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ต�ม
พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 (แก้ไข

เพ่ิม พ.ศ.2551) ได้ให้ค�านิยามของค�าว่า “เลกิจ้าง” 

ไว้ในมาตรา 118 วรรคสอง หมายถึง การกระท�าใดที่นายจ้างไม่ให้

ลูกจ้างท�างานต่อไป และไม่จ่ายค่าจ้างให้ไม่ว่าจะเป็นเหตุส้ิน

สุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด และรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้

ท�างาน และไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถ

ด�าเนินกิจการต่อไป จากค�านิยามดังกล่าว กรณีที่กฎหมายถือว่า

เป็นการเลิกจ้างมีอยู่ 2 กรณี  ดังนี้ 

กรณีแรก นายจ้างต้องไม่ให้ลูกจ้างท�างาน และไม่จ่ายค่า

จ้าง ไม่ว่าเป็นเพราะเหตสุิน้สดุสญัญาจ้างหรอืเหตอุืน่ การเลกิจ้างใน

กรณีแรกนี้จะต้องเป็นเรื่องที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างท�างาน และ 

ไม่จ่ายค่าจ้างด้วย หากไม่ให้ท�างานแต่ยังคงจ่ายค่าจ้างก็ดี หรือให้

ท�างานแต่ไม่จ่ายค่าจ้างก็ดี ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง เพราะจะ

ถือว่าเป็นการเลิกจ้างได้จะต้องเป็นกรณีที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้าง

ท�างาน และไม่จ่ายค่าจ้างด้วย ต้องครบองค์ประกอบทัง้สองประการ

หากไม่ครบ ไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ส�าหรับกรณีนายจ้างไม่ให้

ลูกจ้างท�างานแต่ยังคงจ่ายค่าจ้าง นอกจากจะไม่ถือว่าเป็นการเลิก

จ้างแล้ว ลูกจ้างยังไม่มีสิทธิบังคับให้นายจ้างมอบงานให้ตนท�าด้วย 

(ค�าพพิากษาฎกีาท่ี 2850/2525) ส่วนกรณทีีน่ายจ้างให้ลกูจ้างท�างาน

แต่ไม่จ่ายค่าจ้าง ไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง เช่น คดีเรื่องหนึ่งศาลฎีกา

วินิจฉัยว่า นายจ้างไม่ได้แสดงเจตนาเลิกจ้างเพียงแต่ไม่จ่าย 

ค่าจ้างให้ลกูจ้างเท่านัน้ เมือ่ไม่ปรากฏว่านายจ้างห้ามลูกจ้างไม่

ให้ท�างานลูกจ้างยังคงปฏิบัติงานในหน้าที่ตลอดมา กรณียังถือ 

ไม่ได้ว่านายจ้างเลกิจ้างลกูจ้างแล้ว (ค�าพพิากษาฎกีาที ่3710/2531) 

นายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างในช่วงเวลาดังกล่าวให้แก่ลูกจ้าง เมื่อ 

ไม่จ่าย ลกูจ้างมสีทิธฟ้ิองเรยีกค่าจ้างค้างจ่ายพร้อมดอกเบีย้ระหว่าง

ผดินดัในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี และหากนายจ้างผดินดัด้วยเหตจุงใจ

โดยปราศจากเหตุอันสมควร นายจ้างต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตรา

ร้อยละ 15 ทุกระยะ 7 วันด้วย

กรณีที่สอง ลูกจ้างไม่ได้ท�างาน และไม่ได้รับค่าจ้าง เพราะ

เหตุที่นายจ้างไม่สามารถด�าเนินกิจการต่อไป การที่นายจ้าง 

ไม่สามารถด�าเนินกิจการต่อไปได้ เนื่องจากประสบภาวะขาดทุนจน

ต้องปิดกิจการ หมดสัมปทาน หรือถูกราชการส่ังปิด เป็นต้น ท�าให้

ลูกจ้างซึ่งพร้อมที่จะท�างานไม่ได้ท�างาน และไม่ได้รับค่าจ้าง ถือว่า

เป็นการเลกิจ้าง แม้จะไม่ใช่เกดิขึน้เพราะความผดิของนายจ้างกต็าม 

เช่น นายจ้างถูกราชการสั่งพักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงาน

แปรรูปไม้ด้วยเครื่องจักร เนื่องจากหุ ้นส่วนผู ้จัดการท�าผิดต่อ 

พระราชบญัญติัป่าไม้ฯ มผีลท�าให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกจิการ

ต่อไปได้ และลกูจ้างทัง้หมดต้องออกจากงาน ถอืว่านายจ้างเลกิจ้าง

ลูกจ้างเหล่านั้น (ค�าพิพากษาฎีกาที่ 48/2524)

การแสดงเจตนาเลิกจ้างอาจแสดงเจตนาด้วยวาจาหรือ 

ท�าเป็นหนังสือก็ได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายบังคับว่าการเลิกจ้าง 

จะต้องเป็นหนงัสอื การเลิกจ้างด้วยวาจาก็มีผลเป็นการเลิกจ้าง เช่น  

ผูจ้ดัการบรษิทันายจ้างพดูไล่ลกูจ้างออกจากงานแล้วยงัไม่แจ้งความ

นายจ้างจะยกเหตุนั้นขึ้นปฏิเสธ

เมื่อไม่ระบุเหตุผลของการเลิกจ้าง

ไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้

พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)
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ทีส่ถานตี�ารวจว่าลกูจ้างไม่ยอมออกไปจากห้องพกัคนงาน ย่อมแสดง

ให้เห็นว่าที่ผู้จัดการบริษัทนายจ้างพูดไล่ลูกจ้างออกจากงานนั้นมผีล

เป็นการเลิกจ้างแล้ว โดยไม่ต้องมีค�าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร  

(ค�าพิพากษาฎีกาที่ 3839/2524)

ประเด็นส�าคัญต่อมาของการเลิกจ้าง คือ นายจ้างต้องระบุ

เหตุผลของการเลิกจ้าง มิฉะนั้น ยกเหตุขึ้นปฏิเสธไม่จ่าย 

ค่าชดเชย และค่าจ้างส�าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ�าปีตามส่วน 

(มาตรา 64)ไม่ได้ ในมาตรา 119 วรรคท้ายก�าหนดให้ การเลิกจ้างที่

นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย นายจ้างจะต้องระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุ

เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือแจ้งเหตุท่ีเลิกจ้างให้

ลูกจ้างทราบในขณะท่ีเลิกจ้าง หากมิได้ระบุหรือมิได้แจ้งเหตุผลการ

เลิกจ้างนายจ้างจะยกเหตุนั้นขึ้นต่อสู้ปฏิเสธไม่จ่ายค่าชดเชยในภาย

หลังไม่ได้ เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้นายจ้างแสดง

เหตุผลของการเลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบ เพื่อให้ลูกจ้างทราบว่า 

ถูกเลิกจ้างด้วยเหตุใด จริงหรือไม่ และลูกจ้างจะฟ้องเรียก 

ค่าชดเชย และสิทธิประโยชน์อื่นอันเนื่องมาจากการเลิกจ้างได้

หรือไม่ เพียงใด ดังนั้น นายจ้างจะต้องแจ้งเหตุในการเลิกจ้างให้

ลูกจ้างทราบในขณะที่บอกเลิกจ้าง หากนายจ้างไม่ได้บอกเหตุผลใน

ขณะบอกเลกิจ้างด้วยวาจาหรอืไม่อ้างเหตไุว้ในหนงัสอืเลกิจ้าง แม้ว่า

ลูกจ้างจะกระท�าผิดต่อระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง ตามข้อยกเว้น

ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย นายจ้างจะยกเหตดุงักล่าวขึน้เป็นข้อต่อสูป้ฏเิสธ

ไม่จ่ายค่าชดเชยในภายหลังไม่ได้

ค�าพพิากษาฎกีาที ่3407/2552 การพจิารณาว่านายจ้างต้อง

จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือค่าเสียหายจากการ 

เลิกจ้างท่ีไม่เป็นธรรมหรือไม่เพียงใด จะต้องพิจารณาตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582 และมาตรา 583 หรือตาม 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.

2522 มาตรา 49 แล้วแต่กรณี ซึ่งกฎหมายดังกล่าวก็มิได้บัญญัติไว้

ว่าถ้านายจ้างไม่ได้แจ้งเหตผุลในการเลกิจ้างให้ลกูจ้างทราบในขณะ

เลิกจ้าง นายจ้างจะยกเหตุแห่งการเลิกจ้างขึ้นมาอ้างภายหลังไม่ได้ 

ดงันัน้ แม้นายจ้างไม่ได้ระบเุหตเุลิกจ้างไว้ในหนงัสือเลิกจ้าง นายจ้าง

ก็ย่อมยกเหตุในการเลิกสัญญาจ้างนี้ได้ในภายหลัง เพื่อเป็นข้อต่อสู้

ในส่วนสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการ

เลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมได้ การท่ีลูกจ้างใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวพ่วงกับ

อุปกรณ์ของนายจ้างในเวลาท�างานเพื่อท�าการค้ากับบุคคลภายนอก 

นอกจากจะเป็นการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการใช้กระแส

ไฟฟ้า โทรศัพท์ และอุปกรณ์ของนายจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้ว 

ยังเป็นการเบยีดบงัเวลาท�างานของนายจ้างอกีด้วย ย่อมท�าให้นายจ้าง

เสยีหาย เมือ่นายจ้างตกัเตอืน และสัง่ห้ามในทีป่ระชมุแล้ว ลกูจ้างยงั

กระท�าเช่นนั้นอีก จนต้องมีการตักเตือนถึง 5 ครั้ง ย่อมถือได้ว่า 

ลกูจ้างละเลยไม่น�าพาต่อค�าสัง่เช่นนัน้เป็นอาจณิ และเป็นการกระท�า

ประการอ่ืนอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดย

ถูกต้อง และสุจริต นายจ้างชอบที่จะเลิกจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องบอก

กล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายสนิจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 ประกอบพระราช-

บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17 วรรคท้าย และตาม

พฤติการณ์ของลูกจ้างดังกล่าว ยังส่งผลให้ยากแก่การบังคับบัญชา

ของนายจ้าง หากจ้างท�างานต่อไปก็มีแต่จะท�าให้นายจ้างได้รับ 

ความเสียหายมากขึ้น นายจ้างย่อมมีเหตุผลที่ไม่ไว้วางใจให้ลูกจ้าง

ท�างานต่อไป ถือได้ว่าเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุผลอันสมควร เป็นการ

เลิกจ้างทีเ่ป็นธรรม นายจ้างจงึไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลกิจ้าง

ทีไ่ม่เป็นธรรมให้แก่ลกูจ้าง แต่นายจ้างไม่ได้ระบุข้อเทจ็จรงิอนัเป็น

เหตุที่เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญา หรือไม่ได้แจ้งเหตุที่

เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะที่เลิกจ้าง นายจ้างจึงจะยกเหตุ

ดังกล่าวขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 17 วรรคสาม นายจ้างจึงต้องจ่าย 

ค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง

บทสรุปส่งท้าย กฎหมายมีวัตถุประสงค์ให้นายจ้างแสดง

เหตุผลของการเลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบ เพื่อให้ลูกจ้างทราบว่าถูก 

เลกิจ้างด้วยเหตใุด จรงิหรอืไม่ และลกูจ้างจะฟ้องเรยีกค่าชดเชย และ

สทิธปิระโยชน์อืน่อนัเนือ่งมาจากการเลกิจ้างได้หรอืไม่ เพยีงใด ดงันัน้

นายจ้างจะต้องแจ้งเหตุในการเลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะที่บอก

เลกิจ้าง หากนายจ้างไม่ได้บอกเหตุผลในขณะบอกเลกิจ้างด้วยวาจา

หรือไม่ได้อ้างเหตุไว้ในหนังสือเลิกจ้าง แม้ว่าลูกจ้างจะกระท�าผิดต่อ

ระเบียบข้อบังคับของนายจ้างตามข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 

นายจ้างจะยกเหตุดังกล่าวขึ้นเป็นข้อต่อสู้ปฏิเสธไม่จ่ายค่าชดเชยใน
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