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เลิกจาง

ไมเปนธรรม

กรณีขอพิพาทในคดีแรงงานระหวางนายจางกับลูกจาง ที่ตอง
>>>
เขาสูกระบวนการพิจารณาของศาลแรงงาน จะเห็นวามีประเด็นปญหา

ในเรื่ อ งของการเลิ ก จ า งไม เ ป น ธรรมรวมเข า มาอยู ด ว ยเป น ประเด็ น
ปญหาหนึ่ง ซึ่งศาลจะตองพิจารณาควบคูกันไปหากลูกจางไดมีคำขอ
เขามาในคำฟอง
การเลิกจางไมเปนธรรมตอลูกจาง หมายถึง การเลิกจางโดย
ไมมีสาเหตุแหงการเลิกจาง การเลิกจางที่มีสาเหตุแตยังไมสมควรถึง
ขนาดที่จะเลิกจางลูกจางได การเลิกจางที่สาเหตุในการเลิกจางอยูนอก
เหนือระเบียบ ขอบังคับหรือสัญญาจาง การเลิกจางโดยไมมีพยานหลัก
ฐานที่จะนำสืบขอเท็จจริงใหสมกับขออางวาลูกจางกระทำความผิด
การเลิกจางไปโดยลูกจางไมมีความผิดหรือการเลิกจางโดยมีเจตนาจะ
กลั่นแกลงลูกจางนั้น
การเลิกจางไมเปนธรรม ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 การ
พิจารณาคดีในกรณีนายจางเลิกจางลูกจาง ถาศาลแรงงานเห็นวาการ
เลิกจางลูกจางนั้นไมเปนธรรมตอลูกจาง ศาลแรงงานอาจสั่งใหนายจาง
รับลูกจางผูนั้นเขาทำงานตอไปในอัตราคาจางที่ไดรับในขณะที่เลิกจาง
ถาศาลแรงงานเห็นวาลูกจางกับนายจางไมอาจทำงานรวมกันตอไปได
ใหศาลแรงงานกำหนดจำนวนคาเสียหายใหนายจางชดใชใหแทน
โดยใหศาลคำนึงถึงอายุของลูกจาง ระยะเวลาการทำงานของลูกจาง
ความเดือดรอนของลูกจาง เมื่อถูกเลิกจาง มูลเหตุแหงการเลิกจาง
และเงินคาชดเชยที่ลูกจางมีสิทธิไดรับประกอบการพิจารณา
ปญหาที่จะตองพิจารณามีวา เมื่อเปนการเลิกจางไมเปนธรรม
แลว ศาลแรงงานมีอำนาจอยางไรบางที่จะแกไขเยียวยาความเสียหาย
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ที่เกิดขึ้นและบทบัญญัติในมาตรานี้ไดใหอำนาจแกศาล
แรงงานไวอยางไร
บทบัญญัติใหอำนาจศาลแรงงานไว 2 ประการ
คือ
ประการแรก ศาลแรงงานอาจสั่งใหนายจางรับ
ลูกจางผูนั้นเขาทำงานตอไปในอัตราคาจางที่ไดรับใน
ขณะที่เลิกจาง โดยปกติแลวศาลแรงงานจะใชอำนาจนี้
ตอเมื่อไดมีคำขอทายฟองของโจทกผูเปนลูกจางขอให
ศาลสั่งใหจำเลยรับโจทกกลับเขาทำงานดวย ซึ่งถาไมมี
คำขอเชนวานี้ศาลจะไมสั่งใหจำเลยรับโจทกกลับเขา
ทำงานแตอยางใด แตจะสั่งใหจำเลยชดใชคาเสียหายให
โจทกแทน อยางไรก็ตามแมโจทกจะมีคำขอทายฟองให
ศาลมีคำสั่งใหจำเลยรับโจทกกลับเขาทำงานศาลก็อาจ
ไมพิพากษาหรือสั่งใหตามคำขอของโจทก ศาลอาจสั่งให
จำเลยชดใชคาเสียหายแทนก็ได ฉะนั้นคำขอทายฟอง
ของโจทกจึงไมเปนการบังคับใหศาลตองพิพากษาให
ตามความประสงคของโจทกเสมอไป
ประการที่สอง ศาลแรงงานอาจสั่งใหนายจางชด
ใช ค า เสี ย หายให ลู ก จ า งแทน กรณี เ ช น นี้ โ จทก ซึ่ ง เป น
ลูกจางจะตองมีคำขอทายฟองไว ไมวาจะเปนคำขอที่ขอ
ใหศาลพิพากษาใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทำงาน
และขอใหชดใชคาเสียหายไปพรอมกันดวย หรือจะขอให
นายจางชดใชคาเสียหายแตเพียงประการเดียว เมื่อศาล
แรงงานพิจารณาเห็นวาการเลิกจางลูกจางในคดีนั้นเปน
การเลิกจางที่ไมเปนธรรมตอลูกจางก็จะดูคำขอทายฟอง
ของลูกจางวาขอใหศาลพิพากษาสั่งใหนายจางรับลูกจาง
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กลับเขาทำงานไปแลวจะมีปญหาใดตอเนื่องหรือไม ใน
ตัวบทกฎหมายกลาวไววาถาศาลแรงงานเห็นวานายจาง
กับลูกจางไมอาจทำงานรวมกันตอไปได ก็หมายความวา
ถาพิพากษาใหนายจางรับลูกจางกลับไปทำงานตามเดิม
แลว การทำงานอาจจะไมสะดวกหรืออาจะมีขอขัดแยง
หรือขอพิพาทตามมา กรณีเชนนี้ศาลจะใชดุลยพินิจไม
สั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทำงานแตจะกำหนด
จำนวนคาเสียหายใหนายจางชดใชใหแทน ซึ่งกฎหมาย
ไดบัญญัติถึงหลักการที่จะกำหนดคาเสียหายไวแลววา
ตองคำนึงถึงอายุของลูกจาง ระยะเวลาในการทำงาน
ของลูกจาง ความเดือดรอนที่ลูกจางไดรับเมื่อถูกเลิกจาง
มูลเหตุของการเลิกจางและเงินคาชดเชยที่ลูกจางไดรับ
ไปแลวประกอบการพิจาณาไปดวย
เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 5025/2548 บท
บัญญัติมาตรา 52 แหง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ ที่หามศาลแรงงานพิพากษา
หรือสั่งเกินไปกวาหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟอง เปน
บทบัญญัติที่ใชในคดีแรงงานกรณีทั่วไป ทั้งบทบัญญัติใน
มาตรานี้ ยังมีขอยกเวนไวดวยวาในกรณีที่ศาลแรงงาน
เห็นสมควรเพื่อความเปนธรรมแกคูความจะพิพากษา
หรือสั่งเกินคำขอบังคับก็ได ซึ่งเปนการใหอำนาจศาล
แรงงานพิพากษาไดเพื่อความเปนธรรมแกคูความ แต
บทบัญญัติในมาตรา 49 นั้นเปนกรณีที่ใหอำนาจศาล
แรงงานเป น กรณี พิ เ ศษเฉพาะคดี ที่ น ายจ า งเลิ ก จ า ง
ลูกจาง โดยหากศาลแรงงานเห็นวาการเลิกจางลูกจางไม
เปนธรรม ศาลแรงงานจะสั่งใหนายจางรับลูกจางผูนั้น
เขาทำงานก็ได แตหากศาลแรงงานเห็นวาลูกจางกับ
นายจางไมอาจทำงานรวมกันตอไปได ศาลแรงงานจะ

กำหนดคาเสียหายใหนายจางชดใชแทนก็ได โดยใหศาลแรงงานพิพาก
ษาไปตามขอเท็จจริงที่ปรากฏจากทางพิจารณาวาลูกจางกับนายจางจะ
ทำงานรวมกันตอไปไดหรือไม ซึ่งบทบัญญัติในมาตรานี้เห็นไดวาศาล
แรงงานไมจำตองมีคำสั่งตามคำขอของโจทก เพราะหากโจทกมีคำขอ
ศาลแรงงานก็ยอมมีอำนาจพิพากษาใหตามคำขอของโจทกอยูแลว หาก
จำตองบัญญัติใหอำนาจศาลแรงงานเปนพิเศษอีกหรือไม มาตรานี้จึงมี
ความหมายวาในกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจาง แมโจทกซึ่งเปนลูกจาง
จะมิไดมีคำขอใหจำเลยซึ่งเปนนายจางรับโจทกกลับเขาทำงาน คงขอคา
เสียหายจากการเลิกจางมาเพียงอยางเดียว ถาศาลแรงงานเห็นวาโจทก
กับจำเลยยังสามารถทำงานรวมกันได ศาลแรงงานยอมมีอำนาจพิพากษา
หรือมีคำสั่งใหจำเลยรับโจทกกลับเขาทำงานแทนได ในกรณีกลับกันแม
โจทกซึ่งเปนลูกจางจะมิไดมีคำขอใหจำเลยซึ่งเปนนายจางชดใชคาเสีย
หายใหโจทก คงขอใหจำเลยรับโจทกกลับเขาทำงานเพียงอยางเดียว ถา
ศาลแรงงานเห็นวาโจทกกับจำเลยไมอาจทำงานรวมกันตอไปไดศาล
แรงงานก็มีอำนาจพิพากษาใหจำเลยชดใชคาเสียหายใหแทนไดเชนกัน
ดังนั้นการที่ศาลแรงงานวินิจฉัยวา ไมปรากฏวาโจทกกระทำผิดวินัยใดๆ
มากอน ทั้งจำเลยเปนรัฐวิสาหกิจ จึงเห็นสมควรใหจำเลยรับโจทกเขา
ทำงานตอไป แมโจทกจะมิไดมีคำขอใหรับโจทกเขาทำงานก็เปนคำพิพากษาที่ชอบดวย พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ
มาตรา 49 แลว
บทสรุ ป ส ง ท า ย ในป จ จุ บั น ได มี ก ารเลิ ก จ า งเป น จำนวนมาก
นายจางบางรายอาจจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาถูกตองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและอาจจะจายคาชดเชยถูกตองตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แลว แตลูกจางดังกลาวก็
ยังคงนำคดีมาฟองตอศาลแรงงานอางวานายจางเลิกจางโดยไมเปนธรรม
ตามมาตรา 49 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 ได ดังนั้นนายจางที่รูกฎหมายแรงงานดีจึงใชวิธีการ
ไมเลิกจางแตเรียกลูกจางที่ตนเองประสงคจะใหออกจากงานมาเจรจาตอ
รองกันแลวขอใหลูกจางยื่นใบลาออก โดยนายจางตกลงสัญญาวาจะ
จายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาและคาชดเชยใหถูกตองครบ
จำนวนตามกฎหมายโดยอาจมีเงินตอบแทนพิเศษสมทบดวย ทั้งนี้เพื่อ
เปนการแลกเปลี่ยนผลประโยชนกันในแงที่วาลูกจางไมมีประวัติวาถูก
เลิกจางและนายจางไมถูกฟองขอหาเลิกจางโดยไมเปนธรรม อยางเชนนี้
ถือวาเปนการเจอกันครึ่งทางชนะกันทุกคู (Win Win)
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