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ลูกจ้างไม่ผ่านทดลองงาน
ต้องออกใบส�ำคัญการท�ำงานให้หรือไม่
พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำ�นักทรัพยากรบุคคล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

ใน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มีเรื่องหนึ่งที่เขียนไว้ โดย
ก�ำหนดให้นายจ้างต้องออกหนังสือส�ำคัญการท�ำงานให้กับ
พนักงาน เมื่อสิ้นสุดการจ้างไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ข้อก�ำหนดเรื่อง
นี้อยู่ในมาตรา 585 บัญญัติว่า “เมื่อการจ้างแรงงานลูกจ้างสิ้นสุด
ลงแล้ว ลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบส�ำคัญแสดงว่าลูกจ้างท�ำงานมา
นานเท่ า ไร และงานที่ ท� ำ นั้ น เป็ น งานอย่ า งไร” ความโดยสรุป
กฎหมายก�ำหนดให้นายจ้างออกใบส�ำคัญให้แก่ลกู จ้างหรือทีใ่ นทาง
ปฎิบตั เิ รียกกันว่า “ใบผ่านงาน” นัน้ ก็เพราะใบส�ำคัญดังกล่าวจะช่วย
เหลือลูกจ้างในการทีจ่ ะหางานท�ำใหม่ เพราะลูกจ้างจะได้ใช้หลักฐาน
นัน้ ประกอบการสมัครงานใหม่ โดยแสดงให้เห็นว่าตนมีประสบการณ์
ในการท�ำงานที่ผ่านมาในอดีตอย่างไร นอกจากนี้ใบส�ำคัญดังกล่าว
ยังเป็นประโยชน์แก่นายจ้างคนใหม่ที่จะได้ทราบประวัติการท�ำงาน
ของลูกจ้างหรือผู้ที่มาสมัคร และใบส�ำคัญดังกล่าวนั้นก็เป็นใบที่
นายจ้างคนก่อนเป็นผู้ท�ำมิใช่ลูกจ้างเป็นผู้ท�ำ ทั้งรายละเอียดที่ปราก
ฎในใบส�ำคัญก็สามารถใช้ยืนยัน และสนับสนุนข้ออ้ างเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ การท�ำงานของลูกจ้างที่กล่าวอ้างในการสมัครงานว่า
เป็นจริงหรือไม่เพียงใด
นายจ้างจะออกใบส�ำคัญแสดงการท�ำงานเมื่อสัญญาจ้าง
แรงงานนั้นสิ้นสุดลง หน้าที่ของนายจ้างดังกล่าวนี้มีไม่ว่าในกรณีที่
ลูกจ้างลาออกจากงานเอง นายจ้างบอกเลิกสัญญาหรือแม้กระทั่ง
นายจ้างไล่ลูกจ้างออกก็ตาม เพราะไม่ว่าในกรณีใดก็ถือว่าสัญญา
จ้างแรงงานสิ้นสุดลง และก็ไม่มีข้อยกเว้นว่าถ้านายจ้างไล่ลูกจ้าง
ออกจากงานเพราะเหตุบางประการตามมาตรา 583 แล้วนายจ้าง
จะไม่ต้องออกใบส�ำคัญรับรองการท�ำงานให้ แต่ในกรณีหลังนี้ก็ไม่
แน่ใจว่าลูกจ้างอยากจะได้หรือไม่ เพราะนายจ้างอาจกรอกข้อความ
ตามความเป็นจริงอื่นๆ ที่เป็นเหตุให้นายจ้างไล่ลูกจ้างออกด้วย ใบ
ส� ำ คั ญ ดั ง กล่ า วก็ จ ะเป็ น ใบแสดงถื อ ว่ า ลู ก จ้ า งมี ป ระวั ติ ไ ม่ ดี แต่
นายจ้างจะไม่กรอกข้อความดังกล่าวให้เป็นทีเ่ สียประโยชน์แก่ลกู จ้าง
ก็ทำ� ได้ ปัญหาจึงมีวา่ ถ้านายจ้างระบุเช่นนัน้ นายจ้างจะท�ำได้หรือไม่
เพราะมาตรา 585 เพียงก�ำหนดว่าให้ใบส�ำคัญแสดงว่าลูกจ้างท�ำงาน
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มานานเท่าไร และงานที่ท�ำเป็นอย่างไร ซึ่งจะตีความเคร่งครัดว่าใบ
ส�ำคัญดังกล่าวจะต้องมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องทั้งสองเท่านั้น จะมี
ข้อความอย่างอื่นอีกไม่ได้หรือ ในเรื่องนี้ถ้าพิจารณาจากเจตนารมณ์
ของมาตรา 585 ก็เข้าใจได้วา่ มาตรานีก้ ำ� หนดให้นายจ้างต้องออกใบ
ส�ำคัญแสดงการท�ำงาน และจะต้องระบุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วยเพราะ
เป็นเรื่องส�ำคัญเกี่ยวกับตัวลูกจ้าง เพื่อจะได้น�ำไปสมัครงานต่อไป
ใบรับรองการท�ำงานนีอ้ อกให้เมือ่ ลูกจ้างออกจากงานเท่านัน้
แต่อย่างไรก็ตามมีในบางกรณีที่ลูกจ้างอาจขอให้นายจ้างออกใบ
รับรองการท�ำงานหรือรับรองการเป็นลูกจ้าง ในระหว่างทีล่ กู จ้างยังคง
ท�ำงานให้แก่นายจ้างอยู่ ทัง้ นีเ้ พือ่ น�ำใบรับรองดังกล่าวไปใช้ดว้ ยวัตถุ
ประสงค์อนื่ ๆ เช่น เพือ่ เป็นหลักฐานประกอบการขอวีซา่ ไปต่างประเทศ
ขอสินเชือ่ ต่างๆ เป็นต้นก็ได้ แต่มใิ ช่เรือ่ งของใบรับรองการท�ำงานตาม
ที่มาตรา 585 นี้ก�ำหนดไว้ดังนั้นข้อความอาจก�ำหนดเป็นอย่างอื่นๆ
แล้วแต่จะน�ำไปใช่ในเรื่องใด
มีประเด็นปัญหาว่า หน้าที่ของนายจ้างในการออกใบส�ำคัญ
นีม้ ตี อ่ ลูกจ้างทีเ่ ข้ามาทดลองงานด้วยหรือไม่ ในเรือ่ งนีถ้ ้าจะดูจากตัว
บทมาตรา 585 นี้ เห็นว่าไม่ได้มกี ารแบ่งแยกว่าลูกจ้างนัน้ จะต้องเป็น
ลูกจ้างที่บรรจุเข้าท�ำงานหลังจากทดลองงานแล้วเท่านั้น หน้าที่ของ
นายจ้างจึงรวมถึงหน้าที่ในการออกใบส�ำคัญรับรองการท�ำงานแก่
ลูกจ้างที่ไม่ผ่านทดลองงานด้วย
เทียบเคียงฎีกาที่ 2187/2531 ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน
วินจิ ฉัยว่า “คดีมปี ระเด็นขึน้ มาสูศ่ าลฎีกาว่าจ�ำเลยจะต้องออกหนังสือ
รับรองหรือใบส�ำคัญการท�ำงานให้โจทก์หรือไม่จ�ำเลยอุทธรณ์ว่า
จ�ำเลยไม่ตอ้ งออกหนังสือรับรองหรือใบส�ำคัญการท�ำงานดังกล่าวให้
โจทก์ เพราะจ�ำเลยเพียงแต่รับโจทก์เข้าทดลองท�ำงานเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 585 บัญญัติว่า “เมื่อการจ้างแรงงานสุดสิ้นลง
แล้ว ลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบส�ำคัญแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ท�ำงาน
มานานเท่าไร และงานที่ท�ำนั้นเป็นงานอย่างไร” ดังนี้ แม้โจทก์จะ
เป็นลูกจ้างซึง่ จ�ำเลยรับเข้าทดลองท�ำงานเป็นลูกจ้างชัว่ คราว ก็ถอื ว่า
โจทก์เป็นลูกจ้างตามบทบัญญัติมาตรานี้แล้ว จ�ำเลยต้องออกใบ
ส�ำคัญการท�ำงานดังกล่าวให้โจทก์ ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยปัญหา
นี้ชอบแล้วอุทธรณ์ของจ�ำเลยฟังไม่ขึ้น”
ประเด็นปัญหาต่อมาว่า หากนายจ้างไม่ออกใบส�ำคัญการ
ท�ำงานให้แก่ลูกจ้างหรือออกล่าช้า ผลจะเป็นอย่างไร
เทียบเคียงฎีกาที่ 6020/2545 โจทก์ได้ขอให้จ�ำเลยออก
ใบส�ำคัญแสดงการท�ำงานให้เพื่อน�ำไปแสดงต่อธนาคารแหลมทอง
จ�ำกัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2540 แต่จำ� เลยปฏิเสธ โจทก์
ฟ้องจ�ำเลยต่อศาลแรงงานกลางขอให้บังคับจ�ำเลยออกใบส�ำคัญ
แสดงการท�ำงานให้จ�ำเลยได้ออกใบส�ำคัญแสดงการท�ำงานให้แก่
โจทก์ เ มื่ อ วั น ที่ 6 ตุ ล าคม 2540 โจทก์ จึ ง ถอนฟ้ อ งคดี ดั ง กล่ า ว
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เห็นว่าการที่โจทก์ยื่นใบลาออกต่อจ�ำเลยย่อมเป็นการแสดงเจตนา
บอกเลิกสัญญาจ้าง และการเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวมีผลในวันที่
โจทก์แจ้งไว้ในใบลาออกนั้น กรณีตามคดีนี้การจ้างแรงงานระหว่าง
โจทก์ และจ�ำเลยจึงสิ้นสุดลงในวันที่ 16 เมษายน 2540 เมื่อการจ้าง
สิ้นสุดลงแล้วโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบส�ำคัญ แสดงว่า
โจทก์ได้ทำ� งานมานานเท่าไร และงานทีท่ ำ� นัน้ เป็นงานอย่างไรตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 585 ดังนัน้ จ�ำเลยซึง่ เป็น
นายจ้างย่อมมีหน้าที่ต้องออกใบส�ำคัญแสดงการท�ำงาน ซึ่งมี
ข้อความดังกล่าวข้างต้นให้แก่โจทก์ในวันทีก่ ารจ้างสิน้ สุดลง ทีจ่ ำ� เลย
อ้างว่าจ�ำเลยได้มคี ำ� สัง่ ไม่อนุมตั ใิ ห้โจทก์ลาออกแต่ให้พกั งาน และตัง้
คณะกรรมการขึน้ สอบสวน ถือไม่ได้วา่ โจทก์ได้พน้ จากการเป็นลูกจ้าง
ของจ�ำเลย ใบลาออกของโจทก์ยังไม่มีผล โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะ
ร้องขอให้จ�ำเลยออกใบส�ำคัญแสดงการท�ำงานนั้น เป็นข้ออ้างที่ไม่มี
บทกฎหมายใดสนับสนุน ทัง้ การเลิกสัญญาจ้างแรงงานทีไ่ ม่มกี ำ� หนด
ระยะเวลานัน้ นายจ้างหรือลูกจ้างมีสทิ ธิแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญา
จ้างแรงงานได้แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่จ�ำเป็นต้องให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ยินยอมตกลงหรืออนุมัติแต่อย่างใด ข้ออ้างของจ�ำเลยจึงไม่มีเหตุผล
ที่ชอบด้วยกฎหมายในอันที่จะประวิงการออกใบส�ำคัญแสดงการ
ท�ำงานให้แก่โจทก์ได้ จ�ำเลยออกใบส�ำคัญแสดงการท�ำงานให้แก่
โจทก์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2540 ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อ้างถึง
ข้างต้น จ�ำเลยต้องรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดแต่การกระท�ำ
ดังกล่าว ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้อง
ด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น แต่ศาลแรงงานกลางยังมิได้วินิจฉัยใน
ข้อเท็จจริงว่าโจทก์ได้รับความเสียหายจากการกระท�ำของจ�ำเลย
เพียงใดหรือไม่ จึงเห็นสมควรให้ย้อนส�ำนวนไปให้ศาลแรงงานกลาง
พิจารณาพิพากษาในปัญหาดังกล่าว” พิพากษายกค�ำพิพากษาศาล
แรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางพิจารณา และวินิจฉัยในประเด็น
เรื่องค่าเสียหายแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี
บทสรุปส่งท้าย การออกใบส�ำคัญแสดงว่าลูกจ้างได้ท�ำงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมายก�ำหนด ในเนือ้ หาของหนังสือดังกล่าวจะต้อง
มีขอ้ ความทีแ่ สดงว่าลูกจ้างท�ำงานมานานเท่าไร และลักษณะงานนัน้
เป็นอย่างไรแต่จะมีข้อความอื่นที่เป็นผลเสียแก่ลูกจ้างนั้นท�ำไม่ได้
หากจะชื่นชมยกย่องก็ท�ำได้ และนายจ้างต้องออกให้กับลูกจ้างที่
สิ้นสุดสัญญาจ้างทุกกรณีเมื่อลูกจ้างร้องขอ หากลูกจ้างร้องขอแล้ว
นายจ้างไม่ออกให้หรือออกล่าช้าหากเกิดผลเสียหายต่อลูกจ้างแล้ว
ความเสียหายดังกล่าวนี้ลูกจ้างสามารถเรียกร้องเอากับนายจ้างได้
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