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พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน)

นาย
จ้างมักจะกำหนดไว้ในสัญญาจ้างกับลูกจ้างไว้ว่า ภายหลังเลิกสัญญาจ้างแล้ว
ห้ามลูกจ้างไปทำงานกับบริษัทคู่แข่งเป็นเวลาที่กำหนด ซึ่งแล้วแต่จะตกลงกัน แต่

ส่วนมากแล้วนายจ้างจะเป็นผู้กำหนดเสียมากกว่า เนื่องจากสัญญาจ้างจะเป็นสัญญา
สำเร็จรูปที่นายจ้างได้ทำขึ้นและลูกจ้างก็จำเป็นต้องทำตาม

สัญญานั้น สาเหตุที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อมิให้ลูกจ้างนำความรู้ที่
ได้จากนายจ้างไปถ่ายทอดให้กับคู่แข่ง หรือเป็นการนำ

ความลับทางการค้าไปบอกกับคู่แข่ง ทำให้นายจ้างต้องเสีย
ประโยชน์ หรือคู่แข่งรู้สูตรผลิตสินค้าของตน จึงได้กำหนดไว้

ในสัญญา ประเด็นปัญหาว่านายจ้างสามารถตกลงข้อความ
ดังกล่าวไว้ในสัญญาได้หรือไม่และสัญญาดังกล่าวจะเป็นการ

จำกัดสิทธิในการทำงานของลูกจ้าง หรือปิดทางทำมาหาได้ของ
ลูกจ้างหรือไม่ เรามาดูในเรื่องของสัญญาอันไม่เป็นธรรมก่อนว่า
ได้กำหนดไว้แค่ไหนเพียงใด  

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาอันไม่เป็นธรรม พ.ศ. 
2540 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 มีวัตถุประสงค์  

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม เพราะหลักกฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ยังให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคได้ไม่เต็มที่และ
มีความรู้สึกว่ายังไม่มีความเป็นธรรมในหลายๆ จุด จึงต้องมีการบัญญัติกฎหมายนี้
ขึ้นมาเพื่อจะให้ผลบังคับของสัญญา หรือข้อยกเว้นอะไรต่างๆ ในสัญญาที่มีผู้
บริโภคเข้าไปเกี่ยวข้องได้ลดน้อยลง เนื่องจากข้อสัญญาไม่เป็นธรรมเป็นสัญญา 
ซึ่งเอาเปรียบคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร กฎหมายจึงบัญญัติให้ใช้บังคับได้เท่า
ที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีหลักใหญ่ของกฎหมายนี้ก็คือ ต้องการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

มาตรา 4 บัญญัติว่า ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประ-
กอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสำเร็จรูป หรือในสัญญาขาย
ฝากที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้กำหนดสัญญา
สำเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควรเป็นข้อ
สัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

คำว่า ผู้บริโภค ตามมาตรา 3 หมายถึง ผู้เข้าทำสัญญาในฐานะ
ซื้อ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้เข้าทำสัญญาอื่นใด เพื่อให้
ได้มาซึ่งทรัพย์สิน บริหาร หรือประโยชน์อื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ 
การเข้าทำสัญญานั้นต้องเป็นไปโดยมิใช่เพื่อการค้าทรัพย์สิน บริการ 
หรือประโยชน์อื่นใดและให้หมายความรวมถึง ผู้เข้าทำสัญญาในฐานะ
ผู้ค้ำประกันของบุคคลดังกล่าว ซึ่งมิได้กระทำเพื่อการค้าด้วย พูดง่ายๆ 
ผู้บริโภคเป็นฝ่ายผู้ที่เข้าไปใช้บริการและไปซื้อสินค้านั่นเอง คือ ต้อง
มีค่าตอบแทน ถ้าไปรับของแจกมาฟรีๆ ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้บริโภคและ

ภายหลังเลิกสัญญาจ้างแล้ว

ห้ามทำงาน กับ คู่แข่ง 
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ตามที่กำหนดโดยความสมัครใจของคู่กรณีเช่น
นี้ ไม่ใช่เป็นการตัดการประกอบอาชีพของจำเลย
ทั้งหมดทีเดียว เพียงแต่เป็นการห้ามประกอบ
อาชีพบางอย่างที่เป็นการแข่งขันกับโจทก์ใน
ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น จึงเป็นสัญญาต่างตอบ-
แทนที่รักษาสิทธิและประโยชน์ของคู่กรณีที่
เป็นไปโดยชอบในเชิงของการประกอบธุรกิจ 
ไม่เป็นการปิดการทำมาหาได้ของฝ่ายใดโดย
เด็ดขาดจนไม่อาจดำรงอยู่ได้ ข้อตกลงดังกล่าว
นี้ จึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน มีผลใช้บังคับได้ ไม่เป็น
โมฆะ 

บทสรุปส่งท้าย ข้อตกลงตามสัญญา
ว่าจ้างเช่นนี้สามารถตกลงกำหนดกันได้ หาก
ข้อตกลงดังกล่าวชัดเจนในเรื่องระยะเวลาที่
ห้ามและขอบเขตพื้นที่ห้าม ประเภทของธุรกิจ
ที่ห้าม ข้อจำกัดเช่นนี้มิได้เป็นการห้ามประกอบ
อาชีพอันเป็นการปิดทางทำมาหาได้อย่างเด็ด-
ขาดและลูกจ้างก็ยังสามารถที่จะประกอบอาชีพ 
หรือทำงานในธุรกิจอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือข้อ
ตกลงนี้ได้ ผู้เขียนขอปิดท้ายไว้ว่าสัญญาจ้าง
แรงงานเกือบทุกฉบับในประเทศไทย นายจ้าง
เป็นผู้กำหนดข้อความในสัญญาทั้งสิ้น เรียกว่า 
สัญญาสำเร็จรูป ลูกจ้างที่ไม่รู้ข้อกฎหมายและ
ภาษาในสัญญาก็จะลงชื่อไปโดยไม่ใส่ใจข้อ
สัญญาต่างๆ จะโดยเหตุผลเพราะต้องการ
ทำงานหากทักทวงก็อาจไม่ได้ทำงาน ดังนั้น ก็
ขอพึ่งระมัดระวังในการลงนามในสัญญาไว้
ด้วยหากต่อรอง หรือทักทวงได้ก็ควรจะต้องทำ
จะไม่ได้มีปัญหาในภายหลัง TPA
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ถ้าเราไปซื้อสินค้ามาเพื่อประกอบกิจการของ
เรา เราก็ไม่ใช่ผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครอง
แต่เราจะกลายเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 

คำว่า สัญญาสำเร็จรูป หมายถึง 
สัญญาซึ่งทำเป็นหนังสือ มีการกำหนดข้อ
สัญญาซึ่งเป็นสาระสำคัญไว้ล่วงหน้า และคู่
สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำมาใช้ในการประ-
กอบกิจการของตนเอง เช่น บริษัทผู้ให้เช่าซื้อ
จะทำสัญญาสำเร็จรูปไว้ใช้ในกิจการค้าของตน 
โดยมีการกำหนดข้อตกลงต่างๆ ไว้ล่วงหน้า 
สัญญาดังกล่าวนี้จะต้องใช้ประกอบกับคำว่า
และนำมาใช้ในการประกอบกิจการของตัวเอง 
ซึ่งมีความหมายว่า สัญญาซึ่งทำเป็นหนังสือ
นั้นจะต้องได้นำมาใช้ในการประกอบกิจการ
ของตัวเอง ซึ่งดูเสมือนหนึ่งว่าคู่สัญญาฝ่ายที่
นำสัญญาสำเร็จรูปมาใช้จะต้องมาใช้ในกิจการ
ของตนเอง หรือมีธุรกิจของตัวเอง 

การที่ลูกจ้างมีข้อตกลงกับบริษัท
นายจ้างว่าเมื่อลูกจ้างพ้นจากการเป็นลูกจ้าง
แล้ว ห้ามมิให้ลูกจ้างไปทำงานกับบริษัทอื่นซึ่ง
เป็นคู่แข่งกับบริษัทนายจ้างเป็นเวลา 5 ปี มี
ปัญหาว่ากำหนดเวลาห้ามลูกจ้างทำงานกับ
บริษัทอื่นเป็นเวลา 5 ปีสูงเกินไป หรือเป็นการ
จำกัดเสรีภาพมากกว่าปกติหรือไม่ ปัญหาเคย
ขึ้นสู่ศาลฎีกาและศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อตกลง
นี้ใช้บังคับกันได้ 

เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 1275/
2543 ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า “มี
ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่าข้อ
ตกลงที่ห้ามจำเลยประกอบอาชีพอันเป็นการ
แข่งขันกับโจทก์เป็นระยะเวลา 5 ปี ครอบคลุม
พื้นที่ 5 ประเทศตามเอกสารหมาย จ.5 นั้น 
เป็นโมฆะ เพราะขัดต่อความสงบเรียบร้อย 

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ เห็นว่า
สัญญาแนบท้ายสัญญาจ้างแรงงานเอกสาร
หมาย จ.5 มีใจความว่า ในระหว่างการจ้างงาน 
หรือภายใน 5 ปี นับแต่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง
จำเลยจะต้องไม่ทำงานให้แก่บริษัทคู่แข่ง
ทางการค้าของโจทก์ ข้อตกลงดังกล่าว
ครอบคลุมถึงประเทศไทย ประเทศ
สาธารณรัฐเวียดนาม ประเทศกัมพูชา 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและประเทศเมียนมาร์ 
(พม่า)  

สำหรับบริษัทคู่แข่งทางการค้าของ
โจทก์ หมายถึงบริษัทใดๆ ที่ทำการค้าเกี่ยวกับ
การขนย้ายของตามบ้าน ระหว่างประเทศ การ
ขนย้ายสำนักงานในท้องถิ่น การขนย้ายของ
ตามบ้านในท้องถิ่นธุรกิจรับจ้างการขนส่งสินค้า
ทางอากาศและทางทะเล ธุรกิจจัดการขนส่ง
งานนิทรรศการคลังสินค้าและการจัดจำหน่าย
และบริการจัดเก็บเอกสาร หากจำเลยไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงจะต้องชำระเงิน 1,000,000  
บาท เพื่อเป็นค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ข้อตกลง
ระหว่างโจทก์และจำเลยดังกล่าว เป็นเพียงข้อ
จำกัดห้ามการประกอบอาชีพอันเป็นการแข่ง-
ขันกับโจทก์ โดยระบุจำกัดประเภทของธุรกิจไว้
อย่างชัดเจนมิได้เป็นการห้ามประกอบอาชีพ
อันเป็นการปิดทางทำมาหาได้ของจำเลยอย่าง
เด็ดขาดและจำเลยสามารถที่จะประกอบอาชีพ 
หรือทำงานในบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ
ขายสินค้า หรือบริการอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือข้อ
ตกลงนี้ได้ ขอบเขตพื้นที่ที่ห้ามก็เฉพาะประเทศ
ที่อยู่ในกลุ่มประเทศในแหลมอินโดจีนมิได้รวม
ถึงประเทศใกล้เคียงอื่นๆ ด้วย ลักษณะของ  
ข้อตกลงที่ก่อให้เกิดหนี้ในการงดเว้นการกระทำ
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