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พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๔ บัญญัติยกเว้นไม่ให้ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และเมื่อจาเลยเป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยอาศัยอานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จาเลยจึงเป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมายใน
มาตรา ๖ (๑) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ แรงงานรัฐ วิส าหกิ จสั ม พั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และไม่ อยู่ ภ ายใต้ บั งคับ แห่ ง
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕ วรรค ดังนั้น การที่ศาล
แรงงานกลางนาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสอง มาปรับใช้แก่กรณีสินจ้ าง
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และนาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ มาปรับใช้แก่
กรณี ค่าชดเชยจึ งไม่ถู กต้อง กล่ าวคือกรณี สิ น จ้างแทนการบอกกล่ าวล่ ว งหน้ าเมื่ อพระราชบั ญ ญั ติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไม่ได้บัญญัติไว้จึงต้องนาบทบัญญัติมาตรา ๕๘๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปมาใช้บังคับเพียงอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลแรงงานกลางคานวณ
สินจ้างแทนการบอกกล่ าวล่วงหน้าที่โจทย์พึ่งจะได้รับโดยอาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา
๕๘๒ มาถูกต้องแล้ว ศาลฎีกาจึงเห็นด้วยในผล ส่วนกรณีค่าชดเชยมีประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ออกโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งบั งคับ ใช้ขณะจ าเลยเลิกจ้างโจทก์ได้กาหนดเรื่องค่าชดเชยไว้ในข้อ ๕๙ กรณีของโจทก์จึงต้องบังคับตาม
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ดังกล่าว ข้อ ๕๙ (๔) คือลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบหกปี
แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างตามผลงานโดย
คานวณเป็นหน่วย แต่เมื่อหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย ข้อ ๕๙ (๔) ตรงกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ (๔) ที่ศาลแรงงานกลางนามาใช้คานวณค่าชดเชยของโจทก์ ศาลฎีกาจึงเห็นด้วยในผล
เช่ น กั น พระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานรั ฐ วิส าหกิ จ สั ม พั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๔๙ ไม่ได้บัญญัติเรื่องดอกเบี้ยกรณีผิดนัดจ่ายค่าชดเชยไว้โดยเฉพาะ จาเลยซึ่งเป็นนายจ้างจามีหน้าที่ชาระ
ดอกเบี้ยกรณีผิดนัดอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง ที่
ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จาเลยจ่ายดอกเบี้ยอัตราละ ๑๕ ต่อปี โดยอาศัยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง จึงไม่ชอบ และเมื่อกฎหมายบังคับให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง การที่
จาเลยเลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยไม่จ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ในวันดังกล่าว จาเลยจึงตก
เป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันเลิกจ้างแล้ว เมื่อโจทก์ให้คิดดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง การที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้

จาเลยชาระดอกเบี้ยให้โจทก์นับแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันเลิกจ้าง จึงเป็นการพิพากษาเกินไป
กว่าที่ปรากฏในคาฟ้องโดยศาลแรงงานกลางมิได้อ้างเหตุผลความเป็นธรรมแก่คู่ความแต่ประการใดไม่ชอบด้วย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. มาตรา ๕๒ คาพิพากษาศาลแรงงานกลาง
ส่วนนี้จึงไม่ชอบ อุทธรณ์ของจาเลยฟังขึ้น ในส่วนสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิได้มีกฎหมายบัญญัติเรื่อง
ดอกเบี้ยไว้โดยเฉพาะและมิใช่ห นี้เงิน ที่กฎหมายบังคับให้นายจ้างต้องจ่ายเมื่อเลิกจ้าง ลูกจ้างจึงมีสิทธิเรียก
ดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔ วรรค
หนึ่ง ดังนั้ นนายจ้างจะตกเป็ นผู้ผิดนั ดชาระดอกเบี้ยต่อเมื่อลูกจ้างทวงถาม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง เมื่อไม่ปรากฏว่าลูกจ้างทวงถามเมื่อใด จึงต้องคิดดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็น
ต้นไป ศาลฎีกาเห็นควรแก้ไข
พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จาเลยจ่ายดอกเบี้ย ของสิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านับแต่วันฟ้อง (วันที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑) และจ่ายดอกเบี้ยของค่าชดเชยแก่โจทก์ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อไป นับแต่วันฟ้อง (วันที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑) นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคาพิพากษาแรงงานกลาง
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โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ จาเลยจ้างโจทก์ทางานเป็นลูกจ้างตาแหน่งพนักงานเก็บ
ค่าโดยสาร มีหน้าที่เก็บค่าโดยสารบนรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เส้นทางเดินรถสาย ๑๓๔ ก เมื่อวันที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ขณะที่โจทก์ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสาร พนักตรวจตั๋วรถโดยสาร (นายตรวจ) กล่าวหาว่า
โจทก์นาตั๋วโยสารเก่าที่จาหน่ายไปแล้วมาจาหน่าย ๔ ใบ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต จากนั้นวันที่ ๒๑
มิถุนายน ๒๕๕๐ จาเลยมีคาสั่งพักงานและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโจทก์ ต่ อมาวันที่ ๒๐ กรกฎาคม
๒๕๕๐ จาเลยมีคาสั่งที่ ๒๑๖/๒๕๕๐ เรื่อง ไล่ออกจากการเป็นพนักงานองค์การ ทั้งนี้ตังแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน
๒๕๕๐ เป็นต้นไป คาสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับของจาเลย เพราะโจทก์ไม่ได้กระทาความผิด
เป็น การกลั่น แกล้งและเลิกจ้างที่ไม่เป็น ธรรมทาให้โจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจาเลยเพิกถอนคาสั่งที่ ๒๑๖/
๒๕๕๐ เรื่อง ไล่ออกจากการเป็นพนักงานองค์การ หากจาเลยไม่ปฏิบัติตามขอถือเอาคาพิพากษาของศาลแทน
การแสดงเจตนาของจาเลย จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างที่ไม่
เป็นธรรมรวมเป็นเงิน ๑๑,๓๘๓,๓๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ของต้นเงิน ๑๑,๓๘๓.๓๖๐ บาท ทุก
ระยะเวลาเจ็ดวัน นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จสิ้นแก่โจทก์

จาเลยให้การว่า โจทก์เคยเป็นพนักงานของจาเลยตาแหน่งพนักงานเก็บค่าโดยสาร มีหน้าที่เก็บค่า
โดยสารบนรถยนต์โดยสารประจาทางให้ครบถ้วนและถูกต้อง ฉีกตั๋วโดยสารให้แก่ผู้โดยสารตามจานวนเงินค่า
โดยสารและบริการอานวยความสะดวกต่อผู้ โดยสาร เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ นายตรวจตรวจตั๋ว
โดยสารพบว่าโจทก์นาตั๋วเก่าราคา ๗ บาท มาจาหน่ายใหม่ซึ่งโจทก์ปฏิเสธ จาเลยตั้งคณะกรรมการสอบสวน
แล้วมีความเห็นว่าโจทก์กระทาผิดตามข้อบังคับของจาเลยฉบับที่ ๔๖ ลงโทษไล่โจทก์ออกจากการเป็นพนักงาน
คาสั่งลงโทษโจทก์ชอบด้วยกฎหมายไม่มีเหตุเพิกถอน การเลิกจ้างโจทก์ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ไม่ต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ทาให้โจทก์เสียหาย จาเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างและเงินอื่นตามฟ้องให้แก่โจทก์
ขอให้ยกฟ้อง
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนคาสั่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดิน
รถที่ ๘ ที่ ๒๑๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ไล่ออกจากการเป็นพนักงานองค์การและคาสั่ง
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และคาร้องทุกข์ยืนตามคาสั่งลงโทษเดิม ที่ วน. (อ) ๒๕๔/๒๕๕๑ ลงวันที่
๑๖ ตุล าคม ๒๕๕๑ ให้ จ าเลยจ่ ายสิ น จ้ างแทนการบอกกล่าวล่ วงหน้า ๑๑,๔๕๗.๖๗ บาท แก่โจทก์พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจานวนดังกล่าวนับแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป จ่าย
ค่าชดเชย ๗๔,๓๒๐ บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจานวนดังกล่าวนับแต่วันที่
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป จ่ายค่าเสียหายกรณีเลิ กจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจานวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑) เป็นต้น
ไปจนกว่าจะชาระเสร็จ คาขอนอกจากนี้ให้ยก
จาเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า การที่ศาลแรงงานกลางนาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ มาปรับ ใช้แก่คดีนี้ ช อบด้ว ยกฎหมายหรือไม่ เห็ นว่า พระราชบั ญ ญั ติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
มาตรา ๔ บัญญัติยกเว้นไม่ให้ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และเมื่อ
จาเลยเป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยอาศัย
อานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ จาเลยจึงเป็ น รัฐวิสาหกิจตามความหมายในมาตรา ๖ (๑) แห่ งพระราชบัญ ญัติแรงงานรัฐวิส าหกิจ
สัมพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และไม่อยู่ภ ายใต้บังคับแห่ งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสั มพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕ วรรคสอง ดังนั้น การที่ศาลแรงงานกลางนาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสอง มาปรับใช้แก่กรณีสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และนาพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ มาปรับใช้แก่กรณีค่าชดเชยจึงไม่ถูกต้อง กล่าวคือกรณีสินจ้างแทน
การบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไม่ได้บัญญัติไว้จึงต้องนา
บทบัญญัติมาตรา ๕๘๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็ นกฎหมายทั่วไปมาใช้บังคับเพียงอย่าง
เดียว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลแรงงานกลางคานวณสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่โจทย์พึ่งจะได้รับโดย
อาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๒ มาถูกต้องแล้ว ศาลฎีกาจึงเห็นด้วยในผล ส่วนกรณี
ค่าชดเชยมีป ระกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิส าหกิจสั มพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่าของสภาพการจ้างใน

รัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งบังคับใช้ขณะจาเลยเลิกจ้างโจทก์ได้กาหนด
เรื่องค่าชดเชยไว้ในข้อ ๕๙ กรณีของโจทก์จึงต้องบังคับตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
ดังกล่าว ข้อ ๕๙ (๔) คือลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย แต่เมื่อหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าชดเชย ข้อ ๕๙ (๔) ตรงกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ (๔) ที่ศาลแรงงาน
กลางนามาใช้คานวณค่าชดเชยของโจทก์ ศาลฎีกาจึงเห็นด้วยในผลเช่นกัน
มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจาเลยประการต่อไปว่า การที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จาเลย
จ่ายดอกเบี้ยของค่าชดเชยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไปชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศคณะกรรมการ
แรงงานรั ฐวิสาหกิจ สั มพัน ธ์ เรื่ อง มาตรฐานขั้น ต่าของสภาพการจ้างในรัฐ วิส าหกิจ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๔๙ ไม่ได้บัญญัติเรื่องดอกเบี้ยกรณีผิดนัดจ่ายค่าชดเชยไว้โดยเฉพาะ จาเลยซึ่งเป็นนายจ้างจามี
หน้าที่ชาระดอกเบี้ยกรณีผิดนัดอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔
วรรคหนึ่ง ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จาเลยจ่ายดอกเบี้ยอัตราละ ๑๕ ต่อปี โดยอาศัยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง จึงไม่ชอบ และเมื่อกฎหมายบังคับให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย
เมื่อเลิกจ้าง การที่จาเลยเลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยไม่จ่ายค่าชดเชยให้ โจทก์ในวัน
ดังกล่าว จาเลยจึงตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันเลิกจ้างแล้ว เมื่อโจทก์ให้คิดดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง การที่ศาลแรงงาน
กลางพิพากษาให้จาเลยชาระดอกเบี้ยให้โจทก์นับแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันเลิกจ้าง จึงเป็นการ
พิพ ากษาเกิน ไปกว่าที่ป รากฏในค าฟ้องโดยศาลแรงงานกลางมิได้อ้างเหตุผ ลความเป็นธรรมแก่คู่ความแต่
ประการใดไม่ชอบด้วยพระราชบั ญ ญั ติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. มาตรา ๕๒ คา
พิพากษาศาลแรงงานกลางส่วนนี้จึงไม่ชอบ อุทธรณ์ของจาเลยฟังขึ้น
อนึ่ง ในส่วนสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิได้มีกฎหมายบัญญัติ เรื่องดอกเบี้ยไว้โดยเฉพาะและ
มิใช่หนี้เงินที่กฎหมายบังคับให้นายจ้างต้องจ่ายเมื่อเลิกจ้าง ลูกจ้างจึงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดอัตรา
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง ดังนั้นนายจ้างจะตกเป็นผู้
ผิดนัดชาระดอกเบี้ยต่อเมื่อลูกจ้างทวงถาม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง
เมื่อไม่ปรากฏว่าลูกจ้างทวงถามเมื่อใด จึงต้องคิดดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป ศาลฎีกาเห็นควรแก้ไข
พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จาเลยจ่ายดอกเบี้ยของสิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านับแต่วันฟ้อง (วันที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑) และจ่ายดอกเบี้ยของค่าชดเชยแก่โจทก์ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อไป นับแต่วันฟ้อง (วันที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑) นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคาพิพากษาแรงงานกลาง
นายสมจิตร์ ทองศรี นายวิชัย เอื้ออังคณากุล นายภาติยะ ดวงมณี

คาพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๐๐-๓๗๒๓/๒๕๖๐
นายเสน่ห์ พิกุล กับพวก ๒๔ คน

โจทก์

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

จาเลย

จาเลยเป็น เป็นรัฐวิสาหกิจมีพนักงาน ๒ ประเภท คือพนักงานรายเดือนกับพนักรายวัน จาเลยเป็น
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ใช้ บั ญ ชี โ ครงสร้ างอั ต ราเงิน เดื อ นค่ าจ้ า งของพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ (ฉบั บ ที่ ๒) ตามประการ
คณะกรรมการรั ฐ วิส าหกิ จ สั ม พั น ธ์ ลงวัน ที่ ๒๖ ธัน วาคม ๒๕๓๗ ถือ เป็ น รัฐ วิส าหกิ จ ในกลุ่ ม ที่ ๓ ซึ่ งเป็ น
รัฐ วิส าหกิ จ ที่ ใช้ บั ญ ชีโครงสร้ างอั ตราเงิน เดือ นค่ าจ้างที่ เหมื อ นกัน ตามการประชุม คณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ และเป็นรัฐวิสาหกิจในกลุ่มที่ ๓ ที่ใช้บัญชี
โครงสร้างอัตราเงินเดือน ๕๘ ขั้น สาหรับพนักรายวันจาเลยมีโครงสร้างอัตราค่าจ้างที่จาเลยเป็นผู้จัดทาขึ้นโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง โดยโจทก์ทั้งยี่สิบสี่เป็นลูกจ้างของจาเลยประเภทพนักงานรายวัน ได้รับ
อัต ราค่ าจ้ างการเลื อ นขั้ น เงิน เดื อ นจะพิ จ ารณาเป็ น ปี งบประมาณ เริ่ม ตั้ งแต่ วัน ที่ ๑ ตุ ล าคม ถึ งวัน ที่ ๓๐
กันยายนของปีถัดไป ขณะฟ้องคดีนี้โจทก์ที่ ๑๔ และที่ ๑๕ ยังเป็นลูกจ้างของจาเลยอยู่แต่ปัจจุบันเกษียณอายุ
ส่วนโจทก์ที่ ๒๓ ลาออกปี ๒๕๕๒ และก่อนฟ้องคดีนี้ โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๖ ที่ ๒๑ และที่ ๒๔ เคยเป็นโจทก์ฟ้อง
จาเลยที่ศาลแรงงานกลางเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๒๔ – ๒๕๐๑/๒๕๕๘ ๒๗๔๔/๒๕๔๘ ๖๔๕๐ – ๖๔๖๓/
๒๕๔๘ และศาลฎีกาได้มีคาพิพากษาถึงที่สุด และเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๑๘๔ – ๑๑๓๙๑/๒๕๕๑ ในปี
๒๕๔๗ จาเลยมีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานประเภทรายเดือนและรายวันตามข้อบังคับองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพฉบับที่ ๑๐๒ และ ๑๑๘ ต่อมาจาเลยได้รับหนังสือแจ้งจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างของ
ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งจาเลยเป็นรัฐวิสาหกิจในข้อ ๓ ของ
เอกสารดังกล่าว ให้ปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างในอัตราร้อยละ ๓ เท่ากันทุกอัตราและให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่า
อัตราที่ปรับเพิ่งร้อยละ ๓ ตามอัตราค่าจ้างใหม่อีก ๒ ขั้น ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ โดยแนบสาเนาหนังสือ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๔/๑๖๒๒๖ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และบัญชีอัตรา
ค่าจ้างที่ปรับในอัตราร้อยละ ๓ เท่ากับทุกอัตราซึ่งเป็นบัญชีเฉพาะของพนักงานรายเดือน (โครงสร้างอัตรา
เงินเดือนค่าจ้ าง ๕๘ ขั้น) ไม่มีบั ญชีของ พนักงานรายวัน จาเลยมีหนังสื อหารือกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ตามหนังสือ ขสมก. ๒๒๔๘/๒๕๔๗ เรื่อง ขอหารือการปรับอัตราค่าจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจประเภท
รายวัน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีหนังสือตอบว่า ลูกจ้างที่จะได้รับการปรับอัตราค่าจ้างตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ต้องเป็นลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน
ค่ าจ้ า งเท่ า นั้ น ส่ ว นลู ก จ้ างอื่ น ที่ ได้ รั บ ค่ า จ้ างนอกเหนื อ จากบั ญ ชี โ ครงสร้า งอั ต ราเงิน เดื อ นไม่ อ ยู่ ในบั งคั บ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว ตามหนั งสือที่ รง. ๐๕๐๙/๐๐๑๑๒๒ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ คณะกรรมการ
บริหารกิจการของจาเลยจึงมีมติประชุมให้ปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดื อนค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี
วัน ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ส่วนพนั กรายวันให้ รอผลการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๗ วันที่ ๘
ธันวาคม ๒๕๔๗ ต่อมาฝ่ายการเจ้าหน้าที่มีหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับกรณีของพนักรายวัน เรื่องการปรับ

บัญชีค่าจ้างพนักงานรายวัน แต่คณะกรรมการบริหารกิจการของจาเลยมีมติ ไม่อนุมัติให้ปรับอัตราค่าจ้างให้แก่
พนักงานรายวันและพิจารณาให้จาเลยดาเนินการจูงใจให้พนักงานรายวันปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานรายเดือน
เพื่อให้ระบบการจ้างเป็นระบบเดียวกันทั้งองค์กรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่ง
มวลชน ครั้ งที่ ๒/๒๕๔๘ ให้ โอกาสพนั ก งานรายวัน ที่ ป ระสงค์ จ ะได้ รับ สิ ท ธิ ป รั บ เงิน เดื อ นค่ าจ้ างตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ยื่นคาร้องต่อหัวหน้าเพื่อเปลี่ยนสภาพการจ้างเป็นพนักงานรายเดือน
ต่อมาจาเลยได้รับหนังสือแจ้งจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ ๕ ของอัตราค่าจ้างที่ได้รับ ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยแนบสาเนาหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๓๘๖๖
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ และบัญชีอัตราค่าจ้างที่ปรับเพิ่มในอัตราร้ อยละ ๕ เท่ากันทุกอัตรา (โครงสร้าง
อัตราเงินเดือนค่าจ้าง ๕๘ ขั้น) โดยจาเลยเป็นรัฐวิสาหกิจในข้อ ๓ ที่ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้าง ๕๘
ขั้น และการปรับการอัตราค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งนี้มีลักษณะเดียวกันกับการปรับอัตราค่าจ้างตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี วัน ที่ ๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริห ารกิ จการของจ าเลยมี ม ติ เห็ น ชอบให้ จ่ าย
เงินเดือนค่าจ้างเพิ่มในอัตราร้อยละ ๕ สาหรับพนักงานประเภทรายเดือนส่วนพนักงานรายวัน ๒๓๗ คน ให้รอ
ผลการพิพากษาของศาลแรงงานกลางตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่ งมวลชน
กรุงเทพ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ ทั้งนี้ ลูกจ้างของจาเลยต่อศาลแรงงานกลางเพื่อให้ศาลมีคาพิพากษาเพิกถอนคาสั่งที่
ผอก.๑๔/๒๕๔๘ ของจาเลยปรับอัตราค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ศาลแรงงาน
กลางพิพากษายกฟ้อง ตามสาเนาคาพิพากษา ศาลแรงงานกลางเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๒๔ – ๒๕๐๑/
๒๕๕๘, ๒๗๔๔/๒๕๔๘, ๖๔๕๐ – ๖๔๖๓/๒๕๔๘, ๓๗๐๖ – ๓๘๖๕/๒๕๔๙ ต่อมาโจทก์บางคนอุทธรณ์ต่อ
ศาลฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายืน ตามสาเนาคาพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๑๘๔ – ๑๑๓๙๑/๒๕๕๑ เกี่ยวกับการขึ้น
ค่าจ้างคณะรัฐมนตรีเคยมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๗ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๗ วันที่ ๒๗ ธันวาคม
๒๕๓๗ เรื่ อ งปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี โ ครงสร้ า งอั ต ราเงิ น เดื อ นค่ า จ้ า งของพนั ก งานและลู ก จ้ า งรั ฐ วิ ส าหกิ จ และ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่องปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ พร้อมเอกสารประกอบ
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เกี่ยวกับปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ คาแถลงปิดคดี
ของโจทก์ทั้งยี่สิบ สี่ฟ้องคดีนี้ โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๖ ที่ ๒๑ และที่ ๒๔ ฟ้องขอให้ จาเลยปรับอัตราค่าจ้างตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง และศาลฎีกาพิพากษายืน คดี
ในส่วนของการฟ้องให้จาเลยปรับอัตราค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗สาหรับ
โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๖ ที่ ๒๑ และที่ ๒๔ จึงเป็นฟ้องซ้ากับคดีดังกล่าว แต่ในส่วนโจทก์ที่ ๗ ถึง ๒๐ ที่ ๒๒ และที่
๒๓ เกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ กับในส่วนของโจทก์ทั้งยี่สิบ
สี่ขอให้ปรับอัตราค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ ไม่เป็นฟ้องซ้า ในปัญหาว่าจาเลย
ต้องปรับค่าจ้างให้แก่โจทก์ที่ ๗ ถึงที่ ๒๐ ที่ ๒๒ และที่ ๒๓ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
หรือไม่ เห็ น ว่า คณะรัฐ มนตรีดังกล่าวมีที่มาจากการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างโดยอิงกับบัญชีของลู กจ้าง
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ใช้ บั ญ ชี โ ครงสร้ างอั ต ราเงิน เดื อ นค่ าจ้ า งของพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ (ฉบั บ ที่ ๒) ตามประการ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ สัมพัน ธ์ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๗ โดยเปรียบเทียบกับบัญ ชีอัตราเงินเดือน
ข้าราชการจึงมิใช่การปรับอัตราค่าจ้างให้แก่พนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจเป็นการทั่วไป โจทก์ที่ ๗ ถึง

๒๐ ที่ ๒๒ และที่ ๒๓ เป็นลูกจ้างประเภทรายวันใช้บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างที่จาเลยเป็นผู้จัดทาขึ้นโดยความ
เห็ น ชอบของกระทรวงการคลัง จึงมิได้รับประโยชน์ จากการปรับอัตราค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ส่วนปรับอัตราค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ ก็เป็นปรับโดยอิง
กับบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนมาพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับเงินเดือนของภาคราชการจึงมิใช่การปรับอัตรา
ค่าจ้างให้แก่พนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจเป็นการทั่วไป โจทก์ทั้งยี่สิบสี่เป็นลูกจ้างประเภทรายวัน จึง
ไม่ได้รับประโยชน์จากการปรับอัตราค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ เช่นกัน

คาพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๐๐-๓๗๒๓/๒๕๖๐
นายเสน่ห์ พิกุล กับพวก ๒๔ คน

โจทก์

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

จาเลย

รายชื่อโจทก์ ปรากฏตามคาพิพากษาศาลแรงงานกลาง
คดี ทั้ งยี่ สิ บ สี่ ส านวนนี้ ศ าลแรงานกลางสั่ งให้ รวมพิ จ ารณาเป็ น คดี เดี ย วกั น โดยให้ เรีย กโจทก์ เรีย ง
ตามลาดับสานวนว่าโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๒๔
โจทก์ทั้ งยี่ สิ บ สี่ ฟ้ อ งและแก้ไขค าฟ้ องว่า โจทก์ ทั้ งยี่ สิ บ สี่ เป็ น ลู ก จ้างประจ าของจาเลย เมื่ อวัน ที่ ๒
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่า
อัตราที่ปรับเพิ่งร้อยละ ๓ ตามอัตราค่าจ้างใหม่อีก ๒ ขั้น และเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจร้อยละ ๕ แต่จาเลยมิได้จ่ายเงินตามมติคณะรัฐมนตรีทั้งสอง
ครั้ง ซึ่งมีกาหนดจ่ายวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ และวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ตามลาดับ ให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบสี่
ขอให้บังคับจาเลยจ่ายค่าจ่างให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบสี่ตามคาฟ้องของโจทก์แต่ละคนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
๑๕ ต่อปี จนกว่าจะพิจารณาคดีแล้วเสร็จ
จาเลยให้การว่า จาเลยมีระบบการจ้างลูกจ้างเป็นประเภทรายวันและรายเดือน โจทก์ทั้งยี่สิบ สี่เป็น
ลู ก จ้ า งประเภทรายวั น ต าแหน่ ง พนั ก งานขั บ รถยนต์ โ ดยสารประจ าทาง การปรั บ อั ต ราค่ า จ้ า งตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวต้องเป็นลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน ลูกจ้างอื่นที่ได้รับค่าจ้าง
นอกเหนือจากบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนไม่อยู่ในบังคับคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โจทก์ทั้งยี่สิบสี่อยู่ในบัญชี
โครงสร้างอัตราค่าจ้างประเภทรายวันที่จาเลยจัดทาขึ้นโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง การกาหนด
อัตราค่าจ้างของโจทก์ทั้งยี่สิบสี่ขึ้นอยู่กับสภาพของงานความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับตาแหน่งซึ่งเป็น
อานาจของจาเลยพิจารณาโดยไม่ต้องขอความเห็ นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และ
คณะรัฐมนตรี จาเลยจึงไม่ต้องปรับค่าจ้างให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบสี่ ทั้งโจทก์บางคนเคยฟ้องจาเลยต่อศาลแรงงาน
กลางเป็นคดีลักษณะเดียวกัน และคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว ตามคาพิพากษาแรงงานกลาง คาพิพากษาย่อมมีผล

ผูกพันพนักงานประเภทรายวันของจาเลยทุกคนรวมทั้งโจทก์ทั้งยี่สิ บสี่ด้วย ฟ้องโจทก์ในคดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้า แม้
ในคดีก่อนจะมีการฟ้องตามมติคณะรัฐ มนตรีวัน ที่ ๑๔ มีน าคม ๒๕๔๙ แต่การพิจารณาค่าจ้างมี ห ลั กการ
เช่นเดียวกับการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ขอให้ยกฟ้อง
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง
โจทก์ทั้งยี่สิบสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ฟ้องของโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๖ ที่ ๒๑ และที่ ๒๔ เป็นฟ้องซ้ากับคดี
ตามคาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๑๘๔ – ๑๑๓๙๑/๒๕๕๑ หรือไม่ เห็นว่า ในคดีเดิมนอกจากโจทก์จะฟ้องขอให้
เพิกถอนคาสั่ง ผอก.๑๔/๒๕๔๘ ของจาเลยที่ให้โอกาสพนักงานรายวันที่ประสงค์จะได้รับสิทธิการปรับเงินเดือน
ค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ยืนคาร้องต่อหัวหน้างานเพื่อเปลี่ยนสภาพการจ้างเป็น
พนักงานรายเดือน โจทก์ดังกล่าวยังมีคาขอให้จาเลยปรับอัตราค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้ง นี้ด้วย เมื่อ
ศาลแรงงานกลางและศาลฎีกาวินิจฉัยยืนตามกันมาว่าไม่มีเหตุเพิกถอนบันทึกข้อความที่ ผอก.๑๔/๒๕๔๘ และ
โจทก์ในคดีดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับการปรับเงินเดือนค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
ย่อมถือว่าในคดีเดิมศาลได้วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวแล้ว การที่โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๖ ที่ ๒๑ และที่ ๒๔ มาฟ้อง
เป็ น คดีนี้ อีก จึ งเป็ น ฟ้ องซ้า ต้อ งห้ ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ่ ง มาตรา ๑๔๘ ประกอบ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ อุทธรณ์ของโจทก์ที่ ๑
ถึงที่ ๖ ที่ ๒๑ และที่ ๒๔ ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
มีปัญหาวินิจฉัยต่อไปว่า จาเลยต้องปรับค่าจ้างให้แก่โจทก์ที่ ๗ ถึงที่ ๒๐ ที่ ๒๒ และที่ ๒๓ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และปรับค่าจ่างให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบสี่ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๔๙ หรือไม่ เห็นว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ปรากฏตามหนังสือสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๔/๑๖๒๒๖ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ที่มีถึงรัฐมนตรีกระทรวง
แรงงานแจ้งเรื่องการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
ได้ ก ล่ าวถึ งความเป็ น มาของการปรั บ อั ต ราค่ าจ้ างของลู ก จ้ างรั ฐ วิส าหกิ จ ในครั้ งนี้ ส รุป ว่ า คณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๗ (ฝ่ายกฎหมายระบบราชการและประชาสัมพันธ์) เสนอให้ปรับ
อัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ที่ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือ นค่าจ้างของพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่
๒) ตามประการคณะกรรมการรัฐวิส าหกิจสั มพั นธ์ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๗ ซึ่งบังคับ ใช้มาเป็ นเวลา
ประมาณ ๑๐ ปี และยังไม่ได้มีการเพิ่ม เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ให้ ปรับอัตรา
เงินเดือนข้าราชการ เพื่อความเป็นธรรมจึงสมควรปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจด้วย คณะรัฐมนตรีจึง
มี ม ติ ให้ ป รั บ อั ต ราค่ า จ้ า งของลู ก จ้ า งรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ใช้ บั ญ ชี โครงสร้ า งอั ต ราเงิ น เดื อ นค่ า จ้ า งของพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๒) ตามประการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๗ (กลุ่มที่ ๓)
โดยให้ป รับ อัตราค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๓ เท่ากับทุกอัตรา (ยกเว้นตาแหน่งผู้ว่าการหรือผู้อานวยการซึ่งใช้
สัญญาจ้าง) และให้ได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราที่ปรับเพิ่งร้อยละ ๓ ตามอัตราค่าจ้างใหม่อีก ๒ ขั้น เฉพาะผู้
ดารงตาแหน่งต่ากว่าผู้อานวยการฝ่ายหรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าตาแหน่งผู้อานวยการฝ่าย ซึง

เห็นได้ว่าการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ มีรากฐานมา
จากการปรั บ ปรุ งบั ญ ชีโครงสร้ างอั ตราเงิน เดือ นค่าจ้างของพนัก งานรัฐ วิส าหกิจ (ฉบั บ ที่ ๒) ตามประการ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๗ เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๙ มีน าคม ๒๕๔๗ ที่ ให้ ป รั บ อั ตราเงิน เดื อ นข้าราชการไปก่อ นแล้ ว ไม่ใช่ เจตนาปรับ เพิ่ ม อั ตราค่ าจ้างของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นการทั่วไป โจทก์ที่ ๗ ถึงที่ ๒๐ ที่ ๒๒ และที่ ๒๓ เป็นลูกจ้างรายวันใช้บัญชีโครงสร้าง
อัต ราค่ าจ้ างที่ จ าเลยเป็ น ผู้ จั ด ท าขึ้ น โดยความเห็ น ชอบของกระทรวงการคลั ง ซึ่ งมิ ใช้ รับ ค่ าจ้ างตามบั ญ ชี
โครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๒) ตามประการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๗ จึงไม่ได้รับประโยชน์จากการปรับอัตราค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่
๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
ส่ว นมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ ๑๔ มีน าคม ๒๕๔๙ นั้น เห็ น ว่า ตามหนังสื อ ของส านักเลขาธิการ
คณะรั ฐ มนตรี ที่ นร ๐๕๐๔/๓๘๖๖ ลงวัน ที่ ๒๐ มี น าคม ๒๕๔๙ เรื่อง การปรับ อั ต ราค่ าจ้างของลู กจ้ าง
รัฐวิสาหกิจ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ สรุปว่า คณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๗ เสนอให้ปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ตามโครงสร้าง
อัตราเงิน เดือนที่แตกต่างกัน ๓ ซึ่งจาเลยอยู่กลุ่มโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้าง ๕๘ ขั้น มีโครงสร้างอัตรา
เงิ น เดื อ นใกล้ เคี ย งกั บ ภาคราชการเห็ น สมควรให้ ป รั บ เพิ่ ม ในอั ต ราร้ อ ยละ ๕ ของอั ต ราค่ า จ้ า งที่ ไ ด้ รั บ
เช่นเดียวกับภาคราชการ และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งจะเห็นเจตนารมณ์ได้ว่า
การปรับค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ เป็นการปรับโดยอ้างอิงจากโครงสร้างอัตรา
เงินเดือนค่าจ้าง ๕๘ ขั้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับเงินเดือนของภาคราชการเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการปรับอัตรา
ค่าจ้างให้แก่พนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจเป็นการทั่วไป เมื่อโจทก์ทั้งยี่สิบสี่เป็นลูกจ้างประเภทรายวัน ใช่
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างที่จาเลยเป็นผู้จัดทาขึ้นโดยความเห็นชอบกระทรวงการคลัง มิใช่ลูกจ้างที่ได้รับ
เงิ น เดื อ นตามโครงสร้ างอั ต ราเงิ น เดื อ นค่ าจ้ าง ๕๘ ขั้ น จึ งมี สิ ท ธิ ได้ รั บ ประโยชน์ ก ารปรั บ ค่ าจ้ างตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ อุทธรณ์ข้อนี้ของ
โจทก์ทั้งยี่สิบสี่ฟังไม่ขึ้น ที่ศาลแรงงาน
กลางวินิจฉัยว่าโจทก์ทั้งยี่สิบสี่ไม่ได้รับประโยชน์จากการปรับค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีสองครั้งดังกล่าวต้อง
ด้วยความเห็นของศาลฎีกา
ที่โจทก์ทั้งยี่สิบสี่อุทธรณ์ว่า เมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีปี ๒๕๓๕, ๒๕๓๗, ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๔ ให้ปรับ
อัตราค่าจ้างให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจนั้น จาเลยก็ปรับ อัตราค่าจ้างให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบสี่ตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว จึงเท่ากับเกิดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยปริยายแล้วว่า เมื่อจาเลยมีการปรับอัตราค่าจ้างให้แก่
โจทก์ทั้งยี่สิบสี่ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงเท่ากับเกิดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยปริยายแล้วว่า
เมื่อจาเลยมีการปรับอัตราค่าจ้างต้องปรับทั้งพนักงานรายเดือนและรายวันโจทก์ทั้งยี่สิบสี่จึง ได้รับประโยชน์มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ ด้วยนั้น เห็นว่า อุทธรณ์ในข้อนี้
ของโจทก์ทั้งยี่สิบสี่เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบศาลแรงงานกลาง จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน
นายสมจิตร์ ทองศรี นายวิชัย เอื้ออังคณากุล นายจักษ์ชัย เยพิทักษ์

คาพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๓๔/๒๕๖๐
นายปรณัฐ ดอณเสพิมุข

โจทก์

บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด

จาเลย

จาเลยเป็นรัฐวิสาหกิจโจทก์เป็นลูกจ้างจาเลยเข้าทางานเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๖ ตาแหน่งหัวหน้า
ส่วน (ระดับ ๘) ปฏิบัติงานประจา ณ สานักงานไปรษณีย์เขต ๔ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้รับ
เงินเดือน เดือนละ ๗๓,๓๗๐ บาท การสื่อสารแห่งประเทศไทยออกข้อบังคับ ฉบับที่ ๔ ว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ
สาหรับผู้ปฏิบัติงานในการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดตั้งกองทุนบาเหน็จสาหรับผู้ปฏิบัติงานใน
การสื่อสารแห่งประเทศไทยใช่บังคับแก่โจทก์ โดยการสื่อสารแห่งประเทศไทยจ่ายเงินเข้ากองทุนดังกล่าวเป็น
รายเดือนในอัตราร้อยละ ๑๐ ของเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิได้รับบาเหน็จเมื่อออก
จากงานการสื่อสารแห่งประเทศไทยออกข้อบังคับ ฉบับที่ ๔ ว่าด้วยกองทุนบาเหน็จสาหรับผู้ปฏิบัติงานใน
การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๐) ให้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
พนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทยโจทก์เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม
๒๕๔๐ โดยการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้โอนเงินส่งเข้ากองทุนบาเหน็จคานวณตามอายุงานนับถึงวันที่ โจทก์
สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพเข้า ในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้แก่โจทก์แล้ว วันที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๔๖ การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้แปลงสภาพเป็นจาเลยตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชกฤษฎีกากาหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๖ โจทก์โอนไปเป็น
พนั ก งานของจ าเลยโดยได้ รั บ เงิ น เดื อ นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า งๆ ตลอดจนใช้ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ค าสั่ ง ของ
การสื่อสารแห่งประเทศไทยนาไปใช้ต่อจาเลยตามข้อบังคับคณะกรรมการบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด ฉบับที่ ๖
ว่าด้วย กองทุนบาเหน็จสาหรับผู้ปฏิบัติงานในบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงไม่สามารถจ่ายเงินเข้า
กองทุนบาเหน็จให้แก่โจทก์ได้ ข้อบังคับคณะกรรมการบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด ฉบับที่ ๖ ว่าด้วย กองทุน
บาเหน็จสาหรับผู้ปฏิบัติงานในบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๙)
ในข้ อ ๕ แล้ ว กลั บ ไปใช้ ข้ อ บั ง คั บ การสื่ อ สารแห่ งประเทศไทย ฉบั บ ที่ ๔ ว่า ด้ ว ยกองทุ น บ าเหน็ จ ส าหรั บ
ผู้ป ฏิบัติงานในการสื่อสารแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น แก้ไขสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับสวัสดิการหรือ
ประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างที่สามารถคานวณเป็นเงินได้ ซึ่งการเรียกร้องหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจะกระทาได้โดยนายจ้างหรือสหภาพ
แรงงาน เท่านั้น โดยจะต้องมีการเจรจาระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้างและปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย
ก่อนตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสั มพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๒๕ วรรคสาม ทั้งเมื่อได้ความว่า
สหภาพแรงงานบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด ได้นาข้อเสนอเรียกร้องให้ จาเลยไปหารือ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

พนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด เพื่อยกเลิกข้อบังคับที่ห้ามมิให้สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
แล้วไม่ให้ กลับ เข้าเป็น สมาชิกอีก หรือให้ จัดตั้งกองทุนใหม่เพื่อ นาเงินเข้า สมทบเข้ากองทุนบาเหน็จสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีการเจรจาแล้วแต่ยังหาข้อยุติไม่ได้ จาเลยจึงมีหนังสือหารือต่อกระทรวงการคลัง จึงแสดงให้
เห็นว่าการเรียกร้องให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวข้างต้นมีการดาเนินการโดย
สหภาพแรงงานบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด ตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้ว การที่โจทก์นาคดีมาฟ้องจึงไม่
เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกาหนด โจทก์จึงไม่มีอานาจฟ้อง

คาพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๓๔/๒๕๖๐
นายปรณัฐ ดอณเสพิมุข

โจทก์

บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด

จาเลย

โจทก์ ฟ้ อ งว่ า จ าเลยเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มี
วัตถุประสงค์ประกอบกิจการไปรษณีย์และธุรกิจอันเกี่ยวกับไปรษณีย์ โจทก์เป็นพนักงานของจาเลยตาแหน่ง
หัวหน้าส่วน (ระดับ ๘) รับเงินเดือนขั้น ๗๓,๓๗๐ บาท ปฏิบัติงานประจา ณ สานักงานไปรษณีย์เขต ๔ อาเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เดิมโจทก์เป็นพนักงานการสื่อสารแห่ งประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิส าหกิจตาม
พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ โจทก์เข้าทางานเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๖ โจทก์มี
สิทธิได้รับเงินส่งเคราะห์เมื่อออกจากงานโดยการสื่อสารแห่งประเทศไทยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนบาเหน็จ
สาหรับผู้ปฏิบัติงานทุกเดือนในอัตราร้อยละสิบของเงินเดือนโจทก์ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๐ โจทก์เข้าเป็น
สมาชิกกองทุนสารองเลี้ ยงชีพพนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทยและการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้โอนเงิน
ส่งเคราะห์กองทุนบาเหน็จสาหรับผู้ปฏิบัติงานคานวณอายุงานคูณด้วยเงินเดือนสุดท้ายนับถึงวันที่โจทก์สมัคร
เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ ยงชีพเข้าในกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่โจทก์ และการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ยังคงจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละเก้าของเงินเดือน โจทก์เข้าสมทบในกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่โจทก์เป็น
ประจาทุกเดือน ต่อมาวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้แปลงสภาพเป็นจาเลยและได้
โอนโจทก์มาเป็นพนักงานของจาเลยโดยได้รับเงินเดือนละสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนใช้ข้อบังคับ ระเบียบ
คาสั่งและประกาศของการสื่อสารแห่งประเทศไทยต่อจาเลยจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่า งอื่น ต่อมา
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โจทก์ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพโดยไม่ออกจากงานจึงแจ้ง
ให้จาเลยกันและจ่ายเงินสมทบเข้า กองทุนบาเหน็จสาหรับผู้ปฏิบัติงานเป็นรายเดือนนับแต่วันที่ โจทก์ลาออก
จากสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ แต่จาเลยเพิกเฉยอ้างว่าโจทก์ไม่มีสถานะเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จสาหรับ
ผู้ป ฏิ บั ติงาน โจทก์ไม่เห็ น ด้ว ยเนื่ องจากการจัดให้ มี กองทุนบาเหน็จส าหรับผู้ ปฏิบัติงานมีวัตถุประสงค์เพื่ อ
สงเคราะห์ ลู กจ้ างในกรณี พ้ น จากตาแหน่ ง ประสบอุบัติ เหตู เจ็บป่ วยจากการงานหรือกรณี อันควรแก่กา ร
สงเคราะห์ อันเป็นสวัสดิการหรือประโยชน์อื่นที่จาเลยในฐานะนายจ้างพึงจัดให้ลูกจ้างตามข้อบังคับของจาเลย

ส่วนการเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็นความสมัครใจของลูกจ้าง โดยกองทุนสารองเลี้ยงชีพมีฐานะเป็น
นิติบุ คคลแยกจากจ าเลยไม่มีความสั มพันธ์ในฐานะลู กจ้างและนายจ้าง ดังนั้น โจทก์ได้ล าออกจากการเป็ น
สมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพแต่โจทก์ยังคงเป็นลูกจ้างและปฏิบัติงานให้แก่จาเลยจึงมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์
จากกองทุ น บ าเหน็ จ ส าหรับ ผู้ ป ฏิบั ติงานอันเป็น สภาพการจ้าง แม้จาเลยจะได้แก้ไขเปลี่ ยนแปลงข้อบังคับ
คณะกรรมการจาเลยว่าด้วยกองทุนบาเหน็จสาหรับผู้ปฏิบัติงานโดยกาหนดข้อความในข้อ ๕ ใหม่ว่า “เป็น
สมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และได้รับโอนเงินบาเหน็จเข้าสมทบในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ แล้วจึงหมดสิทธิ
ได้รับเงินบาเหน็จ” ก็เป็นการแก้ไขโดยพลการไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างและไม่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วย
แรงงานสั ม พั น ธ์ ที่ มุ่ งให้ ค วามคุ้ ม ครองลู ก จ้ า ง โจทก์ ได้ คั ด ค้ า นการไม่ จ่ ายเงิน เข้ า กองทุ น บ าเหน็ จ ส าหรั บ
ผู้ปฏิบัติงานของจาเลยแล้วขอให้ เพิกถอนข้อบังคับคณะกรรมการจาเลย ฉบับที่ ๖ ว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ
สาหรับผู้ปฏิบัติงานในบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๙) ข้อที่ ๕
แล้ ว ให้ ก ลั บ ไปใช้ ข้ อ ความเดิ ม ที่ ป ระกาศใช้ เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ หรื อ ให้ ก ลั บ ไปใช้ ข้ อ บั ง คั บ
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ห่ งป ร ะ เท ศ ไท ย ฉ บั บ ที่ ๔ ว่ า ด้ ว ย ก อ งทุ น บ า เห น็ จ ส า ห รั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ งา น ใน
การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้จาเลยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนบาเหน็จสาหรับผู้ปฏิบัติงานใน
บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละสิบของเงินเดือนโจทก์ นับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่จาเลยไม่จ่ายเงินสมทบเข้า กองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็นต้นไปให้แก่โจทก์จนกว่าโจทก์จะออก
จากงาน
จาเลยให้การว่า โจทก์กับจาเลยไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เดิมการสื่อสารแห่งประเทศไทยออกข้อบังคับ ฉบับที่ ๔ ว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ
ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในการสื่ อ สารแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยอาศั ย อ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ
การสื่ อสารแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ มาตรา ๔๔ ต่ อมาโจทก์ เข้าเป็ น สมาชิกกองทุน ส ารองเลี้ ย งชี พ
พนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทยและการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้โอนกองทุนบาเหน็จสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
เข้าในกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทยเมื่อการสื่อสารแห่งประเทศไทยแปลงสภาพ
เป็ นจ าเลย โจท ก์ มี สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใน กองทุ น บ าเห น็ จ ส าห รั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน อย่ า งที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้รับอยู่ ดังนั้นเมื่อโจทก์ออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพแล้ว โจทก์
จึงหมดสิทธิที่จะได้รับบาเหน็จเพราะโจทก์ได้รับประโยชน์จากกองทุน สารองเลี้ยงชีพที่โจทก์ลาออกไปแล้ว ซึ่ง
เป็ น ไปตามข้อบั งคับ การสื่ อสารแห่ งประเทศไทย ฉบับ ที่ ๔ ว่าด้ว ยกองทุ นบาเหน็จส าหรับผู้ ปฏิบั ติงานใน
การสื่ อ สารแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ครั้ง ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๐) ข้ อ ที่ ๕ และข้ อ บั งคั บ
คณะกรรมการบริษัทไปรษณี ย์ไทย จ ากัด ฉบับ ที่ ๖ ว่าด้วย กองทุนบาเหน็ จส าหรับผู้ ปฏิบัติงานในบริษั ท
ไปรษณีย์ไทย จากัด พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๙) ข้อที่ ๓ การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอน
ข้อบั งคับ คณะกรรมการจ าเลยเป็ น การเรียกร้องให้ มีการกาหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือแก้ไข
เพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับเงินจาเลยในฐานะนายจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีเสียก่อน โจทก์ไม่ใช่สหภาพแรงงานหรือผู้แทนของสหภาพแรงงาน ทั้งยังไม่มี
การเจรจาตกลงระหว่างนายจ้างและสหภาพแรงงานซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและพิธีการที่พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓ กาหนดไว้ โจทก์ไม่มีอานาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๔ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ตามอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์มีอานาจฟ้องคดีนี้หรือไม่ เห็นว่า คดี
นี้โจทก์ฟ้องว่าเดิมโจทก์เป็นพนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทยซึ่งต่อมาแปลงสภาพเป็นจาเลยโจทก์จึงโอนมา
เป็ น พนั ก งานของจ าเลย โดยได้ รั บ เงิ น เดื อ นและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ ท่ า ที่ เ คยได้ รั บ เดิ ม มี ข้ อ บั ง คั บ
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ห่ งป ร ะ เท ศ ไท ย ฉ บั บ ที่ ๔ ว่ า ด้ ว ย ก อ งทุ น บ า เห น็ จ ส า ห รั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ งา น ใน
การสื่อสารแห่งประเทศไทยใช่บังคับแก่โจทก์ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๐ โจทก์เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพพนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทยโดยโอนเงินส่งเคราะห์กองทุนบาเหน็จ ดังกล่าวคานวณตามอายุ
งานคูณด้วยเงินเดือนสุดท้ายนับถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๐ เข้าในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ภายหลังเมื่อโจทก์
ลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ จึงมีหนังสือแจ้งให้จาเลยจ่ายเงินเข้า กองทุนบาเหน็จให้แก่
โจทก์ การที่จาเลยแก้ไขเปลี่ ยนแปลงข้อบังคับ คณะกรรมการจาเลยว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ ใหม่เป็นว่า ให้
ผู้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพและได้รับโอนเงินบาเหน็จเข้าสมทบในกองทุนสารองเลี้ยงชีพแล้วหมด
สิทธิได้รับบาเหน็จ ไม่เป็นคุณแก่โจทก์ จึงไม่มีผลผูกพันและไม่อาจนามาใช้บังคับแก่โจทก์ได้ ขอให้บังคับจาเลย
จ่ายเงินเข้ากองทุนบาเหน็จผู้ปฏิบัติงานเป็นรายเดือนให้แก่โจทก์ ไปจนกว่าโจทก์จะออกจากงาน เป็นกรณีที่
โจทก์ฟ้องเรียกร้องให้จาเลยในฐานะนายจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุนบาเหน็จตามข้อบังคับฉบับเดิม อันถือเป็นส่วน
หนึ่งของข้อตกลงในการจ้างงานระหว่างโจทก์กับจาเลย แม้โจทก์จะอ้างเหตุในคาฟ้ องต่อไปว่าการเปลี่ยนแปลง
ข้อบังคับฉบับใหม่ไม่เป็นคุณแก่โจทก์ และมีคาขอท้ายฟ้องให้เพิกถอนข้อบังคับฉบับใหม่ซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่
ตนก็เป็นเพียงการยกเหตุผลขึ้นกล่าวอ้างเพื่อให้จาเลยปฏิบัติตามสภาพการจ้างหรือข้อตกลงในการจ้างเดิม มิใช้
เป็นการฟ้องเพื่อให้มีการกาหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่จะต้องดาเนินตามขั้นตอนที่
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓ กาหนดไว้ เมื่อจาเลยออกประกาศเปลี่ยนแปลงข้อบังคับฉบับใหม่
ซึ่งมีผลทาให้โจทก์ไม่มีสิทธิรับบาเหน็จจากกองทุนบาเหน็จตามข้อบังคับฉบับเดิม โจทก์จึงเป็นผู้ถูกโต้แย้งสิทธิ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานการและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ แล้ว ที่ศาลแรงงานภาค ๔ ยกฟ้องโจทก์เพราะไม่มีอานาจฟ้องนั้น ไม่ต้อง
ด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของโจทก์ขอนี้ฟังไม่ขึ้น
ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ในประการต่อไปว่า การแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการ
บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด ฉบับที่ ๖ ว่าด้วย กองทุนบาเหน็จสาหรับผู้ปฏิบัติงานในบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด
พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๙) ในข้อ ๕ ที่ว่า สมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพและได้รับโอน
เงิน บ าเหน็ จ เข้ าเป็ น เงิน สมทบในกองทุ นส ารองเลี้ ยงชีพ แล้ ว หมดสิ ท ธิได้ รับ เงินบ าเหน็ จ เป็ น การที่ จาเลย
เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างหรือไม่ เห็นว่า กองทุนบาเหน็จและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ที่
จาเลยจัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์ทานองเดียวกันคือ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการ
ตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่ลูกจ้างและครอบครัว เมื่อลูกจ้างต้องพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานหรือลาออก
จากกองทุน เดิมจาเลย (หมายถึง การสื่อสารแห่งประเทศไทย แล้วต่อมาเปลี่ยนเป็นบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด)
มีกองทุนเดียวคือ กองทุนบาเหน็จ พนักงานทุกคนของจาเลยเป็นสมาชิกกองทุนนี้ ต่อมาในปี ๒๕๔๐ จาเลยได้

จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อประโยชน์ของพนักงานและเป็นการปรับระบบการเงินของจาเลย โดยพนักงาน
ของจาเลยทุกคนเลือกได้ว่าจะยังคงเป็นสมาชิก กองทุนบาเหน็จหรือจะไปสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ หากสมั ครไปเป็ น สมาชิก กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ จ าเลยต้ อ งโอนเงิน บ าเหน็ จ คานวณตามอายุ งานของ
พนักงานนั้นจนถึงวันสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และเมื่อพนักงานคนใดสมัครใจเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ แล้ว จาเลยจะไม่จ่ายเงินเข้ากองทุนบาเหน็จให้แก่พนักงานอีกต่อไป พนักงานสามารถ
เป็นสมาชิกได้เพียงกองทุนเดียว เนื่องจากการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกทั้งสองกองทุน เมื่อสมาชิกพ้นสภาพจากการ
เป็นพนักงานหรือลาออกจากกองทุน จะมีการคานวณจากอายุการทางานสมาชิก ดังนั้นการแก้ไขข้อบังคับของ
จาเลยในข้อดังกล่าวจึงเป็นเพียงการตอกย้าเจตนาเดิมของจาเลย การแก้ไขข้อบังคับของจาเลยในข้อดังกล่าวจึง
ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ ไม่เป็นคุณแก่โจทก์ที่ศาลแรงงานภาค ๔ พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น
ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยเหตุผล อุทธรณ์ของโจทก์ในขอนี้ฟังไม่ขึ้น
พิพากษายืน
นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล นายวิชัย เอื้ออังคณากุล นายรังสรรค์ กุลาเลิศ

คาพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๙๕-๒๐๙๘/๒๕๖๐
พันจ่าเอกวสันต์ บุญนิมิต

โจทก์

บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)

จาเลย

เรื่อง คดีแรงงาน
พันจ่าเอกปณิธาน บุตรจันทร์

โจทก์

บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)

จาเลย

เรื่อง คดีแรงงาน
จ่าเอกพัทยา เมืองเก่า

โจทก์

บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)

จาเลย

เรื่อง คดีแรงงาน
นายวัชระ บุรุษนารีรัตน์

โจทก์

บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)

จาเลย

เรื่อง คดีแรงงาน
โจทก์ทั้งสี่ อุทธรณ์คัดค้าน คาพิพากษา
ศาลแรงงานภาค ๒ ลงวันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ศาลฎีกา

รับวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

คดี ทั้ งสี่ ส านวนนี้ ศ าลศาลแรงงานภาค ๒ สั่ งให้ รวมพิ จ ารณาเป็ น คดี เดี่ ย วกั น โดยให้ เรี ย กโจทก์
ตามลาดับสานวนว่า โจทก์ที่ ๑ ถึง ที่ ๔ และเรียกจาเลยทั้งสี่สานวนว่าจาเลย
ในเรื่องการเสียภาษีเงินได้นั้น จาเลยมีระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ตอนที่ ๖ เงินเดือนและ
ค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๕ กาหนดว่า “บริษัทเป็นผู้ออกภาษีเงินได้ให้พนักงานสารับเงินที่พนักงานได้รับ
จากบริษัทฯ” แม้จะเป็นข้อตกลงเกี่ย วกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.
๒๕๔๓ มาตรา ๙๕ วรรคสอง ก็ตาม แต่ไม่ปรากฏว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวเกิดจากการแจ้งขอ
เรียกร้อง จาเลยจึงมีสิทธิที่จะทาสัญญาจ้างโจทก์ทั้งสี่ให้แตกต่างจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวได้
เพราะการห้ ามมิ ให้ น ายจ้ างท าสั ญ ญาจ้ างแรงงานกับลู กจ้างซึ่งเป็น สมาชิกสหภาพแรงงานขัดหรือแย้งกั บ
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างแรงงานนั้นจะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่าตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๒๙ วรรคสอง นั้น หมายถึงเฉพาะข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องเท่านั้น

ดังนั้นเมื่อข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้เกิดจากข้อเรียกร้อง สัญญาจ้างโจทก์ทั้งสี่ที่กาหนดให้โจทก์ทั้งสี่ต้องเสียภาษี
เงินได้เองจึงมีผลใช้บังคับ เมื่อปรากฏว่าจาเลยได้กาหนดอัตราค่าจ้างไว้ในโครงสร้างบัญชีเงินเดือนแบบ LEVEL
มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ และโจทก์ทั้งสี่เข้าทางานในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ขณะใช้บัญชี
โครงสร้างอัตราเงินเดือนดังกล่าว กรณีจึงต้องเป็นไปตามอัตราเงินเดือนที่จาเลยกาหนดและโจทก์ทั้งสี่ตกลง
ด้วย ข้อตกลงเกี่ยวกับค่าจ้างจึงผูกพันโจทก์ทั้งสี่และจาเลย โจทก์ทั้งสี่จะอ้างว่าลูกจ้างจาเลยที่เข้าทางานก่อน
โจทก์ทั้งสี่รับเงินเดือนเริ่มต้น ๑๒,๓๓๘ บาท และลูกจ้างที่เข้าทางานหลังโจทก์ทั้งสี่รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ
๑๔,๒๗๕ บาท โจทก์ทั้งสี่จึงควรรับเงินเดือนเริ่มต้นที่ ๑๔,๗๒๕ บาท เพราะเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพและ
ปริมาณเช่นเดี่ยวกันนั้นย่อมฟังไม่ขึ้น

คาพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๙๕-๒๐๙๘/๒๕๖๐
พันจ่าเอกวสันต์ บุญนิมิต

โจทก์

บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)

จาเลย

เรื่อง คดีแรงงาน
พันจ่าเอกปณิธาน บุตรจันทร์

โจทก์

บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)

จาเลย

เรื่อง คดีแรงงาน
จ่าเอกพัทยา เมืองเก่า

โจทก์

บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)

จาเลย

เรื่อง คดีแรงงาน
นายวัชระ บุรุษนารีรัตน์

โจทก์

บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)

จาเลย

เรื่อง คดีแรงงาน
โจทก์ทั้งสี่ อุทธรณ์คัดค้าน คาพิพากษา
ศาลแรงงานภาค ๒ ลงวันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ศาลฎีกา

รับวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

คดี ทั้ งสี่ ส านวนนี้ ศ าลศาลแรงงานภาค ๒ สั่ งให้ รวมพิ จ ารณาเป็ น คดี เดี่ ย วกั น โดยให้ เรี ย กโจทก์
ตามลาดับสานวนว่า โจทก์ที่ ๑ ถึง ที่ ๔ และเรียกจาเลยทั้งสี่สานวนว่าจาเลย
โจทก์ทั้งสี่ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่เป็นลูกจ้างของจาเลย โดยโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๓ เข้าเป็นลูกจ้างเมื่อวันที่ ๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ส่วนโจทก์ที่ ๔ เข้าเป็นลูกจ้างเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โจทก์ทั้งสี่ทางานตาแหน่งช่าง
ซ่อมอากาศยาน (OVH.SHOP MECHANIC 2) รับค่าจ้างเดื อนละ ๑๐,๙๖๐ บาท โดยโจทก์ทั้งสี่ต้องเสียภาษี
เงินได้เอง โจทก์ทั้งสี่ใช่บัญชีเงินเดือนเป็นระดับ LEVEL ซึ่งกาหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่าไว้ ๑๒,๕๔๓ บาท แต่
จาเลยกลับทาสัญญาจ้างโจทก์ทั้งสี่โดยกาหนดเงินต่ากว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่าที่กาหนดไว้ในโครงสร้างบัญชี
อัตราเงินเดือน ซึ่งโจทก์ทั้งสี่ควรจะได้รับค่าจ้างในอัตราไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่าของบัญชีโครงสร้างอัตรา
เงิน เดื อนคือ ๑๒,๕๔๓ บาท การที่ จ าเลยท าสั ญ ญาจ้างให้ โจทก์ทั้งสี่ ต้องเสี ยภาษี เงิน ได้เองเป็ นการขัดต่ อ
พระราชบัญญัตแิ รงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๙ เพราะขัดกับหลักสภาพการจ้างที่เดิมจาเลย
เป็นผู้ออกค่าภาษีเงินได้ให้แก่ลูกจ้าง สัญญาดังกล่าวจึงเป็นโมฆะทั้งเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม การกระทาของ
จาเลยทาให้โจทก์ทั้งสี่ได้รับความเสียหายจาเลยมีหน้ าที่ต้องปรับค่าจ้างและออกค่าภาษีเงินได้ให้โจทก์ทั้งสี่
ขอให้บังคับจาเลยปรับเงินเดือนและใช้เงินต่างๆ ตามคาขอท้ายฟ้องของโจทก์แต่ละคนกับให้จาเลยออกค่าภาษี
เงินได้ให้โจทก์ทั้งสี่นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
จาเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสี่เป็นลูกจ้างของจาเลยตาแหน่งช่างเครื่องบิน เข้าทางานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๔๘ ในระดับ LEVEL 4 มีอัตราค่าจ้างเริ่มต้น ๑๐,๙๖๐ บาท ตามโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือน ซึ่งมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ โดยโจทก์ทั้งสี่และลูกจ้างของจาเลยที่เข้าทางานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม
๒๕๔๘ ต้องเสียภาษีเงินได้เอง ตามมติที่ประชุมฝ่ายบริหารงานนโยบายจาเลย ครั้งที่ ๕๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๘
ธันวาคม ซึ่งมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน โจทก์ทั้งสี่เข้าทาสัญญาจ้างกับจาเลยยอมทราบดี อยู่แล้วว่าทางานใน
ตาแหน่งใด ระดับค่างานเท่าใด อัตราค่าจ้างเท่าใด และมีสิทธิ ได้รับสิทธิประโยชน์ใดบ้างซึ่งเป็นสภาพการจ้าง
ของโจทก์ทั้งสี่และจาเลย โจทก์ทั้งสี่ไม่อาจยกเอาบัญชีอัตราเงินเดือนตามฟ้องซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคม
๒๕๕๐ มาใช่บังคับแก่โจทก์ทั้งสี่เพราะโจทก์ทั้งสี่เข้าทางานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ส่วนที่โจทก์ทั้งสี่อ้างว่า
ลูกจ้างจาเลยซึ่งทางานในตาแหน่งเดียวเมื่อกันเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ ได้รับค่าจ้างมากกว่าโจทก์ทั้งสี่
นั้นความจริงแล้วเป็นลูกจ้างซึ่งทางานตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ อยู่ในโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนระดับ
GRADE ซึ่งเกิดขึ้นหลังโจทก์ทั้งสี่ทั้งเข้าทางานกับจาเลยถึง ๑ ปี การกาหนดค่าจ้างให้แก่โจทก์ทั้งสี่จึงชอบด้วย
กฎหมายแล้ว และไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างโจทก์ทั้งสี่อย่างใดโจทก์ทั้งสี่ไม่มีสิทธิได้รับเงินตามฟ้อง
ทั้งคดีของโจทก์ทั้งสี่ขาดอายุงานแล้ว ขอให้ยกฟ้อง
ศาลแรงงานกลางภาค ๒ วินิจฉัยว่า ตามข้อสังเกตของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และบัญชีอัตรา
เงินเดือนซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ มีผลใช่บังคับอยู่ในขณะนั้น ค่าจ้างและการจ่ายภาษีเงิน
ได้เองของลูกจ้างจึงเป็นสภาพการจ้างส่วนหนึ่งที่มีผลให้โจทก์ทั้งสี่และจาเลยต้องปฏิบัติตาม สัญญาจ้างระหว่ าง
โจทก์ทั้งสี่กับจาเลยใช้บังคับได้และไม่เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เมื่อไม่ปรากฏว่าจาเลยประพฤติผิดสัญญา

จ้างที่ทาไว้กับโจทก์ทั้งสี่อย่างไร กรณีจึงไม่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมาย
แพ่ง โจทก์ทั้งสี่จึงไม่มีอาอาจฟ้องจาเลย กรณีไม่จาต้องวินิจฉัยประเด็นอื่น พิพากษายกฟ้อง
โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัย ว่า ตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสี่ว่า สัญญาจ้างระหว่างโจทก์ทั้งสี่กับ
จาเลยที่กาหนดให้โจทก์ทั้งสี่ต้องเสียภาษีเงินได้เองขัดกับสภาพการจ้างเดิมหรือไม่ และโจทก์ทั้งสี่มีสิทธิได้รับ
เงินเดือนเริ่มต้นในอัตราเท่าได เห็นว่า ในเรื่องการเสียภาษีเงินได้ จาเลยมีระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ตอนที่ ๖ เงินเดือนและค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อที่ ๕ กาหนดว่า “บริษัทเป็นผู้ออกภาษีเงินได้ให้พนักงาน
สารับเงินที่พนักงานได้รับจากบริษัทฯ” แม้จะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๙๕ วรรคสอง ก็ตาม แต่ไม่ปรากฏว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ดังกล่าวเกิดจากการแจ้งขอเรีย กร้อง จาเลยจึงมีสิ ทธิที่จะทาสัญ ญาจ้างโจทก์ทั้งสี่ ให้ แตกต่างจากข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวได้ เพราะการห้ามมิให้นายจ้างทาสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานขัดหรือแย้ งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่สัญ ญาจ้างแรงงานนั้นจะเป็นคุณ แก่
ลูกจ้างยิ่งกว่าตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙ วรรคสอง นั้น หมายถึงเฉพาะข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิด
จากการแจ้งข้อเรียกร้องเท่านั้น ดังนั้นเมื่อข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้เกิดจากข้อเรียกร้อง สัญญาจ้างโจทก์ทั้งสี่ที่
กาหนดให้โจทก์ทั้งสี่ต้องเสียภาษีเงินได้เองจึงมีผลใช้บังคับ อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ทั้งสี่ฟังไม่ขึ้น
ส่วนปัญหาว่าโจทก์ทั้งสี่มีสิทธิได้รับเงินเดือนเริ่มต้นในอัตราเท่าใดนั้น เห็นว่า เมื่อปรากฏว่าจาเลยได้
กาหนดอัตราค่าจ้างไว้ในโครงสร้างบัญชีเงินเดือนแบบ LEVEL มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ และ
โจทก์ทั้งสี่เข้าทางานในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ขณะใช้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนดังกล่าว กรณีจึงต้อง
เป็นไปตามอัตราเงินเดือนที่จาเลยกาหนดและโจทก์ทั้งสี่ตกลงด้วย ข้อตกลงเกี่ยวกับค่าจ้างจึงผูกพันโจทก์ทั้งสี่
และจาเลย โจทก์ทั้งสี่จะอ้างว่าลูกจ้างจาเลยที่เข้าทางานก่อนโจทก์ทั้งสี่รับเงินเดือนเริ่มต้น ๑๒,๓๓๘ บาท และ
ลูกจ้างที่เข้าทางานหลังโจทก์ทั้งสี่รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ ๑๔,๒๗๕ บาท โจทก์ทั้งสี่จึงควรรับเงินเดื อน
เริ่มต้นที่ ๑๔,๗๒๕ บาท เพราะเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพและปริมาณเช่นเดี่ยวกันนั้นย่อมฟังไม่ขึ้น ที่ศาล
แรงงานภาค ๒ พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสี่ฟังไม่ขึ้น ส่วนอุทธรณ์ ข้ออื่น
ของโจทก์ทั้งสี่ไม่จาต้องวินิจฉัย เพราะไม่ได้ให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง
พิพากษายืน
นายสมจิตร์ ทองศรี นายวิชัย เอื้ออังคณากุล นายจักษ์ชัย เยพิทักษ์

คาพิพากษาฎีกาที่ ๙๔๘๐/๒๕๕๙
นายชาตรี สมนึก

โจทก์

บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) ที่ ๑
นายสิทธิเดช ปรีชานนท์ ที่ ๒
นาวาอากาศตรีสถาพร เจริญศิริ ที่ ๓
นาวาอากาศภูริต ศรีวัฒน์ ที่ ๔

จาเลย

จาเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจากัด มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จาเลย ที่ ๑ ว่าจ้างโจทก์
เป็นพนักงานในตาแหน่งสุดท้ายทาหน้าที่กัปตันหรือนักบินที่ ๑ จาเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ มีฐานะเป็นฝ่ายบริหารของ
จาเลยที่ ๑ โจทก์ในฐานะพนักงานต้องปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบบริษัทการบินไทยจากัด (มหาชน) ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล และโจทก์ในฐานะนักบิน ของจาเลยที่ ๑ ต้องปฏิบัติตาม Flight Operations Manual หรือ
ชื่อย่อ FOM ซึ่งเป็นคู่มือการทางาน เกี่ยวกับการบินที่กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลกรการบิน ที่
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรการบินและกาหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบมาตรฐานการบินของ
นักบินไว้ FOM กาหนดหลักเกณฑ์ที่นักบินต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการบินไว้ ๑๒ ข้อ ซึ่งมีทั้งเรื่อง
ความสามารถในการบินและเรื่องภาพลักษณ์ของนักบินรวมอยู่ด้วย โจทก์อยู่ภายใต้สายงานบังคับบัญชาของ
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ต่อมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ รอง
กรรมการผู้อานวยการใหญ่สายปฏิบัติการได้ออกคาสั่ง สายปฏิบัติการที่ ๐๐๙ /๒๕๕๑ เรื่องภาพลักษณ์นักบิน
ดังนี้ ๑) การไว้ทรงผมต้องเรียบร้อยและชายผมต้องยาวไม่เกินคอปกเสื้อ รวมถึงการยอมสีผมต้องดูสุภาพและ
เหมาะสมเป็นธรรมชาติ ๒) การไว้หนวดและจอนต้องเรียบร้อย โดยจอนต้องยาวไม่เกินติ่งหู และไม่ อนุญาตไห้
ไว้เครา ๓) การแต่งเครื่องแบบและส่วนประกอบของเครื่องแบบเมื่อปรากฏตัวต่อสาธารณชนเพื่อปฏิบัติการบิน
ต้องครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบบริษัท พนักงานนักบินคนอื่นปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว มีเพียงโจทก์ผู้เดียว
คัดค้ านค าสั่ งและไม่ ย อมปฏิบั ติ ตามจึ งเป็ น เหตุให้ เมื่ อวัน ที่ ๒๘ ถึงวัน ที่ ๓๐ มีน าคม ๒๕๕๑ จาเลยที่ ๒
ตรวจสอบมาตรฐานการบินของโจทก์แล้วไม่ยอมให้โจทก์ผ่าน จาเลยที่ ๓ และที่ ๔ มีคาสั่งให้โจทก์ระงับการบิน
ต่อมาเมื่อมีการตรวจสอบมาตรฐานผู้ตรวจสอบได้ให้ โจทก์ผ่าน โดยระบุว่าโจทก์ได้โกนเคราออกแล้ว ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๖ นั้ น สภาพการจ้ าง หมายความว่ า
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้า งหรือการทางาน กาหนดวันและเวลาทางาน ซึ่งคาสั่งสายปฏิบัติ การที่ ๐๐๙/
๒๕๕๑ ไม่อยู่ในความหมายของสภาพการจ้าง แต่เป็นการออกคาสั่งภายใต้ระเบียบบริษัทการบินไทย จากัด
(มหาชน) ว่าด้วยการบริห ารงานบุ คคล ที่ระบุให้ผู้บังคับบัญชาผู้รับผิดชอบหน่วยงานกาหนดวิธีปฏิบัติหรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานในหน่วยงานของตนได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม คาสั่งดังกล่าวก็ระบุ ไว้ชัดว่า
ให้ขยายความการปฏิบัติในเรื่องภาพลักษณ์ของนักบินที่ระบุบไว้ใน FOM แม้ตอนท้ายระบุว่า หากยังมีเจตนาที่
จะไม่ปฏิบัติตามให้งดปฏิบัติการบินจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก็เป็นคาสั่งเพิ่มเติมจากที่มีอยู่และเป็น
กรณี จาเป็ นที่ต้องมีบทกาหนดมาตรการให้ผู้ รับคาสั่งต้องปฏิบัติตาม มิใช้การลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับ

เกี่ย วกับ การท างาน จึ งไม่ถือ ว่าคาสั่ งสายปฏิ บั ติการที่ ๐๐๙/๒๕๕๑ ไม่ช อบด้ว ยพระราชบั ญ ญั ติ แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ คาสั่งสายปฏิบัติการที่ ๐๐ช/๒๕๕๑ เรื่องภาพลักษณ์ของนักบิน จาเลยที่ ๑
ได้กาหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานของจาเลยที่ ๑ ซึ่งทางานในตาแหน่งนักบินทุกคนปฏิบัติตนด้วยการ
แต่ งกายและแต่ งตัว ให้ เหมาะสม การแต่ งเครื่อ งแบบและส่ ว นประกอบของเครื่อ งแบบเมื่อ ปรากฏตั ว ต่ อ
สาธารณชนเพื่อปฏิบัติการบินต้องครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ ก็เป็นไปเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรจาเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติและประกอบธุรกิจด้ านบริการ และ
คาสั่งของจาเลยที่ ๑ ก็มิได้สร้างภาระแก่โจทก์ซึ่งเป็นพนักงานของจาเลยที่ ๑ ในตาแหน่งนักบินเกินควร หรือ
ขัดต่อสภาพร่างกาย สุขภาพ ความเชื่อทางศาสนาของโจทก์อันจะทาให้โจทก์ไม่สามารถปฏิบัติตามคาสั่งของ
จาเลยที่ ๑ ได้ หรือเป็นการจากัดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของโจทก์อย่างไม่มีเหตุผลอันสนควร การออกคาสั่ง
สายปฏิบัติการที่ ๐๐๙/๒๕๕๑ เรื่อง ภาพลักษณ์ของนักบิน จึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของโจทก์หรือ
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อโจทก์อันเป็นการขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง การออกคาสั่งให้โจทก์ทาหน้าที่
ผู้ช่วยนักบิน หรือ LOW RANK ไม่ใช่การลดตาแหน่งงานของโจทก์ โจทก์ยังคงได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนตาม
ตาแหน่งนักบินที่ ๑ ตลอดมา และจาเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของโจทก์ย่อมมีอานาจกระทาได้
ตามระเบียบบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) ถือไม่ได้ว่าจาเลยทั้งสี่ผิดสัญญาจ้างแรงาน โจทก์จึงไม่มีสิทธิ
เรียกค่าเสียหายและไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนคาสั่งดังกล่าว เมื่อได้พิจารณาแล้วว่าคาสั่งสายปฏิบัติการที่ ๐๐๙/
๒๕๕๑ เป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะให้เพิกถอนได้

คาพิพากษาฎีกาที่ ๙๔๘๐/๒๕๕๙
นายชาตรี สมนึก

โจทก์

บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) ที่ ๑
นายสิทธิเดช ปรีชานนท์ ที่ ๒
นาวาอากาศตรีสถาพร เจริญศิริ ที่ ๓
นาวาอากาศภูริต ศรีวัฒน์ ที่ ๔

จาเลย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคาฟ้องว่า จาเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจากัด มีฐานะเป็ น
รัฐวิสาหกิจ จาเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นผู้บังคับบัญชาตามสายงานของโจทก์ และมีฐานะเป็นฝ่ายบริหารของจาเลย
ที่ ๑ โดยจาเลยที่ ๒ มีตาแหน่งเป็นผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานการบิน จาเลยที่ ๓ มีตาแหน่งผู้อานวยการฝ่าย
บริหารนักบิน และจาเลยที่ ๔ มีตาแหน่งเป็นหัวหน้านักบิน ฝูงบินแอร์บัส เอ ๓๓๐ ปัจจุบันมีตาแหน่งเป็นรอง
ผู้อานวยการฝ่ายบริหารนักบิน ในภูมิภาค ต่อมาเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ รอง

กรรมการผู้อานวยการใหญ่สายปฏิบัติการ และจาเลยที่ ๒ กับที่ ๓ ร่วมกันมีมติจัดทาหนังสือและคาสั่งที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ออกคาสั่ งสายปฏิบั ติการที่ ๐๐๙/๒๕๕๑ เรื่อง ภาพลักษณ์ นักบิน ตาม FOM (Flight
Operations Manual) ดังนี้ ๑) การไว้ทรงผมต้องเรียบร้อยและชายผมต้องยาวไม่เกินคอปกเสื้อ รวมถึงการ
ยอมสีผมต้องดูสุภาพและเหมาะสมเป็นธรรมชาติ ๒) การไว้หนวดและจอนต้องเรียบร้อย โดยจอนต้องยาวไม่
เกินติ่งหูและไม่อนุญาตไห้ไว้เครา ๓) การแต่งเครื่องแบบและส่วนประกอบของเครื่องแบบเมื่อปรากฏตัวต่อ
สาธารณชนเพื่อปฏิบัติการบินต้องครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบบริษัท จึงให้นักบินทุกท่านปฏิบัติตามมติข้างต้น
ซึ่งได้ลงบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการหรือเรียกว่า FOM ดังกล่าว
และถือว่านักบินของจาเลยที่ ๑ ต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของนักบินโดยรวม
และสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานทั่วไป สาหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามมติดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
บริหารสายปฏิบัติการมีมติให้ แจ้งเตือนและหากยังมีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามให้งดปฏิบัติการบินจนกว่าจะ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง โจทก์โต้แย้งคัดค้านหนังสือและคาสั่งดังกล่าว คาสั่งดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
สภาพการจ้ างหรื อ ข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ้ า งที่ ไม่ เป็ น คุ ณ แก่ พ นั ก งาน จ าเลยที่ ๑ ไม่ น าค าสั่ ง สาย
ปฏิ บั ติการที่ ๐๐๙/๒๕๕๑ เข้าสู้ การพิจารณาของคณะกรรมการกิจการสั มพั น ธ์บ ริ ษั ทการบิน ไทย จากั ด
(มหาชน) และจาเลยที่ ๑ ไม่ได้ยืนข้อเรียกร้องเป็นหนังสือต่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การบินไทย อันเป็น
การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยเนื้อหาคาสั่งไม่ได้พิจารณาควาน
สามารถแท้จริงในการปฏิบัติหน้าที่นักบิน ใช้บังคับเฉพาะนักบิน อันเป็นการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานภายใน
องค์กรซึ่งขัดต่อหลักแห่งความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง คาสั่ งสายปฏิบัติการที่ ๐๐๙/
๒๕๕๑ จึ งใช้บั งคับ ไม่ได้ ขอให้ เพิกถอนคาสั่งลดตาแหน่ง (LOW RANK) อันเป็นการลงโทษโจทก์ระหว่าง
ตรวจสอบมาตรฐานการบินในวันที่ ๒๘ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑ และวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑ ให้จาเลยที่
๑ เพิกถอนใบประเมินผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินของโจทก์ในวันที่ ๒๘ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑
ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้จาเลยที่ ๑ แก้ไขใบประเมินผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินของโจทก์ใน
วั น ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑ โดยตั ด ข้ อ ความที่ ร ะบุ ว่ า HIS APPEARANCE IS SATISFACTORY (ตามที่ มี
COMMENTS ในการ LINE CHECK ก่อนหน้านี้ในเรื่องเคราได้โกนออกแล้ว) ให้จาเลยที่ ๑ เพิกถอนใบแจ้ง
เตือนการปฏิบั ติตามคาสั่งสายปฏิบัติการที่ ๐๐๙/๒๕๕๑ ฉบับลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้ จาเลยทั้งสี่
ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจากการสูญเสียรายได้ที่ถูกระงับการบินกับ ค่าเสียหายจากการขาดประโยชน์สู ญเสีย
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอนาคตเป็นเงินจานวน ๘๖,๓๑๙,๕๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕
ต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์
จาเลยทั้งสี่ให้การว่า จาเลยที่ ๑ ได้ว่าจ้างโจทก์เป็นพนักงานในตาแหน่งสุดท้ายเป็นนักบินที่ ๑ ได้
ว่าจ้างโจทก์เป็นพนักงานในตาแหน่งสุดท้ายเป็นนักบินที่ ๑ ได้รับเงินเดือนอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๒๐,๐๐๐
บาท และค่า License Allowance เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท การที่โจทก์เป็ นพนักงานปฏิบั ติห น้ าที่ นักบิ น
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามระเบียบบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลแล้วโจทก์ยัง
ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม FLIGHT OPERATIONS MANUAL หรือเรียกย่อว่า “FOM” ซึ่งได้รับการรับรองจาก
กรมขนส่งทางอากาศ (กรมการบินพาณิชย์) โจทก์อยู่ภายใต้สายงานบังคับบัญชาของรองกรรมการผู้อานวยการ

ใหญ่สายปฏิบัติการ ต่อมาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายปฏิบัติการได้ออกคาสั่ง
สายปฏิ บั ติก ารที่ ๐๐๙ /๒๕๕๑ เรื่ อง ภาพลั ก ษณ์ นั ก บิ น ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บบริษั ท การบิ น ไทย จากั ด
(มหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ซึ่งนักบินคนอื่นเมื่อทราบคาสั่งและประกาศดังกล่าวแล้วก็ยินดีปฏิบัติ
ตามคาสั่งทุกคน คงมีเพียงโจทก์เพียงคนเดียวที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคาสั่งสายปฏิบัติการที่ ๐๐๙ /๒๕๕๑ ที่ห้าม
ไว้เครานั้นมิได้เป็นสภาพการจ้าง แต่เป็นการใช้อานาจบริหารโดยชอบของฝ่ายบริหารนักบิน จาเลยทั้งสี่มิได้
ร่วมกันนาคาสั่งดังกล่าวมากลั่นแกล้งลงโทษโจทก์ การตรวจสอบมาตรฐานการบิน (LINE CHECK) ของโจทก์
ระหว่างวัน ที่ ๒๘ ถึงวัน ที่ ๓๐ มีน าคม ๒๕๕๑ เป็นการตรวจสอบมาตรฐานการบิ นประจาปี ๒๕๕๑ ตาม
ระเบียบของกรมการขนส่งทางอากาศ ปรากฏว่าโจทก์ยังปฏิบัติ ตนขัดคาสั่งสายปฏิบัติการที่ ๐๐๙ /๒๕๕๑
และขัดต่อหลักเกณฑ์คาสั่งสายปฏิบัติการที่ ๐๐๙ /๒๕๕๑ และขัดต่อหลักเกณฑ์การตรวจสอบสอบมาตรฐาน
การบินตามที่ระบุใน FOM กล่าวคือ โจทก์ยังคงไว้ผมยาวเกินกว่าคอปกเสื้อเชิ้ตเครื่องแบบและยังคงไว้เคราอยู่
เช่นเดิม จาเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานการบิน จึงเห็นสมควรไม่ให้โจทก์ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน
การบิน ซึ่งระเบียบของกรมการขนส่งทางอากาศได้กาหนดว่านักบินที่ไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการบิน
ประจาปี ให้ ระงับ การบิน ไว้ชั่วคราว ดังนั้นจาเลยที่ ๓ และที่ ๔ มีคาสั่ งให้โจทก์ระงับการบินโดยชอบด้ว ย
กฎหมาย ต่อมาในวันที่ ๗ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑ โจทก์ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานการบินอีกครั้งหนึ่ง
โดยจาเลยที่ ๔ พิจารณาให้โจทก์ผ่านการตรวจสอบ และจาเลยที่ ๔ ระบุในใบรายงานการประเมินผลตอนท้าย
ว่า ก่อนหน้านี้ในเรื่องเคราได้โกนออกแล้ว นั้น ก็เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการตรวจสอบย้อนหลังให้แก่กรมการ
ขนส่งทางอากาศ ซึ่งนักบินที่ ๑ จะได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทาหน้าที่เป็นผู้ ควบคุมอากาศยานใน
เที่ยวบินนั้นก็ได้สาหรับ LOW RANK นั้นก็มิใช่เป็นการลดตาแหน่งนักบินที่ ๑ หรือกัปตันของโจทก์และมิใช่
เป็นการลงโทษโจทก์ เพราะโจทก์ยังคงมีตาแหน่งเป็นนักบินที่ ๑ หรือกัปตันของโจทก์ และมิใช่เป็นการลงโทษ
โจทก์ เพราะโจทก์ยังคงมีตาแหน่งเป็นนักบินที่ ๑ หรือกัปตันและได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ
เช่นเดิมทุกประการ และศาลอาญาเคยมีคาพิพากษาว่า คาสั่ง LOW RANK ของจาเลยที่ ๑ มิใช้การลงโทษ ใน
การระงับการบินโจทก์นั้นเป็นการสั่งตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานอันชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มี
สิทธิเรียกค่าเสียหายจากการขาดประโยชน์และการสูญเสียความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอนาคต ขอให้ยก
ฟ้อง
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัย ตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า คาสั่งสายปฏิบัติการที่ ๐๐๙/๒๕๕๑ เป็น
คาสั่ งที่ ไม่ ช อบด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติแ รงงานรัฐ วิส าหกิ จสั ม พั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และขั ด ต่อ รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั กรไทย พุท ธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ ง ที่ใช้บังคั บใน
ขณะนั้นหรือไม่ และจาเลยทั้งสี่ผิดสัญญาจ้างแรงงานทาให้โจทก์เสียหายโดยการให้โจทก์ทาหน้าที่ผู้ช่วยนักบิน
หรือ LOW RANK ระหว่างตรวจสอบมาตรฐานการบินหรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๖ นั้ น สภาพการจ้าง หมายความว่า หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจ้างหรือการ
ทางาน กาหนดวันและเวลาทางาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้างหรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอัน

เกี่ยวกับการจ้างหรือการทางาน ซึ่งคาสั่งสายปฏิบัติการที่ ๐๐๙/๒๕๕๑ ไม่อยู่ในความหมายสภาพของการจ้าง
แต่เป็นการออกคาสั่งภายใต้ระเบียบบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ที่ระบุให้
ผู้บังคับบัญชาผู้รับผิดชอบหน่วยงานกาหนดวิธีปฏิบัติหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานในหน่วยงานของตนได้
ตามความจาเป็นและเหมาะสม ทั้งคาสั่งดังกล่าวก็ระบุไว้ชัดว่าให้ขยายความการปฏิบัติในเรื่องภาพลักษณ์ของ
นักบิ นที่ระบุไว้ใน FOM แม้ตอนท้ายระบุว่าหากยังมีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามให้งดปฏิบัติการบินจนกว่าจะ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเป็นคาสั่งเพิ่มเติมจากที่มีอยู่และเป็นกรณีจาเป็นที่ต้องมีบทกาหนดมาตรการให้ผู้รับ
คาสั่งต้องปฏิบัติตาม มิใช้การลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน จึงไม่ถือคาสั่งสายปฏิบัติการที่
๐๐๙/๒๕๕๑ ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัย
มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า คาสั่งสายปฏิบัติการที่ ๐๐๙/
๒๕๕๑ ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๒
วรรคหนึ่งซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้น เป็นคาสั่งที่ไม่ชอบนั้น เห็นว่า คาสั่งสายปฏิบัติการที่ ๐๐๙ /
๒๕๕๑ เรื่อง ภาพลักษณ์ ของนักบิน จาเลยที่ ๑ ได้กาหนดเพื่อเป็นแนวทางให้ พนักงานของจาเลยที่ ๑ ซึ่ง
ทางานในตาแหน่งนักบินทุกคนปฏิบัติตนด้วยการแต่งกายและแต่งตังให้เหมาะสม การแต่งเครื่องแบบและ
ส่วนประกอบของเครื่องแบบเมื่อปรากฏตัวต่อสาธารณชนเพื่อปฏิบัติการบินต้องครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ ก็
เป็นไปเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรจาเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นสายการบิน
แห่งชาติและประกอบธุรกิจด้านบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาสั่งของจาเลยที่ ๑ ดังกล่าวก็มิได้สร้างภาระ
แก่โจทก์ซึ่งเป็นพนักงานของจาเลยที่ ๑ ในตาแหน่งนักบินเกินควร หรือขัดต่อสภาพร่างกาย สุขภาพ ความเชื่อ
ทางศาสนาของโจทก์อันจะทาให้โจทก์ไม่สามารถปฏิบัติตามคาสั่งของจาเลยที่ ๑ ได้ หรือเป็นการจากัดสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคลของโจทก์อย่างไม่มีเหตุผลอันสนควร การออกคาสั่งสายปฏิบัติการที่ ๐๐๙/๒๕๕๑ เรื่อง
ภาพลักษณ์ของนักบิน จึงไม่เป็นการละเมิ ดสิทธิเสรีภาพของโจทก์หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ
โจทก์อันเป็นการขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรค
หนึ่ง และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ดังที่โจทก์อุทธรณ์ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามาว่าคาสั่งสายปฏิบัติการที่
๐๐๙/๒๕๕๑ ของจาเลยที่ ๑ ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
และมีผลใช้บังคับแก่โจทก์ได้นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น สาหรับปัญหา
เกี่ยวกับ การออกคาสั่งให้โจทก์ทาหน้าที่ผู้ช่วยนักบิน หรือ LOW RANK ไม่ใช่การลดตาแหน่งงานของโจทก์
โจทก์ยั งคงได้รับ เงิน เดือนค่าตอบแทนตามตาแหน่งนั กบินที่ ๑ ตลอดมา และจาเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ในฐานะ
ผู้บังคับ บั ญชาของโจทก์ย่ อมมีอานาจกระทาได้ตามระเบียบบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) ถือไม่ได้ว่า
จาเลยทั้งสี่ผิดสัญญาจ้างแรงาน โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายและไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนคาสั่งดังกล่าว เห็น
ว่า ศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยในปัญหานี้ไว้โดยชอบด้วยเหตุผลแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย จึงไม่ต้องวินิจฉัยซ้า
อีก อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
ปัญ หาอุทธรณ์ ของโจทก์ต่อไปมีว่า คดีมีเหตุให้ เพิกถอนคาสั่ งสายปฏิบัติการที่ ๐๐๙/๒๕๕๑ และ
พิพากษาให้เป็นไปตามคาขอท้ายฟ้องของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า เมื่อได้พิจารณาแล้วว่าคาสั่งสายปฏิบัติการที่
๐๐๙/๒๕๕๑ เป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะให้เพิกถอนได้ ส่วนที่โจทก์ขอให้พิพากษาตาม
คาขอท้ายฟ้องโดยขอให้จาเลยที่ ๑ เพิกถอนผลการประเมิลการตรวจสอบมาตรฐานการบินที่ให้โจทก์ไม่ผ่าน

แก้ไขใบประเมินผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินโดยตัดข้อความว่าโจทก์โกนเคราออกแล้ว เพิกถอนใบเตือน
ให้ปฏิบัติตามคาสั่งสายปฏิบัติการที่ ๐๐๙/๒๕๕๑ และให้จาเลยทั้งสี่ร่วมกันชาระค่าเสียหายจากการสูญเสีย
รายได้ที่ถูกระงับการบินและสูญเสียความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอนาคตเกี่ยวกับกรณีการกระทาผิดสัญญา
จ้างแรงงานและกระทาละเมิดต่อโจทก์ ก็เป็นประเด็นแห่งคดีที่สืบเนื่องมาจากคาสั่งสายปฏิบัติการที่ ๐๐๙/
๒๕๕๑ ที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องมานั้นจึ งชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน
พิพากษายืน
นายธีรพงศ์ จิระภาค นายนิยุต สุภัทรพาหิรผล นางสางสุนันท์ ชัยชูสอน

คาพิพากษาฎีกาที่ ๖๒๓๑ – ๖๒๕๐ ๒๕๕๙
นายธนาคาร เผ่าจินดา ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๓ คน โจทก์
บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) ที่ ๑
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ที่ ๒
นายชัชวาล เสนะวงศ์ ที่ ๓

จาเลย

ศาลแรงงานกลางได้พิจารณาพยานหลักฐานทุกฝ่ายแล้ววินิจฉัยว่าคาสั่งของจาเลยทั้งสามเป็นคาสั่งที่
ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน มาตรา ๕๘๖ ไม่เป็นการผิด
สัญญาจ้างแรงงาน คาสั่งดังกล่าวเป็นเพียงการประกาศปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์มาตรการบ้างส่วนที่จาเลยที่ ๑
เคยใช้ บั ง คั บ แก่ พ นั ก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น เท่ า นั้ น ไม่ ขั ด ต่ อ ข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ้ า ง ตาม
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓ และมาตรการดาเนินการตามที่ประกาศไว้ในคาสั่งของ
จาเลยทั้งสาม ก็มิได้เป็นโทษแก่โจทก์ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์เดิมเรื่องน้าหนักมาตรฐานและ
มาตรการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ หากโจทก์แต่ละคนปรับปรุงบุคลิกภาพได้ตามหลักเกณฑ์ ทั้งยังเป็นสิทธิในการ
บริหารจัดการที่จาเลยที่ ๑ ในฐานะนายจ้างมีอานาจกระทาได้ตามสัญญาจ้างแรงงานและตามข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทางาน คาสั่งดังกล่าวแม้จะใช้เฉพาะแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแต่ก็ใช้บังคับเป็นการทั่วไปทุกคน มิใช่
บังคับแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเฉพาะบุคคลหรือเป็นรายๆไป จึงไม่ใช่การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
และมิได้ไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่นดังที่โจทก์บ้างคนอ้างในคาฟ้อง คาพิพากษาของศาลแรงงานกลางดังกล่าวแม้
จะมิได้กล่าวโดยตรงว่าคาสั่งของจาเลยทั้งสามเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของโจทก์ทั้งหมดหรือไม่ แต่เมื่อ
ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยแล้วว่าคาสั่งของจาเลยทั้งสามเป็นสิทธิในการบริหารจัดการที่จาเลยที่ ๑ ในฐานะ
นายจ้างมีอานาจกระทาได้ตามสัญญาจ้างแรงงานและตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน คาสั่งดังกล่าวไม่เป็น
การขัดต่อสัญญาจ้างแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมิใช่การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและมิได้มิ
ชอบด้วยกฎหมายอื่นด้วย จึงพอถือได้ว่าศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยโดยรวมแล้วว่าจาเลยที่ ๑ กระทาโดยชอบ

ด้วยกฎหมายจาไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของโจทก์ดังกล่าวนั่นเองคาพิพากษาของศาลแรงงานกลางจึง
กล่าวหรือแสดงขอเท็ จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและแสดงคาวินิจฉัยในประเด็นแห่ งคดี พร้อมด้วยเหตุผ ลแห่ งคา
วินิจฉัยนั้นโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๑
วรรคหนึ่ง แล้ว

คาพิพากษาฎีกาที่ ๖๒๓๑ – ๖๒๕๐ ๒๕๕๙
นายธนาคาร เผ่าจินดา ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๓ คน โจทก์
บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) ที่ ๑
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ที่ ๒
นายชัชวาล เสนะวงศ์ ที่ ๓

จาเลย

รายชื่อโจทก์ปรากฏตามคาพิพากษาศาลแรงงานกลาง
คดีทั้งยี่สิบสามสานวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคาสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดี่ยวกัน โดยให้เรียกโจทก์
ตามลาดับสานวนว่าโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๒๓
โจทก์ทั้ งยี่ สิ บ สามส านวนฟ้ องทานองเดี่ยวกัน ว่า จาเลยที่ ๑ เป็ นรัฐ วิส าหกิจอยู่ภ ายใต้บั งคับ แห่ ง
บทบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓ จาเลยที่ ๒เป็นกรรมการผู้อานวยการใหญ่ของจาเลยที่ ๑
จาเลยที่ ๓ เป็นผู้อานวยการฝ่ายบริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของจาเลยที่ ๑ โจทก์ทั้งยี่สิบสามเป็น
พนักงานของจาเลยที่ ๑ โดยจ าเลยที่ ๑ ทาสัญ ญาว่าจ้างโจทก์ทั้งยี่สิ บสามเข้าทางานในตาแหน่งพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จาเลยที ๑ มีคาสั่งที่ ๑๐๑/๒๕๕๓ เรื่องหลักเกณฑ์การ
ปรับ ปรุงบุ คลิ กภาพของพนั กงานต้อนรับบนเครื่องบิ น โดยใช้ค่า Body Mass Index (BMI) โดยจาเลยที่ ๑
กาหนดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องมีค่า BMI และค่าวัดรอบเอว ตามเกณฑ์ของคาสั่งที่ ๑๐๑/๒๕๕๓
ข้อ ๑ คือพนักต้อนรับหญิง BMI ไม่เกิน ๒๕ และวัดรอยเอวไม่เกิน ๓๒ นิ้ว พนักงานต้อนรับชาย BMI ไม่เกิน
๒๗.๕ และวัดรอบเอวไม่เกิน ๓๕ นิ้ว โดยได้กาหนดระยะเวลาดาเนินการปรับปรุงภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ข้อ ๒ จาเลยที่ ๑ ได้กาหนดมาตรการที่จะดาเนินการหากพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินไม่สามารถปรับปรุงบุคลิกภาพได้ตามข้อกาหนดและภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อ ๑ จาเลยที่
๑ มีมาตรการที่จะดาเนินการตามข้อ ๒.๑ คือมอบหมายปฏิบัติงานบินในเส้นทางในประเทศหรือเส้นทางที่ไป
และกลับภายในวันเดี่ยวกันจนกว่าจะมี BMI ตามเกณฑ์ข้อ ๑ หรือไม่เกิน ๑ ปี นับจากเริ่มปฏิบัติตามข้อ ๒.๑
และจาเลยที่ ๑ ยังได้กาหนดมาตรการต่อไปไว้ในข้อ ๒.๒ ว่า หากเกิน ๑ ปี จากข้อ ๒.๑ ยังไม่สามารถปรับปรุง
BMI ได้ตามที่กาหนดจะถูกมอบหมายให้ปฏิบัติงานภาคพื้นดิน จนกว่าค่า BMI และวัดรอบเอวจะเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ต่อมาจาเลยที่ ๓ มีคาสั่งที่ QV/QV-๔/pc/๐๒๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔, QV/QV-๔/
pc/๐๓๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔, QV/QV-๔/pc/๐๗๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้โจทก์ทั้งยี่สิบสาม
ปฏิบัติงานบินเฉพาะในเส้นทางในประเทศหรือเส้นทางที่ไปและกลับภายในวันเดี่ยวกัน โดยคาสั่งดังกล่าวจาเลย
ที่ ๓ อ้างว่าโจทก์แต่ละคนมีค่า BMI เกินกว่าเกณฑ์ของคาสั่งที่ ๑๐๑/๒๕๕๓ และสิ้นสุดระยะการผ่อน ๖ เดือน
ของคาสั่งดังกล่าวรวมทั้งคาสั่งในลักษณะเดียวกันที่มีไปถึงโจทก์ทั้งยี่สิบสาม เป็นคาสั่งที่ขัดต่อสภาพการจ้าง
และผิดสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์ทั้งยี่สิบสามกับจาเลยที่ ๑ ตารางปฏิบัติงานบินที่ออกคาสั่งดังกล่าวจึง
เป็นตารางปฏิบัติงานบินที่ขัดต่อสภาพการจ้างเช่นเดียวกันตามคาสั่งที่ QV/QV-๔/pc/๐๒๗, QV/QV-๔/pc/
๐๓๐, QV/QV-๔/pc/๐๗๒ เรื่องการมอบหมายการปฏิบัติงานบิน และมอบหมายหน้าที่ให้ไปพบแพทย์ประจา
สานักแพทย์ (IM) รวมทั้งคาสั่งในลักษณะเดียวกันที่มีไปถึงโจทก์ทั้งยี่สิบสามตามที่จาเลยที่ ๓ เป็นผู้ลงนาม
กาหนดให้โจทก์ทั้งยี่สิบสามไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและรับคาแนะนาและถูกส่งให้ไปรับบริการสถาบันลด
น้าหนักของเอกชนภายนอก คาสั่งที่ QV/QV-๔/pc/๐๒๗, QV/QV-๔/pc/๐๓๐, QV/QV-๔/pc/๐๗๒ รวมทั้ง
คาสั่งในลักษณะเดียวกันที่มีไปถึงโจทก์ทั้งยี่สิบสาม วิธีการปฏิบัติเพื่อให้โจทก์ทั้งยี่สิบสามมีค่า BMI ตามเกณฑ์
ของคาสั่งที่ ๑๐๑/๒๕๕๓ จึงเป็นคาสั่งที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของโจทก์ทั้งยี่สิบสามคาสั่งดังกล่าวมิได้
มีเจตนามอบหมายให้พนักงานปฏิบัติงานบินในเส้นทางในประเทศหรือเส้นทางที่ไปกลับภายในวันเดียวกัน และ
เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตของจาเลยที่ ๑ ในการกาหนดคาสั่งดังกล่าวขึ้นมาเพื่อบีบบังคับโจทก์ทั้งยี่สิบสามให้
ไม่สามารถทางานให้กับจาเลยที่ ๑ ได้ตามสัญญาว่าจ้างและตามสภาพการจ้างที่มี อยู่ต่อกัน แต่ต้องยอมย้าย
การปฏิบัติงานบินมาเป็นการปฏิบัติงานภาคพื้นดินในที่สุด มีผลทาให้เบี้ยเลี้ยงจากการปฏิบัติงานบินลดลง อีก
ทั้งการปฏิบัติงานตามตารางการปฏิบัติงานบินดังกล่าวทาให้โจทก์ทั้งยี่สิบสามมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เป็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างและผิดสัญญาจ้างแรงงานที่ทาต่อกัน ทั้งจาเลยที่ ๑ได้ปฏิเสธ
ไม่ยอมให้โจทก์ทั้งยี่สิบสามแลกเปลี่ยนตารางการบินด้วย ขอให้บังคับจาเลยที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือ
ข้อบั งคับเกี่ยวกับการทางาน หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยเพิกถอนคาสั่งของบริษัทการบินไทย
จากัด (มหาชน) ที่ ๑๐๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงบุคลิกภาพของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยใช้ค่า Body Mass Index (BMI) และหนังสือของบริษัทการบินไทย จากัด
(มหาชน) โดยฝ่ายบริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ QV/QV-๔/pc/๐๒๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔,
QV/QV-๔/pc/๐๓๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔, QV/QV-๔/pc/๐๗๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ รวมทั้ง
หนั ง สื อ ที่ โ จทก์ ทั้ งยี่ สิ บ สามได้ รั บ ค าสั่ งในลั ก ษณะเดี่ ย วกั น และเพิ ก ถอนตารางการปฏิ บั ติ ง านบิ น (Crew
Schedule Slip) ที่มีเฉพาะเส้นทางการบินภายในประเทศหรือเฉพาะเส้นทางการบินที่ไปและกลับในวันเดี่ยว
ของโจทก์ทั้ งยี่ สิ บ สาม โดยให้ จาเลยที่ ๑ จัดตารางการปฏิ บัติงานบิ นให้ โจทก์ทั้งยี่สิ บสามเหมือนพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินทุกคน โดยพิจารณาตามตารางการปฏิบัติงานบินย้อยหลังของโจทก์ ทั้งยี่สิบสามเป็นหลัก
ให้เพิกถอนคาสั่งของจาเลยที่ ๑ ที่ปฏิเสธไม่ให้โจทก์ทั้งยี่สิบสามแลกเปลี่ยนตารางปฏิบัติงานบินกับพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินรายอื่น หรือให้โจทก์ทั้งยี่สิบสามสามารถแลกเปลี่ยนตารางการปฏิบัติงานบินกับพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินรายอื่นได้ดังเดิม
จาเลยทั้งยี่สิบสามสานวนให้การว่า คาสั่งของบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) ที่ ๑๐๑/๒๕๕๓ เรื่อง
หลักเกณฑ์การปรับปรุงบุคลิกภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยใช้ค่า Body Mass Index (BMI) ค่า

BMIรวมทั้งคาสั่งในลักษณะเดียวกันที่มีไปถึงโจทก์ทั้งยี่สิบสามเป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ขัดต่อสภาพการ
จ้างและไม่ผิดสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์ทั้งยี่สิบสามกับจาเลยที่ ๑ ไม่เป็นคาสั่งที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานของโจทก์ทั้งยี่สิบสาม มิได้เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตของจาเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ และคาสั่งดังกล่าวเป็นคุณ
แก่โจทก์ทั้งยี่สิบสาม เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๓ กรรมการผู้จัด การใหญ่ได้ออกคาสั่งบริษัทการบินไทย
จ ากัด (มหาชน) ที่ ๕๘/๒๕๔๓ เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมการพิ จารณาบุ คลิ กภาพและความเหมาะสมของ
พนั กงานต้อนรั บ บนเครื่ องบิ น ให้ คณะกรรมการที่ แต่งตั้งตรวจสอบและพิ จารณาบุคลิ กภาพของพนั กงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินทั้งหญิงละชายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความ
ปลอดภั ย ช่ ว ยเหลื อ และบริ ก ารอ านวยความสะดวกสบายแก่ ผู้ โ ดยสารบนเครื่ อ งบิ น โดยมี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ซึ่งที่ประชุมมีความคิดเห็น ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การ
พิจารณาบุคลิกภาพความเหมาะสมแบบเก่า และใช้เกณฑ์วัด ที่เรียกว่าดัชนีมวลกายค่า Body Mass Index
(BMI) แทนซึ่งคานวณได้จาก น้าหนัก (กิโลกรัม) หารด้วย ส่วนสูง (เมตร) ยกกาลังสอง โดยใช้เกณฑ์ค่า BMI
ชาย ๒๔-๒๗ หญิง ๒๓-๒๖ ซึ่งเป็นเกณฑ์ปกติของบุคคล เพื่อเป็นการช่ว ยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินฟื้นฟู
บุคลิกภาพ หลังจากประชุมได้มีการบังคับใช่ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) กับพนักงานเครื่องบินแล้ว ต่อมาได้มีการ
ลดขั้น ตอนในการปฏิบั ติตามนโยบาย กล่ าวคือ เมื่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเข้ารับการตรวจร่างกาย
ประจาปีสถาบันเวชศาสตร์การบินจะดาเนินการให้คาแนะนาและการรักษาแก่ผู้มีค่า BMI ไม่เหมาะสมทันทีที่
ตรวจพบและจะส่งสาเนาให้ต้นสังกัดรับทราบ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนโยบายการควบคุมบุคลิกภาพของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจาเลยที่ ๑ ได้จัดหลักสูตรดูแลสุขภาพ (Health Programme) ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔
ในลักษณะการอบรมแนะนาเรื่องสุขภาพจากแพทย์สถาบันเวชศาสตร์การบินแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ต่อมาในปี ๒๕๔๖ จ าเลยที่ ๑ ได้ออกคาสั่ งที่ ๑๑๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาบุคลิกภาพและความเหมาะสมของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชุดใหม่ โดยมีผู้แทน
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นกรรมการร่วมด้วย จานวน ๑ คน แสดงว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้
ทราบโดยทั่วกันถึงนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว คระกรรมการดังกล่าวมีการประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๖ ขอให้สถาบันเวชศาสตร์การบินจัดส่งรายงานผลการตรวจค่าดัชนีมวล
กาย (BMI) ประจาเดือนของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเฉพาะรายที่ผิดปกติให้ฝ่ายบริหารพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินและกองบริการเวชศาสตร์การบินเพิ่มเติม นอกเหนือจากรายงานผลที่ส่งให้ตามปกติ โดยข้อให้เริ่ม
ดาเนินการจัดทาข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไปและนาส่งรายงานประจาเดือนตุลาคม ๒๕๔๖
ภายใต้ต้น เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖ เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเตือนพนักงานและติดตามต่อไป
คณะกรรมการพิจารณาบุคลิกภาพและความเหมาะสมของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ได้ประกาศให้ใช้
เกณฑ์ตามที่สถาบันเวชศาสตร์การบินแนะนา โดยชายต้องไม่เกิน ๒๗ และหญิงต้องไม่เกิน ๒๖ ซึ่งถือเป็นค่า
กลางระหว่าเกณฑ์ที่สถาบันเวชศาสตร์การบินแนะนาและเกณฑ์ของ Asia Pacific Guidelines ตามประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาบุคลิกภาพและความเหมาะสมของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ ๑/๒๕๔๗ ลงวันที่
๑๕ มีน าคม ๒๕๔๗ ต่อมามีป ระกาศคณะกรรมการพิจารณาบุคลิกภาพและความเหมาะสมของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินที่ ๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ ให้รับปรับปรุงแก้ไขการใช่เกณฑ์ค่า BMI โดย
ใช้เกณฑ์ของ World Health Organizaton (WHO) Guidelines ที่กาหนดค่า BMI เกินเกณฑ์ที่ จาเลยที่ ๑

กาหนดเป็ น รายบุ ค คล ซึ่งมีโจทก์ ๑๙ รายรวมอยู่ด้วย ขอความร่ว มมือปรับ ปรุงสุ ขภาพ บุคลิ กภาพ และ
ภาพลักษณ์ให้เหมาะสม โดยให้พนักไปพบแพทย์ประจาสานักงานหลักสี่เพื่อรับคาแนะนาและให้ระยะเวลาใน
การปรับปรุงบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสมเป็นระยะ ๖ เดือน และจะมีการตรวจสอบต่อไปหากครบระยะเวลา
ที่กาหนดแล้วพนักงานยังคงมีสุขภาพ และภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดส่งให้พนักงาน
ไปพบแพทย์เพื่อเข้าการรักษาอย่ างจริงจัง และอาจงดตารางการบินเพื่อปรับปรุงสุ ขภาพ บุคลิกภาพ และ
ภาพลั กษณ์ ให้ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หลังจากนั้นในปี ๒๕๕๑ กองบริการเวชศาสตร์การบินได้จัด ทา
โครงการ Healthy Body และฝ่ายบริการต้อนรับบนเครื่องบินจัดส่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเข้าร่ว ม
โครงการ ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการมีการให้พนักงานพบแพทย์เพื่อรับคาแนะนาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และ
พนักงานที่ได้เข้าร่วมโครงการซึ่งรวมถึงโจทก์ส่วยใหญ่ได้ลงลายมือชื่อเข้าร่วมโครงการเป็นหลักฐานด้วยแล้ว
ก่อนหน้าโครงการดังกล่าวนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นมา ฝ่ายบริการพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
จัดส่งพนักงานที่มีค่า BMI เกินกาหนดไปพบแพทย์ที่กองบริการเวชศาสตร์การบินอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี
๒๕๕๒ จาเลยที ๒ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ มีนโยบายปรับปรุงการบริการบนเครื่องบินซึ่งบรรจุไว้ในแผน
วิสาหกิจ ๕ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ถึงปี ๒๕๕๗ โดยมีเป้าหมายให้จาเลยที่ ๑ เป็นสายการบินชั้นนาอันดับหนึ่งใน
ห้าของโลก จึงได้วางกลยุทธ์เพื่อให้สามารถแข่งขันในธุรกิจการบินได้ ปัจจัยที่สาคัญที่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุง
อยู่เสมอคือ การให้บริการและบุคลิกภาพที่ดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จาเลยที่ ๒ ได้ลงนามออกคาสั่ง
บริษัทการบิ นไทย จากัด (มหาชน) ที่ ๑๐๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลั กเกณฑ์การ
ปรับปรุงบุคลิกภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยใช้ค่า BODY MASS INDEX (BMI) ซึ่งกาหนดเกณฑ์
ค่า BMI ดังนี้
- พนักงานต้อนรับฯ ชาย BMI ไม่เกิน ๒๗.๕ และวัดรอบเอวไม่เกิน ๓๕ นิ้ว
- พนักงานต้อนรับฯ หญิง BMI ไม่เกิน ๒๕ และวัดรอบเอวไม่เกิน ๓๒ นิ้ว
โดยระยะปรับปรุงภายใน ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ในระหว่างระยะเวลา
ดาเนินการปรับปรุงบุคลิกภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ มีค่า BMI เกินเกณฑ์ที่กาหนด ตามคาสั่งที่
๑๐๑/๒๕๕๓ ฝ่ายบริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้จัดส่งพนักงานที่มีค่า BMI ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป ซึ่งมี
โจทก์รวมอยู่ด้วย ๑๙ คน ยกเว้นนายชัยรักษ์ นภาบริรักษ์ โจทก์ที่ ๕ และนายอมรวิทย์ ปิยะทัพภ์ โจทก์ที่ ๑๓
เข้าร่วมโครงการ “ลูกเรือการบินไทยหุ่นสวยสุขภาพดี ” โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้เหมาะสม ซึ่งจาเลยที่ ๑ ได้ดาเนินการจัดส่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ที่มีค่า BMI เกินเกณฑ์มาตรฐานเข้ารับการบริการจากบริษัทสุพรีเดิร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด สถาบันพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อให้ แก่พนักงานแก้ไขปรับ ปรุงบุคลิกภาพของตนให้ค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด ปัจจุบันมี
พนักงานที่มีค่า BMI เกินกาหนดประมาณ ๑ % ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งหมด สาหรับหนังสือที่
QV/QV-๔/pc/๐๒๗, QV/QV-๔/pc/๐๓๐, QV/QV-๔/pc/๐๗๒ รวมทั้งหนังสือในลักษณะเดี่ยวกันนั้นออก
เพื่อแจ้งให้พนักงานทราบตามคาสั่งอนุมัติของสายปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้มีอานาจตามคาสั่งที่ ๑๐๑/๒๕๕๓ ข้อที่
๔ ที่กาหนดให้สายปฏิบัติการรับผิดชอบในการปฏิบัติตามคาสั่งฉบับนี้ รวมทั้งออกระเบียบปฏิบัติเพิ่มเติมที่จา

เป็นได้และได้ออกโดยถูกต้องตามระเบียบบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) ว่าด้วยการบริหารกิจการทั่วไป ฑ.
ศ. ๒๕๕๐ จึงเป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
การปรับปรุงสภาพสภาพการจ้างโยกาหนดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งชายและหญิงต้องรักษา
สุขภาพร่างกายละบุคลิกภาพของตนให้เป็นไปตามระเบียบที่ต้นสั่งกัดหรือจาเลยที่ ๑ กาหนด ได้มีการกาหนด
ไว้ในสภาพการจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ ซึ่งมีผลบังคับถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ทุกคนรวมถึงโจทก์ทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติตามด้วย สาหรับค่า BMI นั้น เป็นเพียงหลักเกณฑ์ที่จาเลยที่ ๑ นามาใช่
เป็นเครื่องมือในการกาหนดมาตรฐานการวัดบุคลิกภาพและสุขภาพร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
เท่านั้น การนาค่า BMI มาใช้ในลักษณะดังกล่าว จึงมิได้เป็นการขัดต่อสภาพการจ้างแต่อย่างใด โจทก์ทั้งหมด
ต้องปฏิบัติตามตามระเบียบข้อบังคับและคาสั่งของจาเลยที่ ๑ ที่ประกาศใช้หลังจากได้มีการทาสัญญาจ้างแล้ว
และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่าจ้างด้วย จาเลยที่ ๑ มีสิทธิตามสัญญาว่าจ้างที่จะออกคาสั่ง ข้อบังคับ ใน
การปฏิบัติงานของโจทก์ทั้งหมด คาสั่งของจาเลยที่ ๑ ไม่ขัดต่อสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์ทั้งยี่สิบสามกับ
จาเลยที่ ๑ ขอให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งยี่สิบสามสานวน
ศาลแรงงากลางพิจารณาแล้ว ฟังข้อเท็จจริงได้ว่า คาสั่งบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) ที่ ๑๐๑/
๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงบุคลิกภาพของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินโดยใช้ค่า BMI โดยกาหนด
ระยะเวลาดาเนินการปรับปรุงภายใน ๖ เดือน และกาหนดมาตรการที่จะดาเนินการต่อพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินที่ไม่ปรับปรุงบุคลิกภาพตามหลักเกณฑ์และภายในกาหนดเวลามอบหมายให้ปฏิบัติงานบินในเส้นทาง
ในประเทศหรือเส้นทางที่ไปและกลับภายในวันเดี่ยวกัน จึงไม่ใช่การกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างและการ
ทางานขึ้นใหม่ทั้งหมด แต่เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนเฉพาะค่า BMI และปรับเปลี่ยนมาตรการกาเนิดการจากที่ได้
กาหนดไว้เดิมเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีที่จาเลยทั้งสามกาหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างในเรื่องใหม่ที่ต้องยื่นข้อเรียกร้องต่อสหภาพแรงงานและดาเนินการตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในมาตรา
๒๕ ถึงมาตรา ๒๘ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ แรงงานรัฐ วิส าหกิ จสั ม พั นธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และกรณี ที่ จาเลยที่ ๑
ปรับเปลี่ยนค่า BMI และปรับเปลี่ยนมาตรการดาเนินการตามที่ประการไว้ในคาสั่งก็ มิได้เป็นโทษแก่โจทก์ทั้ง
ยี่สิบสามเมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์เดิมเรื่องน้าหนักมาตรฐานและมาตรการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ หากโจทก์
แต่ละคนปรับปรุงบุคลิกภาพได้ตามหลักเกณฑ์ มาตรการก็ไม่อาจใช้บังคับแก่โจทก์ผู้นั้นได้ การประกาศใช้คาสั่ง
ยังเป็นสิทธิในการในการบริหารจั ดการที่จาเลยที่ ๑ ในฐานะนายจ้างมีอานาจกระทาได้ ตามสัญญาจ้างแรงงาน
และตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน มิใช่กรณี ที่จาเลยที่ ๑ ทาสัญญาจ้างแรงงานกับโจทก์แต่ล ะคนที่เป็น
ลู กจ้ างและเป็ น สมาชิก สหภาพแรงงานนั้น ไม่ เป็ นคุ ณ แก่ลู กจ้างยิ่งกว่าตามที่ บั ญ ญั ติไว้ในมาตรา ๒๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวคาสั่งของจาเลยทั้งสามและคาสั่งในลักษณ์เดี่ยวกันที่จาเลยที่ ๑ ออกมา จึงมิได้ไม่ชอบ
ด้วยแห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังที่โจทก์ทั้งยี่สิบสามอ้างไว้ในคาฟ้อง ส่วน
กรณีปรากฏตามข้อเท็จจริงว่าเมื่อจาเลยที่ ๑ มีคาสั่งในลักษณะเดี่ยวกันทาให้โจทก์ทั้งยี่สิบสามได้รับค่าเบี้ย
เลี้ยงการบินต่ากว่าที่เคยได้รับเป็นเหตุให้โจทก์ทั้งยี่สิบสามมีรายได้ลดลง และทาให้โจทก์ทั้งยี่สิบสามมีเที่ยวบิน
มากกว่าเที่ยวบินที่เคยต้องปฏิบัติเป็นเหตุให้โจทก์ทั้งยี่สิบสามต้องทางานหนักขึ้นและโจทก์บางคนมีปัญหาใน
การดาเนินชีวิตทางครอบครัวนั้น นับว่าโจทก์ทั้งยี่สิบสามมีปัญญาอันเกิดขึ้นเนื่องจากการจ้างและการทางานซึ่ง

ในทางกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ถือว่าเป็นข้อร้องทุกข์ประการหนึ่งที่โจทก์แต่ละคนในฐานะลูกจ้างจะดาเนินการ
ร้องทุกต่อจาเลยที่ ๑ ได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานซึ่งจาเลยที่ ๑ ต้องจัดให้มีตามประกาศคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่าของสหภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ข้อ ๕๘ (๗) หรือจะยื่นคา
ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อนาเข้าปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญญาตามอานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็ได้ หรือโจทก์แต่ละคนในฐานะ
สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยจะมอบคาร้องทุกดังกล่าวให้สหภาพแรงงานที่ตนเป็นสมาชิก
พิจารณาช่วยเหลือตามมาตรา ๔๐ (๒) และมาตรา ๕๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็กระทาได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายและการแรงงานสัมพันธ์เช่นกันและโจทก์ทั้งยี่สิบสามก็ชอบที่จะให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการ
บินไทยยื่นข้อเรียกร้องและเจรจาตกลงกับจาเลยที่ ๑ ตามมาตรา ๒๕ ถึงมาตรา ๒๘และมาตรา ๕๔ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณีที่โจทก์ทั้งยี่สิบสามได้รับผลกระทบจากคาสั่งของ
จาเลยทั้งสาม จึงมีวิธีการแก้ไขเยียวยาตามกฎหมายและการแรงงานสัมพันธ์ได้หลายรูปแบบ ส่วนโจทก์บ้ างคน
อ้างว่าจ าเลยทั้งสามออกคาสั่ งโดยขัด ต่อหลั กของความเสมอภาคตามรัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
(พุทธศักราช ๒๕๕๐) มาตรา ๓๐ เห็นว่า คาสั่งของจาเลยที่ ๑จะใช้บังคับเฉพาะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
มิได้ใช้บังคับแก่พนักงานอื่นทั้งหมดของจาเลยที่ ๑ ก็ตาม แต่ก็ใช้บังคับแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็น
การทั่วไปทุกคน มิใช่บังคับแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเฉพาะบุคคลหรือเป็นรายๆไป จึงมิใช่เป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๕๐) มาตรา ๓๐ และ
มิได้ไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่นดังที่โจทก์บ้างคนอ้างในคาฟ้อง เมื่อคาสั่งของจาเลยทั้งสามส่านที่โจทก์ทั้งยี่สิบสาม
อ้างในคาฟ้องไม่เป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงาน ไม่ขัดต่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และมิใช่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายกรณีจึงไม่มีเหตุเพิกถอนคาสั่งของจาเลยทั้งสามและไม่มีเหตุที่จะสั่งให้จาเลยทั้ง สามปฏิบัติตาม คาขอ
ท้ายฟ้องของโจทก์ทั้งยี่สิบสามได้ พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งยี่สิบสาม
โจทก์ที่ ๑ และที่ ๓ ถึงที่ ๒๑ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎี ก าแผนกคดี แ รงงานวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ โจทก์ ที่ ๑ และที่ ๓ ถึ ง ที่ ๒๑ ข้ อ ๒.๓ ก่ อ น
โจทก์ที่ ๑ และที่ ๓ ถึงที่ ๒๑ อุทธรณ์ว่า ศาลแรงานกลางมิได้วินิจฉัยคาสั่งของจาเลยทั้งสามเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของโจทก์ทั้งหมดหรือไม่ จึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ นั้น เห็นว่า เมื่อศาลแรงานกลางวินิจฉัยแล้วว่าคาสั่งของจาเลยทั้งสามเป็น
สิทธิในการบริหารจัดการที่จาเลยที่ ๑ นายจ้างมีอานาจกระทาได้ตามสัญญาจ้างแรงงานและตามข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทางาน คาสั่งดังกล่าวยังไม่เป็นการขัดต่อสัญญาจ้างแรงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมิใช่
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและมิใช่มิชอบด้วยกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง จึงพอถือได้ว่าศาลแรงานกลางได้
วินิจฉัยโดยรวมแล้วว่าจาเลยที่ ๑ กระทาโดยชอบด้วยกฎหมายจึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของโจทก์
ดังกล่าวนั้ น เองคาพิพากษาของศาลแรงานกลางจึงกล่าวหรือแสดงข้อเท็จ จริงที่ฟังได้โดยสรุปและแสดงคา
วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลคาวินิจฉัยนั้นโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แล้ว

ส่วนที่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๓ ถึงที่ ๒๑ อุทธรณ์มาในข้อ ๒.๔ ว่าการที่ศาลแรงานกลางวินิจฉัยว่าคาสั่งของ
จ าเลยทั้ ง สามมิ ใช่ ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม่ เป็ น ธรรมอั น ไม่ ช อบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
(พุทธศักราช ๒๕๕๐) มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๑๑ เป็นการพิพากษาเกินอานาจของศาลแรงงานกลาง เพราะ
ศาลแรงง่านกลางต้องส่งเรื่องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น เห็นว่า การส่งความเห็นเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิ จฉัยตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๕๐) มาตรา ๒๑๑ จะต้องเป็นกรณีที่มีข้อ
โต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่ข้อโต้แย้งของโจทก์ที่ ๑ และที่ ๓ ถึงที่ ๒๑ เป็น
กรณีที่เห็นว่าคาสั่งของจาเลยทั้งสามขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงมิใช่กรณีที่ศาลแรงงานกลางจะต้องรอการพิจารณา
พิพากษาคดีไว้ชั่วคราวและส่งความเห็นเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อโจทก์แต่
ละคนฟ้องท านองเดีย วกัน ว่าจ าเลยทั้งสามปฏิบัติต่อโจทก์ดังกล่ าวโดยนาเอาความแตกต่างในเรื่องรูปร่าง
น้าหนั ก มาใช้ให้ แตกต่างจากพนักงานอื่น ศาลแรงงานกลางจึงมีอานาจพิจารณาพิพากษาว่าคาสั่ง และการ
ปฏิบัติของจาเลยทั้งสามเป็นการเลือกปฏิบัติต่อโจทก์ดังกล่าวโดยผิดกฎหมายให้แตกต่างจากพนักอื่นหรือไม่
โดยมิได้เป็นการพิพากษาเกินอานาจดังที่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๓ ถึงที่ ๒๑ อุทธรณ์แต่อย่างใด
โจทก์ที่ ๑ และที่ ๓ ถึงที่ ๒๑ ซึ่งอุทธรณ์ข้อ ๒.๑ ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยสัญญาจ้างแรงงานว่า
ย่อมผูกพนโจทก์แต่ละคนกับจาเลยที่ ๑ ให้ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งเกี่ยวกับการทางาน และ
วินิจฉัยว่าคาสั่งของจาเลยทั้งสามรวมทั้งคาสั่งในลักษณะเดียวกันที่จาเลยที่ ๑ ออกมาสืบเนื่อง ไม่เป็นการผิด
สัญญาจ้างแรงงาน เป็นคาพิพากษาที่มิได้แสดงเหตุผลแห่งคาวินิจฉัยจึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิ ธี พิ จ ารณาคดี แ รงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ นั้ น เห็ น ว่า ศาลแรงงานกลางกลางได้ ฟั ง
ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุปแล้วจึงได้พิจารณาข้อความในสัญญาจ้างแรงงานกับคาสั่งของจาเลยทั้งสาม และคาสั่ง
ลักษณะเดียวกันโดยพิจารณาข้อความที่เกี่ยวข้องในสัญญาจ้างแรงงาน ๓ ลักษณะ ตามช่วงเวลาที่โจทก์แต่ละ
คนทาสัญญากับจาเลยที่ ๑ ให้ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งเกี่ยวกับการทางาน และระเบียบอื่นๆ ที่
มีอยู่ในขณะทาสัญญา รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งต่างๆ ที่จาเลยที่ ๑ จะประกาศใช้ในภายหลังด้วย ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน มาตรา ๕๗๕ ถึงมาตรา ๕๘๖ และศาล
แรงงานกลางยังได้พิจารณารายละเอียดของคาสั่งบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) ที่ ๑๐๑/๒๕๕๓ เรื่องหลัง
เกณฑ์การปรับปรุงบุคลิกภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโดยใช้ค่า Body Mass Index (BMI) ลงวันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ คาสั่ง และคาสั่งอื่นในลักษณะเดี่ยวกันแล้ว จึ งวินิจฉัยว่าคาสั่งดังกล่าวของจาเลยทั้ง
สามเป็นคาสั่งที่เกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตามที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่งผูกพันโจทก์แต่ละคน
ตามสั ญ ญาจ้างแรงงาน นอกจากนั้ น ศาลแรงงานกลางยังได้วินิ จฉัย ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณา
พยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายโดยละเอียดแล้ว คาพิพากษาของศาลแรงงานกลางจึงกล่าวหรือแสดงข้อเท็จจริงที่ฟัง
ได้ โ ดยสรุ ป และแสดงค าวิ นิ จ ฉั ย ในประเด็ น แห่ ง คดี พ ร้ อ มด้ ว ยเหตุ ผ ลแห่ ง ค าวิ นิ จ ฉั ย นั้ น โดยชอบด้ ว ย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ดังนั้นเมื่อ
ปรากฏข้อเท็จจริงตามคาพิพากษาของศาลแรงงานกลางแสดงอย่างชัดเจนว่าได้กล่าวหรือ แสดงข้อเท็จจริงที่ฟัง
ได้โดยสรุปและแสดงคาวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลแห่งคาวินิจฉัยนั้นแล้ว การที่โจทก์ที่ ๑ และ
ที่ ๓ ถึงที่ ๒๑ อุทธรณ์ข้อที่ ๒.๑ เช่นนี้ จึงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคาพิพากษาของศาล
แรงงานกลางเพื่อให้เห็นว่าเป็นคาพิพากษาที่ไม่ชอบ จึงเป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง โจทก์ที่ ๑ และที่ ๓ ถึงที่

๒๑ ซึ่งอุทธรณ์ต่อมาในข้อ ๒.๒ นั้น เป็นอุทธรณ์ที่ต่อเนื่องจากการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามข้อ ๒.๑ ดังกล่าว
เพื่อนาไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย จึงถือว่าเป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเช่นกัน อุทธรณ์ของโจทก์ที่ ๑ และที่ ๓ ถึง
ที่ ๒๑ ข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ข้างต้น จึงต้องห้ ามมิให้ อุทธรณ์ ตามพระราชบัญ ญั ติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ดังนั้นที่ศาลแรงงานพิพากษา
มานั้นจึงชอบ แล้วอุทธรณ์ของโจทก์ที่ ๑ และที่ ๓ ถึงที่ ๒๑ ข้างต้นจึงฟังไม่ขึ้น
พิพากษายืน
นายวิธวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์ นายวิชัย เอื้ออังคณากุล นายธีระยุทธ ทรัพย์นภาพร

คาพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๔๕/๒๕๕๙
ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บรรพ ๑ (เดิม) ไม่ได้บัญญัติวิธีการนับอายุของบุคคลไว้เป็นการ
เฉพาะ จึ ง ต้ อ งนั บ อายุ ต ามเกณฑ์ ในมาตรา ๑๕๘ (เดิ ม ) คื อ ไม่ นั บ วั น แรกที่ เป็ น วั น เกิ ด รวมเข้ า ด้ ว ยซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีก็มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๐๙ กาหนดนับอายุบุคคลเป็นไปตาม ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ที่บังคับใช่ในขณะนั้น และจาเลยที่ ๑ ปฏิบัติตามต่อมา พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชาระใหม่ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓ ให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ และบรรพ ๓ โดย (๓) ให้ใช้บทบัญญัติท้าย พระราชบัญญัตินี้เป็นบรรพ ๑
แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชาระใหม่ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๕ ซึ่ง
มาตรา ๑๖ (ใหม่) บัญญัติวิธีการนับอายุของบุคคลไว้เป็นการเฉพาะว่า “การนับอายุของบุคคลให้เริ่มนับแต่วัน
เกิด ” คือต้องนั บ วัน เกิดเป็ น ๑ วัน เต็ม มติคณะรัฐ มนตรีตามหนังสื อส านั กเลขาธิการคณะรั ฐ มนตรีที่ นร
๐๐๒๕/ว ๔๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๘ ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๐๙ แล้วให้
นับอายุของบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖ (ใหม่) ซึ่งให้ใช้บังคับในปัจจุบันกล่าวคือ
ให้นับอายุของบุคคลนับแต่วันเกิด
เมื่อ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖ (ใหม่) บัญญัติการนับอายุบุคคลไว้โดยเฉพาะแล้ว
จึงต้องใช้บังคับตามมาตรา ๑๖ (ใหม่) การเปลี่ยนแปลงการนับวิธีการนับอายุของบุคคลเกิดขึ้นจากกฎหมายที่
แก้ไข้เพิ่งเติมตามข้างต้นซึ่งนามาใช้ในการวินิจฉัยตีความคุณสมบัติและการพ้นตาแหน่งของจาเลยที่ ๑ ด้วย
วิธีการนับอายุของบุคคลที่เปลี่ยนไปด้วยผลของกฎหมาย แม้จะมีผลกระทบต่อระยะเวลาการพ้นจากตาแหน่ง
และออกจากงานก็ถือไม่ได้ว่าเป็ น การเปลี่ ยนแปลงสภาพการจ้างตามพระราชบัญ ญั ติแรงงานรัฐวิส าหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓
โจทก์เกิดเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๓ ต้องนับอายุโจทก์นับแต่วันเกิดคือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๓ เป็น ๑
วันเต็ม โจทก์จึงมีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๙๓/๕ (ใหม่) อันมีผลให้โจทก์พ้นจากตาแหน่งและออกจากงานด้วยเหตุเกษียณอายุในวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๓ ตาม พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา

๙ (๓), ๑๑ และข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับที่ ๔ ข้อที่ ๑๙ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ กรณีไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คาพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๔๕/๒๕๕๙
โจทก์ฟ้องและแก้ไขคาฟ้องขอให้บังคับจาเลยทั้งสองจ่ายค่าเสียหายจากการขาดรายได้ประจารวม ๑
ปี เป็นเงิน ๙๐๑,๑๗๖ บาท ค่าตอบแทนความชอบ ๔๕,๘๓๐ บาท ค่าจ้างสาหรับวันหยุดพักผ่อนประจาปี
๗๕,๐๙๘ บาท เงินโบนัส ๔๓๓,๐๗๘ บาท ค่ารักษาพยาบาล ๕๐,๐๐๐ บาท และค่าตรวจสุขภาพ ๑๕,๐๐๐
บาท รวม ๑,๕๒๐,๑๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑,๕๒๐,๑๘๒ บาท นับแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ จนกว่าจะชาระเสร็จสิ้น
จาเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง
ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลางโจทก์ขอถอนฟ้องในส่วนของจาเลยที่ ๒ ศาลแรงงานกลาง
มีคาสั่งอนุญาต และให้จาหน่ายคดีในส่วนจาเลยที่ ๒ ออกจากสาระบบความ มีคาสั่งอนุญาต และให้จาหน่าย
คดีในส่วนของจาเลยที่ ๒ ออกจากสาระบบความ
ศาลแรงงานพิพากษายกฟ้อง
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า จาเลยที่ ๑ เป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ โจทก์เกิดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๓ เข้าทางานกับ
จาเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ต่อมาจาเลยที่ ๑ มีคาสั่งให้โจทก์ออกจากงานด้วยเหตุเกษียณอายุ
มีผลวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับที่ ๔ ว่าด้วยการ
บรรจุ การแต่งตั้ง การเรียกประกัน การเลื่อนเงินเดือน และการถอดถอนสาหรับพนักงานลูกจ้าง ลงวันที่ ๒๐
ตุลาคม ๒๕๐๙ ข้อ ๑๘ กาหนดว่า “พนักงานหรือลูกจ้างคนใดมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ให้เป็นอันออกจาก
งานเมื่อสิ้นปีงบประมาณซึ่งเป็นปีที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์..ปีงบประมาณที่กล่าวมานี้หมายความว่า
ปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ” และต่อมามีการยกเลิกข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์เพื่อการเกษตร ฉบับที่ ๔ ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเรียกประกัน การเลื่อนเงินเดือนและ
การถอดถอน สาหรับพนักงาน ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๐ ซึ่งข้อบังคับนี้ก็ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร ฉบับที่ ๔ ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเรียกประกัน การเลื่อน
เงินเดือนและการถอดถอน สาหรับพนักงาน ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๔๑ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อ ๑๙ โดยยกเลิกข้อความเดิม ให้ใช้ข้อความข้อ ๑๙ ใหม่แทน ซึ่งมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ โดยข้อ ๑๙ (๑) กาหนดว่า “พนักงานคนใดมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ให้

ออกจากงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณของปีที่พนักงานผู้นั้นมีอายุครบหกสิบ
ปีบริบูรณ์” และข้อเท็จจริงได้ความตามทางนาสืบของ๕ความที่ไม่โต้แย้งกันว่า เดิมมติคณะรับมนตรีเมื่อวันที่
๑๓ กันยายน ๒๕๐๙ กาหนดให้การนับระยะเวลาเพื่อคานวณอายุของบุคคลนั้น ต้องเริ่มนับระยะเวลาตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๘ คือมิให้นับวันเกิดเป็นวันแรกแห่งการคานวณอายุ ต่อมามติ
คณะรัฐมนตรีตามหนังสือสานักเลขาธิการคระรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๕/ว ๔๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๘ ยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๐๙ แล้วกาหนดให้ถือปฏิบัติการนับอายุของบุคคลและการพ้นจาก
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๑๓/ว ๕๘ ลง
วัน ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ คือให้ นั บ อายุของบุ คคลนั บแต่วัน เกิดตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์
มาตรา ๑๖ ซึ่งบังคับใช้ในปัจจุบัน แล้ววินิจฉัยว่า เมื่อไม่มีการแก้ไขข้อบังคับที่ให้พนักงานออกจากงานด้วยเหตุ
มี อ ายุ ค รบ ๖๐ ปี บ ริ บู ร ณ์ ดั ง กล่ า ว กรณี จึ ง ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพการจ้ า งที่ ไม่ เป็ น คุ ณ แก่ โ จทก์
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๔ บัญญัติว่า ปีงบประมาณ หมายความว่า ระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสาหรับ
ปีงบประมาณนั้น และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖ บัญญัติว่า การนับอายุของบุคคลให้เริ่ม
นับแต่วันเกิด โจทก์เกิดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๓ ย่อมมีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็น
วันสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๕๓ การที่จาเลยที่ ๑ มีคาสั่งให้โจทก์ออกจากงานด้วยเหตุเกษียณอายุตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับ ของจาเลยที่ ๑ กรณี ไม่เป็นการเลิ กจ้างที่ไม่เป็นธรรมมี
ปัญหาต้องวินิจฉัยปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่าการที่จาเลยที่ ๑ สั่งให้โจทก์ออกจากงานด้วยเหตุเกษียณอายุ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของจาเลยที่ ๑ หรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่าจาเลยที่ ๑
แจ้งต่อโจทก์ขณะเริ่มเข้าทางานว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๘ ที่ใช้บังคับขณะนั้นและ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๐๙ กรณีเกษียณอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ให้เริ่มนับอายุของบุคคลตั้งแต่
วันถัดจากวันเกิดเป็นวันแรก มีผลให้ออกจากงานในปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีก ารงบประมาณ และ
ใช้ปฏิบัติตลอกมา จึงเป็นสภาพการจ้าง ต่อมาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาเลยที่หนึ่งมีหนังสือแจ้งโจทก์ว่า
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖ ที่ใช้บังคับใช้ในปัจจุบัน และมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือ
สานักเลขาธิการคระรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๕/ว ๔๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๘ กรณีเกษียณอายุให้นับอายุของ
บุคคลตั้งแต่วัน เกิด เป็น การแก้ไขวัน เริ่มนับอายุของบุคคลที่มีผลย้อนหลังไม่เป็นคุณแก่โจทก์เป็นการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างขัดต่อกฎหมาย เมื่อข้อบังคับของจาเลยที่ ๑ กาหนดว่าพนักงานคนใดมีอายุครบ ๖๐
ปีบริบูรณ์ ให้ออกจากงานเมื่อสิ้นปี งบประมาณตามกาหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณซึ่งเป็นปีที่(นั้นมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ปีงบประมาณนี้หมายความว่าปีงบประมาณตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และพจนากรมฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้นิยามบริบูรณ์
หมายความว่า ครบถ้วน เต็มที่ หรือเต็มเปี่ยม โจทก์จึงมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
และมีสิทธิปฏิบัติงานถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ อันเป็นวันสิ้นปี งบประมาณ ๒๕๕๔ และมีผลให้ออกจาก
งานวัน ที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๕๔ กรณี ไม่อาจนาการนับระยะเวลาสิ้ นสุดกรณี ทั่วไปมาใช้บังคับได้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๕ วรรคสองนั้น เห็นว่า จาเลยที่ ๑ เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบประกาศคณะกรรมการแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่าของสภาพการจ้ างในรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ที่ใช้
บังคับขณะนั้น กล่าวคือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างหรือการทางาน กาหนดวันและเวลาทางาน ค่าจ้าง
สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทางาน หรือที่
เรียกว่าสภาพการจ้างนั้น จาเลยที่ ๑ ต้องกาหนดให้ไม่น้ายกว่าที่กาหนดไว้ในมาตรฐานขั้นต่าของสภาพการจ้าง
ในรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ส่วนวิธีการคานวณนับอายุของบุคคลสาหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจว่ามีอายุครบ ๖๐ ปี
บริบู ร ณ์ แล้ วเกษี ยณอายุ เมื่อใดนั้ น พระราชบัญ ญั ติแรงงานรัฐวิส าหกิจสั มพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๔๙ ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ประกอบกับการเกษียณอายุของพนักงานรัฐวิสาหกิจต้อง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๙
ที่บัญญัติว่า “พนักงานรัฐวิสาหกิจนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้สาหรับ
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ แล้วยังต้องมีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย... (๒) มีอายุไม่เกินหกสิบปี
บริ บู ร ณ์ ...” มาตรา ๑๑ บั ญ ญั ติ ว่า “นอกจากพ้ น ต าแหน่ งตามที่ ก าหนดไว้ส าหรับ รับ วิส าหกิ จนั้ น ๆ แล้ ว
พนักงานพ้นจากตาแหน่งเมื่อ... (๓) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
สาหรับการพ้นจากตาแหน่งของพนักงานซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ให้พ้นเมื่อสิ้นปีงบประมาณตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของปี ที่พ นั กงานผู้ นั้นมีอายุครบหกสิ บปีบ ริบูรณ์ ” ซึ่งจาเลยที่ ๑ นาไปออกเป็ น
ข้อบั งคับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ฉบับที่ ๔ ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเรียก
ประกัน การเลือนเงินเดือน และการถอดถอน สาหรับพนักงานและลูกจ้าง ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๙ ใช้
บังคับขณะโจทก์เริ่มเข้าทางานกับจาเลยที่ ๑ ซึ่งข้อ ๑๘ กาหนดว่า “พนักงานหรือลูกจ้างคนใดมีอายุครบหก
สิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ ให้ เป็ น อั น ออกจากงานเมื่ อ สิ้ น ปี งบประมาณซึ่ งเป็ น ปี ที่ ผู้ นั้ น มี อ ายุ ค รบหกสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ ...
ปี งบประมาณที่ กล่ าวนี้ ห มายความว่าปี งบประมาณตามกฎหมายว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณ” ซึ่งข้อบั งคับ
ดังกล่าวถูกยกเลิกโดยข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฉบับที่ ๔ ว่าด้วยการบรรจุ การ
แต่งตั้ง การเรียกประกัน การเลือนเงินเดือน และการถอดถอน สาหรับพนักงาน สาหรับพนักงาน ลงวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๒๐ และต่อมาข้อบังคับนี้ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ฉบับที่ ๔ ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเรียกประกัน การเลือนเงินเดือน และการถอดถอน สาหรับพนักงาน
สาหรับพนักงาน ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑และมีการแก้ไข
เพิ่ มเติ มในข้อ ๑๙ โดยยกเลิ กข้อ ความเดิม ให้ ใช้ข้อ ความข้อ ๑๙ ใหม่ แทนโดยมีผ ลใช้ บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑
กันยายน ๒๕๕๓ อันเป็นช่วงเวลารวมถึงขณะที่โจทก์เกษียณอายุ ก็ยังคงกาหนดการเกษียณอายุไว้เช่นเดิมโดย
ข้อ ๑๙ (๑) กาหนดว่า “พนักงานคนใดมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ให้ออกจากงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณของปีที่พนักงานผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ” เมื่อวิธีการนับอายุของ
บุคคลว่าจะครบมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ เมื่อใดนั้น จาเลยที่ ๑ ไม่มีข้อบังคับกาหนดไว้เป็นประการอื่น ทั้ง
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
เรื่อง มาตรฐานขั้นต่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และพระราชบัญญัติ
คุณสมบั ติมาตรฐานสาหรับ กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘ ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นประการอื่น
เช่นกัน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๐๙ กาหนดวิธีการนับอายุของบุคคลว่าไม่ให้นับวันแรกที่

เป็นวันเกิดรวมเข้าด้วยและจาเลยที่ ๑ ปฏิบัติตามก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บังคับใช่ใน
ขณะนั้นซึ่งไม่ได้บัญญัติวิธีการนับอายุของบุคคลไว้เป็นการเฉพาะจึงต้องนับอายุตามเกณฑ์ในมาตรา ๑๕๘ และ
ต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๕ โดย
มาตรา ๑๖บัญญัติวิธีการนับอายุของบุคคลไว้เป็นการเฉพาะว่า “การนับอายุของบุคคลให้เริ่มนับแต่วันเกิด...”
คือต้องนับวันเกิดเป็น ๑ วัน เต็ม มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสานักเลขาธิการคระรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๕/ว
๔๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๘ ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๐๙ เรื่อง การนับเวลา
ราชการของผู้ที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปี และการคานวณเกษียณอายุราชการแล้วกาหนดให้ถือปฏิบัติการนับอายุ
ของบุ ค คลและการพ้ น จากราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการตามหนั ง สื อ
กระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๑๓/ว ๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ คือการนับอายุของบุคคลให้เริ่มนับแต่วัน
เกิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๖ ซึ่งใช่บังคับในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
วิธีการนั บ อายุของบุ คคลเกิดขึ้น สืบ เนื่ องจากบทกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ าวข้างต้น ซึ่งนามาใช่ในการ
วินิจฉัยตีความคุณสมบัติและการพ้นจากตาแหน่งพนักงานของจาเลยที่ ๑ รวมทั้งโจทก์ด้วยดังนี้วิธีการนับอายุ
ของบุคคลที่เปลี่ยนไปโดยผลของกฎหมายซึ่งแม้จะมีผลกระทบต่อระยะเวลาการพ้นจากตาแหน่งและลาออก
จากงาน จึงถึงไม่ได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.
๒๕๔๓ เมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖ บัญญัติเรื่องการนับอายุของบุคคลไว้โดยเฉพาะแล้ว
จึงต้องใช้บังคับตามบทกฎหมายดังกล่าว โดยต้องนับอายุโจทก์นับแต่วันเกิดคือ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๓ เป็น ๑
วัน เต็ม โจทก์จึงมีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๙๓/๕ อันมีผลให้โจทก์พ้นจากตาแหน่งและลาออกจากงานด้วยเหตุเกษียณอายุในวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๓ คาสั่งของจาเลยที่ ๑ ให้โจทก์ออกจากงานดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับแล้ว กรณีไม่เป็น
การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น
พิพากษายืน
เสรี เพศประเสริฐ-นิยุต สุภัทรพาหิรผล-ธีระ เบญจรัศมีโรจน์

คาพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๔๐๐/๒๕๕๘
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รายชื่อโจทก์ปรากฏตามคาพิพากษาศาลแรงงานกลาง เว้นแต่
นางรัตนา โกบประยูร โจทก์ที่ ๓๘ ที่ถูกเป็นนางรัตนา โกบประยูร โจทก์ที่ ๓๗ โดยนางเฉลิมรัตน์ ไหว
ทันการ เป็นโจทก์ที่ ๓๘
นายอิบรอฮึม ริตมัต โจทก์ที่ ๕๕ ทีถ่ ูกเป็นนายอิบริฮิม ริดมัด โจทก์ที่ ๕๕
นายอัจฉรา ยิ้มสมัย โจทก์ที่ ๑๕๗ ที่ถูกเป็นนางอัจฉรา ยิ้มสมัย โจทก์ที่ ๑๕๗
นางเชษ ห้อมเหม โจทก์ที่ ๑๗๗ ที่ถูกเป็นนางเชษ ห้อยเหม โจทก์ที่ ๑๗๗
นายสุรพล รัตนระดี โจทก์ที่ ๒๐๔ ที่ถูกเป็นนายสุรพล รัตนระติ โจทก์ที่ ๒๐๔
นางสาววิมล เชิงฉลาย โจทก์ที่ ๒๓๘ ที่ถูกเป็นนางสาววิมล เชิงฉลาด โจทก์ที่ ๒๓๘
นายเนตร เกษตภิบาล โจทก์ที่ ๒๔๑ ที่ถูกเป็นนายนคร เกษตรภิบาล โจทก์ที่ ๒๔๑
นางสาวสรินทร์กาญจน์ เพชรศรี โจทก์ที่ ๒๙๔ ที่ถูกเป็นนางสาวสรินท์กาญจน์ โจทก์ที่ ๒๙๔
นายสันติภาพ นิลจุลกะ โจทก์ที่ ๓๔๖ ที่ถูกเป็นนายสันติภาพ นิลจุลกะ โจทก์ที่ ๓๔๖
นายสว่าง อภัยใส โจทก์ที่ ๔๔๗ ที่ถูกเป็นนายสว่าง อภัยโส โจทก์ที่ ๔๔๗
นายปาน ฤกษนันท์รัง โจทก์ที่ ๕๖๗ ที่ถูกเป็นนายปาน ฤกษนันทน์ โจทก์ที่ ๕๖๗
นางปราณีย์ คาพล โจทก์ที่ ๖๖๐ ที่ถูกเป็นนางปารณีย์ คาพล โจทก์ที่ ๖๖๐
นายพรชัย ธนะกฤษ์ โจทก์ที่ ๖๘๑ ที่ถูกเป็นนายพรชัย ธนะฤกษ์ โจทก์ที่ ๖๘๑
โจทก์ ทั้ งแปดร้ อยหกเป้ น พนั ก งานโรงงานยาสู บ เมื่ อ วัน ที่ ๒๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๕ คณะกรรมการ
อานวยการโรงงานยาสูบมีมติขยายอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของผู้อานวยการยาสูบโดยนาเสนอให้คณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ให้ความเห็นชอบ ต่อมากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีหนังสือที่ รง ๐๕๐๙/
๐๘๗๐๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เห็นชอบในหลักการและให้โรงงานยาสูบพิจารณาเสนอขอขยาย
อัตราเงินเดือนขั้นสูงของพนักงานทุกระดับให้เสนอคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พิจารณา ระหว่า
พิจารณาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ เห็นชอบให้กาหนดขอบเขตสภาพการจ้างเกี่ยวกับ
การเงิ น ที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ แต่ ล ะแห่ ง ด าเนิ น การได้ เองเมื่ อ คณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว
คณะกรรมการอานวยการโรงงานยาสูบ จึงมีมติในวันที่ ๒๙ มิถุน ายน ๒๕๔๗ ให้ ขยายอัตราเงินเดือนของ

ผู้อานวยการยาสูบและพนักงานยาสูบออกไปตามบั ญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนใหม่กับมีมติและคาสั่งเลื่อนขั้น
เงิน เดื อ นให้ แก่ โจทก์ ทั้ งแปดร้ อ งหกคนละ ๑ ขั้น โดยให้ มี ผ ลตั้ งแต่ วัน ที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ ซึ่ งเป็ น วัน ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติดังกล่าว วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โรงงานยาสูบมีหนังสือเรียกเงินเดือนที่ปรับขึ้นให้แก่
โจทก์ทั้งแปดร้อยหกคืน ระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเพิ่งค่าจ้างค่าแรงพนักงานยาสูบ
ประเภทรายวัน และรายชั่วโมง พ.ศ.๒๕๒๐ และว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานยาสูบ พ.ศ. ๒๕๒๐
กาหนดให้การเลื่อนขั้น เงินเดือนประจาปี ตามปกติให้ เลื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนแรกของปีที่เลื่อนขั้นซึ้ง
หมายถึ ง วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ของปี งบประมาณ โจทก์ มี อ านาจฟ้ อ ง การเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ นนอกเหนื อ จาก
ปีงบประมาณน่าจะมีกาหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ไว้ในระเบียบอย่างชัดเจน โดยในปี ๒๕๓๘ มีการปรับเพดาน
เงินเดือนใหม่เช่นเดียวกับคดีนี้ซึ่งมีผลใช้บังคั บในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๘ อันเป็นปีงบประมาณ การเลือนขั้น
เงินเดือนของโจทก์ทั้งแปดร้อยหกจึงต้องเป็นไปตามระเบียบโรงงานยาสูบดังกล่าว การจ่ายเงินเดือนแก่โจทก์ทั้ง
แปดร้อยหกในอัตราเงิน เดือนใหม่ นั บ แต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ จึงไม่ชอบ โรงงานยาสูบชอบที่จะเรียก
เงินเดือนที่ปรับขึ้นให้แก่โจทก์ทั้งแปดร้อยหกคืนได้
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นางรัตนา โกบประยูร โจทก์ที่ ๓๘ ที่ถูกเป็นนางรัตนา โกบประยูร โจทก์ที่ ๓๗ โดยนางเฉลิมรัตน์ ไหว
ทันการ เป็นโจทก์ที่ ๓๘
นายอิบรอฮึม ริตมัต โจทก์ที่ ๕๕ ที่ถูกเป็นนายอิบริฮิม ริดมัด โจทก์ที่ ๕๕
นายอัจฉรา ยิ้มสมัย โจทก์ที่ ๑๕๗ ที่ถูกเป็นนางอัจฉรา ยิ้มสมัย โจทก์ที่ ๑๕๗
นางเชษ ห้อมเหม โจทก์ที่ ๑๗๗ ที่ถูกเป็นนางเชษ ห้อยเหม โจทก์ที่ ๑๗๗
นายสุรพล รัตนระดี โจทก์ที่ ๒๐๔ ที่ถูกเป็นนายสุรพล รัตนระติ โจทก์ที่ ๒๐๔
นางสาววิมล เชิงฉลาย โจทก์ที่ ๒๓๘ ที่ถูกเป็นนางสาววิมล เชิงฉลาด โจทก์ที่ ๒๓๘
นายเนตร เกษตภิบาล โจทก์ที่ ๒๔๑ ที่ถูกเป็นนายนคร เกษตรภิบาล โจทก์ที่ ๒๔๑
นางสาวสรินทร์กาญจน์ เพชรศรี โจทก์ที่ ๒๙๔ ที่ถูกเป็นนางสาวสรินท์กาญจน์ โจทก์ที่ ๒๙๔

นายสันติภาพ นิลจุลกะ โจทก์ที่ ๓๔๖ ที่ถูกเป็นนายสันติภาพ นิลจุลกะ โจทก์ที่ ๓๔๖
นายสว่าง อภัยใส โจทก์ที่ ๔๔๗ ที่ถูกเป็นนายสว่าง อภัยโส โจทก์ที่ ๔๔๗
นายปาน ฤกษนันท์รัง โจทก์ที่ ๕๖๗ ที่ถูกเป็นนายปาน ฤกษนันทน์ โจทก์ที่ ๕๖๗
นางปราณีย์ คาพล โจทก์ที่ ๖๖๐ ที่ถูกเป็นนางปารณีย์ คาพล โจทก์ที่ ๖๖๐
นายพรชัย ธนะกฤษ์ โจทก์ที่ ๖๘๑ ที่ถูกเป็นนายพรชัย ธนะฤกษ์ โจทก์ที่ ๖๘๑
โจทก์ทั้งแปดร้อยหกฟ้องว่า โจทก์ทั้งแปดร้อยหกเป้น พนักงานของโรงงานยาสูบซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจใน
สังกัดของจ าเลย เมื่อวัน ที่ ๒๕ มิถุน ายน ๒๕๔๕ คณะกรรมการอานวยการโรงงานยาสู บมีมติขยายอัตรา
เงินเดือนขั้นสูงสุดของผู้อานวยการยาสูบโดยนาเสนอให้คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ให้ ความ
เห็นชอบ ต่อมากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีหนังสือที่ รง ๐๕๐๙/๐๘๗๐๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
๒๕๔๖ เห็นชอบในหลักการและเพื่อให้การปรับปรุงสภาพการจ้างเป็นไปทั้งระบบจึงให้โรงงานยาสูบพิจารณา
โรงงานยาสูบพิจารณาเสนอขอขยายอัตราเงินเดือนขั้นสูงของพนักงานทุกระดับให้เสนอคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พิจารณา ระหว่าพิจารณาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ เห็ นชอบให้
กาหนดขอบเขตสภาพการจ้างเกี่ยวกับ การเงินให้ รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ งดาเนินการได้เองเมื่อคณะกรรมการ
รัฐ วิสาหกิจ ให้ ความเห็ นชอบแล้ว คณะกรรมการอานวยการโรงงานยาสู บจึงมีมติขยายอัตราเงินเดือนของ
ผู้อานวยการยาสูบและพนักงานยาสูบออกไปตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนใหม่ กับมีมติและคาสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนทั้งแปดร้อยหกคนละ ๑ ขั้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ดังกล่าว วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โรงงานยาสูบมีหนังสือเรียกเงินเดือนที่ปรับขึ้นให้แก่โจทก์ทั้งแปดร้อยหก
คืนอ้างความเห็นของสานักงานคระกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจว่า การเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มิใช่วันที่ ๑ ของ
เดือนแรกของปีที่เลื่อนนั้นไม่สามารถกระทาได้ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของโจทก์ทั้งแปดร้อยหกจึงไม่ชอบ ซึ่งการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าวมิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในกรณีปกติแต่เป็นการปรับเพดานเงินเดือนใหม่ย่อมไม่ขัดกับ
ระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานยาสูบ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๖ เป็น
ข้อตกลงหรือสภาพการจ้างที่เป็นประโยชน์แก่โจทก์ทั้งแปดร้อยหก ยิ่ งกว่าข้อตกลงหรือสัญญาจ้างแรงงานเดิม
จาเลยจึงต้องคืนเงินที่หักไปแก่โจทก์ทั้งแปดร้อยหก ขอให้บังคับจาเลยชาระเงินเดือนที่หักไปพร้อมดอกเบี้ยนับ
แต่วันที่หักเงินคืนไปแก่โจทก์ทั้งแปดร้อยหกตามบัญชียอดเงินท้ายฟ้องกับให้คืนขั้นเงินเดือนแก่โจทก์ทั้งแปด
ร้อยหกอีกคนละ ๑ ขั้นตามเดิม
จาเลยให้การว่า การเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่โจทก์ทั้งแปดร้อยหกไม่ถูกต้อง ตารมระเบียบและแนวทางที่
โรงงานยาสูบ กาหนดและปฏิบั ติตลอดมามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ เพียงแต่อนุญาตให้
รัฐวิสาหกิจสามารถดาเนินการขยายเพดานอัตราเงินเดือนได้เท่านั้น แต่การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนต้อง
พิจารณาตามระเบียบข้องบังคับข้องรัฐวิสาหกิจนั้นๆ สาหรับโรงงานยาสูบเป็นไปตามระเบียบโรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานยาสูบ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๓ และข้อ ๖ ที่กาหนดให้เลื่อน
ขั้นเงินเดือนประจาปีตามปกติให้เลื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนแรกของปีที่เลื่อนขั้นหรือวันที่ ๑ ตุลาคมของ

ปีงบประมาณ โรงงานยาสู บ จึงไม่ส ามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ แก่โจทก์ทั้งแปดร้อยหกในวันที่ ๗ เมษายน
๒๕๔๗ ได้ นอกจากนี้ ก ารที่ ค ณะรั ฐ มนตรีให้ ป รับ เพดานอั ตราเงิน เดื อนใหม่ ไม่ มีผ ลย้อ นหลั งท าให้ มี ก าร
พิจ ารณาเลื่ อนขั้น เงิน เดือนให้ แก่พนั กงานยาสู บที่เงินเดือนเต็มขั้นตามผลงานที่ ได้กระท าในปีงบประมาณ
๒๕๔๖ ที่ผ่ านมาแล้ ว ได้อีก เมื่อการเลื่ อนขั้นเงิน เดือนให้ แก่โจทก์ทั้ งแปดร้อยหกให้ มีผ ลวันที่ ๗ เมษายน
๒๕๔๗ เป็นสิ่ งไม่ถูกต้องผู้อานวยการยาสูบได้มีคาสั่งยกเลิกการเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าวจึงชอบแล้ วและ
จาเลยไม่ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ เนื่องจากคาสั่งยกเลิกการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นอานาจผู้อานวยการยาสูบ
โจทก์ไม่มีอานาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง
โจทก์ทั้งแปดร้อยหกอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎี ก าแผนกคดี แ รงงานวิ นิ จ ฉั ย ว่ า โจทก์ มี อ านาจฟ้ อ ง การเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ นนอกเหนื อ จาก
ปีงบประมาณน่าจะมีกาหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ไว้ในระเบียบอย่างชัดเจน โดยในปี ๒๕๓๘ มีการปรับเพดาน
เงินเดือนใหม่เช่นเดียวกับคดีนี้ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๘ อันเป็นปีงบประมาณ การเลือนขั้น
เงินเดือนของโจทก์ทั้งแปดร้อยหกจึงต้องเป็นไปตามระเบียบโรงงานยาสูบดังกล่าว การจ่ายเงินเดือนแก่โจทก์ทั้ง
แปดร้อยหกในอัตราเงิน เดือนใหม่ นั บ แต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ จึงไม่ชอบ โรงงานยาสูบชอบที่จะเรียก
เงินเดือนที่ปรับขึน้ ให้แก่โจทก์ทั้งแปดร้อยหกคืนได้
มีปัญ หาต้องวินิจฉัย ตามอุทธรณ์ ของโจทก์ทั้งแปดร้อยหก จาเลยต้องคืนเงินเดือนที่หั กไปตามฟ้อง
ให้แก่โจทก์ทั้งแปดร้อยหกหรือไม่ เห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ ที่เห็นชอบให้กาหนด
ขอบเขตสภาพการจ้างเกี่ยวกับเงินตามมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.
๒๕๔๓ ที่รับวิสาหกิจแต่ละแห่งสามารถดาเนินการได้เองเมื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบแล้ว
เป็นเพียงการให้อานาจคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งในเรื่องการปรับปรุงค่าจ้างในการกาหนด อัตรา
ค่าจ้างแรกบรรจุ การกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า – ขั้นสูงของลูกจ้างทุกตาแหน่ง การปรับปรุงสวัสดิการยกเว้น
ค่ารักษาพยาบาล และการปรับปรุงประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทางานที่
สามารถคานวณเป็นเงินได้เท่านั้นหาได้มีมติการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานลูกจ้างรัฐวิสาหกิจไม่
กรณี เช่ น นี้ จึ งไม่ใช่ ก ารปรั บ เพดานหรื อ ฐานเงิน เดื อ นดังที่ โจทก์ทั้ งแปดร้อ ยหกอุ ท ธรณ์ โรงงานยาสู บ โดย
คณะกรรมการอานวยการโรงงานยาสู บจึงไม่ อาจอ้างมติค ณะรัฐมนตรีดังกล่ าวมามีมติและค าสั่ งเลื่ อนขั้ น
เงินเดือนให้แก่โจทก์ทั้งแปดร้อยหกเป็นกรณีพิเศษ คนละ ๑ ขั้นได้ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของโจทก์ทั้งแปดร้อย
หกตกอยู่ภ ายใต้ระเบี ย บโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานยาสูบ พ.ศ.
๒๕๒๐ ซึ่งตามข้อ ๓ ข้อ ๖ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๓ กาหนดไว้อย่างชัดแจ้ งสรุปได้ว่า การเลื่ อนขั้น เงิน เดือ น
ประจาปีให้เลื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนแรกของปีที่เลื่อน อันได้แก่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณประเภท
เงินเดือนที่ได้รับอนุมัติไว้ในแต่ละปี โดยปกติให้สั่งเลื่อนได้ปีละหนึ่งขั้นทั้งการเลื่อนขั้นเงินเดือนของโจทก์ทั้ง
แปดร้อยหกตามฟ้องก็มีใช้การเลือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษตามข้อ ๑๔ถึงข้อ ๑๖ ดังนั้น คาสั่งที่ให้เลื่อนขั้น
เงินเดือนโจทก์ทั้งแปดร้อยหกคนละ ๑ ขั้น ให้มีผลใน วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ จึงขัดต่อระเบียบดังกล่าว ย่อม

ไม่มีผลใช่บังคับ เมื่อคณะกรรมการอานวยการโรงงานยาสูบมีมติและคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่โจทก์ทั้งแปด
ร้อยหกโดยไม่ชอบตามระเบียบข้างต้น โจทก์ทั้งแปดร้อยหกจึงไม่มีสิทธิได้รับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นไม่มี
ผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ การจ้างที่เป็นคุณดังที่ได้อุทธรณ์ไว้ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้ง
แปดร้อยหกมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งแปดร้อยหกฟังไม่ขึ้น
พิพากษายืน
นายนิพนธ์ ใจสาราญ นายวิชัย เอื้ออังคณากุล นายสมจิตร์ ทองศรี

