
เมือตน้เดือนกมุภาพนัธ ์เพือนเกา่ของ

ผูเ้ขียน  ชือสมารมณ ์ เพอืนเรยีนสมยัชนัมธัยม 

หลงัจากทีเราขาดการติดต่อไปร่วม 10 ปี

 ไดโ้ทรมาสอบถามปัญหากฎหมายแรงงาน

“เฮย้ ! อรรถพล  ผม สมารมณ ์นะ ,    

ทีบา้นผมมีโรงพิมพท์าํต่อจากพ่อ  ตอนนีมี

ปัญหา เมือปลายเดือนพฤศจิกายนปีทีแลว้  

ลกูจา้งผมทีเป็นชา่งเครอืง เขาลากลบัไปเทียว

บา้นของเขาทีนครพนม รถปิกอพัเขาไปเกิด

อบุตัิเหตชุนเสาไฟฟา้ ชา่งเครอืงผมบาดเจ็บ

มากมาทาํงานไมไ่ด ้

เดือนธนัวาคมทงัเดือนลกูจา้งคนนียงั

นอนป่วย ออกจากโรงพยาบาลแลว้แตย่งัมา

ทาํงานไม่ไดก้็มานอนพักฟืนทีบา้น เดือน

ธนัวาคมผมจา่ยคา่จา้งในวนัทีป่วยไปแลว้ 30 

วนั จนบดันียงัป่วยจาก case เดมิ ยงันอน

ป่วยอยู่ทีนครพนม  

เดือนมกราคมปีนีทงัเดือน ผมเลยไมจ่า่ยคา่จา้ง

ให ้เพราะยงัป่วยตอ่เนอืงอยู ่ ปัญหาคือ เมยีเขาทาํงาน

อยูบ่รษัิทอนื โทรมาบอกฝ่ายบคุคลบรษัิทผมวา่  เดือน

มกราคม บรษัิทตอ้งจ่ายคา่จา้งใหส้ามีเขาอีก 1 เดือน  

ฝ่ายบคุคลกม็าถามผม  ผมบอกวา่ เฮย้ ! ป่วย

ตอ่เนืองจาก case เดิม  ผมจ่ายไปแลว้ 30 วนั จา่ย

ครบตามกฎหมายแลว้ ไมต่อ้งจา่ยแลว้  เมยีเขาไมย่อม   

วนันีโทรมาอีก 

อรรถพล ถามหน่อย ลกูจา้งคนนี ผมตอ้งจา่ย

คา่จา้งในวนัทลีาป่วยเดอืนมกราคมปีนี อกีไหม” 

สมารมณ ์เล่าถงึปัญหา

เรียบเรียง - อรรถพล มนัสไพบูลย์หยิก  เมืองแมน / แทน พันทาง / จ�าง  ตระกูล / พูน  ไพรน / ถวล  จําเพาะ  
ผาด  มะนาว / พร�าว  สะแก/ แตร  ตะโพน/ โผน  บ�านสุ�ม / โกสุม / ทองดี  ทระนง

on Labour Law 

เรื่องที่ 4  ลาป�วย-โรงพิมพ�ของสมารมณ�

Storytelling



“เราทราบ ข�อเท็จจริง
เรื่องของบริษัทสมารมณ�

ครบถ�วน เพียงพอต�อการ
ตอบแล�วหรือยังครับ”

ผมเอาเรอืงนี ยกตวัอยา่งถาม นอ้ง ๆ ททีาํงาน 

HR ในหลกัสตูร “กฎหมายแรงงานท ีHR ควรรู้ ภาค

ปฏบิตั”ิ  วา่ ทา่นคดิวา่ ตามกฎหมายแรงงาน สมารมณ์

นายจา้งเจา้ของโรงพมิพ ์ตอ้งจา่ยอีกไหม

ส่วนใหญ่บอกวา่ “ตอ้งจ่ายใหมอ่กี 30 วนั”   ผม

ถามวา่ “เพราะเหตใุด”

ผูเ้ขา้สมัมนาตอบวา่ “เพราะขนึปีปฏทินิใหม ่เป็น

ปีใหม ่เป็นอีกปีแลว้ สทิธิของลกูจา้งเกิดขนึใหม ่แม ้จะ

เป็น การป่วยจาก case เดยีวกนั แต่ขนึปีใหม ่ลกูจา้ง

ไดส้ิทธิใหม ่ไดค้า่จา้งในวนัทลีาป่วยไดอ้กี 30 วนั”

มาฟ�งคําเฉลยครับ 

ผมเองซงึเป็นวทิยากรถามผูเ้ขา้สมัมนาทงัหอ้งวา่

“เราทราบขอ้เท็จจริงเรืองของบริษัทสมารมณ์

ครบถว้น เพยีงพอตอ่การตอบแลว้หรอืยงัครบั”

ผูเ้ขา้สมัมนางง จอ้งหนา้วิทยากรตาไมก่ระพรบิ

“ทกุคน ฟังผมเล่าตอ่นะ  กอ่นตอบคาํถามของ

สมารมณผ์มไดย้อ้นถามสมารมณว์า่  

เฮย้ !สมารมณ ์   ผมถามคณุหนอ่ยนะ บรษัิทคณุ

นบัปีปฏิทินอยา่งไร  สมารมณย์อ้นถามผมวา่ “อะไรนะ 

ปีปฏทินิอะไร”   ผมบอกวา่ “รอบปี  หรอื 12 เดือนทีนบั

เป็น 1 ปี มนัมีหลายแบบนะ”  



บรษัิทเอกชนบางรายนบัปีปฏิทนิแบบราชการ เรมิ 

1 ตลุาคม ถงึ 30 กนัยายน เหมอืนราชการเลย  บางบรษัิท

กน็บัแบบปีปฏทินิแบบญีปุ่ น เรมิ 1 เมษายน ถงึ 31 มีนาคม  

แตบ่รษัิทสว่นใหญ่จะนบัแบบปีปฏิทินสากล 1 มกราคม 

ถงึ 31 ธนัวาคม บริษัทคุณนับแบบไหน”

สมารมณ ์ตอบผมวา่ “บรษัิทผมนบัแบบ 1 มกราคม 

ถงึ 31 ธนัวาคม”

ผมตอบสมารมณไ์ปว่า  “งนั! ถูกของภริยาของ

ลกูจา้งคณุบอก  ถกูของเขาแลว้ คณุตอ้งจ่ายคา่จา้งในวนั

ทลีกูจา้งของคณุยงัป่วยอยู่อกี 30 วนั กท็งัเดือนมกราคม

นนัแหละ”

ผมเตือนผูเ้ขา้สมัมนาวา่ จงจาํเรอืงนีไวใ้หดี้ ในชีวิต

การทาํงานฝ่ายบคุคลของคณุ เวลาทีคณุมีปัญหาสงสยั

อะไรทางดา้นกฎหมายแรงงาน หากคณุถามใคร ถา้คน

ตอบตอบทนัที ใหร้ะวงัดว้ยวา่ ขอ้เทจ็จรงิทีคณุบอกเขานนั

มนัครบแลว้ หรอืคนตอบเขารูข้อ้เท็จจรงิครบหรอืยงั 

ในฐานะมีอาชีพดา้นนี ครูบาอาจารยจ์ะสอนผม

เสมอว่า เราตอ้งรบัผิดชอบในสิงทีเราตอบยิงเป็นเรือง

กฎหมาย  เราตอ้งมนัใจวา่ตอ้งเป็นคาํตอบทีถกูตอ้ง เพราะ

ถา้มีขอ้เทจ็จรงิไม่ครบ สง่ผลคาํตอบนนัผิด  คนทีเขาถาม 

ไดฟั้งคาํตอบแลว้เอาไปปฏิบตัิตาม   เขาจะเสียหายมาก !

บทกฎหมาย  :  พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ.2541 มาตรา 32 “ใหล้กูจา้งมีสิทธิลา

ป่วยไดเ้ทา่ทีป่วยจรงิ.......”       

มาตรา 57 วรรคแรก  “ใหน้ายจา้งจา่ยคา่

จา้งใหแ้กล่กูจา้งในวนัลาป่วยตามมาตรา 32 

เทา่กบัอตัราคา่จา้งในวนัทาํงานตลอดระยะ

เวลาทีลา แต่ปีหนึงตอ้งไม่เกินสามสิบวัน

ทาํงาน”

อรรถพล มนัสไพบูลย�   
สํานักกฎหมาย บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด

จงคดิถงึคนอืน ในทางทดีงีาม

มาตรา 57 วรรคแรก  
“ให�นายจ�างจ�ายค�าจ�างให�แก�ลูกจ�างในวัน
ลาป�วยตามมาตรา 32 เท�ากบัอตัราค�าจ�าง
ในวนัทาํงานตลอดระยะเวลาทีล่า แต�ป�หนึง่
ต�องไม�เกินสามสิบวนัทํางาน”


