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1. กำรจดักำรเมือ่มอีำกำรหวดัหรอืสงสยัวำ่จะตดิเชือ้ 

ค าถาม 1) มไีขแ้ละไอ ควรท าอยา่งไร 

ค าตอบ 1) ถา้มอีาการหวดั เชน่ มไีข ้ทางการขอความรว่มมอืใหห้ยดุท างาน 

การหยดุท างานไม่ไดม้ผีลดตีอ่เจา้ตวัเพยีงเท่าน้ัน 

แตย่งัเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะชว่ยป้องกนัการแพรร่ะบาดไดอ้กีดว้ย 

 การจดัการส าหรบัผูท้ีส่งสยัวา่ตดิเช ือ้ กรณุาดไูดจ้าก 

“ค าถามและค าตอบเกีย่วกบัไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (ส าหรบับุคคลทัว่ไป) ค าถาม 

28) เป็นไขแ้ละไอ ควรท าอยา่งไร” 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/de

ngue_fever_qa_.00001html#Q28 

 

การป้องกนัเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (โรคโควดิ-19) 

https://www.mhlw.go.jp/content/.000599643/10900000pdf 

  

 เมือ่วนัที ่1 ก.พ. โรคตดิตอ่ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (โรคโควดิ-19) 

ถกูก าหนดใหเ้ป็นโรคตดิตอ่ควบคมุ 

ท าใหใ้นกรณีทีพ่บวา่ผูใ้ชแ้รงงานตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่  

ผูว้า่ราชการจงัหวดัสามารถแนะน าใหผู้ใ้ชแ้รงงานดงักลา่วจ ากดัการท างานหรอืเขา้รบั

การรกัษาในโรงพยาบาลไดต้ามกฎหมายโรคตดิตอ่ 

 ในกรณีทีไ่ดร้บัค าแนะน าจากผูว้า่ราชการจงัหวดัใหเ้ขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพ

ยาบาลตามกฎหมายโรคตดิตอ่ยอ่มไม่สามารถท างานไดเ้น่ืองจากตอ้งเขา้รบัการรกัษา

ในโรงพยาบาล 

และในกรณีทีผู่ว้า่ราชการจงัหวดัขอรอ้งใหจ้ ากดัการท างานก็กรณุาอย่าไปท างาน 

 นอกจากนีใ้นกรณีทีไ่ดร้บัค าแนะน าจากผูว้า่ราชการจงัหวดัตามกฎหมายโรคติ

ดตอ่ใหจ้ ากดัการท างานหรอืเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล 

ขอความรว่มมอืใหแ้จง้นายจา้งใหท้ราบดว้ย 
  

2. 

เงินชดเชยกำรหยุดงำนและวนัลำพกัรอ้นประจ ำปีตำมกฎหมำยมำ

ตรฐำนแรงงำน 

>กรณีทีห่ยดุงานเน่ืองจากตดิเช ือ้> 

ค าถาม 1) ในกรณีทีต่อ้งหยดุงานเน่ืองจากตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 

จะไดร้บัเงนิชดเชยการหยดุงานหรอืไม่ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q28
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q28
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf


ค าตอบ 1) 

ในกรณีทีผู่ใ้ชแ้รงงานตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่และตอ้งหยดุงานเน่ืองจากถกู

จ ากดัการท างานโดยผูว้า่ราชการจงัหวดั โดยทั่วไปแลว้ถอืวา่ไม่เขา้ข่าย 

“การหยดุงานโดยสาเหตทุีเ่ป็นความรบัผดิชอบของนายจา้ง” 

จงึไม่มกีารจา่ยเงนิชดเชยการหยดุงาน 

 ทัง้นี ้ถา้เป็นผูท้ีท่ าประกนัผูใ้ชแ้รงงานไว ้

และเป็นไปตามเงือ่นไขก็จะไดร้บัเงนิชดเชยการรกัษาพยาบาลจากประกนัแตล่ะชนิด 

 กลา่วอยา่งเป็นรปูธรรมคอืหลงัจากครบ 3 

วนันับจากวนัทีไ่ม่สามารถท างานไดเ้น่ืองจากตอ้งรบัการรกัษาพยาบาลจะมกีารจา่ยเงิ

นชดเชยการรกัษาพยาบาลใหเ้ท่ากบั 2 ใน 3 

ของคา่จา้งมาตรฐานตอ่วนัโดยเฉลีย่ในชว่ง 12 เดอืนทีผ่่านมา 

 กรณุาสอบถามรายละเอยีดขัน้ตอนการยืน่ค ารอ้งทีช่ดัเจนหรอือืน่ๆ 

จากผูร้บัประกนัทีท่่านไดท้ าประกนัไว ้

 

 

<กรณีทีห่ยดุงานเองเน่ืองจากมอีาการ เชน่ มไีข>้ 

ค าถาม 2) คดิวา่จะหยดุงานเองเน่ืองจากมอีาการป่วย เชน่ มไีข ้

จะไดร้บัเงนิชดเชยการหยดุงานหรอืไม่ 

ค าตอบ 2) แมว้า่จะมกีารรอ้งขอใหห้ยดุงาน 

แตใ่นกรณีทีผู่ใ้ชแ้รงงานหยดุงานเองเน่ืองจากมอีาการป่วย เชน่ มไีข ้

โดยยงัไม่ทราบวา่เป็นการตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่หรอืไม่ 

จะไม่ไดร้บัเงนิชดเชยการหยดุงาน ในกรณีนี ้

หากสถานประกอบการมรีะบบวนัลาป่วยโดยไดร้บัคา่จา้งทีก่ าหนดขึน้เองอาจน าม

าใชไ้ด ้ขอใหต้รวจสอบจากขอ้ก าหนดตา่งๆ เชน่ 

ระเบยีบการท างานของสถานประกอบการ 

 

<การใชว้นัลาพกัรอ้นประจ าปีและวนัลาป่วย> 

ค าถาม 3) สามารถใชว้นัลาพกัรอ้นประจ าปีในการหยดุงานเน่ืองจากมอีาการป่วย 

เชน่ มไีข ้ไดห้รอืไม่ 

ค าตอบ 3) โดยหลกัการ 

จะตอ้งใหว้นัลาพกัรอ้นประจ าปีตามชว่งเวลาทีผู่ใ้ชแ้รงงานรอ้งขอ 

จงึสามารถขอลาหยดุไดไ้ม่วา่จะดว้ยเหตผุลใด ทัง้นี ้

ในกรณีทีส่ถานประกอบการมรีะบบวนัลาป่วยทีก่ าหนดขึน้เอง 

อาจใชว้นัลาดงักลา่วไดด้ว้ย ขอใหต้รวจสอบจากขอ้ก าหนดตา่งๆ เชน่ 



ระเบยีบการท างานของสถานประกอบการ 

 

<สทิธขิองผูใ้ชแ้รงงานแบบพารต์ไทมแ์ละอืน่ๆ> 

ค าถาม 4) พนักงานพารต์ไทม ์พนักงานตามสญัญาจดัสง่แรงงาน 

พนักงานสญัญาจา้งแบบมกี าหนดเวลา 

จะไดร้บัเงนิชดเชยการหยดุงานหรอืใชว้นัลาพกัรอ้นประจ าปีไดห้รอืไม่ 

ค าตอบ 4) หากเป็นผูใ้ชแ้รงงานตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน 

ไม่วา่จะเป็นพนักงานพารต์ไทม ์พนักงานตามสญัญาจดัสง่แรงงาน 

พนักงานสญัญาจา้งแบบมกี าหนดเวลา รวมถงึผูท้ีท่ างานในหลายรปูแบบ 

ยอ่มมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิชดเชยการหยดุงานและวนัลาพกัรอ้นประจ าปี 

ส าหรบัผูป้ระกอบการ ขอใหน้ายจา้งและผูใ้ชแ้รงงานตกลงกนัใหด้ ี

เพือ่วางระบบทีผู่ใ้ชแ้รงงานจะสามารถใชว้นัลาหยดุไดอ้ยา่งวางใจ 
 

<การบงัคบัใชก้ฎหมายมาตรฐานแรงงานกบัผูใ้ชแ้รงงานชาวตา่งชาต>ิ 

ค าถาม 5) ผูใ้ชแ้รงงานชาวตา่งชาตมิสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิชดเชยการหยดุงาน 

วนัลาพกัรอ้นประจ าปีหรอือืน่ๆ ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานดว้ยหรอืไม่ 

ค าตอบ 5) 

การเป็นชาวตา่งชาตหิรอืไม่น้ันไม่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายมาตรฐาน

แรงงาน แมจ้ะเป็นชาวตา่งชาต ิ

หากเขา้ข่ายผูใ้ชแ้รงงานตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน 

และเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไว ้

นอกจากจากจะสามารถไดร้บัเงนิชดเชยการหยดุงานตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานแ

ลว้ ยงัมสีทิธไิดร้บัวนัลาพกัรอ้นประจ าปีดว้ย 
 

3. วธิที ำงำนทีย่ดืหยุ่นเพือ่ป้องกนักำรตดิเชือ้ (เทเลเวริก์ 

(ท ำงำนจำกทีบ่ำ้น), กำรเหลือ่มเวลำท ำงำน)<การใชร้ะบบเทเลเวริก์ 

(ท างานจากทีบ่า้น)> 

ค าถาม 1) 

ตอ้งการใชร้ะบบเทเลเวริก์เพือ่ป้องกนัการตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 

ควรท าอยา่งไร 

ค าตอบ 1) ในกรณีทีใ่นบรษิทัมกีารวางระบบเทเลเวริก์เอาไว ้

สามารถใชร้ะบบเทเลเวริก์ไดภ้ายในขอบเขตของระบบดงักลา่ว 

  ดว้ยเหตนีุ ้โดยเบือ้งตน้จงึตอ้งตรวจสอบขอ้ก าหนด เชน่ 

ระเบยีบการท างานของบรษิทั จากน้ันขอใหล้องปรกึษาหารอืกบัทางบรษิทั 



  ทัง้นีก้ระทรวงสวสัดกิารแรงงานไดจ้ดัท า “พอรท์ลัไซตร์วมขอ้มูลเทเลเวริก์” 

ขึน้เพือ่รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัเทเลเวริก์ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

โดยในเว็บไซตด์งักลา่วมขีอ้มูลเกีย่วกบัฝ่ายใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัเทเลเวริก์และขอ้มูลต่

างๆ เกีย่วกบัการน าระบบเทเลเวริก์ไปใช ้เชน่ ค าถามและค าตอบเกีย่วกบัเทเลเวริก์ 

เพือ่ใหส้ามารถน าไปใชอ้า้งองิได ้

พอรท์ลัไซตร์วมขอ้มูลเทเลเวริก์ 

https://telework.mhlw.go.jp/ 

 

<การเหลือ่มเวลาท างาน> 

ค าถาม 2) 

ตอ้งการใชร้ะบบเหลือ่มเวลาท างานเพือ่ป้องกนัการตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 

ควรท าอยา่งไร 

ค าตอบ 2) 

ผูใ้ชแ้รงงานและนายจา้งสามารถตกลงกนัเพือ่เปลีย่นแปลงเวลาเร ิม่งานและเวลาเลกิงา

นได ้ส าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัการเหลือ่มเวลาท างาน 

ขอใหน้ายจา้งและลกูจา้งปรกึษากนัใหด้ ี

นอกจากนี ้ยงัมรีะบบเฟล็กซไ์ทม ์(Flextime) 

ทีใ่หผู้ใ้ชแ้รงงานเป็นผูก้ าหนดเวลาเร ิม่งานและเวลาเลกิงานของตนเอง 

ระบบนีจ้ะมกีารก าหนดชว่งเวลาท างานใน 1 วนัเป็นชว่งเวลาทีต่อ้งมาท างาน 

(คอรไ์ทม)์ 

และชว่งเวลาทีส่ามารถมาท างานหรอืเลกิงานเมือ่ใดก็ไดห้ากอยูภ่ายในชว่งเวลาดงักลา่

ว (เฟล็กซเิบลิไทม)์ ทัง้นี ้ไม่ไดห้มายความวา่จะตอ้งมกีารก าหนดคอรไ์ทมเ์สมอไป 

จะใหเ้วลาทัง้หมดเป็นเฟล็กซเิบลิไทมก็์ได ้

รายละเอยีดและขัน้ตอนการน าระบบเฟล็กซไ์ทมเ์ขา้มาใช ้กรณุาดไูดจ้าก URL 

ดา้นลา่ง 

ค าอธบิายระบบเฟล็กซไ์ทมแ์บบเขา้ใจงา่ย & คูม่อืการน าไปใช ้

https://www.mhlw.go.jp/content/.000476042pdf 
 

4. เงินชดเชยอุบตัเิหตจุำกกำรปฏบิตังิำน 

ค าถาม 1) 

กรณีผูใ้ชแ้รงงานตดิไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่จะไดร้บัเงนิประกนัอบุตัเิหตใุนทีท่ างาน

หรอืไม่ 

ค าตอบ 1) 

กรณีไดร้บัการลงความเห็นวา่ตดิโรคทีส่บืเน่ืองมาจากการท างานหรอืการเดนิทางมา

https://telework.mhlw.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf


ท างานจะไดร้บัเงนิประกนัอบุตัเิหตใุนทีท่ างาน 

กรณุาปรกึษารายละเอยีดกบัส านักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานทีม่อี านาจควบคมุดู

แลสถานประกอบการ 

รายชือ่กรมแรงงานและส านักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน 
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 

 

5. เงินชดเชยกำรรกัษำพยำบำลตำมกฎหมำยประกนัสุขภำพ 

ฯลฯ 

 ค าถาม 1) 

กรณีตอ้งหยดุงานเน่ืองจากตดิไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่จะไดร้บัเงนิชดเชยการรกัษา

พยาบาลหรอืไม่ 

 ค าตอบ 1) 

ส าหรบัผูท้ีต่ดิไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่และไม่สามารถปฏบิตังิานไดเ้น่ืองจากตอ้งรบั

การรกัษาพยาบาล หากเป็นผูท้ีท่ าประกนัผูใ้ชแ้รงงานไว ้หลงัจากครบ 3 

วนันับจากวนัทีไ่ม่สามารถปฏบิตังิานไดเ้น่ืองจากตอ้งรบัการรกัษาพยาบาลจะมกีารจา่

ยเงนิชดเชยการรกัษาพยาบาลใหเ้ท่ากบั 2 ใน 3 

ของคา่จา้งมาตรฐานตอ่วนัโดยเฉลีย่ในชว่ง 12 

เดอืนทีผ่่านมาเชน่เดยีวกบักรณีตดิโรคอืน่ 

 

ทัง้นีช้ว่งระยะเวลาทีไ่ม่สามารถปฏบิตังิานไดจ้ะรวมชว่งระยะเวลาพกัฟ้ืนทีบ่า้นตวัเองเน่ื

องจากมอีาการป่วย เชน่ มไีข ้นอกจากนี ้

แมใ้นกรณีทีเ่กดิเหตหุลกีเลีย่งไม่ไดจ้นไม่อาจเขา้รบัการตรวจจากสถาบนัการแพทยไ์

ดแ้ละไม่มใีบรบัรองแพทย ์

แตผู่ร้บัประกนัก็อาจจะลงความเห็นวา่ไม่สามารถปฏบิตังิานไดห้ากมใีบรบัรองจากนาย

จา้ง 

 นอกจากนี ้ส าหรบัผูใ้ชแ้รงงานทีต่ดิไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่หรอือืน่ๆ 

ทีท่ าประกนัสขุภาพของรฐัเอาไวอ้าจจะไดเ้งนิชดเชยการรกัษาพยาบาลจากเขตเทศบา

ลตามกฎ กรณุาสอบถามรายละเอยีดขัน้ตอนการยืน่ค ารอ้งทีช่ดัเจนหรอือืน่ๆ 

จากผูร้บัประกนัทีท่่านไดท้ าประกนัไว ้

 

6. อืน่ๆ 

(กรณีทีส่ถำนรบัดูแลเดก็กอ่นวยัเรยีนตอ้งปิดท ำกำรช ัว่ครำว 

กำรชว่ยเหลอืใหผู้ป้กครองหยุดงำนไดเ้น่ืองจำกกำรปิดโรงเรยีนช ั่

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/


วครำว เชน่ โรงเรยีนประถม 

หรอืกรณีทีน่ำยจำ้งไม่ยนิยอมใหห้ยุดงำน) 

<สถานรบัดแูลเด็กกอ่นวยัเรยีน> 

ค าถาม 1) สถานรบัดแูลเด็กกอ่นวยัเรยีนทีเ่คยน าบุตรไปฝากปิดท าการช ัว่คราว 

ควรท าอยา่งไร 

ค าตอบ 1) เพือ่ป้องกนัการตดิเช ือ้ในเด็กเล็กและป้องกนัการแพรร่ะบาดในพืน้ที ่

ขอใหป้รกึษากบัทีท่ างานเพือ่เปลีย่นไปท างานในระบบเทเลเวริก์ (ท างานจากทีบ่า้น) 

หรอืขอใชว้นัลา 

ทัง้นี ้ส าหรบัผูท้ีท่ างานสายอาชพีซึง่มคีวามจ าเป็นทางสงัคมสงู เชน่ 

บุคลากรทางการแพทย ์ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งน าบุตรไปฝากสถานรบัดแูลเด็ก 

กรณุาปรกึษากบัเทศบาลของท่านเกีย่วกบัความเป็นไปไดอ้ืน่ เชน่ 

การใชบ้รกิารดแูลเด็กทีบ่า้น 
 

<ความชว่ยเหลอืผูป้กครองทีต่อ้งหยดุงานเน่ืองจากการปิดโรงเรยีนช ัว่คราว เชน่ 

โรงเรยีนประถม> 

ค าถาม 2) ในกรณีทีโ่รงเรยีน เชน่ 

โรงเรยีนประถมหรอืโรงเรยีนเพือ่ผูต้อ้งการความชว่ยเหลอืพเิศษปิดท าการช ัว่คราวเน่ือ

งจากไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 

ถา้ผูป้กครองซึง่ท างานบรษิทัตอ้งการหยดุงานเพือ่ดแูลบุตรจะมกีารใหค้วามชว่ยเหลอื

อยา่งไรบา้ง 

ค าตอบ 2) ภาครฐัมโีครงการทีจ่ะใหเ้งนิชว่ยเหลอืเต็มจ านวน (ไม่เกนิ 8,330 

เยนตอ่วนั) ส าหรบัเงนิคา่จา้งทีจ่า่ยใหใ้นชว่งวนัหยดุ ส าหรบับรษิทัทีใ่หพ้นักงาน 

(ไม่วา่จะเป็นพนักงานประจ าหรอืไม่ประจ า) ลาหยดุโดยไดร้บัคา่จา้ง 

(ไม่รวมวนัลาพกัรอ้นประจ าปีตามกฎหมาย) ในชว่งวนัที ่27 กมุภาพนัธ ์– 30 

มถินุายน เพือ่ดแูลบุตรซึง่เรยีนอยูใ่นโรงเรยีน เชน่ โรงเรยีนประถม 

โรงเรยีนเพือ่ผูต้อ้งการความชว่ยเหลอืพเิศษ โรงเรยีนอนุบาล 

สถานรบัดแูลเด็กกอ่นวยัเรยีน ศนูยเ์ด็กเล็กทีไ่ดร้บัการรบัรองซึง่ปิดท าการช ัว่คราว 

ดรูายละเอยีดไดจ้ากทีน่ี่ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koy

ou/kyufukin/pageL07_00002.html 

 

แผ่นพบั 

“เงนิชว่ยเหลอืส าหรบัการปิดโรงเรยีนเน่ืองจากโรคตดิตอ่ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 

(โควดิ-19)” 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html


 https://www.mhlw.go.jp/content/.000604068pdf 

 

นอกจากนี ้

แตล่ะเขตเทศบาลยงัมคีวามชว่ยเหลอืตามทีร่ะบไุวด้า้นลา่งส าหรบัผูท้ีต่อ้งการหาทีฝ่าก

บุตรช ัว่คราวดว้ย 

กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดจ้ากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นความชว่ยเหลอืส าหรบัเ

ด็กและการเลีย้งดบูุตรในเขตเทศบาลทีท่่านอาศยัอยู ่  

แผ่นพบั “ส าหรบัผูท้ีต่อ้งการหาทีฝ่ากบุตรช ัว่คราว” 

https://www.mhlw.go.jp/content/.000604069pdf 
 

<กรณีทีน่ายจา้งไม่ยนิยอมใหห้ยดุงาน> 

ค าถาม 3) ตอ้งการหยดุงานเมือ่มอีาการหวดั เชน่ มไีข ้

แตน่ายจา้งไม่ยนิยอมใหห้ยดุงาน ควรท าอยา่งไร 

ค าตอบ 3) ทางการขอรอ้งใหห้ยดุงานเมือ่มอีาการหวดั เชน่ มไีข ้

บรษิทัและสงัคมทัง้หมดจงึจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจในเร ือ่งนี ้

และขอความรว่มมอืจากผูป้ระกอบการใหจ้ดัการสภาพแวดลอ้มใหผู้ใ้ชแ้รงงานสามาร

ถลาหยดุไดง้า่ยดว้ย 

 นอกจากนี ้ในกรณีทีผู่ใ้ชแ้รงงานยืน่ขอใชว้นัลาพกัรอ้นประจ าปี 

แมว้า่วตัถปุระสงคใ์นการใชว้นัลาพกัรอ้นประจ าปีจะเป็นไปเพือ่การรกัษาอาการหวดั 

เชน่ อาการไข ้ก็ถอืเป็นหลกัการวา่นายจา้งจะตอ้งใหล้า 

 อกีทัง้ 

นายจา้งยงัตอ้งใสใ่จในการจดัการใหผู้ใ้ชแ้รงงานท างานไดอ้ยา่งปลอดภยัตอ่ชวีติและร่

างกาย ฯลฯ (หมายถงึหนา้ทีใ่นการค านึงถงึความปลอดภยั) 

นายจา้งและผูใ้ชแ้รงงานควรปรกึษาหารอืกนัโดยค านึงถงึเร ือ่งเหลา่นี ้

 

<การจดัการในกรณีผูใ้ชแ้รงงานชาวตา่งชาต>ิ 

ค าถาม 4) 

ชาวตา่งชาตจิะไดร้บัความชว่ยเหลอืเร ือ่งการหยดุงานของผูป้กครองเน่ืองจากการปิดโ

รงเรยีนช ัว่คราว เชน่ โรงเรยีนประถม ตามค าถามขอ้ที ่2 ดว้ยหรอืไม่ 

ค าตอบ 4) หากเป็นผูใ้ชแ้รงงานทีไ่ดร้บัการวา่จา้งโดยเจา้ของกจิการ 

แมจ้ะเป็นชาวตา่งชาตก็ิจะไดร้บัความชว่ยเหลอืดว้ย 

 

<ตัง้ใจจะกลบัไปท างานหลงัจากหมดวนัลาเลีย้งดบูุตร 

แตต่อ้งยดืวนัลาเลีย้งดบูุตรเพราะมกีารขอใหง้ดไปสถานรบัดแูลเด็กกอ่นวยัเรยีน> 

ค าถาม 5) ตัง้ใจกลบัไปท างานโดยฝากบุตรไวก้บัสถานรบัดแูลเด็กกอ่นวยัเรยีน แต ่

https://www.mhlw.go.jp/content/000604068.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000604069.pdf


ณ 

ตอนนีฝ้ากบุตรไวก้บัสถานรบัดแูลเด็กกอ่นวยัเรยีนไม่ไดเ้น่ืองจากเขตเทศบาลหรอือืน่

ๆ ขอใหง้ดไปสถานรบัดแูลเด็กกอ่นวยัเรยีน 

กรณีดงักลา่วนีจ้ะสามารถยดืวนัลาเลีย้งดบูุตรไดห้รอืไม่ 

ค าตอบ 5) 

<กรณีบุตรอายไุม่เกนิ 1 ปี> 

หากอยูใ่นชว่งระหวา่งลาเพือ่เลีย้งดบูุตรจะสามารถแจง้เจตจ านงขอเปลีย่นแปลง ((*1) 

อายไุม่เกนิ 1 ปี) วนัสิน้สดุการลาเพือ่เลีย้งดบูุตรได ้1 คร ัง้ไม่วา่จะดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 

(*2) ตามกฎหมายจะตอ้งแจง้เจตจ านงลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดอืน 

แตข่อใหน้ายจา้งและลกูจา้งปรกึษากนัใหด้ ี

อกีทัง้ กรณีกลบัมาท างานหลงัจากลาเพือ่เลีย้งดบูุตรแลว้คร ัง้หน่ึง 

ก็สามารถแจง้เจตจ านงขอลาเพือ่เลีย้งดบูุตรอกีคร ัง้ได ้((*1) อายไุม่เกนิ 1 ปี) 

(*1) กรณีลาเพือ่เลีย้งดบูุตรทัง้บดิาและมารดา 

และเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดจะลาไดถ้งึอาย ุ1 ปี 2 เดอืน 

(ลาเพือ่เลีย้งดบูุตรทัง้บดิาและมารดา) 

(*2) การลางานตัง้แตบุ่ตรอาย ุ1 ปี ถงึ 1 ปี 6 เดอืน และการลางานตัง้แตบุ่ตรอาย ุ1 ปี 

6 เดอืน ถงึ 2 ปี จะสามารถแจง้เจตจ านงขอเปลีย่นแปลงไดเ้ฉกเชน่เดยีวกนั 

 

<กรณีบุตรมอีาย ุ1 ปี หรอืก าลงัจะอาย ุ1 ปี 6 เดอืน> 

กรณีตอ้งการลาเพือ่เลีย้งดบูุตรตอ่ในตอนทีบุ่ตรมอีาย ุ1 ปี หรอืก าลงัจะอาย ุ1 ปี 6 

เดอืน หากลางานตัง้แตบุ่ตรมอีาย ุ1 

ปีจะสามารถแจง้เจตจ านงขอลาเพือ่เลีย้งดบูุตรไดถ้งึอาย ุ1 ปี 6 เดอืน 

หากลางานตัง้แตบุ่ตรมอีาย ุ1 ปี 6 

เดอืนจะสามารถแจง้เจตจ านงขอลาเพือ่เลีย้งดบูตุรไดถ้งึอาย ุ2 ปี 

 

ไม่วา่จะในกรณีใด นายจา้งก็ไมม่สีทิธิป์ฏเิสธการแจง้เจตจ านงจากผูใ้ชแ้รงงานได ้

และจะตอ้งจา่ยเงนิวนัลาเลีย้งดบูุตร 
 

 (อา้งองิ) 

เงือ่นไขส าคญัของการลาเพือ่เลีย้งดบูุตรตามกฎหมายการลาเพือ่เลีย้งดบูุตรหรอืดแู

ลผูป่้วย 

โดยหลกัการจะสามารถลาเพือ่เลีย้งดบูุตรไดจ้นถงึบุตรมอีาย ุ1 ปี 

กรณีเขา้ข่ายขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัตอ่ไปนีต้อนทีบุ่ตรมอีายถุงึ 1 ปี 

จะสามารถลาเพือ่เลีย้งดบูุตรในชว่งตัง้แตว่นัถดัมาหลงัจากวนัทีบุ่ตรมอีายถุงึ 1 



ปีจนถงึวนัทีบุ่ตรมอีาย ุ1 ปี 6 เดอืนได ้

1. กรณีผูใ้ชแ้รงงานหรอืคูส่มรสก าลงัลาเพือ่เลีย้งดบูุตรในวนัทีบุ่ตรมอีายถุงึ 1 ปี 

2. กรณีไดร้บัการลงความเห็นวา่ตอ้งหยดุงานเป็นพเิศษแมบุ้ตรมีอายเุกนิ 1 ปีแลว้ 

เชน่ ไม่สามารถฝากสถานรบัดแูลเด็กกอ่นวยัเรยีนได ้

นอกจากนี ้กรณีเขา้ขา่ยขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัตอ่ไปนีต้อนทีบุ่ตรมอีายถุงึ 1 ปี 6 เดอืน 

จะสามารถลาเพือ่เลีย้งดบูุตรในชว่งตัง้แตว่นัถดัมาหลงัจากวนัทีบุ่ตรมอีายถุงึ 1 ปี 6 

เดอืนจนถงึวนัทีบุ่ตรมอีาย ุ2 ปีได ้

1. กรณีผูใ้ชแ้รงงานหรอืคูส่มรสก าลงัลาเพือ่เลีย้งดบูุตรในวนัทีบุ่ตรมอีายถุงึ 1 ปี 6 

เดอืน 

2. กรณีไดร้บัการลงความเห็นวา่ตอ้งหยดุงานเป็นพเิศษแมบุ้ตรมอีายเุกนิ 1 ปี 6 

เดอืนแลว้ เชน่ ไม่สามารถฝากสถานรบัดแูลเด็กกอ่นวยัเรยีนได ้

 

<การยดืวนัลาเลีย้งดบูุตรในกรณีงดไปสถานรบัดแูลเด็กกอ่นวยัเรยีนเอง> 

ค าถาม 6) เคยตัง้ใจกลบัไปท างานโดยฝากบุตรไวก้บัสถานรบัดแูลเด็กกอ่นวยัเรยีน 

แตต่อนนีต้ดัสนิใจทีจ่ะไม่ฝากบุตรไวก้บัสถานรบัดแูลเด็กกอ่นวยัเรยีนเองเพือ่ป้องกั

นการแพรร่ะบาดแมจ้ะไม่มกีารรอ้งขอใหง้ดไปจากเขตเทศบาลหรอือืน่ๆ 

กรณีดงักลา่วนีจ้ะสามารถยดืวนัลาเลีย้งดบูุตรไดห้รอืไม่ 

ค าตอบ 6) 

หากอยูใ่นชว่งระหวา่งลาเพือ่เลีย้งดบูุตรจะสามารถแจง้เจตจ านงขอเปลีย่นแปลง ((*) 

อายไุม่เกนิ 1 ปี) วนัสิน้สดุการลาเพือ่เลีย้งดบูุตรได ้1 

คร ัง้ไม่วา่จะดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 

ตามกฎหมายจะตอ้งแจง้เจตจ านงลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดอืน 

แตข่อใหน้ายจา้งและลกูจา้งปรกึษากนัใหด้ ี

ไม่วา่จะในกรณีใด นายจา้งก็ไมม่สีทิธิป์ฏเิสธการแจง้เจตจ านงจากผูใ้ชแ้รงงานได ้

ทัง้ยงัจะตอ้งจา่ยเงนิวนัลาเลีย้งดบูุตรแมใ้นชว่งวนัหยดุหลงัจากเปลีย่นแปลง 

(*) กรณีลาเพือ่เลีย้งดบูตุรทัง้บดิาและมารดา 

และเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดจะลาไดถ้งึอาย ุ1 ปี 2 เดอืน 

(ลาเพือ่เลีย้งดบูุตรทัง้บดิาและมารดา) 
 

ทัง้นี ้

การลาเพือ่เลีย้งดบูุตรใหม่อกีรอบในกรณีทีก่ลบัมาท างานหลงัจากลาเพือ่เลีย้งดู

บุตรแลว้คร ัง้หน่ึง และการลาเพือ่เลีย้งดบูุตรตอ่ในกรณีทีบุ่ตรมอีาย ุ1 

ปีหรอืก าลงัจะมอีายุ 1 ปี 6 

เดอืนจะไม่สามารถแจง้เจตจ านงไดเ้น่ืองจากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขของกฎหมาย



การลาเพือ่เลีย้งดบูุตรหรอืดแูลผูป่้วย 

 

 (อา้งองิ) 

เงือ่นไขส าคญัของการลาเพือ่เลีย้งดบูุตรตามกฎหมายการลาเพือ่เลีย้งดบูุตรหร ื

อดแูลผูป่้วย 

โดยหลกัการจะสามารถลาเพือ่เลีย้งดบูุตรไดจ้นถงึบุตรมอีาย ุ1 ปี 

กรณีเขา้ข่ายขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัตอ่ไปนีต้อนทีบุ่ตรมอีายถุงึ 1 ปี 

จะสามารถลาเพือ่เลีย้งดบูุตรในชว่งตัง้แตว่นัถดัมาหลงัจากวนัทีบุ่ตรมอีายถุงึ 1 

ปีจนถงึวนัทีบุ่ตรมอีาย ุ1 ปี 6 เดอืนได ้

1. กรณีผูใ้ชแ้รงงานหรอืคูส่มรสก าลงัลาเพือ่เลีย้งดบูุตรในวนัทีบุ่ตรมอีายถุงึ 1 

ปี 

2. กรณีไดร้บัการลงความเห็นวา่ตอ้งหยดุงานเป็นพเิศษแมบุ้ตรมอีายเุกนิ 1 

ปีแลว้ เชน่ ไม่สามารถฝากสถานรบัดแูลเด็กกอ่นวยัเรยีนได ้

นอกจากนี ้กรณีเขา้ขา่ยขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัตอ่ไปนีต้อนทีบุ่ตรมอีายถุงึ 1 ปี 6 

เดอืน 

จะสามารถลาเพือ่เลีย้งดบูุตรในชว่งตัง้แตว่นัถดัมาหลงัจากวนัทีบุ่ตรมอีายถุงึ 1 

ปี 6 เดอืนจนถงึวนัทีบุ่ตรมอีาย ุ2 ปีได ้

1. กรณีผูใ้ชแ้รงงานหรอืคูส่มรสก าลงัลาเพือ่เลีย้งดบูุตรในวนัทีบุ่ตรมอีายถุงึ 1 

ปี 6 เดอืน 

2. กรณีไดร้บัการลงความเห็นวา่ตอ้งหยดุงานเป็นพเิศษแมบุ้ตรมอีายเุกนิ 1 ปี 6 

เดอืนแลว้ เชน่ ไม่สามารถฝากสถานรบัดแูลเด็กกอ่นวยัเรยีนได ้

 

<เกีย่วกบัการเลกิจา้งหรอืไม่ตอ่สญัญาวา่จา้ง> 

ค าถาม 7) กรณีบรษิทัขอใหล้าออกหรอืน่าจะถกูเลกิจา้ง ควรท าอยา่งไร 

ค าตอบ 7) 

นอกจากกรมแรงงานและส านักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานทีใ่กลท้ีส่ดุแลว้ 

ยงัม ี“ชอ่งพเิศษใหค้ าปรกึษาแรงงานเกีย่วกบัไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (*)” หรอื 

“สายดว่นปรกึษาเงือ่นไขแรงงาน (0120-811-610)” 

ไวใ้หบ้รกิารสอบถามหรอืปรกึษาเกีย่วกบัการเลกิจา้งหรอืไม่ตอ่สญัญาวา่จา้งอกีด ้

วย 

 

นอกจากนี ้

แมก้รณีทีบ่รษิทัขอใหล้าออกเน่ืองดว้ยไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ในคร ัง้นี ้

แตไ่ม่วา่อยา่งไรก็เป็นอสิระของผูใ้ชแ้รงงานวา่จะปฏบิตัติามหรอืไม่ 
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การบงัคบัใหล้าออกขดัเจตจ านงเสรขีองผูใ้ชแ้รงงานอาจเป็นการละเมดิสทิธทิีผ่ดิก

ฎหมาย 

นอกจากนี ้

แมแ้ตใ่นกรณีทีบ่รษิทัตัง้ใจจะเลกิจา้งผูใ้ชแ้รงงานก็จะไม่ไดร้บัการอนุญาตใหเ้ลิ

กจา้งทนัท ีและมกีฎดงัตอ่ไปนีต้ามกฎหมายแรงงาน 

1. 

ไม่อนุญาตใหเ้ลกิจา้งในชว่งตอ้งหยดุงานเน่ืองจากเจ็บป่วยจากการปฏบิตังิานแ

ละ 30 วนัหลงัจากน้ัน หรอืชว่งตอ้งหยดุงานตามกฎมาตรา 65 

ของกฎหมายมาตรฐานแรงงานของหญงิกอ่นและหลงัคลอดและชว่ง 30 

วนัหลงัจากน้ัน (มาตรา 19 ของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน) 

2. แมแ้ตใ่นกรณีทีไ่ม่ตรงกบัขอ้ 1 ขา้งตน้ 

แตก่รณีการเลกิจา้งแบบขาดความสมเหตสุมผลและไม่ไดร้บัการลงความเห็นวา่

เหมาะสมตามหลกัคดิโดยทั่วไปในสงัคมจะถอืวา่เป็นโมฆะเพราะเป็นการใชส้ทิธิ ์

น้ันในทางทีไ่ม่เหมาะสม (มาตรา 16 ของกฎหมายสญัญาจา้งแรงงาน) 

นอกจากนี ้การเลกิจา้งเพือ่ปรบัโครงสรา้ง 

(การเลกิจา้งเพือ่ลดพนักงานสว่นเกนิดว้ยเหตผุลทางธรุกจิ) จะพจิารณา 4 

หวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

และตดัสนิตามความมปีระสทิธภิาพของการเลกิจา้งตามคดตีวัอยา่ง 

(1) ความจ าเป็นในการปรบัจ านวนพนักงาน 

(2) 

ท าทุกมาตรการอยา่งถงึทีส่ดุเพือ่หลกีเลีย่งการเลกิจา้งเท่าทีท่ าไดแ้ลว้หรอืไม่ 

(3) มาตรฐานการเลอืกผูถ้กูเลกิจา้งมคีวามเป็นกลางและเหมาะสมหรอืไม่ 

(4) ประชมุหารอืกบัสหภาพแรงงานหรอือธบิายกบัผูใ้ชแ้รงงานแลว้หรอืไม่ 

3. 

กรณีอยูใ่นระยะสญัญาจา้งหรอืไม่ใชก่รณีทีม่เีหตผุลอนัเลีย่งไม่ไดจ้ะไม่สามารถ

เลกิจา้งในระหวา่งระยะสญัญาได ้

ตอ้งพจิารณาความมปีระสทิธภิาพในการเลกิจา้งใหเ้ขม้งวดมากกวา่การเลกิจา้ง

ในกรณีทีท่ าสญัญาจา้งแบบไม่มกี าหนดเวลา (มาตรา 17 อนุมาตรา 1 

ของกฎหมายสญัญาจา้งแรงงาน) 

4. ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 30 วนัหรอืจา่ยคา่จา้งเฉลีย่ 30 วนัขึน้ไป 

(เงนิชดเชยการเลกิจา้งกะทนัหนั) (มาตรา 20 ของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน) 
 

ค าถาม 8) 

กรณีทีน่่าจะไม่ไดร้บัการตอ่สญัญาจา้งแบบมกี าหนดเวลาเน่ืองจากไวรสัโคโรนาสา

ยพนัธุใ์หม่ในคร ัง้นี ้ควรท าอยา่งไร 



ค าตอบ 8) 

นอกจากกรมแรงงานและส านักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานทีใ่กลท้ีส่ดุแลว้ ยงัม ี

“ชอ่งพเิศษใหค้ าปรกึษาแรงงานเกีย่วกบัไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (*)” หรอื 

“สายดว่นปรกึษาเงือ่นไขแรงงาน (0120-811-610)” 

ไวใ้หบ้รกิารสอบถามหรอืปรกึษาเกีย่วกบัการเลกิจา้งหรอืไม่ตอ่สญัญาวา่จา้งอกีดว้

ย 

 

ทัง้นี ้

แมแ้ตใ่นกรณีทีบ่รษิทัตัง้ใจจะไม่ตอ่สญัญาจา้งแบบมกี าหนดเวลาเน่ืองจากไวรสัโคโ

รนาสายพนัธุใ์หม่ในคร ัง้นี ้

ก็จะไม่ไดร้บัการอนุญาตใหไ้ม่ตอ่สญัญาจา้งแบบมกี าหนดเวลาทนัท ี

และมกีฎดงัตอ่ไปนีต้ามกฎหมายแรงงาน 

1. 

กรณีมกีารแจง้เจตจ านงขอตอ่สญัญาจา้งจากพนักงานสญัญาจา้งแบบมกี าหนดเวล

า 

การไม่ตอ่สญัญาจา้งของพนักงานผูน้ั้นในกรณีทีล่งความเห็นวา่ตรงกบัขอ้ใดขอ้หน่ึ

งดงัตอ่ไปนี ้

จะถอืวา่การไม่ตอ่สญัญาจา้งของนายจา้งขาดความสมเหตสุมผลและไม่เหมาะสมตา

มหลกัคดิโดยทั่วไปในสงัคม 

และนายจา้งตอ้งยนิยอมรบัการแสดงความจ านงน้ันในเงือ่นไขแรงงานเดมิเหมอืนกบั

ทีผ่่านมา (มาตรา 19 ของกฎหมายสญัญาจา้งแรงงาน) 

ก. เป็นสญัญาจา้งแบบมกี าหนดเวลาทีเ่คยตอ่อายมุากอ่นหลายคร ัง้ 

รวมถงึหลกัคดิโดยทั่วไปในสงัคมจะถอืวา่การไม่ตอ่สญัญาจา้งน้ันเหมอืนการบอกเลิ

กสญัญาจา้งแบบไม่มกี าหนดเวลา 

ข. 

ถอืวา่มคีวามสมเหตสุมผลทีผู่ใ้ชแ้รงงานคาดหวงัวา่จะไดร้บัการตอ่สญัญาจา้งแบบมี

ก าหนดเวลาน้ันในตอนทีค่รบวาระสญัญาจา้งแบบมกี าหนดเวลา 

2. กรณีไม่ตอ่อายสุญัญาจา้งแบบมกี าหนดเวลา 

(เฉพาะผูใ้ชแ้รงงานทีไ่ดต้อ่อายสุญัญาจา้งแบบมกี าหนดเวลามากกวา่ 3 

คร ัง้หรอืไดร้บัการวา่จา้งตอ่เน่ืองเกนิ 1 ปี 

ทัง้นีจ้ะยกเวน้สญัญาทีร่ะบุเนือ้ความวา่จะไม่ตอ่สญัญาดงักลา่วเอาไวล้ว่งหนา้แลว้) 

จะตอ้งแจง้การไม่ตอ่สญัญาลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นครบวาระสญัญาจา้ง 

(สนธสิญัญาวา่ดว้ยสญัญาจา้งแบบมกี าหนดเวลาและมาตรา 2 

ของมาตรฐานเกีย่วกบัการตอ่อายแุละการบอกเลกิสญัญา) 
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(*) การเลกิจา้งพนักงานสญัญาจา้งแบบมกี าหนดเวลา 

หากไม่ใชใ่นกรณีทีม่เีหตผุลอนัไม่อาจหลกีเลีย่งได ้

นายจา้งจะถอืวา่ไม่สามารถเลกิจา้งผูใ้ชแ้รงงานจนกวา่จะครบวาระสญัญาน้ันได ้

(มาตรา 17 อนุมาตรา 1 ของกฎหมายสญัญาจา้งแรงงาน) 


