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นิยาม นายจางลูกจาง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๒/๒๕๔๗
จําเลยที่ ๒ เปนผูทําแผนฟนฟูกิจการ มีอํานาจหนาที่ในการจัดการกิจการของจําเลยที่ ๑
ตาม พ.ร.บ. ลมละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๒๕ จึงเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนจําเลยที่
๑ มีฐานะเปนนายจางตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ตองรวมรับผิดกับ
จําเลยที่ ๑ ในคาชดเชยตอโจทกซึ่งเปนลูกจางแตไมตองรับผิดเปนการสวนตัว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๐๓๘/๒๕๔๔
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานฯ ขอ ๒ และขอ ๔๗ ประกอบ
ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๓ หมายความวา ลูกจางคือผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางโดยรับคาจาง
ทั้งนี้ ลูกจางตองปฏิบัตติ ามขอบังคับเกี่ยวกับ การทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งอันชอบดวย
กฎหมายและเปนธรรมของนายจาง หากลูกจางฝาฝนนายจางมีสิทธิลงโทษลูกจางได หรืออีกนัย
หนึ่งคือนายจางมีอํานาจบังคับบัญชา สามารถออกคําสั่งใหลูกจางทํางานใหเปนไปตามขอบังคับ
การทํางานหรือระเบียบของนายจาง หากลูกจางฝาฝน นายจางมีสิทธิลงโทษลูกจางได
โจทกมีตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทจําเลยมีหนาที่บริหารงานและ
ควบคุมดูแลการทํางานของฝายตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายของจําเลย โจทกไมตองไปนั่ง
ทํางานประจําดังเชนพนักงานทั่วไป คงไปประชุมเพียงเดือนละ ๑ ครั้ง นอกนั้นจะสั่งการทาง
โทรศัพทหรือเรียกพนักงานของจําเลยไปพบที่บริษัทที่โจทกนั่งทํางานอยู โจทกมีอํานาจบังคับ
บัญชาสูงสุดและไมอยูภายใตระเบียบขอบังคับในการทํางานของจําเลยแสดงวาโจทกไมตองไป
ทํางานภายใตบังคับบัญชาของจําเลย โจทกจึงมิไดเปนลูกจางของจําเลย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๑๗/๒๕๔๔
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานฯ ขอ ๒ และขอ ๔๗
ประกอบ ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๓ บทบัญญัติกฎหมายดังกลาว หมายความวา ลูกจางคือผูซึ่งตกลง
ทํางานใหแกนายจางโดยไดรับคาจาง ทั้งนี้ลูกจางตองปฏิบัตติ ามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
หรือระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมของนายจาง หากลูกจางฝาฝน
นายจางมีสิทธิลงโทษลูกจางได หรืออีกนัยหนึ่งคือ นายจางมีอํานาจบังคับบัญชาสามารถออก
คําสั่งใหลูกจางทํางานใหเปนไปตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบของนายจาง หาก
ลูกจางฝาฝน นายจางมีสิทธิลงโทษลูกจางได
เมื่อฟงไดวาโจทกเปนผูถือหุนและประธานกรรมการของบริษทั จําเลย
โจทกเปน
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานในบริษทั จําเลยรองจากประธานกิตติมศักดิ์ โจทกไมอยูภายใต
ขอบังคับการทํางานของบริษัทจําเลย อีกทั้งไมมี ผูใดในบริษัทจําเลยสามารถสั่งการหรือบังคับ
บัญชาโจทกได โจทกจึงมิไดเปนลูกจางของจําเลย
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๕๒/๒๕๔๓
เดิมโจทกทั้งหมดเปนลูกจางของจําเลย ตอมาบริษัท พ.ผูเชาเขามาเชาและดําเนินกิจการ
ตอจากจําเลย การที่จําเลยไดโอนกิจการของตนไปใหบริษัท พ.เชาดําเนินการตอ และบริษัท พ.
ไดรับโจทกทั้งหมดไปทํางานใหแกบริษทั พ.โดยโจทกทั้งหมดมิไดใชสิทธิปฏิเสธไมยินยอมโอน
ไปทํางานกับบริษัท พ. ตามที่ ป.พ.พ.มาตรา ๕๗๗ ใหสิทธิไว อีกทั้งเมื่อบริษทั พ.คางชําระ
คาจาง โจทกทั้งหมดก็ฟองคดีเรียกคาจางคางชําระเอาแกบริษัท พ. กรณีจึงถือไดวาโจทก
ทั้งหมดไดยอมรับการเปลี่ยนตัวนายจางจากจําเลยไปเปนบริษทั พ.และยินยอมโอนไปทํางาน
ใหแกบริษทั พ.แลว บริษัท พ.จึงเปนนายจางของโจทกทั้งหมด ตามคํานิยามของคําวา
"นายจาง"และ "ลูกจาง" ในขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานลง
วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ โจทกทั้งหมดจึงมิใชลูกจางของจําเลย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๙๙/๒๕๓๙
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๕ ใหคํานิยามของคําวา นายจาง ในทํานอง
เดียวกันกับทีบ่ ัญญัติไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๒ วา
นายจาง หมายความวา ผูซงึ่ ตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และหมายความรวมถึง
ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากนายจางใหทําการแทน ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล หมายความวา
ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบคุ คลนั้น และหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทน เมื่อจําเลยที่ ๒ เปนผูอํานวยการสํานักงานและมีอํานาจ
กระทําการแทนจําเลยที่ ๑ ยอมมีฐานะเปนนายจางของโจทกทั้งสองดวยตามบทกฎหมาย
ดังกลาว โจทกทั้งสองจึงมีอํานาจฟองจําเลยที่ ๒ ได แตอยางไรก็ดีเนื่องจากจําเลยที่ ๑ ซึ่งเปน
นายจางโดยตรงของโจทกทั้งสองมีฐานะเปนนิติบุคคลมีจําเลยที่ ๒ เปนผูทาํ การแทนตาม
กฎหมาย ประกอบกับ ป.พ.พ.มาตรา ๗๗บัญญัติวา "ใหนําบทบัญญัตวิ าดวยตัวแทนแหง
ประมวลกฎหมายนี้มาใชบงั คับแกความเกี่ยวพันระหวางนิติบุคคลกับผูแทนของนิติบุคคล และ
ระหวางนิตบิ คุ คลหรือผูแทนของนิติบุคคลกับบุคคลภายนอกโดยอนุโลม" และบทบัญญัตวิ าดวย
ตัวแทนมาตรา ๘๒๐ บัญญัติวา "ตัวการยอมมีความผูกพันตอบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลาย
อันตัวแทนหรือตัวแทนชวงไดทําไปภายในขอบอํานาจแหงฐานตัวแทน"ซึ่งมีความหมายวา
กิจการใดอันตัวแทนไดกระทําไปในขอบอํานาจของตัวแทนนั้นเปนการกระทําแทนตัวการ
จําเลยที่ ๑ ผูเปนตัวการจึงตองผูกพันตอบุคคลภายนอกในการกระทําของจําเลยที่ ๒ ทีไ่ ด
กระทําไปภายในวัตถุประสงคของจําเลยที่ ๑โดยจําเลยที่ ๒ ไมตองผูกพันรับผิดเปนสวนตัวตอ
โจทกทั้งสองดวย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๓๓/๒๕๒๗
การที่จําเลยที่ ๒ ซื้อหุนบริษัทจําเลยที่ ๑ นั้นมีผลเพียงเปลี่ยนตัวผูถือหุนของบริษัท
จําเลยที่ ๑ เมื่อจําเลยที่ ๒ เขาดําเนินกิจการโรงแรมซึ่งบริษัทจําเลยที่ ๑ เชามาจากผูอื่น จึงเปน
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การดําเนินกิจการโรงแรมในฐานะผูซื้อหุนของบริษัทจําเลยที่ ๑ เทากับบริษทั จําเลยที่๑ ยังเปนผู
ดําเนินกิจการโรงแรมอยูนั่นเอง บริษัทจําเลยที่ ๑ ยังคงมีฐานะเปนนายจางของโจทกซึ่งเปน
พนักงานโรงแรมนี้อยู
จําเลยที่ ๒ ไดรับมอบหมายจากผูถือหุนใหดําเนินกิจการโรงแรมแทนบริษัทจําเลยที่ ๑
ซึ่งเปนนิติบคุ คล ถือไดวาจําเลยที่ ๒ เปนนายจางของโจทกตามบทนิยามคําวา'นายจาง' ในขอ
๒ แหงประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุมครองแรงงาน
แมจําเลยที่ ๒ จะเขามาดําเนินกิจการโรงแรมเมื่อจําเลยที่ ๒ ซื้อหุนจากบริษัทจําเลยที่ ๑
ก็ตาม แตโจทกก็ไดทํางานตอเนื่องกันมา จึงตองนับอายุงานของโจทกที่ทาํ งานอยูกับบริษัท
จําเลยที่ ๑ ตอเนื่องกันมาดวย จะนับอายุงานของโจทกเพียงเทาที่จําเลยที่ ๒ เขาดําเนินกิจการ
โรงแรมหาไดไม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๓๖/๒๕๒๕
การที่โจทกเปนผูถือหุนและมีตําแหนงเปนกรรมการจัดการบริษัทจําเลยนัน้ แมโจทกจะ
ไดรับตําแหนงดวยการเลือกจากผูถือหุน และตองอยูในตําแหนงตามวาระที่กําหนดไวก็ตาม แต
ตําแหนงของโจทกคือผูบริหารงานของบริษัทซึ่งมีรายไดเปนเงินเดือนหรือที่เรียกวาคาตอบแทน
รายเดือน และโจทกก็ยังมีสิทธิและหนาทีใ่ นสวัสดิการของบริษัทเชนเดียวกับพนักงานอื่นอีกดวย
ดังนั้น โจทกจึงเปนผูที่ไดตกลงทํางานใหแกบริษัทเพือ่ รับคาจางหรือคาตอบแทนรายเดือน อัน
นับไดวาเปนลูกจางตามความหมายในกฎหมายคุมครองแรงงาน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๑/๒๕๒๕
หลังจากจําเลยไดเชากิจการของหางหุนสวนจํากัดโรงงานทอผา พ.มาดําเนินการ เมื่อ
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๓ โจทกทุกคนซึง่ เปนลูกจางของหางหุนสวนจํากัดโรงงานทอผา พ. ได
ทํางานกับจําเลยตอมาและจําเลยไดจายคาจางใหตามปกติ แสดงวาโจทกตกลงทํางานใหกบั
จําเลยจําเลยตกลงใหคาจางแกโจทก เทากับจําเลยยอมรับโจทกเปนลูกจางและโจทกยอมรับ
จําเลยเปนนายจาง
ถือไดวาการปฏิบัติระหวางโจทกกับจําเลยเปนลูกจางนายจางกันตาม
ความหมายของคําวา "ลูกจาง"และ "นายจาง" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุมครองแรงงานลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๕ ขอ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๓ จําเลยไม
อาจตั้งเงื่อนไขใหโจทกสมัครงานใหมกับจําเลยได
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