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เกษียณอายุ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๖๒๕/๒๕๔๗
ประกาศองคการคาของคุรุสภา ที่ ๒๒/๒๕๔๔-๔๕ เรื่อง โครงการเกษียณอายุกอน
กําหนด ขอ ๓.๒ ระบุวา “อายุเกินกวา ๕๕ ป ถึง ๕๖ ปบริบูรณ ไดรับเงินตอนแทนพิเศษ ๒๖
เทาของเงินเดือนเดือนสุดทาย” ขอ ๓.๓ “อายุเกินกวา ๕๖ ป ถึง ๕๗ ปบริบูรณ ไดรับเงินตอน
แทนพิเศษ ๒๒ เทาของเงินเดือนเดือนสุดทาย” และขอ ๙ “ใหยื่นแบบแสดงความจํานงโดยผาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไปถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ แลใหระบุวา
ตองการลาออกตามโครงการเกษียณอายุการทํางานในวันใดระหวางวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๕
ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕” จากขอความประกาศขางตน เปนการที่องคการคาคุรุสภายินยอม
ใหเจาหนาที่กําหนดวันที่ประสงคจะลาออกไดเอง เพียงแตตองเปนวันใดวันหนึ่งในระหวางวันที่
๑ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ เทานั้น ทั้งนี้ เนื่องจากการคํานวณอายุตัว จะคิดจนถึงวัน
สุดทายที่ติดตอกับวันทีล่ าออก และอาจมีผลไปถึงจํานวนเงินตอบแทนพิเศษที่จะไดรับ แมใน
ขอ ๘ ของประกาศฯจะระบุวา “การอนุมัติใหลาออกและอนุมัติการจายเงินตอบแทนพิเศษตาม
โครงการนี้เปนอํานาจของผูอํานวยการองคการคาคุรุสภา เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมเปนรายๆ
ไป” ก็เปนเพียงขอกําหนดของผูอํานวยการฯที่จะอนุญาตใหเจาหนาที่คนใดลาออกหรือไมก็ได
เทานั้น มิไดมีความหมายวามีอํานาจที่จะกําหนดวันที่ลาออกใหดวยเพราะขอ ๙ ไดยินยอมให
เจาหนาที่ที่ขอลาออกสามารถกําหนดวันที่จะลาออกไดเองแลว
ตามหนังสือขอลาออกจากหนาที่การงานกอนเกษียณอายุของโจทก ระบุวา โจทกเกิด
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๘๙ และขอลาออกตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ เปนที่เห็นไดวาโจทก
จะมีอายุครบ ๕๖ ปบริบูรณในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ การที่โจทกขอลาออกในวันที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๔๕ จะทําใหโจทกไดรับเงินตอบแทนพิเศษ ๒๖ เทา ดังนั้น การที่รักษาการ
ผูอํานวยการองคการคาของคุรุสภา จําเลยที่ ๒ ประชุมแลวพิจารณาอนุญาตใหโจทกลาออก
ตั้งแตวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ เปนตนไป จึงขัดตอความประสงคของโจทกและไมสอดคลอง
กับประกาศองคการคาของคุรุสภา ที่ ๒๒/๒๕๔๔-๔๕ ดังกลาว เปนเหตุใหโจทกเสียสิทธิ โดย
ไดรับเงินตอบแทนพิเศษเพียง ๒๒ เทาของเงินเดือน คําสั่งของจําเลยที่ ๒ ที่ใหโจทกลาออกจาก
หนาที่การงานตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ตั้งแตวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ จึงไมชอบ
โจทกมีสิทธิลาออกตั้งแตวนั ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ ตามที่ขอ และมีสิทธิไดรับเงินตอบแทนพิเศษ
๒๖ เทาของเงินเดือนเดือนสุดทาย จําเลยตองรวมกันชําระเงินตอบแทนพิเศษทีข่ าดอีก ๔ เทา
ของเงินเดือนเดือนสุดทายแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๑๙/๒๕๔๗
ตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลย
กําหนดใหพนักงานระดับทั่วไป
เกษียณอายุเมื่อครบ ๕๐ ป แตเมื่อโจทกมีอายุครบ ๕๐ ป จําเลยไมไดจัดใหโจทกเกษียณอายุ
ตามระเบียบขอบังคับแตยังคงใหโจทกทํางานตอไป ถือวาเปนการเอื้อประโยชนและเปนคุณแก
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โจทกอยางยิ่งแลว ตอมาภายหลังจําเลยไดเลิกจางโจทกเพราะเกษียณอายุ ตามขอบังคับ
ดังกลาว ถือวาเปนขออางที่เปนเหตุอันสมควร ไมถือวาเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๘/๒๕๔๕
ที่โจทกอุทธรณวา
จําเลยเลิกจางโจทกเนื่องจากโจทกเกษียณอายุตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลย โดยมิไดมีการกลั่นแกลงโจทก ถือวาเปนการเลิกจางทีม่ ี
เหตุอันสมควร จึงมิใชเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๐๐/๒๕๔๔
ตามบันทึกขอตกลงระหวางจําเลยกับตัวแทนลูกจางของจําเลยซึ่งกรมแรงงานไดรับจด
ทะเบียนระบุไววา นับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๐เปนตนไป จะเริ่มใชแผนการบําเหน็จ
พนักงานเรียกวา "แผนการเงินบําเหน็จเมื่อเกษียณอายุของพนักงาน เค.แอล.เอ็ม. ในประเทศ
ไทย" โดยมีขอตกลงและขอบังคับตาง ๆ ตามใบตอทายขอตกลง และมีขอ บังคับเกี่ยวกับ
แผนการเงินบําเหน็จเมื่อเกษียณอายุของพนักงาน เค.แอล.เอ็ม. ในประเทศไทย เปนบันทึก
ตอทายขอตกลงซึ่งมีใจความสําคัญวา
เมื่อการจางสิ้นสุดลงจําเลยจะจายเงินบําเหน็จใหแก
ลูกจางตามจํานวนปของการเปนลูกจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยดังกลาวไดมีผล
ใชบังคับมาตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๐ เปนตนมา แตตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของ
จําเลยป พ.ศ. ๒๕๓๘ และในป พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดกําหนดไวในภาคผนวก ๓ เรื่องขอบังคับ
เกี่ยวกับผลประโยชนเมื่อออกจากงาน โดยมีสาระสําคัญวาเมื่อการวาจางโดย เค.แอล.เอ็ม.
สิ้นสุดลงโดยลูกจางไมมีความผิด ลูกจางมีสิทธิที่จะไดรับผลประโยชนจากจําเลยเพิ่มตามอัตราที่
ระบุไว ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับจํานวนปของการทํางานจนกระทั่งถึงวันที่สิ้นสภาพการเปนลูกจาง แมจะ
ใชถอยคําวา "ขอบังคับเกีย่ วกับแผนการเงินบําเหน็จเมื่อเกษียณอายุ" สวนตามบันทึกขอตกลง
ระหวางจําเลยกับตัวแทนลูกจางของจําเลยซึ่งกรมแรงงานไดรับจดทะเบียนไวจะใชถอยคําวา"
ขอบังคับเกี่ยวกับผลประโยชนเมื่อออกจากงาน" ซึ่งแตกตางกันก็ตาม แตสาระสําคัญของ
ขอบังคับเปนอยางเดียวกันคือ จําเลยจะจายเงินพิเศษใหแกลูกจางที่สิ้นสุดสัญญาจางโดยไม
มีความผิดคํานวณตามระยะเวลาการทํางานทั้งไดกําหนดไวในภาคผนวก ๓ เชนเดียวกัน
นอกจากนี้ตามบันทึกการเจรจาขอเรียกรองระหวางสหภาพแรงงานลูกจางเค.แอล.เอ็ม.
ใน
ประเทศไทยกับจําเลย ซึ่งบันทึกไวเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๓๘ก็มีความวา จําเลยจะโอนเงิน
บําเหน็จเมื่อเกษียณอายุของลูกจางไปเขาเปนเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยมีคําชี้แจงวาสืบ
เนื่องมาจากเดิมที่จําเลยไดใชภาคผนวก ๓ ตามสภาพการจางเปนแผนการที่นายจางจัดใหแก
ลูกจางทุกคนในประเทศไทย ซึ่งเปนผลประโยชนเพิม่ เมื่อลูกจางออกจากงาน เมื่อสัญญาจาง
สิ้นสุดลงโดยลูกจางไมมีความผิดตอมาไดประกาศใช พ.ร.บ. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
๒๕๓๐ นายจางจึงตกลงยกเลิกภาคผนวก ๓ และใหยกเลิกผลประโยชนเพิ่มและใหโอนเงินตาม
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สิทธิของลูกจางไปเขาระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแทน จึงเห็นชัดเจนวา ขอบังคับเกี่ยวกับ
แผนการเงินบําเหน็จเมื่อเกษียณอายุกับขอบังคับเกี่ยวกับผลประโยชนเมื่อออกจากงานของ
จําเลยเปนเรื่องเดียวกัน จํานวนเงินหรือผลประโยชนที่ลูกจางจะไดรับเมื่อสัญญาจางสิ้นสุดลง
เมื่อคํานวณตามหลักเกณฑที่กําหนดแลวเปนจํานวนเดียวกัน เมื่อจําเลยและสหภาพแรงงาน
ลูกจางไดตกลงกันโอนเงินบําเหน็จเมื่อเกษียณอายุของลูกจางไปเขาเปนเงินกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพและจําเลยไดจายเงินตามสิทธิของโจทกที่มีสิทธิไดรับจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกโจทก
ครบถวนแลว จําเลยจึงไมตองจายเงินตามขอบังคับเกี่ยวกับผลประโยชนเมื่อออกจากงานใหแก
โจทกดังกลาวอีก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๙๗/๒๕๔๔
จําเลยอนุมัติใหโจทกเกษียณอายุกอนกําหนดเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม๒๕๔๒ สัญญาจาง
แรงงานระหวางโจทกและจําเลยจึงสิ้นสุดลงนับแตวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๒ เปนตนไป แม
สัญญาจางกําหนดจายคาจางเปนรายเดือน จําเลยก็คงมีหนาที่ตองจายคาจางใหแกโจทกเพียง
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๒ เทานั้น
กฎหมายบังคับใหนายจางจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาเฉพาะกรณีที่นายจาง
บอกเลิกสัญญาจางโดยไมไดบอกกลาวแกลูกจางลวงหนาตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว
เทานั้น การที่โจทกยื่นคําขอเกษียณอายุกอนกําหนดตามโครงการเกษียณอายุกอ นกําหนด แม
จะขอใหจําเลยอนุมัติใหลาออกตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๒ และจําเลยเพิ่งอนุมัติใหลาออก
ตามโครงการดังกลาวนั่นเองอันเปนการอนุมัติใหลาออกตามคําขอของโจทก จึงถือวาเปนการขอ
ลาออกจากงานดวยความสมัครใจของโจทกมิใชเปนการเลิกจาง จําเลยจึงไมตองจายสินจางแทน
การบอกกลาวลวงหนาใหแกโจทก
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ที่กําหนดใหนายจางจายคาจางสําหรับ
วันหยุดพักผอนประจําปและวันหยุดผอนประจําปสะสมใหแกลูกจาง จะตองเปนกรณีที่นายจาง
เปนฝายเลิกจางโดยลูกจางมิไดมีความผิดตามมาตรา๑๑๙ เมื่อโจทกเปนฝายลาออกเองจําเลย
จึงไมตองจายเงินดังกลาวใหแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๘๒๘/๒๕๔๓
แมจําเลยจะมีระเบียบใหลูกจางของจําเลยเกษียณอายุเมื่ออายุครบ ๖๐ ป บริบูรณ แต
จําเลยกับโจทกไดตกลงกันทําสัญญาจางกันใหม ใหโจทกทํางานตอเนื่องกันไปอีก ๕ ฉบับ โดย
มิไดใหโจทกออกจากงานและยังจายคาจางใหโจทกทุกเดือน อีกทั้งยังขึ้นเงินเดือนใหแกโจทก
เหมือนลูกจางของจําเลยที่ยงั ไมเกษียณอายุ ดังนั้น ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ซึ่งเปนวันที่
โจทกครบเกษียณอายุ แตจําเลยยังใหโจทกทํางานตอไปและจายคาจางใหโจทก จึงไมมีการ
กระทําใดของจําเลยซึ่งเปนนายจางที่ไมใหโจทกซึ่งเปนลูกจางทํางานตอไปและไมจายคาจางให

หนา 3 จาก 12

www.thaiHRlaw.com

เพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจางหรือ เหตุใด ๆ ถือไมไดวาจําเลยเลิกจางโจทกในวันดังกลาวอันเปน
วันครบเกษียณอายุของโจทก จําเลยจึงไมตองจายคาชดเชย ดอกเบี้ย และเงินเพิ่มแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๒๐๐/๒๕๔๓
ประกาศวาดวยการใหเงินบําเหน็จแกลูกจางซึ่งเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง มีผล
ผูกพันใหนายจางตองปฏิบัติตามนับแตวนั ที่นายจางประกาศใชเปนตนไป แมตอ มานายจางจะ
ประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานขึน้ ใหมโดยมีบทเฉพาะกาลวาลูกจางที่ครบเกษียณอายุ
แลวจะไดรับเงินที่นายจางจายสมทบใหพรอมผลประโยชนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตาม
ระเบียบที่ไดกาํ หนดไว
หากคํานวณแลวยอดเงินที่จะไดรับเมื่อรวมกับคาชดเชยที่ไดรบั ตาม
ระเบียบฉบับใหมแลวไดนอยกวาเงินบําเหน็จที่ไดกําหนดไวในระเบียบฉบับเดิม นายจางจะจาย
เพิ่มใหในสวนที่ขาดอยูเพื่อใหไดรับเทากับอัตราที่กําหนดไวในระเบียบฉบับเดิม มีความหมาย
วา หากลูกจางที่ครบเกษียณอายุไดรับเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรวมกับจํานวนคาชดเชย
แลวมีจํานวนมากกวาเงินบําเหน็จที่ไดรับตามประกาศวาดวยการใหเงินบําเหน็จฉบับเดิม
นายจางก็จะไมจายเงินบําเหน็จใหแกพนักงานที่ครบเกษียณอายุนั้นอีก จึงขัดแยงกับขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางเดิมและมิใชเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เปนคุณยิง่ กวา เมื่อ
ลูกจางมิไดตกลงยินยอมดวย
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางในเรื่องการใหเงินบําเหน็จให
เปนไปตามบทเฉพาะกาลของขอบังคับเกีย่ วกับการทํางานของจําเลย จึงไมมีผลผูกพันลูกจาง
ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๒๐
คาชดเชยเปนเงินที่กฎหมายบังคับใหนายจางตองจายใหแกลูกจางซึ่งถูกเลิกจางโดย
ไมไดกระทําผิดโดยมีหลักเกณฑตามที่กฎหมายคุมครองแรงงานกําหนดไว สวนเงินบําเหน็จ
ตามประกาศวาดวยการใหเงินบําเหน็จแกลูกจางซึ่งเปนขอตกลงเกีย่ วกับสภาพการจาง
มี
วัตถุประสงคเพื่อที่จะใหเปนกําลังใจในการปฏิบัติงาน หรือเปนสวัสดิการพิเศษแกลูกจางทีไ่ ด
ปฏิบัติงานใหนายจางดวยดีตลอดมาโดยไมมีความผิด อันมีลักษณะเปนการจายเพื่อตอบแทน
คุณงามความดีของลูกจาง วัตถุประสงคและหลักการของการจายคาชดเชยกับเงินบําเหน็จจึง
แตกตางกัน เมื่อประกาศการใหเงินบําเหน็จมิไดกําหนดไวอยางชัดแจงวา เงินบําเหน็จที่โจทก
พึงจะไดรับนั้นใหถือวาเปนสวนหนึ่งของคาชดเชยทีล่ กู จางไดรับจากนายจางในกรณีที่คาชดเชย
มีจํานวนมากกวาเงินบําเหน็จ จึงไมอาจถือไดวาเงินคาชดเชยที่นายจางจายใหแกลูกจางนั้นได
รวมเอาเงินบําเหน็จที่ลูกจางมีสิทธิไดรับจากจําเลยตามประกาศการใหเงินบําเหน็จแลวได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๑๕/๒๕๔๓
บทบัญญัติตาม ป.พ.พ.มาตรา ๕๘๒ วรรคแรก เปนการบอกกลาวลวงหนาเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการจาง สวนการกําหนดคุณสมบัติของพนักงานรัฐวิสาหกิจวาพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ตองมีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๙ (๒) เปนบทกฎหมายที่กําหนดคุณสมบัติไวโดยเฉพาะ มิได
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เกี่ยวกับระยะเวลาการจาง โจทกมีอายุเกินหกสิบปขาดคุณสมบัติที่จะเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ มาตรา ๙ (๒) และ
ตองถูกบังคับใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๑ (๓) โจทกถูกเลิกจางเพราะเหตุที่ขาดคุณสมบัติ
ตามกฎหมายดังกลาวมิใชถกู จําเลยเลิกจางตาม ป.พ.พ.มาตรา ๕๘๒ จําเลยจึงไมตองบอกกลาว
ลวงหนาและไมตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาแกโจทก
ขอตกลงใดที่ทําใหลกู จางเสียสิทธิหรือไดรับสิทธินอยกวาทีบ่ ญ
ั ญัติไวในกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน อันเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชนจะตกเปนโมฆะ
ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๕๐
โจทกพนจากการเปนพนักงานของรัฐวิสาหกิจของจําเลยเนื่องจากเกษียณอายุแลว โจทก
รองขอทํางานเปนพนักงานของจําเลยตอไป โดยทําขอตกลงกับกรรมการผูจัดการของจําเลยวา
โจทกจะทํางานตอไปพลางกอนเพื่อรอผลการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของจําเลย สัญญา
จางแรงงานระหวางโจทกกับจําเลยจะเกิดขึ้นหรือไมขึ้นอยูกับเหตุการณในอนาคตที่ไมแนนอน
ถือเปนนิติกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับกอนตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๘๓ วรรคแรก เมื่อคณะกรรมการ
บริหารของจําเลยไมอนุมัติใหจางโจทกทํางานกับจําเลยตอไป สัญญาจางแรงงานระหวางโจทก
กับจําเลยยังไมเกิดขึ้นเนื่องจากเงื่อนไขบังคับกอนตามนิติกรรมไมสําเร็จ
โจทกจึงไมไดเปน
ลูกจางของจําเลยอีกตอไปและไมมีสิทธิตาม พ.ร.บ.พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธพ.ศ.๒๕๓๔
ขอตกลงที่จะไมรับคาจางสําหรับชวงเวลาที่รอการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารของ
จําเลยทําขึ้นกอนที่โจทกจะมีสิทธิตาม พ.ร.บ.พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.๒๕๓๔ ไมถือ
เปนการตัดสิทธิของโจทกที่จะไดรับตาม พ.ร.บ.ดังกลาว จึงไมขัดตอกฎหมายอันเกี่ยวกับความ
สงบเรียบรอยของประชาชน ยอมมีผลบังคับได ไมตกเปนโมฆะ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๙๖๖/๒๕๔๒
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกําหนดวา ถาผลประโยชนที่ลูกจางไดรับตามโครงการ
เกษียณอายุกอ นเวลาปกตินอยกวาคาชดเชยการเลิกจางตามกฎหมายแรงงานกรณีการเลิกจาง
ตามปกติ บริษัทจะจายเงินสวนที่ขาดอยูนั้นให และจํานวนเงินทั้งหมดที่ลูกจางไดรับจาก
โครงการเกษียณอายุกอนเวลาปกติ ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของการจายคาชดเชยการเลิกจางนั้น
ดวย ดังนั้น เงินผลประโยชนตามโครงการดังกลาวที่จําเลยจายไปจึงมีคาชดเชยรวมอยูดวยแลว
เมื่อโจทกถูกเลิกจางโดยมีสิทธิไดรับเงินผลประโยชนตามโครงการดังกลาว เงินผลประโยชนที่
โจทกไดรับจึงมีคาชดเชยรวมอยูดวยแลว
และเงินผลประโยชนดังกลาวก็มีจํานวนสูงกวา
คาชดเชยที่โจทกมีสิทธิไดรบั ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การคุมครองแรงงาน ขอ
๔๖ จําเลยจึงไมตองจายคาชดเชยใหแกโจทกอีก
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๕๘/๒๕๔๒
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ระบุวา "จําเลยตกลงจายคาชดเชยตามกฎหมายและเงิน
ชวยเหลือพิเศษในกรณีทลี่ ูกจางเกษียณอายุและถูกเลิกจางโดยไมมีความผิดสําหรับลูกจาง
รายวัน ตามอายุงานดังนี้ อายุงานครบ ๑๕ ป ไมครบ๒๐ ป เพิ่มให ๒ เดือน อายุงานครบ ๒๐
ป ไมครบ ๒๕ ป เพิ่มให ๓ เดือนอายุงานครบ ๒๕ ป ไมครบ ๓๐ ป เพิ่มให ๔ เดือน อายุงาน
ครบ ๓๐ ป เพิ่มให ๕ เดือน " จึงเห็นไดวา จําเลยตกลงจายเงินทัง้ ๒ ประเภท คือ คาชดเชย
และเงินชวยเหลือพิเศษใหแกลูกจางเฉพาะคาชดเชยเปนการจายใหแกลูกจางซึ่งมีสิทธิไดรับ
ตามกฎหมาย สวนเงินชวยเหลือพิเศษเปนการจายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากคาชดเชยจําเลยตกลง
จายเงินเพิ่มใหเฉพาะลูกจางรายวันซึ่งมีอายุงานครบ ๑๕ ปขึ้นไปที่เกษียณอายุและถูกเลิกจาง
โดยไมมีความผิดเทานั้น ดังนี้ เมื่อโจทกมิใชลูกจางทีเ่ กษียณอายุ โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือพิเศษตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๕๓๑/๒๕๔๑
เดิมโจทกเคยทํางานเปนลูกจางของจําเลย หลังจากโจทกเกษียณอายุการทํางาน จําเลย
ไดทําสัญญาจางใหโจทกทํางานอีก ๑ ป ในหนาที่เดิมดังนั้น งานที่โจทกทํากอนเกษียณก็ดี หลัง
เกษียณก็ดีเปนงานในลักษณะเดียวกันในธุรกิจเดิมของจําเลย เปนงานปกติของธุรกิจของจําเลย
จึงมิใชงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกาํ หนดการสิ้นสุดหรือความสําเร็จของงาน อันจะเขา
ขอยกเวนตามบทบัญญัติของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๖
วรรคสี่โจทกจงึ ไมใชลูกจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน
ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๖ วรรคสาม และที่โจทกกบั จําเลยตกลงทํา
หนังสือสัญญาการวาจาง โดยกําหนดวา ผูรับจางขอใหสัญญาวา เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตาม
ขอ ๑ และ/หรือ ผูรับจางถูกเลิกสัญญาตามขอ ๕ ผูรับจางไมติดใจเรียกรองเงินคาชดเชย ฯลฯ
จากบริษัททั้งสิ้นนั้น
ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงที่มีวตั ถุประสงคขัดตอประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานขอ ๔๖ อันเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตกเปนโมฆะตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๕๐ ดังนั้น เมื่อ
จําเลยเลิกจางโจทก โดยโจทกไมไดกระทําความผิด จําเลยจึงตองจายคาชดเชยใหแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๐๖/๒๕๔๑
โจทกบรรยายฟองเกี่ยวกับเงินบําเหน็จวา
ตามกฎระเบียบขอบังคับการทํางานของ
จําเลย
เรื่องสวัสดิการพนักงาน
และขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไดแกไขปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามฉบับที่ไดจดทะเบียน เกี่ยวกับเรื่องการเกษียณอายุใหพนักงานที่ถูกเลิกจาง
เพราะเหตุเกษียณอายุและที่มีอายุการทํางานกับจําเลยติดตอกันเปนระยะเวลา ๑๐ ป ขึ้นไป มี
สิทธิไดรับเงินบําเหน็จตามหลักเกณฑ โดยนําคาจางอัตราสุดทายคูณจํานวนปของอายุงาน บวก
ดวยคาครองชีพคูณจํานวนปของอายุงานลบดวยเงินเดือนสุดทายคูณดวย ๖ เดือน บวกดวยคา
ครองชีพคูณ ๖ เดือน และตกลงวาจะจายเงินบําเหน็จภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันครบ
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เกษียณอายุ และโจทกทํางานติดตอกันมา ๓๐ ป ๑ เดือน ๒๓ วัน มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จ
จํานวน ๔๗๗,๐๓๐.๔๐ บาทเมื่อจําเลยไมไดใหการตอสูคดีปฏิเสธเกี่ยวกับเงินบําเหน็จที่โจทก
ฟองวา โจทกไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จดังกลาวเพราะเหตุใด ถือไดวาจําเลยยอมรับวาโจทกมี
สิทธิไดรับเงินบําเหน็จตามฟองแลว ตาม ป.วิ.พ.มาตรา ๑๗๗ วรรคสอง ประกอบ พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๖๐/๒๕๔๑
ตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยกําหนดไววา พนักงานมีสิทธิไดรับ
เงินบําเหน็จเมื่อทํางานครบเกษียณอายุ โดยตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ (๑) ปฏิบตั ิงานกับจําเลยใน
ฐานะพนักงานเปนเวลาอยางนอย ๑๕ ป ติดตอกัน (๒) มีอายุครบ ๖๐ ปบริบรู ณ และ (๓)
ทํางานใหจําเลยดวยความขยันหมั่นเพียรและปราศจากขอตําหนิในประวัติการทํางาน ซึ่งจําเลย
จะจายเงินบําเหน็จในวันที่โจทกออกจากงาน ตามระเบียบขอบังคับดังกลาวมีเจตนารมณที่จะ
จายเงินบําเหน็จหรือเงินคาเกษียณอายุเมื่อพนักงานทํางานครบเกษียณอายุเทานั้น ดังนี้ เมื่อ
จําเลยเลิกจางโจทกมิใชเปนการใหโจทกออกจากงานโดยเหตุครบเกษียณอายุ แตเปนกรณีที่
จําเลยเลิกจางโจทกดวยเหตุที่จําเลยประสบปญหาการขาดทุนและจําเปนตองลดอัตรากําลังคน
ทั้งไมปรากฏวาจําเลยเลิกจางโจทกโดยมีเจตนาไมใหโจทกไดรับเงินบําเหน็จตามระเบียบ
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยดังกลาว โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จหรือเงินคา
เกษียณอายุ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๐๔๔/๒๕๓๗
ตาม พ.ร.บ.ปประดิทิน พ.ศ.๒๔๘๓ เปลีย่ นระยะเวลาสิบสองเดือนของปประดิทินจาก
เดือนเมษายนถึงเดือนมีนาคมมาเปนเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของแตละป โดยเริ่มตั้งแตป
๒๔๘๔ และบัญญัตใิ หเดือนมกราคมกุมภาพันธ และมีนาคม ของป ๒๔๘๓ เปนเดือนมกราคม
กุมภาพันธ และมีนาคมของป ๒๔๘๔ โดยบทบัญญัตดิ ังกลาว สําหรับบุคคลทีเ่ กิดกอนวันที่ ๑
มกราคม ๒๔๘๔หากเกิดในเดือนมกราคม กุมภาพันธ หรือมีนาคม อายุจริงของบุคคลนั้นจะ
นอยกวาอายุที่นัยตามประดิทิน ๑ ป เพราะอายุที่นับตามประดิทนิ ตองนับอายุของป ๒๔๘๓ที่
ตัดออกไปเขาไปดวยทั้งป ดังเชนกรณีของโจทกซึ่งเกิดวันที่ ๙ มีนาคม ๒๔๘๐ ในวันที่ ๙
มีนาคม ๒๔๘๔ ถานับตามประดิทิน โจทกมีอายุ ๔ ปบริบูรณ ทั้ง ๆ ที่ตามความเปนจริงในวัน
ดังกลาวโจทกมีอายุเพียง ๓ ปบริบูรณเทานั้น เพราะวันที่ ๙มีนาคม ๒๔๘๔ นั้น ถาไมมี พ.ร.บ.
ประดิทิน พ.ศ.๒๔๘๓ ออกใชบังคับ ก็เปนวันที่๙ มีนาคม ๒๔๘๓ นั่นเอง ดังนั้นการนับอายุจริง
สําหรับบุคคลที่เกิดกอนวันที่ ๑มกราคม ๒๔๘๔ และเกิดในเดือนมกราคม กุมภาพันธ หรือ
มีนาคม จึงตองนําอายุตามประดิทินมาบวกอีก ๑ ป โจทกซึ่งเกิดเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๔๘๐ มี
อายุครบ๕๕ ป ตามประดิทินในป ๒๕๓๕ เมื่อบวกอีก ๑ ป โจทกจงึ มีอายุครบ ๕๕ ปบริบูรณใน
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๖ ซึ่งตามระเบียบของจําเลย โจทกจะตองเกษียณอายุในวันที่ ๓๑
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ธันวาคม ๒๕๓๖ การเลิกจางโจทกจึงเปนการเลิกจางกอนเกษียณอายุและเปนการเลิกจางที่ไม
เปนธรรม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๓๖/๒๕๓๗
โจทกรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจบริหารสูงสุดของจําเลยในเรื่องที่เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ของโจทก ถือไดวาเปนการกระทําอันไมสมแกการปฏิบัติหนาทีข่ องตนใหลลุ วงไป
โดยถูกตองและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๓ จําเลยเลิกจางโจทก
ไดโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาเมื่อจําเลยเลิกจางโจทกไดโดยชอบและโจทกกม็ ิไดทํางานกับ
จําเลยจนเกษียณอายุโจทกจึงไมมีสิทธิเรียกรองสิทธิประโยชนในเรือ่ งบัตรโดยสารเครื่องบิน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๑๔/๒๕๓๓
ขอบังคับของนายจางที่กําหนดใหนายจางจายเงินสงเคราะหแกลูกจางเมื่อลูกจางออกจาก
งานเพราะเหตุเกษียณอายุ ถูกเลิกจาง หรือลาออก หรือตาย เปนขอตกลงเกีย่ วกับสภาพการ
จางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรองระหวางนายจางกับลูกจาง หากนายจางประสงคจะแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอบังคับดังกลาวในทางที่ไมเปนคุณแกลูกจาง นายจางจะตองไดรับ
ความยินยอมจากลูกจางหรือมิฉะนั้นจะตองแจงขอเรียกรองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๓ จนมีการเจรจาตกลงกัน หรือหากไมสามารถตกลงกันไดก็ตองปฏิบัติ
ใหถูกตองตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป เมื่อปรากฏวา
ขอบังคับฉบับเดิมไมไดกําหนดใหลูกจางที่มีสิทธิไดรับคาชดเชย ไมมีสิทธิไดรบั เงินสงเคราะห
การที่นายจางออกขอบังคับฉบับใหมใหยกเลิกขอบังคับฉบับเดิม โดยขอบังคับฉบับใหมไดตัด
สิทธิของลูกจางที่มีสิทธิไดรบั คาชดเชยไมใหมีสิทธิไดรบั เงินสงเคราะห ขอบังคับฉบับใหมจึงมี
ผลเปนการแกไขเปลีย่ นแปลงขอตกลงเกีย่ วกับสภาพการจางที่ไมเปนคุณตอลูกจางที่ปฏิบตั ิงาน
อยูกอนมีการแกไขเปลีย่ นแปลง
เมื่อการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวมิไดกระทําโดยถูกตอง
ขอบังคับฉบับใหมคงมีผลเฉพาะตอลูกจางใหมที่เขาทํางานภายหลังการแกไขเปลีย่ นแปลงนั้น
เทานั้น หามีผลตอลูกจางทีท่ ํางานอยูกอนวันที่ขอบังคับฉบับใหมมีผลใชบังคับไม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๘๘๙/๒๕๓๒
ขอบังคับตามระเบียบวาดวยกองทุนเงินสะสมทีก่ ําหนดสิทธิของโจทกซึ่งเปนลูกจางในอัน
ที่จะไดรับเงินสมทบสวนของบริษัทจําเลยซึ่งเปนนายจางที่มีขอความวา "สวนที่จะไดรับจาก
บริษัท พนักงานที่เปนสมาชิกถาออกจากงานกอนเกษียณอายุ หากมีอายุงาน ๒ ปขึ้นไป จะ
ไดรับเงินสะสมของตนคืนพรอมดอกเบี้ยและเงินสมทบจากบริษทั พรอมดอกเบี้ยตามสัดสวนดังนี้
ฯลฯ อายุงานครบ ๗ ป สวนที่บริษทั สมทบ ๗๐ เปอรเซ็นต ฯลฯ ทั้งนี้ไมรวมถึงพนักงานที่ตอง
ออกจากงานเนื่องจากการลดคนทุพพลภาพ หรือเสียชีวติ บริษัทอาจสมทบใหเต็ม ๑๐๐
เปอรเซ็นต โดยไมนําอายุงานมาใชเปนเงื่อนไข" เปนขอบังคับที่กําหนดเปนการใหดุลพินิจของ
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จําเลยที่จะจายเงินสมทบเต็ม ๑๐๐ เปอรเซ็นตหรือไมก็ได โดยไมตองพิจารณาเรื่องอายุงานถา
เปนการออกจากงานเนื่องจากกรณีตามที่กําหนดไวคือ การลดคนทุพพลภาพ หรือเสียชีวติ มิใช
เปนขอกําหนดที่เปนบทบังคับวาถาโจทกออกจากงานดวยเหตุดังกลาวแลว
จําเลยจะตอง
จายเงินสมทบเต็ม ๑๐๐ เปอรเซ็นต เพราะคําวา "อาจสมทบให" นัน้ ไมอาจจะแปลไปในทางที่
เปนผลบังคับฝายที่ปฏิบัติใหตองปฏิบัตเิ ปนการแนนอน ดังนั้นการที่โจทกซึ่งมีอายุงานครบ ๗
ป ออกจากงานเนื่องจากจําเลยเลิกจางเพราะตองการลดคน สิทธิของโจทกที่จะไดรับเงินสมทบ
จากจําเลยตามระเบียบดังกลาวจึงมีเพียง ๗๐ เปอรเซ็นต
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๔๙๒/๒๕๓๑
ตามขอตกลงกําหนดใหสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอนประจําปไปรวมหยุดในปที่ถูกเลิก
จางได โจทกจึงมีสิทธิหยุดพักผอนสําหรับวันทีส่ ะสมมาในปที่ถูกเลิกจาง เมื่อโจทกมิไดหยุด
พักผอนและถูกเลิกจางเพราะเหตุเกษียณอายุ จําเลยจึงตองจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอน
ประจําปโดยคิดคํานวณคาจางในปที่เลิกจางนั้นใหแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๔๖/๒๕๓๐
ประกาศของจําเลยเรือ่ งการลาออกเนื่องจากเกษียณอายุกําหนดใหพนักงานตั้งแตหัวหนา
แผนกขึ้นไปทีม่ ีอายุครบ ๖๐ ป เกษียณอายุในวันสิ้นรอบปบญ
ั ชีของจําเลย เปนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ มาตรา ๑๐ การที่จําเลยออกระเบียบ
และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานฉบับตอมากําหนดใหพนักงานหญิงเกษียณเมื่ออายุครบ ๔๕ ป
เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางที่ไมเปนคุณแกโจทกซึ่งเปนลูกจางหญิง
และจําเลยมิได
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ มาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๙ ระเบียบและขอบังคับ
ฉบับหลังจึงไมมีผลบังคับเพราะขัดกับมาตรา ๒๐ จําเลยจะใหโจทกซึ่งมีตําแหนงเปนหัวหนา
แผนกของจําเลยออกจากงานเพราะเหตุเกษียณอายุกอนโจทกมีอายุครบ ๖๐ ปหาไดไม การเลิก
จางโจทกจึงเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๖๘๒/๒๕๒๙
ระเบียบของจําเลยกําหนดไววาลูกจางทุกคนจะครบเกษียณอายุเมื่ออายุ ๕๕ ปบริบูรณ
แตขอเท็จจริงปรากฏวา เมื่อลูกจางหลายคน อายุครบ ๕๕ ปแลว จําเลยยังคงจางใหทํางาน
ตอไป จึงถือวาเปนการจางที่มิไดกําหนดระยะเวลากันไววาจะจางกันนานเทาใด การที่จําเลยเพิ่ง
ใหโจทกซึ่งเปนลูกจางลงชื่อรับทราบในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๒๙ วาจะใหลูกจางที่มีอายุครบ
๕๕ ปออกจากงานทั้งหมด และใหออกตัง้ แตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๙ ในวันรุงขึน้ นั้นเอง จึงเปน
การบอกกลาวลวงหนา เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธุ ๒๕๒๙ การเลิกจางมีผลเปนการเลิกสัญญา
เมื่อถึงกําหนดจายสินจางคราวถัดไป ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๙
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๔๑/๒๕๒๙
คูมือพนักงาน ฯ หมวดที่ ๕ ขอ ๕.๓ การครบเกษียณอายุ ตามขอ ๕.๓.๑ นั้น ปกติ
พนักงานชายจะเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ แตมีขอยกเวนตามขอ ๕.๓.๓ วา
จําเลยผูเปนนายจางหรือพนักงานของจําเลยซึ่งเปนพนักงานชายทีม่ ีอายุ ๕๕ ปบริบูรณขึ้นไป
แตละฝายอาจขอใหรับการปลดเกษียณกอนมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณก็ได ซึ่งหากจําเลยผูเปน
นายจางหรือพนักงานผูเปนลูกจางขอใหรับการปลดเกษียณกอนดังกลาวแลว ยอมมีผลเปนการ
ปลดเกษียณโดยไดรับเงินบําเหน็จดวยเชนเดียวกัน สวนการลาออกตามขอ ๕.๒ นั้น เปนเรื่องที่
ลูกจางขอเลิกสัญญาจางแรงงานกรณีที่ลูกจางไมมีสิทธิขอใหไดรับการปลดเกษียณตามขอ
๕.๓.๓ หรือมีสิทธิตามขอ ๕.๓.๓ แตลูกจางไมประสงคจะใหไดรับสิทธิเชนนั้นเทานั้น โจทกมี
หนังสือแจงแกจําเลยวา โจทกขอลาเกษียณอายุกอนกําหนด ขอไดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ
ตอไป จึงเปนเรื่องโจทกใชสิทธิขอลาเกษียณอายุกอนกําหนดตามขอ ๕.๓.๓ แมโจทกจะอางวา
โจทกมีสุขภาพไมสมบูรณไวดวย ก็เปนเพียงเหตุที่โจทกไมประสงคจะปฏิบตั ิงานจนมีอายุครบ
๖๐ บริบูรณ จึงขอใชสิทธิตามขอ ๕.๓.๓ เทานั้น รูปเรื่องจึงมิใชขอลาออกตามขอ ๕.๒ แตเปน
เรื่องจําเลยเลิกจางโจทกเพราะเหตุเกษียณอายุแลว จึงตองจายคาชดเชยใหโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๙๗/๒๕๒๙
คําสั่งของจําเลยแจงใหพนักงานของจําเลยใชสทิ ธิลาพักผอนประจําป รวมทั้งวันลาสะสม
ที่มีอยูใหหมดในปที่พนักงานผูนั้นจะเกษียณอายุ หาใชเปนการกําหนดใหพนักงานหยุดพักผอน
ในชวงเวลาใดที่กําหนดไวแนนอนไม และไมปรากฏวา หัวหนาฝายหัวหนากอง และหัวหนา
หนวยงานทุกหนวยงานของจําเลยไดจัดวันหยุดใหพนักงานในสังกัดลาพักผอนประจําป จึงถือ
ไมไดวาจําเลยผูเปนนายจางไดกําหนดใหโจทกซึ่งเปนลูกจางหยุดพักผอนประจําปแลว
เมื่อ
จําเลยเลิกจางโจทกเพราะเกษียณอายุ จําเลยตองจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปให
โจทกตามขอ ๔๕ แหงประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๖๓/๒๕๒๙
ขอบังคับการทํางานเอกสาร ล.๑ จัดทําเปนภาษาอังกฤษ จําเลยเปนผูสงตอศาล หากไมมี
คําแปลเปนภาษาไทย ศาลยอมมีอํานาจสั่งใหจําเลยทําคําแปลได แตเมื่อจําเลยไดทําคําแปลเปน
ภาษาไทยมาแลวตองถือวาถูกตองตามเอกสารนั้นซึ่งศาลจําตองวินิจฉัยไปตามนั้น จําเลยจะ
โตแยงภายหลังวาคําแปลดังกลาวไมถูกตองไมได
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔ นั้น เปนที่ชัดแจงวาตองมีเอกสาร
ฉบับใดฉบับหนึ่งไดทําขึ้นเปนสองภาษา จึงจะใชความในมาตรานี้บังคับได ขอบังคับการทํางาน
ของจําเลยไดทําขึ้นเปนภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียวสวนภาคภาษาไทยเปนเพียงคําแปล
เทานั้น เมื่อจําเลยทําคําแปลภาษาไทยมาแลวศาลก็ยอ มวินิจฉัยภาษาไทยที่จําเลยแปลมานั้น
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เมื่อจําเลยจายเงินบําเหน็จใหโจทก โจทกไดทําเอกสารใหแกจําเลยมีขอความในวรรคแรก
วา 'โดยความสิ้นสุดแหงการรับจางทํางานใหกับบริษัท ฯ ขาพเจาไดรับเงินจํานวน.....จากบริษัท
ฯ ตามขอบังคับแผนการเงินบําเหน็จเมื่อเกษียณอายุ......เปนการชําระโดยเต็มและถึงที่สุดในเงิน
คาจางเงินบําเหน็จเมื่อเกษียณอายุและเงินจํานวนอื่นซึ่งขาพเจามีสิทธิไดรับ'ขอความดังกลาว
ระบุประเภทของเงินคาจางและเงินบําเหน็จเทานั้น สวนคําวาเงินจํานวนอื่นนั้นจะใหหมายความ
รวมถึงคาชดเชยซึ่งจําเลยมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจายใหโจทกดวยนั้นหาไดไม สวนความ
ในวรรคสองมีวา 'และโดยที่ไดรับเงินจํานวนดังกลาวขางตน ขาพเจาจึงขอรับรองวา ขาพเจา
ทายาท ฯลฯ ขอสละสิทธิและปลดปลอยโดยตลอดไปใหบริษทั ฯ ผูสืบสิทธิและผูที่ไดรับ
มอบหมาย ปลอดจากสิทธิเรียกรองใด ๆ ของขาพเจาอันเกี่ยวกับการรับจางทํางานใหบริษัท'
ขอความดังกลาวหาไดมีการระบุไวโดยชัดแจงวา
โจทกไดแสดงเจตนาปลดหนี้คาชดเชยไม
คาชดเชยเปนเงินที่จําเลยผูเปนนายจางตองจายใหโจทกซึ่งเปนลูกจางเมื่อเลิกจางตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน จึงไมอาจถือไดวาโจทกสละสิทธิเรียกรองในคาชดเชยซึง่ จําเลยมีหนาที่ตองจายตาม
กฎหมายไม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๗๑/๒๕๒๗
โจทกเปนลูกจางของจําเลยและทํางานมาครบ ๓๐ ป ซึ่งตามระเบียบของจําเลยจะตองถูก
ปลดเกษียณและทางปฏิบัตติ อง เขียนใบลาออกดวย ดังนี้ การที่โจทกเขียนใบลาออกในวันปลด
เกษียณจึงเปนเพียงกระทําใหสอดคลองกับทางปฏิบตั ขิ องจําเลยเทานั้น มิใชเปนการลาออก แต
เปนการออกจากงานเพราะเกษียณอายุซึ่งเปนการเลิกจาง จําเลยตองจายคาชดเชยใหแกโจทก

คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๙๐/๒๕๒๕
นายจางมีขอบังคับวา ถาลูกจางคนใดมีอายุครบ ๖๐ ป ในระหวางป ลูกจางคนนั้นมีสิทธิที่
จะเลือกออกจากงานในวันถัดจากวันที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ หรือในวันสิ้นปงบประมาณที่
เกษียณอายุกไ็ ด ดังนั้นการที่ลูกจางใชสิทธิเลือกออกจากงานกอนสิ้นปงบประมาณเมื่อลูกจาง
อายุครบ ๖๐ ปแลว ซึ่งขอบังคับของนายจางเปดโอกาสใหลูกจางเลือกทําได จึงเปนการเลิกจาง
หาใชเปนลาออกจากงานไม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๖/๒๕๒๕
นโยบายทั่วไปเกี่ยวกับสภาพการจางอันเปนระเบียบขอบังคับของจําเลยกําหนดไววา
พนักงานผูซึ่งไดรับการปลดเพราะเกษียณอายุ จะไดรับเงินคาชดเชยตามกฎหมายซึ่งบริษัท
(จําเลย) มีหนาที่ตองปฏิบัตติ ามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน หรือที่จะมีขึ้นใน
อนาคตหรือเงินบําเหน็จมีจํานวนเทากับเงินเดือนสุดทายเปนมูลฐานการคํานวณหนึ่งเดือนตอ
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จํานวนหนึ่งปแหงการทํางานบริบูรณตอเนื่องกันทุก ๆ ป การทํางานใหแกบริษทั ตามแตจํานวน
เงินใดจะมากกวากัน โดยบริษัทจะเปนผูออกเงินภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาให โจทกถูกเลิกจาง
เพราะเหตุเกษียณอายุ จํานวนเงินบําเหน็จมากกวาคาชดเชย โจทกจึงเลือกรับเงินบําเหน็จและ
ลงลายมือชื่อสละสิทธิเรียกรองคาชดเชย ดังนี้ ถือไมไดวาการจายเงินบําเหน็จตามขอบังคับ
ดังกลาวมีผลเปนการจายคาชดเชยดวย การสละสิทธิเรียกรองคาชดเชยไมมีผลใชบังคับโจทกยงั
มีสิทธิเรียกรองคาชดเชยจากจําเลย
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