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พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

กฎ
หมายไม่ได้ให้ค�าจัดความ หรือความหมายของค�าว่าลา
ป่วยไว้ ค�าว่า “ลาป่วย” น่าจะหมายถึง การที่ลูกจ้างไม่ได้

ท�างานให้แก่นายจ้าง เพราะเหตุพยาธิสภาพร่างกาย หรือจิตใจเป็น
อุปสรรคต่อการท�างาน เช่น ลูกจ้างมาท�างานไม่ได้ เพราะประสบ
อุบัติเหตุหกล้ม ขาแขนหัก ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือ
ลูกจ้างไม่สบายมีไข้ขึ้นสูง จึงมาท�างานให้แก่นายจ้างไม่ได้ อย่างนี้
ถือว่าลูกจ้างลาป่วย

ปัจจุบันพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2551) มาตรา 32 ได้บัญญัติชัดเจนไว้ว่า “ให้ลูกจ้างมี
สิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง...และมาตรา 57 วรรคแรก บัญญัติว่า 
ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาป่วยตามมาตรา 32 
เท่ากบัอตัราค่าจ้างในวนัท�างานตลอดระยะเวลาทีล่า แต่ปีหนึง่ต้อง
ไม่เกนิ 30 วนัท�างาน...” หลกักฎหมายทีถู่กต้องจงึน่าจะเป็นว่า ลกูจ้าง
มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยนายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างในวัน
ลาป่วยตลอดเวลาท่ีลูกจ้างลาป่วย แต่ปีหนึ่งไม่ต้องเกิน 30 วัน 
ดังนั้น หากลูกจ้างป่วย 10 วัน ในปีนั้น ลูกจ้างย่อมใช้สิทธิลาป่วยได้
เพียง 10 วัน จะใช้สิทธิลาป่วย 30 วันไม่ได้ เพราะป่วยเท่าใดก็ใช้ 
สิทธิลาป่วยได้เท่านั้น แต่ถ้าลูกจ้างป่วยในปีน้ัน 50 วัน ลูกจ้างก็มี
สทิธิลาป่วยได้ 50 วนั ไม่ใช่ลาป่วยได้แค่ 30 วนั นายจ้างต้องยนิยอม
ให้ลูกจ้างลาป่วยได้ 50 วัน เพียงแต่นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้แก่
ลกูจ้างในระหว่างลาป่วยเพยีง 30 วนั ไม่ต้องจ่ายถึง 50 วนั กฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน ได้ก�าหนดให้สิทธินายจ้างในกรณีท่ีลูกจ้างลาป่วย
ตั้งแต่ 3 วันท�างานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรอง
แพทย์แผนปัจจุบนัชัน้หนึง่ หรอืของสถานพยาบาลของทางราชการ
ได ้ที่ว่าลาป่วยตั้งแต่ 3 วันท�างาน นับอย่างไร เช่น ลูกจ้างหยุดงาน
โดยอ้างสิทธิลาป่วยไม่มาท�างานในวันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์ 
หากวันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจ�าสัปดาห์ จะถือว่าลูกจ้างลาป่วย 2 
วันหรือ 3 วันท�างาน ค�าตอบ คือ 2 วันท�างาน เพราะวันอาทิตย์เป็น

วันหยุดประจ�าสัปดาห์ไม่ใช่วันท�างาน แต่ถ้าลูกจ้างหยุดงานเพราะ
ลาป่วยตัง้แต่วนัศกุร์จนถงึวนัจนัทร์ มาท�างานวนัองัคาร ต้องถือว่าลา
ป่วย 3 วันท�างาน คือ วันศุกร์ วันเสาร์และวันจันทร์     

นายจ้างมข้ีอบงัคบัเกีย่วกบัการท�างานก�าหนดให้ลกูจ้างทีล่า
ป่วยแสดงใบรบัรองแพทย์ ถงึแม้ลกูจ้างลาป่วยไม่ถงึ 3 วนัท�างานจะ
ท�าได้หรอืไม่ ผูเ้ขยีนเหน็ว่ากฎหมายใช้ถ้อยค�าว่า...การลาป่วยตัง้แต่ 
3 วันท�างานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์... 
แสดงว่าลูกจ้างจะต้องลาป่วยตั้งแต่ 3 วันท�างานขึ้นไปเท่านั้น ที่
นายจ้างอาจก�าหนดให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์ หากลาป่วยไม่
ถึง 3 วันท�างาน นายจ้างน่าจะก�าหนดให้ลูกจ้างต้องแสดงใบรับรอง
แพทย์ไม่ได้ หากนายจ้างก�าหนดให้ลูกจ้างแสดงใบรบัรองแพทย์แล้ว  
แต่ลูกจ้างลาป่วยโดยไม่แสดงใบรับรองแพทย์ จะถือว่าลูกจ้าง 
ลาป่วยเทจ็ได้หรือไม่ ค�าตอบ คือ ยังไม่ได้เพราะการป่วยจริงหรอืไม่ เป็น
คนละกรณีกับการฝ่าฝืนระเบียบการลาป่วยหรือไม่ 

การลาป่วย
กับใบรับรองแพทย์



16 TPA news

บ้านทนาย

No. 190 ●  October 2012

อนุญาตให้ลาจนครบก�าหนดและมาท�างานแล้วก็ตาม หากจ�าเลยมี
ข้อสงสัยว่าโจทก์ป่วยเป็นโรคดังกล่าวจริงหรือไม่ หรือเห็นได้ว่าโจทก์
ใช้สิทธิลาป่วยโดยไม่สุจริต จ�าเลยก็ชอบที่จะส่ังให้โจทก์ไปรับการ
ตรวจกับแพทย์ซึ่งจ�าเลยจัดให้เพื่อตรวจสอบว่าโจทก์ป่วยจริงตามที่
อ้างหรอืไม่ หากโจทก์ป่วยจรงิและใช้สทิธลิาป่วยโดยสจุรติกย็ิง่จะเป็น
ผลดีแก่โจทก์ ค�าส่ังของจ�าเลยดังกล่าวจึงเป็นค�าส่ังเก่ียวกับการ
ท�างานที่มีเหตุผลชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม เมื่อโจทก์ไม่ยอม
ปฏบิตัติามจงึเป็นการฝ่าฝืนค�าสัง่ตามข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
เอกสารหมาย ล.7 ข้อ 4.3.6 กรณีไม่ร้ายแรง จ�าเลยมีหนังสือตักเตือน
โจทก์และยืนยันให้โจทก์ไปตรวจร่างกายตามค�าสั่ง เมื่อโจทก์ยังคง
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จ�าเลยลงโทษพักงานโจทก์โดยไม่ได้รับค่าจ้าง
และยืนยันให้โจทก์ปฏิบัติตามค�าสั่งดังกล่าว เมื่อโจทก์ไม่ปฏิบัติตาม 
จ�าเลยจงึมสีทิธอิอกค�าสัง่เลกิจ้างโจทก์โดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้ ถอืว่า
เป็นการเลิกจ้างที่ชอบด้วยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(4) ทั้งเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนของ
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้ว อุทธรณ์ข้อนี้ของจ�าเลยฟังขึ้น 

บทสรุปส่งท้าย ใบรับรองแพทย์กับการลาป่วยนั้นเป็นของคู่
กัน นายจ้างมกัจะก�าหนดไว้ในระเบยีบข้อบงัคับเก่ียวกับการท�าเสมอ
ว่าหากลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดง แต่ตามกฎหมายแล้ว 
ก�าหนดแต่เพียงว่า หากมีการลาป่วยตั้งแต่สามวันท�างานขึ้นไป
นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์ ในกรณีไม่อาจแสดงใบ
รับรองแทพย์ได้ ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ กฎหมายเขียนไป
เพียงเท่านี้ การที่ไปก�าหนดว่าทุกครั้งที่ต้องลาป่วยแล้วต้องแสดง
ใบรับรองแพทย์น่าจะขัดต่อกฎหมาย ทางออกของนายจ้างในเรื่องนี้
หากไม่แน่ใจว่าป่วยจรงิหรอืไม่ ก็ให้ลูกจ้างไปตรวจซ�า้อกีครัง้กบัแพทย์
ที่นายจ้างก�าหนดได้ เมื่อผลออกมาเช่นใดก็ต้องยอมรับตามนั้น หาก
ลูกจ้างปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามสามารถลงโทษเรื่องการฝ่าฝืนค�าสั่งได้ 
หากสั่งแล้วไม่ปฏิบัติตามอีก เป็นการผิดซ�้าค�าเตือนตามฎีกาที่ยกมา
ข้างต้นนี้

 
                   

เคยมีคดีเร่ืองหนึ่ง นายจ้างมีข้อบังคับฯ ก�าหนดให้ลูกจ้าง 
ลาป่วยจะต้องมใีบรับรองแพทย์มาแสดงประกอบการขอลาป่วยด้วย 
ลกูจ้างได้น�าใบรบัรองแพทย์มาแสดงต่อนายจ้างแล้วและนายจ้างได้
อนญุาตให้ลาหยดุตามความเหน็ของแพทย์แล้ว เมือ่ลกูจ้างกลบัเข้า
ท�างาน นายจ้างเกดิความไม่แน่ใจว่าป่วยจรงิหรอืไม่ จงึได้มคี�าสัง่ให้
ลูกจ้างไปพบแพทย์ที่นายจ้างจัดไว้ให้ เพื่อตรวจอีกครั้งหนึ่ง แต่
ลกูจ้างอ้างว่ามแีพทย์ประจ�าตรวจแล้วจงึปฏเิสธไม่ไปตรวจ นายจ้าง
ลงโทษว่าลกูจ้างฝ่าฝืนค�าส่ัง ด้วยลายลักษณ์อักษรและส่ังพกังาน ต่อ
มานายจ้างยังยืนยันค�าสั่งเดิมให้ไปตรวจอีก ลูกจ้างปฏิเสธ นายจ้าง
เลยลงโทษโดยการเลิกจ้าง ในข้อหาผิดซ�้าค�าเตือน ศาลเห็นว่ากรณี
เป็นการผิดซ�้าค�าเตือน นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้   

เทียบเคียงฎีกาที่ 3211/2545 ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน
วินิจฉัยว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ได้ยื่นใบลาป่วย
โดยมีใบรับรองแพทย์แนบพร้อมใบลาป่วย จ�าเลยมีหนังสือสั่งให้
โจทก์ไปตรวจร่างกายกับแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี โจทก์รับ
ทราบค�าสั่งดังกล่าวแล้ว โจทก์มีหนังสือถึงจ�าเลยแจ้งว่าโจทก์ไม่ไป
ตรวจกับแพทย์อื่น จ�าเลยมีหนังสือตักเตือนโจทก์กรณีท่ีโจทก์ไม่
ปฏบิตัติามค�าสัง่ของจ�าเลยและจ�าเลยมหีนงัสือยืนยันค�าส่ังให้โจทก์
ไปตรวจร่างกายกับแพทย์ท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี ถึงจ�าเลยปฏิเสธ
ไม่ไปตรวจกับแพทย์คนอื่นเพราะโจทก์มีแพทย์รักษาอยู่แล้ว จ�าเลย
มีหนังสือสั่งลงโทษพักงานโจทก์โดยไม่ได้รับค่าจ้าง 11 วัน ต่อมา
จ�าเลยมีหนังสือ ยืนยันค�าส่ังให้โจทก์ไปตรวจร่างกาย เมื่อโจทก์ไม่
ปฏิบัติตาม จ�าเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์โดยไม่จ่ายค่าชดเชย โจทก์
ได้รับทราบค�าสั่งเลิกจ้างดังกล่าวแล้วและจ�าเลยมีข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างที่ใช้บังคับได้โดยชอบ    

จ�าเลยอุทธรณ์ในข้อ 2 ว่า โจทก์ผิดข้อตกลงเก่ียวกับสภาพ
การจ้างตามเอกสารหมาย ล.7 ข้อ 4.3.6 จ�าเลยจึงสามารถเลิกจ้าง
โจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย เหน็ว่าการทีโ่จทก์ยืน่ใบลาป่วยโดยมี
ใบรับรองแพทย์ซึ่งลงความเห็นว่าโจทก์ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบบิส- 
ซิโนซิสเร้ือรังและโรคปอดอักเสบจากฝุ่นโลหะ แม้ว่าโจทก์จะได้รับ
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