เรื่องที่ 15 : ลูกจางขาดงาน 3 วัน

Story

“อะไรของมัน !, เดียวป่ วย เดียวลา เดียวหยุด !”
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต ระเบิดอารมณ์
“ไอ้มาด มันหนีไปแล้ว พี ! มันหนีห นี ยืม เงิน
โฟร์แมน ยืมเงินเพือนไปทัวโรงงาน หลายหมืน
มันไม่มาแล้ว ! มันยืมเงินผมด้วย” ลูกน้องอีกคน
วิงกระหืดกระหอบมาบอก
บทกฎหมาย : พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541
มาตรา 119 (5)
นายจ้างไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลกู จ้างซึงเลิก
จ้างในกรณีหนึงกรณีใด ดังต่อไปนี
ละทิงหน้าทีเป็ นเวลาสามวันทํางานติดต่อกันไม่วา่
จะมีวนั หยุดคันหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มเี หตุอนั สมควร

อธิบายกฎหมาย และตัวอยาง :
ความผิดตามมาตรา 119 (5) นี ต้องครบองค์ประกอบ
ทัง 3 ข้อ คือ 1. ลูกจ้างละทิงหน้าที ( ไม่มาทํางาน ไม่ลา )
2. เป็ นเวลาสามวันทํางานติดต่อกันไม่วา่ จะมีวนั หยุดคันหรือไม่
ก็ตาม และ 3. โดยไม่มีเหตุอนั สมควร
ตัวอย่างคําพิพากษาฎีกา กรณี “มีเหตุอนั สมควร” เช่น
ลูกจ้างไม่ได้มาทํางานตังแต่ 8 – 10 พฤษภาคม 2529 เพราะ
ฝนตก นําท่วม ไม่สามารถมาทํางานได้ มีเหตุอนั สมควร (ฎีกา
194/2530), ลูกจ้างไม่มาทํางาน 3 วันติดต่อกัน เพราะป่ วย มี
เหตุอนั สมควร (ฎีกา 3004/ 2526), ลูกจ้างไม่มาทํางานมากกว่า
3 วัน เพราะต้องดูแลมารดาทีป่ วยหนัก มีเหตุอนั สมควร (ฎีกา
3651/2529), ลูกจ้างหยุดงาน 4 วัน เพือไปจัดงานสมรสให้
บุตรสาวซึงต้องมีก ารเตรียมงานตามประเพณี ทอ้ งถิ นที ต่าง
จัง หวัด (ฎี ก า 4367/2530), ลูก จ้า งถูก ตํา รวจจับ ข้ อ หา
คอมมิวนิสต์ ไปทํางานไม่ได้ และถูกควบคุมตัวตลอด 15 วัน ถือ
ไม่ได้วา่ ละทิงหน้าที (ฎีกา 2029 /2523 )

หากลูกจ้างทีหายไปไม่มาทํางาน ไม่ลา
ปิ ดมือถือ บล็อกไลน์ นายจ้างหรือหัวหน้า แม้แต่
เพือนฝูงยังติดต่อไม่ได้ นายจ้างควรออกหนังสือ
ตามตัว
หนังสือตามตัวลูกจ้างทีหายไปเกิน 3 วัน
ทํา งาน นั น ให้ท ํา เป็ นจดหมายลงทะเบี ย น
ไปรษณียต์ อบรับ ส่งไปยังภูมลิ าํ เนาตามทะเบียน
บ้านของลูกจ้าง
ตัวอย่างหนังสือตามตัว ลูกจ้างมาทํางาน
วันล่าสุด 30 มิถนุ ายน, แต่หายไปไม่มาทํางาน
ในวันทํางาน วันที 1 – 3 กรกฎาคม โดยไม่แจ้ง
ไม่ลา, นายจ้างพยายามติดต่อไปทางโทรศัพท์
อีเมลไลน์ ทีลูกจ้างเคยให้ไว้ แต่ติดต่อไม่ได้

นายจ้างควรรออีก 2 – 3 วัน ยังไม่มา จึงทําจดหมายลงวันที 6
กรกฎาคม ถึงลูกจ้าง แจ้งเรืองทีเขาหายไป ไม่มาทํางาน ตังแต่วนั ที
1 – 6 กรกฎาคม โดยไม่ได้แจ้ง ไม่ได้ลา, บริษัทได้พยายามติดต่อ
ลูกจ้างทุกวิถีทางแล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อได้ , โดยหนังสือฉบับนี
จึงขอให้ลกู จ้างติดต่อกลับบริษัทโดยด่วน มิฉะนัน บริษัทจะดําเนิน
การตามระเบียบข้อบังคับเกียวกับการทํางานของบริษทั ต่อไป หนังสือ
นีส่งไปทีภูมิลาํ เนาตามทะเบียนบ้า นของลูก จ้า ง เมือมีคนเซ็นรับ
และบริษัทได้ใบเซ็นรับกลับมาแล้ว จึงเลิกจ้างลูกจ้าง
สมมุติว่า มีคนตามภูมิลาํ เนานันเซ็นรับเอกสารเมือวันที 8
กรกฎาคม และบริษัทได้ใบรับมาแล้ววันที 9 กรกฎาคม บริษัททํา
หนังสือเลิกจ้าง เนืองจากขาดงานหรือละทิงหน้าทีเป็ นเวลาสามวัน
ทํางานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร เลิกจ้างมีผลวันทีทําหนังสือ
คือมีผลวันที 9 กรกฎาคม โดยไม่จ่ายค่าชดเชย (ส่วน วันที 1 – 9
กรกฎาคม นัน ไม่จ่ายค่าจ้างตามหลัก no work no pay – ซึงต้อง
เขียนข้อบังคับเรืองไม่จ่ายค่าจ้างในวันทีลูกจ้างรายเดือนขาดงานไว้
ให้ดีดว้ ย)
นายจ้างรายใด เจอลูกจ้างของตนขาดงานแบบนี และนายจ้าง
ดําเนินการอย่างรอบคอบเช่นนี หากมีกรณีฟ้องร้องกันทางศาล
ลูกจ้างเรียกค่าชดเชย ฟั นธง ! นายจ้างชนะคดี
คนอยูห
่ า่ งความสําเร็จ เพียงแค่ทศ
ั นคติเดียว

อรรถพล มนัสไพบูลย
สํานักกฎหมาย บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด

