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บรรยายครั้งที่ ๖
ขอยกเวนไมจายคาชดเชย
ลูกจางที่ไมมีสิทธิไดรับคาชดเชย
๑.ขอยกเวนตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘
๑.๑ ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันไมครบหนึ่งรอยยี่สิบวัน
ตองเปนกรณีลูกจางไดทํางานจริงและมีระยะเวลาติดตอกันครบตามที่กฎหมายกําหนดไวดวย มิใชเอา
ระยะเวลาจางตามสัญญาจางที่ไมไดทํางานครบตามกําหนดมานับเปนเวลาทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๔๔/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘
เปนกรณีลูกจางที่ไดทํางานจริงและมีระยะเวลาติดตอกันครบตามที่กฎหมายกําหนดไวดวยจึงจะมีสิทธิไดรับ
คาชดเชย มิใชเอาระยะเวลาจางตามสัญญาจางมากําหนดวาหากลูกจางทํางานครบเวลาตามสัญญาจางแลว
โจทกมีสทิ ธิจะไดรับคาชดเชยมากําหนด เมื่อลูกจางทํางานกับนายจางไดเพียง ๓ เดือนเศษ ยอมไมมีสิทธิจะ
ไดรบั คาชดเชย
๑.๒ ลูกจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและเลิกจางตามกําหนดระยะเวลานั้น
สัญญาจางที่ใหสิทธินายจางบอกเลิกสัญญาไดกอนครบกําหนดสัญญาถือเปนกรณีไมมีกําหนด
ระยะเวลาแนนอน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๔๒-๖๑๔๔/๒๕๕๕ การพิจารณาวามีเหตุยกเวนใหนายจางไมตองจาย
คาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง
วรรคสามและวรรคสี่หรือไม ตองพิจารณาเสียกอนวาเปนการเลิกจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน
หรือไม หากเปนกรณีการจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและนายจางเลิกจางตามกําหนดเวลานั้น
ก็ตองพิจารณาตอไปวาเปนการจางงานในโครงการเฉพาะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจาง
หรือไม และงานนั้นจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสองป โดยนายจางและลูกจางไดทําสัญญาเป นหนังสือไว
ตั้งแตเมื่อเริ่มจาง สัญญาจางระหวางโจทกที่ ๒ กับจําเลยและสัญญาจางระหวางโจทกที่ ๓ กับจําเลย ขอ ๗ ระบุ
อยางเดียวกันวา “ถาฝายใดฝายหนึ่งมีความประสงคจะเลิกสัญญานี้จะตองแจงใหอีกฝายทราบเปนลายลักษณ
อักษรลวงหนาไมนอยกวา ๑๕/๓๐ วัน เวนแตการเลิกสัญญาตามความในขอ ๖ แสดงวาแมสัญญาจางจะ
กําหนดระยะเวลาการจางไวแลว ก็ยังใหสิทธิจําเลยเลิกสัญญาโดยแจงเปนลายลักษณอักษรใหโจทกที่ ๒ หรือ
โจทกที่ ๓ ทราบลวงหนาได สัญญาจางที่ใหสิทธิจําเลยผูเปนนายจางบอกเลิกสัญญาไดกอนครบกําหนดสัญญา
เชนนี้ ระยะเวลาการจางจึงไมแนนอน และเมื่อไมเปนกรณีการจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนจึงไม
จําตองพิจารณาวาเปนการจางงานในโครงการเฉพาะหรือไม (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๘๐/๒๕๔๒ วินิจฉัย
ทํานองเดียวกัน)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๐๔/๒๕๔๐ จําเลยจางโจทกทํางานมีกําหนดระยะเวลา ๑๕ เดือน แลว ยัง
มีขอความตอไปอีกวา “และสามารถตออายุสัญญาไดโดยการตกลงรวมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของ
โครงการ” ดังนี้ งานตามโครงการของจําเลยจะหมดความจําเปนที่จะจางโจทกเมื่อใดไมอาจกําหนดระยะเวลา
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ใหแนนอนลงไปได การจางจะมีกําหนดระยะเวลานานเทาใด จึงขึ้นอยูกับความตองการของโครงการซึ่งอาจมี
ตอไปไดเรื่อย ๆ จนกวาจะหมดความจําเปน จึงถือไมไดวาเปนสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไว
แนนอน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๐๗/๒๕๓๑ สัญญาใดจะเปนสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไว
แนนอนหรือไมตองพิจารณาจากเจตนาของนายจางและลูกจางขณะทําสัญญาประกอบขอความในสัญญานั้น
เปนประการสําคัญ สวนการที่จําเลยซึ่งเปนนายจางจะดําเนินกิจการชั่วคราวอันอาจเลิกกิจการ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่งไดหรือไมหาใชขอสําคัญในการนํามาวินิจฉัยไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๒๖-๓๕๓๐/๒๕๓๐ จําเลยจางลูกจางทํางานในเรือเดินทะเล การลงเรือแต
ละครั้งไดทําสัญญาจางกําหนดระยะเวลาจางเปนคราว ๆ ไป ปกติมีกําหนดคราวละ ๖ เดือน แตเวลาทํางานจริง
ไมเปนไปตามที่สัญญากําหนดอาจเกินหรือไมครบกําหนดนั้นแลวแตเสนทางการเดินเรือ จําเลยจะจายคาจางให
ตามวันที่ทาํ งาน เมื่อหมดสัญญาครั้งหนึ่ง ๆ โจทกจะไดขึ้นจากเรือไปพักผอน ระหวางนั้นจําเลยจะจายเงินลา
พักใหแตไมจายคาจาง และโจทกจะรอคําสั่งจากจําเลยวาจะใหลงเรือลําใดตอไป เมื่อทํางานครบ ๑ ป โจทกจะ
ไดรบั การพิจารณาขึ้นเงินเดือนดวย ดังนี้แสดงวากําหนดระยะเวลาการจางเปนคราว ๆ ไมมีผลบังคับกันอยาง
แทจริง ความสัมพันธระหวางจําเลยกับโจทกยังคงมีอยูติดตอกันมาหาไดสิ้นสุดลงเปนคราว ๆ ตามสัญญาลงเรือ
ที่ทําไม โจทกจึงไมใชลูกจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนอันจะเปนเหตุใหจําเลยเลิกจางโดยไมจาย
คาชดเชย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๒๖-๑๔๓๐/๒๕๒๗ เมื่อเริ่มจางโจทก จําเลยมีสัญญาจางกําหนดครั้งละ ๒
เดือน สัญญาจางระบุวา จะเลิกจางกอนครบกําหนดระยะเวลาใดก็ได จะจางตอก็ได เมื่อครบกําหนด ๒ เดือน
ตามสัญญาจาง
จําเลยก็ทําสัญญาจางตอมาอีกหลายฉบับเปนงวดซึ่งมีขอความกําหนดไวทํานองเดียวกัน
กระทั่งถึงการจาง ๒ งวดสุดทาย จําเลยกําหนดเวลาการจางไว ๖ เดือน และ ๒ เดือน ตามลําดับ แตไมมี
ขอความดังสัญญาจางฉบับกอน ๆ ดังนี้ เมื่อจําเลยจางโจทกตั้งแตแรกจนถึงครั้งสุดทายจึงเปนการจางที่ขยาย
เวลาการจางสืบมาไมขาดสาย เริ่มตนการจางโดยถือวาไมไดกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน การจางตอมา
ก็เปนทํานองเดียวกันโดยตลอด จึงถือไมไดวาเปนการจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๙/๒๕๒๙ พนักงานที่ตองออกจากงานเมื่อเกษียณอายุ ๖๐ ปบริบูรณตาม
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
มิใชการกําหนดระยะเวลาการจางเพราะมิไดกําหนดขอผูกพันใหจางจนกวา
พนักงานจะมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ แตเปนการกําหนดคุณสมบัติพนักงานของจําเลยเปนการทั่วไป พนักงาน
ที่มีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณจึงไมใชลูกจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน เมื่อจําเลยเลิกจางพนักงาน
เพราะเกษียณอายุการทํางานจึงตองจายคาชดเชย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๕๕/๒๕๒๔ การที่จําเลยจางโจทกทํางานตั้งแต ๖ เดือน ถึง ๑๒ เดือน
จําเลยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได ระหวางนั้นโจทกจึงมิใชลูกจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน
กรณีมีกําหนดระยะเวลาแนนอน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๐๘/๒๕๒๔ สัญญาจางแรงงานมีกําหนดระยะเวลาการจางแนนอน
ตอนทายระบุวา “ลูกจางจะตองปฏิบัติตามกฎและขอบังคับของบริษัทนายจางอยางเครงครัด และในกรณีท่ที ํา
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ผิดกฎขอบังคับขอใดขอหนึ่ง สัญญานี้จะถูกยกเลิก โดยไมมีการจายคาชดเชยให” ซึ่งการระบุยกเวนดังกลาว
เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแกจําเลยหากลูกจางกระทําผิดกฎและขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
เพื่อปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานของลูกจาง
ซึ่งเปนธรรมดาของการทํางานเพื่อ
ควบคุมใหการทํางานเปนไปโดยเรียบรอย หาใชวาจําเลยมีสิทธิเลิกจางโดยไมมีเหตุเสียเมื่อใดก็ได จึงเปนสัญญา
ที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๘๗/๒๕๒๔ สัญญาจางครั้งแรกกําหนดระยะเวลาไวโดยมีขอสัญญาขอหนึ่ง
ระบุวา “เมื่อครบกําหนดแลว สัญญานี้จะมีผลใชบังคับตอไปโดยความยินยอมของทั้งสองฝาย และตองทํา
สัญญากันใหมอีกชั้นหนึ่ง” ครบกําหนดตามสัญญาฉบับแรกแลวก็ไดทําสัญญาฉบับใหมมีขอกําหนดเชนเดิม
ดังนี้ขอกําหนดดังกลาวมิใชเงื่อนไขที่ทําใหระยะเวลาที่กําหนดไวเปลี่ยนแปลงไป แตมีความหมายเพียงวาถา
โจทกจําเลยประสงคจะวาจางกันตอไปก็ตองตกลงกันใหมเปนคราว ๆ ไป ถาไมมีการตกลงทําสัญญากันใหม
หรือไมมีพฤติการณแสดงวาจําเลยยอมใหโจทกทํางานตอไป สัญญาระหวางโจทกจําเลยก็เปนอันสิ้นสุดลง จึง
เปนสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน
ก. งานในโครงการเฉพาะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๕๐/๒๕๔๙ งานที่โจทกทําเปนการใหความรู ความเห็น เพื่อชวยให
ผูปฏิบัติงานของธนาคารจําเลยสามารถใชดุลพินิจไดถูกตองรัดกุมมีคุณภาพและปองกันความเสียหาย
โดย
โจทกมีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําตอบขอสงสัยเกี่ยวกับปญหากฎหมายในการปฏิบัติงานปกติของธุรกิจการ
ธนาคารของจําเลยหรือบริษัทในเครือทั้งสิ้น จึงมิใชการจางงานในโครงการเฉพาะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือ
การคาของจําเลย แมสัญญาจางระหวางโจทกและจําเลยมีกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของการจางไว
และเลิกจางเมื่อสิ้นสุดตามกําหนดระยะเวลานั้น ก็ไมทําใหโจทกเปนลูกจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไว
แนนอน การที่จําเลยเลิกจางโจทกจึงเปนการเลิกจางที่ตองจายคาชดเชย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๓๑/๒๕๔๑ เดิมโจทกเคยทํางานเปนลูกจางของจําเลยตําแหนงผูจัดการ
สวนพัฒนาตลาดเงินทุน มีหนาที่ดูแลลูกคาเงินฝากของจําเลย หลังจากโจทกเกษียณอายุการทํางาน จําเลยได
ทําสัญญาจางใหโจทกทํางานอีก ๑ ป ในหนาที่เดิม ดังนั้น งานที่โจทกทํากอนเกษียณก็ดี หลังเกษียณก็ดี เปน
งานในลักษณะเดียวกันในธุรกิจเดิมของจําเลย เปนงานปกติของธุรกิจของจําเลย จึงมิใชงานอันมีลักษณะเปน
ครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุดหรือความสําเร็จของงาน อันจะเขาขอยกเวนไมจายคาชดเชย การที่โจทกและ
จําเลยทําสัญญาการวาจางไมติดใจเรียกรองคาชดเชย
จึงขัดตอกฎหมายคุมครองแรงงานอันเปนกฎหมาย
เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตกเปนโมฆะ
ข.งานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุดหรือความสําเร็จของงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๕๙/๒๕๕๖ งานหลักของนายจางคืองานผลิตตนคริสตมาสประดิษฐ
นายจางใหลูกจางทํางานในฝายผลิตตนคริสตมาสในสายงานหลักของนายจางและลักษณะงานที่ลูกจางทําไม
แตกตางไปจากงานของลูกจางที่จางไวทําตลอดป กระบวนการผลิตของนายจางมีตอเนื่องกันไปตลอดปไมมี
ลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร เปนไปตามฤดูกาล หรือเปนงานตามโครงการ แตเปนงานที่มีลักษณะ
ตอเนื่องกันไปโดยตลอด แมนายจางจะใหลูกจางหยุดงานเมื่อครบกําหนดตามสัญญาจางก็ไมเปนเหตุใหลูกจาง
หมดสิทธิไดรับคาชดเชย

4

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๙๙/๒๕๒๖ เมื่อองคการคลังสินคาจําเลยจางโจทกเขาทํางานไมไดแสดง
ความประสงควาจะจางชั่วคราวหรือจางประจํา และไมมีกําหนดเวลาจางแนนอน ถารัฐบาลไมเลิกผลิตขาว
โอชาโจทกก็ยังคงเปนลูกจางอยูตลอดไป ลักษณะการจางจึงเปนการจางกันเปนประจํา ไมใชตกลงจางไวทํางาน
อันมีลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร หรือตามฤดูกาล
ค.งานที่เปนไปตามฤดูกาลและไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลนั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๐๙/๒๕๒๗ จําเลยทําสัญญาจางโจทกติดตอกันรวม ๙ ครั้ง ครั้งละ ๓ เดือน
บาง ๖ เดือนบาง ครั้งสุดทายมีกําหนด ๑ เดือน ทั้งนี้เพราะมีความจําเปนตามฤดูกาลทางเกษตรกรรม ซึ่งไม
แนนอนวาจะหมดเมื่อใดจึงเปนการจางที่มิไดถือเอาระยะเวลาเปนสําคัญ หากแตถือเอาความจําเปนของจําเลย
เปนเหตุในการเลิกจาง ฉะนั้น กําหนดระยะเวลาการจางยอมไมมีผลบังคับอยางแทจริงเพราะจําเลยจะเลิกจาง
โจทกเมื่อใดก็ไดหากความจําเปนหมดไป จึงถือไมไดวาเปนการจางที่มีกําหนดระยะเวลาแนนอนอันจําเลยไดรับ
ยกเวนไมจายคาชดเชยเมื่อเลิกจาง การจายคาชดเชยเปนหนาที่ของนายจางตามกฎหมายคุมครองแรงงาน การ
ที่ลูกจางทําหนังสือสละสิทธิไมเรียกรองคาชดเชยจึงหาทําใหสิทธิของลูกจางที่จะไดรับคาชดเชยระงับไปไม
งานทั้งสามประเภทนี้ตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสองป / หมายถึงระยะเวลาของงานนั้นตอง
แลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสองป ไมใชระยะเวลาการจางตามสัญญา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๐๓-๒๔๓๐/๒๕๔๓ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา
๑๑๘ วรรคสามกําหนดเรื่องระยะเวลาการจางซึ่งตองกําหนดไวแนนอน สวนวรรคสี่เปนเรื่องกําหนดประเภท
ของงานที่สามารถจะทําสัญญาจางใหมีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนได ซึ่งมีอยู ๓ ประเภท โดยใน
ตอนทายของวรรคสี่ที่กําหนดประเภทของงานนั้นไดกําหนดไวดวยวางานนั้นจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน
๒ ป คําวา งานนั้น ยอมหมายถึงงานทั้งสามประเภทที่กําหนดไวนั้นเองจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน ๒ ป
กําหนดระยะเวลาไมเกิน ๒ ป ดังกลาวจึงหาไดหมายถึงระยะเวลาการจางที่นายจางทําสัญญาจางลูกจางไม
นายจางและลูกจางไดทําสัญญาเปนหนังสือไวตั้งแตเมื่อเริ่มจาง / หากทําสัญญาเปนหนังสือหลัง
ทํางานแลวไมถือเปนการจางที่มีกําหนดระยะเวลา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๙๕-๔๐๑๗/๒๕๔๒ สัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนที่จะ
ไดรบั การยกเวนไมตองจายคาชดเชยในกรณีเลิกจางนั้น นายจางและลูกจางจะตองทําสัญญาจางเปนหนังสือ
ตั้งแตที่เริ่มจาง ดังนั้น การที่โจทกและจําเลยเพิ่งจะมาทําสัญญาจางฉบับแรกภายหลังลงมือทํางานแลว ๑ เดือน
จึงถือไมไดวาเปนการจางที่มีกําหนดระยะเวลาไวแนนอน
๒. ขอยกเวนตามพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแก
ลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(๑)ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง

5

ทุจริตตอหนาที่ หมายถึง ความประพฤติชั่ว โกง ไมซื่อตรงตอนายจาง ไมวาลูกจางจะไดรับ
ประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม
เปนการกระทําที่แสดงใหเห็นวาไมซื่อสัตยตอนายจางหรือเอา
เปรียบนายจาง
ละทิ้งงาน ๑ ชั่วโมง ยังไมถึงกับเปนการทุจริต
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๐๕/๒๕๔๒ เมื่อพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มิไดให
ความหมายคําวา “ทุจริต” ไว และมิไดใชคําวา “โดยทุจริต” ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๑(๑) จึงตองใชความหมายคําวา “ทุจริต” ตามพจนานุกรม คือ ความประพฤติชั่ว โกง ไมซื่อตรง การที่ลูกจาง
ละทิ้งงานไปเปนเวลา ๑ ชั่วโมง แมวานายจางจะตองจายคาแรงในระยะเวลาที่ลูกจางละทิ้งงาน แตก็เกิดโทษ
แกนายจางนอย ยังไมพอถือวาลูกจางมีความประพฤติชั่ว โกง ไมซื่อตรง อันเปนการทุจริตตอหนาที่
รับรองเวลาทํางานของพนักงานเท็จ แมพนักงานจะไมไดรับผลประโยชนก็เปนการทุจริต
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๒/๒๕๕๙ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มิไดใหความหมาย
คําวา “ทุจริต” ไว และมิไดใชคาํ วา “โดยทุจริต” ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑(๑) จึง
ตองใชความหมายคําวา “ทุจริต” ตามพจนานุกรม คือ ความประพฤติชั่ว โกง ไมซื่อตรง โจทกเปนหัวหนางาน
ฝายควบคุมคุณภาพ มีอํานาจอนุมัติการทํางานลวงเวลา การทํางานในวันหยุด และมีอํานาจรับรองเวลาทํางาน
ในบัตรตอกเวลาทํางานในกรณีพนักงานลืมตอกบัตร ทั้งตองดูแลใหพนักงานทํางานลวงเวลา ทํางานในวันหยุด
ตรงตามที่อนุมัติ กลับจงใจลงลายมือชื่อรับรองเวลาทํางานในบัตรตอกเวลาทํางานของ ท. อันเปนความเท็จ
เชนนี้การกระทําของโจทกถือเปนการกระทําที่ไมซื่อตรงตอหนาที่อยูในความหมายของการทุจริตตอหนาที่แลว
การที่จําเลยยังไมไดจายคาจาง คาทํางานในวันหยุดหรือคาลวงเวลาแก ท. เพราะผลจากการรองเรียนของ
ผูใตบังคับบัญชาทําใหตองมีการตรวจสอบและโจทกแกไขเอกสารเสียกอน ท. ยังไมไดรบั ผลประโยชนใด ๆ จาก
การกระทําของโจทกก็หาทําใหการกระทําของโจทกไมเปนการทุจริตไปได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๓๑๐/๒๕๕๗ โจทกเปนพนักงานขายของจําเลย ดําเนินการขายรถยนตและ
จดทะเบียนรถยนตใหแกบริษัท ย. ในนามตัวแทนจําเลย แลวอาศัยโอกาสเรียกใหบริษัท ย.โอนเงินเขาบัญชี
โจทก ๑๕,๐๐๐ บาท นําสงจําเลยเปนคามัดจําปายทะเบียนรถยนตและคาจดทะเบียนรถยนต ๗,๘๐๐ บาท
แลวไมคืนเงินสวนที่เหลืออีก ๗,๒๐๐ บาท แกบริษัท ย. เปนเหตุใหบริษัท ย.รองทุกขตอ พนักงานสอบสวน
ขอหายักยอกทรัพย
เปนการประพฤติตนไมซื่อตรงตอหนาที่
คดโกง
ถือไดวาทุจริตตอหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๑)
ใหลูกนองขายสินคาของตนเองแขงกับนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๘๑๕/๒๕๕๕ โจทกเคยชักชวนและสนับสนุนใหพนักงานขายใตบังคับ
บัญชาขายสินคาของภริยาโจทกชนิดเดียวกันกับของนายจาง ใหแกลูกคาของนายจาง พฤติการณดังกลาว
นอกจากจะเปนการประพฤติตนอันไมสมแกการปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริตแลว ยังถือ
ไดวาโจทกประพฤติชั่ว โกง ไมซื่อตรง อันเปนการทุจริตตอหนาที่ และฝาฝนระเบียบขอบังคับของนายจางกรณี
รายแรงอีกดวย
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๘๒๐/๒๕๕๓ การที่ลูกจางเปดบริษัทนําเขาและสงออกเสื้อผากีฬาและใช
อุปกรณ เครื่องมือ และพนักงานของนายจางบางสวนทํางานสวนตัวของลูกจาง เปนการทุจริตตอหนาที่
-กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
การกระทําผิดอาญาในกรณีนี้ตองเปนการกระทําโดยเจตนาไมรวมถึงประมาทซึ่งอาจเขากรณีตาม (๓)
และต องเปนการกระทํ า ในฐานะที่มีค วามสัมพัน ธ เปน ลูก จางกระทําต อนายจ า งด วยมิ ใช ในความสั ม พั น ธ
ประการอื่น และการกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจางนี้เปนไดทั้งในฐานะเปนตัวการ ผูใช หรือ
ผูสนับสนุน
ขายซิงคน้ําเปนการทําในฐานะผูซื้อผูขาย ไมใชนายจางกับลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๓๒/๒๕๕๙ การที่โจทกเบิกลวดทองคําไปเกินปริมาณงานในแตละครั้ง
เพราะโจทกทํางานกับจําเลยมานานมีความเชี่ยวชาญจึงสามารถทําชิ้นงานไดมากกวาคนอื่น เมื่อไมไดความวา
โจทกเอาลวดทองคําไปใชประโยชนสวนตัว ในการคืนผงทองคําตลอดหลายสิบปจะมีสวนเกินบางขาดบางก็
จะตองหักเปนเงินทุกครั้งเสมอมา กอนเดือนที่จะถูกเลิกจางโจทกไมเคยมีปญหาขัดแยงกับจําเลยเรื่องการคืน
ผงทองคํา สวนที่จําเลยขายซิงคน้ําพรอมอุปกรณใหโจทกแตโจทกหยิบอันอื่นไปผิดจากที่ตกลงกัน ซึ่งตอมา
โจทกคืนใหจําเลยแลว และโจทกกระทําในฐานะเปนผูซื้อหรือลูกคาไมใชในฐานะลูกจางกระทําตอนายจาง ฟง
ไมไดวาโจทกทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาแกนายจาง
การรองเรียนแมจะไมเหมาะสมแตไมมีเจตนาใสรา ยกลั่นแกลง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๗๘/๒๕๕๙ การที่โจทกเปนครูสอนวิชาสามัญรองเรียนผูอํานวยการ
โรงเรียนเพื่อใหมีการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการประเมินผลและมาตรฐานทางการศึกษา แมผลการสอบ
ขอเท็จจริงจะไมมีการกระทําความผิดตามที่โจทกรองเรียน
ก็เปนผลดีตอโรงเรียนที่สามารถพิสูจนไดวามี
มาตรฐานการศึกษา เมื่อไมไดความวาโจทกมีเจตนาใสรายหรือกลั่นแกลง แมหนังสือรองเรียนจะมีถอยคําเสียด
สีไมสุภาพ แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตอการเปนครูแตยังไมพอถือวาโจทกจงใจทําใหจําเลยไดรับ
ความเสียหายหรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกจําเลย
ใบลาออกที่ยื่นตอนายจางแลวเปนทรัพยสินของนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๑๙/๒๕๔๖ ลูกจางยื่นใบลาออกตามแบบฟอรมของนายจางตอนายจาง
และในวันนั้นลูกจางไดขอดูใบลาออกแลวดึงออกจากแฟมเอกสารนําออกไปนอกสํานักงานนายจาง มีผูหามแต
ลูกจางไมฟง แลวลูกจางฉีกใบลาออกดังกลาว เปนการกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจางขอหาทําให
เสียทรัพย
การกระทําความผิดอาญาแกบุคคลอื่นแมจะไมใชกรณีนี้ แตอาจเปนความผิดรายแรงกรณีอื่นที่เปน
ความผิดวินัยรายแรงตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานทําใหไมสามารถไดรับคาชดเชยเชนกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๙๗๘/๒๕๔๙ โจทกขัดคําสั่งจําเลยโดยฝาฝนปลอยเงินกูนอกระบบใหลูกจาง
จําเลยกูยืมโดยคิดดอกเบี้ยสูงถึงรอยละ ๑๐ ตอเดือน อันเปนการกระทําความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติหาม
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ซึ่งแมจะไมใชการกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง แตเปนการกระทําผิด
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อาญาในระหวางการทํางาน ทั้งยังเอาเปรียบสรางความเดือดรอนแกผูรวมงานสงผลกระทบตอกําลังใจในการ
ทํางาน ยอมทําใหกิจการของจําเลยไดรับความเสียหาย ถือเปนความผิดกรณีรายแรง
(๒)จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
คําวา “จงใจ” คือ การกระทําโดยรูสํานึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของตน ซึ่งไมถึงขั้น
ประสงคตอผลอันเปนสวนหนึ่งของเจตนา และแมวาความเสียหายที่เกิดจากความจงใจนั้นจะเกิดขึ้นตามที่จงใจ
จะใหเกิดหรือไมก็ตามก็ถือวาเขากรณีนี้แลว เชน การที่ลูกจางประกอบกิจการแขงขันกับนายจาง ยอมมี
ผลกระทบตอรายไดของนายจาง ดังนี้ไมวาลูกจางจะเจตนาใหนายจางตองไดรับความเสียหายหรือไม หรือ
ความเสียหายจะเกิดขึ้นหรือไม ก็ถือไดวาเปนกรณีตามอนุมาตรานี้แลว
กรณีจงใจ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๔๕/๒๕๔๖ พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๒)
มีความมุงหมายที่จะใหสิทธิแกนายจางสามารถลงโทษลูกจางที่ตั้งใจหรือมีเจตนากระทําการโดยรูวาการกระทํา
ของตนจะกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางเทานั้น มิไดมุงเนนที่ความเสียหายวาไดเกิดขึ้นจริงหรือไม เพียงใด
ซึ่งแตกตางจากกรณีกระทําโดยประมาทเลินเลอหรือไมตั้งใจตามมาตรา ๑๑๙(๓) ที่มีเงื่อนไขวา ความเสียหายที่
นายจางไดรบั จะตองถึงขั้นเสียหายอยางรายแรง ฉะนั้นไมวาการกระทําของโจทกจะทําใหจําเลยไดรับความ
เสียหายหรือไมจึงมิใชสาระสําคัญที่จะนํามาเปนหลักในการวินิจฉัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๒/๒๕๓๖ การทําและแจกจายเอกสารที่มีขอความกลาวหานายจางวามี
พฤติการณในทางราย กลั่นแกลง และแกแคนลูกจางซึ่งเปนกรรมการสหภาพแรงงานไมเลิกรา ไมเปนไปตาม
คําพูด ไมมีความสุจริตใจ ตองการใหพนักงานแตกความสามัคคี ตองการใหสหภาพแรงงานเลิกไป เปนคนไมอยู
กับรองกับรอย อันเปนขอความที่ลวนแตทําใหลูกจางและผูอานรูสึกวานายจางประพฤติตนไมดี ไมถูกตอง และ
ไมมีคุณธรรม เปนการจงใจทําใหนายจางไดรบั ความเสียหาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๓/๒๕๓๕ กรรมการลูกจางชักชวนหรือยุยงใหพนักงานของนายจางผละ
งานหรือละทิ้งการงานในการปฏิบัติหนาที่ เปนการจงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๒๓/๒๕๓๗ โจทกเปนลูกจางของจําเลย แมโจทกจะไมมีอํานาจหนาที่ใน
การรับบุคคลภายนอกเขาทํางานเปนลูกจางของจําเลย แตเมื่อโจทกเรียกและรับเงินจากผูสมัครเขาทํางานเปน
ลูกจางของจําเลยเปนการอาศัยความเปนลูกจางของจําเลยไปแอบอางหาผลประโยชนตอบุคคลภายนอก ทําให
บุคคลภายนอกเขาใจวาการเขาทํางานเปนลูกจางของจําเลยจะตองมีการวิ่งเตนเสียเงินตอบแทนทําใหจําเลย
เสื่อมเสียชื่อเสียง เปนการจงใจทําใหจําเลยไดรับความเสียหาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๔๗-๔๐๕๓/๒๕๔๖ โจทกทั้งเจ็ดชุมนุมกันที่หนาบริษัทจําเลยโดยไมไดแจง
ขอเรียกรองตามกฎหมายและไมไดเขาทํางานในวันที่ ๑๔ วันที่ ๑๕ และวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๓ การละทิ้ง
หนาที่ของโจทกทั้งเจ็ดยอมมีผลกระทบตอกิจการของจําเลยมิใหดําเนินไปไดตามปกติทําใหขาดรายได ถือไดวา
เปนการจงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย ไมวาความเสียหายจะเกิดขึ้นตามความประสงคของลูกจางแลว
หรือไม ก็ตองดวยพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๒) แลว
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กรณีไมจงใจ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๗๓/๒๕๔๕ โจทกซึ่งเปนพนักงานยกกระเปาพูดกับมัคคุเทศกวา “แขกเลว
ๆ อยางนี้อยาพามาที่นี่เลย” เพราะเด็กซุกซนมากใชกอนหินปานกเปดน้ําและปลาในบอ โจทกวากลาวตักเตือน
แลวไมเชื่อฟง
แมถอยคําที่โจทกใชจะเปนถอยคําที่ไมเหมาะสมแตโจทกไดกลาวไปดวยอารมณไมพอใจใน
พฤติกรรมที่ไมสมควรของบุตรแขกชาวตะวันออกกลางโดยไมไดมีเจตนาจะทําใหโรงแรมจําเลยเสียหาย ไมใช
การจงใจทําใหนายจางไดรบั ความเสียหาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๕๖-๒๕๕๗/๒๕๔๕ โจทกเปนลูกจางรายเดือน ลักษณะการจางมิไดถือเอา
การทํางานในแตละวันเปนเกณฑในการจายคาจาง การที่โจทกละทิ้งหนาที่ไปเลนเกมสคอมพิวเตอรในวันเกิด
เหตุระหวางเวลาทํางานเพียงชั่วขณะ ไมทําใหโจทกไดรับประโยชนเพิ่ม แมการกระทําของโจทกเปนเรื่อง
หลีกเลี่ยงการทํางานไปบาง และเปนผลใหจําเลยตองจายคาจางโดยไมไดรับประโยชนจากการทํางานเปนการ
ตอบแทนก็ยังถือไมไดวาเปนการทุจริตตอหนาที่หรือจงใจทําใหนายจางไดรบั ความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง
กรณีตามอนุมาตรานี้เปนการที่ลูกจางปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยของลูกจาง
โดยทั่วไปตองมี หรือลูกจางไมปฏิบัติตามหนาที่ที่ลูกจางที่ดีควรตองทําจนเปนเหตุใหนายจางตองไดรบั ความ
เสียหายอยางรายแรง ซึ่งความเสียหายนี้อาจเปนไดท้งั ความเสียหายในรูปของเงินหรือชื่อเสียงของนายจาง
บทบัญญัติ มาตรา ๑๑๙ แตละอนุมาตราเปนมาตรฐานขั้นต่ําของการลงโทษ ดังนั้นการกําหนดใหแตกตางจาก
กฎหมายในทางที่เปนโทษแกลูกจางไมอาจใชบังคับได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๐๑/๒๕๒๗ การที่ระเบียบของนายจางกําหนดวา การประมาทเลินเลอเปน
เหตุใหนายจางเสียหายแมไมรายแรงก็เลิกจางไดโดยไมตองจายคาชดเชย อันเปนการแตกตางจากกฎหมาย
คุม ครองแรงงานจึงเปนโมฆะ
แตหากนายจางกําหนดใหเปนโทษที่เบากวาที่กฎหมายกําหนดซึ่งเปนประโยชนแกลูกจางสามารถทํา
ได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๕๒/๒๕๒๖ การที่ลูกจางขับรถโดยสารโดยประมาทเลินเลอเปนเหตุใหเกิด
อุบัติเหตุเสียหายแกนายจาง แมจะเปนการกระทําผิดวินัย แตเมื่อขอบังคับของนายจางมิไดถือวาเปนความ
เสียหายรายแรง นายจางจึงเลิกจางลูกจางโดยไมจายคาชดเชยและมิไดมีการตักเตือนเปนหนังสือหาไดไม
การประมาทเลินเลอของลูกจางเปนไดทั้งมีหนาที่โดยตรงและหนาที่โดยทั่วไปที่ลูกจางตองรักษา
ประโยชนใหนายจางดวย และหากเปนกรณีทรัพยสินของนายจางสูญหายไปแมจะไมไดความวาเปนการกระทํา
ของลูกจางที่ลักทรัพย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๐๓๑/๒๕๕๘ การที่โจทกใชกุญแจอาคารเปดเขาหองประธาน
กรรมการบริหารของจําเลยเพื่อดําเนินการปลดธงชาติและธงเฉลิมพระเกียรติตามคําสั่งนั้น หนาที่ของโจทก
นอกจากจะตองดําเนินการปลดธงลงแลวยังมีหนาที่ตองดําเนินการใหเกิดความเรียบรอยและไมกอใหเกิดความ
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เสียหายแกสถานที่ที่ไปดําเนินงานดวย เมื่อโจทกมิไดตรวจตราดูแลทําใหพระทองคํา ฮก ลก ซิ่ว ซึ่งมีมูลคาถึง
๗๕,๐๐๐ บาท ที่อยูในหองหายไป จึงเปนการประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรบั ความเสียหายอยาง
รายแรง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๘๑๒/๒๕๕๗ การกระทําที่ไมเปนความผิดในคดีอาญา อาจเปนการกระทํา
ความผิดทางวินัยได เพราะมีองคประกอบและหลักเกณฑในการพิจารณาแตกตางกันไป แมคดีอาญาที่จําเลย
แจงความดําเนินคดีแกโจทกจะถึงที่สุดโดยพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองก็ตาม ก็ไมอาจนํามาเปนขอ
ยุติวาโจทกมิไดกระทําความผิดทางวินัยดวยได เมื่อปรากฏวาโจทกใชความระมัดระวังไมเพียงพอในการปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะเปนพนักงานเก็บรักษาของอันเปนการปฏิบัติงานโดยประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับ
ความเสียหายอยางรายแรง ยอมมีเหตุอันสมควรเลิกจางได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๒๘/๒๕๔๘ ในหนังสือเลิกจางไดระบุเหตุแหงการเลิกจางวา โจทกทํางาน
ดวยความสะเพราทําใหมีสิ่งปลอมปนในผลิตภัณฑที่สงใหลูกคาเปนเหตุใหจําเลยไดรับความเสียหายอยาง
รายแรง ยอมเห็นไดวาที่โจทกทํางานดวยความสะเพราทําใหมีสิ่งปลอมปนในผลิตภัณฑที่สงใหลูกคาเปนการ
กระทําโดยประมาทเลินเลอเปนเหตุใหจําเลยไดรับความเสียหายอยางรายแรงนั่นเอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๖๙/๒๕๔๕ โจทกเปนเจาหนาที่เทคนิคการแพทย มีหนาที่ในการตรวจผล
เลือด ผลทางเคมีอุจาระและปสสาวะ เพื่อสงใหแพทยวินิจฉัยโรคไดอยางถูกตอง อันจะสงผลโดยตรงตอความ
ปลอดภัยของผูปวย การที่โจทกปฏิบัติงานดวยความประมาทเลินเลอทําใหแพทยวินิจฉัยโรคไดไมครบถวน
ลาชา อาจเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูปวย อันมีผลกระทบถึงชื่อเสียงของโรงพยาบาลจําเลยซึ่งเปน
นายจางอยางมากจึงเปนเหตุใหจําเลยไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมายและ
เปนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง นายจางไมจําเปนตองตักเตือน
หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด
การฝาฝนตามอนุมาตรานี้เปนความผิดเพราะเปนการตอตานอํานาจควบคุมบังคับบัญชาของนายจาง
ตามหลัก The control test ซึ่งเปนอํานาจเด็ดขาดของนายจางโดยปกติ อํานาจของนายจางนี้จะถูกควบคุม
โดยกฎหมายและความเปนธรรม ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเปนไปตามพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ มาตรา ๑๐๘ ซึ่งกําหนดใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไปจัดใหมีขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางาน และมีรายละเอียดตาง ๆ เชน วันทํางาน เวลาทํางาน วันลา วินัยและโทษทางวินัย เปนตน สวนระเบียบ
คือแนวปฏิบัติในการทํางานซึ่งโดยปกติจะใชกับลูกจางโดยทั่วไปอาจเปนหนังสือหรือประเพณีปฏิบัติ
สวน
คําสั่งเปนการสั่งตอลูกจางซึ่งอาจจะทําตอลูกจางโดยทั่วไปหรือลูกจางเฉพาะราย อาจทําดวยวาจาหรือเปน
หนังสือ และการฝาฝนอาจเปนการฝาฝนในสวนของเนื้อหาหรือกระบวนการก็ได เชน กระบวนการรองทุกข
ตามมาตรา
๑๐๙
อาจกําหนดใหมีการสอบสวนโดยใหลูกจางตองแสดงขอเท็จจริงและใหถอยคําตอ
คณะกรรมการสอบสวน หากลูกจางไมปฏิบัติอาจเปนความผิดตามอนุมาตรานี้เชนกัน อยางไรก็ตามนอกจาก
นายจางจะถูกควบคุมโดยกฎหมายแลว ความเปนธรรมของการใชอํานาจบังคับบัญชาจะแสดงออกตามหลัก
Fairness ซึ่งนายจางจะตองไมใชดุลพินิจในการมีคาํ สั่ง หรือออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดย
arbitrarily, capriciously, perversely or irrationally or in bad faith เปนตน
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คําสั่งของนายจางตองเปนคําสั่งเกี่ยวกับการทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๑๑/๒๕๔๕ แมโจทกยื่นใบลาปวยโดยมีใบรับรองแพทยและไดรบั อนุญาต
ใหลาจนครบกําหนดและมาทํางานแลวก็ตาม หากจําเลยสงสัยวาโจทกปวยจริงหรือไมหรือใชสิทธิลาปวยโดยไม
สุจริต ก็ชอบที่จะสั่งใหโจทกไปตรวจกับแพทยอื่นที่จําเลยจัดไวเพื่อตรวจสอบวาโจทกปวยจริงหรือไมก็ได คําสั่ง
ของจําเลยเปนคําสั่งเกี่ยวกับการทํางานที่มีเหตุผลชอบดวยกฎหมายและความเปนธรรม โจทกตองปฏิบัติตาม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๖-๕๔๒/๒๕๓๘ คําสั่งของนายจางที่ลูกจางตองปฏิบัติตาม ป.พ.พ.มาตรา
๕๗๕ และ ๕๘๓ และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุมครองแรงงานขอ ๔๗ (๓) ตองเปนคําสั่งใหลูกจาง
ทํางานตามหนาที่ของลูกจางและเปนงานในกิจการของนายจางการที่จําเลยใหโจทกทั้งเจ็ดไปทํางานที่บริษัทอ.
ซึ่งมิไดเปนกิจการของจําเลยทั้งมิใชงานตามหนาที่ของโจทกทั้งเจ็ดยอมมิใชคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายกรณีถือ
ไมไดวาโจทกทั้งเจ็ดขัดหรือฝาฝนคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๔๑-๕๑๔๖/๒๕๓๙ ตามขอบังคับจําเลยอาจออกคําสั่งใหโจทกไปทํางาน
นอกสถานที่ได จําเลยจึงออกคําสั่งใหโจทกไปทํางานที่บริษัท อ. ได การเดินทางตองออกจากที่ออมนอยเวลา ๖
นาฬิกา ขากลับจะถึงออมนอยเวลา ๑๙ นาฬิกา เปนเรื่องของเวลาเดินทาง จะถือเอาเวลาเดินทางมารวมเปน
เวลาทํางานไมได แมเวลาทํางานปกติของโจทกจะเขาทํางานเวลา ๘.๓๐ นาฬิกา และเลิกงานเวลา ๑๗.๓๐
นาฬิกา ก็ถือไมไดวาคําสั่งของจําเลยขัดตอเวลาทํางาน คําสั่งของจําเลยจึงชอบดวยขอบังคับและกฎหมายแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๒๒/๒๕๓๘ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๓๑ หาม
นายจางโยกยายหนาที่ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองเฉพาะเมื่อมีการแจงขอเรียกรองและขอเรียกรองนั้น
อยูในระหวางการเจรจา หรือชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน เมื่อผูรองมีคําสั่งโยกยายผูคัดคานในตําแหนงใหมกอนมี
การยื่นขอเรียกรอง การที่ผูรอ งมีหนังสือเตือนผูคัดคานใหไปทํางานในตําแหนงใหมแมจะอยูในระหวางการ
เจรจาขอพิพาทก็เปนการเตือนถึงคําสั่งโยกยายกอนมีการแจงขอเรียกรอง
จึงไมตองหามตามบทบัญญัติ
ดังกลาว
คําสั่งของนายจางสามารถบังคับไดแมจะนอกเวลาและสถานที่
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๑๓๖/๒๕๖๑ เหตุทํารายรางกายเกิดบนรถบัสรับสงพนักงานที่นายจางจัดให
ลูกจางเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปทํางาน แมจะเปนเวลากอนที่ลูกจางเขาปฏิบัติงาน แตก็เปนเวลา
เกี่ยวเนื่องกอนลูกจางเขาทํางาน นายจางยอมมีอํานาจออกคําสั่งหรือระเบียบหามมิใหพนักงานที่โดยสารรถ
รับสงทํารายรางกายและทะเลาะวิวาทบนรถรับสงพนักงานได ประกาศของนายจาง เรื่อง การทํารายรางกาย
และทะเลาะวิวาทภายในโรงงาน รถรับสงพนักงาน และพื้นที่ที่บริษัทกําหนด จึงมีผลใชบังคับได การที่โจทกทํา
ราย ร. โดยบีบคอจนมีรอยแดงช้ําที่คอเขาขายเปนความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๙๑ เปนการกระทําที่ฝา ฝน
ระเบียบขอบังคับการทํางานอันเปนกรณีรายแรง นายจางยอมเลิกจางโจทกไดโดยไมตองจายสินจางแทนการ
บอกกลาวลวงหนาตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๓ และ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคทาย
และไมตองจายคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๙ (๔)
ตองไมใชคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๓๕/๒๕๔๙ เจาพนักงานบังคับคดีมีหนังสือถึงกรรมการผูจัดการบริษัท
จําเลย ขอใหจําเลยสงเงินเดือนของ ส.ใหตามคําสั่งอายัด โจทกซึ่งมีตําแหนงเปนผูจัดการทั่วไปของบริษัทยอมมี
หนาที่จัดการกิจการภายในของบริษัท จึงเปนหนาที่ของโจทกตองปฏิบัติตามคําสั่งอายัดดังกลาว แตจําเลยกลับ
มีคําสั่งไมใหโจทกสงเงินตามคําสั่งอายัดของเจาพนักงานบังคับคดี โดยใหโจทกทําหนังสือลงนามแจงวา ส.ไมได
ทํางานในบริษัทจําเลยเพื่อปฏิเสธไมสงเงินตามคําสั่งอายัดอันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย คําสั่งดังกลาวจึงเปน
คําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายและไมเปนธรรมตอโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๗๓-๕๐๙๗/๒๕๔๖ โจทกมีตําแหนงเปนหัวหนาผูรกั ษาความปลอดภัยซึ่ง
เทากับเปนตําแหนงหัวหนางาน
การที่จําเลยมีคาํ สั่งใหโจทกไปดํารงตําแหนงเพียงยามหรือผูรกั ษาความ
ปลอดภัยจึงเปนการลดตําแหนงของโจทก แมจะเปนคําสั่งในการบริหารงานและมิไดลดคาจางก็ตาม แตก็เปน
การเปลี่ยนแปลงสภาพการจางเดิมที่ไมเปนคุณแกโจทกโดยไมไดรับความยินยอมจากโจทก จึงเปนคําสั่งที่ไม
ชอบดวยกฎหมาย
ตองไมใชคําสั่งที่ไมเปนธรรม
พนวิสัยที่จะทําได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๕๐/๒๕๒๓ เหตุที่ลูกจางไมเรียงอิฐใหไดวันละ ๘ คันรถ ตามคําสั่งของ
หัวหนาแผนก เปนเพราะเกินความสามารถของลูกจางที่จะกระทําได มิใชลูกจางจงใจฝาฝนคําสั่ง กรณีจึงไมตอง
ดวยขอยกเวนใหนายจางมีสิทธิเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยแกลูกจาง
ขัดขวางความกาวหนาของลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๐๓/๒๕๒๗ คําสั่งของนายจางที่กําหนดใหลูกจางซึ่งจะไปสมัครสอบเปน
ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจตองยื่นใบลาออกกอนนั้น เปนคําสั่งที่จํากัดสิทธิในการแสวงความกาวหนา
ของลูกจางเกินความจําเปน จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ดังนั้น เมื่อนายจางเลิกจางลูกจางดวยเหตุฝาฝน
คําสั่งนี้ จึงตองจายคาชดเชยแกลูกจาง
ยายเพื่อบีบใหลาออก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๘๗/๒๕๕๗ แมสิทธิในการยายตําแหนงหนาที่การงานของลูกจาง นายจาง
สามารถกระทําไดตามความเหมาะสมเพราะเปนอํานาจในการบริหารจัดการภายในองคกรของนายจางก็ตาม
แตการพิจารณาวาคําสั่งยายงานดังกลาวมีผลใชบังคับเพียงใดคงตองพิจารณาถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับคําสั่งยาย
ตําแหนงหนาที่การงานเปนกรณีไป
เมื่อมูลเหตุในการออกคําสั่งเปนคําสั่งที่บีบบังคับใหลูกจางลาออกเพื่อ
นายจางไมตองจายเงินเกษียณอายุและไมตองจายคาจางที่สูงเกินไปของลูกจางซึ่งไมคุมคากับกําลังการผลิต
ของนายจางที่ตกต่ําลง
และการยายงานดังกลาวไมกอประโยชนแกลูกจางเพราะลูกจางคงเหลือระยะเวลา
ทํางานอีกเพียง ๒ เดือนเศษ ทําใหโจทกไดรับความเดือดรอนอยางมาก คําสั่งของนายจางดังกลาวนอกจากจะ
กอใหเกิดความเดือดรอนแกลูกจางอยางยิ่งแลว ยังมีมูลเหตุการออกคําสั่งโดยไมสุจริตแกลูกจาง ซึ่งมีลักษณะ
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เปนคําสั่งที่ไมเปนธรรม การที่ลูกจางไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวจึงถือไมไดวาลูกจางละทิ้งหนาที่เปนเวลาสาม
วันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรและจงใจทําใหนายจางไดรบั ความเสียหาย
มอบหมายงานที่ไมใหเวลาทําเพียงพอ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๑๕/๒๕๖๑ เมื่อหนังสือเตือนฉบับที่ ๑ ระบุวา จําเลยกระทําผิดฐานไม
ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา และการกระทําผิดครั้งหลังก็เปนความผิดฐานเดียวกัน แตเมื่อคําสั่ง
มอบหมายงานตามหนังสือเตือนฉบับที่ ๑ โจทกมอบหมายงานที่ไมใหเวลาแกจําเลยพอสมควร เปนคําสั่งที่ไม
เปนธรรมแลว โจทกยอมไมอาจนํามาเปนเหตุในการลงโทษทางวินัยจําเลยได จําเลยจึงไมไดกระทําความผิดซ้ํา
คําเตือน
คําสั่งทีเ่ ปนการเพิ่มภาระคาใชจายและกอใหเกิดความเดือดรอนแกลูกจางอยางยิ่ง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๖-๑๖๗/๒๕๔๖ จําเลยมีคําสั่งยายโจทกซึ่งมีรายไดนอยใหไปทํางานใน
โรงงานที่หางจากสถานที่ทํางานเดิมถึง ๑๒๐ กิโลเมตร โดยไมจัดที่พักหรือหารถรับสงในการไปทํางานให อีกทั้ง
โจทกไมสามารถเบิกคาเชาบานได คําสั่งของจําเลยจึงเปนการเพิ่มภาระคาใชจายและกอใหเกิดความเดือดรอน
แกโจทกอยางยิ่ง ยากที่โจทกจะปฏิบัติตามคําสั่งของจําเลยได จึงมีลักษณะเปนการกลั่นแกลงโจทก คําสั่งของ
จําเลยแมจะชอบดวยกฎหมายแตก็เปนคําสั่งที่ไมเปนธรรม
คําสั่งที่เปนการกลั่นแกลง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๙๖/๒๕๔๓ โจทกทํางานอยูแผนกจัดสง มีหนาที่รับสงและบรรจุน้ํามันลงถัง
การที่ ว.หัวหนาแผนกซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของโจทกสั่งใหโจทกไปตักน้ํามัน และใชน้ํามันจากทอน้ําในโรงงาน
ซึ่งมีน้ําสกปรกไหลผาน เปนการสั่งใหทํางานนอกหนาที่ของโจทก โดย ว.ไมเคยใชผูอื่นทํามากอน และคําสั่งของ
ว.เปนการกลั่นแกลงโจทก คําสั่งของ ว.ดังกลาวจึงเปนคําสั่งที่ไมเปนธรรม แมโจทกจะฝาฝนคําสั่งจําเลยก็ตอง
จายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาและคาชดเชยแกโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๗๙/๒๕๔๐ จําเลยใหโจทกปฏิบัติหนาที่พนักงานทอผามาตลอด การที่
จําเลยยายโจทกไปทํางานแผนกสวัสดิการทั่วไป ทํางานตักขยะ ตักเศษดายขึ้นมาจากทองรองรอบ ๆ โรงงาน
และกวาดขยะเนาในโกดัง ซึ่งมีลักษณะงานแตกตางจากที่โจทกไดปฏิบัติหนาที่เดิมที่แผนกทอผามาก ถือวาเปน
การเปลี่ยนแปลงหนาที่การงานในสวนสําคัญและเปนการยายลูกจางไปทํางานในตําแหนงหนาที่การงานที่ต่ํา
กวาเดิม คําสั่งดังกลาวจึงไมเปนธรรม แมโจทกไมปฏิบัติตามโดยจําเลยไดตักเตือนแลวก็ตาม กรณียังถือไมไดวา
โจทกฝาฝนคําสั่งของจําเลย
คําสั่งที่ขัดกับคําสั่งเดิม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๖/๒๕๓๖ จําเลยมีคําสั่งพักงานโจทกเพื่อรอฟงผลที่โจทกถูกดําเนิน
คดีอาญา เมื่อผลคดีอาญาศาลพิพากษาวาโจทกไมมีความผิด จําเลยกลับมาอางเหตุวาพฤติการณของโจทกสอ
ไปในทางทุจริตแลวบอกเลิกจางโจทกใหมีผลยอนหลังไปจนถึงวันที่จําเลยสั่งพักงานโจทกเชนนี้ เปนการขัดกับ
คําสั่งพักงานเดิม และขัดกับคําพิพากษาในคดีอาญา จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบ

13

การฝาฝนอํานาจบังคับบัญชาของนายจางตามมาตรานี้มี ๒ กรณี คือ กรณีรายแรงกับกรณีไม
รายแรง
๑. กรณีนายจางระบุไวในระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ระบุวารายแรง ก็ไมจําเปนตองรายแรง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๕๔/๒๕๔๐ แมตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลย เรื่อง วินัยและ
โทษทางวินัย ระบุวา การทุจริต ฉอโกง ยักยอก ปลอมแปลงเอกสารหรือกระทําความผิดโดยเจตนาซึ่งเกี่ยวกับ
หนาที่ที่บริษัทมอบหมาย ชวยเหลือ ซอนเรน ปดบังอําพราง การกระทําผิดของตนเอง หรือเพื่อนรวมงานอัน
อาจทําใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ถือเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงก็ตาม ก็หามีผลวาการกระทํา
เชนนั้นจะเปนความผิดวินัยอยางรายแรงทุกกรณีไปไม การกระทําใดจะเปนความผิดวินัยอยางรายแรงหรือไม
จักตองพิจารณาพฤติการณความเปนจริงเปนกรณีไป
ระบุในเรื่องไมรายแรง ก็ตองไมรายแรง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๘๔/๒๕๔๐ โจทกซึ่งเปนลูกจางจําเลยไดดา ส.ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของ
โจทกวา "ตอแหล" ตอหนาพนักงานอื่นในสถานที่ทํางานขณะที่ ส.สั่งหามพนักงานพูดเสียงดัง การที่โจทกดา ส.
โดยใชถอยคําวา "ตอแหล" ซึ่งมีความหมายวาเปนคนพูดเท็จ อันเปนการแสดงกิริยากระดางกระเดื่องตอ
ผูบังคับบัญชาดวยการใชวาจาดูหมิ่น เหยียดหยามและกาวราว เปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานของจําเลยซึ่งจําเลยไดจัดไวในหัวขอเรื่องวินัยและความประพฤติทั่วไปของพนักงาน แยกตางหากจาก
หัวขอเรื่องความผิดรายแรงซึ่งไดระบุการกระทําที่เปนความผิดรายแรงไวโดยเฉพาะ ซึ่งแสดงวาจําเลยไมไดถือ
วาการฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานดังกลาวเปนความผิดกรณีรา ยแรงแตอยางใดดังนั้น เมื่อปรับ
การกระทําของโจทกกับระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยดังกลาวแลว การกระทําของโจทกเปน
เพียงฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยเปนกรณีทั่วไป หาเปนความผิดกรณีรา ยแรงไม เมื่อ
ไมปรากฏวาจําเลยเคยเตือนโจทกเปนหนังสือมากอน จําเลยเลิกจางโจทกจึงตองจายคาชดเชยตาม
ขอ ๔๖ แหงประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๑๖/๒๕๓๐ แมระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลย กําหนดหาม
มิใหลูกจางกอการวิวาท ทํารายรางกาย พูดหยาบ ตลอดจนสงเสียงอื้ออึงโดยไมจําเปนก็ตาม แตระเบียบ
ดังกลาวก็มิไดกําหนดวาการฝาฝนจะถือเปนกรณีรายแรงประการใด การที่โจทกซึ่งเปนลูกจางจําเลยชกตอย
ลูกจางดวยกัน ก็เนื่องจากคูกรณีพูดใหของลับโจทกกอน และไมปรากฏวาคูกรณีไดรบั บาดเจ็บ จึงถือไมไดวา
การกระทําของโจทกเปนกรณีรายแรง ที่จําเลยผูเปนนายจางจะมีสิทธิเลิกจางโดยไมตองจายคาชดเชยได.
ระบุความผิดแตไมไดระบุวารายแรง ศาลจะพิจารณาตามความเปนจริง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๐๔๒/๒๕๕๙ การที่จะพิจารณาวาการกระทําของลูกจางเปนการฝาฝน
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจางเปนกรณีที่รายแรงหรือไม ตองคํานึงถึงลักษณะของการกระทํา
พฤติการณที่เกิดขึ้น ตลอดจนสภาพแวดลอมตาง ๆ เปนแตละกรณีไปวาเปนกรณีรายแรงในตัวเองหรือไม แม
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจางจะไมไดระบุใหการกระทําของลูกจางเปนความผิดรายแรง ศาล
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แรงงานก็ยอมมีอํานาจพิจารณาหรือวินิจฉัยไดวาการกระทําที่ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของลูกจาง
ดังกลาวเปนกรณีที่รา ยแรงหรือไม จําเลยที่ ๒ ประกอบธุรกิจใหคําปรึกษาดานการขุดเจาะปโตรเลียม โจทก
เปนลูกจางของจําเลยที่ ๒ ทํางานตําแหนงวิศวกรตรวจวัดขณะขุดเจาะ ประจําแทนขุดเจาะน้ํามัน อําเภอลาน
กระบือ จังหวัดกําแพงเพชร โจทกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลขณะออกปฏิบัติงานภาคสนามเปนการฝาฝน
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยที่ ๒ เปนกรณีที่รายแรงตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๑๙ วรรคหนึ่ง (๔) จําเลยที่ ๒ จึงเลิกจางโจทกไดโดยไมตองจายคาชดเชย
๒. กรณีนายจางไมไดระบุไวในระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ตองดูพฤติการณ
ของลูกจางเปนกรณีไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๗๖/๒๕๒๙ ขอบังคับการทํางานของจําเลยกําหนดโทษทางวินัยไว ๒
สถานคือสถานเบาและสถานหนักขอ๑๘ก.เปนโทษสถานเบาซึ่งกําหนดขอหามในเรื่องไมมีความสําคัญขอ๑๘ก.
๒๓ กําหนดวาละเลยไมเอาใจใสตอประกาศและคําสั่งตาง ๆ ของโรงแรมจึงหมายความวาเปนเรื่องที่จําเลย
ออกประกาศหรือคําสั่งใด ๆ ที่กําหนดถึงการปฏิบัติหนาที่ในเรื่องที่ไมมีความสําคัญนัก จําเลยมีคําสั่งยายโจทก
ไปปฏิบัติหนาที่พนักงานขายจัดเลี้ยง การที่โจทกขัดขืนไมยอมปฏิบัติตามคําสั่งอาจกอใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรงตอจําเลยไดซึ่งมิใชเปนความผิดเล็กนอยอันจะพึงไดรับโทษสถานเบา เมื่อระเบียบขอบังคับการ
ทํางานของจําเลยมิไดกําหนดความผิดในเรื่องนี้ไวโดยเฉพาะ กรณีตองปรับดวยบทกฎหมายที่มีอยูคือประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๓ เมื่อโจทกจงใจขัดคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของจําเลยผูเปนนายจาง
จําเลยจึงมีสิทธิเลิกจางโจทกไดโดยไมตองบอกลาวลวงหนา.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๙๙/๒๕๓๗ ลูกจางมีหนาที่จะตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายและ
ศีลธรรมอันดีในขณะปฏิบัติหนาที่แมนายจางไมมีคําสั่ง ขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานหามไว ถา
ลูกจางฝาฝนกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีดังกลาว ตองถือวาลูกจางฝาฝนระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน ฉะนั้น เมื่อ
โจทกซึ่งเปนลูกจางจําเลยดาวา ส.ซึ่งเปนพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงงานของจําเลยขณะที่ ส.ปฏิบัติ
หนาที่ยอมถือวาโจทกไดกระทําผิดฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานแลว จําเลยมีสิทธิลงโทษโจทก
โดยตักเตือนเปนหนังสือ เมื่อโจทกไดดาวา ส. อีก จึงถือไดวาโจทกไดกระทําผิดซ้ําคําเตือน จําเลยจึงมีสิทธิเลิก
จางโจทกโดยไมตองจายคาชดเชย
๑.การฝาฝนกรณีรายแรง มีผลใหนายจางสามารถเลิกจางลูกจางไดทันทีโดยไมตองตักเตือนกอน แมลูกจางจะ
กระทําความผิดเปนครั้งแรกก็ตาม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๐๔/๒๕๕๙ การที่จะพิจารณาวาการกระทําของลูกจางเปนกรณีที่รายแรง
หรือไม ตองคํานึงถึงลักษณะของการกระทํา พฤติการณที่เกิดขึ้น ตลอดจนสภาพแวดลอมตาง ๆ เปนแตละกรณี
ไปวาเปนกรณีรา ยแรงในตัวเองหรือไม แมขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจางจะไมไดระบุใหการกระทํา
ของลูกจางเปนความผิดรายแรง ศาลแรงงานก็ยอมมีอํานาจพิจารณาหรือวินิจฉัยไดวาเปนการกระทําที่ฝาฝน
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของลูกจางเปนกรณีที่รายแรงหรือไม นายจางประกอบธุรกิจใหคําปรึกษาดานการ
ขุดเจาะปโตรเลียม การที่ลูกจางตําแหนงวิศวกรตรวจวัดขณะขุดเจาะประจําแทนขุดเจาะน้ํามันดื่มเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอลขณะออกปฏิบัติงานภาคสนาม เปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเปนกรณีที่รายแรง
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๒-๑๘๔/๒๕๕๕ การกระทําผิดของลูกจางจะเปนกรณีรายแรงหรือไมนั้น
ตองพิเคราะหถึงปจจัยตาง ๆ ประกอบกันหลายประการ อาทิ ตําแหนงหนาที่การงานของลูกจาง ลักษณะและ
พฤติการณการกระทําผิดของลูกจาง ตลอดจนผลเสียหายที่เกิดจากการกระทําผิดวามีมากนอยเพียงใด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๖๑/๒๕๕๒ โจทกทํางานตําแหนงผูชํานาญงาน มีหนาที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติของแบตเตอรี่และแผนธาตุที่ใชผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งเปนหนาที่สําคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของ
แบตเตอรี่อันเปนสินคาที่จําเลยผลิต โจทกเขาทํางานดวยอาการเมาสุรา ยอมทําใหการปฏิบัติหนาที่บกพรอง
และอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสินคาของจําเลยได ดังนั้น แมผูบังคับบัญชาจะไมใหโจทกเขาทํางานและให
กลับบานไป ก็เปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยกรณีรายแรง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๑๑๗-๑๕๑๒๐/๒๕๕๘ จําเลยมีขั้นตอนการดําเนินงานใหพนักงานฝายพัสดุ
ปฏิบัติตามเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับจําเลย การที่โจทกไมปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาวจนทําให
พัสดุขาดหายไปเปนเงิน ๒,๘๕๒,๕๕๙.๘๒ บาท แมสาเหตุที่พัสดุขาดหายไปอาเกิดจากการทุจริตของผูอื่นก็
ตาม แตการที่โจทกไมปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงานอยางเครงครัดยอมเปดโอกาสใหพัสดุสูญหายไดงายขึ้น
การที่โจทกปฏิบัติตามทางปฏิบัติอยางเดิม ๆ โดยไมนําพาตอระเบียบหรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวย
กฎหมายและเปนธรรมทําใหการบริหารจัดการงานของนายจางไมสามารถดําเนินการใหสัมฤทธิ์ผลได แมจะไม
เปนการทุจริตแตเปนการฝาฝนระเบียบหรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมเปนกรณีที่
รายแรง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๐๔/๒๕๔๒ โจทกชก ว. ที่แขนหนึ่งที เกิดรอยช้ําแดงหายไดภายใน ๔
ชั่วโมง โจทกกระทําผิดขณะที่ ว. กําลังปฏิบัติหนาที่ในเวลางานและภายในบริษัทจําเลย ยอมทําใหจําเลยไดรับ
ความเสียหายตอภาพพจนและการปกครองบังคับบัญชาพนักงานในองคกรของจําเลย จึงเปนการฝาฝนระเบียบ
หรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมเปนกรณีที่รายแรง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๓๙/๒๕๕๔ โจทกกับเพื่อนพนักงานรวม ๗ คน รวมกันเลนการพนันใน
บริเวณบริษัทจําเลยผูเปนนายจาง การเลนการพนันนอกจากจะเปนการกระทํากฎหมายที่มีโทษทางอาญาแลว
ยังเปนบอเกิดของอาชญากรรม เปนชนวนใหเสียความสามัคคี จึงเปนความผิดกรณีรายแรง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๒๔/๒๕๕๗ ประกาศของจําเลยที่วา เมื่อจําเลยหรือหนวยงานราชการตรวจ
พบสารเสพติดในรางกายของพนักงานจะไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยคือ เลิกจางโดยไมจายคาชดเชย การที่
โจทกมีพฤติกรรมเกี่ยวของกับยาเสพติดใหโทษแมจะเปนเพียงผูเสพและไดเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดตามกฎหมายก็ตาม แตก็เปนผลเสียหายกับองคกรอันเปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของ
จําเลยในกรณีที่รายแรง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๕๕-๔๑๕๗/๒๕๖๐ นายจางออกมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ โดย
กําหนดระดับชั้นความลับและรหัสฝานเปนระดับ “ลับ” แจงใหลูกจางถือปฏิบัติอยางเครงครัด ตองไมเปดเผย
รหัสผานแกผูอื่น สมาชิกครอบครัวและเพื่อนรวมงาน เพื่อปองกันรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูล การที่
ลูกจางแจงรหัสผานของตนแกลูกจางอีกคนหนึ่งเพื่อใชรหัสผานนั้นบันทึกเวลาเขาทํางานแทน
การปอน
รหัสผานจึงเปนเท็จ ขอมูลเขาทํางานของลูกจางก็เปนขอมูลเท็จ การกระทําของลูกจางทั้งสองจึงเปนการฝาฝน
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ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
รายแรง

ระเบียบ

หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมของนายจางในกรณี

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๕๘๑/๒๕๕๖ ลูกจางตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกพวง ๑๘ ลอ เมาสุราใน
เวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา ขณะที่รอใหถึงเวลา ๒ นาฬิกา ของวันรุงขึ้น เพื่อขับรถบรรทุกสินคาจากที่ทําการ
โจทกจังหวัดชลบุรีไปสงใหลูกคาที่จังหวัดปทุมธานี แมลูกจางไปสงสินคาใหลูกคาและขับรถมาจอดที่สํานักงาน
โจทกที่จังหวัดชลบุรีโดยปลอดภัย ก็ตองถือวาลูกจางฝาฝนระเบียบอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมของ
นายจางที่หามกระทําการดังกลาวไวเปนกรณีรายแรงแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๒๙/๒๕๓๘ จําเลยประกอบธุรกิจโรงแรมมีระเบียบระบุวาการประพฤติ
หรือปฏิบัติตนหรือบริการแขกหรือพนักงานอื่นในลักษณะที่หยาบโลนหรือผิดวัฒนธรรมประเพณีของไทยแม
เปนการกระทําครั้งแรกจําเลยก็จะดําเนินการทางวินัยดวยการปลดออกจากงานโดยไมจายคาชดเชย แมโจทก
ซึ่งเปนลูกจางจําเลยจะไดโอบกอดและขอหอมแกม อ. ซึ่งเปนพนักงานทําความสะอาดที่บริษัทอื่นสงมาทํา
ความสะอาดโรงแรมจําเลยก็เขาลักษณะเปนแขกหรือพนักงานอื่นเชนกัน การกระทําดังกลาวยอมทําใหจําเลย
เสียหายตอชื่อเสียงและมิใชเปนเรื่องเล็กนอย ถือวาลูกจางฝาฝนระเบียบอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม
ของนายจางที่หามกระทําการดังกลาวไวเปนกรณีรา ยแรงแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๑๓๖/๒๕๖๑ เหตุทํารายรางกายเกิดขึ้นบนรถรับสงพนักงานที่นายจางจัดให
ลูกจางเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปทํางาน แมจะเปนเวลากอนที่ลูกจางเขาปฏิบัติงาน แตก็เปนเวลา
เกี่ยวเนื่องกอนลูกจางเขาทํางาน นายจางยอมออกคําสั่งหรือระเบียบหามมิใหพนักงานที่โดยสารรถรับสงทํา
รายรางกายและทะเลาะวิวาทกันได เมื่อลูกจางทํารายกันโดยบีบคอจนมีรอยแดงช้ําเขาขายความผิดตาม ปอ.
มาตรา ๓๙๑ จึงถือเปนความผิดรายแรง
๒.การฝาฝนกรณีไมรายแรง นายจางจะตองตักเตือนลูกจางเปนหนังสือกอน หากลูกจางกระทํา
ความผิดเรื่องเดียวกันนั้นซ้ําอีกภายใน ๑ ป นับแตลูกจางกระทําความผิดครั้งแรก นายจางจึงจะเลิกจางไดโดย
ไมตองจายคาชดเชยตามมาตรานี้ เชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๘๗๗-๑๒๘๗๘/๒๕๕๘ ลูกจางไปรวมกิจกรรมประจําปที่นายจางจัดขึ้น
นายจางออกประกาศวา “หามลูกจางพูดจาที่กอใหเกิดการทะเลาะวิวาทหรือกอการทะเลาะวิวาทระหวางการ
เดินทาง โรงแรมที่พัก รวมทั้งสถานที่อื่น ๆ โดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะลงโทษโดยเลิกจางและไมจายคาชดเชย” อัน
เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย สวนการกระทําของลูกจางจะเปนความผิดรายแรงหรือไม ตองวิเคราะหถึงปจจัย
ตาง ๆ ประกอบกันหลายประการ อาทิ ตําแหนงหนาที่การงานของลูกจาง ลักษณะและพฤติการณการกระทํา
ความผิดของลูกจาง ตลอดจนผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดวามีมากนอยเพียงใด การที่โจทกทั้ง
สองซึ่งเปนพนักงานระดับทั่วไปทะเลาะวิวาทกันบนรถบัสระหวางเดินทางไปทํากิจกรรมและมีพนักงานของ
บริษัทที่รับจางจัดกิจกรรมการเที่ยวอยูดวย แตก็ไมปรากฎวามีบุคคลใดไดรับบาดเจ็บหรืออันตรายรุนแรง และ
โจทกทั้งสองก็หยุดวิวาทเมื่อถูกหามปราม จึงไมเปนความผิดรายแรง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๘๔/๒๕๔๘ การโยกยายหนาที่ลูกจางเปนอํานาจบริหารจัดการของนายจาง
นายจางยอมมีอํานาจยายลูกจางไปทํางานอีกแผนกหนึ่งได แมลูกจางจะยังใชเครื่องจักรไมเปนก็สามารถฝกการ
ใชเครื่องจักรได เมื่อไมปรากฏวาการยายแผนกทําใหลูกจางสภาพการจางต่ํากวาเดิม หรือนายจางมีเจตนากลั่น
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แกลง คําสั่งดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม แตการฝาฝนคําสั่งของลูกจางไมยายไปทํางานอีกแผนก
หนึ่งไมไดทําใหนายจางเสียหายหรืออาจจะเสียหายอยางรายแรง จึงไมเปนการฝาฝนคําสั่งของนายจางอันชอบ
ดวยกฎหมายและเปนธรรมกรณีรายแรง
เปนการเตือนโดยผูมีอํานาจออกหนังสือเตือน
จะมีอํานาจโดยปริยายตองมีพฤติการณที่เคยดําเนินการมากอน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๕๓/๒๕๓๑ แมตามขอบังคับหรือคําสั่งของจําเลยจะไมไดกําหนดตัวผูมี
อํานาจลงโทษตักเตือนลูกจางไว แตการออกใบเตือนโจทกทั้งสองฉบับก็มีผูจัดการทั่วไปกับหัวหนาแผนกอาหาร
และเครื่องดื่มซึ่งเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของโจทกเปนผูลงชื่อ แลวเสนอใบเตือนใหกรรมการผูจัดการจําเลย
ลงชื่อรับทราบเปนทางปฏิบัติเชนนี้ตลอดมา เมื่อเกิดเหตุครั้งนี้ก็ไดดําเนินการโดยผูจัดการแผนกบุคคลไดเสนอ
ผูจัดการทั่วไปใหปลดโจทกออกจากงาน
ผูจัดการทั่วไปไดมีคําสั่งใหโจทกออกจากงานแลวสําเนาคําสั่งแจง
กรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร กับหัวหนาแผนกอาหารและเครื่องดื่มทราบและไดปดประกาศแจงให
พนักงานทั่วไปทราบ จึงถือไดวากรรมการผูจัดการจําเลยมอบอํานาจโดยปริยายใหผูจัดการทั่วไปมีอํานาจออก
ใบเตือนใหโจทกทั้งสองฉบับแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๔๓/๒๕๒๖ การตักเตือนเปนหนังสือเปนอํานาจของนายจาง การที่หัวหนา
แผนกของนายจางออกหนังสือเตือนแกลูกจางโดยไมปรากฎวาเปนผูมีอํานาจวาจางหรือเลิกจาง หรือนายจาง
ไดมอบหมายอํานาจในการออกหนังสือเตือนได จะถือวาหัวหนาแผนกเปนตัวแทนนายจางในการออกหนังสือ
เตือนไมได
การเตือนเปนการใชอํานาจบริหาร ไมใชการทํานิติกรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่
๑๘๘/๒๕๔๒
กรรมการผูจัดการบริษัทมีฐานะเปนนายจางและเปน
ผูบังคับบัญชาโดยตรงของลูกจางในบริษัท ยอมมีอํานาจที่จะวากลาวตักเตือนลูกจางเปนหนังสือได ในหนังสือ
ตักเตือนไมจําตองใหกรรมการบริษัทสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทเพราะมิใชเปนการ
กระทํานิติกรรมแทนบริษัท
อํานาจในการเตือนตองเปนเด็ดขาด ไมตองใหผูใดพิจารณาอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๘๘๙/๒๕๕๕ โจทกเปนลูกจางของจําเลยแตในขณะเดียวกันโจทกก็ไดรับ
มอบอํานาจจากจําเลยใหมีอํานาจลงนามในหนังสือสัญญาจาง เลิกจาง อนุมัติ ระงับทดลองงาน และแตงตั้ง
โยกยายพนักงาน พิจารณาลงโทษพนักงาน และลงนามในหนังสือคําเตือนหามพนักงานกระทําผิดซ้ําคําเตือน
ซึ่งอํานาจของโจทกไมปรากฏวาโจทกตองไดรับความเห็นชอบหรือไดรับอนุมัติจากผูใดอีก โจทกยอมมีอํานาจ
กระทําการแทนตามที่ไดรับมอบโดยเด็ดขาด
ลักษณะของหนังสือเตือน
๑.ประกอบดวยขอความซึ่งแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือ
ระเบียบหรือคําสั่งของนายจาง
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๒. มีขอบเขตการเตือนที่ชัดเจนเพียงพอที่ลูกจางจะเขาใจการกระทําของตน
๓. มีขอความที่มีลักษณะเปนการเตือนโดยหามไมใหลูกจางกระทําการเชนนั้นซ้ําอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๕๗๑-๑๘๕๗๒/๒๕๕๗ หนังสือเตือนตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) จะตองประกอบดวยขอความซึ่งแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการฝาฝนขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของนายจางใหเพียงพอที่ลูกจางจะเขาใจการกระทําของตนและตอง
มีขอความที่มีลักษณะเปนการเตือนโดยหามไมใหลูกจางกระทําการเชนนั้นซ้ําอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๒๒/๒๕๔๕ แมหนังสือเตือนของจําเลยจะมีขอความแสดงขอเท็จจริงและ
รายละเอียดเกี่ยวกับการที่โจทกฝาฝนหรือขัดคําสั่งของจําเลยเพียงพอที่โจทกจะเขาใจการกระทําของโจทกได
แตไมมีขอความที่มีลักษณะเปนการเตือนโดยหามไมใหโจทกกระทําเชนนั้นซ้ําอีก คงมีแตคาํ วา “ใบเตือนครั้งที่
๑” และ “ใบเตือนครั้งที่ ๒” จึงเปนเพียงหนังสือของจําเลยที่แจงการฝาฝนหรือขัดคําสั่งของโจทกใหทราบ
เทานั้น ไมเปนหนังสือเตือน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๘/๒๕๓๑ คําสั่งลงโทษทางวินัยและภาคทัณฑลูกจางระบุวาลูกจางทําผิด
วินัย และมีคําเตือนวาหากลูกจางกระทําผิดวินัยขอใดอีกนายจางจะเลิกจางโดยไมจายคาชดเชย แตคําสั่ง
ดังกลาวมิไดระบุวาลูกจางกระทําการใดที่ถือวาเปนการผิดวินัย ทั้งไดระบุขอวินัยที่อางวาลูกจางทําผิดไวถึง ๕
ขอ เชนนี้ จึงเปนการเตือนที่กวางเกินไป ลูกจางยอมไมอาจทราบและปรับปรุงตนเองเพื่อมิใหกระทําผิดซ้ําคํา
เตือนนี้ได นายจางจะอางวาลูกจางทําผิดซ้ําคําเตือนดังกลาวและเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยมิได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๕๗/๒๕๕๗ หนังสือเตือนในการกระทําความผิดฐานไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชามีขอความวา “ลงโทษเตือนเปนครั้งสุดทาย” วิญูชนยอมเขาใจวาเปนขอความเตือนไมให
กระทําผิดในประเภทเดียวกันซ้ําอีก ทั้งขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจางระบุวาโทษลําดับถัดจากการ
เตือนเปนครั้งสุดทายคือการเลิกจาง ลูกจางยอมเขาใจไดวาหากกระทําความผิดฐานไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาซ้ําอีกอาจถูกลงโทษสถานหนักโดยการเลิกจาง
๔. การตักเตือนอาจเปนโทษประเภทหนึ่ง เมื่อเตือนแลวถือเปนการลงโทษแลวก็ไดขึ้นอยูกับการตก
ลงหรือกําหนดในขอบังคับ
การเตือนเปนการลงโทษ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๑๘/๒๕๓๕ ลูกจางละทิ้งหนาที่มา ๓ ครั้ง แตละครั้งไมใชเรื่องรายแรง
นายจางจึงลงโทษเพียงการตักเตือนเปนหนังสือทั้งสามครั้ง เมื่อลูกจางมิไดกระทําผิดซ้ําคําเตือนอีกเปนครั้งที่ ๔
การที่นายจางเลิกจางโดยอาศัยเหตุที่เคยลงโทษไปแลวเชนนี้เทากับเปนการลงโทษซ้ําความผิดที่ไดลงโทษ
ตักเตือนไปแลวอีก จึงเปนการเลิกจางที่มิชอบ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๙๓๑/๒๕๕๘ โทษทางวินัยตามระเบียบของจําเลยมี ๖ ประเภท คือ
ตักเตือน พักงาน ตัดเงินเดือน ใหออก ปลดออก และไลออก ดังนั้น การยกเลิก เรียกคืน หรือระงับสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ จึงมิอาจถือไดวาเปนโทษทางวินัยของจําเลย
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แมการเตือนจะเปนโทษ แตเมื่อขอบังคับใหเลือกลงโทษได และนายจางเลือกลงโทษอื่นแลว การ
เตือนก็ตองถือวาสิ้นผลไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๑๒/๒๕๔๑ เมื่อคูมือสภาพการจางของจําเลยมีขั้นตอนที่จะเลือกลงโทษ
พนักงานเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น เมื่อจําเลยมีบันทึกการลงโทษพักงานโจทกโดยไมจายคาจางแลว แมใน
ตอนทายของบันทึกจะมีขอความในลักษณะหามมิใหโจทกฝาฝน ก็ไมมีผลเปนการตักเตือนเปนหนังสืออีก
การเตือนไมเปนการลงโทษ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๕๕-๔๐๕๖/๒๕๕๙ ขอบังคับของจําเลยไมไดระบุวาการวากลาวตักเตือน
เปนโทษผิดวินัย จึงถือไมไดวาคําสั่งวากลาวตักเตือนของจําเลยเปนการลงโทษโจทก และหากโจทกจะถูกเลิก
จางโดยไมจายคาชดเชยเพราะกระทําการดังถูกวากลาวตักเตือนมาแลว โจทกก็ยกเปนขอตอสูไดวาคําสั่งวา
กลาวตักเตือนเปนการตักเตือนเปนหนังสือที่ไมถูกตอง การวากลาวตักเตือนเชนนี้จึงยังไมโตแยงสิทธิโจทกทั้ง
สองตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๕๕ ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๓๑
เมื่อการตักเตือนไมเปนการลงโทษ จึงลงโทษอื่นพรอมกับตักเตือนได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๖๔/๒๕๓๑ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๗ โจทกถูกลงโทษดวยการลดขั้นเงินเดือน ๑
ขั้น และถูกตักเตือนเปนหนังสือ ไดรับการลางมลทินตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ เฉพาะการ
ถูกลดขั้นเงินเดือนซึ่งเปนโทษทางวินัยที่ไดรับไปแลวเทานั้นสวนการตักเตือนเปนหนังสือซึ่งตามขอบังคับของ
จําเลยมิไดถือเปนโทษ จึงไมไดรบั การลางมลทิน ตองถือวาการที่โจทกเคยถูกตักเตือนเปนหนังสือยังมีอยู การที่
โจทกมา กระทําผิดระเบียบขอบังคับของจําเลยอีกในป พ.ศ. ๒๕๒๙ แตไมไดรับการลางมลทินเพราะยังไมถูก
ลงโทษ เมื่อจําเลยพบการกระทําผิดหลังจากที่พระราชบัญญัติ ดังกลาวใชบังคับแลวก็นําเหตุดังกลาวมาลงโทษ
ใหโจทกออกจากงานตามขอบังคับของจําเลยได
๕. หนังสือเตือนตองเปนการเตือนโดยนายจาง ทัณฑบนหรือภาคทัณฑที่ลูกจางทําไมใชคําเตือน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๘๐/๒๕๓๑ ทัณฑบนเปนหนังสือที่ลูกจางเปนฝายทําใหแกนายจางไวเอง
ดวยความสมัครใจ โดยมีคํารับรองวาลูกจางจะไมกระทําผิดซ้ําอีก นายจางจึงไมมีอํานาจที่จะบังคับใหลูกจางทํา
หนังสือทัณฑบนไวแกตนได การที่นายจางทําหนังสือทัณฑบนขึ้นแตลกู จางไมยอมลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น
จึงถือไมไดวาเปนการขัดคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๑๖/๒๕๒๗ หนังสือภาคทัณฑมีขอความวา “ทานไดละทิ้งหนาที่ดังนั้นจึง
ออกหนังสือนี้เพื่อเปนการภาคทัณฑทานในความผิดดังกลาว หากปรากฏวาทานฝาฝนระเบียบอีก...บริษัทจะ
เลิกจางทานทันที” หนังสือนี้มีลักษณะเปนการตักเตือนลูกจางในความผิดนั้นแลว
๖.การเตือนตองเปนการเตือนเกี่ยวกับความประพฤติที่เปนความผิดทางวินัย ไมใชการเตือนเพื่อ
บังคับโทษทางวินัย
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๐๓๖/๒๕๕๕ การที่จําเลยลงโทษโจทกดวยการตัดเงินเดือนเนื่องจาก
ลูกจางไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ไมเชื่อฟงและกระดางกระเดื่องตอผูบังคับบัญชา โดยมีวิธีการตัดเงินเดือนดวยการ
จายคาจางแกโจทกเต็มจํานวนแลวมีคําเตือนใหโจทกสงเงินคาจางคืนจําเลย คําสั่งเตือนดังกลาวเปนเพียงคําสั่ง
ในการบังคับตามโทษทางวินัย แมโจทกไมปฏิบัติตามคําสั่งจําเลยก็ชอบที่จะบังคับตามคําสั่งลงโทษดวยวิธีอื่น
การที่โจทกไมนําเงินคาจางมาคืนจึงไมเปนการฝาฝนคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมายของจําเลยและจําเลยมีหนังสือ
เตือนแลว จึงเปนการเลิกจางที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงตองจายคาชดเชยแกโจทก
๗. การกระทําผิดซ้ําคําเตือนตองเปนการกระทําผิดในเรื่องเดียวกันอยางแทจริง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๒๔/๒๕๕๗ จําเลยออกคําสั่งใหโจทกไปทํางานในตําแหนงผูจัดการ
ประสานงานขาย แตโจทกไมยอมไปทํางาน ยังคงทํางานในตําแหนงผูจัดการเขตการขายตามเดิม ตอมาจําเลยมี
หนังสือเตือนแลว จึงเปนการฝาฝนคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของจําเลยและกระทําผิดซ้ําคําเตือน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๑๐/๒๕๔๖ การที่โจทกถูกจําเลยตักเตือนเปนหนังสือเนื่องจากโจทกฝาฝน
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานในการลากิจมาแลวนั้น ตอมาโจทกลาปวย ไมวาการลาปวยของโจทกดังกลาวจะ
เปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือไมก็ตาม ก็เปนคนละเรื่องกับกรณีที่โจทกเคยถูกเตือน จึงถือ
ไมไดวาโจทกฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยซึ่งไดตักเตือนแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๙๐/๒๕๔๖ จําเลยมีคําสั่งใหโจทกยายที่นั่งทํางานกับเพื่อนรวมงานภายใน
หองเดียวกันซึ่งโจทกมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม แตโจทกฝาฝนจนจําเลยตองออกคําเตือนเปนหนังสือถึง ๓ ครั้ง จึง
เปนการผิดซ้ําคําเตือน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๒๒/๒๕๔๓ โจทกทํางานแผนกเดียวกับ ธ.ตองทํางานแทนกันในชวงเวลาที่
อีกคนหนึ่งไปพัก เมื่อ ธ.ไปพัก ตองถือวางานของ ธ.เปนงานในหนาที่ของโจทกดวย เมื่อจําเลยเคยเตือนโจทกให
ปฏิบัติงานในหนาที่ใหรอบคอบมาแลว โจทกปฏิบัติหนาที่แทน ธ. แลวไมควบคุมตรวจสอบใหดีจนชิ้นงานที่ทํา
ไมไดมาตรฐานที่กําหนด จึงเปนการกระทําผิดซ้ําคําเตือน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๔๓/๒๕๓๗ การที่จําเลยมีหนังสือเตือนโจทกเรื่องการลาปวยผิดระเบียบ มิใช
เตือนเรื่องการขาดงาน ตอมาโจทกขาดงานจึงถือไมไดวากระทําผิดซ้ําคําเตือน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๗๗๔/๒๕๕๘ เหตุที่โจทกยกขึ้นเปนขอเลิกจาง ข. ลูกจางเพราะกระทําผิดซ้ํา
คําเตือนในขอขัดคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่ไดเตือนเปนหนังสือแลว การเตือนในครั้งแรกตามหนังสือเตือน ลง
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เปนการเตือนเนื่องจาก ข. ขัดคําสั่งและโตเถียงผูบังคับบัญชาระดับสูงอันเปนผลมา
จากการที่ ข. ถูกเจาพนักงานตํารวจจับกุมในฐานดื่มสุราขณะขับขี่ยานพาหนะและไมสามารถมาปฏิบัติงานได
แตในการกระทําผิดครั้งหลังเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เปนเรื่อง ข. ไมไปตรวจสอบสถานที่ตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาแลวทํารายงานเท็จเสนอตอโจทกวาตรวจสอบแลว ซึ่งเปนคนละกรณีกันไมถือวาเปนการกระทํา
ผิดซ้ําคําเตือน
การเตือนตองเปนเรื่องที่ลูกจางกระทําความผิด หากนายจางออกคําสั่งที่ไมเปนธรรม การที่ลูกจางไมปฏิบัติ
ตามไมเปนความผิด จะเตือนไมได
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๑๕/๒๕๖๑ หนังสือเตือนฉบับที่ ๑ มีขอความระบุวา จําเลยรวมกระทําผิด
ฐานไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา และการกระทําผิดครั้งหลังก็เปนความผิดฐานไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาดวยเชนกัน แตเมื่อศาลแรงงานกลางวินิจฉัยแลววาคําสั่งมอบหมายงานของโจทกตามเอกสาร
มอบหมายงานใหจําเลยรวมทํา ที่โจทกระบุไวในหนังสือเตือนฉบับที่ ๑ เปนคําสั่งที่ไมเปนธรรม ดังนั้น การที่
จําเลยรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ไมเปนธรรมดังกลาว โจทกยอมไมอาจนํามาเปนเหตุในการลงโทษ
ทางวินัยแกจําเลยรวมได การที่โจทกนําหนังสือเตือนฉบับที่ ๑ มาใชเปนเหตุเลิกจางโดยอางวาจําเลยรวม
กระทําผิดซ้ําคําเตือนกับหนังสือเตือนครั้งหลังจึงไมอาจกระทําได ถือไมไดวาจําเลยรวมกระทําผิดซ้ําคําเตือน
การกําหนดจํานวนครั้งของหนังสือเตือนหากเกินกวาที่กฎหมายกําหนดไวสามารถทําได และนายจางตอง
ปฏิบัติตามนั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๔๕/๒๕๓๔ หนังสือเตือนทั้งสี่ของจําเลยมีขอความวา เมื่อมีการตักเตือน ๓
ครั้งแลว จะถูกพักงานทันที แตเมื่อกอนโจทกจะกระทําผิดครั้งนี้ จําเลยเคยเตือนโจทกมาแลว ๒ ครั้ง ดังนั้นการ
ที่จําเลยเลิกจางโจทกจึงมิใชเปนการเลิกจางเนื่องจากโจทกกระทําผิดซ้ําคําเตือนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
หนังสือตักเตือนอันจะทําใหจําเลยเลิกจางโจทกไดโดยไมจายคาชดเชย
เมื่อนายจางลงโทษแลวจะนํามากลาวอางวาทําผิดซ้ําคําเตือนอีกไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๘๒๔/๒๕๕๖ ลูกจางไมเอาใจใสในการปฏิบัติงาน ไมเชื่อฟงคําสั่งหัวหนางาน
นายจางจึงมีคําสั่งใหลูกจางมารอคําสั่งที่สํานักงานในวันที่ ๑๐ และ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แตลูกจางไมปฏิบัติ
ตามนายจางจึงมีหนังสือเตือน ตอมาวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ลูกจางยังคงไมไปรอคําสั่งที่สํานักงาน
นายจางจึงลงโทษดวยการพักงาน ๓ วัน โดยไมจายคาจาง ตั้งแตวันที่ ๑๕ ถึง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ นายจาง
จึงไมอาจนําเรื่องที่มีคําสั่งลงโทษไปแลวมากลาวอางวาลูกจางทําผิดซ้ําคําเตือนในเรื่องเดียวกันนั้นเพื่อเลิกจาง
ลูกจางอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๑๕/๒๕๓๗ แมลูกจางจะลากิจเกินกําหนด แตเมื่อผูจัดการฝายบุคคลได
เรียกมาวากลาวตักเตือนใหนําไปปรับปรุงตัว ลูกจางรับปากวาจะขอเปนครั้งสุดทายหากมีอีกจะยอมถือเปนการ
ขาดงานและลงชื่อผูจัดการไว ตามขอความดังกลาวนายจางไมติดใจเอาโทษแกลูกจางและไมถือวาเปนความผิด
แลว นายจางจะนําการลากิจครั้งนี้มากลาวโทษลูกจางอีกไมได ลูกจางจึงมิไดผิดซ้ําคําเตือน
หนังสือเตือนมีผลไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๑๒/๒๕๔๑ หนังสือเตือนซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีผลบังคับไมเกินหนึ่งปนั้น
เปนกําหนดระยะเวลาขั้นสูงไววามิใหบังคับกันเกินไปกวาหนึ่งปเทานั้น หาไดบังคับเปนการตายตัววาจะตอง
บังคับกันเปนเวลาหนึ่งปโดยเด็ดขาดไม
นายจางและลูกจางจึงตกลงกันวางระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานในสวนที่เกี่ยวกับการบังคับใชกําหนดระยะเวลาของการเตือนเปนหนังสือใหมีผลต่ํากวาหรือนอยกวา
หนึ่งปก็ได และเมื่อคูมือสภาพการจางของจําเลยมีขั้นตอนที่จะเลือกลงโทษพนักงานเพียงอยางใดอยางหนึ่ง
เทานั้น เมื่อจําเลยมีบันทึกการลงโทษพักงานโจทกโดยไมจายคาจางแลว แมในตอนทายของบันทึกจะมีขอความ
ในลักษณะหามมิใหโจทกฝาฝน ก็ไมมีผลเปนการตักเตือนเปนหนังสืออีก
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๕๕/๒๕๓๕ หากนับจากวันที่โจทกกระทําผิดอันเปนเหตุใหจําเลยออก
หนังสือเตือนจนถึงวันที่โจทกกระทําผิดอันเปนเหตุใหจําเลยเลิกจางโจทกเปนเวลา ๑ ป ๕ เดือน ๒๑ วัน ถือวา
หนังสือเตือนดังกลาวสิ้นผล ไมสามารถจะนํามาเปนเหตุในการพิจารณาประกอบการเลิกจางโจทกได ถือวา
โจทกไมไดถูกตักเตือนเปนหนังสือมากอน
วิธีแจงหนังสือเตือน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๖๐/๒๕๓๐ เมื่อนายจางออกคําเตือนเปนหนังสือแกลูกจางแลวประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน มิไดกําหนดวิธีการแจงคําเตือนใหลูกจางทราบ การใหลูกจางลง
ชื่อทราบคําเตือนมิใชวิธีการอยางเดียวสําหรับการแจงคําเตือน นายจางอาจใชวิธีอื่นแทนได เชน การแจงดวย
วาจาหรือปดประกาศใหทราบ ดังนั้น การที่ลูกจางไมยอมลงชื่อรับทราบคําเตือนเปนหนังสือตามที่นายจางสั่ง
จึงไมเปนความผิดฐานขัดคําสั่งนายจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๕๑/๒๕๓๔ การที่นายจางออกหนังสือตักเตือนและแจงใหลูกจางทราบแลว
แมลูกจางไมไดลงชื่อรับทราบในหนังสือตักเตือน ก็ถือไดวาลูกจางไดรับทราบหนังสือตักเตือนซึ่งทําใหหนังสือ
ตักเตือนมีผลใชบังคับแลว
(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมีเหตุอัน
สมควร
การละทิ้งหนาที่ตามอนุมาตรานี้ตองเกิดจากการตัดสินใจของลูกจางที่จะไมทํางานใหนายจาง และ
ระยะเวลาที่ละทิ้งหนาที่ตองเปนเวลา ๓ วันทํางานติดตอกัน ไมวาจะมีวันหยุดตามมาตรา ๕๖ คั่นหรือไมก็ตาม
สิทธิของนายจางในกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อลูกจางไดละทิ้งหนาที่ลวงพนวันที่สามไปแลว และจะใหยอนหลังเพื่อ
เลิกจางนับจากวันแรกที่ละทิ้งหนาที่ก็ไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙/๒๕๔๕ สิทธิในการเลิกจางของนายจางในกรณที่ลูกจางละทิ้งหนาที่เปน
เวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรจะเกิดขึ้นเมื่อลูกจางไดละทิ้งหนาที่ลวงพนในวันที่สามไป
แลว และนายจางยอมไมอาจใหการเลิกจางมีผลยอนหลังนับแตวันที่ลูกจางเริ่มละทิ้งหนาที่ ฉะนั้น การที่โจทก
ไปทํางานที่สํานักงานใหญของจําเลยทุกวัน ระหวางวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๘ มกราคม โจทกยอมมีสิทธิไดรบั คาจาง
ระหวางเวลาดังกลาว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๓๐/๒๕๔๓ จําเลยมีคําสั่งเลิกจางโจทกเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ โดย
ใหมีผลเปนการเลิกจางวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๑ โจทกจึงไมมาทํางานตั้งแตวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ดังนั้น
จําเลยจึงไมอาจยกเรื่องการละทิ้งหนาที่สามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุสมควรขึ้นอางยอนหลังเพื่อเปนเหตุ
เลิกจางโจทกในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ ได เมื่อจําเลยไมออกคําสั่งเลิกจางโจทกอีกครั้งโดยยกเอาการกระทํา
ภายหลังวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ ของโจทกเปนเหตุเลิกจาง ดังนั้นไมวาการกระทําภายหลังของโจทกจะเปน
ความผิดหรือไม จําเลยก็ไมอาจยกขึ้นเปนเหตุไมตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาและคาชดเชยได
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ระยะเวลาสามวันตองครบสามวันทํางานอยางแทจริง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๐๙/๒๕๓๘ โจทกมาทํางานในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๗ การที่โจทกออก
จากที่ทํางานไปกอนเวลาเลิกงานโดยไมไดตอกบัตรลงเวลาเลิกงาน แมจะถือวาเปนการละทิ้งหนาที่แตก็มิใช
การละทิ้งหนาที่ตลอดทั้งวัน จะนํามารวมกับวันที่ ๗ และ ๘ กันยายน ๒๕๓๗ ซึ่งเปนวันทํางานแตโจทกไม
ไดมาทํางานเพื่อใหเขากรณีละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรไมได
หากการละทิ้งหนาที่มาจากการที่นายจางมีคาํ สั่งยายที่ไมชอบ ถือวามีเหตุอันสมควรที่ลูกจางจะไม
ยายไปตามคําสั่งได แตหากเปนคําสั่งที่ชอบก็จะเปนการขัดคําสั่งหรือละทิ้งหนาที่
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๘๗/๒๕๕๗ แมสิทธิในการยายตําแหนงหนาที่การงานของลูกจาง นายจาง
สามารถกระทําไดตามความเหมาะสมเพราะเปนอํานาจในการบริหารจัดการภายในองคกรของนายจางก็ตาม
แตการพิจารณาวาคําสั่งยายงานดังกลาวมีผลใชบังคับเพียงใดคงตองพิจารณาถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับคําสั่งยาย
ตําแหนงหนาที่การงานเปนกรณีไป
เมื่อมูลเหตุในการออกคําสั่งเปนคําสั่งที่บีบบังคับใหลูกจางลาออกเพื่อ
นายจางไมตองจายเงินเกษียณอายุและไมตองจายคาจางที่สูงเกินไปของลูกจางซึ่งไมคุมคากับกําลังการผลิต
ของนายจางที่ตกต่ําลง
และการยายงานดังกลาวไมกอประโยชนแกลูกจางเพราะลูกจางคงเหลือระยะเวลา
ทํางานอีกเพียง ๒ เดือนเศษ ทําใหโจทกไดรับความเดือดรอนอยางมาก คําสั่งของนายจางดังกลาวนอกจากจะ
กอใหเกิดความเดือดรอนแกลูกจางอยางยิ่งแลว ยังมีมูลเหตุการออกคําสั่งโดยไมสุจริตแกลูกจาง ซึ่งมีลักษณะ
เปนคําสั่งที่ไมเปนธรรม การที่ลูกจางไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวจึงถือไมไดวาลูกจางละทิ้งหนาที่เปนเวลาสาม
วันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรและจงใจทําใหนายจางไดรบั ความเสียหาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๙๘-๓๒๗๙/๒๕๕๑ การที่นายจางมีคําสั่งใหโจทกทั้งแปดสิบสองซึ่งทํางาน
อยูที่จังหวัดปราจีนบุรไี ปทํางานที่โรงพยาบาลเปาโล จังหวัดสมุทรปราการ มาจากเหตุที่นายจางหมดสัญญา
อนุญาตใหบริการขายอาหารระหวางนายจางกับบุคคลภายนอก
นายจางจึงเสนอใหโจทกทั้งหมดเลือกไป
ทํางานที่สาขาอื่นของนายจางที่มีในจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร โดยจะใหเงินชวยเหลือเปนคา
เชาบาน เมื่อโจทกทั้งหมดไมเลือกและไมแสดงความจํานงใหนายจางทราบ นายจางจึงมีความจําเปนตองสั่งให
โจทกทั้งหมดไปทํางานโรงพยาบาลเปาโล จังหวัดสมุทรปราการ การที่โจทกทั้งหมดมีหนังสือแจงนายจางวาไม
ประสงคจะไปทํางานหนวยงานอื่นของนายจางและไมไปปฏิบัติหนาที่ตามวันเวลาที่นายจางกําหนด จึงเปนการ
ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
การนัดหยุดงานที่ไมชอบ เปนการละทิ้งหนาที่อยูในตัวเอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๘๙-๑๖๕๐/๒๕๔๓ การนัดหยุดงานของลูกจางเปนการละทิ้งหนาที่อยูใน
ตัว เมื่อโจทกกับพวกนัดหยุดงานโดยไมชอบดวยกฎหมายเปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันจึงถือไดวาเปนการ
ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
กรณีที่นายจางเพิกถอนการอนุญาตใหลางาน แลวลูกจางยังคงหยุดงานไป ถือเปนการละทิ้งหนาที่
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๔/๒๕๔๑ หลังจากที่จําเลยอนุญาตใหโจทกลาปวยและหยุดงานแลว
ปรากฏวาโจทกมิไดเจ็บปวยจนไมสามารถปฏิบัติงานได
จําเลยจึงมีหนังสือแจงใหโจทกรายงานตัวกลับเขา
ทํางาน เปนการแสดงวาเหตุแหงการลาปวยที่จําเลยอนุญาตนั้นไดสิ้นไปแลวและเปนการยกเลิกการอนุญาตให
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โจทกลาหยุดงานไปในตัว จําเลยหาจําตองระบุขอความไวโดยแจงชัดวายกเลิกการอนุญาตใหโจทกลาปวยไม
การที่โจทกฝาฝนไมมารายงานตัวทั้งที่จําเลยไดตักเตือนแลวหลายครั้ง จึงเปนการจงขัดคําสั่งนายจางอันชอบ
ดวยกฎหมายและเปนการละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุอันสมควร

กรณีมีเหตุอันสมควร
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๖๓/๒๕๓๘ โจทกเปนลูกจางจําเลยทําหนาที่ขับรถยนตถูกเจาหนาที่ตํารวจ
ยึดใบอนุญาตขับขี่รถยนตเพราะปฏิบัติผิดกฎจราจร ตอมาหุนสวนผูจัดการจําเลยกลาวแกโจทกวาหากไมมี
ใบอนุญาตขับขี่ก็ไมตองมาทํางาน โจทกจึงหยุดงานไปตั้งแตวันที่ ๕ ถึง วันที่ ๑๖ เดือนนั้น เพราะโจทกเขาใจวา
นายจางสั่งใหโจทกหยุดงานไวกอนจนกวาจะไดใบอนุญาตขับขี่รถยนตคืนมา และไมมีระเบียบขอบังคับใหผูมี
หนาที่ขับรถยนตตองมาปฏิบัติหนาที่อื่น จึงมิใชการละทิ้งหนาทีโดยไมมีเหตุอันสมควร
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๔/๒๕๓๗ เดิมจําเลยกําหนดใหวันที่ ๔ และ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๖ เปน
วันหยุดตามประเพณี แตจําเลยมีความจําเปนตองใหลูกจางมาทํางานในวันดังกลาวจึงมีประกาศเปลี่ยนแปลง
วันหยุดตามประเพณีเปนวันที่ ๒ และ ๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖ แทน สหภาพแรงงานที่โจทกเปนสมาชิกไดมีหนังสือ
คัดคานการที่จําเลยประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดดังกลาวเพราะจะทําใหลูกจางของจําเลยสับสนวาวันที่ ๔ และ
๕ มิถุนายน ๒๕๓๖ ยังเปนวันหยุดตามประเพณีหรือไม และตองมาทํางานหรือไม ซึ่งตอมามีลูกจางไมมาทํางาน
ในวันดังกลาวถึง ๑๖๙ คน กรณียังไมพอถือวาโจทกละทิ้งหนาที่ในวันที่ ๔ และ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๖ โดยไมมี
เหตุอันสมควร
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๕๑/๒๕๓๕ โจทกหยุดงานไปตั้งแตวันที่ ๑๘ ถึง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๕
เนื่องจากโจทกมีความจําเปนตองไปรวมงานบวชนองเขยที่ตางจังหวัด ประกอบกับระหวางนั้นมีประกาศภาวะ
ฉุกเฉินไมมีรถยนตโดยสารแลนเขากรุงเทพมหานคร จึงเปนเหตุใหโจทกไมสามารถเดินทางกลับมาทํางานได จึง
เปนการละทิ้งหนาที่โดยมีเหตุอันสมควร
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๒๙/๒๕๒๓ การที่โจทกไปทํางานไมไดเพราะถูกเจาพนักงานตํารวจจับและ
ควบคุมตัวตลอดมา ถือไมไดวาโจทกละทิ้งหนาที่ การไมแจงเหตุขัดของหรือไมขอลางานหาทําใหเปนการละทิ้ง
หนาที่ไม จึงมิใชการละทิ้งหนาทีโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๖)ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ในกรณีตาม (๖) ถาเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษตองเปนกรณีที่เปน
เหตุใหนายจางไดรับความเสียหาย
การรับโทษจําคุกตามอนุมาตรานี้ตองเปนคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ไมวาจะเปนคําพิพากษาถึงที่สุด
ของศาลชั้นใด แตหากยังอยูในระหวางการอุทธรณฎีกายังไมถือวาเปนกรณีตามอนุมาตรานี้ ตองเปนโทษขณะ
เปนลูกจางไมใชโทษที่มีกอนเขาทํางานเปนลูกจาง อยางไรก็ตามหากลูกจางปกปดขอมูลการกระทําความผิด
เดิมกอนเขาทํางานอาจเปนเหตุใหนายจางเลิกจางไดเชนกัน
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๐๙/๒๕๒๔ ขอยกเวนที่นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจาง
เพราะไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกนั้น หมายถึงไดรบั โทษตามคําพิพากษาของศาลใหจําคุก
คดีถึงที่สุดขณะที่เปนลูกจางหาใชไดรบั โทษและพนโทษมาแลวจึงมาเปนลูกจางไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๖๘/๒๕๒๙ ธนาคารจําเลยกําหนดใหผูยื่นใบสมัครเขาทํางานตองแสดง
รายการในใบสมัครงานวาเคยตองคดีใด ๆ มากอนหรือไม เพื่อจะไดคัดเลือกผูที่มีความซื่อสัตยหรือไมมีประวัติ
ดางพรอยมากอนใหเขาทํางานกับจําเลย การที่โจทกยื่นใบสมัครงานโดยแสดงขอความอันเปนเท็จเปนเหตุให
จําเลยหลงเชื่อในคุณสมบัติและรับเขาทํางาน เมื่อจําเลยทราบความจริงภายหลังยอมมีสิทธิเลิกจางได แตการ
เลิกจางดังกลาวมิใชการเลิกจางเพราะโจทกกระทําความผิดในระหวางเปนลูกจาง จึงไมเขากรณีตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๓ จําเลยจึงตองบอกกลาวลวงหนากอน
แมวาการกระทําความผิดที่มีโทษทางอาญาจะไมเปนเหตุใหลูกจางไดรับโทษถึงจําคุกที่จะเขากรณีตาม
อนุมาตรานี้แตก็อาจเขากรณีตามอนุมาตราอื่นได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๕๓/๒๕๓๐ การที่โจทกทํารายรางกายดวยการชกตอย ว. ลูกจางของจําเลย
ระหวางเปลี่ยนกะการทํางาน แตไมปรากฏวา ว. ไดรบั บาดเจ็บมากนอยเทาใดหรือเปนการกระทบกระเทือน
กิจการงานของจําเลยและรบกวนการทํางานของพนักงานอื่นอยางไร แมศาลจะลงโทษจําคุกโจทก ๑ เดือน
ปรับ ๕๐๐ บาท และใหรอการลงโทษจําคุกไว ก็ยังไมเพียงพอจะถือไดวาเปนกรณีรายแรง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๐๑/๒๕๓๑ ลูกจางเลนการพนันในสถานที่หรือบริเวณที่ทําการของนายจาง
นอกเวลาปฏิบัติงานจนถูกศาลพิพากษาปรับ เปนการขัดคําสั่งนายจางและประพฤติชั่วอยางรายแรง
การเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถานายจางไมไดระบุขอเท็จจริงอันเปนเหตุที่เลิก
จางไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจางหรือไมไดแจงเหตุที่เลิกจางใหลูกจางทราบในขณะที่เลิกจางนายจางจะ
ยกเหตุนั้นขึ้นอางในภายหลังไมได
การระบุขอเท็จจริงหรือแจงเหตุที่เลิกจางใหลูกจางทราบในขณะที่เลิกจางเพื่อใหลูกจางไดทราบ
เหตุการกระทําความผิดอันเปนเหตุที่ถูกเลิกจางวาเกิดจากสาเหตุใดเปนสิทธิพื้นฐานของลูกจางที่จะไดทราบ
เพื่อลูกจางจะไดแกตางตอนายจางในขณะนั้นหรืออุทธรณภายในองคกรตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือ
นําคดีไปสูพนักงานตรวจแรงงานหรือศาลแรงงานโดยกลาวอางและแสดงพยานหลักฐานไดถูกตอง หากไม
ปฏิบัติตามมีผลใหการเลิกจางดังกลาวแมลูกจางจะมีความผิดตามมาตรา ๑๑๙ ก็ไมถือวาลูกจางกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๑๑๙
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๕๖๐/๒๕๔๔ ระหวางการทํางานโจทกลาปวยและมาทํางานสายเปนจํานวน
มาก อีกทั้งโจทกมิไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยวาดวยการลา ผูบังคับบัญชา
ของโจทกไดตักเตือนดวยวาจาและเปนหนังสือ และลงโทษโจทกดวยการภาคทัณฑและตัดเงินเดือนหลายครั้ง
ซึ่งจําเลยอาจอางความผิดดังกลาวของโจทกมาเปนเหตุเลิกจางไดโดยไมตองจายคาชดเชยแตตามหนังสือให
พนักงานออกจากงาน (เลิกจาง) ของจําเลยเพียงแตอางเหตุที่ใหโจทกออกจากงานวาการกระทําของโจทกเขา
ลักษณะเปนผูหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่และบกพรองในหนาที่เทานั้น จําเลยไมไดอางเหตุ
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ความผิดของโจทกมาเปนเหตุโดยตรงในการเลิกจางจึงตองถือวาจําเลยไมติดใจที่จะเลิกจางโจทกสําหรับ
ความผิดดังกลาว จําเลยยังอางขอบังคับของจําเลยที่ใหอํานาจจําเลยในการเลิกจางในกรณีดงั กลาวไดแต
ขอบังคับของจําเลยกําหนดวาพนักงานที่พนจากตําแหนงหนาที่ในกรณีเชนนี้ถือวาเปนการลาออกจากตําแหนง
หนาที่โดยมิไดกระทําความผิดและมีสิทธิไดรับบําเหน็จ จําเลยจึงหยิบยกอางความผิดของโจทกซึ่งมิไดระบุเปน
เหตุเลิกจางไวในหนังสือเลิกจางมาเปนเหตุไมตองจายคาชดเชยแกโจทกมิได
ลักษณะของการระบุเหตุ
๑.มีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอที่ลูกจางจะทราบขอเท็จจริงของการกระทําที่นายจางเห็นวาเปน
ความผิดได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๕๓/๒๕๕๖ โจทกระบุเหตุในหนังสือเลิกจางไวเพียงวาจําเลยประพฤติตนไม
เหมาะสมกับการเปนพนักงาน ไมไดระบุขอเท็จจริงอันเปนเหตุที่เลิกจางวาการประพฤติตนไมเหมาะสมกับการ
เปนพนักงานของจําเลยนั้นประพฤติตนในรายละเอียดอยางไรที่ไมเหมาะสมอยางยิ่งจนถึงกับเปนเหตุแหงการ
เลิกจางโดยไมตองจายคาชดเชย เมื่อโจทกไมระบุเหตุแหงการเลิกจางวาจําเลยมีความสัมพันธในทางชูสาวอัน
เปนการผิดวินัยตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
โจทกจะยกเหตุดังกลาวขึ้นเปนขอตอสูเพื่อไมตองจาย
คาชดเชยและคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปไมได
คําพิพากษาศาลฎีกา ๑๐๓๓๒/๒๕๕๐ แมหนังสือบอกเลิกสัญญาจางระบุเหตุผลที่เลิกจางไวประการ
หนึ่งวาโจทกไมไดมาทํางานในวันที่ ๒๒ และ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ แตไดลงบันทึกขอมูลของบริษัทจําเลยวาโจทก
มาทํางานในวันดังกลาว ทําใหจําเลยตองจายคาอาหารใหโจทกวันละ ๑๐ บาท รวม ๒ วัน เปนเงิน ๒๐ บาท
อันเปนการทุจริตตอหนาที่ ซึ่งไมตรงกับที่ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวาโจทกไมมาทํางานในวันที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๔๗ แตโจทกแกไขขอมูลวามาทํางานในวันดังกลาว ทําใหโจทกไดรบั ประโยชนเปนเบี้ยขยันและ
คาอาหารในวันดังกลาว ซึ่งเปนการทุจริตตอหนาที่คนละวันกัน แตก็เปนการระบุเรื่องโจทกทุจริตตอหนาที่คน
ละวันกัน แตก็เปนการระบุเรื่องโจทกทุจริตตอหนาที่เปนเหตุผลใหจําเลยเลิกจางโจทกไวในหนังสือบอกเลิก
สัญญาจางแลว เพียงแตระบุวันที่โจทกทุจริตตอหนาที่ผิดพลาดไปซึ่งเปนรายละเอียดเทานั้น จําเลยยอมยก
เหตุผลที่โจทกทุจริตตอหนาที่ขึ้นตอสูเพื่อไมตองจายคาชดเชยได
๒.การยกเหตุผลที่เลิกจางขึ้นภายหลังนี้ไมใชกับการเลิกจางไมเปนธรรมหรือการบอกกลาว
ลวงหนา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๙๘/๒๕๕๑ การพิจารณาวาการเลิกจางไมเปนธรรมหรือไมนั้น ศาลจะตอง
พิจารณาถึงสาเหตุแหงการเลิกจางอันแทจริงของนายจางมีเหตุอันสมควรหรือไม ซึ่งเหตุแหงการเลิกจางอาจจะ
ไมใชเหตุตามคําใหการของจําเลยหรือที่ระบุไวในหนังสือเลิกจางก็ได และเปนคนละกรณีกับการพิจารณาการ
เลิกจางนั้นตองบอกกลาวลวงหนาหรือไม ศาลจึงมีอํานาจพิจารณาถึงสาเหตุแหงการเลิกจางวาจําเลยเลิกจาง
โจทกเพราะเหตุใดและเปนธรรมหรือไม (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๒๒/๒๕๖๐ วินิจฉัยทํานองเดียวกัน)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๐๗/๒๕๕๒ การพิจารณาจําเลยตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา
หรือคาเสียหายจากการเลิกจางที่ไมเปนธรรมจะตองพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
๕๒๘ และมาตรา ๕๓๘ หรือตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒
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มาตรา ๔๙ แลวแตกรณี และบทกฎหมายดังกลาวก็มิไดบัญญัติใหนําพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสาม (เดิม ปจจุบันคือมาตรา ๑๑๙ วรรคสาม) มาใชบังคับแกกรณีการบอกกลาว
ลวงหนาหรือการเลิกจางที่ไมเปนธรรมดวย ดังนั้นแมจําเลยไมไดระบุเหตุแหงการเลิกจางไวในหนังสือเลิกจาง
จําเลยก็ยอมยกเหตุผลในการเลิกสัญญาจางขึ้นอางในภายหลังเพื่อเปนขอตอสูในสวนของสินจางแทนการบอก
กลาวลวงหนาและคาเสียหายจากการเลิกจางที่ไมเปนธรรมได
๓.การระบุขอเท็จจริงอันเปนเหตุที่เลิกจางไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจางหรือไมไดแจงเหตุที่เลิก
จางใหลูกจางทราบในขณะที่เลิกจางนี้ใชบังคับกับการจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๓๘/๒๕๕๘ จําเลยเลิกจางโจทกโดยมิไดแจงเหตุและระบุขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการกระทําของโจทกที่จงใจทําใหจําเลยไดรับความเสียหายเนื่องจากโจทกไปทํางานใหบริษัทอื่นที่เปน
คูแขงขันทางการคาของจําเลยใหโจทกทราบแตอยางใด จึงไมตองดวยขอยกเวนที่จําเลยจะไมตองจาย
คาชดเชยตามมาตรา ๑๑๙ วรรคหนึ่ง (๔) พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติ
วา "ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยมิใชกรณีตามมาตรา ๑๑๙ ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุด
พักผอนประจําปในปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุดพักผอนประจําปที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐"
และมาตรา ๑๑๙ วรรคทาย บัญญัติวา "การเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถานายจางไมไดระบุ
ขอเท็จจริงอันเปนเหตุที่เลิกจางไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจางหรือไมไดแจงเหตุที่เลิกจางใหลูกจางทราบใน
ขณะที่เลิกจาง นายจางจะยกเหตุนั้นขึ้นอางในภายหลังไมได" แมศาลแรงงานกลางจะฟงขอเท็จจริงวาโจทกจง
ใจทําใหจําเลยซึ่งเปนนายจางไดรบั ความเสียหายตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ วรรค
หนึ่ง (๒) แตเมื่อจําเลยมิไดระบุขอเท็จจริงดังกลาวไวในหนังสือที่แจงใหโจทกทราบวาโจทกพนสภาพจากการ
เปนพนักงานและไมไดแจงขอเท็จจริงดังกลาวใหโจทกทราบในขณะที่เลิกจาง จําเลยจึงยกขอเท็จจริงดังกลาว
ขึ้นอางเพื่อปฏิเสธความรับผิดตามมาตรา ๖๗ ไมไดและยังตองถือวาจําเลยเลิกจางโจทกโดยมิใชกรณีตาม
มาตรา ๑๑๙ จําเลยจึงตองจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปตามมาตรา ๖๗ ใหแกโจทก

การอุทธรณคําวินิจฉัยของพนักงานตรวจแรงงาน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๓ ในกรณีที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามเกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัติน้แี ละลูกจางมีความประสงคใหพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหลูกจางมีสิทธิยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานแหงทองที่
ที่ลูกจางทํางานอยูหรือที่นายจางมีภูมิลําเนาอยูตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่เกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัติน้ถี าลูกจางถึงแกความตาย
ใหทายาทโดยธรรมมีสิทธิยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานได
มาตรา ๑๒๔ เมื่อมีการยื่นคํารองตามมาตรา ๑๒๓ ใหพนักงานตรวจ แรงงานสอบสวน
ขอเท็จจริงและมีคําสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่รับคํารอง
ในกรณีที่มีความจําเปนไมอาจมีคําสั่งภายในเวลาตามวรรคหนึ่งไดใหพนักงานตรวจแรงงานขอ
ขยายเวลาตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายพรอมดวยเหตุผล และอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจ
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พิจารณาอนุญาตไดตามที่เห็นสมควรแตตองมีระยะเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดตามวรรค
หนึ่ง
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแลวปรากฏวาลูกจางมีสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดที่
นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งใหนายจางจายเงิน
ดังกลาวใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาไดทราบคําสั่ง
ใหนายจางจายเงินตามวรรคสามใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความ
ตาย ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง ในกรณีที่ลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายรอง
ขอ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจสั่งใหนายจางจายเงินดังกลาว ณ สํานักงานของพนักงานตรวจ
แรงงานหรือสถานที่อ่นื ตามที่นายจาง และลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายตกลง
กัน
ในกรณีที่ลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไมมารับเงินดังกลาวภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่พนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่ง ใหพนักงานตรวจแรงงานนําสงเงินนั้นเพื่อเก็บรักษาใน
กองทุนสงเคราะหลูกจางโดยฝากไวกับธนาคาร ในการนี้ ถามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดขึ้นเนื่องจากการ
ฝากเงินใหตกเปนสิทธิแกลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายซึ่งมีสิทธิไดรับเงินนั้น
ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานเห็นวาลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย
ไมมีสิทธิไดรับเงินตามมาตรา ๑๒๓ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งและแจงเปนหนังสือใหนายจางและ
ลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายทราบ
มาตรา ๑๒๕ เมื่อพนักงานตรวจแรงงานไดมีคําสั่งตามมาตรา ๑๒๔ แลว ถา
นายจาง ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ไมพอใจคําสั่งนั้น ใหนําคดีไปสูศาลได
ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
ในกรณีที่นายจาง ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไมนําคดีไปสูศาล
ภายในกําหนด ใหคําสั่งนั้นเปนที่สุด
ในกรณีที่นายจางเปนฝายนําคดีไปสูศาล นายจางตองวางเงินตอศาลตามจํานวนที่ถึงกําหนดจาย
ตามคําสั่งนั้น จึงจะฟองคดีได
เมื่อคดีถึงที่สุดและนายจางมีหนาที่ตองจายเงินจํานวนใดใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของ
ลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ใหศาลมีอํานาจจายเงินที่นายจางวางไวตอศาลใหแกลูกจางหรือทายาทโดย
ธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายได
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๓ กําหนดใหในกรณีที่นายจางฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิไดรบั เงินอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ลูกจาง
หรือหากลูกจางถึงแกความตายไปกอน ทายาทโดยธรรมสามารถยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานไดตาม
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สิทธิของลูกจางที่มีอยู ตอพนักงานตรวจแรงงาน สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือจะใชสิทธิฟอง
คดีตอศาลแรงงานโดยตรงก็ได แตจะตองเลือกสิทธิทางใดทางหนึ่งเทานั้นจะใชสิทธิพรอมกันสองทางไมได เมื่อ
ยื่นฟองคดีตอศาลแลวจะยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานอีก หรือยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานแลว
จะยื่นฟองคดีตอศาลอีกในชวงเวลาเดียวกันไมได แมวาตอมาจะไดถอนฟองไปก็ตาม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๗๔/๒๕๔๔ การที่ลูกจางยื่นฟองนายจางตอศาลแรงงานขอใหบังคับ
นายจางจายคาจางที่คาง ถือวาลูกจางเลือกใชสิทธิที่จะฟองตอศาลแรงงาน จึงหมดสิทธิที่จะยื่นคํารองตอ
พนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๓ แลว เมื่อตอมาลูกจางได
ไปยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานอีกในขณะที่คดีดังกลาวยังอยูในระหวางการพิจารณาเพื่อขอใหโจทกจาย
คาจางที่ไดยื่นฟองไวแลวและคาจางในเดือนถัดมาตอเนื่องกัน ซึ่งถือวาเปนเรื่องเดียวกัน พนักงานตรวจ
แรงงานจึงไมมีอํานาจพิจารณาคํารองของลูกจาง แมตอมาลูกจางจะไดถอนฟองคดีดังกลาวก็ไมทําใหพนักงาน
ตรวจแรงงานกลับมีอํานาจพิจารณาคํารองนั้นขึ้นมาอีก
แตหากถอนคํารองกอนยื่นคําฟอง ถือเปนกรณีไมมีคํารองอยูในขณะฟอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๕๘๑/๒๕๕๗ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๓
ถึงมาตรา ๑๒๕ มีลักษณะกําหนดใหลูกจางจะตองเลือกใชสิทธิทางใดทางหนึ่งระหวางใชสิทธิฟองคดีตอศาล
แรงงานหรือจะยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานก็ไดแตเพียงทางเดียว จะใชสิทธิพรอมกันทั้งสองทางไมได
แมโจทกไดยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานแลว ก็ไมมีบทบัญญัติใดบังคับใหโจทกตองดําเนินการใหสิ้นสุด
กระบวนการโดยจะถอนคํารองแลวมาใชสิทธิทางศาลอีกไมได ดังนั้น การที่โจทกยื่นคํารองตอพนักงานตรวจ
แรงงานแลวถอนคํารองดังกลาวกอนยื่นคําฟองคดีนี้ในขณะยื่นคําฟองจึงไมมีคํารองอยูในระหวางการ
พิจารณาของพนักงานตรวจแรงงาน โจทกจึงมีอํานาจฟอง
ตองพิจารณาขอเรียกรองตามคํารองหรือคําฟองเปนเรื่อง ๆ ไป หากไมใชเรื่องเดียวกันสามารถ
ฟองหรือรองตอพนักงานตรวจแรงงานในเรื่องนั้น ๆ ได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๓๑/๒๕๕๐ โจทกยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานระบุในคํารองวา
ประสงคจะเรียกรองเพียงคาจางและคาชดเชย โดยไมไดประสงคใหพนักงานตรวจแรงงานดําเนินการในสวน
ของสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา ตอมาเมื่อพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งวาโจทกไมมีสิทธิไดรับคาจาง
และคาชดเชย โจทกจึงฟองขอเพิกถอนคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานดังกลาวเปนจําเลยที่ ๑ โดยมิไดเพียงแต
ฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งเทานั้นแตยังฟองนายจางเปนจําเลยที่ ๒ และมีคําขอใหจําเลยที่ ๒ จายสินจางแทน
การบอกกลาวลวงหนาพรอมดอกเบี้ย คําฟองโจทกในสวนของสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาจึงมิใชสิทธิ
ไดรบั เงินที่โจทกเลือกดําเนินการตอพนักงานตรวจแรงงานที่จะตองดําเนินการจนสิ้นสุดกระบวนการ แตเปน
การฟองบังคับแกจําเลยที่ ๒ โดยตรง ศาลแรงงานจึงพิพากษาใหจําเลยที่ ๒ จายสินจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนาพรอมดอกเบี้ยแกโจทกได
การดําเนินการตามมาตรานี้ตองเปนการใชสิทธิตามกฎหมายคุมครองแรงงานเทานั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๙๓/๒๕๕๐ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ ที่บัญญัติให
นายจาง ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายที่ไมพอใจคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ไดมี
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คําสั่งตามมาตรา ๑๒๔ ตองนําคดีไปสูศาลภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง มิฉะนั้น คําสั่งนั้นเปนที่สุด
คําสั่งที่จะเปนที่สุดตามมาตรานี้ตองเปนคําสั่งในกรณีที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิไดรับเงิน
อยางหนึ่งอยางใดตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๒๓ เทานั้น ตามคําฟอง
ของโจทกเปนการฟองเพื่อใหจําเลยปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางและเรียกรองคาจางสวนที่จะตอง
ไดรบั เพิ่มขึ้นจากการที่จําเลยตองปรับคาจางเพิ่มตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตาม พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๙ โจทกจึงหาจําตองฟองเพิกถอนคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานไม
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา มาตรา ๑๒๕ เมื่อพนักงานตรวจแรงงานไดมีคําสั่ง
ตามมาตรา ๑๒๔ แลว ถานายจาง ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไมพอใจ
คําสั่งนั้น ใหนําคดีไปสูศาลไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
ในกรณีที่นายจาง ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไมนําคดีไปสูศาล
ภายในกําหนด ใหคําสั่งนั้นเปนที่สุด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๑๑-๑๓๑๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ โจทกยื่นคํารองตอ
พนักงานตรวจแรงงาน แตพนักงานตรวจแรงงานไมไดมีคําสั่งภายในระยะเวลาตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวในวันที่ ๖
พฤษภาคม ๒๕๔๘ โจทกยื่นคําฟองตอศาลแรงงานขอใหบังคับจําเลยจายเงินเชนเดียวกับที่ยื่นคํารองตอ
พนักงานตรวจแรงงาน ตอมาวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ พนักงานตรวจแรงงานยุติเรื่องโดยไมไดมีคําสั่ง เปน
กรณีที่พนักงานตรวจแรงงานยังไมมีคาํ สั่ง โจทกจึงไมอยูในบังคับตองนําคดีไปสูศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต
ทราบคําสั่งตามมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง การที่พนักงานตรวจแรงงานยุติเรื่องทําใหกระบวนพิจารณาในชั้น
พนักงานตรวจแรงงานยกเลิกไปทั้งหมด โจทกฟองคดีนี้จึงไมเปนการใชสิทธิซ้ําซอนกับการยื่นคํารองตอ
พนักงานตรวจแรงงาน
นําคดีไปสูศาลไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ถือเปนขั้นตอนและ
วิธีการนําคดีไปสูศาลตามที่บัญญัติไวใน พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒
มาตรา ๘ วรรคทาย เมื่อไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดจึงไมสามารถดําเนินการใดในเรื่องเดียวกันนั้นตอ
ศาลแรงงานได หากลูกจางฟองบังคับนายจางใหปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน นายจางจะไม
สามารถใหการตอสูคดีได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๙๗/๒๕๕๐ โจทกซึ่งเปนลูกจางยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานตาม
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๓ ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวา พนักงานตรวจแรงงานไดมี
คําสั่งใหจําเลยที่ ๑ โดยจําเลยที่ ๒ จายเงินคาจางเปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท แกโจทก แลวจําเลยทั้งสองไมนําคดี
ไปสูศาลภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง คําสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงเปนที่สุด ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง
บทบัญญัติดังกลาวยังถือเปนขั้นตอนและวิธีการนําคดีไปสูศาลตามที่บัญญัติไวใน พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคทาย ดังนั้นจําเลยทั้งสองจึงจะดําเนินการใดในเรื่องเดียวกันนี้
ในศาลแรงงานกลางอีกไมได ซึ่งรวมตลอดถึงการใหการตอสูคดี จําเลยทั้งสองจึงไมมีสิทธิใหการตอสูคดีวา จําเลยทั้ง
สองไมเคยจางโจทกเปนลูกจาง ที่ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งใหงดสืบพยานโจทก และพยานจําเลยทั้งสอง แลว
พิพ ากษาใหจํา เลยทั้งสองรวมกันจายคาจางที่คางชําระแกโจทกตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน จึงชอบแลว
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เมื่อคําสั่งเปนที่สุดในเรื่องนั้นแลว ไมสามารถฟองคดีใหมในเรื่องเดิมอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๗๑/๒๕๖๑ แมจะไมมีบทกฎหมายบัญญัติไวโดยตรงวาเมื่อลูกจางไดใชสิทธิ
ยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานแลวจะไมมีสิทธิยื่นฟองนายจางตอศาลแรงงานอีก แต พ.ร.บ.คุมครอง
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๓ ถึง มาตรา ๑๒๕ เปนกระบวนการทางเลือกซึ่งเมื่อลูกจางเลือก
ดําเนินการโดยยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานแลวจะตองดําเนินการไปจนเสร็จสิ้น บทบัญญัติดังกลาวมี
ลักษณะกําหนดใหลูกจางเลือกใชสิทธิทางใดทางหนึ่งแตเพียงทางเดียว ดังนั้น เมื่อโจทกในฐานะลูกจางเลือกใชสิทธิยื่น
คํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน พนัก งานตรวจแรงงานสอบสวนข อ เท็จ จริงและมีคํา สั่ ง ให น ายจ างจ าย
คา ชดเชยและคา จ า งแทนการบอกกลาวลวงหนาพรอมดอกเบี้ย หากโจทกไมพอใจคําสั่ง โจทกตองนําคดีไปสู
ศาลเพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน แตโจทกยื่นฟองนายจางเปนจําเลยคดีนี้โดยอางวาจําเลย
เลิกจางโจทกโดยโจทก ไมไดก ระทํา ความผิด เปนการเลิก จางที่ ไมเ ปนธรรม ขอให จํา เลยจายคาชดเชย
คา จ างแทนการบอกกลาวลวงหนาและคาเสียหายจากการเลิก จางที่ไมเป น ธรรม ซึ่งแมจ ะอ างคําสั่ ง
พนักงานตรวจแรงงานมาดวย แตโจทกขอใหบังคับจําเลยจายคาจางแทนการบอกกลาวลวงหนามากกวาที่
ไดรบั ตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน แสดงวาโจทกไมพอใจคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน คําฟองโจทกจึงมิใช
การฟองเพื่อขอใหบังคับจําเลยปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน และมิไดฟองขอใหเพิกถอนคําสั่ง
พนักงานตรวจแรงงานตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ เชนนี้ สภาพคําฟองโจทกจึงเปน
ฟองโดยอาศัยสิทธิเดิม ทั้งจําเลยคดีนี้เปนโจทกยื่นฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานแลว โจทกจึงไมมี
อํานาจฟองจําเลยซึ่งเปนนายจางเพื่อจายคาชดเชยและคาจางแทนการบอกกลาวลวงหนาโดยอาศัยสิ ทธิ
เดีย วกั บ ที่ ไ ปยื่ นคํา ร อ งต อ พนัก งานตรวจแรงงานและพนั ก งานตรวจแรงงานมี คาํ สั่ ง ในเงินดังกลาวอีก
ขอเท็จจริงที่เปนที่สุดแลวในคดีกอนที่เกี่ยวพันกันกับคดีใหม ไมสามารถยกขึ้นกลาวอางเพื่อให
วินิจฉัยในคดีใหมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๕๙/๒๕๖๐ คดีนี้โจทกฟองขอใหบังคับจําเลยจายเงินแกโจทกโดยอาศัย
สิทธิในฐานะผูรับเหมาชั้นตนที่ตองรวมรับผิดกับจําเลยในฐานะผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางของผูรองทั้งเกาตาม
คําสั่งพนักงานตรวจแรงงานและโจทกไดจายเงินตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานใหแกผูรองทั้งเกาไปเรียบรอย
แลว เพื่อไลเบี้ยเงินที่ไดจายไปแลวดังกลาวคืนจากจําเลยในฐานะผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางตาม พ.ร.บ.
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒ เมื่อคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานดังกลาววินจิ ฉัยและมีคําสั่งวาใน
ชวงเวลาพิพาทจําเลยมิใชลูกจางโจทก แตจําเลยเปนผูรบั เหมาชวงและเปนนายจางของผูรองทั้งเกา ใหโจทกใน
ฐานะผูรับเหมาชั้นตนรวมรับผิดกับจําเลยในฐานะผูรับเหมาชวงและเปนนายจางของผูรองทั้งเกาในคาจาง
คาลวงเวลา และคาทํางานในวันหยุดแกผูรองทั้งเกา หากจําเลยไมพอใจคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานยอมมี
สิทธินําคดีไปสูศาลแรงงานเพื่อใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาวไดภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทราบคําสั่งไดตาม พ.ร.บ.
คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเวลาดังกลา ว
คําสั่ งนั้นยอ มเปนที่สุดตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง ดังนั้น เมื่อจํา เลยไมนํา คดีไปสูศาลแรงงานตามที่
บทบัญญัติดังกลาวใหสิทธิไว คําสั่งพนักงานตรวจแรงงานยอมเปนที่สุด จําเลยหามีสิทธิที่จะยกเรื่องการเปน
นายจางลูกจางกันและผูรับเหมาชวงที่ยุติไปแลวในชั้นพนักงานตรวจแรงงานและมีผลผูกพันโจทกจําเลยตาม
บทบัญญัติดังกลาวมากลาวอางในชั้นที่โจทกมาฟองตอศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อใชสิทธิไลเบี้ยเงินที่โจทกจาย
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ใหแกผูรอ งทั้งเกาตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานไปแลวคืนจากจําเลยตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ มาตรา ๑๒ วรรคสอง ไดไม
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งใหนายจางจายเงินและเปนที่สุดแลว ตอมาลูกจางนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลแรงงานบังคับตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ดังนี้นายจางไมมีสิทธิยกขอตอสูตามคําใหการที่
ยุติไปแลวในชั้นพนักงานตรวจแรงงาน มากลาวอางในชั้นศาลแรงงานไดอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๔๐๖/๒๕๕๐ โจทกรองตอพนักงานตรวจแรงงาน พนักงานตรวจแรงงาน
สอบสวนขอเท็จจริงแลวมีคําสั่งใหจําเลยจายคาจางและคาทํางานในวันหยุดแกโจทกและไดสงคําสั่งใหจําเลย
ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง จําเลยไดรับทราบคําสั่งแลวไมนําคดีไปสู
ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง คําสั่งดังกลาวจึงเปนที่สุดตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง
จําเลยมีหนาที่ตองจายเงินตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานใหโจทกภายในสิบหาวันนับแตวันทราบคําสั่งตาม
มาตรา ๑๒๔ วรรคสาม โดยไมมีสิทธิยกขอตอสูตามคําใหการซึ่งยุติไปแลวในชั้นพนักงานตรวจแรงงานมากลาว
อางในชั้นที่โจทกฟองตอศาลแรงงานกลางขอใหบังคับจําเลยจายเงินตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๗๖-๖๐๗๗/๒๕๔๙ โจทกฟองขอใหบังคับจําเลยจายเงินตาง ๆ ตามคําสั่ง
พนักงานตรวจแรงงาน คดีมีประเด็นขอพิพาทแตเ พียงวา คําสั่งพนักงานตรวจแรงงานเปนที่ สุดหรือไม และ
จําเลยไดจายเงินตามฟองใหโจทกแลวหรือไมเทานั้น ปญหาวาโจทกเปนลูกจางจําเลยหรือไม เปนกรณีที่
จําเลยจะตองโตแยงใหเปนประเด็นไวในชั้นสอบสวนของพนักงานตรวจแรงงาน และหากพนักงานตรวจแรงงาน
มีคําสั่งอยางใดแลว จําเลยไมพอใจ จําเลยยอมมีสิทธินําคดีไปสูศาลแรงงานไดภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทราบ
คําสั่ง ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง หากไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนด
คําสั่งนั้นเปนที่สุดตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง เมื่อจําเลยมิไดใชสิทธินําคดีสูศาลแรงงานตามบทบัญญัติ
ดังกลาว คําสั่งพนักงานตรวจแรงงานดังกลาวยอมเปนที่สุด จําเลยจึงหามีสิทธิที่จะยกประเด็น เรื่องความ
เปนนายจางลูกจางกันซึ่งยุติไปแลวในชั้นพนักงานตรวจแรงงานมากลาวอางในชั้นที่โจทกมาฟองตอศาล
แรงงานกลางขอใหบังคับจําเลยจายเงินตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานไม ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยประเด็น
นี้มาวาโจทกไมไดเปนลูกจางจําเลยจึงไมชอบ ปญหาดังกลาวเปนขอกฎหมายเกี่ยวดวยความสงบเรี ยบรอย
ของประชาชน แมโจทก มิไดอุทธรณ ศาลฎีกาก็มีอํานาจหยิบ ยกขึ้นวินิจฉัยไดเองตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๒
(๕), ๒๔๖ ประกอบดวย พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
แมวาในมาตรานี้จะกําหนดใหยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานในทองที่ที่ลูกจางทํางานอยูหรือที่
นายจางมีภูมิลําเนาอยู แตตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน วาดวยการรับคํารองและการ
พิจารณาคํารองของพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ
๕ ใหลูกจางหรือทายาทสามารถยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานแหงทองที่ใดก็ไดโดยพนักงานตรวจ
แรงงานจะรับคํารองไวเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูรอง แลวจะสงคํารองตอใหพนักงานตรวจแรงงานแหง
ทองที่ที่ลูกจางทํางานอยูเปนผูดําเนินการตอไป การยื่นคํารองดังกลาวลูกจางหรือทายาทจะตองมีสิทธิในเงินที่
จะเรียกรองดวย หากเปนสิทธิที่ระงับไปแลวจะยื่นไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๔๖๗/๒๕๕๘ ลูกจางเคยฟองเรียกรองคาลวงเวลาจากนายจางตอศาล
แรงงาน ระหวางการพิจารณา นายจางและลูกจางตกลงกันไดและลูกจางไดสละสิทธิเรียกรองในคาลวงเวลา

33

แลว สิทธิเรียกรองในคาลวงเวลาดังกลาวจึงระงับสิ้นไป ลูกจางจึงไมอาจนําสิทธิเรียกรองคาลวงเวลาที่ระงับไป
แลวไปยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อใหพิจารณาและมีคําสั่งไดอีก การที่พนักงานตรวจแรงงานมี
คําสั่งใหนายจางจายคาลวงเวลาใหแกลูกจางจึงไมชอบ
จากนั้นพนักงานตรวจแรงงานจะสอบสวนขอเท็จจริงจากทุกฝายที่เกี่ยวของตามกระบวนการตาม
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน วาดวยการรับคํารองและการพิจารณาคํารองของพนักงานตรวจ
แรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ.๒๕๕๔ ที่มีมาตรฐานไมต่ํากวาพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ โดยพนักงานตรวจแรงงานจะตองสอบสวนและมีคําสั่งภายใน ๖๐
วัน นับแตวันที่รับคํารอง แตสามารถขอขยายระยะเวลาสอบสวนตออธิบดีไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน ตาม
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๐๐/๒๕๔๗ การที่ลูกจางยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานตาม
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๓ ยอมเปนสิทธิของลูกจางที่จะใหพนักงานตรวจ
แรงงานดําเนินการตอไปหรือไมอยางไรก็ได หาไดมีบทบัญญัติใดที่จํากัดหามมิใหลูกจางซึ่งถอนคํารองที่ยื่นตอ
พนักงานตรวจแรงงานไปแลวจะยื่นคํารองใหมเพื่อใหดําเนินการอีกไมไดแตอยางใดไม ดังนั้น เมื่อลูกจางถอน
คํารองฉบับเดิมจึงทําใหคํารองนี้สิ้นผลไป ตอมาลูกจางยื่นคํารองฉบับใหมเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงาน
ดําเนินการใหม เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนและมีคําสั่งภายใน ๖๐ วัน นับแตรับคํารองฉบับใหม จึง
เปนการดําเนินการที่ชอบดวยมาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่งแลว จะนําระยะเวลานับแตวันที่ยื่นคํารองฉบับเดิม
ตอเนื่องมารวมกับระยะเวลา ๖๐ วันที่พนักงานตรวจแรงงานตองดําเนินการตามคํารองฉบับใหมไมได
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคสาม บัญญัติวา “ในกรณีที่นายจางเปน
ฝายนําคดีไปสูศาล นายจางตองวางเงินตอศาลตามจํานวนที่ถึงกําหนดจายตามคําสั่งนั้น จึงจะฟองคดีได”
ซึ่งมาตรา ๑๒๕ วรรคสี่ บัญญัติตอไปวา เมื่อคดีถึงที่สุดและนายจางมีหนาที่ตองจายเงินจํานวนใดใหแก
ลูกจาง ใหศาลมีอํานาจจายเงินที่นายจางวางไวตอศาลใหแกลูกจางแลวแตกรณี
เปนการมุงใหลูกจางไดรบั เงินโดยเร็วและทันที ไมตองการใหมีกระบวนการบังคับใหนายจางจายเงิน
นั้นหรือใหนายจางหนวงเหนี่ยวการชําระเงินใหชักชา ดังนั้นหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่นํามาวางศาล ซึ่งมี
ขอผูกพันวาหากนายจางไมชําระเงินตามคําพิพากษาของศาล ธนาคารจะชําระแทน ในทางปฏิบัติเมื่อนายจาง
ไมชําระเงิน ศาลตองมีหนังสือบอกกลาวทวงถามเรียกใหธนาคารชําระเงินกอน ธนาคารอาจมีขอโตแยงปฏิเสธ
ความรับผิดได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๐๒/๒๕๖๒ หนังสือค้ําประกันของธนาคารมิใชวัตถุที่ใชชําระหนี้ไดตาม
กฎหมายทํานองเดียวกับเงินซึ่งศาลนํามาจายใหแกลูกจางไดทนั ที จึงไมสามารถนํามาวางไวตอ ศาลตามมาตรา
๑๒๕ ได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๗๐/๒๕๖๒ ที่ดินที่นายจางวางตอศาลแทนเงินนั้น หากภายหลังคดีถึงที่สุด
และนายจางมีหนาที่ตองจายเงินใหแกลูกจาง ก็ตองมีการบังคับคดีนําที่ดินออกขายทอดตลาดนําเงินมาชําระ
หนี้ตอไป ซึ่งอาจไมไดราคาไปชําระหนี้ครบตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานก็ได จึงไมใชวัตถุที่ชําระหนี้ได
ตามกฎหมายทํานองเดียวกับเงิน
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หากปรากฏวาลูกจางมีสิทธิไดรับเงินก็จะมีคําสั่งใหนายจางจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางหรือทายาท
ภายใน ๓๐ วัน (ตามระเบียบขอ ๑๙) นับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําสั่ง ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง
หรือสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานอื่นที่คูกรณีตกลงกัน การสงคําสั่งใหสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับหรือพนักงานตรวจแรงงานจะนําไปสงเองหรือใหเจาหนาที่นาํ สงก็ได หากไมมีผูรับหรือผูรับปฏิเสธ
สามารถสงใหแกบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลวและอยูหรือทํางานในบานหรือสํานักงานก็ไดตามนัยคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๑๔๙๒๓/๒๕๕๘
หากผูมีสทิ ธิรบั เงินไมมารับเงินภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่พนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งดังกลาว
พนักงานตรวจแรงงานจะเก็บรักษาเงินในกองทุนสงเคราะหลูกจางเพื่อรอใหผูมีสิทธิมารับตอไป และหากเห็น
วาไมมีสิทธิรับเงินก็จะแจงใหคูกรณีทราบตอไปทั้งนี้ตามมาตรา ๑๒๔ พนักงานตรวจแรงงานจะตองแจงสิทธิใน
การนําคดีไปสูศาลแรงงานซึ่งตองฟองคดีภายใน ๓๐ วัน นับแตที่ทราบคําสั่งดังกลาว มิฉะนั้นคําสั่งนั้นจะเปน
ที่สุด ตามมาตรา ๑๒๕ การนับระยะเวลาใหนับตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๔๔/๒๕๖๐ เชน โจทกไดรับ
ทราบคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ ระยะเวลาตองนับตั้งแตวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๓ วรรคสอง หากโจทกประสงคจะนําคดีไปสูศาลตอง
ดําเนินการภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ การที่โจทกฟองคดีตอศาลแรงงานวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
จึงเกินระยะเวลา ๓๐ วัน ดังกลาว เปนตน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๔๐๓/๒๕๕๐ ลูกจางเปนโจทกฟองนายจางเปนจําเลยโดยบรรยายฟองวา
จําเลยเลิกจางโจทกโดยมิชอบ โจทกไดยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน แตพนักงานตรวจแรงงานกลับมี
คําสั่งวาโจทกไมมีสิทธิไดรบั คาชดเชยและสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา ขอใหบังคับจําเลยจายเงิน
ดังกลาวและขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน จึงเปนกรณีท่โี จทกไมพอใจคําสั่งพนักงาน
ตรวจแรงงานและนําคดีไปสูศาลแรงงานภายในสามสิบวันแลว เมื่อโจทกขอแกไขคําฟองใหเพิ่มพนักงานตรวจ
แรงงานเขามาในคดีเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๗
(๓) (ข) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ การที่
ศาลแรงงานมีคําสั่งใหงดสืบพยานโจทกและจําเลยแลววินิจฉัยวา โจทกไมไดฟองพนักงานตรวจแรงงานภายใน
สามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง คําสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงถึงที่สุดแลว พิพากษายกฟอง จึงไมชอบดวย
บทบัญญัติดังกลาว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๖๑๗/๒๕๕๘ โจทกชอบที่จะใชสิทธิเรียกรองขอใหนายจางจายดอกเบี้ย
และเงินเพิ่มของคาจางไปพรอมกันกับที่ขอใหจายคาจางไดตั้งแตชั้นยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน การที่
โจทกใชแบบฟอรมคํารองที่มีขอความวา ขอใหนายจางจายเงินคาจาง ซึ่งในขอ ๗.๑๗ ที่มีขอความระบุวา
"ดอกเบี้ย/เงินเพิ่ม เปนเงิน...บาท (...)" โดยไมไดขีดฆาวาไมประสงคใหจายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มก็ตาม แตตอมา
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งใหจําเลยที่ ๑ จายคาจางแกโจทกภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ทราบหรือถือวา
ไดทราบคําสั่ง โดยคําสั่งดังกลาวไมไดสั่งใหจําเลยที่ ๑ ตองเสียดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มจากตนเงินคาจางแกโจทก
ซึ่งโจทกเองก็ทราบคําสั่งนั้นแลวและไมไดนําคดีไปสูศาลแรงงานภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด คงมีเพียง
จําเลยที่ ๑ เทานั้นที่เปนโจทกฟองขอเพิกถอนคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตอศาลแรงงานกลางโดยฟอง
พนักงานตรวจแรงงานเปนจําเลยที่ ๑ และฟองโจทกเปนจําเลยที่ ๒ พรอมวางเงินที่จะตองชําระตามคําสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงานตอศาลแรงงานกลางแลว ซึ่งโจทกในฐานะจําเลยที่ ๒ ในคดีดังกลาวก็มิไดโตแยงคําสั่ง
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ของพนักงานตรวจแรงงาน คําสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ ๑๐๑/๒๕๔๙ จึงเปนที่สุดสําหรับโจทกตาม พ.ร.บ.
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคสอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๔๐๖/๒๕๕๐ นายจางไดรบั ทราบคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ใหนายจาง
จายคาจางและคาทํางานในวันหยุดแกลูกจางแลวไมนําคดีไปสูศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแตทราบคําสั่ง
คําสั่งดังกลาวจึงเปนที่สุด นายจางจึงมีหนาที่ตองจายเงินตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานแกลูกจางภายในสิบ
หาวันนับแตวันทราบคําสั่งโดยไมมีสิทธิยกขอตอสูตามคําใหการที่ยุติไปแลวในชั้นพนักงานตรวจแรงงานมา
กลาวอางในชั้นที่ลูกจางฟองตอศาลแรงงานขอใหบังคับนายจางจายเงินตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานอีก
อยางไรก็ตาม ระยะเวลา ๓๐ วัน ตามมาตรา ๑๒๔ นี้ ใชกับการฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งพนักงาน
ตรวจแรงงาน หากเปนการฟองเพื่อบังคับใหฝายที่ตองชําระเงินปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานไม
อยูในกําหนดระยะเวลา ๓๐ วันนี้ ตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๘๒/๒๕๔๔ นอกจากนั้นระยะเวลา ๓๐
วัน ดังกลาว เปนกําหนดเวลาใหฟองคดีมิใชอายุความ ศาลแรงงานจึงอาจยนหรือขยายเวลาดังกลาวใหก็ได
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖ ตามนัยคํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๓๓/๒๕๔๙ แตหากระยะเวลา ๓๐ วัน ดังกลาวลวงพนไปโดยมิไดขอขยายเวลาและ
ไมไดฟองคดีตอศาลแรงงาน คูกรณียังสามารถมีคําขอใหพนักงานตรวจแรงงานเพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเติมคําสั่ง
ไดตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน วาดวยการรับคํารองและการพิจารณาคํารองของพนักงาน
ตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๔ หากปรากฎวา
(๑) มีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ
(๒) คูกรณีที่แทจริงมิไดเขามาในกระบวนการพิจารณาคํารอง หรือไดเขามาในกระบวนการพิจารณา
ครั้งกอนแลว แตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาคํารอง
(๓) พนักงานตรวจแรงงานไมมีอํานาจที่จะทําคําสั่งตามคํารองนั้น
(๔) ถาคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใดและตอมา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางที่จะเปนประโยชนแกคูกรณี
การยื่นคําขอตาม (๑) ถึง (๓) จะทําไดเฉพาะเมื่อคูกรณีไมอาจทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาครั้ง
กอนโดยมิใชเพราะความผิดของผูนั้น การยื่นคําขอใหพิจารณาใหมตองกระทําภายใน ๙๐ วัน นับแตผูนั้นไดรู
เหตุซึ่งอาจขอใหพิจารณาใหมได
การฟองคดีขอใหเพิกถอนคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๒๕ นั้น ศาลแรงงานจะตรวจสอบ
คําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานในประเด็นที่ลูกจางยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน หากประเด็นใดลูกจาง
ไมไดยื่นคํารองตั้งแตชั้นพนักงานตรวจแรงงานจะนําประเด็นอื่นมาเพิ่มเติมในชั้นฟองคดีตอศาลไมได และ
ศาลแรงงานจะพิพากษาเกินไปจากประเด็นแหงคดีที่มีอยูเดิมก็ไมไดเชนกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๓๔๙/๒๕๕๘ โจทกฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน
ประเด็นแหงคดีจึงมีเพียงวา มีเหตุที่จะเพิกถอนคําสั่งของจําเลยที่ใหโจทกจายคาชดเชยพรอมดอกเบี้ย และ
สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาซึ่งจําเลยไมไดมีคําสั่งใหเสียดอกเบี้ยจากตนเงินดังกลาว การที่ศาลแรงงาน
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พิพากษาลวงเลยไปใหโจทกเสียดอกเบี้ยจากตนเงินคาจางแทนการบอกกลาวลวงหนา จึงเปนการพิพากษา
เกินไปกวาหรือนอกจากที่ปรากฏในคําฟอง มิใชกรณีเพื่อความเปนธรรมแกคูความ ไมชอบดวยพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๒
แตหากคูกรณีประสงคจะแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมในชั้นศาลแรงงานในประเด็นเดิมที่เคยยื่นคํา
รองตอพนักงานตรวจแรงงานสามารถทําได แมวาพยานหลักฐานนั้นจะมิไดนําเสนอในชั้นพนักงานตรวจ
แรงงานก็ตาม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๙๒/๒๕๕๐ วิธีพิจารณาคดีแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ หาไดมีบทบัญญัติใดกําหนดไววาหากเปนคดีที่นายจางหรือลูกจางนํา
คดีมาสูศาลแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ ศาลแรงงานจะตอง
พิจารณาขอเท็จจริงตามที่พนักงานตรวจแรงงานรับฟงไวในสํานวนหรือตองพิจารณาพยานหลักฐานเฉพาะที่
ปรากฏจากการสอบสวนของพนักงานตรวจแรงงานเทานั้นไม คูความยอมมีสิทธิอางพยานหลักฐานใด ๆ
เพิ่มเติมตอศาลแรงงานได ซึ่งจะรับฟงไดเพียงใดขึ้นอยูกับน้ําหนักของพยานหลักฐานนั้น
กรณีที่นายจางเปนฝายนําคดีไปสูศาลจะตองวางเงินตามจํานวนที่ถึงกําหนดจายตามคําสั่งนั้น จึงจะ
ฟองคดีไดตามมาตรา ๑๒๕ และเมื่อคดีถึงที่สุด ศาลจะจายเงินดังกลาวแกลูกจางหรือทายาทหรือกองทุน
สงเคราะหลกู จางตอไปตามแตกรณี การวางเงินนั้นตองวางทั้งเงินตนและดอกเบี้ยดวยจะนํามาแตเฉพาะเงินตน
ไมไดตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๔๒/๒๕๔๕ บทบัญญัติมาตรา ๑๒๕ ที่กําหนดใหวางเงินดังกลาวยังถือ
เปนขั้นตอนและวิธีการนําคดีไปสูศาลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคทาย อีกดวย ตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๙๗/๒๕๕๐
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๖๔/๒๕๕๑ การวางเงินตอศาลตามตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคสาม เปนบทบัญญัติที่บังคับใหเปนหนาที่ของนายจางที่เปนฝายนําคดีไปสูศาล
ตองปฏิบัติเพื่อใหเปนการฟองเพิกถอนคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานโดยชอบดวยกฎหมาย ศาลไมมีหนาที่ตอง
สั่งหรือเตือนใหนายจางที่เปนฝายนําคดีไปสูศาลวางเงินดังกลาว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๕๓/๒๕๕๑ เงินที่นายจางตองวางตอศาลตามจํานวนที่ถึงกําหนดจายตาม
คําสั่งพนักงานตรวจแรงงานตามตามพระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคสาม มิใช
คาธรรมเนียมที่ไดรบั ยกเวนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒
มาตรา ๒๗ การที่นายจางนําคดีมาฟองเพื่อขอเพิกถอนคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงตองนําเงินตามจํานวนที่
ถึงกําหนดจายตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานมาวางศาลจึงจะฟองคดีได เมื่อศาลแรงงานมีคําสั่งใหนายจาง
วางเงินตอศาลภายในสิบหาวันแลวนายจางไมปฏิบัติตามแลวอุทธรณคําสั่งดังกลาว เมื่อพนสิบหาวันแลวศาล
แรงงานจึงไมรบั ฟองและจําหนายคดีออกจากสารบบความจึงชอบแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๑๑/๒๕๔๒ การวางเงินตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานจะตองให
สอดคลองกับความไมพอใจคําสั่งดังกลาวดวย โดยนายจางไมพอใจหรือโตแยงคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
เทาใดก็วางเงินเทาที่ตนโตแยง ไมจําตองวางเต็มจํานวนตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานเสมอไป ดังนั้น เมื่อ
โจทกไมพอใจหรือโตแยงคําสั่งจําเลยแตเพียงคาชดเชยและสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาจํานวน
๓๖๙,๐๐๐ บาท โจทกจึงวางเงินเฉพาะจํานวนดังกลาวได

37

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๗๐/๒๕๖๒ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคสาม
บัญญัติวา "ในกรณีที่นายจางเปนฝายนําคดีไปสูศาล นายจางตองวางเงินตอศาลตามจํานวนที่ถึงกําหนดจาย
ตามคําสั่งนั้น จึงจะฟองคดีได" และมาตรา ๑๒๕ วรรคสี่ บัญญัติตอไปวา "เมื่อคดีถึงที่สุดและนายจางมีหนาที่
ตองจายเงินจํานวนใดใหแกลูกจาง... ใหศาลมีอํานาจจายเงินที่นายจางวางไวตอศาลใหแกลูกจาง... แลวแต
กรณี" ที่บทบัญญัติมาตรา ๑๒๕ วรรคสามและวรรคสี่ ไดกําหนดไวดังกลาวก็มีเจตนารมณมุงหมายที่จะ
คุมครองลูกจางใหไดรบั เงินตามจํานวนที่พนักงานตรวจแรงงานสั่งใหนายจางจายแกลูกจางเมื่อคดีถึงที่สุดทันที
โดยลูกจางไมตองเสียเวลาไปฟองคดีบังคับใหนายจางจายเงินจํานวนดังกลาวอีก ทั้งยังเปนการปองกันมิให
นายจางประวิงเวลาในการจายเงินอันเปนการสรางภาระแกลูกจางซึ่งมีสิทธิไดรบั เงินตามกฎหมายจากนายจาง
และในกรณีที่นายจางฟองเพิกถอนคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน หากศาลพิพากษาเพิกถอนคําสั่งของพนักงาน
ตรวจแรงงานแลว นายจางก็สามารถรับเงินจํานวนที่วางศาลไวคืนไปไดโดยไมเกิดความเสียหายแตอยางใด
บทบัญญัติกฎหมายดังกลาวนี้จึงไมเปนการจํากัดสิทธินายจางในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งเปนธรรม
แกนายจางและลูกจางทั้งสองฝาย สําหรับที่ดินที่โจทกขอวางตอศาลแทนเงินนั้น หากภายหลังคดีถึงที่สุดและ
โจทกมีหนาที่ตองจายเงินใหแกลูกจาง ก็ตองมีการบังคับคดีนําที่ดินออกขายทอดตลาดนําเงินมาชําระใหแก
ลูกจางตอไป ซึ่งอาจขายทอดตลาดไมไดราคาไปชําระหนี้ครบตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานก็ได ที่ดิน
ดังกลาวจึงมิใชวัตถุที่ใชชําระหนี้ไดตามกฎหมายทํานองเดียวกับเงินซึ่งศาลสามารถนํามาจายใหลูกจางไดทันที
นอกจากนี้เงินจํานวนที่โจทกตองนํามาวางศาลนั้นมิใชเงินคาฤชาธรรมเนียมที่ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๒๗ กําหนดใหไดรับยกเวนไมตองชําระเมื่อฟองคดีตอศาลแรงงานแต
อยางใด จึงมิอาจนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับยกเวนการวางเงินใหแก
โจทกได
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา "เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได
มีคําสั่งตามมาตรา ๑๒๔ แลว ถานายจาง ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไมพอใจ
คําสั่งนั้น ใหนําคดีไปสูศาลไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง" และวรรคสามบัญญัติวา "ในกรณีที่
นายจางเปนฝายนําคดีไปสูศาล นายจางตองวางเงินตอศาลตามจํานวนที่ถึงกําหนดจายตามคําสั่งนั้น จึงจะฟอง
คดีได" บทบัญญัติดังกลาวมานี้ไดกําหนดอยางชัดแจงวา ในกรณีที่นายจางไมพอใจคําสั่งของพนักงานตรวจ
แรงงานที่สั่งใหนายจางจายเงินใหแกลูกจาง และนายจางประสงคจะนําคดีไปสูศาลแรงงานเพื่อขอใหเพิกถอน
คําสั่งนั้น นายจางจะตองวางเงินตามจํานวนที่นายจางประสงคจะโตแยงตอศาล ซึ่งอาจเปนจํานวนทั้งหมดตาม
คําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานหรือเพียงบางสวนก็ได หากนายจางไมประสงคจะโตแยงเงินจํานวนใดตาม
คําสั่งก็ไมตองวางเงินจํานวนนั้น ซึ่งหมายความวานายจางพอใจที่จะจายเงินจํานวนที่ไมโตแยงนี้ใหแกลูกจาง
โดยไมประสงคใหศาลเพิกถอนคําสั่งในสวนของเงินจํานวนที่ไมโตแยงนี้นั่นเอง หากโจทกประสงคจะขอใหศาล
เพิกถอนคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามคําสั่งที่สั่งใหโจทกจายเงินแกผูรอ งทั้ง ๘๒ ราย โจทกก็ตอง
วางเงินจํานวนตามคําสั่งทั้งหมดทุกราย จะขอวางเพียง ๒ รายแลวขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งของพนักงานตรวจ
แรงงานที่สั่งใหโจทกจายเงินใหแกผูรองทุกรายไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๐๒/๒๕๖๒ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคสาม
บัญญัติวา "ในกรณีที่นายจางเปนฝายนําคดีไปสูศาล นายจางตองวางเงินตอศาลตามจํานวนที่ถึงกําหนดจาย
ตามคําสั่งนั้น จึงจะฟองคดีได" และมาตรา ๑๒๕ วรรคสี่ บัญญัติตอไปวา "เมื่อคดีถึงที่สุดและนายจางมีหนาที่
ตองจายเงินจํานวนใดใหแกลูกจาง...ใหศาลมีอํานาจจายเงินที่นายจางวางไวตอศาลใหแกลูกจาง...แลวแตกรณี"
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ฉะนั้นที่กฎหมายกําหนดใหศาลนําเงินที่นายจางวางไวตอศาลจายใหแกลูกจางในกรณีที่นายจางแพคดีก็เพื่อมุง
ที่จะใหลูกจางไดรบั เงินโดยเร็วและทันที ไมตองการใหมีกระบวนการบังคับใหนายจางจายเงินนั้นหรือให
นายจางหนวงเหนี่ยวการชําระเงินใหชักชา หนังสือค้ําประกันของธนาคารที่โจทกท้งั สี่นํามาวางศาลนั้น เปน
เพียงขอผูกพันที่ธนาคารใหไวแกศาลวา เมื่อศาลพิพากษาใหโจทกที่ ๒ (นายจาง) ชําระเงินตามคําสั่งของ
จําเลยแลว หากนายจางไมชําระเงิน ธนาคารจะชําระแทน เชนนี้ในทางปฏิบัติเมื่อนายจางไมชําระเงิน ศาลตอง
มีหนังสือบอกกลาวทวงถามเรียกใหธนาคารชําระเงินนั้นกอน โดยที่ธนาคารก็อาจมีขอโตแยงปฏิเสธความรับ
ผิดได หนังสือค้ําประกันของธนาคารในคดีนี้จึงมิใชวัตถุที่ใชชําระหนี้ไดตามกฎหมายทํานองเดียวกับเงินซึ่งศาล
นํามาจายใหลูกจางไดทันที
ที่กฎหมายกําหนดใหศาลนําเงินที่นายจางวางไวตอศาลจายใหแกลูกจางตามมาตรานี้ ใชบังคับถึงกรณี
ขาดนัดดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๖๔/๒๕๔๓ เมื่อคดีถึงที่สุดและนายจางมีหนาที่ตองจายเงินจํานวนใดใหแก
ลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๒๕ วรรคสี่ บัญญัติใหศาลมีอํานาจจายเงินที่นายจางวางไวตอศาลใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรม
ของลูกจางซึ่งถึงแกความตายได มิไดจํากัดวาคดีจะตองถึงที่สุดดวยคําพิพากษาของศาลเทานั้น ดังนี้ แมโจทก
ขาดนัดพิจารณาและศาลแรงงานมีคําสั่งใหจําหนายคดีจากสารบบความแตเมื่อคดีถึงที่สุดและโจทกมีหนาที่
ตองจายเงินดังกลาวศาลแรงงานจึงมีอํานาจจายเงินที่โจทกนํามาวางไวใหแกจําเลยซึ่งเปนลูกจางได

