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พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

เสียสิทธิ

ใน
ชีวิตกำรท�ำงำนของลูกจ้ำงสิ่งหนึ่งต้องควรศึกษำเอำไว้เป็น

อย่ำงยิง่ ว่ำสทิธขิองลกูจ้ำงทีต้่องออกจำกงำนด้วยเหตเุลกิจ้ำง

ไม่เป็นธรรมมีอย่ำงไรบ้ำง เช่น ต้องโดนให้ออก เพรำะบริษัทจ�ำเป็น

ต้องลดลูกจ้ำงบำงส่วนหรือปรับเปล่ียนโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนให้

กระชับยิ่งข้ึน เม่ือเกิดกรณีดังกล่ำว ส่ิงแรกที่ท่ำนจะได้รับ คือ เงิน

ชดเชยตำม พรบ. คุ้มครองแรงงำน เช่น ลูกจ้ำงที่มีอำยุงำนครบ 10  ปี 

จ่ำยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำง 300 วัน เงินสินจ้ำงแทนกำรบอกกล่ำว 

ล่วงหน้ำเป็นต้น แต่สิ่งหนึ่งที่เรำอำจจะลืมนึกไป ได้แก่ค่ำเสียหำย

จำกกำรเลิกจ้ำงที่ไม่เป็นธรรม ที่ไม่ได้อยู่ภำยใต้ พรบ. คุ้มครอง

แรงงำน ท่ำนจะสำมำรถมีสิทธิเรียกร้องได้มั้ย 

ส�ำหรับกำรเลิกจ้ำงท่ีไม่เป็นธรรมน้ี ได้มีกฎหมำยบัญญัติไว้

อยูใ่นพระรำชบญัญตัจิดัตัง้ศำลแรงงำน และวธิพีจิำรณำคดีแรงงำน 

พ.ศ.2522 ซึ่งปรำกฎในมำตรำ 49 ระบุว่ำ “การพิจารณาคดีในกรณี

นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ถ้าศาลแรงงานเห็นว่าการเลิกจ้างลูกจ้างผู้

นัน้ไม่เป็นธรรมต่อลกูจ้าง ศาลแรงงานอาจสัง่ให้นายจ้างรับลกูจ้าง

ผู้นั้นเข้าท�างานต่อไปในอัตราค่าจ้างที่ได้รับในขณะที่เลิกจ้าง ถ้า

ศาลแรงงานเห็นว่า ลูกจ้างกับนายจ้างไม่อาจท�างานร่วมกันต่อไป

ได้ ให้ศาลแรงงานก�าหนดจ�านวนค่าเสียหายให้นายจ้างชดใช้ให้

แทน โดยให้ศาลค�านงึถงึอายขุองลูกจ้าง ระยะเวลาการท�างานของ

ลูกจ้าง ความเดือดร้อนของลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง มูลเหตุแห่งการ

เลิกจ้าง และเงินค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประกอบการ

พิจารณา” 

กำรเลิกจ้ำงไม่เป็นธรรม เป็นกำรกระท�ำที่มีลักษณะไม่เป็น

ธรรมอยู่ในตัว พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลแรงงำน และวิธีพิจำรณำ

คดีแรงงำน พ.ศ.2522 จึงไม่ได้ก�ำหนดไว้ว่ำ กำรกระท�ำในลักษณะ

อย่ำงไร จึงจะเป็นกำรเลิกจ้ำงไม่เป็นธรรม แต่ให้อ�ำนำจอย่ำงกว้ำงๆ 

แก่ศำลแรงงำนในกำรใช้ดุลพินิจวินิจฉัยว่ำ กำรเลิกจ้ำงใดเป็นกำร

กระท�ำทีไ่ม่เป็นธรรมต่อลูกจ้ำง และก�ำหนดแนวทำงในกำรพจิำรณำ

ว่ำให้ศำลค�ำนึงถึงอำยุของลูกจ้ำง ระยะเวลำกำรท�ำงำนของลูกจ้ำง 

ควำมเดือดร้อนของลูกจ้ำงเมื่อถูกเลิกจ้ำง มูลเหตุแห่งกำรเลิกจ้ำง 

เงินค่ำชดเชยที่ลูกจ้ำงมีสิทธิได้รับ ประกอบกำรพิจำรณำด้วย

ในกำรเลกิจ้ำงแต่ละกรณขีองนำยจ้ำงนัน้ จะเป็นกำรเลกิจ้ำง

ที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้นต้องดูว่ำนำยจ้ำงมีสำเหตุแห่งกำรเลิกจ้ำง

หรือไม่ และสำเหตุนั้นเป็นเหตุที่สมควรเพียงพอที่จะเลิกจ้ำงหรือไม่ 

หำกไม่สมควรเพยีงพอแล้วย่อมเป็นกำรเลกิจ้ำงทีไ่ม่เป็นธรรม ดงันัน้ 

เมื่อนำยจ้ำงจะเลิกจ้ำงลูกจ้ำงคนใด เมื่อได้จ่ำยเงินชดเชยตำม

กฎหมำย และเงินบอกกล่ำวล่วงหน้ำให้แล้ว นำยจ้ำงมักให้ลูกจ้ำง

ท�ำหนงัสือสละสิทธทิีจ่ะเรยีกร้องเงินใดๆ อีก เพือ่เป็นกำรป้องกนัมใิห้

สละสิทธิอย่างไรจึงไม่
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และจ�ำเลยได้จ่ำยค่ำชดเชย และเงินบ�ำเหน็จ

จ�ำนวน 424,083 บำท แก่โจทก์ โจทก์ได้ท�ำหนังสือ

ตำมบนัทกึเอกสำรหมำย จ.7 ให้แก่จ�ำเลย ควำมว่ำ 

“ตำมที ่ชสท. (จ�ำเลย) ได้เลิกจ้ำงข้ำพเจ้ำตำมค�ำสัง่

ที่ 46/2537 วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2537 ข้ำพเจ้ำได้

รับเงินบ�ำเหน็จตำมระเบียบ ชสท. ว่ำด้วยกำร

พนักงำน ชสท. พ.ศ.2535 และเงินชดเชยตำม

กฎหมำยแรงงำนเป็นเงิน  424,083 บำท ถูกต้อง

แล้ว และจะไม่ฟ้องร้องด�ำเนินคดีแต่ประกำรใดทั้ง

ส้ิน “ข้อควำมในเอกสำรที่โจทก์ลงลำยมือช่ือให้ไว้

แก่จ�ำเลยดังกล่ำวได้ระบุประเภทของเงินไว้เฉพำะ

เงินบ�ำเหน็จ และค่ำชดเชยเท่ำนั้น มิได้ระบุถึงค่ำ

เสียหำยเนื่องจำกกำรเลิกจ้ำงไม่เป็นธรรม และ 

เงินโบนสัด้วยแต่อย่ำงใด ข้อควำมตอนท้ำยทีว่่ำจะ

ไม่ฟ้องร้องด�ำเนินคดีแต่ประกำรใด ซึ่งจ�ำเลยถือว่ำเป็นกำรที่โจทก์

สละสิทธิหรือปลดหนี้ให้แก่จ�ำเลยนั้น ข้อควำมดังกล่ำวหำได้ระบุไว้

โดยแจ้งชัดว่ำโจทก์ทั้งสองได้ปลดหนี้ในเงินอื่นๆ รวมทั้งค่ำเสียหำย

เนื่องจำกกำรเลิกจ้ำงไม่เป็นธรรม และเงินโบนัสด้วยไม่ บันทึกตำม

เอกสำรหมำย จ.7 ดังกล่ำว โจทก์เพียงแต่รับรองว่ำจะไม่ฟ้องร้อง

จ�ำเลยเฉพำะที่เกี่ยวกับเงินบ�ำเหน็จ และค่ำชดเชยเท่ำนั้น กรณีไม่

อำจถือได้ว่ำโจทก์สละสิทธิเรียกร้องในค่ำเสียหำยเนื่องจำกกำรเลิก

จ้ำงไม่เป็นธรรม และเงนิโบนสัด้วย โจทก์จงึมอี�ำนำจฟ้องเรยีกค่ำเสยี

หำยเนื่องจำกกำรเลิกจ้ำงไม่เป็นธรรม และเงินโบนัสจำกจ�ำเลยได้ 

ปัญหำที่ว่ำ กำรที่จ�ำเลยเลิกจ้ำงโจทก์เป็นกำรเลิกจ้ำงไม่เป็นธรรม

หรอืไม่ หำกเปน็กำรเลกิจ้ำงไมเ่ป็นธรรมจ�ำเลยต้องชดใชค่้ำเสยีหำย

เพยีงใด และโจทก์มสีทิธไิด้รบัเงนิโบนสัหรอืไม่จ�ำนวนเท่ำใดนัน้เป็น

ข้อเท็จจริงที่ศำลแรงงำนกลำงยังมิได้วินิจฉัย ศำลฎีกำเห็นสมควร

ย้อนส�ำนวนไปให้ศำลแรงงำนกลำงวินิจฉัยในปัญหำดังกล่ำวต่อไป

บทสรุปส่งท้าย กำรที่ลูกจ้ำงได้ท�ำหนังสือสละสิทธิ์ที่จะไม่

เรียกร้องเงินใดๆ จำกนำยจ้ำงอีกภำยหลังที่ทรำบว่ำนำยจ้ำงได้เลิก

สัญญำจ้ำงแล้ว ย ่อมผูกพันตำมเงื่อนไขนั้น เรียกว่ำสัญญำ

ประนปีระนอมยอมควำมเกิดจำกกำรสมคัรใจของลกูจ้ำง จงึไม่มสีทิธิ

ทีจ่ะมำเรยีกร้องเงนิอืน่ใดทีเ่กดิจำกสญัญำจ้ำงแรงงำนนีไ้ด้อกี ดงันัน้ 

เมื่อจะลงชื่อในหนังสือสละสิทธิต้องดูให้แน่นอนว่ำหนังสือฉบับนั้น

เขียนให้สละสิทธิในเรื่องใด หำกมีค�ำว่ำเงินอื่นใด ย่อมหมำยถึงเงิน

ทุกประเภทรวมถึงเงินค่ำเสียหำยจำกกำรเลิกจ้ำงไม่เป็นธรรมด้วย 

ตำมตัวอย่ำงในค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ยกมำนี้ไม่ได้ระบุว่ำเป็นกำร

สละสทิธค่ิำเสยีหำยจำกกำรเลกิจ้ำงไม่เป็นธรรมด้วย จงึมอี�ำนำจฟ้อง

สิทธิฟ้องร้องเรีกยค่ำเสียหำยจำกกำรเลิกจ้ำงไม่เป็นธรรมนี้ได้ 

                                                                                                    

 

มำฟ้องร้องในภำยหลงั ซึง่แนวปฏบิตัเิช่นนีเ้คยมคี�ำพพิำกษำของศำล

ฎีกำตัดสินไว้ว่ำ กำรท่ีโจทก์ได้ลงชื่อรับทรำบ และขอสละสิทธิข้อ 

เรยีกร้อง ซึง่เป็นสญัญำประนีประนอมยอมควำมทีจ่ะระงบัข้อพพิำท

แรงงำนตำมกฎหมำย จะต้องเป็นสัญญำประนีประนอมยอมควำมที่

ไม่เป็นกำรขัดต่อ พรบ.คุ้มครองแรงงำน ซึ่งเป็นกม.เกี่ยวกับควำม 

สงบเรียบร้อยของประชำชน หำกเป็นกำรตกลงเรื่องค่ำเสียจำกกำร

เลิกจ้ำงที่ไม่เป็นธรรมตำม พรบ.จัดตั้งศำลแรงงำนหรือค่ำเสียหำย

ตำม ปพพ. นำยจ้ำง และลูกจ้ำงย่อมระงับข้อพิพำทกันได้ ดังนั้น  

กำรทีโ่จทก์ท�ำบนัทกึข้อตกลงไว้ในหนงัสอืเลกิจ้ำงในกำรสละสทิธข้ิอ

เรียกร้อง ซึ่งเป็นเงินนอกเหนือจำก พรบ. คุ้มครองแรงงำน สัญญำ

ประนีประนอมยอมควำมดังกล่ำว จึงมีผลผูกพันโจทก์

เคยมีคดีแรงงำนอยู่เรื่องหนึ่ง ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่ำ นำยจ้ำงได้

เลิกจ้ำงลูกจ้ำง ต่อมำนำยจ้ำง และลูกจ้ำงได้มำตกลงท�ำบันทึก 

ข้อตกลงกันโดยเจรจำกันเรื่องค่ำชดเชย และค่ำบอกกล่ำวล่วงหน้ำ 

โดยลูกจ้ำงสมัครใจตกลงตำมบันทึกโดยมีเงื่อนไขว่ำ ตำมที่ ชสท.

(จ�ำเลย) ได้เลกิจ้ำงข้ำพเจ้ำตำมค�ำสัง่ที ่46/2537 วนัที ่25 พฤศจกิำยน 

2537 ข้ำพเจ้ำได้รับเงินบ�ำเหน็จตำมระเบียบ ชสท. ว่ำด้วยกำร

พนักงำน ชสท. พ.ศ.2535 และเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน 

เป็นเงิน 424,083 บำท ถูกต้องแล้ว และจะไม่ฟ้องร้องด�ำเนินคดีแต่

ประกำรใดทั้งสิ้น แต่ต่อมำปรำกฏว่ำลูกจ้ำงได้ยื่นฟ้องนำยจ้ำงเรียก

เงินค่ำเสียหำยจำกกำรเลิกจ้ำงไม่เป็นธรรม ศำลฎีกำได้ตัดสินว่ำ 

ข้อความในเอกสารที่โจทก์ลงลายมือชื่อให้ไว้แก่จ�าเลยดังกล่าวได้

ระบุประเภทของเงินไว้เฉพาะเงินบ�าเหน็จ และค่าชดเชยเท่านั้น 

มิได้ระบุถึงค่าเสียหายเนื่องจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และเงิน

โบนสัด้วยแต่อย่างใด โจทก์ยงัมอี�านาจฟ้องเรยีกค่าเสยีหายในส่วน

นี้ได้ 

ค�าพิพากษาฎีกาที่ 98/2540 โจทก์เข้ำท�ำงำนเป็นลูกจ้ำง

จ�ำเลย ต่อมำจ�ำเลยเลิกจ้ำงโจทก์เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกำยน 2537  
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