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คาพิพากษาฎีกาที่ 3529 - 3530/2557
นายสวิง
นายไพโรจน์

โจทก์

บริษัท ไทยจักร จากัด

จาเลย

เรื่อง ลูกจ้ างประมาทเลินเล่ ออย่ างร้ ายแรง ไม่ มีสิทธิรับค่ าชดเชยและต้ องชดใช้ ค่าเสี ยหายแก่ นายจ้ าง
ด้ วย (รถไถหาย)
1. โจทก์ท้ งั สองสานวนฟ้ องว่า จาเลยเลิกจ้างโจทก์ท้ งั สองโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าและโจทก์
ทั้งสองไม่มีความผิด จาเลยจึงต้องจ่ายสิ นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าจ้างสาหรับวันหยุด
พักผ่อนประจาปี และเป็ นการเลิ กจ้างที่ไม่เป็ นธรรมจึงต้องจ่ายค่าเสี ยหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็ นธรรม
ขอให้บ ัง คับ จาเลยจ่ า ยค่ า จ้า งส าหรั บ วันหยุ ด พัก ผ่อ นประจ าปี ค่ า ชดเชย สิ นจ้า งแทนการบอกกล่ า ว
ล่วงหน้า จ่ายค่าเสี ยหายจากการเลิ กจ้างที่ไม่เป็ นธรรม และแจ้งสานักงานประกันสังคมว่าจาเลยเลิ กจ้าง
โจทก์ท้ งั สองโดยไม่ได้กระทาความผิด และให้จาเลยออกหนังสื อรับรองการทางานให้โจทก์ท้ งั สอง
2. จาเลยทั้งสองสานวนให้การและฟ้ องแย้งว่า โจทก์ท้ งั สองมิ ได้ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยว่า
มีการนารถไถไปเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัยหรื อไม่ ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของโจทก์ท้ งั สองต้องปฎิบตั ิทุกครั้ง การ
กระทาของโจทก์ท้ งั สองจึ งเป็ นการละทิ้งหน้าที่ และประมาทเลิ นเล่อทาให้รถไถซึ่ งเป็ นทรัพย์สินของ
ผูร้ ับบริ การของจาเลยสู ญหาย ซึ่ งเป็ นการกระทาฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของจาเลย การเลิกจ้าง
โจทก์ท้ งั สองเป็ นธรรมแล้ว โจทก์ท้ งั สองได้ใช้สิทธิ ลาหยุดพักผ่อนประจาปี ครบถ้วนแล้วทุกปี ขอให้ยก
ฟ้ องและขอให้บงั คับโจทก์ท้ งั สองชดใช้ค่าเสี ยหาย ให้แก่จาเลย
3. โจทก์ท้ งั สองสานวนให้การแก้ฟ้องแย้งว่าจาเลยไม่ใช่ เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ รถไถตามฟ้ องและ
โจทก์ท้ งั สองไม่ได้ละทิ้งหน้าที่กบั ไม่ได้ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้รถไถสู ญหาย การที่รถไถคันดังกล่าว
สู ญหายไป ไม่ได้เกิดจากการประมาทเลินเล่อของโจทก์ท้ งั สอง
4. ศาลแรงงานภาค 2 พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จาเลยจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ท้ งั สอง ให้จาเลยมี
หนังสื อแจ้งให้สานักงานประกันสังคมทราบว่าจาเลยเลิกจ้างโจทก์ท้ งั สองโดยโจทก์ท้ งั สองไม่ได้กระทา
ความผิดและให้จาเลยออกหนังสื อรับรองการทางานให้โจทก์ท้ งั สอง คาขออื่นให้ยก กับยกฟ้ องแย้งจาเลย
จาเลยทั้งสองสานวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
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5. จาเลยเลิ กจ้างโจทก์ท้ งั สอง ด้วยเหตุ โจทก์ท้ งั สองกระทาผิดโดยประมาทเลิ นเล่อและฝ่ าฝื น
ระเบียบข้อบังคับของจาเลย ทาให้จาเลยได้รับความเสี ยหายร้ายแรง แล้ววินิจฉัยว่า การที่จาเลยมีหนังสื อ
เลิกจ้างโดยอาศัยเหตุเดียวดังกล่าว เมื่อจาเลยไม่ได้นาสื บให้ปรากฏว่าโจทก์ท้ งั สองเป็ นผูอ้ อกคาสั่งให้นาย
ดอกรัก กระทาเช่นนั้น นาสื บได้แต่เพียงว่าโจทก์ท้ งั สองมีหน้าที่ควบคุมการทางานและมิได้ตรวจสอบการ
ทางานของนายดอกรัก ยังถือไม่ได้วา่ โจทก์ท้ งั สองได้กระทาโดยประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้จาเลยได้รับ
ความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
6. คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจาเลย ว่าโจทก์ท้ งั สองประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้จาเลย
ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรงหรื อไม่ เห็นว่า โจทก์ท้ งั สองทางานในตาแหน่งหัวหน้าหน่วยปฏิบตั ิการ
หากโจทก์ท้ งั สองยึดถื อระเบี ยบการทางานอย่างเคร่ งครั ด โจทก์ท้ งั สองก็จะทราบในทันที ก่ อนรถไถ
หายไปว่านายดอกรักไม่นารถไถเข้าไปเก็บไว้ในโรงงาน การกระทาของโจทก์ท้ งั สองถื อได้ว่าเป็ นการ
กระทาโดยประมาทเลิ นเล่อ ทาให้จาเลยเสี ยหายอย่างร้ายแรงแล้วจาเลยจึงมีสิทธิ เลิกจ้างโจทก์ท้ งั สองได้
โดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 (3) อุทธรณ์ ของ
จาเลยฟังขึ้น
7. เมื่อศาลฎีกาเห็นว่าการกระทาของโจทก์ท้ งั สองเป็ นการประมาทเลินเล่อทาให้จาเลยได้รับความ
เสี ยหายอย่างร้ายแรง จึงชอบที่จะกาหนดค่าเสี ยหายที่โจทก์ท้ งั สองต้องรับผิดต่อจาเลย
8. พิพากษาแก้เป็ นว่า จาเลยไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยพร้ อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ท้ งั สองจาเลยไม่ตอ้ งมี
หนัง สื อถึ ง ส านัก งานประกันสั ง คมแจ้ง ว่า จาเลยเลิ ก จ้า งโจทก์ท้ งั สองโดยโจทก์ท้ งั สองไม่ ไ ด้ก ระท า
ความผิด และยกคาพิพากษาศาลแรงงานภาค 2 เฉพาะที่ให้ยกฟ้ องแย้งของจาเลย โดยให้ศาลแรงงานภาค 2
ฟังข้อเท็จจริ งเพิม่ เติมเฉพาะความเสี ยหายตามฟ้ องแย้ง แล้วดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 56 วรรคสอง หรื อวรรคสาม แล้วแต่กรณี นอกจาก
ที่แก้ให้เป็ นไปตามคาพิพากษาศาลแรงงานภาค 2

ЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇ
รวบรวมโดยนายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มนั่
www.paiboonniti.com
Code : 3

