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เรื่องที่ 16 :  วันหยุดตามประเพณี

“บริษัทให�วันหยุดตามประเพณี ป�ละ 15 วัน มากกว�า
กฎหมายกําหนดเสียอีก! ทําไม ? บอกว�าบริษัทปฏิบัติ
ผิดกฎหมาย,  เซ็งโว�ย !!” 

ผู�จัดการฝ�ายบคุคล หงดุหงดิ เม่ือลกูน�องคนหน่ึงเข�ามา
บอกว�า สวัสดิการและคุ�มครองแรงงานจังหวัด… เรียกไปพบ 
เรื่องพบว�า บริษัทจัดวันหยุดตามประเพณี ผิดกฎหมาย

บทกฎหมาย : พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 29, 
มาตรา 64 และกฎกระทรวง (ฉบบัที 4) พ.ศ. 2541

มาตรา 29 “ใหน้ายจา้งประกาศกาํหนดวนัหยดุตามประเพณี
ให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้าปีหนึงไม่น้อยกว่าสิบสามวัน
โดยรวมวนัแรงงานแหง่ชาตติามทีรฐัมนตรปีระกาศกาํหนด

ให้นายจ้างพิจารณากาํหนดวันหยุดตามประเพณีจาก
วนัหยดุราชการประจาํปี  วนัหยดุทางศาสนา หรอืขนบธรรมเนียม 
ประเพณีแหง่ทอ้งถิน

ในกรณีทีวนัหยดุตามประเพณีวนัใด ตรงกบัวนัหยดุประจาํ
สปัดาหข์องลกูจา้ง ใหล้กูจา้งไดห้ยดุชดเชยวนัหยดุตามประเพณี
ในวนัทาํงานถดัไป

ในกรณีทีนายจา้งไม่อาจใหลู้กจา้งหยุดตามประเพณีได ้
เนืองจากลูกจ้างทาํงานทีมีลักษณะหรือสภาพของงานตามที
กาํหนดในกฎกระทรวง ใหน้ายจา้งตกลงกบัลกูจา้งวา่ จะหยดุใน
วนัอืนชดเชยวนัหยดุตามประเพณีหรือนายจา้งจะจ่ายค่าทาํงาน
ในวนัหยดุใหก็้ได”้



อธิบาย และ วิเคราะห�ข�อกฎหมาย ข�อเท็จจริง :

หากบรษัิทใดเขียนขอ้บงัคบัฯ ไวว้า่ บรษัิทจดัใหล้กูจา้ง
มีวนัหยดุตามประเพณี ปีละไม่นอ้ยกว่า 13 วนั (โดยรวม
วนัแรงงานแหง่ชาติ) บรษัิทจะจดัใหมี้วนัหยดุ ปีละ 13 วนั 
หรอื 14 วนั หรอื 15 วนั หรอืกีวนัก็ได ้  แตอ่ยา่ใหน้อ้ยกวา่ 
13 วนั โดยทกุปีตอ้งมีวนัแรงงานแหง่ชาติ

หากบรษัิทใดเขียนขอ้บงัคบัไวว้า่ บรษัิทจดัใหล้กูจา้ง
มีวนัหยุดตามประเพณี ปีละ 15 วนั (โดยรวมวนัแรงงาน
แหง่ชาต)ิ ทกุปี บรษัิทตอ้งจดัใหไ้มน่อ้ยกวา่ 15 วนั (จะจดัให ้
13 วนั ตามกฎหมาย ไมไ่ด)้ แตจ่ดัมากกวา่ 15 วนัได้

หากบรษัิทใดเขียนขอ้บงัคบัไวว้่า บรษัิทจดัใหล้กูจา้งมี
วันหยุดตามประเพณี ปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน (โดยรวม
วนัแรงงานแหง่ชาต)ิ แตท่างปฏิบตั ิทกุปีทีผา่นมาตดิตอ่กนั 7 ปี 
10 ปี แลว้ นายจา้งจดัใหห้ยดุ 15 วนัทกุปีติดตอ่กนั  ไมมี่ขนึ 
ไมมี่ลง ถอืว่าเป็นการเปลยีนสภาพการจา้งโดยปริยายแล้ว    
ทีนายจา้งตอ้งจดัใหมี้วนัหยุดตามประเพณี ไม่นอ้ยกว่าปีละ 
15 วนั (โดยรวมวนัแรงงานแห่งชาติ)  แต่ถา้มีขึน มีลงบา้ง 
สลบักนัไป เช่น ปีทีแลว้จดั 15 วนั ปีนีจดั 13 วนั ปีหนา้จดั 
16 วนั แบบนี   นายจา้งจะกลบัมาให ้13 วนัได ้

วนัหยดุตามประเพณี ไมว่า่จะตอ้งจดักีวนัตามขอ้บงัคบั
เกียวกับการทํางาน นายจ้างต้องพิจารณาเลือกจัดจาก 
1) วันหยุดราชการประจาํปี 2) วันหยุดทางศาสนา หรือ 
3) ขนบธรรมเนียมประเพณีแหง่ทอ้งถิน  เทา่นนั !!!  นายจา้งไป
จดัเลอืกเอาวนัอืนใดนอกเหนือจาก 3 กรณีนีไม่ได ้ หากจดั 
ไมถื่อวา่เป็นวนัหยดุตามประเพณีตามกฎหมาย

ขอ้ควรรู ้“วันหยุดราชการประจาํปี” คือ วนัทีมีมต ิครม. 
ใหห้ยุดราชการทุกปี และมีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  
หมายถงึ วนันนั ทกุปี ตอ้งหยดุราชการ

เท�าน้ัน !!!   นอกเหนือจาก 3 กรณีน้ีไม�ได�

วันหยุดตามประเพณี

วันหยุดราชการประจําป� วันหยุดทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีแห�งท�องถ่ิน



นายจา้งจาํนวนหนึงยังบริหารงานบุคคลเรือง
วนัหยดุตามประเพณีผิดพลาด มีการโยก หรอื แลกวนั
หยดุตามประเพณี  ทาํใหไ้มเ่ป็นไปตามกฎหมาย  

ตวัอยา่งทีเกิดขนึในหลายบรษัิท.....ชว่งเทศกาล
สาํคญั เชน่ ปีใหม ่หรอืสงกรานต์

บรษัิท A มีวนัหยดุประจาํสปัดาห ์วนัเสาร ์และ
วนัอาทิตย ์  ปีนีบรษัิทประกาศวนัหยดุตามประเพณีไว ้
13 วนั โดยรวมวนัแรงงานแหง่ชาต ิในจาํนวนนี
• มีวันอังคารที่ 6 เมษายน เป�นวันหยุดตามประเพณี 

“วันจักรี”  

• มีวันอังคารที่ 13 วันพุธที่ 14 วันพฤหัสบดีที่ 15 
เมษายน เป�นวันหยุดตามประเพณี “สงกรานต�”

• มีวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม เป�นวันหยุดตาม
ประเพณี “วันพระป�ยมหาราช”

วนัที 1 เมษายน บริษัทไดต้กลงกับพนักงาน
ประกาศโยกวันหยุดตามประเพณีวันอังคารที 6 
เมษายน มาหยดุแทนวนัทาํงานวนัจนัทรที์ 12 เมษายน 
(โดยบรษัิทถือวา่พนกังานมาทาํงานในวนัที 6 เมษายน 
เป็นวนัทาํงานตามปกติ)  และยืมวนัที 23 ตุลาคม 
วันพระปิยมหาราช มาหยุดแทนในวันศุกร ์ที 16 
เมษายน เพือใหพ้นกังานทงับรษัิทหยดุยาวตอ่เนืองกบั
วนัหยดุประจาํสปัดาหร์วม 9 วนั

การกระทาํเช่นนี ผิดกฎหมายแรงงาน ครับ



ผลเสียที่จะตามมาในอนาคต :

ลูกจ้างไปฟ้องศาลเรียกค่าทาํงานในวันหยุดวันที 
6 เมษายน และวนัที 23 ตลุาคม ทีนายจา้งเคยประกาศไวว้า่
เป็นวนัหยดุตามประเพณี  นายจา้งจะอา้งกฎหมายใดมาสูค้ดี

ทางแก�ป�ญหาเร่ืองน้ี.. ถ�าต�องการให�หยุดยาว :

1.นายจา้งกาํหนดใหว้ันจันทรที์ 12 เมษายน และ
วนัศกุรที์ 16 เมษายน เป็นวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีของลกูจา้ง

2. บางนายจา้ง ทีมีวนัหยดุประจาํสปัดาห ์2 วนั (เชน่ 
วันเสาร ์ และวันอาทิตย)์ อาจตกลงเปลียนสภาพการจา้ง
ในเรืองวนัหยดุประจาํสปัดาห ์ 1 วนั เช่น ตกลงเอาวนัเสาร์
ทีไดห้ยดุประจาํสปัดาหม์าหยดุแทนวนัจนัทรที์ 12 เมษายน 
และวันศุกรที์ 16 เมษายน แลว้ลูกจา้งไปทาํงานใชคื้นใน
วนัเสารที์กาํหนดไว ้2 วนัเสาร์

แตอ่งคก์รทีมีวนัหยดุประจาํสปัดาหว์นัเดียวตอ่สปัดาห ์
เชน่ มีวนัทาํงาน 6 และมีวนัอาทิตยว์นัเดียว เป็นวนัหยดุประจาํ
สปัดาห ์จะแลกวนัหยดุประจาํสปัดาหว์นัอาทิตยแ์บบนี ไมไ่ด ้
เพราะแลกแลว้  จะมีช่วงวนัทาํงานปกติติดต่อกนัเกิน 6 วนั  
จะผิดมาตรา 28 วรรคแรก ในเรืองวนัหยุดประจาํสปัดาห ์
ตอ้งมีระยะหา่งกนัไมเ่กิน 6 วนัทาํงานปกติ

กฎหมาย มาจากความชอบธรรม
อรรถพล มนัสไพบูลย�
สํานักกฎหมาย บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด

หยิก  เมอืงแมน
แทน พนัทาง
จ าง  ตระกลู
พ ูน   ไพรนิ
ถว ิล  จาํเพาะ

ผ าด   มะนาว
พ ร าว  สะแก
แต ร  ตะโพน
โผ น  บานส ุม
โกส ุม
ทองด ี ทระนง

Storytelling
on Labour Law

อรรถพล มนสัไพบลูย 
เ ร ียบเรยีง


