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บันทึกสละสิทธิ / ประนีประนอมยอมความ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๒๑/๒๕๔๓
จําเลยมีหนังสือเลิกจางโจทกโดยใหมีผลเปนการเลิกจางตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๒
ซึ่งโจทกทราบการเลิกจางและไมไปทํางานตั้งแตวันดังกลาวและขณะโจทกไปทําหนังสือยินยอม
หลังจากโจทกไมไปทํางานถึง ๒ เดือนเศษ โจทกจึงมีอิสระแกตน พนพันธะกรณีและอํานาจ
บังคับบัญชาของจําเลยโดยสิ้นเชิง การสละสิทธิเรียกรองของโจทกตามเอกสารดังกลาวไมขัดตอ
ความสงบเรียบรอยของประชาชนและไมเปนโมฆะ จึงมีผลใชบังคับ
เมื่อหนังสือยินยอมที่โจทกตกลงรับเงินคาชดเชยและสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา
โดยสละสิทธิไมเรียกรองคาชดเชยหรือเงินใด ๆ จากจําเลยอีกมีผลใชบังคับระหวางโจทกและ
จําเลย การทีศ่ าลจะวินิจฉัยวาโจทกทํางานกับจําเลยติดตอกันครบสามปหรือไม จึงไมทําใหผล
คดีเปลี่ยนแปลงไป เพราะหากถือวาโจทกทํางานติดตอกันครบสามป แมตามกฎหมายจะทําให
โจทกมีสิทธิไดรับคาชดเชยมากขึ้นก็ตาม แตโจทกก็ไมมีสิทธิเรียกรองคาชดเชยสวนที่มากขึ้นได
เนื่องจากโจทกไดตกลงสละสิทธิดังกลาวไปโดยชอบแลว อุทธรณของโจทกจึงไมเปนสาระแกคดี
อันควรไดรับการวินิจฉัย ตาม ป.วิ.พ.มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
เอกสารฉบับพิพาทระบุวา จําเลยแจงใหโจทกทราบวา โจทกถูกเลิกจางตัง้ แตวันที่ ๙
มีนาคม ๒๕๔๒ โดยจําเลยตกลงจายคาชดเชยและสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาให ๑๖๙,
๖๐๐ บาท โจทกทราบแลวตกลงรับเงินจํานวนดังกลาวโดยจะไมฟองรองดําเนินคดี เรียก
คาชดเชยหรือเงินใด ๆ จากจําเลยอีกซึ่งเงินใด ๆ ที่โจทกไมติดใจเรียกรองอีกดังกลาวนั้น ยอม
หมายถึงเงินทุกประเภทรวมทั้งคาลวงเวลาที่โจทกอาจจะมีสิทธิไดรับจากจําเลยดวย เมื่อการ
สละสิทธิเรียกรองดังกลาวมีผลใชบังคับไดโดยชอบดวยกฎหมาย โจทกจึงไมมีสิทธิเรียกรองคา
ลวงเวลาจากจําเลย
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
หนา 1 จาก 4

www.thaiHRlaw.com

โดย ไมเปนธรรมเปนการฟองตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ซึ่งโจทกยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานไมได และไมอยูในอํานาจ
ดําเนินการของพนักงานตรวจแรงงาน
จึงถือไมไดวาบันทึกขอความดังกลาวเปนการ
ประนีประนอมยอมความรวมไปถึงใหระงับขอพิพาทเรื่องคาเสียหายและคาเสียโอกาส ดังกลาว
ดวย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒/๒๕๔๓
โจทกและจําเลยทําสัญญาประนีประนอมยอมความวา โจทกตกลงยินยอมและสัญญาวา
จะไมดําเนินการฟองรองทั้งทางแพงและอาญาแกจําเลย และไมติดใจเรียกรองเงินใด ๆ จาก
จําเลยอีกตอไป กับจําเลยไมมีหนี้สินใด ๆ ที่จะตองชําระใหโจทกอีก เมื่อสินจางแทนการบอก
กลาวลวงหนาและคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป แมจะเปนเงินที่โจทกมีสิทธิไดรับตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๕ แตก็อยูในความหมายของคําวา
เงินใด ๆตามสัญญาประนีประนอมยอมความเชนเดียวกัน ซึ่งสัญญาดังกลาวทําขึ้นหลังจากที่
โจทกพนสภาพการเปนลูกจางของจําเลยไปแลว โจทกยอมมีอิสระพนพันธะและอํานาจบังคับ
บัญชาของจําเลยโดยสิ้นเชิง การทําสัญญาเปนไปโดยความสมัครใจของคูสัญญาโดยแทจริง จึง
ไมขัดตอประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานและไมเปนโมฆะตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๑๕๐ มีผลผูกพันโจทก โจทกจึงไมมีสิทธิเรียกรองสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาและ
คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๗๗๙/๒๕๔๑
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การคุมครองแรงงาน ขอ ๓๐ทีบ่ ัญญัติหามมิให
นายจางนําหนี้อื่นมาหักกับคาจาง คาลวงเวลา และคาทํางานในวันหยุดที่จะตองจายใหแก
ลูกจาง มีเจตนารมณเพื่อคุมครองลูกจางไมใหไดรับความเดือดรอนเพราะถูกหักคาจาง คา
ลวงเวลา และคาทํางานในวันหยุด ในระหวางที่ลูกจางยังไมพนจากสภาพการเปนลูกจางเทานัน้
ดังนี้ การที่โจทกจําเลยตกลงกันเมื่อโจทกพนสภาพการเปนลูกจางของจําเลยแลว โดยโจทกตก
ลงใหจําเลยนําคาชดเชย สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา และคาจางสําหรับวันหยุดพักผอน
ประจําปซึ่งเปนเงินที่จําเลยตองจายใหแกโจทกหลังจากโจทกพนสภาพการเปนลูกจางเนื่องจาก
ถูกเลิกจาง มาชําระหนี้เงินกูสวัสดิการของโจทกตามขอตกลงกอน เมื่อไมตองหามตามบท
กฎหมายดังกลาว ขอตกลงกันระหวางโจทกจําเลยจึงมีผลบังคับได ไมตกเปนโมฆะ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๖๓๕/๒๕๔๑
จําเลยเลิกจางโจทกและจําเลยจายคาชดเชยและสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับ
คาจาง๗ เดือน เปนเงิน เงินชวยเหลือจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
จํานวน ๘๗๒,๓๗๔ บาท ใหแกโจทกแลว และโจทกไดทําหนังสือรับเงินชดเชยคาตอบแทนใน
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การเลิกจางใหไวแกจําเลยระบุวา โจทกขอสละสิทธิในการที่จะเรียกรองเงินหรือทรัพยสินหรือขอ
เรียกรองอื่นใดตามกฎหมายตอไปทั้งสิ้น เมื่อคาเสียหายจากการเลิกจางที่ไมเปนธรรมตามที่
โจทกฟองคดีนี้เปนเงินตามกฎหมายอยางหนึ่ง
แตมิใชเปนเงินคาชดเชยตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงานซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน โจทกยอมสละเงินดังกลาวได การที่โจทกทําบันทึกสละสิทธิในการเรียกรองเงิน
ดังกลาวยอมมีผลผูกพันโจทกโจทกจึงไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายตามฟองจากจําเลยอีก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๗๒/๒๕๔๐
เงินที่จําเลยตกลงชําระใหโจทกตามสัญญาประนีประนอมยอมความเปนการตกลงที่จะ
ชําระเต็มจํานวนตามสัญญาที่ทําไวตอศาล แมตามสัญญาบริการระหวางโจทกจําเลยทีใ่ ชบังคับ
ในระหวางที่โจทกทํางานใหแกจําเลยที่ใชเปนฐานแหงการชําระเงินในคดีนี้ไดระบุไวโดยชัดแจง
วา ภาษีเงินไดและภาษีอื่นที่โจทกพึงจายอันเกี่ยวเนื่องกับคาตอบแทน จําเลยจะเปนผูจายแทน
ในนามของโจทกทั้งสิ้นก็ตาม แตเมื่อโจทกจําเลยตกลงเลิกสัญญากันแลวจึงไมอยูในฐานะเปน
ลูกจางและนายจางกันตอไป จําเลยจึงไมมีหนาที่ตองจายคาจางใหโจทก เงินตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความดังกลาวจึงมิใชคาจาง เมื่อโจทกจําเลยตกลงเลิกสัญญากันแลว จําเลย
ไมมีหนาที่จะตองชําระภาษีเงินไดแทนโจทกตามขอสัญญาอีกตอไปและเงินที่จําเลยจะตองจาย
ใหโจทกตามสัญญาประนีประนอมยอมความนี้เปนเงินไดอันเนื่องมาจากสัญญาจางแรงงานและ
เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑)แหง ป.รัษฎากร จําเลยผูจายมีหนาที่ตองหักภาษีไว ณ
ที่จาย ตามมาตรา ๕๐ประกอบมาตรา ๓ จตุทศ แหง ป.รัษฎากร แลวนําสงเจาหนาที่ของ
กรมสรรพากรหากโจทกเห็นวาโจทกเสียภาษีนอยกวาที่จําเลยหักไวก็เปนเรื่องที่โจทกจะตอง
ดําเนินการแกกรมสรรพากรวาดวยเรื่องการคืนภาษีเปนอีกเรื่องหนึ่งตางหาก
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
เมื่อจําเลยจายเงินบําเหน็จใหโจทก โจทกไดทําเอกสารใหแกจําเลยมีขอความในวรรคแรก
วา 'โดยความสิ้นสุดแหงการรับจางทํางานใหกับบริษัท ฯ ขาพเจาไดรับเงินจํานวน.....จากบริษัท
ฯ ตามขอบังคับแผนการเงินบําเหน็จเมื่อเกษียณอายุ......เปนการชําระโดยเต็มและถึงที่สุดในเงิน
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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 ๒๑/๒๕๒๙
การที่โจทกกับจําเลยทําสัญญาจางแรงงานโดยกําหนดวาจําเลยมีสิทธิเลิกจางโจทกเมื่อใด
ก็ไดและโจทกจะไมเรียกรองอยางใด ๆ เอากับจําเลยนั้น เปนเพียงขอสัญญาซึ่งใหสิทธิจําเลยที่
จะเลิกจางโจทกไดโดยไมถือวาเปนการเลิกจางไมเปนธรรม
ซึ่งทําใหโจทกไมมีสิทธิเรียก
คาเสียหายจากจําเลยเทานัน้
มิไดหมายความวาโจทกสละสิทธิไมเรียกรองเงินซึ่งพึงจะไดรับ
ตามกฎหมาย
คาชดเชยเปนเงินซึ่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานขอ ๔๖
บังคับใหนายจางจายแกลูกจางซึ่งเลิกจาง ซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับอยางกฎหมาย โจทก
กับจําเลยจะตกลงทําสัญญาจางแรงงานโดยมีขอตกลงใด ๆ อันเปนการฝาฝนประกาศฉบับดัง
กลาวหาไดไม การที่โจทกกับจําเลยตกลงกันโดยกําหนดใหโจทกไมมีสิทธิเรียกรองคาชดเชย
ยอมเปนการตัดสิทธิโจทกที่จะไดรับคาชดเชยตามกฎหมาย
เปนการขัดตอประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานขอ ๔๖ ไมมีผลใชบังคับ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๑๐/๒๕๒๘
โจทกฟองขอใหบังคับจําเลยจายคาชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุมครองแรงงาน ซึ่งมีผลเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน เมื่อโจทกทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความในศาลยอมรับเงินชวยเหลือจากจําเลย ไปจํานวนหนึ่งแลว โดย
ไมติดใจเรียกรองอะไรจากจําเลยอีก จึงมีผลเปนวา โจทกไมติดใจเรียกรองคาชดเชย หรือโจทก
ยอมสละขอหานี้ โดยโจทก ไมประสงคจะขอใหศาลบังคับเอากับจําเลยอีกตอไป สัญญา
ประนีประนอมยอมความดังกลาวจึงหาขัดตอ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครอง
แรงงาน อันตกเปนโมฆะแตอยางใดไม
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