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คำพิพำกษำที่ 4094/2559
นำยวิลเลีย่ ม

โจทก์

นำยนพดล

จำเลย

เรื่ อง 1. สัญญาจ้างมีกาหนดเวลาแน่นอน หากเลิกจ้างก่อนครบกาหนด ต้องจ่ายอะไรบ้าง
1. โจทก์ฟ้องว่า จาเลยจ้างโจทก์ทางานเป็ นครู สอนวิชาภาษาอังกฤษเป็ นเวลา 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 16
กรกฎาคม 2550 ตกลงจ่ายเงินเดือน เดือนละ 28,000 บาท ต่อมาจาเลยเลิกจ้างโจทก์ก่อนครบกาหนดโดยโจทก์
ไม่มีความผิด ขอให้บงั คับจาเลยจ่ายเงินเดือนค้างจ่าย 28,000 บาท และค่าชดชย 28,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยกับ
ค่าเสี ยหายจากการเลิกจ้างก่อนครบกาหนด พร้อมดอกเบี้ย
2. จาเลยให้การว่า บริ ษทั โรงเรี ยนเอกบูรพาวิเทศศึกษา จากัด จ้างโจทก์เข้าทางานตาแหน่ งครู สาหรับ
การเรี ยนการสอนในหลักสู ตรภาษาอังกฤษมีกาหนดเวลาเพียง 5 เดือน 14 วัน เริ่ มวันที่ 14 กันยายน 2550 ได้รับ
เงินเดือน เดือนละ 45,000 บาท ระหว่างทางานโจทก์ให้ขอ้ มูลข้อสอบระหว่างภาคของโรงเรี ยนแก่นกั เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6/2 ที่โจทก์เป็ นครู ประจาชั้น ถือว่าโจทก์ผิดสัญญาจ้าง ด้วยเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่ จาเลยเลิกจ้าง
โจทก์โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินใดๆ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 โจทก์ได้รับเงินเดือนจนถึงวันที่เลิกจ้างแล้ว ขอให้
ยกฟ้ อง
3. ศาลแรงงานกลางแล้ว จาเลยจ้างโจทก์ทางานเป็ นครู สอนภาษาอังกฤษมีกาหนดระยะเวลา 1 ปี ได้รับ
เงิ นเดื อน เดื อนสุ ดท้ายเดื อนละ 45,000 บาท จาเลยค้างจ่า ยเงิ นเดื อนของโจทก์ใ นเดื อนพฤศจิ กายน 2550
แล้ววินิจฉัยว่าแม้คาฟ้ องระบุเงินเดือนที่เรี ยกร้องมาน้อยกว่าเงินเดือนที่จาเลยจ่ายให้โจทก์ตามความเป็ นจริ งกรณี
ถือว่ามีเหตุผลสมควรและเพื่อความเป็ นธรรมจึงให้จาเลยจ่ายเงินเดื อนค้างจ่ายตามความเป็ นจริ ง 45,000 บาท
การที่โจทก์นาแนวทางการสอนหรื อแนวทางการสอบที่ไม่ใช่ขอ้ สอบโดยตรงมาให้นกั เรี ยนศึกษาก่อนการสอบ
จริ ง ไม่ถือเป็ นการทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อฝ่ าฝื นต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานหรื อระเบียบหรื อคาสั่งของจาเลยอัน
จะทาให้จาเลยเสี ยหายอย่างร้ ายแรง จาเลยเลิกจ้างโจทก์จึงต้องจ่ายค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือนตามความเป็ นจริ ง
1 เดือน จาเลยเลิกจ้างโจทก์ก่อนครบกาหนด จาเลยต้องจ่ายค่าเสี ยหายเท่ากับเงินเดือนตามความเป็ นจริ ง 1 เดือน
(1)

(2)

พิพากษาให้จาเลย จ่ายค่าเสี ยหายจากการเลิกจ้างก่อนครบกาหนด 45,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยกับ เงินเดือน
(3)

ค้างจ่าย 45,000 บาท และ ค่าชดเชย 45,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย คาขออื่นให้ยก
4. จาเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
5. ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสานวนประชุ มปรึ กษาแล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 52 บัญญัติวา่ “ห้ามมิให้ศาลแรงงานพิพากษาหรื อสั่งเกินไปกว่า
หรื อ นอกจากที่ ป รากฎในค าฟ้ อง เว้นแต่ ใ นกรณี ที่ ศ าลแรงงานเห็ นสมควรเพื่ อ ความเป็ นธรรมแก่ คู่ ค วาม
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จะพิ พากษาหรื อสั่ งเกิ นค าขอบัง คับ ก็ได้” คดี น้ ี แม้โจทก์บ รรยายฟ้ องว่า โจทก์ไ ด้รับ เงิ นเดื อน เดื อนสุ ดท้าย
เดือนละ 28,000 บาท แต่จาเลยให้การว่า โจทก์ได้รับเงิ นเดื อน เดือนสุ ดท้าย เดือนละ 45,000 บาท และศาล
แรงงานกลางฟังข้อเท็จจริ งจากคาเบิกความ 45,000 บาทโจทก์และพยานจาเลยที่ยืนยันว่า ระหว่างทางานจาเลย
จ่ายเงินเดือนเดือนสุ ดท้ายให้แก่โจทก์จริ งเดือนละ 45,000 บาท การที่ศาลแรงงานกลางใช้ดุลพินิจเห็นสมควร
เพื่อความเป็ นธรรมแก่คู่ความจึงให้นาเงินเดือนที่จาเลยจ่ายให้แก่โจทก์ตามความเป็ นจริ งซึ่ งเป็ นเงินเดือนสุ ดท้าย
(1)

(2)

(3)

มาเป็ นฐานในการคิด เงิ นเดื อนค้างจ่าย ค่าชดเชย และ ค่าเสี ยหายจากการเลิ กจ้างก่อนครบกาหนดเวลา
ตามสัญญาจ้างย่อมเป็ นการใช้อานาจที่ชอบแล้ว คาพิพากษาของศาลแรงงานกลางจึงมิได้ฝ่าฝื นพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 52 อุทธรณ์ของจาเลยฟังไม่ข้ ึน
6. พิพากษายืน
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