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การจ่ายค่างจ้างในวันหยุดตามประเพณี

กรณีลูกจ้างลาป่วยเกิน 30 วัน

ลูก

จ้างเป็นมนุษย์คนหนึ่งโดยธรรมชาติของร่างกาย ย่อมมี
การเจ็บป่วยกันบ้างเป็นธรรมดา กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
จึงได้คุ้มครองลูกจ้างไว้ให้ได้รับค่าจ้างในวันที่ลาป่วยปีละ 30 วัน หาก
ลาป่วยเกินกว่านั้น ก็จะไม่ได้ค่าจ้าง ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 32 บัญญัติไว้ว่า
ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วยตั้งแต่
สามวันทำ�งานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์
แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือของสถานพยาบาลของทางราชการ ใน
กรณีที่ลูกจ้า งไม่อาจแสดงใบรั บรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้ น
หนึ่ง หรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้ ให้ลูกจ้างชี้แจงให้
นายจ้างทราบ
ในกรณีทนี่ ายจ้างจัดแพทย์ไว้ ให้แพทย์นนั้ เป็นผูอ้ อกใบรับรอง
เว้นแต่ลูกจ้างไม่สามารถให้แพทย์นั้นตรวจได้
วันที่ลูกจ้างไม่สามารถทำ�งานได้เนื่องจากประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำ�งานและวันลาเพื่อคลอดบุตร
ตามมาตรา 41 มิให้ถือเป็นวันลาป่วยตามมาตรานี้
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สิทธิในการลาป่วยตามที่กล่าวมาข้างต้นได้กำ�หนดไว้ เพื่อ
คุ้มครองลูกจ้างที่เจ็บป่วยไม่สามารถมาทำ�งานได้จะได้หยุดงาน
โดยไม่ถูกนายจ้างลงโทษทางวินัยฐานขาดงาน หรือละทิ้งหน้าที่
และในขณะเดียวกันก็คุ้มครองรายได้ของลูกจ้างในระหว่างที่หยุด
งานด้วย ลูกจ้างลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง ซึ่งหมายถึงลาป่วยได้
จนกว่าจะหายป่วย หรือตาย การแสดงหลักฐานการลาป่วยสำ�หรับ
ลูกจ้างที่ลาป่วยตั้งแต่ 3 วัน ทำ�งานติดต่อกันขึ้นไป นายจ้าง
มีสิทธิเรียกให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์แผ่นปัจจุบัน
ชั้นหนึ่ง หรือแสดงใบรับรองสถานพยาบาลของทาง
ราชการ เช่น ใบรับรองของสถานีอนามัย ใบรับรอง
ของศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งผู้รับรองอาจเป็น
เพียงเจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจในสถานพยาบาลของทาง
ราชการเท่านั้นก็ได้
ในส่วนของการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาป่วย
นั้น พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 57
วรรคแรก กำ�หนดให้ นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลกู จ้าง
ในวันลาป่วยเท่ากับค่าจ้างในวันทำ�งานตลอดระยะเวลา
ที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 30 วัน
มีประเด็นปัญหาถามว่า หากลูกจ้างป่วยจริงเกินกว่า
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30 วันทำ�งานและป่วยต่อเนื่องไปอีก ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่าจ้าง
ในวันหยุดประจำ�สัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 56 ทีก่ ำ�หนดให้ นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลกู จ้างเท่ากับ
ค่าจ้างในวันทำ�งานสำ�หรับวันหยุดดังต่อไปนี้ (1) วันหยุดประจำ�
สัปดาห์ เว้นแต่ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างรายวัน รายชั่วโมง หรือตาม
ผลงาน โดยคำ�นวณเป็นหน่วย (2) วันหยุดตามประเพณี (3) วันหยุด
พักผ่อนประจำ�ปี ได้อีกหรือไม่
เมื่อพิจารณาตามเจตนารมณ์ของมาตรา 57 จะเห็นได้ว่า
การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างให้ได้รับค่าจ้างในระหว่างวันลาป่วย
เพียง 30 วันทำ�งานเท่านั้น ดังนั้น สิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างในวัน
หยุดประจำ�สัปดาห์ หรือวันหยุดตามประเพณี ย่อมได้รบั การคุม้ ครอง
ในระยะเวลาเช่นเดียวกับสิทธิได้รับค่าจ้างในระหว่างวันลาป่วย เมื่อ
ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างในวันลาป่วยจำ�นวน 30 วัน
ทำ�งานและได้ลาป่วยต่อเนือ่ งไปอีก ลูกจ้างย่อมไม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าจ้าง
ในวันหยุดประจำ�สัปดาห์และวันหยุดตามประเพณีภายหลังจากวัน
ลาป่วย พ้นระยะเวลา 30 วันทำ�งานดังกล่าว โดยอาจถือได้ว่าสิทธิ
ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำ�สัปดาห์และวันหยุดตามประเพณีที่มี
ภายหลังวันลาป่วย 30 วันทำ�งานนั้นได้เกลื่อนกลืนไปในวันลาป่วย
ของลูกจ้างที่ลาป่วย โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ เว้น
แต่ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�งานของนายจ้างกำ�หนดให้จ่าย

คำ�พิพากษาฎีกาที่ 8889/2547 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฯ
มาตรา 29 บั ญ ญั ติ ใ ห้ น ายจ้ า งกำ�หนดให้ ลู ก จ้ า งมี วั น หยุ ด ตาม
ประเพณีไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาตินั้น ก็
เพือ่ ให้ลกู จ้างประกอบกิจกรรมสำ�คัญทางศาสนา หรือตามประเพณี
นิยม ซึ่งวันหยุดดังกล่าวล้วนแต่ให้หยุดในระหว่างการทำ�งานทั้งสิ้น
เมื่อ ฉ. ลาป่วยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 ตลอดมาจนถึงแก่ความ
ตายเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 โดยไม่ได้มีการทำ�งานให้แก่นายจ้าง
จึงไม่มีวันหยุดตามประเพณีดังกล่าว นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างใน
วันหยุดตามประเพณีให้แก่ ฉ. และไม่ได้หักค่าจ้าง ฉ. ส่งสำ�นักงาน
ประกันสังคมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2545 เมื่อ ฉ. ถึงแก่ความตาย
เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2545 โดยไม่ได้จา่ ยเงินสมทบมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
หนึง่ เดือนภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนถึงแก่ความตายตาม พ.ร.บ.
ประกันสังคมฯ มาตรา 73 โจทก์ซงึ่ เป็นภริยาของ ฉ. จึงไม่มสี ทิ ธิได้รบั
ประโยชน์ทดแทนกรณีตายจากจำ�เลย
บทสรุปส่งท้าย บทบัญญัติในเรื่องการจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง
ทีล่ าป่วย เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้ลกู จ้างทีท่ ำ�งานอยูก่ บั
นายจ้างนัน้ มีรายได้เพือ่ เลีย้ งชีพในวันทีล่ าป่วย จึงบัญญัตใิ ห้จา่ ยค่า
จ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำ�งานปกติ ในช่วงทีล่ กู จ้างลาป่วยจนสิน้ สิทธิ
ทีจ่ ะได้รบั ค่าจ้างในวันทำ�งานปกติไปแล้วในปีนนั้ ก็ยอ่ มไม่มสี ทิ ธิทจี่ ะ
ได้รับค่าจ้างทั้งในวันทำ�งานหรือในวันหยุดต่างๆ ต่อจากนั้นอีก เห็น
ว่าหลังจากวันลาป่วยตั้งแต่วันที่ 31 ไปแล้ว นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่า
จ้างใดๆ ให้ลูกจ้าง ทั้งในวันทำ�งานปกติหรือวันหยุดต่างๆ อย่างเช่น
วันหยุดประจำ�สัปดาห์ หรือวันหยุดตามประเพณีอีก TPA
news
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