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ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๖๙/๒๕๔๕
โจทกเปนลูกจางของจําเลยเปนเจาหนาที่เทคนิคการแพทย (วิทยาศาสตรการแพทย) มี
หนาที่ในการตรวจผลเลือด ผลทางเคมี อุจจาระ และปสสาวะ เพื่อสงใหแพทยวนิ ิจฉัยและทําการ
รักษาโรคแกผปู วยตอไป หนาที่ของโจทกจึงเปนหนาที่อันสําคัญทีช่ วยใหแพทยสามารถรักษา
โรคแกผูปวยไดอยางถูกตอง อันจะสงผลโดยตรงตอความปลอดภัยของผูปวย โจทกนําเลือดของ
ผูปวยโรคไตไปตรวจ แตผลการตรวจเลือดไมสอดคลองกับอาการของผูปวย เมื่อแพทยสั่งให
โจทกตรวจเลือดของผูปวยรายนี้อีกครั้ง ผลการตรวจเลือดในครั้งที่สองซึ่งเปนผลการตรวจที่
ถูกตอง ไดผลเลือดที่มีคา แตกตางจากที่ตรวจในครั้งแรกมาก และในวันที่เปนเวรของโจทกที่
จะตองเตรียมเลือดใหผูปวย โจทกไมไปปฏิบัติงานตามหนาที่อางวาสั่งใหพยาบาลปฏิบตั ิหนาที่
แทน นอกจากนี้เมื่อแพทยสั่งใหโจทกหาผลเลือดทางเคมี ๒ ชนิด แตโจทกตรวจหาใหเพียงชนิด
เดียว ทําใหแพทยวินิจฉัยโรคไดไมครบถวน จึงตองสั่งใหโจทกตรวจหาคาที่ยังไมไดตรวจอีก
ชนิดหนึ่ง การที่โจทกปฏิบตั ิหนาที่ในลักษณะดังกลาว จึงเปนการประมาทเลินเลอ ขาดความเอา
ใจใส และความรับผิดชอบในหนาที่ ทําใหแพทยวินิจฉัยโรคไดไมครบถวน ลาชา ซึ่งอาจเปนเหตุ
ใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ และชีวิตของผูปวย อันมีผลกระทบถึงชือ่ เสียงของโรงพยาบาลจําเลย
ซึ่งเปนนายจางของโจทกเปนอยางมาก จึงเปนเหตุใหจําเลยไดรับความเสียหายอยางรายแรง
และยังถือวาเปนการกระทําประการอื่นอันไมสมแกการปฏิบัติหนาทีข่ องตนใหลลุ ว งไปโดยสุจริต
อีกดวย จําเลยจึงเลิกจางโจทกไดโดยไมตองจายคาชดเชย ตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงานฯ
มาตรา ๑๑๙ (๓) และไมตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๓
การพิจารณาวาการเลิกจางจะเปนการเลิกจางไมเปนธรรมอันเปนเหตุใหนายจางตอง
ชดใชคาเสียหายใหแกลูกจางตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา
๔๙ หรือไมนั้น จะตองพิจารณาวามีเหตุอันสมควรทีน่ ายจางจะเลิกจางลูกจางหรือไม ซึ่งเหตุ
ดังกลาวอาจเกิดขึ้นจากการกระทําของลูกจางหรือเหตุอื่นก็ได
เมื่อปรากฏวาการกระทําของ
โจทกเปนเหตุใหจําเลยเสียชื่อเสียงในการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนเปนอยางมาก และ
เปนเหตุใหจําเลยไดรับความเสียหายอยางรายแรง
จึงนับวามีเหตุสมควรที่จําเลยจะเลิกจาง
โจทก มิใชเปนการเลิกจางไมเปนธรรม
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
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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)
ขอมูลที่บันทึกอยูในเครื่องคอมพิวเตอรที่ถูกลักไป
เปนขอมูลความลับทางการคาของ
จําเลย หากถูกเปดเผยไปยังบริษัทคูแขงทางการคาจําเลยจะไดรับความเสียหายทางเศรษฐกิจ
นั้น เปนขอเท็จจริงที่จําเลยมิไดใหการตอสูไว จึงเปนขอที่มิไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบใน
ศาลแรงงานกลาง ตองหามอุทธรณตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่งประกอบ พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ศาลฎีกาไมรับวินิจฉัย
คูมือพนักงานของจําเลยระบุวา เงินบําเหน็จ คือเงินที่จําเลยจายใหแกพนักงานที่พน
สภาพการเปนพนักงานโดยไมมีความผิดตามขอกําหนด สวนมากเงินดังกลาวนายจางจะจายให
เพื่อตอบแทนที่ลูกจางทํางานดวยความซือ่ สัตยสุจริตตลอดมาจนออกจากงานขอกําหนด
ดังกลาวยอมรวมถึงขอกําหนดหนาที่การงานของโจทก
การที่โจทกไมปฏิบัติหนาทีต่ าม
ขอกําหนดดังกลาวทําใหคนรายขึ้นไปลักเครื่องคอมพิวเตอรของจําเลยไปได ๒ เครื่อง กรณีจึง
ถือไดวา โจทกกระทําผิดตามขอกําหนด จึงไมมีสิทธิไดเงินบําเหน็จ
จําเลยเลิกจางโจทกเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ซึ่งโจทกทํางานไมครบป การจาย
คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป ๒๕๔๒ จึงตองบังคับตาม พ.ร.บ คุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ปรากฎวา โจทกมีสิทธิหยุดพักผอนประจําป ๗ วัน แตโจทกทํางานในป
๒๕๔๒ เพียง ๖ เดือน ๑๕ วัน ซึ่งคํานวณตามสวนแลว โจทกมีสิทธิไดรับคาจางสําหรับวันหยุด
พักผอนประจําป ๒๕๔๒ จํานวน ๓.๗๙ วัน เมื่อรวมกับป ๒๕๔๑ แลวโจทกมีสิทธิไดรับคาจาง
สําหรับวันหยุดพักผอนประจําปรวม ๑๐.๗๙ วัน คิดเปนเงินจํานวน ๗,๓๒๘.๒๐ บาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๖๙๙/๒๕๓๙
จําเลยเปนลูกจางโจทกดํารงตําแหนงผูจัดการสาขานาน
จําเลยจึงมีหนาที่และความ
รับผิดชอบในการบริหารงานของสาขาโจทกที่จําเลยเปนผูจัดการทั้งหมด ทั้งเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานของโจทกที่ทํางานอยูในสาขาเดียวกันกับจําเลยจําเลยจะตองควบคุมดูแลใหพนักงาน
ปฏิบัติงานตามระเบียบขอบังคับของโจทกโดยเครงครัดรวมทั้งตัวจําเลยดวย ทั้งนี้เพื่อรักษา
ผลประโยชนของโจทกตามสัญญาจางแรงงาน จําเลยเปนผูเก็บรักษากุญแจและรหัสประตูหอ ง
มั่นคงและตูนริ ภัยชุดหนึ่งซึ่งจําเลยสามารถจะเขาไปเปดหองมั่นคง และตูนิรภัยไดตลอดเวลา
โดยลําพังผูเดียวสวนกุญแจและรหัสประตูหองมั่นคงและตูนิรภัยอีกชุดหนึ่งมีการแยกเก็บรักษา
โดย ร.เปนผูเก็บรักษากุญแจและรหัสประตูหองมั่นคง สวน พ.ผูเก็บรักษากุญแจและรหัสตูนิรภัย
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ลําพังเพียง ร.หรือ พ.คนใดคนหนึ่งไมสามารถจะเปดตูนิรภัยได กอนวันเกิดเหตุและระหวางวัน
เกิดเหตุ พ.กลับจากลาพักผอนประจําปเขามาทํางานตามปกติ และไดรับมอบกุญแจและรหัสตู
นิรภัยมาเก็บรักษาแลว ดังนั้น ระหวางวันเกิดเหตุผูเก็บรักษากุญแจและรหัสประตูหองมั่นคงคือ
ร.และผูเก็บรักษากุญแจและรหัสตูนิรภัยคือ พ.เมื่อเปนเชนนี้ในขณะเกิดเหตุ ร.หรือ พ.จึงไม
อาจจะเขาไปเปดตูนิรภัยตามลําพังเพียงคนเดียวได แตจําเลยเพียงผูเดียวสามารถที่จะเขาไป
เปดได เมื่อพิจารณาพฤติการณแหงคดีที่สวนหนึ่งของเงินที่หายไปอยูในลิ้นชักโตะทํางานของ
พ.ซึ่งศาลแรงงานกลางฟงวาเงินของโจทกหายไปเกิดจากการกระทําของผูเก็บรักษากุญแจและ
รหัสประตูหองมั่นคงกับตูนริ ภัยแลว สําหรับ ร.และ พ.นั้นตางคนตางเก็บรักษากุญแจและรหัส
ประตูหองมั่นคงและตูนิรภัยอันเปนการแยกเก็บรักษาตามหนาที่ของตนตามปกติ จึงถือมิไดวา
ปฏิบัติหนาทีด่ วยความประมาทเลินเลอทําใหเงินของโจทกหายสวนกรณีเงินที่หายไปจากตู
นิรภัยสวนหนึง่ กับเงินที่มิไดเก็บไวในตูนริ ภัย แตไปอยูที่ลิ้นชักโตะทํางานของ พ.นั้นก็ไมทําให
เห็นวา พ.ปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตหรือประมาทเลินเลอ เพราะเงินทีห่ ายไปเปนเงินที่ไดนําไปเก็บ
ไวในตูนิรภัยเรียบรอยแลวหาก พ.ทําการทุจริตก็คงจะไมนําเงินที่ตนเอาไปเก็บไวในลิ้นชักโตะ
ในที่ทํางานเชนนี้ สําหรับจําเลยนั้นมีหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานสาขาโจทกที่
จังหวัดนานใหดําเนินไปดวยดี โดยจําเลยจะตองปฏิบัตติ ามระเบียบขอบังคับที่โจทกวางไวอยาง
เครงครัด
การที่จําเลยปฏิบตั ิหนาที่ฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานดวยความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง
โดยไมเปลี่ยนรหัสประตูหองมั่นคงและรหัสตูนิรภัยเมื่อมีการ
สับเปลีย่ นพนักงานระดับบริหารที่เก็บรักษากุญแจและรหัสประตูหองมั่นคงกับตูนริ ภัย
และ
จําเลยเองก็เปนผูเก็บรักษาทั้งกุญแจและรหัสประตูหองมั่นคงกับตูนริ ภัย ซึ่งจําเลยสามารถเขา
ไปเปดตูนิรภัยตามลําพังไดตลอดเวลา เมื่อเงินของโจทกที่เก็บไวในตูนิรภัยหายไปก็ไมสามารถ
ที่จะสอบหาตัวผูทุจริตไดเชนนี้
ถือไดวาความเสียหายเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงของจําเลย
จําเลยจึงตองรับผิดชดใชเงินที่หายแกโจทกพรอม
ดอกเบี้ย
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