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คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๙๖/๒๕๔๕
แมจําเลยที่ ๑ มีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานกําหนดใหลูกจางจะตองใชสิทธิหยุดพักผอน
ประจําปใหหมดสิ้นภายในปนั้นๆ ไมสามารถสะสมวันหยุดพักผอนประจําปไปสมทบในปตอไป
นั้น ขอเท็จจริงไมปรากฏวา จําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนนายจางไดกําหนดวันที่จะใหโจทกไดหยุด
พักผอนประจําปตามหนาทีท่ ี่กฎหมายกําหนดไวแลวหรือไดจายคาทํางานในวันหยุดใหแกโจทก
สําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในป ๒๕๔๓ จํานวน ๔ วันแลว เมือ่ โจทกยังไมไดหยุด พักผอน
ประจําปในป ๒๕๔๓ ครบตามที่กฎหมายกําหนด จึงตองนําวันหยุดพักผอนประจําปในป
๒๕๔๓ มารวมคํานวณจายเปนคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปดวย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๓๒๔/๒๕๔๔
พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ กําหนดใหนายจางจายคาจางสําหรับ
วันหยุดพักผอนประจําปตามสวนเฉพาะกรณีที่ลูกจางมิไดมีความผิดตามมาตรา ๑๑๙ การที่
กฎหมายกําหนดใหนําความผิดตามบทบัญญัติในมาตรา๑๑๙ มาประกอบการพิจารณาการได
คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปของลูกจางเพราะความผิดดังกลาวเปนขอเท็จจริงที่จะชี้วา
นายจางเลิกจางดวยเจตนากลั่นแกลงไมใหลูกจางทํางานตอไปจนครบ ๑ ปหรือไม ถาลูกจางไม
มีความผิดตามมาตรา ๑๑๙แตถูกเลิกจาง ถือวาเปนการเลิกจางโดยไมมีเหตุอันสมควรและเปน
การกลั่นแกลงลูกจาง ทําใหลูกจางไมอาจทํางานตอไปไดและตองเสียสิทธิที่จะไดหยุดพักผอน
ประจําปตามมาตรา ๓๐ ดังนั้น ในปที่เลิกจางแมลูกจางจะทํางานยังไมครบ ๑ ป นายจางจะตอง
ชดใชสิทธิทลี่ กู จางตองเสียไปจากการกระทําโดยไมชอบของนายจางดวยการจายคาจางสําหรับ
วันหยุดพักผอนประจําปในปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุดพักผอนประจําปที่ลูกจางพึงมีสิทธิ
การจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในปที่เลิกจางตามพ.ร.บ.คุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ หาไดนํามาใชบังคับแกกรณีลูกจางลาออกจากงานโดยความสมัครใจ
ดวยไม เพราะการลาออกโดยความสมัครใจของลูกจางยอมไมเปนการกลั่นแกลงของนายจาง
ลูกจางที่ลาออกจะมีสิทธิพักผอนประจําปที่เลิกจางรวมทั้งในปกอนและจะไดคาจาง
สําหรับวันหยุดพักผอนประจําปหรือไม เพียงใด ตองเปนไปตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑
ในปที่ลูกจางลาออก นายจางกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจาง ๑๓ วัน และ
กอนลาออก นายจางอนุญาตใหลูกจางลาหยุดพักผอนประจําป ๘ วันการหยุดพักผอนประจําป
ดังกลาวเปนการหยุดตามที่นายจางและลูกจางตกลงกันโดยสุจริตจึงเปนวันหยุดพักผอน
ประจําปโดยชอบของลูกจาง เมื่อลูกจางหยุดพักผอนประจําปตามสิทธิและตามวันที่ไดตกลงกับ
โจทกไปแลวกอนลาออก โจทกตองจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปเต็มจํานวน ๘ วัน
ใหแกลูกจาง
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๙๗/๒๕๒๙
คําสั่งของจําเลยแจงใหพนักงานของจําเลยใชสทิ ธิลาพักผอนประจําป รวมทั้งวันลาสะสม
ที่มีอยูใหหมดในปที่พนักงานผูนั้นจะเกษียณอายุ หาใชเปนการกําหนดใหพนักงานหยุดพักผอน
ในชวงเวลาใดที่กําหนดไวแนนอนไม และไมปรากฏวา หัวหนาฝายหัวหนากอง และหัวหนา
หนวยงานทุกหนวยงานของจําเลยไดจัดวันหยุดใหพนักงานในสังกัดลาพักผอนประจําป จึงถือ
ไมไดวาจําเลยผูเปนนายจางไดกําหนดใหโจทกซึ่งเปนลูกจางหยุดพักผอนประจําปแลว
เมื่อ
จําเลยเลิกจางโจทกเพราะเกษียณอายุ จําเลยตองจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปให
โจทกตามขอ ๔๕ แหงประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๗๔/๒๕๒๙
โจทกจะครบเกษียณอายุในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ ครั้นวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๘ กอน
โจทกครบเกษียณอายุ ๓ เดือน ๒๑ วัน จําเลยมีหนังสือถึงโจทกแจงวา หากโจทกมีวันหยุด
พักผอนประจําปเหลืออยูเทาใดก็ใหขออนุญาตหยุดเสียกอนที่โจทกจะเกษียณอายุ
ถือไดวา
จําเลยผูเปนนายจางไดกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปลวงหนาใหแกโจทกผูเปนลูกจางตองตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๕ ขอ ๑๐
แลว เปนการกําหนดชวงระยะเวลาใหโจทกเลือกวันหยุดเอาเองเพื่อความสะดวกแกโจทก ไดชื่อ
วาจําเลยปฏิบตั ิตามกฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงานแลว เมื่อโจทกไมยอมหยุดเอง จําเลย
จึงไมตองจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๙๑/๒๕๒๘
ระเบียบกําหนดวาการลาพักผอนประจําปลูกจางผูมีสิทธิจะขอลาหยุดพักผอนเมื่อใดก็ได
และจะหยุดพักผอนตอเมื่อไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาแลวเมื่อนายจางมิไดกําหนด วันหยุด
พักผอนไววาลูกจางจะตองหยุดพักผอนเมื่อใดใหเปน ที่แนนอนระเบียบที่ใหลกู จางมีสิทธิหยุด
พักผอนไดแตละปนั้นถือไมไดวาเปนการที่นายจางกําหนดวันหยุดพักผอนใหแลว ทั้งประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานฯ ขอ ๔๕ กําหนดวาถานายจางเลิกจาง
ลูกจางประจําโดย ลูกจางมิไดมีความผิดตามขอ ๔๗ ใหนายจางจายคาจางแก ลูกจางสําหรับ
วันหยุดพักผอนประจําปตามสวนที่ลูกจางมีสิทธิ ไดรับตามขอ ๑๐ และขอ ๓๒ ดวยมิไดมี
เงื่อนไขกําหนดใหลูกจางตองแจงความจํานงขอหยุดพักผอนประจําปแต
อยางใดเมื่อลูกจาง
ไมไดขอใชสิทธิหยุดพักผอนประจําป พ.ศ.๒๕๒๕, ๒๕๒๖ และ ๒๕๒๗ เงินเดือนที่นายจางจาย
ใหแก ลูกจางประจําปจึงหาไดรวมถึงคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป ไมเมื่อนายจางเลิก
จางลูกจางโดย ลูกจางมิไดมีความผิดและยังมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปที่ ยังมิไดใช นายจางจึง
ตองจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจาง
ระเบียบเกี่ยวกับการลาพักผอนประจําป ขอ ๑๔ กําหนดไววา ๑. พนักงานที่มีเวลา
ทํางานยังไมถึง ๕ ป ลาไดปละ๑๐ วันทํางาน ๒. พนักงานที่มีเวลาทํางานตั้งแต ๕ ป ขึ้นไปลา
ได ๑๕ วันทํางานและผูที่เขาเปนพนักงาน นับถึงวันสิ้นปไมถึง ๖ เดือน ไมมีสิทธิลาพักผอน
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ประจําป ดังนั้น หากพนักงานคนใดผานพนขอหาม ดังกลาวในปตอ ไป พนักงานผูนั้นยอมเกิด
สิทธิที่จะหยุดพักผอนไดทันทีโดยหาจําตองทํางานในปตอไปจนครบอีก ๑ ปไมหรือเปนการ
กําหนดวา หลังจากพนักงานที่เขา ทํางานนับถึงวันสิ้นปไมถึง ๖ เดือนก็ยอมไมมีสิทธิหยุด
พักผอนประจําปนั้นแตในปตอไปก็มีสิทธิหยุดพักผอนไดทันทีโดยไมมีขอหามหรือขอจํากัดไวใน
ที่ใดวาหาก ไดมีการเลิกจางหรือพนักงานคนใดลาออก หรือถึงแกกรรม ภายหลังที่ไดใชสทิ ธิ
หยุดพักผอนจนครบกําหนดตามระเบียบแลวนายจางจะไดใชสิทธิตอพนักงานผูนั้นอยางไรบาง
สําหรับป พ.ศ. ๒๕๒๗ จําเลยซึ่งเปนนายจางเลิกจางโจทกซึ่งเปนลูกจางเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๒๗ โจทกมีเวลา ทํางานคนละ ๙ เดือนโดยยังมิไดหยุดพักผอนเมื่อถูก จําเลยเลิกจางเพราะ
เหตุเกษียณอายุยอมมีสิทธิหยุดพักผอนได คนละ ๑๕ วันตามระเบียบของจําเลยขอ ๒ เมือ่
โจทกมิไดใชสิทธิดังกลาว จําเลยก็ตองจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปใหแกโจทก คน
ละ ๑๕ วันมิใช เฉลี่ยคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนใหโจทกในป พ.ศ. ๒๕๒๗ เพียงคนละ ๑๐
วัน
คาชดเชยและคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปเปนหนี้เงินซึ่งนายจางมีหนาที่ตอง
จายใหแกลูกจางเมื่อเลิกจาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ ๔๕ เมื่อจําเลยไมจายให
โจทก จําเลยจึงตกเปนผูผ ิดนัดนับแตวนั ที่จําเลยเลิกจางโจทก โจทกยอมมีสิทธิไดดอกเบี้ยนับ
แตวันผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๒๔
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๖๘๓/๒๕๒๖
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ฯขอ ๑๐ ที่กําหนดวา ลูกจางซึ่ง
ทํางานติดตอกันแลวครบหนึ่งป
มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดไมนอยกวาปละหกวันทํางาน
โดยใหนายจางเปนผูกําหนดลวงหนาให นั้น เปนบทบัญญัติทใี่ หสิทธิแกลูกจางทีจ่ ะหยุดพักผอน
ประจําปเมื่อทํางานครบหนึ่งปแลว มิไดเปนบทบัญญัติที่ใหสทิ ธิแกลูกจางที่จะใชสิทธิเรียกรอง
เลือกเอาคาจางแทนการหยุดพักผอนประจําป การที่โจทกไมใชสิทธิและลาออกจากงานไปกอน
จําเลยจึงไมตอ งจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปใหโจทก
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ฯ ขอ ๔๕ ที่กําหนดวา ถา
นายจางเลิกจางลูกจางประจํา โดยลูกจางมิไดมีความผิดตามขอ ๔๗ ใหนายจางจายคาจางแก
ลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป นั้น ใชบังคับเฉพาะกรณีที่นายจางเปนฝายเลิกจาง จะ
นํามาใชบังคับกับกรณีทลี่ กู จางลาออกจากงานหาไดไม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๖๘/๒๕๒๕
บริษัทจําเลยมีธรรมเนียมปฏิบตั ิวา เลขานุการมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดตามวันซึ่ง
บุคคลผูทตี่ นทําหนาที่เปนเลขานุการหยุดพักผอนประจําป และจําเลยไดวางระเบียบไววาจําเลย
จะไมจายคาจางใหลูกจางที่มาทํางานในวันหยุดโดยจําเลยมิไดขอใหมาทํางาน ดังนั้นการที่โจทก
มาทํางานในวันที่บุคคลผูที่โจทกเปนเลขานุการหยุดเปนบางวัน โดยจําเลยมิไดขอใหโจทกมาทํา
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จึงถือไมไดวาจําเลยใหโจทกทํางานในวันหยุดพักผอนอันจําเลยจะตองจายคาทํางานในวันหยุด
ใหโจทก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๐๒/๒๕๒๓
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ฯ ขอ ๔๕ ประกอบดวย ขอ
๑๐ และขอ ๓๒ ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาแลวครบ ๑ ป มีสิทธิหยุดพักผอนประจําป ไมนอย
กวาปละ ๖ วัน และนายจางกับลูกจางจะตกลงกันลวงหนาสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอน
ประจําป ไปรวมหยุดในปอื่นก็ได เมื่อนายจางเลิกจางลูกจางประจําโดยลูกจางไมมีความผิด
นายจางตองจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป เทากับคาจางในวันทํางาน แมตาม
สภาพของงานโจทกตองไปทํางานใหจําเลยสัปดาหละเพียง ๒ หรือ ๓ วัน ก็ไมมีกฎหมายหรือ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย กําหนดขอยกเวนไววา ลูกจางไมมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปอีก
และไมปรากฏวาจําเลยไดกาํ หนดลวงหนาใหวันใดในแตละสัปดาหเปนวันทํางานซึ่งโจทกผูเปน
ลูกจางมีสิทธิหยุดพักผอน ฉะนั้น จึงจะถือวานอกจากเวลาทํางานสัปดาหละ ๒-๓ วัน แลว
นอกนั้นเปนวันหยุดของโจทกทั้งสิ้นยอมไมถูกตอง การที่โจทกซึ่งเปนลูกจางประจําของจําเลย
ไดทํางานใหจําเลยมาเปนเวลากวา ๓ ป โดยไมเคยหยุดพักผอนประจําปเลย จึงมีสิทธิไดรับ
คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปละ ๖ วัน รวม ๑๘ วัน
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