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**เกษียณอายุ**
๑. คาพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษที่ ๑๓๓๙/๒๕๖๐
เรื่อง โจทก์เป็ น ครูโรงเรี ยนเอกชน ขณะที่ โจทก์ท าใบลาออกมีอายุ ๖๒ ปี ท าให้เห็น ว่า
เหตุ ผ ลที่ แ ท้ จ ริ งที่ โจทก์ ข อลาออกเป็ น เพราะการเกษี ย ณอายุ มิ ใ ช่ เพราะโจทก์ ไม่ ป ระสงค์ จ ะท างาน
กับจาเลยต่อไปซึ่งจะถือว่ าเป็ นการลาออกโดยสมัครใจ โจทก์จึงมีสิทธิ ได้รับค่ าชดเชยตามระเบี ยบกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทางานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒
คดีนี้โจทก์ฟ้องว่ำจำเลยที่ ๑ เป็นเจ้ำของกิจกำรโรงเรียนเอกชน จำเลยที่ ๒ เป็นผู้รับใบอนุญำต
และเป็ น ผู้ จั ดกำรโรงเรี ย น จ ำเลยที่ ๓ เป็ น ผู้ อ ำนวยกำรโรงเรียน วัน ที่ ๒ กรกฎำคม ๒๕๑๖ จำเลยที่ ๑
จ้ำงโจทก์ทำงำนเป็นลูกจ้ำงตำแหน่งครู ต่อมำวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๗ จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๓ มีหนังสือ
แจ้ งถอดถอนออกจำกกำรเป็ นครู ให้ มีผลวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๕๗ ขอบั งคับให้ จ ำเลยทั้ งสำมร่วมกันหรือแทนกั น
ชำระเงินบำเหน็จและค่ำชดเชยพิเศษพร้อมดอกเบี้ย ศำลแรงงำนภำค ๕ พิพำกษำยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์
ศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงำนเห็นว่ำ ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำร
คุ้มครองกำรทำงำนของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๓๒ (๕) กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจ่ำย
ค่ำชดเชยแก่ครูที่ทำงำนติดต่อกันครบ ๑๐ ปีขึ้นไปที่เลิกสัญญำกำรเป็นครูไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เดือนของเงินเดือน
สุ ด ท้ ำย แต่ ข้อ ๓๕(๑) ก ำหนดว่ำครู จ ะไม่ มีสิ ท ธิได้ รับ ค่ ำชดเชยเพรำะเหตุ ล ำออกโดยสมั ค รใจ วัน ที่ ๓๐
เมษำยน ๒๕๕๗ โจทก์ทำใบลำออก แม้วันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๗ จำเลยที่ ๑ จะมีห นังสือถอดถอนครู
เนื่องจำกสูงอำยุ แต่ตำมใบลำออกระบุควำมประสงค์ขอลำออกเพื่อเกษียณอำยุ โจทก์เกิดเมื่อปี ๒๔๙๕ ดังนั้น
ขณะที่โจทก์ทำใบลำออกเมื่อปี ๒๕๕๗ โจทก์มีอายุ ๖๒ ปี ทาให้เห็นว่าเหตุผลที่แท้จริงที่โจทก์ขอลาออก
เป็นเพราะการเกษียณอายุ มิ ใช่เพราะโจทก์ไม่ประสงค์จะทางานกับจาเลยต่อไปซึ่งถือว่าเป็นการลาออก
โดยสมัครใจ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่ำชดเชยตำมระเบียบดังกล่ำว จำเลยที่ ๒ ผู้รับใบอนุญำตจึงต้องรับผิดจ่ำย
ค่ำชดเชย ประเด็นเรื่องเงินบำเหน็จ เห็นว่ำ ระเบียบโรงเรียน ผ. “ว่ำด้วย กองทุนบำเหน็จตอบแทนครูและ
ลูกจ้ ำง ฉลองสิริรำชย์ส มบั ติ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙” กำหนดขึ้นใช้ในขณะที่พระรำชบัญญั ติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๒๕ มีผลใช้บังคับ ซึ่งระเบียบดังกล่ำวออกโดยประธำนกรรมกำรอำนวยกำรซึ่งก็คือผู้รับใบอนุญำต
ด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรอำนวยกำรโดยไม่ได้เป็นกำรเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ผิดไปจำกที่ระบุไว้
ในใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียน จึงเป็นระเบียบที่ออกโดยชอบด้วยอำนำจหน้ำที่ตำมบทบัญญัติดังกล่ำวและ
ไม่ ท ำให้ สิ ท ธิป ระโยชน์ ใดของครู แ ละลู กจ้ ำงต้อ งต่ ำกว่ำที่ ก ำหนดในระเบี ยบกระทรวงศึก ษำธิก ำรว่ำด้ ว ย
กำรคุ้มครองกำรทำงำนของครูใหญ่และครูโรงเรีย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติต่อมำในภำยหลังอีกด้วย
จึงมีผลใช้บังคับในฐำนะส่วนหนึ่งของสัญญำจ้ำงแรงงำนระหว่ำงจำเลยที่ ๑ กับโจทก์ จำเลยที่ ๑ จึงไม่มีสิทธิ
ยกเลิกฝ่ำยเดียวโดยปรำศจำกควำมยินยอมของโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ พิพำกษำแก้เป็นว่ำ
ให้จำเลยที่ ๒ ในฐำนะส่วนตัว จ่ำยค่ำชดเชย ๑๖๙,๕๗๐ บำท และในฐำนะผู้แทนจำเลยที่ ๑ จ่ำยเงินบำเหน็จ
๒๕๔,๓๕๕ บำท พร้อมดอกเบี้ย แต่ทั้งนี้จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดในเงินบำเหน็จเป็นกำรส่วนตัว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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๒. คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๐๕๒/๒๕๕๙
เรื่อง นายจ้างไม่มีข้อบังคับฯ กาหนดอายุเกษียณของลูกจ้างไว้ ลูกจ้างเข้าทางานตอนอายุ
๕๕ ปี ถูก เลิก จ้ า งตอนอายุ ๗๗ ปี ลั กษณะการท างานของลู กจ้ า งมุ่ งเน้ น อาศัย ความรู้ ค วามสามารถ
ด้ านภาษาจีน เป็น สาคัญ ยิ่งกว่าอายุที่ เพิ่มมากขึ้น แม้ลูกจ้างจะมีอายุมากถึง ๗๗ ปี แต่ก็ไม่ปรากฏว่า
สุข ภาพไม่ แ ข็ งแรงหรือ หย่อนสมรรถภาพอั น เป็ น อุป สรรคต่ อการท างาน การเลิ กจ้า งด้ วยเพี ยงเหตุ ที่
นายจ้างต้องการกาหนดนโยบายให้มีการเกษียณอายุ และหาคนรุ่นใหม่มาทางานทดแทน โดยไม่ปรากฏ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการคัดเลือกเพื่อเลิกจ้างลูกจ้าง กรณีเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
คดีนี้ โจทก์ฟ้ องว่ำ โจทก์เป็ น ลู กจ้ำงจำเลย ตำแหน่งสุ ดท้ ำยเป็นหั วหน้ ำบรรณำธิกำร ค่ำจ้ำง
สุ ด ท้ ำ ยเดื อ นละ ๓๐,๐๐๐ บำท ต่ อ มำวัน ที่ ๒๒ พฤศจิ ก ำยน ๒๕๕๕ จ ำเลยเลิ ก จ้ ำงโจทก์ ให้ มี ผ ลวั น ที่
๓๑ ธั น วำคม ๒๕๕๕ โดยโจทก์ มิ ได้ ก ระท ำควำมผิ ด เป็ น กำรเลิ ก จ้ ำงที่ ไม่ เป็ น ธรรม ขอเรีย กค่ ำ เสี ย หำย
๖๖๐,๐๐๐ บำท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้กำรว่ำจำเลยเลิกจ้ำงโจทก์ตำมนโยบำยจำเลยที่ประสงค์จะเลิกจ้ำง
พนักงำนที่สูงอำยุ เนื่องจำกโจทก์มีอำยุสูงถึง ๗๗ ปีแล้ว ประกอบกับธุรกิจจำเลยอยู่ในภำวะขำดทุน จำเลย
จ่ำยค่ำชดเชย ๓๐๐ วัน ให้โจทก์แล้ว ขอให้ยกฟ้อง
ศำลแรงงำนกลำงพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ จำเลยประกอบกิจกำรหนังสือพิมพ์ภำษำจีน ขณะเข้ำ
ทำงำนกับจำเลยโจทก์มีอำยุ ๕๕ ปี ทำงำนกับจำเลยมำเป็นเวลำ ๒๒ ปี ถูกเลิกจ้ำงขณะอำยุ ๗๗ ปี จำเลยไม่มี
ข้อ บั งคั บ เกี่ ย วกั บ กำรท ำงำนก ำหนดอำยุ เกษี ย ณของลู ก จ้ำ งไว้ แม้ จ ะน่ า เห็ น ใจโจทก์ อ ยู่ บ้ า งที่ ได้ ทุ่ ม เท
การท างานอย่ า งเต็ ม ความสามารถโดยตลอดเป็ น เวลากว่ า ๒๐ ปี ทั้ ง อั ต ราค่ า จ้ า งก็ ไ ม่ ม ากนั ก เมื่ อ
เปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถของโจทก์ แต่จำเลยก็มีควำมจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนำองค์กรและ
ได้ดำเนินกำรเลิกจ้ำงตำมขั้นตอนที่กฎหมำยกำหนด ไม่ปรำกฏว่ำจำเลยกลั่นแกล้ง จึงไม่เป็นกำรเลิกจ้ำงที่ไม่
เป็นธรรมพิพำกษำยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์
ศำลฎี กำเห็ น ว่ำ ประเภทกิจ กำรของจำเลยเป็นงำนด้ำนวิช ำกำรจัดทำหนั งสือพิ มพ์ภ ำษำจีน
เพื่อจำหน่ำยซึ่งจำเลยเองก็รับ โจทก์เข้ำทำงำนตอนอำยุถึ ง ๕๕ ปี แสดงให้ เห็นว่าในการทางานของลูกจ้าง
จาเลยมุ่งเน้นและอาศัยความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนของลูกจ้างเป็นสาคัญยิ่งกว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้น และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของโจทก์คือการเขียนบทความและคอลัมน์ต่างๆ ระหว่ำงทำงำนโจทก์มีสุขภำพ
แข็งแรงไม่เจ็บป่วยและยังสำมำรถทำงำนได้ เหตุที่จำเลยเลิกจ้ำงโจทก์มำจำกนโยบำยของคณะกรรมกำรจำเลย
ที่ต้ อ งกำรให้ มีก ำหนดอำยุ เกษี ย ณและต้ องกำรรับ คนรุ่น ใหม่ ที่ มีค วำมรู้ภ ำษำจี น เข้ำมำท ำงำนแทนโจทก์
หำกจำเลยเห็นว่ำโจทก์ไม่อำจทำงำนให้แก่จำเลยได้ก็ไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยจะปรับขึ้นตำแหน่งและเงินเดือ น
ให้แก่โจทก์ก่อนที่จำเลยจะเลิกจ้ำงโจทก์ไม่มำกนัก ดังนั้น แม้โจทก์จะมีอายุมากถึง ๗๗ ปี แต่ก็ไม่ปรากฏว่า
โจทก์สุขภาพไม่แข็งแรงหรือหย่อนสมรรถภาพอันเป็นอุปสรรคต่อการทางานในหน้าที่ให้แก่จาเลยเช่นที่จำเลย
กล่ำวอ้ำง การเลิกจ้างด้วยเพียงเหตุที่จาเลยต้องการกาหนดนโยบายให้มีการเกษียณอายุ และหาคนรุ่นใหม่
มาทางานทดแทน โดยไม่ปรำกฏว่ำมีกำรกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในกำรพิจำรณำคัดเลือกเพื่อเลิกจ้ำงลูกจ้ำง
นอกจำกนำอำยุของลูกจ้ำงมำเป็นเกณฑ์ และไม่มีกำรประกำศแจ้งให้ลูกจ้ำงที่อยู่ในข่ำยที่จะถูกเลิกจ้ำงทรำบ
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ก่อน กรณีไม่มีเหตุผลอันสมควรเพียงพอที่จะเป็นเหตุให้จำเลยเลิกจ้ำงโจทก์ได้ เป็นกำรเลิกจ้ำงที่ไม่เป็นธรรม
ที่ศำลแรงงำนกลำงพิพำกษำยกฟ้องไม่ต้องด้วยควำมเห็นของศำลฎีกำ เห็นควรย้อนสำนวนไปให้ศำลแรงงำน
กลำงฟังข้อเท็จจริงและกำหนดค่ำเสียหำยที่จำเลยต้องชำระแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่
วันฟ้องจนกว่ำจะชำระเสร็จ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓. คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๑๙๓/๒๕๕๘
เรื่ อ ง นายจ้ า งก าหนดเกษี ย ณอายุ ๕๕ ปี บ ริ บู ร ณ์ แต่ ค รบกาหนดแล้ว นายจ้า งลู กจ้ า ง
ทาสัญญาจ้างขึ้นใหม่มีกาหนด ๑ ปี ต่อมาลูกจ้างลาออก ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากการเกษียณอายุ
๕๕ ปีบริบูรณ์ตามระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง
คดีนี้โจทก์ฟ้องว่ำจำเลยจ้ำงโจทก์เป็นลูกจ้ำงตำแหน่งผู้ควบคุมงำนคลังพัสดุ จำเลยมีระเบียบ
ข้อ บั งคั บ เกี่ย วกั บ กำรท ำงำนก ำหนดให้ พ นั กงำนเกษี ย ณอำยุ งำนเมื่ อ อำยุค รบ ๕๕ ปี บ ริบู รณ์ ในวัน ที่ ๖
มกรำคม ๒๕๕๖ หลั ง ครบอำยุ ๕๕ ปี บ ริ บู ร ณ์ จึ ง มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ ำ ชดเชยจำกกำรเกษี ย ณ อำยุ ง ำน
๕๘๘,๘๙๐.๘๐ บำท ต่อมำจำเลยพิจำรณำต่อสัญญำจ้ำงให้ โจทก์ โจทก์ตกลงทำงำนให้กับจำเลยอีก ๑ ปี
ตั้งแต่วันที่ ๗ มกรำคม ๒๕๕๖ ในตำแหน่งและค่ำจ้ำงเดิม ต่อมำวันที่ ๒๓ เมษำยน ๒๕๕๖ โจทก์ยื่นหนังสือ
ลำออกเนื่องจำกปัญหำสุขภำพ จำเลยค้ำงจ่ำยค่ำจ้ำงและไม่จ่ำยค่ำชดเชย ขอบังคับให้จำเลยจ่ำยค่ำจ้ำงและ
ค่ ำชดเชยพร้ อ มดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ ๑๕ ต่ อ ปี นั บ แต่ วั น ฟ้ อ ง จ ำเลยให้ ก ำรว่ ำโจทก์ ล ำออกเองมิ ได้ เลิ ก จ้ ำ ง
ศำลแรงงำนภำค ๔ พิพำกษำให้จำเลยจ่ำยค่ำชดเชยพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับถัดจำกวันฟ้อง จำเลย
อุทธรณ์ ศำลฎีกำเห็นว่ำที่ศำลแรงงำนภำค ๔ ฟังข้อเท็จจริงว่ำ จาเลยไม่เคยแจ้งเงื่อนไขให้โจทก์ทราบว่าจาเลย
จะจ่ายค่าชดเชยเมื่อโจทก์ทางานครบกาหนดตามระยะเวลาที่ขยายออกไป ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์
ยอมรับเงื่อนไขการต่อสัญญาเป็นการขยายเวลาเกษียณอายุงาน และไม่อาจรับฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ตกลง
ยินยอมให้จาเลยจ่ายค่าชดเชยจากการเกษียณอายุงานแตกต่างไปจากข้อบังคับของจาเลยได้ โจทก์ลำออก
ขณะทำงำนตำมสัญญำจ้ำงใหม่ภำยหลังจำกสิทธิการได้รับเงินค่าชดเชยจากการเกษียณอายุงานตามสัญญาจ้าง
เดิมเกิดขึ้นแล้ว จำเลยจึงต้องจ่ำยค่ำชดเชยแก่โจทก์ ที่จำเลยอุทธรณ์ ว่ำกำรที่โจทก์ทำงำนต่อไปโดยได้รับ
ค่ำจ้ำงเท่ำเดิมไม่เป็นกำรเลิกจ้ำงตำมมำตรำ ๑๑๙ วรรคสอง (ที่ถูกคือ ๑๑๘ วรรคสอง) หำกแต่แสดงว่ำจำเลย
คงจ้ำงโจทก์ให้ทำงำนต่อไปอย่ำงต่อเนื่องเป็นทำนองว่ำโจทก์และจำเลยต่ออำยุเกษียณกำรทำงำนออกไปอีกนั้น
เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในกำรรับฟังพยำนหลักฐำนของศำลแรงงำนภำค ๔ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง
เพื่อบ่ำยเบี่ยงให้เป็นข้อกฎหมำย ต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลแรงงำนและวิธีพิจำรณำคดีแรงงำน
พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๕๔ วรรคหนึ่ง ศำลฎีกำไม่รับวินิจฉัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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๔. คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๑๗/๒๕๕๗
เรื่ อง นายจ้ า งก าหนดข้ อบั งคับ เกษี ย ณอายุ ๖๐ ปี บ ริ บู ร ณ์ สิท ธิ ใ นการได้ รั บ ค่า ชดเชย
ของโจทก์จึงเกิดขึ้นตั้งแต่โจทก์มีอายุครบ ๖๐ ปี เมื่อครบเกษียณอายุแล้วนายจ้างให้ลูกจ้างทางานต่ออีก
๒ ปี ต่อมาลูกจ้างขอเกษียณ ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย
โจทก์เป็นลูกจ้ำงจำเลย ตำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ จำเลยมีระเบียบข้อบังคับให้พนักงำนพ้น
สภำพกำรเป็นพนักงำนโดยกำรเกษียณอำยุเมื่อพนักงำนมีอำยุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ โดยได้รับค่ำชดเชย ต่อมำ
โจทก์อำยุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว จำเลยยังคงให้โจทก์ทำงำนต่อไปโดยจ่ำยค่ำจ้ำงปกติเรื่อยมำจนกระทั่งถึง
วันที่ ๓ มีนำคม ๒๕๕๐ โจทก์ได้ขอเกษียณอำยุเพรำะต้องกำรพักผ่อนและเคลียร์งำนให้จำเลยถึงวันที่ ๑๕
เมษำยน ๒๕๕๐ แล้ว แต่จำเลยไม่จ่ำยค่ำชดเชยให้ ขอบังคับให้จำเลยจ่ำยค่ำชดเชยพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕
ต่อ ปี นั บ แต่วั น ฟ้ อ ง จ ำเลยให้ ก ำรว่ำโจทก์ยื่ น ใบลำออกเอง โจทก์ มี อำยุ ไม่ ค รบ ๖๐ ปี ศาลแรงงานกลาง
พิ พ ากษาให้ จ าเลยช าระค่ า ชดเชยพร้ อ มดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ ๑๕ ต่ อ ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๓ สิ งหาคม ๒๕๔๘
(วันที่โจทก์มีอายุครบ ๖๐ ปี) จำเลยอุทธรณ์ ศำลฎีกำเห็นว่ำ โจทก์เกิดวันที่ ๔ สิงหำคม ๒๔๙๘ ทำงำนเป็น
ลูกจ้ำงจำเลยตั้งแต่เดือนมกรำคม ๒๕๒๖ ครบอายุ ๖๐ ปีวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ ตำมข้อบังคับของจำเลย
ระบุโดยชัดเจนว่ำพนักงำนเกษียณอำยุ ๖๐ ปี โดยได้รับค่ำชดเชยตำมกฎหมำย สิทธิในกำรได้รับค่ำชดเชยของ
โจทก์จึงเกิดขึ้นตั้งแต่โจทก์มีอำยุ ครบ ๖๐ ปีโดยไม่คำนึงว่ำหลังจำกนั้นจำเลยจะยังคงจ้ำงโจทก์ต่อไปหรือ
เลิ ก จ้ ำง สิ ท ธิดั งกล่ ำวเกิด ขึ้น จำกข้อ บั งคับ เกี่ยวกั บ กำรท ำงำนของจำเลยที่ ให้ โจทก์มี สิ ท ธิได้รับ ค่ำชดเชย
แม้จำเลยจะมิได้เลิกจ้ำงโจทก์ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ ๑๑๘ ก็ตำม เนื่องจำก
หำกยอมให้จำเลยหยิบยกเรื่องกำรเลิกจ้ำงหลังจำกพนักงำนทำงำนจนครบ ๖๐ ปี ขึ้นเป็นข้ออ้ำงได้ ย่อมจะ
เป็นช่องทำงให้เกิดกำรหลบเลี่ยงกำรจ่ำยเงินชดเชยกรณีเกษียณอำยุเมื่อพนักงำนอำยุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ โดย
ทำทีว่ำคงจ้ำงต่อไปจนพนักงำนทำงำนไม่ไหวลำออกไปเองเช่นกรณีของโจทก์ อนึ่ง ไม่ปรำกฏว่ำขณะโจทก์อำยุ
ครบ ๖๐ ปี โจทก์ได้รับ เงิน เดือนเท่ำใด กำรที่ศำลแรงงำนกลำงใช้เงินเดือนขณะที่โจทก์ล ำออกเป็ นอัต รำ
ในกำรคิดค่ำชดเชยจึงชอบแล้ว
สำหรับกำรที่ศำลแรงงำนกลำงกำหนดให้คิดดอกเบี้ยนั บแต่วันที่โจทก์มีอำยุครบ ๖๐ ปี คือวันที่
๓ สิงหำคม ๒๕๔๘ ในขณะที่ตำมฟ้องขอคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๕๐ นั้น เป็นกำรพิพำกษำ
เกินคำขอโดยไม่ปรำกฏเหตุตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้ง ศำลแรงงำนและวิธีพิจำรณำคดีแรงงำน พ.ศ. ๒๕๒๒
มำตรำ ๕๒ วรรคท้ำย กำรที่ศำลแรงงำนกลำงพิพำกษำเกินคำขอจึงไม่ชอบด้วยกฎหมำย พิพำกษำแก้เป็นว่ำ
ดอกเบี้ยให้นับแต่วันฟ้อง นอกจำกที่แก้ให้เป็นไปตำมคำพิพำกษำศำลแรงงำนกลำง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๕. คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๘๗๘/๒๕๕๗
เรื่อง เกษียณอายุถือเป็นการเลิกจ้าง ค่าชดเชยมีอายุความ ๑๐ ปี คู่ความต้องให้การต่อสู้ไว้
ในศาลชั้น ต้ น การที่น ายจ้า งอุทธรณ์ ว่าคดีขาดอายุค วามจึงเป็ น ข้อที่มิ ได้ยกขึ้น ว่ากัน มาแล้วโดยชอบ
ในศาลแรงงาน ต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง

๔

จัดทำโดย : นำยเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง นิติกรชำนำญกำร

คดีนี้ โจทก์ฟ้ องว่ำ โจทก์เป็ น ลู กจ้ำงจำเลย ท ำงำนตำแหน่งแอดไวเซอร์ ได้ รับ ค่ำจ้ำงเดือนละ
๕๕,๓๘๗ บำท โจทก์ทำงำนกับจำเลยเรื่อยมำจนอำยุครบ ๖๐ ปี ซึ่งต้องเกษียณอำยุกำรทำงำนและได้รับเงิน
บ ำนำญเลี้ ย งชี พ แต่ จ ำเลยไม่ ให้ โจทก์เกษี ยณและยั งให้ โจทก์ ท ำงำนตำมปกติ เรื่ย มำจนกระทั่ งวัน ที่ ๒๙
มิถุนำยน ๒๕๕๒ โจทก์จึงปรึกษำจำเลยว่ำโจทก์อำยุ ๖๖ ปีแล้ว หำกทำงำนต่อไปอำจสู้งำนไม่ไหวประกอบกับ
รู้สึกอ่อนเพลียมำกจึงจะขอลำออกจำกงำนและขอค่ ำชดเชย ๑๐ เดือน เป็นเงิน ๕๕๓,๘๗๐ บำท จำเลยจึงทำ
หนังสือลำออก จำเลยให้กำรว่ำ ระเบียบข้อบังคับกำหนดให้พนักงำนเกษียณอำยุครบ ๕๕ ปี แต่โจทก์จำเลย
ยังคงปฏิบัติต่อกันเรื่อยมำและจำเลยจ่ำยค่ำจ้ำงให้โจทก์ จึงเป็นกรณีที่ทั้งสองฝ่ำยไม่ประสงค์จะนำเอำเงื่อนไข
กำรเกษี ย ณอำยุ มำเป็ น เหตุในกำรบอกเลิ กสั ญ ญำจ้ำงและจำเลยมิ ได้เลิ กจ้ำงแต่โจทก์เป็ น ฝ่ ำยลำออกเอง
ศำลแรงงำนกลำงพิจำรณำแล้วเห็นว่ำการเกษียณอายุคือการเลิกจ้างเมื่อวันที่โจทก์เกษียณอายุ โจทก์จึงมีสิทธิ
ได้รับค่ำชดเชยจึงพิพำกษำให้จำเลยจ่ำยค่ำชดเชย ๔๐๐,๐๐๐ บำท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์
ศำลฎีกำเห็นว่ำ โจทก์ทำงำนติดต่อกันจนกระทั่งครบกำหนดเกษียณอำยุ ๕๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๔๒
หลังจำกครบกำหนดเกษียณอำยุแล้วกรรมกำรจำเลยกับโจทก์เจรจำให้โจทก์ทำงำนเรื่อยมำจนกระทั่งโจทก์
ลำออกวัน ที่ ๑๘ มิ ถุน ำยน ๒๕๕๒ คดี นี้ จ ำเลยให้ ก ำรว่ำระเบี ยบข้อ บั งคั บ เกี่ย วกับ กำรท ำงำนก ำหนดให้
พนักงำนเกษียณอำยุครบ ๕๕ ปี แต่โจทก์จำเลยยังคงปฏิบัติต่อกันเรื่อยมำจึงเป็นกรณีที่ทั้งสองฝ่ำยไม่ประสงค์
จะนำเอำเงื่อนไขกำรเกษียณอำยุมำเป็นเหตุในกำรบอกเลิกสัญญำจ้ำง จำเลยจึงมิได้เลิกจ้ำงโจทก์และโจทก์เป็น
ฝ่ำยลำออก โดยจำเลยมิได้ยกเรื่องอำยุควำมขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้กำรแต่อย่ำงใด เมื่อจาเลยอุทธรณ์ในทานองว่า
สิทธิในการฟ้องค่าชดเชยขาดอายุความตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๔๒ กำรที่โจทก์นำคดีมำฟ้องในวันที่ ๗
กันยำยน ๒๕๕๒ จึงเกิน ๑๐ปี นับแต่วันที่โจทก์มีสิทธิฟ้องโจทก์จึงขำดอำยุควำม อุทธรณ์ข องจำเลยจึงเป็น
ข้อที่ มิได้ย กขึ้น ว่ำกัน มำแล้ ว โดยชอบในศำลแรงงำนกลำง ต้องห้ ำมมิให้ อุทธรณ์ ตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมแพ่งมำตรำ ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลแรงงำนและวิธีพิจำรณำคดี
แรงงำน พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๓๑ พิพำกษำยกอุทธรณ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๖. คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๖๔๑ – ๑๘๖๕๘/๒๕๕๗
เรื่อง โครงการสมัครใจลาออกก่อนครบอายุเกษียณ เมื่อลูกจ้างแสดงความจานงเป็นความ
สมัครใจของลูกจ้างเอง การที่นายจ้างอนุมัติและให้ลาออกตามที่ขอ จึงเป็นกรณีที่ลูกจ้างกับนายจ้างต่าง
สมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้าง
คดีนี้ โจทก์ ทั้ง ๑๙ คน ฟ้ องว่ำโจทก์กับ พวกเป็ น ลู กจ้ำงจำเลย จำเลยอนุ มัติ ให้ โจทก์กับ พวก
เกษียณอำยุก่อนอำยุครบเกษียณ เป็นกำรเลิกจ้ำง จำเลยต้องจ่ำยค่ำชดเชยแก่โจทก์กับพวก จำเลยให้กำรว่ำ
โจทก์กับ พวกลำออกตำมระเบียบกำรขอเกษียณอำยุก่อนกำหนดไม่ถือเป็นกำรเลิกจ้ำงแต่เป็นกำรสมัครใจ
ลำออกด้วยกำรเกษียณ จำเลยได้จ่ำยเงินบำเหน็จครบถ้วนแล้ว ศำลแรงงำนกลำงพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ จำเลยมี
ระเบียบกำรเกษียณของพนักงำน ข้อ ๔ กำหนดว่ำ บริษัทจะจ่ายเงินบาเหน็จสาหรับพนักงานที่สมัครใจลาออก
ก่อนครบอายุเกษียณตามสูตรดังต่อไปนี้... หลังจากที่จาเลยอนุมัติให้โจทก์กับพวกเกษียณอายุก่อนอายุครบ
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เกษียณตามที่แสดงความจานง โจทก์กับพวกก็ได้ยื่นใบลาออกต่อจาเลย การแสดงความจานงขอเกษียณอายุ
ก่อนครบอายุเกษียณเป็นความสมัครใจของโจทก์กับพวก การที่จาเลยอนุมัติเป็นการอนุมัติให้เกษียณอายุก่อน
อายุครบเกษียณและให้ลาออกตามที่ขอ จึงเป็นการลาออกเอง มิใช่การเลิกจ้าง พิพำกษำยกฟ้อง โจทก์กับพวก
อุทธรณ์ ศำลฎีกำเห็นว่ำ จำเลยมีประกำศ เรื่อง กำรแจ้งควำมจำนงเกษียณอำยุก่อนอำยุครบเกษียณ กำหนด
ว่ำ “พนักงำนที่มีอำยุงำนครบ ๑๗ ปี ขึ้นไป บริษัทเปิดโอกำสให้สมัครใจเกษียณได้...ทั้งนี้กำรพิจำรณำอนุมัติให้
อยู่ในดุลพินิจของบริษัทเป็นรำยบุคคลไป” เมื่อโจทก์กับพวกยื่นควำมจำนงขอเกษียณอำยุก่อนครบอำยุเกษียณ
ด้วยควำมสมัครใจและจำเลยอนุมัติ จึงเป็นกรณีที่โจทก์ทั้งหมดกับจาเลยต่างสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อ
กัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ ดังนั้นโจทก์กับพวกจึงไม่มีสิทธิได้รับค่ำชดเชย พิพำกษำยืน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๗. คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๘/๒๕๕๑
เรื่ อ ง นายจ้ า งประกาศใช้ บั งคั บ กาหนดเกษี ย ณ ๕๕ปี ซึ่ งขณะนั้ น ลู ก จ้ า งมี อ ายุ ๖๓ ปี
หลั ง จากข้ อ บั ง คั บ ใช้ บั ง คั บ แล้ ว ลู ก จ้ า งยั ง คงท างานกั บ นายจ้ า งตลอดมา แม้ จ ะมี อ ายุ ค รบ ๕๕ ปี
ซึ่งถือว่ามีอายุครบเกษียณตามข้อบังคับ แสดงว่าโจทก์นายจ้างและลูกจ้างไม่ได้ถือเรื่องเกษียณอายุเป็น
สาระสาคัญ ต่อมาลูกจ้างลาออก ไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
ขณะโจทก์เข้ำทำงำนกับจำเลยโจทก์มีอำยุ ๕๒ ปี ต่อมำวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๔ จำเลยได้
ประกำศใช้ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ กำรท ำงำนก ำหนดให้ พนั ก งำนหญิ งเกษี ย ณ อำยุ ๕๕ ปี พนั ก งำน
ชำยเกษียณอำยุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ขณะข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานเริ่มใช้บังคับโจทก์มีอายุ ๖๓ ปี หลังจำก
ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนใช้บังคับแล้วโจทก์ยังคงทำงำนกับจำเลยตลอดมำ แม้จะมีอำยุครบ ๕๕ ปี ซึ่งถือว่ำ
มี อ ำยุ ค รบเกษี ย ณตำมข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ กำรท ำงำนของจ ำเลย แสดงว่ ำ โจทก์ แ ละจ ำเลยไม่ ได้ ถื อ เรื่ อ ง
เกษียณอำยุเป็นสำระสำคัญ เมื่อจำเลยไม่ได้เลิกจ้ำงโจทก์เมื่อวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๔ เพรำะโจทก์มีอำยุ
ครบเกษียณ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยจ่ำยค่ำชดเชยจำกกำรเกษียณอำยุได้ (ค่ำชดเชยกำรทำงำน
ตั้ ง แต่ ร ะหว่ ำ งวั น ที่ ๑ มิ ถุ น ำยน ๒๕๓๓ ถึ ง วั น ที่ ๑ กุ ม ภำพั น ธ์ ๒๕๔๔) และเมื่ อ โจทก์ ล ำออก
จำกงำนเมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กุ ม ภำพั น ธ์ ๒๕๔๗ โจทก์ จึ งไม่ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ ค่ ำ ชดเชยตำมฟ้ อ ง พิ พ ำกษำยกฟ้ อ ง
โจทก์อุทธรณ์ ศำลฎีกำเห็นว่ำอุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในกำรรับฟัง พยำนหลักฐำนของ
ศำลแรงงำนกลำง จึงเป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลแรงงำนและวิธีพิจำรณำคดี
แรงงำน พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๕๔ วรรคหนึ่ง ศำลฎีกำไม่รับวินิจฉัย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๘. คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๙๖/๒๕๕๑
เรื่อง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานกาหนดให้ลูกจ้างที่มีอายุครบ ๕๕ ปีบริบูรณ์ เกษียณอายุ
โดยจาเลย (นายจ้าง) จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเกษียณอายุไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เมื่อโจทก์ (ลูกจ้าง)
อายุค รบ ๕๕ ปีบริบูรณ์ โจทก์จึ งพ้น สภาพการเป็นลูกจ้างของจาเลยและสัญ ญาจ้างแรงงานสิ้น สุดลง
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โจทก์ มีสิ ท ธิ ได้ รั บ ค่ า ชดเชย ส่ว นการแจ้ งล่ วงหน้ า ก่อ นเกษี ย ณอายุต ามข้ อบั งคั บ เกี่ ยวกับ การท างาน
เป็น แต่เพียงการกาหนดหน้าที่ให้จาเลยปฏิบัติ ไม่ใช่เงื่อนไขให้จาเลยเลือกปฏิบัติว่าจะให้ลู กจ้างคนใด
เกษียณอายุหรือไม่ การที่จาเลยยังคงให้โจทก์ทางานต่อไปเป็นการทาสัญญาจ้างแรงงานขึ้นใหม่กับโจทก์
ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานที่กาหนดว่าจาเลยอาจพิจารณาจ้างพนักงานที่ครบเกษียณอายุให้ทางาน
ต่อไปคราวละ ๑ ปี
คดีนี้โจทก์ฟ้องว่ำจำเลยจ้ำงโจทก์เป็นลูกจ้ำงตำแหน่ งฝ่ำยผลิตแผนกทำถังค่ำจ้ำงวันละ ๑๘๔ บำท
โจทก์มีอำยุครบกำหนดตำมหลักเกณฑ์กำรเกษียณอำยุของจำเลย แต่จำเลยไม่ได้ประกำศในเรื่องกำรเกษียณอำยุ
วันที่ ๑๑ เมษำยน ๒๕๔๙ โจทก์มีหนังสือแจ้งจำเลยว่ำไม่ประสงค์เป็นลูกจ้ำงเนื่องจำกสุขภำพไม่ดีโดยมีใบรับรองแพทย์
แต่ จ ำเลยให้ ท ำงำนต่ อไป โจทก์ ป ระสงค์ จ ะออกจำกกำรเป็ น ลู กจ้ ำงจ ำเลยตำมระเบี ยบ โจทก์ มี อำยุ งำน
๒๗ ปี ๕ เดื อน ขอบั งคั บ ให้ จ ำเลยจ่ ำยเงิ น เกษี ยณอำยุ ๓๐๐ วั น เป็ นเงิ น ๕๕,๒๐๐ บำท พร้ อมดอกเบี้ ย
ศำลแรงงำนกลำงพิพำกษำให้จำเลยจ่ำยเงินเกษียณอำยุจำนวน ๕๕,๒๐๐ บำท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
นับแต่วันฟ้อง จำเลยอุทธรณ์ ศำลฎีกำเห็นว่ำ
ตำมข้ อบั งคั บเกี่ ยวกั บกำรท ำงำนของจ ำเลย หมวดที่ ๑๑ กำรเลิ กจ้ ำง กำรพ้ น สภำพกำรเป็ น
พนักงำน และกำรจ่ำยค่ำชดเชย ข้อ ๒ ระบุให้กำรเลิกจ้ำงและกำรพ้นสภำพกำรเป็นพนักงำนมีขึ้นในกรณีตำย
ลำออก เกษียณ และกำรเลิกจ้ำง ข้อ ๒.๓.๑ ระบุว่ำ “บริษัทฯ กำหนดให้พนักงำนทั้งชำยและหญิงที่มีอำยุ
ครบ ๕๕ ปีบ ริบ ูร ณ์ นับ จำกวัน เดือ นปีเกิด ของพนัก งำนเกษีย ณอำยุ โดย บริษัทฯ จะแจ้งให้ พนักงำนที่
เกษี ย ณอำยุ ท รำบก่ อนล่ ว งหน้ ำไม่น้ อ ยกว่ำ ๙๐ วัน ก่อนกำรเกษี ยณ” อั นเป็ น กำรกำหนดคุณ สมบั ติของ
พนักงำนให้ทำงำนกระทั่งอำยุค รบ ๕๕ ปีบริบูรณ์ ก็จะพ้นสภำพกำรเป็นพนักงำนโดยกำรเกษียณอำยุตำมที่
ระบุในข้อ ๒ ซึ่งกำรพ้นสภำพกำรเป็นพนักงำนเพรำะเหตุเกษียณอำยุนี้มิได้เป็นกำรพ้นสภำพที่จำเลยจะไม่ต้อง
จ่ำยค่ำชดเชยตำมข้อ ๓ ค่ำชดเชย ข้อ ๓.๑.๑ ถึง ๓.๑.๔ ดังนั้น หำกพนักงำนพ้นสภำพกำรเป็นพนักงำนเพรำะ
เหตุเกษียณอำยุก็เป็นกำรเลิกจ้ำงที่ได้รับค่ำชดเชยตำม ข้อ ๓.๒.๑ ถึงข้อ ๓.๒.๕ แล้วแต่กรณี ส่วนที่ข้อบังคับ
เกี่ย วกับ กำรท ำงำนข้อ ๒.๓.๑ ระบุ ต่อไปว่ำบริษัท ฯ จะแจ้งให้ พนั กงำนที่เกษี ยณอำยุทรำบก่อ นล่ ว งหน้ ำ
ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน ก่อนกำรเกษียณนั้น เป็นกำรกำหนดหน้ำที่ให้จำเลยปฏิบัติเพื่อให้พนักงำนที่เกษียณอำยุ
ได้ทรำบล่วงหน้ำเท่ำนั้น มิได้เป็นเงื่อนไขให้จำเลยเลือกปฏิบัติต่อพนักงำนว่ำจะให้พนักงำนคนใดเกษียณอำยุ
หรือไม่ ดังนั้น หำกพนักงำนมีอำยุครบ ๕๕ ปีบริบูรณ์ แล้ว จึงต้องเกษียณอำยุ สัญญำจ้ำงแรงงำนเดิมสิ้นสุดลง
และมีสิทธิได้รับค่ำชดเชยเมื่อเกษียณอำยุ แต่หำกจำเลยประสงค์จะให้พนักงำนคนใดทำงำนกับจำเลยต่อไป
หลังจำกเกษีย ณอำยุ แล้วก็จ ะเป็ น ไปตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน ข้อ ๒.๓.๒ ที่ระบุว่ำ “หำกบริษัท ฯ
เห็นว่ำ พนักงำนผู้ใดที่ครบเกษียณอำยุแล้วแต่ยังมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนให้แก่บริษัท ฯ อย่ำงได้ผล
บริษัทฯ อำจพิจำรณำจ้ำงให้ทำงำนต่อไปครำวละ ๑ ปี” กำรที่จำเลยจะทำสัญญำจ้ำงแรงงำนขึ้นใหม่หลังจำก
สั ญ ญำจ้ ำงแรงงำนเดิมสิ้ น สุ ดลงกั บ พนั กงำนที่ ครบเกษี ยณอำยุจึงขึ้ นอยู่ กับ ควำมประสงค์ของจำเลยและ
พนั กงำนทั้งสองฝ่ ำยที่จะตกลงท ำสัญญำจ้ ำงแรงงำนกันต่อไป เมื่อปรำกฏว่ำโจทก์มีอำยุครบ ๕๕ ปีบริบูรณ์
ครบเกษียณอำยุตำม ข้อ ๒.๓.๑ สัญญำจ้ำงแรงงำนระหว่ำงโจทก์กับจำเลยจึงสิ้นสุดลง และโจทก์ทำงำนติดต่อกัน
ครบสิบปีขึ้นไป จึงมีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำยสำมร้อยวันตำมหมวดที่ ๑๑ ข้อ ๓
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ค่ำชดเชย ข้อ ๓.๒.๕ แล้ว ส่ว นกำรที่จำเลยไม่แ จ้ง ให้โ จทก์ท รำบกำรเกษีย ณอำยุล่ว งหน้ำ ไม่น้อ ยกว่ำ
๙๐ วัน ก่อนกำรเกษียณและให้โจทก์ทำงำนต่อมำหลังจำกครบเกษียณอำยุแล้ว เป็นกำรทำสัญญำจ้ำงแรงงำน
ขึ้นใหม่กับโจทก์อีก ๑ ปี ตำมข้อ ๒.๓.๒ มิใช่กรณีที่โจทก์ทำงำนกับจำเลยติดต่อกันมำโดยจำเลยมิได้เลิก จ้ำง
ดังที่อุทธรณ์แต่อย่ำงใด ที่ศำลแรงงำนกลำงพิพำกษำมำนั้นชอบแล้ว
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๙. คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๓๒/๒๕๔๘ (คดีฟ้องเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)
เรื่อง การที่นายจ้างให้ลูกจ้างเกษียณอายุเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง และ
แม้เป็นกรณีที่ลูกจ้างใช้สิทธิเกษียณอายุตนเองโดยนายจ้างมอบสิทธิดังกล่าวให้ลูกจ้างเป็นผู้พิจารณาเอง
ก็ยังเป็นการเลิกจ้างเพราะเหตุเกษียณนั่นเองหาใช่การลาออกในกรณีปกติไม่
คดีนี้โจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงำนตรวจแรงงำนที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ำยค่ำชดเชยแก่ลูกจ้ำง
ศำลแรงงำนกลำงพิพ ำกษำยกฟ้อ ง โจทก์อุท ธรณ์ ศำลฎีก ำเมื่อพิจำรณำข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของ
โจทก์เรื่องกำรเกษียณอำยุจ ะเห็ น ได้ว่ำ ในเรื่องกำรเกษียณอำยุนั้น โจทก์แยกลู กจ้ำงออกเป็น ๒ ประเภท
ประเภทที่ ๑ ลูกจ้ำงที่เข้ำทำงำนก่อนวันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๓๔ ประเภทที่ ๒ ลูกจ้ำงที่เข้ำทำงำนตั้งแต่วันที่ ๑
มกรำคม ๒๕๓๔ เป็นต้นไป โดยลูกจ้ำงประเภทที่ ๒ เมื่ออำยุครบ ๖๐ ปี และสภำพของร่ำงกำยและจิตใจ
ไม่พ ร้อ มที่ จะท ำงำนต่ อไปได้ โจทก์จะให้ เกษี ยณไป ซึ่ งกำรจะให้ ลู กจ้ำงเกษี ยณอำยุ ไปหรือไม่ ขึ้นอยู่ กับกำร
พิจำรณำของโจทก์ฝ่ำยเดียว ส่วนลูกจ้ำงประเภทที่ ๑ แม้อำยุจะครบ ๖๐ ปีแล้ว การจะให้ลูกจ้างเกษียณอายุ
ไปหรือไม่มิได้ขึ้นอยู่กับโจทก์ แต่ขึ้นอยู่กับลูกจ้าง โดยโจทก์จะยังไม่ให้เกษียณอำยุเหมือนลูกจ้ำงประเภทที่ ๒
กำรเกษียณอำยุไปในกรณีนี้ลูกจ้ำงจะต้องเป็นฝ่ำยแจ้งให้โจทก์ทรำบ อันเป็นกำรให้สิทธิแก่ลูกจ้ำงประเภทที่ ๑
มำกกว่ำลูกจ้ำงประเภทที่ ๒ ซึ่งกำรออกจำกงำนของลูกจ้ำงทั้ง ๒ ประเภท ไม่ว่ำลูกจ้ำงเป็นผู้ พิจำรณำเอง
ส ำหรั บ ลู กจ้ ำงประเภทที่ ๑ หรื อนำยจ้ ำงเป็ น ผู้ พิ จำรณำส ำหรับ ลู กจ้ำงประเภทที ่ ๒ ต่ำ งก็เป็น กำรออก
จำกงำนเพรำะเหตุในกำรเกษียณอำยุตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนทั้งสิ้น เป็นกรณีที่โจทก์ไม่ให้ลูกจ้ำง
ทำงำนต่อไปและไม่จ่ำยค่ำจ้ำงให้เนื่องจำกกำรเกษียณอำยุดังกล่ำว จึงเป็นกำรเลิกจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงำน พ.ศ.๒๕๔๑ มำตรำ ๑๑๘ วรรคสอง หำใช่เป็นเรื่องลูกจ้ำงขอลำออกในกรณีปกติ ไม่ กำรที่
นำย ส. ซึ่งเป็นลูกจ้ำงประเภทที่ ๑ ขอใช้สิทธิเกษียณอำยุตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน จึงเป็นกรณีที่โจทก์
เลิกจ้ำงนำย ส. คำสั่งของพนักงำนตรวจแรงงำน จึงชอบด้วยกฎหมำยแล้ว
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๐. คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๑๗/๒๕๔๗ (คดีฟ้องเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)
เรื่อง ข้อบังคับกาหนดเกษียณอายุเมื่อพนักงานมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ยกเว้นนายจ้าง
อนุมัติต่ออายุการจ้างงานก่อนเกษียณ และพนักงานที่เกษียณมีสิทธิได้รับค่าชดเชย การที่นายจ้างอนุมัติให้
ลูก จ้ า งท างานภายหลั งจากมีอ ายุ ค รบ ๖๐ ปี บ ริ บู ร ณ์ แ ล้ วโดยมิ ได้ จ่ า ยค่ า ชดเชยตามสิ ท ธิ ในขณะนั้ น
นอกจากเป็นการต่ออายุสัญญาจ้างแล้ว ยังเป็น การตกลงขยายเวลาการเกษียณอายุของลูกจ้างด้วย ๒ ปี
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ต่อมา ลูกจ้ า งขอใช้สิทธิ เกษียณอายุแ ละนายจ้างได้อนุมั ติ ย่อมถือว่าลูกจ้า งพ้น สภาพการเป็น ลูกจ้า ง
เนื่องจากเกษียณ มิใช่เป็นการลาออกจากงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย
คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนำยจ้ำงฟ้องเพิกถอนคำสั่งของพนักงำนตรวจแรงงำนกรณีที่มีคำสั่งให้โจทก์
จ่ำยค่ำชดเชยแก่ลูกจ้ำง ศำลแรงงำนกลำงพิพำกษำแก้ไขคำสั่ง ของพนักงำนตรวจแรงงำนโดยให้โจทก์จ่ำย
ค่ำชดเชย ๔๔๐,๐๐๐ บำท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ จนกว่ำจะ
ช ำระเสร็จ แก่ลู กจ้ ำง เพิ ก ถอนค ำสั่ งที่ให้ จ่ ำยค่ำท ำงำนในวัน หยุด โจทก์อุท ธรณ์ ศำลฎี กำ กำรที่ นำย พ.
สมัครใจทำงำนเป็นลูกจ้ำงโจทก์ต่อไปภำยหลังจำกที่มีอำยุ ๖๐ ปี ซึ่งครบเกษียณอำยุแล้ว เป็นกำรสละสิทธิ
กำรเกษียณอำยุหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่ำ ตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของโจทก์ กำหนดให้พนักงำนของ
โจทก์พ้นจำกสภำพพนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ เมื่อพนักงำนมีอำยุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ยกเว้นกรณีที่โจทก์อนุมัติต่อ
อำยุกำรจ้ำงก่อนกำรเกษียณอำยุและพนักงำนที่เกษียณอำยุมีสิทธิได้รับค่ำชดเชย เห็นว่ำ ขณะที่นำย พ. มีอำยุ
ครบ ๖๐ ปี บ ริ บู ร ณ์ นั้ น ตำมปกติ แ ล้ ว นำย พ. ย่อ มต้อ งพ้ น สภำพกำรเป็ น พนั กงำนของโจทก์ เพรำะเหตุ
เกษียณอำยุโดยมีสิทธิได้รับค่ำชดเชยตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของโจทก์ กำรที่โจทก์อนุมัติให้ นำย พ.
ท ำงำนต่อ ไปภำยหลั งจำกที่ น ำย พ. มีอ ำยุ ค รบ ๖๐ ปี บ ริบู รณ์ แ ล้ ว โดยมิ ได้ จ่ำยค่ำชดเชยให้ แก่ นำย พ.
ตำมสิทธิของนำย พ. ในขณะนั้น นอกจำกจะเป็นกำรต่ออำยุสัญญำจ้ำงแรงงำนแล้วยังเป็น การตกลงขยาย
ระยะเวลาการเกษียณอายุสาหรับรายนาย พ. ต่อไปด้วย มิใช่เป็นกำรสละสิทธิกำรเกษียณอำยุตำมที่โจทก์อ้ำง
เพรำะมิฉะนั้น นำย พ. ก็คงจะไม่ยอมต่ออำยุสัญญำจ้ำงอีก กำรที่นำย พ. ขอใช้สิทธิเกษียณอำยุและโจทก์
อนุมัติให้สิ้นสุดกำรจ้ำงเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ จึงถือว่ำนำย พ. ได้พ้นสภำพกำรเป็นลูกจ้ำงของโจทก์
เนื่ องจำกเกษี ยณอำยุ มิใช่เป็ น กำรลำออกจำกงำน นำยจ้ำงจึงต้องจ่ำยค่ำชดเชย ๔๔๐,๐๐๐ บำท พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๔๔ จนกว่ำจะชำระเสร็จ ให้แก่ลูกจ้ำง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๑. คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๑๙ - ๔๑๒๐/๒๕๔๗
เรื่อง การที่นายจ้างไม่ได้จัดให้ลูกจ้างเกษียณอายุ ๕๐ ปี ตามข้อบังคับฯ แต่ยังคงให้ลูกจ้าง
ทางานต่อไป ๒ ปี และ ๔ ปี เป็นการเอื้อประโยชน์และเป็นคุณแก่ลูกจ้างเป็นอย่างยิ่งแล้ว หลังจากนั้น
นายจ้างย่อมสามารถที่จะอ้างเอาข้อบังคับในเรื่องเกษียณอายุเมื่อครบ ๕๐ ปี มาใช้บังคับแก่ลูกจ้างได้อีก
ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ำยค่ำเสียหำยจำกกำรเลิกจ้ำงไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ที่
๑ และที่ ๒ จำเลยทั้งสองสำนวนให้กำรขอให้ยกฟ้อง ศำลแรงงำนกลำงพิพำกษำให้จำเลยจ่ำยค่ำเสียหำยจำก
กำรเลิกจ้ำงไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บำท และ ๔๐,๐๐๐ บำท ตำมลำดับ พร้อม
ดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๖) จนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์แต่
ละคน จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศำลฎีกำ ศำลฎีกำแผนกคดีแรงงำนวินิจฉัยว่ำ มีปัญหำต้องวินิจฉัยตำม
อุท ธรณ์ ของจำเลยว่ำ จำเลยเลิ กจ้ ำงโจทก์ทั้งสองเป็นกำรเลิ กจ้ำงไม่เป็นธรรมหรือไม่ พิ เครำะห์ แล้ ว ตำม
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของจำเลยหมวด ๙ ข้อ ๒.๓ กำหนดให้พนักงำนระดับทั่วไปเกษียณอำยุ
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เมื่อครบ ๕๐ ปี โดยให้มีผลเป็นกำรเลิกจ้ำงวันที่ ๓๑ ธันวำคมของปีที่ครบเกษียณอำยุซึ่งโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒
จะต้องเกษียณอำยุในปี ๒๕๔๔ และปี ๒๕๔๒ ตำมลำดับ แต่จำเลยมิได้จัดให้โจทก์ทั้งสองเกษียณในปีที่ครบ
เกษียณดังกล่ำว เห็นว่ำ ขณะที่โจทก์ทั้งสองมีอำยุครบ ๕๐ ปี จำเลยย่อมมีสิทธิให้โจทก์ทั้งสองออกจำกงำน
เพรำะเหตุเกษียณอำยุตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนได้โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรเลิกจ้ำงที่ไม่เป็นธรรม กำรที่
จำเลยไม่ได้จัดให้โจทก์ทั้งสองเกษียณอำยุตำมระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของจำเลยแต่ยังคงให้โจทก์
ทั้งสองทำงำนต่อไปโดยโจทก์ที่ ๑ ทำงำนเกินกำหนดอำยุกำรเกษียณถึง ๒ ปี โจทก์ที่ ๒ เกินกำหนดถึง ๔ ปี
นั้น เป็นกำรเอื้อประโยชน์และเป็นคุณแก่โจทก์ทั้งสองเป็นอย่ำงยิ่งแล้ว หลังจำกนั้นจำเลยย่อมสำมำรถที่จะอ้ำง
เอำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกั บกำรทำงำนในเรื่องเกษียณอำยุเมื่อครบ ๕๐ ปี มำใช้บังคับแก่โจทก์ทั้งสองได้อีก
ข้ออ้ำงที่จำเลยอ้ำงเป็นเหตุเลิกจ้ำงโจทก์ทั้งสองเป็นข้ออ้ำงที่มีเหตุสมควร กำรที่จำเลยเลิกจ้ำงโจทก์ทั้งสองจึง
ไม่เป็นกำรเลิกจ้ำงที่ไม่เป็นธรรมที่ศำลแรงงำนกลำงพิพำกษำมำนั้นไม่ต้องด้วยควำมเห็นของศำลฎีกำ อุทธรณ์
ของจำเลยฟังขึ้น พิพำกษำกลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๒. คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๓๗/๒๕๔๔
เรื่อง ข้อบังคับกาหนดว่าพนักงานจะต้องออกจากงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณของปีเมื่ออายุ
ครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์นั้น หมายถึงให้นายจ้างดาเนินการให้พนักงานที่ขาดคุณสมบัติเนื่องจากอายุครบ ๖๐ ปี
บริบูรณ์ ออกจากงานนั่นเอง จึงเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง
จำเลยมีข้อบังคับสภำทหำรผ่ำนศึกว่ำด้วยพนักงำนองค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก พ.ศ. ๒๕๓๖
และข้อบังคับสภำทหำรผ่ำนศึกว่ำด้วยลูก จ้ำงองค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งออกโดยอำศัย
อำนำจตำมพระรำชบั ญ ญัติองค์กำรสงเครำะห์ ทหำรผ่ำนศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยข้อบังคับสภำทหำรผ่ำนศึก
ว่ำด้วยลูกจ้ำงฯ ให้ถือปฏิบัติตำมข้อบังคับสภำทหำรผ่ำนศึกว่ำด้วยพนักงำนฯ ซึ่งกำหนดว่ำพนักงำนของจำเลย
จะต้องออกจำกงำนเมื่อสิ้ น ปี งบประมำณของปีที่ มีอำยุครบ ๖๐ ปีบ ริบู รณ์ ก็ตำม แต่ก็ห มำยถึงให้ จำเลย
ดำเนิ นกำรให้ พนักงำนที่ขำดคุณสมบั ติเนื่องจำกอำยุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ออกจำกงำนนั่นเอง ฉะนั้นกำรที่
จำเลยให้โจทก์ออกจำกงำนเพรำะเหตุที่โจทก์มีอำยุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์จึงเป็นกำรกระทำที่จำเลยผู้เป็นนำยจ้ำง
ไม่ให้โจทก์ผู้เป็นลูกจ้ำงทำงำนต่อไป ย่อมเป็นกำรเลิกจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑
มำตรำ ๑๑๘ วรรคสองที่ศำลแรงงำนกลำงพิพำกษำให้จำเลยจ่ำยค่ำชดเชยแก่โจทก์นั้นชอบแล้ว
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๓. คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๒๘/๒๕๔๓
เรื่อง แม้นายจ้างมีระเบียบให้ลูกจ้างเกษียณอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ แต่นายจ้างลูกจ้างได้
ตกลงทาสัญญากันใหม่อีก ๕ ฉบับๆ ละ ๑ ปี โดยมิได้ให้ลูกจ้างออกจากงาน ขึ้นเงินเดือนให้เหมือนลูกจ้าง
คนอื่น ดังนั้นวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นวันครบเกษียณอายุ จึงไม่มีการกระทาใดของนายจ้างที่
นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทางานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ถือไม่ได้ว่านายจ้างเลิกจ้างในวันดังกล่าว

๑๐

จัดทำโดย : นำยเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง นิติกรชำนำญกำร

โจทก์ ฟ้ อ งขอให้ บั งคั บ จ ำเลยจ่ ำยค่ ำชดเชยและเงิน อื่ น ๆ พร้อ มดอกเบี้ ย ศำลแรงงำนกลำง
พิพำกษำยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศำลฎีกำ เห็ นว่ำ ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรคุ้มครองแรงงำน
ลงวันที่ ๑๖ เมษำยน ๒๕๑๕ ข้อ ๔๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่ำให้นำยจ้ำงจ่ำยค่ำชดเชยแก่ลูกจ้ำงเมื่อเลิกจ้ำง และ
วรรคสองบัญญัติว่ำ "กำรเลิกจ้ำงตำมข้อนี้หมำยควำมว่ำ กำรกระทำใดที่นำยจ้ำงไม่ให้ลูกจ้ำงทำงำนต่อไปและ
ไม่จ่ำยค่ำจ้ำงให้ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะสิ้นสุดสัญญำจ้ำงหรือเหตุอื่นใด" ปรำกฏว่ำจำเลยซึ่งเป็นนำยจ้ำงมีระเบียบ
ให้ลูกจ้ำงเกษียณอำยุเมื่ออำยุครบ ๖๐ ปี และจาเลยได้ทาสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ซึ่งเป็น
วันที่โจทก์มีอายุครบเกษียณอายุ ๖๐ ปี อ้ำงในสัญญำว่ำ ผู้ว่ำจ้ำง (จำเลย) มีกฎระเบียบว่ำพนักงำนจะครบ
ปลดเกษี ย ณเมื่ อ อำยุ ค รบ ๖๐ ปี และผู้ รั บ จ้ ำ ง (โจทก์ ) มี อ ำยุ ค รบ ๖๐ ปี แ ล้ ว จะต้ อ งปลดเกษี ย ณตำม
กฎระเบียบของบริษัท แต่เนื่องจำกผู้รับจ้ำงยังมีควำมสำมำรถที่จะทำงำนให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงได้ และได้ขอเสนอ
ทำงำนให้ผู้ว่ำจ้ำงอีกโดยกำหนดอำยุสัญญำกำรว่ำจ้ำงเป็นเวลำ ๑ ปี นับแต่วันที่ ๔ กรกฎำคม ๒๕๓๗ และได้
ทำสัญญำต่อเนื่องกันรวม ๕ ฉบับ แต่ละฉบับมีกำหนดระยะเวลำกำรจ้ำง ๑ ปี โดยให้นับอำยุงำนต่อเนื่องจำก
วันที่โจทก์ครบเกษียณอำยุ แต่ต่อมำเมื่อวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๔๑ จำเลยมีหนังสือยกเลิกสัญญำจ้ำงฉบับที่ ๕
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๔๒ ดังนี้ เห็นว่ำ แม้จำเลยจะมีระเบียบให้ลูกจ้ำงของจำเลยเกษียณอำยุเมื่ออำยุครบ
๖๐ ปีบริบูรณ์ แต่จาเลยกับโจทก์ได้ตกลงกันทาสัญญาจ้างกันใหม่ ให้โจทก์ทำงำนต่อเนื่องกันไปอีก ๕ ฉบับ
โดยมิได้ให้โจทก์ออกจำกงำนและยังจ่ำยค่ำจ้ำงให้โจทก์ทุกเดือน อีกทั้งยังขึ้นเงินเดือนให้แก่โจทก์เหมือนลูกจ้าง
ของจาเลยที่ยังไม่เกษียณอายุ ดังนั้น ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ครบเกษียณอายุ แต่จำเลย
ยังให้โจทก์ทำงำนต่อไปและจ่ำยค่ำจ้ำงให้โจทก์ จึงไม่มีกำรกระทำใดของจำเลยซึ่งเป็นนำยจ้ำงที่ไม่ให้โจทก์ซึ่ง
เป็ น ลู กจ้ ำงท ำงำนต่อไปและไม่จ่ ำยค่ำจ้ ำงให้ เพรำะเหตุสิ้ นสุ ดสั ญ ญำจ้ำงหรือเหตุอื่นใด ถือไม่ได้ว่ำจำเลย
เลิกจ้ำงโจทก์ในวันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๓๗ อันเป็นวันครบเกษียณอำยุของโจทก์ จำเลยจึงไม่ต้องจ่ำยค่ำชดเชย
ดอกเบี้ย และเงินเพิ่มให้แก่โจทก์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๔. คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๖๖ – ๖๙๗๑/๒๕๔๒
เรื่ อง ในกรณี ผลประโยชน์ ที่ลูกจ้างได้รับน้อยกว่าค่าชดเชย บริษั ทจะจ่ายส่วนที่ขาดให้
จานวนเงินที่ลูกจ้างได้รับจากโครงการเกษียณอายุให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าชดเชยด้วย ดังนั้น
เงิน ผลประโยชน์ ต ามโครงการเกษี ยณอายุก่อนเวลาปกติที่ น ายจ้างจ่ายให้ ลู กจ้างไปตามระเบี ยบและ
ข้อบังคับจึงมีค่าชดเชยรวมอยู่ด้วย
ศำลฎีกำแผนกคดีแรงงำนวินิจฉัยว่ำ มีปัญหำที่จะต้องวินิจฉัยตำมอุทธรณ์โจทก์ทั้งหกว่ำ เงินที่
โจทก์ ทั้ งหกได้ รั บ จำกจ ำเลยตำมโครงกำรเกษี ย ณอำยุ ก่ อ นเวลำปกติ ถื อ ว่ำได้ รับ ค่ ำชดเชยตำมประกำศ
กระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรคุ้มครองแรงงำน ข้อ ๔๖ รวมอยู่ด้วยหรือไม่ เห็นว่ำ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภำพ
กำรจ้ ำงกำหนดว่ำ ถ้ำผลประโยชน์ ที่ลู กจ้ ำงได้รับตำมโครงกำรเกษียณอำยุน้อยกว่ำค่ำชดเชยกำรเลิ กจ้ำง
ตำมกฎหมำยแรงงำนบริษัทจะจ่ำยเงิน ส่วนที่ขำดอยู่นั้นให้ จำนวนเงินทั้งหมดที่ลู กจ้ำงได้รับจำกโครงก ำร
เกษียณอำยุให้ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรจ่ำยค่ำชดเชย กำรเลิกจ้ำงด้วย ดังนั้น เงินผลประโยชน์ตำมโครงกำร

๑๑

จัดทำโดย : นำยเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง นิติกรชำนำญกำร

เกษียณอำยุก่อนเวลำปกติที่จำเลยจ่ำยไปจึงมีค่ำชดเชยรวมอยู่ด้วยแล้ว เมื่อโจทก์ที่ ๑ ถึงโจทก์ที่ ๓ ถูกเลิกจ้ำง
โดยมีสิทธิได้รับเงินผลประโยชน์ตำมโครงกำรเกษียณอำยุ ก่อนเวลำปกติ เงินผลประโยชน์ที่โจทก์ที่ ๑ ถึงโจทก์
ที่ ๓ มีสิทธิได้รับจำกจำเลย จึงมีค่ำชดเชยรวมอยู่ด้วยแล้ว และเงินผลประโยชน์ ดังกล่ำวก็มีจำนวนสูงกว่ำ
ค่ำเชยที่โจทก์ที่ ๑ ถึงโจทก์ที่ ๓ มีสิ ทธิได้รับตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรคุ้มครองแรงงำน
ข้ อ ๔๖ จ ำเลยจึ งไม่ ต้ อ งจ่ ำยค่ ำชดเชยให้ แ ก่ โ จทก์ ที่ ๑ ถึ งโจทก์ ที่ ๓ อี ก ส่ ว นที่ โจทก์ ที่ ๔ ถึ งโจทก์ ที่ ๖
ถูกเลิกจ้ำงโดยมีสิทธิได้รับค่ำชดเชย ซึ่งเงินที่จำเลยจ่ำยให้แก่โจทก์ที่ ๔ ถึงโจทก์ที่ ๖ ตำมสิทธิดังกล่ำว ก็คิด
คำนวณในลั กษณะเดีย วกับ กำรคิดคำนวณค่ำชดเชยตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรคุ้มครอง
แรงงำนข้อ ๔๖ (๓) ทั้งเป็นคุณแก่โจทก์ที่ ๔ ถึงโจทก์ที่ ๖ และยังเป็นจำนวนที่มำกกว่ำว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย
หนึ่งร้อยแปดสิบวันที่โจทก์ที่ ๔ ถึงโจทก์ที่ ๖ มีสิทธิได้รับตำมข้อ ๔๖ (๓) เงินที่จำเลยจ่ำยให้แก่โจทก์ที่ ๔ – ที่ ๖ จึงมี
ค่ำชดเชยรวมอยู่ด้วยแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องจ่ำยค่ำชดเชยให้แก่โจทก์ที่ ๔ ถึงโจทก์ที่ ๖ อีกเช่นเดียวกัน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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