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หนังสือเตือน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๒๐/๒๕๔๔
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) ไมไดกําหนดแบบของหนังสือ
ตักเตือนไววาจะตองมีรูปแบบและขอความเปนอยางไร
หนังสือตักเตือนก็จะตองเปนกรณีที่นายจางตักเตือนลูกจางที่ไดฝาฝนขอบังคับหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการทํางานหรือคําสั่งของนายจางมิใหกระทําผิดซ้ําอีกหากกระทําจะถูกลงโทษ
แตหนังสือของจําเลยปรากฏหัวขอหนังสือวาเปนเรื่องการทดลองงานกลาวถึงผลการทดลองงาน
วาโจทกมีความบกพรองในการทํางานเชน ลากิจลาปวย และมาสายบอยในระหวางทดลองงาน
ซึ่งเปนลักษณะตําหนิการทํางาน แลวจําเลยใหทดลองงานตออีก ๒ เดือน มิไดมีขอความ
กลาวถึงวาการกระทําของโจทกเขาลักษณะเปนการกระทําผิดใด ซึ่งหากกระทําผิดเชนนั้นซ้ําอีก
จะถูกลงโทษอยางไรจึงมิใชหนังสือตักเตือนตามความหมายของ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑มาตรา ๑๑๙(๔)
การที่จําเลยซึ่งเปนนายจางใหโจทกซึ่งเปนลูกจางพนจากการเปนพนักงาน แมจะเปน
เพราะโจทกไมผานการทดลองงาน ก็ถือวาเปนการเลิกจาง ตามพ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๕๒/๒๕๔๒
คําตักเตือนเปนหนังสือตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงานขอ
๔๗ (๔) ไมไดกําหนดแบบไววาจะตองมีรูปแบบและขอความเปนอยางไร แตหนังสือตักเตือนนั้น
จะตองเปนกรณีที่นายจางตักเตือนลูกจางที่ไดกระทําผิดฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการ
ทํางานหรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจางมิใหกระทําผิดเชนวานั้นซ้ําอีก หากกระทํา
จะตองถูกลงโทษ แตตามใบเตือนของจําเลยคงระบุแตเพียงวาโจทกกระทําผิดมาทํางานสายเปน
การกระทําที่ผดิ ระเบียบขอบังคับของจําเลยเทานั้น มิไดมีขอความทีเ่ ปนคําตักเตือนของนายจาง
ไมใหลูกจางกระทําผิดเชนนัน้ ซ้ําอีกและหากกระทําผิดอีกตองถูกลงโทษไว ใบเตือนของจําเลย
จึงถือไมไดวาเปนหนังสือตักเตือนตามกฎหมาย
กรณีจึงไมเขาขอยกเวนที่จําเลยจะไมจาย
คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปและคาชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การ
คุมครองแรงงานขอ ๔๕, ๔๗ (๔) เพราะเหตุที่โจทกกระทําผิดซ้ําแตการที่โจทกกระทําการฝา
ฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดยมาทํางานสายหลายครั้งและหลังจากโจทกก็ยังคงมา
สายอยูเปนประจําอีก ทั้งยังกระทําการฝาฝนคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของจําเลยเรื่องอื่น ๆ
เชนนี้ การทีจ่ ําเลยเลิกจางโจทกจึงเปนการเลิกจางโดยมีเหตุอันสมควร ถือไมไดวา เปนการเลิก
จางที่ไมเปนธรรมโจทกจึงไมสิทธิเรียกคาเสียหายในสวนนี้ได และไมมีสิทธิไดรับสินจางแทนการ
บอกกลาวลวงหนาตาม ป.พ.พ.มาตรา ๕๘๓ ในวันพิจารณาโจทกไดแถลงรับขอเท็จจริงตอศาล
แรงงานวา ในการทํางานกับจําเลยโจทกมาทํางานสายเปนประจําและจําเลยไดมีหนังสือเตือน
ตามเอกสารทายคําใหการจริงอันเปนการยอมรับวาใบเตือนดังกลาวไดออกโดยจําเลยซึ่งศาล
แรงงานก็ไดวินิจฉัยวาโจทกมาทํางานสายเปนประจําอันเปนการกระทําผิดซ้ําคําเตือนเปน
หนา 1 จาก 5

www.thaiHRlaw.com

หนังสือ ส.จึงบอกกลาวเลิกจางโจทกจริง ฉะนั้นที่โจทกอุทธรณโตเถียงวา ใบเตือนดังกลาวออก
โดยผูมีอํานาจหรือไมไมปรากฏจึงเปนการออกใบเตือนโดยไมชอบนั้น
ยอมเปนการโตเถียง
ขอเท็จจริงตองหามอุทธรณตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
๒๕๒๒มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๗๘๐/๒๕๓๗
ขอความในเอกสารที่เปนปญหา นอกจากจะมีคํารับของลูกจางวามาทํางานสายอันเปน
การกระทําฝาฝนระเบียบขอบังคับของนายจางแลว ลูกจางยังใหสัญญาวาจะไมมาทํางานสายอีก
หากไมปฏิบัตติ ามคณะกรรมการสอบสวนจะไดพิจารณาเสนอใหออกกอนโดยไมไดบําเหน็จก็ได
ลูกจางและคณะกรรมการสอบสวนไมลงลายมือชื่อไว
ขอความตอนหลังที่แสดงใหเห็นวา
คณะกรรมการสอบสวนไดตักเตือนไมใหลูกจางกระทําซ้ําอีก ซึ่งหากกระทําซ้ําอีก ก็จะไดรับโทษ
ถึงกับใหออก อันมีลักษณะเปนหนังสือเตือนอยูในตัวดวย และคณะกรรมการสอบสวนผูล ง
ลายมือชื่อในหนังสือนั้นไดรับการแตงตั้งจากนายจางใหดําเนินการในเรื่องนี้ตอลูกจาง ยอมมี
อํานาจที่จะลงลายมือชื่อในหนังสือนั้นแทนนายจางได เอกสารดังกลาวจึงเปนหนังสือเตือนของ
นายจางโดยชอบ เมื่อลูกจางฝาฝนระเบียบขอบังคับของนายจาง และนายจางไดตักเตือนเปน
หนังสือแลว นายจางไมตองจายคาชดเชยแกลูกจาง เมื่อนายจางมีเหตุเลิกจางลูกจางดังกลาว
นายจางก็ไมตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา และถือวาเปนการเลิกจางที่เปนธรรม
แลว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๙๘/๒๕๓๓
หนังสือแจงการลงโทษมีขอความวา "ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๒ โจทกไดกระทํา
ความผิดคือไดขาดงานโดยพลการ มิไดบอกกลาวแตอยางใด และทางบริษัทไดเคยตักเตือนไว
ครั้งหนึ่งแลวเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๑ บริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหลงโทษโจทกดวย
การพักงานเปนเวลา ๗ วัน ตั้งแตวันที่ ๑๗-๒๓ มกราคม ๒๕๓๒ เพื่อมิใหเปนแบบอยางแก
ลูกจางอื่นตอไป หากกระทําผิดซ้ําอีกบริษัทจะพิจารณาลงโทษในสถานหนัก" ขอความทีว่ า
"หากกระทําผิดซ้ํา อีกบริษัทจะพิจารณาลงโทษในสถานหนัก" นั้น มีผลเปนคําตักเตือนอยูดวย
ในตัว
ครั้งแรกโจทกขาดงานเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๑ จําเลยไดออกหนังสือตักเตือนโจทก
ตอมาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๒ โจทกขาดงานอีกจําเลยมีหนังสือแจงการลงโทษถึงโจทกให
ลงโทษโจทกดวยการพักงานเปนเวลา ๗ วัน และระบุดวยวาหากกระทําผิดซ้ําอีก บริษัทจะ
พิจารณาลงโทษในสถานหนัก ซึ่งมีผลเปนคําตักเตือนอยูดวย ดังนั้น เมื่อโจทกขาดงานอีกใน
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๒ ซึ่ง ระยะเวลามิไดลว งพนจากการขาดงานครั้งที่สองมากนัก กรณี
ถือวาโจทกฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกีย่ วกับการทํางานและนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือ
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แลว จําเลยเลิกจางโจทกไดโดยไมตองจายคาชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุมครองแรงงาน ขอ ๔๗ (๓)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๙๒๑/๒๕๓๒
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตาม
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๐๓ มีเจตนารมณเพื่อใหความคุม ครองแรงงานแกลูกจางโดย
บัญญัติไวในขอ ๔๗ วา นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางประจําซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่ง
กรณีใดดังตอไปนี้... (๓) ฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานหรือคําสั่งอันชอบดวย
กฎหมายของนายจางและนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว...
การที่จําเลยออกระเบียบ
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานวา ลูกจางผูใดถูกใบเตือนของจําเลย ๓ ครั้ง จึงจะถูกใหออกจาก
งานโดยไมไดรับเงินชดเชยใด ๆ นั้น กลับเปนคุณแกลูกจาง โดยใหความคุมครองลูกจางมาก
ยิ่งขึ้นกวาที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาวขางตนไดใหความคุมครองไวระเบียบขอบังคับ
ดังกลาวจึงหาขัดตอประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗ ไม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๓๘/๒๕๓๑
คําสั่งของนายจางที่ลงโทษและภาคทัณฑลูกจางระบุวาลูกจางทําผิดวินัย และมีคําเตือนวา
หากลูกจางกระทําผิดวินัยขอใดอีก นายจางจะเลิกจางโดยไมจายคาชดเชย แตคําสั่งดังกลาว
มิไดระบุวาลูกจางกระทําการใดที่ถือวาเปนการผิดวินัย ทั้งไดระบุขอวินัยที่อางวาลูกจางทําผิดไว
ถึง ๕ ขอ เชนนี้ จึงเปนการเตือนที่กวางเกินไป ลูกจางยอมไมอาจทราบและปรับปรุงตนเองเพื่อ
มิใหกระทําผิดซ้ําคําเตือนนี้ได นายจางจะอางวาลูกจางทําผิดซ้ําคําเตือนดังกลาวและเลิกจาง
โดยไมจายคาชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ๔๗ (๓)
มิได
ลูกจางซึ่งเปนพนักงานบริการมีหนาที่ทํางานในลักษณะทั่วไปที่ใชแรงงาน เชน รักษา
ความสะอาด ยาม พนักงานเดินหนังสือ ไดรับคําสั่งใหมาทําหนาที่เปดปดประตูสํานักงาน มิได
ปฏิบัตติ ามคําสั่งโดยเครงครัด โดยมักจะมาเปดประตูไมตรงตามเวลาที่กําหนด เชนนี้ ถือไดวา
เปนการกระทําประการอื่นอันไมสมแกการปฏิบัติหนาทีข่ องตนใหลลุ ว งไปโดยถูกตองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๓ นายจางจึงมีสิทธิเลิกจางโดยไมตองบอกกลาว
ลวงหนา
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๕๖๐/๒๕๓๐
เมื่อนายจางออกคําเตือนเปนหนังสือแกลูกจางแลวประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุมครองแรงงาน มิไดกําหนดวิธีการแจงคําเตือนใหลูกจางทราบ การใหลูกจางลงชื่อทราบคํา
เตือนมิใชวิธีการอยางเดียวสําหรับการแจงคําเตือน นายจางอาจใชวิธีการอยางอื่นแทนได เชน
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การแจงดวยวาจาหรือปดประกาศใหทราบ ดังนั้น การที่ลูกจางไมยอมลงชื่อรับทราบคําเตือน
เปนหนังสือตามที่นายจางสั่งจึงไมเปนความผิดฐานขัดคําสั่งนายจาง.
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๑๙/๒๕๒๙
โจทกลากิจและลาปวยเกินกําหนด ๔๕ วันตอป ไดทําหนังสือทัณฑบนไวแกจําเลย
นายจางวาถาไมไดขึ้นคาจางในปตอไป ยอมใหเลิกจางได ดังนี้ แมวาขอบังคับของจําเลยจะ
กําหนดใหลูกจางตองอุทิศเวลาใหแกกิจการของจําเลยก็ตาม แตการที่โจทกลากิจและลาปวย
เกิน ๔๕ วันตอป อีก ก็มิใชเปนการฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกีย่ วกับการทํางานของจําเลย
เปนแตเพียงเหตุที่ทําใหโจทกไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาความดีความชอบประจําปเทานั้น สวน
หนังสือทัณฑบนเปนเพียงการบอกกลาวใหโจทกทราบลวงหนาวา หากถูกงดขั้นเงินเดือนหรือ
คาจาง ๒ ปติดตอกันอาจถูกเลิกจางได จึงไมใชหนังสือตักเตือนตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
เมื่อโจทกลากิจและลาปวยเกิน ๔๕ วันตอปโดยไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาโดยชอบแลว
โจทกจึงไมไดกระทําผิดเพราะลากิจและลาปวยมากและไมถือวาเปนการจงใจขัดคําสั่งโดยชอบ
ของนายจาง
ทั้งไมเปนการกระทําที่ไมเหมาะสมแกการปฏิบตั ิหนาที่ของตนใหลุลว งไปโดย
ถูกตองและสุจริต จําเลยจึงตองจายคาชดเชย และตองบอกกลาวลวงหนา.
จําเลยจายคาจางแกโจทก ลูกจางประจํารายวัน ทุกวันที่ ๑๔ และวันที่ ๒๘ ของเดือน เมื่อ
จําเลยบอกเลิกการจางวันที่ ๑๙กันยายน ๒๕๒๘ การเลิกจางยอมมีผลตามกฎหมายในวันที่ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๒๘ ซึ่งเปนวันถึงกําหนดจายสินจางคราวถัดไป การที่จําเลยบอกเลิกจางตอโจทกใน
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๘ โดยใหมีผลเลิกจางในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ และตองจายสินจาง
แทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกโจทกตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม รวม ๙ วัน เพราะชวงระยะเวลา
ดังกลาวตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห เสารอาทิตยรวม ๔ วัน และตองจายคาครองชีพเปนเวลา
๑๓ วัน
เงินบําเหน็จ เงินประกัน และสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา ตามกฎหมายไมได
กําหนดใหจายตั้งแตวันเลิกจาง โจทกจึงตองทวงถามกอน เมื่อไมปรากฏวามีการทวงถามจําเลย
จึงตองเสียดอกเบี้ยนับตั้งแตวันฟอง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๙๖/๒๕๒๘
ขอบังคับของบริษทั จําเลยกําหนดวา ลูกจางไมพึงทํางานต่ํากวา เกณฑทํางานขั้นต่ําแต
ละวัน หากลูกจางคนใดทํางานต่ํากวาเกณฑจําเลยมีสทิ ธิตักเตือนใหปรับปรุงการทํางานใหบรรลุ
เปาหมายและมีสิทธิใหลกู จางลงชื่อรับทราบผลงานและรับทราบการตักเตือนซึ่งอาจเปนการ
ตักเตือนใหปรับปรุงการทํางาน
หรือตักเตือนเพื่อเปนการลงโทษแลวแตกรณีเกณฑขั้นต่ําที่
กําหนดดังกลาวอยูในวิสยั ของลูกจางทั่วไปกระทําไดเพราะไมปรากฏวามีลูกจางอื่นทําไมได
นอกจากโจทกทั้งสิบเอ็ดเปาหมายของเกณฑขั้นต่ําหรือวัตถุประสงคของจําเลยทีจ่ ะใหลูกจาง
ทํางานไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวจึงไมเปนการพนวิสยั ไมเปนการขัดขวางตอ
ความสงบ
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เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือตองหามตามกฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงาน
ทั้งการวากลาวตักเตือนลูกจางการใหลงชื่อรับทราบผลงานเปนสิทธิทั่วไปที่นายจางพึงกระทําตอ
ลูกจางไดไมขัดตอ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงใชบังคับได การที่
โจทกทั้งสิบเอ็ด ลูกจางไมยอมลงชื่อรับทราบสรุปผลงานตามขอบังคับของจําเลยเมื่อปรากฏวา
ตามขอบังคับดังกลาวกําหนดไววา 'นายจาง ตองเรียกลูกจางมาเพื่อทําการตักเตือนการทํางาน
พรอมกับใหเซ็นชื่อ รับทราบผลงานของตนไวดว ย'นั้น เปนขอบังคับที่กลาวถึงดานนายจาง แต
ฝายเดียวไมไดกลาวถึงดานลูกจางดวยไมอาจแปลไดวาเปนการบังคับลูกจาง
จึงถือไมไดวา
โจทกทั้งสิบเอ็ดฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน แมจําเลยจะตักเตือนโจทกทั้งสิบเอ็ดแลวก็ถือ
ไมไดวาโจทกทั้งสิบเอ็ด ขัดคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของจําเลย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๘๘๘/๒๕๒๗
เอกสารของจําเลยเปนแตเพียงประกาศใหลูกจางทุกคนทราบผลของการที่โจทกฝาฝน
ระเบียบวาจะถูกลงโทษเชนไร และถาผูใ ดกระทําก็จะถูกลงโทษ ไมมีขอความตักเตือนโจทกมิให
กระทําความผิดอีก และจําเลยก็ไดลงโทษโจทกในการกระทําความผิดดังกลาวไปแลวดังนี้ ถือ
ไมไดวาเอกสารนี้เปนคําเตือนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานฯ ขอ
๔๗(๓)
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