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แพง จางแรงงาน  บอกกลาวลวงหนา  (ม. 582)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง  การคุมครองแรงงาน

สัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน  หมายถึง  การจางซึ่งกําหนดระยะ
เวลาการจางไววาจะจางกันกี่วัน  กี่เดือน  หรือกี่ป  เมื่อถึงกําหนดระยะเวลานั้นแลวการจางเปนอันระงับ
ส้ินสุดกันทันที  และฝายหนึ่งฝายใดหามีสิทธิบอกเลิกสัญญากอนกําหนดนั้นไม

จําเลยจางโจทกเปนลูกจางทํางานในเรือเดินทะเลแผนกลูกเรือ  การลงเรือแตละครั้งได
ทําสัญญาจางกําหนดระยะเวลาจางเปนคราว ๆ   โดยปกติมีกําหนดคราวละ  6  เดือน  แตเวลาทํางาน
จริง ๆ ไมเปนไปตามที่สัญญากําหนดไวอาจเกินหรือไมครบกําหนดนั้นแลวแตเสนทางการเดินเรือ จําเลย
จะจายคาจางใหตามวันที่ทํางาน  เมื่อหมดสัญญาครั้งหนึ่ง ๆ โจทกจะไดข้ึนจากเรือไปพักผอนระหวาง
นั้น  จําเลยจะจายเงินลาพักใหแตไมจายคาจางและโจทกจะรอคําสั่งจากจําเลยวาจะใหลงเรือลําใดตอ
ไป  เมื่อทํางานครบ  1  ป  โจทกจะไดรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนดวย  ดังนี้แสดงวา  กําหนดระยะเวลา
การจางเปนคราว ๆ ไมมีผลบังคับกันอยางแทจริง  ความสัมพันธระหวางจําเลยกับโจทกยังคงมีอยูติดตอ
กันตลอดมา  หาไดส้ินสุดลงเปนคราว ๆ  ตามสัญญาลงเรือที่ทํากันไม  โจทกจึงไมใชลูกจางที่มีกําหนด
ระยะเวลาการจางไวแนนอนจะเปนเหตุใหจําเลยเลิกจางไดโดยไมตองจายคาชดเชย  ทั้งจําเลยจะตอง
บอกกลาวลวงหนาแกโจทกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  582  ดวย

(ระหวางนายจตุพร  นาจพินิจ  กับพวกโจทก  บ.ยูไนเต็ดไทยชิบปง  จํากัด  กับพวกจําเลย)
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โจทกทั้งหาสํานวนฟองวา  จําเลยจางโจทกเปนลูกจางประจํา  จายคาจางทุกวันสิ้น
เดือน  ตอมาจําเลยเลิกจางโจทกทั้งหาโดยไมมีความผิดและไมบอกกลาวลวงหนา  ขอใหบังคับจําเลย
จายคาชดเชย  และสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา  พรอมดวยดอกเบี้ยแกโจทกทั้งหาสํานวน
จําเลยทั้งหาสํานวนใหการวา  โจทกทั้งหารับจางเปนลูกเรือของจําเลย  โดยสัญญาจางมีขอตกลงเกี่ยว
กับระยะเวลาการจางที่แนนอน  และไมเทากันตามแตระยะเวลาของเสนทางการเดินเรือ  นอกจากนี้
สัญญาจริงยังกําหนดวิธีการบอกเลิกสัญญาตอกันไวดวย  การเลิกจางเพราะครบกําหนดตามสัญญา
จางจําเลยไมตองรับผิดในเงินที่โจทกเรียกรอง  ศาลแรงงานกลางพิพากษาใหจําเลยจายคาชดเชยและ
สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาแกโจทกพรอมดวยดอกเบี้ย  จําเลยทั้งหาสํานวนอุทธรณตอศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยวา “มีปญหาวินิจฉัยตามอุทธรณของจําเลยทั้งหา
สํานวนวา  จําเลยมีสิทธิเลิกจางโจทกทั้งหาสํานวนโดยไมตองจายคาชดเชยและสินจางแทนการบอก
กลาวลวงหนาแกโจทกทั้งหาสํานวนโดยไมตองจายคาชดเชยและสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาแก
โจทกทั้งหาสํานวนเพราะโจทกทั้งหาสํานวนเปนลูกจางจําเลยตามสัญญาจางทํางานเปนลูกเรือในเรือ
เดินทะเลโดยจางเปนคราว ๆ มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและจําเลยเลิกจางตามกําหนดระยะ
เวลาการจางนั้นแลวหรือไม  พิเคราะหแลวเห็นวา  สัญญาจางซึ่งจะถือวาเปนการจางที่มีกําหนดระยะ
เวลาการกัน  กี่วัน  กี่เดือน  หรือกี่ป  เมื่อถึงกําหนดระยะเวลานั้นแลวการจางเปนอันระงับส้ินสุดกันทันที
และฝายหนึ่งฝายใดหามีสิทธิบอกเลิกสัญญากอนกําหนดนั้นไดไมตามนัยคําพิพากษาฎีกาที่  
1604/2528 ระหวางนายเสริม โอทอุนจิตร  โจทก  บริษัท  เอฟ. เอ็ม. ซี (ประเทศไทย) จํากัด  จําเลย แต
สัญญาจางทํางานเปนลูกเรือในเรือเดินทะเลระหวางจําเลยกับโจทกทั้งหาสํานวน  ศาลแรงงานกลางฟง
ขอเท็จจริงเปนยุติแลววา การที่โจทกลงเรือแตละครั้งไดทําสัญญาตกลงกําหนดระยะเวลาจางเปน
คราว ๆ  โดยปกติกําหนดไวคราวละ  6  เดือน  แตเวลาทํางานบนเรือไมแนนอน  ไมเปนไปตามกําหนดที่
ระบุไวเปนคราว ๆ ในสัญญา  บางครั้งทํางานเกินกําหนดไปหลายเดือน  แตบางครั้งก็ทํางานไมครบ
กําหนดตามสัญญานั้น  แตการจายคาจางคงจายตามวันที่ทํางาน กําหนดระยะเวลาการจางเปนคราว ๆ
ไมมีผลบังคับกันอยางแทจริงประการหนึ่ง  ทั้งตามขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับพฤติการณที่คูความถือปฏิบัติ
ตอกันและศาลแรงงานกลางฟงเปนยุติวา  เมื่อครบกําหนดสัญญาแลวครั้งหนึ่ง ๆ  ลูกเรือหรือโจทกแต
ละสํานวนมีโอกาสขึ้นจากเรือไปพักผอนกับครอบครัว  ตอมาอีก  3  วัน  ลูกเรือจะไปที่บริษัทจําเลยเพื่อ
ดูวาทางบริษัทจําเลยจะจัดใหลงเรือเที่ยวตอไปที่เรือลําใดหรือไม  เมื่อลูกเรือข้ึนจากเรือแลว  บริษัท
จําเลยจะจายเงินลีฟเพย  หรือเงินลาพัก  3  หรือ  5  วัน  ตอระยะเวลาที่ทํางาน  แตไมไดจายคาจางให
ระหวางลูกเรือข้ึนบกแลวลูกเรือยังตองรอฟงคําสั่งจากบริษัทจําเลยผูเปนนายจางวาจะสั่งใหลงเรือลําใด
ตอไป  เมื่อลูกเรือทํางานครบ  1  ปแลว  ยังไดรับการพิจารณา-ข้ึนเงินเดือนอีก  ประกอบกับบริษัทจําเลย
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ไดเก็บเอกสาร  เชน  หนังสือเดินทางของลูกเรือจนกวาจะเลิกจางหรือลาออก  นอกจากนี้  บริษัทจําเลย
ไดใหลูกเรือจัดหาหนังสือคํ้าประกันของธนาคารมาประกันความ
เสียหายใหบริษัทจําเลยมีกําหนด  1  ป  ซึ่งไมตรงกับกําหนดระยะเวลาในสัญญาลงเรือที่ทําไว  และศาล
แรงงานกลางไดวินิจฉัยวา  จากพฤติการณดังกลาวเปนเหตุผลสนับสนุนวาความสัมพันธระหวางจําเลย
กับโจทกทั้งหาสํานวนยังคงมีอยูติดตอกันไมขาดตอนจนกวาจะเลิกสัญญากันอีก  ประการหนึ่ง  ดังนี้
ศาลฎีกาเห็นวา  แมสัญญาจางระหวางจําเลยกับโจทกทั้งหา  สํานวนกําหนดระยะเวลาการจางไวเปน
คราว ๆ ดังกลาวขางตน  แตตามพฤติการณที่คูสัญญาปฏิบัติตอกันตั้งแตวันที่โจทกเร่ิมเขาทํางานกับ
จําเลยจนถึงวันที่ศาลแรงงานกลางฟงเปนยุติแลววา  กําหนดระยะเวลาการจางเปนคราว ๆ ไมมีผล
บังคับกันอยางแทจริง  ความสัมพันธระหวางจําเลยกับโจทกทั้งหาสํานวนหาไดส้ินสุดลงเปนคราว ๆ
ตามสัญญาลงเรือที่ทํากันไม หากแตยังมีความสัมพันธติดตอกันตั้งแตวันเริ่มเขาทํางานจนถึงวันเลิกจาง
อันเปนการจางที่ไมกําหนดเวลาแนนอนเชนนี้  กําหนดระยะเวลาการจางจึงไมแนนอน  โจทกทั้งหา
สํานวนจึงมิใชลูกจางประจําที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนอันจะเปนเหตุใหจําเลยไมตองจาย
คาชดเชยใหแกโจทกทั้งสํานวนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การคุมครองแรงงาน  ขอ  42
วรรคสามแกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่  6)  ลงวันที่  31  กรกฎาคม 2521  ขอ  2  ถึงแมสภาพของการ
ทํางานจะเกี่ยวกับสภาพการเดินเรือระหวางประเทศก็ตาม  เมื่อจําเลยเลิกจางโจทกโดยที่โจทกทั้งหา
สํานวนมิไดกระทําความผิดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การคุมครองแรงงาน  ขอ  47
จําเลยจึงตองจายคาชดเชยแกโจทกทั้งหาสํานวน  ทั้งจําเลยตองบอกลวงหนาตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  มาตรา  582  วรรคแรก  ซึ่งกําหนดใหบอกกลาวลวงหนาเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนด
จายสินจางคราวใดคราวหนึ่ง  เพื่อใหมีผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายสินจางคราวถัดไป  เมื่อไม
ปรากฏวาจําเลยไดปฏิบัติตามบทบัญญัติ  ดังกลาว  จําเลยจึงตองรับผิดจายสินจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนาแกโจทกทั้งหาสํานวนอีกดวย

สวนที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาใหจําเลยจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาให
แกนายวีระพล  ประจันบาน  โจทก  สํานวนที่ส่ี  เปนเงินจํานวน  44,285  บาท  85  สตางคนั้น  ปรากฎ
วาตามสํานวนคดีโจทกที่ส่ีขอใหจําเลยจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาเพียง  42,711  บาท  จึง
เปนการพิพากษาเกินคําขอโดยไมปรากฎเหตุสมควรเพื่อความเปนธรรมตองหามตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ. 2522  มาตรา  52  สมควรแกไขเฉพาะสํานวนนี้เสีย
ใหถูกตอง”
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พิพากษาแกเปนวาใหจําเลยจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกโจทก  
สํานวนที่ส่ี  เปนเงิน  42,711  บาท  พรอมดวยดอกเบี้ย  นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําพิพากษาศาล
แรงงาน
หมายเหตุ

ก. ปญหาขอกฎหมาย
     สัญญาจางแรงงานระหวางโจทกกับจําเลยเปนสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลา
     การจางไวแนนอนหรือไม
ข. ขอพิเคราะห
     สัญญาจางแรงงานคนประจําเรือแบงออกเปน  3  ประเภท ดังนี้
     1. สัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลา  เปนสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและ

ระยะเวลาสิ้นสุดไวแนนอนชัดเจน  เชน  ต้ังแตวันที่  1  มกราคม  2542  ถึงวันที่  1  กรกฎาคม  2542
     2. สัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลา  เปนสัญญาจางที่กําหนดระยะเวลาเริ่มตนไว

เทานั้น  แตไมไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด  เชน  ต้ังแตวันที่  1  มกราคม  2543  เปนตนไป
     3. สัญญาจางรายเที่ยวเรือ  เปนสัญญาจางที่กําหนดเมืองทาตนทางกับเมืองทา

ปลายทางของเที่ยวเรือไวชัดเจน  เชน  กรุงเทพ ฯ – ญี่ปุน  เที่ยวเดียว  หรือกรุงเทพฯ – ญี่ปุน  เที่ยวไป
และเที่ยวกลับอยางนี้เปนตน

ขอแตกตางระหวางสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลากับสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะ
เวลาพิจารณาในแงมุม  ของความระงับแหงสัญญาจางแรงงาน  กลาวคือ  สัญญาจางแรงงานที่มี
กําหนดระยะเวลา  เปนสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาแนนอน  หรือกําหนดวัน  เดือน  ป  แนนอน
ยอมส้ินสุดลงเมื่อถึงกําหนดเวลาที่กําหนดไวนั้น  โดยไมตองบอกกลาวลวงหนาวาจะเลิกสัญญาเมื่อ
ส้ินสุดระยะเวลาเชนวานั้น  ทั้งนี้  เปนไปตามเจตนาของนายจางและลูกจางที่ตกลงกันกําหนดระยะเวลา
จางแรงงานนั้นขึ้น  สวนสัญญาจางแรงงานที่ไมมีกําหนดระยะเวลาจางไว  ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  มาตรา  582  วรรคหนึ่ง  ไดบัญญัติวา  “ถาคูสัญญาไมไดกําหนด  ลงไวในสัญญาวาจะจางกัน
นานเทาใด  ทานวาฝายใดฝายหนึ่ง  จะเลิกสัญญาดวยการบอกกลาวลวงหนา  ในเมื่อถึงหรือกอนจะถึง
กําหนดจายสินจางคราวใดคราวหนึ่ง  เพื่อใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อกําหนดจายสินจางคราวถัดไป
ขางหนาก็อาจทําได  แตไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนากวาสามเดือน”  หมายความวา  การเลิก
สัญญาจางแรงงานที่มิไดกําหนดระยะเวลาจางหรือกําหนดเวลาสิ้นสุดของสัญญาจางไว  นายจางหรือ
ลูกจางฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาไดโดยตองบอกกลาวลวงหนากอน  เวลาเลิกสัญญาชั่วระยะเวลา
จายสินจางระยะหนึ่งเปนอยางนอย  แตไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนาเกินสามเดือน
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สัญญาจางที่ไมกําหนดระยะเวลาการจางแนนอน  คือสัญญาจางที่ไมไดกําหนดหรือ
ตกลงกันไวแนนอนวาจะจางกันนานเทาใด  ซึ่งมีลักษณะของการจางหลายรูปแบบ  ดังนี้

(1)  นายจางรับลูกจางเขาทํางานโดยไมมีการตกลงกันวาสัญญาจางสิ้นสุดลงเมื่อใด
(2)  นายจางไดรับลูกจางเขาเปนลูกจางทดลองงาน  พอครบทดลองงานแลวจะบรรจุ

เปนลูกจางประจํา
(3)  ตกลงจางกันมีกําหนดเวลาแนนอน  แตมีเงื่อนไขวา  ถางานหมดกอน  นายจางมี

สิทธิเลิกจางไดกอนครบกําหนดตามสัญญา  เปนสัญญาจางทีไมมีกําหนดเวลาการจางแนนอน  เพราะ
วาไมอาจกําหนดไดแนนอนวางานที่จางใหทํานั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อใด

คําพิพากษาฎีกาที่  3010 – 3011/2526  จําเลยจางโจทกเปนลูกจางชั่วคราวมีกําหนด
เวลาเปนระยะ ๆ กําหนดวันที่ครบอายุสัญญาจางไวชัดเจนระยะหนึ่ง ๆ มีกําหนด 6 เดือนบาง 1 เดือนถึง
4  เดือนบาง  แตมีสัญญาเพิ่มเติมวา  หากครบกําหนดแลวไมจางตอ  ใหถือวาเลิกจาง  หรือหากหมด
ความจําเปนกอนครบกําหนดการจางก็ใหเลิกจางได  เชนนี้ถือวาเปนสัญญาจางกันโดยไมมีกําหนดเวลา
แนนอน

คําพิพากษาฎีกาที่  1426 – 1430/2527  เมื่อเร่ิมจางโจทกจําเลยมีคําสั่งจาง  ความวา
จะเลิกจางกอนครบกําหนดเวลาก็ได  จะจางตอก็ได  คําสั่งจางตอมาก็มีขอความเปนการจางที่ไม
กําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนอยูเชนเดิม  คร้ันถึงการจางงวดสุดทายจําเลยกําหนดเวลาการจาง
ไวและไมมีขอความดังคําสั่งฉบับกอน ๆ ดังนี้  การที่จําเลยจางโจทกต้ังแตแรกจนถึงครั้งสุดทายจึงเปน
การจางที่ขยายเวลาการจางสืบตอกันมาไมขาดสาย  ถือไมไดวาเปนการจางที่มีกําหนดระยะเวลาการ
จางไวแนนอน

(4)  ตกลงจางกันไมเกินกําหนดเวลาที่ระบุไว  เชน  ตกลงจางกันไมเกิน  1  ป  หรือจาง
กันไมเกินวันที่  30  ธันวาคม  2536  เปนสัญญาจางที่ไมกําหนดเวลาการจางแนนอน  เพราะนายจาง
อาจจะเลิกจางกอนครบกําหนดก็ได

คําพิพากษาฎีกาที่  1471/2525  ตกลงจางกันไมเกิน  3  ป  เปนสัญญาจางที่ไมมี
กําหนดระยะเวลาแนนอน

(5)  สัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาจางขั้นต่ําและขั้นสูงไว  เปนสัญญาจางที่ไมมี
กําหนดระยะเวลาแนนอนคําพิพากษาฎีกาที่  2155/2524  ตกลงจางกันไมตํ่ากวา  6  เดือน  แตไมเกิน
12  เดือน  เปนสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลาการจางแนนอน  โจทกจึงมิใชลูกจางที่มีกําหนดระยะ
เวลาการจางไวแนนอน  อันจะเปนเหตุใหจําเลยไมตองจายคาชดเชยใหแกโจทกเมื่อเลิกจางตามกําหนด
ระยะเวลานั้น
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(6)  สัญญาจางเพราะความจําเปนตามฤดูกาลทางเกษตรกรรมซึ่งไมแนนอนวาจะหมด
เมื่อใด  คําพิพากษาฎีกาที่ 2409/2527  จําเลยทําสัญญาจางโจทกติดตอกันรวม  9  คร้ัง  คร้ังละ  3
เดือนบาง  6  เดือนบาง  คร้ังสุดทายมีกําหนด  1  เดือน  ทั้งนี้  เพราะความจําเปนตามฤดูกาลทาง
เกษตรกรรมซึ่งไมแนนอนวาจะหมดเมื่อใด  จึงเปนการจางที่มิไดถือเอาระยะเวลาเปนสําคัญ  หากถือ
เอาความจําเปนของจําเลยเปนเหตุในการเลิกจาง  ฉะนั้น  กําหนดระยะเวลาการจางยอมไมมีผลบังคับ
อยางแทจริงเพราะจําเลยจะเลิกจางโจทกเมื่อใดก็ไดหากความจําเปนหมดไป  จึงถือไมไดวาเปนการจาง
ที่มีกําหนดระยะเวลาแนนอนอันจําเลยไดรับยกเวนไมจายคาชดเชยเมื่อเลิกจางตามกําหนดนั้น

(7)  สัญญาจางที่มีกําหนดเวลาการจางแนนอนครบกําหนดแลวยังจางกันตอไป กลาย
เปนสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลาที่ไมมีกําหนดระยะเวลาการจางแนนอน

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  581  บัญญัติวา  “ถาระยะเวลาที่ไดตกลง
วาจางกันนั้นสิ้นสุดลงแลวลูกจางยังคงทํางานอยูตอไปอีก  และนายจางรูดังนั้นก็ไมทักทวงไซร  ทานให
สันนิษฐานไวกอนวาคูสัญญาเปนอันไดทําสัญญาจางกันใหมโดยความอยางเดียวกันกับสัญญาเดิม  แต
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจเลิกสัญญาเสียไดดวยการบอกกลาวตามความในมาตราตอไปนี้  ตาม
ความในมาตรา  581  ดังกลาวเปนบทบัญญัติที่กฎหมายสันนิษฐานวาไดมีการจางกันใหมโดยไมมี
กําหนดระยะเวลา ”

คําพิพากษาฎีกาที่  1411-1412/2529  สัญญาจางมีกําหนดระยะเวลาการจางไว
แนนอน  การเลิกจางซึ่งจะถือไดวาเปนการเลิกจางตามกําหนดระยะเวลาตามความในประกาศกระทรวง
มหาดไทย  เร่ือง  การคุมครองแรงงาน  ขอ  46  วรรคสาม  ซึ่งจะทําใหนายจางไมตองจายคาชดเชยนั้น
ไดแก  การที่นายจางเลิกจางลูกจางในวันที่ครบกําหนดสัญญาหรือเลิกจางในวันที่ระยะเวลาที่ไดตกลง
วาจางสิ้นสุดลง  มิใชวาเมื่อครบกําหนดตามสัญญาจางแลว  นายจางจะเลิกจางลูกจางเมื่อใดก็ได  เมื่อ
สัญญาจางฉบับสุดทายครบกําหนดในวันที่  20  เมษายน  2528  จําเลยมิไดเลิกจางโจทก  โดยใหโจทก
ทํางานกับจําเลยทั้งยินยอมจายคาจางใหโจทก  ตองถือวาโจทกและจําเลยไดทําสัญญาจางกันใหม
โดยความอยางเดียวกันกับสัญญาเดิมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  581  การที่
สัญญาจางครบกําหนดในระหวางโจทกทํางานอยูบนเรือนั้น  ไมใชเหตุซึ่งจะทําใหจําเลยไมสามารถเลิก
จางโจทกไมไดดังนั้น  เมื่อจําเลยเลิกจางโจทกในวันที่  24  เมษายน  2528  ซึ่งอยูในระหวางอายุของ
สัญญาจางใหม  จึงตองจายคาชดเชยและสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา

คําพิพากษาฎีกาที่  2188/2531  เมื่อระยะเวลาสัญญาจางสิ้นสุดลง  แตจําเลยมิไดเลิก
จางโจทกคงจางตอมาอีกกรณีตองถือวาจําเลยจางโจทกตอไปใหม  โดยความอยางเดียวกันกับสัญญา
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เดิมคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจจะบอกเลิกสัญญาไดดวยการบอกกลาวตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยมาตรา  581

(8)  การจางที่มีกําหนดเวลาการจางแนนอนแตหลีกเลี่ยงกฎหมาย
เคยมีคดีปรากฏขึ้นที่ศาลบอยครั้งวา  นายจางไดวาจางลูกจางโดยทําสัญญาจางมี

กําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน  ตามขอเท็จจริงเห็นไดชัดวา  สัญญาจางที่ไดทําขึ้นนั้นเพื่อเปนหลัก
ฐานในการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  เชน  จางทํางานครั้งละ  3  เดือน
บาง  2  เดือนบาง  พอหมดสัญญาก็ทําสัญญากันใหมติดตอกัน  จนเปนเวลามากกวา  120  วัน  บาง
รายมากกวา  1  ปก็มี  ทั้งนี้  เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงที่จะไมตองจายคาชดเชยและไมตองบอกกลาวเลิก
จางลวงหนา  ซึ่งในกรณีตามขางตน  ศาลจะพิจารณาขอเท็จจริงเปนเรื่อง ๆ  ไปตามเจตนาอันแทจริง
ของนายจาง  หากนายจางทําสัญญาจางโดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงกฎหมาย  ก็ถือวาเปนสัญญาจางที่ไมมี
กําหนดระยะการจางแนนอน  ถาเลิกจางนายจางจะตองบอกกลาวลวงหนากอน  หากนายจางไมบอก
กลาวลวงหนากอนเลิกจางแลว  นายจางก็มีหนาที่จายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา  ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  582  วรรคหนึ่ง  ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน

@ มีปญหาดานแรงงานปรึกษาไดที่…
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