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ผิดวินัยไมรายแรง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๑๒/๒๕๔๕
คําวา สุจริต ในป.พ.พ. มาตรา ๕๘๓ มิไดหมายความวาโจทกจะตองกระทําการโดยไม
ทุจริต แตกรณีนี้มีความหมายวา โจทกทราบถึงเหตุที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกจําเลยซึ่ง
เปนนายจางแลว แตโจทกมิไดปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความรอบคอบเต็มความสามารถ โดย
มิไดแจงพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดใหเขมงวดตรวจตราคนเขาออกภายในอาคารจึง
เกิดความเสียหายขึ้น เปนความประพฤติที่ไมชอบดวยหนาที่หัวหนาแผนกรักษาความปลอดภัย
ของโจทกตามความหมายคําวา "สุจริต" ในบทกฎหมายดังกลาวจําเลยจึงมีสิทธิเลิกจางโจทก
โดยไมตองบอกกลาวลวงหนาตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๓ และแมจะฟงไมไดวาโจทกประมาท
เลินเลออยางรายแรงก็ตาม แตเมื่อจําเลยเลิกจางโจทกดวยเหตุดังกลาวโดยไมปรากฎวาจําเลย
กลั่นแกลงโจทก จึงไมเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม ตามพ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙
โจทกกระทําผิดเพียงแตไมไดกําชับใหพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนตรวจตรา
เครงครัดมิใหผูไมมีสิทธิใชลิฟตของผูบริหารขึ้นไปบนอาคาร ชั้น ๘ อันเปนการกระทําผิด
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ประกอบกับจําเลยไดรับความเสียหายเพียงเครื่อง
คอมพิวเตอรหายไป ๒ เครื่องเทานั้น การกระทําผิดของโจทกจึงมิใชการฝาฝนระเบียบขอบังคับ
กรณีรายแรง ตามพ.ร.บ. คุมครองแรงงาน มาตรา ๑๑๙(๓)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๓๘๐/๒๕๔๔
โจทกมีตําแหนงหนาที่เกี่ยวของกับขอมูลทางธุรกิจของจําเลยนําเอกสารซึ่งขอความใน
เอกสารเปนศัพทเฉพาะที่โจทกแปลจากภาษาตางประเทศมาเปนภาษาไทยเพื่อความสะดวกใน
การลงบัญชีและเพื่อชี้แจงหรือตอบคําถามของผูสอบบัญชีเอกสารดังกลาวไมใชเอกสารสําคัญ
ตามกฎหมายที่มีไวสําหรับแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ของรัฐ แมเอกสารจะมีราคาทุนและราคา
สินคาอันเปนขอมูลทางธุรกิจการคาของจําเลยที่ปกปดมิใหบุคคลภายนอกลวงรู แตโจทกกม็ ิได
นําเอกสารดังกลาวนี้ไปเผยแพรตอบุคคลภายนอก การที่โจทกนําเอกสารดังกลาวซึง่ โจทกทําขึ้น
ออกไปนอกบริษัทจําเลยเพือ่ ประกอบการศึกษางานโดยมิไดนําไปเปดเผยตอบุคคลอื่นที่จะทํา
ใหจําเลยไดรบั ความเสียหาย ยังถือไมไดวาเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ของจําเลยในกรณีรายแรง ตามพ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔)
ศาลแรงงานพิพากษาใหนายจางจายดอกเบี้ยในคาชดเชยแกลูกจางโดยลูกจางไมไดมีคํา
ขอมาในคําฟอง เปนการพิพากษาเกินไปกวาที่ปรากฏในคําฟองไมชอบดวย พ.ร.บ.จัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา๕๒ ซึ่งเปนขอกฎหมายอันเกี่ยวดวย
ความสงบเรียบรอยของประชาชน แมคูความไมอุทธรณศาลฎีกาก็มีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยแกไข
ใหถูกตองได ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ (๕)ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๖๘๙/๒๕๔๔
การที่ลูกจางไมสนใจในการประชุม เขาประชุมสาย ละทิ้งหนาที่กลับกอนเวลา และไม
ออกเยี่ยมเยือนลูกคาทําใหยอดขายสินคาไมเปนไปตามเปาหมายที่นายจางกําหนดไว เปนเพียง
กรณีที่ลูกจางไมตั้งใจปฏิบตั ิงาน
ไมอุทิศเวลาใหแกงานและไมมีประสิทธิภาพในการทํางาน
เทานั้น สวนกรณีที่ผูบังคับบัญชามอบหมายงานใหแลว ลูกจางแสดงทาทางไมพอใจ แสดงกิริยา
ไมสุภาพหรือมีความประพฤติกระดางกระเดื่อง ก็เปนเพียงความประพฤติที่ไมเหมาะสมอันไม
ควรพึงปฏิบตั เิ ทานั้น การกระทําของลูกจางยังถือไมไดวาเปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของนายจางในกรณีรายแรง และยังถือไมไดวาเปนการจงใจทําให
นายจางไดรับความเสียหาย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๙๒/๒๕๔๓
โจทกนํารถยนตกระบะสวนตัวของโจทกรับลูกคาของจําเลยออกจากโรงแรมของจําเลย
ไปสงที่ถนนใหญหนาโรงแรม ๑ ครั้ง และไปสงในเมืองภูเก็ตอีก ๑ ครั้ง และแมโจทกจะไดรับ
คาตอบแทนเปนเงิน ๒๐๐ บาท ก็มีลักษณะเปนคาทิปหรือสินน้ําใจจากแขกที่อาศัยรถยนตของ
โจทกเทานั้น
โจทกมิไดประกอบธุรกิจการคาหรือมุงหวังจะรับสงแขกของจําเลยโดยเรียก
คาบริการ ระยะเวลาที่โจทกรับแขกของจําเลยออกจากโรงแรมครั้งแรกและครั้งที่ ๒ ก็หางกันถึง
๕ วัน การกระทําของโจทกมิไดมีลักษณะเปนการแขงขันกับธุรกิจบริการของจําเลยประกอบกับ
การรับสงแขกดังกลาวโจทกก็มิไดแอบอางวาเปนธุรกิจของจําเลย จึงไมสงผลกระทบตอชื่อเสียง
ในธุรกิจของจําเลย ทั้งไมปรากฏวาโจทกรับสงลูกคาของจําเลยในเวลาทํางานหรือไม การกระทํา
ของโจทกแมจะเปนการฝาฝนตอระเบียบขอบังคับเกีย่ วกับการทํางานของจําเลย แตลักษณะ
ของการกระทําของโจทกประกอบกับสภาพของความเสียหายที่อาจจะกอใหเกิดแกจําเลยแลว
ยังถือไมไดวาเปนกรณีรายแรงตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๔๙/๒๕๔๑
โจทกมิไดรวมทุจริตกับ ส. และมิไดสนับสนุนให ส.ทุจริตคาอาหารของจําเลย เพียงแต
โจทกเมื่อทราบถึงพฤติการณอันสอไปในทางทุจริตของ ส.แลว โจทกในฐานะผูบ ังคับบัญชาของ
ส.มิไดรายงานพฤติการณดังกลาวใหจําเลยทราบ อันเปนการปกปดพฤติการณอันสอไปในทาง
ทุจริตของผูใตบังคับบัญชา กับบกพรองตอหนาที่ในการควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชา และหยอน
สมรรถภาพในการบริหารงานที่ไมจัดใหผูใตบังคับบัญชาทํางานในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม
อันเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยไมเปนกรณีที่รายแรง
ทั้ง
ระเบียบขอบังคับของจําเลยก็มิไดกําหนดใหเปนกรณีทรี่ ายแรง
ดังนั้นจําเลยจะตองวากลาว
ตักเตือนโจทกดวยวาจาหรือออกหนังสือตักเตือนเปนลายลักษณอักษรตามขั้นตอนที่กําหนดไว
ตามระเบียบขอบังคับเสียกอน
การที่จําเลยเลิกจางโจทกทันทีโดยมิไดวากลาวตักเตือนกอน
จําเลยจึงตองจายคาชดเชยใหแกโจทก
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๙๘/๒๕๔๑
ขณะเกิดเหตุ โรงแรมจําเลยกําลังมีงานจัดเลี้ยงภายในบริเวณโรงแรม โจทกซึ่งเปน
ลูกจางจําเลยดื่มสุราจนมึนเมาภายในบริเวณโรงแรมเมื่อพนเวลาปฏิบัติหนาที่ไปแลวสามชัว่ โมง
แตโจทกยังอยูในชุดทํางานและมิไดตอกบัตรลงเวลาเลิกงาน โจทกลมนอนหงายเทาถีบตูกระจก
แสดงสินคาของลูกคาโรงแรมจําเลยแตกเสียหาย ดังนี้ เมื่อตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของ
จําเลยที่ระบุวา
ดื่มเครื่องดองของเมาในขณะปฏิบตั ิหนาที่หรือภายในบริเวณบริษัทฯและมา
ทํางานในขณะที่มีอาการมึนเมา หรือมึนเมาจนไมสามารถปฏิบตั ิหนาที่ตามที่ไดรบั มอบหมายได
เนื่องจากเสพเครื่องดองของเมาหรือยาเสพติดใหโทษอื่น ๆ ซึ่งหมายความวา ดื่มเครื่องดองของ
เมาหรือมึนเมาในขณะปฏิบตั ิหนาที่หรือขณะทํางานหรือมึนเมาจนไมสามารถปฏิบตั ิหนาที่ได
แตกรณีของโจทกเปนเรื่องมึนเมาสุราหลังจากพนเวลาปฏิบัติหนาทีห่ รือการทํางานแลว จึงไม
เปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานขอนี้
สวนการที่โจทกดื่มสุราจนเมาลมลงเทาถีบตูกระจกของลูกคาจําเลยแตกเสียหายนั้น เมื่อ
ไมใชเรื่องโจทกเจตนาทําลายทรัพยสิน ชื่อเสียงและความมั่นคงของจําเลย แมจะมีการจัดเลี้ยง
อยูในบริเวณโรงแรมจําเลยแตบริเวณที่โจทกเมาสุรา และลมลงเทาถีบตูกระจกลูกคาจําเลยแตก
นั้นไมปรากฏวาเปนบริเวณที่จัดเลี้ยง จึงไมเปนเหตุใหจําเลยเสียชื่อเสียงและความมั่นคงของ
จําเลย ตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยที่ระบุ ความผิดประเภท ง ทีว่ า
"เจตนาทําลายทรัพยสิน ชือ่ เสียง และความมั่นคงของบริษัทฯ" การกระทําของโจทกไมเปนการ
ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานประเภทนี้เชนเดียวกัน
สําหรับความผิดประเภท ข ที่ระบุวา "อยูภายในบริเวณบริษัทฯ หลังจากพนเวลาปฏิบัติ
หนาที่แลว หรือกลับเขามาในบริเวณบริษัทฯขณะที่ไมตองปฏิบัติหนาที่หรือในขณะทีล่ าหยุด
โดยไมมีเหตุอันสมควรพนักงานทุกคนตองออกจากบริเวณบริษทั ฯ ภายในครึ่งชั่วโมงหลังจากที่
พนเวลาปฏิบตั ิหนาที่แลว (พนักงานระดับบริหาร และหัวหนาแผนกตาง ๆถือวาปฏิบัติงานอยู
ตลอดเวลาในขณะที่อยูในบริเวณบริษัทฯ)"
เมื่อการกระทําผิดในขอนี้ตามระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของจําเลยไดกําหนดโทษสําหรับความผิดประเภทนี้ไวถึง ๓ ขั้น คือ
ความผิดครั้งที่หนึ่งออกหนังสือเตือนเปนลายลักษณอักษร ความผิดครั้งที่สอง ออกหนังสือเตือน
เปนลายลักษณอักษรครั้งสุดทาย ความผิดครั้งที่สาม ปลดออกจากงานโดยไมจายคาชดเชย
กรณีจึงมิใชเปนเรื่องรายแรงที่จําเลยอาจเลิกจางไดทันทีโดยไมตองจายคาชดเชยตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗ (๔) การที่โจทกซึ่งมิใชพนักงานระดับ
บริหารหรือหัวหนาแผนกเลิกงานแลว แตยังอยูในบริเวณโรงแรมจําเลยโดยมิไดออกไปภายใน
ครึ่งชั่วโมงตามขอบังคับเกีย่ วกับการทํางานของจําเลย จึงเปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานหรือขัดคําสั่งจําเลยที่ชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมในกรณีที่ไมรายแรงเทานั้น เมื่อ
จําเลยเลิกจางโจทกจําเลยจึงตองจายคาชดเชยแกโจทก
โจทกฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือคําสั่งนายจางอันชอบดวยกฎหมายและเปน
ธรรมแลว
แมเปนขอที่ไมรายแรงแตก็ถือไดวาโจทกจงใจขัดคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของ
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จําเลยซึ่งเปนนายจาง ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๕๘๓ จําเลยจึงเลิกจางโจทกไดโดยไมตองบอกกลาว
ลวงหนาและไมตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาแกโจทก
เมื่อโจทกฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมาย
และเปนธรรมแลว แมเปนขอที่ไมรายแรงก็ตาม แตการที่จําเลยประกอบธุรกิจโรงแรมมีชื่อเสียง
เปนที่ไววางใจจากคนเดินทางหรือแขกที่มาพัก
ในวันเกิดเหตุโจทกเลิกงานแลวยังอยูในชุด
ทํางาน และเมาสุราลมลงนอนหงายเทาถีบตูกระจกของลูกคาจําเลยเสียหายเชนนีน้ ับวาจําเลยมี
เหตุอันสมควรที่จะเลิกจางโจทกได กรณีมิใชเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ จําเลยจึงไมตองรับผิดจาย
คาเสียหายแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๘๔/๒๕๔๐
โจทกซึ่งเปนลูกจางจําเลยไดดา ส.ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของโจทกวา "ตอแหล" ตอหนา
พนักงานอื่นในสถานที่ทํางานขณะที่ ส.สั่งหามพนักงานพูดเสียงดัง การที่โจทกดา ส.โดยใช
ถอยคําวา "ตอแหล" ซึ่งมีความหมายวาเปนคนพูดเท็จ อันเปนการแสดงกิริยากระดางกระเดื่อง
ตอผูบังคับบัญชาดวยการใชวาจาดูหมิ่น เหยียดหยามและกาวราว เปนการฝาฝนระเบียบ
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยซึ่งจําเลยไดจัดไวในหัวขอเรือ่ งวินัยและความประพฤติ
ทั่วไปของพนักงาน
แยกตางหากจากหัวขอเรื่องความผิดรายแรงซึ่งไดระบุการกระทําที่เปน
ความผิดรายแรงไวโดยเฉพาะ ซึ่งแสดงวาจําเลยไมไดถือวาการฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานดังกลาวเปนความผิดกรณีรายแรงแตอยางใดดังนั้น เมื่อปรับการกระทําของโจทกกับ
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยดังกลาวแลว การกระทําของโจทกเปนเพียงฝา
ฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยเปนกรณีทั่วไป หาเปนความผิดกรณีรายแรง
ไม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๐/๒๕๓๘
แมระเบียบขอบังคับของจําเลยจะระบุวาการทะเลาะวิวาทถือเปนความผิดอยางรายแรงก็
ตาม จะถือวาถามีการทะเลาะวิวาทกันแลวไมวากรณีจะเปนอยางไรก็เปนกรณีรายแรงทุกกรณี
นั้น ยอมไมชอบดวยความมุงหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน
ขอ ๔๗ ซึ่งการที่จะฟงวากรณีใดเปนกรณีรายแรงหรือไม จะตองพิจารณาถึงพฤติการณที่
เกิดขึ้นเปนกรณีไป
กรณีของโจทกทั้งสองแมไดทะเลาะวิวาทกันจนถึงขนาดกอดรัดฟดเหวี่ยงกัน แตเมื่อ บ.
หัวหนากะเขามาเห็นและแยกโจทกทั้งสองออกจากกันแลวก็ไมมีเหตุการณรายแรงอยางไรตอไป
อีก ทรัพยสินของจําเลยก็ไมปรากฏวาเสียหายอยางไร สวนการกระทําของโจทกทั้งสองที่ฝาฝน
ระเบียบขอบังคับของจําเลยดวยนั้นแตเมือ่ ระเบียบขอบังคับของจําเลยดังกลาว จําเลยมิไดถือวา
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เปนกรณีรายแรงดังนี้กรณียังถือไมไดวาเปนกรณีรายแรงที่จําเลยจะเลิกจางโจทกทั้งสองโดยไม
ตองจายคาชดเชย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗ (๔)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๗๖/๒๕๓๗
โจทกละทิ้งหนาที่ในระหวางเวลาทํางานและฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานดวยการ
ดื่มเบียรในระหวางเวลาทํางาน ถือไดวาเปนการละทิง้ หนาที่การงานไปเสียและเปนการจงใจขัด
คําสั่งนายจางอันชอบดวยกฎหมาย จําเลยซึ่งเปนนายจางยอมเลิกจางโจทกไดโดยไมตองบอก
กลาวลวงหนา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๓ จําเลยจึงไมตอ งจายสินจาง
แทนการบอกกลาวลวงหนาใหโจทก
ลักษณะงานที่โจทกทําอยูคือหนาที่ขัดเงาในบริษัทจําเลยซึ่งประกอบกิจการผลิต
เครื่องประดับกาย มิใชงานที่หากผูปฏิบัติงานมึนเมาแลวอาจจะเกิดความเสียหายรายแรงแก
นายจางหรือเปนอันตรายตอบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทั้งเปนการดื่มเบียรในขณะที่โจทกละทิ้งหนาที่
ที่ทําอยูไปและไมปรากฎวาโจทกมึนเมาหรือไมเพียงใด การฝาฝนขอบังคับเกีย่ วกับการทํางาน
ของโจทก จึงมิใชกรณีที่รายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ
๔๗ (๔) แมจําเลยจะกําหนดไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานวา จําเลยจะเลิกจางโดยไมจาย
คาชดเชยถาพนักงานเสพสุรามึนเมาในขณะปฏิบตั ิงาน ก็มิใชจะตองถือวาการกระทําผิดวินัย
ดังกลาวเปนกรณีที่รายแรงทุกเรื่องไป เมื่อไมปรากฎวาจําเลยไดเคยตักเตือนโจทกเปนหนังสือ
ในเรื่องดังกลาวมากอน จําเลยเลิกจางโจทกก็ตองจายคาชดเชยใหแกโจทก
คาชดเชยเปนเงินทีน่ ายจางจะตองจายใหแกลูกจางเมื่อเลิกจาง จําเลยไมจายคาชดเชย
ใหแกโจทก จึงตองถือวาผิดนัดนับแตวันที่เลิกจางเปนตนไป
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๑/๒๕๓๖
โจทกใชให ส.ตอกบัตรลงเวลาทํางานแทนใหแกโจทก ซึ่งฝาฝนระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของจําเลย แตโจทกก็ไดเขาทํางานกอนเวลาทํางานปกติ ดังนั้นโจทกมิไดมา
ทํางานสายในวันเกิดเหตุ จึงไมทําใหจําเลยตองจายคาจางและอาจตองจายรางวัลในการทํางาน
ของโจทกปฏิบัติฝาฝนระเบียบของจําเลยเทานั้น การกระทําผิดของโจทกดังกลาวมิใชเปนการ
ฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานเปนกรณีรายแรงตามที่กําหนดไวในขอ ๔๗ (๓)
ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานจําเลยจึงตองจายเงินบําเหน็จให
โจทกตามบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางและตองจายคาชดเชยใหโจทกตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๖
โจทกจงใจขัดคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของจําเลยซึ่งเปนนายจางจําเลยจึงมีสิทธิเลิก
จางโจทกไดโดยมิตองบอกกลาวลวงหนา และไมจําตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา
ใหแกโจทกตาม ป.พ.พ.มาตรา ๕๘๓
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๖๘/๒๕๓๖
การฝาฝนคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจางนั้น ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การคุมครองแรงงานดังกลาวมิไดบัญญัติไววา กรณีเชนไรเปนกรณีที่รายแรงและกรณีเชนไรไม
รายแรง จึงตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเปนเรื่อง ๆ ไปเมื่อไมปรากฎวาโจทกเคยฝาฝนคําสั่งอัน
ชอบดวยกฎหมายของจําเลยมากอน ทั้งในวันเกิดเหตุจําเลยบอกใหโจทกไปพบดวยเรื่องอะไร
มีความจําเปนเรงดวนประการใด และหากโจทกไมไปพบจะเกิดความเสียหายอยางไรเมื่อโจทก
ไมไปพบผูจัดการฝายบุคคลตามคําสั่งและขอผัดไปพบในวันรุงขึ้นเชนนี้แมเปนการฝาฝนคําสั่ง
ของนายจางก็ไมใชกรณีที่รา ยแรง เมื่อจําเลยเลิกจางจึงตองจายคาชดเชยใหโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๒๒/๒๕๓๓
กรณีจะถือวาการฝาฝนคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจางเปนกรณีรายแรงตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗(๓) หรือไมนั้น จะตองพิจารณา
จากพฤติการณของการฝาฝนคําสั่งและผลที่เกิดขึ้นจากการฝาฝนนั้นวาเปนเรื่องรายแรงหรือไม
เปนหลัก มิใชวาระเบียบหรือคําสั่งของนายจางกําหนดไวอยางไรก็ตองถือตามนั้นเสมอไป การที่
จําเลยมีคําสั่งใหครูอาจารยที่ไดยื่นใบสมัครงานไวยังหนวยงานหรือองคการอื่น ซึ่งถือวามีเจตนา
เปลี่ยนงานใหแจงเปนลายลักษณอักษรใหโรงเรียนทราบโดยแจงตอผูอํานวยการนั้น เปนคําสั่งที่
มิใชเกี่ยวกับการทํางานในหนาที่โดยตรงอันจะถือไดวาถาฝาฝนแลวจะเกิดความเสียหายแกงาน
ในหนาที่ของลูกจางจําเลยโดยตรง แตเปนคําสั่งทีจ่ ําเลยเห็นวาลูกจางควรปฏิบัตใิ นระหวางที่
เปนลูกจางนายจางกันอยู
การที่โจทกฝาฝนคําสั่งดังกลาวจึงไมถือเปนกรณีรายแรงตามที่
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗(๓) กําหนดไว.
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๒๑๐/๒๕๓๓
แมระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสัง่ เกี่ยวกับการทํางานของจําเลยจะระบุวาการมีโพยสลาก
กินรวบไวในครอบครองภายในอาณาเขตโรงงานของจําเลย ถือเปนความผิดกรณีรายแรง แต
การกระทําใด ๆ ที่ถือวาเปนความผิดกรณีรายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุมครองแรงงาน ขอ ๔๗(๓) ซึ่งนายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลกู จางเมื่อเลิกจางนั้น จะตอง
เปนไปตามลักษณะแหงการกระทําเปนเรื่อง ๆ ไป โจทกเพียงแตมีโพยสลากกินรวบไวใน
ครอบครองภายในอาณาเขตโรงงานของจําเลย
โดยไมไดเลนการพนันสลากกินรวบภายใน
อาณาเขตโรงงานดังกลาวดวย จึงถือไมไดวาเปนการฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งเกี่ยวกับ
การทํางานของจําเลยเปนกรณีรายแรงที่จําเลยจะเลิกจางโจทกไดโดยไมตองจายคาชดเชย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๒/๒๕๓๓
โจทกเปนลูกจางจําเลย มีหนาที่จําหนายตั๋วรถโดยสารและเก็บเงินคาธรรมเนียมมอบให
จําเลยทุกวันโดยนําเงินฝากเขาบัญชีธนาคารตามระเบียบของจําเลย
การที่โจทกนําเงินของ
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จําเลยจํานวน ๒,๕๑๒ บาท เขาฝากธนาคารลาชาไปหนึ่งวันยอมถือเปนการทํางานลาชาหรือ
ผิดพลาดเล็กนอย จําเลยอาจไดรับความเสียหายบางก็เพียงที่ขาดประโยชนจากดอกเบี้ยของ
ธนาคารเพียงเล็กนอย พฤติการณแหงคดีไมอาจถือไดวาเปนการฝาฝนระเบียบเกี่ยวกับการ
ทํางานกรณีรายแรง เมื่อจําเลยเลิกจางโจทกโดยไมเคยตักเตือนเปนหนังสือมากอนตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗(๓) จําเลยตองจายคาชดเชยใหโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๐๒/๒๕๓๑
โจทกเปนยามรักษาความปลอดภัยของจําเลยมิไดเขาเวรตามวันเวลาที่กําหนด แตโจทก
ไดตกลงแลกเปลี่ยนเวรกับผูอื่นแลว และโจทกลงเวลาทํางานเปนหลักฐานเพื่อเบิกคาจางก็โดย
เขาใจวาตนมีสิทธิจะไดรับคาจางดังนี้ การกระทําของโจทกยังไมถึงกับเปนการละทิ้งหนาที่และ
ลงเวลาทํางานอันเปนเท็จโดยทุจริต
ไมเปนการกระทําผิดรายแรง
ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗ (๓)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๗๔/๒๕๓๐
ระเบียบขอบังคับสําหรับพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของจําเลย กําหนดวา ลูกจางที่
ฝาฝนขอบังคับและถูกตัดสินลงโทษหรือถูกจําคุกในความผิดอาญา ถือวาลูกจางผูนั้นประพฤติ
ผิดที่รายแรง แตจะเปนกรณีที่รายแรงอันจะเปนเหตุใหจําเลยผูเปนนายจางมีสิทธิเลิกจางไดโดย
ไมตองจายคาชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗
หรือไมและตองบอกกลาวลวงหนา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๓ หรือไม
ตองพิจารณาจากพฤติการณและการกระทําของลูกจางเปนราย ๆ ไป หาใชเพียงแตพิจารณา
จากขอกําหนดในระเบียบขอบังคับของจําเลยไม
โจทกวิวาททํารายรางกายเพื่อนพนักงานโดยไมเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกาย
เหตุ
ทะเลาะวิวาทเกิดนอกบริเวณบริษัทจําเลย และจําเลยไมไดรับความเสียหาย การที่โจทกฝาฝน
ขอบังคับของจําเลยดังกลาวจึงยังไมเปนกรณีที่รายแรงอันจําเลยจะเลิกจางไดทันทีโดยไมตอง
บอกกลาวลวงหนา และไมตองจายคาชดเชย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๒๕๑/๒๕๒๙
โจทกเปนผูนําเรียกรองใหจําเลยชีแ้ จงกรณี ด.ลูกจางคนหนึ่งของจําเลยถูกตํารวจจับกุม
ในขอหาลักทรัพยของจําเลย กับนัดแนะใหลูกจางรวมตัวกันเพื่อกระทําการอยางหนึ่ง เมื่อจําเลย
ใหตํารวจชี้แจงในเรื่องดังกลาวแลว โจทกยังไมพอใจไดนัดแนะใหลูกจางคอยฟงรายละเอียดใน
ตอนเย็นวันนัน้
เมื่อการกระทําของโจทกดังกลาวศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวาจําเลยยัง
ไมไดรับความเสียหาย กรณีจึงยังไมเขาเหตุตามระเบียบขอบังคับของจําเลยที่วาลูกจางไดทําให
ทรัพยสินของบริษัทเสียหาย ซึ่งจําเลยถือเปนเหตุที่รายแรง ถือไมไดวาเปนการฝาฝนขอบังคับ
หรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยกรณีรายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง
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การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗ และยังไมเปนความผิดอยางรายแรงตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๕๘๓ จําเลยเลิกจางโจทกเพราะเหตุดังกลาว จึงตองจายคาชดเชยและ
สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๗๓๓/๒๕๒๙
กรณีใดจะถือเปนการฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานเปนกรณีรายแรง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานขอ ๔๗(๓) หรือไม ตองพิจารณา
ตามขอ ๔๗ (๓) นั้นเอง มิใชวาขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานของนายจางกําหนดวา
การกระทําใด ๆ เปนกรณีที่รายแรงแลว จะตองถือวาการกระทํานั้น ๆ เปนกรณีที่รายแรงตาม
ขอ ๔๗(๓) เปนการเด็ดขาดไปเลยไม การจดทะเบียนสมรสซอนของโจทกหาไดสงผลไปถึง
ชื่อเสียงเกียรติภูมิในทางดีหรือไมดีประการใดแกจําเลยผูเปนนายจางไม ทั้งไมเปนเหตุใหเกิด
ความรังเกียจเดียดฉันทในระหวางหมูคณะของลูกจาง ไมเปนเหตุใหขาดความสามัคคี ขาด
ประสิทธิภาพในการทํางาน จนทําใหการทํางานไมเปนไปดวยความเรียบรอยราบรื่น แมคําสั่ง
เลิกจางจะไดระบุวาการจดทะเบียนสมรสซอนของโจทกถือเปนการประพฤติชวั่ อยางรายแรง
ตามขอบังคับของจําเลย ก็หาเปนการฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกีย่ วกับการทํางานเปนกรณีที่
รายแรงตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย ฯ ขอ ๔๗(๓) ไม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๐๓/๒๕๒๙
จําเลยเรียกประชุมพนักงานทั้งหมดกอนเวลาทํางานปกติถึงสองชั่วโมง คําสั่งนัดพนักงาน
มาประชุมก็ระบุเพียงวาจําเลยมีความประสงคจะขอความคิดเห็นและขอความรวมมือ หาไดระบุ
เนนความสําคัญของหัวขอประชุมไม ทั้งไมปรากฏวาการประชุมในวันนี้มีเรื่องสําคัญอะไร โจทก
ไมไดขาดประชุมเพียงแตมาประชุมไมทนั กําหนดเวลานัดเทานั้น และไมปรากฏวาไดกอใหเกิด
ความเสียหายแกจําเลยอยางไร การกระทําของโจทกยังไมพอฟงวาจงใจที่จะไมปฏิบัตติ ามคําสั่ง
หรือขัดคําสั่งของจําเลย ยังถือไมไดวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามระเบียบขอบังคับ
ของจําเลย หรือเปนความผิดกรณีที่รายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครอง
แรงงาน ขอ ๔๗ และไมเขากรณีที่จะเลิกจางไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๓ เมื่อจําเลยเลิกจางโจทกดวยเหตุดังกลาวจึงตองจาย
คาชดเชยและสินจางแทนการลอกกลาวลวงหนา
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๐๘/๒๕๒๔
ขอบังคับของจําเลยวาดวยพนักงานกําหนดวา พนักงานตองสุภาพ เรียบรอย เชื่อฟง และ
ไมแสดงความกระดางกระเดื่องตอผูบังคับบัญชาฯ ผูอ ยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบตั ิตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่การงานโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบและแบบธรรมเนียมของ
จําเลย หามมิใหขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงในการปฏิบัติงาน หามมิใหกระทําการขามผูบังคับบัญชา
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เหนือตนเวนแตผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทําและใหรายงานใหผูบงั คับบัญชา
เหนือตนทราบในโอกาสแรก การที่โจทกพูดกับเพื่อนรวมงานวา ถาโจทกเปนประธานสหภา
พแรงงาน งานชิ้นแรกที่จะทําคือขับไลผูอํานวยการออก ถาโจทกออกจะตองมีคนตายนั้นเปน
การพูดไมสุภาพ และเปนการแสดงความกระดางกระเดื่องตอผูบงั คับบัญชา เปนการผิดวินัย
ตามขอบังคับของจําเลยดังกลาวแตไมถึงกับเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรง อันจําเลยจะไล
ออกปลดออกตามขอบังคับของจําเลยได เมื่อจําเลยปลดโจทกออกจากงานยอมเปนการเลิกจาง
กรณีไมตองดวยขอยกเวนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานลงวันที่
๑๖ เมษายน ๒๕๑๕ ขอ ๔๖, ๔๗
จําเลยมีคําสั่งปลดโจทกออกจากงานเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๑ โดยมิไดบอกกลาว
ลวงหนา โจทกรับสินจางเปนรายเดือนการเลิกสัญญามีผลสมบูรณเมื่อถึงกําหนดจายสินจาง
คราวถัดไปคือเมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๑ จําเลยตองรับผิดจายสินจางใหโจทกถึงสิ้นเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๒๑แทนการบอกกลาวลวงหนา
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๔๘/๒๕๒๓
จําเลยผูเปนนายจางมีอํานาจวางขอบังคับหามมิใหลูกจางเลนแชรได แตการเลนแชรเปน
สัญญาอยางหนึ่งซึ่งใชบังคับได ไมมีกฎหมายหามการเลนแชร การเลนแชรฝาฝนขอบังคับจึงไม
เปนกรณีรายแรง
เมื่อศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวา โจทกเริ่มทํางานในวันแรก ดังนั้น การนับ
ระยะเวลาทํางานของโจทกจึงตองนับวันแรกแหงระยะเวลาอันเปนวันเริ่มทําการงานรวมคํานวณ
เขาดวยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๘
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