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วันหยุด
พักผ่อนประจ�าปี เกิดจากความคิดในทาง

สากล กล่าวคือ เมื่อลูกจ้างได้ตรากตร�า

ท�างานให้แก่นายจ้างมา 1 ปี ลูกจ้างควรมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ�าปี

ได้ต่อเนื่องสักระยะหนึ่ง เพื่อมโีอกาสผ่อนคลายจากภาระการงานที่

ต้องท�างานภายใต้สภาพความกดดัน และความเครียดอันเกิดจาก

การท�างาน ได้พักผ่อนทั้งร่างกาย และจิตใจ เมื่อหยุดพักผ่อนแล้ว 

จะได้กลับมาท�างานอย่างสดชื่นพร้อมกับความคิดใหม่ๆ เพื่อ

พัฒนาองค์กร กฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย ได้ก�าหนดไว้ใน

มาตรา 30 ให้สิทธิลูกจ้างในการหยุดพักผ่อนประจ�าปีว่า “ลูกจ้างซึ่ง

ท�างานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ�าปีได้ 

ปีหน่ึงไม่น้อยกว่า 6 วันท�างาน โดยนายจ้างเป็นผู้ก�าหนดวันหยุด 

ดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือก�าหนดให้ตามที่นายจ้าง และ

ลูกจ้างตกลงกัน ในปีต่อมานายจ้างอาจก�าหนดวันหยุดพักผ่อน

ประจ�าปีให้แก่ลูกจ้างมากกว่า 6 วันท�างานก็ได้ 

นายจ้าง และลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้สะสม และ

เล่ือนวนัหยดุพกัผ่อนประจ�าปี ทีย่งัมไิด้หยดุในปีนัน้ รวมเข้ากบัปีต่อๆ 

ไปได้ ส�าหรับลูกจ้างซึ่งยังท�างานไม่ครบหนึ่งปี นายจ้างอาจก�าหนด

วนัหยดุพกัผ่อนประจ�าปีให้แก่ลกูจ้างโดยค�านวณตามส่วนกไ็ด้” และ

ยงัก�าหนดต่อไปในมาตรา 64 ว่า “ในกรณทีีน่ายจ้างมไิด้จดัให้ลกูจ้าง

ท�ำงำนยังไม่ครบปี ถูกเลิกจ้ำง

นำยจ้ำงยังไม่ต้องจ่ำย ค่ำวันหยุด

พักผ่อนประจ�ำปี

หยุดงานหรือจัดให้ลูกจ้างหยุดงานน้อยกว่าที่ก�าหนดไว้ตามมาตรา 

28 มาตรา 29 และมาตรา 30 ให้นายจ้างจ่ายค่าท�างานในวันหยุด 

และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างตามอัตราที่ก�าหนดไว้ใน

มาตรา 62 และมาตรา 63 เสมอืนหนึง่ว่านายจ้างให้ลูกจ้างท�างานใน

วนัหยดุ” และต่อไปอกี มาตรา 67 ว่า “ในกรณนีายจ้างเลกิจ้างลกูจ้าง

โดยมิใช่กรณีตามมาตรา 119 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง

ส�าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ�าปีในปีที่เลิกจ้างตามส่วนของวันหยุด

พกัผ่อนประจ�าปีทีล่กูจ้างพงึมสีทิธ ิและรวมทัง้วนัหยดุพกัผ่อนประจ�า

ปีสะสมที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา 30 ในกรณีที่ลูกจ้างเป็น

ฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้างหรือนายจ้างเลิกจ้าง ไม่ว่าการเลิกจ้างนั้น 

เป็นกรณีตามมาตรา 119 หรือไม่ก็ตาม ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่

ลกูจ้างส�าหรบัวนัหยดุพกัผ่อนประจ�าปีสะสมทีล่กูจ้างพงึมสีทิธไิด้รบั

ตามมาตรา 30”

เมื่ออ่านหลักเกณฑ์ในเรื่องวันหยุดพักผ่อนประจ�าปีข้างต้น 

กล่าวโดยสรุปคือ ลูกจ้างที่ท�างานติดต่อกันครบหนึ่งปี จึงจะมีสิทธิ

หยุดพักผ่อนประจ�าปี ไม่น้อยกว่าปีละ 6 วันท�างาน ไม่ว่าจะเป็น

ลูกจ้างประเภทใด ลูกจ้างทดลองงาน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างท�างาน

เกี่ยวกับงานบ้าน ลูกจ้างหญิง ลูกจ้างชายหรือลูกจ้างเด็ก แม้กระทั่ง

ลูกจ้างที่มีเวลาท�างานเพียงสัปดาห์ละ 2-3 วัน หากท�างานให้แก่

พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)
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อุทธรณ์ของโจทก์เพียงประการเดียวว่า โจทก์มีสิทธิได้รับค่าจ้าง

ส�าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ�าปีในปีที่เลิกจ้างตามส่วนของวันหยุด

พักผ่อนประจ�าปีที่โจทก์พึงมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 30 หรอืไม่ เหน็ว่า พระราชบญัญตัคิุม้ครอง

แรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 30 วรรคหนึง่ บญัญตัว่ิา “ลกูจ้างซึง่ท�างาน

ติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ�าปีได้ปีหนึ่ง 

ไม่น้อยกว่าหกวนัท�างาน...” อนัเป็นบทก�าหนดระยะเวลาการท�างาน

ของลูกจ้าง ที่ท�าให้ลูกจ้างเกิดสิทธิที่จะหยุดพักผ่อนประจ�าปีส�าหรับ

การท�างานปีแรกได้เมื่อท�างานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปี 

ในกรณีที่ลูกจ้างท�างานยังไม่ครบหนึ่งปี ลูกจ้างจะเกิดสิทธิ

หยุดพักผ่อนประจ�าปีตามส่วนของระยะเวลาการท�างานได้ เมื่อ

นายจ้างก�าหนดหรอืตกลงให้ตามมาตรา 30 วรรคสี ่แม้ข้อเทจ็จรงิใน

คดีนี้จะได้ความว่า จ�าเลยที่ 2 เลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิด 

แต่เมือ่โจทก์ท�างานให้แก่จ�าเลยที ่2 ยงัไม่ครบหนึง่ปีในปีแรกของการ

ท�างาน ทั้งจ�าเลยที่ 2 ไม่ได้ก�าหนดหรือตกลงให้โจทก์หยุดพักผ่อน

ประจ�าปี โดยให้ค�านวณตามส่วนของระยะเวลาการท�างาน จึงเป็น

กรณทีีโ่จทก์ยงัไม่เกดิสทิธทิีจ่ะหยดุพกัผ่อนประจ�าปี โจทก์จึงไม่มวีนั

หยดุพกัผ่อนประจ�าปีทีพ่งึมสีทิธไิด้รบัตามมาตรา 30 ทีจ่ะท�าให้จ�าเลย

ที่ 2 ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ส�าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ�าปีในปี

ทีเ่ลกิจ้างตามส่วนของวนัหยดุพกัผ่อนประจ�าปีทีโ่จทก์พงึมสีทิธไิด้รบั

ตามมาตรา 30 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

มาตรา 67 ค�าสั่งของจ�าเลยที่ 1 และค�าพิพากษาของศาลแรงงาน

กลางที่ไม่ให้จ�าเลยที่ 2 จ่ายค่าจ้างส�าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ�าปี

ตามฟ้องแก่โจทก์ชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

บทสรปุส่งท้าย ลกูจ้างท�างานครบหนึง่ปี ไม่ว่าจะเข้าท�างาน

วันไหนก็ตาม นับไป 365 วัน หรือ 1 ปี เมื่อครบหนึ่ง ปี ในวันใด สิทธิ

ของลูกจ้างเกิดทันที คือ มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ�าปี 6 วัน แม้ลูกจ้าง

มีสิทธิ แต่หน้าที่ก�าหนดวันหยุดยังเป็นของนายจ้าง หน้าที่ของ

นายจ้าง คือ ก�าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ�าปีให้ลูกจ้างได้ใช้สิทธิ

เป็นการล่วงหน้า หรืออาจก�าหนดเป็นช่วงวันเวลาไป กรณีอย่างนี้ 

ถอืว่านายจ้างได้ก�าหนดวนัเวลา หรอืช่วงระยะเวลาทีใ่ห้ลกูจ้างได้ใช้

สิทธิหยุดพักผ่อนประจ�าปีแล้ว หากลูกจ้างไม่ใช้สิทธิหยุดพักผ่อน

ประจ�าปี ตามวันเวลาที่นายจ้างก�าหนด ถือว่าสละสิทธิหยุดพักผ่อน

ประจ�าปีในปีนั้นๆ กรณีนายจ้างก�าหนดไว้ในระเบียบว่า การลาหยุด

พักผ่อนประจ�าปี ให้ลูกจ้างยื่นความประสงค์ขอลาหยุดพักผ่อนต่อ 

ผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และต้องได้รับอนุมัติให้

หยุดก่อน จึงจะสามารถหยุดได้นั้น  เป็นเพียงการก�าหนดหลักเกณฑ์ 

และเงื่อนไขในการอนุมัติให้หยุดเท่านั้น ไม่ถือว่านายจ้างได้ก�าหนด

ให้ลกูจ้างใช้สทิธแิล้ว หากลกูจ้างยงัไม่ใช่สทิธเิป็นหน้าทีน่ายจ้างต้อง

ก�าหนด หากไม่ก�าหนดเมื่อครบสิ้นปีนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างส�าหรับ

วันหยุดนั้น

                                                             

นายจ้างติดต่อกันครบ 1 ปี ก็มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ�าปีด้วยกัน 

ทั้งสิ้น โดยทั่วไปลูกจ้างที่จะมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ�าปีได้ จะต้อง

ท�างานให้แก่นายจ้างติดต่อกันครบ 1 ปีเสียก่อน อย่างไรก็ดี แม้

ลูกจ้างยังท�างานให้แก่นายจ้างไม่ครบ 1 ปี นายจ้างก็อาจให้ลูกจ้าง

หยุดพักผ่อนประจ�าปีตามส่วนได้ เช่น ลูกจ้างท�างานตั้งแต่เดือน

กันยายน 2561 เม่ือท�างานถึงเดือนธันวาคม 2561 แม้ยังไม่ครบปี 

แต่เพือ่สะดวกในการจดัการ นายจ้างอาจให้ลกูจ้างหยดุตามส่วน คือ 

2 วันได้ แม้ลูกจ้างท�างานยังไม่ครบหน่ึงปีก็ตาม มีข้อควรสังเกตว่า 

กฎหมายคุ้มครองแรงงานก�าหนดสิทธิหยุดพักผ่อนประจ�าปีขั้นต�่า 

ปีละไม่น้อยกว่า 6 วนัท�างาน นายจ้างจะวางระเบยีบข้อบงัคบัในการ

ท�างานที่มีผลท�าให้สิทธิของลูกจ้างต�่าไปกว่านี้ไม่ได้

ส�าหรบัลกูจ้างทีย่งัไม่มสีทิธหิยดุพกัผ่อนประจ�าปีคอืท�างาน

ยังไม่ครบ 1 ปีในปีแรก และถูกนายจ้างเลิกจ้างเสียก่อนโดยไม่มี

ความผดิ จะมสีทิธไิด้รบัค่าจ้างส�าหรบัวนัหยดุพกัผ่อนประจ�าปีตาม

ส่วนของการท�างานในปีที่ถูกเลิกจ้างจากนายจ้างหรือไม่ ประเด็น

ปัญหาน้ีได้มีค�าพิพากษาของศาลฎีกาได้ตัดสินไว้ในท�านองว่า เมื่อ

ลูกจ้างท�างานกับนายจ้าง ยังไม่ครบหนึ่งปี จึงไม่มีสิทธิหยุดพักผ่อน

ประจ�าปี แม้นายจ้าง เลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิด และตาม 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 67 ก�าหนด 

ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างส�าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ�าปีตามส่วน  

ในกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยลูกจ้างมิได้มีความผิดตามพระราช-

บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 แต่ลูกจ้างที่ถูกเลิก

จ้างจะมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ�าปีในปีที่เลิกจ้าง และจะได้รับ 

ค่าจ้างส�าหรบัวนัหยดุพกัผ่อนประจ�าปีหรือไม่ เพยีงใด ต้องเป็นไป

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 30 ด้วย 

เมื่อลูกจ้างไม่มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ�าปีตามพระราชบัญญัติ

คุ ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 30 และตามกฎระเบียบ 

ข้อบังคับการท�างานของนายจ้าง ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง

ส�าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ�าปีตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

แรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 67 

ค�าพิพากษาฎีกา 7480/2560 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตาม

TPA
news


