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สัญญาจางมีกําหนดระยะเวลา
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๒๑/๒๕๔๕
เมื่อลูกจางทํางานใหนายจางถึงวันที่ครบกําหนดระยะเวลาในสัญญาจางแรงงาน สัญญา
จางยอมสิ้นสุดลงโดยมิตองบอกกลาวลวงหนาตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา
๑๗ วรรคหนึง่ นายจางจึงไมตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกลูกจาง
สัญญาจางแรงงานที่มีการแบงทําสัญญาจางเปนชวงสั้น ๆ หลายชวงโดยมีการกําหนด
ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของสัญญาเปนชวง ๆ ตอเนื่องกัน เพื่อแสดงวาลูกจางไมไดทํางาน
ติดตอกัน ถือวานายจางมีเจตนาไมใหลกู จางมีสิทธิไดรับคาชดเชยตามกฎหมาย จึงตองนับ
ระยะเวลาการทํางานทุกชวงเขาดวยกันเพื่อประโยชนในการไดสิทธิของลูกจางนั้นตาม พ.ร.บ.
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๐
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๐๓/๒๕๔๓
ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหนายจางจาย
คาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจาง แตในวรรคสามบัญญัติวา "ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแก
ลูกจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและเลิกจางตามกําหนดระยะเวลานั้น" และวรรคสี่
บัญญัตวิ า "การจางที่มีกําหนดเวลาตามวรรคสามจะกระทําไดสําหรับการจางงานในโครงการ
เฉพาะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจาง ซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของ
งานที่แนนอน หรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุด หรือความสําเร็จของ
งาน หรือในงานที่เปนไปตามฤดูกาลและไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะตองแลว
เสร็จภายในระยะเวลาไมเกินสองป โดยนายจางและลูกจางไดทําสัญญาเปนหนังสือไวตั้งแตเมื่อ
เริ่มจาง" จะเห็นไดวา ในวรรคสามกําหนดเรื่องระยะเวลาการจางซึง่ ตองกําหนดไวแนนอน สวน
วรรคสี่เปนเรือ่ งกําหนดประเภทของงานที่สามารถจะทําสัญญาจางใหมีกําหนดระยะเวลาการจาง
ไวแนนอนได ซึ่งมีอยู ๓ ประเภท โดยในตอนทายของวรรคสี่ที่กําหนดประเภทของงานนั้นได
กําหนดไวดวยวางานนั้นจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน ๒ ป คําวา งานนั้น ยอมหมายถึง
งานทั้งสามประเภท ที่กําหนดไวนั่นเองจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน ๒ ป กําหนด
ระยะเวลาไมเกิน ๒ ป ดังกลาวจึงหาไดหมายถึงระยะเวลาการจางที่นายจางทําสัญญาจาง
ลูกจางไม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๑๘๐/๒๕๔๒
สัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนซึ่งจะเขาขอยกเวนที่นายจางไมตอง
จายคาชดเชยเมื่อเลิกจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรค
สาม จะตองเปนสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดสัญญาเอาไวแนนอน ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง และจะตองเลิกจางตามกําหนดระยะเวลานั้นดวย
กฎหมายเรื่องคาชดเชยเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชนจึงดู
เจตนาของคูสญ
ั ญาประกอบการตีความเจตนาไมได
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สัญญาจางแรงงานฉบับพิพาท กําหนดใหโจทกและจําเลยบอกเลิกสัญญาจางเมื่อใดก็ได
โดยบอกกลาวใหอีกฝายทราบลวงหนา ๒ เดือน สัญญาจางดังกลาวจึงไมมีลักษณะเปนสัญญา
จางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน ทั้งจําเลยเลิกจางโจทกกอนครบกําหนดสัญญา จึง
ไมเขาขอยกเวนที่จะไมตองจายคาชดเชยตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๗๕๙/๒๕๔๐
สัญญาจางระหวางโจทกจําเลยฉบับแรกในสวนที่เกี่ยวกับตัว๋ เครื่องบินมีขอ ความวา
"เริ่มตนของสัญญานี้ ทานไมมีสิทธิไดรับตั๋วเครื่องบินไปกลับและจากบาน อยางไรก็ดีเมื่อสัญญา
ฉบับ ๑ ปเต็ม ไดตกลงกัน ป ๒๕๓๙ทานมีสิทธิไดรับตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัดในการเดินทาง
แบบเทีย่ วเดียว จํานวน๔ ใบ จากภูเก็ตไปทีใ่ ด ๆ สําหรับทานและครอบครัวของทานทันที
นอกจากนั้นคาธรรมเนียมในการขนยายทรัพยสินของทานไปภูเก็ต และจากภูเก็ตไปที่อื่นจะ
ไดรับการชดใชโดยรีสอรทในวงเงินสูงสุดเทากับเงินเดือนที่ทานไดรับ ๑ เดือน"โดยสัญญาจาง
ฉบับแรกนี้ทําขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ มีระยะเวลาการจางตั้งแตวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๘
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๘ ตอมาจึงมีการทําสัญญาจางตามเอกสารหมาย จ.๒ ขึ้นกอน
สัญญาจางฉบับแรกครบกําหนด โดยมีกําหนดระยะเวลาการจาง ๑ ป เริ่มตั้งแตวนั ที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๓๘ ถึงวันที่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ มีขอความในตอนแรกวา "ตามสัญญาจางของเรากับ
ทานฉบับลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ และอาศัยการตกลงดวยวาจาโดยการอนุมัติของไคจ
แอนดรีเซน เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ ขาพเจามีความยินดีตอสัญญาจางใหทานใหมอีก ๑
ป..." ขอความในสัญญาจางฉบับหลังดังกลาวยอมแสดงโดยชัดแจงวาการทําสัญญาจางเอกสาร
หมาย จ.๒ เปนผลสืบเนื่องมาจากสัญญาจางฉบับแรกเมื่อสัญญาจางเอกสารหมาย จ.๒ จําเลยที่
๑ ทําสัญญาจางโจทกตอมีกําหนด ๑ ป ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาจางฉบับแรก ดังนี้ สิทธิ
ของโจทกที่จะไดรับคาตัว๋ เครื่องบินและคาขนยายสัมภาระก็ยอมเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการทําสัญญา
จางเอกสารหมาย จ.๒ ตามที่ระบุไวในสัญญาจางฉบับแรก โดยไมจําตองระบุสิทธิของโจทกใน
เรื่องนี้ไวในสัญญาจางเอกสารหมาย จ.๒ อีก และสิทธิของโจทกดังกลาวจะลบลางไดก็โดย
คูกรณีตกลงกันยกเลิกเทานั้น เมื่อไมปรากฏวาตามสัญญาจางเอกสารหมาย จ.๒ มีการยกเลิก
สิทธิเกี่ยวกับคาตั๋วเครื่องบินและคาขนยายสัมภาระของโจทกแตอยางใด จึงตองถือวาขอตกลง
ในเรื่องดังกลาวตามสัญญาจางฉบับแรก ยังคงมีผลผูกพันจําเลยทัง้ สองใหตองปฏิบัตติ ามสัญญา
นั้นตอไป แมวาสัญญาจางฉบับแรกจะสิน้ สุดลงแลวก็ตาม
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๕ ใหคํานิยามคําวา นายจางในทํานอง
เดียวกันกับทีบ่ ัญญัติไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๒ เมื่อ
จําเลยที่ ๒ เปนผูจัดการทั่วไปและมีอํานาจกระทําการแทนจําเลยที่ ๑ ยอมมีฐานะเปนนายจาง
ของโจทกดวยตามบทบัญญัติดังกลาว โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยที่ ๒ ได แตกิจการใดอัน
ตัวแทนไดกระทําไปในขอบอํานาจของตัวแทนนั้นเปนการกระทําของตัวการ จําเลยที่ ๑ผูเปน
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ตัวการจึงตองผูกพันตอบุคคลภายนอกในการกระทําของจําเลยที่ ๒ ที่ไดกระทําไปภายใน
วัตถุประสงคของจําเลยที่ ๑ โดยจําเลยที่ ๒ ไมตองผูกพันรับผิดเปนสวนตัวตอโจทกดวย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๐๔/๒๕๔๐
จําเลยทั้งสองตกลงจางโจทกมีกําหนดระยะเวลา๑๕ เดือนแลว ยังมีขอความตอไปอีกวา
"...และสามารถตออายุสัญญาไดโดยการตกลงรวมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของโครงการ"
ดังนี้ เมื่อครบกําหนดระยะเวลา ๑๕ เดือนแลว หากงานตามโครงการของจําเลยทั้งสองยังมี
ความตองการจางโจทกตอไปอีก จําเลยทั้งสองและโจทกสามารถตกลงตออายุสัญญาคือขยาย
ระยะเวลาการจางตอไปอีกได งานตามโครงการของจําเลยทั้งสองจะหมดความจําเปนที่จะจาง
โจทกเมื่อใดไมอาจกําหนดระยะเวลาใหแนนอนลงไปไดการจางจะมีกําหนดระยะเวลานานเทาใด
จึงขึ้นอยูกับความตองการของโครงการซึ่งอาจมีตอไปไดเรื่อย ๆ จนกวาจะหมดความจําเปน
การที่สัญญาดังกลาวจะไดกาํ หนดระยะเวลาการจางชวงแรกไวเปนเวลา ๑๕ เดือน ก็ถือไมไดวา
เปนสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง
การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๖ วรรคสาม อันจะทําใหจําเลยทั้งสองไดรับการยกเวนไมตองจาย
คาชดเชยแกโจทกเมื่อเลิกจาง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๕๑/๒๕๔๐
จําเลยประกอบกิจการรับเหมากอสราง เคยทําการกอสรางโครงการขนาดใหญหลายแหง
ไดแกโครงการตอทอน้ํามันที่จังหวัดสระบุรีโครงการกอสรางทาเรือและติดตั้งทอน้ํามันที่เกาะสี
ชัง จังหวัดชลบุรี และโครงการติดตั้งเครื่องมือผลิตเม็ดพลาสติกของบริษัท ม.ที่จังหวัดระยอง
ซึ่งเปนงานที่จําเลยจางโจทกใหทํางานอยูดวย การที่จําเลยประกอบธุรกิจในการรับเหมากอสราง
เคยรับเหมากอสรางทาเรือและโรงงานตาง ๆ มาแลวหลายแหง รวมทั้งรับเหมาติดตั้งเครื่องจักร
ผลิตเม็ดพลาสติกใหแกบริษัท ม.อันเปนงานพิพาทในคดีนี้ดวย งานติดตั้งเครือ่ งจักรผลิตเม็ด
พลาสติกถือไดวาเปนงานกอสรางอยางหนึ่ง เมื่อจําเลยเปนผูป ระกอบกิจการรับเหมากอสราง
เปนปกติธุระ การที่จําเลยรับจางทํางานดังกลาวใหแกบริษัท ม.จึงเปนการรับจางทํางานใน
กิจการอันเปนปกติธุรกิจของจําเลย และไมวาจําเลยจะรับจางทํางานนั้นมากนอยเพียงใดและ
เปนระยะเวลาเทาใด
งานนั้นก็ยอมไมเปนงานโครงการเฉพาะซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตนและ
สิ้นสุดของงานที่แนนอนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๖
วรรคสี่จําเลยจางโจทกใหทํางานดังกลาวไมวาจําเลยจะทําสัญญาจางมีกําหนดระยะเวลาเทาใด
เมื่อจําเลยเลิกจางโจทกโดยโจทกไมมีความผิดจําเลยก็ตองจายคาชดเชยตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานขอ ๔๖ วรรคหนึ่ง
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๔/๒๕๔๐
จําเลยรับเหมางานกอสรางทั่วไปตามที่จะประมูลได ตองหมายความวา การรับเหมางาน
กอสรางทุกชนิดเปนงานปกติของธุรกิจหรือการคาของจําเลย โครงการกอสรางทาเรือน้ําลึกเกาะ
สีชังที่จําเลยประมูลไดเปนงานกอสราง จึงเปนงานปกติของธุรกิจหรือการคาของจําเลย
ตามสัญญาจางเอกสารหมาย จล.๑ ถึง จล.๙ จําเลยวาจางโจทกใหทํางานในโครงการ
กอสรางทาเรือน้ําลึกเกาะสีชัง ระยะที่ ๑ ซึ่งแมตามสัญญาจางจะกําหนดวันสิ้นสุดสัญญาจางไว
แตตามสัญญาจางขอ ๑๕ การตอสัญญาจางมีขอความวา ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดตามกําหนดแต
โครงการยังไมแลวเสร็จ จําเลยอาจพิจารณาตอสัญญากับลูกจางตามความจําเปนของงาน ทั้งนี้
จะไดทําการตกลงกับลูกจางที่ไดรับการตอสัญญาเปนราย ๆ ไป สัญญาจางที่จําเลยวาจางโจทก
ซึ่งเปนการวาจางใหทํางานในโครงการกอสรางทาเรือน้ําลึกเกาะสีชงั ระยะที่ ๑ทัง้ โครงการ และ
เมื่อครบกําหนดเวลาตามสัญญาจางหากโครงการยังไมเสร็จก็มีการตอสัญญากันไดอีก เชนนี้ จึง
ไมใชเปนการจางใหทํางานในลักษณะที่เปนครั้งคราวตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุมครองแรงงาน ขอ ๔๖
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๓๔๘/๒๕๓๒
สัญญาจางแรงงานระหวางโจทกกับจําเลยไดกําหนดวันที่เริ่มมีผลใชบังคับและวันที่สิ้นสุด
ไวแนนอนแลว แมจะกําหนดเงื่อนไขไววา หากโจทกผิดสัญญาไมวาจะเปนขอหนึ่งขอใดก็ดี
โจทกยินยอมใหจําเลยเลิกจางหรือไลออกไดทันทีกอนที่จะครบกําหนดเลิกจางตามสัญญาและ
โจทกไมขอเรียกรองสิทธิและผลประโยชนตอบแทน หรือคาเสียหายหรือคาชดเชยจากจําเลยแต
อยางใดทั้งสิ้นก็มีความหมายเพียงวา
ถาโจทกทําผิดสัญญาไมวาขอหนึ่งขอใดโจทกยอมให
จําเลยเลิกจางหรือไลโจทกออกจากงานไดทันทีกอนที่จะครบกําหนดเลิกจางตามสัญญาได
เทานั้น มิใชขอกําหนดหรือเงื่อนไขที่ทําใหระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาเปลี่ยนแปลงไปแต
อยางใด สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ ๔๖ วรรคทาย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๐๙/๒๕๒๗
จําเลยทําสัญญาจางโจทกติดตอกันรวม ๙ ครัง้ ครั้งละ๓ เดือนบาง๖ เดือนบาง ครั้ง
สุดทายมีกําหนด ๑ เดือน ทั้งนี้เพราะมีความจําเปนตามฤดูกาลทางเกษตรกรรม ซึ่งไมแนนอน
วาจะหมดเมื่อใด จึงเปนการจางที่มิได ถือเอาระยะเวลาเปนสําคัญ หากแตถือเอาความจําเปน
ของจําเลยเปนเหตุในการเลิกจาง ฉะนั้น กําหนดระยะเวลาการจางยอมไมมีผลบังคับอยาง
แทจริง เพราะจําเลยจะเลิกจางโจทกเมื่อใดก็ไดหากความจําเปนหมดไป จึงถือไมไดวา เปนการ
จางที่มีกําหนดระยะเวลาแนนอนอันจําเลยไดรับยกเวนไมจายคาชดเชยเมื่อเลิกจางตามกําหนด
นั้น
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การจายคาชดเชยเปนหนาที่ของนายจางตามกฎหมายคุมครองแรงงานหากฝาฝนเปน
ความผิดทางอาญาถือวาเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนดังนั้น
การที่ลูกจางทํา
หนังสือสละสิทธิไมเรียกรองคาชดเชยจึงหาทําใหสิทธิของลูกจางที่จะไดรับคาชดเชยระงับไปไม
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