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• สถานการณดานแรงงาน ป 2549  
• ละทิ้งหนาที่ กบัการฝาฝนระเบียบการลาในความเหน็ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ

ตางกนัอยางไร ? 
• ไมจายคาจางกับคดีอาญา ติดคุกจริงหรือ ? 
• ละเมิดสิทธิสวนบุคคลของลูกจาง กับอํานาจบริหารของนายจาง 

 เสนแบงความพอดีอยูตรงไหน ? 
• ฟองเพิกถอนคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน แคยืน่ฟองนายจางก็แพแลว เพราะเหตุใด ? 
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คํานํา 
 

วารสารกฎหมายแรงงานฉบบันี้เปนฉบับแรกของบริษัท สมบัติ ลีกัล จํากัด การออกวารสาร
ฉบับนี้บริษัทมเีจตนามุงหวงัใหบุคคลที่เกีย่วของกับการใชกฎหมายแรงงานไดรับทราบถึงแนวทาง
การวนิิจฉัยขอพิพาทแรงงานของศาลฎีกาและเจาพนกังานตามกฎหมายแรงงานเปนหลัก ดังนั้น 
บริษัทจึงรวบรวมขอมูลจากหนวยราชการตางๆที่เกี่ยวของมาคัดยอเฉพาะใจความสาํคัญใหทานได
ศึกษา คนควา หรือใชเปนขอมลูอางองิประกอบการทํางาน เนื้อหาในเลมสวนใหญจงึเกี่ยวของกบัคํา
พิพากษาศาลฎีกา คําวนิิจฉัยคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ คําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน คําวนิจิฉัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน เปนตน พรอมกันนี้ บริษัทยงัไดเขียนหมายเหตุแสดงความเหน็ของ
บริษัทแนบทายเรื่องที่สําคัญเพื่ออธิบายความเพิม่เติมอีกดวย     
 

 ในสวนของคาํพพิากษาศาลฎีกานอกจากจะยอส้ันใหไดใจความเฉพาะประเด็นที่สําคัญ
แลวยังยอยาวเพื่อขยายใจความสาํคัญเพิม่เติมใหทานอานเขาใจไดโดยงายอีกดวย บริษัทจึงหวงัวา 
วารสารกฎหมายแรงงานเลมนี้จะชวยใหแงคิดและมุมมองแกทานในการทํางานที่ตองเกี่ยวของกบั
กฎหมายแรงงาน  

 
                                            
                                                           (นายสมบัติ กระแสรญาณ) 
                                                               บริษัท สมบัติ ลีกัล จํากัด   
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารบาญ 
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บอกรับการเปนสมาชิกวารสารกฎหมายแรงงาน 
บริษัท สมบัติ ลีกัล จํากัด 

ทางไปรษณีย ปละ 1,605 บาท อีเมลล 1,284 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
แจงความจํานงไดท่ี sombat_legal@yahoo.com  หรือ กรอกใบสมัคร แลวสงกลับบริษัท 
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ขาวแรงงาน 

  
 

สถานการณดานแรงงานสัมพันธป 2549 
 
การแจงขอเรียกรอง 
 ในป 2549 มีสถานประกอบกิจการแจงขอเรียกรองเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจางทั่ว
ประเทศจํานวน 230 แหง 240 คร้ัง ลูกจางเกี่ยวของ 131,475 คน จาํแนกเปน  

- การแจงขอเรียกรองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพนัธ พ.ศ. 2518 จํานวน 226 แหง 236  
คร้ัง ลูกจางเกีย่วของ 125,817 คน คิดเปนรอยละ 98.26 ของขอเรียกรองที่เกิดขึน้ทัว่ประเทศ 

- การแจงขอเรียกรองตามพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ พ.ศ. 2543 จํานวน 4 แหง 4  
คร้ัง ลูกจางเกีย่วของ 5,658 คน คิดเปนรอยละ 1.74 ของขอเรียกรองทีเ่กิดขึ้นทัว่ประเทศ 
เมื่อพิจารณาการแจงขอเรียกรองตามเขตพื้นที่พบวา การแจงขอเรียกรองที่เกิดขึ้นเปนการแจงขอ
เรียกรองในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 33 แหง 35 คร้ัง ลูกจางเกี่ยวของ 30,663 คน คิดเปนรอยละ 
14.35 และเปนการแจงขอเรียกรองในสวนภูมิภาคจํานวน 197 แหง 205 คร้ัง ลูกจางเกี่ยวของ 
100,812 คน คิดเปนรอยละ 85.65 ของขอเรียกรองทัว่ประเทศ 
 ในจํานวนขอเรียกรองที่เกิดขึ้น จํานวน 230 แหง 240 คร้ัง เมื่อพิจารณาถึงการใชสิทธิแจงขอ
เรียกรองสามารถจําแนกเปนการใชสิทธิแจงขอเรียกรอง ไดดังนี ้

- สหภาพแรงงาน จาํนวน 169 คร้ัง คิดเปนรอยละ 70.42 
- นายจาง จาํนวน 40 คร้ัง คิดเปนรอยละ 16.67  
- ลูกจางจํานวน 21 คร้ัง คิดเปนรอยละ 8.75  
- การแจงขอเรียกรองสวนทางโดยฝายนายจาง จํานวน 10 คร้ัง คิดเปนรอยละ 4.16 

เมื่อพิจารณาถึงผลของการเจรจาขอเรียกรองปรากฏวาในจํานวนขอเรียกรองที่เกิดขึ้นทั่ว 
ประเทศจํานวน 230 แหง นายจาง ลูกจาง สามารถหาขอยุติโดยการเจรจาตกลงกันเองไดในระบบ
ทวิภาคีมีจาํนวน 129 แหง คิดเปนรอยละ 56.09 ของขอเรียกรองทัง้หมด และเปนขอเรียกรองที่ไม
สามารถตกลงกันไดเปนขอพพิาทแรงงานเขาสูการดําเนนิการของพนกังานประนอมขอพิพาทแรงงาน 
จํานวน 61 แหง คิดเปนรอยละ 26.52 ของขอเรียกรองทั้งหมด และอยูระหวางการเจรจากนัเอง 
จํานวน 40 แหง คิดเปนรอยละ 17.39 ของขอเรียกรองทัง้หมด 

เมื่อเปรียบเทยีบจํานวนการแจงขอเรียกรองป 2549 กับป 2548 พบวามีจาํนวนเพิ่มข้ึนคิด
เปนรอยละ 0.87 กลาวคือ ในป 2548 มีการแจงขอเรียกรองเกิดขึ้น จาํนวน 228 แหง 
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 ในจํานวนการแจงขอเรียกรองที่เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาจําแนกตามสภาพการจางที่มีการแจง
ขอเรียกรอง พบวาในป 2549 มีการยืน่ขอเรียกรองทัง้หมด จํานวน 1,361 ขอ สามารถจําแนกสภาพ
การจางทีม่ีการเรียกรองไดดังนี ้

1. การแจงขอเรียกรองเกี่ยวกับการปรับคาจาง จาํนวน 476 ขอ คิดเปนรอยละ 34.97 
2. การแจงขอเรียกรองเกี่ยวกับสวัสดิการ จาํนวน 409 ขอ คิดเปนรอยละ 30.06  
3. การแจงขอเรียกรองเกี่ยวกับการรองทกุข และประโยชนตางๆ จาํนวน 173 ขอ คิดเปนรอยละ 

12.71 
4. การแจงขอเรียกรองเกี่ยวกับเวลาทํางาน จาํนวน 135 ขอ คิดเปนรอยละ 9.92  
5. การแจงขอเรียกรองไมเกี่ยวกับสภาพการจาง จํานวน 64 ขอ คิดเปนรอยละ 4.70  
6. การแจงขอเรียกรองเกี่ยวกับเงื่อนไขการจาง จาํนวน 63 ขอ คิดเปนรอยละ 4.63  
7. การแจงขอเรียกรองเกี่ยวกับการเลิกจาง จาํนวน 41 ขอ คิดเปนรอยละ 3.01 

 
การพพิาทแรงงาน 

ในป 2549 มีขอพิพาทแรงงานเกิดขึ้นในสถานประกอบกจิการทัว่ประเทศจํานวน 61 แหง 65 
คร้ัง ลูกจางเกี่ยวของ 26,776 คน คิดเปนรอยละ 26.52 ของขอเรียกรองที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ เมื่อ
จําแนกขอพิพาทแรงงานทีเ่กิดขึ้นตามเขตพื้นที่พบวา เปนขอพพิาทแรงงานที่เกิดขึ้นใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 แหง 9 คร้ัง ลูกจางเกี่ยวของ 3,813 คน คิดเปนรอยละ 13.11 และเปนขอ
พิพาทแรงงานเกิดขึ้นในสวนภูมิภาค จํานวน 53 แหง 56 คร้ัง ลูกจางเกี่ยวของ 22,963 คน คิดเปน
รอยละ 86.89 

ในจํานวนขอพิพาทแรงงาน จํานวน 61 แหง 65 คร้ัง เปนขอพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นตาม 
พระราชบัญญติัแรงงานสมัพนัธ พ.ศ.2518 จํานวน 60 แหง 64 คร้ัง ลูกจางเกี่ยวของ 25,954 คน คิด
เปนรอยละ 98.36 ขอขอพพิาทที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ และขอพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นตาม
พระราชบัญญติัรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 จํานวน 1 แหง 1 คร้ัง ลูกจางเกี่ยวของ 822 คน คิด
เปนรอยละ 1.64 ของขอพิพาทแรงงานทีเ่กิดขึ้นทัว่ประเทศ 

เมื่อเปรียบเทยีบการพิพาทแรงงานป 2549 กับป 2548 พบวาจํานวนการพิพาทแรงงานที่
เกดิขึ้นทัว่ประเทศคิดเปนรอยละ 21.79 กลาวคือ ในป 2548 มีจํานวนการพพิาทแรงงานเกดิขึ้น 
จํานวน 78 แหง 

ผลการแกไขปญหาขอพพิาทแรงงาน พบวาขอพพิาทแรงงานสามารถยุติโดยการไกลเกลี่ย 
ของพนกังานประนอมขอพพิาทแรงงานและไมกอใหเกดิการนัดหยุดงานหรือปดงาน จาํนวน 56 แหง 
60 คร้ัง ลูกจางเกี่ยวของ 24,747 คน คิดเปนรอยละ 91.80 ของขอพิพาทแรงงานที่เกดิขึ้นทั่วประเทศ 
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การนัดหยุดงานและการปดงาน 

 การใชสิทธนิัดหยุดงานและปดงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพนัธ พ.ศ. 2518 พบวา 
ในจํานวนขอพิพาทแรงงาน 61 แหง 65 คร้ัง เปนขอพพิาทแรงงานทีไ่มสามารถตกลงกนัได และเปน
เหตุใหนําไปสูการใชสิทธนิัดหยุดงาน ปดงาน มีดังนี ้

1. การใชสิทธนิัดหยุดงานของลกูจาง อันเนื่องมาจากขอพพิาทแรงงานพบวา มีการใชสิทธนิัด 
หยุดงานโดยฝายลูกจาง จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 1.63 ของขอพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นทัว่
ประเทศ มีลูกจางถูกนัดหยดุงาน จาํนวน 300 คน มีจาํนวนวันนัดหยุดงาน 29 วนั และกอใหเกิดวัน
ทํางานสูญเสยีจากการปดงาน จาํนวน 8,700 วัน การใชสิทธนิัดหยุดงานของลูกจาง จํานวน 1 แหง 
เปนการใชสิทธินัดหยุดงานของสถานประกอบกิจการในจังหวัดระยอง จํานวน 1 แหง 1 คร้ัง คือ 
บริษัท เซน็โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด) จาํกัด ประกอบกจิการผลิตกระจกรถยนต 

2. การใชสิทธปิดงานของนายจางอนัเนื่องมาจากขอพพิาทแรงงานพบวา มีการใชสิทธปิดงาน 
โดยฝายนายจาง จาํนวน 2 แหง  คิดเปนรอยละ 3.26 ของขอพพิาทแรงงานที่เกดิขึ้นทั่วประเทศ มี
ลูกจางที่ถกูปดงาน จาํนวน 664 คน มีจํานวนวนันัดหยดุงาน 48 วนั และกอใหเกิดวันทํางานสูญเสีย
จากการปดงาน จํานวน 6,348 วัน การใชสิทธิปดงานของนายจางจาํนวน 2 แหง เปนการใชสิทธปิด
งานของสถานประกอบการในจังหวัดสระบรีุ จํานวน 2 แหง คือ บริษัท พอรชเลน เพนทต้ิง (ประเทศ
ไทย) จํากัด ประกอบกิจการผลิตลายเซรามิค และบริษัท ฟูรูกาวา เมท็ทัล (ไทยแลนด) จาํกัด 
ประกอบกิจการผลิตทอทองแดงไรตะเข็บ 

3. การใชสิทธปิดงานและนัดหยุดงานของนายจางและลูกจางพรอมกัน จาํนวน 2 แหง คิดเปน 
รอยละ 3.26 ของขอพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้น มีลูกจางเกี่ยวของกับการปดงานและนดัหยุดงาน จํานวน 
1,065 คน มีจาํนวนวันปดงานและนัดหยดุงาน 53 วัน และวันทํางานสูญเสีย จาํนวน 4,355 วนั การ
ใชสิทธิปดงานและนัดหยุดงาน จาํนวน 2 แหง เกดิขึน้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 1 แหง คือ 
บริษัท นากาชมิารับเบอร จํากัด ประกอบกจิการชิ้นสวนพาหนะ และจงัหวัดสมุทรปราการ จาํนวน 1 
หาง คือ บริษทั คอนทิแนน ทอลปโตรเคม ี(ประเทศไทย) จํากัด ประกอบกิจการผลติเคมีภัณฑ 
 
การชีข้าดขอพิพาทแรงงาน 
 ในป 2549 มขีอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดเขาสูการชี้ขาดจํานวน 7 เร่ือง 7 แหง ลูกจาง
เกี่ยวของ 1,007 คน 
 เมื่อเปรียบเทยีบการชี้ขาดขอพิพาทแรงงานในชวงป 2549 พบวา จํานวนการชี้ขาดขอพิพาท
แรงานเพิ่มข้ึนรอยละ 14.29 ของการชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน กลาวคือในป 2548 มีการชี้ขาดขอ
พิพาทแรงงานจํานวน 6 เร่ือง 6 แหง ลูกจางเกี่ยวของ 2,068 คน 
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สถานการณขอขัดแยง 
 สถานการณขอขัดแยงป 2549 มีขอขัดแยงเกิดขึ้นในสถานประกอบการ จํานวน 52 แหง 52 
คร้ัง มีลกจางเกี่ยวของจํานวน 22,610 คน เมื่อพิจารณาจําแนกขอขัดแยงตามเขตพืน้ทีพ่บวา เปนขอ
ขัดแยงที่เกิดขึน้ในสวนกลาง จํานวน 6 แหง 6 คร้ัง ลูกจางเกี่ยวของ 5,744 คน คิดเปนรอยละ 11.53 
ของขอขัดแยงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ และในสวนภูมิภาค จํานวน 46 แหง 46 คร้ัง ลูกจางเกี่ยวของ 
16,866 คน คิดเปนรอยละ 88.47 ของขอขัดแยงที่เกิดขึน้ทัว่ประเทศ 
 ในจํานวนขอขัดแยง จาํนวน 52 แหง 52 คร้ัง เมื่อพิจารณาจําแนกขอขัดแยงตามลักษณะ
ประเภทกิจการพบวา เปนขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการภาคเอกชน จาํนวน 52 แหง 52 
คร้ัง คิดเปน 100 เปอรเซน็ต ลูกจางเกีย่วของ 22,610 คน 
 เมื่อพิจารณาถึงผลการแกไขปญหาขอขัดแยงที่เกิดขึ้น พบวายุติโดยการเจรจากันเอง
ระหวางนายจางและลูกจาง และการดําเนินการไกลเกลี่ยของเจาหนาที่ภาครัฐ จาํนวน 46 แหง 
ลูกจางเกี่ยวของ 18,944 คน คิดเปนรอยละ 88.46 ของขอขัดแยงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ และอยู
ระหวางการดาํเนนิการ จาํนวน 6 แหง ลูกจางเกี่ยวของ 3,666 คน คิดเปนรอยละ 11.54 ของขอ
ขัดแยงที่เกิดขึน้ทัว่ประเทศ 
 เมื่อเปรียบเทยีบสถานการณขอขัดแยงป 2549 กับป 2548 พบวามีขอขัดแยงลดลงจากป 
2548 คิดเปนรอยละ 63.12 กลาวคือ ในป 2548 มีการยืน่ขอขัดแยง จาํนวน 141 แหง 
 สําหรับประเดน็ปญหาความขัดแยง หรือความไมเขาใจระหวางนายจาง ลูกจาง พบวา
สาเหตุของปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นเกิดจาก 
- คาจาง   จํานวน 36 ขอ คิดเปนรอยละ 44.44  
- โบนัส   จํานวน 11  ขอ คิดเปนรอยละ 13.58 
- วินยัและการลงโทษ จํานวน 6 ขอ คิดเปนรอยละ 7.40 
- ไมพอใจฝายบริหาร จํานวน 5 ขอ คิดเปนรอยละ 6.18 
- สวัสดิการ  จํานวน 5 ขอ คิดเปนรอยละ 6.18 
- ไมปฏิบัติตามขอตกลง จํานวน 5 ขอ คิดเปนรอยละ 6.18 
- เงื่อนไขการจาง  จํานวน 4 ขอ คิดเปนรอยละ 4.93  
- วันและเวลาทํางาน จํานวน 3 ขอ คิดเปนรอยละ 3.71 
- การโยกยายหนาที ่ จํานวน 3 ขอ คิดเปนรอยละ 3.71 
- คาลวงเวลา  จํานวน 1 ขอ คิดเปนรอยละ 1.23 
- คาครองชีพ  จํานวน 1 ขอ คิดเปนรอยละ 1.23 
- เบี้ยขยนั  จํานวน 1 ขอ คิดเปนรอยละ 1.23 
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การผละงาน  
 ในจํานวนขอขัดแยงที่เกิดขึ้นทั้งหมด 52 แหง ลูกจางเกี่ยวของ 22,310 คน มกีารผละงานอัน
เนื่องมาจากปญหาความขัดแยง 7 แหง ลูกจางเกี่ยวของ 3,679 คน คิดเปนรอยละ 13.46 ของขอ
ขัดแยงที่เกิดขึน้ทัว่ประเทศ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท สมบัติ ลีกัล จํากัด 
     รับมอบอาํนาจแกขอกลาวหาในชั้นคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ 
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อะไร...อยูในรางพ.ร.บ.คุมครองแรงงาน ฉบับใหม ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
กระทรวงแรงงานและคณะกรรมการกฤษฎกีาตางก็ยกราง พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน ฉบับ

ใหม ทีม่ีเนื้อหาแตกตางจาก พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน ฉบับ พ.ศ. 2541 ที่ใชอยูในปจจบัุน ดวยมุงหวงั
วา จะเติมเต็มความสมบูรณและอุดชองวางที่มีปญหาจากการใชกฎหมายฉบับเดิมไดดีกวา ไมวาราง
กฎหมายฉบับนี้จะออกมาในรูปแบบใด หากผูเกี่ยวของไดศึกษาไวเสียแนเนิน่ๆ นาจะเปนประโยชน
มากกวา ดังนัน้ คณะผูจัดทาํวารสารกฎหมายแรงงาน สมบัติ ลีกัล จงึจะทยอยนําเนื้อหามาเผยแพร
ใหทานทั้งหลายไดรับทราบนบัแตบัดนี้เปนตนไป 

 
การเรยีกและรับเงินประกันการทํางาน 

 
ในรางฯของกระทรวงแรงงานและของคณะกรรมการกฤษฎีกาตางมีเนื้อหาเหมือนกนั คือ 

หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกนัการทาํงานหรอืหลักประกนัความเสยีหายในการทํางาน
จากลูกจาง ขอที่แตกตางจากกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับปจจุบันก็คือ กฎหมายปจจุบันหาม
เฉพาะการเรียกหรือรับเงนิประกันเทานัน้ แตไมหามทีน่ายจางจะเรียกหรือรับทรัพยสินหรือบุคคลเปน
หลักประกนัในการทํางาน ดังนัน้ หากกฎหมายใหมประกาศใชและยังคงเนื้อหาในสวนนี้ไว การหัก
คาจางเพื่อเกบ็เปนเงินประกัน การหาบุคคลมาค้ําประกันการทาํงาน หรือการใหเพื่อนรวมงานค้ํา
ประกันการทาํงานกนัเองก็ไมอาจทาํไดอีกตอไป รางกฎหมายเรื่องนี้ยอมเปนประโยชนตอลูกจางที่จะ
มีพันธะในการทํางานนอยลง แตคงจะเพิ่มภาระใหนายจางที่ตองคิดมากขึ้นวา จะหามาตรการ
อยางไรในการปองกนัความเสียหายจากการทํางานของลูกจางมาทดแทน  

 
ขอหามการเรยีกหรือรับหลกัประกันดงักลาว มิไดหามเด็ดขาดยังคงเปดชองใหสําหรับ

ลูกจางทีท่ํางานรับผิดชอบเกีย่วกับการเงินหรือทรัพยสินของนายจางซึง่อาจกอใหเกดิความเสียหาย
แกนายจางได ทัง้นี้ ลักษณะงาน ประเภทของหลกัประกัน จํานวนมลูคาของหลักประกัน และวธิีการ
เก็บรักษาใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ การเปดชองใหนายจางเรียกหาประกนัในการทํางานได
เฉพาะงานที่เกี่ยวกับการเงนิหรือการรักษาทรัพยสินนัน้ ยังคงเปนไปตามแนวทางของกฎหมาย
คุมครองแรงงานฉบับปจจุบัน ขอแตกตางที่จะเกิดขึ้นตอไปนาจะเปนรายละเอยีดที่รัฐมนตร ี

 
เห็นสมควรวา จะใหมีความเข็มขนมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะประเภทของหลักประกัน

รัฐมนตรีอาจกาํหนดใหเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึง่เทานั้น ดังนัน้ ตอไปหลกัประกันอืน่นอกเหนือจากที ่
กําหนดจงึไมอาจใชได ขณะยังไมมีรายละเอียดจนกวากฎหมายจะประกาศใช ตองติดตามกันตอไป   
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เรื่อง อุทธรณคําสัง่ไมรับจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงาน  
 

การกําหนดอํานาจการลงโทษทางวนิัยใหกับพนักงานระดับผูบังคับบัญชา ถือเปนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางหรือไม ตองไดรับความยนิยอมจากลูกจางหรอืสหภาพแรงงานกอนหรือไม ? 
 
คําวินจิฉัยอุทธรณของหัวหนากลุมภารกจิดานประกนัความมัน่คงในการทํางานที ่6/2548 ลงวนัที ่25 
กุมภาพนัธ 2548 
 
เร่ือง อุทธรณคําสั่งไมรับจดทะเบยีนกรรมการสหภาพแรงงาน  
 
 ตามที่สหภาพแรงงาน ซ. มหีนงัสือลงวันที่ 22 พฤศจกิายน 2547 ยื่นอทุธรณการไมรับจด
ทะเบยีนกรรมการสหภาพแรงงานใหกับนาย ก. และนาย น. กรณีผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ในฐานะนายทะเบียนสํานักงานทะเบยีนประจําจงัหวัดสมทุรปราการมีคําสั่งตามหนังสือจังหวัด
สมุทรปราการที่ สป 0024/16700 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2547  
  
 ประเด็นที่อุทธรณวา ระเบียบขอบังคับเกีย่วกบัการทาํงานและแนวทางปฏิบัติ พ.ศ. 2541 
ของบริษัท ซ. จํากัด ฉบับวันที่ 19 สิงหาคม 2541 ไมสามารถใชบังคับได เนือ่งจากเปนระเบียบ
ขอบังคับที่ไมเคยปฏิบัติตอกันมากอนซึง่ยงัไมไดปดประกาศใชบังคับ และไมไดทําความตกลง
กับสหภาพแรงงานกอน 
  

ในประเด็นนี้ เห็นวา ขอ 1.1 ของระเบียบขอบังคับเกีย่วกับการทาํงานและแนวทางปฏิบัติ
ของบริษัท ซ. จํากัด กาํหนดไววา “พนกังานระดับผูบังคบับัญชา” หมายถงึ พนักงานระดับหวัหนา ซึ่ง
มีอํานาจในการสั่งการ มอบหมายงาน ใหคําแนะนํา ควบคุมดูแลและหรือบังคับบัญชาการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามกฎ ระเบียบขอบังคับ ประกาศหรอืคําสั่งของบรษิัทฯ 
รวมทัง้มีอํานาจในกระบวนการจาง การเลกิจาง การใหบําเหน็จ หรือการลงโทษ หรือการวินิจฉัยรอง
ทุกขโดยปกติใหถือตําแหนง โฟรแมนหรือเทียบเทาไปจนถงึตําแหนงระดับตํ่ากวาผูชวยผูจัดการฝาย 
ดังนัน้ การแกไขระเบียบขอบังคับดังกลาวของบริษทัฯจงึเปนการบริหารจัดการขององคกร ซึ่ง
นายจางสามารถที่จะกาํหนดหรือแกไขเพิ่มเติมอํานาจและหนาที่ ในตําแหนงตางๆ ของลูกจาง โดย 
ไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากฝายลูกจางแตอยางใด และไมเปนขอตกลงเกีย่วกับสภาพการ
จาง ตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพนัธ พ.ศ. 2518 และบริษัทฯ ไดแจงระเบียบ
ขอบังคับดังกลาวใหพนักงานรวมทั้งสหภาพแรงงาน ทราบแลวเมื่อป พ.ศ. 2542 (สหภาพแรงงาน 
ยอมรับในหนงัสืออุทธรณ) 
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 สําหรับความในขอ 8.4 ของระเบียบขอบังคับเกี่ยวกบัการทาํงานและแนวทางปฏิบัติของ
บริษัท ซ. จาํกดั ที่กาํหนด “โทษทางวนิัย” วา พนกังานผูกระทาํผิดอันถือวาเปนการฝาฝนวินยั จะถูก
พิจารณาโทษทางวนิัยตามลักษณะแหงความผิด หรือความหนกัเบาของการกระทาํผิด รวมทัง้ประวัติ
ความประพฤติและเจตนาของผูกระทาํความผิด การลงโทษจะเปนไปตามขอใดขอหนึง่หรือหลายขอ
รวมกันก็ได ตามโทษ 4 สถาน ดังนี ้(1) ตักเตือนดวยวาจา (บันทึกไวเปนหลกัฐาน) หรือ (2) ตักเตือน
เปนหนงัสือ หรือ (3) ตักเตือนเปนหนังสือ และพักงานโดยไมจายคาจาง (ไมเกนิ 7 วนั) หรือ (4) เลิก
จางโดยไมจายคาชดเชย และคาชดเชยพิเศษนัน้ เหน็วา เปนการกําหนดอํานาจและหนาที่ใหแก
ลูกจางซึ่งเปนผูบังคับบัญชาในการลงโทษลูกจางที่อยูภายใตบังคับบัญชาซึ่งกระทาํผิดตามความ
หนกัเบาแหงการกระทาํผิดวนิัย จึงไมจาํเปนตองไดรับความยนิยอมจากฝายลูกจางแตอยางใด และ
ไมเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพนัธ พ.ศ. 
2518 และบริษัทฯ ก็ไดแจงระเบียบขอบังคับดังกลาวใหลูกจางรวมทั้งสหภาพแรงงานฯ ทราบแลว 
  

การที่บริษทัฯ แกไขระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ ตามทีก่ลาวขางตนจงึเปนการแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับที่ไมขัดตอกฎหมายและเปนคุณตอลูกจางและแจงใหสหภาพแรงงานทราบแลว ซึง่เปนไป
ตามมาตรา 108 และมาตรา 110 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยบริษัท มี
เจตนาและยืนยันที่จะใชระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทาํงาน ฉบับลงวันที่ 19 สิงหาคม 2541 ดังนัน้ 
ระเบียบขอบังคับบริษัท ซ. จํากัด ฉบับลงวันที่ 19 สิงหาคม 2541 จึงสามารถบงัคบัใชไดตามเหตุผล
ดังกลาวขางตน ดังนัน้ คําอทุธรณของสหภาพแรงงานในประเด็นนี้จงึฟงไมข้ึน 
  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539  จงึวนิิจฉัยใหยกอุทธรณ สหภาพแรงงาน ซ. เสีย 
  
กลาวโดยสรปุ 

การแกไขหรือกําหนดอํานาจของพนักงานระดับบังคับบัญชาถือเปนอํานาจบริหารของ
นายจางที่สามารถกําหนดไดโดยมีผลบังคบัใชตามกฎหมาย โดยไมตองไดรับความยนิยอมจาก
ลูกจางกอนแตอยางใด              
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หมายเหต ุ
 การใชอํานาจบริหารทีน่ายจางกระทาํไดโดยฝายเดยีวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางที่
ตองไดรับความยินยอมจากลูกจางเสียกอนมีความใกลชิดกันมากพอสมควร บางครั้งก็ชิดกันจนแยก
ไมออก แตหากฝกฝนทีจ่ะสังเกตและวางหลกัในการจดจําก็สามารถแยกออกไดเชนกนั คําวินจิฉัย
ฉบับนี้ก็เปนอกีตัวอยางหนึง่ที่ดีสําหรับการฝกแยกอํานาจบริหารทีน่ายจางกระทาํไดฝายเดียว กับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพการจางที่ตองไดรับความยนิยอมจากลูกจางเสยีกอน 
 
            สมบัติ ลีกัล        
 

 
 
 
 

เรื่อง เลิกจางเนื่องจากใชวาจากริยาไมเหมาะสมกับผูบังคับบัญชา 
 
    เลิกจางเพราะเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ เลิกจางเนื่องจากขัดแยงกับผูบังคับบัญชาไม
อาจทาํงานรวมกันไดอยางราบรื่น เชื่อใครดี  ? 
 
คําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ ที ่5/2548 ลงวนัที ่29 มกราคม 2548 
 
เร่ือง  การกระทําอนัไมเปนธรรม 
 
 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 นาย ม. ลูกจางผูกลาวหาไดยื่นคํารองกลาวหา บริษัท ส. 
จํากัด นายจางผูถูกกลาวหาตอคณะกรรมการแรงงานสมัพันธวา ผูถูกกลาวหาไดเลกิจางผูกลาว  
หาเพราะเปนสมาชิกสหภาพแรงงานและไดรับแตงตั้งใหเปนประธานอนุกรรมการสหภาพแรงงาน 
สายโรงแรม ฮ. และขอใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีคําสั่งใหผูถูกกลาวหารับผูกลาวหากลบั 
เขาทาํงานในตําแหนงหนาที่ รายได และสวัสดิการเทาเดิม รวมทั้งใหจายคาเสยีหายเทากับคาจาง 
อัตราสุดทายพรอมทัง้ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 15 ตอป นับแตวันเลิกจางจนกวาผูถกูกลาวหาจะรับ 
กลับเขาทาํงาน 
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 ผูถูกกลาวหาเลิกจางผูกลาวหาเนื่องจากสาเหตุใดนัน้ ผูกลาวหาอางวา ผูถูกกลาวหาเลิก
จางผูกลาวหาเนื่องจากการเปนสมาชิกสหภาพแรงงานและการเปนคณะอนุกรรมการของ
คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงานกิจการโรงแรงแหงประเทศไทย และผูกลาวหามิไดกระทํา
ความผิดรายแรงที่ผูถกูกลาวหาจะอางเปนเหตุใหเลกิจางได แตผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหาวา 
ผูกลาวหาปฏิบัติงานไมไดมาตรฐาน มพีฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและไมสุภาพตอผูบังคับบัญชา รวม
ตลอดถึงการไมปฏิบัติตามระเบียบในการทํางานและคําสั่ง ของผูบังคบับัญชาอันเปนการกระทาํทีไ่ม
สามารถทํางานรวมกนัตอไปได จึงจําเปนตองเลิกจางโดยใหมีผลต้ังแตวันที่ 20 ตุลาคม 2547 เปน 
ตนไป ทั้งนี้ มิไดเลิกจางเนื่องจากผูกลาวหาเปนสมาชกิสหภาพแรงงานและเปนอนุกรรมการ
ของสหภาพแรงงานแตอยางใด 
  

ผูถูกกลาวหาชี้แจงวา ตลอดระยะเวลาการทํางานผูกลาวหาประพฤติปฏิบัติฝาฝนขอบังคบั 
การทาํงานและคําสั่งของผูบังคับบัญชาหลายครั้ง อาท ิ การมาทาํงานสาย การรบัประทานอาหาร
ครัว การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในเวลาทาํงาน อาหารสดไมไดมาตรฐาน เปนตน จนถูกตกัเตือนดวย
วาจา รวม 2 คร้ัง โดยเฉพาะเรื่องการมาทาํงาน นาย ร. ไดตกลงกับผูกลาวหา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
2547 ใหผูกลาวหาเริ่มงานเวลา 09.00 น. เพื่อทีจ่ะไดเขามาตรวจสอบและรับสินคาอาหารสดที่
รานคานํามาสง วนัที ่ 18 ตุลาคม 2547 ผูกลาวหามาทํางานเวลา 09.09 น. ตองใชเวลาเปลีย่นชุด
ทํางานอีกประมาณ 10 นาที จึงจะเริ่มปฏิบัติงานได นาย ร. ผูบังคบับัญชาจึงเรยีกผูกลาวหามาวา
กลาวตกัเตือน ผูกลาวหาไมพอใจและเกดิการโตเถียงกัน จากนั้นนาย ร. จงึพาผูกลาวหาไปพบ
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลเพื่อชี้แจงขอเท็จจริง ที่เกดิขึ้น ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลจึงตําหนิผู
กลาวหาเกี่ยวกับการใชวาจาไมเหมาะสม นาย ร. ผูบังคับบัญชานางสาว ก. และนาย ค. ผูจัดการ
ทั่วไป ไดพิจารณารวมกนัแลวเหน็วา ผูกลาวหาบกพรองตอหนาที ่ กรณีเนื้อและอาหารทะเลไมสด
เทาที่ควร การปฏิบัติงานยังไมไดมาตรฐาน มาทาํงานสาย มีพฤติกรรมไมเหมาะสมและกาวราว
ผูบังคับบัญชา อันเปนพฤตกิรรมที่ไมสามารถทาํงานรวมกันไดและเปนความผิดรายแรง จึงเลกิจางผู
กลาวตัง้แตวันที่ 20 ตุลาคม 2547 โดยเสนอคาชดเชยใหผูกลาวหาดวย 
  

คณะกรรมการเห็นวา ผูกลาวหาใชวาจาไมเหมาะสม แสดงกิริยาวาจาไมเคารพและเชื่อฟง 
ผูบังคับบัญชา มีความเหน็ขดัแยงตอผูบังคับบัญชาโดยตลอด มิอาจทาํงานรวมกนัอยางราบรื่นได ซึ่ง
ผูถูกกลาวหาจึงไดเลิกจางผูกลาวหาในที่สุด จากขอเท็จจริงและการพจิารณาดังกลาวขางตน
คณะกรรมการจึงเชื่อวา ผูถูกกลาวหาไดเลิกจางผูกลาวหาเนื่องจากผูกลาวหาใชวาจา ไมเหมาะสม 
และแสดงกิริยามารยาทไมสุภาพเรียบรอยตอผูบังคับบัญชา คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหา
จึงฟงขึ้น 
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 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 41(4) แหงพระราชบญัญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518  
คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธวนิิจฉัยชี้ขาดวา บริษัท ส. จํากัด โดยนาย ร. กรรมการผูมีอํานาจ ผู 
ถูกกลาวหา เลิกจางนาย ม. ผูกลาวหา ไมเปนการฝาฝนมาตรา 121 แหงพระราชบญัญัติแรงงาน 
สัมพันธ พ.ศ. 2518 ไมเปนการกระทาํอันไมเปนธรรมจงึมีคําสั่งใหยกคํารองของผูกลาวหา 
 
หมายเหต ุ
 

ความประพฤติในการทาํงานรวมกบับุคคลอื่น การแสดงกริยาวาจาไมเหมาะสมกับ
ผูบังคับบัญชาอาจถูกนํามาเปนเหตุเลกิจางได โดยทั่วไปไมถือเปนเหตุรายแรง การเลิกจางดวยเหตุ
เหลานี้นายจางจึงตองจายคาชดเชยใหลูกจาง เหตุเลกิจางที่ดูจะไมรายแรงอยางนี้กับขอหาเลิกจาง
เนื่องจากเปนสมาชิกสหภาพแรงงานของลูกจางแลว ดูทาทางนายจางจะเสียเปรียบไมนอย แตเร่ืองนี้
นายจางทาํใหคณะกรรมการแรงงานสมัพนัธเชื่อวา การเลิกจางเกิดจากความประพฤติผิดเล็กๆนอยๆ
ของลูกจาง นายจางจึงชนะคดี การเลกิจางก็มิใชการกระทําอนัไมเปนธรรมไดเชนกนั แตจะทํา
อยางไรใหคณะกรรมการเชื่อขออางของนายจาง เร่ืองนี้เดาใจคณะกรรมการไดยากพอสมควร เพราะ
ในคําวนิิจฉัยมักมิไดบอกเหตุผลไว วา เพราะเหตุใดคณะกรรมการจงึเชื่อเชนนั้น ? 
                                 
     สมบัติ ลีกัล 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท สมบัติ ลีกัล จํากัด 
รับวาความในศาลแรงงานทัว่ประเทศ 
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เรื่อง การละทิ้งหนาที่ กับ การฝาฝนระเบียบการลา 
 
  การละทิง้หนาที่ กับ การฝาฝนระเบียบการลา ในความเห็นของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธเหมือนและตางกันอยางไร ? 
 
เร่ือง  การกระทาํอันไมเปนธรรม 
 
คําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ ที ่232-233/2548 ลงวนัที่ 29 กนัยายน 2548 
 
 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2548 นาย ส. กับพวก ไดยืน่คํารองกลาวหาบรษิัท ฟ. จํากัด ตอ 
คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธวาผูถกูกลาวหาเลกิจางเพราะเหตุเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน ทาํคํา
ฟองตอศาลแรงงานกลางและถูกเลกิจางในระหวางคําวนิิจฉัยมีผลใชบังคับเปนการฝาฝนมาตรา 121 
และมาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพนัธ พ.ศ. 2518 จึงขอใหคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธมีคําสัง่ใหผูถกูกลาวหาจายคาเสียหายเปนเงนิ 840,000 บาท และ212,000 บาท ตามลาํดับ  
 
 การเลิกจางผูกลาวหาเปนการฝาฝนมาตรา 121(1)(2) และมาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพนัธ พ.ศ. 2518 หรือไมนั้น 
  

ผูถูกกลาวหาชี้แจงวา ผูกลาวหาที่ 1 ไดขาดงานตั้งแตเดือนมกราคม 2548 ถึง เดือนเมษายน 
2548 จํานวน 41 วนั และผูถูกกลาวหาไดตักเตือนเปนหนังสือและภาคทัณฑแลว เมื่อวนัที่ 25 
พฤษภาคม 2548  แตผูกลาวหาไดขาดงานในเดือนพฤษภาคม 2548 อีก 6 วนั จงึไดเลิกจางตั้งแต
วนัที่ 6 มถิุนายน 2548 เปนตนไป สวนผูกลาวหาที่ 2 ไดขาดงานในเดอืนมีนาคม 2548 จํานวน 3 วัน 
และบริษัทไดตักเตือนเปนหนังสือและภาคทัณฑแลวเมือ่วันที่ 20 เมษายน 2548 แตผูกลาวหาที่ 2 ก็
ยังขาดงานในเดือนพฤษภาคม 2548 อีก 1 วัน ผูถกูกลาวหาจงึไดเลิกจางตั้งแตวนัที่ 27 กรกฎาคม 
2548 เปนตนไป การกระทาํของผูกลาวหาทัง้สองเปนการกระทาํความผิดซ้ําคําเตือน ผูกลาวหามิได
ปฏิเสธการขาดงานตามที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ และยินยอมใหผูถูกกลาวหาตัดเงินเดือนในวนั
ขาดงานดังกลาว คณะกรรมการแรงงานสัมพันธพิจารณาประกาศของผูถูกกลาวหาฉบับลงวนัที่ 20 
เมษายน 2548 วันที ่24 พฤษภาคม 2548 วนัที ่9 มถิุนายน 2548 และวันที ่7 กรกฎาคม 2548 แลว
เห็นวา ประกาศดังกลาวผูถูกกลาวหาประกาศแจงใหลูกจางที่ขาดงานทราบเปนการทั่วไป โดยมี
เจตนาจะตัดคาจางหรือเงินเดือนในวนัที่ลูกจางขาดงานเปนสําคัญ มไิดเปนการแจงตอลูกจางผูหนึ่ง
ผูใดเปนการเฉพาะเจาะจงประกอบกับขอความในประกาศของผูถูกกลาวหาก็ระบุจาํนวนวันที่ลูกจาง                    
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ขาดงานและระบุจํานวนเงนิที่ตองถกูตัด ประกาศดงักลาวยอมมลัีกษณะเปนการตําหนิการทาํงาน
หรือความรับผิดชอบของลูกจาง มิไดมีขอความกลาวถึงการกระทาํของผูกลาวหาเขาลักษณะเปน
การฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทาํงานอยางไร ทั้งนี้ตามนัยคําพิพากษาฎกีาที ่ 1120/2544 
อนึ่ง ผูถูกกลาวหากาํหนดระเบียบขอบังคบัเกี่ยวกับการทํางาน ขอ 5. วาการหยดุงานโดยฝาฝน
ระเบียบการลา ถือวา “ขาดงาน” การขาดงานจึงมิใชการปฏิบัติที่ฝาฝนระเบียบการลา แตเปน “ผล” 
ที่เกิดจากการฝาฝนระเบยีบ ดังนัน้ประกาศดังกลาวจงึไมมีสภาพเปนหนังสือเตือนตามความหมาย
ของพระราชบญัญัติแรงงานสัมพันธ ฑ.ศ. 2518 มาตรา 123 (3) ยิ่งกวานั้นการขาดงานนอกจากจะ
ไมถือเปนการฝาฝนระเบยีบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานแลว ผูถูกกลาวหายงัมิอาจนาํมาเปนเหต ุ
แหงการเตือนเปนหนังสือผูกลาวหาได เนื่องจากการขาดงานมีความหมายเชนเดียวกับการละทิ้ง
หนาที่ ในกรณีผูกลาวหาละทิ้งหนาที่ ผูถูกกลาวหาจักตองปรับใชตามนยัมาตรา 123(4) ผูถูก
กลาวหาจะปรบัใชตามบทบญัญัติมาตรา 123(3) หาไดไม หากสามารถนาํเอากรณีการขาดงานมา
ปรับใชตามนยัมาตรา 123 (3) แลว สภาพการใชบังคบัตามมาตรา123(4) จะไมมีสภาพใชบังคับได 
อันมิใชความมุงหมายของกฎหมาย ดวยเหตุผลดังที่ไดพิจารณาแลวขางตน จงึเห็นวาคาํชี้แจงแกขอ
กลาวหาของผูถูกกลาวหาไมอาจรับฟงได ดังนัน้ ผูถูกกลาวหาเลิกจางผูกลาวหาจงึไมตองดวย
ความผิดตามมาตรา 123 (1) ถึง(5) การกระทาํของผูถกูกลาวหาจึงเปนการฝาฝนมาตรา 123 แหง
พระราชบัญญติัแรงงานสมัพนัธ พ.ศ. 2518 
  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 41(4) แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพนัธ พ.ศ. 2518 
คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธวนิิจฉัยชี้ขาดวา บริษทั ฟ. จาํกัด เลิกจางนาย ส. และนาย พ. ผู
กลาวหา เปนการฝาฝนมาตรา 123 แหงพระราชบัญญติัแรงงานสมัพนัธ พ.ศ.2518 และเปนการ
กระทาํอันไมเปนธรรมจึงมีคําสั่งใหผูถูกกลาวหาจายคาเสียหายดังนี ้
  

จายใหแกนาย ส. ผูกลาวหาที่ 1 เปนเงิน 84,000 บาท  จายใหนาย พ. ผูกลาวหาที่ 2 เปน
เงิน 105,150 บาท ทัง้นี้ใหผูถูกกลาวหาปฏิบัติภายใน 10 วัน นับแตวนัรับทราบคาํสั่ง 
   
หมายเหต ุ
 การขาดงานในภาษางานบคุคลกับการละทิ้งหนาที่ในภาษากฎหมายนัน้มีความหมาย
เหมือนกนั การขาดงานหรือละทิ้งหนาทีก่็คือ การผิดสัญญาจางแรงงานนั้นเอง เนื่องจากการจาง
แรงงานนัน้ลูกจางมหีนาที่ตองมาทํางานใหนายจาง หากจะไมมาก็ตองลาตามระเบียบเมื่อไดรับ
อนุญาตแลวหยุดงานไปยอมไมใชการละทิ้งหนาทีห่รือมิใชการผิดสญัญาจาง การที่ลูกจางไมมา
ทํางานโดยไมลาตามระเบยีบยอมเปนการละทิ้งหนาที่และเปนการผิดสัญญาจางโดยตรง หาก
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ขอเท็จจริงฟงไดวา ลูกจางหยุดงานไปโดยไมลา แมการหยุดงานนัน้จะมีเหตอัุนสมควรก็ตาม 
นายจางยอมลงโทษฐานฝาฝนระเบียบการลาได กลับกนั หากลูกจางหยุดงานไปโดยไมลา และการ
หยุดงานนัน้ไมมีเหตุอันสมควร นายจางยอมลงโทษฐานละทิ้งหนาที่ไดเชนกนั  การละทิ้งหนาที่ไมวา
จะเปนผลจากการฝาฝนระเบียบการลาตามที่คณะกรรมการวนิิจฉัยหรือไมก็ตาม การละทิง้หนาที่กับ
การฝาฝนระเบียบการลากย็ังเปนของคูกนัอยูตลอดเวลา หากไมสามารถนาํการละทิ้งหนาที่มาเปน
เหตุลงโทษทางวนิัยในขอหาฝาฝนระเบยีบการลาไดคงเปนเรื่องแปลกแตจริงเปนแนแท และการนํา
เหตุละทิง้หนาที่มาลงโทษฐานฝาฝนระเบียบการลาจะเปนการทําใหมาตรา 123 (4) ไมมีผลบังคับใช
ยิ่งแปลกใหญ เร่ืองนี้ฝากใหทานผูอานไปคิดเปนการบานในวันหยุดสงกรานตนีก้็แลวกัน 
 
 

สมบัติ ลีกัล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษัท สมบัติ ลีกัล จํากัด 
ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ภายใตการกํากับของฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 
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คาจาง ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 
∗ โดย นิติบริกรแรงงาน 

 
ตามพระราชบญัญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 ไดนิยามความหมายของ      

“คาจาง”  หมายถงึ เงินทีน่ายจางและลูกจางตกลงกนัจายเปนคาตอบแทนในการทํางานตามสญัญา
จางสาํหรับระยะเวลาการทาํงานปกติเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือระยะเวลา
อ่ืน หรือจายใหโดยคาํนวณตามผลงานที่ลูกจางทําไดในเวลาทาํงานปกติของวันทํางาน และให
หมายความรวมถงึเงินทีน่ายจางจายใหแกลูกจางในวนัหยุดและวันลาที่ลูกจางมิไดทาํงาน แตลูกจาง
มีสิทธิไดรับตามพระระราชบญัญัตินี้  ซึ่งกฎหมายมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 19 สิงหาคม 2541   นยิาม
ความหมายดงักลาวบางสวนเปลี่ยนไปจากกฎหมายฉบบัเดิมคือประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง 
การคุมครองแรงงาน ลงวนัที่ 16 มีนาคม 2515  ขอ 2   ใหความหมายของ “คาจาง” วาเงินหรือเงิน
และสิ่งของทีน่ายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทาํงานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน
หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําได และหมายความรวมถงึเงนิหรือเงินและ      
ส่ิงของที่จายใหในวันหยุดซึง่ลูกจางไมไดทํางานและในวันลาดวย ทัง้นี้ไมวาจะกาํหนด คํานวณ หรือ
จายเปนการตอบแทนในวิธอียางไรและไมวาจะเรียกชือ่อยางไร ดังนั้น หากถือตามความหมายเดิม
เงินหรือเงนิและสิ่งของที่นายจางจายใหแกลูกจางเพื่อตอบแทนการทาํงานที่จายประจาํจํานวน  
แนนอนทุกเดือนไมวาจะเรยีกชื่ออยางไรก็ตามศาลฎีกาเคยวนิิจฉัยวาเปนคาจาง เชน เงนิคาน้ํามันรถ
และคาอาหาร, เงนิคาครองชีพ, เงนิคาเบี้ยเลี้ยงรับรอง (คําพิพากษาฎีกาที่ 4569/253, 
887/2527,3173/2528, 2638/2535, 1292/2540 ) สวนเงินที่จายในลักษณะที่แตกตางจากหลัก
ดังกลาวไมถือเปนคาจาง         แตเปนสวสัดิการ เชน เงนิคารถที่จายใหเฉพาะวันที่ลูกจางมาทํางาน, 
คาภาษีเงนิได, คารถประจําตําแหนง ,โบนัสพิเศษเฉลี่ยรายป, คาจอดรถ, คาอาหารและคารถใครมา
ทํางานก็ได ไมมาทาํงาน      ไมจาย (คําพพิากษาฎีกาที ่ 3802/2527, 2121/2529, 4569/2531 )   
                    ความสาํคัญของการพิจารณาวาเงนิประเภทใดเปน “คาจาง”นั้นยอมมีผลในทาง
กฎหมายหลายประการ เชน มีผลตอการเรียกดอกเบีย้ , เงนิเพิม่ , การคํานวณคาสินจางแทนการ
บอกกลาวลวงหนา , คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาชดเชย, อัตราคาจางขั้นต่าํ, การใชสิทธิยื่น
คํารองตอพนกังานตรวจแรงงาน, อายคุวามการใชสิทธิเรียกรอง, ความรับผิดในทางอาญาของ
นายจาง, การคํานวณเงนิสมทบกองทนุประกันสงัคม   เปนตน  
                   ปจจุบันนอกจากนายจางจะจายคาจางใหกับลูกจาง โดยจายประจําแนนอนจํานวนหนึง่
แลวซึ่งบางครัง้อาจเรียกวาเปน “เงนิคาจางพื้นฐาน” หรือ “เงนิเดือนประจํา” นายจางอาจจะจายเงิน
ประเภทอื่นใหแกลูกจาง โดยนายจางและลูกจางไมไดตกลงกนัตั้งแตแรกหรือตกลงกนัไมชัดเจนวา
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เงินดงักลาวเปนคาจาง เชน คาคอมมิชชั่น, เงินประจาํตําแหนง, คารถ, คากะ,คาครองชีพ,คาน้ํามนั
รถ เปนตน  จึงทาํใหเกิดเปนประเด็นปญหาวาเงินที่นายจางจายใหดังกลาวเปนคาจางหรอืไม  
โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกจางลาออกหรือนายจางเลกิจางแลว ลูกจางมกัจะมาเรียกรองใหนายจาง
จายเงินดงักลาวยอนหลัง หรือใหนายจางจายคาลวงเวลา, คาชดเชย, สินจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนาโดยคาํนวณจากฐานของเงินคาจางพื้นฐานหรือเงินเดือนประจํารวมกับเงนิประเภทอื่น
ดังกลาวมา จงึทาํใหตองพิจารณาในเบื้องตนวา “เงินประเภทอื่น” ดังกลาว เปนคาจางตามกฎหมาย
คุมครองแรงงานหรือไม  เนื่องจากมีผลตอการใชสิทธเิรียกรองเงินอืน่ ๆ ที่เพิ่มข้ึน เชน คาชดเชย, 
ดอกเบี้ย, สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา  เปนตน  ในสวนนี้อาจแยกพิจารณาได 2 กรณี คือ 
กรณีที่ตกลงจางกอนวนัที่ 19 สิงหาคม 2541 หากเงินที่นายจางจายใหกับลูกจางเพื่อตอบแทนการ
ทํางานโดยจายประจําแนนอนทกุเดือนไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม  หากยังจายตลอดมาโดยไมมี
การเปลี่ยนแปลงการจาย  เงินที่นายจางจายนาจะตองถอืวาเปนคาจางตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงานฯ และตามนยัคําพพิากษาฎีกาขางตน อีกกรณีหนึง่คือกรณีตกลงจางกนัหลงัจากวนัที่ 19 
สิงหาคม 2541 การพิจารณาวาเงนิประเภทใดเปนคาจางตองพิจารณาตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงานฯ ดังที่กลาวมา  ซึ่งเงนิที่ศาลเคยวินิจฉัยวาเปนคาจางตามกฎหมายฉบบัเดิมอาจจะไมเปน
คาจางตามกฎหมายฉบบัปจจุบันก็ได  
 
                     สําหรับเงินประเภทอื่นที่ศาลวินจิฉัยวาไมเปนเงินคาจางตามกฎหมายปจจุบัน  เชน  
เงินที่ไดจากการตรวจรักษาคนไขรับจากคนไข  คําพพิากษาฎีกาที่ 1694/2544, เบี้ยขยันจายใหได
ตองไมขาดไมลา แยกตางหากจากคาจางปกติ คําพพิากษาฎีกาที่  9313-9976/2547, คาเชาบาน           
คําพิพากษาฎกีาที ่  9096/2546 คาตอบแทนการติดตามหนี้สิน คําพพิากษาฎีกาที่  1551/2547              
คาน้ํามันรถ และคาโทรศพัทมีใบเสร็จมาเบิกเดือนละ 45,000 บาท คําพิพากษาฎกีาที ่ 1741/2547, 
364/2548,เงนิจูงใจเพื่อใหทํายอดขายเพิม่ข้ึน คําพพิากษาฎีกาที่  2246/2548,  คาบริการนายจาง
เรียกเก็บจากลูกคา คําพิพากษาฎีกาที่ 5738 – 5742/2548,  คาทีพ่กัและอาหาร คําพิพากษาฎกีาที ่
8681/2548  เปนตน 
 
                      สวนกรณีที่ศาลวนิิจฉัยวาเปนเงนิคาจาง เชน คาคอมมิชชั่นหรือคาตอบแทนการขาย 
คําพิพากษาฎกีาที ่ 3759/2546 และที่ 3758/2547 เงนิคาเที่ยว คําพพิากษาฎีกาที่  5394-
5404/2547       คาคอมมิชชั่นคํานวณจากยอดคาโฆษณา คําพิพากษาฎีกาที ่  8758/2547, เงิน
ประจําตําแหนง  คารถและคารับรองจายใหลูกจางรวมเดือนละ 25,000  บาท และไมเปนสวัสดิการ
หรือเงนิชวยเหลือ         คําพพิากษาฎีกาที ่ 5027/2548  เปนตน   
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จากคําพิพากษาดังกลาวอาจสรุปลักษณะของคาจางตามกฎหมายคุมครองแรงงานวา ตอง
เปนเงินที่นายจางและลกูจางตกลงกันจายใหแกลูกจาง โดยเจตนาจายเพื่อเปนคาตอบแทนในการ
ทํางานสําหรับเวลาการทาํงานปกติ โดยตกลงอาจจายเปนรายชัว่โมง รายวนั รายสัปดาห รายเดือน 
หรือระยะเวลาอื่น หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําได ไมวาจะเรยีกชื่อเปน อยางไร ก็
ตาม  แตถาเงินที่จายใหแกลูกจางเพื่อเปนการชวยเหลอืหรืออํานวยประโยชนแกการปฏิบัติงาน อัน
เปนการแบงเบาภาระคาใชจายของลกูจางหรือจายเพื่อเปนขวัญและกาํลังใจในการทํางานอันเปน
สวัสดิการในการทํางาน และนายจางไมมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการจายคาจาง(และเพื่อจะไดไมตอง
นํามาคํานวณในการจายเงินอื่นๆ เชน คาลวงเวลา คาชดเชย  แมเงินที่จายจะจายประจําทกุเดือน มี
จาํนวนแนนอนและไมมีเงื่อนไขการจาย  เงินที่จายใหแกลูกจางก็ไมเปนคาจาง  ฉะนัน้ นายจางและ
ลูกจางควรตกลงใหชัดเจนวาเงนิประเภทใดเปนคาจางหรือไมเปนคาจาง เพื่อจะได        ไมตองมา
เสียเวลาตีความกันในภายหลัง 
 
                                       

 
 
 
 
 
 
 

บริษัท สมบัติ ลีกัล จํากัด 
 

ที่ปรึกษาการเจรจาขอเรียกรอง 
วิเคราะหขอเรียกรอง/เตรียมแผนรับการหยุดงาน 
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เรื่อง ไมจายคาจาง กับ คดีอาญา 
 
นายจางที่ไมจายคาจาง หากถกูฟองใหรับผิดในคดีอาญา จะถงึขั้นที่ศาลจะลงโทษจําคุกเชยีวหรือ 
โดยเฉพาะอยางยิง่จะถึงขัน้ไมรอลงอาญาจะเปนไปไดหรือ ? 
 
คําพิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา 
คดีแดงที่ 863/2549  
คดีอาญา 
 
เร่ือง ความผิดตอพระราชบญัญัติคุมครองแรงงาน 
 
 โจทกฟองวา บริษัท ว. จาํกัด จําเลยที่ 1 เปนนิติบุคคลตามกฎหมายประเภทบรษิัทจาํกัด 
ประกอบการรบัจางเหมารักษาความปลอดภัยทรัพยสิน อาคารสถานที ่ บุคคล และเอกสารของ
หนวยงานทัง้ภาครัฐบาลและเอกชนทัว่ราชอาณาจักร โดยมนีาย ส. จําเลยที่ 2 เปนกรรมการผูมี
อํานาจลงลายมือชื่อพรอมประทับตราสําคญัของบริษัทผกูพนับริษัทฯ จําเลยทัง้สองรวมกนักระทํา
ความผิดตอกฎหมายหลายกรรมตางกนั กลาวคือ เมื่อวันที่ 1 มนีาคม 2548 เวลากลางวัน ถงึวนัที ่
31 พฤษภาคม 2548 เวลากลางวันตอเนือ่งตลอดมา จาํเลยทั้งสองซึง่เปนนายจางประกอบกิจการ 
รับจางเหมารกัษาความปลอดภัยไดวาจาง นาย ท. ผูเสียหายที่ 1 กบัพวกรวม 13 คน ไวเปนลกูจาง
รายวนั ตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยใหไปปฏิบัติงานรกัษาความปลอดภัยประจํา
หนวยงานที ่ บริษัท ค. จาํกัด และจําเลยทัง้สองตกลงจายคาจางแกผูเสียหายทั้ง 13 คน ในอตัรา
คาจางวนัละ 210 บาท ถึง 230 บาท โดยตกลงจายคาจางทุกวันที่ 5 ของเดือน และเมื่อครบกําหนด
จายคาจางใหแกผูเสียหายทัง้ 13 คน จาํเลยทัง้สองไมจายคาจางใหแกผูเสียหายทัง้ 13 คน รวมเปน
เงิน 203,615 บาท อันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย และเมื่อวนัที ่ 29 กรกฎาคม 2548 เวลากลางวัน 
พนกังานตรวจแรงงานไดออกคําสั่งเปนหนงัสือแจงใหจาํเลยทัง้สองจายคาจางใหแกผูเสียหายทั้ง 13 
คน รวมเปนเงนิทัง้สิ้น 203,615 บาท จาํเลยทัง้สองรับทราบคําสั่งโดยชอบแลว เมื่อวันที ่ 3 สิงหาคม 
2548 จําเลยทั้งสองไดฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน โดยจําเลยทัง้สองไมจาย
คาจางดงักลาวใหแกผูเสยีหายทัง้ 13 คน ลูกจาง ภายในกําหนดเวลา 15 วัน นับแตวันที่ทราบคาํสั่ง 
หรือถือวาไดทราบคําสั่งเจาพนกังาน และไมไดนําคดีไปสูศาลภายใน 30 วนั นบัแตวันทราบคําสั่ง 
อันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย  
  

พิพากษาวา  จําเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน มาตรา 70, 124 
วรรคสาม, 144 วรรคหนึ่ง. 151 วรรคสอง ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การ
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กระทาํของจําเลยทัง้สองเปนความผิดหลายกรรมตางกนั ใหลงโทษทุกกรรมเปนกระทงความผดิไป 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเปนนายจางฝาฝนไมจายคาจางใหแกลูกจางเมือ่ถึง
กําหนดจาย ปรับจําเลยที่ 1 เปนเงิน 50,000 บาท และจําคุกจาํเลยที่ 2 มีกําหนด 6 เดือน ฐานไม
ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่ส่ังใหนายจางจายเงินใหแกลูกจาง ปรับจําเลยที่ 1 เปน
เงินจาํนวน 20,000 บาท และจําคุกจาํเลยที่ 2 มีกาํหนด 1 ป รวม 2 กระทง ปรับจําเลยที่ 1 เปนเงนิ 
70,000 บาท และจําคุกจําเลยที่ 2 มกีําหนด 1 ป 6 เดือน  จําเลยทั้งสองใหการรับสารภาพ เปน
ประโยชนแกการพิจารรา มีเหตุบรรเทาโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษใหกึง่
หนึง่ คงปรับจาํเลยที่ 1 เปนเงนิ 35,000 บาท และจาํคุกจาํเลยที่ 2 มีกําหนด 9 เดือน พิเคราะห
รายงานการสบืเสาะพินิตจาํเลยที ่2 แลวเห็นวาจาํเลยที ่2 มีพฤติการณเปนนายจางไมจายคาจางให
ลูกจางตามกาํหนดเวลาหลายครั้งหลายหน และผูเสียหายทั้งสิบสามรายยังไมไดรับเงินชดใช
คาแรงงาน จึงไมมีเหตุรอการลงโทษจําเลยที ่ 2 สําหรับจําเลยที่ 1 หากไมชําระคาปรับใหจัดการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29  
 
หมายเหต ุ
 
 คดีนี้นอกจากนายจางจะไมจายคาจางใหลูกจางแลว เมื่อพนักงานตรวจแรงงานออกคําสั่ง
ใหจายก็ยงัขัดคําสั่งอีก ในชัน้พิจารณาคดขีองศาลก็ไมปรากฏขอเท็จจริงวา เพราะเหตุใดนายจางจึง
ไมจายคาจาง ไมมีเงนิ กําลงัเดือนรอนเรื่องการเงินหรือเพราะเหตุใด ?  ซึ่งขอเท็จจริงเหลานี้จะบอก
ไดวา นายจางมีเจตนากระทาํความผิดอาญาหรือไม เมือ่ไมมขีอเท็จจริงใดๆเลย ประกอบกับนายจาง
สารภาพวากระทําผิดจริงก็เปนอันถือไดวา นายจางมเีจตนาไมจายคาจาง ก็เลยครบองคประกอบ
ความผิดในคดีอาญา ศาลก็ตองพพิากษาใหนายจางรับโทษจาํคุกอยางไมอาจหลกีเลี่ยงได ประกอบ
กับขณะศาลพพิากษานายจางกย็ังไมจายคาจางใหลูกจางอีก ก็เลยไมมีเหตุอันควรปราณี จึงไมมกีาร
รอลงอาญา เห็นทาจะติดคุกจริงๆเสยีแลวคราวนี้ ? 
 
 
                                                                   สมบัติ ลีกัล 
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เรื่อง  ละเมิดสทิธสิวนบุคคลของลูกจาง 
 
 ตรวจคนตัวลกูจางเพื่อหาทองของนายจางทีห่ายดวยวิธถีอดเสื้อผาเหลือแตชุดชั้นใน ชอบ
หรือไม ? 
 
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5296-97/2548  

 
การที่จาํเลยเพียงมีความสงสัยวาลูกจางกลุมที่จาํเลยตรวจคนดังกลาวนาจะยกัยอกเอาทอง

ของจําเลยไปเพียงเพราะเศษทองในแผนกที่ลูกจางทาํอยูมีความสูญเสียมากกวาปกติที่ควรจะเปน
เทานัน้ จาํเลยยอมไมมีความชอบธรรมเพียงพอที่จะคนตัวดวยวิธีใหลูกจางถอดเสือ้ผาออกเหลือแต
ชุดชั้นใน อันเปนการคุกคามตอสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลของลูกจางได เปนการกระทาํทีเ่กิน
สมควรกวาที่สุจริตชนจะพงึยอมรับได โจทกทั้งสองซึ่งเปนหวัหนางานทีพ่นกังานในบังคับบัญชาถูก
กระทาํเชนนี้ยอมมีความชอบธรรมที่จะไปรองขอตอเจาหนาที่แรงงานเพื่อใหจาํเลยเลิกการกระทํา
เชนนี้ได การที่โจทกทั้งสองทิ้งงานไปเพื่อแจงตอเจาหนาที่แรงงานจึงมีเหตุอันสมควร ไมเปนการฝา
ฝนขอบังคับเกีย่วกับการทาํงานหรือระเบียบคําสั่งของจาํเลยเปนกรณีรายแรง  
 
                                                       ................................................. 
 

โจทกทั้งสองสาํนวนฟองจาํเลยเปนใจความวา จาํเลยไดมีหนงัสือบอกกลาวเลิกจางโจทกทัง้
สอง การที่จาํเลยเลกิจางโจทก จําเลยตองจายคาชดเชยและสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาแก
โจทกทั้งสอง 
 จําเลยใหการวา เหตทุี่ไมจายคาชดเชยเนื่องจากโจทกทัง้สองเปนผูบังคับบัญชาไดรวมกับ
พนกังานผูใตบังคับบัญชาของโจทกทัง้สองอีกประมาณ 100 คน หยุดงานหรือละทิ้งหนาที่ไปโดยไมมี
เหตุอันสมควรเปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน   
  

ศาลแรงงานกลาง พิพากษาใหจาํเลยจายคาชดเชย จายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา 
คาเสียหายแกโจทกทั้งสอง คําขออื่นนอกจากนี้ใหยกเสยี 
  

จําเลยอทุธรณตอศาลฎีกา 
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ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว ศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริง
วา จําเลยเปนนิติบุคคล มวีัตถุประสงคผลิตเครื่องประดับ อัญมณีเพื่อการสงออกและขาย
ภายในประเทศ โจทกทัง้สองเปนลกูจางของจําเลย โจทกที่ 1 มีตําแหนงผูจัดการสายการผลิต          

 
โจทกที ่ 2 เปนหวัหนาแผนกชางทอง เปนผูใตบังคับของโจทกที ่ 1 ปกติเมื่อลูกจางของจําเลยจะออก
จากที่ทาํงานจะตองมีการตรวจคน วนัที ่22 เมษายน 2546 ขณะที่ลูกจางจะออกจากทีท่ํางาน จําเลย
ไดใหพนักงานรักษาความปลอดภัยและตํารวจรวมกันตรวจคนตัวลูกจางชาย 3 คน และลูกจางหญิง 
1 คน โดยการใหลูกจางชายถอดเสือ้ผาออกเหลือแตกางเกงใน และนาํมือลวงเขาไปในขอบ
กางเกงในเพื่อตรวจคนหาทรพัยสิน คือ เศษทองที่ใชในการผลิตงาน สวนลกูจางหญิงไดใหลูกจาง
ถอดเสื้อผาออกคงเหลือเฉพาะเสื้อชัน้ใน และกางเกงใน และใหพนกังานรักษาความปลอดภัยหญิง
ทําการปลดตะขอเสื้อชั้นในของลูกจางขางหลงัออกเพื่อใหเขยาดวูามขีองซุกซอนอยูในเตาทรงของ
ยกทรงของลูกจางหญิงหรือไม และใหลูกจางหญิงนําเสือ้มาปดบังสวนชวงลางและใหถอดกางเกงใน
ออกและยืนถางขาออกเพื่อสํารวจดูวามีเศษทองที่ใชในการผลิตงานซกุซอนอยูหรือไม และในวนัที ่
23 เมษายน 2546 ในชวงเชาผูบริหารไดทําการตรวจคนหองชางทอง 1 ซึ่งโจทกที ่ 1 และโจทกที่ 2 
เปนผูรับผิดชอบอยู โดยตรวจคนตามโตะของพนักงานทัง้หมดเพื่อคนหาเศษทองที่ใชในการผลิตงาน 
การตรวจคนตวัลูกจางไมพบเศษทอง และการตรวจคนหองชางทอง 1 ไมพบเศษทองที่หายไปตามที่
นายจางสงสยั ในวนัที่ 24 เมษายน 2546 โจทกทัง้สองกับลูกจางของจําเลยจํานวนหนึ่งไดหยุดงาน 
และโจทกทัง้สองกับลูกจางกลุมหนึง่ไดพบเจาหนาที่สํานกังานแรงงานสัมพันธเกีย่วกับการกระทาํ
ของจําเลยโดยไมไดยื่นใบลาใหถกูตองตามระเบียบขอบังคับของจําเลย ในวนัที่ 25 เมษายน 2546 
โจทกทั้งสองไดเขาทํางานตามปกต ิ ผูบริหารฝายนายจางไดเรียกโจทกทั้งสองเขาพบเพื่อทาํการ
สอบสวนเกี่ยวกับสาเหตุที่โจทกทั้งสองกับลูกจางจํานวนหนึง่หยุดงานและจําเลยไดสอบปากคําโจทก
ทั้งสองไวถงึเหตุการณที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการหยุดงานดงักลาว หลงัจากนัน้จําเลยไดมีคําสั่งหยุดงาน
โจทกทั้งสองโดยจายคาจางใหตามเอกสารหมาย จ.5 จ.7 และ จ. 8 ตอมาจําเลยไดเรียกโจทกทัง้สอง
เขารายงานตัว และไดมหีนงัสือเลิกจางโจทกทัง้สอง โดยแจงวาโจทกทั้งสองรวมกับพนักงาน
ผูใตบังคับบัญชาละทิ้งหนาที่ไปโดยไมมีเหตุอันสมควร เปนการเตรียมการลวงหนาเพื่อประทวง
ผูบริหารของจาํเลยทั้งที่จําเลยไดมีคําสั่งหามไวแลว การกระทําดงักลาวเปนการฝาฝนขอบังคับ
เกี่ยวกับการทาํงาน หรือระเบียบ หรือคําสั่งของจําเลยอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม เปนกรณี
รายแรงและเปนการจงใจทาํใหจําเลยไดรับความเสยีหาย และเปนการประพฤติตนไมสมแกการ
ปฏิบัติหนาที่ของตนใหสําเรจ็ลุลวงไปโดยถูกตองและสจุริต ตามเอกสารหมาย จ. 1และ จ.18 มี
ปญหาตองวินจิฉัยตามอทุธรณของจําเลยวา โจทกทัง้สองละทิง้หนาที่โดยไมมีเหตอัุนสมควรเปนการ
ฝาฝนขอบังคบัเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบ หรือคําสั่งของจําเลยเปนกรณีรายแรง เปนการจงใจ
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ทําใหจําเลยไดรับความเสียหาย และเปนการประพฤติตนไมสมแกการปฏิบัติหนาที่ของตนใหสําเรจ็
ลุลวงไปโดยถกูตองและสุจริตหรือไม เห็นวา เหตทุี่โจทกทั้งสองละทิ้งหนาที่ไปแจงตอเจาหนาที่
แรงงานดวยสาเหตทุี่จําเลยทําการตรวจคนลูกจางของจาํเลยดังกลาวแลว การที่จาํเลยทําการตรวจ
คนตัวลูกจางในลักษณะดงักลาวเปนการตรวจคนนอกเหนือระเบียบขอบังคับหรือประกาศเกีย่วกับ
การทาํงานของจําเลย ทั้งไมเคยมีธรรมเนียมปฏิบัติมากอนวา นายจางสามารถทาํการตรวจคนตัว
ลูกจางเชนนี้ได และในกจิการทีม่ีลักษณะเดียวกับจาํเลยก็ไมเคยมีปรากฏวามกีารปฏิบัติการตรวจ
คนตัวลูกจางเชนเดียวกับที่จาํเลยกระทาํ การที่จาํเลยเพียงมีความสงสัยวาลูกจางกลุมที่จาํเลยตรวจ
คนดังกลาวนาจะยกัยอกเอาทองของจําเลยไปเพียงเพราะเศษทองในแผนกที่ลูกจางทําอยูมีความ
สูญเสียมากกวาปกตทิี่ควรจะเปนเทานัน้ จาํเลยยอมไมมีความชอบธรรมเพียงพอที่จะกระทาํการ
ดังกลาวอันเปนการกระทาํทมีีลักษณะเปนการคุกคามตอสิทธิและเสรภีาพสวนบุคคลของลูกจางได 
เปนการกระทาํที่เกินสมควรกวาที่สุจริตชนจะพึงยอมรับได โจทกทั้งสองซึ่งเปนหัวหนางานทีพ่นกังาน
ในบังคับบัญชาถูกกระทาํเชนนีย้อมมีความชอบธรรมทีจ่ะไปรองขอตอเจาหนาที่แรงงานเพื่อให
จําเลยเลกิการกระทาํเชนนี้ได ซึ่งกอนที่โจทกทั้งสองจะไปรองทุกข โจทกทั้งสองและลูกจางอื่นของ
จําเลยก็ไดรองขอตอจําเลยในที่ประชมุแลว ขอใหจาํเลยยุติการกระทาํที่ไมสมควรเชนนี ้ แตจําเลยก็
ไมรับรองวาจะไมกระทาํเชนนัน้อีก ทัง้จําเลยไดออกคําสั่งหามมิใหลูกจางหยุดงาน การทีโ่จทกทัง้
สองทิง้งานไปเพื่อแจงตอเจาหนาที่แรงงานจึงมีเหตุอันสมควร ไมเปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานหรือระเบียบคําสั่งของจําเลยเปนกรณีรายแรง ไมเปนการจงใจทําใหจําเลยเสยีหาย ทั้งไมเปน
การประพฤติตนไมสมควรแกการปฏิบัติหนาที่ของตนใหสําเร็จลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริต ศาล
แรงงานกลางพิพากษาชอบแลว อุทธรณในปญหานี้ของจําเลยฟงไมข้ึน 
  

พิพากษายนื 
         
หมายเหต ุ

การปกปองสทิธิของนายจางกับการละเมดิสิทธิสวนบุคคลของลูกจางบางครั้งก็หาเสนแบง
ความพอดีไมเจอ เลยไมรูวาแคไหมเหมาะสม กรณจีึงตองพจิารณาขอเท็จจริงแตละกรณีไป คํา
พิพากษาฎีกาฉบับนี้เปนตัวอยางหนึ่งที่ใชศึกษาถงึการแบงเสนความพอดีระหวางการปองกันสทิธิ
ของนายจางกบัการละเมิดสทิธิสวนบุคคลของลูกจาง แตอยางไรก็ตามหากขอเท็จจริงแตกตางไป
จากขอเทจ็จริงในคดีนี ้คําวนิิจฉัยอาจเปลีย่นไปไดเชนกนั อยางไรเสียนายจางทัง้หลายอยาเพิง่ตกใจ 

 
     สมบัติ ลีกัล 
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เรื่อง ละเมิด กบั การผิดสัญญาจางแรงงาน 
 
1) ฟองวาลูกจางทําละเมิด ในทางการทีจ่าง อายุความเทาใด ? 
2) ดอกเบี้ยในคดีละเมิดเริ่มเมื่อใด ? 
 
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 360/2548   
 
 ฟองใหจําเลยซึ่งเปนลกูจางรับผิดคาเสียหายในมูลละเมดิจากการบกพรองตอหนาที่เปนการ
ฟองใหรับผิดตามสัญญาจางแรงงานดวย อายุความ 10 ป 
 จําเลยทําละเมิดตอโจทกนบัแตวันที่ไดถอนเงนิออกจากบัญชีไป ดอกเบี้ยในมูลละเมิดจึง
ตองรับผิดนับแตวันทาํละเมดิ เมื่อขอเท็จจริงไมปรากฏชัดวา จําเลยถอนเงินออกไปแตละครั้งเมื่อใด 
จํานวนเทาใด จึงตองคํานวณดอกเบี้ยจากการถอนเงินออกจากบัญชคีร้ังสุดทาย 
                         
                                                   ............................................ 
 

คดีมีปญหาตองวนิิจฉัยตามอุทธรณของโจทกขอแรกวา คดีของโจทกสําหรับจาํเลยที่ 2 ขาด
อายุความหรือไม เหน็วา โจทกฟองจาํเลยที ่ 2 วาบกพรองตอหนาที่ในระหวางทาํงานใหโจทกที่
ธนาคาร อ.สาขาหาดใหญ กอใหเกิดความเสียหายแกโจทก จึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายทางแพง 
รวมกับจําเลยที่ 1 ใหแกโจทก เปนการฟองวาจําเลยที ่ 2 ไดทําละเมิดตอโจทกในขณะที่ทาํงานตาม
สัญญาจางใหโจทกอันเปนการผิดสัญญาจางแรงงานดวย ซึ่งไมมีกฎหมายกาํหนดอายุความไว
โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยมาตรา 193/30 คดีนี้โจทก
ฟองวาจาํเลยที่ 2 บกพรองตอหนาทีท่ําใหโจทกไดรับความเสยีหายระหวางวนัที ่ 27 มกราคม 2536 
ถึง 31 ตุลาคม 2537 และศาลแรงงานกลางรับฟงขอเท็จจริงวา โจทกทราบวาจาํเลยที ่2 จะตองรวม
รับผิดชดใชคาเสียหายแกโจทก เมื่อวนัที ่ 22 เมษายน 2539 โจทกฟองจาํเลยที่ 2 ใหรับผิดชดใช
คาเสียหายใหแกโจทกเมื่อวนัที่ 29 มิถนุายน 2544 ซึ่งยังไมพนกําหนด 10 ป คดีของโจทกทีฟ่อง
จําเลยที ่ 2 จงึไมขาดอายุความ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาวาคดีของโจทก สําหรับจําเลยที ่ 2 ขาด
อายุความนัน้ ไมตองความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณของโจทกขอนีฟ้งไมข้ึน 
  

คดีมีปญหาตองวนิิจฉัยตามอุทธรณของโจทกขอสุดทาย จําเลยที ่ 1 ตองเสียดอกเบี้ยใน
คาเสียหายในอัตราเทาใดนบัแตเมื่อใด เห็นวา เงนิคาเสียหายจาํนวน 590,000 บาท ที่จาํเลยที่ 1 
ตองชดใชใหแกโจทกนัน้เปนหนี้เงนิคาเสียหายจากการทาํผิดสัญญาจางแรงงานกอใหเกิดความ
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เสียหายแกนายจาง เมื่อจาํเลยที่ 1 ผิดนัดชําระคาเสียหายดังกลาวใหแกโจทกจึงตองรับผิดจาย
ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันผิดนัดเปนตนไปจนกวาจะชาํระเสร็จ ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิยมาตรา 224 คดีนี้ศาลแรงงานรับฟงขอเท็จจริงวาจาํเลยที ่1 ยกยอดบัญชีของจําเลย
ที่ 1 ใหสูงขึน้ครั้งแรก เมื่อวนัที ่ 12 พฤษภาคม 2537 จํานวน 490,000 บาท คร้ังที ่ 2 เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2537 จํานวน 100,000 บาท รวม 590,000 บาท แลวเริ่มทยอยถอนเงินจากบัญชขีอง
จําเลยที่ 1  ต้ังแตวันที่ 13 พฤษภาคม 2537 จนหมดสิ้นในวันที่ 13 กันยายน 2537 หนี้คาเสยีหาย
ดังกลาวเปนหนี้อันเกิดจากมลูละเมิด ซึ่งถอืวาจาํเลยที่ 1 ผิดนัดนับแตวันที่ทาํละเมดิ คือนับแตวนัที่
จําเลยที ่ 1 ถอนเงนิออกจากบัญชีไป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 206 แตเมือ่ไม
ปรากฏชัดวาจาํเลยที่ 1 ทยอยถอนเงนิจํานวน 590,000 บาท ออกไปแตละงวดเมือ่ใดจํานวนเทาใด 
จึงตองคิดคํานวณจากการถอนเงินงวดสดุทาย คือวนัที่ 13 กันยายน 2537 ทีศ่าลแรงงานกลาง
พิพากษาใหจาํเลยที่ 1 จายคาเสียหายจาํนวน 590,000 บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอปนับแต
วันที่ 13 กนัยายน 2537 จนกวาจะชาํระเสร็จแกโจทก ศาลฎีกาเห็นดวยในผล อุทธรณของโจทกขอนี้
ฟงไมข้ึน 
  

พิพากษายนื 
 
หมายเหต ุ
 การฟองเรียกคาเสียหายจากลูกจางเนื่องจากการทาํงานตามสัญญาจางแรงงานมอีายุความ 
10 ป ไมวาการผิดสัญญานั้นจะเปนการละเมิดดวยหรือไมก็ตาม ดังนัน้ จงึไมตองพะวงกับอายุความ
ละเมิดที่มเีพียง 1 ป จะฟองคดีเมื่อใดก็ไดไมตองรีบรอน สวนดอกเบีย้นั้น หากการกระทําของลกูจาง
เปนความผิดฐานละเมิดดวยดอกเบี้ยจะเริม่เดินทนัทีนับแตวันทาํละเมดิ แตหากการกระทําของ
ลูกจางเพยีงแคผิดสัญญาจางแรงงานมิไดเปนละเมิด ดอกเบี้ยจะเริม่เดินตอเมื่อทวงถาม ตราบใดที่
ยังไมทวงถามดอกเบี้ยก็ยงัไมเดิน  
 
                                                             สมบัติ ลีกัล 
 
                               
 

www.sombatlegal.com
เฉลย 

กฎหมายแรงงานภาคปฏิบัติสําหรับนักบริหารงานบุคคล 
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เรื่อง  เลิกจางไมเปนธรรม  
 
เลิกจางเพราะอนุมัติสินเชื่อโดยไมกลั่นกรอง ทําใหเกิดหนี้คาง แตมิไดเอื้อประโยชนใหบุคคล

ใดเปนพิเศษ เปนการเลิกจางไมเปนธรรมหรือไม ? 
 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 256/2548  
 

 โจทกเปนหัวหนาสนิเชื่อ แตกลับละเลยใหมีการปลอยสินเชื่ออยางเรงรีบ ไมตรวจสอบ
เอกสารใหถกูตองตามระเบยีบจําเลยเปนเหตุใหเกิดหนีค้าง แมไมมีเจตนาเอื้อประโยชนใหใครเปน
พิเศษก็ตาม การกระทําของโจทกยอมเปนเหตุใหจําเลยไมไววางใจทีจ่ะใหทาํงาน การเลกิจางดวย
เหตุนี้จงึมิใชการเลิกจางไมเปนธรรม 
                                     
 โจทกเปนหัวหนาสนิเชื่อมหีนาที่ในการพิจารณา กลัน่กรอง ตรวจสอบ ควบคุมการปลอย
สินเชื่อใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ แบบแผน คําสัง่ และวิธีปฏิบัติของธนาคารจาํเลยอยางเครงครัด 
แตโจทกกลับปลอยปละละเลยใหมีการปลอยสินเชื่อไปอยางเรงรีบ ไมตรวจสอบการวิเคราะหสินเชื่อ
และผานงานเสนอขออนุมัติสินเชื่อไปโดยไมพิจารณากลัน่กรองตรวจสอบใหรอบคอบ อีกทัง้โจทก 
ยอมรับวาการปลอยสินเชื่อโครงการพิมานธานมีีการตีราคาประเมินสงูกวาความเปนจริง และยอมรับ
วาโจทกไดงดเวน ละเลย ไมตรวจสอบเอกสารถูกตองตรงตามระเบยีบของธนาคารจาํเลย การกระทํา
ของโจทกดังกลาวเปนการฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบยีบ คําสัง่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของ
จําเลย จนทาํใหจําเลยไดรับความเสยีหายเกิดหนี้คางชําระจํานวนมาก แมจะไมมพีฤติการณวาโจทก
ต้ังใจหรือเจตนาเอื้อประโยชนใหบุคคลใดเปนพิเศษ แตการทํางานที่ไมรับผิดชอบตอหนาที่และ
ทํางานผิดพลาดของโจทกเชนนี ้ ยอมมีเหตทุี่จําเลยจะไมไววางใจใหโจทกทํางานกบัจําเลยตอไป
จําเลยเลกิจางโจทกดวยเหตดัุงกลาวจึงเปนการเลกิจางที่มีเหตุผลอันสมควร มิใชเปนการเลิกจางไม
เปนธรรม จําเลยไมตองรับผิดจายคาเสยีหายหรือรับโจทกเขาทํางานกับจําเลย จึงไมมีเหตุที่จะเพิก
ถอนคําสัง่จําเลยที่ พ.145/2544 และคําสั่งที่ พ.31/2544 ที่ศาลแรงงานกลางพพิากษาใหเพิกถอน
คําสั่งของจาํเลยทัง้ 2 ฉบับ ดังกลาว และใหจําเลยรับโจทกกลบัเขาทํางานกับจาํเลยพรอมทัง้จาย
คาเสียหายเดอืนละ 5,000 บาท นับแตวันที่เลิกจางจนกวาจะรับกลบัเขาทาํงานกบัโจทกนัน้ ไมตอง
ดวยความเหน็ของศาลฎีกา อุทธรณของจาํเลยฟงขึ้น 
  

พิพากษากลับวา ใหยกฟองโจทก 
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เรื่อง ตายเนื่องจากการทํางาน 
 

มีอาการตับแข็งมากอน เมื่อตกจากกองแปงมนัขณะทํางานทาํใหเลือดออกมากแลวสําลัก
เลือดตาย ถือเปนการตายเนือ่งจากการทํางานตามหนาที่หรือไม ? 
 
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 227/2548  
 
 แมนาย ส. จะมีอาการตับแข็งมากอน เมื่อนาย ส. ตกจากกองแปงมันขณะทําหนาทีต่รวจนับ
ถุงแปงมนัเปนเหตุใหออนเพลีย ทาํใหอาการตับแข็งกําเรบิ เลือดออกมากและยอนขึน้มาทําใหสําลัก 
เลือดถึงแกความตายก็ถือเปนผลสืบเนื่องจากการตกจากกองแปงมนั จึงเปนการตายเนื่องจาก
ทํางานใหนายจาง 

................................................... 
 

 ศาลแรงงานกลางพิจารณาแลว พิพากษาใหเพิกถอนคําวินจิฉัยที่ 11/2546 ลงวันที่ 24 
มกราคม 2546 ของจําเลย จําเลยอทุธรณตอศาลฎีกาวา 
 ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว มีปญหาตองวนิิจฉัยวา นาย ส. 
ถึงแกความตายเนื่องจากการทํางานใหแกนายจางหรือไม พิเคราะหแลวคดีนี้ ศาลแรงงานกลางฟง
ขอเท็จจริงวา นาย ส. ตกจากกองถงุแปงมันขณะทีน่าย ส. กําลงัปฏิบัติหนาที่ข้ึนไปตรวจนับจํานวน
ถุงแปงมนั การที่นาย ส. มอีาการตับแข็งมากอน แลวตกจากกองถงุแปงมันทําใหรางกายออนเพลีย 
ตอมาในวนัรุงขึ้นตับที่คอนขางแข็งอยูแลว (ซึ่งทําใหเลือดไมแข็งตัว) ทําใหเลือดออกมามากและยอน
ข้ึนมา ทาํใหสําลักเลือดถงึแกความตายอนัเปนผลสบืเนือ่งมาจากเหตทุี่ นาย ส. ตกจากกองถุงแปง
มันนัน้ เหน็วา การทีน่าย ส.ข้ึนไปบนกองถุงแปงมนักเ็พือ่ตรวจนับจํานวนถงุแปงมนั เปนการทํางาน
ใหนายจางตามหนาที่ ดังนัน้ การตายของนาย ส. ที่สืบเนื่องมาจากการตกจากกองถุงแปงมนัจึงเปน
การถึงแกความตายเนื่องจากการทํางานใหแกนายจางซึง่เปนการประสบอันตรายตาม
พระราชบัญญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 5 จําเลยตองจายคาทดแทนตามาตรา 18(4) 
ประกอบมาตรา 25 วรรคหนึ่ง ใหแกผูมีสิทธิตามมาตรา 20 สวนที่อุทธรณจําเลยวา นาย ส. เปนโรค
กระเพาะอาหารจึงทาํใหเลือดยอนขึ้นมาและเกิดอาการสําลักเลือดนัน้เปนขอเท็จจริงที่จาํเลยไมได
ยกขึ้นเปนขอตอสูในคําใหการจึงเปนขอทีไ่มไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลแรงงานกลาง ไม
ชอบดวย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 225 วรรคหนึง่ ประกอบพระราชบัญญัติ
จัดตั้ง ศาลแรงงานและพิจารณาแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลฎีกาไมรับวินจิฉัย อุทธรณของ
จําเลยฟงไมข้ึน 
  พิพากษายนื 
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เรื่อง การฟองเพิกถอนคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน 
 

ติดใจโตแยงคําสั่งพนกังานตรวจแรงงานที่ใหจายเงินใหลูกจางบางสวน จงึขอวางเงินตอศาล
เฉพาะสวนที่ติดใจฟอง แตเงนิสวนที่ไมติดใจฟองยงัไมจายใหลูกจาง จะฟองศาลไดหรือไม ? 
 
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 361/2548  
 

พนกังานตรวจแรงงานมีคําสัง่ใหโจทกจายเงินใหแกนางสาว ก. กับพวกรวม 43 คน ซึ่งเปน
ลูกจางของโจทกเปนเงินรวม 6,505,487 บาท โจทกเพยีงแตอางวาโจทกควรจายเงินใหแกนางสาว ก. 
กับพวกเพียง 497,801 บาท เทานั้น แตก็ไมปรากฏวาโจทกไดชําระเงนิจํานวนดังกลาวใหแกนางสาว 
ก. กับพวกแตอยางใด ฉะนั้นหากโจทกตองการนําคดีไปสูศาลแรงงานเพื่อขอเพิกถอนคําสั่งของ
จําเลยที่ 2 ดังกลาวโจทกตองวางเงินจาํนวน 6,505,487 บาท ตอศาลแรงงานกลางกอน โจทกจงึจะมี
อํานาจฟอง มใิชวางเงนิจํานวน 497,801 บาท ตามที่โจทกอาง 

 
                     …………………………………………………….. 

 
 ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว ขอเท็จจริงรับฟงไดในเบื้องตนวา 
จําเลยที ่2 ซึง่เปนพนักงานตรวจแรงงานมคํีาสั่งใหโจทกจายเงินคาจาง คาจางสําหรบัวันหยุดพักผอน
ประจําป คาคอมมิชชั่น และคาชดเชยใหแกนางสาว ก. กับพวกรวม 43 คน ซึง่เปนลูกจางของโจทก
เปนเงินรวม 6,505,487 บาท โจทกอางวาโจทกควรจายเงนิใหแกนางสาว ก. กับพวก เปนเงนิเพียง 
497,801 บาท เทานั้น และโจทกยืน่ฟองคดีนี้โดยจะขอวางเงนิตอศาลจํานวน 497,801 บาท  มี
ปญหาตองวินจิฉัยอุทธรณของโจทกวา ในการยื่นฟองคดีนี้โจทกจะตองวางเงนิตอศาลเพียงใด เห็น
วา พระราชบญัญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 125 วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา “เมื่อพนักงาน
ตรวจแรงงานไดมีคําสั่งตามมาตรา 124 แลว  ถานายจาง  ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจาง
ซึ่งถงึแกความตายไมพอใจในคําสั่งนัน้ ใหนาํคดีไปสูศาลไดภายในสามสิบวนันับแตวันทราบคําสั่ง” 
และวรรคสามบัญญัติวา “ในกรณีทีน่ายจางเปนฝายนาํคดีไปสูศาล นายจางตองวางเงินตอศาลตาม
จํานวนที่ถงึกาํหนดจายตามคําสั่งนัน้ จงึจะฟองคดีได” ตามบทบัญญัติดังกลาวกาํหนดไวอยางชัด
แจงวา ในกรณีทีน่ายจางไมพอใจคําสั่งของพนกังานตรวจแรงงานที่ส่ังใหนายจางจายเงินใหแก
ลูกจาง และนายจางประสงคจะนาํคดีไปสูศาลแรงงานเพื่อขอใหเพิกถอนคําสัง่นัน้ นายจางจะตอง
วางเงนิตามจาํนวนที่นายจางประสงคจะโตแยงศาล ซึ่งอาจเปนจาํนวนทัง้หมดตามคําสั่งของ
พนกังานตรวจแรงงาน หรือเพียงบางสวนกไ็ด และในกรณีที่เปนการโตแยงคําสั่งของพนกังานตรวจ 
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แรงงานเพยีงบางสวน นายจางจะตองชาํระเงนิสวนที่ไมติดใจโตแยงแกลูกจางเสียกอน นายจางจึง
จะมีอํานาจฟอง คดีนี้ขอเทจ็จริงรับฟงยุติวา จาํเลยที่ 2 มีคําสั่งใหโจทกจายเงินใหแกนางสาว ก. กับ
พวกรวม 43 คน เปนเงนิรวม 6,505,487 บาท โจทกเพียงแตอางวาโจทกควรจายเงินใหแกนางสาว 
ก. กับพวกเพยีง 497,801 บาท เทานัน้ แตก็ไมปรากฏวาโจทกไดชําระเงนิจํานวนดังกลาวใหแก
นางสาว ก. กบัพวกแตอยางใด ฉะนัน้หากโจทกตองการนําคดีไปสูศาลแรงงานเพื่อขอเพิกถอนคําสั่ง
ของจําเลยที่ 2 โจทกตองวางเงินจาํนวน 6,505,487 บาท ตอศาลแรงงานกลางกอน โจทกจงึจะมี
อํานาจฟอง มใิชวางเงนิจํานวน 497,801 บาท ตามที่โจทกอาง ศาลแรงงานกลางมคํีาสั่งไมรับฟอง
โจทกชอบแลว อุทธรณของโจทกฟงไมข้ึน 
  

พิพากษายนื 
 

หมายเหต ุ
กฎหมายกาํหนดใหนายจางตองวางเงนิตามจํานวนที่ถงึกําหนดจายตามคําสั่งพนกังาน

ตรวจแรงงานตอศาลภายใน 30 วนั นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง ปญหาจึงมีอยูวา เงนิทีถ่ึงกาํหนดจายนัน้มี
เพียงใด เงนิทีถ่ึงกาํหนดจายนัน้ ก็คือ เงนิตามจาํนวนที่พนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งใหนายจางจาย
ทั้งหมดนัน้เอง การฟองเพิกถอนคาํสัง่จึงตองนาํเงนิทั้งหมดทุกรายการมาวางตอศาล การที่นายจาง
ยอมรับวา ตนมีหนาที่จายเงนิใหลูกจางจํานวน 497,801 บาท จงึเหลือเงินที่โตแยงกนัจนเปนเหตุให
ตองนําคดีข้ึนสูศาลเพียงเงนิสวนตางระหวาง 497,801 บาท กับ 6,505,487 บาท นัน้ก็คือ เงิน
จํานวน 6,007,686 บาทเทานั้น  หากนายจางวางเงนิสวนตางตอศาล นายจางนาจะมสิีทธฟิองคดไีด
โดยชอบ แตปญหาที่ศาลฎีกาเหน็วา นายจางตองชาํระเงนิในสวนไมติดใจโตแยงเสียกอน จงึจะมี
สิทธิฟองคดีไดนั้น นาจะเปนเพราะตราบใดที่ยังไมชาํระเงินดงักลาวใหลูกจาง เงนิดังกลาวก็ยงัเปน
เงินที่ถงึกาํหนดชําระตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานอยูตลอดไปนั้นเองจึงตองนาํเงนิดังกลาวมาวาง
ตอศาลดวย 

 
 อยางไรก็ตาม การทีน่ายจางวางเงนิตอศาลจํานวน 497,801 บาท ก็ไมถกูตองเชนกัน 

เนื่องจากกฎหมายกาํหนดใหนายจางตองวางเงนิตอศาลตามจํานวนที่ถงึกําหนดชาํระ ไมวาเงิน
จํานวนทีน่ายจางยอมรับวามีหนาที่ตองจายใหลูกจางจะถือเปนเงนิทีถ่ึงกาํหนดชําระหรือไมก็ตาม 
อยางนอยเงนิจํานวน 6,007,686 บาท ก็เปนเงนิที่ถงึกําหนดชาํระแนนอนนายจางไมอาจปฏิเสธได 
การทีน่ายจางไมวางเงนิจํานวนดังกลาว (เปนอยางนอย)  นายจางจึงตองแพคดีนี้อยางนาเสยีดาย ?  

                                                            
สมบัติ ลีกัล 
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