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on Labour Law

เรื่องที่ 21 : ห้ามท�างานกับคู่แข่ง

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  

พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 14/1  สญัญาจ้างระหว่าง

นายจ้างกับลูกจ้าง  ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน  ระเบียบ  หรือค�าสั่งของ

นายจ้างที่ท�าให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร ให้ศาลมีอ�านาจสั่งให้

สัญญาจ้าง  ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน  ระเบียบ  หรือค�าสั่งนั้น มีผลใช้บังคับ

เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี 

พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสญัญาทีไ่ม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 5 ข้อตกลง

จ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานหรือการท�านิติกรรมที่ 

เกีย่วกบัการประกอบธรุกจิการค้าหรือวชิาชพีซึง่ไม่เป็นโมฆะ แต่เป็นข้อตกลงที่

ท�าให้ผูถ้กูจ�ากดัสทิธหิรอืเสรภีาพต้องรบัภาระมากกว่าทีจ่ะพงึคาดหมายได้ตาม

ปกติ  ให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น ฯลฯ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 40 บุคคล

ย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ฯลฯ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 150   การใดมวีตัถุประสงค์

เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  การนั้นเป็นโมฆะ

Story
สัญญาจ้างของบริษัทเก ่าที่   

พูน ไพริน เพิ่งลาออกมา 

มีข้อหนึ่ง ห้ามท�างานกับบริษัท
ที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจของนายจ้าง

 สัญญาลักษณะนี้ ใช้บังคับได้
หรือไม่??!!

“ดิฉันกลัวบริษัทเก่าฟ้องค่ะ  
ทีผ่ดิสญัญา มาท�างานกบัทีน่ี ่! เพราะ
เป็นธุรกิจแบบเดียวกัน” พูน ไพริน  
พนกังานปฏบิตักิาร ฝ่ายผลติรถยนต์ 
ขอความเห็นจากนายจ้างใหม่



ตัวอย่างค�าพิพากษาฎีกา  :  

ค�าพิพากษาฎีกาที่  8570 – 8572 / 2552

ลกูจ้างคนทีห่นึง่ ท�างานในต�าแหน่งพนกังาน

โต้ตอบจดหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิบัตร   

ลูกจ้างคนที่สองและคนที่สาม ท�างานในต�าแหน่ง

เลขานุการทนายความ  มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้อง

กับเอกสารและงานอื่น ๆ ตามที่ทนายความ 

มอบหมายในส�านักงานกฎหมายของนายจ้าง   

แม้ลูกจ้างทัง้สามคนจะสามารถเข้าถงึข้อมลูต่าง ๆ  

ของลูกความได้ก็เนื่องมาจากการท�างานในหน้าท่ี

ตามปกติให้แก่นายจ้าง  

ลูกจ้างทัง้สามไม่จ�าเป็นต้องใช้ความรูค้วาม

สามารถ ความช�านาญหรือเทคนิคพิเศษ  ไม่ใช่

หน้าที่ส�าคัญที่จะมีผลกระทบกระเทือนต่อการ

ด�าเนินกิจการของนายจ้าง  หรือก่อความเสียหาย

แก่นายจ้างได้  ข้อสัญญาระหว่างนายจ้างกับ

ลูกจ้างทั้งสามในส่วนที่ห้ามมิให้ลูกจ้างเข้าท�างาน

ในส�านักงานกฎหมายอื่นในกรุงเทพมหานคร

ภายในระยะเวลาอย่างต�่า 2 ปี  หลังจากพ้นสภาพ

การเป็นพนักงานของนายจ้าง  เป็นข้อตกลงที่ 

เป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์แก่นายจ้างเพียง

ล�าพังฝ่ายเดียวและเกินสมควร  ขัดต่อความสงบ

เรียบร้อยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน เป็นโมฆะ 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 

150  ไม่อาจใช้บังคับแก่ลูกจ้างทั้งสาม   

วิเคราะห์ค�าพิพากษาฎีกา 
       เพื่อการน�าไปใช้ในทางปฏิบัติ :

1. สัญญาห้ามท�างานกับคู ่แข่ง ใช้ไม่ได้กับลูกจ้าง 

ทัว่ ๆ  ไป ท่ีไม่ใช่มหีน้าท่ีส�าคญั ท่ีจะมผีลกระทบต่อการ

ด�าเนินกิจการของนายจ้าง

2. หากเป็นลูกจ้างในต�าแหน่งสูง มีหน้าท่ีส�าคัญที่จะ 

มผีลกระทบต่อการด�าเนินกจิการของนายจ้าง ใช้บงัคบั

ได้  ด้วยหลักเจตนาของคู่สัญญาเป็นส�าคัญ

3. พนักงานท่ีมีหน้าท่ีด้านงานขาย ต้องติดต่อลูกค้า  

แม้จะเป็นพนกังานต�าแหน่งไม่สงูนกั อาจเป็นพนักงานขาย 

ระดับปฏิบัติการ ก็อาจมีโอกาสถูกท�าสัญญาห้าม

ท�างานกับคู่แข่งและมีผลบังคับใช้ได้

ไม่ใช่หน้าที่ส�าคัญที่จะมีผลกระทบกระเทือน 
ต่อการด�าเนินกิจการของนายจ้าง   
หรือก่อความเสียหายแก่นายจ้างได้



4. การจะถือว่าสัญญาห้ามท�างานกับคู่แข่ง 

ใช้บังคับได้ ต้องไม่ปิดทางท�ามาหากิน

ของลูกจ้างโดยเด็ดขาด ต้องมีหลัก

พื้นที่ และหลักระยะเวลาที่เหมาะสม 

เช่น ห้ามท�างานเฉพาะกรุงเทพมหานคร 

และมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เป็นต้น  หรือ 

หากจะไปท�ากับคู ่แข่ง ต้องได้รับความ

ยินยอมจากคู่สัญญา ถือว่าไม่ได้ปิดทาง 

ท�ามาหากินโดยเด็ดขาด

5. แม้จะเป็นสัญญาที่บังคับใช้ได้กับลูกจ้าง

บางกรณ ีแต่เนือ่งจากเป็นสญัญาจ�ากดั

สิทธิ ต้องตีความโดยเคร่งครัด ต้อง

พิจารณาข้อห้ามในสัญญานั้นว่าเขียน

อย่างไร

เจตนาของคู่สัญญา  
เป็นวิญญาณแห่งเอกสาร

อรรถพล มนัสไพบูลย์
ส�านักกฎหมาย บริษัท กรุงเทพนิติการ จ�ากัด

หยิก  เมอืงแมน
แทน พนัทาง
จ าง  ตระกลู
พ ูน   ไพรนิ
ถว ิล  จาํเพาะ

ผ าด   มะนาว
พ ร าว  สะแก
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โผ น  บานส ุม
โกส ุม
ทองด ี ทระนง

Storytelling
on Labour Law

อรรถพล มนสัไพบลูย 
เ ร ียบเรยีง

ตัวอย่างค�าพิพากษาฎีกาที่  2169 / 2557 ข้อสัญญา 

ห้ามไปประกอบกจิการหรือเข้าร่วมประกอบกจิการใด ๆ  เอง 

อนัเป็นการแข่งขันกบัธรุกจิของนายจ้าง ภายในระยะเวลา 

1 ปี หลังลูกจ้างลาออกแค่ 1 เดอืน  ลูกจ้างไปท�างานเป็นลกูจ้าง

ของธรุกจิเช่นเดยีวกบัทีเ่ป็นคูแ่ข่ง  ศาลฎกีาวนิจิฉยัว่า “การเป็น

ลูกจ้าง ไม่ใช่ เป็นการประกอบกิจการ หรือ เข้าร่วมประกอบ

กิจการ”  ไม่ถือว่า ลูกจ้างผิดสัญญา

 ค�าพิพากษาฎีกาที่  2879 / 2557  ข้อสัญญาระบุไว้

ว่า ภายในเวลา 2 ปี นับแต่สัญญาจ้างส้ินสุดลง ลูกจ้าง 

จะไม่เข้าไปเกีย่วข้องหรือมธีรุกจิทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม

กับบริษัทอื่นที่มีลักษณะงานหรือประกอบธุรกิจประเภท

เดียวกนัหรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันกบัโจทก์ ไม่ว่าจะเป็น 

ลูกจ้าง เจ้าของ ผู้ถือหุ้น ที่ปรึกษา หรือกรรมการ .......

 หากเขยีนแบบนี ้การทีล่กูจ้าง เข้าไปท�างานเป็นลกูจ้าง

ของนายจ้างอื่นท่ีท�าธุรกิจเช่นเดียวกัน เป็นคู่แข่งของนายจ้าง  

ถือว่าลูกจ้างผิดสัญญา

ย้าย
งาน

 !!


