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ผิดดื่มสุรา
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๔๙๒/๒๕๔๒
การที่โจทกดื่มสุรานอกสถานที่ทํางานในชวงเวลาที่โจทกไดขออนุญาตดวยวาจาตอ
ผูบังคับบัญชาออกไปทําธุระสวนตัว แมการขออนุญาตดังกลาวของโจทกจะไมชอบดวยระเบียบ
ขอบังคับ เนื่องจากมิไดขออนุญาตเปนหนังสือ แตผูบังคับบัญชาก็ไดอนุญาตดวยวาจาแลว สวน
กรณีที่โจทกเมาสุราและมีเหตุทะเลาะวิวาทกับ ส. ในบริเวณทีท่ ํางานของจําเลย การทะเลาะ
วิวาทเกิดขึ้นเมื่อเวลาหลังเลิกงานแลวโดยไมทําใหจําเลยเสียหายรายแรงตามขอบังคับของ
จําเลย และแมโจทกโทรศัพทแจงเท็จตอผูบังคับบัญชาวาธุระยังไมเสร็จ ก็ไมปรากฏวาไดทําให
จําเลยเสียหายอยางรายแรง เชนเดียวกัน ดังนี้การกระทําดังกลาวของโจทกจึงไมเปนความผิด
วินัยรายแรงตามขอบังคับของจําเลยที่ไดกําหนด ใหเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตอเมื่อการ
กระทําของโจทกกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกจําเลยดวย
การเลิกจางกรณีเชนใดจะเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ศาลแรงงานสามารถวินิจฉัยไดโดยคํานึงถึง
เหตุอันควรในการเลิกจางประกอบกับระเบียบขอบังคับการทํางานซึ่งถือไดวาเปนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางระหวางนายจางกับลูกจาง
โจทกไมไดกระทําผิดระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งของจําเลยเปนกรณีรายแรง ทั้งขอบังคับ
ของจําเลยกําหนดใหการลงโทษไลออกกระทําไดในกรณีที่พนักงานกระทําผิดวินยั อยางรายแรง
เมื่อการกระทําของโจทกไมเปนความผิดวินัยอยางรายแรง จําเลยมีคําสั่งลงโทษไลโจทกออก
จากงานไมชอบดวยระเบียบขอบังคับของจําเลยจึงเปนการเลิกจางทีไ่ มเปนธรรม
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
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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) การทีโ่ จทกซึ่งมิใชพนักงานระดับ
บริหารหรือหัวหนาแผนกเลิกงานแลว แตยังอยูในบริเวณโรงแรมจําเลยโดยมิไดออกไปภายใน
ครึ่งชั่วโมงตามขอบังคับเกีย่ วกับการทํางานของจําเลย จึงเปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานหรือขัดคําสั่งจําเลยที่ชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมในกรณีที่ไมรายแรงเทานั้น เมื่อ
จําเลยเลิกจางโจทกจําเลยจึงตองจายคาชดเชยแกโจทก
โจทกฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือคําสั่งนายจางอันชอบดวยกฎหมายและเปน
ธรรมแลว
แมเปนขอที่ไมรายแรงแตก็ถือไดวาโจทกจงใจขัดคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของ
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 ๗๗๗๐/๒๕๓๘
ตามระเบียบขอบังคับวาดวยการทํางานของบริษัทจําเลยไดกําหนดเกี่ยวกับความผิด
วินัยกรณีรายแรงไวตามหมวด ๗ ขอ ๓ (๔) วา"การดื่มสุรา สิ่งมึนเมาหรือยาเสพติดในบริเวณ
บริษัท หรือในระหวางปฏิบัติหนาที่เปนความผิดวินัยรายแรง" เจตนารมณหรือวัตถุประสงคที่
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จําเลยไดกําหนดระเบียบขอบังคับการทํางานดังกลาวขางตนไว
เพราะจําเลยตองการที่จะ
กําหนดเปนมาตรการเพื่อปองกันภยันตรายหรือความเสียหายซึ่งจะเกิดแกพนักงานทุกคนหรือ
แกทรัพยสินของจําเลย
อันอาจจะเกิดขึ้นไดไวลวงหนา
เพราะการดื่มสุราหรือสิ่งมึนเมา
กอใหเกิดความประมาทในขณะปฏิบตั ิหนาที่ได ทั้งนี้จําเลยมิไดกําหนดไวในระเบียบขอบังคับ
การทํางานใหนําผลจากการดื่มมากดื่มนอยเพียงใด หรือผลจากการดื่มแลวยังสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดหรือไมมาเปนเกณฑการพิจารณาถึงความรายแรงหรือไม โจทกเปนลูกจางจําเลยใน
ตําแหนงพนักงานขับรถยนตรับสงผูบ ริหารของบริษัทจําเลย ตั้งแตเวลา ๑๗ ถึง ๒๐ นาฬิกา
แมวาจะอยูในระหวางระยะเวลาทํางานลวงเวลา
แตก็ตองถือวาอยูในระหวางปฏิบัติหนาที่
ตําแหนงและหนาที่ที่โจทกปฏิบัตยิ อมตองใชความรับผิดชอบและความระมัดระวังสูง
หาก
ประมาทเลินเลอยอมนํามาซึ่งความเสียหายไดทันที ดังนั้น หากปลอยใหโจทกดื่มสุราหรือสิ่งมึน
เมาจนถึงขั้นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือมึนเมาจนกอใหเกิดความเสียหายขึ้นกอนแลวจึงถือ
วาเปนความผิดรายแรง
นายจางโดยทั่วไปหรือจําเลยก็ยอมไมไดรับประโยชนหรือความ
คุมครองในมาตรการที่ปองกันภยันตรายที่จําเลยไดกําหนดไว
หรือตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗ (๔) แตอยางใดการที่โจทกดื่มเบียร
เพียงครึ่งแกวระหวางระยะเวลาการทํางานลวงเวลาจึงเปนการผิดระเบียบขอบังคับการทํางาน
ของจําเลยเปนกรณีที่รายแรง จําเลยเลิกจางไดโดยไมตองจายคาชดเชย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๕๙๖/๒๕๓๔
จําเลยมีหนาที่ขับเครนยกของหนัก
ตองใชความระมัดระวังเมื่อจําเลยดื่มสุราในเวลา
ทํางาน แมไดดื่มนอกที่ทํางาน แตไดกลับเขาทํางานในลักษณะมึนเมาสุรา ถาจําเลยเขาปฏิบัติ
หนาขับรถเครน ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือกอใหเกิดความเสียหายแกโจทกผูเปนนายจางได การ
กระทําของจําเลยจึงเปนความผิดกรณีรายแรงโดยไมจําเปนตองรอใหเกิดความเสียหายขึ้นกอน
โจทกจึงมีสิทธิเลิกจางจําเลยไดตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ (๓)
แมโจทกไมไดลงโทษเลิกจาง ส.ดวย ก็เปนดุลพินิจในการลงโทษของโจทกผูเปนนายจาง
ซึ่งหนาที่ในความรับผิดของลูกจางแตละคนอาจจะไมเหมือนกัน การไมลงโทษเลิกจาง ส.จึงไม
อาจถือเปนเหตุที่จะถือวาการเลิกจางจําเลยเปนการฝาฝนตอ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.
๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑แตอยางใด
การกระทําผิดของจําเลยเปนความผิดกรณีรายแรง เขาเกณฑที่โจทกจะลงโทษเลิกจาง
ได การเลิกจางของโจทกจึงไมใชเปนการกระทําอันไมเปนธรรมตามคําสั่งของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๑๖/๒๕๒๕
ระเบียบเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยกําหนดโทษฐานดื่มสุราในขณะปฏิบตั หิ นาที่ของ
ยามไวใหมีโทษถึงใหออกหรือไลออกอันเปนโทษสูงสุด
แสดงวาจําเลยประสงคใหการฝาฝน
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ระเบียบขอนี้เปนกรณีที่รายแรง ทั้งผูวาจางบริษัทจําเลยใหรักษาความปลอดภัยก็ประสงคให
ยามปราศจากการมึนเมาอยางแทจริง จึงกําหนดไวในสัญญาวายามที่ปฏิบตั ิหนาที่จะตองงดเวน
การดื่มสุราหรือเสพของมึนเมา ๔ ชั่วโมง กอนถึงเวลาปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ การที่โจทกทั้งสองดื่ม
สุราในเวลาปฏิบัติหนาที่ซึ่งอาจทําใหปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดหรือบกพรองไดโดยงาย เพราะขาด
สติสัมปชัญญะ ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมาก ทั้งแกบริษัทจําเลยผูเปนนายจางของ
โจทก และแกผูที่วาจางบริษัทจําเลยใหรักษาความปลอดภัยให จึงเปนการฝาฝนระเบียบ
เกี่ยวกับการทํางานของจําเลยเปนกรณีรา ยแรง
จําเลยมีสิทธิเลิกจางโจทกโดยไมตองจาย
คาชดเชย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔/๒๕๒๕
แมการที่โจทกดื่มสุราในหอพักจะถือวาเปนการฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการ
ทํางานก็ตาม แตการฝาฝนนั้นนายจางจะไมตองจายคาชดเชยไดก็ตอ เมื่อไดตักเตือนเปนหนังสือ
แลว เวนแตกรณีที่รายแรงก็ไมจําตองตักเตือน ดังนั้น เมื่อจําเลยเลิกจางโจทกเพราะเหตุ
ดังกลาวโดยไมเคยมีหนังสือตักเตือนโจทก จําเลยจึงตองจายคาชดเชยใหโจทกเพราะการดื่มสุรา
สงเสียงดังไมใชกรณีที่รายแรง ทั้งขอบังคับก็ไมไดระบุไววาเปนความผิดรายแรงดวย
สวนการที่โจทกไปพูดขอยืมปนจากยามเพื่อจะไปยิงนองชายจําเลยซึ่งเปนนายจาง การ
กระทําของโจทกก็ยังไมเปนความผิด
ไมเขาเกณฑการกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก
นายจาง ไมเขาขอยกเวนที่จาํ เลยจะไมตองจายคาชดเชยอีกเชนกัน
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