หมวดที่ ๒
ขั้นตอนการรับและการพิจารณาวินิจฉัยคาร้อง
๑. การรับคาร้อง
(๑) พนักงานตรวจแรงงานควรสอบถามผู๎ร๎องให๎ได๎ความวําจะมาร๎องเรื่องใด สถานที่
ทํางานของผู๎ร๎องอยูํท๎องที่ใด ใครเป็นนายจ๎าง และมีสถานประกอบกิจการตั้งอยูํที่ใด
(๒) กรณีที่ผู๎ร๎องไมํสามารถพูดหรือเข๎าใจภาษาไทยและไมํมีลําม ให๎พนักงานตรวจ
แรงงานแจ๎งให๎ผู๎ร๎องทราบวําในการเรียกร๎องสิทธิ ผู๎ร๎องมีหน๎าที่จัดหาลําม และเอกสารที่จะยื่นตํอเจ๎าหน๎าที่ ให๎
จัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต๎อง
(๓) หากผู๎ร๎องไมํทราบชื่อและที่อยูํของนายจ๎าง พนักงานตรวจแรงงานไมํควรรับคําร๎อง
นั้นไว๎ ควรแนะนําให๎ลูกจ๎างรวบรวมข๎อเท็จจริงให๎ชัดเจนกํอนที่จะมายื่นคําร๎อง เนื่องจากจะมีผลตํอการ
สอบสวนข๎อเท็จจริงและมีคําสั่งภายในหกสิบวันนับแตํวันที่รับคําร๎อง
(๔) ให๎พนักงานตรวจแรงงานสอบถามให๎ชัดเจนจากผู๎ร๎องวํานายจ๎างเป็นใครมีการ
รับเหมาคําแรงตามมาตรา ๑๑/๑ หรือมีการรับเหมาชํวงตามมาตรา ๑๒ หรือไมํ ผู๎รับเหมาเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล ถ๎าหากสอบถามได๎ความวําผู๎ร๎องอยูํในฐานะผู๎รับเหมาคําแรงตามมาตรา ๑๑/๑ หรือ ผู๎รับเหมา
ขั้นต๎น ผู๎รับเหมาชํวงตามมาตรา ๑๒ ให๎ชี้แจงผู๎ร๎องทราบวําผู๎ร๎องมิใชํลูกจ๎างตามพระราชบัญญัติคุ๎มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพนักงานตรวจแรงงานไมํมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมาย ผู๎ร๎องต๎องฟ้องคดีตํอศาล
เอง
(๕) พิเคราะห์คําร๎องเบื้องต๎นจากผู๎ร๎องให๎ได๎วํานายจ๎างฝ่าฝืนกฎหมายคุ๎มครองแรงงาน
จริงหรือไมํ
(๖) คําร๎องอยูํในอํานาจหน๎าที่ตามกฎหมายที่พนักงานตรวจแรงงานจะรับไว๎ดําเนินการ
ได๎หรือไมํ
(๗) การยื่นคําร๎องตามมาตรา ๑๒๓ เพื่ออํานวยความสะดวกและเป็นการให๎บริการแกํผู๎
ร๎อง ไมํวําผู๎ร๎องจะยื่นคําร๎องตํอพนักงานตรวจแรงงานแหํงท๎องที่ใด ให๎พนักงานตรวจแรงงานนั้นรับคําร๎องไว๎
(ข๎อ ๕ วรรคหนึ่ง) *
(๘) กรณีที่มีการยื่นคําร๎องตํอพนักงานตรวจแรงงานท๎องที่อื่นซึ่งมิใชํท๎องที่ที่ลูกจ๎าง
ทํางานอยูํหรือมิใชํที่นายจ๎างมีภูมิลําเนาอยูํ ให๎พนักงานตรวจแรงงานผู๎รับคําร๎องชี้แจงให๎ผู๎ร๎องได๎ทราบวํา การ
รับคําร๎องไว๎เพื่ออํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎ร๎อง โดยจะสํงคําร๎องให๎พนักงานตรวจแรงงานแหํงท๎องที่ที่
รับผิดชอบเป็นผู๎ดําเนินการ (ข๎อ ๕ วรรคสอง) *
(๙) กรณีที่นายจ๎างมีภูมิลําเนาอยูํในประเทศไทยและจ๎างลูกจ๎างไปทํางานตํางประเทศ
และลูกจ๎างได๎ยื่นคําร๎องเรียกเงินหลังจากที่กลับมาแล๎ว ไมํวําผู๎ร๎องจะยื่นคําร๎องตํอพนักงานตรวจแรงงานแหํง
ท๎องที่ใด ให๎พนักงานตรวจแรงงานนั้นรับคําร๎องไว๎ และสํงคําร๎องให๎พนักงานตรวจแรงงานแหํงท๎องที่นายจ๎างมี
ภูมิลําเนาเป็นผู๎ดําเนินการ (ข๎อ ๘ วรรคห๎า)
(๑๐) ตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนของผู๎ร๎อง
..............................................................................................................................................................................
* ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานวําด๎วยการรับคําร๎องและการพิจารณาคําร๎องของพนักงานตรวจ
แรงงานตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
(๑๑) เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได๎พิจารณาเห็นวํา ข๎อเท็จจริงที่ได๎สอบถามจากผู๎ร๎องมี

เหตุผลอันนําเชื่อวํานายจ๎างปฏิบัติไมํถูกต๎องตามกฎหมายคุ๎มครองแรงงานให๎รับเรื่องไว๎ดําเนินการโดยปฏิบัติ
ดังนี้
- เรียกเอกสารหลักฐานประกอบคําร๎อง เชํน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน กรณี
ไมํมีบัตรประจําตัวประชาชนให๎ใช๎สําเนาบัตรอื่นที่สํวนราชการออกให๎ เชํน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง ฯลฯ
สําเนาทะเบียนบ๎าน เอกสารเกี่ยวกับประเด็นคําร๎อง เชํน ร๎องเรื่องคําจ๎างควรเรียกหลักฐานการจํายคําจ๎าง
คําชดเชยควรเรียกหนังสือเลิกจ๎าง (ถ๎ามี)
- ถ๎าทายาทโดยธรรมของลูกจ๎างซึ่งถึงแกํความตายเป็นผู๎ยื่นคําร๎อง ให๎เรียกรับ
สําเนาใบมรณบัตรของลูกจ๎างพร๎อมสําเนาสูติบัตรของผู๎ร๎อง สําเนาทะเบียนบ๎าน ประกอบการพิจารณา
นอกเหนือจากเอกสารประกอบคําร๎องข๎างต๎น โดยตรวจสอบกับต๎นฉบับแล๎วเก็บสําเนาไว๎
- สําเนาเอกสารตํางๆ ให๎ผู๎ร๎องรับรองความถูกต๎องด๎วย กรณีเอกสารที่ทําขึ้นเป็น
ภาษาตํางประเทศให๎ผู๎ร๎องจัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต๎องมาให๎ภายในระยะเวลาที่
พนักงานตรวจแรงงานกําหนด
(๑๒) พนักงานตรวจแรงงานไมํควรขึ้นชี้นําให๎ผู๎ร๎องไปใช๎สิทธิยื่นฟ้องนายจ๎างตํอศาล
แรงงาน ควรเป็นเรื่องที่ผู๎ร๎องตัดสินใจเอง ทั้งนี้เพราะโดยหลักบริหารแรงงาน ปัญหาแรงงานควรจะได๎
ดําเนินการโดยเจ๎าหน๎าที่ของกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานซึ่งเป็นฝ่ายบริหารเสียกํอน การที่ลูกจ๎างจะไป
ยื่นฟ้องตํอศาลแรงงาน โดยไมํผํานขั้นตอนของกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานให๎เป็นการตัดสินใจของ
ลูกจ๎างเอง
(๑๓) ให๎พนักงานตรวจแรงงานแจ๎งผู๎ร๎องทราบวํา กรณีผู๎ร๎องประสงค์จะใช๎สิทธิยื่นฟ้อง
คดีตํอศาลแรงงาน ผู๎ร๎องไมํสามารถยื่นคําร๎องตํอพนักงานตรวจแรงงานได๎ เนื่องจากเป็นการใช๎สิทธิซ้ําซ๎อน
และให๎พนักงานตรวจแรงงานบันทึกวําผู๎ร๎องประสงค์จะใช๎สิทธิทางศาลไว๎เป็นหลักฐาน
(๑๔) กรณีผู๎ร๎องได๎นําเรื่องเดียวกันไปฟ้องศาลแรงงานแล๎ว พนักงานตรวจแรงงานไมํ
สามารถรับคําร๎องไว๎ดําเนินการได๎ เนื่องจากเป็นการใช๎สิทธิซ้ําซ๎อนและให๎บันทึกไว๎เป็นหลักฐาน
๒. การเขียนคาร้อง (แบบ คร.๗)
- พนักงานตรวจแรงงานควรสอบถามข๎อมูลเบื้องต๎น และแนะนําในประเด็นที่จะเขียน
คําร๎องเพื่องํายตํอการดําเนินการ
- ให๎ผู๎ร๎องกรอกแบบ คร.๗ ครบทุกรายการ เพราะเป็นข๎อเท็จจริงเบื้องต๎นที่จะทําให๎
พนักงานตรวจแรงงานกําหนดประเด็นในการสอบข๎อเท็จจริงได๎
- การเขียนคําร๎อง ผู๎ร๎องควรเขียนคําร๎องด๎วยตนเอง หากเขียนไมํได๎ให๎ผู๎อื่นเขียนแทน
ได๎ แตํต๎องลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือในคําร๎องด๎วยตนเอง และถ๎าเป็นการพิมพ์ลายนิ้วมือให๎พนักงาน
ตรวจแรงงานเขียนกํากับด๎วยตัวบรรจงวําเป็นลายนิ้วมือผู๎ใด และต๎องมีพยานรับรองสองคนยกเว๎นการพิมพ์
ลายนิ้วมือได๎กระทําตํอหน๎าพนักงานตรวจแรงงาน (มาตรา ๙) *
- ให๎แจ๎งชื่อตามบัตรประจําตัวประชาชน ถ๎ามีชื่ออื่นตามที่ใช๎เรียกขานในหนํวยงาน ให๎
จดแจ๎งชื่อในวงเล็บไว๎ท๎ายชื่อตามบัตรประจําตัวประชาชนด๎วย เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบบัญชี กรณีที่
คําจ๎างจดกันตามชื่อเลํนของลูกจ๎าง
..............................................................................................................................................................................
* ประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ มาตรา ๙

๓. การบันทึกคาให้การของผู้ร้อง
เมื่อรับคําร๎องแล๎วให๎บันทึกคําให๎การของผู๎ร๎องโดยใช๎แบบ กร.๓ ดังนี้
- กรอกข๎อมูลเกี่ยวกับสถานะทั่วไปของผู๎ร๎องให๎ครบถ๎วน, หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน กรณีไมํมีบัตรประจําตัวประขาชน ให๎กรอกข๎อมูลตามสําเนาบัตรอื่นตามที่ผู๎ร๎องยื่นไว๎ให๎ครบล๎วน
- การบันทึกคําให๎การควรเริ่มด๎วยการบันทึกชื่อนายจ๎าง กรณีเป็นบริษัทหรือห๎าง
หุ๎นสํวนจํากัด ให๎ใสํชื่อกรรมการผู๎จัดการหรือหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ซึ่งเป็นผู๎มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทหรือห๎าง
หุ๎นสํวนจํากัดนั้นๆ ถ๎านายจ๎างเป็นบุคคลธรรมดาควรระบุนามสกุลจริงของนายจ๎าง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบ
กิจการ ประเภทกิจการ ที่ตั้ง และสถานที่ทํางานของลูกจ๎างให๎ชัดเจน
- สภาพการทํางานทั่วไป เชํน วันที่เริ่มจ๎าง อัตราคําจ๎าง เวลาทํางาน วันหยุด
กําหนดการจํายคําจ๎าง สถานที่จํายคําจ๎าง การจัดให๎มีหลักฐานตํางๆ ของนายจ๎าง
การบันทึกประเด็นตามคําร๎องให๎ดูรายละเอียดตามข๎อ ๔.๒ เรื่อง การกําหนดประเด็น
ข้อพึงปฏิบัติ
- การบันทึกปากคําเป็นเรื่องสําคัญมาก จึงควรบันทึกข๎อเท็จจริงไวให๎มากที่สุดและ
ครอบคลุมทุกประเด็นไว๎กํอน
- ถ๎าบันทึกข๎อความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนให๎ขีดฆําแล๎วให๎ผู๎ร๎องลงลายมือชื่อ
กํากับ ทั้งเจ๎าหน๎าที่ผู๎บันทึกและผู๎ให๎ปากคํา
- การจดบันทึกปากคํา ควรลําดับเหตุการณ์ตั้งแตํวันที่เกิดเหตุเรื่อยมา เพื่อสะดวกใน
การดําเนินการ
- อํานบันทึกคําให๎การให๎ผู๎ร๎องฟังหรือให๎ผู๎ร๎องอํานเองแล๎วลงลายมือชื่อทุกแผนที่
บันทึก
- พยานหลักฐานที่ผู๎ร๎องนําสํงควรบันทึกให๎ชัดเจนไว๎ด๎วยวําเป็นหลักฐานเกี่ยวกับ
เรื่องอะไรมีจํานวนเทําใด และมีเอกสารอื่นใดนอกเหนือจากที่ได๎ยื่นไว๎แล๎วหรือไมํ ถ๎ามี เป็นเรื่องอะไรและจะ
นํามายื่นเมื่อใด ให๎บันทึกไว๎เป็นหลักฐาน
สาหรับคาร้องในงานก่อสร้างซึ่งลูกจ้างมักจะยื่นคาร้องในคราวเดียวกันหลายคน
พนักงานตรวจแรงงานควรปฏิบัติ ดังนี้
- ต๎องออกไปดําเนินการติดตามนายจ๎างยังสถานที่กํอสร๎างโดยทันที
- รีบติดตํอนัดหมายนายจ๎างให๎มาพบเพื่อให๎ทั้งสองฝ่ายสามารถยุติเรื่องโดยเร็วที่สุด
- เพื่อความสะดวกควรทําแผนที่สถานที่กํอสร๎างและแผนที่บ๎านของนายจ๎างประกอบ
เรื่องไว๎ด๎วย เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวนายจ๎าง เมื่อมีการดําเนินคดีในภายหลัง
- ถ๎ามีลูกจ๎าง ๑๐ คนขึ้นไปร๎องวําไมํได๎รับคําจ๎าง และเป็นกรณีที่ไมํเคยมีการจําย
คําจ๎างกันมากํอน ให๎พนักงานตรวจแรงงานแนะนําให๎ลูกจ๎างไปร๎องทุกข์ตํอพนักงานสอบสวนวํานายจ๎างฝ่าฝืน
มาตรา ๓๔๔ แหํงประมวลกฎหมายอาญาข๎อหาฉ๎อโกงแรงงานอีกทางหนึ่ง
- ให๎ลูกจ๎างเลือกผู๎แทนที่ทราบเรื่องดีเป็นผู๎ชี้แจงข๎อเท็จจริงโดยบันทึกคําให๎การลงใน
แบบ กร.๓
- สอบสภาพการทํางานเบื้องต๎น เชํน วันเวลาทํางาน ตําแหนํงหน๎าที่การงานของ
ลูกจ๎าง อัตราคําจ๎าง ลักษณะงานที่ลูกจ๎างทํา ระยะเวลาการทํางานของลูกจ๎าง การจัดให๎มีหลักฐานการทํางาน
และการจํายคําจ๎าง

- สอบถามรายละเอียดสถานที่กํอสร๎าง สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ ของ
นายจ๎าง (ถ๎าเป็นไปได๎อาจให๎ผู๎ร๎องวาดแผนที่ทางเข๎าที่กํอสร๎าง หรือสถานที่อยูํของนายจ๎างไว๎ด๎วย)
- สอบให๎ได๎ข๎อเท็จจริงวําใครเป็นนายจ๎าง รับเหมาจากใคร เป็นการรับเหมาคําแรง
หรือรับเหมาชํวง
- บุคคลใดเป็นผู๎จํายคําจ๎าง กําหนดอัตราคําจ๎าง วิธีการจํายคําจ๎างจํายกันอยํางไร
ระยะเวลาการจํายคําจ๎างเดือนละกี่ครั้ง สถานที่จํายคําจ๎างจําย ณ ที่ใด ถ๎าเป็นการรับเหมาชํวงมีผู๎รับเหมาชํวง
ถัดขึ้นไปหรือไมํ ตลอดจนถึงผู๎รับเหมาชั้นต๎น ถ๎ามี เป็นใครบ๎าง ระบุชื่อ ที่อยูํ ให๎ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให๎ทราบถึงผู๎
มีหน๎าที่รับผิดชอบในฐานะนายจ๎าง ถ๎าเป็นการรับเหมาคําแรง ทั้งผู๎รับเหมาคําแรงและผู๎วําจ๎างตํางมีสถานะ
เป็นนายจ๎างของลูกจ๎างของผู๎รับเหมาคําแรง ซึ่งต๎องรับผิดทั้งทางแพํงและอาญา แตํถ๎าเป็นการรับเหมาชํวง
ผู๎รับเหมาชํวงถัดขึ้นไปจากผู๎รับเหมาที่เป็นนายจ๎างตลอดสายจนถึงผู๎รับเหมาชั้นต๎น มิได๎มีสถานะเป็นนายจ๎าง
แตํมีหน๎าที่ต๎องรับผิดชอบเฉพาะทางแพํงรํวมกับผู๎รับเหมาชํวงที่เป็นนายจ๎างในฐานะลูกหนี้รํวม
- กรณีผู๎รับเหมาชั้นต๎นอ๎างวํา ได๎เหมาชํวงงานไปให๎ผู๎อื่นดําเนินการตํอ ให๎เป็นหน๎าที่
ของผู๎รับเหมาชั้นต๎นในการนําพาผู๎รับเหมาชํวงมาเป็นผู๎รับผิดชอบแทน หากผู๎รับเหมาชั้นต๎นไมํสามารถนํา
ผู๎รับเหมาชํวงมารับผิดได๎ ผู๎รับเหมาชั้นต๎นต๎องรับผิดชอบในการจํายคําจ๎าง คําลํวงเวลา คําชดเชย ฯลฯ ให๎แกํ
ลูกจ๎าง
- หากข๎อเท็จจริงปรากฏวําเป็นการรับจ๎างทํางานกํอสร๎างให๎สํวนราชการให๎พนักงาน
ตรวจแรงงาน ตรวจสอบและขอหลักฐานสัญญาวําจ๎างจากสํวนราชการเจ๎าของโครงการกํอสร๎าง รวมทั้ง สอบ
ข๎อเท็จจริงจากคูํสัญญาสํวนราชการวํา ได๎มีการเหมาชํวงงานให๎ผู๎อื่นไปดําเนินการหรือไมํ ถ๎ามี การเหมาชํวง
งานให๎ผู๎อื่นดําเนินการตํอ ให๎เจ๎าหน๎าที่เรียกหนังสือหรือหลักฐานการยินยอมของสํวนราชการ ในกรณีที่ผู๎
รับจ๎างไมํสามารถนําหลักฐานการยินยอมมาแสดง ให๎พนักงานตรวจแรงงานประสานแจ๎งสํวนราชการที่เป็นผู๎
วําจ๎างทราบ และขอความรํวมมือนําเงินงวดที่จะต๎องจํายให๎แกํผู๎รับจ๎างจํายให๎แกํลูกจ๎างผู๎ร๎อง และอาจชะลอ
การวางฎีกาเบิกจํายเงินคํากํอสร๎างที่จะต๎องจํายให๎แกํผู๎รับจ๎างตามสัญญาจ๎าง เพื่อเป็นการเรํงรัดให๎ผู๎รับจ๎างรีบ
ดําเนินการจํายคําจ๎างแกํลูกจ๎างอีกทางหนึ่งตํอไป
- ตรวจสอบหลักฐานการทํางาน เชํน บันทึกวันหรือเวลาทํางาน หรือบันทึกอัตรา
คําจ๎าง หลักฐานการจํายคําจ๎าง มีการลงลายมือชื่อรับคําจ๎างหรือไมํ ถ๎ามีหลักฐานนั้นอยูํกับใคร
- กรณีที่ผู๎ร๎องยังมีเพื่อนหรือญาติที่ยังมิได๎มาร๎องแตํประสงค์จะแจ๎งแทนเพื่อนหรือ
ญาติของตนให๎พนักงานตรวจแรงงานจดบันทึกแยกไว๎ตํางหาก แล๎วให๎ติดตามลูกจ๎างนั้นมายื่นคําร๎องใน
ภายหลัง (เพราะจะมีปัญหาในการดําเนินการตามอํานาจหน๎าที่) และเมื่อนายจ๎างตกลงจํายคําจ๎างให๎ลูกจ๎าง
ควรสอบถามนายจ๎างวําจะสมัครใจจํายคําจ๎างให๎กับลูกจ๎างที่ยังไมํได๎เขียนคําร๎องด๎วยหรือไมํถ๎านายจ๎างตกลง
จํายให๎บันทึกและรับเงินนั้นไว๎ และแจ๎งให๎ลูกจ๎างมารับเงินตํอไป
- เมื่อบันทึกคําให๎การของลูกจ๎างเสร็จแล๎ว พนักงานตรวจแรงงานอํานให๎ลูกจ๎าง
ทั้งหมดรับทราบพร๎อมๆกัน แล๎วให๎ผู๎แทนกับลูกจ๎างที่ยื่นคําร๎องลงลายมือชื่อรํวมกัน
- ในกรณีที่ลูกจ๎างสํวนมากไมํอาจมาพบในภายหลังได๎ ให๎ลูกจ๎างลงชื่อแตํงตั้งผู๎แทน
(แบบ กร.๔) เพื่อดําเนินการแทน เชํน การให๎ถ๎อยคําตํอพนักงานตรวจแรงงานในครั้งตํอไปเป็นตัวแทนเจรจา
กับนายจ๎าง
- สําหรับกรณีที่ลูกจ๎างมาร๎องพร๎อมๆ กันในงานกํอสร๎างแหํงเดียวกันแตํตํางนายจ๎าง
กัน ควรแยกคําร๎องไว๎เป็นกลุํมๆ ของแตํละนายจ๎าง เพื่อความชัดเจนและความสะดวกในการดําเนินการ

- เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและคํานวณคําจ๎าง ควรลําดับหมายเลขในคําร๎อง
(แบบ คร.๗) ของแตํละคน แตํละกลุํมไว๎ด๎วย
- กรณีลูกจ๎างงานกํอสร๎างที่ทํางานตํอเนื่องกันหลายท๎องที่ร๎องวํานายจ๎างคนเดียวกัน
ค๎างจํายคําจ๎าง ให๎พนักงานตรวจแรงงานแหํงท๎องที่ที่รับคําร๎องสอบข๎อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในท๎องที่อื่นๆ เพื่อให๎ได๎
ข๎อเท็จจริงที่ครบถ๎วนประกอบการพิจารณาคําร๎อง
อนึ่ง กรณีลูกจ๎างในกิจการประเภทอื่น มายื่นคําร๎องในคราวเดียวกันหลายๆ คน ให๎
พนักงานตรวจแรงงานใช๎วิธีการดังกลําวข๎างต๎น
๔. การสอบสวนข้อเท็จจริงและการกาหนดประเด็น
๔.๑ การสอบสวนข้อเท็จจริง
การสอบสวนข๎อเท็จจริง พนักงานตรวจแรงงานต๎องรวบรวมพยานหลักฐานและการ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อให๎ทราบข๎อเท็จจริง โดยใช๎แนวทางสอบสวนข๎อเท็จจริง ดังนี้
(๑) เรื่องอะไร (What) คือ เหตุอะไรหรือเรื่องอะไรที่เกิดขึ้น
(๒) ที่ไหน (Where) คือ เหตุหรือเรื่องนั้นเกิดที่ไหน
(๓) เมื่อไร (When) คือ เหตุหรือเรื่องนั้นเกิดขึ้นเมื่อไร
(๔) อย่างไร (How) คือ เหตุหรือเรื่องนั้นเกิดขึ้นอย่างไร
(๕) ใคร (Who) คือ ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุหรือเรื่องที่เกิด
(๖) ทาไม (Why) คือ มูลเหตุที่เกิดเหตุหรือเกิดเรื่อง
วัตถุประสงค์ของการสอบสวนข๎อเท็จจริงเพื่อทราบรายละเอียดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดย
การแสวงหาข๎อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข๎อง โดยวิธีสอบปากคําบุคคลที่เกี่ยวข๎องและบันทึกไว๎
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข๎องเข๎าไว๎ในสํานวน ซึ่งเมื่อได๎สอบปากคําและรวบรวมพยานหลักฐานเพียงพอ
แล๎ว ก็สามารถนําไปวินิจฉัยเพื่อออกคําสั่งในประเด็นคําร๎องนั้นได๎
ในการสอบสวนข๎อเท็จจริงจากลูกจ๎าง ให๎พนักงานตรวจแรงงานทําการสอบสวน
ข๎อเท็จจริงโดยเปิดเผย ในการนี้ลูกจ๎างมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข๎ารํวมได๎ กรณีที่ทนายความ
หรือที่ปรึกษาให๎ข๎อเท็จจริงโดยที่ลูกจ๎างไมํคัดค๎าน ให๎บันทึกเป็นคําให๎การของลูกจ๎างด๎วย (ข๎อ ๑๒ วรรคหนึ่ง)*
..............................................................................................................................................................................
* ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานวําด๎วยการรับคําร๎องและการพิจารณาคําร๎องของพนักงานตรวจ
แรงงานตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
๔.๒ การกาหนดประเด็น
พนักงานตรวจแรงงานต๎องยึดหลักกฎหมายและดําเนินการสอบสวนข๎อเท็จจริงจาก
นายจ๎าง ลูกจ๎างให๎มากที่สุด โดยต๎องกําหนดประเด็นในการสอบวํา จะต๎องสอบสวนข๎อเท็จจริงในประเด็น
ใดบ๎าง

การดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงของพนักงานตรวจแรงงาน
(๑) ต๎องรู๎กฎหมาย
(๒) ต๎องรู๎ประเด็น
การกาหนดประเด็นสอบข้อเท็จจริงตามคาร้อง
(๑) กรณีลูกจ้างยื่นคาร้องไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องสอบข้อเท็จจริงทั่วไป ดังนี้
- ความสัมพันธ์ในฐานะนายจ๎างและลูกจ๎าง
- สถานที่ทํางาน
- วันที่เริ่มทํางาน
- วันทํางาน,เวลาทํางาน,เวลาพัก,วันหยุด
- ตําแหนํงหน๎าที่และลักษณะงานที่ลูกจ๎างทํา
- อัตราคําจ๎าง การจํายคําจ๎างเป็นเงินสด หรือตกลงโดยวิธีการอื่น เชํน ผําน
ธนาคารหรือเป็นตราสารเช็ค ตั๋วแลกเงิน
- กําหนดงวดการจํายคําจ๎าง
- สถานที่จํายคําจ๎าง
- หลักฐานการจํายคําจ๎าง
- เอกสารการลงเวลาทํางาน
- ข๎อเท็จจริงอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับคําร๎อง
ฯลฯ
(๒) กรณีลูกจ้างยื่นคาร้องเรื่องค่าตอบแทนในการทางาน (ค่าจ้าง,ค่าล่วงเวลา,
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด,ค่าทางานในวันหยุด) ต้องสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ดังนี้
- อัตราคําจ๎างที่ลูกจ๎างได๎รับรายชั่วโมง,รายวัน,รายเดือน, ตามผลงาน และมีเงิน
อื่นที่คํานวณเป็นคําจ๎างด๎วยหรือไมํ เชํน เงินประจําตําแหนํง คําครองชีพ คําตอบแทนจากการขาย เป็นต๎น
- ระยะเวลาที่ค๎างจํายคําจ๎าง,คําลํวงเวลา,คําลํวงเวลาในวันหยุด, คําทํางานใน
วันหยุด และจํานวนเงินที่ค๎างจําย
- อัตราคําลํวงเวลาในวันทํางานและวันหยุด,คําทํางานในวันหยุด
- จํานวนชั่วโมงที่ทํางานลํวงเวลาในวันทํางานและวันหยุด และจํานวนเงินที่ค๎าง
จําย
- จํานวนเงินที่นายจ๎างจํายมาแล๎ว
- กรณีลูกจ๎างร๎องนายจ๎างค๎างจํายคําตอบแทนจากการขาย มีประเด็นที่ต๎อง
พิจารณาวํา คําตอบแทนจากการขายนั้นเป็นคําจ๎างหรือไมํ ดังนั้น พนักงานตรวจแรงงานจึงต๎องสอบ
ข๎อเท็จจริงให๎ได๎ความวํา คําตอบแทนใดเป็นคําจ๎างหรือไมํ โดยมีข๎อควรพิจารณาดังนี้
๑. ต๎องเป็นเงินที่นายจ๎างและลูกจ๎างตกลงกัน
๒. จํายเป็นคําตอบแทนในการทํางานตามสัญญา
๓. จํายให๎เพื่อตอบแทนการทํางานในชํวงระยะเวลาทํางานปกติ

ข้อสรุปเบื้องต้น เงินจํานวนใด ไมํวําจะเรียกชื่ออยํางไร หากจํายเพื่อตอบแทนการ
ทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางานตามสัญญาจ๎าง (โดยตรง) หรือจํายให๎แกํลูกจ๎างเป็นประจํา มีจํานวน
แนํนอนโดยไมํปรากฏวัตถุประสงค์การจํายเพื่อประการอื่น ยํอมถือเป็นคําจ๎าง เงินจํานวนใดไมํวําจะเรียกชื่อ
อยํางไร หากจํายโดยมีวัตถุประสงค์แจ๎งชัดวําเพื่อให๎เป็นสวัสดิการแกํลูกจ๎าง หรือเพื่อจูงใจให๎ลูกจ๎างทํางาน
เพิ่มขึ้น หรือเพื่อเป็นรางวัลแกํลูกจ๎าง หรือเพื่อชํวยเหลือลูกจ๎าง หรือเพื่อชดใช๎คําใช๎จํายที่ลูกจ๎างได๎ออกไปเพื่อ
กิจการของนายจ๎าง ยํอมไมํถือวําเป็นคําจ๎าง
การตั้งประเด็นสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณี เงินใดเป็นค่าจ้างหรือไม่
๑. จํายเป็นเงินหรือไมํ, ใครเป็นคนจําย, จํายให๎แกํใคร
๒. มีลักษณะการจํายอยํางไร ด๎วยวิธีใด มีความเป็นมาอยํางไร
๓. จํายเพื่ออะไร (วัตถุประสงค์ในการจําย)
ตัวอย่างคาพิพากษาเงินที่เป็นค่าจ้าง
ฎีกาที่ ๓๗๙/๒๕๔๖,๒๘๖๓/๒๕๕๒ คําคอมมิชชั่นหรือคําตอบแทนการขาย คํานวณ
จากยอดสินค๎าที่จําหนํายได๎ เป็นคําจ๎างตามมาตรา ๕ อายุความ ๒ ปี
ฎีกาที่ ๘๗๕๘/๒๕๔๗ คําคอมมิชชั่นลูกจ๎างได๎รับเมื่อหาลูกค๎ามาทําป้ายโฆษณาจาก
นายจ๎างได๎ เป็นคําจ๎างตามผลงาน
ฎีกาที่ ๗๓๑๖/๒๕๔๙ ลูกจ๎างได๎รับคําน้ํามันรถและคําโทรศัพท์ทุกเดือน เป็นจํานวน
แนํนอนในลักษณะเหมาจํายไมํต๎องมีใบเสร็จ มิใชํเป็นเงินสวัสดิการหรือเงินชํวยเหลือ ได๎รับตํอเนื่องจากการ
ทํางานตามปกติ เป็นคําจ๎าง
ฎีกาที่ ๕๐๒๔/๒๕๔๘ เงินประจําตําแหนํงเมื่อไมํได๎ความวําจํายเป็นสวัสดิการ หรือ
เงินชํวยเหลือ จึงเป็นคําจ๎างที่ต๎องนําไปรวมคํานวณคําชดเชยและสินจ๎างแทนการบอกกลําวลํวงหน๎า
ฎีกาที่ ๑๓๙๔/๒๕๔๙ คําชั่วโมงบินจํายโดยคํานวณจากเวลาที่ปฏิบัติงาน จํายเป็น
รายเดือน แม๎แตํละเดือนจะได๎รับในจํานวนไมํแนํนอน ไมํเทํากัน ก็เป็นเงินที่จํายเพื่อตอบแทนการทํางานจึงเป็นคําจ๎าง
ตัวอย่างคาพิพากษาเงินที่ไม่เป็นค่าจ้าง
ฎีกาที่ ๒๒๔๖/๒๕๔๘ เงินที่นายจ๎างตกลงจํายให๎แกํลูกจ๎างที่ทํายอดขายได๎ตามเป้าที่
กําหนด เพื่อจูงใจให๎ทํายอดขายเพิ่ม ไมํได๎ตอบแทนการทํางานโดยตรง ทั้งยังจํายเป็นรายเดือน รายไตรมาส
หรือรายปี มิใชํตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน มิใชํคําจ๎าง
ฎีกาที่ ๑๖๙๔/๒๕๔๔ คําตรวจรักษาคนไข๎ เป็นเงินที่นายจ๎างรับไว๎แทนแล๎วจํายคืน
ให๎แกํลูกจ๎าง มิใชํเงินที่นายจ๎างจําย จึงไมํใชํคําจ๎าง ไมํต๎องนําไปเป็นฐานเพื่อคํานวณคําชดเชย
ฎีกาที่ ๖๐๒๖-๖๐๔๘/๒๕๔๘ คําเที่ยวนายจ๎างจํายให๎เฉพาะเที่ยวทีมี่การบรรทุกตู๎
สินค๎าเทํานั้น โดยพิจารณาอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันในการทํางานกะนั้นด๎วย และจํายให๎ไมํวําในการทํางาน
เวลาใด (ลํวงเวลาก็จําย) มีลักษณะเป็นเงินจูงใจให๎ขับรถโดยใช๎น้ํามันอยํางประหยัด มิใชํคําจ๎าง
ฎีกาที่ ๕๗๓๘-๕๗๔๒/๒๕๔๘ คําบริการเป็นเงินที่นายจ๎าง (กิจการโรงแรม) เรียก
เก็บจากลูกค๎าในอัตราร๎อยละ ๑๐ นายจ๎างหักเป็นเงินสวัสดิการพนักงานร๎อยละ ๒๒ สํวนที่เหลือนํามาแบํงให๎
เป็นเงินของลูกค๎าไมใชํเงินของนายจ๎าง มิใชํคําจ๎าง

(๓) กรณีลูกจ้างยื่นคาร้องเรื่องค่าชดเชย ต้องสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ดังนี้
- วันสิ้นสุดการทํางาน
- คําจ๎างอัตราสุดท๎ายที่ได๎รับในขณะเลิกจ๎าง /คําจ๎างตามผลงาน (ถ๎ามี)
- นายจ๎างเลิกจ๎างหรือลูกจ๎างออกจากงานเอง ถ๎านายจ๎างเลิกจ๎าง เลิกจ๎าง
เพราะสาเหตุใด บอกเลิกด๎วยวาจา หรือมีหนังสือเลิกจ๎าง
- ถ๎าหากนายจ๎างไมํได๎สั่งเลิกจ๎าง ผู๎ที่สั่งเลิกจ๎างเป็นใคร ได๎รับมอบอํานาจจาก
นายจ๎างหรือไมํ
- ลูกจ๎างกระทําความผิดตามมาตรา ๑๑๙ หรือไมํ
- การเลิกจ๎าง นายจ๎างได๎ระบุเหตุผลในการเลิกจ๎างไว๎หรือไมํ ถ๎าระบุเหตุผล
ให๎สอบข๎อเท็จจริงวําเช๎าข๎อยกเว๎นตามมาตรา ๑๑๙ หรือไมํ
- เป็นลูกจ๎างที่มีกําหนดระยะเวลาการจ๎างงานไว๎แนํนอนและเลิกจ๎างตาม
กําหนดระยะเวลานั้น สําหรับงานที่ต๎องแล๎วเสร็จภายใน ๒ ปี โดยนายจ๎างและลูกจ๎างได๎ทําสัญญาเป็นหนังสือ
ตั้งแตํเมื่อเริ่มจ๎าง และเป็นการจ๎างงานใดงานหนึ่งดังตํอไปนี้หรือไมํ
* งานในโครงการเฉพาะที่มิใชํงานปกติธุรกิจหรือการค๎าของนายจ๎างซึ่งต๎องมี
ระยะเวลาเริ่มต๎นและสิ้นสุดของงานที่แนํนอน เชํน งานค๎นคว๎าทดลองหรืองานสํารวจวิจัยซึ่งอาจเป็นการ
ทดลองผลิตสินค๎าชนิดใหมํหรือการสํารวจหาแหลํงขุดเจาะน้ํามันในกิจการโรงกลั่นน้ํามัน อันมิใชํเป็นงานที่ทํา
เป็นปกติธุระในกิจการของนายจ๎าง
* งานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุดหรือความสําเร็จของ
งาน เชํน บริษัทผลิตรองเท๎าต๎องการจะซํอมอาคารหรือตํอเติมอาคารได๎จ๎างลูกจ๎างมาทํางานเป็นชํางไม๎ ชํางปูน
ชํางเหล็ก เพื่อกํอสร๎างงานดังกลําวจนสําเร็จ
* งานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได๎จ๎างลูกจ๎างทํางานในชํวงเวลาของฤดูกาลนั้น
โดยอาศัยพืชผลตามฤดูกาลเป็นวัตถุดิบในการผลิต เชํน จ๎างลูกจ๎างเก็บผลลําไยในชํวงเวลาที่ลําไยออกผล เพื่อ
ทําลําไยอบแห๎ง ฯลฯ
(๔) กรณีลูกจ้างยื่นคาร้องเรื่องค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าต้องสอบ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ดังนี้
- เป็นการจ๎างที่มีกําหนดระยะเวลาหรือไมํ
- ถ๎าไมํมีกําหนดระยะเวลานายจ๎างได๎บอกกลําวลํวงหน๎าหรือไมํ อยํางไร
ลูกจ๎างรับทราบหรือไมํ เมื่อใด
- มีข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือมีข๎อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ๎างกําหนด
เงื่อนไข และชํวงเวลาการบอกกลําวลํวงหน๎าไว๎หรือไมํ เป็นคุณกับลูกจ๎างหรือไมํ
- หากมีการเลิกจ๎างระหวํางการทดลองงานต๎องสอบวํามีการบอกกลําว
ลํวงหน๎าหรือไมํ
- ลูกจ๎างได๎กระทําความผิดตามมาตรา ๕๘๓ แหํงประมวลกฎหมายแพํงและ
พาณิชย์ หรือเป็นการเลิกจ๎างตามมาตรา ๑๑๙ แหํงพระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไมํ

(๕) กรณีที่นายจ้างมีความจาเป็นต้องหยุดกิจการตามมาตรา ๗๕ ต้องสอบ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ดังนี้
การหยุดกิจการชั่วคราวนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไมํ
เหตุสุดวิสัย ให๎พิจารณาตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ มาตรา ๘ ซึง่
บัญญัติวํา “เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดีจะให๎ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไมํอาจป้องกันได๎ แม๎ทั้งบุคคลผู๎ต๎องประสบ
หรือใกล๎จะต๎องประสบเหตุนั้น จะได๎จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได๎จากบุคคลในฐานะและ
ภาวะเชํนนั้น”
ตัวอยํางเหตุสุดวิสัย เชํน มีพายุ น้ําทํวม แผํนดินไหวครั้งใหญํ ฟ้าผํา โรงงาน
เกิดไฟไหม๎ โดยที่นายจ๎าง/สถานประกอบกิจการ ได๎ใช๎ความระมัดระวังและป้องกันเป็นอยํางดีแล๎ว
ตัวอยํางกรณีมิใชํเหตุสุดวิสัย
๑. เครื่องจักรเสียเพราะขาดการบํารุงรักษา จนต๎องซํอมหรือเครื่องจักร
เสื่อมสภาพ ต๎องติดตั้งเครื่องจักรใหมํ
๒. โรงงานถูกไฟไหม๎เพราะเครื่องจักรระเบิด หรือเกิดจากความประมาท
เลินเลํอของลูกจ๎างที่มีหน๎าที่คุมเครื่องจักร
๓. น้ําทํวมเนื่องจากทํอประปาภายในโรงงานแตก
๔. ขาดวัตถุดิบเพราะนายจ๎างไมํจัดสํารองไว๎ตามปกติ
๕. ไฟฟ้าดับเพราะหม๎อแปลงในโรงงานของนายจ๎างเสีย
๖. ขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงเพราะนายจ๎างไมํจัดสํารองไว๎ตามปกติ
๗. ทางราชการสั่งปิดโรงงานตามกฎหมายโรงงาน
๘. ปัญหาขาดสภาพคลํองทางการเงิน
๙. นายจ๎างล๎มละลาย หรือถูกเจ๎าหนี้ยึดโรงงานเพราะนายจ๎างบริหารงานไมํดี
จึงประสบสภาวะขาดทุนหรือมีหนี้สินล๎นพ๎นตัว
๑๐. ไมํมีใบสั่งสินค๎าจากลูกค๎า หรือผลิตสินค๎าจนล๎นตลาดเพราะนายจ๎าง
บริหารการตลาดไมํดี ผลิตสินค๎าไมํมีคุณภาพหรือขายแพงเกินไป
ฯลฯ
หากสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าเหตุที่เกิดเป็นเหตุสุดวิสัย กรณีดังกล่าวไม่
จาเป็นต้องพิจารณาวินิจฉัยคาร้องตามมาตรา ๗๕
- การหยุดกิจการชั่วคราวนั้นเป็นเหตุจําเป็นตามมาตรา ๗๕ หรือไมํ
เหตุจําเป็นตามมาตรา ๗๕ ให๎พิจารณาวําเป็นเหตุหนึ่งเหตุใดที่สําคัญอันมีผลกระทบ
ตํอการประกอบกิจการของนายจ๎าง จนทําให๎นายจ๎างไมํสามารถประกอบกิจการได๎ตามปกติ
ตัวอยํางการพิเคราะห์การหยุดงานมีเหตุจําเป็น เชํน ปัญหาขาดสภาพคลํองต๎อง
พิจารณาเกี่ยวกับสถานะการเงิน การตลาด การผลิต การสํงออก วัตถุดิบ และภาระหนี้สินของนายจ๎าง ทั้งนี้
โดยการสอบพยานบุคคล พยานแวดล๎อม ตลอดจนการประสานข๎อมูลจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ถ๎าไมํมีมูลเหตุ
จําเป็นถึงขนาดต๎องหยุดกิจการ และนายจ๎างยังสามารถดําเนินกิจการตํอไปได๎ จะอ๎างมาตรา ๗๕ ไมํได๎
-

- การหยุดกิจการเพราะเหตุจําเป็นนั้นเป็นการชั่วคราว หรือไมํ โดยให๎พิจารณาวํา
นายจ๎างกําหนดระยะเวลาเริ่มต๎นและสิ้นสุดไว๎หรือไมํ โดยพิจารณาจากหนังสือแจ๎งหยุดกิจการชั่วคราวของ
นายจ๎าง ทั้งนี้ ระยะเวลาที่หยุดกิจการชั่วคราวต๎องเหมาะสมและสอดคล๎องกับเหตุจําเป็นด๎วย
- การหยุดกิจการชั่วคราวนั้นเป็นการหยุดทั้งหมดหรือบางสํวน กรณีนายจ๎างหยุด
กิจการชั่วคราวบางสํวนต๎องเป็นการหยุดทั้งแผนกหรือสํวนงานนั้นไมํใชํการลดกําลังคนในการผลิตหรือบริการลง
- กรณีนายจ๎างมีความจําเป็นต๎องให๎ลูกจ๎างบางสํวนหยุดการทํางานชั่วคราว แตํยังคง
ให๎ลูกจ๎างสํวนอื่นมาทํางาน โดยจัดให๎ลูกจ๎างหมุนเวียน สับเปลี่ยนกันหยุด และไมํปรากฏวํานายจ๎างเลือก
ปฏิบัติ หรือกลั่นแกล๎งลูกจ๎างคนใด หรือกลุํมใดเป็นการเฉพาะถือเป็นการหยุดกิจการบางสํวนเป็นการชั่วคราว
- การหยุดกิจการชั่วคราวนั้น นายจ๎างได๎แจ๎งให๎ลูกจ๎างทราบหรือไมํ โดยให๎พิจารณา
วํา นายจ๎างได๎มีหนังสือแจ๎งการหยุดกิจการชั่วคราวให๎ลูกจ๎างทราบกํอนวันเริ่มหยุดกิจการไมํน๎อยกวํา ๓ วันทํา
การหรือไมํ หากปรากฏวํานายจ๎างไมํดําเนินการแจ๎งเป็นหนังสือให๎ลูกจ๎างทราบตามระยะเวลาที่กําหนด การ
หยุดกิจการชั่วคราวนั้นจะมีผลหลังจากที่ลูกจ๎างทราบ ๓ วันทําการ ตามวรรคสอง
- นายจ๎างจํายเงินให๎แกํลูกจ๎างในระหวํางที่หยุดกิจการชั่วคราวอยํางไร
ถ๎าหากสอบข๎อเท็จจริงแล๎วไต๎ความวํา นายจ๎างมีความจําเป็นต๎องหยุดกิจการทั้งหมด
หรือบางสํวนเป็นการชั่วคราวด๎วยเหตุสุดวิสัย นายจ๎างไมํต๎องจํายเงินให๎แกํลูกจ๎าง หากเป็นการหยุดกิจการ
ชั่วคราวตามมาตรา ๗๕ นายจ๎างต๎องจํายเงินให๎แกํลูกจ๎างไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๗๕ ของคําจ๎างที่ลูกจ๎างได๎รับ แตํ
ถ๎าสอบข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายจ๎างไมํมีความจําเป็นต๎องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสํวนเป็นการชั่วคราว
นายจ๎างต๎องจํายเงินให๎แกํลูกจ๎างเต็มจํานวนตามมาตรา ๗๐ แหํงพระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ตัวอย่างคาพิพากษา
ฎีกาที่ ๑๙๖๖- ๒๔๐๖/๒๕๔๖ บทบัญญัติมาตรา ๗๕ กําหนดให๎สิทธิแกํนายจ๎างที่
ประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจให๎สามารถหยุดดําเนินกิจการทั้งหมดหรือบางสํวนไว๎ชั่วคราวเพื่อให๎โอกาส
แก๎ไขวิกฤตการณ์ดังกลําว เมื่อลูกค๎าของนายจ๎างยกเลิกคําสั่งชื้อจากนายจ๎างเป็นจํานวนมาก หากนายจ๎างยัง
ผลิตสินค๎าตํอไปยํอมเสี่ยงตํอการขาดทุนอันจะสํงผลกระทบอยํางมากตํอสถานะทางการเงิน และความคงอยูํ
ของกิจการ ยํอมถือได๎วํามีความจําเป็นตามมาตรา ๗๕ แล๎ว
ฎีกาที่ ๗๓๕๖/๒๕๔๘ ระหวํางวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๔๕ นายจ๎างมีคําสั่งให๎ลูกจ๎างบางสํวนรวม ๕๓๘ คน หยุดงานชั่วคราวเป็นระยะๆ จํานวน ๒๓ ครั้ง ครั้ง
หนึ่งไมํเกิน ๒ วัน รวม ๓๗ วัน โดยอ๎างวํายอดสั่งชื้อสินค๎าลดลง แตํลักษณะการสั่งให๎หยุดงานดังกลําว เป็น
การหยุดงานตามที่นายจ๎างคาดหมายวําจะประสบปัญหาการสั่งชื้อสินค๎าของลูกค๎าซึ่งไมํมีความแนํนอน ความ
จําเป็นในการหยุดงานชั่วคราวดังกลําวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการบริหารจัดการของนายจ๎างเอง ที่ขาดการ
วางแผนที่ดี มิใชํเหตุจําเป็นถึงขนาดต๎องหยุดกิจการทั้งหมดหรือชั่วคราวตามมาตรา ๗๕ นายจ๎าง ต๎องจําย
คําจ๎างในวันที่นายจ๎างสั่งหยุดงานเต็มจํานวน
ฎีกาที่ ๘๖๗๘/๒๕๔๘ นายจ๎างมีความจําเป็นต๎องหยุดกิจการทั้งหมดหรือแตํ
บางสํวนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากประสบปัญหายอดการสั่งชื้อสินค๎าลดลงมาก กรณีที่นายจ๎างแบํงลูกจ๎างเป็น
๓ กลุํม แล๎วให๎ลูกจ๎างหมุนเวียนกันหยุด กลุํมละ ๖ วัน เป็นวิธีการลดกําลังการผลิตโดยเฉลี่ยการใช๎แรงงานให๎
มีจํานวนน๎อยลงซึ่งเป็นการหยุดกิจการวิธีหนึ่งเพื่อเป็นการลดกําลังการผลิตโดยมีระยะเวลาที่แนํนอนติดตํอกัน
อยํางพอสมควร โดยไมํปรากฏวํานายจ๎างเลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกล๎งลูกจ๎างคนใดหรือกลุํมใดเป็นการเฉพาะ
ยํอมถือได๎วําเป็นการหยุดกิจการบางสํวนเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๗๕

ฎีกาที่ ๕๒๖๖/๒๕๔๘ นายจ๎างมีคําสั่งซื้อลดลงเป็นจํานวนมาก ยํอมไมํมีงานให๎
ลูกจ๎างทํา ทั้งยังประสบภาวะขาดทุน หากยังคงสภาพการผลิตเทําเดิมตํอไปจะสํงผลให๎ขาดทุนมากยิ่งขึ้น
จนต๎องเลิกกิจการหรือเลิกจ๎างลูกจ๎าง ยํอมถือเป็นเหตุจําเป็นที่นายจ๎างสามารถสั่งหยุดกิจการบางสํวนชั่วคราว
ได๎ การที่นายจ๎างให๎ลูกจ๎างแตํละแผนกสลับกันหยุดงานครั้งละ ๑ ถึง ๕ วัน ยํอมเป็นธรรมตํอลูกจ๎างมากกวําที่
จะให๎ลูกจ๎างหยุดประจําเฉพาะกลุํมหนึ่งกลุํมใดเทํานั้น กํอให๎เกิดความเสมอภาคแกํลูกจ๎างทุกคนอยําง
เทําเทียมกัน ไมํกํอให๎เกิดปัญหาเลือกปฏิบัติ จึงเป็นการหยุดงานที่ชอบตามมาตรา ๗๕
(๖) กรณีลูกจ้างยื่นคาร้องเรื่องนายจ้างไม่คืนหลักประกันที่เป็นเงินสด พนักงาน
ตรวจแรงงานต้องกาหนดประเด็นในการสอบข้อเท็จจริง ดังนี้
การเรียกหรือรับเงินประกันการทางาน
๑. ต๎องสอบข๎อเท็จจริงให๎ได๎ความชัดเจนวํา ลักษณะหรือสภาพของงานที่ลูกจ๎างทํา
นั้น รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ๎างซึ่งอาจกํอให๎เกิดความเสียหายแกํนายจ๎างได๎หรือไมํ
โดยให๎พิจารณาจากลักษณะหรือสภาพของงานที่ลูกจ๎างทําจริง กรณีนายจ๎างเรียกหรือรับเงินประกันชุดทํางาน
ประกันอุปกรณ์การทํางาน หรือสิ่งอื่นอันคล๎ายคลึงกันอันเป็นทรัพย์สินของนายจ๎าง ถือเป็นการหลีกเลี่ยง
เงื่อนไขการเรียกหรือรับเงินประกันการทํางาน หรือเงินประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจ๎าง หากงาน
ที่ลูกจ๎างทําไมํใชํงานที่กําหนดไว๎ตามประกาศกระทรวง* นายจ๎างไมํมีสิทธิเรียกหรือรับเงินประกันจากลูกจ๎าง
นายจ๎างจะต๎องคืนเงินประกันนั้นให๎แกํลูกจ๎าง
๒. หากได๎ความตามข๎อ ๑ ข๎างต๎นแล๎ว ให๎พิจารณาตํอไปวํางานดังกลําวเป็นงานที่
กําหนดไว๎ในข๎อ ๔ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการ
ทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจ๎าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
หรือไมํ
๓. หากสอบข๎อเท็จจริงแล๎วได๎ความตามข๎อ ๑ และ ๒ ที่กลําวข๎างต๎นแล๎ว นายจ๎างมี
สิทธิเรียกหลักประกันการทํางาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานที่เป็นเงินสดจากลูกจ๎าง โดย
เรียกเก็บได๎ไมํเกิน ๖๐ เทําของอัตราคําจ๎างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ๎างได๎รับ และจะเรียกเพิ่มเติมในภายหลังมิได๎
เว๎นแตํเงินประกันที่เรียกหรือรับไว๎นั้นลดลงเนื่องจากนําไปชดใช๎คําเสียหายให๎แกํนายจ๎างตามเงื่อนไขของการ
เรียกหรือรับเงินประกันหรือตามข๎อตกลง
๔. ให๎สอบข๎อเท็จจริงจากลูกจ๎างผู๎ร๎องวํา เข๎าทํางานกํอนหรือหลังจากที่
พระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใช๎บังคับ เพื่อนํามาวินิจฉัยวํานายจ๎างมีสิทธิเรียกหรือรับเงิน
ประกันจากลูกจ๎างได๎หรือไมํ หากลูกจ๎างเข๎าทํางานกํอนพระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใช๎
บังคับและเข๎าหลักเกณฑ์ตามข๎อ ๑ และ ๒ ดังกลําวข๎างต๎น นายจ๎างมีสิทธิเรียกเก็บเงินได๎ตามอัตราที่กฎหมาย
กําหนด หากเรียกหรือรับเงินประกันไว๎เกินกวําที่กฎหมายกําหนด นายจ๎างได๎คืนเงินประกันในสํวนที่เกินแกํ
ลูกจ๎างแล๎วหรือไมํ
..............................................................................................................................................................................
* ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกัน
ความเสียหายในการทํางานจากลูกจ๎าง พ.ศ. ๒๕๕๑

นายจ้างหักเงินประกันเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย
๑. กรณีที่ลูกจ๎างยังคงทํางานอยูํกับนายจ๎างในตําแหนํงที่กฎหมายกําหนดให๎เรียก
หรือรับเงินประกันการทํางานได๎และลูกจ๎างได๎ทําความเสียหายให๎แกํนายจ๎าง พนักงานตรวจแรงงานต๎องสอบ
ข๎อเท็จจริงให๎ได๎ความวํา นายจ๎างได๎เรียกหรือรับเงินประกันไว๎จํานวนเทําใด และลูกจ๎างได๎ทําความเสียหาย
ให๎แกํนายจ๎างมากน๎อยเพียงใด ความเสียหายที่ลูกจ๎างทํานั้นนายจ๎างต๎องสามารถพิสูจน์หรือนําสืบถึง
คําเสียหายได๎อยํางชัดเจนและมีจํานวนแนํนอนโดยลูกจ๎างยอมรับ นายจ๎างจึงจะมีสิทธิหักเงินประกันเทํา
จํานวนที่เสียหายจริง จากนั้นนายจ๎างมีสิทธิเรียกหรือรับเงินประกันเพิ่มได๎ไมํเกินจํานวนเงินที่กฎหมายกําหนด
ตามข๎อ ๖ ของประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือ
หลักประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจ๎าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. กรณีนายจ๎างเลิกจ๎างหรือลูกจ๎างออกจากงาน หรือสัญญาประกันความเสียหายใน
การทํางานสิ้นอายุ พนักงานตรวจแรงงานต๎องสอบข๎อเท็จจริงให๎ได๎ความวําลูกจ๎างได๎ทําความเสียหายให๎แกํ
นายจ๎างหรือไมํ หากลูกจ๎างยอมรับต๎องสอบข๎อเท็จจริงตํอไปวํานายจ๎างได๎หักเงินประกันไว๎อยํางไร ซึ่งการที่
นายจ๎างจะหักเงินประกันที่เรียกเก็บไว๎จากลูกจ๎างนั้น ต๎องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและคําเสียหายต๎องมี
จํานวนแนํนอน หากคําเสียหายน๎อยกวําจํานวนเงินประกันที่นายจ๎างเรียกหรือเก็บไว๎ นายจ๎างต๎องคืนเงิน
ประกันสํวนที่เหลือให๎แกํลูกจ๎างภายในเจ็ดวันนับแตํวันที่นายจ๎างเลิกจ๎างหรือวันที่ลูกจ๎างลาออกหรือวันที่
สัญญาประกันสิ้นอายุ แตํหากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นคําเสียหายเกินจํานวนเงินที่นายจ๎างเรียกหรือเก็บไว๎
ตามกฎหมาย นายจ๎างสามารถใช๎สิทธิทางศาลฟ้องเรียกคําเสียหายสํวนที่เกินนั้นจากลูกจ๎างได๎
กรณีนายจ๎างอ๎างวํามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยลูกจ๎างเป็นผู๎กํอ นายจ๎างยํอมมีหน๎าที่
พิสูจน์ หากคําเสียหายมีจํานวนไมํชัดเจนแนํนอน นายจ๎างไมํสามารถพิสูจน์ได๎ และลูกจ๎างไมํยอมรับ ต๎องถือวํา
หนี้ระหวํางนายจ๎าง ลูกจ๎างเป็นหนี้ที่มีข๎อตํอสู๎อยูํ นายจ๎างไมํอาจอ๎างความเสียหายที่ไมํชัดเจนแนํนอนนั้นมาหัก
เงินประกันของลูกจ๎าง ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ มาตรา ๓๔๔ ให๎นายจ๎างคืนเงินประกัน
ให๎แกํลูกจ๎าง
กรณีลูกจ๎างไมํได๎ทํางานในตําแหนํงที่กฎหมายให๎เรียกหรือรับเงินประกัน ให๎นายจ๎าง
คืนเงินประกันที่เรียกเก็บไว๎แกํลูกจ๎าง
ตัวอย่างคาพิพากษา
ฎีกาที่ ๓๐๓๔/๒๕๔๕ ลูกจ๎างเป็นผู๎จัดการสถานีจําหนํายน้ํามันเชื้อเพลิงมีหน๎าที่
ควบคุมทรัพย์สินภายในร๎านสะดวกชื้อของนายจ๎าง นายจ๎างยํอมมีสิทธิเรียกเงินประกันได๎
ฎีกาที่ ๑๖๕๗/๒๕๔๖ ลูกจ๎างเป็นผู๎จัดการอาคารชุดมีสิทธิรับเงินจากลูกค๎าและออก
ใบเสร็จรับเงินในนามตนเองได๎ นายจ๎างสามารถเรียกเก็บเงินประกันการทํางานจากลูกจ๎างได๎
ฎีกาที่ ๓๐๓๙/๒๕๕๐ นายจ๎างหักคําจ๎างลูกจ๎างเพื่อเป็นเงินประกันหรือเงินสะสม
อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร๎อย
ของประชาชน นายจ๎างยํอมไมํอาจอ๎างระเบียบข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานใด เพื่อปฏิเสธที่จะคืนคําจ๎างที่หัก
ไว๎ได๎ หากลูกจ๎างกระทําความเสียหายใดๆ ขึ้นแกํนายจ๎างในระหวํางที่ยังคงเป็นลูกจ๎างของนายจ๎างอยูํ ก็ชอบที่
นายจ๎างจะดําเนินคดีฟ้องร๎องให๎ลูกจ๎างชดใช๎คําเสียหายได๎

ฎีกาที่ ๘๐๒๙/๒๕๔๔ นายจ๎างมีระเบียบข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานกําหนดให๎
ลูกจ๎างที่ประสงค์ลาออกจะต๎องยื่นใบลาออกลํวงหน๎าอยํางน๎อย ๑๕ วัน และอยูํทํางานจนครบ และตามสัญญา
ตกลงวําหากลูกจ๎างลาออกไมํถูกต๎องตามระเบียบ ลูกจ๎างไมํขอรับเงินประกันคืนทั้งหมด ศาลฎีกาวินิจฉัยวํา
พ.ร.บ.คุ๎มครองแรงงานฯ มาตรา ๑๐ ในกรณีลูกจ๎างลาออก นายจ๎างต๎องคืนเงินประกันการทํางานภายใน ๗
วันนับแตํลูกจ๎างลาออก ข๎อตกลงไมํคืนเงินประกันกรณีลาออกไมํถูกต๎องตามระเบียบขัดตํอบทบัญญัติดังกลําว
ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร๎อยของประชาชนไมํมีผลบังคับใช๎ เมื่อลูกจ๎างไมํได๎กํอความเสียหายใน
ระหวํางทํางาน นายจ๎างต๎องคืนเงินประกันให๎แกํลูกจ๎าง
ฎีกาที่ ๘๐๐๐/๒๕๔๙ นายจ๎างเก็บเงินประกันการทํางานจากลูกจ๎างนําฝากธนาคาร
โดยไมํได๎แยกบัญชีเงินฝากของลูกจ๎างแตํละคนไว๎และนําดอกเบี้ยแตํละคนโอนมารวมกันไว๎ที่กองทุนสวัสดิการ
ของพนักงาน ทั้งการจํายปันผลแกํลูกจ๎างทุกสิ้นปีก็เป็นการปันผลคืนในรูปแบบของสินค๎ามิใชํดอกเบี้ยจึงเป็น
การปฏิบัติไมํชอบด๎วยมาตรา ๑๐
การรับเหมาช่วง
การรับเหมาช่วง (มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑)
กฎหมายกําหนดให๎ผู๎รับเหมาชํวงถัดขึ้นไปจากผู๎รับเหมาชํวงที่เป็นนายจ๎างรวมตลอด
ถึงผู๎รับเหมาชั้นต๎นรํวมรับผิดกับผู๎ที่เป็นนายจ๎างในการจํายเงินคําจ๎าง คําลํวงเวลา คําทํางานในวันหยุด คํา
ลํวงเวลาในวันหยุด คําชดเชย คําชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสบทบ หรือเงินเพิ่ม ให๎แกํลูกจ๎างในลักษณะลูกหนี้
รํวม ซึ่งลูกจ๎างอาจเรียกร๎องเอาจากผู๎รับเหมาชั้นต๎น ผู๎รับเหมาชํวง หรือนายจ๎างคนใดคนหนึ่ง หรือทุกคนได๎
เต็มจํานวนที่ลูกจ๎างมีสิทธิเรียกร๎อง เพราะผู๎ที่ได๎รับประโยชน์จากการงานที่ลูกจ๎างทําก็คือผู๎รับเหมาชํวงถัดขึ้น
ไปจากผู๎รับเหมาชํวงซึ่งเป็นนายจ๎างตลอดจนผู๎รับเหมาชั้นต๎น จึงควรรํวมรับผิดกับนายจ๎างในการจํายเงิน
ดังกลําวด๎วย อันจะทําให๎ผู๎รับเหมาดําเนินการคัดเลือกผู๎รับเหมาที่ดีมารับงานและโดยที่ภาระการจํายเงิน
ดังกลําวที่แท๎จริงนั้นเป็นของผู๎รับเหมาชํวงซึ่งเป็นนายจ๎าง ดังนั้น เมื่อผู๎รับเหมาชํวงรายใดได๎จํายเงินดังกลําว
ให๎แกํลูกจ๎างแล๎ว กฎหมายกําหนดให๎สิทธิไลํเบี้ยเอาเงินที่จํายไปคืนจากผู๎รับเหมาชํวงซึ่งเป็นนายจ๎างได๎
ประเด็นที่ต้องสอบข้อเท็จจริง
๑. สัญญาระหวํางผู๎วําจ๎างกับผู๎รับจ๎าง เป็นสัญญาจ๎างทําของ ซึ่งถือผลสําเร็จของงาน
เป็นสําคัญ หรือเป็นสัญญาประเภทอื่น ซึ่งมิใชํสัญญาจ๎างแรงงานหรือไมํ
๒. การวําจ๎างระหวํางผู๎วําจ๎างกับผู๎รับจ๎าง ผู๎รับจ๎างเป็นผู๎จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์หลัก
สัมภาระหรือวัตถุดิบ สําหรับใช๎ในการทํางาน หรือไมํ
๓. ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎รับจ๎างกับบุคคลซึ่งผู๎รับจ๎างจ๎างทํางานเป็นไปในลักษณะ
สัญญาจ๎างแรงงานหรือไมํ
๔. สอบข๎อเท็จจริงให๎ชัดเจนวํามีการรับเหมาชํวงงานกันกี่ชํวง ใครเป็นผู๎รับเหมา
ชั้นต๎น ผู๎รับเหมาชํวง และนายจ๎าง
ถ๎าสอบข๎อเท็จจริงได๎ความวํา สัญญาระหวํางผู๎วําจ๎างกับผู๎รับจ๎าง เป็นสัญญาจ๎างทํา
ของ (มาตรา ๕๘๗ ประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์) ซึ่งมีลักษณะถือผลสําเร็จของงานที่วําจ๎างกันเป็นสําคัญ
ผู๎รับจ๎างเป็นผู๎จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์หลักและสัมภาระหรือวัตถุดิบสําหรับใช๎ในการทํางาน หรือเป็นสัญญา
ประเภทอื่น ซึ่งมิใชํสัญญาจ๎างแรงงาน และความสัมพันธ์ระหวํางผู๎รับจ๎างกับบุคคลซึ่งผู๎รับจ๎างจ๎างมาทํางาน
เป็นไปในลักษณะสัญญาจ๎างแรงงานนั้นแล๎ว ถือได๎วําความสัมพันธ์ระหวํางผู๎วําจ๎างและผู๎รับจ๎างเป็นไป
ในลักษณะของการรับเหมาชํวง ซึ่งกฎหมายกําหนดให๎ผู๎รับเหมาชํวงถัดขึ้นไปตลอดสายจนถึงผู๎รับเหมาชั้นต๎น
ต๎องรํวมรับผิดชอบกับผู๎รับเหมาชํวงซึ่งเป็นนายจ๎างในคําจ๎าง คําลํวงเวลา คําทํางานในวันหยุด คําลํวงเวลาใน
วันหยุด คําชดเชย คําชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสบทบ หรือเงินเพิ่ม ถ๎าผู๎รับเหมาชั้นต๎นหรือผู๎รับเหมาชํวงราย

ใดได๎จํายเงินดังกลําวให๎แกํลูกจ๎างแล๎ว ยํอมมีสิทธิไลํเบี้ยเงินที่จํายไปคืนจากผู๎รับเหมาชํวง ซึ่งเป็นนายจ๎างได๎
ความรับผิดของผู๎รับเหมาชั้นต๎นและผู๎รับเหมาชํวงถัดขึ้นไป ซึ่งมิใชํนายจ๎างเป็น
ความรับผิดทางแพํงเทํานั้น ดังนั้น พนักงานตรวจแรงงานจึงไมํมีอํานาจสั่งผู๎รับเหมาชั้นต๎นและผู๎รับเหมาชํวง
ซึ่งมิใชํเป็นนายจ๎างให๎จํายเงินตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได๎ กรณีพนักงานตรวจ
แรงงานมีคําสั่งให๎ผู๎รับเหมาชํวงซึ่งเป็นนายจ๎างจํายเงินให๎แกํลูกจ๎าง ให๎พนักงานตรวจแรงงานสําเนาคําสั่งให๎
ผู๎รับเหมาชํวงถัดขึ้นไป หากมี ตลอดสายจนถึงผู๎รับเหมาชั้นต๎นทราบ เพื่อรํวมรับผิดกับผู๎รับเหมาชํวง ซึ่งเป็น
นายจ๎างในการจํายเงินให๎แกํลูกจ๎างด๎วย โดยคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานต๎องปรากฏข๎อเท็จจริงวํามีการ
รับเหมาชํวงงานกันกี่ชํวง ใครเป็นผู๎รับเหมาชั้นต๎น ผู๎รับเหมาชํวง
การรับเหมาค่าแรง มาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑
เพื่อเป็นการปิดชํองทางเจ๎าของกิจการบางราย ในอันที่จะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม
กฎหมายในฐานะนายจ๎าง โดยการแบํงงานบางสํวนให๎บุคคลอื่นจัดหาคนเข๎ามาทํางานในกระบวนการผลิตหรือ
ธุรกิจในความรับผิดชอบของเจ๎าของกิจการ มาตรา ๑๑/๑ จึงบัญญัติให๎ผู๎ประกอบกิจการที่วําจ๎างด๎วยวิธี
ดังกลําวเป็นนายจ๎างของคนที่มาทํางานให๎ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให๎ความคุ๎มครองแกํคนที่มาทํางานให๎แกํ
ผู๎ประกอบกิจการให๎ได๎รับความคุ๎มครองตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ดังนั้น ผู๎ประกอบกิจการในฐานะนายจ๎างตามความหมายดังกลําวยํอมมีหน๎าที่ต๎อง
ปฏิบัติ ตํอคนที่มาทํางานนั้นตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และคนที่มาทํางานให๎สามารถ
ฟ้องผู๎ประกอบกิจการให๎รับผิดในฐานะนายจ๎างได๎
ประเด็นที่ต้องสอบข้อเท็จจริง
๑. ผู๎ประกอบกิจการได๎มอบหมายให๎บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู๎จัดหาคนมาทํางานอัน
มิใชํการประกอบธุรกิจจัดหางานหรือไมํ
ข้อพึงพิจารณา
- บุคคลที่ได๎รับมอบหมายอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได๎
- การมอบหมายอาจทําเป็นหนังสือหรือโดยพฤตินัยก็ได๎
- บุคคลที่ได๎รับมอบหมายจะเป็นผู๎ควบคุมหรือจํายคําจ๎างให๎แกํคนที่มาทํางานนั้น
หรือไมํก็ตาม
- บุคคลที่ได๎รับมอบหมายต๎องมิใชํผู๎ประกอบธุรกิจจัดหางาน
- การวําจ๎างด๎วยวิธีเหมาคําแรงผู๎ประกอบกิจการเป็นผู๎จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์
หลักตลอดจนสัมภาระหรือวัตถุดิบ สําหรับใช๎ในการทํางานหรือไมํ
๒. การทํางานนั้นเป็นสํวนหนึ่งสํวนใดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจในความ
รับผิดชอบของผู๎ประกอบกิจการหรือไมํ เชํน บริษัทเอ ประกอบกิจการผลิตรถยนต์ วําจ๎างให๎บริษัทบีสํงลูกจ๎าง
มาทํางานประกอบรถยนต์ กรณีไมํใชํเป็นสํวนหนึ่งสํวนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของ
ผู๎ประกอบกิจการ เชํน บริษัทเอ ประกอบกิจการผลิตรถยนต์ วําจ๎างให๎บริษัทบีสํงลูกจ๎างมาทํางานตําแหนํง
พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือแมํบ๎านทําความสะอาดในสํานักงาน

เมื่อสอบข๎อเท็จจริงได๎ครบองค์ประกอบทั้งสองข๎อแล๎วปรากฏวําผู๎ประกอบกิจการได๎
วําจ๎าง ด๎วยวิธีเหมาคําแรงตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง กฎหมายให๎ถือวําผู๎ประกอบกิจการเป็นนายจ๎างของคน
ที่มาทํางานดังกลําว ดังนั้น คนที่มาทํางานดังกลําวจึงมีนายจ๎างที่ต๎องรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติคุ๎มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ สองรายได๎แกํ นายจ๎างโดยตรงซึ่งเป็นผู๎รับเหมาคําแรง และผู๎ประกอบกิจการ พนักงาน
ตรวจแรงงานยํอมมีอํานาจสั่งให๎นายจ๎างโดยตรงซึ่งเป็นผู๎รับเหมาคําแรง และผู๎ประกอบกิจการ รํวมรับผิดชอบ
จํายเงินตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกํลูกจ๎าง หากมีการฝ่าฝืนหรือไมํปฏิบัติตาม ผู๎
ประกอบกิจการต๎องรับผิดทางแพํงและทางอาญาด๎วย
กรณีลูกจ๎างรับเหมาคําแรงที่ทํางานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ๎างตามสัญญาจ๎าง
โดยตรงของผู๎ประกอบกิจการ ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง ยื่นคําร๎องเรียกสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็น
เงินจากผู๎ประกอบกิจการ ให๎สอบข๎อเท็จจริงให๎ได๎ความวําสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการดังกลําวเป็นเงินตาม
พระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไมํ หากไมํใชํเงินตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ พนักงานตรวจแรงงานไมํมีอํานาจออกคําสั่งตามมาตรา ๑๒๔ สั่งให๎ผู๎ประกอบกิจการจํายเงินให๎แกํ
ลูกจ๎างรับเหมาคําแรง
การเลิกจ้างที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
พระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ ได๎กําหนดหลักเกณฑ์
การจํายคําชดเชย เมื่อนายจ๎างเลิกจ๎างลูกจ๎าง นายจ๎างจะต๎องจํายคําชดเชยให๎แกํลูกจ๎าง ดังนั้น หากนายจ๎าง
อ๎างเหตุเพื่อไมํจํายคําชดเชย ก็จะต๎องได๎ความวําการจ๎างงานนั้นเป็นการจ๎างงานที่มีเงื่อนไขตามมาตรา ๑๑๘
วรรคสาม วรรคสี่ หรือลูกจ๎างผู๎ถูกเลิกจ๎างได๎กระทําความผิดอยํางหนึ่งอยํางใดใน ๖ ประการตามมาตรา ๑๑๙
คําวําคําชดเชยนั้น มีการกําหนดความหมายอยูํในมาตรา ๕
ค่าชดเชย หมายความวํา เงินที่นายจ๎างจํายให๎แกํลูกจ๎างเมื่อเลิกจ๎าง นอกเหนือจาก
เงินประเภทอื่นซึ่งนายจ๎างตกลงจํายให๎แกํลูกจ๎าง
คําชดเชย จึงเป็นเงินที่นายจ๎างมีหน๎าที่จํายตามกฎหมายคุ๎มครองแรงงานเมื่อ
นายจ๎างเป็นฝ่ายเลิกจ๎าง ถ๎านายจ๎างมิได๎เลิกจ๎างลูกจ๎าง แตํลูกจ๎างลาออกจากงานไป ทิ้งงานไปหรือลูกจ๎างถึง
แกํความตาย นายจ๎างไมํต๎องจํายคําชดเชย ในขณะเดียวกันเงินที่นายจ๎างจํายให๎แกํลูกจ๎างในวาระอื่น และมีชื่อ
เรียกตํางๆ กัน โดยมิได๎มีจุดประสงค์ที่จะจํายให๎แกํลูกจ๎างเมื่อเลิกจ๎าง เงินจํานวนนั้นก็ไมํใชํคําชดเชย เงินที่
นายจ๎างจํายให๎แกํลูกจ๎างเมื่อลูกจ๎างออกจากงานอาจจะมีหลายชื่อเรียกด๎วยกัน เชํน เงินบําเหน็จ เงินบํานาญ
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินทุนเลี้ยงชีพ เงินสะสม เงินสงเคราะห์ เป็นต๎น ซึ่งเงินเหลํานี้แม๎นายจ๎างจะจําย
ให๎แกํลูกจ๎างที่ออกจากงานเพราะเลิกจ๎างด๎วยก็ตาม แตํโดยเจตนามิได๎มีลักษณะที่จะจํายในทํานองเดียวกันกับ
การจํายคําชดเชย เงินจํานวนดังกลําวจึงไมํใชํคําชดเชย แม๎จะมีจํานวนมากกวําคําชดเชยก็ตาม โดยต๎องถือ
หลักไว๎วําถ๎าเงินจํานวนใดมีลักษณะในการจําย หลักเกณฑ์การจําย และเงื่อนไขการจํายเชํนเดียวกันกับ
คําชดเชยแล๎ว ก็ถือวําเป็นคําชดเชยได๎ แตํถ๎าเงินจํานวนนั้นมีลักษณะการจําย และมีวัตถุประสงค์ในการจําย
แตกตํางไปจากคําชดเชย เชํน นายจ๎างจํายเงินนั้นให๎แกํลูกจ๎างที่ออกจากงาน ไมํวําเกษียณอายุ ลาออก หรือ
ตาย มิได๎จํายให๎เฉพาะกรณีที่นายจ๎างเลิกจ๎าง เงินจํานวนนั้นก็ไมํใชํคําชดเชย
ตัวอย่างคาพิพากษาฎีกาที่ไม่ถือว่าเป็นค่าชดเชย
ฎีกาที่ ๘๗๐/๒๕๒๔ ข๎อบังคับเรื่องการจํายเงินบําเหน็จของนายจ๎างกําหนดวํา
ลูกจ๎างมีสิทธิจะได๎รับเงินบําเหน็จตํอเมื่อมีระยะเวลาในการทํางานตั้งแตํ ๔ ปีขึ้นไป ลูกจ๎างผู๎ที่ลาออกจากงานก็
มีสิทธิ ได๎รับเงินบําเหน็จด๎วย และในกรณีตายก็จะจํายเงินบําเหน็จนั้นให๎แกํทายาทของลูกจ๎าง ศาลฎีกาวินิจฉัย
วํา เงินบําเหน็จดังกลําวนี้เป็นเงินที่มีลักษณะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจํายแตกตํางจากคําชดเชยตาม
กฎหมายคุ๎มครองแรงงาน ถือวําเป็นเงินประเภทอื่นมิใชํคําชดเชย แม๎ข๎อบังคับของนายจ๎างดังกลําวจะ กําหนด

วํา การจํายเงินบําเหน็จตามข๎อบังคับนี้ให๎ถือเป็นการจํายคําชดเชยตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน ก็ไมํมีผลให๎
เงินบําเหน็จซึ่งเป็นเงินประเภทอื่นกลับกลายเป็นคําชดเชยไปได๎
ตัวอย่างคาพิพากษาฎีกาที่ถือว่าเป็นค่าชดเชย
ฎีกาที่ ๖๙๖๖-๘๙๗๑/๒๕๔๒ ตามข๎อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ๎างกําหนดกรณีเลิก
จ๎างเมื่อเกษียณอายุวํา บริษัทจะเลิกจ๎างเมื่อลูกจ๎างครบเกษียณอายุ ๖0 ปี ในกรณีการเลิกจ๎างตามปกติ ถ๎า
ผลประโยชน์ที่ลูกจ๎างได๎รับตามโครงการเกษียณอายุน๎อยกวําคําชดเชยการเลิกจ๎างตามกฎหมายแรงงาน บริษัท
จะจํายเงินสํวนที่ขาดอยูํนั้นให๎ จํานวนเงินที่ลูกจ๎างได๎รับจากโครงการเกษียณอายุให๎ถือวําเป็นสํวนหนึ่งของการ
จํายคําชดเชยด๎วย ดังนั้น เงินผลประโยชน์ตามโครงการเกษียณอายุกํอนเวลาปกติที่นายจ๎างจํายให๎ลูกจ๎างไป
ตามระเบียบและข๎อบังคับของโครงการเกษียณอายุจึงมีคําชดเชยรวมอยูํด๎วย
มาตรา ๑๑๘ กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสําหรับการจํายคําชดเชย ได๎กลําวถึง
พฤติกรรมที่ถือวําเป็นการเลิกจ๎างไว๎ ๒ กรณี คือ
๑. การกระทําใดที่นายจ๎างไมํให๎ลูกจ๎างทํางานตํอไปและไมํจํายคําจ๎างให๎ ไมํวําจะ
เพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ๎างหรือเพราะเหตุอื่นใด กรณีนี้หมายถึง ไมํวํานายจ๎างจะกระทําการใดๆ ก็ตามตํอ
ลูกจ๎าง ที่เป็นการแสดงวํานายจ๎างมีเจตนาไมํให๎ลูกจ๎างทํางานตํอไปและไมํจํายคําจ๎างให๎ เชํน ไมํยอมให๎ลูกจ๎าง
เข๎าทํางานในสถานประกอบกิจการ โดยสั่งยามหน๎าประตูไว๎ไมํให๎เข๎าทํางาน หรือไมํให๎ลูกจ๎างประทับบัตรลง
เวลาทํางานและไมํจํายคําจ๎างให๎ด๎วย เป็นต๎น
ตัวอยํางพฤติกรรมที่ไมใชํการเลิกจ๎างตามข๎อ ๑ เชํน
- นายจ๎างเปลี่ยนเวลาทํางาน ลูกจ๎างไมํไปทํางาน ไมํถือเป็นการเลิกจ๎าง (คําพิพากษา
ฎีกา ที่ ๓๕๒๖/๒๕๒๗)
-ลูกจ๎างหญิงถูกกรรมการผู๎จัดการทําอนาจาร ไมํถือวําเลิกจ๎าง (คําพิพากษาฎีกา ที่
๙๐๒๑/๒๕๔๔)
-นายจ๎างเสนอขอตํอสัญญาจ๎าง แตํลูกจ๎างไมํตกลงและคืนบัตรพนักงาน ไมํถือวําเลิก
จ๎าง (คําพิพากษาฎีกา ที่ ๘๐๐๒-๘๐๐๑๒/๒๕๔๙)
-นายจ๎างเสนอให๎ลูกจ๎างลาออกโดยจะจํายคําชดเชยให๎เทํากับคําจ๎าง ๓ เดือน ไมํใชํ
เลิกจ๎าง (คําพิพากษาฎีกา ที่ ๓๗๘๐/๒๕๔๒)
-ลูกจ๎างเข๎ารํวมโครงการเกษียณอายุกํอนครบกําหนด ไมํใชํถูกเลิกจ๎าง (คําพิพากษา
ฎีกา ที๙่ ๔๕๐/๒๕๔๕)
- นายจ๎างขูํวําจะใช๎สิทธิโดยชอบ ลูกจ๎างลงชื่อในใบลาออก ไมํใชํเลิกจ๎าง (คํา
พิพากษาฎีกา ที่ ๑๖๕/๒๕๔๖)
- ผู๎จัดการโรงงานพูดกับลูกจ๎างวํา “ถ๎าไมํเซ็น ผมปลดคุณ ” ลูกจ๎างไมํลงชื่อรับทราบ
หนังสือเตือนและกลับไป จากนั้นไมํไปทํางานอีก ยังถือไมํได๎วํานายจ๎างเลิกจ๎างลูกจ๎าง (คําพิพากษาฎีกา ที่
๔๙๔/๒๕๒๕)
ตัวอยํางพฤติกรรมที่เป็นการเลิกจ๎างตามข๎อ ๑ เชํน
-นายจ๎างพูดกับลูกจ๎างวํา “มึงทําหมาๆ อยํางนี้ กูไลํมึงออก ” ประกอบกับหลังจาก
พูดแล๎ว นายจ๎างไปแจ๎งความที่สถานีตํารวจกลําวหาวําลูกจ๎างไมํยอมออกไปจากห๎องพักคนงานและให๎ลูกจ๎าง
หยุดงาน ยํอมถือได๎วํานายจ๎างเลิกจ๎างลูกจ๎างแล๎ว (คําพิพากษาฎีกา ที่ ๓๘๓๙/๒๕๒๔)

- นายจ๎างพูดกับลูกจ๎างคนหนึ่งวํา ลูกจ๎างทั้งสองมีเงินเดือนสูง ถ๎าลดคําจ๎างจะอยูํได๎
หรือไมํ และให๎ลูกจ๎างทั้งสองขนย๎ายทรัพย์สินออกไปจากบริษัทในตอนเย็นของวันที่พูด กับจํายคําจ๎างถึงวัน
ดังกลําวให๎ลูกจ๎างทั้งสองด๎วย ถือเป็นการเลิกจ๎าง (คําพิพากษาฎีกา ที่ ๗๖๔๓-๗๖๔๔/๒๕๔๑)
- นายจ๎างย๎ายลูกจ๎างไปทํางานบริษัทอื่น เนื่องจากไมํพอใจการทํางานของลูกจ๎าง แม๎
จะย๎ายไปทําในบริษัทในเครือ แตํเป็นนิติบุคคลตํางกัน ลูกจ๎างต๎องทําสัญญาจ๎างใหมํ การย๎ายดังกลําวถือวํา
นายจ๎างไมํประสงค์ไห๎ลูกจ๎างทํางานตํอไป เป็นเลิกจ๎าง (ฎีกา ๕๑๓/๒๕๒๔)
๒. กรณีที่ลูกจ๎างไมํได๎ทํางานและไมํได๎รับคําจ๎างเพราะเหตุที่นายจ๎างไมํสามารถ
ดําเนินกิจการตํอไป กรณีนี้หมายถึง นายจ๎างมิได๎มีเจตนาแท๎จริงที่จะไมํจ๎างลูกจ๎างทํางานดังเชํนกรณีแรก
แตํเป็นกรณีที่นายจ๎างไมํมีงานให๎ลูกจ๎างทําหรือไมํอาจประกอบกิจการตํอไปได๎ เชํน โรงงานลูกไฟไหม๎หมด
ไมํสามารถที่จะระดมทุนดําเนินกิจการตํอไปได๎ หรือนายจ๎างถูกทางราชการสั่งปิดกิจการหรือหมดสัมปทาน
ทําให๎ลูกจ๎างซึ่งพร๎อมที่จะทํางานไมํได๎ทํางานและไมํได๎รับคําจ๎าง เป็นต๎น กรณีนี้แม๎นายจ๎างจะไมํได๎บอกเลิก
จ๎างลูกจ๎างเลยต๎องถือเป็นการเลิกจ๎างด๎วย
ตัวอย่างคาพิพากษาฎีกาที่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง
ฎีกาที่ ๑๓๖๓/๒๕๒๕ นายจ๎างให๎ลูกจ๎างไปทํางานกับอีกบริษัทหนึ่งโดยลูกจ๎างไมํ
ยินยอม แม๎การทํางานของลูกจ๎างในบริษัทใหมํจะเป็นงานลักษณะเชํนเดิมในสถานที่เดิม ก็เป็นงานของบริษัท
ใหมํ ลูกจ๎างมิได๎ทํางานให๎แกํนายจ๎างเดิม ถือวํานายจ๎างให๎ลูกจ๎างออกจากงาน เป็นการเลิกจ๎าง นายจ๎างจึงต๎อง
จํายคําชดเชยให๎แกํลูกจ๎าง
ฎีกาที่ ๙๙๔๘-๑๐๑๒๙/๒๕๓๙ การเลิกจ๎างตามกฎหมายคุ๎มครองแรงงานนอกจาก
จะหมายถึงการที่นายจ๎างไมํให๎ลูกจ๎างทํางานตํอไปและไมํจํายคําจ๎างแล๎ว ยังหมายรวมถึงกรณีที่ลูกจ๎างไมํได๎
ทํางานและไมํได๎รับคําจ๎างเพราะเหตุที่นายจ๎างไมํสามารถดําเนินกิจการตํอไปได๎ด๎วย เมื่อปรากฏวําลูกจ๎าง
๑๘๒ คน ไมํได๎ทํางานตั้งแตํวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๘ ไมํวําจะเป็นเพราะวํา
นายจ๎างไมํมีงานให๎ลูกจ๎างดังกลําวทํา หรือเพราะเหตุอื่นใด และลูกจ๎างดังกลําวไมํได๎รับคําจ๎าง เนื่องจาก
นายจ๎างไมํมีเงินจะจํายให๎ การกระทําของนายจ๎างเชํนนี้ยํอมอยูํในความหมายที่วําเป็นกรณีที่ลูกจ๎างไมํได๎
ทํางานและไมํได๎รับคําจ๎างเพราะเหตุที่นายจ๎างไมํสามารถดําเนินกิจการตํอไปได๎ ถือวํานายจ๎างได๎เลิกจ๎าง
ลูกจ๎างทั้งหมด ไมํจําเป็นต๎องคํานึงถึงวําในภายหน๎านายจ๎างจะมีงานให๎ลูกจ๎างนั้นทําและมีเงินจํายคําจ๎างให๎แกํ
ลูกจ๎างแตํละคนหรือไมํ
ฎีกาที่ ๓๐๘๖/๒๕๔๕ ลูกจ๎างมิได๎ทํางานให๎นายจ๎างตั้งแตํวันที่เจ๎าของตึกที่ตั้ง
สํานักงานของนายจ๎างมาตัดน้ําตัดไฟและปิดสํานักงานซึ่งเป็นเหตุให๎นายจ๎างไมํสามารถดําเนินกิจการตํอไปได๎
ถือวํา นายจ๎างได๎เลิกจ๎างลูกจ๎างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง แล๎วตั้งแตํวันดังกลําว มิใชํวันที่ถึงกําหนดจําย
คําจ๎างคราวตํอมา
ฎีกาที่ ๒๙๖๐/๒๕๔๕ ธนาคารแหํงประเทศไทยสั่งถอดถอนกรรมการผู๎จัดการบริษัท
นายจ๎างซึ่งประกอบธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ เป็นการกระทําที่ไมํให๎ลูกจ๎างทํางานตํอไป เป็นการเลิกจ๎าง คําสั่ง
ธนาคารแหํงประเทศไทยถือวําเป็นมติที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นของบริษัทนายจ๎าง มีผลเทํากับวําบริษัทนายจ๎างเลิกจ๎าง
ลูกจ๎าง
ฎีกาที่ ๔๔๙๖/๒๕๔๕ กรรมการผู๎จัดการมีคําสั่งด๎วยวาจาให๎พักงานลูกจ๎างโดยไมํมี
กําหนด และไมํจํายคําจ๎างให๎แกํลูกจ๎าง หลังจากนั้นวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ นายจ๎างมีคําสั่งเลิกจ๎าง
ลูกจ๎าง โดยให๎มีผลตั้งแตํวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ การพักงานดังกลําวไมํใชํการพักงานเพื่อสอบสวนความผิด
แตํเป็นกรณีที่นายจ๎างไมให๎ลูกจ๎างทํางานตํอไปและไมํจํายคําจ๎าง ถือเป็นการเลิกจ๎าง

ฎีกาที่ ๕๘๕/๒๕๓๖ สัญญาจ๎างมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการจ๎างไว๎ และนายจ๎างมี
หนังสือแจ๎งแกํลูกจ๎างวําไมํประสงค์จะตํอสัญญาจ๎างกํอนวันสิ้นสุดสัญญา อันเป็นผลให๎สัญญาจ๎างสิ้นสุดลงโดย
ผลแหํงสัญญา แตํการแสดงเจตนาของนายจ๎างเชํนวํานี้ก็เป็นผลให๎ลูกจ๎างต๎องออกจากงาน จึงต๎องถือเป็นการ
เลิกจ๎าง
ฎีกาที่ ๔๗๙๓/๒๕๔๕ นายจ๎างประมูลงานตํอไปไมํได๎ลูกจ๎างทํางานกับผู๎ประมูลราย
ใหมํ โดยไมํได๎นับอายุงานตํอเนื่อง ถือวําลูกจ๎างถูกนายจ๎างเดิมเลิกจ๎าง
ข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ มี ๒ กรณี คือ
๑. ลูกจ๎างซึ่งมีระยะเวลาในการทํางานน๎อย ซึ่งหมายถึงลูกจ๎างที่ทํางานติดตํอกัน
มาแล๎วไมํครบ ๑๒๐ วัน
๒. ลูกจ๎างที่มีกําหนดระยะเวลาการจ๎างไว๎แนํนอนและเลิกจ๎างตามกําหนดระยะเวลา
นั้น ลูกจ๎างประเภทนี้นายจ๎างจะต๎องทําสัญญาจ๎างกันไว๎เป็นหนังสือตั้งแตํเมื่อเริ่มจ๎าง กําหนดวันที่เริ่มจ๎างวํา
เป็นวันที่เทําใด เดือนใด ปีใด และกําหนดวันสิ้นสุดการจ๎างไว๎วําเป็นวันที่เทําใด เดือนใด ปีใด ซึ่งสัญญาจ๎างที่
จะมีผลทําให๎นายจ๎างไมํต๎องจํายคําชดเชยตามมาตรานี้จะต๎องเป็นสัญญาจ๎างที่ให๎ลูกจ๎างทํางานประเภทหนึ่ง
ประเภทใดใน ๓ ประเภทดังกลําวตํอไปนี้ คือ
๒.๑ ทํางานตามโครงการ ซึ่งงานตามโครงการนั้นต๎องไมํใชํงานตามปกติของ
ธุรกิจหรือการค๎าของนายจ๎าง โดยมีระยะเวลาเริ่มต๎นและสิ้นสุดของงานที่แนํนอน เชํน บริษัทรับเหมากํอสร๎าง
จ๎างลูกจ๎างมาวางระบบบัญชีให๎กับบริษัท
๒.๒ ทํางานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว ซึ่งมีกําหนดการสิ้นสุดหรือความสําเร็จ
ของงาน
๒.๓ ทํางานที่เป็นไปตามฤดูกาล ซึ่งได๎จ๎างงานในชํวงระยะเวลาของฤดูกาลนั้น
งานทั้ง ๓ ประเภทดังกลําวจะต๎องแล๎วเสร็จภายในระยะเวลาไมํเกิน ๒ ปี ซึ่ง
หมายความวํา งานทั้งหมดของนายจ๎าง ต๎องกระทําให๎เสร็จสิ้นภายใน ๒ ปี มิใชํระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญา
จ๎างของลูกจ๎างแตํละคน
ลูกจ๎างที่ได๎รับการจ๎างตามสัญญาประเภทดังกลําวแม๎จะทํางานเกิน ๑๒๐ วัน
เมื่อนายจ๎างเลิกจ๎างตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุไว๎ในสัญญา นายจ๎างก็ไมํต๎องจํายคําชดเชยให๎
ประเด็น ๑. ลูกจ๎างทํางานครบ ๑๒๐ วันหรือไมํ
๒. การจ๎างงานมีการกําหนดระยะเวลาการจ๎างไว๎แนํนอนหรือไมํ หากเป็นการจ๎าง
งาน ที่มีกําหนดระยะเวลาแนํนอนให๎พิจารณาในประเด็นตํอไปนี้
๒.๑ การจ๎างงานที่มีกําหนดระยะเวลาแนํนอนนั้นเป็นงานโครงการเฉพาะที่มิใชํ
งานปกติหรือไมํ
๒.๒ การจ๎างงานมีกําหนดระยะเวลาแนํนอนนั้นเป็นงานอันมีลักษณะเป็นครั้ง
คราวหรือไมํ
๒.๓ การจ๎างงานมีกําหนดระยะเวลาแนํนอนนั้นเป็นงานที่เป็นไปตามฤดูกาล
หรือไมํ
๒.๔ มีการเลิกจ๎างตามกําหนดระยะเวลานั้นหรือไมํ
๓. นายจ๎างลูกจ๎างได๎ทําสัญญาจ๎างเป็นหนังสือไว๎ตั้งแตํเริ่มจ๎างหรือไมํ

การสอบข้อเท็จจริง
ประเด็นที่หนึ่ง๑. ต๎องสอบให๎ได๎ความวําลูกจ๎างเริ่มเข๎าทํางานตั้งแตํวัน เดือน ปีใด และถูกเลิกจ๎างในวัน เดือน
ปีใด เพื่อต๎องการทราบระยะเวลาการทํางานของลูกจ๎าง
๒. ให๎นับระยะเวลาตามจํานวนวันที่ลูกจ๎างทํางาน รวมถึงวันหยุด วันลา และวันที่นายจ๎างสั่ง
ให๎หยุด ตามมาตรา ๑๙ มิใชํนับระยะเวลาเป็นเดือน เพราะในแตํละเดือนมีจํานวนวันไมํเทํากัน ดังนั้น
ระยะเวลา ๑๒๐ วันจึงไมํเทํากับ ๔ เดือนเสมอไป
ประเด็นที่สอง ๑. ต๎องสอบให๎ได๎ความวําการจ๎างงานดังกลําวมีการทําสัญญาจ๎างเป็นหนังสือตั้งแตํเมื่อเริ่ม
จ๎างกันหรือไมํ หากไมํมีการทําสัญญาไว๎ถือวําไมํเข๎าองค์ประกอบมาตรา ๑๑๘ วรรคสี่ เมื่อนายจ๎างเลิกจ๎าง จึง
ต๎องจํายคําชดเชย
๒. ถ๎ามีการทําสัญญาจ๎างกันไว๎ให๎ดูวําสัญญาจ๎างนั้นกําหนดวันเริ่มต๎นและวันสิ้นสุดการทํางาน
ไว๎หรือไมํ หากไมํมีก็ถือวําไมํเข๎าเงื่อนไขตามมาตรา ๑๑๘ เมื่อนายจ๎างเลิกจ๎างจึงต๎องจํายคําชดเชย
๓. ถ๎าสัญญาจ๎างนั้นกําหนดวันเริ่มต๎นและวันสิ้นสุดการทํางานไว๎ ให๎พิจารณาตํอไปวํา การ
กําหนดระยะเวลาตามสัญญาจ๎างนั้นเกิน ๒ ปีหรือไมํ หากสัญญาจ๎างมีกําหนดเวลาการจ๎างเกิน ๒ ปี เมื่อ
นายจ๎างเลิกจ๎างต๎องจํายคําชดเชย
๔. ถ๎าสัญญาจ๎างนั้นมีกําหนดเวลาเริ่มต๎นและเวลาสิ้นสุดไว๎แนํนอน มีกําหนดระยะเวลาไมํ
เกิน ๒ ปีแล๎ว ให๎พิจารณาข๎อเท็จจริงตํอไปดังนี้
๔.๑ การจ๎างงานตามสัญญานั้นเป็นโครงการหรือไมํ ให๎พิจารณาข๎อเท็จจริง ดังนี้
ก. งานตามสัญญาจ๎างนั้นต๎องไมํใชํงานที่มีลักษณะเป็นงานตามปกติธุรกิจหรือการค๎า
ของนายจ๎าง
ข. งานตามสัญญาจ๎างนั้นต๎องมีระยะเวลาเริ่มต๎นและสิ้นสุดของงานตามโครงการที่
แนํนอน
ค. งานนั้นจะต๎องแล๎วเสร็จภายในระยะเวลาไมํเกิน ๒ ปี หมายความวํา งานทั้งหมด
ของนายจ๎างต๎องกระทําให๎เสร็จสิ้นภายใน ๒ ปี มิใชํระยะเวลาที่ระบุไว๎ในสัญญาจ๎างของลูกจ๎างแตํละคน หาก
พิจารณาได๎ความตามที่กลําวข๎างต๎นแล๎ว ถ๎านายจ๎างเลิกจ๎างลูกจ๎างเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาจ๎าง
นายจ๎างไมํต๎องจํายคําชดเชย
๔.๒ การจ๎างงานตามสัญญานั้นเป็นงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวหรือไมํ ให๎พิจารณา
ข๎อเท็จจริง ดังนี้
ก. งานตามสัญญาจ๎างนั้นต๎องมีกําหนดการสิ้นสุดหรือความสําเร็จของงานไว๎อยําง
ชัดเจน เชํน จ๎างคนงานมาปูกระเบื้องโดยกําหนดจํานวนเนื้อที่และระยะเวลาการทํางานแล๎วเสร็จไว๎ให๎ลูกจ๎าง
ทราบแนํนอน
ข. หากครบกําหนดตามสัญญาจ๎างแล๎วงานยังไมํแล๎วเสร็จ มีการตํอสัญญาจ๎างกัน
ตํอไปอีก ไมํถือวําเป็นการจ๎างงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว
๔.๓ การจ๎างงานตามสัญญาจ๎างนั้นเป็นงานที่เป็นไปตามฤดูกาลหรือไมํ ให๎พิจารณา
ข๎อเท็จจริง ดังนี้
ก. การจ๎างงานนั้นใช๎พืชผลตามฤดูกาลเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ข. งานตามสัญญาจ๎างนั้นมีลักษณะการจ๎างตามฤดูกาล เชํน จ๎างคนงาน เก็บผลลําไย
ในชํวงฤดูที่ลําไยออกผล

ตัวอย่างคาพิพากษาฎีกา
ฎีกาที่ ๖๗๖๗-๖๗๖๙/๒๙๙๒ สัญญาที่ระบุวํา “สัญญาฉบับนี้มีระยะเวลา ๒๔ เดือน
จากวันที่เริ่มจ๎างแตํอาจจะมีการทําข๎อตกลงกันใหมํกํอนสัญญาจะสิ้นสุดลงโดยเป็นที่ยอมรับทั้ง ๒ ฝ่าย”
ข๎อความที่วํา “แตํอาจจะมีการทําข๎อตกลงกันใหมํกํอนที่สัญญาจะสิ้นสุดลงโดยเป็นที่ยอมรับทั้ง ๒ ฝ่าย”
เป็นข๎อตกลงการจ๎างที่มีเงื่อนไขที่นายจ๎างกับลูกจ๎างตกลงกันตํอไปได๎ถือได๎วําเป็นการจ๎างที่มิได๎กําหนด
ระยะเวลาการจ๎างไว๎แนํนอน
ฎีกาที่ ๑๑๔/๒๔๔๐ จําเลยรับเหมางานกํอสร๎างทั่วไปตามที่จะประมูลได๎
หมายความวํา การรับเหมากํอสร๎างทุกชนิดเป็นงานปกติของธุรกิจหรือการค๎าของจําเลย โครงการกํอสร๎าง
ทําเรือน้ําลึกเกาะสีชังที่จําเลยประมูลได๎เป็นงานกํอสร๎างจึงเป็นงานปกติของธุรกิจหรือการค๎าของจําเลย ไมํอยูํ
ในข๎อยกเว๎นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ๎มครองแรงงาน ข๎อ ๙๖ วรรคสี่ ตามสัญญาวําจ๎าง
จําเลยวําจ๎างโจทก์ ซึ่งเป็นลูกจ๎างทํางานตามโครงการกํอสร๎างทําเรือน้ําลึกเกาะสีชังระยะที่ ๑ ซึ่งแม๎ตามสัญญา
จะได๎กําหนดการสิ้นสุดสัญญาจ๎างไว๎ แตํข๎อ ๔๕ ของสัญญาดังกลําวระบุวําในกรณีที่สิ้นสุดตามกําหนด
แตํโครงการยังไมํแล๎วเสร็จ จําเลยอาจพิจารณาตํอสัญญากับลูกจ๎างตามความจําเป็นของงาน ทั้งนี้จะได๎ทําการ
ตกลงกับลูกจ๎างที่ได๎รับการตํอสัญญาเป็นรายๆ ไป สัญญาจ๎างที่จําเลยวําจ๎างโจทก์ซึ่งเป็นการวําจ๎างให๎ทํางาน
ในโครงการกํอสร๎างทําเรือน้ําลึกเกาะสีชังระยะที่ ๑ ทั้งโครงการเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาจ๎าง
หากโครงการยังไมํเสร็จก็มีการตํอสัญญากันได๎อีก เชํนนี้ จึงไมํใชํการจ๎างให๎ทํางานในลักษณะที่เป็นครั้งคราว
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ๎มครองแรงงาน ข๎อ ๔๖ (ปัจจุบันพระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘)
ฎีกาที่ ๑๐๔๓๒/๒๕๔๖ สัญญาจ๎างแรงงานที่กําหนดให๎นายจ๎างและลูกจ๎างสามารถ
บอกเลิกสัญญาจ๎างเมื่อใดก็ได๎ โดยบอกกลําวให๎อีกฝ่ายหนึ่งทราบลํวงหน๎าเป็นลายลักษณ์อักษรไมํน๎อยกวํา ๓๐
วัน ไมํมีลักษณะเป็นสัญญาจ๎างที่มีกําหนดระยะเวลาไว๎แนํนอน
ฎีกาที่ ๑๓๕๒/๒๕๕๑ สัญญาจ๎างที่นายจ๎างจ๎างลูกจ๎างซึ่งทํางานในตําแหนํง
ผู๎อํานวยการ ให๎ทํางานในตําแหนํงเดิมตํอไปหลังเกษียณอายุงานอีก ๑ ปี เป็นการจ๎างให๎ทํางานปกติของธุรกิจ
หรือการค๎าของนายจ๎างอันเป็นการที่จะต๎องทําตํอเนื่องกันไป เพียงแตํนายจ๎างกําหนดระยะเวลาจ๎างไว๎ใน
สัญญาจ๎างด๎วยเทํานั้น ไมํเข๎าข๎อยกเว๎นที่จะไมํต๎องจํายคําชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ ข๎อตกลงในสัญญาจ๎าง
ดังกลําวที่กําหนดให๎นายจ๎างจํายคําชดเชยแตกตํางไปจากบทบัญญัติมาตรา ๑๑๘ อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร๎อยของประชาชนยํอมตกเป็นโมฆะ
ฎีกาที่ ๔๗๑๔/๒๕๔๐ นายจ๎างประกอบกิจการขุดและดูดทรายเพื่อใช๎เป็นวัตถุดิบใน
การผสมคอนกรีตผสมเสร็จ นายจ๎างตกลงจ๎างลูกจ๎างทํางานในตําแหนํงพนักงานขับรถ ทําหน๎าที่สํงเอกสาร
และพัสดุประจําหนํวยงาน โดยสัญญาจ๎างมีกําหนดเวลา ๑ ปี ศาลฎีกาวินิจฉัยวํา งานขุดและดูดทราย รวมทั้ง
งานอื่นที่เกี่ยวข๎อง เป็นงานตามปกติของธุรกิจและการค๎าของนายจ๎าง แม๎สัญญาจ๎างจะมีกําหนดเวลาแนํนอน
และเลิกจ๎างตามกําหนด แตํกรณีไมํต๎องด๎วยข๎อยกเว๎นของการไมํจํายคําชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสามและ
สี่
ฎีกาที่ ๔๕๓๑/๒๕๔๑ เดิมลูกจ๎างทํางานตําแหนํงผู๎จัดการสํวนพัฒนาตลาดเงินทุน มี
หน๎าที่ดูแลลูกค๎าเงินฝากของนายจ๎าง หลังเกษียณอายุ นายจ๎างทําสัญญาจ๎างลูกจ๎างให๎ทํางานอีก ๑ ปี ใน
หน๎าที่เดิม ดังนั้น งานที่ลูกจ๎างทํากํอนและหลังเกษียณ เป็นงานในลักษณะเดียวกันในธุรกิจเดิมของนายจ๎างจึง
ไมํใชํงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุดหรือความสําเร็จของงาน นายจ๎างเลิกจ๎างต๎องจําย
คําชดเชยให๎ลูกจ๎าง

ฎีกาที่ ๒๔๐๓-๒๔๓๐/๒๕๔๓ งานตาม พ.ร.บ.คุ๎มครองแรงงานฯ มาตรา ๑๑๘
วรรคสี่ ตอนท๎ายหมายถึงงานทั้งสามประเภทที่กําหนดไว๎ตามวรรคสี่นั่นเอง หาได๎หมายถึงระยะเวลาการจ๎าง ที่
นายจ๎างทําสัญญาจ๎างลูกจ๎างไมํ เมื่องานที่นายจ๎างทั้งสี่รับจ๎างมาทํามีกําหนดระยะเวลาแล๎วเสร็จเกิน ๒ ปี แม๎
จะเป็นงานโครงการเฉพาะหรือไมํ นายจ๎างทั้งสี่ก็ไมํได๎รับยกเว๎นการจํายคําชดเชย
ฎีกาที่ ๓๙๙๕/๒๕๔๒ สัญญาจ๎างที่มีกําหนดระยะเวลาการจ๎างไว๎แนํนอนที่จะได๎รับ
การยกเว๎นไมํต๎องจํายคําชดเชยในกรณีเลิกจ๎าง นายจ๎างและลูกจ๎างจะต๎องทําสัญญาจ๎างเป็นหนังสือไว๎ตั้งแตํ
เมื่อเริ่มจ๎าง นายจ๎างไมํได๎ทําสัญญาจ๎างลูกจ๎างเป็นหนังสือตั้งแตํแรกที่เริ่มจ๎าง แตํเพิ่งจะมาทําสัญญาจ๎างเป็น
หนังสือฉบับแรกในภายหลัง จึงถือไมํได๎วําเป็นการจ๎างที่มีกําหนดระยะเวลาการจ๎างไว๎แนํนอนที่จะไมํต๎องจําย
คําชดเชยเมื่อเลิกจ๎าง ดังนี้ เมื่อนายจ๎างเลิกจ๎างลูกจ๎าง จึงต๎องจํายคําชดเชย
เหตุแห่งการเลิกจ้างที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามมาตรา ๑๑๙
เหตุแหํงการเลิกจ๎างตามมาตรา ๑๑๙ นี้ หากนายจ๎างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ๎าง
โดยประสงค์จะยกเหตุตามมาตรา ๑๑๙ ขึ้นอ๎าง เพื่อไมํต๎องจํายคําชดเชย นายจ๎างจะต๎องระบุสาเหตุของการ
เลิกจ๎างขณะบอกเลิกสัญญาจ๎าง มิฉะนั้นแล๎วนายจ๎างจะยกเหตุตามมาตรา ๑๑๙ นี้ขึ้นกลําวอ๎างไมํจําย
คําชดเชยในภายหลังไมํได๎ ทั้งนี้ตามมาตรา ๑๑๙ วรรคท๎าย แหํงพระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
การเลิกจ๎างลูกจ๎างในกรณีหนึ่งกรณีใดตามมาตรา ๑๑๙ นายจ๎างจะต๎องระบุ
ข๎อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่เลิกจ๎างไว๎ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ๎าง (หรือคําสั่งเลิกจ๎าง) หรือจะต๎องแจ๎งด๎วยวาจา
ถึงสาเหตุที่เลิกจ๎างให๎ลูกจ๎างทราบในขณะที่เลิกจ๎างด๎วย นายจ๎างจึงจะเลิกจ๎างลูกจ๎างโดยไมํต๎องจํายคําชดเชย
อนึ่ง เหตุผลที่นายจ๎างระบุไว๎ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ๎างหรือแจ๎งให๎ลูกจ๎างทราบขณะเลิกจ๎างนั้น ต๎องเป็น
เหตุผลที่เกิดขึ้นจริง เป็นเหตุที่ใกล๎ชิดกับการเลิกจ๎าง และเป็นเหตุที่นายจ๎างต๎องเลิกสัญญาจ๎างกับลูกจ๎าง (ถ๎า
เป็นเหตุที่เกิดขึ้นมาแล๎วนาน ๒ ปี ๓ ปี นายจ๎างก็ทราบดี แตํภายหลังนายจ๎างเกิดไมํชอบใจลูกจ๎างในกรณีอื่น
จึงเลิกจ๎าง กรณีนี้อาจพิจารณาวําเหตุดังกลําวเป็นเหตุที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล๎ว นายจ๎างทราบดีแตํมิได๎
ลงโทษลูกจ๎างแตํอยํางใด ถือวําเป็นเหตุที่นายจ๎างได๎ให๎อภัยแกํลูกจ๎างนั้นแล๎ว)
ตัวอย่างคาพิพากษาฎีกา
ฎีกาที่ ๙๕/๒๕๔๓ การบอกเลิกการจ๎าง อาจทําเป็นหนังสือเพื่อเลิกจ๎างตามมาตรา
๑๗ วรรคท๎าย แหํงพระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติวําไมํให๎ใช๎บังคับแกํการเลิกจ๎างตาม
มาตรา ๑๑๙ ดังนั้น หากนายจ๎างประสงค์จะยกเหตุตามมาตรา ๑๑๙ ขึ้นอ๎างเพื่อไมํจํายคําชดเชยนายจ๎าง
จะต๎องระบุเหตุดังกลําวไว๎ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ๎างด๎วย มิฉะนั้นนายจ๎างจะยกขึ้นอ๎างภายหลังไมํได๎ แตํ
มาตรา ๑๗ วรรคสาม ไมํได๎ห๎ามเด็ดขาดมิให๎นายจ๎างบอกเลิกการจ๎างด๎วยวาจา ดังนั้นเมื่อจําเลยให๎การตํอสู๎ไว๎
ใน รายละเอียดตํางๆ ซึ่งมีสาระสําคัญถึงเหตุที่จําเลยจะไมํต๎องรับผิดชอบจํายคําชดเชยแกํโจทก์ตาม
พระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ แล๎ว แม๎จะเป็นการบอกเลิกด๎วยวาจา จําเลยก็อาจ
ไมํต๎องจํายคําชดเชยแกํโจทก์ ศาลแรงงานกลางจึงควรสืบพยานและฟังข๎อเท็จจริงดังกลําวเสียกํอน (หมายถึง
บอกเลิกสัญญาเป็นหนังสือก็ต๎องระบุเหตุตามมาตรา ๑๑๙ ไว๎เป็นหนังสือมิฉะนั้นจะยกขึ้นอ๎างในภายหลังไมํได๎
แตํถ๎าบอกเลิกสัญญาจ๎างด๎วยวาจาก็อาจนําสืบให๎เข๎ามาตรา ๑๑๙ ได๎)
ฎีกาที ๒๕๙๙-๒๖๐๖/๒๕๔๑ ตามประกาศของนายจ๎างที่ปลดลูกจ๎างออกจากงาน
นายจ๎างอ๎างเหตุเพียงวําลูกจ๎างละทิ้งการปฏิบัติงานเทํานั้น เทํากับนายจ๎างประสงค์จะถือเอาเฉพาะเหตุที่ระบุ
ในประกาศเพียงประกาศเดียวเป็นเหตุเลิกจ๎าง เมื่อนายจ๎างถูกฟ้องก็ชอบที่จะยกเหตุตามที่ระบุในประกาศ
ดังกลําวเป็นข๎อตํอสู๎เทํานั้น จะยกเหตุอื่นเป็นข๎อตํอสู๎เพื่อจะไมํจํายคําชดเชยหาได๎ไมํ

ฎีกาที่ ๓๘๗๓/๒๕๔๓ แม๎นายจ๎างจะอ๎างวําลูกจ๎างกระทําผิดตํอระเบียบข๎อบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของนายจ๎างอันมีลักษณะตามข๎อยกเว๎นไมํต๎องจํายคําชดเชยแกํลูกจ๎างตามมาตรา ๑๑๙ แตํ
เมื่อนายจ๎างมิได๎อ๎างเหตุดังกลําวไว๎ในหนังสือเลิกจ๎าง โดยนายจ๎างเพิ่งจะยกเหตุนั้นขึ้นเป็น ข๎อตํอสู๎ในคําให๎การ
เมื่อถูกลูกจ๎างฟ้องคดี ศาลแรงงานยํอมไมํสามารถจะหยิบยกข๎อตํอสู๎ของนายจ๎างมาประกอบการพิจารณาได๎
เพราะต๎องห๎ามตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม (ปัจจุบันคือ มาตรา ๑๑๙ วรรคท๎าย)
ฎีกาที่ ๔๐๒๘/๒๕๔๘ ลูกจ๎างทํางานด๎วยความสะเพรําจนทําให๎มีสิ่งแปลกปลอมใน
ผลิตภัณฑ์ นายจ๎างได๎ลงโทษลูกจ๎างในความผิดดังกลําวด๎วยการพักงานเป็นเวลา ๓.๕ วัน โดยไมํจํายคําจ๎างถือ
วําความผิดดังกลําวได๎หมดไป นายจ๎างยํอมไมํอาจนําความผิดนั้นมาเป็นเหตุเลิกจ๎างโดยไมํจํายคําชดเชยได๎อีก
ฎีกาที่ ๑๐๓๓๒/๒๕๕๐ นายจ๎างมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ๎างอ๎างข๎อเท็จจริง
ผิดพลาดวําลูกจ๎างแก๎ไขข๎อมูลวํามาทํางานในวันที่ ๒๒ และวันที่ ๒๖ มีนาคม อันเป็นการทุจริตตํอหน๎าที่ ซึ่งไมํ
ตรงกับข๎อเท็จจริงที่ศาลฟังได๎วําลูกจ๎างแก๎ไขข๎อมูลวํามาทํางานในวันที่ ๒๔ มีนาคมทั้งที่ไมํได๎มาทํางาน ซึ่งเป็น
การทุจริตตํอหน๎าที่คนละวัน ก็เป็นการระบุเรื่องทุจริตตํอหน๎าที่ เป็นเหตุผลในการเลิกจ๎างแล๎ว นายจ๎างยํอมยก
เหตุผลดังกลําวขึ้นตํอสู๎เพื่อไมํจํายคําชดเชยได๎
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง แยกเป็น ๒
กรณี คือ
ประเด็นที่ ๑ ทุจริตตํอหน๎าที่ หมายถึง ความประพฤติชั่ว โกง ไมํชื่อตรง การ
แสวงหาประโยชน์อันมิควรได๎โดยชอบด๎วยกฎหมายสําหรับตัวลูกจ๎างเองหรือผู๎อื่น ทั้งนี้โดยลูกจ๎างนั้นอาศัย
โอกาสที่ได๎ปฏิบัติงานในหน๎าที่นั้นเป็นชํองทางในการแสวงหาประโยชน์หรือชํองทางในการรับผลประโยชน์
และประโยชน์ที่ลูกจ๎างได๎รับอาจเป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน หรือทําให๎นายจ๎างเสียหายจากการ
แสวงหาหรือการได๎รับประโยชน์นั้น ประโยชน์ในที่นี้จึงหมายความรวมถึงประโยชน์ในทางทรัพย์สิน และมิใชํ
ทรัพย์สิน
การสอบข้อเท็จจริง
๑. ต๎องสอบให๎ได๎ความวําลูกจ๎างทํางานในตําแหนํงใด มีหน๎าที่ความรับผิดชอบตํอ
ตําแหนํงนั้นอยํางไร และหากมีหลักฐานใดแสดงถึงความรับผิดชอบในตําแหนํงหน๎าที่นั้นๆ แล๎ว ให๎นํามาเป็น
หลักฐานประกอบการพิจารณาวินิจฉัยด๎วย เชํน เอกสารพรรณนาลักษณะงาน (Job description) อํานาจ
หน๎าที่และมาตรฐานของงาน (Authority and Job Standards) เป็นต๎น
๒. ต๎องสอบข๎อเท็จจริงให๎ได๎ความวําลูกจ๎างได๎อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติงานในหน๎าที่
นั้นเป็นชํองทางในการแสวงหาประโยชน์จากตําแหนํงหน๎าที่นั้น ไมํวําจะเป็นประโยชน์แกํตนเองหรือผู๎อื่น และ
ประโยชน์ที่ลูกจ๎างได๎รับนั้นอาจเป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน หรือวําลูกจ๎างอาศัยโอกาสเชํนวํานั้น
กระทําการใดๆ อันเป็นเหตุให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหาย
ตัวอย่างคาพิพากษาฎีกา
ฎีกาที่ ๕๖๐๕/๒๕๔๒ เมื่อกฎหมายคุ๎มครองแรงงานมิได๎ให๎ความหมายของคําวํา
“ทุจริต” ไว๎และมิได๎ใช๎คําวํา “โดยทุจริต” ตามที่บัญญัติไว๎ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑) จึงต๎องใช๎
ความหมาย คําวํา “ทุจริต” ตามพจนานุกรมคือ ความประพฤติชั่ว โกง ไมํซื่อตรง การที่ลูกจ๎างซึ่งได๎รับคําจ๎าง
วันละ ๑๙๐ บาท ละทิ้งงานไปเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง แม๎วํานายจ๎างจะต๎องจํายคําแรงในระยะเวลาที่ลูกจ๎างละทิ้ง
หน๎าที่แตํก็เกิดโทษแกํนายจ๎างน๎อย ยังไมํพอถือวําลูกจ๎างมีความประพฤติชั่ว โกง ไมํซื่อตรงอันเป็นการทุจริต
ตํอหน๎าที่

ฎีกาที่ ๒๖๒๑/๒๕๓๘ ลูกจ๎างทํางานออกแบบเสื้อผ๎าโดยมีหน๎าที่ต๎องปฏิบัติงานให๎
นายจ๎างระหวํางทํางานให๎เกิดประโยชน์คุ๎มคําจ๎าง การที่ลูกจ๎างรับงานนอกมาทําในระหวํางทํางานโดยใช๎
อุปกรณ์ของ นายจ๎างอันได๎แกํ พูํกัน สี และกระดาษ เป็นการเบียดบังเวลาและทรัพย์สินของนายจ๎างโดยมิชอบ
ด๎วยหน๎าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเอง นายจ๎างยํอมได๎รับความเสียหายการกระทําของลูกจ๎าง
ดังกลําวถือเป็น การทุจริตตํอหน๎าที่
ฎีกาที่ ๓๕๕๖/๒๕๓๔ ลูกจ๎างทําหน๎าที่หัวหน๎าคลังสินค๎ามีหน๎าที่เก็บคําฝากสินค๎า
จากลูกค๎า ลูกจ๎างรู๎วํายังมีสินค๎าเหลืออยูํในห๎องเย็นจํานวน ๒๖ กระสอบ แตํไมํเก็บคําฝากสินค๎าตามหน๎าที่ ทํา
ให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหายขาดรายได๎คําฝากสินค๎าที่เหลืออยูํในห๎องเย็นนั้น สํวนลูกค๎าได๎ประโยชน์จากการ
ที่ไมํต๎องเสียคําฝากสินค๎า ถือวําลูกจ๎างแสวงหาประโยชน์อันมิควรได๎โดยชอบด๎วยกฎหมายสําหรับผู๎อื่น (ลูกค๎า)
เป็นการทุจริตตํอหน๎าที่
ฎีกาที่ ๒๑๒๗/๒๕๓๐ ลูกจ๎างรายชั่วโมงทําหน๎าที่เป็นชํางสํารวจได๎หลบงานไปนอน
หลับในเวลาปฏิบัติงานตามหน๎าที่ประมาณ ๒ ชั่วโมง แล๎วกลับไปทํางานใหมํ แม๎จะเป็นเรื่องที่ลูกจ๎างหลีกเลี่ยง
การทํางานไปบ๎างและเป็นผลให๎นายจ๎างต๎องจํายคําจ๎างโดยไมํได๎รับประโยชน์จากการทํางานเป็นการตอบแทน
ก็ยังถือไมํได๎วําลูกจ๎างกระทําการทุจริตตํอหน๎าที่
ฎีกาที่ ๒๑๒๕/๒๕๓๐ ลูกจ๎างรายวันไมํไปทํางาน ๑ วัน โดยลาป่วยเท็จแตํรับเอา
คําจ๎างวันที่ตนลาป่วยเท็จนั้นทั้งที่รู๎วําไมํมีสิทธิจะได๎รับ ถือวําเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการลา
ป่วย อันเป็นการทุจริตตํอหน๎าที่
ฎีกาที่ ๒๖๙๕/๒๕๒๙ ลูกจ๎างเป็นผู๎จัดการฝ่ายบุคคลของห๎างสรรพสินค๎าแหํงหนึ่งได๎
ใช๎ ผู๎ใต๎บังคับบัญชาไปจํายกับข๎าวให๎แกํร๎านอาหารของลูกจ๎างเองในชํวงเวลาทํางานตอนเช๎าหนึ่งคน และ
ในชํวงเวลาทํางานตอนบํายอีกหนึ่งคน เป็นเวลาประมาณ ๑๐ วัน ถือวําการกระทําดังกลําวเป็นการแสวงหา
ประโยชน์จากหน๎าที่การงานเพื่อประโยชน์ของตนเองเกินสมควรที่ผู๎บังคับบัญชาพึงกระทํา เป็นการเสียหายแกํ
นายจ๎าง ถือเป็นการทุจริตตํอหน๎าที่
ฎีกาที่ ๒๘๓๙/๒๕๒๘ ลูกจ๎างเข๎าทํางานกะบํายตั้งแตํเวลา ๑๕.๐๐ น. - ๒๓.๐๐ น.
แตํเมื่อเวลา ๒๒.๕๕ น. ลูกจ๎างออกไปนอกบริษัทโดยไมํมีบัตรผํานและไมํได๎ขออนุญาตจากผู๎บังคับบัญชา แล๎ว
กลับเข๎ามาปั๊มบัตรลงชื่อเลิกงานตามกะ เห็นวําลูกจ๎างไมํทํางานให๎นายจ๎างเพียง ๕ นาที การปั๊มบัตรลงชื่อ
ทํางานเต็มเวลา ๘ ชั่วโมง นั้นกํอให๎เกิดความเสียหายแกํนายจ๎างน๎อยมาก ยังไมํพอถือวําลูกจ๎างกระทําการ
ทุจริตตํอหน๎าที่
ฎีกาที่ ๗๙๕/๒๕๒๘ ลูกจ๎างรายเดือนขอลากิจ แตํนายจ๎างไมํอนุญาต แตํลูกจ๎างก็
หยุดงานไป พอมาทํางานลูกจ๎างได๎ยื่นใบลาป่วยซึ่งไมํได๎ป่วยจริง เป็นเพียงวิธีการอยํางหนึ่งที่จะให๎ได๎หยุดงาน
เพื่อไปทําธุรกิจของตนเองเทํานั้น กรณียังไมํถือวําเป็นการทุจริตตํอหน๎าที่
ฎีกาที่ ๓๔๓๘/๒๕๒๖ ลูกจ๎างออกจากโรงงานเวลา ๑๕.๕๕ น. โดยไมํได๎ขออนุญาต
และกลับเข๎าโรงงานเวลา ๑๗.๓๐ น. มาตอกบัตรแสดงเวลาทํางาน การที่ลูกจ๎างละทิ้งงานไปหนึ่งชั่วโมงเศษ
ถือเป็นการทุจริตตํอหน๎าที่ เพราะตามข๎อบังคับของนายจ๎างนั้นถ๎าไมํปรากฏวําลูกจ๎างขาดงานเลยลูกจ๎างจะ
ได๎รับเบี้ยขยัน
ฎีกาที่ ๒๗๙๘/๒๕๒๖ ลูกจ๎างเป็นกรรมการบริษัทและดํารงตําแหนํงหัวหน๎าแผนก
บัญชีและการเงินของบริษัทด๎วย ได๎ออกคําสั่งในฐานะกรรมการบริษัทสั่งให๎ซํอมรถยนต์ของบริษัท เป็นเงิน
๒๐,๐๐๐ บาท โดยใช๎เงินของบริษัท เมื่อซํอมเสร็จแล๎วก็ออกคําสั่งในนามของกรรมการบริษัทโอนขายรถยนต์
คันดังกลําวให๎แกํตัวเองในราคา ๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเทํากับราคารถเกําของบริษัทยี่ห๎อเดียวกันรุํนเดียวกันที่เคย
ขายไปโดยไมํได๎ซํอม การกระทําดังกลําวถือเป็นการทุจริตตํอหน๎าที่

ฎีกาที่ ๖๗๙๕/๒๕๕๓ การที่ลูกจ๎างอนุญาตให๎นักศึกษานําเอกสารที่เป็นธงคําตอบ
ของข๎อสอบไปคัดลอกตอบข๎อสอบ โดยเอกสารดังกลําวมิใชํตําราทั่วไป ถือได๎วําลูกจ๎างประพฤติไมํซื่อตรง และ
เป็นการทุจริตตํอหน๎าที่
ฎีกาที่ ๔๓๓๔/๒๕๕๖ ลูกจ๎างออกไปจากโรงงานไปดื่มเบียร์ที่ร๎านค๎าหลังโรงงานใน
เวลาทํางานแล๎วกลับไปประทับบัตรลงเวลาเลิกตามระเบียบ มิใชํการทุจริตตํอหน๎าที่ มิใชํการฝ่าฝืนข๎อบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานกรณีร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๕๒๓๓/๒๕๔๙ ลูกจ๎างเป็นเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายจัดซื้อ ได๎โทรศัพท์ขอสุราจากร๎านคูํ
ค๎าอ๎างวําบริษัทนายจ๎างจะไปเที่ยว คูํค๎าจึงให๎สุราแกํลูกจ๎างไป ๔ ขวด ลูกจ๎างใช๎สุรา ๔ ขวดในการไปเที่ยว
กันเองกับเพื่อนรํวมงาน ๓๐ คน โดยมิได๎แจ๎งให๎นายจ๎างทราบ การกระทําของลูกจ๎างที่ได๎สุรา ๔ ขวดมาจากคูํ
ค๎าของนายจ๎าง เพราะลูกจ๎างเรียกรับเอาเอง ในขณะที่ลูกจ๎างมีตําแหนํงเป็นเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายจัดซื้ออันเป็น
ตําแหนํงที่อาจเอื้อประโยชน์หรือให๎คุณให๎โทษตํอคูํค๎า คูํค๎าจึงอาจเกรงใจ จํายอมหรือยอมให๎โดยไมํได๎สมัครใจ
อยํางแท๎จริง ทั้งยังอ๎างวํานายจ๎างจะนําเที่ยวในวันดังกลําว คูํค๎าหลงเชื่อใจให๎สุราไปจึงเป็นความประพฤติชั่ว
โกง ไมํซื่อตรง อันเป็นการทุจริตตํอหน๎าที่
ประเด็นที่ ๒ กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกํนายจ๎าง
๑. ลูกจ๎างได๎กระทําการอยํางหนึ่งอยํางใดอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาหรือกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา หรือไมํ
๒. มีเจตนาที่จะกระทําความผิดนั้นหรือไมํ (เพราะหากเป็นการกระทําโดยประมาท
แล๎วจะไมํเข๎าข๎อยกเว๎นตามมาตรา ๑๑๙ (๑)
๓. ต๎องกระทําตํอนายจ๎างเองโดยตรง หรือตํอบุคคลที่ถือวําเป็นนายจ๎าง หรือกระทํา
ตํอกิจการของนายจ๎าง
๔. ลูกจ๎างอาจเป็นผู๎กระทําความผิดนั้นด๎วยตนเอง หรือเป็นผู๎ใช๎ให๎ผู๎อื่นกระทํา
ความผิด หรือสนับสนุนให๎ผู๎อื่นกระทําความผิดนั้นๆ
การสอบข้อเท็จจริง ต๎องสอบให๎ได๎ความวําการกระทําของลูกจ๎างนั้นมีพฤติการณ์
อยํางไรที่บํงบอกให๎เห็นวําลูกจ๎างกระทําความผิด ควรจะสอบถึงขั้นตอนการกระทําความผิดอยํางละเอียด ทั้งนี้
เพื่อให๎เกิดความชัดเจนในการนําข๎อเท็จจริงที่ลูกจ๎างได๎กระทําลงนั้นมาเป็นข๎อพิจารณาวินิจฉัย วําการกระทํา
ดังกลําวครบองค์ประกอบในแตํละฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่นที่มีโทษทาง
อาญาหรือไมํ
เมื่อสอบข๎อเท็จจริงได๎ความวําลูกจ๎างได๎กระทําความผิดอาญาจริง และการกระทํา
ความผิดของลูกจ๎างนั้นเป็นการกระทําที่ครบองค์ประกอบของความผิดตามกฎหมายแล๎ว ให๎สอบข๎อเท็จจริง
ตํอไปวําลูกจ๎างตั้งใจกระทําผิดนั้นตํอนายจ๎างหรือไมํ หรือเป็นการกระทําผิดโดยประมาทปราศจากความ
ระมัดระวัง ซึ่งบุคคลที่อยูํในภาวะเชํนนั้นและต๎องมีตามวิสัยและพฤติการณ์เชํนเดียวกับลูกจ๎างนั้นพึงต๎องระวัง
แตํลูกจ๎างกลับไมํใช๎ความระมัดระวังเชํนวํานั้น ดังนั้น การสอบข๎อเท็จจริงเพื่อให๎เห็นวําลูกจ๎างกระทําความผิด
ด๎วยเจตนาหรือประมาทเป็นสิ่งที่ยากจึงต๎องอาศัยพฤติการณ์ที่ลูกจ๎างกระทํานั้นเป็นประมาณการสอบ
ข๎อเท็จจริง ในกรณีนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะต๎องสอบให๎เห็นความแตกตํางระหวํางการกระทําโดยเจตนาและการ
กระทําโดยประมาทให๎ชัดเจน กลําวคือ

การกระทาโดยเจตนา หมายถึงการกระทําโดยรู๎สํานึกในการที่กระทํา และใน
ขณะเดียวกันผู๎กระทําประสงค์ตํอผล หรือยํอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา
๕๙) การสอบข๎อเท็จจริงจึงต๎องสอบให๎ได๎ข๎อเท็จจริงวํา ลูกจ๎างมีเจตนากระทําความผิดอาญาแกํนายจ๎าง เชํน
กรณีลูกจ๎างถูกกลําวหาวําลักทรัพย์นายจ๎าง ต๎องสอบให๎ได๎ความวํา ลูกจ๎างเอาทรัพย์ของนายจ๎างไปจริง และ
การเอาทรัพย์ไปนั้นประสงค์จะเอาทรัพย์ไปเป็นกรรมสิทธิ์ของตนหรือของผู๎อื่นด๎วย ถ๎าการกระทําดังกลําวขาด
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งจะถือวําลูกจ๎างมีเจตนามิได๎ เชํน การที่ลูกจ๎างเอาทรัพย์ของ นายจ๎างไปนั้น
ทําโดยถือวิสาสะ เชํน นายจ๎าง ลูกจ๎างเป็นเพื่อนกัน หรือมีความสนิทสนมกันเป็นการสํวนตัว เห็นนาฬิกาข๎อมือ
ของนายจ๎างวางอยูํก็หยิบไปใสํเพื่ออวดเพื่อน กรณีนี้ไมํถือวํามีเจตนาลักทรัพย์
ดังนั้น คําวํา เจตนากระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกํนายจ๎างตามพระราชบัญญัติ
คุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงต๎องมองเจตนาเป็นสําคัญตํางกับเรื่องความรับผิดในทางอาญาตามกฎหมาย
อาญา เพราะความรับผิดในทางอาญา แม๎ผู๎กระทําความผิดไมํมีเจตนากระทําผิดแตํกฎหมายกําหนดให๎รับโทษ
ผู๎กระทําความผิดก็ต๎องรับโทษสําหรับการกระทํานั้น ตัวอยํางเชํน ลูกจ๎างเป็นผู๎มีสติฟั่นเฟือนทําร๎ายรํางกาย
นายจ๎างบาดเจ็บสาหัสถือวําลูกจ๎างขาดเจตนาเพราะไมํรู๎สํานึกถึงการกระทําดังกลําว ลูกจ๎างยังมีความผิดอยูํแตํ
มีกฎหมายกําหนดยกเว๎นโทษไว๎ลูกจ๎างจึงไมํต๎องรับโทษ หรือการกระทําโดยประมาทถือวําไมํมีเจตนาแตํบาง
กรณีลูกจ๎างยังต๎องรับโทษแม๎กระทําโดยประมาท เชํน ขับรถโดยประมาทรถเสียหลักพลิกคว่ํา ทําให๎นายจ๎างซึ่ง
นั่งรถมาด๎วยเสียชีวิต เป็นต๎น
การกระทําผิดอาญาโดยเจตนาจึงต๎องมองความรู๎สึกประสงค์ตํอผลหรือยํอมเล็งเห็น
ผลเป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งการสอบข๎อเท็จจริงกรณีนี้นอกจากจะทําการสอบข๎อเท็จจริงจากฝ่ายนายจ๎าง
ลูกจ๎างแล๎วควรสอบข๎อเท็จจริงจากพยานแวดล๎อมอื่นประกอบเพื่อให๎เห็นเจตนาที่แท๎จริง
การกระทาโดยประมาท ได๎แกํ การกระทําความผิดมิใชํโดยเจตนา แตํกระทําโดย
ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชํนนั้นจักต๎องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู๎กระทําอาจใช๎ความ
ระมัดระวังเชํนวํานั้นได๎ แตํหาได๎ใช๎ให๎เพียงพอไมํ (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๙ วรรคสี่) ดังนั้น หากเป็น
การกระทําโดยประมาทแล๎วจะไมํอยูํในข๎อยกเว๎นตามมาตรา ๑๑๙ (๑) ฉะนั้น เมื่อนายจ๎างเลิกจ๎างลูกจ๎างด๎วย
เหตุที่ลูกจ๎างนั้นกระทําความผิดอาญาโดยประมาทแกํนายจ๎างแล๎ว นายจ๎างต๎องจํายคําชดเชยตามกฎหมายแกํ
ลูกจ๎างผู๎ถูกเลิกจ๎างนั้น
หลักสําคัญของการกระทําความผิดโดยเจตนากับประมาทอยูํตรงที่วําขณะกระทํา
ความผิดอาญาแกํนายจ๎างนั้น ลูกจ๎างมีเจตนาตั้งใจกระทําความผิดนั้นๆ หรือไมํ หรือลูกจ๎างกระทําการใดๆ
โดยขาดความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะและพฤติการณ์เชํนนั้นควรจะมี ฉะนั้น จึงควรสอบให๎เห็นพฤติการณ์
ที่ลูกจ๎างกระทําลงนั้นวําเป็นพฤติการณ์ที่ลูกจ๎างตั้งใจกระทําหรือเป็นพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นจากความประมาท
ของลูกจ๎าง
ต๎องสอบข๎อเท็จจริงตํอไปวําการกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาของลูกจ๎างนั้นเป็น
การกระทําความผิดตํอนายจ๎างหรือตํอบุคคลที่ถือวําเป็นนายจ๎างหรือไมํ เพราะพระราชบัญญัติคุ๎มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙(๑) มีความประสงค์มุํงคุ๎มครองลูกจ๎างที่กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกํ
นายจ๎างเทํานั้น มิได๎หมายความรวมถึงการกระทําความผิดอาญาแกํบุคคลอื่นที่มิใชํนายจ๎างและบุคคลใดจะ
เป็นนายจ๎างให๎พิจารณาจากคํานิยามศัพท์ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑/๑ แหํงพระราชบัญญัติคุ๎มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

นอกจากจะต๎องได๎ความวําเป็นการกระทําความผิดอาญาตํอนายจ๎างหรือตํอบุคคลที่
ถือวําเป็นนายจ๎างแล๎ว กฎหมายยังมุํงคุ๎มครองถึงการกระทําความผิดอาญาตํอกิจการของนายจ๎างด๎วย ดังนั้น
หากสอบข๎อเท็จจริงได๎ความวําลูกจ๎างได๎กระทําความผิดอาญาตํอนายจ๎างหรือบุคคลที่ถือวําเป็นนายจ๎างหรือ
กิจการของนายจ๎างแล๎วก็เข๎าข๎อยกเว๎นตามมาตรา ๑๑๙ (๑) นี้
สอบให๎ได๎ข๎อเท็จจริงชัดเจนวําลูกจ๎างเป็นผู๎กระทําความผิดอาญาด๎วยตนเองหรือ
ลูกจ๎างเป็นผู๎ที่ใช๎บังคับ ขูํเข็ญ จ๎าง วาน ยุยง สํงเสริมให๎ผู๎อื่นกระทําความผิดอาญานั้น หรือลูกจ๎างเป็นผู๎ให๎
ความชํวยเหลือ ให๎ความสะดวกแกํบุคคลอื่นที่กระทําความผิดอาญาตํอนายจ๎าง เพราะหากได๎ความวําลูกจ๎าง
เกี่ยวข๎องกับการกระทําความผิดอาญาไมํวําด๎วยวิธีการใดดังกลําวข๎างต๎น ถือได๎วําลูกจ๎างเป็นผู๎กระทําความผิด
อาญาโดยเจตนาแกํนายจ๎างทั้งสิ้น
หลักเกณฑ์การพิจารณาการกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างซึ่งเป็น
ความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาที่สาคัญ
๑. ความผิดฐานปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๔
มาตรา ๒๖๔ ผู๎ใดทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแตํสํวนหนึ่งสํวนใด เติมหรือตัด
ทอนข๎อความ หรือแก๎ไขด๎วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท๎จริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมใน
เอกสาร โดยประการที่นําจะเกิดความเสียหายแกํผู๎อื่นหรือประชาชน ถ๎าได๎กระทําเพื่อให๎ผู๎หนึ่งผู๎ใดหลงเชื่อวํา
เป็นเอกสารที่แท๎จริง ผู๎นั้นกระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร ต๎องระวางโทษฯ
ผู๎ใดกรอกข๎อความลงในแผํนกระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งมีลายมือชื่อของผู๎อื่นโดยไมํได๎
รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคําสั่งของผู๎อื่นนั้น ถ๎าได๎กระทําเพื่อนําเอาเอกสารนั้นไปใช๎ในกิจการ ที่อาจเกิด
เสียหายแกํผู๎หนึ่งผู๎ใดหรือประชาชนให๎ถือวําผู๎นั้นปลอมเอกสาร ต๎องระวางโทษฯ
องค์ประกอบของความผิดมาตรา ๒๖๔ วรรคแรก
๑. ผู๎ใด คือต๎องมีสภาพบุคคลเทํานั้น
๒. ทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับ องค์ประกอบข๎อนี้เป็นการกระทําตามประมวล
กฎหมายอาญา (การกระทํา หมายถึงการเคลื่อนไหวรํางกายโดยรู๎สํานึก) ซึ่งการทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับนี้
ไมํจําเป็นต๎องมีเอกสารที่แท๎จริง ถ๎าได๎กระทําเพื่อให๎ผู๎อื่นหลงเชื่อวําเป็นเอกสารที่แท๎จริงยํอมมีความผิดฐาน
ปลอมเอกสารได๎ เชํน ทําสําเนาเอกสารมีข๎อความเป็นเท็จทั้งสิ้น แล๎วลงนามรับรองสําเนาถูกต๎องแม๎ต๎นฉบับที่
แท๎จริงไมํมีเทํากับเป็นการปลอมขึ้นมาทั้งฉบับเพื่อให๎เห็นวําตนคัดมาจากต๎นฉบับที่แท๎จริง เป็นการปลอม
เอกสารโดยการทําปลอมขึ้นทั้งฉบับไมํมีเอกสารที่แท๎จริง (ฎีกาที่ ๑๗๓๓/๒๕๑๔)
๓. ทําเอกสารปลอมขึ้นแตํสํวนหนึ่งสํวนใด องค์ประกอบข๎อนี้เป็นกรณีที่มีผู๎ทํา
เอกสารขึ้นจริงแตํยังไมํครบถ๎วนเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ก็หยุดทํา หากมีผู๎ใดไปเติมข๎อความขึ้นอีกจนเป็นเอกสาร
ที่สมบูรณ์เพื่อให๎บุคคลอื่นหลงเชื่อวําเป็นเอกสารที่แท๎จริง เชํนนี้ยํอมเป็นการปลอมแตํบางสํวน
๔. เติมหรือตัดทอนข๎อความหรือแก๎ไขด๎วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท๎จริง
องค์ประกอบข๎อนี้จะต๎องเป็นการกระทําในเอกสารที่แท๎จริงเทํานั้น และจะต๎องเป็นการเติมหรือตัดทอน
ข๎อความหรือแก๎ไขข๎อความในเอกสารโดยที่ตนไมํมีอํานาจที่จะกระทําได๎ การเติมหรือแก๎ไขเอกสารในขณะที่
ตนมีอํานาจที่จะแก๎ไขได๎ แม๎จะทําให๎ข๎อความนั้นเป็นเท็จก็ไมํเป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร เชํน ตัดทอน
แก๎ไขหนังสือที่ตนทําขึ้นกํอนสํงให๎แกํผู๎อื่น (ฎีกาที่ ๑๒๓/๒๕๐๗) หรือเจ๎าพนักงานที่ดินลบวันเดือนปีที่ออก
โฉนดและลายเซ็นของตนกํอนมอบโฉนดให๎แกํผู๎ขอโฉนด (ฎีกาที่ ๑๙๗/๒๕๐๗) แตํถ๎าเอกสารนั้นตนสํงมอบให๎
ผู๎อื่นไปแล๎วไมํมีอํานาจจะแก๎ไขแล๎วไปแก๎ไขนําจะเกิดความเสียหายยํอมเป็นความผิด เชํน ผู๎ขายเติมข๎อความ
ใน เอกสารที่ตนทําขึ้นเองแตํหมดอํานาจที่จะเติมเชํนนั้นแล๎วเพราะนําไปใช๎เป็นหลักฐานในการขายสินค๎าเชื่อ
ให๎แกํผู๎ซื้อ จนผู๎ซื้อตรวจรับสิ่งของและลงชื่อในบิลสํงของที่ซื้อแล๎ว (ฎีกาที่ ๑๐๐/๒๕๒๓)

๕. ประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร องค์ประกอบข๎อนี้ ไมํ
เหมือนองค์ประกอบข๎อ ๔ กลําวคือ การประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารนั้น กฎหมายมิได๎
บัญญัติวําจะต๎องกระทําตํอเอกสารที่แท๎จริง ดังเชํน การเติม ตัดทอน หรือแก๎ไข ซึ่งต๎องทําในเอกสารที่แท๎จริง
ฉะนั้น การประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอม ไมํวําจะทําลงในเอกสารที่แท๎จริงหรือเอกสารที่ตนปลอม
ขึ้น ยํอมเป็นความผิดทั้งสิ้น เชํน หลอกเอาสินค๎าไปจากร๎านค๎าอ๎างวํามีผู๎ต๎องการซื้อแล๎วทําใบรับสิ่งของ ใบ
ผลัดใช๎เงิน และลงลายมือชื่อประทับตรานิติบุคคลที่ไมํตัวจริง สลักหลังเช็คมอบให๎ไว๎เพื่อปกปิดความผิด (ฎีกา
ที่ ๒๗๘/๒๕๐๑)
๖. โดยประการนําจะเกิดความเสียหายแกํผู๎อื่นหรือประชาชน องค์ประกอบข๎อนี้
ไมํใชํการกระทําโดยแท๎ และไมํใชํเจตนาพิเศษ แตํถือเป็นพฤติการณ์ที่ประกอบการกระทําที่นําจะเกิดความ
เสียหายได๎ แม๎จะไมํเกิดความเสียขึ้นจริงก็ตามก็เป็นความผิดแล๎ว ซึ่งสามารถพิจารณาได๎จากความคิดธรรมดา
ของบุคคลทั่วไป เชํน จําเลยได๎ปลอมข๎อความในใบบันทึกการขายโดยปลอมหมายเลขผู๎ถือบัตรเครดิต วัน
หมดอายุบัตร ชื่อผู๎ถือบัตรและลายมือชื่อผู๎ถือบัตร แม๎ยังไมํอาจนําไปเรียกเก็บเงินได๎ เพราะจะต๎องนําไปลง
ข๎อมูลของร๎านค๎า จํานวนเงิน รหัสอนุมัติวงเงิน วันที่ทํารายการ เห็นได๎วําแม๎จะยังไมํเกิดความเสียหายขึ้นจริง
แตํก็นําจะเกิดความเสียหายแกํผู๎อื่นซึ่งเป็นผู๎ถือบัตรดังกลําวแล๎ว จึงผิดฐานปลอมเอกสาร (ฎีกาที่ ๓๗/๒๕๔๓)
๗. ได๎กระทําเพื่อให๎ผู๎ใดผู๎หนึ่งหลงเชื่อวําเป็นเอกสารที่แท๎จริง องค์ประกอบข๎อนี้
เป็นองค์ประกอบภายในถ๎าสังเกตจะพบวํามีเจตนาพิเศษรวมอยูํด๎วย ถ๎อยคําที่แสดงวําเป็นเจตนาพิเศษคือ คํา
วํา “เพื่อ” ถ๎าในประมวลกฎหมายอาญามาตราใด มีคําวํา “เพื่อ” รวมอยูํด๎วยนั้น หมายถึง จะต๎องมีเจตนา
พิเศษ เป็นองค์ประกอบความผิดด๎วย การที่ผู๎กระทําได๎ทําเอกสารปลอมขึ้นเพื่อให๎ผู๎หนึ่งผู๎ใดหลงเชื่อวําเป็น
เอกสารที่แท๎จริงก็เป็นความผิดแล๎ว แม๎ผู๎กระทํายังมิได๎นําเอกสารดังกลําวไปใช๎แสดงตํอบุคคลอื่นก็ตาม
๘. ได๎กระทําโดยเจตนา การกระทําโดยเจตนา คือ การกระทําโดยรู๎สํานึกในการ
กระทํา และในขณะเดียวกันผู๎กระทําประสงค์ตํอผลหรือยํอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น
สรุป การพิจารณาองค์ประกอบของความผิดฐานปลอมเอกสารตามมาตรา ๒๖๔
วรรคแรกนี้ให๎ไลํองค์ประกอบตั้งแตํข๎อ ๑ ลงมาจนถึงข๎อ ๘ โดยองค์ประกอบข๎อ ๒-๕ นั้น เข๎าข๎อใดข๎อหนึ่งก็
พอ ไมํจําเป็นจะต๎องครบทุกข๎อ แตํองค์ประกอบข๎อ ๑,๖,๗,๘ จะขาดไมํได๎เลย ถ๎าขาดถือวําไมํครบ
องค์ประกอบความผิดฐานปลอมเอกสารตามมาตรานี้ ทําให๎การกระทําไมํเป็นความผิด
องค์ประกอบของความผิดมาตรา ๒๖๔ วรรคสอง
๑. ผู๎ใด คือ บุคคลผู๎กระทํา ซึ่งมีสภาพบุคคล
๒. กรอกข๎อความลงในแผํนกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู๎อื่นโดย
ไมํได๎รับความยินยอมหรือฝ่าฝืนคําสั่งของผู๎อื่นนั้น องค์ประกอบข๎อนี้ มีข๎อสังเกตคือ กระดาษหรือวัตถุอื่นใด
ต๎องมีลายมือชื่อของผู๎อื่นลงไปแล๎ว มิใชํการไปตัดลายมือชื่อของบุคคลอื่นมาติดในกระดาษที่เราทําขึ้น ถ๎าตัด
ลายมือชื่อของผู๎อื่นมาติดในกระดาษอีกชิ้นหนึ่งดังนี้จะเป็นความผิดมาตรา ๒๖๔ วรรคแรก การกรอกข๎อความ
ลงในแผํนกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู๎อื่นได๎ลงไว๎จริง แตํการกรอกข๎อความไมํได๎รับความ
ยินยอมหรือฝ่าฝืนคําสั่งของเจ๎าของลายมือชื่อ ก็เข๎าองค์ประกอบข๎อ ๒ เชํนกัน
๓. กระทําเพื่อนําเอาเอกสารนั้นไปใช๎ในกิจการที่อาจเกิดความเสียหายแกํผู๎หนึ่ง
ผู๎ใด หรือประชาชน องค์ประกอบข๎อ ๓ นี้ เป็นองค์ประกอบภายใน โดยจะมีเจตนาพิเศษรวมอยูํด๎วย สังเกตคํา
วํา “เพื่อ” ฉะนั้นการกระทําที่จะเข๎าองค์ประกอบของความผิดตามข๎อนี้จะต๎องมีเจตนาพิเศษ คือ เพื่อนํา
เอกสารนั้นไปใช๎ในกิจการที่อาจเกิดความเสียหายแกํผู๎หนึ่งผู๎ใดหรือประชาชน จะเห็นได๎วําไมํจําเป็นต๎องเกิด
ความเสียหายจริงๆ เพียงแตํอาจเกิดความเสียหายก็พอแล๎วซึ่งตรงนี้ใช๎หลักพิจารณาได๎จากความคิดธรรมดา
ของบุคคลทั่วไป

๔. ได๎กระทําโดยเจตนา การกระทําโดยเจตนา คือ การกระทําโดยรู๎สํานึกใน
การกระทํา และในขณะเดียวกันผู๎กระทําประสงค์ตํอผลหรือยํอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น
สรุป การพิจารณาองค์ประกอบของความผิดฐานปลอมเอกสารตามมาตรา
๒๖๔ วรรคสองให๎ไลํองค์ประกอบตั้งแตํข๎อ ๑ จนถึงข๎อ ๔ จะขาดข๎อหนึ่งข๎อใดไมํได๎เลย เพราะถ๎าขาดถือวําไมํ
ครบองค์ประกอบความผิดฐานปลอมเอกสารตามมาตรานี้ ทําให๎การกระทําไมํเป็นความผิด
๒. ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๒๖
มาตรา ๓๒๖ ผู๎ใดใสํความผู๎อื่นตํอบุคคลที่สาม โดยประการที่นําจะทําให๎ผู๎อื่นนั้น
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู๎นั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ต๎องระวางโทษฯ
องค์ประกอบของความผิดมาตรา ๓๒๖
๑. ผู๎ใด คําวําผู๎ใดต๎องมีสภาพบุคคล
๒. ใสํความผู๎อื่นตํอบุคคลที่สาม องค์ประกอบข๎อนี้ เป็นการกระทําโดยวิธีการใสํ
ความ การใสํความเป็นถ๎อยคําในกฎหมาย หมายถึง การยืนยันข๎อเท็จจริงซึ่งอาจเป็นความจริงหรือเป็นความ
เท็จก็ได๎ แม๎แตํการเลําเรื่องที่ได๎ยินมาให๎กับคนอื่นฟังก็อยูํในความหมายของคําวํา “ใสํความ” ฉะนั้น การใสํ
ความจึงไมํจํากัดวิธี อาจเป็นการใช๎คําพูด หรือแสดงอาการอยํางหนึ่งอยํางใด หรือใช๎ภาษาใบ๎สัญลักษณ์ตํางๆ
ก็ได๎ โดยสรุปแล๎ว การกลําวคําหยาบก็ดี คํากลําวถึงสิ่งที่เป็นไปไมํได๎ก็ดี การกลําวข๎อความที่มีลักษณะ
คลุมเครือ ยังไมํชัดเจนวํา เลว เลวอยํางไร ชั่วอยํางไร ศาลฎีกาได๎วินิจฉัยวําเป็นข๎อเท็จจริงที่ยังไมํถือวําเป็นการ
ใสํความ และการยืนยันข๎อเท็จจริงในปัจจุบันหรือในอดีตที่ผํานมาถ๎าเป็นการพูดหรือการคาดคะเนในอนาคตไมํ
เป็นหมิ่นประมาท เชํน มารดาถูกขว๎างด๎วยก๎อนอิฐ บุตรไมํเห็นคนขว๎างแตํได๎กลําวตํอหน๎าคนหลายคนวํา “ไมํ
มีใครนอกจากไอ๎แก๎ว ไอ๎ชาติหมาไอ๎ฉิบหาย” ดังนี้ พฤติการณ์ในคดีแสดงวําเป็นแตํเพียงคาดคะเนไมํเจตนาใสํ
ความให๎เสียชื่อเสียงหรือถูกดูหมิ่นเกลียดชังไมํผิดหมิ่นประมาท (ฎีกาที่ ๑๗๓๔/๒๕๐๓ ประชุมใหญํ) ลักษณะ
สําคัญอีกประการขององค์ประกอบข๎อนี้ คือ การใสํความผู๎อื่นต๎องกระทําตํอบุคคลที่สามด๎วย บุคคลที่สาม
หมายถึงบุคคลอื่นๆ ที่ไมใชํผู๎ใสํความและไมํใชํผู๎ถูกใสํความ
๓. โดยประการที่นําจะทําให๎ผู๎อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง เป็น
พฤติการณ์ ประกอบการกระทํา แม๎จะยังไมํเกิดความเสียหายตํอชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง เพียงแตํนําจะ
เกิด ก็เป็นความผิดแล๎ว ซึ่งพิจารณาจากวิญญูชนทั่วไปที่มีความเข๎าใจเชํนนั้น เชํน สิทธิสํวนบุคคลในครอบครัว
เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยูํสํวนตัว ยํอมได๎รับความคุ๎มครอง การที่จําเลยซึ่งเป็นผู๎จัดการธนาคาร
กลําวข๎อความวํา “โจทก์มีปัญหาในครอบครัว ทะเลาะเบาะแว๎งกัน มีปัญหากับพนักงานในสาขาถึงได๎ถูกย๎าย
ไปสํานักงานใหญํคงอยูํไมํได๎นานต๎องถูกไลํออก” ตํอ อ. ลูกค๎าของธนาคารยํอมเป็นการยืนยันข๎อเท็จจริงที่ลํวง
สิทธิสํวนบุคคล ซึ่งข๎อความดังกลําววิญญูชนทั่วไปยํอมเข๎าใจได๎วําโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายสินเชื่อเป็นคนไมํดี
ทะเลาะกับสามีมีปัญหากับเพื่อนรํวมงาน จนต๎องถูกย๎ายและกระทําความผิดร๎ายแรงถึงขนาดจะถูกไลํออกจาก
งานด๎วย จึงเป็นข๎อความที่นําจะทําให๎โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ถือวําเป็นความผิดฐาน
หมิ่นประมาทแล๎ว (ฎีกาที่ ๔๓๐๑/๒๕๔๑)
๔. เจตนา องค์ประกอบข๎อนี้เป็นองค์ประกอบภายใน กรณีจะถือวําผู๎กระทํามี
เจตนา จะต๎องปรากฏวํา ผู๎กระทําต๎องรู๎ข๎อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิดและผู๎กระทํา
จะต๎องประสงค์ตํอผลหรือยํอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น เชํน ความผิดฐานหมิ่นประมาทมีองค์ประกอบ
ภายนอก คือ มีผู๎ใด มีการใสํความผู๎อื่นตํอบุคคลที่สาม องค์ประกอบภายใน คือ เจตนาสํวนคําวํา โดยประการ
ที่นําจะทําให๎ผู๎อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง เป็นพฤติการณ์ประกอบการกระทํา

สรุป การพิจารณาองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา ๓๒๖ ให๎
ไลํองค์ประกอบความผิดตั้งแตํข๎อ ๑ วํามีผู๎ใดหรือไมํ (คือผู๎กระทํา) หลังจากนั้นจึงพิจารณาองค์ประกอบข๎อ ๖
วํามีการใสํความผู๎อื่นตํอบุคคลที่สามหรือไมํ หลังจากนั้นจึงพิจารณาข๎อ ๓ ซึ่งไมํเรียกองค์ประกอบของความผิด
เป็นพฤติการณ์ประกอบการกระทํา และพิจารณาองค์ประกอบข๎อ ๔ คือเจตนา เป็นองค์ประกอบภายใน ซึ่ง
จะต๎องประสงค์ตํอผลหรือยํอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น
๓. ความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๙๓
มาตรา ๓๙๓ ผู๎ใดดูหมิ่นผู๎อื่นซึ่งหน๎าหรือด๎วยการโฆษณา ต๎องระวางโทษฯ
องค์ประกอบของความผิดมาตรา ๓๙๓
๑. ผู๎ใด เป็นผู๎กระทําความผิดซึ่งจะต๎องมีสภาพบุคคลตามกฎหมายอาจเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได๎
๒.ดูหมิ่นผู๎อื่นซึ่งหน๎าหรือด๎วยการโฆษณา คําวําดูหมิ่น หมายถึง ดูถูกเหยียด
หยาม ทําให๎อับอายเสียหาย สบประมาท แตํถ๎าเป็นเพียงกลําวถ๎อยคําไมํสุภาพไมํถือเป็นการดูหมิ่น เชํน
ลูกจ๎างดํานายจ๎างวํา “อีหัวล๎าน” คําวําอีหัวล๎านเป็นคําไมํสุภาพ ไมํถึงกับดูหมิ่นนายจ๎างซึ่งหน๎าถือไมํได๎วําเป็น
การกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกํนายจ๎าง แตํการดําวํา “ไอ๎หํา” ไมํใชํเพียงการใช๎คําไมํสุภาพหรือคํา
อุทานแตํถือเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน๎า เพราะคําวํา “หํา” ตามพจนานุกรมหมายความวํา เป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่ง ที่
ระบาดร๎ายแรง การดูหมิ่นอาจกระทําด๎วยวาจาหรือกริยาอยํางอื่นก็ได๎ เชํน ยกเท๎าให๎ หรือเปลือยกาย ให๎ของลับ
เป็นต๎น การดูหมิ่นต๎องเป็นการกระทําตํอผู๎อื่นและเป็นการกระทําโดยซึ่งหน๎า หมายถึงกระทําตํอหน๎าตํอตา
รวมทั้งการกระทําโดยจงใจให๎ผู๎ถูกดูหมิ่นรู๎ แม๎จะทําข๎างหลังหรือข๎างๆ ก็ตาม ถ๎าอยูํในระยะ ที่จะทําให๎ผู๎ถูกดู
หมิ่นรู๎ในขณะนั้น ก็เป็นซึ่งหน๎า เชํน การดํากรอกหูให๎ได๎ยิน แม๎ผู๎ถูกวําจะอยูํคนละห๎องกับผู๎ดําก็เป็นการดูหมิ่น
ซึ่งหน๎า นอกจากนี้การดูหมิ่นซึ่งหน๎าผู๎อื่นอาจทําโดยการโฆษณาก็ได๎ กลําวคือ เป็นการเผยแพรํหนังสือออกไป
ยังสาธารณชน หรือการกระทําไมํวําวิธีใดๆ ให๎ประชาชนเห็นหรือทราบข๎อความ แตํการสํงจดหมายไปยังผู๎ถูก
ดําเป็นการเฉพาะตัวไมํเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน๎าโดยการโฆษณาเพราะไมํได๎เผยแพรํหนังสือออกไปยังสาธารณชน
หรือถือวําเป็นการกระทําไมํวําวิธีใดๆ ให๎ประชาชนเห็นหรือทราบข๎อความนั้น
๓. เจตนา คือผู๎กระทําต๎องประสงค์หรือยํอมเล็งเห็นผลของการกระทําและ
จะต๎องรู๎ข๎อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดตามข๎อ ๑ และ ๒ ด๎วย จึงจะถือวําได๎กระทําโดยเจตนา
สรุป การพิจารณาองค์ประกอบของความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน๎าจะต๎องพิจารณา
องค์ประกอบไลํลงมาแตํละข๎อ โดยมีองค์ประกอบข๎อ ๑ ผู๎ใด หรือไมํ (ต๎องรู๎วําเป็นใคร) เมื่อมีองค์ประกอบข๎อ
๑ แล๎ว ต๎องพิจารณาองค์ประกอบข๎อ ๒ ตํอไปวํามีการกระทําอันเป็นการดูหมิ่นผู๎อื่นซึ่งหน๎าหรือด๎วยการ
โฆษณาหรือไมํ ถ๎ามีก็ให๎พิจารณาองค์ประกอบข๎อสุดท๎าย ข๎อ ๓ มีเจตนาหรือไมํ ถ๎าขาดองค์ประกอบข๎อหนึ่ง
ข๎อใด ถือวําไมํเป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน๎าตามมาตรา ๓๙๓
๔. ความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓๔
มาตรา ๓๓๔ ผู๎ใดเอาทรัพย์ของผู๎อื่น หรือที่ผู๎อื่นเป็นเจ๎าของรวมอยูํด๎วยไปโดย
ทุจริต ผู๎นั้นกระทําความผิดฐานลักทรัพย์ ต๎องระวางโทษฯ
องค์ประกอบของความผิดมาตรา ๓๓๔
๑. ผู๎ใด (ผู๎กระทํา) ต๎องมีสภาพบุคคลตามกฎหมายและเป็นบุคคลธรรมดาเทํานั้น
สํวนนิติบุคคลไมํสามารถที่จะเป็นผู๎กระทําความผิดฐานลักทรัพย์ได๎ แม๎จะมีผู๎ดําเนินการแทนนิติบุคคลก็ตาม ก็
ไมํถือวําได๎กระทําการลักทรัพย์แทนนิติบุคคลนั้นเพราะโดยหลักการแล๎วนิติบุคคลไมํได๎มีวัตถุประสงค์ในการ
กระทําอันเป็นการฝ่าฝืนตํอกฎหมาย

๒. เอาไป องค์ประกอบข๎อนี้คือการกระทํา คือ การเอาไป ในที่นี้หมายถึง การ
แยํงการครอบครองจากผู๎ครอบครอง ซึ่งไมํจําเป็นต๎องเป็นเจ๎าของกรรมสิทธิ์เพียงแตํครอบครองทรัพย์นั้นแทน
เจ๎าของโดยเจ๎าของไมํได๎มอบอํานาจหน๎าที่ในการดําเนินเกี่ยวกับทรัพย์นั้นให๎ก็เป็นความผิดแล๎ว ลักษณะของ
การเอาไปคือการทําให๎ทรัพย์นั้นเคลื่อนที่ จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์แม๎เคลื่อนที่เล็กน๎อย
ก็เป็นความผิดสําเร็จเหมือนกัน เชํน จําเลยล๎วงกระเป๋าได๎ธนบัตรออกมานอกกระเป๋าแล๎วพอดีเจ๎าของทรัพย์
ตบกระเป๋าถูกมือจําเลย ธนบัตรรํวงหลํนลงที่เท๎าเจ๎าของทรัพย์กรณีเชํนนี้เป็นความผิดลักทรัพย์สําเร็จแล๎ว
(ฎีกาที่ ๑๖๘๒/๒๕๐๐) กรณีดังกลําวทรัพย์นั้นได๎พ๎นจากกระเป๋าแล๎ว เพราะฉะนั้นหลังจากพ๎นจากกระเป๋า
ทรัพย์นั้นก็อยูํในสภาพที่เอาไปได๎ ดังนั้น เมื่อทรัพย์มีการเคลื่อนที่จากพ๎นกระเป๋าแม๎แตํเพียงเล็กน๎อยก็เป็น
ความผิดสําเร็จทันที
๓. ทรัพย์ของผู๎อื่นหรือที่ผู๎อื่นเป็นเจ๎าของรวมอยูํด๎วย ทรัพย์ในที่นี้หมายถึงวัตถุมี
รูปรําง พลังงานตํางๆ ไมํมีรูปรําง ไมํนําจะเป็นสิ่งที่ลักกันได๎ อยํางไรก็ตาม ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยวํากระแสไฟฟ้า
เป็นทรัพย์ที่ลักได๎ (ฎีกาที่ ๘๗๗/๒๕๐๑) สํวนกรณีที่นําโทรศัพท์มือถือมาปรับจูนและก๏อปปี้คลื่นสัญญาณ
โทรศัพท์ของผู๎อื่นโดยไมํได๎รับอนุญาตเป็นเพียงการแยํงใช๎คลื่นสัญญาณโทรศัพท์โดยไมํมีสิทธิไมํใชํการลักทรัพย์
(ฎีกาที่ ๕๓๕๙/๒๕๓๙) ทรัพย์ที่ลักได๎ต๎องเป็นทรัพย์มีเจ๎าของ ซึ่งเป็นทรัพย์ของผู๎อื่นหรือที่ผู๎อื่นเป็นเจ๎าของ
รวมอยูํด๎วย ดังนั้น ถ๎าเจ๎าของได๎สละกรรมสิทธิ์แล๎วเด็ดขาด ทรัพย์นั้นก็กลายเป็นทรัพย์ที่ไมํมีเจ๎าของอีกตํอไป
เชํน นายจ๎างมีปากกาอยูํหนึ่งด๎ามตํอมาได๎ขว๎างทิ้งลงถังขยะ เชํนนี้ก็ยํอมถือได๎วําทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่ไมํมี
เจ๎าของ ถ๎ามีลูกจ๎างหรือใครมาเอาไปก็ไมํเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ แตํในกรณีที่ เจ๎าของทรัพย์ตายกํอนแล๎ว
เอาทรัพย์ไปจากศพซึ่งไมํมีสถานะบุคคล (ไมํใชํผู๎อื่น) ก็ถือวําเป็นการลักทรัพย์ เพราะทรัพย์เป็นมรดกตกทอด
แกํทายาท ทายาทเป็นเจ๎าของทรัพย์ ไมํใชํทรัพย์ที่ไมํมีผู๎ใดเป็นเจ๎าของ (ฎีกาที่ ๑๖๒๖/๒๕๐๐)
๔. โดยทุจริต เป็นองค์ประกอบภายใน เป็นเจตนาพิเศษ คําวําโดยทุจริตตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑ (๑) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา หมายถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได๎โดย
ชอบด๎วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู๎อื่น การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได๎นี้ ประโยชน์ที่ได๎รับไมํจําเป็นจะต๎อง
เป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินก็ได๎ เชํน สมศักดิ์หลอกสมชายวํา นรินทร์ คือวิชัยเจ๎าพนักงานที่ดิน
นส.๓ ที่นํามาเป็นหลักประกันตัวนิภาตํอศาล สมชายหลงเชื่อทําหนังสือรับรองหลักประกันตํอศาล การกระทํา
ของสมศักดิ์เป็นการกระทําโดยทุจริตแล๎ว แม๎สมศักดิ์ไมํได๎ประโยชน์เป็นทรัพย์ แตํนิภา จําเลยที่ศาลให๎ประกัน
ตัวไปก็ได๎รับประโยชน์โดยการใช๎หนังสือรับรองนั้น จะเห็นได๎วําประโยชน์ที่ได๎รับแม๎ไมํได๎มีลักษณะที่เป็น
ทรัพย์สินก็ถือวําเป็นประโยชน์ตามความหมายของคําวํา โดยทุจริต (ฎีกาที่ ๘๖๗/๒๕๑๓) แตํกรณีที่เอาทรัพย์
ไปโดยวิสาสะคิดวํามีสิทธิทําได๎ถือวําขาดเจตนาทุจริต เชํน สมชายกับพวกจับปลาในสระของวัด เพื่อนํามา
ประกอบอาหาร เนื่องจากอาหารไมํพอเลี้ยงดูกัน โดยกํอนหน๎านั้นเจ๎าอาวาสเคยพูดเป็นนัยวําให๎ใช๎ของวัดใน
กรณีขาดแคลน เมื่อพวกในวัดทักท๎วงสมชายก็ไมํได๎ดื้อดึง การกระทําของสมชายกับพวกถือวําเป็นการกระทํา
โดยถือวิสาสะคิดวํามีสิทธิทําได๎ขาดเจตนาทุจริตไมํเป็นลักทรัพย์ (ฎีกาที่ ๗๕๗/๒๕๓๔)
๔. เจตนา องค์ประกอบข๎อนี้เป็นองค์ประกอบภายใน คือจะต๎องประสงค์ตํอผล
หรือยํอมเล็งเห็นผลด๎วย
สรุป พนักงานตรวจแรงงานต๎องพิจารณาองค์ประกอบให๎ครบทุกข๎อตั้งแตํข๎อ ๑
ลงมา จนถึงข๎อ ๔ จะขาดข๎อหนึ่งข๎อใดไมํได๎ ถือวําไมํเป็นความผิดมาตรานี้ และถ๎าได๎กระทําความผิดฐานลัก
ทรัพย์นายจ๎างโทษก็จะหนักขึ้นกวําลักทรัพย์ธรรมดาตามมาตรานี้

๕. ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ๓๕๒
มาตรา ๓๕๒ ผู๎ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู๎อื่นหรือซึ่งผู๎อื่นเป็นเจ๎าของ
รวมอยูํด๎วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู๎นั้นกระทําความผิดฐานยักยอก
ทรัพย์ ต๎องระวางโทษฯ
องค์ประกอบของความผิดมาตรา ๓๕๒
๑. ผู๎ใด มีสภาพบุคคลตามกฎหมาย
๒. ครอบครองทรัพย์ของผู๎อื่นเป็นเจ๎าของรวมอยูํด๎วย ความผิดฐานยักยอกทรัพย์
จะต๎องมีการครอบครองทรัพย์ ถ๎าหากไมํมีการครอบครองทรัพย์ก็จะเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ไมํได๎ เชํน
โจทก์ซื้อที่ดินพร๎อมบ๎านจากผู๎มีชื่อโดยให๎จําเลยลงชื่อรับโอนที่ดินบ๎านแทนโจทก์ แตํจําเลยไมํได๎เข๎าครอบครอง
ที่ดินและบ๎านนั้นแตํอยํางใด ดังนั้น แม๎จําเลยจะโอนที่ดินและบ๎านของโจทก์ให๎บุคคลอื่นไป การกระทําของ
จําเลยก็ไมํเป็นความผิดฐานยักยอก (ฎีกาที่ ๖๐๑๑/๒๕๓๑) สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือทรัพย์ที่ครอบครอง
นั้น จะต๎องเป็นของผู๎อื่นหรือทรัพย์ที่ผู๎อื่นเป็นเจ๎าของรวมอยูํ ถ๎าครอบครองทรัพย์ของตนเองจะไมํเป็นความผิด
ฐานยักยอกทรัพย์เลย
๓. เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สาม ลักษณะของการเบียดบังทรัพย์
นั้น คือ การที่ผู๎ครอบครองทรัพย์มีอํานาจในการครอบครองทรัพย์นั้นในระยะเวลาหนึ่งและเอาทรัพย์นั้นไป
เป็นประโยชน์สําหรับตนเองทั้งๆ ที่ไมํมีสิทธิในการที่เอาทรัพย์นั้นไปได๎ เมื่อเอาทรัพย์นั้นไปเป็นประโยชน์ของ
ตนหรือประโยชน์ของบุคคลที่สาม ยํอมเป็นความผิดฐานยักยอก เชํน ช. ทําสัญญาเชํารถพิพาทกับผู๎เสียหาย
โดยมีข๎อสัญญาวําผู๎เชําจะต๎องใช๎รถยนต์ที่เชําภายในจังหวัดภูเก็ตเทํานั้น แตํพฤติการณ์ที่ ช . ครอบครองรถที่
เชําแล๎วจงใจไมํสํงคืนเป็นเวลา ๓๐ วัน โดยมิได๎แจ๎งเหตุผลที่ไมํสํงรถคืนให๎แกํผู๎เสียหายทราบ ทั้งได๎ขับรถออก
นอกเขตจังหวัดภูเก็ตไปไกลถึงอําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ใกล๎กับประเทศกัมพูชา จึงชี้ไห๎เห็นวํา ช.
มีเจตนายักยอกทรัพย์แล๎ว (ฎีกาที่ ๖๑๕๒/๒๕๔๐)
๔. เจตนา การกระทําโดยเจตนาได๎แกํ การกระทําโดยรู๎สํานึกในการกระทํา ใน
ขณะเดียวกันผู๎กระทําประสงค์ตํอผล หรือยํอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น องค์ประกอบข๎อนี้เป็น
องค์ประกอบภายในและสําคัญ ถ๎าผู๎กระทําไมํรู๎ข๎อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือวําผู๎กระทํา
ประสงค์ตํอผลหรือยํอมเล็งเห็นผลของการกระทําไมํได๎ กลําวคือ ไมํมีเจตนานั้นเอง เมื่อไมํมีเจตนาก็ขาด
องค์ประกอบความผิด (องค์ประกอบภายใน) ผู๎กระทํายํอมไมํผิดฐานยักยอก
๕. โดยทุจริต หมายความวํา เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได๎โดยชอบด๎วย
กฎหมายสําหรับตนเองและผู๎อื่น องค์ประกอบข๎อนี้เป็นเจตนาพิเศษ และเป็นองค์ประกอบภายในถ๎าขาด
องค์ประกอบข๎อนี้ไมํเป็นความผิด เชํน กรณีที่มีการโต๎แย๎งเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์พิพาท การที่จําเลยทั้ง
สองไมํคืนอุปกรณ์ให๎โจทก์รํวม เพราะมีหลักฐานเชื่อได๎วําอุปกรณ์บางสํวนเป็นของ ม. และ ม. เป็นเจ๎าของ
บริษัทจําเลยที่ ๑ ด๎วย จําเลยทั้งสองจะคืนให๎เมื่อโจทก์ใช๎คําติดตั้งในการดําเนินการเคเบิ้ลทีวีรวมกันในนาม
ของ ว. จึงเป็นการใช๎สิทธิยึดหนํวงอยํางหนึ่ง ไมํถือวําเป็นการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบด๎วยกฎหมายสําหรับ
ตนเองหรือผู๎อื่น การกระทําของจําเลยทั้งสองขาดเจตนาทุจริตไมํผิดฐานยักยอก (ฎีกาที่ ๒๓๔/๒๕๓๗)
สรุป พนักงานตรวจแรงงานต๎องพิจารณาองค์ประกอบให๎ครบทุกข๎อ ตั้งแตํข๎อ ๑๕ ขาดข๎อใดข๎อหนึ่งไมํได๎ ถ๎าขาดข๎อใดข๎อหนึ่งการกระทํายํอมไมํเป็นความผิดยักยอก องค์ประกอบข๎อ ๑-๓
เป็นองค์ประกอบภายนอก องค์ประกอบข๎อ ๔-๕ เป็นองค์ประกอบภายใน

ตัวอย่างคาพิพากษาฎีกา
ฎีกาที่ ๙๕/๒๕๔๐ ลูกจ๎างไมํพอใจนายจ๎างที่ไมํจํายเงินรางวัลให๎ จึงเกิดการ
ทะเลาะโต๎เถียงกันแล๎วลูกจ๎างพูดวํา “นายจ๎างใช๎ไมํได๎ พูดจากลับกลอก เดี๋ยววําให๎เดี๋ยววําไมํให๎” คําพูดเชํนนี้
เป็นเพียงคําพูดที่ไมํสุภาพเทํานั้นไมํถึงกับเป็นการดูหมิ่นนายจ๎างซึ่งหน๎า ถือไมํได๎วําลูกจ๎างกระทําความผิด
อาญาโดยเจตนาแกํนายจ๎าง
ฎีกาที่ ๒๔๑๑/๒๕๓๗ ลูกจ๎างดํานายจ๎างซึ่งเป็นผู๎หญิงวํา “อีหัวล๎าน” คําวําอี
หัวล๎าน เป็นเพียงคําพูดที่ไมํสุภาพเทํานั้น การกระทําของลูกจ๎างไมํถือวําเป็นการดูหมิ่นนายจ๎างซึ่งหน๎าตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๙๓ ถือไมํได๎วําเป็นการกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาตํอนายจ๎าง
ฎีกาที่ ๓๐๒๖/๒๕๓๐ ลูกจ๎างเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยมีหน๎าที่ป้องกัน
รักษาทรัพย์สินของนายจ๎าง แตํลูกจ๎างกลับรู๎เห็นเป็นใจกับพรรคพวกตนกระทําการลักเบียร์ของนายจ๎าง และ
รํวมกันดื่มเบียร์ที่ลักขโมยมานั้นด๎วย การกระทําของลูกจ๎างเป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือรับของโจร เป็นการ
กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกํนายจ๎าง
ฎีกาที่ ๔๕๙/๒๕๒๖ ลูกจ๎างมีสํวนรู๎เห็นโดยตลอดในการที่ลูกจ๎างอีกคนหนึ่งเรียก
เงินจาก บุคคลภายนอกและไมํนําเงินจํานวนดังกลําวมาสํงให๎แกํนายจ๎างตามระเบียบอีกทั้งยังชํวยทํารายงาน
ปกปิดความจริง เห็นได๎วําลูกจ๎างสนับสนุนการกระทําความผิดของบุคคลอื่นที่กระทําตํอนายจ๎าง กรณีถือได๎วํา
ลูกจ๎างนั้นได๎กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกํนายจ๎าง
ฎีกาที่ ๗๖๑/๒๕๒๕ ลูกจ๎างเมาสุราและไมํสวมเสื้อขณะปฏิบัติงาน เมื่อนายจ๎าง
บอกให๎ลูกจ๎างสวมเสื้อ ลูกจ๎างก็พูดวํา “คุณไมํเกี่ยว” ตํอมานายจ๎างสั่งให๎ออกไปจากโรงงานลูกจ๎างก็พูดวํา “กู
จะอยูํที่นี่ได๎ไหม” และเมื่อออกไปหน๎าโรงงานลูกจ๎างก็พูดวํา “กูเข๎าไปไมํได๎หรือ” ถ๎อยคําดังกลําวเป็นเพียง
คําพูดไมํสุภาพและก๎าวร๎าวเทํานั้น ไมํเป็นการดูหมิ่นนายจ๎างซึ่งหน๎า การกระทําของลูกจ๎างไมํเป็นการกระทํา
ความผิดอาญาโดยเจตนาแกํนายจ๎าง
ฎีกาที่ ๒๓๓๔/๒๕๒๓ ลูกจ๎างแก๎ไขใบรับรองแพทย์โดยเพิ่มวันที่แพทย์สั่งให๎หยุด
พักรักษาตัวขึ้นอีก ๑ วัน เป็นการกระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร และเมื่อลูกจ๎างได๎ยื่นใบรับรองแพทย์ที่
แก๎ไขแล๎วนั้นตํอนายจ๎างจึงมีความผิดฐานใช๎เอกสารปลอมอีกกระทงหนึ่ง ถือวําเป็นการกระทําความผิดอาญา
โดยเจตนาแกํนายจ๎าง
ฎีกาที่ ๑๙๑๙/๒๕๔๖ ลูกจ๎างยื่นใบลาออกตามแบบฟอร์มของนายจ๎างตํอ
นายจ๎าง และในวันนั้นเองลูกจ๎างได๎ขอดูใบลาออกจากแฟ้มเอกสารแล๎วหยิบใบลาออกนําออกไปนอกสํานักงาน
ของนายจ๎าง มีผู๎ห๎ามแตํลูกจ๎างไมํฟังแล๎วลูกจ๎างฉีกใบลาออกดังกลําว การกระทําดังกลําวไมํเป็นความผิดฐาน
ลักทรัพย์ แตํเป็นการกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกํนายจ๎างข๎อหาทําให๎เสียทรัพย์
ฎีกาที่ ๔๙๑๔/๒๕๔๙ ลูกจ๎างเบิกมอเตอร์ไฟฟ้าจากนายจ๎าง ๓ เครื่อง เพื่อนําไป
ติดตั้งให๎นายจ๎าง ติดตั้งได๎ ๒ เครื่อง สํวนอีก ๑ เครื่อง ลูกจ๎างนําไปชุกซํอนไว๎ตามที่นายชินร๎องขอ เพื่อที่นาย
ชินจะได๎แอบมาเอาไป แตํพนักงานรักษาความปลอดภัยได๎พบเข๎าเสียกํอน นายชินจึงไมํสามารถนําเอาไปได๎
การกระทําของลูกจ๎างเป็นการสมคบกับนายชินเพื่อที่จะให๎นายชินมาลักมอเตอร์ไฟฟ้าของนายจ๎างไป เป็นการ
แบํงหน๎าที่กันทํา เป็นความผิดฐานรํวมกับนายชินพยายามลักทรัพย์ของนายจ๎าง เป็นการกระทําความผิดอาญา
โดยเจตนาตํอนายจ๎าง
(๒) จงใจทาให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
หมายถึง การกระทําใดๆ ที่ลูกจ๎างประสงค์จะให๎เกิดความเสียหายแกํ
นายจ๎างไมํวําความเสียหายจะเกิดขึ้นจริงตามความประสงค์ของลูกจ๎างแล๎วหรือไมํก็ตาม และไมํวํานายจ๎างจะ
ได๎รับความเสียหายมากน๎อยเพียงใดก็ตาม โดยปกติการจงใจทําให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหายนั้นจะเป็น

ความผิดในทางอาญาด๎วย เชํน ทําความเสียหายแกํทรัพย์สินของนายจ๎างก็จะเป็นความผิดฐานทําให๎เสียทรัพย์
ทําความเสียหายแกํชื่อเสียงของนายจ๎างก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นซึ่งหน๎า เป็นต๎น
ประเด็น
๑. ลูกจ๎างกระทําการใดๆ โดยมีความประสงค์จะให๎เกิดความเสียหายแกํนายจ๎างหรือไมํ
๒. นายจ๎างได๎รับความเสียหายจากการกระทําของลูกจ๎างนั้นโดยตรง หรือไมํ
การสอบข้อเท็จจริง
๑. ต๎องสอบข๎อเท็จจริงให๎ได๎ความวําลูกจ๎างมีเจตนาจงใจกระทําการใดที่
กํอให๎เกิดความเสียหายแกํนายจ๎าง เพราะหากได๎ความวําลูกจ๎างกระทําให๎เกิดความเสียหายโดยประมาทหรือ
วําแม๎จะกระทําโดยเจตนา แตํได๎ทําให๎เกิดความเสียหายแกํบุคคลอื่นที่ไมํใชํนายจ๎างแล๎วก็จะไมํเข๎าข๎อยกเว๎น
ตามมาตรา ๑๑๙ (๒) นี้
อยํางไรก็ตาม การจงใจทําให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหายนี้ไมํจําเป็นจะต๎อง
เกี่ยวกับการทํางานเสมอไป เชํน ลูกจ๎างได๎นัดหยุดงานซึ่งได๎กระทําไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และได๎ปิดกั้น
ประตูเข๎าออกโรงงานและขัดขวางไมํให๎รถขนสินค๎าของนายจ๎างเข๎าไปในโรงงาน ทําให๎นายจ๎างได๎รับความ
เสียหาย เนื่องจากเข๎าไปขนสินค๎าไมํได๎ ถือวําเป็นการจงใจให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหาย (ฎีกาที่ ๒๓๖๘๒๓๗๕/ ๒๕๒๗,๒๗๙๐/๒๕๒๕/๑๐๑๘/๒๕๒๕)
๒. ต๎องสอบให๎ได๎ความวําความเสียหายที่นายจ๎างได๎รับนั้นสอดคล๎องหรือมีสาเหตุ
มาจากการกระทําโดยจงใจของลูกจ๎างที่ต๎องการให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหายจากการนั้นจริง มิใชํเป็นความ
เสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น เพราะถ๎าเป็นความเสียหายในกรณีอื่นแล๎วจะอ๎างเอาเป็นเหตุยกเว๎น ตาม
มาตรา ๑๑๙ (๒) ไมํได๎
ตัวอย่างคาพิพากษาฎีกา
ฎีกาที่ ๓๕๐๓/๒๕๔๓ ขณะที่ลูกจ๎างปฏิบัติหน๎าที่ในฐานะผู๎จัดการภาคกลางคืน
ในโรงแรมของนายจ๎าง ลูกค๎าคนสําคัญของโรงแรมคนหนึ่งไปติดตํอขอรับเอกสารที่ห๎องศูนย์ธุรกิจจากโจทก์
ลูกจ๎างได๎สอบถามชื่อและแสดงกิริยาในลักษณะไมํนอบน๎อมเพียงพอและไมํเชิญลูกค๎านั่งที่เก๎าอี้รับแขก แตํ
ลูกจ๎างนั่งลงที่เก๎าอี้เพื่อตรวจสอบชื่อลูกค๎าในเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อพบวําบุคคลดังกลําวเป็นลูกค๎าโรงแรม
ลูกจ๎างก็เปิดศูนย์ธุรกิจให๎ลูกค๎านําเอกสารไป เป็นเหตุให๎ลูกค๎าไมํพอใจในการบริการของโรงแรม การฝ่าฝืน
ข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของลูกจ๎างดังกลําวเพียงแตํไมํนอบน๎อมตํอลูกค๎า เป็นลักษณะการฝ่าฝืนที่ไมํ
ร๎ายแรง อีกทั้งผลการกระทําดังกลําวก็ทําให๎นายจ๎างเสียหายไมํมาก เพราะข๎อเท็จจริงได๎ความวําลูกค๎า
ประทับใจการบริการของพนักงานโรงแรมของนายจ๎าง ยกเว๎นลูกจ๎าง หลังเกิดเหตุแล๎วลูกค๎าก็ยังมาใช๎บริการ
ของโรงแรมอีก การฝ่าฝืนของลูกจ๎างมิใชํการกระทําโดยจงใจให๎นายจ๎างเสียหาย มิใชํเป็นการประมาทเลินเลํอ
จนเป็นเหตุให๎นายจ๎างเสียหายอยํางร๎ายแรง และมิใชํการฝ่าฝืนระเบียบข๎อบังคับของนายจ๎างในกรณีร๎ายแรง
การกระทําโดยเจตนาในทางอาญาและการกระทําโดยจงใจในทางแพํงมี
ความหมายทํานองเดียวกันกลําวคือ การกระทําโดยเจตนาในทางอาญา หมายถึงการกระทําโดยรู๎สํานึกในการ
กระทําและในขณะเดียวกันผู๎กระทําประสงค์ตํอผลหรือยํอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น สํวนการกระทําโดย
จงใจในทางแพํงหมายถึง กระทําโดยรู๎สํานึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดจากการกระทําของตนหรืออีกนัยหนึ่งคือ
กระทําโดยรู๎วําจะเกิดความเสียหายแกํบุคคลอื่น อันมีความหมายกว๎างกวําการกระทําโดยเจตนาในทางอาญา
ฎีกาที่ ๑๑๖/๒๕๔๓ การที่ลูกจ๎างมีคําสั่งให๎พนักงานขับรถซึ่งอยูํในบังคับบัญชา
ของลูกจ๎างขับรถนําพนักงานขายของนายจ๎างไปชมการสาธิตเครื่องดูดฝุ่นของบริษัทอื่นอันเป็นสินค๎าประเภท
เดียวกันกับสินค๎าที่นายจ๎างจําหนําย โดยฝ่าฝืนคําสั่งของนายจ๎างที่มีคําสั่งให๎พนักงานขับรถทั้งสามขับรถนํา
พนักงานขายสินค๎าของนายจ๎างไปขายสินค๎าที่บริเวณฝั่งธนบุรี การที่ลูกจ๎างมีคําสั่งดังกลําวจึงเป็นการกระทํา

โดยพลการเพื่อประโยชน์ของลูกจ๎างเอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการไมํนําพาตํอคําสั่งของนายจ๎างแล๎วยังเห็นได๎
อยํางชัดแจ๎งอีกวํานายจ๎างจะต๎องได๎รับความเลียหาย เสียคําใช๎จํายโดยไมํได๎รับประโยชน์ตอบแทน การกระทํา
ของลูกจ๎างจึงเป็นการจงใจทําให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหาย
ฎีกาที่ ๘๒๒/๒๕๓๖ ลูกจ๎างทําและแจกจํายเอกสารที่มีข๎อความกลําวหาวํา
นายจ๎างมีพฤติการณ์เลวร๎าย กลั่นแกล๎ง และแก๎แค๎นลูกจ๎างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานไมํเลิกรา ไมํสุจริต
ใจ ต๎องการให๎พนักงานแตกความสามัคคี พยายามทําให๎สหภาพแรงงานเลิกไป เป็นคนไมํอยูํกับรํองกับรอย ซึ่ง
ล๎วนแตํเป็นข๎อความที่ทําให๎ผู๎อื่นที่ได๎อํานข๎อความนั้นแล๎วรู๎สึกวํานายจ๎างประพฤติไมํดี ไมํถูกต๎อง ไมํมีคุณธรรม
อันกํอให๎เกิดความเสียหายแกํนายจ๎างทั้งสิ้น ถือได๎วําเป็นการจงใจทําให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหาย
ฎีกาที่ ๒๕๗๖/๒๕๒๙ การที่ลูกจ๎างซึ่งเป็นผู๎จัดการฝ่ายขายคํานวณราคาต๎นทุน
ราคาสินค๎า แล๎วขายขาดทุนทุกครั้ง เป็นเพียงความสามารถที่จะทําให๎เกิดผลในการงานเทํานั้น มิใชํทุจริตตํอ
หน๎าที่หรือจงใจทําให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหาย
ฎีกาที่ ๒๔๙๖/๒๕๒๙ ลูกจ๎างเขียนข๎อความวิจารณ์กลําวหาผู๎บริหารโรงแรมวํา
กลั่นแกล๎ง พนักงานสหภาพแรงงาน และเป็นทาสฝรั่งด๎วยถ๎อยคํารุนแรง แล๎วนําไปปิดประกาศที่บอร์ดของ
บริษัท เข๎าลักษณะหมิ่นประมาท ถือวําเป็นการจงใจทําให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหาย
ฎีกาที่ ๓๙๘๖/๒๕๒๘ ลูกจ๎างรํวมกันหยุดงานเพื่อประท๎วงนายจ๎างโดยมิได๎แจ๎ง
ข๎อเรียกร๎องตามกฎหมายเป็นการกระทําผิดตํอกฎหมาย ซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๕ แล๎ว ยังมีผลกระทบกระเทือนตํอกิจการของนายจ๎างมิให๎ดําเนินไปได๎
ตามปกติทําให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหายถือวําเป็นการจงใจทําให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหาย
ฎีกาที่ ๑๗๒๓/๒๕๒๘ ลูกจ๎างเป็นผู๎บังคับบัญชาของพนักงานขายมีหน๎าที่ควบคุม
เรํงรัดให๎พนักงานขายขายสินค๎าให๎ได๎ตามเป้าหมายของนายจ๎างกลับบอกให๎พนักงานขายๆ ไปเรื่อยๆ ไมํต๎อง
หํวงตัวเลขและยังพูดวํา “ทําไมขายได๎มาก คนอื่นเขาดึงกันหมด” เป็นการยุยงให๎พนักงานขายชะลอการขาย
เป็นการจงใจทําให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหาย
ฎีกาที่ ๑๓๘๓/๒๕๒๗ นายจ๎างให๎ลูกจ๎างลาออกแตํลูกจ๎างไมํยอมเพราะยัง
เสียดายตําแหนํงและคําจ๎าง ทําให๎นายจ๎างต๎องจํายคําจ๎างแกํลูกจ๎างโดยไมํได๎รับผลงานเทําที่ควร เพราะสาเหตุ
จากสมรรถภาพในการทํางานของลูกจ๎างลดน๎อยถอยลงเนื่องจากความบกพรํองของรํางกายและสมอง ก็ยังถือ
ไมํได๎วําการที่ลูกจ๎างไมํยอมลาออกนั้นเป็นการจงใจทําให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหาย
ฎีกาที่ ๓๓๔๔/๒๕๒๖ ลูกจ๎างละทิ้งหน๎าที่ ออกจากสถานที่ทํางานโดยไมํได๎รับ
อนุญาต เพื่อไปทําธุรกิจของสมาชิกสหภาพแรงงานและทําธุรกิจของสหภาพ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
กิจการของสหภาพ เชํนนี้ยังไมํถือวําเป็นการจงใจทําให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหาย
ฎีกาที่ ๒๙๑๖-๒๙๑๘/๒๕๒๖ นายจ๎างไมํจํายคําจ๎างให๎ลูกจ๎างหลายงวด ลูกจ๎างมี
สิทธิที่จะพร๎อมใจกันหยุดงานได๎ กรณีมิใชํเป็นการนัดหยุดงานเกี่ยวกับข๎อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมํได๎อัน
จะต๎องดําเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และการหยุดงานนั้น ก็มิใชํ
เป็นการที่ลูกจ๎างจงใจทําให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหาย
ฎีกาที่ ๓๕๙๗-๓๕๙๘/๒๕๒๕ ในระหวํางการนัดหยุดงานซึ่งได๎กระทําไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ลูกจ๎างได๎ปิดกั้นรถสินค๎าของนายจ๎าง ทําให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหายเนื่องจากเข๎าไป
ขนสินค๎าไมํได๎ ถือวําเป็นการจงใจทําให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหาย
ฎีกาที่ ๓๑๒๗/๒๕๒๕ ลูกจ๎างของโรงแรมแหํงหนึ่งรํวมกันทําหนังสือไปยังบริษัท
ทัวร์ มีข๎อความวํา “ด๎วยขณะนี้สหภาพแรงงานโรงแรมและพนักงานกําลังมีข๎อขัดแย๎งบางประการกับฝ่าย
บริหารของโรงแรมซึ่งยังไมํสามารถตกลงกันได๎ การขัดแย๎งที่เกิดขึ้นนี้อาจจะกระทบกระเทือนตํอลูกทัวร์ของ

ทํานที่กําลังมาใช๎บริการอยูํในโรงแรม กลําวคือ ในโอกาสอันใกล๎นี้พนักงานมีความจําเป็นต๎องเฉื่อยงานหรือ
อาจหยุดงานทางด๎านบริการ เพราะฉะนั้นสหภาพจึงขอเรียนให๎ทํานโปรดกรุณาชี้แจงให๎ลูกทัวร์ของทํานทราบ
ด๎วย เมื่อปัญหาได๎คลี่คลายไปในทางที่ดีแล๎วพวกเราจะบริการลูกทัวร์ของทํานให๎ดีที่สุด” เมื่อบริษัททัวร์ได๎รับ
หนังสือแล๎วจึงไมํสํงลูกทัวร์มาพักที่โรงแรมถือวําจงใจทําให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
หมายถึง ลูกจ๎างได๎ปฏิบัติหน๎าที่โดยปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยของ
ปกติชนหรือตามวิสัยของลูกจ๎างซึ่งมีหน๎าที่ต๎องทํางานนั้นหรือตามวิสัยของผู๎ประกอบวิชาชีพนั้น หรือลูกจ๎าง
ไมํได๎ทํางานตามหน๎าที่หรือได๎เลินเลํอในการทํางาน จนกระทั่งเกิดความเสียหายแกํนายจ๎างเป็นจํานวนมาก
ประเด็น
๑. ลูกจ๎างกระทําการใดในหน๎าที่ด๎วยความประมาท หรือไมํ
๒. การกระทําโดยประมาทนั้นเป็นเหตุให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหาย หรือไมํ
๓. ความเลียหายที่นายจ๎างได๎รับนั้นเป็นความเสียหายอยํางร๎ายแรง หรือไมํ
การสอบข้อเท็จจริง
๑. ต๎องสอบให๎ได๎ความวําลูกจ๎างมีความรับผิดชอบในตําแหนํงหน๎าที่ของตน
อยํางไรและได๎กระทําการอยํางใดที่แสดงออกให๎เห็นวําเป็นการกระทําโดยประมาท โดยควรสอบข๎อเท็จจริง
เกี่ยวกับพฤติการณ์ การกระทําของลูกจ๎างเกี่ยวกับหน๎าที่นั้นๆ ให๎ละเอียด
๒. เมื่อได๎ความวําลูกจ๎างกระทําการโดยประมาทแล๎ว ให๎สอบข๎อเท็จจริง
ตํอไปวํา การกระทําโดยประมาทในหน๎าที่ความรับผิดชอบของลูกจ๎างนั้น มีผลกระทบกํอให๎เกิดความเสียหาย
ตํอกิจการของนายจ๎างอยํางไรบ๎าง ความเสียหายที่นายจ๎างได๎รับนั้นร๎ายแรงมากน๎อยเพียงใด หากเป็นความ
เสียหายเพียงเล็กน๎อยก็จะไมํเข๎าข๎อยกเว๎นตามมาตรา ๑๑๙ (๓)
ตัวอย่างคาพิพากษาฎีกา
ฎีกาที่ ๖๒๕/๒๕๓๔ ลูกจ๎างเป็นเจ๎าหน๎าที่ธนาคารมีหน๎าที่พิจารณาและ
ตรวจสอบโครงการขอกู๎ยืมเงินของลูกค๎า ปรากฏวํามีลูกค๎ามาติดตํอขอกู๎เงิน ๖๐ ล๎านบาทจากธนาคาร
(นายจ๎าง) เพื่อทําธุรกิจเหมืองแรํ โดยได๎เสนอโฉนดที่ดินเป็นประกัน ลูกจ๎างได๎พิจารณาการขอสินเชื่อโดยไมํได๎
ตรวจสอบ และไมํได๎รายงานวําเป็นเหมืองแรํเกําหรือเหมืองแรํใหมํ แตํกลับเสนอข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอ
ลูกค๎า และทําบันทึกเสนอให๎กู๎เงิน ๖๕ ล๎านบาท เป็นเหตุให๎ผู๎บังคับบัญชาอนุมัติให๎กู๎ตามที่เสนอมา ปรากฏวํา
เหมืองแรํนั้นเป็นเหมืองแรํเกําและธุรกิจไมํประสบผลสําเร็จทําให๎ลูกค๎าชําระหนี้ธนาคารได๎เพียง ๓๔ ล๎านบาท
นับวําเป็นความเสียหายอยํางร๎ายแรง นอกจากนี้ยังมีลูกจ๎างอีก ๒ คนซึ่งรํวมกันประเมินราคาที่ดินโดยไมํได๎
ตรวจสอบราคากับสํานักงานที่ดินประจําเขต ราคาที่ดินที่ประเมินไว๎จึงสูงกวําความจริงถือได๎วําเป็นการกระทํา
โดยประมาทเลินเลํอเป็นเหตุให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหายอยํางร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๑๔๗๓/๒๕๒๕ ลูกค๎าธนาคารขอกู๎เงินจํานวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท โดย
จํานองที่ดินเป็นประกันธนาคาร (นายจ๎าง) ให๎พนักงานธนาคารไปตรวจสอบที่ดิน ซึ่งพนักงานได๎ทํารายงานวํา
ที่ดินที่จะจํานองประกันหนี้เงินกู๎ติดซอยสาธารณะ ธนาคารจึงให๎ลูกค๎ากู๎เงินไปตามที่ขอกู๎ ตํอมาลูกค๎ามาขอกู๎
เงินเพิ่มอีก ๒๐๐,๐๐๐ บาท อ๎างวําได๎ปลูกสร๎างอาคารพาณิชย์ในที่ดินแล๎ว ธนาคารจึงให๎พนักงานอื่น ๒ คน
รํวมกับตัวลูกจ๎างเป็นผู๎ตรวจสอบ ลูกจ๎างกับพวกไปตรวจสอบแล๎วทํารายงานวํามีการกํอสร๎างอาคารพาณิชย์
จริง ธนาคารจึงให๎ลูกค๎ากู๎เงินเพิ่มอีก ตํอมาความจริงได๎ปรากฏวําที่ดินของลูกค๎าไมํติดซอยสาธารณะไมํมี
ทางเข๎าออกและไมํมีสิ่งปลูกสร๎างใดๆ เห็นวําแม๎ครั้งแรกลูกจ๎างจะไมํได๎รํวมไปตรวจสอบที่ดินด๎วยก็ตาม แตํเมื่อ
นายจ๎างให๎ลูกจ๎างไปตรวจสอบครั้งหลังวํามีอาคารพาณิชย์ปลูกอยูํในที่ดินของลูกค๎าจริงหรือไมํ ลูกจ๎างจึงมี
หน๎าที่จะต๎องตรวจเรื่องเดิมวําที่ดินของลูกจ๎างอยูํตรงจุดใด เพื่อที่จะทราบได๎โดยแนํชัดวํามีอาคารปลูกสร๎างอยูํ
จริงหรือไมํ แตํลูกจ๎างกลับไมํสนใจตรวจดูเรื่องเดิม กลับเชื่อตามที่พนักงานที่รํวมตรวจสอบด๎วยกันชี้บอกวํา
ที่ดินของคนอื่นที่อยูํใกล๎เคียงซึ่งมีสิ่งปลูกสร๎างเป็นของลูกค๎า จึงถือได๎วําลูกจ๎างปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความประมาท

เลินเลํออยํางร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๑๔๔๓/๒๕๒๗ ลูกจ๎างเป็นสมุห์บัญชีของนายจ๎าง ปรากฏวํานายจ๎างเป็น
หนี้คนอื่นอยูํ เจ๎าหนี้ของนายจ๎างมีหนังสือแจ๎งการโอนสิทธิเรียกร๎องให๎แกํผู๎อื่นรับชําระหนี้แทนมาให๎นายจ๎าง
ทราบ สมุห์บัญชีก็ลงชื่อประทับตราบริษัทรับทราบวําได๎มีการโอนสิทธิเรียกร๎องแล๎ว ตํอมาเจ๎าหนี้เดิมที่โอน
สิทธิเรียกร๎องไปแล๎วมาขอรับเงิน ลูกจ๎างก็จํายให๎ไป ตํอมาเจ๎าหนี้ผู๎รับโอนสิทธิเรียกร๎องมีหนังสือทวงถามจาก
นายจ๎างๆ จึงต๎องจํายเงินให๎กับเจ๎าหนี้ใหมํอีกซึ่งเป็นเงินจํานวนมาก ยํอมเป็นการปฏิบัติหน๎าที่โดยประมาท
เลินเลํอและกํอให๎เกิดความเสียหายอยํางร๎ายแรงแกํนายจ๎าง
ฎีกาที่ ๔๔๖๙/๒๕๔๕ ลูกจ๎างเป็นเจ๎าหน๎าที่เทคนิคการแพทย์ แจ๎งผลการตรวจ
เลือดไมํสอดคล๎องกับอาการของผู๎ป่วยซึ่งเป็นโรคไต เมื่อแพทย์สั่งให๎ตรวจเลือดผู๎ป่วยคนเดิมอีกครั้งก็ได๎ผล
แตกตํางจากครั้งแรกมาก ทั้งยังตรวจเลือดไมํครบตามรายการที่แพทย์สั่งตรวจด๎วย จึงประมาทเลินเลํอ เป็น
เหตุให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหายอยํางร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๙๐๗/๒๕๔๘ การที่สินค๎าคงคลัง ซึ่งอยูํในความควบคุมดูแลของลูกจ๎าง
ขาดหายไป โดยไมํทราบสาเหตุ ๕๒,๖๐๙.๕๔ กิโลกรัม มูลคํา ๖,๒๖๑,๒๒๒.๑๕ บาท แม๎รับฟังไมํได๎วําเกิด
จากการกระทําของผู๎ใด แตํก็แสดงวําลูกจ๎างปลํอยปละละเลยไมํควบคุมดูแล ขาดความระมัดระวัง เป็นกรณี
ประมาทเลินเลํอเป็นเหตุให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหาย
ฎีกาที่ ๔๔๓๓/๒๕๕๐ ลูกจ๎างเป็นผู๎จัดการขายมีหน๎าที่เรํงรัดติดตามทวงถาม
หนี้สินของลูกค๎าที่ค๎างชําระ แตํไมํดําเนินการให๎เจ๎าหน๎าที่การเงินสํงเช็คที่ธนาคารปฏิเสธการจํายเงินให๎ลูกจ๎าง
ไปทวงถามหรือรายงานให๎นายจ๎างทราบ ถือได๎วําเป็นความบกพรํองในการปฏิบัติหน๎าที่และฝ่าฝืนตํอระเบียบ
ข๎อบังคับของนายจ๎าง เมื่อผู๎จัดการฝ่ายบัญชีสํงรายการเช็คคืนให๎ลูกจ๎างเดือนมกราคม แตํเดือนมีนาคมปี
เดียวกัน ลูกจ๎างก็ยังคงขายสินค๎าให๎แกํลูกค๎านั้นอีก ไมํสั่งระงับการขายสินค๎าตามอํานาจหน๎าที่ ถือได๎วํา
ประมาทเลินเลํอเป็นเหตุให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหายอยํางร๎ายแรงและฝ่าฝืนระเบียบของนายจ๎างกรณี
ร๎ายแรง
(๔) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานหรือระเบียบหรือคาสั่งของนายจ้างอัน
ชอบด้วย กฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่
จาเป็นต้องตักเตือน
หนังสือเตือนให้มีผลใช้บังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทาผิด
เหตุเลิกจ๎างที่นายจ๎างไมํต๎องจํายคําชดเชยตามมาตรา ๑๑๙ (๔) เป็นเรื่องที่
นายจ๎างได๎มีข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งให๎ลูกจ๎างปฏิบัติหรือไมํปฏิบัติอยํางใด และลูกจ๎าง
มิได๎ปฏิบัติตามข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของนายจ๎างนั้น ซึ่งกรณีที่ร๎ายแรง นายจ๎างมี
สิทธิเลิกจ๎างได๎ในการฝ่าฝืน (กระทําผิด) ครั้งแรกของลูกจ๎างโดยไมํต๎องจํายคําชดเชย ซึ่งกฎหมายมิได๎ให๎คํา
นิยามหรือกําหนดหลักเกณฑ์ไว๎วําอยํางไรจึงถือวําเป็นกรณีร๎ายแรงจึงต๎องพิจารณาจากพฤติการณ์ และการ
กระทําของลูกจ๎างเป็นรายๆ ไป แตํถ๎าการกระทําดังกลําวไมํเป็นกรณีที่ร๎ายแรง นายจ๎างต๎องตักเตือนลูกจ๎าง
เป็นหนังสือกํอนและเมื่อลูกจ๎างได๎กระทําผิดในเรื่องเดียวกันนั้นอีกภายใน ๑ ปี นับแตํวันที่ได๎กระทําความผิด
ครั้งแรก นายจ๎างสามารถเลิกจ๎างลูกจ๎างนั้นโดยไมํต๎องจํายคําชดเชย
ดังนั้นข้อยกเว้นข้อนี้หมายถึง กรณีที่ลูกจ้างกระทาอย่างใดซึ่งเป็นการฝ่าฝืน
๑. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ซึ่งนายจ๎างได๎ทําเป็นหนังสือและประกาศให๎
ลูกจ๎างทราบ พร๎อมทั้งสํงสําเนาให๎แกํอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานหรือผู๎ซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ๎มครองแรงงานมอบหมายตามมาตรา ๑๐๘ แล๎ว

๒. ระเบียบ ซึ่งนายจ๎างได๎กําหนดเป็นแนวปฏิบัติสําหรับลูกจ๎างในการทํางาน
ให๎แกํนายจ๎าง ระเบียบดังกลําวนายจ๎างอาจกําหนดด๎วยวาจาหรือเป็นหนังสือ หรือระเบียบที่เป็นประเพณี
ปฏิบัติสืบเนื่องกันตลอดจนเป็นที่รู๎ทั่วกัน
๓. คาสั่ง ซึ่งนายจ๎างได๎สั่งให๎ลูกจ๎างคนหนึ่งคนใดกระทําการตามหน๎าที่และ
ลูกจ๎างได๎ทราบคําสั่งนั้นแล๎ว ไมํวําจะเป็นคําสั่งด๎วยวาจาหรือคําสั่งเป็นหนังสือก็ตาม แตํข๎อบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานหรือระเบียบ หรือคําสั่งนั้นจะต๎องชอบด๎วยกฎหมายและเป็นธรรมตํอลูกจ๎างด๎วย ถ๎าหากข๎อบังคับหรือ
ระเบียบหรือคําสั่งนั้นไมํชอบด๎วยกฎหมายหรือไมํเป็นธรรม ลูกจ๎างก็ไมํจําเป็นต๎องปฏิบัติตาม
ประเด็น ๑.ข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานระเบียบคําสั่งของนายจ๎างกําหนดรายละเอียดไว๎
อยํางไรบ๎าง
๒. ข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ คําสั่งของนายจ๎างชอบด๎วยกฎหมายและ
เป็นธรรม หรือไมํ
๓. การฝ่าฝืนนั้นเป็นกรณีร๎ายแรง หรือไมํ
๔. นายจ๎างได๎มีหนังสือตักเตือน หรือไมํ
๕. หนังสือตักเตือนนั้นมีผลใช๎บังคับตั้งแตํเมื่อใด
การสอบข้อเท็จจริง
๑. ต๎องสอบให๎ได๎ความวําข๎อบังคับฯ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้น กําหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขไว๎อยํางไร และเป็นข๎อบังคับฯ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออกโดยถูกต๎องตามกฎหมายและเป็นธรรมแกํ
ลูกจ๎างหรือไมํ อยํางไร และลูกจ๎างได๎กระทําการฝ่าฝืนข๎อบังคับฯ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นอยํางไร
๒. ถ๎าไมํใชํการฝ่าฝืนกรณีที่ร๎ายแรงแล๎ว นายจ๎างได๎ออกหนังสือตักเตือนลูกจ๎าง
หรือไมํเพราะถ๎าเป็นการฝ่าฝืนที่ร๎ายแรงแล๎ว นายจ๎างสามารถเลิกจ๎างได๎โดยไมํต๎องมีหนังสือตักเตือนกํอน
หนังสือเตือนที่ดีควรมีข๎อความครบถ๎วน โดยให๎ลูกจ๎างได๎ทราบถึงการฝ่าฝืนระเบียบข๎อบังคับหรือคําสั่งของ
นายจ๎างและถ๎อยคําที่เตือนให๎ลูกจ๎างรู๎สํานึกตัว หนังสือเตือนควรมีรายการดังตํอไปนี้
- วัน เดือน ปีที่ออกหนังสือเตือน
- สถานที่ที่ออกหนังสือเตือน
- ข๎อความแสดงการเตือนที่เจาะจงถึงตัวลูกจ๎างผู๎ฝ่าฝืนข๎อบังคับ ระเบียบหรือ
คําสั่งโดยเฉพาะ
- ข๎อเท็จจริงโดยยํอเกี่ยวกับการฝ่าฝืนซึ่งควรระบุถึงวัน เดือน ปี เวลา
โดยประมาณ สถานที่และการกระทําที่ฝ่าฝืน
- ข๎ออ๎างที่ระบุวําการกระทํานั้นเป็นการฝ่าฝืนข๎อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่ง
ของนายจ๎างในข๎อใดหรือเรื่องใด
- ข๎อความทีมีลักษณะเป็นการตักเตือน โดยอาจเป็นถ๎อยคําเชิงแนะนําหรือ
ห๎ามปราม มิให๎ลูกจ๎างฝ่าฝืนอีกตํอไป
- ลายมือชื่อของนายจ๎างหรือผู๎ออกหนังสือตักเตือนที่มีอํานาจกระทําการแทน
นายจ๎าง
๓. วัน เดือน ปี ที่ลูกจ๎างได๎กระทําความผิด เพื่อจักได๎ทราบวําลูกจ๎างกระทํา
ความผิดซ้ําคําเตือนภายในกําหนด ๑ ปี นับแตํวันที่ลูกจ๎างได๎กระทําความผิดหรือไมํ
หลักเกณฑ์การนับระยะเวลาให๎เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์
มาตรา ๑๙๓/๓ และมาตรา ๑๙๓/๕ กลําวคือ ไมํนับวันแรกแหํงระยะเวลานั้นรวมเข๎าด๎วย เว๎นแตํจะได๎เริ่ม
การในวันนั้นตั้งแตํเวลาที่ถือได๎วําเป็นเวลาเริ่มต๎นทําการงานกันตามประเพณี และกําหนดระยะเวลา ๑ ปี ให๎

คํานวณตามปีปฏิทินซึ่งมี ๓๖๕ วัน และถ๎าระยะเวลา ๑ ปีนั้นไมํได๎กําหนดนับตั้งแตํวันต๎นแหํงปี ระยะเวลา
ดังกลําวยํอมสิ้นสุดลงในวันที่ตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้น ถ๎าระยะเวลาครบกําหนด ๑ ปี นั้นไมํมีวันตรงกันใน
เดือนสุดท๎าย ให๎ถือเอาวันสุดท๎ายแหํงเดือนนั้น เป็นวันสิ้นสุดระยะเวลา
๔. การกระทําความผิดของลูกจ๎างในครั้งแรกและครั้งหลังเป็นความผิดในกรณี
เดียวกัน หรือไมํ หากไมํใชํ ไมํถือวําเป็นการกระทําผิดซ้ําคําเตือนและไมํอยูํในข๎อยกเว๎นมาตรา ๑๑๙ (๔)
คาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ฎีกาที่ ๓๔๐๓/๒๕๒๗ นายจ๎างออกคําสั่งให๎ครูซึ่งเป็นลูกจ๎างที่ไปสมัครสอบบรรจุ
เป็นข๎าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจจะต๎องยื่นใบลาออกจากการเป็นครูกํอน โดยนายจ๎างอ๎างวําเพื่อไมํให๎
โรงเรียนของนายจ๎างขาดครูสอนตอนกลางปี เห็นวําคําสั่งดังกลําวเป็นการจํากัดสิทธิที่จะแสวงหา
ความก๎าวหน๎าของลูกจ๎างเกินกวําความจําเป็นของนายจ๎าง จึงเป็นคําสั่งที่ไมํชอบด๎วยกฎหมาย
คาสั่งที่ไม่เป็นธรรม
ฎีกาที่ ๑๘๙๖/๒๔๔๓ ขณะเกิดเหตุการณ์ลูกจ๎างทํางานอยูํแผนกจัดสํง มีหน๎าที่
รับสํงและบรรจุน้ํามันลงถัง การที่นายวิมลสั่งให๎โจทก์ไปตักน้ํามันและไขน้ํามันจากทํอน้ํารวมในโรงงานซึ่งมีน้ํา
สกปรกไหลผําน จึงเป็นการสั่งให๎ทํางานนอกหน๎าที่ของโจทก์ เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข๎อเท็จจริงยุติแล๎ววํา
นายวิมลก็ไมํเคยใช๎ผู๎อื่นทํามากํอน และคําสั่งของนายวิมลเป็นการกลั่นแกล๎งโจทก์ คําสั่งนายวิมลที่สั่งให๎โจทก์
ไปตักน้ํามันและไขน้ํามันจากทํอน้ํารวมในโรงงานดังกลําวจึงเป็นคําสั่งที่ไมํเป็นธรรม การที่โจทก์ไมํปฏิบัติตาม
คําสั่งที่ไมํเป็นธรรม ไมํเป็นการละทิ้งหน๎าที่ ไมํเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานและ ไมํขัด
คําสั่งผู๎บังคับบัญชา
ฎีกาที่ ๑๑๗๙/๒๕๔๐ แรกเข๎าทํางานนายจ๎างให๎ลูกจ๎างปฏิบัติหน๎าที่พนักงานทอ
ผ๎าในแผนกทอผ๎า ตํอมานายจ๎างย๎ายลูกจ๎างไปปฏิบัติงานที่แผนกสวัสดิการทั่วไป มีหน๎าที่ตักขยะตักเศษด๎ายขึ้น
จากท๎องรํองรอบๆ โรงงาน และกวาดขยะเนําในโกดัง ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะแตกตํางจากที่ลูกจ๎างได๎ปฏิบัติ
หน๎าที่เดิมที่แผนกทอผ๎ามาก ถือวําเป็นการเปลี่ยนแปลงหน๎าที่การงานในสํวนสําคัญ เป็นการย๎ายลูกจ๎างไป
ทํางานในหน๎าที่การงานที่ต่ํากวําเดิม จึงเป็นคําสั่งไมํเป็นธรรม เมื่อลูกจ๎างไมํปฏิบัติตาม ก็ถือไมํได๎วําลูกจ๎างฝ่าฝืน
คําสั่งของนายจ๎าง
คาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
ฎีกาที่ ๓๒๑๑/๒๕๔๕ คําสั่งของนายจ๎างที่สั่งให๎ลูกจ๎างซึ่งยื่นใบลาป่วยโดยมี
ใบรับรองแพทย์ผู๎หนึ่งวําเป็นโรคปอดอักเสบ ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเนื่องจากนายจ๎างมีข๎อ
สงสัยตามสมควรวําลูกจ๎างป่วยเป็นโรคดังกลําวจริงตามที่แพทย์รับรองมาหรือไมํ โดยนายจ๎างประสานงาน
ออกคําใช๎จํายในการตรวจ และอนุญาตให๎ลูกจ๎างไปตรวจโดยได๎รับคําจ๎าง เป็นคําสั่งที่ชอบด๎วยกฎหมายและ
เป็นธรรม
ฎีกาที่ ๔๗๙๐/๒๕๔๖ นายจ๎างสั่งย๎ายที่ทํางานของลูกจ๎าง โดยไมํปรากฏวําทําให๎
เกิดอุปสรรคหรือข๎อขัดข๎องในการทํางานของลูกจ๎างจนไมํสามารถทํางานตํอไปได๎ เป็นคําสั่งอันชอบด๎วย
กฎหมายของนายจ๎าง
การฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่ง กรณีร้ายแรง
ฎีกาที่ ๗๐๔๒/๒๕๔๓ แม๎ข๎อเท็จจริงจะฟังได๎วําสาเหตุที่โจทก์นํารถยนต์ของ
จําเลยไปใช๎ดังกลําวนั้น จะสืบเนื่องมาจากมารดาของโจทก์ป่วยหนักและถึงแกํกรรมก็ตาม สาเหตุดังกลําวก็
เป็นเรื่องสํวนตัวของโจทก์ นอกจากนี้ก็ปรากฏตามบันทึกคําให๎การของโจทก์ ซึ่งโจทก์และจําเลยได๎แถลงรับ
ข๎อเท็จจริงกันวําโจทก์ได๎ขอลาหยุดพักผํอนประจําปีระหวํางวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ เพื่อไปเยี่ยม
มารดาที่ป่วยหนัก ซึ่งแสดงให๎เห็นวํามารดาของโจทก์ป่วยหนักและโจทก์ต๎องการไปเยี่ยมมารดามากํอนวันที่ ๑

ธันวาคม ๒๕๔๒ อยูํแล๎ว โจทก์ยํอมมีระยะเวลาเตรียมตัวจัดหาพาหนะในการเดินทางได๎ลํวงหน๎า มิใชํเหตุ
จําเป็นกะทันหัน หรือเหตุสุดวิสัยอยํางใดที่จะต๎องนํารถยนต์ของจําเลยไปใช๎โดยพลการเชํนนี้ การกระทําของ
โจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข๎อบังคับของจําเลยในกรณีร๎ายแรง จําเลยมีสิทธิที่จะเลิกจ๎างโจทก์ได๎ โดยไมํ
ต๎องจํายคําชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙(๔)
ฎีกาที่ ๕๗๕๓/๒๕๔๓ แม๎โจทก์จะเป็นผู๎เริ่มกํอเหตุทะเลาะวิวาทขึ้นโดยกลําว
วาจาหยาบคาบและตํอวํานายโชคชัยเป็นเหตุให๎นายโชคชัยบันดาลโทสะเข๎าชกตํอยโจทก์ก็ตามก็เป็นเพียงกรณี
ที่โจทก์ถูกนายโชคชัยทําร๎ายรํางกายแตํเพียงฝ่ายเดียว โดยโจทก์มิได๎ทําร๎ายตอบโต๎ และโจทก์มีตําแหนํง
หัวหน๎าพนักงานรักษาความปลอดภัยเทําเทียมกับนายโชคชัย ทั้งห๎องเกิดเหตุก็เป็นห๎องสํานักงานรักษาความ
ปลอดภัยอันเป็นที่ทํางานเฉพาะสํวนของพนักงานรักษาความปลอดภัย บุคคลภายนอกไมํสามารถที่จะเข๎าไป
หรือเห็นเหตุการณ์หรือได๎ยินเสียงทะเลาะวิวาทได๎ จึงถือไมํได๎วําการกระทําของโจทก์เป็นการกระทําผิด
ระเบียบข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยเป็นกรณีร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๓๑๑๗/๒๕๔๓ ศาลแรงงานกลางฟังข๎อเท็จจริงวํา โจทก์เรียกร๎อง
คําตอบแทนในการติดตํอให๎ผู๎อื่นเข๎าทํางานกับบริษัท คาร์แม็กซ์ จํากัด และเข๎าเป็นพนักงานของจําเลยทั้งได๎
ติดตํอทําเอกสารปลอมเพื่อใช๎ในการสมัครงานของผู๎อื่นด๎วย ศาลฎีกาจึงเห็นวําการกระทําดังกลําวของโจทก์
เป็นการอาศัยโอกาสที่โจทก์เป็นพนักงานของจําเลยเรียกร๎องผลประโยชน์จากผู๎อื่น ถือได๎วําเป็นการประพฤติ
ชั่วประพฤติตนเป็นภัยตํอสังคม ไมํรักษาเกียรติชื่อเสียง และกระทําผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการกระทําผิดวินัยที่
ร๎ายแรงตามระเบียบข๎อบังคับของจําเลย
ฎีกาที่ ๑๐๕๖-๑๐๕๗/๒๕๔๓ แม๎ลูกจ๎างให๎เพื่อนรํวมงานกู๎เงินโดยไมํได๎ทํา
หลักฐานเป็นหนังสือ ซึ่งไมํอาจฟ้องร๎องบังคับคดีได๎ก็ตาม แตํการให๎กู๎เงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงถึงร๎อยละ ๑๕ ตํอ
๑๕ วัน หรือร๎อยละ ๓๐ ตํอเดือนนั้น เป็นการเอาเปรียบและสร๎างความเดือดร๎อนแกํเพื่อนรํวมงาน ซึ่งเป็นผู๎ใช๎
แรงงาน การกระทําของลูกจ๎าง จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข๎อบังคับในกรณีร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๕๖๐๙/๒๕๔๒ การที่ลูกจ๎างมีชู๎กับพนักงานชํางประจําโรงแรมของ
นายจ๎าง แม๎ไมํปรากฏวําเกิดขึ้นภายในบริเวณโรงแรมหรือในเวลาทํางาน ก็ถือได๎วําเป็นการไมํรักษาเกียรติและ
ประพฤติชั่วซึ่งเป็นการละเมิดตํอศีลธรรมอันดีอยํางร๎ายแรง จนเป็นเหตุให๎ครอบครัวผู๎อื่นแตกแยก และเป็นที่รู๎
กันทั่วในหมูํพนักงานโรงแรมของนายจ๎าง การกระทําของลูกจ๎างและชายชู๎ยํอมสํงผลกระทบโดยตรงตํอการ
ปกครองบังคับบัญชาพนักงานโรงแรมของนายจ๎าง รวมทั้งชื่อเสียงของโรงแรมนายจ๎างด๎วย เนื่องจากลูกจ๎างมี
ตําแหนํงฝ่ายบริหารเป็นถึงผู๎จัดการแผนกต๎อนรับแตํกลับประพฤติชั่วเป็นตัวอยํางที่ไมํดีแกํพนักงานอื่น การ
กระทําของลูกจ๎างเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจ๎างเป็นกรณีร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๓๘๓๑/๒๕๔๒ การที่ลูกจ๎างให๎คําปรึกษากับหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นซึ่งเป็นคูํ
แขํงขันกับหนังสือพิมพ์ของนายจ๎าง กรณีถือวําลูกจ๎างได๎แสวงหาประโยชน์สํวนตัวจากหน๎าที่การงานที่ลูกจ๎าง
ทํากับนายจ๎าง โดยการทํางานให๎แกํธุรกิจที่แขํงขันกับนายจ๎างทําให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหายอยํางร๎ายแรง
เป็นกรณีที่ถือวําลูกจ๎างฝ่าฝืนระเบียบ ข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจ๎างเป็นกรณีที่ร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๒๑๗๑/๒๕๔๒ เมื่อลูกจ๎างกระทําความผิดวินัยเกี่ยวกับการทํางาน
นายจ๎างยํอมมีอํานาจออกหนังสือเตือนและมีอํานาจนําหนังสือตักเตือนไปประกาศให๎ลูกจ๎างผู๎กระทําผิดวินัย
และลูกจ๎างอื่นทราบได๎ การที่ลูกจ๎างผู๎กระทําผิดวินัยไปฉีกทําลายประกาศหนังสือเตือนของนายจ๎างโดยพลการ
ทําให๎ทรัพย์สินคือหนังสือตักเตือนของนายจ๎างเสียหายหรือขาดประโยชน์และอาจทําให๎ลูกจ๎างอื่นเอาอยํางทํา
ให๎นายจ๎างไมํสามารถปกครองบังคับบัญชาลูกจ๎างได๎ การกระทําของลูกจ๎างกรณีดังกลําวจึงเป็นการกระทํา
ความผิดวินัยอยํางร๎ายแรง

ฎีกาที่ ๑๐๗๖/๒๕๔๑ ตามข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจ๎างกําหนดให๎
พนักงานต๎องบันทึกเวลาเข๎าทํางานและเลิกงานด๎วยตนเองทุกครั้ง ห๎ามบันทึกเวลาแทนผู๎อื่นหรือรู๎เห็นเป็นใจให๎
ผู๎อื่นบันทึกเวลาให๎ นอกจากนี้ตามประกาศเรื่องการขาดงานของนายจ๎างกําหนดวํา หากพนักงานขาดงาน
นายจ๎างจะไมํจํายคําจ๎างตามจํานวนชั่วโมงที่ขาดงาน ลูกจ๎างรายวันและรายเดือนหากขาดงานจะถูกตัดคําจ๎าง
ตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางาน ดังนั้นการที่ในวันเกิดเหตุซึ่งเป็นเวลาทํางาน ลูกจ๎างออกจากบริษัทโดยไมํขอ
อนุญาตจากผู๎บังคับบัญชา หลังจากนั้นก็ไมํได๎กลับไปทํางานจนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ซึ่งเป็นเวลาเลิกงานจึงเป็น
การที่ลูกจ๎างละทิ้งหน๎าที่ตั้งแตํเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. การที่ลูกจ๎างโทรศัพท์ให๎บุคคลอื่นลงเวลาเลิก
งานแทนลูกจ๎างวําเลิกงานเวลา ๑๗.๒๐ น. จึงเป็นการลงเวลาเลิกงานผิดไปจากความเป็นจริงทั้งที่ลูกจ๎างไมํได๎
ทํางานประมาณ ๔ ชั่วโมง การลงเวลาดังกลําวนอกจากจะเป็นหลักฐานแสดงระยะเวลาที่ลูกจ๎างอยูํปฏิบัติแล๎ว
ยังเป็นหลักฐานในการเบิกจํายคําจ๎างในแตํละชั่วโมงที่ลูกจ๎างทํางานอีกด๎วย การกระดังกลําวถือวําเป็นการ
ทุจริตตํอหน๎าที่และฝ่าฝืนข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจ๎างกรณีที่ร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๕๒๙๖/๒๕๓๙ กิจการของนายจ๎างเป็นการให๎บริการรับสํงเอกสารพัสดุ
ภัณฑ์ดํวนพิเศษ เอกสารของลูกค๎าสํงมาถึงนายจ๎างตั้งแตํวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พนักงานแยกเอกสารได๎นํา
เอกสารดังกลําวไปใสํซองเอกสารของลูกจ๎าง แตํลูกจ๎างละเลยไมํนําเอกสารสํงลูกค๎า จนเป็นเหตุให๎ลูกค๎าต๎อง
โทรศัพท์ทวงถามในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม จึงได๎มีการตรวจค๎นพบเอกสารอยูํในกระเป๋าเอกสารประจําตัวลูกจ๎าง
ซึ่งทิ้งไว๎ที่บริษัท ถือวําการกระทําดังกลําวเป็นการฝ่าฝืนข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานกรณีที่ร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๔๑๔๖ - ๔๑๔๗/๒๕๓๙ ลูกจ๎างอนุมัติให๎พนักงานนอกสายงานนํารถยนต์
และวิทยุติดตามตัวซึ่งเป็นทรัพย์สินสํวนตัวของลูกจ๎างดังกลําวมาใช๎ในกิจการของนายจ๎าง และให๎เบิกจํายคํา
น้ํามัน และคําบริการสําหรับวิทยุติดตามตัว กํอให๎เกิดความผูกพันตํอบุคคลภายนอกโดยไมํมีอํานาจเป็นการฝ่า
ฝืนข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานกรณีที่ร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๒๖๒๑/๒๕๓๘ ลูกจ๎างรับงานนอกเข๎ามาทํางานในระหวํางเวลาทํางาน
โดยใช๎อุปกรณ์ของนายจ๎าง อันได๎แกํ พูํกัน สี กระดาษ ถือวําเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข๎อบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานของนายจ๎างกรณีที่ร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๓๗๒๓/๒๕๓๗ ลูกจ๎างไมํมีหน๎าที่รับบุคคลภายนอกเข๎าทํางานกับนายจ๎าง
การที่ลูกจ๎างเรียกและรับเงินจากผู๎สมัครเข๎าทํางานเป็นลูกจ๎างของนายจ๎างโดยอ๎างวําจะฝากให๎เข๎าทํางานได๎
เป็นกรณีที่ลูกจ๎างไปแอบอ๎างเอาผลประโยชน์จากบุคคลภายนอก ทําให๎บุคคลภายนอกเข๎าใจวําการเข๎าทํางาน
เป็นลูกจ๎างของนายจ๎างจะมีการวิ่งเต๎นเสียคําตอบแทน ทําให๎นายจ๎างเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง ถือ
วําเป็นการฝ่าฝืนข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานกรณีที่ร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๕๙๒๐/๒๕๓๕ ลูกจ๎างเอาใบเตือนไปจากความครอบครองของนายจ๎าง
โดยไมํได๎รับอนุญาต การเอาทรัพย์ของนายจ๎างไปโดยพลการสํอให๎เห็นถึงเจตนาทุจริตของลูกจ๎าง เมื่อนายจ๎าง
สั่งให๎เอาใบเตือนมาคืน ลูกจ๎างก็ไมํยอมนํามาคืน ถือวําลูกจ๎างขัดคําสั่งอันชอบด๎วยกฎหมายของนายจ๎างใน
กรณีที่ร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๑๑๐๘/๒๕๓๔ การที่ลูกจ๎างออกไปดื่มสุราข๎างนอกบริษัทแล๎วเมาสุรา
กลับเข๎าไปทํางานถือวําลูกจ๎างได๎เมาสุราขณะปฏิบัติงานอันเป็นการฝ่าฝืนข๎อบังคับของนายจ๎าง โดยที่งานขับ
รถเครนเคยทําให๎พนักงานของนายจ๎างได๎รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อลูกจ๎างเมาสุราเข๎ามาปฏิบัติงานซึ่งต๎องใช๎ความ
ระมัดระวังอยํางสูง การกระทําของลูกจ๎างดังกลําวจึงเป็นการฝ่าฝืนข๎อบังคับกรณีที่ร๎ายแรง
ฎีกาที ๕๘๑๐/๒๕๓๓ ผู๎จัดการฝ่ายบุคคลซึ่งเป็นผู๎บังคับบัญชาขอลูกจ๎างได๎
สอบถามลูกจ๎างเรื่องที่ลูกจ๎างไมํทํางานและยุยงคนอื่นไมํให๎ทํางาน ลูกจ๎างดังกลําวได๎ดําผู๎จัดการฝ่ายบุคคลด๎วย
ถ๎อยคําหยาบคายท๎าทายชกตํอย และดึงแขนผู๎จัดการฝ่ายบุคคลตํอหน๎าคนอื่นในระหวํางอยูํในที่ทํางาน การ

กระทําดังกลําวถือวําเป็นการฝ่าฝืนข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานกรณีที่ร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๓๔๙๕/๒๕๒๖ ลูกจ๎างได๎ยืนสูบบุหรี่ข๎างๆ กองกลํองกระดาษ ชึ่งมีกลํอง
กระดาษเป็นจํานวนมาก นายจ๎างได๎มีคําสั่งห๎ามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงานและได๎วางมาตรการป้องกันเพลิงไหม๎
อยํางเข๎มแข็งเนื่องจากโรงงานของนายจ๎างได๎เคยถูกไฟไหม๎เสียหายนับล๎านบาทมาแล๎ว การฝ่าฝืนคําสั่งนายจ๎าง
ที่ห๎ามสูบบุหรี่ในกรณีดังกลําวจึงเป็นกรณีที่ร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๑๕๐๗/๒๕๒๖ ลูกจ๎างนําตัวเหี้ยไปผูกไว๎ที่ต๎นปาล์มหน๎าโรงงานและปิด
ประกาศ มีข๎อความหยาบคาย ดําดูหมิ่นเหยียดหยามขับไลํผู๎บังคับบัญชาอันเป็นการไมํเคารพและแสดงความ
ประพฤติในทางเสื่อมทรามของลูกจ๎าง เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานกรณีที่ร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๘๓๐/๒๕๒๖ ลูกจ๎างเปิดบัญชีเงินฝากกับนายจ๎างและเปิดบัญชีไว๎กับ
ธนาคารทหารไทย ลูกจ๎างสั่งจํายเช็คเข๎าธนาคารทหารไทย และมีเช็คของผู๎อื่นฝากเข๎าบัญชีลูกจ๎างในธนาคาร
ของนายจ๎าง แล๎วถอนเงินออกไปทันที โดยยังไมํทราบวําเช็คที่นํามาฝากนั้นเรียกเก็บเงินได๎หรือไมํ กรณีเชํนนี้
ลูกจ๎างทําเพื่อประโยชน์ของตนเองถือวําเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของนายจ๎างอยํางร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๓๕๗๒/๒๕๒๕ การที่นายจ๎างยุบหนํวยงานที่ลูกจ๎างประจําอยูํเพราะมี
ความจําเป็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของนายจ๎างนั้น นายจ๎างยํอมมีอํานาจโดยชอบที่จะจัดให๎ลูกจ๎างเข๎า
ทํางานในตําแหนํงใหมํที่เหมาะสมตํอไป ลูกจ๎างจะไมํยอมปฏิบัติตามคําสั่งโดยอ๎างวําเงินเดือนต่ํากวําที่เคย
ได๎รับหาได๎ไมํ เพราะเป็นกรณีไมํเกี่ยวเนื่องกัน การที่ลูกจ๎างไมํยอมปฏิบัติหน๎าที่ตามคําสั่งของนายจ๎าง ถือวํา
เป็นการจงใจทําให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหาย
ฎีกาที่ ๒๖๔๘/๒๕๒๕ การตอกบัตรลงเวลาทํางานแทนพนักงานอื่นโดยไมํตรงตํอ
ความจริง อันอาจทําให๎นายจ๎างจํายคําจ๎างและอาจต๎องจํายรางวัลการทํางานแกํพนักงานผู๎นั้นมากกวําความ
เป็นจริง ถือวําเป็นการฝ่าฝืนตํอระเบียบเกี่ยวกับการทํางานกรณีร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๑๔๑๖/๒๕๒๕ ลูกจ๎างดื่มสุราในระหวํางการปฏิบัติหน๎าที่ถือวําเป็นกรณีที่
ร๎ายแรง เพราะอาจทําให๎การปฏิบัติหน๎าที่ผิดพลาดหรือบกพรํองได๎โดยงําย
ฎีกาที่ ๑๒๔๓/๒๕๔๑ สาเหตุที่ลูกจ๎างทําร๎ายรํางกายพนักงานทําความสะอาด
เนื่องมาจากระหวํางเวลาทํางาน ขณะที่ทําความสะอาดห๎องน้ําในโรงงานพนักงานทําความสะอาดได๎ทําให๎น้ํา
กระเด็นไปถูกเสื้อผ๎าของลูกจ๎างที่ตากไว๎เปียกและสกปรก ลูกจ๎างได๎ตํอวําพนักงานดังกลําวอยํางเสียหาย และ
หลังจากเลิกงานแล๎วยังไปดักทําร๎ายรํางกายพนักงานดังกลําวนอกที่ทํางานของนายจ๎างอีก จนกระทั่งทําให๎
พนักงานทําความสะอาดดังกลําวบาดเจ็บสาหัส เมื่อเหตุการณ์ดังกลําวเป็นเหตุการณ์ที่ตํอเนื่องมาจากการ
ทํางานในบริษัทนายจ๎าง กรณีนี้ถือวําเป็นเหตุการณ์เดียวกันและเป็นการฝ่าฝืนข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานใน
กรณีที่ร๎ายแรง นายจ๎างเลิกจ๎างได๎โดยไมํต๎องจํายคําชดเชย
ฎีกาที่ ๕๑๗๐/๒๕๔๕ ลูกจ๎างเป็นผู๎ชํวยผู๎จัดการสาขาธนาคารรับชื้อสลากกินรวบ
เป็นการฝ่าฝืนข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานกรณีที่ร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๔๓๓๖/๒๕๔๖ ลูกจ๎างชายใช๎มือตบที่บริเวณใบหน๎าลูกจ๎างหญิง ๑ ครั้ง มี
ผลทําให๎ลูกจ๎างหญิงรู๎สึกชาบริเวณกกหูซ๎าย โดยกระทําในที่ประชุมตํอหน๎าผู๎บังคับบัญชาและลูกจ๎างอื่นๆ ใน
แผนกขณะประชุมเกี่ยวกับงานของนายจ๎าง ถือวําเป็นการฝ่าฝืนข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานในกรณีที่ร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๘๙๗/๒๕๕๐ ลูกจ๎างมีอํานาจหน๎าที่ให๎คุณให๎โทษแกํลูกค๎าของนายจ๎างได๎
กู๎ยืมเงินจากลูกค๎าของนายจ๎างไปถึง ๖ ราย เป็นการจงใจฝ่าฝืนระเบียบข๎อบังคับและคําสั่งของนายจ๎าง เป็น
การกระทําผิดวินัยร๎ายแรง

การฝ่าผืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่ง กรณีไม่ร้ายแรง
ฎีกาที่ ๒๕๙๒/๒๕๔๓ การกระทําของโจทก์มิได๎มีลักษณะเป็นการแขํงขันกับ
ธุรกิจบริการของจําเลยประกอบกับการรับสํงแขกดังกลําวโจทก์ก็มิได๎แอบอ๎างวําเป็นธุรกิจของจําเลย จึงไมํ
สํงผลกระทบตํอชื่อเสียงในธุรกิจของจําเลยแตํอยํางใด การกระทําของโจทก์แม๎จะรับฟังได๎วําเป็นการฝ่าฝืนตํอ
ระเบียบข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลย แตํลักษณะของการกระทําของโจทก์ไมํปรากฏข๎อเท็จจริงวํา
โจทก์รับสํงแขกซึ่งเป็นลูกค๎าของจําเลยในเวลาทํางานหรือไมํ ประกอบกับสภาพของความเสียหายที่อาจจะ
กํอให๎เกิดแกํจําเลยแล๎วยังถือไมํได๎วําเป็นกรณีร๎ายแรงตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๑๙ (๔)
ฎีกาที่ ๓๑๘๔/๒๕๔๐ ลูกจ๎างได๎ดําผู๎บังคับบัญชาของตนวําตอแหลตํอหน๎า
พนักงานอื่นในสถานที่ทํางานขณะที่ผู๎บังคับบัญชาสั่งห๎ามพนักงานพูดเสียงดัง การที่ลูกจ๎างดําโดยใช๎ถ๎อยคํา
ดังกลําว ซึ่งมีความหมายวําเป็นคนพูดเท็จ อันเป็นการแสดงกิริยากระด๎างกระเดื่องตํอผู๎บังคับบัญชาด๎วยการใช๎
วาจา ดูหมิ่น เหยียดหยาม ก๎าวร๎าว เป็นการฝ่าฝืนข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจ๎าง ซึ่งได๎จัดไว๎ในหัวข๎อ
วินัยและความประพฤติทั่วไปของพนักงานแยกตํางหากจากหัวข๎อเรื่องความผิดร๎ายแรงซึ่งได๎ระบุการกระทําที่
เป็นความผิดร๎ายแรงไว๎เป็นการเฉพาะ ซึ่งแสดงวํานายจ๎างมิได๎ถือวําการฝ่าฝืนระเบียบข๎อบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานดังกลําวเป็นความผิดกรณีร๎ายแรงแตํอยํางใด ดังนั้น เมื่อพิจารณาการกระทําของลูกจ๎างกับข๎อบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของนายจ๎างดังกลําวแล๎ว การกระทําของลูกจ๎างเป็นเพียงการฝ่าฝืนระเบียบ ข๎อบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของนายจ๎างเป็นกรณีทั่วไป มิใชํกรณีที่ร๎ายแรงนายจ๎างเลิกจ๎าง จึงต๎องจํายคําชดเชย
ฎีกาที่ ๘๔๖/๒๕๓๗ ระเบียบข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจ๎างระบุห๎าม
ใช๎เวลาหรือทรัพย์สินของบริษัทไปทําการสํวนตัวโดยไมํได๎รับอนุญาต การที่ลูกจ๎างขายสินค๎าของบริษัทอื่น
ให๎แกํลูกจ๎างคนอื่นอีก ๒ คน การซื้อขายสิ่งของจํานวนเล็กน๎อยปกติใช๎เวลาเพียงครูํเดียว ถ๎าไมํปรากฏวํา
นายจ๎างได๎รับความเสียหายมากน๎อยเพียงใด การกระทําดังกลําวก็ไมํเป็นการฝ่าฝืนข๎อบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางาน กรณีที่ร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๕๔๕๐/๒๕๓๕ ลูกจ๎างมาทํางานตามปกติและได๎กลับออกจากที่ทํางาน
เมื่อเลิกงานแล๎ว ลูกจ๎างซึ่งเป็นผู๎ขับขี่รถจักรยานยนต์ไมํได๎บันทึกเวลาทํางานเอง แตํให๎ลูกจ๎างอีกคนหนึ่งซึ่งนั่ง
ซ๎อนท๎ายรถจักรยานยนต์ไปประทับตราบันทึกเวลาทํางานแทน เพื่อความสะดวกของลูกจ๎างอันเป็นการกระทํา
ที่มักงําย แตํไมํได๎กระทําโดยทุจริตโกงราคาคําแรงของนายจ๎าง เป็นการฝ่าผืนข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
กรณีที่ไมํร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๓๒๑๐/๒๕๓๓ ลูกจ๎างมีโพยสลากกินรวบไว๎ในครอบครองในบริเวณอาณา
เขตโรงงานของนายจ๎าง โดยฟังไมํได๎วําลูกจ๎างได๎เลํนการพนันสลากกินรวบในบริเวณอาณาเขตโรงงาน แม๎
ระเบียบข๎อบังคับหรือคําสั่งของนายจ๎างจะระบุวําการมีโพยสลากกินรวบไว๎ในครอบครองภายในอาณาเขต
โรงงานถือวําเป็นความผิดร๎ายแรงก็ตาม ก็ถือไมํได๎วําเป็นการฝ่าฝืนระเบียบหรือคําสั่งเกี่ยวกับการทํางานกรณีที่
ร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๒๓๘๘/๒๕๒๖ ลูกจ๎างดื่มสุรานอกเวลาทํางานแล๎วชกตํอยเพื่อนรํวมงาน
ด๎วยเหตุเมาสุรา ๑ ครั้ง ได๎รับบาดเจ็บขอบตาช้ํา ไมํถือวําเป็นกรณีร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๑๒๖๙/๒๕๒๖ สถานที่ที่ลูกจ๎างสูบบุหรี่อยูํหํางโกดังเก็บกระดาษ ๒.๕๐
เมตร สภาพกระดาษไมํใชํวัตถุไวไฟถึงกับมีการสูบบุหรี่ในระยะดังกลําวแล๎วสามารถลุกไหม๎ได๎ อีกทั้ง ที่ลูกจ๎าง
ยืนสูบบุหรี่ก็มีน้ํานองพื้นยากที่จะเกิดไฟไหม๎ เนื่องจากการสูบบุหรี่นั้น ถือไมํได๎วําเป็นการฝ่าฝืนข๎อบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานกรณีที่ร๎ายแรง

ฎีกาที่ ๒๒๔๗/๒๕๒๕ ลูกจ๎างมีตําแหนํงเป็นผู๎จัดการฝ่ายบุคคลไมํได๎มีหน๎าที่ใน
การต๎อนรับแขกหรือบริการแขก ซึ่งเป็นกิจการของโรงแรมโดยตรง การที่ลูกจ๎างดื่มสุรามีอาการมึนเมาในขณะ
ปฏิบัติหน๎าที่ไมํถือวําเป็นกรณีที่ร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๒๘๑/๒๕๒๔ ลูกจ๎างมาทํางานสายและกระทําการอันไมํสมควรตํอ
ผู๎บังคับบัญชา ถือเป็นการฝ่าฝืนข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานกรณีที่ไมํร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๒๔๔๘/๒๕๒๓ การเลํนแชร์เป็นการฝ่าฝืนข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานไมํ
ถือวําเป็นกรณีที่ร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๗๔๙๒/๒๕๔๓ ลูกจ๎างดื่มสุราในระหวํางละทิ้งหน๎าที่ไปทําธุระสํวนตัว
นอกสถานที่ทํางาน มิใชํดื่มสุราในเวลาปฏิบัติหน๎าที่ แม๎โจทก์จะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู๎อื่นในบริเวณที่ทํางาน
ภายหลังเลิกงานแล๎วไมํทําให๎นายจ๎างเสียหายร๎ายแรง จึงมิใชํเป็นการกระทําผิดวินัยอยํางร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๓๕๐๓/๒๕๔๓ ลูกจ๎างปฏิบัติหน๎าที่ในฐานะผู๎จัดการภาคกลางคืนของ
โรงแรมนายจ๎าง วันเกิดเหตุลูกค๎าคนสําคัญของโรงแรมนายจ๎างมาติดตํอขอรับเอกสารลูกจ๎างได๎สอบถามชื่อ
และแสดงกิริยาไมํนอบน๎อมเพียงพอ ทําให๎ลูกค๎าไมํพอใจในการบริการการกระทําของลูกจ๎างเป็นการฝ่าฝืน
ข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจ๎างด๎วยการไมํนอบน๎อมตํอลูกค๎าอันเป็นลักษณะการฝ่าฝืนที่ไมํร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๑๔๙๓ - ๑๔๙๔/๒๕๔๔ แม๎ข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจ๎างระบุ
วํา หากให๎พนักงานอื่นตอกบัตรลงเวลาทํางานแทนมีโทษถึงไลํออกก็ตาม แตํการที่ลูกจ๎างให๎เพื่อนรํวมงานตอก
บัตรลงเวลาแทนนั้น ไมํปรากฏวําทําให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหายอยํางไร จึงยังถือไมํได๎วําการกระทําของ
ลูกจ๎างเป็นการฝ่าฝืนข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานกรณีที่ร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๒๗๔๓/๒๕๔๔ การพิจารณาวําการกระทําของลูกจ๎างจะเป็นกรณีที่
ร๎ายแรงหรือไมํ ต๎องพิเคราะห์ถึงปัจจัยตํางๆ ประกอบกันหลายประการ เชํน ตําแหนํงงาน การงานของลูกจ๎าง
ลักษณะและพฤติการณ์การกระทําผิดของลูกจ๎าง ตลอดจนผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําผิดวํามีมากน๎อย
เพียงใด การที่ลูกจ๎างเป็นหัวหน๎าพนักงานล๎างภาชนะไมํมีหน๎าที่ให๎บริการลูกค๎า สมัครใจทะเลาะวิวาทกับ
พนักงานอื่นซึ่งเป็นหัวหน๎าพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งมิใชํผู๎ใต๎บังคับบัญชาของลูกจ๎าง ขณะเกิดเหตุเป็น
เวลาภายหลังเลิกงาน และที่เกิดเหตุอยูํนอกที่ทําการของนายจ๎าง อีกทั้ง ไมํปรากฏวํามีฝ่ายใดได๎รับอันตรายถึง
บาดเจ็บ ยังไมํอาจถือได๎วําเป็นการฝ่าฝืนข๎อบังคับของนายจ๎างในกรณีที่ร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๘๖๘๙/๒๕๔๔ ลูกจ๎างไมํสนใจในการประชุม เข๎าประชุมสายละทิ้งหน๎าที่
กลับกํอนเวลา และไมํออกเยี่ยมเยือนลูกค๎าทําให๎ยอดขายสินค๎าไมํเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดเป็นเพียงกรณี
ที่ลูกจ๎างไมํตั้งใจปฏิบัติงาน ไมํอุทิศเวลาให๎แกํงาน และไมํมีประสิทธิภาพในการทํางานเทํานั้น สํวนกรณีที่
ผู๎บังคับบัญชามอบหมายงาน ลูกจ๎างมักแสดงทําทางไมํพอใจ แสดงกิริยาไมํสุภาพหรือมีความประพฤติกระด๎าง
กระเดื่องนั้น ก็เป็นเพียงความประพฤติที่ไมํเหมาะสมอันไมํควรพึงปฏิบัติเทํานั้น การกระทําของลูกจ๎างยังถือ
ไมํได๎วําเป็นการฝ่าฝืนข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งในกรณีร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๔๓๒๐/๒๕๔๖ ลูกจ๎างหญิงตบหน๎าลูกจ๎างหญิงอีกคนหนึ่ง ๑ ครั้ง
เนื่องจากลูกจ๎างหญิงดังกลําวใช๎ไขควงปาใสํแตํไมํปรากฏวําได๎รับบาดเจ็บ มิใชํการฝ่าผืนข๎อบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานกรณีที่ร๎ายแรง
ฎีกาที่ ๘๖๘๔/๒๕๔๘ การโยกย๎ายหน๎าที่ลูกจ๎างเป็นอํานาจบริหารจัดการของ
นายจ๎าง นายจ๎างยํอมมีอํานาจย๎ายลูกจ๎างไปทํางานในแผนกที่ใช๎เครื่องจักรได๎แม๎ลูกจ๎างจะไมํมีความสามารถใช๎
เครื่องจักรก็ตาม เมื่อไมํปรากฏวําการสั่งย๎ายทําให๎สภาพการจ๎างต่ํากวําเดิมหรือสั่งไปโดยมีเจตนากลั่นแกล๎ง
คําสั่งย๎ายดังกลําวจึงชอบด๎วยกฎหมายและเป็นธรรม แตํการที่ลูกจ๎างไมํยอมย๎ายตามคําสั่งกรณีดังกลําว ไมํได๎
ทําให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหายอยํางร๎ายแรงหรืออาจจะเสียหายอยํางร๎ายแรง จึงไมํเป็นการฝ่าผืนคําสั่งกรณีที่ร๎ายแรง

ฎีกาที่ ๒๕๙-๒๖๐/๒๕๕๑ ลูกจ๎างเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหาร ดื่มเบียร์กํอนจะถึง
เวลาเลิกงานเพียง ๕ นาที ไมํปรากฏวํามีอาการมึนเมาหรือกํอให๎เกิดความเสียหายแกํนายจ๎าง และไมํปรากฏ
วํามีลูกค๎าของนายจ๎างตําหนิการปฏิบัติงานของลูกจ๎าง ยังถือไมํได๎วําเป็นการฝ่าฝืนข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
กรณีที่ร๎ายแรง
จากแนวทางคําพิพากษาดังกลําวข๎างต๎น พอสรุปได๎วําแม๎นายจ๎างจะกําหนดไว๎ใน
ข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานวํา การกระทําผิดทางวินัยของลูกจ๎างสถานใดเป็นความผิดที่ร๎ายแรงก็มิได๎ยึดถือวํา
จะต๎องเป็นกรณีร๎ายแรงเสมอไป ขณะเดียวกัน หากนายจ๎างกําหนดความผิดทางวินัยของลูกจ๎างกรณีใดไว๎วํา
มิใชํกรณีที่ร๎ายแรง ก็จะต๎องถือตามที่นายจ๎างกําหนดไว๎นั้น
การตักเตือนเป็นหนังสือ
กฎหมายกําหนดให๎หนังสือเตือนมีผลใช๎บังคับได๎ไมํเกิน ๑ ปีนับแตํวันที่ลูกจ๎างได๎
กระทําผิด ซึ่งหมายถึงระยะเวลาใช๎บังคับของหนังสือเตือนที่ออกหลังจากที่ลูกจ๎างกระทําความผิดครั้งแรกจะมี
ระยะเวลาที่ลูกจ๎างทราบหนังสือเตือนจนกระทั่งถึงวันที่กระทําความผิดครั้งที่สองน๎อยกวํา ๑ ปี หรือบางราย
หนังสือเตือนอาจจะไมํมีผลใช๎บังคับเลยก็ได๎ถ๎าลูกจ๎างได๎ทําความผิดไว๎ แตํนายจ๎างไมํทราบจนกระทั่งเวลา
ลํวงเลยมาแล๎วเกิน ๑ ปี
หนังสือเตือนควรมีข้อความดังนี้
หนังสือเตือนควรมีข๎อความครบถ๎วนที่จะทําให๎ลูกจ๎างทราบถึงการฝ่าผืนระเบียบ
ข๎อบังคับ หรือคําสั่งของนายจ๎าง และถ๎อยคําที่เตือนให๎ลูกจ๎างรู๎สํานึกในการกระทํา ตลอดจนข๎อความอื่นที่
จําเป็นด๎วย หนังสือเตือนควรมีข๎อความดังนี้
๑. สถานที่ออกหนังสือเตือน
๒. วันเดือนปีที่ออกหนังสือเดือน ซึ่งอาจเป็นวันเดียวกันกับวันที่ลูกจ๎างกระทํา
การฝ่าผืน ระเบียบ ข๎อบังคับ คําสั่ง หรือวันอื่นที่นายจ๎างทราบหรือได๎สอบสวนแล๎ววําลูกจ๎างได๎กระทําการฝ่า
ผืน ระเบียบ ข๎อบังคับ หรือคําสั่งนั้น
๓. ข๎อความแสดงการแจ๎งตํอตัวลูกจ๎างโดยเฉพาะเจาะจง
๔. ข๎อเท็จจริงโดยยํอเกี่ยวกับการกระทํา(ผิด)ของลูกจ๎างนั้น ซึ่งควรระบุถึง วัน
เดือน ปี เวลา (โดยประมาณ) สถานที่ และพฤติการณ์ที่เป็นการกระทําฝ่าฝืน
๕. ข๎ออ๎างที่ระบุวําลูกจ๎างได๎ฝ่าฝืนข๎อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งฉบับใด ข๎อใดหรือ
ในเรื่องใด
๖. ข๎อความที่มีลักษณะเป็นการตักเตือน โดยอาจเป็นถ๎อยคําเชิงแนะนํา ชี้ชวน
ห๎ามปราม มิให๎ลูกจ๎างกระทําการนั้นอีก
๗. ลายมือชื่อของนายจ๎าง หรือผู๎ออกหนังสือเตือน
ตัวอย่างฎีกาคาพิพากษาฎีกา
ข้อความที่มีลักษณะเป็นการเตือน
ฎีกาที่ ๒๒๙๘/๒๕๓๓ หนังสือของนายจ๎างมีข๎อความวํา หากกระทําผิดซ้ําอีก
บริษัทจะพิจารณาลงโทษสถานหนัก อันนี้ถือวําเป็นคําเตือน
ฎีกาที่ ๑๖๒๐/๒๕๒๙ เอกสารมีข๎อความวํา “เรียนนาย. เนื่องด๎วยทํานประพฤติ
ผิดระเบียบของห๎างดังนี้...ขาดงานบํอยโดยไมํตั้งใจทํางาน...ถือเป็นการกระทําผิดระเบียบห๎างจึงขอแจ๎งให๎ ทําน
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อทํานได๎ปรับปรุงตนเองให๎เหมาะสมตํอไป โดยการลงโทษดังนี้เตือนด๎วยวาจา”
ด๎วย เอกสารมีลายมือชื่อนายจ๎างและลูกจ๎าง เอกสารดังกลําวมีลักษณะเป็นการตักเตือนลูกจ๎างในความผิดนั้น
แล๎ว หาใชํเป็นเพียงบันทึกการเตือนด๎วยวาจาไมํ

ฎีกาที่ ๑๙๑๖/๒๕๒๗ หนังสือภาคทัณฑ์ มีข๎อความวํา “ทํานได๎ละทิ้งหน๎าที่
ดังนั้น จึงออกหนังสือเพื่อเป็นการภาคทัณฑ์ทํานในความผิดดังกลําว หากปรากฏวําทํานฝ่าฝืนระเบียบอีก
บริษัทจะเลิกจ๎างทํานทันที” หนังสือนี้มีลักษณะเป็นการเตือนลูกจ๎างในความผิดนั้นแล๎ว เมื่อลูกจ๎างกระทําผิด
ระเบียบโดยละทิ้งหน๎าที่ซ้ําอีก นายจ๎างมีสิทธิเลิกจ๎างได๎โดยไมํต๎องจํายคําชดเชย
ข้อความที่ไม่มีลักษณะเป็นการตักเตือน
ฎีกาที่ ๒๒๓๖/๒๕๓๓ ลูกจ๎างยื่นใบลาป่วย นายจ๎างรู๎วําเป็นการลาป่วยเท็จจึงมี
หนังสือ ถึงลูกจ๎างมีข๎อความวํา “ทํานลาป่วยมาก ถ๎าป่วยจริงก็แสดงวํามีสุขภาพไมํแข็งแรง ถ๎าป่วยไมํจริง ก็
เป็นการทุจริตจะถูกเลิกจ๎างโดยไมํจํายคําชดเชย” ศาลฎีกาวินิจฉัยวําไมํเป็นคําเตือน เพราะข๎อความที่นายจ๎าง
เน๎นให๎ลูกจ๎างทราบวําถ๎าไมํป่วยจริงก็จะถูกลงโทษเทํานั้น ไมํปรากฏวํามีการกลําวหาวําลูกจ๎างลาป่วยเท็จแตํ
อยํางใด จึงถือไมํได๎วําเป็นการตักเตือนลูกจ๎าง
มีข๎อนําสังเกตวําถ๎อยคําในหนังสือเตือนควรให๎มีลักษณะเป็นการตักเตือนหรือ
อยํางน๎อยที่สุดก็เป็นการบอกกลําวให๎ปรับปรุงตัวเองให๎ดีขึ้น เพียงแตํบอกวําจะลงโทษอยํางนั้นอยํางนี้ยังไมํถือ
วําเป็นคําเตือน
ฎีกาที่ ๘๓๘/๒๕๓๑ คําสั่งของนายจ๎างลงโทษและภาคทัณฑ์ลูกจ๎าง ซึ่งนายจ๎าง
อ๎างวําเป็นคําเตือนนั้น ระบุวําลูกจ๎างมีความผิดทางวินัยตามระเบียบของนายจ๎าง ๕ ข๎อ คือ ข๎อ ๔.๑ (๒) ๔.๑
(๓) ๔.๑ (๕) ๔.๑ (๘) ๔.๑ (๑๓) และคําเตือนวําหากลูกจ๎างกระทําผิดวินัยข๎อใดก็ตามในบริษัทอีก หลังจากที่
บริษัทได๎ประกาศเตือนเป็นคําสั่งฉบับนี้แล๎ว บริษัทอาจเลิกจ๎างลูกจ๎างโดยไมํจํายคําชดเชย คําสั่งดังกลําวมิได๎
ระบุวําลูกจ๎างกระทําการใดที่เป็นการผิดวินัยรวม ๕ ข๎อ ทั้งได๎ระบุข๎อทําผิดไว๎ถึง ๕ ข๎อ จึงเป็นการตักเตือนที่
กว๎างเกินไป ลูกจ๎างยํอมไมํอาจทราบและปรับปรุงตนเองเพื่อมิให๎กระทําผิดซ้ําคําเตือนนั้นได๎ นายจ๎างไมํอาจ
อ๎างวําลูกจ๎างกระทําผิดคําเตือนได๎ เมื่อเลิกจ๎างจึงต๎องจํายคําชดเชย
ฎีกาที่ ๒๕๕๘/๒๕๒๙ หนังสือทัณฑ์บนที่ลูกจ๎างทําให๎ไว๎ตํอนายจ๎างมีข๎อความ
เพียงบอกกลําววําถ๎าถูกงดขึ้นเงินเดือนหรือคําจ๎างสองปีติดตํอกันอาจถูกเลิกจ๎างได๎ ถือไมํได๎วําเป็นหนังสือ
ตักเตือนเพราะเป็นหนังสือที่ลูกจ๎างเป็นผู๎กระทําเอง
ฎีกาที่ ๓๘๘๘/๒๕๒๗ ลูกจ๎างทําความผิดนายจ๎างจึงทําประกาศไปติดมีข๎อความ
วํา “นาย บ. และนาย ช. ได๎รํวมกันสับเปลี่ยนเวรมิได๎ปฏิบัติให๎เป็นไปตามคําสั่งระเบียบอันถูกต๎องของผู๎จัดการ
และนาย บ. ได๎เข๎ามาปฏิบัติงานเมื่อเวลา ๑๑.๕๐ น. การกระทําเชํนนี้แสดงให๎เห็นเดํนชัดวํามิได๎ใสํใจตํอหน๎าที่
การงานและเชื่อถือในคําสั่งของผู๎จัดการที่มอบหมายให๎จึงเห็นควรให๎ตัดเงินเดือน หากลูกจ๎างคนใดมีความ
ประพฤติอันเป็นแบบอยํางที่ไมํถูกต๎องเกิดขึ้นอีกจะพิจารณาลงโทษขั้นตํอไป ” ศาลฎีกาวินิจฉัยวํา อยํางนี้ไมํ
เป็นคําเตือน เพราะข๎อความในประกาศนั้นมีความหมายเป็นเพียงต๎องการให๎ลูกจ๎างทราบผลการฝ่าฝืนระเบียบ
ของนายจ๎างวําจะถูกลงโทษอยํางไร ไมํมีข๎อความตักเตือนลูกจ๎างมิให๎กระทําความผิดอีก
ฎีกาที่ ๒๘๘๖/๒๕๒๔ คดีนี้ผู๎มีอํานาจเคยมีหนังสือแจ๎งให๎ปรับปรุงการทํางานที่
บกพรํอง และหนังสือให๎ปรับปรุงการทํางาน ถ๎าหากฝ่าฝืนไมํปฏิบัติตามจะได๎รับผลตอบแทนที่เฉียบขาด เห็น
ได๎วํา ไมํได๎ใช๎คําวําเตือนเลยเพียงให๎ปรับปรุงการทํางานที่บกพรํองเทํานั้น แตํศาลฎีกาวินิจฉัยวําเป็นหนังสือที่
ถือได๎วําเป็นหนังสือเตือนตามระเบียบข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานแล๎ว
ฎีกาที่ ๑๗๔๖/๒๕๒๘ ตามคําสั่งของนายจ๎างที่วํา “...อนึ่ง บริษัทขอเตือน
พนักงานทุกคนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินให๎ใช๎ความระมัดระวัง ถ๎าเผอเรอก็จะกํอความเสียหายให๎แกํสํวนตัว
และบริษัท ถ๎าทําสูญหายบํอยๆ แม๎จะเป็นการสูญหายโดยสุจริตก็อาจถูกพิจารณาโทษฐานหยํอนสมรรถภาพ
ในการทํางาน หากพิสูจน์ได๎วําสูญหายโดยทุจริตก็จะถูกโทษไลํออกและดําเนินคดีทางอาญาได๎” นั้น เป็น
ประกาศทั่วไป คําสั่งดังกลําวไมํมีลักษณะเป็นการเตือนลูกจ๎าง จึงมิใชํหนังสือเตือน

ผู้มีอานาจออกหนังสือเตือน
ฎีกาที่ ๑๘๘/๒๕๔๒ กรรมการผู๎จัดการบริษัทมีฐานะเป็นนายจ๎างและเป็น
ผู๎บังคับบัญชาโดยตรงของลูกจ๎างในบริษัทนั้น ยํอมมีอํานาจที่จะวํากลําวตักเตือนลูกจ๎างเป็นหนังสือได๎ ใน
หนังสือตักเตือนไมํจําเป็นต๎องให๎กรรมการบริษัทสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท เพราะ
มิใชํเป็นการกระทํานิติกรรมแทนบริษัท
ฎีกาที่ ๑๕๔๓/๒๕๒๖ การตักเตือนเป็นหนังสือตามกฎหมายเป็นอํานาจของ
นายจ๎าง การที่หัวหน๎าแผนกออกหนังสือเตือนแกํลูกจ๎างโดยไมํปรากฏวําเป็นผู๎มีอํานาจวําจ๎างหรือเลิกจ๎างหรือ
นายจ๎างได๎มอบอํานาจในการออกหนังสือเตือนได๎ จะถือวําหัวหน๎าแผนกเป็นตัวแทนนายจ๎างในการออก
หนังสือเตือนหาได๎ไมํ
กระทาผิดซ้าคาเตือน
ฎีกาที่ ๒๗๙๐/๒๕๒๗ ความผิดครั้งกํอน เป็นเรื่องลูกจ๎างปลํอยนมทิ้งที่พื้น
โรงงาน สํวนครั้งหลังเป็นเรื่องหลงลืมใสํไขมันมะพร๎าวในการผสมนม จึงเป็นความผิดคนละเหตุ แม๎ครั้งแรก
นายจ๎างจะมีหนังสือเตือนลูกจ๎างแล๎วก็ตาม นายจ๎างเลิกจ๎างเนื่องจากทําความผิดครั้งหลังต๎องจํายคําชดเชย
ฎีกาที่ ๓๖๔/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน นายจ๎างสั่งย๎ายลูกจ๎างจากสํานักงาน
สาขาในกรุงเทพมหานครไปทํางานที่สํานักงานใหญํ จังหวัดนครนายก โดยไมํได๎ลดตําแหนํงและคําจ๎างกับได๎
สวัสดิการเชํนเดิม ซึ่งเป็นคําสั่งที่ชอบด๎วยกฎหมายและเป็นธรรม ลูกจ๎างไมํยอมไป นายจ๎างออกหนังสือเตือน
ตํอมาวันที่ ๒๑ เดือนเดียวกัน นายจ๎างมีคําสั่งย๎ายลูกจ๎างอีกครั้ง ลูกจ๎างก็ไมํยอมไปทํางานตามคําสั่งอีก เป็น
การกระทําผิดซ้ําหนังสือเตือนภายในเวลาไมํเกิน ๑ ปี นายจ๎างยํอมเลิกจ๎างลูกจ๎างโดยไมํจํายคําชดเชยได๎
(๕) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทางานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่
ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันควร
เหตุเลิกจ๎างที่นายจ๎างไมํต๎องจํายคําชดเชยตามมาตรา ๑๑๙ (๕) ดังกลําว
หมายถึงลูกจ๎างสามารถไปทํางานให๎แกํนายจ๎างในวันทํางานปกติของลูกจ๎างได๎ แตํลูกจ๎างไมํยอมไปทํางาน
ให๎แกํนายจ๎าง ด๎วยการตัดสินใจของลูกจ๎างนั้นเอง และระยะเวลาที่ลูกจ๎างไมํทํางานให๎แกํนายจ๎างนั้น นับได๎ถึง
๓ วันทํางานติดตํอกัน ทั้งนี้ ไมํวําในระหวําง ๓ วันทํางานติดตํอกันนั้นจะมีวันหยุดประจําสัปดาห์ วันหยุดตาม
ประเพณี หรือวันหยุดพักผํอนประจําปีคั่นอยูํหรือไมํก็ตาม และการที่ลูกจ๎างไมํไปทํางานดังกลําวก็ไมํมีเหตุ
สมควรแตํประการใดด๎วย
ประเด็น
๑. ลูกจ๎างไมํได๎ทํางานให๎แกํนายจ๎างในวันทํางานปกติของลูกจ๎างโดยการตัดสินใจของลูกจ๎าง
เองหรือไมํ
๒. ระยะเวลาที่ลูกจ๎างไมํไปทํางานให๎แกํนายจ๎างนั้นนับได๎ถึง ๓ วันทํางานติดตํอกันหรือไมํ
๓. การที่ลูกจ๎างไมํไดไปทํางานดังกลําวมีเหตุผลอันสมควรหรือไมํ
การสอบข้อเท็จจริง
๑. ต๎องสอบข๎อเท็จจริงให๎ได๎ความวําการที่ลูกจ๎างไมํไปทํางานในวันทํางานปกติ
นั้นเกิดจากการคิดและตกลงใจของตัวลูกจ๎างเอง มิใชํเกิดจากตัวนายจ๎างหรือภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยหรือ
เหตุอื่นที่นอกเหนืออํานาจตัดสินใจของลูกจ๎าง จึงควรสอบข๎อเท็จจริงจากลูกจ๎างวําเพราะเหตุใดจึงไมํยอมไป
ทํางาน เพื่อต๎องการทราบสาเหตุที่แท๎จริง
๒. ต๎องสอบข๎อเท็จจริงให๎ได๎ความวําลูกจ๎างหยุดงานไปตั้งแตํวันที่เทําใดถึงวันที่
เทําใดและต๎องเป็นการหยุดงานเต็มวัน ทั้งนี้ เพื่อต๎องการทราบวําลูกจ๎างหยุดงานไป ๓ วันทํางาน จริงหรือไมํ
ซึ่งในชํวงระยะเวลาหยุดงาน ๓ วันทํางานนี้ แม๎จะได๎ความวํามีวันหยุดประจําสัปดาห์ หรือวันหยุดตาม
ประเพณี หรือวันหยุดพักผํอนประจําปีหรือวันหยุดอื่นคั่นอยูํก็ตาม หากนับวันที่ลูกจ๎างหยุดงานได๎ ๓ วัน
ทํางานติดตํอกันแล๎ว ต๎องสอบข๎อเท็จจริงให๎ได๎ความวําเหตุที่ลูกจ๎างไมํไปทํางานนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร เพื่อจะ

ได๎นํามาเป็นข๎อวินิจฉัยวําการหยุดงานของลูกจ๎างนั้นมีเหตุอันสมควรหรือไมํ เพราะหากได๎ความวําลูกจ๎างหยุด
งาน ๓ วันทํางานติดตํอกันโดยไมํมีเหตุอันสมควรแล๎ว ก็ถือวําเป็นการหยุดงานตามเงื่อนไข ในมาตรา ๑๑๙ (๕)
แล๎ว
ตัวอย่างคาพิพากษาฎีกา
ฎีกาที่ ๑๕๘๙ - ๑๖๕๐/๒๕๔๓ การนัดหยุดงานเป็นเรื่องที่ลูกจ๎างแตํละคนซึ่ง
รํวมในการนัดหยุดงานตํางละทิ้งการงานซึ่งตามปกติตนมีหน๎าที่ปฏิบัติและยํอมกํอให๎เกิดความเสียหายแกํ
นายจ๎าง กฎหมายจึงต๎องบัญญัติไว๎วํา ลูกจ๎างจะนัดหยุดงานได๎ตํอเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว๎
เมื่อโจทก์ทั้งหกสิบสองนัดหยุดงานโดยมิได๎แจ๎งเป็นหนังสือให๎จําเลยซึ่งเป็นนายจ๎างทราบลํวงหน๎าเป็นเวลา
อยํางน๎อยยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตํเวลาที่รับแจ๎ง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๔
วรรคท๎าย การนัดหยุดงานของโจทก์ทั้งหกสิบสองจึงไมํชอบด๎วยกฎหมาย ซึ่งโจทก์ทั้งหกสิบสองก็ทราบเรื่องนี้
ดีเพราะตามฟ้องก็ระบุเชํนนั้น ข๎ออ๎างของโจทก์ทั้งหกสิบสองที่วําเข๎าใจวําเป็นการนัดหยุดงานโดยชอบด๎วย
ขั้นตอนตามกฎหมายและมิได๎มีเจตนาจะฝ่าฝืนกฎหมาย ถือวํามีเหตุสมควรตามกฎหมาย ที่ได๎มีการนัดหยุด
งานสามวันติดตํอกันนั้นฟังไมํขึ้น และแม๎วําศาลแรงงานกลางจะวินิจฉัยเพียงวําการที่โจทก์ทั้งหกสิบสองหยุด
จึงเป็นการละทิ้งหน๎าที่ ขาดงานสามวันติดตํอกันโดยไมํได๎วินิจฉัยวําไมํมีเหตุอันสมควรก็ตาม แตํศาลแรงงาน
กลางก็ได๎วินิจฉัยไว๎ด๎วยวํา การนัดหยุดงานของโจทก์ทั้งหกสิบสองเป็นการนัดหยุดงานโดยไมํชอบด๎วยกฎหมาย
เมื่อการนัดหยุดงานนั้นเป็นการละทิ้งหน๎าที่อยูํในตัว และโจทก์ทั้งหกสิบสองนัดหยุดงานโดยไมํชอบด๎วย
กฎหมายเป็นเวลาสามวันทํางานติดตํอกัน จึงถือได๎วําเป็นการละทิ้งหน๎าที่เป็นเวลาสามวันทํางานติดตํอกันโดย
ไมํมีเหตุอันสมควรด๎วย จําเลยมีสิทธิเลิกจ๎างโจทก์ทั้งหกสิบสองโดยไมํต๎องจํายคําชดเชยและสินจ๎างแทนการ
บอกกลําวลํวงหน๎า
ฎีกาที่ ๗๙๐๙/๒๕๓๘ ลูกจ๎างมาทํางานในวันที่ ๖ กันยายน แล๎วตํอมาลูกจ๎างได๎
ออกไปจากที่ทํางานกํอนเวลาเลิกงานโดยไมํได๎ตอกบัตรลงเวลาเลิกงาน แม๎จะถือวําเป็นการละทิ้งหน๎าที่ แตํก็
ไมํใชํการละทิ้งหน๎าที่ตลอดวัน นายจ๎างจะนําการละทิ้งหน๎าที่วันที่ ๖ ไปรวมกับวันที่ ๗ และ ๘ กันยายน ซึ่ง
เป็นวันที่ลูกจ๎างหยุดงานภายหลังวันที่ ๖ เพื่อให๎เข๎ากรณีตามมาตรา ๑๑๙ (๕) ที่วําลูกจ๎างละทิ้งหน๎าที่เป็นเวลา
๓ วันทํางานติดตํอกันไมํได๎
ฎีกาที่ ๒๔๗๗/๒๕๓๕ นายจ๎างมีคําสั่งให๎ลูกจ๎างไปทํางานในเครื่องอัดอะลูมิเนียม
เครื่องเล็กโดยชอบระเบียบข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางานและชอบด๎วยกฎหมาย โดยได๎แจ๎งการโยกย๎ายให๎
ลูกจ๎างทราบทั้งได๎อธิบายให๎ทราบด๎วยวําการทํางานด๎วยเครื่องอัดอะลูมิเนียมเครื่องเล็กมีขั้นตอนในการทํางาน
น๎อยกวําเครื่องใหญํ เมื่อลูกจ๎างได๎รับทราบคําสั่งแล๎วเพียงแตํลงเวลาเข๎าทํางานและเลิกทํางานตามปกติโดยไมํ
ปฏิบัติตามคําสั่ง การกระทําดังกลําวยํอมเป็นการละทิ้งหน๎าที่โดยไมํมีเหตุผลอันสมควร
ฎีกาที่ ๒๒๓๖/๒๕๓๓ มารดาของลูกจ๎างป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงต๎องเข๎ารับ
การรักษา ตามปกติ โดยไมํปรากฏวํามีอาการรุนแรงและเฉียบพลัน และไมํได๎ป่วยหนักจนเป็นเหตุให๎ลูกจ๎าง
ต๎องรีบเดินทางไปทันที การที่ลูกจ๎างขาดงานไปเยี่ยมมารดาโดยไมํได๎ลากิจให๎ถูกต๎อง เป็นการละทิ้งหน๎าที่โดย
ไมํมีเหตุอันสมควร
ฎีกาที่ ๘๐๔/๒๕๓๑ ลูกจ๎างเดินทางไปตํางประเทศเพื่อเยี่ยมดูอาการป่วยของ
ภริยา โดยลูกจ๎างไมํได๎ยื่นใบลาตามระเบียบของนายจ๎าง จึงไมํเป็นเหตุสมควรที่ลูกจ๎างจะละทิ้งหน๎าที่ถึง ๑๗
วัน

ฎีกาที่ ๑๑๑๐/๒๕๒๗ ลูกจ๎างมาเซ็นชื่อในสมุดลงเวลาและกลับไปโดยไมํ
ปฏิบัติงานใดๆ ให๎แกํนายจ๎าง ถือวําลูกจ๎างขาดงานในวันนั้นโดยไมํมีเหตุผลอันสมควร เมื่อได๎ความวําลูกจ๎าง
ขาดงานกํอนหน๎าวันดังกลําวมาแล๎ว ๒ วันโดยไมํได๎ลาตามระเบียบและไมํปรากฏวํามีเหตุจําเป็นต๎องถือวํา
ลูกจ๎างละทิ้งหน๎าที่เป็นเวลา ๓ วันทํางานติดตํอกันโดยไมํมีเหตุผลอันสมควร
ฎีกาที่ ๓๙/๒๕๔๕ ลูกจ๎างทํางานในตําแหนํงพนักงานขับรถ โดยบางครั้งทํางานที่
สํานักงานใหญํ ซึ่งตั้งอยูํที่กรุงเทพมหานคร บางครั้งต๎องปฏิบัติงานในโครงการกํอสร๎างตามคําสั่งของนายจ๎าง
ในจังหวัดใกล๎เคียง การที่นายจ๎างมีคําสั่งให๎ลูกจ๎างไปทํางานที่โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้ําเจ๎าพระยา
บริเวณวัดนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี คําสั่งดังกลําวเป็นคําสั่งที่ชอบด๎วยกฎหมาย การที่ลูกจ๎างไมํได๎ไปทํางานที่
โครงการกํอสร๎างสะพานดังกลําว แม๎จะยังคงไปทํางานที่สํานักงานใหญํในระหวํางเวลานับแตํมีคําสั่งจนเกิน
สามวันทุกวันก็ตาม การกระทําของลูกจ๎างเป็นการละทิ้งหน๎าที่เป็นเวลาสามวันทํางานติดตํอกันโดยไมํมีเหตุอัน
สมควร
ฎีกาที่ ๖๑๕๗/๒๕๔๖ ลูกจ๎างแจ๎งลาออกด๎วยวาจาตํอผู๎บังคับบัญชาซึ่งมิได๎เป็นผู๎
มีอํานาจกระทําการแทนนายจ๎าง จึงไมํมีผลทําให๎สัญญาจ๎างสิ้นสุดลง ลูกจ๎างไมํไปทํางานให๎แกํนายจ๎างตลอด
มา ถือเป็นการละทิ้งหน๎าที่โดยไมํมีเหตุอันสมควร
(๖) ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ในกรณี (๖) ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
เหตุเลิกจ๎างที่นายจ๎างไมํต๎องจํายคําชดเชยตามมาตรา ๑๑๙ (๖) หมายถึงลูกจ๎าง
ได๎กระทําความผิดทางอาญา ไมํวําจะกระทําความผิดนั้นตํอนายจ๎างหรือบุคคลอื่นก็ตาม จนกระทั่งศาลมีคํา
พิพากษาถึงที่สุดให๎จําคุกและลูกจ๎างได๎รับโทษจําคุกตามคําพิพากษา ถ๎าคดีอยูํระหวํางการอุทธรณ์หรือฎีกา
แสดงวําคําพิพากษานั้นยังไมํถึงที่สุด และการได๎รับโทษจําคุกตามคําพิพากษานั้นต๎องได๎รับขณะที่เป็นลูกจ๎าง
ของนายจ๎างด๎วย ถ๎าเคยได๎รับโทษมากํอนเป็นลูกจ๎างก็ไมํเข๎าเหตุนี้ สํวนการกระทําความผิดอาญาจนศาล
พิพากษาจําคุกนั้นจะกระทําในขณะที่เป็นลูกจ๎างหรือกํอนที่จะเป็นลูกจ๎างของนายจ๎างก็ได๎ทั้งสิ้น ข๎อสําคัญ
ลูกจ๎างจะต๎องได๎รับโทษจําคุกขณะเป็นลูกจ๎าง โทษที่ลูกจ๎างได๎รับถึงจําคุกนั้นจะต๎องมิใชํโทษจากการกระทํา
ความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษอันเป็นเหตุให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหาย (ซึ่งหมายความวํา ถ๎า
ลูกจ๎างได๎รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให๎จําคุกในความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษที่
มิได๎เป็นเหตุให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหายและนายจ๎างเลิกจ๎าง นายจ๎างก็ต๎องจํายคําชดเชย)
ประเด็น
๑. ลูกจ๎างได๎รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาหรือไมํ
๒. คําพิพากษานั้นถึงที่สุดหรือไมํ
๓. โทษตามคําพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้นเป็นโทษที่เกิดจากการกระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษอันเป็นเหตุให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหายหรือไมํ
การสอบข้อเท็จจริง
๑. ต๎องสอบข๎อเท็จจริงให๎ได๎ความวําโทษที่ลูกจ๎างได๎รับนั้นเป็นโทษจําคุกมิใชํโทษ
กักขัง ปรับ หรือริบทรัพย์สิน และโทษนั้นต๎องเป็นโทษตามที่ศาลมีคําพิพากษา บางกรณีศาลได๎มีคําพิพากษา
จําคุก แตํโทษจําคุกให๎รอลงอาญาไว๎ก็ไมํเข๎าเหตุที่จะเลิกจ๎างโดยไมํต๎องจํายคําชดเชยได๎ หรือบางกรณี เชํน
ลูกจ๎างได๎ถูกฝากขังหรือศาลได๎คุมขังระหวํางคดีจํานวน ๘ เดือน ตํอมาศาลพิพากษาให๎จําคุกลูกจ๎าง ๖ เดือน
และหักวันคุมขังออกจากวันจําคุก เมื่อหักออกแล๎วต๎องปลํอยตัวลูกจ๎างเลย กรณีดังกลําวถือวําลูกจ๎างไมํได๎รับ
โทษจําคุกแตํอยํางใด เพราะถือวําระยะเวลาดังกลําวเป็นการคุมขังระหวํางคดีเทํานั้น

๒. ต๎องสอบข๎อเท็จจริงให๎ได๎ความวําคําพิพากษาที่ลงโทษจําคุกลูกจ๎างนั้น เป็นคํา
พิพากษาที่ถึงที่สุด กลําวคือ หากเป็นคําพิพากษาของศาลชั้นต๎นที่ยังอยูํในระยะเวลาอุทธรณ์หรือคําพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์ที่ยังอยูํในระยะเวลาฎีกา เชํนนี้ถือวํายังไมํใชํคําพิพากษาถึงที่สุด ฉะนั้น จึงควรสอบให๎ได๎
ข๎อเท็จจริงวําเป็นคําพิพากษาของศาลชั้นต๎นที่ครบกําหนดอายุอุทธรณ์แล๎วมีอุทธรณ์หรือไมํ หรือเป็นคํา
พิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่ครบกําหนดฎีกาแล๎วมีการฎีกาหรือไมํ หรือเป็นคําพิพากษาของศาลฎีกา ซึ่งคํา
พิพากษาเหลํานี้ถือเป็นคําพิพากษาที่ถึงที่สุด
๓. ต๎องสอบข๎อเท็จจริงให๎ได๎ความวําโทษตามคําพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้นไมํใชํเป็นโทษ
อันเกิดจากการกระทําความผิดที่เกิดจากการกระทําความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษซึ่งเป็นเหตุให๎
นายจ๎างได๎รับความเสียหาย กรณีนี้ให๎พิจารณาจากคําพิพากษานั้นเอง เพราะจะทําให๎ทราบวําลูกจ๎างกระทํา
ความผิดในข๎อหาใด เป็นความผิดอันเกิดจากกระทําโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
ตัวอย่างคาพิพากษาฎีกา
ฎีกาที่ ๓๙๗๘-๓๙๗๙/๒๕๒๙ แม๎ปรากฏวําลูกจ๎างมีกัญชาไว๎ในความครอบครอง
และสูบกัญชาอันเป็นความผิดอาญา แตํไมํปรากฏวําลูกจ๎างได๎รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให๎จําคุก
หรือได๎กระทําโดยจงใจทําให๎นายจ๎างได๎รับความเสียหาย กรณีไมํเข๎าข๎อยกเว๎นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การคุ๎มครองแรงงานฯ ข๎อ ๔๗ (ปัจจุบันมาตรา ๑๑๙ (๖) ที่นายจ๎างเลิกจ๎างลูกจ๎างโดยไมํจํายคําชดเชย)
ฎีกาที่ ๒๙๐๙/๒๕๒๔ ที่วํานายจ๎างไมํต๎องจํายคําชดเชยตามมาตรา ๑๑๙ (๑)
นั้น หมายถึงลูกจ๎างได๎รับโทษตามคําพิพากษาให๎จําคุกและคดีถึงที่สุดในขณะที่เป็นลูกจ๎าง หาใชํกรณีที่ลูกจ๎าง
ได๎รับโทษจําคุกและพ๎นโทษมาแล๎วจึงมาเป็นลูกจ๎างไมํ
เหตุยกเว๎นที่นายจ๎างไมํต๎องจํายคําชดเชยเนื่องจากพฤติกรรมหรือการ
กระทําผิดของลูกจ๎างนั้น คงมีบัญญัติไว๎เฉพา ะตามมาตรา ๑๑๙ (๑) ถึง (๖) เทํานั้น ถ๎านายจ๎างเลิกจ๎างด๎วย
เหตุอื่น เชํน นายจ๎างประสบภาวะขาดทุน หรือด๎วยความผิดอื่นของลูกจ๎างไมํวําจะเป็นเพราะลูกจ๎างผิดสัญญา
หรือความสามารถของลูกจ๎างบกพรํอง ประสิทธิภาพในการทํางานของลูกจ๎างลดลงหรือแม๎กระทั่งลูกจ๎าง
เจ็บป่วยจนไมํสามารถ มาทํางานได๎ตลอดไป ถ๎านายจ๎างเลิกจ๎างด๎วยเหตุดังกลําว นายจ๎างต๎องจํายคําชดเชยให๎
ลูกจ๎าง
๕. การลงทะเบียนรับคาร้อง
- ตรวจสอบความถูกต๎องของคําร๎องและการบันทึกคําให๎การวําครบถ๎วนแล๎วหรือไมํ
- แจ๎งวิธีการดําเนินการและกําหนดนัดหมายให๎ผู๎ร๎องทราบวําครบถ๎วนแล๎วหรือไมํ
- ลงทะเบียนรับคําร๎องพร๎อมทั้งบันทึกข๎อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ online โดย
ให๎ลงลําดับเลขที่รับคําร๎องตามปีปฏิทิน
- ออกใบรับคําร๎อง (แบบ กร.๕) ให๎ลูกจ๎างไว๎เป็นหลักฐาน
๖. พนักงานตรวจแรงงานผู้รับผิดชอบคาร้อง
ให๎พนักงานตรวจแรงงานแหํงท๎องที่ที่ลูกจ๎างทํางานอยูํเป็นผู๎รับผิดชอบในการ
สอบสวน ข๎อเท็จจริง รวบรวมเอกสาร พยานหลักฐานจากนายจ๎าง ลูกจ๎าง และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งมีคําสั่ง
วินิจฉัยคําร๎องของลูกจ๎างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ๎างซึ่งถึงแกํความตาย (ระเบียบกรมสวัสดิการและ
คุ๎มครองแรงงานวําด๎วยการรับคําร๎องและพิจารณาคําร๎องฯ ข๎อ ๘ วรรคหนึ่ง)

การกําหนดให๎พนักงานตรวจแรงงานแหํงท๎องที่ที่ลูกจ๎างทํางานอยูํเป็นผู๎รับผิดชอบ
เนื่องจาก
(๑) พยานหลักฐานสํวนใหญํอยูํในท๎องที่ที่ลูกจ๎างทํางานอยูํ
(๒) การจํายคําจ๎างสํวนใหญํจะจําย ณ สถานที่ที่ลูกจ๎างทํางานอยูํ
(๓) โดยสํวนใหญํสถานที่ที่ทํางานของลูกจ๎างเป็นสถานที่ความผิดเกิด เพื่อให๎
สอดคล๎องกับอํานาจของพนักงานสอบสวนในการดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๘ ซึ่งให๎พนักงานสอบสวนแหํงท๎องที่ที่ความผิดเกิดเป็นผู๎รับผิดชอบในการสอบสวนความผิดนั้นเพื่อ
ดําเนินคดี
(๔) เพื่อให๎สอดคล๎องกับการฟ้องคดีแรงงานที่ให๎ถือวําสถานที่ที่ลูกจ๎างทํางานเป็น
สถานที่ที่มูลคดีเกิดตามมาตรา ๓๓ แหํงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
๒๕๒๒
สําหรับกรณีที่นายจ๎างค๎างจํายเงินตํอเนื่องในท๎องที่ตํางๆเกินกวําหนึ่งท๎องที่ขึ้นไป
ถ๎าผู๎ร๎องไมํได๎ยื่นคําร๎อง ณ ท๎องที่ทํางานในแตํละท๎องที่ แตํได๎ยื่นคําร๎องในคราวเดียวกันตํอพนักงานตรวจ
แรงงานแหํงท๎องที่ที่ลูกจ๎างทํางานอยูํครั้งสุดท๎าย ให๎พนักงานตรวจแรงงานแหํงท๎องที่นั้นเป็นผู๎รับผิดชอบ
ดําเนินการเพื่อให๎เรื่องยุติในคราวเดียวกัน เว๎นแตํลูกจ๎างได๎ยื่นคําร๎องในแตํละท๎องที่ที่ทํางานแล๎ว (ระเบียบข๎อ
๘)
สําหรับกรณีที่นายจ๎างให๎ลูกจ๎างไปทํางาน ณ ท๎องที่หนึ่ง และจํายคําตอบแทนการ
ทํางานในท๎องที่อื่นซึ่งมิใชํสถานที่ที่ลูกจ๎างทํางาน ให๎พนักงานตรวจแรงงานแหํงท๎องที่ที่ลูกจ๎างทํางานอยูํเป็น
ผู๎รับผิดชอบดําเนินการและให๎ใช๎หลักประสานราชการในการสอบข๎อเท็จจริงและดําเนินคดี
กรณีนายจ๎างจ๎างลูกจ๎างไปทํางานในตํางประเทศแล๎วลูกจ๎างกลับมายื่นคําร๎องใน
ประเทศไทย เนื่องจากไมํมีท๎องที่ที่ลูกจ๎างทํางานอยูํในประเทศไทย ไมํวําลูกจ๎างจะยื่นคําร๎อง ณ ท๎องที่ใด ให๎สํง
เรื่องให๎ท๎องที่ที่นายจ๎างมีภูมิลําเนาเป็นผู๎รับผิดชอบดําเนินการ (ระเบียบข๎อ ๘)
๗. การประสานคาร้อง
๗.๑ การประสานส่งคาร้อง
ให๎พนักงานตรวจแรงงานแหํงท๎องที่ที่นายจ๎างมีภูมิลําเนาหรือท๎องที่อื่นที่รับคําร๎อง
ไว๎ ประสานกับพนักงานตรวจแรงงานแหํงท๎องที่ที่ลูกจ๎างทํางานอยูํโดยจัดสํงคําร๎องทางโทรสาร หรือโดยวิธีอื่น
ใด เชํน นําสํงด๎วยตนเองภายในวันรุํงขึ้นเป็นอยํางช๎า และจัดสํงคําร๎อง บันทึกการสอบสวนข๎อเท็จจริง และ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข๎องไปภายในสามวันทําการนับแตํวันที่รับคําร๎อง ทั้งนี้ ให๎แจ๎งให๎ผู๎ร๎องทราบโดยไมํชักช๎า
(ข๎อ ๕ วรรคสาม)
การประสานดังกลําวข๎างต๎นให๎ใช๎หลักการประสาน ดังนี้
(๑) กรณีที่มีการประสานระหวําง สสค. กับ สสค. ให๎ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบงาน
สารบรรณ
(๒) กรณีที่มีการประสานระหวําง สรพ. กับ สรพ. ให๎ประสานกันเองโดยตรง
(๓) กรณีที่มีการประสานระหวําง สรพ. กับ สสค. หรือ สสค. กับ สรพ. ให๎
ดําเนินการสํงเรื่องผํานกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน ตามระเบียบงานสารบรรณ

๗.๒ การประสานเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง
พนักงานตรวจแรงงานแหํงท๎องที่ที่ลูกจ๎างทํางานอยูํ อาจขอความรํวมมือจาก
พนักงานตรวจแรงงานแหํงท๎องที่ที่นายจ๎างมีภูมิลําเนาอยูํหรือท๎องที่อื่นที่เกี่ยวข๎อง ดําเนินการสอบสวน
ข๎อเท็จจริง และรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยมิชักช๎าแล๎วจัดสํงบันทึกการสอบสวนข๎อเท็จจริง
เอกสาร และพยานหลักฐานไปให๎พนักงานตรวจแรงงานแหํงท๎องที่ที่ลูกจ๎างทํางานอยูํภายในสิบห๎าวันนับแตํ
วันที่ได๎รับการร๎องขอ (ระเบียบข๎อ ๑๐)
๘. การนัดหมายนายจ้างและลูกจ้าง
การนัดหมาย
๑. ทางโทรศัพท์ การนัดหมายทางโทรศัพท์ เป็นการนัดหมายที่ขาดหลักฐาน
สนับสนุน และอ๎างอิง ถ๎าอีกฝ่ายหนึ่งผิดนัด ควรใช๎ในกรณีเรํงดํวนและควรบันทึกไว๎เป็นหลักฐาน
๒. ทางหนังสือ พนักงานตรวจแรงงานมีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจ๎าง ลูกจ๎าง
หรือ บุคคลซึ่งเกี่ยวข๎องมาชี้แจงข๎อเท็จจริง หรือให๎สํงสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข๎องเพื่อประกอบการพิจารณา
การนัดหมายนายจ้าง
- การนัดหมายนายจ๎างทางหนังสือให๎ใช๎หนังสือเชิญพบพนักงานตรวจแรงงาน (แบบ
กร.๖) หากนายจ๎างมีความจําเป็นหรือเหตุขัดข๎องไมํสามารถมาพบได๎ ให๎มีหนังสือเรียกให๎ไปพบพนักงานตรวจ
แรงงาน (แบบ กร.๗) อีกครั้งหนึ่ง เว๎นแตํนายจ๎างไมํให๎ความรํวมมือ พนักงานตรวจแรงงานอาจดําเนินคดีได๎
โดยไมํต๎องมีหนังสือเรียกอีกครั้งหนึ่งก็ได๎ การดําเนินคดีให๎ใช๎ดุลพินิจของพนักงานตรวจแรงงานโดยวิเคราะห์
จากพฤติกรรมของนายจ๎าง กรณีที่พนักงานตรวจแรงงานดําเนินคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน ให๎ดําเนินคดี
ตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานวําด๎วยการดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู๎กระทํา
ความผิดตามกฎหมายวําด๎วยการคุ๎มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
- กรณีพนักงานตรวจแรงงานมีหนังสือเชิญนายจ๎างมาพบและเรียกให๎ไปพบแล๎วแตํ
นายจ๎างไมํมาพบพนักงานตรวจแรงงานต๎องแสวงหาพยานหลักฐานทุกอยํางที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งจําเป็นตํอการพิสูจน์
ข๎อเท็จจริง (กฎหมายปกครองมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐) และเมื่อได๎ข๎อเท็จจริงครบถ๎วนแล๎ว จึงจะสามารถออก
คําสั่งได๎และในการทําคําสั่งให๎ระบุข๎อเท็จจริงในคําสั่งวําได๎มีหนังสือเชิญนายจ๎างมาพบแล๎วแตํนายจ๎างไมํมาพบ
เพื่อแสดงให๎เห็นวําได๎ให๎โอกาสนายจ๎างโต๎แย๎ง หรือป้องกันสิทธิของตนแล๎ว
การนัดหมายลูกจ้าง
หากข๎อเท็จจริงของลูกจ๎างยังไมํชัดเจนเพียงพอ ให๎เรียกลูกจ๎างผู๎ร๎องมาพบโดยใช๎แบบ
เชิญพบพนักงานตรวจแรงงาน (แบบ กร.๘) ถ๎าหากผู๎ร๎องไมํมาพบ พนักงานตรวจแรงงานอาจใช๎ดุลพินิจในการ
เรียกให๎ลูกจ๎างผู๎ร๎องมาพบอีกครั้งหนึ่งก็ได๎
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกรณีนายจ๎างไมํปฏิบัติตามหนังสือเรียก พนักงานตรวจ
แรงงานจึงควรปฏิบัติ ดังนี้
๑. หนังสือเชิญพบหรือหนังสือเรียกให๎ไปพบพนักงานตรวจแรงงานต๎องระบุ ชื่อ
นามสกุล ตําแหนํง หรือฐานะของผู๎ถูกเรียกหรือให๎ไปพบให๎ถูกต๎องชัดเจน
๒. หนังสือเชิญพบหรือหนังสือเรียกให๎ไปพบพนักงานตรวจแรงงาน ถ๎ากําหนดให๎ต๎อง
นําเอกสารใดๆ มาประกอบการพิจารณาด๎วย ต๎องให๎ระยะเวลาพอสมควรและอยูํในวิสัยที่ปฏิบัติได๎ มิใชํให๎
ดําเนินการอยํางกะทันหัน
๓. การสํงหนังสือตามข๎อ ๑ และ ๒ ต๎องมีหลักฐานการรับหนังสือที่สามารถยืนยันได๎
เชํน มีผู๎ลงลายมือชื่อรับหนังสือ หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
๔. การผิดนัดหรือการเลื่อนนัดทุกครั้งควรบันทึกไว๎เป็นหลักฐาน

๙. วิธีการส่งหนังสือ (พระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔๓)
การสํงคําสั่ง หรือหนังสือของอธิบดี หรือพนักงานตรวจแรงงาน ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน
พ.ศ.๒๕๔๑ มีวิธีดําเนินการดังนี้
กรณี สํงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อเป็นหลักฐานการได๎รับหนังสือ ควรนําใบ
ตอบรับแนบสําเนาคูํฉบับของหนังสือไว๎ทุกครั้ง
กรณี พนักงานตรวจแรงงานหรือเจ๎าหน๎าที่ถือไปสํงให๎นายจ๎างด๎วยตนเอง ณ ภูมิลําเนา
หรือถิ่นที่อยูํ หรือสํานักงานของนายจ๎าง ในเวลาทําการของนายจ๎าง
- ถ๎าไมํพบนายจ๎าง ณ ภูมิสําเนาหรือถิ่นที่อยูํ หรือสํานักงานของนายจ๎าง หรือพบ
นายจ๎าง แตํนายจ๎างปฏิเสธไมํยอมรับจะสํงให๎แกํบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล๎ว และอยูํหรือทํางานในบ๎านหรือ
สํานักงานที่ปรากฏวําเป็นของนายจ๎างนั้นก็ได๎
- ถ๎าไมํสามารถกระทําดังกลําวข๎างต๎น ให๎สํงโดยปิดคําสั่งหรือหนังสือของพนักงาน
ตรวจแรงงานในที่ซึ่งเห็นได๎งําย ณ สํานักงานของนายจ๎างสถานที่ทํางานของลูกจ๎าง ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยูํของ
นายจ๎าง โดยให๎เจ๎าพนักงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นพยานในการปิดคําสั่งหรือหนังสือข๎างต๎น ซึ่ง
ได๎แกํ
๑. เจ๎าพนักงานตํารวจ
๒. ข๎าราชการสํวนกลาง
๓. เจ๎าพนักงานผู๎มีหน๎าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ได๎แกํ
(ก) กํานัน
(ข) แพทย์ประจําตําบล
(ค) สารวัตรกํานัน
(ง) ผู๎ใหญํบ๎าน
(จ) ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน
(ฉ) ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นหรือเจ๎าพนักงานสํวนท๎องถิ่น
(ช) ข๎าราชการประจําอําเภอหรือจังหวัด
กรณีพนักงานตรวจแรงงานสํงคําสั่งหรือหนังสือด๎วยตนเอง ให๎พนักงานตรวจแรงงาน
บันทึกรายงานการสํงคําสั่งหรือหนังสือในแบบรายงานการสํงคําสั่งหรือหนังสือ ( แบบ กร.๑๘)
หลักการพิจารณาภูมิลําเนาของนายจ๎าง แยกพิจารณา ๒ กรณี ดังนี้
ภูมิลาเนานิติบุคคล คือ ถิ่นอันเป็นที่ตั้งลํานักงานใหญํหรือถิ่นอันเป็นที่ตั้งที่ทําการ
หรือถิ่นที่ได๎เลือกเอาเป็นภูมิลําเนาเฉพาะการตามข๎อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง (ประมวลกฎหมายแพํงและ
พาณิชย์ มาตรา ๖๘) ในกรณีที่นิติบุคคลมีที่ตั้งที่ทําการหลายที่หลายแหํงหรือมีสํานักงานสาขา ให๎ถือวําถิ่นอัน
เป็นที่ตั้งของที่ทําการหรือของสํานักงานสาขาเป็นภูมิลําเนาในสํวนกิจการอันได๎กระทํา ณ ที่นั้นด๎วย (ประมวล
กฎหมายแพํงและพาณิชย์ มาตรา ๖๙) ตัวอยําง เชํน
- นายจ๎างมีสํานักงานใหญํที่กรุงเทพมหานคร สํงลูกจ๎างไปทํางานสํานักงานสาขาที่
จังหวัดเลย และถึงแม๎สํานักงานสาขาดังกลําวจะไมํได๎จดทะเบียน และมีลูกจ๎างทํางานเพียงคนเดียวก็ต๎องถือวํา
สถานที่นั้นเป็นภูมิลําเนาในสํวนกิจการของนายจ๎างด๎วย โดยให๎ยึดถือตามความเป็นจริง (คําพิพากษาฎีกาที่
๔๘๔/๒๕๐๗, คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๔๒/๒๕๒๖)
- นายจ๎างประกอบกิจการรับเหมากํอสร๎างมีสํานักงานใหญํที่จังหวัดสุโขทัย สํงลูกจ๎าง
ไปทํางานประจําหนํวยงานกํอสร๎างที่จังหวัดกําแพงเพชร ถึงแม๎หนํวยงานหรือสํานักงานกํอสร๎างดังกลําวจะ

ไมํได๎จดทะเบียนก็ตาม ให๎ถือวําหนํวยงานหรือสํานักงานกํอสร๎างที่จังหวัดกําแพงเพชรเป็นภูมิลําเนาของ
นายจ๎าง
ภูมิลาเนาของบุคคลธรรมดา คือ ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยูํเป็นแหลํงสําคัญ
(ประมวล กฎหมายแพํงและพาณิชย์ มาตรา ๓๗) หากมีถิ่นที่อยูํสับเปลี่ยนกันไป หรือมีหลักแหลํงที่ทําการงาน
หลายแหํง ให๎ถือเอาแหํงใดแหํงหนึ่งเป็นภูมิลําเนา (ประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ มาตรา ๓๘) ถ๎าไมํมีที่
อยูํปกติเป็นหลักแหลํงหรือเป็นผู๎ครองชีพในการเดินทางไปมาปราศจากหลักแหลํงที่ทําการงาน พบตัวในถิ่น
ไหนให๎ถือวําถิ่นนั้นเป็นภูมิลําเนา (ประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ มาตรา ๔๐) และถ๎าบุคคลใดได๎เลือกเอา
ถิ่นใด โดยมีเจตนาชัดแจ๎งให๎เป็นภูมิลําเนาเฉพาะการเพื่อทําการใด ให๎ถือวําถิ่นนั้นเป็นภูมิลําเนา (ประมวล
กฎหมายแพํงและพาณิชย์มาตรา ๔๒) เชํน
- นายจ๎างประกอบธุรกิจขายเสื้อผ๎า มีชื่อและที่อยูํปรากฏตามทะเบียนบ๎านอยูํที่
จังหวัดเชียงใหมํ และมีบ๎านพักอาศัยอยูํที่จังหวัดนนทบุรี จ๎างลูกจ๎างให๎ไปขายเสื้อผ๎าประจําร๎านเชําที่เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร ภูมิลําเนานายจ๎างจึงหมายความรวมถึงจังหวัดเขียงใหมํ จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานครด๎วย
- นายจ๎างประกอบธุรกิจขายเสื้อผ๎า ไมํมีที่อยูํปกติเป็นหลักแหลํงจ๎างลูกจ๎างให๎ไป
ขายเสื้อผ๎าประจําร๎านเชําที่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ให๎ถือวําเขตดอนเมืองเป็นหลักแหลํงที่ทําการงาน
ปกติที่นายจ๎างได๎มีเจตนาเลือกเอาเป็นภูมิลําเนาเฉพาะการเพื่อประกอบธุรกิจขายเสื้อผ๎าของนายจ๎าง
๑๐. การแจ้งสิทธิ (ระเบียบข้อ ๑๑)
ให๎พนักงานตรวจแรงงานแจ๎งสิทธิและหน๎าที่ในกระบวนการพิจารณาให๎คูํกรณีทราบ
ตามความจําเป็นแกํกรณี เชํน การนําสืบพยานบุคคลและพยานเอกสาร การให๎ปากคําตามกําหนดนัด ถ๎าคํา
ร๎องคําให๎การหรือคําชี้แจงมีข๎อบกพรํอง หรือมีข๎อความที่อํานไมํเข๎าใจหรือผิดหลง อันเห็นได๎ชัดวําเกิดจาก
ความไมํรู๎ หรือความเลินเลํอของคูํกรณี ให๎พนักงานตรวจแรงงานแนะนําให๎คูํกรณีแกํไขเพิ่มเติมให๎ถูกต๎อง และ
บันทึกไว๎เป็นหลักฐาน
๑๑. การบันทึกการสอบสวนข้อเท็จจริงนายจ้าง
(๑) กรณีนายจ้างมาพบตามวันนัดด้วยตนเอง ให้พนักงานตรวจแรงงาน
ดาเนินการดังนี้
- ควรแจ๎งให๎นายจ๎างทราบวํา มีลูกจ๎างชื่อใดมาร๎องตํอพนักงานตรวจ
แรงงาน เพื่อให๎นายจ๎างปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
- การสอบสวนข๎อเท็จจริงนายจ๎าง ให๎พนักงานตรวจแรงงานทําการ
สอบสวนข๎อเท็จจริงโดยเปิดเผย ในการนี้นายจ๎างมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข๎ารํวมได๎ (ระเบียบ
ข๎อ ๑๒ วรรคหนึ่ง)
- กรณีทนายความหรือที่ปรึกษาให๎ข๎อเท็จจริงโดยที่นายจ๎างไมํคัดค๎าน ให๎
บันทึกไว๎โดยถือวําเป็นคําให๎การของนายจ๎าง (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๒๓)
- กรณีที่เป็นนิติบุคคล ให๎บันทึกฐานะของนายจ๎าง ชื่อ นามสกุล ที่อยูํ
พร๎อมทั้ง ตรวจสอบผู๎ให๎ปากคําในฐานะนายจ๎างจากหนังสือรับรองนิติบุคคลวํา บุคคลนั้นมีอํานาจกระทําแทน
นิติบุคคลหรือไมํ
- ตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนนายจ๎างหรือเอกสารอื่นๆ ที่ทาง
ราชการออกให๎ เชํน ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง ฯลฯ พร๎อมถํายสําเนา และให๎นายจ๎างรับรองความ
ถูกต๎อง

- บันทึกสภาพการจ๎างลูกจ๎างเบื้องต๎นจากนายจ๎าง เชํน วันที่เริ่มจ๎าง อัตรา
คําจ๎าง วันเวลาทํางาน วันหยุดตํางๆ วันสิ้นสุดการทํางาน ฯลฯ
- สอบสวนข๎อเท็จจริงนายจ๎างโดยต๎องตั้งประเด็นตามคําร๎องนั้นวําจะต๎อง
สอบในเรื่องใดบ๎าง เชํน ความสัมพันธ์ในฐานะลูกจ๎าง นายจ๎าง สถานที่ทํางาน วันที่เริ่มจ๎าง วันเวลาทํางาน
ตําแหนํงหน๎าที่และลักษณะงานที่ลูกจ๎างทํา อัตราคําจ๎าง กําหนดงวดการจํายคําจ๎าง สถานที่จํายคําจ๎าง
เอกสารการลงเวลาทํางาน ข๎อเท็จจริงอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
- สอบสวนนายจ๎างให๎ครบทุกเรื่องที่ลูกจ๎างได๎ให๎ข๎อเท็จจริงไว๎ในวันที่ยื่น
คําร๎อง
- บันทึกการสอบสวนข๎อเท็จจริงตามลําดับของเหตุการณ์ วัน เวลา และ
สถานที่เกิดเหตุ
- ให๎สอบถามนายจ๎างวํามีพยานหลักฐานเอกสารอื่นใดนอกเหนือจากที่ได๎
ยื่นไว๎แล๎วหรือไมํ ถ๎ามีให๎ระบุวําเป็นเอกสารเรื่องอะไร จะนํามาแสดงตํอพนักงานตรวจแรงงานวันที่ใด เวลาใด
และให๎บันทึกไว๎เป็นหลักฐาน
- การบันทึกการสอบสวนข๎อเท็จจริงผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนให๎ขีดฆํา
และให๎นายจ๎างพร๎อมทั้งพนักงานตรวจแรงงานผู๎บันทึก ลงลายมือชื่อกํากับไว๎ด๎วย
- อํานบันทึกการสอบสวนข๎อเท็จจริงให๎นายจ๎างฟัง หรือให๎นายจ๎างอํานด๎วย
ตนเอง และให๎นายจ๎างลงลายมือชื่อไว๎ในบันทึกการสอบสวนข๎อเท็จจริงทุกแผํน ทุกครั้ง
กรณีนายจ๎างไมํยอมลงลายมือชื่อในการบันทึกการสอบสวนข๎อเท็จจริง ให๎
พนักงานตรวจแรงงาน จดแจ๎งเหตุ และลงลายมือชื่อโดยมีเจ๎าหน๎าที่ลงลายมือชื่อไว๎เป็นพยาน พร๎อมทั้ง ระบุ
วัน เดือน ปี และตําแหนํงของพนักงานตรวจแรงงานผู๎จดบันทึก
(๒) กรณีที่นายจ้างมิได้มาพบด้วยตนเอง และมอบหมายให้ผู้แทนมาพบ
พนักงานตรวจแรงงาน ต้องมีหนังสือมอบอานาจมาแสดง และให้ตรวจสอบหนังสือมอบอานาจว่าถูกต้อง
หรือไม่ ดังนี้
- ในหนังสือมอบอํานาจได๎มอบให๎ผู๎ใดมาพบ
- กรณีที่นายจ๎างเป็นนิติบุคคล ผู๎แทนต๎องได๎รับมอบอํานาจจากผู๎มีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคลนั้น
- หนังสือมอบอํานาจต๎องลงลายมือชื่อนายจ๎างในฐานะผู๎มอบอํานาจ กรณีเป็นนิติ
บุคคล จะต๎องลงลายมือชื่อผู๎มอบอํานาจของผู๎มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล โดยตรวจสอบจากหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลวําได๎ระบุไว๎อยํางไร ผู๎ใดมีอํานาจลงลายมือชื่อและจะต๎องประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคลด๎วยหรือไมํ และหนังสือมอบอํานาจนั้นจะต๎องมีการลงลายมือชื่อผู๎มอบอํานาจ ผู๎รับมอบอํานาจ
และพยาน (เพื่อประโยชน์ในการรับฟังข๎อเท็จจริง และพยานหลักฐาน และเพื่อให๎มีผลผูกพันกับผู๎มอบอํานาจ)
- ให๎พิจารณาเนื้อหาของหนังสือมอบอํานาจวํา ผู๎รับมอบอํานาจได๎รับมอบอํานาจ
ให๎มาดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ลูกจ๎างร๎องเรียนหรือไมํ มีอํานาจชี้แจงข๎อเท็จจริงและตัดสินใจแทนผู๎มอบ
อํานาจได๎มากน๎อยเพียงใด
- การติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอํานาจต๎องปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๑๑๘ กลําวคือ ตราสารใดไมํปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช๎ต๎นฉบับ คูํฉบับ คูํฉีก หรือสําเนาตราสารนั้น เป็น
พยานหลักฐานในคดีแพํงไมํได๎ จนกวําจะได๎เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจํานวนตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
และขีดฆําแล๎ว

(๓) กรณีที่นายจ้างให้ผู้แทนมาพบแต่ไม่มีหนังสือมอบอานาจหรือหนังสือมอบ
อานาจไม่ติดอากรแสตมป์
พนักงานตรวจแรงงานไมํควรปฏิเสธการรับฟังข๎อเท็จจริงจากผู๎แทนนายจ๎าง ให๎
บันทึก คําให๎การของผู๎แทนนายจ๎างนั้นไว๎ตามข๎อเท็จจริงที่ได๎รับมอบหมายมาให๎ถ๎อยคํา ซึ่งอาจรับฟังได๎ใน
ฐานะพยานบุคคลหากผู๎แทนนายจ๎างยืนยันวําตนมาให๎ถ๎อยคําในฐานะผู๎แทนนายจ๎าง ให๎พนักงานตรวจแรงงาน
กําชับบุคคลดังกลําวให๎สํงหลักฐานการมอบอํานาจ หรือนําอากรแสตมป์มาปิดหนังสือมอบอํานาจในภายหลัง
(๔) กรณีที่นายจ้างหรือผู้แทนมิได้มาชี้แจงข้อเท็จจริง หลบหนี หรือจงใจ
ประวิงการชี้แจงข๎อเท็จจริงโดยไมํมีเหตุผลอันสมควร ให๎พนักงานตรวจแรงงานทําการสอบสวนข๎อเท็จจริงจาก
ลูกจ๎าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ๎างซึ่งถึงแกํความตาย และรวมตลอดถึงการแสวงหาพยานหลักฐานทุก
อยํางที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งจําเป็นต๎องพิสูจน์ข๎อเท็จจริงแหํงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
มาตรา ๒๘ และพิจารณาดําเนินการตํอ
๑๒.การรวบรวมพยานหลักฐานและการชั่งน้าหนักพยานหลักฐาน
(พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๙)
ให๎พนักงานตรวจแรงงานแสวงหาพยานหลักฐานทุกประการทั้งพยานบุคคล
พยานเอกสาร และวัตถุพยานที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นคําร๎อง ทั้งนี้ให๎รวมถึงการดําเนินการดังตํอไปนี้
- แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยํางที่เกี่ยวข๎อง
- รับฟังพยานบุคคล เอกสาร หลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคูํกรณี พยาน
หรือพยานผู๎เชี่ยวชาญที่คูํกรณีกลําวอ๎าง เว๎นแตํพนักงานตรวจแรงงานเห็นวําเป็นการกลําวอ๎างที่ไมํจําเป็น
ฟุ่มเฟือย หรือเพื่อประวิงเวลา
- ขอข๎อเท็จจริงหรือความเห็นจากคูํกรณี พยานบุคคล หรือพยานผู๎เชี่ยวชาญ
- ขอให๎ผู๎ครอบครองเอกสาร สํงเอกสารที่เกี่ยวข๎อง
- ออกไปตรวจสอบสถานที่ที่เกี่ยวข๎อง
พยาน
พยานเป็นสิ่งจําเป็นอยํางยิ่งในการพิจารณาวินิจชัยคําร๎องทุกข์ หากข๎อกลําวอ๎างของ
นายจ๎างกับลูกจ๎างไมํรับกัน พนักงานตรวจแรงงานไมํอาจพิจารณาวินิจฉัยได๎ ดังนั้น พนักงานตรวจแรงงาน
จะต๎องแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อให๎ได๎ข๎อเท็จจริงชัดเจนและมีน้ําหนัก ซึ่งจําแนกพยานได๎เป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑. พยานบุคคล
๒. พยานเอกสาร
๓. วัตถุพยาน
๑. พยานบุคคล แยกประเภทได้ดังนี้
๑.๑ ประจักษ์พยาน หมายถึง พยานบุคคลที่ได๎เห็นหรือได๎ยินกรณีพิพาทมาด๎วย
ตนเอง เชํน เห็นลูกจ๎างกําลังเลํนการพนัน เห็นลูกจ๎างกําลังลักทรัพย์ของนายจ๎างหรือได๎เห็นการโต๎เถียง
ระหวํางนายจ๎างกับลูกจ๎าง เป็นต๎น พยานดังกลําวถือได๎วําเป็นพยานชั้นหนึ่ง
๑.๒ พยานบอกเล่า หมายถึง พยานบุคคลที่ไมํได๎ยินหรือไมํได๎เห็นเหตุการณ์มา
ด๎วยตนเอง หากแตํได๎รับการบอกเลํามาจากผู๎รู๎เห็นหรืออยูํในเหตุการณ์นั้นอีกทอดหนึ่ง ซึ่งพยานในลักษณะนี้
ตามหลักกฎหมายแล๎วถือวําเป็นพยานที่มีน้ําหนักหรือคุณคําในการรับฟังน๎อย เพราะผู๎ที่มาเป็นพยานมีโอกาส
ปรุงแตํงข๎อเท็จจริงให๎ผิดไปจากเดิมได๎และเป็นผู๎ที่ไมํได๎เห็นหรือได๎ยินเหตุการณ์มาด๎วยตนเองโดยตรง ถ๎าหาก
ไมํมีพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือประจักษ์พยานแล๎ว พยานบอกเลําก็สามารถรับฟังประกอบการพิจารณาได๎
เชํนกัน

๑.๓ พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือผู๎ชํานาญการพิเศษ หมายถึงผู๎ที่มีอาชีพหรือมิใชํก็ตาม
มีความเชี่ยวชาญในการใดๆ เชํน ในทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ฝีมือ พาณิชยการ การแพทย์ หรือกฎหมาย
ระหวํางประเทศ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๒๔๓) ซึ่งความเห็นของบุคคลเหลํานี้ จะ
เป็นประโยชน์โนการพิจารณาวินิจฉัยคําร๎องทุกข์
๒. พยานเอกสาร หมายถึง เอกสารต๎นฉบับหรือเอกสารที่ได๎รับรองอยํางถูกต๎องจากผู๎
มีหน๎าที่ อาทิ สัญญาจ๎าง ข๎อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ๎าง ข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ทะเบียนประวัติ
พนักงาน หลักฐานการทํางาน บัญชีการจํายคําจ๎าง ใบสมัครงาน ใบลาออก ใบลาป่วย ในรับรองแพทย์ เป็นต๎น
พยานเอกสารดังกลําวนายจ๎างและลูกจ๎างสามารถอ๎างเพื่อประกอบการพิจารณา แตํอยํางไรก็ตามเจ๎าหน๎าที่
สามารถให๎ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนําสืบพยานเพื่อหักล๎างพยานเอกสารได๎ ถ๎าการนําสืบหรือพิสูจน์นั้นจะกระทําเพื่อ
แสดงวํา พยานเอกสารนั้นปลอมแปลง หรือถูกแก๎ไขเพิ่มเติมข๎อความให๎เป็นอยํางอื่น ซึ่งในที่นี้อาจจะพิสูจน์
เพื่อให๎เชื่อวําเอกสารนั้นปลอมทั้งฉบับ หรือปลอมเฉพาะลายมือชื่อก็ได๎ แตํห๎ามนําสืบหรือพิสูจน์เพื่อทําลาย
ล๎างถึงการมีอยูํของเอกสารนั้น (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํงมาตรา ๙๔) ฉะนั้นหากผู๎จัดทําเอกสาร
รับรองข๎อความและลายมือชื่อวําถูกต๎องแล๎ว พยานเอกสารนั้นจึงเป็นพยานเอกสารที่สมบูรณ์และมีน้ําหนัก
ควรแกํการรับฟังที่สุด ซึ่งเทํากับห๎ามคูํกรณีโต๎แย๎งเป็นอยํางอื่น แตํเอกสารนั้นจะต๎องเกี่ยวข๎องโดยตรงกับการ
ร๎องเรียนด๎วย
เอกสารที่ยื่นตํอเจ๎าหน๎าที่ให๎จัดทําเป็นภาษาไทย ถ๎าเป็นเอกสารที่ทําขึ้นเป็น
ภาษาตํางประเทศ ให๎คูํกรณีจัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต๎องมาให๎ภายในระยะเวลาที่
เจ๎าหน๎าที่กําหนด โดยให๎ถือวําวันที่ได๎ยื่นเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาไทยเป็นวันที่เจ๎าหน๎าที่ได๎รับเอกสาร
ดังกลําว เว๎นแตํเจ๎าหน๎าที่จะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเป็นภาษาตํางประเทศ
การรับรองความถูกต๎องของคําแปลเป็นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ทําขึ้น
เป็นภาษาตํางประเทศให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๖)
๓. วัตถุพยาน หมายถึง วัตถุซึ่งเกี่ยวข๎องกับการพิจารณาหรือการร๎องเรียนนั้น อาทิ สถานที่
เกิดเหตุ วัสดุหรือทรัพย์สินที่ชํารุดเสียหาย ยานพาหนะที่นําไปเฉี่ยวชนหรือเฉี่ยว เป็นต๎น ซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน
ดังกลําว คูํกรณีไมํอาจปรับปรุงแตํงให๎เป็นอยํางอื่นในระยะเวลาอันรวดเร็วได๎ ดังนั้น นายจ๎าง ลูกจ๎าง และ
เจ๎าหน๎าที่สามารถกลําวอ๎างเพื่อเป็นพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาได๎ และเป็นพยานหลักฐานที่ดีที่สุด
ประการหนึ่ง
พยานหลักฐานที่รับฟังได๎จะต๎องเป็นพยานหลักฐานที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นการร๎องทุกข์ ซึ่ง
พนักงานตรวจแรงงานต๎องใช๎วิจารณญาณในการรับฟังพยานหลักฐานดังกลําว
การชั่งน้าหนักพยานหลักฐาน
พยานที่ไม่มีน้าหนักแก่การรับฟัง
แม๎จะเป็นพยานตามหลักเกณฑ์ดังกลําวแล๎วก็ตาม เจ๎าหน๎าที่อาจใช๎ดุลพินิจพิจารณาถ๎อยคํา
ที่พยานได๎ให๎การนั้นรับฟังเป็นพยานหลักฐานได๎หรือไมํ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับหลักเกณฑ์ดังตํอไปนี้
๑. พยานที่ให๎ถ๎อยคําไมํอยูํกับรํองกับรอย อาทิ ให๎ถ๎อยคํากับนายจ๎างอยํางหนึ่งให๎ถ๎อยคํากับ
เจ๎าหน๎าที่อยํางหนึ่ง หรือให๎ถ๎อยคําตํอเจ๎าหน๎าที่ในครั้งเดียวกันหรือตํางครั้งกันแตํถ๎อยคําไมํตรงกัน เป็นต๎น
๒. พยานที่มีสาเหตุโกรธเคืองกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
๓. พยานที่มีความสัมพันธ์อยํางใกล๎ชิด เชํน สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร เป็นต๎น
๔. พยานที่ให๎ถ๎อยคําวําเห็นเหตุการณ์เฉพาะชํวงใดชํวงหนึ่ง

๕. พยานที่ให๎ถ๎อยคําซัดทอดผู๎อื่น
๖. พยานที่ให๎ถ๎อยคําแล๎วมีความเห็นเป็นอยํางหนึ่งอยํางใด
๗. พยานที่ให๎ถ๎อยคําไปแล๎วไมํมีเหตุผลสนับสนุน เชํน เห็นเหตุการณ์แล๎วมิได๎แจ๎งให๎ผู๎ใด
ทราบปลํอยเวลาให๎ลํวงเลยมานานจึงเลําหรือบอกชื่อผู๎กระทําความผิด
๘. พยานบอกเลํา
พยานที่มีน้าหนักควรแก่การรับฟัง ได๎แกํพยานที่ให๎ถ๎อยคําเข๎าหลักเกณฑ์อยํางหนึ่งอยํางใด
ดังนี้
๑. พยานที่ให๎ถ๎อยคําเป็นกลางๆ วํา ได๎ยินหรือเห็นเหตุการณ์มาอยํางใด
๒. พยานที่ให๎ถ๎อยคําโดยมีเหตุผลเชื่อมโยง เชํน เห็นลูกจ๎างแล๎วจําหน๎าได๎ เนื่องจากมี
บาดแผลที่หน๎า
๓. พยานที่ให๎ถ๎อยคําโดยมีเหตุผลแวดล๎อม เชํน เห็นลูกจ๎างออกมาจากโรงงานพร๎อมทั้ง
ทรัพย์สินของนายจ๎างอยูํในมือ เห็นจําเลยถือมีดเปื้อนเลือด เป็นต๎น
๔. พยานรํวม คือ พยานที่อยูํในเหตุการณ์ด๎วยกันและให๎ข๎อเท็จจริงสอดคล๎องกัน
๕. พยานเอกสารที่เป็นเอกสารราชการ เอกสารมหาชน อาทิ สําเนาทะเบียนบ๎าน เอกสาร
การจดทะเบียนหุ๎นสํวนบริษัท เป็นต๎น
๑๓. การสอบพยานบุคคล
การสอบพยานบุคคลมีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
- ควรชี้แจงให๎พยานให๎ข๎อเท็จจริงที่ถูกต๎องที่สุดเพื่อความเป็นธรรม
- คําให๎การของพยานจะต๎องถือเป็นความลับ ควรอธิบายให๎พยานได๎เข๎าใจ เพื่อเป็น
อิสระในการชี้แจง
- การสอบพยานเกินกวํา ๑ คน ให๎ทําการแยกสอบตามลําพัง ไมํควรให๎มีนายจ๎าง
ลูกจ๎าง หรือผู๎อื่นนั่งอยูํ เพราะจะทําให๎พยานไมํกล๎าชี้แจงความจริง
- เมื่อมีการสอบพยานหลายคน ควรแยกสอบปากคําเป็นรายบุคคลและกันผู๎ที่ให๎
ปากคําแล๎วออกเพื่อป้องกันการสอบถามกัน
๑๔. การรวบรวมพยานหลักฐาน
ให๎พนักงานตรวจแรงงานปฏิบัติ ดังนี้
- เรียกพยานหลักฐาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข๎องมารวบรวมไว๎ในสํานวน เชํน สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน หากไมํมีให๎ใช๎สําเนาบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให๎ สําเนาทะเบียนบ๎าน สําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- เอกสารที่นายจ๎างจะต๎องจัดทําตามที่กฎหมายกําหนด เชํน ข๎อบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางาน ทะเบียนลูกจ๎าง เอกสารการจํายคําจ๎าง
- เอกสารอื่นที่เกี่ยวข๎องในคดี เชํน สัญญาจ๎าง หลักฐานการเสียภาษีเงินได๎บุคคล
ธรรมดา หลักฐานการสํงเงินประกันสังคม สัญญารับเหมากํอสร๎าง ฯลฯ
- การสํงมอบหลักฐานเอกสารทุกฉบับของนายจ๎าง หรือลูกจ๎าง ต๎องมีการจดบันทึกไว๎
เป็นหลักฐาน และลงวันที่รับไว๎ตามลําดับของเอกสารทุกครั้ง
- ในกรณีที่สํงสําเนาเอกสารเป็นพยานหลักฐานให๎ผู๎อ๎างอิงเอกสารนั้นลงชื่อรับรอง
เอกสาร ทุกฉบับด๎วย

๑๕. การนับระยะเวลา
เมื่อลูกจ๎างได๎ยื่นคําร๎อง พนักงานตรวจแรงงานจะต๎องพิจารณาและมีคําสั่งภายใน ๖๐
วัน นับแตํวันที่รับคําร๎อง การนับระยะเวลาดําเนินการให๎ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) กรณีที่พนักงานตรวจแรงงานแหํงท๎องที่ที่ลูกจ๎างทํางานอยูํหรือที่นายจ๎างมีภูมิลําเนาอยูํ
เป็นผู๎รับคําร๎อง ให๎เริ่มนับระยะเวลาเมื่อพนักงานตรวจแรงงานนั้นได๎รับคําร๎อง เนื่องจากพนักงานตรวจแรงงาน
แหํงท๎องที่ดังกลําวเป็นผู๎มีอํานาจรับคําร๎องตามมาตรา ๑๒๓
(๒) เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกและให๎บริการแกํผู๎ร๎อง พนักงานตรวจแรงงานนอก
ท๎องที่ ตามข๎อ (๑) เป็นผู๎รับคําร๎อง ให๎โทรสารสํงคําร๎องให๎พนักงานตรวจแรงงานแหํงท๎องที่ที่ลูกจ๎างทํางานอยูํ
ในสํวนภูมิภาค หรือกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครเป็นผู๎ดําเนินการ ให๎เริ่มนับระยะเวลาเมื่อโทรสารไปถึงจังหวัดหรือ กรมสวัสดิการและ
คุ๎มครองแรงงานแล๎วแตํกรณี
ทั้งนี้ การนับระยะเวลาเป็นวัน มิให๎นับวันแรกแหํงระยะเวลานั้นรวมเข๎าด๎วย เว๎นแตํจะได๎
เริ่มการในวันนั้นตั้งแตํเวลาที่เริ่มต๎นทําการตามปกติในทางราชการของพนักงานตรวจแรงงาน (พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๖๔ และระเบียบกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานวํา
ด๎วยการรับคําร๎องและการพิจารณาคําร๎องของพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๔) เชํน หนํวยงานเปิดทํางานเวลา ๐๘.๓๐ น. หากลูกจ๎างมายื่นคําร๎องกํอนหรือเวลา
๐๘.๓๐ น. ให๎เริ่มนับในวันที่รับคําร๎องนั้น หากยื่นคําร๎องหลังจากเวลา ๐๘.๓๐ น. ก็ให๎เริ่มนับในวันถัดไป ใน
กรณีวันสุดท๎ายตรงกับวันหยุดให๎นับรวมวันหยุดนั้นด๎วย
๑๖. การขอขยายเวลา
(๑) พระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๓ บัญญัติให๎ลูกจ๎างมี
สิทธิยื่นคําร๎องเรียกบรรดาเงินที่นายจ๎างค๎างจํายตํอพนักงานตรวจแรงงาน และมาตรา ๑๒๔ ให๎พนักงานตรวจ
แรงงานสอบสวนข๎อเท็จจริงและมีคําสั่งภายใน ๖๐ วันนับแตํวันที่รับคําร๎อง ในกรณีที่มีความจําเป็นไมํอาจมี
คําสั่งภายในระยะเวลา ๖๐ วันได๎ ให๎พนักงานตรวจแรงงานขอขยายระยะเวลาตํออธิบดีหรือผู๎ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย ซึ่งผู๎มีอํานาจดังกลําวอาจพิจารณาอนุญาตได๎ตามที่เห็นสมควร แตํต๎องมีระยะเวลาไมํเกิน ๓๐ วัน
นับแตํวันที่ครบกําหนด ๖๐ วัน
(๒) การขอขยายเวลาควรเป็นกรณีที่จําเป็นและมีเหตุผล เชํน ประสบปัญหาในการ
รวบรวมพยานหลักฐาน เนื่องจากมีพยานบุคคลหลายปาก หรือพยานบุคคลอยูํในหลายพื้นที่และต๎องมิใชํ
ปัญหาความไมํสะดวกของเจ๎าหน๎าที่ซึ่งไมํมีเหตุผลอยํางเพียงพอ และเพื่อมิให๎มีปัญหาในทางกฎหมาย
พนักงานตรวจแรงงานควรยื่นคําขอขยายเวลาการดําเนินการไมํน๎อยกวํา ๑๐ วันกํอนครบกําหนด ระยะเวลา
๖๐ วันตามกลําวข๎างต๎น
(๓) กรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานได๎กําหนดแนวทางในการพิจารณาอนุญาตให๎
ขยายเวลา โดยให๎สรุปการดําเนินการ และยื่นคําขอขยายเวลาดําเนินการโดยใช๎แบบ กร.๑๒ เสนออธิบดีหรือผู๎
ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณา
๑๗. การพิจารณาวินิจฉัย
๑. พนักงานตรวจแรงงานต๎องพิจารณาข๎อเท็จจริงของทั้งสองฝ่าย โดยใช๎หลักการ
พิจารณาความนําเชื่อถือของข๎อเท็จจริง ดังนี้
- ต๎องพิสูจน์ได๎ตามที่เป็นจริงเสมอ
- ต๎องเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนเพียงพอ
- ความนําเชื่อถือของพยานหลักฐาน

ความสัมพันธ์ของข๎อเท็จจริงกับพยาน
- ความเชื่อมโยงระหวํางข๎อเท็จจริงตํางๆ
๒. สรุปมูลเหตุแหํงคําร๎อง และข๎อเท็จจริงทั้งหมดโดยแยกเป็นข๎อเท็จจริงของฝ่าย
นายจ๎าง ลูกจ๎าง ซึ่งได๎มาจากพยานหลักฐานของแตํละฝ่าย เพื่อกําหนดประเด็นในการพิจารณาวินิจฉัย
๓. อธิบายเหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยของแตํละประเด็นโดยอ๎างอิงข๎อกฎหมาย
๔. ควรศึกษาแนวปฏิบัติ แนวตอบข๎อหารือของกรมฯ และคําพิพากษาของศาลฎีกา
เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา
๕. เมื่อพิจารณาแล๎วเห็นวํานายจ๎างต๎องจํายเงินให๎แกํลูกจ๎าง ให๎แสดงวิธีการคิด
คํานวณที่มาของเงินนั้นให๎ชัดเจนไว๎ในสํานวนด๎วย เพื่อประโยชน์ในการชี้แจงตํอพนักงานอัยการหรือศาล
กรณีคําร๎องที่มีปัญหาในการพิจารณาวินิจฉัยให๎สรุปข๎อเท็จจริงและความเห็นในการ
พิจารณาวินิจฉัย เสนอผู๎บังคับบัญชากลั่นกรองกํอนมีคําสั่งตํอไป
-

