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บทคัดย่อ

 บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำพิจำรณำหลักสุจริตในกฎหมำยแรงงำนตำมบทบัญญัติใน

ประมวลกฎหมำยแพ่งพำณิชย์ มำตรำ ๕๘๓ “ถ้ำลูกจ้ำงจงใจขัดค�ำสั่งของนำยจ้ำงอันชอบด้วยกฎหมำยก็

ดี หรือละเลยไม่น�ำพำต่อค�ำสั่งเช่นว่ำเป็นอำจิณก็ดี ละทิ้งกำรงำนไปเสียก็ดี กระท�ำควำมผิดอย่ำงร้ำยแรง

ก็ดี หรือกระท�ำประกำรอื่นอันไม่สมควรแก่กำรปฏิบัติให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตก็ดี ท่ำนว่ำนำยจ้ำง

จะไล่ออกโดยมิพักต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำหรือให้สินไหมตอบแทนก็ได้” จึงมีปัญหำว่ำค�ำสั่งของนำยจ้ำง

อันชอบด้วยกฎหมำยน้ัน ต้อง”สุจริต”ด้วยหรือไม่ บทควำมน้ีจะศึกษำพิจำรณำตอบปัญหำดังกล่ำวใน  

๓ หัวข้อคือ ควำมหมำยและแนวคิดเก่ียวกับหลักสุจริต บทบัญญัติเก่ียวกับหลักสุจริต และหลักสุจริตใน

กฎหมำยแรงงำน

 ค�ำว่ำ “สจุรติ” เป็นค�ำท่ีมใีนกฎหมำยโรมนั เขียนเป็นภำษำละตนิว่ำ Bona Fideแปลว่ำควำมซือ่สัตย์ 

ซึ่งตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ good faith และมีในกฎหมำยเยอรมัน ใช้ค�ำว่ำ True Und Glauben  

ซึง่แปลว่ำควำมซ่ือสตัย์และควำมไว้วำงใจ ในกฎหมำยไทยควำมสจุริตเป็นหลกับงัคบัใช้ในกำรใช้สทิธิและ

กำรช�ำระหนี้ทำงแพ่งโดยทั่วไป ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๕ ว่ำ “ในกำร

ใช้สทิธิแห่งตนก็ด ีในกำรช�ำระหนีก็้ด ีบคุคลทกุคนต้องกระท�ำโดยสจุริต” ดงัน้ันค�ำสัง่ของนำยจ้ำงท่ีชอบด้วย

กฎหมำย จึงต้องเป็นค�ำสั่งที่ “สุจริต” ด้วย เพ่ือให้มีควำมชัดเจนในกำรบัญญัติกฎหมำย จึงเห็นสมควรให้มี

กำรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำม๕๘๓ ดังน้ี “ถ้ำลูกจ้ำงจงใจขัดค�ำสั่งอันชอบ

ด้วยกฎหมำยและสุจริตของนำยจ้ำง............นำยจ้ำงจะไล่ออกได้โดยมิพักต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำหรือให้

สินไหมทดแทน”

ค�าส�าคัญ : หลักสุจริต, กฎหมำยแรงงำน
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ABSTRACT

 The objective of this article is to consider the Civil and Commercial Code section 583. It 

has been regulated that, “If an employee intentionally disobeys or always neglects his employer’s 

lawful command, abandons work, seriously wrong does or not fulfills his work rightly and honestly, 

the employer is righteous to dismiss him without any advance notice or compensations.”  

The problem is whether the lawful command has to be accordance with good faith or not.  

This article aims to answer such a question is three dimensions: meaning and concept of good 

faith principle, provisions of good faith and good faith principle in Labor Law.

 Good faith or “Bona Fide” in Roman law means to be honest and in German “True Und 

Glauben” means honest and trustful. Therefore, good faith is the principle which is applicable to 

the exercise and general commercial repayment. It is regulated in Civil and Commercial Code 

section 5, “In the exercise for their right and debt, every person must act in good faith.” Thus the 

employer’s command should not only be lawful but also be good faith. In order to clarify the law, 

it is deserved to amend the Civil and Commercial Law section 583 as following: “If an employee 

intentionally disobey his employer’s command which is lawful and good faith…, the employer is 

righteous to dismiss him without advance notice or compensations.”

Key words: good faith principle, Labor Law

บทน�า

 กฎหมำยแรงงำนเป็นท้ังกฎหมำยเอกชน

และกฎหมำยมหำชน ในส่วนทีเ่ป็นกฎหมำยเอกชน

คือเป็นกฎหมำยที่ว่ำด้วยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

นำยจ้ำงกับลูกจ้ำงตำมหลักสัญญำจ้ำงแรงงำน 

ส่วนที่เป็นกฎหมำยมหำชนนั้นก็เพรำะรัฐเห็นว่ำ

อ�ำนำจกำรต่อรองของลกูจ้ำงมน้ีอยกว่ำนำยจ้ำง รฐั

จงึต้องเข้ำมำเก่ียวข้องคุม้ครองลกูจ้ำงให้เกิดควำม

เป็นธรรมในกำรจ้ำงงำน เช่น กฎหมำยคุ้มครอง

แรงงำน กฎหมำยแรงงำนสมัพันธ์ กฎหมำยประกัน

สังคม กฎหมำยเงินทดแทน กฎหมำยจัดตั้งศำลรง

งำนและวิธีพิจำรณำคดีแรงงำน ฯลฯและกำรที่

ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงนำยจ้ำงกับลกูจ้ำงเป็นควำม

สัมพันธ์ตำมสัญญำต่ำงตอบแทน และในประมวล

กฎหมำยแพ่งพำณิชย์ มำตรำ ๕๘๓ บัญญัติว่ำ  

“ถ้ำลูกจ้ำงจงใจขัดค�ำสั่งของนำยจ้ำงอันชอบด้วย

กฎหมำยก็ด ีหรือละเลยไม่น�ำพำต่อค�ำส่ังเช่นว่ำน้ัน

เป็นอำจณิก็ด ีละทิง้กำรงำนไปเสียก็ด ีกระท�ำควำม

ผดิอย่ำงร้ำยแรงก็ด ีหรือท�ำประกำรอืน่อนัไม่สมแก่

กำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและ

สุจริตก็ดี ท่ำนว่ำนำยจ้ำงจะไล่ออกโดยมิพักต้อง

บอกกล่ำวล่วงหน้ำหรอืให้สนิไหมตอบแทนก็ได้”ดงั

นัน้ กำรใช้สทิธิปฏบิตังิำนของลกูจ้ำงจงึต้องเป็นไป

ตำมหลัก “หลักสุจริต” ส่วนกำรใช้สิทธิออกค�ำส่ัง



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.7 No.1 January - June 2018
196

ของนำยจ้ำงตำมบทบัญญัติในมำตรำนี้ซึ่งถือว่ำ

เป็นอ�ำนำจบังคบับญัชำหรอือ�ำนำจกำรจดักำรของ

นำยจ้ำง (Management Right) กฎหมำยบัญญัติ

ว่ำต้องชอบด้วยกฎหมำยเท่ำน้ัน จึงมีปัญหำว่ำค�ำ

สั่งของนำยจ้ำงอันชอบด้วยกฎหมำยนั้นต้อง 

“สุจริต” ด้วยหรือไม่ บทควำมน้ีจะท�ำกำรศึกษำ

พิจำรณำตอบปัญหำดังกล่ำว โดยแบ่งพิจำรณำ

ออกเป็น ๓หัวข้อ คือ ควำมหมำยและแนวคิดเกี่ยว

กับหลักสุจริต บทบัญญัติเก่ียวกับหลักสุจริต และ

หลักสุจริตในกฎหมำยแรงงำน

 ๑. ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับ 

หลักสุจริต

   ค�ำว่ำ “สุจริต” เป็นค�ำท่ีมีมำตั้งแต่

กฎหมำยโรมันซึ่งเขียนเป็นภำษำลำตินว่ำ Bona 

Fide แปลว่ำควำมซื่อสัตย์ ซึ่งตรงกับภำษำอังกฤษ

ว่ำ Good Faith และตรงกับภำษำเยอรมันว่ำ  

True Und Glauben แปลว่ำ ควำมซื่อสัตย์และ

ควำมไว้วำงใจ (ปรดีี เกษมทรพัย์ (๒๕๒๕) น.๑๐๑)

ควำมสุจริตจึงเป็นหลักท่ีใช้บังคับในกำรใช้สิทธิ

และกำรช�ำระหนีท้ำงแพ่งโดยทัว่ ๆ  ไป ดงัทีบ่ญัญตัิ

ไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ มำตรำ ๕ 

ว่ำ “ในกำรใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในกำรช�ำระหนี้ก็ดี 

บุคคลทุกคนต้องกระท�ำโดยสุจริต” 

   หลักสุจริตนี้ มี ท่ีมำจำกหลัก ท่ีว ่ ำ 

“บุคคลผู้มำศำลต้องมำด้วยมือสะอำด” (He who 

comes to the court must come with clean 

hands) หมำยถึง กำรที่บุคคลใช้สิทธิของตนที่เกิด

ขึน้มำแล้วนัน้จะต้องใช้โดยสจุรติมฉิะนัน้ศำลจะไม่

รับรองสิทธินั้นหรือไม่รับบังคับให้

   จุดมุ่งหมำยของหลักสุจริตท่ีได้เกิดขึ้น

ตั้งแต่เริ่มแรกในประวัติศำสตร์กฎหมำยโรมัน  

ก็เพ่ือบรรเทำหรือแก้ไขควำมกระด้ำงตำยตัวของ

บทบัญญัติของกฎหมำยซึ่งหำกบังคับใช้ตำม

บทบัญญัติเช่นนั้นจะก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรม

แก่คู่กรณี กฎหมำยยุติธรรมจึงถูกน�ำมำบรรจุไว้ใน

รูปแบบของคดีสุจริตเพ่ือให้ผู้พิพำกษำชำวโรมันมี

อ�ำนำจวินิจฉัยตำมหลักควำมเป็นธรรมโดยมุ ่ง

หมำยให้เกิดควำมเป็นธรรมหรือหำควำมยุติธรรม

ทีแ่ท้จรงิหลกัสจุรติจงึเปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์แห่ง

กำรค้นหำควำมเป็นธรรม ในกฎหมำยหน้ีโรมันใน

ยุคน้ัน ได้น�ำเอำหลกัสจุริตไปใช้ในกำรพิจำรณำถึง

เจตนำอันแท้จริงของคู ่ สัญญำ โดยไม ่เพียง

พิจำรณำถึงถ้อยค�ำตำมตวัอกัษรทีเ่คร่งครดัเท่ำนัน้ 

แต่จะต้องพิจำรณำตำมหลักสุจริตด้วยท้ังน้ีเพ่ือ

ให้กำรปฏิบัติตำมสัญญำท่ีตกลงกันเกิดควำม

ยุติธรรมอันเป็นกำรท�ำให้หลักกำรรักษำสัญญำมี

ควำมหมำยทำงจริยธรรมมำกข้ึนและช่วยยับย้ัง

กำรคดโกงควำมไม่ซื่อสัตย์ควำมไม่เป็นธรรมรวม

ทั้งกำรกระท�ำที่ไม่สมเหตุสมผลต่ำงๆในสังคม เพื่อ

ก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมในสังคมโรมนัอย่ำงแท้จริง

และด้วยบทบำทส�ำคัญของหลักสุจริตเช่นนี้ท�ำให้

นกักฎหมำยโรมนัใช้หลกัสจุริตเป็นทีร่วมแห่งควำม

ยุติธรรม กำรรักษำสัตย์ควำมไว้วำงใจควำมเป็น

ธรรมและหลักศีลธรรมอันดี

    หลักสุจริตกับควำมยุติธรรมหรือหลัก

ควำมเป็นธรรมนั้น แท้จริงแล้วเป็นส่ิงเดียวกัน

เนื่องจำกเจตนำรมณ์ของหลักสุจริตก็คือมุ่งให้เกิด

ควำมเป็นธรรมหรือควำมยุตธิรรมท่ีแท้จริงในสังคม

นั่นเองนั่นคือกำรให้ผู้ใช้กฎหมำยใช้หลักสุจริตไป

วินิจฉัยข้อพิพำทต่ำงๆให้เกิดควำมยุติธรรมขึ้น  

ดังนั้นหลักสุจริตจึงน�ำเอำแนวควำมคิดในทำงศีล

ธรรมของสังคมเข้ำมำเป็นองค์ประกอบในกำรปรุง

แต่งกฎหมำยและปรงุแต่งควำมสมัพันธ์ของคนใน

สังคมควำมยุติธรรมกับหลักสุจริตจึงเป็นองค์รวม
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เดียวกันโดยหลักสุจริตท�ำหน้ำที่เป็นเครื่องมือที่น�ำ

ไปสู่ควำมยุติธรรมที่แท้จริงและหลักสุจริตถือเป็น

หลกัทัว่ไปทีเ่ป็นรำกฐำนของกฎหมำยแพ่งทัง้ระบบ

(ปรีดี เกษมทรัพย์ (๒๕๒๕) น.๑๐๑) ซึ่งรวม 

ทั้งกฎหมำยแรงงำนด้วย

 ๒. บทบัญญัติเกี่ยวกับหลักสุจริต 

   บทบัญญัติเก่ียวกับหลักสุจริต อันถือ

เป็นหลักทั่วไปที่จะน�ำมำใช้ได้กับทุกเรื่องน้ัน

ประเทศเยอรมันเป็นประเทศแรกที่บัญญัติรับรอง

หลกัสจุรติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งของเยอรมนั 

ค.ศ.1900 ,มำตรำ 157 และมำตรำ 242 “ลูกหนี้จะ

ต้องท�ำกำรช�ำระหนี้โดยสุจริต ท้ังนี้จะต้องค�ำนึงถึง

ปกตปิระเพณีด้วย” หมำยควำมว่ำ มำตรำนีเ้ป็นบท

ครอบจักรวำล (Generalkauseln) ท�ำหน้ำที่เป็น

เครื่องวัดมำตรฐำนควบคุมควำมประพฤติของ

บคุคลในทุกๆเรือ่งอนัเป็นมำตรฐำนทำงศีลธรรมใน

สังคมท่ีเก่ียวข้องกับควำมไว้วำงใจและซื่อสัตย์ต่อ

กัน รวมท้ังพิเครำะห์ถึงจำรีตประเพณีโดยปกติใน

สงัคมด้วย กล่ำวคอืคู่สญัญำอกีฝ่ำยย่อมคำดหมำย

ไว้ว่ำอีกฝ่ำยย่อมปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ในสังคมซึ่ง

เป็นควำมสัมพันธ์ของมนุษย์ร่วมสังคมเดียวกัน

ควำมคำดหมำยเช่นนั้นย่อมก่อให้เกิดควำมไว้

วำงใจของบุคคลต่อบุคคล

   ในประเทศสหรฐัอเมรกิำแม้จะจ้ำงงำน

ตำมหลกักำรแสดงเจตนำก็ตำม แต่ต้องกระท�ำโดย

สุจริตและเป็นธรรม คือน�ำเอำหลักสุจริตมำใช้ใน

กำรจ้ำงงำนด้วย ดังกรณีท่ีศำลสูงแห่งรัฐเนวำด้ำ 

ในคดี K-Mart Corporation v. Ponsock ได้ตัดสิน

โดยอำศัยหลักกำรกระท�ำโดยสุจริตและเป็นธรรม

ไว้ดังนี้

   ข้อเท็จจริงในคดีคือ ลูกจ้ำงท�ำงำนมำ

นำนถึง ๑๐ ปี แล้วถูกนำยจ้ำงเลิกจ้ำงก่อนเกษียณ

อำยุ (ซึ่งหำกลูกจ้ำงเกษียณอำยุนำยจ้ำงต้องจ่ำย

ผลประโยชน์ตอบแทนให้ลกูจ้ำงด้วย) โดยนำยจ้ำง

อ้ำงว่ำเป็นกำรเลิกจ้ำงตำมหลักกำรแสดงเจตนำ 

และกำรเลิกจ้ำงในคร้ังนี้เน่ืองจำกลูกจ้ำงท�ำสีหก

เลอะเปื้อนรถยกของบริษัท คณะลูกขุนได้ท�ำกำร

สอบสวนแล้วพบว่ำนำยจ้ำงเลิกจ ้ำงลูกจ ้ำง

เน่ืองจำกไม่ต้องกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทน

กรณีกำรเกษียณอำยุ จึงไม่เห็นด้วยกับที่นำยจ้ำง

กล่ำวอ้ำง ศำลเองก็เห็นด้วยกับคณะลูกขุนและ

ถือว่ำกำรกระท�ำของนำยจ้ำงเป็นกำรใช้สทิธิโดยไม่

สุจริต ต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ลูกจ้ำงใน

กำรกระท�ำดังกล่ำว(อ้ำงถึงใน สุนิสำ สว่ำงเนตร, 

๒๕๕๑, น. ๑๙๘-๑๙๙)

   ในบทบัญญัติของกฎหมำยไทยได้

บัญญัติหลักกำรใช้สิทธิโดยสุจริตน้ีไว้ ๒ กรณี คือ

 ๑.  การใช้สิทธิโดยสุจริตเฉพาะเรื่อง

ควำมสุจริตเฉพำะเรื่อง หมำยถึง “ควำมไม่รู้ข้อเท็จ

จริงเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของคู่กรณีที่เก่ียวข้อง

หรือควำมรู ้เท่ำไม่ถึงกำรณ์” เช่น กำรรับโอน

ทรัพย์สินไว้โดยไม่ทรำบข้อเท็จจริงอย่ำงใดอย่ำง

หนึ่ง อำจเป็นกรณีที่ไม่ทรำบว่ำเป็นทรัพย์สินที่

ขโมยมำก็ดี หรือรับโอนทรัพย์สินไว้โดยไม่ทรำบว่ำ

ทรัพย์สินน้ันมีกำรคบคิดฉ้อฉลหรือแสดงเจตนำ

หลอกลวงกันในระหว่ำงคู่สัญญำคนก่อนๆ ก็ดี ถือ

เป็นกำรกระท�ำโดยสุจริตซึ่งกฎหมำยจะเข้ำมำ

คุ้มครองโดยกำรบัญญัติให้ไม่ต้องคืนทรัพย์สินน้ัน 

ในทำงตรงกันข้ำมถ้ำมีกำรรับโอนทรัพย์สินไว้โดย

ทรำบถึงข้อบกพร่องบำงอย่ำง เช่น มีกำรคบคิดกัน

ฉ้อฉลก็ดหีรือรับโอนไว้โดยทรำบดถึีงกำรหลอกลวง

หรือข้อบกพร่องในกำรท�ำสัญญำของคู่สัญญำคน

ก่อนๆ ก็ดีก็ถือว่ำเป็นกำรกระท�ำที่ไม่สุจริต ผู้ทรง

สิทธิจงึไม่สำมำรถใช้สิทธิทีเ่กีย่วกับทรัพย์สินน้ันยัน
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ต่อบุคคลอืน่ได้ เนือ่งจำกกฎหมำยไม่รบัรองและไม่

คุม้ครองให้ จงึอำจต้องคืนทรพัย์สนินัน้ให้แก่บคุคล

อื่นที่มีสิทธิดีกว่ำไป

 กำรใช้สิทธิโดยสุจริตเฉพำะเรื่องน้ีได้มี

บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์

หลำยมำตรำด้วยกัน เช่น มำตรำ ๑๕๕, ๔๑๒, 

๙๐๕, ๙๑๖, ๑๒๙๙, ๑๓๐๐, ๑๓๐๓,๑๓๑๑, 

๑๓๑๒, ๑๓๒๙, ๑๓๓๐, ๑๓๓๑, ๑๓๓๒ เป็นต้น

 ๒.  การใช้สิทธิโดยสุจริตท่ัวไป

   ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 

มำตรำ ๕ บัญญัติว่ำ “ในกำรใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ใน

กำรช�ำระหนีก็้ด ีท่ำนว่ำบคุคลทุกคนต้องกระท�ำโดย

สุจริต”

   ค�ำว่ำ “สุจริต” ในมำตรำ ๕ นี้ มีควำม

หมำยกว้ำงกว่ำในกรณีควำมสุจริตเฉพำะเรื่อง  

โดยหมำยถึง “ควำมซื่อสัตย์และควำมไว้วำงใจ”  

ซึ่งบุคคลจะต้องมีต่อกันในกรณีต่ำงๆ 

   บทบัญญัติในมำตรำนี้เป็น “บท ครอบ

จักรวำล” ที่ท�ำหน้ำที่เป็นมำตรฐำนควบคุมควำม

ประพฤติของบุคคลที่มีต ่อกันในทำงกฎหมำย 

เป็นกำรก�ำหนดให้บคุคลต้องประพฤติปฏิบติัต่อกัน

ด้วยควำมซ่ือสัตย์และควำมไว้วำงใจ กำรกระท�ำ

ใดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อควำมซื่อสัตย์และควำมไว้

วำงใจย่อมถือว่ำเป็นกำรกระท�ำท่ีไม่สุจริต ซึ่งศำล

จะไม่รับรองและไม่รับบังคับให้ (พรชัย สุนทรพันธุ์ 

และ ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร (๒๕๕๐) น. ๑๒๓-

๑๒๖.) เช่น

   ค� า พิ พ า ก ษ า ฎี ก า ท่ี  ๗ ๘ ๖ -

๗๘๗/๒๕๓๓ 

   กำรที่โจทก์และจ�ำเลยที่ ๑ ได้ท่ีพิพำท

มำในระหว่ำงอยู่กินเป็นสำมีภริยำกัน โดยมิได้จด

ทะเบยีนสมรสนัน้ถือว่ำเป็นทรพัย์ทีท่�ำมำหำได้ร่วม

กัน มีกรรมสิทธ์ิร่วมกันคนละคร่ึง แม้ที่พิพำทจะ

มีชื่อจ�ำเลยที่ ๑ เป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิในโฉนดแต่ 

ผู้เดียวก็เป็นกำรกระท�ำแทนโจทก์ด้วย จ�ำเลยท่ี ๑  

จงึไม่มีสิทธิเอำท่ีพิพำทส่วนของโจทก์ไปจดทะเบยีน

โอนขำยให้จ�ำเลยท่ี ๒ โดยมไิด้รบัควำมยินยอมจำก

โจทก์ ฉะนั้นเมื่อจ�ำเลยที่ ๒ รับโอนท่ีพิพำทมำจำก

จ�ำเลยที ่๑ โดยรูอ้ยู่แล้วว่ำโจทก์เป็นเจ้ำของรวมอยู่

ด้วย จึงเป็นกำรไม่สุจริต ไม่ผูกพันส่วนของโจทก์ 

จ�ำเลยท่ี ๒ จึงต้องจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์เป็นผู้ถือ

กรรมสิทธ์ิร่วมกันในที่ดินพิพำทด้วย

  ในกรณีที่มีกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือกำร

ช�ำระหนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้ำลูกหนี้ได้ท�ำกำรช�ำระหนี้

แก่เจ้ำหนีโ้ดยไม่สจุรติก็ถือว่ำเป็นกำรช�ำระหนีท้ีไ่ม่

ถูกต้อง ไม่ท�ำให้หนี้นั้นระงับสิ้นไปหรืออำจต้อง

ช�ำระหน้ีนั้นใหม่ให้ถูกต้องอีกครั้งหน่ึง

  ตัวอย่ำง ด�ำกับแดงเป็นเพ่ือนกัน ด�ำได้

ตกลงกู้เงินจำกแดง ๑๐๐,๐๐๐.- บำท ต่อมำแดง

มีหนี้สินล้นพ้นตัวจึงถูกเจ้ำหน้ีฟ้องล้มละลำย ศำล

สั่งพิทักษ์ทรัพย์ของแดงเพ่ือให้เจ้ำพนักงำนพิทักษ์

ทรัพย์เข้ำมำจัดกำรรวบรวมทรัพย์สินและหน้ีสิน

ของแดงเอำไปช�ำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้ แทนท่ีด�ำจะ

ช�ำระเงนิจ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำทให้แก่เจ้ำพนกังำน

พิทักษ์ทรัพย์ซึ่งมีอ�ำนำจเหนือทรัพย์สินและหน้ีสิน

ของแดงทั้งหมด แต่กลับน�ำเงินไปช�ำระคืนให้แก่

แดงเพรำะเห็นแก่เพ่ือน ดงันีถื้อว่ำกำรช�ำระหน้ีของ

ด�ำเป็นกำรช�ำระหน้ีโดยไม่สุจริต ด�ำจะอ้ำงว่ำกำร

ช�ำระหน้ีนั้นได้กระท�ำถูกต้องแล้วมำต่อสู ้ กับ 

เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ไม่ได้ (พรชัย สุนทรพันธุ์ 

และ ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร (๒๕๕๐) น. ๑๒๖.) 

  ๓. หลักสุจริตในกฎหมายแรงงาน

ส�ำหรับกรณีของกฎหมำยแรงงำน หลักสุจริตได้

บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
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มำตรำ ๕๘๓ ว่ำ “ถ้ำลูกจ้ำงจงใจขัดค�ำสั่งของ

นำยจ้ำงอันชอบด้วยกฎหมำยก็ดี หรือละเลย 

ไม่น�ำพำต่อค�ำสั่งเช่นว่ำน้ันเป็นอำจิณก็ดี ละท้ิง 

กำรงำนไปเสียก็ดี กระท�ำควำมผิดอย่ำงร้ำยแรงก็

ดี หรือท�ำประกำรอื่นอันไม่สมแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่

ของตนให้ลลุ่วงไปโดยถูกต้องและสจุรติกด็ ีท่ำนว่ำ

นำยจ้ำงจะบอกกล่ำวล่วงหน้ำหรือให้สินไหม

ตอบแทนก็ได้” ซึ่งอำจแยกพิจำรณำเป็น ๒ กรณี 

คือ

   กรณีแรกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของลูกจ้ำง

น้ันลูกจ้ำงต้องกระท�ำโดยสุจริต เพรำะกฎหมำย

บัญญัติว่ำหำกลูกจ้ำงท�ำประกำรอ่ืนอันไม่สมแก่

กำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของตนให้ลลุ่วงไปโดยถูกต้องและ

สุจริต นำยจ้ำงจะไล่ออกโดยมิพักต้องบอกกล่ำว

ล่วงหน้ำหรือให้สินไหมทดแทนก็ได้ เช่น

   ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ ๓๕๘/๒๕๔๘ 

   “กำรที่ลูกจ้ำงใช้บัตรผ่ำนของกำรท่ำ

อำกำศยำนแห ่งประเทศไทย ผ ่ำนเข ้ำไปท่ี

เคำน์เตอร์ของสำยกำรบิน ช. และได้ช่วยเหลือ 

ผู้โดยสำรขำเข้ำชำวจีน ๒ คนซึ่งใช้หนังสือเดินทำง

ปลอม โดยลูกจ้ำงน�ำหนังสือเดินทำงดังกล่ำวไป

ด�ำเนนิกำรแทนและมไิด้น�ำผูโ้ดยสำรชำวจนีทัง้สอง

ไปแสดงตนต่อหน้ำนำง ส. เจ้ำหน้ำที่ของสำย

กำรบิน ช. เมื่อนำง ส. ขอให้ลูกจ้ำงน�ำผู้โดยสำร 

ชำวจนีท้ังสองมำแสดงตน ลกูจ้ำงก็แสดงอำกำรไม่

พอใจและพูดต่อว่ำนำง ส. พฤตกิำรณ์ดงักล่ำวของ

ลูกจ้ำงเป็นเรื่องผิดปกติส่อไปในทำงไม่สุจริต  

อำจท�ำให้นำยจ้ำงได้รับควำมเสียหำย กำรกระท�ำ

ของลูกจ้ำงถือว่ำ เป็นกำรท�ำประกำรอื่นอันไม่สม

แก่กำรปฏบัิตหิน้ำทีข่องตนให้ลลุ่วงไปโดยถูกต้อง

และสจุรติ นำยจ้ำงจงึมสีทิธิเลกิจ้ำงลกูจ้ำงได้โดย

ไม่ต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ” 

กรณีข้อเท็จจริงตำมฎีกำน้ีน้ัน ผู้เขียนเห็นว่ำกำร

กระท�ำของลกูจ้ำงเป็นกระท�ำท่ีไม่ซือ่สตัย์ในกำรท�ำ

หน้ำทีส่่อไปในทำงไม่สจุรติ ไม่สำมำรถไว้วำงใจให้

ปฏิบัติหน้ำท่ีต่อไปได้ จึงถือว่ำเป็นกำรท�ำประกำร

อืน่อนัไม่สมแก่กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องตนให้ลลุ่วงไป

โดยถูกต้องและสุจริต

   ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี ๓๖๒/๒๕๒๕

ลูกจ้ำงมำท�ำงำนสำยเป็นประจ�ำและนำยจ้ำงได ้

ตักเตือนแล้ว ถือได้ว่ำเป็นกำรกระท�ำอันไม่สมควร

แก่กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้อง

และสุจริต

   กรณีข้อเท็จจริงตำมฎีกำน้ี ผู้เขียนเห็น

ว่ำ กำรมำท�ำงำนสำยเป็นประจ�ำทั้ง ๆ ที่นำยจ้ำง

ตักเตือนแล้วนั้น เป็นกำรกระท�ำที่ไม่ซื่อสัตว์ไม่

สำมำรถไว้วำงใจได้ จึงขัดกับ “หลักสุจริต”ในกำร

ปฏิบัติหน้ำท่ีของลูกจ้ำง

   ค�ำพิพำกษำศำลฎกีำที ่๒๗๙๘/๒๕๒๖

   ลูกจ้ำงเป็นกรรมกำรบริษัทนำยจ้ำง 

ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำแผนกบัญชีและกำรเงิน  

ออกค�ำส่ังในฐำนะกรรมกำรบริษัทให้ซ่อมรถยนต์

เก๋งของบริษัทเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บำทเศษ โดยใช้

เงนิของบรษิทั เมือ่ซ่อมเสร็จแล้วก็สัง่โอนขำยรถคนั

ดังกล ่ำวให ้ตัวเองในรำคำ ๔๐,๐๐๐.-บำท  

ซึ่งเท่ำกับรถเก่ำของบริษัทย่ีห้อเดียวกันที่เคย 

ขำยไปโดยไม่มีกำรซ่อม ถือว่ำเป็นกำรกระท�ำอัน 

ไม่สมควรแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนโดยสุจริต

   ข้อเท็จจริงตำมคดน้ีี ผูเ้ขียนเหน็ว่ำ กำร

ที่ลูกจ้ำงออกค�ำส่ังให้ซ่อมรถก่อนแล้วประมูลขำย

ให้ตนเองนั้น เป็นกำรใช้อ�ำนำจหน้ำที่ไปในทำง 

เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นกำรไม่ซื่อสัตย ์

ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ไม่สำมำรถไว้วำงใจได้ ซึ่ง

นอกจำกจะเป็นกำรกระท�ำโดยไม่สุจรติแล้ว ยังต้อง
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ถือว่ำเป็นกำรแสวงหำประโยชน์ทีม่คิวรได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมำยส�ำหรับตนเองจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

อันเป็นกำรทุจริตต่อหน้ำท่ีด้วย เพียงแต่ประเด็น

เรื่องกำรทุจริตต่อหน้ำท่ีคงไม่ได้ก�ำหนดไว้ใน

ประเด็นกำรพิจำรณำ ศำลฎีกำจึงไม่ได้วินิจฉัยใน

ประเด็นนี้

   กรณีท่ีสองกำรใช้สิทธิออกค�ำสั่งของ

นำยจ้ำงนั้นนำยจ้ำงต้องกระท�ำโดยสุจริตด้วยหรือ

ไม่เพรำะกฎหมำยเพียงบัญญัติบังคับว่ำ ต้องเป็น

ค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย แต่ไม่ได้บัญญัติว่ำ  

ต้องกระท�ำโดยสุจริตด้วย จึงอำจพิจำรณำได้เป็น 

๒ ควำมเห็นคือ

   ความเห็นแรก เห็นว่ำค�ำว่ำค�ำสั่ง 

อันชอบด้วยกฎหมำยของนำยจ้ำงน้ัน หมำยถึง  

ค�ำสั่งของนำยจ้ำงที่ชอบด้วยหลักกฎหมำยเอกชน 

คอื “เอกชนสำมำรถท�ำทุกอย่ำงได้ ถ้ำไม่มกีฎหมำย

ห้ำม” ดังนั้น ค�ำสั่งของนำยจ้ำงจึงเป็นค�ำสั่งที่ไม่มี

กฎหมำยห้ำม หรือไม่ฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือไม่ผิด

กฎหมำยก็เพียงพอแล้ว โดยไม่ต้องพิจำรณำ 

ถึงควำมสจุรติก็ได้ เพรำะหำกกฎหมำยประสงค์จะ

ให้เป็นค�ำสั่งที่สุจริตด้วยก็ต้องบัญญัติไว้ให้เห็น  

เช่นเดียวกับกรณีของลูกจ้ำง 

   ความเห็นท่ีสอง อำจมีควำมเห็นว่ำ 

ค�ำว่ำ “ค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย” นั้นหมำยถึง 

ค�ำสัง่ทีช่อบด้วยหลกัสจุรติด้วยเพรำะหลกัสจุรติได้

บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 

มำตรำ ๕ เช่นกัน

   ผูเ้ขยีนเหน็เห็นพ้องด้วยกับควำมเห็นท่ี

สอง เพรำะกำรออกค�ำสั่งของนำยจ้ำงก็ดี กำรใช้

อ�ำนำจลงโทษของนำยจ้ำงก็ดี ถือเป็นอ�ำนำจ 

กำรจัดกำรของนำยจ้ำง (Management Right)  

อันเป็นกำรใช้สิทธิในทำงแพ่งตำมสัญญำจ้ำง

แรงงำนจึงต้องตกอยู่ภำยใต้บังคับของบทบัญญัติ

แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๕ 

คือต้องกระท�ำโดยสุจริต และหำกนำยจ้ำงกระท�ำ

กำรโดยไม่สุจริตอำจจะต้องรับผิดเป็น ๒ กรณี คือ 

  กรณีแรก อำจถือว่ำเป็นกำรกระท�ำ 

อนัไม่เป็นธรรมตำมทีบ่ญัญัตไิว้ในพระรำชบญัญัติ

แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๑๒๑ มำตรำ 

๑๒๒ และมำตรำ ๑๒๓ หรือ กำรฝ่ำฝืนกำรจ�ำกัด

สทิธิของนำยจ้ำง ตำมมำตรำ ๓๑เพราะแนวควำม

คิดทำงแรงงำนสัมพันธ์ในเรื่องกำรให้สิทธิแก่

ลูกจ้ำงท่ีจะรวมตัวกันเป็นองค์กำรหรือรวมตัวกัน

ย่ืนข้อเรียกร้องและร่วมเจรจำต่อรองกับนำยจ้ำง 

เป็นแนวควำมคิดที่ยอมรับกันในประเทศท่ีเจริญ

ทำงอุตสำหกรรม และได้น�ำมำบัญญัติไว ้ใน

อนุสัญญำขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ

ด้วยเมื่อกฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์บัญญัติให้สิทธิ

ดังกล่ำวไว้แล้ว ก็จ�ำเป็นต้องมีบทบัญญัติให้ควำม

คุ้มครองกำรใช้สิทธิน้ันด้วย เพ่ือมิให้ลูกจ้ำงได้รับ

ผลร้ำยจำกกำรใช้สิทธิของนำยจ้ำงท่ีกระท�ำต่อ

ลูกจ้ำง ซึ่งเรียกกำรกระท�ำของนำยจ้ำงดังกล่ำวนี้

ว ่ำ “กำรกระท�ำอันไม่เป ็นธรรม”(เกษมสันต์  

วิลำวรรณ(๒๕๓๗) น. ๑๔๓.)(มำตรำ ๑๒๑, 

๑๒๒และ ๑๒๓)และ “กำรฝ่ำฝืนข้อจ�ำกัดสิทธิ” 

(มำตรำ ๓๑)

 แม้ในบทบัญญัติของกฎหมำยจะไม่ได้

บัญญัติว่ำ “กำรกระท�ำอันไม่เป็นธรรม” และ  

“กำรฝ่ำฝืนข้อจ�ำกัดสิทธิ” ต้องเกิดจำกกำรใช้สิทธิ

โดยไม่สุจริตของนำยจ้ำงก็ตำม แต่ผู้เขียนเห็นว่ำ 

“กำรกระท�ำอันไม่เป ็นธรรม”ก็ดี “กำรฝ่ำฝ ืน 

ข้อจ�ำกัดสิทธิ” ก็ดี ล้วนต้องเป็นกรณีท่ีเกิดจำกกำร

ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตของนำยจ้ำงด้วย เช่น 
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   นำยจ้ำงยุบเลิกแผนกส่งของและเลิก

จ้ำงลูกจ้ำงก็เนื่องจำกลูกจ้ำงย่ืนข้อเรียกร้องให้

ปรับปรุงค่ำจ้ำงและสวัสดิกำร ทั้งนี้เพรำะลูกจ้ำง

แผนกส่งของหลำยคนเป็นผู ้น�ำในกำรร้องเรียน  

ก่อให้เกิดควำมยุ่งยำกแก่นำยจ้ำง กำรเลิกจ้ำง 

ดังกล ่ำวจึงเป ็นกำรฝ ่ำฝ ืน ๑๒๑(๑)(ฎีกำที่ 

๑๒๔๕/๒๕๒๒) 

   กำรทีล่กูจ้ำงย่ืนข้อเรยีกร้องต่อนำยจ้ำง

นัน้ แม้จะย่ืนในระหว่ำงท่ียังใช้ข้อบงัคับเดิมท่ีตกลง

กัน ก็ถือได้ว่ำมีกำรย่ืนข้อเรียกร้องแล้ว นำยจ้ำงจึง

ต้องห้ำมมิให้เลิกจ้ำงลูกจ้ำงนั้นเพรำะเหตุย่ืน 

ข้อเรยีกร้องดงักล่ำว (ฎีกำที ่๒๖๐๒-๒๖๐๓/๒๕๒๓)

 จะเหน็ได้ว่ำกำรใช้สทิธิเลกิจ้ำงลกูจ้ำงของ

นำยจ้ำงตำมแนวค�ำวินิจฉัยของศำลฎีกำข้ำงต้น 

เกิดจำกกำรทีน่ำยจ้ำงโกรธเคืองลกูจ้ำงทีใ่ช้สทิธิย่ืน

ข้อเรียกร้องก่อให้เกิดควำมยุ่งยำกแก่นำยจ้ำง  

จึงต้องกำรกลั่นแกล้งลูกจ้ำง อันถือว่ำ เป็นการใช้

สิทธิโดยไม่สุจริต

   กรณท่ีีสอง อำจ ถือว่ำเป็นกำรเลกิจ้ำง

ท่ีไม่เป็นธรรมตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติ

จัดตั้งศำลแรงงำนและวิธีพิจำรณำคดีแรงงำน  

พ.ศ.๒๕๒๒ มำตรำ ๔๙

   แนวควำมคิดด้ังเดิมเ ก่ียวกับกำร 

เลิกจ้ำงนั้น ให้เป็นสิทธิเด็ดขำดของนำยจ้ำง ดังนั้น

เมื่อนำยจ้ำงพอใจที่จะเลิกจ้ำงเมื่อใดก็สำมำรถ

ท�ำได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลในกำรเลิกจ้ำง และ 

ไม่ต้องรบัผดิในกำรเลกิจ้ำงด้วย แต่สทิธิเด็ดขำดดัง

กล่ำวของนำยจ้ำงท�ำให้ลกูจ้ำงเดอืดร้อนและไม่ได้

รับควำมเป็นธรรมต้องประสบปัญหำค่ำใช้จ่ำยใน

ขณะท่ีต้องตกงำน และเป็นผลสืบเนื่องไปสู่ปัญหำ

สังคมจำกกำรก่ออำชญำกรรมต่ำงๆเพรำะควำม

จ�ำเป็นของลูกจ้ำงผู้ตกงำน ด้วยปัญหำน้ีเอง ท�ำให้

มีผู้เห็นว่ำกำรใช้สิทธิเด็ดขำดในกำรเลิกจ้ำงของ

นำยจ้ำงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมแก่

ลกูจ้ำง การใช้สทิธเิลกิจ้างของนายจ้างควรเป็น

ไปโดยสุจริต ตามหลักกฎหมายแพ่งท่ัวไป 

(ประมวลกฎหมำย แพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๕) 

(ธีระ ศรีธรรมรักษ์(๒๕๔๕) น. ๓๐๖.) กำรเลิกจ้ำง

จึงต้องมีเหตุผลอันสมควรจึงจะท�ำให้กำรเลิกจ้ำง

นัน้ชอบด้วยกฎหมำย ซึง่ศำลก็ต้องเข้ำมำมบีทบำท

ควบคุมกำรเลิกจ้ำงของนำยจ้ำง มิให้ลูกจ้ำงต้อง

เดือดร้อนหรือเสียหำยจำกกำรเลิกจ้ำงที่ไม่เป็น

ธรรม เช่น

   ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี ๒๗๒๙/๒๕๒๙

   เม่ือข้อเท็จจริงฟังได้ว่ำ นำยจ้ำงไม่มี

ประจักษ์พยำนรู้เห็นว่ำ ลูกจ้ำงได้เอำเส้ือผ้ำเด็กไป

จำกร้ำนของนำยจ้ำง หรือมีส่วนรู ้เห็นในกรณีที่

สินค้ำในร้ำนของนำยจ้ำงขำดหำยไป แสดงว่ำ

ลูกจ้ำงไม่ได้กระท�ำควำมผิดตำมข้อกล่ำวหำของ

นำยจ้ำง กำรที่นำยจ้ำงเลิกจ้ำงลูกจ้ำงจึงเป็นกำร

เลกิจ้ำงโดยลูกจ้ำงไม่มคีวำมผิด จงึเป็นกำรเลิกจ้ำง

ทีไ่ม่มเีหตอุนัสมควร ถือว่ำเป็นกำรเลกิจ้ำงทีไ่ม่เป็น

ธรรม 

   ค�ำพิพำกษำศำลฎกีำที ่๒๙๐๕/๒๕๒๙

   น ำ ย จ ้ ำ ง เ ลิ ก จ ้ ำ ง ลู ก จ ้ ำ ง โ ด ย มี

วั ต ถุประสงค ์ จะรั บทหำรผ ่ ำนศึ กซึ่ ง พิกำร

ทุพพลภำพและครอบครัวเข้ำท�ำงำนแทน จึงไม่มี

เหตุอันสมควร เป็นกำรเลิกจ้ำงที่ไม่เป็นธรรม 

   จะเห็นได้ว่ำกำรกระท�ำของนำยจ้ำงใน

กำรเลิกจ้ำงลูกจ้ำงทั้งสองกรณีข้ำงต้น เป็นกำรใช้

สิทธิเลิกจ้ำงท่ีไม่สุจริต จึงต้องรับผิดฐำนเลิกจ้ำง 

ไม่เป็นธรรม
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บทสรุปและเสนอแนะ

 จำกกำรศึกษำพิจำรณำเห็นได้ว่ำ “หลัก

สจุรติ” เป็นเรือ่งทีส่�ำคญัอย่ำงย่ิงในกำรใช้สทิธิทำง

กฎหมำยจึงต้องผูกพันนำยจ้ำงในกำรใช้สิทธิตำม

กฎหมำยแรงงำน ดงันัน้ ค�ำสัง่อันชอบด้วยกฎหมำย

ของนำยจ้ำงตำมที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำย

แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๕๘๓ จึงต้องเป็นค�ำสั่งที่

เกิดจำกกำรใช้สิทธิโดยสุจริตภำยใต้บังคับของ

บทบญัญัตใิน มำตรำ ๕ ด้วย แม้ในบทบญัญัติของ

กฎหมำยจะไม่มีค�ำว่ำสจุรติไว้ก็ตำม แต่ถ้ำต้องกำร

ให้เกิดควำมชัดเจนในกำรใช้กำรตีควำมกฎหมำย

เช่นเดยีวกับกรณีของกำรท�ำหน้ำทีข่องลกูจ้ำง และ

ป้องกันกำรตีควำมเป็นอย่ำงอื่นจำกนักกฎหมำย

บำงท่ำนที่อำจจะยึดถือหลักกำรตีควำมโดย

เคร่งครัด จงึสมควรแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมำย

แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๕๘๓ ใหม่ดังน้ี

   มาตรา ๕๘๓ “ถ้ำลูกจ้ำงจงใจขัดค�ำ

สัง่อันชอบด้วยกฎหมายและสจุรติของนายจ้าง

ก็ดี หรือละเลยไม่น�ำพำต่อค�ำสั่งเช่นว่ำนั้นเป็น

อำจิณก็ดี ละทิ้งกำรงำนไปเสียก็ดี กระท�ำควำมผิด

อย่ำงร้ำยแรงก็ดี หรือท�ำประกำรอื่นอันไม่สมแก่

กำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและ

สุจริตก็ดี ท่ำนว่ำนำยจ้ำงจะไล่ออกโดยมิพักต้อง

บอกกล่ำวล่วงหน้ำหรือให้สินไหมตอบแทนก็ได้”

บรรณานุกรม

เกษมสันต์ วิลำวรรณ, (๒๕๓๗), กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล(๒) การเลิกจ้างและการ 

ลาออก, พิมพ์ครั้งท่ี ๑,กรุงเทพมหำนคร,ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน.

ปรีดี เกษมทรัพย์,(๒๕๒๕),กฎหมายแพ่ง:หลักท่ัวไป,พิมพ์ครั้งท่ี ๑, กรุงเทพมหำนคร,คณะนิติศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์.

พรชัย สุนทรพันธุ ์ และ ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร, (๒๕๕๐),หลักกฎหมายเอกชน, พิมพ์คร้ังที่  ๗, 

กรุงเทพมหำนคร,ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง, 

ธีระ ศรีธรรมรักษ์,(๒๕๔๕),กฎหมายแรงงาน,พิมพ์คร้ังท่ี ๓,กรุงเทพมหำนคร,ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัย

รำมค�ำแหง.

สุนิสำ สว่ำงเนตร,(๒๕๕๑),การกระท�าในทางส่วนตัวและผลทางกฎหมาย,วิทยำนิพนธ์นิติศำสตร ์

มหำบัณฑิต สำขำ กฎหมำยธุรกิจ คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์.


