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อาจารยที่ปรึกษา ศาสตราจารย ดร.ธีระ  ศรีธรรมรักษ 

สาขาวิชา นิติศาสตร 
ปการศึกษา 2552 
 

บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาจากบทบัญญัติของกฎหมาย
คุมครองแรงงาน ในเรื่องเกี่ยวกับการกระทําอันไมชอบของนายจางจนลูกจางไมอาจทนทํางาน
ตอไปได  ซ่ึงปจจุบันยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใด ใหความคุมครองลูกจางที่ตองออกจากงาน 
โดยมุงเนนศึกษาและวิเคราะหกฎหมายของตางประเทศ ไดแก ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา 
และประเทศโปรตุเกส เปนตน เพื่อนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายแรงงานของ
ประเทศไทย ใหลูกจางที่ตองออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง ไดรับความ
คุมครองมากยิ่งขึ้น 

 จากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 วรรคสอง 
ไดใหความหมายของการเลิกจาง แตมิไดครอบคลุมถึงกรณีที่นายจางกระทําการอันไมชอบตอ
ลูกจางดวย และมิไดมีกฎหมายใดบัญญัติไวอยางชัดแจงวาการกระทําเชนไร ใหถือวาเปนการ
กระทําอันไมชอบของนายจางเหมือนกฎหมายของตางประเทศ นอกจากนี้กฎหมายของตางประเทศ
ยังมีมาตรการเยียวยาแกลูกจาง โดยใหสิทธิลูกจางบอกเลิกสัญญาไดทันที โดยไมตองบอกกลาว
ลวงหนา เพราะเหตุเกิดจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง และใหลูกจางมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายและคาชดเชยไดดวย ทําใหลูกจางไดรับความคุมครองอยางแทจริง  
 ดังนั้น ภายหลังจากที่ไดศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบแลวผูเขียนจึงเสนอใหมีการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 วรรคสอง โดยใหบัญญัติ
คํานิยามของการเลิกจาง ใหรวมถึงการกระทําอันไมชอบของนายจางจนลูกจางไมอาจทนทํางาน
ตอไปดวย  และเพื่อมิใหเกิดปญหาการตีความวาการกระทําเชนไร ถือวาเปนการกระทําอันไมชอบ
ของนายจาง จึงเสนอใหกําหนดคํานิยามของคําวาการกระทําอันไมชอบของนายจางใหชัดแจง 
รวมถึงมาตรการเยียวยาลูกจางที่ตองออกจากงานเพราะเหตุจากนายจาง โดยใหลูกจางมีสิทธิบอก
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เลิกสัญญาไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และใหสิทธิเรียกรองคาเสียหายและคาชดเชย
เชนเดียวกับการเลิกจาง เพื่อใหพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับปจจุบันมีความเหมาะสม และ
เปนธรรมแกลูกจางยิ่งขึ้น   DPU
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ABSTRACT 
  

This thesis aims to study the problems of the provision of the labor protection law, 
concerning illegitimate acts conducted by an employer that lead an employee to vacate one’s job 
due to the tolerance since there is no provision of any Thai laws that protects employees 
presently. The research focus on the analysis of the laws of other countries, such as, England, 
Canada, and Portugal which will be used as a guidelines in amending the Thai labor law. This 
amendment will allow employees who leave their job because of any illegitimate acts of their 
employer to receive more protections. 

From the study, it is found that paragraph two of Section 118 of the Labor 
Protection Act B.E. 2541 provides definition of “dismissal” but does not cover a case of an 
employee who vacates one’s job because of any illegitimate acts of his/her employer. There is 
also none of any provisions of Thai law that distinctly define “illegitimate act” of an employer as 
stated in the fore-mentioned foreign laws. In addition, those foreign laws provide remedies for the 
employee: such remedies allow the employee to have the rights to terminate their contract of 
employment without an advance notification and to claim damages and compensation. 

According to the comparative analysis of Thai and the foreign labor laws mentioned 
above, it is suggested that paragraph two of Section 118 of the Labor Protection Act B.E. 2541 be 
amended in the following points in order to make the Act fairer. Firstly, the Act should include 
illegitimate acts of any employer against any employee, which results in employee’s intolerant 
leading to unforced resignation in the definition of “dismissal”. Moreover, the term of an 
illegitimate act of an employer against an employee should be clearly defined to prevent the 
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problems in interpreting.  In addition, the Act should contain remedies for such employees, which 
enable employees to terminate the contract of employment without prior notification and to claim 
the damages and compensation from the employer. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ประเทศไทยประสบกับปญหาทางดานเศรษฐกิจขั้นรุนแรงหลายครั้ง โดยเฉพาะครั้ง
ลาสุดในป 2540  ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองรวมทั้งสถาบันการเงินที่ไดรับ
ผลกระทบอยางรุนแรง  จนทําใหบริษัทเงินทุนหลักทรัพย จํานวน 16 แหง ตองปดกิจการลงเมื่อ
ปลายป  2540  และธนาคารพาณิชยหลายแหงตองถูกควบรวมกิจการ สวนภาคอุตสาหกรรม ก็มี
โรงงานปดกิจการเปนจํานวนมาก  สงผลกระทบโดยตรงตอปญหาดานแรงงาน ทําใหมีอัตราการ
วางงานสูงขึ้นอยางรวดเร็ว สวนที่ยังคงดําเนินธุรกิจตอไป ตองมีการปรับตัวรับภาวะวิกฤตอยาง
จริงจัง เพื่อความอยูรอด เชน การลดปริมาณการผลิต การปรับองคกรโดยยุบหนวยงานที่ไมสราง
รายได เพื่อใหธุรกิจมีขนาดเล็กลง การลดเวลาทํางาน รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชแทนบุคลากร  
เปนตน   
 การดําเนินการดังกลาว  กอใหเกิดปญหาแรงงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่มิอาจปฏิเสธไดวา
แรงงานมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ  กลาวคือแรงงานเปนปจจัยสําคัญในการกอใหเกิด
สินคาและบริการ  ถาไมมีแรงงานแมจะมีทุนก็ไมอาจผลิตสินคาหรือบริการได  เพราะผูเปนเจาของ
กิจการเพียงคนเดียวยอมไมอาจผลิตสินคาหรือบริการเปนจํานวนมากได  ฉะนั้นการที่แรงงานไมได
ถูกนํามาใชอยางเต็มที่ยอมกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางยิ่ง 
 การเลิกจางนับวาเปนปญหาหลักของปญหาแรงงาน  ซ่ึงนายจางมักคิดวาตนมีอํานาจ
เด็ดขาดที่จะจางหรือเลิกจางไดโดยอิสระ  จึงทําใหเกิดคดีมาสูศาลแรงงานจํานวนมาก  ทั้งที่เปนคดี
อันเกี่ยวกับการเลิกจางโดยชอบ  การเลิกจางโดยมิชอบ  หรือการเลิกจางที่ไมเปนธรรม  และที่
สําคัญยังมีกรณีที่ลูกจางลาออกอันเกิดจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง  จนลูกจางไมอาจทน
ทํางานตอไปได  จึงไดนําคดีมาฟองตอศาล  ซ่ึงบางคดีศาลวินิจฉัยวาเปนความผิดของนายจาง  จึง
ถือเปนการเลิกจาง  โดยใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจาง  แตบางกรณีศาลก็วินิจฉัยวาเปนการ
ลาออกโดยสมัครใจของลูกจาง  ไมถือวาเปนการเลิกจาง  นายจางจึงไมจําตองจายคาชดเชยแตอยาง
ใด  เนื่องจากไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจงหามมิใหนายจางกระทําการใดๆ อันไมชอบ จน
ลูกจางไมอาจทนทํางานตอไปได  รวมถึงมิไดมีบัญญัติวาการกระทําเชนไร  ถือวาเปนการกระทํา
อันไมชอบของนายจาง  เมื่อมีคดีมาสูศาลจึงเปนดุลพินิจของศาลซึ่งตองวินิจฉัยเปนกรณีๆ ไป    
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โดยศาลจะพิจารณาถึงหลักสุจริตของนายจาง  และการกระทําอันไมชอบของนายจางนั้นตอง
รายแรงถึงขนาดที่วิญูชนไมอาจทนไดดวย  
 เมื่อพิจารณาจากคําพิพากษาศาลแรงงาน  ซ่ึงไดวางหลักกรณีลูกจางที่ตองออกจากงาน
เนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง จึงไดคํานิยามของคําวา “การกระทําอันไมชอบ”  
หมายถึง  การกระทําใดๆ  อันไมเปนธรรมของนายจาง ซ่ึงรายแรงขนาดที่วิญูชนไมอาจทนได  
เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายแรงงานของประเทศอังกฤษ ที่ไดบัญญัติไวในคํานิยามของการเลิกจาง  
ไดกําหนดเพียงวา กรณีที่นายจางกระทําผิดสัญญาจางโดยเปลี่ยนแปลงสภาพการจางในสาระสําคัญ  
เชน  การเปลี่ยนงาน  การลดคาจาง  การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางาน หรือการลดตําแหนงงาน เปน
ตน ใหลูกจางมีสิทธิเลิกสัญญาจางโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาและใหถือเปนการเลิกจางโดย
นายจางเปนผูกอ   

การกระทําอันไมชอบของนายจาง เพื่อกดดันใหลูกจางตองออกจากงานนั้น นับวาเปน
ปญหาที่สงผลกระทบตอความมั่นคง ขวัญและกําลังใจในการทํางานของลูกจางอยางยิ่ง โดยเฉพาะ
ลูกจางที่มีอายุมาก จะเปนกลุมเปาหมายที่นายจางตองการใหลาออกเปนกลุมแรก เพราะลูกจางกลุม
นี้ทํางานมานานจึงมีเงินเดือนที่สูง หากปลดลูกจางกลุมนี้ไดก็จะลดตนทุนใหกับนายจางเปนจํานวน
มาก จะเห็นไดวาการกระทําดังกลาวไมเปนการยุติธรรมตอลูกจาง เพราะทําใหลูกจางทนรับสภาพ
ความกดดันไมไดจนตองลาออก และลูกจางที่ลาออกก็มักจะยอมรับสภาพ จึงไมมีการเรียกรอง
ความเปนธรรม รวมทั้งกฎหมายในประเทศไทยก็ไมมีบทบัญญัติเฉพาะเพื่อคุมครองลูกจางที่ถูก
นายจางกลั่นแกลง จนลูกจางไมสามารถทนทํางานตอไปได      

แมวาในปจจุบันประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงไดให
คํานิยามของคําวา “เลิกจาง”  หมายถึง  การกระทําใดที่นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไป  และไม
จายคาจางให  ไมวาจะเปนเพราะเหตุส้ินสุดสัญญาจางหรือเหตุอื่นใด  และหมายความรวมถึงกรณีที่
ลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่นายจางไมสามารถดําเนินกิจการตอไป            
 แตบทบัญญัติดังกลาวไดใหความหมายของการเลิกจาง โดยจํากัดขอบเขตที่นายจางกระ 
ทําการใดใหลูกจางลาออก  เฉพาะกรณีที่ไมใหงานทําและไมใหคาจางเพราะเหตุนายจางไมสามารถ
ดําเนินกิจการตอไป  โดยมิไดขยายขอบเขตใหครอบคลุมถึงกรณีที่นายจางกระทําการอันไมชอบตอ
ลูกจางในกรณีอ่ืนๆ ดวย  และกฎหมายมิไดมีบทบัญญัติไวอยางชัดแจงวาการกระทําเชนไร  จึง
เรียกวาเปนการกระทําอันไมชอบของนายจางเหมือนของตางประเทศ  ที่บางประเทศจะระบุไวอยาง
ชัดแจงวาการกระทําเชนไรถือวาเปนการกระทําอันไมชอบของนายจาง ที่แมลูกจางจะลาออกเอง  
แตเปนการลาออกดวยสาเหตุจากการกระทําของนายจางใหถือวาเปนการเลิกจาง และบางประเทศก็
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กําหนดขอบเขตไวอยางกวางๆ วาการกระทําใดๆ  อันไมเปนธรรม  ทําใหลูกจางไมอาจทนทํางาน
ตอไปไดใหถือวาเปนการเลิกจาง   

ดังนั้น  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  จึงควรที่จะแกไขคํานิยามของคํา
วา  “การเลิกจาง”  ตามมาตรา  118 วรรค 2  ใหมีความหมายครอบคลุมถึงการกระทําใดๆ  อันเปน
การไมชอบของนายจางจนลูกจางไมอาจทนทํางานตอไปได  ใหถือวาเปนการเลิกจาง 

 
1.2   วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักเกณฑการคุมครองลูกจาง ที่ยังคงตองทํางานใหกับนายจาง
ตอไป 

  1.2.2  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิและประโยชนของลูกจาง ที่ตอง
ออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง ใหไดรับเงินคาเสียหายและคาชดเชย   

1.2.3  เพื่อศึกษาคนควากฎหมายแรงงานของตางประเทศบางประเทศที่เกี่ยวของในเรื่องการ
คุมครองสิทธิของลูกจางที่ออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง โดยการศึกษา
เปรียบเทียบกับกฎหมายของไทย 

1.2.3 เพื่อศึกษาและคนหามาตรการทางกฎหมาย  มาใชเปนแนวทางสําหรับการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายแรงงาน ในการคุมครองลูกจางที่ออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของ
นายจาง  และคุมครองสิทธิของลูกจางที่ประสงคจะลาออกจากงาน  ดวยสาเหตุจากความผิดของ
นายจาง ใหชัดเจน ครอบคลุมและเปนธรรมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหาในปจจุบัน 
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 การกระทําอันไมชอบของนายจางเพื่อใหลูกจางออกจากงาน เปนมาตรการหนึ่งที่
นายจางในปจจุบันนํามาใชเพื่อตองการลดจํานวนลูกจาง โดยการกดดันใหลูกจางที่มีอายุมากและมี
เงินเดือนสูงลาออก  เพื่อจะไดรับลูกจางรายใหมที่มีเงินเดือนนอยมาทํางานแทน รวมถึงการใช
อํานาจในการบังคับบัญชาที่ไมเปนธรรม  ซ่ึงเปนวิธีการที่สงผลกระทบตอความมั่นคงในการทํางาน
และสุขภาพทางดานจิตใจของลูกจาง โดยที่กฎหมายแรงงานของประเทศไทยในสวนของการ
คุมครองลูกจางที่ตองออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง ยังมิไดมีบทบัญญัติ
ใหความคุมครองลูกจางอยางเพียงพอและเปนธรรม  จึงควรหามาตรการเพื่อแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
แรงงานของประเทศไทยในสวนนี้ใหมีความชัดเจน รัดกุม เหมาะสม และเปนธรรมมากกวาปจจุบัน  
ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของลูกจางที่ตองออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบ ของ
นายจาง  และเปนการเยียวยาความเสียหายใหแกลูกจางที่ตองลาออกจากงานเพราะเหตุดังกลาว 
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษามาตรการคุมครองลูกจางที่ตองออกจากงานเนื่องจากการ 

กระทําอันไมชอบของนายจาง   และการคุมครองลูกจางภายหลังออกจากงานเพราะเหตุจากนายจาง
กระทําอันไมชอบตามกฎหมายที่บังคับอยูในปจจุบัน  ซ่ึงไดแกประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 บทบัญญัติ
ของกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ โดยขอบเขตของการศึกษาเริ่มจากการศึกษาถึง
แนวคิดและหลักเกณฑของการคุมครองสิทธิของลูกจางที่ตองออกจากงานเนื่องจากการกระทําอัน
ไมชอบของนายจาง  รวมทั้งศึกษาแนวคิดและหลักเกณฑของการคุมครองลูกจางภายหลังออกจาก
งาน เชน คาชดเชย  เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงกฎหมายแรงงานของไทย ที่มีอยูใน
ปจจุบันใหมีความเหมาะสม ชัดเจน และเปนธรรม ในการคุมครองลูกจางมิใหถูกนายจางกระทําการ
อันไมชอบ 

 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 

วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาขอมูลโดยวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  
กลาวคือ  เปนการใชวิธีศึกษาโดยการคนควาและวิเคราะหขอมูลจากหนังสือบทความ และเอกสาร
ตางๆ  เพื่อนํามาวิเคราะหในเชิงคุณภาพเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการคุมครองลูกจางที่ตองออก
จากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 บทบัญญัติ
ของกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ รวมทั้งขอเสนอแนะ
ของบุคคลที่เกี่ยวของ เปนตน 

 
1.6   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.6.1 เพื่อใหทราบถึงแนวคิดและหลักเกณฑการคุมครองลูกจางที่ยังคงตองทํางานใหกับ
นายจางตอไป 

     1.6.2  เพื่อใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิและประโยชนของลูกจางที่
ออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจางใหไดรับเงินคาเสียหายและคาชดเชย   

      1.6.3  เพื่อใหทราบกฎหมายแรงงานของตางประเทศบางประเทศที่เกี่ยวของ ในเรื่องการ
คุมครองสิทธิของลูกจางที่ออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง โดยการศึกษา
เปรียบเทียบกับกฎหมายของไทย   
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      1.6.4  เพื่อใหทราบมาตรการทางกฎหมายที่นํามาใชเปนแนวทาง สําหรับการแกไขปรับปรุง
กฎหมายแรงงาน ในการคุมครองลูกจางที่ตองออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของ
นายจาง และคุมครองสิทธิของลูกจางที่ประสงคจะลาออกจากงาน ดวยสาเหตุจากการถูกกลั่นแกลง
ใหชัดเจนครอบคลุมและเปนธรรมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหาในปจจุบัน 

 
  DPU



 

 

บทที่ 2 
ความหมายและแนวความคิดของการกระทําอนัไมชอบ 

  
2.1  ความหมายของการกระทําอันไมชอบ 
       แตเดิมประเทศไทยมีกฎหมายแรงงานอยูเพียงฉบับเดียว ความสัมพันธระหวางนายจาง
และลูกจางเปนไปตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 3 เอกเทศสัญญา  
ลักษณะ 6  เร่ืองจางแรงงาน  ซ่ึงบังคับใชเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2472 ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย นับวาเปนกฎหมายแมบทของการใชแรงงานเพราะมีหลักในการจางแรงงาน การจายสนิจาง  
การเลิกจาง สิทธิหนาที่ของนายจางและลูกจาง ในสวนที่เกี่ยวกับการเลิกจางไดใหสิทธินายจางและ
ลูกจางบอกเลิกสัญญาจางแรงงานไดโดยการบอกกลาวลวงหนาเสียกอน ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 
582 ใหคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาดวยการบอกกลาวลวงหนา แตประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ก็มิไดบัญญัติถึงความหมายของการเลิกจางไว และมิไดกําหนดวาการกระทําใดใหถือ
เปนการเลิกจางโดยผลของกฎหมาย   
 ตอมาประเทศไทยไดมีการประกาศใชกฎหมายคุมครองแรงงาน ตามประกาศกระทรวง 
มหาดไทย  เร่ืองการคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2515  ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตาม
ประกาศของคณะปฏิบัติฉบับที่ 103  เปนบททั่วไปที่ใชคุมครองแกลูกจาง ไดกําหนดความสัมพันธ
ระหวางนายจางกับลูกจางใหชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่อง วัน เวลา ในการทํางานปกติ การทํางานลวงเวลา  
เวลาพัก วันหยุด การทํางานในวันหยุดวันลา  คาตอบแทนในการทํางาน คาชดเชย และความหมาย
การเลิกจาง เปนตน โดยมีกฎหมายประกอบในรูปประกาศกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่องความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง   
 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 16 
เมษายน พ.ศ. 2515  ไดใหคํานิยามของการเลิกจาง ตามขอ 46 วรรคสอง วา การที่นายจางใหลูกจาง
ออกจากงาน  ปลดออกจากงาน หรือไลออกจากงานโดยที่ลูกจางไมไดกระทําความผิดตามขอ 47  
แหงประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2515 หรือใน
กรณีที่นายจางไมยอมใหลูกจางประจําทํางานเกินเจ็ดวันทํางานติดตอกัน ไมวาจะมีวันหยุดคั่น
หรือไมก็ตามโดยไมจายคาจางให  ถาปรากฎวานายจางมีเจตนาจะไมจางลูกจางนั้นทํางานตอไป
หรือกล่ันแกลงลูกจาง  ใหถือวาเปนการเลิกจางดวย จากบทบัญญัติดังกลาวอาจสรุปความหมายของ
การเลิกจางออกเปน 2  กรณี  ดังนี้ 
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(1) กรณีที่นายจางแสดงเจตนาเลิกจางโดยชัดแจง ไดแก การที่นายจางใหลูกจางออก
จากงาน ปลดออกจากงาน หรือไลออกจากงานไมวาจะกระทําเปนลายลักษณอักษรหรือเพียงแต
บอกดวยวาจา โดยที่นายจางมีเจตนาที่จะไมจางลูกจางตอไป 

(2)  กรณีที่กฎหมายถือวาเปนการเลิกจาง ไดแก  การที่นายจางไมยอมใหลูกจางประจํา
ทํางานเกินเจ็ดวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมจายคาจางให ถาปรากฏ
วานายจางมีเจตนาจะไมจางลูกจางนั้นทํางานตอไปหรือกล่ันแกลงลูกจาง กรณีเหลานี้เกิดขึ้นเนื่อง 
จากการที่นายจางไมประสงคจะจางลูกจางตอไปแตไมยอมแสดงเจตนาเลิกจางอยางชัดเจน1 ซ่ึงจะ 
ตองปรากฏขอเท็จจริงทั้งสามประการ คือ ประการแรกนายจางไมยอมใหลูกจางประจําทํางานเกิน
เจ็ดวันทํางานติดตอกัน ประการที่สอง  การที่นายจางไมยอมใหลูกจางทํางานนั้นนายจางไมไดจาย
คาจางใหดวย และประการสุดทาย การกระทําทั้งสองประการขางตนนายจางตองมีเจตนาจะไมจาง
ลูกจางนั้นทํางานตอไปหรือกล่ันแกลงลูกจาง หากขาดขอใดขอหนึ่งก็ไมถือวาเปนการเลิกจางตาม
กฎหมาย   
 แตอยางไรก็ดี ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 
เมษายน พ.ศ. 2515 ขางตน มิไดเปนกฎหมายที่ใหคํานิยามของการเลิกจางเปนฉบับแรก เพราะกอน
หนานี้ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน(ฉบับที่ 5) ไดใหคํานิยามของ
การเลิกจาง หมายความวา การที่นายจางใหลูกจางออกจากงาน ปลดออกจากงาน หรือไลออกจาก
งานโดยที่ลูกจางไมไดกระทําความผิดตามขอ 47 แหงประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการ
คุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2515 หรือในกรณีที่นายจางไมยอมใหลูกจางประจํา
ทํางานเกินเจ็ดวันทํางานติดตอกัน ไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมจายคาจางให ถาปรากฏ
วานายจางมีเจตนาจะไมจางลูกจางนั้นทํางานตอไปหรือกล่ันแกลงลูกจาง ใหถือวาเปนการเลิกจาง
ดวย รวมทั้งกรณีลูกจางตองพนจากตําแหนงเพราะเกษียณอายุตามกฎหมาย ขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานหรือขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง และกรณีนายจางลดคาจางโดยลูกจางไมยินยอม2   
ซ่ึงฉบับที่ 6  ที่ไดกลาวขางตนไดตัดขอความที่วา รวมทั้งกรณีลูกจางตองพนจากตําแหนงเพราะ
เกษียณอายุตามกฎหมาย  ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจางและ
กรณีนายจางลดคาจางโดยลูกจางไมยินยอมออกเสียทําใหเกิดปญหาวา กรณีการเกษียณอายุเปนการ
เลิกจางหรือไม และกรณีนายจางลดคาจางโดยลูกจางไมยินยอมจะเปนการเลิกจางหรือไม จึงเปน

                                                 
1   ชนินาฎ  ชุมรุม.  (2528, ธันวาคม).  “การกระทําที่เปนการเลิกจางตามกฎหมายคุมครองแรงงาน.”  

วารสารศาลแรงงาน.  หนา 6. 
2   ประคนธ  พันธุวิชาติกุล.  (2524).  การเลิกจางและคาชดเชย.  หนา 129. 
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หนาที่ของศาลที่จะตองตีความจนตอมาไดมีคําพิพากษาของศาลไดวางบรรทัดฐานในกรณี
เกษียณอายุวาการที่ลูกจางออกจากงานเพราะเกษียณอายุถือเปนการเลิกจาง3 
 ตอมาไดมีการออกพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกาศเมื่อวันที่ 12  
กุมภาพันธ 2541 ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ .ศ. 2515 และ
ไดมีบทบัญญัติคํานิยามของการเลิกจางไวในมาตรา 118 วรรคสองวา “การเลิกจาง” หมายถึง การ
กระทําใดที่นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไปและไมจายคาจางให ไมวาจะเปนเพราะเหตุส้ินสุด
สัญญาจางหรือเหตุอ่ืนใด  และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจาง
เพราะเหตุที่นายจางไมสามารถดําเนินกิจการตอไป4 โดยแยกพิจารณาไดดังนี้ 

(1)  การกระทําใดที่นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไปและไมจายคาจางให ไมวาจะเปน
เพราะเหตุส้ินสุดสัญญาจางหรือเพราะเหตุอ่ืนใด  โดยทั่วไปสัญญาจางแรงงานนั้นจะสิ้นสุดลงได  
เชน สัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางแนนอน สัญญาจางยอมสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาการจาง  หรือสัญญาที่มีเงื่อนไขบังคับหลัง ซ่ึงเปนสัญญาที่มีการนําเหตุการณในอนาคตที่
ไมแนนอนมากําหนดถึงการสิ้นผลของนิติกรรม ตามมาตรา 183 วรรคสองแหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ดังนั้นกรณีนี้จึงเปนกรณีที่นิติกรรมเกิดขึ้นสมบูรณเปนผลแลว เพียงแตวาความ
เปนผลนั้นยังเปนเรื่องที่ไมแนนอนวาจะเปนเชนนั้นตลอดไปหรือไม เพราะถาเกิดเหตุการณใน
อนาคตที่ไมแนนอนขึ้นนิติกรรมก็จะสิ้นผลไป5 เชน สัญญาจางแรงงานกําหนดวานายจางรับลูกจาง
เขามาทํางานโดยมีเงื่อนไขวาถาลูกจางเดิมของนายจางหายปวยแลว สัญญาจางดังกลาวจะสิ้นสุดลง 
กรณีนี้เมื่อลูกจางเดิมหายปวยกลับมาถือวาเงื่อนไขสําเร็จ  สัญญาจางดังกลาวจึงส้ินสุดลง   

สวนกรณีที่ถือวาเปนการเลิกจางเพราะเหตุอ่ืนใด  ก็เชน การที่นายจางใหลูกจางพน
จากการเปนพนักงานเนื่องจากลูกจางไมผานการทดลองงาน ก็ถือวาเปนการเลิกจางตามมาตรา 118 
วรรคสอง6 หรือกรณีที่ลูกจางเจ็บปวยจนไมสามารถทํางานใหกับนายจางได แลวปรากฏวานายจาง
เลิกจาง  กรณีนี้แมศาลจะอนุญาตใหนายจางสามารถเลิกจางลูกจางได แตเมื่อการเลิกจางดังกลาว
เปนกรณีที่ลูกจางไมไดกระทําความผิด นายจางจึงตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางที่ถูกเลิกจางนั้น
ดวย  หรือกรณีลูกจางเกษียณอายุนั้น ศาลก็ถือวาเปนการเลิกจางเชนกัน โดยถือวาเปนกรณทีีน่ายจาง

                                                 
3  คําพิพากษาศาลฎีกา 1566/2523. 

4  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  มาตรา  118 วรรคสอง. 
5  จําป โสถิพันธ.  (2548).  คําอธิบายนิติกรรม-สัญญา.  หนา 199. 
6  คําพิพากษาศาลฎีกา 1120/2544. 
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ใหลูกจางออกจากงานเมื่อลูกจางมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ จึงเปนการที่นายจางไมใหลูกจางทํางาน
ตอไปถือเปนการเลิกจาง7 

แตในกรณีที่นายจางสั่งไมใหลูกจางทํางาน แตนายจางยังคงจายคาจางใหอยู
ตลอดเวลาไมวานายจางจะมีเจตนาอยางไรก็ตาม  กฎหมายไมถือวาเปนการเลิกจาง เพราะเหตุที่การ
มอบหมายงานใหลูกจางทํานั้นเปนอํานาจของนายจางที่จะมอบหมายหรือไมก็ได8 
 (2)  กรณีที่ลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่นายจางไมสามารถดําเนิน
กิจการตอไป  เปนกรณีที่นายจางมีเจตนาที่จะไมจางลูกจางใหทํางานตอไป และกิจการของนายจาง
มีความจําเปนตองหยุดทํางานหรือหยุดกิจการอยางถาวร  เชน นายจางปดกิจการและไมแนวาจะเปด
เมื่อใด9  กรณีนี้นายจางไมไดมีเจตนาที่จะเลิกจางลูกจางอยางกรณีแรก แตเปนกรณีที่นายจางมีความ
จําเปน นายจางไมมีงานใหลูกจางทําและลูกจางก็ไมไดรับคาจางเนื่องจากนายจางไมมีเงินจะจายให 
การกระทําของนายจาง เชนนี้ ยอมถือวาเปนกรณีที่ลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจางเพราะ
เหตุที่นายจางไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได  ดังนั้นจึงถือวานายจางไดเลิกจางลูกจางแลว โดย
ไมตองคํานึงวาภายหนานายจางจะมีงานใหลูกจางทําและมีเงินคาจางใหแกลูกจางแตละคนหรือไม10  
หรือกรณีที่นายจางถูกเพิกถอนใบอนุญาต ทําใหลูกจางตองออกจากงานเปนการเลิกจาง11 หรือกรณี
นายจางหยุดกิจการเนื่องจากหาวัตถุดิบไมไดถูกธนาคารบังคับจํานอง จนลูกจางตองอออกจากงาน  
เปนการกระทําของนายจาง ถือวานายจางเลิกจางลูกจาง12   
 จะเห็นไดวากฎหมายคุมครองแรงงานที่ใชในปจจุบัน ไดใหคํานิยามของการเลกิจาง
เฉพาะกรณีที่เปนการกระทําของนายจางที่ไมจายคาจาง แตถานายจางยังคงจายคาจางใหแกลูกจาง
ตลอดระยะเวลาการจางแมนายจางจะกระทําการกลั่นแกลงลูกจางในทางหนึ่งทางใด  กฎหมายก็ยัง
ไมถือวาเปนการเลิกจาง แตอยางไรก็ดี เมื่อมีการกระทําอันไมชอบเกิดขึ้นยอมสงผลใหเกิดการ
ลาออกจากงานของลูกจางตามมา  “การลาออก” จึงมีความหมายคลายกันกับคําวา “การเลิกจาง” ซ่ึง
จะหมายถึงการเลิกสัญญาระหวางบุคคลฝายหนึ่งซ่ึงเรียกวา “นายจาง” กับบุคคลอีกฝายหนึ่งซ่ึง
เรียกวา  “ลูกจาง” หากแตการเลิกจางนั้น เปนการแสดงเจตนาของนายจางที่จะเลิกสัญญาจาง จึงเกิด

                                                 
7  คําพิพากษาศาลฎีกา 2137/2544. 
8  วิชัย  โถสุวรรณจินดา และ ชนินาฎ ณ เชียงใหม.  (2544).  การเลิกจางที่ถูกกฎหมายและเปนธรรม.     

หนา 26. 
9  คําพิพากษาศาลฎีกา 3086/2545. 
10  คําพิพากษาศาลฎีกา 9948-10129/2539. 
11  คําพิพากษาศาลฎีกา 48/2524. 
12  คําพิพากษาศาลฎีกา 2747-2748/2527. 
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สิทธิแกลูกจางที่จะไดรับคาชดเชย  สวนการลาออกนั้น เปนการแสดงเจตนาของลูกจางที่จะขอเลิก
สัญญาจาง โดยลูกจางอาจไมไดรับคาชดเชย แตบางกรณี ศาลอาจตีความวาการที่ลูกจางลาออกนั้น
เปนกรณีที่นายจางมีเจตนาเลิกจางนั่นเอง จึงเปนที่มาของคําวา การกระทําอันไมชอบของนายจาง
จนลูกจางไมอาจทนทํางานตอไปได  สงผลใหลูกจางที่ลาออกมีสิทธิไดรับคาชดเชยดวย ดังนั้นคาํวา 
“ การลาออกเนื่องจากการกระทําอันไมชอบ”  จึงมีความหมายเดียวกับคําวา “ การเลิกจาง” 
   ตามกฎหมายอังกฤษ ไดมีบทบัญญัติใหคํานิยามของคําวา “การเลิกจาง” หมายถึง       
a) กรณีนายจางบอกเลิกสัญญาจางแรงงาน b) กรณีสัญญาจางแรงงานมีกําหนดระยะเวลาแนนอน       
c) เปนกรณีที่ลูกจางไดใชสิทธิเลิกสัญญา โดยไมตองมีการบอกกลาวลวงหนา ดวยสาเหตุจากความ
ประพฤติของนายจาง 
   จะเห็นไดวากฎหมายของประเทศอังกฤษ ไดใหสิทธิแกลูกจางที่ถูกนายจางกระทําอัน
ไมชอบไวชัดแจง โดยใหลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดทันที และไมจําเปนตองบอกกลาว
ลวงหนา  เมื่อมีเหตุเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง ซ่ึงมีผลทําใหลูกจางมีสิทธิเสมือน
ถูกนายจางเลิกจาง13   
 “การกระทําของนายจางที่เปนเหตุใหลูกจางบอกเลิกสัญญาไดโดยไมตองบอกกลาว
ลวงหนา”  คือการที่นายจางผิดสัญญาในขอสาระสําคัญ เปลี่ยนแปลงสภาพการจางโดยนายจางฝาย
เดียว  ซ่ึงลูกจางไมไดตกลงดวย  หรือมีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของสัญญา เชน โดยการลด
คาจางของลูกจาง การส่ังพักงานลูกจางโดยไมจายคาจางในกรณีซ่ึงสัญญาไมไดใหอํานาจไว   
เปลี่ยนแปลงเวลาทํางาน จนลูกจางเดือดรอน บีบบังคับไมใหลูกจางเขารวมกับสหภาพแรงงาน  
กําหนดใหลูกจางทํางานในสภาพที่ เปนอันตราย  หรือบีบบังคับใหลูกจางยื่นใบลาออก14  
ตัวอยางเชน  
 คดี Foster V. Brook Motors,Ltd.(1975)15 นายจางยายลูกจางจากการทํางานกะ
กลางคืนไปกะกลางวัน  ดังนี้  ถือวาลูกจางถูกเลิกจาง 
 คดีMarriot V. Oxford and District Co-operative Society, Ltd. นายจางไดมีจดหมาย 
ถึงลูกจางวาลูกจางถูกลดตําแหนง จากผูควบคุมงานไปอยูในตําแหนงที่ต่ํากวา ซ่ึงเปนผลใหคาจาง
ตองถูกลดลง 1 ปอนด  ตอหนึ่งสัปดาหถือเปนการเลิกจาง16 

                                                 
13  Employment Rights Act 1996.  Retrieved  January 30, 2009,  from 

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1996/ukpga_19960018_en_11 
14  อนันต ชุมวิสูตร.  (2521).  การกระทําอันไมเปนธรรมตามกฎหมายแรงงาน.  หนา 26. 
15  Norman M. Selwyn.  (1976).  Law of  Employment.  p.115. 
16  Michael Whincup.  (1980).  Modern Employment Law.  p.118. 
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2.2 แนวคิดเก่ียวกับการกระทําอันไมชอบของนายจาง 
การกระทําอันไมชอบหรือการกดดันใหลูกจางลาออกโดยสมัครใจ เปนมาตรการอยาง

หนึ่งที่นายจางนํามาใชเพื่อประโยชนของนายจางในการลดจํานวนลูกจาง  และนํามาใชเพื่อเปน
มาตรการในการลดจํานวนลูกจางโดยไมตองจายคาชดเชยเพราะถือวาลูกจางสมัครใจลาออก ซ่ึงถือ
วาเปนมาตรการที่ยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายคุมครองลูกจางที่ตองลาออกเพราะเหตุดังกลาว  
เนื่องจากที่ผานมามักมองวาเปนปญหาเล็กนอย  ที่เกิดขึ้นกับลูกจางสวนนอย แตความจริงแลวเปน
ปญหาซอนเรนที่เกิดขึ้นกับลูกจางจํานวนมากและกําลังขยายขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในภาคธุรกิจขนาดใหญ
จนถึงขนาดเล็ก เหตุเพราะไมมีกฎหมายคุมครองอยางชัดเจน ประกอบกับลูกจางสวนใหญไมรู
กฎหมาย  เมื่อถูกกลั่นแกลงใหทนทํางานตอไปไมได สวนใหญก็มักจะรับสภาพโดยลาออกจากงาน
เอง และมิกลาที่จะรองเรียนเพื่อใหไดรับความเปนธรรม    
 แมกฎหมายจะมิไดใหคํานิยามของการกระทําอันไมชอบไวอยางชัดแจง แตหาก
พิจารณาตามที่ศาลแรงงานไดมีคําพิพากษาที่วินิจฉัยวาเปนการกระทําอันไมชอบของนายจางนั้น  
จึงพอจะกําหนดคํานิยามของคําวา “การกระทําอันไมชอบ” หมายถึง การที่นายจางกระทําการใดๆ 
อันไมเปนธรรมตอลูกจางจนลูกจางไมสามารถทนทํางานตอไปได และถาลูกจางออกจากงาน
เนื่องจากไดรับความกดดันจากนายจาง ก็ถือวาเปนการเลิกจาง เพราะเปนการลาออกโดยมีเหตชัุกนาํ  
คือนายจางใชความกดดันทางจิตใจ  หรือทางการเงินกระทําตอลูกจาง บีบบังคับใหลูกจางลาออก  
ซ่ึงความจริงแลวฝายที่ประสงคจะเลิกสัญญาจางแรงงานกอน  คือฝายนายจางนั่นเอง 
       “การกระทําอันไมชอบ”  มีความหมายแตกตางจากคําวา “การกระทําอันไมเปนธรรม”  
ตรงที่วา  การกระทําใดๆ  ที่จะเปนการกระทําอันไมเปนธรรมนั้นจะตองเปนการกระทําที่มีกฎหมาย
บัญญัติไวโดยแจงชัด เชน หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางเพราะเหตุลูกจางเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงาน เปนตน สวนการกระทําอันไมชอบนั้น หมายถึงการกระทําใดๆ ที่มีลักษณะเปนการไมเปน
ธรรมในตัวของมันเอง โดยไมมีกฎหมายบัญญัติวาใหการกระทําเชนนั้นเปนการกระทําอันไมชอบ   
  
2.3  ลักษณะของการกระทําอันไมชอบของนายจาง 
 การที่นายจางมีอํานาจในการบังคับบัญชาการทํางานของลูกจางนั้น มิไดหมายความวา
นายจางจะมีอํานาจบังคับบัญชาเหนือลูกจางอยางเด็ดขาดทุกกรณีแตอํานาจบังคับบัญชาของนายจาง
ยอมมีขอบเขตจํากัด  ฉะนั้นการที่นายจางกระทําการใดๆ เพื่อกล่ันแกลงใหลูกจางตองลาออกจาก
งานนั้น  ยอมถือวาเปนการกระทําอันไมชอบ ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาลักษณะของการกระทําอันไม
ชอบของนายจางไดดังนี้ 
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 2.3.1  เปลี่ยนแปลงสภาพการจาง 
  การกระทําที่ถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางนั้น ตองเปนการเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญ ซ่ึงมีบทบัญญัติของกฎหมายตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 5  
ไดใหคํานิยามของ “สภาพการจาง” หมายความวา เงื่อนไขการจางหรือการทํางาน กําหนดวันและ
เวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอ่ืนของนายจางหรือลูกจางอันเกี่ยวกับการ
จางหรือการทํางาน ซ่ึงมีหลักเกณฑพิจารณา ดังนี้ 
 1)  การลดคาจางหรือลดข้ันเงินเดือน 
       คาจางเปนสิ่งที่กฎหมายบัญญัติวาเปนสภาพการจางโดยชัดแจง และคาจางถือวามี
ความสําคัญที่สุดประการหนึ่ง เพราะลูกจางทํางานใหกับนายจางก็เพื่อตองการคาจางในการดํารง 
ชีวิต นายจางจึงไมอาจปรับลดคาจางโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือมิไดกระทําเพื่อเปนการลงโทษ  
ซ่ึงการที่จะลงโทษโดยการลดคาจางนั้น ก็ตองมีการกําหนดโทษในการลดคาจางไวดวย มิเชนนั้น
นายจางก็มิอาจกระทําได17 หากนายจางลดคาจางหรือลดขั้นเงินเดือน จึงถือวาเปนการเปลี่ยนแปลง
สภาพการจาง 
 2)  การลดสิทธิประโยชนตางๆ   
       สิทธิประโยชน หมายถึง ส่ิงที่นายจางใหแกลูกจางนอกเหนือจากคาจาง เชน โบนัส  
เงินรางวัลตางๆ  ซ่ึงไดมีกําหนดไวในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หรือกําหนดไวเปนระเบียบ  
นายจางก็ตอผูกพันที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่ตนกําหนดขึ้น จนกวาจะไดมีการเปลี่ยนแปลงขอตกลงหรือ
ยกเลิกระเบียบ18 
 3)   การลดสวัสดิการตางๆ   
        สวัสดิการที่กฎหมายคุมครองแรงงานบังคับใหนายจางตองจัดให ไดแก การจัดน้ํา
สะอาดสําหรับดื่ม การจัดหองสุขา การจัดอุปกรณการปฐมพยาบาล ฯลฯ หากนายจางลดสวัสดิการ
เหลานี้ลงถือวานายจางกระทําการขัดตอกฎหมาย และเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางในสาระ 
สําคัญ แตถาเปนสวัสดิการที่กฎหมายมิไดบังคับใหนายจางตองจัดใหมี หากเปนกรณีที่นายจางให
ความอนุเคราะหชวยเหลือในดานหนึ่งดานใด เชน การจําหนายสินคาราคาถูกใหแกลูกจาง19 การให
ที่พักอาศัย20 เปนตน และการที่นายจางจัดสวัสดิการใหลูกจางมาโดยตลอด หรือไดกําหนดไวใน
ระเบียบขอบังคับแลว  ส่ิงนั้นยอมมีผลผูกพันนายจางมิใหเปลี่ยนแปลงแกไข หรือลดลงจากเดิม 

                                                 
17  คําพิพากษาศาลฎีกา 122/2527. 
18  คําพิพากษาศาลฎีกา 2302/2522. 
19  คําพิพากษาศาลฎีกา 2210/2523. 
20  คําพิพากษาศาลฎีกา 4139/2530. 
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เพราะอาจเปนการเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางได  แตอยางไรก็ดี  หากเปนกรณีที่
นายจางเปลี่ยนแปลงโดยมิไดทําใหสวัสดิการลดลงก็สามารถเปลี่ยนแปลงไดฝายเดียว เชน 
 การที่นายจางจัดใหมีพยาบาลประจําเรือ อันเปนการกําหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยใน
การทํางานของพนักงานก็เปนการจัดสวัสดิการซึ่งเปนสภาพการจางตามมาตรา 5 แหงพระราช 
บัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ซ่ึงกฎหมายไมไดบังคับใหตองทําขอตกลงเปนหนังสือ  แม
นายจางกระทําเพียงฝายเดียวและไมไดทําเปนหนังสือ ก็ถือไดวาเปนสภาพการจางโดยปริยายแลว 
นายจางมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม แตการจัดพยาบาลประจําเรือดังกลาวเปนสวัสดิการที่จําเลยจัดใหแก
พนักงานนอกเหนือที่กฎหมายกําหนดไว  เมื่อจําเลยมีระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับ
สิทธิและหนาที่ในการบริหารกิจการของนายจางและเกี่ยวกับสวัสดิการและผลประโยชนอ่ืน  จําเลย
ยอมอาศัยระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานดังกลาว เปล่ียนแปลงปรับปรุงสวัสดิการที่ไดใหแก
พนักงานนั้นได เมื่อการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการในการรักษาพยาบาลที่นายจางจัดใหใหมนี้ มิไดทํา
ใหพนักงานไดรับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนอยลงกวาเดิม  นายจางจึงมีอํานาจกระทําได
ตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานขางตน21 
          2.3.2  ขัดตอขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 
      คําวา “ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง” ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 หมายความวา ขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง หรือระหวางนายจางหรือ
สมาคมนายจางกับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสภาพการจาง ซ่ึงในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง
ตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไป กฎหมายแรงงานสัมพันธกําหนดใหตองมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ซ่ึง
เปนสัญญาใหญที่ใชบังคับระหวางฝายนายจางกับฝายลูกจาง แตกตางจากสัญญาจางแรงงานซึ่งเปน
เร่ืองระหวางนายจางกับลูกจางแตละคน22 
  การจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนี้ นายจางจะเปนผูจัดทําขึ้นเองเพื่อใหมีขอ    
บังคับเกี่ยวกับการทํางานตามที่กฎหมายกําหนด หรือเปนระเบียบขอบังคับที่มีอยูแตเดิม หรืออาจ
เปนการตกลงกันเองระหวางนายจางกับลูกจางในขณะเขาทํางานตามสัญญาจางแรงงานก็ได แมขอ 
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนายจางจะเปนผูจัดทําขึ้นเอง แตนายจางก็ไมอาจออกคําสั่งในทางที่
ขัดแยงหรือเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไดเองฝายเดียว โดยมิไดรับความยินยอมจาก
ลูกจาง   
  แตขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางก็อาจเกิดจากการแจงขอเรียกรองได ซ่ึงการแจงขอ
เรียกรองตออีกฝายหนึ่งตามกฎหมาย จนมีการเจรจาตอรองและจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ      
                                                 

21  คําพิพากษาศาลฎีกา 6515/2543. 
22  เกษมสันต  วิลาวรรณ ก (2549).  คําอธิบายกฎหมายแรงงาน.  หนา  196. 
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การจางขึ้น อยางไรก็ตาม ไมวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางจะเกิดจากนายจางจัดทําขึ้นหรือจาก
การแจงขอเรียกรองก็ตาม ขอตกลงนั้นก็จะมีผลผูกพันนายจางและลูกจางใหตองปฏิบัติตาม ฝาย
หนึ่งฝายใดจะฝาฝนไมปฏิบัติตาม หรือแกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดยลําพัง
ไมได  การแกไขเปลี่ยนแปลงที่ไมถูกตองตามกฎหมายจะไมมีผลใชบังคับ23 เชน 
  นายจางแกไขเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาเกษียณอายุของพนักงาน จากเดิมที่ถือเอาวันที่ 
31 ธันวาคม ของปที่พนักงานผูนั้นอายุครบ 60 ปบริบูรณ มาเปนวันแรกของเดือนถัดจากเดือนที่
พนักงานผูนั้นมีอายุ 60 ปบริบูรณ เปนการแกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ไมมีผลใชบังคับกับลูกจาง24 
  หรือเดิมนายจางมีประกาศเรื่องการลาออก เนื่องจากเกษียณอายุ ฉบับป พ.ศ. 2512  
กําหนดใหพนักงานระดับหัวหนาแผนกที่มีอายุ 60 ปเกษียณอายุ ซ่ึงถือวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 10 ตอมานายจางออกระเบียบ
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ฉบับป พ.ศ. 2529  กําหนดใหพนักงานหญิงเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 
45 ป เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางที่ไมเปนคุณแกลูกจาง ทั้งนายจางไมไดแจงขอเรียกรองเพื่อ
แกไขเพิ่มเติมระเบียบขอบังคับดังกลาว ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ฉบับป 2529 ที่ให
พนักงานหญิงเกษียณอายุเมื่อครบ 45 ป จึงไมมีผลบังคับเพราะขัดตอพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 2025 (ปจจุบันถือวาเปนการตองหามตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดวย เพราะบทบัญญัติดังกลาวบัญญัติใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชาย
และหญิงโดยเทาเทียมกันในการจางงาน เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได) 
  2.3.3  ขัดตอสัญญาจางแรงงาน 
    ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 575 ไดใหความหมายของสัญญาจาง
แรงงานไววา  สัญญาจางแรงงานนั้น  คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจาง ตกลงทํางานใหบุคคล
อีกคนหนึ่งเรียกวานายจาง และนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทํางานให จากบทบัญญัติ
ดังกลาว  จะเห็นไดวาสัญญาจางแรงงานเปนสัญญาทางแพงในลักษณะของสัญญาตางตอบแทน แต
อาจมีลักษณะพิเศษ คือ  นายจางมีอํานาจควบคุมดูแลการทํางานของลูกจางและลูกจางตองทํางาน

                                                 
23  พงษรัตน  เครือกลิ่น.  (2547, กันยายน).  “กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเกษียณอายุ.”  หลากกฎหมาย

หลายธุรกิจ, 2, 21.  หนา  72-78. 
24  คําพิพากษาศาลฎีกา 2498/2529. 
25  คําพิพากษาศาลฎีกา 946/2530. 
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ใหแกนายจางภายใตการควบคุมบังคับบัญชาของนายจาง26 สามารถแยกพิจารณาสาระสําคัญของ
สัญญาจางแรงงานได ดังนี้ 
   1)  สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาที่มีคูสัญญาสองฝาย  คือ ฝายนายจางและฝายลูกจาง ที่
มีลักษณะเปนการเฉพาะตัวโดยถือเอาคุณสมบัติของคูสัญญาเปนสําคัญและดวยเหตุที่คุณสมบัติของ
คูสัญญาเปนสาระสําคัญของสัญญาจางแรงงานนี้เอง จึงจําเปนตองกําหนดตําแหนงและคาจาง
รวมถึงการทํางานไวใหชัดเจน  ซ่ึงถือวาเปนการตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางอยางหนึ่ง นายจางไม
อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ระบุไวในสัญญาจางแรงงาน โดยปราศจากความยินยอมของลูกจางได เพราะ
นอกจากจะเปนการขัดตอขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางแลว  ยังถือวาเปนการกระทําผิดสัญญาจาง
แรงงานอีกดวย 
   2) สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาที่นายจางตกลงจะใหสินจางแกลูกจาง ตลอดเวลาที่                            
ทํางานให ดังนั้นการจายคาตอบแทนการทํางานหรือคาจางจึงเปนสาระสําคัญประการหนึ่งของ
สัญญาจางแรงงานที่นายจางและลูกจางจะตองตกลงหรือกําหนดกันไวในสัญญา นายจางจึงไมอาจ
กระทําการใดในลักษณะที่เปนการลดตําแหนงและลดคาจางลงไดถามิไดรับความยินยอมจากลกูจาง 
  2.3.4   ขัดตอหลักสุจริต 
      การใชสิทธิโดยสุจริต มีกฎหมายบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
มาตรา 5 โดยเปนแมบทหลักอยูในบรรพทั่วไป และมาตรา 421 เปนบทสืบเนื่องจากมาตรา 5 ซ่ึง
จากการศึกษาวิเคราะหจากแนวคําพิพากษาพบวา แนวทางการปรับใชกับขอเท็จจริงของศาลฎีกา     
สอดคลองบทบัญญัติของกฎหมาย กลาวคือศาลฎีกายอมรับวาหลักเกณฑทั่วไป คือ การใชสิทธิหรือ
อางสิทธิตามที่กฎหมายรับรองตามปกติ เปนการใชสิทธิโดยสุจริต เวนแตมีพฤติการณเจตนาหรือจง
ใจกลั่นแกลงทําใหบุคคลอื่นเสียหาย เห็นไดชัดวาศาลฎีกาถือเอาหลักสุจริตในมาตรา 5 เปนแมบท
หลัก  

      หลักสุจริตเปนหลักทั่วไปที่มีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับจริยธรรมคุณธรรมของบุคคล 
เพื่อใชเปนเครื่องกํากับความประพฤติของบุคคลในสังคม ในระดับมาตรฐานที่สังคมยอมรับได 
เพื่อใหสังคมสามารถดํารงอยูดวยความสงบเรียบรอยและปองกันไมใหบุคคลใดในสังคมเอาเปรียบ
บุคคลอื่นโดยไมชอบธรรม หลักสุจริตตามบัญญัติตามมาตรา 5ไมมีคํานิยามศัพทหรือวางหลัก 
เกณฑที่แนนอนแตประการใดเพราะมีลักษณะเปนนามธรรม  แตกฎหมายยอมรับวาหลักสุจริตเปน
หลักทั่วไปเปนหัวใจและรากฐานของกฎหมายแพง และยอมรับหลักความศักดิ์สิทธิ์ของหลักนี้ 
นอกจากนี้ หลักสุจริตยังไดนําไปปรับใชกับกฎหมายแพงในเรื่องการตีความสัญญาตาม มาตรา 368  
อีกดวย 
                                                 

26   วิจิตรา  (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม.  (2542).  ยอหลักกฎหมายแรงงาน.  หนา  5. 
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       ฉะนั้น การที่จะพิจารณาวาการกระทําใดของนายจางที่ถือวาเปนการกระทําอันไมชอบ  
จนลูกจางไมอาจทนอยูไดนั้น จําเปนที่ตองนําหลักสุจริตมาเปนหลักในการวินิจฉัยดวย เพราะหาก
นายจางกระทําลงโดยที่มิไดมีเจตนาที่จะกลั่นแกลงลูกจางใหไดรับความเดือนรอนถึงขนาดที่ไมอาจ
ทนอยูได ก็ไมถือวานายจางกระทําอันไมชอบตอลูกจาง เชน นายจางประสบปญหาเศรษฐกิจสงผล
ใหกิจการขาดทุน จึงจําเปนตองลดคาใชจายลงโดยยุบหนวยงานบางหนวยงานทําใหลูกจางที่ทํางาน
อยูในหนวยงานที่ถูกยุบนั้นตองถูกยายไปยังหนวยงานอื่น แมลูกจางจะไมเต็มใจแตก็ถือวานายจางมี
อํานาจที่จะกระทําเชนนั้นได  เปนตน 
  2.3.5  ขัดตอหลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
       จากการที่ลูกจางถูกนายจางกลั่นแกลงทํารายจิตใจใหไดรับความเดือนรอนใจนั้น ถือวา
เปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ซ่ึงกฎหมายไดมีบทบัญญัติคุมครองไว ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 28 ไดกําหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกจางไวเกี่ยวกับศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของลูกจางที่ควรไดรับการคุมครอง และลูกจางสามารถอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ใชเปนขอตอสูเพื่อมิใหนายจางทําการลวงละเมิดสิทธิของลูกจางได   
         ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทยไว ดังนี้27 
  1)  สิทธิ (Right) หมายถึง อํานาจตามรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายสูงสุดไดบัญญัติรับรอง
และคุมครองใหแกบุคคลในอันที่จะกระทําการใดๆ หรือไมกระทําการใดๆ ที่เกี่ยวของกับรางกาย  
หรือทรัพยสินของตนเปนการใหอํานาจแกบุคคลกอใหเกิดสิทธิเรียกรองที่จะไมใหบุคคลอื่นเขาไป
แทรกแซงในสิทธิตามรัฐธรรมนูญรับรองและคุมครอง เชน สิทธิในชีวิตรางกาย สิทธิในทรัพยสิน
ของลูกจาง ฯลฯ เปนตน 
 2)  เสรีภาพ (Liberty) หมายถึง ภาวะมนุษยที่ไมอยูภายใตการครอบงําของผูอ่ืน มีอิสระ
ในการที่จะกระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามความประสงคของตนเชน เสรีภาพในการติดตอส่ือสาร
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดกลาวถึงสิทธิและเสรีภาพทางออม เชน 
    (1)  การรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 (2)  ความเสมอภาค 
 (3)  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
 (4)  สิทธิที่จะไมถูกบังคับใชกฎหมายอาญายอนหลัง 
 (5)  สิทธิที่จะไดรับสันนิษฐานในคดีอาญาวาเปนผูบริสุทธิ์ 
                                                 

27  บรรเจิด  สิงคะเนติ.  (2543).  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540. หนา 58-60. 
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 (6)   สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง และความเปนอยูสวนตัว เปนตน 
            รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของการให
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของลูกจาง ซ่ึงจากบทบัญญัติดังกลาว จะเห็นไดวาประเทศไทยไดให
ความสําคัญตอสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลของประชาชน ที่จะไดรับการคุมครองมิใหผูอ่ืนละเมิด   
ซ่ึงรวมถึงสิทธิและเสรีภาพของลูกจางที่จะไดรับการคุมครองเชนเดียวกัน ดังนั้นนายจางจึงไมอาจ
กระทําการใดอันเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของลูกจาง ตามที่กฎหมายคุมครองได 
 2.3.6   ขัดตอหลักความยินยอมของลูกจาง 

       นายจางจะใชอํานาจบังคับบัญชาลูกจางตามอําเภอใจของตนฝายเดียวไมได นายจางจะ
กระทําการใดตองมีเหตุผลอันสมควร มิใชเปนการทําใหลูกจางตองไดรับความเดือดรอน เสียขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางในสาระสําคัญนั้น  
นายจางไมอาจกระทําไดเองเพียงลําพัง หากลูกจางมิไดยินยอมดวย   

       กฎหมายมาตรฐานแรงงานของประเทศญี่ปุนไดมีบทบัญญัติหามมิใหนายจางบังคับให
ลูกจางทํางานที่ขัดตอความตองการของลูกจาง โดยใชความรุนแรง การขมขู การกักขัง หรือวิธี
บังคับอื่นใดที่ไมเปนธรรมตอเสรีภาพทั้งทางรางกายหรือจิตใจของลูกจาง  

2.3.7   มีเจตนากลั่นแกลงลูกจางอยางใดอยางหนึ่ง   
           นายจางอาจคิดวาตนมีอํานาจเหนือลูกจางอยางเด็ดขาด และสามารถที่จะใชอํานาจ

บังคับบัญชาอยางใดก็ได เชน ไมพอใจลูกจางบางกลุมดวยเหตุผลสวนตัว จึงแกลงยุบหนวยงานที่
ลูกจางเปนผูบังคับบัญชาแลวโยกยายลูกจางไปปฏิบัติหนาที่อ่ืน ที่ไมมีงานประจําทั้งๆ ที่มีตําแหนง
อ่ืนอีกหลายตําแหนงอยูในระดับเดียวกับลูกจางและยังไมมีผูดํารงตําแหนง ซ่ึงตอมานายจางก็ไดตั้ง
หนวยงานที่ยุบไปแลวนั้นขึ้นมาใหม และแตงตั้งผูใตบังคับบัญชาของลูกจางขึ้นเปนหัวหนาหนวย 
งานนั้นแทน28  นอกจากการกลั่นแกลงโดยการโยกยายตําแหนงงานแลว นายจางอาจจะกระทําอยาง
อ่ืนเพื่อใหลูกจางเกิดความรูสึกบีบคั้นทางจิตใจ ทอแทใจ หรือหมดกําลังใจ จนไมสามารถทน
ทํางานอยูตอไปไดจนตองลาออกจากงาน เชน ลดวันทํางานของลูกจางลงจากที่เคยทําตามปกติ 
กําหนดงานใหลูกจางทํางานมากขึ้นภายในระยะเวลาเทาเดิม29 ซ่ึงการกระทําเหลานี้ลวนเปนการ
กระทําอันไมชอบทั้งส้ิน 

2.3.8 ขัดตอหลักกฎหมาย 
การกระทําหรือคําสั่งของนายจางตองไมเปนการฝาฝนตอกฎหมาย ซ่ึงจะไดพิจารณา

ดังตอไปนี้ 

                                                 
28  คําพิพากษาศาลฎีกา 2381-2382/2529. 
29  คําพิพากษาศาลฎีกา 1245/2522. 
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2.3.8.1 ขัดตอกฎหมายแพงและพาณิชย  ถือวาเปนกฎหมายแมบทในการทําสัญญาจาง
แรงงาน  ซ่ึงบัญญัติเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานไวในมาตรา 575 กฎหมายดังกลาวไดแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของการทําสัญญาตกลงกันระหวางนายจางและลูกจาง ดังนั้นการใชอํานาจบังคับบัญชา
ของนายจาง จะตองไมละเมิดตอส่ิงที่ไดตกลงไวในสัญญาจางแรงงาน คือ 

1)  คาสินจาง  การจายคาจางเพื่อตอบแทนการทํางานของลูกจางนั้น เปนสาระ 
สําคัญของสัญญาจางแรงงานประการหนึ่ง การใชอํานาจบริหารจัดการของนายจางจะตองไมเปน
การเปลี่ยน แปลงอัตราคาจางตามที่ตกลงกันไวโดยเฉพาะการลดคาจาง ถาเปนการเพิ่มคาจางก็
สามารถกระทําได เพราะเปนประโยชนตอลูกจาง 

2)  ตําแหนงงาน เมื่อลูกจางและนายจางตกลงรวมทําสัญญาจางแรงงานกัน       
หมายความวา  ไดตกลงกันแลววาจะใหลูกจางทํางานในหนาที่ใดและในสถานที่ใด การโยกยาย
เปลี่ยนแปลงหนาที่ของลูกจางหรือยายลูกจางใหไปทํางาน ณ สถานที่อ่ืนเปนการเปลี่ยนแปลง
ขอตกลงในสัญญา  จึงตองใหลูกจางยินยอมดวยจึงจะมีผล เชน นายจางใหลูกจางทําหนาที่ดูแลสวน  
ตอมาจะเปลี่ยนใหลูกจางไปขับรถยนต ยอมขัดตอสัญญาจางแรงงาน ถาลูกจางไมยินยอมนายจางจะ
ลงโทษลูกจางฐานขัดคําสั่งไมได กรณีที่นายจางและลูกจางไมไดตกลงกันไวเปนตําแหนงใด
โดยเฉพาะ นายจางก็สามารถใชอํานาจบังคับบัญชาในการโยกยายหนาที่การงานของลูกจาง หรือ
สถานที่ทํางานของลูกจางได แตงานใหมตองมีลักษณะคลายคลึงกับงานในหนาที่เดิมดวย 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 577 นายจางจะโอนสิทธิ
ของตนใหแกบุคคลภายนอกก็ได  เมื่อลูกจางยินยอมพรอมใจดวย ดังนั้น หากลูกจางไมยินยอมแลว  
นายจางก็ไมอาจโอนยายลูกจางไปทํางานกับบุคคลภายนอกได เพราะเปนการฝาฝนตอกฎหมาย
ดังกลาว 

ตามกฎหมายอังกฤษ      สัญญาจางแรงงานไมสามารถโอนจากนายจางคน
หนึ่งไปยังนายจางอีกคนหนึ่ง  โดยปราศจากความยินยอมของลูกจาง ดังนั้น นายจางจะโอนลูกจาง
ไปเปนลูกจางผูอ่ืนโดยปราศจากความยินยอมของลูกจางไมได 

ในคดี Nokes V. Doneaster Amalgamated Collieries Ltd. วินิจฉัยวา  
ความยินยอมของลูกจางตองมีหลักฐานอยางชัดแจงในการเปลี่ยนแปลงตัวนายจาง เชน การควบ
บริษัท 2 บริษัทเขาดวยกัน ลูกจางของแตละบริษัทมิไดกลายเปนลูกจางของบริษัทใหมโดยอตัโนมตั ิ 
แตตองมีความยินยอมของลูกจางอยางชัดแจง เมื่อมีความยินยอมจากลูกจางแลวก็เกิดสัญญาจาง
แรงงานฉบับใหมกับนายจางทันที 

หลักกฎหมายอังกฤษดังกลาว ตรงกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ของไทยมาตรา 577 วรรคแรก                                                                                                               
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2.3.8.2  ขัดตอกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
                  ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.  2541  ไดบัญญัติถึงสิทธิและ

หนาที่ระหวางนายจางและลูกจาง  โดยนายจางไมสามารถตกลงหรือทําสัญญาที่กําหนดเงื่อนไขให
ลูกจางไดรับสิทธิประโยชนหรือไดรับความคุมครองนอยกวาที่กฎหมายกําหนดได  และนายจางไม
อาจลิดรอนสิทธิประโยชนตามกฎหมายของลูกจาง   หรือทําใหลูกจางตองรับภาระหรือตอง
ดําเนินการอยางใดยิ่งกวาที่กฎหมายกําหนด  การฝาฝนจะมีผลใหขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน  
ระเบียบหรือคําสั่งนั้นไมสามารถบังคับไดเนื่องจากขัดตอกฎหมาย30  ดังนั้น  การที่นายจางจะ
กระทําการใดจะตองคํานึงถึงกฎหมายคุมครองแรงงานเปนสําคัญ  ดังนี้ 

  1)  หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางาน  เวนแตไดรับความ
ยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราวๆ  ไป ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไป ถา
หยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปนงานฉุกเฉิน หรือเปนงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง นายจาง
อาจใหลูกจางทํางานลวงเวลาไดเทาที่จําเปน ตามมาตรา 24  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน   
พ.ศ. 2541  
     อยางไรก็ตาม  ถึงแมวากฎหมายไดมีบทบัญญัติใหอํานาจนายจางที่จะมี
คําสั่งใหลูกจางทํางานลวงเวลาได แตนายจางก็ไมสมควรบังคับ ควรสอบถามความสมัครใจของ
ลูกจางแตละคนกอนตามหลักแรงงานสัมพันธที่ดี เพราะลูกจางแตละคนก็อาจมีธุรกิจสวนตัวและ
ไมสะดวกที่จะทํางานลวงเวลา  หรืออาจมีสุขภาพที่ไมดีพอที่จะทํางานเกิน 8 ช่ัวโมง นายจางไมควร
จะบังคับ เวนแตเปนกรณีที่มีเหตุจําเปนและเหตุนั้นไมอาจหลีกเลี่ยงไดเทานั้น 
 ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานญี่ปุน ป 194731 ถานายจางมีขอตกลงเปน
หนังสือกับสหภาพแรงงาน เมื่อสหภาพแรงงานซึ่งประกอบไปดวยลูกจางสวนใหญของสถาน
ประกอบการนั้น หรือมีขอตกลงกับบุคคลซึ่งเปนตัวแทนลูกจางสวนใหญ เมื่อไมมีสหภาพแรงงาน  
และไดแจงขอตกลงเปนหนังสือนั้นไปยังพนักงานเจาหนาที่ นายจางอาจขยายชั่วโมงทํางานปกติ
ออกไปหรือจางลูกจางทํางานในวันหยุดตามขอความในขอตกลงเปนหนังสือดังกลาว แตกรณีที่เปน
งานใตดิน หรืองานอื่นๆ ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพดังจะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาการขยาย
เวลาทํางานนั้น หามมิใหเกิน 2  ช่ัวโมงตอวัน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 36 

                                                 
30  เกษมสันต  วิลาวรรณ  ก  เลมเดิม.  หนา  23. 
31  Labour Laws of  Japan.  (1995).   Ministry of  Labour.  Institute of  Labour Administration.  pp.  

71-110. 
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 เมื่อนายจางขยายชั่วโมงทํางาน หรือจางลูกจางใหทํางานในวันหยุดภายใต
มาตรา  33  และมาตรา  36  กรณีนี้นายจางตองจายคาจางเพิ่มขึ้นเปนอัตราอยางนอย 25% และไม
เกิน 50% ของคาจางปกติในวันทํางานตามที่บัญญัติไวในมาตรา  37 
 ลูกจางควรจะไดรับสวัสดิการ  ในกรณีที่มีการทํางานลวงเวลา, ทํางานใน
วันหยุด  หรือกรณีที่มีปจจัยอ่ืนๆ  มาเกี่ยวของ 
 กรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในชวงเวลา 10 p.m ถึง 5 a.m. (หรือชวง 
เวลา 11 p.m ถึง 6 a.m ในกรณีที่เปนเขตที่มีประกาศของกระทรวงแรงงาน) นายจางยังคงตองเพิ่ม
คาจางใหกับลูกจางในชวงเวลาดังกลาว ในอัตราที่ไมต่ํากวา  25% ของอัตราคาจางปกติ 
 สวัสดิการอื่นๆ  เกี่ยวกับครอบครัวและเงินชดเชย  อาจจะไมจําเปนตอง
จายเพิ่มเหมือนกับกรณีที่ไดกลาวไปแลว 
 2)  คําส่ังใหลูกจางทํางานอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และความปลอดภัย
ของลูกจาง   

ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541ไดกําหนดคุมครอง
แรงงานหญิงไวโดยเฉพาะ เพื่อหามมิใหนายจางมีคําสั่งใหลูกจางหญิงและลูกจางหญิงมีครรภ
ทํางานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย  ดังนี้  

หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
 (1)  งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถํ้า ในอุโมงค 

หรือปลองในภูเขา เวนแตลักษณะของงานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจางนั้น 
  (2)  งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป 

(3)  งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ 
(4)  งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภ ทํางานในระหวางเวลา 

22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ทํางานลวงเวลา ทํางานในวันหยุด หรือทํางานอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี้ 

(1)  งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน 
(2)  งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ 
(3)  งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม 
(4)  งานที่ทําในเรือ 
(5)  งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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 แตอยางไรก็ตาม  ปญหาเรื่องนายจางมีคําส่ังใหลูกจางทํางานอันอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางในเรื่องตาง ๆ  กฎหมายไดใหอํานาจนายจางที่จะ
มีคําสั่งใหลูกจางอื่นนอกจากที่ไดยกเวนดังกลาวขางตนทํางานได โดยนายจางตองดูแลเรื่องความ
มั่นคงและปลอดภัยในการทํางานตามที่กฎหมายกําหนด เชน การจัดใหมีทางออกฉุกเฉิน, สัญญา
แจงเหตุอันตราย, เครื่องดับเพลิง,  ทางระบายน้ําและระบายอากาศ  เปนตน 
  หากนายจางจะออกคําสั่งใหลูกจางปฏิบัติงานในหนาที่โดยที่นายจางมิได
จัดอุปกรณเพื่อความปลอดภัยหรือปฏิบัติใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด ถาปรากฏวาอันตรายนั้น
อาจเกิดขึ้นไดหรือมีเหตุอันนาเชื่อวาอันตรายจะปรากฏในระยะเวลาอันใกลนั้นหรือไม ถามีลูกจางก็
มีเหตุผลอันสมควรที่จะไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายจาง แตถาอันตรายยังไมปรากฏอยางชัดเจน
หรือไมมีเหตุอันนาเชื่อวาอันตรายจะปรากฏในระยะเวลาอันใกลนั้น ลูกจางก็มีหนาที่ตองปฏิบัติ
ตามคําส่ังของนายจาง 
  นอกจากนี้ยังมีกฎหมายหามใชแรงงานเด็กตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 4932 เปนบทบัญญัติหามเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ทํางานที่เสี่ยงอันตรายตอ

                                                 
32  มาตรา 49 หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตํ่ากวาสิบแปดปทํางานอยางหนึ่งอยางใด

ดังตอไปนี้ 
    (1)  งานหลอม เปา หลอ หรือรีดโลหะ 
    (2)  งานปมโลหะ 
    (3)  งานเกี่ยวกับความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับแตกตางจากปกติ อัน

อาจเปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
    (4)  งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
    (5)  งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเช้ืออื่นตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
    (6)  งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เวนแตงานในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
    (7)  งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
    (8)  งานใชเลื่อยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเครื่องยนต 
    (9)  งานที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา อุโมงค หรือปลองในภูเขา 
    (10) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
    (11) งานทําความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนตขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนตกําลังทํางาน 
    (12) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินต้ังแตสิบเมตรขึ้นไป 
    (13) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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สุขภาพอนามัย และ มาตรา 5033 เปนบทบัญญัติหามเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ทํางานในสถานที่อันไม
เหมาะสมตอเด็ก 
 2.3.8.3  ขัดตอกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ มีบทบัญญัติหามนายจางใชอํานาจ
บริหารจัดการที่ตองหามตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518  ดังนี้ 
 1) หามนายจางทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจาง ขัดแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง  เวนแตจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา  ตามมาตรา 20   

2)  หามมิใหนายจางเลิกจางหรือโยกยายหนาที่การงานลูกจาง ถาไดมีการแจง
ขอเรียกรองแลว และขอเรียกรองนั้นยังอยูในระหวางการเจรจา การไกลเกลี่ยหรือการชี้ขาดขอ
พิพาทแรงงาน ตามมาตรา 31 

3)  หามมิใหนายจางเลิกจาง ลดคาจาง ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการลูกจาง หรือกระทําการใดๆ อันอาจเปนผลใหกรรมการลูกจางไมสามารถทํางานอยูตอไป
ได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาลแรงงาน ตามมาตรา 52                                                                                              
 4)  หามมิใหนายจางเลิกจาง หรือกระทําการใดๆ อันอาจเปนผลใหลูกจางหรือ 
ผูแทนลูกจางกรรมการสหภาพแรงงาน หรือกรรมการสหพันธแรงงาน ไมสามารถทนทํางานอยู
ตอไปไดเพราะเหตุที่ลูกจาง หรือสหภาพแรงงานไดนัดชุมนุม ทําคํารอง ยื่นขอเรียกรอง เจรจา หรือ
ดําเนินการฟองรองหรือเปนพยานหรือใหหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่ ตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงานหรือนายทะเบียน พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงาน 
หรือกรรมการแรงงานสัมพันธ ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตอศาลแรงงาน หรือเพราะเหตุที่ลูกจาง 
หรือสหภาพแรงงานกําลังจะกระทําการดังกลาว หรือเพราะเหตุที่ลูกจางนั้นเปนสมาชิกของสหภาพ
แรงงาน ตามมาตรา 121 (1), (2) 

2.3.8.4  ขัดตอกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีแรงงาน การกระทําใดในลักษณะที่เปน
การเปลี่ยนแปลงสภาพการจางในสาระสําคัญนั้น นายจางไมอาจกระทําได เพราะหากลูกจางไม
ยินยอมและเลิกสัญญา  ถือวาเปนการเลิกจางโดยนายจางโดยไมมีเหตุผลอันสมควร จึงเปนการเลิก
                                                 

33  มาตรา 50  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตํ่ากวาสิบแปดปทํางานในสถานที่ดังตอไปนี้ 
    (1)  โรงฆาสัตว 
    (2)  สถานที่เลนการพนัน 
    (3)  สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง 
    (4)  สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายและบริการ โดยมีผูบําเรอสําหรับ

ปรนนิบัติลูกคา หรือโดยมีที่สําหรับพักผอนหลับนอนหรือมีบริการนวดใหแกลูกคา 
    (5)  สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

DPU



 23 

จางที่ไมเปนธรรม  ซ่ึงลูกจางสามารถฟองรองตอศาลขอใหบังคับนายจางรับลูกจางเขาทํางานตอไป
ในอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับขณะที่เลิกจาง  หรือใหนายจางชดใชคาเสียหายอยางใดอยางหนึ่ง  
ทั้งนี้อยูในดุลพินิจของศาลแรงงานที่จะมีคําสั่ง ตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522  
 สรุปวาการใชอํานาจทางการบริหารของนายจางนั้น จะเปนไปโดยสุจริตหรือไม ก็ตอง
พิจารณาเปนอีกกรณีแยกจากกัน จากการใชอํานาจทางบริหารของนายจางในการเลิกจางลูกจาง ซ่ึง
กรณีการใชอํานาจทางบริหารของนายจางนี้ นายจางยอมมีสิทธิหรือดุลพินิจที่จะเลิกจางลูกจางนั้น
ได  โดยถือวาเปนเหตุผลและความจําเปนของนายจางในการเลิกจางลูกจางอยางหนึ่ง แตเหตุผลและ
ความจําเปนดังกลาวนี้จะถูกตองเปนธรรมและชอบดวยกฎหมายตอลูกจางหรือไมก็ตองพิจารณา
เปนกรณีไป   
 แตอยางไรก็ตาม หากนายจางใชวิธีการอันไมชอบกล่ันแกลงและบีบบังคับใหลูกจางไม
อาจทนทํางานตอไปไดแลว  นายจางก็ไมอาจอางเหตุความจําเปนดังกลาวได โดยใหถือวาเปนการ
เลิกจางโดยฝายนายจางทุกกรณี  ไมวาจะมีเหตุผลและความจําเปนอยางไรก็ตาม   
 
2.4  กรณีท่ีถือวาเปนการกระทําอันไมชอบของนายจาง 

  2.4.1  การไมมอบหมายงานใหทํา 
 การไมมอบหมายงานใหทําโดยลูกจางมิไดกระทําความผิด และมิไดมีเหตุอันสมควร 
หากเปนเพราะนายจางมีเจตนากลั่นแกลง  ซ่ึงเรื่องนี้หากพิจารณาวาสัญญาจางแรงงานเปนสัญญาที่
มีลักษณะแตกตางจากเอกเทศสัญญาอื่นๆ เนื่องจากคูสัญญาคือนายจางและลูกจาง เมื่อตกลงทํา
สัญญาจางแรงงานกันแลวตลอดเวลาที่มีนิติสัมพันธตอกัน นายจางและลูกจางมีความสัมพันธ  
คอนขางจะใกลชิดกันมากกวาคูสัญญาในสัญญาประเภทอื่นเนื่องจากสวนใหญจะทํางานรวมกัน
โดยนายจางอยูในฐานะของผูบังคับบัญชา ที่ตองคอยควบคุมดูแลและออกคําสั่งใหลูกจางทํางาน  
นอกจากนั้นจะเห็นไดวาความสัมพันธของนายจางลูกจางในสัญญาจางแรงงาน จะมีความละเอียด 
ออนกวาสัญญาประเภทอื่น โดยสัญญาจางแรงงานจะมีเร่ืองอื่นเขามาเกี่ยวของดวย เชน การเขา
สังคมในที่ทํางาน ความรูสึกที่ทัดเทียมกัน ความภาคภูมิใจ ความมีหนามีตา ความกาวหนาในการ
ทํางาน ฯลฯ เปนตน ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะไมมีในคูสัญญาประเภทอื่น  ฉะนั้น การที่นายจางไมมอบหมาย
งานใหลูกจางทําเพราะตองการกลั่นแกลงลูกจาง  เพื่อใหลูกจางรูสึกอึดอัด เสียหนา และเสียโอกาส
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีความรูสึกวาตนไมมีคุณคาตอองคกร เกิดความนอยเนื้อต่ําใจ รูสึกวาตน
ไมอยูในฐานะที่เทาเทียมกับลูกจางอื่น จนลูกจางไมสามารถทนทํางานตอไปไดในที่สุดก็ตองลา 
ออกจากงานไปเอง การที่จะพิจารณาเพียงแคลูกจางไมเสียหายเนื่องจากนายจางไดจายคาจางให
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ตลอดเวลาแมจะมิไดมอบหมายงานใหลูกจางทํา ไมนาจะเพียงพอเพราะความสัมพันธและฐานะ
หรือสภาพการณอ่ืนๆ ของนายจางกับลูกจางในสัญญาจางแรงงานไมเหมือนเอกเทศสัญญาอื่นๆ   
เพราะความใกลชิดผูกพันกันระหวางนายจางกับลูกจางนั้นมีมากกวาสัญญาอื่นๆ ซ่ึงหากนายจาง
ละเลยไมใสใจ หรือกล่ันแกลงไมมอบหมายงานใหลูกจาง ยอมสงผลกระทบที่ไมดีตอความรูสึก
ของลูกจาง จนในที่สุดก็ตองลาออก  ซ่ึงนายจางมักจะอางวาลูกจางสมัครใจที่จะลาออกเอง มิใชเกิด
จากการกระทําของนายจาง  เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะจายคาชดเชยเพราะกฎหมายมิไดมีบทบัญญัติไวอยาง
ชัดแจงวาการที่นายจางไมใหงานลูกจางทําโดยลูกจางมิไดกระทําความผิดแตอยางใดนั้น ถือเปนการ
กระทําอันไมชอบของนายจาง  อันควรจะอยูในความหมายของการเลิกจางและใหลูกจางมีสิทธิ
เรียกรองคาชดเชย เชนเดียวกับกรณีการเลิกจาง 
 แตศาลฎีกาเคยมีคําพิพากษากรณีที่นายจางไมมอบหมายงานใหลูกจางถือวาเปนสิทธิ
ของนายจาง เชน  วินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็ดีกฎหมายอื่นก็ดี หามีบทบัญญัติ
กําหนดใหนายจางมีหนาที่ตองมอบหมายงานใหลูกจางไม การที่นายจางจะมอบหมายงานใหลูกจาง
ทําหรือไม จึงเปนสิทธิของนายจาง เพียงแตนายจางมีหนาที่ตองจายคาจางใหลูกจางตลอดเวลาที่จาง
กันเทานั้น เมื่อนายจางไดจายคาจางใหลูกจางตามปกติแลว การที่นายจางไมมอบหมายงานให
ลูกจางทําจึงถือไมไดวามีขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของลูกจาง ลูกจางหามีอํานาจฟองให
นายจางมอบหมายงานใหลูกจางทําไม34 แตนายจางหามีสิทธิที่จะยกเหตุที่ลูกจางไมทํางานเพราะ
นายจางไมมอบงานใหทํามาปฏิเสธไมใหประโยชน คาจางสวัสดิการแกลูกจางไม35 

2.4.2   การโยกยายตําแหนงงาน   
        การโยกยายตําแหนงงานของลูกจาง  อาจแยกได  2  ลักษณะ คือ         
        1)  การเปลี่ยนแปลงตําแหนง  ไมวาจะเปนการลดตําแหนงใหต่ําลงกวาเดิม หรือการ

เปล่ียนแปลงอํานาจบริหารจัดการใหลดนอยลง หรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานใหลูกจางตอง
ทํางานหนักขึ้น หรือมีลักษณะใหลูกจางทํางานที่แตกตางจากงานในหนาที่เดิมของลูกจางอยางมาก 
เชน กรณีโยกยายตําแหนงลูกจางจากหัวหนางานฝายชางและฝายผลิตไปทํางานแผนกรักษาความ
สะอาด  ซ่ึงไมจําเปนตองอาศัยความรูความสามารถหรือความชํานาญพิเศษในเชิงชางเชนเดิม เปน
การสับเปลี่ยนหนาที่การงานที่เปนไปโดยไมสมควร เพราะเปนการลดตําแหนงของลูกจาง ทั้งทําให
ลูกจางบางคนไมไดรับเงินประจําตําแหนงเชนที่เคยได การกระทําของนายจางถือวาเปนการ
ประพฤติผิดสภาพการจาง เปนคําสั่งที่ไมชอบ36 หรือกรณีลูกจางทําหนาที่เลขานุการกรรมการ

                                                 
34  คําพิพากษาศาลฎีกา 2850/2525. 
35  คําพิพากษาศาลฎีกา 2370/2525. 
36  คําพิพากษาศาลฎีกา 811-818/2529. 
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ผูจัดการของนายจาง  ทํางานวันจันทรถึงวันเสาร  ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 17 น. เปนประจําและ
ไดรับคาจางเปนรายเดือน นายจางมีคําสั่งใหลูกจางไปทํางานเปนพนักงานตอนรับผูโดยสารบน
รถยนตโดยสารและมีฐานะเปนลูกจางรายวันคาจางวันละ 73 บาท ตองออกไปทํางานนอกสถานที่
ในวันจันทร อังคารและพุธ ตั้งแตเวลาประมาณ 9 น. ถึง18 น. หรือกวานั้น จึงเปนคําส่ังเปลี่ยนแปลง
สภาพการจางอันไมเปนคุณแกลูกจางโดยลูกจางมิไดตกลงยินยอมดวย คําสั่งจึงไมชอบ ดวย
กฎหมาย ลูกจางไมปฏิบัติตามจะถือวาลูกจางกระทําผิดตอระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของ
นายจางไมได37  หรือลูกจางเปนพนักงานทอผานายจางสั่งใหลูกจางไปทํางานกวาดขยะ38  ซ่ึงงาน
ดังกลาว เห็นไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงหนาที่การงานลูกจางในสวนสําคัญ และใหทําในตําแหนง
หนาที่ที่ต่ํากวาเดิม กรณีดังกลาวถือวาคําสั่งของนายจางเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  ดังนั้นถา
ลูกจางไมทําก็ไมถือวาลูกจางจงใจขัดคําส่ังของนายจาง  หรือคําส่ังของนายจางที่มีลักษณะเปนการ
กล่ันแกลงลูกจาง ก็ถือวาเปนคําส่ังที่ไมชอบธรรม  ลูกจางก็ไมจําตองปฏิบัติตาม39 หรือเดิมลูกจางมี
ตําแหนงเปนหัวหนาผูรักษาความปลอดภัยซ่ึงเทากับเปนหัวหนางาน  ตอมานายจางสั่งใหลูกจางไป
เปนยามหรือผูรักษาความปลอดภัย  เห็นไดวา คําส่ังของนายจางเปนการลดตําแหนงของลูกจาง ซ่ึง
แมจะเปนคําสั่งในการบริหารงานและมิไดลดคาจางของลูกจางลงก็ตาม ก็เปนการเปลี่ยนแปลง
สภาพการจางที่ไมเปนคุณกับลูกจาง  โดยไมไดรับความยินยอมจากลูกจาง จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย เมื่อลูกจางไมปฏิบัติตาม จึงไมถือวาเปนการขัดคําส่ังของนายจาง40 หรือกรณีทีน่ายจาง
ยายลูกจางจากตําแหนงเลขานุการประจําสํานักงานใหญฝายจัดซื้อ  ซ่ึงทํางานธุรการในฝายจัดซื้อไป
ดํารงตําแหนงพนักงานทั่วไปประจําแผนกผักและผลไม  ซ่ึงทําหนาที่จัด เตรียมสินคาและชั่ง
ผลไม  รวมทั้งทําความสะอาดในบริเวณสถานที่ซ่ึงมีลักษณะที่ดอยกวาเดิม  อีกทั้งเปนการยาย
ลูกจางจากตําแหนงเลขานุการ ซ่ึงเปนพนักงานระดับ 4 ไปเปนพนักงานทั่วไปประจําตําแหนงผัก
และผลไม ซ่ึงหัวหนาแผนกดังกลาวเปนพนักงานระดับ 3  จึงเปนการยายที่ลดตําแหนงของลูกจาง
ลง แมจะจายคาจางเทาเดิม ก็เปนคําสั่งยายที่ไมชอบดวยกฎหมาย เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการ
จาง41 แตกรณีที่โยกยายไปดํารงตําแหนงไมต่ํากวาเดิมและไมไดลดคาจางแมจะเปนการลดอํานาจ
บริหารและสิทธิประโยชนอ่ืน ศาลฎีกาไดวินิจฉัยวาไมถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง  
และถือวาเปนคําส่ังที่ชอบ เชน   

                                                 
37  คําพิพากษาศาลฎีกา 3594/2531. 
38  คําพิพากษาศาลฎีกา 1179/2540. 
39  คําพิพากษาศาลฎีกา 166-167/2546. 
40  คําพิพากษาศาลฎีกา 5073-5097/2546. 
41  คําพิพากษาศาลฎีกา 868/2548. 
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 นายจางมีคําสั่งใหลูกจางไปทํางานในตําแหนงที่ปรึกษาประจําตัวกรรมการ
ผูจัดการและชวยงานผูจัดการทั่วไปในการบริหารงานพนักงานฝายขาย โดยใหดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาเดิมและในอัตราจางเทาเดิม แมจะไมไดคารถและคาโทรศัพทแตก็ไมไดตัดคาจาง เพราะคา
น้ํามันรถและคาโทรศัพทเปนเงินสวัสดิการที่พนักงานฝายขายเทานั้นมีสิทธิ์ที่จะได เมื่อลูกจาง
ไมไดทํางานอยูในฝายขายจึงไมมีสิทธิไดรับคาน้ํามันและคาโทรศัพท สวนอํานาจบังคับบัญชา
ส่ังงานผูใตบังคับ บัญชานั้น จะมีหรือไมมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับลักษณะงานที่ทํา แมจะมีอํานาจ
บังคับบัญชาลดนอยลงก็มิใชที่จะถือวาเปนการลดตําแหนงเสมอไป การยายลูกจางไปทํางาน
ตําแหนงใหมที่ไมต่ํากวาเดิมและไมลดคาจาง จึงเปนอํานาจบริหารของนายจางที่จะกระทําไดโดย
ถือวาเปนการรับผิดตอสภาพการจาง คําส่ังของนายจางที่ชอบดวยกฎหมาย42 

        ตามกฎหมายอังกฤษ  การโยกยายตําแหนงลูกจางโดยการลดตําแหนงใหต่ําลง ถือ
วาเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง  ซ่ึงกฎหมายถือวานายจางเลิกจาง ตามกฎหมายแรงงาน 
มาตรา 95(2)( c) เชน คดี Bumpus V. Standard Life Assurance Co., Ltd.43 ไดมีการจัดองคกรของ
สํานักงานระดับทองถ่ินใหม ลูกจางจึงถูกลดตําแหนงจากเลขาธิการทองถ่ิน เปนหัวหนาผู
ตรวจสอบ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลตองานและภาระรับผิดชอบของลูกจาง  ขณะที่เงินเดือนยังคง
เดิม นายจางอางวาไมไดเปนการลดตําแหนงลงแตเปลี่ยนแปลงอยูในระดับเทาเดิม และสภาพการ
จางก็เปลี่ยนแปลงนอยมาก ศาลอุตสาหกรรมวินิจฉัยวา กรณีนี้ถือเปนการลดตําแหนง แมจะ
เปลี่ยนแปลงไมมากแตก็ถือวาเปนการไมปฏิบัติตามสัญญาจางแรงงาน 

คดี Moore V. Rowland Winn (Batley) Ltd.44 ลูกจางเขาทําสัญญาจางแรงงานใน
ตําแหนงผูจัดการสํานักงาน  ดูแลและรับผิดชอบพนักงานระดับเสมียนทั้งหมด มีอํานาจจัดสรร
ปริมาณงาน  ออกไปพบปะลูกคาและมีรถประจําตําแหนง เงื่อนไขดังกลาวไดกําหนดไวเปนลาย
ลักษณอักษร ตอมานายจางแจงวา เธอจะถูกลดตําแหนงเปนพนักงานระดับเสมียน ไมอาจกําหนด
ลักษณะการทํางานไดและไมมีรถประจําตําแหนงเธอจึงลาออก ศาลวินิจฉัยวาการกระทําของ
นายจางเปนการปฏิเสธไมปฏิบัติตามสัญญาจางแรงงาน ถือวาเปนการเลิกจางโดยผลของกฎหมาย 
(Constructive  Dismissal) 

        2)  การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางาน   
 รูปแบบของการยายสถานที่ทํางานของลูกจาง ซ่ึงเปนการใชอํานาจบริหารของ

นายจาง  อาจพิจารณาไดดังนี้ 

                                                 
42  คําพิพากษาศาลฎีกา 364/2548. 
43  Steven D. Anderman.  (1978).  The Law of Unfair Dismissal.  p. 43. 
 44  Ibid. 
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(1)  การยายระหวางสาขา  เปนกรณีที่สถานที่ทํางานเดิมของลูกจางยังคงอยู โดย
ลูกจางอาจจะยายจากสํานักงานใหญไปยังสาขาหรือยายระหวางสาขาดวยกัน ซ่ึงในแตละทองถ่ินมี
ความเจริญแตกตางกัน ในการโยกยายสถานที่ทํางานของลูกจางนั้นควรจําแนกเขตของสาขาและ
ลําดับขั้นของเขตเหลานั้นใหแนนอน โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน การคมนาคม สภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนในทองถ่ิน ตลอดจนรายไดของ
ประชาชน เปนตน เมื่อมีการโยกยายในลักษณะนี้ควรยายจากเขตที่มีความสะดวกสบายนอยมาหา
เขตที่มีความเจริญมากขึ้นตามลําดับ และหากการโยกยายนั้นเปนการเล่ือนตําแหนง ควรแตงตั้งให
ไปดํารงตําแหนงในทองถ่ินที่มีความสะดวกสบายนอยกอน หลังจากที่ไดปฏิบัติงานไประยะหนึ่ง
แลวจึงควรโยกยายใหกลับมาปฏิบัติงานในเขตที่มีสภาพดีขึ้นกวาเดิม ในการโยกยายนี้ควรกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานของแตละบุคคลไวแนนอนดวย เชน ปฏิบัติงานเปนเวลา 2 ป แลวใหมีการ
โยกยายครั้งหนึ่ง45 เปนตน 

จะเห็นไดวาการยายลูกจางไปยังสถานที่แหงอื่นของนายจาง กรณีนี้ไมมี
กฎหมายบัญญัติคุมครองลูกจาง และไมอาจใชมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 เพราะศาลไดตีความไวโดยเครงครัดวา มาตรา 120 เปนกรณีที่นายจางยายสถานประกอบ
กิจการไปยังสถานประกอบกิจการใหมทั้งหมดโดยไมมีสถานที่เดิมอีก46 ดังนั้นหากนายจางยาย
ลูกจางไปยังสถานประกอบกิจการอื่นของนายจาง ศาลฎีกาไดเคยวินิจฉัย เชน กรณีนายจางใช
อํานาจบริหารจัดการ โดยยายลูกจางไปยังสถานประกอบการอื่น แมวานายจางกระทําดวยความ
จําเปนแตถาทําใหลูกจางไดรับผลกระทบสําคัญตอการทํางานหรือไดรับผลกระทบตอการดําเนิน
ชีวิตตามปกติของลูกจางและครอบครัว ก็ถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางในสาระสําคัญ
และการที่ลูกจางปฏิเสธการกระทําของนายจางโดยการลาออกเพราะไดรับผลกระทบสําคัญจากการ
นี้นั้น  ถือวาเปนการลดสิทธิประโยชนของลูกจางหรือมิไดเปนประโยชนแกลูกจางเพิ่มจากเดิมถือ
วานายจางไดเลิกจางลูกจางแลว47 หรือการที่นายจางมีคําสั่งโอนยายลูกจาง ซ่ึงมีรายไดนอยใหไป
ทํางานที่โรงงาน ผลิตและจําหนายสินคาที่จังหวัดเพชรบุรีหางจากสถานที่ทํางานเดิมถึง 120  
กิโลเมตร โดยนายจางไมจัดที่พักหรือจัดหารถรับสงในการไปทํางานให อีกทั้งลูกจางไมสามารถ
เบิกคาเชาบานได คําส่ังของนายจางดังกลาวเปนการเพิ่มภาระคาใชจายและกอใหเกิดความ
เดือดรอนแกลูกจางเปนอยางยิ่ง เปนการยากที่ลูกจางซึ่งมีรายไดนอยอยูแลวจะปฏิบัติตามคําสั่งของ
นายจางได จึงมีลักษณะเปนการกลั่นแกลงลูกจางคําส่ังดังกลาวแมจะชอบดวยกฎหมายแตเปนคําสั่ง

                                                 
45  สมพงศ  เกษมสิน.  (2521).  การบริหารงานบุคคลแผนใหม.  หนา 173-174. 
46  คําพิพากษาศาลฎีกา 2228/2545. 
47  คําพิพากษาศาลฎีกา 2289/2525. 
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ที่ไมเปนธรรม48  หรือนายจางยอมใหลูกจางทํางานอยูในกรุงเทพมหานครตั้งแตเริ่มเขาทํางาน
ตลอดเวลามาเปนเวลา 3  ปเศษ เพราะลูกจางตองดูแลบุตรซึ่งเล็กและปวยเปนโรคหัวใจพิการ ตอมา
นายจางสั่งใหลูกจางไปทํางานตางจังหวัด โดยไมไดใหโอกาสและเวลาแกลูกจางในการปรบัตวัและ
หาทางแกไขขอขัดของดังกลาวบางตามสมควร ลูกจางไมปฏิบัติตามคําสั่ง ดังนี้ ไมเปนการฝาฝน
คําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจาง49 การที่นายจางยายลูกจางไปทํางานกับบริษัทในเครือ
เดียวกัน เปนการเลิกจาง ซ่ึงลูกจางมีสิทธิจะไดรับคาชดเชย50 เปนตน 

      แตประเทศอังกฤษ  ศาลเคยวางแนววินิจฉัยไววา การโยกยายสถานที่ทํางาน
ของลูกจางไมใชอํานาจเพียงฝายเดียวของนายจาง เชน คดี Robertson V. Howden & Co.,Ltd. 
(NIRC) ขอเท็จจริงมีอยูวาลูกจางถูกยายที่ทํางานเปนการชั่วคราวจาก Scotland Street ไปยัง  
Kinning Park  ตอมาลูกจางไดรับแจงวาตองทํางานที่ใหมเปนการถาวร ศาลแรงงานสัมพันธ
แหงชาติ (NIRC)  ตัดสินวาการโยกยายนี้ไมใชเปนการโยกยายที่จะกระทําไดเพียงฝายเดียว แตเปน
การเปลี่ยนแปลงในสัญญาจางแรงงานที่ตองไดรับความยินยอมจากทั้งสองฝาย51 การเปลี่ยนแปลง
สถานที่ทํางานของลูกจางจึงอาจเปนการละเมิดสัญญาจางแรงงานในเรื่องของสถานที่ทํางาน ซ่ึงอาจ
เปนการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญที่จะถือวาเปนการเลิกจางโดยนายจาง   
      จากแนววินิจฉัยของศาลอังกฤษที่เนนความสําคัญของสัญญาจางแรงงานซึ่ง
เกิดจากการตกลงกันระหวางนายจางและลูกจาง จึงตองผูกพันคูสัญญาใหปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว
ตามหลักสัญญาตองเปนสัญญา (Pacta sunt servanda)  ดังนั้นในกรณีที่สัญญาจางแรงงานมีขอความ
เกี่ยวกับการใหอํานาจแกนายจางในการโยกยายลูกจางไดจึงมีผลผูกพันนายจางและลูกจางตามที่
กําหนดไวนั้น  อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวาการกําหนดเงื่อนไขการโยกยายลูกจางไวในสัญญานั้น 
ควรจะมีขอบเขตที่เหมาะสม การใชถอยคําที่เปนการใหอํานาจนายจางอยางกวางขวางแสดงถึงการ
เอาเปรียบลูกจางศาลก็จะไมนํามาพิจารณา52 และถาการกําหนดเงื่อนไขการโยกยายนั้นใหอํานาจ
นายจางในการลดตําแหนงหรือลดคาจางลูกจางลงได ควรจะถือวาเปนขอความที่ขัดตอความสงบ
เรียบรอยของประชาชนไมมีผลใชบังคับได 
  (2)  การยายสถานประกอบกิจการของนายจาง เปนกรณีที่สถานที่ทํางานเดิม
ทั้งหมดหรือบางสวนของลูกจางถูกยุบหรือมิไดดําเนินการอีกตอไป เชน สถานประกอบกิจการนั้น

                                                 
48  คําพิพากษาศาลฎีกา 166-167/2546. 
49  คําพิพากษาศาลฎีกา 3301/2525. 
50  คําพิพากษาศาลฎีกา 513/2524. 
51  Steve D. Anderman.  Loc.cit.   
52  Michael Whincup.  (1980).  Modern Employment Law.  p. 123. 

DPU



 29 

คับแคบไมสามารถขยายไดอีก หรือหมดสัญญาเชา เปนตน ทําใหนายจางตองปดสถานประกอบ
กิจการเดิมบางสวนหรือทั้งหมดและยายไปเปดทําการ ณ สถานที่ใหม ซ่ึงเปนกรณีที่มีกฎหมาย
คุมครองลูกจางตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541ที่กําหนดใหนายจาง 
ตองแจงใหลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันยายสถานประกอบกิจการ  ถาลูกจาง
ไมประสงคจะไปทํางานดวยใหลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากนายจางหรือวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ โดยลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชย
พิเศษไมนอยกวาอัตราคาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา 118 หากนายจางไมแจงให
ลูกจางทราบลวงหนา ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตรา
สุดทายสามสิบวัน และใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว
ลวงหนาใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ลูกจางบอกเลิกสัญญา 

2.4.3  การลดเวลาทํางานและลดคาจาง   
              นายจางอาจอางปญหาเศรษฐกิจ หรือปญหาคนลนงาน สงผลใหกิจการประสบกับผล

ขาดทุน แตความจริงแลวเปนเพราะนายจางตองการลดตนทุนเพื่อเพิ่มผลกําไรโดยอาจนํางานไปให
บริษัทภายนอกทําแทนหรือที่เรียกวา “Out Source”  จึงจําเปนตองยุบบางหนวยงาน สงผลใหลูกจาง
ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานที่ถูกยุบ  ตองถูกโอนยายไปทํางานในแผนกอื่นแทน ซ่ึงทําใหเกิดปญหา
คนลนงาน จนตองลดเวลาทํางาน สงผลใหนายจางใชเปนขออางเพื่อลดคาจาง นอกจากนี้ยังอาจเกิด
จากการที่นายจางตองการลดตนทุนโดยลดเวลาทํางานของลูกจางที่มีเงินเดือนสูง และไปจางลูกจาง
ใหมที่มีเงินเดือนต่ําหรือใชวิธีเพิ่มเวลาทํางานกับลูกจาง ที่มีเงินเดือนต่ําเพื่อทํางานแทนลูกจางที่มี
เงินเดือนสูงอันเปนการลดตนทุนของนายจาง แตก็ถือวาเปนการกระทําอันไมชอบเพื่อใหลูกจางที่มี
เงินเดือนสูง ไมอาจทนทํางานตอไปได จนตองลาออกจากงาน ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 การที่นายจางมีคําสั่งยกเลิกตําแหนงผูชวยผูจัดการฝายขายซ่ึงลูกจางทํางานอยูและมี
คําสั่งใหลูกจางไปทํางานในหนาที่พนักงานขายทั้งใหลดเงิน เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางที่
เปนโทษแกลูกจาง เมื่อลูกจางไมไดใหความยินยอม นายจางยอมไมมีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพ
การจางดังกลาวไดตามลําพังเพียงฝายเดียวเนื่องจากมิใชเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางที่เปน
คุณแกลูกจาง  จึงเปนคําส่ังที่ไมชอบตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ .ศ . 2518 มาตรา 20 ไมมี
ผลบังคับแกลูกจาง การที่ลูกจางไมปฏิบัติตามคําสั่งจึงถือไมไดวาลูกจางฝาฝนตอคําสั่งอันชอบดวย
กฎหมายและเปนธรรมของนายจางในกรณีรายแรง หรือลูกจางละทิ้งหนาที่53 

หรือ กรณีที่เดิมลูกจางมีเงินประจําตําแหนงเดือนละ 8,000 บาท ซ่ึงเปนคาจางกอนที่
จะถูกเลิกจาง  ตอมาลูกจางถูกปรับยายตําแหนงใหอยูในตําแหนงที่ไมไดรับเงินประจําตําแหนง  
                                                 

53  คําพิพากษาศาลฎีกา 7238/2544. 
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การปรับยายตําแหนงดังกลาวถือวาเปนการลดคาจางของลูกจาง  ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการ
จางโดยที่ลูกจางมิไดตกลงดวย54 

จึงสรุปไดวา นายจางไมมีอํานาจลดคาจางของลูกจาง เวนแตลูกจางยินยอม การลด
คาจางโดยลูกจางไมยินยอมจะมีผลเทากับนายจางผิดสัญญาจางและจายคาจางใหลูกจางไมครบ
ตามที่ตกลงกันไว  จะเห็นไดวากฎหมายแรงงานมิไดกําหนดใหอํานาจนายจางในเรื่องการลดคาจาง
ไว   ดังเชนกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอื่น เชนพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ .ศ.2518  มาตรา 83 ไดกําหนดใหการตัดเงินเดือนและการลดขั้นเงินเดือนเปนโทษผิด
วินัยดวย  ดังนั้น นายจางจึงไมอาจลดคาจางหรือตัดคาจางลูกจางได แมจะไดกําหนดโทษดังกลาว
ไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานก็ตาม  เพราะขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานนั้นเปนเพียงประกาศ
การแสดงเจตนาของนายจางฝายเดียว  ลูกจางมิไดตกลงดวย อยางไรก็ตาม ถามีขอกําหนดเกี่ยวกับ
การลดคาจางไวในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง  ซ่ึงเกิดจากการแจงขอเรียกรอง การลดคาจางนั้น
ก็อาจกระทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย 
 นายจางจะลดคาจางของลูกจางที่เปนกรรมการลูกจางไมได เวนแตไดรับอนุญาตจาก
ศาลแรงงานแลว55  ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 

ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ  การลดคาจางถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการ
จางในสาระสําคัญ  ถือวานายจางเลิกจาง   ตัวอยางเชน 

คดี Anderson V. N.C.B. 196756 คนงานเกรด 1 ถูกโยกยายไปรับงานเกรด 4 ใน
โรงงานอีกแหงหนึ่ง โดยไดรับคาจางเพียง 75% ของอัตราเดิม ลูกจางปฏิเสธไมรับตําแหนง จึงถูก
ตัดสินวาการปฏิเสธนั้นไมมีเหตุผลอันสมควรเพราะงานใหมนั้นทําใหลูกจางมีโอกาสกาวหนามาก
กวาเดิม  คดีนี้มีขอสังเกตวา คําวินิจฉัยที่นายจางโยกยายลูกจางโดยลดคาจางลงไดนั้นมีความชอบ
ธรรมเพียงใด  เนื่องจากคาจางเปนสาระสําคัญของสัญญาจางแรงงานประการหนึ่ง การลดคาจาง
โดยลูกจางไมยินยอมนายจางจึงไมอาจกระทําได 

2.4.4 การงดจายคาจาง  
           นายจางไมมีอํานาจที่จะงดจายคาจางของลูกจาง ถาลูกจางไดทํางานใหแกนายจาง
ตามปกติหรือพรอมจะทํางานให แตนายจางไมมีงานใหลูกจางทํา นายจางก็ตองจายคาจางใหแก
ลูกจางนั้น การงดจายคาจางถือเปนการผิดสัญญาจาง และเปนการฝาฝนกฎหมายคุมครองแรงงาน
นายจางตองเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลาที่ผิดนัดรอยละ 15   ตอป และหากนายจางจงใจ

                                                 
54  คําพิพากษาศาลฎีกา 7106/2547. 
55  เกษมสันต  วิลาวรรณ ข (2548).  กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล.  หนา 33-34. 
56  Michael Whincup.  Op.cit.  p. 126. 
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ไมจายเงินคาจางโดยปราศจากเหตุผลอันควร เมื่อพนกําหนดเวลา 7   วันนับแตวันที่ถึงกําหนดจาย 
นายจางตองเสียเงินเพิ่มใหแกลูกจางรอยละ 15 ของเงินที่คางจายทุกระยะเวลา 7   วัน ตามพระราช 
บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มาตรา 70,9 
 อยางไรก็ตาม ในกรณีดังตอไปนี้ นายจางอาจจายคาจางต่ํากวาจํานวนที่เคยจายหรือไม
จายคาจางใหแกลูกจางได57 
 1) ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวน  เปนการชั่ว 
คราวโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่มิใชเหตุสุดวิสัย นายจางมีสิทธิจายเงินใหแกลูกจางแทนคาจาง   (นอยกวา
คาจางปกติได แตตองไมนอยกวารอยละ 75 ของคาจาง ในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนนายจาง
หยุดกิจการ โดยจายตลอดระยะเวลาที่นายจางไมไดใหลูกจางทํางานนั้น) พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541  มาตรา 75 
 2)  ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวน เปนการชั่ว 
คราวโดยเหตุสุดวิสัย นายจางไมจําเปนตองจายคาจางหรือเงินใดๆ อันเปนการทดแทนคาจาง ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 372   และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ .ศ . 2541
มาตรา 75 
 3)  ในกรณีที่ลูกจางมิไดทํางานหรือมิไดมาทํางานใหแกนายจาง ในวันทํางานปกติของ
ลูกจาง เชน กรณีลูกจางขาดงานหรือละทิ้งหนาที่การงาน   (โดยมิใชการหยุดงานในวันหยุดและมิใช
การลางานในวันลา)  ตามกฎหมายนายจางมีสิทธิที่จะไมจายคาจางใหแกลูกจางนั้นได 
 4) ในกรณีที่มีขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจางในการหยุดงานชั่วคราว เพื่อ
ประโยชนของลูกจางหรือในการลางานชั่วคราว เพื่อกิจธุระของลูกจางโดยนายจางไมตองจายคาจาง
หรือจายคาจางเพียงบางสวนใหแกลูกจาง นายจางก็มีสิทธิจะไมจายคาจางหรือจายคาจางเปนบาง 
สวนใหแกลูกจางตามขอตกลงนั้นได  
  หากไมเขาขอยกเวนดังกลาว  นายจางก็ไมอาจงดการจายคาจางแกลูกจางได และ
หากนายจางผิดนัดไมจายคาจางใหลูกจางหลายงวด ลูกจางยอมมีสิทธิที่จะพรอมใจกันหยุดงานได58 
หรือนายจางไมจายคาจางใหลูกจางโดยไมมีเหตุผล  เมื่อลูกจางทวงถามก็ไมจายให ถือวานายจางจง
ใจผิดนัดในการจายคาจางโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  นายจางตองจายเงินเพิ่มรอยละ 15   ตอป  
ของเงินที่คางชําระทุกเจ็ดวัน59 
 

                                                 
57  เกษมสันต  วิลาวรรณ  ข  เลมเดิม.  หนา 36-38. 
58  คําพิพากษาศาลฎีกา 2916-2918/2526. 
59  คําพิพากษาศาลฎีกา 437/2528. 
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2.4.5 การลงโทษเกินสมควร   
        ระเบียบวินัยและการลงโทษลูกจาง เปนอํานาจบังคับบัญชาของนายจาง แตเมื่อ

พิจารณาวาวินัยและการลงโทษเปนเงื่อนไขการจางและการทํางานอยางหนึ่ง ซ่ึงมีผลกระทบตอผล 
ประโยชนของนายจางและความมั่นคงในการทํางานของลูกจางอยางมาก ถานายจางกําหนดหลัก 
เกณฑและวิธีการทางวินัยอยางไมเปนธรรมแลว ลูกจางยอมไดรับความเดือดรอน ซ่ึงสงผลตอขวัญ
และกําลังใจในการทํางานของลูกจางอยางมาก  จึงถือไดวาเปนสภาพการจางที่นายจางมีหนาที่ใน
การเจรจาหลักเกณฑและวิธีการที่ประกอบดวยขอกําหนดในการใหความคุมครองลูกจางใหรอดพน
จากการกระทําอันไมชอบ หรือการกลั่นแกลงหรืออคติตางๆ60 

        หลักเกณฑและวิธีการทางวินัยและการลงโทษ เชน ขอใหมีการสอบสวน ความผิดที่
ลูกจางถูกกลาวหาใหแนชัดเสียกอนมีการออกคําส่ัง ขอใหมีขั้นตอนการลงโทษทางวินัยที่เหมาะสม
กับความผิดของลูกจางและเปนไปตามขั้นตอนตามลําดับ ขอใหลูกจางที่ถูกกลาวหาวากระทําความ 
ผิดมีโอกาสแถลงขอเท็จจริงและมีสิทธิที่จะมีตัวแทนลูกจางได ขอใหนายจางใหสิทธิลูกจางที่จะ
อุทธรณคําส่ังการลงโทษไปยังผูบังคับบัญชาที่เหนือกวาผูมีอํานาจออกคําส่ัง เปนตน 

        ระเบียบวินัยที่นายจางกําหนดอยางไมเหมาะสมและไมเปนธรรม เชน ลูกจางเปนชาง
ซอมเครื่องยนต  แตนายจางกําหนดวินัยวา “ลูกจางตองแตงตัวสะอาดเรียบรอยอยูเสมอในขณะ
ปฏิบัติงาน”  ซ่ึงตามลักษณะและประเภทของงานนายจางไมควรกําหนดวินัยเชนนั้น หรือกําหนด
วินัยวา  “ การลาปวย ใหลูกจางลาปวยลวงหนา”  ซ่ึงเปนการพนวิสัยที่จะทราบวาตนจะปวยเมื่อใด  
กวาจะทราบก็มีอาการปวยแลว  วินัยประเภทนี้จึงไมเหมาะสม  ลูกจางจึงสามารถยื่นขอเรียกรองให
มีขอกําหนดที่เปนขอหามหรือขอควรปฏิบัติที่เปนธรรมได มิใชวานายจางจะกําหนดแตเพียงฝาย
เดียวโดยไมคํานึงถึงความเหมาะสมและเหตุผล จนลูกจางไดรับความเดือดรอน ทั้งสองฝายจึงมี
หนาที่จะเจรจากันดวยความจริงใจที่จะแกไขปญหาดวย  ถาหากวาคูกรณีไมสามารถตกลงกันไดใน
เร่ืองดังกลาว  เมื่อเขาสูการชี้ขาดของผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงานหรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ  
หรือบุคคลหรือองคกรที่มีอํานาจชี้ขาดอื่นๆ ผูมีอํานาจชี้ขาดดังกลาวก็ควรชี้ขาดไปในทางให
นายจางออกระเบียบวินัยและการลงโทษได แตจะตองเหมาะสมและเปนธรรมแกลูกจางทุกคน ถา
ไมเหมาะสมและเปนธรรม  ก็ควรแกไขเสียใหถูกตองและเหมาะสมสําหรับกิจการนั้นและใหความ
เปนธรรมแกทุกฝาย 

 การลงโทษทางวินัย  เมื่อลูกจางฝาฝนระเบียบวินัยที่กําหนดไว  นายจางมีอํานาจสั่งให
ลงโทษลูกจางไดตามความเหมาะสมที่นายจางวางกฎเกณฑเอาไวแลว และหากสถานประกอบ
กิจการนั้นมีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไป ซ่ึงมีขอบังคับการทํางานแลว  การลงโทษทางวินัยตองเปนไป
                                                 

60  เสนาะ  ติเยาว.  (2519).  การบริหารงานบุคคล.  หนา 305.   
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ตามที่กําหนดไวในขอบังคับการทํางาน ถามีลูกจางรวมกันไมถึงสิบคนและนายจางยังไมไดกําหนด
โทษวินัยไว การลงโทษลูกจางตองพอสมควรแกเหตุหรือสอดคลองกับจารีตประเพณี โดยทั่วไป
เกี่ยวกับความหนักเบาของโทษในความผิดนั้นๆ  โดยปกติแลวการลงโทษมีหลายสถาน ดังนี้ 

 1)  การตักเตือน ถือวาเปนโทษขั้นเบาที่สุด  โดยทําได 2 วิธี คือ ตักเตือนดวยวาจา และ
ตักเตือนดวยหนังสือ  รวมถึงการทําทัณฑบน ซ่ึงเปนโทษที่หนักกวาการตักเตือน อาจใชในกรณีที่
ลูกจางกระทําผิดระเบียบวินัยที่กําหนดไวในขอบังคับที่รายแรง 

 2)  การตัดเงินเดือนหรือลดสิทธิประโยชน สิทธิประโยชนนี้ไมใชสิทธิประโยชนตาม
กฎหมายคุมครองแรงงาน เชน เงินโบนัส61 หรืองดพิจารณาความดีความชอบประจําปโดยไม
พิจารณาขึ้นเงินเดือนประจําปให เปนตน สวนการตัดเงินเดือน ควรลงโทษเมื่อลูกจางกระทํา
ความผิดจนทําใหนายจางไดรับความเสียหายมากพอควร 

 3)  ลดตําแหนงหรือการโยกยายตําแหนง อาจเกิดจากลูกจางปฏิบัติหนาที่บกพรอง ไม
เหมาะสมกับตําแหนงที่รับผิดชอบจนนายจางไดรับความเสียหาย นายจางก็สามารถลดตําแหนง 
หรือโยกยายตําแหนงของลูกจางได แตการที่นายจางจะลงโทษลูกจางดวยการลดตําแหนงหรือ
โยกยายตําแหนงได  ตองไดระบุไวในสัญญาจางงานแลว   

 สาธารณรัฐแอฟริกาใต  นายจางจะลงโทษโดยการลดตําแหนงของลูกจางไดใน
กรณีที่ลูกจางกระทําความผิดอยางรายแรงถึงขั้นที่นายจางเลิกจางไดตามกฎหมาย เชน คดี Arries v 
Afric Addressing (Pty) Ltd (WE4294) ลูกจางมีความผิดถึงขั้นที่สามารถเลิกจางไดตามกฎหมาย แต
เมื่อลูกจางขอโอกาสแกไขตนเอง  การที่นายจางลดตําแหนงถือเปนบทลงโทษที่เหมาะสมแลว ใน
กรณีดังกลาวลูกจางจะตองยอมรับบทลงโทษนี้ดวย การลงโทษโดยการลดตําแหนงของลูกจางไม
สามารถกระทําไดฝายเดียวแตตองไดรับความยินยอมจากทั้งสองฝาย โดยทั่วไปลูกจางที่ไดสิทธิใน
การเลือกวาจะยอมถูกลดตําแหนงหรือเลิกจางจะมีโอกาสในการไตรตรอง 1 ถึง 2 วัน ถาไมมีการ
ยอมรับจากลูกจางในชวงเวลาดังกลาวการเลิกจางจึงจะมีผลใชบังคับแทนการถูกลดตําแหนง62   

 ไมเพียงแตสาธารณรัฐแอฟริกาใตเทานั้นที่ลงโทษลูกจางโดยการลดตําแหนง 
ประเทศโรมาเนีย ก็มีกฎหมายบัญญัติใหสิทธิแกนายจาง ในการโยกยายหนาที่การงานของลูกจาง
โดยฝายเดียวไดเพื่อเปนการลงโทษลูกจางที่กระทําผิดวินัยเชนกัน โดยบัญญัติใหนายจางมีอํานาจ
พิเศษในการลงโทษทางวินัยแกลูกจางที่ฝาฝนระเบียบวินัยที่เกี่ยวกับการทํางาน ซ่ึงอาจเปนการ
กระทําการหรืองดเวนกระทําการในลักษณะที่เปนความผิดของลูกจาง เชน การฝาฝนบทบัญญัติ 

                                                 
61  เกษมสันต  วิลาวรรณ.  (2530, กรกฎาคม).  “วินัยในการทํางาน.”   วารสารศาลแรงงาน.  หนา  13. 
62  IOL Jobs.  “Demotion as a disciplinary option.”  Retrieved  April 20, 2009,  from.  

http://www.iolijobs.co.za/article_print.php?fArticleld=3974165. 
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ของกฎหมาย ฝาฝนกฎของบริษัท หรือฝาฝนขอบังคับหรือความเหมาะสมของสัญญาจางแรงงาน 
รวมถึงฝาฝนคําสั่งหรือการตัดสินใจอันชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชา63 การโยกยายหนาที่
การงานของลูกจางอันเปนการลงโทษทางวินัยโดยการลดตําแหนงของลูกจางตามกฎหมายแรงงาน
ของประเทศโรมาเนียนั้น มิใชเปนการลดตําแหนงอยางถาวร นายจางสามารถลดตําแหนงรวมถึงลด
คาจางของลูกจางไดเปนการชั่วคราวในตําแหนงที่ลดสําหรับชวงระยะเวลาเกินกวา 60 วัน และ
สามารถลดคาจางปกติและ/หรือลดเบี้ยเล้ียงโดยที่มิไดมีการลดตําแหนงสําหรับชวงระยะเวลา 1 ถึง 
3 เดือนลงได 5-10 %64 และการลงโทษลูกจางโดยการลดตําแหนงนั้น กฎหมายไดกําหนด
หลักเกณฑใหนายจางตองพิจารณาการลงโทษอยางเหมาะสมกับความรุนแรงของการฝาฝนระเบียบ
วินัยของลูกจางโดยพิจารณาดังนี้ 

 (1)  พฤติการณของการกระทําในภาวะเชนนั้น 
 (2)  ระดับความผิดของลูกจาง 
 (3)  ความถี่ของการฝาฝนระเบียบวินัย 
 (4)  พฤติกรรมทั่วไปของลูกจางในที่ทํางาน 
 (5)  การลงโทษทางวินัยที่เคยกระทํากอนหนานี้ของนายจาง65 

                                                 
63  Labour  Code 2003  Article. 263.  

(1) The employer shall have disciplinary powers, i.e. the right to take, according to the law,  
disciplinary measures against its employees whenever it finds them liable of disciplinary offences.  

(2) A disciplinary offence is related to the work, consisting of a wilful action or lack of action of  
the employee, breaking the legal provisions, the rules of procedure, the individual employment contract or the  
applicable collective labour agreement, legal instructions and directions of the management.  

64  Labour  Code 2003 Article 264 (1). The disciplinary measures the employer may apply  
if the employee is responsible for disciplinary offences are as follows:  

c) demotion, while paying the wage corresponding to the position where the demotion was directed,  
for a length that may not exceed 60 days; 

d) 5-10% decrease of the basic pay for one to three months; 
e) 5-10% decrease of the basic pay and/or, as the case may be, of the management benefit, for one  

to three months; 
65  Labour  Code 2003 Article 266. The employer shall take the disciplinary measure applicable in  

proportion to the seriousness of the disciplinary offence of the employee, taking into account the following:  
a) the circumstances of the disciplinary offence; 
b) the degree of responsibility of the employee; 
c) the consequences of the disciplinary offence; 
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 นอกจากนี้  การลงโทษทางวินัยดวยการลดตําแหนงและ/หรือลดคาจางของลูกจางจะ
ไมมีผลใชบังคับเลย ถาหากวานายจางมีคําสั่งกอนที่จะมีการสอบสวนวินัยของลูกจางในเบื้องตน
กอน66 

4) คําส่ังพักงาน 
               การพักงานลูกจางสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ซ่ึงพิจารณาจากวัตถุประสงค
ของการพักงานมาเปนตัวกําหนด และเพื่อท่ีจะไดนําหลักเกณฑของการพักงานในแตละประเภทมา
ปรับใชไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยการพักงานแบงได 2 ประเภทดังนี้ 

       (1)  การพักงานเพื่อการสอบสวน 
               ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในกรณีที่นายจางทําการ
สอบสวนลูกจางซึ่งถูกกลาวหาวากระทําความผิด หามมิใหนายจางสั่งพักงานลูกจางในระหวางการ
สอบสวนดังกลาว เวนแตจะมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางให
อํานาจนายจางสั่งพักงานลูกจางได ทั้งนี้ นายจางจะตองมีคําสั่งพักงานเปนหนังสือระบุความผิด 
และกําหนดระยะเวลาพักงานไดไมเกินเจ็ดวันโดยตองแจงใหลูกจางทราบกอนการพักงาน 

        ในระหวางการพักงาน ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือตามที่นายจางและลูกจางไดตกลงกันไว  ในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง ทั้งนี้ อัตราดังกลาวตองไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอน
ถูกสั่งพักงาน (มาตรา 116) 

        เมื่อการสอบสวนเสร็จส้ินแลว ปรากฏวาลูกจางไมมีความผิด ใหนายจางจาย
คาจางใหแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานนับแตวันที่ลูกจางถูกสั่งพักงานเปนตนไป  

        จะเห็นไดวากฎหมายกําหนดวานายจางไมมีอํานาจสั่งพักงานลูกจาง เวนแต
จะมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระบุใหอํานาจนายจางสั่งพัก
งานลูกจางได แสดงใหเห็นวาหากในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง มิไดระบุใหอํานาจนายจางสามารถสั่งพักงานลูกจางเอาไว นายจางก็จะไมมีอํานาจสั่ง พัก
งานลูกจางได ซ่ึงในทางปฏิบัติบางครั้งนายจางมีความจําเปนตองใหลูกจางหยุดทํางานชั่วคราว อาจ
เพราะไมไววางใจใหลูกจางเขาทํางาน เพราะยังไมแนใจวาลูกจางเปนผูกระทําผิดจริงหรือไมจนกวา
จะสอบสวนเสร็จ ดังนั้นนายจางจึงจําเปนตองพักงานลูกจางไวช่ัวคราวกอน เพราะหากใหลูกจางเขา

                                                                                                                                            
d) the general conduct of the employee; 
e) the disciplinary measures previously taken against him/her. 

66  Labour Code 2003 Article 267 (1).  On pain of absolute nullity, no action, except that provided for 
in Article 264 (1) (a), may be taken before performing a preliminary disciplinary hearing. 
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ทํางานลูกจางอาจกอความเสียหายใหแกนายจางหรือกิจการของนายจางได หรือลูกจางที่ถูก
สอบสวนอาจจะรบกวนหรือทําลายพยานหลักฐานที่มีก็ได ดังนั้นหากกฎหมายไมใหอํานาจนายจาง
พักงานลูกจางได  นายจางอาจจะตองไดรับความเสียหายจากการกระทําของลูกจางที่ถูกสอบสวนได  
แตอยางไรก็ดี  การสั่งพักงานของนายจางตองกระทําโดยชอบธรรม  หากเปนการกลั่นแกลงยอมถือ
วาเปนการกระทําอันไมชอบ เชน 

นายจางมีคําส่ังพักงานลูกจางครั้งแรกโดยไมจายคาจาง และยายลูกจางไปอยู
แผนกจัดสงมีหนาที่รับสงและบรรจุน้ํามันลงถัง และมอบหมายใหลูกจางทําความสะอาดพื้นบริเวณ
ที่น้ํามันหก ลูกจางไมยอมทํา นายจางมีคําสั่งพักงานครั้งที่สอง และใชใหลูกจางตักน้ํามันและไข
น้ํามันขึ้นจากทอน้ํา ซ่ึงทอดังกลาวเปนทอน้ํารวมในโรงงานมีน้ําสกปรกไหลผานมาดวย ลูกจางไม
ยอมทํา นายจางสั่งพักงานอีกเพื่อรอการสอบสวนและเลิกจางลูกจาง คําสั่งที่นายจางใหลูกจางไปทํา
ความสะอาด เปนคําสั่งที่ไมเคยส่ังใหลูกจางคนอื่นทํา เปนคําส่ังที่ไมเปนธรรม เปนการกลั่นแกลง
ลูกจาง67 
   ในประเทศสิงคโปรตาม The Employment Act Section 14 (1) กําหนดให
อํานาจนายจางสามารถพักงานลูกจางไดในระหวางสอบสวนความผิดของลูกจาง ทั้งนี้ก็เพื่อ
ประโยชนของนายจางเพราะในระหวางพักงานเพื่อสอบสวนความผิด ยังไมแนชัดวาลูกจางทําผิด
จริงหรือไม นายจางจึงอาจไมไววางใจใหลูกจางเขาทํางานในชวงนั้น และไดกําหนดระยะเวลาใน
การพักงานลูกจางเอาไว โดยใหนายจางมีอํานาจสั่งพักงานลูกจางไดเปนเวลาไมเกิน 7 วัน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อมิใหนายจางประวิงเวลาในการสอบสวน อันจะทําใหลูกจางไดรับความเดือดรอน 
เนื่องจากไมไดทํางานและไมไดรับคาจางในระหวางพักงาน และตาม The Employment Act  
กําหนดใหนายจางตองจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวา 50 % ของคาจางในวันทํางาน โดยเงินที่ตอง
จายในชวงพักงานนี้ไมใชคาจาง แตเปนเงินที่จายเพื่อชวยเหลือลูกจางในชวงพักงานเทานั้น และเงิน
นั้นลูกจางมีสิทธิไดรับทันทีในระหวางพักงาน หากกรณีที่ผลการสอบสวนออกมาปรากฏวาลูกจาง
ไมมีความผิดตามที่ถูกกลาวหา กฎหมายไดกําหนดใหนายจางตองจายคาจางใหลูกจางเทากับคาจาง
ในวันทํางาน นับแตวันที่ลูกจางถูกสั่งพักงานเปนตนไป  

(2)  การพักงานเพื่อการลงโทษ 
            กรณีที่นายจางสั่งใหลูกจางหยุดทํางานชั่วคราว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ
ลงโทษลูกจาง โดยตองเปนการลงโทษลูกจางในกรณีที่ลูกจางกระทําผิดวินัย กลาวคือ ลูกจางไดทํา
การฝาฝนคําสั่ง ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานอันชอบดวยกฎหมายของนายจาง และ
จะตองมีการระบุไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ใหการพักงานเปนโทษทางวินัยอยางหนึ่ง 
                                                 

67  คําพิพากษาศาลฎีกา 1896/2543. 
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นายจางจึงจะมีสิทธิลงโทษพักงานลูกจางโดยไมจายคาจาง ซ่ึงโทษที่จะลงนั้นจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบขอบังคับ68การลงโทษพักงานลูกจางนี้ก็มีวตัถุประสงค
เหมือนกับการลงโทษประเภทอื่น ๆ คือ ตองการใหลูกจางสํานึกผิด และเกรงกลัวตอการกระทําผิด 
และเพื่อใหการบังคับบัญชาของนายจางเปนไปอยางสะดวกราบรื่น 
      การพักงานเพื่อการลงโทษนั้น นายจางจะสั่งพักงานไดมากนอยเพียงใดนั้นก็ตอง
ขึ้นอยูกับระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ไดระบุวาใหลงโทษพักงานไดในกรณีใดบาง เปน
เวลานานเทาใด ก็ตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับนั้น เชน อาจจะกําหนดในขอบังคับใหพักงานได
ไมเกิน 15 วัน หรือไมเกิน 1 เดือน เปนตน แตในกรณีที่ไมมีระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ระบุ ระยะเวลาในการพักงานเอาไววาสามารถพักงานไดนานเทาไร จึงเปนอํานาจของนายจางที่จะ
ส่ังพักงานลูกจางไดนานเทาไรก็ได แตจะตองอยูในระยะเวลาที่เหมาะสมและเปนธรรม เพราะการ
พักงานนานเกินควรลูกจางจะไดรับความเดือดรอน เนื่องจากในระหวางถูกพักงานลูกจางไมไดรับ
คาจาง ดังนั้นการพักงานลูกจางจึงควรมีกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม การพักงานที่นานเกินไป เชน 
นานเกิน 30 วัน คือการเอาเปรียบลูกจางอยางไมเปนธรรม69 

  การพักงานเพื่อการลงโทษในประเทศสิงคโปรตาม The Employment Act ไดกําหนด
หลักเกณฑเรื่องการลงโทษพักงานเอาไว เพื่อคุมครองลูกจางที่ถูกลงโทษพักงานมิใหไดรับความ
เดือดรอนเกินสมควร และเพื่อปองกันมิใหนายจางสามารถพักงานลูกจางไดตามอําเภอใจ ดังนั้นใน  
The Employment Act Section 14 (1) (b) จึงไดบัญญัติอํานาจของนายจางที่จะลงโทษพักงานลูกจาง
ได แตก็จะตองอยูภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดเอาไวดังตอไปนี้ คือ นายจางอาจจะสั่งพักงาน
ลูกจางโดยงดจายคาจางโดยพักงานไดไมเกิน 7 วัน ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวคือกรณีการพักงานเพื่อ
ลงโทษลูกจาง ซ่ึงแยกพิจารณาองคประกอบไดดังตอไปนี้ 

(1)  นายจางจะพักงานเพื่อลงโทษลูกจางได จะตองมีการสอบสวนความผิดของ
ลูกจางใหปรากฏชัดเจน วาลูกจางกระทําความผิดจริง นายจางจึงจะสามารถสั่งพักงานลูกจางได คือ 
เปนการลงโทษลูกจางดังนั้นลูกจางตองมีความผิดจริงจึงจะลงโทษได และตองสอบสวนใหปรากฏ
หลัก ฐานแนชัดกอนวาลูกจางกระทําผิดจริงจึงจะยุติธรรมแกฝายลูกจาง และใหลูกจางยอมรับคํา
ตัดสินและการลงโทษ 

(2)  ในระหวางที่นายจางพักงานเพื่อลงโทษลูกจาง  นายจางมีอํานาจงดจายคาจางให 
แกลูกจางเพื่อเปนการลงโทษลูกจางได เพราะหากในระหวางพักงานลูกจางยังไดรับคาจางตามปกติ 
ลูกจางก็จะไมถูกลงโทษแตอยางไร  
                                                 

68  กฤษฏ  อุทัยรัตน.  (2541).  เนติบัญญัติ (กฎหมาย ) คุมครองแรงงาน  “ภาคเบ็ดเสร็จ”.  หนา 334. 
69  เกษมสันต  วิลาวรรณ.  (2533).  บนสังเวียนแรงงาน.  หนา 52. 
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         (3)  นายจางมีอํานาจสั่งพักงานไดไมเกิน 7 วันโดยเห็นวาการถูกพักงานโดยไมไดรับ 
คาจางเปนเวลา 7 วัน เปนการลงโทษลูกจางที่เหมาะสมและไมทําใหลูกจางเดือดรอนเกินสมควร 
เพราะบางครั้งการลงโทษอาจเปนการยากที่จะทําใหโทษที่ลงนั้นเหมาะสมกับความผิดที่กระทํา จึง
ทําใหบางครั้งลูกจางทําผิดไมรุนแรง แตนายจางสั่งพักงานเปนเวลานานจนเกินไป ซ่ึงไมเปนธรรม
และลูกจางเดือดรอนจากการพักงานตามอําเภอใจของนายจาง ดังนั้นเพื่อมิใหนายจางพักงานลูกจาง
ไดตามอําเภอใจ กฎหมายจึงไดกําหนดอํานาจในการสั่งพักงานของนายจางเอาไวคือ พักงานไดไม
เกิน 7 วัน โดยระยะเวลาดังกลาวไมสามารถขยายได 

  จึงสรุปไดวา ในการพักงานโดยไมจายคาจางเพื่อเปนการลงโทษลูกจาง ในประเทศ
ไทยไมมีกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับใดบัญญัติหลักเกณฑในเรื่องนี้เอาไว ดังนั้นจึงทําใหนายจาง
ลงโทษพักงานโดยไมจายคาจางไดตามอําเภอใจ และเปนชองวางใหนายจางสามารถกลั่นแกลง
ลูกจางได ซ่ึงลูกจางที่ถูกลงโทษพักงานนี้จะไดรับความเดือดรอนมาก จนบางครั้งตองลาออกไปเอง 
ทั้งนี้เพราะเมื่อกฎหมายมิไดกําหนดหลักเกณฑใดๆไว จึงทําใหนายจางจะพักงานเพื่อลงโทษลูกจาง
ไดนานเทาใดก็ได ซ่ึงในระหวางพักงานนี้ลูกจางตองขาดรายไดเล้ียงตนเองและครอบครัว และบาง
กรณีลูกจางก็ไมรูวาตนเองตองถูกพักงานนานเทาใด จึงเปนสาเหตุใหลูกจางตองออกจากงานนั้นไป
โดยปริยาย เพราะเหตุนี้เองจึงเปนชองวางใหนายจางใชเปนวิธีบีบลูกจางออกจากงานโดยไมตอง
จายคาชดเชย ซ่ึงเปนเรื่องที่ตองมีกฎหมายใหการคุมครอง สวนใน The Employment Act  ของ
ประเทศสิงคโปร ไดมีการบัญญัติหลักเกณฑในเรื่องการพักงานเพื่อการลงโทษเอาไว ใน  Section 
14 (b) โดยกําหนดไววา หากผลการสอบสวนออกมาปรากฏวาลูกจางมีความผิด นายจางมอํีานาจพกั
งานลูกจางไดโดยไมตองจายคาจาง โดยสามารถพักงานไดเปนเวลาไมเกิน 1 สัปดาห 
       5)  การเลิกจางหรือไลออก เปนการลงโทษขั้นรายแรงที่สุด และมีกฎหมายคุมครอง
ลูกจางเกี่ยวกับการเลิกจางหลายบท  ดังนั้นการลงโทษดวยการเลิกจางนายจางตองระมัดระวังอยาง
ยิ่งที่จะลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดของลูกจาง หากกระทําเกินสมควรแกความผิด อาจเปนการ
เลิกจางไมเปนธรรมได  ตัวอยางเชน 

  ตามขอบังคับการลงโทษทางวินัยของนายจาง 4   กรณี คือ การตักเตือน ตัดคาจาง 
ลดคาจาง หรือใหออกจากงานอยางใดอยางหนึ่ง ลูกจางทําผิดวินัยฐานขาดงาน นายจางเลือกวิธี
ลงโทษโดยการตัดคาจาง จึงเทากับความผิดดังกลาวไดหมดไปโดยการลงโทษตัดคาจางแลว ลูกจาง
มิไดกระทําความผิดขึ้นใหมอีก นายจางจะนําความผิดที่ไดลงโทษลูกจางไปแลวมาเปนเหตุเลิกจาง
อีก หาไดไม70     

                                                 
70  คําพิพากษาศาลฎีกา 1043/2527. 
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ลูกจางกระทําผิดฐานละทิ้งหนาที่รวม 3 ครั้ง ซ่ึงการละทิ้งหนาที่ใน 2 คร้ังแรกนั้น นายจางลงโทษ
ลูกจางดวยการตักเตือนเปนหนังสือทั้งสองครั้ง และในครั้งที่ 3 นายจางก็ลงโทษลูกจางเพียงการ
ตักเตือนเปนหนังสืออีก การตักเตือนเปนหนังสือ หมายความวา หามกระทําผิดเรื่องนั้นซ้ําอีก 
มิฉะนั้นจะลงโทษสถานหนัก แตไมปรากฏวาลูกจางไดกระทําผิดฐานละทิ้งหนาที่เปนครั้งที่ 4 อัน
จะเปนการกระทําผิดซํ้าคําเตือนซึ่งไดเตือนไวแลวรวม 3 ครั้ง การที่นายจางลงโทษเลิกจางลูกจาง
โดยอางเหตุวาไดตักเตือนแลวนั้น จึงเทากับวาลูกจางกระทําผิดครั้งเดียวแตถูกลงโทษถึงสองครั้ง 
การเลิกจางลูกจางจึงไมชอบ71  เปนตน 
แตบางกรณีศาลฎีกา วินิจฉัยวาเปนความผิดรายแรงของลูกจาง ซ่ึงนายจางมีสิทธิที่จะลงโทษโดย
การเลิกจางได  เชน 
 ความประพฤติของพนักงานเปนสวนสําคัญเกี่ยวกับความมั่นคงของธนาคาร การที่
ลูกจางกูยืมเงินจากลูกคาโดยลูกคาจะสมัครใจใหลูกจางกูยืมหรือไมก็ตาม เปนการกระทบกระเทือน
ตอช่ือเสียงและกิจการของนายจาง ถือวาลูกจางฝาฝนคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจางเปน
กรณีรายแรง ซ่ึงนายจางมีสิทธิเลิกจางโดยไมตองจายเงินชดเชย72 
 ลูกจางเขาไปมีสวนรวม  ในการประกอบกิจการผลไมแชแข็งกับหางหุนสวน จํากัด  
มารูไทย อันเปนธุรกิจที่นายจางประกอบอยูและเปนการแขงขันกับธุรกิจของนายจาง ลูกจางยอมมี
ความผิดรายแรง  นายจางจึงลงโทษโดยการเลิกจางได73 
 การที่ลูกจางเขาไปมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหนังสือพิมพเชนเดียวกับที่
นายจางประกอบอยู เปนการแขงขันกับธุรกิจของนายจางในขณะที่ยังเปนลูกจางอยู กรณีถือไดวา
ลูกจางไดแสวงหาประโยชนสวนตัวจากหนาที่การงาน โดยทํางานใหแกธุรกิจที่แขงขันกับนายจาง 
ทําใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง ถือวาลูกจางฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางาน นายจางจึงมีสิทธิเลิกจาง74 หรือลูกจางมีชูกับพนักงานชาย ซ่ึงเปนชางประจําโรงแรมของ
นายจาง แมจะไมไดเกิดขึ้นภายในบริเวณโรงแรม หรือในเวลาทํางาน ก็ถือไดวาเปนการไมรักษา
เกียรติ  และเปนการประพฤติช่ัว ซ่ึงเปนการละเมิดตอศีลธรรมอันดีอยางรายแรง การกระทําของ
ลูกจางสงผลกระทบโดยตรงตอการปกครองบังคับบัญชา รวมทั้งชื่อเสียงของโรงแรม เนื่องจาก
ลูกจางมีตําแหนงฝายบริหารเปนถึงผูจัดการแผนกตอนรับ แตกลับมีความประพฤติช่ัวเปนตัวอยางที่

                                                 
71  คําพิพากษาศาลฎีกา 1218/2535.   
72  คําพิพากษาศาลฎีกา 3541/2527. 
73  คําพิพากษาศาลฎีกา 3862/2530. 
74  คําพิพากษาศาลฎีกา 3831/2542. 
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ไมดีแกพนักงานอื่นๆ การกระทําของลูกจางจึงเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ของนายจางเปนกรณีรายแรง นายจางจึงมีสิทธิเลิกจาง75 เปนตน 

 ดังนั้นการพิจารณากําหนดโทษถือวามีความสําคัญ และตองกระทําตามกฎหมายดวย
ความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ  ในกรณีที่ระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานไดกําหนด
โทษไวควบคูกับวินัยแตละขอและแตละครั้งของการกระทําผิดวินัยแลว ก็ไมจําตองพจิารณากาํหนด
โทษแตอยางใด เพียงแตลงโทษลูกจางนั้นไปใหตรงกับที่ระเบียบขอบังคับระบุไวเทานั้น 

 ในกรณีที่ระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานไมไดระบุโทษไวควบคูกับวินัย แต
ใหอยูในดุลพินิจของนายจางสําหรับความผิดแตละคร้ังนั้นในการพิจารณากําหนดโทษ มีขอที่
นายจางจักตองระวัง ดังนี้76 

 1)  โทษที่จะใชลงโทษแกลูกจางนั้น จะตองเปนโทษที่กําหนดไวในระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานเทานั้น จะลงโทษสถานอื่นใดไมได 

 2)  ความหนักเบาของโทษ  ควรพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือนาจะเกิดขึ้น
จากการกระทําผิดวินัยนั้น วามีความรายแรงหรือไมเพียงใด หากไมรายแรงก็ลงโทษสถานเบาหรือ
ตักเตือน แตถารายแรงก็ลงโทษสถานหนักได 

 3)  โทษที่ลงสําหรับการกระทําผิดวินัยขอใดไว  จะเปนเสมือนหนึ่งมาตรฐานสําหรับ
สถานประกอบกิจการของนายจางนั้นตอไป การกําหนดโทษแตละครั้งจึงตองพิจารณาถึงระดับของ
โทษที่เคยลงไวสําหรับวินัยขอนั้น ๆ ดวย มิฉะนั้น จะเกิดกรณีกลาวหาวานายจางลําเอียงหรือกล่ัน
แกลงได 

  จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาแมนายจางจะมีอํานาจในการกําหนดระเบียบวินัย
และมีอํานาจลงโทษลูกจางที่ฝาฝนวินัย  แตการลงโทษลูกจางจะตองเลือกวิธีการลงโทษที่เหมาะ 
สมกับความผิดและเปนธรรมแกลูกจางทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ มิเชนนั้น อาจถือวาเปนการกระทํา
อันไมชอบของนายจาง  นอกจากนี้คําส่ังที่นายจางจะยกขึ้นอางเพื่อลงโทษทางวินัยหรือเลิกจาง เมื่อ
ลูกจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนั้น จักตองเปนคําส่ังที่ “ชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม”  เชน  
นายจางมีสิทธิส่ัง หามมิใหลูกจางมีสวนรวมในกิจกรรมของธุรกิจอื่นที่มีกิจการในทํานองแขงขันกับ
บริษัทนายจางได เปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย77หรือคําส่ังของนายจางที่ใหลูกจางไปทําความ
สะอาดแครหรือหางรถเทลเลอรครั้งละ 1    วัน เปนคําสั่งที่นายจางใชปฏิบัติตามประเพณีของแผนก
ขนสงในกรณีที่พนักงานขับรถของนายจางขับรถไปเกิดอุบัติเหตุ พนักงานอื่นก็ยอมรับปฏิบัติตาม

                                                 
75  คําพิพากษาศาลฎีกา 5609/2542.  
76  เกษมสันต  วิลาวรรณ.  เลมเดิม.  หนา 149-150. 
77  คําพิพากษาศาลฎีกา 3422/2524. 
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เชนนี้ กรณีถือไดวาเปนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานอยางหนึ่งของนายจาง แมจะมิไดระบุ
เปนลายลักษณอักษรก็ใชบังคับได ทั้งตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจางก็มิไดกําหนดวา
เปนโทษทางวินัย การทําความสะอาดแครหรือหางรถเทลเลอรจึงมิใชการลงโทษ แตเปนการ
มอบหมายงานเปนกรณีพิเศษ นายจางมีอํานาจออกคําส่ังมอบหมายงานดังกลาวได หากลูกจางไม
ปฏิบัติตาม นายจางมีสิทธิลงโทษได78  เปนตน 

 หากเปนคําสั่งที่ไมชอบ  เมื่อลูกจางไมปฏิบัติตาม นายจางจะอางคําสั่งอันไมชอบเพื่อ
ลงโทษลูกจางไมได  เชน   ลูกจางเปนสมุหบัญชีไมมีหนาที่ตองไปศาล คําส่ังที่ส่ังใหสมุหบัญชีไป
เปนพยานใหนายจางที่ศาล จึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมายของนายจาง79   หรือนายจางไมอาจ
บังคับใหลูกจางทําหนังสือทัณฑบนใหแกตนได ลูกจางที่ไมยอมลงชื่อในหนังสือทัณฑบน ไมถือวา
เปนการขัดคําสั่งอันชอบดวยกฎหมาย80 หรือนายจางไมมีอํานาจสั่งใหลูกจางไปทํางานนอกหนาที่
ของลูกจางและงานของบุคคลอื่นมิใชงานในกิจการของนายจาง คําส่ังใหลูกจางไปทํางานดังกลาว
เปนคําส่ังที่มิชอบดวยกฎหมาย81  หรือขณะเกิดเหตุลูกจางทํางานอยูแผนกจัดสง มีหนาที่รับสงและ
บรรจุน้ํามันลงถัง การที่หัวหนางานสั่งใหลูกจางไปตักน้ํามันและไขน้ํามันจากทอน้ํารวมในโรงงาน
ซ่ึงมีน้ําสกปรกไหลผาน จึงเปนการสั่งใหทํางานนอกหนาที่ของลูกจาง เมื่อหัวหนางานไมเคยใช
ผูอ่ืนทํามากอน และคําส่ังของหัวหนางานเปนการกลั่นแกลงลูกจาง คําส่ังหัวหนางานที่ส่ังใหลูกจาง
ไปตักน้ํามันและไขน้ํามันจากทอน้ํารวมในโรงงานดังกลาว จึงเปนคําสั่งที่ไมเปนธรรม82 หรือ
นายจางมีคําส่ังใหลูกจางใหความรวมมือกับนายจาง โดยใหแจงรายละเอียดเรื่องสถานที่ทํางาน ที่
อยูอาศัยและรายละเอียดอ่ืนของญาติลูกจางซึ่งลักทรัพยของนายจางไป ซ่ึงเรื่องที่ใหลูกจางกระทํา
นั้น มิใชเร่ืองที่เกี่ยวกับการทํางานตามหนาที่ของลูกจาง ถือไมไดวาเปนคําส่ังอันชอบดวยกฎหมาย
และเปนธรรมของนายจาง83  หรือลูกจางไมยอมลงลายมือช่ือทําสัญญาจางกับนายจาง มิใชเปนการ
จงใจขัดคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายของนายจาง เพราะมิใชเปนการที่ลูกจางไมยอมปฏิบัติงานตาม
คําส่ังของนายจาง84 เปนตน 

 

                                                 
78  คําพิพากษาศาลฎีกา 5515/2540. 
79  คําพิพากษาศาลฎีกา 2828-2829/2525. 
80  คําพิพากษาศาลฎีกา 3880/2531. 
81  คําพิพากษาศาลฎีกา 536-542/2538. 
82  คําพิพากษาศาลฎีกา 1896/2543. 
83  คําพิพากษาศาลฎีกา 5114-5116/2545. 
84  คําพิพากษาศาลฎีกา 5414/2545. 
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  2.4.6  การที่นายจางฉอฉลหรือขมขูใหลูกจางลาออก   
   เปนกรณีที่นายจางมีเจตนาหลีกเลี่ยงกฎหมายในเรื่องคาชดเชย หากพิจารณาบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เร่ือง การคุมครองแรงงาน  โดยเครงครัดแลวจะเห็นไดวาการที่ลูกจางออกจากงานนัน้  
ไมใชกรณีที่นายจางไมยอมใหลูกจางทํางาน โดยไมจายคาจางให ถึงแมวาเจตนาของนายจาง
ประสงคจะไมจางลูกจางทํางานตอไปก็ตาม  ซ่ึงในกรณีนี้ลูกจางเปนฝายแสดงเจตนาบอกเลิก
สัญญาจางเอง  ดังนั้นเพื่อใหความคุมครองลูกจางจากการกระทําอันไมชอบธรรมของนายจาง  ศาล
ฎีกาจึงตองนําหลักทั่วไปแหงกฎหมายแพงและพาณิชย  ในเรื่องการแสดงเจตนามาประกอบการ
วินิจฉัยตีความการกระทําดังกลาว  โดยวินิจฉัยวาการลาออกซึ่งเกิดจากการฉอฉลหรือขมขูเปนการ
แสดงเจตนาที่เสื่อมเสียไปใชบังคับไมได  มีผลเสมือนลูกจางมิไดออกเลย  ดังนี้การที่ลูกจางตอง
ออกจากงานไปจึงเนื่องมาจากการกระทําของนายจางที่ฉอฉลหรือขมขูโดยมีเจตนาจะไมจางลูกจาง
ตอไป  ถือวาเปนกรณีที่นายจางใหลูกจางออกจากงาน  มิใชกรณีลูกจางสมัครใจออกเอง  จึงเปนการ
เลิกจาง85 
    2.4.7  การกลั่นแกลงโดยเหตุผลสวนตัวของนายจาง    
              การใชอํานาจบริหารของนายจางบางครั้งก็เปนไปโดยสุจริต โดยปฏิบัติตอลูกจางทุก
คนอยางเทาเทียมกัน เชน หากกิจการประสบกับปญหาจนสงผลกระทบตอการจางงาน และ
จําเปนตองยุบหนวยงานก็จะโอนยายลูกจางทุกคนจากหนวยงานที่ยุบไปยังหนวยงานใหม โดย
พิจารณาถึงความรูความสามารถของลูกจางดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและดวยความ
ยินยอมของลูกจาง เปนตน หากกระทําไดเชนนี้แลวปญหาก็จะไมเกิดขึ้น แตบางครั้งนายจางก็ใช
อํานาจทางบริหารเปนการกลั่นแกลงลูกจางดวยเหตุผลสวนตัว เพื่อตองการแกแคนหรือดวยความ
ไมพึงพอใจเปนการสวนตัวตอลูกจางคนนั้น เชน การมอบหมายงานที่ไมเหมาะสมและไมสมควร
แกลูกจาง การไมเล่ือนตําแหนงงานใหลูกจางที่มีความสามารถและศักยภาพเทาเทียมกับลูกจางคน
อ่ืนที่ไดเล่ือนตําแหนงโดยไมมีเหตุผลอันสมควร การไมขึ้นเงินเดือนหรือข้ึนเงินเดือนใหต่ํากวา
ลูกจางคนอื่นอยางไมเปนธรรม  เปนตน 

 ปญหาการใชอํานาจบริหารของนายจางหรือลูกจางที่มีตําแหนงสูงกวา นับวาเปน
ปญหาสําคัญ  ที่ทําใหลูกจางรูสึกวาขาดความมั่นคง  เกิดความนอยเนื้อต่ําใจทอแทตอการทํางาน จน
สงผลกระทบตอการทํางานและในที่สุดก็จะเปนขออางของนายจางเพื่อเลิกจางนั่นเอง 
  ปญหาดังกลาวประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหความสําคัญเปนอยางมาก จะเห็นไดวา
สหรัฐ อเมริกา ไดมีบทบัญญัติของกฎหมายไวอยางชัดแจง คือ Section 704 (a)  ของ Title VII  ใน  
The Civil Rights Act  of  1964 หามนายจางแกแคน  โดยกระทําการที่เปนการตอตานลูกจาง เพราะ
                                                 

85  คําพิพากษาศาลฎีกา 316/2524. 
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ลูกจางดังกลาวไมวาจะเปนลูกจางชายและลูกจางหญิงไดขัดขวางหรือคัดคานการปฏิบัติทุกๆ กรณี
ของนายจาง ที่ลูกจางเห็นวาการกระทําของนายจางดังกลาวผิดกฎหมาย หรือเพราะเหตุที่ลูกจาง
กลาวหาใหการเปนพยาน ใหความชวยเหลือหรือเขารวมในการไตสวนความผิด เปนตน86 
 
2.5   ลักษณะคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายของนายจาง 
 อํานาจบังคับบัญชาของนายจาง  หมายถึง  อํานาจหรือสิทธิที่นายจางจะปกครอง ออก
กฎเกณฑ ลงโทษทางวินัยแกลูกจางหรือออกคําสั่งใหลูกจางปฏิบัติตามสัญญาจางแรงงานได เปน
สิทธิของนายจางที่เกิดขึ้นตามสัญญาจางแรงงานเพราะสัญญาจางแรงงานมีลักษณะที่ทําใหคูสัญญา
อีกฝายหนึ่งตองยอมอยูในคําบงการของอีกฝายหนึ่ง87 ฉะนั้นนายจางจึงมีอํานาจออกคําส่ัง สวน
ลูกจางตองปฏิบัติตามคําส่ังของนายจาง  แตคําส่ังนั้นตองชอบดวยกฎหมาย  โดยมีลักษณะดังนี้  

1) เปนคําส่ังที่เกี่ยวกับการทํางานตามหนาที่ของลูกจาง88 
      งานในหนาที่ของลูกจาง  คืองานที่กําหนดไวในสัญญาจางแรงงาน ตามที่นายจาง

และลูกจางไดตกลงกันหากไมไดกําหนดหนาที่การงานของลูกจางไวชัดเจน การตีความในสัญญา
ตองเปนตามความประสงคในทางสุจริต โดยพิเคราะหถึงปกติประเพณีตามมาตรา 368 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ซ่ึงพิจารณาไดดังนี้ 

 (1)  งานวิชาชีพ เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะเชน แพทย 
ทนายความ ครู สถาปนิก นักบัญชี  ทนายความ เปนตน การออกคําสั่งแกลูกจางกลุมนี้จึงมีขอจํากัด  
นายจางจะสั่งใหลูกจางทํางานอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับหนาที่ของลูกจางไมได มิเชนนั้นคําสั่งของ
นายจางก็เปนการไมชอบ 

 (2)  งานชางฝมือ หรืองานกึ่งวิชาชีพ งานประเภทนี้นายจางอาจออกคําสั่งเกี่ยวกับ
การทํางานไดกวางขวางขึ้น เชน ชางตัดเสื้อ นายจางอาจออกคําสั่งใหฉลุหรือปกลายตางๆ ลงบน
เสื้อตามความสามารถของชาง นอกเหนือจากการตัดเย็บตามธรรมดาได หรือ พนักงานตําแหนง
บุคลากร  นายจางอาจใหจัดระบบการเก็บเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ ติดตอประสานงานกบัหนวยงาน
อ่ืน เปนตน 

                                                 
86  กฤษกร  ชาติสกุล.  (2548).  ปญหาความไมเสมอภาคในการทํางานของลูกจางตามกฎหมายวาดวย

การคุมครองแรงงาน.  หนา 60. 
87  วิภาดา  สามะสุทธิ.   (2534).  การโยกยายตําแหนงของลูกจางในลักษณะที่เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพ

การจางในสาระสําคัญ.  หนา 13. 
88  ประคนธ  พันธุวิชาติกุล.  (2525).  คําอธิบายกฎหมายคุมครองแรงงานประกอบดวยคําพิพากษาฎีกา 

พ.ศ. 2525.  หนา  116. 

DPU



 44 

 (3)  งานทั่วไปหรืองานใชแรงงาน เชน เสมียน พนักงานทั่วไป เปนตน นายจาง
สามารถออกคําส่ังใหทําการงานในลักษณะทั่วๆ ไปไดเกือบทั้งหมด   
 2)  คําส่ังนั้นไมขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง89 
          ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมี 2 ประเภท คือ ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่
ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรองกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรอง
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518  ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เปนสัญญาประเภท
หนึ่งที่นายจางจะใหลูกจางทํางานโดยขัดกับความตกลงนี้ไมได  เชน ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง  
กําหนดเวลาปฏิบัติงานของลูกจาง  9.00  น. ถึง 17.00  น. นายจางจะออกคําสั่งใหมาทํางาน 8.00 น. 
ถึง 16.00 น. ไมได  เปนคําส่ังที่ขัดตอขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไมชอบดวยกฎหมาย 

 3)  คําส่ังนั้นตองไมขัดกับสภาพการจางหรือสัญญาจางแรงงาน  
 นายจางจะมีส่ังคําสั่งใดๆ  อันเปนการขัดตอสภาพการจาง  หรือสัญญาจางแรงงาน

ไมได  เชน  การเปลี่ยนแปลงตําแหนงงานใหลดต่ําลงหรือทําใหลูกจางไดรับความเดือดรอนมากขึ้น  
หรือการลดคาจางหรือสวัสดิการอื่นๆ หรือการยายสถานที่ทํางานของลูกจางโดยลูกจางไมยินยอม  
เปนตน 

4) งานตามคําส่ังที่ทํานั้นตองไมผิดกฎหมายอาญา90 
 หมายถึง ถาลูกจางปฏิบัติตามคําสั่งของนายจางแลวจะมีความผิดตามกฎหมาย

อาญา  เชน  คําส่ังใหทํารายรางกายคูแขงทางการคาของนายจาง คําส่ังใหลักทรัพยผูอ่ืน  เปนตน    
         หากนายจางใชอํานาจบังคับบัญชาที่ชอบดวยกฎหมายแลว  ถาลูกจางปฏิเสธคําสั่ง
ที่ชอบดวยกฎหมายของนายจาง  ถือวาลูกจางปฏิเสธการทํางานตามสัญญาจางแรงงานใหแก
นายจาง  ซ่ึงจะมีผลดังนี้ 
  (1)  ลูกจางอาจถูกเรียกรองใหชําระคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย เพราะถือ
วาลูกจางไมชําระหนี้คือการทํางานใหตองตามความประสงคอันแทจริงแหงสัญญาจางแรงงาน  ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 215   กลาวคือ  สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาตางตอบ
แทน ลูกจางมีหนาที่ตองทํางานภายใตการบังคับบัญชาของนายจาง และนายจางก็ตองจายสินจางให
เพื่อตอบแทนการทํางานนั้น เมื่อลูกจางปฏิเสธการทํางานจึงเปนการไมชําระหนี้ใหตามความ
ประสงคแหงมูลหนี้  นายจางจึงมีสิทธิเรียกเอาคาสินไหมทดแทนจากลูกจางไดตามกฎหมาย  แต
นายจางไมสามารถรองขอตอศาลบังคับใหลูกจางทํางานในตําแหนงใหม เพราะสภาพแหงหนี้ไม
เปดชองใหกระทําได 

                                                 
89  แหลงเดิม. 
90  แหลงเดิม. 
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  (2)   ลูกจางอาจถูกไลออกในทันทีโดยนายจางไมจําตองบอกกลาวลวงหนาหรือ
จายสินไหมทดแทนตามมาตรา 583 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเรื่องจางแรงงาน 
  (3)   ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาชดเชยกรณีที่นายจางใชสิทธิบอกเลิกจาง ถาหากเปน
การปฏิเสธคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายของนายจางอันมีลักษณะเปนความผิดตามมาตรา 119 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดังนี้ 
  ก.  จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย หากการปฏิเสธคําส่ังนั้นอาจทําให
นายจางไดรับความเสียหาย  แมความเสียหายจะยังไมเกิดขึ้นจริง เพราะนายจางไดจัดคนไปทํางาน
แทนไดทันเวลา  แตก็ถือวาลูกจางจงใจขัดคําส่ังของนายจาง 
  ข.  ฝาฝนขอบังคับระเบียบเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําส่ังอันชอบ
ดวยกฎหมายของนายจาง ถาเปนกรณีไมรายแรง นายจางตองตักเตือนกอน หากการฝาฝนเปนกรณี
รายแรง ไดแก การฝาฝนที่กอหรืออาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางอยางรายแรง นายจางก็
สามารถเลิกจางไดทันทีโดยไมตองจายคาชดเชย  
 
2.6  สิทธิการเลิกสัญญาของลูกจาง 
 สัญญาจางแรงงานเปนเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง  ซ่ึงเกิดจากเจตนาหรือความประสงคที่
คูสัญญาตองการจะสรางนิติสัมพันธระหวางกัน โดยคูสัญญามีอิสรเสรีภาพในการคิด การตัดสินใจ  
การกระทําและกฎหมายไดเขามารับรองใหบังเกิดผลตามกฎหมายสมดังเจตนาของคูสัญญา ซ่ึงมา
จากความคิดที่เกิดจากหลักเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of Contract) ขอความคิดนี้นําไปสู
หลักความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนาที่ใหคูสัญญามีเสรีภาพอยางเต็มที่ในการทําสัญญา โดยกฎหมายจะ
ไมมีบทบัญญัติเพื่อบีบบังคับการทําสัญญาของเอกชน โดยจะปลอยใหเอกชนสามารถวางกฎเกณฑ
ที่จะใชบังคับแกสัญญาของตนไดตามลําพัง  กฎหมายจะเขาไปเกี่ยวของก็เฉพาะกรณีที่เปนเรื่อง
เกี่ยวกับประโยชนของสวนรวมเทานั้น91 แตทั้งนี้ตองกระทําภายในกรอบของกฎหมายดวย 
กลาวคือ92  สัญญาดังกลาวจะตองไมมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย เปนการ
พนวิสัย  หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้จะ
กําหนดใหแตกตางกับบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนมิได  ขอตกลงใดๆ ที่เปนการขัดแยงกับบทบัญญัติดังกลาว ยอมใชบังคับไมได  ดังนั้น
สัญญาจางแรงงานดังกลาวจึงตองไมขัดกับกฎหมายคุมครองแรงงานดวย  เพราะกฎหมายดังกลาว

                                                 
91  สุรศักดิ์  วาจาสิทธิ์.  (2538).  ยอหลักกฎหมายแพงและพาณิชยสัญญา.  หนา  14 
92  เกษมสันต วิลาวรรณ.  (2548).  กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล.  หนา 17. 
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เปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หากสัญญาใดที่ทําขึ้นมา
มีการตกลงกันใหลูกจางเสียเปรียบมากก็จะเปนโมฆะ  เชน กําหนดคาจางขั้นต่ํานอยเกินไป  เปนตน   
 ดังนั้นอาจกลาวไดวาลูกจางมีสิทธิเลิกสัญญาได  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
มาตรา  38693 โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 
 1)  สิทธิเลิกสัญญาตามขอกําหนดในสัญญา นายจางกับลูกจางอาจมีการกําหนดเงื่อนไข
ในการเลิกสัญญาไวอยางชัดแจงในสัญญาจางแรงงาน  ซ่ึงคูสัญญาสามารถกําหนดขอตกลงใดๆ ใน
สัญญาก็ได  ตราบใดที่ขอตกลงดังกลาวไมขัดตอกฎหมาย ตามมาตรา 150  ทั้งนี้เปนไปตามหลัก
เสรีภาพในการแสดงเจตนาและหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา ดังนั้น ในสัญญาจาง
แรงงาน นายจางและลูกจางจึงสามารถทําการตกลงรวมกันเปนขอตกลงในสัญญาเพื่อเลิกสัญญาได  
และทําใหลูกจางสามารถบอกเลิกสัญญาไดตามขอตกลงในสัญญานั้น 
 2)  การตกลงรวมกันเพื่อเลิกสัญญา ทั้งนี้เพราะสัญญาเกิดขึ้นมาจากคําเสนอและคํา
สนองของคูสัญญาถูกตองตรงกัน  นายจางและลูกจางจึงสามารถทําการตกลงรวมกันเพื่อเลิกสัญญา
ได  ซ่ึงการตกลงรวมกันดังกลาวอาจริเร่ิมมาจากฝายลูกจางหรืออาจริเริ่มมาจากฝายนายจางก็ได 
 กรณีที่เปนการริเร่ิมจากฝายลูกจาง  เชน นายจางและลูกจางตกลงกันทําสัญญาจาง
แรงงานที่มีกําหนดระยะเวลาการจางแนนอน  ดังนั้น นายจางและลูกจางไมอาจเลิกสัญญาได ตอง
ผูกพันกันตามสัญญาดังกลาวจนกวาจะครบกําหนดระยะเวลาการจางที่ไดระบุไว  มิฉะนั้นอาจตอง
รับผิดชดใชคาเสียหายฐานผิดสัญญา  เวนแตอีกฝายหนึ่งจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโดยอาศัยขอ
สัญญาหรือโดยบทบัญญัติของกฎหมาย  ถากรณีนี้ลูกจางไดแสดงเจตนากับนายจางขอเลิกสัญญา  
ถานายจางตกลงเลิกสัญญากับลูกจางดวย การแสดเจตนาดังกลาวก็สามารถทําได เพราะถือวา
เปนไปตามหลักเสรีภาพในการทําสัญญา  และหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา ซ่ึงกฎหมาย
รับรองในผลดังกลาว  ตราบเทาที่ขอตกลงนั้นไมขัดตอกฎหมาย และกรณีนี้นายจางก็จะเรียกรอง
คาเสียหายจากลูกจางเนื่องจากลูกจางทํางานไมครบระยะเวลาตามสัญญาตามมาตรา 215 ไมได  
เพราะนายจางไดยินยอมดวยในการเลิกสัญญาดังกลาว  และลูกจางจะกลับมาฟองเรียกคาชดเชยจาก
นายจางโดยอางวานายจางเลิกจางก็ไมได  เพราะสัญญาจางที่นายจางกับลูกจางทําตอกันไดส้ินสดุลง
โดยคูสัญญามีเจตนาบอกเลิกสัญญาจางที่มีตอกันดังกลาว กรณีนี้ไมถือวานายจางเลิกจางลูกจาง94  
 กรณีที่นายจางเปนฝายริเริ่ม  เชน กรณีที่นายจางมีความจําเปนตองปรับปรุงองคกร 
และตองการเลิกจางลูกจาง  นายจางก็สามารถทําความตกลงกับลูกจางที่จะใหออกจากงาน โดยใน

                                                 
93  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 386.  วาถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยขอ

สัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย  การเลิกสัญญายอมทําดวยการแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง. 
94  คําพิพากษาศาลฎีกา 5756/2544. 
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การนี้นายจางจะตองมีคาชดเชยให ซ่ึงเปนแนวทางใหมสําหรับการตกลงรวมกันเพื่อเลิกสัญญา 
หรือที่เรียกวา  Early Retirement95แตอยางไรก็ตาม นายจางและลูกจางก็ยังคงตองผูกพันกันตาม
ขอตกลงรวมกันดังกลาว เชน กรณีที่มีการตกลงกันเรื่องเงินชดเชยและสิทธิประโยชนตางๆ ที่
ลูกจางจะไดรับจากการเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด กรณีนี้นายจางก็มีหนาที่ในการ
จายเงินหรือสิทธิประโยชนตางๆ ตามที่ตกลงกันไวกับลูกจาง96 เพื่อไมใหเกิดขอพิพาทตามมา 

3)  สิทธิเลิกสัญญาไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  แยกพิจารณาไดดังนี้ 
      (1)  กรณีการไมชําระหนี้ ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

มาตรา 575 ที่วา การจางแรงงานนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจาง ตกลงจะทํางานใหแก
บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวานายจาง  และนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทํางานให ดังนั้นเมื่อ
นายจางไมจายคาจางใหลูกจางเมื่อถึงกําหนดการจายตามที่ตกลงกันไว ถือวานายจางไมชําระหนี้
ตามสัญญาจางแรงงาน ซ่ึงคูสัญญาตางมีหนาที่จะตองชําระตอบแทนกัน เมื่อนายจางไมจายสินจาง  
ลูกจางยอมมีสิทธิเลิกสัญญาได นอกจากนี้ลูกจางยังสามารถเรียกรองใหนายจางรับผิดไดดังนี้ 

   ก.  ความรับผิดในดอกเบี้ย เมื่อนายจางไมจายคาจางเงินเดือนตามเวลาที่กําหนด 
ถือวานายจางผิดนัดชําระหนี้ (มาตรา 204 วรรค 2 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)ซ่ึงลูกจาง
สามารถกําหนดระยะเวลาพอสมควรใหนายจางชําระหนี้หากยังไมชําระหนี้ ลูกจางชอบที่จะบอก
เลิกสัญญาได (มาตรา 387)และนายจางยังตองรับผิดในดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกําหนด (มาตรา 
224 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541) 

 ข. กําหนดใหสิทธิพิเศษแกลูกจาง โดยกฎหมายกําหนดใหลูกจาง เปนเจาหนี้
บุริมสิทธิ (มาตรา 253 (3)แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)เพื่อคุมครองผูที่ออนแอกวา
ในทางเศรษฐกิจใหไดรับชําระคาจางเงินเดือนกอนเจาหนี้อ่ืนโดยเปนเจาหนี้บุริมสิทธิสามัญ 
(มาตรา 257) หรือ เจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษ (มาตรา 259 (7) หรือ 272) แลวแตกรณี 

 ค.  ความรับผิดในคาเสียหาย ที่ลูกจางสามารถเรียกคาเสียหายจากนายจางไดใน
ฐานที่ชําระหนี้ไมตรงตามความประสงคอันแทจริงแหงมูลหนี้(มาตรา 215) หรืออาจเรียกคาเสียหาย
อันเกิดแตพฤติการณพิเศษ (มาตรา 222 วรรค 2) และอาจเรียกคาเสียหายอันเกิดจากการละเมิดของ
นายจาง (มาตรา 420, 437) 

                                                 
95  ธาดา  ธรรมธร.  (2547, พฤษภาคม).  “กฎหมายแรงงานไทยในกระแสโลกาภิวัฒน.”  วารสารขาว

กฎหมายใหม.  หนา 28. 
96  คําพิพากษาศาลฎีกา 4442-4491/2547. 
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       (2)  กรณีชําระหนี้บางสวน ในกรณีที่นายจางมีการปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญา
แลว  แตการชําระหนี้ของนายจางไมสมบูรณ ซ่ึงเปนสาระสําคัญถึงขนาดที่ลูกจางสามารถใชสิทธิ
เลิกสัญญาได เชน นายจางจายคาจางใหลูกจางไมครบตามงวดการจายตลอดมา คือกรณีที่ลูกจางมี
สิทธิไดรับคาจาง 10,000 บาท แตนายจางจายใหเพียง 2,000 บาท ยังไมยอมจายอีก 8,000  บาท ดังนี้ 
ถือวามีสาระสําคัญถึงขนาดที่ลูกจางสามารถใชสิทธิเลิกสัญญาได เปนตน 

       (3)  กรณีนายจางกระทําผิดอยางรายแรงตอลูกจาง ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  มาตรา 583 ไดใหสิทธิแกนายจางในการเลิกสัญญาตอลูกจาง และใหลูกจางออกจากงาน
ทันทีโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาเมื่อลูกจางไดมีการกระทําผิดอันเขาลักษณะรายแรง หรือไม
สมควรตอนายจางในกรณีที่ลูกจางจงใจขัดคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมายหรือละเลยไม
นําพาตอคําสั่งดังกลาวเปนอาจิณ หรือละทิ้งหนาที่การงานไปเสีย หรือกระทําความผิดอยางรายแรง  
หรือทําประการอื่นอันไมสมแกการปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริต ซ่ึงหาก
พิจารณาในทางกลับกันถึงสิทธิเลิกสัญญาของลูกจางในกรณีที่นายจางมีการกระทําผิดอยางรายแรง
ตอลูกจาง โดยการกระทําดังกลาวรายแรงขนาดวิญูชนไมอาจทนได ลูกจางควรจะมีสิทธิเลิก
สัญญาได  ซ่ึงการกระทําผิดอยางรายแรงของนายจางจะแยกพิจารณาเฉพาะที่มีกฎหมายกําหนดหาม
ไว  ดังนี้ 

           ก. นายจางกระทําการลวงเกินทางเพศตอลูกจาง ตามกฎหมายคุมครอง
แรงงาน มาตรา 16 หามมิใหนายจางหรือผูซ่ึงเปนหัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงาน กระทํา
การลวงเกินทางเพศตอลูกจางซึ่งเปนหญิงหรือเด็ก  ซ่ึงตามมาตรา 16 นี้ มิไดใหความหมายของการ
ลวงเกินทางเพศไววาการกระทําเชนไรที่จะถือวาอยูในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด จึงนาจะพิจารณา
เปนเรื่องๆ ไป  วาลักษณะของการกระทําของนายจางมีความรายแรงและเปนการลวงจารีตประเพณี
ที่รายแรงหรือไม เมื่อเทียบกับความรูสึกของวิญูชนโดยทั่วไปในภาวะเชนนั้นจะรูสึกได เชน  
ลวนลามโดยถูกเนื้อตองตัว  การใชวาจาดูหมิ่นในเชิงชูสาว  เปนตน หากบุคคลเชนวิญูชนรูสึกวา
เปนการกระทําอันรายแรง  ลูกจางก็ควรจะถือเหตุเลิกสัญญาได 

      ข.  นายจางกระทําผิดทางอาญาตอลูกจาง  ซ่ึงการกระทําของนายจางในกรณีนี้
เปนการกระทําตอเนื้อตัวรางกายของลูกจางหรือตอเสรีภาพของลูกจาง แมกฎหมายจะมิไดมี
บทบัญญัติใหลูกจางมีสิทธิเลิกสัญญาไดก็ตาม แตกรณีดังกลาวยอมทําใหลูกจางสามารถอางเหตุ
เพื่อเลิกสัญญาได เชน นายจางหนวงเหนี่ยวกักขังลูกจาง  หรือนายจางทํารายรางกายลูกจาง เปนตน 

(4) กรณีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 582 ไดบัญญัติถึงกรณีที่
นายจางหรือลูกจางประสงคจะเลิกสัญญาจางแรงงานที่ไมมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนไว โดยให
ฝายที่ประสงคจะเลิกจางสัญญาตองบอกกลาวลวงหนา เมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดการจายสินจาง
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ไมนอยกวา 1   งวด แตไมจําเปนตองเกินกวา 3   เดือน จะเห็นไดวาเมื่อเปนสัญญาที่ไมมีกําหนด
ระยะเวลาการจางที่แนนอน หากลูกจางตองการเลิกสัญญาจางแรงงาน ก็สามารถกระทําไดโดยการ
บอกกลาวตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงมีหลักเกณฑที่ควรพิจารณา ดังนี้  
 ก.  องคประกอบ มาตรา 582   มีองคประกอบที่สําคัญ คือ 
     1 .  สัญญานั้นเปนสัญญาจางแรงงาน ที่ไมมีกําหนดระยะเวลาการจางที่แน 
นอน  สัญญาดังกลาวก็คือสัญญาจางที่ไมไดกําหนดหรือตกลงกันไวแนนอนวาจะจางกันนานเทาใด 
โดยมีลักษณะของการจางหลายรูปแบบ ดังนี้ 97 

 1)  สัญญาจางที่นายจางรับลูกจางเขาทํางาน โดยไมไดกําหนดวัน
ส้ินสุดของสัญญาจางไว ซ่ึงมักเปนสัญญาจางที่จางกันทั่วๆ ไปในสถานประกอบการหรือใน
โรงงาน 
 2)  สัญญาจางที่นายจางรับลูกจางเขาเปนลูกจางทดลองงาน พอครบ
การทดลองงานก็บรรจุเขาเปนลูกจางประจํา 
 ถึงแมลูกจางทดลองงานจะไดมีการกําหนดไวในกฎหมายคุมครอง
แรงงานแตกฎหมายดังกลาวมิไดใหนิยามของลูกจางทดลองงานไว อยางไรก็ตามไดมีนักกฎหมาย
ใหความ หมายของลูกจางทดลองงานไววา98 
 “ลูกจางทดลองงาน คือ ลูกจางประจําที่นายจางกําหนดเงื่อนไขใน
การจางวา ใหทดลองปฏิบัติงานภายในกําหนดระยะเวลา และนายจางอาจจะเลิกจางไดภายใน
กําหนดระยะเวลาทดลองงานถาไมพอใจผลการทดลองงาน  
                            ลูกจางทดลองงานมีฐานะเปนลูกจางประจําตั้งแตเร่ิมแรกเขาทํางาน 
จึงมีสิทธิเชนเดียวกับลูกจางประจํา” 
 3)  สัญญาจางที่ตกลงจางกันโดยมีกําหนดเวลาที่แนนอน แตถือวาเปน
สัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลาการจางที่แนนอน เนื่องจากมีเงื่อนไขวาถางานหมดกอนกําหนด 
นายจางมีสิทธิเลิกจางไดกอนกําหนดตามสัญญา ซ่ึงการกําหนดเงื่อนไขดังกลาวทําใหไมอาจ
กําหนดไดแนนอนวางานที่จางใหทํานั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อใด 
 4)  สัญญาจางที่ตกลงกันไมเกินกําหนดเวลาที่ระบุไว เชน ตกลงจางกัน
ไมเกิน 1  ป หรือจางกันไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2540  เปนตน จึงเปนสัญญาที่นายจางอาจจะเลิกจาง
กอนครบกําหนดก็ได 

                                                 
97  ประคนธ พันธุวิชาติกุล.  (2534).  คําอธิบายกฎหมายแรงงาน เร่ือง วิธีการบอกกลาวเลิกจางและการ

เลิกจางที่ไมเปนธรรม.  หนา  3-6.  
98  ประคนธ พันธุวิชาติกุล.  (2536).  คําอธิบายกฎหมายคุมครองแรงงาน.  หนา  113.  
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  5)  สัญญาจางที่กําหนดเวลาการจางขั้นต่ําและขั้นสูงไว เชน ตกลงจาง
กันไมนอยกวา 6   เดือน แตไมเกิน 12 เดือน เปนตน 

6) สัญญาจางที่กําหนดเวลาการจางที่แนนอน แตเมื่อครบกําหนดแลว
ยังจางกันตอไป กลายเปนสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอน 
 7)  สัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางที่แนนอน เพื่อวัตถุประสงค
ที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายในเรื่องการจายคาชดเชย เชน นายจางทําสัญญาจางลูกจางทํางานซึ่งโดย
ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําเปนการประจํา แตนายจางทําสัญญาจางลูกจางเปนชวง ๆ ชวงละ
ไมเกิน 4   เดือน เปนตน ทั้งนี้ เพื่อหลีกเล่ียงภาระในการจายคาชดเชยใหลูกจางเมื่อเลิกจางลูกจาง 
ศาลฎีกาไดวินิจฉัยใหการจางงานในลักษณะนี้ นายจางและลูกจางยังมีความสันพันธติดตอกันตลอด
มานอกจากนั้นกฎหมายถือเปนสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลาการจางที่แนนอนและใหนับเวลา
ทํางานทุกชวงเขาดวยกัน 
 2.  ลูกจางมีความประสงคจะเลิกสัญญา ไมวาจะมีสาเหตุมาจากนายจางทาํ
ผิดหรือไมก็ตาม เมื่อสัญญาจางแรงงานมีลักษณะเปนสัญญาจางแรงงานที่ไมมีกําหนดระยะเวลาการ
จางที่แนนอนแลว มาตรา 582   วา ถาคูสัญญาไมไดกําหนดลงไวในสัญญาวาจะจางกันนานเทาไร 
ทานวาฝายใดฝายหนึ่งจะเลิกสัญญาดวยการบอกกลาวลวงหนา . . . ไดใหสิทธิแกคูสัญญาที่จะเลิก
สัญญาได เพียงแตฝายที่ประสงคเลิกสัญญาตองดําเนินการตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ คือ ตอง
บอกกลาวลวงหนากอนเทานั้น ดังนั้น องคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งของมาตรานี้อยูที่
ลูกจางตองมีเจตนาหรือมีความประสงคที่จะเลิกสัญญาเทานั้น โดยไมตองพิจารณาวา มีสาเหตุมา
จากการกระทําผิดของนายจางหรือไม หรือจากสาเหตุอ่ืนใด 
   3.  การเลิกสัญญาตองบอกกลาวลวงหนา ลูกจางซึ่งประสงคจะใชสิทธิ
เลิกสัญญาตามมาตรานี้ ตองบอกกลาวลวงหนาเพื่อเลิกสัญญาตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือ
ตามที่กําหนดโดยวิธีการอื่น 
         สําหรับการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจางแรงงานของลูกจาง โดย
ปกติควรกระทําโดยวิธีบอกกลาวใหนายจางทราบโดยตรง ซ่ึงจะบอกกลาวดวยวาจาตอนายจาง 
หรือบอกกลาวเปนหนังสือหรือกระทําทั้งสองอยางก็ได อยางไรก็ตาม หากประสงคจะใหมีผลชัด
แจงเปนการบอกเลิกสัญญาและมีหลักฐานไวอางอิง ก็ควรบอกกลาวเปนหนังสือ แตถาลูกจาง      
ไดหยุดงานไปโดยไมกลับมาทํางานอีก หรือแจงการลาออกตอเพื่อนรวมงานหรือบุคคลอื่นซึ่งมิใช
นายจาง ก็ถือวาเปนการเลิกสัญญาโดยปริยาย 

สรุปไดวาวิธีการบอกเลิกสัญญาจางแรงงานตามมาตรา 582   ลูกจางตอง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
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1) ตองแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาตอนายจางกอนหรือวันถึงกําหนด
จายสินจาง 

2) ใหมีผลเปนการเลิกสัญญาเมื่อถึงกําหนดจายสินจางคราวถัดไป 
3) ไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนาเกินกวา 3 เดือน 

สําหรับประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน ไดบัญญัติถึงระยะเวลาของการ
บอกกลาวลวงหนาสําหรับสัญญาจางแรงงานที่ไมไดกําหนดระยะเวลาการจางไว ตามมาตรา 627  
โดยกฎหมายใหสิทธิแกคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะบอกกลาวเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได แตถาสัญญาจาง
นั้นไดมีการกําหนดการจายสินจางไวตามระยะเวลา เชน ตอป ตอเดือน หรือตอสัปดาห  การบอก
เลิกสัญญาจะตองอยูในชวงครึ่งแรกของระยะเวลาการจายสินจางงวดปจจุบัน เพื่อเปนการเลิก
สัญญางวดถัดไป แตถางวดการจายสินจางมีระยะเวลา 6  เดือน หรือมากกวานั้น การบอกกลาว
ลวงหนาเพื่อเลิกสัญญาไมจําตองเกิน 3   เดือน  

นอกจากนั้น กฎหมายของประเทศเยอรมันซึ่งเปนสมาชิกของกลุม
ตลาดรวมยุโรปและไดรับขอตกลงของตลาดรวมยุโรปมาบัญญัติถึงการบอกกลาว เพื่อส้ินสุดสัญญา
ตามระยะเวลาทํางานไวในประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน Burgerliches Gesetzbusch หรือ BGB 
(มาตรา 622 ) ดังนี้  

 (1) บอกกลาวลวงหนาเปนเวลา 1  เดือน สําหรับระยะเวลาการ                         
ทํางาน 2  ป 

(2)   บอกกลาวลวงหนาเปนเวลา 2   เดือน สําหรับระยะเวลาการ
ทํางาน 5   ป 

(3)  บอกกลาวลวงหนาเปนเวลา 3   เดือน สําหรับระยะเวลาการ
ทํางาน 8   ป 

(4)  บอกกลาวลวงหนาเปนเวลา 4   เดือน สําหรับระยะเวลาการ
ทํางาน 10   ป 

(5)  บอกกลาวลวงหนาเปนเวลา 5   เดือน สําหรับระยะเวลาการ
ทํางาน 12   ป 

(6) บอกกลาวลวงหนาเปนเวลา 6   เดือน สําหรับระยะเวลาการ
ทํางาน 15   ป 

(7) บอกกลาวลวงหนาเปนเวลา 7   เดือน สําหรับระยะเวลาการ
ทํางาน 20   ป 
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2.7 สิทธิของลูกจางที่ออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง 
2.7.1 สิทธิในการตอสูคดีของลูกจาง 
             กรณีที่ลูกจางตองออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง กฎหมายได

ใหสิทธิแกลูกจางที่จะยื่นฟองคดีตอศาลแรงงาน เพื่อเรียกรองคาเสียหายจากนายจางได โดยสามารถ
แยกวิเคราะหประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นได  ดังนี้ 

 ในกรณีแรก  เปนกรณีที่ลูกจางไดยื่นฟองนายจางตอศาลแรงงาน เพื่อเรียกรองเงินตาม
สิทธิที่ตนเองควรไดตามกฎหมายแรงงานไมวาจะเปนเงินคาชดเชย  ตามมาตรา  118 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือคาเสียหายจากการเลิกจางที่ไมเปนธรรมตาม
มาตรา 49  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ซ่ึงเปนกรณี
ลูกจางที่ตองลาออกจากงาน  เห็นวาเหตุที่ทําใหตนตองลาออกจากงานนั้น เกิดจากการกระทําอันไม
ชอบของนายจาง  และตนไดรับความเสียหายจากการกระทําดังกลาว 
  ในกรณีที่สอง  ตามบทบัญญัติในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ที่บัญญัติใหสิทธิแกลูกจางที่จะใหพนักงานตรวจแรงงาน ซ่ึงมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทาง
นิติศาสตร  เพื่อทําหนาที่ฟองหรือแกตางคดีแรงงานใหแกลูกจาง โดยใหพนักงานตรวจแรงงานเขา
มาเปนทนายความแกตางในคดีใหกับลูกจางได กรณีนี้เปนกรณีที่ลูกจางเห็นวาตนถูกนายจางกระทาํ
การใดๆ อันไมชอบ และหากตนตองลาออกตนก็ควรจะมีสิทธิไดรับเงินคาเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่
กฎหมายแรงงานไดกําหนดลูกจางจึงไดไปยื่นฟองนายจางตอศาลแรงงาน ขณะเดียว กันลูกจางเกรง
วาตนจะสูคดีกับนายจางไมได  เพราะนายจางอาจยกขอตอสูวา ตนมิไดกระทําการอันไมชอบและ
ลูกจางเปนฝายขอลาออกเองโดยตนมิไดเปนฝายเลิกจาง จึงไมจําตองจายคาชดเชยหรือคาเสียหายแต
อยางใด ลูกจางจึงไดไปขอความชวยเหลือจากพนักงานตรวจแรงงานใหเขามาเปนทนายความแก
ตางคดี ปญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัตินั้นก็คือ  ลูกจางสวนใหญไมอาจทราบไดวา ตนเองมีสิทธิที่จะ
ขอใหพนักงานตรวจแรงงานเขามาเปนทนายความแกตางคดีให และไมทราบวาการกระทําอันไม
ชอบของนายจาง  ซ่ึงถึงขนาดที่ถือวาเปนการเลิกจางนั้น ตนมีสิทธิที่จะเรียกรองหรือฟองรอง
นายจางได  โดยการยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานแหงทองที่ที่ลูกจางทํางานอยูหรือนายจางมี
ภูมิลําเนา  เพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานวินิจฉัยวาการกระทําของนายจางนั้น เปนการกระทําอันไม
ชอบหรือไม  เมื่อพนักงานตรวจแรงงานวินิจฉัยขอเท็จจริง ประกอบกับพยานหลักฐาน จากฝาย
นายจางและฝายลูกจาง  โดยการใหนายจางหรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากนายจางมีโอกาสได
ช้ีแจงขอเท็จ จริงตางๆ ไมวาจะเปนพยานบุคคลและพยานเอกสารตางๆ ที่อยูในความครอบครอง
ของนายจางและลูกจางแลว  เมื่อพนักงานตรวจแรงงานไดวินิจฉัยทั้งขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ตางๆ  แลว  เห็นวาการกระทําของนายจางเปนการกระทําอันไมชอบ เปนเหตุใหลูกจางไมอาจทน
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ทํางานตอไปได  จึงถือวาเปนการเลิกจาง จึงไดมีคําส่ังใหนายจางจายเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับตาม
กฎหมายแรงงานใหแกลูกจางตามคําสั่งดังกลาว ถานายจางไมปฏิบัติตามคําสั่งภายในเวลาที่
พนักงานตรวจแรงงานกําหนด และนายจางก็ไมไดนําคําสั่งนั้นมาฟองเพิกถอนตอศาลแรงงาน
ภายในสามสิบวัน พนักงานตรวจแรงงานนําคําสั่งดังกลาวมาฟองสูศาลแรงงาน เพื่อใหนายจาง
ปฏิบัติตามคําส่ังตอไปได ปญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ  คือการที่ลูกจางไดไปยื่นคํารองตอพนักงาน
ตรวจแรงงาน  พนักงานตรวจแรงงานจะใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
คอนขางนาน  ลูกจางสวนใหญจึงมักนําคดีมาฟองตอศาลแรงงานมากกวาที่จะรอใหพนักงานตรวจ
แรงงานวินิจฉัยและออกคําส่ัง 
 2.7.2  สิทธิในการเรียกรองคาเสียหาย 

กรณีที่ลูกจางตองออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง ถึงแมวา
กฎหมายคุมครองแรงงานไมมีบทบัญญัติใดที่ใหความคุมครองลูกจางอยางชัดเจน แตการที่นายจาง
มีคําส่ังใดอันไมชอบเมื่อลูกจางปฏิเสธมีผลเทากับลูกจางไมยอมรับสภาพการจางใหมตามที่นายจาง
กําหนดขึ้นเอง  จึงอาจจะถือไดวานายจางไดเลิกจางลูกจางแลว นับตั้งแตลูกจางไดแสดงเจตนาไม
ยอมรับคําสั่งนั้นและไดเลิกสัญญาแกนายจาง  เพราะนายจางมีเจตนาฝาฝนขอตกลงในสัญญาจาง
แรงงานเดิม หรือปฏิเสธขอตกลงในสัญญาจางแรงงานเดิม เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางใน
สาระสําคัญ  จึงเปนการสิ้นสุดสัญญาจางแรงงานโดยนายจางเปนผูกอใหเกิดขึ้น ลูกจางจึงมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหาย ดังนี้ 

1)  มีสิทธิไดรับสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 582  อาจเกิดขึ้นไดในกรณีที่นายจางสั่งยายใหลูกจางไปทํางาน ณ สถานที่อ่ืนโดย
ไมชอบ  มีผลเปนการเลิกจางในวันที่ส่ังยายสถานที่ทํางาน จึงถือวาไมมีการบอกกลาวลวงหนาตาม
มาตรา 582  นายจางจึงตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาแกลูกจาง 

2)  มีสิทธิไดรับสินจางคางจาย  กรณีที่ลูกจางยังไมไดรับคาจางสําหรับการทํางานที่
ลูกจางไดทํามาแลว  ลูกจางจะมีสิทธิเรียกสินจางคางจายตามจํานวนวันที่ลูกจางปฏิบัติงานและยัง
ไมไดรับคาจาง  หรือกรณีที่นายจางลดคาจางหรืองดจายคาจางโดยไมชอบ ลูกจางก็มีสิทธิเรียกรอง
คาจางในสวนที่นายจางปรับลดหรืองดจายนั้นได 

3)  มีสิทธิไดรับคาชดเชยตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 
ซ่ึงเปนกรณีที่นายจางเลิกจางโดยลูกจางไมไดกระทําความผิดตามาตรา 119 ซ่ึงลูกจางจะไดรับ
คาชดเชยดังนี้ 
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(1)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันจนครบ 120 วัน แตไมครบ 1 ป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทาย 30 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 30 วันสุดทาย สําหรับลูกจางซึ่ง
ไดรับคาจางตามผลงาน โดยคํานวณเปนหนวย  
 (2)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป ใหจายไมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทาย  90 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 90 วันสุดทาย สําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย  

(3)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 3 ป แตไมครบ 6 ป ใหจายไมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทาย 180 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 180 วันสุดทาย สําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย  

(4)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 6 ป แตไมครบ 10 ป ใหจายไมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทาย 240 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 240 วันสุดทาย สําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณตามหนวย  

(5)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 10 ปขึ้นไป ใหจายไมนอยกวา คาจางอัตรา
สุดทาย 300 วัน หรือ ไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 300 วันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจาง
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

4)  การกระทําของนายจางอาจเขาลักษณะของการเลิกจางโดยไมเปนธรรม เพราะไม
มีสาเหตุแหงการเลิกจาง  ลูกจางก็สามารถฟองศาลแรงงานใหบังคับนายจางรับลูกจางกลับเขา
ทํางานตามเดิมหรือฟองเรียกคาเสียหายไดตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

 
2.8  ผลกระทบจากการกระทําอันไมชอบ 
 การกดดันใหลูกจางทนทํางานตอไปไมไดจนตองลาออกจากงาน  ยอมกอหรือสงผลทํา
ใหเกิดปญหาตอตัวบุคคลที่เกี่ยวของและปญหาดานอื่นๆ  ตามมาหลายประการ  ซ่ึงสามารถแยก
พิจารณาปญหาไดดังนี้ 
  2.8.1  ผลกระทบตอนายจาง 
 การที่ลูกจางไดรับการกระทําอันไมชอบจนไมอาจทนทํางานตอไปได และไดลาออก
จากงาน มิใชมีผลกระทบตอลูกจางเพียงอยางเดียว แมแตนายจางก็ยอมตองมีผลกระทบเชนเดียวกัน   
ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาไดดังนี้ 
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       2.8.1.1  การสูญเสียตัวลูกจาง99 
          การที่ลูกจางไดลาออกจากงาน เปนการสิ้นสุดนิติสัมพันธระหวางนายจางกับ

ลูกจาง  นายจางอาจตองสูญเสียลูกจางที่มีความรูความชํานาญในการปฏิบัติงาน ซ่ึงถาหากลูกจางที่
ลาออกนั้นเปนลูกจางที่มีฝมือหรือมีจํานวนมากที่ลาออกแลว ก็อาจทําใหกิจการ หรือธุรกิจของ
นายจางตองชะลอหรือหยุดการผลิตสินคาหรือบริการได 
       2.8.1.2  การสูญเสียความเชื่อมั่นของลูกจางอื่น 

          การที่นายจางกระทําอันไมชอบตอลูกจางบางคน เพื่อประสงคใหลูกจางคน
นั้นลาออกจากงาน อาจทําใหลูกจางคนอื่นที่มีความรูความสามารถขาดความเชื่อมั่นในการ
บริหารงานของนายจาง  และคิดวาหากทํางานตอไปตนอาจถูกนายจางกระทําอันไมชอบตอตนเอง
ได  จึงขวนขวายที่จะหางานใหมที่มีความมั่นคงมากกวา และลาออกจากงานในที่สุด ซ่ึงสงผลให
นายจางตองสูญเสียลูกจางที่มีความสามารถไปดวย 

    2.8.1.3  การสูญเสียคาใชจายในการจางลูกจางใหม 
        นายจางอาจตองสูญเสียคาใชจายและเสียเวลาในการสรรหาลูกจางใหมมาทด 

แทนลูกจางที่ลาออก และอาจตองเสียคาใชจายในการพัฒนาลูกจางใหมใหมีความรูความชํานาญใน
งานที่ทํา อาจทําใหคุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการบกพรองหรือลดลงสงผลไปถึงความเชื่อถือ 
หรือความนิยมของลูกคา  และผลกําไรของนายจางที่จะไดรับกลับมาดวย 

    2.8.1.4  อาจถูกฟองรองคดี 
        การที่นายจางกระทําอันไมชอบตอลูกจาง ลูกจางอาจนําคดีขึ้นสูศาลดวยการ

ฟองรองนายจางตอศาลแรงงาน วาการกระทําของนายจางนั้นเปนการกลั่นแกลงและบีบบังคับให
ลูกจางลาออก ดวยเหตุอันไมเปนธรรมตอลูกจาง เพื่อเรียกรองคาชดเชยตามมาตรา 118แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  เพราะถือวาการที่ลูกจางลาออกนั้นเกิดจากการกระทํา
ของนายจาง จึงเปนการเลิกจางของนายจาง  
         2.8.2  ผลกระทบตอตัวลูกจาง 
 การที่ลูกจางตองลาออก เพราะเกิดจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง ยอมกอใหเกิด
ปญหาตอลูกจางหลายประการ ดังนี้ 
 
 

                                                 
99  ธีระ  ศรีธรรมรักษ และคณะ.  (2545).  มาตรการทางกฎหมายในการชะลอการเลิกจางกับการ 

คุมครองลูกจางจากการเลิกจาง.  หนา 20. 
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       2.8.2.1  การขาดรายไดและสวัสดิการ 
          การที่ลูกจางตองลาออกจากงานยอมทําใหลูกจางไมไดรับคาตอบแทนในการ
ทํางานอีกตอไป และลูกจางยอมตกอยูในฐานะคนวางงานหรือไมมีงานทํา รายไดประจําจาก
คาตอบแทนในการทํางานตางๆ ของลูกจางที่ไดรับจากนายจางตองขาดหายไปทั้งจํานวน อีกทั้ง
สวัสดิการตางๆ ที่ลูกจางเคยไดรับจากนายจางตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่นายจางไดจัดไวให
นั้นก็จะขาดหายไปดวยเชนกัน100 

      2.8.2.2  การหางานใหมทํา 
      การที่ลูกจางตองลาออกจากงาน นอกจากจะทําใหลูกจางตกอยูในฐานะคน

วางงานหรือไมมีงานทําตองขาดรายไดและสวัสดิการจากการทํางานแลว ลูกจางอาจตองประสบกับ
ปญหาการหางานใหมทําโดยเฉพาะอยางยิ่งถาลูกจางนั้นมีอายุมากหรือความรูนอย หรือเปนแรงงาน
ประเภทไรฝมือ โอกาสที่จะหาใหมทํานั้นแทบจะไมมีเลย หรือมีนอยมาก 

     2.8.2.3  การดํารงชีวิต 
            ลูกจางที่ลาออกจากงานแลว  ยอมตองขาดรายไดและสวัสดิการตางๆ จากที่เคย
ไดรับจากนายจาง และประสบกับปญหาการหางานใหมทําแลว ก็จะสงผลถึงชีวิตความเปนอยูทั้ง
ของตัวลูกจางเองและครอบครัว คาใชจายตางๆ ของลูกจางที่เพิ่มขึ้นกับรายไดประจําที่ตองนํามา ใช
จายลดลงหรือไมมีเลย ยอมทําใหลูกจางซึ่งรวมไปถึงบุคคลในครอบครัวของลูกจางตองไดรับความ
ลําบากและเดือนรอนในการดํารงชีวิต  ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาครอบครัวแตกแยกได 

2.8.3 ผลกระทบตอแรงงานสัมพันธ 
 การที่นายจางกระทําอันไมชอบใหลูกจางทนทํางานตอไปไมได จนตองลาออกจากงาน  
ยอมกอใหเกิดปญหาตอแรงงานสัมพันธไดดังนี้ 

       2.8.3.1  ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางที่ลาออก 
                             การที่ลูกจางตองลาออก  ยอมทําใหความสัมพันธในฐานะนายจางกับลูกจาง
ส้ินสุดลง  ลูกจางที่ถูกกดดันใหลาออกยอมมีความคิดวาการกระทําของนายจางเปนส่ิงที่ไมเปน
ธรรมตอตน  ทําใหลูกจางเกิดความรูสึกที่ไมดีตอองคกร และลูกจางอาจจะไปเผยแพรกระจายขาว
ถึงการกระทําของนายจางไปในทางที่ไมดีหรือเส่ือมเสียแกนายจาง ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบถึงระบบ
การจัดการบริหารงานที่มีอยูของนายจาง  และความนาเชื่อถือของตัวสินคาหรือบริการของนายจาง
ในสายตาของบุคคลภายนอกทั่วไปไดดวย 
 
 
                                                 

100  แหลงเดิม.  หนา  21.  
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2.8.3.2  ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางอื่นที่ยังทํางานอยูกับนายจาง 
     ลูกจางที่มิไดถูกนายจางกดดันใหลาออก หรือถูกกดดันใหลาออกแตยังมิได

ลาออกจากงาน ยอมเกิดความหวั่นไหวตอความมั่นคงในการทํางาน ยิ่งถาการกระทําของนายจาง
นั้นเปนการกระทําอันไมชอบดวยแลว จะยิ่งทําใหขวัญและกําลังใจในการทํางานของลูกจางทุกคน
ในสถานประกอบกิจการนั้นเสียไป ความภักดีตอนายจางจะลดลง ความเปนปฏิปกษตอนายจางจะ
เพิ่มขึ้น แรงงานสัมพันธจะเลวลงตามลําดับ ลูกจางอาจหาหนทางสรางความมั่นคงในการทํางาน
ดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นคุมครองตนเอง การจัดตั้งคณะกรรมการลูกจาง
เพื่อใหไดรับความคุมครองตามกฎหมาย หรืออาจลาออกจากงานไปหางานใหมที่มีความมั่นคงกวา
ทําแทน101 ซ่ึงยอมเกิดผลเสียตอความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจางเปนอยางยิ่ง 

2.8.3.3  การนัดหยุดงาน 
     การที่นายจางกระทําอันไมชอบตอลูกจาง หากกระทําตอลูกจางเปนจํานวน

มากๆ  เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง  ซ่ึงกระทํากับลูกจางทั้งแผนก หรือการลดเวลาทํางาน
และลดคาจางกับลูกจางจํานวนมาก เปนตน ลูกจางที่ถูกกระทําอันไมชอบก็อาจจะใชสิทธิที่จะ
เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจางการ
ทํางาน ไปจนถึงขั้นเกิดขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดขึ้น และใชสิทธิในการนัดหยุดงานเพื่อ
เปนการตอตานการปฏิบัติของนายจางและใหบังคับใหนายจางยอมรับขอเรียกรองของตน ซ่ึงถือ
เปนปญหาสําคัญตอแรงงานสัมพันธที่อาจกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้นในกิจการของนายจาง  
และอาจสงผลกระทบถึงการดําเนินกิจการและการผลิตของธุรกิจนายจางอีกดวย 

   2.8.4  ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม 
 การที่ลูกจางตองลาออกจากงานยอมกอใหเกิดผลกระทบโดยรวมตอระบบเศรษฐกิจ

และสภาพของสังคมโดยรวม  ซ่ึงสามารถแยกเปนปญหาตอเศรษฐกิจและสังคมไดดังนี้ 
        2.8.4.1  ระบบเศรษฐกิจ 

    ปกติลูกจางทุกคนจะดํารงชีพอยูไดก็ดวยเงินคาตอบแทนในการทํางานตางๆ ที่
ไดรับจากนายจางซึ่งสวนใหญนั้นก็คือคาจาง  แตเมื่อลูกจางถูกนายจางกดดันใหลาออกจากงานแลว  
นายจางยอมหมดหนาที่ในการจายคาจางและลูกจางยอมหมดสิทธิในการไดรับคาจาง ซ่ึงคาจาง
ดังกลาวนั้นลูกจางจะใชเปนเงินสําหรับจับจายในการซื้อหาเครื่องอุปโภคบริโภคมาไวใชสอย
สําหรับตัวลูกจางเองหรือครอบครัว หรือแมแตกระทั่งจะตองใชเปนเงินภาษีอากรที่จะตองเสียใหแก
รัฐ  เมื่อลูกจางซึ่งลาออกไปแลวไมมีเงินที่จะนําไปใชจายในการซื้อหาสินคาหรือบริการตางๆ แลว  

                                                 
 101  เกษมสันต  วิลาวรรณ.  (2539).  การเลิกจางและการลาออก.  หนา 19. 
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ผูผลิตสินคาหรือบริการก็ยอมที่จะตองขาดรายได  และทําใหผลกําไรลดลงอาจสงผลใหธุรกิจอื่นที่
เกี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่องกันตองไดรับผลกระทบไปดวย  การเงินขาดความคลองตัว ไมมีการ
หมุนเวียน ในที่สุดแลวธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่องอาจจะตองลดการผลิตสินคาหรือบริการ  
หรือตองลดจํานวนลูกจางหรือเลิกจางลูกจางลง  ซ่ึงจะกอใหเกิดปญหาตอระบบเศรษฐกิจ วนเวียน
อยูเชนนี้อยางไมรูจบ   อีกทั้งรัฐอาจขาดรายไดสวนหนึ่งที่จะมาจากเงินภาษีอากรของลูกจาง ซ่ึง
ลาออกไปแลว เงินที่จะนําไปพัฒนาประเทศในดานตางๆ และที่จะนําไปสรางงานใหกับธุรกิจ
ภาคเอกชนก็จะลดนอยลง เปนผลใหเศรษฐกิจของประเทศอาจตองหยุดหรือชะลอตัวลงไดในที่สุด 

          2.8.4.2  สภาพสังคม   
             เมื่อมีการกดดันใหลูกจางตองลาออกมากขึ้น สภาพของสังคมยอมเกิดปญหา
และผลกระทบตามมาหลายประการดังนี้ 
               1)  การวางงาน ลูกจางที่ลาออกจากงานอาจยังไมสามารถหางานใหมได
ทันทีหรือตอเนื่องกันไป โดยอาจมีชวงระยะเวลาหนึ่งที่ลูกจางจะตองตกอยูในภาวะวางงาน ซ่ึง
ระยะเวลาของการวางงานจะยาวนานเทาใดก็จะขึ้นอยูกับอายุ ความรู ความสามารถ ประสบการณ  
ระยะเวลาการวางงานอาจจะยาวนานหรืออาจจะตกอยูในฐานะคนวางงานอยางถาวรเลยก็ได แตถา
ลูกจางอายุนอย  ความรูความสามารถและประสบการณในการทํางานมีมาก ระยะเวลาการวางงานก็
อาจจะมีชวงระยะเวลาที่นอยลงหรืออาจจะไมมีเลย  ซ่ึงชวงระยะเวลาการวางงานดังกลาว จะสงผล
ถึงชีวิตความเปนอยูของลูกจางและครอบครัวเปนอยางมาก เนื่องจากเปนชวงระยะเวลาที่ลูกจางตอง
ขาดรายไดมาใชเปนคาใชจายตางๆ  ซ่ึงเมื่อลูกจางที่ถูกเลิกจางนั้นขาดรายไดเปนระยะเวลานานๆ  ก็
อาจกอใหเกิดปญหาตางๆ  ขึ้นในสังคม  เชน  ปญหาครอบครัว  ปญหาอาชญากรรม  ปญหา
ยาเสพติด  ปญหาโสเภณี  ปญหาการพนัน  ฯลฯ  เปนตน 
          2)  การอพยพแรงงาน ลูกจางที่ลาออกโดยปกติแลวยอมที่จะตองมีการแสวงหา
งานใหมทํา ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับอายุ ความรู ความสามารถ ประสบการณในการทํางาน ประกอบกับ
ความเปนแรงงานประเภทฝมือ กึ่งฝมือ หรือไรผีมือของลูกจางและความตองการของตลาดแรงงาน
ดวย  โดยลูกจางที่เปนแรงงานมีฝมืออาจจะอพยพหรือเคลื่อนยายตัวเองไปหางานใหมทําอยูภายใน
ทองถ่ินดังเดิม  หรือเขาสูเมืองหรือออกไปยังตางประเทศได เชนเดียวกับลูกจางที่เปนแรงงานกึ่ง
ฝมือ  สวนลูกจางที่เปนแรงงานไรฝมือสวนใหญก็จะอพยพหรือเคลื่อนยายจากทองถ่ินเดิมเขาสูใน
เมืองมากกวา  ซ่ึงการอพยพหรือเคลื่อนยายของแรงงานอาจกอใหเกิดปญหาแกลูกจางที่เปนแรงงาน
ไรฝมือถูกหลอกลวงใหไปทํางานใชแรงงานโดยทารุณกรรม เชนถูกหลอกใหไปขายตัว เปนตน  
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หรือลูกจางที่เปนแรงงานมีฝมือหรือกึ่งฝมืออาจถูกหลอกลวงเรียกเงิน เพื่อสงไปทํางานในเมืองหรือ
ทํางานยังตางประเทศโดยผิดกฎหมาย  ซ่ึงจะทําใหเกิดปญหาตางๆ  ตามมาอยางมาก102    

                                                 
102  ธีระ  ศรีธรรมรักษ และคณะ.  เลมเดิม.  หนา 34-35. 
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บทที่ 3 
มาตรการคุมครองลูกจางที่ตองออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบ 

ของนายจางตามกฎหมายตางประเทศ 
 

การกระทําอันไมชอบนั้น  ตามกฎหมายของตางประเทศที่มีบทบัญญัติไวในคํานิยาม
ของการเลิกจาง  เชน ประเทศอังกฤษ และประเทศแคนาดา  เปนตน  บางประเทศไดมีบทบัญญัติให
สิทธิลูกจางบอกเลิกสัญญาไดทันที  กรณีนายจางกระทําอันไมชอบ เชน ประเทศโปรตุเกส  
ประเทศฟลิปปนสและประเทศเยอรมัน เปนตน ดังนั้น การศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการ
คุมครองลูกจางที่ตองลาออกเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจางนั้น จะไดศึกษาเกี่ยวกับ
กฎหมายในสวนของสิทธิการเลิกสัญญาของลูกจาง  การกระทําอันไมชอบของนายจาง และศึกษา
กฎหมายเกี่ยวกับการเลิกจาง  ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาเปนหัวขอไดดังนี้ 

 
3.1 สิทธิการเลิกสัญญาของลูกจาง 
 สิทธิการบอกเลิกสัญญาของลูกจางนั้น หลายประเทศไดมีบทบัญญัติไวอยางชัดแจง  
บางประเทศที่ไมมีกฎหมายบัญญัติไวอยางชัดแจง  แตศาลก็ไดวินิจฉัยโดยเทียบเคียงกับกฎหมายที่
ใกลเคียง  จนไดวางแนวคําพิพากษาไวเปนหลักปฏิบัติ ประเทศที่มีบทบัญญัติของกฎหมายให
อํานาจลูกจางบอกเลิกสัญญาไดทันที  เชน 

ประเทศเยอรมัน ตามประมวลกฎหมายแพงมาตรา 626 ไดบัญญัติถึงการเลิกสัญญาของ
คูสัญญาเมื่อมีเหตุสําคัญไวดังนี้104  
 จากการพิจารณาสภาวการณทั้งปวงและการคํานึงถึงผลประโยชนของคูสัญญา ถา
ปรากฏวาความผูกพันของคูสัญญามิอาจดําเนินตอไปไดจนกระทั่งสิ้นสุดเวลาของการบอกกลาว
ลวงหนา  หรือจนกระทั่งสิ้นสุดอายุของสัญญา คูสัญญาสามารถบอกเลิกสัญญาตออีกฝายหนึ่งได  
เพราะเหตุสําคัญ ( Aus Wichtigen Grund) โดยไมจําตองบอกกลาวลวงหนา 

 การบอกเลิกสัญญาจะตองกระทําภายในสองสัปดาห  นับแตเวลาที่ผูมีสิทธิได
ทราบถึงขอ ความจริงอันเปนเหตุสําคัญในการบอกเลิก  ผูบอกเลิกสัญญาจะตองแจงเหตุแหงการ
บอกเลิกใหอีกฝายหนึ่งทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา เมื่อมีการรองขอ  
                                                 

104  สุรศักดิ์  มณีศร.  (2527, ธันวาคม).  “การเลิกจางที่ไมเปนธรรม.”  วารสารนิติศาสตร.  หนา 119. 
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กฎหมายเยอรมันไดใหสิทธิทั้งนายจางและลูกจางในการเลิกสัญญาในทันที เมื่อมีเหตุ
สําคัญหรือเหตุผลจําเปน  ซ่ึงทางปฏิบัติศาลเยอรมันไดวางแนวของเหตุผลจําเปนไวเชนในกรณีดัง 
ตอไปนี้105 

a) เมื่อนายจางจําเปนตองหยุดประกอบกิจการหรือตองลดปริมาณการผลิตโดยไมอาจ
คาดไดลวงหนา 

b) สําคัญผิดในคุณสมบัติของลูกจางที่นายจางไมตองการเปดเผย 
c) รบกวนการทํางานโดยปกติสุข 
d) ทําใหกิจการไดรับความเสียหายโดยจงใจ 
e) มีขอสงสัยวามีการกระทําความผิดทางอาญาเมื่อมีเหตุควรสงสัยและเปนเรื่องสําคัญ

ตอการดําเนินงาน 
f) รับสินบนจากบุคคลภายนอก 
g) ไมตั้งใจทํางานใหไดผลตามสมควร 
h) หยอนสมรรถภาพในการทํางานจนเกือบไมมีประโยชนตอกิจการ 

 จะเห็นไดวากฎหมายเยอรมันไดใหสิทธิแกลูกจางในการเลิกสัญญาไดทันทีเมื่อมีเหตุ
สําคัญหรือเหตุผลจําเปน ตามขอ  c)  และขอ  e)   
 ประเทศญี่ปุน ตามประมวลกฎหมายแพงญีปุ่น มาตรา 628 ไดบัญญัติถึงสิทธิบอกเลิก
สัญญาทันทีเมื่อเกิดเหตุสําคัญที่หลีกเลี่ยงไมไดดังนี้106

 แมวาคูสัญญาทั้งสองฝายไดกําหนดระยะเวลาการจางไว  คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดอาจ
บอกเลิกสัญญาไดทันทหีากเกิดเหตุที่หลีกเลี่ยงไมได.... 
 การเกิดเหตุสําคัญอันหลีกเล่ียงมิได (เหตุรายแรง) ตามกฎหมายญี่ปุน ใหสิทธิคูสัญญา
ฝายหนึ่งฝายใดบอกเลิกสัญญาไดทันทีและไมวาสัญญาจางแรงงานนั้น จะเปนสัญญาที่กําหนด
ระยะเวลาการจางไวหรือไมก็ตาม 
 ประเทศอังกฤษ  ตามประมวลกฎหมายแรงงาน มาตรา 95(1) (c) เปนกรณีที่ลูกจางไดใช
สิทธิเลิกสัญญาโดยไมตองมีการบอกกลาวลวงหนา  ดวยสาเหตุจากความประพฤติของนายจาง โดย
กฎหมายถือวานายจาง  “เลิกจาง” ซ่ึงบางครั้งเรียกวา  “การเลิกจางโดยผลของกฎหมาย” 
(Constructive  Dismissal)  ถึงแมวาลูกจางลาออกแตก็เพราะพฤติกรรมของนายจางที่กอใหเกิดการ

                                                 
105  ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล.  (2517, พฤษภาคม).  “กฎหมายแรงงานในตางประเทศ.”  วารสารกฎหมาย.  

หนา  52. 
106  วินัย  ลูวิโรจน.  (2530, มีนาคม).  “คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน.”  วารสารศาลแรงงาน.  

หนา  48. 
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บอกเลิกสัญญา  พฤติกรรมของนายจางที่กลาวขางตน อาจเปนกรณีที่นายจางเปลี่ยนแปลงสภาพ
การจางซึ่งลูกจางมีสิทธิปฏิเสธหรือการกระทําอ่ืน  ซ่ึงศาลวินิจฉัยวาการกระทําดังกลาวของนายจาง
ที่ทําใหลูกจางตองลาออกถือวานายจางเลิกจาง107   
 
3.2 มาตรการคุมครองลูกจางจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง 
 จากการศึกษากฎหมายของตางประเทศพบวา  สวนใหญจะมีกฎหมายคุมครองลูกจางที่
ถูกนายจางกระทําการใดๆ  อันไมชอบจนลูกจางไมอาจทนทํางานอยูตอไปได  โดยบางประเทศจะ
กําหนดบทหามมิใหนายจางกระทําอันไมชอบตอลูกจาง  และมีบทลงโทษกรณีที่นายจางฝาฝนไว
ดวย  ซ่ึงจะแยกไดดังนี้ 

         3.2.1  ประเทศอังกฤษ 
  ประเทศอังกฤษเปนประเทศหนึ่งที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการกระทําอันไมชอบ
ของนายจาง  โดยไดมีกฎหมายบัญญัติหามนายจางกระทําอันไมชอบตอลูกจางไวอยางชัดแจงและ
หากนายจางฝาฝนใหถือวาเปนการเลิกจางโดยฝายนายจาง และหากการกระทําของนายจางเปนการ
กระทําอันไมเปนธรรมดวยแลวนายจางตองจายคาเสียหายและคาชดเชยใหแกลูกจางตามที่กฎหมาย
กําหนดเกี่ยวกับการเลิกจางไมเปนธรรมอีกดวย 
  ในกฎหมายแรงงานของประเทศอังกฤษมีหลักอยูวา  กรณีที่ลูกจางตองลาออกจากงาน
เพราะการกระทําอันไมชอบของนายจาง  ซ่ึงกฎหมายเรียกวา “การเลิกจางโดยผลของกฎหมาย” 
(Constructive Dismissal) กฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศอังกฤษใหถือวานายจางเลิกจาง
ลูกจางเพราะการกระทําของนายจางหรือเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายจางนั้น กฎหมายถือวานายจาง 
“เลิกจาง”  หลักการนี้ปรากฏอยูใน  Employment Rights Act 1996 มาตรา 95(1)( c)   
             มาตรา  95  กรณีที่จะถือวาลูกจางไดถูกเลิกจาง 

(1) เพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคของบทบัญญัตินี้ ใหถือวาลูกจางไดถูกเลิกจางโดย
นายจางของตนดังกรณีตอไปนี้ 

               (c)  เปนกรณีที่ลูกจางไดใชสิทธิเลิกสัญญา โดยไมตองมีการบอกกลาวลวงหนา  
ดวยสาเหตุจากความประพฤติของนายจาง 

     จากบทบัญญัติขางตน กลาวคือ  ถึงแมวาลูกจางไดลาออกแตก็เพราะพฤติกรรมของ
นายจางที่กอใหเกิดการบอกเลิกสัญญา พฤติกรรมของนายจางที่กลาวขางตนอาจเปนกรณีที่นายจาง 

 
 

                                                 
107   วิชัย  เอื้ออังคณากุล.  (2523).  อํานาจบังคับบัญชาของนายจาง.   หนา 102. 
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เปลี่ยนแปลงสภาพการจางในสาระสําคัญซึ่งลูกจางมีสิทธิปฏิเสธ หรือในกรณีอ่ืนๆ ตัวอยางเชน108 
     1)  นายจางกระทําการใดๆ  ที่รบกวนการทํางานโดยปกติสุขของลูกจาง 
     2)  นายจางกระทําใหเกิดความลําบากใจ  สรางความอับอายแกลูกจางโดยเฉพาะตอหนา

บุคคลอื่น  เชน109 นายจางใชภาษาหยาบคาย  ลามก วากลาวลูกจางหญิงคนหนึ่งซึ่งตอมาไดออกจาก
งาน ดังนี้ถือวานายจางเลิกจาง เปนตน  

     3)  ขูเข็ญหรือจับผิดโดยเกินความจําเปนในการทํางานของลูกจาง 
     4)  เปลี่ยนแปลงหนาที่การงานหรือเงื่อนไขในขอสัญญาของลูกจาง โดยปราศจากความ 

เห็นของลูกจาง 
     5)  กระทําการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานของลูกจางโดยไมบอกกลาวลวงหนา  หรือ

บอกกลาวในระยะเวลากระชั้นชิด 
     6)  กลาวหาลูกจางวากระทําการโดยผิดกฎหมายอยางรายแรง  เชน  กลาวหาวาลูกจาง

ลักทรัพยในสถานที่ทํางาน ทั้งที่ลูกจางมิไดกระทําผิดดังกลาว เปนตน 
     7)  กระทําการลดตําแหนงลูกจางที่เปนการลงโทษทางวินัยโดยเกินความจําเปน 
     นอกจากนี้หลัก Constructive  Dismissal  ยังไดใหสิทธิแกลูกจางในการที่จะสามารถ

บอกเลิกสัญญาไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาแกนายจางไดอีกดวย110 
      อาจกลาวโดยสรุปคือ “การเลิกจางโดยผลของกฎหมาย” (Constructive Dismissal)  คือ

การที่ลูกจางไดบอกเลิกสัญญาโดยมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของนายจาง กฎหมายถือวานายจางได
เลิกจางลูกจางแลว  การกระทําของนายจางที่ถึงขนาดจะถือวาเปน Constructive Dismissal  นั้น  คือ
นายจางกระทําผิดสัญญาจาง  เปลี่ยนแปลงสภาพการจางในสาระสําคัญหรือแสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจนวาไมตองการที่จะผูกพันตามสัญญาอีกตอไป  และลูกจางไดปฏิเสธ  เชน  การเปลี่ยนงาน  
ลดคาจาง  เปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานอยางสําคัญหรือลดข้ันลดตําแหนง  เปนตน111 

คําพิพากษาเรื่อง  Western Excavating (ECC) Ltd v Sharp 1978  ไดเคยวางแนวคํา
พิพากษาเกี่ยวกับเรื่อง  การเลิกจางโดยผลของกฎหมาย (Constructive Dismissal)  ไวดังนี้ 

ถานายจางกระทําความผิดซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงสัญญาจางหรือแสดงวา ไมมีเจตนาจะ
จางลูกจางตามสัญญาตอไป  ถาลูกจางออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบนั้น เมื่อลูกจาง

                                                 
108  Constructive Dismissal.  Retrieved  January  30, 2009,  from  

http://www.compactlaw.co.uk/monster/empf8.html 
109   วิชัย  เอื้ออังคณากุล.  เลมเดิม.  หนา 104. 
110   อารยา  ศรีเทพ.  (2542).  สิทธิของลูกจางในการเลิกสัญญาจางแรงงาน.  หนา  63 
111   วิชัย  เอื้ออังคณากุล.  หนาเดิม. 
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บอกเลิกสัญญาเพราะนายจางไดกอเหตุขึ้น  ถือไดวาเปนการเลิกจางโดยผลของกฎหมาย  ลูกจางมี
สิทธิเลิกสัญญาไดทันที  โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา 

แตถานายจางมิไดกระทําการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง ไดมีคําพิพากษาในคดี Arriva 
Retailing PLC t/a / Arriva Vauxhall Leamington spa v Mrs. Heath 2004  วางหลักไวดังนี้ 

Mrs. Heath  เปนพนักงานบริษัทขายรถยนตใน Leamington spa  เมื่อตนปไดขาดงาน  
7-10 วัน  โดยอางวาเพราะฝุนควันเปนสาเหตุใหเจ็บปวย  และตอมาเดือนเมษายน  2002 Mrs. Heath  
ไดเขียนจดหมายถึงผูจัดการและทางบริษัทไดพิจารณาคํารองทุกขดังกลาวและไดมีการทดสอบการ
ทํางานของปอดและทดสอบคุณภาพอากาศโดยจางผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมเพื่อพิจารณาถึงความ
ผิดปกติในระยะยาว  ซ่ึงผลออกมาวา  กลุมควันพิษอยูต่ํากวาระดับมาตรฐานและบริษัทรับวาจะ
พิจารณาหาที่ทํางานใหมให  แตบริษัทก็ไมไดปฏิบัติตามและแพทยของ Mrs. Heath  บอกวา Mrs. 
Heath ตองใชเครื่องดูดอากาศถาวร ในเดือนกันยายน 20002  Mrs. Heath  ไดลาออกจากบริษัท โดย
อางวา  มีปญหาขัดแยงกับบริษัทเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพอากาศ  และไดมีการเรียกรองในเรื่องการเลิก
จางเพราะเหตุจากนายจาง  ตอคณะตุลาการคดีแรงงาน  ศาลอุทธรณไดพิจารณาและอางถึงกรณีของ 
Western Excavating (ECC) Ltd v Sharp 1978  แลววินิจฉัยวา  กรณีที่ทําใหสัญญาสิ้นสุดลงดังนี้ 

1) นายจางตองเปนฝายกระทําผิดสัญญาจาง 
2) การกระทําผิดของนายจางตองสําคัญเพียงพอที่จะทําใหลูกจางสมควรออกจากงาน

ทันที 
3) ลูกจางตองบอกเลิกสัญญาจางในเรื่องที่เกี่ยวกับการผิดสัญญาเทานั้นและไมมีเหตุผล

อ่ืน 
4) ลูกจางตองไมสละสิทธิจากการผิดสัญญานั้น และยืนยันรับรองตามสัญญากอนที่

ลูกจางจะบอกเลิกสัญญา 
จากคําวินิจฉัยดังกลาว  แสดงใหเห็นไดวาศาลจะพิจารณาวาเปนการเลิกจางที่นายจางได

กอเหตุขึ้น  และเปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรม  อันทําใหลูกจางมีสิทธิไดรับคาเสียหายเปนกรณี
พิเศษนั้น  ตองไดความวา  ลูกจางที่บอกเลิกสัญญาจางเพราะการกระทําผิดสัญญาจางของนายจาง
และลูกจางไดลาออกเพราะเหตุผลดังกลาวเพียงประการเดียว ไมมีเหตุผลอ่ืนประกอบในการที่
ลูกจางตัดสินใจลาออก 
  3.2.2  ประเทศแคนาดา 

     ประเทศแคนาดาไดมีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการลาออกของลูกจางโดยมี
สาเหตุมาจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง ใหถือวาเปนการเลิกจาง ใน The Employment 
Standards Act. 2000  มาตรา  56(1)(b)  ซ่ึงมีหลักวาการเลิกจางโดยผลของกฎหมายอาจจะเกิดขึ้นถา
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นายจางเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาจางของลูกจางในสาระสําคัญ โดยปราศจากความยินยอมของ
ลูกจางและลูกจางไดลาออกในเวลาอันสมควรภายหลังจากทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เชน ลด
คาจาง  เปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางาน  เปลี่ยนแปลงชั่วโมงการทํางาน เปลี่ยนแปลงลําดับความอาวุโส
หรือตําแหนงของลูกจาง  หรือในสถานการณที่นายจางกอกวนหรือดูหมิ่นลูกจาง หรือเมื่อนายจาง
ยื่นคําขาดวาจะออกไปเองหรือจะถูกไลออก และลูกจางลาออกเพราะการกระทําดังกลาวภายในเวลา
อันสมควร112 

 การที่ลูกจางลาออกจากงานเพราะสาเหตุเกิดจากการกระทําของนายจางที่จะถือวา  
นายจางเลิกจางลูกจาง  ไมใชการลาออกตามที่ลูกจางไดแสดงเจตนาออก และไมใชความประสงคที่
แทจริงของลูกจาง  กฎหมายของประเทศแคนาดาถือวาเปนการเลิกจางโดยผลของกฎหมาย ทําให
ลูกจางที่ลาออกมีสิทธิรับเงินคาชดเชยจากการเลิกจางและคาทดแทนโดยศาลฏีกาไดมีคําพิพากษา
ในป  1997 (Supreme Court of Canada)  ไดวางบรรทัดฐานและใหความหมายของการเลิกจางโดย
ผลของกฎหมาย  ไวดังนี้113 

    “การเลิกจางโดยผลของกฎหมาย ศาลตองพิจารณาถึงการที่นายจางบีบบังคับและเปลี่ยน 
แปลงสภาพการจาง และเปลี่ยนสาระสําคัญของสัญญาจาง โดยปราศจากความยินยอมจากลูกจาง” 

3.2.3  ประเทศโปรตุเกส 
กฎหมายแรงงานของประเทศโปรตุเกส  ไดมีบทบัญญัติกลาวไวเฉพาะเกี่ยวกับการ

กระทําอันไมชอบของนายจาง ใน Termination of the Employment Contract and Fixed-Term 
Contracts Act 1989  มาตรา  34  ซ่ึงตามกฎหมายของโปรตุเกสเรียกวา “Despedimento Indirecto”   
ซ่ึงก็คือหลัก  Constructive Dismissal  ของประเทศอังกฤษนั่นเอง โดยมีหลักวา ใหสัญญาสิ้นสุด
โดยลูกจางอาจเปนฝายบอกเลิกสัญญาที่ตองบอกกลาวเปนหนังสือ ดวยเหตุผลที่มาจากการกระทํา
อันไมชอบดวยกฎหมายของนายจาง  ซ่ึงพฤติการณของนายจางที่เปนการกระทําอันไมชอบนั้น คือ 
นายจางเพิกเฉยไมจายคาจางใหแกลูกจางตามหนาที่  กระทําการละเมิดขอสัญญาของลูกจาง กระทํา
การเลือกปฏิบัติตอลูกจางในเรื่องของสวัสดิการและความปลอดภัยในการทํางาน การกระทําของ
นายจางนั้น  ตองเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางในสาระสําคัญ  ซ่ึงทําใหความตอเนื่องของการ
จางงานไมสามารถดําเนินตอไปไดโดยทันที  เชน นายจางเปลี่ยนแปลงหนาที่ของลูกจางใหตอง
ทํางานหนักขึ้นโดยนอกเหนือที่กฎหมายจะใหทําได  เปลี่ยนแปลงชั่วโมงทํางานของลูกจาง เปลี่ยน 

                                                 
112  Ontario Ministry of  Labour.  (n.d.).  Termination of  Employment & Severance Pay.  Retrieved  

January  30, 2009,  from  http://www.labour.gov.on.ca/english/es/factsheets/fs_termination.html 
113  Gowling Resources (Constructive Dismissal).  Retrieved  January  30, 2009,  from 

http://www.gowlings.com/resources/publications.asp?pubid=741 
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แปลงสถานที่ทํางานของลูกจาง ไมมอบหมายงานใหลูกจางทํา เปนตน เมื่อลูกจางบอกเลิกสัญญาจึง
ทําใหเกิดสิทธิในการไดรับคาชดเชย114   
       3.2.4  ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต 
                   กฎหมายแรงงานของสาธารณรัฐแอฟริกาใต ไดมีบทบัญญัติคุมครองสิทธิของลูกจาง
จากการกระทําอันไมชอบของนายจางและวางขอบเขตที่ถือวาเปนการกระทําอันไมชอบไวในขอ 
185  แหง Labour Relations Act 1995 แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2002 วาลูกจางทุกคนมีสิทธิที่จะไมตก
เปนสิ่งรองรับการกระทําอันไมชอบธรรม115  โดยวางหลักวา  ลูกจางทุกคนมีสิทธิที่จะไม 
                   (1)  ถูกเลิกจางอยางไมเปนธรรม 
                   (2)  ถูกกระทําการอันไมเปนธรรม 
                   และขอ 186(2) ไดใหความหมายของคําวา การกระทําอันไมเปนธรรม หมายถึง        
การกระทําใดๆ  ที่ไมเปนธรรม หรือละเวนกระทําระหวางนายจางและลูกจาง รวมถึง 
                   (1)  การจัดการที่ไมเปนธรรมของนายจางที่เกี่ยวของกับการเลื่อนตําแหนง หรือการลด
ตําแหนง  การภาคทัณฑ (รวมถึงขอพิพาทตางๆ  ที่เปนเหตุในการเลิกจางที่ เกี่ยวพันกับการ
ภาคทัณฑ)  หรือการฝกอบรมลูกจางหรือเกี่ยวกับการจัดการผลประโยชนหรือการใหการชวยเหลือ
ลูกจาง 
                   (2)  การสั่งพักงานลูกจางที่ไมเปนธรรม  หรือระเบียบอื่นใด ที่ไมเปนธรรมในการเลิก
จางลูกจางโดยทันที 
                   (3)  ขอขัดของหรือการปฏิเสธของนายจางที่จะคืนสิทธิ (คืนตําแหนง) หรือกลับมาจาง
ลูกจางตามขอกําหนดในขอตกลงเดิม  และ 
                   (4)  ทําใหเกิดความเสียหายตออาชีพ หรือการเลิกจางกรณีอ่ืนใด อันเปนการละเมิดตอ
กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองการถูกเปดเผยเรื่องที่ควรไดรับการปกปอง116 
                  โดยปกติเงื่อนไขการจางไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดฝายเดียว ลูกจางไมสามารถถูกลด
ตําแหนงลงได  นอกจากกระบวนการลดตําแหนงของนายจางมีขั้นตอนที่เปนธรรม และการลด

                                                 
114  Resignation with Just cause.  Retrieved  January  12, 2009,  from 

http://www.eurofound.europa.eu/emire/PORTUGAL/RESIGNATIONWITHJUSTCAUSE-PT.htm 
115   CCMA.  Unfair Labour Practice.  Retrieved  January  12, 2009,  from 

http://www.ccma.org.za/UploadedMedia /InfoSheets_UNFAIR%20dismissal%20MAR%202002.pdf 
116   South African Department of  Labour.  (n.d.).  Amended Labour Relation Act.  Retrieved  January  

20, 2009,  from.  http://www.labour.gov.za/act/section_detail.jap?lgislationld=5540&actld= 
7608&sectionld=8769 
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ตําแหนงเปนทางเลือกเดียวที่สามารถแกไขปญหาได เชน กรณีนายจางลดตําแหนงเนื่องจากลูกจาง
ปฏิบัติงานบกพรองและความบกพรองนั้นจะตองมีผลกระทบตอผลงานในสาระสําคัญดวย  เปนตน    
แตอยางไรก็ตาม   ส่ิงที่ควรคํานึงถึงสําหรับนายจาง  คือ  การลดตําแหนงลูกจางโดยฝายเดียว  ถือวา
เปนการผิดสัญญาจางแรงงาน  ดังนั้น  ควรใหลูกจางไดตกลงดวยเกี่ยวกับการลดตําแหนง  ซ่ึงปกติ
นายจางไมสามารถบังคับใหลูกจางยอมตกลงดวยได  ถาความตกลงของลูกจางเกิดจากการถูกบังคับ  
นายจางจะเปนฝายผิดสัญญาในเรื่องการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง117 
                ตามขอเท็จจริงในขอ 186 ของกฎหมาย Labour Relations Act 1995 ในเรื่องของการ
กระทําอันไมชอบ  เชน การลดตําแหนงที่ถือวาเปนการกระทําอันไมชอบ ไมใชการลดตําแหนงของ
ลูกจางทุกกรณีจะเปนการกระทําอันไมชอบ การลดตําแหนงบางกรณีอาจถือวาเปนการกระทําที่
ชอบธรรม  ถาการลดตําแหนงนั้นมีเหตุผลมาจาก ผลการทํางานที่บกพรองของลูกจาง หรือเปน
ทางเลือกแทนการเลิกจางในกรณีที่ลูกจางมีความบกพรองตอหนาที่หรือการปฏิบัติงานที่ไม
สมบูรณ118 

3.2.5 ประเทศโรมาเนีย 
             กฎหมายแรงงานของประเทศโรมาเนีย ไดบัญญัติใหความคุมครองลูกจางจากการที่

นายจางแกไขสัญญาจางแรงงาน ในมาตรา 41วานายจางไมสามารถแกไขไดโดยฝายเดียว ตองไดรับ
ความยินยอมจากลูกจางกอน119 เวนแตในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหสามารถทําไดฝายเดียว120  
ลักษณะของการแกไขสัญญาจางแรงงาน  ไดกําหนดไวในมาตรา 41(3)121 

1) เปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางาน 
2) เปลี่ยนแปลงลักษณะของการทํางาน 
3) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทํางาน  หรือเปลี่ยนแปลงคาจาง 

                   ดังนั้น จึงเห็นไดวานายจางไมสามารถโยกยายหนาที่การงานของลูกจางในลักษณะที่
เปนการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางาน  เปลี่ยนแปลงลักษณะงาน  เงื่อนไขหรือคาจาง  ของลูกจางโดย

                                                 
117  Residual Unfair Labour Practices.  (n.d.).  Retrieved  January  20, 2009,  from 

http://www.legalinfo.co.za/data/subjectindex/residual.htm 
118  Derek Jackson. (n.d.).  “Demotion.”  Newsletters.  Retrieved  January  20, 2009,  from 

http://www.mepersonnel.co.za/index.php? content=newsletter&newsletter=1 
119  Labour Code 2003 Article 41(1).  (Labour Law of Romania ).  Retrieved  January  30, 2009,  from   

http://www.codulmuncii.ro/en/page-4 
120  Ibid. 
121  Ibid. 
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ที่ลูกจางไมยินยอมดวยได เวนแตกรณีที่ลูกจางกระทําความผิดวินัยในการทํางานเทานั้น122 หาก    
ฝาฝนถือวานายจางกระทําผิดสัญญาจางแรงงาน 

3.2.6 ประเทศฟลิปปนส 
            ตามกฎหมายแรงงานของประเทศฟลิปปนส ไดบัญญัติใหความคุมครองลูกจางจากการ

ที่นายจางกระทําอันไมชอบ โดยใหลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา  
ตามมาตรา  285(b)  ซ่ึงไดบัญญัติ  ใหลูกจางสามารถบอกเลิกสัญญาจางไดโดยไมตองบอกกลาว
ลวงหนาแกนายจางในกรณีดังตอไปนี้ 

(1)   นายจางหรือผูแทนของนายจางไดกระทําการดูหมิ่นอยางรายแรงตอลูกจาง  หรือตอ
เกียรติยศชื่อเสียงของลูกจาง 

(2) นายจางหรือผูแทนของนายจางไดปฏิบัติตอลูกจางอยางไรมนุษยธรรม  จนลูกจาง
ไมสามารถทนทํางานอยูดวยได 

(3) นายจางหรือผูแทนของนายจางกระทําผิดอาญาตอลูกจาง หรือสมาชิกในครอบครัว
ของลูกจาง 

(4) สาเหตุอ่ืนๆ  ที่มีลักษณะคลายกับสาเหตุขางตน123 
3.2.7  ประเทศญี่ปุน 

  แมวากฎหมายมาตรฐานแรงงานของประเทศญี่ปุนจะมิไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
กระทําอันไมชอบของนายจางไวอยางชัดแจง แตกฎหมายมาตรฐานแรงงานของประเทศญี่ปุนไดมี
บทบัญญัติหามมิใหนายจางกระทําการบังคับลูกจางอันเปนการขัดตอความตองการของลูกจาง ตาม
มาตรา 5  ซ่ึงไดบัญญัติ  หามมิใหนายจางบังคับลูกจางใหทํางานใดๆ อันขัดตอความตองการของ
ลูกจางโดยใชความรุนแรง  การขมขู  การกักขัง หรือวิธีบังคับอื่นใดที่ไมเปนธรรมตอเสรีภาพทั้ง
ทางรางกายหรือจิตใจของลูกจาง124 

บทบัญญัติดังกลาวเปนการคุมครองลูกจางมิใหถูกนายจางกระทําอันไมชอบอันเปนการ
ฝาฝนเจตนาหรือความตองการของลูกจาง และนายจางยังมีหนาที่ตองชี้แจงใหลูกจางทราบเกี่ยวกับ
สภาพการจาง  การทํางาน ซ่ึงหากไมตรงตามความเปนจริงลูกจางสามารถยกเลิกสัญญาจางแรงงาน
ไดโดยที่ไมตองบอกกลาวลวงหนา 

                                                 
122  Ibid. 
123  As amended by Section 34.  (1989).  Republic Act No. 6715. 
124  Labour Laws of  Japan.  (n.d.).  Labour Standards Law 1995.  Retrieved  January  30, 2009,  from   

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/27776/64846/E95JPN01.htm   
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3.3 สิทธิเรียกรองของลูกจางที่ตองออกจากงาน 
ตามกฎหมายตางประเทศสวนใหญไดกําหนดไววาการที่นายจางเปลี่ยนแปลงสภาพการ

จางโดยลูกจางมิไดยินยอมดวยถือวานายจางกระทําอันไมชอบ  เมื่อลูกจางลาออกจากงานจึงมีผลวา
นายจางไดเลิกจางลูกจางแลว และทําใหลูกจางมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายและคาชดเชยเสมือน
ลูกจางถูกเลิกจาง  โดยจะแยกพิจารณาดังตอไปนี้ 

3.3.1 คาเสียหาย 
  ในกฎหมายตางประเทศมีบางประเทศไดกําหนดสิทธิของลูกจางในการเรียกคาเสียหาย
เนื่องจากนายจางกระทําผิดสัญญา  หรือกระทําอันไมชอบอยางรายแรงจนลูกจางไมอาจทนทํางาน
ตอไปได  ไวอยางชัดแจง  ตัวอยางเชน 

 กฎหมายประเทศอังกฤษ ไดมีบทบัญญัติใหคูสัญญาที่ไดรับความเสียหายจากการที่
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งผิดสัญญาโดยใหฝายที่ผิดสัญญาตองชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความ
เสียหายนั้น  ซ่ึงตองเปนความเสียหายที่สามารถมองเห็นหรือคาดเห็นไดไมไกลเกินไป (Too 
Remote)  และมีความสัมพันธกับการผิดสัญญา125  และในการเลิกสัญญาจางแรงงานถาเปนการเลิก
จางในระหวางระยะเวลาบอกกลาวลวงหนา  ถาเปนนายจางผิดสัญญากฎหมายสัญญาจางแรงงาน
บัญญัติใหลูกจางมีสิทธิไดรับเงินในชวงหลังจากการผิดสัญญาจนสิ้นสุดระยะเวลาที่ตองบอกกลาว
เปนคาเสียหาย126 

 จะเห็นไดวา  กรณีที่ลูกจางตองออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง  
หากสาเหตุมาจากนายจางกระทําผิดสัญญาจางแรงงาน ซ่ึงกฎหมายถือวาเปนการเลิกจาง  ลูกจางจึง
มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากการที่นายจางผิดสัญญาไดอีกดวย 

 กฎหมายประเทศเยอรมัน  ไดบัญญัติใหคูสัญญาตองชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่
คูสัญญาอีกฝายใชสิทธิเลิกสัญญา  โดยที่อีกฝายกระทําผิดสัญญานั้น  โดยประมวลกฎหมายแพง
เยอรมัน  มาตรา  347  บัญญัติใหตองชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยดวย127 

 กฎหมายญี่ปุน ไดบัญญัติถึงหลักทั่วไปในการใชสิทธิเลิกสัญญาวาไมกระทบถึงสิทธิ
ในการเรียกคาเสียหาย เพื่อชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คูสัญญาอีกฝายผิดสัญญา  ตาม
ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา  545128 

 

                                                 
125  Paul Richard.  (1995).  Law of  Contract.  p. 289. 
126  วิชัย  เอื้ออังคณากุล.  เลมเดิม.  หนา  105. 
127  Lan S.Forrester, Simon L. Goren and Hans-Micheal llgen.  (n.d.).  The German Civil code.  p. 56. 
128   J.E de Becker.  (n.d.).  Annotated Civil Code of Japan.  p.  144. 
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3.3.2 คาชดเชย 
จากการศึกษาพบวากฎหมายตางประเทศบางประเทศจะมีบทบัญญัติ ใหความคุมครอง

ลูกจาง  ในกรณีที่ ลูกจางตองออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจางโดย
เปลี่ยนแปลงสภาพการจางในสาระสําคัญและลูกจางมิไดยินยอมดวย ใหลูกจางมีสิทธิเรียกรองคา 
ชดเชยเหมือนกรณีที่ถูกนายจางเลิกจาง  ตัวอยางเชน 

          กฎหมายของประเทศอังกฤษ ใชหลัก Constructive Dismissal  ไดใหสิทธิแกลูกจาง
บอกเลิกสัญญาไดทันทีโดยมีสาเหตุมาจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง กฎหมายถือวานายจาง
ไดเลิกจางลูกจางแลว  การกระทําของนายจางที่ถึงขนาดจะถือวาเปน Constructive Dismissal  นั้น  
คือนายจางกระทําผิดสัญญาจาง  เปลี่ยนแปลงสภาพการจางในสาระสําคัญหรือแสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจนวาไมตองการที่จะผูกพันตามสัญญาอีกตอไป และลูกจางไดปฏิเสธ  เชน การเปลี่ยนงาน    
ลดคาจาง  เปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานอยางสําคัญหรือลดข้ันลดตําแหนง เปนตน129 กฎหมายใหถือ
วาเปนกรณีที่นายจางเปนผูเลิกจาง จึงทําใหลูกจางมีสิทธิเรียกรองใหนายจางจายคาชดเชยได  
นอกจากนี้หากเปนกรณีที่ศาลพิพากษาใหเปนการเลิกจางไมเปนธรรม ลูกจางก็มีสิทธิเรียกคาชดเชย
พิเศษตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลิกจางไมเปนธรรมไดอีกดวย  เชน คดี Marriott V. Oxford Co-
operative 1969130 ลูกจางมีตําแหนงเปนหัวหนางานมีผูใตบังคับบัญชา 6  คน ตอมานายจางแจงวา  
ผูใตบังคับบัญชาจะลดลงเหลือ 3 คน  และลูกจางตองทํางานที่ใชแรงงานบางอยางเอง พรอมกับ
คาจางลดลงสัปดาหละ 1 ถึง 2 ปอนด  การเปลี่ยนแปลงนี้ขัดกับความสมัครใจของลูกจางและถือวา
เปนการเลิกจางโดยนายจาง  ซ่ึงลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชย (Redundancy) เปนตน 

 อยางไรก็ตาม หากนายจางจําเปนตองโยกยายลูกจางในลักษณะที่เปนการเปลี่ยน แปลง
สภาพการจางในสาระสําคัญ  อันทําใหสัญญาจางงานสิ้นสุดลง  หรือมีเหตุอ่ืนที่เปนการเลิกจางโดย
ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชย  ถานายจางยังประสงคที่จะเสนองานใหมใหลูกจางกฎหมายคุมครอง
แรงงาน ไดใหสิทธิลูกจางมีโอกาสทดลองงานใหมนั้นเปนเวลา 4  สัปดาห หรือมากกวานั้นตามแต
จะตกลงกันเปนลายลักษณอักษร หากลูกจางปฏิเสธงานใหมก็กระทําไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว  
โดยไมเสียสิทธิที่จะไดรับคาชดเชยตามสัญญาเดิม แตถาพนกําหนดเวลานั้นไปแลวจะไมไดรับ
คาชดเชย แตการปฏิเสธของลูกจางควรจะสมเหตุสมผลดวยในขณะเดียวกันการเสนองานใหมโดย
นายจางก็จะตองมีความเหมาะสมกับลูกจางดวยจึงจะเปนธรรม131 

                                                 
129   วิชัย  เอื้ออังคณากุล.  เลมเดิม.  หนา  104. 
130   Michael Whincup.  (1980).  Modern Employment Law.  p.118. 
131   Ibid. p.124. 
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 บางกรณีศาลพิพากษาใหเปนการเลิกจางไมเปนธรรมโดยไดรับคาชดเชยกรณีเลิกจาง
ไมเปนธรรมอีกดวย  เชน  คดี Ford V. Milthorn Toleman Ltd. (1978), IRLR 306-EAT.132  ลูกจาง
ดํารงตําแหนงผูจัดการฝายขายในบริษัทออกแบบและกอสราง  ตอมาเกิดขัดแยงกับนายจางจึงยื่น
ใบลาออกลวงหนา 3 เดือน เพื่อไปทํางานใหบริษัทคูแขงของนายจาง  หลังจากยื่นใบลาออกไดเพียง 
1 วัน  นายจางก็โยกยายหนาที่การงานของลูกจาง ลูกจางจึงเขาหารือกับนายจางและลาออก ศาล
อุตสาหกรรม ตัดสินวาเปนการเลิกจางโดยนายจางเปนผูกอใหเกิดขึ้น (Constructive Dismissal) ถือ
เปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรมและใหไดรับเงินชดเชย (Compensation)  

 ตาม The Redundancy Payment Act. 1965  กําหนดวาหากลูกจางทํางานติดตอกันมา
นานและนายจางปลดออกเพราะตองการลดกําลังคน  หรือใหทํางานนอยลงกวาปกติ  จนทําให
คาจางที่ลูกจางไดรับในสัปดาหต่ํากวาคาจางกึ่งหนึ่งของคาจางตอสัปดาห  นายจางตองจายคาชดเชย
พิเศษใหแกลูกจางในอัตรา  1 สัปดาหคร่ึงสําหรับการทํางานในแตละป  และลูกจางมีอายุต่ํากวา  41  
ปจาย 1  สัปดาหสําหรับการทํางานในแตละป  และลูกจางมีอายุต่ํากวา 22  ปจาย ½ สัปดาหสําหรับ
การทํางานในแตละป  เปนตน133 
               กฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศแคนาดารัฐ Ontario ไดมีการบัญญัติเรื่องให
นายจางตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางที่ถูกเลิกจางไว  โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
  มาตรา 63 ใหถือวานายจางเลิกจางลูกจาง ในกรณีดังนี้ 
  เลิกจางหรือยุติการจางบางคน  แมวาเปนเพราะนายจางลมละลายหรือมีหนี้สินลนพน
ตัว 
  การเลิกจางโดยผลของกฎหมาย (Constructive Dismissal)และลูกจางลาออกตามความ
ประสงคของนายจาง 
  มาตรา  64 นายจางที่เลิกจางตอลูกจางจะจายเงินชดเชยใหแกลูกจางที่ทํางานกับนายจาง
มาไมนอยกวา  5  ป และ 

a) นายจางที่เลิกจางลูกจางเกินกวา  50  คนขึ้นไป  ในระยะเวลา 6 เดือนเพราะกิจการ
ทั้งหมดหรือบางสวนของนายจางปดลงหรือ 

b) นายจางมีบัญชีเงินทุนหมุนเวียนอยูในรัฐ Ontario ไมนอยกวา 2,500,000 เหรียญ  
ตอป 
         มาตรา  65  ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยโดยคํานวณจากคาจางตามปกติ สําหรับการ
ทํางานในแตละสัปดาหและจํานวนปที่ทํางาน  และหากทํางานยังไมเต็มปก็ใหคํานวณระยะเวลาที่
                                                 

132  Desmond Payne.  (1978).  Employment Law Manual.  p. 98. 
133

   ธีระ  ศรีธรรมรกัษ และคณะ.  เลมเดิม.  หนา 119. 
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ลูกจางมีสิทธิไดรับตามเดือนที่ทํางานจริง  โดยนําจํานวนเดือนที่ทํางานจริงหาร  12  แลวนํามา
คํานวณคาชดเชย 
  ลูกจางมีสิทธิไดรับเงินชดเชยไมเกินอัตราสุดทาย  26  สัปดาห 
        อาจสรุปไดวา  หากลูกจางตองออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง  
ถือวาเปนการเลิกจางโดยผลของกฎหมาย (Constructive Dismissal) ตามมาตรา 63 และลูกจางที่
ทํางานมานานกวา 5  ป  จึงมีสิทธิไดรับคาชดเชย ตามมาตรา 65 

          กฎหมายประเทศโปรตุเกส ไดมีบทบัญญัติใหสัญญาสิ้นสุดโดยลูกจางอาจเปนฝาย
บอกเลิกสัญญาที่ตองบอกกลาวเปนหนังสือ  ดวยเหตุผลที่มาจากการกระทําอันไมชอบดวยกฎหมาย
ของนายจาง  ซ่ึงพฤติการณของนายจางที่เปนการกระทําอันไมชอบ  ตามหลักของกฎหมายประเทศ 
โปรตุเกสเรียกวา “Despedimento Indirecto” ซ่ึงก็คือหลัก Constructive Dismissal ของประเทศ
อังกฤษนั่นเอง  เมื่อลูกจางบอกเลิกสัญญาจึงทําใหเกิดสิทธิในการไดรับคาชดเชย134 
 
3.4 มาตรการคุมครองลูกจางกรณีเลิกจางตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ 

ประเทศอังกฤษเปนประเทศที่ใชระบบกฎหมาย Common Law  ซ่ึงมีคําพิพากษาของ
ศาลเปนบอเกิดของกฎหมายที่สําคัญนอกเหนือจากกฎหมายลายลักษณอักษร  และยังเปนประเทศที่
ใหความสําคัญตอลูกจางอยางยิ่ง  จะเห็นไดจากการใหความสําคัญตอความมั่นคงในการทํางานของ
ลูกจาง   โดยมีกฎหมายคุมครองมิใหนายจางกระทําการใดๆ อันไมชอบ  จนลูกจางไมอาจทน
ทํางานตอไปได หรือเรียกวาหลัก “Constructive Dismissal”  หากลูกจางลาออกก็ใหถือวาเปนการ
เลิกจางเพราะเหตุเกิดจากนายจาง 

มาตรการตางๆ  ทางกฎหมายในการใหความคุมครองลูกจาง ในกรณีเลิกจางอาจสรุป
ไดดังนี้ 
         3.4.1  กรณีเลิกจางโดยชอบ 
                   ตามกฎหมายแรงงานของประเทศอังกฤษ ไดกําหนดใหนายจางมีอํานาจที่จะเลิกจาง
ลูกจางได   หากไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว ก็ถือวาเปนการเลิกจางโดยชอบ  
คือ 

3.4.1.1 การบอกกลาวลวงหนากอนการเลิกจาง 
    ตาม  Employment Right Act 1996  มาตรา  86   

                                                 
134   Resignation with Just cause.  (n.d.).  Retrieved  January  12, 2009,  from 

http://www.eurofound.europa.eu/emire/PORTUGAL/RESIGNATIONWITHJUSTCAUSE-PT.html. 
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1) นายจางตองบอกกลาวใหลูกจางทราบลวงหนากอนการเลิกสัญญาจาง
สําหรับลูกจางที่ทํางานติดตอกันเปนเวลา 1 เดือนหรือมากกวา   

a) บอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 1 สัปดาห หากลูกจางทํางานติดตอกัน 
นอยกวา 2 ป  

b) บอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 1 สัปดาห ตอการทํางานติดตอกันทุก 1 
ป หากลูกจางทํางานตั้งแต 2 ปขึ้นไปแตไมเกิน 12 ป   

c) บอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 12 สัปดาหหากลูกจางไดทํางานติดตอ 
กันเปนเวลา 12 ป หรือมากกวา 

2)  ลูกจางตองบอกกลาวใหนายจางทราบลวงหนากอนการเลิกสัญญาจาง
สําหรับลูกจางที่ทํางานติดตอกันตั้งแต 1 เดือนหรือมากกวาเปนเวลาไมนอยกวา 1  สัปดาห 

3) การบอกกลาวลวงหนาในระยะเวลาที่ส้ันกวาในการเลิกจางลูกจางซึ่งได
ทํางานติดตอกันหนึ่งเดือนหรือมากกวา ตองอยูภายใตอนุมาตรา 1) หรือ 2)  แตมาตรานี้มิไดหาม
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งที่จะสละสิทธิในคําบอกกลาวลวงหนา  หรือยอมรับการจายสินจางแทนการ
บอกกลาวลวงหนา 

3.4.1.2 มีเหตุสมควรในการเลิกจาง 
นอกจากนายจางจะตองบอกกลาวลวงหนาใหถูกตองแลว นายจางยังจะตองมี

เหตุผลสมควรในการเลิกจางดวย การเลิกจางนั้นจึงจะเปนการเลิกจางที่ชอบ ซ่ึงเหตุสมควรที่
นายจางจะนํามาอางในการเลิกจางนั้นอาจเปนเหตุที่ถูกพบภายหลังสัญญาสิ้นสุดลงก็ได  

3.4.1.3 การใชมาตรการปองกันการเลิกจาง 
  ตาม Industrial Relations Code of Practice มาตรา 132-133 กําหนดใหนายจาง

ตองเปดโอกาสใหลูกจางไดช้ีแจงขอกลาวหาพรอมสิทธิในการมีผูแทนในการชวยเหลือ 
3.4.2 กรณีการเลิกจางโดยมิชอบ  (Wrongful Dismissal) 
          3.4.2.1  กรณีที่เปนการเลิกจางโดยมิชอบ 
            ประเทศอังกฤษ  ไดกําหนดใหการเลิกจางโดยมิชอบตามกฎหมายนั้น หมายถึง 

กรณีที่นายจางเลิกจางลูกจางโดยมิไดบอกกลาวลวงหนา หรือบอกกลาวลวงหนาเปนระยะเวลาไม
เพียงพอตามหลักกฎหมายที่กําหนดไว และไมมีเหตุสมควรในการเลิกจาง135 
         แตอยางไรก็ตาม  แมนายจางจะไมบอกกลาวลวงหนา หรือบอกกลาวลวงหนา
ไมถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด  บางกรณีลูกจางก็ไมสามารถใชสิทธิเรียกรองกรณีเลิกจางที่ไม
ชอบได  ถานายจางเห็นวาลูกจางไดกระทําความผิดรายแรง (Gross Misconduct) กรณีดังกลาวก็ถือ
                                                 

135  Gwyneth Pitt. (1995).  Employment Law.  p. 159.   
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วาการเลิกจางนั้นเปนการเลิกจางที่ชอบได ซ่ึงการเลิกจางดังกลาวเรียกวา Summary Dismissal   เชน  
ลูกจางไดขัดคําสั่งของนายจาง  หรือไมซ่ือสัตย หรือกระทําการใดๆ อันเปนการกระทําผิดรายแรง  
ซ่ึงกรณีดังกลาวก็ตองพิจารณาเปนกรณีๆ ไป เปนตน 
         นอกจากนายจางจะตองบอกกลาวลวงหนาตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
แลว  นายจางยังจะตองมีเหตุผลสมควรในการเลิกจางดวย  การเลิกจางนั้นจึงจะเปนการเลิกจางที่
ชอบดวยกฎหมาย136   

3.4.2.2 คาเสียหายที่ลูกจางจะไดรับกรณีเปนการเลิกจางที่ไมชอบ 
ตามกฎหมาย  Common Law  กรณีที่นายจางเลิกจางโดยไมชอบ คือ ไมไดบอก

กลาวลวงหนา  หรือบอกกลาวลวงหนาไมถูกตอง  หรือไมไดจายคาจางใหลูกจางแทนการบอก
กลาวลวงหนา  ลูกจางมีสิทธิเพียงฟองรองวาการเลิกจางดังกลาวเปนการเลิกจางที่ไมชอบ  เปนผล
ใหศาลกําหนดคาเสียหายใหแกลูกจาง  โดยจํากัดเพียงคาจางตามระยะเวลาที่ลูกจางควรไดรับการ
บอกกลาวเทานั้น  ศาลมักปฏิเสธที่จะเพิ่มจํานวนคาเสียหายอยางอื่นใหแกลูกจาง  เชน คาเสียหายใน
กรณีที่เปนคาเสียความรูสึก137  หรือคาเสียหายที่ลูกจางตองอับอายอยางรุนแรง138 เปนตน แมศาลจะ
ไมใหคาเสียหายอ่ืนก็ตาม  แตมีบางกรณีที่ลูกจางสามารถเรียกรองคาเสียหายอื่นได เชน กรณีที่เปน
สัญญาจางมีกําหนดระยะเวลา  ลูกจางถูกเลิกจางในขณะที่ระยะเวลาตามสัญญาที่ตกลงกันไวยัง
เหลืออีก 30  เดือน กรณีนี้ลูกจางสามารถเรียกรองคาเสียหายจากการที่เขาไมไดรับคาจางตามสัญญา
อีกจํานวน 30 เดือน  ดังกลาวได139 
 3.4.3   กรณีการเลิกจางไมเปนธรรม 

   ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน (Employment Rights Act 1996)  สวนที่ 10 มาตรา 94-
132 การเลิกจางโดยไมเปนธรรมเปนการคุมครองลูกจางโดยพิจารณาถึงเหตุผลของการเลิกจาง ซ่ึง
มาตรา  94  วา  ลูกจางมีสิทธิที่จะไมถูกเลิกจางโดยไมเปนธรรม  

3.4.3.1 ลักษณะของการเลิกจางไมเปนธรรม 
ในกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศอังกฤษ ไดมีการกําหนดเอาไวอยาง

ชัดแจงวา  การเลิกจางในกรณีใดบางที่เปนการเลิกจางที่เปนธรรม นายจางมีอํานาจที่จะเลิกจางได  
โดยกรณีดังกลาวไดบัญญัติเอาไวในมาตรา  98  วา 
    1)   การเลิกจางลูกจางจะเปนธรรมหรือไม  นายจางตองแสดงใหเห็นวา 

                                                 
136  Ibid.  p. 162. 
137  Ibid.  p. 164. 
138  Ibid. 
139  Ibid.  
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     การเลิกจางนั้นมีเหตุผลในการเลิกจาง  นายจางตองพิสูจนวาการเลิกจาง
นั้นมีเหตุผลและเหตุผลที่นายจางใชในการเลิกจางนั้น จะตองเปนเหตุผลที่มีอยูในเวลาที่มีการเลิก
จางดวย  ดังนั้น นายจางจึงไมสามารถเลิกจางลูกจางดวยเหตุผลที่ถูกพบในภายหลังได  ซ่ึงเรื่องนี้
แตกตางจากเรื่องการเลิกจางที่ไมชอบ ที่วา  นายจางสามารถอางเหตุที่ถูกพบภายหลังสัญญาสิ้นสุด
ลงได เชน คดี Boston Deep Sea Fishing v. Ansell (1888) คดีนี้เปนกรณีที่ผูจัดการของบริษัทถูกเลิก
จางอยางทันที โดยที่ไมมีหลักฐานเพียงพอ แตไดถูกพบในภายหลังจากสัญญาจางสิ้นสุดลงวา
ผูจัดการดังกลาวไดรับสินบน  ซ่ึงถือวาเปนการกระทําที่ผิดหนาที่ที่ตองซ่ือสัตยสุจริต และยังถือวา
เปนการผิดสัญญาดวย กรณีนี้การเลิกจางจึงเปนการเลิกจางที่ชอบ140   
    2)  เหตุผลสมควรในการเลิกจาง 
    (1)  เหตุผลเกี่ยวกับความสามารถและคุณสมบัติของลูกจางในการทํางาน
แตละประเภทที่นายจางไดมอบหมาย  นอกจากนี้  กอนที่นายจางจะเลิกจางลูกจางนั้น นายจางตอง
เตือนลูกจางกอนเพื่อใหลูกจางไดรูขอผิดพลาด และมีโอกาสไดปรับปรุงตัวเอง กอนที่จะตองถูกเลิก
จาง  แตบางกรณีการกระทําผิดพลาดของลูกจางเพียงครั้งเดียว ก็อาจทําใหนายจางสามารถเลิกจาง
ลูกจางไดโดยไมตองเตือน ถาการกระทํานั้นรายแรงเพียงพอ 
    (2)  เนื่องจากความประพฤติของลูกจาง     
     กอนที่ลูกจางจะถูกเลิกจางเพราะความประพฤติของลูกจาง นายจาง
ตองไดเตือนลูกจางกอน เวนเสียแตวาเปนกรณีที่เปนความผิดอยางรายแรง นอกจากนี้ในการที่
นายจางจะทําการเลิกจางลูกจางนั้น นายจางจําเปนตองพิจารณาถึงระยะเวลาในการทํางานของ
ลูกจางและประวัติการทํางานของลูกจางประกอบดวย  มิฉะนั้นอาจจะทําใหนายจางไมมีอํานาจใน
การเลิกจางลูกจางได  เชน  คดีระหวาง  Taylor V. Parsons Peebles Ltd. คดีนี้ลูกจางไดทํางานใหกับ
บริษัทนายจางมาเปนเวลา  20  ป ไมเคยมีประวัติกระทําความผิดมากอน ลูกจางถูกนายจางไลออก  
เนื่องจากไดชกตอยกับผูอ่ืน ตุลาการอุทธรณคดีแรงงานวินิจฉัยวาการเลิกจางดังกลาวเปนการเลิก
จางที่ไมเปนธรรมเพราะกรณีเชนนี้นายจางไมควรที่จะเลิกจางลูกจางทันที 
    (3)  การเลิกจางเนื่องจากคนลนงาน (Redundancy) 
     โดยทั่วไปการเลิกจางเนื่องจากคนลนงาน  จะถือวาเปนการเลิกจางที่
เปนธรรมเพราะลูกจางจะไดรับคาชดเชยกรณีคนลนงาน  แตก็มีกรณีที่การเลิกจางเนื่องจากคนลน
งานดังกลาวเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมได 3 กรณีดวยกัน ซ่ึงเปนหลักกฎหมายที่พัฒนาขึ้นโดย
ศาล คือ 

                                                 
140  Ibid.  p.  162. 
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      ก. ถานายจางไดคัดเลือกลูกจางออกโดยไมเปนธรรม (Unfair 
selection process) หากการคัดเลือกลูกจางออกโดยไมเปนธรรม ก็ถือวาเปนการเลิกจางไมเปนธรรม
ได  เชน  มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ  โดยปราศจากเหตุผลที่เลือกคนหนึ่งแทนอีกคนหนึ่ง ซ่ึงใน
กรณีที่นายจางตองการเลิกจางโดยคัดเลือกลูกจางออกจากงานนั้น  สหภาพแรงงานชอบที่จะให
นายจาง  ทําการหาอาสาสมัครกอนเปนอันดับแรก  ตอมาจึงใชหลักคนเกาอยูคนใหมไป  หมายถึง 
คนที่ทํางานมานานตอเนื่องก็มีสิทธิไดทํางานตอไปมากกวาคนที่มีระยะเวลาการทํางานนอยกวา  
นอก จากนี้ก็ตองพิจารณาถึง  ความรู ความสามารถ ตลอดจนความยากลําบากที่ลูกจางจะไดรับหาก
ถูกคัดออกจากงาน  หรือการคัดคนงานออกโดยวิธีตกลงกับสหภาพแรงงานก็ถือวาเปนธรรม 
    ข. กรณีไมเตือนหรือปรึกษาลูกจางหรือสหภาพแรงงานที่เกี่ยวของ 
(Failure to warm or consult) เพื่อใหลูกจางและสหภาพแรงงานไดหาทางแกไข  และหางานใหม  
มิฉะนั้นอาจถือวาเปนการเลิกจางไมเปนธรรมได 
    ค. กรณีที่นายจางไมมีการหางานใหมใหลูกจางทํา ในเมื่อสามารถ
หาใหได (Failure to consider re-employment) ในกรณีที่นายจางไมไดพยายามที่จะหางานใหมให
ลูกจางทํานั้น  กรณีนี้ขึ้นอยูกับประเภทของงานที่ลูกจางทําอยูและขึ้นอยูกับขนาดองคกรหรือบริษัท
นายจางดวย  เชน  ถาเปนบริษัทที่เล็กมากก็จะไมคอยมีทางเลือกในการเสนองานอื่นๆ ใหแกลูกจาง  
แตถาเปนบริษัทใหญๆ  มีบริษัทในเครือมากมาย หากนายจางไมพยายายามที่จะหางานใหแกลูกจาง
ทํา  แลวไดเลิกจางลูกจาง  กรณีนี้ก็ถือวาเปนการเลิกจางไมเปนธรรม141 
    (4)  สาเหตุการทํางานของลูกจางเปนการฝาฝนกฎหมาย 
       ถาการจางงานลูกจางตอไปจะเปนเหตุใหฝาฝนกฎหมาย นายจางก็
ไมจําเปนตองจางตอไป การเลิกจางไมถือวาไมเปนธรรม เชน จางคนขับรถยนตซ่ึงตองมีใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต ตอมาใบอนุญาตถูกเพิกถอน  ลูกจางก็ไมมีสิทธิขับรถยนตโดยชอบดวยกฎหมายตอไป  
และการขับรถยนตตอไปยอมเปนการฝาฝนกฎหมาย  นายจางอาจเลิกจางลูกจางได เปนตน 
    (5)  สาเหตุอ่ืนที่ทําใหการเลิกจางเปนธรรม  เชน เปนสาเหตุเนื่องมาจาก
ความจําเปนทางธุรกิจของนายจาง อยางเชน กรณีที่นายจางตองเลิกจางลูกจางเนื่องจากนายจางมี
ความจําเปนตองปรับปรุงองคกร  การเลิกจางก็อาจเปนธรรมได หรือกรณีที่ลูกจางผิดสัญญาจาง 
การเลิกจางก็เปนธรรมได เปนตน 
 
 
 
                                                 

141   Ibid.  p. 194. 
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3.4.3.2  มาตรการเยียวยาการเลิกจางที่ไมเปนธรรม 
        การเลิกจางไมเปนธรรม ตามมาตรา 111(2)(a) บัญญัติไววา ศาลจะไม

พิจารณาคําฟองกรณีการเลิกจางไมเปนธรรม  ถาไมไดยื่นตอศาลภายในสามเดือนนับแตวันที่ 
สัญญาจางสิ้นสุดลง  ซ่ึงเมื่อศาลเห็นวาการเลิกจางดังกลาวเปนการเลิกจางไมเปนธรรม ศาลจะมี
คําส่ังได ได  2  กรณีดังนี้ 

             1) การใหลูกจางไดทํางานเดิมหรือกลับมาทํางานใหม(Reinstatement  
หรือ Re-engagement) เปนวิธีการชดเชยอยางหนึ่ง แตจะกระทําไดตอเมื่อทั้งลูกจางและนายจาง
ยินยอม  การใหลูกจางไดทํางานเดิมนั้นคือ กรณีที่ใหลูกจางไดกลับคืนสูตําแหนงเดิม คาจางเดิม
หากมีเงินตกเบิกหรือเงินเดือนขึ้นในระหวางเลิกจางก็จะใหไดรับ  และหากควรไดเล่ือนตําแหนงก็
จะใหเล่ือน  วิธีนี้จะทําใหลูกจางกลับคืนสูสภาพเดิมเสมือนหนึ่งไมเคยถูกเลิกจางเลย  สวนการให
ทํางานใหมนั้นหมายถึงตําแหนงเดิมไมวาง  และเสนอตําแหนงใหมซ่ึงใกลเคียงกับตําแหนงเดิมใน
บริษัทเดิมหรือบริษัทในเครือของนายจาง  อยางไรก็ตามวิธีการชดเชยเชนนี้ทั้งนายจางและลูกจาง
มักจะไมยอมรับ  ทั้งนี้เพราะนายจางเกรงวา  ลูกจางอาจกอปญหาขึ้นอีกในภายหลัง  และอาจมี
ปญหาในดานการบังคับบัญชา  สวนลูกจางนั้นไมอยากกลับไปทํางานกับนายจาง เพราะเกรงวา
นายจางอาจหาทางกลั่นแกลงใหออกจากงานในภายหลัง  ดังนั้นศาลจึงใชวิธีการนี้นอยมาก  สวน
ใหญจะใชวิธีการใหคาชดเชยดวยเงิน  ในกรณีเลิกจางโดยไมเปนธรรม 

2)  การจายคาชดเชยกรณีเลิกจางไมเปนธรรม    
    ตามมาตรา  112(4)  ศาลจะสั่งใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางก็

ตอเมื่อศาลไมไดส่ังในกรณีแรก  กลาวคือ  อาจจะเปนกรณีที่ลูกจางไมตองการกลับเขาไปทํางานกับ
นายจาง  ศาลจึงสั่งใหลูกจางไดรับคาชดเชยแทน  ซ่ึงโดยทั่วไปแลวจะเปนการกําหนดคาชดเชยให
เปนเงิน  คาชดเชยมี 2 ประการ คือ คาชดเชยขั้นพื้นฐาน (Basic Award) และคาชดเชยตามความเปน
จริง(Compensatory Award) นอกจากนี้บางครั้งศาลยังกําหนดคาชดเชยเพิ่มเติม(Additional Award )
หรือคาชดเชยพิเศษ  (Special Award) ใหอีกดวย 

(1)  คาชดเชยขั้นพื้นฐาน(Basic Award) จะคํานวณโดยพิจารณาจาก
อายุของลูกจางที่ทํางานใหแกนายจาง  คาจางอัตราสุดทายและระยะเวลาในการทํางาน เชน 
           ก.  กรณีที่ลูกจางมีอายุ 41 ปขึ้นไป ใหลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชย
เทากับ 1.5  เทาของคาจางตอสัปดาหตอจํานวนปที่ทํางาน  ตามมาตรา 119(2)(a)  
           ข. กรณีที่ลูกจางอายุ 22 ป ขึ้นไป แตไมถึง 41 ป ลูกจางมีสิทธิ
ไดรับคาชดเชยเทากับ 1  เทาของคาจางตอสัปดาหตอจํานวนปที่ทํางาน  ตามมาตรา 119(2)(b)  
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           ค. กรณีที่ลูกจางอายุต่ํากวา 22  ป ใหลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชย
เทากับ 0.5  เทาของคาจางตอสัปดาหตอจํานวนปที่ทํางาน  ตามมาตรา 119(2)(c)  
       แตอยางไรก็ตาม  ศาลอาจจะลดจํานวนคาเสียหายดังกลาวได  
ถาศาลเห็นวาลูกจางไมมีเหตุผลเพียงพอในการปฏิเสธที่จะกลับเขามาทํางานตามเดิม  ตามมาตรา  
122(1)  หรืออาจจะลดคาชดเชยลงเนื่องจากความประพฤติของลูกจางตามมาตรา  121(2)  กลาวคือ
ถานายจางไดรูถึงความประพฤติมิชอบของลูกจางภายหลังการเลิกจาง   

 คาชดเชยขั้นพื้นฐานนั้นเปนเงินที่นายจางตองจาย ในกรณีที่การ
เลิกจางนั้นไมเปนธรรม ไมวาลูกจางจะไดรับความเสียหายหรือไม  ดังนั้นในกรณีที่ศาลไม
กําหนดคา ชดเชยตามความเปนจริงใหเลย  เพราะลูกจางไมไดรับความเสียหาย  ศาลก็ยังตอง
กําหนดคาชดเชยขั้นพื้นฐานใหเสมอ  แตสวนใหญศาลกําหนดใหทั้งคาชดเชยตามความเปนจริง
และคาชดเชยขั้นพื้น ฐาน ในกรณีที่ศาลลดคาชดเชยตามความเปนจริง  เพราะลูกจางมีสวนผิดศาลก็
มักจะลดคาชดเชยขั้นพื้นฐานในอัตราสวนเดียวกันดวย142 
               (2)  คาชดเชยตามความเปนจริง  (Compensatory Award) 
                         คาชดเชยในกรณีนี้ก็คือคาเสียหายซึ่งเปนผลมาจากการเลิกจาง  
ตามมาตรา 123(1)  ซ่ึงรวมไปถึงคาใชจายใดๆ (มาตรา 123(2)(b)) ซ่ึงจํานวนคาเสียหายที่จะตองจาย
ใหแกลูกจางนั้นจะตองไมเกิน 52,600 ปอนด ซ่ึงตามมาตรา 123(1)  คาเสียหายกรณีนี้จะเปนจํานวน
เทาใดนั้น ศาลจะพิจารณาเปนกรณีๆ ไปเทาที่ศาลเห็นเปนการยุติธรรม และสมควรโดยคํานึงถึง
ความเสียหายที่ลูกจางจะไดรับจากการถูกนายจางเลิกจางดวย  
             (3)  คาชดเชยเพิ่มเติม  (Additional Award)143 
                     ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหนายจางรับลูกจางใหทํางานในตําแหนง
เดิมหรือหางานใหมใหทํา  หากนายจางเพิกเฉย  ศาลมีอํานาจกําหนดคาชดเชยเพิ่มเติมใหลูกจางได  
แตถานายจางสามารถแสดงใหศาลเชื่อไดวาไมสามารถปฏิบัติตามคําสั่งได ศาลก็จะไมกําหนดคา 
ชดเชยประเภทนี้ 
               (4)  คาชดเชยพิเศษ  (Special Award)144 

       ถาลูกจางขอใหศาลมีคําสั่งใหนายจางรับกลับเขาทํางานตามเดิม
หรือหางานใหมใหทํา  และศาลไมมีคําสั่งเชนนั้น  หรือมีคําสั่งเชนนั้นแลวนายจางไมปฏิบัติตาม

                                                 
142   ปนวลี  สุจริตกุล.  (2538).  เทคโนโลยีสมัยใหมกับการเลิกจางในภาคอุตสาหกรรม.  หนา  122.   
143   แหลงเดิม.  หนา  121. 
144  แหลงเดิม. 
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อยางครบถวน  และศาลวินิจฉัยวาการเลิกจางไมเปนธรรมเนื่องจากลูกจางเปนหรือไมเปนสมาชิก
สหภาพแรงงาน  ศาลจะกําหนดคาชดเชยพิเศษให                
 
3.5   มาตรการคุมครองลูกจางกรณีเลิกจางตามกฎหมายของประเทศแคนาดา 
         ตามระบอบการปกครองและระบบกฎหมายของประเทศแคนาดา  กฎหมายที่ใชบังคับ
ภายในประเทศ  จะมีความแตกตางกันไปในแตละรัฐ  โดยในแตละรัฐของประเทศแคนาดาจะ
บัญญัติกฎหมายเพื่อใชบังคับภายในรัฐตามแตความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต
ละรัฐ  เชน  รัฐ Ontario  มีกฎหมายแรงงานที่ใชบังคับภายในรัฐ คือ Employment Standards Act 
2000(ESA 2000) ซ่ึงการศึกษากฎหมายของประเทศแคนาดานี้  จะศึกษาเฉพาะกรณีตามกฎหมาย
ของรัฐ Ontario 

3.5.1 การคุมครองลูกจางจากการเลิกจาง 
    กฎหมายแรงงานของรัฐ Ontario  คือ  Employment Standards Act 2000  ไดบัญญัติถึง

การคุมครองลูกจางจากการเลิกจาง  โดยการบอกกลาวลวงหนาใหลูกจางทราบกอนการเลิกจางไว
ใน  มาตรา  54  และมาตรา  57  นายจางมีสิทธิที่จะเลิกจางลูกจางไดแตตองแจงใหทราบลวงหนา
กอนในระยะเวลาที่เหมาะสม  เพื่อที่ลูกจางจะไดมีเวลาหางานใหมหรือนายจางสามารถจายเงิน
ทดแทนการบอกกลาวลวงหนาได  โดยมีสาระสําคัญดังนี้145 

 มาตรา  54  นายจางไมสามารถเลิกจางลูกจางที่ทํางานติดตอกันตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป 
เวนแตไดปฏิบัติตามมาตรา  57 
 มาตรา  57  หนังสือแจงการเลิกจางจะตองยื่น 

a) อยางนอย 1 สัปดาหกอนการเลิกจาง ถาลูกจางไดทํางานนอยกวา 1 ป 
b) อยางนอย 2 สัปดาหกอนการเลิกจาง ถาลูกจางไดทํางาน 1 ป หรือมากกวาและนอย

กวา 3 ป 
c) อยางนอย 3 สัปดาหกอนการเลิกจาง ถาลูกจางไดทํางาน 3 ป หรือมากกวาและนอย

กวา 4 ป 
d) อยางนอย 4 สัปดาหกอนการเลิกจาง ถาลูกจางไดทํางาน 4 ป หรือมากกวาและนอย

กวา 5 ป 
e) อยางนอย 5 สัปดาหกอนการเลิกจาง ถาลูกจางไดทํางาน 5 ป หรือมากกวาและนอย

กวา 6 ป 
                                                 

145  Employment Standards, Act  2000.  Retrieved  January 30, 2009,  from    
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statues_00e41_e.htm. 
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f) อยางนอย 6 สัปดาหกอนการเลิกจาง  ถาลูกจางไดทํางาน 6 ป หรือมากกวาและนอย
กวา 7 ป 

g) อยางนอย 7 สัปดาหกอนการเลิกจาง  ถาลูกจางไดทํางาน 7 ป หรือมากกวาและนอย
กวา 8 ป 

h) อยางนอย 8 สัปดาหกอนการเลิกจาง  ถาลูกจางไดทํางาน 8 ป หรือมากกวา 
          3.5.2  คาชดเชย  
  กฎหมายคุมครองแรงงานของรัฐ Ontario ไดมีการบัญญัติเร่ืองใหนายจางตองจาย
คาชดเชยใหแกลูกจางที่ถูกเลิกจางไว  โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
   มาตรา  63  ถือวานายจางเลิกจางลูกจาง  ถา 
   เลิกจางหรือยุติการจางบางคน  แมวาเปนเพราะนายจางลมละลายหรือมีหนี้สินลนพน
ตัว 
   การเลิกจางโดยผลของกฎหมาย (Constructive Dismissal)และลูกจางลาออกตามความ
ประสงคของนายจาง 
   มาตรา 64 นายจางที่เลิกจางตอลูกจางจะจายเงินชดเชยใหแกลูกจางที่ทํางานกับนายจาง
มาไมนอยกวา 5  ป และ 

  1)  นายจางที่เลิกจางลูกจางเกินกวา 50 คน ขึ้นไป ในระยะเวลา 6 เดือน เพราะกิจการ
ทั้งหมดหรือบางสวนของนายจางปดลงหรือ 

 2)  นายจางมีบัญชีเงินทุนหมุนเวียนอยูในรัฐ Ontario ไมนอยกวา 2,500,000 เหรียญ 
ตอป 
  มาตรา 65  ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยโดยคํานวณจากคาจางตามปกติ สําหรับการ
ทํางานในแตละสัปดาหและจํานวนปที่ทํางาน  และหากทํางานยังไมเต็มปก็ใหคํานวณระยะเวลาที่
ลูกจางมีสิทธิไดรับตามเดือนที่ทํางานจริง โดยนําจํานวนเดือนที่ทํางานจริงหาร12 แลวนํามาคํานวณ
คาชดเชย 
   ลูกจางมีสิทธิไดรับเงินชดเชยไมเกินอัตราสุดทาย  26  สัปดาห 

  สรุปไดวา ประเทศแคนาดาเปนประเทศที่ใชกฎหมายในระบบ Common Law  จึงตอง
ถือตามคําพิพากษาของศาลฎีกาที่เคยพิพากษาเปนบรรทัดฐาน ในการพิจารณาคดีและพิจารณา
ประกอบกับกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร หากกรณีที่ในรัฐใดไมมีกฎหมายลายลักษณอักษร
บัญญัติไวก็ตองถือตามคําพิพากษาของศาลฎีกาเปนสําคัญ 

  การที่ลูกจางลาออกจากงานเพราะสาเหตุเกิดจากการกระทําของนายจาง ที่จะถือวา  
นายจางเลิกจางลูกจาง  ไมใชการลาออกตามที่ลูกจางไดแสดงเจตนาออก และไมใชความประสงคที่
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แทจริงของลูกจาง  กฎหมายของประเทศแคนาดาถือวาเปนการเลิกจางโดยผลของกฎหมาย  ทําให
ลูกจางที่ลาออกมีสิทธิรับเงินคาชดเชยจากการเลิกจางและคาทดแทน โดยศาลฎีกาไดมีคําพิพากษา
ในป  1997 (Supreme Court of Canada)  ไดวางบรรทัดฐานและใหความหมายของการเลิกจางโดย
ผลของกฎหมาย  ไวดังนี้146 
 “การเลิกจางโดยผลของกฎหมาย  ศาลตองพิจารณาถึงการที่นายจางบีบบังคับและ
เปล่ียนแปลงสภาพการจาง  หรือเปล่ียนสาระสําคัญของสัญญาจาง โดยปราศจากความยินยอมจาก
ลูกจาง” 

ลูกจางสามารถเรียกรองใหนายจางตองรับผิดในคาชดเชยได  หากลูกจางไดลาออกใน
เวลาอันสมควรภายหลังจากทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  เชน ลดคาจาง เปลี่ยนสถานที่ทํางาน  
เปลี่ยนชั่วโมงการทํางาน  หรือเปลี่ยนตําแหนงของลูกจาง เปนตน จนลูกจางไมอาจทนตอไปไดตอง
ลาออกจากงาน  เพราะการกระทําดังกลาวภายในเวลาอันสมควร รวมถึงการที่นายจางเปนผูกอกวน
หรือทารุณ  หรือนายจางใหขอเสนอสุดทายแกลูกจางวา  จะลาออกหรือจะใหไลออก  และลูกจาง
เลือกที่จะลาออกตามที่นายจางเสนอ  ซ่ึงการลาออกของลูกจางในกรณีเชนนี้  ตามแนวคําพิพากษา
ของศาลฎีกาของประเทศแคนาดา  ใหถือวาเปนการที่นายจางเลิกจางลูกจาง  ทําใหลูกจางสามารถ
เรียกเงินคาชดชยไดเหมือนกรณีที่ลูกจางถูกเลิกจาง 
 

                                                 
146  Gowling Resources (Constructive Dismissal).  Retrieved  January 30, 2009,  from  

http://www.gowlings.com/resources/publications.asp?pubid=741 
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บทที่ 4 
มาตรการคุมครองลูกจางที่ตองออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบ   

ของนายจางตามกฎหมายไทย 
 

การกระทําอันไมชอบนั้น ตามกฎหมายของไทยจะมิไดมีบทบัญญัติไวโดยเฉพาะ  แต
ศาลฎีกาไดมีคําวินิจฉัยวางหลักเปนบรรทัดฐานไว  ใหหมายถึง การกระทําใดๆ ของนายจางที่ไม
เปนธรรม  จนลูกจางไมอาจทนทํางานตอไปได  และจากคําพิพากษาของศาล  หากนายจางกระทํา
ในลักษณะที่กล่ันแกลงลูกจางโดยมีเจตนาอันไมสุจริต  เพื่อประสงคใหลูกจางลาออก  ใหถือวาเปน
การเลิกจางจากนายจาง  ดังนั้นจึงตองพิจารณาบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลิกสัญญาของลูกจางและการ
เลิกจาง รวมถึงการเลิกจางไมเปนธรรมตามกฎหมายไทยไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  
ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาเปนหัวขอไดดังนี้ 

 
4.1 สิทธิการเลิกสัญญาของลูกจาง 

สัญญาจางแรงงานเปนเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ซ่ึงกฎหมายไดเปดโอกาสใหคูสัญญาแสดงเจตนาตกลงกันในสัญญาไดอยางกวางขวาง หาก
ขอตกลงนั้นจะไมเปนการขัดตอกฎหมายอยางชัดแจง หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนแลว ก็ยอมบังคับไดตามสัญญา แตอยางไรก็ดี กฎหมายก็มิไดใหคูสัญญา
สามารถทําสัญญาหรือเลิกสัญญากันไดตามอําเภอใจ  หากแตมีบทบัญญัติใหตองปฏิบัติไวหลาย
ประการ โดยจะแยกพิจารณา  ดังนี้ 
   4.1.1  เหตุแหงการเลิกสัญญา 
   กฎหมายไดใหสิทธิในการเลิกสัญญาจางแรงงานทั้งฝายนายจางและลูกจาง สามารถที่
จะบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได แตการบอกเลิกสัญญาของทั้งสองฝายตองเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนดดวย  ดังนั้นสิทธิเลิกสัญญาของลูกจางจึงเปนไปตามหลักทั่วไปในเรื่องการเลิกสัญญา ซ่ึง
มาตรา  386  ไดใหสิทธิในการเลิกสัญญาของคูสัญญาไว 2 ประการ คือ สิทธิเลิกสัญญาโดยขอ
สัญญา ซ่ึงใหสิทธิลูกจางบอกเลิกสัญญาโดยใชเหตุที่ไดตกลงกันไวในสัญญา และสิทธิเลิกสัญญา
โดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ลูกจางสามารถบอกเลิกสัญญาไดโดยอาศัยเหตุแหงกฎหมายไดดังนี ้
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 1)  นายจางกระทําผิดเปนการฝาฝนกฎหมายแพงและพาณิชย 
            กรณีที่นายจางกระทําผิดกฎหมายที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ซ่ึงแมวาบางกรณีกฎหมายมิไดมีบทบัญญัติใหลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดก็ตามหากแตความผิด
ที่นายจางไดกระทํา  ยอมกอใหเกิดสิทธิแกลูกจางที่จะบอกเลิกสัญญาไดดังนี้ 
 (1)  การที่นายจางไมชําระหนี้ ตามมาตรา 387 ไดมีบัญญัติไวเปนหลักทั่วไปวา ถาคู 
สัญญา ฝายหนึ่งไมชําระหนี้อีกฝายตองบอกกลาวใหชําระหนี้ โดยกําหนดเวลาใหพอสมควรกอน  
เมื่อกําหนดแลวยังไมชําระหนี้  ฝายที่บอกกลาวจึงจะเลิกสัญญาได  หรืออาจแจงไปพรอมกับการ
บอกกลาวกําหนดเวลาใหชําระหนี้วา  หากครบระยะเวลาที่กําหนดแลวยังไมชําระหนี้สัญญาเปนอัน
เลิกกัน  ดังนี้ เมื่อครบระยะเวลาที่กําหนดมีผลเปนการเลิกสัญญาทันที  โดยไมตองบอกเลิกสัญญา
อีก ซ่ึงเปนการนําหลักตามมาตรา 387 มาใชกับกรณีที่นายจางไมจายคาสินจาง รวมถึงกรณีที่
นายจางจายคาสินจางเพียงบางสวน ซ่ึงถือวาเปนการชําระหนี้ไมถูกตองอีกดวย 
 (2)  การเปลี่ยนแปลงตัวนายจาง ตามมาตรา 577 นายจางจะโอนสิทธิของตน ใหแก
บุคคลภายนอกก็ได เมื่อลูกจางยินยอมพรอมใจดวย ถานายจางทําการฝาฝนโดยลูกจางไมยินยอม  
ลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ซ่ึงจะเห็นวากฎหมายไดมีบทบัญญัติใหสิทธิลูกจางที่จะบอกเลิก
สัญญาไวอยางชัดแจง  แตกรณีนี้มิใชกรณีของการควบรวมกิจการ ที่มีกฎหมายเฉพาะใหนายจาง
สามารถโอนสิทธิของตนไดโดยนายจางใหมตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่นายจางเดิมมีตอลูกจาง
ดวย  
 (3)  กรณีนายจางตาย ตามมาตรา 584  ถาการจางแรงงานรายใดมีสาระสําคัญอยูที่ตัว
บุคคลผูเปนนายจาง  สัญญาจางยอมระงับเพราะความตายของนายจาง โดยหลักทั่วไปสัญญาจาง
แรงงานสาระสําคัญจะอยูตัวลูกจาง  ฉะนั้นเมื่อลูกจางตายสัญญายอมระงับไป แตถานายจางตาย
สัญญาไมระงับโดยทายาทของนายจางสามารถเขามารับมรดกเปนนายจางตอไปได แตหากสัญญา
จางนั้นสาระสําคัญอยูที่ตัวนายจาง  เชน  สัญญาจางใหลูกจางดูแลนายจางที่กําลังปวย หากนายจาง
ตายลง  สัญญาก็ระงับเพราะสาระสําคัญของสัญญาจางแรงงานอยูที่ตัวนายจาง  เปนตน 
 (4)  การกระทําผิดอันเขาลักษณะรายแรงของนายจาง แมวามาตรา 583 ไดบัญญัติให
สิทธิแกนายจางในการเลิกสัญญาตอลูกจางและใหลูกจางออกจากงานทันทีโดยไมตองบอกกลาว
ลวงหนา เมื่อลูกจางไดมีการกระทําผิดอันเขาลักษณะรายแรงหรือไมสมควรตอนายจางในกรณีที่
ลูกจางจงใจขัดคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมาย  หรือละเลยไมนําพาตอคําสั่งดังกลาวเปน
อาจิณ หรือละท้ิงหนาที่การงานไปเสีย  หรือกระทําความผิดอยางรายแรงหรือกระทําการอื่นอันไม
สมควรแกการปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริต  ซ่ึงเมื่อมาพิจารณาในทาง
กลับกันถึงสิทธิเลิกสัญญาของลูกจางในกรณีที่นายจางมีการกระทําผิดอันเขาลักษณะรายแรง
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หรือไมสมควรตอลูกจาง  โดยการกระทําดังกลาวของนายจาง ทําใหลูกจางมีความรูสึกไมสามารถที่
จะทนทํางานรวมกับนายจางไดอีกตอไป  ลูกจางควรจะมีสิทธิเลิกสัญญาจางได แมกฎหมายจะมิได
มีบทบัญญัติใหสิทธิลูกจางบอกเลิกสัญญาไดก็ตาม เชน  นายจางใชวาจาดูหมิ่นลูกจาง ซ่ึงเปนการดู
หมิ่นอันมีลักษณะรายแรงโดยไมสมควร  สงผลไดลูกจางไดรับความอับอายตอหนาผูอ่ืน หรือ
กระทําการอันไมสมควรตอเนื้อตัวลูกจาง  หรือกระทําการใดอันมีลักษณะเปนความผิดฐานละเมิด 
ตามมาตรา 420 เปนตน โดยตองพิจารณาการกระทําของนายจางดวยวา ไดกระทําโดยเจตนาหรือไม  
และรายแรงพอที่ความรูสึกของวิญูชนไมอาจทนไดดวย 
 2)  นายจางกระทําผิดเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดมีบทบัญญัติหามมิใหนายจาง
กระทําการใดๆ  อันไมชอบตอลูกจางไวหลายประการ  ดังนี้ 
 (1)  หามนายจางกระทําการลวงเกินทางเพศตอลูกจาง ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  
มาตรา 16  หามมิใหนายจางหรือผูซ่ึงเปนหัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงาน กระทําการ
ลวงเกินทางเพศตอลูกจางซึ่งเปนหญิงหรือเด็ก  แมกฎหมายจะมิไดมีบทบัญญัติใหสิทธิลูกจางบอก
เลิกสัญญาดวยเหตุตามมาตรา 16 ก็ตาม แตการที่นายจางกระทําการฝาฝนตอกฎหมายแลว ลูกจางก็
ควรจะถือเหตุเลิกสัญญาได 
 (2)  นายจางยายสถานประกอบการ  ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน มาตรา 120  ได
บัญญัติสิทธิของลูกจางในการบอกเลิกสัญญาไวอยางชัดแจงวา ในกรณีที่นายจางยายสถานประกอบ
กิจการไปตั้ง ณ สถานที่อ่ืนอันมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบ 
ครัว นายจางตองแจงใหลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน กอนวันยายสถานประกอบ
กิจการ  ในการนี้ถาลูกจางไมประสงคจะไปทํางานดวย ใหลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดโดย  
ลูกจาง มีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวารอยละหาสิบของอัตราคาชดเชย ที่ลูกจางพึงมีสิทธิ
ไดรับตามมาตรา 118 ซ่ึงกรณีนี้กฎหมายไดมีบทบัญญัติอยางชัดแจงใหสิทธิลูกจางบอกเลิกสัญญา
ได  และยังมีสิทธิเรียกรองคาชดเชยไดอีกดวย 
  4.1.2  วิธีการบอกเลิกสัญญา 
   ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 582 ไดบัญญัติถึงกรณีที่นายจางหรือ
ลูกจางประสงคจะเลิกสัญญาจางแรงงานที่ไมมีกําหนดระยะเวลาการจางที่แนนอนไว โดยใหฝายที่
ประสงคจะเลิกสัญญา ตองบอกกลาวลวงหนากอนจะถึงกําหนดการจายสินจางคราวใดคราวหนึ่ง  
เพื่อใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายสินจางคราวตอไปขางหนา  แตไมจําตองบอกกลาว
ลวงหนากวาสามเดือน   
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 นอกจากนี้ยังไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.  2541   มาตรา  17  
วาสัญญาจางยอมสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในสัญญาจางโดยมิตองบอกกลาวลวงหนา 
 ในกรณีที่สัญญาจางไมมีกําหนดระยะเวลา  นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิกสัญญาจาง
โดยบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจายคาจาง
คราวหนึ่งคราวใด  เพื่อใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายคาจางคราวถัดไปขางหนาก็ได  
แตไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนาเกินสามเดือน 
 กรณีของลูกจางนั้นไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใหลูกจางบอกเลิกสัญญาไดทันที  ตาง
กับกรณีของนายจางที่กฎหมายไดมีบทบัญญัติไวอยางชัดแจงใหนายจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
ทันที  โดยมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 
 1)  การจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา คือ กรณีที่นายจางไดบอกกลาวเลิกจาง
ลูกจางในทันที  โดยไมมีการบอกกลาวการเลิกจางลวงหนาใหลูกจางไดรูตัวกอน ซ่ึงเปนสิทธิของ
นายจางที่จะกระทําเชนนั้นได  กฎหมายเพียงแตกําหนดใหนายจางบอกกลาวการเลิกจางตอลูกจาง  
และจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาจนถึงเวลาที่จะมีผลเปนการเลิกสัญญาจาง ซ่ึงจะทําให
สัญญาจางเลิกกันในทันที 

 สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาเปนเงินที่ลูกจางมีสิทธิเรียกรองเนื่องจาก
นายจางเลิกจางโดยไมบอกกลาวลวงหนา หรือบอกกลาวลวงหนาแตไมครบระยะเวลาตามที่
กฎหมายกําหนด  จํานวนสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาที่ลูกจางจะเรียกรองหรือนายจาง
จะตองจายใหแกลูกจางนั้น จะมีจํานวนเทากับคาจางที่ลูกจางควรจะไดรับ นับแตวันที่นายจางบอก
เลิกจางจนถึงวันที่การเลิกจางมีผลตามกฎหมาย 

2)  การกระทําของลูกจาง  คือ  กรณีที่นายจางมีสิทธิที่จะเลิกจางลูกจางไดโดยไมตอง
บอกกลาวการเลิกจางลวงหนา  และไมจําตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกลูกจาง     
ถาลูกจางไดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังนี้ 

 ถาลูกจางจงใจขัดคําสั่งนายจางอันชอบดวยกฎหมายก็ดีหรือละเลยไมนําพาตอ
คําสั่งเชนวานั้นเปนอาจิณก็ดี  ละทิ้งการงานไปเสียก็ดี  กระทําความผิดอยางรายแรงก็ดี  หรือทํา
ประการอื่นอันไมสมแกการปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริตก็ดี  ทานวา
นายจางจะไลออกโดยมิพักตองบอกกลาวลวงหนาหรือใหสินไหมทดแทนก็ได 

นอกจากนี้ในกฎหมายคุมครองแรงงาน มาตรา 119  ยังไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
กระทําของลูกจาง  ที่นายจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาและไม
ตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา ดังนี้ 

(1)  ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง  
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(2)  จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย  
(3)  ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง  
(4)  ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางอัน

ชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม  และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง
นายจางไมจําเปนตองตักเตือน หนังสือตักเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางได
กระทําผิด  

(5)  ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตาม โดย
ไมมีเหตุอันสมควร 

(6)  ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

จึงสรุปไดวา  กฎหมายใหสิทธิลูกจางบอกเลิกสัญญาจางได  โดยตองบอกกลาว
ลวงหนาตามมาตรา 582  แตอยางไรก็ดี ไมวาลูกจางจะอางเหตุแหงการเลิกสัญญาดวยสาเหตุใดก็
ตาม ลูกจางก็ไมอาจเลิกสัญญาจางไดโดยทันที  แมนายจางจะกระทําผิดอยางรายแรงก็ตาม เพราะ
มิไดมีบทบัญญัติของกฎหมายใดใหสิทธิลูกจาง  จึงเปนเหตุใหลูกจางเสียเปรียบ 

 
4.2  มาตรการคุมครองลูกจางจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง 
          กฎหมายประเทศไทยมิไดมีบทบัญญัติคุมครองลูกจางจากการกระทําอันไมชอบของ
นายจางไวอยางชัดแจงเหมือนกฎหมายของประเทศอังกฤษ  ที่ไดใหคํานิยามของการเลิกจางรวมถึง
การกระทําอันไมชอบของนายจางดวย  แตกฎหมายของประเทศไทยไดใหคํานิยามของการเลิกจาง  
ไวในเรื่องเกี่ยวกับการจายคาชดเชยตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มาตรา 118 
วรรคสอง  ซ่ึงใหคํานิยามของคําวาเลิกจาง  มีเพียง 2  กรณี  คือ 
 1)  การกระทําใดที่นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไปและไมจายคาจางให ไมวาจะเปน
เพราะเหตุส้ินสุดสัญญาจางหรือเพราะเหตุอ่ืนใด   เชน ไมยอมมอบหมายงานใหทํา หรือส่ังพักงาน
โดยลูกจางไมมีความผิด  หรือส่ังพักงานโดยไมถูกตองตามขั้นตอนของขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง และในระหวางที่ไมยอมใหทํางานนั้น นายจางตองไมจายคาจาง
ใหดวย  แตในกรณีที่นายจางสั่งไมใหลูกจางทํางาน  แตนายจางยังคงจายคาจางใหอยูตลอดเวลาไม
วานายจางจะมีเจตนาอยางไรก็ตาม  กฎหมายไมถือวาเปนการเลิกจาง ดวยเหตุที่การมอบหมายงาน
ใหลูกจางทํานั้นเปนอํานาจของนายจางที่จะมอบหมายหรือไมก็ได146 

                                                 
146  วิชัย  โถสุวรรณจินดา และ ชนินาฎ ณ เชียงใหม.  เลมเดิม.  หนา 26. 
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 2)  กรณีที่ลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่นายจางไมสามารถดําเนิน
กิจการตอไป  เปนกรณีที่นายจางมีเจตนาที่จะไมจางลูกจางใหทํางานตอไป และกิจการของนายจาง
มีความจําเปนตองหยุดทํางานหรือหยุดกิจการอยางถาวร เชน นายจางประสบปญหากิจการขาดทุน  
ตกเปนผูลมละลายหรือหมดสัมปทาน  แมนายจางไมมีเจตนาจะไมจางลูกจางตอไปและไมมีเจตนา
กล่ันแกลงลูกจาง  แตพฤติการณที่ไมมีงานใหลูกจางทําและไมมีเงินจายคาจางใหแกลูกจาง จึงปด
กิจการไป  เชนนี้  ศาลฎีกาไดวางบรรทัดฐานไววา การเลิกกิจการเพราะหมดสัมปทานถือวาเปนการ
เลิกจางอยางหนึ่ง  ซ่ึงนายจางมีหนาที่ตองจายคาชดเชย 
 4.2.1  ลักษณะของการกระทําอันไมชอบตามแนวคําพิพากษาของศาล 
       แมวากฎหมายจะมิไดบัญญัติถึงลักษณะของการกระทําอันไมชอบของนายจาง  และผล
จากการที่นายจางกระทําอันไมชอบไวอยางชัดแจง  แตศาลฎีกาไดวางบรรทัดฐานไวโดยตีความวา
เปนการเลิกจาง  ซ่ึงจะแยกพิจารณา ดังนี้147 

1)  กรณีที่นายจางฉอฉลหรือขมขูใหลูกจางลาออก   
   เปนกรณีที่นายจางมีเจตนาหลีกเลี่ยงกฎหมายในเรื่องคาชดเชย หากพิจารณาบท 

บัญญัติแหงกฎหมาย เร่ือง การคุมครองแรงงาน  โดยเครงครัดแลวจะเห็นไดวาการที่ลูกจางออกจาก
งานนั้น ไมใชกรณีที่นายจางไมยอมใหลูกจางทํางาน โดยไมจายคาจางให ถึงแมวาเจตนาของ
นายจางประสงคจะไมจางลูกจางทํางานตอไปก็ตาม  ซ่ึงในกรณีนี้ลูกจางเปนฝายแสดงเจตนาบอก
เลิกสัญญาจางเอง  ดังนั้นเพื่อใหความคุมครองลูกจางจากการกระทําอันไมชอบธรรมของนายจาง  
ศาลฎีกาจึงตองนําหลักทั่วไปแหงกฎหมายแพงและพาณิชย ในเรื่องการแสดงเจตนามาประกอบการ
วินิจฉัยตีความการกระทําดังกลาว  โดยวินิจฉัยวาการลาออกซึ่งเกิดจากการฉอฉลหรือขมขูเปนการ
แสดงเจตนาที่เสื่อมเสียไปใชบังคับไมได  มีผลเสมือนลูกจางมิไดออกเลย ดังนี้การที่ลูกจางตองออก
จากงานไปจึงเนื่องมาจากการกระทําของนายจางที่ฉอฉลหรือขมขูโดยมีเจตนาจะไมจางลูกจาง
ตอไป  ถือวาเปนกรณีที่นายจางใหลูกจางออกจากงาน  มิใชกรณีลูกจางสมัครใจออกเอง จึงเปนการ
เลิกจาง148 

2)  กรณีที่นายจางกลั่นแกลงใหลูกจางลาออก149    
       เปนกรณีที่นายจางไมประสงคจะจางลูกจางตอไป แตไมเลิกจางโดยตรงโดยใชวิธี
กล่ันแกลงใหลูกจางเกิดความคับแคนใจจนไมสามารถทนทํางานอยูได  ซ่ึงตองเปนการกระทําโดย
ไมสุจริตมีเจตนาที่จะกลั่นแกลง  และผลที่เกิดแกลูกจางนั้นรายแรงที่จะทําใหลูกจางไมอาจทนได 

                                                 
147  แหลงเดิม.  หนา 28-29. 
148   คําพิพากษาศาลฎีกา  316/2524. 
149   วิชัย  โถสุวรรณจินดา และ ชนินาฎ ณ เชียงใหม.  เลมเดิม.  หนา 29. 

DPU



 88 

เชน  การลดตําแหนงใหต่ํากวาเดิมมีผลใหลูกจางไดรับความลําบากยิ่งกวาเดิมเปนอยางมาก150 หรือ
การยายสถานที่ทํางานของลูกจางไปอยูที่ไกลจากที่พักของลูกจางเปนอยางมาก โดยลูกจางไม
ยินยอมดวย151 เปนตน แตถาเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง ซ่ึงอาจเปลี่ยนตําแหนงใหต่ํา
กวาเดิม  อันเกิดจากความจําเปนของนายจางหรือยายเวลาทํางานจากกลางวันเปนกลางคืน หรือให
ยายลูกจางไปทํางานที่ลูกจางไมมีความสามารถ  ถาลูกจางคับแคนใจจนลาออกจากงาน กรณีเชนนี้  
ศาลวินิจฉัยวาเปนกรณีที่ลูกจางสมัครใจลาออกเองไมใชกรณีที่นายจางเลิกจาง   

4.2.2  สิทธิเรียกรองคาชดเชยจากนายจาง 
     กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาการกระทําของนายจางเปนการกระทําอันไมชอบ และถือวาเปน

การเลิกจาง  ยอมทําใหลูกจางเกิดสิทธิเรียกรองคาชดเชย ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน   
พ.ศ. 2541 มาตรา 118  กําหนดใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจาง ในทันทีในวันที่
นายจางเลิกจางลูกจาง โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการทํางานของลูกจางเปนหลัก  ดังนี้ 

(1)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันจนครบ 120 วัน แตไมครบ 1 ป ใหจายไมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทาย 30 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 30 วันสุดทาย สําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
คาจางตามผลงาน โดยคํานวณเปนหนวย  
 (2)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 1  ป แตไมครบ 3 ป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทาย  90 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน  90  วันสุดทาย สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจาง
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย  

(3)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 3 ป แตไมครบ 6 ป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทาย 180 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 180 วันสุดทาย สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจาง
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย  

(4)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 6  ป แตไมครบ 10  ป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทาย 240 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 240 วันสุดทาย สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจาง
ตามผลงานโดยคํานวณตามหนวย  

(5)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ  10  ปขึ้นไป ใหจายไมนอยกวา คาจางอัตราสุดทาย 
300 วัน หรือ ไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 300 วันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตาม
ผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
 
 

                                                 
150   คําพิพากษาศาลฎีกา  5958/2537. 
151   คําพิพากษาศาลฎีกา  46/2537. 
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4.3  มาตรการคุมครองการเลิกจาง  
       มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองการเลิกจางในปจจุบันมีอยูหลายฉบับ ไดแก 
  1)  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3  เอกเทศสัญญา  ลักษณะ 6  จางแรงงาน 
       2)  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541   
       3)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  พ.ศ. 2518 
       4)  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
       5)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 
       มาตรการทางกฎหมายดังกลาวสวนใหญมิไดกําหนดคุมครองลูกจางกอนการเลิกจาง  
หรือการคุมครองมิใหนายจางเลิกจางลูกจาง  แตสวนใหญเปนเรื่องกําหนดแนวทางแกไขเยียวยาเมือ่
นายจางเลิกจางแลว  ซ่ึงนาจะไมเพียงพอสําหรับการแกไขปญหาในเรื่องการเลิกจาง โดยจะแยก
พิจารณาไดดังนี้ 

    4.3.1  การคุมครองการเลิกจางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
   การคุมครองลูกจางที่ถูกเลิกจาง  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สามารถแยก
พิจารณาไดดังนี้ 

       4.3.1.1  กรณีการบอกกลาวลวงหนา 
                     ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ไดบัญญัติถึงการเลิกจางไวในมาตรา 582  

และ  583  ซ่ึงสามารถแยกรายละเอียดที่เกี่ยวกับการบอกกลาวลวงหนาออกไดเปนกรณีดังนี้  คือ 
         1)  สัญญาจางแรงงานที่ตองมีการบอกกลาวลวงหนากอนเลิกจาง 

              สัญญาจางแรงงานที่ตองมีการบอกกลาวลวงหนากอนเลิกจาง ตามมาตรา 
582   ตองเปนสัญญาจางแรงงานที่คูสัญญา  คือ  นายจางและลูกจางไดตกลงทําสัญญาจางแรงงาน
โดยไมไดกําหนดระยะเวลาการจางแนนอนไววาจะจางกันนานนับเปนระยะเวลาเปนวัน  เปนเดือน  
หรือเปนป  ซ่ึงถาหากนายจางจะเลิกจางในกรณีดังกลาว  ก็จะตองมีการบอกกลาวลวงหนาดวย152 
        2)  การจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา 
      กรณีที่นายจางเลิกจางโดยไมบอกกลาวลวงหนาหรือบอกกลาวลวงหนาไม
ครบระยะเวลาตามกฎหมายกําหนด นายจางตองจายสินจางใหครบจํานวนจนถึงระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดใหบอกกลาวลวงหนา ตามมาตรา  582 
           3)  สัญญาจางแรงงานที่ไมตองมีการบอกกลาวลวงหนากอนเลิกจาง 

        (1) สัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางที่แนนอน หมายถึง กรณีที่
นายจางและลูกจางไดตกลงทําสัญญาจางแรงงานกันโดยไดกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนเปน
                                                 

152   ธีระ  ศรีธรรมรักษ และคณะ.  เลมเดิม.  หนา  29-30. 
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ระยะเวลานับเปนวัน  เปนเดือน  หรือเปนป  หากครบกําหนดระยะเวลาการจางที่ไดตกลงกนัไวแลว  
นายจางสามารถที่จะเลิกจางลูกจางไดโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาแตอยางใด 

 (2)  สัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาเสร็จสิ้นของงาน หมายถึง กรณีที่
นายจางตกลงจางลูกจางใหทํางานอยางใดอยางหนึ่ง โดยเมื่องานนั้นเสร็จสิ้นแลวสัญญาจางแรงงาน
ระหวางนายจางกับลูกจางเปนอันสิ้นสุดลง  อันเปนการเลิกจางไปในตัว ถือวาเปนสัญญาจางที่มี
กําหนดระยะเวลาที่แนนอน153 

(3)  สัญญาจางลูกจางทดลองงาน  โดยทั่วไปแลวลูกจางทดลองงาน  
หมายถึง ลูกจางที่นายจางตกลงรับเขาทํางานในตําแหนงหนาที่หนึ่ง โดยมีเงื่อนไขวาหากลูกจาง
ทํางานในตําแหนงนั้นไดดีก็จะจางใหทํางานตอไป  แตถาไมสามารถทํางานในตําแหนงหนาที่นั้น
ไดดีก็จะเลิกจาง ดังนั้นเมื่อนายจางเลิกจางลูกจางทดลองงานภายในระยะเวลาทดลองงาน ก็ไม
จําตองบอกกลาวลวงหนากอนเลิกจาง  เพราะสัญญาจางลูกจางทดลองงานเปนสัญญาที่มีขอตกลง
ใหทดลองปฏิบัติงานมีกําหนดแนนอน 

4)  วิธีการบอกกลาวลวงหนา 
 นายจางที่มีความประสงคจะเลิกจางลูกจางตามกฎหมายดังกลาว กําหนดวา

นายจางจะตองบอกกลาวการเลิกจางใหลูกจางทราบลวงหนาในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจาย
สินจางคราวใดคราวหนึ่ง  ในที่นี้จึงหมายถึงวันกําหนดจายสินจางนั่นเอง โดยตองพิจารณาวาวัน
กําหนดจายสินจางใหลูกจางนั้นเปนรายวัน  รายสัปดาห หรือรายเดือน เปนตน ถาวันกําหนดจาย
สินจางใหลูกจางเปนรายวัน นายจางก็ตองบอกกลาวการเลิกจางลวงหนา 1 วัน ถาวันกําหนดจาย
สินจางใหลูกจางเปนรายสัปดาห  นายจางก็ตองบอกกลาวการเลิกจางลวงหนา 1 สัปดาห หรือถาวัน
กําหนดจายสินจางใหลูกจางเปนรายเดือน นายจางก็ตองบอกกลาวการเลิกจางลวงหนา 1 เดือน  
ทั้งนี้ลูกจางที่ไดรับสินจางเปนรายเดือนแมจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจายคาจางใหเร็วข้ึนเพื่อ
ชวยเหลือเศรษฐกิจของลูกจาง  ก็ตองถือวาวันกําหนดจายสินจางนั้นเปนรายเดือน เพื่อใหเปนผลเลกิ
สัญญาเมื่อถึงกําหนดจายสินจางคราวถัดไปขางหนา 

5)  ผลของการบอกกลาวลวงหนา 
      (1)  การบอกกลาวลวงหนาโดยชอบดวยกฎหมาย คือ การบอกกลาวการเลิก

จาง ในเมื่อถึงวันกําหนดจายสินจางหรือกอนที่จะถึงวันกําหนดจายสินจางนั้น ยังไมมีผลเปนการ
เลิกสัญญาจางในทันที  แตจะเปนผลเลิกสัญญาจางตอเมื่อถึงวันกําหนดจายสินจางในคราวถัดไป
ขางหนา  ดังนั้นนายจางยังมีสิทธิที่จะใหลูกจางทํางานตอไปได  และลูกจางก็ยังคงมีหนาที่ที่จะตอง

                                                 
153  คําพิพากษาศาลฎีกาที่  3022/2526. 

DPU



 91 

ปฏิบัติหนาที่การงานใหกับนายจาง  จนกวาจะถึงวันกําหนดจายสินจางในคราวถัดไป  สิทธิและ
หนาที่ของนายจางและลูกจางตามสัญญาจางจึงจะหมดไปตามกฎหมาย 

       (2)  การบอกกลาวลวงหนาโดยไมชอบดวยกฎหมาย คือ การบอกกลาวการ
เลิกจางไมถึงหรือไมตรงกับวันกําหนดจายสินจาง กรณีก็ยังถือวาไมมีผลเปนการเลิกสัญญาจาง
ในทันทีเชนกัน แตจะมีผลเปนการบอกกลาวการเลิกจางเมื่อถึงวันกําหนดจายสินจางที่จะมาถึงนั้น  
และจะเปนผลเลิกสัญญาจางเมื่อถึงวันกําหนดจายสินจางในคราวถัดไปขางหนา กรณีดังกลาวจะมี
ผลทําใหระยะเวลาในการเลิกสัญญาจางยืดยาวออกไปมากกวาการบอกกลาวลวงหนาโดยชอบดวย
กฎหมายเทานั้นเอง154 

    4.3.1.2   กรณีการผิดสัญญาจาง 
                  โดยหลักแลวในการทําสัญญาจางตอกันระหวางนายจางและลูกจาง  คูสัญญาจะ

กําหนดขอตกลงหรือเงื่อนไขในสัญญาในเรื่องของสิทธิและหนาที่ของแตละฝายเอาไวอยางไรก็ได  
ตามหลักการของความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาและเสรีภาพในการทําสัญญา แตทั้งนี้สัญญาจาง
ดังกลาวจะตองไมมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย หรือเปนการพนวิสัยหรือ
เปนการขัดขวางตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
      ถานายจางมีสัญญาจางเปนพิเศษกับลูกจางคนใดเกี่ยวกับระยะเวลาการจางหรือ
เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาจาง  นายจางก็ตองปฏิบัติตามสัญญานั้น ถานายจางผิดสัญญา เชน เลิก
จางกอนครบกําหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว  หรือเลิกจางโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 3 เดือน
ตามสัญญา  ลูกจางยอมฟองเรียกคาเสียหายจากการผิดสัญญานั้นได155 

4.3.2   การคุมครองการเลิกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  
การคุมครองลูกจางจากการถูกเลิกจาง  ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

สามารถแยกพิจารณาเปนกรณีได  ดังนี้  
4.3.2.1  กรณีเลิกจางโดยลูกจางไมมีความผิด  

             ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดบัญญัติถึง การเลิกจางลูกจาง
โดยไมมีความผิด ซ่ึงนายจางจะตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางนั้น จะตองมีการกระทําของนายจาง
อันถือไดวาเปนการเลิกจางลูกจางเสียกอน ซ่ึงหมายถึงการกระทําใดที่นายจางไมใหลูกจางทํางาน
ตอไปและไมจายคาจางให  ไมวาจะเปนเพราะเหตุส้ินสุดสัญญาจางหรือเหตุอื่นใด และหมายความ
รวมถึงกรณีที่ลูกจางไมไดทํางาน และไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่นายจางไมสามารถดําเนินกิจการ
ตอไป สวนลูกจางจะมีสิทธิไดรับเงินชดเชยมากนอยเพียงใด ก็ขึ้นอยูกับระยะเวลา การทํางานของ
                                                 

154  ธีระ  ศรีธรรมรักษ และคณะ.  เลมเดิม.  หนา  69. 
155  เกษมสันต  วิลาวรรณ.  (2541).  กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล.  หนา  118. 
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ลูกจาง กลาวคือ  ตองทํางานติดตอกันครบ 120 วันเปนอยางนอย โดยนับรวมวันหยุด  วันลา วันที่
นายจางอนุญาตใหหยุดงานเพื่อประโยชนของลูกจาง และวันที่นายจางสั่งใหหยุดงานเพื่อประโยชน
ของนายจาง และถาลูกจางไมไดทํางานติดตอกันโดยนายจางมีเจตนาที่ไมใหลูกจางนั้นมีสิทธิตาม
กฎหมาย  ไมวานายจางจะใหลูกจางทํางานในหนาที่ใด และการจางแตละชวงมีระยะเวลาหางกัน
เทาใดก็ตาม ตองนับระยะเวลาการทํางานทุกชวงเขาดวยกัน เพื่อประโยชนในการไดสิทธิของ
ลูกจางนั้น การเลิกจางโดยไมมีความผิดที่นายจางจะตองจายคาชดเชยใหแกลูกจาง ซ่ึงตามกฎหมาย
สามารถแยกรายละเอียดที่เกี่ยวกับกรณีการเลิกจางลูกจางโดยไมมีความผิดที่นายจางจะตองจาย
คาชดเชยใหแกลูกจาง  ดังนี้ 

1) คาชดเชยในกรณีเลิกจางลูกจาง 
     ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 กําหนดให

นายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในทันทีในวันที่นายจางเลิกจางลูกจาง โดยคํานึงถึง
ระยะเวลาในการทํางานของลูกจางเปนหลัก  ดังไดกลาวแลวขางตน 

2)   คาชดเชยกรณีนายจางปรับปรุงกิจการ 
            การจายคาชดเชยกรณีนายจางปรับปรุงกิจการ ตามพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 121-122  กําหนดใหนายจางจายคาชดเชย เพราะเหตุที่นายจางปรับปรุง
หนวยงาน กระบวนการผลิต การจําหนาย หรือการบริการ อันเนื่องมาจากการนําเครื่องจักรมาใช
หรือเปล่ียนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี  ซ่ึงเปนเหตุใหตองลดจํานวนลูกจาง ใหนายจางแจง
วันที่จะเลิกจาง  เหตุผลของการเลิกจาง  และรายชื่อของลูกจางตอพนักงานตรวจแรงงานและลูกจาง
ที่จะเลิกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนที่จะเลิกจาง ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจาง
ที่จะเลิกจางทราบลวงหนา หรือแจงลวงหนานอยกวาระยะเวลาที่กําหนด ใหนายจางจายคาชดเชย
พิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา  เทากับคาจางอัตราสุดทายหกสิบวัน หรือเทากับคาจางของการ
ทํางานหกสิบวันสุดทายสําหรับลูกจาง  ซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

  เพื่อประโยชนในการคํานวณคาชดเชยพิเศษ  กรณีระยะเวลาทํางานไมครบ
หนึ่งป  ถาเศษของระยะเวลาทํางานมากกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  ใหนับเปนการทํางานครบหนึ่งป 
           กรณีนายจางไดปรับปรุงกิจการของนายจางในดานตางๆ  ดังนี้156 
  (1)  ปรับปรุงหนวยงาน  ไดแก  การจัดวางรูปองคกรใหม  หรือจัดหนวยงาน
ใหม  ไมใหหนวยงานแตละหนวยงานทํางานซ้ําซอนกันเปนผลทําใหมีหนวยงานนอยลง และตอง
ใชคนทํางานนอยลง  ซ่ึงในกรณีนี้มี ช่ือเ รียกหลายชื่อในภาษาอังกฤษ  เชน  Restructuring, 
Reengineering  เปนตน 
                                                 

156  เกษมสันต  วิลาวรรณ.  (2539).  การเลิกจางและการลาออก.  หนา  126-127. 
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(2) ปรับปรุงกระบวนการผลิต  ไดแก  การลดขั้นตอนในการผลิตใหนอยลง  
หรือมีการเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตใหผลิตไดรวดเร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น เปนเหตุใหตองใช
คนทํางานนอยลง 

(3) ปรับปรุงการจําหนาย  ไดแก  การเปลี่ยนวิธีการขนสงสินคาที่จําหนายไป
ยังลูกคาดวยวิธีการใดๆ  ก็ตามเพื่อใหการจําหนายสินคาไดรวดเร็วขึ้น และใชคนในการจําหนาย
หรือขนสงนั้นนอยลง 

(4) ปรับปรุงการบริการ  ไดแก  การใชเครื่องจักรหรือเคร่ืองมือตางๆ รวมทั้ง
หุนยนตมาใชบริการแทนคน  หรือใชเครื่องอัตโนมัติใหลูกคาบริการตนเอง เชน กรณีที่ธนาคารได
นําเครื่องฝากถอนเงินดวยตนเอง  (ATM)  มาใชแทน เปนตน 

การปรับปรุงกิจการดังกลาวขางตน ถานายจางกระทําโดยวิธีการนํา
เครื่องจักรมาใชหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเดิมที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีใดๆ ก็ตามหากนายจางมีความจําเปนตองเลิกจางลูกจาง กฎหมายไดกําหนดหนาที่ของ
นายจางไวดังนี้  คือ 

การแจงการเลิกจางและการจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว
ลวงหนา  การแจงการเลิกจางนั้น  เมื่อนายจางจะเลิกจางลูกจาง นายจางจะตองแจงเหตุเลิกจางนั้น
ตอบุคคลสองฝาย  คือ 

 ก.  พนักงานตรวจแรงงาน  หมายถึง ขาราชการกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนพนักงานตรวจ
แรงงาน 

  ข.  ลูกจางที่จะตองถูกเลิกจางนั้น  ลูกจางตองทราบลวงหนาเปนเวลาไม
นอยกวา  60  วันกอนที่จะเลิกจาง 

ในกรณีที่นายจางไมแจงการเลิกจางตอพนักงานตรวจแรงงาน  นายจางจะ
มีความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มาตรา 146 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท  แตถาเปนกรณีที่นายจางไมแจงการเลิกจางใหลูกจางทราบลวงหนาหรือแจงแตไม
ครบ  60  วัน  นายจางตองจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกลูกจางนั้น  เทากับ
คาจางอัตราสุดทาย  60  วัน  หรือเทากับคาจางของการทํางาน  60  วันสุดทายสําหรับลูกจางที่ไดรับ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

3)  การจายคาชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้น 
การจายคาชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นนั้น  กฎหมายกําหนดวาในกรณีที่นายจางเลิกจาง

ลูกจางดวยเหตุผลจากนายจางปรับปรุงกิจการ  ถาลูกจางไดทํางานมาครบ 6 ปขึ้นไป  นายจางตอง

DPU



 94 

จายเงินคาชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นใหแกลูกจางนั้นดวย  โดยกําหนดใหจายในอัตราเทากับคาจางอัตรา
สุดทาย  15  วัน  หรือเทากับ  15  วันสุดทายสําหรับลูกจางที่ไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปน
หนวยตอระยะเวลาการทํางานของลูกจางทุกๆ  หนึ่งปที่ลูกจางทํางานเกินกวา 6 ป  กฎหมายได
กําหนดจํานวนคาชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นไวดวยวานายจางตองจายใหแกลูกจางนั้นจะตองไมเกินอัตรา
คาจางสุดทาย  360  วัน  หรือคาจางของการทํางาน  360  วันสุดทายสําหรับลูกจางที่ไดรับคาจาง
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

สําหรับการนับระยะเวลาเพื่อการจายคาชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นนั้นกฎหมายใหถือ
ตามจํานวนปที่เกินกวา  6  ปการทํางานของลูกจาง  แตกรณีระยะเวลาทํางานไมครบหนึ่งป  ถาเศษ
ของระยะเวลาทํางานมากกวา  180  วันคือ  ถานับได  181  วันขึ้นไป  แมไมครบหนึ่งปใหถือวาเปน
หนึ่งป  ดังนั้นลูกจางที่จะไดรับคาชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นในกรณีที่นายจางเลิกจางเพราะเหตุปรับปรุง
กิจการตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  มาตรา  121,122  ก็ตอเมื่อลูกจางไดทํางาน
มาแลวตั้งแต  6  ป  181  วันขึ้นไป  และลูกจางที่จะรับคาชดเชยพิเศษเพิ่มขี้นสูงสุดเทากับคาจาง
อัตราสุดทาย  360  วัน157 

4.3.2.2   การเลิกจางลูกจางโดยไมตองจายคาชดเชย 
              มาตรา 118 กําหนดไวชัดเจนวาเมื่อนายจางเลิกจางลูกจาง นายจางจะตองจาย

คาชดเชยใหแกลูกจางเหตุที่นายจางจะอางไมจายคาชดเชยตามมาตรา 119 จะตองเปนเรื่องที่นายจาง
เปนฝายยกขึ้นอางจากการกระทําผิดหรือพฤติกรรมของลูกจาง โดยนายจางจะตองระบุเหตุผลไวใน
หนังสือบอกเลิกสัญญาจาง ถานายจางไมไดระบุไวนายจางจะยกเหตุตามมาตรา 119ขึ้นอางภายหลัง
ไมได ซ่ึงทําใหมีขอพิจารณาตอไปวาถานายจางเลิกจางดวยวาจาหรือโดยปริยายดวยการแสดงออก
ตาง ๆ นายจางจะยกขออางตามมาตรา 119 ขึ้นตอสูไมไดและเหตุที่นายจางระบุไวในหนังสือบอก
เลิกสัญญาจางนั้น  ตองเปนเหตุที่เกิดขึ้นจริง  เปนเหตุที่ใกลชิดกับการเลิกจาง และเปนเหตุที่นายจาง
ตองเลิกจางกับลูกจาง ถาเปนเหตุที่เกิดขึ้นมานานแลวนายจางทราบดี แตภายหลังนายจางไมพอใจ
ลูกจางในกรณีอ่ืนจึงเลิกจาง กรณีนี้อาจพิจารณาวาเหตุดังกลาวเปนเหตุที่เกิดขึ้นมานานแลว นายจาง
ทราบดีแตมิไดลงโทษลูกจางแตอยางใดถือวาเปนเหตุที่นายจางไดใหอภัยแกลูกจางนั้นแลว นายจาง
จึงไมสามารถยกเหตุดังกลาวนั้นมาเลิกจางลูกจางโดยไมจายคาชดเชยไดแตอยางใด ดังนั้นถานาย 
จางเลิกจางลูกจางดวยเหตุอ่ืนไมวาจะเปนเพราะลูกจางผิดสัญญา หรือความสามารถของลูกจาง
บกพรอง ประสิทธิภาพการทํางานของลูกจางลดลง หรือแมกระท่ังลูกจางเจ็บปวยจนไมสามารถ
ทํางานไดตลอดไป ถานายจางเลิกจางดวยเหตุผลดังกลาว   นายจางก็ตองจายคาชดเชยใหแกลูกจาง 

                                                 
157  ธีระ  ศรีธรรมรักษ และคณะ.  เลมเดิม.  หนา 79-81. 
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ซ่ึงเหตุแหงการเลิกจางลูกจางที่เขากรณีหนึ่งกรณีใดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
มาตรา  119  แลว นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางนั้น มีกรณีดังนี้  

(1)  ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง  
(2)  จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย  
(3)  ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง  
(4)  ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือระเบียบ หรือคําสั่งของ นายจางอัน

ชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม   และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง
นายจางไมจําเปนตองตักเตือน หนังสือตักเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจาง ได
กระทําผิด  

(5)  ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตาม 
โดยไมมีเหตุอันสมควร 

(6)  ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

      4.3.2.3  กรณีการบอกกลาวโดยแจงเหตุผลของการเลิกจาง 
           ถาเปนสัญญาจางมีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน สัญญาจางนั้นยอมสิ้น 

สุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลานั้น โดยไมตองมีการบอกกลาวการเลิกจางลวงหนาแตอยางใด  แต
ถาเปนสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน  คูสัญญา คือ นายจางและลูกจางอาจ
บอกเลิกสัญญาจางโดยการบอกกลาวลวงหนาใหอีกฝายหนึ่งทราบ ในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนด
จายสินจางคราวใดคราวหนึ่ง  หรือเพื่อใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายสินจางคราวถัดไป
ขางหนาก็อาจทําได  ซ่ึงกรณีดังกลาวเปนเพียงการกําหนดสิทธิและหนาที่ของนายจางและลูกจาง
เทานั้นวาจะตองทําอยางไร หากตองการจะบอกเลิกสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลาการจางไว
แนนอน  แตไมมีบทบัญญัติที่จะใหความคุมครองเปนพิเศษในการบอกเลิกสัญญาจางที่ไมมีกําหนด
ระยะเวลาการจางไวแนนอน  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 17 จึงไดบัญญัติ
กําหนดถึงวิธีการคุมครองการเลิกจางโดยการบอกกลาวลวงหนาเอาไว  ดังนี้ 

สัญญาจางยอมสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในสัญญาโดยไมตองบอก
กลาวลวงหนา 

ในกรณีที่สัญญาจางไมมีกําหนดระยะเวลา นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิก
สัญญาจางโดยบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบ  ในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนด
จายสินจางคราวหนึ่งคราวใด เพื่อใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายสินจางคราวถัดไป
ขางหนาก็ได  แตไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนาเกินสามเดือน  หรือนายจางอาจจายคาจางใหตาม

DPU



 96 

จํานวนที่จะตองจายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่บอกกลาวและใหลูกจางออกจากงานทันทีได  
และใหถือวาการจายคาจางใหแกลูกจางนี้  เปนการจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา 

ทั้งนี้ การบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือนี้ ก็เพื่อใหอีกฝายหนึ่งไมวาจะเปน
นายจางหรือลูกจางไดรูตัวลวงหนา  นายจางอาจจะมีการเตรียมจัดหาลูกจางใหมมาทํางาน  หรือ
ลูกจางจะไดเตรียมตัวหางานใหมทํา  โดยมีเอกสารหลักฐานเปนหนังสือยืนยันความประสงคในการ 
บอกเลิกสัญญาจางนั้น แตถานายจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาจางโดยการบอกกลาวลวงหนาเปน
หนังสือแลว  นายจางอาจจายคาจางใหตามกําหนดที่ตองจายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่บอก
กลาวและใหลูกจางออกจากงานทันทีได  โดยถือวาเปนการจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  582  เวนแตลูกจางไดกระทําความผิดอันเขาลักษณะ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  583  หรือพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541  มาตรา  119  นายจางมีสิทธิเลิกจางลูกจางไดโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือ 

      4.3.2.4  กรณีเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภ 
      การคุมครองการเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภ  เปนบทบัญญัติที่ให

ความคุมครองแกลูกจางหญิงวาจะไมถูกเลิกจางเนื่องจากการมีครรภ  ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน  พ.ศ. 2541 มาตรา 43 ไดกําหนดไวดังนี้  

     หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ  โดยสามารถแยก
รายละเอียดที่เกี่ยวกับการเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภออกไดเปนกรณีดังนี้  คือ 

1) การเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภ 
การเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภ  จะตองเปนกรณีการเลิกจางโดย

นายจางไดรูหรือควรไดรูถึงการมีครรภของลูกจางหญิงนั้น  และนายจางไดเลิกจางลูกจางหญิงนั้น
โดยมีสาเหตุมาจากการมีครรภ ซ่ึงลูกจางหญิงที่ตั้งครรภไมวากรณีใดก็ตามก็หามมิใหเลิกจาง158  
เชน  ลูกจางหญิงที่อยูกินกับชายที่ไมไดจดทะเบียนสมรสแลวเกิดตั้งครรภขึ้นมา ก็ไดรับความ
คุมครองมิใหถูกเลิกจาง  หรือลูกจางหญิงที่ประพฤติตัวไมดีและตั้งครรภขึ้นมาโดยไมรูวาทารกใน
ครรภเปนลูกใคร ลูกจางหญิงดังกลาวก็ไดรับความคุมครอง  และไมวาลูกจางหญิงนั้นจะตั้งครรภมา
กอนหรือหลังการเปนลูกจางก็ไดรับการคุมครองเชนกัน เชน ตอนสัมภาษณเขามาทํางานนายจางได
สอบถามลูกจางวาตั้งครรภหรือไมเพราะหากทราบวาไดตั้งครรภนายจางจะไมรับเขาทํางาน  ลูกจาง
จึงพูดเท็จวาไมไดตั้งครรภนายจางจึงรับเขาทํางานแตมารูภายหลังวาลูกจางหญิงตั้งครรภ นายจางก็
ไมสามารถเลิกจางเพราะเหตุมีครรภได 
                                                 

158  รุงโรจน  รื่นเริงวงศ.  (2546, กันยายน).  “เลิกจางเพราะเหตุมีครรภ.”   วารสารภาษีบัญชีและ
กฎหมายธุรกิจ.  หนา 61. 
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2) การเลิกจางลูกจางหญิงมีครรภเพราะเหตุอ่ืน 
เปนกรณีที่แมนายจางไดรูถึงการมีครรภของลูกจางหญิงแลวก็ตาม แต

นายจางมีเหตุผลอ่ืนในการเลิกจางลูกจางหญิงมีครรภ  เชน ลูกจางหญิงมีครรภกระทําอยางใดอยาง
หนึ่งตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 583 หรือพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 119  เชนนี้ถือวาเปนการบอกเลิกสัญญาจางลูกจางหญิงมีครรภเพราะเหตุ
อ่ืน ไมใชเพราะเหตุมีครรภ  ลูกจางหญิงมีครรภก็จะไมไดรับความคุมครองการเลิกจางตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา  43  นี้  และนายจางที่เลิกจางลูกจางหญิงมีครรภ
เพราะเหตุอ่ืนก็ยอมไมมีความผิดตามมาตรา  144  แตอยางใด 
  4.3.3  การคุมครองการเลิกจางที่เปนการกระทําอันไมเปนธรรม  

           การคุมครองลูกจางจากการถูกเลิกจาง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 
2518  สามารถแยกพิจารณาเปนกรณีได  ดังนี้    

4.3.3.1  กรณีที่ถือวาการเลิกจางเปนการกระทําอันไมเปนธรรม   
           ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มิไดมีบทนิยามศัพทให

ความหมาย  ของการกระทําอันไมเปนธรรมไวเปนการเฉพาะ แตเปนการกําหนดคุมครองมิให
นายจางกระทําการใดๆ  อันเปนผลใหลูกจางไมสามารถทนทํางานอยูตอไปได  ดวยสาเหตุมาจาก
การกระทําอยางใดอยางหนึ่งของลูกจาง  ตามมาตรา  121 เทานั้น  ซ่ึงสามารถแยกไดดังนี้ 
             1)  เพราะเหตุลูกจางใชสิทธิตางๆ ตามกฎหมาย เมื่อลูกจางไมวาจะอยูใน
ฐานะผูแทนลูกจาง  กรรมการสหภาพแรงงานหรือกรรมการสหพันธแรงงานไดกระทําการหรือ
กําลังจะกระทําการใดๆ  อันเปนการใชสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายของตน  คือ 
             นัดประชุม  เพื่อจัดทําขอเรียกรอง ฯลฯ 
                  ทําคํารองกลาวหาวานายจางกระทําการอันไมเปนธรรมตอคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ ฯลฯ 
                  ยื่นขอเรียกรอง เจรจาในการแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ตอนายจาง ฯลฯ 
                  ดําเนินการฟองรองตอศาลแรงงานวานายจางจายคาลวงเวลาไมครบ ฯลฯ 
                  เปนพยานในคดีที่ลูกจางอื่นฟองนายจางตอศาลแรงงาน ฯลฯ 
     ใหหลักฐาน  ตามที่พนักงานตรวจแรงงาน หรือนายทะเบียนขอใหสงเพื่อ
ประกอบการพิจารณาตามอํานาจหนาที่ ฯลฯ 
      นายจางจะเลิกจางลูกจางนั้นเพราะเหตุดังกลาวไมได  ถือวาเปนการ
กระทําอันไมเปนธรรมตามมาตรา  121 (1)  

DPU



 98 

              2)  เพราะเหตุเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน เมื่อลูกจางสมัครเขาเปนสมาชิก
สหภาพแรงงานแลว  ไมวาลูกจางดังกลาวจะไดดําเนินการหรือมีบทบาทอยางไรในสหภาพแรงงาน
นั้นหรือไมก็ตาม  หากนายจางทราบถึงการเปนสมาชิกของลูกจางและเลิกจางลูกจางเพราะเหตุ
ดังกลาว  ก็ถือวาเปนการกระทําอันไมเปนธรรมตามมาตรา  121 (2)   
             3) ในระหวางขอตกลงหรือคําชี้ขาดมีผลใชบังคับ เมื่อมีการแจงขอเรียกรอง
ขอแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ระหวางนายจางกับลูกจางตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ  พ .ศ . 2518 แลว  หากตอมาทั้งสองฝายตกลงกันได ไมวาตกลงกันไดในชั้นเจรจา
กันเองหรือตกลงกันไดในชั้นไกลเกลี่ย ของพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน  หรือในชั้นอื่น ๆ 
และไดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไว  หรือมีการแตงตั้งผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงานเพื่อช้ีขาดขอ
พิพาทแรงงานนั้น  และผูช้ีขาดมีคําชี้ขาดในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาด
ดังกลาวมีผลใชบังคับอยู  นายจางจะเลิกจางลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองไมได  ถือวาเปนการ
กระทําอันไมเปนธรรมตามมาตรา 123 ดังกลาวขางตน แตถาในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางหรือคําชี้ขาดมีผลใชบังคับอยู  ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองคนใดไดกระทําอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้   
   (1)  ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 
   (2)  จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 
   (3)  ฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจาง 
โดยนายจางไดวากลาวและตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง นายจางไมจําตองวา
กลาวและตักเตือน  ทั้งนี้ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งนั้นตองมิไดออกเพื่อขัดขวางมิใหบุคคล
ดังกลาวดําเนินการเกี่ยวกับขอเรียกรอง หรือ 
   (4)  ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร 
   (5)  กระทําการใด ๆ เปนการยุยง สนับสนุน หรือชักชวนใหมีการฝาฝน
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาด 
           นายจางก็มีสิทธิเลิกจางได  ไมถือวาเปนการกระทําอันไมเปนธรรม  
ตามมาตรา 123    

4.3.3.2   ผลเสียของการเลิกจางที่เปนการกระทําอันไมเปนธรรม นายจางที่เลิกจาง
ลูกจางอันเปนการกระทําอันไมเปนธรรมกรณีหนึ่งกรณีใดดังกลาวขางตน  อาจถูกลูกจางรองกลาว 
หาตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธได  (ซ่ึงตองรองกลาวหาภายใน 60 วัน นับแตวันที่เลิกจาง)  
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             เมื่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ไดรับคํารองกลาวหาจากลูกจางแลว  จะ
ดําเนินการสอบหาขอเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานจากทั้งฝายนายจางและฝายลูกจาง และจะ
พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด 
            ถาเห็นวานายจางเลิกจางเพราะเหตุอ่ืน  มิใชเพราะเหตุตางๆ อันถือเปนการ
กระทําอันไมเปนธรรมดังกลาวขางตน คณะกรรมการแรงงานสัมพันธก็จะวินิจฉัยช้ีขาด“ยกคํารอง”  
ของลูกจาง แตถาเห็นวานายจางเลิกจางเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกลาวขางตนคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธก็จะวินิจฉัยช้ีขาดวา  นายจางผูถูกกลาวหา  “กระทําการอันไมเปนธรรม”  และจะออกคําสั่ง
ใหนายจางผูถูกกลาวหารับลูกจางผูกลาวหากลับเขาทํางาน  พรอมทั้งจายคาจางในระหวางถูกเลิก
จางดวย  หรืออาจจะออกคําส่ังใหนายจางจายคาเสียหายใหแกลูกจางผูกลาวหาเปนเงินจํานวนหนึ่ง  
ตามที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธเห็นสมควร 
            นายจางผูถูกกลาวหาตองปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว  มิฉะนั้นอาจถูกดําเนิน
คดีอาญา  ซ่ึงมีโทษจําคุกไมเกิน  6  เดือนหรือปรับไมเกิน  10,000  บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
            หากมีการฝาฝนมาตรา  121 มาตรา 122  หรือมาตรา  123  ผู เสียหาย
เนื่องจากการฝาฝนอาจยื่นคํารองกลาวหาผูฝาฝน  ตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธไดภายในหก
สิบวันนับแตวันที่มีการฝาฝนตาม  มาตรา  124  และเมื่อไดรับคํารองกลาวหาตามมาตรา  124  แลว  
ใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธวินิจฉับชี้ขาด  และออกคําส่ังภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ได
รับคํารองกลาวหาตามมาตรา 125 
             การพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดนั้น ถาคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเห็นวา
ไมใชการกระทําอันไมเปนธรรมก็จะวินิจฉัยคํารอง  แตถาคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเห็นวา
เปนการกระทําอันไมเปนธรรม  ก็จะชี้ขาดวาผูถูกกลาวหากระทําการอันไมเปนธรรมตามมาตราใด  
แลวจะออกคําสั่งตามอํานาจที่กําหนดไวในมาตรา 41(4) ซ่ึงการออกคําสั่งดังกลาวนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อแกไขมิใหการกระทํานั้นไดเกิดขึ้นหรือดําเนินตอไปหรือเพื่อเยียวยา (Remedy) ความเดือนรอน
หรือความเสียหายนั้น  เชน  ถานายจางเลิกจางลูกจางก็จะสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางาน
พรอมทั้งจายเงิน  (Reinstate with back pay) จํานวนหนึ่งเทากับคาจางที่ลูกจางไดรับ ตั้งแตวันเลิก
จางจนถึงวันรับกลับทํางาน ( ที่ไมใชคําวา “ใหจายคาจางยอนหลัง” ก็เพราะในระหวางที่ลูกจาง
ไมไดทํางานนั้นไมมีคาจางที่ลูกจางจะไดรับตามกฎหมายแพงในลักษณะหนี้)  ซ่ึงในกรณนีีจ้ะสัง่ให
นายจางจายคาเสียหายแทนการรับลูกจางกลับเขาทํางานก็ได  แตโดยทั่วไปนั้นมักจะไมปฏิบัติกัน  
เพราะการใหจายคาเสียหายนั้น  ไมใชวิธีการเยียวยาที่ตรงกับการกระทําของฝายนายจาง  เมื่อ
นายจางเลิกจางโดยไมเปนธรรมก็ตองใหนายจางรับกลับไปทํางาน159   
                                                 

159  เกษมสันต  วิลาวรรณ.  (2537).  กฎหมายแรงงานสัมพันธ.  หนา 290-291. 
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             อยางไรก็ตามการเลิกจางที่ถือวาเปนการกระทําอันไมเปนธรรม  ตามมาตรา  
121 (1)  และ (2)  กับมาตรา  123  นั้น  มีลักษณะแตกตางจากการเลิกจางไมเปนธรรมตามมาตรา  
49  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.  2522  กลาวคือการเลิก
จางไมเปนธรรมมีลักษณะอยางไรนั้น  อยูในดุลพินิจของศาลเปนเรื่องๆ  ไป  สวนลักษณะของการ
กระทําอันไมเปนธรรมนั้นตองเขาหลักเกณฑตามที่กฎหมายดังกลาวกําหนดไว 160  
             มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทําอันไมเปนธรรมดังนี้ 
             เมื่อมีการยื่นคํารองและมีการเจรจาตกลงกันแลวไมวาผลการเจรจาตกลงกัน
เปนประการใด  คูกรณีทั้งสองฝายยอมจะตองถือปฏิบัติไปตามที่ตกลงกัน  การที่นายจางเลิกจาง
ลูกจางซึ่งเปนสมาชิกสหภาพแรงงานในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้นยังมีผลบังคับ  
ยอมเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  พ.ศ.  2518  มาตรา  123  เปนการกระทําอันไม
เปนธรรม161     
             ในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลบังคับอยูนั้น   กรรมการ
ลูกจางและกรรมการสหภาพแรงงานแจกจายแถลงการณดวนมีขอความวานายจางประพฤติตนไมดี  
ขาดคุณธรรม  ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกนายจาง  จึงเปนการจงใจทําใหนายจางไดรับความ
เสียหาย   ( เขากรณีตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  มาตรา 123 (2))  อันเปนความผิดรายแรง
ตามขอบังคับที่รวมกันกําหนดขึ้นระหวางนายจางกับสหภาพแรงงาน  นายจางยอมมีสิทธิเลิกจาง
กรรมการลูกจางและกรรมการสหภาพแรงงานดังกลาวได  ( ไมใชการกระทําอันไมเปนธรรม)162  
           4.3.4  การคุมครองลูกจางจากการถูกเลิกจางไมเปนธรรม 

 ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49  
วา การพิจารณาคดีในกรณีนายจางเลิกจางลูกจาง ถาศาลแรงงานเห็นวาการเลิกจางลูกจางผูนั้นไม
เปนธรรมตอลูกจาง ศาลแรงงานอาจสั่งให นายจางรับลูกจางผูนั้นเขาทํางานตอไปในอัตราคาจางที่
ไดรับในขณะเลิกจาง ถาศาลแรงงานเห็นวาลูกจางไมอาจทํางานรวมกันตอไปได ใหศาลแรงงาน
กําหนดจํานวนคาเสียหายใหนายจางชดใชแทน โดยศาลคํานึงถึงอายุของลูกจาง ระยะเวลาการ
ทํางานของลูกจาง ความเดือดรอนของลูกจางเมื่อถูกเลิกจาง มูลเหตุแหงการเลิกจาง และเงิน
คาชดเชยที่ลูกจางมีสิทธิไดรับประกอบการพิจารณา  
  จากบทบัญญัติดังกลาว  จะเห็นวากฎหมายไมไดบัญญัติไววากรณีอยางไรจึงเปนการ
เลิกจางโดยไมเปนธรรม  จึงเปนดุลพินิจของศาลที่จะวินิจฉัยตามขอเท็จจริงเปนเรื่องๆ ไป  ซ่ึงจาก

                                                 
160  กิติพงศ  หังสพฤกษ  และวินัย  ตูวิเชียร.  (2533).  การกระทําอันไมเปนธรรม.  หนา 740. 
161  คําพิพากษาศาลฎีกา  1197/2534. 
162  คําพิพากษาศาลฎีกา  822-830/2536. 
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คําวินิจฉัยของศาลไดวางหลักเปนบรรทัดฐานไววาการเลิกจางในกรณีใดเปนการเลิกจางที่ไมเปน
ธรรม และพอที่จะสรุปไดวาการเลิกจางที่ไมเปนธรรม คือ  การเลิกจางโดยไมมีสาเหตุหรือไม
ปฏิบัติตามกฎหมายแพงและพาณิชย 
 ในการเลิกจางตองมีสาเหตุอยางใดอยางหนึ่ง เพียงแตมีปญหาวาสาเหตุนั้นเปนสาเหตุ
อันสมควรหรือไม การพิเคราะหสาเหตุของการเลิกจางตามมาตรา 49 ไมไดพิเคราะหสาเหตุของ
การเลิกจางอยางคาชดเชย กลาวคือการเลิกจางโดยจายคาชดเชยหรือไม ไมมีผลเกี่ยวกับการ
พิจารณาการเลิกจางที่ไมธรรม ถานายจางมีเหตุผลอันสมควรที่จะเลิกจางโดยไมไดกล่ันแกลง
ลูกจาง ก็เลิกจางไดเสมอ เชน ไมพอใจผลการทํางานของลูกจาง หรือไมไวใจลูกจาง หรือจําเปนที่
จะตองเลิกจางเพื่อลดตนทุน  เปนตน ซ่ึงในเรื่องนี้ตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเปนเรื่องๆ ไป เปนตน 
 กรณีมีเหตุของการเลิกจางเกิดจากลูกจาง เนื่องจากการกระทําผิดของลูกจาง กลาวคือ 
ลูกจางกระทําผิดในขณะที่อยูในฐานะความเปนลูกจาง ซ่ึงเปนเวลาที่สัญญาจางแรงงานเกิดแลว 
นายจางตองระบุเหตุแหงการเลิกจางไวในขณะเลิกจางดวย หากไมระบุเหตุไวจะยกเหตุอื่นที่ผานมา
นานแลวมาเปนเหตุเลิกจางภายหลัง ซ่ึงกรณีนี้อาจถือเปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรมได เวนแตการ
กระทําผิดซ้ําคําเตือน ซ่ึงนายจางตองระบุเหตุเดิมวา ไดกระทําผิดเมื่อใดและมีการกระทําผิดใหมซํ้า
คําเตือน163 กรณีตอไปนี้ถือวา นายจางมีเหตุสมควรเลิกจางลูกจางได ไมถือเปนการเลิกจางที่ไมเปน
ธรรม 
 1)  การที่ลูกจางไมทํางานอันถือเปนการฝาฝนหนาที่รายแรง ซ่ึงกฎหมายกําหนด สิทธิ
ใหนายจางสามารถเลิกสัญญาจางไดทันที ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 387, 388, 
389, 577 และ 583 นอกจากนี้ กฎหมายยังใหสิทธินายจางเรียกคาเสียหายจากลูกจางไดตามมาตรา 
215 หรือ 391 

2) การที่ลูกจางกระทําความผิดรายแรงตามมาตรา 583 ดังนี้ 
(1) ลูกจางจงใจขัดคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมาย หรือละเลยไมนําพาตอ

คําส่ังเชนวานั้นเปนอาจิณ 
(2)  ลูกจางละทิ้งการงานไป 
(3)  ลูกจางกระทําความผิดอยางรายแรง หรือ 
(4) ลูกจางทําประการอื่นใดอันไมสมแกการปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวงไป โดย

ถูกตองและสุจริต 
กรณีที่ศาลฎีกาไดวินิจฉัยวา มีเหตุอันสมควรที่นายจางจะเลิกจางไดโดยไมเปนการ

เลิกจางที่ไมเปนธรรม  เชน 
                                                 

163  คําพิพากษาฎีกา  4530-4535/2543. 
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 ลูกจางทั้งสองของนายจาง ซ่ึงเปนลูกจางดวยกันตางขัดแยงกัน ทําใหพนักงาน
ภายในโรงานของนายจางแบงเปนสองฝาย กอใหเกิดความไมสงบ รวมทั้งเปนปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินกิจการของนายจาง นับไดวามีเหตุอันสมควรที่จะเลิกจางได มิใชการเลิกจางไมเปน
ธรรม164 หรือนายจางเลิกจางลูกจาง เนื่องจากเกษียณอายุตามที่กําหนดไวในขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานโดยมิไดกล่ันแกลง เปนการเลิกจางที่มีเหตุอันสมควร มิใชการเลิกจางที่ไมเปนธรรม 
 ลูกจางเขาไปในโรงงานและนั่งเล่ือยวัตถุบางอยางอยู ทั้งที่มีคําส่ังหามเขาไปใน
โรงงานตลอดเวลาทํางาน ประกอบกับลูกจางไดเสี้ยมสอนลูกจางอื่นวา หากใครสอบถามเรื่อง
ทองแดงหายใหตอบวา ไมรูไมเห็น พฤติการณดังกลาวยอมทําใหนายจางสงสัยวา ลูกจางจะเปน
คนรายลักทรัพยของนายจาง และไมอาจไวใจใหทํางานตอไปได มิใชการเลิกจางที่ไมเปนธรรม165  

สรุปการเลิกจางที่ไมเปนธรรม  หมายความถึง  กรณีการเลิกจางโดยไมมีสาเหตุหรือ
มีสาเหตุ  แตเหตุที่เลิกจางนั้นเห็นไดชัดวาไมเปนธรรมตอลูกจาง  เพราะยังไมสมควรที่จะเลิกจาง  
หรือมีความจําเปนถึงขนาดที่จะเลิกจาง หรือสาเหตุของการเลิกจางอยูนอกเหนือระเบียบ  ขอบังคับ
หรือสัญญาจาง หรือเปนการเลิกจางโดยไมมีพยานหลักฐานที่จะนําสืบขอเท็จจริงใหสมกับขออางที่
นายจางอางวาลูกจางไดกระทําความผิด  หรือการเลิกจางโดยลูกจางไมมีความผิด หรือการเลิกจางที่
มีเจตนากลั่นแกลงลูกจาง  เชน  เลิกจางลูกจางที่เงินเดือนมากเกินไป  เพราะนายจางตองการจาง
ลูกจางใหมที่มีเงินเดือนนอยกวา  หรือ เลิกจางลูกจางที่กระทําความผิดแตไมรายแรงถึงขั้นที่ตองเลิก
จาง  เปนตน  เมื่อยังไมสมควรที่นายจางจะเลิกจางลูกจางไดแลว  หากนายจางเลิกจางถือเปนการเลกิ
จางที่ไมเปนธรรม   
 กรณีที่ศาลพิพากษาวาเปนการเลิกจางไมเปนธรรม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522  มาตรา 49 ใหอํานาจศาลที่จะมีคําสั่งได 2 ประการ  
ดังตอไปนี้ 
         (1)  ศาลอาจมีคําส่ังใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานตอไป โดยใหอัตราคาจางที่
ลูกจางมีสิทธิไดรับในขณะที่เลิกจาง  เมื่อลูกจางฟองรองคดีตอศาลแรงงานวาตนถูกเลิกจางที่ไมเปน
ธรรม  ไมวาลูกจางจะมีคําขอใหศาลสั่งใหนายจางรับกลับเขาทํางานหรือไม  หากศาลพิจารณาแลว
เห็นวาการเลิกจางดังกลาวเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม  ศาลอาจใชดุลพินิจใหนายจางรับลูกจาง
กลับเขาทํางานในอัตราคาจางเดิมที่ลูกจางมีสิทธิไดรับหรือไมก็ได  โดยศาลจะพิจารณาจาก
ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางวาจะสามารถรวมงานกันตอไปไดอีกหรือไมเปนสําคัญ  แต

                                                 
164  คําพิพากษาศาลฎีกา  9518/2544. 
165  คําพิพากษาศาลฎีกา  1047/2546. 
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การที่ศาลสั่งใหลูกจางกลับเขาทํางานตามเดิมโดยไดรับคาจางในอัตราที่ไดรับขณะเลิกจางนั้น  อาจ
ไมเพียงพอตอการเยียวยา  เพราะมีปญหาวาคาจางและสิทธิประโยชนตางๆ ที่ลูกจางมีสิทธิไดรับใน
ระหวางที่ถูกเลิกจาง  เชน  สิทธิของลูกจางที่จะไดรับการเลื่อนตําแหนง  สิทธิที่จะไดรับเงินโบนัส 
หรือสิทธิไดรับคาจางสูงขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการเลิกจางมีระยะเวลายาวนานลูกจางจะ
เสียเปรียบมาก เพราะลูกจางรุนเดียวกันอาจไดรับคาจางสูงขึ้นไปแลว166  รวมทั้งคาเสียหายที่เกิดขึ้น
ในระหวางถูกเลิกจาง ลูกจางนาจะมีสิทธิไดรับหรือไม 

(2)  ศาลอาจมีคําส่ังใหนายจางจายคาเสียหายใหแกลูกจาง ถาศาลแรงงานเห็นวา
ลูกจางกับนายจางไมอาจทํางานรวมกันตอไปได  ศาลแรงงานจะสั่งใหนายจางชดใชคาเสียหายให
ลูกจางแทน โดยศาลจะคํานึงถึงอายุของลูกจาง ระยะเวลาการทํางานของลูกจาง ความเดือดรอนของ
ลูกจางเมื่อถูกเลิกจาง มูลเหตุแหงการเลิกจางและเงินชดเชยที่ลูกจางมีสิทธิที่จะไดรับ ประกอบการ
พิจารณา 
   4.3.5  การคุมครองลูกจางจากการถูกเลิกจางตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม    
     พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  ไดบัญญัติถึงสิทธิประโยชนของลูกจางเมื่อ
ถูกเลิกจางไวในมาตรา 78  ดังนี้ 
  ลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานตอเมื่อ
ผูประกัน ตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหกเดือน  และตองอยูภายในระยะเวลาสิบหาเดือน
กอนการวางงาน และจะตองเปนผูที่อยูในเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
                   1)  เปนผูมีความสามารถในการทํางานพรอมที่จะทํางานที่เหมาะสมตามที่จัดหาใหหรือ 
ตองไมปฏิเสธการฝกงานและไดขึ้นทะเบียนไวที่สํานักจัดหางานของรัฐ โดยตองไปรายงานตัวไม
นอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง 
                      2)  การที่ผูประกันตนวางงานตองมิใชถูกเลิกจางเนื่องจากทุจริตตอหนาที่หรือกระทํา
ความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง หรือจงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย หรือฝาฝนขอบังคับ
หรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานหรือคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายในกรณีรายแรง  หรือละท้ิงหนาที่
เปนเวลาเจ็ดวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร  หรือประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจาง
ไดรับความเสียหายอยางรายแรง หรือไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                     3)  ตองมิใชผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพตามหมวด 7 ในลักษณะ
นี้ 
                                                 

166  เกียรติ พูนสมบัติเลิศ.  (2534, ตุลาคม-ธันวาคม).  “ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับการเลิกจางที่ไมเปน
ธรรม.”  วารสารศาลแรงงาน.  หนา 14. 
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         นอกจากนี้  มาตรา 79 ยังไดกําหนดใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
การวางงานตั้งแตวันที่แปดนับแตวันวางงานจากการทํางานกับนายจางรายสุดทาย  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง   
             ตามบทบัญญัติดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา  มาตรการคุมครองตามกฎหมายประกัน 
สังคมนั้น  เปนการคุมครองภายหลังการเลิกจางแลว  และเปนการคุมครองเฉพาะลูกจางที่เปน
ผูประกันตามกฎหมายประกันสังคมเทานั้นโดยวิธีการใหประโยชนทดแทนในกรณีลูกจางผูประกัน 
ตนตกเปนผูวางงานตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

(1) ผูมีสิทธิไดรับประโยชน 
             ก.  มีสิทธิตอเมื่อภายในระยะเวลา 15 เดือนยอนหลังไป ไดจายเงินสมทบมา 

แลวรวม  6  เดือน 
 ข.  ตองพรอมที่จะทํางานตามที่จัดหาให  และไปรายงานตัวเดือนละ  1  ครั้ง 

ค. เหตุที่วางงานมิใชเลิกจางเนื่องจาก 
1. ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําผิดอาญาโดยเจตนาตอนายจาง 
2.  จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 

  3.  ฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานหรือคําสั่งอันชอบดวย
กฎหมายกรณีรายแรง 

4.  ละทิ้งหนาที่เปนเวลา 7 วันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
5.  ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
6.  ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (2)  ประโยชนทดแทน 
  มีสิทธิรับประโยชนทดแทนการวางงานตั้งแตวันที่ 8 นับแตวันวางงานจากการ
ทํางานกับนายจางรายสุดทาย  ตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
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บทที่ 5 
วิเคราะหการคุมครองลกูจางที่ตองออกจากงานเนื่องจาก 

การกระทําอันไมชอบของนายจาง 
 
 จากที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ 3 และบทที่ 4  ในเรื่องการคุมครองลูกจางที่ตองออกจาก
งานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจางและสิทธิการเลิกสัญญาจางแรงงานของลูกจาง
รวมถึงการคุมครองการเลิกจาง  ตามกฎหมายของประเทศตางๆ  เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของ
ประเทศไทย  ไมวาจะเปนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  พ.ศ.  2518  และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522   หากเปรียบเทียบกันแลว  จะเห็นไดวาหลักเกณฑ  วิธีการ  ขั้นตอน  
และเงื่อนไขในการคุมครองลูกจาง   บางกรณีมีลักษณะที่คลายคลึงสอดคลองตองกัน  บางกรณีก็
แตกตางกัน  แตในบางกรณีกฎหมายของไทยก็มิไดบัญญัติไว  โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการ
คุมครองลูกจางในกรณีที่ตองออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง  ซ่ึงมี
กฎหมายของตางประเทศหลายประเทศ  ไดมีบทบัญญัติคุมครองอยางชัดแจง  และนาจะมีความ
เหมาะสมที่จะนํามาใชเปนแนวทางเพื่อปรับปรุงแกไขกฎหมายของประเทศไทยใหมีการพัฒนา  
เพื่อใหลูกจางที่ตองออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง  ไดรับการคุมครอง
มากกวาปจจุบัน  ซ่ึงสามารถแยกวิเคราะหเปรียบเทียบไดดังนี้     
 
5.1  วิเคราะหปญหาการใชสิทธิเลิกสัญญาของลูกจาง 

 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 582 และพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541  มาตรา  17  ไดใหสิทธิคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งเลิกสัญญาจางแรงงานได  ซ่ึง
เทากับกฎหมายไดใหสิทธิลูกจางที่จะบอกเลิกสัญญาจางแรงงานตอนายจางได  โดยลูกจางอาจใช
สิทธิอางเหตุในการเลิกสัญญาตามที่ไดกําหนดไวในสัญญาจางแรงงาน  หรือจะอางเหตุในการเลิก
สัญญาตามบทบัญญัติแหงกฎหมายก็ได  ซ่ึงการเลิกสัญญาของลูกจางโดยอางเหตุตามกฎหมาย  เชน  
กรณีที่เปนสัญญาที่ไมมีกําหนดระยะเวลาการจางแนนอน  การที่นายจางไมจายคาจางหรือจายไม
ครบหรือจายลาชา  ลูกจางก็อาจอางเหตุโดยอาศัยประมวลกฎหมาแพงและพาณิชย  มาตรา  387  แต
ลูกจางตองปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดโดยลูกจางสามารถเลิกสัญญาไดโดยการบอกกลาว  
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ลวงหนาไมนอยกวา 1 งวดการจายสินจาง  เนื่องจากกฎหมายมิไดมีบทบัญญัติใหลูกจางมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาไดทันที  ไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม  แตกตางจากนายจางที่กฎหมายใหสิทธินายจางในการ
บอกเลิกสัญญาไดทันที กรณีที่นายจางยอมจายคาจางแทนการบอกกลาวลวงหนา  หรือกรณีที่
ลูกจางกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2518 มาตรา 119   
 ในสวนของกฎหมายตางประเทศ ไดมีบทบัญญัติใหสิทธิแกลูกจางในการบอกเลิก
สัญญาจางแรงงานได เชนเดียวกับกฎหมายของประเทศไทย  แตกฎหมายของตางประเทศมี
บทบัญญัติใหสิทธิลูกจางสามารถเลิกสัญญาจางไดทันที โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา  ดังนี้ 
  ประเทศเยอรมัน  ใหสิทธิลูกจางบอกเลิกสัญญาไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา
เมื่อมีเหตุสําคัญ  ที่ทําใหคูสัญญามิอาจทํางานรวมกันตอไปได เชน  นายจางรบกวนการทํางานโดย
ปกติสุข  หรือมีขอสงสัยวามีการกระทําความผิดทางอาญาเมื่อมีเหตุควรสงสัยและเปนเรื่องสําคัญ
ตอการดําเนินงาน   
 ประเทศญี่ปุน  ใหสิทธิลูกจางบอกเลิกสัญญาไดทันทีเมื่อเกิดเหตุสําคัญที่หลีกเลี่ยง
ไมได  ซ่ึงตองเปนเหตุที่รายแรงพอที่จะทําใหลูกจางไมอาจทํางานตอไปได 
 ประเทศอังกฤษ  ไดมีหลัก Constructive Dismissal  หรือท่ีเรียกวา “การเลิกจางโดยผล
ของกฎหมาย”  ตามกฎหมายแรงงาน มาตรา 95( c)  โดยใหสิทธิลูกจางบอกเลิกสัญญาไดทันทีโดย
ไมตองบอกกลาวลวงหนา  เนื่องจากเหตุผลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายจาง  แมวาลูกจางเปนฝาย
ลาออก  แตก็เพราะการกระทําอันไมชอบของนายจางที่กอใหเกิดการเลิกสัญญา  
  ในประเด็นนี้สรุปไดวา เมื่อนายจางใชอํานาจบริหารจัดการที่ไมชอบ ในลักษณะของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง หรือกระทําผิดสัญญาจาง โดยลูกจางไมยินยอมดวย ซ่ึงสงผลกระทบ
สําคัญตอการดําเนินชีวิตตามปกติของลูกจางและครอบครัว หากลูกจางไมอาจทนทํางานตอไปได
และประสงคจะเลิกสัญญา ลูกจางก็ตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 582  และมาตรา 17  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  คือ 
ลูกจางตองบอกกลาวลวงหนาแกนายจางเปนเวลาไมนอยกวา 1 ชวงการจายคาจาง หรือในกรณีที่
ลูกจางไดรับคาจางเปนรายเดือน ลูกจางตองบอกกลาวลวงหนาเพื่อเลิกสัญญาแกนายจางอยางนอย 1 
เดือน เพื่อใหสัญญาจางแรงงานสิ้นสุดลงในเดือนถัดไป จะเห็นไดวา กฎหมายของไทยมิไดมี
บทบัญญัติใหสิทธิลูกจางบอกเลิกสัญญาไดทันที ในกรณีที่เหตุแหงการเลิกสัญญาเกิดจากการ
กระทําอันไมชอบของนายจางเหมือนกฎหมายของตางประเทศ  เชน  ประเทศอังกฤษ  เยอรมันและ
ญี่ปุน เปนตน  ดังนั้น  การที่ไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใหสิทธิลูกจางเลิกสัญญาไดทันทีโดยไม
ตองบอกกลาวลวงหนา  จึงทําใหลูกจางที่ถูกนายจางกลั่นแกลงใหไดรับความเดือดรอน จนไมอาจ
ทนทํางานอยูตอไปได  เมื่อใชสิทธิเลิกสัญญาทันที อาจถูกนายจางฟองเรียกคาเสียหายได  ซ่ึง
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แตกตางกับนายจางที่กฎหมายใหสิทธิเลิกสัญญาไดทันที  หากลูกจางกระทําความผิดตามกฎหมาย
คุมครองแรงงาน มาตรา 119 และไมตองจายคาชดเชยแกลูกจาง ซ่ึงไมเปนธรรมตอลูกจาง ผูเขียนจึง
เห็นวา  กฎหมายของไทยควรจะแกไขใหลูกจางสามารถใชสิทธิเลิกสัญญาไดทันทีโดยไมตองบอก
กลาวลวงหนา  หากเหตุแหงการเลิกสัญญานั้นนายจางเปนผูกอข้ึน เหมือนกฎหมายของประเทศ
อังกฤษตามหลัก  Constructive  Dismissal   
 ซ่ึงการที่มีกฎหมายบัญญัติใหสิทธิลูกจางเลิกสัญญาไดทันที  จะทําใหลูกจางมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายจากนายจางไดอีกดวย  โดยจะแยกพิจารณาไดดังนี้ 

1) สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 
582  และมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดในกรณีที่
นายจางลดตําแหนงลูกจาง  อันเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางในสาระสําคัญ โดยปราศจาก
ความยินยอมจากลูกจาง  เมื่อศาลพิพากษาใหถือเปนการเลิกจาง ลูกจางยอมเกิดสิทธิเรียกใหนายจาง
จายคาสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาได เชน นายจางตกลงกับลูกจางใหมีการจายคาจางเปนราย
เดือนทุกสิ้นเดือน   ถานายจางลดตําแหนงลูกจางในวันที่ 16 กันยายน แตลูกจางปฏิเสธและไดใช
สิทธิเลิกสัญญาทันที  ถือวานายจางไดเลิกจางในวันที่  16 กันยายน จึงตองจายสินจางแทนการบอก
กลาวลวงหนาตั้งแตวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม เปนตน 

2)  เรียกรองใหนายจางชําระคาสินจาง สําหรับระยะเวลาทํางาน ที่ลูกจางไดทํามาแลว  
เชน กรณีตัวอยางตามขอ 1)  ลูกจางมีสิทธิเรียกรองใหนายจางจายคาจางตั้งแตวันที่ 1 กันยายน ถึง
วันที่ 16  กันยายน เปนตน และหากนายจางไมยอมจายสินจางใหตามกําหนดเวลาที่ตกลงไว ลูกจาง
ก็ยอมใชสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยจากสินจางที่คงคางไดในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป ตามมาตรา 224 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดอีกดวย 
 
5.2 วิเคราะหกรณีลูกจางไดรับการกระทําอันไมชอบจากนายจาง 

ตามกฎหมายของประเทศไทย 
สําหรับกรณีที่ลูกจางตองลาออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจางนั้น  

เหตุเพราะนายจางสวนใหญใชอํานาจบังคับบัญชาที่เกินขอบเขต  และมีเจตนาอันไมสุจริต  ถือเปน
การกระทําตามอําเภอใจ  โดยไมมีเหตุอันสมควร เพื่อประสงคจะใหลูกจางสมัครใจลาออกเอง โดย
นายจางมิไดเลิกจางและไมตองจายคาชดเชยใดๆ  ใหแกลูกจาง  ซ่ึงการกระทําอันไมชอบธรรมของ
นายจางเชนนี้  ตามกฎหมายแรงงานของไทย  มิไดมีบทบัญญัติไวอยางชัดแจง เหมือนเชนกฎหมาย
แรงงานของประเทศอังกฤษและแคนาดา ที่ไดกําหนดไวใหหมายความถึงการเลิกจาง และใหลูกจาง
มีสิทธิไดรับคาชดเชยเสมือนลูกจางถูกเลิกจางนั่นเอง ดังจะเห็นไดวาตามกฎหมายของไทย ไดให
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ความหมายของการเลิกจางใหรวมถึงกรณีที่ลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่
นายจางไมสามารถดําเนินกิจการตอไป โดยจํากัดขอบเขตของการเลิกจางไวแคบ และไมมีบท
กฎหมายใดบัญญัติเกี่ยวกับกรณีที่ลูกจางตองออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของ
นายจางแตอยางใด  เมื่อมีคดีขึ้นมาสูศาล  ก็ใหเปนดุลพินิจของศาลในการพิจารณาเปนเรื่องๆ ไป  
และที่ศาลวินิจฉัยวาใหถือเปนการเลิกจางโดยนายจางนั้น  มีตัวอยางดังนี้ 

กอนนายจางจะเลิกกิจการเพราะหมดอายุสัมปทาน  นายจางไดออกประกาศใหลูกจาง
ยื่นใบลาออก  มิฉะนั้น  ผูรับโอนสัมปทานจะไมรับลูกจางเขาทํางานดวย  ลูกจางจึงลงช่ือในใบลา
ออก เพราะถูกคําขูตามประกาศดังกลาว  ใบลาออกไมมีผลบังคับ  จึงเปนการเลิกจาง167 

นายจางประกาศหยุดกิจการชั่วคราวโดยไมมีกําหนด  เพราะเหตุที่ไมสามารถหา
วัตถุดิบมาผลิตและถูกธนาคารฟองบังคับจํานองทรัพยสินของบริษัททั้งหมด  นายจางไมมีงานให
ลูกจางทํา  และไมจายคาจางใหลูกจางตลอดมา  จนลูกจางตองทยอยลาออกไปหางานอื่น  เชนนี้ถือ
วานายจางมีเจตนาที่จะไมจางใหลูกจางทํางานตอไป  เปนการเลิกจาง168 

การที่นายจางใหลูกจางลาออกจากงาน  ปลดออกจากงาน  หรือไลออกจากงาน  ซ่ึงถือ
วาเปนการเลิกจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ไมจําเปนที่นายจางจะตองมีคําสั่งโดยใช
ถอยคําเชนนั้นตรงๆ  การใชถอยคําอยางอื่นหรือเพียงแตการกระทําอยางใดที่มีความหมายวา  ให
ออก  ปลดออกหรือไลออก  ก็ถือวาเปนการเลิกจางได   กรณีนี้ลูกจางขาดงานไป 7 วัน  เพราะเหตุที่
ลูกจางตองพาบุตรและภรรยาไปสงตางจังหวัด  เนื่องจากบานพักของลูกจางถูกไฟไหม เมื่อลูกจาง
กลับมา  นายจางไดปฏิบัติตอลูกจางเยี่ยงลูกจางเปนบุคคลภายนอก  มิใชในฐานะลูกจางนายจางจะ
พึงปฏิบัติตอกัน  ทั้งนายจางยังไดหาคนงานใหมมาแทน  พฤติการณยอมถือไดวานายจางเลิกจาง  
มิใชลูกจางออกจากงานไปเอง  นายจางตองจายคาชดเชยแกลูกจาง169 

สัญญาจางระบุวา หากบริษัท  ค. จํากัด  ตองการ  นายจางอาจโอนลูกจางไปปฏิบัติงาน
ยังเครือขายใดๆ  ไดภายในกําหนดการจางตามสัญญานี้  ซ่ึงหมายความเพียงวา  การโอนลูกจางไป
ทํางานตองเปนไปตามขอกําหนดสัญญาจางฉบับเดิม  มิใชทําสัญญากันใหม  เมื่อนายจางใหลูกจาง
ไปทํางานกับบริษัท  ช.  ที่ประเทศฮองกง  โดยทําสัญญาจางฉบับใหม  จึงไมเขาขายตามสัญญาจาง  
นายจางจึงไมอาจกระทําได  โดยลูกจางไมยินยอม  เมื่อนายจางสั่งโอนลูกจางไปทํางานที่ฮองกงโดย
ไมระบุวากระทําผิดใดๆ  การสั่งโอนลูกจางไปทํางานที่ฮองกง  จึงเปนการเลิกจาง170 

                                                 
167  คําพิพากษาศาลฎีกา  316/2524. 
168  คําพิพากษาศาลฎีกา  2747-2748/2527. 
169  คําพิพากษาศาลฎีกา  4754/2530. 
170  คําพิพากษาศาลฎีกา  46/2537. 
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นายจางทําบันทึกถึงลูกจางสอบถามวา  จะทํางานตอไปหรือลาออก  พรอมทั้ง
กําหนดเวลาใหลูกจางตอบ  หากไมตอบใหถือวาลูกจางลาออก  เชนนี้  หากลูกจางไมตอบบันทึก  
นายจางจะถือเอาเองวาลูกจางลาออกเองหาไดไม  การที่นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไป  ยอมเปน
การเลิกจาง171 

นายจางสั่งยายลูกจางจากสายการผลิตไปทํางานในแผนกธุรการ  ซ่ึงเปนงานที่ตองทํา
กลางแจง  ใชแรงงานและมีความลําบากมากกวางานในหนาที่เดิม  เปนการใหลูกจางทํางานที่หนัก
และต่ํากวาระดับเดิม  เพื่อใหเกิดความรูสึกบีบคั้นทางจิตใจ  จนไมสามารถที่จะทนทํางานตอไปได  
เมื่อลูกจางไมสามารถทํางานได  นายจางจึงสั่งพักงานโดยไมมีกําหนดและไมจายคาจางอันมี
ลักษณะเปนการกลั่นแกลงลูกจาง  จึงเปนการเลิกจาง172 

นอกจากนี้  ยังมีบางกรณีที่ศาลวินิจฉัยวาการกระทําของนายจางเชนนั้น ไมถือวาเปน
การเลิกจาง  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

นายจางใหลูกจางปฏิบัติหนาที่เปนนายทะเบียน  ปฏิบัติงานภาคค่ําที่โรงเรียนของ
นายจาง   ตอมานายจางมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเวลาปฏิบัติงานของลูกจาง จากเดิมมาเปนเวลา 8.30 – 
17.00  โดยยกเลิกงานธุรการภาคค่ําเสีย ลูกจางมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม คือ มาปฏิบัติงานภาค
กลางวันตามคําส่ังของนายจาง  เมื่อลูกจางไมยอมมาทํางานตามคําสั่งแสดงวาลูกจาง ไมประสงคจะ
ทํางานเอง  หาใชนายจางเลิกจางไม173 

เจาของโรงงานซึ่งนายจางเชาเปนสถานประกอบการ ไมใหนายจางเชาโรงงานตอ  
นายจางจึงตองยายสถานประกอบการจากนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ไปอยูที่
เขตปทุมธานี  ดวยความจําเปน  แตนายจางยังคงจาง  ก. ทํางานเปนลูกจางตอ  กรณีไมถือวาเปนการ
เปล่ียนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง  อีกทั้งนายจางมิไดกระทําโดยมีเจตนากลั่นแกลง  เมื่อ  
ก.  ไมยอมไปทํางาน  จึงถือไมไดวานายจางเลิกจาง174 

จากคําพิพากษาดังกลาว  จึงเห็นไดวาศาลฎีกาไดวางบรรทัดฐาน ลักษณะการกระทํา
อันไมชอบของนายจาง  ซ่ึงถือวาเปนการเลิกจางไวดังนี้ 

1)  กรณีที่นายจางฉอฉลหรือขมขูใหลูกจางลาออก โดยศาลฎีกาไดนําหลักกฎหมายใน
เรื่องการแสดงเจตนามาประกอบการวินิจฉัย  ซ่ึงหากการลาออกเกิดจากการฉอฉลหรือขมขู  การ

                                                 
171  คําพิพากษาศาลฎีกา  1106/2527. 
172  คําพิพากษาศาลฎีกา  5958/2537. 
173  คําพิพากษาศาลฎีกา  46/2527. 
174  คําพิพากษาศาลฎีกา  1972-2102/2534. 
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แสดงเจตนานั้นยอมเสื่อมเสียใชบังคับไมได  ซ่ึงถือวาเปนกรณีที่นายจางใหลูกจางออกจากงาน  
มิใชกรณีที่ลูกจางสมัครใจลาออกเอง  จึงเปนการเลิกจาง 

2)  กรณีที่นายจางกล่ันแกลงใหลูกจางลาออก โดยกระทําการใดๆ อันไมชอบ ให
ลูกจางเกิดความคับแคนใจ  จนไมสามารถทนทํางานอยูได  อันจะถือวาเปนการเลิกจางนั้น ศาลจะ
วินิจฉัยถึงความรายแรงของผลที่เกิดจากการกระทําของนายจาง  และความสุจริตของนายจาง  
ประกอบการวินิจฉัยดวย  เชน  การลดตําแหนงใหต่ํากวาเดิมมีผลใหลูกจางไดรับความลําบากยิ่ง
กวาเดิมเปนอยางมาก  หรือการยายสถานที่ทํางานของลูกจางไปอยูที่ใกลจากที่พักของลูกจางเปน
อยางมากโดยลูกจางไมยินยอมดวย  เปนตน  แตถาเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง ซ่ึงอาจเปลีย่น
ตําแหนงใหต่ํากวาเดิม  หรือยายเวลาทํางานจากกลางวันเปนกลางคืน  หรือใหยายลูกจางไปทํางานที่
ลูกจางไมมีความสามารถ  ถาลูกจางคับแคนใจจนลาออกจากงาน กรณีเชนนี้ ศาลวินิจฉัยวาเปนกรณี
ที่ลูกจางสมัครใจลาออกเอง  ไมใชกรณีที่นายจางเลิกจาง   

ตามกฎหมายของตางประเทศ 
กฎหมายของตางประเทศหลายประเทศไดมีบทบัญญัติคุมครองลูกจางมิใหถูกนายจาง

กระทําอันไมชอบไวอยางชัดแจง  และยังมีบทลงโทษนายจางกรณีที่ฝาฝนตอบทบัญญัติของ
กฎหมายอีกดวย  โดยจะแยกพิจารณาดังนี้ 
            1)  กรณีใหถือวาเปนการเลิกจาง 

 มีหลายประเทศไดใหความหมายของการเลิกจางใหรวมถึงกรณีที่ลูกจางตอง
ลาออกจากงานเพราะการกระทําอันไมชอบของนายจาง  เชน ประเทศอังกฤษ,ประเทศแคนาดาและ
ประเทศโปรตุเกส เปนตน ซ่ึงประเทศอังกฤษ ไดใหความหมายของการกระทําอันไมชอบไวอยาง
ชัดแจง  โดยไดใหคํานิยามไวในความหมายของคําวา  “การเลิกจาง”  ใหรวมถึงกรณีที่ลูกจางไดใช
สิทธิเลิกสัญญาโดยไมตองมีการบอกกลาวลวงหนา  ดวยสาเหตุจากความประพฤติของนายจาง โดย
ถือวาการที่ลูกจางตองลาออกนั้นเปนความประสงคของนายจาง  มิใชการลาออกดวยความสมัครใจ
ของลูกจาง  ซ่ึงกฎหมายเรียกวา “การเลิกจางโดยผลของกฎหมาย” (Constructive Dismissal)  
  ประเทศแคนาดา  ไดวางหลักการเลิกจางโดยผลของกฎหมายอาจเกิดขึ้นถา
นายจางเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาจางในสาระสําคัญโดยปราศจากความยินยอมของลูกจาง เมื่อ
ลูกจางลาออกภายในเวลาอันควร  ใหถือเปนการเลิกจางโดยผลของกฎหมาย 
  ประเทศโปรตุเกส  ไดมีบทบัญญัติกลาวไวเฉพาะเกี่ยวกับการกระทําอันไมชอบ
ของนายจาง  ซ่ึงตามกฎหมายของโปรตุเกสเรียกวา “Despedimento Indirecto” ซ่ึงก็คือหลัก  
Constructive Dismissal  ของประเทศอังกฤษนั่นเอง  โดยมีหลักวา  ใหสัญญาสิ้นสุดโดยลูกจางอาจ
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เปนฝายบอกเลิกสัญญาที่ตองบอกกลาวเปนหนังสือ  ดวยเหตุผลที่มาจากการกระทําอันไมชอบดวย
กฎหมายของนายจาง 

2)  กรณีมีกฎหมายบัญญัติหามไวโดยเฉพาะ 
มีหลายประเทศไดมีบทบัญญัติของกฎหมายหามมิใหนายจางกระทําอันไมชอบ

ตอลูกจางไวโดยเฉพาะ  เชน   
สาธารณรัฐแอฟริกาใต  ไดมีบทบัญญัติใหลูกจางทุกคนไมมีสิทธิที่จะถูกเลิกจาง

อยางไมเปนธรรม หรือ ถูกกระทําการอันไมชอบธรรม   
ประเทศโรมาเนีย  มีกฎหมายหามมิใหนายจางแกไขสัญญาจางแรงงานฝายเดียว  

โดยไมไดรับความยินยอมจากลูกจางกอน 
ประเทศฟลิปปนส  ไดใหสิทธิลูกจางบอกเลิกสัญญาจางไดทันทีโดยไมตองบอก

กลาวลวงหนาในกรณีที่นายจางดูหมิ่นอยางรายแรงหรือปฏิบัติตอลูกจางอยางไรมนุษยธรรมหรือ
กระทําผิดอาญาตอลูกจาง 

ประเทศญี่ปุน  มีบทบัญญัติ  หามมิใหนายจางบังคับลูกจางใหทํางานใดๆ  อันขัด
ตอความตองการของลูกจางโดยใชความรุนแรง  ขมขู  กักขัง  หรือวิธีบังคับอ่ืนใดที่ไมเปนธรรมตอ
เสรีภาพทั้งทางรางกายหรือจิตใจของลูกจาง 
 จะเห็นไดวากฎหมายตางประเทศของแตละประเทศไดกําหนดลักษณะของการกระทํา
อันไมชอบของนายจางไวแตกตางกัน  แตสวนใหญแลวจะมีเร่ืองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
การจาง โดยปราศจากความยินยอมของลูกจาง เชน ประเทศอังกฤษ,ประเทศแคนาดา,ประเทศ
โปรตุเกส, ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต, ประเทศโรมาเนีย และประเทศญี่ปุน  เปนตน 
 นอกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางแลว  ยังมีกรณีอ่ืนที่ถือวาเปนการกระทําอันไม
ชอบของนายจาง  ดังนี้ 

ประเทศอังกฤษ ใหรวมถึง นายจางกระทําการใดๆ ที่รบกวนการทํางานโดยปกติสุข
ของลูกจาง หรือนายจางกระทําใหเกิดความลําบากใจ สรางความอับอายแกลูกจางโดยเฉพาะตอหนา
บุคคลอื่น  หรือขูเข็ญหรือจับผิดโดยเกินความจําเปนในการทํางานของลูกจาง หรือกระทําการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานของลูกจางโดยไมบอกกลาวลวงหนา  หรือกลาวหาลูกจางวากระทําการ
โดยผิดกฎหมายอยางรายแรง  เชน กลาวหาวาลูกจางลักทรัพยในสถานที่ทํางาน เปนตน หรือกระทํา
การลดตําแหนงลูกจางที่เปนการลงโทษทางวินัยโดยเกินความจําเปน   

ประเทศแคนาดา  ใหรวมถึง กรณีที่นายจางกอกวนหรือดูหมิ่นลูกจางดวย  

DPU



   112 

ประเทศโปรตุเกส  ใหรวมถึง นายจางเพิกเฉยไมจายคาจางแกลูกจาง กระทําการเลือก
ปฏิบัติตอลูกจางในเรื่องของสวัสดิการและความปลอดภัยในการทํางาน เปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางาน
ลูกจาง  และรวมถึงการไมมอบหมายงานใหลูกจางทํา 
  สาธารณรัฐแอฟริกาใต  ใหรวมถึง การจัดการที่ไมเปนธรรมของนายจางที่เกี่ยวของกับ
การฝกอบรมลูกจางหรือเกี่ยวกับการจัดการผลประโยชนหรือการใหการชวยเหลือลูกจาง หรือการ
ส่ังพักงานลูกจางที่ไมเปนธรรม    
                     ประเทศฟลิปปนส  ใหรวมถึง กรณีนายจางหรือผูแทนของนายจางไดกระทําการดู
หมิ่นอยางรายแรงตอลูกจาง หรือตอเกียรติยศชื่อเสียงของลูกจาง นายจางหรือผูแทนของนายจางได
ปฏิบัติตอลูกจางอยางไรมนุษยธรรมจนลูกจางไมสามารถทนทํางานอยูดวยได นายจางหรือผูแทน
ของนายจางกระทําผิดอาญาตอลูกจาง หรือสมาชิกในครอบครัวของลูกจาง 
     ในประเด็นนี้จึงสรุปไดวา  การที่นายจางกระทําการใดอันไมชอบตอลูกจางนั้น หาก
เปนกฎหมายของตางประเทศ  เชน ประเทศอังกฤษ  แคนาดา โปรตุเกส  และโรมาเนีย เปนตน จะ
พิจารณาเพียงวา  การกระทํานั้นเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางในสาระสําคัญหรือไม หรือเปน
การกระทําอื่นใด ที่กฎหมายใหถือวาเปนการกระทําอันไมชอบหรือไม ถาใชและลูกจางไมได
ยินยอมดวย ก็ถือวานายจางกระทําอันไมชอบตอลูกจางเปนการเลิกจาง โดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบ
ตอลูกจางวาจะรายแรงหรือไม หรือนายจางกระทําโดยสุจริตหรือไม จึงเปนการแตกตางจาก
กฎหมายของประเทศไทย  ตามที่ศาลฎีกาไดวางบรรทัดฐานไวอาจเปนเพราะกฎหมายของตาง 
ประเทศไดมีบทบัญญัติคุมครองลูกจางมิใหถูกนายจางกระทําอันไมชอบอยางชัดแจง อยางเชน
กฎหมายประเทศอังกฤษ  ที่มีหลัก Constructive Dismissal  สวนกฎหมายของประเทศแคนาดา  ก็มี
หลักการเลิกจางโดยผลของกฎหมาย  ซ่ึงอาจเกิดขึ้นถานายจางเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาจางของ
ลูกจางในสาระสําคัญ  โดยปราศจากความยินยอมของลูกจาง  และประเทศโปรตุเกศ ก็มีหลักที่
เรียกวา “Despedimento Indirecto”  เปนตน  ผูเขียนจึงเห็นวา  ประเด็นนี้ กฎหมายของไทยจึงนาจะ
ปรับปรุงเพิ่มเติม  โดยนําเอาหลักกฎหมายของตางประเทศในการพิจารณาวาการกระทําเชนไร  ถือ
วาเปนการกระทําอันไมชอบ  และใหมีผลเปนการเลิกจาง โดยใหลูกจางมีสิทธิเรียกรองคาชดเชยได
ดวย  นอกจากนี้ลูกจางยังสามารถใชสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา ซ่ึง
หลายๆ ประเทศ  ไดมีบทบัญญัติใหสิทธิลูกจางบอกเลิกสัญญาไดทันที  ดังที่ไดกลาวมาแลว 
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5.3   สิทธิของลูกจางที่จะไดรับการเยียวยาจากนายจาง 
       5.3.1  คาชดเชย         
  ตามกฎหมายไทย 

ผลของการที่ลูกจางตองออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง  หรือ
ลูกจางปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคําส่ังอันไมชอบของนายจาง  มีผลเทากับลูกจางไมยอมรับสภาพการ
จางใหมตามที่นายจางกําหนดขึ้นเองแตฝายเดียว  จึงถือวานายจางไดเลิกจางลูกจางแลว175  เพราะ
นายจางเจตนาฝาฝนขอตกลงในสัญญาจางแรงงานเดิม  หรือปฏิเสธขอตกลงในสัญญาจางแรงงาน
เดิม จึงเปนการสิ้นสุดสัญญาจางแรงงานโดยนายจางเปนผูกอใหเกิดขึ้น  แมกฎหมายจะมิไดมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเรียกรองของลูกจางที่ออกจากงานดวยเหตุดังกลาว  แตถาศาลไดมีคํา
พิพากษาวาการลาออกของลูกจาง  เกิดจากนายจางและถือวาเปนการเลิกจาง ยอมกอใหเกิดสิทธิของ
ลูกจางในการเรียกรองคาชดเชยจากนายจาง โดยศาลฎีกาไดมีคําพากษาวางแนวไวเปนบรรทัดฐาน  
ซ่ึงพอสรุปไดวา  กรณีที่ลูกจางตองออกจากงานและถือวาเปนการเลิกจาง  ใหลูกจางไดรับการ
เยียวยาจากนายจาง  โดยศาลอาจสั่งใหนายจางจายคาชดเชยใหกับลูกจาง  ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงานตามมาตรา 118   

นอกจากนี้  ผูเขียนยังเห็นวา  บางกรณีการกระทําของนายจางอาจเปนการกระทาํอนัไมมี
เหตุอันควร    เขาลักษณะของการเลิกจางไมเปนธรรมได   เชน  กรณีที่นายจางสั่งลดตําแหนงลูกจาง
และลดคาจาง  โดยลูกจางมิไดกระทําผิด  และนายจางไมสามารถพิสูจนขอเท็จจริงใหปรากฎตอ
ศาล วามีเหตุสมควรประการใด  เปนตน หากศาลวินิจฉัยวาเปนการเลิกจางโดยความประสงคของ
นายจางและไมมีเหตุอันสมควร  อันเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม   ศาลอาจสั่งได  3 กรณี คือ 

1)  ใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทาํงานตามเดิม 
  ตามบทบัญญัติตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา

คดีแรงงาน  ที่ใหอํานาจศาลสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานตามเดิมได  แตปรากฎวาหากเกิด
เหตุการณเชนนี้ขึ้น ลูกจางสวนใหญที่ฟองรองมักจะฟองเรียกคาชดเชยและเรียกคาเสียหายมากกวา  
ดังนั้น  การเยียวยาโดยใหศาลมีอํานาจสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานตามเดิม  จึงไมอาจใช
บรรเทาความเดือดรอนของลูกจางเทาใดนัก 

กรณีนี้จึงแทบจะมีโอกาสใชนอยมาก  เนื่องจากเมื่อเกิดขอขัดแยงจนถึงขั้นยื่นเรื่อง
ฟองรองตอศาล  ยอมทําใหความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางไมอาจกลับมาดีดังเดิมได  
สวนมากลูกจางจะไมตองการกลับเขาทํางานตามเดิม   และปญหาอีกประการคือ หากลูกจาง
ตองการกลับเขาทํางานตามเดิม  ก็จะเปนปญหาเรื่องตําแหนงงานที่เคยทําอาจไมวาง  รวมท้ังการ
                                                 

175   คําพิพากษาศาลฎีกา  2152/2524. 
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เสียโอกาสในการเลื่อนตําแหนงงาน หรือการขึ้นเงินเดือน  อันเนื่องจากการที่ตองเสียเวลาจากการที่
ไมไดทํางาน  ยิ่งถาเวลาที่ลาออกจากงานเปนชวงเวลาที่เนิ่นนาน  ก็จะยิ่งสงผลกระทบมากยิ่งขึ้น  
เพราะบทบัญญัติตามมาตรา 49  ไดกําหนดใหศาลแรงงานอาจสั่งใหนายจางรับลูกจางผูนั้นเขา
ทํางานตอไปในอัตราคาจางที่ไดรับในขณะที่เลิกจาง   ในทางปฏิบัติหากศาลตีความโดยเครงครัด
ลูกจางอาจจะไมไดรับความเปนธรรม   ดังนั้น  ศาลจึงจําเปนที่ตองพิจารณาตีความใหขยายความ
คุมครองใหลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางในอัตราที่เขาควรจะไดรับหากไมมีการเลิกจาง 
 2)  ใหชดใชเงินคาเสียหายแกลูกจาง 

เมื่อศาลพิจารณาแลวเห็นวาลูกจางและนายจางไมอาจทํางานอยูรวมกันตอไปได  
ศาลก็จะมีคําสั่งใหนายจางชดใชเงินคาเสียหายแกลูกจาง แทนการสั่งใหรับลูกจางกลับเขาทํางาน    
ซ่ึงการกําหนดคาเสียหายใหนายจางชดใชแกลูกจางแบงเปน  2  ประเภท  คือ 
 (1)  คาเสียหายอันเปนการทดแทนการกลับเขาทํางานของลูกจาง     

           ศาลจะมีคําสั่งใหนายจางจายคาเสียหายอันเปนการทดแทนการกลับเขา
ทํางานของลูกจาง  โดยใหคํานึงถึงอายุของลูกจาง  หากอายุของลูกจางขณะที่ตองออกจากงานมีมาก  
ยอมจะไดรับคาเสียหายมากขึ้น  เพราะลูกจางที่มีอายุมากยอมจะมีโอกาสหางานทําไดนอยกวา
ลูกจางที่มีอายุนอย  ระยะเวลาการทํางานของลูกจาง  ความเดือดรอนของลูกจางเมื่อตองออกจาก
งาน  และเงินคาชดเชยที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ  แตก็ไมไดหมายความวา การพิจารณาเรื่องคาเสียหาย
ของลูกจางจะจํากัดอยูเฉพาะกรณีดังกลาวเทานั้นไม  ศาลมีอํานาจพิจารณาเหตุผลอ่ืนๆ  มา
ประกอบดวย 

(2) คาเสียหายอันเกิดขึ้นตามสัญญาจางแรงงาน  
  เปนคาเสียหายที่เกิดขึ้นในระหวางที่ลูกจางไดออกจากงาน จนกระทั่งศาลมี

คําพิพากษาวาเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม  ซ่ึงนายจางมีหนาที่ผูกพันตามสัญญาจางหรือตาม
ขอตกลงสภาพการจางโดยศาลเห็นวา  คาเสียหายในระหวางลูกจางลาออกจากงาน  ทําใหตองขาด
คาจางตามปกติที่เคยได  การที่นายจางกระทําการอันไมชอบจนลูกจางตองลาออกจากงานถือวาเปน
การเลิกจางอันไมเปนธรรม  ยอมทําใหลูกจางไดรับความเสียหายในระหวางถูกเลิกจาง ศาลจึงมี
อํานาจที่จะใหนายจางจายคาเสียหายในสวนนี้ได 

3)  ใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางาน  และจายคาเสียหายใหแกลูกจางในระหวาง
การเลิกจาง 
  ตามมาตรา 49 นั้น ไดบัญญัติไวในลักษณะที่ใหศาลมีอํานาจสั่งใหนายจางรับ
ลูกจางกลับเขาทํางาน  หรือใหนายจางจายคาเสียหายอยางใดอยางหนึ่งแลวแตจะเลือก  ซ่ึงทําใหมี
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ปญหาถกเถียงขึ้นวา  ศาลจะมีอํานาจสั่งใหนายจางจายคาเสียหายและรับลูกจางกลับเขาทํางานดวย
ไดหรือไม 

ในปญหาเรื่องนี้  ตามบทบัญญัติมาตรา 49  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.2522  เปนเพียงแนวทางของศาลในการทําคําพิพากษาเทานั้น  
เพื่อใหเกิดความชัดเจน  โดยเฉพาะตัดปญหาขอถกเถียงในเรื่องอํานาจบังคับนายจางใหรับลูกจาง
กลับเขาทํางานตามเดิม  และเปนการกําหนดหลักพิจารณาในการคํานวณคาเสียหายใหชัดเจนยิ่งขึ้น  
แตก็มิใชเปนการตัดสิทธิที่จะบังคับและมีคําพิพากษาเปนอื่นนอกจากมาตรา 49 ซ่ึงในปจจุบันศาลก็
มีคําพิพากษาไปในทางนี้  โดยสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานและใหนายจางจายคาเสียหาย
เทากับเงินเดือนในชวงเวลาที่เลิกจางดวย176  โดยศาลใหเหตุผลวาการที่นายจางเลิกจางลูกจางโดยไม
เปนธรรม   ทําใหลูกจางไดรับความเสียหาย  นายจางตองรับผิดชอบในคาเสียหายของลูกจางใน
ระหวางที่ถูกเลิกจาง  ทั้งยังถือวาเปนบทลงโทษนายจางที่เลิกจางโดยไมเปนธรรมอีกดวย 
  ตามกฎหมายตางประเทศ 
   การที่ลูกจางตองออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบดวยเหตุอันไมเปนธรรม
ของนายจาง ซ่ึงหากการกระทําของนายจางเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง  เชน การเปลี่ยนงาน  
ลดคาจาง  เปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางาน เปนตน โดยลูกจางไมยินยอม  ตามกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ  มีหลัก Constructive Dismissal  วา ถาลูกจางลาออกเพราะการกระทําของนายจางหรือ
นายจางกระทําผิดสัญญาจางในสาระสําคัญ กฎหมายถือวาเปนการเลิกจาง ซ่ึงทําใหลูกจางเกิดสิทธิ
ที่จะไดรับคาชดเชยจากนายจางดวย 

นอกจากนี้ยังมีประเทศแคนาดา  ซ่ึงมีหลักวา การเลิกจางโดยผลของกฎหมายอาจจะ
เกิดขึ้นถานายจางเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาจางของลูกจางในสาระสําคัญ โดยปราศจากความ
ยินยอมของลูกจาง  ใหถือวาเปนการเลิกจาง ทําใหลูกจางเกิดสิทธิที่จะไดรับคาชดเชยจากนายจาง 
สวนประเทศโปรตุเกส  มีหลัก  “Despedimento Indirecto”   ซ่ึงก็คือหลัก  Constructive Dismissal  
ของประเทศอังกฤษนั่นเอง    โดยลูกจางอาจเปนฝายบอกเลิกสัญญาที่ตองบอกกลาวเปนหนังสือ  
ดวยเหตุผลที่มาจากการกระทําอันไมชอบดวยกฎหมายของนายจาง  เมื่อลูกจางบอกเลิกสัญญาจึงทํา
ใหเกิดสิทธิในการไดรับคาชดเชย  

ในประเด็นนี้  กรณีของประเทศไทย แมไมมีกฎหมายบัญญัติไวเกี่ยวกับการกระทําอัน
ไมชอบของนายจางก็ตาม แตศาลฎีกาไดวางบรรทัดฐานไววากรณีที่ศาลวินิจฉัยวาเปนการกระทํา
ผิดของนายจางโดยใหถือวาเปนการเลิกจาง  ศาลก็จะสั่งใหนายจางจายคาชดเชยใหกับลูกจางตาม
มาตรา 118  ซ่ึงไมแตกตางกับกฎหมายของตางประเทศแตอยางไร   
                                                 

176  คําพิพากษาศาลฎีกา  2800-2801/2524. 
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 5.3.2  คาเสียหาย 
 การที่นายจางกระทําผิดสัญญาจาง โดยลูกจางไมยินยอมดวย นอกจากกฎหมายจะให

สิทธิลูกจางในการเลิกสัญญาไดแลวยังใหสิทธิลูกจางเรียกรองคาเสียหายจากการกระทําผิดของ
นายจางไดอีกดวย  คือ 

กฎหมายประเทศอังกฤษ ไดมีบทบัญญัติใหคูสัญญาที่ไดรับความเสียหายจากการที่
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งผิดสัญญา โดยใหฝายที่ผิดสัญญาตองชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความ
เสียหายนั้น  และในการเลิกสัญญาจางแรงงานถาเปนการเลิกจางในระหวางระยะเวลาบอกกลาว
ลวงหนา  ถาเปนนายจางผิดสัญญาจางแรงงานกฎหมายบัญญัติใหลูกจางมีสิทธิไดรับเงินในชวง
หลังจากการผิดสัญญาจนสิ้นสุดระยะเวลาที่ตองบอกกลาวเปนคาเสียหาย  ซ่ึงลูกจางไมอาจเรียกรอง
คาเสียหายอยางอื่นได เพราะศาลมักปฏิเสธที่จะเพิ่มจํานวนคาเสียอยางอื่นใหลูกจาง เชน คาเสียหาย
ในกรณีที่เปนคาความรูสึกหรือคาเสียหายที่ลูกจางตองอับอายอยางรุนแรง   

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายประเทศญี่ปุนและประเทศเยอรมัน ซ่ึงมีหลักคลายคลึงกันโดย
ไดบัญญัติถึงหลักทั่วไปในการใชสิทธิเลิกสัญญา ไมกระทบถึงสิทธิในการเรียกคาเสียหายเพื่อชดใช
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คูสัญญาอีกฝายผิดสัญญา  

จะเห็นไดวา กฎหมายของตางประเทศไดบัญญัติใหสิทธิแกลูกจางที่ตองออกจากงาน
เนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง หากสาเหตุมาจากนายจางกระทําผิดสัญญาจางแรงงาน 
ลูกจางก็มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากการที่นายจางผิดสัญญาได  สวนกฎหมายของไทย  
กรณีที่นายจางผิดสัญญาจนเปนเหตุใหลูกจางใชสิทธิเลิกสัญญา  ลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางตาม
จํานวนวันที่ลูกจางไดทํางานใหแกนายจางจนถึงวันที่มีผลเปนการเลิกสัญญา  หากนายจางไมชําระ
คาจางตามกําหนดระยะเวลา  ถือวานายจางไมชําระหนี้  ซ่ึงตามหลักทั่วไปในเรื่องการไมชําระหนี้  
ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 215  วา เมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้ใหตอง
ตามความประสงคแทจริงแหงมูลหนี้ไซร  เจาหนี้จะเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอนั
เกิดแตการนั้นได  ดังนี้ลูกจางซึ่งอยูในฐานะของเจาหนี้จึงมีสิทธิเรียกคาเสียหายเปนคาสินไหมทด 
แทนจากการที่นายจางไมชําระหนี้หรือชําระหนี้ลาชาจากนายจางได  นอกจากนี้การที่นายจางไม
จายคาสินจางหรือจายลาชา  ลูกจางยังมีสิทธิเรียกคาเสียหายอันเปนดอกเบี้ยไดรอยละเจ็ดครึ่งตอป 
ตามมาตรา 224  อีกดวย  แตถานายจางผิดสัญญาจางในกรณีอ่ืน ไมมีกฎหมายใหสิทธิลูกจาง
เรียกรองคาเสียหายแตอยางใด 
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5.4  วิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองการเลิกจาง 
 กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองการเลิกจางของประเทศไทย  สามารถนํามาวิเคราะห

เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอังกฤษและประเทศแคนาดา  โดยสามารถแยกพิจารณา  ได
ดังนี้ 

5.4.1  เปรียบเทียบกรณีการเลิกจางโดยชอบ 
   หากพิจารณาในสวนของหลักการและขั้นตอนการเลิกจางโดยชอบนั้น  ในสวนของ

ประเทศไทยกับประเทศอังกฤษและประเทศแคนาดา จะมีความสอดคลองคลายคลึงกัน โดย
กฎหมายใหสิทธินายจางและลูกจางเลิกสัญญาจางแรงงานที่ไมมีกําหนดระยะเวลาการจางที่แนนอน
ได โดยการบอกกลาวลวงหนา แตมีสวนที่แตกตางกันในเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาในการบอกกลาว
ลวงหนา  โดยพิจารณาไดดังนี้ 

 1)  การบอกกลาวลวงหนา 
 ตามกฎหมายของประเทศไทย 
 ไดกําหนดระยะเวลาในการบอกกลาวลวงหนาตามมาตรา 582  แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย และมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541โดย
พิจารณาจากวันกําหนดจายสินจางใหลูกจางกรณีเปนรายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือน เปนตน ถา
วันกําหนดจายสินจางใหลูกจางเปนรายวัน  นายจางก็ตองบอกกลาวการเลิกจางลวงหนา 1 วนั ถาวนั
กําหนดจายสินจางใหลูกจางเปนรายสัปดาห นายจางก็ตองบอกกลาวการเลิกจางลวงหนา 1 สัปดาห  
หรือถาวันกําหนดจายสินจางใหลูกจางเปนรายเดือน  นายจางก็ตองบอกกลาวการเลิกจางลวงหนา  1  
เดือน   

 ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ 
ไดกําหนดระยะเวลาในการบอกกลาวลวงหนา  ตาม  Employment Right Act 1996  

มาตรา  86  โดยพิจารณาจากระยะเวลาในการทํางานของลูกจาง  คือ  บอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 
1 สัปดาห หากลูกจางทํางานติดตอกัน นอยกวา 2 ป บอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 1 สัปดาห ตอ
การทํางานติดตอกันทุก 1 ป หากลูกจางทํางานตั้งแต 2 ปขึ้นไปแตไมเกิน 12 ป  บอกกลาวลวงหนา
ไมนอยกวา 12 สัปดาหหากลูกจางไดทํางานติดตอ กันเปนเวลา 12 ป หรือมากกวา 

ตามกฎหมายของประเทศแคนาดา 
ไดกําหนดระยะเวลาในการบอกกลาวลวงหนา ตาม Employment Standards Act 

2000  มาตรา  57  โดยพิจารณาจากระยะเวลาในการทํางานของลูกจาง  คือ 
a) อยางนอย  1  สัปดาหกอนการเลิกจาง  ถาลูกจางไดทํางานนอยกวา  1  ป 

DPU



   118 

b) อยางนอย  2  สัปดาหกอนการเลิกจาง ถาลูกจางไดทํางาน 1 ปหรือมากกวาและ
นอยกวา  3  ป 

c) อยางนอย  3  สัปดาหกอนการเลิกจาง ถาลูกจางไดทํางาน 3 ปหรือมากกวาและ
นอยกวา  4 ป 

d) อยางนอย  4  สัปดาหกอนการเลิกจาง ถาลูกจางไดทํางาน 4 ปหรือมากกวาและ
นอยกวา  5 ป 

e) อยางนอย  5  สัปดาหกอนการเลิกจาง ถาลูกจางไดทํางาน 5 ปหรือมากกวาและ
นอยกวา  6  ป 

f) อยางนอย  6  สัปดาหกอนการเลิกจาง ถาลูกจางไดทํางาน 6 ปหรือมากกวาและ
นอยกวา  7  ป 

g) อยางนอย  7  สัปดาหกอนการเลิกจาง ถาลูกจางไดทํางาน 7 ปหรือมากกวาและ
นอยกวา  8  ป 

h) อยางนอย  8  สัปดาหกอนการเลิกจาง  ถาลูกจางไดทํางาน  8  ปหรือมากกวา 
จะเห็นไดวากฎหมายของทั้งประเทศอังกฤษและประเทศแคนาดา  ตางก็กําหนด

ระยะ เวลาในการบอกกลาวลวงหนาตามระยะเวลาการทํางานของลูกจาง  ซ่ึงแตกตางจากกฎหมาย
ของประเทศไทย ที่กําหนดระยะเวลาการบอกกลาวลวงหนาขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจายสินจาง
เปนเกณฑ  ซ่ึงการกําหนดเชนนี้ทําใหไมเปนธรรมแกลูกจางที่ทํางานมานาน  เพราะลูกจางที่ทํางาน
มานานและมีอายุมาก โอกาสการหางานใหมก็ยากกวาลูกจางที่มีอายุนอยและเพิ่งเริ่มทํางานไมนาน 
แตกลับไดรับการบอกกลาวลวงหนากอนการเลิกจางเทากับลูกจางที่เขามาทํางานไมนาน   

ดังนั้น  ประเด็นนี้ผูเขียนเห็นวา กฎหมายของไทยนาจะปรับปรุงแกไขหลักเกณฑใน
การบอกกลาวลวงหนากอนการเลิกสัญญา  โดยนําหลักเกณฑของประเทศอังกฤษและประเทศ
แคนาดา  มาเปนแนวทางในการแกไข  โดยใชระยะเวลาในการทํางานของลูกจางเปนตัวกําหนด
ระยะเวลาในการบอกกลาวลวงหนา  ซ่ึงนาจะเปนธรรมตอลูกจางที่ทํางานมานานยิ่งขึ้น 

2) คาชดเชย 
ตามกฎหมายของประเทศไทย 
ตามมาตรา 118 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.  2541  กําหนดคาชดเชย

กรณีที่นายจางเลิกจาง  โดยพิจารณาจากระยะเวลาการทํางานลูกจางซึ่งทํางานติดตอกัน  โดยเริ่ม
ตั้งแต 120  วัน  ใหจายคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 30 วัน   จนถึงลูกจางทํางาน
ติดตอกันครบ 10 ปขึ้นไป  ใหจายไมนอยกวา คาจางอัตราสุดทาย 300 วัน  
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ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ 
ตาม  Employment Right Act 1996  มาตรา 119(2)  ไดกําหนดคาชดเชยโดยพิจารณา

จากอายุของลูกจาง  คือกรณีที่ลูกจางอายุ  41  ป ขึ้นไป  ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยเทากับ 1.5  เทา
ของคาจางตอสัปดาหตอจํานวนปที่ทํางาน     กรณีที่ลูกจางอายุ  22  ป ขึ้นไป แตไมถึง 41 ป ลูกจาง
มีสิทธิไดรับคาชดเชยเทากับ 1  เทาของคาจางตอสัปดาหตอจํานวนปที่ทํางาน     กรณีที่ลูกจางอายุ
ต่ํากวา  22  ป  ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยเทากับ 0.5  เทาของคาจางตอสัปดาหตอจํานวนปที่
ทํางาน  

ตามกฎหมายของประเทศแคนาดา 
ตาม  Employment Standards Act 2000 มาตรา 65  ไดกําหนดคาชดเชยโดยพิจารณา

จากระยะเวลาการทํางานของลูกจาง  คือ   ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยโดยคํานวณจากคาจาง
ตามปกติ  สําหรับการทํางานในแตละสัปดาหและจํานวนปที่ทํางาน  และหากทํางานยังไมเต็มปก็
ใหคํานวณระยะเวลาที่ลูกจางมีสิทธิไดรับตามเดือนที่ทํางานจริง  โดยนําจํานวนเดือนที่ทํางานจริง
หาร 12  แลวนํามาคํานวณคาชดเชย   ลูกจางมีสิทธิไดรับเงินชดเชยไมเกินอัตราสุดทาย  26  สัปดาห 

ในประเด็นนี้ อาจพอสรุปไดวาการกําหนดคาชดเชยของประเทศอังกฤษใหความคุม 
ครองลูกจางมากกวาของประเทศไทยและแคนาดา  ซ่ึงไดกําหนดการจายคาชดเชยใหกับลูกจางโดย
พิจารณาจากอายุของลูกจาง และไมจํากัดจํานวนคาชดเชยเหมือนเชนประเทศไทย ที่จํากัดไมเกิน 
300 วัน  สวนของประเทศแคนาดาจํากัดไมเกิน 26  สัปดาห    เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศ
อังกฤษแลว  ผูเขียนเห็นวา  กฎหมายของประเทศไทยนาจะปรับปรุงขยายจํานวนระยะเวลาการ
ทํางานของลูกจางจากเดิม 10 ป ใหมีระยะเวลามากกวาเดิมและขยายจํานวนคาชดเชยจากเดิมที่จาํกดั
ไมเกิน 300  วัน ใหเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการทํางานของลูกจางดวย 

5.4.2 เปรียบเทียบการเลิกจางไมเปนธรรม 
          การเลิกจางไมเปนธรรม มีบัญญัติไวในมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522  ซ่ึงจากการศึกษาเกี่ยวกับการเลิกจางไมเปนธรรม  
จะเห็นวามาตรา 49 ยังไมสามารถนํามาใชเพื่อคุมครองลูกจางที่ถูกเลิกจางไมเปนธรรมโดย
ครอบคลุมเทาที่ควร  อาจแยกพิจารณาไดดังนี้ 

          1)  กรณีการเลิกจางโดยไมเปนธรรมนั้น ไมมีบทบัญญัติใหคํานิยามของคําวา  “การ
เลิกจางไมเปนธรรม”  จึงเปนหนาที่ของศาลที่จะวินิจฉัยจากขอเท็จจริงเปนกรณีๆ ไป จึงทําใหเกิด
ความยากลําบากแกการปฎิบัติใหถูกตองตามเจตนารมณของกฎหมาย  แมศาลฎีกาจะไดวางหลักไว
โดยไดกําหนดขอบเขตความหมายวานาจะหมายถึง  การที่นายจางเลิกจางลูกจางโดยไมมีสาเหตุ
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หรือแมจะมีสาเหตุบาง  ก็ไมใชสาเหตุที่จําเปนหรือสมควรถึงกับตองเลิกจางลูกจางนั้น  ซ่ึงสาเหตุ
อันสมควรนั้น  ยังเปนปญหาตามมาอีกวา   กรณีใดบางที่ถือวาไมมีสาเหตุอันสมควร  

กฎหมายของประเทศอังกฤษ  ไดกําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับความหมายของ
การเลิกจางที่ไมเปนธรรมเอาไว  และมีบทบัญญัติระบุสาเหตุบางประการที่หากนายจางเลิกจาง
เพราะเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติไว   กฎหมายใหถือวาเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม อันเปนขอ
สันนิษฐานของกฎหมายอยางเด็ดขาด  นอกจากนี้ยังใหสิทธิลูกจางในการรองขอไปยังนายจาง
เพื่อใหนายจางแจงเหตุผลในการเลิกจางเปนลายลักษณอักษรและหากนายจางปฏิเสธไมแจงเหตุผล
ในการเลิกจางโดยปราศจากเหตุผลอาจตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกลูกจางอีกดวย ซ่ึงตามกฎหมาย
ไทยไมมีบทบัญญัติใหสิทธิเชนนี้แกลูกจาง 

 2)  การเยียวยาลูกจางภายหลังเลิกจาง  กฎหมายใหอํานาจศาลสั่งได 2 ประการ คือ ให
นายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานตามเดิม  ถาไมสามารถทํางานรวมกันตอไปไดก็ใหศาลกําหนด
คาเสียหายใหแทน โดยกฎหมายมิไดบัญญัติเกี่ยวกับคาจางระหวางที่ลูกจางถูกเลิกจาง จึงเกิดคํา
พิพากษาเปน 2  แนวทางคือ  แนวทางแรก  ศาลไดพิพากษาใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางาน 
หรือมิฉะนั้นใหจายคาเสียหายใหแกลูกจาง ซ่ึงกรณีนี้ศาลสั่งเพียงอยางใดอยางหนึ่ง177  หรืออีกแนว
หนึ่ง  ศาลตัดสินใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานตามเดิมและใหนายจางจายคาเสียหายใหแก
ลูกจางเปนคาจางในระหวางที่ลูกจางถูกเลิกจางดวย  กรณีนี้ศาลไดมีคําสั่งทั้งสองอยาง178  ดังนั้นจะ
เห็นไดวา  การที่ศาลตัดสินใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานและใหจายคาจางแกลูกจางดวยนั้น  
นาจะเปนธรรมตอลูกจาง  เพราะเปนการลงโทษนายจางมิใหกระทําการใดอันเปนการเอาเปรียบแก
ลูกจาง  และนับวาเปนการคุมครองลูกจางมิใหถูกนายจางเลิกจางโดยไมเปนธรรมอีกทางหนึ่ง 

   กฎหมายของประเทศอังกฤษ  เมื่อนายจางเลิกจางลูกจางโดยไมเปนธรรม  ศาลจะมี
คําสั่ง 2  กรณีคือ  รับลูกจางกลับเขาทํางานตามเดิมในตําแหนงเดิม  หรือท่ีเรียกวา  Reinstatement  
หรือถางานในตําแหนงเดิมไมมี  ก็จะสั่งใหลูกจางทํางานในตําแหนงใหมที่เหมาะสมกับลูกจางหรือ
ที่เรียกวา  Re-engagement แตอยางไรก็ตาม กฎหมายอังกฤษนั้นจะใหศาลถามลูกจางดวยวาตองการ
กลับเขาไปทํางานกับนายจางหรือไม  ถาลูกจางไมตองการกลับไป ศาลก็จะกําหนดใหนายจางจาย
คาเสียหายใหแกลูกจาง  ซ่ึงไดแก  คาเสียหายพื้นฐาน คาเสียหายตามความเปนจริง แตถากรณีลูกจาง
ประสงคจะกลับเขาทํางานตามเดิม  ก็ใหศาลสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขามาทํางาน  หากนายจาง
ปฏิเสธไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล  ศาลก็จะสั่งใหนายจางจายคาเสียหายเพิ่มเติมใหแกลูกจาง   

                                                 
177  คําพิพากษาศาลฎีกา  2530/2532. 
178  คําพิพากษาศาลฎีกา  2800-2801/2524. 
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   ในประเด็นนี้  สรุปไดวา  กฎหมายไทยกับอังกฤษ ไดกําหนดมาตรการเยียวยาให
ลูกจางที่ถูกเลิกจางไมเปนธรรมคลายคลึงกัน  แตการที่ศาลจะสั่งอยางไร  ตามกฎหมายของอังกฤษ
ศาลจะสอบถามความสมัครใจของลูกจางเปนหลัก  หากลูกจางประสงคที่จะกลับเขาทํางานตามเดิม 
ศาลก็จะสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานตามเดิม  แตก็มิไดเปนการบังคับนายจางอยาง
เด็ดขาด  เพราะนายจางอาจปฏิเสธได  ซ่ึงหากนายจางปฏิเสธ ศาลก็จะสั่งใหนายจางจายคาเสียหาย
เพิ่มเติม  ใหแกลูกจางโดยศาลจะเปนผูพิจารณาวาควรเปนจํานวนเทาใด  ซ่ึงตางกับของประเทศไทย
ตรงที่โดยทั่วไป  ศาลจะพิจารณาจากคําขอทายฟองของลูกจางเปนหลักในการพิจารณาสั่ง  หากคํา
ขอทายฟองลูกจางขอกลับเขาทํางานตามเดิม  ศาลจึงจะสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางาน  แต
อยางไรก็ตาม  บางกรณีแมลูกจางจะมีคําขอทายฟองใหศาลสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางาน  
ศาลก็อาจจะไมพิพากษาสั่งใหตามคําขอของลูกจางก็ได โดยศาลอาจจะสั่งใหนายจางชดใช
คาเสียหายแทน ฉะนั้น คําขอทายฟองจึงไมเปนการบังคับใหศาลตองพิพากษาใหตามความประสงค
ของลูกจาง 

   จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้  เมื่อไดศึกษากฎหมายตางประเทศและคดีตางๆ  ที่
เกิดขึ้นในตางประเทศแลวเห็นวาหากเราจําเปนตองแกไขกฎหมายโดยนํากฎหมายตางประเทศมา
เปนแนวทางควรมีการแกไขในเรื่องตอไปนี้ 

   1) ควรใหลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางแรงงานไดทันที โดยไมตองบอกกลาว
ลวง หนา ในกรณีที่นายจางกระทําอันไมชอบ เปนเหตุใหลูกจางไมอาจทนทํางานตอไปได เพราะ
ปจจุบันไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใหสิทธิลูกจางบอกเลิกสัญญาไดทันที ไมวาในกรณีใดๆ ก็ตาม 
ซ่ึงแตกตางจากนายจางที่กฎหมายใหสิทธินายจางบอกเลิกสัญญาไดทันทีโดยไมตองจายคาสินจาง
แทนการบอกกลาวลวงหนาและไมตองจายคาชดเชยตามมาตรา 118 เพราะเหตุจากลูกจางกระทําผิด  
แตกรณีที่นายจางกระทําผิดกลับไมมีกฎหมายใหสิทธิลูกจางในการบอกเลิกสัญญาไดทันที จึงเปน
การไมยุติธรรมตอลูกจาง และที่นาคิดอีกประการหนึ่งคือกรณีที่สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาที่มี
กําหนดระยะเวลาไวแนนอน ซ่ึงคูสัญญาไมอาจบอกเลิกสัญญาไดกอนที่สัญญาไดกําหนดไว ถา
นายจางประสงคจะไมจางลูกจางตอไป จึงใชวิธีกล่ันแกลงใหลูกจางไมอาจทนทํางานตอไปได  
กรณีเชนนี้ลูกจางเองก็ไมอาจบอกเลิกสัญญาได  แตการที่ตองทนทํางานตอไปนั้น ก็สงผลกระทบ
ตอจิตใจอยางรายแรง  หรือการกลั่นแกลงนั้นทําใหตองไดรับความลําบากตอรางกายเปนอยางมาก   
จนอาจทําใหเจ็บปวยได หากลูกจางบอกเลิกสัญญา นายจางก็ใชสิทธิฟองเรียกคาเสียหายจากลูกจาง
ได  ซ่ึงกรณีเชนนี้ไมมีกฎหมายคุมครอง ดังนั้น จึงควรมีกฎหมายใหความคุมครองโดยใหสิทธิ
ลูกจางบอกเลิกสัญญาไดทันที หากนายจางกระทําผิดตอลูกจางโดยไมชอบ ทั้งกรณีที่เปนสัญญาที่มี
กําหนดระยะเวลาที่แนนอน และสัญญาที่ไมมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอน   
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   2)  ควรกําหนดนิยามคําวา “การเลิกจาง” โดยใหความหมายของการเลิกจางนั้น รวม 
ถึงการที่นายจางเปลี่ยนแปลงสภาพการจางในสาระสําคัญ โดยปราศจากความยินยอมของลูกจาง  
นอกจากนี้ ใหรวมถึงกรณีที่นายจางกลั่นแกลงลูกจางในลักษณะของการกระทําอันไมชอบโดยมี
เจตนาที่จะไมใหลูกจางทํางานตอไป  ใหถือเปนการเลิกจางโดยผลของกฎหมาย ทั้งนี้ ปจจุบัน
กฎหมายไดใหคํานิยามของคําวา “ การเลิกจาง”  ไวในมาตรา 118 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ซ่ึงไดใหคํานิยามของการเลิกจางไวแคบมาก ดังนั้นการกําหนดคํา
นิยามของการเลิกจางโดยเพิ่มขอความดังกลาวจะชวยเยียวยาความเสียหายของลูกจางได กลาวคือ
เมื่อนายจางกระทําอันไมชอบ โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางในสาระสําคัญ  หรือมีเจตนากลั่น
แกลงลูกจางใหลูกจางไมอาจทนทํางานตอไปได  เปนการเลิกจางโดยนายจาง ลูกจางก็มีสิทธิ
เรียกรองคาชดเชยตามมาตรา 118 ได  และถาการกระทําอันไมชอบของนายจางนั้น มีสาเหตุมาจาก
ความผิดอยางรายแรงของนายจาง  หรือนายจางมีเจตนากลั่นแกลงลูกจางโดยไมมีเหตุอันสมควร ก็
ควรใหถือวาเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม ใหศาลมีอํานาจสั่งตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติจัด 
ตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติมมาตรา 49 ใหมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น เกี่ยวกับอํานาจศาลในการสั่งใหลูกจางกลับเขาทํางานตามเดิม โดยศาลแรงงานอาจสั่งให
นายจางรับลูกจางผูนั้นเขาทํางานตอไปในอัตราคาจางที่ไดรับในขณะที่เลิกจาง และใหถือวาการเลิก
จางนั้นมิไดเกิดขึ้น และใหนายจางจายคาจางรวมถึงประโยชนอ่ืนใดแกลูกจางสําหรับชวงระยะเวลา
ที่ถูกเลิกจาง   
    3)  ควรกําหนดลักษณะของการกระทําอันไมชอบ ใหชัดเจนเพื่อมิใหเกิดปญหาการ
ตีความ โดยใชกฎหมายของตางประเทศเปนแนวทางในการกําหนด เชน กฎหมายของอังกฤษ ที่
กําหนดตามคําพิพากษาของศาลไดวางหลักไว คือ กรณีนายจางกระทําการใดๆ ที่รบกวนการทํางาน
โดยปกติสุขของลูกจาง หรือนายจางกระทําใหเกิดความลําบากใจ สรางความอับอายแกลูกจาง
โดยเฉพาะตอหนาบุคคลอื่น หรือขูเข็ญหรือจับผิดโดยเกินความจําเปนในการทํางานของลูกจาง  
หรือกระทําการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานของลูกจางโดยไมบอกกลาวลวงหนา หรือกลาวหา
ลูกจางวากระทําการโดยผิดกฎหมายอยางรายแรง หรือกฎหมายของแคนาดา คือ กรณีที่นายจาง
กอกวนหรือดูหมิ่นลูกจางดวย เปนตน ฉะนั้น หากเราจะกําหนดลักษณะของการกระทําอันไมชอบ  
ก็ควรจะนําแนวทางของประเทศอังกฤษและแคนาดา มาพิจารณา 

  4)  ควรแกไขเกี่ยวกับการบอกกลาวลวงหนากอนการเลิกจางที่กําหนดระยะเวลาการ
บอกกลาวขึ้นอยูกับระยะเวลาการจายคาจางเทากันหมด  ไมวาจะเปนลูกจางที่เขามาทํางานใหมหรือ
ลูกจางที่มีระยะเวลาการทํางานนาน จึงไมมีความแตกตางกันในการใหความคุมครอง โดยเฉพาะ
ลูกจางที่ทํางานมานานและมีอายุมากโอกาสที่จะหางานใหมยอมยากลําบากกวาลูกจางที่เพิ่งเขา
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ทํางานไดไมนาน  ดังนั้นจึงควรแกไขระยะเวลาการบอกกลาวลวงหนาใหเปนไปตามระยะเวลาการ
ทํางานของลูกจาง โดยใหสอดคลองกับการกําหนดจายคาชดเชยตามมาตรา 118  เชน  

 (1) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันจนครบ 120 วันแตไมครบ 1 ป ใหบอกกลาวลวง 
หนาไมนอยกวา 30 วัน  
  (2)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป ใหบอกกลาวลวงหนาไม
นอยกวา 45 วัน  

 (3)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 3 ป แตไมครบ 6 ป ใหบอกกลาวลวงหนาไม
นอยกวา 60  วัน  

 (4)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 6 ป แตไมครบ 10 ป ใหบอกกลาวลวงหนาไม
นอยกวา  75 วัน  

 (5)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 10 ป แตไมครบ 20 ป ใหบอกกลาวลวงหนา
ไมนอยกวา 90 วัน  

 (6)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 20 ป ขึ้นไป ใหบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 120 วัน   เปนตน 

 การกําหนดระยะเวลาการบอกกลาวลวงหนาเชนนี้  เปนการชวยใหลูกจางที่
ตองออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง  ซ่ึงใหถือวาเปนการเลิกจางโดยผลของ
กฎหมาย  มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายโดยใหนายจางจายคาสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาได  
เชน  กรณีที่นายจางลดตําแหนงลูกจางใหต่ํากวาเดิมและสั่งใหลูกจางยายไปทํางานในสถานที่ที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายตอลูกจางเปนอยางมากเพื่อกล่ันแกลงลูกจางใหออกจากงาน  เมื่อลูกจางปฏิเสธที่
จะทําตามคําสั่งของนายจาง  และใชสิทธิบอกเลิกสัญญา  ลูกจางก็อาจเรียกรองใหนายจางจายคา
สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาตามระยะเวลาที่กําหนดขางตน   
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บทที่  6 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
6.1  บทสรุป 
  ประเทศไทยไดออกกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานฉบับแรก เมื่อ พ.ศ. 2499  จากนั้นไดมี
การพัฒนาแกไขใหมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม  ที่ไดมีการเปลี่ยนแปลง  และ
พัฒนาอยางรวดเร็ว  แตถึงอยางไรกฎหมายแรงงานของไทยก็ไมอาจพัฒนาไดทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะกิจการอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  
ซ่ึงรัฐไดพยายามแกไขกฎหมายแรงงานหลายฉบับ  เพื่อรองรับความเจริญเติบโตดังกลาว  แตภาวะ
เศรษฐกิจที่มีความผันผวน  ขึ้นและลงอยางรวดเร็ว  ยอมสงผลกระทบตอกิจการอุตสาหกรรม  จน
เกิดปญหาการเลิกจางลูกจางทั่วประเทศ  โดยเฉพาะในป  2541  ที่ประเทศไทยประสบปญหาภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําอยางรุนแรง  ทําใหกิจการอุตสาหกรรมหลายแหงตองปดกิจการ  รวมถึงสถาบัน
การเงินจํานวนมากที่ปดกิจการ  บางแหงก็ถูกควบรวมกิจการ  สงผลกระทบโดยตรงตอลูกจาง  ที่
ตองถูกเลิกจางเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะลูกจางที่มีอายุเขาสูวัยชรา  โอกาสจะหางานใหมทํามนีอย
มาก  สวนคาชดเชยที่ไดรับจากนายจางกรณีที่ถูกเลิกจางตามที่กฎหมายกําหนดนั้น นอยมากเมื่อ
เทียบกับระยะเวลาที่ไดทํางานใหกับนายจาง  บางรายทํางานมานานถึง  25-35  ป  แตคาชดเชยที่
กฎหมายกําหนดใหนายจางตองจายแกลูกจางตามระยะเวลาที่ลูกจางทํางานกลับจํากัดระยะเวลา
ทํางานสูงสุดเพียงไมเกิน  10 ปเทานั้น   ซ่ึงไมเปนธรรมตอลูกจางที่ทํางานมานาน 
 กฎหมายแรงงานของประเทศไทยที่ใชบังคับอยู  สวนใหญมุงคุมครองลูกจางภาย
หลังจากถูกเลิกจางแลว  โดยมิไดมีเจตนารมณเพื่อชวยปองกันมิใหเกิดการเลิกจาง  ซ่ึงจะเห็นไดวา
กฎหมายมิไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามมิใหนายจางเลิกจางในกรณีใดบาง  และการเลิกจางกรณี
ใดถือวาเปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งการหามมิใหนายจางกระทําการอยาง
หนึ่งอยางใดจนลูกจางไมอาจทนทํางานตอไปได  การที่กฎหมายมิไดมีบทบัญญัติเรื่องดังกลาวไว  
สงผลใหนายจางบางรายใชชองวางดังกลาว  กล่ันแกลงและกดดันใหลูกจางลาออกจากงาน  เพื่อ
นายจางจักไดไมตองจายคาชดเชยตามที่กฎหมายกําหนด  โดยนายจางสามารถอางไดวาลูกจาง
ลาออกจากงานโดยสมัครใจ  มิไดเกิดจากการเลิกจางแตอยางใด   นอกจากกฎหมายจะมิไดมี
บทบัญญัติหาม  กฎหมายยังมิไดมีบทบัญญัติคุมครองอยางชัดแจงกรณีลูกจางตองลาออกจากงาน 
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เนื่องจากการกระทําของนายจางอีกดวย   เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศแลว  จะเห็นไดวา
กฎหมายตางประเทศไดมีบทบัญญัติ   หามมิใหนายจางกระทําอยางหนึ่งอยางใดอันไมเปนธรรมจน 

ลูกจางไมอาจทนทํางานตอไปได  และยังมีบทบัญญัติคุมครองลูกจางที่ตองลาออกดวยเหตุดังกลาว
ดวย 
 ปจจุบันปญหาการกลั่นแกลงหรือกดดันใหลูกจางตองลาออกจากงานนั้น  ไดเกิดขึ้น
เปนจํานวนมาก  ทั้งกิจการในภาคอุตสาหกรรม  รวมถึงกิจการสถาบันการเงิน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาดังกลาวสวนใหญเกิดจากการใชอํานาจบังคับบัญชาเกินขอบเขตของนายจาง เปนเหตุให
ลูกจางไดรับความเดือดรอน ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาลักษณะของการกระทําอันไมชอบของนายจาง
ไดดังนี้ 
  1)  การเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง 
        การกระทําที่ถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางนั้นตองเปนการเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญ  ซ่ึงมีบทบัญญัติของกฎหมายตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 5  
ซ่ึงไดแก การลดตําแหนง การลดคาจางหรือลดข้ันเงินเดือน การลดสิทธิประโยชนตางๆ รวมถึง 
การลดสวัสดิการตางๆ  เปนตน 
 2)  ขัดตอขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 

       ซ่ึงเปนขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง หรือระหวางนายจางหรือสมาคมนายจาง
กับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสภาพการจาง การจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนี้ นายจางจะเปน
ผูจัดทําขึ้นเองเพื่อใหมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานตามที่กฎหมายกําหนดหรือเปนระเบียบขอบังคับ
ที่มีอยูแตเดิม  หรืออาจเปนการตกลงกันเองระหวางนายจางกับลูกจางในขณะเขาทํางานตามสัญญา
จางแรงงานก็ได  แมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนายจางจะเปนผูจัดทําขึ้นเอง แตนายจางก็ไมอาจ
ออกคําส่ังในทางที่ขัดแยงหรือเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไดเองฝายเดียว  โดยมิได
รับความยินยอมจากลูกจาง   
  3)  ขัดตอสัญญาจางแรงงาน 
         สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาที่มีคูสัญญาสองฝาย คือ ฝายนายจางและฝายลูกจาง ที่
มีลักษณะเปนการเฉพาะตัวโดยถือเอาคุณสมบัติของคูสัญญาเปนสําคัญและดวยเหตุที่คุณสมบัติของ
คูสัญญาเปนสาระสําคัญของสัญญาจางแรงงานนี้เอง จึงจําเปนตองกําหนดตําแหนงและคาจาง
รวมถึงการทํางานไวใหชัดเจน  ซ่ึงถือวาเปนการตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางอยางหนึ่ง นายจางไม
อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ระบุไวในสัญญาจางแรงงาน โดยปราศจากความยินยอมของลูกจางได เพราะ
นอกจากจะเปนการขัดตอขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางแลว  ยังถือวาเปนการกระทําผิดสัญญาจาง
แรงงานอีกดวย 
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   4)  ขัดตอหลักสุจริต 
       การใชสิทธิหรืออางสิทธิตามที่กฎหมายรับรองตามปกติ เปนการใชสิทธิโดยสุจริต 

เวนแตมีพฤติการณเจตนาหรือจงใจกลั่นแกลงทําใหบุคคลอื่นเสียหาย จะเห็นไดวาศาลฎีกาถือเอา
หลักสุจริตในมาตรา 5 เปนแมบทหลัก   ฉะนั้น การที่จะพิจารณาวาการกระทําใดของนายจางที่ถือ
วาเปนการกระทําอันไมชอบ  จนลูกจางไมอาจทนอยูไดนั้น  จําเปนที่ตองนําหลักสุจริตมาเปนหลัก
ในการวินิจฉัยดวย  เพราะหากนายจางกระทําลงโดยที่มิไดมีเจตนาที่จะกลั่นแกลงลูกจางใหไดรับ
ความเดือนรอนถึงขนาดที่ไมอาจทนอยูได  ก็ไมถือวานายจางกระทําอันไมชอบตอลูกจาง 

 5)  ขัดตอหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
            จากการที่ลูกจางถูกนายจางกลั่นแกลงทํารายจิตใจใหไดรับความเดือนรอนใจนั้น  
ถือวาเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
มาตรา 28 ไดกําหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกจางไวเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของลูกจาง ที่
ควรไดรับการคุมครอง และลูกจางสามารถอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใชเปนขอตอสูเพื่อมิให
นายจางทําการลวงละเมิดสิทธิของลูกจางได      

 6)  ขัดตอหลักความยินยอมของลูกจาง 
       นายจางจะใชอํานาจบังคับบัญชาลูกจางตามอําเภอใจของตนฝายเดียวไมได นายจาง

จะกระทําการใดตองมีเหตุผลอันสมควร  มิใชเปนการทําใหลูกจางตองไดรับความเดือดรอน เสีย
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางในสาระสําคัญนั้น  
นายจางไมอาจกระทําไดเองเพียงลําพัง  หากลูกจางมิไดยินยอมดวย   

 7)  มีเจตนากลั่นแกลงลูกจางอยางใดอยางหนึ่ง   
                นายจางอาจคิดวาตนมีอํานาจเหนือลูกจางอยางเด็ดขาด และสามารถที่จะใชอํานาจ

บังคับบัญชาอยางใดก็ได  เชน  ไมพอใจลูกจางบางกลุมดวยเหตุผลสวนตัว  จึงแกลงยุบหนวยงานที่
ลูกจางเปนผูบังคับบัญชาแลวโยกยายลูกจางไปปฏิบัติหนาที่อ่ืน ที่ไมมีงานประจําทั้งๆ ที่มีตําแหนง
อ่ืนอีกหลายตําแหนงอยูในระดับเดียวกับลูกจางและยังไมมีผูดํารงตําแหนง  ซ่ึงตอมานายจางก็ไดตั้ง
หนวยงานที่ยุบไปแลวนั้นขึ้นมาใหม และแตงตั้งผูใตบังคับบัญชาของลูกจางนั้นขึ้นเปนหัวหนา
หนวยงานแทน178 

8)  ขัดตอหลักกฎหมาย 
(1)  ขัดตอประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ถือวาเปนกฎหมายแมบท ในการทํา

สัญญาจางแรงงาน  ซ่ึงบัญญัติเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานไวในมาตรา  575 ในเรื่องคาจาง, ตําแหนง
งาน  และตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  577 นายจางจะโอนสิทธิของตนใหแก
                                                 

178  คําพิพากษาศาลฎีกา  2381-2382/2529. 
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บุคคลภายนอกก็ได  เมื่อลูกจางยินยอมพรอมใจดวย  ดังนั้น  หากนายจางโอนยายลูกจางไปทํางาน
กับบุคคลภายนอกตองไดรับความยินยอมจากลูกจางดวย  มิเชนนั้นจะถือวาเปนการฝาฝนตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย 
 (2)  ขัดตอพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.  2541 ไดบัญญัติถึงสิทธิและหนาที่
ระหวางนายจางและลูกจาง  โดยนายจางไมสามารถตกลงหรือทําสัญญาที่กําหนดเงื่อนไขใหลูกจาง
ไดรับสิทธิประโยชนหรือไดรับความคุมครองนอยกวาที่กฎหมายกําหนดได  และนายจางไมอาจ
ลิดรอนสิทธิประโยชนตามกฎหมายของลูกจาง หรือทําใหลูกจางตองรับภาระหรือตองดําเนินการ
อยางใดยิ่งกวาที่กฎหมายกําหนด  การฝาฝนจะมีผลใหขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน  ระเบียบหรือ
คําส่ังนั้นไมสามารถบังคับได ดังนั้นการที่นายจางจะกระทําการใดจะตองคํานึงถึงกฎหมายคุมครอง
แรงงานเปนสําคัญดวย  เชน หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางาน เวนแตไดรับ
ความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราวๆ ไป  หรือหามนายจางมีคําสั่งใหลูกจางทํางานอันอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง  โดยมีบทบัญญัติกําหนดลักษณะงานที่หามมิให
ลูกจางหญิงทํางานเพราะอาจเกิดอันตรายและความปลอดภัย  รวมถึงการกําหนดลักษณะงานที่หาม
มิใหลูกจางเด็กทํางานตามมาตรา 49 และมาตรา 50 อีกดวย 
    (3)  ขัดตอพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518  ดังนี้ 
      1. หามนายจางทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจาง ขัดแยงกับขอตกลงอันเกี่ยวกับ
สภาพการจาง  เวนแตจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา  ตามมาตรา 20   

    2.  หามมิใหนายจางเลิกจางหรือโยกยายหนาที่การงานลูกจาง ถาไดมีการแจงขอ
เรียกรองแลว และขอเรียกรองนั้นยังอยูในระหวางการเจรจา การไกลเกลี่ยหรือการชี้ขาดขอพิพาท
แรงงาน  ตามมาตรา 31 

    3. หามมิใหนายจางเลิกจาง ลดคาจาง การลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการลูกจาง หรือกระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหกรรมการลูกจางไมสามารถทํางานอยูตอไป
ได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาลแรงงาน  ตามมาตรา 52                                                                                                

      4. หามมิใหนายจางเลิกจาง หรือกระทําการใดๆ อันอาจเปนผลใหลูกจาง หรือ 
ผูแทนลูกจางกรรมการสหภาพแรงงาน หรือกรรมการสหพันธแรงงาน ไมสามารถทนทํางานอยู
ตอไปไดเพราะเหตุที่ลูกจาง หรือสหภาพแรงงานไดนัดชุมนุม ทําคํารอง ยื่นขอเรียกรอง เจรจา หรือ
ดําเนินการฟองรองหรือเปนพยานหรือใหหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย วาดวยการ
คุมครองแรงงานหรือนายทะเบียน พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงาน 
หรือกรรมการแรงงานสัมพันธ ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตอศาลแรงงาน หรือเพราะเหตุที่ลูกจาง 
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หรือสหภาพแรงงานกําลังจะกระทําการดังกลาว หรือเพราะเหตุที่ลูกจางนั้นเปนสมาชิกของสหภาพ
แรงงาน ตามมาตรา 121 (1), (2) 

(4)  ขัดตอพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
มาตรา 49   การกระทําใดในลักษณะที่เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางในสาระสําคัญนั้น  
นายจางไมอาจกระทําได เพราะหากลูกจางไมยินยอมและเลิกสัญญา  ถือวานายจางเลิกจางโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร  จึงเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม   
 สรุปวาการใชอํานาจทางการบริหารของนายจางนั้น จะเปนไปโดยสุจริต
หรือไม  ก็ตองพิจารณาเปนอีกกรณีแยกจากกันจากการใชอํานาจทางบริหารของนายจางในการเลิก
จางลูกจาง  ซ่ึงกรณีการใชอํานาจทางบริหารของนายจางนี้  นายจางยอมมีสิทธิหรือดุลพินิจที่จะเลิก
จางลูกจางนั้นได  โดยถือวาเปนเหตุผลและความจําเปนของนายจางในการเลิกจางลูกจางอยางหนึ่ง  
แตเหตุผลและความจําเปนดังกลาวนี้จะถูกตองเปนธรรมและชอบดวยกฎหมายตอลูกจางหรือไมก็
ตองพิจารณาเปนกรณีไป   
 แตอยางไรก็ตาม  ผูเขียนเห็นวาหากนายจางใชวิธีการอันไมชอบกล่ันแกลงและ
บีบบังคับใหลูกจางไมอาจทนทํางานตอไปไดแลว  นายจางก็ไมอาจอางเหตุความจําเปนดังกลาวได  
โดยใหถือวาเปนการเลิกจางโดยฝายนายจางทุกกรณี  ไมวาจะมีเหตุผลและความจําเปนอยางไรก็
ตาม  และถานายจางมีเจตนากลั่นแกลงโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  ทําใหลูกจางตองลาออกจาก
งาน ก็ถือวาเปนการเลิกจางไมเปนธรรม 
  แมวากฎหมายจะมิไดบัญญัติถึงลักษณะของการกระทําอันไมชอบของนายจาง  
และผลจากการที่นายจางกระทําอันไมชอบไวอยางชัดแจง แตศาลฎีกาไดวางบรรทัดฐานไวโดย
ตีความวาเปนการเลิกจาง  ซ่ึงจะแยกพิจารณา ดังนี้ 
  1.  การเปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน  ไมวาจะเปนการลดตําแหนงใหต่ําลงกวาเดิม  
หรือการเปลี่ยนแปลงอํานาจบริหารจัดการใหลดนอยลง  หรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานให
ลูกจางตองทํางานหนักขึ้น หรือมีลักษณะใหลูกจางทํางานที่แตกตางจากงานในหนาที่เดิมของ
ลูกจางอยางมาก เชน  ลูกจางเปนพนักงานทอผานายจางสั่งใหลูกจางไปทํางานกวาดขยะ179  ซ่ึงงาน
ดังกลาวเห็นไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงหนาที่การงานลูกจางในสวนสําคัญ และใหทําในตําแหนง
หนาที่ที่ต่ํากวาเดิม กรณีดังกลาวถือวาคําสั่งของนายจางเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  ดังนั้นถา
ลูกจางไมทําก็ไมถือวาลูกจางจงใจขัดคําส่ังของนายจาง  หรือคําส่ังของนายจางที่มีลักษณะเปนการ
กล่ันแกลงลูกจาง ก็ถือวาเปนคําสั่งที่ไมชอบธรรม  ลูกจางก็ไมจําตองปฏิบัติตาม180  หรือเดิมลูกจาง

                                                 
179  คําพิพากษาศาลฎีกา  1179/2540. 
180  คําพิพากษาศาลฎีกา  166-167/2546. 
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มีตําแหนงเปนหัวหนาผูรักษาความปลอดภัยซ่ึงเทากับเปนหัวหนางาน  ตอมานายจางสั่งใหลูกจาง
ไปเปนยามหรือผูรักษาความปลอดภัย  เห็นไดวา คําส่ังของนายจางเปนการลดตําแหนงของลูกจาง  
ซ่ึงแมจะเปนคําสั่งในการบริหารงานและมิไดลดคาจางของลูกจางลงก็ตาม  ก็เปนการเปลี่ยนแปลง
สภาพการจางที่ไมเปนคุณกับลูกจาง โดยไมไดรับความยินยอมจากลูกจาง จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย เมื่อลูกจางไมปฏิบัติตาม จึงไมถือวาเปนการขัดคําส่ังของนายจาง181 เปนตน 

 2.  การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางาน เปนกรณีที่สถานที่ทํางานเดิมของลูกจางยัง 
คงอยูโดยลูกจางอาจจะยายจากสํานักงานใหญไปยังสาขาหรือยายระหวางสาขาดวยกัน  เชน กรณี
นายจางมีความจําเปนตองยายสถานประกอบกิจการของนายจางนั้น แมวานายจางกระทําดวยความ
จําเปนแตถาทําใหลูกจางไดรับผลกระทบสําคัญตอการทํางาน หรือไดรับผลกระทบตอการดําเนิน
ชีวิตตามปกติของลูกจางและครอบครัว ก็ถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางในสาระ สําคัญ
และการที่ลูกจางปฏิเสธการกระทําของนายจางโดยการลาออก เพราะไดรับผลกระทบสําคัญจาก
การนี้นั้น  ถือวาเปนการลดสิทธิประโยชนของลูกจางหรือมิไดเปนประโยชนแกลูกจางเพิ่มจากเดิม
ถือวานายจางไดเลิกจางลูกจางแลว182 หรือการที่นายจางมีคําส่ังโอนยายลูกจาง ซ่ึงมีรายไดนอยให
ไปทํางานที่โรงงาน ผลิตและจําหนายสินคาที่จังหวัดเพชรบุรีหางจากสถานที่ทํางานเดิมถึง 120 
กิโลเมตร โดยนายจางไมจัดที่พักหรือจัดหารถรับสงในการไปทํางานให อีกทั้งลูกจางไมสามารถ
เบิกคาเชาบานไดคําส่ังของนายจางดังกลาวเปนการเพิ่มภาระคาใชจายและกอใหเกิดความเดือดรอน
แกลูกจางเปนอยางยิ่ง เปนการยากที่ลูกจางซึ่งมีรายไดนอยอยูแลวจะปฏิบัติตามคําส่ังของนายจางได 
จึงมีลักษณะเปนการกล่ันแกลงลูกจางคําสั่งดังกลาวแมจะชอบดวยกฎหมาย แตเปนคําสั่งที่ไมเปน
ธรรม183   

3.  การลดเวลาทํางานและลดคาจาง นายจางไมมีอํานาจลดคาจางของลูกจางเวน 
แตลูกจางยินยอม การลดคาจางโดยลูกจางไมยินยอมจะมีผลเทากับนายจางผิดสัญญาจางและจาย
คาจางใหลูกจางไมครบตามที่ตกลงกันไว เชน  กรณีที่เดิมลูกจางมีเงินประจําตําแหนงเดือนละ 
8,700  บาท  ซ่ึงเปนคาจางกอนที่จะถูกเลิกจาง  ตอมาลูกจางถูกปรับยายตําแหนงใหอยูในตําแหนงที่
ไมไดรับเงินประจําตําแหนง  การปรับยายตําแหนงดังกลาวถือวาเปนการลดคาจางของลูกจาง  ซ่ึง
เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางโดยที่ลูกจางมิไดตกลงดวย184 

                                                 
181  คําพิพากษาศาลฎีกา   5073-5097/2546. 
182  คําพิพากษาศาลฎีกา  2289/2525. 
183  คําพิพากษาศาลฎีกา  166-167/2546. 
184  คําพิพากษาศาลฎีกา  7106/2547. 
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 4.  การงดจายคาจาง  นายจางไมมีอํานาจที่จะงดจายคาจางของลูกจางถาลูกจาง
ไดทํางานใหแกนายจางตามปกติหรือพรอมจะทํางานใหแตนายจางไมมีงานใหลูกจางทํา นายจางก็
ตองจายคาจางใหแกลูกจางนั้น การงดจายคาจางถือเปนการผิดสัญญาจาง และเปนการฝาฝน
กฎหมายคุมครองแรงงาน เชน นายจางไมจายคาจางใหลูกจางโดยไมมีเหตุผล เมื่อลูกจางทวงถามก็
ไมจายให  ถือวานายจางจงใจผิดนัดในการจายคาจางโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร นายจางตอง
จายเงินเพิ่มรอยละ 15 ของเงินที่คางชําระทุกเจ็ดวัน185 

 5.  การลงโทษเกินสมควร แมนายจางมีอํานาจในการกําหนดระเบียบวินัยและมี
อํานาจลงโทษลูกจางที่ฝาฝนวินัย   แตการลงโทษลูกจางจะตองเลือกวิธีการลงโทษที่เหมาะสมกับ
ความผิดและเปนธรรมแกลูกจางทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ มิเชนนั้น อาจถือวาเปนการกระทําอันไม
ชอบของนายจาง  นอกจากนี้คําส่ังที่นายจางจะยกขึ้นอางเพื่อลงโทษทางวินัยหรือเลิกจาง เมื่อลูกจาง
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนั้น จักตองเปนคําสั่งที่ “ชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม”  เชน  นายจางมี
สิทธิส่ังหามมิใหลูกจางมีสวนรวมในกิจกรรมของธุรกิจอื่น ที่มีกิจการในทํานองแขงขันกับบริษัท
นายจางได เปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย186 หรือคําสั่งของนายจางที่ใหลูกจางไปทําความสะอาด
แครหรือหางรถเทลเลอรคร้ังละ 1 วัน เปนคําส่ังที่นายจางใชปฏิบัติตามประเพณีของแผนกขนสงใน
กรณีที่พนักงานขับรถของนายจางขับรถไปเกิดอุบัติเหตุ พนักงานอื่นก็ยอมรับปฏิบัติตามเชนนี้ 
กรณีถือไดวาเปนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานอยางหนึ่งของนายจาง แมจะมิไดระบุเปนลาย
ลักษณอักษรก็ใชบังคับได ทั้งตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจางก็มิไดกําหนดวาเปนโทษ
ทางวินัย การทําความสะอาดแครหรือหางรถเทลเลอรจึงมิใชการลงโทษ แตเปนการมอบหมายงาน
เปนกรณีพิเศษ นายจางมีอํานาจออกคําสั่งมอบหมายงานดังกลาวได หากลูกจางไมปฏิบัติตาม 
นายจางมีสิทธิลงโทษได187  เปนตน 

หากเปนคําส่ังที่ไมชอบ  เมื่อลูกจางไมปฏิบัติตาม นายจางจะอางคําสั่งอันไม
ชอบเพื่อลงโทษลูกจางไมได  เชน   ลูกจางเปนสมุหบัญชีไมมีหนาที่ตองไปศาล คําสั่งที่ส่ังให
สมุหบัญชีไปเปนพยานใหนายจางที่ศาล จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายของนายจาง188  หรือ
นายจางไมอาจบังคับใหลูกจางทําหนังสือทัณฑบนใหแกตนได ลูกจางที่ไมยอมลงชื่อในหนังสือ
ทัณฑบน ไมถือวาเปนการขัดคําสั่งอันชอบดวยกฎหมาย189 หรือนายจางไมมีอํานาจสั่งใหลูกจางไป

                                                 
185  คําพิพากษาศาลฎีกา  437/2528. 
186  คําพิพากษาศาลฎีกา  3422/2524. 
187  คําพิพากษาศาลฎีกา  5515/2540. 
188  คําพิพากษาศาลฎีกา  2828-2829/2525. 
189  คําพิพากษาศาลฎีกา  3880/2531. 
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ทํางานนอกหนาที่ของลูกจางและงานของบุคคลอื่นมิใชงานในกิจการของนายจาง คําส่ังใหลูกจาง
ไปทํางานดังกลาวเปนคําส่ังที่มิชอบดวยกฎหมาย190 หรือขณะเกิดเหตุลูกจางทํางานอยูแผนกจัดสง 
มีหนาที่รับสงและบรรจุน้ํามันลงถัง การที่หัวหนางานสั่งใหลูกจางไปตักน้ํามันและไขน้ํามันจากทอ
น้ํารวมในโรงงานซึ่งมีน้ําสกปรกไหลผาน จึงเปนการสั่งใหทํางานนอกหนาที่ของลูกจาง เมื่อ
หัวหนางานไมเคยใชผูอ่ืนทํามากอน และคําส่ังของหัวหนางานเปนการกลั่นแกลงลูกจาง คําส่ัง
หัวหนางานที่ส่ังใหลูกจางไปตักน้ํามันและไขน้ํามันจากทอน้ํารวมในโรงงานดังกลาว จึงเปนคําสั่ง
ที่ไมเปนธรรม191 หรือนายจางมีคําส่ังใหลูกจางใหความรวมมือกับนายจาง โดยใหแจงรายละเอียด
เร่ืองสถานที่ทํางาน ที่อยูอาศัยและรายละเอียดอ่ืนของญาติลูกจางซึ่งลักทรัพยของนายจางไป ซ่ึง
เร่ืองที่ใหลูกจางกระทํานั้น มิใชเร่ืองที่เกี่ยวกับการทํางานตามหนาที่ของลูกจาง ถือไมไดวาเปน
คําส่ังอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมของนายจาง192  หรือลูกจางไมยอมลงลายมือช่ือทําสัญญา
จางกับนายจาง มิใชเปนการจงใจขัดคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจาง เพราะมิใชเปนการที่
ลูกจางไมยอมปฏิบัติงานตามคําส่ังของนายจาง193 เปนตน 

6.  กรณีที่นายจางฉอฉลหรือขมขูใหลูกจางลาออก      เพื่อใหความคุมครอง
ลูกจางจากการกระทําอันไมชอบธรรมของนายจาง  ศาลฎีกาจึงตองนําหลักทั่วไปแหงกฎหมายแพง
และพาณิชย  ในเรื่องการแสดงเจตนามาประกอบการวินิจฉัยตีความการกระทําดังกลาว  โดย
วินิจฉัยวาการลาออกซึ่งเกิดจากการฉอฉลหรือขมขูเปนการแสดงเจตนาที่เสื่อมเสียไปใชบังคับ
ไมได  มีผลเสมือนลูกจางมิไดออกเลย  ดังนี้การที่ลูกจางตองออกจากงานไปจึงเนื่องมาจากการ
กระทําของนายจางที่ฉอฉลหรือขมขูโดยมีเจตนาจะไมจางลูกจางตอไป  ถือวาเปนกรณีที่นายจางให
ลูกจางออกจากงาน  มิใชกรณีลูกจางสมัครใจออกเอง  จึงเปนการเลิกจาง194 

จะเห็นไดวา  การกระทําดังที่กลาวมานี้  เกิดจากการที่นายจางกลั่นแกลงให
ลูกจางลาออก      เปนกรณีที่นายจางไมประสงคจะจางลูกจางตอไปแตไมเลิกจางโดยตรงโดยใชวิธี
กล่ันแกลงใหลูกจางเกิดความคับแคนใจจนไมสามารถทนทํางานอยูได    ซ่ึงตองเปนการกระทําโดย
ไมสุจริตมีเจตนาที่จะกลั่นแกลง  และผลที่เกิดแกลูกจางนั้นรายแรงที่จะทําใหวิญูชนไมอาจทนได 
เชน  การเปลี่ยนแปลงสภาพการจางในสาระสําคัญ โดยการลดตําแหนงใหต่ํากวาเดิมมีผลใหลูกจาง
ไดรับความลําบากยิ่งกวาเดิมเปนอยางมาก   หรือการยายสถานที่ทํางานของลูกจางไปอยูที่ไกลจาก

                                                 
190  คําพิพากษาศาลฎีกา  536-542/2538. 
191  คําพิพากษาศาลฎีกา  1896/2543. 
192  คําพิพากษาศาลฎีกา  5114-5116/2545. 
193  คําพิพากษาศาลฎีกา  5414/2545. 
194  คําพิพากษาศาลฎีกา  316/2524. 
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ที่พักของลูกจางเปนอยางมากโดยลูกจางไมยินยอมดวย   หรือการลดคาจางหรืองดการจายคาจาง 
เปนตน  รวมถึงการลงโทษลูกจางเกินสมควร แตถาเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง  ซ่ึงอาจ
เปลี่ยนตําแหนงใหต่ํากวาเดิม  อันเกิดจากความจําเปนของนายจางหรือยายเวลาทํางานจากกลางวัน
เปนกลางคืน  หรือใหยายลูกจางไปทํางานที่ลูกจางไมมีความสามารถ  ถาลูกจางคับแคนใจจน
ลาออกจากงาน  กรณีเชนนี้  ศาลวินิจฉัยวาเปนกรณีที่ลูกจางสมัครใจลาออกเองไมใชกรณีที่นายจาง
เลิกจาง     

การคุมครองลูกจางที่ออกจากงานเนื่องจากการกระทําอันไมชอบของนายจาง 
          ลูกจางจะทํางานไดดีและมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อ  ลูกจางมีความมั่นคงในการทํางาน  
และมีความเชื่อมั่นในองคกร  รวมทั้งไดรับประโยชนตอบแทนจากการทํางานที่นาพึงพอใจ  แตการ
ประกอบธุรกิจของนายจางบางครั้ง  ก็อาจเจริญกาวหนา  แตบางครั้งก็ประสบกับปญหา  ไมวาจะ
เปนปญหาภายในหรือปญหาภายนอก  ซ่ึงสงผลใหนายจางตองลดตนทุนการผลิต  ลดอัตราแรงงาน  
จนเปนเหตุใหเกิดปญหาการเลิกจาง  หรือการกดดันและบีบบังคับใหลูกจางตองออกจากงาน   ทํา
ใหเกิดภาวการณวางงาน  และมีผลกระทบถึงครอบครัวของลูกจาง  รวมถึงผลกระทบตอขวัญและ
กําลังใจในการทํางานของลูกจางที่ยังคงทํางานอยู  และอาจกอใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคมไทยโดยรวม  จึงนาจะมีวิธีการตางๆ  เพื่อคุมครองลูกจางจากการถูกเลิกจางหรือถูกกดดันให
ตองออกจากงาน   ดังนี้ 
  1)  การคุมครองโดยบทบัญญัติของกฎหมาย   
               รัฐควรออกกฎหมายคุมครองลูกจางที่ตองออกจากงาน เนื่องจากการกระทําอันไม
ชอบของนายจาง  โดยสามารถพิจารณาได  ดังนี้ 
   (1)  การกําหนดขอบเขตความหมายของการกระทําอันไมชอบ โดยการกําหนด
ความหมายของการเลิกจางรวมถึงการกระทําใดๆ อันไมชอบของนายจางดวย และใหนิยามของคํา
วา  “การกระทําอันไมชอบ”  ใหครอบคลุมถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพการจางในสาระสําคัญ การ
กระทําใดๆ  อันเปนการกลั่นแกลงจนลูกจางไมอาจทนทํางานตอไปได 
 (2)  เพิ่มบทบัญญัติหามมิใหนายจางกระทําอันไมชอบ โดยมีบทลงโทษกรณีที่
นายจางเจตนาฝาฝนกฎหมาย   
  (3)  การกําหนดคาชดเชยและคาเสียหาย โดยใหลูกจางที่ตองออกจากงานเนื่องจาก
การกระทําอันไมชอบของนายจาง   มีสิทธิเรียกรองคาชดเชยและคาเสียหายจากนายจาง โดยถือวา
เปนการเลิกจาง หรือเปนการเลิกจางไมเปนธรรม แลวแตกรณี 
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           2)  การคุมครองโดยสหภาพแรงงาน 
         โดยสหภาพแรงงานเขามาชวยเหลือลูกจางที่ไดรับการกระทําอันไมชอบจาก
นายจาง  โดยเขามาตอรอง  ทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางสหภาพแรงงานกับนายจาง  
เขารวมพิจารณาถึงปญหาขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง  แตการที่จะตอรองหรือเขารวมแกไข
ปญหาดังกลาว  จะไดผลเพียงใดก็ขึ้นอยูกับความเขมแข็งของสหภาพแรงงาน และไมอาจใหความ
คุมครองแกลูกจางโดยทั่วไป  โดยเฉพาะกิจการขนาดเล็กหรือกิจการที่ไมมีสหภาพแรงงาน 
      3)  การคุมครองโดยศาล 
   เมื่อลูกจางเห็นวาการกระทําของนายจางเปนการกระทําอันไมชอบ และไมมี
เหตุผลเพียงพอก็อาจรองทุกขตอศาลแรงงานใหวินิจฉัยช้ีขาดเพื่อใหไดรับความเปนธรรม โดยให
ไดรับคาชดเชยในกรณีที่ตองการลาออกจากงาน  
    แมกฎหมายจะไมมีบทบัญญัติใหการกระทําอันไมชอบของนายจาง ใหถือเปน
การเลิกจางโดยฝายนายจาง  ซ่ึงนายจางจะตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางไวอยางชัดแจงก็ตาม แตที่
ผานมาศาลฎีกาไดวางบรรทัดฐานถึงการกระทําอันไมชอบของนายจาง หากเปนการกลั่นแกลง
ลูกจาง โดยไมสุจริตและทําใหลูกจางไดรับความลําบากยิ่งขึ้นดวยแลว กรณีเชนนี้ใหถือเปนการเลิก
จาง  และลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยอีกดวย 
 
6.2  ขอเสนอแนะ 
 จากการที่ไดศึกษาหลักเกณฑ  ความหมายของการเลิกจางตามกฎหมายแรงงานของไทย  
เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ จะเห็นวากฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการกระทําอัน
ไมชอบของนายจางเพื่อใหลูกจางลาออกนั้น ยังไมมีบทบัญญัติไวโดยเฉพาะ และยังมีปญหาดาน
การตีความบังคับใชกฎหมาย  ดังนั้นจึงเห็นควรที่จะมีการปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ตางๆ ในกฎหมายที่มีอยูใหรัดกุมและใหความคุมครองลูกจางมากขึ้น ซ่ึงผูเขียนเห็นวาแนวทางใน
การแกไขกฎหมายควรเปนดังนี้  
   1) แกไขเพิ่มเติม มาตรา 118 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541โดยใหมี
สาระสําคัญดังนี้ 
       มาตรา 118 วรรคหนึ่งแกไขเปน หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางหากไมมีเหตุอัน
สมควรและเปนธรรม 
      มาตรา 118 วรรคหนึ่งเดิม เล่ือนมาเปนวรรคสอง 

      มาตรา 118 วรรคสองเดิม เล่ือนมาเปนวรรคสามและแกไขเปน การเลิกจางตาม
มาตรานี้ หมายความวา การกระทําใดที่นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไปและไมจายคาจางให ไมวา
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จะเปนเพราะเหตุส้ินสุดสัญญาจางหรือเหตุอ่ืนใด หรือกรณีที่ลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจาง
เพราะเหตุที่นายจางไมสามารถดําเนินกิจการตอไป  และใหรวมถึงการที่นายจางเปลี่ยนแปลงสภาพ
การจางในสาระสําคัญ โดยปราศจากความยินยอมของลูกจาง  หรือกรณีที่นายจางกล่ันแกลงลูกจาง
ในลักษณะของการกระทําอันไมชอบโดยมีเจตนาที่จะไมใหลูกจางทํางานตอไป  และลูกจางได
ทักทวงหรือลาออกในเวลาอันสมควร ใหถือเปนการเลิกจางโดยผลของกฎหมาย 

   นอกจากนี้ควรจะเพิ่มคํานิยามของคําวา “การกระทําอันไมชอบ” ใหชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อ
มิใหเกิดปญหาในการตีความ จึงควรเพิ่มเติมมาตรา 118 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
   มาตรา 118 วรรคสี่แกไขเปน  การกระทําอันไมชอบตามวรรคสองนี้  ใหหมายความ
วา  กระทําการใดๆ  ที่รบกวนการทํางานโดยปกติสุขของลูกจาง หรือดูหมิ่นลูกจางอยางรายแรง 
หรือขูเข็ญหรือจับผิดโดยเกินความจําเปนในการทํางานของลูกจาง  หรือกระทําการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ทํางานของลูกจางใหลําบากขึ้นโดยลูกจางไมยินยอมดวย หรือกลาวหาลูกจางวากระทําการ
โดยผิดกฎหมายอยางรายแรง หรือลงโทษทางวินัยเกินความจําเปน และรวมถึงเจตนากลั่นแกลงโดย
การไมมอบหมายงานใหลูกจางทําหรือมอบหมายงานอันไมสมควร 
    มาตรา 118 วรรคสามเดิม  เล่ือนเปน วรรคหา   
  มาตรา 118 วรรคสี่เดิม เล่ือนเปน  วรรคหก   
   2)  กรณีที่ถือวาเปนการเลิกจางไมเปนธรรม 
        ถาการกระทําอันไมชอบของนายจางนั้น หากมีสาเหตุมาจากความผิดอยางรายแรง
ของนายจาง  หรือนายจางมีเจตนากลั่นแกลงลูกจางโดยไมมีเหตุอันสมควร ก็ควรใหถือวาเปนการ
เลิกจางที่ไมเปนธรรม เพื่อคุมครองลูกจางที่ตองไดรับความเดือดรอนจากการกระทําอันไมชอบของ
นายจาง และเปนการลงโทษนายจางที่จงใจกลั่นแกลงลูกจาง  ดังนั้นจึงควรเพิ่มมาตรา 118/1 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.  2541  โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
        มาตรา 118/1 ถาการกระทําอันไมชอบของนายจางตามมาตรากอน มีสาเหตุมาจาก
ความผิดอยางรายแรงของนายจาง หรือนายจางมีเจตนากลั่นแกลงลูกจางโดยไมมีเหตุอันสมควร  ให
ถือวาเปนการเลิกจางไมเปนธรรม และใหใชบังคับตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522   
 3)  การใหสิทธิลูกจางบอกเลิกสัญญาไดโดยพลัน 

    ควรใหสิทธิลูกจางในการบอกเลิกสัญญาไดโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา เมื่อ
นายจางกระทําอันไมชอบ โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางในสาระสําคัญโดยปราศจากความ
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ยินยอมจากลูกจาง  หรือกระทําการใดๆ เพื่อกล่ันแกลงลูกจางโดยมีเจตนาไมตองการจางลูกจาง
ตอไป  โดยเพิ่มเติมมาตรา 582/1  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังนี้   

  มาตรา 582/1 ถานายจางกระทําการใดอันเปนเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง ในสาระ 
สําคัญโดยปราศจากความยินยอมของลูกจางก็ดี หรือกระทําการใดอันเปนการกลั่นแกลงในลักษณะ
ของการกระทําอันไมชอบโดยมีเจตนาที่จะไมใหลูกจางทํางานตอไปก็ดี แมวาสัญญาจางแรงงานจะ
มีกําหนดระยะเวลาการจางที่แนนอนหรือไมก็ดี ทานวาลูกจางจะบอกเลิกสัญญาโดยมิพักตองบอก
กลาวลวงหนาหรือชดใชคาเสียหายก็ได 

4)  เร่ืองเกี่ยวกับระยะเวลาในการบอกกลาวลวงหนา 
        การบอกกลาวลวงหนากอนการเลิกจางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   ซ่ึง
ไดกําหนดระยะเวลาการบอกกลาวใหขึ้นอยูกับระยะเวลาการจายคาจางเทากันหมด  ไมวาจะเปน
ลูกจางที่เขาทํางานใหมหรือลูกจางที่มีระยะเวลาการทํางานนาน  สงผลใหลูกจางที่ทํางานมานาน
ไมไดรับการคุมครองใหเหมาะสมกับความเสี่ยงที่จะหางานใหม  ซ่ึงมีโอกาสนอยกวาลูกจางที่มีอายุ
นอยเพิ่งเริ่มทํางานไมนาน   จึงเห็นวาควรมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 582  
วรรคแรกและพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มาตรา 17  วรรคสอง  ดังนี้ 

ถาคูสัญญาไมไดกําหนดลงไวในสัญญาวาจะจางกันนานเทาไร  ทานวาฝายใดฝาย
หนึ่งจะเลิกสัญญาดวยการบอกกลาวลวงหนา   ในกรณีที่ลูกจางเปนฝายบอกเลิกสัญญา  ใหบอก
กลาวลวงหนาแกนายจาง  ในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจายสินจางคราวใดคราวหนึ่ง เพื่อใหเปน
ผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายสินจางคราวถัดไปขางหนา  แตไมจําตองบอกกลาวลวงหนากวา
สามเดือน   

ในกรณีนายจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาใหนายจางบอกกลาวลวงหนา โดยมีกําหนด
ระยะเวลา  ดังตอไปนี้ 

(1)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันจนครบ 120 วัน แตไมครบ 1 ป ใหบอกกลาวลวงหนา
ไมนอยกวา 30 วัน  
 (2)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป  ใหบอกกลาวลวงหนาไม
นอยกวา 45 วัน  

(3)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 3 ป แตไมครบ 6 ป  ใหบอกกลาวลวงหนาไม
นอยกวา 60  วัน  

(4)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ  6  ป แตไมครบ 10 ป  ใหบอกกลาวลวงหนาไม
นอยกวา  75 วัน  
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(5)   ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 10 ป แตไมครบ 20  ป ใหบอกกลาวลวงหนาไม
นอยกวา  90 วัน  

(6)   ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 20 ป ขึ้นไป ใหบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 
120 วัน   

บทบัญญัติที่แกไขเพิ่มเติมดังกลาว นับวาเปนการชวยปองกันมิใหนายจางกระทําการ
อันไมชอบตอลูกจาง โดยใชอํานาจบริหารจัดการตามอําเภอใจ และชวยเยียวยาลูกจางที่ไดรับ
ผลกระทบดังกลาว ใหสามารถใชสิทธิเรียกรองคาชดเชยจากนายจางได เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
กับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน อีกทั้งยังทําใหลูกจางไดรับความเปนธรรมทัดเทียมกับ
อาณาอารยประเทศอีกดวย 
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