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คาพิพากษาฎีกาที่ 1312/2558
นายริณ ธาวิธ

โจทก์

บริษัทแอร์ เวย์ จากัด

จาเลย

เรื่อง 1. เมื่อลูกจ้ างถูกกล่ าวหากระทาความผิดร้ ายแรงอยู่ระหว่ างสอบข้ อเท็จจริ ง ลูกจ้ างยื่นใบลาออก
ได้ หรือไม่

1. โจทก์ฟ้ องและแก้ไ ขค าฟ้ องว่า โจทก์เ ข้า ท างานเป็ นลู ก จ้า งของจาเลยที่ ท่ า อากาศยาน ใน
ตาแหน่งวิศวกรเครื่ องบิน กาหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 24 ของเดื อน ต่อมาเมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2553 จาเลย
ได้มี หนัง สื อเลิ ก จ้า งโจทก์โดยไม่ จ่า ยสิ นจ้า งแทนการบอกกล่ า วล่ วงหน้า ค่ า ชดเชย เงิ นผลประโยชน์
เนื่ องจากการออกจากงาน (บาเหน็จ) และเงิ นจานวนอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด แต่ก่อนที่จาเลยจะเลิ ก
จ้างโจทก์ได้แสดงเจตนาขอลาออกไปก่อนหน้าแล้ว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 จาเลยจึงมิอาจบอกเลิ ก
จ้า งโจทก์ได้อีก ขอให้บ งั คับ จาเลยจ่า ยเงิ นผลประโยชน์ เนื่ องจากการออกจากงาน (บาเหน็ จ) เป็ นเงิ น
573,610 บาท ค่าจ้างสาหรับการทางานระหว่างวันที่ 7 ถึง 31 สิ งหาคม 2553 รวม 24 วัน เป็ นเงิ น 45,888
บาท
ค่าทางานในวันที่ 13 เมษายน 2553 ซึ่ งเป็ นวันหยุดเป็ นเงิน 3,824 บาท โจทก์ได้รับแล้วเป็ นเงิน
1,485 บาท จึงยังขาดอยูอ่ ีก 2,339 บาท รวมเป็ นเงิน 621,837 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
ต้นเงิน 573,610 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 48,227 บาท นับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป
จนกว่าจะชาระเสร็ จแก่โจทก์ กับให้จาเลยออกใบสาคัญแสดงการทางานของโจทก์
2. จาเลยให้การและฟ้ องแย้งว่า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 โจทก์ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็ น
พนักงานของจาเลยโดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 31 สิ งหาคม 2553 เป็ นต้นไป ตามระเบี ยบข้อบังคับเกี่ ยวกับ
การทางานของจาเลย ข้อ 21.1 ระบุ ไว้ชัดเจนว่า พนักงานที่ จะได้รับ เงิ นผลประโยชน์ เมื่ อออกจากงาน
จะต้อง ไม่เป็ นพนักงานซึ่ งลาออกเพื่อหลี กเลี่ยงการถูกเลิกจ้างเนื่ องจากการกระทาความผิดตามระเบียบ
ข้อบังคับ ก่อนที่จะลาออกโจทก์ได้เจตนาจงใจกระทาผิดระเบียบข้อบังคับที่จาเลยได้วางไว้ โดยขอซื้ อสิ ทธิ
การเดิ นทางจากพนักงานอื่นเพื่อให้บุคคลภายนอกใช้เดิ นทางแทนโดยเจตนาทุจริ ตหรื อเพื่อประโยชน์
ทางด้า นธุ รกิ จหรื อใช้สิ ท ธิ ในทางที่ ผิดตั้ง แต่ป ระมาณเดื อนมกราคม 2553 เป็ นต้นมา จาเลยได้ทาการ
สอบสวนและได้สอบถามโจทก์เมื่ อวันที่ 2 สิ งหาคม 2553 โจทก์ยอมรั บว่าได้ก ระท าการดัง กล่ าวจริ ง
โจทก์ทราบดี ว่าการกระทาของโจทก์ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อจาเลยและผิดระเบียบจึงได้ยื่นใบลาออก
ก่อนการสอบสวนจะแล้วเสร็ จในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ถื อได้ว่าโจทก์ได้ลาออกเพื่อหลี กเลี่ ยงผลการ
สอบสวนในการกระทาความผิด แม้โจทก์จะระบุ ในใบลาออกให้มีผลในวันที่ 31 สิ งหาคม 2553 ก็ตาม
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แต่เมื่อผลการสอบสวนปรากฏว่าการกระทาของโจทก์เป็ นความผิดจึงได้ออกหนังสื อเลิกจ้าง ให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 7 สิ งหาคม 2553 เป็ นต้นไป โจทก์เคยทาสัญญาไว้กบั จาเลยเรื่ องการส่ งโจทก์ไปฝึ กอบรมวิศวกร
การบินตั้งแต่วนั ที่ 20 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2552 ที่สานักงานใหญ่ของจาเลยที่ฮ่องกง ตกลง
ว่าโจทก์จะยังทางานให้จาเลยเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือนนับจากวันที่ฝึกอบรมเสร็ จและหากผิดข้อตกลง
ไม่วา่ กรณี ใด ๆ โจทก์จะต้องชดใช้เงินคืนให้จาเลยเป็ นเงินเท่ากับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการฝึ กอบรม โจทก์จึง
ต้องชดใช้ค่าฝึ กอบรมตามสัญญาให้แก่จาเลยเป็ นเงินไทยจานวน 199,170.64 บาท ขอให้ยกฟ้ องและบังคับ
โจทก์ชดใช้ค่าฝึ กอบรมแก่ จาเลยเป็ นเงิ น 199,170.64 บาท พร้ อมดอกเบี้ ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่
วันฟ้ องแย้งเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จแก่จาเลย
3. โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งและแก้ไขคาให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ความเสี ยหายที่จาเลยจะได้รับหาก
จะมี ไม่เกิ น 30,000 บาท เท่านั้น แม้โจทก์จะแสดงเจตนาลาออกก่ อนครบกาหนดตามข้อตกลงแต่ก็ไ ด้
ทางานชดใช้ให้แก่จาเลยตามข้อตกลงดังกล่าวมาแล้วเป็ นเวลากว่า 1 ปี 3 เดื อน พอสมควรแล้ว ขอให้ยก
ฟ้ องแย้ง
ระหว่างพิจารณาโจทก์แถลงสละประเด็นเรื่ องค่าจ้างค้างจ่ายและค่าทางานในวันหยุด
4. ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้ องโจทก์และยกฟ้ องแย้งจาเลย
5. โจทก์และจาเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสานวนประชุมปรึ กษาแล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ทานองว่า ศาลแรงงาน
กลางวินิจฉัยว่าโจทก์ลาออกก่ อนที่ จาเลยจะสอบสวนเสร็ จ เป็ นการหลี กเลี่ ยงการกระทาผิดของโจทก์
ที่อาจจะถูกลงโทษ เห็ นว่า เป็ นอุทธรณ์ บิดเบือนคาพิพากษาของศาลแรงงานกลางที่ได้วินิจฉัยแล้วว่าการ
ลาออกของโจทก์มีผล แต่เมื่อข้อเท็จจริ งรับฟั งว่าเป็ นการลาออกเพื่อหลีกเลี่ยงในการที่โจทก์ได้กระทาผิด
และอาจถูกลงโทษ โจทก์จึงไม่มีสิทธิ ได้รับเงิ นบาเหน็จอันเป็ นเงินสวัสดิ การที่จาเลยจัดให้ลูกจ้าง ส่ วนที่
โจทก์อุทธรณ์วา่ มิได้กระทาการอันมีลกั ษณะเป็ นความผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่พนักงานใช้สิทธิ เดินทาง
ทางอากาศ อันเป็ นเรื่ องร้ายแรงตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของจาเลยนั้น เห็นว่า เป็ นอุทธรณ์
โต้เถี ยงดุ ลพินิจในการรั บ ฟั งพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง ศาลฎี กาไม่รับวินิจฉัย ส่ วนอุ ทธรณ์
ข้ออื่นของโจทก์ไม่จาต้องวินิจฉัยเพราะไม่ทาให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง
ปั ญหาต้องวิ นิจฉัย ตามอุ ท ธรณ์ ข องจาเลยว่า ฟ้ องแย้ง ของจาเลยเกี่ ย วข้องกับ ฟ้ องเดิ ม ซึ่ งศาล
แรงงานกลางจะต้องวินิจฉัยเสี ยด้วยหรื อไม่ เห็นว่า เมื่อโจทก์ฟ้องว่าโจทก์ลาออกจากการเป็ นลูกจ้าง และ
จาเลยให้การต่อสู ้คดี ว่า การเลิ กสัญญาของโจทก์เป็ นการผิดสัญญาจ้างที่ตกลงกับโจทก์ว่าจะต้องทางาน
ให้ครบ 24 เดือน จึงเป็ นฟ้ องแย้งที่เกี่ยวเนื่องจากมูลคดีเดิมที่ฟ้องจาเลยนัน่ เองทั้งศาลแรงงานกลางก็มีคาสั่ง
รั บฟ้ องแย้งของจาเลยมาแต่ตน้ และกาหนดเป็ นประเด็นข้อพิพาทไว้แล้ว ที่ ศาลแรงงานกลางพิพากษา
ให้ยกฟ้ องแย้งโดยอ้างว่าเป็ นคนละมูลคดี มานั้น ไม่ตอ้ งด้วยความเห็ นของศาลฎี กา จึ งต้องย้อนสานวน
ให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยประเด็นดังกล่าว อุทธรณ์ของจาเลยฟังขึ้น
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6. พิ พากษาแก้เป็ นว่า ให้ยกค าพิ พากษาศาลแรงงานกลางในส่ วนที่ ยกฟ้ องแย้งของจาเลย ให้
พิจารณาพิพากษาใหม่ตามรู ปคดี นอกจากที่แก้ให้เป็ นไปตามคาพิพากษาศาลแรงงานกลาง
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