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ลาปวย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๒๑๑/๒๕๔๕
การที่โจทกยื่นใบลาปวยโดยมีใบรับรองแพทยและไดรับอนุญาตใหลาจนครบกําหนด และ
มาทํางานแลว ก็ตาม หากจําเลยสงสัยวาโจทกปวยจริงหรือไมหรือใชสิทธิลาปวยไมสุจริต ก็ชอบ
ที่จะสั่งใหโจทกไปตรวจกับ แพทยอื่นซึ่งจําเลยจัดใหเพื่อตรวจสอบวาโจทกปวยจริงหรือไม หาก
การตรวจปรากฏวาโจทกปว ยจริงและใชสิทธิ ลาปวยโดยสุจริตก็จะเปนผลดีแกโจทก คําสั่งของ
จําเลยดังกลาวจึงเปนคําสั่งเกี่ยวกับการทํางานที่มีเหตุผลชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม โจทก
ตองปฏิบัตติ าม เมื่อโจทกไมปฏิบัตติ ามจึงเปนการฝาฝนคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของจําเลย
ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกรณีไมรายแรง จําเลยไดมีหนังสือตักเตือนโจทก และยืนยัน
คําสั่งใหโจทกปฏิบัตติ ามโจทกก็ยังไมปฏิบัตติ ามคําสั่ง จําเลยจึงลงโทษใหพักงานโจทก ๑๑ วัน
และยืนยันใหโจทกปฏิบตั ิตามคําสั่งดังกลาวอีก เมื่อโจทกไมปฏิบัตติ ามจําเลยจึงมีสิทธิออกคําสั่ง
เลิกจางโจทกไดโดยไมจายคาชดเชย จึงเปนคําสั่งที่ ชอบดวยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗ (๔) และเปนการปฏิบตั ถิ ูกตองตามขัน้ ตอนของขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางแลวและคําสั่งดังกลาวถือไดวาไมใชคําสั่งเลิกจางที่ไมเปนธรรม
เมื่อจําเลยปฏิบตั ิถูกตองตามขั้นตอนในการลงโทษตามที่ระบุไวในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางแลว จําเลยจึงไมตอ งจายคาจางกรณีพักงานใหแกโจทก สวนเรื่องคาจางสําหรับวันหยุด
พักผอนประจําปนั้น โจทกยังไมไดใชสิทธิหยุดพักผอนประจําป และไมเขาดวยกรณีตาม
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เพราะโจทกถูกเลิกจางเนื่องจากกระทําความผิด และเพราะฝา
ฝนคําสั่งของจําเลย โดยที่จําเลยมีหนังสือตักเตือนแลว ซึ่งมีผลไมเกินหนึง่ ปนับแตโจทกได
รับทราบหนังสือเตือนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗ (๔)
และขอ ๔๕ จําเลยจึง ไมตองจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปพรอมดอกเบี้ยแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๙๘/๒๕๔๑
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ๑๒ มิไดมีบทบัญญัติวา
ลูกจางจะตองมีอาการปวยจนไมสามารถทํางานไดจึงมีสิทธิลาปวยได การที่โจทกซึ่งเปนลูกจาง
ปวยจริงแลวยืน่ ใบลาปวย จึงมิใชเปนการลาปวยเท็จ และเมื่อเปนสิทธิของโจทกที่จะลาไดตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ ๑๒ จําเลยจึงจายคาจางในวันลา
ดังกลาวแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๔/๒๕๔๑
กรณีที่โจทกยื่นใบลาปวยขอหยุดงานรวม ๙๐ วันนั้น เหตุแหงการลาปวยเปนขอเท็จจริง
ที่ปรากฏในขณะที่โจทกยื่นใบลา จําเลยซึ่งเปนนายจางจึงอนุญาตใหโจทกหยุดงานไปตามนั้น
แตตอมาเมื่อปรากฏขอเท็จจริงวาโจทกมิไดปวยเจ็บจนไมสามารถทํางานตามปกติ และโจทก
หยุดงานไปเพื่อทําธุรกิจสวนตัวอันเปนการหยุดงานโดยไมมีเหตุอันสมควร ซึ่งจําเลยไดเลิกจาง
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โจทกโดยถือวาโจทกละทิ้งหนาที่ ๓ วันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรและแจงลาปวย
เท็จ สวนเหตุเลิกจางซึ่งจําเลยไดออกหนังสือสั่งใหโจทกไปรายงานตัวเพื่อกลับเขาทํางาน อัน
เปนขอเท็จจริงที่ปรากฏหลังจากจําเลยอนุญาตใหโจทกลาปวยและอยูในระหวางลาหยุดงานเปน
ขอเท็จจริงคนละสวนกับขอเท็จจริงในเหตุเลิกจางที่จําเลยถือวาโจทกละทิ้งหนาที๓่
วันทํางาน
ติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรและแจงลาปวยเท็จ ดังนั้น ที่ศาลแรงงานวินิจฉัยเหตุของการ
เลิกจางทั้งสองประการดังกลาวนี้ จึงมิไดขัดแยงกัน
หลังจากจําเลยอนุญาตใหโจทกลาปวยและหยุดงานแลว ปรากฏวาโจทกมิไดปวยเจ็บจน
ไมสามารถปฏิบัติงานได จําเลยจึงมีหนังสือแจงใหโจทกรายงานตัวกลับเขาทํางานในตําแหนง
ใหมนั้น การที่จําเลยมีหนังสือแจงดังกลาวใหโจทกทราบและถือปฏิบัติ แสดงวาเหตุแหงการลา
ปวยที่จําเลยอนุญาตนั้นไดสนิ้ ไปแลวและเปนการยกเลิกการอนุญาตใหโจทกลาหยุดงานไปใน
ตัว จําเลยหาจําตองระบุขอความไวโดยแจงชัดวายกเลิกการอนุญาตใหโจทกลาปวยไม เมื่อ
จําเลยมีหนังสือแจงใหโจทกมารายงานตัวเพื่อกลับเขาทํางาน โจทกฝาฝนไมปฏิบตั ิทั้ง ๆ ที่
จําเลยไดตักเตือนเปนหนังสือแลวหลายครั้ง เปนการที่จําเลยจงใจขัดคําสั่งนายจางอันชอบดวย
กฎหมายและเปนการละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุอันสมควร จําเลยซึ่งเปนนายจางจึงมีสิทธิเลิกจาง
โจทกไดโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาและไมตองจายคาชดเชย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๑๕/๒๕๓๓
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยกําหนดหลักเกณฑการลาปวยไววา พนักงานมี
สิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางปหนึ่งไมเกิน ๓๐ วันทํางาน ถาพนักงานปวย ๓ วันทํางาน
ติดตอกัน พนักงานจะตองแสดงใบรับรองจากแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง ถาไมอาจทําใบรับรอง
แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งไดใหชี้แจงเหตุผลใหทราบ การลาปวยตองขอลาโดยเร็วที่สุดเทาทีจ่ ะ
กระทําได หรือระหวางการเจ็บปวยตองแจงใหทางจําเลยทราบ ซึ่งโดยปกติแลวจะตองกระทํา
ภายใน ๔ ชั่วโมงแรกของเวลาเริ่มปฏิบัติงานหรือแจงใหทราบในวันแรกที่มาทํางานตามปกติ
เมื่อปรากฏวาโจทกไมมาทํางาน๔ วัน ติดตอกัน คือวันที่ ๑๓ ๑๔ ๑๕ และ ๑๘ กันยายน
๒๕๓๒ โจทกยื่นใบลาปวย ๔ วัน ตามขอบังคับของจําเลย โดยมีใบรับรองแพทยมาแสดง
แพทยลงความเห็นวาโจทกปวยในวันที่ ๑๕ ๑๖ และ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๒ หาไดรับรองวาโจทก
ปวยในวันที่ ๑๓ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๓ ดวยไม การที่โจทกยื่นใบลาปวยในวันที่ ๑๓ ๑๔ ดวย จึง
ไมตรงตอความจริง และไมถูกตองตามขอบังคับของจําเลย จําเลยมีสิทธิปฏิเสธการลาปวยที่ไม
ถูกตองไดโดยไมจําเปนตองใหโจทกทําใบรับรองแพทยมาแสดงอีก หาเปนการขัดตอประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๑๒ ไมเพราะบทบัญญัติดังกลาวเปน
หลักเกณฑในการยื่นใบลาปวย
การที่โจทกลาปวยเพียง ๒ วัน โดยโจทกไมไดยื่นใบลาในวันลาและไมไดแจงใหจําเลย
ทราบในระหวางการลา เมื่อจําเลยไมไดใหการตอสูวาโจทกไมไดปวยจริง การฝาฝนของโจทก
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ดังกลาวคงมีความผิดฐานฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเทานั้นไมอาจถือวาโจทกขาดงาน
ดวยการละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุอันสมควรจําเลยจึงตองจายคาจางในวันดังกลาวแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๒๙/๒๕๒๙
ระเบียบของจําเลยวาดวยการลา
กําหนดใหพนักงานที่ลาปวยครบกําหนดโดยมีสิทธิ
ไดรับเงินเดือนแลว จําเปนตองรักษาตัวตอไป มีสิทธิลาตอไดไมเกิน ๑๒๐ วัน โดยไมไดรับ
เงินเดือน แตหากยังลาตอไปอีกจําเลยปลดออกจากงานได ดังนี้ เมื่อโจทกซึ่งเปนพนักงาน
จําเลยไดลาปวยโดยไดรับเงินเดือนจนครบกําหนดแลว และหยุดงานเกินกวา ๑๒๐ วันตอมาอีก
จําเลยใหโจทกออกจากงาน ระบุวาโจทกปวยเปนโรคประสาทเรื้อรัง จึงไมถือวาโจทกฝาฝน
ขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานของจําเลย กรณีไมใชใหโจทกออกจากงานเนื่องจาก
ขาดงานเปนเวลาสามวันทํางานติดตอกัน ที่ศาลแรงงานกลางอางเหตุวาจําเลยเลิกจางโจทก
เนื่องจากโจทกขาดงานดังกลาว จึงเปนเรื่องนอกเหนือไปจากคําสั่งเลิกจาง ทั้งการที่โจทกไมยื่น
ใบลาหลังครบกําหนดลาปวยแลวก็มิใชกรณีที่โจทกทําผิด อันตองดวยขอยกเวนที่จําเลยจะไม
ตองจายคาชดเชยใหแกโจทก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ
๔๗ จําเลยจึงตองจายคาชดเชยแกโจทก
โจทกลาปวยครั้งสุดทายแลวไมไดยื่นใบลาปวยตอจําเลยอีกและโจทกไมไดมาทํางานอีก
เลย จําเลยจึงเลิกจางโจทก การไมมาทํางานเปนเวลานานดังกลาวถือไดวาโจทกกระทําประการ
อื่นอันไมสมแกการปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวงไปโดยถูกตอง
ตามทีบ่ ัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๓ จําเลยจึงมีสิทธิเลิกจางโจทกโดยไมตองจายสินจาง
แทนการบอกกลาวลวงหนา
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๐๓๐/๒๕๒๙
โจทกถูกงดขั้นเงินเดือนติดตอกัน ๒ ป เพราะลาปวยเกินกวา ๓๐ วัน เนื่องจากปวยเปน
โรคประสาทแตก็ถือไมไดวาเปนการฝาฝนขอบังคับของจําเลย แมจําเลยใหโจทกออกจากงานได
ตามคําสั่งและขอบังคับของจําเลยก็ตาม
ก็มิใชกรณีที่โจทกไดกระทําความผิดอันตองดวย
ขอยกเวนที่จะไมตองจายคาชดเชยใหแกโจทก ตามขอ ๔๗ แหงประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การคุมครองแรงงาน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๕๘/๒๕๒๙
โจทกลากิจและลาปวยเกิน ๔๕ วันตอป ติดตอกัน ๒ ป โดยไดรับอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชาโดยชอบ ไมถือเปนความผิดและไมเปนการฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับ
การทํางานของจําเลย หนังสือทัณฑบนมีขอความเพียงบอกกลาวใหโจทกทราบลวงหนาวา ถา
ถูกงดขั้นเงินเดือนหรือคาจาง ๒ ปติดตอกันอาจถูกเลิกจางได ถือไมไดวาเปนหนังสือตักเตือน
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โจทกถูกเลิกจางฐานหยอนความสามารถในการปฏิบตั หิ นาที่การงานไมเขาขอยกเวนตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗ (๓) จําเลยตองจายคาชดเชย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๑๙/๒๕๒๙
โจทกลากิจและลาปวยเกินกําหนด ๔๕ วันตอป ไดทําหนังสือทัณฑบนไวแกจําเลย
นายจางวาถาไมไดขึ้นคาจางในปตอไป ยอมใหเลิกจางได ดังนี้ แมวาขอบังคับของจําเลยจะ
กําหนดใหลูกจางตองอุทิศเวลาใหแกกิจการของจําเลยก็ตาม แตการที่โจทกลากิจและลาปวย
เกิน ๔๕ วันตอป อีก ก็มิใชเปนการฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกีย่ วกับการทํางานของจําเลย
เปนแตเพียงเหตุที่ทําใหโจทกไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาความดีความชอบประจําปเทานั้น สวน
หนังสือทัณฑบนเปนเพียงการบอกกลาวใหโจทกทราบลวงหนาวา หากถูกงดขั้นเงินเดือนหรือ
คาจาง ๒ ปติดตอกันอาจถูกเลิกจางได จึงไมใชหนังสือตักเตือนตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
เมื่อโจทกลากิจและลาปวยเกิน ๔๕ วันตอปโดยไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาโดยชอบแลว
โจทกจึงไมไดกระทําผิดเพราะลากิจและลาปวยมากและไมถือวาเปนการจงใจขัดคําสั่งโดยชอบ
ของนายจาง
ทั้งไมเปนการกระทําที่ไมเหมาะสมแกการปฏิบตั ิหนาที่ของตนใหลุลว งไปโดย
ถูกตองและสุจริต จําเลยจึงตองจายคาชดเชย และตองบอกกลาวลวงหนา.
จําเลยจายคาจางแกโจทก ลูกจางประจํารายวัน ทุกวันที่ ๑๔ และวันที่ ๒๘ ของเดือน เมื่อ
จําเลยบอกเลิกการจางวันที่ ๑๙กันยายน ๒๕๒๘ การเลิกจางยอมมีผลตามกฎหมายในวันที่ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๒๘ ซึ่งเปนวันถึงกําหนดจายสินจางคราวถัดไป การที่จําเลยบอกเลิกจางตอโจทกใน
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๘ โดยใหมีผลเลิกจางในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ และตองจายสินจาง
แทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกโจทกตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม รวม ๙ วัน เพราะชวงระยะเวลา
ดังกลาวตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห เสารอาทิตยรวม ๔ วัน และตองจายคาครองชีพเปนเวลา
๑๓ วัน
เงินบําเหน็จ เงินประกัน และสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา ตามกฎหมายไมได
กําหนดใหจายตั้งแตวันเลิกจาง โจทกจึงตองทวงถามกอน เมื่อไมปรากฏวามีการทวงถามจําเลย
จึงตองเสียดอกเบี้ยนับตั้งแตวันฟอง
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