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พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

กรณี
ที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงาน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเลิก
จ้าง หรือเลิกสัญญาจ้าง แล้วแต่ว่าจะเรียกกันว่าอย่างไร สุดท้าย

ความหมายที่เข้าใจง่าย คือ การเลิกจ้างนั้นเอง การที่เลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างมิได้กระท�า
ความผดิ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชย (พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเตมิ 

2551 มาตรา 118) และหากยงัมไิด้มกีารบอกกล่าวเลกิจ้างเป็นการล่วงหน้าให้ลกูจ้างทราบ 
นายจ้างก็จะต้องจะต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกจ�านวนหนึ่ง (พ.ร.บ. 

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 มาตรา 17) และหากการเลิก-
จ้างนัน้เป็นการเลกิจ้างทีไ่ม่เป็นธรรม นายจ้างกจ็ะต้องจ่ายค่าเสยีหายเน่ืองจาก

การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมดังกล่าวด้วย (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 มาตรา 49) จะ

เห็นได้ว่ามีเงินหลายอย่างที่นายจ้างจะต้องรับผิดชอบที่จะต้องจ่ายให้
กับลูกจ้าง แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ลูกจ้างสมัครใจลาออกเองแล้ว นายจ้างก็

ไม่มีความจ�าเป็นต้องจ่ายเงินใดๆ ให้ลูกจ้าง 
การขอลาออกของลูกจ้างนี้ ตามกฎหมายถือว่าเป็นการ

แสดงเจตนาอยา่งหนึง่ เมือ่แสดงเจตนาออกไปแลว้ยอ่มมผีล
ตามกฎหมายทันทีผลที่ว่านี้ผูกพันตัวลูกจ้างผู้แสดงเจตนา 
เพราะเมื่อเจตนานั้นไปถึงผู้รับคือตัวนายจ้าง ลูกจ้างจะ
กลับใจขอเปลี่ยนแปลง หรือขอเพิกถอนไม่ได้เลย เว้นแต่
ตัวนายจ้างเขาจะยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 

สัญญาจ้างแรงงานส่วนใหญ่จะไม่มีการก�าหนดระยะเวลา
ของการจา้งไว ้แมแ้ตจ่ะก�าหนดระยะเวลาเกษยีณเอาไวก้ต็าม 

จะถือว่าเป็นสัญญามีก�าหนดระยะเวลาไม่ได้ ตามกฎหมาย
ถือว่าเป็นการจ้างที่ไม่มีก�าหนดระยะเวลา ซึ่งจะเป็นผลให้ลูกจ้าง

สามารถบอกเลกิสญัญาเลกิท�างานตอ่ไปเมือ่ใดกไ็ด ้(ป.พ.พ. มาตรา 
582) และเมื่อบอกเลิกสัญญาสัญญานั้นก็ต้องสิ้นสุดลงตามความ

ประสงค์ของลูกจ้างและเมื่อลูกจ้างบอกเลิกสัญญาไปแล้ว หากนายจ้างได้
รบัเจตนาเชน่นี ้กเ็ปน็อนัเพยีงพอไมจ่�าเปน็ตอ้งไดร้บัความยนิยอม หรือความ
เห็นชอบจากนายจ้างอีกแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ดี เมื่อการแสดงเจตนาขอลาออกจากงานเป็นการแสดง
เจตนาอยา่งหนึง่ เจตนาอนันีต้อ้งเปน็การกระท�าโดยใจสมคัรของลกูจา้ง 
โดยต้องปราศจากความส�าคัญผิดกลฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่ ซึ่งจะเป็นผล

ก่อนวันลาออกจะมีผลทำาได้หรือไม่

ให้ออกจากงาน

นายจ้าง
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ใหก้ารแสดงเจตนานัน้เส่ือมเสยีไปได ้อันนีเ้ป็นหลกัทัว่ไปของการแสดง
เจตนาท�านิติกรรมสัญญาต่างๆ การแสดงเจตนาขอลาออกจากงานนี้
เป็น “นิติกรรม” อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาเพียงฝ่ายเดียวของผู้
แสดงเจนตนาและจะมผีลตามกฎหมายเมือ่ถงึผูร้ับการแสดงเจตนานัน้

มีปัญหาถามว่า ลูกจ้างได้แสดงเจตนาขอลาออกโดยการที่
ลกูจา้งไดส้ง่เปน็อเีมลแ์จ้งความประสงคข์อลาออกจากงาน ยกตวัอยา่ง
เช่นส่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 โดยให้มีผลวันที่ 31 มกราคม 2554 
ต่อมาวันที่ 23 มกราคม 2554 นายจ้างได้มีค�าสั่งให้ลูกจ้างออกจาก
งาน ลูกจ้างจึงมาฟ้องเป็นคดีเพื่อเรียกค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอก
กล่าวล่วงหน้าและเรียกค่าเสียหายเนื่องจากถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็น โดย
ถือว่านายจ้างได้เลิกจ้างตนเอง กรณีนี้ถือเป็นการเลิกจ้างและลูกจ้าง
ฟ้องเรียกร้องได้หรือไม่  

กรณีนี้ศาลได้ตัดสินและวางแนวค�าพิพากษาไว้ว่า เมื่อลูกจ้าง
ขอแสดงเจตนาลาออกจากงาน การลาออกนั้นเป็นการบอกเลิกสัญญา
จา้งแรงงานและเมือ่ไดแ้สดงเจตนานัน้ไปแลว้ ลกูจ้างไม่สามารถจะถอน
การแสดงเจตนานั้นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
386 วรรคสองและไมม่กีฎหมายก�าหนดวา่จะมีผลเม่ือนายจ้างตอ้งอนมุตัิ
เสยีกอ่น ดงันัน้ การลาออกจงึมผีลตามวนัเวลาท่ีลกูจา้งก�าหนดไวท้นัที
นับแต่วันท่ีลูกจ้างแสดงเจตนา การที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงาน
ก่อนถงึเวลาดงักลา่ว โดยท่ีลกูจา้งไมม่คีวามผดิ มผีลเพยีงท�าใหล้กูจา้ง
เสยีหายเท่าทีไ่มไ่ดร้บัคา่จา้งระหวา่งวนัที ่23-31 มกราคม เม่ือนายจา้ง
ได้น�าเงินมาวางที่ศาลและลูกจ้างก็ได้รับเงินดังกล่าวไปแล้วโดยที่มิได้ 
โตแ้ยง้ หรอืคดัคา้นวา่ไมถ่กูตอ้ง การทีน่ายจา้งใหอ้อกจากงานกอ่นถงึวนั
ทีล่กูจา้งก�าหนดจงึมใิชก่ารเลกิจา้งอนัจะมผีลใหน้ายจา้งตอ้งรับผดิจา่ย
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยและค่าเสียหายเนื่องจาก
การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด

เทยีบเคยีงค�าพพิากษาฎกีาที ่10161/2551 ศาลฎีกาแผนกคดี
แรงงานวนิจิฉยัวา่ “ศาลแรงงานกลางฟงัขอ้เทจ็จรงิและวนิจิฉยัวา่ โจทก์
แสดงความประสงค์ลาออกจากงานเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2545 โดยให้
มีผลวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 การลาออกของโจทก์จึงเป็นการบอกเลิก
สัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งหลังจากโจทก์แสดงเจตนาลาออกต่อจ�าเลยแล้ว 
โจทก์ไม่อาจถอนเจตนานั้นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 386 วรรคสองและไม่มีกฎหมายก�าหนดวา่จะมีผลตอ่เมือ่จ�าเลยผู้
เปน็นายจา้งตอ้งอนมุตัเิสยีก่อน ดงันัน้ การลาออกของโจทก์จึงมผีลตาม
วันเวลาที่โจทก์ก�าหนดไว้ทันทีนับแต่วันแสดงเจตนา 

ส่วนการที่จ�าเลยจะให้โจทก์ออกจากงานก่อนถึงวันที่โจทก์
ประสงค์จะลาออกจริงดังที่โจทก์กล่าวอ้างหรือไม่ ก็มิใช่การเลิกจ้าง 
เพยีงแตเ่ปน็การใหโ้จทกอ์อกจากงานกอ่นครบก�าหนดตามทีโ่จทก์แสดง
เจตนาเทา่นัน้และจะเสียหายเช่นใดก็เป็นอีกเรือ่งหนึง่ตา่งหาก มปีญัหา
วนิจิฉยัตามอทุธรณข์องโจทกใ์นขอ้ 2.1 ตอนทา้ยและขอ้ 2.2 ตามทีศ่าล
ฎีกามีค�าสั่งให้รับไว้พิจารณาว่า การที่จ�าเลยให้โจทก์ออกจากงานก่อน
ถงึวนัทีโ่จทกป์ระสงคจ์ะลาออกเปน็การเลกิจา้งอนัมผีลท�าให้จ�าเลยตอ้ง
จา่ยสนิจา้งแทนการบอกกลา่วลว่งหนา้คา่ชดเชยและคา่เสยีหายจากการ
เลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์หรือไม่ 

โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า การที่จะวินิจฉัยว่าจ�าเลยเลิกจ้างโจทก์ 
หรือโจทก์ลาออกจากงานเองต้องพิจารณาข้อเท็จจริงในขณะที่จ�าเลย
ใหโ้จทกอ์อกจากงานนัน้เองวา่เป็นการเลกิจ้างหรอืไม่ มิใช่เอาการแสดง

เจตนาของโจทก์แต่เดิมมาเป็นเกณฑ์วินิจฉัยตามค�าวินิจฉัยของศาล
แรงงานกลางเหน็ว่า การทีโ่จทก์แสดงความประสงคล์าออกจากงานตอ่
จ�าเลยเมือ่วันที ่17 มถินุายน 2545 โดยใหม้ผีลวันที ่31 กรกฎาคม 2545 
ย่อมเปน็การแสดงเจตนาบอกเลกิสญัญาจา้งแรงงาน ซึง่การเลกิสญัญา
จา้งแรงงานทีไ่มม่กี�าหนดระยะเวลานัน้นายจา้ง หรอืลกูจา้งมสิีทธิแสดง
เจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่จ�าต้อง
ให้อีกฝ่ายหนึ่งยินยอมตกลง หรืออนุมัติการเลิกสัญญาจ้างแรงงาน 
ดังกล่าว จึงมีผลในวันที่โจทก์แจ้งไว้และหลังจากโจทก์แสดงเจตนาลา
ออกตอ่จ�าเลยแลว้ กไ็มอ่าจถอนเจตนานัน้ไดต้ามประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชย์ มาตรา 386 วรรคสอง ดังนั้น สัญญาจ้างแรงงานระหว่าง
โจทกก์บัจ�าเลยยอ่มจะมผีลสิน้สดุลงในวันที ่31 กรกฎาคม 2545 อนัเปน็
ผลมาจากการแสดงเจตนาลาออกของโจทก์อยู่ก่อนแลว้ แมจ้�าเลยจะให้
โจทก์ออกจากงานก่อนถึงวันดงักลา่วตามทีโ่จทก์ประสงค ์โดยโจทกไ์มม่ี
ความผดิก็ตาม ก็มผีลท�าใหโ้จทก์เสยีหายเพียงเทา่ทีไ่มไ่ดร้บัคา่จ้างจนถงึ
วันที่โจทก์ประสงค์จะออกเท่านั้น 

ซึ่งในระหว่างพิจารณาจ�าเลยก็น�าค่าจ้างของวันที่ 1 ถึงวันท่ี 
31 กรกฎาคม 2545 โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วมาวางศาลและโจทก์รับ 
คา่จา้งดงักลา่วไปแลว้โดยไมไ่ดโ้ตแ้ยง้คดัคา้นวา่ไมถ่กูตอ้งการท่ีจ�าเลย
ใหโ้จทกอ์อกจากงานกอ่นถงึวนัทีโ่จทกป์ระสงคจ์ะลาออกจงึมใิชเ่ปน็การ
เลิกจ้างอันมีผลที่จะท�าให้จ�าเลยต้องรับผิดจ่ายสินจ้างแทนการบอก
กล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
แก่โจทก์แต่อย่างใด ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์มาน้ัน 
ชอบแล้ว”

บทสรุปส่งท้าย การแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน
ของสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีก�าหนดระยะเวลา  นายจ้าง หรือลูกจ้าง
มีสิทธิแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้แต่เพียงฝ่ายเดียว
โดยไม่จ�าต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งยินยอมตกลง หรืออนุมัติการเลิกสัญญา
จ้างแรงงานนั้นแต่อย่างใด จึงมีผลในวันที่โจทก์แจ้งไว้และหลังจาก
โจทก์แสดงเจตนาลาออกต่อจ�าเลยแล้ว ก็ไม่อาจถอนเจตนานั้นได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา 386 วรรคสอง ดงัน้ันสัญญา
จ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจ�าเลยจึงสิ้นลงโดยผลของกฎหมายทันที 
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