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1. สัญญาจางมีกําหนดเวลา ลูกจางบอกนายจางเมื่อสัญญาครบแลว
จะไมตอสัญญาแลวจะไดคาชดเชยหรือไม (2564)

2. นายจางไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 เลิกจาง
พนักงานสวนหนึ่ง เปนการเลิกจางไมเปนธรรมหรือไม (2564)

3. กอนเลิกจางนายจางตองทําอะไรกอน มิฉะนั้นจะกลายเปนเลิกจาง
ไมเปนธรรม (2564)

4. ลูกจางพูดกับกรรมการผูจัดการวา “ไมตองมาขูหรอกคะ อยาเหา
อยางเดียว เหามันไดชวยอะไร จะทําอะไรก็ทําเลยคะ แคเหาเดี๋ยวคน
ก็จะเอาไปพูดกันเสียเปลาเพราะไมยอมทําจริง” ทําไมนายจางเลิกจาง
จึงตองจายคาชดเชย (2564)

5. การสั่งยายใหลูกจางไปทํางานที่สาขาเปนอํานาจบริหารจัดการ
จริงหรือไม (2563)

6. นายจางประกาศเพิ่มเติมคูมือขอหามทางวินัยในขอบังคับฯ เรื่อง
หามเปดเผยความลับโดยไมไดใหลูกจางลงชื่อยินยอม คูมือการ
จัดการเรื่องความลับจะใชบังคับไดหรือไม (2564)

7.  บันทึกขอตกลงที่ลูกจางไมติดใจใชสิทธิเรียกรองเงินอื่นใด 
เขียนขอความอยางไร ลูกจางจึงฟองอีกไมได (2564)

8.  ผูบริโภคหันไปใชอินเทอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลนแทน นายจาง
ปดกิจการ เลิกจางลูกจางเปนเลิกจางเปนธรรมหรือไม (2564)

9.  การกระทําของสหภาพแรงงานอยางไรจึงถือเปนการแทรกแซง 
และถือวาการกระทํานั้นเปนปรปกษตอนายจาง (2563)

10.  นายจางเคยใหรางวัลสถิติการมาทํางานตอเนื่องเปนเงินและทองคํา  
แตตองการยกเลิกสําหรับลูกจางใหม ทําไดหรือไม (2563)

11. นายจางยายหนาที่การงานของลูกจาง จากทํางานหยุดวันเสาร 
วันอาทิตย ไปทํางานเปนกะไมไดหยุดวันเสาร วันอาทิตย 
ทําไมคดีนี้แมลูกจางไมยินยอม นายจางทําได (2563)

ศึกษากฎหมายแรงงาน จากคําพิพากษาคดีแรงงาน

ตัวอย�างคําพิพากษา
คดีแรงงานใหม�

12. ลูกจางใชวาจากาวราวหยาบคายชวนทะเลาะ “ไอเหี้ย ไอสัตว 
ไอหนาตัวเมีย มึงมาเลย” พรอมใชมีดคัตเตอรกวักเรียก 
โพสตรูปปนและขอความในเฟซบุก ทําไมยังไมใชความผิดรายแรง  
เลิกจางตองจายคาชดเชย (2563)

13. การนับ 3 วันที่นายจางเมื่อไดรับขอเรียกรองเปลี่ยนสภาพการจาง
จากลูกจางตองจัดเจรจาครั้งแรกตามกฎหมายแรงงานสัมพันธนั้น 
นับอยางไร (2563)

14. ผูบริหารระดับกลางไดรับคาจางสูง แตทํางานไมดีมานาน 
แตไมไดทําอะไรผิด นายจางเลิกจาง เปนเลิกจางไมเปนธรรม
หรือไม (2564)

15. นายจางปรับโครงสรางการบริหารงาน จึงไมมีตําแหนงงานของ
ผูบริหาร ลูกจางที่เปนเลขานุการผูบริหารจึงไมมีงาน ถูกเลิกจาง 
เปนเลิกจางเปนธรรมหรือไม (2564)

16. การโอนยายลูกจางไปทํางานกับบริษัทใหม หากไมมีการตกลง
เกี่ยวกับการนับอายุงานตอเนื่อง ตองนับอายุงานตอเนื่องจาก
บริษัทเดิมหรือไม (2564)

17. ลูกจางสงอีเมลดวยขอความ และสงขอความลงในกลุมไลน  
ลักษณะใด ศาลจึงวินิจฉัยวาลูกจางเปนบุคคลที่ขาดความยับยั้ง
ชั่งใจ ไมรูจักไตรตรองใหดีกอนวาอะไรควรทําหรือไมควรทํา 
ยากแกการบังคับบัญชา (2564)

18. นายจางสั่งยายลูกจางตําแหนงวิศวกรรมใหไปทํางานประจํา
โครงการที่ประเทศกัมพูชา โดยไดเลื่อนตําแหนง และไดคาจาง
และสวัสดิการสูงขึ้นกวาเดิม ลูกจางไมยินยอมไป นายจางเลิกจาง 
ทําไมตองจายคาชดเชย คาจางแทนการบอกกลาวลวงหนา 
และคาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรม (2563)
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19. ทําสัญญาจางเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 กําหนดเริ่มงาน
วันที่ 4 มกราคม 2560 ตอมาวันที่ 4 มกราคม 2560 ลูกจาง
เดินทางไปทํางาน แตนายจางบอกเลิกสัญญาจาง ลูกจางฟอง
เปนคดีแรงงาน นายจางตองจายเงินอะไรบางหรือไม (2563)

20. นายจางขาดทุนจากการประกอบการจริง ทําใหตองเลิกจาง
ลูกจางจํานวนหนึ่ง ศาลพิจารณาวาการขาดทุนอาจมาจาก
หลายองคประกอบ เชน ขาดทุนเพราะการบริหารงานของ
นายจางที่ผิดพลาด จึงเปนการเลิกจางไมเปนธรรม (2563)

21. การกระทําของลูกจางที่สอไปในทางทุจริต (ยังไมทุจริต) 
นายจางเลิกจาง ตองจายเงินอะไรบาง (2563)

22. สัญญาจางมีกําหนดเวลา 1 ป กําหนดใหมีการทดลองงาน 
90 วันไดหรือไม (2563)

23. ลูกจางระดับบริหารคาจาง 200,000 บาท ทํางานไดเพียง 
50 วัน นายจางเลิกจาง อางวาทํางานไมไดตามเปาหมาย 
เปนการเลิกจางไมเปนธรรมหรือไม (2563)

24. สัญญาจางที่มีขอตกลงวาหากฝายใดตองการเลิกสัญญา 
ตองแจงตออีกฝายลวงหนา 6 เดือน ใชบังคับไดหรือไม 
คาบอกกลาวลวงหนา 6 เดือน มีไดหรือไม (2563)

25. นายจางลดพนักงานจาก 160 คน เหลือ 35 คน ทั้ง ๆ ที่ 3 ปหลัง
มีกําไร ไมไดขาดทุน แตศาลเห็นวาไมใชผลกําไรจากกิจการที่
เจริญรุงเรืองขึ้น (2563)

คําพิพากษา
คดีแรงงาน
ใหม�ล�าสุด  

คัดสรรสุดยอด   

26. ลูกจางบริหารยอดขายตํ่ากวาเปา แตการเลิกจาง นายจางตอง
คํานึงถึงเหตุปจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของ
ลูกจางดวย (2563)

27. สัญญาจางแรงงานระบุใหนายจางมีสิทธิโอนยายตําแหนงหรือหนาที่
การงานของลูกจางในบริษัทหรือบริษัทในเครือตามที่นายจางจะเห็น
สมควรได จะถือวาลูกจางไดใหความยินยอมไวลวงหนาไดหรือไม 
หากตอมานายจางโอนลูกจางใหไปทํางานกับบริษัทในเครือ 
ลูกจางไมยินยอมไป ไดหรือไม (2563)

28. ลูกจางของบริษัทที่ปรึกษาไปทํางานเปนลูกจางของอีกบริษัทหนึ่ง 
ลูกจางจึงมีนายจาง 2 นายจาง นายจางทั้งสองตองรวมกัน
จายคาชดเชย  (2563)

29. สัญญาจางแบบมีกําหนดเวลา 1 ป ครบกําหนด นายจางตองการ
ตอสัญญาอีก 6 เดือน แตลูกจางตองการตอสัญญาอีก 1 ป ตกลงกัน
ไมได และไมไดมีการทําสัญญาจางกันตอไป ถือเปนการเลิกจาง
ตามมาตรา 118 วรรคสองหรือไม (2563)

30. หัวหนางานเรียกลูกจางเขาไปในหองประชุม ซึ่งมีเจาหนาที่ตํารวจอยูดวย 
3 คน โดยไมใหลูกจางนําโทรศัพทมือถือเขาไป ไมสามารถปรึกษาผูใดได  
ลูกจางลงชื่อในหนังสือลาออก เปนการเลิกจางหรือลาออก (2563)
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