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กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๕๐/๒๕๔๗
จําเลยเปนบริษทั จํากัดที่ชําระมูลคาหุนครบถวนแลว บริษัททีถ่ ือหุนของจําเลยจะประกอบ
กิจการขาดทุนก็ไมมีผลกระทบตอการประกอบกิจการของจําเลย แมผลประกอบการของจําเลย
จะมีกําไรสุทธินอยลง แตก็ยังมีกําไรอยู ไมปรากฏวางานของจําเลยลดนอยลงมากหรือประสบ
การขาดทุนจนถึงขนาดตองลดรายจายและลดจํานวนพนักงานเพื่อพยุงฐานะจําเลยใหอยูรอด
จําเลยเลิกจางโจทกเพื่อลดคาใชจายจึงเปนการเลิกจางที่ยังไมมีเหตุอันสมควร เปนการเลิกจาง
ไมเปนธรรม ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา
๔๙
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๘๗/๒๕๔๖
ปญหาที่จําเลยอุทธรณวา โจทกไดยื่นใบลาออกจากงานเพราะเกษียณอายุโดยใหมีผล
ตั้งแตวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๒ เปนการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจางของโจทกดวยการ
ลาออกจากงาน เมื่อจําเลยอนุมัติ การลาออกของโจทกจึงมีผลนับแตวันที่โจทกประสงค นั้น
จําเลยไดใหการตอสูไวแลววา โจทกไมมีอํานาจฟองเนื่องจากโจทกลาออกจากการเปนพนักงาน
ของจําเลย ทําใหโจทกพนสภาพจากการเปนพนักงานนับแตวันที่ลาออกแลว อันเปนประเด็นที่
ศาลแรงงานกลางจะตองวินจิ ฉัย การที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาโดยรับฟงขอเท็จจริงเบื้องตน
วา โจทกถกู จําเลยเลิกจางเมื่ออายุครบ ๕๐ ป เพราะเหตุเกษียณอายุ โดยที่มิไดรับฟง
ขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานตามที่คูความนําสืบ และยังไมไดวินจิ ฉัยวาโจทกไดยื่นใบลาออก
จากงานจริงหรือไม หากยื่นใบลาออก โจทกยื่นเมื่อใด การที่โจทกออกจากงานเปนผลเนื่องจาก
โจทกยื่นใบลาออก หรือจําเลยเลิกจางโจทกเพราะเหตุโจทกเกษียณอายุตามระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของจําเลย ถือวาเปนคําพิพากษาทีม่ ิไดแสดงขอเท็จจริงที่ฟงได โดยสรุปและ
คําวินิจฉัยในประเด็นแหงคดีพรอมดวยเหตุผลแหงคําวินิจฉัย ไมชอบดวย พ.ร.บ. จัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ ชอบที่ศาลฎีกาจะมีคําสั่งยกคํา
พิพากษาศาลแรงงานกลางเสีย ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๔๓ (๑) ประกอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๑๗๙/๒๕๔๕
การพิจารณาวากรณีใดเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมแกลูกจาง ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ หรือไมนั้น ตองพิจารณาถึงมูลเหตุ
แหงการเลิกจางเปนสําคัญไมวาจะเปนเหตุทางฝายนายจางหรือเหตุทางฝายลูกจางโดย
พิจารณาวานายจางมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอทีจ่ ะเลิกจางลูกจางหรือไม
จําเลยมีหนังสือเลิกจางโจทกอางเหตุวา "เพื่อความเหมาะสมในการบริหารงาน" ซึ่งยัง
ไมไดความชัดแจงวาโจทกไมมีความเหมาะสมในการบริหารงานใด หรือจําเลยประสงคจะใหเกิด
ความเหมาะสมในการบริหารงานเชนใด จึงตองพิจารณาจากคําใหการและขอเท็จจริงที่จําเลยนํา
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สืบ ซึ่งขอเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟงมาแสดงวาเหตุที่จําเลยเลิกจางโจทกเปนเพราะโจทกไม
สามารถปฏิบตั ิงานเขากับเพื่อนรวมงานได เมื่อโจทกทํางานในระดับบริหารตองประสานงานกับ
บุคลากรในสวนงานอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน แตโจทกปฏิบัติงานเขากับเพื่อนรวมงานไมได แม
จําเลยจะไดยา ยโจทกไปสวนงานอื่น
โจทกก็ยังทํางานในลักษณะเดิมโดยมีปญหากับเพื่อน
รวมงานอีก ชี้ใหเห็นวาโจทกนาจะเปนผูขาดมนุษยสัมพันธทดี่ ี ไมสามารถประสานงานกับ
บุคลากรในสวนอื่นได ยอมทําใหเกิดความขัดของในการบริหารจัดการของจําเลย ทําใหการผลิต
และการบริการของจําเลยขาดประสิทธิภาพ อาจทําใหจําเลยไดรับความเสียหายได จําเลยจึงมี
เหตุผลอันสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจางโจทกได มิใชการเลิกจางโดยไมเปนธรรม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๐๕๗/๒๕๔๕
การที่โจทกอนุมัติสินเชื่อใหแกนางสาว ร. แลวโอนเงินมาชําระหนี้สวนตัวใหโจทก แลว
ตอมาหนี้รายของ นางสาว ร. กลายเปนหนี้เสียนั้น เปนพฤติการณที่ทําใหจําเลยมีเหตุอันควรไม
ไววางใจในการปฏิบัติหนาทีข่ องโจทก การที่จําเลยเลิกจางโจทกดวยเหตุดังกลาว จึงเปนการ
เลิกจางที่มีเหตุอันสมควร มิใชเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙
เมื่อจําเลยเลิกจางโจทกซึ่งเปนผลทําใหสัญญาจางระหวางโจทกกับจําเลยสิ้นสุดลง โจทก
ซึ่งเปนลูกจางชอบที่จะไดรบั ใบสําคัญแสดงวาลูกจางนั้นไดทํางานมานานเทาไรและงานที่ทํานั้น
เปนงานอยางไรจากนายจางตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๕ แตนายจางไมจําตองระบุขอความวา
ลูกจางมิไดกระทําผิดไวในหนังสือสําคัญแสดงการทํางาน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๑๖๘/๒๕๔๕
คําสั่งของจําเลยที่ไลโจทกออกนั้นอางเหตุแตเพียงวาโจทกไดเก็บเงินคาโดยสารแลวตัด
ตั๋วใหผูโดยสารไมครบราคา เปนการทุจริตตอหนาที่และจงใจไมปฏิบัตติ ามระเบียบขอบังคับ
มิไดอางวาโจทกไดกระทําการดังกลาวมาแลวครั้งหนึ่งและจําเลยไดตักเตือนเปนหนังสือไวแลว
ดังนั้นเมื่อโจทกฟองเรียกคาชดเชย จําเลยก็ชอบที่ยกเหตุที่ระบุในหนังสือเลิกจางขึ้นเปนขอตอสู
เทานั้น จําเลยจะยกเหตุที่โจทกไดกระทําการดังกลาวมาแลวครั้งหนึ่งและจําเลยไดตักเตือนเปน
หนังสือไวแลวซึ่งนอกเหนือจากที่ระบุในคําสั่งของจําเลยอันเปนหนังสือเลิกจางขึ้นตอสูไมได
เมื่อศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวาการที่โจทกซึ่งเปนพนักงานเก็บคาโดยสารไดรับเงิน
คาโดยสารจากผูโดยสารเปนธนบัตรฉบับละ ๒๐ บาท โจทกไดตัดตัว๋ ราคา ๖ บาท และทอนเงิน
๔ บาท ใหแกผูโดยสาร ซึ่งเปนการตัดตัว๋ ไมครบราคา โดยโจทกไมมีเจตนาเบียดบังเงินจํานวน
๑๐ บาท เปนของตนโดยทุจริต แตโจทกปฏิบตั ิหนาที่โดยประมาทเลินเลอเปนเหตุใหจําเลย
เสียหายเพียงเล็กนอย ดังนี้การกระทําของโจทกเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับ และคําสั่งของ
จําเลยกรณีที่ไมรายแรง จําเลยเลิกจางโจทก จึงตองจายคาชดเชย และยอมเปนการเลิกจางโดย
มีเหตุสมควร มิใชการเลิกจางที่ไมเปนธรรมตามพ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงานฯ มาตรา ๔๙
หนา 2 จาก 32

www.thaiHRlaw.com

คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๙๗/๒๕๔๕
จําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนลูกจางของโจทกไดยักยอกเงินและสินคาของโจทก จําเลยที่ ๑ และ
จําเลยที่ ๒ ซึง่ เปน ผูค้ําประกันการทํางานของจําเลยที่ ๑ ไดทําสัญญาชดใชคาเสียหายแกโจทก
ตอมาจําเลยทัง้ สองไมชําระหนี้ตามสัญญา การที่โจทกนําสัญญาดังกลาวมาฟองจําเลยทั้งสองแม
เปนการฟองใหจําเลยทั้งสองรับผิดตามสัญญารับผิดรับใชซึ่งเปนหนี้ที่มีกําหนดจํานวนแนนอน
มิไดฟองจะใหรับผิดในมูลหนี้ละเมิด แตคําฟองของโจทกมุงเนนถึงการเรียกรองใหจําเลยทั้งสอง
ชําระหนี้อันมีมูลฐานมาจากการที่จําเลยที่ ๑ ยักยอกเงินและสินคาของโจทกเปนขอสําคัญ ดังนั้น
โจทกจะตองบรรยายในคําฟองโดยกลาวแสดงใหแจงชัดวา จําเลยที่ ๑ ไดยักยอกเงินและสินคา
ของโจทกไปเมื่อใด เงินที่ยักยอกเปนจํานวนเทาใด สินคาที่ยักยอกเปนสินคาประเภทใด จํานวน
เทาใด และราคาเทาใด หรือมิฉะนั้นโจทกก็ตองมีเอกสารหรือหลักฐานที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
จํานวนเงินหรือรายการสินคาที่อางวาจําเลยที่ ๑ยักยอกไปแนบมาทายฟองดวย เมื่อโจทกมิได
กลาวแสดงโดยแจงชัดซึ่งสภาพแหงขอหากับขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหาในเรื่องที่จําเลยที่
๑ ยักยอกเงินและสินคาของโจทกไป คําฟองของโจทกจึงไมชอบดวย ป.วิ.พ. มาตรา ๑๗๒
วรรคสอง ประกอบดวย พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา ๓๑ เปน
คําฟองที่เคลือบคลุม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๖๙/๒๕๔๕
โจทกเปนลูกจางของจําเลยเปนเจาหนาที่เทคนิคการแพทย (วิทยาศาสตรการแพทย) มี
หนาที่ในการตรวจผลเลือด ผลทางเคมี อุจจาระ และปสสาวะ เพื่อสงใหแพทยวนิ ิจฉัยและทําการ
รักษาโรคแกผปู วยตอไป หนาที่ของโจทกจึงเปนหนาที่อันสําคัญทีช่ วยใหแพทยสามารถรักษา
โรคแกผูปวยไดอยางถูกตอง อันจะสงผลโดยตรงตอความปลอดภัยของผูปวย โจทกนําเลือดของ
ผูปวยโรคไตไปตรวจ แตผลการตรวจเลือดไมสอดคลองกับอาการของผูปวย เมื่อแพทยสั่งให
โจทกตรวจเลือดของผูปวยรายนี้อีกครั้ง ผลการตรวจเลือดในครั้งที่สองซึ่งเปนผลการตรวจที่
ถูกตอง ไดผลเลือดที่มีคา แตกตางจากที่ตรวจในครั้งแรกมาก และในวันที่เปนเวรของโจทกที่
จะตองเตรียมเลือดใหผูปวย โจทกไมไปปฏิบัติงานตามหนาที่อางวาสั่งใหพยาบาลปฏิบตั ิหนาที่
แทน นอกจากนี้เมื่อแพทยสั่งใหโจทกหาผลเลือดทางเคมี ๒ ชนิด แตโจทกตรวจหาใหเพียงชนิด
เดียว ทําใหแพทยวินิจฉัยโรคไดไมครบถวน จึงตองสั่งใหโจทกตรวจหาคาที่ยังไมไดตรวจอีก
ชนิดหนึ่ง การที่โจทกปฏิบตั ิหนาที่ในลักษณะดังกลาว จึงเปนการประมาทเลินเลอ ขาดความเอา
ใจใส และความรับผิดชอบในหนาที่ ทําใหแพทยวินิจฉัยโรคไดไมครบถวน ลาชา ซึ่งอาจเปนเหตุ
ใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ และชีวิตของผูปวย อันมีผลกระทบถึงชือ่ เสียงของโรงพยาบาลจําเลย
ซึ่งเปนนายจางของโจทกเปนอยางมาก จึงเปนเหตุใหจําเลยไดรับความเสียหายอยางรายแรง
และยังถือวาเปนการกระทําประการอื่นอันไมสมแกการปฏิบัติหนาทีข่ องตนใหลลุ ว งไปโดยสุจริต
อีกดวย จําเลยจึงเลิกจางโจทกไดโดยไมตองจายคาชดเชย ตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงานฯ
มาตรา ๑๑๙ (๓) และไมตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๓
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การพิจารณาวาการเลิกจางจะเปนการเลิกจางไมเปนธรรมอันเปนเหตุใหนายจางตอง
ชดใชคาเสียหายใหแกลูกจางตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา
๔๙ หรือไมนั้น จะตองพิจารณาวามีเหตุอันสมควรทีน่ ายจางจะเลิกจางลูกจางหรือไม ซึ่งเหตุ
ดังกลาวอาจเกิดขึ้นจากการกระทําของลูกจางหรือเหตุอื่นก็ได
เมื่อปรากฏวาการกระทําของ
โจทกเปนเหตุใหจําเลยเสียชื่อเสียงในการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนเปนอยางมาก และ
เปนเหตุใหจําเลยไดรับความเสียหายอยางรายแรง
จึงนับวามีเหตุสมควรที่จําเลยจะเลิกจาง
โจทก มิใชเปนการเลิกจางไมเปนธรรม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๐๓๘/๒๕๔๕
มูลกรณีที่โจทกฟองจําเลยเปนเรื่องที่โจทกอางวาการที่จําเลยเลิกจางโจทกนั้นเปนการ
เลิกจางที่ไมเปนธรรม ซึ่งเปนการใชสทิ ธิตามที่ พ.ร.บ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ บัญญัติไว มิใชเปนการฟองเกี่ยวกับกรณีพิพาทซึ่งเกิดจาก
สัญญาจางพนักงานแตอยางใด ดังนั้น แมวาสัญญาจางระหวางโจทกกับจําเลยระบุวา "นายจาง
และลูกจางยินยอมใหฝายใดฝายหนึ่งใชสทิ ธิใด ๆ ที่จะพึงมีตามสัญญานี้เพื่อระงับขอพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการกอน
ถาปรากฏวาไมสามารถระงับขอพิพาทไดใหปฏิบัตติ ามกฎหมายที่
เกี่ยวของตอไป" ก็ตาม กรณีก็ไมตองดวยบทบัญญัติแหง พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐
มาตรา ๑๐ โจทกจึงมีสิทธินาํ คดีมาฟองตอศาลแรงงานกลางได
การดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงานนั้น พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๕ ใหอํานาจศาลที่จะเรียกพยานหลักฐานมาสืบไดเองตามที่
เห็นสมควรและเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ซึง่ เปนกรณีที่มีบทบัญญัติกฎหมายวาดวยวิธี
พิจารณาคดีแรงงานเปนการเฉพาะแลว ไมอาจนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา ๘๗(๒) และมาตรา ๘๘ มาอนุโลมใชบังคับแกการดําเนินกระบวนพิจารณาใน
ศาลแรงงานตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
ได การที่ศาลแรงงานกลางอนุญาตใหโจทกอางเอกสารหมาย จ.๑ และ จ.๑๑ เปนพยานและรับ
ฟงขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในเอกสารดังกลาว ทั้งที่โจทกมิไดระบุเอกสารทั้งสองฉบับไวในบัญชี
ระบุพยานของโจทก จึงชอบดวยกฎหมายแลว
แมขอเท็จจริงจะฟงไดวา กิจการของจําเลยประสบภาวะขาดทุนตอเนื่องนับแตดําเนินการ
ในป ๒๕๓๘ จนถึงป ๒๕๔๒ รวมเปนเงินถึง ๔๐ ลานบาท และนอกจากโจทกแลวจําเลยยังได
เลิกจางพนักงานอื่น ๆ อีก ๒ คน ตามที่จําเลยอุทธรณก็ตาม แตจําเลยมีทุนจดทะเบียน
ดําเนินการถึง ๒๐๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับจําเลยทราบดีอยูแลววาปกติการดําเนินธุรกิจ
ประกันภัยสหกรณอยางเชนกิจการของจําเลยจะขาดทุนตอเนื่องในระยะเวลา ๖ ปแรก และ
ขอเท็จจริงก็ไมปรากฏอยางชัดแจงวา แนวโนมในการดําเนินกิจการของจําเลยในปตอ ๆ ไปนัน้
จะตองประสบภาวะวิกฤตจนถึงขั้นไมอาจดําเนินการกิจการตอไปไดหากไมแกไขการจัดการโดย
วิธีเลิกจางโจทก ฉะนั้นจึงถือวาการที่จําเลยเลิกจางโจทกนั้นยังไมมีเหตุอันสมควรอยางเพียงพอ
เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๙๗๔/๒๕๔๕
ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา ๔๙ ใหอํานาจศาล
แรงงานพิพากษาให นายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานหรือชดใชคาเสียหายตามที่กฎหมายให
อํานาจไวเทานั้น จะพิพากษาใหนายจางชดใชคาเสียหายในระหวางถูกเลิกจางจนรับกลับเขา
ทํางานไมได แตอยางไรก็ตาม การที่โจทกขอใหศาลพิพากษาใหจําเลยซึ่งเปนนายจางชดใช
คาเสียหายดังกลาว เปนการขอใหศาลพิพากษาใหจําเลยชดใชคาเสียหายแกโจทกตามสัญญา
จางแรงงานตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๗๕ เมื่อปรากฏวาคดีนี้ โจทกก็สามารถทํางานใหนายจาง
ตลอดมาแตจาํ เลยกระทําผิดสัญญาโดยไดเลิกจางโจทกอยางไมเปนธรรม เปนเหตุใหโจทกไดรับ
ความเสียหายที่ไมไดทํางานและไมไดรับคาจาง โจทกจึงมีสิทธิไดรับคาเสียหายจากจําเลย แม
โจทกไมไดทํางานใหจําเลยก็ตาม
แมคําฟองโจทกไดกลาวอางวาจําเลยเลิกจางโจทกเพื่อตองการทําลายและกําจัดกรรมการ
ลูกจางและ คณะกรรมการสหภาพแรงงานหนังสือพิมพบางกอกโพสต รวมทั้งโจทกซึ่งเปน
สมาชิกสหภาพแรงงานดวยคนหนึ่ง อีกทั้งไดเลิกจางโจทกในระหวางขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางมีผลใชบังคับ จึงเปนการกลาวอางวาจําเลยเลิกจางโจทกเพราะเหตุที่โจทกเปนสมาชิก
สหภาพแรงงาน ตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธฯ มาตรา ๑๒๑ (๒) และมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง
เปนการกระทําอันไมเปนธรรมก็ตาม แตโจทกก็ไดบรรยายฟองไวดวยวา จําเลยเลิกจางโจทก
โดยมิไดประสบภาวะการขาดทุน ทั้งจําเลยเลิกจางโจทกโดยมิไดมีหลักเกณฑและไมไดมีการ
ประเมินผลตัวโจทก อันเปนการกลาวหาวาการกระทําของจําเลยเปนการเลิกจางโดยเหตุที่ไม
เปนธรรมตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา ๔๙ ดวย ซึ่งไมมี
กฎหมายบัญญัติใหโจทกตอ งยื่นคํารองตอพนักงานเจาหนาที่หรือปฏิบัตติ าม ขั้นตอนและวิธีการ
อยางใดกอนที่จะดําเนินการฟองรอง ดังนั้น โจทกยอมฟองจําเลยตอศาลแรงงานกลางไดโดยไม
ตองยื่นคํารองตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธกอน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๗๓/๒๕๔๕
โจทกพูดกับมัคคุเทศกวา "แขกเลวๆ อยางนี้อยาพามาที่นี่เลย" แมถอยคําที่โจทกใชจะ
เปนถอยคําทีไ่ มเหมาะสมแตโจทกไดกลาวไปดวยอารมณไมพอใจในพฤติกรรมที่ไมสมควรของ
บุตรแขกชาวตะวันออกกลางโดยไมไดมีเจตนาจะทําใหโรงแรมจําเลยเสียหายหรือทําไปโดย
เล็งเห็นถึงความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึ้นแกจําเลย
และขอเท็จจริงก็ไมปรากฏวาจําเลยไดรับ
ความเสียหายตามที่จําเลยคาดการณ กรณีจึงใชเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานของจําเลยในกรณีรายแรงและไมใชเปนการจงใจทําใหจําเลยซึ่งเปนนายจางเสียหาย ตาม
มาตรา ๑๑๙ (๔) แหง พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อจําเลยเลิกจางโจทกจึงตองจาย
คาชดเชยใหแกโจทก
โจทกซึ่งเปนพนักงานยกกระเปาของโรงแรมจําเลยจะตองทําดีที่สุดในการรักษาชื่อเสียง
ของโรงแรม โจทกใชคําพูดที่ไมเหมาะสมดังกลาวเทากับโจทกขัดคําสั่งอันชอบดวยกฎหมาย
หนา 5 จาก 32

www.thaiHRlaw.com

ของจําเลย การที่จําเลยเลิกจางโจทกดวยเหตุ ดังกลาวจึงเปนการเลิกจางที่มีเหตุอันสมควร มิใช
เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ จําเลยไมตองจายคาเสียหายแกโจทก
จําเลยไดมีคําสั่งพักงานโจทกตั้งแตวันที่ ๒๙ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๓ รวม
๕ วัน เพื่อสอบสวนความผิด เมื่อไมปรากฏวาจําเลยมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานระบุใหจําเลย
จายเงินแกลูกจางระหวางพักงาน โจทกจึงมีสิทธิไดรับเงินในระหวางพักงาน ๕ วัน ดังกลาว ไม
นอยกวารอยละหาสิบของคาจาง ตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๖
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๙๒/๒๕๔๕
ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยยอนสํานวนใหศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษากําหนด
คาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรมและศาลแรงงานกลางไดมีคําพิพากษาใหจําเลยชําระ
คาเสียหายโดยใชดุลพินิจตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ แลว ดังนั้น การที่โจทกอุทธรณคาํ พิพากษาของศาลแรงงานกลางดังกลาว
ตอ ศาลฎีกาเกี่ยวกับคาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรมอีก อางวาเมื่อจําเลยแพคดีตามคํา
ทาจําเลยตองชําระคาเสียหายเต็มตามคําฟอง ดังนี้ ขออุทธรณของโจทกเปนอุทธรณในประเด็น
ที่ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดไปแลว จึงตองหามมิใหอุทธรณตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๓
ประกอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ฯ มาตรา ๓๑
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๖๐/๒๕๔๕
แมธนาคารแหงประเทศไทยจะมีอํานาจในการที่จะสั่งถอดถอนกรรมการ ผูจัดการหรือ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยหรือ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอรใดภายใตเงื่อนไข พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยและ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗ ทวิ ที่แกไขแลวก็ตาม แตคําสั่งของธนาคาร
แหงประเทศไทยที่ใหถอดถอนโจทกออกจากการเปนกรรมการผูจัดการของบริษัทเงินทุนมหา
ทุน จํากัด เปนการกระทําที่ไมใหโจทกทํางานตอไป จึงเปนการเลิกจางโจทกตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ ๔๖ วรรคสอง และคําสั่งธนาคารแหงประเทศ
ไทยที่มีผลเปนการเลิกจางโจทกดังกลาวถือวาเปนมติของที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเงินทุน
มหาทุน จํากัด ตามวรรคทายของบทบัญญัติขางตนดวย คําสั่งของธนาคารแหงประเทศไทยจึงมี
ผลเปนวาบริษัทเงินทุนมหาทุน จํากัด ผูเปนนายจางเลิกจางโจทกผูเปนลูกจาง
การที่จําเลยยกปญหาขึ้นอางในชั้นอุทธรณซึ่งยังมิไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาล
แรงงานกลาง เปนอุทธรณที่ไมชอบดวย ป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๑๒/๒๕๔๕
คําวา สุจริต ในป.พ.พ. มาตรา ๕๘๓ มิไดหมายความวาโจทกจะตองกระทําการโดยไม
ทุจริต แตกรณีนี้มีความหมายวา โจทกทราบถึงเหตุที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกจําเลยซึ่ง
เปนนายจางแลว แตโจทกมิไดปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความรอบคอบเต็มความสามารถ โดย
มิไดแจงพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดใหเขมงวดตรวจตราคนเขาออกภายในอาคารจึง
เกิดความเสียหายขึ้น เปนความประพฤติที่ไมชอบดวยหนาที่หัวหนาแผนกรักษาความปลอดภัย
ของโจทกตามความหมายคําวา "สุจริต" ในบทกฎหมายดังกลาวจําเลยจึงมีสิทธิเลิกจางโจทก
โดยไมตองบอกกลาวลวงหนาตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๓ และแมจะฟงไมไดวาโจทกประมาท
เลินเลออยางรายแรงก็ตาม แตเมื่อจําเลยเลิกจางโจทกดวยเหตุดังกลาวโดยไมปรากฎวาจําเลย
กลั่นแกลงโจทก จึงไมเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม ตามพ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙
โจทกกระทําผิดเพียงแตไมไดกําชับใหพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนตรวจตรา
เครงครัดมิใหผูไมมีสิทธิใชลิฟตของผูบริหารขึ้นไปบนอาคาร ชั้น ๘ อันเปนการกระทําผิด
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ประกอบกับจําเลยไดรับความเสียหายเพียงเครื่อง
คอมพิวเตอรหายไป ๒ เครื่องเทานั้น การกระทําผิดของโจทกจึงมิใชการฝาฝนระเบียบขอบังคับ
กรณีรายแรง ตามพ.ร.บ. คุมครองแรงงาน มาตรา ๑๑๙(๓)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๙๔/๒๕๔๕
โจทกเปนลูกจางจําเลย ตั้งแตโจทกอยูในตําแหนงผูจัดการฝายตรวจรับสินคา โจทกสง
เงินคาขายแถบรหัสบอกราคาสินคาเพียง ๓ ครั้ง ทั้งที่มีการขายแถบรหัสบอกราคาสินคาทุก
เดือนและมีการตรวจนับเงินพรอมใบเสร็จ รับเงินชัว่ คราวใหโจทกแลว นอกจากนี้โจทกสงเงินให
ฝายการเงินและบัญชีนอย และมีระยะเวลาการสงมอบเงิน ไมถี่เทากับผูจัดการฝายตรวจรับ
สินคาคนกอน แมไมอาจฟงไดแนชัดวาโจทกทุจริตตอหนาที่ แตพฤติการณเชนนี้ยอมทําให
จําเลยผูเปนนายจางมีเหตุที่ไมไววางใจใหโจทกทํางานตอไป จําเลยเลิกจางโจทกดวยเหตุนี้เปน
การเลิกจางทีม่ ี เหตุอันสมควรไมใชเปนการเลิกจางทีไ่ มเปนธรรมตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๒๗/๒๕๔๕
การเลิกจางไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ศาลจะตองพิจารณาวามีเหตุเพียงพอใหเลิกจางหรือไมเปนสําคัญ เมื่อฟงได
วาโจทกบกพรองตอหนาที่ ละเลยไมตรวจสอบการทํางานของผูใตบังคับบัญชา จําเลยที่ ๑ จึง
เลิกจางโจทกโดยมีเหตุผลเพียงพอ ลําพังแตไมมีการสอบสวนกอนไมทําใหการเลิกจางเปนการ
เลิกจางไมเปนธรรม
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๐๓/๒๕๔๕
โจทกที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๖ ถึงที่ ๑๓ แตงตั้งโจทกที่ ๒ เปนผูแ ทนในการดําเนินคดีอันเปน
การปฏิบัตติ าม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๕
วรรคสาม และวรรคสี่ ประกอบขอกําหนดศาลแรงงานวาดวยการแตงตั้งผูแ ทนโจทกในการ
ดําเนินคดีขอ ๕ ซึ่งกําหนดวา "ผูแทนโจทกในการดําเนินคดีมีอํานาจดําเนินการแทนโจทกทุก
คนตั้งแตเริ่มคดีหรือตั้งแตไดรับแตงตั้งแลวแตกรณี และใหถือวาการกระทําของผูแทนโจทกใน
การดําเนินคดีดังกลาวผูกพันโจทกทุกคน" ฉะนั้นภายหลังจากที่ไดรับแตงตั้งแลว การที่โจทกที่
๒ เบิกความเปนพยานในคดีจึงตองถือวาคําเบิกความของโจทกที่ ๒ มีผลผูกพันถึงโจทกที่ ๓ ที่
๔และที่ ๖ ถึงที่ ๑๓ ดวย คําเบิกความของโจทกที่ ๒ ในเรื่องคําเตือนของพนักงานตรวจแรงงาน
ที่ใหจําเลยจายคาจางคางจายแกลูกจางซึ่งรวมทั้งโจทกที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๖ ถึงที่ ๑๓ ตามเอกสาร
หมาย จ.๒๐ และรายละเอียดแนบทายหนังสือดังกลาวซึ่งระบุถึงจํานวนเงินที่จําเลยจะตองจาย
ใหแกโจทกดังกลาวอยางชัดแจง แมโจทกที่ ๓ที่ ๔ และที่ ๖ ถึงที่ ๑๓ จะมิไดเบิกความอาง
เอกสารหมาย จ.๒๐ ดวยตนเอง ก็ถือวาคําเบิกความของโจทกที่ ๒ มีผลผูกพันถึงโจทกที่ ๓ ที่
๔ และที่ ๖ ถึงที่ ๑๓ ดวย การที่ศาลแรงงานมิไดรับฟงพยานหลักฐานอันเปนสาระแกคดีซึ่งอาจ
ทําใหผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป คําพิพากษาของศาลแรงงานที่ใหยกฟองโจทกที่ ๓ ที่ ๔ และที่
๖ถึงที่ ๑๓ จึงไมชอบดวยกฎหมาย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๓๙/๒๕๔๕
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มิไดบัญญัติถึงวิธีการ
หรือหลักเกณฑในการขอแกไขคําฟองไว จึงตองนําป.วิ.พ. มาตรา ๑๘๐ มาใชบงั คับโดยอนุโลม
ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
ในคดีแรงงานถือไดวาไมมีการชี้สองสถานเพราะการกําหนดประเด็นขอพิพาทและกําหนด
วันสืบพยานเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาไปตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๙ ซึ่งบัญญัติไวโดยเฉพาะ ฉะนั้นโจทกจะตองยื่นคํารองขอ
แกไขคําฟองกอนวันสืบพยานไมนอยกวา ๗ วัน เวนแตมีเหตุยกเวนตามกฎหมายคดีนี้โจทกยื่น
คํารองวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ขอแกไขคําฟองภายหลังจากจําเลยสืบพยานเสร็จสิ้นแลว ซึง่
ในขณะที่โจทกยื่นคําฟอง โจทกยอมจะทราบถึงสิทธิที่โจทกจะพึงไดรับดอกเบี้ยจากคาชดเชย
คาจางคางจายและสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาซึ่งจําเลยผิดนัดไมจายใหโจทกอยูแลวและ
คดีไมเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน ทั้งมิใชเปนการแกไขขอผิดพลาดหรือขอผิด
หลงเล็กนอย คํารองขอแกไขคําฟองของโจทก จึงไมชอบดวยกฎหมาย จําเลยไมจําตองชําระ
ดอกเบี้ยแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๘/๒๕๔๕
ที่โจทกอุทธรณวา
จําเลยเลิกจางโจทกเนื่องจากโจทกเกษียณอายุตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลย โดยมิไดมีการกลั่นแกลงโจทก ถือวาเปนการเลิกจางทีม่ ี
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เหตุอันสมควร จึงมิใชเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๑/๒๕๔๕
ระหวางที่โจทกเปนลูกจางจําเลยโจทกไดกูยืมเงินจากประธานกรรมการผูจัดการบริษัท
จําเลยรวม ๒ ครั้ง โจทกตกลงผอนชําระโดยใหหักจากคาจางโจทกแตละเดือน และโจทกยังคง
คางชําระหนี้เงินกูดังกลาว เหตุที่จําเลย ไมจายคาจางและคาชดเชยใหแกโจทกเปนเพราะเมื่อ
หักกลบลบหนี้เงินกูแลวโจทกยังเปนหนีป้ ระธานกรรมการ ผูจัดการบริษัทจําเลยอยูอีกมากและ
โจทกไมเคยทวงถาม
จําเลยเชื่อโดยสุจริตวาจําเลยสามารถจะหักกลบลบหนี้คาจางและ
คาชดเชยกับหนี้เงินกูดังกลาวได แมจาํ เลยไมอาจหักกลบลบหนี้เงินกูกับคาจางที่จําเลยจะตอง
จายใหแกโจทกตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๖ ก็ตาม แตพฤติการณ
ของจําเลยยังถือไมไดวาจําเลยจงใจไมจายคาจางและคาชดเชยแกโจทกโดยปราศจากเหตุผลอัน
สมควร
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๕๑๘/๒๕๔๔
การพิจารณาวาการเลิกจางไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ หรือไม ตองพิจารณาวามีเหตุอันสมควรที่นายจางจะเลิกจาง
หรือไม ซึ่งเหตุดังกลาวอาจเกิดขึ้นจาก การกระทําของลูกจางหรือเหตุอื่นที่ไมใชการกระทํา
ความผิดของลูกจางก็ได
ช.กับพวกเปนลูกจางของจําเลยที่ ๑ และเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน ช.กลาวหาโจทกวา
ปฏิบัตติ วั ไมเหมาะสมกับตําแหนงเลขานุการสหภาพแรงงาน โจทกไมพอใจ จําเลยที่ ๓ ซึ่งเปน
นายจางเคยเรียกโจทกและ ช.กับพวกไปตักเตือนใหเลิกแลวตอกันเพื่อประโยชนของจําเลยที่ ๑
แตตกลงกันไมได ทําใหพนักงานภายในโรงงานของจําเลยที่ ๑ แบงเปน ๒ ฝาย เมื่อโจทกได
ฟอง ช.กับพวกตอศาลในขอหาหมิ่นประมาทแลว พนักงานในบริษัทจําเลยที่ ๑ ซึ่งแบงเปน ๒
ฝาย ก็จับกลุม วิพากษวิจารณและไมยอมทํางาน กอใหเกิดความไมสงบ รวมทั้งเปนปญหาและ
อุปสรรคใน การดําเนินกิจการของจําเลยที่ ๑ แมจะฟงไมไดวาโจทกเปนผูชักชวนใหพนักงาน
ของจําเลยที่ ๑ แบงเปน ๒ ฝาย หรือ จับกลุมวิพากษวิจารณและไมทํางานอันเปนความผิดตาม
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยที่ ๑ ก็ตาม แตความไมสงบรวมทั้งปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินกิจการของจําเลยที่ ๑ และความเสียหายดังกลาวเกิดขึน้ เพราะความ
ขัดแยงของโจทกและ ช.กับพวก และไมทราบวาจะยุตลิ งเมื่อใด การที่จําเลยที่ ๑ เลิกจางโจทก
รวมทั้ง ช. กับพวกเพราะความจําเปนอันเนื่องมาจากเหตุดังกลาวเพื่อใหกิจการของจําเลยที่ ๑
ดํารงคงอยูตอไป นับไดวามีเหตุอันสมควร มิใชเปนการเลิกจางไมเปนธรรม
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๓๔๗/๒๕๔๔
สัญญาจางระบุวา อ. เปนลูกจางของโจทก ทดลองงานเปนระยะเวลาไมเกิน ๑๒๐ วัน
และตองทํางานใหโจทกเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๒๔ เดือน หมายความวาระยะเวลา
๑๒๐ วันแรกเปนระยะทดลองงาน เมื่อพนระยะ ทดลองงานแลว อ. ตองทํางานใหโจทกตอไปอีก
ซึ่งนับรวมกับระยะทดลองงานแลวตองไมนอยกวา ๒๔ เดือน โดยสัญญาไมไดกําหนดวันสิ้นสุด
สัญญาจางไว จึงเปนสัญญาจางที่ยังไมมีกําหนดระยะเวลา ในสัญญาค้ําประกัน ก็กําหนดไวชดั
แจงวาสัญญาค้ําประกันมีผลบังคับตลอดระยะเวลาที่ อ. ทํางานกับโจทกไมวาตําแหนงหนาที่ใด
ๆ ที่โจทกกําหนดและระยะเวลาทํางานนานเทาใด โดยจําเลยซึ่งเปนผูค้ําประกันจะไมบอกเลิก
สัญญาจนกวาจะไดมีการหาบุคคลอื่นที่มหี ลักฐานมั่นคงและโจทกเห็นชอบใหเปนผูค้ําประกัน
แทนไดเรียบรอยแลว สัญญาค้ําประกันจึงหาไดใหมีผลเพียงชัว่ ระยะเวลาทดลองงาน ๑๒๐ วัน
ไม ทั้งจําเลยก็มิไดหาบุคคลอื่นมาเปนผูทําสัญญาค้ําประกันแทน โดยความเห็นชอบของโจทก
จําเลยจึงตองผูกพันรับผิดตามสัญญาค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่ อ. ทํางานกับโจทกจนถึง วันที่
อ. ลาออก และตองรับผิดตอความเสียหายที่ อ.ไดกอใหเกิดขึ้นแกโจทกตั้งแตเริ่มทํางานจนถึง
วันลาออกจากงาน
โจทกฟองใหจําเลยรับผิดชดใชเงินที่ อ. ลูกจางของโจทกยักยอกไปหรือใหชดใชเงินที่ อ.
กอใหเกิดความเสียหายตอโจทกเพราะการผิดสัญญาจางแรงงานเปนการฟองเรียกเงินของโจทก
คืนจากผูยักยอกและจําเลยตองรับผิดชดใชคืนในฐานะผูค้ําประกัน จึงมีอายุความฟองเอาคืนได
ภายในกําหนด ๑๐ ป ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๐ นับแตวันยักยอกถึงวันฟองยังไมเกิน ๑๐
ป คดีไมขาดอายุความ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๑๙๖/๒๕๔๔
ตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติใหถือวาคดีแรงงานมีลักษณะพิเศษกวาคดีแพงทั่วไป โดยประสงคจะใหขอ
พิพาทระงับไปดวยความเขาใจอันดีตอกันระหวางนายจางและลูกจาง และมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง
บัญญัตเิ กี่ยวกับหนาที่นําสืบไว โดยศาลแรงงานจะระบุใหโจทกหรือจําเลยฝายใดฝายหนึ่งนํา
พยานมาสืบกอนหรือหลังก็ไดโดยไมคํานึงวาฝายนั้น ๆ จะมีภาระการพิสูจนอยางเชนคดีแพง
ทั่วไป ดังนั้น การที่ศาลแรงงานกลางกําหนดใหจําเลยเปนฝายนําพยานเขาสืบกอน และใหโจทก
นําพยานเขาสืบในภายหลัง จึงชอบดวยบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวแลว
ศาลแรงงานมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบไดเองตามที่เห็นสมควร และใหถือวาเปน
พยานของศาลทั้งศาลแรงงานมีอํานาจซักถามพยานไมวาพยานที่ศาลแรงงานเรียกมาเองหรือที่
คูความอางก็ตาม และในการบันทึกคําเบิกความของพยาน ศาลแรงงานอาจจะบันทึกขอความ
แตโดยยอก็ได ตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา
๔๕ ประกอบ มาตรา ๔๖ ซึ่งแตกตางจากคดีแพงโดยทั่วไป การทีศ่ าลแรงงานกลางจดบันทึกใน
รายงานกระบวนพิจารณาตามที่โจทกแถลงพรอมทั้งแนบเอกสารเชนใบเสร็จรับเงินเดือนและอื่น
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ๆ โดยทนายจําเลยตรวจดูแลวไมโตแยงคัดคาน โจทกไมสืบพยานและขอใหศาลแรงงานกลาง
ตัดสินคดีตามคําฟอง คําใหการและบันทึกรายการกับเอกสารที่โจทกเสนอตอศาล จึงเปนกรณีที่
ศาลแรงงานกลางรับบันทึกรายการตาง ๆ ของโจทกที่ยื่นเสนอตอศาลไวเปนพยานหลักฐานของ
ศาล ตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๕ วรรค
หนึ่งแลว แมศาลแรงงานกลางจะบันทึกรายงานกระบวนพิจารณาโดยใหถือวาบันทึกรายการ
ดังกลาวเปนคําเบิกความของโจทกซึ่งเปนการเกินเลยไปและไมชอบดวยกฎหมายก็ตาม กรณี
ไมอาจถือวาการรับฟงพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเปนการขัดตอกฎหมายวาดวยการ
รับฟงพยานหลักฐาน
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
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 ๘๗๑๗/๒๕๔๔
โจทกฟองวาจําเลยเลิกจางโจทก เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ซึ่งหมายถึงการที่นายจางเลิกจาง
ลูกจางโดยที่ลกู จางไมไดกระทําความผิดหรือ
ลูกจางกระทําความผิดแตเปนความผิดเพียง
เล็กนอย ยังไมสมควรที่จะเลิกจางหรือไมมีเหตุอันสมควรอื่นใดที่นายจางจะเลิกจางลูกจางได
ประเด็นแหงคดีเรื่องนี้ ศาลตองพิเคราะหขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับการทํางานของโจทกวา
กรณีมีเหตุสมควรที่จําเลยซึง่ เปนนายจางโจทกจะเลิกจางโจทกซึ่งเปนลูกจางไดหรือไม
ศาล
แรงงานกลางไดพิเคราะหพยาน หลักฐานตาง ๆ ทั้งพยานโจทกและพยานจําเลยแลวฟง
ขอเท็จจริงวา โจทกไดปลอยปละละเลยใหผูใตบังคับบัญชาของโจทกฝาฝนระเบียบวาดวยการ
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นํารถเขาไปในบริเวณอูนําอะไหลเกาขึ้นรถบรรทุกกอนผานการตรวจสอบอนุมัติ การกระทําของ
โจทกเปนเหตุใหจําเลยขาดความไววางใจในความซื่อสัตยสุจริต
กรณีมีเหตุผลอันสมควรที่
จําเลยจะเลิกจางโจทกได มิใชเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม จึงเปนการวินิจฉัยตามประเด็นแหง
คดีแลว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๔๙๒/๒๕๔๔
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง
ใหอํานาจศาลแรงงาน ไวโดยเฉพาะที่จะเรียกพยานหลักฐานใด ๆ มาสืบ และมีอํานาจรับฟง
พยานหลักฐานใด ๆ ที่เห็นวาจะทําใหได ความชัดแจงในขอเท็จจริงแหงคดีเพื่อประโยชนแหง
ความยุตธิ รรมแกคูความ
ศาลแรงงานสั่งรับเอกสารที่จําเลยสงศาลและรับฟงสําเนาเอกสารของจําเลยเพราะเห็นวา
เปนเอกสารสําคัญแหงคดีที่จะทําใหไดความชัดแจงในขอเท็จจริงแหงคดี และเพื่อประโยชนแหง
ความยุตธิ รรมแกคูความ เปนการสั่งรับโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัตไิ ว
โดยเฉพาะดังกลาว จึงเปนการสั่งรับและรับฟงพยานหลักฐานโดยชอบดวยกฎหมาย
ที่โจทกอุทธรณวาจําเลยตั้งคณะกรรมการสอบสวนโจทกโดยไมตั้งผูแทนจากสหภาพแรง
งานรวมเปนกรรมการตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง จึงเปนการสอบสวนและเลิกจางโดย
ไมชอบ โจทกมิไดกลาวอางเรื่องนี้มาในคําฟอง จึงเปนขอที่มิไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบใน
ศาลแรงงาน ทั้งมิไดเปนปญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน จึงตองหามมิให
อุทธรณตาม ป.วิ.พ.มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบดวย พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
แมจําเลยไมยื่นสําเนาเอกสารตอศาลและไมสงสําเนาใหโจทกกอนวันสืบพยาน แตถาศาล
แรงงานเห็นวาเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมในอันที่จะใหไดความแจงชัดในขอเท็จจริงแหง
คดี ศาลแรงงานก็มีอํานาจใช ดุลพินิจสัง่ รับเอกสารดังกลาวไวเปนพยานของจําเลยได โจทก
อุทธรณโตแยงดุลพินิจของศาลแรงงานในการสั่งรับเอกสารเปนอุทธรณในขอเท็จจริง
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
ทราบคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
เพราะมิใชเปนการฟองเพื่อเพิกถอนคําสั่งพนักงานตรวจ
แรงงานตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง แตเปนการฟอง
ขอใหบังคับจําเลยปฏิบัตติ ามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานซึ่งไมอยูในกําหนดเวลาที่จะตองฟอง
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ภายใน ๓๐ วัน
โจทกฟองขอใหบังคับจําเลยจายคาจางคางจาย เงินประกัน คาชดเชย และคาจางที่ตา่ํ
กวาอัตราคาจางขั้นต่ําตาม คําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่ถึงที่สุด ทั้งโจทกไดแนบสําเนา
คําสั่งพนักงานตรวจแรงงานมาทายคําฟองดวยแลว สภาพแหงขอหาของโจทกมีวาโจทกมีสิทธิ
ไดรับเงินทั้งสีป่ ระเภทนั้นตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานโดยมีขออางที่อาศัยเปนหลักแหง
ขอหาวาคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานถึงที่สุดแลวตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๒๕ วรรคสอง เพราะจําเลยไมนําคดีไปสูศาลภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทราบคําสั่ง
พนักงานตรวจแรงงาน
จําเลยจึงตองจายเงินทั้งสี่ประเภทใหโจทกตามคําสั่งพนักงานตรวจ
แรงงาน และโจทกมีคําขอบังคับใหจําเลยจายเงินทั้งสี่ประเภทพรอมดอกเบี้ยแกโจทก คําฟอง
ของโจทกชอบดวย ป.วิ.พ. มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง ประกอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ โจทกไมจําตองบรรยายถึงอัตราคาจางขั้นต่ําเปน
วันละเทาใด ตั้งแตชว งเวลาใดถึงชวงเวลาใดมาในฟอง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๐๙๙/๒๕๔๔
โจทกยื่นคํารองขอแกไขคําฟองขอเรียกดอกเบี้ยจากจําเลยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของ
ตนเงินตามฟอง อางวาโจทกหลงลืมและโจทกเพิง่ ทราบในภายหลังวาตามกฎหมายสามารถ
เรียกรองดอกเบี้ยได หลังจากที่ศาลแรงงาน สืบพยานจําเลยซึ่งเปนฝายที่นําพยานเขาสืบกอน
เสร็จสิ้นแลว แตเหตุที่โจทกอางก็ไมปรากฏวามีเหตุอันสมควรที่โจทกไมอาจรูหรือไมอาจยื่นคํา
รองไดกอนนั้น หรือเปนการขอแกไขในเรื่องที่เกีย่ วกับความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือ
เปนการแกไขขอผิดพลาดเล็กนอยหรือขอผิดหลงเล็กนอย จึงไมเขากรณีที่โจทกจะขอแกไขคํา
ฟองไดตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๘๐ ประกอบดวย พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๘๑๒/๒๕๔๔
การที่จําเลยจะยกขอตอสูในเรื่องอํานาจศาลวาคดีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
แรงงานหรือไม จําเลยจะตองยกขึ้นเปนขอตอสูไวในคําใหการเพือ่ ใหเปนประเด็นขอพิพาทไว
เพื่อศาลแรงงานกลางจะไดสงปญหาดังกลาวไปใหอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัย
กอนที่ศาลแรงงานกลางจะพิพากษาคดี ซึ่งคําวินิจฉัยของ อธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลาง
นั้นเปนที่สุดตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙
จําเลยมิไดยกปญหาเรื่องศาลแรงงานกลางไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาเกี่ยวกับคาคอมมิชชั่น
ขึ้นตอสูไวในคําใหการ
แสดงวาจําเลยยอมรับอํานาจของศาลแรงงานทีจ่ ะวินิจฉัยในปญหา
ดังกลาวได เมื่อศาลแรงงานกลางพิพากษาคดีแลว จําเลยเพิ่งยกปญหานี้ขนึ้ มาในชั้นอุทธรณ
กรณีจึงลวงเลยเวลาที่จะพิจารณาปญหานี้แลว จําเลยไมมีสิทธิอุทธรณในปญหาดังกลาว
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๘๔๐/๒๕๔๔
การเลิกจางของนายจางเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ หรือไม ตองพิจารณาถึงเหตุแหงการเลิกจาง
วามีเหตุจริงหรือไม และเหตุนั้นเปนเหตุสมควร ที่นายจางจะเลิกจางหรือไม เหตุดังกลาวอาจ
เกิดจากการกระทําของลูกจางหรือเหตุอื่นที่มิใชการกระทําหรือความผิดของลูกจางก็ได สวนการ
เลิกจางที่นายจางไมตองจายคาชดเชยจะตองปรากฏวาลูกจางไดกระทําความผิดตามที่บัญญัติ
ไวใน พ.ร.บ.คุม ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙
ขอเท็จจริงที่จะนํามาประกอบการวินิจฉัยวา การที่จําเลยเลิกจางโจทกเปนการเลิกจางที่
ไมเปนธรรมหรือไม มีขอบเขตกวางกวาที่ไดบัญญัติไวใน พ.ร.บ.คุม ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๑๙
แมการกระทําของโจทกจะไมเปนความผิดรายแรงถึงขนาดที่จําเลยเลิกจางโจทกไดโดย
ไมตองจายคาชดเชยก็ตาม แตโจทกไมสามารถทํางานรวมกับผูใตบังคับบัญชาได และโจทก
ทํางานบกพรองหลายครั้ง ผูบังคับบัญชา เตือนแลวยังไมดีขึ้นทําใหจําเลยเสียหาย การที่จําเลย
เลิกจางโจทกจึงเปนการเลิกจางโดยมีเหตุอันสมควรไมเปนการ เลิกจางที่ไมเปนธรรม
จําเลยเลิกจางโดยไมจายคาชดเชย
คาจางคางชําระและสินจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนาใหแกโจทก แตโจทกและจําเลยยังมีขอโตเถียงกันวา จําเลยจะตองชําระใหโจทกหรือไม
เพียงใด
ยังถือไมไดวาจําเลยจงใจไมจายเงินดังกลาวแกโจทกโดยปราศจากเหตุอันสมควร
จําเลยจึงไมตอ งรับผิดเสียเงินเพิ่มใหแกโจทกรอยละ ๑๕ ของเงิน ที่คางจายทุกระยะ ๗ วัน ตาม
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคสอง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๘๐๕/๒๕๔๔
ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งรับฟองของโจทกทั้งสามไวพิจารณาโดยกําหนดวันนัดพิจารณา
และสืบพยานโจทก และออกหมายเรียกใหจําเลยมาศาลในวันนัดพรอมกับสงสําเนาคําฟองให
จําเลยโดยชอบแลว จึงตองถือวาจําเลยไดรับหมายเรียกใหมาศาลตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๗ แลว เมื่อจําเลยไมมาศาลตาม
กําหนดโดยไมแจงใหศาลแรงงานกลางทราบเหตุทไี่ มมาและศาลแรงงานกลางมีคําสั่งวาจําเลย
ขาดนัดและพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีของโจทกทั้งสามไปฝายเดียวจึงเปนการดําเนินกระบวน
พิจารณาตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง จําเลยขอใหเพิกถอนกระบวนพิจารณาดังกลาว จึงตอง
ปฏิบัตติ ามมาตรา ๔๑ ซึ่งบัญญัติไวโดยเฉพาะใหตองดําเนินการภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ศาล
แรงงานกลางมีคําสั่งวาจําเลยขาดนัด
จําเลยยื่นคํารองขอใหพิจารณาคดีใหมเมื่อพนกําหนด
ดังกลาว ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งใหยกคํารองของจําเลยโดยไมไตสวนจึงชอบแลว
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๕๓๙/๒๕๔๔
จําเลยที่ ๒ ทําสัญญาค้ําประกันจําเลยที่ ๑ ตามสัญญาค้ําประกันระบุวา จําเลยที่ ๒ มี
ภูมิลําเนาอยูที่บานเลขที่ ที่โจทกระบุในคําฟอง ทั้งตามแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรจาก
ฐานขอมูลการทะเบียนสํานักทะเบียนกลางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งรับรองกอน
วันที่โจทกฟอง ๓ วัน ก็ระบุวาจําเลยที่ ๒ มีที่อยูบานเลขที่ดังกลาว การสงสําเนาคําฟองและ
หมายเรียกใหแกจําเลยที่ ๒ โดยทางไปรษณียล งทะเบียนตอบรับตามคําสั่งของศาลแรงงาน
กลางก็มีบุคคลเดียวกับบุคคลที่เคยรับหนังสือทวงถามไวแทนจําเลยที่ ๒ เปนผูรับไวแทน นา
เชื่อวาบานเลขที่ตามที่โจทกระบุในคําฟองเปนถิ่นที่อยูของจําเลยที่ ๒ จริง แมจําเลยที่ ๒ จะอาง
วามีภูมิลําเนาแหงอื่นอีก หากเปนความจริงก็ตองถือวา จําเลยที่ ๒ มีถิ่นที่อยูหลายแหง
บานเลขที่ตามฟองโจทกยอมเปนภูมิลําเนาของจําเลยที่ ๒ ดวยแหงหนึ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา
๓๘ การสงสําเนาคําฟองและหมายเรียกใหแกจําเลยที่ ๒ ณ ภูมิลําเนาตามฟอง โดยมีผูรับแทน
จําเลยที่ ๒ ดังกลาวจึงเปนการสงหมายโดยชอบ ยอมถือวาจําเลยที่ ๒ ทราบวันนัดพิจารณาโดย
ชอบแลว
ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งวาจําเลยที่ ๒ ขาดนัดในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๒ จําเลยที่ ๒
ยื่นคํารองขอพิจารณาคดีใหมเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๓ เกินกําหนด ๗ วันนับแตวันทีศ่ าล
แรงงานกลางมีคําสั่งวาจําเลยขาดนัดตาม พ.ร.บ. จัดตั้ง ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๑ คําสั่งศาลแรงงานกลางที่ใหยกคํารองจําเลยที่ ๒ ชอบแลว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๔๕๘/๒๕๔๔
แม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๙ จะใช
คําวา "ใหศาลแรงงาน จดประเด็นขอพิพาท" ก็มิใชบทบังคับศาลเด็ดขาดใหตองจดประเด็นขอ
พิพาททุกคดี คงใหอยูในดุลพินิจของศาลที่จะจดประเด็นขอพิพาทหรือไมก็ได เพราะการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีแรงงานตองเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเทีย่ งธรรมดังที่บทบัญญัติไวใน
มาตรา ๒๙ หากศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยขอเท็จจริงและขอกฎหมายตามขอตอสูของคูความ
ครบถวนแลวก็ถือวาศาลแรงงานไดดําเนินกระบวนพิจารณาชอบดวยกฎหมายแลว
การแถลงรับขอเท็จจริงตอศาลเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาอยางหนึ่งที่คูความทําได
เมื่อจําเลยตั้ง ภ. เปนทนายความ ภ. จึงมีฐานะเปนคูความมีสทิ ธิกระทําการแทนจําเลยเพือ่
ประโยชนแหงการดําเนินกระบวนพิจารณา อันรวมถึงการแถลงรับขอเท็จจริงดวยตาม ป.วิ.พ.
มาตรา ๑ (๑๑) ประกอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๓๑ คําแถลงรับของ ภ. ทนายจําเลยจึงตองผูกพันจําเลยดวย
โจทกทั้งสี่เคยฟองจําเลยตอศาลแรงงานกลางและชักชวนใหลกู จางอื่นรองเรียนตอเจา
พนักงานตรวจแรงงานและฟองตอศาลแรงงานกลางเนื่องจากจําเลยปรับลดคาจางโดยไมมี
อํานาจ การกระทําของโจทกทั้งสี่เปนการใชสิทธิฟองเรียกคาจาง สวนที่จําเลยปรับลดอันเปน
คาจางคางจายตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง และ ๕๔ และใช
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สิทธิยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง อันเปนการใชสทิ ธิที่
กฎหมายใหอํานาจไว
ทั้งการชักชวนใหลูกจางอื่นของจําเลยกระทําตามก็เปนการชักชวนให
ลูกจางอื่นใชสทิ ธิตามกฎหมายเชนกัน การกระทําดังกลาวยอมไมเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต
อุทธรณของจําเลยซึ่งบิดเบือนขอเท็จจริงถือวาเปนอุทธรณในขอเท็จจริงซึ่งตองหามตาม
พ.ร.บ. จัดตั้งศาล แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง
สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา คาชดเชย คาจางคางจาย และคาเสียหายจากการเลิก
จางไมเปนธรรมตามที่โจทกฟองเรียกมา ศาลแรงงานกลางไดพิพากษากําหนดเปนจํานวนเงิน
ไวแลว หนีด้ ังกลาวตองชําระเปนเงินจึงเปนหนี้เงินทีจ่ ําเลยตองชําระดอกเบี้ยในระหวางผิดนัด
ซึ่งจําเลยตองชําระดอกเบี้ยในคาชดเชยและคาจางคางจายนับแตวันผิดนัดตาม พ.ร.บ. คุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง สวนสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาและ
คาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรมไมใชหนี้เงินทีก่ ฎหมายบังคับใหนายจางตองจายเมื่อเลิก
จาง นายจางจะตกเปนผูผดิ นัดและรับผิดชําระดอกเบี้ยตาม ป.พ.พ. มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง
ตอเมื่อลูกจางทวงถาม เมื่อไมปรากฏวาโจทกทั้งสี่ทวงถามใหจําเลยชําระหนี้เมื่อใด จึงตองชําระ
ดอกเบี้ยนับแตวันฟองเปนตนไป
โจทกซึ่งเปนลูกจางมีสิทธิไดดอกเบี้ยรอยละ ๑๕ ตอป ในเงินคาจางคางจายและคาชดเชย
ตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แมในคําฟองของโจทกจะขอ
ดอกเบี้ยมาในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป แตเพื่อความเปนธรรมศาลฎีกาเห็นสมควรใหโจทกไดรับ
ดอกเบี้ยตามอัตราที่กําหนดไวในกฎหมาย ทั้งนี้โดยอาศัยอํานาจตามความใน พ.ร.บ. จัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๗๓/๒๕๔๔
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๙ วรรคหนึง่
หมายความวา ในกรณีที่ศาลแรงงานเห็นวาคดีไมอาจเจรจาตกลงประนีประนอมยอมความกันได
และจําเปนตองสืบพยานของคูความ
ศาลแรงงานจึงจะดําเนินกระบวนพิจารณาโดยกําหนด
ประเด็นขอพิพาทและกําหนดใหคูความฝายใดเปนผูน ําพยานเขาสืบกอนหรือหลัง แตหากศาล
แรงงานเห็นวาคดีพอวินิจฉัยไดโดยไมจําตองสืบพยานของคูความแลว ศาลแรงงานก็ไมจําตอง
ดําเนินกระบวนพิจารณาตามบทบัญญัติดงั กลาวขางตน
ศาลแรงงานไกลเกลีย่ โจทกจําเลยแลว แตคูความตกลงกันไมไดและเมื่อฟงคําแถลงของ
คูความประกอบกับเอกสารที่คูความเสนอมาแลวเห็นวาคดีพอวินิจฉัยและพิพากษาคดีไป
กระบวนพิจารณาของศาลแรงงานชอบแลว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๔๑/๒๕๔๔
แมคําฟองของโจทกจะบรรยายฟองไวตอนหนึ่งวา การที่จําเลยเลิกจางโจทกเปนการ
กระทําอันไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธฯ มาตรา ๑๒๓ แตโจทกก็บรรยายฟองดวย
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วา จําเลยเลิกจางโจทกโดยมิไดประสบภาวะการขาดทุน แตจําเลยมีกําไรและมีทรัพยสินนับ
พันลานบาท สามารถหามาตรการหรือวิธีการอื่นแทนการเลิกจางได การที่จําเลยเลิกจางโจทก
โดยไมมีความผิดและไมมีเหตุผลเพียงพอเปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรม ขอใหบังคับจําเลยรับ
โจทกกลับเขาทํางานตามเดิมและรับผิดจายคาเสียหายใหแกโจทก อันเปนการกลาวหาวาการ
กระทําของจําเลยเปนการเลิกจางโจทกโดยไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา ๔๙ ดวย ซึ่งไมมีกฎหมายบัญญัติใหโจทกตองยื่นคํารองตอ
พนักงานเจาหนาที่หรือปฏิบัตติ ามขั้นตอนและวิธีการอยางใดกอน โจทกยอมมีอํานาจฟองจําเลย
ตอศาลแรงงานไดโดยไมตองยื่นคํารองตอพนักงานเจาหนาที่หรือปฏิบัตติ ามขั้นตอนตามมาตรา
๑๒๔ แหง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธฯกอน และไมเปนการตองหามตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา ๘ วรรคทาย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๕๕/๒๕๔๔
อธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางไดมีคําวินิจฉัยวาคดีนี้อยูใ นอํานาจการพิจารณา
พิพากษาของศาลแรงงานกลาง คําวินิจฉัยดังกลาวเปนที่สุดตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙ วรรคทาย อุทธรณของจําเลยที่วา คดีอยูใน
อํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานกลางหรือไม จึงตองหามมิใหอุทธรณตาม ป.วิ.พ.
มาตรา ๒๒๓ ประกอบดวย พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๓๑
ธนาคารแหงประเทศไทยมีคําสั่งวา "อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๖ ทศ แหง
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แกไขเพิ่มเติม จึงมีคําสั่งใหอายัด
ทรัพยสินของบุคคลที่มีอยูในความครอบครองจําเลยทัง้ หมดมีกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ลงใน
คําสั่งอายัด" ซึ่งวิธีอายัดทรัพยสินใหนําบทบัญญัติแหง ป.รัษฎากรมาใชบังคับโดยอนุโลม และ
ป.รัษฎากร มาตรา ๑๒ วรรคสี่ กับระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการอายัดทรัพยสินตามความใน
มาตรา ๑๒ แหง ป.รัษฎากร พ.ศ. ๒๕๓๙ ขอ ๑๕ ไดระบุเรื่องผลการอายัดไวในขอ (๒) (ก) วา
"สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน การอายัดสิทธิเรียกรองแหงรายไดเปนคราว ๆ ซึ่งรวมถึงจํานวนเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายหลังการอายัดนั้นดวย แตทั้งนี้ตอ งพิจารณาวาคําสั่งอายัดนั้นรวมถึงเงินที่
ตองชําระภายหลังการอายัดดวยหรือไม" เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยมีหนังสืออายัดคาจางของ
โจทก ซึ่งเปนสิทธิเรียกรองที่โจทกจะไดรับจากจําเลยเปนคราว ๆ โดยมิไดระบุยกเวนเงินทีจ่ ะ
ถึงกําหนดชําระแกโจทกภายหลังการอายัด คําสั่งอายัดจึงรวมถึงคาจางที่โจทกมีสิทธิเรียกรอง
จากจําเลยภายหลังการอายัดดวยจนกวาคําสั่งอายัดจะสิ้นผล เมื่อตอมาศาลอาญาไดมีคําสั่งให
ขยายระยะเวลาการอายัดทรัพยสินของโจทกออกไปอีก ๑๘๐ วัน ระยะเวลาการอายัดที่ศาล
อาญาขยายใหดังกลาวมีผลครอบคลุมถึงคาจางในระยะเวลาที่โจทกฟองเรียกจากจําเลย จําเลย
จึงไมตองจายคาจางและดอกเบี้ยตามที่ฟอ งใหแกโจทก
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๐๒/๒๕๔๔
ป.พ.พ. มาตรา ๔๒๕ เปนบทบัญญัติถึงหนาที่และความรับผิดของนายจางที่ตองรวมกับ
ลูกจางรับผิดตอความเสียหายที่บุคคลภายนอกไดรับจากการกระทําละเมิดของลูกจางเทานั้น แต
ในระหวางนายจางกับลูกจางสิทธิของนายจางและหนาที่ของลูกจางจะพึงมีตอกันเพียงใดตอง
เปนไปตามมาตรา ๔๒๖ ลูกจางขับรถของนายจางโดยประมาทเปนเหตุใหทรัพยสินของ
บุคคลภายนอกเสียหาย แตโจทกผูเปนนายจางยังไมสามารถตกลงจํานวนคาเสียหายและยัง
ไมไดชําระคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอก โจทกจึงไมมีสิทธิไลเบี้ยเงินจํานวนดังกลาวจากผู
เปนลูกจางทีก่ ระทําละเมิดตามบทกฎหมายดังกลาว โจทกยังไมถูกโตแยงสิทธิหรือหนาที่ในทาง
แพง จึงไมมีสิทธิฟองใหจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ ในฐานะทายาทและจําเลยที่ ๖ ในฐานะผูค้ําประกัน
ของลูกจางชําระคาเสียหายสวนนี้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๕๕ ประกอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๑๓/๒๕๔๔
การที่นายจางเลิกจางลูกจางนั้นอาจเปนทั้งการกระทําอันไมเปนธรรมตาม
พ.ร.บ.
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑, ๑๒๓ และเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมตาม
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ก็ได
การเลิกจางที่จะเปนการกระทําอันไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธฯ มาตรา ๑๒๓
นั้น จะตองปรากฏวามีการแจงขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางและคูกรณีสามารถตกลงกันได
หรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธไดมี คําชี้ขาดตามมาตรา ๑๓, ๒๒, ๒๔ แลวในระหวางที่
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาดมีผลใชบังคับ นายจางไดเลิกจางลูกจางซึ่งเกี่ยวของ
กับขอเรียกรองนั้นโดยลูกจางไมไดกระทําความผิดซึ่งเปนขอยกเวนใหนายจางเลิกจางได สวน
การเลิกจางทีไ่ มเปนธรรมตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา ๔๙ หมายถึงการเลิกจางที่ไม
มีเหตุสมควร ซึ่งอาจเปนเหตุที่เกิดจากการกระทําของลูกจางหรือเหตุอื่นที่ไมใชความผิดของ
ลูกจางก็ได
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ มิได
บัญญัติหามไมใหนายจาง
ยกเหตุที่มิไดระบุไวในหนังสือเลิกจางขึ้นตอสูดังที่โจทกอางใน
อุทธรณ จําเลยจึงอางเหตุวาจําเลยประสบภาวะ การขาดทุนตองปดกิจการสาขาในประเทศไทย
มีความจําเปนตองเลิกจางโจทกขึ้นตอสูได
ศาลแรงงานกลางจึงสามารถรับฟงขอเท็จจริง
ดังกลาวและนํามาวินิจฉัยวาการเลิกจางของจําเลยเปนการเลิกจางทีไ่ มเปนธรรมหรือไม ไมเปน
การนอกฟองนอกประเด็น
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๗๕/๒๕๔๔
ใบแตงทนายความของโจทก ในคดีแรงงานระบุไวชัดวาใหทนายโจทกมีอํานาจดําเนิน
กระบวนพิจารณาใดไปในทางจําหนายสิทธิของโจทกดวย เชน การยอมรับตามที่คูความอีกฝาย
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หนึ่งเรียกรอง การถอนฟอง การประนีประนอมยอมความ ทนายความโจทกจึงมีอํานาจทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความแทนโจทกได แมสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแรงงาน
จะมีขอตกลงดวยวา โจทกจะถอนฟองคดีอาญาของศาลจังหวัดเชียงราย และถอนฟอง ถอนคํา
รองทุกขในคดีอื่น ๆ และสัญญาวาโจทกจําเลยตางจะไมดําเนินคดีใด ๆ ตอกันอีก ไมวาทางแพง
หรืออาญาก็ตาม
ก็ถือไมไดวาขอตกลงดังกลาวทํานอกเหนือขอบอํานาจที่โจทกมอบหมาย
เพราะตามใบแตงทนายความมิไดจํากัดไวแตเฉพาะคดีแรงงานเทานั้น ทั้งขอตกลงดังกลาวเปน
ขอตกลงทีเ่ กีย่ วเนื่องกับขอตกลงซึ่งเปนประเด็นที่พิพาทกันในคดีแรงงาน
โจทกในคดีอาญามีอํานาจถอนฟองไดกอนมีคําพิพากษาของศาลชั้นตนหรือกอนคดีถึง
ที่สุดแลวแตกรณี ตาม ป.วิ.อ.มาตรา ๓๕ ขอตกลงวาโจทกจะถอนฟองและถอนคํารองทุกขจึงไม
ขัดตอกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน
ในการพิจารณาคดีแรงงานศาลจะตองดําเนินการไกลเกลีย่ ตั้งแตแรกที่คูความมาพรอมกัน
แลวและไกลเกลี่ยตลอดไปจนเสร็จการพิจารณาตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๓ บทบัญญัติดังกลาวใหอํานาจศาลแรงงาน
ไกลเกลีย่ ใหคคู วามตกลงกันไดโดยมิไดจํากัดใหศาลแรงงานตองไกลเกลี่ยไดแตเฉพาะคดี
แรงงาน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๑๖/๒๕๔๔
กรณีศาลแรงงานสั่งรับคําฟองของโจทกไวพิจารณา แลวกําหนดวันเวลานัดพิจารณาและ
ออกหมายเรียก ใหจําเลยมาศาลในวันเวลานัดตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๗ เมื่อจําเลยไดรับหมายเรียกแลว ถาจําเลยไมมาศาลตาม
กําหนดโดยไมแจงเหตุขัดของและศาลแรงงานมีคําสั่งวาจําเลยขาดนัดและพิจารณาชี้ขาดตัดสิน
คดีโจทกไปฝายเดียว อันเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง จําเลย
จะตองขอใหเพิกถอนกระบวนพิจารณาดังกลาวและพิจารณาใหมตามมาตรา ๔๑ คือตอง
ดําเนินการภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ศาลแรงงานมีคําสั่งวาจําเลยขาดนัด จึงนํา ป.วิ.พ. มาใช
บังคับไมได แตการที่ศาลแรงงานจะมีคําสั่งวาจําเลยขาดนัด และพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีของ
โจทกไปฝายเดียวตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง ได จะตองปรากฏวาจําเลยไดรับหมายเรียกใหมา
ศาลตามมาตรา ๓๗ แลว มิฉะนั้นกระบวนพิจารณาที่ไดดําเนินไปยอมเปนการไมชอบและไมมี
ผลตามกฎหมาย เพราะเปนกรณีที่มิไดปฏิบัตติ ามบทบัญญัติแหง ป.วิ.พ. ในขอที่มุงหมายจะ
ยังใหการเปนไปดวยความยุติธรรม ซึ่งจําเลย มีสิทธิขอใหเพิกถอนและพิจารณาคดีใหมเมื่อใดก็
ได
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไมไดบัญญัติถึงวิธีการ
สงหมายเรียกไว จึงตองนําบทบัญญัติแหง ป.วิ.พ. มาตรา ๗๔ (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม คือ
ตองสง ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของจําเลย
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จําเลยอางในคํารองวาบานเลขทีท่ ี่ศาลแรงงานสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลย
โดยวิธีปดหมาย ไมใชภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของจําเลยเพราะจําเลยไดยายออกไปอยูที่
บานเลขที่อื่นตั้งแตกอนโจทกยื่นคําฟอง หากไดความตามคํารองของจําเลย ยอมถือไมไดวาไดมี
การสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยโดยชอบแลว
จําเลยยอมมีสิทธิยนื่ คํารองขอให
พิจารณาใหมเมื่อใดก็ได กรณีไมอยูในบังคับของมาตรา ๔๑ แหง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ศาลแรงงานกลางสั่งยกคํารองโดยไมไตสวนจึงเปนการ
ไมชอบ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๖๗/๒๕๔๔
การเลิกจางตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔๙ หมายถึง การที่นายจางเลิกจางลูกจางโดยไมมีสาเหตุหรือมีสาเหตุอยูบาง แตมิใช
สาเหตุที่จําเปนหรือสมควรจะตองเลิกจางลูกจางนั้น
เมื่อป ๒๕๔๐ ถึง ๒๕๔๑ บริษัทจําเลยกับบริษัทเบอรลยี่ ุคเกอร จํากัดปรับปรุงองคกร
โดยไดรวมคลังสินคาและพนักงานเขาดวยกันเพื่อความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปจจุบันและ
ลดคาใชจาย ซึ่งจําเปนตองลดจํานวนพนักงานลงดวยที่จําเลยเลิกจางโจทกเพราะจําเลยมีการ
เปลี่ยนแปลงหนวยงานในองคกร
เพื่อความเหมาะสมและความอยูรอดของจําเลยโดยรวม
คลังสินคาและพนักงานกับบริษัทเบอรลี่ยคุ เกอร จํากัด จนเหลือคลังสินคาแหงเดียวและมี
ตําแหนงผูจัดการคลังสินคาเพียงตําแหนงเดียว เมื่อจําเลยเห็นวา ร.มีความรูเกี่ยวกับการบริหาร
คลังสินคาและคอมพิวเตอรเหมาะสมกวาโจทก จึงคัดเลือกนายรังสีไวทํางานตอไปแลวเลิกจาง
โจทกโดยไมปรากฏวาเปนการเลือกปฏิบตั ิหรือกลั่นแกลงโจทกจึงนับวามีเหตุจําเปนอันสมควร
ในการเลิกจาง กรณีจึงมิใชการเลิกจางไมเปนธรรม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๔/๒๕๔๔
นายจางเลิกจางลูกจางบางกรณีอาจเปนทั้งการกระทําอันไมเปนธรรมตาม
พ.ร.บ.
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๓และเปนการเลิกจางไมเปนธรรม
ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ดวยก็ได
โจทกบรรยายฟองวา จําเลยเลิกจางโจทกโดยอางวาโจทกทุจริตนําหนังสือพิมพสําหรับ
จัดสงใหแกสมาชิกของจําเลยไปจําหนายใหแกลูกคาของโจทกและโจทกไปซื้อหนังสือพิมพจาก
ตัวแทนแลวนําไปจําหนาย เปนการกระทําที่ไมสมควรซึ่งไมเปนความจริง และกอนที่จะเลิกจาง
จําเลยก็ไมไดสอบสวนโจทกตามระเบียบขอบังคับของจําเลย เปนการเลิกจางไมเปนธรรม ขอให
บังคับจําเลยรับโจทกกลับเขาทํางานตามเดิม เปนการฟองเรื่องเลิกจางไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ สวนที่โจทกอางวาโจทก
เปนสมาชิกสหภาพแรงงานและเปนผูเขารวมในการตอสูขัดขวางขจัดความไมเปนธรรมอัน
เนื่องมาจากการกระทําของฝายบริหารจําเลยก็เพื่อสนับสนุนคําฟองใหชัดเจนยิ่งขึน้
มิไดมุง
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ประสงคที่จะกลาวหาวาการเลิกจางของจําเลยเปนการกระทําอันไมเปนธรรมตาม
พ.ร.บ.
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา๑๒๓ แมโจทกจะมิไดยื่นคํารองกลาวหา
จําเลยตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธกอนตามมาตรา ๑๒๔ โจทกก็มีอํานาจฟอง
โจทกฟองขอใหบังคับจําเลยรับโจทกกลับเขาทํางาน และใหไดรับสิทธิและผลประโยชน
ตามเดิม โดยมิไดขอใหชดใชคาเสียหาย เมื่อศาลแรงงานเห็นวาโจทกกับจําเลยไมอาจทํางาน
รวมกันตอไปได ศาลแรงงานจึงมีอํานาจใชดุลพินิจกําหนดคาเสียหายใหจําเลยชดใชแกโจทก
แทนการรับโจทกกลับเขาทํางานไดตามพ.ร.บ.แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔๙ ไมถือวาเกินไปกวาคําฟอง ประกอบกับในการกําหนดคาเสียหายดังกลาวศาล
แรงงานไดยกเหตุผลแหงคําวินิจฉัยในเรือ่ งอายุของโจทก ระยะเวลาการทํางานของโจทกความ
เดือดรอนของโจทกเมื่อถูกเลิกจาง มูลเหตุแหงการเลิกจาง และเงินคาชดเชยที่โจทกจะไดรับ
ประกอบการพิจารณาโดยละเอียดครบถวนคําพิพากษาของศาลแรงงานจึงชอบดวย
พ.ร.บ.
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒มาตรา ๕๑
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๙๓๔/๒๕๔๓
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖ ไดบัญญัติ
เรื่องขยายระยะเวลาวางเงินตอศาลแรงงานในการฟองคดีไวเปนการเฉพาะแลว ไมอาจนํา ป.
วิ.พ. มาตรา ๒๓ ซึ่งเปนบทบัญญัติทวั่ ไปมาใชบังคับโดยอนุโลมได
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖ ไดกําหนด
หลักเกณฑในการขยายระยะเวลาวางเงินตอศาลตามจํานวนที่ถึงกําหนดจายตามคําสั่งพนักงาน
ตรวจแรงงานในการฟองคดีที่ศาลแรงงานกลางกําหนดไวแลววาจะกระทําไดเมื่อมีความจําเปน
และเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม โดยไมจําตองมีพฤติการณพิเศษดังเชนบัญญัติไวใน ป.
วิ.พ. มาตรา ๒๓ การที่ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งในคดีนี้วาตามคํารองของโจทกทั้งสามไมมี
พฤติการณพิเศษที่จะขยายระยะเวลาวางเงินได เทากับศาลแรงงานกลางไดวินิจฉัยแลววาคดียัง
ไมมีความจําเปนและเพื่อประโยชนแหงความยุตธิ รรมที่จะขยายระยะเวลาการวางเงินใหแก
โจทกทั้งสามนั่นเอง โจทกทั้งสามอางวาประกอบกิจการขาดทุนไมมีเงินทุนหมุนเวียนและไมมี
รายไดใด ๆ ที่จะนํามาวางตอศาลในการฟองคดี แตกําลังดําเนินการขอเงินประกันคืนจากนาย
ทะเบียนจัดหางานกลางและมีทางชนะคดีได เชนนี้เปนความบกพรองของฝายโจทกทั้งสามเอง
ถือไมไดวาคดีมีความจําเปนและเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมทีศ่ าลแรงงานกลางจะพึงขยาย
ระยะเวลาการวางเงินใหแกโจทกทั้งสาม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๓๖๖/๒๕๔๓
ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๕
วรรคสามและวรรคสี่ และ ขอกําหนดวาดวยการแตงตั้งผูแทนโจทกในการดําเนินคดี มิได
กําหนดวาการแตงตั้งผูแทนโจทกจะตองแนบ บัตรประจําตัวประชาชนของโจทกผูแตงตั้งผูแทน
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โจทกมาดวย การที่โจทกไดใชแบบพิมพ รง. ๗ มีรายชื่อและลายมือชื่อโจทกทั้งหมดแนบเสนอ
ตอศาลแรงงานเปนการแตงตั้งผูแทนโจทกที่ชอบแลว
บันทึกการแตงตั้งผูแทนโจทกตามแบบพิมพ รง. ๗ เปนแบบพิมพของราชการที่โจทก
แตงตั้งใหโจทกคนใดคนหนึง่ หรือหลายคนเปนผูแทนในการดําเนินคดีแรงงานที่ศาลแรงงานแทน
โจทกที่แตงตัง้ มิใชเปนใบมอบอํานาจตามขอ ๗ แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป แบบพิมพ รง. ๗
จึงมิใชตราสารที่ตองปดอากรแสตมปตาม ป. รัษฎากร
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๑๓๙/๒๕๔๓
คํารองขอใหพิจารณาใหมของจําเลยไมไดกลาวอางปฏิเสธเลยวาการสงหมายเรียกและ
สําเนาคําฟองรวมทั้งคําบังคับไปใหจําเลยเปนการสงโดยไมชอบดวยกฎหมาย คงกลาวอางเพียง
วา ไมเคยไดรับหมายเรียกและสําเนาคําฟอง สวนคําบังคับก็ไดรับลาชามากเพราะพนักงานของ
จําเลยที่รับคําบังคับไวแทนจําเลยไมไดแจงใหจําเลยทราบ จําเลยมิไดจงใจขาดนัด พฤติการณ
ตามขออางของจําเลยดังนี้ยังถือไมไดวาเปนพฤติการณนอกเหนือไมอาจบังคับไดตาม ป.วิ.พ.
มาตรา ๒๐๘ วรรคหนึ่งประกอบดวย พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
๒๕๒๒มาตรา ๓๑
พนักงานของจําเลยไดรับคําบังคับที่สงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไวแทน
จําเลยเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๒ จําเลยจึงตองยืน่ คํารองขอใหพิจารณาใหมภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันสงคําบังคับ กลาวคือ ตองยื่นภายในวันที่ ๒ตุลาคม ๒๕๔๒ เมื่อจําเลยยื่นคํารองขอให
พิจารณาใหมหลังจากพนกําหนดดังกลาวทีศ่ าลแรงงานมีคําสั่งยกคํารองขอใหพิจารณาใหมของ
จําเลยชอบแลว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๐๙๙/๒๕๔๓
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ไดบัญญัติไวในมาตรา
๕๑ วรรคหนึง่ วา "คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแรงงานใหทําเปนหนังสือ และตองกลาวหรือ
แสดงขอเท็จจริงที่ฟงไดโดยสรุปและคําวินิจฉัยในประเด็นแหงคดีพรอมดวยเหตุผลแหงคํา
วินิจฉัยนั้น" กรณีจึงไมอาจนํา ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๑มาใชในการวินิจฉัยคดีแรงงานอีก
ตามอุทธรณของโจทกพอแปลไดวา โจทกอุทธรณวา ศาลแรงงานกลางไมไดใหเหตุผล
แหงคําวินิจฉัยวาเหตุใดคําเบิกความของ ช.จึงไมเปนพิรุธ เมื่อปรากฏวาศาลแรงงานกลางไดชั่ง
น้ําหนักพยานหลักฐานของจําเลยแลวเห็นวาสอดคลองกันตามลําดับไมเปนพิรุธ มีน้ําหนักฟงได
วาโจทกประพฤติผิดวินัยอยางรายแรง
ดังนี้คําพิพากษาศาลแรงงานกลางไดใหเหตุผลไว
ครบถวนและชอบดวยกฎหมายแลว
ที่โจทกอุทธรณวา
ศาลแรงงานกลางหยิบยกพยานหลักฐานสวนที่เปนประโยชนแก
จําเลยมาวินิจฉัยโดยไมนําพยานหลักฐานสวนของโจทกที่เปนประโยชนมาหักลาง เปนอุทธรณ
โตแยงดุลพินจิ ในการรับฟงพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเปนอุทธรณในขอเท็จจริง
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ตองหามตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔
วรรคหนึ่ง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๔๗๓/๒๕๔๓
ศาลแรงงานจะตองประกอบดวยผูพิพากษา
ผูพิพากษาสมทบฝายนายจางและผู
พิพากษาสมทบฝายลูกจาง ฝายละอยางนอย ๑ คน รวมกันแลวอยางนอยสามคนจึงจะเปนองค
คณะพิจารณาพิพากษาคดี แตในคําพิพากษาศาลแรงงานมีเพียงลายมือชื่อของผูพิพากษาและผู
พิพากษาสมทบรวมกันเพียงสองคน ไมครบองคคณะผูพิพากษาตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒มาตรา ๑๗ จึงเปนคําพิพากษาที่ไมชอบ กรณีมีเหตุ
สมควรที่จะยกคําพิพากษาแลวสงสํานวนคืนไปยังศาลแรงงานเพื่อใหพิพากษาใหมตาม ป.วิ.พ.
มาตรา ๒๔๓ (๑)ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๓๑
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๐๔๙/๒๕๔๓
ศาลแรงงานมีคําสั่งรับฟองของโจทกไวพิจารณาแลวไดกําหนดวันเวลานัดพิจารณาและ
สืบพยานโจทก โดยออกหมายเรียกใหจําเลยมาศาลในวันเวลานัด พรอมกับสงสําเนาคําฟองให
จําเลยโดยวิธปี ดหมาย ณ บานเลขที๑่ ๐๖/๓๓ อันเปนการปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๗ เมื่อจําเลยยอมรับในคํารองวาบานเลขที่
ดังกลาวเปนทีอ่ ยูในหนังสือจดทะเบียนของจําเลย จึงเปนที่ตั้งสํานักงานอันเปนภูมิลําเนาของ
จําเลยตาม ป.พ.พ.มาตรา ๖๘, ๑๑๑๑ แมจําเลยจะมีที่ทําการอยูทบี่ านเลขที่ ๓๓ ก็เปนกรณี
จําเลยมีภูมิลําเนาหลายแหง การสงหมายเรียกใหจําเลยโดยการปดหมาย ณบานเลขที่ ๑๐๖/๓๓
จึงชอบดวย ป.วิ.พ.มาตรา ๗๔ ประกอบมาตรา ๗๙ จึงตองถือวาจําเลยไดรับหมายเรียกใหมา
ศาลตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๗ แลวเมื่อ
จําเลยไมมาตามกําหนด โดยไมแจงใหศาลแรงงานทราบเหตุทไี่ มมา และศาลแรงงานไดมีคําสั่ง
วาจําเลยขาดนัดและพิจารณาตัดสินคดีของโจทกไปฝายเดียว
จึงเปนการดําเนินกระบวน
พิจารณาตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๐
จําเลยขอใหเพิกถอนกระบวนพิจารณาดังกลาวจึงตองปฏิบัตติ าม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๑ คือตองดําเนินการภายใน ๗ วัน นับแตวันที่
ศาลแรงงานมีคําสั่งวาจําเลยขาดนัด เมื่อจําเลยยื่นคํารองพนกําหนด กรณีจึงตองยกคํารอง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๔๔๐/๒๕๔๓
พ.ร.ก.การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ซึ่งมีผลใช
บังคับตั้งแตวนั ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๑ บัญญัติวา นับแตวนั ที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ
ดอกเบี้ยหรือเงินคาปวยการอื่นแทนดอกเบี้ยอันเกิดจากหนี้ที่บริษทั ที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
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ตามมาตรา ๓๐ ไดกอขึ้น มิใหถือวาเปนหนี้ที่จะขอรับชําระได ซึ่งคําวา หนี้ตามบทกฎหมาย
ดังกลาว ยอมหมายถึงหนี้ทุกประเภทโดยไมตองคํานึงถึงเจาหนี้วาเปนผูใด และเขามาขอรับ
ชําระหนี้ตามพระราชกําหนดนี้ไดโดยวิธีใด ดังนี้ โจทกซึ่งเปนลูกจางในฐานะเปนเจาหนี้ของ
จําเลยซึ่งเปนบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการจึงตกอยูในบังคับของบทกฎหมายดังกลาวดวย
โจทกจึงไมมีสิทธิคิดดอกเบีย้ จากจําเลยนับแตวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๑
แมจําเลยมิไดใหการตอสูในประเด็นเรื่องอํานาจฟองไวในชั้นพิจารณาของศาลแรงงาน
กลางก็ตาม แตปญหาเรื่องอํานาจฟองเปนปญหาขอกฎหมายเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน จําเลยยอมยกขึน้ อุทธรณไดตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๕ วรรคสอง ประกอบ พ.ร.บ.
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
พ.ร.ก.ปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ มีบทบัญญัติหามฟองไวแตเฉพาะใน
มาตรา ๒๖ โดยหามมิใหบุคคลใดฟองบริษัททีถ่ ูกระงับการดําเนินการและสถาบันการเงินที่
เกี่ยวของเปนคดีลมละลายในระหวางดําเนินการตามแผนเพื่อการแกไขฟนฟูที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการองคการเทานั้น เมื่อคดีนี้เปนคดีแรงงานไมใชคดีลมละลาย โจทกจึง
ไมตองหามฟองคดีและมิใชเปนการใชสทิ ธิโดยไมสุจริต
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๑๕๐/๒๕๔๓
ศาลแรงงานกลางนัดฟงคําพิพากษาและไดปดประกาศแจงวันนัดฟงคําพิพากษาใหโจทก
ทราบที่หนาศาลโดยใหมีผลทันทีแลวตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๕, ๒๖ จึงตองถือวาโจทกไดทราบวันนัดฟงคําพิพากษาตั้งแตวัน
ดังกลาวแลว เมื่อโจทกไมไปฟงคําพิพากษาในวันนัดและศาลแรงงานกลางไดอานคําพิพากษา
ใหจําเลยฟงโดยจดแจงไวในรายงานกระบวนพิจารณาวา
ถือวาโจทกทราบคําพิพากษาตาม
กฎหมายแลว จึงตองถือวาไดมีการอานคําพิพากษาใหโจทกฟงแลวในวันนั้น ตาม ป.วิ.พ.
มาตรา ๑๔๐ ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา
๓๑ โจทกจะอางวายังไมทราบคําพิพากษาไมได
โจทกไมติดตามตรวจสอบวาศาลแรงงานกลางไดมีคําพิพากษาแลวหรือไม เมื่อใด เพราะ
เขาใจวาชวงนั้นศาลแรงงานกลางมีงานเกี่ยวกับการพิพากษาคดีจํานวนมาก
ก็ถือวาเปน
ความผิดหรือบกพรองของโจทกเอง ไมใชความจําเปนและเพื่อประโยชนแหงความยุตธิ รรมที่
ศาลจะพึงขยายระยะเวลายืน่ อุทธรณใหแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๖๓๘/๒๕๔๓
แมโจทกจะบรรยายฟองและนําสืบฟงไดวา จําเลยที่ ๕ ทําสัญญาค้ําประกันการทํางาน
ของจําเลยที่ ๑ ตอโจทก และตอมาจําเลยที่ ๑ ยักยอกเงินคาสินคาไมสงมอบใหโจทกอันเปน
ความเสียหายจากการทํางาน ซึ่งจําเลยที่ ๕ ตองรับผิดตามสัญญาค้ําประกันการทํางาน และ
อธิบดีผูพิพากษาแรงงานกลางวินิจฉัยวาคดีระหวางโจทกกับจําเลยที่ ๕ ในสวนนี้อยูในอํานาจ
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พิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานแลวก็ตาม แตเมือ่ โจทกและจําเลยที่ ๑ ไดทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับคาเสียหายที่จําเลยที่ ๑ จะตองรับผิดความรับผิดของจําเลยที่
๑ ที่เกิดจากการทํางานและความผิดของจําเลยที่ ๕ ในฐานะผูค ้ําประกันการทํางาน จึงระงับสิ้น
ไป ทั้งฟองของโจทกก็บรรยายวาโจทกขอใหศาลบังคับใหจําเลยที่ ๕ รับผิดตามสัญญาค้ํา
ประกันฉบับหลัง คือหนี้ที่เกิดจากสัญญาประนีประนอมยอมความ มิใชตามสัญญาค้ําประกันการ
ทํางาน การที่ศาลแรงงานพิพากษาใหจําเลยที่ ๕ รวมรับผิดกับจําเลยที่ ๑ ตามสัญญาค้ําประกัน
การทํางานจึงเปนการพิพากษาเกินไปกวาหรือนอกจากที่ปรากฏในคําฟอง ไมชอบดวย พ.ร.บ.
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา ๕๒ ปญหาดังกลาวเปนปญหาขอ
กฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลฎีกามีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยไดเอง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๔๗/๒๕๔๓
การพิจารณาวา การเลิกจางไมเปนธรรมอันเปนเหตุใหนายจางตองใชคาเสียหายใหแก
ลูกจางตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๙
หรือไม ตองพิจารณาที่เหตุแหงการเลิกจางวามีเหตุจริงหรือไม และเหตุนั้นเปนเหตุสมควรที่
นายจางจะเลิกจางหรือไมซึ่งเหตุดังกลาวอาจเปนเหตุทเี่ กิดขึ้นจากการกระทําของลูกจาง หรือ
เหตุอื่นที่ไมใชความผิดของลูกจางก็ได
สวนการเลิกจางที่นายจางจะเลิกจางไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และไมตอง
จายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนานั้นจะตองปรากฏวาลูกจางไดกระทําการอยางใดอยาง
หนึ่งตามที่บญ
ั ญัติไวใน ป.พ.พ.มาตรา ๕๘๓ และการเลิกจางที่นายจางไมตองจายคาชดเชย
จะตองปรากฏวาลูกจางไดกระทําความผิดตามที่บัญญัติไวใน พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ ขอใดขอหนึ่ง
จําเลยเลิกจางโจทกเพราะเหตุที่จําเลยขาดสภาพคลองทางการเงินและไมมีผูรวมลงทุน
ใหม แมเปนเหตุอันสมควร ไมเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม แตก็ไมใชเหตุเลิกจางที่ทําใหจําเลย
มีสิทธิเลิกจางโจทกไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาและไมตองจายสินจางแทนการบอก
กลาวลวงหนา ทั้งมิไดเปนเหตุที่ทําใหจําเลยเลิกจางไดโดยไมตองจายคาชดเชยตามที่กฎหมาย
กําหนดไว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๖๓๐/๒๕๔๒
ใบมอบอํานาจที่จําเลยยื่นตอศาลแรงงานไดระบุไวชัดแจงวาป. ผูมีอํานาจลงนามแทน
จําเลยมอบอํานาจให
ย.เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนจําเลยเกีย่ วกับการพิจารณาและการ
สืบพยานโจทกที่ศาลแรงงาน เมื่อคําใหการเปนกระบวนพิจารณาอยางหนึ่งและเปนสวนหนึ่ง
ของการพิจารณาตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑ (๘)ย.จึงมีอํานาจใหการดวยวาจาตอศาลแรงงานได
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การหามมิใหวาความอยางทนายความตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๖๐หมายถึงหามมิใหผูรับ
มอบอํานาจซักถามพยานในศาลอยางทนายความเทานั้น
แตมิไดหามมิใหผูรับมอบอํานาจ
ดําเนินกระบวนพิจารณาอยางอื่นตอศาล
การยื่นคําใหการหรือการใหการดวยวาจาตอศาลแรงงาน
เปนการดําเนินกระบวน
พิจารณาอยางหนึ่งที่มิใชเปนการวาความอยางทนายความ ย.ผูรับมอบอํานาจจากจําเลยจึงมี
อํานาจใหการดวยวาจาตอศาลแทนจําเลยได และเมือ่ เปนการดําเนินกระบวนพิจารณาที่อยูใน
ขอบอํานาจที่ไดรับมอบอํานาจจากจําเลย ศาลแรงงานจึงรับคําใหการดวยวาจาของ ย.ไว
พิจารณาได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๕๕๒/๒๕๔๒
โจทกซึ่งเปนลูกจางไดยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานตามพ.ร.บ. คุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๓ และพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งใหจําเลยผูเปนนายจางจาย
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 ๕๖๐๙/๒๕๔๒
ระเบียบขอบังคับเกีย่ วกับการทํางานของโรงแรมจําเลยวาดวยกฎระเบียบทางวินัย ได
กําหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหพนักงานของจําเลยละเวนหรือหลีกเลีย่ งการกระทําอันเปนการ
กอใหเกิดความเสียหายแกชื่อเสียง ทรัพยสินผลประโยชนของโรงแรม หรือการกระทําอันเปน
การขัดตอศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
พนักงานทุกคนของจําเลยจะตองไมกระทําการฝาฝน
ระเบียบขอบังคับดังกลาวทัง้ ในเวลาทํางานหรือนอกเวลาทํางาน ขณะที่อยูภายในหรือภายนอก
สถานที่ทํางาน ถาพนักงานกระทําการใดที่อาจทําใหจําเลยผูเปนนายจางไดรับความเสียหายแก
ชื่อเสียงหรือในทางอื่นใดแลว จําเลยยอมมีอํานาจพิจารณาลงโทษตามระเบียบขอบังคับได
โจทกซึ่งเปนพนักงานของโรงแรมจําเลยมีชูกับพนักงานชายซึ่งเปนชางประจําโรงแรม
ของจําเลย แมจะไมไดเกิดขึ้นภายในบริเวณโรงแรม หรือในเวลาทํางาน ก็ถือไดวาเปนการไม
รักษาเกียรติและเปนการประพฤติชั่ว ซึ่งเปนการละเมิดตอศีลธรรมอันดีอยางรายแรง โดยเฉพาะ
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ภริยาของพนักงานชางชูของโจทกทนพฤติกรรมดังกลาวของสามีและโจทกไมไหว จึงไดไปตาม
หาสามีถึงโรงแรมจําเลยและรองเรียนตอจําเลย ในทีส่ ุดครอบครัวตองแตกแยก และเปนที่รกู ัน
ทั่วไปในหมูพนักงานโรงแรมของจําเลย
การกระทําของโจทกและชายชูย อมสงผลกระทบ
โดยตรงตอการปกครองบังคับบัญชาพนักงานโรงแรมของจําเลย รวมทั้งชือ่ เสียงของโรงแรม
จําเลยดวย เนื่องจากโจทกมีตําแหนงฝายบริหารเปนถึงผูจัดการแผนกตอนรับ แตกลับมีความ
ประพฤติชวั่ เปนตัวอยางทีไ่ มดีแกพนักงานอื่น ๆ การกระทําของโจทกจึงเปนการฝาฝนระเบียบ
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยเปนกรณีรายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗ (๔) จําเลยเลิกจางโจทกเพราะเหตุดงั กลาว จําเลยจึงไมตองจาย
คาชดเชยแกโจทก และกรณีไมเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ จําเลยไมตองจายคาเสียหายแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๐๕/๒๕๔๒
โจทกแพคดีและตองรับผิดจายคาชดเชยแกลูกจางโจทกตามคําเตือนของพนักงานตรวจ
แรงงานจําเลยตามคําพิพากษาศาลแรงงานในคดีนี้ แตโจทกกลับมาอุทธรณเสียเองวา โจทกไม
มีอํานาจฟอง เพื่อใหศาลฎีกาพิพากษายกฟองอันจะมีผลใหโจทกไมตองจายคาชดเชยตามคํา
พิพากษาศาลแรงงาน จึงเปนการใชสิทธิอุทธรณโดยไมสุจริต ไมชอบดวย ป.พ.พ. มาตรา ๕
โจทกจะอางความไมสุจริตมาอุทธรณขอใหศาลฎีกาพิพากษาวาโจทกไมมีอํานาจฟองหาไดไม
โจทกใชสิทธิอุทธรณในคดีแรงงานโดยไมสุจริต ปญหานี้เปนเรื่องอํานาจฟองซึ่งเปนขอ
กฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลฎีกายอมมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยได
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ (๕), ๒๔๖ ประกอบพ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ศาลฎีกาจึงไมรับวินิจฉัยอุทธรณในปญหาเรื่องอํานาจฟองขอนี้
ของโจทก
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗(๑) ที่บัญญัติใหนายจาง
ไมตองจายคาชดเชยใหแกลกู จางในกรณีลูกจางทุจริตตอหนาที่นั้นตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยดังกลาวมิไดใหความหมายคําวา "ทุจริต"ไว และมิไดใชคําวา "โดยทุจริต"
ตามที่บัญญัตไิ วใน ป.อ. มาตรา ๑ (๑) กรณีจึงตองใชความหมายความคําวา "ทุจริต" ตาม
พจนานุกรม คือ หมายความวา ความประพฤติชั่ว โกงไมซื่อตรง
ส. ซึ่งเปนลูกจางรายวันของจําเลยไดรับคาจางวันละ ๑๙๐ บาทละทิ้งงานไปเปนเวลา ๑
ชั่วโมง แมวานายจางจะตองจายคาจางในระยะเวลาทีส่ .ละทิ้งงาน แตก็เกิดโทษแกนายจางนอย
ยังไมพอถือวา ส. มีความประพฤติชั่วโกง ไมซื่อตรง จึงไมเปนการทุจริตตอหนาที่
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๒๖๓/๒๕๔๒
การขอใหพิจารณาใหมในคดีแรงงาน พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติ เกี่ยวกับเรื่องนี้ไวโดยเฉพาะแลว จึงตองบังคับไปตามบทกฎหมาย
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ดังกลาว ไมอาจนํา ป.วิ.พ. มาใชบังคับโดยอนุโลมตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ได
จําเลยยื่นคํารองขอใหพิจารณาใหมตอศาลแรงงานวามิไดจงใจขาดนัด
แตเปนเพราะ
จําเลยไมไดรับสําเนาคําฟองของโจทกและจําเลยไมคิดวาโจทกจะฟองจําเลย เนื่องจากกอนมี
การเลิกจางไดมีการตกลงเปนที่เขาใจกันแลว ถือไดวาจําเลยไดอางถึงความจําเปนที่ไมไดมา
ศาลแลว เมื่อคํารองของจําเลยไดยื่นตอศาลแรงงานกลางภายในกําหนด เจ็ดวันนับแตวันที่
จําเลยทราบคําบังคับ คํารองขอใหพิจารณาใหมของจําเลยจึงชอบดวย พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงาน
และ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๑ แลว ศาลแรงงานตองรับคํารองขอให
พิจารณาใหมของจําเลยไวดําเนินการ ไตสวนตอไป
คํารองขอของจําเลยที่นําที่ดินมาวางเปนประกันการทุเลาการบังคับคดีและใหถอนการ
อายัดเงิน เปนคํารองที่ ป.วิ.พ. มิไดบัญญัติไววาใหทาํ ไดแตฝายเดียว ซึ่ง ป.วิ.พ. มาตรา ๒๑
(๒) บัญญัติหา มมิใหศาลทําคําสั่งในเรื่องนั้น โดยมิไดใหคูความอีกฝายหนึ่งมีโอกาสคัดคานกอน
การที่ศาลแรงงานมีคําสั่งใหรับที่ดินหลักประกันของจําเลยและ ใหถอนการอายัดเงินตามคํารอง
ขอของจําเลย โดยมิไดใหโอกาสแกโจทกโตแยงคัดคานเสียกอน จึงขัดตอบทกฎหมาย ดังกลาว
ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ เปน
คําสั่งที่ไมชอบ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๑๕/๒๕๔๒
ตามคําใหการและฟองแยง จําเลยอางวา โจทกทุจริตโดยอาศัยตําแหนงหนาที่แอบอาง
บุคคลหลายคนแตงตั้งเปนสมาชิกของจําเลยแลวสั่งซื้อสินคาไปจากจําเลยเปนจํานวนมาก เมื่อ
หนี้ถึงกําหนดชําระจําเลยเรียกใหบุคคลทีโ่ จทกแอบอางชําระหนี้ ปรากฏวาสมาชิกบางรายไมมี
ตัวตน บางรายไมเคยสมัครเปนสมาชิกและไมเคยสั่งซือ้ สินคาจากจําเลย การกระทําของโจทก
เปนการกระทําผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจางหรือจงใจทําใหจําเลยไดรับความเสียหาย เปน
กรณีที่จําเลยฟองแยงใหโจทกรับผิดชดใชคาเสียหายแกจําเลยเนื่องจากโจทกทุจริตตอหนาที่ใน
การแตงตั้งสมาชิก ตอมาสมาชิกดังกลาวสั่งซื้อสินคาจากจําเลย และคางชําระคาสินคาเมื่อ
ปรากฏวา การที่สาวจําหนายทั้งสิบคนทีโ่ จทกแตงตั้งไดสั่งซื้อสินคาจากจําเลยและมียอดหนี้คาง
ชําระนั้น โจทกไมมีสวนเกี่ยวของ โจทกมิไดทุจริตตอหนาที่หรือกระทําผิดอาญาโดยเจตนาแก
นายจาง หรือจงใจทําใหจําเลยไดรับความเสียหาย แมในการแตงตั้งสาวจําหนายที่ชื่อ ก. และ ร.
โจทกไดจดบันทึกขอมูลตามคําบอกเลาของบุคคลดังกลาวลงในทะเบียนแตงตั้งโดยโจทกมิได
ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนบานบัตรประจําตัวประชาชน เปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอ
ทั้งมิไดใชความระมัดระวังตามสมควร เปนการกระทําอันไมสมแกการปฏิบัติหนาทีข่ องตนให
ลุลว งไปโดยถูกตองและสุจริตก็ตาม แตเมื่อเปนคนละกรณีกับสาวจําหนายที่ชื่อ ก. และ ร.ตามที่
จําเลยฟองแยง โจทกจึงไมตองรับผิดตามฟองแยงแกจําเลย
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โจทกผูเปนลูกจางฟองจําเลยผูเปนนายจางตอศาลแรงงานเรียกคาชดเชย สินจางแทน
การบอกกลาวลวงหนา คาเสียหายจากการเลิกจางที่ไมเปนธรรม คาจางคางจาย และเงินทดรอง
จาย แมจําเลยแจงความใหดําเนินคดีแกโจทกวาทุจริตตอหนาที่ และจําเลยฟองแยงเรียก
คาเสียหายจากการที่สาวจําหนายที่โจทกแตงตั้งไดสั่งซือ้ สินคาจากจําเลยและมียอดหนี้คางชําระ
จากโจทก ก็เปนเพียงการฟองเรียกคาสินคาที่คางชําระเทานั้น ไมมีผลใหคดีนี้กลายเปนคดีแพง
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
นอกจากนี้คดีอาญาซึ่งจําเลยแจงความใหดําเนินคดีแกโจทกก็ยังอยู
ระหวางการพิจารณาของพนักงานอัยการหรืออยูระหวางการพิจารณาของศาลชัน้ ตนการที่ศาล
แรงงานพิจารณาและพิพากษาคดีนี้โดยไมรอฟงขอเท็จจริงในคดีอาญาดังกลาวจึงชอบแลว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๕๓/๒๕๔๒
หลักเกณฑการพิจารณาเรื่องการเลิกจางที่ไมเปนธรรมตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ศาลจําตองพิจารณาวามีสาเหตุแหงการเลิกจาง
หรือไม และสาเหตุดังกลาวมีเหตุเพียงพอแกการเลิกจางหรือไมเปนสําคัญ แมการเลิกจางนั้นจะ
เปนเหตุใหลูกจางเดือดรอนก็ตาม แตหากเปนความจําเปนทางดานนายจางที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
เพื่อใหกิจการของนายจางยังคงดํารงอยูตอไป โดยหวังวากิจการของนายจางจะมีโอกาสกลับฟน
คืนตัวไดใหม ยอมเปนสาเหตุที่จําเปนและเพียงพอแกการเลิกจางแลว ไมถือวาเปนการเลิกจาง
ที่ไมเปนธรรม ซึ่งแตกตางจากหลักเกณฑ เรื่อง การกระทําอันไมเปนธรรม ตาม พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒และมาตรา ๑๒๓
จําเลยเลิกจางโจทกเพราะจําเลยประสบภาวะเศรษฐกิจ ลูกคาของจําเลยลดการสั่งซื้อ
สินคาทําใหการผลิตลดลง เปนเหตุใหจําเลยตองลดอัตรากําลังคนใหพอเหมาะแกปริมาณงานที่
แทจริง ทั้งกอนจําเลยเลิกจางโจทก จําเลยก็ไดคัดเลือกโจทกออกจากงานตามหลักเกณฑทที่ ุก
ฝายยอมรับโดยไมเลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกลงโจทก การที่จําเลยเลิกจางโจทกกับลูกจางคนอื่น ๆ
เพื่อตองการพยุงกิจการของจําเลยใหอยูรอดตอไปได เชนนี้ จึงเปนการเลิกจางที่มีสาเหตุอัน
จําเปนและเพียงพอแกการเลิกจางแลว
กรณีถือไมไดวาเปนการเลิกจางทีไ่ มเปนธรรมตาม
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๙
ระเบียบขอบังคับเกีย่ วกับการทํางานของจําเลยกําหนดวาจําเลยจะจายโบนัสแกพนักงาน
ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม และวันที่ ๑๕ มกราคม ของปถัดไป โดยไมมีขอความวาจะจายใหแก
พนักงานที่พนสภาพการเปนพนักงานกอนวันดังกลาว อันมีความหมายวา พนักงานที่มีสิทธิ
ไดรับโบนัสจะตองมีตัวอยูในวันครบกําหนดจายโบนัสดวย การที่จําเลยเลิกจางโจทกทําใหโจทก
สิ้นสภาพการเปนลูกจางของจําเลยตั้งแตวันเลิกจางเปนตนไป ดังนั้นเมื่อถึงกําหนดเวลาที่จําเลย
จะจายเงินโบนัสใหแกพนักงานในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๑ โจทกสิ้นสภาพการเปนพนักงานไป
กอนวันครบกําหนดจายเงินโบนัสเสียแลว โจทกจึงไมมีสิทธิที่จะเรียกเงินโบนัสจากจําเลย ใน
วันที่จําเลยเลิกจางโจทก จําเลยไดสั่งจายเช็คเงินเดือนรวมกับเงินอืน่ พรอมที่จะจายใหแกโจทก
แตโจทกไมยอมลงลายมือชื่อรับเงินเพราะเกรงจะเปนการสมัครใจลาออกจากงาน เมื่อเห็นไดวา
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จําเลยขอปฏิบัติการชําระหนี้โดยชอบแลวแตโจทกปฏิเสธไมยอมรับชําระหนี้ กรณีถือไมไดวา
จําเลยจงใจผิดนัดไมจายคาจางใหแกโจทกโดยปราศจากเหตุอันสมควร แมจําเลยจะไมนําเงิน
ดังกลาวไปมอบไวแกอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การคุมครองแรงงาน ขอ ๓๑ วรรคสาม ก็ตาม โจทกก็ไมมีสิทธิคิดเงินเพิ่มตามขอ๓๑ วรรคสอง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๗๘๐/๒๕๔๑
ศาลแรงงานมีคําสั่งคํารองใหเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบของจําเลยวา
จําเลย
แตงตั้งให ก.เปนทนายความ และใบแตงทนายความดังกลาวระบุใหทนายจําเลยมีอํานาจทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความ ที่ศาลพิพากษาตามยอมจึงมิใชการพิจารณาที่ผิดระเบียบ ถือ
ไดวาศาลแรงงานฟงขอเท็จจริงวา
จําเลยยินยอมใหทนายความกรอกขอความในใบแตง
ทนายความระบุใหทนายจําเลยมีอํานาจทําสัญญาประนีประนอมยอมความได ดังนั้น ที่จําเลย
อุทธรณวาจําเลยมิไดมอบอํานาจใหทนายความมีอํานาจทําสัญญาประนีประนอมยอมความ และ
มิไดยินยอมใหทนายความกรอกขอความดังกลาวในใบแตงทนายความ
การทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความโดยทนายจําเลยซึ่งไมมีอํานาจเปนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ จึงเปน
อุทธรณโตเถียงขอเท็จจริงเพื่อนําไปสูปญหาขอกฎหมายเรื่องการพิจารณาที่ผิดระเบียบ อันเปน
อุทธรณในขอเท็จจริง ตองหามอุทธรณตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไมรับวินจิ ฉัย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๕๑๑/๒๕๔๑
อุทธรณของผูคัดคานที่วา ตามคํารองของผูรองอางเหตุภาวะเศรษฐกิจถดถอย เปนเหตุ
ใหผูรองตกอยูในภาวะคับขันจําเปนตองกําหนดมาตรการลดคาใชจา ยโดยลดอัตรากําลังคน เปน
การกลาวอางที่เลื่อนลอย ไมระบุวาเศรษฐกิจปจจุบันถดถอยในลักษณะอยางไร มีผลกระทบตอ
ผูรองอยางไร ผูรองมีกําไรหรือขาดทุนซึ่งมีความจําเปนตองลดอัตรากําลังคน คํารองของผูรอง
จึงเคลือบคลุมนั้น แมปญหานี้ผูคัดคานจะตอสูไวในคําคัดคาน แตศาลแรงงานมิไดกําหนดเปน
ประเด็นขอพิพาทจึงเปนอุทธรณในขอทีม่ ิไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลแรงงาน
ตองหามตามป.วิ.พ.มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ศาลฎีกาไมรับวินจิ ฉัย
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๕๒ บัญญัตขิ ึ้นเพื่อคุมครองกรรมการลูกจาง
มิใหถูกนายจางกลั่นแกลงอันเปนเหตุใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบตั ิหนาที่ของกรรมการ
ลูกจาง โดยใหอํานาจศาลแรงงานพิจารณากลั่นกรองอีกชั้นหนึ่งวามีเหตุผลสมควรและเพียง
พอที่จะเลิกจางกรรมการลูกจางหรือไม
เมื่อไมปรากฏวาผูคดั คานซึ่งเปนกรรมการลูกจางไดกระทําผิดใด ๆ ถึงขั้นเลิกจาง คงมี
เหตุแตเพียงวาสภาพการผลิตสินคาของผูรองลดลงเพราะเศรษฐกิจถดถอย
ผูรองตองลด
อัตรากําลังลูกจางเพื่อลดคาใชจาย
โดยไมปรากฏวากิจการของผูรองขาดทุนหรือตองยุบ
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หนวยงาน การที่ผูรองแกไขปญหาดวยการเลิกจางผูคดั คานซึ่งเปนกรรมการลูกจาง เพราะเหตุ
ที่วันลายอนหลังไปในป ๒๕๓๘ ถึง ๒๕๔๐รวมกันเกิน ๔๕ วัน โดยไมปรากฏวาการลาในรอบป
ดังกลาวของผูค ัดคานที่ ๑ และที่ ๓ ไมชอบตอระเบียบขอบังคับ เชนนี้ถือไดวาผูรองยังไมมีเหตุ
สมควรและเพียงพอที่จะเลิกจางผูคัดคานซึ่งเปนกรรมการลูกจางตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ
พ.ศ.๒๕๑๘มาตรา ๕๒ ได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๙/๒๕๔๑
ศาลแรงงานกําหนดคาเสียหายจากการที่โจทกถูกเลิกจางไมเปนธรรมเปนเงินจํานวน
หนึ่งใหโจทก การที่โจทกเกี่ยวกับคาเสียหายเพื่อใหศาลฎีกากําหนดจํานวนคาเสียหายใหโจทก
เพิ่มขึ้น ทั้งคาเสียหายดังกลาวเปนการเรียกรองภายหลังโจทกถูกเลิกจางไปแลว ซึ่งถือไดวา
เปนสวนหนึ่งของคาเสียหายจากการเลิกจางที่ไมเปนธรรม กรณีจึงมิใชเปนคาเสียหายในอนาคต
ซึ่งโจทกมีสิทธิเรียกรองอีก ดังนี้อุทธรณโจทกจึงเปนการโตแยงดุลพินิจของศาลแรงงานในการ
กําหนดคาเสียหาย
เปนอุทธรณในขอเท็จจริงตองหามตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงานพ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๔วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไมรับวินิจฉัย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๓๓๙/๒๕๔๐
คดีนี้คูความตกลงทากันใหถือเอาผลของคําพิพากษาคดีอาญาเปนขอแพชนะ โดยตกลง
กันวา หากคดีดังกลาวศาลพิพากษาวาจําเลยที่ ๑ คดีนี้ไมมีความผิดและยกฟอง ใหถือวาจําเลย
ทั้งสองในคดีนี้พนจากความรับผิด แตหากศาลพิพากษาวา จําเลยที่ ๑ ในคดีนี้มคี วามผิดตามขอ
กลาวหา จําเลยทั้งสองจะตองรวมกันรับผิดชําระเงินเต็มตามฟองแกโจทก กรณีจึงเปนเรื่องที่
คูความตกลงกันในประเด็นแหงคดีมาเปนขอแพชนะในคดีนี้ดวยตาม ป.วิ.พ.มาตรา ๑๓๘ วรรค
หนึ่งประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒มาตรา ๓๑ หาใช
เปนกรณีที่การวินิจฉัยในคดีสวนแพงศาลจําตองถือขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในคําพิพากษาคดี
สวนอาญา ตาม ป.วิ.อ.อาญา มาตรา ๔๖ ไม
คดีอาญาที่คูความทากัน ศาลพิพากษายกฟองโจทกโดยวินิจฉัยวาพยานหลักฐานของ
โจทกที่นําสืบมายังไมมั่นคงเพียงพอที่จะรับฟงลงโทษจําเลยไดแสดงวาตามคําพิพากษา
คดีอาญาดังกลาว ศาลไดวนิ ิจฉัยแลววาจําเลยไมมีความผิดดังนี้ การที่ศาลแรงงานวินิจฉัยวาคดี
นี้ตองถือเอาคําพิพากษาคดีอาญาของศาลในคดีดังกลาวเปนขอแพชนะ และฟงวาจําเลยทั้งสอง
ไมตองรับผิดในเงินที่สูญหายไปตามฟองตามคําทานั้นชอบแลว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๑๕/๒๕๔๐
โจทกรูอยูกอนยื่นฟองแลววาการเลิกจางเปนธรรมหรือไม
หากโจทกเห็นวาไมไดรับ
ความเปนธรรมจากการที่จําเลยเลิกจางแลว โจทกกช็ อบที่จะวากลาวฟองรองจําเลยเปนคดีมา
แตแรก การที่โจทกยื่นคํารองขอแกไขคําฟองโจทกเกี่ยวกับการเลิกจางที่ไมเปนธรรม เชนนี้ไม
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ถือวาเปนปญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชนที่จะอนุญาตใหโจทกแกไขคําฟองได
หลังจากที่ศาลแรงงานกลางไดกําหนดประเด็นขอพิพาทและนัดสืบพยานแลว ตาม ป.วิ.พ.
มาตรา ๑๘๐ ประกอบดวย พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒
มาตรา ๓๑
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๖๕๐/๒๕๓๙
จําเลยที่ ๑ เปนผูอํานวยการของโจทกซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนโจทก ในขณะเดียวกัน
จําเลยที่ ๑ ก็ยังมีฐานะเปนลูกจางของโจทกดวย และยังตองปฏิบัติหนาที่การงานภายใตระเบียบ
ขอบังคับของโจทก สวนจําเลยที่ ๒ ที่ ๓และที่ ๔ เปนลูกจางโจทกและไดรบั แตงตั้งใหเปน
คณะกรรมการตรวจรับสินคามีหนาที่ไปตรวจรับสินคาวามีการซื้อขายตามจํานวนประเภท และ
ราคาสินคานัน้ ถูกตองตรงตามสัญญาซือ้ ขายกันหรือไม การที่จําเลยที่ ๑ มีคําสั่งให
คณะกรรมการตรวจรับที่โจทกตั้งขึ้นตรวจรับสินคาตามหลักฐานเอกสารที่มีเพียงลายมือชื่อของ
ผูซื้อวาไดรับสินคาไปถูกตองแลวพิจารณาจายเงินใหผูขายสินคาไป และวิธีปฏิบัตติ ามที่จําเลยที่
๑ กําหนดขึ้นก็ขัดตอขอบังคับวาดวยการรับเงิน การจายเงินและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๒๘
ของโจทก เปนการปฏิบัติหนาที่โดยละเลย ไมปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง
จําเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ เปนคณะกรรมการตรวจรับไมเคยไปตรวจรับสินคา คงตรวจ
แตเอกสารการรับมอบ แมจะเปนการปฏิบัตติ ามคําสั่งของจําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔
ก็ทราบดีอยูแลววาคําสั่งดังกลาวขัดตอขอบังคับของโจทกซึ่งเปนคําสั่งที่ไมชอบ แตจําเลยที่ ๒
ที่ ๓ และที่ ๔ ยังปฏิบัติตาม จึงเปนการจงใจหรือประมาทเลินเลอไมรักษาประโยชนของโจทก
เปนการผิดวินัยอยางรายแรง และตองรวมรับผิดกับจําเลยที่ ๑ ดวย
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