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หยิก เมืองแมน/แทน พันทาง/จ่าง ตระกูล/พูน ไพริน/ถวิล จ�ำเพาะ
ผาด มะนาว/พร้าว สะแก/แตร ตะโพน/โผน บ้านสุ่ม/โกสุม/ทองดี ทระนง

เรื่องที่ 19 : ชิงลาออกหนีความผิด
Story

“พรุ่งนี้, คุณนับสิบ คุณไม่ต้องออกไปขาย
เข้ามาพบคุณฟ้ากว้างกับผม ตอนแปดโมงเช้า !”

ดินด�ำ หัวหน้าแผนกขายกรุงเทพ บอกนับสิบ
ลูกน้อง ต�ำแหน่ง Supervisor งานขาย เนื่องจาก
ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีมากระซิบบอกเมือ่ ช่วงบ่ายวันนีว้ า่
สงสัยนับสิบทุจริตยักยอกเงินทีล่ กู ค้าจ่ายค่าสินค้าให้
บริษัทไปกว่า 100,000 บาท
วันรุ่งขึ้น นับสิบ มาถึงบริษัทก่อน 7.00 น.
เขียนใบลาออกตามแบบฟอร์มของบริษัท ให้มีผล
ในวันที่เขียนเลย วางใบลาออกไว้บนโต๊ะท�ำงานของ
คุณฟ้ากว้าง ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย และเก็บข้าวของส่วน
ตัวออกจากบริษัทไปตั้งแต่เวลา 7.10 น.

ปัญหาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย
ที่ต้องพิจารณา :
1. ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษทั นีเ้ ขียนไว้วา่
ลูกจ้างที่มีความประสงค์จะลาออกจากการเป็ น
ลูก จ้า งของบริ ษั ท ต้อ งยื่ น หนัง สื อ ลาออกเป็ น
หนังสือแจ้งบริษัทล่วงหน้าเพื่อขออนุมตั อิ ย่างน้อย
30 วัน และเมื่อหนังสือลาออกได้รบั อนุมัติจาก
บริษัทแล้ว การลาออกจึงจะมีผลโดยสมบูรณ์

4. กรณีทเ่ี กิดขึน้ บริษทั สามารถด�ำเนินการได้ทงั้ ทางแพ่ง
และทางอาญา

2. สัญญาจ้างแรงงานเป็ นสัญญาไม่มีรูปแบบ นายจ้าง
อาจจ้างด้วยวาจา หรือจ้างด้วยการท�ำสัญญาจ้างเป็ น
หนังสือก็ได้ เช่นเดียวกับการที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งจะ
บอกเลิกสัญญา ก็สามารถบอกเลิกสัญญาการเป็ น
ลูกจ้างนายจ้างกันต่ออีกฝ่ ายด้วยวาจาก็ได้ หรือด้วย
หนังสือก็ได้ และไม่จำ� เป็ นต้องได้รบั อนุมตั จิ ากอีกฝ่ าย
การที่นบั สิบแสดงเจตนาเลิกสัญญาด้วยหนังสือและ
บอกถึงฝ่ ายนายจ้างแล้ว หนังสือลาออกของนับสิบ
แสดงเจตนาออกในวันที่เขียนหนังสือลาออก ย่อมเป็ น
ไปตามนัน้ หนังสือลาออกมีผลสมบูรณ์ ไม่ตอ้ งได้รบั
อนุมตั จิ ากนายจ้าง
3. นับสิบท�ำผิดสัญญา ผิดข้อตกลงที่การลาออกจะต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้าต่อนายจ้างไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
การที่เขียนลาออกแล้วให้มีผลทันทีในวันนัน้ จึงเป็ น
การผิดสัญญา ผิดข้อตกลง หากนายจ้างเกิดความ
เสียหายจากการลาออกกะทันหันของลูกจ้าง นายจ้าง
มีสิทธิไปฟ้องศาลแรงงานเรียกค่าเสียหายจากการที่
ลูกจ้างผิดสัญญาได้ ส่วนใหญ่นายจ้างชนะคดี แต่
นายจ้างมักพิสจู น์ความเสียหายไม่ได้ ศาลจะพิจารณา
ให้ลกู จ้างจ่ายค่าเสียหายไม่มาก

ทางแพ่ง คือฟ้องศาลแรงงานเรียกค่าเสียหายจากการ
ผิดสัญญา ทางอาญา คือแจ้งต�ำรวจด�ำเนินคดีกับ
ลูกจ้างข้อหายักยอกทรัพย์ เมื่อแจ้งความแล้ว ต�ำรวจ
เรียกมาพบและ/หรือจับตัวมาสอบสวน ถึงตอนนัน้
ลูก จ้า งยอมเอาเงิ น ที่ ยัก ยอกคื น บริษั ท บริษั ท ถอน
ค�ำร้องทุกข์ไม่ดำ� เนินคดีได้ เนื่องจากความผิดฐาน
ยักยอกทรัพย์เป็ นความผิดต่อส่วนตัว ยอมความได้

บทเรียนของบริษัท บทเรียนของการเขียน
ข้อบังคับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ :
อีก 5 วันต่อมา ดินด�ำ เปิ ดประตู

ห้องผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล เข้ามาถามว่า

“พี่ ! แล้วเงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
ของนั บสิบ ได้ข่าวว่ามีในส่วนของลูกจ้าง
250,000 บาท พร้อมผลประโยชน์ และส่วน
เงินสมทบของฝ่ ายนายจ้างพร้อมผลประโยชน์
อีก 250,000 บาท นับสิบ มันโกงเงินบริษัทไป
มากมายแบบนี ้ เขายังได้ไหม ?!”
“กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เป็ นนิตบิ คุ คล
ต่างหากจากบริษัท เงินในกองทุนมี 2 ส่วน
ส่วนแรกเงิ นสะสมของลูกจ้างพร้อม
ผลประโยชน์ ไม่วา่ ลูกจ้างท�ำผิดหรือไม่ทำ� ผิด
ส่ ว นของเขา เขาต้อ งได้ แต่ อี ก ส่ ว นเป็ น
เงิ นสมทบของนายจ้างพร้อมผลประโยชน์
ผมคิดว่าเขาท�ำผิดโกงเงินไปแบบนี ้ กองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพ ไม่น่าจะต้องจ่าย” ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบุคคลตอบอย่างไม่ม่นั ใจนัก

1. ข้อบังคับของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพของบริษัทนี ้ เขียนเรือ่ งการคืน
เงิ น สมทบฝ่ ายนายจ้า งพร้อ มผลประโยชน์ใ ห้กับ สมาชิ ก ไว้ว่ า
“กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพจะไม่คืนเงินสมทบในส่วนของบริษัทพร้อม
ผลประโยชน์ ให้กบั สมาชิกที่ถูกบริษัทเลิกจ้างโดยมีความผิด
ทุจริตหรือกระท�ำผิดร้ายแรงอื่น ๆ”
2. กรณีท่ีเกิดขึน้ กับบริษัท กับนับสิบจะพบว่าเป็ นเรื่องลูกจ้างทุจริต
เขาไม่ได้ถูกเลิกจ้าง แต่เขาลาออกเอง ดังนัน้ กรณีเรื่องราวที่
เกิดขึน้ นี ้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพจึงต้องจ่ายเงินสมทบของนายจ้าง
พร้อมผลประโยชน์ให้กบั นับสิบ (แม้สมาชิกกองทุนฯ รายนีจ้ ะทุจริต
ยักยอกเงินของนายจ้างไปก็ตาม)
3. ข้อบังคับกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพเขียนไว้ไม่ดี ไม่รดั กุม ที่จริงแล้วควร
เขียนว่า “กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพจะไม่จ่ายเงินสมทบในส่วนของ
บริษัทพร้อมผลประโยชน์ ให้กบั สมาชิกทีส่ นิ้ สุดการเป็ นลูกจ้าง
กับบริษัท โดยมีความผิดทุจริตหรือกระท�ำผิดร้ายแรงอื่น ๆ”
ค�ำว่า “สิน้ สุดการเป็ นลูกจ้ าง” ย่อมรวมหมด ไม่ว่าจะ ลาออก
หรือ เลิกจ้ าง
(หมายเหตุ : ชือ่ ตัวละครเป็ นนามสมมุต)ิ

ถ้าอยากมีไฟตลอดเวลา
ต้องหมั่นเติมเชื้อเพลิง

อรรถพล มนัสไพบูลย์
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