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เอกสารหมายเลข 28 B: บัญญัติวาดวยการลางาน FMLA เพื่อคลอดบุตร
สรางความผูกพันธกับบุตร และดูเเลบุตรซึ่งมีปญหาสุขภาพรายเเรง
ซึ่งอยูภายใตการคุมครองของผูมีอํานาจปกครอง (in loco parentis)
ภายใตบัญญัติวาดวยการลาเพือ
่ ครอบครัวและการรักษาพยาบาล (FMLA)
กลาววาลูกจางมีสท
ิ ธิล
์ าคลอดหรือลางานเพือ
่ รับบุตรบุญธรรมหรือลางานเพือ
่ สรางความผูกพันธกับบุตรหรื
อลางานเพือ
่ ดูแลบุตรซึง
่ มีปญหาสุขภาพรายแรง โดยไมไดรับคาจางไดไมเกิน 12 สัปดาห (ความใน
29 USC 2612 (a)(1)
เอกสารฉบับนี้ชแ
ี้ จงหลักเกณฑถึงสิทธิของลูกจางตามบัญญัติวาดวยการลางาน FMLA
ในการลาเพื่อสรางความผูกพันธหรือดูแลบุตรของลูกจางซึ่งอยูในฐานะผูมีอา
ํ นาจปกครองผูเยาว
ทานสามารถตรวจสอบหาขอมูลเอกสารฉบับหมายเลข 28C ในบัญญัติการลางาน FMLA
เพื่อดูแลบิดามารดาหรือผูมีอํานาจปกครอง
คําจํากัดความของคําวา บุตรชายหรือบุตรสาว ตามบัญญัติการลางาน FMLA
คําจํากัดความของคําวา บุตรชายหรือบุตรสาว คือ บุตรโดยกําเนิด บุตรบุญธรรม
หรือผูเยาวซึ่งอยูในความดูแลชั่วคราวตามกฎหมาย บุตรจากคูสมรส
ผูเยาวที่อยูภายใตการดูเเลตามอํานาจศาล หรือผูเยาวซึ่งอยูในความปกครองดูแลของผูมีอํานาจ
ความในขอ 29 USC 2611 (12)
การใหคําจํากัดความของบุตรชายหรือบุตรสาวไวคอนขางกวางเนือ
่ งดวยคํานึงถึงความเปนจริงวา
เด็กจํานวนมากในสหรัฐฯ อาศัยอยูกับผูปกครองหรือบิดามารดาซึ่งมิใชผูใหกําเนิด
ภายใตบัญญัติการลางาน FMLA ลูกจางซึง
่ มีความรับผิดชอบในการดูแลผูเยาวในทุกๆ วัน
มีสิทธิ์ทจ
ี่ ะลางาน ถึงแมวาบุตรทีด
่ แ
ู ลจะมิใชบุตรโดยกําเนิดหรือมีความรับผิดชอบในดานกฎหมายก็ตาม
คําจํากัดความของคําวา บุตรชาย หรือบุตรสาว นั้นหมายถึงผูเยาวซึ่งมีอายุตา
่ํ กวา 18
ปหรือผูที่มอ
ี ายุมากวา 18 ป แตไมสามารถดูแลตนเองไดเนือ
่ งดวยความพิการทางจิตหรือรางกาย
ความในขอ 29 USC 2612 (12) แตบัญญัติการลางานของทหารนั้นใหคําจํากัดความของคําวา
บุตรชายหรือบุตรสาวพิเศษ ซึง
่ แตกตางจาก บัญญัติการลาทั่วไป ความในขอ 29 C.F.R.
825.122(g),(h).

ความหมายของคําวา ผูมีอา
ํ นาจปกครองภายใต บัญญัตล
ิ างาน FMLA คืออะไร
ผูมีอา
ํ นาจปกครองในความหมายทัว
่ ไปเนนความสัมพันธ โดยผูนัน
้ ปฎิบัติหนาที่เสมือนบิดามารดา
ผูมีอา
ํ นาจปกครอง โดยการถือสิทธิ์หรือปฎิบต
ั ต
ิ ามพันธะทีม
่ ีตอบุตรหรือผูเยาว ซึง
่ มิใชบุตรโดยกําเนิด
พันธะดังกลาวเกิดขึ้นเมื่อบุคคลผูนัน
้ มีความประสงคทีจ
่ ะเปนผูมีอา
ํ นาจปกครอง
บัญญัติลางาน FMLA
บุคคลซึง
่ เปนผูมีอํานาจปกครองรวมถึงผูทีม
่ ีความรับผิดชอบในการดูแลหรือเปนผูที่รับผิดชอบทางดานการเ
งินตอบุตรหรือผูเยาว
ศาลไดระบุขอกําหนดในการพิจารณาลักษณะของผูที่จะมาเปนผูมีอํานาจปกครองไวดังนี้
 อายุของบุตร
 ระดับของการพึง
่ พาอาศัยซึง
่ ผูเยาวมีตอผูนั้น
 จํานวนเงินของความรับผิดชอบทางดานการเงิน หากมีการสงเสียเลี้ยงดู และ
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 ขอบเขตหนาที่ทไ
ี่ ดปฎิบต
ั ิในฐานะบิดามารดา
ลูกจางสามารถที่จะเปนผูมีอํานาจปกครองผูเยาวได ถึงแมวาผูเยาวจะมีผให
ู กําเนิดรวมอาศัยอยูดวย
หรือมีบด
ิ าและมารดาอาศัยอยูดวย บัญญัตก
ิ ารลางาน FMLA มิไดจํากัดจํานวนผูปกครองของผูเยาว
ลูกจางจะเปนผูมีอา
ํ นาจปกครองผูเยาวไดนัน
้ ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงเฉพาะในแตละสถานะการณ
ที่จะเปนตัวกําหนด
ตัวอยางของผูมีที่มอ
ี ํานาจปกครอง
ตัวอยางเหตุการณซึ่งเปนตัวกําหนดการมีอํานาจปกครองตาม บัญญัตก
ิ ารลางาน FMLA
ที่บุคคลไดมาซึ่งการมีอา
ํ นาจของผูปกครอง มีดังตอไปนี้
 ปู หรือตา สามารถขอลาเพื่อดูแลหลานซึง
่ ตนเองมีภาระหนาที่ในการเลีย
้ งดู
หากหลานมีปญหาสุขภาพรายเเรง
 อา นาหรือปา
ขอลาเพื่อดูแลหลานซึง
่ มีปญหาสุขภาพรายแรงภายหลังบิดามารดาของหลานเสียชีวิต
 ลูกจางสามารถขอลาเพื่อดูแลหรือเพื่อสรางความผูกพันธกับบุตรซึ่งเกิดจากคูชีวต
ิ เพศเดียว
กัน
หลักฐานประกอบเพื่อยืนยันความสัมพันธของความเปนผูมีอํานาจปกครอง
นายจางมีสท
ิ ธิ์ทจ
ี่ ะขอเอกสารยืนยันความสัมพันธของครอบครัวเชนเดียวกันกับบุคคลซึ่งอางสิทธิใ
์ นการเป
นผูมีอํานาจปกครองและเชนเดียวกันกับ ผูใหกําเนิด ผูรับบุตรบุญธรรมหรือบิดามารดาเลีย
้ ง
เอกสารดังกลาวอาจจัดเตรียมในรูปของหนังสือใหถอยคําอางสิทธิใ
์ นการปกครอง
หนังสือใหถอยคําอาจรวมถึงขอความดังตอไปนี้ เชน ชือ
่ ของผูเยาว
ถอยคําของลูกจางยืนยันความสัมพันธกับผูเยาว
ลูกจางควรแจงขอมูลทีถ
่ ูกตองเกีย
่ วกับอํานาจปกครองใหนายจางไดรับทราบ ความในขอ 29 CFR
§825.122
สถานะของผูมีอา
ํ นาจปกครองและขอกําหนดของบัญญัติการลางาน FMLA
ขอบังคับของสถานะของผูมีอํานาจของผูปกครอง ภายใตบัญญัติการลางาน FMLA
ไมไดเปลีย
่ นขอบังคับอืน
่ ใด เชน กฎระเบียบที่ครอบคลุม สิทธิของพนักงาน
และสาเหตุการลาตามคุณสมบัติทก
ี่ า
ํ หนด ขอกําหนดจะตองครบถวนตามทีไ
่ ดบัญญัติไวใน บัญญัติการลางาน
FMLA จึงจะมีผลบังคับใช พนักงานที่ใชสิทธิต
์ ามกฎหมายตามบัญญัตล
ิ างาน FMLA เพื่อการคลอดบุตร
หรือบุคคลโดยมีอํานาจของผูปกครองตองการใชการลาเพื่อดูแลผูเยาว
จําเปนตองยื่นเอกสารแจงถึงความจําเปนในการใชวันลา
และตองยืน
่ ใบรับรองยืนยันปญหาสุขภาพรายเเรงที่มอ
ี าการตอเนื่อง
ตามที่กฎขอบังคับไที่ดกําหนดไวในบัญญัติการลางาน FMLA
สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดทีไ
่ หน
สําหรับขอมูลเพิม
่ เติมเกี่ยวกับบัญญัติ FMLA สามารถเขาชมไดทีเ
่ วปไซดกระทรวงแรงงานรัฐบาลกลาง
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่ ไปและไมอาจพิจารณาเปนสวนหนึ่งของรายงานทางราชการไดเสมือ
นขอความทีไ
่ ดระบุไวในระเบียบ
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