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ทํารายรางกาย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๘๕๔/๒๕๔๗
ระเบียบขอบังคับในการทํางานของนายจางที่กําหนดใหการประพฤติตวั เปนอันธพาลและ
กระทําผิดทางอาญาตอเพื่อนรวมงานเปนระเบียบวินัยที่ลูกจางฝาฝนไมได
ซึ่งนายจางอาจ
ลงโทษไดถึงเลิกจางนั้น ตองอยูภายใตบังคับของ พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา
๑๑๙ (๔)
น. และ ป. ลูกจางโจทกทํารายรางกาย พ. ลูกจางโจทกดวยกันเพียงคนเดียว สาเหตุเกิด
จากการทะเลาะวิวาทกันดวยเรื่องสวนตัว มิใช น. และ ป. เกะกะระรานหาเรื่อง พ. แตฝายเดียว
การกระทําของบุคคลทั้งสองยังไมถึงขนาดประพฤติตนเปนพาลเกเรแกลงทําให พ. เดือดรอน
โดยไมมีสาเหตุ อันเปนการประพฤติตนเปนคนเกะกะระรานตามความหมายของคําวาอันธพาล
ทั้งเปนเรื่องลูกจางทํารายกันเองนอกสถานที่ทํางานและนอกเวลางาน ไมเกี่ยวกับกิจการของ
โจทกโดยตรง จึงไมมีผลกระทบกระเทือนตอชื่อเสียงของโจทกซึ่งเปนนายจาง ถือไมไดวาบุคคล
ทั้งสองฝาฝนระเบียบขอบังคับในการทํางานของโจทกกรณีรายแรงตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) โจทกเลิกจางบุคคลทั้งสองจึงตองจายคาชดเชย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๐๔/๒๕๔๒
โจทกชก ว.ที่แขนหนึ่งที เกิดรอยช้ําแดงหายไดภายใน ๔ ชั่วโมงโจทกกระทําผิดขณะ ว.
กําลังปฏิบตั ิหนาที่ในเวลางานและภายในบริเวณบริษัทจําเลยซึ่งผิดระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานเปนกรณีรายแรง นอกจากนี้โจทกทํารายรางกาย ว.ผูใตบงั คับบัญชาตอหนา
พนักงานอื่นและบุคคลภายนอกในเวลาทํางานและในสถานที่ทํางานของจําเลย ยอมทําใหจําเลย
ไดรับความเสียหายตอภาพพจน และการปกครองบังคับบัญชาพนักงานในองคกรของจําเลย
การกระทําของจําเลยจึงเปนการฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน หรือคําสั่งอัน
ชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมของนายจางเปนกรณีที่รายแรง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๔๓/๒๕๔๑
ศาลแรงงานวินิจฉัยวา เหตุการณที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจาก ป.ทํางานใหแกจําเลย การ
กระทําของโจทกจึงเปนการผิดวินัยแตศาลแรงงานมิไดชี้ชัดวา ป.เกี่ยวพันกับจําเลยในฐานะใด
เพียงแตกลาววาป.ทํางานใหแกจําเลย
แตเมื่อโจทกยอมรับขอเท็จจริงตามรายงานกระบวน
พิจารณาของศาลแรงงานวา รายงานเหตุการณของแผนก GENERAL AFFAIRS ถึงผูจัดการ
ฝายบุคคลของจําเลยตามเอกสารหมาย ล.๑๙ ถูกตองแลว ดังนั้นเมื่อไดความตามเอกสาร
ดังกลาววา หลังจากมีการสอบสวนพนักงานทั้งหมดแลวแผนก GENERAL AFFAIRS ได
ตักเตือนพนักงานและไดจัดการเกี่ยวกับการทํางานของพนักงานที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ โดยให
ยายพนักงานไปทํางานในบริเวณที่ไกลตอกันและกัน เพื่อไมใหมีการทะเลาะกันอีก จึงเห็นไดวา
การที่แผนกธุรการฝายบุคคลของจําเลยสั่งยายพนักงานซึ่งมี ป.ลูกจางของ ว.ซึ่งเปนผูรับเหมา
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ทําความสะอาดใหจําเลยรวมอยูดวยนั้น ถือไดแลววา ป.เปนเพื่อนรวมงานของโจทกเพราะโจทก
มีหนาที่เปนคนทําสวนของจําเลย สวน ป.เปนพนักงานของผูรับเหมาทําความสะอาดในที่ทําการ
ของจําเลย แมผูเปนนายจางของโจทกกับ ป.จะตางคนกันก็ตาม แตเมื่อผลของงานที่แตละคน
ดําเนินการไปนั้นตกไดแกจําเลยแตผเู ดียวดังนั้น เมื่อโจทกทํารายรางกาย ป.จนไดรับอันตราย
สาหัสเชนนี้ จึงผิดขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยที่ระบุวาหามทะเลาะวิวาทและกลาว
วาจาที่ไมสุภาพใหรายตอเพือ่ นรวมงานแลว
เมื่อสาเหตุที่โจทกทาํ รายรางกาย ป.เนื่องมาจากในระหวางเวลาทํางาน ขณะ ป.ทําความ
สะอาดหองน้ําในโรงงานของจําเลย เปนเหตุใหน้ํากระเด็นไปถูกเสือ้ ผาของโจทกที่ตากไวเปยก
และสกปรก โจทกไดดาวา ป.อยางเสียหาย และหลังจากเลิกงานแลวยังไดไปดักทํารายรางกาย
ป.นอกที่ทําการของบริษัทจําเลยอีก
เมื่อเหตุการณที่เกิดขึ้นดังกลาวเปนเหตุการณที่ตอ
เนื่องมาจากการทํางานภายในบริษทั จําเลย กรณีถือไดวาเปนเหตุการณเดียวกัน และเมื่อการ
กระทําของโจทกเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับการทํางานกรณีรายแรง จําเลยจึงเลิกจางโจทก
ไดโดยไมตองจายคาชดเชย และไมจําตองบอกกลาวลวงหนาตาม ป.พ.พ.มาตรา ๕๘๓
แมตามประกาศของจําเลยเรื่องการจายเงินโบนัส ไดประกาศกอนที่จําเลยมีคําสั่งเลิกจาง
โจทก และขอความในประกาศกําหนดวาจําเลยจะจายเงินโบนัสใหพนักงานทุกคนหลังจากวันที่
จําเลยเลิกจางโจทกก็ตามคําวา พนักงาน หมายถึง ผูซึ่งมีฐานะเปนลูกจางจําเลยอยูในวัน
กําหนดจายเงินโบนัสเทานัน้
เมื่อจําเลยเลิกจางโจทกไปกอนวันที่จําเลยกําหนดจายเงินโบนัส
ใหแกพนักงาน และเมื่อฐานะความเปนลูกจางของโจทกยอมสิ้นไปกอนถึงวันกําหนดจายเงิน
โบนัสดังกลาวแลว จําเลยจึงไมตองจายเงินโบนัสแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๒๑/๒๕๔๐
ตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยระบุไววาหามเลนการพนัน กอการ
ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกาย ลักทรัพยหรือกอกวนความสงบสุขหรือกาวกายการปฏิบัติงานของ
พนักงานอื่น ซึ่งหากคนงานกระทําผิดขอบังคับดังกลาว จําเลยมีสิทธิเลิกจางโดยไมตองบอก
กลาวลวงหนาและไมตองจายคาชดเชยได การที่โจทกมิไดเปนผูบังคับบัญชาของ อ. ไมมีอํานาจ
หนาที่ในการตรวจสอบงานของ อ.และ อ.จะตอบคําถามของโจทกหรือไมก็ได เมื่อ อ.ไมยอมพูด
ดวย โจทกกน็ าจะรูวา อ.ไมตองการใหโจทกไปรบกวนเวลาที่กําลังทํางาน ระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานก็ระบุหามไวซึ่งโจทกตอ งปฏิบัติตาม แตโจทกกลับหาเรื่องชกตอย อ.ถึง ๒
ที เมื่อโจทกเปนฝายไปกอเหตุขึ้นกอน จะอางวาไดกระทําไปเพราะบันดาลโทสะเนื่องจาก อ.
แสดงอาการยียวนหาไดไม การกระทําของโจทกเปนการจงใจฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานของจําเลย และเปนความผิดทางอาญาดวย จึงเปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานของนายจางกรณีที่รายแรง จําเลยมีสิทธิเลิกจางโจทกไดโดยไมตองจายคาชดเชยและไม
จําตองบอกกลาวลวงหนา
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๗/๒๕๔๐
ตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานและประกาศขอปฏิบัตขิ องคนงานของบริษัท ส.ซึ่งผูรอง
รับโอนกิจการมานั้น กําหนดหามลูกจาง โดยเพียงแตลูกจางทะเลาะวิวาทกันในบริเวณโรงงาน
หรือบริเวณทีท่ ํางาน นายจางก็เลิกจางไดแลว แตตามประกาศใหมของผูรองฉบับลงวันที่ ๗
กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๘ กําหนดหามลูกจางโดยการทะเลาะวิวาทกันนั้นตองถึงขั้นชกตอย ตบตี
ทํารายรางกายกันนายจางจึงจะเลิกจางได ประกาศใหมของผูรองจึงหาไดเปนโทษตอลูกจางตาม
อุทธรณของผูคัดคานไม เมื่อเปนดังนี้ ประกาศใหมของผูรองฉบับลงวันที่ ๗ กุมภาพันธพ.ศ.
๒๕๓๘ ดังกลาวจึงมีผลใชบังคับไดแมจะไมไดปรึกษาหารือกับตัวแทนฝายลูกจางก็ตาม เพราะ
ตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่กําหนดวา "ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานนี้ อาจมีการแกไข
เพื่อความเหมาะสมกับเหตุการณและการทํางานของบริษัทซึ่งบริษัทจะเจรจาและปรึกษาหารือ
กับตัวแทนฝายลูกจางกอนเสมอ เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางบริษัทกับลูกจางทุกคน" นั้น
หมายถึงกรณีที่จะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงไปในทางเปนโทษแกลูกจาง และเมื่อศาลแรงงานฟง
ขอเท็จจริงวาผูคัดคานไดใชไมกวาดตีทาํ ราย ร.ซึ่งเปนหัวหนางานเพราะไมพอใจการสั่งงานซึ่ง
ศาลฎีกาจําตองถือตามขอเท็จจริงดังกลาวตาม
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ วรรคสอง การกระทําของผูคัดคานจึงเปนการฝาฝนประกาศ
ของผูรองฉบับลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๘ กรณีมีเหตุสมควรที่ผูรองจะเลิกจางผูคัดคาน
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 ๒๔๘๐/๒๕๒๙
หนังสือมอบอํานาจของบริษัทจําเลยที่มอบอํานาจให ช. ดําเนินคดีในศาลแรงงานกลาง
นั้นมี ส. ลงชื่อผูเดียว จําเลยอุทธรณวาหนังสือมอบอํานาจดังกลาวไมถูกตอง เพราะตาม
ขอบังคับของบริษัทจําเลยกําหนดให ส.ลงลายมือชื่อรวมกับ ช. และประทับตราของบริษัทดวย
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การมอบอํานาจจึงไมผูกพันจําเลยนั้น ขออุทธรณดังกลาวมิใชขอที่ไดยกขึ้นวากันมาแลวในศาล
แรงงานกลางตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๒๕ ประกอบดวย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ แมจะ
เปนขอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน แตศาลฎีกาไมเห็นสมควรที่จะ
ยกขึ้นวินิจฉัย ก็มีอํานาจที่จะไมวินิจฉัยใหได
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยระบุไววาการทํารายรางกายกันเปนความผิดทาง
วินัย มิไดระบุวาเปนความผิดที่รายแรงดังนั้น การกระทําใดจะถือวาเปนความผิดรายแรงหรือไม
ตองพิจารณาเปนรายกรณีไป
โจทกตบตีภรรยาซึง่ เปนคนงานดวยกันแตไมปรากฏวาไดรับ
บาดเจ็บ แมจะเปนภายในบริเวณโรงงานแตก็นอกเวลาทํางาน และไมไดกอใหเกิดความเสียหาย
แกจําเลยผูเปนนายจาง การกระทําของโจทกจึงยังถือไมไดวาเปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานของจําเลยเปนกรณีรายแรง
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
จําเลยมีสิทธิเลิกจางโจทกไดโดยไมตองจายคาชดเชยและสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา
และไมเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๕๙/๒๕๒๙
โจทกขมขูจะกอวินาศกรรมแกเครือ่ งจักรกลของจําเลยนั้นไมปรากฏระเบียบขอบังคับของ
จําเลยกําหนดเปนความผิดหรือโทษไว
คงมีเฉพาะกรณีที่โจทกขมขูจ ะทํารายรางกาย
ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนลูกจางของจําเลย ทีร่ ะบุวา 'ขมขูล ูกจางอื่น' ซึ่งกําหนดโทษลูกจางผูกระทํา
ผิดไวหลายระดับ เชน ตักเตือน ลดเงินเดือนพักงาน หรือไลออกจากงาน มิไดกําหนดโทษขั้นไล
ออกจากงานไวสถานเดียว แสดงวา แมลูกจางกระทําผิดดังกลาวจําเลยก็มิไดถือเปนความผิด
กรณีที่รายแรงอยางเดียว จึงไดกําหนดโทษไวหลายระดับ ทั้งการที่โจทกกลาวคําขมขูดังกลาวก็
เพียงเพื่อยับยัง้ มิใหจําเลยจัดสงโจทกไปทํางานที่อื่น หามีเจตนาที่จะกระทําการตามที่ขมขู การ
กระทําของโจทก จึงไมเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยเปนกรณีที่
รายแรง จําเลยตองจายคาชดเชยและสินจางแทนการบอกกกลาวลวงหนา
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๙๙/๒๕๒๓
แมจะฟงวา ผูชวยผูจดั การบริษัท อ. สั่งใหผูตายดําเนินการให ป. ยายออกไปจากหองพัก
ของบริษัท ซึง่ ป. อยูโดยไมมีสิทธิ ผูตายสั่งใหคนตาม ป. ไปพบ ป.ไมไป ผูตายจึงไปพบ ป.
เพื่อเจรจาเรียกหองพักคืน แตในการเจรจานั้นไดความวา ผูตายไดทํารายรางกาย ป. กอน โดย
ไมจําเปน ดังนี้ เปนเรื่องผูตายทํารายรางกาย ป.ไปตามเจตนาของผูตายเอง หาเกี่ยวเนื่องกับ
การเจรจาเรียกหองพักคืนอันเปนการทํางานใหนายจางไม เมื่อ ป. บันดาลโทสะ ใชอาวุธปนยิง
ผูตายถึงแกความตาย ความตายของผูตายจึงเกิดขึ้นเนื่องจากผูตายทํารายรางกาย ป.กอน ถือ
ไมไดวาผูตายประสบอันตรายถึงแกความตายเนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง อันจะทําให
ภริยาของผูตายมีสิทธิไดรบั เงินจากกองทุนเงินทดแทน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๔๒/๒๕๒๐
จําเลยที่ ๔ เปนนิตบิ ุคคล มีวัตถุประสงคประกอบกิจการเดินรถโดยสารประจําทาง จําเลย
ที่ ๑ ถึงที่ ๓ เปนลูกจางของจําเลยที่ ๔ โดยจําเลยที่ ๑ ที่ ๒ เปนพนักงานเก็บเงินคาโดยสาร
จําเลยที่ ๓ เปนผูควบคุมรถ ไดความวาพนักงานขับรถซึ่งเปนลูกจางของจําเลยที่ ๔ ขับรถเลี้ยว
ดวยความเร็ว ทําใหโจทกและผูโดยสารอื่นตกจากมานั่ง การที่โจทกตอวาพนักงานขับรถเปน
เหตุใหจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ไมพอใจ และรวมกันทํารายรางกายของโจทกจนไดรับอันตรายแกกาย
นั้น เปนเหตุการณที่เกิดขึน้ นอกวัตถุประสงคของจําเลยที่ ๔ ผูเปนนายจาง และมิใชกิจการใน
หนาที่ที่จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ไดรับมอบหมาย การกระทําดังกลาวอันเปนการละเมิดตอโจทก จึง
มิใชเปนการกระทําในทางการที่จางของจําเลยที่ ๔
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