เรื่องที่ 16 : วันหยุดตามประเพณี
Story

“บริษัทใหวันหยุดตามประเพณี ปละ 15 วัน มากกวา
กฎหมายกํ า หนดเสี ย อี ก ! ทํ า ไม ? บอกว า บริ ษั ท ปฏิ บั ติ
ผิดกฎหมาย, เซ็งโวย !!”
ผูจ ดั การฝายบุคคล หงุดหงิด เมือ่ ลูกนองคนหนึง่ เขามา
บอกวา สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด… เรียกไปพบ
เรื่องพบวา บริษัทจัดวันหยุดตามประเพณี ผิดกฎหมาย

บทกฎหมาย : พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 29,
มาตรา 64 และกฎกระทรวง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2541
มาตรา 29 “ให้นายจ้างประกาศกําหนดวันหยุดตามประเพณี
ให้ลูก จ้า งทราบเป็ น การล่ว งหน้า ปี ห นึงไม่น ้อ ยกว่า สิ บ สามวัน
โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติตามทีรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ให้น ายจ้า งพิ จ ารณากํา หนดวัน หยุด ตามประเพณี จ าก
วันหยุดราชการประจําปี วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีแห่งท้องถิน
ในกรณีทีวันหยุดตามประเพณีวนั ใด ตรงกับวันหยุดประจํา
สัปดาห์ของลูกจ้าง ให้ลกู จ้างได้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณี
ในวันทํางานถัดไป
ในกรณี ทีนายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดตามประเพณี ได้
เนื องจากลูก จ้า งทํา งานที มี ลัก ษณะหรือ สภาพของงานตามที
กําหนดในกฎกระทรวง ให้นายจ้างตกลงกับลูกจ้างว่า จะหยุดใน
วันอืนชดเชยวันหยุดตามประเพณีหรือนายจ้างจะจ่ายค่าทํางาน
ในวันหยุดให้ก็ได้”

วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดราชการประจําป

วันหยุดทางศาสนา

ขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถิ่น

เทานั้น !!! นอกเหนือจาก 3 กรณีนี้ไมได
อธิบาย และ วิเคราะหขอกฎหมาย ขอเท็จจริง :
หากบริษทั ใดเขียนข้อบังคับฯ ไว้วา่ บริษทั จัดให้ลกู จ้าง
มีวนั หยุดตามประเพณี ปี ละไม่นอ้ ยกว่า 13 วัน (โดยรวม
วันแรงงานแห่งชาติ) บริษัทจะจัดให้มีวนั หยุด ปี ละ 13 วัน
หรือ 14 วัน หรือ 15 วัน หรือกีวันก็ได้ แต่อย่าให้นอ้ ยกว่า
13 วัน โดยทุกปี ตอ้ งมีวนั แรงงานแห่งชาติ
หากบริษัทใดเขียนข้อบังคับไว้วา่ บริษัทจัดให้ลกู จ้าง
มีวนั หยุดตามประเพณี ปี ละ 15 วัน (โดยรวมวันแรงงาน
แห่งชาติ) ทุกปี บริษัทต้องจัดให้ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน (จะจัดให้
13 วัน ตามกฎหมาย ไม่ได้) แต่จดั มากกว่า 15 วันได้

หากบริษัทใดเขียนข้อบังคับไว้ว่า บริษัทจัดให้ลกู จ้างมี
วัน หยุด ตามประเพณี ปี ล ะไม่ น ้อ ยกว่ า 13 วัน (โดยรวม
วันแรงงานแห่งชาติ) แต่ทางปฏิบตั ิ ทุกปี ทีผ่านมาติดต่อกัน 7 ปี
10 ปี แล้ว นายจ้างจัดให้หยุด 15 วันทุกปี ติดต่อกัน ไม่มีขนึ
ไม่มีลง ถือว่าเป็ นการเปลียนสภาพการจ้างโดยปริยายแล้ว
ทีนายจ้างต้องจัดให้มีวนั หยุดตามประเพณี ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ
15 วัน (โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ) แต่ถา้ มีขึน มีลงบ้าง
สลับกันไป เช่น ปี ทีแล้วจัด 15 วัน ปี นีจัด 13 วัน ปี หน้าจัด
16 วัน แบบนี นายจ้างจะกลับมาให้ 13 วันได้
วันหยุดตามประเพณี ไม่วา่ จะต้องจัดกีวันตามข้อบังคับ
เกี ยวกั บ การทํา งาน นายจ้า งต้อ งพิ จ ารณาเลื อ กจั ด จาก
1) วัน หยุด ราชการประจํา ปี 2) วัน หยุด ทางศาสนา หรื อ
3) ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิน เท่านัน !!! นายจ้างไป
จัดเลือกเอาวันอืนใดนอกเหนือจาก 3 กรณีนีไม่ได้ หากจัด
ไม่ถือว่าเป็ นวันหยุดตามประเพณีตามกฎหมาย
ข้อควรรู ้ “วันหยุดราชการประจําปี ” คือ วันทีมีมติ ครม.
ให้หยุดราชการทุกปี และมีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
หมายถึง วันนัน ทุกปี ต้องหยุดราชการ

นายจ้างจํานวนหนึงยังบริหารงานบุคคลเรือง
วันหยุดตามประเพณีผิดพลาด มีการโยก หรือ แลกวัน
หยุดตามประเพณี ทําให้ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย
ตัวอย่างทีเกิดขึนในหลายบริษัท.....ช่วงเทศกาล
สําคัญ เช่น ปี ใหม่ หรือสงกรานต์
บริษัท A มีวนั หยุดประจําสัปดาห์ วันเสาร์ และ
วันอาทิตย์ ปี นีบริษัทประกาศวันหยุดตามประเพณีไว้
13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ ในจํานวนนี
• มีวันอังคารที่ 6 เมษายน เปนวันหยุดตามประเพณี
“วันจักรี”
• มีวันอังคารที่ 13 วันพุธที่ 14 วันพฤหัสบดีที่ 15
เมษายน เปนวันหยุดตามประเพณี “สงกรานต”
• มี วั น พฤหั ส บดี ที่ 23 ตุ ล าคม เป น วั น หยุ ด ตาม
ประเพณี “วันพระปยมหาราช”

วันที 1 เมษายน บริษัทได้ตกลงกับพนักงาน
ประกาศโยกวัน หยุ ด ตามประเพณี วัน อัง คารที 6
เมษายน มาหยุดแทนวันทํางานวันจันทร์ที 12 เมษายน
(โดยบริษัทถือว่าพนักงานมาทํางานในวันที 6 เมษายน
เป็ นวันทํางานตามปกติ) และยืมวันที 23 ตุลาคม
วัน พระปิ ยมหาราช มาหยุ ด แทนในวัน ศุ ก ร์ที 16
เมษายน เพือให้พนักงานทังบริษัทหยุดยาวต่อเนืองกับ
วันหยุดประจําสัปดาห์รวม 9 วัน
การกระทําเช่นนี ผิดกฎหมายแรงงาน ครับ

ผลเสียที่จะตามมาในอนาคต :
ลูก จ้า งไปฟ้ อ งศาลเรี ย กค่ า ทํา งานในวัน หยุด วัน ที
6 เมษายน และวันที 23 ตุลาคม ทีนายจ้างเคยประกาศไว้วา่
เป็ นวันหยุดตามประเพณี นายจ้างจะอ้างกฎหมายใดมาสูค้ ดี
ทางแกปญหาเรื่องนี้.. ถาตองการใหหยุดยาว :
1.นายจ้างกําหนดให้วันจันทร์ที 12 เมษายน และ
วันศุกร์ที 16 เมษายน เป็ นวันหยุดพักผ่อนประจําปี ของลูกจ้าง
2. บางนายจ้าง ทีมีวนั หยุดประจําสัปดาห์ 2 วัน (เช่น
วันเสาร์ และวันอาทิตย์) อาจตกลงเปลียนสภาพการจ้าง
ในเรืองวันหยุดประจําสัปดาห์ 1 วัน เช่น ตกลงเอาวันเสาร์
ทีได้หยุดประจําสัปดาห์มาหยุดแทนวันจันทร์ที 12 เมษายน
และวันศุกร์ที 16 เมษายน แล้วลูกจ้างไปทํางานใช้คืนใน
วันเสาร์ทีกําหนดไว้ 2 วันเสาร์
แต่องค์กรทีมีวนั หยุดประจําสัปดาห์วนั เดียวต่อสัปดาห์
เช่น มีวนั ทํางาน 6 และมีวนั อาทิตย์วนั เดียว เป็ นวันหยุดประจํา
สัปดาห์ จะแลกวันหยุดประจําสัปดาห์วนั อาทิตย์แบบนี ไม่ได้
เพราะแลกแล้ว จะมีช่วงวันทํางานปกติติดต่อกันเกิน 6 วัน
จะผิดมาตรา 28 วรรคแรก ในเรืองวันหยุดประจําสัปดาห์
ต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วันทํางานปกติ
ห ยิก เม อื งแมน
แท น พ ันทาง
จา ง ตระกูล
พ ูน ไพร ิน
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