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คาพิพากษาฎีกาที่ 14011/2558

นายนว

โจทก์

บริ ษทั บางกอก

จาเลย

เรื่อง

1. ฟ้องศาลขออนุญาตเลิกจ้ างกรรมการลูกจ้ าง

1.
โจทก์ฟ้องว่า จาเลยจ้างโจทก์เป็ นลูกจ้างตาแหน่งพนักงานฝ่ ายผลิต กาหนดจ่ายค่าจ้างทุกวัน
สิ้ นเดือน ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2551 จาเลยเลิกจ้างโจทก์เป็ นหนังสื อโดยโจทก์ไม่มีความผิดและไม่ได้
บอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินสิ นน้ าใจ (โบนัส)
ประจาปี 2551 ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และเป็ นการเลิกจ้างที่ไม่เป็ นธรรม โจทก์มีความประสงค์
กลับเข้าทางานกับจาเลยในตาแหน่งหน้าที่ อัตราค่าจ้าง และสภาพการจ้างเดิม หากจาเลยไม่สามารถรับโจทก์
กลับเข้าทางานได้ให้จาเลยชาระค่าเสี ยหาย
2.
จาเลยให้การว่า โจทก์กระทาผิดกฎระเบี ยบข้อบังคับการทางานของจาเลยอย่างร้ ายแรง
จาเลยตั้งกรรมการสอบสวนโดยสรุ ปได้ว่าโจทก์กระทาการดังกล่าวจริ งและถื อว่าเป็ นความผิดต่อข้อบังคับ
เกี่ ยวกับการทางานของจาเลย ซึ่ งเป็ นกรณี ร้ายแรง อันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 มาตรา 119(4) การกระทาดังกล่าวของโจทก์ทาให้จาเลยร้องต่อศาลแรงงานกลางขออนุ ญาตเลิ ก
จ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์เป็ นกรรมการลูกจ้าง คดีถึงที่สุดโดยศาลแรงงานกลางอนุ ญาตให้จาเลยเลิกจ้างโจทก์
ได้ต ามคดี หมายเลขแดงที่ มบ.621/2551 ของศาลแรงงานกลาง จ าเลยมี สิ ท ธิ เ ลิ ก จ้า งโจทก์โ ดยไม่ ต้อ ง
บอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชย เงิ นสิ นน้ าใจ (โบนัส) และค่าเสี ยหายจากการเลิ กจ้างที่
ไม่เป็ นธรรมแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้ องโจทก์
3.
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้ อง
4.
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
5.
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสานวนประชุมปรึ กษาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริ ง
ว่า จาเลยยื่นคาร้ องขออนุ ญาตเลิ กจ้างโจทก์ซ่ ึ งเป็ นกรรมการลูกจ้างต่อศาลแรงงานกลางตามเอกสารหมาย
ล.1 ศาลแรงงานกลางพิ จารณาแล้วอนุ ญ าตให้จ าเลยเลิ ก จ้า งโจทก์ไ ด้ ตามค าสั่ ง ในคดี ห มายเลขแดงที่
มบ. 621/2551 เอกสารหมาย ล.2 คดีดงั กล่าวถึงที่สุดแล้ว ต่อมา จาเลยมีหนังสื อเลิกจ้างโจทก์ตามเอกสาร

2

หมาย ล.11 จาเลยกับสหภาพแรงงานบางกอก ทาบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไว้ตามเอกสารหมาย
จ.3 แล้ว วินิจฉัยว่า จาเลยเลิกจ้างโจทก์ตามที่ศาลแรงงานกลางอนุญาตเนื่ องจากโจทก์ฝ่าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทางานของจาเลยกรณี ที่ร้ายแรง จึงไม่เป็ นการเลิกจ้างที่ไม่เป็ นธรรม จาเลยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้าและ
ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยกับเงินสิ นน้ าใจ (โบนัส) แก่โจทก์
6.
มี ปั ญหาต้องวินิจฉัย ตามอุ ท ธรณ์ ข องโจทก์ว่า โจทก์มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ เงิ นสิ นน้ า ใจ (โบนัส )
ประจาปี 2551 ตามข้อตกลงเกี่ ย วกับ สภาพการจ้า งเอกสารหมาย จ.3 หรื อไม่ เห็ นว่า ข้อตกลงเกี่ ย วกับ
สภาพการจ้างดังกล่าวเกิ ดจากการยื่นข้อเรี ยกร้ องและการเจรจาระหว่างจาเลยกับสหภาพแรงงานบางกอก
มิได้เกิดจากความประสงค์ของจาเลยฝ่ ายเดียว จาเลยจึงไม่อาจอาศัยข้อบังคับหรื อระเบียบหรื อดุลพินิจเพียง
ฝ่ ายเดี ยวที่ จะไม่ ปฎิ บตั ิ ตามข้อตกลงเกี่ ย วกับสภาพการจ้า งได้ และตามข้อตกลงเกี่ ยวกับสภาพการจ้างนี้
ได้กาหนดหลักเกณฑ์สาคัญ 2 ประการ คือ การปรับค่าจ้างประจาปี 2552 และการจ่ายเงินสิ นน้ าใจ (โบนัส)
ประจาปี 2551 ในส่ วนการจ่ายเงิ นสิ นน้ าใจ (โบนัส) เป็ นการคานวณจากอัตราการมาทางานของลูกจ้าง
นับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2550 ถึ งวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 โดยมีหลัก เกณฑ์การหักอัตราการมาทางาน
เฉพาะในส่ ว นของวัน หยุ ด วัน ลาและการมาท างานสายเท่ า นั้น มิ ไ ด้มี ข ้อ ตกลงใดที่ ใ ห้ สิ ท ธิ จ าเลยที่ จ ะ
ไม่จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างที่มาทางานตามระยะเวลาดังกล่าวแล้วถูกเลิกจ้างแต่อย่างใด เมื่อโจทก์ทางาน
ตามระยะเวลาที่ ข ้อตกลงดังกล่ า วก าหนดไว้แล้วถู ก เลิ กจ้างในวันที่ 27 ธันวาคม 2551 จาเลยจึ งต้องจ่า ย
เงิ นสิ นน้ า ใจ (โบนัส ) ประจาปี 2551 ให้แก่ โจทก์ การที่ โจทก์ฟ้ องขอเงิ นดัง กล่ า วจานวน 4,6670 บาท
โดยจาเลยให้การโต้แย้งเพียงว่าเมื่อโจทก์กระทาความผิดและศาลแรงงานกลางอนุญาตให้เลิกจ้างได้ โจทก์จึง
ไม่มีสิทธิ ได้รับเงิ นดังกล่าว โดยมิได้โต้แย้งอัตราเงินสิ นน้ าใจ (โบนัส) ที่โจทก์ฟ้องมาว่าไม่ถูกต้องอย่างไร
จาเลยจึงต้องจ่ายเงิ นจานวนดังกล่าวพร้ อมดอกเบี้ยผิดนัดร้ อยละ 7.5 ต่อปี แก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 224 วรรคหนึ่ง อุทธรณ์โจทก์ขอ้ นี้ฟังขึ้น
7.
พิพากษาแก้เป็ นว่า ให้จาเลยจ่ายเงินสิ นน้ าใจ (โบนัส) ประจาปี 2551 จานวน 4,6670 บาท
พร้ อมดอกเบี้ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ , มีนาคม 2552 ซึ่ งเป็ นวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระ
เสร็ จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็ นไปตามคาพิพากษาศาลแรงงานกลาง
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