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ญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาระหว่างบุคคลทัง้ สองฝ่าย คือ
ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง โดยลูกจ้างตกลงท�ำงาน
ให้นายจ้าง และนายจ้างมีอ�ำนาจบังคับบัญชาลูกจ้าง ทั้งนี้นายจ้าง
กับลูกจ้างอาจตกลงก�ำหนดเงื่อนไขการจ้าง ระยะเวลาการจ้าง
การท�ำงาน ค่าจ้างรวมทั้งผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ไว้อย่างไรก็ได้
แต่ขอ้ ตกลงนัน้ จะต้องไม่ขดั หรือแตกต่างไปจากกฎหมายอันเกีย่ วกับ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน เช่น จ้างผลิต
ยาบ้า ท�ำลายป่า หรือค้าประเวณี เป็นต้น สัญญาจ้างแรงงานเป็น
สัญญาต่างตอบแทน เมื่อลูกจ้างมีหน้าที่ท�ำงานให้นายจ้างตามที่
นายจ้างสัง่ นายจ้างมีหน้าทีจ่ า่ ยสินจ้างหรือค่าจ้าง เพือ่ ตอบแทนการ
ท�ำงานของลูกจ้างตลอดเวลาที่ลูกจ้างท�ำงานอยู่กับนายจ้าง และ
ถ้าไม่มกี ารจ่ายค่าจ้างก็ไม่ใช่สญ
ั ญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน
เป็นสัญญาที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะตัว เมื่อนายจ้างตกลงเลือก
ลูกจ้างคนใดเข้าท�ำงานกับตนแล้ว นายจ้างก็ต้องปฏิบัติต่อลูกจ้าง
ให้เป็นตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ รวมทั้งปฏิบัติต่อลูกจ้างในเรื่อง
สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
แรงงานก�ำหนดไว้ และหากนายจ้างจะโอนสิทธิของตนให้แก่บุคคล
ภายนอกท�ำงานแทนตนไม่ได้ถ้าลูกจ้างไม่ยินยอมพร้อมใจด้วย
ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท�ำการฝ่าฝืนความยินยอมพร้อมใจ
นี้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ เช่น นายจ้างให้
ลูกจ้างไปท�ำงานอีกบริษัทหนึ่งโดยลูกจ้างไม่ยินยอม แม้การท�ำงาน
ของลูกจ้างในบริษัทใหม่จะเป็นงานลักษณะเช่นเดิมในสถานที่เดิม

15

บ้านทนาย

TPA news
บ้านทนาย

แต่ก็เป็นงานของบริษัทใหม่ ซึ่งลูกจ้างมิได้ท�ำงานให้แก่นายจ้างเดิม
เช่นนี้ลูกจ้างบอกเลิกสัญญา และเรียกว่าชดเชยจากนายจ้างได้
ในส่ ว นการจ้ า งนั้ น นายจ้ า งอาจตกลงกั บ ลู ก จ้ า งโดยท�ำ
สัญญาจ้างแรงงานเป็นหนังสือหรือตกลงด้วยวาจาก็ได้ แต่ไม่ว่า
นายจ้างจะท�ำสัญญาจ้างแรงงานเป็นหนังสือหรือตกลงด้วยวาจา
ในทางกฎหมายแรงงานถือว่ามีสัญญาจ้างแรงงานกันแล้ว ผู้ว่าจ้าง
จะอยู่ในฐานะนายจ้าง และผู้รับจ้างจะอยู่ในฐานะลูกจ้าง นายจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานทุกบททุกมาตรา และลูกจ้างก็
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และได้รับการคุ้มครองตามบท
กฎหมายนั้นด้วย เมื่อนายจ้าง และลูกจ้างได้ตกลงกันว่าจะเป็น
นายจ้าง และลูกจ้างกันแล้ว ความสัมพันธ์ทางกฎหมายก็เกิดขึน้ ทันที
ลูกจ้างได้เรียนรู้งานนายจ้างได้สอนงานจนลูกจ้างมีความช�่ำชอง
ท�ำงานกั น ระยะเวลาหนึ่ ง คู ่ แ ข่ ง ส่ ง แมวมองมาทาบทามเสนอ
ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่สูงกว่า ลูกจ้างก็อยากได้ผลประโยชน์
ค่าตอบแทนมากขึน้ ก็ลาออกไปอยูก่ บั นายจ้างใหม่ กรณีปญ
ั หานีเ้ กิด
บ่อยมากในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ลูกจ้างต้องการแสวงหาผล
ประโยชน์ที่ดีกว่า เป็นปัญหาการจัดอย่างหนึ่งของนายจ้าง การแก้
ปัญหาเรื่องสมองไหลเช่นนี้ นายจ้างก็มักจะเขียนสัญญาก�ำหนดไว้
ในท�ำนองที่ว่า “ลูกจ้างยอมที่จะไม่เข้าท�ำงานในร้านค้า บริษัทหรือ
องค์กรธุรกิจที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของนายจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นเวลา 2 ปี นับแต่พ้นสภาพการเป็น
พนักงานของโจทก์ หากลูกจ้างกระท�ำผิดสัญญา ลูกจ้างตกลงที่จะ
January 2018 No. 253
●

16

TPA news
บ้านทนาย
จ่ายค่าเสียหายให้แก่นายจ้างตามความเป็นจริงแต่ไม่น้อยกว่า
100,000 บาท” จึงมีค�ำถามว่าสัญญาจ้างระบุห้ามท�ำงานกับคู่แข่ง
บังคับได้หรือเป็นการจ�ำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพ และขัดต่อ
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยข้อสัญญาทีไ่ ม่เป็นธรรม หรือไม่ ในการว่าจ้าง
พนักงานในบางต�ำแหน่ง ซึง่ ล่วงรูค้ วามลับทางการค้า วิธกี ารทางการ
ท�ำงาน เช่น การตลาด การผลิต ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้บริษัทนายจ้าง
ถือเป็นข้อเปรียบทางการค้า ในการรับลูกจ้างเข้าท�ำงาน การท�ำ
สัญญาจ้างแรงงาน นายจ้างมักก�ำหนดไว้ในสัญญาเพือ่ ป้องกันบริษทั
คู่แข่ง ดึงตัว หรือตัวลูกจ้างเองไปด�ำเนินการประกอบกิจการแข่งขัน
หรือน�ำความลับหรือข้อมูลทางการค้าไปประกอบธุรกิจแข่งขันกับ
บริษัทนายจ้าง
ดังนั้น การตัดสินใจในการท�ำสัญญาจ้างลูกจ้างจึงต้อง
พิจารณาดู และตัดสินใจว่าตนพร้อมทีจ่ ะผูกพันตามสัญญาดังกล่าว
หรือไม่ ในประเด็นดังกล่าวเมื่อท�ำสัญญาจ้างไปแล้ว กรณีมีปัญหา
ลูกจ้างจะอ้างว่าการท�ำสัญญาดังกล่าวนั้นไม่ผูกพันตน ตนไม่ตั้งใจ
ท�ำสัญญาดังกล่าวเพราะที่ต้องเซ็นในสัญญาเพียงเพื่อต้องการเข้า
ท�ำงานเท่านั้น ไม่มีเจตนาผูกพันตามสัญญา หรือการท�ำสัญญา
ดังกล่าวเป็นการจ�ำกัดการประกอบอาชีพ เป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
ลูกจ้างจะอ้างได้หรือไม่ ในกรณีนศี้ าลฎีกาได้เคยตัดสินไว้วา่ ลักษณะ
ของข้อสัญญาเป็นการก่อให้เกิดหนี้ในการงดเว้นการกระท�ำตามที่
ก�ำหนด โดยเจตนาของคูก่ รณีเช่นนีไ้ ม่เป็นการตัดการประกอบอาชีพ
ของจ�ำเลยทั้งหมดทีเดียว มีการก�ำหนดเวลาห้ามเพียง 2 ปี อันถือว่า
เป็นก�ำหนดเวลาพอสมควร และมีการจ�ำกัดพื้นที่พอสมควร ไม่ตก
เป็นโมฆะ
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 3892/2557 คดีมีปัญหาต้องวินิจตาม
อุทธรณ์ของจ�ำเลยประการต่อมาว่า สัญญารักษาข้อมูล และความ
ลับในทางการค้าเอกสาร จ.8 (ที่ถูก จ.2) ขัดต่อพระราชบัญญัติว่า
ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 หรือไม่ เห็นว่า ข้อสัญญาที่
ให้ถอื ว่าลูกจ้างทีป่ ฏิเสธการลงลายมือชือ่ ในสัญญารักษาข้อมูล และ
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ความลับในทางการค้า สัญญาจ้างแรงงานเป็นอันเลิกกัน โดยไม่มี
การตกลงว่าจ้างเกิดขึ้น และข้อสัญญาที่ห้ามลูกจ้างเข้าท�ำงานใน
ร้านค้าบริษัทหรือองค์กรธุรกิจที่เป็นคู่แข่งในทางการค้าของบริษัท
ท�ำการค้าแข่งขันกับบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ภายใน 2 ปีนั้น เมื่อพิจารณาจากธุรกิจการค้าของโจทก์ที่ต้องอาศัย
การแข่งขัน ข้อมูลความรู้ ความลับทางการค้าเกี่ยวกับสินค้า และ
ลูกค้าของโจทก์ แต่จ�ำเลยมีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้า ประสานงาน ให้
ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติสินค้าของโจทก์แก่ลูกค้า ดังนั้น โจทก์จึง
มีสิทธิตามสมควรที่จะป้องกันสงวนรักษาข้อมูล และความลับใน
ทางการค้า เพือ่ ประโยชน์ทางธุรกิจของโจทก์ ทัง้ ข้อสัญญาดังกล่าว
ก็มีก�ำหนดเวลาห้ามจ�ำเลยอยู่เพียง 2 ปี อันถือได้ว่าเป็นก�ำหนด
เวลาพอสมควร และมีการจ�ำกัดพืน้ ทีท่ ำ� งานเพียงกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ถือได้ว่าเป็นการจ�ำกัดพื้นที่พอสมควรเช่นเดียวกัน
สัญญารักษาข้อมูล และความลับในทางการค้า เอกสารหมาย จ.2
จึงไม่เป็นข้อตกลงทีข่ ดั ต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนไม่ตกเป็นโมฆะ และไม่เป็นข้อตกลงที่จ�ำกัดสิทธิหรือ
เสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานที่ท�ำให้จ�ำเลยต้องรับภาระ
มากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ข้อสัญญาที่ไม่เป็น พ.ศ.2540 มาตรา 5 อุทธรณ์ของจ�ำเลยข้อนี้
ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน
บทสรุปส่งท้าย นายจ้างไม่ควรท�ำสัญญาจ้างแรงงานที่มี
วัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือมีข้อตกลง
ที่แตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นกฎหมาย
อันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย เนื่องจากจะมีผลท�ำให้สัญญาจ้าง
แรงงานนั้นตกเป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ นายจ้างไม่อาจอ้าง
สั ญ ญาจ้ า งแรงงานนั้ น ยั น กั บ ลู ก จ้ า ง หรื อ ต่ อ เจ้ า พนั ก งานตาม
กฎหมายเพือ่ ให้พน้ ความรับผิดทางอาญา หรือต่อศาลในการต่อสูค้ ดี
ได้ สัญญาจ้างแรงงานทีถอื เป็นโมฆะ อย่างเช่น ตกลงกันว่าจะไม่จา่ ย
ค่าล่วงเวลาให้ลูกจ้างที่ท�ำงานล่วงเวลา สัญญาที่มีข้อความให้สิทธิ
แก่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยลูกจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือค่าตอบแทน หรือสัญญาที่ก�ำหนดว่าเงินเดือนของ
ลูกจ้างได้รวมค่าล่วงเวลาส�ำหรับการท�ำงานให้ได้ตามเป้าหมาย
แต่ละวันไว้แล้ว หรือสัญญาที่ก�ำหนดข้อความสละสิทธิเรียกร้องค่า
ชดเชย ล้วนแต่เป็นสัญญาที่ขัดต่อกฎหมายทั้งสิ้น TPA
news
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