สละสิทธิอย่างไรจึงไม่

เสียสิทธิ
พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำ�นักทรัพยากรบุคคล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

ใน

ชีวิตการท�ำงานของลูกจ้างสิ่งหนึ่งต้องควรศึกษาเอาไว้เป็น
อย่างยิง่ ว่าสิทธิของลูกจ้างทีต่ อ้ งออกจากงานด้วยเหตุเลิกจ้าง
ไม่เป็นธรรมมีอย่างไรบ้าง เช่น ต้องโดนให้ออก เพราะบริษัทจ�ำเป็น
ต้องลดลูกจ้างบางส่วนหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานให้
กระชับยิ่งขึ้น เมื่อเกิดกรณีดังกล่าว สิ่งแรกที่ท่านจะได้รับ คือ เงิน
ชดเชยตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน เช่น ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 10 ปี
จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 300 วัน เงินสินจ้างแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นต้น แต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะลืมนึกไป ได้แก่ค่าเสียหาย
จากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ พรบ. คุ้มครอง
แรงงาน ท่านจะสามารถมีสิทธิเรียกร้องได้มั้ย
ส�ำหรับการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนี้ ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้
อยูใ่ นพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลแรงงาน และวิธพี จิ ารณาคดีแรงงาน
พ.ศ.2522 ซึ่งปรากฎในมาตรา 49 ระบุว่า “การพิจารณาคดีในกรณี
นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ถ้าศาลแรงงานเห็นว่าการเลิกจ้างลูกจ้างผู้
นัน้ ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง ศาลแรงงานอาจสัง่ ให้นายจ้างรับลูกจ้าง
ผู้นั้นเข้าท�ำงานต่อไปในอัตราค่าจ้างที่ได้รับในขณะที่เลิกจ้าง ถ้า
ศาลแรงงานเห็นว่า ลูกจ้างกับนายจ้างไม่อาจท�ำงานร่วมกันต่อไป
ได้ ให้ศาลแรงงานก�ำหนดจ�ำนวนค่าเสียหายให้นายจ้างชดใช้ให้
แทน โดยให้ศาลค�ำนึงถึงอายุของลูกจ้าง ระยะเวลาการท�ำงานของ
ลูกจ้าง ความเดือดร้อนของลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง มูลเหตุแห่งการ
เลิ ก จ้ า ง และเงิ น ค่ า ชดเชยที่ ลู ก จ้ า งมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ประกอบการ
พิจารณา”
การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เป็นการกระท�ำที่มีลักษณะไม่เป็น
ธรรมอยู่ในตัว พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณา
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คดีแรงงาน พ.ศ.2522 จึงไม่ได้ก�ำหนดไว้ว่า การกระท�ำในลักษณะ
อย่างไร จึงจะเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม แต่ให้อ�ำนาจอย่างกว้างๆ
แก่ศาลแรงงานในการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยว่า การเลิกจ้างใดเป็นการ
กระท�ำทีไ่ ม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง และก�ำหนดแนวทางในการพิจารณา
ว่าให้ศาลค�ำนึงถึงอายุของลูกจ้าง ระยะเวลาการท�ำงานของลูกจ้าง
ความเดือดร้อนของลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง มูลเหตุแห่งการเลิกจ้าง
เงินค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ ประกอบการพิจารณาด้วย
ในการเลิกจ้างแต่ละกรณีของนายจ้างนัน้ จะเป็นการเลิกจ้าง
ที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้นต้องดูว่านายจ้างมีสาเหตุแห่งการเลิกจ้าง
หรือไม่ และสาเหตุนั้นเป็นเหตุที่สมควรเพียงพอที่จะเลิกจ้างหรือไม่
หากไม่สมควรเพียงพอแล้วย่อมเป็นการเลิกจ้างทีไ่ ม่เป็นธรรม ดังนัน้
เมื่อนายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างคนใด เมื่อได้จ่ายเงินชดเชยตาม
กฎหมาย และเงินบอกกล่าวล่วงหน้าให้แล้ว นายจ้างมักให้ลูกจ้าง
ท�ำหนังสือสละสิทธิทจี่ ะเรียกร้องเงินใดๆ อีก เพือ่ เป็นการป้องกันมิให้
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มาฟ้องร้องในภายหลัง ซึง่ แนวปฏิบตั เิ ช่นนีเ้ คยมีคำ� พิพากษาของศาล
ฎีกาตัดสินไว้ว่า การที่โจทก์ได้ลงชื่อรับทราบ และขอสละสิทธิข้อ
เรียกร้อง ซึง่ เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความทีจ่ ะระงับข้อพิพาท
แรงงานตามกฎหมาย จะต้องเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความที่
ไม่เป็นการขัดต่อ พรบ.คุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นกม.เกี่ยวกับความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน หากเป็นการตกลงเรื่องค่าเสียจากการ
เลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตาม พรบ.จัดตั้งศาลแรงงานหรือค่าเสียหาย
ตาม ปพพ. นายจ้าง และลูกจ้างย่อมระงับข้อพิพาทกันได้ ดังนั้น
การทีโ่ จทก์ทำ� บันทึกข้อตกลงไว้ในหนังสือเลิกจ้างในการสละสิทธิขอ้
เรียกร้อง ซึ่งเป็นเงินนอกเหนือจาก พรบ. คุ้มครองแรงงาน สัญญา
ประนีประนอมยอมความดังกล่าว จึงมีผลผูกพันโจทก์
เคยมีคดีแรงงานอยู่เรื่องหนึ่ง ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า นายจ้างได้
เลิกจ้างลูกจ้าง ต่อมานายจ้าง และลูกจ้างได้มาตกลงท�ำบันทึก
ข้อตกลงกันโดยเจรจากันเรื่องค่าชดเชย และค่าบอกกล่าวล่วงหน้า
โดยลูกจ้างสมัครใจตกลงตามบันทึกโดยมีเงื่อนไขว่า ตามที่ ชสท.
(จ�ำเลย) ได้เลิกจ้างข้าพเจ้าตามค�ำสัง่ ที่ 46/2537 วันที่ 25 พฤศจิกายน
2537 ข้าพเจ้าได้รับเงินบ�ำเหน็จตามระเบียบ ชสท. ว่าด้วยการ
พนักงาน ชสท. พ.ศ.2535 และเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เป็นเงิน 424,083 บาท ถูกต้องแล้ว และจะไม่ฟ้องร้องด�ำเนินคดีแต่
ประการใดทั้งสิ้น แต่ต่อมาปรากฏว่าลูกจ้างได้ยื่นฟ้องนายจ้างเรียก
เงินค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ศาลฎีกาได้ตัดสินว่า
ข้อความในเอกสารที่โจทก์ลงลายมือชื่อให้ไว้แก่จ�ำเลยดังกล่าวได้
ระบุประเภทของเงินไว้เฉพาะเงินบ�ำเหน็จ และค่าชดเชยเท่านั้น
มิได้ระบุถึงค่าเสียหายเนื่องจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และเงิน
โบนัสด้วยแต่อย่างใด โจทก์ยงั มีอำ� นาจฟ้องเรียกค่าเสียหายในส่วน
นี้ได้
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 98/2540 โจทก์เข้าท�ำงานเป็นลูกจ้าง
จ�ำเลย ต่อมาจ�ำเลยเลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2537
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และจ� ำ เลยได้ จ ่ า ยค่ า ชดเชย และเงิ น บ� ำ เหน็ จ
จ�ำนวน 424,083 บาท แก่โจทก์ โจทก์ได้ท�ำหนังสือ
ตามบันทึกเอกสารหมาย จ.7 ให้แก่จำ� เลย ความว่า
“ตามที่ ชสท. (จ�ำเลย) ได้เลิกจ้างข้าพเจ้าตามค�ำสัง่
ที่ 46/2537 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2537 ข้าพเจ้าได้
รั บ เงิ น บ� ำเหน็ จ ตามระเบี ยบ ชสท. ว่ าด้ วยการ
พนักงาน ชสท. พ.ศ.2535 และเงินชดเชยตาม
กฎหมายแรงงานเป็นเงิน 424,083 บาท ถูกต้อง
แล้ว และจะไม่ฟ้องร้องด�ำเนินคดีแต่ประการใดทั้ง
สิ้น “ข้อความในเอกสารที่โจทก์ลงลายมือชื่อให้ไว้
แก่จ�ำเลยดังกล่าวได้ระบุประเภทของเงินไว้เฉพาะ
เงินบ�ำเหน็จ และค่าชดเชยเท่านั้น มิได้ระบุถึงค่า
เสียหายเนื่องจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และ
เงินโบนัสด้วยแต่อย่างใด ข้อความตอนท้ายทีว่ า่ จะ
ไม่ฟ้องร้องด�ำเนินคดีแต่ประการใด ซึ่งจ�ำเลยถือว่าเป็นการที่โจทก์
สละสิทธิหรือปลดหนี้ให้แก่จ�ำเลยนั้น ข้อความดังกล่าวหาได้ระบุไว้
โดยแจ้งชัดว่าโจทก์ทั้งสองได้ปลดหนี้ในเงินอื่นๆ รวมทั้งค่าเสียหาย
เนื่องจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และเงินโบนัสด้วยไม่ บันทึกตาม
เอกสารหมาย จ.7 ดังกล่าว โจทก์เพียงแต่รับรองว่าจะไม่ฟ้องร้อง
จ�ำเลยเฉพาะที่เกี่ยวกับเงินบ�ำเหน็จ และค่าชดเชยเท่านั้น กรณีไม่
อาจถือได้ว่าโจทก์สละสิทธิเรียกร้องในค่าเสียหายเนื่องจากการเลิก
จ้างไม่เป็นธรรม และเงินโบนัสด้วย โจทก์จงึ มีอำ� นาจฟ้องเรียกค่าเสีย
หายเนื่องจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และเงินโบนัสจากจ�ำเลยได้
ปัญหาที่ว่า การที่จ�ำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
หรือไม่ หากเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจ�ำเลยต้องชดใช้ค่าเสียหาย
เพียงใด และโจทก์มสี ทิ ธิได้รบั เงินโบนัสหรือไม่จำ� นวนเท่าใดนัน้ เป็น
ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางยังมิได้วินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นสมควร
ย้อนส�ำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยในปัญหาดังกล่าวต่อไป
บทสรุปส่งท้าย การที่ลูกจ้างได้ท�ำหนังสือสละสิทธิ์ที่จะไม่
เรียกร้องเงินใดๆ จากนายจ้างอีกภายหลังที่ทราบว่านายจ้างได้เลิก
สั ญ ญาจ้ า งแล้ ว ย่ อ มผู ก พั น ตามเงื่ อ นไขนั้ น เรี ย กว่ า สั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความเกิดจากการสมัครใจของลูกจ้าง จึงไม่มสี ทิ ธิ
ทีจ่ ะมาเรียกร้องเงินอืน่ ใดทีเ่ กิดจากสัญญาจ้างแรงงานนีไ้ ด้อกี ดังนัน้
เมื่อจะลงชื่อในหนังสือสละสิทธิต้องดูให้แน่นอนว่าหนังสือฉบับนั้น
เขียนให้สละสิทธิในเรื่องใด หากมีค�ำว่าเงินอื่นใด ย่อมหมายถึงเงิน
ทุกประเภทรวมถึงเงินค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมด้วย
ตามตัวอย่างในค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ยกมานี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นการ
สละสิทธิคา่ เสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมด้วย จึงมีอำ� นาจฟ้อง
สิทธิฟ้องร้องเรีกยค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนี้ได้
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