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แรงงานซ่ึงยังคงเกิดปญหาในกระบวนการทางกฎหมาย เนื่องจากปญหาท่ีเกิดข้ึน ไมมีกฎหมาย
รองรับและปญหาบางประการ แมวาจะมีกฎหมายรองรับไวแลวก็ตามแตยังคงเปนปญหาในทาง
ปฏิบัติ การศึกษาวิจัยเร่ืองนี้เปนการวิจัยทางเอกสาร โดยศึกษากฎหมายแรงงานท่ีเกี่ยวของกับสิทธิ
ในการลาดังกลาวของประเทศโมซัมบิก ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศอาเซอรไบจานและ
ประเทศลิธัวเนีย มาใชเปนแนวทางในการวิเคราะหศึกษาเปรียบเทียบกับสิทธิในการลาดังกลาวตาม
กฎหมายแรงงานของประเทศไทย 
 จากการวิเคราะหศึกษาพบวา สิทธิในการลาดังกลาวตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในเร่ืองการลาหยุดพักผอนประจําปกําหนดใหลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันมาแลว
ครบ 1 ปมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไมนอยกวา 6 วันทํางาน ซ่ึงเปนระยะเวลาที่ใหลาหยุดพักผอน
นอยเกินไปไมเพียงพอแกความตองการของลูกจางซ่ึงทํางานมาตลอด 1 ปเต็ม ทําใหลูกจางตองไป
ใชสิทธิในการลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนแทนซ่ึงไมเปนไปตามความมุงหมาย หรือเจตนารมณของพระราช                 
บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ท่ีตองการใหลูกจางลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนจริงๆ สําหรับกรณี
การสะสมและการเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําปท่ียังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปไดเปน
เร่ืองระหวางนายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําป
นั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได หากนายจางไมตกลงกับลูกจางใหสะสมและเล่ือนวันหยุดพักผอน
ประจําปท่ียังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได ลูกจางก็จะเสียสิทธิในการลาหยุดพักผอน
ประจําปนั้นไป นอกจากนี้ลูกจางท่ีทํางานกับนายจางมาเปนเวลานานพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ก็ไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิไดรับวันหยุดพักผอนประจําปเพิ่มเติมดวย กรณี
การลาเพื่ออุปสมบท การลาศึกษาตอและการลาเพื่อเล้ียงดูบุตร พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
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พ.ศ. 2541 ไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิในการลาดังกลาวเลยทําใหลูกจางตองไปใชสิทธิในการลา
หยุดพักผอนประจําปและหรือลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนแทนซ่ึงไมเปนไปตามความมุงหมาย หรือ
เจตนารมณของการลานั้นๆ ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 การกําหนดอัตราคาจาง
ในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรนั้น พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดใหลูกจางซ่ึง
เปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรครรภหนึ่งไดไมเกิน 90 วัน และใหนายจางจายคาจางใหแก
ลูกจางซ่ึงเปนหญิงในวันลาเพ่ือคลอดบุตรเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตไมเกิน 
45 วัน ทําใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงตองลาเพ่ือคลอดบุตรถึง 45 วัน ตามความจําเปนและเปนจริงซ่ึงเปน
จํานวนนอยเกินไป เม่ือไดทําการวิเคราะหศึกษาเปรียบเทียบสิทธิในการลาดังกลาวกับกฎหมาย
แรงงานตางประเทศพบวาในเร่ืองการลาหยุดพักผอนประจําปและการกําหนดอัตราคาจางใน
ระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรนั้นกฎหมายแรงงานตางประเทศจะกําหนดใหสิทธิไวคลายๆ กันทุก
ประเทศ กรณีการลาเพ่ืออุปสมบทนั้นพอเทียบเคียงไดกับประเทศซาอุดิอาระเบียท่ีกําหนดใหลูกจาง
มีสิทธิลาไปประกอบพิธีฮัจยได สําหรับการลาศึกษาตอนั้นประเทศโมซัมบิก ประเทศซาอุดิอาระเบีย         
ประเทศอาเซอรไบจานและประเทศลิธัวเนียกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาศึกษาตอได นอกจากน้ีการ
ลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรนั้นประเทศโมซัมบิกและประเทศลิธัวเนียนั้นกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือเล้ียงดู
บุตรได  
 วิทยานิพนธฉบับนี้ จึงเสนอแนะใหมีการปรับปรุง แกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน           
พ.ศ. 2541 โดยมีการเพิ่มเติมในเร่ืองการลาหยุดพักผอนประจําป ลาเพื่ออุปสมบท ลาศึกษาตอ การ
กําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพื่อคลอดบุตรและการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร ท้ังนี้เพื่อใหลูกจางไดรับ
ความเปนธรรมมากข้ึน 
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ABSTRACT 
 
 This thesis is exclusively aimed to study problems of using the right to annual 
holidays leave, priesthood leave, educational leave, maternity leave and child care leave 
according to labour protection law. There are some problems in terms of legal procedure caused 
by inestablished law. Others problems are caused by ineffective practice even though such laws 
are already established. The thesis is documentary research. By study of labour law to be related 
with the right to leave of Mozambique, Saudi Arabia, Azerbaijan and Lithuania. Are used to 
guide the analylic and comparative study of  the right to leave following labour law of Thailand. 
 From analysis studying the right that such leave following The Labour Protection 
Act, B.E. 2541 In the annual holidays leave determine employee who has worked for an 
uninterrupted period of one year, is entitled to annual holidays of not less than six working day 
which periods for holiday leave too little is not sufficient for the needs of employee who worked 
throughout a full year result the employee must to used entitled necessary businee leave 
representatives to be not reach the aims or intention of The Labour Protection Act, B.E. 2541 
required to employee for really necessary businee leave. For the case of accumulate and postpone 
any annual holiday that the has not yet been taken in a year to be included in the following years 
to be than between the employer and the employee may agree in advance to accumulate and 
postpone any annual holiday that has not yet been taken in a year to be included in the following 
years. If the employer not agree with employee to accumulate and postpone any annual holiday 
that has not yet been taken in a year to be included in the following years. Employee will lost the 
right to annual holidays it to rest. In addition, the employee working with the employer for a long 
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time The Labour Protection Act, B.E. 2541 did not determine employee is entitled to addition 
annual holiday. The case priesthood leave, educational leave and child care leave. The Labour 
Protection Act, B.E. 2541 do not determind employee is entitled to leave. The employee must it 
to the entitled to annual holidays leave and or necessary businee leave representatives to be not 
reach the aims or intention of that leave following The Labour Protection Act, B.E. 2541 The 
determination of the wages rate in  between maternity leave The Labour Protection Act, B.E. 
2541 determine a female employee who is pregnant shall be entitled to maternity leave of not 
more than ninety day for each pregnancy and employer shall pay wages to a female employee for 
maternity leave equivalent to wages of a working day throughout the leave period, but not 
exceeding forty five days. Female employee need maternity leave to forty five days necessary and 
ture, which is amount to few. When analytic and comparative study of the right to leave with the 
foreign labour laws it is found that the annual holidays leave and determination of the wages rate 
in between maternity leave. The foreign labour laws will determine the right to similar all 
countries. The case of priesthood leave that comparable to Saudi Arabia determine with employee 
is entitled to perform Haij leave. For the educational leave that Mozambique, Saudi Arabia, 
Azerbaijan and Lithuania are determine with employee is entitled to educational leave. In 
addition, child care leave than Mozambique and Lithuania are determine with employee is 
entitled to child care leave. 
 The thesis is proposes for improve and amendment The Labour Protection Act, B.E. 
2541 By adding to annual holidays leave, priesthood leave, educational leave, the determine of 
the wages rate in between maternity leave and child care leave. So that to allow employees to be 
more fair. 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ในปจจุบันประเทศไทยไดมีการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะดานธุรกิจอุตสาหกรรมทําใหมีความตองการลูกจางมากข้ึนซ่ึงนับวันจะมีมากข้ึนเร่ือยๆ  
ทําใหรัฐตองมีสวนเขามากําหนดสิทธิและหนาท่ีเกี่ยวกับการจางงานใหมีความเหมาะสมและเปน
ธรรมทั้งสองฝาย ดังจะเห็นไดจากการท่ีรัฐออกกฎหมายแรงงานฉบับเเรกคือ พระราชบัญญัติ
แรงงาน พ.ศ. 2499 โดยประกาศใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2500 ตอมาก็ถูกยกเลิกโดย
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 19 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2501 เนื่องจากมีบทบัญญัติท่ีไมเหมาะสมใน
เร่ืองเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน โดยใหกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจกําหนดเวลาทํางาน วันหยุดงาน
ของลูกจาง การใชแรงงานหญิงและเด็ก การจายคาจาง การจัดใหมีสวัสดิการเพื่อสุขภาพอนามัยของ
ลูกจางตามสมควร ตอมาก็ถูกยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 พ.ศ. 2515 ลงวันท่ี 16 
มีนาคม 2515 เนื่องจากเห็นวาการใหความคุมครองแรงงานแกลูกจางและการกําหนดความสัมพันธ
ระหวางนายจางกับลูกจางเปนส่ิงสําคัญ จึงสมควรปรับปรุง สงเสริมใหสอดคลองกับการพัฒนาท้ัง
ในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ โดยใหกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจกําหนดการ
คุมครองแรงงาน เชนการใชแรงงานท่ัวไป การใชแรงงานหญิง การใชแรงงานเด็ก การกําหนดอัตรา
คาจางข้ันตํ่า การจายคาชดเชย ฯลฯ จนกระท่ังรัฐไดออกพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 19 
สิงหาคม พ.ศ. 2541 อันเนื่องมาจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 ลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 
2515 ไดใชบังคับมาเปนเวลานานบทบัญญัติบางประการจึงไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน
ประกอบกับขอกําหนดเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานท่ีออกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับ
ดังกลาวอยูในรูปของประกาศกระทรวงอันมีฐานะเปนกฎหมายอันดับรอง จึงมีปญหาในเร่ืองการ
ยอมรับ ดังนั้น เพื่อใหการใชแรงงานเปนไปอยางเปนธรรมและเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน
ท่ีเปล่ียนแปลงไปสมควรปรับปรุงบทบัญญัติตางๆ เกี่ยวกับการใชแรงงานใหเหมาะสมยิ่งข้ึน เชน
การใหอํานาจแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อใหความคุมครองแกการใชแรงงานบาง
ประเภทเปนพิเศษกวาการใชแรงงานทั่วไป การหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซ่ึงเปนหญิงเพราะ
เหตุมีครรภ การใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กมีสิทธิลาเพื่อศึกษาอบรม การใหนายจางจายเงินทดแทน การ
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ขาดรายไดของลูกจางในกรณีท่ีนายจางหยุดประกอบกิจการ การกําหนดเงื่อนไขในการนําหนี้บาง
ประเภทมาหักจากคาตอบแทน การทํางานของลูกจาง การจัดต้ังกองทุนเพื่อสงเคราะหลูกจาง หรือ
บุคคลซ่ึงลูกจางระบุใหไดรับประโยชน หรือในกรณีท่ีมิไดระบุใหทายาทไดรับประโยชนจาก
กองทุนเพื่อสงเคราะหลูกจางของลูกจางท่ีถึงแกความตาย ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษใหเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ใหความ
คุมครองลูกจางมากกวากฎหมายคุมครองแรงงานฉบับกอนๆ ทําใหลูกจางไดรับความเปนธรรมจาก
นายจางมากข้ึนเพราะพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความสงบ
เรียบรอยของประชาชน การแสดงเจตนาตกลงทําสัญญาจางแรงงานท่ีขัด หรือต่ํากวามาตรฐานของ
กฎหมายฉบับนี้ขอตกลง นั้นยอมตกเปนโมฆะคือ ไมมีผลบังคับใช แตเนื่องจากพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดใชบังคับมาเปนเวลา 10 ปเศษแลวยอมจะมีปญหาขอกฎหมายและ
ชองวางของกฎหมายท่ีทําใหลูกจางเกิดปญหาและอุปสรรคในการทํางานและไมไดรับความเปน
ธรรมจากนายจาง 

อยางไรก็ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดรับการแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2551 โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  เม่ือวันท่ี 27 กุมพาพันธ พ.ศ. 2551 ซ่ึงเปนการแกไข เพิ่มเติมใหความคุมครองและความ
เปนธรรมแกลูกจางเพียงบางสวนเทานั้น ยังไมครอบคลุมเพียงพอกับสภาพการจางและการทํางาน
ท้ังหมด เชนสิทธิในเร่ืองการลาหยุดพักผอนประจําป เร่ืองการลาเพื่ออุปสมบท เร่ืองการลาศึกษาตอ 
เร่ืองการกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรและเร่ืองการลาเพื่อเล้ียงดูบุตร เปนตน          

ในเร่ืองการลาหยุดพักผอนประจําปนั้นพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
กําหนดใหลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งปมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดปหนึ่งไมนอย
กวา 6 วันทํางาน โดยใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาวซ่ึงเปนระยะเวลาที่พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดใหหยุดพักผอนประจําปท่ีนอยเกินไป ท้ังท่ีลูกจางทํางานมา
ตลอด 1 ปเต็ม ทําใหลูกจางตองไปใชสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนแทนซ่ึงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนไดกี่วัน แตกําหนดให
ลูกจางมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนไดตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานท่ีนายจางกับลูกจางตองทํา
ความตกลงกันเองวาจะลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนไดปละกี่วัน เหตุอะไรบางท่ีถือวาเปนกิจธุระอัน
จําเปน ไดรับคาจางหรือไม เปนจํานวนเทาไร สะสมไดหรือไม เปนจํานวนเทาไร ฯลฯ หากสถาน
ประกอบการไมมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานท่ีใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนไดก็ข้ึนอยู
กับดุลพินิจของนายจางท่ีจะใหลูกจางลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนไดหรือไม ถานายจางไมอนุญาตให
ลูกจางลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนได ลูกจางก็ไมมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนได หากลูกจางหยุดงาน
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ไปถือวาละท้ิงหนาท่ี ท้ังไมมีบทลงโทษบังคับทางอาญาแกนายจางท่ีไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิ
ลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนไดไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดวย แมวาพระราช 
บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดใหในปตอมานายจางอาจกําหนดวันหยุดพักผอน
ประจําปใหแกลูกจางมากกวา 6 วันทํางานก็ไดซ่ึงเปนดุลพินิจของนายจางท่ีจะกําหนดวันหยุด
พักผอนประจําปใหแกลูกจางในปตอมามากกวา 6 วันทํางานหรือไมก็ได การหยุดพักผอนประจําป
ท่ีกําหนดใหตามท่ีนายจางและลูกจางตกลงกัน หากนายจางไมตกลงกับลูกจางใหหยุดพักผอน
ประจําปได เนื่องจากมีคําส่ังซ้ือเขามามาก หรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืน ลูกจางก็จะไมสามารถหยุด
พักผอนประจําปได ทําใหการลาหยุดพักผอนประจําปถูกเล่ือนออกไปโดยไมมีกําหนด กรณีการ
สะสมและเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําปท่ียังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปไดเปนเร่ืองท่ี
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มิไดบังคับใหตองมีการสะสมและเล่ือนวันหยุดพักผอน
ประจําปท่ียังมิไดหยุด ในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได แตกําหนดใหเปนเร่ืองระหวางนายจางและ
ลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําปท่ียังมิไดหยุดในปนั้น
รวมเขากับปตอๆไปได หากนายจางไมตกลงกับลูกจางใหสะสมและเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําป
ท่ียังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได ลูกจางก็จะเสียสิทธิในการลาหยุดพักผอนประจําป
นั้นไป นอกจากนี้ลูกจางท่ีทํางานกับนายจางมาเปนเวลานานพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ก็ไมไดกําหนดใหลูกจางท่ีทํางานกับนายจางมาเปนเวลานานมีสิทธิไดรับวันหยุดพักผอน
ประจําปเพิ่มเติมดวย 

ในเร่ืองของการลาเพื่ออุปสมบท พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมได
กําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ืออุปสมบทได ทําใหลูกจางท่ีตองการอุปสมบทเพ่ือทดเเทนพระคุณพอ  
แม หรือมีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ตองไปใชวันลาหยุดพักผอนประจําปและหรือวันลาเพ่ือ
กิจธุระอันจําเปนแทน ซ่ึงหากลูกจางตองลาเพื่ออุปสมบทเปนระยะเวลา 1 พรรษา ก็จะไมสามารถ
ลาเพื่ออุปสมบทได อีกท้ังยังไมเปนไปตามความมุงหมาย หรือเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ท่ีตองการใหลูกจางไดมีโอกาสที่จะไดลาหยุดพักผอนประจําปเพื่อจะ
ไดมีเวลาพักผอนหยอนใจ หรือมีเวลาอยูกับครอบครัว ไมตองทํางานหลังจากท่ีไดทํางานมาตลอด 1 
ปเต็ม ทําใหสามารถกลับไปทํางานใหแกนายจางไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือลาหยุดเพ่ือกิจธุระอัน
จําเปนท่ีลูกจางตองมีกิจธุระบางเปนคร้ังคราว 
 ในเร่ืองของการลาศึกษาตอนั้นพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมได
กําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาศึกษาตอได ท้ังลูกจางก็ไมสามารถไปใชวันลาหยุดพักผอนประจําป และ
หรือวันลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนแทนได เนื่องจากการลาศึกษาตอนั้นอาจใชระยะเวลานาน 1-2 ป 
หรือนานกวานั้น ทําใหลูกจางไมมีโอกาสยกฐานะและปรับปรุงตนเองในสาขาอาชีพของตนและ
ทักษะในการทํางานรวมท้ังการเล่ือนข้ันตําแหนง การสรางความม่ังคงในการทํางานดวย 
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ในเร่ืองของการกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรนั้นพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดใหลูกซ่ึงเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรครรภหนึ่งได
ไมเกิน 90 วัน และใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซ่ึงเปนหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรเทากับ
คาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกิน 45 วัน ซ่ึงในชวงระยะเวลาท่ีลูกจางซ่ึงเปนหญิง
ลาเพื่อคลอดบุตรนั้นมีความจําเปนตองใชเงินในการเล้ียงดูบุตรของตน ไมวาจะเปนอุปกรณเคร่ือง 
ใชสําหรับทารก และยังตองเล้ียงดูตนเองบํารุงรางกายใหกลับคืนสูสภาพปกติ ทําใหลูกจางซ่ึงเปน
หญิงตองลาเพ่ือคลอดบุตรถึง 45 วัน จึงจะไดรับเงินคาจางเทากับคาจางในวันทํางานตลอด
ระยะเวลาท่ีลา แตไมเกิน 45 วัน ตามท่ีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดเพื่อจะ
ไดรับเงินคาจางใหไดมากท่ีสุดในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตร ทําใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงไดรับความ
ลําบาก เดือดรอนในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตร 

ในเร่ืองการลาเพื่อเล้ียงดูบุตรนั้นพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมได
กําหนดใหลูกจางมีสิทธิในการลาเพื่อเล้ียงดูบุตรได ทําใหลูกจางท่ีตองการทําหนาท่ีบิดาในการเล้ียง
ดูบุตรบาง หรือลูกจางท่ีเปนมารดาท่ีตองการจะเล้ียงดูบุตรอีกหลังจากส้ินระยะเวลาการลาคลอด
บุตรแลวตองไปใชวันลาหยุดพักผอนประจําปและหรือวันลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนแทนซ่ึงมีไมกี่วัน 
หากลูกจางตองการเล้ียงดูบุตรเปนระยะเวลา 1 เดือน ก็จะไมสามารถเล้ียงดูบุตรได อีกท้ังยังไม
เปนไปตามความมุงหมาย หรือเจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ท่ี
ตองการใหลูกจางไดมีโอกาสที่จะไดลาหยุดพักผอนประจําปเพื่อจะไดมีเวลาพักผอนหยอนใจ หรือ
มีเวลาอยูกับครอบครัวไมตองทํางานหลังจากท่ีไดทํางานมาตลอด 1 ปเต็ม ทําใหสามารถกลับไป
ทํางานใหแกนายจางไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนท่ีลูกจางตองมีกิจธุระบาง
เปนคร้ังคราว 

ดังนั้น ปญหาในการลาดังกลาวจึงจําเปนตองไดรับการแกไข เพ่ิมเติม เพ่ือใหเกิดความ
เปนธรรมแกลูกจางตอไป 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิวัฒนาการการกําหนดใหมีวันลาหยุดพักผอนประจําป วันลาเพ่ือ
อุปสมบท วันลาศึกษาตอ วันลาเพื่อเล้ียงดูบุตรและการกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอด
บุตรตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 1.2.2 เพื่อศึกษาปญหาการใชสิทธิในการลาหยุดพักผอนประจําป ลาเพ่ืออุปสมบท ลาศึกษาตอ 
การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรและการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรตามอนุสัญญาและ   
ขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายแรงงานตางประเทศเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทย 
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 1.2.3 เพื่อศึกษา วิเคราะหปญหาการลาหยุดพักผอนประจําป ลาเพื่ออุปสมบท ลาศึกษาตอ การ
กําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพื่อคลอดบุตรและการลาเพื่อเล้ียงดูบุตรตามกฎหมายแรงงาน
ตางประเทศกับประเทศไทย 
 1.2.4 เพื่อศึกษาและคนหามาตรการท่ีเหมาะสมมาใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง
กฎหมายคุมครองแรงงานในสวนท่ีเกี่ยวกับการลาหยุดพักผอนประจําป ลาเพื่ออุปสมบท ลาศึกษา
ตอการกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรและการลาเพื่อเล้ียงดูบุตรตามพระราช 
บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาหยุด
พักผอนประจําปนอยเกินไปไมเหมาะสมกับการทํางานของลูกจางท่ีทํางานมาตลอด 1 ปเต็ม แมวา
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดใหในปตอมานายจางอาจกําหนดวันหยุด
พักผอนประจําปใหแกลูกจางมากกวา 6 วันทํางานก็ไดซ่ึงเปนดุลพินิจของนายจางท่ีจะกําหนด
วันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจางในปตอมามากกวา 6 วันทํางานหรือไมก็ได การหยุดพักผอน
ประจําปท่ีถูกกําหนดใหตามท่ีนายจางและลูกจางตกลงกัน หากนายจางไมตกลงกับลูกจางใหหยุด
พักผอนประจําปได ลูกจางก็จะไมสามารถหยุดพักผอนประจําปได กรณีการสะสมและเล่ือนวัน 
หยุดพักผอนประจําปท่ียังไมไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปไดเปนเร่ืองท่ีพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดใหเปนเร่ืองระหวางนายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาให
สะสมและเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําปท่ียังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได หากนายจาง
ไมตกลงกับลูกจางใหสะสมและเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได ลูกจางก็
จะเสียสิทธิในการลาหยุดพักผอนประจําปนั้นไป นอกจากนี้ลูกจางท่ีทํางานกับนายจางมาเปน
เวลานานพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็ไมไดกําหนดใหลูกจางท่ีทํางานกับนายจาง
มาเปนเวลานานมีสิทธิไดรับวันหยุดพักผอนประจําปเพ่ิมเติมดวย กรณีการไดรับคาจางของลูกจาง
ซ่ึงเปนหญิงในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรจะไดรับคาจางเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ี
ลา แตไมเกิน 45 วัน ซ่ึงในระหวางท่ีลูกจางซ่ึงเปนหญิงลาเพ่ือคลอดบุตรมีความจําเปนตองใชเงิน
มาก ทําใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงตองลาเพ่ือคลอดบุตรถึง 45 วัน จึงจะไดรับคาจางครบ 45 วัน สวนการ
ลาเพ่ืออุปสมบท การลาศึกษาตอและการลาเพื่อเล้ียงดูบุตรนั้นพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาได ทําใหลูกจางไมไดรับความเปนธรรม จึงจําเปนตองปรับปรุง        
แกไข เพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใหมีความเปนธรรมตอลูกจางมากข้ึน 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
วิทยานิพนธนี้ เปนการศึกษาถึงบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 ในการคุมครองสิทธิของลูกจางในเร่ืองการลาหยุดพักผอนประจําป เร่ืองการลาเพื่ออุปสมบท  
เร่ืองการลาศึกษาตอ เร่ืองการกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรและการลาเพ่ือเล้ียงดู
บุตร โดยศึกษาเปรียบเทียบกับอนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศกับ
กฎหมายแรงงานตางประเทศ ไดแก ประเทศโมซัมบิก ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศอาเซอร      
ไบจานและประเทศลิธัวเนีย 
 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
 วิทยานิพนธนี้ เปนการศึกษาขอมูลโดยวิจัยเอกสาร (Documentary Research) กลาวคือ 
โดยการใชวิธีศึกษาโดยการคนควา และวิเคราะหขอมูลจากหนังสือ บทความ และเอกสารตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิในการลาหยุดพักผอนประจําป การลาเพื่อ
อุปสมบท การลาศึกษาตอ การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรและการลาเพ่ือเล้ียงดู
บุตรของลูกจางเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตามกฎหมายคุมครองแรงงานเชน พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง รายงานวิจัย วิทยานิพนธ คําพิพากษา
ฎีกา ตลอดจนอนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศกับกฎหมายแรงงาน
ตางประเทศ ไดแก ประเทศโมซัมบิก ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศอาเซอรไบจานและประเทศ
ลิธัวเนีย ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในการลาหยุดพักผอนประจําป การลาเพื่ออุปสมบท 
การลาศึกษาตอ การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรและการลาเพื่อเล้ียงดูบุตร 
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกลูกจาง 

 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึงแนวคิดและวิวัฒนาการการกําหนดใหมีวันลาหยุดพักผอนประจําป วันลา
เพื่ออุปสมบท วันลาศึกษาตอ วันลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรและการกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือ
คลอดบุตรตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 1.6.2 ทําใหทราบถึงการใชสิทธิในการลาหยุดพักผอนประจําป ลาเพื่ออุปสมบท ลาศึกษาตอ 
การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพื่อคลอดบุตรและการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรตามอนุสัญญาและ   
ขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายแรงงานตางประเทศเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทย 
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 1.6.3 ทําใหทราบถึงปญหาการลาหยุดพักผอนประจําป ลาเพื่ออุปสมบท ลาศึกษาตอ การ
กําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรและการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรตามกฎหมายแรงงาน
ตางประเทศกับประเทศไทย 
 1.6.4 ทําใหทราบถึงมาตรการท่ีเหมาะสมมาใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุงพระราช 
บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในสวนที่เกี่ยวกับการลาหยุดพักผอนประจําป ลาเพ่ืออุปสมบท 
ลาศึกษาตอ การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรและการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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บทที่ 2 
วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานและความหมาย ความเปนมา 

และรูปแบบของวันหยุด วันลาของลูกจาง 
                
 ปญหาการใชสิทธิในวันหยุดและวันลาของลูกจางนั้น ก็เพื่อใหลูกจางไดรับการพักผอน
หยอนใจจากการทํางานมาตลอด 1 ปเต็ม เนื่องจากลูกจางไมใชเคร่ืองจักรจึงตองมีพักผอนบางทําให
ลูกจางกลับมาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือลูกจางไดเจ็บปวย ไมสบายก็ตองรักษาใหหายเปน
ปกติเพื่อใหกลับไปทํางานไดเหมือนเดิม หรือมีกิจธุระอันจําเปนซ่ึงหลีกเล่ียงไมไดก็จําเปนตองหยุด
งานไปบางเปนคร้ังคราว  
 
2.1 วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน 
 2.1.1 วิวัฒนาการขององคการแรงงานระหวางประเทศ   
 องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization: ILO) เกิดข้ึนพรอม 
กับสันนิบาตชาติภายใตสนธิสัญญาแวรซายในป ค.ศ. 1919 ภายหลังยกเลิกสันนิบาตชาติแลวได
กลายเปนองคกรชํานาญพิเศษองคกรแรกของสหประชาชาติในป พ.ศ. 24891 ซ่ึงถือไดวาเปนองคกร
ท่ีเกาแกเพราะวาไดจัดต้ังข้ึนคูกับองคการสันนิบาตชาติ ดังนั้นเม่ือองคการสหประชาชาติไดถูก
จัดตั้งข้ึนองคการแรงงานระหวางประเทศจึงกลายเปนองคการชํานาญพิเศษองคการแรกของ
สหประชาชาติซ่ึงองคการแรงงานระหวางประเทศเปนองคการท่ีเนนในเร่ืองนโยบาย และปญหา
ทางดานแรงงาน และสังคมเพราะองคการแรงงานระหวางประเทศไดมีบทบาทในการกําหนด
นโยบายทางดานสังคมใหแกประเทศตางๆ ท่ัวโลก ประเทศตางๆ ไมวาเปนประเทศที่กําลังพัฒนา 
หรือประเทศท่ีพัฒนาแลวตางยึดถือแนวนโยบายทางสังคมสอดคลองกับหลักการขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ2 ซ่ึงมีประวัติความเปนมาดังตอไปนี้ 
 

                                                 
1  ธีระ  ศรีธรรมรักษ.  (2549, กันยายน).  “อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศกับกฎหมาย

แรงงานไทย.”  บทบัณฑิตย, 62, 3.  หนา 110. 
2  จาตุรนต  แกนศึกษา.  (2542).  การใชแรงงานท่ัวไปตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541: 

ศึกษาเปรียบเทียบกับอนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ.  หนา  7. 
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 หลังจากสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ยุติลงไดมีการเปดประชุมเพ่ือจัดทําสนธิสัญญาสันติภาพ
ข้ึน ณ เมืองแวรซาย ประเทศฝร่ังเศสโดยการประชุมคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสันติภาพ และ
ความมั่นคงระหวางประเทศอันถาวร ไดมุงเนนกอใหเกิดความยุติธรรมทางสังคมมากข้ึน ปญหา
แรงงานเปนปญหาหนึ่งท่ีนับวามีความเก่ียวพันกับพื้นฐานปญหาสังคมอยางมากหากไมไดรับการ
ดูแลอยางมีประสิทธิภาพอาจนํามาซ่ึงความไมสงบจนกอใหเกิดสงครามข้ึนอีกคร้ังก็เปนได ดั้งนั้นท่ี
ประชุมจึงลงความเห็นวาตองแกไขปญหาแรงงานอยางเรงดวนโดยควรกําหนดมาตรฐานแรงงาน 
ข้ันตํ่าเปนเง่ือนไขในการคุมครองแรงงาน ท้ังนี้ท่ีประชุมไดแตงต้ังคณะกรรมธิการพิเศษข้ึน
ประกอบดวยผูแทนประเทศมหาอํานาจคือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส อิตาลี ญ่ีปุน รวมถึง
ผูแทนของประเทศ เบลเยี่ยม เชคโกสโลวาเกีย คิวบา โปแลนด ใหมีหนาท่ีจัดทํา และวางรูปแบบ 
ของสํานักแรงงานท่ีถาวรข้ึนเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาแรงงานที่เกิดข้ึน ในท่ีสุดก็ไดยกราง
รัฐธรรมนูญขององคการแรงงานระหวางประเทศเปนผลสําเร็จ โดยถือเปนสวนหน่ึงของสนธิสัญญา                         
แวรซาย (Treaty of Versailes) นับแตนั้นองคการแรงงานระหวางประเทศ (International Organiza 
tion Labour หรือ ILO) จึงไดเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 11 เมษายน ค.ศ. 19193    

ในชวงระหวางสงครามโลกร้ังท่ี 2 ในป ค.ศ. 1944 ท่ีประชุมแรงงานระหวางประเทศ 
ไดมีมติรับปฏิญญาฟลาเดลเฟย (Declaration of Philadelphia) เพ่ือใหเปนแนวทางสําหรับงานของ
องคการแรงงานระหวางประเทศโดยมีหลักการดังนี้ 
 1) แรงงานไมใชสินคา 
 2) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการรวมตัวเปนสมาคมเปนส่ิงจําเปนสําหรับ
ความกาวหนาอันยั่งยืน 
 3) ความยากจน ณ ท่ีหนึ่งท่ีใดยอมเปนปฏิปกษตอความเจริญรุงเรืองในทุกหนทุกแหง 
 4) มนุษยทุกคนมีสิทธิท่ีจะแสวงหาท้ังสวัสดิภาพทางวัตถุ และพัฒนาการดานจิตใจ
ภายใตเง่ือนไขของเสรีภาพ และความภาคภูมิใจ รวมท้ังความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และโอกาสอัน
ทัดเทียมกันโดยไมคํานึงถึงเช้ือชาติ ความเช่ือ หรือเพศใดๆ ท้ังส้ิน 

ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในป ค.ศ. 1946 องคการแรงงานระหวางประเทศไดผนวก
เขาเปนองคการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติเปนองคกรแรกมีหนาท่ีหลักคือ การกําหนดมาตรฐาน             
แรงงานระหวางประเทศ และใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปในเดือนมิถุนาของทุกป ณ นคร
เจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนดโดยใหประเทศภาคีสมาชิกตางสงผูแทนของตนไปประชุมประจําป
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ สําหรับประเทศไทยไดสงคณะผูแทนเขารวมประชุมมาโดย
                                                 

3  วิวัฒน  วองวิวัฒนไวทยะ.  (2542).  การคุมครองการใชแรงงานเด็กตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541: ศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศ.  หนา 34. 
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ตลอดในการประชุมใหญสามัญประจําปขององคการแรงงานระหวางประเทศปละครั้งซ่ึงท่ีประชุม
จะลงมติตราอนุสัญญา (Convention) และขอแนะ (Recommendation) เพื่อวางมาตรฐานแรงงาน
สากลไวเปนแนวทางใหประเทศภาคีสมาชิกรับไปปฏิบัติตอไป4                                                                                    
 สวนภารกิจสําคัญขององคกรแรงงานระหวางประเทศท่ีมีตอประเทศสมาชิกก็คือ ความ
ชวยเหลือทางดานวิชาการซ่ึงจะชวยใหประเทศสมาชิกสามารถนําประสบการณ หรือผลการศึกษา
วิเคราะห วิจัยขององคการมาเปนเเนวทางประกอบการบริหารและพัฒนาแรงงานของประเทศ
สมาชิกใหเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยองคการแรงงานระหวางประเทศไดใหความชวยเหลือ
โดยการสงผูเช่ียวชาญมาใหคําปรึกษาแนะนํา และรวมปฏิบัติงานดวยท้ังระยะส้ัน และระยะยาวตาม
ความจําเปน หรือตามการรองขอของประเทศสมาชิก หรือตามท่ีองคการเห็นสมควรใหความ
ชวยเหลือ 

ภารกิจสําคัญอีกประการหนึ่งขององคการแรงงานระหวางประเทศไดแก การกําหนด
มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศข้ึนในรูปของอนุสัญญาและขอแนะเพ่ือใหประเทศสมาชิกได
นําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐานแรงงานในประเทศของตนซ่ึงจะตองสอดคลองกับ
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ระบอบการปกรองและระบบการบริหารประเทศท่ีแตกตาง
กันไปในแตละประเทศรวมถึงการหายุทธวิธีในการนํามาตรฐานแรงงานระหวางประเทศมาปรับใช
ใหเหมาะสมกับพื้นฐานของประชาชนเพ่ือใหเกิดความยอมรับ และปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ5 

บทบาท และหนาท่ีท่ีสําคัญขององคการแรงงานระหวางประเทศ ไดแก การกําหนด 
และรับรองมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศเพื่อใหประเทศสมาชิกรับไปปฏิบัติเพ่ือเปนแนวทาง
ในการกําหนดกฎเกณฑของประเทศภาคีสมาชิกโดยประเทศสมาชิกตางๆ ไดนําไปเปนแนวทางใน
การกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าเพ่ือคุมครองการใชแรงงานในประเทศของตน มาตรฐานแรงงาน
ระหวาง ประเทศท่ีสําคัญคือ อนุสัญญา (Convention) และขอแนะ (Recommendation) ซ่ึงตราข้ึน
โดยท่ีประชุมขององคการแรงงานระหวางประเทศ6   

มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศเกิดข้ึนจากโครงสรางไตรภาคีคือ ฝายรัฐบาล ฝาย
นายจาง และฝายลูกจาง ซ่ึงผูแทนแตละฝายจะมีอิสระในการออกเสียงเร่ิมจากการเสนอปญหาซ่ึงอาจ                   
มาจากองคการฝายนายจาง องคการฝายลูกจาง หรือรัฐบาล เม่ือมีผูสนับสนุนมากพอก็จะเสนอเขาสู
การประชุมของคณะผูประศาสนการ (Governing Body) ซ่ึงเปนองคการบริหาร เม่ือคณะผูประศาสน 

                                                 
4  เเหลงเดิม.  หนา 41-42. 
5  วิจิตรา พรหมพันธุม.  (ม.ป.ป.).   “ไทยกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ”  ใน 75 ปแหงความ 

สัมพันธไทยกับองคการแรงงานระหวางประเทศ.  หนา 16-17.  
6  จาตุรนต  แกนศึกษา.  เลมเดิม.  หนา 15.  
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การเห็นดวยก็จะใหผูอํานวยการสํานักงานเตรียมรายงาน และขอความเห็นจากประเทศสมาชิก 
จากนั้นจึงจะนําเขาพิจารณาในการประชุมใหญ ซ่ึงท่ีประชุมใหญนี้จะประกอบดวยผูแทนประเทศ
สมาชิกประเทศละ 4 คน โดยเปนผูแทนฝายรัฐบาล 2 คน ผูแทนฝายนายจาง 1 คน และผูแทนฝาย
ลูกจาง 1 คน ซ่ึงจะมีการออกเสียงเปนอิสระตอกัน ท่ีประชุมใหญจะปรึกษาหารือถึงขอเสนอ
ดังกลาว และมอบหมายใหคณะกรรมการไตรภาคีไปรางรายละเอียด สํานักงานจะสรุปขอหารือ 
และจัดทํารางอนุสัญญาแลวจึงขอความเห็นจากประเทศสมาชิกอีกคร้ังหนึ่งจากนั้นจึงนํารางท่ี
ปรับปรุงแลวเสนอตอท่ีประชุมใหญในปถัดมา ซ่ึงในการพิจารณาคร้ังท่ี 2 นี้ท่ีประชุมใหญจะมีการ
ลงมติวาจะใหการรับรองอนุสัญญาและขอแนะหรือไม โดยถามีเสียงรับรองมีถึง 2 ใน 3 ของผูแทน
จึงจะถือวาผานการรับรอง อนุสัญญาท่ีผานการรับรองท่ีประชุมใหญแลวถือเปนกฎหมายระหวาง
ประเทศซ่ึงรัฐบาลจะตองนําเสนอตอรัฐสภาเพื่อใหรับรู หรือใหสัตยาบันภายใน 12 เดือน หรือถา
ขัดของก็ตองไมเกิน  18 เดือน และจะตองมีรายงานกลับไปยังองคการแรงงานระหวางประเทศถึง
มาตรการที่ไดดําเนินการ 
 อนุสัญญาขององคกรแรงงานระหวางประเทศท่ีไดรับรองในที่ประชุมใหญแลวไมไดมี
ผลบังคับใชในทันที แตเม่ือรัฐสมาชิกของประเทศน้ันไดใหสัตยาบันแลวจึงจะเร่ิมมีผลบังคับใช
หลังจากจดทะเบียนการใหสัตยาบันแลว 12 เดือน 
 โดยปกติ แตละปจะมีการรับรองอนุสัญญาและขอแนะในท่ีประชุมใหญขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ หลังจากนั้นรัฐสมาชิกมีหนาท่ีจะตองเสนออนุสัญญา และขอแนะฉบับ
นั้นๆ ตอเจาหนาท่ีผูทรงอํานาจ (Competent Authority) สําหรับประเทศไทยไดแก รัฐสภาเพื่อทราบ
การตราอนุสัญญาและขอแนะเชนวานั้น ภายในหนึ่งปนับแตมีการรับรองอนุสัญญาและขอแนะนั้น  
 การใหสัตยาบันอนุสัญญาจะเลือกจะเลือกปฏิบัติเฉพาะบางขอ หรือบางสวนของ
อนุสัญญาไมได ดังนั้นแตละประเทศจึงไมสามารถท่ีจะเลือก หรือรับรองบางสวนของอนุสัญญาได 
แตก็มีอนุสัญญาบางฉบับไดกําหนดขอยกเวน และทางเลือกเอาไวเพื่อความยืดหยุนซ่ึงตองระบุไว
แจงชัดวารัฐสมาชิกอาจกําหนดขอยกเวนนั้นในคราวท่ีแจงการใหสัตยาบันดวย 
 เม่ือผูอํานวยการใหญสํานักงานแรงงานระหวางประเทศไดจดทะเบียนการใหสัตยาบัน
อนุสัญญาแลว ก็จะแจงไปยังรัฐสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศท้ังหมด รวมท้ังแจง
การใหสัตยาบันอนุสัญญานี้ไปยังเลขาธิการองคการสหประชาชาติดวย 
 เม่ือรัฐสมาชิกไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับใดแลวอาจจะประกาศบอกเลิกไดเม่ือครบ
สิบป นับจากวันท่ีซ่ึงอนุสัญญาฉบับนั้นมีผลใชบังคับเปนคร้ังแรก โดยการแจงตอผูอํานวยการใหญ
สํานักงานแรงงานระหวางประเทศเพ่ือการจดทะเบียน และจะเร่ิมมีผลเปนการบอกเลิกเม่ือพน
ระยะเวลาหน่ึงปท่ีไดจดทะเบียนไว ถารัฐสมาชิกไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับใด และเม่ือครบ

DPU



 
      12 

กําหนดระยะเวลาสิบปตามท่ีวามาแลวไมไดใชสิทธิในการบอกเลิกการใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับ
นั้น ก็จะตองผูกพันตอไปอีกเปนเวลาสิบป7   
 มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศท่ีองคการแรงงานระหวางประเทศกําหนดขึ้นนั้นมี
ลักษณะท้ังวิชาการและมาตรฐานทางกฎหมายจึงกําหนดออกมาในรูปแบบของอนุสัญญา (Conven 
tion) และขอแนะ (Recommendation) เพื่อใชเปนมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ โดยใหประเทศ
ภาคีสมาชิกนําไปใชปฏิบัติ หรือเปนแนวทางในการกําหนดกฎเกณฑการคุมครองแรงงานตอไป 
 อนุสัญญา (Convention) จะมีผลใชบังคับใหประเทศสมาชิกตองปฏิบัติอยางเปนทาง 
การก็ตอเม่ือประเทศสมาชิกไดใหสัตยาบันแลว การใหสัตยาบันจึงเทากับเปนการรับรองวาไดมีการ
นําอนุสัญญานั้นไปใชปฏิบัติในประเทศของตน ท้ังนี้องคการแรงงานระหวางประเทศจะมีการ
ตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตามอนุสัญญาท่ีไดใหสัตยาบันไปแลวนั้นดวย สวนอนุสัญญาท่ียังไมได
ใหสัตยาบันนั้นประเทศสมาชิกก็ยังตองเสนอรายงานใหองคการแรงงานระหวางประเทศไดทราบ
ถึงความคืบหนาในการนําไปเปนแนวทาง หรือวิธีการในการปฏิบัติตลอดจนขอขัดของท่ียังไมอาจ
ใหสัตยาบันได 
 ขอแนะ (Recommendation) มีเง่ือนไขในการใชบังคับนอยกวาอนุสัญญา โดยไมมีขอ
ผูกพันใหประเทศสมาชิกตองใหสัตยาบัน แตเปนขอเสนอใหประเทศสมาชิกรับไปดําเนินการ และ
ในหลายกรณีขอแนะจะเปนการกําหนดในรายละเอียดเพื่อเสริมอนุสัญญาช้ันหนึ่ง โดยอาจเปนเร่ือง
ทางเทคนิค หรือมีเนื้อหาท่ีเปล่ียนไปตามสภาพการณทางเศรษฐกิจ เพื่อใหสามารถนําไปปรับใชได
อยางเหมาะสมในแตละประเทศ8 
 อนุสัญญา และขอเสนอแนะมีลักษณะท่ีแตกตางกัน ดังนี้9 
 1) อนุสัญญา (Convention) จะวางหลักใหญๆ ในแตละเร่ือง สวนรายละเอียดมอบหมาย        
ใหแตละประเทศไปดําเนินการกําหนดเอาเอง สวนขอแนะ (Recommendation) จะวางรายละเอียด
สําหรับในแตละประเทศนําไปเปนแนวปฏิบัติ 

2) อนุสัญญา  (Convention นั้นการเขา เปนภาคีกระทําไดโดยการให สัตยาบัน 
(Ratification) สวนขอแนะ (Recommendation) นั้นการใหความเห็นชอบจะใชวิธีรับเอา (Adoption)  

3) อนุสัญญา (Convention) เปนขอผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติตาม หากไมมีการปฏิบัติ  
ประเทศสมาชิกอ่ืน หรือองคการปฏิบัติ หรือองคกรนายจาง และลูกจางสามารถยื่นประทวงตอ

                                                 
7  ธีระ  ศรีธรรมรักษ.  เลมเดิม.  หนา 114-116. 
8  วิชัย  โถสุวรรณจินดา.  (ม.ป.ป.).  “ไทยกับองคการแรงงานระหวางประเทศ”  ใน 75 ปแหงความ 

สัมพันธไทยกับองคการแรงงานระหวางประเทศ.  หนา 103-105.  
9  ธีระ  ศรีธรรมรักษ.  เลมเดิม.  หนา 112. 
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องคการแรงงานระหวางประเทศได สวนขอแนะ (Recommendation) ไมถือเปนขอผูกพันตาม
กฎหมายระหวางประเทศ อยางไรก็ตามขอแนะอาจถูกยกรางข้ึนใหมเปนอนุสัญญาไดหากประเทศ
สมาชิกเห็นวามีความจําเปน 
 การกําหนดมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศในรูปแบบของอนุสัญญา (Convention) 
และขอแนะ (Recommendation) เปนมาตรฐานการคุมครองแรงงานใหดียิ่งข้ึน เม่ือประเทศสมาชิก
ใดไดพิจารณาใหสัตยาบัน (Ratify) แลว จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของอนุสัญญาฉบับนั้นๆ อยาง
เครงครัด สวนขอแนะนําเปนเพียงแนวทาง หรือช้ีแนะใหประเทศสมาชิกนําไปปฏิบัติ โดยไมมีผล
ผูกพันใหประเทศสมาชิกตองปฏิบัติโดยเครงครัดเหมือนอยางอนุสัญญาท่ีประเทศสมาชิกไดให
สัตยาบันไว ซ่ึงอนุสัญญาท่ีตราข้ึนแลว 185 ฉบับ ขอแนะนํา 195 ฉบับ ซ่ึงสามารถจัดแบงออกเปน
หมวดหมูได 14 หมวด ดังนี้10 

1)  หมวดวาดวยสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน  
2)  หมวดวาดวยการมีงานทํา 
3)  หมวดวาดวยนโยบายสังคม 
4)  หมวดวาดวยการบริหารงาน 
5)  หมวดวาดวยการแรงงานสัมพันธ 
6)  หมวดวาดวยสภาพการทํางาน 
7)  หมวดวาดวยการประกันสังคม 
8)  หมวดวาดวยการทํางานของสตรี 
9)  หมวดวาดวยของเด็ก และเยาวชน 
10) หมวดวาดวยคนงานสูงอายุ 
11)  หมวดวาดวยคนงานอพยพ 
12)  หมวดวาดวยชนพื้นเมือง และเผาชน 
13)  หมวดวาดวยคนงานในดินแดงอาณานิคม 
14) หมวดวาดวยอาชีพเฉพาะ 

 องคการแรงงานระหวางประเทศประกอบดวย 3 องคกร11 คือ 
 1) การประชุมใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศ (The International Labour  
Conference) ท่ีจะตองจัดข้ึนปละคร้ังประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ท่ีกรุงเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอรแลนด เพื่อพิจารณาปญหาตางๆ ดานแรงงานท้ังเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
                                                 

10  แหลงเดิม.  หนา 112-113.   
               11  จาตุรนต  แกนศึกษา.  เลมเดิม.  หนา 11-13. 
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องคการ และเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานทางวิชาการ โดยการกําหนดมาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศในรูปแบบของอนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ เพ่ือใหประเทศ
สมาชิกนําไปพิจารณา และรับรองโดยการใหสัตยาบันอนุสัญญา และการรับเอาขอแนะไปใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติสําหรับประเทศสมาชิก มีการลงมติใหแนวทางแกองคการระหวางประเทศใน
การวางนโยบาย และการจัดกิจกรรมในอนาคต การเลือกองคคณะประศาสนการ ตลอดจนมีการ
พิจารณาปญหาเฉพาะโดยจัดใหมีการอภิปรายเสนอรายงานทางดานสังคม และแรงงานจากประเทศ
ภาคีสมาชิก 

2) องคคณะประศาสนการ (The Governing Body) เปนคณะกรรมการบริหารองคการ
แรงงานระหวางประเทศทําหนาท่ีคลายกับคณะรัฐมนตรี มีหนาท่ีกําหนดนโยบายการบริหาร 
กําหนดระเบียบวาระการประชุมขององคการแรงงานระหวางประเทศ โดยมีประธานคณะ
ประศาสนการเปนผูรับผิดชอบสูงสุด (Chairman of the Governing Body) คณะประศาสนการ
ประกอบดวยประธาน และคณะกรรมการซ่ึงไดรับการเลือกตั้งมาจากผูแทนประเทศภาคีสมาชิก 
สําหรับผูเปนประธานคณะประศาสนการจะมีการเลือกตั้งหมุนเวียนกันไปและดํารงตําแหนงเพียง 1 
ป เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกของประเทศตางผลัดเปล่ียนกันดํารงตําแหนงสําคัญนี้ องคคณะ
ประศาสนการมีลักษณะเปนไตรภาคีประกอบดวยบุคคลจํานวน 56 คน เปนผูแทนฝายรัฐบาล 28 
คน ผูแทนฝายนายจาง 14 คน ผูแทนฝายลูกจาง 14 คน ในจํานวนผูแทนฝายรัฐบาล 28 คน มีจํานวน 
10 คนท่ีไดรับการแตงตั้งมาจากประเทศอุตสาหกรรมช้ันนํา และอีก 18 คน ไดรับเลือกจากผูแทน
ฝายรัฐบาลท่ีเขารวมประชุมใหญประจําปขององคการแรงงานระหวางประเทศ โดยวิธีการเลือกต้ัง
ในทุกปจะมีการประชุมคณะผูประศาสนการ 3 คร้ัง ในเดือนกุมภาพันธ เดือนพฤษภาคม และเดือน
พฤศจิกายน เชน ในเดือนพฤษภาคมจะเปนการเตรียมการประชุมใหญขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ โดยเปนการเตรียมการเกี่ยวกับวาระการประชุมท่ีบรรจุเขาไปในท่ีประชุมใหญขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ 
 3) สํานักงานแรงงานระหวางประเทศ (The International Labour Office) เปนสํานักงาน                     
ท่ีทําหนาท่ีเปนหนวยงานเลขาธิการถาวรขององคการแรงงานระหวางประเทศ12 ซ่ึงทําหนาท่ี
บริหารงานตางๆ ขององคการแรงงานระหวางประเทศใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดกําหนดโดยคณะ
กรรมการบริหาร และใหบรรลุวัตถุประสงค หรือมติของท่ีประชุมใหญ และจัดเตรียมเอกสาร    
จัดทํารายงานสําหรับการประชุมตางๆ มีหนาท่ีดานธุรการ และเลขานุการประชุมจัดหาบุคลากร 
 

                                                 
12  N.Valticos and G.von Potobsky.  (1995).  International Labour Standard.  p. 42. 
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ผูเช่ียวชาญ หรือคณะผูเช่ียวชาญเพื่อใหคําแนะนํากับประเทศสมาชิกบริการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
และการวิเคราะหปญหาท่ีเกี่ยวกับการจางงานการทํางานจัดใหมีการแสดงความคิดเห็นในเร่ือง
แรงงานท่ีเกิดข้ึน โดยมีผูอํานวยการใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศเปนผูรับผิดชอบ
สูงสุด และยังมีหนาท่ีทางดานวิจัย ตรวจสอบ สงเสริมดานการศึกษาตลอดจนการสงเสริมองคกร
นายจางและลูกจาง13 ปจจุบันนี้องคการแรงงานระหวางประเทศมีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ีกรุงเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอรแลนด นอกจากนี้ยังไดตั้งสํานักงานประจําภูมิภาคข้ึนอีก 4 แหงคือ   
     (1) สํานักงานประจําภูมิภาคเอเชีย และเเปซิฟกต้ังอยูท่ีกรุงเทพมหานคร อันเปน
สํานักงานใหญประจําภูมิภาคเอเชียและเเปซิฟก 
         (2) สํานักงานทวีปอเมริกาใต ตั้งอยูท่ีกรุงลิมา ประเทศเปรู   
  (3) สํานักงานประจําภูมิภาคในทวีปแอฟริกา ตั้งอยูท่ีกรุงแอดดิสอาบาบา ประเทศ
เอธิโอเปย 
  (4) สํานักงานภูมิภาคตะวันออกกลาง และยุโรป ตั้งอยูท่ีกรุงเจนีวา ประเทศสวิต 
เซอรแลนด 
  องคการแรงงานระหวางประเทศไดสรางกลไกลในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศข้ึน โดยมีคณะกรรมการเปนผูดูแลตรวจสอบ ควบคุมการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญาท่ีรัฐสมาชิกไดใหสัตยาบันไว กลไกติดตามตรวจสอบดังกลาวมี 2 ลักษณะท่ี
สําคัญ14 คือ 
  (1) ตรวจสอบโดยคณะกรรมการผูเช่ียวชาญ (Committee of Experts) เปนคณะ 
กรรมการท่ีพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ ซ่ึงรัฐสมาชิกไดใหสัตยาบันไว 
  (2) ตรวจสอบโดยคณะกรรมการวาดวยเสรีภาพในการสมาคม (Committee on  
Freedom of Association) เปนคณะกรรมการท่ีตั้งข้ึนโดยคณะประสาสนการเพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศในสวนท่ีเกี่ยวของกับสิทธิในการรวมตัว การจัดต้ัง
และดําเนินงานขององคการแรงงานระหวางประเทศซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบดวยผูแทน
จากฝายรัฐบาล ตางฝายนายจาง และฝายลูกจางฝายละ 3 คน ทําหนาท่ีพิจารณาในเร่ืองดังตอไปนี้ 
   ก. คํารองทุกข (complaints) ตางๆ ท่ีเปนขอเรียกรอง ขอคิดเห็น ขอวิจารณของ
องคการนายจาง หรือองคการลูกจางท่ีเสนอไปยังองคการแรงงานระหวางประเทศ 

                                                 
13  Ibid.  p. 43. 
14  ธีระ  ศรีธรรมรักษ.  เลมเดิม.  หนา 113-114. 
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   ข. พิจารณาเสรีภาพในการสมาคม โดยท่ัวๆ ไปแมวาประเทศท่ีมีปญหาในเรื่อง
เสรีภาพในการสมาคมนั้น มิไดใหสัตยาบันอนุสัญญาดานนี้ไวก็ตาม ก็ไมสามารถจะหลีกเล่ียง
หลักการนี้ไดเพราะเปนหลักการสําคัญขอหนึ่งในคําประกาศแหงฟลาเดลเฟย ซ่ึงเปนเจตนารมณ
ของการกอต้ังองคการแรงงานระหวางประเทศ ซ่ึงรัฐสมาชิกจะตองเคารพและปฏิบัติ 
  สวนใหญขอเรียกรองตางๆ ท่ีเสนอมายังคณะกรรมการนั้นจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับ 
  (1)  เสรีภาพและความม่ันคงของสหภาพแรงงานเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
  (2)  การกระทําอันไมเปนธรรม 
  (3)  การแทรกแซงสหภาพแรงงาน 
  (4)  ขอกฎหมาย 
 ท้ังนี้องคการแรงงานระหวางประเทศไดออกอนุสัญญาและขอแนะที่เกี่ยวกับสิทธิใน
การลาหยุดพักผอนประจําป ลาเพื่ออุปสมบท ลาศึกษาตอ ลาเพื่อคลอดบุตรและลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร 
ดังตอไปนี้ 
 1) อนุสัญญาฉบับท่ี 52 วาดวยวันหยุดพักผอนประจําป โดยไดรับคาจาง ป ค.ศ. 1936 
และขอแนะฉบับท่ี 47 วาดวยวันหยุดพักผอนประจําป โดยไดรับคาจาง ป ค.ศ. 1936 ตอมาก็ไดรับ
การแกไขโดยอนุสัญญาฉบับท่ี 132 วาดวยวันหยุดพักผอนประจําป โดยไดรับคาจาง ป ค.ศ. 1970 
 2) อนุสัญญาฉบับท่ี 103 วาดวยการคุมครองมารดา ป ค.ศ. 1952 และขอแนะท่ี 95 วา
ดวยการคุมครองมารดา ป ค.ศ. 1952 ตอมาไดรับการแกไขโดยอนุสัญญาฉบับท่ี 183 วาดวยการ
คุมครองมารดา ป ค.ศ. 1952 และขอแนะฉบับท่ี 191 วาดวยการคุมครองมารดา ป ค.ศ. 2000 

3)  อนุสัญญาฉบับท่ี 140 วาดวยการลาศึกษาตอโดยไดรับคาจาง ป ค.ศ. 1974 และขอ
แนะฉบับท่ี 148 วาดวยการลาศึกษาตอโดยไดรับคาจาง ป ค.ศ. 1974 

สวนอนุสัญญาและขอแนะวาดวยการลาอุปสมบทนั้นไมมีการกําหนดไว 
 2.1.2 วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานในตางประเทศ15 
 กฎหมายแรงงานไดถือกําเนิดเกิดข้ึนในประเทศตะวันตกเม่ือคริสตศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงเปน
ระยะท่ีมีการเคล่ือนไหวในดานอุตสาหกรรม เปนยุคท่ี เรียกวาการปฏิวัติ อุตสาหกรรม ( Industrial 
Revolution) ซ่ึงกอใหเกิดปญหาความเดือดรอนแกคนงานหลายประการ รัฐบาลในประเทศตะวันตก 
โดยเฉพาะประเทศอังกฤษเห็นวากฎหมายท่ีมีอยูไมสามารถใหความคุมครองแกคนงานโดยเฉพาะ
แรงงานเด็กอยางเต็มท่ี จําเปนท่ีรัฐจะตองออกกฎหมายคุมครองเปนพิเศษจึงไดมีการประกาศใช
กฎหมายฉบับแรกใน ป ค.ศ. 1802 เรียกกฎหมายวาดวยสุขภาพและจิตใจของผูฝกงาน ตรงกับ

                                                 
15  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2548).  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแรงงาน หนวยท่ี 1-7. 

หนา 13-14. 
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ภาษาอังกฤษวา The Health and Moral of Apprentice Act 1802 กฎหมายน้ีมีบทบัญญัติวางแนวการ
ใชแรงงานของผูฝกงาน โดยกําหนดช่ัวโมงการทํางานอยางสูง กําหนดคาจางไวเพราะผูฝกงานกอน
หนานี้ไดถูกใชงานหนักและเปนงานซ่ึงไมไดชวยในการฝกอบรมฝมือตางๆ ตลอดจนถึงคาจาง การ
ดูแลก็นอยมาก ความสนใจในเรื่องกฎหมายแรงงานก็เร่ิมตั้งแตปนั้นมา ตอมาก็ขยายขอบเขตไปถึง
คนงานท่ัวไป โดยประเทศอังกฤษไดมีพระราชบัญญัติโรงงานประกาศใชเปนคร้ังแรกในป ค.ศ. 
1833 โดยมีขอกําหนดช่ัวโมงทํางานไมเกิน 12 ช่ัวโมงตอวันและวางเง่ือนไขเกี่ยวกับการใชแรงงาน
เด็กเปนรายละเอียดอีกดวย หลังจากท่ีมีการริเร่ิมข้ึนในประเทศอังกฤษ ประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปก็ได
ออกกฎหมายในดานโรงงานขึ้นเพื่อคุมครองการใชแรงงานมีการกําหนดชั่วโมงการทํางานตางๆ  
อยางเชน ประเทศฝรั่งเศสไดมีกฎหมายโรงงานประกาศในป ค.ศ. 1874 ประเทศเยอรมันนีมี
กฎหมายโรงงานใชในป ค.ศ. 1878 ประเทศรัสเซียในคร้ังเดิมในป ค.ศ. 1822 ประเทศเบลเยียมในป 
ค.ศ. 1889 ประเทศเนเธอรแลนดในป ค.ศ. 1889 เชนเดียวกับประเทศฟนแลนดและประเทศสวีเดน
ก็ไดมีการประกาศใชกฎหมายโรงงานในป ค.ศ. 1889 ในชวงทศวรรษเดียวกันนี้ประเทศทางทวีป
ยุโรปก็ไดมีกฎหมายออกมารับรองสิทธิของคนงานในการกอต้ังเปนสหภาพแรงงานและสิทธิท่ีจะ
ทําการตอรองกับนายจางรวมท้ังการนัดหยุดงาน ประเทศอังกฤษไดมีกฎหมายออกมาในป ค.ศ. 
1824 ประเทศฝรั่งเศสในป ค.ศ. 1866 

ในภูมิภาคเอเชียซ่ึงในชวงระยะเวลาเดียวกันคือ ชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 19 การจางงาน
ก็ยังมีนอยแตประเทศซ่ึงเร่ิมงานอุตสาหกรรมและไดรับอิทธิพลจากประเทศตะวันตก กลาวคือ อยู
ภายใตการปกครองของประเทศยุโรป เชน ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา ประเทศมาเลเซีย ความ
สนใจท่ีจะประกาศใชกฎหมายแรงงานก็เร่ิมมีข้ึนในประเทศอินเดียก็ไดประกาศใชกฎหมายโรงงาน
ในป ค.ศ. 1891 ประเทศศรีลังกาป ค.ศ. 1923 ประเทศมาเลเซียป ค.ศ. 1921 ประเทศอินโดนีเซียซ่ึง
อยูภายใตการปกครองของประเทศเนเธอรแลนดก็มีกฎหมายแรงงานออกใชในป ค.ศ. 1908 
 หลังจากท่ีไดมีการริเร่ิมประกาศใชกฎหมายแรงงานในตนคริสตศตวรรษท่ี 19 แลว  
ประเทศทางยุโรปสวนใหญก็ไดมีการประกาศใชกฎหมายแรงงานในหลายดาน หลายสาขา
โดยเฉพาะอยางยิ่งความเคล่ือนไหวไดเปนไปอยางกวางขวางในชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยมี
การประกาศใชกฎหมายแรงงานใหความคุมครองในเร่ืองการเจ็บปวย ชราภาพ การหยุดงาน อยาง
ประเทศอังกฤษในป ค.ศ. 1945 ภายใตรัฐบาลพรรคแรงงานไดประกาศใชกฎหมายสวัสดิการสังคม
ซ่ึงคุมครองประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผูใชแรงงานในดานหลักประกันต้ังแตเกิดจนถึงตาย         
เชนเดียวกับประเทศในทวีปเอเชียความเคล่ือนไหวในการประกาศใชกฎหมายแรงงานไดเปนไป
อยางกวางขวางหลังจากท่ีประเทศตางๆ ไดรับอิสรภาพอยางประเทศญ่ีปุน กอนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
มีกฎหมายแรงงานเพียงไมกี่ฉบับ แตในระหวางที่อยูภายใตการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา                    
ไดมีการริเร่ิมออกกฎหมายดานแรงงานหลายฉบับท้ังในดานท่ีใหสิทธิคนงานกอต้ังสหภาพเพ่ือทํา
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การเจรจาตอรองเพ่ือรักษาผลประโยชนของตัวและกฎหมายประกันสังคม ความริเร่ิมดังกลาวก็ได
เร่ิมดําเนินการในประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศบังกลาเทศ ประเทศศรีลังกา แมแตใน
กลุมอาเซียนเอง กลาวไดวาปจจุบันนี้ทุกประเทศในภูมิภาคเอเซียไดมีกฎหมายแรงงานประกาศออก
ใชใหการคุมครองแรงงานหญิงและผูใชแรงงานในหลายดานหลายสาขาแตกตางกันออกไปและ
ประเทศสวนใหญไดมีหลักการคุมครองอยางสมบูรณเร่ิมต้ังแตเขาทํางาน ในกรณีเจ็บปวย ในกรณี
ทุพพลภาพถึงตาย ตลอดจนถึงการวางงาน 
 2.1.3 วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย    
 การคุมครองแรงงานไดเกิดข้ึนเพื่อท่ีจะแกไขความอยุติธรรม และความไรมนุษยธรรม
ของการจางงานท่ีเกิดข้ึนในประเทศตะวันตกประมาณกลางศตวรรษท่ี 18 และตนศตวรรษท่ี 19 ซ่ึง
เปนระยะท่ีมีความนิยมในระบบการแขงขันโดยเสรีแบบทุนนิยมระบบการผลิตแบบนี้เปดโอกาส
ใหนายทุนอุตสาหกรรมซ่ึงเปนนายจางขูดรีดเอาผลประโยชนจากแรงงานของลูกจางอยางมากหวัง
ท่ีจะสรางผลประโยชนความรํ่ารวยใหแกตน รัฐในขณะน้ันยังไมมีบทบาทท่ีจะเขาไปคุมครองดูแล
การใชแรงงานใหเปนไปอยางเหมาะสม ท้ังนี้เนื่องมาจากความคิด และความเชื่อในลัทธิเสรีนิยมท่ี
ใหเสรีภาพในการทํางานท่ีจะประกอบการเล้ียงชีพไดตามความสมัครใจ คนงานมีเสรีภาพที่จะขาย
แรงงานของตน และในทํานองเดียวกันนายจางก็มีเสรีภาพท่ีจะวาจางเด็ก แรงงานหญิง หรือชายเขา
ทํางานก็ได จะใหคาจางเทาไรก็ได และจะไลออกเม่ือไดก็ไดประกอบกับไดมีการหามการรวมตัว
กันเปนสมาคมระหวางลูกจางคนทํางาน หรือแมระหวางนายจางเพ่ือชวยเหลือปองกันผลประโยชน
ซ่ึงกันและกันทําใหลูกจางไมมีอิทธิพลเพียงพอท่ีจะระหวางรักษา และปองกันผลประโยชนของตน  
ลูกจางจึงอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบ 
 การยึดในแนวความคิดแบบเสรีนิยมจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีเอ้ืออํานวยใหนายจางซ่ึงเปน
นายทุนอุตสาหกรรมขูดรีดแรงงานของลูกจางไดเต็มท่ียิ่งกวานั้นระบบเศรษฐกิจทุนนิยมซ่ึงมี
หลักการผลิตโดยแสวงหากําไรสูงสุด และเนนในเร่ืองวัตถุนิยมทําใหเห็นวาลูกจางอยูในฐานะปจจัย            
ในการผลิตท่ีเปรียบเสมือนเคร่ืองจักรไมมีชีวิตจิตใจ และพยายามจะลดตนทุนการผลิตของตนให 
ต่ําท่ีสุดเทาท่ีจะตํ่าไดเพื่อจะไดขายสินคาไดถูกกวาคูแขง วิธีการลดตนทุนการผลิตคือการใชแรงงาน
กาผลิตใหนานท่ีสุดเพื่อท่ีจะใหไดผลผลิตมากท่ีสุด และในขณะเดียวกันก็จายคาจางใหนอยท่ีสุด 
หรือไมจายเลยพยายามใชแรงงานผูหญิง และเด็กใหมากเพราะสามารถใหคาจางตํ่าได เนื่องจาก
ลูกจางหญิง และเด็กปกครองงายไมคอยมีปากมีเสียงพยายามลดคาใชจายโดยไมใหสวัสดิการ 
หรือไมจัดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทํางานใหแกลูกจาง ดังนั้นสหภาพการจางใน
โรงงานอุตสาหกรรมของประเทศตะวันตกในระยะน้ัน โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ และฝร่ังเศส  
สภาพในโรงงานยังไมถูกอนามัยลูกจางตองทํางานหนักในสถานท่ีมืด สกปรก อากาศไมถายเท หญิงและ               
ชายตองทํางานโดยไมมีเวลาผักผอนท่ีพอสมควรและไดรับอันตรายจากเคร่ืองจักร และส่ิงแวดลอม
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ตางๆ อยูเสมอ คาจางท่ีไดรับก็ต่ําไมเพียงพอท่ีจะเล้ียงดูครอบครัวทําใหลูกจางมีสุขภาพทรุดโทรม  
เจ็บปวย และลมตายไปเปนจํานวนมากความยุติธรรมทางสังคมที่ลูกจางคนงานไดรับนี้ทําใหเกิด
แรงผลักดันทางสังคมใหประเทศอังกฤษ และยุโรปตองออกกฎหมายคุมครองแรงงานซ่ึงเร่ิมโดย
คุมครองแรงงานเด็กกอน ขณะเดียวกันลูกจางคนงานก็พยายามรวมกันกอตั้งสหภาพข้ึนเพื่อปองกัน
ผลประโยชนของพวกตน16 

แนวทางในการคุมครองลูกจางเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมนั้นเกิดจากความไมเสมอภาค
ทางเศรษฐศาสตร และทางเศรษฐกิจของอํานาจในการตอรองเพ่ือทําสัญญาจางแรงงานเปนเหตุให     
“หลักเสรีภาพในการทําสัญญา” ถูกนํามาใชเพื่อประโยชนของนายจางแตเพียงฝายเดียวเปนสวน 
มากทําใหความไมเสมอภาคทางเศรษฐกิจยิ่งมากข้ึน การคุมครองตามกฎหมายแพงแกลูกจางยังไม
เพียงพอ และมีขอจํากัดในวงแคบ จึงตองมีการบัญญัติกฎหมายท่ีมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการคุมครอง
แรงงานมาใชบังคับแกการจางแรงงาน17  
 2.1.3.1 ความเปนมาของวันหยุดและวันลาของลูกจาง 
    เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศสังคมเกษตรกรรมมาต้ังแตดั้งเดิม การใช
แรงงานเปนการใหทํางานในงานเกษตรกรรม การจางแรงงานเพ่ือเปนลูกจางในไรนามีนอย สวน
ใหญใชบุคคลในครอบครัวทํา เม่ือมีงานมากดังเชนการเรงเก็บพืชผลในไรนาก็ใชระบบพึ่งพา
แลกเปลี่ยนแรงงานกัน เชน การลงแขกเกี่ยวขาวของบรรดาชาวนาท้ังหลาย เปนตน18 ดังนั้น การ
คุมครองแรงงานในประเทศไทยมีความเปนมาดังนี้  
    ประเทศไทยไดเร่ิมมีกฎหมายแรงงานใชบังคับเปนพิเศษในระยะหลังสงคราม 
โลกคร้ังท่ี 2 (สงครามโลกครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2484-2488) แตกอนนั้นประเทศไทยก็มีกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
การใชแรงงานบาง แตมิไดมีลักษณะเปนกฎหมายแรงงานท่ีใหความคุมครองแกแรงงานกําหนด
สิทธิหนาท่ี ตลอดจนความสัมพันธในระหวางผูใชแรงงานอยางเชนปจจุบัน 
    กฎหมายท่ีถือไดวาเปนกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับแรงงานของไทยฉบับแรกนาจะ
ไดแกกฎมณเฑียรบาล พ.ศ. 2100 ซ่ึงตราข้ึนในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถท่ีกําหนดให
ราษฎรสามัญชายตองมีหนาท่ีถูกเกณฑแรงงานเขามาฝกหัด และรับใชงานราชการในสังกัดเจาขุน
มูลนายตางๆ ท่ีเรียกกันวา “ไพร” 
    กฎหมายในระยะตอมาจากกฎหมายการใชแรงงานแบบเกณฑแรงงาน หรือการ
ใชแรงงาน “ไพร” ก็คือ กฎหมายเกี่ยวกับการใชแรงงาน “ทาส” ซ่ึงไดประกาศในป พ.ศ. 2181 ใน

                                                 
16  จินตนา  พรพิไลพรรณ และ อัญชลี  คอคงคา.  (2536).  เศรษฐศาสตรแรงงาน.  หนา 232-233. 
17  สุดาศิริ  วศวงศ.  (2551).  คําอธิบายกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองแรงงาน.  หนา  8-9 
18  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2548).  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแรงงาน หนวยท่ี 1-7. 

หนา 22. 
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สมัยแผนดินของสมเด็จพระเจาประสาททองเปนคร้ังแรก เนื่องจากทาสเปนแรงงานสําคัญยิ่งใน
สมัยนั้นท่ีผูเปนนายไดใชสอยงานทุกอยาง พวกท่ีมีฐานะยากจนจึงมักจะยอมขายตัวเปนทาสเพราะ
ไดอาศัยนายเล้ียง ทาสจึงมีจํานวนมากมายทําใหตองตรากฎหมายเกี่ยวกับทาสออกมาใชเพื่อกําหนด
ประเภทของทาส ฐานะความเกี่ยวพันระหวางนายกับทาสเปนจํานวนหลายฉบับ แบงทาสออกได
เปน 7 ประเภทดวยกัน คือ 
      1)  ทาสสินไถ ทาสท่ีไดชวยไถตัวมา 
           2)  ลูกทาสเกิดในเรือนเบ้ีย 
    3)  ทาสไดมาแตบิดามารดา 
               4)  ทาสที่ทานให 
           5)  ทาสอันไดชวยกังวลแหงตนอันนองโทษทัณ 
                6)  ทาสอันไดเล้ียงมาแตกาลเม่ือขาวแพง 
    7)  ทาสอันไดดวยเฉลยศึก 
    ในป พ.ศ. 2444 ชาวตางประเทศซ่ึงไดเขามาประกอบกิจการ และต้ังบานเรือน
อยูในประเทศไทยจํานวนมากไดรองเรียนวาคนใชท่ีทํางานอยูในบานของชาวตางประเทศเหลานี้
ชอบลักทรัพยแลวหนีหายไป กรมตํารวจจึงไดกําหนดขอบังคับของกรมตํารวจเก่ียวกับการควบคุม
คนใชท่ีทํางานอยูในบานชาวตางประเทศ โดยกําหนดใหจดทะเบียนคนใชท่ีทํางานอยูในบานชาว
ตางประเทศเพ่ือควบคุมและปองกันมิใหคนไทยท่ีเขาไปรับใช หรือทํางานอยูในบานชาว            
ตางประเทศลักทรัพยชาวตางประเทศหนีหายไปโดยงายซ่ึงจะเห็นไดวากฎหมายฉบับนี้ แมจะเปน
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการใชงานแตก็มิไดมีลักษณะดูแลใหความคุมครองแรงงาน แตกลับมีลักษณะ
ของการควบคุม และรักษาผลประโยชนของนายจางชาวตางประเทศมากกวา19 
    ใน พ.ศ. 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมี “พระบรมราช
โองการประกาศลดคาตัวทาสในมณฑณบูรพา” เม่ือวันท่ี 9 มกราคม รัตนโกสินทรศก 123 บัญญัติ
ใหบรรดาทาสเปนไทย บรรดาทาสท่ีเปนไทยแลว หรือผูท่ียังมิไดเปนทาสหามมิใหขายตัวเปนทาส
ตอไป และกําหนดไวในมาตรา 4 วา “ถาทําสัญญาเปนลูกจางรับใชการงานตอกันโดยลูกจางรับเงิน
ลวงหนาไปกอนนั้น หามมิใหกําหนดคาจางตํ่ากวาเดือนละ 4 บาท” พระบรมราชโองการฉบับนี้อาจ
ถือไดวาเปนกฎหมายแรงงานฉบับแรกของประเทศไทย (กฎหมายกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า) ก็ได 
    ในพ.ศ. 2472 ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 3 ท่ีไดตรวจชําระใหมตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2472 เปนตนไป ซ่ึงเปนประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 เอกเทศสัญญาลักษณะ 6 จางแรงงาน มาตรา 575 ถึงมาตรา 586 

                                                 
19  สุดาศิริ  วศวงศ.  เลมเดิม.  หนา 15-25. 
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นั้น แมจะมุงถึงการกําหนดสิทธิและหนาท่ีของคูสัญญาโดยถือวาการจางแรงงานเปนสัญญา
ประเภทหนึ่งในลักษณะของกฎหมายเอกชน แตก็พอถือไดวาเปนกฎหมายท่ีบัญญัติถึงการจาง
แรงงานและมีบทบัญญัติในลักษณะของการคุมครองแรงงานอยูบางบางมาตรา เชน หากลูกจางขาด
งานไปโดยมีเหตุอันสมควรและช่ัวระยะเวลาพอสมควร นายจางไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจาง 
(มาตรา 579) เม่ือการจางแรงงานส้ินสุดลง ลูกจางชอบที่จะไดรับใบสําคัญแสดงวาลูกจางนั้นได
ทํางานมานานเทาไรและงานที่ทํานั้นเปนงานอยางไร (มาตรา 585) เม่ือการจางส้ินสุดลง นายจาง
ตองใชคาเดินทางขากลับใหหากนายจางไดจางลูกจางนั้นมาแตตางถ่ินโดยนายจางออกคาเดินทางขา
มาให (มาตรา 586) เปนตน ซ่ึงไมไดบัญญัติเร่ืองวันหยุดและวันลาของลูกจางไว 
    ใน พ.ศ. 2482 นายดุสิต บุญธรรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครนายกได
เสนอรางพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. ... ซ่ึงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานตอสภา
ผูแทนราษฎรดวย แตสภาไมรับรางพระราชบัญญัติดังกลาวจึงตกไป 
    ในระหวางป พ.ศ. 2479-2498 ก็มีการยกรางกฎหมายแรงงานข้ึน โดยจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นมอบใหกรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทยพิจารณา
การรางกฎหมายฉบับนี้ เจาหนาท่ีผูยกรางไดพยายามศึกษาเปรียบเทียบกับอนุสัญญาและขอแนะ
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ และเปรียบเทียบกับกฎหมายแรงงานในประเทศตางๆ ใน
เอเชีย ตลอดจนประเทศที่เจริญกาวหนาทางอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ดวย โดยเฉพาะประเทศอังกฤษและ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเจาหนาผูยกรางบางนายเพิ่งไปศึกษาดูงานดานแรงงานมา การยกรางมี
การศึกษาหารือรวมกันผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจาง ท้ังยังไดรับฟงมติมหาชนโดยใหมีการ
อภิปรายวิพากษวิจารณรางกฎหมาย ท้ังในท่ีสาธารณะและในหนาหนังสือพิมพไดดวย รางกฎหมาย
แบงออกเปน 2 สวน สวนหนึ่งเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน อีกสวนหนึ่งเกี่ยวกับการจัดต้ังสหภาพ
แรงงาน รัฐบาลไดเสนอรางกฎหมายฉบับนี้ตอสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2499 สภา
ผูแทนราษฎรไดลงมติใหความเห็นชอบประกาศใชเปนกฎหมาย ตอมาเรียกวาพระราชบัญญัติ
แรงงาน พ.ศ. 2499 ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2500 เปนตนมา พระราชบัญญัติฉบับนี้
นักวิชาการกฎหมายแรงงานถือวาเปนกฎหมายแรงงานฉบับสมบูรณฉบับแรกของประเทศไทยท่ีมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับเวลาทํางาน วันหยุดงานของลูกจาง การใชแรงงานหญิง การใชแรงงานเด็ก 
คาจาง  เงินทดแทน สวัสดิการ การตรวจตรา และการควบคุมการจัดต้ังและการดําเนินกิจการ
สหภาพแรงงานและสหพันธ การเจรจาตอรองระหวางนายจางกับสหภาพแรงงาน การระงับขอ
พิพาทแรงงาน การนัดหยุดงานและการปดงานงดจาง และการกระทําอันไมเท่ียงธรรม ซ่ึงนับวาเปน
กฎหมายแรงงานท่ีมีบทบัญญัติครบถวนท้ังในดานการคุมครองแรงงาน เงินทดแทนและการ
แรงงานสัมพันธ  
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    โดยกฎหมายฉบับนี้ ไมไดใหความหมายไววาวันหยุดหมายความวาอะไร แต
เม่ือไดอานบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับวันหยุดงานของลูกจางแลว ทําใหทราบวาวันหยุด หมายถึงวันท่ี
ลูกจางมีสิทธิหยุดงานประจําสัปดาห20 หยุดงานประจําป หยุดงานตามประเพณีนิยม21 หยุดงาน
พักผอนประจําป22 หยุดพักรักษาตัว23 หรือหยุดงานกอนวันคลอดและหลังวันคลอด24 รวมถึงการ
หยุดงานเนื่องจากเจ็บปวยท่ีเกิดจากการคลอดและไมสามารถจะทํางานได25 
    สวนความหมายของวันลาตามพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 ไมไดให
ความหมายไววาวันลาหมายความวาอะไรและไมมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับวันลาของลูกจางดวย 
    แตพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใชบังคับมาจนถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2501 เทานั้น ก็
ถูกยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 19 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2501 โดยจอมพลสฤษด์ิ       
ธนะรัชต หัวหนาคณะปฏิวัติซ่ึงยึดอํานาจการปกครองประเทศ โดยอางเหตุผลวามีบทบัญญัติท่ีไม
เหมาะสมในเร่ืองเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน ซ่ึงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 19 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 
2501 เปนกฎหมายแรงงานฉบับท่ีสองไดกําหนดใหกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจกําหนดเวลาทํางาน 
วันหยุดงานของลูกจาง การใชแรงงานหญิงและเด็ก การจายคาจาง การจัดใหมีสวัสดิการเพื่อสุขภาพ
อนามัยของลูกจาง ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจายเงินคาทดแทน จํานวนเงินคาทดแทน
กรณีลูกจางตองประสบอันตรายถึงบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือตาย เนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง 
หรือเจ็บปวยดวยโรคที่เกิดจากการทํางานใหแกนายจาง หรือตายดวยโรคดังกลาวนั้น กระทรวง 
มหาดไทยไดอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครอง
แรงงานและเงินทดแทนเพื่อใชแทนพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 ท่ีถูกยกเลิกไป โดยเรียกช่ือ
กฎหมายวา ประกาศกระทรวงมหาดไทยและไดออกมาท้ังส้ิน 18 ฉบับ  
    โดยกฎหมายฉบับนี้ไมไดใหความหมายไววาวันหยุดหมายความวาอะไร แตเมื่อ
ไดอานบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับวันหยุดงานของลูกจางแลว ทําใหทราบวาวันหยุดหมายถึงวันท่ี 
 
 

                                                 
20  พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499, มาตรา 10. 
21  พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499, มาตรา 11 วรรค 1. 
22  พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499, มาตรา 11 วรรค 2. 
23  พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499, มาตรา 12. 
24  พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499, มาตรา 17. 
25  พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499, มาตรา 18. 
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ลูกจางมีสิทธิหยุดงานประจําสัปดาห26 หยุดงานตามประเพณีนิยม27 หยุดงานพักผอนประจําป28 หยุด
พักรักษาตัว29 หรือหยุดงานกอนวันคลอดและภายหลังวันคลอด30 รวมถึงการหยุดงานเนื่องการจาก
เจ็บปวยท่ีเกิดจากการคลอดและไมสามารถทํางานได31 
    สวนความหมายของวันลาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองกําหนดเวลา
ทํางาน วันหยุดงานของลูกจาง การใชแรงานหญิงและเด็ก การจายคาจางและการจัดใหมีสวัสดิการ
เพื่อสุขภาพอนามัยของลูกจาง ลงวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2501 ไมไดใหความหมายไววาวันลา
หมายความวาอะไรและไมมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับวันลาของลูกจางดวย 
    ในวันท่ี 16 มีนาคม 2515 จอมพลถนอม กิตติขจร หัวหนาคณะปฏิวัติซ่ึงยึด
อํานาจการปกครองประเทศ ไดออกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 103 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2515 
ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 19 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2501 และพระราชบัญญัติกําหนดวิธี
ระงับขอพิพาทแรงงาน พ.ศ. 2508 และใหอํานาจกระทรวงมหาดไทยออกขอกําหนดในเร่ืองการ
คุมครองแรงงาน กองทุนเงินทดแทนและการแรงงานสัมพันธได ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยก็ไดออก
ขอกําหนดในเร่ืองดังกลาวในรูป “ประกาศกระทรวงมหาดไทย” เร่ืองการคุมครองแรงงาน ลงวันท่ี 
16 เมษายน 2515 ท่ีมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการใชแรงงานท่ัวไป การใชแรงงานหญิง การใชแรงงาน
เด็ก คาจาง คาลวงเวลาและคาทํางานในวันหยุด คาชดเชย เงินทดแทน สวัสดิการ โดยกฎหมายฉบับ
นี้ไดใหคํานิยามของวันหยุด หมายความวา วันท่ีกําหนดในลูกจางหยุดประจําสัปดาห หยุดตาม
ประเพณี หรือหยุดพักผอนประจําป32 
 

                                                 
26  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดเวลาทํางาน วันหยุดงานของลูกจาง การใชแรงานหญิงและ

เด็ก การจายคาจางและการจัดใหมีสวัสดิการเพ่ือสุขภาพอนามัยของลูกจาง ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2501, ขอ 6.  
27  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดเวลาทํางาน วันหยุดงานของลูกจาง การใชแรงานหญิงและ

เด็ก การจายคาจางและการจัดใหมีสวัสดิการเพ่ือสุขภาพอนามัยของลูกจาง ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2501, ขอ 7. 
28  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดเวลาทํางาน วันหยุดงานของลูกจาง การใชแรงานหญิงและ

เด็ก การจายคาจางและการจัดใหมีสวัสดิการเพ่ือสุขภาพอนามัยของลูกจาง ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2501, ขอ 8. 
29  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดเวลาทํางาน วันหยุดงานของลูกจาง การใชแรงานหญิงและ

เด็ก การจายคาจางและการจัดใหมีสวัสดิการเพ่ือสุขภาพอนามัยของลูกจาง ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2501, ขอ 10. 
30  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดเวลาทํางาน วันหยุดงานของลูกจาง การใชแรงานหญิงและ

เด็ก การจายคาจางและการจัดใหมีสวัสดิการเพ่ือสุขภาพอนามัยของลูกจาง ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2501, ขอ 35. 
31  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดเวลาทํางาน วันหยุดงานของลูกจาง การใชแรงานหญิงและ

เด็ก การจายคาจางและการจัดใหมีสวัสดิการเพ่ือสุขภาพอนามัยของลูกจาง ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2501, ขอ 36. 
32  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2515, ขอ 2. 
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    วันหยุดของลูกจางจึงมี 3 ประเภท คือ33 
          1) วันหยุดประจําสัปดาหเพื่อใหลูกจางไดหยุดพักผอนหลังจากทํางานมาตลอด
สัปดาห 
                 2) วันหยุดตามประเพณีเปนวันหยุดเนื่องในวันสําคัญของชาติ ศาสนาเพื่อให
โอกาสแกลูกจางไดรวมกิจกรรมตามประเพณี หรือวัฒนธรรม  
                    3) วันหยุดพักผอนประจําปเปนการใหโอกาสแกลูกจางไดหยุดพักผอนหลังจาก
ตรากตรําทํางานมาแลวตลอดป 
        สวนคํานิยามของวันลาหมายความวา วันท่ีนายจางอนุญาตใหลูกจางลากิจ หรือ
ลาปวย34 
    วันลาจึงหมายถึง วันท่ีนายจางอนุญาตใหลูกจางลากิจ หรือลาปวยไดตามแตจะ
ตกลงกัน ในกรณีลากิจจะตองเปนกิจธุระท่ีจําเปนและไดรับอนุญาตจากนายจางแลวจึงจะไปไดใน
กรณีลาปวยลูกจางตองแจงใหนายจางทราบ แตอยางไรก็ดี ลูกจางจะลาปวยไดปหนึ่งไมเกิน 30 วัน 
โดยมีสิทธิไดรับคาจางเต็มในวันท่ีลานั้น หากลูกจางลาปวยเกิน 30 วัน ตองไดรับอนุญาตจาก
นายจางและนายจางมีสิทธิไมจายคาจางในวันท่ีลาเกินจากกําหนดขางตนได ยกเวนหญิงมีครรภลา
คลอดบุตรมีกฎหมายกําหนดการลาไวเปนพิเศษ35 
    ในป พ.ศ. 2541 ไดประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยกเลิก               
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 ลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 และกําหนดใหมีการคุมครอง
แรงงานท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับมาตรฐานการคุมครองแรงงานสากลมากยิ่งข้ึน36 โดยมี
ผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541 เปนตนมาจนถึงปจจุบันซ่ึงในเร่ืองวันหยุดตาม
ประเพณีนั้น พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดกําหนดไวใหชัดเจนยิ่งข้ึนกวากฎหมาย
ฉบับกอนๆ เกี่ยวกับการพิจารณาวาจะกําหนดเอาวันใดเปนวันหยุดตามประเพณีบาง โดยท่ีใน
กฎหมายฉบับกอนมิไดกําหนดเอาไวในกฎหมายโดยชัดเจนวาใหถือเอาวันใดเปนวันหยุดตาม
ประเพณี แตในทางปฏิบัติก็ไดยึดถือแนวทางในการพิจารณากําหนดวันหยุดตามประเพณี โดยดูจาก
วันหยุดราชการประจําป วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถ่ินเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติเสมอมาเพราะวัตถุประสงคท่ีกําหนดใหนายจางจัดใหลูกจางมีวันหยุดตามประเพณี    
ก็เพื่อท่ีจะใหลูกจางไดมีโอกาสไปปฏิบัติภารกิจตามประเพณี หรือตามพิธีกรรมทางศาสนาท่ีลูกจาง 

                                                 
33  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  เลมเดิม.  หนา 83.  

34  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2515, ขอ 2. 
35  ธีระ  ศรีธรรมรักษ.  (2532).  กฎหมายแรงงาน.  หนา 47.   
36  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เลมเดิม.  หนา 22-25. 
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ผูนั้นเคารพนับถืออยู37 ในเร่ืองวันลาปวย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดกําหนดไว
ตางหากจากกฎหมายเดิมท่ีไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาปวยไดปหนึ่งไมเกิน 30 วันทํางาน โดยได 
รับคาจาง แตในกฎหมายฉบับใหมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาท่ีปวยจริง โดยมิได
กําหนดจํานวนวันลาปวยเอาไวเชนกฎหมายฉบับกอน สวนคาจางในระหวางลาปวยจะมีสิทธิไดรับ
ตลอดระยะเวลาท่ีลาปวย แตไมเกินปละ 30 วันทํางานและการลาปวยนี้มิไดหมายความรวมถึงการ
ลาคลอด และการท่ีลูกจางไมสามารถทํางานไดเนื่องจากประสบอันตราย หรือเจ็บปวยเนื่องจากการ
ทํางานใหแกนายจาง นั้นคือ การที่ลูกจางลาคลอดและการท่ีลูกจางตองหยุดรักษาพยาบาลจนเปน
เหตุใหไมสามารถไปทํางานไดเนื่องจากประสบอันตราย หรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานใหแก
นายจางจะไมนํามานับรวมเขาเปนวันลาปวยดวย38 ในเร่ืองวันลาเพื่อคลอดบุตรพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรไมวาเปน
ลากอนคลอด หรือหลังคลอดไดครรภหนึ่งไมเกิน 90 วัน และมีสิทธิไดรับคาจางในวันท่ีลาเพื่อ
คลอดบุตรเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตปหนึ่งไมเกิน 45 วัน ซ่ึงใหสิทธิแก
ลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภมากกวากฎหมายฉบับกอนๆ รวมทั้งบัญญัติใหลูกจางมีวันลามากข้ึน
กวาเดิม เชนวันลาเพ่ือทําหมัน วันลาเพ่ือการฝกอบรม หรือพัฒนาความรูความสามารถและวันลา
เพื่อกิจธุระอันจําเปนซ่ึงกฎหมายฉบับกอนๆ ไมไดบัญญัติไวเลย  
    โดยกฎหมายฉบับนี้ไดใหคํานิยามของวันหยุด หมายความวา วันท่ีกําหนดให
ลูกจางหยุดประจําสัปดาห หยุดตามประเพณี หรือหยุดพักผอนประจําป39 
               วันหยุดจึงหมายถึง วันซ่ึงนายจางกําหนดใหลูกจางไมมีหนาท่ีท่ีจะตองมาทํางาน 
ลูกจางมีอิสระจากงานในหนาท่ี เพ่ือท่ีจะพักผอนรางกาย ประกอบธุรกิจสวนตัว ประกอบกิจ หรือ
พิธีกรรมทางศาสนาตางๆ หรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถ่ินนั้นๆ40 
    สวนคํานิยามของวันลาหมายความวา วันท่ีลูกจางลาปวย ลาเพ่ือทําหมัน ลาเพ่ือ
กิจธุระอันจําเปน ลาเพ่ือรับราชการทหาร ลาเพ่ือการฝกอบรม หรือพัฒนาความรูความสามารถ หรือ
ลาเพ่ือคลอดบุตร41 
    วันลาจึงหมายถึง วันซ่ึงลูกจางไมอาจปฏิบัติหนาท่ีการงานไดปกติท่ีเคยทําอยูได
เนื่องจากเจ็บปวยท่ีมิไดเกี่ยวเนื่องกับการทํางาน มีภารกิจ หรือหนาท่ีพิเศษซ่ึงจะตองกระทําใน 

                                                 
37  สุดาศิริ วศวงศ.  เลมเดิม.  หนา 113-114. 
38  แหลงเดิม.  หนา 130. 
39  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 5. 
40  สุดาศิริ วศวงศ.  เลมเดิม.  หนา 112.  
41  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 5. 
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ระยะเวลาที่ไมตรงกับวันหยุดดังท่ีไดกลาวมาแลว จึงตองขอลาหยุดงานตอนายจางนอกเหนือจาก
วันหยุดซ่ึงนายจางไดกําหนดไวใหแลว นั่นคือ จะตองมีการแจงใหนายจางทราบวาไมสามารถจะมา
ทํางานไดตามปกติเพราะเหตุใด โดยการแจงนั้นอาจจะเปนการแจงโดยวาจา หรือลายลักษณอักษร 
หรือตามแตจะตกลงกําหนดกันเอาไว ฯลฯ ขอแตเพียงวาใหมีการแจงใหทราบวาจะลาหยุดโดยใช
วิธีใดก็ได แตถาหยุดงานไปเฉยๆ โดยไมแจงใหทราบจะถือวาขาดงาน42 
    ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 ไดมีการแกไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2551 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 โดยกําหนดหามนายจางเรียก หรือรับหลักประกัน
การทํางาน หรือความเสียหายในการทํางาน กําหนดใหศาลมีอํานาจส่ังใหสัญญาจางขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําส่ังของนายจาง มีผลใชบังคับเพียงเทาท่ีเปนธรรมและพอสมควร                          
 แกกรณี กําหนดใหนายจางและลูกจางตกลงนําเวลาทํางานปกติสวนท่ีไมครบแปดช่ัวโมงไปรวม
กับเวลาทํางานปกติในวันอ่ืนไดซ่ึงตองไมเกินวันละเกาช่ัวโมง กําหนดใหคณะกรรมการสวัสดิการ
แรงงานมีอํานาจออกคําส่ังใหนายจางจายเงินคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว
ลวงหนาในกรณีท่ีมีการยายสถานประกอบกิจการและกําหนดใหนายจางยื่นแบบแสดงสภาพการ
จางและสภาพการทํางาน รวมท้ังเพิ่มเติมบทกําหนดโทษใหเหมาะสมและสอดคลองกับการแกไข 
เพิ่มเติมท้ังนี้ เพ่ือใหการคุมครองลูกจางมีประสิทธิภาพและใหลูกจางไดรับความคุมครองมากขึ้น43 
สวนการแกไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2551 ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2551 ไดแกไข             
เพิ่มเติมอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการคาจาง โดยเพิ่มอํานาจในการกําหนดอัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือและอํานาจในการแตงตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการคาจาง กําหนดใหคณะกรรมการ
คาจางเสนออัตราคาจางท่ีกําหนดตอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมท้ังกําหนด 
ใหสํานักงานคณะกรรมการคาจางมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาระบบคาจางและรายได
ของประเทศเสนอตอคณะกรรมการคาจางและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาดังกลาว ท้ังนี้ เพื่อให
การกําหนดอัตราคาจางของคณะกรรมการคาจางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมตอลูกจาง44 
 2.1.3.2 รูปแบบของวันหยุดและวันลาของลูกจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 
                    การพักผอนเปนส่ิงจําเปนท่ีมนุษยจะละเวนเสียมิได แมวาในแตละวันทํางาน
กฎหมายจะไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของนายจางตองจัดใหลูกจางไดมีกําหนดเวลาพักในระหวาง  

                                                 
42  สุดาศิริ วศวงศ.  เลมเดิม.  หนา 127. 
43  หมายเหตุทายพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551. 
44  หมายเหตุทายพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551. 
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เวลาทํางานไวแลวก็ตาม แตการกําหนดการพักผอนไวในแตละวันทํางานยังไมเปนการเพียงพอ
สําหรับการพักผอน หากคนเราทํางานติดตอกัน โดยมิไดรับการพักผอนตามโอกาสอันควรยอมทํา
ใหสุขภาพอนามัยเส่ือมโทรมกระทบกระเทือนตอความคิด และสติปญญาของคนทํางาน จึงสมควร
ท่ีจะไดมีการกําหนดใหลูกจางไดมีวันหยุดพักผอนบาง45 ซ่ึงวันหยุดแบงไดเปน 3 ประเภท46 คือ 
             1)  วันหยุดประจําสัปดาห 
     ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดใหนายจางตองจัดให
ลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาหไมนอยกวาสัปดาหละ 1 วัน โดยวันหยุดประจําสัปดาหตองมีระยะ 
หางกันไมเกิน 6 วัน ซ่ึงนายจางและลูกจางจะตกลงกันลวงหนากําหนดวันหยุดประจําสัปดาหวันใด 
ก็ได47 และสําหรับงานโรงแรม งานขนสง งานในปา งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอ่ืนตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาสะสมวันหยุดประจําสัปดาหและเล่ือนไป
หยุดเม่ือใดก็ได แตตองอยูในระยะเวลาส่ีสัปดาหติดตอกัน48 
    2) วันหยุดตามประเพณี49   
     นายจางตองพิจารณาตองพิจารณากําหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุด 
ราชการประจําป วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถ่ินและประกาศกําหนด
วันหยุดตามประเพณีในลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาปละ 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแหงชาติ
ดวย50 กฎหมายไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิหยุดในวันหยุดตามประเพณีก็เพ่ือใหลูกจางไดมีโอกาส
ไปรวมพิธีการตางๆ ในทางศาสนาและในทางปกครองรวมท้ังไดพักผอนดวยและถาวันหยุดตาม
ประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห ก็ใหเล่ือนวันหยุดตามประเพณีวันนั้นไปหยุดชดเชย
ในวันทํางานถัดไป51 

                                                 
45  สุดาศิริ  วศวงศ. เลมเดิม.  หนา 111. 
46  วิจิตรา (ฟุงลัดดา)  วิเชียรชม.  (2553).  ยอหลักกฎหมายแรงงาน.  หนา 76-79. 
47  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 28 วรรค 1. 
48  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 28 วรรค 2. 
49  วันหยุดตามประเพณี หมายถึง วันหยุดสําหรับพิธีการตางๆ ในทางศาสนา หรือในทางปกครอง เชน  

วันมาฆะบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันรัฐธรรมนูญ เปนตน. 
50  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 29 วรรค 1 และวรรค 2. 
51  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 29 วรรค 3. 
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               กรณีท่ีนายจางไมอาจใหลูกจางหยุดตามประเพณีไดเนื่องจากลูกจางทํางานท่ี           
มีลักษณะ หรือสภาพของงานตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง52 นายจางตกลงกับลูกจางวาจะหยุดใน
วันอ่ืนชดเชย หรือนายจางจะจายคาทํางานในวันหยุดใหก็ได53 
                   3) วันหยุดพักผอนประจําป 
     ลูกจางมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดปไมนอยกวาปละ 6 วันทํางาน เม่ือ
ทํางานติดตอกันมาแลวครบ 1 ป โดยนายจางเปนผูกําหนดลวงหนาให หรือกําหนดใหตามท่ีนายจาง
และลูกจางตกลงกัน54 และในปตอมานายจางอาจกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจาง
มากกวา 6 วันทํางานก็ได55 สวนลูกจางซ่ึงทํางานยังไมครบ 1 ป นายจางก็อาจกําหนดวันหยุด
พักผอนประจําปใหแกลูกจางโดยคํานวณใหตามสวนได56  
     ลูกจางมีสิทธิสะสมและเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําปท่ีลูกจางยังไมไดหยุด
ในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปไดโดยตกลงกันลวงหนาระหวางนายจางและลูกจาง57 และถาลูกจางมี
สิทธิหยุดพักผอนประจําปแลวยังไมไดใชสิทธิ แตถูกเลิกจางเสียกอนโดยไมไดกระทําความผิดอัน
ทําใหหมดสิทธิไดรับคาชดเชย58 นายจางก็ตองจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปตามสวนท่ี
ลูกจางมีสิทธิรวมท้ังวันหยุดพักผอนประจําปสะสมดวย59  

                                                 
52 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อาศัย

อํานาจตามความมาตราในมาตรา 6 และมาตรา 29 วรรค 4 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไวดังตอไปน้ี       

 งานท่ีมีลักษณะ หรือสภาพของงานที่นายจางไมอาจใหลูกจางหยุดทํางานในวันหยุดตามประเพณี 
ไดแกงานดังตอไปน้ี 
 (1) งานในกิจการโรงแรม สถานมหรสพ รานขายอาหาร รานขายเคร่ืองด่ืม สโมสร สมาคม สถาน 
พยาบาล และสถานบริการการทงเที่ยว   
 (2) งานในปา งานในที่ทุรกันดาร งานขนสง และงานที่มีลักษณะ หรือสภาพของงานตองทําติดตอกัน
ไป  ถาหยุดจะเสียหายแกงาน 

53  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 30 วรรคทาย.   
54  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 30 วรรค 1. 
55  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 30 วรรค 2. 
56  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 30 วรรคทาย. 
57  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 30 วรรค 3. 
58  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 119. 
59  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 67. 
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                       สําหรับวันหยุดท้ัง 3 ประเภทดังกลาวขางตน นายจางตองจายคาจางใหแก
ลูกจางเทากับคาจางในวันทํางาน นอกจากลูกจางท่ีไดรับคาจางรายวัน รายช่ัวโมง หรือตามผลงาน
โดยคํานวณเปนหนวยไมมีสิทธิไดรับคาจางสําหรับวันหยุดประจําสัปดาห60 
                         ขอสังเกตเกี่ยวกับวันหยุดพักผอนประจําป มีดังน้ี61    
                           (1) ลูกจางท่ีมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปเม่ือไดทํางานติดตอกันมาแลวครบ 
1 ป หมายถึงลูกจางทุกประเภท ไมวาจะเปนลูกจางทดลองงาน ลูกจางรายวัน ลูกจางรายเดือน 
ลูกจางตามผลงาน ลูกจางท่ีมีกําหนดเวลาการจางแนนอน หรือลูกจางระดับบริหาร 
                           (2) ลูกจางบางประเภทมีสิทธิหยุดพักผอนประจําป แตไมมีสิทธิเรียกคา
ทํางานในวันหยุด ซ่ึงไดแกลูกจางตามมาตรา 65 (1) คือ ลูกจางซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีทําการแทนนายจาง
สําหรับกรณีการจาง การใหบําเหน็จ การลดคาจาง หรือการเลิกจาง ลูกจางประเภทนี้แมมีสิทธิหยุด 
แตถานายจางใหมาทํางานในหยุดก็ไมมีสิทธิไดคาทํางานในวันหยุด62 เวนแตนายจางตกลงจายคา
ทํางานในวันหยุดใหแกลูกจาง 
                          ลูกจางท่ีมีอํานาจดังกลาวตองมีอํานาจส่ังการไดดวยตนเอง ไมใชเพียงแต
เสนอใหผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเปนผูลงโทษ หรือเพียงเสนอการใหบําเหน็จเทานั้น ถาไมมี
อํานาจดังกลาว แมเปนผูจัดการก็ไมตองหามมิใหรับคาทํางานในวันหยุด 
      (3) สิทธิในการไดรับวันหยุดพักผอนประจําปตองทํางานครบ 1 ป การนับ
อายุงานหนึ่งปนั้นนับกันตามปปฏิทินคืน วันชนวัน เดือนชนเดือน ในปถัดไป เชน เขาทํางานเม่ือ
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2539 จะครบปในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2540 
                                  สิทธิในการหยุดพักผอนประจําปของลูกจางเกิดข้ึนภายหลังท่ีลูกจาง
ทํางานติดตอกันมาแลวครบ 1 ป หลังจากนั้นลูกจางก็เร่ิมมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปแลว แตตองรอ
ใหนายจางกําหนดหรือหยุดไดเม่ือนายจางอนุญาตใหหยุดตามวันเวลาที่ลูกจางขอใหหยุด 
                                    การนับระยะเวลาทํางานวาติดตอกันครบ 1 ปหรือไม หมายถึงการนับ
ความเปนลูกจางโดยไมขาดจากการเปนลูกจางเลยครบ 1 ป แมระหวางการทํางานจะมีวันลากิจ ลา
ปวย หรือวันท่ีลูกจางหยุดงานเพราะคําส่ังนายจาง เชน โรงถูกน้ําทวม ถูกไฟไหม นายจางส่ังใหหยุด
ทํางานช่ัวคราวไมวาจะนานเทาใด ก็ถือวาเปนวันทํางานติดตอกัน 
                              สภาพการจางงานบางอยาง ลูกจางไมไดทํางานทุกวัน สัปดาหหนึ่งทํางาน         
เพียง 2-3 วัน วันอ่ืนๆ ลูกจางไมไดทํางานเลย ก็ยังถือวาติดตอกันและมีสิทธิไดหยุดพักผอนประจําป 

                                                 
60  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 56 (1). 
61  วิชัย โถสุวรรณจินดา.  (2545).  คําอธิบายแบบเจาะลึกพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน.  หนา 40-47. 
62  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 66. 
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                         (4) การหยุดพักผอนประจําปในปถัดไปไมตองรอใหครบป เม่ือลูกจาง
ทํางานครบปและไดสิทธิหยุดพักผอนประจําปไปแลว ในปปฏิทินถัดไปลูกจางจะมีสิทธิหยุด
พักผอนประจําปไดเลยโดยไมตองรอใหครบรองปทํางานอีก 
                    (5) ลูกจางท่ีถูกเลิกจางโดยมิไดกระทําความผิดท่ีจะทําใหไมไดรับคาชดเชย 
ลูกจางนั้นมีสิทธิไดรับคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปตามสวนของวันหยุดพักผอนประจําป
ท่ีลูกจางพึงมีสิทธิ รวมท้ังวันหยุดพักผอนประจําปท่ีสะสมอยูดวย63 
                                มาตราน้ีเปนการยกเวนหลักการท่ีใหนายจางกําหนดใหลูกจางหยุด
พักผอนประจําปเม่ือลูกจางทํางานครบ 1 ป ท้ังนี้ เพราะเม่ือนายจางเลิกจางลูกจาง โดยไมมีเหตุผล
อันสมควรทําใหลูกจางเสียสิทธิท่ีจะไดหยุดพักผอนประจําปไป นายจางจึงตองชดใชใหตามสวน 
เชน ลูกจางทํางานมา 6 เดือน แลวถูกเลิกจางเพราะความผิดเล็กนอย นายจางตองจายคาชดเชยและ
คาทํางานในวันหยุดพักผอนประจําปตามสวนอีก 3 วัน หรือถาลูกจางทํางานมาแลว 1 ป 6 เดือน ถูก
นายจางเลิกจางโดยไมไดกระทําผิดและลูกจางไมเคยหยุดพักผอนประจําปเลย ลูกจางมีสิทธิไดรับ
คาทํางานในวันหยุดพักผอนประจําป 9 วัน (คิดจากอายุงาน 1 ป 6 เดือน) แตถาลูกจางถูกเลิกจาง
เพราะกระทําความผิด ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป 
                   (6) วันหยุดพักผอนประจําปตองไมนอยกวาปละ 6 วันทํางาน ดังนั้นนายจาง
จะกําหนดใหลูกจางหยุดนอยกวาปละ 6 วันทํางานไมได แตสามารถกําหนดใหมากกวาปละ 6 วัน
ทํางานได และถานายจางกําหนดไวเกินปละ 6 วันทํางานแลว นายจางก็ตองผูกพันตามนั้น 
                              (7) ลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดพักผอนประจําป ลูกจางท่ีนายจางส่ัง 
หรืออนุญาตใหหยุดพักผอนประจําปนั้นมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดเสมือนหนึ่งเปนวันทํางาน 
นายจางไมมีสิทธิส่ังใหลูกจางหยุดโดยไมจายคาจาง 
                          (8) นายจางเปนผูกําหนดวันหยุดพักผอนประจําป โดยใหนายจางเปนผู
กําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหลูกจาง โดยนายจางอาจจะประกาศรายช่ือของลูกจางท่ีมีสิทธิ
หยุดพักผอนประจําปตามวันท่ีกําหนดไว หรืออาจจะใชวิธีใหลุกจางท่ีประสงคจะหยุดพักผอน
ประจําปยื่นขออนุญาตลวงหนาใหนานจางพิจารณาใหหยุด ซ่ึงลูกจางจะหยุดไดตอเม่ือนายจาง
อนุญาตแลว ถาลูกจางหยุดพักผอนประจําปโดยนายจางไมไดอนุญาต ลูกจางมีความผิดฐานละท้ิง
หนาท่ีโดยไมมีเหตุอันสมควร 
                              โดยท่ีการหยุดพักผอนประจําปเปนสิทธิท่ีนายจางกําหนดใหลูกจางหยุด  
นายจางจึงอาจกําหนดใหลูกจางหยุดในวันใดก็ไดท่ีเปนวันหยุดราชการ วันหยุดทางศาสนา หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถ่ิน แตถานายจางกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหลูกจางตรงกับ            
                                                 

63  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 67. 
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วันท่ีเปนวันหยุดอยูแลว ถือวานายจางยังไมไดกําหนดใหลูกจางหยุดพักผอนประจําปในวันท่ีเปน
วันหยุดอยูแลวนั้น นายจางตองจัดวันอ่ืนใหลูกจางหยุดแทน หรือมิฉะนั้นตองจายคาทํางานในวัน 
หยุดพักผอนประจําปในสวนท่ีเปนวันหยุดอ่ืนนั้นใหลูกจาง 
                           (9)  การตกลงกันเพื่อสะสม หรือเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําปไปรวมหยุด
กับปอ่ืนไดนั้นตองเปนไปดวยความสมัครใจและความสะดวกดวยกันท้ังสองฝาย โดยตองเปนการ
ตกลงกันไวลวงหนา แตก็ไมไดหมายความวาถาไมไดตกลงกันแลวจะสะสมไมได หรือถาไมไดตก
ลงกันลูกจางจะเสียสิทธิสําหรับวันหยุดท่ีไมไดหยุด ลูกจางยังคงมีสิทธิท่ีจะหยุดพักผอนตามสิทธิ
ไดเสมอ  
                       (10) อัตราคาจางในวันหยุดพักผอนประจําปนั้น แยกพิจารณาได ดังนี้ 
                                   ก. ในกรณีที่ลูกจางไดหยุดพักผอนประจําปนั้น ลูกจางมีสิทธิไดรับ
คาจางตามปกติวันทํางาน คือไมไดทํางาน แตไดคาจางตามปกติเทากับวันทํางาน 
                                     ข. กรณีท่ีลูกจางไมไดหยุดพักผอนประจําป ลูกจางมีสิทธิไดรับคาจาง
เทากับคาจางในการทํางานในวันหยุด โดยถาเปนลูกจางรายวัน รายช่ัวโมง หรือตามผลงานจะได
คาจางเปน  2 เทาของคาจางปกติ แตถาเปนลุกจางรายเดือน หรือลูกจางประเภทอ่ืนจะไดคาจางเพิ่ม
อีก 1 เทารวมกับคาจางท่ีไดรับอยูแลวเทากับไดรับคาจางเปน 2 เทา 
    อยางไรก็ตาม ถานายจางกําหนดใหหยุดแลวลูกจางไมหยุดเอง หรือ
ลูกจางไปทํางานในวันหยุดเองโดยนายจางไมไดส่ัง ลูกจางไมมีสิทธิไดคาจางในวันหยุดพักผอน
เพิ่มอีก 1 เทา 
                          (11) การฟองเรียกคาจางในวันหยุดพักผอนประจําปมีอายุความ 2 ป โดยเร่ิม
นับแตวันท่ีลูกจางมีสิทธิไดรับคาจาง โดยไมตองรอใหนายจางเลิกจางกอน 
                          (12) นายจางมีหนาท่ีกําหนดวันหยุดใหลูกจางในวันหยุดประจําสัปดาห 
วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผอนประจําป ถาลูกจางไมหยุด นายจางมีหนาท่ีตองจายคาจาง
ใหแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํางาน สําหรับวันหยุดประจําสัปดาห (เวนแตลูกจางซ่ึงไดรับคาจาง
รายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย) วันหยุดตามประเพณี และวันหยุด
พักผอนประจําป 
                                     เม่ือไดกําหนดเปนวันหยุดของลูกจางแลว หามมิใหนายจางใหลูกจาง
ทํางานในวันหยุด เวนแตในกรณีท่ีมีลักษณะ หรือสภาพของงานท่ีตองทําติดตอกัน ถาหยุดจะ
เสียหายแกงาน หรือเปนงานฉุกเฉิน นายจางอาจใหลูกทํางานในวันหยุดไดเทาท่ีจําเปน อยางไรก็ดี
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ขอยกเวนนี้ไมใชบังคับในกรณีท่ีงานนั้นอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และความปลอดภัยของ
ลูกจาง64 และลูกจางท่ีเปนหญิงมีครรภ65 
                                     สําหรับกิจการบางประเภทไดแก กิจการโรงแรม สถานมหรสพ งาน
ขนสง รายขายอาหาร รายขายเคร่ืองดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือกิจการอ่ืนตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง (ซ่ึงยังไมมีกําหนดไว) นายจางอาจใหลูกจางทํางานในวันหยุดได แตตองจายคา
ทํางานในวันหยุด 
                                     ในกรณีอ่ืนๆ ซ่ึงเปนกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจําหนาย และการ
บริการนั้น นายจางอาจใหลูกจางทํางานในวันหยุดไดเทาท่ีจําเปน โดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง
เปนคราวๆ ไป 
                                     ในกรณีท่ีนายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด ถาลูกจางมีสิทธิไดรับ
คาจางในวันหยุดอยูแลว66 ก็ใหนายจางจายคาจางเพิ่มข้ึนอีกไมนอยกวาหนึ่งเทา แตถาลูกจางไมได
คาจางในวันหยุดใหนายจางจายคาจางไมนอยกวาสองเทาของคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตาม
จํานวนผลงานที่ทําได สําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยและถา
นายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันหยุด นายจางตองจายคาลวงเวลาในวันหยุดไมนอยกวาสาม
เทาของอัตราคาจางปกติ67 
                                     ในกรณีท่ีนายจางไมไดจัดใหลูกจางหยุดงาน หรือจัดใหลูกจางหยุดงาน
นอยกวาหลักเกณฑวันหยุดท่ีกําหนดไว ไมวาจะเปนวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี 
หรือวันหยุดพักผอนประจําป นายจางตองจายคาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด
เสมือนนายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดนั้น68   
                                     นอกจากกฎหมายจะไดกําหนดใหนายจางจัดใหลูกจางไดมีวันหยุด
ประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผอนประจําปแลว ลูกจางก็ยังอาจมีความจําเปน
ท่ีจะตองหยุดงานนอกเหนือจากวันหยุดดังกลาวมาแลวอีกบางในกรณีท่ีมีกิจธุระจําเปน จึงจําเปนท่ี
จะตองมีการหยุดงานนอกเหนือจากวันหยุดดังท่ีกลาวมาแลว กฎหมายจึงไดกําหนดใหนายจางตอง 
 

                                                 
64  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 31. 
65  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 39. 
66  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 56. 
67  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 63. 
68  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 64. 
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อนุญาตใหลูกจางไดลาไปเพ่ือปฏิบัติภารกิจไดตามความจําเปน69 ซ่ึงวันหยุดแบงไดเปน 3 ประเภท70 
คือ 
                                     (1) วันลาปวย 
                                           ลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาท่ีปวยจริง71 โดยการลาปวยต้ังแต 3 วัน
ข้ึนไปนายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่ง หรือใบรับรองแพทย
ของสถานพยาบาลของทางราชการก็ได ถาลูกจางไมอาจหาแพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่งไดใหลูกจาง
ช้ีแจงใหนายจางทราบและกรณีท่ีนายจางจัดแพทยไวใหแลวแพทยผูนั้นจะเปนผูออกใบรับรอง เวน
แตลูกจางไมสามารถท่ีจะใหแพทยผูนั้นตรวจไดจริงๆ72 ใหนายจางจายคาจางแกลูกจางในวันลาปวย
เทากับคาจางในวันทํางานตลอดเวลาท่ีลาปวย แตไมเกินปละ 30 วันทํางาน73 โดยวันลาปวยดังกลาว
ไมนับรวมกับวันท่ีลูกจางไมสามารถทํางานไดเพราะประสบอันตราย หรือเจ็บปวยที่เนื่องจากการ
ทํางานและวันลาเพ่ือคลอดบุตร74 
      ขอสังเกตในการลาปวย มีดังนี้75 
                                           ก. ลูกจางท่ีลาปวยไมถึง 3 วัน ลูกจางไมตองแสดงใบรับรองแพทย
และนายจางไมมีสิทธิใหลูกจางแสดงใบรับรองเเพทย 
                                           ข. การลาปวยเท็จมีความผิดฐานรายงานเท็จ นายจางมีสิทธิเลิกจาง
ได 
                                           ค. การลาปวยต้ังแต 3 วันทํางานข้ึนไป ถานายจางตองการให
ลูกจางแสดงใบรับรองแพทยตองระบุไวในขอบังคับ หรือระเบียบใหคําส่ังชัดเจน มิฉะนั้นถือวา
นายจางไมติดใจเรียกรองใบรับรองแพทย 
                                           ง. กรณีท่ีลูกจางไมสามารถแสดงใบรับรองแพทยได ลูกจางมีสิทธิ
ช้ีแจงเหตุผลใหนายจางทราบและไมถือวาเปนความผิด 
                                           จ. ผูออกใบรับรองแพทยนั้น ถามิใชสถานพยาบาลของทางราชการแลว            
ก็จะตองเปนแพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่งซ่ึงไดแก แพทยปริญญา หรือใหแพทยท่ีนายจางจัดไว    

                                                 
69  สุดาศิริ  วศวงศ. เลมเดิม.  หนา 127. 
70  วิจิตรา (ฟุงลัดดา)  วิเชียรชม.  เลมเดิม.  หนา 79-80. 
71  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 32 วรรค 1. 
72  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 30 วรรค 1 และวรรค 2.   
73  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 57 วรรค 1. 
74  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 32 วรรคทาย. 
75  วิชัย  โถสุวรรณจินดา.  เลมเดิม.  หนา 51. 

DPU



 
      34 

เปนผูออกใบรับรอง แตเปนสถานพยาบาลของทางราชการแลว แมมิใชแพทยมีปริญญาก็ออกใบ 
รับรองแพทยได เชนใบรับรองแพทยท่ีออกโดยสถานีอนามัยตําบล เปนตน 
                                           ฉ. ลูกจางท่ีลาปวยมีสิทธิไดรับคาจางในวันลาปวยไมเกินปละ 30 
วันทํางาน หากลาปวยเกินกวา 30 วันทํางาน นายจางมีสิทธิไมจายคาจางและลูกจางยังตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑการลาปวยและการแสดงใบรับรองแพทย 
                                           ช. วันลาปวยของลูกจางนับเปนวันทํางานติดตอกันในการคิดอายุ
การทํางานของลูกจางเพ่ือประโยชนการไดสิทธิตางๆ ของลูกจาง เชน วันหยุดพักผอนประจําป 
หรือคาชดเชยดวย 
                                           ซ. วันท่ีลูกจางไมสามารถมาทํางานไดเนื่องจากประสบอันตราย 
หรือเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการทํางาน และวันลาเพ่ือการคลอดบุตรไมนับรวมเปนวันลาปวย
เพราะเปนวันท่ีลูกจางมีสิทธิหยุดไดตามกฎหมายอยูแลว 
     (2) วันลาเพ่ือทําหมัน 
                                           ลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือทําหมันและลาเน่ืองจากการทําหมัน ตามระยะ 
เวลาท่ีแพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่งและออกใบรับรอง76 โดยนายจางตองจายคาจางสําหรับวันลา
ดังกลาวใหแกลูกจาง77   
                                           ขอสังเกตในการลาเพื่อทําหมัน มีดังนี้78       
                                           ก. การลาเพื่อทําหมันและการลาเน่ืองจากการทําหมันเปนเร่ืองท่ี
กฎหมายกําหนดไวตางหากจึงไมเกี่ยวกับการลาปวย  
                                           ข. ลูกจางมีสิทธิไดคาจางในวันลาเพ่ือทําหมันดวย 
                             (3) วันลากิจ 
                                           ลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนไดตามขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางาน79 นั้นคือจะตองมีการกําหนดกันเอาไวในระเบียบขอบังคับการทํางาน80 เกี่ยวกับการลาเพ่ือไป
ประกอบกิจธุระอ่ืนๆ ท่ีจําเปนวาจะมีสิทธิลาไปเพ่ือการอะไรไดบาง มีจํานวนกี่วัน ไดรับคาจางหรือ                
ไม อัตราเทาไร ฯลฯ ซ่ึงเม่ือกําหนดกันเอาไวอยางไรแลว นายจางและลูกจางก็จะตองปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับนั้นๆ81 

                                                 
76  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 33. 
77  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 57 วรรค 2. 
78  วิชัย  โถสุวรรณจินดา.  เลมเดิม.  หนา 52. 
79  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา  34. 
80  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา  108. 
81  สุดา  วศวงศ.  เลมเดิม.  หนา 133. 
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                                           ขอสังเกตในการลากิจ มีดังนี้82 
                                           ก. การอนุญาตใหลูกจางลากิจเปนดุจพินิจของนายจาง ลูกจางท่ี
หยุดงานโดยไมไดรับอนุญาตใหลา ถือวาเปนการละท้ิงหนาท่ี 
                                           ข. การลากิจตองลาลวงหนา ลูกจางไมควรใชการหยุดงานไปกอน
แลวจึงมาลากิจเพราะหากนายจางไมอนุญาตก็จะกลายเปนละท้ิงหนาท่ี ท้ังนี้ยกเวนแตมีความจําเปน
ทีไมอาจลาลวงหนาได 
                                           ค. การลากิจควรยื่นใบลาเปนหนังสือ ถามีแบบพิมพของนายจางก็
ควรใชแบบพิมพนั้น 
                                           ง. ลูกจางท่ีประสงคลากิจควรยื่นใบลาดวยตัวเอง ไมควรฝากเพื่อน
รวมงานไปยื่นใบลากิจแทนเพราะผูไปยื่นแทนอาจไมนําไปยื่น หรือยื่นตอบุคคลท่ีไมมีอํานาจ
อนุมัติจนเปนเหตุไมไดรับอนุญาตใหลากลายเปนการละท้ิงหนาท่ีไปได 
                                     (4) วันลาเพ่ือรับราชการทหาร 
                                           ลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ 
เพ่ือฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพร่ังพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร83 แต
มิไดหมายความรวมถึงการลาเพ่ือเกณฑทหารเม่ืออายุครบเกณฑตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหาร โดยไดรับคาจางเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตไมเกินปละ 60 วัน84  
                                     (5) วันลาเพ่ือการฝกอบรม 
                                           ลูกจางมีสิทธิลาเพื่อการฝกอบรม หรือพัฒนาความรูความสามารถ
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง85 สําหรับลูกจางเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ก็มีสิทธิลา
เพ่ือเขาประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝก หรือลาเพ่ือการอื่น ซ่ึงจัดโดยสถานศึกษาหรือ
หนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีกรมสวัสดิการคุมครองแรงงานเห็นชอบ เพื่อประโยชนในการ
พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางานของเด็ก โดยลูกจางเด็กตองแจงใหนายจางทราบ
ลวงหนาถึงเหตุท่ีลาโดยชัดแจงพรอมท้ังแสดงหลักฐานท่ีเกี่ยวของ ถามี และลูกจางเด็กมีสิทธิไดรับ
คาจางเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตไมเกินปละ 30 วัน86    
 

                                                 
82  วิชัย  โถสุวรรณจินดา.  เลมเดิม.  หนา 53.   
83  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 35. 
84  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 58. 
85  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 36.  
86  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 52. 
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      การลาเพื่อการฝกอบรมน้ันมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหลูกจางได
มีโอกาสพัฒนาตนเองโดยการเขารับการฝกอบรมอาจเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติอยู หรืองาน
อ่ืนเพื่อความกาวหนาในอาชีพการงานของลูกจางก็ได แตโดยปกติการลาลักษณะนี้จะเปนการลา
เพื่อการฝกอบรมระยะส้ันเทานั้น ไมใชการลาเพื่อการศึกษารับคุณวุฒิทางการศึกษาในระบบ
การศึกษาของโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยโดยท่ัวไป87 
                                           กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการลาเพื่อการฝกอบรม หรือพัฒนาความรู
ความสามารถไดแกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 โดยอาศัยอํานาจตามความมาตราในมาตรา 6 และมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวง
ไว ดังตอ ไปนี้       
                                           ขอ 1. ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อการฝกอบรม หรือพัฒนาความรู
ความสามารถในกรณีดังตอไปนี้ 
                                           (1) เพื่อประโยชนตอการแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือการ
เพิ่มทักษะความชํานาญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของลูกจาง 
                                      (2) การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัด หรืออนุญาตให
จัดข้ึน 
                                      การฝกอบรม หรือพัฒนาความรูความสามารถตาม (1) จะตองมี
โครงการ หรือหลักสูตรและกําหนดชวงเวลาของโครงการ หรือหลักสูตรท่ีแนนอนและชัดเจน 
                                           ขอ 2.  ในการลาเพื่อการฝกอบรม หรือพัฒนาความรูความสามารถ
ของลูกจางใหลูกจางแจงถึงเหตุท่ีลาโดยชัดแจง พรอมท้ังแสดงหลักฐานท่ีเกี่ยวของถามี ใหนายจาง
ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันลาเพ่ือเขารับการฝกอบรม หรือพัฒนาความรูความสามารถ 
                                           ขอ 3.  นายจางอาจไมอนุญาตใหลูกจางลาเพื่อการฝกอบรม หรือ
พัฒนาความรูความสามารถในกรณีดังตอไปนี้ 
                                 (1) ในปท่ีลานั้นลูกจางเคยไดรับอนุญาตใหลาเพ่ือการฝกอบรม 
หรือพัฒนาความรูความสามารถมาแลวไมนอยกวาสามสิบวัน หรือสามคร้ัง หรือ 
                                    (2) นายจางไดแสดงใหเห็นวาการลาของลูกจางอาจกอใหเกิด
ความเสียหาย หรือกระทบตอการประกอบธุรกิจของนานจาง 
 
 
                                                 

87  วิชัย  โถสุวรรณจินดา.  เลมเดิม.  หนา 54-55. 
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                                     (6) วันลาเพ่ือคลอดบุตร  
                                           ลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพ่ือคลอดครรภหนึ่งไมเกิน 90 วัน88 
โดยนายจางตองจายคาจางเทากับคาจางในวันทํางานใหแกลูกจางน้ันตลอดระยะเวลาท่ีลา แตไมเกิน 
45 วัน89 และวันลาดังกลาวใหนับรวมวันหยุดท่ีมีระหวางวันลาดวย90  
                                           ในการคํานวณระยะเวลาการทํางานของลูกจางตามพระราชบัญญัติ
นี้ ใหนับวันหยุด วันลา วันท่ีนายจางอนุญาตใหหยุดงานเพ่ือประโยชนของลูกจาง และวันท่ีนายจาง
ส่ังใหลูกจางหยุดงานเพื่อประโยชนของนายจาง รวมเปนระยะเวลาการทํางานของลูกจางดวย91 และถา          
ลูกจางไมไดทํางานติดตอกันโดยนายจางมีเจตนาท่ีจะไมใหลูกจางนั้นมีสิทธิใดตามพระราชบัญญัติ
นี้ ไมวานายจางจะใหลูกจางทํางานในหนาท่ีใดและการจางแตละชวงมีระยะเวลาหางกันเทาใด        
ก็ตาม ใหนับระยะเวลาการทํางานทุกชวงเขาดวยกันเพื่อประโยชนในการไดสิทธิของลูกจางนั้น92 
 2.1.3.3 การใชบังคับและสาเหตุของการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 103 ลง
วันท่ี 16 มีนาคม 2515 
                   ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2515 ท่ีใหกระทรวง 
มหาดไทยมีอํานาจการกําหนดการคุมครองการใชแรงงานของลูกจางเพื่อกอใหเกิดความเปนธรรม
แกลูกจางท่ีทํางานใหกับนายจาง และยังเปนการปองกันการกดข่ี การใชแรงงานลูกจางจนเกินกวา
เหตุอันอาจสงผลสะทอนไปกระทบกระเทือนความม่ันคงของประเทศไดโดยงายซ่ึงลูกจางนั้นได
ช่ือวาเปนพลังสวนใหญของประเทศอยูแลว ดังนั้น การท่ีรัฐไดกําหนดใหความคุมครองลูกจางใน
การทํางานจึงเปนส่ิงจําเปนในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหกับประเทศ และเปนการ
สอดคลองกับนโยบายในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศเปนอยางมาก 
    กระทรวงมหาดไทยจึงไดออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุมครอง
แรงงานลงวันท่ี 16 เมษายน 2516 ใชบังคับแกนายจางและลูกจางทุกราย ไมวาประกอบกิจการ
ประเภทใด หรือมีลูกจางกี่คนก็ตามก็ตกอยูภายใตบังคับของประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ เวนแต 
มิใหใชบังคับแก93 
                (1) ราชการสวนกลาง 
    (2) ราชการสวนภูมิภาค 
                                                 

88  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 41. 
89  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 59. 
90  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 41 วรรค 2. 
91  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 19. 
92  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 20. 
93  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515, ขอ 1. 
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                      (3) ราชการสวนทองถ่ิน 
                (4) กิจการอ่ืนตามท่ีกระทรวงมหาดไทยจะไดกําหนด 
             จะเห็นไดวาในสวนท่ีเกี่ยวกับราชการท้ังหมดตามประกาศดังกลาวไมวาจะเปน
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินตาม (1)-(3) ก็ตาม ไมอยูในขายบังคับของประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุมครองแรงงานฉบับนี้ เพราะในสวนของราชการนั้นมีกฎหมาย
เฉพาะกําหนดระเบียบและคุมครองขาราชการทุกคนอยูแลวโดยตรงนั่นเอง  
                       สําหรับในสวนท่ีเกี่ยวกับกิจการนั้นจะเห็นไดวา ประกาศฉบับนี้มิใหใชบังคับ
กับกิจการบางกิจการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดเทานั้น มิไดครอบคลุมการใชบังคับกับทุก
กิจการท้ังหมดเหมือนเชนในสวนราชการขางตน 
                    กิจการท่ีประกาศกระทรวงมหาดไทยกําหนดมิใหใชบังคับในเร่ืองการคุมครอง
แรงงานมีอาทิเชน  
                      (1) งานเกษตรกรรม ซ่ึงไดแก งานเพาะปลูก ประมง ปาไม เล้ียงสัตว ซ่ึงมิไดใช
ลูกจางตลอดท้ังป เรียกวาทําเฉพาะฤดูกาล หรือเปนชวงเปนคร้ังเปนคราวและไมมีงานลักษณะอ่ืน
รวมอยูดวย ท้ังนี้เฉพาะในสวนท่ีไมเกี่ยวกับการจายคาจางและการจายเงินทดแทน 
                                ดั้งนั้น ในสวนท่ีเกี่ยวกับการจายคาจางและการจายเงินทดแทนในกรณี
เจ็บปวย หรือประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางาน ตองเปนไปตามท่ีกฎหมายคุมครองแรงงาน
กําหนด      
                 (2) การจางงานท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงกําไรในทางเศรษฐกิจ เชน การ
ขายสลากกาชาด หรือการทํางานเพ่ือสาธารณะกุศล เปนตน 
                              สวนกิจการอ่ืนซ่ึงนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดในประกาศกระทรวง 
มหาดไทยกฎหมายถือวา ยังอยูในขายใชบังคับตามกฎหมายคุมครองแรงงาน เชน กิจการเก่ียวกับ
รัฐวิสาหกิจ  (ไฟฟา ประปา โทรศัพท เปนตน)94 
                      สาเหตุของการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 เนื่องจากประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 ลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติ
บางประการจึงไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันประกอบกับขอกําหนดเก่ียวกับการคุมครอง
แรงงานท่ีออกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาวอยูในรูปของประกาศกระทรวง อันมีฐานะ
เปนกฎหมายลําดับรอง จึงมีปญหาในเร่ืองการยอมรับ ดังนั้น เพื่อใหการใชแรงงานเปนไปอยางเปน
ธรรมและเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไป สมควรปรับปรุงบทบัญญัติตางๆ 
เกี่ยวกับการใชแรงงานใหเหมาะสมยิ่งข้ึน เชน การใหอํานาจแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
                                                 

94  ธีระ  ศรีธรรมรักษ.  เลมเดิม.  หนา 41-42. 
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เพื่อใหความคุมครองแกการใชแรงงานบางประเภทเปนพิเศษกวาการใชแรงงานท่ัวไป การหามมิให
นายจางเลิกจางลูกจางซ่ึงเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ การใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กมีสิทธิลาเพื่อศึกษา
อบรม การใหนายจางจายเงินทดแทนการขาดรายไดของลูกจางในกรณีท่ีนายจางหยุดประกอบ
กิจการ การกําหนดเงื่อนไขในการนําหนี้บางประเภทมาหักจากคาตอบแทนการทํางานของลูกจาง 
การจัดต้ังกองทุนเพื่อสงเคราะหลูกจาง หรือบุคคลซ่ึงลูกจางระบุใหไดรับประโยชน หรือในกรณีท่ี
มิไดระบุใหทายาทไดรับประโยชนจากกองทุนเพื่อสงเคราะหลูกจางของลูกจางท่ีถึงแกความตาย 
ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราช 
บัญญัตินี้95  
 

                                                 
95  หมายเหตุทายพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541. 
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บทที่ 3 
 ปญหาการใชสิทธิในการลาหยุดพักผอนประจําป ลาเพ่ืออุปสมบท ลาศึกษาตอ 
  การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรและการลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตร 

ตามอนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศและ 
กฎหมายแรงงานตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

 
 การใหสิทธิลูกจางลาหยุดพักผอนประจําป ลาเพื่ออุปสมบท ลาศึกษาตอการกําหนด
อัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรและการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ท่ีเหมาะสมควรมีการศึกษาถึงอนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศและกฎหมายแรงงานตางประเทศ เชนประเทศโมซัมบิก ซาอุดิอาระเบีย ประเทศอา
เซอร   ไบจานและประเทศลิธัวเนีย เปนตน เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดสิทธิดังกลาวให
เหมาะสมแกลูกจางตอไป 
 
3.1 สิทธิในการลาหยุดพักผอนประจําป ลาเพื่ออุปสมบท ลาศึกษาตอ การกําหนดอัตราคาจางใน       
 ระหวางลาเพื่อคลอดบุตรและการลาเพื่อเล้ียงดูบตุรตามอนุสัญญาและขอแนะขององคการ       
       แรงงานระหวางประเทศ 
 อนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศไดกําหนดหลักเกณฑใน
การใหสิทธิลาหยุดพักผอนประจําป ลาเพื่ออุปสมบท ลาศึกษาตอ การกําหนดอัตราคาจางใน
ระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรและการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร ดังตอไปนี้ 
 1) อนุสัญญาฉบับท่ี 52 วาดวยวันหยุดพักผอนประจําป โดยไดรับคาจางป ค.ศ. 1936  
(C52 Holidays with Pay Conventions, 1936)                                   
       อนุสัญญาฉบับนี้ ไดกําหนดใหครอบคลุมแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และภาค
พาณิชยกรรมไมวาจะเปนของภาครัฐ หรือของภาคเอกชน โดยใหลูกจางท่ีทํางานติดตอกันเกินกวา 
1  ป มีสิทธิลาหยุดพักผอนประจําป โดยไดรับคาจางไมนอยกวา 6 วันทํางาน กรณีลูกจางท่ีมีอายุต่ํา
กวา 16 ป ทํางานติดตอกันไมนอยกวา 1 ป มีสิทธิลาหยุดพักผอนประจําป โดยไดรับคาจางไมนอย
กวา 12  วันทํางาน โดยรวมวันหยุดตามประเพณี หรือวันลาปวยเปนวันหยุดพักผอนประจําปดวย 
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 2) ขอแนะฉบับท่ี 47 วาดวยวันหยุดพักผอนประจําป โดยไดรับคาจางป ค.ศ. 1936    
(R47 Holidays with Pay Recommendations, 1936) 
       ขอแนะฉบับนี้ไดออกมาเพื่อเสริมอนุสัญญาฉบับท่ี 52 วาดวยวันหยุดพักผอน
ประจําปโดยไดรับคาจาง ป ค.ศ. 1936 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  (1) งานท่ีกระทําตอเนื่อง หรืองานบริการไมควรไดรับผลกระทบจากการขาดงาน
เพราะการเจ็บปวย หรืออุบัติเหตุเปนคร้ังคราว เหตุการณของครอบครัว การฝกวิชาทหาร การใช
สิทธิพลเมือง การเปล่ียนแปลงการบริการของกิจการท่ีแรงงานท่ีไดรับการวาจาง การตกงานเปน
ระยะโดยไมสมัครใจ และหากบุคคลนั้นกลับเขาทํางานอีก 
  (2) ในการจางงานท่ีดําเนินการไมสมํ่าเสมอ ใหนายจางนับความตอเนื่องของการ
จางงานตามจํานวนวันท่ีกําหนดในชวงเวลานั้น 
  (3) ลูกจางควรไดรับสิทธิในวันหยุดพักผอนประจําปหลังจากการทํางานมาแลว 1 ป  
โดยไมตองคํานึงถึงวาเปนการจางงานท่ีหมดไปซ่ึงรัฐบาลควรใชข้ันตอนหนึ่งท่ีจะรับรองวา
คาใชจายท่ีเกิดจากวันหยุดนั้นไมเปนภาระแกนายจางรายสุดทาย 
  (4) นายจางควรเพ่ิมจํานวนวันหยุดพักผอนประจําปและดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ
เพื่อใหกําหนดจํานวนวันหลังจากท่ีไดกําหนดจํานวนป เชน นายจางกําหนดใหลูกจางหยุดพักผอน
ประจําป 12 วันทํางานหลังจากทํางานมาเปนเวลา 7 ป  
  (5) นายจางควรคํานวณและจายคาตอบแทนใหบุคคลท่ีไดรับคาจางตามผลงาน 
หรือเปนรายช้ินใหเปนธรรมที่สุดและควรจะคํานวณรายไดของลูกจางเฉล่ียเปนระยะเวลานาน
เพื่อใหการเพิ่มและลดคาจางนั้นไมมีผลกระทบ 

3) อนุสัญญาฉบับท่ี 132 วาดวยวันหยุดพักผอนประจําป โดยไดรับคาจาง ปค.ศ. 1970  
(C132 Holidays with Pay Conventions (Revised), 1970) 

  อนุสัญญาฉบับนี้ไดออกมาเพื่อแกไขอนุสัญญาฉบับท่ี 52 วาดวยวันหยุดพักผอน
ประจําป โดยไดรับคาจาง ป ค.ศ. 1936 ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
       (1) อนุสัญญาฉบับนี้ใชบังคับแกลูกจางทุกคน ยกเวนลูกเรือ 
       (2) ลูกจางซ่ึงอนุสัญญานี้ใชบังคับตองไดรับสิทธิท่ีจะมีวันหยุดพักผอนประจําข้ัน
ต่ํา ตามท่ีกําหนดไดโดยไดรับคาจาง 
       (3) การหยุดพักผอนประจําปไมวากรณีใดตองไมนอยกวาสามสัปดาหทํางาน
สําหรับลูกจางท่ีทํางานมาแลวหนึ่งป 
       (4) ลูกจางซ่ึงมีระยะเวลาการทํางานในปใดนอยกวาระยะเวลาท่ีกําหนดใหมีสิทธิ
อยางเต็มท่ีในปนั้นท่ีจะมีวันหยุดพักผอนโดยไดรับคาจางไดตามสัดสวนระยะเวลาการทํางานของ
ลูกจางในปนั้น และคําวา “ป” หมายถึงปปฏิทิน หรือระยะเวลาอยางอ่ืนท่ีมีคาบเวลาเทากัน ซ่ึง
กําหนดโดยเจาหนาท่ีผูทรงอํานาจ หรือกําหนดโดยผานกลไกท่ีเหมาะสมในประเทศนั้น 

DPU



                                                                                                                                             42

       (5) ชวงระยะเวลาการทํางานข้ันตํ่า และวิธีในการคํานวณชวงระยะเวลาการทํางาน
ท่ีจะใหสิทธิการหยุดพักผอนประจําป โดยไดรับคาจางตองกําหนดโดยเจาหนาท่ีผูทรงอํานาจ หรือ
โดยกลไกอันเหมาะสมในประเทศดังกลาว แตตองไมเกินหกเดือน ท้ังนี้การขาดงานอันเนื่องจาก
เหตุผลบางอยางซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของลูกจางท่ีไดทํางานนั้น เชน เจ็บปวย บาดเจ็บ หรือ
คลอดบุตรใหถือเปนสวนหนึ่งของระยะเวลาการทํางาน 
        (6) วันหยุดราชการและวันหยุดตามประเพณี ไมวาจะอยูในชวงระยะเวลาการ
พักผอนประจําป หรือไมก็ตาม ไมใหนับเปนสวนหนึ่งของวันหยุดประจําปข้ันตํ่าโดยไดรับคาจาง 
        (7) ลูกจางท่ีลาหยุดผักผอนประจําปอยางนอยท่ีสุดตองไดรับคาจางปกติ หรือคาจาง
โดยเฉล่ียสําหรับชวงระยะวันหยุดผักผอนประจําปเต็ม (รวมถึงเงินสดท่ีมีคาเทากับคาจางสวนท่ีจาย
เปนส่ิงของและไมเปนประโยชนถาวรท่ีใหติดตอกันไมวาลูกจางดังกลาวจะลาพักผอนประจําป
หรือไมก็ตาม) โดยคํานวณตามวิธีการ ซ่ึงกําหนดโดยเจาหนาท่ีผูทรงอํานาจ หรือโดยผานกลไกอัน
เหมาะสมในแตละประเทศ  และตองจายคาจางใหแกลูกจางเปนการลวงหนากอนวันหยุดพักผอน
ประจําป เวนแตมีขอตกลงท่ีบังคับใชระหวางนายจางและลูกจางกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
        (8) ชวงเวลาท่ีจะลาหยุดพักผอนประจําปใหกําหนดโดยนายจางภายหลังจากการ
ปรึกษาหารือกับลูกจาง หรือผูแทนของลูกจาง เวนแตจะไดกําหนดโดยกฎขอบังคับ ขอตกลงรวม 
คําช้ีขาด หรือวิธีการอ่ืนตามระเบียบปฏิบัติของประเทศ ท้ังนี้การกําหนดเวลาท่ีจะลาหยุดพักผอน
ประจําปนั้นใหคํานึงถึงความตองการของงาน และโอกาสสําหรับการพักผอนประจําปของลูกจาง
ดวย การตกลงเพ่ือยกเลิกสิทธิในวันหยุดพักผอนประจําปข้ันตํ่า โดยไดรับคาจาง หรือขอตกลงท่ีจะ
สละวันหยุดพักผอนประจําปดังกลาว โดยไดรับคาชดเชย หรืออยางอ่ืนใหถือวาเปนโมฆะ หรือ
ตองหาม ท้ังนี้ใหเหมาะสมกับสภาพการณของประเทศ 
        (9) ลูกจางท่ีทํางานครบชวงระยะเวลาการทํางานข้ันตํ่า เม่ือมีการเลิกจางยอมมีสิทธิ
ลาพักผอน โดยไดรับคาจางตามสัดสวนระยะเวลาการทํางานซ่ึงลูกจางไมไดลาหยุดพักผอนประจําป  
หรือมีสิทธิไดรับคาชดเชยแทนการลาดังกลาว หรือมีสิทธิไดรับวันหยุดคงเหลือท่ีมีคาเทากัน 
 4) อนุสัญญาฉบับท่ี 103 วาดวยการคุมครองมารดา ป ค.ศ. 1952 (C103 Maternity  
Protec-tion Conventions (Revised), 1952) 
       อนุสัญญาฉบับนี้ไดออกมาเพื่อแกไขอนุสัญญาฉบับท่ี 3 วาดวยการคุมครองมารดา 
ป ค.ศ. 1919 ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 
       (1) อนุสัญญานี้ใชบังคับกับสตรี ซ่ึงไดรับการจางงานในอุตสาหกรรมและในงานท่ี
มิใชกับหญิง และอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร รวมท้ังหญิงท่ีไดมีรายไดเปนคาจางจากการทํางานท่ีบาน 
       (2) หญิง หมายถึงหญิงท่ัวไป โดยไมจํากัดอายุ สัญชาติ เช้ือชาติ หรือศาสนา ไมวา
จะสมรสแลว หรือยังไมไดสมรส 
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       (3) หญิงมีสิทธิในการลาคลอดบุตรอยางนอยท่ีสุด 12 สัปดาห และตองครอบคลุม
ถึงการลา โดยบังคับภายหลังคลอดบุตรดวย โดยระยะเวลาของการลาโดยบังคับภายหลังจากการ
คลอดบุตรตองกําหนดโดยกฎหมายและขอบังคับของประเทศ แตในกรณีใดๆ ก็ตามตองไมนอย
กวา 6 สัปดาห สวนเวลาสวนท่ีเหลือของระยะเวลาคลอดบุตรท้ังหมดอาจจัดใหกอนวันท่ีคาดวาจะ
คลอดบุตร หรือถัดจาการส้ินสุดของระยะเวลาการลาโดยบังคับภายหลังคลอดบุตร หรือจัดให
บางสวนกอนวันท่ีคาดวาจะคลอดบุตรและจัดใหบางสวนถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการลา โดย
บังคับภายหลังคลอดบุตร ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายและขอบังคับของประเทศอาจกําหนดไว การลากอน
วันท่ีคาดวาจะคลอดบุตรตองขยายออกไปในระยะเวลาใดๆ ท่ีลวงพนไประหวางวันท่ีคาดวาจะ
คลอดบุตรและวันท่ีคลอดบุตรจริง และระยะเวลาของการลาโดยบังคับภายหลังคลอดบุตรตองไม
ลดนอยลงไปดวยเหตุผลนั้น 
       (4) ในกรณีของการเจ็บปวยอันเกิดจากการตั้งครรภ ซ่ึงไดรับการรับรองจากเเพทย
แลว กฎหมายและขอบังคับของประเทศตองจัดใหลาเพ่ิมเติมกอนวันท่ีจะคลอดบุตร ซ่ึงเจาหนาท่ีผู
มีอํานาจอาจเปนผูกําหนดระยะเวลาสูงสุดของการลาดังกลาว สวนในกรณีของการเจ็บปวยอันเกิด
จากการคลอดบุตรซ่ึงไดรับการรับรองจากแพทยแลว หญิงตองมีสิทธิขยายระยะการลาออกไป
ภายหลังการคลอดบุตร ท้ังนี้เจาหนาท่ีผูมีอํานาจตองเปนผูกําหนดระยะเวลาสูงสุดของการลา
ดังกลาวดวย 
       (5) ในระหวางท่ีไมมาปฏิบัติงานเนื่องจากการลาคลอดบุตร หญิงนั้นตองมีสิทธิ
ไดรับประโยชนทดแทนที่เปนตัวเงิน และประโยชนทดแทนดานการรักษาพยาบาล โดยประโยชน
ทดแทนท่ีเปนตัวเงินตองมีอัตราตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือขอบังคับของประเทศเพ่ือใหม่ันใจได
วาผลประโยชนนั้นๆ เพียงพอสําหรับการบํารุงรักษาใหมีสุขภาพดีและอยางเต็มท่ีของหญิงและบุตร
โดยสอดคลองกับมาตรฐานการดํารงชีพท่ีเหมาะสม สวนประโยชนทดแทนดานการรักษาพยาบาล
ตองรวมถึงการรักษาพยาบาลในชวงกอนคลอดบุตรและหลังคลอดบุตร โดยผดุงครรภ หรือแพทยผู
มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมท้ังการดูแลรักษาในโรงพยาบาลหากจําเปน หญิงมีเสรีภาพในการเลือก
แพทยและเสรีภาพในการเลือกโรงพยาบาลระหวางโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ท้ังนี้ประโยชน
ทดแทนท่ีเปนตัวเงิน และประโยชนทดแทนดานการรักษาพยาบาลตองจัดใหมีข้ึนไมวาจะใน
รูปแบบของการประกันสังคมโดยบังคับ หรือในรูปแบบของกองทุนของรัฐซ่ึงไมวาในกรณีใดก็
ตามตองจัดใหโดยถือเปนสิทธิของหญิงทุกคนท่ีจะไดรับประโยชน แตถาหญิงไมมีคุณสมบัติท่ีจะ
ไดรับประโยชนทดแทนท่ีจัดใหตามสิทธิ ก็ตองใหหญิงมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนอยาง
เพียงพอจากกองทุนชวยเหลือสังคม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการทดสอบความจําเปนของบุคคลที่กําหนด
สําหรับการสังคมสงเคราะห 
       (6) สําหรับประโยชนทดแทนในรูปของตัวเงินท่ีจัดใหภายใตการประกันสังคมโดย
บังคับข้ึนอยูกับรายไดกอนการคลอดบุตรซ่ึงอยูในอัตราไมนอยไปกวา 2 ใน 3 ของรายไดกอนการ
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คลอดบุตร โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคในการคํานวณประโยชนทดแทน ท้ังนี้เงินสมทบใดๆ ท่ี
เหมาะสมภายใตมาตรการประกันสังคมโดยบังคับท่ีจัดใหเปนประโยชนทดแทนการเปนมารดาและ
ภาษีใดๆ ท่ีข้ึนอยูกับเงินเดือนซ่ึงถูกหยิบยกข้ึนมาเพ่ือวัตถุประสงคในการจัดประโยชนทดแทน
ดังกลาว ไมวาจะโดยท้ังนายจางและลูกจาง หรือโดยนายจางตองจายใหโดยคํานึงถึงจํานวนท้ังหมด
ของชายและหญิง ซ่ึงนายจางไดจางงานในงานท่ีเกี่ยวของโดยปราศจากความแตกตางทางเพศ และ
นายจางตองรับภาระคาใชจายเกี่ยวกับประโยชนทดแทนดังกลาวแกหญิงท่ีตนจางดวย 
 5)  ขอแนะฉบับท่ี 95 วาดวยการคุมครองมารดาป ค.ศ. 1952 (R95 Maternity Protection  
Recommendations, 1952) 
  ขอแนะฉบับนี้ไดออกมาเพ่ือเสริมอนุสัญญาฉบับท่ี 103 วาดวยการคุมครองมารดา 
ป  ค.ศ. 1952 ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
        (1) เม่ือมีความจําเปนตอสุขภาพหญิง ประเทศสมาชิกควรขยายระยะเวลาการลา
คลอดบุตรตามอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมารดาเปน 14 สัปดาห และผูบริหารควรมีอํานาจ
พิจารณาขยายวันลาคลอดบุตรโดยอาศัยใบรับรองแพทยหากมีความจําเปนตองเพ่ิมวันลาคลอดบุตร
เพื่อปองกันสุขภาพของมารดาและบุตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีผิดปกติ หรืออาจผิดปกติ เชน 
การแทงลูก และอาการแทรกซอนอ่ืนๆ ท้ังกอนคลอดบุตรและหลังคลอดบุตร 
        (2) กรณีท่ีสามารถปฏิบัติได การจายคาจางเพื่อการคลอดบุตรตามอนุสัญญาวาดวย
การคุมครองมารดา ฉบับท่ี 103 ควรกําหนดในอัตราที่สูงกวามาตรฐานข้ันตํ่าสุดท่ีอนุสัญญาฉบับนี้ 
กําหนดไว โดยจายคาจางเต็มจํานวนเทาเงินเดือนท่ีเคยไดรับ 
        (3) กรณีท่ีสามารถปฏิบัติได การบริการดานการแพทยตามอนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองมารดา ฉบับท่ี 103 หญิงมีสิทธิท่ีจะไดรับการรักษาจากเเพทยท่ัวไป และเเพทยท่ีเปน
ผูเช่ียวชาญเฉพาะโรค และไดรับการดูแลจากนางผดุงครรภผูมีคุณวุฒิ และบริการรับฝากครรภท่ี
บาน หรือในโรงพยาบาล หรือไดรับยาที่จําเปนทางดานอายุรกรรมทันตกรรม หรือศัลยกรรม และ
ไดรับการดูแลรักษาภายใตความดูแลของแพทย หรือผูมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ และมีทีมท่ี
สามารถใหบริการดูแลหญิงมีครรภได 
        (4)  หนวยงานของรัฐดานบริการทางการแพทยควรจะสนับสนุนใหหญิงไดรับการ
คุมครองโดยวิธีการเปนพิเศษ ใหมารับบริการทางสุขภาพท่ัวไปท่ีจัดโดยหนวยงานของรัฐ หรือ
หนวยงานอ่ืนท่ีรัฐรับรองแลว 
 6) อนุสัญญาฉบับท่ี 140 วาดวยการลาศึกษาตอโดยไดรับคาจาง ป ค.ศ. 1974 (C140  
Paid Educational Leave Conventions, 1974)    

  อนุสัญญาฉบับนี้เปนการกําหนดอนุญาตใหลูกจางลาไปศึกษาในชวงระยะเวลาท่ี
กําหนดในช่ัวโมง ในระยะเวลาช่ัวโมงทํางานโดยใหสิทธิไดรับคาจางท่ีเพียงพอ พรอมท้ังยังได
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กําหนดใหรัฐสมาชิกกําหนดนโยบายท่ีเหมาะสมกับภาวะการณของประเทศและแนวปฏิบัติท่ีจะ
สงเสริมใหลูกจางไดรับอนุญาตไปศึกษาตอโดยไดรับคาจาง มีวัตถุประสงคเพื่อการฝกอบรมในทุก
ระดับ หรือเพื่อการศึกษาทางดานท่ัวไปตลอดจนการศึกษาทางดานสหภาพแรงงานซ่ึงนโยบายท่ี
กําหนดนั้นควรมุงเนนไปถึงเร่ืองการปรับปรุง หรือดัดแปลงในเร่ืองทักษะหรืออาชีพเปนการสงเสริม                     
เพื่อความม่ันคงในอาชีพและการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังการเปล่ียนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหลูกจางหรือผูแทนไดมีโอกาสในการเขาไปมีสวนรวมในสภาพ
ความเปนอยูของสถานประกอบการหรือชุมชน ในการจายคาจางนั้นควรมีลักษณะท่ีติดตอกัน มี
จํานวนท่ีเพียงพอและไมเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากมาจากขอแตกตางเร่ืองสัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา 
เปนตน สวนการจัดทําในรูปของกฎหมาย หรือขอตกลงรวมกันนั้น การชี้ขาดขอพิพาทแรงงานและ
อ่ืนๆ ท่ีสอดคลองกับแนวปฏิบัติของประเทศ1 
 7) ขอแนะฉบับท่ี 148 วาดวยการลาศึกษาตอโดยไดรับคาจางป ค.ศ. 1974 (R148 Paid  
Educational Leave Recommendations, 1974) 

  ขอแนะฉบับนี้ไดออกมาเพื่อเสริมอนุสัญญาฉบับท่ี 140 วาดวยการลาศึกษาตอโดย
ไดรับคาจาง ป ค.ศ. 1974 ซ่ึงกําหนดเพื่อใหลูกจางมีโอกาสยกฐานะและปรับปรุงตนเองในสาขา
อาชีพของตนเองและดานทักษะในการทํางานรวมท้ังการเล่ือนข้ันตําแหนง การสรางความม่ันคงใน
การทํางาน ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยีและทางวิทยาศาสตร นโยบายดังกลาวนี้
ตองพิจารณาถึงระดับการพัฒนาของประเทศและสภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนการกําหนดวิธีการท่ี
เหมาะสม ท้ังนี้ใหข้ึนกับแตละประเทศจะเปนผูกําหนดวางแนวทางดวยตนเอง2 
 8) อนุสัญญาฉบับท่ี 183 วาดวยการคุมครองมารดา ปค.ศ. 2000 (C183 Maternity  
Protection Conventions (Revised), 2000) 

  อนุสัญญาฉบับนี้ไดออกมาเพื่อแกไขอนุสัญญาฉบับท่ี 183 วาดวยการคุมครอง
มารดา  ป ค.ศ. 1952 ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  (1) อนุสัญญานี้มีผลใชบังคับแกผูหญิงทํางานทุกคน โดยรวมถึงผูหญิงท่ีทํางานใน
ลักษณะแตกตางจากท่ัวไปอยูในครอบครัว ท้ังนี้คําวา “ผูหญิง” หมายถึงบุคคลเพศหญิงโดยมิเลือก
ปฏิบัติแตประการใด อยางไรก็ตามหลังจากท่ีไดหารือกับองคกรตัวแทนของลูกจางท่ีเกี่ยวของแลว 
แตละประเทศสมาชิกท่ีใหสัตยาบันตออนุสัญญาฉบับนี้แลว อาจยกเวนการบังคับใชอนุสัญญาแก
แรงงานท่ีจํากัดบางประเภทโดยท้ังหมด หรือโดยบางสวน หากการบังคับใชนั้นอาจทําใหเกิดปญหา

                                                 
1  International Labour Office.  (1996).  International Labour Convention and Recommendations  

1977-1995 volume lll.  pp. 547-551.   
2  แหลงเดิม.  หนา 552-555. 
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เฉพาะซ่ึงมีความสําคัญ นอกจากนั้นประเทศสมาชิกท่ียกเวนการบังคับใชอนุสัญญาแกแรงงาน
ดังกลาวจะตองจัดทําบัญชีรายการประเภทแรงงานซ่ึงถูกยกเวนจากการบังคับใชอนุสัญญาและเหตุ
แหงการยกเวนนั้นบรรจุไวในรายงานฉบับแรกวาดวยการปฏิบัติใชอนุสัญญาและในรายงานฉบับ
ตอๆ ไปโดยใหประเทศสมาชิกดังกลาวรายงานมาตรการที่ไดนํามาใชเพื่อทําใหอนุสัญญามีความ
ครอบคลุมตอแรงงานประเภทท่ียกเวนนั้นตอไป 
        (2) หญิงซ่ึงอยูภายใตอนุสัญญาฉบับนี้มีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรไดเปนเวลาไมนอย
กวา 14 สัปดาห เม่ือไดนําใบรับรองแพทย หรือใบรับรองอ่ืนท่ีเหมาะสมตามท่ีกําหนดโดยกฎหมาย
และวิธีปฏิบัติของประเทศนั้น ซ่ึงระบุวันท่ีคาดการณวาจะคลอดมาแสดง นอกจากนี้เพื่อคํานึงถึง
การคุมครองสุขภาพของแมและเด็กใหกําหนดการลาเพื่อการคลอดบุตรตองมีข้ึนในชวง 6 สัปดาห
หลังคลอดดวย เวนแตจะตกลงเปนอยางอ่ืนในระดับประเทศโดยรัฐบาลและองคกรตัวแทนนายจาง
และลูกจางและใหยืดเวลาในการลาชวงกอนคลอดบุตรออกไปเพื่อครอบคลุมชวงเวลาระหวางวันท่ี
คาดวาจะคลอดบุตรกับวันคลอดบุตรจริง โดยไมตัดทอนวันลาบังคับในชวงหลังคลอดบุตร 
        (3) ในกรณีเม่ือนําใบรับรองแพทยมาแสดงใหสามารถลาไดกอนหรือหลังชวงท่ี
อนุญาตใหลาเพ่ือคลอดบุตร ในกรณีท่ีปวยมีอาการแทรกซอน หรือมีความเส่ียงตออาการแทรก
ซอนจากการตั้งครรภ หรือการคลอดบุตร โดยกําหนดเง่ือนไขและระยะเวลาในการลาตามกฎหมาย
และวิธีปฏิบัติของประเทศนั้นๆ 
        (4) ใหจายผลประโยชนทางการเงินตามกฎหมายและระเบียบของประเทศ หรือใน
รูปแบบใดท่ีเปนไปตามวิธีปฏิบัติในประเทศนั้นกับหญิงท่ีลาเพ่ือคลอดบุตรซ่ึงผลประโยชนทาง  
การเงินท่ีตองจายตองอยูในระดับท่ีหญิงนั้นจะสามารถดํารงชีพและเลี้ยงดูบุตรไดในสุขภาวะ         
ท่ีเหมาะสมและในมาตรฐานชีวิตท่ีควร หากกฎหมายหรือวิธีปฏิบัติในประเทศกําหนดใหผล 
ประโยชนทางการเงินซ่ึงจายในชวงลาคลอดบุตรคิดคํานวณจากรายไดกอนหนาใหผลประโยชน
ทางการเงินนั้นตองไมนอยกวา 2 ใน 3 ของรายไดของหญิงนั้น หรือของรายไดจํานวนท่ีนํามา
คํานวณเพ่ือการนี้ หรือในกรณีท่ีใชวิธีการอ่ืนในการคํานวณผลประโยชนทางการเงินซ่ึงจายให
ในชวงการลาดังกลาวใหผลประโยชนนั้นมีจํานวนตองไมนอยกวา 2 ใน 3 ของรายไดของหญิงนั้น 
หรือของรายไดจํานวนท่ีนํามาคํานวณเพื่อการนี้เชนเดียวกัน   
        (5) ใหทุกประเทศสมาชิกจัดการใหเง่ือนไขท่ีกําหนดเพ่ือรับผลประโยชนทาง
การเงินเปนเง่ือนไขซ่ึงหญิงสวนใหญท่ีครอบคลุมโดยอนุสัญญาฉบับนี้สามารถปฏิบัติได หากหญิง
นั้นไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขเพ่ือมีคุณสมบัติไดรับผลประโยชนทางการเงินตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบของประเทศหรือโดยวิธีใดที่สอดคลองกับวิธีปฏิบัติในประเทศนั้น ใหหญิงนั้นมีสิทธิไดรับ
ผลประโยชนอยางเพียงพอจากกองทุนชวยเหลือสังคมตามขอกําหนดการตรวจสอบรายไดและ
ทรัพยสินของกองทุนชวยเหลือนั้น นอกจากนี้เพื่อปกปองสถานะของหญิงในตลาดแรงงานให
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ผลประโยชนท่ีจายจากการประกันสังคมภาคบังคับ หรือจากกองทุนทางสังคม หรือโดยวิธีซ่ึง
กําหนดในกฎหมายและวิธีปฏิบัติของประเทศ ใหนายจางแตละรายไมตองรับผิดชอบโดยตรงตอ
การจายผลประโยชนทางการเงินใหหญิงท่ีตนจางงานโดยนายจางมิไดยินยอมเปนการเฉพาะ ยกเวน
ในกรณีท่ีมีบทบัญญัติใหเปนเชนนั้นในกฎหมาย หรือวิธีปฏิบัติของประเทศสมาชิกกอนวันท่ีท่ี
ประชุมใหญองคการแรงงานระหวางประเทศจะรับรองอนุสัญญาฉบับนี้ หรือมีการตกลงกัน
ภายหลังในระดับประเทศโดยรัฐบาลและองคกรตัวแทนนายจางและลูกจาง 
        (6) ใหถือวาประเทศสมาชิกซ่ึงเศรษฐกิจและระบบประกันสังคมยังไมพัฒนา
เพียงพอไดจายผลประโยชนทางการเงินแลว หากไดจายผลประโยชนทางการเงินในอัตราท่ีไมต่ํา
กวาอัตราท่ีจายในกรณีเจ็บปวย หรือสูญเสียสมรรถภาพช่ัวคราวตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายและ
ระเบียบของประเทศนั้น และใหประเทศสมาชิกนั้นอธิบายเหตุผลของการปฏิบัติดังกลาวและระบุ
อัตราการจายผลประโยชนทางการเงินนั้นในรายงานฉบับแรกวาดวยการปฏิบัติใชอนุสัญญาและใน
รายงานฉบับตอๆมา ท้ังนี้ใหระบุถึงมาตรการท่ีไดใชเพื่อเพิ่มอัตราการจายผลประโยชนทางการเงิน
นั้นดวย 
        (7) ใหจัดหาผลประโยชนทางการแพทยใหหญิงและบุตรตามท่ีกําหนดโดย
กฎหมายระหวางประเทศและระเบียบของประเทศ หรือในวิธีอ่ืนใดท่ีสอดคลองกับวิธีปฏิบัติของ
ประเทศใหผลประโยชนทางการแพทยรวมถึงการดูแลรักษาในชวงกอนคลอดบุตร ชวงคลอดบุตร 
และชวงหลังคลอดบุตร รวมท้ังการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยเม่ือจําเปน 
        (8) ใหแตละประเทศสมาชิกพิจารณาความเหมาะสมของการขยายเวลาการลาเพ่ือ
คลอดบุตรออกไป หรือความเหมาะสมของการเพ่ิมอัตราผลประโยชนทางการเงินซ่ึงจายในชวงลา
คลอดบุตรรวมกับองคกรผูแทนนายจางและลูกจางเปนชวงๆ ไป 
 9) ขอแนะฉบับท่ี 191 วาดวยการคุมครองมารดา ป ค.ศ. 2000 (R191 Maternity Protec 
tion Recommendations, 2000) ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
        (1) ประเทศสมาชิกควรพยายามยืดชวงเวลาการลาเพ่ือคลอดบุตรตามอนุสัญญา    
วาดวยการคุมครองมารดา ฉบับท่ี 103 เปนอยางนอย 18 สัปดาห และควรบัญญัติใหสามารถยืดเวลา
การลาเพ่ือการคลอดบุตรออกไปไดหากใหกําเนิดบุตรมากกวา 1 คน ท้ังนี้ควรมีมาตรการเพ่ือให
หญิงสามารถท่ีจะเลือกเวลาท่ีตองการลาเพ่ือการคลอดบุตรท้ังกอน หรือหลังคลอดบุตรในภาคท่ีไม
บังคับไดอยางเสรี 
        (2) หากสามารถปฏิบัติไดและภายหลังจากไดหารือกับองคกรตัวแทนนายจางและ
ลูกจางแลวควรเพิ่มผลประโยชนทางการเงินท่ีหญิงมีสิทธิไดรับในระหวางลาเพ่ือการคลอดบุตร
ตามอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมารดา ฉบับท่ี 103 ใหเปนจํานวนเต็มของรายไดหญิงนั้นกอน
หนาท่ีจะลาเพ่ือคลอดบุตร หรือจํานวนเต็มของรายไดซ่ึงนํามาใชเพื่อคํานวณผลประโยชนนั้น ท้ังนี้
ใหรวมถึงผลประโยชนทางการแพทย ดังตอไปนี้ 
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              ก. การรักษาท่ีสถานประกอบการของแพทย ท่ีบาน หรือในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลโดยแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือแพทยผูเช่ียวชาญ 
              ข. การบริการฝากครรภโดยเจาหนาท่ีผดุงครรภท่ีมีคุณสมบัติหรือโดยผูให 
บริการการมีบุตรอ่ืนท่ีบาน หรือในโรงพยาบาล หรือสถานบริการอ่ืน 
              ค. การดูแลในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลอื่น 
              ง. ยาและเวชภัณฑ การตรวจและการทดสอบที่จําเปนอ่ืนๆ ตามคําส่ังแพทย 
หรือบุคคลผูมีคุณสมบัติ และ 
              จ.  การรักษาทางทันตกรรมและศัลยกรรม 
        (3) กรณีเงินสมทบใดท่ีจัดเก็บในโครงการประกันสังคมภาคบังคับเพ่ือจําหนาย
ประโยชนในการเปนมารดาและภาษีใดท่ีจัดเก็บจากเงินเดือนเพื่อวัตถุประสงคในการจายผล 
ประโยชนดังกลาวไมวาจะจายโดยท้ังนายจางและลูกจาง หรือโดยนายจางควรใหจายตามจํานวน
ผูชายและผูหญิงท้ังหมดท่ีทํางานโดยไมมีแยกแยะตามเพศ  
        (4) ในกรณีท่ีมารดาถึงแกความตายกอนหมดชวงวันลาหลังคลอด บิดาของเด็กซ่ึง
ทํางานควรมีสิทธ์ิลาเปนเวลาเทากับวันลาหลังคลอดท่ียังไมไดใชของมารดา 
        (5) ในกรณีท่ีมารดาเจ็บปวย หรือเขารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังคลอดและกอนท่ี
จะหมดวันลาหลังคลอดและมารดาไมสามารถดูแลบุตรได บิดาของเด็กซ่ึงทํางานควรมีสิทธ์ิลาเปน
เวลาเทากับวันลาหลังคลอดของมารดาที่ยังไมไดใชเพื่อดูแลบุตร ท้ังนี้ใหเปนไปตามท่ีบัญญัติใน
กฎหมายและวิธีปฏิบัติของประเทศ 
        (6) มารดาของเด็กซ่ึงทํางาน หรือบิดาของเด็กซ่ึงทํางานควรไดรับสิทธ์ิใหลาเพ่ือ
ดูแลบุตรภายหลังจากที่หมดวันลาหลังคลอดแลว ท้ังนี้ชวงเวลาท่ีอาจใหลาเพื่อดูแลบุตรได 
ระยะเวลาการลาและการกระจายวันลาเพื่อดูแลบุตรระหวางบิดา มารดาซ่ึงทํางานควรบัญญัติไวใน
กฎหมาย หรือระเบียบของประเทศ หรือโดยวิธีอ่ืนใดซ่ึงสอดคลองกับวิธีปฏิบัติของประเทศนั้น 
  กลาวโดยสรุป อนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศท่ีกลาว
มาแลวนั้น ไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิในการลาหยุดพักผอนประจําป โดยไดรับคาจางก็เพื่อให
ลูกจางไดมีโอกาสหยุดพักผอนเน่ืองจากทํางานมาตลอด 1 ปเต็ม สิทธิในการลาศึกษาตอโดยไดรับ
คาจางก็เพื่อใหลูกจางไดมีโอกาสพัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง สิทธิในการลาเพื่อคลอด
บุตรก็เพ่ือใหลูกจางไดมีโอกาสเล้ียงดูบุตรในขณะท่ีเปนลูกจางและสิทธิในการลาเพื่อเล้ียงดูบุตรก็
เพื่อจะไดมีโอกาสเล้ียงดูบุตรหลังหมดระยะเวลาการลาเพ่ือคลอดบุตรแลว 
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3.2 สิทธิในการลาหยุดพักผอนประจําป ลาเพื่ออุปสมบท ลาศึกษาตอ การกําหนดอัตราคาจางใน          
 ระหวางลาเพื่อคลอดบุตรและการลาเพื่อเล้ียงดูบตุรตามกฎหมายแรงงานตางประเทศ                               
 ในบทนี้จะทําการศึกษาถึงการลาหยุดพักผอนประจําป ลาเพื่ออุปสมบท ลาศึกษาตอ 
การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรและการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรของประเทศโมซัมบิก  
ประเทศอินเดีย ประเทศอาเซอรไบจาน และประเทศลิธัวเนีย เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสิทธิใน
การลาดังกลาวของลูกจางตอไป 
 3.2.1 ประเทศโมซัมบิก 
     1)  การลาหยุดพักผอนประจําป 
              ตามกฎหมายแรงงานกําหนดใหลูกจางจะมีสิทธิตามระยะเวลาของการลาหยุด
พักผอนประจําปโดยไดรับคาจางโดย 
                (1) 1 วัน สําหรับทุกๆ เดือนของการทํางานจริงระหวางปแรกของการทํางาน 
                     (2) 2 วัน สําหรับทุกๆ เดือนของการทํางานจริงระหวางปท่ีสองของการทํางาน 
                   (3) 30 วัน สําหรับทุกๆ ปของการทํางานจริงจากปท่ีสามข้ึนไป3 

                 บุคคลท่ีไดรับการวาจางท่ีมีกําหนดเวลามากกวา 3 เดือน แตนอยกวา 1 ป จะมีสิทธิ
หยุดพักผอนประจําปได 1 วัน สําหรับทุกๆ เดือนของการทํางานจริง4   
                   นายจางอาจจะเล่ือนวันลาหยุดพักผอนประจําปออกไปท้ังหมด หรือบางสวนจน 
กระท้ังดําเนินไปตามระยะเวลาในปนั้น โดยมีเหตุผลท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีเส่ียง หรือเผชิญกับส่ิง 
จําเปนท่ีสําคัญและขาดเสียไมไดของสังคม หรือเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจของชาติซ่ึงกําหนดให
นายจาง  กลุมสหภาพแรงงานและรัฐมนตรีผูซ่ึงดูแลพื้นท่ีของแรงงานตองแจงลวงหนาแกลูกจาง5 
           นายจางและลูกจางอาจตกลงกันเปนหนังสือใหสะสมวันลาหยุดพักผอนประจําปได  
15 วัน สําหรับทุกๆ 12 เดือนของการทํางานจริง6 โดยมีเง่ือนไขวาการสะสมวันลาหยุดพักผอน
ประจําปจะตองไมมากกวา 30 วัน ซ่ึงอาจรวมถึงวันท่ีเล่ือนการลาหยุดพักผอนประจําปดวยและไม
มากกวา 60 วัน ซ่ึงสะสมวันลาหยุดพักผอนประจําปใน 1 ปใดก็ได7 
  2) การลาเพ่ืออุปสมบท 
              ตามกฎหมายแรงงานไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ืออุปสมบทได   

                                                 
3  Labour Law 1 August 2007, Article 99 Clause 1.   
4  Labour Law 1 August 2007, Article 99 Clause 3. 
5  Labour Law 1 August 2007, Article 101 Clause 1.   
6  Labour Law 1 August 2007, Article 101 Clause 2.   
7  Labour Law 1 August 2007, Article 101 Clause 3.   
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 3)  การลาศึกษาตอ 
                ตามกฎหมายแรงงานกําหนดใหลูกจางท่ีเปนนักศึกษาซ่ึงทํางานภายใตอํานาจและ
คําส่ังของนายจางและมีการไดรับอนุญาตจากนายจางใหเขารวมหลักสูตรเก่ียวกับการศึกษาท่ีจัดข้ึน
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงทักษะโดยเฉพาะดานเกี่ยวกับเทคนิคและดานทักษะเกี่ยวกับอาชีพ8 โดยมี
สิทธิไมตองเขาทํางานในระหวางระยะเวลาการสอบโดยไมสูญเสียคาจางและตองแจงใหนายจาง
ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน9  
       4) การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตร 
        ตามกฎหมายแรงงานกําหนดใหลูกจางหญิงจะมีสิทธิลาคลอดบุตรตอเนื่องกันได 60  
วัน ซ่ึงอาจจะเร่ิมตน 20 วันท่ีคาดวาจะคลอดบุตร10 โดยไมสูญเสียคาจาง11 
      5)  การลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร 
       ตามกฎหมายแรงานกําหนดใหลูกจางท่ีเปนบิดาจะมีสิทธิลาเกี่ยวกับความเปนบิดา
ได 1 วันทุกๆ 2 ป และวันลาเหลานี้จะถือเปนวันลาทันทีท่ีบุตรเกิด12 โดยลูกจางซ่ึงประสงคท่ีจะลา
เกี่ยวกับความเปนบิดาจะตองแจงใหนายจางทราบเปนหนังสือกอน หรือหลังบุตรเกิด13 โดยไมได
กําหนดใหลูกจางมีสิทธิไดรับคาจาง 
 3.2.2 ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
            1)  การลาหยุดพักผอนประจําป 
                    ตามกฎหมายแรงงานกําหนดใหคนงานจะมีสิทธิลาหยุดพักผอนประจําปไดไมนอย
กวา 21 วัน โดยไดรับคาจางลวงหนาและจะไดรับวันลาหยุดพักผอนประจําปเพิ่มไมนอยกวา 30 วัน 
ถาคนงานทํางานกับนายจางเปนเวลา 5 ปติดตอกัน14 
            ลูกจางมีสิทธิเล่ือนวันลาหยุดพักผอนประจําป หรือจํานวนหนึ่งของวันลาหยุด
พักผอนประจําปออกไปอยูในปถัดไปไดโดยไดรับอนุญาตจากนายจาง15 ท้ังนี้นายจางมีสิทธิเล่ือน
วันลาหยุดพักผอนประจําปของคนงานออกไปไวในตอนส้ินปของการเกิดสิทธิการลาหยุดพักผอน
ประจําปในปนั้นได ถาหากวาสภาพของงานน้ันมีความจําเปนสามารถเล่ือนวันลาหยุดพักผอน

                                                 
8  Labour Law 1 August 2007, Article 29 Clause 1.   
9  Labour Law 1 August 2007, Article 29 Clause 3.   
10  Labour Law 1 August 2007, Article 12 Clause 1. 
11  Labour Law 1 August 2007, Article 11 Clause 1 a).   
12  Labour Law 1 August 2007, Article 12 Clause 5. 
13  Labour Law 1 August 2007, Article 11 Clause 6. 
14  Labour Law 27 September 2005, Article 109 Clause 1. 
15  Labour Law 27 September 2005, Article 110 Clause 1. 
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ประจําปไดไมเกิน 90 วันและหากวาสภาพของงานมีความจําเปนตองเล่ือนออกไปเร่ือยๆ จําเปน 
ตองไดรับความยินยอมจากคนงานเปนลายลักษณอักษร โดยการเล่ือนดังกลาวตองไมลวงเลยไป
จนถึงส้ินปถัดไปของปท่ีเกิดสิทธิการลาหยุดพักผอนประจําปข้ึน16 
          2)  การลาเพ่ืออุปสมบท 
             ตามกฎหมายแรงงานกําหนดใหคนงานจะมีสิทธิลาหยุดโดยไดรับคาจางไมนอยกวา
10 วันและไมเกิน 15 วัน ในวัน Eid-All-Adha เพ่ือประกอบพิธีฮัจยเปนเวลา 1 คร้ังตลอดระยะเวลา
ท่ีทํางาน ถาหากวาคนงานยังไมเคยประกอบพิธีฮัจยมากอนเลย โดยมีเงื่อนไขวาคนงานจะตอง
ทํางานกับนายจางมาเปนเวลา 2 ปติดตอกันและนายจางจะเปนผูกําหนดจํานวนคนงานท่ีจะไดรับ
สิทธิของการหยุดในปนั้นเพ่ือใหเปนไปตามความจําเปนของงาน17 
  3)  การลาศึกษาตอ 
              ตามกฎหมายแรงงานกําหนดใหคนงานท่ีข้ึนทะเบียนในสถาบันการศึกษาจะมีสิทธิ
ลาโดยไดรับคาจางสําหรับปท่ีมีการสอบ โดยกําหนดวันลาใหเปนไปตามจํานวนวันสอบจริง18 
อยางไรก็ตาม สําหรับปท่ีมีการสอบซอมคนงานจะมีสิทธิลาโดยไมไดรับคาจางซ่ึงนายจางอาจ
ขอใหคนงานแสดงเอกสารการสอบได โดยคนงานจะตองแจงลาลวงหนาอยางนอย 15 วัน ท้ังนี้
คนงานจะไมไดรับคาจางหากพิสูจนไดวาคนงานไมไดเขาสอบและจะถูกลงโทษทางวินัยดวย19 
 4)  การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตร 
               ตามกฎหมายแรงงานกําหนดใหคนงานหญิงจะมีสิทธิลาคลอดบุตรได 4 สัปดาห
ทันทีท่ีคาดวาจะคลอดบุตรและหลังคลอดบุตร 6 สัปดาห โดยวันท่ีคาดวาจะคลอดบุตรจะกําหนด
โดยเเพทยของสถานประกอบการ หรือตามใบรับรองแพทยของหนวยงานสุขภาพ ท้ังนี้หญิงอาจไม
ตองทํางานระหวาง 6 สัปดาหทันทีท่ีคลอดบุตร20 ซ่ึงในระหวางลาคลอดบุตรนายจางจะจายคาจาง
ใหเพียงคร่ึงเดียว ถาคนงานหญิงทํางานมา 1 ป หรือมากกวานั้นและจะจายคาจางเต็ม ถาคนงาน
หญิงทํางานมา 3 ป หรือมากกวานั้น21 
  5)  การลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร 
             ตามกฎหมายแรงานไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรได 

                                                 
16  Labour Law 27 September 2005, Article 110 Clause 2. 
17  Labour Law 27 September 2005, Article 114. 
18  Labour Law 27 September 2005, Article 115 Clause 1. 
19  Labour Law 27 September 2005, Article 115 Clause 2. 
20  Labour Law 27 September 2005, Article 151. 
21  Labour Law 27 September 2005, Article 152. 
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 3.2.3 ประเทศอาเซอรไบจาน 
             1) การลาหยุดพักผอนประจําป 
             ตามกฎหมายแรงงานกําหนดใหลูกจางมีสิทธิท่ีจะลาหยุดพักผอนประจําปหลังจาก
ทํางานไปแลว 6 เดือน ตามสัญญาการจางงานท่ีไดลงชื่อไวกับนายจาง22 โดยลูกจางจะไดรับอนุญาต
ใหลาหยุดพักผอนประจําปกอนที่จะส้ินปแรกของการจางงานในตําแหนงของลูกจางภายใน
ระยะเวลาท่ีมีการประสานงานกับนายจาง23 วันลาหยุดพักผอนประจําปในคร้ังท่ี 2 และในปตอมา
ของการจางงานอาจจะไดรับอนุญาตใหลาหยุดพักผอนประจําปในระหวางปท่ีทํางานไดตามความ
เหมาะสม24 และบุคคลตอไปนี้มีสิทธิท่ีจะลาหยุดพักผอนประจําปไดในระหวางปแรกของการจาง
งานโดยไมคํานึงถึงการวาจาง25   
  (1) หญิงมีครรภและผูท่ีเพิ่งเปนมารดาอาจจะใชวันลาหยุดพักผอนประจําปไดทันที
กอน หรือหลังจากการตั้งครรภและจากการมีบุตร 
                   (2) ลูกจางท่ีมีอายุไมถึง 18 ป 
     (3) วาจางลูกจางอยางนอย 3 เดือนหลังจากท่ีถูกปลดจากการเกณฑทหาร 
            (4) ลูกจางท่ีมีลักษณะงานหลายอยางและใชวันลาหยุดพักผอนประจําปไดจาก
ตําแหนงงานท่ีจางงานคร้ังแรก 
                  (5) บรรดาภรรยา (สามี) ของบุคลากรทางการทหาร 
              (6) บุคคลท่ีเขาศึกษาในสถานบันการศึกษาท่ีอยูระหวางภาคเรียน หรือสอบไล หรือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยท่ียังไมไดรับปริญญา 
                    (7) บุคคลท่ีพิการ 
  หลักเกณฑในวันลาหยุดพักผอนประจําปจะกําหนดไวอยางชัดเจนเปนอยางตํ่า          
2 และ 3 มาตรา บนหลักเกณฑของอาชีพ (ตําแหนง) ของลูกจางตามท่ีระบุในสัญญาจางแรงงานของ
ลูกจางซ่ึงอยางนอยตองจายคาจางในวันลาหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจางเปนเวลา 21 วัน โดยจะ
มีหลักเกณฑของอาชีพ (ตําแหนง) ท่ีจะกลาวคือ 
                  ลูกจางดังตอไปนี้มีสิทธิลาหยุดพักผอนประจําปได 30 วันตอป   
               (1)  ลูกจางทางการเกษตร   
             (2)  เจาหนาท่ีของรัฐ ผูจัดการและผูเช่ียวชาญที่รับผิดชอบตําแหนง (ตําแหนงรับผิด 
ชอบดังกลาวนายจางจะเปนผูตัดสินใจ โดยคํานึงถึงรายละเอียดของงาน) ในสถาบัน                   
                                                 

22  Labour Code 1 February 1999, Section 131 Clause 1. 
23  Labour Code 1 February 1999, Section 131 Clause 2. 
24  Labour Code 1 February 1999, Section 131 Clause 3. 
25  Labour Code 1 February 1999, Section 131 Clause 4. 
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                (3) ผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวกับการบริหารก็คือผูจัดการของสถาบันนอก
โรงเรียนซ่ึงไมมีสวนในการสอน ยกเวนสถาบันท่ีมีการปกครองโดยวางกฎระเบียบเปนพิเศษ   
          (4) ผูวางกฎระเบียบ หัวหนาอาวุโส คนงาน ผูสอน บรรณารักษ ผูเช่ียวชาญในหอง 
ปฏิบัติการ พนักงานทําความสะอาดหญิง คนรับใช ผูอํานวยการทางดานงานศิลปะของสถาบันการ 
ศึกษา   
  (5) บุคลากรทางดานวิทยาศาสตรภายนอกวิทยาลัย   
                 (6) แพทย บุคลากรระดับกลางทางดานการแพทยและเภสัชกร 
                ลูกจางท่ีทํางานไมเต็มเวลา (ทํางานเพียงบางสวนของวัน หรือบางสวนของสัปดาห)  
จะไดรับวันลาหยุดพักผอนโดยไมจํากัดระยะเวลาซ่ึงข้ึนอยูกับงานท่ีปฏิบัติอยู หรือตําแหนงท่ี
บรรจุ26  
          ลูกจางท่ีทํางานอยูใตดิน หรือในที่อันตราย หรืองานท่ีหนักและอาชีพท่ีเกี่ยวกับ
ความไว ความต่ืนเตนมาก หรือทางจิตใจและรางกายสามารถท่ีจะลาหยุดพักผอนประจําปเพิ่มเติม
ไดซ่ึงข้ึนอยูกับสภาพ หรือเง่ือนไขและหนาท่ีรับผิดชอบเปนเวลาไมนอยกวา 6 วัน โดยรายช่ืองานท่ี
อันตรายและงานอุตสาหกรรมหนัก สถานท่ีทํางาน อาชีพและตําแหนง ประเภทของการจางงาน
และลูกจางท่ีไดรับอนุญาตใหลาหยุดพักผอนประจําปเพิ่มเติมตามเง่ือนไขและหนาท่ีจะไดรับอนุมัติ
จาก ผูท่ีมีอํานาจพิจาณาและระยะเวลาของวันหยุดพักผอนประจําปเพิ่มเติมจะแสดงไวดวย27   
  การลาหยุดพักผอนประจําปเพิ่มเติมสําหรับผูมีอาวุโสนั้นข้ึนอยูกับระดับความมี
อาวุโส โดยลูกจางจะไดรับสิทธิลาหยุดพักผอนประจําปเพิ่มเติม ดังนี้ 
       (1) ระดับความมีอาวุโสตั้งแต 5-10 ป เพิ่มให 2 วัน 
          (2) ระดับความมีอาวุโสเร่ือยมาถึง 15 ป เพิ่มให 4 วัน 
            (3) ระดับความมีอาวุโสมากกวา 15 ป เพิ่มให 6 วัน  
          โดยระยะเวลาของวันลาหยุดพักผอนประจําปเพิ่มเติมตามชวงเวลาทํางานจะพิจารณา
บนพื้นฐานของระยะเวลาท่ีลูกจางลงช่ือในสัญญาจางกับนายจาง ณ กิจการนั้นๆ และเร่ิมทํางานจริง                 
ตามระยะเวลาท่ีนายจางระบุไวในสัญญาจาง แตไมนําไปใชบังคับแกลูกจางตามมาตรา 118, 119, 
120, 12128  
  ลูกจางดังตอไปนี้มีสิทธิจะลาหยุดพักผอนประจําปได 56 วันตอป29    

                                                 
26  Labour Code 1 February 1999, Section 114. 
27  Labour Code 1 February 1999, Section 115. 
28  Labour Code 1 February 1999, Section 116. 
29  Labour Code 1 February 1999, Section 118 (1). 
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            (1) ลูกจางการจัดการสนับสนุนบุคลากรท่ีจัดเปนสถาบันทางการศึกษาอยางนอย
หนึ่งในสามของการสอนปกติ ผูใหความรู ผูสอน ผูนําดนตรี ผูบรรเลงนําวงดนตรี คนเลนดนตรี
คลอ ผูบรรเลงนําคณะนักรองเพลงสวดในโบสถและลูกจางอ่ืนๆ ท่ีทํางานในสาขาดนตรี   
               (2) ครูท้ังหมดของทุกวิชาและทุกอาชีพ (ยกเวนครูฝกสอน)   
               (3) ผูนําสมาคมเด็กท่ีเปนระดับหัวหนา นักจิตวิทยา นักบําบัดการพูด ผูสอนคนหู
หนวกและเปนใบ 
     (4) ผูใหความรูท่ีสถาบันการสอน (ยกเวนโรงเรียนประจํา) ผูสอนบันทึกเสียง  
สมาคมครู ครูฝกทหาร ครูฝกยิมนาสติก   
  (5) ลูกจางท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการสอนโดยตรงในตัวแทนประกันสังคมและ
สถาบันทางการแพทย   
             (6) ลูกจางของวิทยาศาสตร ผูอํานวยการ และผูชวยวิจัยท้ังหลาย เลขานุการของ
สภาบันวิจัยและแผนกวิจัยของสถาบันการศึกษาระดับสูง   
             (7) บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรท่ีวาจางใหคนควาอิสระซ่ึงใหอํานาจโดย
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ  
        ลูกจางดังตอไปนี้มีสิทธิจะลาหยุดพักผอนประจําปได 42 วันตอป30    
              (1) ลูกจางผูดูแลสถานรับเล้ียงเด็กกําพราและเด็กกอนวัยเรียน ครู ผูนํากลุม             
ผู อํานวยการเพลงของสถาบันการศึกษา นักจิตวิทยา   
               (2) ผูนํา ผูเช่ียวชาญในศาสตรแขนงใดแขนงหน่ึงและผูสอนในสํานักงานและ
ศูนยกลางของการศึกษา   
            (3)  ครูในโรงเรียนประจํา   
                 (4)  ผูนําสมาคมและลูกจางของสถาบันเด็กท่ีไมใชโรงเรียน  
          (5)  ครูฝกสอน   
    (6)  ลูกจางของมหาวิทยาลัยท่ีสมัครเปนนักวิทยาศาสตร ผูอํานวยการและผูชวย
นักวิจัยท้ังหลาย เลขานุการของสถาบันวิจัยและแผนกวิจัยของสถาบันการศึกษาระดับสูง                                             
              ลูกจางท่ีมีอายุต่ํากวา 16 ป มีสิทธิท่ีจะลาหยุดพักผอนประจําปได 42 วันตอป และ
ลูกจางท่ีมีอายุตั้งแต 16-18 ปมีสิทธิท่ีจะลาหยุดพักผอนประจําปได 35 วัน สวนลูกจางท่ีพิการ
ท้ังหมดโดยไมคํานึงถึงประเภท เหตุผลหรืออยูในชวงทุพพลภาพมีสิทธิท่ีจะลาหยุดพักผอน
ประจําปได 42 วัน31 
                                                 

30  Labour Code 1 February 1999, Section 118 (2). 
31  Labour Code 1 February 1999, Section 119. 
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                  ผูอํานวยการเกี่ยวกับศิลปะและนักแสดงในโรงภาพยนตรและกลุมผูดําเนินธุรกิจ
ดานความบันเทิง และนักแสดงในทีวี วิทยุและในกลุมผูดําเนินธุรกิจภาพยนตรจะไดรับอนุญาตให
ลาหยุดพักผอนประจําปได 42 วัน คนยกฉากจะไดรับอนุญาตใหลาหยุดพักผอนประจําปได 35 วัน32   
            วันลาหยุดพักผอนประจําปอาจเล่ือนออกไปได หากวา33 
               (1) วันลาหยุดพักผอนประจําปท่ีเล่ือนออกไปนั้นดวยเหตุผลอันสมควร โดยเร่ิมจาก
นายจาง หรือลูกจางซ่ึงมีการตกลงกัน 
              (2) วันลาหยุดพักผอนประจําปจะเล่ือนออกไปอยางแนนอน หากมีการจัดลําดับ
ตารางเวลาการใหประโยชนใน 1 เดือนของปปจจุบันถึงปถัดไป หรือจากปจจุบันถึงปถัดไปของการ
จางงาน หรือปถัดไป 
                   (3) การเร่ิมตนเปนลูกจาง อาจไดรับวันลาหยุดพักผอนประจําปเล่ือนออกไปใน
กรณีดังตอไปนี้ 
                      ก.  ทุพพลภาพชั่วคราว 
                   ข.  การลาหยุดพักผอนประจําปและการลาเกิดข้ึนพรอมกัน 
                          ค.  เม่ือการทําธุรกิจลมเหลวในสถานท่ีดําเนินการของนายจาง 
  (4) วันลาหยุดพักผอนประจําปนายจางอาจเล่ือนไปได เม่ือใดก็ตามท่ีเร่ิมอนุญาตให
ลูกจางลาหยุดพักผอนประจําปไดตามปกติ ตามลําดับการใหประโยชนในการการลาซ่ึงจะทําใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามปกติ 
  (5) โดยขอตกลงรวมกัน วันลาหยุดพักผอนประจําปท่ีไมไดใชอาจจะอนุญาตให
เพิ่มวันลาหยุดพักผอนประจําปในการจางงานปถัดไป 
   2) การลาเพ่ืออุปสมบท 
      ตามกฎหมายแรงงานไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ืออุปสมบทได   
 3)  การลาศึกษาตอ 
             ตามกฎหมายแรงงานกําหนดใหลูกจางท่ีไปศึกษาตอขณะท่ียังทํางานตอเนื่องมีสิทธิ
จะลาโดยไดรับคาจาง  สําหรับกรณีดังตอไปนี้34   
             (1) การวิจัยในหองปฏิบัติการ การทดสอบและการสอบระหวางเทอม 
           (2) การสอบแขงขันระดับชาติ 
                  (3) การเขียนและการสําเร็จการศึกษา (theses)  

                                                 
32  Labour Code 1 February 1999, Section 121. 
33  Labour Code 1 February 1999, Section 134.   
34  Labour Code 1 February 1999, Section 123.   
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  ลูกจางมีสิทธิลาศึกษาตอโดยมีระยะเวลา ดังตอไปนี้35 
             (1) ลูกจางท่ีเรียนในภาคคํ่าในสถาบันการศึกษาระดับสูงจะลาได 20 วัน ระหวางป
ท่ี  1 และปท่ี 2 สําหรับการวิจัยในหองปฏิบัติการ การทดสอบและการสอบแขงขันและลาได 30 วัน
ตลอดระยะเวลาที่เหลืออยูในหลักสูตร 
                (2) ลูกจางท่ีเรียนในภาคค่ํา ในสถาบันการศึกษาพิเศษลําดับรองลงมาจะลาได 10 
วันระหวางปท่ี 1 และปท่ี 2 สําหรับการวิจัยในหองปฏิบัติการ การทดสอบและการสอบแขงขันและ
ลาได 40 วันตลอดระยะเวลาท่ีเหลืออยูในหลักสูตร 
             (3) ลูกจางท่ีไดหลักสูตรท่ีสอดคลองกับสถาบันการศึกษาระดับสูงจะลาได 30 วัน
ระหวางปท่ี 1 และปท่ี 2 สําหรับการวิจัยในหองปฏิบัติการ การทดสอบและการสอบแขงขันและลา
ได 40 วันระหวางปท่ี 3 และปท่ี 4 โดยมีวัตถุประสงคเชนเดียวกัน 
         (4) ลูกจางท่ีไดหลักสูตรท่ีสอดคลองกับสถาบันการศึกษาพิเศษลําดับรองลงมาจะ
ลาได 20 วันระหวางปท่ี 1 และปท่ี 2 และลาได 30 วันตลอดหลักสูตร 
                   (5) ลูกจางท่ีเรียนในภาคคํ่าและมีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับสถาบันการศึกษา
ระดับสูงและสถาบันการศึกษาพิเศษลําดับรองลงมาจะลาได 30 วัน เม่ือมีการสอบแขงขันระดับชาติ 
       (6) ลูกจางท่ีเรียนในภาคค่ําและมีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับสถาบันการศึกษาระดับ   
สูงจะลาได 4 เดือนขึ้นไปเพื่อเตรียมการและสําเร็จการศึกษา (theses)  
                   (7) ลูกจางท่ีเรียนในภาคค่ํา และมีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับสถาบันการศึกษาพิเศษ
ลําดับรองลงมาจะไดลา 2 เดือนข้ึนไปโดยมีวัตถุประสงคเชนเดียวกัน 
                 (8) ลูกจางท่ีทํางานในโรงเรียนและสํานักการศึกษามีสิทธิท่ีจะลาเรียนและลาไป
สอบแขงขันได 30 วันตอป 
          (9) ลูกจางท่ีเรียนในภาคค่ํา และเรียนในช้ันเรียนท่ีสอดคลองกับโรงเรียนท่ัวไป
ลําดับรองลงมาจะมีสิทธิลาไปสอบแขงขันในระดับท่ี 11 ได 20 วัน 
             (10)  การลาเหลานี้บางทีจะใชตามระยะเวลาท่ีระบุไวในตารางเรียนตามหลักเกณฑ
ของหนังสือจากสถาบันการศึกษา 
         4) การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตร 
             ตามกฎหมายแรงงานกําหนดใหหญิงจะไดรับอนุญาตใหมีครรภและลาคลอดบุตร
ได 126 วันจะเร่ิมต้ังแต 70 วันกอนคลอดบุตร และ 56 วันหลังคลอดบุตร ในกรณีท่ีผิดปกติ หรือ
คลอดบุตรหลายคน หญิงจะไดรับอนุญาตใหลาหลังคลอดบุตรได 70 วัน หากเปนหญิงท่ีทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรมจะไดรับอนุญาตใหมีครรภและลาคลอดบุตรได ดังนี้ 
                                                 

35  Labour Code 1 February 1999, Section 124. 
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                (1) 140 วัน กรณีคลอดบุตรปกติ (70 วันกอนคลอดและ 70 วันหลังคลอด) 
                   (2) 156 วัน กรณีคลอดบุตรผิดปกติ (70 วันกอนคลอดและ 86 วันหลังคลอด) 
                (3) 180 วัน กรณีคลอดบุตรหลายคน (70 วันกอนคลอดและ 110 วันหลังคลอด)36 และ               
มีสิทธิลาโดยไดรับคาจางบางสวนในจํานวนท่ีกําหนดตามกฎหมายจนกระท่ังบุตรอายุครบ 3ป37 
   5) การลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร 
             ตามกฎหมายแรงานไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรได 
 3.2.4 ประเทศลิธัวเนีย 
    1)  การลาหยุดพักผอนประจําป 
             ตามกฎหมายแรงงานกําหนดใหลูกจางมีสิทธิมีสิทธิลาหยุดพักผอนประจําปข้ันต่ํา
เปนระยะเวลา 28 วัน38 และสามารถลาหยุดพักผอนประจําปถึง 35 วัน โดยจะอนุญาตใหแก39 
              (1) ลูกจางท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป   
                 (2) ลูกจางซ่ึงมีพอแมเดียวซ่ึงตองเล้ียงดูบุตรกอนอายุถึง 14 ป หรือบุตรท่ีพิการกอน
อายุถึง 16 ป  
                  (3) บุคคลท่ีพิการ 
           (4) บุคคลอ่ืนที่บัญญัติตามกฎหมาย                       
       การลาหยุดพักผอนประจําปสามารถขยายวันลาหยุดผักผอนประจําปได 58 วันซ่ึงจะ
อนุญาตใหลูกจางท่ีทํางานประเภทที่เกี่ยวของกับประสาทเปนสําคัญ เกี่ยวกับอารมณและเกี่ยวกับ
การใชความคิดและงานท่ีใชความเส่ียงซ่ึงตองอาศัยความรูความชํานาญ ซ่ึงเทากับวาลูกจางเหลานั้น
ตองทํางานในภาวะท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซ่ึงรัฐบาลจะอนุมัติรายช่ือของลูกจางประเภทน้ันใหมี
สิทธิขยายวันลาหยุดพักผอนประจําปไดและจะระบุชวงระยะเวลาที่แนนอนของการขยายวันลาหยุด
พักผอนประจําปในแตละประเภทของลูกจาง40 และสามารถเพ่ิมวันลาหยุดพักผอนประจําปไดดังน้ี41 
               (1) ลูกจางท่ีมีสภาพของงานซ่ึงไมสอดคลองกับภาวการณทํางานปกติ 
            (2) มีการจางงานท่ีไมขาดชวงเปนระยะเวลายาวนาน ณ สถานท่ีทํางานเดียวกัน 
               (3) มีลักษณะเฉพาะของงานท่ีพิเศษ 

                                                 
36  Labour Code 1 February 1999, Section 125. 
37  Labour Code 1 February 1999, Section 127. 
38  Labour Code 4 June 2002, Article 166 Clause 1. 
39  Labour Code 4 June 2002, Article 166 Clause 2. 
40  Labour Code 4 June 2002, Article 167. 
41  Labour Code 4 June 2002, Article 166  Clause  2. 
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           โดยจะกําหนดเวลาและเง่ือนไขตามข้ันตอนท่ีกําหนดโดยรัฐบาล สัญญาการจางงาน  
ขอตกลงรวมกัน หรือระเบียบขอบังคับภายในหนวยงานอาจกําหนดเพิ่มวันลาหยุดพักผอนประจําป
ท่ียาวนานไวแนนอน หรือเพิ่มวันลาหยุดพักผอนประจําปประเภทอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุตาม
มาตราน้ี42   
       การลาหยุดพักผอนประจําปสําหรับแตละปทํางานจะอนุญาตในการทํางานป
เดียวกัน43 ซ่ึงในปแรกของการทํางานจะอนุญาตหลังจากทํางานตอเนื่องไปแลว 6 เดือนของการทํางาน 
สําหรับปตอมาและหลังจากการทํางาน การลาหยุดพักผอนประจําปจะอนุญาตในเวลาใดก็ไดของ
การทํางานในปนั้นซ่ึงสอดคลองกับตารางเวลาของการลาหยุดพักผอนประจําป โดยข้ันตอนการ
สรางตารางเวลาจะกําหนดเง่ือนไขในขอตกลงของคณะกรรมการ44 
  กรณีท่ีทํางานนอยกวา 6 เดือนตอเนื่องกัน การลาหยุดพักผอนประจําปจะอนุญาตให
ลูกจางรองขอในกรณี ดังตอไปนี้45 
              (1) หญิงกอนลาคลอดบุตร หรือหลังคลอดบุตร 
            (2) ในกรณีท่ีกําหนดโดยกฎหมายและขอตกลงรวมกัน 
  บุคคลตอไปนี้ จะมีสิทธิเลือกเวลาการลาหยุดพักผอนประจําปหลังจากทํางานท่ีมี
ความเส่ียงตอเนื่องไปแลว 6 เดือน46 
              (1)  อายุต่ํากวา 18 ป 
                  (2)  หญิงต้ังครรภและลูกจางท่ีเล้ียงดูบิดา มารดา บุตรท่ีกอนอายุถึง 14 ป หรือบุตร
พิการกอนอายุถึง 16 ป 
              ชายจะไดรับอนุญาตใหลาหยุดพักผอนประจําปไดระหวางท่ีภรรยาของเขาลาคลอด
บุตร47  
  กรณีระหวางปแรกของการจางงานพนักงานสอนของสถาบันการศึกษาจะอนุญาต
ใหลาหยุดพักผอนประจําปไดระหวางวันหยุดภาคฤดูรอนของโรงเรียนสําหรับเด็ก และนักเรียนโดย
ไมคํานึงถึงวันท่ีพนักงานเร่ิมทํางานกับสถาบัน48 สําหรับบุคคลซ่ึงกําลังศึกษาโดยไมมีการจางท่ี

                                                 
42  Labour Code 4 June 2002, Article 168 Clause 2. 
43  Labour Code 4 June 2002, Article 169 Clause 1. 
44  Labour Code 4 June 2002, Article 169 Clause 2. 
45  Labour Code 4 June 2002, Article 169 Clause 3. 
46  Labour Code 4 June 2002, Article 169 Clause 4. 
47  Labour Code 4 June 2002, Article 169 Clause 5. 
48  Labour Code 4 June 2002, Article 169 Clause 6. 
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คํานึงถึงวันท่ีพนักงานเร่ิมทํางานกับสถาบัน สําหรับบุคคลซ่ึงกําลังศึกษาโดยไมมีการจางท่ีตอเนื่อง
จะตองปรับเวลาการสอบ การทดสอบ งานบนพื้นฐานของวิทยานิพนธ งานในหองปฏิบัติการ49 
                กรณีบุคคลซ่ึงดูแลผูเจ็บปวย หรือบุคคลพิการท่ีอยูกับบานเชนเดียวกันกับบุคคลซ่ึง
ไดรับความทนทุกขทรมานจากโรคเร้ือรังซ่ึงกลายเปนโรคท่ีรุนแรงอยางมากซ่ึงข้ึนอยูกับสภาพ
อากาศจะอนุญาตใหเลือกเวลาในการลาหยุดพักผอนประจําปตามคําแนะนําของสถาบันสุขภาพ50 
โดยการลาหยุดพักผอนประจําปจะไดรับคาจางลวงหนาอยางนอยสามวันกอนเร่ิมวันลาหยุด
พักผอนประจําป51 
         2)  การลาเพ่ืออุปสมบท 
          ตามกฎหมายแรงงานไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ืออุปสมบทได 
 3) การลาศึกษาตอ 
  ตามกฎหมายแรงงานกําหนดใหลูกจางจะมีสิทธิลาศึกษาตอในการเตรียมตัวและ
สอบเขามหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับสูงได 3 วันในแตละการสอบ กรณีท่ีลูกจางซ่ึง
เรียนในโรงเรียนท่ีมีการศึกษาทั่วไป หรือในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับสูงไดลง 
ทะเบียนตามข้ันตอนแลวจะมีสิทธิลาศึกษาตอภายใตการรับรองของสถาบัน ดังนี้                                                         
   (1)  เตรียมตัวสําหรับการสอบปกติได 3 วันสําหรับในแตละการสอบ  
          (2)  เตรียมตัวสําหรับการทดสอบได 2 วันสําหรับแตละการทดสอบ 
              (3) สําหรับงานในหองปฏิบัติการและการประชุมศึกษาไดหลายวันท่ีไดกําหนด 
เวลาเรียน 
            (4) ดําเนินการและนําเสนอวิทยานิพนธได 30 วัน 
  (5) เตรียมตัวสําหรับการสอบปลายภาคได  6 วันสําหรับแตละการสอบ 
  สําหรับระยะเวลาการเดินทางจะไมรวมถึงระยะเวลาการลาศึกษาตอดวย52 โดยไดรับ
คาจางในอัตราอยางนอยท่ีสุดเทากับคาจางเฉล่ีย53 

 4) การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตร 
      ตามกฎหมายแรงงานกําหนดใหหญิงจะมีสิทธิลาคลอดบุตรได 70 วันกอนคลอด
บุตรและ 56 วันหลังคลอดบุตร (ในกรณีท่ีคลอดยาก หรือคลอดบุตรแฝดใหลาหลังคลอดได 70 วัน) 

                                                 
49  Labour Code 4 June 2002, Article 169 Clause 7. 
50  Labour Code 4 June 2002, Article 169 Clause 8. 
51  Labour Code 4 June 2002, Article 176 Clause 2. 
52  Labour Code 4 June 2002, Article 181. 
53  Labour Code 4 June 2002, Article 210 Clause 1. 
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การลาน้ีจะเพ่ิมข้ึนและอนุญาตใหหญิงนั้นเพียงชวงระยะเวลาเดียว โดยไมคํานึงถึงวันกอนท่ีจะ
คลอดบุตร54 โดยไมไดรับคาจาง55 แตจะไดรับเงินท่ีจายใหตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายประกันสังคม
ของมารดาและความเจ็บปวย56 โดยจะตองเปนผูประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมของรัฐ57 ซ่ึง
ไดตั้งครรภและลาคลอดบุตรจะมีสิทธิไดรับเงินท่ีจายใหแกความเปนมารดาระหวางตั้งครรภและลา
คลอดบุตร ถาวันแรกของการต้ังครรภและลาคลอดบุตรไดบันทึกประกันสังคมของมารดาและ
ความเจ็บปวยไมนอยกวา 3 เดือนระหวาง 12 เดือน หรือไมนอยกวา 6 เดือนระหวาง 24 เดือน 
ยกเวนกรณีท่ีบัญญัติไวในขอ 2 และขอ 3 ของมาตราน้ี58 กลาวคือ 
          (1) กรณีประกันบุคคลที่อายุต่ํากวา 26 ป จะมีสิทธิไดรับเงินท่ีจายใหแกความเปน
มารดาระหวางต้ังครรภและลาคลอดบุตร ถาเร่ิมตนตั้งครรภและลาคลอดบุตรไมไดมีการบันทึกตาม
ขอ 1 ของมาตราน้ี เนื่องจากชวงระยะเวลาท่ีกําหนดไดเปนนักศึกษาเต็มเวลาของสถาบันการศึกษา
ระดับสูง โรงเรียนอาชีวะและโรงเรียนการศึกษาท่ัวไปท่ีไดลงทะเบียนตามข้ันตอนและชวงเวลา
หลังจากสําเร็จการศึกษา (ตามเอกสารที่แสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษา) ไดกลายเปนผูประกัน 
ตนไมเกิน 3 เดือน59 
  (2) กรณีมีสิทธิไดรับเงินท่ีจายใหแกความเปนมารดาระหวางต้ังครรภและลาคลอด
บุตรจะใหแกบุคคลท่ีประกัน ถาวันแรกของการตั้งครรภและลาคลอดบุตรไมไดมีการบันทึกตาม  
ขอ 1 ของมาตรานี้ เนื่องจากในชวงระยะเวลาท่ีกําหนดไดมีการประกันบุคคลตามอนุ 1 หรืออนุ 2 
ของขอ 2 ตามมาตรา 4 ของกฎหมายประกันสังคมของรัฐ (Law on State Social Insurance 1991) 
และชวงเวลาหลังจากท่ีเปล่ียนสถานะของตนไมเกิน 3 เดือน60 
                          โดยจํานวนเงินท่ีจายใหแกความเปนมารดาระหวางต้ังครรภและลาคลอดบุตร  
จะเปน 100 เปอรเซ็นตของเงินท่ีจายคืนเปนคาจางใหแกผูมีสิทธิไดรับประโยชน โดยจํานวนเงินท่ี
จายตอเดือนจะไมต่ํากวา 1 ใน 3 ของปท่ีมีการประกันรายไดท่ีถูกตองสําหรับเดือนแรกของการ
ตั้งครรภและลาคลอดบุตร ถาคลอดบุตรแฝดเงินท่ีจายใหแกความเปนมารดาจะเพิ่มข้ึนโดยคํานึงถึง
จํานวนเด็กท่ีคลอดในเวลาเดียวกันซ่ึงเงินท่ีจะจายใหแกความเปนมารดาจะคํานวณและจายใหตาม

                                                 
54  Labour Code 4 June 2002, Article 179 Clause 1. 
55  Labour Code 4 June 2002, Article 184 Clause 1 Sub 3. 
56  Labour Code 4 June 2002, Article 179 Clause 3. 
57  Law on State Social Insurance 1991, Article 4 Clause 1. 
58  Law on Sickness And Maternity Social Insurance 2000, Article 16 Clause 1. 
59  Law on Sickness And Maternity Social Insurance 2000, Article 16 Clause 2. 
60  Law on Sickness And Maternity Social Insurance 2000, Article 16 Clause 3. 
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กฎขอบังคับประกันสังคมของมารดาและความเจ็บปวยโดยรัฐ61 ซ่ึงเงินท่ีจายใหแกความเปนมารดา
จะจายใหหญิง 126 วันหลังจากต้ังครรภ 30 สัปดาห หรือมากกวานั้น ในกรณีท่ีคลอดบุตรยากและ
ถาคลอดบุตรแฝดเงินท่ีจายใหแกความเปนมารดาจะจายเพิ่มอีก 14 วัน สําหรับหญิงซ่ึงไมไดใชสิทธิ
ประโยชนของการตั้งครรภและลาคลอดบุตรกอนวันที่คลอดบุตรจะไดเงินท่ีจายใหแกความเปน
มารดา 56 วันหลังคลอดบุตร62 ในกรณีท่ีหญิงซ่ึงไมไดใชสิทธิประโยชนของการตั้งครรภและลา
คลอดบุตรกอนบุตรเกิด (ตั้งครรภ 30 สัปดาห หรือมากกวานั้น) หากคลอดบุตรยากและถาคลอด
บุตรแฝดจะไดเงินท่ีจายใหแกความเปนมารดา 70 วันหลังคลอดบุตร63  
                          กรณีท่ีหญิงใหกําเนิดบุตร 28-30 สัปดาหของการตั้งครรภ หากบุตรรอดชีวิตถึง 
28 วัน หรือมากกวานั้น หญิงจะไดรับเงินท่ีจายใหแกความเปนมารดา 126 วันหลังคลอดบุตร หาก
หญิงแทงบุตรชวง 28-30 สัปดาหของการต้ังครรภจะไดรับเงินท่ีจายใหแกความเปนมารดา 28 วัน
หลังคลอดบุตร64 สําหรับหญิงท่ีใหกําเนิดบุตรชวง 28-30 สัปดาหของการตั้งครรภหากคลอดบุตร            
ยาก และคลอดบุตรแฝดจะไดรับเงินท่ีจายใหแกความเปนมารดาเพ่ิมอีก 14 วัน65 
 5) การลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร 
              ตามกฎหมายแรงงานกําหนดใหลูกจางลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรได ดังนี้ 
                (1) การลาเกี่ยวกับความเปนบิดามารดาเพ่ือเล้ียงดูบุตรกอนอายุถึง 3 ป จะอนุญาต
ใหมารดา บิดา ยาหรือยาย ปูหรือตา หรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการเล้ียงดูบุตร ลูกจางซ่ึงยอมรับ
เปนผูปกครองบุตรซ่ึงการลาอาจจะถือชวงระยะเวลาเดียว หรือแบงเปนสวนๆ ได66 โดยไมไดรับคา 
จางซ่ึงรวมชวงระยะเวลาการลาไมเกิน 3 เดือน67 
      (2) การลาเกี่ยวกับความเปนบิดาเพื่อเล้ียงดูบุตรกอนอายุถึง 1 เดือนซ่ึงจะมีสิทธิใน
เงินท่ีจายใหแกความเปนบิดา โดยจะตองมีประกันตามกฎหมายประกันสังคมของรัฐ68 ซ่ึงไดมีการ
บันทึกมากกวา 24 เดือนกอนวันแรกของการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร แตไมนอยกวา 7 เดือนของการเจ็บ 
ปวยและบันทึกประกันสังคมของมารดาและยอมรับความเปนบิดา69  
                                                 

61  Law on Sickness And Maternity Social Insurance 2000, Article 18. 
62  Law on Sickness And Maternity Social Insurance 2000, Article 17 Clause 1. 
63  Law on Sickness And Maternity Social Insurance 2000, Article 17 Clause 2. 
64  Law on Sickness And Maternity Social Insurance 2000, Article 17 Clause 3. 
65  Law on Sickness And Maternity Social Insurance 2000, Article 17 Clause 4. 
66  Labour Code 4 June 2002, Article 180 Clause 1. 
67  Labour Code 4 June 2002, Article 184 Clause 1 Sub 3. 
68  Law on State Social Insurance 1991, Article 4 Clause 1. 
69  Law on Sickness And Maternity Social Insurance 2000, Article 181 Clause 1. 
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      กรณีมีสิทธิไดรับเงินท่ีจายใหแกความเปนบิดาจะประกันบุคคลท่ีอายุต่ํากวา 26 ป 
ถาเร่ิมตนการลาเกี่ยวกับความเปนบิดาไมไดมีการบันทึกตามอนุ 3 ขอ 1 ของมาตรานี้ เนื่องจากชวง
ระยะเวลาท่ีกําหนดไดเปนนักศึกษาเต็มเวลาของสถาบันการศึกษาระดับสูง โรงเรียนอาชีวะและ
โรงเรียนการศึกษาทั่วไปท่ีไดลงทะเบียนตามขั้นตอนและชวงเวลาหลังจากสําเร็จการศึกษา (ตาม
เอกสารท่ีแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษา) ไดกลายเปนผูประกันตนไมเกิน 3 เดือน70 
  กรณีมีสิทธิไดรับเงินท่ีจายใหแกความเปนบิดาจะใหแกบุคคลท่ีประกัน ถาเร่ิมตน
การลาเกี่ยวกับความเปนบิดาไมไดมีการบันทึกชวงระยะเวลาท่ีกําหนดไดมีการประกันบุคคล      
ตามอนุ 1 หรืออนุ 2 ของขอ 2 ตามมาตรา 4 ของกฎหมายประกันสังคมของรัฐ (Law on State Social 
Insurance 1991) และชวงเวลาหลังจากท่ีเปล่ียนสถานะของตนไมเกิน 3 เดือน71 
  โดยจํานวนเงินท่ีจายใหแกความเปนบิดาจะเปน 100 เปอรเซ็นตของเงินท่ีจายคืน
เปนคาจางใหแกผูมีสิทธิไดรับประโยชน โดยจํานวนเงินท่ีจายตอเดือนจะไมต่ํากวา 1 ใน 3 ของปท่ี
มีการประกันรายไดท่ีถูกตองสําหรับเดือนแรกของการอนุญาตใหลาเกี่ยวกับความเปนบิดา ซ่ึงเงินท่ี
จะจายใหแกความเปนบิดาจะคํานวณและจายใหตามกฎขอบังคับประกันสังคมของมารดาและความ
เจ็บปวยโดยรัฐ72 โดยเงินท่ีจายใหแกความเปนบิดาจะจายใหจากวันท่ีคลอดบุตรจนกระท้ังบุตรอายุ
ครบ 1 เดือน73 
 
3.3 สิทธิในการลาหยุดพักผอนประจําป ลาเพื่ออุปสมบท ลาศึกษาตอ การกําหนดอัตราคาจางใน

ระหวางลาเพื่อคลอดบุตรและการลาเพื่อเล้ียงดูบุตรตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 

 กฎหมายคุมครองแรงงานไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิในการลาหยุดพักผอนประจําป    
ลาเพื่ออุปสมบท ลาศึกษาตอ การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพื่อคลอดบุตรและการลาเพ่ือ
เล้ียงดูบุตรไว ดังนี้ 
 3.3.1 การลาหยุดพักผอนประจําป  
   ตามกฎหมายคุมครองแรงงานกําหนดใหลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันมาแลวครบหน่ึงปมี
สิทธิหยุดพักผอนประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวา 6 วันทํางาน โดยใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุด
ดังกลาวใหแกลูกจางลวงหนา หรือกําหนดใหตามท่ีนายจางและลูกจางตกลงกัน และในปตอมา 

                                                 
70  Law on Sickness And Maternity Social Insurance 2000, Article 181 Clause 2. 
71  Law on Sickness And Maternity Social Insurance 2000, Article 181 Clause 3. 
72  Law on Sickness And Maternity Social Insurance 2000, Article 183 
73  Law on Sickness And Maternity Social Insurance 2000, Article 182  
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นายจางอาจกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจางมากกวามากกวา 6 วันทํางานก็ได สําหรับ
ลูกจางท่ีทํางานยังไมครบ 1 ป นายจางอาจกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจางโดยคํานวณ
ใหตามสวนก็ได อยางไรก็ตามนายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเล่ือนวันหยุด
พักผอนประจําปท่ีลูกจางยังไมไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปก็ได 
   ในกรณีท่ีวันหยุดพักผอนประจําปตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห กรณีเชนนี้มิใหนับรวม
วันหยุดประจําสัปดาหของลูกจางซ่ึงมีสิทธิหยุดงานอยูกอนแลวรวมเขากับวันหยุดพักผอนประจําป  
เชน นายธีระทํางานเปนลูกจางประจําบริษัทของนายสมศักดิ์มาครบ 1 ป ซ่ึงโดยปกติบริษัทของนาย
สมศักดิ์มีวันหยุดประจําสัปดาหคือ วันเสารและวันอาทิตยและมีขอตกลงใหลูกจางหยุดพักประจําป
ไดปละ 8 วัน เชนนี้นายธีระมีสิทธิลาหยุดพักผอนไดรวมท้ังหมด 10 วัน กลาวคือ ไดรับสิทธิลาหยุด
พักผอนประจําป 8 วันทํางานปกติ และสิทธิของวันหยุดประจําสัปดาหคือ วันเสารและวันอาทิตย
ซ่ึงเปนวันหยุดตามปกติของลูกจางและไมใชวันทํางานอีก 2 วัน รวมเปน 10 วันท่ีนายธีระมีสิทธิขอ
ลาหยุดพักผอนได74 โดยไดรับคาจางเทากับคาจางในวันทํางาน75      

 นอกจากนี้ ถาลูกจางมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปและยังไมไดใชสิทธิหยุดพักผอน
ประจําปแตถูกเลิกจาง โดยมีสิทธิไดรับคาชดเชยตามมาตรา 119 นายจางตองจายคาจางสําหรับวัน 
หยุดพักผอนประจําปในปท่ีเลิกจางตามสวนท่ีลูกจางมีสิทธิรวมทั้งวันหยุดพักผอนประจําปสะสม
ดวยไมวาลูกจางเปนฝายบอกเลิกสัญญา หรือนายจางเลิกจาง หรือการเลิกจางนั้นเปนกรณีตามมาตรา              
119 หรือไมก็ตาม76 

 3.3.2 การลาเพื่ออุปสมบท 
 ตามกฎหมายคุมครองแรงงานไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ืออุปสมบทได   
 3.3.3 การลาศึกษาตอ  
   ตามกฎหมายคุมครองแรงงานไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาศึกษาตอได 
 3.3.4 การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตร 
   ตามกฎหมายคุมครองแรงงานกําหนดใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพ่ือคลอด
บุตรครรภหนึ่งไมเกิน 90 วัน โดยใหนับรวมวันหยุดท่ีมีในระหวางวันลาดวย77 และใหนายจางจาย
คาจางใหแกลูกจางซ่ึงลาเพื่อคลอดบุตรเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตไมเกิน 45  
วัน78 
                                                 

74  ธีระ  ศรีธรรมรักษ.  (2545).  คําอธิบายกฎหมายแรงงาน.  หนา 86. 
75  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 56 (3). 
76  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 67. 
77  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 41. 
78  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 59. 
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 3.3.5 การลาเพื่อเล้ียงดูบุตร 
 ตามกฎหมายคุมครองแรงงานไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรได 
 
3.4 สิทธิในการลาหยุดพักผอนประจําป ลาเพื่ออุปสมบท ลาศึกษาตอ การกําหนดอัตราคาจางใน    

ระหวางลาเพื่อคลอดบุตรและการลาเพื่อเล้ียงดูบุตรตามกฎหมายอ่ืน 
 นอกจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แลวยังมีกฎหมายประเภทอ่ืนท่ี
สามารถนํามาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดังนี้ 
 3.4.1 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 
 ตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธกําหนดใหคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธมีอํานาจหนาท่ีกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าของสภาพการจาง79 สําหรับลูกจางรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธเปนมาตรฐานเดียวกันซ่ึงไดออกประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เร่ือง
มาตรฐานข้ันตํ่าของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซ่ึงประกาศ ณ 
วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยกําหนดใหลูกจางรัฐวิสาหกิจสัมพันธมีสิทธิในการลาหยุด
พักผอนพักผอนประจําป ลาเพ่ืออุปสมบท ลาศึกษาตอ การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือ
คลอดบุตรและการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรไว ดังนี้ 
 1) การลาหยุดพักผอนประจําป 
  ตามมาตรฐานข้ันตํ่าของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจกําหนดใหลูกจางซ่ึงทํางาน 
ติดตอกันมาแลวครบหนึ่งปมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวาหกวันทํางานโดยให
นายจางเปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาวใหแกลูกจางลวงหนา หรือกําหนดใหตามท่ีนายจางและลูกจาง
ตกลงกัน80 โดยใหนายจางจายคาจางแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํางาน81 ท้ังนี้นายจางและลูกจาง
จะตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําปท่ียังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับป
ตอๆ ไปได82 

 
 

                                                 
79  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543, มาตรา 13 (1).  
80  ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่องมาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพการจางใน 

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2549, ขอ 17 วรรค 1.   
81  ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่องมาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพการจางใน 

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2549, ขอ 32 (3). 
82  ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่องมาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพการจางใน 

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2549, ขอ 17 วรรค 2. 

DPU



                                                                                                                                             65

 2) การลาเพ่ืออุปสมบท 

  ตามมาตรฐานข้ันตํ่าของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิ 
ลาเพ่ืออุปสมบทได 
 3) การลาศึกษาตอ 
  ตามมาตรฐานข้ันตํ่าของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิ 
ลาศึกษาตอได 
 4) การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตร 
  ตามมาตรฐานข้ันตํ่าของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจกําหนดใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงมี 
ครรภมีสิทธิลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางเทาเวลาที่ลาตามอัตราท่ีไดรับอยู แตไมเกินเกาสิบวัน 
โดยใหนับรวมวันหยุดท่ีมีระหวางวันลาดวย83 ท้ังนี้การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอดกอน หรือ
หลังวันท่ีคลอดบุตรก็ได แตเม่ือรวมวันลาแลวตองไมเกินเกาสิบวัน84 
 5) การลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร 
  ตามมาตรฐานข้ันตํ่าของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจกําหนดใหลูกจางซ่ึงเปนหญิง 
ลาคลอดบุตร ตามขอ 25 วรรคหนึ่ง ประสงคจะลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลา
คลอดบุตรไดไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันทํางาน โดยไมมีสิทธิไดรับคาจางระหวางลา85 
 3.4.2 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 ตามกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือนกําหนดใหวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตาม
ประเพณี วันหยุดราชการประจําปและการลาหยุดราชการของขาราชการพลเรือนใหเปนไปตามท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด86 โดยคณะรัฐมนตรีกําหนดไวใน “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลา
ของขาราชการ พ.ศ. 2535” ซ่ึงเกี่ยวของกับสิทธิในการลาดังตอไปนี้     
 
 
 

                                                 
               83  ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่องมาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพการจางใน 
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2549, ขอ 25 วรรค 1. 
               84  ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่องมาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพการจางใน 
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2549, ขอ 25 วรรค 2. 
               85  ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่องมาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพการจางใน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2549, ขอ 25 วรรค 3. 

86  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 39. 
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 1) การลาหยุดพักผอนประจําป  
     ตามกฎหมายวาดวยการลาของขาราชการกําหนดใหขาราชการมีสิทธิลาพักผอน
ประจําปในปหนึ่งได 10 วันทําการ เวนแตขาราชการดังตอไปนี้ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปท่ี
ไดรับการบรรจุเขารับราชการยังไมถึง 6 เดือน87 
              (1)  ผูซ่ึงไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการคร้ังแรก                    
                 (2)  ผูซ่ึงลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัวแลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการ
อีก                        
                     (3)  ผู ซ่ึงลาออกจากราชการเพ่ือดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับ
เลือกตั้ง แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง 6 เดือนนับแตวันออกจากราชการ 
          (4)  ผูซ่ึงถูกส่ังใหออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและกรณีไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงคของทางราชการ 
แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีก 
   ถาในปใดขาราชการผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอนประจําปแลวไม
ครบ 10 วันทําการใหสะสมวันท่ียังมิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได แตวันลาพักผอนสะสม
รวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 20 วันทําการ สําหรับผูท่ีไดรับราชการติดตอกัน
มาแลวไมนอยกวา 10 ป ใหมีสิทธินําวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไม
เกิน 30 วันทําการ88 ขาราชการซ่ึงประสงคจะลาพักผอนใหเสนอ หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตและเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได89 และไดรับ
เงินเดือนในระหวางลาไมเกินระยะเวลาท่ีกําหนดในระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ90 โดยผูมี
อํานาจอนุญาตใหลาคร้ังเดียว หรือหลายคร้ังก็ไดโดยมิใหเสียหายแกราชการ91 ท้ังนี้การลาหยุด
พักผอนครึ่งวันในตอนเชา หรือตอนบายใหนับเปนการลาหยุดพักผอนครึ่งวันดวย92 แตในระหวาง
ลาพักผอน ถามีราชการจําเปนเกิดข้ึนผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติ

                                                 
87  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535, ขอ 24. 
88  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535, ขอ 25. 
89  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535, ขอ 26. 
90  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535,

มาตรา 30. 
91  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535, ขอ 27. 
92  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535, ขอ 10 วรรค 5. 
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ราชการก็ได93 กรณีเชนนี้ถือวาการลาส้ินสุดลงเพียงวันกอนเดินทางกลับและวันราชการเร่ิมตั้งแต
วันออกเดินทางกลับ เปนตน94 
  ขาราชการซ่ึงไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาท่ียังไมไดหยุด
ราชการ ใหเสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตใหลาและใหถือ
วาการลาเปนอันหมดเขตเพียงวันท่ีขอถอนวันลานั้น95   
 2)  การลาเพ่ืออุปสมบท 
   ตามกฎหมายวาดวยการลาของขาราชการกําหนดใหขาราชการซึ่งประสงคจะลา
อุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือขาราชการที่นับถือศาสนาอิสลามซ่ึงประสงคจะลาไปประกอบ
พิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
จนถึงผูมีอํานาจพิจารณา หรืออนุญาตกอนวันอุปสมบท หรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไม
นอยกวา 60 วัน แตในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอ หรือจัดสงใบลาดังกลาวได ใหช้ีแจงเหตุผล
ความจําเปนประกอบการลาและใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจท่ีจะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได96        
ท้ังนี้ขาราชการจะไดรับเงินเดือนในระหวางลาก็ตอเม่ือเปนขาราชการท่ียังไมเคยอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรือยังไมเคยประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยจะไดรับ
เงินเดือนในระหวางลาไดไมเกิน 120 วัน และตองรับราชการมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน97 
  ขาราชการที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบท หรือไดรับ
อนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจยแลวจะตองอุปสมบท หรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยภายใน  
10 วันนับแตวันเร่ิมลาและจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภายใน 5 วันนับแตวันลา
สิกขา หรือวันเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย แตถามีปญหา
อุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจยตามท่ีขอลาไว เม่ือไดรายงานตัวกลับ
เขาปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลา ใหผูมีอํานาจพิจารณา หรืออนุญาตพิจารณา หรือ
อนุญาตใหถอนวันลาอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจยได โดยใหถือวาวันท่ีไดหยุดราชการไป

                                                 
93  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535, ขอ 28. 
94  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535, ขอ 10 วรรค 4. 
95  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535, ขอ 10 วรรค 6. 
96  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535, ขอ 30. 
97  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535,  

มาตรา 31. 
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แลวเปนวันลากิจสวนตัว98 ท้ังนี้ การลาอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจยคร่ึงวันในตอนเชา 
หรือตอนบายใหนับเปนการลาอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจยคร่ึงวันดวย99 
  อยางไรก็ตามไดมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2550 มีมติเห็นชอบ
ตามท่ีสํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอเร่ืองการใหขาราชการ เจาหนาท่ีและลูกจางของ
หนวยงานภาครัฐท่ีเปนสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ดังนี้ 
  (1) ใหถือเปนหลักการใหขาราชการพลเรือนสตรีมีสิทธิไปถือศีลและปฏิบัติธรรม  
ณ สถานปฏิบัติธรรมท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ คร้ังหนึ่งตลอดอายุ
ราชการเปนระยะเวลาไมต่ํากวา 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน โดยไมถือเปนวันลา ท้ังนี้ตองไดรับอนุญาต
จากผูบังคับบัญชากอน 
  (2) ใหนําหลักการตามขอ (1) ไปใชกับขาราชการทหาร ตํารวจ พนักงานราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจางสวนราชการและหนวยงานของรัฐท่ีเปนสตรีดวย 
   (3) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับหลักการตามขอ (1) ไปพิจารณาปรับใชกับ
ขาราชการและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนสตรีดวย 
  (4) ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบดําเนินการ
ตลอดจนติดตามประเมินผลเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 
  ดังนั้น สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในฐานะท่ีเปนหนวยงานหลักในการรับ 
ผิดชอบดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว จึงไดกําหนดแนวทางและข้ันตอนการดําเนิน การ
ตามมติคณะรัฐมนตรีในการใหขาราชการ เจาหนาท่ีและลูกจางของหนวยงานภาครัฐไปถือศีลและ
ปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรองโดยการพิจาณา
คัดเลือก ดังตอไปนี้ 
  (1) การใหขาราชการ เจาหนาท่ี และลูกจางของหนวยงานภาครัฐท่ีเปนสตรีไปถือ
ศีลและปฏิบัติธรรมเปนระยะเวลาไมต่ํากวา 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน โดยไมถือเปนวันลานั้นให
อยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาในการพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมและใหถือเปนวัน
ปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ผูประสงคจะไปถือศีลและปฏิบัติธรรมตองยื่นหนังสือขออนุญาตลวงหนาอยาง
นอย 30 วัน ในกรณีมีเหตุจําเปนไมอาจยื่นหนังสือขออนุญาตลวงหนาไดตามกําหนด ใหทําหนังสือ
ช้ีแจงเหตุผลความจําเปนประกอบและใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาท่ีจะพิจารณาอนุญาต 
    (2) สถานปฏิบัติธรรมท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
หมายถึง สถานท่ีใหการฝกอบรมสมถวิปสสนากัมมัฏฐานท่ีตั้งอยูในวัดซ่ึงสํานักงานพระพุทธ 
                                                 

98  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535, ขอ 31. 
99  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535, ขอ 28 วรรค  5. 
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ศาสนาแหงชาติโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมไดข้ึนทะเบียนเปนสํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัด และหรือสถานท่ีใหการฝกปฏิบัติธรรมอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับดานอาคาร สถานท่ี
ท่ีสะอาด สงบรมร่ืนมีความพรอมดานพระวิปสสนาจารย หรือวิทยากรผูฝกอบรมและมีการบริหาร
จัดการท่ีดีเปนท่ีประจักษของสาธารณชนซ่ึงสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดไดคัดเลือกเสนอ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณาประกาศรับรองเปนสํานักปฏิบัติธรรมท่ีพรอมใหการ
รับรองขาราชการ เจาหนาท่ีและลูกจางของหนวยงานภาครัฐท่ีเปนสตรีซ่ึงมีความประสงคเขาไปถือ
ศีลและปฏิบัติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี100 
 3) การลาศึกษาตอ 
  ตามกฎหมายวาดวยการลาของขาราชการกําหนดใหขาราชการซ่ึงประสงคจะลาไป
ศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวง หรือหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
  สวนการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ใหเสนอหรือ
จัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาสวนราชการข้ึนตรง 
เพื่อพิจารณาอนุญาตเวนแตขาราชการกรุงเทพมหานครใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอปลัดกรุงเทพ 
มหานคร 
  สําหรับหัวหนาสวนราชการใหเสนอ หรือจัดสงใบลาตอปลัดกระทรวง หัวหนา
สวนราชการข้ึนตรงและขาราชการในราชบัณฑิตสถานใหเสนอ หรือจัดสงใบลาตอรัฐมนตรีเจา
สังกัด สวนปลัดกรุงเทพมหานครใหเสนอ หรือจัดสงใบลาตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อ
พิจารณาอนุญาต101 เม่ือขาราชการไดรับอนุญาตใหลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยให
ไดรับเงิน เดือนในระหวางลาไมเกิน 4 ป นับแตวันศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยจนถึง
วันกอนวันมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติราชการ แตถาผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุญาตการลาดังกลาว
เห็นสมควรใหขาราชการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยเกิน 4 ป ก็ใหไดรับ
เงินเดือนระหวางลาได แตท้ังนี้เม่ือรวมท้ังส้ินจะตองไมเกิน 6 ป102 
 

                                                 
100  ประกาศสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เรื่องแนวทางและขั้นตอนการดําเนินการตามมติคณะ 

รัฐมนตรีในการใหขาราชการ เจาหนาที่และลูกจางของหนวยงานภาครัฐที่เปนสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมใน
สํานักปฏิบัติธรรมท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรอง พ.ศ. 2551. 

101  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535, ขอ 34. 
102  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535,  

มาตรา 33. 
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 4) การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาคลอดบุตร 
  ตามกฎหมายวาดวยการลาของขาราชการกําหนดใหขาราชการซึ่งประสงคจะลา
คลอดบุตรใหเสนอ หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต
กอน หรือในวันท่ีลา เวนแตไมสามารถจะลงช่ือในใบลาได จะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเม่ือสามารถ
ลงช่ือไดแลวใหเสนอ หรือจัดสงใบลาโดยเร็วและมีสิทธิลาคลอดบุตร โดยไดรับเงินเดือนครั้งหนึ่ง
ได 90 วัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทยการลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอดกอน หรือหลังวันท่ี
คลอดก็ได แตเม่ือรวมวันลาแลวตองไมเกิน 90 วัน103 และไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน 90 
วัน104                                                                                                                                               
  กรณีท่ีขาราชการท่ีไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดราชการไปแลว แต
ไมไดคลอดบุตรตามกําหนด หากประสงคจะขอถอนวันลาคลอดบุตรท่ีหยุดไป ใหผูมีอํานาจ
อนุญาตใหถอนวันลาคลอดบุตรได โดยใหถือวาวันท่ีไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว105 
ท้ังนี้การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซ่ึงยังไมครบกําหนดวันลาของการลาประเภท
นั้น ใหถือวาการลาประเภทนั้นส้ินสุดลงและใหนับเปนการลาคลอดบุตรต้ังแตวันเร่ิมวันลาคลอด
บุตร106  
 5)  การลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร 
  ตามกฎหมายวาดวยการลาของขาราชการกําหนดใหขาราชการท่ีลาคลอดบุตรตาม
ขอ 18 แลวหากประสงคจะลากิจสวนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรได
ไมเกิน 150 วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา107 
 3.4.3 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2521  
 ตามกฎหมายระเบียบขาราชการฝายอัยการกําหนดใหวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการ
ตามประเพณี วันหยุดประจําปและการลาหยุดราชการของขาราชการอัยการใหเปนไปตามท่ีคณะ 
รัฐมนตรีกําหนด108 โดยคณะรัฐมนตรีกําหนดไวใน “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของ
ขาราชการ พ.ศ. 2535” ดังนั้นสิทธิในการลาหยุดพักผอนประจําป ลาเพ่ืออุปสมบท ลาศึกษาตอ การ 
 
                                                 

103  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535, ขอ 18 วรรค 1. 
104  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535,  

มาตรา 28. 
105  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535, ขอ 18 วรรค 2. 
106  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535, ขอ 18 วรรค 3. 
107  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535, ขอ 22 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 

2).  พ.ศ. 2539. 
108  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2521, มาตรา 13. 
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กําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพื่อคลอดบุตรและการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรของขาราชการอัยการจึง
เปนแบบเดียวกับของขาราชการพลเรือน 
 จากการศึกษาถึงสิทธิในการลาหยุดพักผอนประจําป ลาเพื่ออุปสมบท ลาศึกษาตอ ลา
เพ่ือคลอดบุตรและการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรตามกฎหมายแรงงานตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศ
ไทยจะเห็นวากฎหมายแรงงานตางประเทศทุกประเทศจะใหการคุมครองแกสิทธิดังกลาวโดยมี
เจตนารมณท่ีสอดคลองกันในการใหความคุมครองแกลูกจางท่ีเปนธรรมตามวัฒนธรรม ประเพณี 
ศาสนา เศรษฐกิจ ลักษณะทางภูมิศาสตร ฯลฯ ซ่ึงจะไดทําการวิเคราะหถึงสิทธิดังกลาวเพื่อเปน
แนวทางในการแกไข ปรับปรุงใหเหมาะสมแกลูกจางตอไป 
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ตารางที่  3.1 ตารางเปรียบเทียบการใชสิทธิลาหยุดพักผอนประจําป ลาเพื่ออุปสมบท ลาศึกษาตอ การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาคลอดบุตรและการ 
  ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมายคุมครองแรงงานไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ 

 

บทบัญญัติ 
ตามกฎหมาย 

โมซัมบิก 
 

ซาอุดิอาระเบยี อาเซอรไบจาน ลิธัวเนีย ไทย 

1)  การลาหยุด 
 พักผอนประจําป 

1)  กําหนดใหลกูจางลา
 หยุดพักผอนประจําป
 ได 3 ระยะคือ 
 (1) 1 วันสําหรับทุกๆ  
  เดือนของการทาํงาน 
  จริงระหวางปแรก 
  ของการทํางาน            
 (2) 2 วันสําหรับทุกๆ  
  เดือนของการทาํงาน 
  จริงระหวางปทีส่อง 
  ของการทํางาน  
 (3) 30 วันสําหรับทกุๆ 
  ปของการทํางานจริง 
  จากปที่สามขึ้นไป       

1)  กําหนดใหคนงานลาหยุด
 พักผอนประจําปไดไม
 นอยกวา 21 วัน โดย
 ไดรับคาจางลวงหนา 
2)  ไดรับวันลาหยุดพักผอน 
 ประจําปเพิ่มไมนอยกวา  
 30 วัน ถาคน งานทํางาน 
 กับนายจาง  เปนเวลา  
 5 ปติดตอกัน 
3)  ลูกจางมีสิทธิเลื่อนวันลา
 หยุดพักผอนประจําป 
 หรือจํานวนหนึ่งของวัน
 ลาหยุดพักผอนประจําป 
 ออกไปอยูในปถัดไปได 

1)  กําหนดใหลกูจางลาหยุด
 พักผอนประจําปไดหลัง 
 จากทํางานไปแลว  
 6 เดือนตามสัญญาการ 
 จางงานที่ไดลงชื่อไวกับ
 นายจางซึ่งอยางนอยตอง
 จายคาจางในวันลาหยุด
 พักผอนประจําปใหแก
 ลูกจางเปนเวลา 21 วัน 
2) วันลาหยดุพักผอน 
 ประจําปอาจเลื่อนออก 
 ไปไดหากวา   
 (1) วันลาหยดุพักผอน 
  ประจําปที่เลื่อน 
  ออกไป 

1)  กําหนดใหลกูจางลาหยุด
 พักผอนประจําปได
 หลังจากทํางานตอเนื่อง 
 ไปแลว 6 เดือนของการ
 ทํางานซึ่งลูกจางมีสิทธิ   
 ลาหยุดพักผอนประจําป 
 ขั้นต่ําได 28 วัน โดยได 
 รับคาจางลวงหนา อยาง
 นอย 3 วัน กอนเริ่มวัน 
 ลาหยุดพักผอนประจําป 
2) สามารถลาหยุพักผอน 
 ประจําปไดถึง 35 วัน 
 สําหรับลูกจางดงัตอ 
 ไปนี้    

1) กําหนดใหลูกจางหยุด
 พักผอนประจําปไดป
 หนึ่งไมนอยกวา 6 วัน
 ทํางานหลังจากทํางาน
 ติดตอกันมาแลวครบ    
 1 ป โดยใหนายจาง  
 เปนผูกําหนดวนัหยุด
 ดังกลาวใหแกลกูจาง
 ลวงหนา หรือกาํหนด  
 ใหตามที่นายจางและ
 ลูกจางตกลงกัน โดย
 ไดรับคาจาง 
2) ในปตอมานายจางอาจ
 กําหนดวันหยดุ 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

บทบัญญัติตาม 
กฎหมาย 

โมซัมบิก 
 

ซาอุดิอาระเบยี อาเซอรไบจาน ลิธัวเนีย ไทย 

1)  การลาหยุดพักผอน 
 ประจําป (ตอ) 

2)  การวาจางที่มกีําหนด 
 เวลามากกวา 3 เดือนแต 
 นอยกวา 1 ป จะมีสิทธ ิ
 ลาหยุดพักผอนประจําป
 ได 1 วันสําหรับทุกๆ 
 เดือนของการทาํงาน
 จริง   
3) นายจางอาจจะเลื่อนวัน
 ลาหยุดพักผอน ประจําป
 ออกไปทั้งหมด หรือ
 บางสวนได 
4) นายจางและลูกจางอาจ 
 ตกลงกันเปนหนังสือ 
 ใหสะสมวันลาหยุดพัก 
 ผอนประจําปได 15 วัน
 สําหรับทุกๆ 12 เดือน 

 โดยไดรบัอนุญาตจาก 
 วันนายจาง   
4) นายจางมีสิทธิเลื่อนวัน
 ลาหยุดพักผอนประจํา 
 ปของคนงานออกไป
 ไวในตอนสิ้นปของ
 การเกิดสิทธิการลา
 หยุดพักผอนประจําป
 ในปนั้นได ถาหากวา
 สภาพของงานนั้นมี
 ความจําเปนสามารถ
 เลื่อนวันลาหยุด
 พักผอนประจําปได 
 ไมเกิน 90 วันและหาก
 วาสภาพของงานมี
 ความจําเปนตองเลื่อน  

 นั้นดวยเหตุผลอันสมควร
 โดยเริ่มจากนายจางหรือ
 ลูกจางซึ่งมกีารตกลงกัน 
(2) วันลาหยดุพักผอน 
 ประจําปจะเลื่อนออก 
 ไปอยางแนนอนหากมี
 การจัดลําดบัตารางเวลา
 การใหประโยชนใน 1 
 เดือนของปปจจบุันถึงป
 ถัดไปหรือจากปจจุบัน 
 ถึงปถดัไปของการจาง
 งานหรือปถัดไป   
(3) การเริ่มตนเปนลูกจาง
 อาจไดรับวันลาหยุด
 พักผอนประจําปเลื่อน
 ออกไปในกรณี 

 (1) ลูกจางที่มีอายุต่าํกวา  
  18 ป  
 (2) ลูกจางซึ่งมีพอแม  
  ซึ่งตองเลี้ยงดูบตุร 
  กอนอายุถึง 14 ป  
  หรือบุตรที่พิการ 
  กอนอายุถึง 16 ป  
 (3) บุคคลที่พิการ   
 (4) บุคคลอื่นที่บัญญัติ
  ตามกฎหมาย  
2) กรณีที่ทํางานนอยกวา 
 6 เดือนตอเนื่องกันการ
 ลาหยุดพักผอนประจําป
 จะอนุญาตใหลกูจาง
 รองขอในกรณีดังตอ 
 ไปนี้ 

 พักผอนประจําปใหแก 
 ลูกจางมากกวา 6 วัน

ทํางานก็ได 
3)  นายจางและลูกจางอาจ

ตกลงกันลวงหนา  ให
สะสมและเลื่อนวันหยุด
พักผอนประจําปที่ยัง
มิไดหยุดในปนั้นรวมเขา
กับปตอๆไปได 

4) ลูกจางซึ่งทํางานยัง 
 ไมครบ 1 ป นายจางอาจ  

กําหนดวันหยดุพักผอน
ประจําปใหแกลกูจาง 

 โดยคํานวณใหตามสวน 
ก็ได 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

บทบัญญัติตาม 
หกฎหมาย 

โมซัมบิก 
 

ซาอุดิอาระเบยี อาเซอรไบจาน ลิธัวเนีย ไทย 

1)  การลาหยุดพักผอน
 ประจําป (ตอ) 
 

ของการทํางานจริงโดยมี 
เงื่อนไขวาการสะสมวันลา
หยุดพักผอนประจํา ป 
จะตองไมมากกวา 30  วัน  
ซึ่งอาจรวมถึงวนัที่เลื่อน 
การลาหยุดพักผอน 
ประจําปดวยและไมมาก 
กวา 60 วัน ซึ่งสะสมวัน 
ลาหยุดพักผอนประจําป 
ใน 1 ปใดก็ได  

ออกไปเรื่อยๆ จาํเปนตอง
ไดรับความยินยอมจาก
คนงานเปนลายลักษณ 
อักษรโดยการเลื่อน 
ดังกลาวตองไมลวงเลยไป
จนถึงสิ้นปถัดไปของป 
ที่เกิดสิทธกิารลาหยุด 
พักผอนประจําปขึ้น   
 

 ดังตอไปนี้ 
 ก.  ทุพพลภาพชัว่คราว 
 ข.  การลาหยุดพักผอน 
  ประจําปและการลา
  เกิดขึ้นพรอมกนั 
 ค. เมื่อการทําธุรกิจ 
  ลมเหลวในสถานที่ 
  ดําเนินการของ 
  นายจาง 
(4) วันลาหยดุพักผอน
 ประจําปนายจางอาจ
 เลื่อนไปไดเมื่อใดก็
 ตามที่เริ่มอนุญาตให
 ลูกจาง  ลาหยดุ
 พักผอนประจําปได
 ตามปกติตามลําดับ  

1) หญิงกอนลาคลอดบุตร 
 หรือหลังคลอด 
 (2) ในกรณีที่กําหนด
  โดยกฎหมายและ 
  ขอตกลงรวมกนั 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

บทบัญญัติตาม 
กฎหมาย 

โมซัมบิก 
 

ซาอุดิอาระเบยี อาเซอรไบจาน ลิธัวเนีย ไทย 

1)  การลาหยุดพักผอน 
 ประจําป (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   การใหประโยชนใน 
  การลาซึ่งจะทําใหการ 
  ดําเนินงานเปนไปตามปกติ 
 (5) โดยขอตกลงรวมกัน 
  วันลาหยดุพักผอนประจําป
  ที่ไมไดใชอาจจะอนุญาต
  ใหเพิ่มวันลาหยุดพักผอน
  ประจําปใน ปถดัไป 
3) การลาหยุดพักผอนประจําป
 เพิ่มเติมสําหรับผูมีอาวโุสนั้น
 ขึ้นอยูกับระดับความมีอาวุโส
 โดยลกูจางจะไดรับสิทธลิาหยดุ
 พักผอนประจําปเพิ่มเติม ดังนี้ 
 (1) ระดับความมีอาวุโสตั้งแต 
  5-10 ป เพิ่มให 2 วัน 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ)  
 

บทบัญญัติตาม 
กฎหมาย 

โมซัมบิก 
 

ซาอุดิอาระเบยี อาเซอรไบจาน ลิธัวเนีย ไทย 

1)  การลาหยุดพักผอน 
 ประจําป (ตอ) 
 
 
 
 
2)  การลาเพื่ออุปสมบท  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ไมมีบทบัญญัต ิ
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
กําหนดใหคนงานจะมี
สิทธิลาหยุดโดยไดรับ 
คาจางไมนอยกวา 10 วัน 
และไมเกิน 15 วัน ในวัน 
Eid-All-Adha  เพื่อ
ประกอบพิธีฮัจยเปนเวลา 
1 ครั้งตลอดระยะ 
เวลาที่ทํางาน ถาหากวา
คนงานยังไมเคยประกอบ 
พิธีฮัจยมากอนเลยโดยมี 

 (2)  ระดับความมีอาวโุส  
 เรื่อยมาถึง 15 ป เพิ่ม

ให 4 วัน 
(3)  ระดบัความมีอาวุโส 
 มากกวา 15 ป เพิ่มให   

6 วัน ไมมีบทบญัญัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ไมมีบทบัญญัต ิ
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ไมมีบทบัญญัต ิ
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

บทบัญญัติตาม 
กฎหมาย 

โมซัมบิก 
 

ซาอุดิอาระเบยี อาเซอรไบจาน ลิธัวเนีย ไทย 

2)  การเพื่อลาอุปสมบท 
 (ตอ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.  การลาศึกษาตอ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดใหลูกจางลาศึกษา 
ตอไดในหลักสูตรเกี่ยวกับ
การศึกษาที่จัด ขึ้นเพื่อ 
พัฒนาและปรับปรุงทักษะ 
โดยเฉพาะดานเกี่ยวกับ
เทคนิคและดานทักษะ 

เงื่อนไขวาคนงานจะตอง 
ทํางานกับนายจางมาเปน
เวลา 2 ปติดตอกันและ
นายจางจะเปนผูกําหนด 
จํานวนคนงานที่จะไดรับ 
สิทธิของการหยุดในปนั้น
เพื่อใหเปนไปตามความ
จําเปนของงานกําหนดให
คนงานที่ขึ้นทะเบียนใน
สถาบันการศึกษาจะมีสิทธ ิ
ลาโดยไดรับคาจางสําหรับ 
ปที่มีการสอบ โดยกําหนด 
วันลาใหเปนไปตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดใหลูกจางลา ศึกษา
ตอไดในกรณีดงัตอไปนี้ 
1) การวิจยัในหองปฏิบัติ 
 การ การทดสอบและ 
 การสอบระหวางเทอม 
 ได 20-30 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดใหลูกจางลาศึกษา 
ตอในการเตรียมตัวและ 
สอบเขามหาวทิยาลัยและ
สถาบันการศึกษาระดับ 
สูงได 3 วันในแต ละการ
สอบ หรือกรณีที่ลูกจาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมมีบทบัญญัต ิ
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

บทบัญญัติตาม 
กฎหมาย 

โมซัมบิก 
 

ซาอุดิอาระเบยี อาเซอรไบจาน ลิธัวเนีย ไทย 

3) การลาศึกษาตอ 
 (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับอาชีพโดยไม
สูญเสียคาจางในระหวาง 
ระยะเวลาการสอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนวันสอบจริง อยางไร 
ก็ตามสําหรบัปที่มีการสอบ
ซอมคนงานจะมีสิทธิลา 
โดยไมไดรับคาจาง ซึ่ง 
นายจางอาจขอใหคนงาน
แสดงเอกสารการสอบได  
โดยคนงานจะตองแจงลา
ลวงหนาอยางนอย 15 วัน  
ทั้งนี้คนงานจะไมไดรับ 
คาจางหากพิสูจนไดวา 
คนงานไมไดเขาสอบและ 
จะถกูลงโทษทางวินัยดวย 
 
 

2) การสอบระดับชาติได  
 30 วัน 
3) การเขียนและการสําเร็จ
 การศึกษา (theses) ได  
 4 เดือน โดยไดรับคาจาง   
 
 
 
 

ซึ่งเรียนในโรงเรียนที่ม ี
การศึกษาทั่วไป หรือใน
มหาวทิยาลัยและสถาบัน 
การศึกษาระดับสูงซึ่งลง 
ทะเบยีนตามขั้นตอนแลว 
จะมีสิทธลิาศึกษาตอ 
ภายใตการรับรองของ
สถาบันเพื่อเตรยีมตัวได  
ดังนี้ 
1)  การสอบปกติได  
3 วันสําหรับในแตละ 
การสอบ   
2)  การเตรียมตัวสําหรับ
การทดสอบได 2 วัน
สําหรับแตละการสอบ 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

บทบัญญัติตาม 
กฎหมาย 

โมซัมบิก 
 

ซาอุดิอาระเบยี อาเซอรไบจาน ลิธัวเนีย ไทย 

3)  การลาศึกษา (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) การกําหนดอัตรา
 คาจางในระหวางลา
 คลอดบุตร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดใหลูกจางหญิงลา
คลอดบุตรตอเนื่องกันได 
60 วัน ซึ่งอาจจะเริ่มตน  
20 วันที่คาดวาจะคลอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดใหคนงานหญิงลา
คลอดบุตรได 4 สัปดาห
ทันทีที่คาดวาจะคลอดบุตร
และหลังคลอดบุตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดใหหญิงลาคลอด
บุตรไดเปนเวลา 126 วัน 
(70 วันกอนคลอดและ 
56 วันหลังคลอด) ในกรณี 

4) การดําเนินการและ  
 นําเสนอวิทยานิพนธ 
 ได 30 วัน   
5) เตรียมตัวสําหรบัการ
 สอบปลายภาคได 6 วัน
 สําหรับแตละการสอบ 
 สําหรับระยะเวลาการ 
 เดินทางจะไมรวมถึง 
 ระยะเวลาการลาศึกษา 
 ตอดวยซึ่งจะไดรับคาจาง
 ในอัตราอยางนอยที่สุด
 เทากับคาจางเฉลี่ย 
กําหนดใหหญิงจะมีสิทธ ิ
ลาคลอดบตุรได 70 วัน
กอนคลอดบุตรและ  
56 วันหลังคลอดบุตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดใหลูกจางซึ่งเปน
หญิงมีครรภม ี
สิทธิลาเพื่อคลอดบุตร
ครรภหนึ่งไดไมเกิน   
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

บทบัญญัติ 
ตามกฎหมาย 

โมซัมบิก 
 

ซาอุดิอาระเบยี อาเซอรไบจาน ลิธัวเนีย ไทย 

4) การกําหนดอัตรา
 คาจางในระหวางลา
 คลอดบุตร (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุตรโดยไมสูญเสียคาจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6 สัปดาห โดยวนัที่คาดวา
จะคลอดบุตรจะกําหนด
โดยเเพทยของสถาน
ประกอบการ หรือตาม
ใบรับรองแพทยของ
หนวยงานสุขภาพ ทั้งนี้
หญิงอาจไมตองทํางาน
ระหวาง 6 สัปดาหทันท ี
ที่คลอดบุตรซึ่งในระหวาง
ลาคลอดบตุรนายจางจะ 
จายคาจางใหเพียงครึ่งเดียว 
ถาคนงานหญิงทํางานมา   
1 ป หรือมากกวานั้นและ 
จะจายคาจางเต็ม ถาคนงาน 
หญิงทํางานมา 3 ป หรือ
มากกวานั้น 

ที่ผิดปกติ หรือคลอดบุตร
หลายคนหญิงจะลาหลัง
คลอดได 70 วัน หากเปน
หญิงที่ทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมจะมีสิทธิลา
คลอดบุตรไดดงันี้ 
1) 140 วันในกรณีคลอด
 บุตรปกต ิ(70 วันกอน
 คลอดและ 70 วนัหลัง
 คลอด) 
2) 156 วันในกรณีคลอด
 บุตรผดิปกติ (70 วัน
 กอนคลอดและ 86 วัน
 หลังคลอด) 

(ในกรณีที่คลอดยาก หรือ
คลอดบุตรแฝดใหลาหลัง
คลอดได 70 วัน) การลานี้ 
จะเพิ่มขึ้นและอนุญาตให
หญิงนั้นเพียงชวงระยะ 
เวลาเดียวโดยไมคํานึงถึง 
วันกอนที่จะคลอดบุตร 
โดยไมไดรับคาจาง แตจะ
ไดรับเงินที่จายใหตามที่
บัญญัติไวในกฎหมาย
ประกันสังคมของมารดา 
และความเจ็บปวย 
 
 

90วัน และใหนายจาง 
จายคาจางใหแกลูกจาง 
ซึ่งเปนหญิงในวันลา
เพื่อคลอดบุตรเทากับ
คาจางในวันทํางาน
ตลอดระยะเวลาที่ลา  
แตไมเกิน 45 วัน   
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

บทบัญญัติตาม
กฎหมาย 

โมซัมบิก 
 

ซาอุดิอาระเบีย อาเซอรไบจาน ลิธัวเนีย ไทย 

4) การกําหนดอัตรา
 คาจางในระหวางลา
 คลอดบุตร (ตอ) 
 
 
 
 
 
5) การลาเพื่อเลีย้งดูบุตร  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
กําหนดใหลูกจางที่เปน
บิดาจะมีสิทธลิาเกี่ยวกับ
ความเปนบิดาได 1 วัน
ทุกๆ 2 ป และวันลาเหลานี้
จะถือเปนวันลาทันทีที่
บุตรเกดิโดยลูกจางซึ่ง
ประสงคที่จะลาเกี่ยวกับ
ความเปนบิดาจะตองแจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมมีบทบัญญัต ิ
 

3) 180 วันในกรณีคลอด
 บุตรหลายคน  
 (70 วันกอนคลอดและ 
 110 วันหลังคลอด) โดย
 ไดรับคาจางบางสวน 
 ในจํานวนที่กําหนดตาม
 กฎหมายจนกระทั้งเดก็
 อายุครบ 3 ป 
ไมมีบทบัญญัต ิ
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดใหลูกจางลาเพื่อ
เลี้ยงดบูุตรได ดงันี้ 
1) การลาเกี่ยวกับความเปน
 บิดามารดาเพื่อเลี้ยงดู
 บุตรกอนอายุถึง 3 ป    
 จะอนุญาตใหมารดา 
 บิดา ยา หรือยาย ปู  
 หรือตา หรือบุคคลอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
ไมมีบทบัญญัต ิ
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

บทบัญญัติตาม
กฎหมาย 

โมซัมบิก 
 

ซาอุดิอาระเบีย อาเซอรไบจาน ลิธัวเนีย ไทย 

5) การลาเพื่อเลีย้งดูบุตร  
 

ใหนายจางทราบเปน
หนังสือกอน หรือหลัง
บุตรเกดิ โดยไมไดกําหนด 
ใหลูกจางมีสิทธไิดรับ
คาจาง 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 ที่เกี่ยวของกับการเลีย้งดู
 บุตร ลูกจางซึ่งยอมรับเปน
 ผูปกครองบุตร ซึ่งการลา
 อาจจะถือชวงระยะเวลา
 เดียว หรือแบงเปนสวนๆ 
 ได โดยไมไดรบัคาจาง ซึ่ง
 รวมชวงระยะเวลาการลา
 ไมเกิน 3 เดือน  
2) การลาเกี่ยวกับความเปน
 บิดาเพื่อเลี้ยงดูบตุรกอน
 อายุถึง 1 เดือน โดยไมได
 รับคาจาง แตจะไดรับเงินที่
 จายใหแกความเปนบิดา
 ตามกฎหมายประกันสังคม 
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บทที่  4 
ปญหาและวิเคราะหปญหาการใชสิทธิลาหยุดพักผอนประจําป ลาเพ่ืออุปสมบท 

ลาศึกษาตอ การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรและการ 
ลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมายแรงงานตางประเทศกับประเทศไทย 

 
 จากการท่ีไดทําการศึกษาในบทท่ีผานมา ทําใหเห็นถึงมาตรการทางกฎหมายในการให
สิทธิแกลูกจางในการลาหยุดพักผอนประจําป ลาเพ่ืออุปสมบท ลาศึกษาตอ การกําหนดอัตราคาจาง
ในระหวางลาเพื่อคลอดบุตรและการลาเพื่อเล้ียงดูบุตรตามกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศ  
โมซัมบิก ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศอาเซอรไบจาน ประเทศลิธัวเนียและประเทศไทย รวมถึง
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสิทธิในการลาดังกลาวของภาครัฐ ซ่ึงพิจารณาแลวเห็นวาลูกจางยังไมไดรับ
การคุมครองในสิทธิดังกลาวอยางเพียงพอและไมเหมาะสมกับสภาพของการทํางานทําใหลูกจาง
ไดรับความเดือดรอน เนื่องจากความไมครอบคลุม หรือความไมเหมาะสมของพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงในบทนี้จะทําการวิเคราะหปญหาสิทธิในการลาดังกลาวเพื่อเปน
แนวทางในการใหความคุมครองท่ีเหมาะสมแกลูกจางตอไป ดังน้ี 
 
4.1 การลาหยุดพักผอนประจําป 
 เม่ือลูกจางทํางานไดมาระยะหนึ่งก็ตองมีการหยุดพักผอนเพื่อใหรางกายไดรับความ
ผอนคลายจากความเครงเครียดเนื่องจากทํางานมาตลอด 1 ปเต็ม เพ่ือใหกลับมามีประสิทธิภาพใน
การทํางานเหมือนเดิม พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จึงกําหนดใหลูกจางซ่ึงทํางาน
ติดตอ กันมาแลวครบ 1 ปมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวา 6 วันทํางานโดยนายจาง
เปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาวใหแกลูกจางเปนการลวงหนา หรือตามท่ีนายจางและลูกจางตกลงกัน 
ซ่ึงเปนระยะเวลาใหหยุดพักผอนนอยเกินไปไมเพียงพอ หรือเหมาะสมแกความตองการของลูกจาง
ท่ีทํางานมาตลอด 1 ปเต็ม ทําใหลูกจางตองไปใชสิทธิลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนแทนเม่ือตองการหยุด
พักผอนอีกซ่ึงไมเปนไปตามความมุงหมาย หรือเจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ท่ีตองการใหลูกจางลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนจริงๆ ไมใชเปนการลาเพ่ือหยุดพักผอนอีก 
เชน บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรปวยไมสบาย ลูกจางก็ตองขอลากิจเพื่อพาบิดา มารดา สามี 
ภรรยา หรือบุตรไปหาหมอเพื่อทําการรักษา หรือเฝาดูอาการ หรือบุตรของลูกจางบวช แตงงาน 
ลูกจางก็ตองลากิจเพื่อกิจธุระดังกลาว แตใชวาลูกจางจะลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนไดเสมอไปเพราะ
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พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนไดตาม
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานซ่ึงเปนเร่ืองระหวางนายจางกับลูกจางท่ีตองทําความตกลงกันเองวาจะ
ลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนไดปละกี่วัน เหตุอะไรบางท่ีถือวาเปนกิจธุระอันจําเปน ไดรับคาจางหรือไม 
เปนจํานวนเทาไร สะสมไดหรือไม เปนจํานวนเทาไรตอป ฯลฯ หากสถานประกอบการไมมี
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานท่ีใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนไดก็ข้ึนอยูกับดุลพินิจของ
นายจางท่ีจะอนุญาตใหลูกจางลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนไดหรือไม ถานายจางไมอนุญาตใหลูกจางลา
เพื่อกิจธุระได หากลูกจางนั้นฝาฝนถือวาเปนการขาดงาน หรือละท้ิงหนาท่ีในการปฏิบัติงาน  
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1343/2525 
 ถาไมมีขอบังคับเกี่ยวกับการลากิจเอาไวก็อยูในดุลพินิจของนายจางเปนรายๆไป ถา
นายจางไมอนุญาตใหลากิจ ลูกจางยังขืนไมไปทํางานโดยอางวาไดลากิจไวแลว ลูกจางมีความผิด
ฐานละท้ิงหนาท่ี 
 คําพิพากษาฎีกาที่ 1610/2526 
 นายจางกับลูกจางมีสิทธิท่ีจะตกลงกันในการสะสมและเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําป
ไปรวมกับปตอๆ ไปได เม่ือนายจางไมไดตกลงและนายจางมีขอบังคับวาถาไมใชสิทธิหยุดพักผอน
ประจําปใหถือวาสละสิทธิ ขอบังคับเชนนี้ใชบังคับได 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 173/2528 
 นายจางมีระเบียบขอบังคับวา  “การลากิจของพนักงานใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับ 
บัญชา ผูลาตองยื่นใบลาลวงหนาดวยตนเองและจะหยุดงานไดตอเมื่อไดรับอนุญาตใหลาหยุดได
แลว หากหยุดโดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรถือวาขาดงาน” ดังนี้การที่ลูกจางหยุดงาน
โดยไมไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา จึงเปนการหยุดงานไปโดยไมมีเหตุอันสมควรถือเปนการละ
ท้ิงหนาท่ีตาม ป.พ.พ. มาตรา 538 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 795/2528 
 ลูกจางขอลากิจไปทําธุรกิจสวนตัวนายจางไมอนุญาตอางวาอยูระหวางเรงการผลิต  
ลูกจางจึงหยุดงานไป 1 วันและเมื่อมาทํางานก็ไดลาปวยโดยมีใบรับรองแพทยประกอบดังนี้ แมจะ
มิไดปวยจริงก็ถือวาลูกจางมีเจตนากระทําทุจริตตอนายจางยังมิไดเพราะเปนเพียงวิธีการอยางหน่ึงท่ี
จะใหไดหยุดงานเพ่ือไปทําธุรกิจของตนเทานั้นและเม่ือปรากฏวาในแผนกท่ีลูกจางทํางานมีคนงาน
ถึง 80 คน การทํางานลวงเวลาก็มีลูกจางบางคนท่ีไมทําประกอบกับวันท่ีลูกจางหยุดงานก็ไมปรากฏ
พฤติการณพิเศษใดๆ ท่ีเห็นไดวาการหยุดงานนั้นนายจางไดรับความเสียหายจึงถือไมไดวาเปนการ
กอใหเกิดความเสียหายแกนายจางอีกดวย 
 

DPU



 85

 คําพิพากษาฎีกาท่ี 823/2539 
 การที่ผูคัดคานซ่ึงเปนกรรมการลูกจางและเปนประธานสหภาพแรงงาน พ. ลาหยุดงาน
เพ่ือไปแกไขปญหาขอพิพาทแรงงานใหแกลูกจางของบริษัท ม.โดยเปนลูกจางของบริษัทดังกลาว
มิไดเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน พ. ดวยนั้น มิใชเปนการไปดําเนินกิจการสหภาพแรงงานตาม
กฎหมาย แตเปนการลากิจท่ัวไปเมื่อผูคัดคานมิไดลา หรือมิไดรับอนุญาตใหลาจากผูรองซ่ึงเปน
นายจางและไดหยุดงานเปนเวลา 3 วันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรผูรองจึงมีสิทธิเลิก
จางผูคัดคานไดโดยชอบตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการคุมครองแรงงาน ขอ 47 (5) 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 5192/2539 
 ลูกจางทํางานในตําแหนงผูชวยฝายบริหารลากิจ โดยไมมีกําหนดเวลาแสดงถึงการขาด
ความรับผิดชอบตองานในหนาท่ี เม่ือยืนใบลาแลวหยุดงานทันทีโดยไมรอฟงวานายจางอนุมัติ
หรือไมเปนการขัดตอระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน เม่ือนายจางไมอนุมัติการลาตองถือวา
ลูกจางขาดงาน พฤติการณท่ีลูกจางขาดงานติดตอกันเกิน 3 วันและเปนเวลานานเกือบเดือนจน
นายจางมีหนังสือเลิกจางถือไดวาเปนการละท้ิงหนาท่ี 3 วันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 

สวนการสะสมและเล่ือนวันลาหยุดพักผอนประจําปท่ียังไมไดหยุดในปนั้นรวมเขากบัป
ตอๆ ไปไดเปนเร่ืองท่ีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมไดบังคับใหตองมีการสะสม
และเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําปท่ียังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได แตกําหนดใหเปน
เร่ืองระหวางนายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําปท่ี
ยังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได หากนายจางไมตกลงกับลูกจางใหสะสมและเล่ือน
วันหยุดพักผอนประจําปท่ียังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได ลูกจางก็จะเสียสิทธิในการลา
หยุดพักผอนประจําปนั้นไป 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 3025/2530 
 ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจางกําหนดวาพนักงานมีสิทธิหยุดพักผอนประจาํป
จะตองขออนุมัติลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงจะหยุดได พนักงานไมหยุดถือ
วาไมประสงคใชสิทธิหยุดพักผอนประจําปและจะเรียกส่ิงตอบแทนใดๆ จากบริษัทไมได วันหยุด
พักผอนประจําปไมอนุญาตใหมีวันหยุดสะสม หากไมใชก็จะตัดสิทธิโดยไมคิดทบเปนปใหยกเวน
กรณีบริษัทไมสามารถใหหยุดไดและเปนเหตุใหเลยกําหนดการใชสิทธิในปนั้นไป เม่ือลูกจางไมได
ใชสิทธิหยุดพักผอนประจําปและนายจางไมไดกําหนดใหลูกจางหยุด ลูกจางจึงไมมีสิทธิสะสม
วันหยุดพักผอนประจําปเพื่อใชสิทธิหยุดรวมกันในปถัดไป  
 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมไดกําหนดใหลูกจางท่ีทํางาน
กับนายจางมาเปนเวลานานมีสิทธิไดรับวันหยุดพักผอนประจําปเพิ่มเติมอีกดวย 
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 สวนลูกจางรัฐวิสาหกิจสัมพันธกําหนดใหลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งป
มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวา 6 วันทํางาน โดยใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุด
ดังกลาวใหแกลูกจางลวงหนา หรือกําหนดใหตามท่ีนายจางและลูกจางตกลงกัน โดยใหนายจางจาย
คาจางแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํางาน ท้ังนี้นายจางและลูกจางจะตกลงกันลวงหนาใหสะสม
และเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําปท่ียังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได 
 กรณีกฎหมายขาราชการพลเรือนกําหนดใหขาราชการน้ันมีสิทธิลาพักผอนประจําปได 
ปละ 10 วันทําการ เวนแตขาราชการไดรับการบรรจุเขารับราชการยังไมถึง 6 เดือน ดังตอไปนี้  
 1) ผูซ่ึงไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการคร้ังแรก                    
 2) ผูซ่ึงลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีก                        
 3) ผูซ่ึงลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกต้ัง 
แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแตวันออกจากราชการ 
 4) ผูซ่ึงถูกส่ังใหออกจากราชการในกรณีอ่ืนนอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและกรณีไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงคของทางราชการ 
แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีก 

โดยสามารถสะสมวันลาพักผอนประจําปท่ียังไมไดลา หรือลาพักผอนประจําปแลวไม
ครบ 10 วันทําการรวมเขากับปตอไปได แตเม่ือสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันแลวจะตอง
ไมเกิน 20 วันทําการ 

นอกจากนี้ขาราชการท่ีรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป ใหมีสิทธินําวันลา
พักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการดวย 
 ในกฎหมายแรงงานของประเทศโมซัมบิกกําหนดใหลูกจางจะมีสิทธิตามระยะเวลาของ
การลาหยุดพักผอนประจําป โดยไดรับคาจางซ่ึงกําหนดการลาหยุดพักผอนประจําปแบงออกเปน      
3 ระยะคือ 
 1) 1 วันสําหรับทุกๆ เดือนของการทํางานจริงระหวางปแรกของการทํางาน 
 2) 2 วันสําหรับทุกๆ เดือนของการทํางานจริงระหวางปท่ีสองของการทํางาน 
 3) 30 วันสําหรับทุกๆ ปของการทํางานจริงจากปท่ีสามข้ึนไป 
 สําหรับบุคคลท่ีไดรับการวาจางท่ีมีกําหนดเวลามากกวา 3 เดือนแตนอยกวา 1 ป จะมี
สิทธิหยุดพักผอนประจําปได 1 วัน สําหรับทุกๆ เดือนของการทํางานจริง ท้ังนี้นายจางอาจจะเล่ือน
วันลาหยุดพักผอนประจําปออกไปท้ังหมด หรือบางสวนจนกระท้ังดําเนินไปตามระยะเวลาในปนั้น 
โดยมีเหตุผลท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีเส่ียง หรือเผชิญกับส่ิงจําเปนท่ีสําคัญและขาดเสียไมไดของสังคม 
หรือเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจของชาติซ่ึงกําหนดใหนายจาง กลุมสหภาพแรงงานและรัฐมนตรี    
ผูซ่ึงดูแลพื้นท่ีของแรงงานตองแจงลวงหนาแกลูกจางและนายจางและลูกจางอาจตกลงกันเปน
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หนังสือใหสะสมวันลาหยุดพักผอนประจําปได 15 วัน สําหรับทุกๆ 12 เดือนของการทํางานจริง 
โดยมีเง่ือนไขวาการสะสมวันลาหยุดพักผอนประจําปจะตองไมมากกวา 30 วันซ่ึงอาจรวมถึงวันท่ี
เล่ือนการลาหยุดพักผอนประจําปดวยและไมมากกวา 60 วันซ่ึงสะสมวันลาหยุดพักผอนประจําปใน 
1 ปใดก็ได 
 สําหรับกฎหมายแรงงานของประเทศซาอุดีอาระเบียกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาหยุด
พักผอนประจําปไดไมนอยกวา 21 วัน โดยไดรับคาจางลวงหนาและจะไดรับวันลาหยุดพักผอน
ประจําปเพิ่มไมนอยกวา 30 วัน ถาคนงานทํางานกับนายจางเปนเวลา 5 ปติดตอกันและลูกจางมีสิทธิ
เล่ือนวันลาหยุดพักผอนประจําป หรือจํานวนหน่ึงของวันลาหยุดพักผอนประจําปออกไปอยูในป
ถัดไปไดโดยไดรับอนุญาตจากนายจาง ท้ังนี้นายจางมีสิทธิเล่ือนวันลาหยุดพักผอนประจําปของ
คนงานออกไปไวในตอนส้ินปของการเกิดสิทธิการลาหยุดพักผอนประจําปในปนั้นได ถาหากวา
สภาพของงานน้ันมีความจําเปนสามารถเล่ือนวันลาหยุดพักผอนประจําปไดไมเกิน 90 วันและหาก
วาสภาพของงานมีความจําเปนตองเล่ือนออกไปเร่ือยๆ จําเปนตองไดรับความยินยอมจากคนงาน
เปนลายลักษณอักษร โดยการเล่ือนดังกลาวตองไมลวงเลยไปจนถึงส้ินปถัดไปของปท่ีเกิดสิทธิการ
ลาหยุดพักผอนประจําปข้ึน   
 ในขณะท่ีกฎหมายแรงงานของประเทศอาเซอรไบจานกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาหยุด
พักผอนประจําปไดหลังจากทํางานไปแลว 6 เดือน ตามสัญญาการจางงานท่ีไดลงช่ือไวกับนายจาง 
โดยลูกจางจะไดรับอนุญาตใหลาหยุดพักผอนประจําปกอนท่ีจะส้ินปแรกของการจางงานใน
ตําแหนงของลูกจางภายในระยะเวลาท่ีมีการประสานงานกับนายจาง วันลาหยุดพักผอนประจําปใน
คร้ังท่ี 2 และในปตอมาของการจางงานอาจจะไดรับอนุญาตใหลาหยุดพักผอนประจําปในระหวางป
ท่ีทํางานไดตามความเหมาะสมซ่ึงอยางนอยตองจายคาจางในวันลาหยุดพักผอนประจําปใหแก
ลูกจางเปนเวลา 21 วัน ท้ังนี้วันลาหยุดพักผอนประจําปอาจเล่ือนออกไปได หากวา   
 1) วันลาหยุดพักผอนประจําปท่ีเล่ือนออกไปนั้นดวยเหตุผลอันสมควร โดยเร่ิมจาก
นายจาง หรือลูกจางซ่ึงมีการตกลงกัน 
 2) วันลาหยุดพักผอนประจําปจะเล่ือนออกไปอยางแนนอน หากมีการจัดลําดับตาราง 
เวลาการใหประโยชนใน 1 เดือนของปปจจุบันถึงปถัดไป หรือจากปจจุบันถึงปถัดไปของการจาง
งาน หรือปถัดไป   
 3) การเร่ิมตนเปนลูกจาง อาจไดรับวันลาหยุดพักผอนประจําปเล่ือนออกไปในกรณี
ดังตอไปนี้ 
         (1) ทุพพลภาพชั่วคราว 
         (2) การลาหยุดพักผอนประจําปและการลาเกิดข้ึนพรอมกัน 
         (3) เม่ือการทําธุรกิจลมเหลวในสถานท่ีดําเนินการของนายจาง 
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 4) วันลาหยุดพักผอนประจําปนายจางอาจเล่ือนไปได เม่ือใดก็ตามท่ีเร่ิมอนุญาตให
ลูกจางลาหยุดพักผอนประจําปไดตามปกติ ตามลําดับการใหประโยชนในการการลาซ่ึงจะทําใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามปกติ 
 5) โดยขอตกลงรวมกัน วันลาหยุดพักผอนประจําปท่ีไมไดใชอาจจะอนุญาตใหเพิ่มวัน
ลาหยุดพักผอนประจําปในการจางงานปถัดไป 

นอกจากนี้ การลาหยุดพักผอนประจําปเพ่ิมเติมสําหรับผูมีอาวุโสนั้นจะข้ึนอยูกับระดับ
ความมีอาวุโส โดยลูกจางจะไดรับสิทธิลาหยุดพักผอนประจําปเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1) ระดับความมีอาวุโสตั้งแต 5-10 ป เพิ่มให 2 วัน 
 2) ระดับความมีอาวุโสเร่ือยมาถึง 15 ป เพิ่มให 4 วัน 
 3) ระดับความมีอาวุโสมากกวา 15 ป เพิ่มให 6 วัน  

สวนกฎหมายแรงงานของประเทศลิธัวเนียกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาหยุดพักผอน
ประจําปไดในปเดียวกันซ่ึงในปแรกของการทํางานจะอนุญาตหลังจากทํางานตอเนื่องไปแลว           
6 เดือนของการทํางาน สําหรับปตอมาและหลังจากการทํางาน การลาหยุดพักผอนประจําปจะ
อนุญาตในเวลาใดก็ไดของการทํางานในปนั้นซ่ึงสอดคลองกับตารางเวลาของการลาหยุดพักผอน
ประจําป โดยข้ันตอนการสรางตารางเวลาจะกําหนดเง่ือนไขในขอตกลงของคณะกรรมการซ่ึง
ลูกจางมีสิทธิลาหยุดพักผอนประจําปข้ันตํ่าได 28 วัน โดยไดรับคาจางลวงหนาอยางนอย 3 วันกอน
เร่ิมวันลาหยุดพักผอนประจําป และยังสามารถลาหยุดพักผอนประจําปไดถึง 35 วัน สําหรับลูกจาง 
ดังตอ ไปนี้ 
 1) ลูกจางท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป  
 2) ลูกจางซ่ึงมีพอแมซ่ึงตองเล้ียงดูบุตรกอนอายุถึง 14 ป หรือบุตรท่ีพิการกอนอายุถึง 
16  ป   
 3) บุคคลท่ีพิการ   
 4) บุคคลอ่ืนที่บัญญัติตามกฎหมาย  
 กรณีท่ีทํางานนอยกวา 6 เดือนตอเนื่องกัน การลาหยุดพักผอนประจําปจะอนุญาตให
ลูกจางรองขอในกรณีดังตอไปนี้ 
 1) หญิงกอนลาคลอดบุตร หรือหลังคลอด 
 2) ในกรณีท่ีกําหนดโดยกฎหมาย และขอตกลงรวมกัน 
 จากบทกฎหมายของประเทศตางๆ ท่ีกําหนดสิทธิการลาขางตน จึงจําเปนท่ีจะตองมีการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยกําหนดใหลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันมา 
แลวครบหน่ึงปมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวา 21 วันทํางาน โดยไดรับคาจาง
ลวงหนาอยางนอย 2 วันกอนเร่ิมวันหยุดพักผอนประจําปและนายจางมีสิทธิเล่ือนวันหยุดพักผอน
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ประจําปออกไปไดเนื่องจากมีคําส่ังซ้ือเขามามาก หรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืนโดยสามารถเล่ือน
วันหยุดพักผอนประจําปหลายคร้ังติดตอกันได แตคร้ังหนึ่งตองไมเกิน 15 วันทํางานและรวมกัน
ท้ังหมดตองไมเกิน 60 วันทํางาน ท้ังนี้การเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําปจะตองไมลวงเลยไปจนถึง
ส้ินปถัดไปของปท่ีเกิดสิทธิการหยุดพักผอนประจําปและสามารถสะสมวันหยุดพักผอนประจําปท่ี
ยังไมไดหยุด หรือหยุดพักผอนประจําปแลวไมครบ 21 วันทํางานรวมเขากับปตอไปได แตเม่ือ
สะสมรวมกับวันหยุดพักผอนประจําปในปปจจุบันแลวจะตองไมเกิน 30 วันทํางาน นอกจากนี้
ลูกจางมีสิทธิไดรับวันหยุดพักผอนประจําปเพิ่มเติมได ดังตอไปนี้ 
 1) ลูกจางท่ีทํางานติดตอกันมาแลวครบ 5 ป มีสิทธิไดเพิ่มวันหยุดพักผอนประจําปไดป
ละ 2 วันทํางาน 
 2) ลูกจางท่ีทํางานติดตอกันมาแลวครบ 10 ป มีสิทธิไดเพิ่มวันหยุดพักผอนประจําปได
ปละ 5 วันทํางาน 
 3) ลูกจางท่ีทํางานติดตอกันมาแลวครบ 15 ป มีสิทธิไดเพิ่มวันหยุดพักผอนประจําปได
ปละ 8 วันทํางาน 

 
4.2 การลาเพื่ออุปสมบท 
 การลาเพ่ืออุปสมบทก็เพื่อเปนการทดแทนพระคุณพอ แม หรือกรณีท่ีลูกจางมีความ
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาท่ีตองการออกบวชซ่ึงตามกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทย    
ก็ไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิท่ีจะลาเพื่ออุปสมบทได ลูกจางจึงตองไปใชสิทธิในการลาหยุด
พักผอนประจําปและหรือการลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนแทน ซ่ึงหากลูกจางตองการลาเพ่ืออุปสมบท
เปนระยะเวลา 1 พรรษาก็จะไมสามารถลาเพ่ืออุปสมบทไดเพราะวันลาหยุดพักผอนประจําปก็มีไม  
กี่วัน สวนวันลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนบางสถานประกอบการอาจไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลา
เพื่อกิจธุระอันจําเปนไดเพราะกฎหมายคุมครองแรงงานไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระ    
อันจําเปน แตกําหนดใหเปนไปตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานซ่ึงเปนเร่ืองระหวางนายจางกับ
ลูกจางตกลงกันใหมีวันลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนหรือไมก็ได ถึงแมวาสถานประกอบการจะมี
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนไดปหนึ่งก็ไมกี่วัน
เชนกัน อีกทั้งยังไมเปนไปตามความมุงหมายของกฎหมายคุมครองแรงงานท่ีตองการใหลูกจางไดมี
โอกาสที่       จะไดลาหยุดพักผอนประจําปเพื่อจะไดมีเวลาพักผอนหยอนใจ หรือมีเวลาอยูกับ
ครอบครัวไมตองทํางานหลังจากท่ีไดทํางานมาตลอด 1 ปเต็ม ทําใหสามารถกลับไปทํางานใหแก
นายจางไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือลาหยุดเพื่อกิจธุระอันจําเปนท่ีลูกจางตองมีกิจธุระบางเปนคร้ัง
คราว 
 สวนลูกจางรัฐวิสาหกิจไมไดกําหนดใหลูกจางนั้นมีสิทธิลาเพ่ืออุปสมบทได 
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 กรณีกฎหมายขาราชการพลเรือนกําหนดใหขาราชการนั้น มีสิทธิท่ีจะลาเพ่ืออุปสมบท
ในพระพุทธศาสนา หรือขาราชการที่นับถือศาสนาอิสลามซ่ึงประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ 
เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียได โดยใหเสนอ หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจน 
ถึงผูมีอํานาจพิจารณา หรืออนุญาตกอนวันอุปสมบท หรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไม
นอยกวา 60 วัน เวนแตกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอ หรือจัดสงใบลาดังกลาวได ใหช้ีแจงเหตุผล
ความจําเปนประกอบการลาและใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจท่ีจะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได 
ท้ังนี้ตองเปนขาราชการที่ยังไมเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไมเคยประกอบพิธีฮัจย ณ 
เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จึงจะมีสิทธิไดรับเงินเดือนในระหวางลาไดไมเกิน 120 วัน และ
ตองรับราชการมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน 
 นอกจากนี้ไดมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2550 ใหขาราชการ เจาหนาท่ีและ
ลูกจางของหนวยงานภาครัฐท่ีเปนสตรีรวมถึงขาราชการทหาร ตํารวจ พนักงานราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ลูกจางสวนราชการและหนวยงานของรัฐท่ีเปนสตรีและขาราชการ ลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนสตรีมีสิทธิไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมท่ีไดรับการ
รับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ คร้ังหนึ่งตลอดอายุราชการเปนระยะเวลาไมต่ํากวา   
1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน โดยไมถือเปนวันลา ท้ังนี้ตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน โดย
ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบดําเนินการตลอดจนติดตาม
ประเมินผลเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 
 สําหรับกฎหมายแรงงานของประเทศโมซัมบิก ประเทศอาเซอรไบจานและประเทศ
ลิธัวเนียไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิท่ีจะลาเพื่ออุปสมบทได  
 ในขณะท่ีกฎหมายแรงงานของประเทศซาอุดิอาระเบียกําหนดใหคนงานจะมีสิทธิลา
หยุดโดยไดรับคาจางไมนอยกวา 10 วัน และไมเกิน 15 วัน ในวัน Eid-All-Adha เพื่อประกอบพิธี
ฮัจยเปนเวลา 1 คร้ังตลอดระยะเวลาท่ีทํางาน ถาหากวาคนงานยังไมเคยประกอบพิธีฮัจยมากอนเลย 
โดยมีเงื่อนไขวาคนงานจะตองทํางานกับนายจางมาเปนเวลา 2 ปติดตอกันและนายจางจะเปนผู
กําหนดจํานวนคนงานท่ีจะไดรับสิทธิของการหยุดในปนั้นเพ่ือใหเปนไปตามความจําเปนของงาน 
 จากบทกฎหมายของประเทศตางๆ ท่ีกําหนดสิทธิการลาขางตน จึงจําเปนท่ีจะตองมีการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยกําหนดใหลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันมา 
แลวครบ 1 ป และยังไมเคยอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจยตลอดระยะเวลาท่ีทํางานกับนายจางมี
สิทธิลาเพื่ออุปสมบท หรือลาเพื่อไปประกอบพิธีฮัจยได 15 วันทํางาน โดยไดรับคาจางลวงหนา
อยางนอย 2 วันกอนเร่ิมวันลาเพ่ืออุปสมบท หรือวันลาเพ่ือไปประกอบพิธีฮัจยและนายจางจะเปนผู
กําหนดจํานวนลูกจางท่ีจะไดรับสิทธิของการหยุดในปนั้นเพื่อใหเปนไปตามความจําเปนของงาน
ซ่ึงจะทําใหลูกจางไดมีโอกาสลาเพื่ออุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจย 
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 สวนลูกจางซ่ึงเปนหญิงใหมีสิทธิลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมท่ี
ไดรับการรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยกําหนดใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงทํางาน
ติดตอกันมาแลวครบ 1 ปและยังไมเคยลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมท่ีไดรับ
การรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติตลอดระยะเวลาที่ทํางานกับนายจางมีสิทธิลาไป
ถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติได 15 วันทํางาน โดยไดรับคาจางลวงหนาอยางนอย 2 วันกอนเร่ิมวันลาไปถือศีลและ
ปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติและ
นายจางจะเปนผูกําหนดจํานวนลูกจางซ่ึงเปนหญิงท่ีจะไดรับสิทธิของการหยุดในปนั้นเพื่อให
เปนไปตามความจําเปนของงาน โดยใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงไดมีโอกาสลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม 
ณ สถานปฏิบัติธรรมท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

 
4.3  การลาศึกษาตอ 
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานพ.ศ. 2541 ไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิในการลา
ศึกษาตอได ทําใหลูกจางไมสามารถพัฒนาความรู ความสามารถของตนเองเพ่ือยกฐานะและ
ปรับปรุงตนเองในสาขาอาชีพ ทักษะในการทํางานรวมท้ังการเล่ือนข้ันตําแหนง การสรางความ
ม่ันคงในการทํางานเพื่ออนาคตท่ีดีกวา ดังนั้นการท่ีจะใหลูกจางไปลาศึกษาตอโดยไปใชสิทธิลา
หยุดพักผอนประจําปและลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนก็ยอมไมเปนการเพียงพอในการลาศึกษาตอ ท้ังยัง
ไมเปนไปตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ท่ีตองการใหลูกจางได
ลาหยุดพักผอนจริงๆ และลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนจริงๆ 

สวนลูกจางรัฐวิสาหกิจสัมพันธไมไดกําหนดใหลูกจางนั้นมีสิทธิลาศึกษาตอได 
กรณีกฎหมายขาราชการพลเรือนกําหนดใหขาราชการนั้นมีสิทธิท่ีจะลาศึกษาตอไดท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ โดยไดรับเงินเดือนในระหวางลาไมเกิน 4 ป นับแตวันศึกษาและถา
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุญาตการลาดังกลาวเห็นสมควรก็ใหขาราชการลาไปศึกษาตอไดเกิน 4 ป 
โดยไดรับเงินเดือนระหวางลาได แตเม่ือรวมท้ังส้ินจะตองไมเกิน 6 ป 
 ในกฎหมายแรงงานของประเทศโมซัมบิกกําหนดใหลูกจางลาศึกษาตอไดในหลักสูตร
เกี่ยวกับการศึกษาท่ีจัดข้ึนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงทักษะ โดยเฉพาะดานเก่ียวกับเทคนิคและดาน
ทักษะเกี่ยวกับอาชีพ โดยไมสูญเสียคาจางในระหวางระยะเวลาการสอบ   
 สําหรับกฎหมายแรงงานของประเทศซาอุดิอาระเบียกําหนดใหคนงานท่ีข้ึนทะเบียนใน
สถาบันการศึกษาจะมีสิทธิลาโดยไดรับคาจางสําหรับปท่ีมีการสอบโดยกําหนดวันลาใหเปนไปตาม
จํานวนวันสอบจริง อยางไรก็ตามสําหรับปท่ีมีการสอบซอมคนงานจะมีสิทธิลา โดยไมไดรับคาจาง
ซ่ึงนายจางอาจขอใหคนงานแสดงเอกสารการสอบได โดยคนงานจะตองแจงลาลวงหนาอยางนอย 
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15 วัน ท้ังนี้คนงานจะไมไดรับคาจางหากพิสูจนไดวาคนงานไมไดเขาสอบและจะถูกลงโทษทาง
วินัยดวย 
 ในขณะท่ีกฎหมายแรงงานของประเทศอาเซอรไบจานกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาศึกษา
ตอได ดังนี้ 
 1)  การวิจัยในหองปฏิบัติการ การทดสอบและการสอบระหวางเทอมได 20-30 วัน   
 2)  การสอบระดับชาติได 30 วัน   
 3)  การเขียนและการสําเร็จการศึกษา (theses) ได 4 เดือน โดยไดรับคาจาง   
 สวนกฎหมายแรงงานของประเทศลิธัวเนียกําหนดใหลูกจางจะมีสิทธิลาศึกษาตอในการ
เตรียมตัวและสอบเขามหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับสูงได 3 วันในแตละการสอบ หรือ
กรณีท่ีลูกจางซ่ึงเรียนในโรงเรียนท่ีมีการศึกษาท่ัวไป หรือในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
ระดับสูงซ่ึงลงทะเบียนตามขั้นตอนแลวจะมีสิทธิลาศึกษาตอภายใตการรับรองของสถาบันเพื่อ
เตรียมตัวได ดังนี้ 
 1) การสอบปกติได 3 วัน สําหรับในแตละการสอบ   
 2) การเตรียมตัวสําหรับการทดสอบได 2 วัน สําหรับแตละการสอบ   
 3) สําหรับงานในหองปฏิบัติการและการประชุมศึกษาไดหลายวัน ท่ีไดกําหนดเวลา
เรียน              
 4) การดําเนินการและนําเสนอวิทยานิพนธได 30 วนั   
 5) เตรียมตัวสําหรับการสอบปลายภาคได 6 วัน สําหรับแตละการสอบ 
 สําหรับระยะเวลาการเดินทางจะไมรวมถึงระยะเวลาการลาศึกษาตอดวยซ่ึงจะไดรับ
คาจางในอัตราอยางนอยท่ีสุดเทากับคาจางเฉล่ีย 
 จากบทกฎหมายของประเทศตางๆ ท่ีกําหนดสิทธิการลาขางตน จึงจําเปนท่ีจะตองมีการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาศึกษาตอไดใน
กรณีดังตอไปนี้ 
 1) การวิจัย หรือการทดลองในหองปฏิบัติการไดตามจํานวนวันสอบจริง 
 2) การสอบภาคการศึกษารวมถึงภาคฤดูรอนดวยไดตามจํานวนวันสอบจริง 
 3) การสอบเขามหาวิทยาลัยไดตามจํานวนวันสอบจริง 
 4) การนําเสนอวิทยานิพนธไดตามจํานวนวันสอบจริง 
 โดยไดรับคาจางลวงหนาอยางนอย 2 วันกอนเร่ิมวันลาศึกษาตอ ท้ังนี้นายจางอาจเรียกดู
เอกสารประกอบการสอบไดเพื่อใหลูกจางไดมีโอกาสลาศึกษาตอ 
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4.4 การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพื่อคลอดบุตร 
 การคลอดบุตรเปนเร่ืองธรรมชาติท่ีหญิงมีครอบครัวแลวจะตองมีบุตรเพ่ือดํารงเผาพันธุ 
สืบสกุลตอไป การคลอดบุตรเปนเร่ืองท่ีจําเปนตองใชเงินอยางมากไมวาจะเปนการเล้ียงดูบุตร  
อุปกรณ เคร่ืองใชสําหรับทารกและยังตองเล้ียงดูตนเองบํารุงรายกายใหกลับคืนสูปกติเพ่ือสามารถ
กลับไปทํางานไดตามเดิม แมจะมีพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ท่ีกําหนดใหลูกจางหญิง
ท่ีเปนผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 7 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนกอนวัน
คลอดบุตร (มาตรา 65) และลูกจางหญิงท่ีเปนผูประกันตนตองหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรจะมีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรไมเกิน 2 คร้ังเปนการเหมาจายในอัตรารอยละ 
50 ของคาจางเปนเวลา 90 วัน (มาตรา 67) แตก็ยังไมเปนการเพียงพอสําหรับคาใชจายในการลาเพื่อ
คลอดบุตร 
 การที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภ
มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภหนึ่งไดไมเกิน 90 วัน และใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซ่ึงเปน
หญิงในวันลาเพ่ือคลอดบุตรเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตไมเกิน 45 วัน ทําให
ลูกจางซ่ึงเปนหญิงตองลาเพ่ือคลอดบุตรถึง 45 วัน จึงจะไดรับเงินคาจางเทากับคาจางในวันทํางาน
ตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกิน 45 วัน เพื่อจะไดเงินใหไดมากท่ีสุดสําหรับนํามาเปนคาใชจายเล้ียงดู
บุตรและตนเองในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรทําใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงไมสามารถรอเงินคาจางดังกลาว               
ไดตองไปกูยืมเงินนอกระบบมาเปนคาใชจายระหวางลาเพื่อคลอดบุตรซ่ึงตองเสียดอกเบี้ยแพงมาก
ไมคุมกับเงินคาจางดังกลาวท่ีตองลาเพ่ือคลอดถึง 45 วัน จึงจะไดรับเงินคาจางเต็มจํานวน 45 วัน 

สวนลูกจางรัฐวิสาหกิจสัมพันธกําหนดใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาคลอด
บุตร โดยไดรับคาจางเทาเวลาท่ีลาตามอัตราท่ีไดรับอยูแตไมเกิน 90 วัน โดยใหนับรวมวันหยุดท่ีมี
ระหวางวันลาดวย ท้ังนี้การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอดกอน หรือหลังวันท่ีคลอดบุตรก็ได แต
เม่ือรวมวันลาแลวตองไมเกิน 90 วัน 
 กรณีกฎหมายขาราชการพลเรือนกําหนดใหขาราชการน้ันมีสิทธิลาในวันท่ีคลอด     
กอนหรือหลังวันท่ีคลอดบุตรก็ได แตเม่ือรวมวันลาแลวตองไมเกินตองไมเกิน 90 วัน และไดรับ   
เงินเดือนในระหวางลาไดไมเกิน 90 วัน 
 ในกฎหมายแรงงานของประเทศโมซัมบิกกําหนดใหลูกจางหญิงจะมีสิทธิลาคลอดบุตร
ตอเนื่องกันได 60 วัน ซ่ึงอาจจะเร่ิมตน 20 วันท่ีคาดวาจะคลอดบุตร โดยไมสูญเสียคาจาง   
 สําหรับกฎหมายแรงงานของประเทศซาอุดิอาระเบียกําหนดใหคนงานหญิงจะมีสิทธิลา
คลอดบุตรได 4 สัปดาหทันทีท่ีคาดวาจะคลอดบุตรและหลังคลอดบุตร 6 สัปดาห โดยวันท่ีคาดวา
จะคลอดบุตรจะกําหนดโดยเเพทยของสถานประกอบการ หรือตามใบรับรองแพทยของหนวยงาน
สุขภาพ ท้ังนี้หญิงอาจไมตองทํางานระหวาง 6 สัปดาหทันทีท่ีคลอดบุตร ซ่ึงในระหวางลาคลอดบุตร        
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นายจางจะจายคาจางใหเพียงคร่ึงเดียว ถาคนงานหญิงทํางานมา 1 ป หรือมากกวานั้นและจะจาย
คาจางเต็ม ถาคนงานหญิงทํางานมา 3 ป หรือมากกวานั้น 
 ในขณะท่ีกฎหมายแรงงานของประเทศอาเซอรไบจานกําหนดใหลูกจางหญิงมีสิทธิลา
คลอดบุตรไดเปนเวลา 126 วัน โดยลากอนคลอดบุตรได 70 วัน และลาหลังคลอดบุตร 56 วัน ใน
กรณีท่ีผิดปกติ หรือคลอดบุตรหลายคน หญิงจะลาหลังคลอดบุตรได 70 วัน หากเปนหญิงท่ีทํางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมมีสิทธิลาคลอดบุตรได 140 วันในกรณีคลอดบุตรปกติ (70 วันกอนคลอด
และ 70 วันหลังคลอด) หรือ 156 วันในกรณีคลอดบุตรผิดปกติ (70 วันกอนคลอดและ 86 วันหลัง
คลอด) หรือ 180 วันในกรณีคลอดบุตรหลายคน (70 วันกอนคลอดและ 110 วันหลังคลอด) โดย
ไดรับคาจางบางสวนในจํานวนท่ีกําหนดตามกฎหมายจนกระท้ังเด็กอายุครบ 3 ป   
 สวนในกรณีกฎหมายแรงงานของประเทศลิธัวเนียกําหนดใหหญิงจะมีสิทธิลาคลอด
บุตรได 70 วันกอนคลอดบุตรและ 56 วันหลังคลอดบุตร (ในกรณีท่ีคลอดยาก หรือคลอดบุตรแฝด
ใหลาหลังคลอดได 70 วัน) การลานี้จะเพิ่มข้ึนและอนุญาตใหหญิงนั้นเพียงชวงระยะเวลาเดียวโดย
ไมคํานึงถึงวันกอนท่ีจะคลอดบุตร โดยไมไดรับคาจาง แตจะไดรับเงินท่ีจายใหตามท่ีบัญญัติไวใน
กฎหมายประกันสังคมของมารดาและความเจ็บปวย โดยจะตองเปนผูประกันตนท่ีระบุไวใน
กฎหมายประกันสังคมของรัฐตามมาตรา 4 ขอ 1 ซ่ึงไดตั้งครรภและลาคลอดบุตรจะมีสิทธิไดรับเงิน
ท่ีจายใหแกความเปนมารดาระหวางต้ังครรภและลาคลอดบุตร ถาวันแรกของการตั้งครรภและลา
คลอดบุตรไดบันทึกประกันสังคมของมารดาและความเจ็บปวยไมนอยกวา 3 เดือนระหวาง 12 
เดือน หรือไมนอยกวา 6 เดือนระหวาง 24 เดือน โดยจํานวนเงินท่ีจายใหแกความเปนมารดาระหวาง
ตั้งครรภและลาคลอดบุตรจะเปน 100 เปอรเซ็นตของเงินท่ีจายคืนเปนคาจางใหแกผูมีสิทธิไดรับ
ประโยชน โดยจํานวนเงินท่ีจายตอเดือนจะไมต่ํากวา 1 ใน 3 ของปท่ีมีการประกันรายไดท่ีถูกตอง
สําหรับเดือนแรกของการต้ังครรภและลาคลอดบุตร   
 จากบทกฎหมายของประเทศตางๆ ท่ีกําหนดอัตราคาจางขางตน จึงจําเปนท่ีจะตองมี
การปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยกําหนดใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีสิทธิลา
เพื่อคลอดบุตรครรภหนึ่งไมเกิน 90 วัน และใหนายจางจายคาจางเปนการเหมาจาย 45 วัน อยางนอย       
2 วันกอนเร่ิมวันลาเพ่ือคลอดบุตร โดยไมตองคํานึงถึงระยะเวลาที่ลูกจางซ่ึงเปนหญิงลาเพื่อคลอด
บุตรจริงเวนแตในกรณีท่ีลูกจางซ่ึงเปนหญิงตายในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตร 45 วัน หรือบุตรตาย
กอนครบกําหนดการลาเพื่อคลอดบุตร 45 วัน หรือแทงบุตรใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงลาเพ่ือคลอดบุตร 
หรือทายาทคืนคาจางในสวนท่ีลูกจางซ่ึงเปนหญิงลาเพื่อคลอดบุตรยังไมครบ 45 วันแกนายจาง 
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4.5 การลาเพื่อเล้ียงดูบุตร 
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิในการลาเพ่ือ
เล้ียงดูบุตรไดทําใหลูกจางท่ีตองการทําหนาท่ีบิดาในการเล้ียงดูบุตร หรือลูกจางซ่ึงเปนมารดาท่ี
ตองการเล้ียงดูบุตรหลังจากส้ินระยะเวลาการลาคลอดบุตรตองไปใชวันลาหยุดพักผอนประจําปและ
หรือวันลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนแทน ซ่ึงหากลูกจางตองการลาเพื่อเล้ียงดูบุตรเปนระยะเวลา 1 เดือน
ก็จะไมสามารถลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรไดเพราะวันลาหยุดพักผอนประจําปนั้นมีไมกี่วันและไมเปนไป
ตามความมุงหมายของกฎหมายคุมครองแรงงานท่ีตองการใหลูกจางไดมีโอกาสท่ีจะไดลาหยุด
พักผอนประจําปเพื่อจะไดมีเวลาพักผอนหยอนใจ หรือมีเวลาอยูกับครอบครัว ไมตองทํางานหลัง 
จากท่ีไดทํางานมาตลอด 1 ปเต็มทําใหสามารถกลับไปทํางานใหแกนายจางไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ท้ังวันลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนบางสถานประกอบการอาจไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือกิจ
ธุระอันจําเปนไดเพราะกฎหมายคุมครองแรงงานไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระอัน
จําเปน แตกําหนดใหเปนไปตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานซ่ึงเปนเร่ืองระหวางนายจางกับลูกจาง
ตกลงกันใหมีวันลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนหรือไมก็ได ถึงแมวาสถานประกอบการจะมีขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนไดปหนึ่งก็ไมกี่วันเชนกัน 
 สวนลูกจางรัฐวิสาหกิจสัมพันธกําหนดใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงลาคลอดบุตร ตามขอ 25 
วรรคหนึ่ง ประสงคจะลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน 150 วัน
ทํางาน โดยไมมีสิทธิไดรับคาจางระหวางลา 
 กรณีกฎหมายขาราชพลเรือนกําหนดใหขาราชการมีสิทธิในการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรได 
โดยใหขาราชการที่ลาคลอดบุตรตามขอ 18 แลวหากประสงคจะลากิจสวนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรใหมี
สิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน 150 วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวาง
ลา 
 ในกฎหมายแรงงานของประเทศโมซัมบิกกําหนดใหลูกจางท่ีเปนบิดาจะมีสิทธิลา
เกี่ยวกับความเปนบิดาได 1 วัน ทุกๆ 2 ป และวันลาเหลานี้จะถือเปนวันลาทันทีท่ีบุตรเกิดโดยลูกจาง                
ซ่ึงประสงคท่ีจะลาเกี่ยวกับความเปนบิดาจะตองแจงใหนายจางทราบเปนหนังสือกอน หรือหลัง
บุตรเกิด โดยไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิไดรับคาจาง   
 สําหรับกฎหมายแรงงานของประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศอาเซอรไบจานไมได
กําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรได   
 ในขณะท่ีกฎหมายแรงงานของประเทศลิธัวเนียกําหนดใหลูกจางลาเพื่อเล้ียงดูบุตรได  
ดังนี้ 
 1) การลาเกี่ยวกับความเปนบิดามารดาเพ่ือเล้ียงดูบุตรกอนอายุถึง 3 ป จะอนุญาตให
มารดา บิดา ยา หรือยาย ปูหรือตา หรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการเล้ียงดูบุตร ลูกจางซ่ึงยอมรับเปน
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ผูปกครองบุตรซ่ึงการลาอาจจะถือชวงระยะเวลาเดียว หรือแบงเปนสวนๆ ได โดยไมไดรับคาจางซ่ึง
รวมชวงระยะเวลาการลาไมเกิน 3 เดือน 
 2) การลาเกี่ยวกับความเปนบิดาเพื่อเล้ียงดูบุตรกอนอายุถึง 1 เดือนซ่ึงจะมีสิทธิในเงินท่ี
จายใหแกความเปนบิดาโดยจะตองมีประกันตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายประกันสังคมของรัฐตาม
มาตรา 4 ขอ 1. ซ่ึงไดมีการบันทึกมากกวา 24 เดือนกอนวันแรกของการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร แตไม
นอยกวา 7 เดือนของการบันทึกประกันสังคมของมารดาและความเจ็บปวย โดยยอมรับความเปน
บิดา ซ่ึงจํานวนเงินท่ีจายใหแกความเปนบิดาจะเปน 100 เปอรเซ็นตของเงินท่ีจายคืนเปนคาจาง
ใหแกผูมีสิทธิไดรับประโยชน โดยจํานวนเงินท่ีจายตอเดือนจะไมต่ํากวา 1 ใน 3 ของปท่ีมีการ
ประกันรายไดท่ีถูกตองสําหรับเดือนแรกของการอนุญาตใหลาเก่ียวกับความเปนบิดา 

จากบทกฎหมายของประเทศตางๆ ท่ีกําหนดสิทธิการลาขางตน จึงจําเปนท่ีจะตองมีการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยกําหนดใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงลาเพ่ือคลอด
บุตร ตามมาตรา 41 หากประสงคจะลาเพื่อเล้ียงดูบุตรใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาเพื่อคลอดบุตร
ได ไมเกิน 150 วันทํางาน โดยไมไดรับคาจางและกําหนดใหลูกจางซ่ึงเปนบิดาและหรือมารดามี
สิทธิลาเพื่อเล้ียงดูบุตรกอนอายุถึง 2 ป โดยไดรับคาจางลวงหนาอยางนอย 2 วันกอนเร่ิมวันลาเพ่ือ
เล้ียงดูบุตรซ่ึงรวมระยะเวลาการลาไมเกิน 1 เดือน ท้ังนี้ใหสิทธิเฉพาะลูกจางในตําแหนงผูบริหาร 
งานวิชาการ งานธุรการ รวมท้ังงานเกี่ยวกับการเงิน หรือการบัญชีเทานั้น สําหรับนายจางท่ีมีลูกจาง
ซ่ึงเปนหญิงต้ังแต 20 คนข้ึนไปจะตองจัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมและจํานวนพี่เล้ียงเด็กใหเพียงพอตอ
การดูแลเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 6 ป ถาจํานวนเด็กมีถึง 4 คนข้ึนไป  
 กลาวโดยสรุป จากการที่ไดทําการศึกษาและวิเคราะหปญหาสิทธิในการลาหยุดพักผอน
ประจําป ลาเพ่ืออุปสมบท ลาศึกษาตอ การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพื่อคลอดบุตรและการ
ลาเพื่อเล้ียงดูบุตร ทําใหทราบวาสิทธิในการลาดังกลาวของลูกจางยังไมไดรับการคุมครองอยาง
เพียงพอดังท่ีกลาวไวขางตนซ่ึงจะไดทําการสรุปและเสนอแนะแนวทางในการใหความคุมครองแก
สิทธิในการลาดังกลาวของลูกจางตอไป 
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บทที่  5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดใหลูกจางมีสิทธิในการลาไวหลาย
อยางเชน ลาเพ่ือคลอดบุตร ลาหยุดพักผอนประจําป ลาเพื่อกิจธุระอันจําเปน ฯลฯ แตก็ยังไม
เพียงพอตอความตองการของลูกจาง หรือไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิในการลาไดเลย เชน ลาเพ่ือ
อุปสมบท ลาศึกษาตอและลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร ทําใหลูกจางตองไปใชวันลาอยางอ่ืนแทน เชน ลาหยุด
พักผอนประจําปและหรือลาเพื่อกิจธุระอันจําเปน ซ่ึงไมเปนไปตามความมุงหมาย หรือเจตนารมณ
ของการลานั้นๆ ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
 จากการศึกษาที่ไดกลาวมานั้น จะเห็นไดวาในเร่ืองการลาหยุดพักผอนประจําปนั้น
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดใหลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันเปนมาแลวครบ     
1 ปมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไมนอยกวา 6 วันทํางาน ซ่ึงเปนระยะเวลาท่ีใหลาหยุดพักผอนนอย
เกินไปไมเพียงพอแกความตองการของลูกจางซ่ึงทํางานมาตลอด 1 ปเต็ม ทําใหลูกจางตองไปใช
สิทธิในการลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนแทนซ่ึงไมเปนไปตามความมุงหมายหรือเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ท่ีตองการใหลูกจางลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนจริงๆ ท้ังนี้
การลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนจะอยูในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานท่ีนายจางกับลูกจางตองทําความตก
ลงกันเองวาจะลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนไดปละกี่วัน เหตุอะไรบางท่ีถือวาเปนกิจธุระอันจําเปน ไดรับ
คาจางหรือไม เปนจํานวนเทาไร สะสมไดหรือไม เปนจํานวนเทาไรตอป หากสถานประกอบการไม
มีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานท่ีใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนไดก็ข้ึนอยูกับดุลพินิจของ
นายจางที่จะใหลูกจางลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนไดหรือไม ถานายจางไมอนุญาตใหลูกจางลาเพ่ือกิจ
ธุระอันจําเปนได ลูกจางก็ไมมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนได หากลูกจางหยุดงานไปถือวาละท้ิง
หนาที่ 
 กรณีลูกจางทํางานมากกวา 1 ป ในปตอมานายจางอาจกําหนดวันหยุดพักผอนประจําป
ใหแกลูกจางมากกวา 6 วันทํางานก็ได ซ่ึงเปนดุลพินิจของนายจางท่ีจะกําหนดวันหยุดพักผอน
ประจําปในปตอมามากกวา 6 วันทํางานหรือไมก็ได โดยท่ีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดมากกวา 6 วันทํางานในกรณีท่ีลูกจาง
ทํางานมากกวา 1 ปแลว 
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การหยุดพักผอนประจําปท่ีถูกกําหนดใหตามท่ีนายจางและลูกจางตกลงกัน หากนายจาง                      
ไมตกลงกับลูกจางใหหยุดพักผอนประจําปได เนื่องจากมีคําส่ังซ้ือเขามามาก หรือมีเหตุจําเปนอยาง
อ่ืน ลูกจางก็จะไมสามารถหยุดพักผอนประจําปได ทําใหการลาหยุดพักผอนประจําปถูกเล่ือนออก 
ไปโดยไมมีกําหนด 

กรณีการสะสมและเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําปท่ียังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับป
ตอๆ ไปได เปนเร่ืองท่ีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมไดกําหนดใหตองมีการสะสม
และเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําปท่ียังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได แตกําหนดใหเปน
เร่ืองระหวางนายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําปท่ี
ยังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆไปได หากนายจางไมตกลงกับลูกจางใหสะสมและเล่ือน
วันหยุดพักผอนประจําปท่ียังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได ลูกจางก็จะเสียสิทธิในการลา
หยุดพักผอนประจําปนั้นไป 

นอกจากนี้ลูกจางท่ีทํางานกับนายจางมาเปนเวลานานก็ไมมีสิทธิไดรับวันหยุดพักผอน
ประจําปเพิ่มเติมอีกดวย เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมไดกําหนดไว 

สวนลูกจางแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธกําหนดใหลูกจางท่ีทํางานติดตอกันมาแลวครบ
หนึ่งปมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวา 6 วันทํางานและนายจางกับลูกจางจะตกลงกัน 
ลวงหนาใหสะสมและเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําปท่ียังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได 

กรณีกฎหมายขาราชการพลเรือนกําหนดใหขาราชการนั้นมีสิทธิลาพักผอนประจําปได
ปละ 10 วันทําการ เวนแตขาราชการไดรับการบรรจุเขารับราชการยังไมถึง 6 เดือน ดังตอไปนี้ 
 1) ผูซ่ึงไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการคร้ังแรก                    
 2) ผูซ่ึงลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีก                        
 3) ผูซ่ึงลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกต้ัง 
แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแตวันออกจากราชการ 
 4) ผูซ่ึงถูกส่ังใหออกจากราชการในกรณีอ่ืนนอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและกรณีไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงคของทางราชการ 
แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีก โดยสามารถสะสมวันลาพักผอนประจําปท่ียังไมไดลา หรือ
ลาพักผอนประจําปแลวไมครบ 10 วัน ทําการรวมเขากับปตอไปได แตเม่ือสะสมรวมกับวันลา
พักผอนในปปจจุบันแลวจะตองไมเกิน 20 วัน ทําการและขาราชการที่รับราชการติดตอกันมาแลว
ไมนอยกวา 10 ป ใหมีสิทธินําวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน 30 
วันทําการ ท้ังนี้ขาราชการท่ีรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป ใหมีสิทธินําวันลาพักผอน
สะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการ 
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กฎหมายแรงงานของประเทศโมซัมบิกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาหยุดพักผอนประจําป
ได 3 ระยะ 
 1)  1 วันสําหรับทุกๆ เดือนของการทํางานจริงระหวางปแรกของการทํางาน 
 2)  2 วันสําหรับทุกๆ เดือนของการทํางานจริงระหวางปท่ีสองของการทํางาน 
 3)  30 วันสําหรับทุกๆ ปของการทํางานจริงจากปท่ีสามข้ึนไป 

นายจางอาจจะเล่ือนวันลาหยุดพักผอนประจําปออกไปท้ังหมด หรือบางสวนจนกระท้ัง
ดําเนินไปตามระยะเวลาในปนั้นซ่ึงเปนงานท่ีเส่ียง หรือเปนส่ิงจําเปนท่ีสําคัญและขาดเสียไมไดทาง
สังคม หรือเกี่ยวกับเศรษฐกิจของชาติโดยใหนายจาง สหภาพแรงงานและรัฐมนตรีซ่ึงดูแลพ้ืนท่ี
แรงงานตองแจงลวงหนาแกลูกจาง นอกจากนี้ นายจางและลูกจางอาจตกลงกันเปนหนังสือให
สะสมวันลาหยุดพักผอนประจําปได 15 วัน สําหรับทุกๆ 12 เดือนของการทํางานจริง โดยมีเง่ือนไข
วาการสะสมวันลาหยุดพักผอนประจําปจะตองไมมากกวา 30 วันซ่ึงอาจรวมถึงวันท่ีเล่ือนการลา
หยุดพักผอนประจําปดวยและไมมากกวา 60 วันซ่ึงสะสมวันลาหยุดพักผอนประจําปใน 1 ปใดก็ได 

สําหรับกฎหมายแรงงานของประเทศซาอุดิอาระเบียกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาหยุด
พักผอนประจําปไดไมนอยกวา 21 วัน โดยไดรับคาจางลวงหนาและจะไดรับวันลาหยุดพักผอน
ประจําปเพิ่มไมนอยกวา 30 วัน ถาคนงานทํางานกับนายจางเปนเวลา 5 ปติดตอกันและลูกจางมีสิทธิ
เล่ือนวันลาหยุดพักผอนประจําป หรือจํานวนหน่ึงของวันลาหยุดพักผอนประจําปออกไปอยูในป
ถัดไปไดโดยไดรับอนุญาตจากนายจาง ท้ังนี้นายจางมีสิทธิเล่ือนวันลาหยุดพักผอนประจําปของ
คนงานออกไปไวในตอนส้ินปของการเกิดสิทธิการลาหยุดพักผอนประจําปในปนั้นได ถาหากวา
สภาพของงานนั้นมีความจําเปนสามารถเล่ือนวันลาหยุดพักผอนประจําปไดไมเกิน 9 วัน และหา
กวาสภาพของงานมีความจําเปนตองเล่ือนออกไปเร่ือยๆ จําเปนตองไดรับความยินยอมจากคนงาน
เปนลายลักษณอักษร โดยการเล่ือนดังกลาวตองไมลวงเลยไปจนถึงส้ินปถัดไปของปท่ีเกิดสิทธิการ
ลาหยุดพักผอนประจําปข้ึน   
 ในขณะท่ีกฎหมายแรงงานของประเทศอาเซอรไบจานกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาหยุด
พักผอนประจําปไดหลังจากทํางานไปแลว 6 เดือน ซ่ึงอยางนอยตองจายคาจางในวันลาหยุดพักผอน
ประจําปใหแกลูกจางเปนเวลา 21 วัน ท้ังนี้วันลาหยุดพักผอนประจําปอาจเล่ือนออกไปโดยเร่ิมจาก
นายจางหรือลูกจางตกลงกัน หรือมีการจัดลําดับตารางเวลาการใหประโยชนในการลา เปนตน 
นอกจากนี้ การลาหยุดพักผอนประจําปเพิ่มเติมสําหรับผูมีอาวุโสนั้นจะข้ึนอยูกับระดับความมี
อาวุโส โดยลูกจางจะไดรับสิทธิลาหยุดพักผอนประจําปเพิ่มเติม ดงันี้ 
 1) ระดับความมีอาวุโสตั้งแต 5-10 ป เพิ่มให 2 วัน 
 2) ระดับความมีอาวุโสเร่ือยมาถึง 15 ป เพิ่มให 4 วัน 
 3) ระดับความมีอาวุโสมากกวา 15 ป เพิ่มให 6 วัน  
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 สวนกฎหมายแรงงานของประเทศลิธัวเนียกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาหยุดพักผอน
ประจําปไดในปเดียวกันซ่ึงในปแรกของการทํางานจะอนุญาตหลังจากทํางานตอเนื่องไปแลว 6 
เดือนของการทํางานซ่ึงลูกจางมีสิทธิลาหยุดพักผอนประจําปข้ันต่ําได 28 วัน โดยไดรับคาจาง
ลวงหนาอยางนอย 3 วันกอนเร่ิมวันลาหยุดพักผอนประจําปและยังสามารถเพ่ิม ขยาย หรือเลือก
เวลาการลาหยุดพักผอนประจําปไดอีก 
 ในเร่ืองการลาเพื่ออุปสมบทนั้นพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมได
กําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ืออุปสมบทได ลูกจางจึงตองไปใชสิทธิในการลาหยุดพักผอนประจําป
และหรือการลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนแทน 
 สวนลูกจางแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธก็ไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ืออุปสมบทได 
 กรณีกฎหมายขาราชการพลเรือนกําหนดใหขาราชการนั้นมีสิทธิท่ีจะลาเพื่ออุปสมบท
ในพระพุทธศาสนา หรือขาราชการที่นับถือศาสนาอิสลามซ่ึงประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ 
เ มืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบียได  โดยตองเปนขาราชการท่ียังไม เคยอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรือยังไมเคยประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จึงจะมีสิทธิ
ไดรับเงินเดือนในระหวางลาไดไมเกิน 120 วัน และตองรับราชการมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน 
นอกจากนี้ไดมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2550 ใหสิทธิขาราชการ เจาหนาท่ีและลูกจาง
ของหนวยงานภาครัฐท่ีเปนสตรีรวมถึงขาราชการทหาร ตํารวจ พนักงานราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ลูกจางสวนราชการและหนวยงานของรัฐท่ีเปนสตรีและขาราชการ ลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนสตรี มีสิทธิไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมท่ีไดรับการ
รับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ คร้ังหนึ่งตลอดอายุราชการเปนระยะเวลาไมต่ํากวา 1 
เดือน แตไมเกิน 3 เดือน โดยไมถือเปนวันลา  
 สําหรับกฎหมายแรงงานของประเทศโมซัมบิก ประเทศอาเซอรไบจานและประทศ
ลิธัวเนียไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ืออุปสมบทได 
 ในขณะท่ีกฎหมายแรงงานของประเทศซาอุดิอาระเบียกําหนดใหคนงานจะมีสิทธิลา
หยุดโดยไดรับคาจางไมนอยกวา 10 วัน และไมเกิน 15 วัน ในวัน Eid-All-Adha เพ่ือประกอบพิธี
ฮัจยเปนเวลา 1 คร้ังตลอดระยะเวลาท่ีทํางาน ถาหากวาคนงานยังไมเคยประกอบพิธีฮัจยมากอนเลย 
โดยมีเง่ือนไขวาคนงานจะตองทํางานกับนายจางมาเปนเวลา 2 ปติดตอกัน 
 ในเร่ืองการลาศึกษาตอนั้นพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมไดกําหนดให
ลูกจางมีสิทธิลาศึกษาตอได ลูกจางจึงตองไปใชสิทธิในการลาหยุดพักผอนประจําปและหรือการลา
เพื่อกิจธุระอันจําเปนแทน 
 สวนลูกจางแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธก็ไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ืออุปสมบทได 
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 กรณีกฎหมายขาราชการพลเรือนกําหนดใหขาราชการนั้นมีสิทธิท่ีจะลาศึกษาตอไดท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ โดยไดรับเงินเดือนในระหวางลาไมเกิน 4 ป นับแตวันศึกษาและถา
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุญาตการลาดังกลาวเห็นสมควรก็ใหขาราชการลาไปศึกษาตอไดเกิน 4 ป 
โดยไดรับเงินเดือนระหวางลาได แตเม่ือรวมท้ังส้ินจะตองไมเกิน 6 ป 
 กฎหมายแรงงานของประเทศโมซัมบิกกําหนดใหลูกจางลาศึกษาตอไดในหลักสูตร
เกี่ยวกับการศึกษาท่ีจัดข้ึนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงทักษะ โดยเฉพาะดานเก่ียวกับเทคนิคและดาน
ทักษะเกี่ยวกับอาชีพ โดยไมสูญเสียคาจางในระหวางระยะเวลาการสอบ   
 สําหรับกฎหมายแรงงานของประเทศซาอุดิอาระเบียกําหนดใหคนงานมีสิทธิลาโดย
ไดรับคาจางสําหรับปท่ีมีการสอบ โดยกําหนดวันลาใหเปนไปตามจํานวนวันสอบจริง ท้ังนี้คนงาน
จะตองแจงลาลวงหนาอยางนอย 15 วัน  

ในขณะท่ีกฎหมายแรงงานของประเทศอาเซอรไบจานกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาศึกษา
ตอได ดังนี้ 
 1) การวิจัยในหองปฏิบัติการ การทดสอบและการสอบระหวางเทอมได 20-30 วัน   
 2) การสอบระดับชาติได 30 วัน   
 3) การเขียนและการสําเร็จการศึกษา (theses) ได 4 เดือน โดยไดรับคาจาง   
 สวนกฎหมายแรงงานของประเทศลิธัวเนียกําหนดใหลูกจางจะมีสิทธิลาศึกษาตอในการ
เตรียมตัวและสอบเขามหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับสูงได 3 วัน ในแตละการสอบ หรือ
กรณีท่ีลูกจางซ่ึงเรียนในโรงเรียนท่ีมีการศึกษาท่ัวไป หรือในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
ระดับสูงซ่ึงลงทะเบียนตามขั้นตอนแลวจะมีสิทธิลาศึกษาตอภายใตการรับรองของสถาบันเพื่อ
เตรียมตัวได ดังนี้ 
 1) การสอบปกติได 3 วัน สําหรับในแตละการสอบ   
 2) การเตรียมตัวสําหรับการทดสอบได 2 วัน สําหรับแตละการสอบ   
 3) สําหรับงานในหองปฏิบัติการและการประชุมศึกษาไดหลายวัน ท่ีไดกําหนดเวลาเรียน              
 4) การดําเนินการและนําเสนอวิทยานิพนธได 30 วัน   
 5) เตรียมตัวสําหรับการสอบปลายภาคได 6 วัน สําหรับแตละการสอบ 
 ในเร่ืองการกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรนั้นพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรครรภหนึ่งไดไม
เกิน 90 วัน และใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซ่ึงเปนหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรเทากับคาจาง
ในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตไมเกิน 45 วัน ทําใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงตองลาเพ่ือคลอดบุตรถึง                            
45 วัน จึงจะไดรับเงินคาจางเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตไมเกิน 45 วัน เพื่อจะได             
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เงินใหไดมากท่ีสุดสําหรับนํามาเปนคาใชจายเล้ียงดูบุตรและตนเองในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรทํา
ใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงไมสามารถรอเงินคาจางดังกลาวไดตองไปกูยืมเงินนอกระบบมาเปนคาใชจาย
ระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรซ่ึงตองเสียดอกเบ้ียแพงมากไมคุมกับเงินคาจางดังกลาวท่ีตองลาเพื่อคลอด
ถึง 45 วัน จึงจะไดรับเงินคาจางเต็มจํานวน 45 วัน 
 สวนลูกจางแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธกําหนดใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภมีสิทธิ    
ลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางเทาเวลาท่ีลาตามอัตราท่ีไดรับอยู แตไมเกิน 90 วัน โดยใหนับรวม   
วันหยุดท่ีมีระหวางวันลาดวยไมวากอนคลอด หรือหลังคลอด 

 กรณีกฎหมายขาราชการพลเรือนกําหนดใหขาราชการน้ันมีสิทธิลาในวันท่ีคลอดกอน
หรือหลังวันท่ีคลอดบุตรก็ได แตเม่ือรวมวันลาแลวตองไมเกินตองไมเกิน 90 วัน และไดรับ
เงินเดือนในระหวางลาไดไมเกิน 90 วัน 
 กฎหมายแรงงานของประเทศโมซัมบิกกําหนดใหลูกจางหญิงจะมีสิทธิลาคลอดบุตร
ตอเนื่องกันได 60 วัน ซ่ึงอาจจะเร่ิมตน 20 วัน ท่ีคาดวาจะคลอดบุตร โดยไมสูญเสียคาจาง   
 สําหรับกฎหมายแรงงานของประเทศซาอุดิอาระเบียกําหนดใหคนงานหญิงจะมีสิทธิลา
คลอดบุตรได 4 สัปดาหกอนคลอดบุตรและหลังคลอดบุตร 6 สัปดาหซ่ึงในระหวางลาคลอดบุตร
นายจางจะจายคาจางใหเพียงครึ่งเดียว ถาคนงานหญิงทํางานมา 1 ป หรือมากกวานั้นและจะจายคา 
จางเต็ม ถาคนงานหญิงทํางานมา 3 ป หรือมากกวานั้น 
 ในขณะท่ีกฎหมายแรงงานของประเทศอาเซอรไบจานกําหนดใหลูกจางหญิงมีสิทธิลา
คลอดบุตรไดเปนเวลา 126 วัน โดยลากอนคลอดบุตรได 70 วัน และลาหลังคลอดบุตร 56 วัน ใน
กรณีท่ีผิดปกติหรือคลอดบุตรหลายคน หญิงจะลาหลังคลอดบุตรได 70 วัน หากเปนหญิงท่ีทํางาน            
ในโรงงานอุตสาหกรรมมีสิทธิลาคลอดบุตรได 140 วัน ในกรณีคลอดบุตรปกติ (70 วันกอนคลอด
และ 70 วันหลังคลอด) หรือ 156 วันในกรณีคลอดบุตรผิดปกติ (70 วันกอนคลอดและ 86 วันหลัง
คลอด) หรือ 180 วันในกรณีคลอดบุตรหลายคน (70 วันกอนคลอดและ 110 วันหลังคลอด) โดยได 
รับคาจางบางสวนในจํานวนท่ีกําหนดตามกฎหมายจนกระท้ังเด็กอายุครบ 3 ป   
 สวนกรณีกฎหมายแรงงานของประเทศลิธัวเนียกําหนดใหหญิงจะมีสิทธิลาคลอดบุตร
ได 70 วันกอนคลอดบุตรและ 56 วันหลังคลอดบุตร (ในกรณีท่ีคลอดยาก หรือคลอดบุตรแฝดใหลา
หลังคลอดได 70 วัน) การลานี้จะเพิ่มข้ึนและอนุญาตใหหญิงนั้นเพียงชวงระยะเวลาเดียวโดยไม
คํานึงถึงวันกอนที่จะคลอดบุตร โดยไมไดรับคาจาง แตจะไดรับเงินท่ีจายใหตามท่ีบัญญัติไวใน
กฎหมายประกันสังคมของมารดาและความเจ็บปวย 
 ในเร่ืองการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรนั้นพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมได
กําหนดใหลูกจางท่ีตองการทําหนาท่ีบิดาในการเล้ียงดูบุตร หรือลูกจางท่ีเปนมารดาท่ีตองการเล้ียงดู
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บุตรหลังจากส้ินระยะเวลาการลาคลอดบุตรตองไปใชวันลาหยุดพักผอนประจําปและหรือวันลาเพ่ือ
กิจธุระอันจําเปนแทน 
 สวนลูกจางแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธกําหนดใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงลาคลอดบุตร ตาม
ขอ 25 วรรคหน่ึง ประสงคจะลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน 
150 วันทํางาน โดยไมมีสิทธิไดรับคาจางระหวางลา 
 กรณีกฎหมายขาราชการพลเรือนกําหนดใหขาราชการน้ันมีสิทธิในการลาเพื่อเล้ียงดู
บุตรได โดยใหขาราชการที่ลาคลอดบุตรตามขอ 18 แลวหากประสงคจะลากิจสวนตัวเพ่ือเล้ียงดู
บุตรใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน 150 วันทําการโดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือน
ระหวางลา 
 กฎหมายแรงงานของประเทศโมซัมบิกกําหนดใหลูกจางท่ีเปนบิดาจะมีสิทธิลาเกี่ยวกับ
ความเปนบิดาได 1 วันทุกๆ 2 ป โดยทันทีท่ีบุตรเกิดและไมไดกําหนดใหลูกจางมีสิทธิไดรับคาจาง 
 สําหรับกฎหมายแรงงานของประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศอาเซอรไบจานไมได
กําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรได 
 ในขณะท่ีกฎหมายแรงงานของประเทศประเทศลิธัวเนียกําหนดใหลูกจางลาเพื่อเล้ียงดู
บุตรได  ดังนี้ 
 1) การลาเกี่ยวกับความเปนบิดามารดาเพ่ือเล้ียงดูบุตรกอนอายุถึง 3 ป จะอนุญาตให
มารดา บิดา ยา หรือยาย ปูหรือตา หรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการเล้ียงดูบุตร ลูกจางซ่ึงยอมรับเปน
ผูปกครองบุตรซ่ึงการลาอาจจะถือชวงระยะเวลาเดียว หรือแบงเปนสวนๆ ไดโดยไมไดรับคาจางซ่ึง
รวมชวงระยะเวลาการลาไมเกิน 3 เดือน 
 2) การลาเกี่ยวกับความเปนบิดาเพื่อเล้ียงดูบุตรกอนอายุถึง 1 เดือนซ่ึงจะมีสิทธิในเงินท่ี
จายใหแกความเปนบิดาโดยจะตองมีประกันตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายประกันสังคมของรัฐ 

 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 จากขอสรุปดังกลาวขางตน ผูเขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางใหมีการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดังนี้ 
 5.2.1 เร่ืองการลาหยุดพักผอนประจําป 
           ควรแกไข เพิ่มเติมใหลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันมาแลวครบหน่ึงปมีสิทธิหยุดพักผอน
ประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวา 21 วันทํางาน โดยไดรับคาจางลวงหนาอยางนอย 2 วันกอนเร่ิมวัน 
หยุดพักผอนประจําปและนายจางมีสิทธิเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําปออกไปไดเนื่องจากมีคําส่ัง
ซ้ือเขามามาก หรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืนโดยสามารถเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําปหลายคร้ังติดตอ 
กันได แตคร้ังหนึ่งตองไมเกิน 15 วันทํางานและรวมกันท้ังหมดตองไมเกิน 60 วันทํางาน ท้ังนี้การเล่ือน      
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วันหยุดพักผอนประจําปจะตองไมลวงเลยไปจนถึงส้ินปถัดไปของปท่ีเกิดสิทธิการหยุดพักผอน
ประจําปและสามารถสะสมวันหยุดพักผอนประจําปท่ียังไมไดหยุด หรือหยุดพักผอนประจําปแลว
ไมครบ 21 วันทํางานรวมเขากับปตอไปได แตเม่ือสะสมรวมกับวันหยุดพักผอนประจําปในป
ปจจุบันแลวจะตองไมเกิน 30 วันทํางาน นอกจากน้ีลูกจางมีสิทธิไดรับวันหยุดพักผอนประจําป
เพิ่มเติมได ดังตอไปนี้ 
           1) ลูกจางท่ีทํางานติดตอกันมาแลวครบ 5 ป มีสิทธิไดเพ่ิมวันหยุดพักผอนประจําปได  
ปละ 2 วันทํางาน 
           2) ลูกจางท่ีทํางานติดตอกันมาแลวครบ 10 ป มีสิทธิไดเพิ่มวันหยุดพักผอนประจําปได
ปละ 5 วันทํางาน 
           3) ลูกจางท่ีทํางานติดตอกันมาแลวครบ 15 ป มีสิทธิไดเพิ่มวันหยุดพักผอนประจําปได
ปละ 8 วันทํางาน 
 5.2.2 เร่ืองการลาเพื่ออุปสมบท 
           ควรมีการบัญญัติใหลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันมาแลวครบ 1 ป และยังไมเคยอุปสมบท 
หรือประกอบพิธีฮัจยตลอดระยะเวลาท่ีทํางานกับนายจางมีสิทธิลาเพื่ออุปสมบท หรือลาเพื่อ         
ไปประกอบพิธีฮัจยได 15 วันทํางาน โดยไดรับคาจางลวงหนาอยางนอย 2 วันกอนเร่ิมวันลาเพ่ือ
อุปสมบท หรือวันลาเพื่อไปประกอบพิธีฮัจยและนายจางจะเปนผูกําหนดจํานวนลูกจางท่ีจะไดรับ
สิทธิของการหยุดในปนั้นเพื่อใหเปนไปตามความจําเปนของงาน โดยใหลูกจางไดมีโอกาส
อุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจย  
           สวนลูกจางซ่ึงเปนหญิงใหมีสิทธิลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมท่ี
ไดรับการรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยกําหนดใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงทํางาน
ติดตอกันมาแลวครบ 1 ป และยังไมเคยลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมท่ีไดรับ
การรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติตลอดระยะเวลาที่ทํางานกับนายจางมีสิทธิลาไป
ถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหง 
ชาติได 15 วันทํางาน โดยไดรับคาจางลวงหนาอยางนอย 2 วันกอนเร่ิมวันลาไปถือศีลและปฏิบัติ
ธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติและนายจาง
จะเปนผูกําหนดจํานวนลูกจางซ่ึงเปนหญิงท่ีจะไดรับสิทธิของการหยุดในปนั้นเพื่อใหเปนไปตาม
ความจําเปนของงาน  
 5.2.3 เร่ืองการลาศึกษาตอ 
 ควรมีการบัญญัติใหลูกจางมีสิทธิลาศึกษาตอไดในกรณีดังตอไปนี้ 
           1)  การวิจัย หรือการทดลองในหองปฏิบัติการไดตามจํานวนวันสอบจริง 
 2)  การสอบภาคการศึกษารวมถึงภาคฤดูรอนดวยไดตามจํานวนวันสอบจริง 

DPU



 
   105 

           3)  การสอบเขามหาวิทยาลัยไดตามจํานวนวันสอบจริง 
           4)  การเตรียมตัวและนําเสนอวิทยานิพนธไดตามจํานวนวันสอบจริง 
           โดยไดรับคาจางลวงหนาอยางนอย 2 วันกอนเร่ิมวันลาศึกษาตอ ท้ังนี้นายจางอาจเรียกดู
เอกสารประกอบการสอบได 
 5.2.4 เร่ืองการกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตร 
            ควรแกไข เพิ่มเติมใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรครรภหนึ่งไมเกิน      
90 วัน และใหนายจางจายคาจางเปนการเหมาจาย 45 วัน อยางนอย 2 วันกอนเร่ิมวันลาเพ่ือคลอด
บุตร โดยไมตองคํานึงถึงระยะเวลาที่ลูกจางซ่ึงเปนหญิงลาเพื่อคลอดบุตรจริง เวนแตในกรณีท่ี
ลูกจางซ่ึงเปนหญิงตายในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตร 45 วัน หรือบุตรตายกอนครบกําหนดการลาเพื่อ
คลอดบุตร 45 วัน หรือแทงบุตรใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงลาเพื่อคลอดบุตร หรือทายาทคืนคาจางใน
สวนท่ีลูกจางซ่ึงเปนหญิงลาเพื่อคลอดบุตรยังไมครบ 45 วันแกนายจาง 
 5.2.5 เร่ืองการลาเพื่อเล้ียงดูบุตร 
            ควรแกไข เพิ่มเติมใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงลาเพื่อคลอดบุตร ตามมาตรา 41 หากประสงค
จะลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาเพื่อคลอดบุตรไดไมเกิน 150 วันทํางานโดย
ไมไดรับคาจางและกําหนดใหลูกจางซ่ึงเปนบิดาและหรือมารดามีสิทธิลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรกอนอายุถึง 
2 ป โดยไดรับคาจางลวงหนาอยางนอย 2 วันกอนเร่ิมวันลาเพื่อเล้ียงดูบุตรซ่ึงรวมระยะเวลาการลา
ไมเกิน 1 เดือน ท้ังนี้ใหสิทธิเฉพาะลูกจางในตําแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ รวมท้ังงาน
เกี่ยวกับการเงิน หรือการบัญชีเทานั้น 
  สําหรับนายจางท่ีมีลูกจางซ่ึงเปนหญิงตั้งแต 20 คนข้ึนไปจะตองจัดหาสถานท่ีท่ี
เหมาะสมและจํานวนพี่เล้ียงเด็กใหเพียงพอตอการดูแลเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 6 ป ถาจํานวนเด็กมีถึง 4 
คนข้ึนไป 
           กลาวโดยสรุป จากการศึกษาถึงสิทธิในการลาท้ังหมด ผูเขียนเห็นวาควรมีการปรับปรุง 
แกไข เพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในดานตางๆ เพื่อใหลูกจางไดรับการ
คุมครองมากยิ่งข้ึน โดยเพิ่มเติมวันลาหยุดพักผอนประจําปใหมากข้ึนและสามารถสะสม เพิ่มเติม
หรือเล่ือนวันลาหยุดพักผอนประจําปได การกําหนดใหมีวันลาเพ่ืออุปสมบท ลาศึกษาตอ ลาเพ่ือ
เล้ียงดูบุตรและการกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรใหมากข้ึนเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสมกับชีวิตความเปนอยูของสังคมปจจุบัน อีกท้ังกอใหเกิดความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ระหวางลูกจางภาครัฐกับภาคเอกชนดวย 
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ภาคผนวก ก 
 

1)  ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เร่ืองมาตรฐานข้ันตํ่าของสภาพ 
การจางในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2549  

2)  ระเบียนสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535  
เฉพาะท่ีเกี่ยวของกับการลาหยุดพักผอนประจําป การลาเพ่ืออุปสมบท การลาศึกษาตอ 

การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรและการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร 
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ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
เร่ือง มาตรฐานข้ันตํ่าของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ 

 
 เพื่อใหมีมาตรฐานข้ันตํ่าของสภาพการจางสําหรับลูกจางรัฐวิสาหกิจเปนมาตรฐานเดียว 
กันอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (1) แหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 
2543 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เร่ือง 
มาตรฐานข้ันตํ่าของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ 
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิก 
            (1) ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เร่ืองมาตรฐานข้ันตํ่าของสภาพ
การจางวาดวยขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน การใชแรงงานหญิง การหักเงินเดือนคาจาง คาลวงเวลา 
และคาทํางานในวันหยุด และการรับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานลงวันท่ี 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2545 
            (2) ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เร่ืองมาตรฐานข้ันตํ่าของสภาพ
การจางวาดวยอัตราคาจางข้ันตํ่าสําหรับลูกจางรัฐวิสาหกิจ ลงวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2545 
 

หมวด 2 
การใชแรงงานทั่วไป 

 
 ขอ 17 ลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งป มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปได       
ปหนึ่งไมนอยกวาหกวันทํางานโดยใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาวใหแกลูกจางลวงหนา
หรือกําหนดใหตามท่ีนายจางและลูกจางตกลงกัน 
 นายจางและลูกจางจะตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําปท่ียัง
มิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได 
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หมวด 3 
การใชแรงงานหญิง 

 

 ขอ 25 ลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางเทาเวลาท่ีลาตาม
อัตราท่ีไดรับอยู แตไมเกินเกาสิบวัน โดยใหนับรวมวันหยุดท่ีมีระหวางวันลาดวย 
 การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอดกอน หรือหลังวันท่ีคลอดบุตรก็ไดแตเม่ือรวมวัน
ลาแลวตองไมเกินเกาสิบวัน 

 ลูกจางซ่ึงเปนหญิงท่ีลาคลอดบุตรตามวรรคหน่ึง หากประสงคจะลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรใหมี
สิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันทํางาน โดยไมมีสิทธิไดรับคาจาง
ระหวางลา 

 

หมวด 4 
คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด 

 

 ขอ 32 ใหนายจางจายคาจางแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานสําหรับวันหยุด ดังตอ 
ไปนี้ 
              (3) วันหยุดพักผอนประจําป 
 

ระเบียนสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535 

 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ
ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535”  
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตน 
ขอ 3 ใหยกเลิก        
 (1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2520 
(2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2525 
(3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2527 
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 (4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานในองคการ
ระหวางประเทศ พ.ศ. 2529 

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรีและคําส่ังอ่ืนใด ในสวนท่ีมีกําหนดไว
แลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 10 การนับวันลาตามระเบียบนี้ใหนับตามปงบประมาณ 
 การนับวันลาเพ่ือประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และคํานวณวัน
ลาใหนับตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการท่ีอยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวมเปนวันลา
ดวย เวนแตการนับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลา สําหรับวันลาปวยท่ีมิใชวันลาปวยตาม
กฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วนั
ลากิจสวนตัวและวันลาพักผอนใหนับเฉพาะวันทําการ 
 การลาปวย หรือลากิจสวนตัวซ่ึงมีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเปนในปเดียวกันหรือไมก็
ตาม   ใหนับเปนการลาคร้ังหนึ่ง ถาจํานวนวันลาคร้ังหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาต 
ระดับใด ใหนําใบลาเสนอข้ึนไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต 
 ขาราชการท่ีถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหวางการลาใหถือวาการลาเปนอันหมด
เขตเพียงวันกอนวันเดินทางกลับและวันราชการเร่ิมตนตั้งแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป  
 การลาคร่ึงวันในตอนเชาหรือตอนบาย ใหนับเปนการลาคร่ึงวันตามประเภทของการลา
นั้นๆ  
 ขาราชการซ่ึงไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาท่ียังไมไดหยุดราชการให
เสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตใหลาและใหถือวาการลาเปน
อันหมดเขตเพียงวันท่ีขอถอนวันลานั้น 
 

สวนท่ี  2 
การลาคลอดบุตร 

 
 ขอ 18 ขาราชการซ่ึงประสงคจะลาคลอดบุตรใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตกอนหรือในวันท่ีลา เวนแตไมสามารถจะลงช่ือในใบลา
ได จะใหผูอ่ืนลาแทนก็ไดแตเม่ือสามารถลงช่ือไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิ
ลาคลอดบุตร โดยไดรับเงินเดือนคร้ังหนึ่งได 90 วัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย การลาคลอดบุตร
จะลาในวันท่ีคลอดกอน หรือหลังวันท่ีคลอดก็ได แตเม่ือรวมวันลาแลวตองไมเกิน 90 วัน 
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 ขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดราชการไปแลว แตไมไดคลอด
บุตรตามกําหนด หากประสงคจะขอถอนวันลาคลอดบุตรท่ีหยุดไป ใหผูมีอํานาจอนุญาตใหถอนวัน
ลาคลอดบุตรได โดยใหถือวาวันท่ีไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว 
 การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซ่ึงยังไมครบกําหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้น ใหถือวาการลาประเภทนั้นส้ินสุดลงและใหนับเปนการลาคลอดบุตรต้ังแตวันเร่ิมวันลา
คลอดบุตร (แกไขตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2539) 
 ขอ 22 ขาราชการท่ีลาคลอดบุตรตามขอ 18 แลว หากประสงคจะลากิจสวนตัวเพื่อเล้ียง
ดูบุตร ใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน 150 วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับ
เงินเดือนระหวางลา (แกไขตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2539) 
 

       สวนท่ี  4 
       การลาพักผอน 

 
 ขอ 24 ขาราชการมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งได 10 วันทําการ เวนแต
ขาราชการดังตอไปนี้ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปท่ีไดรับการบรรจุเขารับราชการยังไมถึง 6 
เดือน 
 (1)  ผูซ่ึงไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการคร้ังแรก                    
 (2)  ผูซ่ึงลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีก                        
 (3) ผูซ่ึงลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกต้ัง 
แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแตวันออกจากราชการ 
 (4)  ผูซ่ึงถูกส่ังใหออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและกรณีไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงคของทางราชการ
แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีก 

ขอ 25 ถาในปใดขาราชการผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอนประจําปแลวไม
ครบ 10 วันทําการ ใหสะสมวันท่ียังมิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆไปได แตวันลาพักผอนสะสม
รวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 20 วันทําการ 

สําหรับผูท่ีไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป ใหมีสิทธินําวันลาพักผอน
สะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการ 

ขอ 26 ขาราชการซ่ึงประสงคจะลาพักผอนใหเสนอ หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตและเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได 
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ขอ 27 การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจอนุญาตใหลาคร้ังเดียว หรือหลายคร้ังก็ได
โดยมิใหเสียหายแกราชการ  

ขอ 28 ผูท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซ่ึงหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการ
จําเปนเกิดข้ึนผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได 

สวนท่ี  5 
การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย 

 
ขอ 30 ขาราชการซ่ึงประสงคจะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือขาราชการที่นับ

ถือศาสนาอิสลามซ่ึงประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียให      
เสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนวัน
อุปสมบทหรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวา 60 วัน 

ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอ หรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่ง ใหช้ีแจงเหตุผล
ความจําเปนประกอบการลาและใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได 

 
สวนท่ี 7 

การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดงูาน หรือปฏิบตัิการวิจัย 
 

ขอ 34 ขาราชการซ่ึงประสงคจะลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตาง 
ประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวง หรือหัวหนาสวน
ราชการข้ึนตรงเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

สําหรับการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ใหเสนอหรือ
จัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง
เพ่ือพิจารณาอนุญาต เวนแตขาราชการกรุงเทพมหานครใหเสนอ หรือจัดสงใบลาตอปลัดกรุงเทพ 
มหานคร 

สําหรับหัวหนาสวนราชการใหเสนอ หรือจัดสงใบลาตอปลัดกระทรวง หัวหนาสวน
ราชการข้ึนตรงและขาราชการในราชบัณฑิตสถานใหเสนอ หรือจัดสงใบลาตอรัฐมนตรีเจาสังกัด 
สวนปลัดกรุงเทพมหานครใหเสนอ หรือจัดสงใบลาตอผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณา
อนุญาต 
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                                     ภาคผนวก ข 
 
อนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับการลา

หยุดพักผอนประจําป การลาเพ่ืออุปสมบท การลาศึกษาตอ การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลา
เพื่อคลอดบุตรและการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร 
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 Convention No.52 Holidays with Pay, 1936  
 The General Conference of the International Labour Organisation, Having been 
convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, andhaving met in 
its Twentieth Session on 4 June 1936, and Having decided upon the adoption of certain proposals 
with regard to annual holidays with pay, which is the second item on the agenda of the Session, 
and Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, 
adopts this twenty-fourth day of June of the year one thousand nine hundred and thirty-six the 
following Convention, which may be cited as the Holidays with Pay Convention, 1936; 
 Article 1 
 1. This Convention applies to all persons employed in any of the following 
undertakings or establishments, whether public or private: 
  (a) undertakings in which articles are manufactured, altered, cleaned, repaired, 
ornamented, finished, adapted for sale, broken up or demolished, or in which materials are 
transformed, including undertakings engaged in shipbuilding or in the generation, transformation 
or transmission of electricity or motive power of any kind; 
  (b) undertakings engaged wholly or mainly in the construction, reconstruction, 
maintenance, repair, alteration or demolition of any one or more of the following: 
   buildings, 
   railways,  
   tramways,  
   airports,  
   harbours, 
   docks,  
   piers,  
   works of protection against floods or coast erosion,  
   canals,  
   works for the purpose of inland, maritime or aerial navigation,  
   roads,  
   tunnels,  
   bridges,  
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   viaducts,  
   sewers,  
   drains,  
   wells,  
   irrigation or drainage works,  
   telecommunication installations,  
   works for the production or distribution of electricity or gas,  
   pipe-lines,  
   waterworks,  
   and undertakings engaged in other similar work or in the preparation for or 
laying the foundation of any such work or structure;  
  (c) undertakings engaged in the transport of passengers or goods by road, rail, 
inland waterway or air, including the handling of goods at docks, quays, wharves, warehouses or 
airports;  
  (d) mines, quarries and other works for the extraction of minerals from the earth;  
  (e) commercial or trading establishments, including postal and telecommunication 
services;  
  (f) establishments and administrative services in which the persons employed are 
mainly engaged in clerical work;  
  (g) newspaper undertakings;  
  (h) establishments for the treatment and care of the sick, infirm, destitute or 
mentally unfit;  
  (i) hotels, restaurants, boarding-houses, clubs, cafs and other refreshment houses;  
  (j) theatres and places of public amusement;  
  (k) mixed commercial and industrial establishments not falling wholly within any 
of the foregoing categories.  
 2. The competent authority in each country shall, after consultation with the 
principal organisations of employers and workers concerned where such exist, define the line 
which separates the undertakings and establishments specified in the preceding paragraph from 
those to which this Convention does not apply.  
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 3. The competent authority in each country may exempt from the application of this 
Convention— 
  (a) persons employed in undertakings or establishments in which only members 
of the employer's family are employed;  
  (b) persons employed in public services whose conditions of service entitle them 
to an annual holiday with pay at least equal in duration to that prescribed by this Convention. 
 Article 2  
 1. Every person to whom this Convention applies shall be entitled after one year of 
continuous service to an annual holiday with pay of at least six working days.  
 2. Persons, including apprentices, under sixteen years of age shall be entitled after 
one year of continuous service to an annual holiday with pay of at least twelve working days.  
 3. The following shall not be included in the annual holiday with pay:  
  (a) public and customary holidays;  
  (b) interruptions of attendance at work due to sickness.  
 4. National laws or regulations may authorise in special circumstances the division 
into parts of any part of the annual holiday with pay which exceeds the minimum duration 
prescribed by this Article.  
 5. The duration of the annual holiday with pay shall increase with the length of 
service under conditions to be prescribed by national laws or regulations.  
Article 3  
  Every person taking a holiday in virtue of Article 2 of this Convention shall 
receive in respect of the full period of the holiday either— 
  (a) his usual remuneration, calculated in a manner which shall be prescribed by 
national laws or regulations, including the cash equivalent of his remuneration in kind, if any; or  
  (b) the remuneration determined by collective agreement.  
 
 Convention No.103 Maternity  Protection (Revised), 1952  
 The General Conference of the International Labour Organisation, Having been 
convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in 
its Thirty-fifth Session on 4 June 1952, and Having decided upon the adoption of certain 
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proposals with regard to maternity protection, which is the seventh item on the agenda of the 
session, and Having determined that these proposals shall take the form of an international 
Convention, adopts this twenty-eighth day of June of the year one thousand nine hundred and 
fifty-two the following Convention, which may be cited as the Maternity Protection Convention 
(Revised), 1952. 
 Article 1 
 1. This Convention applies to women employed in industrial undertakings and in 
non-industrial and agricultural occupations, including women wage earners working at home. 
 2. For the purpose of this Convention, the term industrial undertaking comprises 
public and private undertakings and any branch thereof and includes particularly— 
  (a) mines, quarries, and other works for the extraction of minerals from the earth;  
  (b) undertakings in which articles are manufactured, altered, cleaned, repaired, 
ornamented, finished, adapted for sale, broken up or demolished, or in which materials are 
transformed, including undertakings engaged in shipbuilding, or in the generation, transformation 
or transmission of electricity or motive power of any kind;  
  (c) undertakings engaged in building and civil engineering work, including 
constructional, repair, maintenance, alteration and demolition work;  
  (d) undertakings engaged in the transport of passengers or goods by road, rail, sea, 
inland waterway or air, including the handling of goods at docks, quays, wharves, warehouses or 
airports.  
 3. For the purpose of this Convention, the term non-industrial occupations includes 
all occupations which are carried on in or in connection with the following undertakings or 
services, whether public or private:  
  (a) commercial establishments;  
  (b) postal and telecommunication services;  
  (c) establishments and administrative services in which the persons employed are 
mainly engaged in clerical work;  
  (d) newspaper undertakings;  
  (e) hotels, boarding houses, restaurants, clubs, cafs and other refreshment houses;  
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  (f) establishments for the treatment and care of the sick, infirm or destitute and of 
orphans;  
  (g) theatres and places of public entertainment;  
  (h) domestic work for wages in private households;  
and any other non-industrial occupations to which the competent authority may decide to apply 
the provisions of the Convention.  
 4. For the purpose of this Convention, the term agricultural occupations includes all 
occupations carried on in agricultural undertakings, including plantations and large-scale 
industrialised agricultural undertakings.  
 5. In any case in which it is doubtful whether this Convention applies to an 
undertaking, branch of an undertaking or occupation, the question shall be determined by the 
competent authority after consultation with the representative organisations of employers and 
workers concerned where such exist.  
 6. National laws or regulations may exempt from the application of this Convention 
undertakings in which only members of the employer's family, as defined by national laws or 
regulations, are employed.  
Article 2  
 For the purpose of this Convention, the term woman means any female person, 
irrespective of age, nationality, race or creed, whether married or unmarried, and the term child 
means any child whether born of marriage or not.  
 Article 3  
 1. A woman to whom this Convention applies shall, on the production of a medical 
certificate stating the presumed date of her confinement, be entitled to a period of maternity leave.  
 2. The period of maternity leave shall be at least twelve weeks, and shall include a 
period of compulsory leave after confinement.  
 3. The period of compulsory leave after confinement shall be prescribed by national 
laws or regulations, but shall in no case be less than six weeks; the remainder of the total period 
of maternity leave may be provided before the presumed date of confinement or following 
expiration of the compulsory leave period or partly before the presumed date of confinement and 
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partly following the expiration of the compulsory leave period as may be prescribed by national 
laws or regulations.  
 4. The leave before the presumed date of confinement shall be extended by any 
period elapsing between the presumed date of confinement and the actual date of confinement and 
the period of compulsory leave to be taken after confinement shall not be reduced on that account.  
 5. In case of illness medically certified arising out of pregnancy, national laws or 
regulations shall provide for additional leave before confinement, the maximum duration of 
which may be fixed by the competent authority.  
 6. In case of illness medically certified arising out of confinement, the woman shall 
be entitled to an extension of the leave after confinement, the maximum duration of which may be 
fixed by the competent authority.  
 Article 4  
 1. While absent from work on maternity leave in accordance with the provisions of 
Article 3, the woman shall be entitled to receive cash and medical benefits.  
 2. The rates of cash benefit shall be fixed by national laws or regulations so as to 
ensure benefits sufficient for the full and healthy maintenance of herself and her child in 
accordance with a suitable standard of living.  
 3. Medical benefits shall include pre-natal, confinement and post-natal care by 
qualified midwives or medical practitioners as well as hospitalisation care where necessary; 
freedom of choice of doctor and freedom of choice between a public and private hospital shall be 
respected.  
 4. The cash and medical benefits shall be provided either by means of compulsory 
social insurance or by means of public funds; in either case they shall be provided as a matter of 
right to all women who comply with the prescribed conditions.  
 5. Women who fail to qualify for benefits provided as a matter of right shall be 
entitled, subject to the means test required for social assistance, to adequate benefits out of social 
assistance funds.  
 6. Where cash benefits provided under compulsory social insurance are based on 
previous earnings, they shall be at a rate of not less than two-thirds of the woman's previous 
earnings taken into account for the purpose of computing benefits.  
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 7. Any contribution due under a compulsory social insurance scheme providing 
maternity benefits and any tax based upon payrolls which is raised for the purpose of providing 
such benefits shall, whether paid both by the employer and the employees or by the employer, be 
paid in respect of the total number of men and women employed by the undertakings concerned, 
without distinction of sex.  
 8. In no case shall the employer be individually liable for the cost of such benefits 
due to women employed by him.  
 Convention No.132 Annual Holidays with Pay (Revised), 1970 
 The General Conference of the International Labour Organisation, Having been 
convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in 
its Fifty-fourth Session on 3 June 1970, and Having decided upon the adoption of certain 
proposals with regard to holidays with pay, which is the fourth item on the agenda of the session, 
and Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, 
adopts this twenty-fourth day of June of the year one thousand nine hundred and seventy the 
following Convention, which may be cited as the Holidays with Pay Convention (Revised), 1970:  
 Article 2  
 1. This Convention applies to all employed persons, with the exception of seafarers.  
 Article 3  
 1. Every person to whom this Convention applies shall be entitled to an annual paid 
holiday of a specified minimum length.  
 3. The holiday shall in no case be less than three working weeks for one year of 
service.  
 Article 4  
 1. A person whose length of service in any year is less than that required for the full 
entitlement prescribed in the preceding Article shall be entitled in respect of that year to a holiday 
with pay proportionate to his length of service during that year.  
 2. The expression year in paragraph 1 of this Article shall mean the calendar year or 
any other period of the same length determined by the competent authority or through the 
appropriate machinery in the country concerned.  
 Article 5  
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 1. A minimum period of service may be required for entitlement to any annual 
holiday with pay.  
 2. The length of any such qualifying period shall be determined by the competent 
authority or through the appropriate machinery in the country concerned but shall not exceed six 
months.  
 3. The manner in which length of service is calculated for the purpose of holiday 
entitlement shall be determined by the competent authority or through the appropriate machinery 
in each country. 4. Under conditions to be determined by the competent authority or through the 
appropriate machinery in each country, absence from work for such reasons beyond the control of 
the employed person concerned as illness, injury or maternity shall be counted as part of the 
period of service.  
 Article 6  
 1. Public and customary holidays, whether or not they fall during the annual holiday, 
shall not be counted as part of the minimum annual holiday with pay prescribed in Article 3, 
paragraph 3, of this Convention.  
 Article 7  
 1. Every person taking the holiday envisaged in this Convention shall receive in 
respect of the full period of that holiday at least his normal or average remuneration (including the 
cash equivalent of any part of that remuneration which is paid in kind and which is not a 
permanent benefit continuing whether or not the person concerned is on holiday), calculated in a 
manner to be determined by the competent authority or through the appropriate machinery in each 
country.  
 2. The amounts due in pursuance of paragraph 1 of this Article shall be paid to the 
person concerned in advance of the holiday, unless otherwise provided in an agreement applicable 
to him and the employer.  
 Article 10  
 1. The time at which the holiday is to be taken shall, unless it is fixed by regulation, 
collective agreement, arbitration award or other means consistent with national practice, be 
determined by the employer after consultation with the employed person concerned or his 
representatives.  
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 2. In fixing the time at which the holiday is to be taken, work requirements and the 
opportunities for rest and relaxation available to the employed person shall be taken into account.  
 Article 11  
 An employed person who has completed a minimum period of service corresponding 
to that which may be required under Article 5, paragraph 1, of this Convention shall receive, upon 
termination of employment, a holiday with pay proportionate to the length of service for which he 
has not received such a holiday, or compensation in lieu thereof, or the equivalent holiday credit.  
 Article 12  
 Agreements to relinquish the right to the minimum annual holiday with pay 
prescribed in Article 3, paragraph 3, of this Convention or to forgo such a holiday, for 
compensation or otherwise, shall, as appropriate to national conditions, be null and void or be 
prohibited.  
 Convention No.140 Paid Educational Leave, 1974 
The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at 
Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Fifty-
ninth Session on 5 June 1974, and Noting that Article 26 of the Universal Declaration of Human 
Rights affirms that everyone has the right to education, and Noting further the provisions 
contained in existing international labour Recommendations on vocational training and the 
protection of workers' representatives concerning the temporary release of workers, or the 
granting to them of time off, for participation in education or training programmes, and 
Considering that the need for continuing education and training related to scientific and 
technological development and the changing pattern of economic and social relations calls for 
adequate arrangements for leave for education and training to meet new aspirations, needs and 
objectives of a social, economic, technological and cultural character, and Considering that paid 
educational leave should be regarded as one means of meeting the real needs of individual 
workers in a modern society, and Considering that paid educational leave should be conceived in 
terms of a policy of continuing education and training to be implemented progressively and in an 
effective manner, and Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to paid 
educational leave, which is the fourth item on the agenda of the session, and Having determined 
that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this twenty-fourth 
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day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-four the following Convention, 
which may be cited as the Paid Educational Leave Convention, 1974: 
 Article 1 
 In this Convention, the term paid educational leave means leave granted to a worker 
for educational purposes for a specified period during working hours, with adequate financial 
entitlements.  
 Article 2 
 Each Member shall formulate and apply a policy designed to promote, by methods 
appropriate to national conditions and practice and by stages as necessary, the granting of paid 
educational leave for the purpose of— 
 (a) training at any level;  
 (b) general, social and civic education;  
 (c) trade union education.  
 Article 3 
 That policy shall be designed to contribute, on differing terms as necessary— 
 (a) to the acquisition, improvement and adaptation of occupational and functional 
skills, and the promotion of employment and job security in conditions of scientific and 
technological development and economic and structural change; 
 (b) to the competent and active participation of workers and their representatives in 
the life of the undertaking and of the community; 
 (c) to the human, social and cultural advancement of workers; and 
 (d) generally, to the promotion of appropriate continuing education and training, 
helping workers to adjust to contemporary requirements. 
 Article 4 
 The policy shall take account of the stage of development and the particular needs of 
the country and of different sectors of activity, and shall be co-ordinated with general policies 
concerning employment, education and training as well as policies concerning hours of work, 
with due regard as appropriate to seasonal variations of hours of work or of volume of work.  
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 Article 5 
 The means by which provision is made for the granting of paid educational leave may 
include national laws and regulations, collective agreements, arbitration awards, and such other 
means as may be consistent with national practice.   
 Article 7 
 The financing of arrangements for paid educational leave shall be on a regular and 
adequate basis and in accordance with national practice.  
 Article 8 
 Paid educational leave shall not be denied to workers on the ground of race, colour, 
sex, religion, political opinion, national extraction or social origin.  
 Article 11 
 A period of paid educational leave shall be assimilated to a period of effective service 
for the purpose of establishing claims to social benefits and other rights deriving from the 
employment relation, as provided for by national laws or regulations, collective agreements, 
arbitration awards or such other means as may be consistent with national practice.  
 Convention 183 Maternity Protection (Revised), 2000 
 The General Conference of the International Labour Organization, Having been 
convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in 
its 88th Session on 30 May 2000, and Noting the need to revise the Maternity Protection 
Convention (Revised), 1952, and the Maternity Protection Recommendation, 1952, in order to 
further promote equality of all women in the workforce and the health and safety of the mother 
and child, and in order to recognize the diversity in economic and social development of 
Members, as well as the diversity of enterprises, and the development of the protection of 
maternity in national law and practice, and Noting the provisions of the Universal Declaration of 
Human Rights (1948), the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women (1979), the United Nations Convention on the Rights of the Child 
(1989), the Beijing Declaration and Platform for Action (1995), the International Labour 
Organization's Declaration on Equality of Opportunity and Treatment for Women Workers (1975), 
the International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at 
Work and its Follow-up (1998), as well as the international labour Conventions and 
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Recommendations aimed at ensuring equality of opportunity and treatment for men and women 
workers, in particular the Convention concerning Workers with Family Responsibilities, 1981, 
and Taking into account the circumstances of women workers and the need to provide protection 
for pregnancy, which are the shared responsibility of government and society, and Having 
decided upon the adoption of certain proposals with regard to the revision of the Maternity 
Protection Convention (Revised), 1952, and Recommendation, 1952, which is the fourth item on 
the agenda of the session, and Having determined that these proposals shall take the form of an 
international Convention; adopts this fifteenth day of June of the year two thousand the following 
Convention, which may be cited as the Maternity Protection Convention, 2000.  
 SCOPE  
 Article 1  
 For the purposes of this Convention, the term woman applies to any female person 
without discrimination whatsoever and the term child applies to any child without discrimination 
whatsoever.  
 Article 2  
 1. This Convention applies to all employed women, including those in atypical forms 
of dependent work.  
 2. However, each Member which ratifies this Convention may, after consulting the 
representative organizations of employers and workers concerned, exclude wholly or partly from 
the scope of the Convention limited categories of workers when its application to them would 
raise special problems of a substantial nature.  
 3. Each Member which avails itself of the possibility afforded in the preceding 
paragraph shall, in its first report on the application of the Convention under article 22 of the 
Constitution of the International Labour Organization, list the categories of workers thus excluded 
and the reasons for their exclusion. In its subsequent reports, the Member shall describe the 
measures taken with a view to progressively extending the provisions of the Convention to these 
categories.  
 MATERNITY LEAVE  
 Article 4  
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 1. On production of a medical certificate or other appropriate certification, as 
determined by national law and practice, stating the presumed date of childbirth, a woman to 
whom this Convention applies shall be entitled to a period of maternity leave of not less than 14 
weeks.  
 2. The length of the period of leave referred to above shall be specified by each 
Member in a declaration accompanying its ratification of this Convention.  
 3. Each Member may subsequently deposit with the Director-General of the 
International Labour Office a further declaration extending the period of maternity leave.  
 4. With due regard to the protection of the health of the mother and that of the child, 
maternity leave shall include a period of six weeks' compulsory leave after childbirth, unless 
otherwise agreed at the national level by the government and the representative organizations of 
employers and workers.  
 5. The prenatal portion of maternity leave shall be extended by any period elapsing 
between the presumed date of childbirth and the actual date of childbirth, without reduction in any 
compulsory portion of postnatal leave.  
 
LEAVE IN CASE OF ILLNESS OR COMPLICATIONS  
 Article 5  
 On production of a medical certificate, leave shall be provided before or after the 
maternity leave period in the case of illness, complications or risk of complications arising out of 
pregnancy or childbirth. The nature and the maximum duration of such leave may be specified in 
accordance with national law and practice.  
 BENEFITS  
 Article 6  
 1. Cash benefits shall be provided, in accordance with national laws and regulations, 
or in any other manner consistent with national practice, to women who are absent from work on 
leave referred to in Articles 4 or 5.  
 2. Cash benefits shall be at a level which ensures that the woman can maintain 
herself and her child in proper conditions of health and with a suitable standard of living.  
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 3. Where, under national law or practice, cash benefits paid with respect to leave 
referred to in Article 4 are based on previous earnings, the amount of such benefits shall not be 
less than two-thirds of the woman's previous earnings or of such of those earnings as are taken 
into account for the purpose of computing benefits.  
 4. Where, under national law or practice, other methods are used to determine the 
cash benefits paid with respect to leave referred to in Article 4, the amount of such benefits shall 
be comparable to the amount resulting on average from the application of the preceding 
paragraph.  
 5. Each Member shall ensure that the conditions to qualify for cash benefits can be 
satisfied by a large majority of the women to whom this Convention applies.  
 6. Where a woman does not meet the conditions to qualify for cash benefits under 
national laws and regulations or in any other manner consistent with national practice, she shall 
be entitled to adequate benefits out of social assistance funds, subject to the means test required 
for such assistance.  
 7. Medical benefits shall be provided for the woman and her child in accordance 
with national laws and regulations or in any other manner consistent with national practice. 
Medical benefits shall include prenatal, childbirth and postnatal care, as well as hospitalization 
care when necessary.  
 8. In order to protect the situation of women in the labour market, benefits in respect 
of the leave referred to in Articles 4 and 5 shall be provided through compulsory social insurance 
or public funds, or in a manner determined by national law and practice. An employer shall not be 
individually liable for the direct cost of any such monetary benefit to a woman employed by him 
or her without that employer's specific agreement except where:  
  (a) such is provided for in national law or practice in a member State prior to the 
date of adoption of this Convention by the International Labour Conference; or  
  (b) it is subsequently agreed at the national level by the government and the 
representative organizations of employers and workers.  
 Article 7  
 1. A Member whose economy and social security system are insufficiently 
developed shall be deemed to be in compliance with Article 6, paragraphs 3 and 4, if cash 
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benefits are provided at a rate no lower than a rate payable for sickness or temporary disability in 
accordance with national laws and regulations.  
 2. A Member which avails itself of the possibility afforded in the preceding 
paragraph shall, in its first report on the application of this Convention under article 22 of the 
Constitution of the International Labour Organization, explain the reasons therefor and indicate 
the rate at which cash benefits are provided. In its subsequent reports, the Member shall describe 
the measures taken with a view to progressively raising the rate of benefits.  
 
Recommendation No.47 Holidays with Pay, 1936 
 The General Conference of the International Labour Organisation, Having been 
convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in 
its Twentieth Session on 4 June 1936, and Having decided upon the adoption of certain proposals 
with regard to annual holidays with pay, which is the second item on the agenda of the Session, 
and Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation, adopts this 
twenty-fourth day of June of the year one thousand nine hundred thirty-six, the following 
Recommendation, which may be cited as the Holidays with Pay Recommendation, 1936: The 
Conference, Having adopted a Convention concerning annual holidays with pay for employed 
persons, Considering that the purpose of such holidays is to secure to employed persons 
opportunities for rest, recreation and the development of their faculties, Considering that the 
conditions laid down by the Convention constitute the minimum standard to which any system of 
holidays with pay should conform, Considering that it is desirable to deal in greater detail with 
the methods of applying the system, Recommends that each Member should take the following 
suggestions into consideration:  
 1.  
  (1) The continuity of service required in order to become entitled to a holiday 
should not be affected by interruptions occasioned by sickness or accident, family events, military 
service, the exercise of civic rights, changes in the management of the undertaking in which the 
employed person is employed, or intermittent involuntarily unemployment if the duration of the 
unemployment does not exceed a prescribed limit and if the person concerned resumes employ 
ment.  
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  (2) In employments in which work is not carried on regularly throughout the year 
the condition of continuity of employment should be regarded as satisfied by the working of a 
prescribed number of days during a prescribed period.  
  (3) The holiday should be earned after one year's work, regardless whether this 
period has been spent in the employment of the same or of several employers.Each Government 
should take effective steps to ensure that the cost arising from the granting of the holidays shall 
not fall entirely upon the last employer.  
 3. It would be desirable that the increase in the length of the holiday with the duration 
of service should begin to operate as soon as possible and should be effected by regular stages so 
that a prescribed minimum will be attained after a prescribed number of years, for example, 
twelve working days after seven years of service.  
 
Recommendation No.95 Maternity Protection , 1952 
 The General Conference of the International Labour Organisation, Having been 
convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in 
its Thirty-fifth Session on 4 June 1952, and Having decided upon the adoption of certain 
proposals with regard to maternity protection, which is the seventh item on the agenda of the 
session, and Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation 
supplementing the Maternity Protection Convention (Revised), 1952, adopts this twenty-eighth 
day of June of the year one thousand nine hundred and fifty-two, the following Recommendation, 
which may be cited as the Maternity Protection Recommendation, 1952.  
 I. Maternity Leave  
 1.  
  (1) Where necessary to the health of the woman and wherever practicable, the 
maternity leave provided for in Article 3, paragraph 2, of the Maternity Protection Convention 
(Revised), 1952, should be extended to a total period of 14 weeks.  
  (2) The supervisory bodies should have power to prescribe in individual cases, on 
the basis of a medical certificate, a further extension of the ante-natal and post-natal leave 
provided for in paragraphs 4, 5 and 6 of Article 3 of the Maternity Protection Convention 
(Revised), 1952, if such an extension seems necessary for safeguarding the health of the mother 
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and the child, and, in particular, in the event of actual or threatening abnormal conditions, such as 
miscarriage and other ante-natal and post-natal complications.  
II. Maternity Benefits  
 2.  
  (1) Wherever practicable the cash benefits to be granted in conformity with 
Article 4 of the Maternity Protection Convention (Revised), 1952, should be fixed at a higher rate 
than the minimum standard provided in the Convention, equalling, where practicable, 100 per 
cent. of the woman's previous earnings taken into account for the purpose of computing benefits.  
  (2) Wherever practicable the medical benefits to be granted in conformity with 
Article 4 of the said Convention should comprise general practitioner and specialist out-patient 
and in-patient care, including domiciliary visiting; dental care; the care given by qualified 
midwives and other maternity services at home or in hospital; nursing care at home or in hospital 
or other medical institutions; maintenance in hospitals or other medical institutions; pharmaceu 
tical, dental or other medical or surgical supplies; and the care furnished under appropriate 
medical supervision by members of such other profession as may at any time be legally 
recognised as competent to furnish services associated with maternity care.  
   (4) The institutions or government departments administering the medical benefit 
should encourage the women protected, by such means as may be deemed appropriate, to avail 
themselves of the general health services placed at their disposal by the public authorities or by 
other bodies recognised by the public authorities.  
 
Recommendation No.148 Paid Educational Leave, 1974 
 The General Conference of the International Labour Organisation, Having been 
convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in 
its Fifty-ninth Session on 5 June 1974, and Noting that Article 26 of the Universal Declaration of 
Human Rights affirms that everyone has the right to education, and Noting further the provisions 
contained in existing international labour Recommendations on vocational training and the 
protect tion of workers' representatives concerning the temporary release of workers, or the 
granting to them of time off, for participation in education or training programmes, and 
Considering that the need for continuing education and training related to scientific and 
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technological development and the changing pattern of economic and social relations calls for 
adequate arrangements for leave for education and training to meet new aspirations, needs and 
objectives of a social, economic, technological and cultural character, and Considering that paid 
educational leave should be regarded as one means of meeting the real needs of individual 
workers in a modern society, and Considering that paid educational leave should be conceived in 
terms of a policy of continuing education and training to be implemented progressively and in an 
effective manner, and Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to paid 
educational leave, which is the fourth item on the agenda of the session, and Having determined 
that these proposals shall take the form of a Recommendation, adopts this twenty-fourth day of 
June of the year one thousand nine hundred and seventy-four, the following Recommendation, 
which may be cited as the Paid Educational Leave Recommendation, 1974:  
 I. Definition  
 1. In this Recommendation, the term paid educational leave means leave granted to a 
worker for educational purposes for a specified period during working hours, with adequate 
financial entitlements.  
 II. Formulation of Policy and Methods of Implementation  
 3. That policy should be designed to contribute, on differing terms as necessary— 
  (a) to the acquisition, improvement and adaptation of occupational and functional 
skills, and the promotion of employment and job security in conditions of scientific and 
technological development and economic and structural change;  
  (b) to the competent and active participation of workers and their representatives 
in the life of the undertaking and of the community;  
  (c) to the human, social and cultural advancement of workers; and  
  (d) generally, to the promotion of appropriate continuing education and training, 
helping workers to adjust to contemporary requirements.  
 
Recommendation No.191 Maternity Protection, 2000 
 The General Conference of the International Labour Organization, Having been 
convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in 
its 88th Session on 30 May 2000, and Having decided upon the adoption of certain proposals with 
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regard to maternity protection, which is the fourth item on the agenda of the session, and Having 
determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the 
Maternity Protection Convention, 2000 (hereinafter referred to as "the Convention"), adopts this 
fifteenth day of June of the year two thousand the following Recommendation, which may be 
cited as the Maternity Protection Recommendation, 2000. � 
 Maternity leave  
 1. 
  (1) Members should endeavour to extend the period of maternity leave referred 
to in Article 4 of the Convention to at least 18 weeks.  
  (2) Provision should be made for an extension of the maternity leave in the event 
of multiple births. (3) To the extent possible, measures should be taken to ensure that the woman 
is entitled to choose freely the time at which she takes any non-compulsory portion of her 
maternity leave, before or after childbirth.  
Benefits  
 2. Where practicable, and after consultation with the representative organizations of 
employers and workers, the cash benefits to which a woman is entitled during leave referred to in 
Articles 4 and 5 of the Convention should be raised to the full amount of the woman's previous 
earnings or of such of those earnings as are taken into account for the purpose of computing 
benefits.  
 3. To the extent possible, the medical benefits provided for in Article 6, paragraph 7, 
of the Convention should include:  
  (a) care given in a doctor's office, at home or in a hospital or other medical 
establishment by a general practitioner or a specialist;  
  (b) maternity care given by a qualified midwife or by another maternity service 
at home or in a hospital or other medical establishment;  
  (c) maintenance in a hospital or other medical establishment;  
  (d) any necessary pharmaceutical and medical supplies, examinations and tests 
prescribed by a medical practitioner or other qualified person; and  
  (e) dental and surgical care.  
 Financing of benefits  
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 4. Any contribution due under compulsory social insurance providing maternity 
benefits and any tax based upon payrolls which is raised for the purpose of providing such 
benefits, whether paid by both the employer and the employees or by the employer, should be 
paid in respect of the total number of men and women employed, without distinction of sex.  
Employment protection and non-discrimination  
Related types of leave  
 10.  
  (1) In the case of the death of the mother before the expiry of postnatal leave, the 
employed father of the child should be entitled to take leave of a duration equal to the unexpired 
portion of the postnatal maternity leave.  
  (2) In the case of sickness or hospitalization of the mother after childbirth and 
before the expiry of postnatal leave, and where the mother cannot look after the child, the 
employed father of the child should be entitled to leave of a duration equal to the unexpired 
portion of the postnatal maternity leave, in accordance with national law and practice, to look 
after the child.  
  (3) The employed mother or the employed father of the child should be entitled 
to parental leave during a period following the expiry of maternity leave.  
  (4) The period during which parental leave might be granted, the length of the 
leave and other modalities, including the payment of parental benefits and the use and distribution 
of parental leave between the employed parents, should be determined by national laws or 
regulations or in any manner consistent with national practice.  
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                                                   ภาคผนวก ค 
 

1)  Labour Law 1 August 2007  
2)  Labour Law 27 September 2005  
3)  Labour Code 1 February 1999  
4)  Labour Code 4 June 2002  
5)  Law on Sickness And Maternity Social Insurance 2000. 
6)  Law on State Social Insurance 1991. 
เฉพาะท่ีเกี่ยวของกับการลาหยุดพักผอนประจําป การลาเพ่ืออุปสมบท การลาศึกษาตอ 

การกําหนดอัตราคาจางในระหวางลาเพ่ือคลอดบุตรและการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร 
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LABOUR LAW 
1 August 2007 

 
Subsection III 

Protection of maternity and paternity 
Article 11 

(Special rights of female employees) 
 

 1. During the period of pregnancy and after childbirth, female employees shall be 
guaranteed the following rights: 
            a) without loss of remuneration, not to perform work that is clinically inadvisable 
in her condition; 
 6. A female employee’s absence from work for up to thirty days each year, to take 
care of her minor children in cases of accident or illness, shall be considered justified absence and 
shall not result in any loss of rights, except as regards remuneration. 
 

Article 12 
(Maternity and paternity leave) 

 
 1. In addition to normal holidays, female employees shall be entitled to maternity 
leave of sixty consecutive days, which may commence twenty days prior to the expected delivery 
date and which may be enjoyed consecutively. 
 5. The father shall be entitled to paternity leave for one day, every two years, and this 
day shall be taken on the day immediately following the birth. 
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Subsection III 
Student employees 

Article 29 
(Student employees) 

 
 1. Student employees are employees who work under the authority and direction of 
an employer, and have permission from their employer to attend a course at an educational 
establishment to develop and improve their skills, particularly their technical and occupational 
skills. 
 3. Student employees have the right not to attend work during examination periods, 
without loss of remuneration, provided they shall give their employer advance notice of least 
seven days. 
 

Article 99 
(Duration of annual holidays) 

 
 1. Employees shall be entitled to the following periods of paid annual holidays: 
            a) one day for every month of actual service, during the first year of service; 
            b) two days for every month of actual service, during the second year of service; 
            c)  thirty days for every year of actual service, from the third year onwards. 
 3. Persons employed for a fixed term of more than three months but less than one 
year shall be entitled to holidays of one day for every month of actual service. 
 

Article 101 
(Advance, postponement and accumulation of holidays) 

 
 1. The employer may postpone all or part of an employee’s holidays until the 
holiday period in the following year, for compelling reasons connected with the enterprise, or to 
meet the essential and indispensable needs of society or national economic interests, provided that 
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the employee, the trade union body and the minister who oversees the area of labour have been 
notified beforehand. 
 2. The employer and the employee may agree, in writing, to the accumulation of up 
to fifteen days of holidays for every twelve months of actual service, provided that the 
accumulated holidays shall be taken during the year following that in which the limit stipulated in 
the following paragraph has been reached. 
 3. No more than thirty days of holidays may be taken in advance and no more than 
sixty days of holidays may be accumulated in any one year, under pain of forfeiture. 
 

Labour Law  

27 September 2005 
 

 Section Four: Leaves  

 Article 109  

 1. A worker shall be entitled to a prepaid annual leave of not less than twenty one 
days, to be increased to a period of not less than thirty days if the worker spends five consecutive 
years in the service of the employer.  
 Article 110  
 1. A worker may, with the employer’s approval, postpone his annual leave or days 
thereof to the following year.  
 2. An employer may postpone, for a period of not more than ninety days, the 
worker’s leave after the end of the year it is due if required by work conditions. If work 
conditions require extension of the postponement, the worker’s consent must be obtained in 
writing. Such postponement shall not, however, exceed the end of the year following the year the 
leave is due.  
 Article 114  
 A worker shall be entitled to a paid leave of not less than ten days and not more than 
fifteen days, including Eid Al-Adha holiday, to perform Hajj only once during his service if he 
has not performed it before. To be eligible for this leave, the worker must have spent at least two 
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consecutive years of service with the employer. The employer may determine the number of 
workers who shall be given this leave annually in accordance with work requirements.  
 
 Article 115  
 A worker enrolled in an educational institution shall have the right to a fully paid 
leave to sit for an examination of an unrepeated year. Days of leave shall be based on the actual 
number of the examination days. 
 However, for the examinations of a repeated year, the worker shall be entitled to 
unpaid leave to sit for the examinations. The employer may require the worker to submit 
documents in support of the leave application as well as proof of having taken the examination. 
The worker shall apply for the leave at least fifteen days ahead of the due date. Without prejudice 
to disciplinary action, the worker shall be denied the wage if it is proven that he had not taken the 
examination.  
 

Chapter IX: Employment of Women 
 Article 151  
 A female worker shall be entitled to a maternity leave for the four weeks immediately 
preceding the expected date of delivery and the subsequent six weeks. The probable date of 
delivery shall be determined by the physician of the firm or pursuant to a medical report certified 
by a health authority. A woman may not work during the six weeks immediately following 
delivery.  
 Article 152  
 During the maternity leave, an employer shall pay the female worker half her wage if 
she has been in his service for one year or more, and a full wage if she has served for three years 
or more as of the date of commencement of such leave. A female worker shall not be paid any 
wages during her regular annual leave if she has enjoyed in the same year a maternity leave with 
full wage. She shall be paid half her wage during the annual leave if she has enjoyed in the same 
year a maternity leave at half wage.  
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Labour Code  
1 February 1999 

 
 Division Seventeen- Duration of Vacation 
 Section 114. Base Vacation and its Duration 
 1. Base vacation shall be defined as vacation whose minimum duration is established 
by  2 and 3 of this Section on the basis of the occupation (position) of the employee as stated in 
his employment contract.  
 2. At least 21 calendar days of paid base vacation must be granted to employees. 
 3. The employees listed below shall be eligible for 30 calendar days of paid base 
vacation per year. 
            a) agricultural employees;  
            b) public officials, managers and experts holding responsible positions 
(responsibility for said positions shall be determined by the employer, taking into account the 
particulars of the work) at institutions;  
            c) administrators and administrative support personnel, as well as managers of 
out-of-school institutions not engaged in teaching, except for educational institutions governed by 
special regulations;  
            d) methodologists, senior foremen, workshop foremen, instructors, librarians, 
Laboratory technicians, cleaning women,. attendants, and art directors at educational institutions;  
            e) scientific personnel without academic degrees;  
            f) doctors, mid-level medical personnel, and pharmacists.  
 4. Part-time employees (working a partial day or partial week) shall be granted 
vacation of unrestricted duration depending on the work they perform or the position they hold.  
 
Section 115. Additional Vacation Time Based on Working Conditions and Job Description 
Characteristics 
 1. Employees engaged in underground work or in hazardous or arduous occupations 
and those whose occupations involve increased sensitivity, excitement, or mental and physical 
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stress shall be eligible for additional vacation time. Depending on the nature of the working 
conditions and duties, additional vacation time must be no less than 6 calendar days. 
 2. The list of hazardous and arduous industries, workplaces, occupations and 
positions, types of employment and employee categories granted additional vacation time 
according to working conditions and duties shall be approved by the relevant authority and the 
duration of additional vacation time shall be indicated therein. 
 
Section 116. Duration of Additional Vacation Time for Seniority and Procedures for 
Granting Additional Vacation Time  
 1. Depending on their seniority, employees shall be eligible for the following 
amounts of additional vacation time:  
            -  seniority of five to ten years - 2 additional calendar days;  
            -  seniority often to fifteen years - 4 additional calendar days;  
            -  seniority of over fifteen years - 6 additional calendar days.  
 2. The duration of additional vacation time according to length of service shall be 
determined on the basis of the time period within which an employee signs an employment 
contract with the employer at an enterprise and begins to actually work. Along with the time 
period which an employee has actually worked under an employment contract, the time periods 
within-which an employee has become temporarily disabled and his job and average salary have 
been retained as provided in Section 179 hereof shall be included in the employee's said length of 
service. 
 3. Additional vacation time based on length of service (as well as working 
conditions) shall not be granted to those employees indicated in Sections 118, 119, 120 and 121 
hereof. 
 Section 118. Duration of Vacations for Educators and Researchers 
 1. The following employees shall be eligible to a vacation of 56 calendar days per 
year: 
            a) administrative support personnel at educational institutions carrying at least 
one-third of a normal teaching load,educators,instructors,group and music leaders, 
concertmasters, accompanists, choirmasters and other employees working in the musical field;  
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            b) all teachers of all subjects and professions (except training teachers);  
            c) children's association leaders holding masters degrees, psychologists, speech 
therapists, instructors for the deaf and mute;  
            d) educators at teaching institutions (except at boarding-schools), instructors at 
audio studios, circle instructors, military instructors, gym coaches;  
            e) employees directly involved in pedagogical activity at social security agencies 
and medical institutions;  
            f) employees with Doctor of Science degrees,directors and their research 
assistants, academic secretaries at research institutes, and the research departments of higher 
educational institutions;  
            g) scientific personnel engaged in independent research as authorized by an appro- 
priate academic council.  
 2. The following employees shall be eligible to vacation of 42 calendar days per 
year:  
            a) administrators of orphanages and preschools, teachers, group leaders, and 
music directors of educational institutions, psychologists.  
            b) leaders, methodologists and instructors at educational methods offices and 
centres;  
            c) boarding school teachers;  
            d) circle leaders and employees of non-school children's' institutions;  
            e) training teachers;  
            f) employees with academic degrees of candidates of science, directors, and their 
research assistants, academic secretaries of research institutes, and there search departments of 
higher educational institutions.  
 
Section 119. Vacations for Physiological Reasons 
 1. Employees under the age of 16 shall be eligible for 42 calendar days of vacation 
per year; employees aged 16 to 18 shall be eligible for 35 calendar days.  
 2. All disabled employees, regardless of the category, reason, or length of disability, 
shall be eligible for a base vacation of at least 42 calendar days. 
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Section 121. Vacation for Certain Categories of Employees of Theatrical, Entertainment, 
and Other Establishments 
 Artistic directors and actors at theatrical and entertainment establishments, and 
artistic directors and actors on TV, the radio, and at movie establishments shall be granted 42 
calendar days of vacation; stagehands shall be granted 35 calendar days of base vacation. 
 
Division Eighteen- Research Leaves and Their Duration 
Section 123. Paid Educational Leaves 
 1. Employees who are pursuing their education while continuing to work shall be 
eligible for the following paid leaves: 
            a) for Laboratory research, tests, and examinations during semesters;  
            b) for national examinations;  
            c) for writing and defending their graduation projects (theses).  
 2. During paid educational leave, average salaries paid to the employee shall be 
determined in the manner stipulated in Section 177 hereof. 
 
Section 124. Duration of Educational Leaves 
 1. Students attending evening classes at higher educational institutions shall be 
granted 20 days' leave during their first and second years for Laboratory research, tests, and 
examinations, and 30 days of leave for the same purpose during their remaining courses. 
 2. Students attending evening classes at special secondary educational institutions 
shall be granted 10 days of leave during their first and second years for Laboratory research, tests, 
and examinations and 20 days of leave for the same purpose during their remaining courses.  
 3. Employees taking correspondence courses from higher educational institutions 
shall be granted 30 calendar days of leave during their first and second years for Laboratory 
research, tests, and examinations and 40 calendar days of leave for the same purpose during their 
third and fourth years. Employees taking correspondence courses from special secondary 
educational institutions shall be granted 20 calendar days of leave during their first and second 
years and 30 calendar days of leave during the other courses.  
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 4. Students taking evening and correspondence courses from higher and special 
secondary educational institutions shall be granted 30 calendar days of leave when taking national 
examinations. 
 5. Students taking evening and correspondence courses from higher educational 
institutions shall be granted up to 4 calendar months of leave to prepare and defend their 
graduation projects (theses); students taking evening and correspondence courses at special 
secondary educational institutions shall be granted up to two calendar months of leave for this 
purpose. 
 6. Employees attending vocational schools and lyceums while continuing to work 
shall be eligible for 30 calendar days per year of leave to study for and take their examinations. 
 Employees taking evening and correspondence classes from general secondary 
schools shall be eligible for 20 calendar days of leave to take examinations in the eleventh grade. 
8. These leaves may be used during the periods specified in class schedules on the basis of a letter 
from the educational institution. 
 
Division Nineteen- Social Leave 
Section 125. Pregnancy, Maternal, and Child Care Leave 
 1. Woman shall be granted pregnancy and maternity leave of 126 days, starting 
seventy (70) calendar days prior to childbirth and ending fifty-six (56) calendar days after 
childbirth. In the event of abnormal or multiple births, women shall be granted seventy days leave 
after childbirth. 
 2. Women working in industry shall be granted the following pregnancy and 
maternity leave. 
            a) 140 calendar days for normal childbirth (70 days before birth, 70 days after 
birth):  
            b) 156 calendar days in the event of abnormal birth (70 calendar days before birth, 
86 days after birth);  
           c) 180 calendar days in the event of multiple births (70 days before birth, 110 
calendar days after birth).  
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Section 127. Right to Partially-Paid Leave and Rules for Exercising It 
 1. A single parent or another family who is directly caring for a child until it is three 
years old, shall be eligible for partially-paid social leave in the amount determined by Legislation. 
 2. An employee caring for a child may use partially paid social leave completely or 
in part at his discretion. 
 
Division Twenty-One- Procedure/or Exercising Vacation Rights 
Section 131. Procedure for Authorizing Vacations 
 1. An employee shall be eligible for vacation after six months of employment 
following the signing of the employment contract with his employer. 
 2. After an employee has worked six months at an establishment, the employee may 
be granted vacation prior to the expiration of his first year of employment on the basis of his 
application within a time period coordinated with his employer. 
 3. Vacation in the second and subsequent years of employment may be grantee at an 
appropriate time during the work year based on the order of preference for vacation.  
 4. The following individuals shall be eligible to take vacation during their first year of 
employment regardless of when they were hired: 
            a) pregnant women and new mothers may use their vacation time immediately 
before or after their pregnancy and maternity leaves;  
            b) employees who have not reached the age of eighteen;  
            c) employees hired less than three months after their discharge from conscript 
military service;  
            d) employees holding multiple jobs and taking vacation from their primary places 
of employment;  
            e) the wives (husbands) of military personnel;    
            f) persons attending educational institutions during their term projects or 
examina tions or defence of their undergraduate theses;  
            g) disabled persons.  
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Section 134. Conditions and Procedures for Deferring Vacations 
 1. Vacation may be deferred for valid reasons at the initiative of either the employer 
or the employee only by their agreement. 
 2. Vacation deferral shall be defined as the postponement. of vacation as provided in 
the order of preference schedule from one month of the current year to the next or from the 
current to the next year of employment or next calendar year. 
 3. At the employee's initiative, vacation may be deferred in the following cases: 
            a) temporary disability;  
            b) concurrence of vacation and leave;  
            c) when on a business trip in another place to carry out an employer's tasks.  
 4. Vacation may be deferred at the employer's initiative whenever granting an 
employ yee vacation at the time indicated by the normal order of preference would disrupt normal 
operations. 
 5. By mutual agreement of the parties, any unused vacation time may be added to the 
vacation granted in the next year of employment.  
 

Labour code  
4 June 2002 

 
Article 166. Minimum Annual Leave 
 1. The minimum annual leave shall be a period of 28 calendar days. 
 2. Annual 35-calendar-day leave shall be granted to: 
            1) the employees under 18 years of age; 
            2)  the employees who, as single parents, are raising a child before he has reached 
the age of fourteen or a disabled child before he has reached the age of sixteen; 
            3) disabled persons; 
            4) other persons provided for by law. 
 3. Annual leave shall not be shortened for part-time employees. 
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Article 167. Extended Annual Leave 
 Extended annual leave up to 58 calendar days shall be granted to certain categories of 
employees whose work involves greater nervous, emotional and intellectual strain and 
professional risk, as well as to those employees who work in specific working conditions.  The 
Government shall approve a list of categories of employees who are entitled to the extended leave 
and shall define therein the specific duration of the extended leave for each category of 
employees.   
 
Article 168. Additional Annual Leave 
 1. Additional annual leave may be granted: 
         1) to the employees for the conditions of work which are not in conformity with 
the normal work conditions; 
         2) for a long uninterrupted employment at the same work place; 
         3) for a special character of work. 
 2. The duration of additional annual leave, the terms and conditions as well as the 
procedure for providing it shall be determined by the Government. A contract of employment, a 
collective agreement or internal work regulations may define a longer additional annual leave or 
additional annual leave of types other than those specified in this Article. 
 
Article 169. Procedure of Granting Annual Leave    
 1. Annual leave for each working year shall be granted in the same working year. 
 2. Annual leave for the first working year shall be granted, as a rule, after six months 
of uninterrupted work at the enterprise.  For the second and subsequent working years annual 
leave shall be granted at any time of the working year in accordance with the schedule of granting 
annual leave.  The procedure of making the schedule shall be stipulated in a collective agreement 
and, where such an agreement is not made, the schedule of annual leave shall be made by 
agreement of the parties. 
 3. Where there are less than six months of uninterrupted work, annual leave shall be 
granted at the request of an employee in the following cases: 
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         1) to women before a maternity leave or after it; 
         2) in other cases laid down by laws and collective agreements. 
 4. The following persons shall be entitled to choose the time of annual leave after six 
months of uninterrupted work at an enterprise: 
         1) under 18 years of age; 
         2) pregnant women and employees  raising,  as single parents, a child before he 
has reached the age of fourteen or a child with disabilities before he has reached the age of 
sixteen.  
 5. Men shall be granted their annual leave at request during the maternity leave of 
their wives. 
 6. During the first year of employment, the teaching staff of educational institutions 
shall be granted annual leave during the summer holiday of school children and students, 
irrespective of the date when the staff began to work at the appropriate institution. 
 7. Annual leave for the persons, who are studying without interruption of their 
employment, shall be adjusted, at their request, with the time of their examinations, tests, work on 
the graduation thesis, laboratory work and consultations. 
 8. Persons who are taking care of sick or disabled persons at home as well as persons 
who are suffering from chronic diseases which become more acute depending on the atmospheric 
conditions shall be granted their annual leave at the time of their choice subject to a 
recommendation of a health institution.   
 
Article 176. Pay for Annual Leave 
 2. The pay for annual leave shall be paid at least three calendar days before the 
commencement of annual leave. 
 
Article  179.  Maternity Leave 
 1. Women shall be entitled to maternity leave: 70 calendar days before the child 
birth and 56 calendar days after the child birth (in the event of complicated confinement or birth 
of two or more children-70 calendar days). This leave shall be added up and granted to the 
woman as a single period,  regardless of the days used prior to the confinement. 
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 3. An allowance provided for in the Law on Social Insurance of Sickness and 
Maternity shall be paid for the period of leave specified in paragraphs 1 and 2 of this Article. 
 
Article 180. Parental Leave before the Child Has Reached the Age of Three 
 1. Parental leave before the child has reached the age of three shall be granted, at the 
choice of the family, to the mother/adoptive mother, the father/adoptive father, the grandmother, 
the grandfather or any other relatives who are actually raising the child also to the employee who 
has been recognised the guardian of the child. The leave may be taken as a single period or be 
distributed in portions. The employees entitled to this leave may take it in turn. 
Article 181. Educational Leave 
 1. Employees shall be entitled to educational leave in order to prepare for and take 
entrance examinations to colleges and higher education institutions-three days for each examina 
tion. 
 2. The employees who are studying at schools of general education or at colleges 
and higher educational institutions registered in the prescribed manner shall be entitled to 
educational leave subject to a certificate of the above institutions: 
         1)  to prepare for and take ordinary examinations-three days for each examination; 
         2) to prepare for and take credit tests - two days for each credit test; 
         3) for laboratory work and consultations - as many days as are set out on the 
syllabi and time-tables; 
         4) to complete and present  the graduation thesis (Bachelor's, Master's) - 30 
calendar days;             
         5) to prepare for and take state (final) examinations - six days for each 
examination. 
 3. Travel time shall not be included in the period of educational leave. 
 
Article 184. Unpaid Leave 
 1. Unpaid leave shall be provided at the employer's request 
         3) during a maternity leave and parental leave before the child has reached the age 
of three years to the father at his request (to the mother - during parental leave before the child 

DPU



   153 

has reached the age of three years); the aggregate duration of the above leaves may not be longer 
than three months; 
 
Article 210. Conditions of Pay for Educational Leave 
 1. The employees specified in Article 181 of this Code, who are studying, taking 
entrance examinations to colleges and higher educational institutions under study contracts with 
their enterprise, shall be entitled to a paid educational leave, with the pay at the rate of at least the 
average wage. 
 

Law on Sickness And Maternity Social Insurance 2000 
21 December 2000 No IX-110 

As amended by 20 December 2007 No X-1400 
Vilnius 

CHAPTER III 
MATERNITY, PATERNITY AND MATERNITY (PATERNITY) ALLOWANCES 

 
Article 16. Entitlement to Maternity Allowance over the Duration of Maternity Leave 
 1. Persons insured in accordance with the procedure established in paragraph 1 of 
Article 4 of this Law who were granted pregnancy and child-birth leave shall be entitled to 
receive maternity allowance during pregnancy and child-birth leave if by the first day of 
pregnancy and child- birth leave they have sickness and maternity social insurance record of not 
less than 3 months during the last 12 months or not less than 6 months during the last 24 months, 
except the cases provided for in paragraphs 2 and 3 of this Article. 
 2. The insured persons under 26 years of age shall be entitled to receive maternity 
allowance during pregnancy and child-birth leave if by the beginning of the pregnancy and child-
birth leave they have not acquired the record set in paragraph 1 of this Article because during the 
specified periods they were full time students of higher educational establishments, vocational 
schools and schools of general education, registered according to the established procedure, and 
the interval after the completion of studies (according to the document testifying to completion of 
studies), when they became insured persons, does not exceed 3 months.  
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 3. Entitled to receive maternity allowance during pregnancy and child-birth leave 
shall also be the insured persons if by the first day of pregnancy and child-birth leave they have 
not acquired the record set in paragraph 1 of this Article because during the specified periods they 
were insured as persons listed in subparagraphs 1 or 2 of paragraph 2 of Article 4 of the Law on 
State Social Insurance and the interval after the change of their status does not exceed 3 months.  
 
Article 17. Duration of Maternity Allowance Payment during Pregnancy and Child-Birth 
Leave Period 
 1. Maternity allowance shall be paid to women for 126 calendar days after 30 or 
more weeks of pregnancy. In the case of complicated childbirth and if more than one child was 
born, the allowance shall be paid for extra 14 calendar days. Women who have not used the right 
to pregnancy and child-birth leave before the date of childbirth shall be maternity allowance for 
56 calendar days after the childbirth.  
 2. Women who have not used the right to pregnancy and child-birth leave before the 
date of childbirth (30 or more weeks of pregnancy), in case of complicated childbirth and if more 
than one child was born the maternity allowance shall be paid for 70 calendar days after the 
childbirth. 
 3. Maternity allowance shall be payable to women who gave birth in the 28th-30th 
week of pregnancy for 28 calendar days after the childbirth. If the baby survives for 28 days or 
more, the allowance shall be payable for 126 calendar days after the childbirth The women who 
gave birth to a stillborn baby in the 28th-30th week of pregnancy shall be paid maternity allowance 
for 28 calendar days after the childbirth. 
 4. Maternity allowance shall be payable for extra 14 calendar days to women who 
gave birth in the 28th-30th week of pregnancy, in the case of complicated childbirth and if more 
than one child was born. 
 
Article 18. Amount of Maternity Allowance Paid during Pregnancy and Child-Birth Leave 
Period 
 1. The amount of maternity allowance during the pregnancy and child-birth leave 
period shall make 100 per cent of the allowance beneficiary’s reimbursed remuneration. The 
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amount of the allowance per month though shall not be lower than one-third of the current year’s 
insured income valid for the beginning month of the pregnancy and child-birth leave had been 
granted. If more than one child is born, the maternity allowance shall be increased taking into 
account the number of children born at the same time (twice, if twins are born, three times, in 
case triplets are born, etc.) 
 2. Maternity allowance shall be calculated and paid in accordance with procedures 
established by the Regulations of Sickness and Maternity Social Insurance Allowances approved 
by the Government. 
 
Article 181. Entitlement to Paternity Allowance 
 1. Entitled to paternity allowance shall be the parent who: 
         1) has been insured in accordance with provisions of paragraph 1 of Article 4 of 
this Law; 
         2) has been granted a child care leave before the child is 1 month old; 
         3) over the last 24 months before the first day of child care leave had not less 
than 7 months of sickness and maternity social insurance record; 
 2. Entitled to paternity allowance during paternity leave shall be insured persons 
under 26 years of age if by the beginning of paternity leave they have not acquired the record set 
in subparagraph 3 of paragraph 1 of this Article because during the specified periods they were 
full time students of higher educational establishments, vocational schools and schools of general 
education, registered according to the established procedure, and the interval after the completion 
of studies (according to the document testifying completion of studies), when they became 
insured persons, does not exceed 3 months.  
 3. Entitled to paternity allowance during the paternity leave period shall also be the 
insured persons if by the beginning of paternity leave period they have not acquired the said 
record as during the specified periods they were insured as persons listed in subparagraphs 1 or 2 
of paragraph 2 of Article 4 of the Law on State Social Insurance and the interval after the change 
of their status does not exceed 3 months.  
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Article 182. Duration of Paternity Allowance Payment 
 Paternity allowance shall be paid for the period of paternity leave from the day of 
childbirth until the child is 1 month old.  
 
Article 183. The Amount of Paternity Allowance   
  The amount of paternity allowance shall make 100 per cent of the allowance 
beneficiary’s reimbursed remuneration. The allowance shall not be lower per month than one-
third of the current year’s insured income valid for the month of the granting of paternity leave. 
The allowance shall be calculated and paid in accordance with the procedure established by the 
Regulations of Sickness and Maternity Social Insurance Allowances approved by the 
Government. 

 

Law on State Social Insurance 1991 
CHAPTER I 

General Provisions 
 
Article 4. Persons Insured by the State Social Insurance 
       State Social Insurance shall be obligatory for: 
       1) persons working under employment; 
       2) deputies  who are  paid  for  work  in  their  respective councils; 
       3) persons  who work  for organizations of a military nature (firefighters,  rescuers,   
signalers,  etc.) if they are  not eligible for special social provisions under other laws; 
       4) members of partnerships including agricultural partner-ships receiving in them 
income from work; 
       5) shareholders  who receive income for their work in a stock corporation ; 
       6) members of the College of Barristers; 
       7) sole proprietors; 
       8) farmers  and members  of their  families who  are over 18 years of age and who 
work on the farm. 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล ยงยศ  จารุเสาวภาคย 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 รุนท่ี 1 
 ประกาศนยีบัตรหลักสูตรวชิาวาความ สํานักฝกอบรม
 วิชาวาความแหงสภาทนายความ รุนท่ี 17 
 เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง                           
                                                                   เนติบัณฑิตยสภา สมัยท่ี 58 
 ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยธุรกิจ 
 บัณฑิตย รุนท่ี 25 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน          นิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ      
                                                                   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
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