นำรถบริษัทไปใช้ส่วนตัว
เลิกจ้ำงได้ไหม?

โดย คุณไพศาล เตมีย์
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จากัด

หลายคนสงสัยว่ า....
“การนารถยนต์ ของบริ ษัทไปใช้

ส่ วนตัว” ถือว่ าเป็ นความผิดร้ ายแรง
ที่นายจ้ างจะเลิกจ้ างลูกจ้ างโดยไม่
จ่ ายค่ าชดเชยได้ หรื อไม่ ”
บ้ า งก็ ว่ า จะถื อ ว่า เป็ นความผิ ด ร้ ายแรงได้
อย่างไร ถ้ าเอาไปใช้ กันวันสองวันเอง แล้ วก็
น ามาส่ ง คื น ไม่ ไ ด้ ข โมยรถยนต์ ไ ปเลยเสี ย
เมื่อไหร่ บริษัทเสียหายอะไรมากหรือ?

ฝ่ ายหนึ่งก็แย้ งว่า ทาไมจะไม่ถือว่า ร้ ายแรงทีลูกจ้ างเก็บเงินลูกค้ ามาแต่ไม่ส่งคืนบริ ษัททันที เอา
เงินไปใช้ สว่ นตัวก่อนแล้ วจึงค่อยส่งคืนบริษัทครบทุกบาททุกสตางค์ บริษัทจับได้ ยงั เลิกจ้ างได้ เลย นี่ก็ไม่ได้
ขโมยเงินไปเหมือนกันหรื อ
อีกฝ่ ายหนึง่ ก็ตงเรื
ั ้ ่ องให้ คิดอีกว่า แล้ วถ้ าการนารถส่วนตัวไปใช้ นนน่
ั ้ ะเกิด มาจากได้ ขบั รถไปเยี่ยม
คุณแม่ที่ตา่ งจังหวัดเพราะกาลังป่ วยหนักจริ งๆ ไม่ได้ เป็ นการโกหก ผิดน่ะผิดแน่เพราะเอารถไปใช้ ส่วนตัว
โดยไม่ได้ รับอนุญาต แต่จะถือว่าเรื่ องอย่างนี ้เป็ นเรื่ องผิดร้ ายแรงหรื อ?
ข้ อถกเถียงแบบนี ้ ในทางปฏิบตั ิแล้ วมีกรณีให้ เห็นอยู่เสมอสาหรับลูกจ้ างที่ ใช้ รถของบริ ษัทในการ
ทางาน
คาถามจึงมีว่า จริ งๆ แล้ วควรทาได้ แค่ตกั เตือนก่อนแล้ วหากทาซ ้าจึงค่อยเลิกจ้ าง หรื อว่าจะเลิก
จ้ างโดยไม่จา่ ยค่าชดเชยได้ เลย
เรื่ องนี ้ต้ องขอหยิบยกเอาคาพิพากษาฎีกาที่ 7042/2543 มาให้ เห็นเป็ นแนวทางดังนี ้
ฎีกาว่าไว้ วา่ ...

ข้ อเท็จ จริ ง ในเรื่ องนี ้ ลูกจ้ างเป็ นพนักงานขับรถ ได้ รับแจ้ งในวันที่ 2 ธันวาคม
2542 ว่ามารดาป่ วยหนักกาลังจะเสียชีวิต จึงขับรถของบริ ษัทไปเยี่ยมมารดาที่จงั หวัด
ชัยภูมิโดยไม่ได้ รับอนุญาต และในวันที่ 4 ธันวาคม 2542 มารดาของลูกจ้ างคนนี ้ก็ได้
เสียชีวิตลงจริงๆ ต่อมาวันที่ 7 ธันวาคม 2542 ลูกจ้ างก็ได้ นารถยนต์สง่ คืนบริษัท
ลูกจ้ างถูกนายจ้ างเลิกจ้ างเนื่องจากจงใจฝ่ าฝื นระเบียบข้ อบังคับและคาสั่งอัน
ชอบด้ ว ยกฎหมายกรณี ร้ายแรง ไม่จ่ายทัง้ สิน จ้ า งแทนการบอกกล่าวล่ว งหน้ า และ
ค่าชดเชย จึงนาคดีไปฟ้องศาล
ปรากฏว่าศาลแรงงานกลางพิพากษาว่า กรณีนี ้ไม่ใช่กรณีร้ายแรง จึงพิพากษาให้
จ่ายค่าชดเชย
นายจ้ างจึงอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา
ศาลฎีกาเห็นต่างจากศาลแรงงานโดยศาลฎีกาเห็นว่าระเบียบข้ อบังคับของ
จาเลยที่ห้ามพนักงานขับรถของจาเลยนารถยนต์ของจาเลยไปใช้ ประโยชน์สว่ นตัวนัน้
มิใช่เป็ นเพียงมาตรการประหยัดค่าใช้ จา่ ยของจาเลยเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นการป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ ้นแก่รถยนต์อนั เป็ นทรัพย์สินของจาเลยไว้ ลว่ งหน้ าอีกด้ วย พนักงาน
ขับรถนารถยนต์ของจาเลยไปใช้ โดยพลการ จะเสียหายจากการเสื่อมสภาพโดยไม่ได้ ทา
ให้ เกิดประโยชน์แก่กิจการแล้ วยังเสี่ยงอุบตั เิ หตุหรื อความเสียหายประการอื่นๆ อีกด้ วย
การที่โจทก์นารถยนต์ของจาเลยไปใช้ ประโยชน์สว่ นตัวเป็ นระยะเวลานานถึง 6
วันโดยมิได้ บอกกล่าวให้ จาเลยทราบแต่อย่างใด ทังๆ
้ ที่ก่อนจะเกิดเหตุคดีนี ้โจทก์เคย
ขออนุญาตนารถยนต์ของจาเลยไปใช้ ธุระส่วนตัวแต่ไม่ได้ รับอนุญาตมาแล้ ว โจทก์ย่อม
ต้ องคาดหมายได้ วา่ หากโจทก์ขออนุญาตนารถยนต์ของจาเลยไปใช้ ธุระส่วนตัวในกรณี
นี ้จาเลยก็จะไม่อนุญาตอีกเช่นเดียวกัน
การกระทาของโจทก์ดงั กล่าวจึงเป็ นการจงใจอย่างแจ้ งชัดที่จะฝ่ าฝื นระเบียบ
ข้ อบังคับของจาเลยซึง่ เป็ นนายจ้ าง หรื อแสดงให้ เห็นว่าโจทก์เป็ นบุคคลที่ไม่ใส่ใจต่อ
ระเบียบข้ อบังคับของจาเลยแต่อย่างใด
แม้ ข้อเท็จจริงจะฟั งได้ วา่ สาเหตุที่โจทก์นารถยนต์ของจาเลยไปใช้ ดงั กล่าวนัน้
จะสืบเนื่องมาจากมารดาของโจทก์ป่วยหนักและถึงแก่กรรมก็ตาม สาเหตุดงั กล่าวเป็ น
เรื่ องส่วนตัวของโจทก์
นอกจากนี ้ก็ปรากฏตามบันทึกคาให้ การของโจทก์เอกสารหมายเลข 3 ว่าโจทก์
ได้ ขอลาหยุดพักผ่อนประจาปี ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2542 เพื่อไปเยี่ยม
มารดาที่ป่วยหนัก ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าโจทก์ทราบว่ามารดาของโจทก์ป่วยหนักและโจทก์
ต้ องการไปเยี่ยมมารดามาก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2542 อยูแ่ ล้ ว โจทก์ย่อมมีระยะเวลา
เตรี ยมตัวจัดหาพาหนะในการเดินทางได้ ล่วงหน้ า มิใช่เหตุจาเป็ นกะทันหันหรื อเหตุ
สุดวิสยั อย่างใดที่จะต้ องนารถยนต์ของจาเลยไปใช้ โดยพลการเช่นนี ้
การกระทาของโจทก์จงึ เป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบข้ อบังคับของจาเลยกรณีร้ายแรง
จาเลยมีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้ างโจทก์ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

เห็นฎีกานี ้แล้ ว พนักงานที่คิดว่าจะแอบเอารถยนต์ที่บริ ษัทให้ ใช้ ในงานไปใช้ เรื่ องส่วนตัวโดย
ไม่ได้ รับอนุญาต คงเห็นแล้ วว่าถือเป็ นเรื่ องร้ ายแรงได้ ขนาดไหน
อย่างไรก็ดี ก็มิได้ หมายความว่า เมื่อเห็นฎีกานี ้แล้ ว ต่อไปนี ้เห็นใครนารถยนต์ไปใช้ ส่วนตัวก็จะ
เลิกจ้ างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยไปทันที ทงนี
ั ้ ้เพราะตามข้ อเท็จจริ งในฎี กามีรายละเอียดหลายประการที่ทา
ให้ เรื่ องนี ้เป็ นกรณีที่จงใจฝ่ าฝื นข้ อบังคับกรณีร้ายแรง เช่น
1. ลูกจ้ างเคยขอเอารถใช้ ส่วนตัวมาแล้ วแต่ไม่ได้ รับอนุญาตทาให้ มองเห็นได้ ว่าตรงนี ้เป็ น
การจงใจไม่ขออนุญาต และก็ร้ ู อยูว่ า่ ตามระเบียบต้ องขออนุญาต
2. เรื่ องการเจ็บป่ วยและเสียชีวิตของมารดานัน้ แม้ เป็ นเรื่ องส่วนตัวที่น่าเห็น ใจมาก แต่ก็มี
การรู้ ล่วงหน้ าแล้ ว จึงได้ ลาหยุดพักผ่อนประจาปี ตั ง้ แต่วนั ที่ 1-4 ธันวาคม 2542 ไม่ใช่
การรู้แบบกะทันหัน
3. ระยะเวลาที่ใช้ รถส่วนตัวนี ้ก็เป็ นเวลาถึง 6 วัน โดยไม่แจ้ งให้ ทราบ เป็ นต้ น
ผลของคดีอาจไม่เหมือนกันได้ ถ้ าข้ อเท็จจริ งต่างกัน เช่น หากพนักงานขับรถของกิจการหนึ่ง
เคยนารถยนต์ไปใช้ สว่ นตัวอยูบ่ อ่ ยๆ แล้ วไม่เคยถูกว่ากล่าวตักเตือนมาก่อน จนลูกจ้ างก็พลอยนึก ว่าทา
ได้ แถมคนขับรถคนอื่นๆ ก็ทากัน แบบนี ้ถ้ านายจ้ างวันดีคืนร้ าย ลุกขึ ้นมาเลิกจ้ างลูกจ้ างไปทันทีโดยไม่
จ่ายค่าชดเชย ก็ไม่แน่วา่ ใครจะชนะคดี
โดยหลักการแล้ ว ที่จะกาหนดว่าการนารถยนต์ของบริษัทไปใช้ สว่ นตัวโดยไม่ได้ รับอนุญาตถือ
เป็ นเรื่ องร้ ายแรงได้ นนั ้ ไม่นา่ จะมีใครโต้ แย้ ง แต่การลงโทษเลิกจ้ างเมื่อเกิ ดกรณีขึ ้นจริ งๆ ข้ อเท็จจริงใน
รายละเอียดของเรื่ องราวก็เป็ นเรื่ องสาคัญที่ต้องดูเป็ นกรณีๆ ไป อาจทาให้ มาตรการลงโทษที่ใช้ หนักเบา
ต่างกันไปด้ วยก็ได้ ครับ

