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คำพิพำกษำโอนกำรจ้ำงและเปลี่ยนตัวนำยจ้ำง
๑. คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๓๐๐๒/๒๕๖๑
เรื่อง กำรที่นำยจ้ำงโอนย้ำยลูกจ้ำงไปทำงำนกับบริษัทในเครือ แม้กรรมกำรเป็นคนเดียวกัน
ก็ถือเป็นคนละนิติบุคคลแยกต่ำงหำก ถือเป็นกำรโอนสิทธิควำมเป็นนำยจ้ำงตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ มำตรำ ๕๗๗ วรรคหนึ่ง เมื่อลูกจ้ำงไม่ยินยอม จึงไม่อำจโอนย้ำยได้ เมื่อนำยจ้ำงเลิกจ้ำง จึงถือ
เป็นกำรเลิกจ้ำงที่ไม่เป็นธรรม ต้องจ่ำยค่ำเสียหำยและค่ำชดเชยแก่ลูกจ้ำง
คดีนี้ โจทก์ฟ้ องว่ำ จ ำเลยประกอบกิจกำรเกี่ยวกับจัดหำพนักงำนและอุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ แก่
บริษัทขุดเจำะน้ำมัน วันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๓๒ จำเลยจ้ำงโจทก์เป็นลูกจ้ำงตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำสัมพันธ์
วันที่ ๒๑ มีน ำคม ๒๕๕๘ จำเลยย้ำยโจทก์ไปทำงำนตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่งำนด้ำนขนส่งของบริษัท อ. จำกัด
ซึ่งเป็นคนละบริษัทกับจำเลยและไม่ใช่สำขำของจำเลย ให้เริ่มงำนวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๘ โจทก์ปฏิเสธไม่
ยิน ยอมย้ำยไป จำเลยเปลี่ ยนชื่อหน้ ำโต๊ะทำงำนโจทก์เป็นบุคคลอื่น ไม่จัดโต๊ะทำงำนใหม่ให้ โจทก์ วันที่ ๑
เมษำยน ๒๕๕๘ จ ำเลยระงั บ กำรใช้ อี เมลล์ ป ระจ ำต ำแหน่ ง วั น ที่ ๔ เมษำยน ๒๕๕๘ ให้ โ จทก์ คื น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ สั่งให้พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยห้ำมไม่ให้โจทก์กลับเข้ำทำงำนและปิดประกำศว่ำโจทก์
พ้นสภำพพนักงำนของจำเลย ขอบังคับให้จำเลยจ่ำยสินจ้ำงแทนกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ ค่ำเสียหำยจำกำรเลิก
จ้ ำ งที่ ไม่ เป็ น ธรรม ค่ ำ ชดเชย ค่ ำจ้ ำงค้ ำงจ่ ำย พร้ อ มดอกเบี้ ย จ ำเลยให้ ก ำรว่ ำจ ำเลยกั บ บริษั ท อ. จ ำกั ด
เป็นบริษัทในเครือ มีกรรมกำรเป็นบุ คคลเดียวกัน โจทก์ไม่ยินยอมย้ำยไปทำงำนกับบริษัท อ. จำกัด เป็นกำร
ฝ่ำฝืนคำสั่งจำเลย
ศำลแรงงำนภำค ๙ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ จำเลยไม่ให้โจทก์ทำงำนกับจำเลยอีกต่อไปและไม่จ่ำย
ค่ำจ้ำงให้โจทก์ตลอดมำตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๘ อันถือเป็นกำรเลิกจ้ำงโจทก์ตั้งแต่วันดังกล่ำว คำสั่งย้ำย
โจทก์ไปทำงำนกับบริษัท อ. จำกัด โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมำย มีผลเท่ำกับเป็น
กำรเลิกจ้ำงโจทก์ จำเลยจึงต้องจ่ำยสินจ้ำงแทนกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำและค่ำชดเชย ส่วนค่ำเสียหำยจำกกำร
เลิกจ้ำงที่ไม่เป็นธรรมนั้น จำเลยมีเหตุผลควำมจำเป็นในกำรบริ หำรงำนบุคคล ไม่ได้กลั่นแกล้ง มิใช่เป็นกำร
เลิกจ้ำงที่ไม่เป็ นธรรม พิพำกษำให้จำเลยจ่ำยสินจ้ำงแทนกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ ค่ำชดเชย พร้อมดอกเบี้ย
คำขออื่นให้ยก โจทก์อุทธรณ์
ประเด็น จ ำเลยเลิ กจ้ำงเป็ น กำรเลิ กจ้ำงที่ ไม่เป็ นธรรมหรือไม่ ศำลฎี กำเห็ น ว่ำ คดีนี้ แม้จำเลย
อ้ำงเหตุผลในกำรโอนย้ำยโจทก์ว่ำจำเลยแพ้กำรประมูลงำนจึงจำเป็นในกำรบริหำรงำนบุคคลเนื่องจำกในแผนก
ลู กค้ำสั มพั น ธ์มีน้ อยหรือไม่มีเลย และจ ำเลยไม่ส ำมำรถหำงำนในแผนกอื่น ให้ โจทก์ไปทำงำนแผนกอื่นได้
เนื่องจำกอัตรำเต็มก็ตำม แต่ก็ไม่ได้ควำมว่ำจำกกรณีดังกล่ำว หำกจำเลยไม่โอนย้ำยไปทำงำนที่อื่นแล้วจะทำให้
จำเลยประสบภำวะขำดทุนจนไม่สำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้ แผนกที่โจทก์ทำงำนก็ไม่ถูกยุบเสีย และกำรที่
จำเลยแพ้ประมูลก็ไม่ได้เกิดจำกกำรกระทำควำมผิดของโจทก์จนถึงกับต้องถูกเลิกจ้ำง กำรโอนย้ำยโจทก์ไป
ทำงำนที่บริษัท อ. จำกัด ที่กรุงเทพ อยู่ห่ำงไกลจำกภูมิลำเนำโจทก์?ที่จังหวัดสงขลำมำกนั้นย่อมทำให้โจทก์
ต้องแบกรับภำระค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้น เห็นได้ชัดว่ำจำเลยต้องกำรผลประโยชน์จำกกำรประกอบกิจกำรของบริษัท
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ในเครือแต่เพียงฝ่ำยเดียว ไม่ได้คำนึ งถึงควำมเดือดร้อนของโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้ำง ทั้งๆ ที่โจทก์ได้ร่วมทำงำน
สร้ำงกำไรให้ จ ำเลยมำนำนกว่ำ ๒๐ ปี และกำรที่จำเลยโอนย้ำยโจทก์ไปทำงำนที่บริษั ท อ. จำกัด ซึ่งเป็ น
นิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกจำเลยนั้น ถือเป็นกำรโอนสิทธิควำมเป็นนำยจ้ำงของตนให้แก่บุคคลภำยนอกซึ่งต้อง
ได้รับ ควำมยินยอมพร้อมใจจำกโจทก์ก่อนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๕๗๗ วรรคหนึ่ง
เมื่อโจทก์ไม่ยินยอม จำเลยจึงไม่อำจโอนย้ำยได้ ส่วนกำรจัดหำตำแหน่งอื่นให้โจทก์ก็เป็นเรื่องที่จำเลยจะต้อง
พิจำรณำดำเนินกำรให้โจทก์ไปปฏิบัติหน้ำที่ที่เหมำะสมต่อไป กำรที่จำเลยใช้วิธีกำรเลิกจ้ำงโจทก์ จึงเป็นกำร
เลิกจ้ำงโดยปรำศจำกเหตุผลอันสมควรและเพีย งพอ เป็นกำรเลิกจ้ำงที่ไม่เป็นธรรมตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้ง
ศำลแรงงำนและวิธีพิจำรณำคดีแรงงำน พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๔๙ จำเลยต้องจ่ำยค่ำเสียหำยจำกกำรเลิกจ้ำงที่
ไม่เป็นธรรม จึงเห็นควรย้อนสำนวนไปให้ศำลแรงงำนภำค ๙ ใช้ดุลพินิจกำหนดค่ำเสียหำยแก่โจทก์ตำมควำม
เหมำะสมต่อไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒. คำพิพำกษำศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๖๖/๒๕๖๐
เรื่อง นำยจ้ำงเดิมจดทะเบียนเลิกโดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงให้มีกำรจัดตั้งจำเลยที่ ๑
นำยจ้ำงใหม่ขึ้นเพื่อรับโอนกิจกำร ดังนั้น จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนำยจ้ำงใหม่จึงต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้ำที่อัน
เกี่ยวกับโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้ำงด้วย , กรรมกำรผู้จัดกำร/ผู้ชำระบัญชี ไม่ต้องรับผิดเป็นกำรส่วนตัว
คดีนี้โจทก์ฟ้องว่ำ เมื่อเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ นำย ค. นำย ด. นำย ท. ผู้ถือหุ้นของบริษัท ด.
ชักชวนโจทก์ให้ ร่วมทำธุรกิจร้ำนอำหำรเม็กซิกัน โจทก์ตกลงเข้ำร่วมลงทุนและดำรงตำแหน่งผู้จัดกำรร้ำน
หลังจำกนั้ นบริษัท ด. ประสบปัญหำทำงธุรกิจเรื่อยมำและไม่สำมำรถจ่ำยค่ำจ้ำงให้ แก่โจทก์ได้จนกระทั่งผู้ถือหุ้ น
ถอนตั ว เหลื อ แต่ น ำย ค. จึ ง ได้ ร่ ว มกั น ตั้ งบริ ษั ท จ ำเลยที่ ๑ ขึ้ น มำโดยมี น ำงสำว ธ. ภรรยำของนำย ค.
เป็นกรรมกำรผู้มีอำนำจ ทำให้โจทก์ต้องโอนสภำพกำรจ้ำงเป็นลูกจ้ำงของบริษัทดังกล่ำวไปเป็นลูกจ้ำงของ
จำเลยที่ ๑ โดยโจทก์ยังคงทำงำนตำแหน่งผู้จัดกำรร้ำนและได้รับค่ำจ้ำงอัตรำเดิม ต่อมำจำเลยที่ ๑ จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกรรมกำรจำกนำงสำว ธ. เป็นจำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๒ จงใจยกเลิกใบอนุญำตทำงำนของโจทก์
โดยโจทก์มิ ได้ ก ระท ำควำมผิ ด ทั้ งยั งจดทะเบี ย นยกเลิ กสภำพนิ ติ บุ ค คลของจำเลยที่ ๑ โดยมีจ ำเลยที่ ๒
เป็นผู้ชำระบัญชี อันเป็น กำรจงใจที่จะไม่จ่ำยค่ำจ้ำงและเงินอื่นๆ แก่โจทก์ ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ำย
ค่ำจ้ำง ค่ำชดเชย สินจ้ำงแทนกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ ค่ำเสียหำยจำกกำรกระทำละเมิด ดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม
ศำลแรงงำนภำค ๕ พิพำกษำให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๑,๑๔๕,๐๐๐ บำท และเงินเพิ่มร้อยละ
๑๕ ต่อปี ของต้นเงินค่ำจ้ำงทุกระยะเวลำ ๗ วัน ค่ำชดเชย สินจ้ำงแทนกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำพร้อมดอกเบี้ย
จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงำน เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ ๑๓ บัญญัติให้ในกรณีที่นำยจ้ำงเป็นนิติบุคคลและมีกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โอนหรือ
ควบกับนิติบุ คคลใด สิทธิต่ำงๆ ที่ลูกจ้ำงมีอยู่ต่อนำยจ้ำงเดิมเช่นใดให้ลูกจ้ำงมีสิทธิเช่นว่ำนั้นต่อไป และให้
นำยจ้ำงใหม่รับไปทั้งสิทธิและหน้ำที่อันเกี่ยวกับลูกจ้ำงนั้นทุกประกำร บริษัท ด. จ้ำงโจทก์เข้ำทำงำนตำแหน่ง
ผู้จัดกำรร้ำน มีหน้ำที่ดูแลร้ำนอำหำร ต่อมำประสบปัญหำทำงธุรกิจ โจทก์และผู้ถือหุ้นของบริษัท ด. จึงได้ตั้ง
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บริษัทจำเลยที่ ๑ ขึ้นเพื่อบริหำรกิจกำรร้ำนอำหำรและพนักงำนของบริษัท ด. แทน จึงเป็นกรณีที่นำยจ้ำงเดิม
ของโจทก์คือบริษัท ด. ซึ่งเป็นนิติบุคคล มีกำรจดทะเบียนเลิกโดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงให้มีกำรจัดตั้ง
จำเลยที่ ๑ ขึ้นเพื่อรับโอนกิจกำรของบริษัท ด. ดังนั้น จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนำยจ้ำงใหม่จึงต้องรับไปทั้งสิทธิและ
หน้ำที่อันเกี่ยวกับโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้ำงด้วย
จำเลยที่ ๑ โดยจ ำเลยที่ ๒ ในฐำนะกรรมกำรผู้ มีอำนำจกระทำกำรแทนได้ยกเลิกใบอนุญ ำต
ทำงำนและเลิกจ้ำงโจทก์แล้วจดทะเบียนยกเลิกสภำพนิติบุคคลของจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ชำระบัญชี
ดังนั้น กำรกระทำของจำเลยที่ ๒ ในฐำนะกรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนจำเลยที่ ๑ ย่อมเป็นเพียงกำร
กระท ำแทนจ ำเลยที่ ๑ ผู้ เป็ น นำยจ้ ำงโดยตรงของโจทก์เท่ำนั้ น จำเลยที่ ๑ ผู้ เป็น ตัวกำรจึงต้องผู กพัน ต่อ
บุคคลภำยนอกในกำรกระทำของจำเลยที่ ๒ ที่ได้กระทำไปภำยในวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒
ไม่ ต้ อ งผู ก พั น รั บ ผิ ด เป็ น ส่ ว นตั ว และแม้ ฟ้ อ งคดี นี้ จ ำเลยที่ ๒ ก็ มี ห น้ ำ ที่ เป็ น ผู้ ช ำระบั ญ ชี ข องจ ำเลยที่ ๑
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๒๕๐ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓. คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๓๒๗๒/๒๕๖๐
เรื่อง สำเหตุที่เลิกจ้ำงสืบเนื่องจำกบริษัทแม่ปรับโครงสร้ำงองค์กรกำหนดนโยบำยทำงธุรกิจ
ทำให้ต้องยุบแผนกลงและโอนกิจกำรกับพนักงำนให้แก่นำยจ้ำงใหม่ ลูกจ้ำงไม่ประสงค์โอนย้ำยไป นำยจ้ำง
จึ งเลิกจ้ ำ งโดยจ่ ำ ยค่ ำชดเชยตำมกฎหมำย มิได้ เจำะจงเฉพำะลูกจ้ ำงคนใดคนหนึ่ ง ขณะเลิก จ้ำ งไม่ มี
ตำแหน่งอื่นว่ำงที่เหมำะสม กำรขำยกิจกำรถือเป็นกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร นำยจ้ำงย่อมมีสิทธิที่จะ
กระทำได้ จึงไม่เป็นกำรเลิกจ้ำงที่ไม่เป็นธรรม
คดีนี้โจทก์ฟ้องว่ำ เดิมโจทก์เป็นลูกจ้ำงของบริษัท ว. ต่อมำบริษัท ฟ. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของจำเลย
ตกลงซื้อกิจกำรของบริษัท ว. ทั่ว โลก โจทก์จึงโอนย้ำยมำทำงำนเป็นลู กจ้ำงจำเลยตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม
๒๕๕๓ ตกลงนับอำยุงำนต่ อเนื่อง ต่อมำวันที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๕๕ จำเลยเรียกประชุมขำยกิจกำรในส่วน
โภชนำกำรเด็กให้แก่บ ริษัท น. ทำให้จ ำเลยโอนย้ำยพนักงำนในแผนกดังกล่ำวรวมถึงโจทก์ไปยังบริษัท น.
แต่โจทก์และพนักงำนบำงส่วนไม่ยินยอมโอนย้ำย หลังจำกนั้นจำเลยมีหนังสือเลิกจ้ำงโจทก์ให้มีผลวันที่ ๓๐
พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ เป็นกำรเลิกจ้ำงที่ไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์ได้รับควำมเสียหำย จำเลยให้กำรว่ำโจทก์กับ
พนั ก งำนในแผนกประมำณ ๖ คน ไม่ โอนย้ ำยไปท ำงำนกั บ บริษั ท น. จ ำเลยไม่ อ ำจย้ ำยโจทก์ ไปท ำงำน
ตำแหน่งอื่นในแผนกอื่นในบริษัทจำเลย เนื่องจำกไม่มีตำแหน่งที่เหมำะสมกับโจทก์ จำเลยจึงมีควำมจำเป็นต้อง
เลิกจ้ำงโดยจ่ำยค่ำชดเชย สินจ้ำงแทนกำรบอกกล่วงล่วงหน้ำ และเงินอื่นๆ ตำมกฎหมำยครบถ้วนแล้ว
ศำลแรงงำนกลำงพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๓ โจทก์โอนย้ำยมำเป็นลูกจ้ำง
โจทก์ ขณะนั้น กิจกำรของจำเลยประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจย่อย ๔ กลุ่ม คือ กลุ่ มธุรกิจเวชภัณฑ์ยำรักษำโรค
มนุษย์ซึ่งเป็ นธุรกิจหลัก กลุ่ มธุรกิจเวชภัณ ฑ์สัตว์ กลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์เสริมสุขภำพ และกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับ
โภชนำกำรเด็ก ต่อมำบริษัท ฟ. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของจำเลยปรับโครงสร้ำงองค์กรกำหนดนโยบำยทำงธุรกิจของ
บริษัท จำเลยจึ งแยกกลุ่ มธุรกิจ เวชภัณ ฑ์สั ตว์ออกจดทะเบียนตั้งบริษัทและแยกธุรกิจเกี่ยวกับ โภชนำกำร
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เด็กออก โดยโอนกิจกำรและพนักงำนแผนกโภชนำกำรเด็กทั้งหมดให้แก่บริษัท น. โจทก์มีตำแหน่งเป็นผู้จัดกำร
ฝ่ำยฝึกอบรม ค่ำจ้ำงเดือนละ ๑๒๕,๐๐๐ บำท สำเหตุที่จำเลยเลิกจ้ำงโจทก์สืบเนื่องจำกบริษัทแม่ของจำเลย
ขำยกิจกำรเกี่ย วกับ โภชนำกำรเด็กทั้งหมดให้แก่บริษัท น. ทำให้จำเลยต้องยุบแผนกลงและโอนกิจกำรกับ
พนักงำนให้แก่บริษัท น. โจทก์และพนักงำนประมำณ ๗ คน ไม่ประสงค์โดนย้ำยไป จำเลยเลิกจ้ำงมิได้เจำะจง
เฉพำะโจทก์หรือพนักงำนคนใดคนหนึ่ง ทั้งพนักงำนที่ยอมโอนไปบำงคนได้สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์จำก
บริษัท น. เพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง กำรเลิกจ้ำงไม่ปรำกฏเหตุกลั่นแกล้ง ขณะเลิกจ้ำงไม่มีตำแหน่งอื่นว่ำงที่
เหมำะสมแก่โจทก์ จำเลยไม่อำจโอนย้ำยโจทก์ไปทำงำนในแผนกอื่นๆ ที่เหลืออยู่ได้ ไม่ปรำกฏว่ำมีข้อตกลง
ระเบียบ หรือข้อบังคับฯ ระบุให้จำเลยต้องสอบถำมควำมสมัครใจของลูกจ้ำงและเสนอให้ลูกจ้ำงโอนย้ำยไป
ทำงำนในแผนกอื่น ก่อนที่น ำยจ้ำงตกลงขำยกิจกำร เพรำะกำรขำยกิจกำรถือเป็นกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
องค์กร จำเลยย่อมมีสิทธิที่จะกระทำได้ กำรที่จำเลยเลิกจ้ำงโจทก์จึงไม่เป็นกำรเลิกจ้ำงที่ไม่เป็นธรรม พิพำกษำ
ยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์
ศำลฎีกำเห็นว่ำ ที่โจทก์อุทธรณ์ว่ำจำเลยต้องสอบถำมควำมสมัครใจของโจทก์และเสนอให้โจทก์
โอนย้ ำยไปทำงำนในแผนกอื่น ก่อนเป็ น ขั้น ตอนที่จำเลยถือปฏิ บัติมำเป็นประเพณี ห รือระเบียบของจำเลย
แต่จำเลยไม่ได้สอบถำมและจำเลยปิดกั้นไม่ให้โจทก์ขอโอนย้ำยไปแผนกอื่น เป็นกำรเลือกปฏิบัติและขัดต่อหลัก
เสรีภำพในกำรประกอบอำชีพของโจทก์ อุทธรณ์ดังกล่ำวเป็นกำรโต้แย้งดุลพินิจในกำรรับฟังพยำนหลักฐำน
ของศำลแรงงำนกลำง เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลแรงงำนและวิธีพิจำรณำ
คดีแรงงำนพ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๕๔ วรรคหนึ่ง พิพำกษำยืน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๔. คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๐๐๒ - ๑๐๐๕/๒๕๕๘
เรื่อง นำยจ้ำงเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น และชื่อบริษัท โดยมีที่ตั้งเดิม สิทธิหน้ำที่ของลูกจ้ำง
เหมือนเดิม ไม่ใช่เป็นกำรเปลี่ยนไปเป็นนิติบุคคลใหม่ กรณีจึงไม่ได้เป็นกำรโอนสิทธิควำมเป็นนำยจ้ำงให้แก่
บุคคลภำยนอก ตำมประมวลกฎมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๕๗๗
โจทก์ กั บ พวกฟ้ อ งว่ำจ ำเลยเปลี่ ย นแปลงผู้ ถื อ หุ้ น เปลี่ ย นชื่ อ บริษั ท และระบบงำน อั น เป็ น
กำรเปลี่ ยนแปลงตัวนำยจ้ำงโดยโจทก์กับ พวกไม่ได้ยินยอม จึงเป็ นกำรผิ ดสัญ ญำทำให้ โจทก์กับพวกได้รับ
ควำมเสียหำย จำเลยให้กำรว่ำไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวนำยจ้ำงแต่ประกำรใด ศำลแรงงำนภำค ๒ พิพำกษำให้
จำเลยชำระเงินค่ำเสียหำยแก่โจทก์กับพวก จำเลยอุทธรณ์ ศำลฎีกำเห็นว่ำ เดิมจำเลยใช้ชื่อว่ำบริษัท อ. ต่อมำ
จ ำเลยเปลี่ ย นแปลงผู้ ถือ หุ้ น ใหญ่ โดยขำยหุ้ นทั้ งหมดให้ บริษั ท ท. โดยมีท ะเบียนนิ ติบุค คล ที่ ตั้งส ำนั กงำน
กำรประกอบกิจกำร และสิทธิหน้ ำที่ระหว่ำงนำยจ้ำงลูกจ้ำงคงเดิมทุกประกำร ต่อมำจำเลยเปลี่ ยนชื่อเป็น
บริษัท เท็น แล้วโจทก์กับพวกยื่นใบลำออก ศำลฎีกำเห็นว่ำแม้ผู้ถือ หุ้นรำยใหญ่ของจำเลยได้เปลี่ยนไปจำก
บริษัท แทก มำเป็ น บริษัท ท. ซึ่งเป็ น นิ ติบุ คคลต่ำงกันและเข้ำครอบงำกิจกำรของจำเลยและต่อมำจำเลย
เปลี่ยนชื่อก็ตำม ก็ไม่ได้ทำให้ควำมเป็นนิติบุคคลเดิมของจำเลยเปลี่ยนไปเป็นนิติบุคคลใหม่แต่อย่ำงใด กรณีจึง
ถือไม่ได้ว่ำเป็ น กำรโอนสิทธิค วำมเป็ น นำยจ้ำงให้ แก่บุคคลภำยนอกตำมประมวลกฎมำยแพ่ งและพำณิ ช ย์
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มำตรำ ๕๗๗ จำเลยไม่จำต้องให้โจทก์กับพวกยินยอมด้วย เมื่อโจทก์กับพวกได้ลำออกด้วยเหตุดังกล่ำว จำเลย
จึงไม่ใช่ผู้ผิดสัญญำ พิพำกษำกลับให้ยกฟ้องโจทก์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๕. คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๓๙๓๙/๒๕๕๗
เรื่อง นำยจ้ำงเดิมโอนลูกจ้ำงไปทำงำนกับบริษัทในเครือที่ดำเนินกำรใหม่เป็นกำรโอนตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๕๗๗ วรรคหนึ่ง เมื่อไม่มีกำรตกลงกันในเรื่ องกำรโอนอำยุงำน
ก่อนกำรโอน จึงต้องนับอำยุงำนใหม่
แม้จ ำเลยกับ บริษัท ต. จะมีลั กษณะเป็ นบริษัทในเครือเดียวกัน มีผู้ ถือหุ้ นเป็น ญำติกันและมี
นำย ส. เป็นผู้บริหำรทั้งสองบริษัทก็ตำม แต่บริษัททั้งสองได้จดทะเบียนนิติบุคคลแยกออกจำกกัน กำรที่โจทก์
โอนย้ ำยจำกบริ ษั ท ต. ไปท ำงำนกั บ จ ำเลย แม้ โจทก์ จ ะอ้ ำ งว่ำ เป็ น กำรท ำงำนในลั ก ษณะเดี ย วกั น ก็ ต ำม
แต่บ ริษัท ต. ยังคงดำเนินกิจกำรของตนเองต่อไปโดยมิได้มีกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โอน หรือควบกับ
นิติบุคคลใด เพื่อกลำยเป็นจำเลยแต่อย่ำงใด กรณีที่โจทก์โอนไปทำงำนกับจำเลยมิใช่เป็นกำรเปลี่ยนตัวนำยจ้ำง
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ ๑๓ ที่บัญญัติให้นำยจ้ำงรับไปทั้งสิทธิและหน้ำที่
อันเกี่ยวกับลูกจ้ำงนั้นทุกประกำร แต่กำรโอนย้ำยของโจทก์ดังกล่ำวมีลักษณะเป็น ไปตำมที่บริษัท ต. ซึ่งเป็น
นำยจ้ำงโอนย้ำยโจทก์ไปเป็นลูกจ้ำงจำเลยอันเป็นบริษัทในเครื อที่เปิดดำเนินกิจกำรใหม่โดยโจทก์ยินยอมตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๕๗๗ วรรคหนึ่ง และมีผลให้โจทก์กลำยเป็นลูกจ้ำงจำเลยตั้งแต่วันที่
๒ พฤษภำคม ๒๕๔๖ ซึ่ งเป็ น วัน ที่ โจทก์ เข้ ำท ำงำนกั บ จำเลยเป็ น ต้ น ไป ส่ ว นปั ญ หำว่ำโจทก์ จ ะมี สิ ท ธิน ำ
ระยะเวลำกำรทำงำนเดิมที่เคยทำงำนกับบริษัท ต. มำนับต่อเนื่องกับระยะเวลำที่โจทก์ทำงำนกับจำเลยหรือไม่
ก็ขึ้นกับข้อตกลงระหว่ำงโจทก์กับจำเลย เมื่อโจทก์กับจำเลยมิได้มีข้อตกลงเรื่องนับระยะเวลำดังกล่ำวไว้จึงต้อง
นับระยะเวลำทำงำนของโจทก์เฉพำะเท่ำที่โจทก์ทำงำนกับจำเลยเท่ำนั้น จำเลยเลิกจ้ำงโจทก์วันที่ ๓ มกรำคม
๒๕๔๘ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่ำชดเชยเท่ำกับค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย ๙๐ วัน ที่ศำลแรงงำนกลำงพิพำกษำว่ำโจทก์
เป็นลูกจ้ำงจำเลยตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๓๕ และมีสิทธิได้รับค่ำชดเชยเท่ำกับค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย ๓๐๐ วัน
จึงไม่ถูกต้อง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๖. คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๖๙๔๓/๒๕๕๗ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงำนตรวจแรงงำน)
เรื่อง โอนกำรจ้ำงให้นำยจ้ำงใหม่ แต่ลูกจ้ำงไม่ยินยอมโอนไปด้วย ถือว่ำเป็นกรณีนำยจ้ำง
เดิมไม่ให้ลูกจ้ำงทำงำนต่อไปและไม่จ่ำยค่ำจ้ำงให้เป็นกำรเลิกจ้ำงตำมมำตรำ ๑๑๘ วรรคสอง นำยจ้ำง
เดิมต้องจ่ำยค่ำชดเชย
คดีนี้โจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงำนตรวจแรงงำน ที่สั่งให้โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยและ
ค่ำจ้ำงแทนกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ เนื่องจำกพนักงำนตรวจแรงงำนเห็นว่ำ ไม่เป็นกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำงโจทก์แต่
เป็นกรณีที่โจทก์ลำออกเอง ศำลแรงงำนภำค ๙ พิพำกษำให้เพิกถอนคำสั่งพนักงำนตรวจแรงงำนและจำเลยที่
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๑และ ๒ ร่วมกันจ่ำยค่ำชดเชย และสินจ้ำงแทนกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕
ต่อปี นั บ แต่วัน ฟ้อง จำเลยทั้งสำมอุทธรณ์ ศำลฎีกำเห็นว่ำ เมื่อเดือนตุล ำคม ๒๕๕๐ จำเลยที่ ๒ นำยจ้ำง
แจ้งโจทก์ว่ำจะเลิกกิจกำร แล้วให้นำง ย. น้องสำวดำเนินกิจกำรต่อไป โจทก์แจ้งว่ำไม่ต้องกำรทำงำนกับนำง ย.
แต่จะอยู่ช่วยงำนประมำณ ๒ - ๓ เดือน ต่อมำวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๕๐ นำยทะเบียนจดเลิกห้ำงโดยจำเลยที่ ๒
เป็นผู้ชำระบัญชี โจทก์ทำงำนถึงวันที่ ๒๙ ธันวำคม ๒๕๕๐ และจำเลยที่ ๒ จ่ำยค่ำจ้ำงครั้งสุดท้ำยให้โจทก์
ในวันดังกล่ำว วันนั้นจำเลยที่ ๒ แจ้งโจทก์ต่อหน้ำนำง ย. ว่ำนำง ย. จะเพิ่มค่ำจ้ำงให้ โจทก์ไม่ตอบรับและไม่ได้
ปฏิเสธ จนกระทั่งวันที่ ๒ มกรำคม ๒๕๕๑ นำง ย. เปิดดำเนินกำรเป็นครั้งแรก โจทก์ไม่ไปทำงำนแต่ได้ฝำก
กุญ แจส ำนั กงำนมำคื น นำง ย. คดีนี้ ข้ อเท็ จ จริงได้ ควำมว่ำเมื่ อจ ำเลยที่ ๑ ไม่ต้ องกำรดำเนิ น กิ จกำรต่อ ไป
จึงเลิกกิจกำรแล้วจดทะเบียนเลิกห้ำงซึ่งทำให้โจทก์ไม่สำมำรถทำงำนให้แก่จำเลยที่ ๑ อีกต่อไปเป็นกำรถำวร
ไม่ ป รำกฏว่ ำโจทก์ ต กลงกั บ นำง ย. ว่ำโจทก์ จ ะไปท ำงำนเป็ น ลู ก จ้ ำงด้ ว ย พฤติ ก ำรณ์ ถื อ เป็ น กำรเลิ ก จ้ ำ ง
โจทก์แล้ว พิพำกษำยืน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๗. คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๙๑๙๑ - ๙๒๐๔/๒๕๕๗
เรื่อง นำยจ้ำงเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น และชื่อบริษัท โดยมีที่ตั้งเดิม สิทธิหน้ำที่ของลูกจ้ำง
เหมือนเดิม ไม่ใช่เป็นกำรเปลี่ยนไปเป็นนิติบุคคลใหม่ กรณีจึงไม่ได้เป็นกำรโอนสิทธิควำมเป็นนำยจ้ำงให้แก่
บุคคลภำยนอก ตำมประมวลกฎมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๕๗๗
โจทก์ กั บ พวกฟ้ อ งว่ ำ จ ำเลยเปลี่ ย นแปลงผู้ ถื อ หุ้ น เปลี่ ย นชื่ อ บริษั ท และระบบงำน อั น เป็ น
กำรเปลี่ ยนแปลงตัวนำยจ้ำงโดยโจทก์กับ พวกไม่ได้ยินยอม จึงเป็ นกำรผิ ดสัญ ญำทำให้ โจทก์กับพวกได้รับ
ควำมเสียหำย จำเลยให้กำรว่ำไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวนำยจ้ำงแต่ประกำรใด ศำลแรงงำนภำค ๒ พิพำกษำให้
จำเลยชำระเงินค่ำเสียหำยแก่โจทก์กับพวก จำเลยอุทธรณ์ ศำลฎีกำเห็นว่ำ เดิมจำเลยใช้ชื่อว่ำบริษัท อ. ต่อมำ
จำเลยเปลี่ ย นแปลงผู้ ถือหุ้ น ใหญ่ โดยขำยหุ้ น ทั้งหมดให้ บริษั ท ท. โดยมี ทะเบี ยนนิ ติบุ คคล ที่ตั้ งส ำนั กงำน
กำรประกอบกิจกำร และสิทธิหน้ ำที่ระหว่ำงนำยจ้ำงลูกจ้ำงคงเดิมทุกประกำร ต่อมำจำเลยเปลี่ ยนชื่อเป็น
บริษัท เท็น แล้วโจทก์กับพวกยื่นใบลำออก ศำลฎีกำเห็นว่ำ แม้ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของจำเลยได้เปลี่ยนไปจำก
บริษั ท แทก มำเป็ น บริษัท ท. ซึ่งเป็ น นิติบุ คคลต่ำงกันและเข้ำครอบงำกิจกำรของจำเลยและต่อมำจำเลย
เปลี่ยนชื่อก็ตำม ก็ไม่ได้ทำให้ควำมเป็ นนิติบุคคลเดิมของจำเลยเปลี่ยนไปเป็นนิติบุคคลใหม่แต่อย่ำงใด กรณีจึง
ถือไม่ได้ว่ำเป็ น กำรโอนสิทธิควำมเป็ น นำยจ้ำงให้ แก่บุคคลภำยนอกตำมประมวลกฎมำยแพ่ งและพำณิ ช ย์
มำตรำ ๕๗๗ จำเลยไม่จำต้องให้โจทก์กับพวกยินยอมด้วย เมื่อโจทก์กับพวกได้ลำออกด้วยเหตุดังกล่ำว จำเลย
จึงไม่ใช่ผู้ผิดสัญญำ พิพำกษำกลับให้ยกฟ้องโจทก์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๖

จัดทำโดย : นำยเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง นิติกรชำนำญกำร

๘. คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๑๒๐๖/๒๕๕๗
เรื่อง บริษัทควบกัน บริษัทใหม่ย่อมได้ไปทั้งสิทธิและควำมรั บผิดบรรดำมีอยู่แก่บริษัทเดิม
อันได้มำควบกันนั้นทั้งสิ้น กำรจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทนต้องนำระยะเวลำของบริษัทเดิมก่อน
ควบบริษัทมำนับต่อเนื่อง
โจทก์ฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยของจำเลย ในกำรประเมินอัตรำเงินสมทบเข้ำกองทุน
เงินทดแทน เนื่องจำกโจทก์จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โดยเกิดจำกกำรควบบริษัท ว. (ประเทศ
ไทย) และบริษัท ว. (บำงปะอิน) ก่อนจดทะเบียนควบบริษัทเดิมทั้งสองกำหนดอัตรำเงินสมทบที่ประเมินไว้
ร้อยละ ๐.๐๘ ของเงินค่ำจ้ำง โจทก์ย่อมได้ไปทั้งสิทธิหน้ำที่และควำมรับผิดบรรดำที่มีอยู่แก่บริษัทเดิมทั้ งสอง
แต่จำเลยมีหนังสือถึงโจทก์กำหนดให้โจทก์จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทนในอัตรำร้อยละ ๐.๔ ของเงิน
ค่ำจ้ำง จำเลยให้กำรว่ำไม่นำระยะเวลำของบริษัทเดิมก่อนควบบริษัทมำนับต่อเนื่อง สิทธิดังกล่ำวเป็นสิทธิ
เฉพำะตัวไม่อำจโอนกันได้ ศำลแรงงำนภำค ๑ เห็นว่ำกำรควบเข้ำกัน เป็นบริษัทโจทก์ มิใช่กำรเลิกประกอบ
กิจกำร ผลจำกกำรควบบริษัทเข้ำกันจึงต้องใช้ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์บังคับเช่นเดียวกัน ซึ่งมำตรำ
๑๒๔๓ บัญญัติว่ำ บริษัทใหม่นี้ย่อมได้ไปทั้งสิทธิและควำมรับผิดบรรดำมีอยู่แก่บริษัทเดิมอันได้มำควบกันนั้น
ทั้งสิ้น นอกจำกนี้ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ ๑๓ ยังบัญญัติรับรองกำรควบกัน
ของนิติบุคคลว่ำสิทธิต่ำงๆ ซึ่งลูกจ้ำงมีอยู่ต่อนำยจ้ำงเช่นใดให้ลูกจ้ำงมีสิทธิเช่นว่ำนั้นต่อไป และให้นำยจ้ำงใหม่
รับไปทั้งสิทธิและหน้ำที่อันเกี่ยวกับลูกจ้ำงนั้นทุกประกำร กำรจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทนจะเกิดขึ้น
ไม่ ไ ด้ ห ำกไม่ มี บ ริ ษั ท จ ำกั ด นำยจ้ ำ งและลู ก จ้ ำ ง จึ ง ต้ อ งน ำประมวลกฎหมำยแพ่ ง และพำณิ ช ย์ แ ละ
พระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ มำใช้ บั งคั บ ด้ ว ยจะใช้ เพี ย งพระรำชบั ญ ญั ติ เงิ น ทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ และประกำศกระทรวงแรงงำนและสวั ส ดิ ก ำรสั ง คมฯ หำได้ ไ ม่ ซึ่ งจ ำเลยที่ ๑ และ ๔
ก็เคยนำระยะเวลำจ่ำยเงินสมทบของบริษัทเดิมก่อนควบบริษัทจำกัดเข้ำกันมำนับต่อเนื่อง แต่กลับมำเปลี่ยน
หลักเกณฑ์ไม่นำระยะเวลำมำนับต่อเนื่องให้ตำมหนังสือเวียนลงวันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๔๘ โดยไม่ปรำกฏว่ำ
เพรำะเหตุไร กำรกระทำของจำเลยที่ ๑ และที่ ๔ เห็นได้ชัดว่ำเป็นกำรแสวงหำประโยชน์ในกองทุนเงินทดแทน
ให้มีจำนวนมำกขึ้นเกินสมควร เป็นกำรเพิ่มภำระให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นนำยจ้ำง จึงเป็นกำรกระทำที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมำย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๙. คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๑๔๑๖/๒๕๕๗
เรื่ อ ง โอนลู ก จ้ ำ งไปท ำงำนกั บ นำยจ้ ำ งอื่ น ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ในเครื อ โดยลู ก จ้ ำ งสมั ค รใจ
ยิน ยอมด้วยและนำยจ้ำงใหม่รับโอนอำยุงำนของลูกจ้ำงต่อเนื่อง ต่อมำลูกจ้ำงลำออกแล้วมำฟ้องเรียก
ค่ำชดเชยจำกนำยจ้ำงเดิม กรณีไม่ใช่เป็นกรณีนำยจ้ำงเดิมเลิกจ้ำง ลูกจ้ำงไม่มีสิทธิได้รับค่ำชดเชย
จำเลยที่ ๑ จ้ำงโจทก์เป็นลูกจ้ำงตำแหน่งสุดท้ำยเป็นผู้จัดกำร จำเลยที่ ๒ กรรมกำรผู้จัดกำรได้มี
คำสั่ งให้ โจทก์ไปทำงำนกับ บริ ษัท อ. ซึ่งเป็ นบริษัท ในเครือ แต่มีจำเลยที่ ๒ เป็น กรรมกำรผู้ จัดกำร โจทก์
ยิน ยอมทำงำนให้ กับ บริษัท อ. และรับ ค่ำจ้ ำงจำกบริษัท อ. อันเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกจำเลยที่ ๑
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ทั้งจำกประวัติกำรทำงำนของโจทก์เองก็ระบุถึงเหตุผลกำรย้ำยงำนจำกจำเลยที่ ๑ ไปทำงำนกับบริษัท อ. ว่ำ
เป็นกำรสับเปลี่ยนงำนจึงเป็นควำมสมัครใจของโจทก์ที่ยินยอมพร้อมใจไปทำงำนให้แก่นำยจ้ ำงซึ่งเป็นบริษัท
ในเครืออันเป็นกำรเปลี่ยนแปลงตัวนำยจ้ำงที่โจทก์ยินยอมแล้ว และหลังจำกโอนย้ำยแล้วโจทก์ยังคงทำงำน
ให้ กับ บริ ษั ท อ. อี ก หลำยเดื อ นจนกระทั่ งลำออก เท่ ำกั บ โจทก์ ย อมรับ สภำพและเงื่อ นไขกำรท ำงำนที่ ได้
เปลี่ยนแปลงไปแล้วตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๕๗๗ วรรคหนึ่ง กรณีจึงเป็นเพียงจำเลย
ที่ ๑ โอนย้ำยโจทก์ไปทำงำนกับบริษัทในเครือโดยโจทก์ยินยอมพร้อมใจด้วย มิใช่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้ำงโจทก์
โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่ำชดเชย และค่ำจ้ำงแทนกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๐. คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๓๗๑/๒๕๕๖
เรื่อง โอนกำรจ้ำงตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง และพำณิชย์มำตรำ ๕๗๗ เมื่อนำยจ้ำงลูกจ้ำง
มี ข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภำพกำรจ้ ำ งในเรื่ อ งโอนกำรจ้ ำ งไว้ ระบุ ว่ ำ “บริ ษั ท มี สิ ท ธิ ที่ จ ะโยกย้ ำ ย แต่ งตั้ ง
ถอดถอน หรื อ ให้ ท่ ำ นไปท ำงำนในต ำแหน่ งหน้ ำ ที่ ใด ๆ ของบริ ษั ท หรื อ สำขำใดๆ ของบริ ษั ท หรื อ
บริษัทในกลุ่มบริษัทสยำมกลกำร จำกัด แล้วแต่ควำมเหมำะสมได้ ” นำยจ้ำงสำมำรถออกคำสั่งให้ลูกจ้ำง
ไปทำงำนกับบริษัทในเครือได้ เมื่อลูกจ้ำงได้ปฏิบัติตำมโดยไปทำงำนที่ บริษัทดังกล่ำวเป็นเวลำถึง ๕ วัน
ก่ อ นที่ น ำคดี ม ำฟ้ อ ง จึ งมิ ใ ช่ ก รณี ที่ น ำยจ้ ำ งไม่ ใ ห้ โ จทก์ ท ำงำนต่ อ ไปและไม่ จ่ ำ ยค่ ำ จ้ ำ งให้ อั น จะเป็ น
กำรเลิกจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ ๑๑๘ วรรคสอง
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๕๗๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นำยจ้ำงโอนสิทธิของตน
ให้แก่บุคคลภำยนอกก็ได้เมื่อลูกจ้ำงยินยอมพร้อมใจด้วย ดังนั้นกำรเปลี่ยนแปลงตัวนำยจ้ำงจึงกระทำได้เมื่อ
ลูกจ้ ำงยิน ยอมให้มีกำรโอนสิ ทธิในควำมเป็ นนำยจ้ำงจำกนำยจ้ำงเดิมไปยังนำยจ้ำงใหม่ด้วย ตำมข้อตกลง
เกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำงข้อ ๘ ซึ่งเป็นเอกสำรที่จำเลยทำขึ้ นเพื่อแจ้งให้โจทก์ทรำบ ระบุว่ำ “บริษัทมีสิทธิที่จะ
โยกย้ำย แต่งตั้ง ถอดถอน หรือให้ท่ำนไปทำงำนในตำแหน่งหน้ำที่ใด ๆ ของบริษัท หรือสำขำใดๆ ของบริษัท
หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทสยำมกลกำร จำกัด แล้วแต่ควำมเหมำะสมได้ ” เมื่อโจทก์ลงลำยมือชื่อรับทรำบและ
ยินยอมปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่ำว จึงมีควำมหมำยว่ำโจทก์ทรำบว่ำจำเลยอำจจะโอนย้ำยโจทก์ไป
เป็นลูกจ้ำงของบริษัท สยำมกลกำรเทรดดิ้ง จำกัด ได้ และโจทก์ยินยอมให้จำเลยโอนย้ำยโจทก์ได้ กำรที่จำเลย
มีคำสั่งโอนย้ำยโจทก์ไปทำงำนกับบริษัท สยำมกลกำรเทรดดิ้ง จำกัด แล้วโจทก์ได้ปฏิบั ติตำมโดยไปทำงำนที่
บริษัทดังกล่ำวเป็นเวลำถึง ๕ วัน ก่อนที่นำคดีมำฟ้อง โดยไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำในระหว่ำงนั้นโจทก์ได้คัดค้ำน
หรือไม่ยินยอมกับกำรโอนย้ำยตำมคำสั่งดังกล่ำวแต่อย่ำงใดจึงถือว่ำโจทก์ยินยอมพร้อมใจให้จำเลยโอนสิทธิ
กำรเป็นนำยจ้ำงให้แก่บริษัท สยำมกลกำรเทรดดิ้ง จำกัด แล้ว มิใช่กรณีที่จำเลยไม่ให้โจทก์ทำงำนต่อไปและ
ไม่ จ่ ำยค่ ำจ้ ำงให้ อั น จะเป็ น กำรเลิ ก จ้ ำงตำมพระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ ๑๑๘
วรรคสอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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๑๑. คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๑๐๙๘/๒๕๕๖
เรื่อง แม้กรรมกำรจะเป็น คนเดียวกัน แต่จดทะเบียนเป็น นิติบุค คลแยกต่ำงหำก ถือเป็น
คนละนำยจ้ำง เมื่อลูกจ้ำงยินยอมโอนไปอยู่กับนำยจ้ำงใหม่ ควำมเป็นนำยจ้ำงลูกจ้ำงย่อมสิ้นสุดลงในวัน
ดังกล่ำว นำยจ้ำงใหม่ย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้ำที่เดิม จึงมิใช่กรณีที่นำยจ้ำงไม่ให้โจทก์ทำงำนต่อไปและ
ไม่จ่ำยค่ำจ้ำงให้อันจะเป็นกำรเลิกจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ ๑๑๘
วรรคสอง ลูกจ้ำงจึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินจำกนำยจ้ำงเดิมได้
แม้น ำย ช. จะเป็ น กรรมกำรผู้ มี อำนำจของจำเลยทั้งสอง แต่จำเลยทั้ งสองก็จดทะเบี ยนเป็ น
นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดแยกต่ำ งหำกจำกกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำเมื่อวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๔๖
จำเลยที่ ๑ โอนโจทก์ไปทำงำนกับจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นนิติบุคลต่ำงหำกจำกจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนำยจ้ำงเดิม และ
โจทก์ยินยอมพร้อมใจไปทำงำนกับจำเลยที่ ๒ จึงเป็นกำรโอนสิทธิของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนำยจ้ำงไปยังจำเลยที่
๒ ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๕๗๗ วรรคหนึ่ง ควำมเป็นนำยจ้ำงกับ
ลูกจ้ำงของจำเลยที่ ๑ กับโจทก์จึงสิ้นสุดในวันดังกล่ ำว โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินต่ำงๆ ตำมฟ้องจำก
จำเลยที่ ๑ ดังนั้นจำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๒
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๒. คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๒๐๙๕๙/๒๕๕๖
เรื่อง กำรโอนสิ ทธิ ควำมเป็ นนำยจ้ำงตำมประมวลกฎหมำยแพ่ งและพำณิ ชย์ มำตรำ ๕๗๗
นับอำยุงำนต่ อเนื่องและลูกจ้ ำงต้ องปฏิ บัติ ตำมข้อบั งคับของนำยจ้ำง ลูกจ้ำ งจึงต้องปฏิบั ติตำมข้อบังคับ
เกี่ยวกับกำรทำงำนของนำยจ้ำงใหม่ที่กำหนดเกษียณอำยุ ๖๐ ปี ลูกจ้ำงไม่อำจอ้ำงสิทธิเกษียณอำยุเมื่อ
อำยุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ ตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของนำยจ้ำงเดิมได้ กำรที่นำยจ้ำงเลิกจ้ำงเพรำะ
เกษียณอำยุตำมข้อบังคับจึงเป็นกำรเลิกจ้ำงที่เป็นธรรม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ ๑๓ ใช้กับกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงตัวนำยจ้ำง
จึงมีผลให้นำยจ้ำงใหม่ต้องรับสิทธิและหน้ำที่อันเกี่ยวกับลูกจ้ำงที่มีอยู่กับนำยจ้ำงเดิมทุกประกำร แต่ กรณีตำม
ฟ้องเป็น กำรโอนสิทธิควำมเป็ นนำยจ้ำงให้ แก่นำยจ้ำงใหม่ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์มำตรำ ๕๗๗
ซึ่งนำยจ้ำงเดิมและนำยจ้ำงใหม่จะทำได้เมื่อลูกจ้ำงยินยอมพร้อมใจ และเมื่อลูกจ้ำงยินยอมในกำรโอนสิทธิ
ดังกล่ำวแล้วลูกจ้ำงนั้นต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนหรือระเบียบหรือคำสั่งของนำยจ้ำงใหม่ด้วย
เมื่อจำเลยที่ ๒ มีข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนกำหนดให้พนักงำนพ้นสภำพกำรเป็นพนักงำนด้วยเหตุเกษียณอำยุ
โจทก์ ไม่ อ ำจอ้ ำ งสิ ท ธิ เกษี ย ณอำยุ เมื่ อ อำยุ ค รบ ๖๕ ปี บ ริ บู ร ณ์ ตำมข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ กำรท ำงำนของ
นำยจ้ำงเดิม มำเรียกร้องจำกจำเลยที่ ๒ ได้ กำรที่จำเลยที่ ๒ จัดให้โจทก์ทำงำนถึงเกษียณอำยุครบ ๖๐ ปี
ในวันสิ้นปีปฏิทินโดยให้มีผลวันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป เป็นกำรปฏิบัติตำมสิทธิของโจทก์แ ละหน้ำที่
ที่จำเลยที่ ๒ มีต่อโจทก์โดยชอบด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของจำเลยที่ ๒ แล้ว ไม่ใช่กำรเลิกจ้ำงที่ไม่
เป็นธรรม พิพำกษำยืน
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๓. คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๒๑๒๓/๒๕๕๕
เรื่ อง กำรโอนสิ ทธิ ควำมเป็ นนำยจ้ ำงตำมประมวลกฎหมำยแพ่ งและพำณิ ชย์มำตรำ ๕๗๗
นำยจ้ำงใหม่ต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้ำที่ต่ำงๆโดยต้องนับอำยุงำนต่อเนื่องด้วย เมื่อนำยจ้ำงใหม่เลิกจ้ำง
จึงนับระยะเวลำทั้งหมดที่ลูกจ้ำงทำงำนกับนำยจ้ำงเดิมรวมคำนวณเป็นค่ำชดเชยด้วย
โจทก์เข้ำทำงำนเป็นลูกจ้ำงของบริษัท พ. และได้ย้ำยไปทำงำนในบริษัทต่ำงๆในกลุ่มอีกหลำย
บริษัทรวมทั้งบริษัท ส. และบริษัท ร. สุดท้ำยทำงำนเป็นลูกจ้ำงของจำเลยตำแหน่งกรรมกำรรองผู้อำนวยกำร
ได้รับค่ำจ้ำงสุดท้ำยเดือนละ ๘๐,๐๐๐ บำท ต่อมำโจทก์ถูกจำเลยเลิกจ้ำง เห็นว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ ๑๓ บัญญัติขึ้นเพื่อที่จะคุ้มครองลูกจ้ำงในกิจกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตัวนำยจ้ำง
หรือมีกำรควบโอนกิจกำรของนำยจ้ำงไปรวมกับนิติบุคคลอื่นเพื่อไม่ให้ลูกจ้ำงได้รับค่ำจ้ำงหรือสิทธิประโยชน์ลด
น้อยลงตำมบทบัญญัติดังกล่ำวใช้สำหรับกรณีเปลี่ยนตัวนำยจ้ำง แต่หำกเป็นกำรโอนสิทธิควำมเป็นนำยจ้ำง
ให้แก่นำยจ้ำงคนใหม่นั้นกรณีต้องด้วยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๕๗๗ ซึ่งนำยจ้ำงเดิมและ
นำยจ้ำงใหม่จะทำได้เมื่อลูกจ้ำงยินยอมพร้อมใจ เมื่อลูกจ้ำงยินยอมในกำรโอนสิทธิดังกล่ำวลู กจ้ำงต้องปฏิบัติ
ตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนหรือระเบียบหรือคำสั่งของนำยจ้ำงใหม่ ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำก่อนที่โจทก์จะ
มำเป็นลูกจ้ำงของจำเลยโจทก์มำทำงำนตำมคำสั่งของนำยจ้ำงเดิมโดยมีกำรโอนเงินเดือนของโจทก์มำรวมรับ
ที่บริษัทจำเลย ซึ่งจำเลยได้จ่ำยเงินเดือนให้โจทก์ตั้ งแต่เดือนมกรำคม ๒๕๔๓ ตลอดมำ โดยบริษัทเดิมไม่ได้
เลิกจ้ำงโจทก์ จึงเป็นกรณีที่นำยจ้ำงเดิมโอนลูกจ้ำงไปทำงำนกับนำยจ้ำงใหม่ซึ่งถือว่ำนำยจ้ำงเดิมนำยจ้ำงใหม่
และลูกจ้ำง ยินยอมในกำรโอนสิทธิดังกล่ำวโดยปริยำย นำยจ้ำงใหม่คือจำเลยต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้ำที่ต่ำงๆ
ที่ลู กจ้ำงมีอยู่ ต่อนำยจ้ ำงเดิม ถือว่ำโจทก์เข้ำท ำงำนกับจำเลยตั้งแต่วันที่ ๑ สิ งหำคม ๒๕๒๖ ถึงวันที่ ๒๑
กันยำยน ๒๕๔๕ รวม ๑๙ ปีเศษ เมื่อจำเลยเลิกจ้ำงโจทก์จึงต้องจ่ำยค่ำชดเชยเป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บำท
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๔. คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๔๐๓๓/๒๕๕๕
เรื่อง กำรโอนสิ ทธิ ควำมเป็ นนำยจ้ำงตำมประมวลกฎหมำยแพ่ งและพำณิ ชย์ มำตรำ ๕๗๗
นับอำยุงำนต่อเนื่องและลูกจ้ำงต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับของนำยจ้ำงใหม่ แม้กำรโอนย้ำยจะเป็นเหตุให้ สิทธิ
ในกำรเกษี ยณอำยุ งำนลดลงก็ต ำม แต่ เมื่ อ กำรโอนดั งกล่ ำวลูก จ้ำ งยิน ยอม ลู กจ้ ำ งจึ งต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำม
ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ กำรท ำงำนของนำยจ้ ำ งใหม่ ที่ ก ำหนดเกษี ย ณอำยุ ๖๐ ปี ลู ก จ้ ำ งไม่ อ ำจอ้ ำ งสิ ท ธิ
เกษียณอำยุเมื่ออำยุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ ตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของนำยจ้ำงเดิมได้
พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ ๑๓ ใช้กับกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงตัวนำยจ้ำง
จึงมีผลให้นำยจ้ำงใหม่ต้องรับสิทธิและหน้ำที่อันเกี่ยวกับลูกจ้ำงที่มีอยู่กับนำยจ้ำงเดิมทุกประกำร แต่หำกเป็น
กำรโอนสิทธิควำมเป็นนำยจ้ำงให้แก่นำยจ้ำงใหม่นั้น กรณีต้องด้ วยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๕๗๗
ซึ่งนำยจ้ำงเดิมและนำยจ้ำงใหม่จะทำได้เมื่อลูกจ้ำงยินยอมและเมื่อลูกจ้ำงยินยอมลูกจ้ำงนั้นต้องปฏิบัติตำม
ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนหรือระเบียบหรือคำสั่งของนำยจ้ำงใหม่ด้วยเช่นกัน ซึ่งกำรโอนโจทก์จำกกำรทำงำน

๑๐

จัดทำโดย : นำยเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง นิติกรชำนำญกำร

กับจำเลยที่ ๑ ไปทำงำนกับจำเลยที่ ๒ เป็นกำรโอนสิทธิควำมเป็นนำยจ้ำงให้แก่นำยจ้ำงใหม่ จึงเป็นกำรปฏิบัติ
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๕๗๗ แม้จะเป็นเหตุให้สิทธิในกำรเกษียณอำยุของโจทก์ลดลงก็ตำม
แต่เมื่อกำรโอนดังกล่ำวโจทก์ยินยอม โจทก์จึงต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของนำยจ้ำงใหม่
โจทก์ไม่อำจอ้ำงสิทธิเกษียณอำยุเมื่ออำยุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ ตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของจำเลยที่ ๑
นำยจ้ำงเดิมได้
เงินเบี้ยเลี้ยงเป็นเงินที่จำเลยที่ ๒ จ่ำยให้แก่โจทก์เพื่อทดแทนกำรที่โจทก์ขำดรำยได้จำกส่วนแบ่ง
กำรขำยที่โจทก์เคยได้รับอยู่เดิม เมื่อโจทก์ย้ำยจำกฝ่ำยขำยไปอยู่ฝ่ำยดูแลสินค้ำจึงไม่มีสิทธิได้รับ แต่จำเลยที่ ๒
ยังคงจ่ำยให้แก่โจทก์เป็นกำรตอบแทนที่โจทก์ทำงำนให้แก่จำเลยที่ ๒ ตกลงจ่ำยเป็นรำยเดือนๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บำท
เป็นประจำทุกเดือนพร้อมกับเงินเดือน จึงเป็นเงินที่นำยจ้ำงลูกจ้ำงตกลงกันจ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนกำรทำงำน
ตำมสัญญำจ้ำงสำหรับระยะเวลำทำงำนปกติเป็นรำยเดือน จึงเป็นค่ำจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ ๕
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๕. คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๗๙๔๕/๒๕๕๔
เรื่อง ลูกจ้ำงไม่ได้โต้แย้งคัดค้ำนและทำงำนกับนำยจ้ำงใหม่เป็นเวลำถึง ๒ ปี ๙ เดือน ถือว่ำ
ลู ก จ้ ำ งยิ น ยอมพร้ อ มใจในกำรโอนด้ ว ยโดยปริ ย ำย และเมื่ อ มิ ไ ด้ มี ข้ อ ตกลงกั น ในเรื่ อ งเกษี ย ณอำยุ
ไว้เป็นประกำรอื่น ลูกจ้ำงจึงต้องยอมรับและปฏิบัติตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของนำยจ้ำงใหม่ด้วย
แม้กำรโอนย้ำยจะเป็นเหตุให้สิทธิในกำรเกษียณอำยุงำนลดลงก็ตำม
โจทก์ท ำงำนในบริ ษั ท ต่ำงๆ ซึ่ งเป็ น นิ ติ บุ ค คลจดทะเบี ยนแยกต่ ำงหำกจำกกั น แม้ ข้ อบั งคั บ
กำรทำงำนจะถือว่ำเป็ น ข้อตกลงเกี่ย วกับ สภำพกำรจ้ำงตำมพระรำชบัญ ญั ติแรงงำนสั มพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
มำตรำ ๑๐ วรรคสำม ก็ตำม แต่ก็มีผลใช้บังคับระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงในแต่ละสถำนประกอบกิจกำรเท่ำนั้น
ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของจำเลยที่ ๑ จึงมีผลบังคับแก่โจทก์ในช่วงเวลำที่โจทก์เป็นลูกจ้ำงของจำเลยที่ ๑
เท่ำนั้น เมื่อโจทก์โอนมำเป็นลูกจ้ำงของจำเลยที่ ๒ เป็นกำรโอนโดยเป็นกำรปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิ ช ย์ ม ำตรำ ๕๗๗ แม้ จ ะนั บ อำยุ งำนต่อ เนื่ อ งจำกนำยจ้ำงคนก่ อน แต่ จำเลยที่ ๒ กับ โจทก์มิ ได้ มี
ข้อตกลงเรื่องเกษียณอำยุไว้เป็นประกำรอื่น จึงตกอยู่ในบังคับของข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของจำเลยที่ ๒
และกำรโอนดั งกล่ำวโจทก์ก็ไม่ได้โต้แย้งคัดค้ำนและทำงำนกับจำเลยที่ ๒ เป็นเวลำถึง ๒ ปี ๙ เดือน ถือว่ำ
โจทก์ยินยอมพร้อมใจด้วยโดยปริยำย โจทก์ต้องยอมรับและปฏิบัติตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของจำเลย
ที่ ๒ ด้วย โจทก์ไม่อำจเรี ยกร้องให้ จ ำเลยที่ ๒ ปฏิบั ติตำมข้อบังคับ เกี่ยวกับ กำรทำงำนของจำเลยที่ ๑ ได้
แม้กำรโอนย้ำยจะเป็นเหตุให้สิทธิในกำรเกษียณอำยุงำนของโจทก์ลดลงก็ตำม
กำรกำหนดเกษียณอำยุก็เป็นเพียงกำรแจ้งให้ลูกจ้ำงทรำบว่ำเมื่อลูกจ้ำงมีอำยุครบตำมที่กำหนด
ไว้นำยจ้ำงจะไม่จ้ำงให้ทำงำนอีกต่อไปด้วยเหตุชรำภำพเท่ำนั้น หำใช่เป็นกำหนดระยะเวลำกำรจ้ำงที่แน่นอนว่ำ
นำยจ้ำงจะต้องจ้ำงลูกจ้ำงหรือลูกจ้ำงจะต้องทำงำนให้แก่นำยจ้ำงจนถึงกำหนดเกษียณอำยุนั้น นำยจ้ำงหรือ
ลูกจ้ำงบอกเลิกสัญญำจ้ำงก่อนกำหนดเกษียณอำยุก็ได้หรือนำยจ้ำงและลูกจ้ำงอำจตกลงกันต่อไปหลังกำหนด
เกษียณอำยุก็ได้ กำหนดเกษียณอำยุจึงมิใช่สัญญำจ้ำงแรงงำนที่มีกำหนดระยะเวลำแน่นอน

๑๑

จัดทำโดย : นำยเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง นิติกรชำนำญกำร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๖. คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๖๐๕/๒๕๕๑
เรื่ อง กำรโอนสิ ทธิ ควำมเป็ นนำยจ้ ำงตำมประมวลกฎหมำยแพ่ งและพำณิ ชย์ มำตรำ ๕๗๗
นับอำยุงำนต่อเนื่องและลูกจ้ำงต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับของนำยจ้ำงใหม่ แม้ กำรโอนย้ำยจะเป็นเหตุให้สิทธิ
ในกำรเกษี ยณอำยุ งำนลดลงก็ต ำม แต่ เมื่ อ กำรโอนดั งกล่ ำวลูก จ้ำ งยิน ยอม ลู กจ้ ำ งจึ งต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำม
ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ กำรท ำงำนของนำยจ้ ำ งใหม่ ที่ ก ำหนดเกษี ย ณอำยุ ๖๐ ปี ลู ก จ้ ำ งไม่ อ ำจอ้ ำ งสิ ท ธิ
เกษียณอำยุเมื่ออำยุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ ตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของนำยจ้ำงเดิมได้
พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ ๑๓ ใช้สำหรับกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงตัวนำยจ้ำง
ไม่ว่ำนำยจ้ำงนั้นจะเป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลจึงจะมีผลให้นำยจ้ำงใหม่ต้องรับสิทธิและหน้ำที่อันเกี่ยวกับ
ลูกจ้ำงที่มีอยู่กับนำยจ้ำงเดิมมำด้วยทุกประกำร แต่หำกเป็นกำรโอนสิทธิ ควำมเป็นนำยจ้ำงให้แก่นำยจ้ำงใหม่
นั้นกรณีต้องด้วยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๕๗๗ ซึ่งนำยจ้ำงเดิมและนำยจ้ำงใหม่จะทำได้เมื่อ
ลูกจ้ำงยินยอมพร้อมใจด้วย และเมื่อลูกจ้ำงยินยอมพร้อมใจในกำรโอนสิทธิ ดังกล่ำวแล้วลูกจ้ำงนั้นจึงต้องปฏิบัติ
ตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนหรือระเบียบหรือคำสั่งของนำยจ้ำงใหม่ด้วยเช่นกัน เมื่อปรำกฏว่ำในระหว่ำงที่โจทก์
ทำงำนกับจำเลยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๓๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๔๒ จำเลยที่ ๑ มีข้อบังคับเกี่ยวกับกำร
ทำงำน กำหนดเกษียณอำยุเมื่อครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ ต่อมำจำเลยที่ ๑ โอนย้ำยโจทก์ไปทำงำนกับจำเลยที่ ๒ ตั้งแต่
วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๔๖ จำเลยที่ ๒ มีข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน กำหนด
เกษียณอำยุเมื่ออำยุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ และจำเลยที่ ๒ โอนย้ำยโจทก์ไปทำงำนกับจำเลยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม
๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๔๗ จำเลยที่ ๓ มีข้อบังคับเกี่ย วกับกำรทำงำนข้อ ๙.๓ กำหนดเกษียณอำยุ
เมื่อ อำยุค รบ ๖๐ ปีบ ริบูร ณ์ ซึ่งกำรโอนย้ำ ยโจทก์จำกกำรทำงำนกับจำเลยที่ ๑ ไปทำงำนกับจำเลยที่ ๒
และที่ ๓ เป็น กำรปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๕๗๗ แม้จะเป็นเหตุให้สิทธิในกำร
เกษียณอำยุของโจทก์ต้องลดลงก็ตำม แต่เมื่อกำรโอนย้ำยดังกล่ำวโจทก์ยินยอมพร้อมใจโจทก์จึงต้องปฏิบัติตำม
ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของนำยจ้ำงใหม่ซึ่งก็คือจำเลยที่ ๒ และต่อมำคือจำเลยที่ ๓ เมื่อข้อบังคับเกี่ยวกับกำร
ทำงำนของจำเลยที่ ๓ กำหนดเกษียณอำยุเมื่ออำยุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ โจทก์ต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน
ของจำเลยที่ ๓ ดังกล่ำวโจทก์จึงไม่อำจอ้ำงสิทธิเกษียณอำยุเมื่ออำยุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ ตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำร
ทำงำนของจำเลยที่ ๑ เอำกับ จำเลยที่ ๓ ได้ กำรที่จำเลยที่ ๓ จัดให้โ จทก์ทำงำนถึงเกษีย ณอำยุ เมื่ออำยุ
ครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ จึงเป็นกำรปฏิบัติตำมสิทธิของโจทก์และหน้ำที่ที่จำเลยที่ ๓ มีต่อโจทก์โดยชอบด้วยข้อบังคับ
เกี่ยวกับกำรทำงำนของจำเลยที่ ๓ แล้ว
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๗. คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๙๔๘๗/๒๕๕๑
เรื่อง นำยจ้ำงใหม่ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำมันจำกนำยจ้ำงเดิมและรับโอนลูกจ้ำง โดยมิได้มีกำร
จดเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล กรณี เป็น กำรโอนลูกจ้ำงจำกนำยจ้ำงเดิมไปเป็นลูกจ้ำงของนำยจ้ำงใหม่ด้วย
ควำมยินยอมของลูกจ้ำงตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๕๗๗ วรรคหนึ่ง

๑๒

จัดทำโดย : นำยเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง นิติกรชำนำญกำร

พระรำชบั ญ ญั ติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๓ เป็น กำรบังคับ ใช้แก่กรณี ที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงตัวนำยจ้ำง สำหรับนำยจ้ำงที่เป็นนิติบุคคลต้องมีกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โอน หรือควบกับ
นิติบุคคลใด กรณีนี้จำเลยซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำมันและรับโอนลูกจ้ำงจำกบริษัท ฟ. นำยจ้ำงเดิม โดยบริษัท ฟ.
นำยจ้ำงเดิมก็ยังคงตั้งอยู่ ลูกจ้ำงที่ไม่ตกลงโอนย้ำยไปก็ยังคงทำงำนอยู่กับบริษัท ฟ. ต่อไป เป็นเพียงกำรโอน
ลูกจ้ำงจำกบริษัท ฟ. ไปเป็นลูกจ้ำงของจำเลยด้วยควำมยินยอมของลูกจ้ำงตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ มำตรำ ๕๗๗ วรรคหนึ่ง ไม่ใช่กำรเปลี่ยนแปลงตัวนำยจ้ำงที่เป็นนิติบุคคลโดยกำรจดทะเบียนโอน
กิจกำร กำรที่จำเลยรับโอนสมำชิกของโจทก์จำกบริษัท ฟ. มำเป็นลู กจ้ำงของจำเลย จึงไม่อยู่ในบังคับของ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ ๑๓ จำเลยไม่ต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้ำที่อันเกี่ยวกับ
ลูกจ้ำงที่สมำชิกของโจทก์มีอยู่ต่อบริษัท ฟ. เมื่อข้อตกลงในสัญญำโอนย้ำยพนักงำนภำยใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภำพกำรจ้ำงฉบับใหม่ไม่ขัดต่อพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ และไม่ใช่ข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรม
แก่สมำชิกโจทก์ ข้อตกลงจึงใช้บังคับได้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๘. คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๕๕๖๘/๒๕๕๐
เรื ่อ ง โอนลูก จ้ำ งไปท ำงำนกับ นำยจ้ำ งอื่น โดยไม่ มี ห ลั กฐำนกำรโอนย้ำ ย ไม่ มี กำรนั บ
อำยุงำนต่อเนื่อง กรณี ไม่ ใช่กำรโอนสิทธิค วำมเป็นนำยจ้ำงตำมมำตรำ ๕๗๗ แต่เป็นกรณี ไม่ให้ลูกจ้ ำง
ทำงำนต่อไปและไม่จ่ำยค่ำจ้ำงให้ เป็นกำรเลิกจ้ำง
คดีนี้โจทก์ฟ้องว่ำจำเลยที่ ๑ จ้ำงโจทก์เป็นลูกจ้ำง จำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร ต่อมำวันที่
๒๘ มกรำคม ๒๕๔๓ จ ำเลยทั้ งสองเลิ ก จ้ ำงด้ ว ยวำจำโดยที่ โจทก์มิ ได้ก ระท ำควำมผิ ด ศำลแรงงำนกลำง
พิพำกษำให้ จ ำเลยทั้งสองร่วมกัน จ่ำยสิน จ้ำงแทนกำรบอกกล่ ำวล่วงหน้ำ ค่ำชดเชย คืนเงินประกัน พร้อม
ดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศำลฎีกำเห็นว่ำ เดิมโจทก์เป็นลูกจ้ำงของบริษัท ซ. ต่อมำปี ๒๕๒๕ โจทก์ถูก
โอนมำเป็นลูกจ้ำงของจำเลยที่ ๑ โดยคู่ควำมไม่สำมำรถแสดงหลักฐำนกำรโอนและสัญญำที่ให้นั บอำยุงำน
ต่อเนื่องได้ ต่อมำเดือนตุ ลำคม ๒๕๕๑ จำเลยที่ ๑ ส่งโจทก์ไปทำงำนให้บริษัท อ. กำรย้ำยโจทก์ไปทำงำนกับ
บริษัท อ. ไม่มีกำรทำหนังสือสัญญำจ้ำงกันใหม่ ไม่มีหลักฐำนแสดงว่ำบริษัท อ. รับโอนโจทก์โดยให้นับอำยุงำน
ต่อเนื่องหรือมีกำรโอนหลักประกันที่เคยให้ไว้กับจำเลยที่ ๑ หลังจำกย้ำยแล้วโจทก์ได้รับค่ำจ้ำงจำกบริษัท อ.
และทำงำนให้บริษัทดังกล่ำวโดยไม่ได้กลับไปทำงำนกับจำเลยที่ ๑ อีก ข้อเท็จจริงดังกล่ำวจึงไม่ใช่เป็นกรณีที่
บริษัท ซ. โอนสิทธิควำมเป็ น นำยจ้ำงให้ จำเลยที่ ๑ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ มำตรำ ๕๗๗
วรรคหนึ่ง ดังนั้นเมื่อจำเลยที่ ๑ ตกลงรับโจทก์เข้ำทำงำนและจ่ำยค่ำจ้ำงให้ตลอดมำตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ – ๒๕๔๑
โจทก์จึงเป็นลูกจ้ำงของจำเลยที่ ๑ และเมื่อจำเลยที่ ๑ ส่งโจทก์ไปทำงำนกับบริษัท อ. โดยไม่มีหลักฐำนกำร
โอนย้ำยพนักงำนและไม่มีหลักฐำนแสดงว่ำบริษัทดังกล่ำวรับโอนโจทก์โดยให้นับอำยุงำนต่อเนื่องก็ไม่ ใช่กรณีที่
จำเลยที่ ๑ โอนสิทธิควำมเป็นนำยจ้ำงให้บริษัท อ. เช่นกัน แต่เป็นกรณีที่จำเลยที่ ๑ ไม่ให้โจทก์ทำงำนต่อไป
และไม่จ่ำยค่ำจ้ำงให้อันเป็นกำรเลิกจ้ำงโจทก์ โจทก์มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยตำมกฎหมำย พิพำกษำยืน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑๓
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๑๙. คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๙๐๑๘/๒๕๕๐
เรื่อง นำยจ้ำงโอนกำรจ้ำง โดยลูกจ้ำงยอมไปนั่งทำงำนที่โต๊ะทำงำนใหม่ถึง ๑๕ วันก่อนมี
คำสั่งโอนย้ำยกลับ ถือว่ำลูกจ้ำงยินยอมเปลี่ยนตัวนำยจ้ำงแล้ว จึงไม่ใช่กำรเลิกจ้ำง
โจทก์เป็นลูกจ้ำงของบริษัท บ. จำกัด จำเลย ฟ้องว่ำจำเลยเลิกจ้ำงโจทก์ ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ
ตำมสัญญำจ้ำงระบุว่ำโจทก์ตกลงเข้ำทำงำนให้ แก่จำเลยและบริษัทในเครือ และตำมบันทึกเพิ่มเติมสัญญำ
ข้อ ๓ ระบุว่ำ “ข้ำพเจ้ำทรำบและยอมรับว่ำบริษัทฯ มีสิทธิจะโอนย้ำยข้ำพเจ้ำไปปฏิบัติงำนในบริษัท ส. จำกัด
โดยที่ ห นั ง สื อ สั ญ ญำรั บ จ้ ำ งเข้ ำ ท ำงำนฉบั บ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ครอบคลุ ม เฉกเช่ น เดี ย วกั น ทุ ก ประกำรกั บ
บริษัท บ. จำกัด ” และตำมบันทึกเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำงข้อ ๗ ระบุว่ำ “บริษัทฯ มีสิทธิจะ
โอนย้ ำย แต่งตั้ง ถอดถอน หรือให้ พนั กงำนไปทำงำนในหน้ำที่หรือตำแหน่งใดๆ กับบริษัท ส. จำกัด หรือ
สำนักงำนสำขำของบริษัทฯ ทั้งในกรุงเทพและต่ำงจังหวัด หรือ ทำงำนกะใดๆ ก็ได้แล้วแต่ควำมเหมำะสม”
ตำมบันทึกดังกล่ำวจึงมีควำมหมำยว่ำโจทก์ทรำบว่ำจำเลยอำจโอนโจทก์ไปเป็นลูกจ้ำงของบริษัท ส. จำกัด ได้
และโจทก์ยิน ยอมให้จำเลยโอนย้ำยโจทก์ได้ เมื่อจำเลยมีคำสั่งที่ ๐๑๕/๒๕๔๘ โอนย้ำยโจทก์จำกตำแหน่ง
ผู้จัดกำรส่วนอะไหล่ไปทำหน้ำที่วิ ศวกรขำยอำวุโสของบริษัท ส. จำกัด จึงเป็นไปตำมบันทึกเพิ่มเติมข้อตกลง
เกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำง และปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำสถำนที่ที่โจทก์ทำงำนแก่จำเลยและบริษัท ส. จำกัด เป็นห้อง
เดียวกัน โดยโต๊ะทำงำนใหม่ห่ำงจำกโต๊ะทำงำนเดิมไม่กี่เมตร เมื่อจำเลยมีคำสั่งแล้วโจทก์ได้ปฏิบัติ ตำมโดยไป
นั่งทำงำนที่โต๊ะทำงำนของบริษัท ส. จำกัด เป็นเวลำถึง ๑๕ วัน ก่อนที่มีคำสั่งที่ ๐๑๖/๒๕๔๘ โอนย้ำยโจทก์
กลับมำเป็นลูกจ้ำงของจำเลย โดยไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำในระหว่ำงเวลำ ๑๕ วัน นั้นโจทก์ได้คัดค้ำนหรือไม่
ยิ น ยอมกั บ กำรโอนย้ ำ ยแต่ อ ย่ ำ งใด ดั งนั้ น เมื่ อ โจทก์ ยิ น ยอมพร้ อ มใจโอนสิ ท ธิ ค วำมเป็ น นำยจ้ ำ งให้ แ ก่
บริษัท ส. จำกัด จึงไม่ใช่กรณีที่จำเลยไม่ให้โจทก์ทำงำนต่อไปและไม่จ่ำยค่ำจ้ำงให้ ที่ศำลแรงงำนกลำงวินิจฉัย
ว่ำจำเลยไม่ได้เลิกจ้ำงโจทก์จึงชอบแล้ว พิพำกษำยืน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒๐. คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๗๒๔๒-๗๒๕๔/๒๕๔๕ (มำตรำ ๑๓)
เรื่อง กำรควบรวม ลูกจ้ำงของนำยจ้ำงเดิม ย่อมต้องโอนไปลูกจ้ำงของนำยจ้ำงในทันทีโดย
อัตโนมัติ เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นจะแสดงความประสงค์ชัดแจ้งว่าไม่ยินยอมโอน กรณีเช่นนี้ต้องถือว่ำนำยจ้ำง
เดิมเลิกจ้ำงลูกจ้ำงดังกล่ำวเนื่องจำกสภำพนิติบุคคลหมดสิ้นไป เป็นเหตุให้ลูกจ้ำงไม่สำมำรถทำงำนต่อไป
ได้ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ ๑๑๘ วรรคสอง
พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ ๑๓ มีควำมมุ่งหมำยที่จะคุ้มครองลูกจ้ำง
ไม่ให้ต้องถูกออกจำกงำนหรือถูกลิดรอนสิทธิและผลประโยชน์ที่เป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรโอนกิจกำรหรือกำร
ควบรวมกิจกำรของนำยจ้ำงตำมกฎหมำย ธนำคำรจำเลยที่ ๒ ตั้งขึ้นจำกกำรควบรวมกิจกำรของธนำคำร
จำเลยที่ ๑ กับนิติบุคคลอื่น ผลกำรควบรวมกิจกำรไม่ใช่เป็นกำรเลิกกิจกำรของจำเลยที่ ๑ แต่ทำให้จำเลยที่ ๑
สิ้นสภำพไป และเป็นผลให้จำเลยที่ ๒ ต้องรับโอนไปทั้งสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดของจำเลยที่ ๑ ทั้งสิ้น ตำม
นั ย ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ช ย์ มำตรำ ๑๒๔๓ กับ ต้องรับโอนไปทั้งสิ ท ธิแ ละหน้ำที่ ทุกประกำรอัน

๑๔
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เกี่ยวกับลูกจ้ำงของจำเลยที่ ๑ ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ ๑๓ และประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๕๗๗ วรรคแรก ลูกจ้ำงของจำเลยที่ ๑ ย่อมต้องโอนไปเป็นลูกจ้ำงของจำเลย
ที่ ๒ ในทันทีโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ลูกจ้ำงผู้นั้นจะแสดงควำมประสงค์ชัดแจ้งว่ำไม่ยินยอมโอน กรณีเช่นนี้ต้องถื อ
ว่ำจำเลยที่ ๑ เลิกจ้ำงลูกจ้ำงดังกล่ำวเนื่องจำกสภำพนิติบุคคลของจำเลยที่ ๑ หมดสิ้นไป เป็นเหตุให้ลูกจ้ำงไม่
สำมำรถทำงำนต่อไปได้ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ ๑๑๘ วรรคสอง กำรที่จำเลย
ที่ ๑ กำหนดเงื่อนไขให้ลูกจ้ำงของจำเลยที่ ๑ ที่ประสงค์จะทำงำนกับจำเลยที่ ๒ ต้องแสดงเจตนำตอบรับกำร
เป็ น ลูกจ้ ำงของจำเลยที่ ๒ ภำยในกำหนดเวลำ มิฉะนั้นจะถูกเลิ กจ้ำง เป็นกำรกำหนดเงื่อนไขที่ขัดแย้งต่อ
บทบัญญัติของกฎหมำยซึ่งเป็นกฎหมำยที่เกี่ยวกับควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน จึงไม่มีผลบังคับ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒๑. คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๗๖๖ - ๑๗๗๑/๒๕๔๔
เรื่อ ง บริษัท ส. เป็นนำยจ้ำงของโจทก์ เมื่อบริษัท ส. หยุดกิจกำรเป็น เหตุให้โจทก์ไม่ได้
ท ำงำน แม้ บ ริ ษั ท ส. จะโอนย้ ำ ยโจทก์ ใ ห้ ไ ปท ำงำนกั บ บริ ษั ท บ. ก็ ต้ อ งให้ โ จทก์ ยิ น ยอมด้ ว ยตำม
ป.พ.พ. มำตรำ ๕๗๗ วรรคหนึ่ง เมื่อโจทก์ไม่ได้ยินยอมจึงต้องถือว่ำบริษัท ส. ไม่ให้โจทก์ทำงำนอันมีผล
ตลอดไปและไม่จ่ำยค่ำจ้ำงให้โจทก์เนื่องจำกบริษัท ส. หยุดกิจกำรอันเป็น “เหตุอื่นใด” จึงเป็นเลิกจ้ำง
โจทก์ ต้องจ่ำยค่ำชดเชยให้แก่โจทก์
พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนพ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ ๑๑๘ วรรคสอง บัญญัติว่ำ "กำรเลิกจ้ำง
ตำมมำตรำนี้หมำยควำมว่ำ กำรกระทำใดที่นำยจ้ำงไม่ให้ลูกจ้ำงทำงำนต่อไปและไม่จ่ำยค่ำจ้ำงให้ ไม่ว่ำจะเป็น
เพรำะเหตุสิ้นสุดสัญญำจ้ำงหรือเหตุอื่นใด" ซึ่งมีสำระสำคัญ ๓ ประกำร คือประกำรแรก นำยจ้ำง ไม่ให้ลูกจ้ำง
ทำงำนต่อไปอันมีผลตลอดไปเป็นกำรถำวร ประกำรที่สอง นำยจ้ำงไม่จ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำงและประกำรที่
สำม สำเหตุเนื่องมำจำกสัญญำจ้ำงสิ้นสุดหรือเหตุอื่นใดคดีนี้ บริษัท สปีดชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด เป็นนำยจ้ำงของ
โจทก์ทั้งหกเมื่อบริษัท สปีดชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด หยุดกิจกำรตั้งแต่วันที่ ๑ มีนำคม๒๕๔๓ เป็นเหตุให้โจทก์ทั้ง
หกไม่ได้ทำงำนกับบริษัท สปีดชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นนำยจ้ำง แม้บริษัท สปีดชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด จะ
โอนย้ำยโจทก์ทั้งหกให้ไปทำงำนกับ บริษัท บิสซิเนสแวลู จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกก็ต้องให้โจทก์ทั้งหก
ยินยอมพร้อมใจด้วยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๕๗๗ วรรคหนึ่ง เมื่อไม่ปรำกฏว่ำโจทก์ทั้ง
หกยินยอมพร้อมใจด้วยโดยกำรไปรำยงำนตัวต่อฝ่ำยบุคคลหรือผู้ที่กำหนดตัวไว้ จึงต้องถือว่ำบริษัท สปีดชิปปิ้ง
เซอร์วิสจำกัด ไม่ให้โจทก์ทั้งหกทำงำนอันมีผลตลอดไปและไม่จ่ำยค่ำจ้ำงให้โจทก์ทั้งหกเนื่องจำกบริษัท สปีด
ชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด หยุดกิจกำรอันเป็นเหตุอื่นใด จึงเป็นกรณีบริษัท สปีดชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด เลิกจ้ำงโจทก์
ทั้งหก จึงต้องจ่ำยค่ำชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งหกตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ ๑๑๘
อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑๕

จัดทำโดย : นำยเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง นิติกรชำนำญกำร

๒๒. คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๔๖/๒๕๓๗
เรื่อ ง กำรที่น ำยจ้ ำงโอนลูกจ้ำ งไปทำงำนบริ ษัท สำขำที่เมืองฮ่อ งกง เป็ น กำรเปลี่ ยนตั ว
นำยจ้ำงไปยังบริษัทที่เมืองฮ่องกงเป็นนิติบุคคลต่ำงหำกจำกนำยจ้ำงเดิม เป็นกำรโอนสิทธิของนำยจ้ำงไป
ยังบุคคลภำยนอกตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์มำตรำ ๕๗๗ จะต้องได้รับควำมยินยอมจำก
ลูกจ้ำงก่อน เมื่อลูกจ้ำงไม่ยินยอม แต่นำยจ้ำงได้ให้ลูกจ้ำงพ้นจำกตำแหน่งและจ้ำงคนอื่นเข้ ำมำทำงำน
แทน จึงเป็นกำรเลิกจ้ำง
กำรที่จ ำเลยได้ สั่ งโอนโจทก์ไปทำงำนกับ บริษั ท ซีซีเอที่เมืองฮ่ องกง นับ ว่ำเป็น กำรเปลี่ ย นตั ว
นำยจ้ำงจำกจำเลยไปเป็นบริษัทซีซีเอซึ่งเป็นนิติบุคคลต่ำงหำกจำกจำเลยโดยให้โจทก์ไปทำสัญญำกับบริษัทซีซี
เอใหม่ และให้ตำแหน่งของโจทก์ในบริษัทจำเลยสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๓๔ เป็นต้นไปและจ้ำง
บุ คคลอื่น ท ำงำนในตำแหน่ งแทนแล้ ว กรณี เช่น นี้เป็ นกำรโอนสิ ทธิของนำยจ้ำงไปยังบุ คคลภำยนอก ตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๕๗๗ จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้ำงด้วยจึงจะ
กระทำได้ แต่ปรำกฏว่ำ โจทก์ไม่ยินยอมด้วยโดยไม่ยอมทำสัญญำจ้ำงฉบับใหม่กับบริษัทซีซีเอ แต่จำเลยก็ยังให้
โจทก์พ้นจำกตำแหน่งในบริษัทจำเลย และจ้ำงบุคคลอื่นดำรงตำแหน่งแทนโจทก์แล้ว กรณีจึงเป็นเรื่องจำเลยสั่ง
เลิกจ้ำงโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๓๔ ซึ่งจำเลยให้โจทก์พ้นตำแหน่ง ที่ศำลแรงงำนกลำงวินิจฉัยว่ำเป็น
กำรโอนย้ำยโจทก์ตำมสัญญำจ้ำงระหว่ำงโจทก์จำเลยเห็นว่ำ ตำมสัญญำจ้ำงระหว่ำงโจทก์จำเลย เอกสำรหมำย
ล.๕ ข้อ ๘ ระบุชัดว่ำหำกบริษัท คลับคอร์ปอเรชั่นแห่งเอเซีย จำกัด (ซีซีเอ) ต้องกำรจำเลยอำจโอนโจทก์ไป
ปฏิบัติงำนยังเครือข่ำยใด ๆ ได้ภำยในข้อกำหนดกำรจ้ำงตำมสัญญำนี้ ซึ่งหมำยควำมเพียงว่ำกำรโอนโจทก์ไป
ทำงำนต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดสัญญำจ้ำงฉบับเดิมมิใช่ทำสัญญำกันใหม่เมื่อจำเลยให้โจทก์ไปทำงำนตำม
สัญญำจ้ำงฉบับใหม่ดังในกรณีนี้จึงไม่เข้ำข่ำยสัญญำจ้ำงข้อ ๘ จำเลยจึงไม่อำจกระทำได้โดยโจทก์ไม่ยินยอม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒๓. คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๕๓๓/๒๕๒๗
เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น แม้ผู้ถือหุ้นจะเข้ำดำเนินกิจกำรก็ตำม ก็ต้องถือว่ำนำยจ้ำง
ยังคงเป็นดำเนินกิจกำรอยู่ มิใช่เป็นกำรเปลี่ยนตัวนำยจ้ำง
กำรที่จำเลยที่ ๒ ซื้อหุ้นบริษัทของจำเลยที่ ๑ นั้นมีผลเพียงเปลี่ยนตัวผู้ถือหุ้นของบริษัท จำเลยที่
๑ เมื่อจำเลยที่ ๒ เข้ำดำเนิ นกิจ กำรโรงแรมซึ่งบริษัทจำเลยที่ ๑ เช่ำมำจำกผู้อื่น จึงเป็นกำรดำเนินกิจกำร
โรงแรมในฐำนะผู้ซื้อหุ้นของบริษัทจำเลยที่ ๑ เท่ำกับบริษัทจำเลยที่ ๑ ยังเป็นผู้ดำเนินกิจกำรโรงแรมอยู่นั่นเอง
บริษัทจำเลยที่ ๑ ยังคงมีฐำนะเป็นนำยจ้ำงของโจทก์ซึ่งเป็นพนักงำนโรงแรมอยู่ แม้จำเลยที่ ๒ จะเข้ำมำดำเนิน
กิจกำรโรงแรม เมื่อจำเลยที่ ๒ ซื้อหุ้นจำกบริษัท จำเลยที่ ๑ ก็ตำม แต่โจทก์ก็ได้ทำงำนต่อเนื่องกันมำ จึงต้อง
นับอำยุงำนของโจทก์ที่ทำงำนอยู่กับบริษัทจำเลยที่ ๑ ต่อเนื่องกันมำด้วย จะนับอำยุงำนของโจทก์เพียงเท่ำที่
จำเลยที่ ๒ เข้ำดำเนินกิจกำรโรงแรมหำได้ไม่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑๖

