
15TPA news

บ้านทนาย

บ
้า
น
ท
น
า
ย

March 2014 ●  No. 207

พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

ใบ
ผ่ำนงำนป็นเอกสำรทีน่ำยจ้ำงออกให้ลกูจ้ำงเมือ่สิน้สดุสัญญำ

จ้ำงต่อกัน โดยมีข้อควำมเกี่ยวกับกำรท�ำงำนของลูกจ้ำงตำม

กฎหมำยแรงงำนก�ำหนด ไม่ว่ำกรณสีิน้สดุสญัญำจ้ำงจะเกดิจำกกำร

ทีน่ำยจ้ำงเป็นฝ่ำยเลกิจ้ำง หรอืลูกจ้ำงเป็นฝ่ำยลำออก หรอืกรณตีกลง

เลกิสญัญำต่อกนักต็ำม ลูกจ้ำงมสิีทธิได้รบัใบส�ำคญัแสดงกำรท�ำงำน 

หรือที่เรียกว่ำใบผ่านงาน จำกนำยจ้ำง ทั้งนี้ เป็นไปตำมประมวล

กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 585 บัญญัติไว้ว่ำ “เม่ือการจ้าง

แรงงานสิ้นสุดลงแล้ว ลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบส�าคัญแสดงว่า

ลูกจ้างนั้นได้ท�างานมานานเท่าไร และงานที่ท�านั้นเป็นอย่างไร”

ดังนั้น หำกลูกจ้ำงท�ำงำนกับนำยจ้ำง ไม่ว่ำจะท�ำงำนมำกน้อยนำน

แค่ไหนเพียงใด เมื่อสัญญำจ้ำงสิ้นสุดลง ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกลูกจ้ำง

ได้ร้องขอให้นำยจ้ำงออกใบผ่ำนงำนให้ นำยจ้ำงจะปฏิเสธไม่ออกไม่

ได้ 

ใบผ่ำนงำนอำจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ใบผ่านงาน

ที่ไม่ต้องประเมินผลการท�างานให้แก่ลูกจ้าง ใบผ่ำนงำนแบบนี้

นำยจ้ำงระบุเพียงข้อเท็จจริงว่ำ ลูกจ้ำงผู้นั้นได้ปฏิบัติงำนกับตนมำ

ตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด และลูกจ้ำงท�ำงำนในต�ำแหน่งหน้ำที่อะไร

เท่ำนัน้ ประเภทต่อมำ คอื ใบผ่านงานทีม่กีารประเมนิผลการท�างาน

ให้แก่ลกูจ้างด้วย ใบผ่ำนงำนประเภทนีจ้ะมข้ีอควำมแสดงถงึผลกำร

ท�ำงำนของลูกจ้ำง ควำมประพฤติในระหว่ำงท�ำงำนให้แก่นำยจ้ำง

เอำไว้ด้วย กำรออกใบผ่ำนงำนจะเป็นประเภทใดนั้น หำกลูกจ้ำง

ร้องขอนำยจ้ำงควรที่จะด�ำเนินกำรให้ตำมขอนั้น ส�ำหรับใบผ่ำนงำน

ของกฎหมำยแรงงำนไทยนั้น หำกดูตำมมำตรำ 585 แล้วจะเห็นได้

ว่ำเป็นกรณแีรก เพรำะกฎหมำยก�ำหนดว่ำจะต้องมข้ีอควำมแสดงให้

ปรำกฎว่ำ ลูกจ้ำงได้ท�ำงำนให้แก่นำยจ้ำงมำนำนเท่ำใด และงำนที่

ท�ำนัน้เป็นงำนอย่ำงไร จงึมลีกัษณะเป็นใบผ่ำนงำนทีไ่ม่ต้องประเมนิ

ผลงำนนั้นเอง       

นำยจ้ำงจะมีข้อควำมระบุยกย่องชมเชยผลกำรปฏิบัติงำน

ของลูกจ้ำงก็ได้ไม่ผิดกติกำแต่อย่ำงใด แต่จะระบุข้อควำมที่จะ 

เป็นผลร้ำยแก่ลูกจ้ำง เช่น ระบุเหตุผลที่ออกจำกงำนเกิดจำกกำร 

กระท�ำควำมผิด และกำรถูกลงโทษทำงวินัยในระหว่ำงท�ำงำนไม่ได้ 

ทัง้นีเ้พรำะลูกจ้ำงจะไม่สำมำรถน�ำใบผ่ำนงำนทีม่ข้ีอควำมเช่นนัน้ไป

ไม่ออกใบผ่านงานหรือออกล่าช้า

จะเรยีกค่าเสยีหายได้หรือไม่



16 TPA news

บ้านทนาย

No. 207 ●  March 2014

ใช้ประกอบกำรสมัครงำนใหม่ภำยหลังจำกท่ีตนออกจำกงำน เคยมี

คดีควำมเรื่องหนึ่ง ลูกจ้ำงเป็นโจทก์ฟ้องนำยจ้ำงกรณีท่ีนำยจ้ำงได้ 

เลิกจ้ำงลูกจ้ำง ต่อมำศำลได้ท�ำกำรไกล่เกลียตกลงกันได้ จึงได้

พิพำกษำตำม ยอมให้นำยจ้ำงออกใบส�ำคัญแสดงกำรท�ำงำนให้แก่

ลูกจ้ำง ต่อมำนำยจ้ำงได้ออกหนังสือรับรองแสดงกำรท�ำงำนมี

ข้อควำมระบุว่ำลูกจ้างพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน โดยค�า

พิพากษาตามยอมของศาลแรงงานลงไปในหนังสือดังกล่าวด้วย 

ลูกจ้ำงได้ยื่นค�ำร้องว่ำนำยจ้ำงออกหนังสือรับรองกำรท�ำงำนไม่ถูก

ต้องตำมกฎหมำย ศำลแรงงำนกลำงออกค�ำส่ังให้นายจ้างออกใบ

ส�าคัญแสดงการท�างาน โดยมีข้อความรับรองต�าแหน่งงานที่ลูกจ้าง

ท�ากบันายจ้างทกุต�าแหน่ง เพ่ือว่างานท่ีท�าน้ันเป็นงานอย่างไร รวมเป็น

เวลานานเท่าใด ส่วนเรื่องเลิกจ้างเมื่อใด ด้วยวิธีใด และสาเหตุใด ไม่

ใช้ข้อความจ�าเป็นท่ีกฎหมายบัญญัติให้ต้องรับรอง หรือกล่าวถึง 

นำยจ้ำงได้อุทธรณ์ค�ำส่ังศำลแรงงำนกลำงต่อศำลฎีกำ ต่อมำศำล

ฎกีำได้วนิจิฉยัว่ำ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ มำตรำ 585 

บัญญัติเพื่อประโยชน์ของลูกจ้ำง โดยให้สิทธิลูกจ้ำงท่ีจะให้นำยจ้ำง

ออกใบส�ำคัญกำรท�ำงำนมีข้อควำมตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนดได้ ไม่ได้

ให้สทิธนิายจจ้างท่ีจะออกใบส�าคญัการท�างานด้วยข้อความใดๆ ตาม

ความประสงค์ของนายจ้างให้ผิดไปจากที่กฎหมายก�าหนด ดังนั้น 

นำยจ้ำงจงึไม่มสีทิธริะบขุ้อควำมลงในใบส�ำคญักำรท�ำงำนว่ำได้เลกิ

จ้ำงลูกจ้ำงเมื่อใด ด้วยวิธีใด และสำเหตุใด ค�ำสั่งของศำลแรงงำน

กลำงชอบแล้ว อุทธรณ์ของนำยจ้ำงฟังไม่ขึ้น (ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ 

3502/2543)

มีค�ำถำมว่ำหำกนำยจ้ำงปฏิเสธไม่ออกใบผ่ำนงำน หรือออก

ให้ล่ำช้ำเกินสมควร ผลจะเป็นอย่ำงไร ประเด็นนี้เคยมีผู้น�ำคดีขึ้นสู่

ศำลมำแล้ว และศำลฎีกำตัดสิ้นมำแล้วว่ำ นำยจ้ำงต้องรับผิดชดใช้

ค่ำเสยีหำยให้กบัลกูจ้ำงเมือ่ลูกจ้ำงได้รบัควำมเสียหำยในกำรกระท�ำ

เช่นนั้น 

เทียบเคียงค�าพิพากษาฎีกาที่ 6020/2545 ศำลฎีกำแผนกคดี

แรงงำนวินิจฉัยว่ำ “ในปัญหำที่โจทก์อุทธรณ์ว่ำโจทก์ยื่นใบลำออก

เมื่อวันท่ี 13 มีนำคม 2540 โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 16 เมษำยน 

2540 จ�ำเลยจึงมีหน้ำท่ีต้องออกใบส�ำคัญแสดงกำรท�ำงำนให้โจทก์ 

ผู้เป็นลูกจ้ำงทันทีที่ กำรจ้ำงแรงงำนส้ินสุดลงตำมประมวลกฎหมำย

แพ่ง และพำณิชย์ มำตรำ 585 แต่จ�ำเลยไม่ออกใบส�ำคัญแสดงกำร

ท�ำงำนให้โจทก์ตำมหน้ำท่ีกลับมีค�ำส่ังพักงำนโจทก์ย้อนหลัง โดยไม่

ส่ังใบลำออกภำยในก�ำหนดเวลำอันควร และก่อนวันท่ีโจทก์ก�ำหนด

ให้มผีลในใบลำออก พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการจงใจกลัน่แกล้งโจทก์ 

จ�าเลยได้ออกใบส�าคัญแสดงการท�างานให้โจทก์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 

2540 ซึง่การออกใบส�าคัญแสดงการท�างานลา่ชา้ท�าให้โจทก์ไม่ได้รบั

การบรรจุเป็นพนักงานธนาคารแหลมทอง จ�ากัด (มหาชน) ท�าให้

โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายพร้อม

ดอกเบีย้จากจ�าเลยนัน้ ศำลแรงงำนกลำงฟังข้อเทจ็จรงิว่ำ โจทก์ได้ยืน่

ใบลำออกเมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2540 โดยขอลำออกตั้งแต่วันที่ 16 

เมษำยน 2540 เป็นต้นไป เมื่อครบก�ำหนดตำมใบลำออกโจทก์ได้ไป

ท�ำงำนกบัธนำคำรแหลมทอง จ�ำกดั (มหำชน) ต่อมำจ�ำเลยได้มคี�ำสัง่

ลงวันที ่30 เมษำยน 2540 ให้พกังำนโจทก์เพือ่รอผลกำรสอบสวนโดย

ให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 16 เมษำยน 2540 โจทก์ได้ขอให้จ�ำเลย

ออกใบส�ำคัญแสดงกำรท�ำงำนให้เพือ่น�ำไปแสดงต่อธนำคำรแหลมทอง 

จ�ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2540 แต่จ�ำเลยปฏิเสธ โจทก์

ฟ้องจ�ำเลยต่อศำลแรงงำนกลำงขอให้บังคับจ�ำเลยออกใบส�ำคัญ

แสดงกำรท�ำงำนให้ จ�ำเลยได้ออกใบส�ำคัญแสดงกำรท�ำงำนให้แก่

โจทก์ เมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2540 โจทก์จึงถอนฟ้องคดีดังกล่ำว เห็นว่ำ 

กำรที่โจทก์ยื่นใบลำออกต่อจ�ำเลยย่อมเป็นกำรแสดงเจตนำบอกเลิก

สัญญำจ้ำง และกำรเลิกสัญญำจ้ำงดังกล่ำวมีผลในวันที่โจทก์แจ้งไว้

ในใบลำออกนั้น กรณีตำมคดีนี้กำรจ้ำงแรงงำนระหว่ำงโจทก์ และ

จ�ำเลยจึงสิ้นสุดลงในวันที่ 16 เมษำยน 2540 เมื่อการจ้างส้ินสุดลง

แล้วโจทก์ ซึ่งเป็นลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบส�าคัญแสดงว่า โจทก์ได้

ท�างานมานานเท่าไร และงานที่ท�านั้นเป็นงานอย่างไรตามประมวล

กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 585 ดังนั้น จ�ำเลยซึ่งเป็นนำยจ้ำง

ย่อมมหีน้ำทีต้่องออกใบส�ำคญัแสดงกำรท�ำงำนซึง่มข้ีอควำมดงักล่ำว

ข้ำงต้นให้แก่โจทก์ ในวันที่กำรจ้ำงสิ้นสุดลง ที่จ�ำเลยอ้ำงว่ำจ�ำเลยได้

มีค�ำสั่งไม่อนุมัติให้โจทก์ลำออกแต่ให้พักงำน และตั้งคณะกรรมกำร

ขึ้นสอบสวน ถือไม่ได้ว่ำโจทก์ได้พ้นจำกกำรเป็นลูกจ้ำงของจ�ำเลย 

ใบลำออกของโจทก์ยังไม่มีผล โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะร้องขอให้จ�ำเลย

ออกใบส�ำคัญแสดงกำรท�ำงำนนั้น เป็นข้ออ้างที่ไม่มีบทกฎหมายใด

สนับสนุนทั้งการเลิกสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีก�าหนดระยะเวลานั้น 

นายจ้าง หรือลูกจ้างมีสิทธิแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน

ได้แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่จ�าต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งยินยอมตกลง หรือ

อนมุตัแิต่อย่างใด ข้ออ้ำงของจ�ำเลยจงึไม่มเีหตุผลทีช่อบด้วยกฎหมำย

ในอันที่จะประวิงกำรออกใบส�ำคัญแสดงกำรท�ำงำนให้แก่โจทก์ได้ 

จ�าเลยออกใบส�าคัญแสดงการท�างานให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 

2540 ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อ้างถึงข้างต้น จ�าเลยต้องรับผิดต่อ

ความเสียหายอันเกิดแต่การกระท�าดังกล่าว 

บทสรุปส่งท้าย ใบผ่ำนงำนนำยจ้ำงออกให้กับลูกจ้ำงเม่ือ

สัญญำจ้ำงได้สิ้นสุดลงไม่ว่ำจะเป็นกรณีใดๆ แม้ลูกจ้ำงจะได้กระท�ำ

ควำมผิดวินัยร้ำยแรงถึงขั้นปลดออก หรือไล่ออก นำยจ้ำงยังต้อง

มหีน้ำทีต้่องออกใบผ่ำนงำนให้ทกุกรณจีะอ้ำงว่ำลกูจ้ำงกระท�ำควำผดิ

ไม่ต้องออกใบส�ำคญักำรผ่ำนงำนกไ็ด้ เป็นกรณทีีข่ดัต่อกฎหมำย และ

ทีส่�ำคญัจะระบขุ้อควำมเป็นโทษแก่ลกูจ้ำงไม่ได้ หำกจะยกย่องชมเชย

นัน้ให้มไีด้ และสำระส�ำคญัทีต้่องมใีนใบผ่ำนงำน คอื ข้อควำมทีแ่สดง

ว่ำลกูจ้ำงได้ท�ำงำนให้แก่นำยจ้ำงมำนำนเท่ำใด และงำนทีท่�ำนัน้เป็น

งำนอย่ำงไร จึงจะเป็นใบผ่ำนงำนที่สมบูรณ์ 
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