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โจทก์
จาเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542 มาตรา 10
เมื่อจาเลยเห็นว่าคดีนี้อยู่ในเขตอานาจศาลปกครองมิใช่ศาลแรงงานกลางก็
ชอบที่จะยื่นคาร้องต่อศาลแรงงานกลางก่ อนวันสืบพยาน เพื่อให้ศาลแรงงานกลาง
จัดทาความเห็นส่งไปให้ศาลปกครองพิจารณาตาม พ.ร.บ.ว่า ด้วยการวิ นิจฉัย ชี้ขาด
อานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542 มาตรา 10 เมื่อจาเลยมิได้ดาเนินการแสดงว่า
จาเลยยอมรับอานาจของศาลแรงงานกลางที่จะพิพากษาคดีนี้ได้ และเมื่อศาลแรงงาน
กลางพิ จารณาพิ พ ากษาคดี นี้แ ล้ ว จาเลยก็ ไม่ อ าจยกปั ญ หาดั ง กล่ า วขึ้ นอุ ทธรณ์ ได้
เนื่องจากเป็นการล่วงเลยเวลาที่จะพิจารณาปัญหานี้แล้ว
________________________________
โจทก์ ที่ 1 ถึ ง ที่ 91 และที่ 93 ถึ ง ที่ 99 ฟ้ อ งว่ า จาเลยที่ 1 และที่ 3 เป็ น
พนั ก งานตรวจแรงงาน จ าเลยที่ 2 เป็ น นิ ติ บุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึงที่ 99 เป็นลูกจ้าง
ของจ าเลยที่ 2 มี ต าแหน่ ง และอั ต ราค่ า จ้ า งตามค าฟ้ อ งแต่ ล ะส านวน เมื่ อ เดื อ น
กรกฎาคม 2548 โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 28 ยื่นคาร้องต่อจาเลยที่ 1 และโจทก์ที่ 29 ถึงที่ 91
และที่ 93 ถึ งที่ 99 ยื่ น ค าร้ อ งต่ อ จ าเลยที่ 3 ว่ า จ าเลยที่ 2 ค้ า งจ่ า ยค่ า จ้ า งพร้ อ ม
ดอกเบี้ย โดยจาเลยที่ 2 ไม่ปรับค่าจ้างให้แก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึงที่ 99 ตาม
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ มี ม ติ ต ามหนั งสื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร 0504/16226 ลงวั น ที่ 3
พฤศจิกายน 2547 และไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2525
เรื่ อ งการพิ จารณาความดี ค วามชอบประจาปี เป็ นเหตุ ให้ จาเลยที่ 2 ค้ า งจ่ า ยค่ า จ้ า ง
ดังกล่าว

ต่ อ มาจ าเลยที่ 1 และที่ 3 ได้ อ อกค าสั่ ง พนั ก งานตรวจแรงงานกลุ่ ม งาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 3 ที่ 42/2548 และคาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 1 ที่ 73/2548 ตามลาดับเรื่องค่าจ้าง
ลงวันที่ 23 กันยายน 2548 โดยมีคาสั่งว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึงที่ 99 ไม่มี
สิทธิ ได้ รับค่ า จ้ า งจากจาเลยที่ 2 ตามพระราชบั ญญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ.2541
คาสั่งดังกล่าวทาให้โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึงที่ 99 เสียประโยชน์ไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าจ้างค้างจ่ายจากจาเลยที่ 2 ซึ่งการปรับอัตราเงินเดือนถือเป็นสภาพการจ้างและเป็น
ค่า จ้า งที่นายจ้ างต้อ งจ่า ยให้ แก่ โจทก์แ ต่ ละคนตามสัญ ญาจ้ างหรือ ข้อ ตกลงเกี่ ยวกั บ
สภาพการจ้าง การที่จาเลยที่ 2 ไม่ปรับค่าจ้างให้โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึงที่ 99
ตามมติ ค ณะรั ฐมนตรี แ ละไม่ ปฏิ บัติ ต ามบั นทึ กข้ อ ตกลงฉบั บ ลงวั น ที่ 29 มิ ถุน ายน
2525 ข้อ 17 เรื่องการพิจารณาความดีความชอบประจาปี ซึ่งจาเลยที่ 2 ได้ปฎิบัติมา
ตลอดเมื่อมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการและรัฐวิสาหกิจโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91
และที่ 93 ถึงที่ 99 เสียประโยชน์ไม่ได้รับการปรับเงินขึ้นร้อยละ 3 บวกอีก 2 ขั้น ของ
ฐานเงินเดือนเดิมนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 จานวน 6
เดือน ไม่ได้รับการปรับ 1 ขั้น ของฐานเงินเดือนนับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2548 จานวน 6 เดือ น และไม่ได้ รั บการปรั บเงินขึ้ นของฐานเงิ นเดื อ น
ปัจจุบันนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 จานวน 6 เดือน
จ าเลยที่ 2 ได้ ป รั บ ค่ า จ้ า งตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ แ ก่ ลู ก จ้ า งสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขึ้น
ตรงต่ อ เลขาธิ การคณะกรรมการส่ ง เสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาไปแล้ว ขอให้เพิกถอนคาสั่งที่ 42/2548 ของจาเลยที่ 1 และคาสั่งที่
73/2548 ของจาเลยที่ 3 เรื่องค่าจ้าง ลงวันที่ 23 กันยายน 2548 และให้จาเลยที่ 2
จ่ายค่าจ้างตามคาขอท้ายฟ้องของโจทก์แต่ละคนพร้อมดอกเบี้ย
จาเลยทั้ งสามให้ ก ารว่ า จาเลยที่ 2 เป็ นนิ ติ บุค คลและอยู่ ในกากั บดู แ ลของ
กระทรวงศึกษาธิการ และตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 ให้โอนกิจการองค์การค้าของคุรุสภาไปเป็นของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวั สดิ การและสวั ส ดิ ภาพครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาจ าเลยที่ 2 จาเลยที่ 2 และ
องค์ ก ารค้ า ของจ าเลยที่ 2 จึ ง เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ และเป็ น ส่ ว นราชการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ.2522 และความเห็ น ของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาซึ่งไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และ
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93
ถึงที่ 99 ไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของจาเลยที่ 2 แต่เป็นเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ
จาเลยที่ 2 ซึ่งยังไม่มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การค้าของ
จาเลยที่ 2 สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การค้าของจาเลยที่ 2

จึงเป็นไปตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยการบริหารองค์การค้าของคุรุสภา พ.ศ.2503 และ
การเลื่อนเงินเดือนเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้อ 8 ซึ่งกาหนดให้การเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนั กงานเจ้ า หน้ า ที่ ต าแหน่ งประจาองค์ การค้ า ของคุ รุ สภาให้ ที่ประชุ มคณะกรรมการ
องค์การค้าของคุรุสภาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ดังนั้น คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาซึ่งเป็นผู้มีอานาจกากับดูแลจึงเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนโจทก์ที่
1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึงที่ 99 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่มีมติอนุมัติให้เลื่อนขั้นหรือปรับเงินเดือนให้แก่
เจ้าหน้าที่องค์การค้าของจาเลยที่ 2 เนื่องจากสถานะทางการเงินขององค์การค้าของ
จาเลยที่ 2 ขาดสภาพคล่อง จาเลยที่ 2 จึงยังไม่อาจปรับเงินเดือนให้โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91
และที่ 93 ถึงที่ 99 ได้ และยังไม่จาต้องนาบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน
2525 ข้อ 17 เรื่องการพิจารณาความดีความชอบประจาปีของเจ้าหน้าที่องค์การค้า
มาใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความดีความชอบแก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93
ถึงที่ 99 จาเลยที่ 2 มิได้ค้างชาระค่าจ้างโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึงที่ 99 จาเลยที่
1 และที่ 3 มีคาสั่งว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึงที่ 99 ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างจาก
จาเลยที่ 2 ตามคาสั่ งที่ 42/2548 และคาสั่งที่ 73/2548 ชอบด้วยกฎหมายแล้ ว
ขอให้ยกฟ้อง
ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง
โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึงที่ 99 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคาพิพากษาศาลแรงงาน
กลางเฉพาะในประเด็นข้อพิพาทข้อ 2 (ประเด็นที่ศาลแรงงานกลางกาหนดไว้ว่าจาเลยที่
2 จะต้องจ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามฟ้องหรือไม่ เพียงใด) โดยให้ศาลแรงงานกลาง
ฟัง ข้ อ เท็ จจริ งในปั ญ หาที่ ว่ า ในทางปฏิ บัติเท่ า ที่ ผ่ า นมาองค์ การค้ า ของคุ รุ ส ภาหรื อ
จาเลยที่ 2 ปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีทุกครั้งที่มีมติให้ปรับ
โครงสร้างอัตราเงินเดือนลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้แก่ลูกจ้างขององค์การค้าของคุรุสภา
หรือจาเลยที่ 2 ประเภทใดบ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ หรือมีเงื่อนไขอย่างอื่นอีกหรือไม่
อย่างไร อันจะถือได้ว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยปริยายที่จาเลยที่ 2 ต้อง
ปฏิบัติตามที่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึงที่ 99 ฟ้องหรือไม่ แล้วดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 56
วรรคสาม ต่อไปนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคาพิพากษาศาลแรงงานกลาง
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วฟังข้อเท็จจริงว่า การพิจารณาปรับโครงสร้าง
อัตราเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างขององค์การค้าของคุรุสภา (เดิม) หรือลูกจ้างของจาเลยที่
2 จาเลยที่ 2 จะดาเนินการพิจารณาปรับตามมติคณะรัฐมนตรีทุกครั้งโดยเริ่มถือเป็น
แนวปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2531

นอกจากนี้ ใ นการประชุ ม คณะกรรมการองค์ ก ารค้ า ของคุ รุ ส ภาครั้ ง ที่
12/2537-38 วันที่ 27 ธันวาคม 2537 นายสุคนธี รองผู้อานวยการองค์การค้า
ของคุรุสภาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่าคณะกรรมการอานวยการคุรุสภาได้อนุมัติ
หลักการว่าหากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในเรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจ
เป็นอย่างไรให้องค์การค้าของคุรุสภาดาเนินการปรับอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่องค์การ
ค้ า ของคุ รุ ส ภาให้ เ ป็ น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ โ ดยไม่ ต้ อ งเสนอขออนุ มั ติ ต่ อ
คณะกรรมการอานวยการคุรุสภาอีก แล้ววินิจฉัยว่าการที่ค ณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับ
อัตราเงินเดือนให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วจาเลยที่ 2 จะดาเนินการปรับโครงสร้าง
อัตราเงินเดือนให้แก่พนักงานของจาเลยที่ 2 ทุกครั้งโดยไม่มีเงื่อนไข จึงเป็นข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยปริยาย ที่จาเลยที่ 2 ในฐานะนายจ้างปฏิบัติต่อพนักงานของ
จาเลยที่ 2 ในฐานะลูกจ้างมาโดยตลอดไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างดังกล่าว และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับอัตราเงินเดือนของลูกจ้าง
รัฐวิสาหกิจในอั ตราร้ อยละ 3 และให้ ได้ รับค่า จ้ างสูง กว่ าอั ต ราที่เพิ่มร้อ ยละ 3 ตาม
อัตราค่าจ้างใหม่อีก 2 ขั้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 สหภาพแรงงานองค์การค้า
ของคุรุสภาก็ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อจาเลยที่ 2 ให้ปรับเงินเดือน 3 เปอร์เซ็นต์ 2 ขั้น จึง
เป็นกรณีที่สหภาพแรงงานองค์การค้าของคุรุสภาได้แสดงเจตนาให้จาเลยที่ 2 ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
การที่จาเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีสาเหตุมาจาก
สภาพคล่องทางการเงินของจาเลยที่ 2 ที่เป็นปัญหาการบริหารการจัดการขององค์กร
อันนามาสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการทบทวนสถานภาพขององค์การค้าของ สกสค. และพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
ได้ข้อสรุปว่า เจ้าหน้าที่และพนักงานขององค์การค้าของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู
พ.ศ.2488 มีฐานะเป็ นเจ้ าหน้ า ที่ และพนั กงานของสานักงานคณะกรรมการส่ง เสริ ม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งต้องได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งและได้รับเงินเดือนค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับ
อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติศึ กษาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ใช้บังคั บ
ตามเอกสารหมาย จ.38 จึงเป็นการที่จาเลยที่ 2 ยอมรับถึงสถานภาพของพนักงาน
จาเลยที่ 2 มาโดยตลอดว่ามีสถานภาพเช่นเดียวกับที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
ของกระทรวงศึกษาธิการพิ จารณาให้ความเห็นเมื่อจาเลยที่ 2 กาหนดให้ ปรับอัตรา
เงินเดือนให้แก่พนักงานของจาเลยที่ 2 ที่เป็นพนักงานประจาและพนักงานประเภทที่ 1
ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับพนักงานประจาจึงเป็นหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่จาเลยที่ 2 กาหนด
เป็นแนวทางปฏิบัติ

จาเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชาระค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราตามฟ้องแก่
โจทก์ ที่ 1 ถึ งที่ 91 และที่ 93 ถึ งที่ 99 พิ พ ากษาให้ จ าเลยที่ 2 ช าระค่ า จ้ า งจานวน
95,340 บาท 106,020 บาท 110,100 บาท 18,420 บาท 34,260 บาท 23,820
บาท 41,700 บาท 23,820 บาท 101,100 บาท 25,080 บาท 46,920 บาท
28,920 บาท 26,160 บาท 27,420 บาท 62,280 บาท 30,540 บาท 18,420 บาท
28,920 บาท 26,160 บาท 57,960 บาท 34,260 บาท 129,840 บาท 44,220
บาท 23,820 บาท 82,860 บาท 32,160 บาท 20,880 บาท 106,020 บาท
149,520 บาท 39,120 บาท 22,440 บาท 27,428 บาท 77,160 บาท 136,800
บาท 41,700 บาท 28,920 บาท 32,160 บาท 28,920 บาท 30,540 บาท 28,920
บาท 71,700 บาท 27,420 บาท 23,820 บาท 28,920 บาท 106,020 บาท
25,080 บาท 77,160 บาท 25,080 บาท 22,440 บาท 77,160 บาท 34,260 บาท
30,540 บาท 34,260 บาท 26,160 บาท 30,540 บาท 26,160 บาท 23,820 บาท
27,420 บาท 46,920 บาท 25,080 บาท 32,160 บาท 32,160 บาท 25,080 บาท
44,220 บาท 28,920 บาท 77,160 บาท 19,560 บาท 95,340 บาท 36,660 บาท
46,920 บาท 32,160 บาท 22,240 บาท 39,120 บาท 26,160 บาท 129,840
บาท 27,420 บาท 34,260 บาท 32,160 บาท 28,920 บาท 34,260 บาท 32,160
บาท 18,420 บาท 32,160 บาท 25,080 บาท 26,160 บาท 136,800 บาท
41,700 บาท 27,420 บาท 23,820 บาท 32,160 บาท 34,260 บาท 22,440 บาท
30,540 บาท 39,120 บาท 32,160 บาท 32,160 บาท และ 20,880 บาท แก่โจทก์
ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึงที่ 99 ตามลาดับ พร้อมดอกเบี้ยอัตราตามฟ้องนับแต่วันที่
โจทก์แต่ละคนเกิดสิทธิเป็นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึง
ที่ 99
จาเลยที่ 2 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า “คดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานพิพากษาย้อนสานวนไปให้
ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ในทางปฏิบัติเท่าที่ผ่านมาองค์การค้าของคุรุสภา
หรือจาเลยที่ 2 ปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีทุกครั้งที่มีมติให้
ปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้แก่ลูกจ้างขององค์การค้าของคุรุ
สภาหรือจาเลยที่ 2 ประเภทใดบ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ หรือมี เงื่อนไขอย่างอื่นอี ก
หรือไม่ อย่างไรอันจะถือได้ว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยปริยายที่จาเลยที่
2 ต้องปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติตาม
หนัง สือ สานั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/16226 ลงวันที่ 3
พฤศจิกายน 2547 หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อที่จะวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทข้อ 2 ที่ศาลแรงงาน
กลางก าหนดไว้ ว่ า จ าเลยที่ 2 จะต้ อ งจ่ า ยค่ า จ้ า งพร้ อ มดอกเบี้ ย ตามฟ้ อ งหรื อ ไม่
เพียงใด ดังนั้น ประเด็นที่ศาลแรงงานกลางจะต้องพิจารณาและวินิจฉัยในชั้นนี้จึงมีเฉพาะ

เรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยปริยายเท่านั้น การที่จาเลยที่ 2 อุทธรณ์ว่า
บันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2525 เรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
ประจาปี ไม่มีข้อความครบถ้วนตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
พ.ศ.2518 ถื อ ไม่ ไ ด้ ว่ า เป็ น ข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ้ า ง หรื อ หากถื อ ว่ า เป็ น
ข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ้ า งข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วก็ ไ ด้ สิ้ น สุ ด ลงแล้ ว เมื่ อ ครบ
กาหนดเวลา 1 ปี ตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.
2518 ก็ดี
การที่สหภาพแรงงานองค์การค้าของคุรุสภายื่นข้อเรียกร้องให้จาเลยที่ 2
ปรับเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีเท่ากับ สหภาพแรงงานองค์การค้าของคุรุสภาซึ่ง
โจทก์ทั้งหลายเป็นสมาชิกรับรองการยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าวว่าไม่ใช่ข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้า งก็ ดี มติ คณะรั ฐมนตรี ให้ ปรั บเงินเดื อนให้ แก่ พ นักงานรั ฐวิ สาหกิ จไม่ ใช่
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างเนื่องจากจาเลยที่ 2 ไม่เคยตกลงด้วยเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือโดยปริยายก็ดี ล้วนเป็นอุทธรณ์ในเรื่องที่มิได้เกี่ยวกับประเด็นที่ศาลแรงงาน
กลางจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดในชั้นนี้ ถือว่าเป็นอุทธรณ์ในข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดย
ชอบในศาลแรงงานกลาง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
ส่ ว นที่ จาเลยที่ 2 อุ ทธรณ์ ข้อ สุ ดท้ า ยว่า คณะกรรมการของจาเลยที่ 2 ใช้
อานาจตามพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 63 (5),
90 และระเบียบคุรุสภาว่าด้วยการบริหารองค์การค้าของคุรุสภา พ.ศ.2503 ข้อ 8 ซึ่ง
เป็นกฎหมายมหาชนในการปรับสภาพการจ้าง การที่จะออกคาสั่งให้เปลี่ยนแปลงสภาพ
การจ้างโดยอานาจตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังกล่าว ซึ่งเป็นกฎหมายมหาชน จึง
เป็นอานาจพิจารณาของศาลปกครองมิใช่ศาลยุติธรรม ศาลแรงงานกลางไม่อาจก้าว
ล่วงการใช้คาสั่งทางปกครองของคณะกรรมการของจาเลยที่ 2 นั้น
หากจาเลยที่ 2 เห็นว่าคดีนี้อยู่ในเขตอานาจศาลปกครองก็ชอบที่จะยื่นคาร้อง
ต่อศาลแรงงานกลางก่อนวันสืบพยานเพื่อให้ศาลแรงงานกลางจัดทาความเห็นส่งไปให้
ศาลปกครองพิ จารณาตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการวิ นิจ ฉั ย ชี้ ข าดอ านาจหน้ า ที่
ระหว่ า งศาล พ.ศ.2542 มาตรา 10 เมื่ อ จาเลยที่ 2 มิ ได้ ด าเนิ นการตามกฎหมาย
ดังกล่าวแสดงว่าจาเลยที่ 2 ยอมรับอานาจของศาลแรงงานกลางที่จะพิจารณาคดีนี้ได้
และเมื่อศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษาคดีนี้แล้ว จาเลยที่ 2 ก็ไม่อาจยกปัญหา
ดังกล่าวขึ้นอุทธรณ์ได้ เนื่องจากเป็นการล่วงเลยเวลาที่จะพิจารณาปัญหานี้แล้ว จาเลย
ที่ 2 จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยเช่นกัน”

พิพากษายกอุทธรณ์ของจาเลยที่ 2

( พีรพล พิชยวัฒน์ - วิธวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์ - ประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล )
แหล่งที่มา สานักวิชาการ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 9395 9492/2550

นายธวัชศักดิ์ พ่วงจินดา กับพวก
นายอมรเทพ วัฒนาชีรานนท์ กับ
พวก

โจทก์
จาเลย

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 70
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 5, 12

คณะรั ฐมนตรี มีมติ อนุ มัติให้ปรับเพิ่มอัต ราค่ าจ้ างของลูกจ้ างรัฐวิ ส าหกิ จ
จาเลยที่ 2 ได้พิจารณาความดีความชอบของโจทก์ในรอบปีบัญชี 2546 ถึงปี 2547
แล้ว แต่ยังไม่ได้ปรับอัตราค่าจ้างขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โจทก์จึงยื่นคาร้อง
ต่อจาเลยที่ 1 และที่ 3 ซึ่งเป็นพนักงานตรวจแรงงานขอให้บังคับจาเลยที่ 2 จ่ายค่าจ้าง
ส่วนที่ยังไม่ได้ปรับขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี จาเลยที่ 1 และที่ 3 มีคาสั่งว่าเป็นกรณีที่
นายจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง มิใช่การค้างจ่ายค่าจ้างโจทก์จึงไม่
มีสิทธิได้รับค่า จ้า ง ดังนี้ เมื่อ ฝ่า ยโจทก์อ้า งว่า จาเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติต ามข้อ ตกลง
เกี่ย วกับ สภาพการจ้า งดัง กล่า ว จึง เป็นการกล่า วอ้า งว่าจาเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติต าม

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 12 และเมื่อจาเลยที่ 2 ยังไม่ได้ปรับอัตรา
ค่าจ้างขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ฯ จึงยังไม่มีค่าจ้างที่ค้างจ่ายจากการปรับอัตราค่าจ้างขึ้น
แก่ฝ่ายโจทก์ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 70 คาสั่งของจาเลยที่
1 และที่ 3 ชอบแล้ว

________________________________

คดี ทั้ งเก้ าสิ บแปดส านวนนี้ เดิ มศาลแรงงานกลางสั่ ง ให้ ร วมพิ จารณาเป็ นคดี
เดียวกับคดีหมายเลขแดงที่ 2123/2549 ของศาลแรงงานกลาง ซึ่งโจทก์ถอนฟ้องใน
ระหว่างพิจารณาของศาลแรงงานกลาง โดยให้เรียกโจทก์ทั้งเก้าสิบแปดสานวนนี้ว่า โจทก์ที่
1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึงที่ 99 ตามลาดับ และเรียกนายอมรเทพ วัฒ นาชีร านนท์ ว่า
จาเลยที่ 1 เรีย กสานักงานคณะกรรมการส่ง เสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาว่า จาเลยที่ 2 เรียกนางกุลวดี หอมแก้ว ว่า จาเลยที่ 3
โจทก์ ที่ 1 ถึ งที่ 91 และที่ 93 ถึ งที่ 99 ฟ้ อ งขอให้เพิ กถอนค าสั่ งที่
42/2548 ของจาเลยที่ 1 และคาสั่งที่ 73/2548 ของจาเลยที่ 3 เรื่องค่าจ้าง ลง
วันที่ 23 กันยายน 2548 และให้จาเลยที่ 2 จ่ายค่าจ้างตามคาขอท้ายฟ้องของโจทก์
แต่ละคนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อ ยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่โจทก์แต่ละคนมี สิทธิ
ได้รับเป็นต้ นไปจนกว่า จะชาระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึงที่ 99
ตามลาดับ
จาเลยทั้งสามให้การขอให้ยกฟ้อง
ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง
โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึงที่ 99 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงซึ่งยุติในชั้นพิจารณาของศาล
แรงงานกลางปรากฏว่า ตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ.2488 มาตรา 4 บัญญัติให้มีสภา
ในกระทรวงศึ กษาธิ การ เรีย กว่ า “คุ รุ สภา” และให้สภานี้เป็ นนิติ บุคคล ต่ อมาได้มีการ
จัดตั้งองค์การค้าของคุ รุสภาขึ้นในปี 2493 และมี ระเบี ยบคุรุ สภาว่ าด้ วยการบริห าร

องค์ ก ารค้ า ของคุ รุ สภา พ.ศ.2503 ให้ จั ด ตั้ ง องค์ ก ารค้ า ของคุ รุ สภาเพื่ อ จั ด หา
ผลประโยชน์ใ ห้แ ก่ค ุร ุส ภาและอ านวยความสะดวกให้แ ก่ก ารศึก ษา ตามระเบีย บ
ดัง กล่า วกาหนดให้ มีผู้อานวยการองค์การค้าของคุรุสภา เป็นผู้ดาเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การค้าของคุรุสภาและให้มีรองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ผู้ จั ดการ หั วหน้ าฝ่ าย หั วหน้ าส่ วน หั วหน้ าแผนก หั วหน้ า หมวด หั วหน้ าหน่ วยงาน
นักวิชาการ ช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึงที่ 99
เข้าทางานเป็นลูกจ้างองค์การค้าของคุรุสภา ซึ่งไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ ในปี 2525 สหภาพ
แรงงานองค์การค้าของคุรุสภาและองค์การค้าของคุรุสภาเคยยื่นข้อเรียกร้องต่อกัน
และตั้งผู้แทนเข้าร่วมเจรจา
ผลการเจรจาสามารถตกลงกันได้จึงได้จัดทาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ตามบันทึกข้อตกลง ซึ่งตามบันทึกข้อตกลง ข้อ 17 ระบุว่า “เรื่อง การพิจารณาความ
ดีความชอบประจาปีของเจ้าหน้าที่องค์การค้า ฯ นั้น การพิจารณาความดีความชอบ
ในขณะใด ๆ ให้อ งค์ก ารค้า พิจ ารณาโดยถือ หลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณา ตามมติ
คณะรั ฐมนตรี หรื อระเบี ยบของทางราชการที่ กาหนดสาหรั บเจ้ าหน้ าที่ รั ฐวิ สาหกิ จใน
ขณะนั้น ๆ” ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
ก าหนดให้ มี ส านัก งานคณะกรรมการส่ง เสริม สวัส ดิก ารและสวัส ดิภ าพครูแ ละ
บุคคลากรทางการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกากับของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น และมี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิต่าง ๆ
ของคุ รุ สภาตามพระราชบั ญญั ติ ครู พ.ศ.2488 ไปเป็ นของคุ รุ สภาและส านัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติสภา
ครูและบุคคลากรทางการศึ กษา พ.ศ.2546 โดยให้ โอนกิ จการ เงิน ทรัพย์สิน และหนี้
บางส่วนไปเป็นของคุรุสภา และโอนกิจการ เงิน ทรัพ ย์สิน และหนี้ ซึ่ง รวมถึง องค์การ
ค้าของคุรุสภาไปเป็นของสานักงานคณะกรรมการส่ง เสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ต่อมาคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้ออกข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา ว่าด้ว ยการบริหารสานักงาน พ.ศ.2547
ซึ่งตามข้อบังคับนี้ ข้อ 3 นิยามคาว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า พนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากสานักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
องค์การค้าของ สกสค. และหมวด 5 บทเฉพาะกาล ข้อ 31 (9) ระบุให้ศึกษาภัณฑ์
พาณิชย์ (องค์การค้าของคุรุสภา) โอนไปเป็นขององค์การค้าของ สกสค. ข้อ 32 ระบุ
ว่า บทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หนังสือสัญญา หรือ
สิ่งอื่นใดที่อ้างถึงองค์การค้าของคุรุสภาหรือศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ (องค์การค้าของคุรุ
สภา) ก่ อ นการใช้ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ห้ ถื อ ว่ า อ้ า งถึ ง องค์ ก ารค้ า ของ สกสค . ต่ อ มา

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจในอัตราร้อยละ 3
และให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าอัตราที่ปรับเพิ่มร้อยละ 3 ตามอัตราค่าจ้างใหม่อีก 2 ขั้น
เฉพาะผู้ ดารงตาแหน่ งต่ากว่า ผู้อานวยการฝ่ายหรือ ตาแหน่ง ที่เรี ยกชื่ ออย่ างอื่ นซึ่ ง
เทียบเท่าตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ตามหนังสือสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/16226 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน
2547 การพิจารณาความดีความชอบของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึงที่ 99 ใน
รอบปีบัญชี 2546 ถึงปี 2547 จาเลยที่ 2 โดยคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้พิจารณาแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนกันยายน
2547 แล้วแต่ยังไม่ได้ปรับอัตราค่าจ้างขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โจทก์ที่ 1 ถึงที่
91 และที่ 93 ถึงที่ 99 กับลูกจ้างอื่นของจาเลยที่ 2 จึงได้ยื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจ
แรงงาน กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 1 และพื้นที่ 3 เพื่อขอให้บังคับ
จาเลยที่ 2 จ่ายค่าจ้างส่วนที่ไม่ได้ปรับขึ้นตามอัตราค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
ซึ่งจาเลยที่ 1 และที่ 3 ในฐานะพนักงานตรวจแรงงานได้มีคาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 3 ที่ 42/2548 และคาสั่งพนักงานตรวจ
แรงงาน กลุ่มงานสวัสดิก ารและคุ้มครองแรงงานพื้ นที่ 1 ที่ 73/2548 ทานอง
เดีย วกัน ว่า เป็น กรณีที่น ายจ้า งไม่ ปฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บสภาพการจ้ า งตาม
พระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั มพั นธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 18 มิ ใช่ การค้ างจ่ ายตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 70 จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างค้างจ่าย
ในเดือนเมษายน 2546 สหภาพแรงงานองค์การค้าของคุรุสภาและองค์การค้าของคุรุสภา
ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อกัน ทั้งสองฝ่ายได้แต่งตั้งผู้แทนของแต่ละฝ่ายเจรจาและตกลง
กันได้ จึงได้ทาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามบันทึกข้อตกลงประจาปี 2547 ลง
วันที่ 11 มีนาคม 2547 ซึ่งระบุไว้ข้อ 1 ว่า เมื่อต้องโอนเจ้าหน้าที่องค์การค้าของคุรุ
สภาไปอยู่กับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึ กษาหรื อ นายจ้ า งอื่ นให้ นับอายุ งานต่ อ เนื่ อ งรวมทั้ ง ต าแหน่ง หน้ า ที่ อั ต รา
เงินเดือน สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้วโดยไม่น้อยกว่าเดิม
มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึงที่ 99
ประการแรกว่ า มีเหตุเพิกถอนค าสั่ งพนักงานตรวจแรงงาน กลุ่ มงานสวั สดิ การและ
คุ้มครองแรงงานพื้นที่ 3 ที่ 42/2548 และคาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กลุ่มงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 1 ที่ 73/2548 หรือไม่ เห็นว่า เมื่อโจทก์ที่ 1 ถึง
ที่ 91 และที่ 93 ถึงที่ 99 และลูกจ้างอื่นของจาเลยที่ 2 ยื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจ
แรงงานเพื่อ เรีย กร้อ งค่าจ้า งจากจาเลยที่ 2 แต่เมื่อ จาเลยที่ 1 และที่ 3 ซึ่ง เป็น
พนักงานตรวจแรงงานได้ สอบสวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่ าง ๆ แล้ว ปรากฏ
เหตุที่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึงที่ 99 เรียกร้องค่าจ้างมาจากการที่จาเลยที่ 2 ไม่

ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง ข้อ 17 ที่ไม่ปรับโครงสร้างค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีตาม
หนั งสื อสานั กเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี ด่วนที่ สุด ที่ นร 0504/16226 ลงวัน ที ่ 3
พฤศจิก ายน 2547 ดัง ที่เ คยปฏิบัติม าซึ่ง บัน ทึก ข้อ ตกลงเป็น ข้อ ตกลงระหว่า ง
องค์ก ารค้า ของคุร ุ สภานายจ้างกับ สหภาพแรงงานองค์ การค้าของคุ รุสภาเกี่ ยวกั บ
เงื่อนไขการจ้างหรือการทางาน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์อื่นของลูกจ้างองค์การ
ค้าของคุรุสภาเกี่ยวกับการจ้างหรือการทางาน จึงเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 5 เมื่อโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91
และที่ 93 ถึงที่ 99 อ้างว่าจาเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ดัง กล่า ว จึง เป็นการกล่าวอ้างว่ าจาเลยที่ 2 ไม่ ปฏิบัติ ตามพระราชบัญ ญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 12 และเมื่อจาเลยที่ 2 ยังไม่ได้ปรับอัตราค่าจ้างขึ้นตาม
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ต ามหนั ง สื อ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร
0504/16226 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547 แก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึงที่
99 จึงยังไม่มีค่าจ้างที่ค้างจ่ายจากการปรับอัตราค่าจ้างขึ้นแก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่
93 ถึง ที่ 99 ตามพระราชบัญ ญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 70 ที่ศ าล
แรงงานกลางวินิจฉัยว่าไม่มี เหตุเพิกถอนคาสั่งของจาเลยที่ 1 และที่ 3 จึงชอบแล้ว
มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึงที่ 99
ประการสุดท้ายว่า จาเลยที่ 2 ต้องปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างตาม
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ต ามหนั ง สื อ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร
0504/16226 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547 ตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า ศาลแรงงาน
กลางยังไม่ได้ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่องค์การค้า
ของคุรุสภาตกลงปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีทุกครั้งที่มีมติ
ให้ปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนลูกจ้างรัฐวิสาหกิจหรือไม่ และในทางปฏิบัติเท่าที่ผ่าน
มาองค์ก ารค้า ของคุร ุส ภาหรื อ จาเลยที่ 2 ปรั บโครงสร้ างอั ตราเงิ นเดื อนตามมติ
คณะรั ฐมนตรี ทุกครั้ งที่ มีมติ ให้ ปรั บโครงสร้ างอั ตราเงิ นเดื อ นลู กจ้ างรั ฐวิ สาหกิ จให้ แก่
ลูกจ้างองค์การค้าของคุรุสภาหรือจาเลยที่ 2 ประเภทใดบ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ หรือ
มีเงื่อนไขอย่างอื่นอีกหรือไม่ อย่างไร อันจะถือได้ ว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จ้างโดยปริยายที่จาเลยที่ 2 ต้องปฏิบัติตามที่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึง ที่ 99
ฟ้องหรือไม่ เพื่อที่จะวินิจฉัย ในประเด็นข้อพิพาท ข้อ 2 ที่ศาลแรงงานกลางกาหนด
ประเด็นไว้ว่า จาเลยที่ 2 จะต้องจ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามฟ้องหรือไม่ เพียงใด ที่
ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึงที่ 99 ในประเด็นนี้
โดยวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น เรื่ อ งการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบประจ าปี แ ละยั ง ไม่ ไ ด้ ฟั ง
ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคาพิพากษาศาลแรงงานกลางเฉพาะในประเด็นข้อ
พิพาทข้อ 2 โดยให้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงในปัญหาที่ว่า ในทางปฏิบัติเท่าที่
ผ่านมาองค์การค้าของคุรุสภาหรือ จาเลยที่ 2 ปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนตามมติ
คณะรัฐมนตรีทุกครั้งที่มีมติให้ปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนลูก จ้า งรัฐ วิส าหกิจ ให้แ ก่
ลูกจ้า งขององค์การค้า ของคุรุสภาหรือ จาเลยที่ 2 ประเภทใดบ้าง โดยไม่มีเงือ
่ นไขใด
ๆ หรือมีเงื่อนไขอย่างอื่นอีกหรือไม่ อย่างไร อันจะถือได้ว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างโดยปริยายที่จาเลยที่ 2 ต้องปฏิบัติตามที่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 91 และที่ 93 ถึงที่ 99
ฟ้องหรือไม่ แล้วดาเนินการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 56 วรรคสามต่อ ไป นอกจากที่แ ก้ให้เป็นไปตามค า
พิพากษาศาลแรงงานกลาง
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แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

