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คําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๔๓๗/๒๕๔๗
พ.ร.บ. คุมครองแรงงานฯ มาตรา ๑๒๔ กําหนดใหพนักงานตรวจแรงงานตองทําการ
สอบสวนและมีคําสั่ง ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคํารอง หากมีกรณีจําเปนไมอาจมีคําสั่งใน
กําหนดเวลาไดก็ใหขอขยายระยะเวลาตออธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย จําเลยเปนพนักงาน
ตรวจแรงงานไดรับคํารองของ ส. กับพวกเมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๔๔ แตมีคําสั่ง เมื่อวันที่ ๑๙
ต.ค. ๒๕๔๔ ซึ่งเกินกวา ๖๐ วันโดยไมไดขอขยายระยะเวลาตามกฎหมายคําสั่งของจําเลยจึง
ไมมีผลบังคับ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๘๐๘/๒๕๔๗
พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ และ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ตางมี
วัตถุประสงคใหความคุมครองแกลูกจางไมใหถูกนายจางเลิกจางโดยไมไดกระทําความผิด
เชนเดียวกัน โดย พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ ใหลูกจาง ที่ถูกเลิกจางมีสิทธินําคํารอง
กลาวหานายจางไปยื่นตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธตามมาตรา
๑๒๔
เพื่อให
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธพิจารณาวินิจฉัยและออกคําสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขา
ทํางาน หรือจายคาเสียหาย หรือปฏิบัติหรือไมปฏิบตั ิอยางใดอยางหนึ่งตามที่เห็นสมควรไดใน
กรณีที่การเลิกจางเปนการกระทําอันไมเปนธรรมตามมาตรา ๔๑ (๔) และมาตรา ๑๒๕ สวน
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ใหลูกจางมีสิทธิยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อให
พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนและมีคําสั่งใหนายจางจายคาชดเชยตามมาตรา ๑๒๓ และ
มาตรา ๑๒๔ ในกรณีที่การเลิกจางนั้นเปนทั้งการกระทําอันไมเปนธรรมและการเลิกจางโดย
ลูกจางไมไดกระทําความผิด แมลูกจางจะมีสิทธิยนื่ คํารองดังกลาวได ทั้งตอคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธและพนักงานตรวจแรงงานก็ตาม แตลูกจางจะถือเอาประโยชนจากคําสั่งของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ และคําสัง่ ของพนักงานตรวจแรงงาน ซึ่งมาจากเหตุแหงการเลิก
จางเดียวกันทัง้ สองทางมิได เพราะจะเปนการซ้ําซอน ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย
ลูกจางจะตองเลือกรับเอาประโยชนตามคําสั่งดังกลาวอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว เมื่อ
ลูกจางเลือกเขาถือเอาประโยชนตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ดังนี้ ยอมถือไดวาลูกจาง
สละสิทธิไมถอื เอาประโยชนตามคําสั่งของคณะกรรมการ แรงงานสัมพันธแลว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๗๓๘/๒๕๔๔
พนักงานตรวจแรงงานมีคําเตือนใหนายจางจัดวันหยุดพักผอนประจําปใหลกู จางโดย
อาศัยอํานาจตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ที่ออกตามประกาศ
ของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๐๓ ขอ ๗๗ ซึ่งคําเตือน ดังกลาวไมขัดแยงกับ พ.ร.บ. คุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีผลเปนคําเตือนตามประกาศดังกลาว ขอ ๗๗ และใชบังคับไดตอไป
ตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๖๖ ทั้งคําเตือนดังกลาวมิใชคําสั่งหรือคํา
วินิจฉัยชีข้ าดของพนักงานตรวจแรงงานตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่บัญญัตใิ ห
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นายจางตองปฏิบัตติ าม
แตมีผลเพียงเปนการชี้แนะเพื่อระงับขอพิพาทระหวางนายจางและ
ลูกจางเทานั้น ถานายจางเห็นวาไมถูกตองจะไมปฏิบัติตามก็ไดโดยไมเปนความผิดตาม พ.ร.บ.
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔๖ และประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๐๓ ขอ ๘
การที่พนักงานตรวจแรงงานมีคําเตือนและลูกจางขอหยุดพักผอนประจําปตามคําเตือนของ
พนักงานตรวจแรงงาน ยังไมเปนการโตแยงสิทธิหรือหนาที่ของนายจางตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๕๕
ประกอบดวย พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
ทั้งนายจางมิไดฟองพนักงานตรวจแรงงานหรืออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปน
จําเลย นายจางจึงไมมีอํานาจฟองขอใหเพิกถอนคําเตือนของพนักงานตรวจแรงงานและขอให
สั่งวาจําเลยไมมีสิทธิหยุดพักผอนประจําป
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๓๘๒/๒๕๔๔
พนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งใหจําเลยผูเปนนายจางจายคาจางคางจาย
เงินประกัน
คาชดเชย และคาจางที่ต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ําแกโจทกผูเปนลูกจางภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่
ทราบคําสั่ง จําเลยทราบคําสั่งดังกลาวแลว โจทกและจําเลยไมนําคดีไปสูศาลภายใน ๓๐ วัน นับ
แตวันทราบคําสั่ง คําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานจึงถึงที่สุด จําเลยจึงมีหนาที่ตามกฎหมายที่
จะตองจายเงินตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานแกโจทก เมื่อจําเลยไมชําระ โจทกจึงฟองขอให
บังคับจําเลยปฏิบัตติ ามคําสัง่ พนักงานตรวจแรงงานไดแมจะเกินระยะเวลา ๓๐ วัน นับแตวันที่
ทราบคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานเพราะมิใชเปนการฟองเพื่อเพิกถอนคําสั่งพนักงานตรวจ
แรงงานตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง แตเปนการฟอง
ขอใหบังคับจําเลยปฏิบัตติ ามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานซึ่งไมอยูในกําหนดเวลาที่จะตองฟอง
ภายใน ๓๐ วัน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๗๔/๒๕๔๔
พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึง่ กําหนดใหนายจางที่ไมพอ
ในคําสั่งพนักงาน ตรวจแรงงานสามารถนําคดีไปสูศาลไดภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทราบคําสั่ง
โดยมาตรา ๑๒๕ วรรคสาม กําหนดใหนายจางที่นําคดีไปสูศาลตองวางเงินตอศาลตามจํานวนที่
ถึงกําหนดจายตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงจะฟองคดีได
เมื่อโจทกซึ่งเปนนายจางไม
พอใจคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งตามมาตรา ๑๒๔ แลวโจทกเปนฝายนําคดีมาฟอง ขอให
ศาลแรงงานเพิกถอนคําสั่งดังกลาว โจทกก็ตองนําเงินที่ถึงกําหนดจายตามคําสั่งของพนักงาน
ตรวจแรงงานมาวางศาล เมื่อโจทกไมนําเงินดังกลาวมาวางตอศาลแรงงานภายในเวลาทีศ่ าล
แรงงานกําหนด โจทกทั้งสองจึงไมมีอํานาจฟอง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๕๖/๒๕๔๓
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานขอ ๗๗ มีความวา เมื่อปรากฏวา
นายจางไดกระทําการฝาฝนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ไมวากรณี
หนา 2 จาก 4

www.thaiHRlaw.com

ใด ๆ ก็ตาม พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจที่จะใชดุลพินิจออกคําเตือนใหนายจางที่กระทําการ
ฝาฝนนั้นปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได
การที่จําเลยที่ ๒ และที่ ๓ ในฐานะพนักงานตรวจแรงงานออกคําเตือนใหโจทกซึ่งเปน
นายจางนําเงินคาจางที่คางจายไปจายใหแกจําเลยที่ ๑ซึ่งเปนลูกจาง ณ สถานที่กําหนดภายใน
๗ วัน เปนการใหโจทกปฏิบัตติ ามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน เปน
เพียงการชี้แนะเพื่อจะระงับขอพิพาทระหวางโจทกและจําเลยที่ ๑ ที่เปนนายจางและลูกจาง
เทานั้น มิใชเปนคําสั่งหรือคําวินิจฉัยชีข้ าดที่กฎหมายบัญญัตใิ หโจทกตองปฏิบัตติ าม ถาโจทก
เห็นวาคําเตือนนั้นไมถูกตองจะไมปฏิบัตติ ามก็ได และการไมปฏิบตั ิตามคําเตือนในกรณีนี้ก็ไมมี
กฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดทางอาญา คําเตือนดังกลาวจึงไมเปนการกระทบกระเทือนตอ
สิทธิและหนาที่ของโจทก การที่จําเลยที่ ๒ และที่ ๓ ออกคําเตือนแกโจทกจึงไมเปนการโตแยง
เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของโจทกตาม ป.วิ.พ.มาตรา ๕๕ประกอบดวย พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒มาตรา ๓๑ โจทกจึงไมมีอํานาจฟองขอใหเพิกถอนคํา
เตือนดังกลาว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑/๒๕๔๓
พนักงานตรวจแรงงานเชิญกรรมการผูจัดการของจําเลยไปพบเนื่องจากโจทกรองตอ
พนักงานตรวจแรงงานวาถูกจําเลยเลิกจางโดยไมจายคาชดเชย
ถึงวันนัดจึงไดทําบันทึก
ขอความขึ้น เห็นไดวาบันทึกขอความดังกลาวทําขึ้น สืบเนื่องมาจากโจทกยื่นคํารองตอพนักงาน
ตรวจแรงงานตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให
โจทกมีสิทธิยนื่ คํารองไดในกรณีจําเลยผูเปนนายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามเกี่ยวกับสิทธิไดรบั
เงินของโจทกผูเปนลูกจางตาม พ.ร.บ. นี้ เงินที่โจทกรับจากจําเลยตามทีป่ รากฏในบันทึก
ขอความคือเงินตามที่บัญญัติไวใน พ.ร.บ. คุมครองแรงงานดังกลาวอันเปนเงินที่อยูใ นกรอบสิทธิ
ที่โจทกยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานไดตาม มาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง และพนักงานตรวจ
แรงงานมีอํานาจดําเนินการไดตามมาตรา ๑๒๔ ไมมีขอความในบันทึก ขอความวาโจทกไม
ประสงคเรียกรองจากจําเลยตามกฎหมายอื่นอีก เมื่อโจทกฟองโดยอางวาจําเลยเลิกจางโจทก
โดย ไมเปนธรรมเปนการฟองตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ซึ่งโจทกยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานไมได และไมอยูในอํานาจ
ดําเนินการของพนักงานตรวจแรงงาน
จึงถือไมไดวาบันทึกขอความดังกลาวเปนการ
ประนีประนอมยอมความรวมไปถึงใหระงับขอพิพาทเรื่องคาเสียหายและคาเสียโอกาส ดังกลาว
ดวย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๕๕๒/๒๕๔๒
โจทกซึ่งเปนลูกจางไดยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานตามพ.ร.บ. คุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๓ และพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งใหจําเลยผูเปนนายจางจาย
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คาชดเชยแกโจทกตามมาตรา ๑๒๔ ซึง่ เมื่อพนักงานตรวจแรงงานไดมีคําสั่งตามมาตรา ๑๒๔
แลวถานายจางไมพอใจคําสั่งนั้น ใหนําคดีไปสูศาลไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง ใน
กรณีที่นายจางไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนด ใหคําสั่งนั้นเปนที่สดุ ตามมาตรา ๑๒๕ ดังนี้ เมื่อ
จําเลยผูเปนนายจางไมนําคดีมาสูศาลภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทราบคําสั่งซึ่งวินิจฉัยวาจําเลย
เลิกจางและสัง่ ใหจําเลยจายคาชดเชยใหแกโจทก
คําสั่งดังกลาวจึงถึงที่สุดตามจําเลยจะ
ดําเนินการในศาลแรงงานในปญหาดังกลาวซึ่งรวมตลอดถึงการใหการตอสูอีกไมได ตองหาม
ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคทาย
เมื่อโจทกนําคดีมาฟองเพื่อขอใหจําเลยปฏิบัตติ ามคําสัง่ ของพนักงานตรวจแรงงาน จําเลยจึงไม
มีสิทธิที่จะตอสูคดีวาคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานดังกลาวอันเปนการโตแยงคําสั่งอันถึงที่สุด
แลวได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๘๑๐/๒๕๔๒
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่งกําหนดใหนายจางที่ไม
พอใจคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานนําคดีไปสูศาลไดภายใน๓๐ วัน นับแตวันทราบคําสั่ง โดย
มาตรา ๑๒๕ วรรคสาม กําหนดใหนายจางที่นําคดีไปสูศาลตองวางเงินตอศาลตามจํานวนที่ถึง
กําหนดจายตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงจะฟองคดีได สวนการวางเงินตามคําสั่งพนักงาน
ตรวจแรงงานจะตองใหสอดคลองกับความไมพอใจคําสั่งดังกลาวดวย โดยนายจางไมพอใจหรือ
โตแยงคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานเทาใดก็วางเงินเทาที่ตนโตแยง ไมจําตองวางเต็มจํานวนตาม
คําสั่งพนักงานตรวจแรงงานเสมอไป เมื่อโจทกซึ่งเปนนายจางไมพอใจหรือโตแยงคําสั่งพนักงาน
ตรวจแรงงานจําเลยแตเพียงวาโจทกไมตอ งจายคาชดเชยและสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา
เปนเงินจํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท โจทกจึงวางเงินเฉพาะจํานวนดังกลาวได และศาลแรงงาน
จะตองพิจารณาสั่งคําฟองโจทกตามรูปคดี
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