงาน
ภาคเอกชนมาใชบังคับ สวนสัญญาจางพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปนสัญญาจางแรงงาน ที่มีลักษณะเปนสัญญา
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ทางปกครองเชนกัน เพราะมีลักษณะเปนสัญญาที่มีคูสัญญาอยางนอยฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง และ
เปนการตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง แต
เนื่องจากรัฐวิสาหกิจทั้งหลายตองอยูภายใตกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เมื่อมีขอพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาดังกลาวจึงอยูในอํานาจศาลแรงงาน เขาขอยกเวนตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แหง พ.ร.บ.จัดตั้งศาล
ปกครองฯ ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง (เทียบเคียงคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐๒/๒๕๕๙)
สัญญาจางผูบริหารรัฐวิสาหกิจเปนสัญญาทางปกครองและอยูในอํานาจศาลปกครอง เนื่องจาก
ผูบริหารรัฐวิสาหกิจเปนผูมีอํานาจสั่งการตาง ๆในการดําเนินกิจการทางปกครอง หรือเปนผูแสดงเจตนาใช
อํานาจทางปกครองของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ นอกจากนี้ในการสรรหาผูบริหารรัฐวิสาหกิจ ยังตองดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติคณ
ุ สมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๘ จัตวา
วรรคหนึ่ง และ การจางตามสัญญาดังกลาว ไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมาย
วาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคม และ
กฎหมายวาดวยเงินทดแทน ทั้งนี้ตามาตรา ๘ จัตวา วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อมีขอพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาจางผูบริหารรัฐวิสาหกิจ จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง
(๔) แหง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒
๕.กฎหมายแรงงานใชกับการทํางานเชิงเศรษฐกิจ
สําหรับกฎกระทรวงที่ยกเวนไมใชบังคับพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ทั้งฉบับหรือ
บางสวน เชน กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๑) ยกเวนไมใชบังคับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ทั้งฉบับ
แกนายจางซึ่งประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่เกี่ยวกับ
ครูใหญและครูซึ่งมีพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ
คุมครองการทํางานของครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๔๒ ใหความคุมครองอยูแลว สวนการไมใช
บังคับบางมาตรานั้น ใชแกนายจางซึ่งจางลูกจางทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยู
ดวย และนายจางซึ่งจางลูกจางทํางานที่มิไดแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ

การเกิดขึ้นของสัญญาจางแรงงาน
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ “สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาไม
วาจะเปนหนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจน หรือเปนที่เขาใจโดยปริยายซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจางตกลง
จะทํางานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวานายจางและนายจางตกลงจะใหคาจางตลอดเวลาที่ทํางานให
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๗๕ บัญญัติวา อันวาจางแรงงานนั้น คือสัญญาซึ่ง
บุคคลคนหนึ่งเรียกวาลูกจางตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวานายจาง และนายจางตกลงจะ
ใหสินจางตลอดเวลาที่ทํางานให
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ลักษณะของสัญญาจางแรงงานจึงตอง
๑.เปนสัญญาตางตอบแทน (Mutuality of Obligation) ระหวางนายจางกับลูกจาง
๑.๑ นายจาง
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ “นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับ
ลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และหมายความรวมถึง
(๑) ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง
(๒) ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและผู
ซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย
ดังนั้นหากพิจารณาแยกเปนนายจางซึ่งเปนบุคคลธรรมดากับนายจางซึ่งเปนนิติบุคคล นายจางซึ่งเปน
บุคคลธรรมดาคือ ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทาํ งานแทน
นายจาง สวนนายจางซึ่งเปนนิติบุคคลคือ นิติบุคคล ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทน

ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๔๘/๒๕๒๔ 'นายจาง' หมายถึงผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจาย
คาจางให ซึ่งมีความหมายวา งานที่ลูกจางทํานั้นจะตองเปนงานของนายจางเองและคาจางก็ตองหมายความถึง
เงินของนายจางดวย เมื่อปรากฏวางานที่โจทกรับจางทําเปนงานที่จําเลยที่ ๒ รับจางเหมามาทําและคาจางก็
เปนเงินสวนที่จําเลยที่ ๑ จะตองจายใหจําเลยที่ ๒ มิใชงานและเงินของจําเลยที่ ๑ ดังนี้ นายจางที่แทจริงของ
โจทกคือจําเลยที่ ๒ หาใชจําเลยที่ ๑ ไม
ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจางอาจเปนนิติบุคคลก็ได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๐๘-๕๒๑๑/๒๕๔๘ บริษัท ท. ผูเชากิจการของโจทกที่ ๑ และที่ ๒ มา
ดําเนินการ ไดเชาแรงงานจากการทํางานของลูกจางโจทกที่ ๑ และที่ ๒ ดวย การบังคับบัญชา การจายคาจาง
และการจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน บริษัท ท. เปนผูดําเนินการแทนและ
จายเงินแทนโจทกที่ ๑ และที่ ๒ จึงถือวาบริษัท ท. เปนผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจางตาม
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ (๑) และเมื่อโจทกที่ ๑ และที่ ๒ มิไดเลิกจางหรือโอน
การจางลูกจางใหบริษัท ท. ยอมถือวาโจทกที่ ๑ และที่ ๒ ยังคงเปนนายจางของลูกจางอยูตามมาตรา ๕
ผูทําแผนฟนฟูกิจการและเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนนายจาง
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๒/๒๕๔๗ ผูทําแผนฟนฟูกิจการตามกฎหมายลมละลายมีฐานะเปนนายจาง
ตองรวมรับผิดกับกิจการนั้นในการจายคาชดเชยแกลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๙๒๓-๘๙๒๗/๒๕๕๑ เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจจัดการทรัพยสินของ
ลูกหนี้ จึงมีฐานะเปนนายจางของลูกจางที่จางไวเพื่อจักการทรัพยสินของลูกหนี้
ผูไดรับมอบหมายจากกรรมการเปนนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๕๙/๒๕๓๖ จําเลยเปนนิติบุคคล น.ไดรับอํานาจจากกรรมการของจําเลย
น.จึงเปนผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล มีฐานะเปนนายจางของโจทก
ดวย จึงมีอํานาจเลิกจางโจทกได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๒๓/๒๕๓๕ จําเลยที่ ๑ เปนบริษัทจํากัด มีจําเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ เปน
กรรรมการ และจําเลยที่ ๕ เปนผูจัดการ มีอํานาจแตงตั้งพนักงานได และทําการแทนจําเลยที่ ๑ ได จําเลยที่
๕ จึงเปนผูทีไดรับมอบหมายใหหทํางานแทนกรรมการของจําเลยที่ ๑ ตองถือวาจําเลยที่ ๕ เปนนายจางของ
โจทกตามนิยามคําวา “นายจาง”
ภริยานายจางไมใชนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๐๖/๒๕๓๑ จําเลยซึ่งเปนนายจางของโจทกไดสั่งใหโจทกทําความสะอาด
ทางระบายน้ําเสีย โจทกไมยอมทําอางวาสกปรกเกินไป ป.ภริยาของ พ.หุนสวนผูจัดการหางจําเลย จึงบอกแก
โจทกวา “ถาทําไมไดก็ตองออกจากงาน” มิไดกลาวใหเปนกิจจะลักษณะวาจําเลยจะเลิกจางโจทก และ ป. มิได
เปนผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลจําเลย ทั้งไมปรากฏวาไดรบั มอบหมายจาก พ. ป.จึงไมอยูในฐานะเปน
นายจางของโจทก ไมมีอํานาจเลิกจางโจทก
ผูถือหุนไมใชนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๓๓/๒๕๒๗ การที่จําเลยที่ ๒ ซื้อหุนบริษัทจําเลยที่ ๑ นั้น มีผลเพียง
เปลี่ยนตัวผูถือหุนของบริษัทจําเลยที่ ๑ เมื่อจําเลยที่ ๒ เขาดําเนินกิจการโรงแรมซึ่งจําเลยที่ ๑ เชามาจากผูอื่น
จึงเปนการดําเนินกิจการโรงแรมในฐานะผูซ้อื หุนของบริษัทจําเลยที่ ๑ เทากับบริษัทจําเลยที่ ๑ ยังเปน
ผูดําเนินการกิจการโรงแรมอยูน่นั เองจึงมีฐานะเปนนายจางของโจทกซึ่งเปนพนักงานโรงแรมนี้อยู เมื่อตอมา
จําเลยที่ ๒ ไดรับมอบหมายจากผูถือหุนใหดําเนินกิจการโรงแรมแทนบริษัทจําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนนิติบุคคล ถือได
วาจําเลยที่ ๒ เปนนายจางของโจทกดวย
ตัวแทนนายจางอาจเปนโดยการเชิดหรือถูกเชิดก็ได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๘๕๕/๒๕๕๑ จําเลยมอบหมายให ว. ดูแลงานดานการตลาดของบริษัท
จําเลย และรูเห็นในการทํางานของ ว. จึงเปนพฤติการณที่จําเลยไดเชิด ว. ออกแสดงเปนตัวแทนของจําเลย
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หรือรูแลวยอมให ว.เชิดตัวเขาออกแสดงเปนตัวแทนของจําเลยในการจางโจทกทํางานกับจําเลย การที่ ว.รับ
โจทกเขาทํางานกับจําเลยโดยจายคาจางใหและจําเลยไดรับประโยชนจากการทํางานของโจทกมาโดยตลอดนั้น
จึงมีผลผูกพันจําเลยเสมือนวา ว.เปนตัวแทนของจําเลยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๒๑
จําเลยจึงเปนนายจางโจทกโดยเปนผูซึ่งตกลงรับโจทกเขาทํางานโดยจายคาจางใหโดยมี ว.กระทําการเปน
ตัวแทนของจําเลยดําเนินการแทน ดังนั้นไมวาจําเลยจะมีฐานะเปนนายจางโจทกตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ หรือมาตรา ๕ (๓) จําเลยก็เปนนายจางโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๘๕/๒๕๔๘ พ. เปนกรรมการคนหนึ่งของบริษัทจําเลย การที่ พ. เลิกจาง
โจทกจึงเปนการแสดงเจตนาของจําเลยในฐานะกรรมการผูมีอํานาจแมวาการแตงตั้งจะมีขอบกพรองหรือใน
ฐานะที่เปนตัวแทนของจําเลย เมื่อจําเลยรับรองการแสดงเจตนาของ พ. ที่บอกเลิกจางโจทกเปนการแสดง
เจตนาของจําเลย จึงมีผลเปนการเลิกจางโจทกตามกฎหมายแลว
กรรมการไมตองรับผิดเปนสวนตัว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๙๓/๒๕๔๑ จําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน
จําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนนิติบุคคลในฐานะนายจาง แมตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน
จะระบุใหจําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ มีฐานะเปนนายจางดวยก็ตาม แตเมื่อจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ ไดกระทําการใด ๆ อัน
เปนไปตามวัตถุประสงคของจําเลยที่ ๑ แลว จําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ ก็เปนเพียงผูมีอํานาจกระทําการแทนจําเลยที่
๑ ซึ่งเปนตัวการเทานั้น จําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ จึงไมตองรับผิดเปนการสวนตัวหรือรวมกับจําเลยที่ ๑ รับผิดตอ
โจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๙๙/๒๕๓๙ นายจาง หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจาย
คาจางให และหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายจากนายจางใหทําการแทน ในกรณีที่นายจางเปนนิติ
บุคคล หมายความวา ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลนั้น และหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทน เมื่อจําเลยที่ ๒ เปนผูอํานวยการสํานักงานและมีอํานาจกระทํา
การแทนจําเลยที่ ๑ ยอมมีฐานะเปนนายจางของโจทกทั้งสองดวยตามบทกฎหมายดังกลาว โจทกทั้งสองจึงมี
อํานาจฟองจําเลยที่ ๒ ได แตอยางไรก็ดีเนื่องจากจําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนนายจางโดยตรงของโจทกทั้งสองมีฐานะ
เปนนิติบุคคลมีจําเลยที่ ๒ เปนผูทําการแทนตามกฎหมาย ประกอบกับ ป.พ.พ.มาตรา ๗๗ บัญญัติวา "ใหนํา
บทบัญญัติวาดวยตัวแทนแหงประมวลกฎหมายนี้มาใชบังคับแกความเกี่ยวพันระหวางนิติบุคคลกับผูแทนของ
นิติบุคคล และระหวางนิติบุคคลหรือผูแทนของนิติบุคคลกับบุคคลภายนอกโดยอนุโลม" และบทบัญญัติวาดวย
ตัวแทนมาตรา ๘๒๐ บัญญัติวา "ตัวการยอมมีความผูกพันตอบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนหรือ
ตัวแทนชวงไดทําไปภายในขอบอํานาจแหงฐานตัวแทน"ซึ่งมีความหมายวา กิจการใดอันตัวแทนไดกระทําไปใน
ขอบอํานาจของตัวแทนนั้นเปนการกระทําแทนตัวการ จําเลยที่ ๑ ผูเปนตัวการจึงตองผูกพันตอบุคคลภายนอก
ในการกระทําของจําเลยที่ ๒ ที่ไดกระทําไปภายในวัตถุประสงคของจําเลยที่ ๑ โดยจําเลยที่ ๒ ไมตองผูกพันรับ
ผิดเปนสวนตัวตอโจทกทั้งสองดวย

13

หุนสวนผูจัดการตองรับผิดเปนสวนตัว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๒/๒๕๒๔ หางหุนสวนจํากัดรับเหมากอสรางโดยจางเหมาเฉพาะคาแรง
ตอไปเปนจางแรงงาน ผูรับเหมาตองรับผิดในละเมิดที่ลูกจางของผูรับเหมาคาแรงทําขึ้น หุนสวนผูจัดการคือ
หุนสวนประเภทรับผิดไมจํากัด ตองรับผิดในฐานะสวนตัวดวย
การเปนนายจางเปนไปตามหลักนิติบุคคล
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๕๖/๒๕๖๑ จําเลยจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดในประเทศไทย สวนบริษัท
อ. มีภูมิลําเนาและจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร จําเลยกับบริษัท อ. จึงเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากกัน แม
ทั้งสองบริษัทจะมี ป.เปนกรรมการผูมีอํานาจ กับมีบริษัท ฮ.เปนผูถือหุนอยูทั้งสองบริษัท ก็ไมทําใหจําเลย
กลายเปนสาขาของบริษัท อ.ไปได โจทกทําสัญญาจางในนามบริษัท อ. การที่โจทกเขามาทํางานในประเทศ
ไทยเปนการเขามาตามคําสั่งของบริษัท อ. การที่จําเลยเปนผูติดตอขอใบอนุญาตทํางานใหโจทก การหักภาษี
ณ ที่จาย และการหักเงินประกันสังคมก็ดี ลวนแตเปนการดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกและชวยเหลือใน
ดานตาง ๆ ใหโจทกสามารถทํางานในประเทศไทยไดเทานั้น พฤติการณเชนนี้ยังถือไมไดวาจําเลยเปนผูซึ่งไดรับ
มอบหมายใหทํางานใด ๆ แทนบริษัท อ. ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ จึงไมใช
นายจางของโจทก
๑.๒ ลูกจาง
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ “ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลง
ทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร
ลูกจางจะตองเปนบุคคลธรรมดาเทานั้น เพราะนิติบุคคลโดยสภาพแลวไมอาจทํางานได (คําวินิจฉัย
ของประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษที่ วร ๑๕ /๒๕๖๒) และแมคํานิยามจะบัญญัติไวเพียงนี้ แตการ
พิจารณาวาเปนลูกจางหรือไมจะตองพิจารณาอํานาจบังคับบัญชาดวย
มีอํานาจตัดสินใจเอง ไมอยูใตบังคับบัญชาไมใชลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๘๓/๒๕๔๘ ลูกจางคือผูซึ่งตกลงทํางานใหนายจางโดยไดรับคาจางภายใต
การบังคับบัญชาของนายจาง ซึ่งตองทํางานตามที่นายจางมอบหมายในวันเวลาทํางานที่นายจางกําหนด และ
ตองปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมของ
นายจาง หากฝาฝนนายจางลงโทษไดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ มาตรา ๑๑๙
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และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๓ เมื่อโจทกมีอํานาจเต็มในการบริหารกิจการและไมอยู
ในอํานาจบังคับบัญชาของจําเลยที่ ๑ โจทกบริหารกิจการของจําเลยที่ ๑ ไปตามที่เห็นสมควร เพียงแต
รายงานผลการทํางานใหกรรมการอื่นทราบเดือนละครั้ง ดังนี้ โจทกจึงไมใชลูกจางของบริษัทจําเลยที่ ๑ แม
โจทกจะทํางานใหบริษัทจําเลยที่ ๑ และไดรบั คาตอบแทนเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ก็ตาม
ลูกจางตองทํางานอยางแทจริง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๐๗/๒๕๒๕ การปฏิบัตงิ านของ ล.กรรมการผูจัดการบริษัทโจทกไมเปน
กิจจะลักษณะ ไปปฏิบัติบาง ไมปฏิบัติบาง สุดแทแตจะมีสุขภาพดีหรือไม ไมมีหลักเกณฑการทํางานแนนอนแต
อยางใด แมเงินเดือนนอย ล.ก็พอใจ เพราะไมมีเงินก็ขอเอาจากประธานกรรมการบริษัทได แสดงวา ล.เปน
เพียงกรรมการผูจัดการแตเพียงในนาม เพราะหาก ล.เปนลูกจางของบริษัทโจทกก็จะปฏิบัติตนเชนนั้นไมได
ล.คงเปนเพียงกรรมการของบริษัทโจทกตามมติที่ประชุมใหญผูถือหุนแตอยางเดียว มิไดตกลงทํางานใหแก
บริษัทโจทกอีกชั้นหนึ่ง ล.จึงมิใชลูกจางของบริษัทโจทก
พนักงานรัฐวิสาหกิจเปนลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๙๙/๒๕๒๔ พนักงานรัฐวิสาหกิจเปนลูกจางตามความหมายในประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔/๗๕/๒๕๒๕ บุคคลใดจะมีฐานะเปนลูกจางหรือไมนั้น ยอมเปนไปตามคํา
นิยามของคําวา “ลูกจาง” ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน การที่โจทกซึ่งเปน
พนักงานการประปานครหลวงจะถูกเรียกวาพนักงานหรือมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือไม ก็ไมเปนเหตุใหมีฐานะเปนลูกจางหรือไม ดังนั้นแมโจทกจะเปนพนักงานมีฐานะเปนเจาพนักงานตาม
กฎหมายและไมมีกฎหมายบัญญัติไวเปนพิเศษวาโจทกเปนลูกจาง ก็ถือไมไดวาโจทกไมใชลูกจางของจําเลย

๑.๓ มีหนี้ตางตอบแทนซึ่งกันและกัน ลูกจางทํางาน นายจางจายคาจางให
เลิกจางวันใดจายคาจางถึงวันนั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๗๖๖/๒๕๔๓ สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาตางตอบแทนโดยนายจางมี
หนาที่ตองจายคาจางใหแกลูกจางตลอดเวลาที่ลูกจางทํางานให และลูกจางก็มีหนาที่ตอบแทนคือตองทํางาน
ใหแกนายจางเชนเดียวกัน นายจางไดบอกเลิกสัญญาจางแกลูกจางเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๒ โดยใหลูกจาง
หยุดทํางานตั้งแตวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๒ เปนตนไป ฉะนั้นนายจางจึงมีหนาที่จายคาจางใหแกลูกจางเพียง
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๒ เทานั้น เพราะสัญญาจางแรงงานสิ้นสุดลงแลว ลูกจางจึงไมมีสิทธิเรียกคาจางระหวาง
วันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๒ แตอยางใด
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ลูกจางรายวันไดรับคาจางเทาวันทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๓๑/๒๕๔๓ โจทกเปนลูกจางรายวันมีสิทธิไดรับคาจางเฉพาะวันที่มา
ทํางาน แมวาสัญญาจางแรงงานระหวางจําเลยกับโจทกยังไมสิ้นสุด แตโจทกก็มิไดทํางานใหแกจําเลย จําเลยจึง
ไมมีหนาที่ตองจายคาจางใหแกโจทก
ลูกจางรายเดือนไดรับคาจางเหมาทั้งเดือน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๘๑/๒๕๔๑ โจทกเปนลูกจางรายเดือนของจําเลยยอมมีสิทธิไดรบั
คาจางเปนเดือน เมื่อไมมีขอตกลงหรือระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานใหสิทธิแกจําเลยผูเปนนายจางมี
สิทธิหักคาจางในวันที่โจทกซึ่งเปนลูกจางไมมาทํางานหรือขาดงานโดยโจทกไมตกลงยินยอมดวยได (ปจจุบันไม
สามารถหักไดเพราะหามหักตามมาตรา ๗๖ ของ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑) ดังนั้นแมโจทกจะขาด
งานและทํางานไมครบเวลาในเดือนมีนาคมและเมษายน ๒๕๔๐ ก็ตาม ก็มิใชกรณีตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๕ และ ๔๒๑ จําเลยยอมไมมีสิทธิหักคาจางในวันที่โจทกขาดงานโดยมิชอบนั้นได
สัญญาตางตอบแทนแมนายจางไมมอบงานก็ตองจายคาจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๗๙/๒๕๒๖ โจทกเปนลูกจางของจําเลย สัญญาจางระหวางโจทกกับ
จําเลยเปนสัญญาตางตอบแทนโดยโจทกตองทํางานใหแกจําเลย และจําเลยจะตองชําระสินจางใหแกโจทก แม
จําเลยอาจไมมอบงานหรือสั่งใหโจทกทํางาน จําเลยก็ตองจายสินจางใหตลอดเวลาที่จางจนกวาจะมีการบอก
เลิกสัญญาจาง การที่จําเลยหยุดกิจการเพื่อซอมแซมโรงงานที่ถูกเพลิงไหมมิไดเปนเหตุขัดขวางอยางใดที่จะทํา
ใหถึงแกจําเลยจายสินจางมิได เพราะยังไมพนวิสัยที่จําเลยจะชําระหนี้จายสินจางใหโจทก
แมมีเหตุสุดวิสัยแตหากนายจางไมเลิกสัญญาก็ตองจายคาจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๘/๒๕๒๕ การที่น้ําทวมบริเวณโรงงานแตมิไดทวมตัวโรงงาน จน
นายจางตองปดโรงงาน ประกอบกับลูกจางพรอมที่จะทํางานใหแกนายจางนั้น พฤติการณดังกลาวไมถือวาเปน
เหตุขัดขวางในการที่นายจางจะจายคาจางแกลูกจาง
และกรณีไมถือวาการชําระหนี้เปนพนวิสัยเพราะ
พฤติการณอันใดอันหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ไดกอหนี้ซึ่งลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบ นายจางยังไมหลุดพนจากการ
ชําระคาจางใหแกลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๗๗-๑๒๗๘/๒๕๒๙ คาจางเปนเงินซึ่งกําหนดขึ้นตามขอตกลงของ
สัญญาจางแรงงาน หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ตราบใดที่การจางยังไมระงับนายจางผูกพันตองจาย
คาจางใหตามสัญญาจางแรงงานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
แมจําเลยซึ่งเปนนายจางจะตองหยุด
กิจการเพราะโรงงานถูกเพลิงไหมจนไมสามารถประกอบกิจการตอไปได แตเมื่อจําเลยมิไดเลิกจางโจทกซึ่งเปน
ลูกจาง การจางจึงยังไมระงับ
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ระหวางพักงานก็ตองจายคาจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๖/๒๕๓๖ จําเลยมีคําสั่งพักงานโจทกเพื่อรอฟงผลที่โจทกถูกดําเนิน
คดีอาญา เมื่อผลคดีอาญาศาลพิพากษาวาโจทกไมมีความผิด จําเลยจะเลิกจางโจทกอางเหตุวาพฤติการณโจทก
สอไปในทางทุจริตแลวมีคําสั่งเลิกจางโจทกยอนหลังไปถึงวันที่มีคําสั่งพักงานไมได การที่โจทกไมไดทํางานให
จําเลยก็สืบเนื่องจากจําเลยมีคําสั่ง และไมมีระเบียบวาจําเลยไมตองจายคาจาง จึงไมมีเหตุที่จําเลยจะไมตอง
จายคาจางใหแกโจทก
ดังนั้นโดยหลักการแลวหากยังคงมีสัญญาจางแรงงานระหวางกันอยู นายจางยังคงมีหนาที่ตองจาย
คาจางใหลูกจางเสมอตามหลักสัญญาตางตอบแทน แมวาลูกจางจะไมไดทํางานใหนายจางไมวาจะเพราะเหตุ
จากนายจางไมมีงานใหลูกจางทําหรือลูกจางขาดงานไปโดยมิชอบก็ตาม ในกรณีที่ลูกจางขาดงานไปนายจางจึง
มีสิทธิเพียงการดําเนินการทางวินัยตอลูกจางเพราะเหตุขาดงานเทานั้น แตไมมีสิทธิหักคาจาง ซึ่งจะแตกตาง
จากหลักการไมทํางานก็ไมจายคาจาง หรือ No Work No Pay ซึ่ง เปนหลักการที่มีที่มาจากการแรงงานสัมพันธ
ที่ทั้งสองฝายมีสิทธิตามกฎหมายโดยชอบ ลูกจางมีสิทธิที่จะหยุดงาน หรือ Strike ในขณะที่นายจางก็มีสิทธิที่จะ
ปดงานงดจาง หรือ Lock Out ดังนั้นเมื่อฝายหนึ่งใชสิทธิตามกฎหมายตออีกฝายหนึ่ง อีกฝายหนึ่งก็มีสิทธิตาม
กฎหมายตออีกฝายหนึ่งเชนกัน โดยแตละฝายไมมีหนาที่ที่จะตองกระทําตอบแทนตออีกฝายหนึ่ง กรณีนี้ แมวา
สัญญาจางแรงงานยังคงมีอยูแตนายจางก็ไมตองจายคาจางแกลูกจาง ในทํานองเดียวกันหากนายจางปดงาน
งดจาง ลูกจางก็ไมจําตองทํางานใหนายจางโดยจะถือเปนการละทิ้งงานของลูกจางไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๙๖/๒๕๒๔ การนัดหยุดงานเปนมาตรการที่ลูกจางกระทําเพื่อบีบบังคับให
นายจางตองยอมตามขอเรียกรองของฝายลูกจาง กอใหเกิดความเสียหายแกกิจการของนายจาง นายจางไมได
รับประโยชนจากแรงงานของลูกจาง การจางแรงงานเปนสัญญาตางตอบแทนโดยลูกจางมีหนาที่ตองทํางาน
ใหแกนายจางและนายจางมีหนาที่ตองจายคาจางใหแกลูกจาง การที่ลูกจางนัดหยุดงานยอมจะตองเล็งเห็น
ความเสียหายอันจะเกิดแกนายจาง และลูกจางก็ตองยอมรับผลแหงการที่ไมไดทํางานแกนายจางดวย ดังนั้น
เมื่อทั้งลูกจางซึ่งนัดหยุดงานและนายจางก็ปดงานเปนการโตตอบกันโดยสมัครใจและถูกตองตามขั้นตอนของ
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานแลว จึงเรียกรองสิทธิอันจะพึงเกิดจากการจางแรงงานหาไดไม ลูกจางจึงไมมสี ิทธิ
ไดรบั คาจางระหวางนัดหยุดงาน
เมื่อนายจางไมจายคาจาง ลูกจางก็ไมทํางานได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๑๖-๒๙๑๘/๒๕๒๖ เมื่อจําเลยผิดนัดไมจายคาจางใหโจทกหลายงวด โจทก
ยอมมีสิทธิที่จะพรอมใจกันหยุดงานได กรณีหาใชเปนการนัดหยุดงานเกี่ยวกับขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได
อันจะตองดําเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ไม และกรณีดังกลาวก็มิใช
เปนการที่โจทกจงใจทําใหจําเลยไดรับความเสียหาย จําเลยจึงไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายจากโจทก
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นอกจากนั้นสิ่งตอบแทนแกลูกจางจะตองเปนเงินเทานั้น ซึ่งเปนไปตามนิยามคําวา “คาจาง” ใน
มาตรา ๕ แหง พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่วา “คาจาง” หมายความวา เงินที่นายจางและ
ลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจาง...
หลักการตางตอบแทนตามหลัก mutuality of obligation นี้ไมใชสัญญาที่ลูกจางเพียงแตทํางานแลก
คาจางเทานั้น แตยังตองประกอบไปดวย “การรักษาความผูกพันตามสัญญาจางแรงงานไปในอนาคตในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง (over the period of time) ดวย เชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๒๘-๑๑๒๙/๒๕๔๗ จําเลยประกอบธุรกิจทองเที่ยว จัดใหมีการทองเที่ยว
ทางเรือสําราญ เมื่อมีลูกคาจะลงทองเที่ยวเรือสําราญ จําเลยจะแจงโจทกทราบ โจทกมีสิทธิที่จะใหบริการหรือ
ปฏิเสธที่จะไมลงเรือสําราญเพื่อใหบริการแกลูกคาได หากโจทกรับใหบริการจะไดรบั คาจางเปนรายวัน เมื่อเรือ
สําราญตองเขาฝงโจทกจะหมดหนาที่เปนคราวไป การจางงานระหวางโจทกกับจําเลยมุงถึงผลสําเร็จของงาน
เปนสําคัญ ไมใชการจางแรงงาน แตเปนการจางทําของ โจทกจึงไมใชลูกจางของจําเลย
๒.เปนสัญญาเกิดจากการตกลงกันโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย
การวินิจฉัยวาสัญญาระหวางบุคคลเปนสัญญาจางแรงงานหรือไมนอกจากจะพิจารณาตามมาตรา
๕๗๕ แลวยังตองประกอบกับนิยามคําวา นายจาง ลูกจาง คาจาง และสัญญาจาง ในกฎหมายแรงงานฉบับตาง
ๆ ดวย ซึ่งรายละเอียดไดกลาวไวแลว จะขอกลาวเพิ่มเติมเพียงบางสวน ยกตัวอยางเชน พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ นิยามคําวา “สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาไมวาจะเปนหนังสือ
หรือดวยวาจาระบุชัดเจน หรือเปนที่เขาใจโดยปริยายซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจางตกลงจะทํางานใหแกบุคคล
อีกคนหนึ่งเรียกวานายจาง และนายจางตกลงจะใหคาจางตลอดเวลาที่ทํางานให จึงเห็นไดวาสัญญาจาง
แรงงานมิไดมีเพียงแตมีหนังสือสัญญาหรือวาจาโดยชัดแจงหรือ express เทานั้น แตยังมีสัญญาจางที่เปนที่
เขาใจโดยปริยาย หรือ Implied terms of the contract ซึ่งรวมทั้งการตกลงโดยปริยายใหลูกจางเขา
ทํางาน และรวมถึงขอสัญญาจางที่อาจมีโดยปริยายไดแมจะมิไดเขียนหรือกลาวโดยชัดแจง แตมีผลผูกพัน
คูสัญญาไดโดยพิจารณาจากความประสงคของคูสัญญาที่รวมอยูในสภาพลักษณะของการทํางานและทาง
ปฏิบัติของการทํางานนั้น ๆ โดยทั่วไป โดยมีหลักการ ดังนี้
๑.หลักประสิทธิภาพของงาน (Business efficacy) ซึ่งสาระของสัญญาจางแรงงานโดยปริยายจะ
แสดงใหเห็นความจําเปนแกการทํางานในแตละหนาที่ เชน สัญญาจางแรงงานเปนหนังสือที่ระบุวาจาง
พนักงานขับรถ เชนนี้ แมในสัญญาจะไมไดระบุโดยชัดแจงวาลูกจางตองมีใบขับขี่รถยนต แตเปนที่เห็นโดย
ปริยายวาลูกจางตองมีใบขับขี่รถยนตจึงจะสามารถทํางานในหนาที่นี้ได เปนตน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๑๗๙/๒๕๔๕ โจทกไมสามารถปฏิบัติงานเขากับเพื่อนรวมงานได เมื่อโจทก
ทํางานในระดับบริหารตองประสานงานกับบุคลากรในสวนงานอื่นในระดับเดียวกัน แตโจทกเขากับเพื่อน
รวมงานไมได แมจําเลยจะยายโจทกไปสวนงานอื่น โจทกก็ยังทํางานในลักษณะเดียวกันโดยมีปญหากับเพื่อน
รวมงานอีก ชี้ใหเห็นวาโจทกขาดมนุษยสัมพันธที่ดี ไมสามารถประสานงานกับบุคลากรในสวนอื่นไดยอมทําให
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เกิดความขัดของในการบริหารจัดการของจําเลย ทําใหการผลิตและการบริการของจําเลยขาดประสิทธิภาพ
อาจทําใหจําเลยเสียหายได จําเลยจึงมีเหตุผลสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจางโจทกไดโดยมิใชการเลิกจางไม
เปนธรรม
๒.หลักประเพณีปฏิบัติของงานประเภทนั้น (Custom and practice) คือการประพฤติปฏิบัติซึ่ง
เปนที่รับรูกันโดยทั่วไปสําหรับการทํางานนั้น นํามาใชในทํานองเดียวกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๔ วรรคสอง ที่วา เมื่อไมมีกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได ใหวินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแหง
ทองถิ่น ในสัญญาจางแรงงานจะพิจารณาสัญญาโดยชัดแจงกอนวากําหนดสิทธิและหนาที่ระหวางคูสัญญา
อยางไร แตหากไมมีขอสัญญาใดกําหนดไวอยางชัดแจงแตมีประเพณีปฏิบัติใดที่เปนที่รับรูกันก็สามารถนํามา
เปนสวนหนึ่งของสัญญาที่ตองปฏิบัติตอกันได แตการนํามาใชตองไมเปนโทษกับลูกจาง เชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๗๖/๒๕๕๐ การที่โจทกลดราคาคาบริการของจําเลยเปนการกระทําไป
ภายใตธรรมเนียมปฏิบัติงานที่เคยดําเนินการกันมาโดยจําเลยยอมรับใหโจทกปฏิบัติมาโดยตลอด การกระทํา
ของโจทกจึงมิใชการจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง และมิไดเปนการผิดสัญญาจางแรงงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๒๓/๒๕๓๑ การที่นายจางลงโทษลูกจางประการใดไดก็ตอเมื่อมีขอบังคับ
หรือระเบียบการทํางานไดกําหนดการกระทําหรือการงดเวนการกระทําวาเปนความผิดและไดกําหนดโทษไว
นายจางจะถือเอาการปฏิบัติอันเปนประเพณีมาลงโทษลูกจางมิได
๓.หลักการกระทําหลังสัญญาเกิดขึ้น (Conduct after the contract is made) คือการปฏิบัติ
ตอกันระหวางคูสัญญาตามความเปนจริง ซึ่งแมสัญญาจะระบุไวเชนใดแตหากไมไดมีการปฏิบัติตามสัญญาที่
ระบุไว แตมีการปฏิบัติเปนแบบอื่นมาโดยตลอดเชนนี้ จึงตองพิจารณาวาเจตนาที่แทจริงภายหลังมีสัญญาคือ
อะไรและคูสัญญาตองผูกพันตามสัญญาที่ระบุไวหรือทางปฏิบัติตอกันเชนนั้นหรือไม อันเปนไปตามหลักการ
เปลี่ยนแปลงหลัก pacta sunt servanda สําหรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ยอมเปนผลใหสัญญา
เปลี่ยนแปลงดวยหรือหลัก clausula rebus sic stantibus
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๔๐๓/๒๕๓๘ การตกลงอันจะกอใหเกิดสัญญาจางแรงงานซึ่งรวมทั้งขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางนั้น หาไดจําตองเฉพาะการตกลงโดยชัดแจงไม อาจมีการตกลงโดยปริยายก็ได เมื่อ
จําเลยเคยจายเงินพิเศษแกลูกจางปละ ๑๕ วัน แลวไดเปลี่ยนมาจายคูปองอาหารเดือนละ ๑๙๐ บาท แทน
ลูกจางของจําเลยหาไดทักทวงหรือโตแยงคัดคานประการอื่นไม ตรงกันขามกลับรับเอาผลการเปลี่ยนแปลงมา
ตลอด จึงมีผลผูกพันจําเลยและลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๕๓/๒๕๔๘ การที่ จ. ลงนามในสัญญาจางแรงงานในฐานะรองกรรมการ
ผูจัดการของบริษัทลูกหนี้ แมจะไมมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท แตเมื่อปรากฏวาลูกหนี้ไดยอมรับเอาผลงาน
ที่ลูกจางทําใหและลูกหนี้ไดจายคาจางนับแตลูกจางเริ่มทํางานตลอดมาจนเลิกจางเปนเวลา ๑ ป ๓ เดือน โดย
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ไมไดโตแยง ถือวาลูกหนี้ไดใหสัตยาบันยอมรับโดยปริยายวาเปนลูกจางแลว ลูกหนี้จะตองผูกพันและรับผิดตาม
สัญญาจางแรงงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๐๘๘/๒๕๔๗ นายจางไดประกาศจายคาเที่ยวแกลูกจางผูขับรถบรรทุกหัว
ลากแตฝายเดียว แลวมีการถือปฏิบัติจายคาเที่ยวเรื่อยมาจึงกลายเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดย
ปริยาย
๔. หลัก Characteristic terms มาจากการนําหลักการทั่วไปของกฎหมายมาเปนสวนหนึ่งของ
สัญญา เชน หลักสุจริต (good faith) ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕ มาตรา ๓๖๘ และ
มาตรา ๕๘๓ ซึ่งนํามาเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางแรงงาน เปนตน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๔๖/๒๕๕๒ โจทกเปนตัวแทนฝายลูกจางภายหลังเปนประธานและ
กรรมการสหภาพแรงงานที่รวมยื่นขอเรียกรองเปลี่ยนแปลงสภาพการจางมาโดยตลอด โจทกยอมทราบแลววา
ถาฝายนายจางจะเปลี่ยนแปลงสภาพการจางที่ไมเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา นายจางตองดําเนินการตามขั้นตอน
ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ เพื่อความสัมพันธที่ดีระหวางนายจางลูกจาง โจทก
ควรแจงการเรียกประชุมเพื่อเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่นายจางมิไดกระทําใหถูกตองตาม
กฎหมายใหฝายนายจางทราบเพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตอง โจทกปลอยเวลาใหผานไปจนโจทกลาออกแลว
อาศัยสิทธิที่มีอยูตามกฎหมายเปนชองทางใหโจทกไดรับประโยชนแตเพียงฝายเดียวโดยไมคํานึงถึงความ
เสียหายที่นายจางจะพึงไดรบั เชนนี้ ยอมเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๕ โจทกไมมีอํานาจฟอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๐๙/๒๕๖๑ แมการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจางแรงงานที่ไมมีกําหนด
ระยะเวลานั้นลูกจางมีสิทธิแสดงเจตนาไดแตเพียงฝายเดียวโดยไมตองใหอีกฝายหนึ่งยินยอมก็ตาม แตใน
ระหวางที่สัญญาจางแรงงานยังมีผลบังคับอยูนั้นนายจางตรวจพบวาลูกจางรับเงินจากลูกคาแลวไมนําเขาฝาก
บัญชีของนายจางอันเปนการประพฤติผิดอยางรายแรง การที่ลูกจางชิงลาออกกอนถูกลงโทษแลวนําคดีไปฟอง
ตอศาลแรงงานเพื่อเรียกเงินสมทบพรอมผลประโยชนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนการสอใหเห็นความไม
สุจริตในการลาออกเพื่อแสวงหาประโยชนโดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมายและขัดตอวัตถุประสงคของ
กฎหมาย แมนายจางจะมีคําสั่งเลิกจางลูกจางภายหลังจากที่ลูกจางลาออก แตการกระทําของลูกจางเปนการ
ใชสิทธิไมสุจริต จึงไมอาจอางการลาออกโดยไมสุจริตเพื่อใหตนไดรับสิทธิประโยชนจากการลาออก จึงไมมี
อํานาจฟอง
๕.หลักการนําบทบัญญัติของกฎหมายมาเปนสวนหนึ่งของสัญญา หรือ Terms implied by
statute ซึ่งก็หมายความวา บทบัญญัติตาง ๆ ของกฎหมายแรงงานสามารถนํามาปรับใชแกสัญญาจางแรงงาน
ระหวางบุคคลไดแมจะไมไดเขียนไวอยางชัดแจงก็ตาม หรือแมจะเขียนไวก็ไมอาจกําหนดใหขัดตอกฎหมาย
เกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนได เปนตน
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๗๖/๒๕๒๙ ขอบังคับการทํางานของจําเลยกําหนดโทษทางวินัยไว ๒
สถานคือสถานเบาและสถานหนักขอ ๑๘ ก.เปนโทษสถานเบาซึ่งกําหนดขอหามในเรื่องไมมีความสําคัญขอ๑๘
ก.๒๓ กําหนดวาละเลยไมเอาใจใสตอประกาศและคําสั่งตาง ๆ ของโรงแรมจึงหมายความวาเปนเรื่องที่จําเลย
ออกประกาศหรือคําสั่งใด ๆ ที่กําหนดถึงการปฏิบัติหนาที่ในเรื่องที่ไมมีความสําคัญนัก จําเลยมีคําสั่งยายโจทก
ไปปฏิบัติหนาที่พนักงานขายจัดเลี้ยง การที่โจทกขัดขืนไมยอมปฏิบัติตามคําสั่งอาจกอใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรงตอจําเลยไดซึ่งมิใชเปนความผิดเล็กนอยอันจะพึงไดรับโทษสถานเบา เมื่อระเบียบขอบังคับการ
ทํางานของจําเลยมิไดกําหนดความผิดในเรื่องนี้ไวโดยเฉพาะ กรณีตองปรับดวยบทกฎหมายที่มีอยู คือประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๓ เมื่อโจทกจงใจขัดคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของจําเลยผูเปนนายจาง
จําเลยจึงมีสิทธิเลิกจางโจทกไดโดยไมตองบอกลาวลวงหนา.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๙๙/๒๕๓๗ ลูกจางมีหนาที่จะตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายและ
ศีลธรรมอันดีในขณะปฏิบัติหนาที่แมนายจางไมมคี าํ สั่ง ขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานหามไว ถา
ลูกจางฝาฝนกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีดังกลาว ตองถือวาลูกจางฝาฝนระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน ฉะนั้น เมื่อ
โจทกซึ่งเปนลูกจางจําเลยดาวา ส.ซึ่งเปนพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงงานของจําเลยขณะที่ ส.ปฏิบัติ
หนาที่ยอมถือวาโจทกไดกระทําผิดฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานแลว จําเลยมีสิทธิลงโทษโจทก
โดยตักเตือนเปนหนังสือ เมื่อโจทกไดดาวา ส. อีก จึงถือไดวาโจทกไดกระทําผิดซ้ําคําเตือน จําเลยจึงมีสิทธิเลิก
จางโจทกโดยไมตองจายคาชดเชย
๓. เปนสัญญาที่เกิดจากการตกลงกัน ไมมีแบบ และปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา
๓.๑ เกิดจากการตกลงกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๒๒/๒๕๒๓ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๗๕ เห็นไดวา
สัญญาจางแรงงานจะเกิดขึ้นตอเมื่อคูกรณีไดตกลงกัน การที่จําเลยเปนผูจายคาจางใหแกโจทกและโจทกทํางาน
ใหจําเลยจะนับวาจําเลยเปนนายจางของโจทกยังไมได บริษัท ฟ. เปนผูตกลงรับโจทกเขาทํางาน สัญญาจาง
แรงงานจึงเกิดขึ้นระหวางบริษัท ฟ. กับโจทก แมบริษัท ฟ. มอบหมายใหโจทกไปทํางานในตางประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยกับจําเลยซึ่งเปนสาขาประเทศไทย สัญญาจางแรงงานระหวางโจทกกับบริษัท ฟ. ก็ยังคงอยูตลอด
มา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๕๒-๒๖๕๓/๒๕๒๙ แมสัญญาจางโจทกที่ ๑ จะไดทําขึ้นกอนที่จําเลยจะได
จดทะเบียนเปนบริษัทก็ตาม แตก็อยูในระหวางการดําเนินการกอตั้งบริษัท และสัญญาดังกลาวมี ส.ผูเริ่มกอการ
ของบริษัทซึ่งตอมาไดเปนกรรมการบริษัทเมื่อจดทะเบียนแลวเปนผูลงชื่อในนามบริษัทจําเลยในฐานะผูวาจาง
และไดทําสัญญากันกอนจดทะเบียนตั้งบริษัทเพียง ๗ วัน ทั้งหลังจากบริษัทมีสภาพเปนนิติบุคคลแลวก็ยอมรับ
ผลแหงสัญญาดังกลาวจางโจทกที่ ๑ และจายคาจางใหตอมา ดังนี้โจทกที่ ๑ จึงเปนลูกจางของบริษัทจําเลยแลว
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๗๕ หาไดบัญญัติวาสัญญาจางแรงงานจะตองทําเปน
หนังสือไม เพียงแตตกลงจางและใหสินจางกันสัญญาจางแรงงานยอมเกิดแลว ส. กรรมการบริษัทจําเลยทํา
สัญญาจางโจทกที่ ๒ ซึ่งโจทกที่ ๒ ไดทํางานใหบริษัทจําเลยและจําเลยจายคาจางใหโจทกที่ ๒ ตลอดมาเปน
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เวลา ๔ เดือน ถือไดวาโจทกที่ ๒ เปนลูกจางของจําเลยแลวโดยไมจําเปนตองพิจารณาวาสัญญาที่ทําเปนหนังสือ
ดังกลาว ส.ทําไปโดยชอบดวยขอบังคับของบริษัทจําเลยหรือไม
๓.๒ ไมมีแบบ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๔๖/๒๕๓๒ ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางอันเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง
แรงงานนั้น นอกจากจะเกิดขึ้นไดโดยชัดแจงจากการแจงขอเรียกรองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
๒๕๑๘ มาตรา ๑๓ แลว ยังอาจเกิดขึ้นไดโดยปริยายอีกดวย เมื่อธนาคารนายจางออกขอบังคับเกี่ยวกับ
เงินเดือนและการแตงตั้งพนักงานใชบังคับอยูแลวและภายหลังลูกจางผูนั้นเขามาเปนพนักงานก็ไดมีคําสั่งแกไข
ขอบังคับนั้นในเวลาตอมา โดยแกบัญชีอัตราเงินเดือนใหมีขั้นและแกไขใหผูจัดการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานไป
ดํารงตําแหนงอื่นในระดับที่ต่ํากวาเดิมได พนักงานทุกคนก็ไมไดโตแยงคัดคานและยอมรับเอาผลจากการแกไข
ขอบังคับดวยดีตลอดมา ทั้งสัญญาจางแรงงานก็เปนสัญญาที่ไมมีแบบ ขอบังคับที่แกไขแลวดังกลาวจึงเปน
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ใชบังคับแกลูกจางผูนั้นดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๕๓/๒๕๔๘ การที่ จ. ลงนามในสัญญาจางแรงงานในฐานะรองกรรมการ
ผูจัดการของบริษัท แมจะไมมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท แตเมื่อบริษัทไดยอมรับเอาผลงานที่ลูกจางทํางาน
ให และบริษัทไดจายคาจางนับแตที่ลูกจางเริ่มทํางานตลอดมาจนเลิกจาง เปนเวลา ๑ ป ๓ เดือน โดยไมได
โตแยง ถือวาบริษัทไดใหสัตยาบันยอมรับโดยปริยายวาเปนลูกจางของบริษัทแลวตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๘๒๓ บริษัทจึงตองผูกพันและรับผิดตามสัญญาจางแรงงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๑๘๖-๑๕๑๙๒/๒๕๕๗ สัญญาจางลูกจางชั่วคราวระบุวา ป. กรรมการ
บริษัทจําเลยที่ ๑ ทําสัญญาจางโจทกทั้งเจ็ดเขาทํางานในโครงการกอสรางสะพานทาเทียบเรือที่จําเลยที่ ๑
รับจางเหมาจากจําเลยที่ ๒ แมสัญญาจางลูกจางชั่วคราวจะไมไดประทับตราสําคัญของจําเลยที่ ๑ แตกฎหมาย
มิไดบังคับใหสัญญาจางแรงงานตองทําเปนหนังสือหรือมีหลักฐานเปนหนังสือ เมื่อมีการเขาทํางานกอสรางใน
โครงการดังกลาวบางสวนและจําเลยที่ ๑ มีหนังสือทวงถามใหจําเลยที่ ๒ ชําระคาจางในสวนของงานที่กอสราง
ไปแลว หากโจทกทั้งเจ็ดเขาทํางานในสวนดังกลาว ยอมแสดงวาจําเลยที่ ๑ เขารับเอาผลงานที่โจทกทั้งเจ็ดเขา
ทํางาน พฤติการณดังกลาวถือไดวาการทําสัญญาจางโจทกทั้งเจ็ดของ ป. เปนการทําไปในฐานะตัวแทนของ
จําเลยที่ ๑ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๙๗ จําเลยที่ ๑ ยอมเปนผูซึ่งตกลงรับโจทกทั้งเจ็ด
เขาทํางานโดยจายคาจางใหอันเปนนายจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
๓.๓ ไมเครงครัดในชื่อของสัญญา หรือการเรียกชื่อคูสัญญา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๖๐/๒๕๕๐ การทํางานของโจทกซึ่งเปนพนักงานขับรถสงน้ํามันใหจําเลย
แมจะไมไดกําหนดเวลาทํางานไว แตก็กําหนดโดยใชผลงานเปนเกณฑ ซึ่งการจะทํางานใหไดตามเกณฑไมต่ํา
กวาเดือนละ ๔๕ เที่ยวนั้น โจทกจะตองมาทํางานภายในชวงเวลาทํางานที่จําเลยกําหนดไวนั่นเอง มิไดมีอิสระที่
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จะปฏิบัติงานในเวลาใดหรือไมก็ได สินจางที่โจทกไดรับเปนรายเที่ยวก็เปนผลงานโดยคํานวณเปนหนวยตาม
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๖๐ โจทกจึงเปนลูกจางจําเลยตามมาตรา ๕ และตาม
สัญญาจางแรงงาน และแมวาตามสัญญาขนสงน้ํามันจะเรียกโจทกวา “ผูรับจาง” และเรียกจําเลยวา “ผูวาจาง”
ก็ไมมีผลเปลี่ยนแปลงความสัมพันธในฐานะนายจางและลูกจางตามกฎหมายได
๓.๔ ปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๐๒/๒๕๕๐ นายจางแกไขขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ฉบับป ๒๕๑๗ เปน
ฉบับป ๒๕๒๘ แลว หลังจากนั้นก็ไดแกไขเปลี่ยนแปลงมาอีก ๓ ครั้ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนับแตป ๒๕๒๘ เปน
ตนมาไดมีการกําหนดเรื่องการเกษียณอายุไวที่ ๕๕ ป ทุกฉบับ และปรากฏวาโจทกซึ่งเปนลูกจางลงลายมือชื่อ
ยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานและเงื่อนไขเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานไวตั้งแตป ๒๕๓๕ และ
นับแตป ๒๕๓๓ เปนตนมา ก็ไดมีพนักงานของนายจางเกษียณอายุตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเมื่ออายุ
๕๕ ป การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงมีผลผูกพันโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๔๐๓/๒๕๓๘ การตกลงอันจะกอใหเกิดสัญญาจางแรงงานซึ่งรวมถึงขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางนั้น หาไดจําตองเฉพาะการตกลงโดยชัดแจงไม อาจมีการตกลงโดยปริยายก็ได จําเลยเคย
จายเงินพิเศษแกลูกจางปละ ๑๕ วัน แลวเปลี่ยนเปนการจายคูปองอาหารใหแกลูกจางเดือนละ ๑๙๐ บาท แทน
ลูกจางของจําเลยหาไดทักทวงหรือโตแยงประการใดไม ตรงกันขามกลับยอมรับเอาผลการเปลี่ยนแปลงตลอด
มา จึงมีผลผูกพันจําเลยและลูกจาง คูปองคาอาหารมีลักษณะเปนสวัสดิการอันเปนสภาพการจางอยางหนึ่ง เมื่อ
ลูกจางยอมรับเอาและจําเลยจายใหลูกจางตลอดมาจึงมีผลเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
๔.นายจางมีอํานาจบังคับบัญชาการทํางานของลูกจาง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๓ ถาลูกจางจงใจขัดคําสั่งของนายจางอันชอบดวย
กฎหมายก็ดี หรือละเลยไมนําพาตอคําสั่งเชนวานั้นเปนอาจิณก็ดี...ทานวานายจางจะไลออกโดยมิพักตองบอก
กลาวลวงหนาหรือใหสินไหมทดแทนก็ได
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจาง
ซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้ ...(๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของ
นายจางอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม...
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๔๒/๒๕๕๐ การจะเปนนายจางหรือลูกจางกันหรือไมนั้น นอกจากจะ
พิจารณาตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๕๗๕ แลว ยังตองปรากฏดวยวาลูกจางไดปฏิบัติงานาภายใตขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบดวย
กฎหมายอันเปนอํานาจบังคับบัญชาของนายจางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๓ และ
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ อีกดวย
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๙๙/๒๕๔๙ การที่จะพิจารณาความสัมพันธของบุคคลวาเปนนายจางและ
ลูกจางกันตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๕ ตองปรากฏขอเท็จจริงดวยวาบุคคลที่เปน
ลูกจางอยูในอํานาจบังคับบัญชาโดยตองปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบุคคล
ที่เปนนายจาง ซึ่งเปนความสัมพันธตามความเปนจริงของความเปนนายจางและลูกจางตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๓ ดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๙/๒๕๓๐ จําเลยจางโจทกสอนหนังสือนักเรียน จายคาจางเปนรายเดือน
และมีอํานาจออกระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน กําหนดวันเวลาสอนหนังสือ หากโจทกปฏิบัติฝาฝน
จําเลยมีอํานาจลงโทษได การที่จําเลยจายคาจางมิใชหวังผลสําเร็จของการสอนหนังสือ แมโจทกจะมีอิสระใน
การสอนตามวิชาชีพ แตก็ตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลย สัญญาจางระหวาง
โจทกกับจําเลยจึงเปนสัญญาจางแรงงาน มิใชสัญญาจางทําของ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๐๗/๒๕๓๑ โจทกทํางานกับจําเลยในฐานะบรรณาธิการขาว มีหนาที่ผลิต
ขาวใหมีคุณภาพ ตองเรียบเรียงขาวใหทันกับเวลาของรายการ แตจําเลยมีอํานาจเปลี่ยนแปลงเวลาทํางานได
โจทกไดรบั คาจางเฉพาะวันที่ทํางาน ไมมีสิทธิไดรับสวัสดิการใด ๆ ผูจัดการฝายบุคคลของจําเลยไมมีอํานาจ
บังคับบัญชาการทํางานของโจทก ดังนี้ แมโจทกตกลงผลิตขาวใหแกจําเลยโดยไดรบั สินจางเพื่อการนั้นก็ตาม
แตโจทกปฏิบัติงานโดยอิสระ ไมไดอยูภายใตบังคับบัญชาของจําเลยอันเปนลักษณะของสัญญาจางแรงงาน
ประการหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๓ สัญญาจางระหวางโจทกกับจําเลยจึงมิใช
สัญญาจางแรงงาน แตเปนสัญญาจางทําของ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑/๒๕๓๗ โจทกมีเวลาทํางานปกติ จําเลยที่ ๑ มีอํานาจสั่งการและบังคับ
บัญชาใหโจทกปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน กําหนดเวลาทํางาน และตรวจสอบเวลาทํางาน
ของโจทกกับมีอํานาจหักรายไดของโจทกในกรณีที่โจทกขาดงานหรือมาทํางานสาย เงินรายไดจากการแตงผมที่
จายใหโจทกก็คํานวณตามผลงานที่โจทกทําได ความสัมพันธระหวางโจทกกับจําเลยที่ ๑ ดังกลาว ถือไดวาโจทก
ทํางานใหแกจําเลยที่ ๑ เพื่อรับคาจางโดยคํานวณตามผลงานที่โจทกทําได จึงฟงไดวาโจทกเปนลูกจางของ
จําเลยที่ ๑ มีสิทธิเรียกคาชดเชยจากจําเลยทั้งสอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๑๖๓/๒๕๕๘ นิติสัมพันธที่จะเปนสัญญาจางแรงงานนั้นเปนไปตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๗๕ และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
คือ นายจางวาจางอีกฝายหนึ่งเปนลูกจางเพื่อทําการงานให นายจางมีอํานาจบังคับบัญชาใหลูกจางตองปฏิบัติ
ตามคําสั่งและระเบียบขอบังคับในการทํางาน
เมื่อโจทกไมไดมีความรับผิดชอบในหนาที่การงานอะไรเปน
กิจจะลักษณะ ไมตองเขาทํางานทุกวัน ยอมแสดงวาโจทกมิไดอยูภายใตการบังคับบัญชาของผูบริหารของ
บริษัทจําเลย นอกจาก อ. ซึ่งเปนบิดาโจทกเทานั้น โจทกจึงไมมีนิติสัมพันธเปนลูกจางของจําเลย เพราะไมได
ทํางานใหจําเลยและไมไดอยูภายใตระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานและการบังคับบัญชาตามสายงานปกติ
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ของจําเลย การที่โจทกเขามาทํางานในบริษัทจําเลยก็เพื่อชวยเหลืองานของบิดาเทานั้นอันเปนความสัมพันธ
สวนบุคคล ไมถือวา อ. จางโจทกแทนจําเลยโดยชอบ จึงไมผูกพันจําเลยซึ่งเปนนิติบุคคลตางหาก
๔.๑ อํานาจบังคับบัญชากอใหเกิด vicarious liability
หลักอํานาจควบคุมบังคับบัญชานี้เปนหลักสากลที่นานาประเทศใชในการตรวจสอบความเปนลูกจาง
ซึ่งมีที่มาจากกฎหมายนายบาวหรือ master – servant Act ของอังกฤษ ซึ่งมีที่มาจากการจางงานสมัยกอนที่
ลูกจางมักจะทํางานในลักษณะของการใชแรงงานใหนายจาง เพื่อใหงานสําเร็จตามความตองการนายจางจึง
ตองควบคุมบังคับบัญชาลูกจางได ซึ่งผลของการบังคับบัญชาลูกจางจึงเกิดคําวา “ในทางการที่จาง” หรือ in
the course of employment ซึ่งหากลูกจางกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกโดยลูกจางกระทําไปในทางการ
ที่จาง จึงเปนเหตุใหนายจางตองรวมรับผิดกับลูกจางตอบุคคลภายนอก ซึ่งเปนหลักการของประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๕ ในทางสากลเรียกวาเปนความรับผิดจากการกระทําของผูอื่น หรือ vicarious
liability หลักอํานาจควบคุมบังคับบัญชานี้จะพิจารณาการใชอํานาจบังคับบัญชาของนายจางทั้งจากการมี
คําสั่ง ระเบียบ กฎ ขอบังคับ ซึ่งอาจจะเปนการบังคับบัญชาในสถานที่ทํางาน หรือในเวลาทํางาน หรือในตัวงาน
ก็ได
๔.๒ อํานาจบังคับบัญชาอาจมอบใหผูอื่นใชแทนได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๗๐/๒๕๕๒ จําเลยจางโจทกทํางานเปนวิศวกรซึ่งเปนงานตามวัตถุประสงค
หลักของจําเลย คือ ประกอบกิจการออกแบบและเปนที่ปรึกษาโครงการกอสรางทอกาซ โดยจําเลยรับจางเปน
วิศวกรที่ปรึกษาออกแบบในโครงการทอสงกาซมาบตาพุดใหแกบริษัท ว. และจําเลยมีคําสั่งใหโจทกไปทํางานที่
บริษัท ว. ในโครงการดังกลาว โดยจําเลยเปนผูจายคาตอบแทนการทํางานให เมื่องานออกแบบเสร็จสิ้น บริษัท
ว. แจงสงตัวโจทกคืนใหจําเลย ดังนั้น แมในระหวางที่โจทกทํางานใหบริษัท ว. โจทกตองปฏิบัติตามคําสั่งและ
การบังคับบัญชาของบริษัท ว. แตเปนกรณีที่จําเลยมอบอํานาจบังคับบัญชาบางสวนของตนใหบริษัท ว. ใชแทน
จําเลยในระหวางที่โจทกไปปฏิบัติงานตามคําสั่งของจําเลยเพื่อใหงานลุลวงไปตามสัญญาจางระหวางจําเลยกับ
บริษัท ว. หาไดทําใหจําเลยไมมีอํานาจบังคับบัญชาโจทกแตอยางใดไม และแมจําเลยยื่นแบบรายการหักภาษี ณ
ที่จายของโจทกในฐานะผูมีรายไดอิสระ
ก็ไมทําใหนิติสัมพันธความเปนลูกจางนายจางระหวางโจทกจําเลย
เปลี่ยนแปลงไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๒๒/๒๕๒๓ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๗๕ เห็นไดวา
สัญญาจางแรงงานจะเกิดขึ้นตอเมื่อคูกรณีไดตกลงกัน การที่จําเลยเปนผูจายคาจางใหแกโจทกและโจทกทํางาน
ใหจําเลย จะนับวาจําเลยเปนนายจางของโจทกยังไมได บริษัท ฟ. เปนผูตกลงรับโจทกเขาทํางาน สัญญาจาง
แรงงานจึงเกิดขึ้นระหวางบริษัท ฟ. กับโจทก แมบริษัท ฟ. มอบหมายใหโจทกไปทํางานในตางประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยกับจําเลยซึ่งเปนสาขาประเทศไทย สัญญาจางแรงงานระหวางโจทกกับบริษัท ฟ. ก็ยังคงมีอยูตลอด
มา
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๔.๓ การพิจารณาอํานาจบังคับบัญชาอาจใชประกอบหลักการอื่นเพื่อวินิจฉัยความเปนนายจาง
และลูกจางได
ปจจุบันนี้ศาลไทยและศาลในนานาประเทศยังคงใชหลักการบังคับบัญชาในการตรวจสอบความเปน
ลูกจาง แตอาจใชประกอบหลักการอื่นในกรณีมีความจําเปนได เชน
The integration test ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออุดชองวางของหลักการบังคับบัญชา ซึ่งอาจไมสามารถพบ
ไดในการทํางานที่ซับซอนและตองใชทักษะสูงในการทํางานเชนการทํางานของแพทยในโรงพยาบาลเอกชน ที่
ตองใชความรูความสามารถเฉพาะตัวซึ่งหาอํานาจบังคับบัญชาไดไมชัดเจน หลักการนี้พิจารณาจากงานของ
ลูกจางวาเปนสวนหนึ่งของธุรกิจหลักนายจางหรือเปนเพียงองคประกอบยอยเทานั้น ดังนั้น ในบางประเทศจึง
ถือวาการทํางานของแพทยเปนองคประกอบหลักของธุรกิจรักษาคนไขอันเปนธุรกิจหลักของนายจาง จึงถือวา
เปนลูกจาง สําหรับประเทศไทยมีคําพิพากษาศาลสูงที่วินิจฉัยไวโดยจะพิจารณาจากขอเท็จจริงแตละกรณีไป
เชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๔๕/๒๕๔๙ เงินคาตรวจรักษาที่โจทกจายใหแกแพทยประจําสถานพยาบาล
ของโจทกมีลักษณะเปนเงินที่ผูเขารับการรักษาจายใหแกแพทยที่ตรวจรักษา
โดยแพทยใชสถานที่ของ
สถานพยาบาลของโจทก โดยไมมีวันและเวลาทํางานปกติ และโจทกรับเงินดังกลาวไวแทนแลวจายคืนใหแก
แพทยที่ตรวจรักษาในภายหลังโดยหักเงินไวสวนหนึ่งตามสัญญาการใหใชสถานที่ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมอิสระ จึงมิใชเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเพื่อตอบแทนการทํางานหรือผลงานที่ลูกจางไดทําสําหรับ
ระยะเวลาทํางานปกติของวันทํางาน และมิใชเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจางมิได
ทํางาน เงินคาตรวจรักษาจึงมิใชคาจางที่โจทกจะตองจายเงินสมทบเพิ่มและเมื่อเงินคาตรวจรักษามิใชคาจาง
แลว ความสัมพันธระหวางโจทกกับแพทยประจําสถานพยาบาลของโจทกจึงมิใชผูที่รบั ลูกจางเขาทํางานโดย
จายคาจางและมิใชผูซึ่งทํางานใหนายจางโดยรับคาจางตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓
คําพิพากษาศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษที่ ๔๓๕๓/๒๕๖๑ จําเลยประกอบธุรกิจโรงพยาบาล โจทก
ทํางานกับจําเลยตําแหนงแพทย มีหนาที่ประจําศูนยเหมาจาย ตองทํางานตามกําหนดเวลาที่จําเลยกําหนดหาก
ลาตองไดรับอนุญาต ตองปฏิบัติการรักษาตาม CPG ที่จําเลยกําหนด จึงเปนการทํางานภายใตการบังคับบัญชา
ของจําเลย โจทกจึงเปนลูกจางของจําเลยตามสัญญาจางแรงงาน เมื่อจําเลยกําหนดเงินคาแพทยการันตีให
โจทกทุกเดือน เดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงเปนการจายเพื่อตอบแทนการทํางานในหนาที่แพทยประจํา
โรงพยาบาลแกโจทก อันเปนคาจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
Economic reality test การทดสอบความเปนลูกจางตามหลักการนี้จะพิจารณาจากองคประกอบ
โดยรวมของสัญญาโดยมิไดเพียงแตพิจารณาอํานาจบังคับบัญชาเทานั้นแตจะพิจารณาดวยวาลูกจางลงทุนใน
ธุรกิจนั้นดวยทุนของตนเองและยอมรับตอความเสี่ยงในกําไรและขาดทุนหรือไม
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๘๕/๒๕๕๐ โจทกเปนหนึ่งในผูเริ่มกอการตั้งบริษัทจําเลยและเปนผูถือหุน
มาตั้งแตเริ่มบริษัทเปนอันดับสามจากผูถือหุน ๘ คน ตอมาไดเปนถือหุนอันดับหนึ่งและเปนกรรมการผูมีอํานาจ
ลงลายมือชื่อรวมและประทับตราสําคัญของบริษัท แมตอมาจะไดโอนหุนใหผูอื่นทั้งหมด แลวทําหนาที่เปน
กรรมการผูจัดการ แตการบริหารงานของโจทกไมตองอยูภายใตบังคับเกี่ยวกับการทํางาน จะมาทํางานในเวลา
ใดก็ไดไมตองบันทึกเวลาทํางาน โจทกจึงมิใชพนักงานที่ตองอยูภายใตขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลย
การที่โจทกไดรับเงินเดือนจากจําเลยจึงมิใชไดรับในฐานะเปนพนักงานหรือลูกจางของจําเลย สวนการที่โจทก
บริหารงานภายใตที่ประชุมใหญผูถือหุนนั้นก็เปนเพียงวิธีการครอบงําบริษัทจํากัดดังที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๑๔๔ เทานั้น หาไดอยูภายใตบังคับบัญชาของจําเลยอันมีลักษณะสําคัญ
ประการหนึ่งของสัญญาจางแรงงานตามมาตรา ๕๘๓ ไม โจทกจึงมิใชลูกจางของจําเลย (วินิจฉัยทํานองเดียวกับ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๑๘/๒๕๔๔)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๒/๒๕๔๘ โจทกเขาไปบริหารงานของบริษัทจําเลยในฐานะผูถือหุน การ
ทํางานอิสระ ไมตองมาทํางานทุกวัน ไมอยูภายใตบังคับบัญชาของผูใดในบริษัทจําเลย และไมตองอยูภายใต
ระเบียบขอบังคับการทํางานของจําเลย โจทกจึงไมใชลูกจางของจําเลยตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ แมโจทกจะไดรับคาตอบแทนจากจําเลยเปนเงินเดือน ก็มิใชคาจางตามสัญญาจาง
แรงงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๕๗/๒๕๔๐ ตามหนังสือแตงตั้งเปนหนังสือที่มีขอความชัดแจงวาบริษัทใน
เครือกลุมจําเลยที่ ๑ วาจางใหโจทกเปนกรรมการบริษัท ส. ซึ่งเปนบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหมโดยการรวมทุน
ระหวางโจทกกับจําเลยที่ ๒ มิใชหนังสือที่จําเลยที่ ๑ ตกลงรับโจทกเขาทํางานโดยจายคาจางให สวนจําเลยที่ ๒
ไมปรากฏวาเขาเกี่ยวของอยางไรกับโจทกในลักษณะการวาจาง การที่ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวาจําเลย
ทั้งสองไมใชนายจางของโจทก จึงชอบแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๒๘-๑๖๓๐/๒๔๙๔ จําเลยที่ ๑ ทําสัญญาจางผูมีชื่อมาเปนคนขับรถยนต
และจัดการเดินรถยนตของจําเลยที่ ๑ โดยผูรับจางจะตองปฏิบัติงานในความควบคุมหรือตามคําสั่งของจําเลยที่
๑ สวนคาใชจายก็ดี กําไรขาดทุนก็ดี เปนของจําเลยที่ ๑ ผูรับจางเปนแตรับคาจางเปนกอนไปเทานั้น ดังนี้ ยอม
ถือวาเปนสัญญาจางแรงงาน
The multiple factor test การทดสอบนี้จะพิจารณาจากทุกองคประกอบเพื่อหาความเปนสัญญา
จางแรงงาน โดยหลักการใหญคือการคนหา mutuality of obligation คําพิพากษาศาลฎีกาที่ใกลเคียงกับ
หลักการนี้ เชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๗๐/๒๕๕๖ การพิจารณาวาสัญญาใดเปนสัญญาจางแรงงานหรือจางทําของ
ตองพิจารณาถึงขอเท็จจริงในการทํางานของนายจางและลูกจางจึงจะทราบเจตนาในการทําสัญญาวาคูสัญญา
เจตนาทําสัญญาจางแรงงานหรือจางทําของ แมสัญญาจางหาโฆษณาระหวางโจทกกับจําเลยมีรายละเอียดมุง
ถึงผลสําเร็จของการหาโฆษณาใหแกหนังสือพิมพของจําเลยใหไดตามเปาประสงคในสัญญาวาโจทกกับพวกตอง
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หาโฆษณาจากบุคคลภายนอกมาตีพิมพโดยคิดคาโฆษณามีมูลคาไมต่ํากวา ๒๕ ลานบาท และ ๓๒ ลานบาท
ภายในกําหนด ๑๐ เดือน และ ๑๒ เดือน แตในทางปฏิบัติเมื่อโจทกกับพวกไมสามารถหาโฆษณาไดตาม
เปาประสงค จําเลยก็ผอนผันใหแกโจทกกับพวก ทั้งยังจายเงินเดือนและคานายหนาใหตามสัญญา เมื่อครบ
กําหนดตามสัญญาแลว จําเลยยังทําสัญญาจางโจทกกับพวกตออีก แสดงวาเจตนาของจําเลยในการทําสัญญา
จางโจทกหาโฆษณาไมไดมุงถึงความสําเร็จของการงานที่วาจางเปนสําคัญ จําเลยกําหนดใหโจทกมีตําแหนง
ผูอํานวยการฝายโฆษณาและมอบบัตรประจําตัวพนักงานแกโจทก
พวกของโจทกมีตําแหนงในฝายโฆษณา
ทั้งสิ้น โจทกมีอํานาจลงโทษตักเตือนลูกจางที่กระทําผิดแทนจําเลยได แสดงถึงอํานาจบังคับบัญชาที่จําเลยมีตอ
โจทกกับพวก นิติสัมพันธระหวางโจทกกับจําเลยจึงเปนการจางแรงงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๖๔/๒๕๒๔ การที่จําเลยตองการจะปลูกบานจึงติดตอใหโจทกปลูกใหตาม
แบบที่จําเลยตองการ จําเลยเปนฝายจัดหาวัสดุกอสราง โจทกเปนผูจัดหาคนงานและเครื่องมือ แตจะใหผูใดมา
ทํางานตองใหจําเลยยินยอมดวย โดยโจทกคิดคาจางสําหรับโจทกและคนงานอื่นเปนรายวันนั้น แมโจทกไดตก
ลงกับจําเลยไววาจะทํางานจนกวาปลูกบานเสร็จ แตก็ไมปรากฏวาตกลงกันใหถือเอาผลสําเร็จของงานเปน
เงื่อนไขในการจายคาจาง สวนการที่โจทกรับคาจางจากจําเลยเปนงวด ๆ เพียงคนเดียว ก็เปนเพียงการรับ
คาจางรายวันแทนผูรวมงานแตละคนซึ่งไมใชลูกจางของโจทกเปนคราว ๆ ไปเทานั้น ฉะนั้น ถึงแมจําเลยจะ
ไมไดควบคุมแนะนําโจทกในการปลูกบานเพราะไมมีความรูก็ตาม ก็ไมทําใหการรับจางของโจทกเปนการจางทํา
ของ ถือไดวาเปนสัญญาจางแรงงาน
การจางแรงงานตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกานี้เปนการจางลูกจางทํางานที่มิไดแสวงหากําไรในทาง
เศรษฐกิจ มีบทยกเวนการใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บางมาตรา เชน เรื่องการจายคาด
เชย ทั้งนี้เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
(๓)
อํานาจบังคับบัญชาดังกลาวนอกจากจะเปนหลักการที่สําคัญที่แสดงใหเห็นความเปนสัญญาจาง
แรงงานแลวยังกอใหเกิดความรับผิดในการกระทําของผูอื่น (vicarious liability) ซึ่งประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๔๒๕ บัญญัติวา “นายจางตองรวมกันรับผิดกับลูกจางในผลแหงละเมิดซึ่งลูกจางไดกระทําไป
ในทางการที่จาง” บทบัญญัตินี้เปนตรรกะที่คูกับอํานาจบังคับบัญชา ซึ่งมีที่มาจากระบบกฎหมาย common
law เพราะในอดีตระบบการทํางานซึ่งสวนใหญเปนงานที่ตองใชแรงงานมากกวาทักษะฝมือ การทํางานของ
ลูกจางจึงตองอยูภายใตการควบคุมการทํางานของนายจางเพื่อใหไดผลผลิตที่ดีและตรงกับความตองการของ
นายจางและตลาดการคา และเมื่อนายจางมีสวนในการควบคุมการทํางานของลูกจาง การที่ลูกจางกระทํา
ละเมิดตอบุคคลภายนอกจากการทํางาน “ในทางการที่จาง” ซึ่งผูไดรบั ประโยชนจากงานที่ไดคือนายจาง ดังนั้น
จึงตองใหนายจางรวมกันรับผิดกับลูกจางตอบุคคลภายนอกนั้นดวย ทั้งยังเปนการประกันการไดรับคาเสียหาย
ของบุคคลภายนอกดวย
เพราะโดยปกตินายจางจะมีสภาพทางเศรษฐกิจเหนือกวาลูกจาง
จึงสามารถ
รับผิดชอบในคาเสียหายไดดกี วาลูกจาง
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๒๘-๑๖๓๐/๒๔๙๔ จําเลยที่ ๑ ทําสัญญาจาง ก. มาเปนคนขับรถยนต และ
จัดการเดินรถยนตของจําเลยที่ ๑ โดย ก. ผูรับจางจะตองปฏิบัติงานในความควบคุมหรือตามคําสั่งของจําเลยที่
๑ สวนคาใชจายก็ดี กําไรขาดทุนก็ดี เปนของจําเลยที่ ๑ สวน ก. ผูรับจางเปนแตรบั คาจางเปนกอนไปเทานั้น
ดังนี้ ยอมถือวาเปนสัญญาจางแรงงาน ฉะนั้นการที่ ก. ไปจางจําเลยที่ ๒ มาเปนคนประจํารถดวยความยินยอม
ของจําเลยที่ ๑ ผูวาจางแลว ก็ตองถือวาจําเลยที่ ๒ เปนลูกจางของจําเลยที่ ๑ ดวย ดุจเดียวกับ ก. นั่นเอง จําเลย
ที่ ๑ ตองรวมรับผิดกับ ก. ในผลแหงละเมิดที่กระทําไปในทางการที่จางฉันทใด จําเลยที่ ๑ ก็ตองรับผิดรวมกับ
จําเลยที่ ๒ ในผลแหงละเมิดที่จําเลยที่ ๒ กระทําไปในทางการที่จางฉันทนั้น
๕. เปนสัญญาที่ถือตัวคูสัญญาเปนสาระสําคัญ
คูสัญญาฝายลูกจางซึ่งเปนผูที่ตองทํางานภายใตการบังคับบัญชาของนายจาง และไดรบั การจางให
ทํางานตามความจําเปนของงานจึงถือเปนคุณสมบัติเฉพาะตัว จะใหบุคคลอื่นทํางานแทนไมไดเวนแตนายจาง
จะยินยอมพรอมใจดวย ซึ่งเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๗๗ “นายจางจะโอนสิทธิ
ของตนใหบุคคลภายนอกก็ไดเมื่อลูกจางยินยอมดวย ลูกจางจะใหบุคคลภายนอกทํางานแทนตนก็ไดเมื่อ
นายจางยินยอมพรอมใจดวย ถาคูสัญญาฝายใดทําการฝาฝนบทบัญญัตินี้ คูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะบอกเลิก
สัญญาเสียก็ได” ในขณะเดียวกันหากการจางแรงงานมีสาระสําคัญอยูที่ตัวนายจางหากนายจางตายสัญญา
จางแรงงานก็จะระงับไปดวย ตามมาตรา ๕๘๔
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๓๒/๒๕๔๙ ว. จางโจทกทํางานเปนลูกจางในหนวยวิคตอรี่ของบริษัท อ. แม
ตอมา ว. จะถึงแกความตาย แตหนวยวิคตอรี่ก็ยังคงสามารถดํารงอยูและบริการลูกคาของบริษัท อ. ตอไปได
โดยมิไดยุบไปในทันทีที่ ว. ถึงแกความตาย สัญญาจางแรงงานระหวางโจทกกับ ว. จึงหามีสาระสําคัญอยูที่ตัว ว.
ผูเปนนายจางไม แม ว. จะถึงแกความตาย สัญญาจางแรงงานดังกลาวก็ไมระงับสิ้นไป
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๗๘ ถาลูกจางรับรองโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายวา
ตนเปนผูมีฝมือพิเศษ หากมาปรากฏวาไรฝมือเชนนั้นไซร ทานวานายจางชอบที่จะบอกเลิกสัญญาเสียได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๗๕/๒๕๔๙ จําเลยติดตอและตกลงรับโจทกเขาทํางานเพราะเห็นวาโจทก
เปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณ สามารถทําหนาที่บริหารดูแลงานทรัพยสินทางปญญาอันเปน
สาระสําคัญของสัญญาจางแรงงาน
การเปนเนติบัณฑิตมลรัฐแคลิฟอรเนียหาใชสาระสําคัญของสัญญาจาง
แรงงานไม เพียงแตทําใหโจทกดูมีคุณสมบัติเดนเปนพิเศษ มีความนาเชื่อถือและไววางใจในการดูแลและ
บริหารงานมากยิ่งขึ้นเทานั้น สัญญาจางระหวางโจทกกับจําเลยจึงไมเปนโมฆียกรรม

๖. สัญญาจางแรงงานไมเพียงแตเปนสัญญาที่นายจางจางลูกจางเขาทํางานเทานั้น แตยังรวมถึงสัญญาที่
เกี่ยวเนื่องกับสัญญาจางแรงงานหรือเกิดขึ้นในระหวางระยะเวลาทํางานดวย
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๑.การทําสัญญากอนจาง (pre-employment contract)
สัญญาหามประกอบการคาแขงกับนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๗๔/๒๕๕๙ สัญญาจางแรงงานระหวางนายจางกับลูกจางที่มีขอหามลูกจาง
ไปทํางานกับนายจางอื่นใดที่ประกอบธุรกิจการคาลักษณะเดียวกันหรือเปนการแขงขันกับนายจางมีกําหนด ๒
ป นับแตสัญญาจางสิ้นสุดลง เปนสัญญาตางตอบแทนที่รักษาสิทธิและประโยชนของคูกรณีที่เปนไปโดยชอบ
ไมเปนการเกินสมควรหรือเอาเปรียบกันในการทําสัญญาอันจะเขาลักษณะเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรมจึงมีผล
ใชบังคับได
สัญญารักษาความลับ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๑๘๙/๒๕๖๒ ในการทํางานโจทกกับจําเลยมีขอตกลงรักษาความลับของ
ขอมูลและสารสนเทศของจําเลยและพันธกรณีอื่น แสดงใหเห็นวาจําเลยใหความสําคัญตอการปองกันและ
รักษาขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของจําเลย การที่โจทกนําขอมูลเกี่ยวกับกิจการและการบริหารองคกรของ
จําเลยเพื่อรับรองมาตรฐานการฝกอบรมและประเมินสงเขาจดหมายอิเล็กทรอนิกสสวนตัวของโจทกทําใหงา ย
ตอการสงขอมูลออกไปโดยจําเลยไมอาจติดตามได จึงเปนการปฏิบัติหนาที่โดยไมสุจริต จงใจทําใหนายจาง
ไดรบั ความเสียหาย เปนความผิดวินัยรายแรง
สัญญาค้ําประกันการทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๖๐/๒๕๔๗ แมจําเลยที่ ๓ ซึ่งเปนผูค้ําประกันการทํางานของลูกจางจะให
การวา สัญญาค้ําประกันการทํางานของลูกจางไมไดปดอากรแสตมป นายจางจึงไมอาจนํามาฟองใหจําเลยที่ ๓
รับผิดได ทําใหมีประเด็นขอพิพาทวา จําเลยที่ ๓ ไดค้ําประกันการทํางานของลูกจางหรือไม แตตอมาใน
ระหวางการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน จําเลยที่ ๓ แถลงรับวาไดทําสัญญาค้ําประกันการทํางานจริง ประเด็น
ขอพิพาทวา จําเลยที่ ๓ ไดค้ําประกันการทํางานของลูกจางหรือไม จึงเปนอันยุติไปตามคําแถลงรับ จึงไมตอง
พิจารณาวานายจางมีพยานหลักฐานในเรื่องนี้มาแสดงหรือไมอีก ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวาแมสัญญาค้ํา
ประกันดังกลาวจะไมไดปดอากรแสตมปก็ฟงไดวาจําเลยที่ ๓ เปนผูค้ําประกันการทํางานของลูกจางจึงถูกตอง
แลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๑๑/๒๕๔๗ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๐
วรรคสอง บัญญัติวา ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับเงินประกัน หรือทําสัญญาประกันกับลูกจางเพื่อชดใชความ
เสียหายที่ลูกจางเปนผูกระทํา เมื่อนายจางเลิกจางหรือลูกจางลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ใหนายจางคืน
เงินประกันพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายจางเลิกจางหรือวันที่ลูกจางลาออก
หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แลวแตกรณี ดังนี้ขอตกลงระหวางโจทกกับ ส. ที่วา หาก ส.ลาออกจากงาน
กอน ๒๔ เดือน ส. ขอสละสิทธิไมรับเงินประกัน แมจะตกลงกันกอนที่โจทกจะจาง ส. แตก็เปนขอตกลงที่
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แตกตางจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงตกเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๑
ขอตกลงเรื่องอนุญาโตตุลาการ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๓๐/๒๕๔๙ สัญญาจางแรงงานระหวางโจทกกับจําเลยที่ ๑ มีขอความเพียง
วา “ขอโตแยงซึ่งไมสามารถยุติลงไดดวยการประนีประนอมระหวางคูสัญญาใหไดรับการชี้ขาดและยุติโดยศาล
อนุญาโตตุลาการของเดนมารก” แสดงวาคูกรณีประสงคจะใหมีการระงับขอพิพาทโดยศาลอนุญาโตตุลาการ
ของเดนมารกเฉพาะขอโตแยงที่เกิดจากสิทธิตามสัญญาจางแรงงานเทานั้น การที่โจทกฟองเรียกรองคาชดเชย
และคาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรม เปนสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา
๑๑๘ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ จึงไมใชการ
ฟองเกี่ยวกับสิทธิตามสัญญาจางแรงงาน จึงนําคดีมาสูศาลไดโดยไมตองเสนอคดีตออนุญาโตตุลาการกอน
๒.การทําสัญญาหลังจากถูกเลิกจาง และพนสภาพการเปนลูกจางแลว
สัญญาประนีประนอมยอมความ
การทําสัญญาประนีประนอมยอมความหรือสละสิทธิในเงินประเภทตาง ๆ ตามกฎหมายคุมครอง
แรงงาน ศาลฎีกาวางหลักวาหากลูกจางทําสัญญาดังกลาวโดยมีอิสระที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนตาง
ๆ ของตนเองได เพราะพนพันธกรณีและอํานาจบังคับบัญชาจากนายจางแลว ขอตกลงอันเปนสัญญา
ประนีประนอมยอมความมีผลสมบูรณ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๐๓๙-๑๒๐๔๒/๒๕๕๓ สิทธิเรียกรองคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และ
คาลวงเวลาในวันหยุด เปนสิทธิตามพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ แตเมื่อโจทกสมัครใจสละ
สิทธิเรียกรองในเงินจํานวนดังกลาวภายหลังจากที่จําเลยเลิกจาง ซึ่งในขณะนั้นโจทกพนสภาพการเปนลูกจาง
ของจําเลยและมีอิสระที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนตาง ๆ ของตนเองได เพราะพนพันธกรณีและอํานาจ
บังคับบัญชาจากจําเลยแลว ขอตกลงอันเปนสัญญาประนีประนอมยอมความระหวางโจทกกับจําเลยจึงมีผล
สมบูรณ หาไดขัดตอพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนอันจะสงผลใหเปนโมฆะแตอยางใดไม
๓.การทําสัญญาเมื่อลูกจางทราบวาถูกเลิกจางแลว แมจะยังไมสิ้นสุดสัญญาจาง
ขอตกลงตามหนังสือยกเลิกสัญญาจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๘๓๒-๙๘๓๖/๒๕๕๕ การที่โจทกทั้งหาลงชื่อรับเงินสิทธิประโยชนที่มีสิทธิ
ไดรบั ตามสัญญาจางแรงงานและกฎหมายคุมครองแรงงานในหนังสือยกเลิกสัญญาจางที่จําเลยทําขึ้นโดยไมมี
ขอความใดวาจําเลยทั้งหาขอลาออกจากการเปนลูกจาง เปนการฟองขอใหจําเลยจายคาเสียหายเนื่องจากการ
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เลิกจางที่ไมชอบ เปนการตั้งประเด็นโดยตรงวาจําเลยผิดสัญญาจางแรงงาน จึงเปนการขอใหชดใชคาเสียหาย
ตามสัญญาจางแรงงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๖๗/๒๕๔๘ ในขณะที่ลูกจางลงลายมือชื่อในเอกสารรับเงินจากนายจางซึ่ง
มีขอความวาไมติดใจใชสิทธิเรียกรองใด ๆ จากนายจางอีกนั้น ลูกจางทราบแลววานายจางไดเลิกจางตนแลว
ลูกจางยอมมีอิสระที่จะตัดสินใจไดโดยไมอยูในภาวะที่จะตองเกรงกลัวนายจางแตอยางใด เอกสารรับเงินนั้น
ยอมมีผลผูกพันนายจาง ไมขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน
๔.การทําสัญญาภายหลังลูกจางแสดงความประสงคลาออก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๗/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ลูกจางทําขอตกลงวารับเงิน
ผลประโยชนพิเศษ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และมีขอความตอนทายวา ไมเรียกรองเงินคาจางหรือสิทธิประโยชนใด ๆ
ที่เกิดขึ้นจากการทํางานที่มีอยูในในวันหรือกอนวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันที่ลูกจางลาออก มีลักษณะ
เปนสัญญาประนีประนอมยอมความ ที่ลูกจางลงลายมือชื่อตกลงภายหลังจากที่ลูกจางแสดงความประสงคจะ
ลาออกจากการเปนลูกจางแลว ลูกจางยอมมีอิสระที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนตาง ๆ ของตนเองได
ขอตกลงจึงไมขัดตอพระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และไมขัดตอความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน ไมตกเปนโมฆะ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๑๒/๒๕๓๓ ขอตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหวางโจทก
และจําเลยที่กําหนดวา หากจําเลยผิดสัญญาโดยทํางานไมครบตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา จําเลยจะตอง
ชดใชเงินตามจํานวนที่กําหนดไวในสัญญาใหโจทก ขอตกลงดังนี้เปนเรื่องเบี้ยปรับ หากมีจํานวนสูงเกินไป ศาล
แรงงานมีอํานาจใชดุลพินิจกําหนดลดลงตามสมควรได
ขอตกลงตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๑-๖๓๕/๒๕๔๗ ลูกจางพนจากตําแหนงหนาที่ตามโครงการเกษียณอายุ
กอนกําหนดอันเปนการเลิกสัญญาจางกันโดยความตกลงของทั้งสองฝาย ลูกจางจึงมีสิทธิและหนาที่ตาม
ขอตกลง เมื่อขอตกลงดังกลาวกําหนดใหลูกจางมีสิทธิไดรบั เงินชดเชย ๖ เทาของเงินเดือนเดือนสุดทาย ลูกจาง
จึงมีสิทธิไดรับเทาที่ขอตกลงดังกลาวกําหนดไวเทานั้น
ขอสัญญาระบุใหนายจางฟองไลเบี้ยจากลูกจางกรณีละเมิด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๕/๒๕๓๐ ลูกจางขับรถยนตชนรถยนตของบุคคลภายนอกโดยละเมิดตาม
ทางการที่จาง นายจางจึงตองรวมรับผิดกับลูกจางในผลแหงละเมิดนั้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๔๒๕ เปนเรื่องที่ลูกจางไดกระทําใหนายจางไดรับความเสียหายตามขอ ๑๑ ของสัญญาจาง คดีที่
นายจางฟองเรียกเงินที่ตนไดชําระแกบุคคลภายนอกแทนลูกจางไป จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่
ตามสัญญาจางแรงงานหรือตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
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ขอสัญญาใหโบนัสเปนหุน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๐๕๐/๒๕๕๙ สัญญาระหวางโจทกซึ่งเปนลูกจางกับจําเลยซึ่งเปนายจางสมัคร
ใจผูกพันกันตามโครงการจายเงินโบนัสในรูปแบบหุนสามัญ ซึ่งจําเลยจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปนสวัสดิการ
สงเสริมและจูงใจใหลูกจางจงรักภักดีตอองคกร แสดงวาเปนสัญญาที่อยูบนพื้นฐานนิติสัมพันธจางแรงงาน จึง
เปนสัญญาที่เกี่ยวเนื่องหรือเกิดขึ้นเนื่องจากการจางแรงงาน

หลักประกันการทํางาน
มาตรา ๕๑ วรรคหนี่ง “หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝายลูกจางที่
เปนเด็ก”
มาตรา ๑๐ ภายใตบังคับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกันการ
ทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางาน ไมวาจะเปนเงิน หรือทรัพยสินอื่น หรือค้ําประกันดวย
บุคคลจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้นลูกจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือ
ทรัพยสินของนายจาง ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให
เรียกหรือหรือรับหลักประกันจากลูกจาง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จํานวนมูลคาของหลักประกัน
และวิธีการเก็บรักษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด
ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทําสัญญาประกันกับลูกจางเพื่อชดใชความเสียหาย
ที่ลูกจางเปนผูกระทํา เมื่อนายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ใหนายจางคืน
หลักประกันพรอมดอกเบี้ย ถามี ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายจางเลิกจางหรือวันที่ลูกจาง
ลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แลวแตกรณี
๑.การทํางานของลูกจางไมวาจะเปนลูกจางที่เปนเด็กหรือลูกจางทั่วไป
ตามหลักการเบื้องตนของ
กฎหมายคุมครองแรงงานจะหามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความ
เสียหายในการทํางานจากลูกจางนั้น มีขอยกเวนใหเฉพาะในสวนของลูกจางทั่วไปที่ทํางานโดยลักษณะและ
สภาพของงานที่ทํานั้นลูกจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินของนายจาง ซึ่งอาจกอใหเกิดความ
เสียหายแกนายจางได หากฝาฝนนายจางอาจมีความผิดทางอาญาตามาตรา ๑๔๔
๒. หลักประกันตามมาตรานี้แบงเปน ๒ ประเภท คือ หลักประกันการทํางาน และ หลักประกันความ
เสียหายในการทํางาน

33

ประกันการทํางาน หมายถึง การประกันระยะเวลาการปฏิบัติงานของลูกจาง ซึ่งหากลูกจาง
ปฏิบัติงานไมครบกําหนดตามที่ตกลงกันไว หากเกิดความเสียหายแกนายจาง นายจางก็สามารถเรียก
ใหลูกจางชดใชความเสียหายนั้นได ความเสียหายในกรณีนี้มักเกิดจากการที่นายจางตองจัดฝกอบรม
ใหความรูแกลูกจางทั้งกอนและระหวางการทํางาน
หรือตองเสียคาใชจายเปนเสื้อผาชุดทํางาน
อุปกรณการทํางานเฉพาะตัว หรือการตองเรียกรับสมัครงานใหมที่ตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น
ประกันความเสียหายในการทํางาน หมายถึง การประกันความเสียหายที่ลูกจางอาจกอใหเกิด
ขึ้นในระหวางการทํางานตามสัญญาจางแรงงาน ไมวาจะเกิดจากการผิดสัญญาจางแรงงานหรือละเมิด
ในการทํางาน
๓.เดิมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ บัญญัติคมุ ครองเฉพาะเงินประกัน จึง
ไดมีประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเรียกหรือรับเงินประกันการ
ทํางานหรือเงินประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจาง ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ ดังกลาวกําหนดใหนายจางเรียกหรือรับเงินประกัน
ไดไมเกินหกสิบเทาของคาจางรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจางไดรับอยูในวันที่นายจางรับเงินประกันเทานั้น นายจาง
จึงสามารถเลี่ยงใหลกู จางตองประกันดวยหลักประกันเปนทรัพยสินหรือโดยการค้ําประกันดวยบุคคลแทน จึง
ไมสามารถใหความคุมครองลูกจางไดอยางแทจริง ตอมาจึงไดมีการแกไขมาตรา ๑๐ นี้โดยพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ใหครอบคลุมถึงการประกันดวยเงิน ทรัพยสินอื่น และการค้ํา
ประกันดวยบุคคล และไดมีประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเรียกหรือรับหลักประกัน
การทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจาง พ.ศ.๒๕๕๑ โดยขอ ๕ กําหนดให
หลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานมีสามประเภท คือ เงินสด ทรัพยสิน
และการค้ําประกันดวยบุคคล และขอ ๖ ขอ ๙ และขอ ๑๐ กําหนดใหมูลคาหรือความรับผิดตามการค้ําประกัน
แตละประเภทดังกลาวตองไมเกินหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจางไดรับ นอกจากนั้นเพื่อ
ปองกันการหลีกเลี่ยงของนายจางที่อาจใหลูกจางตองประกันดวยหลักประกันหลายประเภท ขอ ๑๑ จึง
กําหนดใหรวมมูลคาของหลักประกันทุกประเภทแลวตองไมเกินหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉลี่ยที่
ลูกจางไดรับ ทั้งยังกําหนดในขอ ๑๒ ใหนายจางดําเนินการใหหลักประกันที่มีมูลคาเกินจากนี้ใหลดลงไมเกิน
จากนี้ภายในสามสิบวันอีกดวย
สําหรับความรับผิดตามสัญญานั้นตองพิจารณาวาการผิดสัญญาจางแรงงานหรือละเมิดนั้นเกิดขึ้น
เมื่อใด ตองใชกฎหมายหรือประกาศที่ใชในขณะนั้นบังคับ
สัญญาทําขึ้นกอนประกาศ ความเสียหายเกิดกอนประกาศ ตองบังคับตามสัญญา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๗๔๓/๒๕๕๗ การที่ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจาง พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ
๑๒ ใหนายจางดําเนินการใหหลักประกันที่มีมูลคาเกินจากนี้ใหลดลงไมเกินจากนี้ภายในสามสิบวัน เปนการ
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กําหนดวิธีปฏิบัติใหนายจางดําเนินการหลังจากประกาศมีผลใชบังคับแลว มิใชกรณีที่ใหประกาศมีผลยอนหลัง
การค้ําประกันเปนสิทธิในทางแพง ตองใชกฎหมายในขณะเกิดเหตุหรือเกิดความเสียหาย เมื่อประกาศขอ ๒
ระบุใหประกาศมีผลใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เมื่อลูกจาง
กอใหเกิดความเสียหายแกนายจางเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ กอนวันที่ประกาศมีผลใชบังคับ ตองบังคับตาม
สัญญาค้ําประกันที่ผูค้ําประกันการทํางานของลูกจางไดทํากับนายจางไว
สัญญาที่ทําขึ้นกอนประกาศ แตความเสียหายเกิดหลังประกาศ ตองใชตามประกาศ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๖๔๐/๒๕๕๗ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเรียก
หรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจาง พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑๐ เปน
บทจํากัดความรับผิดของผูค้ําประกันในความเสียหายจากการทํางานใหแตกตางไปจากหลักทั่วไปในเรื่อง
เสรีภาพในการทําสัญญา และขอ ๑๒ กําหนดวา กรณีที่มีการเรียกหรือรับหลักประกันเกินที่กําหนดไวมากอน
วันที่ประกาศฉบับนี้มผี ลใชบังคับนั้น ใหเปนหนาที่ของนายจางดําเนินการใหมีหลักประกันไมเกินมูลคาของ
หลักประกันตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ดวย
แสดงวานายจางและลูกจางไมอาจตกลงนอกเหนือจาก
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ประกาศดังกลาวกําหนด ดังนั้นสัญญาค้ําประกันตามที่ผูคํา้ ประกันทําไวกับนายจางแม
จะทํากันกอนประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับก็ตาม แตเมื่อประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับแลว ความรับผิดของผูค้ํา
ประกันซึ่งเกิดขึ้นภายหลังก็ตองบังคับไปตามหลักเกณฑของประกาศฉบับนี้คือไมเกิน ๖๐ เทา ของอัตราคาจาง
รายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจางไดรบั ดวย
สัญญาทําขึ้นกอนประกาศ แลวไมปรับแกสัญญาใหเปนไปตามประกาศ แตกลับมาฟองตามสัญญา เปน
โมฆะ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๘๒/๒๕๖๐ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเรียก
หรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจาง พ.ศ.๒๕๕๑ ออกโดย
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวดวยความ
สงบเรียบรอยของประชาชน
กําหนดใหการทําสัญญาค้ําประกันการทํางานตองกําหนดวงเงินค้ําประกันที่
นายจางเรียกใหผูค้ําประกันรับผิดไมเกินหกสิบเทาขออัตราคาจางรายวันโดยเฉลี่ยที่ลกู จางไดรับ
ไมไดให
นายจางทําสัญญากําหนดวงเงินใหผูค้ําประกันรับผิดเพียงใดก็ได แตจะเรียกรองใหผูค้ําประกันรับผิดเกินกวา
หกสิบเทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉลี่ยไมไดดังที่โจทกอุทธรณ เพราะหากทําเชนนั้นได นายจางก็สามารถ
ฉวยโอกาสทวงถามเรียกรองผูค้ําประกันใหชําระคาเสียหายเปนจํานวนตามสัญญาค้ําประกันซึ่งเกินกวาหกสิบ
เทาดังกลาว โดยคาดหวังวาไดรับชําระคาเสียหายเต็มตามสัญญาหรือเกินกวาหกสิบเทาตามกฎหมายจากผูค้ํา
ประกันซึ่งอาจไมทราบถึงสิทธิตามกฎหมายดังกลาว ดังที่โจทกมีหนังสือทวงถามใหจําเลยชําระคาเสียหายเต็ม
จํานวนซึ่งเกินกวาหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉลี่ยกอนที่จะฟองจําเลยเปนคดีนี้ อันแสดงใหเห็นวา
โจทกมิไดสนใจที่จะปฏิบัติตอผูค้ําประกันดวยความเคารพตอประกาศกระทรวงฉบับดังกลาว ที่ศาลแรงงาน
ภาค ๓ วินิจฉัยวา สัญญาค้ําประกันตามฟองตกเปนโมฆะและพิพากษายกฟอง ชอบดวยเหตุผลแลว
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๔.หลักประกันที่เปนเงินสด นายจางตองนําฝากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น โดยมีบัญชี
เงินฝากของลูกจางแตละคน และตองแจงชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีใหลูกจางทราบภายในเจ็ดวันนับ
แตวันที่รับเงินประกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๓๔/๒๕๔๕ นายจางนําเงินประกันความเสียหายในการทํางานของลูกจาง
ฝากไวกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพยอันเปนสถาบันการเงินในนามลูกจาง จึงเปนการปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ วรรค
หนึ่ง แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ แลว แมนายจางจะไมไดแจงชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี และ
เลขที่บัญชีใหลูกจางทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่รับเงินประกัน
ก็ไมมีผลกระทบตอการเรียกเก็บเงิน
ประกันความเสียหายในการทํางานที่เรียกเก็บโดยชอบแลว นายจางจึงมีสิทธินําเงินประกันดังกลาวมาหัก
จากคาเสียหายที่ลูกจางกอใหเกิดขึ้นในการทํางานได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๐๐๐/๒๕๔๙ นายจางตองนําเงินประกันฝากธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินอื่นโดยมีบัญชีเงินฝากของลูกจางแตละคน และคืนเงินประกันในบัญชีเงินฝากนั้นพรอมดอกเบี้ยถามีแก
ลูกจางตอไป โดยนายจางจะเก็บรักษาเงินประกันวิธีอื่นหรือนําไปจัดหาผลประโยชนอื่นใดนอกจากนี้มิได เมื่อ
โจทกไมไดแยกบัญชีเงินฝากของลูกจางแตละคนไวและนําดอกเบี้ยของลูกจางแตละคนโอนมารวมกันไวที่
กองทุนสวัสดิการพนักงานทั้งการจายเงินปนผลแกลูกจางทุกสิ้นปก็เปนการปนผลคืนแกลูกจางในรูปแบบ
ของสินคามิใชดอกเบี้ย จึงเปนการปฏิบัติที่ไมชอบ
๕.หลักประกันเปนทรัพยสินมีไดเฉพาะสมุดเงินฝากประจําธนาคารหรือหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคาร
๖.ลักษณะหรือสภาพของงานที่นายจางจะเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกัน
ความเสียหายในการทํางานจากลูกจาง ไดแก
๑. งานสมุหบัญชี
๒. งานพนักงานเก็บหรือจายเงิน
๓. งานควบคุมหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุมีคาคือ เพชร พลอย เงิน ทองคํา ทองคําขาว และ
ไขมุก
๔.งานเฝาหรือดูแลสถานที่หรือทรัพยสินของนายจางหรือที่อยูในความรับผิดชอบของ
นายจาง
๕. งานติดตามหรือเรงรัดหนี้สิน
๖. งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ
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๗. งานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคลังสินคา ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ใหเชาทรัพยใหเชาซื้อ
ใหกูยืม รับฝากทรัพย รับจํานอง รับจํานํา รับประกันภัย รับโอนหรือรับจัดสงเงิน หรือการธนาคาร
ทั้งนี้ เฉพาะลูกจางซึ่งเปนผูควบคุมเงินหรือทรัพยสินเพื่อการที่วานั้น
ผูจัดการอาคารชุด เกี่ยวของกับการเงิน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๕๗/๒๕๔๖ แมโจทกมิใชพนักงานการเงิน แตโจทกเปนผูจัดการอาคารชุด
มีสิทธิรับเงินจากลูกคาและออกใบเสร็จรับเงินในนามตนเอง ควบคุมกํากับดูแลการจัดเก็บเงินและคาใชจายตาง
ๆ ควบคุมพนักงานการเงินและตรวจสอบความถูกตองในทางการเงิน โจทกจึงเปนผูมีหนาที่ควบคุมเงินของ
นายจาง นายจางเรียกเก็บเงินประกันการทํางานของโจทกได
ผูจัดการสถานีบริการน้ํามัน เกี่ยวของกับการเงิน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๓๔/๒๕๔๕ ลูกจางทําหนาที่ผูจัดการสถานีบริการน้ํามัน ตองรับผิดชอบ
ควบคุมทรัพยสินภายในรานสะดวกซื้อของนายจาง
จึงเขาลักษณะงานที่นายจางจะเรียกเงินประกันความ
เสียหายในการทํางานจากลูกจางได
พนักงานทําความสะอาด ไมเกี่ยวของกับการเงิน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๘/๒๕๔๔ ลูกจางเปนพนักงานทําความสะอาด ไมใชงานเกี่ยวกับการเงิน
หรือทรัพยสินที่นายจางจะเรียกหรือรับเงินประกันการทํางานหรือเงินประกันความเสียหายในการทํางานได
๗. ใหนายจางคืนหลักประกันพรอมดอกเบี้ย ถามี ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายจางเลิก
จางหรือวันที่ลูกจางลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ

ตกลงเปนอยางอื่น แมลูกจางยินยอมก็ไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๖๒๐/๒๕๕๘ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๐
วรรคสอง บัญญัติวา ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทําสัญญาประกันกับลูกจางเพื่อชดใชความ
เสียหายที่ลูกจางเปนผูกระทํา เมื่อนายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ใหนายจางคืน
หลักประกันใหแกลูกจาง นายจางจะหักไปชําระหนี้อื่นที่ไมใชคาเสียหายจากการทํางานใหแกนายจางไมได แม
โจทกจะยินยอมใหจําเลยหักเงินหลักประกันการทํางานของโจทกไปชําระคาประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของ
โจทก
เปนการยินยอมใหจําเลยไมตองคืนเงินหลักประกันใหแกโจทกทั้งที่ไมใชหนี้คาเสียหายจากการ
ทํางานใหแกจําเลย ขัดตอมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยว
ดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ขอตกลงเปนโมฆะ จําเลยตองคืนเงินหลักประกันการทํางานแกโจทก
เต็มจํานวน
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๓๓/๒๕๕๘ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ วรรค
สอง บัญญัติวา ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทําสัญญาประกันกับลูกจางเพื่อชดใชความ
เสียหายที่ลูกจางเปนผูกระทํา เมื่อนายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ใหนายจางคืน
หลักประกันใหแกลูกจาง ดังนีข้ อตกลงระหวางนายจางกับลูกจางที่วา หากลูกจางทํางานไมครบ ๑ ป ยินดี
ใหนายจางยึดเงินประกัน จึงเปนขอตกลงที่แตกตางจากบทบัญญัติขางตนซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวกับความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตกเปนโมฆะ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๑๑/๒๕๔๗ วินิจฉัย
ทํานองเดียวกัน)
๘. สัญญาประกันการทํางานที่ขัดตอประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเรียกหรือ
รับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจาง พ.ศ.๒๕๕๑ ในขอที่สําคัญมี
ผลใหสัญญาประกันการทํางานนั้นเปนโมฆะ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๘๒/๒๕๖๐ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเรียก
หรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจาง พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกโดย
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวดวยความ
สงบเรียบรอยของประชาชน
กําหนดใหการทําสัญญาค้ําประกันการทํางานตองกําหนดวงเงินค้ําประกันที่
นายจางเรียกใหผูค้ําประกันรับผิดไมเกินหกสิบเทาขออัตราคาจางรายวันโดยเฉลี่ยที่ลกู จางไดรับ
ไมไดให
นายจางทําสัญญากําหนดวงเงินใหผูคํา้ ประกันรับผิดเพียงใดก็ได แตจะเรียกรองใหผูค้ําประกันรับผิดเกินกวา
หกสิบเทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉลี่ยไมไดดังที่โจทกอุทธรณ เพราะหากทําเชนนั้นได นายจางก็สามารถ
ฉวยโอกาสทวงถามเรียกรองผูค้ําประกันใหชําระคาเสียหายเปนจํานวนตามสัญญาค้ําประกันซึ่งเกินกวาหกสิบ
เทาดังกลาว โดยคาดหวังวาไดรับชําระคาเสียหายเต็มตามสัญญาหรือเกินกวาหกสิบเทาตามกฎหมายจากผูค้ํา
ประกันซึ่งอาจไมทราบถึงสิทธิตามกฎหมายดังกลาว ดังที่โจทกมีหนังสือทวงถามใหจําเลยชําระคาเสียหายเต็ม
จํานวนซึ่งเกินกวาหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉลี่ยกอนที่จะฟองจําเลยเปนคดีนี้ อันแสดงใหเห็นวา
โจทกมิไดสนใจที่จะปฏิบัติตอผูค้ําประกันดวยความเคารพตอประกาศกระทรวงฉบับดังกลาว ที่ศาลแรงงาน
ภาค ๓ วินิจฉัยวา สัญญาค้ําประกันตามฟองตกเปนโมฆะและพิพากษายกฟอง ชอบดวยเหตุผลแลว
๙.การตีความสัญญาตองเครงครัด
กําหนดในสัญญา

ไมตีความขยายความรับผิดของผูคํา้ ประกันไปถึงขอที่ไมได

ไมครอบคลุมการทํางานหลังสิ้นสุดสัญญา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๗๔/๒๕๕๙ สัญญาค้ําประกันที่ผูค้ําประกันมีความรับผิดเพียงฝายเดียว การ
ตีความใหผูค้ําประกันรับผิดจึงตองเปนไปโดยเครงครัด จะตีความไปในทางขยายความรับผิดของผูค้ําประกันให
เกินเลยไปกวาขอความที่ปรากฏชัดแจงในสัญญาค้ําประกันไมได จําเลยที่ ๒ ทําสัญญาค้ําประกันการทํางาน
ของจําเลยที่ ๑ ไวตอโจทกโดยสัญญาค้ําประกันนั้นไมมีขอความชัดแจงใหจําเลยที่ ๒ รับผิดกรณีจําเลยที่ ๑
พนสภาพการเปนลูกจางของโจทกแลวไปทํางานกับนายจางอื่นที่ประกอบกิจการคาลักษณะเดียวกันหรือ
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เปนการแขงขันกับโจทกภายในกําหนด ๒ ป นับแตสัญญาจางสิ้นสุดลง จึงตองตีความใหเปนคุณแกจําเลย
ที่ ๒ ซึ่งเปนผูตองเสียในมูลหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๑ จําเลยที่ ๒ จึงไมตองรับ
ผิดในกรณีที่จําเลยที่ ๑ พนสภาพการเปนลูกจางของโจทกแลวไปทํางานกับนายจางอื่นที่ประกอบกิจการคา
ลักษณะเดียวกันหรือเปนการแขงขันกับโจทกภายในกําหนด ๒ ป นับแตสัญญาจางสิ้นสุดลง
ไมตองรับผิดในความเสียหายกอนสัญญา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๕๘๒/๒๕๕๖ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จําเลยที่ ๓ ทําสัญญาค้ําประกัน
การทํางานของจําเลยที่ ๑ โดยยอมรับผิดอยางลูกหนี้รวม สัญญาค้ําประกันไมมีขอความระบุไวชัดแจงวา
จําเลยที่ ๓ ยอมรับผิดในหนี้ที่จําเลยที่ ๑ กอใหเกิดขึ้นกอนวันที่ทําสัญญาค้ําประกัน จําเลยที่ ๓ จึงไมตองรับ
ผิดในหนี้ที่เกิดขึ้นกอนวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ผูคํา้ ประกันการทํางานไมตองรับผิดในตําแหนงอื่นของลูกจางนอกจากที่กําหนดในสัญญา
การที่ลูกจางไมตองรับผิดในตําแหนงอื่นนอกที่กําหนดในสัญญากันไวนี้ จะตองเปนกรณีที่มีการกําหนด
ตําแหนงไวอยางชัดเจนวาเปนการประกันเฉพาะในตําแหนงดังกลาว หากเปนกรณีที่สัญญาไมไดระบุตําแหนง
หนาที่ของลูกจางไวแนนอนหรือระบุใหนายจางสามารถเปลี่ยนแปลงตําแหนงลูกจางได ผูค้ําประกันยังคงตอง
ผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาประกันการทํางานหรือความเสียหายจากการทํางานดังกลาว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๙๐๔/๒๕๕๓ จําเลยที่ ๒ ทําสัญญาค้ําประกันการทํางานของจําเลยที่ ๑ ตอ
โจทกในตําแหนงพนักงานบริการผูโดยสาร การที่โจทกยายตําแหนงจําเลยที่ ๑ ไปทําหนาที่เลขานุการ
ผูอํานวยการใหญอาวุโสฝายการพาณิชย มีหนาที่ที่เพิ่มความเสี่ยงภัยและความรับผิดใหจําเลยที่ ๒ มากขึ้น
กวาที่ระบุไวในหนังสือสัญญาค้ําประกัน เมื่อจําเลยที่ ๑ ทําผิดสัญญาจางแรงงานหรือทําละเมิดเกี่ยวกับการ
ทํางานตามสัญญาจางแรงงานในขณะทําหนาที่เลขานุการผูอํานวยการใหญอาวุโสฝายการพาณิชย
ไมใช
ในขณะทํางานตําแหนงพนักงานบริการผูโดยสาร จําเลยที่ ๒ จึงไมตองรับผิดในฐานะผูค้ําประกันการทํางาน
ของจําเลยที่ ๑ ตอโจทก (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๖๙/๒๕๔๗ วินิจฉัยทํานองเดียวกัน)
ผูคํา้ ประกันการทํางานไมตองรับผิดกรณีที่ลูกจางทําความเสียหายแกผูอื่นที่ไมไดระบุในสัญญา
การไมตองรับผิดกรณีนี้ใชไดแมจะเปนการทําความเสียหายแกผูที่นายจางมอบหมายใหลูกจางไป
ทํางานใหก็ตาม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๑๙/๒๕๔๕ สัญญาค้ําประกันระบุวา เมื่อจําเลยที่ ๑ เขาปฏิบัติงานกับโจทก
แลวภายหลังทําใหทรัพยสินของโจทกสูญหาย หรือเสียหายดวยประการใด ๆ ก็ดี ฉอโกงหรือยักยอกก็ดี จําเลย
ที่ ๒ ยอมรับชดใชแทนจําเลยที่ ๑ จนครบถวน การที่โจทกใหจําเลยที่ ๑ ไปชวยเก็บเงินจากลูกคาใหแกบริษทั
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ส. แลวจําเลยที่ ๑ ไมนําเงินไปมอบใหแกบริษัท ส. ดังนี้ จําเลยที่ ๑ มิไดทําใหทรัพยสินของโจทกสูญหาย
หรือเสียหาย และจําเลยที่ ๑ ก็มิไดฉอโกงหรือยักยอกทรัพยของโจทก จําเลยที่ ๒ จึงไมตองรับผิดตาม
สัญญาค้ําประกันดังกลาว การที่โจทกชดใชเงินแกบริษัท ส. แทนจําเลยที่ ๑ จะถือวาเปนกรณีที่จําเลยที่ ๑ ทํา
ใหทรัพยสินของโจทกสูญหายหรือเสียหายตามถอยคําในสัญญาค้ําประกันไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๕๘๗/๒๕๔๔ จําเลยที่ ๒ ทําสัญญาค้ําประกันจําเลยที่ ๑ ไวแกบริษัท ส.และ
บริษัทในกลุมบริษัท ย.ทุกบริษัท ซึ่งจําเลยที่ ๑ ไดรับคําสั่งจากบริษัท ส. ใหยายไปปฏิบัติงาน ดังนี้ สัญญาค้ํา
ประกันดังกลาวมีความหมายวา จําเลยที่ ๒ จะค้ําประกันจําเลยที่ ๑ แกบริษัท ย. และเฉพาะแกบริษัทในกลุม
บริษัท ย. ทุกบริษัทซึ่งมีสภาพเปนนิติบุคคลอยูแลวในขณะที่จําเลยที่ ๒ ทําสัญญาค้ําประกันเทานั้น เมื่อ
ขณะที่จําเลยที่ ๒ ทําสัญญาค้ําประกันจําเลยที่ ๑ โจทกยังไมมีฐานะเปนนิติบุคคล โจทกจึงไมใชคสู ัญญากับ
จําเลยที่ ๒ แมจําเลยที่ ๑ จะเปนลูกจางของโจทก สัญญาค้ําประกันฉบับดังกลาวก็หาไดครอบคลุมถึงโจทก
ดวยไม จําเลยที่ ๒ จึงไมจําตองรวมรับผิดกับจําเลยที่ ๑ ตอโจทก
๑๐. การทําสัญญาประนีประนอมยอมความ ทําใหสัญญาค้ําประกันการทํางานตามประกาศสิ้นผลไป
สัญญาค้ําประกันที่ทําขึ้นหลังลูกจางถูกเลิกจางแลวจึงเปนการค้ําประกันการใชหนี้ทั่วไป ไมอยูภายใตบังคับของ
ประกาศกระทรวง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๘๐/๒๕๕๙ โจทกฟองใหจําเลยรับผิดตามสัญญาค้ําประกันการทํางาน ที่
จําเลยประกันการทํางานของลูกจางตอโจทกในวงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล
แรงงานกลาง
โจทกกับจําเลยทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยจําเลยยอมชําระหนี้ใหโจทก
๒๕๐,๐๐๐ บาท ทําใหความรับผิดของจําเลยตามสัญญาค้ําประกันการทํางานระงับสิ้นไป และทําใหจําเลยตอง
รับผิดตามสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๕๐ และมาตรา
๕๘๒ สัญญาประนีประนอมยอมความทําขึ้นหลังจากที่โจทกเลิกจางจําเลยที่ ๑ แลว ไมมีลักษณะเปน
สัญญาค้ําประกันการทํางานของลูกจาง สัญญาประนีประนอมยอมความจึงไมตกอยูภายใตบังคับประกาศ
กระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความ
เสียหายในการทํางานจากลูกจาง พ.ศ.๒๕๕๑
๑๑.จะบังคับตามสัญญาประกันการทํางานไดตองปรากฏความเสียหายที่เปนจริง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๓๔๒/๒๕๕๘ นายจางจะมีสิทธิหักเงินประกันหรือนําเงินประกันไปชดใช
คาเสียหายไดนายจางตองไดรับความเสียหายกอน
หากนายจางไมไดรับความเสียหายก็ไมมีสิทธิหักเงิน
ประกันไปชดใชคาเสียหายแกนายจาง นายจางจะอาศัยขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน คําสั่ง หรือประกาศ
ของนายจางมาหักเงินประกันการทํางานมาหักเงินดังกลาวโดยไมมีความเสียหายไมได นายจางจึงอาศัย
ประกาศการหักเงินหรือแบบพิมพรายงานสินคาขาด-เกินจากการตรวจนับสต็อกที่ลูกจางยินยอมรับผิดกรณี
สินคาเกินสต็อกมาหักเงินประกันของลูกจางโดยนายจางไมไดรับความเสียหายไมได (คําพิพากษาศาลฎีกาที่
๘๐๒๙/๒๕๔๔ วินิจฉัยทํานองเดียวกัน)
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๑๒.สัญญาค้ําประกันการทํางาน ไมใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๘/๒๕๕๐ สัญญาค้ําประกันการทํางานที่กําหนดใหผูค้ําประกันตองรับผิดใช
หนี้แกนายจางแทนลูกจางโดยไมตองทวงถามใหลูกหนี้ตองชําระหนี้กอน เปนการกําหนดใหผูค้ําประกันรวมรับ
ผิดกับลูกจางอยางลูกหนี้รวมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๙๑ ซึ่งตามมาตรา ๖๙๑
กําหนดใหผูค้ําประกันที่ตองรับผิดรวมกับลูกหนี้ยอมไมมีสิทธิตามมาตรา ๖๘๘ ถึงมาตรา ๖๙๐ การที่ผูค้ํา
ประกันตองปฏิบัติตามบทกฎหมายดังกลาวจึงมิใชการรับภาระมากเกินกวาที่กฎหมายกําหนด มิไดมีผลให
ผูคํา้ ประกันปฏิบัติหรือรับภาระเกินกวาที่วิญูชนจะพึงคาดหมายไดตามปกติประเพณีของสัญญาค้ํา
ประกันแตอยางใด จึงมิใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรม
๑๓.หากนายจางมีหลักเกณฑการค้ําประกันการทํางานที่เปนคุณแกลูกจางและผูคํา้ ประกันกวาที่
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกัน
ความเสียหายในการทํางานจากลูกจาง พ.ศ.๒๕๕๑ กําหนดไว ก็ตองผูกพันตามนั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒/๒๕๔๓ หลักเกณฑวาดวยการค้ําประกันการทํางานของนายจาง เปน
เงื่อนไขการจางหรือการทํางานที่ทําเปนหนังสือ จึงเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลผูกพันนายจางและ
ลูกจางใหตองปฏิบัติตาม เมื่อขอตกลงนี้มีผลผูกพันนายจางและเปนประโยชนโดยตรงตอผูค้ําประกันการ
ทํางานของลูกจาง
ผูค้ําประกันยอมมีสิทธิยกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาวขึ้นอางเพื่อตอสู
นายจางใหปฏิบัติตามไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๖๙๔

