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การเลิกจาง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๓๒๑/๒๕๔๕
บทบัญญัติตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม แหง พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มี
เจตนารมณเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและความเขาใจอันดีระหวางนายจางและลูกจางโดยให
นายจางแสดงเหตุผลในการเลิกสัญญาจาง
เพื่อใหลูกจางพิจารณาวาสมควรที่จะเรียกรอง
คาชดเชยและสิทธิประโยชนอื่นอันเนื่องมาจากการเลิกสัญญาจางนั้นหรือไมเพียงใด ดังนั้น การ
บอกเลิกสัญญาจางไมวาจะกระทําเปนหนังสือหรือกระทําดวยวาจา นายจางก็ตองระบุเหตุผลใน
การเลิกสัญญาจางใหลูกจางทราบ โดยหากกระทําเปนหนังสือ ก็ตองระบุเหตุผลไวในหนังสือ
บอกเลิกสัญญาจาง แตหากกระทําดวยวาจา ก็ตองระบุเหตุผลไวในขณะที่บอกเลิกสัญญาจางนั้น
คดีนี้จําเลยบอกเลิกสัญญาจางโจทกดวยวาจา แตมิไดระบุหรือแจงเหตุผลในการบอกเลิกจางไว
ในขณะทีบ่ อกเลิกสัญญาจาง จําเลยจึงไมอาจยกเหตุตามมาตรา ๑๑๙ แหง พ.ร.บ.คุมครอง
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ที่จะไมจายคาชดเชยขึ้นอางภายหลังได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๐๘๖/๒๕๔๕
เมื่อกรรมการของจําเลยถูกเจาหนาที่ตํารวจจับตั้งแตวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ และ
สํานักงานของจําเลยถูกปด ลูกจางของจําเลยรวมทั้งโจทกไมสามารถเขาไปทํางานในสํานักงาน
ไดตั้งแตวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ เปนตนมา ทําใหจําเลยซึ่งเปนนายจางไมสามารถดําเนิน
กิจการตอไปไดนับตั้งแตวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ เมื่อโจทกไมไดรับคาจางจากจําเลยดวย
เหตุดังกลาวจึงถือวาจําเลยเลิกจางโจทกตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑มาตรา ๑๑๘
วรรคสอง ตั้งแตวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ มิใชวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเปนวันที่ถงึ
กําหนดจายคาจางดังที่โจทกอาง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๖๐/๒๕๔๕
แมธนาคารแหงประเทศไทยจะมีอํานาจในการที่จะสั่งถอดถอนกรรมการ ผูจัดการหรือ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยหรือ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอรใดภายใตเงื่อนไข พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยและ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗ ทวิ ที่แกไขแลวก็ตาม แตคําสั่งของธนาคาร
แหงประเทศไทยที่ใหถอดถอนโจทกออกจากการเปนกรรมการผูจัดการของบริษัทเงินทุนมหา
ทุน จํากัด เปนการกระทําที่ไมใหโจทกทํางานตอไป จึงเปนการเลิกจางโจทกตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ ๔๖ วรรคสอง และคําสั่งธนาคารแหงประเทศ
ไทยที่มีผลเปนการเลิกจางโจทกดังกลาวถือวาเปนมติของที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเงินทุน
มหาทุน จํากัด ตามวรรคทายของบทบัญญัติขางตนดวย คําสั่งของธนาคารแหงประเทศไทยจึงมี
ผลเปนวาบริษัทเงินทุนมหาทุน จํากัด ผูเปนนายจางเลิกจางโจทกผูเปนลูกจาง
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การที่จําเลยยกปญหาขึ้นอางในชั้นอุทธรณซึ่งยังมิไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาล
แรงงานกลาง เปนอุทธรณที่ไมชอบดวย ป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๙๐/๒๕๔๕
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน ฯ มาตรา ๑๑๘ , ๑๑๙ มิไดมีขอยกเวนวานายจางไมตองจาย
คาชดเชยเมื่อเลิกจางลูกจางเพราะเหตุสดุ วิสัย และ ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๓ ก็มิไดบัญญัติยกเวน
ไมตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาในกรณีเลิกจางเพราะเหตุสุดวิสัยเชนเดียวกัน
จําเลยเลิกจางโจทกโดยโจทกมิไดกระทําผิดจึงตองจายคาชดเชยและสินจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนาแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๗๓๔/๒๕๔๔
หนังสือเลิกจางระบุวา โจทกปฏิบัตฝิ าฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยขอ
๕.๑.๑,….,๕.๑.๑๔ ซึ่งเปนกรณีรายแรง เปนการระบุเหตุผลแหงการเลิกจางเลิกจางโจทกแลว
สวนพฤติการณการกระทําของโจทกเปนอยางไร เปนรายละเอียดที่จําเลยสามารถนําสืบไดใน
ชั้นพิจารณา จําเลยจึงยกเหตุไมตองจายคาชดเชยเนือ่ งจากโจทกฝาฝน ขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของจําเลยเปนกรณีรายแรงขึ้นอางในคําใหการเพื่อไมจาย
คาชดเชยไดตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) กรณีไมตองหามตาม
มาตรา ๑๗ วรรคสาม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๔๐๒/๒๕๔๔
บทบัญญัติตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสาม ที่วา "ใน
กรณีที่นายจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาจาง ถานายจางไมไดระบุเหตุผลไวในหนังสือบอกเลิก
สัญญาจาง นายจางจะยกเหตุตามมาตรา ๑๑๙ ขึ้นอางในภายหลังไมได" ไมรวมถึงขอตอสูใน
เรื่องการเลิกจางไมเปนธรรม
การเลิกจางไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ศาลจะตองพิจารณาถึงสาเหตุแหงการเลิกจางของนายจางวามีเหตุอัน
สมควรหรือไม ซึ่งเหตุแหงการเลิกจางดังกลาวอาจไมใชเหตุตามที่ระบุไวใน พ.ร.บ. คุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ ก็ได การที่ศาลแรงงานวินิจฉัยวาจําเลยเลิกจางโจทกโดย
ไมไดระบุเหตุผลไวในหนังสือเลิกจาง จําเลยจะยกเหตุวาจําเลยจําเลยเลิกจางโจทกเนื่องจาก
โจทกมีความบกพรองหรือมีความผิดตามคําใหการของจําเลยมาเปนขอตอสูในการเลิกจางที่ไม
เปนธรรมไมได จึงไมชอบดวยกฎหมาย
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๓๕๔/๒๕๔๔
นายจางจะตองกระทําการใด ๆ เพื่อไมใหลูกจางทํางานตอไปและไมจายคาจางใหจึงจะ
เปนการเลิกจางตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง
โจทกจาง อ. ลูกจางเขาทํางานเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖ทําหนาที่ตรวจสอบ
คุณภาพเกี่ยวกับงานซอมเรือ โจทกทําสัญญาจางกับลูกจางสามฉบับการทํางานตามสัญญาจาง
ทั้งสามฉบับมีระยะเวลาติดตอกัน โดยฉบับแรกตั้งแตวันที่ ๓๐กรกฎาคม ๒๕๓๖ และฉบับที่ ๓
ตั้งแตวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม๒๕๔๓ ครั้นถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๒
กอนสัญญาจางฉบับที่ ๓ ครบกําหนด โจทกเรียกใหลูกจางไปทําสัญญาจางฉบับที่ ๔ มีกําหนด
ระยะเวลาการจางตอจากสัญญาจางฉบับที่ ๓ไปอีก ๒ ป โจทกประสงคจะจางลูกจางใหทํางาน
ในหนาที่เดิมตอไปในอัตราคาจางเทาเดิม แต อ. ลูกจางเสนอขอเงินเดือนเพิ่มและยังไมลงชือ่
ตอบรับการจางตามสัญญาจางฉบับที่ ๔ โจทกพิจารณาเห็นวาคาจางของลูกจางเปนจํานวนที่
สมควรแลว จึงไมตกลงเพิม่ เงินเดือนใหตามที่ลูกจางตองการ แตโจทกประสงคใหลูกจางทํางาน
ตอในอัตราเงินเดือนเดิม
การที่โจทกไมตกลงเพิ่มเงินเดือนแกลูกจางตามความประสงคของ
ลูกจางเนื่องจากพิจารณาเห็นวา ตามสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันโจทกไมสามารถจะเพิ่มคาจาง
ใหแกลูกจางได ซึ่งเปนเหตุใหลูกจางไมทําสัญญาจางฉบับที่ ๔ กับโจทกจนสัญญาจางฉบับที่ ๓
สิ้นสุดลง ถือไมไดวาโจทกกระทําการดังกลาวเพื่อไมใหลูกจางทํางานตอไปเพราะโจทกมิไดลด
เงินเดือนหรือคาจางของลูกจางและโจทกมีความประสงคที่จะใหลูกจางทํางานตอไปในอัตรา
เงินเดือนเดิม แตลูกจางกลับเปนฝายที่ไมไปทํางานกับโจทกเองหลังจากสัญญาจางสิ้นสุดลงแลว
กรณีจึงถือไมไดวาโจทกเลิกจางลูกจางโจทกไมจําตองจายคาชดเชยแก อ. ลูกจางตามคําสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงาน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๗๖/๒๕๔๔
ตามคําสั่งที่จําเลยบอกเลิกจางโจทกอางเหตุเลิกจางเพียงเหตุเดียววาโจทกทุจริตตอ
หนาที่ จําเลยยกเหตุอื่นเพือ่ ไมตองจายคาชดเชยขึ้นอางในภายหลังไมได ตองหามตาม พ.ร.บ.
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสาม และมาตรา ๑๑๙ ขอหามดังกลาวจํากัดอยู
เฉพาะไมใหนายจางยกขึ้นตอสูเพื่อใหพนความรับผิดไมตองจายคาชดเชยเทานั้น ไมรวมถึง
สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา
แมในคําสั่งที่จําเลยบอกเลิกจางโจทกจะอางเหตุเลิกจาง
เพียงเหตุเดียววาโจทกทุจริตตอหนาที่ จําเลยก็สามารถยกเหตุวาโจทกจงใจขัดคําสั่งอันชอบ
ดวยกฎหมายของจําเลยขึ้นตอสูในภายหลังเพื่อไมตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา
แกโจทกตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๓ ได
การที่โจทกทําการตรวจซอมรถใหแกผูอื่นในเต็นทหลังศูนยบริการของจําเลย ยอมมีเหตุ
อันควรที่จําเลยจะไมไววางใจใหโจทกทํางานอยูในศูนยบริการของจําเลยแหงเดิมอีกตอไป การที่
จําเลยมีคําสั่งยายโจทกไปทํางานที่สาขาอื่นไมปรากฏวามีการลดตําแหนงและเงินเดือนของ
โจทก
จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายเมื่อโจทกไมปฏิบัตติ ามจึงเปนการจงใจขัดคําสั่งของ
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นายจางอันชอบดวยกฎหมายจําเลยมีสิทธิเลิกจางโจทกโดยไมตองจายสินจางแทนการบอก
กลาวลวงหนาตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๓
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๖๖/๒๕๔๔
การเลิกจางตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง มี
สาระสําคัญ ๓ ประการ คือ ประการแรก นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไปอันมีผลตลอดไปเปน
การถาวร ประการที่สอง นายจางไมจายคาจาง ใหแกลูกจาง และประการที่สาม สาเหตุ
เนื่องมาจากสัญญาจางสิ้นสุดหรือเหตุอื่นใด
นายจางหยุดกิจการเปนเหตุใหลูกจางไมไดทํางานกับนายจาง
แมนายจางจะโอนยาย
ลูกจางใหไปทํางานกับบุคคลภายนอกก็ตอ งใหลูกจางยินยอมพรอมใจดวย ตาม ป.พ.พ. มาตรา
๕๗๗ วรรคหนึ่ง เมื่อไมปรากฏวาลูกจางยินยอม พรอมใจดวยจึงตองถือวานายจางไมใหลูกจาง
ทํางานอันมีผลตลอดไปและไมจายคาจางใหลูกจางเนื่องจากนายจางหยุดกิจการอันเปนเหตุอื่น
ใด จึงเปนกรณีเลิกจาง นายจางจึงตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ เมื่อนายจางเลิกจางโดยไมไดบอกกลาวใหลูกจางทราบลวงหนา
นายจางจึงตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกลูกจางตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ ประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๒ ดวย
โจทกฟองใหจําเลยรับผิดในฐานะผูชําระบัญชีของบริษัทผูเปนนายจาง จําเลยซึ่งมีหนาที่
จัดการใชหนี้เงิน ของบริษัทนายจางตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๒๕๐ จึงไมตองรับผิดเปนสวนตัว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๘๗๓/๒๕๔๓
แมนายจางจะอางวาลูกจางกระทําผิดตอระเบียบขอบังคับเกีย่ วกับการทํางานของ
นายจางอันมีลักษณะตามขอยกเวนไมตองจายคาชดเชยแกลูกจางตามพ.ร.บ.คุมครองแรงงาน
พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ และไมตอ งจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาก็ตาม แตเมื่อ
นายจางมิไดอางเหตุดังกลาวไวในหนังสือเลิกจางโดยนายจางเพิ่งจะยกเหตุดังกลาวขึ้นเปนขอ
ตอสูในคําใหการเมื่อถูกลูกจางฟองคดีศาลแรงงานยอมไมสามารถจะหยิบยกขอตอสูของ
นายจางมาประกอบการพิจารณาไดเพราะตองหามตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๗ วรรคสาม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๔๗/๒๕๔๓
การพิจารณาวา การเลิกจางไมเปนธรรมอันเปนเหตุใหนายจางตองใชคาเสียหายใหแก
ลูกจางตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๙
หรือไม ตองพิจารณาที่เหตุแหงการเลิกจางวามีเหตุจริงหรือไม และเหตุนั้นเปนเหตุสมควรที่
นายจางจะเลิกจางหรือไมซึ่งเหตุดังกลาวอาจเปนเหตุทเี่ กิดขึ้นจากการกระทําของลูกจาง หรือ
เหตุอื่นที่ไมใชความผิดของลูกจางก็ได
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สวนการเลิกจางที่นายจางจะเลิกจางไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และไมตอง
จายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนานั้นจะตองปรากฏวาลูกจางไดกระทําการอยางใดอยาง
หนึ่งตามที่บญ
ั ญัติไวใน ป.พ.พ.มาตรา ๕๘๓ และการเลิกจางที่นายจางไมตองจายคาชดเชย
จะตองปรากฏวาลูกจางไดกระทําความผิดตามที่บัญญัติไวใน พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ ขอใดขอหนึ่ง
จําเลยเลิกจางโจทกเพราะเหตุที่จําเลยขาดสภาพคลองทางการเงินและไมมีผูรวมลงทุน
ใหม แมเปนเหตุอันสมควร ไมเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม แตก็ไมใชเหตุเลิกจางที่ทําใหจําเลย
มีสิทธิเลิกจางโจทกไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาและไมตองจายสินจางแทนการบอก
กลาวลวงหนา ทั้งมิไดเปนเหตุที่ทําใหจําเลยเลิกจางไดโดยไมตองจายคาชดเชยตามที่กฎหมาย
กําหนดไว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๐๔๗/๒๕๔๒
การบอกกลาวลวงหนาเพื่อเลิกสัญญาจางอาจทําเปนหนังสือหรืออาจบอกกลาวลวงหนา
ดวยวาจาก็ได แตการบอกกลาวลวงหนาที่ไดทําเปนหนังสือถูกจํากัดโดย พ.ร.บ.คุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคทาย วาไมใหใชบังคับแกการเลิกจางตามมาตรา ๑๑๙
และ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๓ซึ่งหมายความวา ถามีเหตุเลิกจางตามบทบัญญัตทิ ั้งสองมาตรา
ดังกลาว นายจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางดวยวาจาไดทันที โดยไมตองบอกกลาวเลิกสัญญา
จางลวงหนาเปนหนังสือ แตทั้งนี้จะตองอยูภายใตหลักเกณฑวา ถานายจางประสงคจะยกเหตุ
ตามมาตรา๑๑๙ แหง พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขึน้ อางเปนขอปฏิเสธไมตองจาย
คาชดเชย นายจางจะตองแจงเหตุนั้นใหลกู จางทราบขณะบอกเลิกจางดวยวาจา
บทบัญญัติใน พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา๑๗ วรรคสาม ที่วา ในกรณีที่
นายจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาจาง ถานายจางไมไดระบุเหตุผลไวในหนังสือบอกเลิกสัญญา
จาง นายจางจะยกเหตุตามมาตรา ๑๑๙ ขึ้นอางในภายหลังไมไดนั้น คงมีความหมายเพียงวา ใน
กรณีนายจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาจางโดยทําเปนหนังสือ หากนายจางประสงคจะยกเหตุตาม
มาตรา ๑๑๙ ขึ้นอางเพื่อไมตองจายคาชดเชย นายจางจะตองระบุเหตุดังกลาวนั้นไวในหนังสือ
บอกเลิกสัญญาจางดวยมิฉะนั้นนายจางก็ตองจายคาชดเชยใหแกลูกจาง
พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสามหาไดบังคับเด็ดขาดหามมิ
ใหนายจางเลิกจางลูกจางดวยวาจาไม เมื่อขอเท็จจริงยังไมปรากฏวาขณะจําเลยบอกเลิกจาง
โจทกดวยวาจา จําเลยไดแจงใหโจทกทราบแลวถึงการกระทําความผิดของโจทกอันเปนเหตุไม
ตองจายคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๙ และในเรื่องนีจ้ ําเลยก็ไดใหการตอสูคดีไวแลว จึงตองใหมี
การนําสืบพยานวา ขณะที่จําเลยบอกเลิกจางโจทกดวยวาจา จําเลยไดแจงเหตุที่ไมตองจาย
คาชดเชยดังกลาวแกโจทกแลวหรือไม การที่ศาลแรงงานงดสืบพยานโจทกจําเลย และฟง
ขอเท็จจริงวา จําเลยเลิกจางโจทกโดยโจทกไมไดกระทําความผิด จึงเปนการไมชอบ
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๘๐/๒๕๔๒
จําเลยมีคําสั่งลดตําแหนงของโจทกจากหัวหนาพนักงานขายระดับ ๖ เปนพนักงานขาย
ระดับ ๕ แตจําเลยยังใหโจทกทํางานกับจําเลยตอไปและโจทกก็ไดรับเงินเดือนเทาเดิม การ
กระทําของจําเลยมิใชเปนการกระทําใดทีจ่ ําเลยผูเปนนายจางไมใหโจทกผูเปนลูกจางทํางาน
ตอไปโดยจําเลยไมจายคาจางใหอันถือเปนการเลิกจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๖วรรคสอง
จําเลยเสนอใหโจทกลาออกจากงานโดยจําเลยจะจายคาชดเชยใหโจทกเทากับเงินเดือน
ของโจทกจํานวน ๓ เดือน ใหโจทกพิจารณาวาจะลาออกหรือไมเทานั้น ขอเสนอดังกลาวมิใช
เปนการบอกเลิกจางโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๕๓/๒๕๔๒
หลักเกณฑการพิจารณาเรื่องการเลิกจางที่ไมเปนธรรมตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ศาลจําตองพิจารณาวามีสาเหตุแหงการเลิกจาง
หรือไม และสาเหตุดังกลาวมีเหตุเพียงพอแกการเลิกจางหรือไมเปนสําคัญ แมการเลิกจางนั้นจะ
เปนเหตุใหลูกจางเดือดรอนก็ตาม แตหากเปนความจําเปนทางดานนายจางที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
เพื่อใหกิจการของนายจางยังคงดํารงอยูตอไป โดยหวังวากิจการของนายจางจะมีโอกาสกลับฟน
คืนตัวไดใหม ยอมเปนสาเหตุที่จําเปนและเพียงพอแกการเลิกจางแลว ไมถือวาเปนการเลิกจาง
ที่ไมเปนธรรม ซึ่งแตกตางจากหลักเกณฑ เรื่อง การกระทําอันไมเปนธรรม ตาม พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒และมาตรา ๑๒๓
จําเลยเลิกจางโจทกเพราะจําเลยประสบภาวะเศรษฐกิจ ลูกคาของจําเลยลดการสั่งซื้อ
สินคาทําใหการผลิตลดลง เปนเหตุใหจําเลยตองลดอัตรากําลังคนใหพอเหมาะแกปริมาณงานที่
แทจริง ทั้งกอนจําเลยเลิกจางโจทก จําเลยก็ไดคัดเลือกโจทกออกจากงานตามหลักเกณฑทที่ ุก
ฝายยอมรับโดยไมเลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกลงโจทก การที่จําเลยเลิกจางโจทกกับลูกจางคนอื่น ๆ
เพื่อตองการพยุงกิจการของจําเลยใหอยูรอดตอไปได เชนนี้ จึงเปนการเลิกจางที่มีสาเหตุอัน
จําเปนและเพียงพอแกการเลิกจางแลว
กรณีถือไมไดวาเปนการเลิกจางทีไ่ มเปนธรรมตาม
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๙
ระเบียบขอบังคับเกีย่ วกับการทํางานของจําเลยกําหนดวาจําเลยจะจายโบนัสแกพนักงาน
ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม และวันที่ ๑๕ มกราคม ของปถัดไป โดยไมมีขอความวาจะจายใหแก
พนักงานที่พนสภาพการเปนพนักงานกอนวันดังกลาว อันมีความหมายวา พนักงานที่มีสิทธิ
ไดรับโบนัสจะตองมีตัวอยูในวันครบกําหนดจายโบนัสดวย การที่จําเลยเลิกจางโจทกทําใหโจทก
สิ้นสภาพการเปนลูกจางของจําเลยตั้งแตวันเลิกจางเปนตนไป ดังนั้นเมื่อถึงกําหนดเวลาที่จําเลย
จะจายเงินโบนัสใหแกพนักงานในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๑ โจทกสิ้นสภาพการเปนพนักงานไป
กอนวันครบกําหนดจายเงินโบนัสเสียแลว โจทกจึงไมมีสิทธิที่จะเรียกเงินโบนัสจากจําเลย ใน
วันที่จําเลยเลิกจางโจทก จําเลยไดสั่งจายเช็คเงินเดือนรวมกับเงินอืน่ พรอมที่จะจายใหแกโจทก
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แตโจทกไมยอมลงลายมือชื่อรับเงินเพราะเกรงจะเปนการสมัครใจลาออกจากงาน เมื่อเห็นไดวา
จําเลยขอปฏิบัติการชําระหนี้โดยชอบแลวแตโจทกปฏิเสธไมยอมรับชําระหนี้ กรณีถือไมไดวา
จําเลยจงใจผิดนัดไมจายคาจางใหแกโจทกโดยปราศจากเหตุอันสมควร แมจําเลยจะไมนําเงิน
ดังกลาวไปมอบไวแกอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การคุมครองแรงงาน ขอ ๓๑ วรรคสาม ก็ตาม โจทกก็ไมมีสิทธิคิดเงินเพิ่มตามขอ๓๑ วรรคสอง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๖๘๑/๒๕๓๘
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานไดกําหนดไวในขอ ๔๖ วรรคแรก
วา "ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจาง..." หมายความวา นายจางจะตองจาย
คาชดเชยใหแกลูกจางเมื่อเลิกจาง ดังนี้ การที่โจทกลูกจางมีหนังสือถึงจําเลยนายจางอางถึง
สัญญาจางแรงงานระหวางโจทกกับจําเลย และมีขอความตอนหนึ่งวา "ผม (หมายถึงโจทก)จะไม
ตอสัญญา
ผมจึงพรอมที่จะไปจากที่ทํางานในวันหมดอายุของสัญญา..."ซึ่งขอความดังกลาว
แสดงวา
โจทกจะไมทํางานใหจําเลยตอไปเมื่อครบอายุสัญญาถือไดวาโจทกขอลาออกเอง
จําเลยหาไดเลิกจางโจทกไม จําเลยจึงไมตองจายคาชดเชยใหแกโจทก แมในหนังสือของโจทกที่
มีถึงจําเลยนั้นจะไดเรียกรองคาชดเชยดวย ก็ไมกอใหเกิดสิทธิเรียกรองแตอยางใด
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๕๔/๒๕๓๐
การที่นายจางใหลูกจางออกจากงาน ปลดออกจากงานหรือไลออกจากงาน ซึ่งถือวาเปน
การเลิกจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ ๔๖ วรรคสองนั้น ไม
จําเปนที่นายจางจะตองมีคําสั่งโดยใชถอยคําเชนนั้นตรง ๆ การใชถอยคําอยางอื่นหรือกระทํา
การอยางใดที่มีความหมายวาใหออก ปลดออก หรือไลออก ก็ถือวาเปนการเลิกจางได โจทก
ขาดงานไปโดยมีเหตุอันควร เมื่อกลับมาทํางานจําเลยไดปฏิบัตติ อโจทกเยี่ยงบุคคลภายนอก
และไดใหผูอื่นหาคนงานใหมแทนโจทก พฤติการณถอื ไดวาจําเลยใหโจทกออกจากงาน จึงเปน
การเลิกจาง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๑๖/๒๕๒๙
คําสั่งของศาลแรงงานตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธพ.ศ.๒๕๑๘ ที่
อนุญาตใหจําเลยผูเปนนายจางเลิกจางโจทกซึ่งเปนกรรมการลูกจางได
มีผลเปนเพียงคํา
อนุญาตใหนายจางเลิกจางลูกจางที่เปนกรรมการลูกจางไดเทานั้น มิใชเปนคําสั่งแทนนายจางให
เลิกจางกันไดโดยทันที แตเปนการใหสทิ ธิแกนายจางที่จะเลิกจางไดและนายจางตองออกคําสั่ง
เลิกจางตามทีศ่ าลแรงงานไดอนุญาตแลว สัญญาจางจึงจะเปนอันสิ้นสุดลง สวนการบอกกลาว
ลวงหนาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๒ จะตองเปนกรณีที่นายจางแสดง
เจตนาเลิกจางโดยตรงตอลูกจางวานายจางมีความประสงคจะเลิกจางลูกจางนั้น การยื่นคํารอง
ขอตอศาลแรงงานกลางเพื่อมีคําสั่งอนุญาตใหจําเลยเลิกจางโจทก มิใชเปนการแสดงเจตนาตอ
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โจทกการที่จําเลยมีคําสั่งเลิกจางโจทกตอมาตามคําสั่งของศาลแรงงาน โดยโจทกมิไดกระทําผิด
อยางหนึ่งอยางใด ตาม มาตรา ๕๘๓ จึงตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา
จําเลยยื่นคํารองตอศาลแรงงานกลางขออนุญาตเลิกจางโจทก ซึ่งเปนกรรมการลูกจาง คดี
อยูระหวางพิจารณา จําเลยไดมีคําสั่งเปนหนังสือใหโจทกหยุดพักผอนประจําปโดยกําหนดให
หยุดตั้งแตวันที่กําหนดใหเปนตนไป
ยอมถือไดวาจําเลยผูเปนนายจางไดกําหนดวันหยุด
พักผอนประจําปลวงหนาใหแกโจทกตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน
ขอ ๑๐ แลว และเปนการกําหนดชวงระยะเวลาใหโจทกพิจารณาเลือกวันหยุดเอาเองตามความ
สะดวกและเหมาะสม เมื่อโจทกไมยอมหยุดตามที่จําเลยกําหนดไว จําเลยจึงไมมีหนาที่ตองจาย
คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปใหแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๑๑/๒๕๒๖
นายจางประสบปญหาขาดทุน
จําเปนตองยุบหนวยงานที่ขาดทุนและเลิกจางลูกจางที่
ประจําอยูหนวยงานนั้น การเลิกจางดังกลาวเปนเรือ่ งเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจและความอยู
รอดของนายจาง เปนกรณีมีเหตุอันสมควร มิใชการกลัน่ แกลง จึงถือไมไดวาเปนการเลิกจางโดย
ไมเปนธรรมตอลูกจาง
แมสัญญาจางแรงงานจะระบุวา นายจางมีสิทธิเลิกสัญญาไดทุกขณะโดยลูกจางไมมีสิทธิ
เรียกคาเสียหายใด ๆ ก็ตาม แตคาชดเชย คาทํางานในวันหยุดพักผอนและสินจางแทนการบอก
กลาวลวงหนา เปนเงินที่ลูกจางมีสิทธิตามกฎหมายที่จะไดรับเมื่อถูกเลิกจางจึงมิใชคาเสียหายใด
ๆ ตามสัญญาจาง เมื่อนายจางเลิกจางโดยลูกจางไมมีความผิดและไมเขาหลักเกณฑตาม
กฎหมายที่จะไมตองจาย นายจางจะอางสัญญาจางมาเปนขอยกเวนที่จะไมจายเงินดังกลาวแก
ลูกจางหาไดไม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๖๓/๒๕๒๕
การที่จําเลยใหโจทกไปทํางานกับอีกบริษัทหนึ่ง แมการทํางานของโจทกในบริษัทใหม จะ
เปนการทํางานเชนเดิม ในสถานที่เดิม ก็เปนงานของบริษัทใหม โจทกมิไดทํางานใหจําเลย ถือ
วาจําเลยใหโจทกออกจากงาน อันเปนการเลิกจางโจทกตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง
การคุมครองแรงงาน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๘๓๙/๒๕๒๔
การไลลูกจางออกจากงานอันถือวาเปนการเลิกจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การคุมครองแรงงานนั้นไมจําตองมีคําสั่งเปนลายลักษณอักษร การที่กรรมการผูจัดการบริษทั
จําเลยซึ่งเปนนายจางพูดกับลูกจางวา"มึงทําหมา ๆ อยางนี้กูไลมึงออก"ประกอบกับหลังจากพูด
ไลลูกจางออกจากงานแลว นายจางยังไปแจงความที่ สถานีตํารวจกลาวหาลูกจางวาไมยอม
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ออกไปจากหองพักคนงานและลูกจางไดหยุดงานทั้งยังทวงถามใหนายจางคิดคาชดเชยและ
คาจางใหดวย พฤติการณดังกลาวยอมถือไดวานายจางไดเลิกจางลูกจางแลว
กิจการและลักษณะงานของนายจาง มิใชกิจการตองเสี่ยงภยันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นได
งาย การทํางานตองทําติดตอกันทั้งกลางวันและกลางคืน ประตูหนาตาง ไฟฟาและน้ําตองเปด
ใชตลอดเวลา การที่ลูกจางไมปฏิบัตติ ามคําสั่งของนายจางไมปดประตูหนาตาง ไฟฟาและน้ําใน
โรงงานเพียงชั่วระยะเวลาเดียวจึงยังไมเพียงพอที่จะถือวาเปนกรณีที่รายแรงในอันที่นายจางจะ
ไมจายคาชดเชยแกลูกจาง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๙๘/๒๕๒๓
โจทกเคยเปนลูกจางของจําเลย แตจําเลยไดขายกิจการใหแกบริษัทมหานครขนสง จํากัด
โดยมีขอตกลงใหรับลูกจางของจําเลยไปทํางานทั้งหมดดวย
เมื่อไดความวาบริษัทมหานคร
ขนสง จํากัด ไดตั้งอัตราเงินเดือนใหโจทกทุกคนใหม และไมนับอายุการทํางานตอจากที่เคยทํา
มากับจําเลยให จึงเปนกรณีที่บริษทั มหานครขนสง จํากัด ตกลงจางโจทกใหม หาใชรับโอน
โจทกมาจากบริษัทจําเลยไม การที่จําเลยสงตัวโจทกใหแกบริษัทมหานครขนสง จํากัด จึงเปน
การที่จําเลยใหโจทกออกจากงาน อันเปนการเลิกจาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การคุมครองแรงงาน ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๕ ขอ ๔๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๑๗ ขอ ๑ ซึ่งใชบังคับอยูในขณะจําเลยเลิกจางโจทก
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