คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๒๖๔๑/๒๕๕๗
บริษัทพรีซิสชั่น แอ็บเรซีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โจทก์
คณะกรรมกำรแรงงำนสัมพันธ์

จำเลย

พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๑๒๓
โจทก์เลิกจ้างผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดเพราะผู้กล่าวหาที่ ๑ ถึงที่ ๕ เบียดบังเวลาทางานโดยนอนหลับขณะ
ปฏิบัติงาน ผู้กล่าวหาที่ ๑ และที่ ๓ ไม่สวมเครื่องแบบอุปกรณ์ความปลอดภัย ผู้กล่าวหาที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ นา
เครื่องคอมพิวเตอร์โจทก์ไปใช้ส่วนตัว ผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดกระทาผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานที่ยังไม่ได้
ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงเช่นนี้ การกระทาผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดไม่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ (๑) มิได้จงใจให้
โจทก์ได้รับความเสียหายตาม (๒) และไม่เป็นหารฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานเป็นกรณีร้ายแรง
(๓) ที่จะเข้าข้อยกเว้นให้โจทก์เลิกจ้างได้โดยไม่เป็นการกระทาอันไม่เป็ นธรรมตามมาตรา ๑๒๓ ดังนั้น การที่
โจทก์เลิกจ้างจาเลยทั้งเจ็ดจึงเป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ ๒๕๑๘
มาตรา ๑๒๓

คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๒๖๔๑/๒๕๕๗
บริษัทพรีซิสชั่น แอ็บเรซีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โจทก์
คณะกรรมกำรแรงงำนสัมพันธ์

จำเลย

พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๑๒๓
โจทก์ฟ้องและแก้ไขคาฟ้องว่า ลูกจ้างโจทก์ยื่นคาร้องต่อจาเลยทั้งสิบสามกล่าวหาว่าโจทก์ได้เลิกจ้างผู้
กล่าวหาทั้งเจ็ด เพราะเหตุเป็นสมาชิกและกรรมการสหภาพแรงงาน และอยู่ในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกั บสภาพ
การจ้างมีผลบังคับ และข้อให้วินิจฉัยชี้ขาด และมีคาสั่งให้โจทก์รับผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดกลับเข้าทางาน เมื่อวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ จาเลยทั้งสิบสามได้มีคาสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๒๓๖-๒๔๒/๒๕๕๓ วินิจฉัยชี้
ขัดว่า การที่โจทก์เลิกจ้างผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๑ แต่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๓ แห่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรม และมีคาสั่งให้โจทก์รับผู้กล่าวหาที่
๗ กลับเข้าทางานในตาแหน่งหน้าที่ไม่ต่ากว่าเดิมและจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค้างจ้างอัตราสุดท้ายนับแต่วันเลิก
จ้างจนถึงวันกลับเข้าทางาน จ่ายค่าเสียหายผู้กล่าวหาที่ ๑ ถึงที่ ๖ เป็นเงินรวม ๓๔๕,๐๒๔ บาทให้โจทก์ปฏิบัติ
ตามคาสั่งภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันรับทราบคาสั่ง โจทก์เห็นว่าเป็นคาสั่งโดยไม่ชอบเพราะผู้กล่าวหาที่ ๑ ถึง ๕
ได้ละทิ้งหน้าที่ในลักษณะเบียดบังเวลาหรือทุจริตเวลาของนายจ้างโดยการนอนหลับในเวลาปฏิบัติหน้าที่ ผู้
กล่ าวหาที่ ๑ และที่ ๓ ไม่ส วมใส่ ชุดเครื่องแบบอุป กรณ์ ความปลอดภัยที่โจทก์กาหนดเพื่ อป้ องกันการเกิด

อุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้กล่าวหาที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ ได้นาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของโจทก์ที่มีไว้ในการ
ปฏิบัติงานไปใช้ส่วนตัว ผู้กล่าวหาที่ ๑ และที่ ๗ ทราบ แต่ไม่กากับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบังชาปฏิบัติตามข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทางานของโจทก์ เป็นการบกพร่องต่อหน้าที่หย่อนความสามารถ สนับสนุน และปกปิดข้อเท็จจริง
ต่อโจทก์ การกระทาของผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งอันชอบ
ด้วยกฎหมายของโจทก์และบกพร่องต่อหน้าที่ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงโจทก์จึงมีสิทธิเลิกจ้างโดยไม่
ต้องจ่ายค่าชดเชย ขอให้ เพิกถอนคาวินิจฉัยของจาเลยทั้งสิบสามและบังคับจาเลยทั้งสิบสามเพิกถอนคาสั่ง
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๒๓๖-๒๔๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
จ าเลยทั้ งสิ บ สามให้ การแก้ ไขคาให้ การว่า การเลิ กจ้างผู้ กล่ าวหาที่ ๑ ถึ งที่ ๕ มาจากเหตุว่าขณะ
ปฏิบัติงานกะกลางคืน ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ได้ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางานโดยการนอนหลับในเวลาทางาน ไม่สวมชุดปฏิบัติงานและอุปกรณ์ความปลอดภัย ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทางานระหว่างเวลาทางานโดยไม่ได้รับอนุญาต และสูบบุหรี่บริเวณลานจอดรถ แม้จะเป็น
การฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน แต่ผู้กล่าวหาที่ ๑ ถึงที่ ๕ ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อจนถึงช่วงเช้าและมีการ
ปฏิบัติงาน มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง การกระทาของผู้กล่าวหาที ๑ ถึงที่ ๕ จึงยังมิใช่กรณีความผิด
ร้ายแรง ส่วนผู้กล่าวหาที่ ๖ และที่ ๗ เป็นผู้บังคับบังชาผู้กล่าวหาที่ ๑ ถึงที่ ๕ ไม่ได้อยู่ปฏิบัติงานในวันเกิดเหตุ
เมื่อการกระทาของผู้กล่าวหาที่ ๑ ถึงที่ ๕ ไม่ใช่ความรับผิดกรณีร้ายแรง ผู้กล่าวหาที่ ๖ และที่ ๗ จึงไม่มีเหตุอัน
ควรที่จะถูกเลิกจ้าง กรณีผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดจึงไม่ได้กระทาการที่เป็นความรับผิดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ (๑) ถึง (๕) และเมื่อผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดเป็นพนักงานที่ร่วมลงชื่อ
สนับสนุนข้อเรียกร้องฉบับลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งพนักงานและโจทก์สามารถสามารถเจรจาตกลงกัน ได้
ทาการบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไว้ฉบับลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้มีผลบังคับ ๑ ปี ตั้งแต่วันที่
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นการเลิกจ้างในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
มีผลใช้บังคับ เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ คาสั่งคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ที่ ๒๓๖-๒๔๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นคาวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่
มีเหตุให้เพิกถอน ขอให้ยกฟ้อง
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๖
มิถุนายน ๒๕๕๓ ผู้กล่าวหาที่ ๑ ถึงที่ ๕ ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานโดยนอนหลับในเวลาปฏิบัติ
หน้าที่ ผู้กล่าวหาที่ ๑ และที่ ๓ ไม่สวมชุดเครื่องแบบและอุปกรณ์ความปลอดภัย ผู้กล่าวหาที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕
นาอุปกรณ์ของโจทก์ไปใช้ส่ วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญ าต แต่ไม่ปรากฏว่าการฝ่าฝืน ดังกล่าวเกิดความเสียหาย
ร้ายแรงแก่โจทก์ ฟังไม่ได้ว่าผู้กล่าวหาที่ ๑ สูบบุหรี่ในที่ห้ามโดยผิดซ้าคาเตือน โจทก์เลิกจ้างผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดซึ่ง
เป็นลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องโดยตรงกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและมีผลใช้บังคับอยู่ แล้ว
วินิจฉัยว่า เป็นการเลิกจ้างโดยกล่าวหาว่าผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดกระทาความผิดที่ไม่เข้ากรณีอย่างหนึ่งอย่างใดตาม

(๑) ถึง (๕) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ การกระทาของโจทก์จึงเป็นการ
กระทาอันไม่ชอบธรรม
ที่โจทก์อุทธรณ์ทานองว่า ผู้กล่าวหาที่ ๑ ถึงที่ ๗ ซึ่งเป็นลูกจ้างของโจทก์มิได้เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอันจะมีคุณลักษณะของลูกจ้างที่ได้รับการคุ้มครองกรณีการกระทาอันไม่เป็น
ธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ นั้น เมื่อโจทก์ฟ้องอ้างแต่เพียงว่าโจทก์มี
สิทธิเลิกจ้างผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดเพราะกระทาผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน โดยบรรยายรายละเอียดใน
การกระทาผิ ดของแต่ล ะคนไว้ อัน เป็ น การอ้างเหตุเป็นกรณี ยกเว้นตาม (๑) ถึง (๕) ของมาตรา ๑๒๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวที่จะเลิกจ้าง เป็นการโต้แย้งคาวินิจฉัยทั้งสิบสามที่ว่าการเลิกจ้างเป็นการกระทาอันไม่
เป็นธรรม โจทก์หาได้อ้างดังที่ได้ยกขึ้นอ้างมาในอุทธรณ์มาในฟ้องด้วยไม่ จึงเป็นข้อเท็จจริงที่มิได้ยกขึ้นว่าการ
มาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานกลางต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
ปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า การเลิกจ้างผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดเป็นการกระทาอันไม่เป็น
ธรรมหรือไม่ เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดกระทาผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางานที่ยังไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงเช่นนี้ การกระทาของผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดจึงไม่เป็นการทุจริตต่อ
หน้าที่ตาม (๑) มิได้จงใจทาให้ นายจ้างได้รับความเสียหายตาม (๒) และไม่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทางานเป็นกรณีร้ายแรงตาม (๓) ที่จะเข้าข้อยกเว้นให้โจทก์เลิกจ้างได้โดยไม่เป็นการกระทาอันไม่
เป็นธรรมตามมาตรา ๑๒๓ ดังนั้น การที่โจทก์เลิกจ้างผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดจึงเป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรมตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ ดังที่จาเลยทั้งสิบสามซึ่งเป็นคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ได้มีคาวินิจฉัยที่ ๒๓๖-๒๔๒/๒๕๓๓ ไว้ ที่ศาลแรงงานกลางไม่เพิกถอนคาวินิจฉัยของจาเลยทั้งสิบสาม
โดยยกฟ้องมานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น
พิพากษายืน
นายสมบูรณ์ ฐาปนดุลย์ นายนิยุต สุภัทรพาหิรผล นายธีระยุทธ ทรัพย์นภาพร

คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๕๓๙-๑๕๔๕/๒๕๕๘
นำยบำรุง รอบคอบ กับพวกรวม ๗ คน

โจทก์

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่ำ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) จำเลย
เรื่อง กำรเลิกจ้ำงที่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำง เป็นกำรเลิกจ้ำง ที่มีเหตุผลอัน
สมควร ไม่เป็นกำรเลิกจ้ำงที่ไม่เป็นธรรม
โจทก์ ทั้ ง เจ็ ด ฟ้ อ งว่ า โจทก์ ทั้ ง เจ็ ด เป็ น ลู ก จ้ า งของจ าเลย ต่ อ มาจ าเลยมี ห นั ง สื อ เลิ ก จ้ า งโจทก์
ทั้งเจ็ด โดยอ้างว่า โจทก์ที่ ๑ ที่ ๕ และที่ ๗ ผลงานไม่น่าพอใจ (เกรด D) โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๔ และที่ ๖ ลาป่วยเกิน

๓๐ วัน ต่อปีปฏิทิน การเลิกจ้างในกรณีดังกล่าวจาเลยต้องใช้หลักบริหารและการจัดการโดยต้องเรียกลูกจ้างมา
ให้คาแนะนาหาทางแก้ไขโดยมีกรรมการสหภาพแรงงานเป็นตัวแทนร่วมด้ วยทุกครั้งเพื่อให้โอกาสลูกจ้างแก้ไข
ตัวเองให้ดีขึ้น หากไม่มีการแก้ไขต้องตักเตือนเสียก่อนจึงจะเลิกจ้างได้ แต่จาเลยไม่ได้ใช้หลักดังกล่าวถือเป็นการ
เลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ข้อให้บังคับจาเลยจ่ายค่าเสียหาย ๖๑๑,๖๔๐ บาท แก่โจทก์ที่ ค่าเสียหาย๔๖๑,๔๙๑.๒๐
บาท แก่โจทก์ที่ ๒ ค่าเสี ยหาย ๓๒๑,๕๕๒ บาท แก่โจทก์ที่ ๓ ค่าเสี ยหาย ๔๕๘,๙๔๒.๔๐บาทแก่โจทก์ที่ ๔
ค่ าเสี ย หาย ๒๑๑,๙๖๘ บาท แก่ โจทก์ ที่ ๕ ค่ าเสี ย หาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ โจทก์ ที่ ๖ และค่ าเสี ย หาย
๕๖๐,๕๒๐ บาท แก่โจทก์ที่ ๗ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ (วันเลิก
จ้าง) จนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์ทั้งเจ็ด
จ าเลยให้ ก ารว่ า จ าเลยเลิ ก จ้ า งโจทก์ ทั้ ง เจ็ ด ตามระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ การท างานโดยเลิ ก จ้ า ง
โจทก์ที่ ๑ โจทก์ที่ ๕ และโจทก์ที่ ๗ ตามหมวด ๙ ข้อ ๕๔ และข้อย่อย ๕๔.๖ คือผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจ
คะแนนปฏิบัติหน้าที่ต่า (เกรด D) ติดต่อกัน ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๒ และข้อย่อย ๕๔.๒ คือลาป่วยเกิน ๓๐ วัน
ต่อปีปฏิทิน โดยในปี ๒๕๕๔ โจทก์ที่ ๒ ลาหยุดงานทั้งสิ้น ๗๘ วัน ลาป่วยมีใบรับรองแพทย์ ๓๒ วัน ลาป่วยไม่
มีใบรับรองแพทย์ ๑๔ วัน โจทก์ที่ ๓ ลาหยุดงานทั้งสิ้น ๔๒ วัน ลาป่วยมีใบรับรองแพทย์ ๑๘ วัน ลาป่วยไม่มี
ใบรับรองแพทย์ ๑๗ วัน โจทก์ที่ ๔ ลาหยุดงานทั้งสิ้น ๓๗ วัน ลาป่วยมีใบรับรองแพทย์ ๒๘ วัน ลาป่วยไม่มี
ใบรับรองแพทย์ ๗ วัน โจทก์ที่ ๖ ลาหยุดงานทั้งสิ้น ๗๖ วัน ลาป่วยมีใบรับรองแพทย์ ๒๔ วัน ลาป่วยไม่มี
ใบรับรองแพทย์ ๒๐ วัน การเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดเป็นการเลิกจ้างตามระเบียบข้อตกลง ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่
เป็นธรรมต่อโจทก์ทั้งเจ็ด ทั้งจาเลยได้จ่ายเงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและเงินสมทบในกองทุน สารอง
เลี้ยงชีพให้กับโจทก์ทั้งเจ็ดครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกฟ้อง
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งเจ็ด
โจทก์ทั้งเจ็ดอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎี ก าแผนกคดี แ รงงานตรวจส านวนประชุ ม ปรึ ก ษาแล้ ว ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ยุ ติ ใ นชั้ น พิ จ ารณา
ของศาลแรงงานกลางปรากฏว่า โจทก์ทั้งเจ็ดเป็นลูกจ้างจาเลย จาเลยมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน หมวด ๙
การเลิกจ้าง ข้อ ๕๔ ระบุว่า “การบอกเลิกจ้างบริษัทฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการพิจารณาบอกเลิกจ้างในกรณี
ต่อไปนี้ ๕๔.๒ เมื่อลาป่ วยเกิน ๓๐ วัน ต่อปีปฏิทิ น ๕๔.๖ เมื่อคะแนนของพนักงานไม่เป็นที่ น่าพอใจหรือ
คะแนนการปฏิบัติหน้าที่ต่า” นอกจากนี้ยังมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อ ๖ แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับ การ
ทางาน ระบุว่า “ทั้งสองฝ่ายตกลงยึดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับข้อบังคับการทางาน หมวดที่ ๙ ดังต่อไปนี้ ๕๔.๒การ
เลิกจ้างกรณีการลาป่วยเกิน ๓๐ วัน ต่อปีปฏิทิน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดิม ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือ
ประสบอุบัติเหตุต้องเข้ารักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาล ๕๔.๖ การเลิกจ้างพนักงานที่มีผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจหรือ
คะแนนปฏิบัติหน้าที่ต่าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนดไว้ โดยให้มีคณะกรรมการร่วมระหว่างผู้แทน
บริษั ทฯ และผู้ แทนสหภาพแรงงานฯ ช่วยกันชี้แนะและให้ คาแนะนาแก่พนักงานให้ ส ามารถปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องเพื่อให้มีผลปฏิบัติงานดีขึ้นฯ” ต่อมาวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ จาเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ด
ให้เหตุผลว่า โจทก์ที่ ๑ ที่ ๕ และที่ ๗ มีผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือคะแนนปฏิบัติหน้าที่ต่า ส่วนโจทก์ที่ ๒ ถึง

ที่ ๔ และที่ ๖ ลาป่วยเกิน ๓๐ วัน ต่อปีปฏิทิน โจทก์ทั้งเจ็ดเคยร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ขอให้รับ
โจทก์ทั้งเจ็ดกลับเข้าทางานหรือจ่ายค่าเสียหาย ต่อมามีคาสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดว่าการเลิกจ้าง
ไม่เป็นการฝ่าฝืน มาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และไม่เป็นการกระทาอันไม่
เป็นธรรม ให้ยกคาร้อง แล้วศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่ า โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๔ และที่ ๖ ลาป่วยจริงตามที่จาเลย
อ้าง ส่วนโจทก์ที่ ๑ ที่ ๕ และที่ ๗ ถูกประเมินว่าผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจหรือคะแนนปฏิบัติหน้าที่ต่า เป็นเวลา
๓ ปี ติ ดต่ อกั น จ าเลยเลิ ก จ้ างโจทก์ ทั้ งเจ็ด ได้ต ามข้ อบั งคับ เกี่ย วกับ การท างานหาจาต้องเรียกลู กจ้างมาให้
คาแนะนา แก้ไข หรือตักเตือนก่อนไม่ กรณีตามฟ้องจึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
มี ปั ญ หาต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย ตามอุ ท ธรณ์ ของโจทก์ ทั้ งเจ็ ด ว่ า จ าเลยเลิ ก จ้ างโจทก์ ทั้ งเจ็ ด เป็ น การเลิ กจ้ าง
ที่ไม่เป็ น ธรรมหรือไม่ โดยโจทก์ทั้งเจ็ ดอุทธรณ์ ว่า การที่จาเลยเลิ กจ้างโจทก์ที่ ๑ ที่ ๕ และที่ ๗ ไม่ถูกต้อง
ตามข้ อ ตกลงเกี่ย วกั บ สภาพการจ้ างที่ แก้ ไขข้ อบั งคั บ เกี่ ย วกั บ การท างาน ข้ อ ๕๔.๖ เพราะไม่ ได้ ท าโดยมี
คณะกรรมการร่วมระหว่างผู้แทนบริษัทฯ และผู้แทนสหภาพแรงงานช่วยกันชี้แนะและให้คาแนะนาแก่พนักงาน
ให้สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นก่อน และการเลิกจ้างโจทก์ที่ ๒ ที่ ๔ และที่
๖ จาเลยไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดิมโดยเรียกลูกจ้างมาให้ คาแนะนาหาทางแก้ไขให้ปรับปรุงตัวตักเตือนเป็น
หนังสือก่อนจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้น เห็นว่า ตามบั นทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างการเลิกจ้าง
พนักงานที่มีผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจหรือคะแนนปฏิบัติหน้าที่ต่าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกาหนดไว้
โดยให้มีคณะกรรมการร่วมระหว่างผู้แทนบริษั ทฯ และผู้แทนสหภาพแรงงานฯ ช่วยกันชี้แนะและให้คาแนะนา
แก่พนักงาน ให้สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีขึ้นก็เพื่อให้
โอกาสลูกจ้างคือโจทก์ที่ ๑ ที่ ๕ และที่ ๗ ได้พัฒนาและปรับปรุงตนเองหากมีผลคะแนนปฏิบัติหน้าที่ต่ากว่า
เกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด เมื่อคดีนี้โจทก์ที่ ๑ ที่ ๕ และที่ ๗ ไม่ได้โต้แย้งว่าผลการประเมิน ของจาเลยไม่ถูกต้อง
ประการใด คงได้ความว่าโจทก์ที่ ๑ ที่ ๕ และที่ ๗ มีผลปฏิบัติหน้าที่ต่ามาเป็นเวลาถึง ๓ ปีแสดงว่าจาเลยได้ให้
โอกาสโจทก์ที่ ๑ ที่ ๕ และที่ ๗ ปรับปรุงตนเองแล้ว แต่โจทก์ที่ ๑ ที่ ๕ และที่ ๗ มิได้ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น
ทั้งไม่ปรากฏว่าจาเลยประเมินหรือให้คะแนนผลการทางานของโจทก์ที่ ๑ ที่ ๕ และที่ ๗ โดยกลั่นแกล้ง การที่
จาเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ ที่ ๕ และที่ ๗ เพราะเหตุที่โจทก์ดังกล่าวมีผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจและได้รับคะแนน
ปฏิบัติหน้าที่ในระดับต่าอันเป็นการเลิกจ้ างเพราะเหตุที่ระบุไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หมวด ๙ ข้อ
๕๔ และข้อย่อย ๕๔.๖ จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควรเพียงพอส่วนโจทก์ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๖ เมื่อศาล
แรงงานกลางฟังข้อเท็จ จริงดังกล่ าวลาป่วยเกิน ๓๐ วัน ต่ อปีปฏิทิน โดยไม่ปรากฏว่าการลาป่วยของโจทก์
ดังกล่าวเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรังหรื อประสบอุบัติเหตุต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลแต่ประการใด
การที่จาเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๖ เพราะเหตุที่โจทก์ลาป่วยเกิน ๓๐ วัน ต่อปี จึงเป็นการเลิกจ้าง
ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หมวด ๙ ข้อ ๕๔ และข้อย่อย ๕๔.๒ จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุ
อันสมควรเพียงพอเช่นกัน ดังนั้น การที่จาเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ด จึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลฎีกา
เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งเจ็ดฟังไม่ขึ้น
พิพากษายืน
นางปดารณี ลัดพลี นายนิยุต สุภัทรพาหิรผล นายธีระพงศ์ จิระภาค

คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๕๓๔๗/๒๕๕๘
บริษัทคอทโก้เมททอลเวอร์ตคส จำกัด โจทก์
คณะกรรมกำรแรงงำนสัมพันธ์

จำเลย

พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๑๒๓ (๑) และ (๒)
การที่ผู้กล่าวหาที่ ๒ และที่ ๑๕ ถึงที่ ๑๘ และมิได้ร่วมลงลายมือชื่อในข้อเรียกร้องมาแต่ต้นแต่เมื่อ
ภายหลังจากที่ฝ่ายลูกจ้างแจ้งข้อเรียกร้อง ฝ่ายโจทก์กับฝ่ายลูกจ้างมีการเจรจากันตามกฎหมายแต่ไม่สามารถ
ตกลงกันได้จนกระทั้งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานเข้ามาดาเนินการไกล่เกลี่ยแสดงว่ากระบวนการเจรจา
ต่อรองตามบทบัญญัติของกฎหมายยังไม่เสร็จสิ้น เมื่อไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดห้ามมิให้ลูกจ้างลงลายมือในข้อ
เรียกร้องเพิ่มเติมจึงถือว่าผู้กล่าวหาที่ ๒ และ ๑๕ ถึงที่ ๑๘ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในข้อเรียกร้องด้วยแล้วเมื่อผู้
กล่าวหาที่ ๒ และ ๑๕ ถึงที่ ๑๘ เป็นผู้เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องจึงร่วมนัดหยุดงานตามสิทธิที่กฎหมายบัญญัติ
รับรองไว้ได้ ส่วนผู้กล่าวหาที่ ๓ ถึงที่ ๑๔ ร่วมกระทาการอันเป็นการจงใจทาให้โจทก์ในฐานะนายจ้างได้รับ
ความเสียหายถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ทาให้ธุรกิจการค้าประสบความเสียหายอย่างรุนแรง ทั้งผู้กล่าวหาที่ ๓ ที่ ๕ ที่
๑๐ และที่ ๑๒ ก็มีพฤติกรรมสมรู้ร่วมคิดหรือให้การสนับสนุนในการจ่ายเงินเดือนและโบนัสประจาปี ๒๕๔๘
แก่พนั กงานระดับ บริห ารบางคนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจ ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่โจทก์อย่าง
ร้ายแรง และเป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อ บังคับในการทางาน การที่โจทก์เลิกจ้างผู้กล่าวหาที่ ๒ ถึงที่ ๑๘ ไม่
เป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๒๓ (๑) และ (๒) เมื่อโจทก์ได้นาค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
ไปมอบให้แก่พนักงานตรวจแรงงานภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้กล่าวหาจานวน ๑๒ คนดังกล่าวต้องเลือกเข้า
ถือเอาประโยชน์ตามคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานได้ ผู้กล่าวหาจานวน ๑๒ คนนั้นไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายตาม
คาสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้อีก

คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๕๓๔๗/๒๕๕๘
บริษัทคอทโก้เมททอลเวอร์ตคส จำกัด โจทก์
คณะกรรมกำรแรงงำนสัมพันธ์

จำเลย

พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๑๒๓ (๑) และ (๒)
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ จาเลยทั้งสิบสี่มีมติและมีคาสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๑๑๗-๑๓๔/
๒๕๔๙ ยกคาร้องของนายชาคริต ผู้กล่าวหาที่ ๑ และมีคาสั่งให้โจทก์จ่ายค่าเสียหายแก่ผู้กล่าวหาที่ ๒ ถึง ๑๘
โจทก์รับทราบคาสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙ โจทก์เห็นด้วยกับคาสั่งของจาเลยทั้งสิบสี่ในส่วนของ
นายคริต ผู้กล่าวหาที่ ๑ แต่โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคาสั่งของจาเลยทั้งสิบสี่ในส่วนของผู้กล่าวหาที่ ๒ ถึง ๑๘ เหตุที่

โจทก์เลิกจ้างผู้กล่าวหาที่ ๒ และที่ ๑๕ ถึงที่ ๑๘ เนื่องจากผู้กล่าวหาทิ้งหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๘
ถึงวัน ที่ ๘ พฤศจิ กายน ๒๕๔๘ โดยไปร่ว มชุมนุ ม ทั้งที่ ไม่ มีรายชื่อร่ว มแจ้งข้อเรียกร้อ งมาตั้งแต่ต้ นและไม่
เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง จึงอาจใช้สิทธินัดหยุดงานได้ ส่วนผู้กล่าวหาที่ ๓ ถึงที่ ๑๔ โจทก์เลิกจ้างเพราะร่วมกัน
บั งคับ ข่มขู่ พ นั กงานของโจทก์ไม่ให้ เข้ าท างาน ปิ ดล้ อมประตู ท างเข้าออกของบริษั ท จัด ท าเอกสารโจมตี
ผู้บริหารของโจทก์ ใส่ร้ายทาให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงเลิกจ้างผู้กล่าวหาที่ ๒ ถึงที่ ๑๘ ได้ มิใช่การ
กระทาอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ คาวินิจฉัยและคาสั่งของจาเลยทั้งสิบสี่
ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เป็นการวินิจฉัยที่ขัดแย้งกับพยานเอกสารและพยานบุคคลที่ปรากฏ
ในสานวน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคาสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๑๑๗-๑๓๔/๒๕๔๙ ลง
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ เฉพาะในส่วนของผู้กล่าวหาที่ ๒ ถึงที่ ๑๘
จาเลยทั้งสิบสี่ให้การว่า คาสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๑๑๗-๑๓๔/๒๕๔๙ ชอบด้วยเหตุผล
และกฎหมายทุกประการ ก่อนออกคาสั่งจาเลยทั้งสิ บสี่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลและพยาน
เอกสารแล้ว ผู้กล่าวหาที่ ๒ และที่ ๑๕ ถึงที่ ๑๘ เป็นลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องและไม่ได้ละทิ้งหน้าที่
ส่วนผู้กล่าวหาที่ ๓ ถึงที่ ๑๔ ไม่ได้กระทาความผิดตามที่โจทก์กล่าวอ้าง โจทก์เลิกจ้างผู้กล่าวหาดังกล่าวเป็น
สมาชิกและเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน มีบทบาทเป็นแกนนาในชุมนุม จึงเป็นการฝ่าฝื นพระราชบัญญั ติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ ทั้งเลิกจ้างในระหว่างที่คาชี้ขาดมีผลใช้บังคับโดยผู้กล่าวหาดังกล่าว
ไม่ได้กระทาความผิดอันจะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๑๒๓ (๑) ถึง (๕) การเลิกจ้างผู้กล่าวหาที่ ๒ ถึง ๑๘ ของ
โจทก์จึงเป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรม ไม่มีเหตุเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคาสั่งของจาเลยทั้งสิบสี่ ขอให้ยกฟ้อง
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้ เพิกถอนคาสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๑๑๗๑๓๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ของจาเลยทั้งสิบสี่ในฐานะคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เฉพาะส่วน
คาวินิจฉัยของผู้กล่าวหาที่ ๒ ถึงที่ ๑๘
จาเลยทั้งสิบสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิ จฉัยว่าศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๔๘ ลูกจ้างโจทก์ ๑๘ คน ยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์กล่าวหาว่าโจทก์เลิกจ้างผู้กล่าวหาทั้ง
สิบแปดเพราะเป็นกรรมการและสมาชิกสหภาพแรงงาน และเป็นการเลิกจ้างในระหว่างที่คาชี้ขาดมีผลใช้บังคับ
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ต่อมาจาเลยทั้งสิบสี่ในฐานะ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีคาสั่งที่ ๑๑๗-๑๓๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ว่า การเลิกจ้างนาย
ชาคริต ผู้กล่าวหาที่ ๑ ไม่เป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรมแต่การเลิกจ้างนายเพชรกับพวกรวม ๑๗ คน คือผู้
กล่าวหาที่ ๒ ถึงที่ ๑๘ เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๑ (๑) (๒) และมาตรา ๑๒๓ เป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรม
จึงมีคาสั่งยกฟ้องของผู้กล่าวหาที่ ๑ และให้โจทก์จ่ายเงินค่าเสียหายแก่ผู้กล่าวหาที่ ๒ ถึง ๑๘ เป็นเงินจานวน
๒,๐๕๖,๐๙๙ บาท แล้ววินิจฉัยว่า โจทก์มีอานาจฟ้อง ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๔๘ ผู้กล่าวหาที่ ๒ และที่ ๑๕ ถึง ๑๘ ไม่มาปฏิบัติงานโดยเข้าร่วมนัดหยุดงานในช่วงเวลาดังกล่าว แต่เมื่อผู้
กล่าวหาที่ ๒ ไม่ได้ลงลายมือชื่อยื่นข้อเรียกร้องมาตั้งแต่ต้น และผู้กล่าวหาที่ ๑๕ ถึงที่ ๑๘ เข้าชื่อเพิ่มเติมโดย

ยืนยันชื่อของตนต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ซึ่งตามกฎหมายกาหนดให้ลูกจ้างต้องยื่นข้อเรียกร้อง
เป็นหนังสือให้นายจ้างทราบ เมื่อพนักงานตรวจแรงงานไม่ใช่นายจ้าง การเพิ่มเติมชื่อดังกล่าวจึงไม่ผูกพันโจทก์
ทั้งผู้กล่าวหาที่ ๒ และที่ ๑๕ ถึงที่ ๑๘ มีพฤติการณ์ตามหนังสือเลิกจ้าง คือ ผละงานหรือละทิ้งหน้าที่ไปตั้งแต่
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โจทก์จึงเลิกจ้างผู้กล่าวหาที่ ๒ และที่ ๑๕ ถึงที่ ๑๘
ได้ ส่วนผู้กล่าวหาที่ ๓ ถึงที่ ๑๔ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าไปร่วมจัดทาโรงศพนาไปวางไว้ที่หน้าบริษัทและป้าย
โจมตีโจทก์ ถือว่าผู้กล่าวหาที่ ๓ ถึงที่ ๑๔ ร่วมกระทาการอันเป็นการจงใจทาให้โจทก์ในฐานะนายจ้างได้รับ
ความเสียหาย ถูกดูหมิ่นเกลียดชังทาให้ธุรกิจการค้าประสบความเสียหายอย่างรุนแรง ทั้งผู้กล่าวหาที่ ๓ ที่ ๕ ที่
๑๐ และที่ ๑๒ ก็มีพฤติการณ์สมรู้ร่วมคิดหรือให้การสนับสนุนในการจ่ายเงินเดือนและโบนัสประจาปี ๒๕๔๘
แก่พนั กงานระดับ บริห ารบางคนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจ ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่โจทก์อย่าง
ร้ายแรง และเป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับในการทางาน การที่โจทก์เลิกจ้างผู้กล่าวหาที่ ๒ ถึงที่ ๑๘ ไม่
เป็ น การฝ่ าฝื น มาตรา ๑๒๑ (๑) และ (๒) ไม่เป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรม และเมื่อได้ความว่าผู้ กล่ าวหา
จานวน ๑๒ ได้ยื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานมี
คาสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแต่ลูกจ้างผู้กล่าวหาจานวน ๑๒ คน ดังกล่าว
ก็ยังได้ใช้สิทธิยื่น คาร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสั มพันธ์มาก่อนหน้านี้ แม้บทบัญ ญัติของพระราชบัญญั ติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จะกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเยียวยาลูกจ้างไว้แตกต่างกันและเป็นกฎหมายคนละฉบับ แต่ก็มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความคุ้มครองแก่
ลูกจ้างไม่ให้ถูกนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ได้กระทาความผิดเช่นเดียวกัน เมื่อโจทก์ได้นาค่าชดเชยและค่าจ้างแทน
การบอกกล่าวล่วงหน้าไปมอบให้แก่พนักงานตรวจแรงงานตามคาสั่งนั้ นแล้ว จึงเป็นกรณีที่โจทก์ได้ปฏิบัติตาม
คาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้กล่าวหาจานวน ๑๒ คนดังกล่าวต้องเลือกเข้า
ถือเอาประโยชน์ตามคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานได้ ผู้กล่าวหาจานวน ๑๒ คนนั้นไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายตาม
คาสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้อีก
ที่จาเลยทั้งสิบสี่อุทธรณ์ในส่วนของผู้กล่าวหาที่ ๓ ถึงที่ ๑๔ เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงและ
วินิจฉัยว่าผู้กล่าวหาที่ ๓ ถึงที่ ๑๔ ไปร่วมจัดทาโรงศพและป้ายเพื่อโจมตีบริษัทโจทก์อันเป็นอันเป็นการจงใจทา
ให้โจทก์ผู้เป็นนายจ้างได้รับความเสียหาย และผู้กล่ าวหาที่ ๓ ที่ ๕ ที่ ๑๐ และที่ ๑๒ ก็มีพฤติกรรมสมรู้ร่วมคิด
หรือให้การสนับสนุนในการจ่ายเงินเดือนและโบนัสประจาปี ๒๕๔๘ แก่พนักงานบางคนโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้
มีอานาจ อุทธรณ์ ของจาเลยทั้งสิบสี่ในส่วนนี้จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล
แรงงานกลางเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจาเลยทั้งสิบสี่ โดยจาเลยทั้งสิบสี่อุทธรณ์ว่า แม้ผู้กล่าวหาที่ ๒
และที่ ๑๕ ถึงที่ ๑๘ จะลงลายมือชื่อเพิ่มเติมภายหลังจากที่มีการแจ้งข้อเรียกร้องไปแล้ว ก็ต้องถือว่าเป็นลูกจ้าง
ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องและสิทธิร่วมนัดหยุดงานระหว่างวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๔๘ โดยชอบผู้ กล่าวหาที่ ๒ และที่ ๑๕ ถึงที่ ๑๘ จึงไม่ ได้ล ะทิ้งหน้าที่ตามที่โจทก์กล่ าวอ้างนั้น เห็ นว่า
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๓ วรรคสาม บัญญัติว่า “ในกรณีที่ลูกจ้างเป็นผู้แจ้งข้อ

เรียกร้อง ขอเรียกร้องนั้นต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อของลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบห้าของลูกจ้างทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้น...” แม้ผู้กล่าวหาที่ ๒ และที่ ๑๕ ถึงที่ ๑๘ จะมิได้ร่วม
ลงลายมือชื่อในข้อเรียกร้องมาตั้งแต่ต้นแต่เมื่อภายหลังจากที่ฝ่ายลูกจ้างแจ้งข้อเรียกร้อง ฝ่ายโจทก์กับฝ่าย
ลูกจ้างมีการเจรจากันตามกฎหมายแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ จนกระทั่งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานเข้า
มาดาเนินการไกล่เกลี่ย แสดงว่ากระบวนการเจรจาต่อรองตามบทบัญญัติของกฎหมายยังไม่เสร็จสิ้น ทั้งเมื่อไม่
มีบทบัญญัติกฎหมายใดห้ามมิให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในข้อเรียกร้องเพิ่มเติม การที่ผู้กล่าวหาที่ ๒ และที่ ๑๕ ถึง
ที่ ๑๘ ลงลายมือชื่อในข้อเรียกร้องเพิ่มเติมในระหว่างกระบวนการใช้สิทธิตามกฎหมายดังกล่าวนั้น จึงถือว่าผู้
กล่าวหาที่ ๒ และที่ ๑๕ ถึงที่ ๑๘ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในข้อเรียกร้องด้วนกัน การที่โจทก์ปฏิเสธไม่ยอมรับ ไม่มี
ผลทาให้ผู้กล่าวหาที่ ๒ และที่ ๑๕ ถึงที่ ๑๘ ไม่อาจใช้สิทธิของตนตามกฎหมายได้เมื่อผู้กล่าวหาที่ ๒ และที่ ๑๕
ถึงที่ ๑๘ เป็นผู้เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องจึงร่วมนัดหยุดงานตามสิทธิที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้ได้ ในระหว่างที่
ผู้กล่าวหาที่ ๒ และที่ ๑๕ ถึงที่ ๑๘ ร่วมนัดหยุดงานโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการผละงานหรือ
ละทิ้งหน้าที่ตามที่โจทก์กล่าวอ้าง ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคาสั่งของจาเลยทั้งสิบสี่ในส่วนของผู้
กล่าวหาที่ ๒ และที่ ๑๕ ถึงที่ ๑๘ มาด้วยนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาอุทธรณ์ของจาเลยทั้งสิบสี่ในข้อ
นี้ฟังขึ้น
ส่วนที่จาเลยทั้งสิบ สี่อุทธรณ์ต่อไปว่ า การที่ผู้กล่ าวหาที่ ๓ ถึงที่ ๑๔ รวม ๑๒ คน ไปยื่นคาร้องต่อ
พนั กงานตรวจแรงงานให้ โจทก์จ่ ายค่าจ้างแทนการบอกกล่ าวล่ ว งหน้ าและค่าชดเชย เป็น การใช้ สิ ทธิตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และการยื่นคาร้องกล่าวหาว่าโจทก์กระทาการอันไม่เป็นธรรมต่อ
คณะกรรมการแรงงานสั ม พั น ธ์เป็ น การใช้ สิ ท ธิต ามพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั ม พั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ งไม่ มี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดห้ามมิให้ลูกจ้างใช้สิทธิตามกฎหมายสองฉบับในคราวเดียวกัน ที่ศาลแรงงานกลาง
วินิจฉัยว่าผู้กล่าวหาที่ ๓ ถึงที่ ๑๔ ต้องเลือกถือเอาประโยชน์ตามคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานไม่มี สิทธิที่จะ
ได้รับค่าเสียหายตามคาสั่งของจาเลยทั้งสิบสี่จึงเป็นการไม่ชอบนั้น เมื่อคดีนี้โจทก์ผู้เป็นนายจ้างฟ้องขอให้เพิก
ถอนคาสั่งของจาเลยทั้งสิบสี่ในฐานะคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เนื่องจากเห็นว่าคาสั่งของจาเลยทั้งสิบสี่ไม่
ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยจาเลยทั้ งสิบสี่ให้การว่าการวินิจฉัยและออกคาสั่งชอบแล้ว ไม่มีเหตุเพิก
ถอนหรือเปลี่ยนแปลงประเด็นแห่งคดีนี้จึงมีเพียงว่ามีเหตุที่จะเพิกถอนคาสั่งของจาเลยทั้งสิบสี่หรือไม่ เพียงใด
ดังนั้นแม้ศาลแรงงานกลางจะวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิการได้รับเงินของผู้กล่าวหาที่ ๓ ถึงที่ ๑๔ ดังกล่าวมาก็เป็น
การวินิจฉัยนอกเหนือประเด็นแห่งคดี จึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้ว่ากล่าวกันมาโดยชอบในศาลแรงงานกลาง ไม่ชอบ
ด้ว ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญ ญั ติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจาเลยทั้งสิบสี่
ในส่วนนี้
พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ให้เพิกถอนคาสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๑๑๗-๑๓๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๙
มีนาคม ๒๕๔๙ ในส่วนของผู้กล่าวหาที่ ๒ และที่ ๑๕ ถึงที่ ๑๘ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคาพิพากษาศาล
แรงงานกลาง
นายธีระยุทธ ทรัพย์นภาพร นายวิชัย เอื้ออังคณากุล นายนิยุต สุภัทรพาหิรผล

คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๘๓๑๑/๒๕๕๙
บริษัททอมำล์เลียน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

โจทก์

คณะกรรมกำรแรงงำนสัมพันธ์

จำเลย

พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๑๒๓
การที่โจทก์เลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่ผ่านการประเมินการทดลองงานและมิได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานใน
คราวเดียวกันถึง ๖ คน และรับลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่ร่วมนัดหยุดงานจานวน ๒ คน เข้าเป็น
พนักงานประจาต่อไป ย่อมแสดงว่าโจทก์มิได้มีเจตนากลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติต่ อผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดเพราะเหตุ
ที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือเพราะไปร่วมนัดหยุดงานการเลิกจ้างดังกล่าวเป็นเรื่องปกติในการบริหารงาน
บุคคล มิได้เกิดจากมูลเหตุจูงใจเพื่อขัดขวางการดาเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงานหรือเพื่อกลั่นแกล้งลูกจ้าง
จึงไม่เป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓

คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๘๓๑๑/๒๕๕๙
บริษัททอมำล์เลียน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โจทก์
คณะกรรมกำรแรงงำนสัมพันธ์

จำเลย

พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๑๒๓
โจทก์ฟ้องและแก้ไขคาฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๐, ๑๑, ๑๓ และ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โจทก์เลิกจ้าง
ลูกจ้างเจ็ดคนเนื่องจากไม่ผ่านการทาลองงาน ต่อมาในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จาเลยทั้งสิบสองมีคาสั่ง
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๑๘๐ – ๑๘๖/๒๕๕๕ วินิจฉัยว่า การที่โจทก์เลิกจ้างลูกจ้างทั้งเจ็ดเป็นการฝ่า
ฝืนมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรม แต่ในทาง
พิจารณาของจาเลยทั้งสิบ สองข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า เหตุที่โจทก์เลิกจ้างลูกจ้างทั้งเจ็ดเนื่องจากไม่ผ่านการ
ทดลองงาน มีผ ลการปฏิบั ติงานไม่เป็ น ที่น่า พอใจซึ่งจาเลยทั้งสิบสองปรับบทกฎหมายผิ ดพลาดอ้างว่าการ
กระทาของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และเป็นการ
กระทาอันไม่เป็นธรรม ขอให้เพิกถอนคาสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๑๘๐-๑๘๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓
พฤษภาคม ๒๕๕๕
จาเลยทั้ งสิ บ สองให้ การว่า คาสั่ งคณะกรรมการแรงงานสั มพั นธ์ที่ ๑๘๐-๑๘๖/๒๕๕๕ ลงวัน ที่ ๓
พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นคาสั่งที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคาสั่ง
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนคาสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ที่ ๑๘๐ –
๑๘๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
จาเลยทั้งสิบสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิ จฉัยว่าศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นนายจ้างของผู้
กล่าวหาทั้งเจ็ดซึ่งร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์จาเลยทั้งสิบสอง กล่าวหาว่าโจทก์กระทาการอันไม่เป็น
ธรรมโดยเลิกจ้างผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดในระหว่างที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและเพราะเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงานอมาล์เลียนจาเลยทั้งสิบสองพิจารณาแล้วมีคาสั่งที่ ๑๘๐ – ๑๘๖/๒๕๕๕ ว่า โจทก์กระทาการอันไม่
เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ ให้โจทก์รับผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดกลับเข้า
ทางานและจ่ายค่าจ้างในระหว่างที่ไม่ได้ทางานในชั้นพิจารณาคู่ความทั้งสองฝ่ายแถลงรับข้อเท็จจริงตามที่สรุป
ในคาสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดเป็นลูกจ้างโจทก์อยู่ในระหว่างการทดลองงานตาม
สั ญ ญาจ้ างแรงงานและสมาชิก สหภาพแรงงานอมาล์ เลี ยนในบริษั ท โจทก์ เมื่ อวัน ที่ ๑๒ ธัน วาคม ๒๕๕๔
สหภาพแรงงานอมาล์เลียนยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อโจทก์ การเจรจาไม่สามารถตก
ลงกันได้ สหภาพแรงงานนัดหยุดงานระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยผู้
กล่าวหาทั้งเจ็ ดเข้าร่วมนั ดหยุดงานกับ สมาชิกสหภาพแรงงานคนอื่นๆ ด้วย ต่อมาภายหลั งจากที่ข้อพิพาท
แรงงานยุติลง ลูกจ้างรายงานตัวกลับเข้าทางาน ต่อมาโจทก์ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างที่อยู่ใน
ระหว่างการทดลองงานปรากฏว่ามีลูกจ้างผ่านการประเมิน ๙ คน เป็นลูกจ้างที่ร่วมนัดหยุดงานด้วย ๒ คน และ
มีลูกจ้างที่ไม่ผ่ านการทดลองงาน ๑๓ คน ซึ่งรวมถึงผู้ กล่าวหาที่ ๑ ถึงที่ ๗ ด้วย แต่โจทก์ให้ ผู้กล่าวหาที่ ๑
ทดลองงานต่ออีก ๓๐ วัน และมีคาสั่งให้ผู้กล่าวหาที่ ๑ ไปทางานในตาแหน่งอื่น แต่ผู้กล่าวหาที่ ๑ ปฏิเสธที่จะ
ทางานดังกล่าว โจทก์จึงเลิ กจ้างผู้ กล่ าวหาทั้งเจ็ดเนื่องมาจากมีผลปฏิบัติงานไม่เป็นที่น่าพอใจ ไม่ผ่านการ
ทดลองงาน มิใช่เลิกจ้างเพราะเหตุที่ผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ยื่นข้อเรียกร้องและนัดหยุด
งาน
คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจาเลยทั้งสิบสองว่า การที่โจทก์เลิกจ้ างผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดเป็นการ
กระทาอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ หรือไม่ การเลิกจ้างที่จะ
เป็นการฝ่าฝืนตามมาตรานี้นายจ้างจะต้องมีมูลเหตุจูงใจที่ขัดขวางการดาเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงาน หรือ
ขัดขวางมิให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์จากข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการเจรจาตกลงกันระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้างหรือจากคาชี้ขาด เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์เลิกจ้างผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดเพราะไม่ผ่านการ
ประเมินการทดลองงาน เนื่องจากผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดมีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นที่น่าพอใจ บางคนได้รั บโอกาสให้
ทางานในตาแหน่ งก็ป ฏิเสธไม่ไปทางาน โจทก์ย่อมมีเหตุผ ลและความชอบธรรมที่จะเลิ กจ้างลู กจ้างได้ตาม
เงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาจ้างแรงงานที่ได้ทาไว้ขณะลูกจ้างเข้าทางานโดยความสมัครใจของลูกจ้างและตาม
หลักบริหารทรัพยากรมนุษย์และการบริหารงานบุคคลที่นายจ้างย่อมมีสิทธิ คัดสรรแรงงานที่มีคุณภาพที่สุดแก่
กิจการได้ แม้มิได้มีเหตุอย่ างใดอย่ างหนึ่ งที่ระบุไว้ให้ นายจ้างสามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้ตาม (๑) ถึง (๕) ใน
มาตรา ๑๒๓ ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ก็ตาม นอกจากนั้นการที่โจทก์เลิกจ้างลูกจ้างที่
ไม่ผ่านการประเมินการทดลองงานและมิได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในคราวเดียวกันด้วยถึง ๖ คน และรับ

ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่ร่วมนัดหยุดงานจานวน ๒ คน เข้าเป็นพนักงานประจาต่อไป ย่อมแสดงว่า
โจทก์มิได้มีเจตนากลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดเพราะเหตุที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือ
เพราะไปร่วมนัดหยุดงานการเลิกจ้างดังกล่าวเป็นเรื่องปกติในการบริหารงานบุคคล มิได้เกิดจากมูลเหตุจูงใจ
เพื่อขัดขวางการดาเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงานการกลั่นแกล้งลูกจ้าง จึงไม่เป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรม
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ และมีเหตุโจทก์จะขอให้เพิกถอนคาสั่งของ
จาเลยทั้งสิบสองที่ ๑๘๐-๑๘๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจมาชอบด้วย
เหตุผลแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจาเลยทั้งสิบสองฟังไม่ขึ้น
พิพากษายืน
นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายนิยุต สุภัทรพาหิรผล นายสุนทร ทรงฤกษ์

คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๗๓๖๒/๒๕๕๙
พ.ร.บ. แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๕, ๒๒ วรรค สำม, ๑๒๑ (๑), ๑๒๑ (๔)
แม้ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๒ วรรคสาม ไม่มีข้อความตอนใด
อันมีลักษณะเป็นการจากัดสิทธิของนายจ้างว่า เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกั นไม่ได้แล้ว นายจ้างจะต้องใช้
สิทธิปิดงานทั้งหมด นายจ้างย่อมมีสิทธิปิดงานบางส่วนเฉพาะลูกจ้างที่มีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ แต่
สาหรับคดีนี้การที่โจทก์ปิดงานเฉพาะลูกจ้าง ๕ คน ซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน บ. และผู้แทนการเจรจา
ฝ่ายลูกจ้าง โดยอ้างว่าโจทก์ไม่สามารถทราบได้ว่าลูกจ้างโจทก์คนใดบ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน บ. หรือ
เกี่ย วข้องกั บ ข้อ เรีย กร้อ งหรือพิ พ าทแรงงานนั้น เมื่ อข้อพิ พ าทแรงงานที่ต กลงกั นไม่ได้เกิ ดจากการแจ้งข้ อ
เรียกร้องของสหภาพแรงงาน บ. ซึ่งแจ้งข้อเรียกร้อง โดยสหภาพแรงงาน บ. มีสมาชิกประมาณ ๑๒๕ คน จาก
ลูกจ้างของจาเลยทั้งหมดประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในห้าของลูกจ้างทั้งหมด การที่จะตรวจสอบเพื่อให้
ทราบว่าลูกจ้างของจาเลยคนใดเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน บ. ที่ถือว่าเป็นผู้ร่วมแจ้งข้อเรียกร้องด้วยนั้น โจทก์
สามารถกระทาได้โดยยื่นคาร้องเป็นหนังสือให้พนักงานและประนอมข้ อพิพาทแรงงานตรวจรับรองลูกจ้างซึ่ง
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน บ. ได้ตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๕ วรรคสาม โจทก์จึงมี
หนทางที่จะทราบว่าลูกจ้างคนใดที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน บ. ได้ แต่โจทก์ก็หาได้ขวนขวายที่จะตรวจสอบ
ไม่ และการที่โจทก์อ้างว่าเหตุที่โจทก์ปิ ดงานเฉพาะผู้แทนการเจรจาของสหภาพแรงงาน บ. เนื่องจากไม่ทราบ
ว่าลูกจ้างคนใดเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานดังกล่าวนั้น ก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในการเจรจาสหภาพแรงงาน บ.
ส่งผู้แทนการเจรจาฝ่ายลูกจ้างรวม ๗ คน แต่โจทก์กลับเลือกปิดงานเฉพาะกับลูกจ้าง ๕ คน ซึ่งเป็นกรรมการ
สหภาพแรงงาน บ. แสดงว่าโจทก์มิได้มีเจตนาปิดงาน เนื่องจากข้อพิพาทแรงงานอันถือเป็นการปิดงานตาม
นิยามคาว่า “การปิดงาน” ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่เป็นการจงใจเลือก
ปฏิบัติใช้การปิดงานโดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ลูกจ้างทั้ง ๕ คน ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถทนทางานอยู่
ต่อไปได้เพราะเหตุที่สหภาพแรงงาน บ. ได้ยื่นข้อเรียกร้องและเป็นการขัดขวางการดาเนินการของสหภาพ

แรงงานตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ (๑) และ (๔) การกระทาของโจทก์จึงเป็นการ
กระทาอันไม่เป็นธรรม

คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๗๓๖๒/๒๕๕๙
พ.ร.บ. แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๕, ๒๒ วรรค สำม, ๑๒๑ (๑), ๑๒๑ (๔)
โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคาสั่งเพิกถอนคาสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ที่ ๒๖-๓๐/๒๕๕๕ กับให้
จาเลยทั้งสิบสามชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์จานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี
ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่มีคาสั่ง พร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๑๕ ของต้นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทุก
ระยะเวลาเจ็ดวัน และให้จาเลยทั้งสิบสามใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความในอัตราอย่างสูงแทนโจทก์
จาเลยทั้งสิบสามให้การขอให้ยกฟ้อง
ศาลแรงงานภาค ๑ พิพากษาให้เพิกถอนคาสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๒๖-๓๐/๒๕๕๕ ลง
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ คาขออื่นให้ยก
จาเลยทั้งสิบสามอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎี ก าแผนกคดี แ รงงานวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ตามอุ ท ธรณ์ ข องจ าเลยทั้ ง สิ บ สามว่ า เห็ น ว่ า แม้ ต าม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๒ วรรคสาม ไม่มีข้อความตอนใดอันมี
ลักษณะเป็นการจากัดสิทธิของนายจ้างว่า เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ แต่สาหรับคดีนี้การที่โจทก์ปิด
งานเฉพาะลูกจ้าง ๕ คน ซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานบีเมเยอร์ แอนด์ ที.จี และผู้แทนการเจรจาฝ่ายลูกจ้าง
โดยอ้างว่าโจทก์ไม่สามารถทราบได้ว่าลูกจ้ างโจทก์คนใดบ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานบีเมเยอร์ แอนด์ ที.จี
หรือเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทแรงงานนั้น เมื่อข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เกิดจากการแจ้งข้อ
เรียกร้องของสหภาพแรงงานบีเมเยอร์ แอนด์ ที.จี ซึ่งแจ้งข้อเรียกร้องโดยสหภาพแรงงานมีสมาชิกประม าณ
๑๒๕ คน จากลูกจ้างของจาเลยทั้งหมดประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในห้าของลูกจ้างทั้งหมด การที่จะ
ตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าลูกจ้างของจาเลยคนใด เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่ถือเป็นผู้ร่วมแจ้งข้อเรียกร้อง
ด้วยนั้น โจทก์สามารถกระทาได้โดยยื่นคาร้องเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานตรวจรับรอง
ลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๕ วรรคสาม
โจทก์จึงมีหนทางที่จะทราบว่าลูกจ้างคนใดที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน บีเมเยอร์ แอนด์ ที.จี ได้ แต่โจทก์ก็หา
ได้ขวนขวายที่จะตรวจสอบไม่ และการที่ โจทก์อ้างว่าเหตุที่โจทก์ปิดงานเฉพาะผู้แทนการเจรจาของสหภาพ
แรงงานเนื่องจากไม่ทราบว่าลูกจ้างคนใดเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานนั้น ก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในการเจรจา
สหภาพแรงงานบี เมเยอร์ แอนด์ ที.จี ส่งผู้แทนการเจรจาฝ่ายลูกจ้างรวม ๗ คน แต่โจทก์กลับเลื อกปิดงาน
เฉพาะกับลูกจ้าง ๕ คน ซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานบีเมเยอร์ แอนด์ ที.จี แสดงว่าโจทก์มิได้มีเจตนาปิด

งานเนื่ อ งจากข้ อพิ พ าทแรงงานอั น ถือ เป็ น การปิ ดงานตามนิ ย ามค าว่า “การปิ ด งาน” ตามมาตรา ๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่เป็นการจงใจเลือกปฏิบัติใช้การปิดงาน โดยมีเจตนากลั่นแกล้ง
ให้ลูกจ้าง ๕ คน ได้รับความเสียหายไม่สามารถทางานอยู่ต่อไปได้เพราะเหตุที่สหภาพแรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้อง
และเป็ น การขัดขวางการดาเนิน การของสหภาพแรงงานตามพระราชบัญ ญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๑๒๑ (๑) และ (๔) การกระท าของโจทก์จึงเป็ น การกระท าอั นไม่ เป็ นธรรม ที่ ศ าลแรงงานภาค ๑
พิพากษาเพิกถอนคาสั่ งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๒๖-๓๐/๒๕๕๕ มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็ นพ้องด้ว ย
อุทธรณ์ของจาเลยทั้งสิบสามฟังขึ้น
พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนขอเพิกถอนคาสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๒๖-๓๐/
๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคาพิพากษาศาลแรงงานภาค ๑
ปกรณ์ สุวรรณพรหมมา-นิยุต สุภัทรพาหิรผล-ธีรยุทธ ทรัพย์นภาพร

คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๙๐๔๙/๒๕๕๙
บริษัทฟูรูกำวำ เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน) โจทก์
คณะกรรมกำรแรงงำนสัมพันธ์

จำเลย

พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๔๑ (๔), ๑๒๓
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์คุ้มครอง
ลูกจ้างซึ้งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องโดยห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างดังกล่าวในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างหรือคาชี้ขาดมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่บัญญัติไว้ใน (๑) ถึง (๕) ดังนั้นในการ
ตี ค วามบทบั ญ ญั ติ ข ยายข้ อ ยกเว้ น ดั งกล่ า วว่ า กรณี ใดเป็ น เหตุ จ าเป็ น ที่ น ายจ้ า งจะยกขึ้ น เลิ ก จ้ า งลู ก จ้ า ง
นอกเหนือจาก (๑) ถึง (๕) ได้นั้นต้องกระทาด้วยความระมัดระวังทั้งต้องเป็นกรณี ที่มีเหตุผลและความจาเป็นที่
สาคัญซึ่งต้องพิจารณาแต่ละกรณีไป เมื่อโจทก์เลิกจ้างจาเลยที่ ๑๑ อ้างเหตุว่ามีวันลาป่วยและลากิจจานวนมาก
โจทก์แจ้งให้จาเลยที่ ๑๑ ปรับปรุงพฤติกรรมแล้วแต่จาเลยที่ ๑๑ ไม่ปรับปรุงพฤติกรรมแต่ปรากฏว่าในการลา
ป่วยและลากิจของจาเลยที่ ๑๑ ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบังชาทุกครั้ง ซึ่งตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของ
โจทก์ก็กาหนดว่า โจทก์อาจไม่อนุญาตให้ลาป่วยโดยถือเป็นการขาดงานได้ หากเป็นการลาป่วยโดยปราศจาก
พยานหลักฐานและเหตุผลที่น่าเชื่อถือ ในการลากิจให้ยื่นใบลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ วัน โดยโจทก์จะอนุ มัติ
หรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้างาน การที่โจทก์ก็รู้อยู่แล้วว่าจาเลยที่ ๑๑ ลาป่วยและลากิจจานวนมากแต่
ก็อนุมัติให้ลาทุกครั้งโดยไม่นาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลามาใช้บังคับอย่างเคร่งครัดทั้งที่โจทก์เคยมีหนังสือ
เตือนให้จาเลยที่ ๑๑ ปรับปรุงพฤติกรรมการลาป่วยและลากิจ เหตุที่จาเลยที่ ๑๑ ยังคงลาป่วยและลากิจมาก
โดยไม่ ป รับ ปรุ งพฤติกรรมการลาส่ ว นหนึ่ งมาจากการบริห ารจัดการของโจทก์เองด้ว ย โจทก์จึงไม่อาจอ้าง
เหตุการณ์ลาของจาเลยที่ ๑๑ ว่าเป็นเหตุจาเป็นอื่นที่อยู่นอกเหนือเหตุเลิกจ้างตามมาตรา ๑๒๓ (๑) ถึง (๕) ได้

การที่โจทก์เลิกจ้างจาเลยที่ ๑๑ ซึ้งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้
บังคับจึงเป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔๑ (๔) ไม่ได้จากัดอานาจของคณะกรรมการ
แรงงานสั ม พั น ธ์ว่ าจะมี ค าสั่ งได้ เพี ย งอย่ างใดอย่ างหนึ่ งเท่ านั้ น เพราะข้ อ ความตอนท้ า ยบั ญ ญั ติ ให้ อ านาจ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร ดังนั้น
เมื่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เห็นว่าสมควรเยียวยาจาเลยที่ ๑๑ โดยให้โจทก์รับจาเลยที่ ๑๑ กลับเข้า
ทางานและค่าเสียหายเท่ากับค้างจ้างอัตราสุดท้ายนับแต่วันเลิกจ้างถึงวันรับกลับเข้าทางานจึงกระทาได้

คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๙๐๔๙/๒๕๕๙
บริษัทฟูรูกำวำ เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน) โจทก์
คณะกรรมกำรแรงงำนสัมพันธ์

จำเลย

พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๔๑ (๔), ๑๒๓
โจทก์ฟ้องและแก้ไขคาฟ้องว่า โจทก์เลิกจ้างจาเลยที่ ๑๑ ถึงที่ ๑๕ ด้วยเหตุหย่อนสมรรถภาพในการ
ทางานมีวันลาป่วย ลากิจสูงมากกว่า ๓๐ วัน ติดต่อกันถึง ๒ ปี(พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔) มีผลงานต่า กระทาการไม่
เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต ซึ่งก่อนเลิกจ้างโจทก์ได้มีหนังสือแจ้ง
เตือนให้จาเลยที่ ๑๑ ถึงที่ ๑๕ ปรับปรุงตัวแล้ว แต่จาเลยที่ ๑๑ ถึงที่ ๑๕ ไม่ได้ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น โจทก์จ่าย
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยตามกฎหมายให้จาเลยที่ ๑๑ ถึงที่ ๑๕ แล้ว การเลิกจ้างของ
โจทก์สอดคล้องกับมาตรา ๑๒๓ (๓) นอกจากนี้คาสั่ งของจาเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๐ ไม่ชอบด้วยมาตรา ๔๑ (๔)
เพราะกฎหมายให้อานาจคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีคาสั่งได้กรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้นว่าจะให้นายจ้างรับ
ลูกจ้างกลับเข้าทางานหรือจ่ายค่าเสียหายหรือให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรการที่มีคาสั่งให้โจทก์
รับจาเลยที่ ๑๑ ถึงที่ ๑๔ กลับเข้าทางานและจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะรับลูกจ้าง
กลับเข้าทางานจึงเป็นคาสั่งที่เกินกว่ากฎหมายให้อานาจไว้ทั้งการที่กาหนดให้โจทก์จ่ายค่าเสียหายแก่จาเลยที่
๑๕ จานวน ๔๐,๗๙๕ บาท เป็นการกาหนดค่าเสียหายทีมีจานวนสูงเกินควร โจทก์ไม่มีตาแหน่งงานใดๆ ให้
จ าเลยที่ ๑๑ ถึ ง ที่ ๑๕ ท าได้ และไม่ ป ระสงค์ จ ะท างานร่ ว มกั บ จ าเลยดั ง กล่ า ว ขอให้ เพิ ก ถอนค าสั่ ง
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๗๙-๘๓/๒๕๕๕ หรือถ้าไม่สามารถกระทาได้ให้ศาลกาหนดค่าเสียหายที่เป็น
ธรรมแทนการรับลูกจ้างกลับเข้าทางาน
จาเลยที่ ๑ ถึงที่ ๑๐ ให้การว่า โจทก์เลิกจ้างจาเลยที่ ๑๑ ถึงที่ ๑๕ เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๓ แห่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรม จึงมีคาสั่งให้โจทก์รับจาเลยที่ ๑๑
ถึงที่ ๑๔ กลับเข้าทางาน และจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายนับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันรับกลับเข้า

ทางาน และให้โจทก์จ่ายค่าเสียหายให้จาเลยที่ ๑๕ เป็นเงิน ๔๐,๗๙๕ บาท คาสั่งของจาเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๐ ชอบ
ด้วยกฎหมาย ไม่มีเหตุเพิกถอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง
จาเลยที่ ๑๑ และที่ ๑๔ ให้การว่า คาสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๗๙-๘๓/๒๕๕๕ ชอบด้วย
กฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง
ระหว่างพิจารณา โจทก์และจาเลยที่ ๑๒ ถึงที่ ๑๕ ตกลงกันได้ โจทก์ขอถอนฟ้องจาเลยที่ ๑๒ ถึงที่
๑๕ ศาลแรงงานกลางอนุญาต ให้จาหน่ายคดีระหว่างโจทก์กับจาเลยที่ ๑๒ ถึงที่ ๑๕ ออกจากสารบบความ
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎี ก าแผนกคดี แรงงานวินิ จ ฉั ยว่า ศาลแรงงานกลางรับ ฟั งข้อ เท็ จ จริงว่า จ าเลยที่ ๑ เป็ น ส่ ว น
ราชการมีฐานะเป็นกรมสังกัดกระทรวงแรงงานจาเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ จาเลย
ที่ ๑๑ เคยเป็ น ลูกจ้ างโจทก์ ตาแหน่ งพนักงานปฏิบัติการ มีหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรในการรีดลดขนาดท่อ
ทองแดง อายุงาน ๕ ปี ๙ เดือน ๒ วัน ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๙,๗๔๔ บาท จาเลยที่ ๑๑ เป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานฟูรู กาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) ซึ่งได้จดทะเบี ยนต่อนายทะเบียนส านักงานทะเบียนประจา
จังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๖ สหภาพแรงงานฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) ได้ยื่นข้อเรียกร้อง
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อโจทก์เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และโจทก์ได้แจ้งข้อเรียกร้องต่อ
สหภาพแรงงานฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้
และทาบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไว้ต่อกันเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับ ๑ ปี ตั้งแต่
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เหตุใดคดีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
โจทก์มีหนังสือเลิกจ้างจาที่ ๑๑ กับพวก เหตุหย่อนสมรรถภาพในการทางานเนื่องจากมีวันลากิจและลาป่วย
เป็นจานวนมาก อันเป็นการเลิกจ้างผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องในขณะที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้
บังคับ จาเลยที่ ๑๑ กับพวกจึงได้ยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กล่าวหาว่า โจทก์เลิกจ้างลูกจ้าง
ขณะอยู่ระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ เป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรม ตามมาตรา ๑๒๓
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ขอให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีคาสั่งให้โจทก์รับจาเลย
ที่ ๑๑ กับ พวกกลั บ เข้าทางาน คณะกรรมการแรงงานสั มพันธ์พิจารณาและมีคาสั่งคณะกรรมการแรงงาน
สัมพัน ธ์ที่ ๗๙-๘๓/๒๕๕๕ ว่า โจทก์เลิกจ้างจาเลยที่ ๑๑ กับพวกฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๓ แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรม ให้โจทก์รับจาเลยที่ ๑๑ ถึงที่ ๑๔ กลับเข้าทางาน
และจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายนับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันกลับเข้าทางานและให้จ่ายค่าเสียหาย
แก่จาเลยที่ ๑๕ เป็นเงิน ๔๐,๗๙๕ บาท แล้วศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ในปี ๒๕๕๔ จาเลยที่ ๑๑ ลาป่วย
จานวน ๒๘ วัน ๔ ชั่วโมง คิดเป็นจานวนครั้งที่ ๒๑ ครั้ง ลากิจจานวน ๕ วัน คิดเป็นจานวน ๑๐ ครั้ง โจทก์มี
หนังสือลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้จาเลยที่ ๑๑ ปรับปรุงพฤติกรรมการ
ทางาน หนังสือทั้งสองฉบับไม่ใช่หนังสือเตือน การลาป่วยลากิจได้รับอนุญาตจากผู้บังคั บบังชาทุกครั้ง การที่
จาเลยที่ ๑๑ ไม่ปรับปรุงพฤติกรรมยังคงลาป่วยและลากิจจานวนมากไม่ใช่ความผิดร้ายแรง โจทก์ไม่อาจเลิก

จ้างโดยไม่เคยตักเตือนเป็นหนังสือมาก่อน ทั้งไม่ปรากฏว่าจาเลยที่ ๑๑ มีร่างกายอ่อนแอ มีประสิทธิภาพในการ
ทางานน้อยกว่าลูกจ้างที่มีสถิติลากิจลาป่วยใกล้เคียงกับจาเลยที่ ๑๑ อย่างไรอันถือได้ว่าหย่อนสมรรถภาพใน
การทางาน และการที่จาเลยที่ ๑๑ ลาป่วย ๒๘ วัน ๔ ชั่วโมง ในปี ๒๕๕๔ ก็ไม่ถือว่าจาเลยที่ ๑๑ หย่อนสรรถ
ภาพในการทางานตามระเบียบข้อบังคับของโจทก์หมวดที่ ๑๒ ข้อ ๕.๑ ที่กาหนดว่าพนักงานที่ลาป่วยเกินปีละ
๓๐ วัน ถือว่าเป็ นผู้หย่อนสมรรถภาพในการทางาน จาเลยที่ ๑๑ ไม่ได้กระทาการใดที่เข้าข้อยกเว้นมาตรา
๑๒๓ (๑) ถึง (๕) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ส่วนที่จาเลยที่ ๑๑ ขาดงานในวันที่ ๘, ๑๐
และ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยไม่มีเหตุอันสมควร โจทก์ได้มีหนังสือเตือนและสั่ งพักงานจาเลยที่ ๑๑ โดยงด
จ่ายค่าจ้างเป็นเวลา ๗ วัน เนื่องจากละทิ้งหน้าที่โดยขาดงานแล้ว โดยไม่ได้เลิกจ้างจาเลยที่ ๑๑ ถือว่าโจทก์ไม่
ติดใจลงโทษจาเลยที่ ๑๑ ด้วยเหตุนี้แล้ว การที่โจทก์เลิกจ้างจาเลยที่ ๑๑ จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๓ อันเป็น
การกระทาอันไม่เป็นธรรม โจทก์สามารถรับจาเลยที่ ๑๑ เข้าทางานตาแหน่งอื่นได้แม้จะมีลูกจ้างอื่นมาทกงาน
ในต าแหน่ งเดิ ม ของจ าเลยที่ ๑๑ ข้อ เท็ จ จริงรับ ฟั งไม่ ได้ ว่า จ าเลยที่ ๑๑ ไม่ ส ามารถท างานร่ว มกั บ โจทก์
บทบัญญัติมาตรา ๔๑ (๔) ไม่ได้จากัดอานาจคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ให้สั่งได้แต่เพียงอย่างใดอย่ างหนึ่ง
เท่านั้น กรณีไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคาสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า การที่โจทก์เลิกจ้างจาเลยที่ ๑๑ เป็นเหตุ
จาเป็นอื่นที่อยู่นอกเหนือเหตุเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ (๑) ถึง (๕)
จึงท าให้ โจทก์ส ามารถยกขึ้น เป็ น เหตุเลิ กจ้างได้ห รือไม่ เห็ นว่า มาตรา ๑๒๓ แห่ งพระราชบัญ ญั ติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนาคุ้มครองลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องโดยห้ามมิให้นายจ้าง
เลิกจ้างลูกจ้างดังกล่าวในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับ สภาพการจ้างหรือคาชี้ขาดมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะเข้า
ข้อยกเว้นตามที่บัญญัติไว้ใน (๑) ถึง (๕) ดังนั้นการตีความบทบัญญัติขยายข้อยกเว้นดังกล่าวว่ากรณีใดเป็นเหตุ
จาเป็นที่นายจ้างจะยกขึ้นเลิกจ้างลูกจ้างนอกเหนือจาก (๑) ถึง (๕) ได้นั้นต้องกระทาด้วยความระมัดระวัง ทั้ง
ต้องเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นที่สาคัญซึ่งต้องพิจารณาแต่ละกรณีไป มิฉะนั้นแล้วจะเป็นการตีความ
ขยายบทบั ญ ญั ติดังกล่ าวโดยไม่มีขอบเขตอันอาจส่ งผลให้ ลู กจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องไม่ได้รับ ความ
คุ้มครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ในกรณีเลิกจ้างจาเลยที่ ๑๑ นั้นโจทก์ใช้ข้อเท็จจริงที่ว่าในปี ๒๕๕๔
จาเลยที่ ๑๑ ลาป่วย ๒๘ วัน ๔ ชั่วโมง คิดเป็นจานวนครั้ง ๒๑ ครั้ง ลากิจ ๕ วัน คิดเป็นจานวน ๑๐ ครั้ง โดย
โจทก์ไม่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มีนามคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตามเอกสารหมายเลข จ.๗
แจ้งให้จาเลยที่ ๑๑ ปรับปรุงพฤติกรรมการทางานแต่จาเลยที่ ๑๑ ไม่ปรับปรุงพฤติกรรมยังคงลาป่วยลากิจ
จานวนมากมาเป็นเหตุเลิกจ้าง จึงต้องพิจารณาว่าการเลิกจ้างดังกล่าวเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นที่
สาคัญหรือไม่ ปรากฏว่าการลาป่วยและลากิจของจาเลยที่ ๑๑ ดังกล่าว จาเลยที่ ๑๑ ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับ
บังชาทุกครั้ง และตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของโจทก์หมวดที่ ๕ วันลาและหลักเกณฑ์การลาได้กาหนด
หลักเกณฑ์การลาป่วยและลากิจไว้ เช่น การลาป่วยโดยปราศจากพยานหลักฐานและเหตุผลที่น่าเชื่อถือ บริษัท
อาจไม่อนุญาตให้ลาป่วยโดยถือเป็นการขาดงานก็ได้ หรือในการลากิจกาหนดให้ยื่นใบลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒
วัน โดยโจทก์จะอนุมัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้างาน การที่โจทก์รู้อยู่แล้วว่า จาเลยที่ ๑๑ ลาป่วย
และลากิจจานวนมากแต่ก็อนุมัติให้ลาทุกครั้งโดยไม่นาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลามาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
ทั้งที่โจทก์เคยมีหนังสือแจ้งให้จาเลยที่ ๑๑ ปรับปรุงพฤติกรรมการลาป่วยและลากิจ เหตุที่จาเลยที่ ๑๑ ยังคง

ลาป่วยและลากิจมากโดยไม่ปรับปรุงพฤติกรรมการลาส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารจัดการของโจทก์เองด้วย
โจทก์จึงไม่อาจอ้างเหตุการณ์ลาของจาเลยที่ ๑๑ ว่าเป็นเหตุจาเป็นอื่นที่อยู่นอกเหนือเหตุเลิกจ้างตามมาตรา
๑๒๓ (๑) ถึง (๕) ได้ การที่โจทก์เลิกจ้างจาเลยที่ ๑๑ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างมีผ ลใช้บั งคับ จึงเป็ นการกรทาอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๑๒๓ แห่ งพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น
ที่โจทก์อุทธรณ์ต่อไปว่า ศาลแรงงานกลางยังไม่ได้วินิจฉัยประเด็นข้อกฎหมายที่โจทก์กล่าวอ้างไว้ในคา
ฟ้ อ งว่า เมื่ อ โจทก์ ใช้ สิ ท ธิ ต ามมาตรา ๑๗ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยได้ จ่ าย
ค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่จาเลยที่ ๑๑ แล้ว สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจาเลยที่
๑๑ จึงสิ้นสุดลง จาเลยที่ ๑๑ ย่อมหมดสิทธิที่จะไปยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้อีกนั้น เห็นว่า
คาฟ้องของโจทก์ส่วนนี้เพียงแต่อ้างว่าจาเลยที่ ๑๑ ไม่ปรับปรุงพฤติกรรมการหยุดงานโจทก์จึงใช้สิทธิเลิกจ้าง
จาเลยที่ ๑๑ โดยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแล้ว ซึ่งเหตุแห่งการเลิกจ้างสอดคล้องกับ
มาตรา ๑๒๓ (๓) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติแรงงานสั มพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ไม่ถือว่าเป็น การฝ่ าฝื น มาตรา ๑๒๓
เท่านั้ น โจทก์ห าได้กล่าวอ้างประเด็น ว่าจาเลยที่ ๑๑ หมดสิ ทธิที่จะไปยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ไม่ อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นข้อที่มิได้ยกเว้นขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานกลาง ต้องห้าม
มิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
คดีมีปัญหาวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ประการสุดท้ายว่า คาสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่สั่ง
ให้โจทก์รับจาเลยที่ ๑๑ กลับเข้าทางานและจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายนับแต่วันเลิกจ้างถึงวันรับ
กลับเข้าทางานชอบด้วยพระราชบัญญัติแรงงานสั มพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔๑ (๔) หรือไม่ และค่าเสียหาย
ดังกล่าวสูงเกินควรหรือไม่ เห็นว่ามาตรา ๔๑ (๔) ไม่ได้จากัดอานาจของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ว่าจะมี
คาสั่งได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะข้อความตอนท้ายบัญญัติให้อานาจคณะกรรมการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืน
ปฏิบัติหรือไม่ป ฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร ดังนั้นเมื่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เห็ นว่า
สมควรเยียวยาจาเลยที่ ๑๑ โดยให้โจทก์รับจาเลยที่ ๑๑ กลับเข้าทางานและจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายนับแต่วันเลิกจ้างถึงวันรับกลับเข้าทางานจึงกระทาได้ ส่วนที่โ จทก์อุทธรณ์ว่าเป็นการกาหนดค่าเสียหาย
ที่สูงเกินควร เห็นว่า ค่าเสียหายส่วนนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัวโจทก์ด้วยเพราะถ้าโจทก์ทราบคาสั่งของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์แล้วโจทก์รับจาเลยที่ ๑๑ กลับเข้าทางานทันทีค่าเสียหายส่วนนี้ก็ย่อมไม่มาก แต่
ในทางตรงกันข้ามหากโจทก์ทอดเวลารับจาเลยที่ ๑๑ กลับเข้าทางานนานออกไปเท่าใดค่าเสียหายก็ย่อมสูงขึ้น
เท่านั้น โจทก์จึงอ้างว่าค่าเสียหายสูงเกินควรไม่ได้ สาหรับอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่าโจทก์ได้จ่ายสินจ้างแทนการ
บอกกล่าวล่วงหน้าให้จาเลยที่ ๑๑ ไปแล้วนับแต่วันเลิกจ้างจึงเป็นการกาหนดค่าเสียหายซ้าซ้อน อีกทั้งโจทก์ได้
จ่ายค่าชดเชยให้จาเลยที่ ๑๑ อีก ส่วนหนึ่งแล้วประกอบกับจาเลยที่ ๑๑ ไม่ได้ทางานให้โจทก์และยังสามารถ
ประกอบอาชีพอย่างอื่นจนกว่าคดีจะถึงที่สุดจึงยังไม่เกิดความเสียหายแก่จาเลยที่ ๑๑ นั้น เห็นว่า เมื่อจาเลยที่
๑๑ ไม่มีงานทาและไม่ได้รับค่าจ้างจากโจทก์ย่อมเกิดความเสียหายแก่จาเลยที่ ๑๑ แล้ว ส่วนที่โจทก์จ่ายสินจ้าง
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยให้จาเลยที่ ๑๑ เป็นกรณีที่จาเลยที่ ๑๑ ได้รับความคุ้มครองตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗
และมาตรา ๑๑๘ เพราะโจทก์เลิกจ้างจาเลยที่ ๑๑ โดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าและจาเลยที่ ๑๑ ไม่ได้กระทา
ความผิดร้ายแรงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๙ อันเป็นคนละกรณีกับความเสียหายในคดีนี้ซึ่งจาเลยที่ ๑๑
ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔๑ (๔) และมาตรา ๑๒๓ โจทก์
จะนาเหตุที่โจทก์จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยมาอ้างว่าจาเลยที่ ๑๑ ไม่ได้รับความ
เสียหายไม่ได้ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน
พิพากษายืน.
นายสมจิตร์ ทองศรี นายวิชัย เอื้ออังคณากุล นายภาติยะ ดวงมณี

คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๐๒๓๓/๒๕๕๙
บริษัท บุญสมก่อสร้ำง จำกัด

โจทก์

คณะกรรมกำรแรงงำนสัมพันธ์ จำเลย
พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๑๒๑ (๑)
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ (๑) ที่บัญญัติว่า “ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้าง
... เพราะเหตุที่ลูกจ้าง... ดาเนินการฟ้องร้อง... ต่อศาลแรงงาน...” ความหมายของ “ดาเนินการฟ้องร้องต่อ
ศาลแรงงาน”ย่อมหมายถึงการดาเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงานที่เริ่มตั้งแต่ชั้นรับฟ้องจนกระทั่งแล้ว
เสร็จ หาใช่เริ่มตั้งแต่การนั่งพิจารณาคดีไม่ เมื่อ ส. ฟ้องโจทก์ต่อศาลแรงงานกลางเพื่อขอเพิกถอนหนังสือเตือน
และศาลแรงงานกลางรับฟ้องไว้พิจารณา จึงถือว่าเป็นการดาเนินการฟ้องร้องต่อศาลแรงงานตามบทบัญญัติ
มาตรา ๑๒๑ (๑) แล้ ว แม้ภ ายหลั ง ส. จะยื่น ค าร้อ งขอถอนฟ้ อง ก็ ไม่ท าให้ ขาดองค์ ป ระกอบในเรื่อ งการ
ดาเนินการฟ้องร้องต่อศาลแรงงาน คาสั่งของจาเลยทั้งสิบเอ็ดที่วินิจฉัยว่า การที่โจทก์เลิกจ้าง ส. เพราะเหตุที
ส. ดาเนินการฟ้องร้องต่อศาลแรงงานกลางเป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรมตาม พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ (๑) จึงชอบแล้ว

คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๐๒๓๓/๒๕๕๙
บริษัทบุญสมก่อสร้ำง จำกัด

โจทก์

คณะกรรมกำรแรงงำนสัมพันธ์ จำเลย
พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๑๒๑ (๑)
โจทก์ฟ้องขอให้ เพิกถอนคาสั่ งของจาเลยทั้งสิ บเอ็ดในฐานะคณะกรรมการแรงงานสั มพั นธ์ที่ ๘๗/
๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ ให้มีคาพิพากษาหรือคาสั่งเลิกจ้างนายสมทัต ชอบด้วยพระราชบัญญัติ
คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และเป็ น ธรรม และไม่ ต้ อ งรั บ นายสมทั ต กลั บ เข้ า ท างานและไม่ ต้ อ งจ่ า ย
ค่าเสียหายให้แก่นายสมทัต
จาเลยทั้งสิบเอ็ดให้การขอให้ยกฟ้อง
ระหว่างพิจารณา นายสมทัต ยื่นคาร้องขอเข้าเป็นจาเลยร่วม ศาลแรงงานกลางเห็นว่า นายสมทัต
ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗ (๒) หรือ (๓) ประกอบ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ จึงไม่อนุญาตให้นาย
สมทัตเข้าเป็นจาเลยร่วม ยกคาร้อง นายสมทัตอุทธรณ์คาสั่งต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานเห็นว่า ศาล
แรงงานกลางพิจารณาคดีนี้โดยไม่ได้รอว่าศาลฎีกาจะมีคาพิพากษาเกี่ยวกับคาร้องขอเข้าเป็นจาเลยร่วมอย่างไร
ก่อนจนศาลแรงงานกลางมีคามีคาพิพากษายกฟ้อง หากศาลฎีกาจะมีคาสั่งอนุญาตให้นายสมทัตเข้าเป็นจาเลย
ร่วมก็ต้องย้อนสานวนไปให้ศาลแรงงานกลางดาเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะทาให้คดี
ต้องล่าช้าไป เช่นนี้ จึงไม่มีประโยชน์ที่จะวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายสมทัตต่อไป ให้จาหน่ายคดีออกสารบบความ
ของศาลฎีกา
ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิ จฉัยว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่านายสมทัต เคยทางานเป็น
ลูกจ้างของโจทก์ในตาแหน่งผู้จัดการห้องอาหาร วันที่ ๗ มกราคาม ๒๕๕๒ นายสมทัตฟ้องโจทก์ต่อศาลแรงงาน
กลางเพื่อขอเพิกถอนหนังสือเตือนฉบับลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ โจทก์มีหนังสือ
เลิกจ้างนายสมทัต อ้างเหตุว่า นายสมทัตขาดวันที่ ๑๒ วันที่ ๑๓ และวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ อันเป็นการ
ขาดงาน ๒ วันต่อเดือน หรือขาดงานโดยไม่ทราบสาเหตุและทางานไม่เต็มความสามารถและเกียจคร้านใน
หน้าที่ ซึ่งเคยถูกตักเตือนหลายครั้งโดยครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ แต่นายสมทัตจงใจทาผิดซ้า
อีกและเป็นการจงใจทาให้โจทก์ได้รับความเสียหาย วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ นายสมทัตยื่นคาร้องต่อจาเลย
ทั้งสิบเอ็ดในฐานะคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์กล่าวหาว่าโจทก์กระทาการอันไม่เป็นธรรมโดยเลิกจ้างนาย
สมทัตเพราะเหตุทาคาฟ้องโจทก์ยื่น ต่อศาลแรงงานกลาง วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ นายสมทัตยื่นคาร้องถอน
ฟ้องคดีที่ขอเพิกถอนหนังสือเตือนฉบับลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ จาเลยทั้งสิบเอ็ด

มีคาสั่งที่ ๘๗/๒๕๕๒ วินิจฉัยว่า โจทก์เลิกจ้างนายสมทัตด้วยเหตุทาคาฟ้องยื่นต่อศาลแรงงานกลางอันเป็นการ
กระทาอันไม่เป็นธรรม จึงมีคาสั่งให้โจทก์รับนายสมทัตกลับเข้าทางานและจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายนับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันรับกลับเข้าทางาน ต่อมาวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ โจทก์ฟ้องจาเลยทั้งสิบเอ็ด
ขอเพิกถอนคาสั่งที่ ๘๗/๒๕๕๒ เป็นคดีนี้
โจทก์อุทธรณ์ ว่า ศาลแรงงานกลางนาคาพยานของนายสมทัต ที่ให้ ถ้อยคาลอยๆ และถ้อยคาของ
นางสาวจันทกานต์ ที่ให้การไว้กับคณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์มารับฟังหักล้างหนังสือเตือนฉบับลงวันที่
๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ แล้วฟังว่า นายสมทัตได้รับแจ้งหนังสือเตือนฉบับวันที่ ๑๑ มกรามคม ๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ จึงเป็นการรับฟังพยานบุคคลหักล้างพยานเอกสารมิชอบด้วยกฎหมายโจทก์เลิกจ้างนาย
สมทัตเพราะนายสมทัตตระเตรียมการและจงใจก่อความเสียหายแก่โจทก์ โดยนายสมทัตตอบโต้โจทก์ที่ออก
หนังสือเตือนฉบับลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๒ ด้วยการหยุดงานวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ และยื่น
ฟ้องโจทก์ต่อศาลแรงงานกลาง ต่อมานายสมทัตจงใจขาดงานอีกในวันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒ และ
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ นายสมทัตหยุดงานทั้งที่ไม่ได้ป่วย การกระทาของนายสมทัตเป็นพฤติกรรมไม่สุจริต
ที่ลาหยุดงานอันเป็นเท็จ และการที่นายสมทัตหยุดงานโดยไม่ได้ ป่วยแต่ไปฟ้องโจทก์ต่อศาลแรงงานกลางเป็น
การใช้สิทธิที่ไม่สุจริตนั้น เห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงยุติว่า โจทก์แ จ้งหนังเตือนฉบับลงวันที่ ๑๑
มกราคม ๒๕๕๒ ให้นายสมทัตทราบเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ นายสมทัตไม่ได้ขาดงาน แต่ป่วยจึงต้อง
หยุดงาน และสาเหตุที่โจทก์ เลิกจ้างนายสมทัตเนื่องจากนายสมทัตฟ้องโจทก์ต่อศาลแรงงานกลางเพื่อขอเพิก
ถอนหนังสือเตือนฉบับลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๒ ดังนั้นอุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับ
ฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจั ดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
ปัญหาต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑
(๑) การตีความถ้อยคา “ดาเนินการฟ้องร้อง” ต้องมีความหมายว่า คดีนั้นจะต้องมีการนั่ งพิจารณา และเมื่อ
นายสมทัต ยื่นคาร้องขอถอนฟ้อง ถือว่าองค์ประกอบการฟ้องร้องหมดไป เท่ากับข้อเท็จจริงอันเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติมาตรา ๑๒๑ (๑) ไม่ปรากฏ จาเลยทั้งสิบเอ็ดจึงไม่มีอานาจวินิจฉัยว่าการที่โจทก์เลิกจ้างนายสมทัต
เป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรมอีกนั้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑
(๑) ที่บัญญัติว่า “ห้ามมิให้นายจ้าง เลิกจ้าง... เพราะเหตุที่ลูกจ้าง... ดาเนินการฟ้องร้อง... ต่อศาลแรงงาน...”
ความหมายของ “ดาเนิ น การฟ้องร้องต่อศาลแรงงาน” ย่อมหมายถึง การดาเนินกระบวนพิ จารณาในศาล
แรงงานที่เริ่มตั้งแต่ชั้นรับฟ้องจนกระทั่งแล้วเสร็จ หาใช่เริ่มตั้งแต่การนั่นพิจารณาคดีดั่งที่โจทก์อุทธรณ์ไม่ เมื่อ
นายสมทัตฟ้องโจทก์ต่อศาลแรงงานกลางเพื่อขอเพิกถอนหนังสือเตือนฉบับลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๒ และ
ศาลแรงงานกลางรับฟ้องไว้พิจารณา จึงถือว่าเป็นการดาเนินการฟ้องร้องต่อศาลแรงงานตามบทบัญญัติมาตรา
๑๒๑ (๑) แล้ ว แม้ ภ ายหลั งนายสมทั ต จะยื่ น ค าร้ อ งขอถอนฟ้ อ ง ก็ ไม่ ท าให้ ขาดองค์ ป ระกอบในเรื่ อ งการ
ดาเนินการฟ้องร้องต่อศาลแรงงานดังที่โจทก์อุทธรณ์ คาสั่งของจาเลยทั้งสิบเอ็ดที่ ๘๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓
เมษายน ๒๕๕๒ ที่วินิจฉัยว่าการที่โจทก์เลิกจ้างนายสมทัตเพราะเหตุที่นายสมทัตดาเนินการฟ้องร้องต่อศาล
แรงงานกลางเป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘

พิพากษายืน มาตรา ๑๒๑ (๑) จึงชอบแล้ว ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย
อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
ธีระพงศ์ จิระภาค วิชัย เอื้ออังคณากุล นิยุต สุภัทรพาหิรผล
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๐๕๖๕/๒๕๕๙
นำยอนุวัตร เกตุฉลอง

โจทก์

คณะกรรมกำรแรงงำนสัมพันธ์ จำเลย
พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๑๒๓ (๓)
การกระท าผิ ด วินั ย บริษั ท ระบุ ไว้ว่าการก่ อการทะเลาะวิวาท ชกต่อ ย ขู่เข็ญ คุ กคาม หรือท าร้าย
ร่างกายพนักงานอื่น หรือหัวหน้างานภายในบริษัทหรือในบริเวณหรือสถานที่ที่บริษัทรับผิดชอบ จาเลยร่วมร่วม
จะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยย่อมแสดงว่าจาเลยร่วมไม่พึงประสงค์ให้พนักงานทุกระดับกระทาการดังกล่าว
และถือว่าเป็นกรณีร้ายแรง จึงไม่จ่ายค่าชดเชย ซึ่งจาเลยร่วมออกระเบียบข้อบังคับดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติและดูแลบริหารจัดการพนักงานจานวนมากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การที่โจทก์ยังผลักอกนายสมร
นายสมรก็มิได้ตอบโต้โดยพูดเพียงว่า ถ้าโจทก์ทาอะไรนายสมร นายสมรจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด คาพูดดังกล่าว
มิใช่การท้าทายโจทก์แต่อย่างใด แต่มีความหมายเป็นเพียงการเตือนให้โจทก์กระทาการอันไม่สมควร มิฉะนั้น
นายสมรจะรายงานผู้บังคับบังชา โจทก์ไม่สนใจกลับชกต่อยนายสมรและบอกให้นายสมรไปฟ้องหัวหน้างาน อัน
เป็ น การแสดงให้ เห็ น ว่าโจทก์ ไม่ ได้ ส นใจใยดี ต่ อ กฎระเบี ย บข้ อ บั งคั บ ของจ าเลยร่ว มไม่ มี ค วามย าเกรงต่ อ
ผู้บังคับบัญชา และกระทาความผิดต่อกฎหมายทาร้ายร่างกายนายสมรเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บฟกช้าบริเวณ
คางด้านซ้าย การกระทาของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานกรณีร้ายแรง จาเลยร่วมเลิกจ้าง
โจทก์ได้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ (๓)

คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๐๕๖๕/๒๕๕๙
นำยอนุวัตร เกตุฉลอง

โจทก์

คณะกรรมกำรแรงงำนสัมพันธ์ จำเลย
พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๑๒๓ (๓)
โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ จาเลยร่วมเลิกจ้างโจทก์โดยกล่าวหาว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่ ก่อ
เหตุทะเลาะวิวาททาร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงาน เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานกรณีร้ายแรง
แต่โจทก์เห็นว่าจาเลยร่วมเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเฟ้ลปส์ดอด์จ ไทยแลนด์ ซึ่งมี

การยื่นข้อเรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและทาบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเมื่อวันที่ ๒๓
ธันวาคม ๒๕๕๔ มีกาหนดเวลาใช้บังคับ ๑ ปี โจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องและได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบั ญ ญั ติ แรงงานสั ม พั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ การที่จาเลยร่ว มเลิ กจ้างโจทก์ เป็ นการฝ่ าฝื น
บทบัญญัติดังกล่าว โจทก์จึงยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ จาเลยทั้งเจ็ดในฐานะคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์วินิจฉัยว่าการที่จาเลยร่วมเลิกจ้างโจทก์ไม่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๓ ไม่เป็นการกระทาอันไม่
เป็นธรรมและมีคาสั่งให้ยกคาร้องของโจทก์ โจทก์ได้รับคาสั่งเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ โจทก์เห็นว่าคาสั่ง
ของจาเลยทั้งเจ็ดไม่ชอบด้วยกฎหมาย เหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ขณะ
กาลังปฏิบัติงานนายสมร แสงนิล เพื่อนร่วมงานแสดงกิริยายั่วยุเพราะเคยมีเหตุ โต้เถียงกันมาก่อน โจทก์จึงเข้า
ไปผลักอกและเหวี่ยงหมัดใส่นายสมร ๑ ครั้ง ด้วยความบันดาลโทสะ หัวหน้างานบอกให้โจทก์กลับบ้านไปสงบ
สติอารมณ์ โจทก์จึงกลับบ้าน มิได้มีเจตนาละทิ้งหน้าที่และไม่ใช่การฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานกรณี
ร้ายแรง การที่จาเลยร่วมเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรม ขอให้เพิกถอนคาสั่งคณะกรรมการ
แรงงานที่ ๓๐๖/๒๕๕๕ ให้จาเลยร่วมรับโจทก์กลับเข้าทางานในตาแหน่งและสภาพการจ้างเดิมและให้จ่าย
ค่า จ้ างนั บ แต่ วัน เลิ ก จ้ างถึ งวัน ที่ รั บ โจทก์ ก ลั บ เข้ าท างาน หากไม่ ส ามารถรับ โจทก์ ก ลั บ เข้ าท างานได้ ให้ ใช้
ค่าเสียหาย ๗๕๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์
จาเลยทั้งเจ็ดให้การว่า จาเลยทั้งเจ็ดออกคาสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๓๐๖/๒๕๕๕ โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย จาเลยทั้งเจ็ดพิจารณาแล้วเห็นว่าโจทก์เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเฟ้ลปส์ดอด์จ ไทยแลนด์ โจทก์
จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องและได้รับความคุ้ มครองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๑๒๓ เมื่อจาเลยร่วมเลิกจ้างโจทก์วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการเลิกจ้างในระหว่างข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ แต่จาเลยร่วมเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โจทก์ละ
ทิ้งหน้าที่และก่อเหตุทะเลาะวิวาทชกต่อยทาร้ายร่างกายนายสมร แสงนิล เพื่อนพนักงานในบริเวณสถานที่
ทางาน การกระทาของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน หมวด ๘ วินัยและโทษทาง
วินัยซึ่งโจทก์รับทราบระเบียบดีอยู่แล้วและถือว่าเป็นกรณีร้ายแรง การที่จาเลยร่วมเลิกจ้างโจทก์จึงไม่เป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๓ ไม่เป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง
ระหว่างพิจ ารณา ศาลแรงงานกลางมีคาสั่ งให้ เรียกบริษัท เฟ้ล ปส์ ดอด์จอินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย
แลนด์) จากัด เข้ามาเป็น จาเลยร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗ (๓) ประกอบ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
จาเลยร่วมให้การและแก้ไขคาให้การว่า โจทก์เป็นพนักงานควบคุมเครื่องจักร แผนกผลิต (สายสื่อสาร)
ฝ่ ายโรงงาน วัน ที่ ๑๓ มีน าคม ๒๕๕๕ โดยเวลา ๑๙.๕๐ นาฬิ ก า โจทก์ ก่ อเหตุ ช กต่ อ ยนายสมร แสงนิ ล
กล่าวคือ ก่อนเลิกกะนายสมรเดินผ่านสวนหย่อมบริเวณจุดพักรับประทานอาหารและพักสูบบุหรี่ข้างเครื่องจักร
เพื่อกลับออกนอกโรงงาน ระหว่างนั้นโจทก์ละทิ้งหน้าที่โดยปิดเครื่องจักรไว้และตะโกนเรียกนายสมรแล้วเดินไป
หานายสมรและถามว่า “มึงพูดอะไร” นายสมรไม่ตอบ โจทก์ผลักอกและชกที่บริเวณคางด้ านซ้ายของนายสมร
๑ ครั้ง นายสมรไม่ได้โต้ตอบ จากนั้นนายสมรไปแจ้งให้นายสมศักดิ์ เจริญชันษา หัวหน้างานรับทราบเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ดังกล่าว นายสมรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย ใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีอาการฟกช้าบริเวณคาง

ด้านซ้ายและสั่งยาให้รับประทานประมาณ ๑ สัปดาห์ จากนั้นนายสรมไปแจ้งความที่สถานีตารวจภูธรบางพลี
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ จาเลยร่วมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคาสั่งให้พนักงานโจทก์ระหว่าง
สอบสวน ๗ วัน ตั้งแต่วัน ที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เมื่อจาเลยร่วมพิจารณาผลการสอบสวนจาก
คาให้ การพยานและภาพกล้องวงจรปิดพบว่าโจทก์มีเจตนาทาร้ายนายสมรและละทิ้งหน้าที่จริง เป็นการไม่
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ที่ ก าหนดไว้ อ ย่ างเต็ ม ความสามารถ ท าให้ เกิ ด ความไม่ ส งบเรีย บร้อ ยในสถานประกอบการ
แตกแยกความสามัคคี ผิดศีลธรรม ลักษณะการกระทาเป็นอันธพาลข่มขู่พนักงาน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
การปกครองบั งคั บ บั งชา เนื่ อ งจากจ าเลยร่ว มมี พ นั ก งานจ านวนมาก หากไม่ มี ก ารลงโทษก็ จ ะท าให้ เป็ น
เยี่ยงอย่างแก่พนักงานอื่นได้ และการลงโทษกรณีเกิดเหตุทาร้ายร่างกายในบริเวณพื้นที่ที่จาเลยร่วมรับผิดชอบ
จาเลยร่วมใช้หลักปฏิบัติอย่างชัดเจนแก่พนักงานผู้กระทาผิดทุกคน จาเลยร่วมจึงมีหนังสือเลิ กจ้างโจทก์ลงวันที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้มีผลวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากการกระทาของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทางาน หมวด ๒ การปฏิบัติงาน ข้อ ๑ พนักงานจะต้องปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและ
ความรู้ของพนักงาน หมวด ๘ วินัยและโทษทางวินัย วินัยทั่วไปข้อ ๑ พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อบั งคับ การทางานหรือประกาศของบริษัทอย่างเคร่งครัด ข้อ ๒ พนักงานต้องสนับสนุนนโยบายและ
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อตกลงประกาศ ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนของบริษัทโดยเคร่งครัด ข้อ ๖ พนักงานทุก
คนจะต้องไม่ใช้วาจาหยาบคาย ประทุษร้ ายร่างกาย หรือทะเลาะวิวาทกันในบริเวณที่ทางานหรือในบริเวณ
สถานที่หรือยานพาหนะ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทหรือที่บริษัทรับผิดชอบ อีกทั้งเป็นการการะทาผิด
วินัย ต่อบริษัท ข้อ ๒ จงใจทาให้ บริษัทได้รับความเสียหาย ข้อ ๓ ฝ่ าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการ
ทางานหรือคาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทเป็นกรณีร้ายแรง ข้อ ๑๕ การกระทาใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่น ข้อ ๒๐ ก่อการทะเลาะวิวาท ชกต่อย ขู่เข็ญ คุกคาม หรือทาร้ายร่างกายพนักงานอื่น หรือ
หัวหน้างานภายในบริเวณของบริษัทหรือในบริเวณหรือสถานที่ที่บริษัทรับผิดชอบ และเรื่องการเข้าและออก
บริษัท ข้อ ๕ ห้ามมิให้พนักงานละทิ้งงานในระหว่างเวลาทางาน โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบังชาของตน
เป็ น การฝ่ าฝื น พระราชบั ญ ญั ติคุ้ มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๒) และ (๔) พระราชบั ญ ญั ติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ (๒) และ (๓) และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓
การที่จาเลยร่วมอ้างเหตุละทิ้งหน้าที่ในหนังสือเลิกจ้างนั้น หมายถึงช่วงเวลาที่โจทก์ปิดเครื่องจักรโดยไม่มีการ
แจ้งให้หัวหน้างานประจากะซึ่งเป็นผู้บังคับบังชาทราบแล้วไปทาร้ายนายสมร มิใช่ช่วงที่หัวหน้างานมีคาสั่งให้
โจทก์กลับบ้านตามที่โจทก์ฟ้อง ซึ่งจาเลยร่วมเห็นว่าความเสียหายจากการละทิ้งหน้าที่ดังกล่าวทาให้ผลผลิตไม่
เป็นไปตามแผนงาน การที่จาเลยทั้งเจ็ดมีคาวินิจฉัยชี้ขาดว่าการเลิกจ้างโจทก์ไม่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ ไม่เป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรมจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยก
ฟ้อง
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เข้าทางานเป็นลูกจ้างของจาเลยเมื่อวันที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๓๒ ตาแหน่งสุดท้ายทาหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ
๘๘.๕๐ บาท โจทก์เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเฟ้ลปส์ดอด์จ ไทยแลนด์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ สหภาพ
แรงงานดังกล่าวยื่นข้อเรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อจาเลยร่วมเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมี
การทาบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไว้ต่อกันเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีกาหนดระยะเวลา ๑ ปี

นับแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๙
นาฬิกา ขณะอยู่ในระหว่างที่โจทก์ปฏิบัติหน้าที่ โจทก์ทาร้ายร่างกายในสมร แสงนิล เพื่อนร่วมงาน วันที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๕๕ จาเลยร่วมเลิกจ้างโจทก์โดยเป็นการเลิกจ้างขณะที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ
ต่อมาโจทก์ยื่นคาร้องต่อจาเลยทั้งเจ็ดอ้างว่าจาเลยร่วมกระทาการอันไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ จาเลยทั้งเจ็ดมีคาสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๓๐๖/๒๕๕๕ ลงวันที่
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ให้ยกคาร้องของโจทก์และแจ้งคาสั่งให้โจทก์ทราบเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ แล้ว
วินิจฉัยว่า การกระทาของโจทก์เป็นการละทิ้งหน้าที่และทาร้ายร่างกายพนักงานอื่น อันเป็นฝ่าฝืนข้อบังคับ
เกี่ยวกับ หมวด ๘ วินัยและโทษทางวินัย แต่การพิจารณาว่าเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ต้องพิเคราะห์ถึงปั จจัย
ต่าง ๆ ประกอบกัน มิใช่พิจารณาแต่เพียงว่าถ้าข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานกาหนดว่าเป็นกรณีร้ายแรงแล้วต้อง
ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง ข้อเท็จจริงได้ความจากคาเบิกความของนายสมศักดิ์เจริญชันษา หัวหน้างานของ
โจทก์ว่า ขณะเกิดเหตุโจทก์หยุดพักเครื่องจักรตั้งแต่เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา ถึง ๒๐ นาฬิกา โดยไม่ได้ทาให้จาเลย
ร่วมได้รับความเสียหาย การละทิ้งหน้าที่ดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นความผิดร้ายแรง และได้ความจากคาเบิก
ความของนายสมรว่าโจทก์ผลักอกนายสมร ๑ ครั้ง และชกต่อยที่บริเวณกรามด้านซ้าย ๑ ครั้ง ไม่มีเลือดออกมี
อาการปวด ๓ วัน ประกอบกับใบรับรองแพทย์เอกสารหมาย ล.๑ แผ่นที่ ๖๗ แพทย์ให้ความเห็นว่าให้หยุดพัก
งาน ๑ วัน แสดงว่านายสมรมิได้รับ อัน ตรายถึงขั้นบาดเจ็บรุนแรงเหตุเกิดเพียงชั่วครู่ หลังเกิดเหตุโจทก์ยัง
กลับไปทางานต่อ ถือไม่ได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานกรณีร้ายแรง การที่จาเลยร่วมเลิกจ้าง
โจทก์ไม่เข้าข้อยกเว้นมาตรา ๑๒๓ เป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรม โจทก์ทางานกับจาเลยร่วม เป็นเวลากว่า ๒๓
ปี มิได้มีสาเหตุโกรธเคืองกับจาเลยร่วมโดยตรง ยังสามารถทางานร่วมกับจาเลยร่วมได้ และการที่จาเลยร่วมเลิก
จ้ างโจทก์ถือได้ว่าเป็ น การผิ ดสั ญ ญาจ้ างแรงงาน เห็ นสมควรให้ จาเลยร่ว มรับ โจทก์กลั บเข้าท างานและใช้
ค่าเสียหายแก่โจทก์ พิพากษาให้เพิกถอนคาสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๓๐๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ของจาเลยทั้งเจ็ด ให้จาเลยร่วมรับโจทก์กลับเข้าทางานและสภาพการจ้างเดิม และให้จาเลย
ร่ ว มใช้ ค่ าเสี ย หายเท่ ากั บ ค่ าจ้ างอั ต ราสุ ด ท้ ายนั บ แต่ วั น เลิ ก จ้ างจนกว่า จะรั บ โจทก์ ก ลั บ เข้ าท างาน ค าอื่ น
นอกจากนี้ให้ยก
จาเลยร่วมอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจาเลยร่วมว่า การที่จาเลยร่วม
เลิกจ้างโจทก์เป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรมหรือไม่ ในข้อที่จาเลยร่วมอุทธรณ์ว่า ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางาน การกระผิดวินัยต่อบริษัท ข้อ ๒๐ ระบุไว้ว่า การก่อการทะเลาะวิวาท ชกต่อย ขู่เข็ญ คุกคาม หรือทา
ร้ายร่างกายพนักงานอื่น หรือหัวหน้างานภายในบริษัทหรือในบริเวณหรือสถานที่ที่บริษัทรับผิดชอบ จาเลยร่วม
จะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยย่อมแสดงว่าจาเลยร่วมไม่พึงประสงค์ให้พนักงานทุกระดับกระทาการดังกล่าว
และถือว่าเป็นกรณีร้ายแรง จึงไม่จ่ายค่าชดเชย ซึ่งจาเลยร่วมออกระเบียบข้อบังคับดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติและดูแลบริหารจัดการพนักงานจานวนมากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การที่โจทก์ละทิ้งหน้าที่โดยการ
ปิดเครื่องจักรแล้วไปก่อเหตุหาเรื่องชกต่อยนายสมร ทาให้นายสมรได้รับบาดเจ็บอันเป็นการกระทาผิดอาญา
ข้อหาทาร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ย่อมเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่การปกครอง

แตกแยกความสามัคคี ผิ ดศีลธรรมอันดี ทาให้จาเลยร่วมได้รับความเสียหายจึงเป็นการกระทาผิดกรณีร้ายแรง
นั้น เห็ นว่า แม้โจทก์กับ นายสมรจะเคยมีเรื่องบาดหมางเกี่ยวกับงานที่ทากันมาก่อนและวันที่ ๑๐ มีนาคม
๒๕๕๕ นายสมรจะใช้คาพูดในทานองเสียดสีโจทก์ตามประสาของผู้ที่เคยมีสาเหตุกันมาก่อนอันเป็นเรื่องที่ไ ม่
เหมาะสมอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะถือได้ว่านายสมรเป็นฝ่ายก่อเหตุทะเลาะวิวาทหากนายสมรกระทา
การไม่เหมาะสมประการใด โจทก์ชอบที่จะรายงานผู้บังคับบังชาทราบเพื่อดาเนินการตามระเบียบข้อบังคับของ
จาเลยร่วม การที่โจทก์เก็บความไม่พอใจไว้แล้วละทิ้งงานเข้าไปหาเรื่ องในสมรในทันทีที่พบนายสมรครั้งแรก
หลังจากนายสมรพูดเสียดสีโจทก์ไปแล้วนานถึง ๓ วัน ทั้ง ๆ ที่อยู่ในเวลาทางานของโจทก์และภายในบริเวณ
บริษัทจาเลยร่วมนายสมรมิได้ตอบโต้ โจทก์ยังผลักอกนายสมร นายสมรก็มิได้ตอบโต้โดยพูดเพียงว่าถ้าโจทก์ทา
อะไรนายสมร นายสมรจะเอาเรื่องให้ ถึงที่สุด คาพูดดังกล่าวมิใช่การท้าทายโจทก์แต่อย่างใด แต่มีความหมาย
เป็นเพียงการเตือนไม่ให้โจทก์กระทาการอันไม่สมควร มิฉะนั้นนายสมรจะรายงานผู้บังคับบังชา โจทก์ไม่สนใจ
กลับชกต่อยนายสมรแล้วบอกให้นายสมรไปฟ้องหัวหน้างาน อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าโจทก์ไม่ได้สนใจใยดีต่ อ
กฎระเบียบข้อบังคับของจาเลยร่วมไม่มีความยาเกรงต่อผู้บังคับบังชา และกระทาความผิดต่อกฎหมายทาร้าย
ร่างกายนายสมรเป็ นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บฟกช้าบริเวณคางด้านซ้าย การกระทาของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝื น
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานกรณีร้ายแรง จาเลยร่วมเลิกจ้างโจทก์ได้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.
๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ (๓) การที่จาเลยร่วมเลิกจ้างโจทก์จึงมิใช่การกระทาอันไม่เป็นธรรม อุทธรณ์ของจาเลย
ร่วมในข้อนี้ฟังขึ้น จึงไม่จาต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจาเลยร่วมในข้อหาที่ว่าการที่โจทก์ละทิ้งหน้าที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผลผลิตของจาเลยร่วมอันจะถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานกรณีร้ายแรง
หรือไม่ เพราะไม่ทาให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง
พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง.
นายภาติยะ ดวงมณี นายวิชัย เอื้องอังคณากุล นายนิยุต สุภัทรพาหิรผล

คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๐๕๖๖/๒๕๕๙
บริษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โจทก์
คณะกรรมกำรแรงงำนสัมพันธ์

จำเลย

พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๑๒๓
การเลิกจ้างผู้กล่าวหาดังข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังมาฟังมานั้น แม้จะไม่เข้าเหตุที่จะเลิกจ้างได้
ตามที่บัญญัติไว้ใน (๑) ถึง (๕) ของมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่จะถือได้ว่าไม่เป็นการกระทาอัน
ไม่เป็นธรรมก็ตาม แต่เป็นการเลิกจ้างโจทก์นาเอาเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้แทนระบบเดิมที่จะทา
ให้ ต้องลดกาลั งคนลง อัน เป็ น การปรับ ปรุงโครงสร้างของโจทก์ เพื่ อให้ เหมาะสมกับ การประกอบธุ รกิจให้
ทันสมัยและลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งผู้กล่าวหาก็เบิกความรับว่าไม่สามารถทางานแผนกอื่น ส่วนนางสาว ก ที่
ได้รับการประเมินผลงานที่ดีกว่า สามารถทางานแผนกอื่นได้ การเลิกจ้างผู้กล่าวหาดังกล่าวจึงมีเหตุผลจาเป็น
และไม่ ไ ด้ เ ป็ น การกลั่ น แกล้ ง จึ ง มี เหตุ ส มควรที่ จ ะเลิ ก จ้ า งได้ หาเป็ น การกระท าอั น ไม่ เป็ น ธรรมตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓

คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๐๕๖๖/๒๕๕๙
บริษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โจทก์
คณะกรรมกำรแรงงำนสัมพันธ์

จำเลย

พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๑๒๓
โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เลิกจ้างตามหนังสือเลิกจ้างได้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานหมวด
ที่ ๑๐ ข้อที่ ๕๙ หมวดที่ ๑๑ ข้อ ๖๒ และหรือข้อที่ ๖๓ ว่าด้วยการยุบหน่วยงานหรือลดอัตรากาลังจึงเป็นการ
เลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างปรับปรุงหน่วยงานกระบวนการผลิตอันเนื่องจากการนาเครื่องจักรมาใช้หรือ
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีเป็นเหตุให้ต้องลดพนักงานโรงงานที่ ๕ ซึ่งมีพนักงานทาหน้าที่เสมียนโดย
รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูลผลผลติประจาวัน การตัดจ่ายสินค้าคงเหลือประจาส่วนผลิตมีพนักงานโจทก์ ๖ คน
ดังนี้คือ ส่วนผลิต ๑ มีเสมียนจานวน ๒ คน ส่วนผลิต ๒ มีเสมียนจานวน ๒ คน คือนางสาวสายันต์ ลักษณะ
ผ่อง และผู้กล่าวหา ส่วนผลิต ๓ มีเสมียนจานวน ๒ คน จาเป็นต้องลดพนักงานส่วนผลิตลง ๑ คน เหลือเพียง
ส่วนละ ๑ คน เมื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามความสามารถของตาแหน่งหลังจากประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ๖ คน พบว่าในส่วนของผู้กล่าวหาผลงานประเมินอยู่ที่ ๘๕ คะแนน ซึ่งอยู่ในเกรดบีเกรดเดียวกับ
นางสาวสายันต์มีผลการประเมินอยู่ที่ ๘๙ แต่เมื่อพิจารณาตามความสามารถและศักยภาพในการทางานซึ่งทา
ร่วมกับพนักงานแผนกอื่น ๆ ในส่วนผลิต ๒ นางสาวสายันต์มีศักยภาพมากกว่าเนื่องจากผู้กล่าวหาปฏิบัติหน้าที่

ในแผนกตรวจสอบได้เพียงแผนกเดียว แต่นางสาวสายันต์สามารถปฏิบัติได้ทั้งแผนกเคลือบ แผนกเตา แผนก
ตรวจสอบ ประกอบกับสภาวะในการดาเนินธุรกิจซึ่งจะต้องปรับปรุงโครงสร้างการดาเนินการ โจทก์จึงมีความ
จาเป็นต้องลดจานวนพนักงานโดยยึดแนวทางปฏิบัติข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างปี ๒๕๔๔ ข้อ ๑๕ โจทก์จะ
ไม่เลิ กจ้ างลู กจ้ างที่ไม่มีความผิ ด ยกเว้น การเลิกจ้างในกรณี จาเป็นเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของโจทก์จน
จาเป็นต้องลดจานวนพนักงานโดยใช้หลักเกณฑ์การเลิกจ้างที่เป็นธรรม การเลิกจ้างผู้กล่าวหาและพนักงานคน
อื่น ตามที่ได้กล่าวข้างต้น เป็น การเลิกจ้างเนื่องจากนาเทคโนโลยีเข้ามาแทนพนักงานจึงเป็นการเลิกจ้างตาม
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๑ ถือได้ว่า
เป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุจาเป็น ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างปี ๒๕๔๔ ข้อที่ ๑๕ เป็นข้อยกเว้นมาตรา
๑๒๓ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ โจทก์จึงเลิกจ้างผู้กล่าวหาได้ ขอให้ศาลมีคาพิพากษาเพิก
ถอนคาสั่งที่ ๗๒/๒๕๕๑ ของจาเลยทั้งสิบสาม
จาเลยทั้งสิบสามให้การว่า คาสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๗๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน
๒๕๕๑ ชอบแล้วและไม่มีเหตุผลเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ผู้กล่าวหาได้ยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ว่าถูกเลิกจ้างเพราะเหตุที่ผู้กล่าวหาเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานและเป็นการเลิกจ้างระหว่าง
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ เมื่อสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าฟังไม่ได้ว่าเหตุเลิกจ้างเป็นเพราะไม่
พอใจที่ผู้กล่าวหาเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน แต่โจทก์ต้องการลดต้นทุนการผลิตด้วยการลดอัตรากาลังของ
หน่วยงานเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับเงื่อนไขในการดาเนินธุรกิจซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถ
แข่งขันด้านการผลิตการจาหน่ายและบริหารจัดการ ดังนั้นการที่ถูกเลิกจ้างเป็นเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจไม่ใช่
เพราะเหตุเป็ น สมาชิกสหภาพจึงไม่เป็ น การฝ่ าฝื นมาตรา ๑๒๑ แห่ งพระราชบัญ ญั ติแรงงานสั มพันธ์ พ.ศ.
๒๕๑๘ แต่เมื่อเลิกจ้างลูกจ้างผู้กล่าวหาที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์และสหภาพแรงงานกะรัต
สุขภัณฑ์กับโจทก์มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่อกันไว้เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ ๓ ปี
การเลิกจ้างผู้กล่าวหาเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ จึงเป็นการเลิกจ้างในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จ้างมีผลใช้บังคับทั้งกรณีของโจทก์ไม่ได้ประสบภาวะขาดทุน การที่โ จทก์เลิกจ้างผู้กล่าวหาจึงเป็นการเลิกจ้างที่
ฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๓ ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรม จึงมีคาสั่ง
ให้โจทก์รับผู้กล่าวหากลับเข้าทางานและจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายนับแต่วันเลิกจ้างถึงวันรับ
กลับเข้าทางานตามคาสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๗๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ อันเป็น
คาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว
พิพากษาให้เพิกถอนคาสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๗๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน
๒๕๕๑ ให้โจทก์เลิกจ้างนางสมรัก พงษ์ประยูร ผู้กล่าวหาตามที่โจทก์ได้มีคาสั่งเลิกจ้างไว้แล้วได้
จาเลยทั้งสิบสามอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยแล้วว่า การเลิกจ้างผู้กล่าวหา มิใช่เพราะสาเหตุจากการที่ผู้กล่าวหา
เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือเพราะสาเหตุที่ผู้กล่าวเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้ อง เป็นการเลิกจ้างโดยที่ผู้

กล่าวหาไม่มีความผิด โจทก์ได้จ่ายเงินจานวน ๓๓๑,๙๙๒.๓๒ บาท เป็นค่าชดเชย ๑๑๑,๘๐๐ บาท สินจ้าง
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๑,๑๘๐ บาท ค่าชดเชยพิเศษ ๙๕,๐๓๐ บาท เงินกองทุน ๑๑๓,๙๘๒.๓๒ บาท
แต่เหตุที่เลิกจ้างเนื่องจากโจทก์ปรับปรุงโครงสร้างและนาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือระบบบาร์โค้ดมาใช้แทน
ระบบบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นระบบเดิมที่ผู้กล่าวหาทาหน้าคู่กับนางสาวสายันต์ ลักษณะผ่อง อัน
เป็นการทาให้การบันทึกข้อมูลได้เร็วขึ้นและใช้กาลังคนน้อยลง และผลจากการประเมินผลงานของผู้กล่าวหาต่า
กว่านางสาวสายันต์ ผู้กล่าวหาไม่สามารถทางานในแผนกอื่นได้
ปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจาเลยทั้งสิบสามประการแรกว่าการเลิกจ้างผู้กล่าวหาเป็นการ
กระทาอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ หรือไม่ เห็นว่า การเลิก
จ้างผู้กล่าวหาดังข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังมานั้น แม้จะไม่เข้าเหตุที่จะให้เลิกจ้างได้ตามที่บัญญัติไว้ใน
(๑) ถึง (๕) ของมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่จะถือได้ว่าไม่เป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรมก็ตาม
แต่เป็ น การเลิ กจ้ างที่โจทก์น าเอาเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีส มัยใหม่มาใช้แทนระบบเดิมที่จะท าให้ ต้องลด
กาลังคน อันเป็นการปรับ ปรุงโครงสร้างของโจทก์เพื่อให้ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจให้ ทันสมัยและลด
ต้นทุนการผลิต อีกทั้งผู้กล่าวก็เบิกความรับว่าไม่สามารถทางานแผนกอื่น ส่วนนางสาวสายันต์ ลักษณะผ่อง ที่
ได้รับการประเมินผลงานที่ดีกว่าสามารถทางานแผนกอื่นได้ การเลิกจ้างผู้กล่าวหาดังกล่าวจึงมีเหตุผลจาเป็น
และไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งจึงมีเหตุสมควรที่จะเลิกจ้างได้หาเป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรมพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ ดังที่จาเลยทั้งสิบสามได้วินิจฉัยมาไม่ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษา
ให้เพิกถอนคาสั่งที่ ๗๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ ของโจทก์ทั้งสิบสามมานั้น ต้องด้วยความเห็น
ของศาลฎีกา อุทธรณ์ของจาเลยทั้งสิบสามฟังไม่ขึ้น
ปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจาเลยทั้งสิบสามประการสุดท้ายว่าคาพิพากษาศาลแรงงานกลาง
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จาเลยทั้งสิบสามอุทธรณ์ศาลแรงงานกลางพิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่าหรือนอกจากที่
ปรากฏในคาฟ้องนั้นจึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแ รงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๕๒ นั้นเห็นว่า คดีนี้นางสมรัก พงษ์ประยูร ผู้กล่าวหาได้ไปร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ว่า
โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างเลิกจ้างเป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรมและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีคาสั่งที่ ๗๒/
๒๕๕๑ ว่าการเลิกจ้างเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ เป็นการกระทา
อันไม่เป็นธรรมจึงมีคาสั่งให้โจทก์รับผู้กล่าวหากลับเข้าทางานและจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายนับ
แต่ วั น เลิ ก จ้ า งจนถึ ง วั น ที่ รั บ กลั บ เข้ า ท างาน ดั ง นั้ น การที่ ศ าลแรงงานกลางพิ พ ากษาให้ เพิ ก ถอนค าสั่ ง
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๗๒/๒๕๕๑ ก็ย่อมหมายความว่าคาสั่งเลิกจ้างผู้กล่าวหายังคงมีผลต่อไปการที่
ศาลแรงงานกลางมีคาพิพากษาส่วนท้ายว่าให้โจทก์เลิกจ้างนางสมรัก พงษ์ประยูร ผู้กล่าวหาตามที่โจทก์ได้มี
คาสั่งเลิกจ้างไว้แล้วได้ จึงมิได้เป็นการพิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่าหรือนอกเหนือ จากที่ปรากฏในคาฟ้อง ชอบ
ด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ แล้ว อุทธรณ์ของ
จาเลยทั้งสิบสามฟังไม่ขึ้นเช่นกัน
พิพากษายืน

นายสมบูรณ์ ฐาปนดุลย์ นายนิยุต สุภัทรพาหิรผล นายธีระยุทธ ทรัพย์นภาพร

คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๓๐๑๐/๒๕๖๐
นำงสุมำมำลย์ สอนสี

ที่ ๑

โจทก์

นำงสำวจีรนันท์ อ่อนฤทธ์ ที่ ๒

โจทก์

คณะกรรมกำรแรงงำนสัมพันธ์

จำเลย

พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๑๒๑
โจทก์ที่ ๑ ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ในขณะสวมชุดเครื่องแบบของ
จาเลยที่ ๑๓ ด้วยข้อความตามคลิปวิดีโอ เขียนข้อความแสดงความคิดเห็นดังที่ได้ความ และโจทก์ที่ ๒ เขียน
ข้อความแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊กของตน โดยโจทก์ทั้งสองตั้งค่าเป็นสาธารณะ ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถ
เข้าไปดูได้การกระทาของโจทก์ทั้งสองดังกล่าวเป็นการจงใจทาให้นายจ้างได้รับความเสียหายฝ่าฝืนข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทางานเป็นกรณีที่ร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๒)
และ (๔) และเป็นการจงใจขัดคาสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย ละเลยไม่นาพาต่อคาสั่งเช่นว่านั้นเป็น
อาจิณและกระทาความผิดอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ จาเลยที่ ๑๓ จึง
เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าจ้างสาหรับวันหยุดที่
พักผ่อนประจาปีในปีที่เลิกจ้างแก่โจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิได้รับโบนัสไม่คงที่หรื อเงินเพิ่ม การฟ้อง
เรียกเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นนิติบุคคล จาเลยที่ ๑๓ จึงไม่ต้องจ่ายเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพแก่โจทก์
ทั้งสอง การเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองของจาเลยที่ ๑๓ ไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และไม่ใช่การกระทาอันไม่เป็น
ธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑

คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๓๐๑๐/๒๕๖๐
นำงสุมำมำลย์ สอนสี

ที่ ๑ โจทก์

นำงสำวจีรนันท์ อ่อนฤทธ์ ที่ ๒ โจทก์
คณะกรรมกำรแรงงำนสัมพันธ์

จำเลย

พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๑๒๑

โจทก์ ทั้ ง สองฟ้ อ งและแก้ ไขค าฟ้ อ งว่ า เมื่ อ วั น ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จ าเลยที่ ๑๓ ถึ ง ที่ ๑๕
เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างให้พนักงานทางานในวันเสาร์โดยไม่จ่ายค่าทางานในวันหยุด สหภาพแรงงานเจน
เนอรัลมอเตอร์ส ประเทศไทยใช้สิทธินัดหยุดงาน จาเลยที่ ๑๓ ใช้สิทธิปิดงาน สมาชิกสหภาพดังกล่าวรวมทั้ง
โจทก์ทั้งสองมาร่วมชุม นุมที่สนามหญ้าบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร์ส (ประเทศไทย)จากัด ทาให้มีคดีพิพาทกันที่
ศาลจังหวัดระยองและศาลแรงงานภาค ๒ ต่อมามีการย้ายการชุมนุมไปที่บริเวณหน้าทาเนียบรัฐบาลและ
กระทรวงแรงงาน โจทก์ที่ ๑ ยอมรับว่าได้ให้ สัมภาษณ์กับนักข่าวช่อง ๓ โดยมิได้ระบุชื่อว่าบริษัทใด แต่โจทก์
สวมเครื่องแบบพนักงานบริษัทจาเลยที่ ๑๓ โจทก์ที่ ๑ มิได้ตัดต่อภาพจาเลยที่ ๑๕ แต่เขียนแสดงความคิดเห็น
ในเฟซบุ๊กว่า “ไอ้หมาขี้เรื้อน” โดยมิได้ระบุชื่อว่าเป็นใคร และปราศรัยผ่าน เครื่องขยายเสียงหน้าบริษัทจาเลย
ที่ ๑๓ โดยใช้ถอยคาไม่สุภาพ ส่วนโจทก์ที่ ๒ เขียนแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความไม่สุภาพบนเฟซบุ๊ก จาเลยที่
๑๓ ถึงที่ ๑๕ จึงมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองยื่นคาร้องต่อจาเลยที่ ๑ ถึงที่ ๑๒ ซึ่งต่อมาได้มี
คาสั่งที่ ๖๗-๖๘/๒๕๕๖ ว่าพฤติกรรมของโจทก์ทั้งสองมีเจตนาจงใจทาให้จาเลยที่ ๑๓ ถึงที่ ๑๕ ได้รับความ
เสียหายอันเป็นการกระทาผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน จาเลยที่ ๑๓ ถึงที่ ๑๕ มิได้เลิกจ้างโจทก์ทั้ง
สองด้วยเหตุเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน จึงไม่เป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรม ยกคาร้อง โจทก์ทั้งสองไม่เห็นด้วย
กับคาสั่งของจาเลยที่ ๑ ถึงที่ ๑๒ เพราะการกระทาของโจทก์ทั้ งสองมิใช่กรณีร้ายแรง อีกหนังสือเลิกจ้างอ้าง
เพียงเหตุเดียวว่า โจทก์ทั้งสองบุกรุก ขอให้ศาลเพิกถอนคาสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๖๗-๖๘/๒๕๕๖
ให้ จ าเลยที่ ๑๓ ถึ งที่ ๑๕ รั บ โจทก์ ที่ ๑ และที่ ๒ กลั บ เข้ าท างานในต าแหน่ งและเงิน เดื อ นเดิ ม กั บ ชดใช้
ค่าเสียหายเป็นค่าจ้างอัตราสุดท้ายนับจากวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ จนถึงวันรับกลับเข้าทางาน ในกรณีที่ไม่
สามารถทางานร่วมกันได้อีกต่อไปให้จาเลยที่ ๑๓ ถึงที่ ๑๕ ร่วมกันหรือแทนกันชาระเงินให้แก่โจทก์ที่ ๑ และที่
๒ เป็นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าจ้างสาหรับวันหยุดพักผ่อนประจาปี โบนัสบวกเงินเพิ่ม
ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าเสียโอกาสในการทางาน เงินสารองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๒๕๑,๒๗๐.๖๐ บาท และ ๑,๑๙๐,๘๘๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว
นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ตามลาดับ
จาเลยที่ ๑ ถึงที่ ๑๒ ให้การว่า ได้ดาเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้ว พฤติกรรมของโจทก์ทั้ง
สองเป็นการกระทาที่จงใจทาให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง เสียหายต่อการปกครองโดยรวม
เป็นการกระทาผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานในกรณีที่ร้ายแรงการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองไม่เป็นการ
กระทาอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ คาสั่งคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ที่ ๖๗-๖๘/๒๕๕๖ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง
จาเลยที่ ๑๓ ถึงที่ ๑๕ ให้การว่า คาสั่งจาเลยที่ ๑ ถึงที่ ๑๒ ชอบด้วยกฎหมาย จาเลยที่ ๑๓ ถึงที่ ๑๕
ไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเพราะสาเหตุที่โจทก์ทั้งสองเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน แต่เพราะเหตุบุกรุกเข้ามาใน
ที่ดินของจาเลยที่ ๑๓ โดยไม่มีเหตุอันสมควรและรบกวนสิทธิในการใช้สอยที่ดินของจาเลยที่ ๑๓ โจทก์ทั้งสอง
กล่าวคาปราศรัยในที่ชุมนุม ให้สัมภาษณ์ แสดงข้อความหยาบคาย ด่าทอ และให้ร้ายจาเลยที่ ๑๓ ถึงที่ ๑๕ อัน
เป็นการกระทาความผิดตามกฎหมายอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง จงใจทาให้นายจ้างได้รับความเสียหาย และ
ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานในกรณีร้ายแรง จาเลยที่ ๑๓ จึงเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยไม่ต้องมี

หนังสือเตือนก่อน จาเลยที่ ๑๓ ถึงที่ ๑๕ ไม่อาจรับโจทก์ทั้งสองกลับเข้าทางานได้และไม่จาต้องชาระเงินตาม
ฟ้องแก่โจทก์ทั้งสองขอให้ยกฟ้อง
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง
โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ในความผิดฐานบุกรุก ศาลจังหวัด
ระยอง พิพากษายกฟ้องคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ กรณีจึงไม่ใช่เหตุที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้แต่
โจทก์ที่ ๑ สัมภาษณ์กับนักข่าวของสถานีโทรทัศน์ทีวีสีช่อง ๓ ในขณะสวมเครื่องแบบของจาเลยที่ ๑๓ ด้วย
ข้อความตามคลิปวีดีโอ เขียนข้อความแสดงความคิดเห็นดังที่ได้ความ และโจทก์ที่ ๒ เขียนข้อความแสดงความ
คิดเห็นในเฟซบุ๊กของตน โดยโจทก์ทั้งสองตังค่าเป็นสาธารณะ ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปดูได้การกระทา
ของโจทก์ทั้งสองดังกล่าวเป็นการจงใจทาให้นายจ้างได้รับความเสียหายฝ่าฝืนระเบีย บข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางานเป็นกรณีร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๒) และ (๔) และเป็น
การจงใจขัดคาสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย ละเลยไม่นาพาต่อคาสั่งเช่นว่านั้นเป็นอาจิณและกระทา
ความผิดอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ จาเลยที่ ๑๓ จึงเลิกจ้างโจทก์ทั้ง
สองได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสาหรับวันหยุดพักผ่อนประจาปีในปี
ที่เลิกจ้างแก่โจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิได้รับโบนัสไม่คงที่หรือเงินเพิ่ม การฟ้องเรียกเงินกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพซึ่งเป็นนิติบุคคล จาเลยที่ ๑๓ จึงไม่ต้องจ่ายเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพแก่โจทก์ทั้งสอง การเลิกจ้าง
โจทก์ทั้งสองของจาเลยที่ ๑๓ ไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และไม่ใช่เป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรมตามแห่ง
พระราชบั ญ ญั ติแรงงานสั มพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ คาสั่ งจาเลยที่ ๑ ถึงที่ ๑๒ ชอบแล้ ว ไม่มีเหตุ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคาสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๖๗-๖๘/๒๕๕๖
คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองว่า จาเลยที่ ๑๓ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยอ้าง
เหตุเฉพาะการบุกรุกเท่านั้น ส่วนการหมิ่นประมาทจาเลยที่ ๑๓ เพิ่งนามากล่าวอ้างเมื่อโจทก์ทั้งสองยื่นคาร้อง
ต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เป็นการกล่าวอ้างสาเหตุของการเลิกจ้างที่ไม่ได้กล่าวมาตั้งแต่หนังสือเลิกจ้าง
ฉบับแรก เป็นการกระทาผิดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๑๙
เห็นว่า ข้อห้ามที่ไม่ให้นายจ้ างยกเหตุที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเลิกจ้างข้นอ้างในภายหลังตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ วรรคสาม นั้น จากัดอยู่เฉพาะแต่ในเรื่องการฟ้องเรียกค่าชดเชย
และค่าจ้างสาหรับวันหยุดพักผ่อนประจาปีในปีที่เลิกจ้างเท่านั้น ไม่รวมถึงสินจ้างแทนการบอกกล่ าวล่วงหน้า
ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และการกระทาอันไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ดีในคดีนี้ตามหนังสือเลิกจ้าง
โจทก์ทั้งสอง นอกจากจะระบุในเรื่องการบุกรุกไว้แล้วยังระบุไว้อีกด้วยว่า โจทก์ทั้งสองได้กระทาการต่างๆ ที่
เป็นการจงใจทาให้นายจ้างได้รับความเสียหายและผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานในกรณีร้ายแรง จึงเป็นกรณี
ที่มีการกล่าวอ้างถึงการกระทาต่างๆ ของโจทก์ทั้งสองไว้ในหนังสือเลิกจ้างมาตั้งแต่แรก ข้อกล่าวอ้างของโจทก์
ทั้งสองตามอุทธรณ์จึงฟังไม่ขึ้น ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย
พิพากษายืน
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