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กฎหมายแรงงาน
ครั้งที่ ๕
การสิ้นสุดสัญญาจางแรงงาน (ตอ)
๗. การเลิกจาง
การดําเนินการกอนการเลิกจาง
การสอบสวน
มาตรา ๑๑๖ ในกรณีที่นายจางทําการสอบสวนลูกจางซึ่งถูกกลาวหาวากระทําความผิด หามมิใหนายจาง
สั่งพักงานลูกจางในระหวางการสอบสวนดังกลาว เวนแตจะมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางใหอํานาจนายจางสั่งพักงานลูกจางได ทั้งนี้ นายจางจะตองมีคําสั่งพักงานเปน
หนังสือระบุความผิดและกําหนดระยะเวลาพักงานไดไมเกินเจ็ดวันโดยจะตองแจงใหลูกจางทราบกอนการ
พักงาน
ในระหวางการพักงานตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางตามอัตราที่กําหนดไวใน
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือตามที่นายจางหรือลูกจางไดตกลงกันไวในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ทั้งนี้ อัตราดังกลาวตองไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนถูกสั่งพักงาน
หลักการในมาตรานี้มาจากหลักการทั่วไปที่นายจางจะลงโทษลูกจางไดตอเมื่อลูกจางไดกระทํา
ความผิด วัตถุประสงคของการพักงานระหวางสอบสวนก็เพื่อใหการสอบสวนกระทําโดยอิสระปองกันไมให
พนักงานที่ถูกกลาวหาไปยุงกับพยานหลักฐาน (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๐๑-๕๕๐๒/๒๕๕๘) นอกจากนั้น
ระหวางการพักงาน ลูกจางยังมีสถานะเปนลูกจางจึงมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนเชนเดียวกับลูกจางโดยทั่วไป
(คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๑๐๒/๒๕๕๗) ตามหลักการสากล แนวคิดของการสอบสวนทางวินัยจะตองเปนไป
ตามหลักการของความยุติธรรมตามธรรมชาติ (natural justice) ซึ่งประกอบดวยหลักการ ๓ ประการ คือ
๑. หลักการพิจารณาขอเท็จจริงที่เปนธรรม (The Hearing Rule) หมายความวา บุคคลที่ถูกสอบสวน
จะตองไดรับโอกาสที่จะเสนอพยานหลักฐานในการตอสูคดี มีเวลาเตรียมคดีและเสนอขอตอสูอยางเพียงพอ
๒. หลักการพิจารณาโดยไมมีอคติ (The Bias Rule) เพื่อปองกันการพิจารณาของผูสอบสวนที่จะมี
อคติ จึงมีการสรางหลักการยอยโดยหามบุคคลใดก็ตามเปนผูพิจารณาเรื่องที่ตนเองมีสวนไดเสีย ผูวินิจฉัยตองมี
คําวินิจฉัยบนพื้นฐานของพยานหลักฐานโดยไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง และตองทําใหเกิดความมั่นใจแกทุกฝาย
วา no conflict of interest
๓. หลักการพิจารณาตามพยานหลักฐาน (The Evidence Rule) การรับฟงพยานหลักฐานตองเปนไป
ตามหลักความสมเหตุสมผล (logical) ผานการพิสูจนมาวาเปนพยานหลักฐานที่แทจริง ตองสามารถอธิบายได
วาเหตุใดจึงเชื่อถือพยานหลักฐานใด พยานหลักฐานที่ไดมาตองสามารถเปดเผยแกคูกรณีได
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๖๒/๒๕๕๑ จําเลยแตงตั้งกรรมการเพื่อสอบสวนและโจทกถูกพักงาน
ระหวางสอบสวนเนื่องจากโจทกกับ ย. มีเหตุทะเลาะวิวาทกันในที่ทํางานและในเวลาทํางาน โดยขณะนั้นโจทก
ยังมิไดรบั การแตงตั้งในเปนกรรมการลูกจาง ทั้งตอมาจําเลยเลิกจางโจทกในขณะที่ยังไมทราบวาโจทกเปน
กรรมการลูกจาง การที่จําเลยเลิกจางโจทกจึงมิไดเปนเพราะจําเลยไมพอใจการปฏิบัติหนาที่ของโจทกในฐานะ
ที่เปนกรรมการลูกจางหรือไมพอใจเนื่องจากโจทกไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการลูกจาง
นอกจากนั้น การจะลงโทษทางวินัยได ตองเปนกรณีที่ลูกจางกระทําความผิดทางวินัย หากเปนเรื่อง
ของความสามารถหรือสุขภาพรางกายไมถือเปนการกระทําความผิด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๗/๒๕๓๓ การที่ลูกจางปวยไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามปกตินั้น เปนเหตุ
เกิดจากสภาพรางกายโดยธรรมชาติ ถือไมไดวากระทําการอยางใดที่เปนความผิดที่จะไมไดรับคาชดเชย
คํ า พิ พากษาศาลฎี กาที่ ๑๗๒/๒๕๓๓ การที่ลูก จา งลากิ จ ลาปวยบ อ ย ๆ นายจา งตองหาวิ ธี ก าร
ปรับปรุงแกไขดวยหลักการบริหารงานบุคคลหรือตักเตือนใหถูกตองตามกฎหมายกอน หากอใหเกิดสิทธิเลิก
จางโดยทันทีไม
หากอยูในชั้นสอบสวนจึงยังไมสามารถพิสูจนความผิดของลูกจางจึงยังลงโทษลูกจางไมได สําหรับการ
พักงานระหวางสอบสวนก็ไมสามารถกระทําไดเวนแตจะเขาตามเงื่อนไข ดังนี้
๑.ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหอํานาจนายจางสั่งพักงานลูกจาง
ได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๐๓/๒๕๔๔ คําสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะชอบดวยขอบังคับ
ของนายจา งหรื อไมก็ ตาม ตราบใดที่นายจา งยัง มิไ ดใชอํา นาจในฐานะนายจา งมี คํา สั่ง อัน เนื่ องมาจากการ
สอบสวนตามคําสั่งดังกลาวใหมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของลูกจาง หาถือไดวานายจางได
กระทํ า การใดอัน เป น การโต แ ย ง สิ ท ธิ ลู ก จ า งไม ลู ก จ า งจึ ง ยั ง ไมมี อํา นาจฟ อ งขอให เ พิ ก ถอนคํ า สั่ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และไมกระทบตอคําสั่งพักงานที่ดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายแลว
คําพิพ ากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๔/๒๕๓๐ เมื่อขอตกลงเกี่ยวกับ สภาพการจางระบุวา เมื่อมีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนลูกจางจะตองมีผูแทนของสหภาพแรงงานเขารวมเปนกรรมการสอบสวนดวย การที่
นายจางจะสอบสวนลูกจางจึงตองปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาว การที่จําเลยแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้น
สอบสวนทางวินัยโจทกโดยไมมีผูแทนของสหภาพแรงงานเขารวมเปนกรรมการสอบสวนและตอมาจําเลยสั่งให
โจทกออกจากงาน จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบและเปนการเลิกจางไมเปนธรรม
๒. นายจางจะตองมีคําสั่งพักงานเปนหนังสือซึ่งจะตองระบุความผิดและกําหนดระยะเวลาพักงาน
ลูกจางไดไมเกินเจ็ดวัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๓๗/๒๕๔๘ เมื่อนายจางมีคําสั่งพักงานตามระเบียบโดยชอบแลว แมตอมา
จะมิไดมีคําสั่งตั้งกรรมการสอบสวนและวินิจฉัยโทษใหแลวเสร็จภายในกําหนดที่ระบุไว ก็เปนเรื่องที่นายจาง
มิไดปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ไดมีคําสั่งพักงานโดยชอบแลว หาทําใหคําสั่งพักงาน
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นั้นกลายเปนคําสั่งที่ไมชอบไม หากลูกจางไดรับความเสียหายจากการที่นายจางมิไดวินิจฉัยโทษใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ระเบียบกําหนดไว ก็มีเพียงสิทธิเรียกรองเอาคาเสียหายเปนการเยียวยาเทานั้น
๓. นายจางจะตองแจงใหลูกจางทราบกอนการพักงาน
๔. นายจางตองจายเงินใหแกลูกจางตามอัตราที่กําหนดไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือตามที่
นายจางหรือลูกจางไดตกลงกันไวในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง โดยตองไมนอยกวารอยละหาสิบของ
คาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนถูกสั่งพักงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๔๕-๒๘๔๗/๒๕๔๖ โจทกทําผิดวินัยจริง จําเลยจึงลงโทษตัดเงินเดือนโจทก
รอยละ ๑๐ มีกําหนด ๑ เดือน ซึ่งเปนโทษที่กําหนดไวในขอบังคับของจําเลยโดยไมปรากฏวามีการใชดุลพินิจ
ลงโทษที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงเปนการปฏิบัติถูกตองตามขอปฏิบัติของจําเลยแลว ไมใชกรณีที่ศาลแรงงาน
จะเขาไปตรวจสอบดุลพินิจการลงโทษของจําเลยได ศาลแรงงานจึงไมมีอํานาจลดโทษโจทกเปนภาคทัณฑ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๗๗/๒๕๔๕ จําเลยมีคําสั่งพักงานโจทก ๕ วัน เพื่อสอบสวนความผิด เมื่อ
จําเลยไมมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานระบุใหจําเลยจายเงินแกลูกจางระหวางพักงาน โจทกจึงมีสิทธิไดรับเงิน
ในระหวางพักงาน ๕ วัน ไมนอยกวารอยละหาสิบตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา
๑๑๖
๕. ตองเปนการพักงานเพื่อสอบสวนมิใชการพักงานที่เปนการลงโทษ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๗๘/๒๕๕๖ การพักงานที่เปนโทษทางวินัยตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ตองเปนการพักงานโดยไมจายคาจาง การที่จําเลยพักงานโจทก ๗ วัน และหักคาจางโจทกไวรอยละ ๕๐ โดย
ใหเหตุผลวาเพื่อรอการสอบสวนหาขอเท็จจริงการกระทําความผิดของโจทก จึงไมใชการลงโทษทางวินัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๓๓๐/๒๕๔๒ เมื่อการพักงานเปนการพักงานเนื่องจากการลงโทษทางวินัยแก
ลูกจางเพราะลูกจางกระทําความผิด จึงมิใชกรณีที่นายจางสั่งพักงานระหวางทําการสอบสวนลูกจางซึ่งถูก
กลาวหาวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๖ ลูกจางจึงไมมีสิทธิ
ไดรบั เงินระหวางพักงาน
มาตรา ๑๑๗ เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาลูกจางไมมีความผิด ใหนายจางจายคาจาง
ใหแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานนับแตวันที่ลูกจางสั่งพักงานแลวเปนตนไป โดยใหคํานวณเงินที่
นายจางจายตามมาตรา ๑๑๖ เปนสวนหนึ่งของคาจางตามมาตรานี้พรอมดวยดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป
มาตรานี้เปนไปตามหลักการทั่วไปที่นายจางมีหนาที่ตองคืนสิทธิตาง ๆ ใหแกลูกจางในระหวางการพัก
งานซึ่งไดแกคาจางพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละสิบหาตอป โดยใหนําเงินไมนอยกวารอยละหาสิบที่ไดจายใน
ระหวางพักงานมาเปนสวนหนึ่งของคาจางที่ตองคืนดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๗๘๓/๒๕๓๙ การที่จําเลยสั่งพักงานโจทกซึ่งเปนลูกจางเพื่อรอการลงโทษ
จนกวาคดีอาญาที่โจทกตองหาวาลักทรัพยของนายจางจะถึงที่สุดนั้น นับวาเปนการใหลูกจางหยุดงานเปนการ
ชั่วคราว สภาพการเปนนายจางลูกจางระหวางพักงานยังมีอยูตอไปไมใชเปนกรณีที่จําเลยไมใหโจทกทํางาน
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ตอไปโดยเด็ดขาด เพราะเมื่อคดีถึงที่สุดปรากฏวาโจทกไมมีความผิด จําเลยก็ตองรับโจทกกลับเขาทํางานตอไป
เพราะการที่โจทกไมไดทํางานนั้นเนื่องมาจากฝายจําเลยเองที่ไมมอบงานใหทํา จําเลยจึงมีหนาที่ตองจายคาจาง
ใหแกโจทกในระหวางพักงาน
หากสอบสวนแลวพบวาลูกจางกระทําผิด ลูกจางจะไมมีสิทธิไดรับคาจางในระหวางพักงาน เพราะ
ระหวางพักงานลูกจางไมไดทํางานตอบแทนแกนายจาง เวนแตตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหสิทธิลูกจางในการไดรับคาจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๕๑/๒๕๔๘ โจทกถูกกลาวหาวามีสวนรวมในการทุจริต จําเลยซึ่งเปน
นายจางยอมมีสิทธิพักงานโจทกเพื่อสอบสวนไดตามคูมือและระเบียบปฏิบัติงาน เมื่อตามคูมือดังกลาวกําหนด
ไววา “ในระหวางที่ถูกสั่งพักงาน ธนาคารจะควรจายเงินเดือนหรือเงินอื่นใดที่พึงไดรับหรือไมอยางไร กรรมการ
ผูจัดการใหญจะเปนผูสั่งการ” เมื่อกรรมการผูจัดการใหญมีคําสั่งไลโจทกออกจากงานโดยงดจายเงินพึงไดใด
ทั้งสิ้น โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับคาจางในระหวางการพักงาน
แตหากสอบสวนและเลิกจางลูกจางไปแลว การที่ลูกจางกลับเขามาทํางานอีกจะไมไดสิทธิในระหวางที่
สัญญาจางสิ้นสุดไปแลวจนถึงกลับเขาทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๗๘๔/๒๕๓๙ เมื่อจําเลยเลิกจางโจทกแลว นิติสัมพันธระหวางนายจางและ
ลูกจางยอมระงับสิ้นสุดลงในวันดังกลาว ตอมาเมื่อมีการสั่งใหโจทกกลับเขาปฏิบัติหนาที่ตามเดิม นิติสัมพันธ
ระหวางโจทกและจําเลยในฐานะนายจางและลูกจางยอมเริ่มตนเมื่อโจทกไดรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ สวน
ชวงระยะเวลาที่จําเลยเลิกจางโจทกจนถึงกอนวันที่โจทกรายงานตัวเขาทํางานใหมนั้น โจทกและจําเลยหาไดมี
นิติสัมพันธในฐานะลูกจางนายจางไม สิทธิในคาจางก็ดี คาเลาเรียนบุตรก็ดี จึงไมอาจมีได
หลักการบริหารและดําเนินการทางวินัย
กอนลงโทษตองพิจารณาปจจัยจากทั้งสองฝายกอนวามีเหตุอันสมควรใหมีการลงโทษลูกจางหรือไม
เพราะแมการกระทําของลูกจางอาจเปนความผิดตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจาง แตอาจมีปจจัย
ฝายนายจางที่มีการแสดงออกวาไมประสงคจะลงโทษลูกจางได เชน
๑.ปั จจัยฝ่ ายนายจ้าง
ยกโทษให้
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๔๔/๒๕๒๘ โจทกเปนลูกจางจําเลยปฏิบัติหนาที่บกพรองทําใหเกิดความ
เสียหาย ศ. ลูกจางฝายบุคคลของจําเลยซึ่งมีหนาที่ควบคุม ดูแลพนักงานและมีอํานาจเลิกจางลูกจางแทน
จําเลยไดสอบถามโจทก โจทกรับสารภาพ ศ. พอใจในความซื่อตรงของโจทก จึงยอมยกโทษใหและใหโจทกทํา
สัญญาจางใหมโดยกลาววา 'ถาไมเขียนใบสมัครใหม ก็ใหออกจากงาน' ดังนี้ เปนเรื่อง ศ. ตองการกลบเกลื่อน
ความผิดของโจทกโดยใหทําสัญญาจางใหม คํากลาวของ ศ. นั้นไมใชคําสั่งเด็ดขาดที่มีเงื่อนไขวาถาไมเขียนใบ
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สมัครก็ใหถือวาเปนการเลิกจางไปในตัวหากโจทกไมปฏิบัติตามก็เปนเรื่องที่จะพิจารณาโทษหรือมีคําสั่งเปน
กิจจะลักษณะอีกชั้นหนึ่ง พฤติการณดังกลาวถือ ไมไดวา ศ. บอกเลิกการจางโจทกแลว
ไมเปนกิจจะลักษณะ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๙๘/๒๕๓๘ การที่ พ.กรรมการผูจัดการของบริษัทจําเลยพูดแกโจทกวาทํา
อยางนี้ออกไปดีกวายังไมเปนการไลโจทกออกจากงานอาจพูดดวยความไมพอใจที่ถูกลูกคาติและโจทกไดพูด
โตตอบ พ.ทําให พ. เกิดโทสะจริตจึงไดพูดกับโจทกดังกลาวไมมีกิจจะลักษณะวาจําเลยจะเลิกจางโจทกยังถือ
ไมไดวาจําเลยเลิกจางโจทก โจทกจึงไมมีสิทธิฟองจําเลยเรียกคาชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง
การคุมครองแรงงานขอ ๔๖ และสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๕๘๒
ไมถือเปนความผิด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๑๕/๒๕๓๗ การลากิจตามเอกสารหมาย ร.๑๖ ของผูคัดคานนั้นผูรองมิได
บรรยายหรือกลาวไวในคํารองวาผูคัดคานไดขาดงานโดยฝาฝนระเบียบการลาซึ่งผูรองไมไดประสงคให
ลงโทษ การที่ศาลแรงงานนํามาฟงเปนโทษแกผูคัดคานจึงเปนการไมชอบ สวนเอกสารหมาย ร.๒๑ เปนการลา
กิจซึ่งผูคัดคานไดยื่นใบลาลวงหนาจึงไมผิดระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของผูรอง แตเปนการลาเกิน
กําหนด ๔ วันเปนกรณีไมไดรับคาจางตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานซึ่งผูรองก็ไมไดอนุมัติการลา แต
ผูรอ งไดหมายเหตุไววาในกรณีนี้ผูจัดการบุคคลไดเรียกมาวากลาวตักเตือนใหนําไปปรับปรุง ผูคัดคานรับปากวา
ขอเปนครั้งสุดทายในครั้งนี้ ซึ่งหากมีอีกจะยอมถือเปนขาดงานและลงชื่อผูจัดการไว ตามขอความดังกลาวผูรอง
ไมติดใจเอาโทษแกผูคัดคานและไมถือวาเปนความผิดแลวผูรองจะนําการลากิจครั้งนี้มากลาวโทษผูคัดคานอีก
หาไดไมผูคัดคานจึงมิไดกระทําผิดซ้ําคําเตือน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๘๗/๒๕๕๐ ลูกจางของโจทกตางก็มีการดื่มสุรากันภายในบริเวณโรงงาน
โดยไมไดมกี ารทํางานตามปกติ ซึ่งทั้ง ส. และ ว. ตางก็ดื่มสุรา ดังนั้น เมื่อโจทกอนุญาตใหพนักงานรับประทาน
อาหารและเครื่องดื่มโดยพนักงานตางก็ดื่มสุรากัน จึงเปนกรณีที่โจทกมิไดถือเอาการดื่มสุราในบริเวณโรงงานใน
ชวงเวลานั้นเปนความผิดวินัยแกพนักงาน จึงจะนํามาเปนโทษแก ส. มิได
ไมประสงคจะเลิกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๒๙/๒๕๒๘ ตามระเบียบขอบังคับของนายจางขอ ๑๑ มีโทษถึงขั้นเลิกจาง
โดยไมจายคาชดเชยแตยังมีระเบียบขอบังคับขอ 10 ระบุความผิดประเภทอื่น ๆ และโทษขั้นพักงานไวและ
ขอ ๗ ระบุใหอํานาจนายจางที่จะใชดุลพินิจลงโทษลูกจางที่กระทําความผิดตามมาตรการการลงโทษมาตรการ
ใดก็ไดตั้งแตตักเตือนดวยวาจา ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร พักงานและใหออกจากงานโดยไมจายคาชดเชย
ตามความหนักเบาของความผิดและความเหมาะสมควร ดังนี้ เมื่อลูกจางซึ่งเปนกรรมการลูกจางขาดงานเปน
เวลา ๓ วันทํางานโดยไมมีเหตุสมควรมีโทษขั้นเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยซึ่งเปนโทษขั้นสูงแตนายจางไม
ประสงคจะลงโทษดังกลาว โดยขอลงโทษเพียงขั้นพักงานซึ่งเปนคุณแกลูกจาง และเปนการลงโทษที่ระบุไวใน
ขอบังคับนายจางยอมขอใหลงโทษดังกลาวได
๒.ปจจัยฝายลูกจาง
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การกระทําผิดของลูกจางจะเปนกรณีรายแรงหรือไมนั้น ตองวิเคราะหถึงปจจัยตาง ๆ ประกอบกัน
หลายประการ อาทิ ตําแหนงหนาที่การงานของลูกจาง ลักษณะและพฤติการณการกระทําความผิดของลูกจาง
ตลอดจนผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําผิดวามีมากนอยเพียงใด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๘๗/๒๕๕๐ คดีนี้ ส. ซึ่งเปนพนักงานรีดกาสมัครใจทะเลาะวิวาทกับ ว.
พนักงานแผนกปมในบริเวณที่ทํางาน ขณะเกิดเหตุเปนชวงเวลาที่โจทกอนุญาตใหพนักงานรับประทานอาหาร
และเครื่องดื่มโดยพนักงานตางก็ดื่มสุรากัน จึงเปนกรณีที่โจทกมิไดถือเอาการดื่มสุราในบริเวณโรงงานใน
ชวงเวลานั้นเปนความผิดวินัยแกพนักงาน จึงจะนํามาเปนโทษแก ส. มิได สําหรับการทะเลาะวิวาทนั้นโดย
ตําแหนงหนาที่ของ ส. และ ว. ตางก็เปนพนักงานระดับปฏิบัติการซึ่งเหตุวิวาทมาจาก ว. เดินมาแผนกรีดกา
แลวกลาววาจาทาทายกอน ส. จึงใชแผนเหล็กซึ่งวางอยูบริเวณดังกลาวตี ว. แตก็ตีไปเพียง 1 ที โดยไมแรง เมื่อ
มีผูหามปรามก็เลิกรากันไปโดยดี แมจะปรากฏวาหลังเลิกจากงานแลว ว. ไดไปแยงชิงมีดพกของพนักงานรักษา
ความปลอดภัยก็เปนการกระทําของ ว. โดย ส. มิไดเกี่ยวของแตอยางใดอีก การทะเลาะวิวาทจึงมิไดเกิดขึ้นใน
ระหวางการทํางานและมิไดเกิดขึ้นตอหนาลูกคาผูมาติดตองานกับโจทก จึงไมมีผลกระทบตอชื่อเสียงหรือการ
บังคับบัญชาของโจทก ทั้งไมปรากฏวา ว. ไดรับอันตรายถึงบาดเจ็บ ยังถือมิไดวาเปนกรณีที่รายแรง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๘๗๗-๑๒๘๗๘/๒๕๕๘ ลูกจางเดินทางไปรวมกิจกรรมการเที่ยวประจําปที่
จําเลยซึ่งเปนนายจางจัดขึ้น จําเลยออกประกาศ "หามลูกจางพูดจาที่กอใหเกิดการทะเลาะวิวาทหรือกอการ
ทะเลาะวิวาทระหวางการเดินทาง โรงแรมที่พัก รวมทั้งสถานที่อื่น ๆ โดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะลงโทษโดยเลิก
จางและไมจายคาชดเชย" อันเปนคําสั่งกําหนดการปฏิบัติตัวของลูกจางที่เดินทางเขารวมกิจกรรมเพื่อปองกันมิ
ใหลูกจางกอความเสียหายหรือความเสื่อมเสียแกจําเลย เมื่อเกิดเหตุขึ้นบนรถบัสระหวางเดินทางไปทํากิจกรรม
การเที่ยวประจําป ซึ่งแมจะมีพนักงานของบริษัทที่รบั จางจัดกิจกรรมการเที่ยวอยูดวย แตการที่โจทกทั้งสองซึ่ง
เปนพนักงานระดับทั่วไปทะเลาะวิวาทกันซึ่งแมการชกตอยพลาดไปถูกเพื่อนพนักงานคนอื่น แตก็ไมปรากฏวามี
บุคคลใดไดรับบาดเจ็บหรืออันตรายรุนแรง และโจทกทั้งสองหยุดทะเลาะวิวาทเมื่อถูกหามปราม กรณียังถือ
ไมไดวาการกระทําของโจทกทั้งสองเปนความผิดรายแรง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๙๐-๖๖๙๒/๒๕๕๗ แม จ. จะไดรับบาดเจ็บที่บริเวณดวงตาขางซายและ
ลําตัวมีรอยฟกช้ําโดยสามารถไปทํางานไดในวันรุงขึ้นและเหตุทํารายรางกายเกิดขึ้นหลังเวลาเลิกงานและนอก
สถานที่ทํางานก็ตาม แตสาเหตุที่โจทกทั้งสามกับ ภ. รวมกันทําราย จ. ก็เนื่องจากไมพอใจ จ. เกี่ยวกับการ
ทํางานและในที่ทํางาน หลังเลิกงานโจทกทั้งสามกับ ภ. ไปดักทําราย จ. ขณะลงจากรถรับสงพนักงานของ
จําเลย อันมีลักษณะรวมกันรุมทําราย จ. ฝายเดียวและเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นตอเนื่องกันจากภายในที่ทําการ
ของจําเลย ถือไดวาเปนเหตุการณเดียวกัน ทั้งขณะเกิดเหตุโจทกทั้งสาม ภ. และ จ. ยังคงสวมเครื่องแบบ
พนักงานของจําเลย พฤติการณดงั กลาวแสดงใหเห็นวาโจทกทั้งสามรวมกันทํารายรางกาย จ. อยางอุกอาจไม
เคารพยําเกรงตอกฎหมาย เปนการกระทําตอเพื่อนพนักงานดวยกันในเรื่องที่มีสาเหตุจากการทํางานตอหนา
เพื่อนพนักงานที่มากับรถรับสงพนักงานของจําเลย อันเปนการทําใหเสียภาพพจนและทําใหยุงยากในการ
ปกครองบังคับบัญชาพนักงานในองคกรของจําเลย การกระทําของโจทกทั้งสามจึงเปนการฝาฝนขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานในกรณีที่รายแรง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๘๕๔/๒๕๔๗ น. และ ป. ลูกจางโจทกทํารายรางกาย พ. ลูกจางโจทก
ดวยกันเพียงคนเดียว สาเหตุเกิดจากการทะเลาะวิวาทกันดวยเรื่องสวนตัว มิใช น. และ ป. เกะกะระรานหา
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เรื่อง พ. แตฝายเดียว การกระทําของบุคคลทั้งสองยังไมถึงขนาดประพฤติตนเปนพาลเกเรแกลงทําให พ.
เดือดรอนโดยไมมีสาเหตุ อันเปนการประพฤติตนเปนคนเกะกะระรานตามความหมายของคําวาอันธพาล ทั้ง
เปนเรื่องลูกจางทํารายกันเองนอกสถานที่ทํางานและนอกเวลางาน ไมเกี่ยวกับกิจการของโจทกโดยตรง จึงไมมี
ผลกระทบกระเทือนตอชื่อเสียงของโจทกซึ่งเปนนายจาง ถือไมไดวาบุคคลทั้งสองฝาฝนระเบียบขอบังคับในการ
ทํางานของโจทกกรณีรา ยแรง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๓๖/๒๕๔๖ โจทกเปนผูชายทํารายรางกายเพื่อนรวมงานซึ่งเปนผูหญิง
โดยใชมือตบที่บริเวณใบหนาเพียงครั้งเดียวมีความผิดอาญาขอหาทํารายผูอื่นไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตราย
แกกายหรือจิตใจ โจทกกระทําอยางอุกอาจในที่ประชุมตอหนาผูบังคับบัญชาและพนักงานอื่น ๆ ในแผนกขณะ
กําลังประชุมเกี่ยวกับงานของจําเลย โดยโจทกมิไดเคารพยําเกรงตอที่ประชุมและผูบังคับบัญชา มิไดเกรงกลัว
ตอกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยที่ระบุหามไว ถือไดวาเปนการฝาฝนขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของจําเลยหรือเปนการกระทําผิดกรณีรายแรง
ขอพิจารณาในการลงโทษ
๑.ลูกจางไมเพียงแตตองปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับเทานั้น แตตองปฏิบัติตามกฎหมาย
และศีลธรรมอันดีดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๙๙/๒๕๓๗ ลูกจางมีหนาที่จะตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายและ
ศีลธรรมอันดีในขณะปฏิบัติหนาที่ แมนายจางไมมีคําสั่ง ขอบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานหามไว ถา
ลูกจางฝาฝนกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีดังกลาว ตองถือวาลูกจางฝาฝนระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน
๒.คําสั่งของนายจางขัดกันเองไมใชความผิดของลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๘/๒๕๔๓ แมการที่โจทกซึ่งเปนลูกจางรางคําสั่งไมให อ. ผานการทดลอง
งานใหรองประธานกรรมการของจําเลยซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของโจทกในสายงานลงนามอันเปนผลให อ. พน
จากการเปนพนักงานของจําเลย โดยไมไดปรึกษาจําเลยที่ ๒ ซึ่งเปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนจําเลย
อันเปนการขัดคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของจําเลยที่ ๒ แตโจทกไดปฏิบัติไปตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาของ
โจทกในสายงาน จึงมิใชเปนการฝาฝนคําสั่งในกรณีรายแรง
๓.การใหบําเหน็จความชอบเปนสิทธิของนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๒๓/๒๕๓๑ การใหบําเหน็จความดีความชอบแกลูกจางเปนอํานาจของ
นายจาง อํานาจนี้เปนสิทธิของนายจางเพื่อประโยชนในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเปนการดําเนิน
กิจการที่นายจางจะตองใชความรูความสามารถของตนเอง การพิจารณาขึ้นเงินเดือนจึงเปนสิทธิของจําเลยผู
เปนนายจาง หาใชสิทธิของโจทกผูเปนลูกจางไม
๔.การโยกยายเปลี่ยนแปลงตําแหนงลูกจางเปนสิทธิของนายจาง (ภายใตความสุจริต)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๓๙/๒๕๓๖ การที่จําเลยรับโจทกเขาทํางานในตําแหนงพนักงานรีดผา
เครื่องใหญตลอดมาไมเปนการผูกมัดจําเลยวาจะตองใหโจทกทํางานในตําแหนงนั้นตลอดไป งานในตําแหนง
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พนักงานรีดผาเครื่องใหญแผนกหองผาหรือซักรีดและงานตําแหนงพนักงานทําความสะอาดตางก็ใชพนักงาน
ระดับต่ําสุดเปนงานระดับเดียวกัน ไมตองใชความรูความสามารถเปนพิเศษ พนักงานสามารถสับเปลี่ยนแผนก
ได จําเลยยายโจทกไปอยูแผนกทําความสะอาดเพราะพนักงานรีดผาเครื่องอัตโนมัติท่ตี ิดตั้งใหมไมตองใชความ
ชํานาญมากและมีพนักงานจากบริษัทอื่นรับจางทําหนาที่ดังกลาวในคาจางที่ถูกกวา เปนเรื่องที่จําเลยจัดการ
บริหารงานบุคคลเพื่อลดคาใชจาย คาจางและผลประโยชนของโจทกก็มิไดลดลงเมื่อยายแผนก และไมปรากฏ
วาการที่จําเลยยายโจทกเปนการกลั่นแกลง จึงไมถือเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง จําเลยมีอํานาจทําได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๐๙/๒๕๓๒ เมื่อไมปรากฏวามีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหาม
เปลี่ยนแปลงตําแหนงหรือหนาที่ลูกจาง นายจางยอมมีอํานาจใชดุลพินิจโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนงลูกจางเพื่อ
ประโยชนในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพอันเปนอํานาจของนายจางโดยเฉพาะได และไมเปนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการจางอันไมเปนคุณแกลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๘๗/๒๕๕๗ แมสิทธิในการยายตําแหนงหนาที่การงานของลูกจาง นายจาง
จะสามารถทําไดตามความเหมาะสมเพราะเปนอํานาจในการบริหารจัดการภายในองคกรของนายจางก็ตาม
แตการพิจารณาวาคําสั่งยายงานดังกลาวมีผลใชบังคับเพียงใดคงตองพิจารณาถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับคําสั่งยาย
ตําแหนงหนาที่การงานเปนกรณีไป เมื่อมูลเหตุในการออกคําสั่งเปนการบีบบังคับใหลูกจางซึ่งเหลือเวลาทํางาน
เพียง ๒ เดือนเศษตองลาออกเพื่อนายจางไมตองจายเงินเกษียณอายุและไมตองจายคาจางที่สูงเกินไปของ
ลูกจางซึ่งไมคุมคากับกําลังการผลิตของนายจางที่ตกต่ําลง เปนการออกคําสั่งโดยไมสุจริตและไมเปนธรรม การ
ที่ลูกจางไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวจึงถือไมไดวาลูกจางละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมี
เหตุอันควรและจงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
๕.การตั้งกรรมการสอบสวนยังไมกระทบสิทธิลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๓๑-๒๔๓๒/๒๕๔๙ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง หรือ
คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย ยังไมเปนการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอ
สถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ใด ๆ ของลูกจาง ลูกจางจึงไมมีอํานาจฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว
๖.นายจางอาจชะลอการขึ้นเงินเดือนในระหวางสอบสวนได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๔๖/๒๕๕๐ การชะลอการขึ้นเงินเดือนเปนคําสั่งทั่วไปที่นายจางสามารถ
กระทําได เพราะระหวางที่ยังสอบสวนไมเสร็จหากเลื่อนขั้นเงินเดือนใหลูกจางแลวตอมาปรากฏวาลูกจางได
กระทําความผิด จะทําใหนายจางเสียหายยากที่จะเรียกรองเงินคืนจากลูกจาง แตหากผลการสอบสวนปรากฏ
วาลูกจางไมมีความผิดวินัย ลูกจางยอมมีสิทธิไดรับเงินเดือนยอนหลัง
๗.กระบวนการสอบสวนตองเปนไปโดยชอบ
Procedural fairness หรือ fairness in action มีหลักในการพิจารณาวาการดําเนินกระบวนการ
ทางวินัย นายจางจะตองใหโอกาสลูกจางในการพิจารณาและชี้แจงขอกลาวหาอยางเหมาะสม ภายใตหลัก
audi alterem partem rule หลักการนี้ยังใหสทิ ธิลูกจางไดพบกับพยานที่เปนฝายตรงขาม ลูกจางมีสิทธิ
นําเสนอพยานหลักฐานฝายตน การมีทนายความหรือที่ปรึกษาตามความจําเปน มีขอยกเวนการดําเนินการ
ตามกระบวนการทางวินัยสําหรับกรณีมีเหตุฉุกเฉิน (cases of emergency) เพื่อรักษาชีวิตหรือทรัพยสินอัน
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เนื่องมาจากการจลาจล หรือกรณีที่ลูกจางสละสิทธิในกระบวนการดําเนินการทางวินัยหรือกระทําการอันเห็น
ไดชัดวาไมใหความรวมมือกับนายจางในกระบวนการดังกลาว หรือกรณีที่ลูกจางกระทําการบางอยางที่แสดงให
เห็นวาไมสามารถดําเนินกระบวนการทางวินัยได เชน กรณีที่ลูกจางกระทําผิดกฎหมายแลวหนีไปไมกลับเขา
ทํางานอีกเลย เปนตน หรือกรณีที่ลูกจางยอมรับวาไดกระทําความผิด (pleads guilty) ตามขอกลาวหาจริง ซึ่ง
กรณีนี้ลูกจางสามารถแสดงพยานหลักฐานเพื่อการลดหยอนโทษได นอกจากนั้น ลูกจางจะตองไดรบั การแจง
ขอกลาวหา ไดรับการแจงเวลาและสถานที่ดําเนินการทางวินัยโดยมีระยะเวลาที่เหมาะสม ลูกจางตองมีโอกาส
ไดรบั การชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานหรือตัวแทนลูกจาง นายจางตองแสดงพยานหลักฐานตามขอกลาวหาแก
ลูกจางกอนการสอบสวน เมื่อพบการกระทําความผิดแลวกอนที่จะลงโทษนายจางจะตองแจงสิทธิในการ
อุทธรณแกลูกจาง และการสอบสวนจะตองดําเนินการดวยความสุจริต และตองแสดงเหตุผลแหงคําวินิจฉัยที่
เพียงพอ (adequate reasons) ที่จะเขาใจมูลฐานแหงดุลพินจิ ดังกลาว
๗.๑ กระบวนการตองเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๒๒/๒๕๕๘ นายจางมีหนาที่ดําเนินการสอบสวนลูกจางที่ถูกกลาวหาโดย
ตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อใหไดขอเท็จจริงครบถวนในการพิจารณาวาจะลงโทษทางวินัย
ตอลูกจางผูนั้นหรือไม โดยมีกระบวนการที่เปนธรรม ใหโอกาสลูกจางที่ถูกกลาวหาชี้แจงแสดงหลักฐาน โดย
ปราศจากการกลั่นแกลง หรือบังคับขมขู การที่นายจางฝาฝนไมดําเนินการดังกลาว และทําใหลูกจางเสียหาย
ถือไดวานายจางผิดสัญญาจางและอาจถูกลูกจางฟองใหรับผิดในคาเสียหายไดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๕๗๕
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๐๗/๒๕๕๒ จําเลยมีขอมูลในการพิจารณาการปฏิบัติงานของโจทก
พอสมควรอยูแลว แมไมมีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติม จําเลยก็สามารถพิจารณาวามี
เหตุสมควรเลิกจางโจทกหรือไม การสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติมเปนเพียงการแสวงหาขอเท็จจริงซึ่งทําใหจําเลยมี
ขอมูลในการพิจารณามากขึ้นเทานั้น การตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมแมจะปฏิบัติไมถูกตอง
และเปนการฝาฝนขอบังคับของจําเลยก็ไมเปนเหตุที่จะมีคําสั่งเลิกจางไมได
๗.๒ ไมขัดตอขอตกลงเรื่องการสอบสวน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๔/๒๕๓๐ การที่จําเลยแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยไมมี
ผูแทนของสหภาพแรงงานเขารวมเปนกรรมการสอบสวนตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางและจําเลยให
โจทกออกจากงานนั้น เปนคําสั่งที่ไมชอบและตองถือวาเปนการเลิกจางโดยไมมีการสอบสวน
๘.การลงโทษตองชอบ
๘.๑ ความผิดทางวินัยไมตองอิงอาญา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๘๑๒/๒๕๕๗ แมคดีอาญาจะเปนความผิดที่เกี่ยวกับแผนดินซึ่งอาจมี
ความสําคัญมากกวาความผิดทางวินัย แตการพิจารณาวาการกระทํานั้นเปนความผิดทางอาญาหรือไม หรือ
เปนความผิดทางวินัยหรือไม ยอมมีองคประกอบและหลักเกณฑในการพิจารณาแตกตางกันไป ไมอาจนํา
ขอสรุปของการพิจารณาแตละกรณีมาใชบังคับแกกันได
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๘.๒ การเลิกจางไมเปนธรรมดูเหตุไมดูกระบวนการ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๘๗-๙๘๘/๒๕๕๒ การฟองเรื่องเลิกจางไมเปนธรรมไมมีรายละเอียดขั้นตอน
วาคําสั่งลงโทษลูกจางหรือเลิกจางนั้น นายจางจะตองตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกอน หรือการสอบสวน
ขอเท็จจริงจะตองทําใหเสร็จภายในกําหนด ๑๕๐ วัน แมตามขอบังคับของนายจางจะตองมีการสอบสวน
ขอเท็จจริงกอน หรือตองสอบสวนขอเท็จจริงใหเสร็จภายในกําหนด ๑๕๐ วัน และนายจางมิไดปฏิบัติให
ครบถวนถูกตอง แมตามขอบังคับจะใหถือวาลูกจางผูนั้นพนจากขอกลาวหา ก็เปนเรื่องพนจากขอกลาวหาใน
การสอบสวนครั้งนั้นเทานั้น มิไดหมายความวาลูกจางนั้นมิไดกระทําผิดอันจะมีผลกระทบตอการพิจารณาคดี
ของศาล
๘.๓ การลงโทษเปนดุลพินิจ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๕๘๘/๒๕๕๑ เมื่อขอบังคับระบุวาการลงโทษพนักงานที่กระทําผิดวินัยไม
รายแรง ผูบังคับบัญชามีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามที่เห็นเหมาะสมและ
เปนดุลพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะนําเหตุลดหยอนโทษมาประกอบการพิจารณาหรือไมก็ได ดังนั้น แมจะเคยมี
การลงโทษผูกระทําผิดวินัยที่คลายคลึงกับการกระทําผิดของลูกจางดวยการภาคทัณฑ ก็มิไดหมายความวา
ผูบังคับบัญชาจะลงโทษลูกจางที่กระทําความผิดครั้งนี้เปนอยางอื่นนอกจากภาคทัณฑไมได
๘.๔ หามลงโทษซ้ํา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๑/๒๕๓๒ การที่นายจางลงโทษภาคทัณฑลูกจางมาแลว นายจางจะนํา
ความผิดที่เคยลงโทษมาแลวนั้นมาเปนเหตุเลิกจางลูกจางโดยลูกจางไมไดกระทําความผิดขึ้นใหมอีกหาไดไม
แมนายจางจะเลิกจางลูกจางโดยไมไดมีการกลั่นแกลง ก็ไมใชเหตุที่จะทําใหเปนการจางไดโดยชอบ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๘๒๔/๒๕๕๖ เมื่อนายจางลงโทษลูกจางในการกระทําความผิดเรื่องนั้น ไป
แลว ไมสามารถนํามากลาวอางวาลูกจางกระทําผิดซ้ําคําเตือนในเรื่องเดิมไดอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๒๒๘/๒๕๕๗ ระเบียบขอบังคับกําหนดขั้นตอนการลงโทษทางวินัยโดยให
ผูบังคับบัญชาชั้นตนมีอํานาจลงโทษพนักงานลูกจางสําหรับความผิดเล็กนอยไมรายแรงได แตใหอยูภายใตการ
ทบทวนของผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปเพื่อใหการลงโทษนั้นเหมาะสม หากผูบังคับบัญชาระดับสูงพิจารณา
แลวลงโทษเปนอยางอื่นก็ใหการลงโทษโดยผูบังคับบัญชาชั้นตนถูกยกเลิกเพิกถอนไป กรณีนี้จึงมิใชเปนการ
ลงโทษซ้ําสําหรับการกระทําเดียวกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๗/๒๕๓๖ ลูกจางไดอุทธรณคําสั่งของนายจางที่ลงโทษใหออกจนเปนผลให
มีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมจากใหออกเปนลดขั้นเงินเดือน ๔ ขั้น ถือวาการลงโทษทางวินัยดังกลาวเปนที่สุด
โดยลูกจางและนายจางตางพอใจในการลงโทษไปแลว แมตอมานายจางจะไดรองทุกขกลาวหาลูกจางในการ
กระทําครั้งเดียวกันกับความผิดทางวินัยเปนมูลความผิดทางอาญาอีก และศาลอาญามีคําพิพากษาถึงที่สุดวา
ลูกจางไดกระทําผิดตามขอหาก็ตาม ก็เปนความรับผิดทางอาญาของลูกจางเปนอีกสวนหนึ่งซึ่งแยกพิจารณา
จากความผิดทางวินัยของลูกจางได เมื่อผลคดีอาญาไมทําใหลูกจางไมมีคุณสมบัติการเปนพนักงานของ
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นายจาง นายจางก็จะนําเอาการกระทําอันเดียวกันซึ่งลูกจางถูกลงโทษทางวินัยไปแลวและเปนเหตุซ้ําซอนเหตุ
เดียวกันมาเปนเหตุเลิกจางลูกจางอีกไมได ศาลแรงงานพิพากษาใหนายจางรับลูกจางนั้นเขาทํางานตอไปได

การลงโทษดวยการเลิกจาง
เนื่องจากสัญญาจางแรงงานไมมีบัญญัตินิยามคําวาเลิกจางไว จึงตองนําความหมายของคําวาเลิกจาง
จากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง ที่วา “การเลิกจางตามมาตรานี้
หมายความวา การกระทําใดที่นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไปและไมจายคาจางให ไมวาจะเปนเพราะเหตุ
สิ้นสุดสัญญาจางหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจางไมไดทํางานและไมไดรบั คาจางเพราะเหตุ
ที่นายจางไมสามารถดําเนินกิจการตอไป” ซึ่งตองพิจารณาจากสองลักษณะคือ ลักษณะแรกตองพิจารณาจาก
องคประกอบภายในคือเจตนาของนายจางวามีความประสงคใหลูกจางออกจากงานหรือไม สวนลักษณะที่สอง
พิจารณาเพียงองคประกอบภายนอกโดยไมตองพิจารณาวานายจางมีเจตนาอยางไร เพียงแตการปฏิบัติของ
นายจางเปนผลใหลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่นายจางไมสามารถดําเนินกิจการตอไปก็
เพียงพอเปนการเลิกจางแลว และเมื่อการเลิกจางเปนไปตามกฎหมาย คูสัญญาจะกําหนดใหการเลิกจางไมเปน
การเลิกจาง หรือกําหนดวิธีการอื่นใหถือเปนการเลิกจางซึ่งเปนการกระทําที่ขัดตอหลักการดังกลาวของ
กฎหมายไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๙๓๗/๒๕๕๗ การวินิจฉัยวามีการเลิกจางแลวหรือไม ตองพิจารณาถึงการ
กระทําของนายจางประกอบดวย จะพิจารณาเพียงวามีการบอกกลาวเลิกจางดวยวาจาหรือเปนหนังสือแลว
หรือไม ยอมไมได แมในการประชุม ประธานกรรมการบริหารของนายจางจะขอใหโจทกลาออกโดยจะใหเวลา
โจทกปรึกษากับครอบครัวกอน ๓ วัน แตในวันดังกลาว ประธานกรรมการบริหารขอรถยนตประจําตําแหนงที่
โจทกใชอยูคืน และในชวงระยะเวลา ๓ วันนี้ โจทกไมตองไปทํางาน การกระทําของประธานกรรมการบริหารมี
ลักษณะไมยอมใหโจทกทํางานใหนายจางอีกตอไป ถือไดวาเปนการเลิกจางโจทกแลวตั้งแตวันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๔๕ ซึ่งเปนวันที่เรียกเอารถยนตประจําตําแหนงคืนจากโจทก ไมใชเลิกจางในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่ง
เปนวันที่คัดชื่อโจทกออกจากการเปนพนักงานของนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๙๖-๑๒๑๘/๒๕๔๖ การบอกเลิกสัญญาจางตามพระราชบัญญัติคมุ ครอง
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ เปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน คูสัญญาไมมีสิทธิที่
จะตกลงเกี่ยวกับการเลิกสัญญาจางเปนอยางอื่นได แมจําเลยกับโจทกทั้งยี่สิบสามจะมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางตามระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลย แตระเบียบดังกลาวเปนขอตกลงที่ขัดหรือแยง
กับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ จึงตองใชมาตรา ๑๗ วรรคสอง
บังคับแทน เมื่อโจทกทั้งยี่สิบสามไดยื่นใบลาออกตอจําเลย โดยประสงคใหมีผลเมื่อพนกําหนด ๓๐ วัน นับแต
วันยื่นใบลาออก แตจําเลยกลับอนุมัติใหมีผลเปนการลาออกในวันที่โจทกทั้งยี่สิบสามยื่นใบลาออกกอนกําหนด
ที่โจทกทั้งยี่สิบสามประสงคจะใหมีผลเปนการลาออก จําเลยจึงตองจายคาเสียหายเทากับคาจางในวันทํางาน
จนถึงวันที่โจทกทั้งยี่สิบสามประสงคจะลาออกพรอมทั้งดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันผิดนัด
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การเลิกจางกรณีทั่วไป
๑.การเลิกจางตามพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ แบงเปน ๒ ลักษณะ
คือ
๑.๑ นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไปและไมจายคาจางให ไมวาจะเปนเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญา
จางหรือเหตุอื่นใด
การเลิกจางกรณีนี้พิจารณาเจตนาของนายจางเปนหลัก โดยพิจารณาจากการกระทําของนายจางหรือ
ผูที่มีอํานาจในการเลิกจางวาไดกระทําการใดไมวาจะเปนหนังสือ ดวยวาจา หรือโดยการกระทําอื่น ที่แสดงให
เห็นเจตนาภายในวาไมประสงคใหลูกจางทํางานตอไปและไมจายคาจางใหตลอดไป มิใชเปนแตเพียงชั่วคราว
โดยมีเจตนาตัดความสัมพันธโดยเด็ดขาด การเลิกจางมีผลเมื่อมีเจตนา ไมตองรอวาจะจายคาจางใหหรือไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๕๐๒/๒๕๔๐ การเลิกจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
มาตรา ๑๑๘ มิไดหมายความวาจะตองถึงกําหนดจายคาจางกอนแลวนายจางไมจายคาจางให แตหากมี
พฤติการณที่แสดงออกโดยแนชัดวาจะไมจายคาจางก็ถือไดวามีการเลิกจางแลวตั้งแตวันที่ไมใหลูกจางเขา
ทํางาน
แมจะสิ้นสุดสัญญาจางตามกําหนดระยะเวลาแลว แตนายจางยังมีเจตนาใหลูกจางทํางานตอไป การที่
ลูกจางไมทําตอจึงไมใชเจตนาของนายจางที่จะไมใหลูกจางทํางานดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๓๓/๒๕๕๘ แมสัญญาจางฉบับที่ ๓ ซึ่งเปนสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลา
ที่แนนอนสิ้นสุดลง ลูกจางไดรับสัญญาจางฉบับที่ ๔ จากนายจางแลว แตลูกจางไมตกลงทําสัญญาจางกับ
นายจางตอไป นายจางจึงไมไดกระทําการใดที่ไมใหลูกจางทํางานตอไปและไมจายคาจางให แตลูกจางไม
ประสงคจะทํางานกับนายจางเอง ยอมถือไมไดวานายจางเลิกจางลูกจาง จึงไมตองจายคาชดเชย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๙๓๗/๒๕๕๗ การวินิจฉัยวามีการเลิกจางแลวหรือไมตองพิจารณาถึงการ
กระทําของนายจางประกอบดวย จะพิจารณาเพียงวามีการบอกกลาวเลิกจางดวยวาจาหรือเปนหนังสือแลว
หรือไมยอมไมได แมในการประชุม ธ.ประธานกรรมการบริหารบริษัทในกลุมแพนจะขอใหโจทกลาออกโดยจะ
ใหเวลาโจทกปรึกษากับครอบครัวกอน ๓ วัน แตในวันดังกลาว ธ. ขอรถยนตประจําตําแหนงที่โจทกใชอยูคืน
และในชวงระยะเวลา ๓ วันนนี้โจทกไมตองไปทํางาน การกระทําของ ธ. มีลักษณะไมยอมใหโจทกทํางานให
บริษัทนายจางตอไป ถือไดวานายจางเลิกจางเลิกจางโจทกตั้งแตวันที่เรียกเอารถยนตประจําตําแหนงที่โจทกใช
อยูคนื ไมใชวันที่คัดชื่อโจทกออกจากการเปนพนักงานของนายจาง
กฎหมายแรงงานของประเทศที่ใชระบบ Common Law จะมีหลักการสําหรับกรณีที่นายจางกระทํา
การใดที่เปนการขัดตอหลักการของ Mutual trust and Confidence เชน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา
จางในสาระสําคัญโดยปราศจากความยินยอมของลูกจางไมวาจะเปนการลดคาจาง เปลี่ยนแปลงสถานทึ่ทํางาน
เวลาการทํางาน หรือเปนการกระทําที่นายจางแสดงออกตอลูกจางในทํานองไมใหเกียรติลูกจางอยางรุนแรง
เชน ดูหมิ่น ยื่นคําขาดใหลูกจางลาออก หรือลงโทษโดยลูกจางไมไดกระทําความผิดหรือทําความผิดเพียง
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เล็กนอยแตลงโทษรุนแรง ดังนี้ถือเปนการเลิกจางโดยผลของกฎหมาย (Constructive Dismissal) ประเทศ
อังกฤษเปนไปตาม The Employment Right Act 1996 article 95 (1) (c) ประเทศแคนาดามีกฎหมาย The
Employment Standards Act 2000 article 56 (1) (b) ซึ่งลูกจางที่ไดรบั ผลกระทบจากการกระทําดังกลาว
ของนายจางสามารถบอกเลิกสัญญาจางไดโดยกฎหมายใหถือวาสัญญาจางสิ้นสุดจากการกระทําของนายจาง
หรือการเลิกจางนั่นเอง หลักการดังกลาวอาจมีอยูในกฎหมายแรงงานของประเทศภาคพื้นยุโรปบางประเทศ
เชน ประเทศโปรตุเกส ตาม The Termination of the Employment Contract and Fixed-Term
Contract Act 1989 article 34 แตตามกฎหมายแรงงานของไทยไมมีบทบัญญัติทํานองเดียวกันนี้ ดังนั้นแม
นายจางจะกระทําการดังกลาวตอลูกจางและเปนเหตุใหลูกจางลาออกก็ไมถือวานายจางเลิกจาง แตยังคงถือ
เปนการลาออกของลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๓๕-๖๑๓๗/๒๕๕๕ การที่นายจางลดคาจางลูกจาง ยุบแผนก และใหลูกจาง
ยายไปทํางานอีกแผนกหนึ่ง แมจะเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางที่ไมเปนคุณแกลูกจางแตเปนคนละกรณี
กับการที่นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไปอันเปนการเลิกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๙๑๒/๒๕๕๓ จําเลยจางโจทกใหเปนคนประจําเรือ วันที่ครบกําหนดตาม
สัญญาจางอาจเปนวันที่โจทกยังนําเรือกลับมาไมถึงกรุงเทพมหานคร เพราะเรือยังอยูในความควบคุมของโจทก
การที่โจทกและจําเลยตกลงวาการเดินทางกลับมาไมถึงมิไดเปนการตออายุสัญญาจาง ซึ่งมีผลทําใหสัญญาจาง
ครบกําหนดเมื่อเรือเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครแลว
เปนขอตกลงที่ไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนไมตกเปนโมฆะ
จําเลยเลิกจางโจทกทันทีที่โจทกนําเรือกลับมาถึงทาเรือ
กรุงเทพมหานครเปนการเลิกจางเมื่อครบกําหนดเวลาตามสัญญาจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๘๙/๒๕๕๑ โจทกทํางานเปนลูกจางรายวัน ทําหนาที่เปนแมบานทําความ
สะอาดภายในโรงงานจําเลย ล. กรรมการบริษัทจําเลยสั่งใหโจทกทํางานหลังสิ้นสุดเวลาทํางานตามปกติ เมื่อ
โจทกไมปฏิบัติตามคําสั่งก็ใหพนักงานรักษาความปลอดภัยเก็บบัตรบันทึกเวลาทํางานของโจทกไวและสั่งให
บอกโจทกรออยูที่ปอมบริเวณหนาโรงงานในวันที่โจทกมาทํางาน ตอมาในวันรุงขึ้น โจทกจะเขาทํางานในชวง
เชา แตพนักงานรักษาความปลอดภัยยังไมใหเขาโรงงานแตใหรออยูจนเวลา 8.40 นาฬิกา โจทกจึงออกจาก
โรงงานไปปรึกษาพนักงานตรวจแรงงาน แลวกลับเขาไปที่โรงงานอีกครั้งในเวลาประมาณ 16 นาฬิกา พบ ส.
หัวหนาฝายบุคคล ส. ขอใหโจทกทํางานตอไป แตโจทกไมตกลง ส. จึงนําใบลาออกมาใหโจทกแตโจทกไมลง
ลายมือชื่อในใบลาออกใหนั้น การที่ ล. จะแสดงความไมพอใจตอโจทกและมีคําสั่งดังกลาวซึ่งทําใหโจทกไม
สามารถเขาทํางานในโรงงานตามปกติได ก็เพื่อใหโจทกรออยูและไดพบกับ ล. กอน อันเปนการใชอํานาจ
ทางการบริหารที่นายจางสามารถกระทําได แตในระหวางที่โจทกรออยูนั้นโจทกไดออกจากโรงงานไปเองโดยยัง
ไมไดพบกับ ล. กรณีดังกลาวจึงยังถือไมไดวา ล. ไดบอกเลิกจางโจทกหรือมีการกระทําใดที่จะไมใหโจทกทํางาน
ตอไปและไมจายคาจางใหโดยเด็ดขาด จึงไมใชการเลิกจาง
การพูดหรือกระทําที่จะเปนการเลิกจางตองชัดเจนมีลักษณะเปนการตัดความสัมพันธโดยเด็ดชาด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖/๒๕๕๐ การเลิกจางตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง ที่บัญญัติวา การเลิกจาง
ตามมาตรานี้ หมายความวา การกระทําใดที่นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไปและไมจายคาจางให ไมวาจะเปน
เพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจางหรือเหตุอื่นใด นั้น มีความหมายวา เปนการที่นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไปโดย
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เด็ดขาดโดยไมจายคาจางใหดวยซึ่งสภาพความเปนนายจางและลูกจางสิ้นสุดลง ไมใชเรื่องการใหลูกจางหยุด
งานเพียงชั่วคราวซึ่งสภาพการเปนนายจางและลูกจางยังไมสิ้นสุดลง
และลูกจางยังมีสิทธิไดรับคาจางถา
นายจางไมจายคาจางใหในระหวางหยุดงานชั่วคราว แมการพักงานครั้งกอนหนานี้โจทกซึ่งเปนลูกจางไดรับ
คาจางระหวางพักงานแตในการสั่งพักงานครั้งนี้จําเลยนายจางไมจายคาจางใหระหวางใหหยุดงานชั่วคราว แต
ไมปรากฏวาโจทกทวงถามเอาคาจางแลวจําเลยปฏิเสธไมจายคาจางแตอยางใด กลับปรากฏวาภายหลังโจทก
แอบขนยายทรัพยสินออกไปจากที่ทํางานในเวลากลางคืน ถือเปนเจตนาของโจทกที่ไมประสงคจะทํางานกับ
จําเลยตอไป จึงไมเปนการเลิกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๗๘/๒๕๕๔ การที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทนายจางบอกใหลูกจาง
พิจารณาตัวเอง มีความหมายไปในทํานองวาใหลูกจางตัดสินใจเองวาจะลาออกหรือไมเทานั้น และการที่
ผูจัดการโรงงานพูดกับลูกจางวา “พวกคุณจะเอาอยางไร ผูบริหารคงไมเอาพวกคุณไวหรอก” ก็เปนเพียงการ
คาดการณของผูจัดการโรงงานเองวานายจางจะเลิกจางลูกจาง การที่ผูจัดการโรงงานนําหนังสือลาออกมาให
ลูกจางลงลายมือชื่อนั้นก็ไมปรากฎมีเงื่อนไขวาหากลูกจางไมลงลายมือชื่อก็ใหถือวาเปนการเลิกจางไปในตัวแต
อยางใด ซึ่งหากลูกจางไมยอมลงลายมือชื่อในหนังสือลาออกก็เปนเรื่องที่นายจางจะพิจารณาลงโทษหรือมีคําสั่ง
เปนกิจจะลักษณะอีกชั้นหนึ่ง พฤติการณดังกลาวถือไมไดวามีการกระทําใดที่นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไป
และไมจายคาจางใหโดยเด็ดขาด จึงถือไมไดวาเปนการเลิกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๗๘๓/๒๕๓๙ การที่นายจางสั่งใหพักงานลูกจางเพื่อรอการลงโทษจนกวา
คดีอาญาที่ลูกจางตองหาวาลักทรัพยนายจางจะถึงที่สุดนั้น นับวาใหลูกจางหยุดงานเปนการชั่วคราว สภาพ
ความเปนนายจางลูกจางยังคงมีตอไป ไมใชกรณีที่นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไปโดยเด็ดขาด การสั่งพักงาน
ดังกลาวจึงไมเปนการเลิกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๗๕/๒๕๔๘ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๕ นายจางแจงใหลูกจางทราบวา
ทัศนคติในการทํางานไมตรงกันไมสามารถทํางานรวมกันได ใหลูกจางลาออกจะใหคาชดเชยเทากับคาจาง ๓
เดือน และใหเวลาลูกจางปรึกษาครอบครัว ๓ วัน ในวันดังกลาวนายจางขอรถประจําตําแหนงที่ลูกจางใชอยูคืน
และในชวง ๓ วันดังกลาว ลูกจางไมตองมาทํางาน หลังจากครบกําหนด ๓ วันแลว ลูกจางไมไดเขาไปทํางานให
นายจางอีก วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ นายจางจึงคัดชื่อลูกจางออกจากการเปนพนักงาน การกระทําของนายจาง
มีลักษณะไมยอมใหลูกจางทํางานใหนายจางอีก มิไดใหโอกาสลูกจางดังที่กลาวขางตน ถือไดวานายจางเลิกจาง
ลูกจางตั้งแตวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๕
๑.๒. ลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่นายจางไมสามารถดําเนินกิจการตอไป
การที่นายจางไมมงี านใหทําและไมมีเงินจายคาจางถือไดวานายจางเลิกจางลูกจางแลวโดยไมจําตอง
คํานึงวาในเวลาภายหนานายจางจะมีงานใหลูกจางทําและมีเงินจายคาจางใหลูกจางหรือไม
และนายจางมี
เจตนาใหลูกจางออกจากงานหรือไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๙๔๘-๑๐๑๒๙/๒๕๓๙ จําเลยจางโจทกมาเพื่อจะใหทํางานใหแกจําเลย
หมายความวาจําเลยดําเนินกิจการมีงานที่จะมอบหมายใหโจทกทาํ ตามที่จางและในขณะเดียวกันจําเลยจะตอง
จายคาจางใหแกโจทกโดยจําเลยมีเงินที่จะจายคาจางได เมื่อโจทกไมไดทํางานตั้งแตวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๘ ไมวาจะเปนเพราะจําเลยไมมีงานใหโจทกทําหรือเพราะเหตุอื่นใดและ
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โจทกไมไดรับคาจางเนื่องจากจําเลยไมมีเงินจะจายให การกระทําของจําเลยเชนนี้ยอมอยูในความหมายที่วา
เปนกรณีที่ลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่นายจางไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได ซึ่งถือได
วาจําเลยเลิกจางโจทกโดยไมจําตองคํานึงวาในเวลาภายหนาจําเลยจะมีงานใหโจทกทําและมีเงินจายคาจางให
โจทกหรือไม
การโอนตัวลูกจางใหไปทํางานกับนายจางอื่นโดยลูกจางไมยินยอม ถือเปนการเลิกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๒๓๙-๑๒๔๐๕/๒๕๕๓ ตัวแทนบริษัทจําเลยซึ่งเปนนายจางแจงตอลูกจาง
ในที่ประชุมวาขอใหลูกจางทั้งหมดไปทํางานที่บริษัท ซ. หากไมไปจะไมจายคาจาง แมการทํางานของลูกจางใน
บริษัทใหมจะเปนการทํางานเชนเดิม แตลูกจางทั้งหมดไมยอมทําตามจะถือวาเปนความผิดของลูกจางทั้งหมด
ไมได เปนสิทธิของลูกจางทั้งหมดที่จะไปทํางานกับบริษัทใหมหรือไมก็ได พฤติการณดังกลาวถือไดวานายจาง
เลิกจางลูกจางทั้งหมดแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๐๔๕/๒๕๕๖ หลังจากโจทกไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได ลูกจางของ
โจทกยังคงปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานขับรถและไดรบั คาจางอัตราเดิมตอเนื่องตลอดมาโดยเปนลูกจางของ
อดีตกรรมการของโจทก กรณีเปนการโอนสิทธิการเปนนายจางจากโจทกซึ่งเปนนิติบุคคลมาเปนอดีตกรรมการ
ของโจทกซึ่งเปนบุคคลธรรมดาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๗๗ วรรคหนึ่ง ไมใชโจทกเลิก
จางลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๖๖-๑๗๗๑/๒๕๔๔ บริษัทนายจางหยุดกิจการเปนเหตุใหลูกจางไมได
ทํางาน แมนายจางจะโอนยายลูกจางใหไปทํางานกับบริษัท บ. ก็ตองใหลูกจางยินยอมดวยตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๗๗ วรรคหนึ่ง เมื่อลูกจางไมยินยอมจึงตองถือวานายจางไมใหลูกจาง
ทํางานอันมีผลตลอดไปและไมจายคาจางใหเนื่องจากนายจางหยุดกิจการอันเปนเหตุอื่นใด จึงเปนการเลิกจาง
หากนายจางถูกพิทักษทรัพยชั่วคราวหรือเด็ดขาด อํานาจในการจัดการทรัพยสินของนายจางหรือการ
กระทําการที่จําเปนเพื่อใหกิจการที่คางอยูเสร็จสิ้นไปเปนอํานาจของเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูกระทําการ
แทน เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงมีฐานะเปนนายจางของลูกจางตอไป (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๙๒๓-๘๙๒๗/
๒๕๕๑) จึงยังไมเปนการเลิกจางลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๒๓/๒๕๕๒ การที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด ไมมีผลทําให
ความสัมพันธระหวางลูกหนี้ผูเปนนายจางกับเจาหนี้ซึ่งเปนลูกจางตองสิ้นสุดหรือระงับไปดวย
ทั้งไมมีบท
กฎหมายใดบัญญัติวาเมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาดแลวลูกจางของลูกหนี้หมดสิทธิที่จะทํางานให
ลูกหนี้ตอไป ดังนั้น แมศาลลมละลายกลางจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดเจาหนี้ก็ยังมีฐานะเปน
ลูกจางของลูกหนี้อยู กรณียังไมถือวามีการเลิกจางเจาหนี้ในวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ สิทธิในการรับเงินคาชดเชยจึงยังไมเกิดขึ้น (คํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๘๘/๒๕๒๙ วินิจฉัยกรณีพิทักษทรัพยชั่วคราวไวทํานองเดียวกัน)
-สํานักงานถูกปด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๘๖/๒๕๔๕ เจาของตึกที่ตั้งสํานักงานจําเลยไดตัดน้ํา ตัดไฟ และปด
สํานักงาน ทําใหจําเลยซึ่งเปนนายจางไมสามารถดําเนินกิจการตอไปไดตั้งแตวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ เมื่อ
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โจทกไมไดรับคาจางจากจําเลยดวยเหตุดังกลาว ถือวาจําเลยเลิกจางโจทกตั้งแตวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ ซึ่ง
เปนวันที่จําเลยไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได มิใชวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเปนวันที่ถึงกําหนดจาย
คาจาง
ถูกถอดถอนตามคําสั่งทางการ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๒๔-๑๘๒๕/๒๕๔๔ การที่ธนาคารแหงประเทศไทยดวยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีคําสั่งถอดถอนโจทกออกจากกรรมการของธนาคารพาณิชยจําเลยซึ่งเปน
นายจางเนื่องจากจําเลยดําเนินการในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน
ซึ่งเปนอํานาจของธนาคารแหงประเทศไทยที่จะออกคําสั่งดังกลาวไดตามพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย พ.ศ.
๒๕๐๕ มาตรา ๒๔ ตรี และใหถือวาเปนการออกคําสั่งโดยมติของที่ประชุมผูถือหุนของจําเลยดวย ทําใหโจทก
ไมไดทาํ งานใหแกจําเลยอีกตอไป จึงถือวาจําเลยเลิกจางโจทก

๒.การเลิกจางเพราะการเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
มาตรา ๑๑๘/๑
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘/๑ การเกษียณอายุตามที่นายจางและ
ลูกจางตกลงกันหรือตามที่นายจางกําหนดไว ใหถือเปนการเลิกจางตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง
ในกรณีที่มิไดมีการตกลงหรือกําหนดการเกษียณอายุไว
หรือมีการตกลงหรือกําหนดการ
เกษียณอายุไวเกินกวาหกสิบป ใหลูกจางที่มีอายุครบหกสิบปขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุไดโดยให
แสดงเจตนาตอนายจางและใหมีผลเมื่อครบสามสิบวันนับแตวันแสดงเจตนา และใหนายจางจายคาชดเชย
ใหแกลูกจางที่เกษียณอายุนั้น ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง
มาตรานี้บัญญัติเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพราะบางสถาน
ประกอบการมิไดกําหนดการเกษียณอายุการทํางานของลูกจางไว ทําใหลูกจางตองทนทํางานไปเรื่อย ๆ แมวา
สภาพรางกายและสุขภาพจะไมอํานวยอันเนื่องมาจากอายุที่มากเกินกวาวัยทํางาน และเมื่อทํางานไมไหวก็ตอง
ลาออกเอง เปนเหตุใหไมไดรับสิทธิในคาชดเชย ทั้งการที่สุขภาพไมดีตองออกจากงานแมนายจางไมใหทํางาน
อันเปนการเลิกจางก็ยังคงเปนการเลิกจางที่มีเหตุผลสมควรไมใชการเลิกจางที่ไมเปนธรรม การแกไขใหการ
เกษียณอายุการทํางานถือเปนการเลิกจางนี้ยังสอดคลองกับแนวคําพิพากษาศาลฎีกาหลายคดี เชน คําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๒๑๓๗/๒๕๔๔ ที่ ๔๗๓๒/๒๕๕๗ ที่ ๙๙๗๘/๒๕๕๗ เปนตน นายจางอาจกําหนดการเกษียณอายุไว
ในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือทําเปนสัญญาจางแรงงานระหวางบุคคล หรือแมแตฝายนายจางกับฝาย
ลูกจางอาจตกลงกันเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางก็ไดซึ่งการกําหนดเกษียณอายุการทํางานอาจกําหนด
ตามปปฏิทินหรือปงบประมาณของนายจางก็ได (ฎ.๒๑๓๗/๒๕๔๔) แตตองไมใหมีอายุเกิน ๖๐ ป และไมเลือก
ปฏิบัติระหวางลูกจางชายและหญิง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๙๐/๒๕๒๕ นายจางมีขอบังคับวา ถาลูกจางคนใดมีอายุครบ ๖๐ ป ใน
ระหวางป ลูกจางคนนั้นมีสิทธิที่จะเลือกออกจากงานในวันถัดจากวันที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ หรือในวันสิ้น
ปงบประมาณที่เกษียณอายุก็ได ดังนั้นการที่ลูกจางใชสิทธิเลือกออกจากงานกอนสิ้นปงบประมาณเมื่อลูกจาง
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อายุครบ ๖๐ ปแลว ซึ่งขอบังคับของนายจางเปดโอกาสใหลูกจางเลือกทําได จึงเปนการเลิกจางหาใชเปน
ลาออกจากงานไม
กรณีที่ไมมีกําหนดการเกษียณอายุหรือกําหนดไวเกิน ๖๐ ป ลูกจางสามารถแสดงเจตนาเกษียณอายุได
เมื่ออายุครบ ๖๐ ป หรือเกินกวา ๖๐ ป โดยแสดงเจตนาตอนายจางซึ่งจะมีผลเปนการเลิกจางเมื่อครบ ๓๐ วัน
นับแตวันแสดงเจตนา ซึ่งนายจางจะตองจายคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่งแกลูกจางนั้น การบอกกลาว
ลวงหนาแกนายจางกรณีนี้มาจากแนวคิดเรื่องการบอกกลาวลวงหนาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๕๘๒ และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ เพื่อนายจางจะไดบริหารงาน
บุคคลไดโดยไมเสียหายแกกิจการ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๗๑/๒๕๒๗ โจทกเปนลูกจางของจําเลยและทํางานมาครบ ๓๐ ป ซึ่งตาม
ระเบียบของจําเลยจะตองถูกปลดเกษียณและทางปฏิบัติตอง เขียนใบลาออกดวย ดังนี้ การที่โจทกเขียนใบลา
ออกในวันปลดเกษียณจึงเปนเพียงกระทําใหสอดคลองกับทางปฏิบัติของจําเลยเทานั้นมิใชเปนการลาออก แต
เปนการออกจากงานเพราะเกษียณอายุซึ่งเปนการเลิกจาง จําเลยตองจายคาชดเชยใหแกโจทก

๖.๓ การเลิกจางเพราะนายจางปรับปรุงหนวยงานตามมาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๑ ในกรณีที่นายจางจะเลิกจางลูกจาง
เพราะเหตุที่นายจางปรับปรุงหนวยงาน กระบวนการผลิต การจําหนาย หรือการบริการ อันเนื่องมาจาก
การนําเครื่องจักรมาใชหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ซึ่งเปนเหตุใหตองลดจํานวนลูกจาง หาม
มิใหนํามาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใชบังคับ และใหนายจางแจงวันที่จะเลิกจาง เหตุผลของการเลิกจางและ
รายชื่อลูกจางตอพนักงานตรวจแรงงาน และลูกจางที่จะเลิกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอน
วันที่จะเลิกจาง
ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางที่จะเลิกจางทราบลวงหนา หรือแจงลวงหนานอยกวาระยะเวลา
ที่กาํ หนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะไดรับคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ แลว ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ
แทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายหกสิบวัน หรือเทากับคาจางของการทํางานหกสิบ
วันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยดวย
ในกรณีที่มีการจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาตามวรรคสองแลว
นายจางไดจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย

ใหถือวา

มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจางตามมาตรา ๑๒๑ และลูกจางนั้นทํางานติดตอกันเกิน
หกปขึ้นไป ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ ไมนอ ยกวาคาจางอัตรา
สุดทายสิบหาวันตอการทํางานครบหนึ่งป หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสิบหาวันสุดทายตอการ
ทํางานครบหนึ่งปสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย แตคาชดเชยตามมาตรา
นี้รวมแลวตองไมเกินคาจางอัตราสุดทายสามรอยหกสิบวันหรือไมเกินคาจางของการทํางานสามรอยหกสิบ
วันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
เพื่อประโยชนในการคํานวณคาชดเชยพิเศษ กรณีระยะเวลาทํางานไมครบหนึ่งป ถาเศษของ
ระยะเวลาทํางานมากกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหนับเปนการทํางานครบหนึ่งป
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การปรับปรุงหนวยงาน กระบวนการผลิต การจําหนาย หรือการบริการตามมาตรานี้ จะตองมาจาก
การนําเครื่องจักรมาใช หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใหดีหรือทันสมัยมากขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใน
การทํางานซึ่งเปนผลใหลูกจางลนงาน (Redundancy) ซึ่งตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกา การเลิกจางลูกจาง
จะตองเปนผลโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว หากไมใชผลโดยตรงแมลูกจางจะไดรบั ผลกระทบก็ไมใช
กรณีตามมาตรานี้ แตเปนกรณีเลิกจางทั่วไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๓๖/๒๕๔๘ การเลิกจางลูกจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ ตองเปนการเลิกจางเพื่อลดจํานวนลูกจางเนื่องจากนําเครื่องจักรมาใช
หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือนําเทคโนยีสมัยใหมมาใชทดแทนการใชแรงงานของลูกจาง ธนาคารจําเลยจะ
ไดรบั มอบหมายจากสํานักงานใหญใหเปนศูนยกลางการวิเคราะหสนิ เชื่อจึงไดปรับปรุงโครงสรางฝายสินเชื่อ
ของธนาคารโดยนําระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรคารมาใชทํางานปรับปรุงหนวยงานและบริการแทนแรงงานคน
แตตอมาประเทศอินเดียไดรับการพิจารณาเปนศูนยกลางการวิเคราะหสินเชื่อ จําเลยจึงไมไดนําระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอรคารมาใชทํางาน แตไดเปลี่ยนแปลงจอภาพคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงกับระบบดังกลาวทําใหจําเลย
ปรับลดพนักงานสินเชื่อและยุบเลิกฝายสินเชื่อในเดือนมีนาคม ๒๕๔๓ แลวยาย ก. หัวหนาฝายสินเชื่อไปประจํา
ที่สิงคโปร และเลิกจางโจทกในเดือนธันวาคม ๒๕๔๓ แมโจทกจะทํางานในฝายสินเชื่อ แตจําเลยเลิกจางโจทก
เพราะโจทกเปนเลขานุการของ ก.หัวหนาฝายสินเชื่อเนื่องจาก ก.ไดรบั คําสั่งใหไปประจําที่ประเทศสิงคโปร การ
ที่จําเลยเลิกจางโจทกจึงมิใชอันเนื่องจากจําเลยปรับปรุงโครงสรางองคกรภายในฝายสินเชื่อ ทั้งไมใชเนื่องจาก
การที่จําเลยนําเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใชทดแทนการทํางานของโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๘๓-๗๖๙๓/๒๕๔๘ การที่จําเลยนําผงชูรสกึ่งสําเร็จรูปที่ซื้อมาใชในการผลิต
ผงชูรสสําเร็จรูปแทนการผลิตผงชูรสกึ่งสําเร็จรูปจากกากน้ําตาลดวยตนเอง เปนการตัดทอนขั้นตอนการผลิต
เดิมแตไมใชการนําเครื่องจักรมาใช สวนการนําเครื่องโมมาใชในการรีไซเคิลน้ําที่เหลือจากการผลิตก็ไดผลชูรส
จํานวนไมมากนักเมื่อเทียบกับกําลังผลิตตอวัน ผลชูรสที่ไดจากการรีไซเคิลน้ําเปนเพียงผลพลอยไดจากการทํา
ใหน้ําที่เหลือจากการผลิตสะอาดขึ้นกอนปลอยเปนน้ําทิ้งเทานั้น จึงไมใชการที่นายจางปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตเนื่องจากการนําเครื่องจักรมาใชตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง
เมื่อนายจางประสงคจะเลิกจางลูกจางดวยเหตุดังกลาวตองแจงเหตุการณเลิกจางตอพนักงานตรวจ
แรงงานในทองที่และแจงตอลูกจางที่ตองถูกเลิกจางทราบลวงหนาไมนอยกวา ๖๐ วันกอนวันที่จะเลิกจาง ใน
การนี้ลูกจางที่ถูกเลิกจางจะไดรับคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ แตหากนายจางไมแจงใหลูกจางทราบลวงหนา
หรือแจงนอยกวา ๖๐ วันดังกลาว นายจางจะตองจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจาง
อัตราสุดทายหกสิบวัน หรือเทากับคาจางของการทํางานหกสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรบั คาจางตาม
ผลงานโดยคํานวณเปนหนวยดวย การที่ลูกจางไดรับคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาแลวจะไมมี
สิทธิไดรับสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๒ อีก
นอกจากนั้นตามมาตรา ๑๒๒ ยังกําหนดใหในกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจางตามมาตรา ๑๒๑ และ
ลูกจางนั้นทํางานติดตอกันเกินหกปขึ้นไป ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘
ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสิบหาวันตอการทํางานครบหนึ่งป หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสิบหา
วันสุดทายตอการทํางานครบหนึ่งปสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยอีกดวย แต
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รวมแลวตองไมเกินคาจางอัตราสุดทายสามรอยหกสิบวันหรือไมเกินคาจางของการทํางานสามรอยหกสิบวัน
สุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
สําหรับการทํางานในปสุดทายหาก
ลูกจางทํางานไมครบหนึ่งป ถาเศษของระยะเวลาทํางานมากกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหนับเปนการทํางานครบ
หนึ่งป ซึ่งหมายความวาหากทํางานในปสุดทายตั้งแตวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๘๐ ใหปดทิ้ง แตหากทําตั้งแตวันที่ ๑๘๑
ขึ้นไปใหนับเปนหนึ่งป

๗. การสิ้นสุดสัญญาจางเพราะนายจางยายสถานประกอบกิจการ
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๐ นายจางซึ่งประสงคจะยายสถาน
ประกอบกิจการแหงหนึ่งแหงใดไปตั้ง ณ สถานที่ใหม หรือยายไปยังสถานที่อื่นของนายจาง ใหนายจางปด
ประกาศแจงใหลูกจางทราบลวงหนาโดยใหปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยูที่
ลูกจางสามารถเห็นไดอยางชัดเจนติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันยายสถานประกอบ
กิจการ และประกาศนั้นอยางนอยตองมีขอความชัดเจนเพียงพอที่จะเขาใจไดวาลูกจางคนใดจะตองถูกยาย
ไปสถานที่ใดและเมื่อใด
ในกรณีที่นายจางไมปดประกาศใหลูกจางทราบลวงหนาตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายคาชดเชย
พิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาแกลูกจางที่ไมประสงคจะไปทํางาน ณ สถานประกอบกิจการแหงใหม
เทากับคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือเทากับคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่ง
ไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
หากลูกจางคนใดเห็นวาการยายสถานประกอบกิจการดังกลาวมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิต
ตามปกติของลูกจางหรือครอบครัวของลูกจางคนนั้น และไมประสงคจะไปทํางาน ณ สถานประกอบกิจการ
แหงใหม ตองแจงใหนายจางทราบเปนหนังสือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ปดประกาศ หรือนับแตวันที่
ยายสถานประกอบกิจการในกรณีที่นายจางมิไดปดประกาศตามวรรคหนึ่ง และใหถือวาสัญญาจางสิ้นสุด
ลงในวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ
โดยลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวาอัตรา
คาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๑๑๘
ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา
ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สัญญาจางสิ้นสุด

หรือคาชดเชยพิเศษตามวรรคสาม

ในกรณีที่นายจางไมเห็นดวยกับเหตุผลของลูกจางตามวรรคสาม
ใหนายจางยื่นคํารองตอ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ

๑.การยายสถานประกอบกิจการของนายจางตามมาตรานี้
๑.๑ เปนการยายสถานประกอบกิจการแหงหนึ่งแหงใดของนายจาง
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นายจางอาจมีสถานประกอบกิจการหลายแหงแลวมีการยายทุกแหง หรือยายเพียงแคแหงหนึ่งแหงใด
ก็เขากรณีตามมาตรานี้
๑.๒ อาจเปนการยายไปตั้ง ณ สถานที่ใหม หรือยายไปยังสถานที่อื่นของนายจาง
การยายไปตั้ง ณ สถานที่ใหม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๕๕๐/๒๕๕๘ พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๐
หมายถึง ผูประกอบกิจการยายสถานที่ผลิตสินคา ขายสินคา หรือสถานที่ใหบริการซึ่งมีอยูเดิมจากแหงหนึ่งไป
ยังสถานที่แหงใหม เดิมป ๒๕๓๖ โจทกซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งพิมพมีสํานักงานเทพลีลาเปนสถานที่
ประกอบกิจการแหงเดียว ตอมาป ๒๕๔๙ โจทกเปดสถานประกอบกิจการอีกแหงหนึ่งแลวจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงสถานประกอบกิจการแหงใหมเปนสํานักงานใหญ และสํานักงานเดิมเปนสํานักงานสาขา โจทก
ทยอยปดสํานักงานเดิมเปนแผนก ๆ โดยยายลูกจางไปปฏิบัติงานที่สํานักงานใหญ ครั้งสุดทายวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๕๒ โจทกยายลูกจางในแผนกที่เหลืออยูที่สํานักงานเดิมทั้งหมดแลวปดการดําเนินการของ
สํานักงานเดิมอยางถาวร
แสดงใหเห็นวัตถุประสงคของโจทกวาตองการยายสถานประกอบกิจการจาก
สํานักงานเดิมไปยังสํานักงานใหญเพียงแหงเดียวตั้งแตป ๒๕๔๙ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงใหสํานักงานเดิม
เปนสาขาเปนวิธีการหรือกระบวนการของการยายสถานประกอบกิจการของโจทกเทานั้น แมจะใชเวลาถึง ๒ ป
เศษ ก็หาใชกรณีโจทกยายสถานประกอบกิจการไปยังสถานที่อื่นซึ่งโจทกมีอยูแลวไมแตถือวาเปนการยายสถาน
ประกอบกิจการตามกฎหมายดังกลาวแลว
การยายไปยังสถานที่อื่นของนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๒๘/๒๕๔๕ จําเลยมีคําสั่งปดสํานักงานแผนกการขายที่กรุงเทพและยาย
พนักงานไปทํางานที่หนวยงานของจําเลยที่จังหวัดภูเก็ต โดยขณะจําเลยสั่งยายโจทกนั้น จําเลยมีสถานประกอบ
กิจการที่จังหวัดภูเก็ตอยูกอนแลว
จึงเปนกรณีนายจางยายลูกจางใหไปทํางานที่สถานประกอบกิจการของ
นายจางอีกแหงหนึ่งที่มีอยูแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๖๖-๕๕๙๘/๒๕๖๑ เมื่อหนวยงานที่จังหวัดระยองเปนสํานักงานสาขาของ
จําเลยโดยไมปรากฏวาจําเลยตั้งสถานประกอบกิจการขึ้นใหมที่จังหวัดระยอง หนวยงานดังกลาวจึงเปนสถาน
ประกอบกิจการของจําเลยอีกแหงหนึ่งที่มีอยูกอนแลว
๒. นายจางตองปดประกาศแจงใหลูกจางทราบลวงหนาโดยใหปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถาน
ประกอบกิจการนั้นตั้งอยูที่ลูกจางสามารถเห็นไดอยางชัดเจนติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวันกอน
วันยายสถานประกอบกิจการ และประกาศนั้นอยางนอยตองมีขอความชัดเจนเพียงพอที่จะเขาใจไดวา
ลูกจางคนใดจะตองถูกยายไปสถานที่ใดและเมื่อใด
นายจางมีหนาที่ดําเนินการดังกลาวเพื่อใหลูกจางไดทราบและมีเวลาตัดสินใจวาจะไปทํางานดวย
หรือไม เมื่อลูกจางทราบการยายสถานประกอบกิจการแลว ลูกจางสามารถตัดสินใจไดวาจะยายไปทํางานดวยก็
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ไดหากพิจารณาแลวเห็นวาไมมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัวหรือแมจะ
มีแตสามารถยอมรับได
๒.๑ แจงใหลูกจางทราบลวงหนา
๒.๒ การแจงใหทําโดยปดประกาศไวในที่เปดเผย ที่ลูกจางสามารถเห็นไดอยางชัดเจน
๒.๓ ประกาศนั้นตองปด ณ สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู
๒.๔ ตองปดประกาศลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันยายสถานประกอบกิจการ
๒.๕ ประกาศตองมีขอความชัดเจนเพียงพอใหลูกจางเขาใจไดวา ลูกจางคนใด ตองถูกยายไปสถานที่ใด
และตองยายไปเมื่อใด
คําพิพากษาศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษที่ ๖๓๖๔/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โจทกได
แจงแกลูกจางโจทกวาจะยายสถานประกอบกิจการไปอยูอาคาร HA HA ถนนศรีนครินทร แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แตในวันดังกลาวโจทกยังไมไดแจงกําหนดวันยายที่แนนอน เพียงแจง
วันยายไวคราว ๆ วาประมาณวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ แตปรากฏวามีการเลื่อนวันยายออกไปอีก
เนื่องจากยังซอมแซมสถานประกอบกิจการไมแลวเสร็จ จนกระทั่งวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โจทกจึงแจง
ตัวแทนลูกจางโจทกแตละฝายวาจะยายไปทํางานที่แหงใหมในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ และลูกจางโจทกก็
เริ่มทํางานที่อาคาร HA HA ถนนศรีนครินทร ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งถือไดวาวันดังกลาวเปน
วันที่โจทกยายสถานประกอบกิจการ ดังนั้น วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ จึงเปนวันที่โจทกไดแจงแกจําเลย
รวมทั้งสองวาโจทกจะยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่นตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๐
คําพิพากษาศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษที่ ๘๑๘/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ โจทกไดแจง
พนักงานของโจทกในสํานักงานสาขาที่ ๑ วาโจทกมีนโยบายจะยายจากสํานักงานสาขาที่ ๑ ไปยังสํานักงาน
สาขาที่ ๔ โดยกําหนดวันยายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตอมาในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ โจทกไดแจง
พนักงานของโจทกขอเลื่อนกําหนดวันยายไปยังสํานักงานสาขาที่ ๔ ออกไปกอนเนื่องจากอุปกรณสํานักงานยัง
ไมพรอมโดยเลื่อนยายไปในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ แตยังไมไดกําหนดวันที่แนนอน จนกระทั่ง
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ โจทกไดเรียกประชุมพนักงานโจทกทั้งหมดแลวแจงวาใน
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โจทกจะขนยายอุปกรณเครื่องใชสํานักงานไปยังสํานักงานสาขาที่ ๔ และจะเริ่ม
ทํางานในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงเห็นไดวาแมในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ โจทกจะไดแจงแก
พนักงานของโจทกวาจะยายสํานักงานสาขาที่ ๑ ไปยังสํานักงานสาขาที่ ๔ โดยกําหนดวันยายใน
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก็ตาม แตตอมาไดมีการเลื่อนการยายออกไปซึ่งยังไมไดกําหนดวันยายที่
แนนอน จนกระทั่งวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ โจทกจึงแจงพนักงานของโจทกวาจะยายไปทํางานที่
สํานักงานสาขาที่ ๔ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และพนักงานของโจทกก็ไดเริ่มทํางานที่สํานักงานสาขาที่
๔ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งถือไดวาวันดังกลาวเปนวันที่โจทกยายสถานประกอบกิจการที่ชัดเจนและ
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แนนอน ดังนั้นวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ จึงเปนวันที่โจทกไดแจงแกนายสุธีวาโจทกจะยายสถานประกอบ
กิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่นตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง
๓. ในกรณีที่นายจางไมปดประกาศใหลูกจางทราบลวงหนาตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจาย
คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาแกลูกจางที่ไมประสงคจะไปทํางาน ณ สถานประกอบกิจการ
แหงใหมเทากับคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือเทากับคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทายสําหรั บ
ลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
หากเปนกรณีที่นายจางไมปดประกาศแจงใหลูกจางทราบลวงหนา นอกจากนายจางตองจายคาชดเชย
พิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาแกลูกจางที่ไมประสงคจะไปทํางาน ณ สถานประกอบกิจการแหงใหมเทากับ
คาจางอัตราสุดทายสามสิบวันแลว ลูกจางยังสามารถใชสิทธิแจงเปนหนังสือไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่
นายจางยายสถานประกอบกิจการ หากเปนกรณีที่นายจางปดประกาศใหลูกจางทราบลวงหนาแตไมครบ
สามสิบวัน นายจางควรตองจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาแกลูกจางเปนสัดสวนตามวันที่ขาด
ไป
๔.หากลูกจางคนใดเห็นวาการยายสถานประกอบกิจการดังกลาวมีผลกระทบสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัวของลูกจางคนนั้น และไมประสงคจะไปทํางาน ณ สถาน
ประกอบกิจการแหงใหม ตองแจงใหนายจางทราบเปนหนังสือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ปดประกาศ
หรือนับแตวันที่ยายสถานประกอบกิจการในกรณีที่นายจางมิไดปดประกาศตามวรรคหนึ่ง และใหถือวา
สัญญาจางสิ้นสุดลงในวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ โดยลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไม
นอยกวาอัตราคาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๑๑๘
๔.๑ การยายนั้นมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัวของลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๕๙/๒๕๕๘ จําเลยปดสถานที่ประกอบกิจการเปนประจําแหงเดิมที่อู
ปากน้ําแลวยายไปใชอูสายใตใหมอันมิใชสถานที่ที่จําเลยใชประกอบกิจการประจําอยูกอนแลวเปนสถานที่
ประกอบกิจการประจําแหงใหมของจําเลย จึงเปนกรณีที่จําเลยซึ่งเปนนายจางยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง
ณ สถานที่อื่นแลว เมื่อโจทกมีบานอยูหางจากอูปากน้ํา ๓ กิโลเมตร และหางจากอูสายใตใหม ๕๘ กิโลเมตร โดย
โจทกพักอาศัยอยูกับพี่สาวอายุ ๕๖ ป ซึ่งเจ็บปวยบอยและโจทกตอ งดูแล แลวโจทกตองไปลงชื่อกอนทํางานที่อู
สายใตใหมเมื่อปฏิบัติหนาที่เสร็จตองนํารถไปเติมน้ํามันแลวนําไปเก็บที่อูสายใตใหมจึงจะกลับบานได การยาย
สถานประกอบกิจการดังกลาวจึงทําใหโจทกตองลําบากและเสียเวลาในการเดินทางมากกวาเดิม อันจะเปนเหตุ
ใหโจทกมีเวลาพักผอนนอยลงกวาเดิมและไมมีเวลาดูแลครอบครัวเชนเดิม
เปนการเพิ่มภาระและกอความ
เดือดรอนแกโจทกและครอบครัว ถือไดวาการยายนั้นมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของโจทกซึ่ง
เปนลูกจางและครอบครัว
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๖-๑๖๗/๒๕๔๖ การที่จําเลยมีคําสั่งยายโจทกทั้งสองซึ่งมีรายไดนอยใหไป
ทํางานในโรงงานที่หางจากสถานที่ทํางานเดิมถึง ๑๒๐ กิโลเมตร โดยไมจัดที่พักหรือหารถรับสงในการไปทํางาน
ให อีกทั้งโจทกทั้งสองไมสามารถเบิกคาเชาบานไดคําสั่งของจําเลยดังกลาวจึงเปนการเพิ่มภาระคาใชจายและ
กอใหเกิดความเดือดรอนแกโจทกทั้งสองอยางยิ่ง ยากที่โจทกทั้งสองจะปฏิบัติตามคําสั่งของจําเลยได
คําพิพากษาศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษที่ ๔๗๓๐/๒๕๖๑ นายจางมีประกาศยายสถานประกอบ
กิจการจากเลขที่ ๙๙/๒๒๐ ถนนเทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไป
ตั้ง ณ สถานที่อื่นเลขที่ ๔๒ อาคารสงเสริมประกันภัย ถนนสุรวงศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร ในดานปญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพนั้น นายจางทําประกันสุขภาพใหแกพนักงานทุกคน เมื่อยาย
สถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่นก็มีสถานพยาบาลใกล ๆ ซึ่งโจทกสามารถยายสิทธิประกันสังคมมา
รับบริการสถานพยาบาลที่ใกลเคียงไดหากโจทกปวยฉุกเฉินวิกฤต โจทกยอมมีสิทธิรักษาฟรีไดทุก
สถานพยาบาลตามนโยบายของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบดานระยะทาง
ระยะเวลา และคาใชจายในการเดินทางไปทํางานยังสถานประกอบกิจการที่ไปตั้ง ณ สถานที่อื่น ดาน
สุขภาพและครอบครัวแลว คําสั่งของนายจางไมมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของโจทกหรือ
ครอบครัว
๔.๒ หากลูกจางไมประสงคจะไปทํางาน ณ สถานประกอบกิจการแหงใหม ตองแจงใหนายจาง
ทราบเปนหนังสือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ปดประกาศ หรือนับแตวันที่ยายสถานประกอบกิจการใน
กรณีที่นายจางมิไดปดประกาศ
ถาลูกจางไมประสงคจะไปทํางานดวย ลูกจางสามารถใชสิทธิแจงเปนหนังสือโดยอาจจะระบุเหตุผล
ความจําเปนที่ไมอาจไปทํางานที่ใหมใหนายจางทราบไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายจางปดประกาศแจง
ใหลูกจางทราบลวงหนา หากเปนกรณีที่นายจางไมปดประกาศแจงใหลูกจางทราบลวงหนาลูกจางสามารถใช
สิทธิแจงเปนหนังสือไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ
คําพิพากษาศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษที่ ๕๐๕๙-๕๐๖๒/๒๕๖๑ โจทกที่ ๑ ถึงที่ ๓ ทราบในวันที่
ไปทวงถามคาจางและคาชดเชยจากนางสาววิลาสิณี วาจําเลยจะยายสํานักงาน ตอมาวันที่ ๒ ธันวาคม
๒๕๕๙ โจทกที่ ๑ และที่ ๓ เขาไปยังสํานักงานเดิมเพื่อเก็บสิ่งของและคัดแยกเอกสาร วันที่ ๖ ธันวาคม
๒๕๕๙ ซึ่งเปนวันทํางานวันแรกภายหลังจากที่จําเลยยายสถานประกอบกิจการไปยังสํานักงานแหงใหม โจทก
ที่ ๑ ถึงที่ ๓ เขาไปยังสํานักงานเดิมและพบวาสถานที่เปลี่ยนแปลงไปจนไมสามารถใชเปนที่ทํางานได ทั้งเมื่อ
ทราบวาแมบานคนหนึ่งจะไปทํางานกับจําเลยและแมบานคนนั้นเดินไปยังสํานักงานแหงใหมของจําเลยซึ่งอยู
หางกันเพียงถนนคั่น โจทกที่ ๑ ถึงที่ ๓ ก็หามีทาทีกระตือรือรนจะไปดวยไม กลับเชื่อฟงคําสั่งโจทกที่
๔ ทั้ง ๆ ที่ทราบอยูวาโจทกที่ ๔ มีความขัดแยงกับนางสาววิลาสิณี และเปน ผูดําเนินการปดล็อก รวมทั้ง
หามลูกจางจําเลยและบริษัทในเครือเขาไปยังสํานักงานเดิม อันเปนเหตุผลหลักที่ทําใหจําเลยตองยาย
สํานักงาน มิฉะนั้นจะกระทบตอลูกคาและการดําเนินธุรกิจของจําเลย ตามพฤติการณชี้ใหเห็นชัดวาโจทกที่
๑ ถึงที่ ๓ ไมประสงคที่จะทํางานกับจําเลยอีกตอไป
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๘๑/๒๕๔๙ จําเลยทั้งสิบสองใชสิทธิบอกเลิกสัญญาจางตามที่กฎหมาย
บัญญัติไวโดยเฉพาะตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๐ จึงไมอยูภายใตบังคับ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๒ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสอง
และระเบียบของโจทกฉบับที่ ๒ เรื่อง การลา อันเปนกฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับแกการบอกเลิกสัญญาจาง
ในกรณีทั่วไป
คําพิพากษาศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษที่ ๓๕๖/๒๕๖๑ โจทกมีเจตนายายโรงงานและลูกจางทั้งหมด
จากจังหวัดสมุทรปราการไปยังโรงงานแหงใหมท่จี ังหวัดฉะเชิงเทรา จึงเปนการยายสถานประกอบกิจการไป
ตั้ง ณ สถานที่อื่นและการยายสถานประกอบกิจการดังกลาวมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของ
ลูกจางทั้งเกาคนและครอบครัวแลว การที่โจทกประกาศยายโรงงานตั้งแตป ๒๕๕๕ และเดือน
เมษายน ๒๕๕๙ โจทกแจงยายโรงงานอีกครั้งหนึ่งแตไมสามารถยายโรงงานไดตามเวลาที่กําหนดเนื่องจากมี
ปญหาในการติดตั้งเครื่องจักรใหมและการยายเครื่องจักรเกาจากโรงงานเดิม หลังจากนั้นในเดือนมิถุนายน
๒๕๕๙ โจทกไดทยอยยายเครื่องจักรจากโรงงานเดิมไปติดตั้งที่โรงงานแหงใหม และทยอยแจงกําหนดวันให
ลูกจางโจทกแตละคนยายไปทํางานที่โรงงานแหงใหม แสดงวาโจทกไมสามารถยายโรงงานและลูกจางไป
ทํางานที่โรงงานแหงใหมไดเสร็จในคราวเดียว ดังนั้น จึงตองถือเอาวันที่ลูกจางไดรับแจงเปนวันที่นายจางยาย
สถานประกอบกิจการ เมื่อจําเลยรวมที่ ๑ ไดรับแจงและไปทํางานที่แหงใหมวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
จําเลยรวมที่ ๒ และที่ ๔ ไดรับแจงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และไปทํางานที่แหงใหม
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จําเลยรวมที่ ๓ และลูกจางอื่นไดรับแจงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และ
ไปทํางานที่แหงใหมวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงเปนการแจงใหลูกจางทั้งเกาคนทราบลวงหนานอยกวา
สามสิบวันกอนวันยายสถานประกอบกิจการ การที่ลูกจางทั้งเกาคนมีหนังสือแจงโจทกวาไมประสงคที่จะยาย
ไปทํางานที่ใหมตามเอกสารยื่นตอโจทกในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงเปนการยื่นภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับแจงยายสถานประกอบกิจการจากนายจาง หลังจากนั้น ระหวางวันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๕๙ จําเลยรวมที่ ๓ และลูกจางอื่นยังคงทํางานที่โรงงานเดิม สวนจําเลยรวมที่ ๑ และที่
๒ ไปทํางานที่โรงงานแหงใหม วันที่ ๑๕ และวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางเอื้อน ยังคงทํางานที่
โรงงานเดิมและใชสิทธิลาปวยตั้งแตวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๕ ถึง
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จําเลยรวมที่ ๔ ไปทํางานที่โรงงานแหงใหมและใชสิทธิลาปวยวันที่ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยโจทกจายคาจางใหลูกจางทั้งเกาคนแลว หลังจากนั้นลูกจางทั้งเกาคนไมไปทํางานกับ
โจทกอีก พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหลูกจางที่ไม
ประสงคจะไปทํางานยังสถานประกอบกิจการแหงใหม ใหลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากนายจาง หรือวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ แลวแตกรณี การที่ลูกจางทั้ง
เกาคนมีหนังสือแจงโจทกวาไมประสงคจะไปทํางานกับโจทกที่โรงงานแหงใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรบั แจงจากนายจางอันเปนการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจางแรงงานตอโจทกแลว ซึ่งการเลิกสัญญา
จางแรงงานที่ไมมีกําหนดระยะเวลานั้น นายจางหรือลูกจางมีสิทธิแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาไดแตเพียงฝาย
เดียวโดยไมจําตองใหอีกฝายหนึ่งยินยอมตกลงหรืออนุมัติ จึงมีผลในวันที่แจงไวและไมอาจถอนเจตนานั้นได
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ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๓๘๖ วรรคสอง แมหลังจากยื่นหนังสือดังกลาวแลวลูกจาง
ทั้งเกาคนยังคงทํางานกับโจทกอีกระยะหนึ่งและโจทกจายคาจางตามปกติก็ตาม แตหลังจากนั้นลูกจางทั้งเกา
คนก็ไมไปทํางานกับโจทกอีก กรณีจึงยังถือไมไดวาลูกจางทั้งเกาคนเพิกถอนการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญา
จางแรงงานตอโจทกแลว
กรณีที่ลูกจางไมแสดงความประสงคภายในสามสิบวันดังกลาว แลวลูกจางไมไปปฏิบัติงานที่ใหมอาจ
ถือเปนการละทิ้งหนาที่ได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๙๘-๓๒๗๙/๒๕๕๑ การที่จําเลยที่ ๑ มีคําสั่งใหโจทกทั้งแปดสิบสอง ซึ่ง
เปนลูกจางทํางานอยูที่จังหวัดปราจีนบุรีไปทํางานที่โรงพยาบาลเปาโล จังหวัดสมุทรปราการ มาจากเหตุที่
จําเลยที่ ๑ หมดสัญญาอนุญาตใหบริการขายอาหารระหวางจําเลยที่ ๑ กับจําเลยที่ ๒ ซึ่งจําเลยที่ ๑ ไดเสนอ
ใหโจทกทั้งแปดสิบสองเลือกไปทํางานในสาขาอื่นของจําเลยที่ ๑ ที่มีอยูในจังหวัดสมุทรปราการและ
กรุงเทพมหานคร โดยจะใหเงินชวยเหลือเปนคาเชาบานเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท เมื่อโจทกทั้งแปดสิบสองไม
เลือกและไมแสดงความจํานงใหจําเลยที่ ๑ ทราบ จําเลยที่ ๑ จึงมีความจําเปนตองสั่งใหโจทกทั้งแปดสิบสอง
ไปทํางานที่โรงพยาบาลเปาโล จังหวัดสมุทรปราการ ในตําแหนงไมต่ํากวาเดิม เมื่อโจทกทั้งแปดสิบสองมี
หนังสือแจงจําเลยที่ ๑ วาไมประสงคจะไปปฏิบัติงานหนวยงานแหงอื่นของจําเลยที่ ๑ และไมไปปฏิบัติหนาที่
ตามวันเวลาที่จําเลยที่ ๑ กําหนด จึงเปนการละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอัน
สมควร
๔.๓ ใหถือวาสัญญาจางสิ้นสุดลงในวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ โดยลูกจางมีสิทธิไดรับ
คาชดเชยพิเศษไมนอยกวาอัตราคาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๑๑๘
ในกรณีน้ถี ือวาสัญญาจางสิ้นสุดลงในวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ
ลูกจางมีสิทธิไดรับ
คาชดเชยพิเศษไมนอยกวาอัตราคาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๑๑๘ บทบัญญัตินี้เปนการยกเวน
หลักการทั่วไปของการจายคาชดเชยซึ่งปกติจะตองเปนกรณีที่นายจางเปนฝายเลิกสัญญาดวยการเลิกจาง
ลูกจาง
แตมาตรานี้เปนการใหสิทธิลูกจางเปนฝายแจงการไมประสงคจะทํางานตอนายจางแลวมีสิทธิไดรับ
คาชดเชย จึงเรียกวาคาชดเชยพิเศษซึ่งจะไดรับตามระยะเวลาทํางานตามมาตรา ๑๑๘ และหากเปนกรณีที่
นายจางไมแจงใหลูกจางทราบลวงหนา (มาตรานี้ไมไดกําหนดใหการแจงใหทราบนอยกวาสามสิบวันกอนวัน
ยายสถานประกอบกิจการมีผลเชนใด ซึ่งบัญญัติไวแตกตางจากมาตรา ๑๒๑) นายจางตองจายคาชดเชยพิเศษ
แทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือเทากับคาจางของการทํางานสามสิบวัน
สุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยและคาชดเชยพิเศษไมนอยกวาอัตรา
คาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๑๑๘ เพิ่มขึ้นอีกดวย
๕.นายจางจะตองจายคาชดเชยพิเศษหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกลูกจาง
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สัญญาจางสิ้นสุด (ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ)
หากผิดนัดตองเสียดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดรอยละสิบหาตอป และหากจงใจไมจายอาจตองเสียเงิน
เพิ่มตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ดวย หากนายจางไมเห็นดวยกับเหตุผลความจําเปนของลูกจางที่ไมประสงคจะไป
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ทํางาน ณ สถานประกอบกิจการแหงใหมอาจยังไมจายคาชดเชยพิเศษหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว
ลวงหนาใหแกลูกจาง
ตามมาตรานี้ใหนายจางมีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรบั หนังสือแจงจากลูกจาง
๖.ในกรณีที่นายจางไมเห็นดวยกับเหตุผลของลูกจางตามวรรคสาม
ใหนายจางยื่นคํารองตอ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานจะตองพิจารณาและมีคําสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง
และแจงคําสั่งใหนายจางและลูกจางทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีคําสั่ง เมื่อพิจารณาแลวปรากฏวาลูกจาง
มีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
มีคําสั่งเปนหนังสือใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาแลวแตกรณี
ใหแกลูกจางภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายจางทราบหรือถือวาทราบคําสั่ง แตหากปรากฏวาลูกจางไมมีสิทธิ
ไดรบั ใหมีคําสั่งเปนหนังสือและแจงใหนายจางและลูกจางทราบ คําสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานให
เปนที่สุด เวนแตนายจางหรือลูกจางจะอุทธรณคําสั่งตอศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง
ในกรณีที่นายจางเปนฝายนําคดีไปสูศาล นายจางตองวางหลักประกันตอศาลตามจํานวนที่ตองจายตามคําสั่ง
นั้น จึงจะฟองคดีได
คําพิพากษาศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษที่ ๔๕๗๐-๔๕๗๑/๒๕๖๒ กรณีที่นายจางยายสถานประกอบ
กิจการโดยฝาฝนมาตรา ๑๒๐ และลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว
ลวงหนา แตนายจางไมยอมจายเงินดังกลาวใหแกลูกจาง ลูกจางจะนําคดีมาฟองตอศาลแรงงานโดยตรง
เพื่อใหศาลแรงงานบังคับนายจางใหจายเงินแกลูกจางไมได ลูกจางตองยื่นคํารองตอคณะกรรมการสวัสดิการ
แรงงานภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดการจายเงินดังกลาวเพื่อใหคณะกรรมการสวัสดิการ
แรงงานมีคําวินิจฉัยหรือคําสั่งเสียกอน หากลูกจางไมพอใจคําสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานจึงจะมี
สิทธินําคดีไปฟองตอศาลแรงงานกอนฟองคดี โจทกเคยยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน ขอใหมีคําสั่งให
จําเลยจายคาชดเชย และสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา ตอมาโจทกถอนคํารองดังกลาว โดยไมปรากฏ
วาโจทกไดไปยื่นคํารองตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานเพื่อใหพิจารณาและวินิจฉัยกรณีที่จําเลยไมจาย
คาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาตามพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๐ กอนภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดจายคาชดเชยพิเศษดังกลาว โจทกจึงมิได
ปฏิบัติใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคสอง ดังนั้นโจทกจึงไมมีสิทธินําคดีไปฟองตอศาลแรงงานได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๘๑/๒๕๔๙ คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานไดวินิจฉัยแลววา การที่โจทก
ยายโรงงานและสํานักงานแหงใหญที่กรุงเทพมหานคร ไปรวมกับสํานักงานสาขาที่จังหวัดนครพนม เปนการ
ยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น อันมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือ
ครอบครัว จําเลยทั้งสิบสองซึ่งเปนลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางโดยมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษตาม พ.ร.บ.
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๐ หากโจทกไมพอใจคําสั่งดังกลาว โจทกยอมมีสิทธินําคดีไปสูศาล
แรงงานไดภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรบั แจงคําวินิจฉัย (ตามมาตรา ๑๒๐/๑ วรรคสี่) โจทกไดรับแจงคํา
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วินิจฉัยของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานจึงเปนที่สุดและยอมผูกพันโจทก โจทกไมมีสิทธิที่จะยกประเด็น
เรื่องการยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น และการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาจางตามมาตรา ๑๒๐ ซึ่ง
ยุติไปแลวมาอางในชั้นนี้

เงินที่นายจางตองจายเมื่อสิ้นสุดสัญญาจาง
๑. คาชดเชยจากการเลิกจาง
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ “คาชดเชย”
หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อเลิกจาง นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นซึ่งนายจางตกลง
จายใหแกลูกจาง
มาตรา ๑๑๘ ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจาง ดังตอไปนี้
(๑) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตไมครบหนึ่งป ใหจายไมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทายสามสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๒) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป ใหจายไมนอ ยกวาคาจางอัตราสุดทาย
เกาสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานเกาสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน
โดยคํานวณเปนหนวย
(๓) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
หนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานหนึ่งรอยแปดสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่ง
ไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๔) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสอง
รอยสี่สิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสองรอยสี่สิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจาง
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๕) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสิบปขึ้นไป แตไมครบยี่สิบป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทายสามรอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามรอยวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจาง
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๖) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบยี่สิบปขึ้นไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสี่รอยวัน
หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสี่รอยวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดย
คํานวณเปนหนวย
การเลิกจางตามมาตรานี้ หมายความวา การกระทําใดที่นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไปและไม
จายคาจางให ไมวาจะเปนเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจางหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจาง
ไมไดทํางานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่นายจางไมสามารถดําเนินกิจการตอไป
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ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกลูกจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและเลิกจางตาม
กําหนดระยะเวลานั้น
การจางที่มีกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทําไดสําหรับการจางงานงานในโครงการ
เฉพาะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจางซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงานที่
แนนอนหรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุด หรือความสําเร็จของงานหรือในงานที่
เปนไปตามฤดูกาลและไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสอง
ปโดยนายจางและลูกจางไดทําสัญญาเปนหนังสือไวตั้งแตเมื่อเริ่มจาง
ความหมายของคาชดเชยตามที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ นิยามไววาใน
พระราชบัญญัตินี้ “คาชดเชย” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อเลิกจาง นอกเหนือจากเงิน
ประเภทอื่นซึ่งนายจางตกลงจายใหแกลูกจาง และตามมาตรา ๑๑๘ บัญญัติใหการจายคาชดเชยตองคํานวณ
จายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสําหรับลูกจางที่ทํางานตามระยะเวลา หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน
สุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ดังนั้น
๑.คาชดเชยตองเปนเงิน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๗๔-๗๘๐/๒๕๒๔ คาชดเชยเปนเงินที่กฎหมายบังคับใหนายจางจายใหแก
ลูกจางเมื่อเลิกจาง จึงเปนหนี้เงินซึ่งกฎหมายกําหนดเวลาชําระไวแนนอนแลว โดยลูกจางมิพักตองทวงถามอีก
เมื่อนายจางมิไดจายใหก็ตองเสียดอกเบี้ย
๒.เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อเลิกจาง
มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง บัญญัติวา การเลิกจางตามมาตรานี้ หมายความวา การกระทําใดที่นายจาง
ไมใหลูกจางทํางานตอไปและไมจายคาจางให ไมวาจะเปนเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจางหรือเหตุอื่นใด และ
หมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่นายจางไมสามารถดําเนินกิจการ
ตอไป เมื่อเลิกจางแลวสัญญาจางสิ้นสุดลงจึงไมอาจเลิกจางไดอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๖๘๕/๒๕๕๓ เมื่อนายจางเลิกจางลูกจางมีผลสมบูรณแลว สัญญาจาง
ระหวางนายจางกับลูกจางยอมสิ้นสุดลงและมีผลตามกฎหมายตั้งแตวันดังกลาว นายจางจึงไมอาจเพิกถอนการ
เลิกจางนั้นไดอีก แมวาในภายหลังนายจางจะพบเรื่องที่อางวาลูกจางรกระทําผิดระเบียบวินัยรายแรงก็จะยก
เหตุดังกลาวมาเปนเหตุเลิกจางอีกครั้งไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๔๒/๒๕๒๘ เมื่อจําเลยเลิกจางโจทกซึ่งเปนลูกจาง จําเลยมีหนาที่ตองจาย
คาชดเชยแกโจทกทันที การที่จําเลยตั้งคณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางแพงของโจทกกรณีทรัพยสิน
ของจําเลยเสียหาย และการสอบสวนของคณะกรรมการยังไมเสร็จสิ้นในขณะที่จําเลยเลิกจางโจทก ซึ่งหากการ
สอบสวนเสร็จสิ้นและปรากฏวาโจทกตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกจําเลยแลว จําเลยมีสิทธิขอหักกลบลบหนี้
กับโจทกไดนั้น เปนเพียงเหตุซึ่งจําเลยจะใชสิทธิหักกลบลบหนี้เทานั้น ไมกอใหเกิดสิทธิแกจําเลยที่จะระงับการ
จายคาชดเชยไว จําเลยจะอางระเบียบขอบังคับของจําเลยมาเปนเหตุระงับการจายคาชดเชยหาไดไม
๓.เปนเงินที่ตองจายตามกฎหมาย นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นที่นายจางตกลงจายใหแกลูกจาง
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๖๖/๒๕๒๓ เงินบําเหน็จตามระเบียบของนายจางเปนเงินสงเคราะหที่จาย
ใหสําหรับความดีความชอบในการที่ลูกจางไดทํางานมานานเกินกวา ๓ ป และออกจากงานไปโดยไมมีความผิด
ทางวินัย เปนการจายโดยมีวัตถุประสงคยิ่งกวาใหเปนเงินจํานวนหนึ่งแกลูกจางเมื่อเลิกจาง ทั้งขอความตาม
ระเบียบก็มิไดแสดงวาประสงคใหเงินบําเหน็จนั้นเปนคาชดเชยตามกฎหมาย
เงินบําเหน็จตามระเบียบของ
นายจางจึงเปนเงินประเภทอื่นซึ่งนายจางตกลงจายใหแกลูกจาง หาใชคาชดเชยไม (คําพิพากษาศาลฎีกาที่
๕๒๐๐/๒๕๔๓ วินิจฉัยทํานองเดียวกัน)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๖๕/๒๕๒๓ นายจางมีระเบียบใหนําเงินสะสมที่หักไวจากเงินเดือนลูกจาง
ทุกเดือนรวมกับเงินของนายจางจายเปนเงินสงเคราะหแกลูกจาง เงินดังกลาวมีหลักเกณฑและวิธีการแตกตาง
กันไปจากคาชดเชยตามกฎหมายแรงงาน เงินสงเคราะหนี้จึงเขาลักษณะเปนเงินประเภทอื่นซึ่งนายจางตกลง
จายใหแกลูกจางตางหากจากคาชดเชย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๗๘/๒๕๒๓ เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในลักษณะเปนเงินสงเคราะห
เพื่อตอบแทนการที่ไดทํางานมาโดยไมมีความผิดทางวินัยจนกระทั่งออกจากงาน หรือลาออกเอง หรือถึงแก
กรรม หลักเกณฑในการจายเงินจึงแตกตางจากคาชดเชย มิไดมีลักษณะที่มุงหมายจะจายใหอยางคาชดเชย จึง
เปนเงินประเภทอื่นซึ่งนายจางตกลงจายใหแกลูกจางตางหากจากคาชดเชย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๒๑-๔๑๒๔/๒๕๖๑ เดิมพนักงานมีสิทธิไดรับคาชดเชยตามระเบียบ ตอมา
นายจางจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและนายจางไดนําระเบียบวาดวยคาชดเชยเดิมมารวมเปนเงินสมทบใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานที่เขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะตองสละสิทธิในคาชดเชยตาม
ระเบียบเดิม เมื่อระเบียบเรื่องคาชดเชยเดิมเปนสิทธิที่เกิดจากขอบังคับโดยไมปรากฏวาเปนขอตกลงระหวาง
นายจางและลูกจางที่เกิดจากขอเรียกรองจึงสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงในภายหลังได และเมื่อเงินคาชดเชยเดิม
ไดนําไปรวมเปนเงินสมทบในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.๒๕๓๐ ซึ่ง
มีลักษณะแตกตางจากคาชดเชยตามกฎหมายคุมครองแรงงานที่กําหนดใหนายจางเปนผูจายแกลูกจางที่เลิก
จาง ดังนั้นแมพนักงานที่ถูกเลิกจางจะไดรับเงินสมทบและเงินสะสมจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแลวก็ยังมีสิทธิ
ไดรบั คาชดเชย
๔.นายจางตกลงจายใหแกลูกจางมากกวากฎหมายได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๖๙/๒๕๒๓ การกําหนดคาชดเชยตามกฎหมายมิไดหมายความวานายจาง
และลูกจางจะทําสัญญาตอกันเกี่ยวกับคาชดเชยไมไดเสียเลย ประกอบกับนายจางยังใหประโยชนแกลูกจาง
เพราะจายใหมากกวาคาชดเชยตามกฎหมาย ดังนี้ ขอตกลงและระเบียบการจายเงินบําเหน็จดังกลาวจึงไมขัด
ตอกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๔๒/๒๕๑๙ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๒
ไดใหคําจํากัดความของ “คาชดเชย” ไววา หมายถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อเลิกจางนอกเหนือจาก
เงินประเภทอื่นซึ่งนายจางตกลงจายใหแกลูกจาง เมื่อขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทโจทกมีวา บริษัท
โจทกจะจายเงินผลประโยชนในการปลดลูกจางเปนจํานวนเงินไมนอยกวาคาชดเชยซึ่งลูกจางจะพึงไดรับตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ทั้งตามขอบังคับดังกลาวแสดงเจตนาไววา บริษัทโจทกประกาศขอบังคับนี้ก็เพราะ
มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอความตามขอบังคับนี้จึงแสดงถึงความเอื้อเฟอของ
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บริษัทโจทกท่สี ัญญาวาจะจายคาชดเชยในการปลดลูกจางออกจากงานใหเปนจํานวนมากกวาที่ทางราชการ
กําหนดไว ดังนั้นเงินผลประโยชนในการปลดที่บริษัทโจทกจายใหแกลูกจางตามขอบังคับดังกลาว จึงเปนเงินที่
นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อเลิกจางอันเปนคาชดเชยตามกฎหมาย
ไมอาจแปลไดวาเปนเงินประเภทอื่นที่
นายจางตกลงจายใหแกลูกจาง

หลักเกณฑการจายคาชดเชย
๑. คํานวณจากคาจางอัตราสุดทายกับระยะเวลาทํางาน
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ กําหนดคาชดเชยไว ๖ อัตรา ตาม
ระยะเวลาทํางานโดยคํานวณจากคาจางอัตราสุดทายที่ลูกจางไดรบั จริงกอนถูกเลิกจาง หากลูกจางไดรับคาจาง
รายเดือน ใหเอาอัตราคาจางรายเดือนหารดวย ๓๐ แลวคูณดวยจํานวนคาชดเชยตามที่มีสิทธิไดเปนวันตาม
มาตรา ๑๑๘ (๑) ถึง (๖) แตหากเปนลูกจางที่ไดรบั คาจางตามผลงานที่คํานวณเปนหนวย ใหเอาจํานวนคาจาง
จริงที่ไดรับจริงยอนหลังตามระยะเวลาตามมาตรา ๑๑๘ (๑) ถึง (๖) มาเปนจํานวนคาชดเชย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๒๕/๒๕๕๙ โจทกทํางานเปนลูกจางจําเลยติดตอกันครบ ๑๐ ปขึ้นไปตาม
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง (๕) กําหนดใหจําเลยจายคาชดเชยใหแก
โจทกไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย ๓๐๐ วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน ๓๐๐ วันสุดทายสําหรับ
โจทกซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน
เมื่อโจทกไดรับคาจางตามระยะเวลาคือเงินเดือนอัตราสุดทายเดือนละ
๖๕,๕๑๐ บาท โจทกจึงมีสิทธิไดรบั คาชดเชยจากคาจางดังกลาว ๖๕๕,๑๐๐ บาท สวนคาชดเชยจากคาจางตาม
ผลงานคือเงินรางวัลการขาย ปรากฎวาโจทกไดรบั จากการทํางาน ๓๐๐ วันสุดทายคิดเปนเงิน ๑๓๙,๙๖๕ บาท
โจทกจึงมีสิทธิไดรบั คาชดเชยจากคาจางตามผลงานในจํานวนเงินดังกลาว รวมเปนคาชดเชยที่โจทกมีสิทธิไดรับ
ทั้งสิ้น ๘๙๕,๐๖๕ บาท
๒.คาจางอัตราสุดทายที่นํามาคํานวณคาชดเชยตองเปนคาจางที่แทจริง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๑๕/๒๕๒๔ อัตราเงินเดือนที่ไดเพิ่มขึ้นในวันสุดทายที่เกษียณอายุแตยัง
ไมไดจายเปนตัวเงิน จึงเปนแตเพียงสิทธิ ถือไมไดวาเปนคาจาง จะนํามาคํานวณคาชดเชยไมได เพราะคําวา
คาจางอัตราสุดทายตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๖ มุงหมายถึงคาจางครั้ง
สุดทายที่ลูกจางไดรับตามความเปนจริง
๓. ระยะเวลาทํางานที่นํามาคํานวณคาชดเชยตองมีการทํางานที่แทจริง
-การปดงานและการนัดหยุดงานไมนับเปนระยะเวลาทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๑๕๘/๒๕๓๙ การปดงานและการนัดหยุดงานเปนขั้นตอนที่พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ บัญญัติขึ้นเพื่อใหมีการระงับกรณีพิพาทเกี่ยวกับปญหาแรงงาน การที่นายจางปด
งานจึงมิใชเปนเรื่องที่นายจางสั่งใหลูกจางหยุดงานเพื่อประโยชนของนายจาง การที่โจทกซึ่งเปนลูกจางหยุด
งานไปในวันที่มีการนัดหยุดงานและปดงาน กรณีมิใชวันหยุด วันลาหรือวันที่นายจางสั่งใหลูกจางหยุดงานเพื่อ
ประโยชนของนายจาง จึงไมอาจนําระยะเวลาดังกลาวมารวมคํานวณเปนระยะเวลาทํางานของลูกจางได
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-ระยะเวลานับจากเลิกจางกระทั่งศาลสั่งใหกลับเขาทํางานไมนับเปนเวลาทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๘๓๒-๙๘๓๖/๒๕๕๕ การที่จําเลยเลิกจางโจทกซึ่งเปนกรรมการลูกจางโดย
ไมไดรับอนุญาตจากศาลแรงงานจึงเปนการไมชอบดวยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๕๒
จําเลยตองรับโจทกกลับเขาทํางาน แตเมื่อระหวางเลิกจางโจทกไมไดทํางานใหจําเลย จึงนําเอาระยะเวลา
ดังกลาวมารวมเขาเปนอายุงานดวยไมได คงนับอายุงานใหมตอจากอายุงานเดิมที่คํานวณถึงวันกอนวันเลิกจาง
เทานั้น
-การขาดงานไมนับเปนระยะเวลาทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๐๓๗/๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙
บัญญัติวา เพื่อประโยชนในการคํานวณระยะเวลาการทํางานของลูกจางตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนับวันหยุด
วันลา วันที่นายจางอนุญาตใหหยุดงานเพื่อประโยชนของลูกจาง และวันที่นายจางสั่งใหลูกจางหยุดงานเพื่อ
ประโยชนของนายจาง รวมเปนระยะเวลาการทํางานของลูกจางดวย ซึ่งวันหยุดและวันลาดังกลาวตามมาตรา
๕ ใหคําจํากัดความวา วันหยุด หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางหยุดประจําสัปดาห หยุดตามประเพณี หรือ
หยุดพักผอนประจําป วันลา หมายความวา วันที่ลูกจางลาปวย ลาเพื่อทําหมัน ลาเพื่อกิจธุระอันจําเปน ลาเพื่อ
รับราชการทหาร ลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรู ความสามารถ หรือลาเพื่อคลอดบุตร จึงเห็นไดวา การ
ที่โจทกขาดงานไปโดยมิไดลา ทั้งมิใชวันที่นายจางสั่งใหลูกจางหยุดงานเพื่อประโยชนของนายจาง จึงไมอาจนํา
เวลาที่ขาดงานซึ่งนายจางไมไดประโยชนจากการทํางานของลูกจางมารวมเปนระยะเวลาทํางานของลูกจางได
เมื่อโจทกขาดงานไปโดยมิไดลาใหถูกตองตามระเบียบ โจทกจึงไมไดทํางานติดตอกันครบสามปที่จะมีสิทธิไดรับ
คาชดเชยไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันแตอยางใด
เพียงแตมีสิทธิไดรบั คาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทายเกาสิบวัน
การคํานวณคาชดเชยกรณีพิเศษ
๑.ลูกจางไดรับคาจางคํานวณเปนวันและเปนเดือน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๒๑/๒๕๒๘ โจทกมิใชลูกจางที่ไดรบั คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปน
หนวย แตโจทกเปนลูกจางประจําไดรับคาจางอัตราสุดทายวันละ ๗๕ บาท คาครองชีพเดือนละ ๔๐๐ บาท
โจทกทํางานติดตอกันครบสามปแตไมครบหกป การคิดคาชดเชยจึงตองนําคาจางรายวันมาคูณดวยหนึ่งรอย
แปดสิบวัน และนําคาจางรายเดือนมาคูณดวยหก จะเปนคาชดเชยที่โจทกจะพึงไดรับ
๒.คาเที่ยวสําหรับงานขนสงทางบก
สวนใดอยูในเวลาทํางานปกติ เปนคาจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๘๗/๒๕๕๐ ลูกจางขับรถหัวลากไดรบั คาตอบแทนในการทํางานเปนคา
เที่ยว เที่ยวละ ๑๐๐ บาท ถึง ๖๕๐ บาท ตามระยะทางใกลไกลและความยากงายของงาน สําหรับการทํางาน
๑๘๐ วันสุดทาย กอนเลิกจางเปนการทํางานในระหวางเวลาทํางานปกติคิดเปนรอยละ ๓๐ และเปนการทํางาน
นอกเวลาทํางานปกติคิดเปนรอยละ ๗๐ ของคาเที่ยวทั้งหมด สวนที่ตอบแทนการทํางานสําหรับระยะเวลา
ทํางานปกติรอยละ ๓๐ จึงเปนคาจาง เมื่อนํามาคํานวณเปนรายเดือนรวมกับเงินเดือนที่ลูกจางไดรับจึงใชเปน
ฐานในการคํานวณคาชดแชยได
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กรณีไมสามารถแบงได ทั้งหมดเปนคาจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๓๑-๓๖๖๗/๒๕๕๒ จําเลยกําหนดคาเที่ยวใหโจทกซึ่งเปนพนักงานขับ
รถยนตบรรทุกสินคาตูคอนเทนเนอรของจําเลย
ไปสงสินคาแกลูกคาของจําเลยทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัด ไดรบั เงินเดือนและคาเที่ยว โดยกําหนดคาคาตามระยะทางเปนสําคัญโดยไมไดคํานึงถึงระยะเวลา
ในการขับรถ แสดงวาคาเที่ยวไมไดจายเพื่อตอบแทนการขับรถในสวนที่เกินเวลาทํางานปกติ แตมีลักษณะเปน
การตอบแทนการเดินทางไปปฏิบัติงานในเวลาทํางานปกติ ทั้งไมปรากฏวาโจทกกับจําเลยตกลงใหจายคาเที่ยว
เปนการตอบแทนการทํางานเกินเวลาทํางานปกติ
เงินคาเที่ยวจึงเปนเงินที่จําเลยจายเปนคาตอบแทนการ
ทํางานตามสัญญาจางโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําไดในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน จึงเปนคาจาง

๒. คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยมิใชกรณี
ตามมาตรา ๑๑๙ ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในปที่เลิกจางตาม
สวนของวันหยุดพักผอนประจําปที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐
ในกรณีที่ลูกจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาหรือนายจางเลิกจาง ไมวาการเลิกจางนั้นเปนกรณีตาม
มาตรา ๑๑๙ หรือไมก็ตาม ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปสะสมที่
ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐
๑.การไดรับคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในปที่เลิกจางตามสวนตามวรรคหนึ่งนั้น จะตอง
เปนกรณีที่นายจางเลิกจาง หากลูกจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาจางจะไมมีสิทธิไดรบั
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๒๔/๒๕๔๔ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
บัญญัติใหนายจางจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปตามสวนเฉพาะกรณีที่ลูกจางมิไดมีความผิดตาม
มาตรา ๑๑๙ การที่กฎหมายกําหนดใหนําความผิดตามมาตรา ๑๑๙ มาประกอบการพิจารณาการไดคา จาง
สําหรับวันหยุดพักผอนประจําปของลูกจาง เพราะความผิดดังกลาวเปนขอเท็จจริงที่จะชี้วานายจางเลิกจางดวย
เจตนากลั่นแกลงไมใหลูกจางทํางานตอไปจนครบ ๑ ปหรือไม ถาลูกจางไมมีความผิดตามมาตรา ๑๑๙ แตถูก
เลิกจาง ถือวาเปนการเลิกจางโดยไมมีเหตุอันสมควรและเปนการกลั่นแกลงลูกจาง ทําใหลูกจางไมอาจทํางาน
ตอไปไดและตองเสียสิทธิที่จะไดหยุดพักผอนประจําปในปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุดพักผอนประจําปที่
ลูกจางพึงมีสิทธิ การจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในปที่เลิกจางตามสวนดังกลาวจะพึงมีไดเฉพาะ
กรณีที่ลูกจางถูกเลิกจาง และลูกจางไมมีความผิดตามมาตรา ๑๑๙ เทานั้น หาไดนํามาใชบังคับแกกรณีลูกจาง
ลาออกจากงานโดยความสมัครใจดวยไม เพราะการลาออกโดยความสมัครใจของลูกจางยอมไมเปนการกลั่น
แกลงของนายจาง นายจางจึงไมตองชดใชสิทธิหยุดพักผอนประจําปที่ลูกจางตองเสียไปจากการลาออกโดยการ
จายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในปที่ลาออกตามสวน และเมื่อป ๒๕๔๓ นายจางกําหนดวันหยุด
พักผอนประจําปใหลูกจาง ๑๓ วัน ลูกจางใชสิทธิหยุดพักผอนประจําปไปแลวตั้งแตตนปถึงเดือนกุมภาพันธท่ี
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ลูกจางลาออก ๘ วัน เปนการขอหยุดโดยนายจางอนุมัติแลวตามที่ตกลงกันโดยสุจริต จึงเปนวันหยุดพักผอน
ประจําปโดยชอบของลูกจาง (นายจางไมอาจขอใหลูกจางจายวันหยุดที่ใชเกินสวนคืน)
การเกษียณอายุกอนกําหนดเปนการลาออก มิใชเลิกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๗-๕๒๘/๒๕๔๔ การที่โจทกยื่นเกษียณอายุกอนกําหนดตามโครงการ
เกษียณอายุกอนกําหนด แมจะขอใหจําเลยอนุมัติใหลาออกตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๒ แตจําเลยเพิ่งอนุมัติ
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๒ ก็เปนการอนุมัติใหโจทกลาออกตามคําขอจึงถือเปนการขอลาออกจากงานโดย
สมัครใจของโจทกมิใชการเลิกจาง จําเลยจึงไมตองจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป (เฉพาะในปที่
เลิกจางตามสวน) แกโจทก
ตองเปนกรณีที่นายจางเลิกจางโดยมิใชกรณีตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา
๑๑๙ โดยนายจางตองระบุเหตุเลิกจางตามมาตรา ๑๑๙ ดังกลาวไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจางหรือในขณะ
บอกดวยวาจา และปรากฏตอมาวาลูกจางมีความผิดตามมาตรา ๑๑๙ จริง จึงจะสามารถยกเหตุตามมาตรา
๑๑๙ ดังกลาวขึ้นอางเพื่อปฏิเสธความรับผิดตามมาตรา ๖๗ ได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๕๗๐/๒๕๔๘ แมโจทกจะประมาทเลินเลอเปนเหตุใหจําเลยซึ่งเปนนายจาง
ไดรบั ความเสียหายอยางรายแรงตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๓) แตเมื่อ
จําเลยมิไดระบุเหตุดังกลาวไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจาง จําเลยจึงยกเหตุตามมาตรา ๑๑๙ ดังกลาวขึ้นอาง
เพื่อปฏิเสธความรับผิดตามมาตรา ๖๗ ไมได และยังตองถือวาจําเลยเลิกจางโจทกโดยโจทกมิไดมีความผิดตาม
มาตรา ๑๑๙ จําเลยจึงตองจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปและวันหยุดพักผอนประจําปสะสมตาม
มาตรา ๖๗ ใหแกโจทก (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๓๘/๒๕๕๘ วินิจฉัยทํานองเดียวกัน)
วิธีคํานวณคาจางตามสวน สิทธิหยุดตามกฎหมายหรือสัญญาจาง หารดวย ๑๒ แลวคูณดวยจํานวน
เดือนที่ลูกจางทํางานไปแลวในปที่ถูกเลิกจาง จะไดจํานวนวันที่ลูกจางมีสิทธิไดรบั คาจางสําหรับวันหยุดพักผอน
ประจําป แลวเอาจํานวนวันดังกลาวคูณดวยอัตราคาจางตอวัน (ตามมาตรา ๖๘)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๑๒/๒๕๔๕ จําเลยเลิกจางโจทกเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ซึ่งโจทก
ทํางานไมครบป การจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป ๒๕๔๒ จึงตองบังคับตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ปรากฏวา โจทกมีสิทธิหยุดพักผอนประจําป ๗ วัน แตโจทกทํางาน
ในป ๒๕๔๒ เพียง ๖ เดือน ๑๕ วัน ซึ่งคํานวณตามสวนแลว โจทกมีสิทธิไดรับคาจางสําหรับวันหยุดพักผอน
ประจําป ๒๕๔๒ จํานวน ๓.๗๙ วัน เมื่อรวมกับของป ๒๕๔๑ ซึ่งโจทกไมไดหยุดอีก ๗ วัน โจทกจึงมีสิทธิไดรับ
คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปรวม ๑๐.๗๙ วัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๙๗๙/๒๕๔๙ โจทกเขาทํางานเปนลูกจางจําเลยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๖
การทํางานในปแรกจึงครบในเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๗ และมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปนับแตเมื่อครบหนึ่งปนับ
แตเริ่มทํางานและในปถัดมาทุกป ปละหกวันทํางานตลอดมาจนถึงชวงปสุดทายคือตั้งแตเดือนกรกฎาคม
๒๕๔๖ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งจําเลยเลิกจางโจทก ในชวงปสุดทายนี้โจทกจึงมีสิทธิหยุดพักผอน
ประจําปหกวันทํางานตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ในป ๒๕๔๖ โจทกไดรบั คาจางสําหรับวันหยุดพักผอน
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ประจําปที่ไมไดหยุดทั้งหกวันครบแลว ป ๒๕๔๗ นับแตตนปจนถึงเดือนกรกฎาคม โจทกจึงมีสิทธิหยุดพักผอน
ประจําปอีกเพียง ๔ วันทํางาน และไดใชสิทธิหยุดไปแลว ๒ วัน จึงมีสิทธิไดรับคาจางสําหรับวันหยุดพักผอน
ประจําปที่เหลืออีกเพียง ๒ วัน ตามสวน
๒.สวนในกรณีตามวรรคสองนั้น ไมจําเปนตองเปนกรณีที่นายจางเลิกจางหรือกรณีที่ลูกจางเปนฝาย
บอกเลิกสัญญาจาง ทั้งไมจําเปนตองพิจารณาวาลูกจางกระทําผิดตามพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ หรือไม วิธีคํานวณจะนําอัตราคาจางของปที่เลิกจางมาเปนฐานและคูณดวยจํานวน
วันหยุดพักผอนประจําปสะสมที่มีมาจากปกอน ๆ ตามที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางาน หรือสัญญาจางแรงงานกําหนดไว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๙๒/๒๕๓๑ ตามขอตกลงกําหนดใหสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอน
ประจําปไปรวมหยุดในปที่ถูกเลิกจางได โจทกจึงมีสิทธิหยุดพักผอนสําหรับวันที่สะสมมาในปที่ถูกเลิกจาง เมื่อ
โจทกมิไดหยุดพักผอนและถูกเลิกจางเพราะเหตุเกษียณอายุ จําเลยจึงตองจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอน
ประจําปโดยคิดคํานวณจากคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปโดยคิดคํานวณจากคาจางในปที่เลิกจางนั้น
ใหแกโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๙๖/๒๕๔๕ แมนายจางมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานกําหนดใหลูกจางตอง
ใชสิทธิหยุดพักผอนประจําปใหหมดสิ้นภายในปนั้น ๆ ไมสามารถสะสมวันหยุดพักผอนประจําปไปสมทบในป
ตอไป แตไมปรากฏวานายจางไดกําหนดวันที่จะใหลูกจางหยุดพักผอนประจําปหรือจายคาทํางานในวันหยุด
ใหแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในป ๒๕๔๓ จํานวน ๔ วัน แลว เมื่อลูกจางยังไมไดหยุดพักผอน
ประจําปในป ๒๕๔๓ ครบตามที่กฎหมายกําหนด จึงตองนําวันหยุดพักผอนประจําป ๒๕๔๓ มารวมคํานวณ
จายเปนคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปดวย
หากลูกจางยังทํางานอยูอาจฟองใหนายจางจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปหรือขอให
นายจางกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหก็ได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๕/๒๕๓๔ นายจางไมไดกําหนดใหลูกจางหยุดพักผอนประจําป ไมมี
ขอตกลงลวงหนาใหสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอนประจําปไปหยุดปอื่น ทั้งนายจางไมไดใหลูกจางหยุด
พักผอนประจําป แมขณะฟองลูกจางยังเปนลูกจางของนายจางอยู ลูกจางก็มีสิทธิเรียกรองใหนายจางจาย
คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป หรือใหนายจางกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปในทางใดทางหนึ่งได

๓. คาจางหรือสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา
คาจางหรือสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๗/๑ ประกอบประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๒ และมาตรา ๕๘๓
นายจางจะตองจายใหแกลูกจางตอเมื่อนายจางเลิกจางลูกจางโดยลูกจางไมไดกระทําความผิดใดที่จะเปนเหตุ
ใหนายจางเลิกจางไดโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาตามมาตรา ๕๘๓ ดังกลาว ซึ่งรายละเอียดไดกลาวไวแลวใน
หัวขอการสิ้นสุดสัญญาจางเพราะเหตุสิ้นสุดระยะเวลาตามขอตกลง
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๔. คาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ บัญญัติวา
“การพิจารณาคดีในกรณีนายจางเลิกจางลูกจาง ถาศาลแรงงานเห็นวา การเลิกจางลูกจางผูนั้นไมเปน
ธรรมตอลูกจาง ศาลแรงงานอาจสั่งใหนายจางรับลูกจางผูนั้นเขาทํางานตอไปในอัตราคาจางที่ไดรับใน
ขณะที่เลิกจาง ถาศาลแรงงานเห็นวาลูกจางกับนายจางไมอาจทํางานรวมกันตอไปได ใหศาลแรงงาน
กําหนดจํานวนคาเสียหายใหนายจางชดใชใหแทนโดยใหศาลคํานึงถึงอายุของลูกจาง ระยะเวลาการ
ทํางานของลูกจาง ความเดือดรอนของลูกจางเมื่อถูกเลิกจาง มูลเหตุแหงการเลิกจางและเงินคาชดเชยที่
ลูกจางมีสิทธิไดรับ ประกอบการพิจารณา”
ศาลแรงงานจะพิจารณาวาการที่นายจางเลิกจางลูกจางเปนการเลิกจางไมเปนธรรมหรือไม โดย
พิจารณาวามีเหตุสมควรเพียงพอหรือไมที่จะเลิกจาง ซึ่งมีหลักการพิสูจนคือ range of reasonable
responses test ซึ่งตองอาศัย objective test (reasonable person standard) มาเปนหลักในการวินิจฉัย
วาวิญูชนเห็นวาลูกจางคนนั้นควรถูกเลิกจางหรือไม ซึ่งตางจาก subjective test ที่มุงไปที่ความรูความเขาใจ
โดยตรงของนายจางผูน้นั ในขณะนั้น เพราะหากเปนเชนนั้นทุกกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจางจะไมมีการเลิกจาง
ที่ไมเปนธรรมเกิดขึ้นไดเลย
เลิกจางไมเปนธรรมเปนกฎหมายสารบัญญัติและคุมครองแรงงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๓๓/๒๕๓๑ การฟองคดีเรื่องเลิกจางไมเปนธรรม เปนการฟองตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ซึ่งเปนกฎหมายสาร
บัญญัติสวนหนึ่งที่เกี่ยวดวยการคุมครองแรงงาน หาใชคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาไม ศาลแรงงานกลางไม
จําตองถือขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในคําพิพากษาคดีสวนอาญา
เปนกฎหมายวิธีสบัญญัติใหอํานาจศาลแรงงานยกขึ้นเองได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๑/๒๕๓๔ มาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนบทบัญญัติในทางวิธีสบัญญัติที่ใหอํานาจศาลใชดุลพินิจพิจารณา
พิพากษาไดเมื่อปรากฏขอเท็จจริงในทางพิจารณาวาการเลิกจางลูกจางนั้นไมเปนธรรมตอลูกจาง ขอความที่
บัญญัติไวก็ปรากฏชัดแจงวา ในระหวางการพิจารณาคดีในกรณีนายจางเลิกจางลูกจาง เชน ลูกจางฟองเรียก
คาชดเชย ถาศาลแรงงานเห็นวาขอเท็จจริงในคดียังปรากฏวาเปนการเลิกจางไมเปนธรรมอีกดวย ศาลแรงงาน
ก็มีอํานาจพิพากษาใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานหรือชดใชคา เสียหาย จึงเปนบทบัญญัติพิเศษที่ให
อํานาจศาลแรงงานที่จะหยิบยกเอาการเลิกจางโดยไมเปนธรรมขึ้นวินิจฉัยเอง โดยลูกจางมิไดฟองเปนประเด็น
มาโดยตรง ดังนั้นเมื่อศาลแรงงานใชอํานาจตามมาตรา ๔๙ ศาลแรงงานคงมีอํานาจพิพากษาใหนายจางรับ
ลูกจางกลับเขาทํางานหรือชดใชคาเสียหายตามที่กฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น จะพิพากษาใหนายจางชดใช
คาเสียหายในระหวางถูกเลิกจางจนรับกลับเขาทํางานไมได เพราะมาตรา ๔๙ ไมไดใหอํานาจไว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๗๖-๑๗๗๗/๒๕๔๓ ศาลแรงงานไดกําหนดใหคูความนําพยานเขาสืบตาม
คําฟองและคําใหการ แมศาลแรงงานจะมิไดกําหนดประเด็นขอพิพาทวาจําเลยเลิกจางโจทกเปนการเลิกจางที่
เปนธรรมหรือไม และเสียหายเพียงใด แตหากขอเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาคดีศาลแรงงานเห็นวากรณีที่
จําเลยเลิกจางโจทกนั้นไมเปนธรรมตอโจทก ศาลแรงงานยอมมีอํานาจพิพากษาวาเปนการเลิกจางที่ไมเปน
ธรรมพรอมทั้งกําหนดคาเสียหายใหจําเลยชดใชแกโจทกได
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๙๖/๒๕๔๘ ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ
มาตรา ๔๙ เปนการใหอํานาจศาลแรงงานใชดุลพินิจในการกําหนดคาเสียหายที่ลูกจางไดรับ หาใชเปนการตัด
สิทธิของลูกจางซึ่งไดรบั ความเสียหายจากการเลิกจางที่ไมเปนธรรมที่จะฟองเรียกรองไม เมื่อโจทกซึ่งเปน
ลูกจางเห็นวาจําเลยซึ่งเปนนายจางเลิกจางดวยเหตุอันไมเปนธรรมแลว กรณียอมถือวาเปนการโตแยงสิทธิของ
โจทกซึ่งเปนลูกจางตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๕๕ ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ
มาตรา ๓๑ และ ๔๙ โจทกจึงมีอํานาจฟองและชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาลแรงงานได
คาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรมเปนสิทธิตามกฎหมายไมใชสัญญา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๓๘-๔๐๓๙/๒๕๔๕ มูลกรณีที่โจทกฟองจําเลยเปนเรื่องที่โจทกอางวาการ
ที่จําเลยเลิกจางโจทกนั้นเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม ซึ่งเปนการใชสิทธิตามที่ พ.ร.บ จัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ บัญญัติไว มิใชเปนการฟองเกี่ยวกับกรณีพิพาทซึ่งเกิดจาก
สัญญาจางพนักงานแตอยางใด ดังนั้น แมวาสัญญาจางระหวางโจทกกับจําเลยระบุวา "นายจางและลูกจาง
ยินยอมใหฝายใดฝายหนึ่งใชสิทธิใด ๆ ที่จะพึงมีตามสัญญานี้เพื่อระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการกอน ถา
ปรากฏวาไมสามารถระงับขอพิพาทไดใหปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป" ก็ตาม กรณีก็ไมตองดวย
บทบัญญัติแหง พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๐ โจทกจึงมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลแรงงาน
กลางได
ศาลแรงงานตองนําหลักการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๔๘ มาพิจารณาประกอบมาตรา ๔๙
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๗/๒๕๔๗ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๔๘ บัญญัติวา “การพิจารณาคดีแรงงานใหศาลแรงงานคํานึงถึงสภาพการทํางาน ภาวะคา
ครองชีพ ความเดือดรอนของลูกจาง... รวมทั้งฐานะแหงกิจการของนายจาง... ประกอบการพิจารณาเพื่อ
กําหนดใหเปนธรรมแกคูความทั้งสองฝายดวย” การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยเพียงวาการเลิกจางโจทกใน
สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม เปนคําวินิจฉัยลอยๆ โดยไมมีเหตุผลประกอบ ทั้งๆ ที่
จําเลยใหเหตุผลในการเลิกจางวาโจทกปฏิบัติหนาที่บกพรอง และขอที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวาจําเลยจาง
โจทกมาตั้งแตป ๒๕๔๐ และมีคาจางสูงถึงเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท หากไมมีประสิทธิภาพตั้งแตแรกจําเลย
นาจะเลิกจางเสียตั้งแตแรก แตกลับจางมานานหลายปนั้น เหตุผลดังกลาวไมเพียงพอใหรับฟงวาโจทกมิได
ปฏิบัติหนาที่บกพรอง หรือไมมีประสิทธิภาพในการทํางานอันจะเปนการหักลางเหตุผลหรือขออางของจําเลย
แสดงวาศาลแรงงานกลางมิไดนําฐานะแหงกิจการของจําเลยมาประกอบการพิจารณาดวย จึงไมชอบดวย
บทบัญญัติดังกลาว
การเลิกจางที่เปนธรรม
๑.เลิกจางเพราะสื้นสุดระยะเวลาตามสัญญา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๓๙/๒๕๒๗ จําเลยจางโจทกโดยมีกําหนดระยะเวลาเปนชวง ๆ ชวงละ ๖
เดือนครั้งสุดทายมีกําหนดระยะเวลา ๔ เดือน สัญญาจางระบุวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดแหงสัญญาไวทุกชวงจึงถือ
วาเปนสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน เมื่อจําเลยเลิกจางโจทกตามกําหนดระยะเวลานั้น จึงไม
ตองจายคาชดเชยและไมจําตองบอกกลาวลวงหนา ทั้งถือไมไดวาเปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรม
๒. เลิกจางเพราะหมดงานตามโครงการ
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๘๐/๒๕๔๐ ตาม พ.ร.ฎ.ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการเหมืองแร
พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ.๒๕๒๘ มาตรา ๔ องคการเหมืองแรจําเลยที่ ๑ ซึ่งไดถูกยกเลิกตามมาตรา ๓ ใหพึงถือวา
ยังคงตั้งอยูตราบเทาเวลาที่จําเปนเพื่อการชําระบัญชีและมาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมตั้ง
บุคคลขึ้นคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการผูชําระบัญชีของจําเลยที่ ๑ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
จําเลยที่ ๑๑ ไดมีคาํ สั่งแตงตั้งจําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ เปนคณะกรรมการผูชําระบัญชีจําเลยที่ ๑ และใหจําเลยที่ ๒
ถึงที่ ๙ มีอํานาจแตงตั้งคณะผูชวยผูชําระบัญชีเพื่อดําเนินการชําระบัญชีได และการที่จําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ มี
คําสั่งจางโจทกเปนผูชวยผูชําระบัญชีก็เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง พ.ร.ฎ.ดังกลาวเพื่อใหการดําเนินการ
ชําระบัญชีจําเลยที่ ๑ เสร็จสิ้นไป หากพนักงาน ลูกจาง และคนงานผูใดหมดหนาที่หรือหมดความจําเปนที่จะ
ปฏิบัติงานตอไป จําเลยก็ยอมมีสิทธิเลิกจางเปนรายบุคคลไดดังนี้ เมื่องานเกี่ยวกับการชําระบัญชีหมดลง กรณี
ไมจําเปนที่จะตองจางโจทกเพื่อปฏิบัตงิ านตอไป การที่จําเลยเลิกจางโจทกเปนการดําเนินการเพื่อใหเปนไป
ตาม พ.ร.ฎ.ดังกลาวที่ใหอํานาจไว จึงไมเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
๓. เลิกจางเพราะนายจางหมดสัมปทาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๕๘-๖๒๒๐/๒๕๔๖ จําเลยเลิกจางโจทกทั้งหมดเนื่องจากสัญญาเชาโรงงาน
สุราบางยี่ขันระหวางจําเลยกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมสิ้นสุดลง เปนเหตุใหใบอนุญาตการผลิตและจําหนาย
สุราของจําเลยสิ้นสุดไปดวย จําเลยไมสามารถประกอบธุรกิจตอไปได จึงตองเลิกกิจการและสงมอบโรงงานคืน
แกกรมโรงงานอุตสาหกรรม การเลิกจางครั้งนี้เปนการเลิกจางพนักงานของจําเลยทุกคน ไมเปนการเลือก
ปฏิบัติหรือมีเจตนากลั่นแกลงโจทกทั้งหมด จึงเปนการเลิกจางโดยมีเหตุอันสมควร ไมเปนการเลิกจางไมเปน
ธรรม
๔. เกษียณอายุการทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๑๙-๔๑๒๐/๒๕๔๗ ตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลย
กําหนดใหพนักงานระดับทั่วไปเกษียณอายุเมื่อครบ ๕๐ ป แตเมื่อโจทกมีอายุครบ ๕๐ ป จําเลยไมไดจัดให
โจทกเกษียณอายุตามระเบียบขอบังคับแตยังคงใหโจทกทํางานตอไป ถือวาเปนการเอื้อประโยชนและเปนคุณ
แกโจทกอยางยิ่งแลว ตอมาภายหลังจําเลยไดเลิกจางโจทกเพราะเกษียณอายุตามขอบังคับดังกลาว ถือวาเปน
ขออางที่เปนเหตุอันสมควร ไมถือวาเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
๕. เลิกจางเปนธรรมหรือไมเปนธรรมโดยอัตโนมัติ (Automatically fair or unfair reasons)
เปนหลักการของบางประเทศที่ใชระบบกฎหมาย common law เชน อังกฤษ แอฟริกาใต ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาวากรณีใดเขาลักษณะของการเลิกจางแลวเปนธรรมหรือไมเปนธรรมโดยอัตโนมัติ โดย
การเลิกจางที่เปนธรรมโดยอัตโนมัติ ไดแก การเลิกจางลูกจางเพื่อรักษาความปลอดภัยของชาติ (safeguarding
national security) การเลิกจางลูกจางที่เขารวมในการนัดหยุดงานที่ไมชอบดวยกฎหมาย (unofficial
industrial action) หรือในระหวางที่นายจางปดงานงดจาง เปนตน สวนการเลิกจางไมเปนธรรมโดยอัตโนมัติ
เปนกรณีที่เลิกจางเนื่องมาจากลูกจางประสงคจะใชสิทธิตามกฎหมาย เชน นายจางเลิกจางลูกจางหญิงเพราะ
เหตุมีครรภ เลิกจางเพราะลูกจางขอใหนายจางดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เลิกจางลูกจางที่ทําหนาที่กรรมการลูกจางหรือดําเนินกิจกรรมของสหภาพ
แรงงาน เปนตน ซึ่งหลักการนี้ไมมีอยูในกฎหมายแรงงานไทย
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การเลิกจางไมเปนธรรม
การเลิกจางไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ตองพิจารณาวาเกิดจากสาเหตุใด หากไมปรากฏสาเหตุยอมเปนการเลิกจางไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๐/๒๕๔๐ แมตามสัญญาจางระบุวาการวาจางอาจจะถูกบอกเลิกไดโดยการ
ที่คสู ัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีหนังสือแจงลวงหนาหนึ่งเดือนหรือจายคาสินไหมทดแทนเทากับเงินเดือนหนึ่งเดือน
แทนการบอกกลาวลวงหนาก็ตามแตการบอกเลิกจางดังกลาวก็จะตองมีเหตุอันสมควรมิฉะนั้นจะเป นการเลิก
จางที่ไมเปนธรรมได จําเลยเลิกจางโจทกโดยจายเงินเดือนใหโจทกหนึ่งเดือนแทนการบอกกลาวลวงหนา
แลวแตไมปรากฏวามีสาเหตุแหงการเลิกจางการเลิกจางโจทกจึงเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมจําเลยจะตองรับ
ผิดจายคาเสียหายแกโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๑๖/๒๕๔๖ จําเลยเลิกจางโจทกเนื่องจากโจทกผลักดันใหจําเลยจายคาจาง
แกลูกจางจําเลยซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาโจทกใหตรงกําหนดและจายคาบริการที่จําเลยเก็บจากลูกคาใหลูกจาง
เพราะเปนสาเหตุที่ทําใหลูกจางลาออกบอยครั้ง ตองรับลูกจางใหมซึ่งไมมีประสบการณในการทํางานเขามา
ประจํา ทําใหมาตรฐานการบริการลูกคาไมดีเทาที่ควรโจทกกระทําเพื่อใหมาตรฐานการบริการลูกคาดีขึ้นซึ่ง
เปนประโยชนแกจําเลยเอง เมื่อโจทกไมไดกระทําผิดจึงไมตองวินิจฉัยวาการเลิกจางตองมีเหตุผลแหงการเลิก
จางตามระเบียบขอบังคับของจําเลยหรือไม จําเลยเลิกจางโจทกจึงเปนการเลิกจางโดยไมมีเหตุอันสมควรเปน
การเลิกจางที่ไมเปนธรรม
สาเหตุที่เลิกจางตองเปนสาเหตุในขณะนายจางเลิกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๐๑-๑๖๐๓/๒๕๒๖ การที่จะถือวาการเลิกจางนั้นเปนธรรมตอลูกจาง
หรือไมจะตองพิจารณาถึงเหตุของการเลิกจางในขณะที่เลิกจางเปนสําคัญ กรณีของโจทกคดีนี้เหตุของการเลิก
จางนั้นจําเลยซึ่งเปนนายจางอางวาโจทกทั้งสามลางานเกิน ๓๐ วันในรอบป อันเปนการขาดคุณสมบัติที่จะ
ไดรบั การพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจําปสองปติดตอกัน ไมไดอางเหตุวาจําเลยขาดความเชื่อถือหรือความ
ไววางใจในตัวโจทกดวย ฉะนั้น ขอที่จําเลยอางวาจําเลยขาดความเชื่อถือในตัวโจทก จึงไมเปนเหตุของการเลิก
จางในขณะเลิกจางที่จําเลยจะยกขึ้นเปนขอตอสู
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๖๘-๒๓๗๕/๒๕๒๗ เมื่อการกระทําของโจทกที่นัดหยุดงานแลวปดกั้น
ประตูโรงงานของจําเลยเปนการจงใจทําใหจําเลยไดรับความเสียหาย จําเลยยอมเลิกจางโจทกไดทันทีโดยไม
ตองบอกกลาวลวงหนาและไมตองจายคาชดเชย การที่จําเลยมิไดเลิกจางทันทีจนเวลาลวงเลยมาปเศษและที่
จําเลยพิจารณาลูกจางอื่นรวมทั้งโจทกที่เขาทํางานตามคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวา ลูกจาง
คนใดประพฤติตัวดีก็ไมเลิกจาง คงเลิกจางเฉพาะผูท่มี ิไดกลับตัวประพฤติตนใหดีขึ้นนั้นเปนเพียงเหตุ
ประกอบการพิจารณาที่จะอภัยแกการกระทําของลูกจางและโจทกที่ปดกั้นประตูโรงงานหรือไมเทานั้น และ
เหตุที่จําเลยเลิกจางโจทกกับพวกก็คือเหตุที่รวมกันปดกั้นประตูโรงงานนั่นเองจึงถือไมไดวาจําเลยสละสิทธิเหตุ
ที่จะเลิกจางโจทก และถือไมไดวาเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
สาเหตุตาง ๆ ที่ตองนํามาพิจารณาวาการเลิกจางนั้นเปนธรรมหรือไม แบงเปน ๑.ความเปนธรรมใน
เนื้อหาสาระ (Substantive fairness) และ ๒.ความเปนธรรมในกระบวนการ (Procedure fairness)
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๑.ความเปนธรรมในเนื้อหาสาระ (Substantive fairness) พิจารณาสาเหตุจากฝายลูกจางซึ่งอาจ
เปนเรื่องของความสามารถในการทํางาน ความประพฤติ หรือฝายนายจางซึ่งโดยปกติจะเปนเหตุผลดาน
เศรษฐกิจ ในสวนของลูกจางไดแก
๑.๑ ความสามารถและคุณภาพในการทํางานของลูกจาง (Capability and qualifications)
ความสามารถในการทํางาน
พิจารณาตั้งแตชั้นสมัครงานที่ลูกจางตองแสดงคุณวุฒิในขณะสมัครงานที่แทจริงเพื่อยืนยัน
ความสามารถในการทํางาน ตลอดจนการแสดงความสามารถตามที่ลูกจางไดรบั รองตั้งแตชั้นสมัครงานในการ
ทดลองงาน และการทํางานในฐานะเปนลูกจางโดยทั่วไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๔/๒๕๒๖ การที่จําเลยเลิกจางโจทกเพราะโจทกแสดงคุณวุฒิขณะสมัคร
เขาทํางานอันเปนเท็จ ยอมเปนการเลิกจางที่มีเหตุผลอันสมควร กรณีมิใชเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
อยางไรก็ตามแมจะเปนการทดลองปฏิบัติงานซึ่งนายจางมีสิทธิที่จะประเมินผลงานเพื่อใหทํางานตอไป
ได นายจางก็ตองมีเหตุผลแสดงวาเหตุใดลูกจางถึงไมผานการทดลองงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๘๑/๒๕๓๐ เหตุผลที่ศาลแรงงานพิพากษามีอยูสองประการคือโจทกยังอยู
ในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่กับการทดลองปฏิบัติของโจทกไมเปนที่พอใจของจําเลยสําหรับเหตุผลที่ไม
เปนที่พอใจเกิดแตเหตุอันใดพฤติการณเปนอยางใดมีความจําเปนแทจริงและเพียงพอแกการเลิกจางหรือไม
ศาลแรงงานกลางมิไดวินิจฉัยประการใดคงอางแตรายงานการประชุมทายคําใหการ) ซึ่งก็หาปรากฏเหตุตรงกับ
ที่จําเลยอางในคําใหการไม คดีจึงปรากฏเหตุที่ศาลแรงงานกลางมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยการพิจารณาวาดวยคําพิพากษาและคําสั่ง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๔๐/๒๕๔๔ ขอเท็จจริงที่จะนํามาประกอบการวินิจฉัยวาจําเลยเลิกจาง
โจทกเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมหรือไม มีขอบเขตกวางกวาการเลิกจางที่ไมตองจายคาชดเชยตาม
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ แมการกระทําของโจทกจะไมเปนความผิดรายแรง
ถึงขนาดที่จําเลยเลิกจางไดโดยไมตองจายคาชดเชยตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา
๑๑๙ แตเมื่อปรากฏวา โจทกไมสามารถทํางานรวมกับผูใตบังคับบัญชาได ทํางานบกพรองหลายครั้ง
ผูบังคับบัญชาเตือนแลวยังไมดีขึ้นและมีลูกคาสงสินคาคืนมาหลายครั้ง ทําใหจําเลยเสียหาย ศาลแรงงานยอมมี
อํานาจนําขอเท็จจริงดังกลาวมาประกอบการวินิจฉัยวาจําเลยเลิกจางโจทกเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
หรือไมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ได การที่
จําเลยเลิกจางโจทกจึงเปนการเลิกจางโดยมีเหตุอันสมควร และไมเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
ความเจ็บปวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๐๕/๒๕๒๖ โจทกเปนอัมพาตทํางานใหจําเลยไมได จําเลยยอมเลิกจาง
โจทกไดกรณีเปนการเลิกจางที่มีเหตุสมควร มิใชการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๔๙/๒๕๒๙โจทกปวยเปนโรคเบาหวานจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่พนักงาน
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ขับรถตามตําแหนงไดจําเลยไมอาจคาดหมายไดวาโจทกจะมีโอกาสหายจากโรคดังกลาวหรือไมและไมสามารถ
หางานอื่นที่เหมาะสมใหไดจําเลยเลิกจางโจทกไดไมใชเลิกจางไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๑๒/๒๕๓๑ โจทกเปนลูกจางจําเลยในตําแหนงพนักงานขับรถ โจทกไดลา
ปวยในรอบปงบประมาณ ๒๕๓๐ เปนเวลาถึง ๓๔ วัน โดยลาปวยเปนประจําทุกเดือนแสดงใหเห็นวาโจทกมี
สุขภาพไมสมบูรณ ไมสามารถตรากตรําทํางานหนักในหนาที่ของโจทกซ่งึ เปนพนักงานขับรถไดทั้งจําเลยก็เคยมี
หนังสือเตือนโจทกมาแลวถึง ๒ ครั้ง แตโจทกก็ยังคงลาปวยอีก ดังนี้ ถือไดวาโจทกเจ็บปวยจนหยอน
สมรรถภาพในการทํางาน เปนเหตุอันสมควรที่จําเลยจะเลิกจางโจทกได มิใชเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
ติดสุรายาเสพติด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๓๑/๒๕๒๕ เมื่อขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจางกําหนดวา หาม
ลูกจางเสพสุราเครื่องดื่มดองของเมาหรือจนเปนโรคติดสุราเรื้อรัง นายจางยอมเลิกจางลูกจางซึ่งเปนโรคพิษ
สุราเรื้อรังไดตามขอบังคับดังกลาว กรณีถือไมไดวาเปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรม
คุณภาพในการทํางานของลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๑๗๙/๒๕๔๙ เหตุที่จําเลยเลิกจางโจทกเปนเพราะโจทกไมสามารถ
ปฏิบัติงานเขากับเพื่อนรวมงานได เมื่อโจทกทํางานในระดับบริหารตองประสานงานกับบุคลากรในสวนงานอื่น
ๆ ในระดับเดียวกัน แตโจทกปฏิบัติงานเขากับเพื่อนรวมงานไมได แมจําเลยจะไดยายโจทกไปสวนงานอื่น
โจทกก็ยังทํางานในลักษณะเดิมโดยมีปญหากับเพื่อนรวมงานอีก ชี้ใหเห็นวาโจทกนาจะเปนผูขาดมนุษย
สัมพันธที่ดี ไมสามารถประสานงานกับบุคลากรในสวนอื่นได ยอมทําใหเกิดความขัดของในการบริหารจัดการ
ของจําเลย ทําใหการผลิตและการบริการของจําเลยขาดประสิทธิภาพ อาจทําใหจําเลยไดรับความเสียหายได
จําเลยจึงมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจางโจทกได มิใชการเลิกจางโดยไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๙๔/๒๕๔๗ โจทกมาทํางานสายเปนประจํา เดือนละหลายครั้ง จนจําเลย
ตองมีหนังสือตักเตือนโจทก และตองเปลี่ยนเวลาทํางานของโจทกจากเวลาทํางานเด ๘ นาฬิกา ถึง ๑๗
นาฬิกา เปน ๙ นาฬิกา ถึง ๑๘ นาฬิกา ตอมาโจทกขอเปลี่ยนเวลาทํางานกลับไปเปนเวลาเดิม เห็นไดวาจําเลย
ไดพยายามแกไขการมาทํางานสายของโจทกตลอดมา แตโจทกไมปรับปรุงตัว วันที่โจทกถูกเลิกจางโจทกก็ยัง
มาทํางานสายถึง ๓๗ นาที และเมื่อปลายป ๒๕๔๕ ว. ไดออกแบบงานชิ้นหนึ่งแลวนําไปใหโจทกดําเนินการ
เขียนแบบตั้งแตตอนเชาโดยแจงใหโจทกทราบวาจะตองนําไปใหลูกคาในวันรุงขึ้นเวลา 10.00 นาฬิกา โจทกไม
เขียนแบบเองแตนําไปมอบใหพนักงานเขียนแบบคนอื่นดําเนินการแทน วันรุงขึ้นโจทกไปทํางานสายและ
ปรากฏวาผูที่โจทกมอบใหเขียนแบบแทนเขียนแบบไมเสร็จ ทําให ว. ตองเสนอผลงานที่ยังไมเสร็จตอลูกคา
การที่โจทกมาทํางานสายเปนประจํา และการทํางานของโจทกมีปญหาเกี่ยวกับการประสานงานกับฝาย
ออกแบบ เปนเหตุใหงานของจําเลยไมเสร็จภายในเวลาที่กําหนด และในวันที่ถูกเลิกจางโจทกก็ยังมาทํางาน
สาย ยอมมีเหตุสมควรที่จําเลยจะเลิกจางโจทกได การที่จําเลยเลิกจางเพราะเหตุดังกลาวจึงไมเปนการเลิกจาง
ที่ไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๖๗/๒๕๕๕ จําเลยใชสิทธิเลิกสัญญาจางเนื่องจากโจทกไมสามารถ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบได หรืออาจกลาววาโจทกขาดสมรรถภาพที่จะทํางานและรับผิดชอบใน
ตําแหนงที่ไดรับการวาจาง มิใชเปนเรื่องการลงโทษเพราะโจทกกระทําผิดทางวินัยตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
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จําเลยมิไดกลั่นแกลงโจทก กรณีจึงมีเหตุผลเพียงพอและสมควรที่จําเลยจะเลิกสัญญาจางโจทกได ไมถือวาเปนการ
เลิกจางที่ไมเปนธรรมตอโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๓๔๘/๒๕๕๘ สาเหตุที่จําเลยเลิกจางโจทกจะไมใชเพราะโจทกขาด
ประสิทธิภาพในการทํางานถึงขนาดตองเลิกจางก็ตาม แตอีกสาเหตุหนึ่งที่จําแลยเลิกจางโจทกเปนเพราะโจทก
ขาดวุฒิภาวะในการเปนผูบริหารระดับสูง ใชอารมณฉุนเฉียว ทําใหเพื่อนรวมงานไมอาจทํางานรวมกับโจทกได
ศาลแรงงานกลางไดฟงขอเท็จจริงมาแลววา มีพนักงานในแผนกของโจทก ๒ คน ในจํานวน ๔ คนลาออก
เพราะไมสามารถทนรวมงานกับโจทกได เมื่อโจทกเปนผูบริหารระดับสูงของจําเลย คุณสมบัติในการเปน
ผูบริหารและความสามารถในการบังคับบัญชาบริหารจัดการภายในองคกรจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่
ของโจทก การที่โจทกไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเหมาะสมจนเปนเหตุใหจําเลยที่ 1 ตองเลิกจางโจทก ทั้งไม
ปรากฏวาการเลิกจางโจทกเปนไปโดยมีเจตนากลั่นแกลง จึงเปนการเลิกจางที่มีเหตุอันสมควรเพียงพอ ไมเปน
การเลิกจางที่ไมเปนธรรม จําเลยไมตองชดใชคาเสียหายใหแกโจทก
๑.๒ การกระทําความผิดของลูกจาง (Conduct)
การกระทําความผิดโดยตรง
ไมวาโทษที่ลงจะผิดวินัยใดก็เปนการเลิกจางที่เปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๕๘/๒๕๓๑ โจทกปฏิบัติหนาที่โดยฝาฝนระเบียบขอบังคับ และประมาท
เลินเลออยางรายแรงเปนเหตุใหจําเลยเสียหาย จําเลยจึงมีสิทธิเลิกจางไดและไมถือวาเปนการเลิกจางโดยไม
เปนธรรมไมวาการฝาฝนระเบียบขอบังคับของโจทกจะตองดวยระเบียบวาดวยวินัยสวนใดขอใดของจําเลย
และโทษตามระเบียบดังกลาวควรจะเปนประการใดก็หาทําใหการเลิกจางโดยไมเปนธรรมไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๕๙/๒๕๒๖ การที่ลูกจางแจงความชํานาญหรือความถนัดของตนในการ
สมัครงานและนายจางมีคําสั่งรับเขาทํางานในแผนกใดแลว ไมเปนการผูกพันนายจางที่จะตองใหลกู จางทํางาน
ในแผนกนั้นตลอดไปหากตอมามีความจําเปน มีความเหมาะสม นายจางมีอํานาจยายลูกจางไปทํางานในแผนก
อื่นในบริษัทเดียวกันโดยลูกจางคงไดรับคาจางไมต่ํากวาเดิมได โจทกไมสามารถเขากันไดกับผูบังคับบัญชา
จําเลยผูเปนนายจางมีอํานาจยายโจทกไปทํางานในแผนกใหมเพื่อความเหมาะสมได และโจทกมีหนาที่ตอง
ปฏิบัติตามเพราะเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย การที่โจทกฝาฝนคําสั่งโดยไมยอมลงชื่อทราบคําสั่ง ไมไป
รายงานตัวเพื่อทํางานในแผนกใหม และจําเลยไดออกคําเตือนเปนหนังสือมากกวา 3 ครั้งแลวจําเลยจึงมี
อํานาจเลิกจางโจทกไดโดยไมตองจายคาชดเชย การเลิกจางดังกลาวไมใชการเลิกจางไมเปนธรรมและจําเลยไม
ตองบอกกลาวลวงหนา
การกระทําที่เปนเหตุใหนายจางไมไววางใจในการทํางาน
เหตุที่ทําใหนายจางไมไววางใจในการทํางานตองเปนเหตุมาจากตัวลูกจางโดยตรง ไมรวมถึงเหตุจาก
บุคคลอื่นแมจะเปนบุคคลในครอบครัวก็ตาม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๓๒/๒๕๒๔ โจทกไมเคยกระทําผิดขอบังคับของจําเลย การทํางานของ
โจทกมีผลงานดีเดนเคยไดรบั โลจากจําเลยเนื่องจากมีผลงานสูงสุดประจําปโจทกสามารถจัดใหจําเลยมีลูกคา
ประกันชีวิตไดเปนจํานวนมากในชั่วระยะเวลาอันสั้น โจทกไดปฏิบัติงานจนเปนผลดีแกการประกอบธุรกิจของ
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จําเลยเปนอยางมาก การที่สามีโจทกไปทํางานกับบริษัทอื่นซึ่งถือวาเปนคูแขงขันในทางธุรกิจกับจําเลยไม
เกี่ยวกับตัวโจทก เมื่อจําเลยจางโจทกทํางานโจทกไดทํางานเปนผลดีแกธุรกิจของจําเลยตลอดมา จําเลยก็ไมมี
เหตุผลอันใดเกี่ยวกับตัวโจทกและการทํางานของโจทกที่จะทําใหจําเลยเลิกจางโจทกได และไมปรากฏวา
จําเลยไดรับความเสียหายเนื่องจากสามีโจทกไปทํางานกับบริษัทอื่น การที่จําเลยเลิกจางโจทกโดยอางเพื่อ
ความเหมาะสมเพราะเหตุที่สามีโจทกไปทํางานกับบริษัทอื่นซึ่งถือวาเปนคูแขงขันทางธุรกิจกับจําเลยเปนการ
เลิกจางที่ไมเปนธรรมตอลูกจาง
นอกจากนั้นหากเปนกรณีท่ลี ูกจางถูกกลาวหาวากระทําความผิดที่มีโทษทางอาญาที่โดยปกติถือเปน
เหตุรายแรง แมตอมาพนักงานอัยการจะสั่งไมฟอง ก็ยังถือเปนสาเหตุที่นายจางไมไววางใจใหลูกจางทํางาน
ตอไปได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๓๘/๒๕๒๔ แมโจทกจะถูกกลาวหาวารวมกับผูอื่นคายาเสพติดใหโทษ
เฮโรอีน แตเมื่อพนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟองโจทกความผิดที่โจทกถูกกลาวหามิไดมีการฟองใหศาลพิจารณา
พิพากษาวาโจทกเปนผูกระทําผิดแลวก็ถือไมไดวาโจทกเปนผูกระทําผิดดังขอกลาวหา และไมมีเหตุที่จะถือวา
โจทกประพฤติชั่วอยางรายแรงและฝาฝนระเบียบขอบังคับของจําเลยอันเปนเหตุใหจําเลยเลิกจางได โดยไม
จายคาชดเชย แตการเลิกจางที่จะถือวาไมเปนธรรมนั้นยอมตองพิเคราะหถึงเหตุแหงการเลิกจางวานายจางมี
เหตุอันสมควรหรือเพียงพอที่จะเลิกจางลูกจางหรือไม เปนคนละเหตุกับการเลิกจางโดยไมตองจายคาชดเชยซึ่ง
ตองพิเคราะหถึงวาลูกจางกระทําผิดตอระเบียบขอบังคับหรือกฎหมายหรือไม เมื่อระเบียบของจําเลยใหคํา
นิยามคําวา "เลิกจาง" ไววาหมายความวา "มาตรการลงโทษที่ใชกับพนักงานซึ่งบริษัทไมไววางใจและไม
ประสงคที่จะใหอยูทําการกับบริษัทตอไปหรือยุบหนวยงานหรือตําแหนงงาน"พฤติการณของโจทกมีเหตุอัน
สมควรและเพียงพอที่จําเลยจะไมไววางใจและใหโจทกทํางานกับจําเลยตอไป ถือไมไดวาเปนการเลิกจางโดยไม
เปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๓๔๔-๔๓๔๕/๒๕๒๘ โจทกทั้งสองมิไดทุจริตตอหนาที่และประพฤติชั่วอยาง
รายแรงตามคําสั่งเลิกจางของจําเลย แตจากการ สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนไดความวาโจทกทั้งสอง
มีพฤติการณเปนที่นาสงสัยในความซื่อสัตยสุจริต ไมนาไววางใจ และมีมลทินมัวหมอง เปนการพิจารณาถึงเหตุ
ที่เลิกจางหยอนลงไปจาก ขออางที่วาทุจริตตอหนาที่และประพฤติชั่วอยางรายแรง จําเลยเลิกจางโจทกทั้งสอง
เปนไปตามผลการสอบสวน ซึ่งมีเหตุที่จําเลยจะไมไววางใจโจทกทั้งสองใหทํางานกับจําเลยตอไป แมจะมิใช
ความผิดรายแรง แตก็มีเหตุอันสมควรที่จําเลยจะเลิกจางโจทกทั้งสองได ไมเปนการเลิกจางไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๙๕/๒๕๒๙ มีการลอบฆา ย.ผูจัดการบริษัทจําเลย แตไมมีพยานหลักฐาน
แสดงแจงชัดวาโจทกเปนผูกระทําความผิด จําเลยเลิกจางโจทกเพราะเชื่อวามีสวนพัวพันกับการพยายามฆา ย.
จึงไมไววางใจโจทก เปนการเลิกจางโดยมีสาเหตุเพียงพอที่จะเลิกจางได ไมถือวาเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๔๑/๒๕๓๑ โจทกมีหนาที่ดูแลหองพักของแขกผูมาพักในโรงแรมประจําชั้นที่
๑๖ โดยโจทกคนเดียวเทานั้นที่เกี่ยวของกับหองพัก ดังนั้นการที่ทรัพยสินของแขกผูมาพักในโรงแรมซึ่งเก็บไว
ในหองพักไดสูญหายไปในระหวางที่แขกไมอยูในหองพักโดยไมทราบเหตุผล ยอมเปนพฤติการณที่นาระแวง
สงสัยวาโจทกเปนคนรายและทําใหจําเลยไมไววางใจโจทกตองถือวาจําเลยมีเหตุผลอันสมควรที่จะเลิกจาง
โจทก ไมใชเปนการเลิกจางไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๑๖๐/๒๕๕๘ โจทกเปนพนักงานบัญชีและการเงินมีหนาที่จายและรับคืนเงิน
การปฏิบัติหนาที่ของโจทกตองอาศัยความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย และไดรับความไววางใจจากนายจาง แม
จะไดความวาการที่โจทกนําเงินไปเก็บรักษาไวที่บานจะไมเปนการผิดระเบียบของจําเลย แตการนําเงินของ
จําเลยไปเก็บรักษาไวที่บานของโจทกโดยไมไดนํามาคืนจนกระทั่งเวลาผานไปเกือบ ๕ เดือน และโจทกนํามาคืน
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ใหเมื่อจําเลยตรวจพบและทวงถาม ทั้งยังอางเหตุความหลงลืม อันแสดงถึงความไมรอบคอบและไมรับผิดชอบ
ตอหนาที่ จําเลยผูเปนนายจางยอมมีเหตุผลที่จะหวาดระแวงและไมไววางใจใหโจทกทํางานตอไป ถือไดวาเปนการเลิก
จางที่มีเหตุอันสมควร ไมเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
๑.๓ เหตุผลฝายนายจาง
การเลิกจางเพราะคนลนงาน (Redundancy) เปนการเลิกจางเนื่องจากนายจางปดกิจการ สถานที่
หรือโรงงานที่ลูกจางทํางานอยูปดหรือถูกยุบไป หรือมีการลดจํานวนลูกจางเนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๔๘๔-๘๔๘๕/๒๕๕๙ แมจําเลยจะอางวาจําเลยประสบภาวะเศรษฐกิจไมคอยดี
มีความจําเปนตองลดรายจาย จึงมีโครงการปรับโครงสรางองคกรลดจํานวนลูกจางลง ซึ่งหากเปนจริงก็เปนปญหาทาง
ธุรกิจโดยรวมที่มีเหตุผลความจําเปนสามารถอางเปนเหตุเลิกจางลูกจางไดโดยไมเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม หากมี
การแจงเหตุผลความจําเปน กําหนดหลักเกณฑวิธีการเลิกจาง การคัดเลือกลูกจางที่จะใหออกไวแนนอนและเปน
ธรรม ประกาศใหลูกจางทราบทั่วกัน และดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการดังกลาวโดยไมเลือกปฏิบัติ แตเมื่อ
ไมปรากฏวาจําเลยไดประกาศแจงเหตุผลความจําเปน หลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกลูกจางใหทราบโดยทั่วกัน ใช
หลักเกณฑใดในการคัดเลือกโจทกทั้งสองเปนเปาหมายในการใหออกจากงาน นอกเหนือไปจากการที่โจทกทั้ง
สองเปนลูกจางที่ไดรบั คาตอบแทนการจางสูง ที่จําเลยเลิกจางโจทกทั้งสองจึงเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
๑.การยุบหนวยงาน นายจางตองมีการดําเนินการอื่นเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของลูกจางกอน เชน
การจัดหาสถานที่ทํางานในหนวยงานอื่นให โอนตัวลูกจางไปเปนลูกจางในบริษัทใหม เชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๓๓/๒๕๒๔ เหตุที่จําเลยเลิกจางโจทกเนื่องจากจําเลยประสงคจะยุบ
หนวยงานซึ่งโจทกทั้งหมดทําหนาที่ยามอยู โดยไมปรากฏเหตุกลั่นแกลงอยางใด ทั้งยังแสดงทาทีชวยเหลือ
โจทกทั้งหมดโดยใหไปแสดงความจํานงทํางานอื่นของจําเลยตอไป แตโจทกไมยอมแสดงความจํานง กลับไป
รองเรียนตอเจาหนาที่แรงงานจนเปนเหตุใหมีการตกลงเลิกจางกัน นับวาการเลิกจางของจําเลยมีเหตุอันสมควร
จึงถือไมไดวาเปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๓๒/๒๕๓๔ จําเลยมีความจําเปนตองยุบหนวยงานกองโรงพิมพท่โี จทก
ทํางานอยูเนื่องจากจําเลยไดขยายการผลิตสินคาเพิ่มขึ้นทุกป เปนเหตุใหกองโรงพิมพไมสามารถผลิตของบรรจุ
สินคาไดทันความตองการ จําตองแกปญหาดวยการเพิ่มเครื่องจักรและหาเทคโนโลยีทันสมัยมาใชในการผลิต
ของโดยชักชวนบริษัทจากประเทศญี่ปุนซึ่งมีความชํานาญงานดานนี้มารวมกอตั้งบริษัทใหมขึ้น ยอมเปนผลให
ลูกจางรวมทั้งโจทกตองพนสภาพการเปนลูกจางของจําเลย จําเลยเลิกจางโจทกเพราะโจทกไมยอมโอนไปเปน
ลูกจางในบริษัทใหมจึงมีเหตุอันสมควรและชอบดวยระเบียบขอบังคับดังกลาว ไมใชการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
หากนายจางไมดําเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของลูกจางกอน แตกลับเลิกจางไปทันทีจะเปน
เหตุใหการเลิกจางนั้นไมเปนธรรม เชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๒๕/๒๕๓๓ งานเดิมที่ลูกจางทําอยูกับนายจางไดยุบเลิกไปแลว แตนายจาง
ยังมีงานอื่นอีกหลายแผนกที่สามารถจัดใหลูกจางเขาปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม การที่นายจางเลิกจาง
ลูกจางจึงเปนการเลิกจางโดยไมมีเหตุอันจําเปนหรือเหตุอันสมควร เปนการเลิกจางไมเปนธรรม
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๕๙๑-๑๗๕๙๔/๒๕๕๗ คําสั่งซื้อ จากลูก คาของจํา เลยลดลง ทํา ให กิจการ
ของจํา เลยประสบภาวะการขาดทุนและเปนเหตุใหตองเลิกจางลูกจางเพื่อความอยู รอดของกิ จการจําเลย
นับ จากเวลาที่คํา สั่ง ซื้อลดลงจนถึงวัน ที่จํา เลยมีคําสั่งเลิ ก จ างโจทกมีระยะเวลาเพียงประมาณ ๖ เดือน โดย
ในชวงระยะเวลาดังกลาวไมปรากฏวาจําเลยไดพยายามใชวิธีการอื่นใดปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานหรือลดคาใชจายของจําเลยลงหรือใหโจทกไปชวยทํางานในหนาที่อื่นแตอยางใด
การที่จําเลยเลือกใชวิธีการเลิกจางในทันทีเพื่อลดคาใชจายของจําเลย โดยมิไดมีการดําเนินการอยางหนึ่งอยาง
ใดกอนการเลิกจาง เปนการกระทําเพื่อประโยชนของจําเลยเพียงฝายเดียว จึงยังไมมีเหตุอันสมควรและ
เพียงพอที่จําเลยจะเลิกจางโจทกได เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
๒. นายจางประสบปญหาขาดทุน การเลิกจางจะเปนธรรมหรือไม ตองพิจารณาถึงสาเหตุแหงการ
เลิกจางเปนประการสําคัญ แมการเลิกจางนั้นจะเปนเหตุใหผูถูกเลิกจางเดือดรอน แตก็เปนความจําเปน
ทางดานนายจางที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได เพื่อใหกิจการของนายจางดํารงอยูตอไป ยอมเปนสาเหตุที่จําเปนแกการ
เลิกจางแลวแมนายจางมิไดยุบหนวยงานที่ผูถูกเลิกจางทํางานอยูก็ไมอาจถือไดวาเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
หากนายจางประสบภาวะขาดทุน ไมสามารถดําเนินกิจการไปไดโดยราบรื่น จําเปนตองลดคาใชจายดวยการ
เลิกจางพนักงาน เมื่อเลิกจางก็ไดจายเงินบําเหน็จ คาชดเชยใหตามกฎหมาย ก็ถือไมไดวาการเลิกจางนั้นไมเปน
ธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๑๑-๒๓๑๓/๒๕๒๖ นายจางประสบปญหาขาดทุน จําเปนตองยุบ
หนวยงานที่ขาดทุนและเลิกจางลูกจางที่ประจําอยูหนวยงานนั้น การเลิกจางดังกลาวเปนเรื่องเกี่ยวกับฐานะ
ทางเศรษฐกิจและความอยูรอดของนายจาง เปนกรณีมีเหตุอันสมควร มิใชการกลั่นแกลง จึงถือไมไดวาเปนการ
เลิกจางโดยไมเปนธรรมตอลูกจาง
กรณีที่นายจางไมไดเลิกจางลูกจางทั้งหนวยงานหรือทั้งหมดจะตองมีหลักเกณฑในการพิจารณา
คัดเลือกที่เปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๕๓/๒๕๒๙ จําเลยประสบภาวะการขาดทุนมาก มีความจําเปนเพียงพอ
ตองเลิกจางลูกจาง และจําเลยไดใชหลักเกณฑในการคัดเลือกวาจะเลิกจางผูใดกอนอยางสมเหตุผล การที่โจทก
เปนผูตองถูกเลิกจางเพราะลากิจ ลาปวยและมาทํางานสายมากจะถือวาเปนการเลือกปฏิบัติตอลูกจางบางคน
มิได เปนการเลิกจางที่เปนธรรมแลว
๓. กรณีที่นายจางยังไมประสบภาวะขาดทุน แตมีการปรับปรุงองคกรเพื่อแกปญหาทางเศรษฐกิจของ
รายไดที่ลดลง จะตองมีขั้นตอนการดําเนินการเพื่อคัดเลือกลูกจางออกที่เปนธรรม ไมเปนการเลือกปฏิบัติ
พิพากษาที่ ๘๔๘๔-๘๔๘๕/๒๕๕๙ แมจําเลยจะอางวาจําเลยประสบภาวะเศรษฐกิจไมคอยดี มีความ
จําเปนตองลดรายจาย จึงมีโครงการปรับโครงสรางองคกรลดจํานวนลูกจางลง ซึ่งหากเปนจริงก็เปนปญหาทางธุรกิจ
โดยรวมที่มีเหตุผลความจําเปนสามารถอางเปนเหตุเลิกจางลูกจางไดโดยไมเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม หากมีการ
แจงเหตุผลความจําเปน กําหนดหลักเกณฑวิธีการเลิกจาง การคัดเลือกลูกจางที่จะใหออกไวแนนอนและเปน
ธรรม ประกาศใหลูกจางทราบทั่วกัน และดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการดังกลาวโดยไมเลือกปฏิบัติ แตเมื่อ
ไมปรากฏวาจําเลยไดประกาศแจงเหตุผลความจําเปน หลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกลูกจางใหทราบโดยทั่วกัน ใช
หลักเกณฑใดในการคัดเลือกโจทกทั้งสองเปนเปาหมายในการใหออกจากงาน นอกเหนือไปจากการที่โจทกทั้ง
สองเปนลูกจางที่ไดรบั คาตอบแทนการจางสูง ที่จําเลยเลิกจางโจทกทั้งสองจึงเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
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คําพิพากษาที่ ๒๑๒๔/๒๕๕๕ จําเลยเลิกจางโจทกสืบเนื่องมาจากจําเลยปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงาน
ทั้งหมด ตองลดอัตรากําลังลูกจางลง ทําใหตองยุบหนวยงานและลดขนาดหนวยงานบางหนวย มีการปรับลด
หนวยงานทั้งบริษัทจากระดับแผนกหรือฝายลงเหลือเพียงระดับงาน รวมทั้งฝายจัดซื้อที่โจทกเปนผูจัดการฝายก็
ถูกปรับลดลงเปนงานจัดซื้อ ไมมีตําแหนงผูจัดการฝายจัดซื้ออีกตอไป การดําเนินการทั้งหมดจําเลยไมไดเลือก
ปฏิบัติเลิกจางเฉพาะโจทกรายเดียว ดังนี้ยอมถือไดวาจําเลยเลิกจางโจทกโดยมีเหตุอันสมควร ไมเปนการเลิกจาง
ที่ไมเปนธรรม
คําพิพากษาที่ ๔๐๙๙/๒๕๖๑ แมจําเลยจะอางวาปรับเปลี่ยนโครงสรางบริษัทมาตั้งแตป ๒๕๕๖ แตมี
พนักงานของจําเลยเพียง ๓ คนที่ลาออก ไมปรากฏวาจําเลยยุบหนวยงานหรือลดขนาดหนวยงานบางหนวย
และตามสําเนางบกําไรขาดทุนในป ๒๕๕๘ จําเลยก็มีผลประกอบกิจการไดกําไร การที่จําเลยเลิกจางโจทกกอน
จําเลยมีผลประกอบกิจการไดกําไรเพียง ๒ เดือนเศษ แสดงวาการเลิกจางโจทกไมไดเปนปจจัยที่สงผลทําให
จําเลยกลับมามีกําไร เหตุในการเลิกจางจึงเปนนโยบายของนายจางที่ประสงคจะลดคาใชจายหรือตนทุนของ
องคกรลงเทานั้น และไมปรากฏวากอนการเลิกจางโจทก จําเลยมีวิธีการ ขั้นตอนในการลดภาระคาใชจาย
หรือมีวิธีการคัดเลือกพนักงานที่จะถูกเลิกจางอยางไร การเลิกจางโจทกของจําเลยจึงยังไมมีเหตุผลอัน
สมควรเพียงพอ เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๕๓/๒๕๔๒ หลักเกณฑการพิจารณาเรื่องการเลิกจางที่ไมเปนธรรม ศาล
จําตองพิจารณาวามีสาเหตุแหงการเลิกจางหรือไม และสาเหตุดังกลาวมีเหตุเพียงพอแกการเลิกจางหรือไมเปน
สําคัญ แมการเลิกจางนั้นจะเปนเหตุใหลูกจางเดือดรอนก็ตาม แตหากเปนความจําเปนทางดานนายจางที่ไม
อาจหลีกเลี่ยงไดเพื่อใหกิจการของนายจางยังคงดํารงอยูตอไป โดยหวังวากิจการของนายจางจะมีโอกาสกลับ
ฟนคืนตัวไดใหม ยอมเปนสาเหตุที่จําเปนและเพียงพอแกการเลิกจางแลว ไมถือวาเปนการเลิกจางที่ไมเปน
ธรรม จําเลยเลิกจางโจทกเพราะจําเลยประสบภาวะเศรษฐกิจ ลูกคาของจําเลยลดการสั่งซื้อสินคาทําใหการ
ผลิตลดลง เปนเหตุใหจําเลยตองลดอัตรากําลังคนใหพอเหมาะแกปริมาณงานที่แทจริง ทั้งกอนจําเลยเลิกจาง
โจทก จําเลยก็ไดคัดเลือกโจทกออกจากงานตามหลักเกณฑที่ทุกฝายยอมรับโดยไมเลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกลง
โจทก การที่จําเลยเลิกจางโจทกกับลูกจางคนอื่น ๆ เพื่อตองการพยุงกิจการของจําเลยใหอยูรอดตอไปได เชนนี้
จึงเปนการเลิกจางที่มีสาเหตุอันจําเปนและเพียงพอแกการเลิกจางแลว กรณีถือไมไดวาเปนการเลิกจางที่ไมเปน
ธรรม
คําพิพากษาที่ ๒๑๒๔/๒๕๕๕ จําเลยเลิกจางโจทกสืบเนื่องมาจากจําเลยปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงาน
ทั้งหมด ตองลดอัตรากําลังลูกจางลง ทําใหตองยุบหนวยงานและลดขนาดหนวยงานบางหนวย มีการปรับลด
หนวยงานทั้งบริษัทจากระดับแผนกหรือฝายลงเหลือเพียงระดับงาน รวมทั้งฝายจัดซื้อที่โจทกเปนผูจัดการฝายก็
ถูกปรับลดลงเปนงานจัดซื้อ ไมมีตําแหนงผูจัดการฝายจัดซื้ออีกตอไป การดําเนินการทั้งหมดจําเลยไมไดเลือก
ปฏิบัติเลิกจางเฉพาะโจทกรายเดียว ดังนี้ยอมถือไดวาจําเลยเลิกจางโจทกโดยมีเหตุอันสมควร ไมเปนการเลิกจาง
ที่ไมเปนธรรม
๒. ความเปนธรรมในกระบวนการ (Procedure fairness) พิจารณาจาก
๒.๑ คําเตือน (Warning)
๒.๒ การใหเหตุผลของการเลิกจาง (Statement of reasons)
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๔๐/๑๕๔๗ แมจําเลยจะระบุเหตุในการเลิกจางโจทกไวในหนังสือเลิกจาง
วาไดมีการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร มีการยุบหนวยงานบางหนวยซึ่งรวมถึงหนวยงานของโจทกและไมมี
ตําแหนงวางที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของโจทกในหนวยงานที่เหลืออยู โดยมิไดอางเหตุวาจําเลยประสบ
ภาวะการขาดทุนก็ตาม แตในกรณีที่นายจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาจาง ถานายจางไมไดระบุเหตุไวในหนังสือ
บอกเลิกจาง นายจางจะยกเหตุตามมาตรา ๑๑๙ ขึ้นอางในภายหลังไมไดตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ มาตรา
๑๗ วรรคสาม นั้น ขอหามดังกลาวไมรวมถึงขอตอสูในกรณีลูกจางฟองวาการเลิกจางไมเปนธรรมดวย
เนื่องจากการวินิจฉัยวาการเลิกจางไมเปนธรรมหรือไมตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงานฯ มาตรา ๓๙ นั้น ศาลจะตองพิจารณาถึงเหตุแหงการเลิกจางของนายจางวามีเหตุอันสมควรหรือไมซึ่ง
อาจไมใชเหตุที่ระบุไวใน พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ มาตรา ๑๑๙ ก็ได จําเลยจึงมีสิทธิที่จะใหการตอสูวา จําเลย
เลิกจางโจทกเนื่องจากประสบภาวะการขาดทุน ไมเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมได
๒.๓ การสอบสวนความผิด (Investigations)
กระบวนการสอบสวนมีความสําคัญสําหรับรัฐวิสาหกิจหรือองคการมหาชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๗๕-๓๗๗๖/๒๕๒๙ โจทกใหการรับสารภาพตอผูบังคับบัญชาวาทุจริตตอ
หนาที่เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงอันเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามขอบังคับของจําเลยผูวา
การมีอํานาจพิจารณาสั่งลงโทษไลออกหรือใหออกไดโดยไมตองตั้งกรรมการสอบสวนอํานาจนี้เปนอํานาจที่
สมบูรณของผูวาการจําเลย แมจําเลยจะตั้งกรรมการขึ้นสอบสวนโดยไมมีผูแทนของสหภาพแรงงานเขารวมเปน
กรรมการดวยตามขอตกลงระหวางสหภาพแรงงานกับจําเลยก็ไมมีผลลบลางอํานาจที่สมบูรณสิทธิขาดนั้นเสีย
ได การที่จําเลยเลิกจางโจทกจึงไมถือวาเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๖๔/๒๕๒๗ โจทกตัดตั๋วใหผูโดยสารขาดไป ๒ ใบ เมื่อพนักงานตรวจการ
ของจําเลยตรวจพบ โจทกใหการตอผูบังคับบัญชารับวาเปนความจริง และกลาวดวยวาโจทกรีบมากจึงลืมไป
โจทกขอยอมรับวาไดทําผิดจริง จําเลยจึงมีคําสั่งไลโจทกออกจากงานฐานทุจริตตอหนาที่โดยไมไดตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนกอนตามขอบังคับ เพราะถือวาเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงดวยเหตุโจทกใหการ
รับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาดังนี้ การที่โจทกอางวาลืม ก็เทากับเปนการอางวามิไดมีเจตนาทุจริต
ถือไมไดวาโจทกใหการรับสารภาพแลว ขอเท็จจริงจึงยังไมปรากฏชัดวาโจทกกระทําผิดตามที่จําเลยกลาวหา
เมื่อจําเลยดวนลงโทษโจทกโดยมิไดดําเนินการใหถูกตองตามขอบังคับ จึงถือไดวาเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
กระบวนการสอบสวนไมมีความสําคัญสําหรับองคกรเอกชน เวนแตมีสัญญาหรือขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางกําหนดไว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๑๗/๒๕๓๐ แมการสอบสวนจะไมชอบดวยกําหนดเวลาหรือไมชอบดวยตัว
คณะกรรมการ หรือไมวาดวยกรณีอื่นใดก็ตามจะถือเปนเหตุวาการเลิกจางนั้น ๆ เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
หาไดไมการเลิกจางจะเปนธรรมหรือไมเปนธรรมจะตองพิจารณาถึง "เหตุ" แหงการเลิกจางที่แทจริงวาไดมีได
เกิดขึ้นหรือไม หากมี พึงพิจารณาตอไปวาการกระทํานั้น ๆ เปนการฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการ
ทํางานและมีเหตุผลเพียงพอแกการเลิกจางหรือไมเปนสําคัญ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๑/๒๕๓๑ โจทกฟองวาจําเลยเลิกจางโจทกโดยไมเปนธรรม จําเลยใหการ
วา โจทกกระทําการฝาฝนระเบียบขอบังคับและผิดวินัยตามระเบียบของจําเลยโดยทุจริตและจงใจทําใหจําเลย
เสียหาย การเลิกจางโจทกจึงมิใชการเลิกจางที่ไมเปนธรรม ดังนี้ ศาลจําตองฟงขอเท็จจริงถึงเหตุแหงการเลิก
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จางวาเปนเพราะเหตุใด และเหตุดงั กลาวเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมหรือไม สวนการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนจะชอบดวยระเบียบของจําเลยหรือไมไมเกี่ยวกับการที่ศาลจะวินิจฉัยในกรณีนี้
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๒๙/๒๕๓๑ การที่จะพิจารณาวานายจางเลิกจางลูกจางเปนธรรมหรือไม
หากสาเหตุแหงการเลิกจางเกิดแตดานลูกจาง พึงพิจารณาวาลูกจางไดกระทําหรืองดเวนการกระทําอันใด
หรือไม และการนั้น ๆเปนการฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานเปนการเพียงพอแกการเลิกจาง
หรือไมเปนสําคัญ สวนการแตงตั้งกรรมการสอบสวนลูกจางจะชอบหรือไม หรือคณะกรรมการสอบสวนมิได
ปฏิบัติตามขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานอยางใด หาเปนขอสําคัญที่จะทําใหการเลิกจางเปนการ
เลิกจางที่ไมเปนธรรมไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๒/๒๕๒๕ เมื่อขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยมิไดกําหนดไวในเรื่อง
การสอบสวนวาจะตองปฏิบัติอยางไร การที่เจาหนาที่ของจําเลยเรียกโจทกทั้งสองมาสอบถามและใหเขียน
รายงานกลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น ถือไดวามีการสอบสวนขอเท็จจริงแลวเมื่อไดความวาเหตุที่เกิดขึ้นเปน
เพราะความประมาทเลินเลอของโจทกที่ ๑ ทําใหจําเลยไดรับความเสียหายรายแรง การที่จําเลยใหโจทกที่ ๑
ออกจากงานจึงถือไมไดวาเปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรม
๒.๔ การเลิกจาง (Dismissal)
เมื่อมีเหตุใหการเลิกจางลูกจางนั้นไมเปนการเลิกจางไมเปนธรรมแลว นายจางมีอํานาจทางบริหารที่
จะเลิกจางหรือไมก็ได หรือจะเลือกเลิกจางลูกจางคนใดในหลายคนที่รวมกระทําความผิดก็ได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๔๙/๒๕๒๓ โจทกกับ ช. หัวหนาแผนกมีการขัดแยงกันในการทํางานทําให
งานในแผนกนั้นระส่ําระสายเปนที่เสียหายแกจําเลยผูเปนนายจาง จึงเปนเหตุจําเปนและสมควรที่จําเลยจะเลิก
จางโจทก การที่จําเลยไมเลิกจาง ช. ดวยก็เพราะจําเลยเห็นวาหากใหคนทั้งสองออกจากตําแหนงจะเกิดความ
เสียหายแกงานของจําเลย จึงตองใหคนใดคนหนึ่งออกเพียงคนเดียว และเห็นวาควรเอา ช. ซึ่งดํารงตําแหนง
หัวหนาแผนกไว เห็นไดวาจําเลยมีเหตุผลสมควรที่ปฏิบัติเชนนั้น ฉะนั้น การที่จําเลยเลิกจางโจทกผเู ดียวโดย
ไมไดดําเนินการอยางใดกับ ช. จึงมิใชเปนการเลิกจางไมเปนธรรมตอโจทก
หากนายจางกําหนดขั้นตอนกอนการลงโทษเลิกจางไวอยางไร นายจางตองดําเนินการตามขั้นตอนนั้น
ดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๘๔/๒๕๒๕ เดิมจําเลยไดมีประกาศเรื่องพนักงานหลับในเวลาปฏิบัติหนาที่
วาตองพิจารณาโทษใชเปนระเบียบปฏิบัติอยูแลว ตอมาจําเลยออกระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหาม
พนักงานหลับนอนในขณะปฏิบัติหนาที่โดยกําหนดโทษวาตักเตือนกอน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๔ ปลดออกจากงานโดย
ไมจายคาชดเชย ดังนี้แมพนักงานจําเลยจะนอนหลับระหวางปฏิบัติหนาที่กอนออกระเบียบ ๒ ครั้ง และ
ภายหลังออกระเบียบ ๒ ครั้ง ซึ่งเปนการกระทําความผิดตอเนื่องกันและจําเลยไดตักเตือนตามขั้นตอนที่
กําหนดไวในขอบังคับแลว จําเลยจึงชอบที่จะเลิกจางพนักงานผูนั้นไดโดยไมตองจายคาชดเชยและสินจางแทน
การบอกกลาวลวงหนา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๘๔/๒๕๒๖ ลูกจางเลนการพนันนอกสถานที่ทําการและนอกเวลา
ปฏิบัติงาน ซึ่งตามระเบียบพิจารณาระดับการลงโทษของนายจางใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัยตามขอบังคับ
โดยกําหนดระดับโทษเพียงลดขั้นเงินเดือน มิไดถือเปนความผิดที่รายแรงถึงขั้นไลออกปลดออก ดังนั้น การที่
นายจางไลลูกจางออกจากงานเพราะเหตุดังกลาวจึงเปนการลงโทษเกินระดับ เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
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สําหรับลําดับขั้นตอนการลงโทษตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่กําหนดไวนั้น หากระบุไว
อยางแนชัดวาใชกับการเลิกจางตามกฎหมายคุมครองแรงงานก็จะนํามาใชกับการเลิกจางไมเปนธรรมไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๔๔/๒๕๔๑ การที่โจทกไดรบั คําสั่งจากศูนยประกันสังคมเอกชนในนาม
จําเลยที่ ๑ ใหไปปฏิบัติงานเปนแพทยที่โรงพยาบาล ร. แตโจทกก็ไมไปปฏิบัติงานตามคําสั่ง เมื่อจําเลยมี
หนังสือย้ําใหโจทกไปปฏิบัติงานภายในเวลาที่กําหนด โจทกก็ไมไปปฏิบัติงานตามหนาที่อีก เชนนี้ ถือไดวา
โจทกฝาฝนระเบียบขอบังคับในการทํางานของจําเลยทั้งสองโดยไมปฏิบัติตามคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของ
จําเลย ทั้งจําเลยไดเตือนเปนหนังสือแลว จึงมีเหตุอันสมควรเพียงพอที่จําเลยจะเลิกจางโจทกไดไมเปนการเลิก
จางไมเปนธรรม สวนลําดับขั้นตอนการลงโทษตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยที่กําหนดให
จําเลยเตือนดวยวาจาในครั้งแรก และออกหนังสือเตือนอีก ๓ ครั้ง จึงจะเลิกจางลูกจางไดนั้น เมื่อระเบียบ
ดังกลาวไดระบุไวชัดวาใหใชแกกรณีเลิกจางโดยไมตองจายคาชดเชยเทานั้น ดังนี้จะนําระเบียบนี้มาใชบังคับแก
กรณีเลิกจางที่ไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 ซึ่งมี
หลักเกณฑการวินิจฉัยแตกตางจากการเลิกจางโดยไมตองจายคาชดเชยหาไดไม
และเมื่อมีเหตุในการเลิกจางลูกจางแลว แมนายจางจะไมไดบอกกลาวลวงหนาใหถูกตองตามกฎหมาย
ก็ไมกระทบตออํานาจทางบริหารที่นายจางสามารถเลิกจางลูกจางได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๗๘/๒๕๓๐ การเลิกจางจะเปนธรรมหรือไม มิใชอยูที่วิธีการบอกกลาวเลิก
จาง ถานายจางเลิกจางโดยมีเหตุเพียงพอแลว แมวิธีการบอกกลาวเลิกจางจะมิชอบ ก็หาทําใหกลายเปนการ
เลิกจางที่ไมเปนธรรมไม เมื่อจําเลยเลิกจางโจทก มิไดบอกกลาวลวงหนา แตไดจายคาจางเพิ่มใหอีก ๑ เดือน
เงินจํานวนนี้ เปนเงินที่จําเลยจายใหแกโจทกเมื่อเลิกจางและโจทกไมไดทํางาน กับจําเลยแลวจึงไมใชคาจาง
ถือไดวาการจายเงินดังกลาวเปนการ จายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา แมจําเลยจะเลิกจางโจทกกอนถึง
กําหนดจายคาจาง ๑๓ วัน แตโจทกมีคําขอใหจําเลยจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจาง ๑
เดือน และโจทกไดรับเงินจํานวนนี้ไปแลว จึงไมมีสิทธิเรียกรองจากจําเลยอีก

การรับลูกจางกลับเขาทํางานหรือการกําหนดคาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรม
เมื่อนายจางเลิกจางลูกจาง หากลูกจางประสงคจะฟองขอใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานหรือ
เรียกรองคาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรม เปนกรณีที่ลูกจางตองแสดงใหศาลแรงงานเห็นวานายจางมี
พฤติกรรมในการเลิกจางลูกจางอยางไร ลูกจางจึงมีหนาที่นําสืบวาการเลิกจางนั้นไมเปนธรรม เวนแตกรณีที่มี
ขอเท็จจริงเพียงพอที่ศาลแรงงานจะวินิจฉัยได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๙๐/๒๕๒๙ โจทกฟองวา จําเลยเลิกจางโจทกโดยไมเปนธรรม จําเลยให
การวา การเลิกจางของจําเลยเปนการเลิกจางที่เปนธรรมแลว ดังนี้ โจทกจึงมีหนาที่นําสืบวาจําเลยไดเลิกจาง
โจทกโดยไมเปนธรรมตามที่กลาวอางในคําฟอง
คําพิพากษาศาลแรงงานที่ ๖๐๒๔/๒๕๓๓ คาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรมเปนคาเสียหาย ที่
ศาลแรงงานกลางกําหนดใหตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔๙ ซึ่งบัญญัติใหนายจางชดใชแทนโดยคํานึงถึงอายุของลูกจาง ระยะเวลาการทํางานของลูกจางความ
เดือดรอนของลูกจางเมื่อถูกเลิกจาง มูลเหตุแหงการเลิกจางและคาชดเชยที่ลูกจางมีสิทธิไดรบั ประกอบการ
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พิจารณา เมื่อคดี มี ขอเท็จจริงตามที่บัญญัติไวในมาตราดังกลาวอยางครบถวนศาลแรงงานกลางยอมนํา
ขอเท็จจริงดังกลาวมาเปนเกณฑในการกําหนดคาเสียหายใหแกโจทกไดแมโจทกไมไดนําสืบถึงคาเสียหาย
การรับลูกจางกลับเขาทํางาน
ศาลแรงงานจะสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานหรือไมนั้นจะตองพิจารณาตามมาตรา ๔๙ แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ ที่ใหอํานาจศาลแรงงานที่จะวินิจฉัยวาลูกจางกับนายจางสามารถทํางาน
รวมกันตอไปไดหรือไมดวย ซึ่งเปนดุลพินิจของศาลโดยตองคํานึงถึงสภาพจากสถานประกอบการนั้น และ
ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางถาเห็นวาไมอาจทํางานรวมกันตอไปไดก็จะกําหนดใหนายจางชดใช
คาเสียหายแกลูกจางแทนการบังคับใหรบั กลับเขาทํางาน ดังนั้น การที่ศาลแรงงานนําขอเท็จจริงที่ฟงไดในการ
พิจารณาวาโจทกจําเลยไมอาจทํางานรวมกันไดมาวินิจฉัยใหจําเลยจายคาเสียหายใหกับโจทกแทนการรับโจทก
กลับเขาทํางาน จึงไมใชเปนเรื่องวินิจฉัยนอกประเด็น โดยปกติหากเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจศาลแรงงานจะสั่ง
ใหรับลูกจางกลับเขาทํางาน แตหากเปนหนวยงานเอกชนศาลแรงงานจะพิจารณาลักษณะขนาดองคกรวามี
ผลกระทบตอความสัมพันธระหวางนายจางลูกจางหรือไมหากตองกลับไปทํางานรวมกัน
ศาลแรงงานมีอํานาจสั่งใหนายจางรับลูกจางเขาทํางาน หรือกําหนดจํานวนคาเสียหายใหนายจาง
ชดใชแทนการใหลูกจางกลับเขาทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๓๓/๒๕๓๐ โจทกฟองวาจําเลยเลิกจางโจทกโดยไมเปนธรรม ทําใหโจทก
เสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียง ขอใหใชคา เสียหาย โบนัสเงินเดือน เงินบําเหน็จและสินจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนาพรอมดอกเบี้ย หรือใหจําเลยรับโจทกกลับเขาทํางานในตําแหนงและเงินเดือนที่ไมนอยกวาที่โจทก
ไดรบั ในขณะถูกเลิกจางเมื่อศาลเห็นวาโจทกกับจําเลยสามารถทํางานรวมกันตอไปไดและใชดุลพินิจสั่งให
จําเลยรับโจทกกลับเขาทํางาน ศาลก็มีอํานาจที่จะสั่งไมใหจําเลยใชคาเสียหายตามฟองใหโจทกอีกตามความใน
มาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ซึ่งใหอํานาจศาลใชดุลพินิจสั่งให
จําเลยปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งตามที่เห็นสมควร ไมเปนการพิพากษาไมครบตามขอหาในคําฟอง
เมื่อศาลแรงงานมีคําสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานแลว ลูกจางมีสิทธิขอใหนับอายุงานใหม
ติดตอกับอายุงานเดิม ที่คํานวณถึง วันกอนวันเลิกจางเทานั้น จะขอใหนับอายุงานระหวางวันถูกเลิกจาง จนถึง
วันที่นายจางรับกลับเขาทํางานรวมเขาไปดวย หาไดไม และลูกจางจะไดรบั คาเสียหายเนื่องจากการเลิกจางไม
เปนธรรม เฉพาะกรณีที่ศาลแรงงานมิไดมีคําสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานตอไปเพียงประการเดียว
เทานั้น กฎหมายหาได กําหนดใหลูกจางมีสิทธิไดรับคาเสียหายหรือคาจางตั้งแต วันที่ลูกจางยื่นฟองคดีจนถึง
วันที่นายจางรับกลับเขาทํางานดวยไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๕๐/๒๕๓๒ คดีที่ฟองวา นายจางเลิกจางโดยไมเปนธรรม ขอใหรับลูกจาง
กลับเขาทํางานตอไปนั้น ลูกจางมีสิทธิขอใหนับอายุงานใหมติดตอกับอายุงานเดิม ที่คํานวณถึง วันกอนวันเลิก
จางเทานั้น จะขอใหนับอายุงานระหวางวันถูก เลิกจาง จนถึง วันที่นายจางรับกลับเขาทํางานรวมเขาไปดวย
หาไดไม ตาม มาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
ลูกจางจะไดรบั คาเสียหายเนื่องจากการเลิกจางไมเปนธรรม เฉพาะกรณีที่ศาลแรงงานมิไดมีคําสั่งใหนายจางรับ
ลูกจางกลับเขาทํางานตอไปเพียงประการเดียว เทานั้น กฎหมายหาได กําหนดใหลกู จางมีสิทธิไดรับคาเสียหาย
หรือคาจางตั้งแต วันที่ลูกจางยื่นฟองคดีจนถึง วันที่นายจางรับกลับเขาทํางานดวยไม
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การรับลูกจางกลับเขาทํางานมี ๒ ลักษณะ คือ
๑. รับกลับเขาทํางานในตําแหนงหนาที่เดิม (Reinstatement) คือการรับลูกจางกลับเขาทํางานใน
ตําแหนงหนาที่เดิม กลับสูฐานะเดิม อัตราคาจางและคาตอบแทนตาง ๆ เดิม เสมือนไมเคยมีการเลิกจางมา
กอน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๒๔/๒๕๓๕ เมื่อศาลแรงงานเห็นวาจําเลยเลิกจางโจทกโดยไมเปนธรรม
ศาลแรงงานก็พิพากษาใหจําเลยรับโจทกกลับเขาทํางานตอไปไดตาม พระราชบัญญัติ ญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ กําหนดใหศาลแรงงานมีอํานาจที่จะคุมครองปองกันมิให
นายจางเลิกจางลูกจางโดยไมเปนธรรม โดยบัญญัติใหศาลแรงงานอาจสั่งใหนายจางรับลูกจางผูนั้นเขาทํางาน
ตอไปในอัตราคาจางที่ไดรบั ขณะเลิกจาง ซึ่งยอมหมายความวาเปนการสั่งใหรับลูกจางกลับเขาทํางานตอไปใน
ฐานะเดิมกอนถูกเลิกจางการที่ศาลแรงงานพิพากษาใหนับอายุงานของโจทกตอเนื่องจากอายุงานเดิมกอนถูก
เลิกจาง โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๙ จึงชอบดวยกฎหมายและไมเปนการพิพากษานอกคําฟอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๑/๒๕๒๙ ศาลแรงงานกลางพิพากษาวาจําเลยเลิกจางโจทกเปนการเลิก
จางไมเปนธรรม ใหจําเลยรับโจทกเขาทํางานในตําแหนงหนาที่และอัตราคาจางในขณะที่เลิกจาง เดิมโจทก
ทํางานตําแหนงหัวหนาผูควบคุมบัญชีของบริษัทจําเลยที่เมืองพัทยา ทํางานเฉพาะวันเสารและวันอาทิตย
จําเลยรับโจทกกลับเขาทํางานตําแหนงเดิม แตใหไปปฏิบัติหนาที่ ณ สํานักงานที่กรุงเทพมหานครโดย
กําหนดใหโจทกปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูมีอํานาจหนาที่ในการบริหารของบริษัทจําเลย โดยใหโจทกมีหนาที่
เฉพาะตรวจและใหคําแนะนําในทางบัญชีตามที่ไดรับมอบหมายเปนครั้งคราว เปนเรื่องที่นายจางมอบหมาย
งานที่เห็นสมควรใหทําจําเลยมีอํานาจทําได สวนสถานที่ทํางาน เมื่อโจทกมีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพมหานครยอม
เปนการสะดวกแกโจทกยิ่งขึ้น โจทกก็มิไดอางวาเปนการเพิ่มภาระ จําเลยจึงมีคาํ สั่งไดเชนกัน แตการกําหนดให
โจทกทํางานในวันศุกรและวันเสาร โดยที่ในวันจันทรถึงวันศุกรโจทกมีภาระที่อื่นประจําอยูแลวจึงไมถูกตอง
ตามสภาพการจางเดิมและกอภาระหนาที่ใหแกโจทก จําเลยตองใหโจทกทํางานเฉพาะวันเสารและวันอาทิตย
๒.รับกลับเขาทํางานในตําแหนงหนาที่อื่นที่ใกลเคียง (Re-engagement) คือการรับลูกจางกลับ
เขาทํางานในตําแหนงอื่นเนื่องจากตําแหนงเดิมของลูกจางไมมีแลว ไมวาจะมีลูกจางอื่นเขาทํางานในตําแหนง
นั้นแทน หรือมีการยุบเลิกตําแหนงไปแลว แตการกลับเขาทํางานในกรณีนี้นายจางตองจัดใหลูกจางอยูในระดับ
เดียวกันและมีคาตอบแทนตาง ๆ ใหใกลเคียงกันมากที่สุด
การกําหนดคาเสียหาย
กรณีที่มีการเลิกจางไมเปนธรรมนั้น ศาลแรงงานมีอํานาจใชดุลพินิจสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขา
ทํางานโดยมีสิทธิไดรับคาจางตอไปในอัตราที่เคยไดรับอยูในขณะที่จะมีการเลิกจางประการหนึ่ง แตถาเห็นวา
ลูกจาง นายจางไมอาจที่จะรวมงานกันตอไปไดดวยดี ก็มีอํานาจสั่งไมใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานได
แตตองใหนายจางจายคาเสียหายชดใชใหลูกจางจํานวนหนึ่ง การที่ลูกจางจะไดรับคาเสียหายจึงมีเพียงกรณีที่
ศาลแรงงานมิไดมีคําสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานเทานั้นในกรณีที่ศาลแรงงานสั่งใหรับลูกจางกลับ
เขาทํางาน กฎหมายหาไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิไดรับคาเสียหายหรือคาจางนับแตวันเลิกจางจนถึงวันที่
นายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานไวดวยไมเนื่องจากลูกจางไดรับประโยชนจากการกลับเขาทํางานแลว ซึ่งใน
กรณีที่ศาลแรงงานสั่งใหนายจางรับลูกจางเขาทํางานแลว แมศาลแรงงานจะไมมีอํานาจสั่งใหนายจางจาย
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คาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรมอีก แตไมเปนการตัดอํานาจศาลแรงงานในการกําหนดคาเสียหายจาก
การผิดสัญญาตามหลักการทั่วไปใหนายจางจายใหแกลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๐๐-๒๘๐๑/๒๕๒๔ มาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนบทใหอํานาจศาลสั่งใหนายจางรับลูกจางเขาทํางานไดถาการเลิกจาง
ไมเปนธรรมตอลูกจางแตศาลเห็นวาลูกจางกับนายจางไมอาจทํางานรวมกันตอไปได ก็ใหศาลกําหนดจํานวน
คาเสียหายใหนายจางชดใชแทนการใหลูกจางกลับเขาทํางาน คาเสียหายดังกลาวเปนการทดแทนการกลับเขา
ทํางานของลูกจาง เปนคนละสวนกับคาจางหรือคาเสียหายในระหวางถูกเลิกจางของลูกจางที่ศาลสั่งใหนายจาง
รับลูกจางเขาทํางานการที่มาตราที่ ๔๙ มิไดกลาวถึงคาจางหรือคาเสียหายในระหวางที่ถูกเลิกจางของลูกจางที่
ศาลสั่งใหนายจางรับเขาทํางาน ก็มิไดหมายความวาเปนบทหามมิใหศาลสั่งใหนายจางจายคาจางหรือ
คาเสียหายใหแกลูกจางตามหลักทั่ว ๆ ไป การที่โจทกทั้งเกาจะไดรับคาจางหรือคาเสียหายในระยะเวลาที่ถูก
เลิกจางโดยไมเปนธรรมนั้น เมื่อพิเคราะหถึงความหมายของคําวา คาจางแลว"คาจาง" หมายความวา "เงินหรือ
เงินและสิ่งของที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน" ใน
ระหวางที่นายจางเลิกจางลูกจาง ลูกจางมิไดทํางาน ลูกจางจึงไมมีคาจางโจทกเปนลูกจาง ปกติเมื่อทํางานยอม
ไดคาจาง การที่จําเลยเลิกจางโจทกทั้งเกาโดยไมเปนธรรม ทําใหโจทกทั้งเกาเสียหาย จําเลยตองรับผิดใน
คาเสียหายของโจทกทั้งเกา ในระหวางที่จําเลยเลิกจาง ศาลยอมมีอํานาจใหจําเลยจายเสียหายในระหวางที่
โจทกทั้งเกาถูกเลิกจาง ในเมื่อศาลไดสั่งใหจําเลยรับโจทกทั้งเกาเขาทํางานตอไปแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๓๖๒/๒๕๔๙ ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ใหอํานาจศาลแรงงานพิพากษาใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานหรือชดใชคาเสียหาย
ตามที่กฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น จะพิพากษาใหนายจางชดใชคาเสียหายในระหวางลูกจางถูกพักงานและถูก
เลิกจางจนถึงเวลาที่นายจางรับกลับเขาทํางานไมได แตการที่โจทกขอใหศาลพิพากษาใหจําเลยซึ่งเปนนายจาง
ชดใชคาเสียหายดังกลาวเปนขอใหศาลพิพากษาใหจําเลยชดใชคาเสียหายใหแกโจทกตามสัญญาจางแรงงาน
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๗๕ เมื่อจําเลยผิดสัญญาจางแรงงานโดยเลิกจางอยางไมเปนธรรมเปนเหตุใหโจทกไดรับ
ความเสียหายที่ไมไดทํางานและไมไดรับคาจาง โจทกจึงมีสิทธิไดรับคาเสียหายดังกลาวจากจําเลยแมโจทกจะ
ไมไดทาํ งานใหเลย
แตหากเปนกรณีที่การเรียกคาเสียหายจากการผิดสัญญาจางโดยอาศัยมูลเหตุเดียวกันกับคาเสียหาย
จากการเลิกจางไมเปนธรรม ถือเปนคาเสียหายที่ซ้ําซอนกัน ศาลจะไมกําหนดให
คําพิพากษาที่ ๑๓๒๔๔/๒๕๕๘ แมโจทกจะมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
และคาเสียหายการผิดสัญญาจางแรงงานซึ่งเปนเงินที่เรียกจากมูลกฎหมายที่แตกตางกันมาในคราวเดียวกันได
ก็ตามแตเมื่อคดีนี้ศาลแรงงานกลางกําหนดคาเสียหายจากการผิดสัญญาจางแรงงานโดยอางเหตุวาจําเลยเลิกจาง
โจทกโดยไมมีเหตุอันสมควรซึ่งเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม ไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งเปนมูลเหตุเดียวกันกับ
การเลิกจางที่ไมเปนธรรมที่ศาลแรงงานกลางกําหนดคาเสียหายใหแกโจทกแลวจึงเปนการกําหนดคาเสียหายที่
ซ้ําซอนโดยอาศัยมูลเหตุเดียวกันยอมเปนการไมชอบ
คาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรมเปนการกําหนดโดยศาลแรงงานพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ตาม
มาตรา ๔๙ จึงไมใชการพิจารณาโดยอาศัยคาจางขั้นต่ํามาคํานวณใหแตอยางใด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๔/๒๕๓๑ ศาลแรงงานกลางพิพากษาวานายจางเลิกจางโจทกอันเปนการ
กระทําอันไมเปนธรรมใหนายจางรับโจทกกลับเขาทํางาน และจายคาเสียหายใหโจทกวันละ ๗๐ บาท นับแต
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วันเลิกจางจนถึงวันรับโจทกกลับเขาทํางาน การกําหนดคาเสียหายดังกลาวเปนเรื่องคาเสียหายทั่วไป หาใชเปน
การกําหนดใหนายจางจายคาจางใหแกโจทกอันพึงตองอยูในบังคับของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
อัตราคาจางขั้นต่ําไม
การกําหนดคาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรม ศาลแรงงานตองพิจารณาจากหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนดไว และศาลแรงงานตองกําหนดใหเสมอหากพบวาการเลิกจางนั้นไมเปนธรรมตอลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๙๐/๒๕๔๓ คาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรม ศาลแรงงานตองใช
ดุลพินิจกําหนดใหโดยคํานึงถึงอายุของลูกจางเมื่อถูกเลิกจาง มูลเหตุแหงการเลิกจางและเงินคาชดเชยที่ลูกจาง
มีสิทธิไดรับ ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ดวย การที่ศาล
แรงงานพิพากษาใหจําเลยจายคาเสียหายจากการเลิกจางที่ไมเปนธรรมเต็มตามฟองใหแกโจทก โดยมิได
พิเคราะหตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน จึงไมชอบ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๒๙/๒๕๕๐ การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวาการที่จําเลยเลิกจางโจทก
เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมแลวไมกําหนดคาเสียหายใหแกโจทก โดยเห็นวาจําเลยยินยอมจายคาชดเชย
สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา และดอกเบี้ยแกโจทกแลว ประกอบกับที่โจทกไดงานใหมทําแลวภายหลัง
ถูกเลิกจางเพียงหนึ่งเดือนจึงไมไดรบั ความเสียหายนั้น เปนการไมปฏิบัติใหถูกตองตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา ๔๙
ดอกเบี้ย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๕๐/๒๕๔๐ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ มิไดบัญญัติกําหนดอัตราดอกเบี้ยของคาเสียหายกรณีเลิกจางที่ไมเปนธรรมตอลูกจางไว
กรณีจึงตองบังคับตาม ป.พ.พ.มาตรา ๒๒๔ ซึ่งเปนบทบัญญัติทั่วไป ที่กําหนดใหโจทกคิดดอกเบี้ยในสวน
คาเสียหายไดเพียงอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปเทานั้น
อายุความ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๘๕/๒๕๔๘ คําวา “คาจางหรือสินจางอยางอื่น” ที่ลูกจางใชสิทธิเรียกรอง
เอาจากนายจางตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๙) หมายถึงสินจางตามมาตรา ๕๗๕ ซึ่งเปนสิทธิท่ีเกิดขึ้น
ตามสัญญาจาง แตสิทธิที่จะไดรับคาเสียหายจากการเลิกจางที่ไมเปนธรรม รวมทั้งสิทธิที่จะไดรับคาชดเชย
และสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาที่ลูกจางเรียกรองเอาจากนายจาง อันเปนสิทธิที่เกิดขึ้นเนื่องมาจาก
การเลิกจางภายหลังสัญญาจางสิ้นสุดแลว ไมใชสิทธิตามสัญญาจาง ไมอยูในบังคับของมาตรา ๑๙๓/๓๔ (๙) จึง
มีอายุความ ๑๐ ป ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐

๕. คาเสียหายหรือเงินคางอื่นตามกฎหมายหรือสัญญาหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
หนาที่อื่นของนายจางเมื่อเลิกจางลูกจาง
๑. ออกใบสําคัญแสดงการทํางานใหลูกจาง
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มาตรา ๕๘๕ เมื่อการจางแรงงานสุดสิ้นลงแลว ลูกจางชอบที่จะไดรับใบสําคัญแสดงวาลูกจางนั้น
ไดทํางานมานานเทาไรและงานที่ทํานั้นเปนงานอยางไร
บทบัญญัติมาตรานี้เปนสิทธิของลูกจางที่จะไดรับจากนายจาง มิใชสิทธิของนายจางที่จะใหหรือจะระบุ
ขอความใดนอกจากที่กฎหมายกําหนดไว หากนายจางไมปฏิบัติใหถูกตองและเกิดความเสียหายแกลูกจางอาจ
ตองรับผิดฐานละเมิด แมลูกจางจะถูกเลิกจางดวยการกระทําความผิดตอนายจาง แตหากนายจางระบุขอความ
ดังกลาวในหนังสือสําคัญแสดงการเลิกจาง ก็ยังอาจเปนความผิดฐานละเมิดดวยการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ตอบุคคลที่สามซึ่งในทางสากลเรียกวา “False Light” ไดเชนกัน และนายจางตองออกใบสําคัญแสดงการ
ทํางานอยางชา ณ วันที่สัญญาจางสิ้นสุดลง หากออกใหวันอื่นหลังจากนั้นอาจทําใหลูกจางเสียหายและฟอง
เรียกคาเสียหายจากนายจางได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๗๗๐/๒๕๕๘ หลังจากการจางแรงงานสิ้นสุดลงดวยการลาออก จําเลยยัง
ไมไดออกใบสําคัญแสดงการทํางานของโจทกใหแกโจทกตามขอ โจทกจึงชอบที่จะไดใบสําคัญแสดงวาได
ทํางานมานานเทาไรและงานที่ทํานั้นเปนงานอยางไรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๕
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๒๐/๒๕๔๕ เมื่อการจางสิ้นสุดลง โจทกซึ่งเปนลูกจางชอบที่จะไดรับ
ใบสําคัญแสดงวาโจทกไดทํางานมานานเทาไรและงานที่ทํานั้นเปนงานอยางไรตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๕๘๕ ในวันที่การจางสิ้นสุดลง การที่จําเลยออกใบสําคัญแสดงการทํางานใหแกโจทกเมื่อวันที่
๖ ตุลาคม ๒๕๔๐ ยอมไมชอบดวยกฎหมาย จําเลยตองรับผิดตอความเสียหายที่นายจางใหมไมรับโจทกเขา
ทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๐๒/๒๕๔๓ บทบัญญัติแหงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
๕๘๕ เปนสิทธิของลูกจางที่จะใหนายจางออกใบสําคัญการทํางานโดยมีขอความตามที่กฎหมายกําหนดไวเพื่อ
ประโยชนของลูกจาง บทบัญญัติดังกลาวหาใชเปนสิทธิของนายจางที่จะออกใบสําคัญการทํางานดวยขอความ
ใด ๆ ตามความประสงคของนายจางใหผิดไปจากที่กฎหมายกําหนดไวไมนายจางยอมไมมีสิทธิระบุขอความลง
ในใบสําคัญการทํางานวาไดเลิกจางลูกจางเมื่อใด ดวยวิธีใด และสาเหตุใด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๘๐/๒๕๖๒ แมการที่ลูกจางละทิ้งหนาที่เปนเวลาเกินกวาสามวันทํางาน
ติดตอกัน จะเปนเหตุใหนายจางเลิกจางไดโดยไมตองจายคาชดเชยไดก็ตาม ก็ไมใชเหตุที่จะเปนขอยกเวนที่
นายจางจะไมออกใบสําคัญการทํางานใหลูกจาง
๒. ออกคาเดินทางขากลับใหลูกจาง
มาตรา ๕๘๖ ถาลูกจางเปนผูซึ่งนายจางไดจางเอามาแตตางถิ่นโดยนายจางออกเงินคาเดินทาง
ไซร เมื่อการจางแรงงานสุดสิ้นลงและถามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในสัญญาแลว ทานวานายจางจําตอง
ใชเงินคาเดินทางขากลับให แตจะตองเปนดังตอไปนี้ คือ
(๑) สัญญามิไดเลิกหรือระงับเพราะการกระทําหรือความผิดของลูกจาง และ
(๒) ลูกจางกลับไปยังถิ่นที่ไดจางเอามาภายในเวลาอันสมควร
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๓๔/๒๕๓๖ จําเลยจางโจทกมาจากประเทศอิตาลีโดยออกคาเดินทางจาก
ประเทศอิตาลีมายังกรุงเทพมหานคร จําเลยมีหนังสือเลิกจางถึงโจทกโดยเสนอจะใหเงินคาตั๋วเครื่องบินกลับไป
ยังประเทสสหรัฐอเมริกาฝงตะวันตกหรือประเทศยุโรป โจทกไมตกลงตามเงื่อนไขในขอเสนอดังกลาว ดังนี้ การ
ที่โจทกฟองเรียกเงินคาตั๋วเดินทางกลับไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาฝงตะวันตกหรือประเทศยุโรปจึงมิใชเปนการ
เรียกรองคาเดินทางกลับถิ่นที่จําเลยจางโจทกมาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๖

