Storytelling

on Labour Law
หยิก เมืองแมน / แทน พันทาง / จาง ตระกูล / พูน ไพรน / ถวล จําเพาะ
ผาด มะนาว / พราว สะแก/ แตร ตะโพน/ โผน บานสุม / โกสุม / ทองดี ทระนง

เรียบเรียง - อรรถพล มนัสไพบูลย์

เรื่องที่ 4 ลาปวย-โรงพิมพของสมารมณ
เมือต้นเดือนกุมภาพันธ์ เพือนเก่าของ
เดือนมกราคมปี นทัี งเดือน ผมเลยไม่จา่ ยค่าจ้าง
ผูเ้ ขียน ชือสมารมณ์ เพือนเรียนสมัยชันมัธยม ให้ เพราะยังป่ วยต่อเนืองอยู่ ปัญหาคือ เมียเขาทํางาน
หลัง จากทีเราขาดการติด ต่อไปร่ว ม 10 ปี อยูบ่ ริษัทอืน โทรมาบอกฝ่ ายบุคคลบริษทั ผมว่า เดือน
ได้โทรมาสอบถามปัญหากฎหมายแรงงาน มกราคม บริษัทต้องจ่ายค่าจ้างให้สามีเขาอีก 1 เดือน
“เฮ้ย ! อรรถพล ผม สมารมณ์ นะ ,
ทีบ้านผมมีโรงพิมพ์ทาํ ต่อจากพ่อ ตอนนีมี
ปั ญหา เมือปลายเดือนพฤศจิกายนปี ทีแล้ว
ลูกจ้างผมทีเป็นช่างเครือง เขาลากลับไปเทียว
บ้านของเขาทีนครพนม รถปิ กอัพเขาไปเกิด
อุบตั ิเหตุชนเสาไฟฟ้า ช่างเครืองผมบาดเจ็บ
มากมาทํางานไม่ได้
เดือนธันวาคมทังเดือนลูกจ้างคนนียัง
นอนป่ วย ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ยงั มา
ทํา งานไม่ได้ก็ มานอนพัก ฟื นที บ้า น เดื อน
ธันวาคมผมจ่ายค่าจ้างในวันทีป่ วยไปแล้ว 30
วัน จนบัดนียังป่ วยจาก case เดิม ยังนอน
ป่ วยอยู่ทีนครพนม

ฝ่ ายบุคคลก็มาถามผม ผมบอกว่า เฮ้ย ! ป่ วย
ต่อเนืองจาก case เดิม ผมจ่ายไปแล้ว 30 วัน จ่าย
ครบตามกฎหมายแล้ว ไม่ตอ้ งจ่ายแล้ว เมียเขาไม่ยอม
วันนีโทรมาอีก
อรรถพล ถามหน่อย ลูกจ้างคนนี ผมต้องจ่าย
ค่าจ้างในวันทีลาป่ วยเดือนมกราคมปี นี อีกไหม”
สมารมณ์ เล่าถึงปั ญหา

ผมเอาเรืองนี ยกตัวอย่างถาม น้อง ๆ ทีทํางาน
HR ในหลักสูตร “กฎหมายแรงงานที HR ควรรู้ ภาค
ปฏิบตั ”ิ ว่า ท่านคิดว่า ตามกฎหมายแรงงาน สมารมณ์
นายจ้างเจ้าของโรงพิมพ์ ต้องจ่ายอีกไหม
ส่วนใหญ่บอกว่า “ต้องจ่ายใหม่อกี 30 วัน” ผม
ถามว่า “เพราะเหตุใด”
ผูเ้ ข้าสัมมนาตอบว่า “เพราะขึนปี ปฏิทนิ ใหม่ เป็ น
ปี ใหม่ เป็ นอีกปี แล้ว สิทธิของลูกจ้างเกิดขึนใหม่ แม้ จะ
เป็ น การป่ วยจาก case เดียวกัน แต่ขนปี
ึ ใหม่ ลูกจ้าง
ได้สิทธิใหม่ ได้คา่ จ้างในวันทีลาป่ วยได้อกี 30 วัน”
มาฟงคําเฉลยครับ
ผมเองซึงเป็ นวิทยากรถามผูเ้ ข้าสัมมนาทังห้องว่า
“เราทราบข้อเท็จจริงเรืองของบริษัทสมารมณ์
ครบถ้วน เพียงพอต่อการตอบแล้วหรือยังครับ”
ผูเ้ ข้าสัมมนางง จ้องหน้าวิทยากรตาไม่กระพริบ
“ทุกคน ฟั งผมเล่าต่อนะ ก่อนตอบคําถามของ
สมารมณ์ผมได้ยอ้ นถามสมารมณ์วา่
เฮ้ย !สมารมณ์ ผมถามคุณหน่อยนะ บริษัทคุณ
นับปี ปฏิทินอย่างไร สมารมณ์ยอ้ นถามผมว่า “อะไรนะ
ปี ปฏิทนิ อะไร” ผมบอกว่า “รอบปี หรือ 12 เดือนทีนับ
เป็ น 1 ปี มันมีหลายแบบนะ”

“เราทราบ ขอเท็จจริง
เรื่ อ งของบริ ษั ท สมารมณ
ครบถวน เพียงพอตอการ
ตอบแลวหรือยังครับ”

มาตรา 57 วรรคแรก

“ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวัน
ลาปวยตามมาตรา 32 เทากับอัตราคาจาง
ในวันทํางานตลอดระยะเวลาทีล่ า แตปห นึง่
ตองไมเกินสามสิบวันทํางาน”

บริษัทเอกชนบางรายนับปี ปฏิทนิ แบบราชการ เริม
1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน เหมือนราชการเลย บางบริษัท
ก็นบั แบบปี ปฏิทนิ แบบญีปุ่ น เริม 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม
แต่บริษัทส่วนใหญ่จะนับแบบปี ปฏิทินสากล 1 มกราคม
ถึง 31 ธันวาคม บริษัทคุณนับแบบไหน”
สมารมณ์ ตอบผมว่า “บริษัทผมนับแบบ 1 มกราคม
ถึง 31 ธันวาคม”
ผมตอบสมารมณ์ไปว่า “งัน! ถูก ของภริยาของ
ลูกจ้างคุณบอก ถูกของเขาแล้ว คุณต้องจ่ายค่าจ้างในวัน
ทีลูกจ้างของคุณยังป่ วยอยู่อกี 30 วัน ก็ทงเดื
ั อนมกราคม
นันแหละ”
ผมเตือนผูเ้ ข้าสัมมนาว่า จงจําเรืองนีไว้ให้ดี ในชีวิต
การทํางานฝ่ ายบุคคลของคุณ เวลาทีคุณมีปัญหาสงสัย
อะไรทางด้านกฎหมายแรงงาน หากคุณถามใคร ถ้าคน
ตอบตอบทันที ให้ระวังด้วยว่า ข้อเท็จจริงทีคุณบอกเขานัน
มันครบแล้ว หรือคนตอบเขารูข้ อ้ เท็จจริงครบหรือยัง
ในฐานะมีอาชีพด้านนี ครู บาอาจารย์จะสอนผม
เสมอว่า เราต้องรับผิด ชอบในสิงที เราตอบยิงเป็ นเรือง
กฎหมาย เราต้องมันใจว่าต้องเป็ นคําตอบทีถูกต้อง เพราะ
ถ้ามีขอ้ เท็จจริงไม่ครบ ส่งผลคําตอบนันผิด คนทีเขาถาม
ได้ฟังคําตอบแล้วเอาไปปฏิบตั ิตาม เขาจะเสียหายมาก !

บทกฎหมาย : พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ.2541 มาตรา 32 “ให้ลกู จ้างมีสิทธิลา
ป่ วยได้เท่าทีป่ วยจริง.......”
มาตรา 57 วรรคแรก “ให้นายจ้างจ่ายค่า
จ้างให้แก่ลกู จ้างในวันลาป่ วยตามมาตรา 32
เท่ากับอัตราค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะ
เวลาทีลา แต่ปี หนึงต้องไม่เกินสามสิบวัน
ทํางาน”

จงคิดถึงคนอืน ในทางทีดีงาม

อรรถพล มนัสไพบูลย
สํานักกฎหมาย บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด

