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คาพิ พากษาฎีกา ที่ 11182 /53
นาย ต

โจทก์

นาง บ

จาเลย

เรื่อง 1. นายจ้างกาหนดวันหยุดอื่นแทนวันหยุดตามประเพณี ไม่ได้ เมื่อลูกจ้างมาทางานในวันหยุด
ตามประเพณี นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้ ลกู จ้าง
1. โจทก์ ฟ้องว่า จาเลยซึง่ เป็ นพนักงานตรวจแรงงาน สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มคี าสังที
่ ่ ๑๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ ให้โจทก์จ่ายค่าทางานใน
วันหยุดตามประเพณีและค่าล่วงเวลาในวันหยุดตาม ประเพณีแก่นางสาวสมพร แย้มนัดดา กับพวกรวม
๔๓๗ คน ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘ (ทีถ่ ูก ๒๕๔๖) ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ รวม
เป็นเงิน ๑,๓๘๙,๒๓๖.๗๕ บาท อันเป็นคาสังที
่ ไ่ ม่ชอบ จาเลยมิได้มคี าสังภายใน
่
๖๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คา
ร้องและมิได้รบั อนุญาตจากอธิบดีหรือผูท้ อ่ี ธิบดีมอบ หมายให้ขยายระยะเวลาในการออกคาสัง่ โจทก์กาหนด
วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า ๑๓ วันและแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้ าโดยปฏิบตั ิเช่นนี้มาเป็ นเวลา
ประมาณ ๘ ปี ลูกจ้างไม่เคยค้าน โจทก์มไิ ด้ประกาศกาหนดวันรวม ๑๒ วัน คือ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖
(วันเข้าพรรษา) วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ (วันปิ ยมหาราช) วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๖ (วันรัฐธรรมนู ญ)
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๗ (วันจักรี) วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ (วันฉัตรมงคล) วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗
(วันวิส าขบูช า) วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ (วันเข้าพรรษา) วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ (วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา) วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ (วันรัฐธรรมนู ญ) วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๘ (วันจักรี) วันที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๔๘ (วันแรงงาน) วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ (วันฉัตรมงคล) ให้เป็ นวันหยุดตามประเพณี
โจทก์จงึ ไม่ต้องจ่ายค่าทางานและค่าล่วงเวลาอย่างวันหยุดตามประเพณี ตามเอกสารแนบท้ายคาสังของ
่
จาเลยระบุให้โจทก์จ่ายค่าทางานและค่าล่วงเวลาใน วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ ด้วย โดยไม่มเี หตุผลอธิบาย
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ เป็ นวันอาทิตย์ เป็ นวันหยุดประจาสัปดาห์ของโจทก์
หากลูกจ้างคนใดมาทางานปกติหรือทางานล่วงเวลาแล้ว โจทก์จะจ่ายค่าทางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาใน
วันหยุดครบถ้วนตามกฎหมาย ตามบัญชีแนบท้ายคาสังของจ
่
าเลยทีใ่ ห้โจทก์จ่ายค่าทางานและค่าล่วงเวลา
ในวัน ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ นัน้ จึงซ้าซ้อนกับทีโ่ จทก์ได้จ่ายไปแล้ว ขอให้
เพิกถอนคาสังพนั
่ กงานตรวจแรงงานสานักงานสวัสดิการคุม้ ครองแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ๑๐/๒๕๔๘
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘
2. จาเลย ให้การว่า จาเลยมีคาสังภายในก
่
าหนดเวลาตามกฎหมายโดยได้ขอขยายเวลา
ต่อผูว้ ่าราชการ จังหวัดซึง่ อธิบดีมอบหมายพร้อมด้วยเหตุผล ต่อมาได้รบั พิจารณาอนุ ญาตให้ขยายเวลา
ออกไปอีก ๓๐ วัน การทีโ่ จทก์ประกาศวันหยุดตามประเพณีของโจทก์โดยเลื่อนหรือเปลีย่ นไปหยุดวัน อื่น
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แทนนัน้
ไม่เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทัง้ ลักษณะหรือสภาพของงานก็ไม่เป็ นไป
ตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง เมื่อโจทก์มไิ ด้กาหนดวันรวม ๑๒ วัน ตามฟ้องเป็ นวันหยุดตามประเพณีในช่วง ปี ๒๕๔๖
ถึง ๒๕๔๘ ถือว่าโจทก์ประกาศกาหนดวันหยุดตามประเพณีน้อยกว่า ๑๓ วัน ไม่ชอบด้วยมาตรา ๒๙ แห่ง
พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ โจทก์จงึ ต้องจ่ายค่าทางานและค่าล่วงเวลาในวันหยุดตาม
ประเพณีดงั กล่าวเพิม่ ขึน้ ให้ถูกต้องตามอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด ขอให้ยกฟ้อง
3. วันนัดพิจารณา โจทก์ จาเลยแถลงรับข้อเท็จจริงกันว่า หากลูกจ้างมีสทิ ธิได้รบั เงิน
ตามคาสังของพนั
่
กงานตรวจแรงงาน ให้ลกู จ้างได้รบั เงินตามบัญชีเอกสารหมาย จ.ล. ๑
4. ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษาแก้คาสังพนั
่ กงานตรวจแรงงาน สานักงาน
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ๑๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ เฉพาะใน
ส่วนของบัญชีทา้ ยคาสังให้
่ เป็นไปตามบัญชีเอกสารหมาย จ.ล. ๑ คาขออื่นนอกจากนี้ให้ยก
5. โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
6. ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสานวนประชุมปรึกษาแล้วมีปญั หาต้องวินิจฉัยว่า
มีเหตุเพิกถอนคาสังของจ
่
าเลยหรือไม่เพียงใด ศาลแรงงานภาค ๒ ฟงั ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่าวันหยุดตาม
ประเพณีตามมาตรา๒๙ แห่งพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีวตั ถุประสงค์ให้ลูกจ้างมีโอกาส
หยุดงานเพื่อไปปฏิบตั ภิ ารกิจตามประเพณี หรือประกอบพิธกี รรมทางศาสนา นายจ้างไม่สามารถกาหนด
วันหยุดอื่นมาชดเชยประกอบกับสภาพของงานที่ลูกจ้างทา งาน ไม่มลี กั ษณะตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๑) การทีโ่ จทก์กาหนดวันหยุดอื่นแทนวันหยุดตามประเพณีจงึ ไม่ชอบ ต้องจ่ายค่าทางานใน
วันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด ให้แก่ลกู จ้างตามคาสังของจ
่
าเลย โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่เคยมีขอ้ ตกลง
เกีย่ วกับการทางานในวันหยุดตามประเพณีกบั ลูกจ้าง โจทก์ประกาศวันหยุดตามประเพณีโดยลูกจ้างยินยอม
ด้วยและได้จา่ ยค่าทางานในวัน หยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้ลูกจ้างไปแล้ว ไม่มกี ฎหมายกาหนดให้การ
ประกาศวันหยุดตามประเพณีของโจทก์เป็ นโมฆะและโจทก์ ต้องรับผิดค่าทางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา
ในวันหยุดตามบัญชีเอกสารหมายจ.ล. ๑ เห็นว่าแม้ไม่มกี ฎหมายกาหนดให้การประกาศกาหนดวันหยุดตาม
ประเพณีของโจทก์เป็น โมฆะแต่กถ็ อื ได้ว่าประกาศกาหนดวันหยุดตามประเพณีของโจทก์ไม่มผี ลบังคับตาม
กฎหมายและไม่เป็ นการยกเว้นวัน หยุดตามประเพณี ตามมาตรา๒๙ แห่งพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ โจทก์จงึ ยังคงต้องอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัตดิ งั กล่าวทีจ่ ะต้องประกาศกาหนด วันหยุดตาม
ประเพณีจากวันหยุดราชการประจาปี วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิน่ ให้
ลูกจ้างทราบและให้ลูกจ้างหยุดงานใน วันดังกล่าว หากให้ลูกจ้างมาทางานก็ต้องจ่ายค่าทางานในวันหยุด
และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ตามกฎหมาย ข้อกฎหมายที่โจทก์ยกขึน้ กล่าวอ้างไม่อาจรับฟงั ได้แต่อย่างใด
ส่วนทีโ่ จทก์อา้ งว่าได้จา่ ยค่าทางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามวัน ทีโ่ จทก์ประกาศให้แก่ลูกจ้าง
ไปแล้วโดยลูกจ้างยินยอม เห็นว่า การทีโ่ จทก์กาหนดให้วนั ทางานปกติของลูกจ้างเป็ นวันหยุดแทนวันหยุด
ตามประเพณี และจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดแทนวันหยุดตามประเพณี ตามอัตราค่าจ้างในวันหยุด
ถือเป็นการตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการทางานเกินไปกว่า ค่าจ้างในวันทางานปกติตามอาเภอใจเหมือนหนึ่ง
ว่าเพื่อชาระหนี้โดยรูอ้ ยู่ว่า ตนไม่มคี วามผูกพันทีจ่ ะต้องชาระ ไม่อาจนาเอาเหตุทไ่ี ด้จ่ายค่าจ้างเกินกว่าปกติ
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กับการทีล่ ูกจ้างยอมรับค่าจ้างมาอ้างว่าลูกจ้างได้ให้ความยินยอมการทีล่ ูกจ้างได้รบั ค่าจ้างมากกว่าที่ ควร
ได้รบั ไม่ถอื เป็นการตกลงอันใดขึน้ ใหม่โจทก์จะถือเสมือนว่าได้ชาระหนี้ค่า ทางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา
ในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดตามประเพณี แล้วหาได้ไม่ หากโจทก์ให้ลูกจ้างทางานในวันหยุดตาม
ประเพณี ก็ต้องจ่ายค่าทางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างอีกส่ วน หนึ่งตามคาสังของ
่
จาเลย ซึง่ ชอบด้วยพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา๒๘ มาตรา ๖๒ ถึงมาตรา๖๔ และ
มาตรา ๑๒๔ ไม่มเี หตุทจ่ี ะเพิกถอนคาสังของจ
่
าเลยแต่อย่างใด คาพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ชอบแล้ว
อุทธรณ์ของโจทก์ฟงั ไม่ขน้ึ
7. พิพากษายืน.
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