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ขาดงาน ละทิ้งหนาที่
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๙/๒๕๔๕
โจทกเปนลูกจางจําเลยในตําแหนงพนักงานขับรถ โดยบางครั้งทํางานที่สํานักงานใหญ
ซึ่งตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร บางครั้งตองปฏิบัติงานในโครงการกอสรางตามคําสั่งของจําเลยใน
จังหวัดใกลเคียง ตอมาวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๓ จําเลยไดออกคําสั่งใหโจทกไปทํางานที่
โครงการสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยาบริเวณวัดนครอินทร จังหวัดนนทบุรี เมื่อจําเลย
สามารถยายโจทกไปปฏิบตั งิ านโครงการกอสรางจังหวัดใกลเคียงได การที่จําเลยมีคําสั่งใหโจทก
ไปทํางานที่โครงการสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยาบริเวณวัดนครอินทร จังหวัดนนทบุรี จึง
เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย เมื่อโจทกไมยอมไปทํางานในวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๓
แมโจทกจะยังคงไปทํางานที่สํานักงานใหญระหวางเวลาดังกลาวทุกวันก็ตาม ก็เปนการละทิ้ง
หนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร จําเลยยอมเลิกจางโจทกไดโดย
ไมจําตองจายคาชดเชยใหแกโจทกตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๕)
จําเลยมีคําสั่งเลิกจางโจทกดวยเหตุวาโจทกละทิง้ หนาที่ตั้งแตวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๘ มกราคม
๒๕๔๓ โดยเลิกจางโจทกนับตั้งแตวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๓ เปนตนไปก็ตาม แตสทิ ธิในการเลิก
จางของนายจางในกรณีที่ลกู จางละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอัน
สมควรจะเกิดขึ้นเมื่อลูกจางไดละทิ้งหนาที่ลวงพนในวันที่สามไปแลว นายจางยอมไมอาจจะให
การเลิกจางมีผลยอนหลังนับตั้งแตวันทีล่ กู จางเริ่มละทิง้ หนาที่ เมื่อในระหวางวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๘
มกราคม ๒๕๔๓ โจทกไปทํางานที่สํานักงานใหญของจําเลยทุกวัน โจทกยอมมีสิทธิไดรับคาจาง
ในระหวางเวลาดังกลาว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๘๙/๒๕๔๓
การนัดหยุดงานเปนเรื่องที่ลูกจางแตละคนซึ่งรวมในการนัดหยุดงานตางละทิ้งการงานซึ่ง
ตามปกติตนมีหนาที่ปฏิบตั ิ และยอมกอใหเกิดความเสียหายแกนายจาง กฎหมายจึงตองบัญญัติ
ไววา ลูกจางจะนัดหยุดงานไดตอเมื่อปฏิบัตติ ามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว เมื่อลูกจางนัด
หยุดงานโดยมิไดแจงเปนหนังสือใหจําเลยซึ่งเปนนายจางทราบลวงหนาเปนเวลาอยางนอยยี่สิบ
สี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่รบั แจงตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๔ วรรคทาย
การนัดหยุดงานของลูกจางจึงไมชอบดวยกฎหมาย ขออางของลูกจางที่วาเขาใจวาเปนการนัด
หยุดงานโดยชอบดวยขั้นตอนตามกฎหมายและมิไดมีเจตนาจะฝาฝนกฎหมายถือวามีเหตุ
สมควรตามกฎหมายที่ไดมีการนัดหยุดงานสามวันติดตอกันจึงรับฟงมิได
การนัดหยุดงานของลูกจางเปนการละทิ้งหนาที่อยูในตัว เมื่อโจทกทั้งหกสิบสองนัดหยุด
งานโดยไมชอบดวยกฎหมายเปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันจึงถือไดวาเปนการละทิ้งหนาที่
เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรดวย จําเลยจึงมีสิทธิเลิกจางโจทกทั้งหก
สิบสองโดยไมตองจายคาชดเชยและสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๑๙๒/๒๕๓๙
โจทกทํางานเปนลูกจางจําเลยมานานหลายป ในปสุดทายที่จาํ เลยเลิกจางโจทกดํารง
ตําแหนงผูชวยฝายบริหารซึ่งเปนตําแหนงชั้นสูง โจทกควรจะมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่
การที่โจทกลากิจโดยไมมีกําหนดเวลาแสดงใหเห็นถึงการขาดความรับผิดชอบตองานในหนาที่
ของโจทกที่ปฏิบัติอยู และเมื่อโจทกยื่นใบลาแลวโจทกหยุดงานทันทีโดยไมรอฟงวาจําเลยที่ ๑
อนุมัติหรือไมเปนการขัดตอระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานวาดวยการลาของจําเลยที่ ๑ใน
ที่สุดเมื่อจําเลยที่ ๑ ไมอนุมัติการลา จึงตองถือวาโจทกขาดงาน และโจทกก็ยังคงหยุดงาน
ติดตอกันมาจนจําเลยมีหนังสือเลิกจาง หากโจทกมิไดจงใจขาดงานหรือละทิ้งหนาที่ โจทก
สามารถติดตอแจงใหจําเลยที่ ๑ ซึ่งตั้งอยูในกรุงเทพมหานครทราบไดโดยสะดวกถึงความจําเปน
ของโจทกเพราะโจทกไปเฝาบุตรทีป่ วยทีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณซึ่งตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร
เชนเดียวกัน แตโจทกหาไดปฏิบัติเชนนัน้ ไม ตั้งแตวันที่โจทกหยุดงานจนถึงวันทีจ่ ําเลยเลิกจาง
โจทกไมเคยติดตอจําเลย พฤติการณที่โจทกขาดงานติดตอกันดังกลาวเกิน ๓ วัน และเปน
เวลานานเกือบหนึ่งเดือนจนจําเลยมีหนังสือเลิกจาง ถือไดวาเปนการละทิ้งการงานไปเสียตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๓ จําเลยจึงเลิกจางโจทกไดโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และไมตองจาย
สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา ทั้งถือไดวาโจทกจงใจละทิ้งหนาทีเ่ ปนเวลา ๓ วันทํางาน
ติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๔๒/๒๕๓๓
โจทกเปนลูกจางจําเลยในตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัยมีหนาที่ปฏิบัติงาน
ประจําอยูตามสถานที่ที่จําเลยสั่งใหไปปฏิบัติงาน
เดิมโจทกปฏิบัติงานอยูที่โรงแรมใน
กรุงเทพมหานคร ตอมาจําเลยสั่งใหไปปฏิบัติงานที่โรงงานสุราจังหวัดนครปฐม แตโจทกไมไป
ขอทํางานในกรุงเทพมหานคร เพราะภริยาโจทกปวยเปนคนพิการเดินไมได แมหลังจากที่โจทก
ไมไปปฏิบตั ิงานที่โรงงานสุรา จังหวัดนครปฐม ตามคําสั่งของจําเลยและโจทกไมมีหนาที่ใดที่
ไดรับมอบหมายใหปฏิบตั ิงานที่บริษทั จําเลยโจทกก็ยังมีหนาที่ตามสัญญาจางแรงงานที่ตอง
ทํางานใหแกจําเลย คือตองมาที่บริษัทจําเลยเพื่อรับคําสั่งใหไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ใหแกจําเลย ซึง่
หากไมมา จําเลยก็ไมอาจมีคําสั่งใหโจทกทํางานใหแกจําเลยได ดังนั้น การที่โจทกไมมาที่บริษัท
จําเลยเปนเวลาสามวันทํางานติดตอกัน จึงเปนการละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุอันสมควร จําเลย
เลิกจางโจทกไดโดยไมตองจายคาชดเชย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๓๖/๒๕๓๓
มารดาโจทกเปนโรคความดันโลหิตสูงซึ่งได รับการรักษาตามปกติไมปรากฏวามีอาการ
รุนแรงและเฉียบพลัน และไมไดปวยหนักจนเปนเหตุใหโจทกตองรีบเดินทางไปทันที การที่โจทก
ขาดงานไปเยีย่ มมารดาโดยไมลากิจใหถูกตอง จึงเปนการละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุอันสมควร
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การที่นายจางมีระเบียบหามมิใหลกู จางลาหยุดโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือลาหยุดเปน
ประจํานั้น มิไดหมายความวาถาลูกจางฝาฝนแลวจะตองมีความผิด เพราะถาลูกจางยื่นใบลาโดย
ไมมีเหตุสมควรหรือลาหยุดบอย นายจางก็สามารถจะไมอนุญาตใหลาหยุดได ถาลูกจางลาหยุด
โดยนายจางอนุญาตแลว แมเปนการลาหยุดโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือลาหยุดเปนประจํา จะถือ
วาเปนความผิดของลูกจางไมได และการลากิจ ลาปวยบอย ๆ ของลูกจาง ไมใชการกระทําผิด
ไมตองดวย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗ (๓)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๘๒/๒๕๓๐
การที่โจทกไดแจงตอจําเลยผูเปนนายจางขอกลับเขาทํางานตามปกติในระหวางที่จําเลย
ปดงานเฉพาะลูกจางที่เปนสมาชิกสหภาพแรงงานโดยรับรองวาตนไมไดเปนสมาชิกสหภาพแรง
งาน
และจําเลยตกลงรับโจทกกลับเขาทํางานตามเดิมเชนเดียวกับสมาชิกสหภาพแรงงานที่
ไมไดถูกปดงาน ครั้นโจทกเขาทํางานตามปกติแลวไดขาดงานติดตอกันเกินกวาสามวันโดยไม
แจงเหตุขัดของใหจําเลยทราบ ดังนี้ เปนการละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไม
มีเหตุอันสมควรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานขอ ๔๗ (๔) จําเลย
เลิกจางโจทกไดโดยไมตองจายคาชดเชย โจทกจะอาง วาความจริงโจทกเปนสมาชิกสหภาพแรง
งาน แตแจงเท็จเพื่อ ตองการทํางานและไดคาจาง จึงมีสิทธิไมเขาทํางานในระหวางปดงานไมได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๖๕๑/๒๕๒๙
การละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานขอ ๔๗(๔) หมายถึงไมมีเหตุอันสมควรที่จะตอง
ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกัน มิใชหมายถึงการละทิ้งหนาที่นั้นกระทําไปโดยไม
สมควรเพราะเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับของนายจาง
ผูคัดคานลากิจกลับไปบานที่
ตางจังหวัดเพราะมารดาปวยหนัก ครบกําหนดลากิจแลวอาการของมารดาของผูคัดคานไมทุเลา
ลง ตองเขารักษาที่สถานีอนามัยและโรงพยาบาลตามลําดับ ผูคัดคานไดโทรเลขถึงเพื่อนรวมงาน
ขอใหลาตอแทนดังนี้ การละทิ้งหนาทีข่ องผูคัดคานมีเหตุอันสมควร กรณีไมตองดวยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ฯ ขอ ๔๗(๔) ผูรองจะขออนุญาตเลิกจางผูคดั คานซึ่งเปนกรรมการลูกจาง
ไมได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๑๐/๒๕๒๗
การจางแรงงานคือสัญญาซึ่งลูกจางตกลงจะทํางานใหแกนายจางและนายจางตกลงจะให
สินจางตลอดเวลาทีท่ ํางานใหหนาที่สําคัญของลูกจางตามสัญญาจางแรงงานคือตองทํางานใหแก
นายจาง
การลงเวลามาทํางานไมใชสาระสําคัญของการจางแรงงาน
เพราะเปนเพียง
พยานหลักฐานเบื้องตนที่แสดงวาลูกจางจะเขาทํางานใหแกนายจางในวันนั้นเทานัน้ การที่โจทก
มาเซ็นชื่อในสมุดลงเวลา มาทํางานของจําเลยแลวกลับไปโดยมิไดปฏิบัติงานใด ๆใหแกนายจาง
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จึงถือวาโจทกขาดงานในวันนั้นโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
เมือ่ โจทกขาดงานกอนหนาวัน
ดังกลาวมาแลวสองวันโดยมิไดลาตามระเบียบ และไมปรากฏเหตุจําเปน ซึ่งถือวาเปนการละทิ้ง
หนาที่เปนเวลาสองวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรมาแลว จึงเปนการละทิ้งหนาที่
เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
กรณีตองดวยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗ (๔) จําเลยมีสิทธิเลิกจางโจทกโดยไม
ตองจายคาชดเชย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๔๘/๒๕๒๕
โจทกยื่นใบลาหยุดพักผอนประจําปสืบเนื่องมาจากโจทกถูกกลาวหาวารายงานเท็จ โดย
มิไดปฏิบัตติ ามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการลาหยุดพักผอนประจําปซึ่งกําหนดวา
ลูกจาง
จะตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาลวงหนาอยางนอย ๑ สัปดาห โจทกลาหยุดพักผอนแลวไมมา
ทํางานตั้งแตวนั ที่ ๒ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๔ แตผูบังคับบัญชาไมอนุมัติ ถือไดวาโจทก
ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกัน
โดยไมมีเหตุอันสมควรตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานฯ ขอ ๔๗ (๔)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๘๗/๒๕๒๔
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานฯขอ ๔๗ที่กําหนดใหนายจางไม
ตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางประจํา
ที่ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันนัน้ มุง
หมายมิใหลูกจางละทิ้งหนาที่ครั้งเดียวกันหลายวันทํางานฉะนั้น เมื่อลูกจางละทิง้ หนาที่ในวันที่
๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒และ ๒๓ แมวันที่ ๑๙, ๒๑ และ ๒๒ จะเปนวันหยุดก็ตาม ก็เปนการละ
ทิ้งหนาที่ครั้งเดียวกัน ความเสียหายของนายจางไมนอยไปกวาลูกจางละทิ้งหนาที่สามวันทํางาน
โดยไมมีวันหยุดคั่นจึงถือไดวาโจทกละทิง้ หนาที่ตามประกาศดังกลาวแลว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๒๙/๒๕๒๓
การที่โจทกไปทํางานไมไดเพราะถูกจับและถูกควบคุมตัวตลอดมา ถือไมไดวาโจทกละทิง้
หนาที่ การไมแจงเหตุขัดของหรือไมขอลางานหาทําใหเปนการละทิ้งหนาที่ขึ้นไม การกระทํา
ของโจทกจึงไมเปนการละทิง้ หนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานฯ ขอ ๔๗ (๔) อันจําเลยจะไมตองจาย
คาชดเชย
เมื่อไมปรากฏวาจําเลยจายคาครองชีพใหโจทกเกี่ยวของกับภาวะคาครองชีพโดยเฉพาะ
อยางไร
การที่จําเลยจายคาครองชีพใหโจทกเปนประจําทุกเดือนมีจํานวนแนนอนทํานอง
เดียวกับเงินเดือน คาครองชีพที่โจทกไดรับจึงเปนสวนหนึ่งของเงินเดือนที่จําเลยจายใหเปนการ
ตอบแทนการทํางาน จึงเปนคาจางซึ่งตองนํามาคํานวณคาชดเชยดวย
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