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ผิดวินัยรายแรง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๒๑/๒๕๔๗
โจทกปฏิบัติหนาทีต่ รวจสอบอุบัตเิ หตุในฐานะพนักงานของจําเลยซึ่งเปนบริษัทผูรับ
ประกันภัยไดพูดแนะนํา พ. เจาของรถคูกรณีใหเรียกรองคาเสียเวลาหรือคาเสียหายที่ตองจาย
เปนคาโดยสารรถแท็กซี่ระหวางซอมรถจํานวน ๒,๕๐๐ บาท จากคูก รณีอีกฝายหนึ่งและขอสวน
แบงจํานวน ๕๐๐ บาท ซึ่งแมจะกระทํานอกเหนืออํานาจหนาที่ แตโจทกกระทําในระหวางปฏิบตั ิ
หนาที่ตรวจสอบอุบัติเหตุซงึ่ เปนงานที่ทําใหแกจําเลย จึงเปนการแสวงหาประโยชนใหแกตนเอง
โดยอาศัยโอกาสในการทํางานกับจําเลย ทําใหลูกคาไมเชื่อถือและยอมสงผลกระทบตอชื่อเสียง
ทางทํามาหาไดของจําเลยโดยตรง จึงถือไดวาเปนการกระทําผิดขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ของจําเลยกรณีรายแรง จําเลยเลิกจางโจทกไดโดยไมตองจายคาชดเชยตาม พ.ร.บ. คุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) ไมตองจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป ตาม
มาตรา ๖๗ และไมตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาตามมาตรา ๑๗ วรรคทาย
ประกอบดวย ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๓
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๙๑๒/๒๕๔๖
การที่โจทกมีพฤติการณที่เกี่ยวของกับยาเสพติดจนถูกเจาพนักงานตํารวจจับกุมฐานมี
เมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองเพื่อจําหนาย พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนแลวเห็นวาคดี
มีมูล จึงสงสํานวนการสอบสวนใหพนักงานอัยการพิจารณา จนมีคําสั่งฟองโจทกเปนจําเลยตอ
ศาล และคดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาล แมจะยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลวา
โจทกกระทําผิดตามฟอง ก็ถือวาโจทกประพฤติชวั่ อันเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานของจําเลยหมวดที่ ๙ วาดวยวินัยและการลงโทษขอ ๑๙ ซึ่งเปนกรณีรายแรง จําเลย
จึงเลิกจางโจทกไดโดยไมตองจายคาชดเชย ตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา
๑๑๙ (๔)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๙/๒๕๔๖
การที่โจทกซึ่งเปนผูจัดการสาขาธนาคารจําเลยใชชื่อนิตบิ ุคคลที่ไมไดมีการจดทะเบียน
ตามกฎหมายทํารายการซื้อตั๋วแลกเงินแทนลูกคาบุคคลธรรมดา ใชชื่อนิติบคุ คลที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายทํารายการซื้อตั๋วแลกเงินโดยผูแทนนิตบิ คุ คลนั้นไมไดรับทราบ เก็บตัว๋ แลกเงินที่
ขายใหลูกคาไวโดยออกสมุดเงินฝากใหแทน ทํารายการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกคาเพื่อ
ซื้อตั๋วแลกเงินโดยลูกคาไมไดลงนามในใบถอนเงิน และนําสวนตางดอกเบี้ยจากการลงทุนในตั๋ว
แลกเงินของลูกคาบางรายฝากเขาบัญชีกองกลางของสาขา แมการกระทําดังกลาวของโจทกจะ
ไดรับความยินยอมจากลูกคา ไมปรากฏวาโจทกกระทําทุจริตตอหนาที่ และยังไมกอใหเกิดความ
เสียหายแกจําเลยก็ตาม แตก็อาจเปนเหตุใหลูกคานําสมุดเงินฝากมาขอเบิกเงินจากจําเลยและ
จําเลยตองจายเงินใหไป จึงเปนการฝาฝนระเบียบทํางานของจําเลย เรื่อง วิธีปฏิบตั ิในการ
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จําหนายตั๋วแลกเงิน ขอ ๒.๒ ที่กําหนดใหสาขาออกคูฉบับใบลงรับมอบใหลูกคาไวเปนหลักฐาน
เปนกรณีรายแรง จําเลยยอมเลิกจางโจทกไดโดยไมจําตองตักเตือน และไมตองจายคาชดเชย
ใหแกโจทกตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๗๒/๒๕๔๕
โจทกอาศัยอํานาจหนาที่ของโจทกชักชวนพนักงานหญิงที่อยูภายใตบังคับบัญชา ออกไป
เที่ยวเตรกบั โจทก ในเวลาค่ําคืนนอกเวลางาน หากพนักงานหญิงไมไป โจทกจะกลั่นแกลงเสนอ
ความเห็นไมยอมใหพนักงานผูนั้นผานการทดลองงาน หรือการที่โจทกชักชวนใหผูสมัครงาน
หญิงไปรับประทานอาหารและฟงเพลงในชวงเวลาที่จะรับบุคคลดังกลาวเขาทํางาน ถือวาโจทก
มีความประสงคที่จะกระทําการลวงเกินทางเพศตอพนักงานหญิงผูใตบังคับบัญชาหรือผูสมัคร
งานหญิง หาใชวาโจทกกระทําไปตามวิสยั ของชายเจาชูเทานั้น การกระทําของโจทกนอกจากจะ
เปนการประพฤติผิดศีลธรรมหรือจารีตประเพณีอันดีงามของสังคมอันเปนการฝาฝนตอขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของจําเลยแลว ยังมีผลกระทบตอการบริหารงานบุคคลของจําเลย ทําให
พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน การฝาฝนขอบังคับในการทํางานของโจทกจึงเปน
กรณีรายแรง จําเลยยอมเลิกจางโจทกไดโดยไมตองจายคาชดเชย ใหแกโจทกตาม พ.ร.บ.
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) และโจทกฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ของจําเลยอันเปนกรณีรายแรง ยอมเปนการกระทําความผิดอยางรายแรง จําเลยจึงเลิกจาง
โจทกไดโดยไมจําตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกโจทกตาม ป.พ.พ. มาตรา
๕๘๓
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๙๙/๒๕๔๕
คูมือพนักงานและคํามั่นสัญญาสวนบุคคล ซึง่ เปนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
และเปนหลักจริยธรรมของจําเลยระบุวา ลูกจางตองไมใหผลประโยชนสวนตัวเขาแทรกแซงการ
ดําเนินธุรกิจของจําเลย เชน หามลูกจางมีอิทธิพลไมวาทางตรงหรือทางออมตอการติดตอของ
จําเลยกับผูจัดจําหนาย ซึ่งลูกจางมีความสัมพันธสวนตัวหรือทางการเงินอยูดวย หรือหาม
ทํางานใหกับ เปนตัวแทน หรืออนุเคราะหผูจัดจําหนายดวยเหตุผลสวนตัวในการติดตอ กับ
จําเลย เพราะถาลูกจางมีอิทธิพลหรืออํานาจตอการติดตอของจําเลยกับบริษัทผูจดั จําหนายซึ่ง
เปนคูคากับจําเลย และลูกจางมีความสัมพันธเปนการสวนตัวหรือทางการเงินกับบริษทั คูคายอม
เปนมูลเหตุจูงใจและชองทางใหลูกจาง ใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาที่ที่ตนมีอยูในทางที่อนุเคราะห
หรือใหผลประโยชนแกบริษทั คูคานั้นไดโดยงายและยากตอการตรวจสอบจนอาจทําใหจําเลยผู
เปนนายจางไดรับความเสียหายอยางมาก การฝาฝนระเบียบขอบังคับ เกี่ยวกับการทํางานและ
คํามั่นสัญญาสวนบุคคลดังกลาวถือไดวาเปนกรณีรายแรง
โจทกทํางานกับจําเลยในตําแหนงวิศวกรเครื่องกลกับรวมเปนคณะกรรมการพิจารณาผู
จัดจําหนายสินคาใหจําเลยและเปนผูพิจารณาอะไหลและอุปกรณสาํ หรับใชกับเครื่องจักรของ
หนา 2 จาก 9

www.thaiHRlaw.com

จําเลย แมโจทกจะไมไดเปนผูพิจารณาใหบริษัท ส. ไดเปนคูคากับจําเลย โดยวิศวกรอีกคนหนึ่ง
ของจําเลยซึ่งถือหุนอยูในบริษัท ส. ในชื่อของผูอื่นเปนผูพิจารณาก็ตาม แตตําแหนงของโจทก
สามารถมีอิทธิพลตอการติดตอและเปนมูลเหตุจูงใจ กับเปนชองทางใหโจทกกระทําประการใด
ประการหนึ่งที่สามารถเอื้อประโยชนหรืออนุเคราะหประโยชนใหแกบริษัท ส. ทีโ่ จทกรวมกอตั้ง
เปนพยานการโอนหุน
และเขาประชุมที่บริษัทดังกลาวแทนภริยาโจทกซึ่งเปนผูถือหุนโดย
ทางออมได การกระทําของโจทกเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับเกีย่ วกับการทํางานของจําเลย
เปนกรณีรายแรง จําเลยจึงเลิกจางโจทกไดโดยไมตอง จายคาชดเชย
หนังสือเลิกจางระบุรายละเอียดการกระทําของโจทกแลวระบุระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานที่ตรงกับขอหามที่โจทกฝาฝน เปนการระบุเหตุผลแหงการเลิกจางไวในหนังสือเลิก
จางตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสาม แลว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๐๔๒/๒๕๔๓
ระเบียบขอบังคับของจําเลยที่หามพนักงานขับรถของจําเลยนํารถยนตของจําเลยไปใช
ประโยชนสวนตัว มิใชเปนเพียงมาตรการประหยัดคาใชจายของจําเลยเทานั้น แตยังเปนการ
ปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแกรถยนตอันเปนทรัพยสินของจําเลยไวลวงหนาอีกดวย
การที่โจทกนํารถยนตของจําเลยไปใชประโยชนสวนตัวเปนระยะเวลานานถึง ๖ วัน โดยมิได
บอกกลาวใหจําเลยทราบ ทั้ง ๆ ที่โจทกคาดหมายไดวาหากโจทกขออนุญาตนํารถยนตของ
จําเลยไปใชธรุ ะสวนตัวในกรณีนี้จําเลยก็จะไมอนุญาต การกระทําของโจทกดังกลาวจึงเปนการ
จงใจอยางแจงชัดที่จะฝาฝนระเบียบขอบังคับของจําเลยซึ่งเปนนายจางหรือแสดงใหเห็นวาโจทก
เปนบุคคลที่ไมใสใจตอระเบียบขอบังคับของจําเลยแมสาเหตุที่โจทกนํารถยนตของจําเลยไปใช
จะสืบเนื่องมาจากมารดาของโจทกปวยหนักและถึงแกกรรมก็ตาม ก็เปนเรื่องสวนตัวของโจทก
นอกจากนี้โจทกทราบวา มารดาของโจทกปวยหนักและโจทกตองการไปเยี่ยมมารดามากอนอยู
แลว
โจทกยอมมีระยะเวลาเตรียมตัวจัดหาพาหนะในการเดินทางไดลวงหนามิใชเหตุจําเปน
กะทันหัน หรือเหตุสุดวิสัยที่โจทกจะตองนํารถยนตของจําเลยไปใชโดยพลการ การกระทําของ
โจทกจึงเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับของจําเลยในกรณีรายแรง
จําเลยมีสิทธิที่จะเลิกจาง
โจทกไดโดยไมตองจายคาชดเชยตามพ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๕๖/๒๕๔๓
โจทกอุทธรณวา การกูยืมเงินเปนสิทธิขนั้ พื้นฐานของมนุษยการที่จาํ เลยออกระเบียบ
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานวา หามพนักงานปลอยเงินกูโดยถือเปนความผิดในกรณีรายแรง
เปนการออกระเบียบที่ไมชอบดวยกฎหมายแตอุทธรณขอนี้ โจทกมิไดบรรยายไวในคําฟองและ
จําเลยมิไดยกขึ้นตอสูในคําใหการจึงเปนขอที่ไมไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลแรงงาน
จึงตองหามอุทธรณตามป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๕ ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงานพ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
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โจทกอุทธรณวา โจทกไมเคยปลอยเงินกู แตภริยาของโจทกปลอยเงินกู จะถือเอาการ
กระทําของภริยาโจทกเปนความผิดของโจทกไมไดนั้นศาลแรงงานฟงขอเท็จจริงวาโจทกปลอย
เงินกูใหพนักงานของจําเลยโดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด อุทธรณดังกลาวของ
โจทกเปนการโตแยงดุลพินจิ ในการรับฟงพยานหลักฐานของศาลแรงงาน
จึงเปนอุทธรณใน
ปญหาขอเท็จจริง
โจทกอุทธรณวา ส.เบิกความตอศาลวา เคยกูย ืมเงินจากโจทกแตเปนการกูยืมกันกอนที่
จําเลยจะออกระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเรื่องหามพนักงานปลอยเงินกู โจทกจึงมิไดฝา
ฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลย คดีนี้ศาลแรงงานฟงขอเท็จจริงวา หลังจาก
จําเลยออกระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานแลว
โจทกจึงใหพนักงานของจําเลยกูเ งิน
อุทธรณขอนี้ของโจทกเปนการโตแยงดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง
จึงเปนการอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงเพื่อนําไปสูขอกฎหมาย ถือวาเปนอุทธรณในขอเท็จจริง
แมการที่โจทกใหพนักงานของจําเลยกูเงินจะไมไดทําหลักฐานเปนหนังสือ แตการที่โจทก
ใหพนักงานของจําเลยกูเงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงถึงรอยละ ๑๕ตอ ๑๕ วัน หรือรอยละ ๓๐ ตอ
เดือน เห็นไดวาเปนการเอาเปรียบและสรางความเดือดรอนแกเพื่อนรวมงานซึ่งเปนผูใชแรงงาน
การกระทําของโจทกจึงเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับของจําเลยในกรณีรายแรง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๐๙/๒๕๔๒
ระเบียบขอบังคับเกีย่ วกับการทํางานของโรงแรมจําเลยวาดวยกฎระเบียบทางวินัย ได
กําหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหพนักงานของจําเลยละเวนหรือหลีกเลีย่ งการกระทําอันเปนการ
กอใหเกิดความเสียหายแกชื่อเสียง ทรัพยสินผลประโยชนของโรงแรม หรือการกระทําอันเปน
การขัดตอศีลธรรมประเพณีอันดีงามพนักงานทุกคนของจําเลยจะตองไมกระทําการฝาฝน
ระเบียบขอบังคับดังกลาวทัง้ ในเวลาทํางานหรือนอกเวลาทํางาน ขณะที่อยูภายในหรือภายนอก
สถานที่ทํางาน ถาพนักงานกระทําการใดที่อาจทําใหจําเลยผูเปนนายจางไดรับความเสียหายแก
ชื่อเสียงหรือในทางอื่นใดแลว จําเลยยอมมีอํานาจพิจารณาลงโทษตามระเบียบขอบังคับได
โจทกซึ่งเปนพนักงานของโรงแรมจําเลยมีชูกับพนักงานชายซึ่งเปนชางประจําโรงแรม
ของจําเลย แมจะไมไดเกิดขึ้นภายในบริเวณโรงแรม หรือในเวลาทํางาน ก็ถือไดวาเปนการไม
รักษาเกียรติและเปนการประพฤติชั่ว ซึ่งเปนการละเมิดตอศีลธรรมอันดีอยางรายแรง โดยเฉพาะ
ภริยาของพนักงานชางชูของโจทกทนพฤติกรรมดังกลาวของสามีและโจทกไมไหว จึงไดไปตาม
หาสามีถึงโรงแรมจําเลยและรองเรียนตอจําเลย ในทีส่ ุดครอบครัวตองแตกแยก และเปนที่รกู ัน
ทั่วไปในหมูพนักงานโรงแรมของจําเลย
การกระทําของโจทกและชายชูย อมสงผลกระทบ
โดยตรงตอการปกครองบังคับบัญชาพนักงานโรงแรมของจําเลย รวมทั้งชือ่ เสียงของโรงแรม
จําเลยดวย เนื่องจากโจทกมีตําแหนงฝายบริหารเปนถึงผูจัดการแผนกตอนรับ แตกลับมีความ
ประพฤติชวั่ เปนตัวอยางทีไ่ มดีแกพนักงานอื่น ๆ การกระทําของโจทกจึงเปนการฝาฝนระเบียบ
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยเปนกรณีรายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
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การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗ (๔) จําเลยเลิกจางโจทกเพราะเหตุดงั กลาว จําเลยจึงไมตองจาย
คาชดเชยแกโจทก และกรณีไมเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ จําเลยไมตองจายคาเสียหายแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๕๙/๒๕๔๒
โจทกเปนพนักงานขับรถ มีหนาที่นําพนักงานของจําเลยที่ไดรับบาดเจ็บระหวางทํางาน
สงโรงพยาบาล ซึ่งเปนหนาที่สําคัญที่เกีย่ วกับความปลอดภัยในชีวติ และรางกายของบุคคล การ
ดื่มเบียรซึ่งเปนสิ่งมึนเมายอมทําใหการปฏิบัติหนาทีบ่ กพรองและอาจกอใหเกิดอันตรายและ
ความเสียหายอยางรายแรงแกผูอื่นได ทั้งจําเลยก็ไดกําหนดไวในมาตรการทางวินัย อันเปน
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานวาเปนกรณีรายแรงดวย ดังนี้ การที่โจทกละทิ้งหนาที่โดยไดรวมดื่ม
เบียรกับพนักงานอื่น ๆในบริเวณโรงงานขณะปฏิบตั หิ นาที่ จึงเปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานในกรณีที่รายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗
(๔) จําเลยเลิกจางโจทกเพราะเหตุดังกลาว จําเลยจึงไมตองจายคาชดเชยแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๐๔/๒๕๔๒
โจทกชก ว.ที่แขนหนึ่งที เกิดรอยช้ําแดงหายไดภายใน ๔ ชั่วโมงโจทกกระทําผิดขณะ ว.
กําลังปฏิบตั ิหนาที่ในเวลางานและภายในบริเวณบริษัทจําเลยซึ่งผิดระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานเปนกรณีรายแรง นอกจากนี้โจทกทํารายรางกาย ว.ผูใตบงั คับบัญชาตอหนา
พนักงานอื่นและบุคคลภายนอกในเวลาทํางานและในสถานที่ทํางานของจําเลย ยอมทําใหจําเลย
ไดรับความเสียหายตอภาพพจน และการปกครองบังคับบัญชาพนักงานในองคกรของจําเลย
การกระทําของจําเลยจึงเปนการฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานหรือคําสั่งอัน
ชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมของนายจางเปนกรณีที่รายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗ (๓)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๒๑/๒๕๔๐
การที่โจทกมิไดเปนผูบังคับบัญชาของ อ. ไมมีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบงานของ อ.
และ อ.จะตอบคําถามของโจทกหรือไมก็ได เมื่อ อ.ไมยอมพูดดวย โจทกก็นาจะรูวา อ.ไม
ตองการใหโจทกไปรบกวนเวลาที่กําลังทํางาน ระเบียบขอบังคับเกีย่ วกับการทํางานก็ระบุหามไว
ซึ่งโจทกตองปฏิบัตติ าม แตโจทกกลับหาเรื่องชกตอย อ.ถึง ๒ ที เมื่อโจทกเปนฝายไปกอเหตุ
ขึ้นกอน จะอางวาไดกระทําไปเพราะบันดาลโทสะเนื่องจาก อ.แสดงอาการยียวนหาไดไม การ
กระทําของโจทกเปนการจงใจฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลย และเปน
ความผิดทางอาญาดวย
จึงเปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจางกรณีที่
รายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานขอ ๔๗(๔) และเปนการ
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กระทําความผิดอยางรายแรงตาม ป.พ.พ.มาตรา ๕๘๓ ดวยจําเลยมีสิทธิเลิกจางโจทกไดโดยไม
ตองจายคาชดเชยและไมจาํ ตองบอกกลาวลวงหนา
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๒๙๖/๒๕๓๙
กิจการของจําเลยในการใหบริการรับสงเอกสารและพัสดุภัณฑดวนพิเศษจะดําเนินการ
อยูไดหรือไมขึ้นอยูกับความเชื่อถือของลูกคาในการใหบริการของจําเลยที่จะตองจัดการนําสง
เอกสารและพัสดุภัณฑใหแกลูกคาอยางรวดเร็วและถูกตอง ปรากฏวาเอกสารของลูกคาจําเลยสง
มาถึงจําเลยตัง้ แตวันที่ ๒๕ กรกฎาคม๒๕๓๘ พนักงานแยกเอกสารไดนําเอกสารดังกลาวไปใส
ในชองเอกสารของโจทกแลว แตโจทกละเลยไมนําเอกสารไปสงใหแกลูกคาจําเลย จนเปนเหตุให
ลูกคาตองโทรศัพททวงถามเอกสารจากจําเลยในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๘ จึงไดมีการตรวจ
คนพบเอกสารอยูในกระเปาใสเอกสารประจําตัวของโจทกซึ่งทิ้งไวที่บริษทั จําเลย พฤติการณ
การกระทําของโจทกยอมสงผลกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือของลูกคาที่มีแกบริการรับสง
เอกสารของจําเลยเปนอยางยิ่ง ถือไดวาเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานขอ
๗๐ ขอ ๙๖ และขอ ๙๙.๔ กรณีรายแรงจําเลยมีสิทธิเลิกจางโจทกไดโดยไมตองจายคาชดเชย
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗ (๔)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๗๗๐/๒๕๓๘
โจทกเปนลูกจางจําเลยในตําแหนงพนักงานขับรถยนตรบั สงผูบริหารของบริษัทจําเลย
ตั้งแตเวลา ๑๗ ถึง ๒๐ นาฬิกา แมวาจะอยูในระหวางระยะเวลาทํางานลวงเวลา แตก็ตองถือวา
อยูในระหวางปฏิบัติหนาที่ ตําแหนงและหนาที่ที่โจทกปฏิบตั ิยอ มตองใชความรับผิดชอบและ
ความระมัดระวังสูง หากประมาทเลินเลอยอมนํามาซึ่งความเสียหายไดทันที ดังนั้น หากปลอย
ใหโจทกดื่มสุราหรือสิ่งมึนเมาจนถึงขั้นไมสามารถปฏิบตั ิหนาที่ไดหรือมึนเมาจนกอใหเกิดความ
เสียหายขึ้นกอนแลวจึงถือวาเปนความผิดรายแรง นายจางโดยทั่วไปหรือจําเลยก็ยอมไมไดรับ
ประโยชนหรือความคุมครองในมาตรการที่ปองกันภยันตรายที่จําเลยไดกําหนดไว
หรือตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗ (๔) แตอยางใดการที่โจทกดื่ม
เบียรเพียงครึง่ แกวระหวางระยะเวลาการทํางานลวงเวลาจึงเปนการผิดระเบียบขอบังคับการ
ทํางานของจําเลยเปนกรณีที่รายแรง จําเลยเลิกจางไดโดยไมตองจายคาชดเชย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๖๗๐/๒๕๓๒
การที่โจทกซึ่งเปนลูกจางจําเลยตําแหนงนักการภารโรง เรียกและรับเงินจากบริษัท อ.
เปนคาจัดการโอนยายและติดตั้งโทรศัพทตามหมายเลขของ ป. ใหแกบริษัทดังกลาว แลวไมนํา
เงินไปชําระแก ป. เปนเหตุให ป. ไมดําเนินการโอนโทรศัพทใหการกระทําของโจทกเปนการ
แสวงหาผลประโยชนจากผูที่จะขอใชบริการของจําเลยโดยมิชอบและเปนการกระทําในเรื่องที่
นอกเหนือจากตําแหนงหนาที่ เปนที่เสื่อมเสียและอาจเกิดความเสียหายแกจําเลย ถือไดวาโจทก
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ฝาฝนระเบียบปฏิบัติงานของจําเลยที่กําหนดวาประพฤติตนไมเหมาะสมซึ่งจําเลยมีอํานาจเลิก
จางโจทกได
และการกระทําของโจทกดังกลาวเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานเปนกรณีรายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานขอ ๔๗(๓)
อีกดวย จําเลยจึงเลิกจางโจทกไดโดยไมตองจายคาชดเชยและคาจางสําหรับวันหยุดพักผอน
ประจําป
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๕๑/๒๕๓๒
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางของจําเลยมิไดระบุหามกอการวิวาทหรือชกตอยกันนอก
โรงงานหรือบริษัทฯ แต สาเหตุที่โจทกชกตอยพนักงานระดับหัวหนางานในแผนกเดียว กับ
โจทกก็เนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหนาที่ของหัวหนางาน แมจะเปนการกระทํานอกโรงงาน
หรือบริษัทของจําเลย ก็ยอมเปนเหตุใหเกิดการแตกแยกความสามัคคีในหมู พนักงานดวยกัน
ของจําเลย และอาจเปนเหตุใหกระทบกระเทือนตอการดําเนินงานของจําเลยตลอดจนอํานาจ
บังคับบัญชาของหัวหนางานตอไปในภายหนา การกระทําของโจทกทําใหจําเลยเสียหายจําเลย
เลิกจางโจทกจึงมิใชการเลิกจางไมเปนธรรม
โจทกชกตอยหัวหนางานนอกเวลาทํางานและนอกบริเวณโรงงานหรือบริษัทของจําเลย
กรณีมิใชเปนเรื่องที่โจทกได กระทําการอันไมสมควรแกการปฏิบัติหนาที่ของตน ใหลุลวงไปโดย
ถูกตองและสุจริตตาม ความหมายแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๓แตเปน
การกระทําผิดอยางรายแรงตาม บทมาตราดังกลาว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๘๐๖/๒๕๓๑
จําเลยไดกําหนดระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุอุปกรณการเกษตรเปนเงินสดวา
ใหหัวหนาหนวยอําเภอเปนผูเก็บรักษาเงินสดที่ไดจากการจัดหาวัสดุอุปกรณและเปน
ผูรับผิดชอบสงเงินสดที่มีจํานวนตั้งแต ๑,๐๐๐ บาท ขึ้นไปฝากธนาคารหรือสงใหสาขา โจทก
เปนหัวหนาหนวยสินเชื่ออําเภอสุไหงปาดีมีหนาที่รับผิดชอบดานการเงิน
จึงตองปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับดังกลาวอยางเครงครัด
มิฉะนั้นแลวจะสงผลกระทบกระเทือนไปถึงความ
เชื่อถือของประชาชนที่มตี อกิจการธนาคารของจําเลย จนอาจทําใหไมสามารถดํารงอยูตอไปได
การที่โจทกรับเงินจากลูกคาการเกษตรไวจํานวน ๑,๐๗๔ บาท แมจะเกินจํานวนที่โจทกสามารถ
เก็บรักษาไวไดโดยไมตองสงฝากเขาบัญชีเงินฝากของสาขาเพียง ๗๔ บาท แตเมื่อโจทกสงฝาก
เขาบัญชีสาขาลาชาถึง ๕ วัน ทั้งที่โจทกสามารถนําเงินไปฝากไดทันทีตามกําหนดนั้น ถือไดวา
โจทกจงใจฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยอยางชัดแจงอันเปนกรณี
รายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗ (๓) จําเลยสามารถ
เลิกจางโจทกไดโดยไมตองจายคาชดเชย
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๐๘/๒๕๓๐
การกระทําของลูกจางเปนความผิดตอขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานหรือคําสั่ง
ของนายจางหรือไม ยอมพิจารณาจากขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานหรือคําสั่งของ
นายจางเปนเบื้องตน และเมื่อไดมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นแลว การกระทํานั้นจะเปนกรณี
รายแรงหรือไมตองพิจารณาตามขอ ๔๗(๓) แหงประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครอง
แรงงานประกอบอีกชั้นหนึ่ง.
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๙๗/๒๕๒๙
โจทกมึนเมาสุราในเวลาทํางาน พูดจากาวราวทาทาย ส.หัวหนาแผนกธุรการแลวละทิ้ง
หนาที่ออกจากโรงงานไป เปนการกอใหเกิดสภาพไมมีระเบียบวินยั ทําลายความสงบเรียบรอย
ของสถานที่ทาํ งาน ทําลายความสามัคคีกอใหเกิดการทะเลาะวิวาท เสียหายตอการปกครอง
บังคับบัญชา และเสียหายแกการงานของจําเลยที่โจทกละทิ้งไป ถือไดวาเปนการฝาฝนระเบียบ
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเปนกรณีรายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุมครองแรงงาน ขอ ๔๗ (๓) จําเลยเลิกจางโจทกไดโดยไมตองจายคาชดเชย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๙๐/๒๕๒๙
นายจางกําหนดระเบียบขอบังคับใหลูกจางปฏิบตั ิก็เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย
ในการปฏิบตั งิ าน และปองกันมิใหลูกจางกระทําการอันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน
หรือชื่อเสียงของนายจาง. ดังนั้นไมวาลูกจางจะทําการฝาฝนระเบียบขอบังคับในขณะทํางานหรือ
นอกเวลาทํางาน กระทําภายในหรือภายนอกสถานที่ทาํ งาน ถาการกระทํานั้นอาจทําใหนายจาง
ไดรับความเสียหายตอชื่อเสียงหรือในทางอื่นใดแลว
นายจางยอมมีอํานาจพิจารณาลงโทษ
ลูกจางไดตามระเบียบขอบังคับ โจทกกระทําอนาจารโดยมีอาวุธตอ ต. สาวใชของ อ. เพื่อน
รวมงานที่บานของ อ. ซึ่งเปนความผิดทางอาญา และผิดตอศีลธรรม เปนการไมรักษาเกียรติ
และประพฤติชั่ว ทั้งฝาฝนตอระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยเปนกรณีรายแรง
ตองดวยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗ (๓) จําเลยมีสิทธิเลิก
จางโจทกไดโดยไมตองจายคาชดเชยและสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา และไมเปนการเลิก
จางที่ไมเปนธรรม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๘๙/๒๕๒๙
โจทกรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นเขาสอบเลื่อนตําแหนงแทน เปนการทุจริตในการสอบซึ่ง
เปนความผิดรายแรงอยูในตัว จึงถือไดวาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินบั
อยางรายแรงตามขอบังคับของจําเลย จําเลยยอมมีสิทธิปลดโจทกออกจากงานไดโดยไมตอง
จายคาชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗(๓) และไม
ตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาตลอดจนคาเสียหาย
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๓๐/๒๕๒๘
โจทกซึ่งเปนลูกจางประจําของจําเลยทํารายรางกายผูบังคับบัญชาในระหวางที่มีการ
ประชุมพนักงานในบริษทั จําเลยจนปากแตกโลหิตไหล การกระทําดังกลาวนอกจากจะเปนการ
ทําผิดอาญาซึ่งมีโทษตามกฎหมายแลว ยังเปนการประพฤติตนไมเหมาะสมไมเคารพยําเกรง
ผูบังคับบัญชาซึ่งปฏิบัตติ ามหนาที่ยอมทําใหจําเลยไดรบั ความเสียหายดานการปกครอง และไม
วาขอบังคับของจําเลยจะกําหนดเปนความผิดรุนแรงมากหรือนอยเพียงใดก็ตาม ความผิดของ
โจทกถือไดวาเปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยเปนกรณีรายแรงตาม
ความหมายในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗ (๓) จําเลยมีสิทธิ
เลิกจางโจทกโดยไมตองตักเตือน และไมตองจายคาชดเชย และเมื่อจําเลยเลิกจางโจทกเพราะ
เหตุที่โจทกไดกระทําผิดตามขอ ๔๗ แลว จําเลยยอมไมมีหนาที่ตองจายคาจางสําหรับวันหยุด
พักผอนประจําปใหแกโจทกทั้งสิ้นไมวาปใด
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๙๑/๒๕๒๓
เมื่อการเลนการพนันเปนการตองหามตามระเบียบของนายจาง การที่ลูกจางเลนการพนัน
นอกเวลาปฏิบัติงานในหอพักซึ่งนายจางจัดใหเปนที่อยูอาศัยของคนงานภายในบริเวณโรงงาน
และเปนการพนันไฮโลตามบัญชี ก. ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ ยอมจะเปนชนวนวิวาท
บาดหมางในหมูคนงานดวยกัน และชักนําใหประกอบอาชญากรรมอยางอื่นได มีผลกระทบ
กระเทือนถึงการผลิตและชื่อเสียงของโรงงานนายจาง จึงถือไดวาเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับ
ของนายจางอันเปนกรณีที่รา ยแรง นายจางมีสิทธิเลิกจางลูกจางผูนั้นไดในระหวางที่ขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับโดยไมตองวากลาวตักเตือนกอนและไมตองจายคาชดเชยให

หนา 9 จาก 9

