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นับแต่เริ่มการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ กสม. ชุดแรกตระหนัก

ถึงเจตนารมณ์ และภาระหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อ “คนทำงาน” ซึ่ง
เป็นกลุ่มรากฐานในการค้ำจุนครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย เพราะมีความหมายครอบคลุมต่อ 
ผู้ใช้แรงงานอย่างกว้างขวาง ทั้งแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ แรงงานเหมาค่าแรง แรงงาน
เหมาช่วง แรงงานรับงานไปทำที่บ้าน จนถึงแรงงานภาคเกษตร แรงงานย้ายถิ่น ทั้งคนไทยไปทำงาน
ต่างประเทศ และแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีความหมายครอบคลุมถึงพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ คนทำงาน และลูกจ้าง ภาคราชการ และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ทั้งหมด 
 สิทธิคนทำงาน คือ สิทธิมนุษยชน ซึ่งยังมีมิติถึงแรงงานเด็ก แรงงานหญิง แรงงานหญิง 
ตั้งครรภ์ คนพิการ คนติดเชื้อ HIV รวมถึงเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรองร่วม และ
กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองคนทำงานและสหภาพแรงงาน ซึ่งมีนัยสำคัญ คือ 
ทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพคนทำงาน และส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง 
 ดังนั้น กสม. จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานเป็นการเฉพาะ เพราะภารกิจของ กสม. มี
ความชัดเจนว่า สามารถรับเรื่องร้องเรียน หรือ หยิบยก ขึ้นตรวจสอบถึงปัญหาการละเมิดสิทธิหรือ
การกระทำที่ไม่เป็นธรรม จากเอกชนด้วย และไม่จำกัดการตรวจสอบเพียงว่าชอบด้วยกฎหมาย 
กฎระเบียบ แต่รวมถึงการตรวจสอบ กฎ ระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของรัฐ โดยพิจารณาจาก
หลักการและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อผูกพันตามกติกาและพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี 
 ในการประมวล วิเคราะห์ กรณีร้องเรียนด้าน “คนทำงาน” ในช่วง ๖ ปีของกสม. (จนถึง ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๐) ที่จัดทำโดยคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน จึงมุ่งหวังนำเสนอต่อสาธารณะถึง
สถานการณ์การละเมิดสิทธิต่อคนทำงานที่ยังหนักหน่วงและท้าทายทั้งต่อรัฐและสังคมโดยรวม รวม
ทั้งประมวลข้อเสนอแนะทั้งเฉพาะหน้า และกฎหมาย นโยบายของรัฐ ที่สำคัญคือได้พยายามสรุปบท
เรียนการทำงานของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ 
และประเมิน เพื่อการพัฒนาภารกิจของ กสม. และคณะอนุกรรมการ ต่อไปในอนาคต 
 กสม. หวังอย่างยิ่งว่า การจัดพิมพ์ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายรวมทั้งหน่วยงานของรัฐ 
ภาคธุรกิจ และพรรคการเมืองต่างๆ และขอขอบคุณต่ออนุกรรมการสิทธิแรงงาน และบุคลากรของ
สำนักงาน กสม. ทุกท่าน ที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างเต็มที่ 


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

มีนาคม ๒๕๕๑ 
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	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่เกิดขึ้นจากแรงผลักดันและความเรียกร้องต้องการของประชาชนที่มุ่งหวัง
ให้มีกลไกอิสระเพื่อทำหน้าที่ ส่งเสริม คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มีผลปรากฏ
เป็นจริง ตามที่มีการบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพอย่างกว้างขวาง ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระที่สามารถรับเรื่องร้องเรียนในกรณีมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการกระทำที่ไม่เป็นธรรม จากการกระทำของเอกชน ในขณะที่รับเรื่อง 
ร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ หรือได้รับการกระทำที่ไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน
ของรัฐ เช่นเดียวกับหน่วยงานอิสระอื่นๆ ด้วย จึงมีกรณีร้องเรียนการละเมิดสิทธิผู้ใช้แรงงานที่มาจาก
การกระทำของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและบริการ และมีการละเลยหรือการกระทำไม่เป็นธรรม
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งปัญหากฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติที่ยังไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
หรือพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี ซึ่งมีทั้งผู้ใช้แรงงานร้องเรียนรายบุคคล เป็นกลุ่ม และ 
ในนามของสหภาพแรงงาน ทั้งแรงงานที่เป็นคนทำงานภาคเอกชน คนทำงานภาครัฐ คนทำงานภาค
เศรษฐกิจนอกระบบ แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ และแรงงานข้ามชาติ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตระหนักถึงปัญหาเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานซึ่งเสีย
เปรียบในสังคมอย่างมาก และเป็นปัญหาที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องถึงกฎหมายและนโยบายของรัฐ จึงจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานขึ้นทำหน้าที่โดยตรง ทั้งตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เสนอแนะการพัฒนา
กฎหมาย นโยบายของรัฐ ตลอดจนการมีมาตรการพิเศษเพื่อส่งเสริมผู้ที่เสียเปรียบในสังคม เชื่อมโยง
ถึงรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี ตลอดจนรณรงค์เชิงรุกเพื่อร่วมกันสร้าง
กระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคม 
 คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน พบว่าจากการตรวจสอบกรณีร้องเรียน สถานการณ์ปัญหาและ
รูปแบบการละเมิดสิทธิ มีดังนี้ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ละเมิดสิทธิด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทำงานและเงินทดแทน ละเมิดสิทธิด้านประกันสังคม ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง และการจ้างงานโดยไม่เป็นธรรม 

คำนำ 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตระหนักอย่างยิ่งว่าการจะพิทักษ์สิทธิและคุ้มครองผู้ใช้
แรงงานได้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุด มีหนทางเดียวเท่านั้น คือ ทุกฝ่ายต้องตระหนักและ

ยอมรับถึงสิทธิของผูใ้ช้แรงงาน และร่วมมือกันส่งเสริมให้สหภาพแรงงาน และองค์กรของผูใ้ช้แรงงานต่างๆ
เข้มแข็ง เนื่องจากการอาศัยแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐที่มีกำลังจำกัด ย่อมไม่มีทางเป็น
ไปได้ แม้เพียงแต่การปกป้องคุ้มครองให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่สำคัญคือนโยบายของรัฐให้มีทิศทาง
การพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างความเป็นธรรมต่อผู้ใช้แรงงาน และผู้เสียเปรียบในสังคม ไม่เน้นแต่การ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก ที่คำนึงแต่ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีพันธะที่จะ
ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ และพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี ซึ่งร่วมมือกันทุก
ฝ่ายอย่างจริงจัง โดยมีพื้นฐานที่ความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้แรงงานเอง ประสานกับหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรเอกชน กระทั่งความเข้าใจจากผู้ประกอบการ 
 ในการศึกษาการละเม ิดส ิทธ ิมน ุษยชนด้านแรงงาน จากกรณีร ้องเร ียนบางส่วนต่อ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน และบุคลากรสำนักงาน กสม.ได้
ร่วมกันค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูล การไกล่เกลี่ยเยียวยา และการกำหนดเสนอแนะนโยบายและมาตรการ
ในการจัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอต่อหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องและต่อรัฐสภา และได้วิเคราะห์เพิ่มเติม ให้เห็นทั้งปัญหา และข้อเสนอแนะที่ชัดเจน 
ทั้งกฎหมายและนโยบายของรัฐ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นคุณประโยชน์ต่อขบวนการผู้ใช้แรงงาน หน่วย
งานของรัฐและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างความเข้าใจร่วมกันในสังคมไทยให้ตระหนักถึงสิทธิผู้ใช้แรงงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 
	 ท้ังน้ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอขอบคุณอย่างย่ิงในการสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับ	
โดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ซึ่งสนับสนุนขบวนการผู้ใช้แรงงานมาโดยตลอด รวมทั้งพิพิธภัณฑ์
แรงงานไทย และสหภาพแรงงานต่างๆ ที่สนับสนุนภาพประกอบจำนวนมาก	



ศาสตราจารย์เกียรติคุณประดิษฐ์ เจริญไทยทวี 

 ประธานอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 

 มีนาคม ๒๕๕๑
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 มูลเหตุการละเมิด 
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 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 	
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ภาคผนวก ๓	สถิติการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน ๓๓๔ 
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  - ภาษาอังกฤษ 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทำหน้าที่ส่งเสริม คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

ดำเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน เสนอมาตรการแก้ไขปัญหา จัดทำข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบาย กฎหมาย และรณรงค์วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน โดยเป็นองค์กรอิสระที่สามารถ 
ตรวจสอบการละเมิดจากเอกชนได้ ไม่จำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรฐั 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ยึดหลักการ แนวคิด และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยคำนึงถึงกรอบแนวคิดสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศด้วย ไม่จำกัดเฉพาะความชอบด้วย
กฎหมาย 
 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้าน
แรงงานเป็นการเฉพาะ เนื่องจากมีลักษณะพิเศษและความซับซ้อนของปัญหาด้านแรงงาน 

บทสรุปผู้บริหาร 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๑
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	 เนื ่องในโอกาสครบวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดแรก 
(๒๕๔๔-๒๕๕๐) คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน เห็นควรให้จัดทำรายงานการศึกษา เรื่องสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนด้านแรงงานในรอบหกปี โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายคนทำงานในการศึกษาออกเป็น 
๕ กลุ่ม คือ (๑) คนทำงานภาคเอกชน (๒) คนทำงานภาครัฐ (๓) คนทำงานในภาคเศรษฐกิจ 
นอกระบบ (๔) คนไทยไปทำงานในต่างประเทศ และ (๕) แรงงานข้ามชาติ (หรือที่กฎหมายของไทย
เรียกว่าแรงงานต่างด้าว) โดยมีขอบเขตการศึกษาจากกรณีร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมอบหมายต่อคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 

 วิธีการศึกษาคือ การประมวล สังเคราะห์และ
วิเคราะห์จากเรื ่องร้องเรียนและรายงานผลการตรวจ
สอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งการสัมมนาที่จัดต่อเนื่อง
มาโดยคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน โดยพิจารณา 
ตามกรอบมิติสิทธิแรงงาน ๕ ด้าน คือ (๑) ด้านกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน (๒) ด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
ในการทำงาน (๓) ด้านการประกันสังคม (๔) ด้านการรวม
ตัวและการเจรจาต่อรองร่วม และ (๕) ด้านการจ้างงาน
โดยไม่เป็นธรรม  
 เน้ือหาโดยรวมจะกล่าวถึง กรอบแนวคิดกฎหมาย

ในประเทศด้านแรงงาน และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน จนถึงข ้อเสนอแนะโดย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถานการณ์ปัญหาการละเมิด มูลเหตุการละเมิด ในแต่ละกลุ่ม
เป้าหมาย การดำเนินการตรวจสอบ มาตรการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ 
คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน จากการศึกษาพบว่า 

๑๒ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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 *กลุ่มนี้มีการละเมิดในมิติอื่นๆ เช่น สิทธิส่วนบุคคล หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของลูกจ้างเพิ่มเติมจากตารางอีก จำนวน 
๓ เรื่อง คือ (๑) กรณีลูกจ้างบริษัทไทยเกรียง กรุป จำกัด (มหาชน) ร้องเรียน กรณีศาลแรงงานกลางไม่อนุญาตให้ผู้รับมอบอำนาจ
รับเงินแทน  (๒) กรณีลูกจ้างชาวญี่ปุ่นร้องเรียนเรื่องบุคคลอื่นนำบัตรเครดิตไปซื้อสินค้า และ (๓) กรณีลูกจ้างร้องเรียนว่าบริษัท 
ซันไมร์โครซิสเต็ม ให้ออกจากสถานที่ทำงานโดยละเมิดสิทธิบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทำให้ลูกจ้างรู้สึกว่าถูกลดค่าลง 
 **จำนวนรวมในตารางที่เกี่ยวข้องกับตารางอื่นๆทั้งหมด แสดงในช่อง “กฎหมายคุ้มครองแรงงาน” 

 ๑. สถานการณ์ปัญหาการละเมิด 
 
 นับแต่ปี ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ มีเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ด้านแรงงานที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมายต่อคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน	
จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๐ เรื่อง จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายและมิติของการละเมิดสิทธิแรงงาน ซึ่งหลายกรณี
มีการละเมิดในมิติอื่นๆ ควบคู่ด้วย โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ และแรงงานข้ามชาติ ที่มีปัญหา
เชื่อมโยงทุกมิติ ได้ดังนี้	

มิติสิทธิแรงงาน 
ประเภท 
กลุ่มคนทำงาน 

รวม กฎหมาย
คุ้มครอง
แรงงาน 

การ
ประกัน
สังคม 

ความ
ปลอดภัยใน
การทำงาน
และเงิน
ทดแทน 

เสรีภาพใน
การรวมตัว/
ต่อรอง 

การจ้างงาน 
โดยไม่เป็นธรรม 
- จ้างเหมาค่าแรง 
- จ้างงานระยะสั้น 
- จ้างงานนอกระบบ 

๑)†ˇ† ภาคเอกชน* ๑๕๗ ๗๐ ๖ ๑๔ ๕๐ ๑๔ 

๒) ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ๕๐ ๒๒ ๐ ๑ ๐ ๒๗ 

๓) แรงงานนอกระบบ ๓ 	 		

๔) แรงงานไทยไป  
ทำงานต่างประเทศ 

๑๒ 
	

๕) แรงงานข้ามชาติ ๑๘ 

รวม**  ๒๔๐ ๑๒๕ ๖ ๑๕ ๕๐ ๔๑ 

 คนทำงานทุกกลุ่มเป้าหมายถูกละเมิดสิทธิแรงงานทั้งโดยฝ่ายนายจ้าง เจ้าหน้าที่รัฐ กฎหมาย
แรงงานที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของรัฐ กล่าวคือ 
	 ๑) กลุ่มคนทำงานในภาคเอกชน แม้ว่ามีกฎหมายคุ้มครองดูแลด้านสิทธิแรงงานค่อนข้าง
สมบูรณ์ กลับปรากฏว่า คนทำงานหรือลูกจ้างถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทุกมิติ กล่าวคือ มีการบังคับ
ใช้แรงงานให้ทำงานล่วงเวลาและในวันหยุด ลูกจ้างที่มีครรภ์ถูกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เช่น ไม่จัดงาน
ที่เหมาะสมให้ ย้ายงานใหม่ที่ลำบากกว่าเดิมเพื่อกดดันให้ลาออก หรือถูกเลิกจ้างโดยอ้างเหตุคนล้น
งานหรือคำสั่งซื้อสินค้าลดลง		
 ลูกจ้างต้องทำงานภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดและล่วงเกินสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล เช่นมีกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดจับจ้องอยู่ตลอดเวลา มีการค้นตัวที่ไม่เหมาะสมในกิจการเครื่องประดับและกิจการ

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๓
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โรงแรม ตลอดจนระเบียบในการปฏิบัติงานที่ละเอียดเกินไป เช่นการหักเงินค่าจ้างโดยผิดกฎหมาย 
เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย และนายจ้างปิดกิจการโดยไม่มีเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ เพื่อ
ชำระให้ลูกจ้าง 
 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ (คปอ.) 
มักถูกครอบงำโดยฝ่ายนายจ้าง เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานที่ซ้ำซาก หน่วยงานรัฐไม่สามารถตรวจ
สอบได้ทั่วถึงและขาดบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมให้สหภาพแรงงานมีส่วนร่วมในการตรวจความ
ปลอดภัยอย่างแท้จริง มีหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ไม่ประสานงานกัน ลูกจ้างได้รับความ
เดือดร้อนในระหว่างการรักษา เนื่องจากต้องดำเนินการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายด้วย และนายจ้าง
บางส่วนไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของแพทย์ จึงมีการฟ้องคดีต่อศาลแรงงานซึ่งต้องใช้เวลายาวนาน ตลอด
จนยังไม่มีมาตรการทางบริหารในการคุ้มครองดูแลคนเจ็บป่วยอย่างเพียงพอ 
 เมื่อไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานหรือถูกเอาเปรียบ ลูกจ้างจึงจัดตั้งสหภาพแรงงาน มีการตรวจสอบ
การกระทำของนายจ้าง เจรจาต่อรอง และเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย นำไปสู่การคุกคามและ 	
กลั่นแกล้งผู้นำลูกจ้างที่หลากหลายรูปแบบและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากนายจ้างที่ไม่เข้าใจ
สหภาพแรงงาน  
 มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะข่มขู่หรือกดดันการใช้สิทธิของลูกจ้าง
และสหภาพแรงงาน เช่น การดำเนินคดีอาญากับผู ้นำสหภาพแรงงาน ไม่ยอมรับการจัดตั ้ง
สหภาพแรงงานประเภทกิจการ เลิกจ้างผู้นำสหภาพแรงงานโดยอ้างเหตุผลครอบจักรวาล นำทหาร
เข้าไปในสถานประกอบกิจการในระหว่างที่มีการเจรจาต่อรองในลักษณะคุกคาม มีการห้ามปิด
ประกาศหรือแจกจ่ายเอกสาร หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ของสหภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ 
และจัดอบรมเพื่อละลายพฤติกรรมและกดดันให้ลูกจ้างลาออกจากงานภายหลังข้อพิพาทแรงงานยุติ
ลง ตลอดจนการเสนอผลประโยชน์จำนวนมหาศาลให้ผู้นำเพื่อเลิกเกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานหรือ
ออกจากงาน หรือไม่ยอมให้กลับเข้าทำงานในสถานประกอบการโดยจ่ายค่าจ้างให้ เป็นต้น 
 มีการจ้างงานระยะสั ้น การจ้างเหมาค่าแรงในกระบวนการผลิต และการจ้างเหมาช่วง 	
แพร่ขยายแทบทุกสาขาการผลิตและบริการ นายจ้างที่เป็นผู้รับเหมาค่าแรงหลบเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน หักเงินลูกจ้างไว้แต่ไม่นำส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และกองทุน
ประกันสังคม ลูกจ้างเหล่านี้ทำงานในคุณภาพเดียวกันแต่ได้รับสวัสดิการที่แตกต่างกัน มีข้อจำกัด 	
ในการรวมตัวหรือการต่อรองเพราะจะถูกเลิกสัญญาจ้างได้โดยง่าย ไม่พร้อมหรือไม่กล้าแสดงตน 	
ในการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย และไม่มีความมั่นคงในการทำงาน  
	 ๒) กลุ่มคนทำงานในภาครัฐ พบว่า คนทำงานในหน่วยงานราชการไม่อยู่ในการบังคับใช้ของ
กฎหมายด้านแรงงานเกือบทั้งหมด ยกเว้นในส่วนของลูกจ้างที่มีบางส่วนเข้าระบบประกันสังคม 
สำหรับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตกอยู่ภายใต้สัญญาจ้างระยะสั้นคราวละ ๑ ปี ถูกเลือกปฏิบัติในการ
จ้างงาน ไม่มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานและไม่มีกฎหมายคุ้มครองหรือรับรองสิทธิการเจรจาต่อรองไว้
เป็นการเฉพาะและไม่มีความมั่นคงในการทำงาน 
 สิทธิประโยชน์มีอยู่เพียงเล็กน้อยและเป็นไปตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน ไม่มีมาตรฐาน
เดียวกัน ทั ้งยังแตกต่างและต่ำกว่ามาตรฐานตามกฎหมายด้านแรงงาน ทั้งนี ้รวมถึงลูกจ้างใน

๑๔ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐรูปแบบต่างๆ 
 ในส่วนของรัฐวิสาหกิจยังได้ร ับผลกระทบจากนโยบายของรัฐในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 	
การแปลงสภาพของรัฐวิสาหกิจเป็นองค์การมหาชน และไม่อยู่ในบังคับใช้ของกฎหมายแรงงาน มีการ
จ้างเหมาในรัฐวิสาหกิจอย่างแพร่หลาย ทำให้กระทบต่อความมั่นคงในการทำงานของลูกจ้างเป็น 	
อันมาก รัฐบาลเลือกปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนรัฐวิสาหกิจที่สามารถทำประโยชน์ 	
ทางธุรกิจไม่สนใจดูแลหรือแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหาจนต้องปิดกิจการหรือยุบเลิกไป 
ลูกจ้างต้องเดือดร้อนในการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายและตามหลักความเป็นธรรม 
	 ๓) กลุ่มคนทำงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ พบว่าไม่มีนิติสัมพันธ์ในการจ้างงานตาม
สัญญาจ้างแรงงาน จึงไม่อยู่ในบังคับใช้ของกฎหมายด้านแรงงานทั้งหมด อาจเข้าถึงกฎหมายประกัน
สังคมได้บ้างบางส่วน แต่ต้องจ่ายเงินสมทบเองทั้งหมด ในขณะที่แรงงานในระบบนายจ้างและรัฐ 	
ร่วมจ่าย แม้ว่าภาคประชาชนได้เรียกร้องให้มีกฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน และมีการประกัน
สังคมสำหรับแรงงานนอกระบบทั้งหมด แต่รัฐบาลตอบสนองในเรื่องนี้น้อยมาก เนื่องจากรัฐบาลขาด
ความจริงจังจนไม่มีความคืบหน้าใดๆ  
	 ๔) กลุ่มคนไทยไปทำงานในต่างประเทศ	 มีภาระหนี้สิน เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายและค่า
บริการสูงมากจากระบบบริษัทจัดหางานและนายหน้าที่ไม่มีการควบคุมที่ดี ยังปรากฏการถูกหลอก
ลวงให้ไปทำงานจำนวนมาก ไม่มีความรู้กฎหมายและภาษาต่างประเทศ นายจ้างมักเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการจ้างและค่าตอบแทน แต่แรงงานไม่มีทางเลือกจำยอมรับเงื่อนไขใหม่ที่ไม่เป็นธรรม ทำงาน
หนักและถูกเอาเปรียบ มีสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้าย และตกอยู่ในระบบการจ้างเหมาเช่นเดียวกัน  
 ไม่มีหน่วยงานภาครัฐของไทยที่ทำหน้าที่สำรวจสภาพปัญหา รับเรื่องราวร้องทุกข์ และแก้ไข
ปัญหาให้ทันท่วงที ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่ได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทำให้ครอบครัว
ที่ประเทศไทยได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมาก ซึ่งรัฐบาลยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการช่วยเหลือ 
จนเป็นภาระหนี้สินจำนวนมากในชนบท  
	 ๕) กลุ่มแรงงานข้ามชาติ เป็นกลุ่มแรงงานที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายด้านแรงงานมากที่สุด	
กล่าวคือ ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไม่ได้รับการ
ประกันสังคม ต้องซื้อหลักประกันสุขภาพเอง เข้าไม่ถึงกองทุนเงินทดแทน ไม่มีสิทธิในการจัดตั้งและ
เป็นกรรมการสหภาพแรงงาน แม้มีสิทธิยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้างและใช้สิทธินัดหยุดงานตามพระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่จะถูกเลิกจ้างหรือถูกจับส่งกลับประเทศต้นทางในทันที 	
และกลุ่มที่ถูกนายจ้างเอาเปรียบแต่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย ยิ่งมีโอกาสได้รับความคุ้มครอง
น้อยที่สุด เพราะจะถือเป็นคนผิดกฎหมาย ต้องส่งกลับทันที 
 กลุ่มนี้เป็นแรงงานที่อยู่ในระบบการจ้างงานระยะสั้นที่มีกำหนดเวลาไม่เกิน ๑ ปี ตามมติ 	
คณะรัฐมนตรี และอยู่ในระบบการจ้างเหมาช่วงที่ซับซ้อน ยากแก่การบังคับใช้กฎหมายเพื่อเอาผิดกับ
ผู้รับเหมาชั้นต้นหรือผู้รับเหมาช่วงในลำดับต้น อยู่ในสาขาการผลิตที่กฎหมายด้านแรงงานคุ้มครอง
น้อยที่สุดหรือไม่คุ้มครองเลย เช่น งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานก่อสร้าง และงานบ้าน  
 แรงงานกลุ่มนี้ รัฐบาลเห็นว่าเป็นกลุ่มที่ล่อแหลมต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงใช้
มาตรการควบคุมต่างๆ อย่างเข้มงวด ตลอดจนมีการออกประกาศจังหวัดภูเก็ต ระนอง ระยอง และ
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พังงา เป็นต้น ห้ามแรงงานข้ามชาติใช้โทรศัพท์มือถือ ห้ามชุมนุมกันเกิน ๕ คน และห้ามออกนอก
บ้านหรือที่พักอาศัยหลังเวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้น นับเป็นกลุ่มคนทำงานที่ถูกเลือกปฏิบัติอย่างรุนแรง 
และจดหมายเวียนของจังหวัดสมุทรสาครห้ามกระทั่งการจัดงานประเพณีของกลุ่มนี้ 	
	
 ๒. มูลเหตุการละเมิดสิทธิแรงงาน
 
	 ด้านนายจ้าง พบว่า ปัจจัยการละเมิดด้านหลักมาจากฝ่ายนายจ้างที่ต้องการกำไรสูงสุด 
มุ่งแข่งขันทางการค้าโดยอาศัยแรงงานราคาถกู มุ่งบริหารจัดการทางธุรกิจโดยคำนึงแต่ความอยูร่อดของ
ธุรกิจฝ่ายเดียว จึงใช้กลยุทธการจ้างงานแบบยืดหยุ่นอย่างแพร่หลายและเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ 
ส่งผลให้มีการละเมิดสิทธิแรงงานในทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกมิติด้านสิทธิแรงงาน และแสดงออกโดย
แจ้งชัดว่าไม่ต้องการให้ลูกจ้างไปเกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงาน และดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อสกัดกั้น
การใช้สิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วมของลูกจ้าง ภายใต้การให้คำปรึกษา
และการวางแผนการใช้ช่องว่าง หรือข้อจำกัดทางกฎหมายของที่ปรึกษาทางธุรกิจและนักกฎหมาย 
	 ด้านกฎหมายและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ พบว่า กฎหมายด้านแรงงานมีหลายฉบับขาด
การบรูณาการ กฎหมายบางฉบับหรือบางมาตราไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนญู และกติการะหว่างประเทศ	
เช่น พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ไม่คุ้มครองผูริ้เร่ิมก่อการต้ังสหภาพแรงงานและห้าม
ลูกจ้างที่ไม่มีสัญชาติไทยจัดตั้งหรือเป็นกรรมการสหภาพแรงงานกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. 
๒๕๔๑) ท่ีออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไม่ใช้บังคับกับกิจการประมงทะเล
นอกน่านน้ำ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ไม่ใช้บังคับกับลกูจ้างในหลายประเภทกิจการ เช่น งานบ้าน งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล เป็นต้น 
	 มีประกาศจังหวัดของหลายจังหวัด ที่เป็นการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติอย่างร้ายแรง เช่น 
ประกาศจังหวัดภเูก็ต เร่ือง การจัดระบบในการควบคุมแรงงานต่างด้าว ลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
 เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายด้านแรงงาน ตีความกฎหมายแคบ ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย ขาดวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมตำหนิลูกจ้าง 
ที่ร้องเรียนความเป็นธรรมต่อหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นการทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ แนะนำให้ลูกจ้าง
ลาออกจากงานเพื่อจะได้รับสิทธิการประกันสังคม แต่ไม่ทราบว่าทำให้เสียสิทธิตามกฎหมายฉบับอื่น 
เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเรื่องเงินทดแทนไม่ครบถ้วน 
วินิจฉัยจากเอกสารและพยานฝ่ายนายจ้างเป็นหลัก คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนซึ่งเป็นกลไก 
ในชั้นอุทธรณ์ ก็ยังขาดกระบวนการในการรวบรวมข้อเท็จจริงที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่มีบทบาท
ตรวจสอบหรือกลั่นกรองคำวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ชั้นต้น และยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่คุ้มครองเรื่อง
กองทุนเงินทดแทนต่อแรงงานข้ามชาติอย่างชัดเจน  
 พนักงานตรวจแรงงานไกล่เกลี่ยให้ลูกจ้างรับเงินช่วยเหลือจากนายจ้างโดยไม่คำนึงผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในการทำงาน และสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง โดยเฉพาะคณะ
กรรมการแรงงานสัมพันธ์ ไกล่เกลี่ยและวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรม เน้นให้นายจ้าง
ชดใช้ค่าเสียหายแทนการให้กลับเข้าทำงาน ไม่ช่วยเหลือดูแลให้ลูกจ้างใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
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ได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
 เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิแรงงานในหลายรูปแบบ เช่น 
การกดดันให้ลูกจ้างลาออกมิฉะนั้นจะถูกนายจ้างดำเนินคดีอาญา การตรวจสารเสพติด การพิสูจน์
โดยเครื่องจับเท็จ และการติดตามความเคลื่อนไหวของผู้นำสหภาพแรงงาน ในบางกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองระดับอำเภอมีส่วนร่วมกรณีนายจ้างกดดันสหภาพแรงงาน เช่น ให้สถานที่จัดอบรมนอก
โรงงานโดยไม่ยอมให้แกนนำและสมาชิกสหภาพฯ เข้าทำงาน หรือดำเนินคดีและปรับข้อหาแจก 
เอกสารสหภาพฯ หน้าโรงงานริมถนนสาธารณะ ทำให้บ้านเมืองสกปรกหรือไม่เป็นระเบียบ 	
	 ดา้นนโยบายรฐับาล ไม่มีนโยบายท่ีชัดเจนต่อการจ้างงานท่ีเปล่ียนแปลงไป ไม่มีมาตรการการ
คุ้มครองแรงงานที่มีประสิทธิภาพ เน้นการใช้สิทธิทางศาล ขาดมาตรการทางปกครองหรือมาตรการ
บริหารเชิงรุกในการแก้ไขปัญหา ไม่ประกาศนโยบายหรือจุดยืนท่ีชัดเจนและมาตรการแก้ไขปัญหาท่ีเป็น
รูปธรรมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน ตลอดจนไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของเครือข่าย
ภาคประชาชนด้านแรงงานเก่ียวกับนโยบายและกฎหมายด้านแรงงานท่ีดำเนินต่อเน่ืองมายาวนาน  
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ การประกันสังคม
แรงงานนอกระบบ ร่างกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และร่างกฎหมายว่าด้วยสถาบันความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
	
 ๓. กลยุทธ์ของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานในช่วงห้าปี

	 กรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมอบหมายตามอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท่ีเป็นอิสระ ครอบคลุมถึง
สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาค ี ตรวจสอบการละเมิด
กฎหมาย และการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้านแรงงานซ่ึงมีหลายมิติ แต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติไม่มีอำนาจตรวจสอบหากมีการดำเนินคดีในศาลในประเด็นเดียวกันกับประเด็นท่ีร้องเรียน ไม่มีกลไก
ในการดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งโดยการเชื่อมโยงกับศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาล
ยุติธรรม มีแต่การเสนอแนะต่อรัฐบาลและรัฐสภา ซ่ึงยังมีอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการแก้ไขปัญหาอีกมาก  
	 มาตรการที่สำคัญ คือการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเสนอให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบ และนำไปสู่การตรวจสอบกฎหมายหรือระเบียบที่ขัด
รัฐธรรมนูญ หรือกติการะหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยให้สัตยาบันแล้ว ตลอดจนมีข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายต่อรัฐบาล และการสื่อสารกับสังคมเพื่อการสร้างความตระหนักในสิทธิแรงงาน  
 ดังนั้น คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน จึงเน้นการเจรจาไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีเข้าใจและยอมรับ
หลักการสิทธิมนุษยชน เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นธรรม การประสานหน่วยงานภาครัฐและภาค
ประชาชนเพื่อให้เกิดกลไกในระดับจังหวัดหรือชุมชนในการแก้ไขปัญหาหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหรือจัดสัมมนาเพื่อให้สังคมรับทราบเพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลสนใจแก้ไข
ปัญหา และเน้นการร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชน จึงมีการประชุม
สัมมนาร่วมกับองค์กรเครือข่ายต่างๆ ด้านแรงงานและองค์กรสทิธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง 
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 ๔. ข้อเสนอแนะ


 ๔.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 (๑) มีนโยบายให้การคุ้มครองด้านแรงงานแก่คนทำงานทุกสาขาอาชีพโดยเท่าเทียมกันใน
มาตรฐานแรงงาน ไม่ว่าทำงานอยู่ในภาครัฐหรือภาคเอกชน และไม่ว่าอยู่ในภาคเศรษฐกิจที่เป็น
ทางการหรือในภาคนอกระบบ โดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะตามสัญญาจ้างแรงงานเท่านั้น 
 (๒) มีนโยบายให้ยกระดับเรื่องการจ้างงานที่เป็นธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติ ดำเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจในระบบการค้าเสรีที่เป็นธรรม หันเหทิศทางการผลิตสินค้าและบริการที่เน้นแรงงานราคาถูก 
ตลอดจนทบทวนนโยบายและกฎหมายที่ยังเอื้อต่อการจ้างงานโดยไม่เป็นธรรมในทุกภาคส่วน เช่น 
การจ้างงานระยะสั้นทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและ แรงงานข้ามชาติ การหลบเลี่ยงไม่เข้าระบบกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนของนายจ้างที่รับเหมาค่าแรง หรือผู้รับเหมาช่วง เป็นต้น 
 (๓) มีนโยบายให้จัดตั้งองค์กรอิสระด้านการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 
ให้ครอบคลุมคนทำงานทั้งหมดโดยไม่เลือกปฏิบัติ และดำเนินการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการประกัน
สังคมและเงินทดแทนและการบริหารหรือการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว 
 (๔) ควรทบทวนนโยบายการจ้างแรงงานข้ามชาติ (แรงงานต่างด้าว)ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับความจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานกลุ่มนี้ มิใช่คำนึงแต่ความต้องการของผู้ประกอบการเป็นสำคัญ 
ทั้งนี้ควรคำนึงถึงผลกระทบต่อสิทธิการมีงานทำหรือความมั่นคงในการทำงานของคนไทยด้วย และจะ
ต้องดำเนินนโยบายให้มีการคุ้มครองแรงงานกลุ่มนี้โดยเท่าเทียมกันและเกิดผลอย่างแท้จริง เพราะ
แรงงานข้ามชาติได้มีส่วนสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยเช่นกัน 
 (๕) มีนโยบายให้องค์กรแรงงาน เครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการบริหาร การบังคับใช้กฎหมายและการตรวจสอบติดตามเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ไม่มีการละเมิดสิทธิแรงงาน 
 (๖) มีนโยบายที่ชัดเจนในอันที่จะยึดถือหลักการสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนด้าน
แรงงานเป็นแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อให้ดำเนินการปกป้องและคุ้มครองคนทำงานและดำเนินการกับ 
ผู้ละเมิดสิทธิแรงงานอย่างเด็ดขาดจริงจัง บนพื้นฐานแห่งการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
 (๗) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่สภาทนายความ องค์กรเอกชน และเครือข่ายสิทธิมนุษย
ชนด้านแรงงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านสิทธิแรงงาน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
แรงงาน และขยายการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ทั่วถึง มีประสิทธิภาพและได้รับ
ความเป็นธรรม 
 (๘) ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศให้มีมาตรการทางกฎหมาย 
และมาตรการทางบริหาร ทั้งในด้านการส่งเสริมและพัฒนา เช่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลาด
แรงงานและข้อมูลที่จำเป็น การพัฒนาทักษะฝีมือ การขจัดระบบนายหน้าที่เอาเปรียบคนงาน กองทุน
เงินกู้เกี่ยวกับอาชีพ การฝึกสอนภาษา สัญญาจ้างงานที่เป็นธรรม การดูแลช่วยเหลือครอบครัวของคน
งานไทยในกรณีที่มีปัญหาที่ประเทศปลายทางและ การสานต่องานที่ทำในต่างประเทศหรือสร้างอาชีพ
รองรับเมื่อคนงานไทยกลับประเทศ  
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 (๙) ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานและระบบแรงงานสัมพันธ์ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองต่อสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม โดย
ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งกลไกหรือสถาบันเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในระดับจังหวัด ลดขั้นตอน
ทางกฎหมายที่ซับซ้อนและยุ่งยาก แก้ไขปัญหาโดยไม่ยึดติดหรือรอมาตรการทางกฎหมายเพียง 
อย่างเดียว พัฒนาแนวทางการไกล่เกลี่ยให้อยู่บนพื้นฐานของการส่งเสริมการดำรงอยู่และความ 
เข้มแข็งของสหภาพแรงงาน เนื่องจากความขัดแย้งด้านแรงงานเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง มิใช่

ความขัดแย้งส่วนบุคคล		
	 ๔.๒ ข้อเสนอการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

 (๑) ให้เร่งพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงาน

นอกระบบที่ถูกเอาเปรียบอย่างยิ่ง ทั้งนี้ตามหลักการและแนวคิดของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ 
 (๒) ให้เร่งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมให้ครอบคลุมกลุ่มแรงงานนอกระบบ 
 (๓) ให้เร่งพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำงาน (ฉบับบูรณาการ ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคประชาชนได้ร่วมกันจัดทำ)  
 (๔) ให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ในส่วนที่ไม่ใช้บังคับกับกิจการประมงทะเลนอกน่านน้ำที่ประกอบกิจการเกินเวลา ๑ ปี 
 (๕) ให้ยกเลิกประกาศจังหวัด เรื่อง การจัดระบบและควบคุมแรงงานต่างด้าว เนื่องจากจำกัด
สิทธิเสรีภาพแรงงานข้ามชาติมากเกินไป 
 (๖) เร่งแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยเฉพาะในประเด็นการคุ้มครอง
องค์กรแรงงาน การเจรจาต่อรอง และการใช้สิทธิตามกฎหมายของคนทำงานให้ทันต่อเหตุการณ์ และ
ในประเด็นที่ห้ามลูกจ้างที่ไม่มีสัญชาติไทยจัดตั้งสหภาพแรงงาน เป็นต้น  
 (๗) เร่งแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติแรงงาน 
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้สอดคล้องกันในการคุ้มครองคนทำงานให้ได้รับสวัสดิการและสภาพการจ้าง
ที่เป็นธรรม และมีการคุ้มครองคณะกรรมการของลูกจ้างที่จัดตั้งขึ ้นตามกฎหมายเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และยกเลิกเงื่อนไขการไม่บังคับใช้กฎหมายสำหรับคนงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
     (๘) เร่งแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อคุ้มครองคนทำงานบ้าน และลูกจ้าง 
มีครรภ์อย่างเป็นธรรม และปฏิรูปกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกลมกลืนและเป็นประโยชน์ในการเข้า
ถึงสิทธิดังกล่าว 
 (๙) เร่งแก้ไขกฎหมายแรงงานทุกฉบับให้มีผลบังคับใช้ ลกูจ้างช่ัวคราวในราชการ และหน่วยงาน
ของรัฐให้ได้รับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ อย่างน้อยเท่าเทียมกับคนทำงานภาคเอกชน รวมทั้งเร่งแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจมิให้ยกเว้นจากกฎหมายแรงงาน 
ทุกฉบับเช่นกัน 
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National	 Human	 Rights	 Commission	 of	 Thailand,	 [NHRC],	 is	 an	 independent	 agency	
established	in	accordance	with	the	Constitution	of	the	Thai	Kingdom,	B.E.	2540	(1997).	Its	

functions	are	to	promote	and	protect	right	and		freedom	of	the	people,	to	examine	complaints	on	human	
right	violation,	to	propose	measures	for	problem	solving	as	well	as	to	give	proposal	concerning	policy-wise	
recommendations.
	 In	performing	its	functions,	NHRC	holds	firm	principle,	concept	and	substances	as	stated	in	the	
Constitution	of	 the	Thai	Kingdom,	B.E.	2540	and	National	Human	Rights	Commission	Act,	B.E.	2542	
(1999)	under	human	rights	concept	and	international	Covenant.
	 In	 order	 to	 fulfill	 its	 functions	 with	 great	 efficiency,NHRC	 had	 appointed	 a	 sub-committee	 to	
examine	complaint	cases	on	labor	right	abuses	in	particular		because	of	their	specific	and	complex		nature	
of	labor	problems.
	 On	the	occasion	that	the	term	of	the	present	NHRC	members	has	come	to	an	end,	the	Sub-committee	
on	labor	rights	deems	it’s	appropriate	to	prepare	an	academic	study	report	on	human	rights	situation	during	
the	six	year	period	by	divided	workers	into	five	groups	for	study,	namely	(1)	workers	in	private	sector,	
(2)	workers	in	public	sector,	(3)	workers	in	informal	sector,	(4)	workers	working	in	other	countries,	and	
migrant	workers	(or	alien	workers	as	called	by	Thai	law).
	 Methodology	of	study	includes	assessment,	synthesis,	and	analysis	from	complaint	cases	and	final	
examination	 reports	of	 finished	cases,	 and	abstracts	of	 seminars	organised	by	 the	 sub-committee	under	
the	five	factors	of	framework,	namely	(1)	labor	protection	laws,	(2)	health	and	safety	at	work,	(3)	social	
security,	(4)	freedom	of	association	and	collective	bargaining,	and	(5)	unfair	employment	practice.

Executive Summary
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	 Overall	substances	include	concept	framework,	domestic	laws	on	labor	and	Human	Rights	on	labor	
issues,	right	violation		and		problem	situation,	causes	of	right	violation	in	each	target	group,	management	of	
examination,	measures	for	problem	solving,	and	policy-wise	recommendations	proposed	by	Sub-committee	
on	Labor	Rights.
		 The	study	gives	the	following	findings:

1.	 Situation	on	problems	and	right	violation.
During	2001	to	2007	(as	at	September	30)	there	were	243	complaint	cases	concerning	human	

right	abuses	on	labor,	they	were	classified	in	line	with	target	group	and	dimension	of	abuse	as	follows:

Target group 
Dimension of violation 

Total Labor 
protection laws 

Health and 
Safety 

Social 
security 

Freedom of association 
and collective bargaining 

Unfair employment 
practice 

1 Workers in private sector 157 70 14 6 50 14

2 Workers in Public sector 50 22 1 0 0 27

3 workers in informal sector 3

4 Overseas workers 12

5 Alien Workers 18

Total 240 125 15 6 50 41

	 Workers	in	every	target	group	were	right	violated	by	their	employers,	state	officials,	also	by	ill	
enforcement	of	concerned	labor	laws	and	state	policy,	as	elaborated	below:
	 Workers	in	private	sector		-	Though	workers’	rights	are	covered	by	labor	protection	laws	with	quite	
complete	application,	but	still	workers	were	breached	of	their	basic	rights	in	every	dimension,	for	instances	
there	were	forced	labor	to	work	overtime	and	on	week-end,	pregnant	workers	were	treated	unfairly	such	as	
appropriate	assignment	was	given	during	pregnancy,	transfer	to	more	difficult	jobs	to	create	pressure	and	
proceeding	to	worker’s	resignation	or	terminate	employment	contract	by	citing	labor	surplus	or	decreasing	
volume	of	purchase	orders.
	 In	some	cases,	workers	had	 to	work	under	strict	 rules	and	orders	and	breaching	personal	 right	
and	freedom	such	as	there	were	close	circuit	television	observing	their	movement	all	the	time,	time	record	
and	signatures	were	required	when	going	to	toilets	or	doing	personal	business	in	the	rest	rooms.		Intensive	
body	searching	and	other	forms	of	human	right	violation	in	decorations	and	hotel	businesses.		Too	detailed	
functional	performance	 rules	 and	wage	deduction	 to	 compensate	damages	occurred	at	work,	 regardless	
the	 cause	 of	 such	 damages	 were	 from	 the	 employee’s	 fault	 or	 not.	 	 Other	 abuses	 include	 employment	
termination	without	severance	pay	as	required	by	law	and	the	employers	had	no	money	or	other	asset	to	
offset	the	performance	as	ruled	by	the	court.
	 Regarding	workers’	health	 and	 safety	 at	work,	 the	 study	 found	 that	 the	bipartite	Occupational	
Health	and	safety	committees	at	workplace	were	dominated	by	employers,	there	were	frequent	accidents	
at	work,	 state	agencies	 failed	 to	monitor	 thorough	 industries	and	 lack	offensive	 role,	 lack	also	 the	 role	
to	 promote	 unionization	 and	 proper	 workers	 participation	 in	 safety	 examination.	 	 	 There	 were	 several	
responsible	agencies	on	each	specific	problem	but	failed	to	function	with	effective	coordination.
	 Workers	were	in	trouble	during	obtaining	medical	services	because	they	had	to	pursue	demand	in	
line	with	the	law	as	well	and	in	most	cases	the	employers	did	not	recognize	the	doctor’s	diagnosis	thus	there	
were	many	cases	await	for	court	decision.		Such	prolonged	process	was	usually	time	consuming	before	each	
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case	came	to	an	end	and	there	were	no	management	measure	of	the	Office	of	Social	Security	in	protecting	
patients	beyond	coverage	of	laws.
	 When	basic	rights	were	far	from	access,	this	group	of	labor	decided	to	form	unions	of	their	own	
choosing.	 	There	were	examination	and	protest	 activities	 against	unfair	practice	 from	 the	management,	
negotiations,	and	listing	demands	as	allowed	by	laws.		Such	actions	led	to	various	types	of	pressure,	such	
as	intimidation	and	defamation	on	union	leaders,	and	the	actions	were	intensified	gradually	and	affected	
greatly	to	workers	who	were	in	need	of	legal	bargaining	power.
	 In	some	cases,	there	were	policemen	and	military	personnel	involved	in	the	form	of	intimidation	
or	created	pressure	to	workers	who	wanted	only	to	exercise	their	basic	rights.		For	examples,	pursuance	of	
criminal	charge	against	a	union	leader	who	was	seen	bringing	plastic	bucket	out	of	the	compound	to	fill	
drinking	water	because	of	water	tap	failed	to	run,	photocopying	240	pages	of	document	concerning	trade	
unionism,	prohibiting	union	negotiators	to	enter	their	workplace	but	wages	were	still	paid	regularly,	ignore	
recognition	of	industrial	unionization,	terminating	employment	of	union	leaders	by	citing	baseless	reasons,	
deploying	military	personnel	in	the	workplace	during	the	collective	bargaining	activity	was	on,		prohibiting	
union	to	post	or	disseminate	documents	or	doing	any	activity	in	the	workplace,	having	settled	the	industrial	
dispute	the	management	did	not	allow	the	union	leaders	to	be	reinstated	as	ordered	by	the	judge,	organizing	
training	courses	to	brainwash	and		create	pressure	on	union	leaders	to	resign,	as	well	as	offering	a	huge	
interest	for	union	leaders	if	they	would	not	involve	themselves	in	union	activities	any	more	or	if	they	agreed	
to	resign.,	ect.
	 Other	measures	introduced	by	the	management	include

- Short	term	employment
- Total	lot	of	labor	contract	and	sub-contract	in	the	production	process	were	seen	expanding	to	

almost	every	branch	in	manufacturing	and	service	industries
- Sub-contractor	 who	 had	 signed	 employment	 contract	 with	 workers	 avoided	 to	 observe	 labor	

protection	laws
- Employer	deducted	contribution	amount	from	workers’	wage		but	never	put	it	into	the	workmen	

compensation	fund	and	social	security	fund
- Workers	 who	 were	 working	 in	 the	 same	 workplace	 of	 the	 same	 job	 with	 the	 same	 quality	

performance	did	not	enjoy	the	same	welfare
- There	were	limitations	in	freedom	of	association	or	collective	negotiation	because	of	vulnerable	

employment	contract	which	could	be	simply	terminated
- Workers	were	not	ready	or	dare	not	present	themselves	to	demand	for	rights	given	by	laws
- There	was	no	job	security.

Migrant workers	–	this	group	of	workers	were	the	most	violated	victims	in	terms	of	labor	rights	
granted	by	law	and	being	abused.		They	received	no	basic	rights	as	stated	in	Labor	Protection	Act,	B.E.	
2541,	no	coverage	of	social	security	and	had	to	subscribe	their	own	health	insurance,	no	access	to	workmen	
compensation	fund,		no	freedom	of	be	union	founder	members	or	officials	though	they	might	submit	list	
of	demand	to	their	employer	as	provided	in	Labor	Relations	Act,	B.E.	2518	but	their	employment	contract	
would	be	terminated	simply	and	returned	to	their	country	of	origin	in	no	time.

These	workers	were	employed	with	short	term	contract	of	not	exceeding	one	year	period	according	
to	the	cabinet	resolution	and	they	were	employed	in	the	complex	sub-contracting	business	which	was	far	
from	law	enforcement	to	take	the	first	layer	of	contractor	or	sub-contractor		responsible	for	legal	breaching.	
They	are	in	the	production	branches	which	were	least	covered	not	covered	at	all	by	labor	protection	laws	
such	as	work	in	agricultural,	marine	fishery,	and	household	sectors.

State	 agencies	 responsible	 for	 security	 issues	 basically	 see	 these	 group	 of	 workers	 as	 a	 threat	
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and	being	sensitive	to	national	stability,	therefore	the	government	strictly	introduced	control	measures	by	
rounding	them	up	then	deport	them	to	their	home	countries,		for	examples,	the		Provincial	Announcements	
in	Phuket,	Ranong,	Rayong,	and	Phang-nga	confirm	this	theory.	There	are	rules	to	curb	common	behaviors	
of	these	workers,	such	as	prohibit	them	to	possess	mobile	phones,	no	assembly	of	more	than	five	persons,	
and	impose	curfew	from	8.00	pm.		This	group	of		workers	are	obviously	under	extreme	discrimination.

Thai workers who are employed overseas	 –	 this	 group	 of	 workers	 is	 seen	 as	 a	 debt	 ridden	
people	because	their	expenses	and	service	charge	are	very	high.		Besides,	a	lot	of	them	were	lured	to	work	
without	knowledge	on	domestic	laws	in	the	respective	country.	Some	employers	usually	changed	working	
conditions	and	remuneration	orders	which	workers	had	no	choice	and	were	forced	to	accept	the	new	and	
unjustified	conditions.		They	were	forced	to	work	hard	and	exploited.	Their	living	condition	was	poor	and	
fell	as	well	into	complete	total	lot	labor	contract	system.	

There	is	no	Thai	state	agency	with	full	responsibility	concerning	problems	under	the	following	
functions:

- Examine	cases	for	fact	findings.
- Receive	complaint	cases	and	find	immediate	solution	for	each	case.
In	 the	 case	 of	 having	 conflict	 or	 job	 performance	 problem	 and	 caused	 workers	 fail	 to	 receive	

wages,	this	would	affect	their	families	in	Thailand	and	the	government	still	had	no	clear-cut	policy	in	giving	
assistance	to	those	workers.

The	 study	 found	 that	 employees	 in	 state	 run	 organizations	 were	 mostly	 not	 under	 the	 labor	
protection	laws	enforcement	except	social	security	fund.		Monthly	salary	of	temporary	workers	were	under	
short	term	employment	of	one	year	period	and	were	discriminated	in	employment	contract.		They	had	no	
right	in	forming	a	union	and	no	law	to	protect	their	basic	rights	or	endorse	the	right	of	collective	negotiation	
in	particular,	and	job	security	was	a	far	cry	for	them.

Fringe	benefits	are	few	and	in	line	with	regulations	applied	by	each	work	unit,	no	common	standard	
,	what	seen	with	differences	were	worse	than	standard	comparing	to	what	were	provided	in	labor	laws.

As	 for	 workers in state enterprises,	 they	 got	 direct	 effect	 from	 state	 policy	 in	 privatization,	
reorganize	them	as	public	organization	and	would	be	excluded	from	labor	law	enforcement.		‘Turn-key’	
employment	in	state	enterprise	has	been	expanding	rapidly	and	threatens	job	security	of	public	employees	
as	a	whole.	There	were	discrimination	on	budget	allocation,	better	support	was	given	to	higher	profit	state	
enterprises	and	ignored	problems	in	others	which	caused	some	of	them	being	closed.
	 Forming	a	state	enterprise	union	always	brought	employees	into	troubles,	they	could	not	exercise	
their	basic	rights	to	enjoy	legal	protection	and	just.
	 Regarding	 workers in formal sector,	 the	 study	 found	 that	 there	 was	 no	 legal	 binding	 in	
employment	contract,	such	conduct	therefore	was	not	enforceable	with	labor	law	at	all.		Some	might	have	
access	to	Social	Security	Act	if	the	contribution	they	paid	was	sufficient	to	covered	what	required	by	law,	
while	workers’	contribution	 in	 formal	sector	was	partly	shouldered	by	 their	employer	and	allocation	of	
government	budget.	 	Though	civic	sector	had	called	for	a	new	section	of	Labor	Protection	Act	to	cover	
home	workers	as	well	as	Social	Security	Act	to	cover	all	workers	in	informal	sector,	but	the	response	at	
policy	level	was	very	minimum	and	lack	actual	proceeding.

2. Causes of Labor Right Violation
The	main	factor	of	right	violation	was	from	employers	who	wanted	to	get		maximum	profits	and	

aimed	for	trade	competition	to	get	cheapest	labor	cost.
					 	Employers	managed	 their	business	 just	 to	 solely	have	 their	 firms	 survived	well,	 thus	 flexible	
employment	strategy	was	applied	largely	and	increasingly	causing	violation	of	labor	rights	in	every	target	
group	and	also	in	every	dimension.		Minimum	standard	required	by	law	was	even	not	observed	in	those	
industries,	they	took	loopholes	in	the	laws	to	exploit	workers.		Under	consultancy	and	planning	contract	
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aiming	to	benefit	from	gaps	or	limitation	of	the	laws,	employers	showed	no	compromise	in	allowing	union	
organization	to	function	in	their	workplaces	and	expressed	clearly	that	they	did	not	want	their	workers	to	
participate	in	any	kind	of	union	activities.
	 Laws	and	official	practices	–	 the	study	found	 that	 there	were	many	 laws	concerning	 labor	but	
lack	 integrated	 implementation.	 	Some	acts	or	some	sections	were	not	 in	 line	with	 the	constitution	and	
international	rules,	such	as	Labor	Relations	Act,	B.E.	2518	prohibits	workers	of	non-Thai	nationality	to	
form	a	union	or	be	it	officials,	Labor	Ministerial	Code	No.	10	(B.E.	2541)	issued	in	accordance	with	Labor	
Protection	Act,	B.E.	2541	failed	to	cover	off-shore	marine	fishery	business,	while	the	Social	Security	Act,	
B.E.	2533	and	Workmen’s	Compensation	Fund	Act	exclude	workers	in	many	business	from	enforcement	
such	as	household	work	and	agricultural	work.
	 Further	to	the	above	mentioned,	there	are	many	announcements	issued	by	provincial	administration	
which	 as	 a	 whole	 severely	 violate	 of	 labor	 rights,	 for	 instance,	 Phuket	 Provincial	 Announcement	 on	
Management	of	Alien	Workers	Control		dated	19	December	2006	is	one	of	them.
	 Officers	in	charge	of	labor	laws	were	to	be	narrow	minded	and	held		accountable	to	many	claims,	
some	 to	 be	 underlined	 included	 law	 interpretation	 was	 not	 made	 in	 line	 with	 the	 mandate	 of	 the	 law,	
lack	proactive	and	efficient	performance	i.e.	some	social	security	officers	blamed	workers	who	launched	
complaints	 to	various	agencies	 to	seek	 for	 fair	 treatment	 that	 such	activities	would	 lead	 to	unnecessary	
problem	 tackling,	officers	gave	suggestion	 to	workers	 to	 resign	 in	order	 to	 receive	social	 security	 right	
without	the	awareness	of	losing	their	rights	provided	in	other	respective	laws.		Some	social	security	officers	
collected	evidence	on	the	shortage	of	money	paid	by	workmen	compensation	fund	by	mainly	judging	from	
documents	and	witnesses	only	from	those	submitted	by	the	employers.		As	a	mechanism	at	appeal	level,	
Workmen	 Compensation	 Fund	 Committee	 lacked	 proper	 and	 efficient	 process	 in	 fact	 collecting	 which	
caused	 the	 missing	 of	 examination	 role	 or	 the	 screening	 of	 primary	 consideration	 ruled	 by	 lower	 rank	
officers.
			 Labor	inspector	officers	asked	workers	in	dispute	case	to	receive	financial	assistance	from	their	
employers	in	the	arbitration	process	without	being	aware	of	workers’	job	security	and	rights	to	association	
and	bargain	collectively.		In	some	cases,	the	tripartite	Labor	Relations	Committee	asked	the	workers	who	
involved	in	unfair	labor	practice	to	receive	severance	pay	instead	of	asking	the	management	to	reinstate	
workers	into	their	respective	jobs.		Many	other	cases	also	showed	that	some	officers	did	not	assist	workers	
to	get	access	to	juridical	process	with	equality	and	just.
	 Policemen	and	military	personnel	were	seen	involved	in	some	cases	where	violation	of	labor	rights	
took	place	such	as	they	created	pressure	on	workers	to	resign	otherwise	criminal	charge	would	be	filed	
against	them,	body	check	for	drug	substance,	proof	by	applying	lying	tester	machine,	and	spy	on	union	
leaders.
	 On	policy-wise	dimension	–	there	is	no	clear	policy	to	the	changing	employment	environments,	
no	any	efficient	measure	for	labor	protection.		Application	in	juridical	process	was	seen	to	emphasize	on	
problem	solution	without	administrative	or	proactive	measure.	 	There	was	no	 firm	policy	which	would	
lead	to	concrete	solution	of	problem	to	protect	human	rights	on	labor.	There	was	no	response	to	demands	
to	 improve	 labor	 problems	 concerning	 state	 policy	 and	 laws	 submitted	 by	 civic	 organization	 network,	
particularly	the	draft	of	 laws	for	workers	 in	 informal	and	general	sector	 include	labor	protection,	social	
security,	labor	relations,	and	safety,	Occupational	and	environment	at	workplace.

3. Strategy of Sub-committee on Labor Rights in its six year period.
	Management	framework	of	Sub-committee	on	Labor	Rights	covered	human	rights,	violation	of	

laws	and	unfair	practice	on	labor	but	the	NHRC	had	no	power	to	examine	if	the	complaint	case	was	in	court	
proceedings.		There	was	no	mechanism	to	manage	the	case	as	entertained	by	the	court	to	enforce	the	law.		
As	for	the	case	in	which	state	official	was	involved	as	violator,	there	were	plenty	of	obstacles	or	limitations	
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to	get	fair	solution.
Examination	of	 laws	or	orders	contradicted	to	 the	constitution	or	 international	rules	ratified	by	

the	Thai	government,	as	well	as	policy-wise	recommendations	and	communication	with	public,	all	these	
measures	should	be	underlined.	

In	this	regard,	the	Sub-committee	on	Labor	Rights	emphasizes	therefore	negotiation	and	arbitration	
to	 bring	 partners	 in	 dispute	 to	 understand	 and	 recognize	 human	 rights	 principles	 in	 order	 to	 achieve	
peaceful	and	justified	society.		There	were	efforts	to	bring	in	public	and	civic	sectors	for	formulation	of	
mechanisms	at	provincial	 level	 to	solve	or	protect	human	rights.	 	Press	conferences	were	organized	for	
public	acknowledgement	and	at	the	mean	time	urged	the	authority	to	care	and	respond	to	solve	problems	
and	strengthen	people	network.		Thus,	the	Sub-committee	on	Labor	Rights	needed	a	lot	of	time	for	most	of	
the	complaint	cases	to	consider	and	examine	before	settlements	were	reached.		There	were	several	meetings	
organized	to	serve	case	solution	as	well.

4. Recommendations.
Policy-wise	recommendations	
	 There	shall	be	full	and	equal	labor	protections	applied	to	workers	in	every	profession	to	get	better	
labor	standard,	no	matter	they	are	in	public	sector	or	private	sector,	and	no	matter	they	are	in	formal	or	
informal	employment	sectors.		The	limitation	of	law	enforcement	shall	not	cover	only	for	workers	under	
permanent	employment	contract.
	 There	shall	be	national	improvement	on	employment	by	introducing	economic	policy	in	line	with	
free	and	fair	trade	practices.		Scrap	of	cheap	labor	production	and	seek	abolishment	of	all	existing	laws	
which	cause	unfair	employment	in	every	industry,	namely	short-term	employment	in	public	and	private	
sectors	as	well	as	alien	workers.		There	should	be	no	avoidance	in	fee	allocation	for	social	security	fund	and	
workmen	compensation	fund	contributed	by	total	lot	labor	contractors	and	sub-contractors.
	 There	shall	be	a	foundation	of	independent	organization	on	health	and	safety	to	protect	all	workers	
at	work	in	every	sector	without	any	discrimination.		There	shall	also	be	reform	of	laws	concerning	labor	
namely	social	security	fund	and	workmen	compensation	fund	for	examples,	management	and	enforcement	
of	these	laws	should	conform	to	the	above	principles.
	 Review	of	policy	on	alien	workers	should	be	conducted	properly	in	accordance	with	the	need	of	
this	group	of	workforce	not	the	need	of	cheap	labor	required	by	entrepreneurs.		Effects	on	right	to	work	
and	job	security	for	the	Thai	should	also	be	taken	into	account.		State	policy	on	labor	should	be	pursued	to	
protect	equal	rights	of	alien	workers	and	treat	them	as	human	beings,	not	commodity.
	 There	shall	be	participatory	management	to	guarantee	right	violation	–free	zone	by	bringing	labor	
organizations,	civic	organization	network	and	local	administration	organizations					into	policy	development	
in	order	to	improve	fairness	of	law	enforcement	and	monitor	labor	relations	issues	in	all	industries.
There	shall	be	transparent	policy	to	uphold	Human	Rights	principle	and	Human	Rights	on	labor	standard	
as	 state	 policy.	 	 Strong	 measures	 will	 be	 imposed	 to	 protect	 workers	 and	 punish	 labor	 right	 violators	
strongly.
	 There	shall	be	additional	budget	allocation	to	Law	Society,	NGOs	and	network	of	organizations	
dealing	 with	 Human	 Rights	 on	 labor	 in	 order	 to	 promote	 labor	 right	 knowledge	 and	 strengthen	 labor	
organizations,	as	well	as	the	expansion	of	advocacy	and	legal	assistances	with	upgrading	of	efficiency	and	
justice.
	 There	should	be	clear	policy	on	Thai	workers	who	go	overseas.	 	This	 target	group	needs	both	
legal	and	management	measures	to	promote	and	develop	their	knowledge	and	skills.		They	should	know	
how	to	get	access	to	labor	market	and	other	necessary	information.		They	need	badly	craftsmanship	skills,	
fund	for	lending	with	low	interest	to	improve	their	professional	skills,	training	of	local	language	of	their	
destination,	help	and	care	provision	to	their	families	in	case	of	unexpected	problem	precedent	in	country	of	
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their	workplace,		domestic	job	provision	upon	their	return	from	abroad.
	 There	 shall	 be	 juridical	process	 reformation	concerning	 labor	protection	and	 labor	 relations	 to	
get	 supreme	 efficiency	 and	 respond	 to	 right	 of	 association	 and	 collective	 negotiation	 with	 underlining	
the	establishment	of	mechanism	or	 institution	for	dispute	solution	at	provincial	 level	which	will	 reduce	
complicate	 application	 of	 laws	 and	 encourage	 problem	 solving	 without	 sole	 implementation	 of	 legal	
measures.
	 Development	guideline	on	arbitration	techniques	shall	be	acknowledged	on	the	basis	of	promoting	
union	existence	because	labor	disputes	are	structure-wise	problems	not	personal	conflicts.
Proposal	for	improvement	of	laws
	 Urge	the	administrative	and	legislative	branches	to	pass	the	draft	of	law	on	home	workers	who	are	
in	most	severe	discrimination,	the	law	should	be	promulgated	under	the	principle	and	concept	proposed	by	
informal	workers	network.
	 Urge	the	administrative	and	legislative	branches	to	take	action	for	the	amendment	of	social	security	
law	to	cover	informal	workers.
	 Urge	the	administrative	and	legislative	branches	to	consider	the	draft	of	law	on	safety,	hygiene,	
and	environment	at	work	(integral	version	prepared	jointly	by	state	and	civic	sectors).
	 Rescind	Ministerial	Code	No.	10	(B.E.	2541)	 issued	 in	accordance	with	Labor	Protection	Act,	
B.E.	2541	on	the	content	excluding	seafarers	who	have	been	working	for	more	than	one	year	in	off-shore	
marine	fishery	to	be	obstructed	by	the	law	coverage.
	 Rescind	 the	 provincial	 announcement	 on	 system	 management	 and	 control	 of	 alien	 workers,	
because	it	limits	greatly	the	trade	union	rights	of	migrant	workers.
	 Urge	 the	 administrative	 and	 legislative	 branches	 to	 take	 amendment	 of	 Labor	 Relations	 Act,	
B.E.	 2518,	 particularly	on	protection	 to	 labor	 organization,	 collective	bargaining,	 and	 exercising	 rights	
as	provided	by	law	to	cope	with	current	situation,	without	restriction	to	non-Thai	nationality	workers	in	
organizing	a	union	of	their	choosing,	etc.
	 Urge	the	administrative	and	legislative	branches	to	take	amendment	of	Labor	Protection	Act,	B.E.	
2541	and	Labor	Relations	Act,	B.E.	2518	to	be	able	to	integrate	for	better	protection	and	welfare,	as	well	
as	justified	employment	condition	and	also	give	protection	of	the	same	standard	to	members	of	workers’	
council	organized	under	the	law.
	 Urge	the	administrative	and	legislative	branches	to	take	amendment	of	Labor	Protection	Act,	B.E.	
2541,	Social	Security	Fund	Act,	B.E.	2533,	and	Workmen’s	Compensation	Fund	Act,	B.E.	2537	in	order	
to	protect	home	workers	and	pregnant	workers	fairly,	reform	for	integration	of	these	Acts	to	be	accessible	
and	beneficial	to	all	working	people.
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* มีคำร้องการละเมิดสิทธิด้านแรงงานท่ีอยู่ในการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ ก่อนแต่งต้ัง คณะอนุกรรม
การด้านแรงงานรวมอยู่ด้วย (ดูบทที่ ๓ และภาคผนวก ๓)

บทนำ 

๑. สถานการณ์การละเมิดสิทธิ
 จากการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้านแรงงานของคณะอนุกรรมการ
สิทธิแรงงาน ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กสม.) พบว ่าม ีหลากหลาย ท ั ้งประเด ็นด ้าน 
นโยบายและปัญหาด้านการปฏิบัติ ครอบคลุมคน
ทำงานในทุกภาคส่วน กล่าวคือทั้งในส่วนภาครัฐ 
ภาคเอกชน คนทำงานในภาคเศรษฐกิจที ่ไม่เป็น
ทางการ (แรงงานนอกระบบ) คนไทยไปทำงาน 
ต่างประเทศ และกลุ่มแรงงานข้ามชาติ (แรงงาน
ต่างด้าว) และเกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงานในหลายมิติ เช่น มิติกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทำงานประกันสังคม เสรีภาพในการรวมตัว และการเจรจาต่อรองและการจ้าง
งานโดยไม่เป็นธรรม  
 ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐มีกรณีร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิแรงงาน 
ดำเนินการตรวจสอบรวมท้ังส้ิน จำนวน ๒๔๐ เร่ือง*	

ต่างด้าว) และเกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงานในหลายมิติ เช่น มิติกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๗

บทที่ ๑ 
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บทที่ 

๑ 
บทที่ 

๑ ๑ 

รปูที ่๑ กราฟวงกลม แสดงจำนวนเรือ่งและสดัสว่น การละเมดิสทิธแิรงงานภาคเอกชน (๑๕๘ กรณ)ี 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
รปูที ่๒ กราฟวงกลมแสดงจำนวนเรือ่งและสดัสว่น การละเมดิสทิธมินษุยชนภาครฐั/รฐัวสิาหกจิ (๕๐ กรณ)ี



กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ๗๐,๔๕ % 

ประกันสังคม ๖,๔ % 

ความปลอดภัยฯ และ 
เงินทุนทดแทน ๑๔,๙ % 

เสรีภาพในการรวมตัว / ต่อรอง ๕๐,๓๓ % การจ้างงานไม่เป็นธรรม ๑๔,๙ % 

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ๗๐,๔๕ % 

การจ้างงานไม่เป็นธรรม 
๒๗,๕๔ % 

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
๒๒,๔๔ % 

ความปลอดภัยในการทำงาน / 
เงินทดแทน ประกันสังคม /  

การจ้างงานไม่เป็นธรรม 
 ๑,๒ % 

(เรื่อง, ร้อยละ) 

(เรื่อง, ร้อยละ) 

๒๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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บทนำ 

๒. วัตถุประสงค์การศึกษา
	 ๑. เพ่ือประมวลปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน ท่ีมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่างปี ๒๕๔๔ ถึง กันยายน ๒๕๕๐ 
 ๒. เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจ
และตระหนักในสิทธิมนุษยชนของคนทำงาน 
 ๓. เพื่อเสนอแนะการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓. ขอบเขตการศึกษา
 การรวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานจากเรื่อง
ร้องเรียนและรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ ซึ่งได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ดำเนินการตรวจสอบ จำนวน ๒๔๐ เรื่อง 
ระหว่าง ปี ๒๕๔๔ - กันยายน ๒๕๕๐ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ 
 ๑) คนทำงานภาคเอกชน  
 ๒) คนทำงานภาครัฐ 
 ๓) คนทำงานภาคเศรษฐกิจนอกระบบ  
 ๔) คนไทยไปทำงานต่างประเทศ  
 ๕) แรงงานข้ามชาติ  

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๙
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๑ 

 โดยศึกษาและวิเคราะห์เชื ่อมโยงกับมิติสิทธิ
แรงงาน ๕ มิติ คือ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน สุขภาพ
และความปลอดภัยในการทำงานและเงินทดแทน การ
ประกันสังคม การรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม และ
การจ้างงานโดยไม่เป็นธรรม  

๔. วิธีการศึกษา
 ๑. ประมวลและวิเคราะห์รายงานผลการตรวจ
สอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเรื่องร้องเรียนระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๐  
 ๒. ประมวลแนวคิดและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน	
และกฎหมายด้านแรงงานในประเทศไทย เพื่อประกอบ
การวิเคราะห์สิทธิมนุษยชน 
 ๓. ประมวลข้อมลูจากการจัดการสัมมนาและการ
ประชุมกับองค์กรเครือข่าย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 	 	

๕. สถติกิารรอ้งเรยีนการละเมดิสทิธมินษุยชนดา้นแรงงานตัง้แต ่ป ี๒๕๔๔ - ๒๕๕๐ 
 ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานได้รับ
มอบหมายจาก กสม. ให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิแรงงานจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๐ เรื่อง 
คณะอนุกรรมการ จึงได้ประมวลเรื่องร้องเรียนทั้งหมดเป็นข้อมูลเชิงสถิติ โดยจำแนกเป็น ๓ หมวด
รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ๓ ดังนี้ 
	 (๑) จำนวนเรื่องร้องเรียนจำแนกตามพื้นที ่แบ่งเป็นสถิติระดับภาค สถิติระดับจังหวัด และ 
๕ จังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด โดยภาคกลางสูงสุด จำนวน ๑๖๗ กรณี ภาคใต้น้อยที่สุด 
จำนวน ๙ กรณี 
	 (๒) จำนวนเรือ่งรอ้งเรยีนจำแนกตามป ีนับต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ ถึง พ.ศ.๒๕๕๐ (๓๐ กันยายน 
๒๕๕๐)	
	 แยกตามปีที่มีกรณีร้องเรียน ดังนี้

  ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖ จำนวน ๔๕ กรณี 
  ปี ๒๕๔๗ จำนวน ๔๗ กรณี  
  ปี ๒๕๔๘ จำนวน ๖๒ กรณี 
  ปี ๒๕๔๙ จำนวน ๕๓ กรณี  
  ปี ๒๕๕๐ จำนวน ๓๓ กรณี 
 (๓) จำนวนเรือ่งรอ้งเรยีนการละเมดิสทิธจิำแนกตามประเภทกลุม่คนทำงาน ซ่ึงประกอบ
ไปด้วย คนทำงานภาคเอกชน คนทำงานภาครัฐ คนทำงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ คนไทยไป
ทำงานต่างประเทศ และแรงงานข้ามชาติ (แรงงานต่างด้าว)  

๓๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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บทนำ 

 ทั้งนี้ มีการศึกษาจำแนกตามมิติของสิทธิแรงงาน	ซึ่งประกอบไปด้วย มิติกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การประกันสังคม เสรีภาพในการรวมตัวและการ
เจรจาต่อรอง และมิติการจ้างงานโดยไม่เป็นธรรม บางกรณีร้องเรียนก็มีหลากหลายมิติ รวมทั้งเป็น
ปัญหาจากฎหมายและนโยบายด้วย สถิติเรื่องร้องเรียน มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
	

มิติสิทธิแรงงาน

ที่ ประเภท

กลุ่มคนทำงาน

รวม กฎหมาย

คุ้มครอง

แรงงาน

การประกัน

สังคม

ความปลอดภัย

ในการทำงาน

และเงินทดแทน

เสรีภาพใน

การรวมตัว

/ต่อรอง

การจ้างงาน

โดยไม่เป็นธรรม
- จ้างเหมาค่าแรง
- จ้างงานระยะสั้น
- จ้างงานนอกระบบ

๑ ภาคเอกชน* ๑๕๘ ๗๐ ๖ ๑๔ ๕๐ ๑๔

๒ ภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ

๕๐ ๒๒ ๐ ๑ ๐ ๒๗

๓ แรงงาน
นอกระบบ

๓

๔ แรงงานไทย
ไปทำงาน
ต่างประเทศ

๑๒

๕ แรงงานข้ามชาติ ๑๘

รวม ๒๔๐ ๑๒๕ ๖ ๑๕ ๕๐ ๔๑



 ๕.๑ ตารางแสดงจำนวนกรณีร้องเรียน การละเมิดสิทธิแรงงานภาคเอกชน (๑๕๘ กรณี)

มิติการละเมิดสิทธิ จำนวน ร้อยละ

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ๗๐ ๔๕

ความปลอดภัยและเงินทดแทน ๑๔ ๙

 ประกันสังคม  ๖ ๔

เสรีภาพในการรวมตัว/ต่อรอง ๕๐ ๓๓

การจ้างงานไม่เป็นธรรม ๑๔ ๙

รวม ๑๕๘ ๑๐๐

* ในกลุ่มนี้มีการละเมิดในมิติอื่นๆ เช่น สิทธิส่วนบุคคล หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของลูกจ้างเพิ่มเติมจากตารางอีก จำนวน 
๓ เรื่อง (อ้างแล้วหน้า ๒) 
* ในกลุ่มนี้มีการละเมิดในมิติอื่นๆ เช่น สิทธิส่วนบุคคล หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของลูกจ้างเพิ่มเติมจากตารางอีก จำนวน 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๓๑
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 ๕.๒ ตารางแสดงจำนวนกรณรีอ้งเรยีน การละเมดิสทิธแิรงงานภาครฐั/รฐัวสิาหกจิ (๕๐ กรณ)ี

มิติการละเมิดสิทธิ จำนวน ร้อยละ

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ๒๒ ๔๔

ความปลอดภัยในการทำงาน 

เงินทดแทน ประกันสังคม 

เสรีภาพการรวมตัว

๑ ๒

การจ้างงานไม่เป็นธรรม ๒๗ ๕๔

รวม ๕๐ ๑๐๐

	 	
 ๕.๓ กลุ่มแรงงานนอกระบบ มีกรณีร้องเรียนเพียง ๓ กรณี แต่เป็นการตรวจสอบและจัดทำข้อ
เสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมาย ทั้งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม เสรีภาพในการรวมตัว
ต่อรอง และการจ้างงานไม่เป็นธรรม 
 ๕.๔ กลุ่มแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ มีกรณีร้องเรียน ๑๒ กรณ ี ซึ่งเกี่ยวพันกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน และการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมเป็นหลัก แต่ในข้อเท็จจริงมีการละเมิดและไม่เป็นธรรม
ทั้งสวัสดิการ ความปลอดภัยในการทำงาน และเงินทดแทน จนถึงปัญหาจากนโยบายของรัฐที่ไม่
คุ้มครองจากระบบนายหน้าที่เอาเปรียบอย่างสูง 
 ๕.๕ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ มีเพียง ๑๘ กรณี เพราะมีข้อจำกัดที่ไม่กล้าร้องเรียนและไม่อาจเข้า
ถึงการปกป้องสิทธิได้โดยง่ายเนื่องจากกลัวถูกส่งกลับประเทศ ซึ่งประเด็นหลักเป็นปัญหาการคุ้มครอง
ตามกฎหมายแรงงานและการจ้างที่ไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ตามไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัญหาการละเมิด
สิทธิแรงงานในกลุ่มนี้ เป็นผลจากการดำเนินนโยบายและการจัดระบบการบริหารแรงงานของรัฐที่ยัง
ไม่เอื้อให้เกิดการคุ้มครองแรงงานอย่างแท้จริง 
	

๓๒ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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ในรายงานฉบับนี้ จะกล่าวถึงกรอบแนวคิดหลักกฎหมายภายในประเทศและกติการะหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

	 	
	 ๒.๑ กรอบแนวคิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน
	 (๑) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
 เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ระบบกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่ไม่สามารถป้องกันการ
รุกรานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมต่อมนุษย์ด้วยกันได้ ทำให้มีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ
เมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลง เน้นความสำคัญของการสร้างสันติภาพ การรักษาความมั่นคงร่วมกันของ
มวลสมาชิกประชาคมโลก การเคารพสิทธิมนุษยชนถือเปนองคประกอบสำคัญในการประกัน
ความมั่นคงและสันติภาพของโลกและมวลมนุษยชาติ  
 กฎบัตรสหประชาชาติซึ่งได้รับการรับรอง
เมื่อ ค.ศ.๑๙๔๕ (พ.ศ. ๒๔๘๘) จึงได้บัญญัติ
เรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเคารพ
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเป็น
สากล โดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ เพศ 
ภาษา หรือศาสนา และถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ
ของการพัฒนากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศที่กำหนดให้รัฐสมาชิกมีพันธกรณีที่ต้อง
ให้การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 

กรอบแนวคิด หลักกฎหมาย 
และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๓๓

บทที่ ๒ 
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และเสร ีภาพข ั ้ นพ ื ้ นฐานของป ัจ เจกบ ุคคล 
และกลุ ่มชน และต่อมาได้พัฒนาเป็นปฏิญญา 
สนธิส ัญญา หร ืออนุส ัญญาระหว ่างประเทศ 
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศที่รัฐ
พึงมีความรับผิดชอบต่อบุคคลในเขตอำนาจรัฐ* 
 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งแรกเมื่อ 
ค.ศ.๑๙๔๘ (พ.ศ. ๒๔๙๑)ได้ขอให้คณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชนที่จัดตั ้งขึ ้นพิจารณาร่างปฏิญญา
เกี ่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั ้นพื ้นฐาน 

ซึ่งต่อมาได้รับรองและประกาศใช้ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาต ิ ครั้งที่ ๓ ที่กรุงปารีส เมื่อวันที่ 
๑๐ ธันวาคม ค.ศ.๑๙๔๘ (พ.ศ.๒๔๙๑) เรียกว่า ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights-UDHR) ถือเป็นหลักฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญ 
และถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่รัฐพึงจัดให้มีมาตรการเพื่อส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน** 
 วัตถุประสงค์ของการจัดทำปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อกำหนดหลักการและ
มาตรฐานความเข้าใจกันในบทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปฏิญญา
ประกอบด้วยหลักการและสาระสำคัญ รวม ๓๐ ประการ สรุปได้ดังนี้  
	 ๑. มนุษย์เกิดมาทุกคนมีศักด์ิศรี ความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ  
 ๒. สิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ หรือห้ามเลือกปฏิบัติ เพราะความแตกต่างทาง เชื้อชาติ ผิว 

*สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ “ข้อมูลพื้นฐานกลไกสิทธิมนุษยชนในระบบสหประชาชาติ” เอกสารลำดับที่ ๓ 
(๒๕๔๖) น.๒-๓
**กระทรวงการต่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน,    คำนำ น.๑ (๒๕๔๘)

ซึ่งต่อมาได้รับรองและประกาศใช้ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

บทที่ 

๒ 

๓๔ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือเผ่าพันธุ์แห่งชาติ หรือสังคม ทรัพย์สิน กำเนิดหรือ
สถานะอื่น ๆ  
 ๓. สิทธิในการดำรงชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงในชีวิต 
 ๔. ห้ามการเป็นทาส และห้ามค้าทาสทุกรูปแบบ 
 ๕. ห้ามการทรมาน หรือลงโทษอย่างโหดร้ายผิดมนุษยธรรม 
 ๖. สิทธิที่จะถือเป็นบุคคลตามกฎหมาย 
	 ๗. สิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายโดยเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ  
 ๘. สิทธิได้รับการเยียวยาจากศาลเมื่อถูกละเมิดตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
 ๙. ห้ามการจับกุมคุมขังหรือเนรเทศไปต่างถิ่นโดยพลการ  
 ๑๐. สิทธิได้รับพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและเปิดเผยจากศาลที่เป็นอิสระ 
 ๑๑. สิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย 
 ๑๒. สิทธิในการไม่ถูกแทรกแซงโดยพลการในความเป็นส่วนตัว ในครอบครัวในเคหสถาน หรือ
ในการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่ในเกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ 
 ๑๓. สิทธิในการเดินทางและย้ายที่อยู่ 
 ๑๔. สิทธิที่จะขอลี้ภัยในประเทศอื่น 
 ๑๕. สิทธิในการถือสัญชาติและเปลี่ยนสัญชาติ 
 ๑๖. สิทธิในการสมรสและสร้างครอบครัว 
 ๑๗. สิทธิที่จะมีทรัพย์สิน และจะถูกริบทรัพย์สินโดยพลการไม่ได้ 
 ๑๘. เสรีภาพที่จะนับถือศาสนา มีความคิดความเชื่อโดยอสิระ 
 ๑๙. เสรีภาพในการแสดงออก การแสดงความคิดเห็นและการได้รับข้อมูล ข่าวสาร 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๓๕
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บทที่ 

๒ 

 ๒๐. สิทธิในการชุมนุมโดยสันติและการรวมกลุ่มโดยอิสระ 
 ๒๑. สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยอิสระ และเข้าถึงบริการสาธารณะ 
 ๒๒. สิทธิด้านแรงงาน ได้แก่ การเลือกงานโดยอิสระ ในเงื่อนไขอันยุติธรรม คุ้มครองการว่าง
งาน ได้รับค่าจ้างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้รับค่าจ้างยุติธรรม การคุ้มครองทางสังคม สิทธิจัด
ตั้งและเข้าร่วมสหพันธ์แรงงาน 
 ๒๓. สิทธิในความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 ๒๔. สิทธิในการพักผ่อนและมีวันหยุดงาน 
 ๒๕. สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ ได้รับบริการทางสังคมและหลักประกันการว่างงาน สิทธิ
ของมารดา และบุตรในการได้รับความคุ้มครองทางสังคมเป็นพิเศษ 
 ๒๖. สิทธิในการศึกษา 
 ๒๗. สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์โดยอิสระ 
 ๒๘. สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากระเบียบสังคมทั้งในและระหว่างประเทศตามที่กำหนดไว้ใน
ปฏิญญา 
 ๒๙. บุคคลมีหน้าที่ต่อชุมชน การใช้สิทธิเสรีภาพต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นและไม่
ขัดต่อหลักการของสหประชาชาติ  
 ๓๐. ห้ามรัฐ กลุ่มชนหรือบุคคล ละเมิดสิทธิเสรีภาพที่กำหนดในปฏิญญานี้  
	 	
	 (๒) กติกา และอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาค ีได้แก่  
	 ๑. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ ค.ศ.๑๙๔๘ (พ.ศ. ๒๔๙๑) 
 ๒. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ.๑๙๖๖ 
(พ.ศ. ๒๕๐๙) 
	 ๓. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.๑๙๖๖ (พ.ศ. ๒๔๐๙) 
 ๔. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบของ องค์การสหประชาชาติ 
ค.ศ.๑๙๗๙ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 
 ๕. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติ ค.ศ.๑๙๘๙ (พ.ศ. ๒๕๓๒) 
 ๖. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื ้อชาติในทุกรูปแบบ ค.ศ.๑๙๖๕ 
(พ.ศ. ๒๕๐๘) 
†††††††††††††† กติกาและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงาน 

  (๒.๑) กติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 

๑๙๖๖ (พ.ศ.๒๕๐๙) ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี พ.ศ. ๒๕๓๙มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 ข้อ ๒ ข้อย่อย ๑ และข้อย่อย ๓ มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
	 (๑) รัฐภาคียอมรับที่จะเคารพและประกันแก่ปัจเจกบุคคลทั้งปวงในดินแดนของตนในสิทธิ 
ทั้งหลายที่ได้รับรองไว้ในกติกานี้ โดยปราศจากการแบ่งแยกใด ๆ อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา 
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน 
กำเนิด หรือสถานะอื่น ๆ  

๓๖ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน

 (๓) รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะ 
	 	 (ก) ประกันว่า บุคคลใดที่มีสิทธิหรือเสรีภาพของตนซึ่งรับรองไว้ในกติกานี้ถูกละเมิด 
ต้องได้รับการเยียวยาอย่างเป็นผลจริงจัง โดยไม่คำนึงว่าการละเมิดน้ันจะกระทำโดยบุคคลผูป้ฏิบัติการ
ตามหน้าที่หรือไม่ 
  (ข) ประกันว่า บุคคลใดที่เรียกร้องการเยียวยาดังกล่าวย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณา
จากฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอำนาจ หรือจากหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามที่
กำหนดไว้โดยระบบกฎหมายของรัฐ และจะพัฒนาหนทางการเยียวยาด้วยกระบวนการยุติธรรมทางศาล	
  (ค) ประกันว่า รัฐบาลไทยจะเคารพและประกันสิทธิของแรงงานข้ามชาติหรือคนทุกชาติ
ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าเพราะคนเหล่านั้นจะมีเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เพศ ผิวสี
อะไร ถือว่ามีความเชื่อทางลัทธิหรือศาสนาหรือไม่ก็ตาม หรือมคีวามคิดเห็นทางการเมือง  
 อย่างไรก็ตาม หากมีการละเมิดสิทธิบุคคลเหล่านั้นภายในประเทศไทย รัฐบาลจะต้องอำนวย
การให้บุคคลนั้นได้รับการเยียวยา ทั้งในกระบวนการยุติธรรม และในทางการบริหารของภาครัฐ 
	 ข้อ ๑๓ สิทธิคนต่างด้าว คนต่างด้าวผู้อยู่ในดินแดนของรัฐภาคีแห่งกติกานี้โดยชอบด้วย
กฎหมาย อาจถูกไล่ออกจากรัฐนั้นได้โดยคำวินิจฉัยอันได้มาตามกฎหมายเท่านั้น และผู้นั้นย่อมได้รับ
อนุญาตให้ชี้แจงแสดงเหตุผลคัดค้านการขับไล่ออกจากรัฐนั้น และขอให้มีการทบทวนเรื่องของตนโดย
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ หรือบุคคล หรือคณะบุคคล ที่แต่งตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อการนี้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ 
โดยได้รับอนุญาตให้มีผู้แทนเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลจำเป็นอย่างอื่น 
ด้านความมั่นคงของชาติ 
	 ข้อ ๑๙ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก รวมถึงการรับ และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 
 ๑. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง 
 ๒. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา รับและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภท โดยไม่คำนึงถึงพรมแดน ทั้งนี ้ ไม่ว่าด้วยวาจา 
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการตีพิมพ์ในรูปของศิลปะ หรือโดยอาศัยสื่อประการอื่นตามที่ตนเลือก 
 ๓. การใช้สิทธิตามที่บัญญัติในวรรค ๒ ของข้อนี้ จะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษ
ควบคู่ไปด้วย การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในบางเรื่อง แต่ทั้งนี้ข้อจำกัดนั้นต้องบัญญัติไว้ใน
กฎหมายและจำเป็นต่อ 
  (ก) การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น 
  (ข) การรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือ 
ศีลธรรมของประชาชน 
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰	 ข้อ ๒๑ สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการคุ้มครอง การจำกัดสิทธินี้กระทำได้โดย
กฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นในระบอบประชาธิปไตยหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ  
	 ข้อ ๒๒

  (ก) บุคคลย่อมมีสิทธิในเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม รวมทั้งสิทธิที่จะก่อตั้งและเข้า
ร่วมสหภาพแรงงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตน 
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บทที่ 

๒ 

	 	 (ข) การจำกัดการใช้สิทธิน้ีจะกระทำมิได้ นอกจากจะกำหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าท่ี
จำเป็นสำหรับสังคมประชาธิปไตย เพ่ือประโยชน์แห่งความม่ันคงของชาติ หรือความปลอดภัย ความสงบ
เรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน
ความในข้อนี้ไม่ห้ามการวางข้อจำกัดอันชอบด้วยกฎหมาย ในการใช้สิทธินี้ของทหารและตำรวจ 
	 	 (๒.๒) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 

ค.ศ. ๑๙๖๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) 

	 ข้อ ๗ รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสภาพการทำงานที่ยุติธรรมและน่าพึง
พอใจ ซึ่งประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง 
  (ก) ค่าตอบแทนขั้นต่ำที่ให้แก่ผู้ทำงานทั้งปวง ประกอบดว้ย 
  ๑. ค่าจ้างที่เป็นธรรมและค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันสำหรับงานที่มีคุณค่าเท่ากันโดย
ปราศจากความแตกต่างในเรื่องใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีจะได้รับการประกันสภาพการทำงานที่ไม่
ด้อยกว่าบุรุษ โดยได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกันสำหรับงานที่เท่าเทียมกัน 
  ๒. ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมสำหรับตนและครอบครัวตามบทบัญญัติแห่งกติกานี้ 
  (ข) สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
  (ค) โอกาสเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนที่จะได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการ
ทำงานของตนในระดับที่สูงขึ้นตามที่เหมาะสม โดยไม่ขึ้นอยู่กับข้อพิจารณาใด นอกจากอาวุโสและ
ความสามารถ 
  (ง) การพักผ่อนเวลาว่างและข้อจำกัดที่สมเหตุสมผลในเรื่องเวลาทำงานและวันหยุดเป็น
ครั้งคราวโดยได้รับค่าตอบแทน ตลอดจนค่าตอบแทนสำหรับวันหยุดทางการด้วย   
	 ข้อ ๘ ข้อย่อย ๑ รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกัน

  (ก) สิทธิของทุกคนที่จะก่อตั้งสหภาพแรงงานและเข้าร่วมสหภาพแรงงานตามที่ตนเลือก 
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของตน ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของ
องค์การที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ห้ามจำกัดการใช้สิทธินี้นอกจากที่ได้กำหนดโดยกฎหมายและที่จำเป็นใน
สังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์ของความมั่นคงแห่งชาติ หรือความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม หรือ
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น 
  (ข) สิทธิของสหภาพแรงงานที่จะจัดตั้งสหพันธ์หรือสมาพันธ์แห่งชาติ และสิทธิของ 
สมาพันธ์แห่งชาติที่จะก่อตั้งหรือเข้าร่วมกับองค์การสหภาพแรงงานระหว่างประเทศ 
  (ค) สิทธิของสหภาพแรงงานที่จะดำเนินงานอย่างเสรีโดยไม่ขึ ้นอยู่กบการจำกัดใด	
นอกจากที่ได้กำหนดโดยกฎหมายและซึ่งจำเป็นในสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์ของความมั่นคง
แห่งชาติ หรือความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 
  (ง) สิทธิที่จะนัดหยุดงาน หากใช้สิทธิโดยสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศนั้น 
 (๒.๓) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. ๑๙๗๙

(พ.ศ. ๒๕๒๒) 

	 ข้อ ๑๑ ความเสมอภาคในการทำงาน และสิทธิด้านแรงงานของสตรี  
  ๑. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้าน

๓๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน

การจ้างงาน เพื่อที่จะประกันสิทธิอันเดียวกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีโดย
เฉพาะอย่างยิ่ง 
  (ก) สิทธิที่จะทำงานในฐานะเป็นสิทธิอันจะพึงแบ่งแยกมิได้ของมนุษย์ทั้งปวง 
  (ข) สิทธิในโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานชนิดเดียวกัน รวมทั้งการใช้หลักเกณฑ์ในการ 
คัดเลือกเดียวกันในเรื่องของการจ้างงาน 
  (ค) สิทธิในการเลือกอาชีพและการทำงานได้อย่างเสร ี สิทธิในการได้เลื่อนตำแหน่ง 
ความปลอดภัยในการทำงานและผลประโยชน์ รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริการทั้งปวง และสิทธิที่จะ
ได้รับการฝึก และการฝึกซ้ำด้านอาชีพ รวมทั้งภาวการณ์เป็นผู้ฝึกงาน การฝึกและการฝึกซ้ำด้านอาชีพ
ในระดับสูง 
  (ง) สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนเท่าเทียมกัน รวมทั้งความเสมอภาคกันเกี่ยวกับงานที่มี
คุณค่าเท่าเทียมกัน รวมทั้งความเสมอภาคของการปฏิบัติในการวัดผลคุณภาพงาน		
  (จ) สิทธิที ่จะได้รับประกันสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในกรณีของการเกษียณอายุ 
การตกงาน การป่วย การทุพพลภาพ และวัยชรา รวมทั้งการหมดสมรรถนะที่จะทำงาน รวมถึงสิทธิ 
ในการได้รับเงินค่าจ้างขณะพักงาน 
  (ฉ) สิทธิที่จะได้คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพการทำงานต่างๆ รวมทั้ง
การให้ความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำหน้าที่ด้านการมีบุตรสืบพันธุ์ 
  ๒. เพื่อที่จะป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากการแต่งงาน 
หรือความเป็นเพศมารดา และเพื่อประกันอันแท้จริงของสตรีในการที่จะทำงาน รัฐภาคีจะใช้มาตรการ
ที่เหมาะสม 
  (ก) เพื่อห้ามภายใต้การบังคับใช้ของข้อห้ามต่างๆ ไม่ให้มีการปลดเพราะเหตุแห่งการ 
ตั้งครรภ์ หรือเพราะการคลอดบุตรและการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของสถานภาพในการแต่งงาน 
  (ข) เพื่อริเริ่มให้มีการลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้าง หรือได้ผลประโยชน์ทางสังคมที่
เปรียบเทียบได้ โดยไม่สูญเสียการงานเดิม อาวุโสในการทำงานหรือเงินช่วยเหลือทางสังคม 
  (ค) เพื่อกระตุ้นให้มีบริการสังคมอันเป็นตัวสนับสนุนที่จำเป็น เพื่อที่จะช่วยให้บิดามารดา
สามารถรวมข้อผูกพันทางครอบครัวเข้ากับความรับผิดชอบในการงานและการเข้าร่วมในกิจการ
สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยผ่านการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและพัฒนาขอบข่ายของสวัสดิการ
ด้านการเลี้ยงดูเด็ก 
  (ง) ให้มีการคุ้มครองเป็นพิเศษแก่สตรีที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ในการทำงานทุกรูปแบบ 
ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายต่อสตรีเหล่านั้น 
 ๓. บทบัญญัติของกฎหมายด้านการคุ้มครองที่เกี ่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่มีอยู่ในข้อนี้จะได้รับ 
การพิจารณาเป็นครั้งคราวในแง่ของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและจะได้รับการแก้ไข 
ยกเลิก หรือขยาย เท่าที่จะเป็น 
	 (๒.๔) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ค.ศ. ๑๙๖๕ 

(พ.ศ. ๒๕๐๘) มีผลบังคับใช้วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๒ ประเทศไทย มีสาระสำคัญ ดังนี้  
 ๑. การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ หมายถึง การจำแนก การกีดกัน การจำกัด หรือการเลือกโดย
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บทที่ 

๒ 

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสายหรือชาติกำเนิด หรือ เผ่าพันธุ์กำเนิด ซึ่งมีเจตนาหรือมีผล
ให้เกิดการระงับหรือกีดกั้นการเคารพสิทธิมนุษยชนและ เสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และในด้านอื่นๆ ของการดำรงชีวิตในสังคม รวมทั้งการระงับหรือกีดกั้น
การใช้สิทธิอย่างเสมอภาคของบุคคล 
  มาตรการพิเศษท่ีจัดให้มีข้ึนตามความจำเป็น เพ่ือประกันให้มีความก้าวหน้าอย่างเพียงพอ
ในหมูช่นบางเช้ือชาติ หรือบางเผ่าพันธ์ุ เพ่ือให้เกิดความเสมอภาค ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ	
  ๒. รัฐภาคีจะประณามการโฆษณาชวนเชื่อทั้งมวลที่ตั ้งอยู่บนพื้นฐานของความคิด 
เรื่องความเหนือกว่าของชนชาติหรือของกลุ่มบุคคลตามสีผิว หรือเผ่าพันธุ์กำเนิด 
  ๓. รัฐภาคีจะประกันสิทธิของทุกคนให้เสมอภาคกันตามกฎหมายโดยไม่จำแนกเชื้อชาติ 
สีผิว หรือเผ่าพันธุ์กำเนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้สิทธิในเรื่อง (๑) ความเท่าเทียมในการใช้สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม (๒) การได้รับสวัสดิภาพและการคุ้มครองโดยรัฐให้รอดพ้นจากความรุนแรงที่
กระทำต่อชีวิต ร่างกาย (๓) มีส่วนร่วมในสิทธิทางการเมือง การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะและบริการ
สาธารณะ ตลอดจนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เช่น การมีงานทำ 
การเลือกงานโดยเสรี ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การรวมตัวและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน เป็นต้น 
	 (๒.๕) ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้น

ฐานในการทำงาน ซึ่งที่ประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ ได้กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานแรงงานหลัก ๔ เรื่อง รวมจำนวน ๘ ฉบับ ซึ่งประเทศไทยยังไม่ให้สัตยาบันอนุสัญญา 
ฉบับที่ ๘๗, ๙๘ และฉบับที่ ๑๑๑ ถึงแม้ว่ายังมิได้ให้สัตยาบันแต่ประเทศสมาชิกต้องมีการปรึกษา
หารือในรูปแบบไตรภาคี เพื่อจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อ ILO มีสาระสำคัญ ดังนี้  
	 ๑. การห้ามใช้แรงงานบังคับ ได้แก่

	 	 อนุสัญญาฉบับท่ี ๒๙ ว่าด้วยเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ ค.ศ.๑๙๓๐ (พ.ศ. ๒๔๗๓) 
  อนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๕ ว่าด้วยยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ.๑๙๕๗ (พ.ศ. ๒๕๐๐) 
	 ๒. เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง ได้แก่  

  อนุสัญญาฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน 
ค.ศ.๑๙๔๘ (พ.ศ. ๒๔๙๑) 
  อนุส ัญญาฉบับที ่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวกันและการร่วมเจรจาต่อรอง	
ค.ศ.๑๙๔๙ (พ.ศ. ๒๔๙๒) 
	 ๓. การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ

  อนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน ค.ศ.๑๙๕๑ (พ.ศ. ๒๔๙๔) 
  อนุสัญญาฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและการประกอบอาชีพ) 
ค.ศ.๑๙๕๘  
	 ๔. การขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่ถูกขูดรีดเอาเปรียบ ได้แก่ 

  อนุสัญญาฉบับที่ ๑๓๘ ว่าด้วยอายุขั้นต่ำ ค.ศ.๑๙๗๓ (พ.ศ. ๒๕๑๖) 
  อนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๒ ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ.๑๙๙๙ 
(พ.ศ. ๒๕๔๒) 

๔๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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	 ๕ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๙๗ ว่าด้วยการอพยพเพื่อการมี 
งานทำ ค.ศ.๑๙๔๙ (พ.ศ. ๒๔๙๒) และฉบับที่ ๑๔๓ ว่าด้วย การอพยพในสภาพที่ถูกกดขี่และการ 
ส่งเสริมการมีโอกาสเท่าเทียมกันและการปฏิบัติต่อคนงานอพยพ ค.ศ. ๑๙๗๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘) แต่
ประเทศไทยยังมิได้ให้สัตยาบัน มีสาระสำคัญดังนี้ 
	 ๑) ค่าตอบแทน 

  ควรทัดเทียมกับค่าตอบแทนที่แรงงานของประเทศได้รับ และสามารถมีผู้แทนเข้าร่วมใน
การกำหนดค่าแรงขั้นต่ำได้ ถ้าหากมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นทั้งค่าจ้างและสวัสดิการอื่นๆ เช่น 
อาหาร ที่พัก เครื่องนุ่งห่ม โดยหักออกจากค่าจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงตรวจสอบว่าสัดส่วนระหว่าง 
ค่าจ้างและสวัสดิการนั้นเหมาะสม  
	 ๒) สภาพการทำงาน

  ควรเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศที่คุ้มครองแรงงานของประเทศ 
	 ๓) ความมั่นคงในการทำงาน

	 	 ควรเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศที่คุ้มครองแรงงานของประเทศ 
	 ๔) ความก้าวหน้าในการทำงาน

  แรงงานข้ามชาติพึงมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเช่นเดียวกันกับที่แรงงาน
ของประเทศได้รับ 
	 ๕) สุขอนามัยและความปลอดภัย  

  แรงงานข้ามชาติมีความต้องการพิเศษเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัย ดังนั้นจึง
ควรมีมาตรการพิเศษคุ้มครองแรงงานให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ และรวมถึงภาวะความเครียดที่เกิดขึ้น
ในสิ่งแวดล้อมใหม่ ควรมีการจัดการอบรมด้านอาชีวอนามัยและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบระวังภัยในที่
ทำงานให้กับแรงงานข้ามชาติเป็นพิเศษ 
	 ๖) สิทธิด้านสหภาพแรงงาน 

  อนุสัญญาฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ ประกันสิทธินี้ให้กับผู้ทำงานทุกคน แม้ว่าประเทศนั้นจะ
ไม่ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาทั้งสองก็ตาม แรงงานข้ามชาติพึงมีสิทธิเช่นเดียวกับแรงงานของ
ประเทศ โดยเฉพาะสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วม เลือกผู้แทนของตน ใช้กลไกการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท
แรงงาน และได้รับการหารือจากฝ่ายบริหารในสถานประกอบการในเรื่องที่มีผลต่อสภาพการทำงาน
และเงื่อนไขการจ้างงาน  
	 ๗) การเข้าถึงศาลยุติธรรม 

  แรงงานข้ามชาติต้องสามารถเข้าถึงกลไกศาลยุติธรรมได้เช่นเดียวกับแรงงานของประเทศ 
เม่ือเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเก่ียวกับสภาพการทำงาน สิทธิด้านสหภาพแรงงานและความม่ันคง
ทางสังคม 	
	 ๘) การเข้าถึงการจ้างงานและการฝึกฝีมือ 

  แรงงานข้ามชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพึงได้รับการจ้างงาน และแรงงานเหล่านี้ควรเข้า
ถึงการฝึกฝีมือแรงงาน เช่นเดียวกันกับแรงงานของประเทศ 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๔๑
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บทที่ 

๒ 

	 ๙) เสรีภาพในการเดินทาง

  แรงงานข้ามชาติท่ีอยูใ่นประเทศอย่างถกูกฎหมาย ควรมีเสรีภาพท่ีจะเดินทางไปในท่ีต่าง ๆ	
ภายในประเทศที่ตนทำงานอยู่ ยกเว้นแต่เฉพาะสถานที่ที่แรงงานของประเทศก็ถูกจำกัดสิทธิเช่นกัน 
	 ๑๐) การส่งเงินกลับบ้าน 

	 	 แรงงานข้ามชาติพึงมีสิทธิท่ีจะส่งเงินกลับ (ภายในจำนวนท่ีกฎหมายอนุญาต) และเก็บเงินได้  
	 ๑๑) การเยี่ยมบ้านและครอบครัวมาเยี่ยม 

	 ๑๒) บริการให้คำปรึกษาต่างๆ 

  เพื่อช่วยแรงงานข้ามชาติปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดำรงชีวิต การได้รับ
สวัสดิการต่างๆ จากหน่วยงานรัฐ โดยจัดให้บริการโดยบุคคลที่สามารถสื่อสารในภาษาของแรงงาน
ข้ามชาติได้ บริการเหล่านี้ต้องเป็นบริการที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ  
	 (๓) จรรยาบรรณทางการค้า หรือมาตรฐานระหว่างประเทศของภาคเอกชนหรือบรรษัท

ข้ามชาต ิ มีบางคนเรียกว่า Code of Conduct ซ่ึงส่วนใหญ่สอดคล้องกับอนุสัญญาหลักของ ILO มีผล
ผกูพันเฉพาะคูค้่า หรือผูว่้าจ้างกับผูผ้ลิตสินค้าย่ีห้อน้ัน โดยมีองค์กรเอกชนตรวจประเมิน เช่น 
  มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม (Social Accountability ๘๐๐๐ หรือ SA๘๐๐๐) 
  มาตรฐานจรรยาบรรณของบรรษัทไนกี้ (Nike Code of Ethics)  
  มาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบในกิจการตัดเย็บเสื้อผ้า (The Worldwide Responsible 
Apparel Production-WRAP)  
	 	
	 ๒.๒ หลักกฎหมายภายในประเทศ มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
	 (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 เนื่องจากการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเสนอแนะ
นโยบาย แม้จะมีการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ แต่กว่าจะมีการร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จนมีการประกาศใช้เมื่อ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐* 
 หลักสำคัญเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของแรงงานในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มีหลายมาตรา เช่น  
	 มาตรา ๔ ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง 
	 มาตรา ๒๙ (วรรคแรก) การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำ
มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้
และเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ 
	 มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
	 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินกำเนิด เช้ือชาติ 
ภาษา เพศ อาย ุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 

* การตรวจสอบและเสนอแนะทั้งหมดที่ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน และมีรายงานผลการตรวจสอบโดย กสม. 
ยึดหลักการ และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ 

๔๒ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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ความเชื ่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญจะกระทำมิได้ 
	 มาตรา ๔๔บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
 การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ 
หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือเพื่อรักษาความ
สงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรอืประกาศใช้กฎอัยการศึก 
	 มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน หรือหมู่คณะอื่น 
 การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเฉพาะ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีล
ธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ 
	 มาตรา ๖๐ บุคคลย่อมมีสิทธิและมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรับใน
การปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตนตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
	 มาตรา ๖๑ บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลา
อันสมควร ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
	 มาตรา ๗๕ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่าง
รวดเร็วและเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงกับการบริหารงานโดยอิสระของคณะกรรมการการ 
เลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
	 มาตรา ๗๖ รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในทุกระดับ 
	 มาตรา ๘๖ รัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรวัยทำงานมีงานทำ คุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะ 
แรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม รวมทั้งค่าตอบแทนแรงงาน
ให้เป็นธรรม 
 นอกจากนี้ หมวดว่าด้วยศาลและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งหมวดอื่นๆ ก็เกี่ยวข้องกับคน
ทำงานในฐานะประชาชนไทย และในฐานะมนุษย์ทุกคน 
 ร ัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มีสถาบันกลไกระดับชาติในการคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน คือ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มาตรา ๑๙๙-๒๐๐) ตลอดจนกลไกใหม่ๆ เพื่อควบคุมการใช้
อำนาจรัฐ อาทิเช่น ศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๕๕-๒๗๐) ศาลปกครอง (มาตรา ๒๗๖-๒๘๐) 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง(มาตรา ๓๐๘-๓๑๑) ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
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บทที่ 

๒ 

ของรัฐสภา (มาตรา ๑๙๖-๑๙๘) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(มาตรา ๒๙๗-๓๐๒) 
	 (๒) กฎหมายหลักด้านแรงงานในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน

ที่ ชื่อกฎหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

๑ พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๒๑ กรมการจัดหางาน (กกจ.) 

๒ 
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
พ.ศ.๒๕๒๘ 

กรมการจัดหางาน (กกจ.) 

๓ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๕ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) 

๔ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) 

๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) 

๖ 
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๔๓ 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) 

๗ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) 

๘ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ สำนักงานประกันสังคม(สปส.)  

และยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงอื่น เช่น	
 ๑) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ๒) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  ๒.๑ พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑

  เป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้ในการตรวจสอบ ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว โดยทั่วไป
แล้วคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย ต้องเป็นผู้ที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และมีหนังสือ
เดินทางตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ โดยกฎหมายฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าว
ที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร (มาตรา ๔) ดังต่อไปนี้ 
	 (๑) บุคคลในคณะผู้แทนทางทูต 
 (๒) บุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุล 
 (๓) ผูแ้ทนของประเทศสมาชิก และพนักงานขององค์การสหประชาชาติ และทบวงการชำนัญพิเศษ 
 (๔) คนรับใช้ส่วนตัวซึ่งเดินทางจากต่างประเทศเพื่อมาทำงานประจำอยู่กับบุคคลในข้อ ๑ 
ข้อ ๒ และข้อ ๓ 
 (๕) บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจตามความตกลงที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 (๖) บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจเพื่อประโยชน์ในทางการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปะการกีฬา 
หรือกิจการอื่น ทั้งนี้ตามที่จะได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 (๗) บุคคลซึ่งรัฐบาลอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใด  

๔๔ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน

 ประเภทคนต่างด้าวที่มีสิทธิขออนุญาตทำงานได้ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
 ๑. คนต่างด้าวทั่วไป (มาตรา ๗) หมายถึง 
  (๑) คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
  (๒) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
 ๒. คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุน หรือตามกฎหมายอื่น (มาตรา ๑๐) 
	 ๓ .คนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว(มาตรา๑๒) หมายถึง 
คนต่างด้าว ๔ ประเภท คือ 
  (๑) คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ไป
ประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใด แทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ 
	 	 (๒) คนตางดาวที่เขามาอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวา
ดวยคนเขาเมือง และอยูในระหวางรอการสงกลับออกนอกราชอาณาจักร 
  (๓) คนต่างด ้าวท ี ่ เก ิดในราชอาณาจักรแต่ไม ่ได ้ร ับส ัญชาติไทยตามประกาศ 
คณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ หรือตามกฎหมายอื่น เช่น บุคคลที่เกิด 
ภายหลังวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 
  (๔) คนต่างด้าวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ หรือตามกฎหมายอื่น 
 ในการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อาศัย
อำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ กำหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการอนุญาตทำงาน 
และออกใบอนุญาตทำงาน และกำหนดประเภทกิจการที่จะให้คนต่างด้าวที่อยู่ระหว่างรอการส่งกลับ
ทำงานได้ (งานกรรมกร และคนรับใช้ในบ้าน) และมีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพ
และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้า
เมืองถูกต้องตามกฎหมายทำงานเป็นกรรมกรได้ และออกกฎกระทรวงกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการขอรับใบอนุญาตทำงาน  
 ๒.๒ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

 เดิมมีพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๑๑ บังคับใช้ จนกระทั่งได้มี
การประกอบธุรกิจในการจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศจำนวนมากขึ้น และมีการหลอกลวง
คนหางาน จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติจัดหางานฯ พ.ศ.๒๕๑๑ มาเป็นพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ (มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกในปี ๒๕๓๗ และปี ๒๕๓๘) 
โดยมีสาระสำคัญ คือ  
 ๑. ให้มีสำนักงานจัดหางานของรัฐที่จะให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า 
 ๒. ขยายรูปแบบการคุ้มครองคนหางานให้ได้รับความเป็นธรรม และได้รับการช่วยเหลือเมื่อ
ประสบความเดือดร้อน 
 ๓. ควบคุมและดูแลการประกอบธุรกิจจัดหางานของเอกชนอย่างจริงจัง ทั้งนี้  

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๔๕
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บทที่ 

๒ 

	 ➯ ผู ้ขออนุญาตจัดหางานในประเทศ จะต้องมีสัญชาติไทย และมีเงินประกันจำนวน 
หนึ่งแสนบาท วางไว้กับนายทะเบียน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่
ผู้ขออนุญาตจัดหางานเป็นนิติบุคคล ต้องมีสัญชาติไทยและมีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
	 ➯ ผู้ขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ จะต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัท 
มหาชน จำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท มีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีหลักประกันเป็นจำนวนเงินห้าล้านบาทวางไว้กับนายทะเบียน 
จัดหางานกลางเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
	 ๔. กำหนดให้ผูรั้บอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทำงานต่างประเทศ ส่งคนหางานเข้ารับการทดสอบฝีมือ 
 ๕. กำหนดมาตรการในการควบคุมการดำเนินการทดสอบฝีมือ โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้การทดสอบฝีมืออาจจะดำเนินการโดยสถานทดสอบฝีมือของรัฐหรือ
สถานทดสอบฝีมือของเอกชน 
 ๒.๓ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ 

  มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ.๒๕๓๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอาชีพแก่บุคคลซึ่งอยู่ในวัยทำงานให้มีฝีมือ สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรม และเพื่อให้บุคคลซึ่งทำงานอยู่แล้วได้รับการฝึกเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งเพื ่อให้มีการร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการและสถานศึกษาในการรับนักเรียน นิสิตนักศึกษาเข้ารับการฝึกในสถานประกอบการ 
และการส่งผู้รับการฝึกหรือผู้ซึ่งสถานประกอบการจะรับเข้าทำงานไปรับการฝึกอาชีพในสถานศึกษา
หรือสถานฝึกอาชีพของทางราชการ		
  ทั้งนี ้เพื ่อให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
รวมทั้งให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการ 
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ มีวัตถุประสงค์ในการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มาก
ยิ่งขึ้นโดยมีมาตรการจูงใจด้านการยกเว้นและลดหย่อนภาษีอากร รวมทั้งการให้สิทธิและประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ โดยปรับปรุงสิทธิและประโยชน์ให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการฝึกเตรียม
เข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ตลอดจนการฝึกเพื่อเปลี่ยนสาขาอาชีพฝีมือแรงงานให้กับ
บุคคลที่จะรับเข้าทำงานและลูกจ้างของตนเองให้มีความเหมาะสมและเพิ่มมากขึ้น 
	 	 การฝึกอบรม นอกจากสถานประกอบการจะเป็นผู ้ดำเนินการฝึกเอง หรือจ้างจัด 
ฝึกอบรมแล้ว สถานประกอบการอาจส่งผู้รับการฝึกไปฝึก ณ สถานศึกษา หรือสถานฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานของทางราชการ หรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานอื่นที่นายทะเบียน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 
เห็นชอบก็ได้ โดยผู้ดำเนินการฝึกจะได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับการฝึกเอง กรณีผู้ประกอบ
กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไปไม่จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ ๕๐ 
ของลูกจ้างทั้งหมด หรือจัดแล้วไม่ครบตามสัดส่วนที่กำหนด ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือ

๔๖ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน

แรงงานเป็นรายปีในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ โดยคิดจาก
จำนวนลูกจ้างที่ไม่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามสัดส่วนที่กำหนด 
	 	 สิทธิประโยชน์ ผู้ที่จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามกฎหมายฉบับนี้ จะได้รับสิทธิ
และประโยชน์ดังนี้ 
  ๑. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษสำหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการจัดให้มีการฝึก
อบรมฝีมือแรงงาน 
  ๒. นำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร ได้แก่ช่างฝีมือแรงงานหรือผู้ชำนาญการเพื่อ
เป็นครูฝึก รวมทั้งคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาในราชอาณาจักร 
  ๓. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ฝีกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
  ๔. ได้รับการหักค่าไฟฟ้าและค่าประปาเป็นจำนวน ๒ เท่าของค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการ 
ฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
  ๕. ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรยีนเอกชน 
  ๖. ได้ร ับยกเว้นจากกฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ (เฉพาะกรณีฝึกเตรียมเข้าทำงาน)  
  ๗. ได้รับความช่วยเหลือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในด้านการฝึกอบรมต่างๆ  
  ๘. ได้รับคำปรึกษาแนะนำจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
  ๙. สิทธิประโยชน์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
	 ๒.๔ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘

  กฎหมายแรงงานสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สภาพการจ้าง การระงับข้อพิพาทแรงงาน สิทธิของนายจ้างและลูกจ้างในการจัดตั้งสมาคมและ
สหภาพแรงงาน เพื่อแสวงหาและคุ้มครองประโยชน์เกี่ยวกับการจ้าง การจัดสวัสดิการและส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง การจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้างเพื่อการปรึกษาหารือ 
หรือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในการทำงาน และหาทางปรองดองระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
เพื่อให้เกิดความสงบสุขในอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  
	 ๒.๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑

	 	 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
มาตรฐานข้ันต่ำในการใช้แรงงานท่ัวไป การใช้แรงงานหญิง การใช้แรงงานเด็ก ค่าตอบแทนการทำงาน 
สวัสดิการ ความปลอดภัยในการทำงาน ค่าชดเชยการเลิกจ้าง และกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง รวมทั้ง
การดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองลูกจ้าง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
และให้ลกูจ้างมีสุขอนามัยท่ีดี อันจะเกิดประโยชน์สงูสุดแก่นายจ้าง ลกูจ้าง และการพัฒนาประเทศ  
 ๒.๖ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓

  กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรฐานสิทธิประโยชน์และ

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๔๗
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บทที่ 

๒ 

ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหาร และลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ เป็นกฎหมายที่กำหนดสิทธิในการร่วม
เจรจาต่อรองตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นข้อเรียกร้อง เพื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง 
การระงับข้อพิพาทแรงงาน การจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเพื่อแสวงหาและคุ้มครองประโยชน์
เกี่ยวกับการจ้างในรัฐวิสาหกิจ การกำหนดให้มีคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ซึ่งเป็น 
คณะกรรมการไตรภาคีที่จะกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ การกำหนดให้มี
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งซ่ึงเป็นคณะกรรมการทวิภาคี เพ่ือการปรึกษาหารือ
ให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างฝ่ายบริหารกับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 
 ๒.๗ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓

	 	 กำหนดให้มีการจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง ลกูจ้าง และรัฐบาล เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่
ลกูจ้างท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตายท่ีมิใช่เป็นผลสืบเน่ืองจากการทำงาน รวมท้ังกรณี
คลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน โดยอัตราเงินสมทบกรณีประสบ
อันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ให้จัดเก็บในอัตรารวม ๓ ฝ่ายไม่เกินร้อยละ ๔.๕ 
ของค่าจ้าง สำหรับกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ให้จัดเก็บในอัตรารวม ๓ ฝ่าย ไม่เกินร้อยละ 
๙ ของค่าจ้าง และกรณีว่างงาน ให้จัดเก็บในอัตรารวม ๓ ฝ่าย ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง ท้ังน้ี
ลกูจ้างท่ีเข้าข่ายจะได้รับบริการทางการแพทย์และเงินทดแทนการขาดรายได้ รวมถึงค่าคลอดบุตร ค่าทำ
ศพเงินสงเคราะห์ทายาทในกรณีตาย ค่าสงเคราะห์บุตรและเงินบำเหน็จบำนาญ กรณีชราภาพ  
 ๒.๘ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ 

  กำหนดให้มีการจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้างปีละหนึ่งครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒-๑.๐ 
ของค่าจ้าง ตามลักษณะความเสี่ยงภัยของประเภทกิจการนั้นๆ เงินสมทบที่จัดเก็บได้นี้ให้นำไปจ่าย
เป็นเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสมรรถภาพของ
ร่างกาย ตายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง โดยลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทน
เป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนการขาดรายได้ ค่าทำศพ หรือค่าฟื้นฟูสรรถภาพในการทำงาน 
ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับของการประสบอันตรายนั้นๆ  
	 	
 นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายด้านแรงงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น 
	 ๒.๙. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

  เป็นกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
เน่ืองจากปัจจุบันคนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจักรได้ทวีจำนวนมากข้ึนตามลำดับ พระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว มีบทบัญญัติต่างๆ ที่ไม่ทันสมัยและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเสียใหม่ 
 กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายสำคัญในการควบคุมคนต่างด้าวทุกประเภท โดยมีอำนาจหน้าที่
ในการตรวจบุคคล พาหนะที ่เข ้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร การอนุญาตให้อยู ่ใน 
ราชอาณาจักรของคนต่างด้าวทั้งที่ถูกกฎหมาย และไม่ถูกกฎหมาย ทั้งที่เข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว หรือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เป็นต้น 
	 	

๔๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน

	
	
	 	
	
	
	
















 คำนิยามที่สำคัญ
  

 มาตรา ๔ “คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 

	 	 “คนเข้าเมือง”é หมายความว่า คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร 
  มาตรา ๑๗ ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่องรัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 

จะอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือจำพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนใดๆ 

หรือจะยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี ้ ในกรณใีดๆ กไ็ด ้ (กรณีแรงงานต่างด้าว 
๓ สัญชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมติของคณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้แรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ 
และอนุญาตให้ทำงานได้เป็นการช่ัวคราวตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑)  
  การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นความผิดทางอาญา มีโทษทั้งจำ
และปรับ ตั้งแต่ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐บาท ถึงจำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี 
 

 ๒.๑๐ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  มีการจัดตั้งศาลแรงงานเพื่อพิจารณาคดีแรงงานเป็นการเฉพาะ โดยมีหลักการให้
พิจารณาคดีด้วยความประหยัด สะดวก รวดเร็วและเท่ียงธรรม ผูพิ้พากษาในศาลแรงงานประกอบ
ด้วยผู้พิพากษาที่เป็นข้าราชการตุลาการ และผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง โดย
เฉพาะผู้พิพากษาสมทบทั้งสองฝ่ายมีจำนวนฝ่ายละเท่าๆ กัน ผู้พิพากษาศาลแรงงานเป็นผู้มี
ความรู้และความเข้าใจในปัญหาแรงงาน และกฎหมายให้อำนาจศาลแรงงานเป็นพิเศษในการ
ตรวจสอบการเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง และการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม 

	 	

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๔๙
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บทที่ 

๒ 
บทที่ 

๒ 

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 ที่มาของผู้พิพากษาสมทบ 

 (๑) ให้สมาคมนายจ้างกับรัฐวิสาหกิจและสหภาพแรงงานเสนอชื่อผู้แทนฝ่ายตนต่ออธิบดี 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ แล้วจัดให้มี 
การเลือกตั้งให้ได้จำนวนไม่เกินสองเท่าของจำนวนที่กำหนด 
 กรณีไม่มีองค์กรลูกจ้างหรือนายจ้าง ให้ที่ประชุมผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 
ของสถานประกอบกิจการในเขตศาลแรงงานนั้นเสนอชื่อผู้แทนฝ่ายตน มีการตรวจสอบคุณสมบัติ
และมีการคัดเลือกกันเองให้ได้จำนวนไม่เกินสองเท่าของจำนวนที่กำหนด และเสนอต่อเลขาธิการ
สำนักงานศาลยุติธรรม 
 (๒) ผู้พิพากษาสมทบจะต้องได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับศาลแรงงานและการปฏิบัติ
หน้าท่ีในฐานะผูพิ้พากษา ต้องปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และเท่ียงธรรม
โดยไม่ผูกพันตนว่าเป็นฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้าง และรักษาความลับในราชการ ดำรงตำแหน่ง
คราวละสามปี วันที่มาปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นวันทำงานให้แก่นายจ้างและให้นายจ้างอำนวยความ
สะดวกตามสมควร 
 ปัจจุบันมีการจัดตั้งศาลแรงงานภาคทั่วประเทศแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
	
	

	

	 	

๕๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่เกิดจาก
การต่อสู้และเรียกร้องต้องการของประชาชน ลักษณะเด่นคือการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ขอบเขตทั่วประเทศ		
 เจตนารมณ์และเนื้อหาหลักของรัฐธรรมนูญ มีสาระสำคัญ คือ 
 ๑) รับรองการส่งเสริมและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค
ของประชาชนอย่างกว้างขวาง ทั้งสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลและสิทธิของชุมชน การกระจาย
อำนาจสู่ชุมชนและท้องถิ่น และให้มีองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองให้สิทธิเสรีภาพนั้น
ปรากฏเป็นจริง 
 ๒) ให้การเมืองของภาคประชาชนเข้มแข็ง คู่ขนานกับ
การเมืองของนักการเมืองในระบบตัวแทน นั ่นค ือ ให้
ประชาชนมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการวางแผนและการจัดการ
ฐานทรัพยากร มีสิทธิในการพัฒนาและให้ประชาชนมีอำนาจ
ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ 
 ๓) การกระจายอำนาจให้ชุมชนและองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น  
	 กสม. จึงเกิดข้ึนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็น
หนึ่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และมี 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รองรับ 

บทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

และคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 

ทีม่าของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ(ต่อไปในรายงานน้ีจะใช้ช่ือว่า กสม.)	

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๕๑

บทที่ ๓ 
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	 กสม. มี จำนวน ๑๑ คน มีความหลากหลาย 
คำนึงถึงสัดส่วนหญิงชาย และการมีส่วนร่วมของ
องค์กรพัฒนาเอกชน มีอาย ุ ๓๕ ปีขึ ้นไป ดำรง
ตำแหน่งคราวละ ๖ ปี เพียงวาระเดียวโดยมีกรรมการ
สรรหาทั้งหมด ๒๗ คนที่ยึดโยงกับภาคประชาสังคม
เพ่ือสรรหาให้ได้ ๒๒ คน และวุฒิสมาชิกท่ีมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน เป็นผู้เลือกให้เหลือ ๑๑ คน 
และพระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้าฯแต่งต้ัง  
	 กสม.รุ่นแรก (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ - ๒๕๕๐) เป็นหญิง ๕ คน ชาย ๖ คน จบการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงระดับปริญญาเอก มีทั้งจากองค์กรชาวบ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน และ
ข้าราชการระดับสูง และมีอายุ ๓๕ ปี จนถึง ๗๐ ปีเศษ 
	
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ กสม.
	 กสม. มีภารกิจสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 

 ๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอ
มาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อดำเนินการ ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการ
ดำเนินการตามที่เสนอ ใหรายงานตอนายกรัฐมนตรี และถาไมเปนผลใหรายงานตอรัฐสภา
เพื่อดำเนินการตอไป		

บทที่ 

๓ 

๕๒ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน

 ๒) จัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และนโยบายต่อรัฐบาลและรัฐสภา	
	 ๓) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรูค้วามความเข้าใจ เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรูร่้วมกันของสังคม
ในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน โดยการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ท้ังภาครัฐ 
สถาบันวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชน ตลอดจนป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 ทั้งนี้ กสม.สามารถตรวจสอบการละเมิด ทั้งจากเอกชน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ 
โดยสามารถหยิบยกบางกรณีมาตรวจสอบได้เองแม้จะไม่มีผู้ร้องเรียน 
	 ในการตรวจสอบการละเมิด กสม. ไมจำกัดอยูที่การพิจารณาความชอบตามกฎหมาย 
ที่บังคับใชอยูเทานั้น แต่จะต้องพิจารณาด้วยว่ากฎหมาย กฎ หรือระเบียบต่างๆนั้น ขัดกับหลัก 
สิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามรัฐธรรมนูญหรือพันธกรณีระหว่างประเทศด้าน 
สิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคีหรือไม่  
 นอกจากนี้ บางกรณีแม้อาจจะมีการกระทำหรือละเลยการกระทำที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
แต่ กสม.อาจพิจารณาว่าเป็นการกระทำทีไ่มเปนธรรม ท่ีต้องกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาได้เช่นกัน	
และที่สำคัญ กสม.ยังมีอำนาจหน้าที่ในการไกลเกลี่ยเยียวยาในกรอบของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
แต่ถ้าปรากฏในภายหลังว่าไม่มีการปฏิบัติตามข้อตกลง กสม.มีอำนาจตรวจสอบเรื่องนั้นต่อไป  

	 กสม. มีหน้าที่จัดทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกำหนดมาตรการ
แก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมาย แตไมมอีำนาจในการ
สั่งการใหมีผลบังคับโดยตรง เพียงแตกำหนดใหรายงานตอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหมีการ
แกไขภายใน ๖๐ วนั ถายงัไมมกีารแกไข ใหรายงานตอรฐัสภาเพือ่พจิารณาดำเนนิการตอไป 
 ทั้งนี้ กสม.ไม่จำเป็นและไม่ควรมีอำนาจสั่งการเหมือนศาล แต่ควรให้มีการยึดโยงไปสู่การใช้
อำนาจของศาล ซึ่งเคยมีการเสนอในขณะร่างรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ และในขณะร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แต่ไม่ประสบผล กล่าวคือ การเสนอให้ กสม.สามารถ
เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และให้ กสม. เสนอต่อศาลปกครอง
เพ่ือวินิจฉัยกฎ ระเบียบ และการกระทำของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ในกรณีขัดต่อรัฐธรรมนญู และ กสม. สามารถ
ฟ้องต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายได้ 
 รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๐๐ วรรคสาม บัญญัติว่า “เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอำนาจเรียกเอกสารหรือ 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๕๓
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หลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคล
ใดมาใหถอยคำ รวมทั้งมีอำนาจอื่นเพื่อประโยชน
ในการปฏบิตัหินาที ่ทัง้นีต้ามทีก่ฎหมายบัญญัต”ิ 
 ภารกิจที ่สำคัญในการทำความจริงให้ปรากฏ 
รองรับด้วยอำนาจของ กสม. ตามมาตรา ๓๒ และ
มาตรา ๓๔ แห่ง พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มีสาระสำคัญ คือ		
	 มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้คณะกรรมการ
มีอำนาจดังต่อไปนี้ 
	 (๑) มีหนังสือสอบถามส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จ
จริงหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรืองาน
ใดๆ หรือส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือส่งผู้แทนมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำประกอบ
การพิจารณาได้ 
 (๒) ม ีหน ังส ือเร ียกบุคคล น ิต ิบ ุคคล หร ือ 
หน่วยงานเอกชนที ่เกี ่ยวข้อง มาให้ถ้อยคำหรือให้ 
ส่งวัตถุเอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องมา
ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด... 
 (๓) ดำเนินการขอให้ศาลที ่มีเขตอำนาจออก

หมายเพื่อเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือเพื่อ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องกระทำเท่าที่จำเป็นและโดยไม่ชักช้า... 
	 มาตรา ๓๔ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ หรือไม่ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานที่ถูกเรียก

หรือสั่งให้ส่งตามมาตรา ๓๒(๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง

หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

	 มาตรา ๓๕ ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๒(๒) ต้องระวาง

โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 ในส่วนของข้อจำกัดอำนาจหน้าที่ ซึ่งไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๐๐ แต่มีการ
บัญญัติเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ  
	 มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และมิใช่เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลพิพากษา หรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล้ว 
ให้คณะกรรมการมีอำนาจตรวจสอบและเสนอมาตรการแก้ไขตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรานี้ก่อให้เกิดการตีความต่างกันในอำนาจหน้าที่ของ กสม.โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
เอกชนบางส่วนที่ถูกร้องเรียน ตีความเพื่อหลบเลี่ยงการถูกตรวจสอบ ขณะที่ กสม.ตีความว่าถ้า
ประเด็นการตรวจสอบไม่ใช่ประเด็นเดียวกับเรื่องที่ศาลต้องวินิจฉัยในคดี กสม.ย่อมมีอำนาจตรวจสอบ  
	 	

๕๔ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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	 บทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน
 (ต่อไปในรายงานน้ีจะใช้ช่ือว่าคณะอนุกรรมการ ฯ)	
 กสม. ทำงานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเป็นกลไกการทำงานใน
ภารกิจต่างๆ ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๐๐ 
และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  

	 มาตรา ๑๕ (๙) คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ 
คณะกรรมการมอบหมาย 
	 มาตรา ๒๖ (วรรคสาม) ในการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการ
อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อทำหน้าที่สืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริง 
รับฟังคำชี้แจงและพยานหลักฐาน และจัดทำรายงานตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด เสนอต่อ
คณะกรรมการได้ ในการนี้ ให้คณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ เว้นแต่
คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 
	 มาตรา ๒๗ ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ 
ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าอาจดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ ให้คณะกรรมการดำเนินการไกล่เกลี่ยบุคคล 
หรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อให้คู ่กรณีทำความตกลงเพื่อประนีประนอมและแก้ไขปัญหา หาก 
คณะกรรมการเห็นว่าการตกลงนั้นอยู่ในกรอบของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้คณะกรรมการจัดให้
มีการจัดทำข้อตกลงระหว่างคู่กรณีเป็นหนังสือไว้และให้ยุติเรื่อง 
	 	

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๕๕
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 กสม.กำหนดให ้ม ีองค ์ประกอบสาม
ประสาน ประกอบด้วยกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ องค์กรเครือข่ายทั ้งองค์กรพัฒนา
เอกชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากรัฐ และ
เอกชน รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยท่ัวไปคณะอนุกรรมการ
แต่ละชุดท่ีทำหน้าท่ีตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนตามท่ี 
กสม. มอบหมายจะทำหน้าที่ทั ้งสามด้านของ 
กสม. ควบคูกั่นไป ท้ังการตรวจสอบกรณีร้องเรียน
การเสนอแนะกฎหมายและนโยบาย และการ
รณรงค์เพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมวัฒนธรรมสิทธิ
มนุษยชน เพราะแต่ละกรณีเมื่อมีการตรวจสอบ
พบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ก็มักจะเกี่ยวข้องกับ
นโยบายของรัฐ และกฎหมายต่างๆ ควบคู่ไป
ด้วย และการจะพัฒนาแก้ไขปัญหาได้อย่าง 
ยั่งยืน ก็ต้องให้สังคมได้มีกระบวนการเรียนรู้เรื่อง
สิทธิมนุษยชนร่วมกัน ดังนั้นภารกิจจึงมีทั้งการ
ตรวจสอบจากปัญหารายกรณีไปสู่ความเข้าใจ
และตระหนักในสิทธิมนุษยชนในภาพรวม และ
จัดทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเพื่อนำเสนอต่อ กสม.  

	 ในช่วงแรกมีเรื ่องร้องเรียนด้านสิทธิแรงงานไม่มาก กสม.จึงมอบหมายคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนชุดที่ ๑-๔ ดำเนินการตรวจสอบ ต่อมามีกรณีร้องเรียนของสหภาพแรงงาน 
จิน่าสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนและควรจะดำเนินการเร่งด่วน กสม.จึงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการ

ศึกษาและตรวจสอบข้อพิพาทแรงงานบริษัท จิน่า ฟอร์มบรา จำกัด และจัดทำรายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย กสม.เป็นเรื่องแรก และต่อมามีรายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย กสม. ด้านแรงงานที่ตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการก่อนมีการจัดตั้ง 
คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ดังนี้ 
 ๑) รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๔/๒๕๔๕ เรื่อง บริษัท จิน่า ฟอร์มบรา จำกัด ถูกกล่าวหาว่า
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อสหภาพแรงงานจิน่าสัมพันธ์ ตรวจสอบโดย คณะอนุกรรมการเพื่อการศึกษา
และตรวจสอบข้อพิพาทแรงงาน บริษัท จิน่า ฟอร์มบรา จำกัด 
 ๒) รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๑๖/๒๕๔๖ เรื่อง การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อสหภาพแรงงาน
ทรงชัยปั่นทอ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิ 
มนุษยชน ๒  
 ๓) รายงานผลการตรวจสอบ ที ่ ๓/๒๕๔๗ เรื ่อง อดีตพนักงานบริษัท พีซีไอ อินชัวรันซ ์

๕๖ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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คอนซัลแทนท ์ จำกัด ได้รับความเดือดร้อนจากการ
ถกูกล่าวหาว่าทุจริต ตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	
	 ๔) รายงานผลการตรวจสอบ ท่ี ๔๗ / ๒๕๔๖ 
เร่ีอง การถกูเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ตรวจสอบโดย
คณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
 ต่อมามีการร้องเรียนของผู ้ใช้แรงงานเพิ ่ม 
ขึ ้นมาก ในหลายมิติทั ้งรายบุคคล กลุ ่ม หรือ
สหภาพแรงงาน เกี ่ยวข้องกับเรื ่องแรงงานไทย 
ไปทำงานต่างประเทศ แรงงานภาครัฐ แรงงาน 
นอกระบบและแรงงานข้ามชาติ  
	 ด ้วยความตระหน ักถ ึงความเด ือดร ้อน 
ของผู ้ใช้แรงงานซึ ่งมีความเสียเปรียบในสังคม 
เป็นอย่างมาก ความซับซ้อนของเรื ่องร้องเรียน 
ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายและนโยบายของรัฐ กสม. จึง
มีคำส่ังท่ี ๖๑/๒๕๔๖ แต่งต้ัง “คณะอนกุรรมการ

ศกึษาและตรวจสอบปญัหาแรงงาน” เม่ือวันท่ี ๙ 
กันยายน ๒๕๔๖  
 เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพื่อ
ให้มีคณะอนุกรรมการ ฯ ที่ทำหน้าที่โดยตรงในการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน 

กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาวิจัย 
การรณรงค์และการร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคม และต่อมา กสม. 
ได้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน” ตามคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 
๙๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ซึ่งได้ปฏิบัติงานสืบมาจนถึงปัจจุบัน 


กระบวนการทำงานของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
	 (๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่าย และจากหน่วยราชการหรือภาคเอกชนที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิบางกรณ ี เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งเป็น

อำนาจหนา้ทีส่ำคญัของ กสม. ในการทำความจรงิใหป้รากฏ ท้ังการช้ีแจงด้วยเอกสารและด้วยวาจา	
	 (๒) การประชุมหารือเพื่อไกล่เกลี่ย ภาวะกดดันของลูกจ้างที่จะต้องรับการประนีประนอม
ทั้งๆ ที่เสียเปรียบ เนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันของคู่กรณี เพื่อลดภาระของแรงงานในการต่อสู้คดี
ทางศาล โดยคณะอนุกรรมการ ฯ เชื่อมั่นว่า การค้นหาความเป็นจริงให้ปรากฏอย่างถูกต้องและ 
เที่ยงธรรมมากที่สุด บนฐานที่ผู้เดือดร้อนมีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเอง จะเป็นหลักสำคัญในการเจรจา
ไกล่เกลี่ยและเข้าใจในมิติสิทธิมนุษยชน  

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๕๗
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บทที่ 

๓ 

	 (๓) การผลักดันให้หน่วยงานและ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่มีบทบาทในการใช้

มาตรการทางบริหารร่วมกันแก้ไขปัญหา	
คณะอนุกรรมการฯ เน้นการจัดประชุมหารือและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในระดับจังหวัด หรือ
หารือปลัดกระทรวงและอธิบดีโดยตรง เพ่ือปรึกษา
หารือแนวทางแก้ไขปัญหาและให้มีการสั่งการที่
จริงจังและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะนายจ้างบางพื้นที่

อาศัยทั้งอิทธิพล ช่องโหว่ของกฎหมาย และการทุจริตของเจ้าหน้าที่บางราย ทั้งนี้เพื่อเป็นฐานข้อเท็จ
จริงเสนอแนะต่อผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี และรัฐมนตรี เพื่อใช้อำนาจทางการบริหารชะลอความ
รุนแรงของความขัดแย้งหรือความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยเฉพาะการฟ้องคดีทั้งสองฝ่าย เช่น การ
ประชุมร่วมกับผู้ว่าฯ เพื่อผลักดันและติดตามความคืบหน้า และจัดสัมมนาเชิงนโยบายร่วมกับองค์กร
ต่างๆ เช่น ที่จังหวัดระยอง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
ขอนแก่น ตลอดจนคณะอนุกรรมการได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทุกรัฐบาล แม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีบ่อยครั้งก็ตาม  

อาศัยทั้งอิทธิพล ช่องโหว่ของกฎหมาย และการทุจริตของเจ้าหน้าที่บางราย ทั้งนี้เพื่อเป็นฐานข้อเท็จ

๕๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน

	 (๔) การประสานงานกับสภาทนาย

ความตามที่มีบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ 

กสม. เพื่อให้ความช่วยเหลือทางคดีแก่ผู้ 

รอ้งเรยีนทีถ่กูละเมดิสทิธ ิ ในกรณีท่ีไม่สามารถ
ช่วยเหลือหรือพึ่งพาตนเองได้และเป็นคดีที่ม ี
ความยุ่งยากซับซ้อน	
	 (๕) การจดัทำรายงานผลการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะอนุกรรมการฯ	
จะจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน รายกรณี หรือรวมกลุ่มเรื ่อง 
ร้องเรียนเดียวกัน เพื่อเสนอให้ กสม. พิจารณา 
และจัดทำให้เป็นรายงานฯโดย กสม. ซึ่ง กสม. 
จะกำหนดมาตรการแก้ไขต่อบุคคลและหน่วย
งานที่ละเมิด พร้อมกำหนดระยะเวลาให้แก้ไข 
และอาจมีข้อเสนอแนะต่อกฎหมายและเชิง
นโยบาย แต่ กสม.ไม่มีอำนาจบังคับ ซึ่งถ้าไม่

ปฏบิตัติาม กสม.จะสง่เรือ่งใหน้ายกรฐัมนตรี

ดำเนินการใน ๖๐ วัน หลังจากนั้น กสม. จงึ

เสนอตอ่รฐัสภาเพือ่ดำเนนิการตอ่ไป 

	 มีหลายกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้นำรายงานผลการตรวจสอบฯ โดย กสม.ไปเป็นพยานหลักฐาน
ประกอบในการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และศาลแรงงาน เนื่องจากยังไม่มี 
ช่องทางที่ กสม. สามารถเสนอรายงานต่อศาลต่างๆได้ด้วยตนเอง ตลอดจนการร้องเรียนของ
ประชาชนต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
	 (๖) การรณรงค์สร้างความเข้าใจต่อสาธารณะและสื่อมวลชน ในระหว่างกระบวนการตรวจ
สอบ หรือภายหลังจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย กสม. แล้วก็ตาม และใน
บางกรณีคณะอนุกรรมการฯอาจมีข้อเสนอเร่งด่วนต่ออธิบดีหรือรัฐมนตรี ในระหว่างการตรวจสอบ 
หรือมีการแถลงข่าวในกรณีเร่งด่วนหรือเป็นกรณีร้ายแรง 
	 (๗) การจัดอบรม หรือร่วมเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในการให้ความรู้หรือ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์ ในประเด็นเฉพาะกลุ ่ม หรือความเข้าใจสิทธิมนุษยชนในภาพรวม 
ทั้งในกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ถูกละเมิด กลุ่มสหภาพแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชน และต่อหน่วยงานของรัฐ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
	 (๘) การจัดสัมมนาอย่างต่อเนื่องตลอด ๕ ปีของการทำงานของคณะอนุกรรมการสิทธิ

แรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับสถาบันวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน องค์กรของ

ผู้ใช้แรงงาน องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ จนถึงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกัน

ประมวลข้อเท็จจริงที่ซับซ้อน เพื่อนำเสนอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและนโยบายของรัฐ เพื่อ

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๕๙
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บทที่ 

๓ 
บทที่ 

๓ 

ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีประสิทธิภาพ 

และผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาทั้งเฉพาะหน้าและ

ในระยะยาว  

	 (๙) การประสานงานในการตรวจสอบการรณรงค์ 

และการผลักดันการแก้ไขกฎหมายและนโยบายของรัฐ 

รวมทั้งการเยียวยาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ร่วมกับ

คณะกรรมาธิการการแรงงาน ในสภาผู้แทนราษฎร และ
วุฒิสภา และชมรมสมาชิกรัฐสภาหญิง  
	 	

	 นัน่คอืบทบาทหนา้ทีข่องคณะอนกุรรมการสทิธแิรงงาน ซึง่ดำเนนิงานไปอยา่งกวา้งขวางตาม

ภารกิจที ่ กสม.มอบหมาย และคณะอนุกรรมการฯ เป็นกลไกหลักในการไกล่เกลี่ยในกรอบ 

สทิธมินษุยชน และจดัทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน เพือ่เสนอตอ่ กสม. 

รวมทัง้การรณรงคเ์พือ่เสนอแนะนโยบายของรฐั กฎหมาย กฎระเบยีบตา่งๆ เพือ่ใหก้ารสง่เสรมิ

และคุม้ครองสทิธมินษุยชนเปน็ไปอยา่งเขม้แขง็และยัง่ยนื บนพืน้ฐานçสทิธแิรงงานคอืสทิธมินษุยชน











๖๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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จากการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ฯ 
มีเรื่องร้องเรียนการละเมิดในกลุ่มคนทำงาน

ภาคเอกชน จำนวน ๑๕๗ เรื่อง เกี่ยวข้องใน
หลายมิต ิ กล่าวคือในด้านการคุ้มครองแรงงาน 
จำนวน ๗๐ เร ื ่อง ด ้านส ุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทำงาน จำนวน ๑๔ เร ื ่อง 
การประกันสังคม จำนวน ๖ เรื่อง การรวมตัว
และการเจรจาต ่อรอง จำนวน ๕๐ เร ื ่อง 
การจ้างงานโดยไม่เป็นธรรม จำนวน ๑๔ เรื่อง 
และอื่น ๆ จำนวน ๓ เรื่อง จากเรื่องร้องเรียน 
ดังกล่าวนี้มีจำนวนมากเกี่ยวข้องกับประเด็นการ
ไม่เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
เสรีภาพในการรวมตัวหรือการเจรจาต่อรองร่วม
ของคนทำงานรวมอยูด้่วย  
 ป ัจจ ัยการละเม ิดม ีท ั ้ งจากนายจ ้าง 
กฎหมายการปฏิบ ัต ิของเจ ้าหน้าที ่ร ัฐ และ
นโยบายของรัฐ ซึ ่งจะได้กล่าวถึงสาระสำคัญ 
ดังนี้  

การละเมิดสิทธิแรงงาน 
คนทำงานภาคเอกชน 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๖๑

บทที่ ๔ 
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สถานการณ์ปัญหาและรูปแบบการละเมิด 
 จากการสังเคราะห์ข้อมลูการละเมิดสิทธิแรงงานในมิติต่าง ๆ	
ตามกรอบการศึกษา สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
	 	

๑) การละเมดิสทิธติามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน
	 	
 มีเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิแรงงานตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จำนวน ๗๐ เรื่อง ซึ่งในการศึกษา
จะนำเรื่องร้องเรียนในประเด็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมที่ไม่
เกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพในการรวมตัว หรือการเจรจาต่อรองมา
รวมไว้ในหัวข้อนี้ด้วย 

 จากการศึกษา สรุปปัญหาในสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
	 ปญัหาการคุม้ครองลกูจา้งเมือ่ปดิกจิการ มีตัวอย่างหลายกรณี เช่น 
 (๑) นายจ้างในกิจการสิ่งทอ จังหวัดนครปฐม ขนย้ายทรัพย์สินและเครื่องจักรออกไปจาก
สถานประกอบกิจการ อันเป็นพฤติการณ์ที่เห็นได้ว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอันอาจ
นำไปสู่การเลิกจ้างหรือการปิดกิจการ แม้ว่าลูกจ้างได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมแล้ว แต่เจ้าหน้าที่มิได้ใส่ใจตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาทางป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหา กลับชี้แจงลูกจ้างว่าเป็นสิทธิของนายจ้างที่จะกระทำได้ เพราะเป็นเจ้าของโรงงาน
และทรัพย์สินที่ขนย้าย 

บทที่ 

๔ 

๖๒ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาคเอกชน

 ต่อมา ลูกจ้างจำนวน ๕๖ คนถูกเลิกจ้าง 
โดยนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย มิได้บอกกล่าวล่วง
หน้าตามกฎหมาย ลูกจ้างจึงได้ร้องทุกข์ต่อพนักงาน
ตรวจแรงงานเรียกร้องค่าชดเชย ค่าสินจ้างแทนการ
บอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อน
ประจำปี แต่เจ้าหน้าที่กลับออกคำสั่งให้นายจ้าง
จ่ายค่าชดเชยเพียงอย่างเดียว เมื่อลูกจ้างทักท้วง
พนักงานตรวจแรงงาน ให้เหตุผลว่านายจ้างโต้แย้ง
เรื่องตัวเลข ทำให้เสียเวลาในการตรวจสอบ และ
อาจมีข้อโต้แย้ง แต่เมื่อลูกจ้างยืนยันให้ออกคำสั่ง 
ให้ครบถ้วนตามคำร้อง เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการให้
โดยม ีคำส ั ่ งให ้นายจ ้างจ ่ายเง ินให ้แก ่ลูกจ ้าง 
ตามคำร้อง แต่ปฏิบัติต่อลูกจ้างโดยพูดจาเสียงดัง 
ใช้อารมณ์ ไม่ควรท่ีข้าราชการพึงปฏิบัติต่อประชาชน	
	 พฤติการณ์ของเจ้าหน้าท่ีส่อไปในทางไม่สุจริต

เข้าข้างหรือปกป้องประโยชน์ฝ่ายนายจ้าง และปฏิบัติหน้าท่ีโดยไร้ประสิทธิภาพและมิชอบด้วยกฎหมาย	
 จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อลูกจ้าง แม้ว่าในที่สุด
ศาลแรงงานกลาง (สมุทรสาคร) ได้พิพากษาให้นายจ้าง ชำระเงินให้ลูกจ้างจำนวน ๕๖ คน เป็นเงิน
จำนวน ๓, ๒๕๗,๗๑๙.๓๘ บาท แต่นายจ้างก็เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ลูกจ้างทั้ง ๕๖ คน
ไม่สามารถยึดหรืออายัดทรัพย์สินใด ๆ ของนายจ้างได้ เนื่องจากไม่มีทรัพย์สินใด ๆ เหลืออยู่เลย 
ลูกจ้างจึงได้รับความยุติธรรมเพียงตัวเลขตามคำพิพากษาของศาล ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอัน
มาก (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๒๑๙/๒๕๕๐ นายทรงศักดิ์ ศรีแพน ผู้ร้อง บริษัท เพ็ญรุ่ง

บาธฟิตติ้งส์ จำกัด และพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดนครปฐม ผู้ถูกร้อง) 

 

 นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่คล้ายคลึงกันอีกหลายกรณี เช่น นายจ้างในกิจการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป 
ปิดกิจการโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และถูกฟ้องคดีล้มละลาย ต้องผ่านขั้นตอนของกฎหมายล้มละลายเสีย
ก่อนซึ่งกินเวลาหลายปี ลูกจ้างจึงได้รับเงินค่าชดเชยแต่ก็ไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย (รายงานผลการ

ตรวจสอบ ที ่๑๐๔/๒๕๕๐ กรณนีางรสรนิ หลำหน ูผูร้อ้ง บรษิทั พาร ์การเ์มน้ท ์จำกดั ผูถ้กูรอ้ง)

 และเมื่อปี ๒๕๔๙ บริษัท จิน่า ฟอร์มบรา จำกัด ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีลูกจ้างประมาณ 
๑,๕๐๐ คน ก็ได้ประกาศปิดกิจการล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ ๒ เดือน แต่นายจ้างไม่มีเงินที่จะจ่าย
ค่าชดเชย และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ในขณะเดียวกันกลับขนย้ายเครื่องจักรและทรัพย์สินไป
ต่างประเทศ อ้างว่าเป็นนโยบายของบริษัทแม่ให้ย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ เมื่อสหภาพแรงงาน
เคลื่อนไหวเรียกร้องและแถลงข่าวต่อสื ่อมวลชน นายจ้างจึงแจ้งว่าบริษัทแม่ได้โอนเงินสำหรับ 
ค่าชดเชยและเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมายแล้ว 
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บทที่ 

๔ 

 อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ถือได้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ใช้อำนาจในทางบริหาร
กฎหมายเชิงรุก โดยออกประกาศกระทรวงห้ามมิให้นายจ้างขนย้ายทรัพย์สินเป็นการชั่วคราวและได้สั่ง
การให้หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางแก้ไขปัญหา จนกระทั่งมีการประชุมร่วมกับคณะ
อนุกรรมการฯ เพื่อหาแนวปฏิบัติและข้อยุติในปัญหาข้อขัดแย้ง และในที่สุดลูกจ้างก็ได้รับสิทธิครบ
ถ้วนตามกฎหมาย และสหภาพแรงงานยังได้เรียกร้องต่อรองจนนายจ้างตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือให้
สมาชิกสหภาพแรงงานอีกประมาณ ๕๐ ล้านบาท (คำร้องที่ ๔๕๔/๒๕๔๙ กรณี นางสาวดวงใจ 

เมืองทอง ผู้ร้อง บริษัท จีน่าฟอร์มบรา จำกัด ผู้ถูกร้อง) 

	 ประเด็นพิจารณา ก็คือ	 กระทรวงแรงงานจะมีมาตรการทางกฎหมายและทางบริหาร

เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้าง หรือปองกันปัญหาทำนองดังกล่าวนี้อย่างไร มิฉะนั้น

กระทรวงแรงงานก็จะต้องคอยแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีอีกต่อไป  

	 	
	 (๒) นายจ้างในกิจการขนส่งได้ละเมิดสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานหลายประการ และออก

ประกาศ หรือระเบียบโดยไม่เป็นธรรม เช่น เรื่องการบริหารอัตราการใช้น้ำมัน หากลูกจ้างเติม
น้ำมันเกินกว่าที่กำหนด จะถูกพิจารณาโทษทางวินัย หากอุปกรณ์ที่บริษัทฯ ติดตั้งเพิ่มเติม(ตัวล็อคฝา
ถังและซีล) เกิดความเสียหายหรือชำรุด ถือเป็นความผิดวินัยกรณีร้ายแรงและหากพนักงานขับรถไม่
สามารถปฏิบัติตามที่กำหนดได้ จะถูกย้ายไปขับรถสำรอง ทำให้ค่าเที่ยวลดลงจำนวนมาก		
 ประกาศดังกล่าวยังได้ระบุว่า นายจ้างมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและระเบียบต่าง ๆ 
ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้ง ๆ ที่อำนาจของนายจ้างเหล่านี้ถูกจำกัดโดยกฎหมาย  

๖๔ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาคเอกชน

 ระเบียบดังกล่าวย่อมไม่เป็นธรรม เพราะ
ครอบคลุมการกระทำที่กว้างเกินไป มีช่องว่างให้ 
โต้แย้งและตีความ อาจมีปัจจัยหรือสาเหตุอื่นเข้า
มาเกี ่ยวข้อง เช่น สภาพถนน การจราจรและ 
ภูมิอากาศ สภาพรถและสินค้าที่ขนส่ง เป็นต้น 
ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณาและตัดสินใจใน
ขณะน้ัน ข้อกำหนดต่าง ๆ จึงต้องมีความยืดหยุ่น
ดังที่ปรากฏว่า ลูกจ้างได้คัดค้านระเบียบดังกล่าว  
 ส่วนที่ระบุว่าเป็นความผิดต่อระเบียบวินัย
กรณีร้ายแรงย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก
ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นราย ๆ ไป  
 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๓) ได้
กำหนดในเรื่องคำสั่งของนายจ้างหรือระเบียบจะ
ต้องชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมาตรา 
๑๐๘ ซึ ่งบัญญัติให้อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุ ้มครองแรงงานมีอำนาจแก้ไขระเบียบหรือ 

ข้อบังคับเกี ่ยวกับการทำงานที่ไม่เป็นธรรม (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๔๖๕/๒๕๕๐ กรณ ี

นายประวรี ์ฟุงสขุ ผูร้อ้ง รอ้งเรยีน บรษิทั ลนิฟอกซท์รานสปอรต์ จำกดั ผูถ้กูรอ้ง)

 นายจ้างในกิจการขนส่งจังหวัดระยองไม่ปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในสถานที่
ทำงานโดยเปิดเผย ไม่จ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี รวม ๒ ปี และค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อน
ประจำปี จำนวน ๑ ปี และไม่จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามที่กฎหมาย
กำหนด (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๘๘/๒๕๕๐ กรณีนายไพศาล พลายแก้ว ผู้ร้อง บริษัท เจ 

ทราน สปอร์ต จำกัด ผู้ถูกร้อง) 

 นายจ้างในกิจการขนส่งมักกำหนดเงินเดือนประจำให้พนักงานขับรถเฉลี่ยเดือนละ ๕,๐๐๐-
๖,๐๐๐ บาท แต่มีเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าเที่ยว ค่าดูแลรักษารถ ค่ารักษาระดับน้ำมัน ค่าเบี้ย
เลี้ยง และค่าส่งนักท่องเที่ยว เป็นต้น จึงมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท  
 เมื่อนายจ้างขัดแย้งกับลูกจ้างก็จะไม่ให้ลูกจ้างขับรถตามปกติ โดยอ้างเหตุต่างๆ เช่น จะใช้
สิทธิทางศาลเพื่อขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง หรืออ้างเหตุผลในทางบริหารจัดการว่า ผู้ว่าจ้างของ
นายจ้างเรียกรถหัวลากคืน หรือเพื่อลดต้นทุนด้านค่าจ้าง หรือต้องนำรถไปซ่อม ทำให้ลูกจ้างไม่ได้รับ
เงินค่าเที่ยว เฉลี่ยเดือนละจำนวน ๑๒,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท ทำให้ลูกจ้างขาดรายได้สำหรับเลี้ยงชีพ
และครอบครัว และไม่อาจทนทำงานอยู่ต่อไปได้ หากจะฝืนทนทำงานก็จะต้องกู้หนี้ยืมสินซึ่งต้อง 
เสียดอกเบี้ยสูงมาก ลูกจ้างจึงมักจะจำยอมลาออกจากงานโดยไม่ได้รับเงินช่วยเหลือใด ๆ จาก
นายจ้าง นับเป็นพฤติการณ์ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง 
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บทที่ 
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 ปัญหาต่อมาก็คือ กรณีเลิกจ้างที่เข้าข่ายจะต้องจ่ายค่าชดเชยตาม
กฎหมาย มักจะมีข้อโต้แย้งในข้อกฎหมายกันเสมอว่า จะต้องนำค่าเที่ยวหรือ
ค่าตอบแทนอื่นๆ ของพนักงานขับรถมาคำนวณเงินค่าชดเชยหรือไม่ ทำให้
ลูกจ้างมีภาระต้องฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาล ซึ่งกว่าคดีจะถึงที่สุดกินเวลา
ยาวนานมาก และมีข้อจำกัดท่ี กสม. ต้องยุติการตรวจสอบ เม่ือเป็นประเด็นเดียว
กับการวินิจฉัยของศาล*	
 นอกจากนี้ นายจ้างยังทำผิดกฎหมายอีกหลายเรื่อง เช่น มิได้นำเงิน

ประกันการทำงานที่หักจากลูกจ้างไปฝากธนาคารในชื่อบัญชีของลูกจ้างตามประกาศกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมฉบับลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑ หักเงินค่าจ้างไว้เป็นเงินสะสมซ้ำซ้อนกับเงิน
ประกันการทำงาน ไม่มีการจ่ายสบทบจากนายจ้างและไม่คิดดอกเบี้ยให้ ลูกจ้างที่อายุมากแล้วหาก
ขับรถอาจเกิดอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น จึงขอเปลี่ยนย้ายงานหรือเกษียณอายุ นายจ้างเพิกเฉย
อ้างว่าหากทำงานไม่ไหวก็ให้ลาออก มิใช่หน้าที่นายจ้างจะต้องเลิกจ้างและไม่มีระเบียบเรื่องการ
เกษียณ ในที่สุดลูกจ้างประสบอันตรายจากการขับรถ (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๔๖๒/๒๕๕๐ 

กรณีนายอำนาจ หมวกแก้ว ผู้ร้อง บริษัท ทีไลนท์รานสปอร์ต จำกัด ผู้ถูกร้อง) 

	 	

* รายงานผลการตรวจสอบ โดย กสม. กรณีนายมนตรี นาคภักดี กับพวก ผู้ร้อง บริษัท มิตเฟรท จำกัด ผู้ถูกร้อง, กรณีบริษัท 
เจ ทรานสปอร์ต จำกัด, กรณี นายอำนาจ หมวกแก้วกับพวก ผู้ร้อง บริษัท ทีไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้ถูกร้อง, กรณีนายประวีร์ 
ฟุ้งสุข กับพวก บริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้ถูกร้อง, กรณีนายสุรพล เฮงไทร กับพวก ผู้ร้อง บริษัท เฟิร์ส ทรานสปอร์ต 
จำกัด ผู้ถูกร้อง, กรณีนายสาธิต ลองกระโทก กับพวก ผู้ร้อง บริษัท เขมจิราขนส่ง จำกัด ผู้ถูกร้อง, คำร้องที่ ๓๒๑/๔๙ กรณี 
นายสมศักดิ์ อินทร์เดช กับพวก ผู้ร้อง บริษัทอินเทอร์นิตี้แกรนด์ โลจิสติส์ จำกัดและกรณี นายคำร้องที่ ๖๔๖/๒๕๔๘ กรณี บริษัท 
ไทยมาร์จ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด 

๖๖ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาคเอกชน

	 (๓) นายจ้างในกิจการสิ่งทอโยกย้ายแถวการ

ผลิตและเลิกจ้างลูกจ้าง ภายหลังที่ผู้ร้องทั้งสองให้ 

ข้อเท็จจริงต่อบริษัทตรวจสอบมาตรฐานจรรยา

บรรณทางการค้า ลูกจ้างให้ข้อเท็จจริงต่อผู้ตรวจสอบ
มาตรฐานว่า นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน เอาเปรียบลูกจ้าง เช่น ลาป่วยแม้มีใบรับรอง
แพทย์มาแสดงก็ไม่ได้รับค่าจ้าง ยกเว้นเฉพาะกรณีผู้ป่วย
ใน ถูกหักค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินค่าจ้างผ่านธนาคาร
ครั้งละ ๗.๕๐ บาท และจ่ายค่าจ้างในวันหยุดให้เพียง
หนึ่งเท่าของค่าจ้าง ลูกจ้างคนใดไม่ปฏิบัติงานในวันหยุด
ดังกล่าว นายจ้างจะให้ลากิจ  
 ผู้แทนของบริษัท ลี แอนด์ ฟุง (ประเทศไทย) จำกัด 
ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของนายจ้างยืนอยู่ด้วยและ
ได้ยินคำพูดของลูกจ้าง ที่พูดว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายแรงงาน หรือเอาเปรียบลูกจ้างและยืนยันว่า
นายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามมาตรฐานดังกล่าว จึงได้

เสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข 
	 นอกจากนี ้ ยังมีข้อตกลงระหว่างบริษัทตรวจสอบกับนายจ้างด้วยว่า นายจ้างจะต้องไม ่
กลั่นแกล้งลูกจ้างหรือบุคคลซึ่งเป็นผู้ให้ข้อเท็จจริงต่อบริษัทตรวจสอบ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบจรรยาบรรณทางการค้า	
 ภายหลังเลิกจ้าง ลูกจ้างได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงาน แต่เจ้าหน้าที่กลับแนะนำให้
ลูกจ้างถอนคำร้องทุกข์ อ้างว่าหากฟ้องคดีต่อศาลแรงงานจะรวดเร็วกว่า  
 บริษัท ลี แอนด์ ฟุง จำกัด ไม่เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยขอให้ศาลแรงงานเป็น 
ผู้ตัดสิน  
 เมื่อลูกจ้างไม่ประสงค์จะกลับเข้าทำงานเกรงจะถูกกลั่นแกล้ง และขอให้คณะอนุกรรมการฯ 
ช่วยไกล่เกลี่ยให้นายจ้างจ่ายเงินช่วยเหลือ การไกล่เกลี่ยไม่ประสบผลสำเร็จ ลูกจ้างจึงต้องดำเนินคดี
ต่อศาลแรงงาน และลูกจ้างเป็นฝ่ายแพ้คดี  
 ประเด็นที่ควรพิจารณา คือ พนักงานตรวจแรงงานมีอำนาจที่จะดำเนินการหรือออก 

คำสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานได้หรือไม ่ หากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านายจ้างกลั่นแกล้ง
เลิกจ้าง ซึ่งกระทรวงแรงงานชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มิได้ให้
อำนาจพนักงานตรวจแรงงานในเรื่องดังกล่าว และบริษัทตรวจสอบด้านจรรยาบรรณทางการค้าจะมี
บทบาทช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิลูกจ้างในกรณีนี้ได้อย่างไร (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๕๑/๒๕๔๗ 

นางสมพร พลิาบรรธ ์และ นางบญุสม ทองสขุ ผูร้อ้ง บรษิทั เวลิดค์พั อนิดสัตร ีจำกดั ผูถ้กูรอ้ง)

 มีกรณีที่ลูกจ้างได้ร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงาน เขตพื้นที่สาธร อ้างว่านายจ้างได้บังคับให้
ทำงานล่วงเวลาโดยที่ผู้ร้องไม่ยินยอม และได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวไปยังบริษัทของนายจ้างที่ต่างประเทศ 
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บทที่ 

๔ 

นายจ้างในประเทศไทยเห็นว่าเป็นการนำความเท็จไปร้องเรียน ทำให้นายจ้างเสียภาพพจน์และช่ือเสียง
จึงได้เลิกจ้างโดยไม่จ่ายเงินใด ๆ  
 อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันต่อหน้าพนักงานตรวจแรงงานได้ โดยนายจ้างยินดี
จ่ายเงินค่าชดเชย จำนวน ๒๑๑,๒๐๐ บาท ค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำนวน ๓๓,๔๔๐ 
บาท และค่าจ้าง จำนวน ๑๕,๘๔๐ บาท นั้น นายจ้างได้โอนเงินเข้าบัญชีของลูกจ้างแล้ว และลูกจ้าง
ไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดอีก  
	 	
	 (๔) นายจ้างในกิจการอิเลคทรอนิคส์ (ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์) อ้างเหตุว่าประสบภาวะ
ขาดทุน คำสั่งซื้อลดลงและจำเป็นต้องลดขนาดองค์กร ได้เลิกจ้างลูกจ้างเป็นจำนวนมากซึ่งรวมทั้ง
ลูกจ้างที่ตั้งครรภ์ด้วย รวมทั้งสิ้น ๑๐ คน ลูกจ้างเห็นว่าไม่เป็นธรรมและฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุมีครรภ์ แต่เจ้าหน้าที่สำนักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี แนะนำให้ลูกจ้างยื่นคำร้องขอรับเงินค่าชดเชยตาม
กฎหมาย ในขณะที่ลูกจ้างต้องการให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน  
	 ประเด็นที่ควรพิจารณา ก็คือ พนักงานตรวจแรงงานมีอำนาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้า
ทำงานได้หรือไม่ หากฟังว่านายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ชอบ (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๔/๒๕๔๘ 

กรณ ีนายวชิชพุล สวุรรณวฒัน ์ผูร้อ้ง บรษิทั เอม็ เอม็ ไอ พรซีชิัน่ (ไทยแลนด ์) จำกดั ผูถ้กูรอ้ง)

	 นอกจากนี้ ลูกจ้างมีครรภ์ที่ถูกเลิกจ้างได้มีจดหมายถึงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ความว่า 
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  “เดือน ๆ หน่ึงพวกเราใช้จ่ายไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ บาทเพ่ือการดำรงชีพและใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี

จำเป็น ตอนน้ีพวกเราถกูบริษัทเลิกจ้างในขณะท่ีกำลังต้ังครรภ์ ทุกคนเครียดมาก นอนไม่หลับ 

ต้ังแต่ถกูเลิกจ้าง ลำพังรายได้ของสามีคงไม่เพียงพอกับรายจ่าย ไหนจะค่าห้องเช่า ค่าเล่าเรียน

บุตร ค่าอยูค่่ากิน พวกเราถามตัวเองเสมอว่า พวกเราทำผิดอะไรบริษัทถึงเลิกจ้าง และลกูพวกเรา

ท่ีอยูใ่นท้องผิดอะไร ต้องมาตกระกำลำบากด้วย มีฝ่ายบริหารบางคนของบริษัทบอกว่าพวกเราผิด

ท่ีก่อนต้ังท้องไม่ไปให้หมอดดูวงให้ก่อน 

  ทุกคนตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่คิดมาก่อนว่าจะถูกเลิกจ้าง ทุกคนยังทำใจไม่ได ้ ยิ่งเห็น

ความทุกข์ยากลำบากข้างหน้ายิ่งหดหู ่ พวกเราไม่เข้าร่วมโครงการสมัครใจลาออก เพราะ

ต้องการทำงานกับบริษัทต่อไป นับจากวันน้ีไปจนถึงเจ็ดแปดเดือนข้างหน้า ชีวิตพวกเราจะอยู่

อย่างไรในขณะท่ีไม่มีรายได้ ไม่มีเงินเก็บออม จะเอาเงินจากไหนเพ่ือการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 

พวกเราไม่สามารถไปหางานทำใหม ่ เพราะกำลังตั้งครรภ ์ เดินทางไปไหนมาไหนลำบากและ

เป็นการยากมากท่ีบริษัทอ่ืนๆ จะรับเข้าทำงาน 

  บริษัทอ้างเหตุในการเลิกจ้างว่าขาดทุน แต่ตลอดเวลาที่ทำงานพวกเราเห็นบริษัทเจริญ

เติบโตมีการขยายโรงงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ิมยอดการผลิตข้ึนทุกป พวกเราไม่เช่ือหรอกว่าบริษัท

จะขาดทุนจริง 

  วันนี้นายจ้างยังอยู่ดีกินสบาย ไม่เดือดร้อน ไม่ลำบาก พวกเขายังมีเงินใช้จ่ายอย่าง

มากมาย ยังร่ำรวย และท่ีสำคัญยังดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างม่ันคง ยังสามารถจ้างฝ่ายบริหารใน

อัตราค่าจ้างท่ีสงู ๆ ได้ 

  สุดท้ายพวกเราอยากบอกว่า การเลิกจ้างลูกจ้างไม่ใช่แค่การจ่ายสิทธิประโยชน์ตาม

กฎหมายให้ลูกจ้าง แล้วบอกว่าถูกต้องชอบธรรมและให้ลูกจ้างยอมรับสภาพ แต่ต้องคำนึงถึง

ศีลธรรมด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ การเลิกจ้างที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตลูกจ้างต้องคิดหนัก

และตระหนักให้รอบคอบในด้านอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะลูกจ้างหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ เพราะ

พวกเราจะเผชิญทุกข์ยาก ลำบากสาหัสมากกว่าคนปกติ พวกเราใช้เงินที่แลกมาด้วยหยาด

เหงื่อแรงงานเพื่อการครองชีพของตนเองและลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์ การเลิกจ้างพวกเราเท่ากับ

ทำลายเศรษฐกิจ ทำลายข้าวปลาอาหาร ทำลายสายธารชีวิตและทำลายความเป็นแม่ 

เท่ากับเป็นการกระทำอาชญากรรมที่โหดร้าย ไร้จริยธรรม เงินและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

ตามกฎหมาย มันคงไม่สามารถทำให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีพได้ตลอดไป หากขาด

ความมั่นคงในการมีงานทำ 

  ส่วนรัฐก็อย่ามองหรือเอาแต่เศรษฐกิจของนายจ้างแต่ฝ่ายเดียว ควรมองเศรษฐกิจของ

ลูกจ้างด้วย เพราะการล้มละลายทางเศรษฐกิจของลูกจ้าง เป็นปจจัยที่จะนำไปสู่ปญหาอื่นๆ 

ตามมาไม่ว่าจะเป็นปญหาครอบครัว ปญหาสังคม ปญหาความยากจน ฯ 

  วันนี้ การเลิกจ้างลูกจ้างของนายจ้างสามารถกระทำได้ง่ายมาก ในขณะที่การคุ้มครอง

และปกปองสิทธิไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ในทางปฏิบัติจากการบังคับใช้กฎหมายฝ่ายเดียว

แต่ละเลยกับอีกฝ่าย แน่นอนว่าผู้ที่เสียเปรียบคือ คนงานอย่างพวกเรา รวมไปถึงคนงานทั่วไป 

  พวกเราหวังว่าปญหาของพวกเราจะได้รับการแก้ไขให้เป็นธรรมทั้งทางด้านกฎหมาย

และกฎศีลธรรมความดีงามต่อไป” 
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	 อนึ่ง เกี่ยวกับประเด็นลูกจ้างตั้งครรภ์ พบว่านายจ้างได้ละเมิดอีกหลายลักษณะ ที่พบมากคือ
การกดดันให้ลูกจ้างที ่ตั ้งครรภ์ลาออกจากงาน หรือไม่เปลี่ยนย้ายงานที่เหมาะสมให้จนลูกจ้าง 
ต้องลาออกจากงานไปเอง หรือย้ายให้ไปทำงานที่หนักกว่าเดิม เป็นการบีบคั้นให้ออกจากงาน ไม่จัด
ผ้าคลุมท้องให้ หากงานท่ีทำเกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนส่งสินค้า นายจ้างจะหักเงิน
ค่าจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย โดยไม่คำนึงว่าความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของลูกจ้างหรือไม่ 
ตลอดจนการอ้างความผิดทางอาญา เช่น ลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์นายจ้างเพื่อกดดันให้ลูกจ้าง 
ลาออกจากงานโดยไม่ได้รับเงินชดเชยใด ๆ (รายงานผลการตรวจสอบที ่๑๔๑/๒๕๕๐ กรณ ีนางสาว

ปริยากร เหลือล้น ผู้ร้อง บริษัท อึ้งประภากร เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ถูกร้อง)  

 โดยเฉพาะนายจ้างรับเหมาค่าแรงส่วนใหญ่
ประกาศชัดเจนว่าไม่มีนโยบายจ้างงานคนตั้งครรภ์ 
หากตั้งครรภ์จะถูกส่งตัวไปประจำที่สำนักงานของ
บริษัทรับเหมาค่าแรง 
 ยังมีลูกจ้างอีกจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบ
จากการกระทำดังกล่าว แต่ลูกจ้างไม่พร้อมหรือไม่
กล้าร้องเร ียนหรือเร ียกร้องสิทธิ เกรงว่าจะถูก
นายจ้างกลั ่นแกล้ง ในส่วนที ่ร ้องเรียนต่อคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถูกพนักงานตรวจ
แรงงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจังหวัดและเขตพื้นที ่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมบางราย ตำหนิว่าลูกจ้างหรือผู้ร้อง
เรียนชอบทำเร่ืองเล็กให้เป็นเร่ืองใหญ่ และถามลกูจ้างว่า “ทำไมตองรองเรยีนคณะกรรมการสทิธฯิ 
ดวยหรอื çหากรองเรยีนคณะกรรมการสทิธฯิ กไ็มตองมาขอความชวยเหลอืจากเจาหนาที”่ 
	 	
	 (๕) การอายัดเงินเดือนของลูกจ้าง มีกรณีกิจการร่วมค้า ไอโอที ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ

การติดตั้งเครือข่ายโทรศัพท ์ ได้รับโทรสารจากสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่ง ขอให้อายัดเงินเดือน
ของลูกจ้างเพื่อชำระหนี้บัตรเครดิต โดยยังไม่มีหมายบังคับคดีของกรมบังคับคดี และแจ้งว่าจะส่งต้น 
ฉบับหนังสือให้ในภายหลัง 
 ต่อมา นายจ้างได้ทำหนังสือถึงธนาคารขอคืนเงินเดือนของลูกจ้าง จำนวน ๒๖,๔๗๕ บาท 
เพื่อนำกลับไปหักชำระหนี้ จำนวน ๘,๘๕๐ บาท  
 นายจ้างยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิ แต่กระทำไปเพื่อปกป้องชื่อเสียงของ
นายจ้าง เนื ่องจากเป็นการทำงานของลูกจ้างเดือนสุดท้าย เกรงว่าหากรอต้นฉบับเอกสารจาก
สำนักงานกฎหมาย ฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งศาลได้ ซึ่งตัวแทนนายจ้างได้มาร่วมประชุมกับ
คณะอนุกรรมการฯ จนมีความเข้าใจเป็นอย่างดี และนายจ้างได้คืนเงินลูกจ้างที่หักไว้แล้ว (รายงาน

ผลการตรวจสอบที่ ๓๐๕/๒๕๕๐ กรณี นางสาวกุลกัญญา โตเจริญทรัพย์ ผู้ร้อง กิจการร่วมค้า 

ไอโอที ผู้ถูกร้อง) 

*	คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม  ๒๕๔๘ 
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	 (๖) การออกระเบียบควบคุมลูกจ้างเกินควร เช่น 

กรณีนายจ้างในกิจการผลิตอุปกรณ์กีฬา ออกระเบียบให้
ลูกจ้างต้องลงลายมือชื ่อและลงเวลาเข้าและออกห้องน้ำ 
เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เรื่องประสิทธิภาพและ
เวลาสูญเสียเพื่อจ่ายเงินรางวัลพิเศษ เนื่องจากหัวหน้างาน
ดแูลไม่ท่ัวถึง เห็นว่าระเบียบดังกล่าวก้าวล่วงความเป็นส่วนตัว
ของลูกจ้างและการปฏิบัติกิจอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ 
ซ ึ ่งนายจ้างสามารถใช ้ว ิธ ีการอ ื ่นได ้ ซ ึ ่งในเวลาต่อมา 
กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงานได้แก้ไขปัญหานี ้ตาม 
ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ ฯ โดยแจ้งว่านายจ้างได้
ยกเลิกระเบียบดังกล่าวแล้ว  
 กรณีลูกจ้างลาป่วย ๑ วัน ต้องใช้ใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลแต่มิได้หักค่าจ้างในวันลาป่วย แต่จะมีผลต่อการ

พิจารณาปรับค่าจ้างและเงินโบนัสประจำปี เป็นระเบียบที่ทำให้ลูกจ้างใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานได้จำกัด (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๘๗/๒๕๕๐ กรณี นางสาววราพร รักไทย ผู้ร้อง 

บริษัท มิกาซ่า อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ถูกร้อง) 
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บทที่ 

๔ 

๒) การละเมดิสทิธดิา้นสขุภาพและความปลอดภยัในการทำงานและเงนิทดแทน

	 แรงงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่ง ในการจ้างงานหรือการใช้แรงงาน นายจ้างจึงต้อง
มีหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง และถนอมคุณภาพชีวิตของแรงงาน โดยเฉพาะนายจ้างมีหน้าที่ตาม
กฎหมายในการปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานและชดใช้เยียวยาในกรณีลูกจ้าง 
เจ็บป่วย ประสบอันตรายหรือตายเนื่องจากการทำงาน 
 ในประเด็นนี้ มีกฎหมายด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ฉบับ คือพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบฝ่ายเดียว และแจ้งการประสบ
อันตรายเนื่องจากการทำงานต่อเจ้าหน้าที่กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม  
 อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่ใช้บังคับแก่กิจการดังต่อไปนี้ 
  (๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนภูมิภาค 
  (๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์
  (๓) นายจ้างซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
  (๔) นายจ้างซึ่งดำเนินกิจการที่มิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ 
  (๕) นายจ้างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 ลูกจ้างที ่อยู ่ในข่ายการคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทนมีความหมายเช่นเดียวกับกองทุน 
ประกันสังคม หมายถึง ผู้ที่ทำงานให้นายจ้างโดยได้รับค่าจ้างเป็นค่าตอบแทน ไม่ว่าจะได้รับค่าจ้าง
เป็นรายวัน รายเดือน ตามผลงาน หรือลูกจ้างทดลองงาน รวมถึงลูกจ้างทุกระดับ ตั ้งแต่ 
ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้างในสำนักงานและในโรงงาน ทั้งนี้ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงาน
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เกี่ยวกับงานบ้านที่ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจอยู่ด้วย เช่น ลูกจา้งทำงานบ้าน หรือแม่บ้าน เป็นต้น 
 ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ มีนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานกองทุนเงินทดแทน จำนวน 
๓๑๙,๙๐๔ ราย และลูกจ้างในข่ายคุ้มครองกองทุนเงินทดแทน จำนวน ๘,๐๙๓,๙๑๓ คน  
 ในรอบ ๕ ปี คณะอนุกรรมการ ฯ ได้รับเรื ่องร้องเรียนในประเด็นนี ้ จำนวน ๑๔ เรื ่อง 
ซึ่งมีรายละเอียดของกรณีตัวอย่าง ดังนี้ 
	 	
	 (๑) นายจ้างในกิจการปันทอฟอกย้อม จังหวัดสมุทรปราการ นายจ้างไม่ให้ความสำคัญ
ในเร่ืองความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังจะเห็นได้ว่า เม่ือสหภาพแรงงานได้ร้องเรียน
ต่อหน่วยงานภาครัฐ ว่าอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ไม่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย จนกระทั่งนายกเทศมนตรีใน
ฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเนื่องจากอาจเป็น
อันตรายตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่งหรือมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ เฉพาะส่วนที่เคยถูกเพลิงไหม้และให้นายจ้างหรือเจ้าของอาคารมายื่นแบบขออนุญาต
ดัดแปลงอาคารภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับคำส่ัง	
 นอกจากนี้ กองตรวจความปลอดภัยร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สมุทรปราการ เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการ พบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่า
ด้วยความปลอดภัย สารเคมีอันตราย ภาวะแวดล้อมเรื ่องเสียง หม้อน้ำร้อน อัคคีภัย และ 
ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง จึงออก 
คำสั่งให้นายจ้างปรับปรุงแก้ไข ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันได้รับคำสั่ง ซึ่งนายจ้างได้ปฏิบัติตาม  
 ในขณะเดียวกัน นายจ้างกลับนำเครื่องจักร
จำนวน ๒ เครื่อง น้ำหนักประมาณ ๓๔ ตัน ติดตั้ง
บนอาคารที่เคยเกิดเพลิงไหม้และมีรอยแตกร้าว 
ลูกจ้างเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย จึงได้ลงลายมือชื่อ 
รวม ๗๒๕ คน ร้องเรียนให้จังหวัดสมุทรปราการ
ตรวจสอบ 
 ต่อมา ลูกจ้างได้ยื ่นหนังสือต่อกระทรวงแรงงาน ให้ตรวจสอบเรื ่องความปลอดภัยในการ 
ใช้อาคาร เสียงและฝุ่นละออง เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานได้เข้าร่วมตรวจสอบเรื่อง
ฝุ่นและเสียง ๒ ครั้ง แต่ก็ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น สหภาพแรงงานจึงได้นำสมาชิกเดินขบวน 
ไปทวงถามที่กระทรวงแรงงาน และติดตามผลเป็นระยะ ๆ 
 เมื่อรัฐบาลไม่แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานก็หันไปพึ่งกระบวนการ
ยุติธรรม ทำให้มีการฟ้องคดีซ่ึงกันและกันมากข้ึนจนทำให้ความขัดแย้งบานปลาย นายจ้างจึงกล่ันแกล้ง
ลูกจ้างมากยิ่งขึ้น เช่น ไม่ให้ประธานสหภาพแรงงานและผู้ช่วยเลขานุการสหภาพแรงงานเข้าทำงาน 
แต่ให้มาตอกบัตรลงเวลาทำงานทุกวัน ย้ายกรรมการสหภาพแรงงานและกรรมการลูกจ้างไปทำงานที่
แผนกเดียวกันและต่อมายุบแผนกงานนั้นเสีย ส่ังหยุดกิจการช่ัวคราวและจ่ายค่าจ้างให้ลกูจ้างร้อยละ 
๕๐ ตามกฎหมาย เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะบีบค้ันให้ลกูจ้างลาออกจากงาน (รายงานผลการตรวจสอบที ่
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๔ 

๔๐๑/๒๕๕๐ กรณ ีนางสาวโสภา แสนกลา้ ผูร้อ้ง 

บรษิทั แฟร ์เทก็ซไ์ทล ์จำกดั ผูถ้กูรอ้ง)

	 	
	 (๒) ลกูจา้งในกจิการผลติแปงมนั จงัหวดั

นครปฐมทำงานและพลดัตกจากกองถงุแปงมนั

ตอนเย็น ในคืนเกิดเหตุตอนใกล้รุ่ง ลูกจ้างอาเจียน
และมีก้อนเลือดออกมา ลูกจ้างเสียชีวิตในระหว่าง
นำส่งโรงพยาบาล ตามรายงานการตรวจศพของ
สถาบันนิติเวชวิทยา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ระบุสาเหตุการตายว่า “หัวใจวาย เนื่องจากโรคปอดอักเสบ และสำลักเลือด” เมื่อทายาท 
ได้ยื ่นคำร้องเรื ่องเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐมวินิจฉัยโดยยึดถือรายงาน 
การตรวจศพของสถาบันนิติเวชวิทยาเป็นหลักว่า สาเหตุการตายมิได้เกิดจากการทำงานให้นายจ้าง 
ทายาทจึงไม่มีสิทธิรับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ แม้ในชั้นพิจารณา
อุทธรณ์ของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนก็วินิจฉัยไปในทางเดยีวกัน  
 หากทายาทจะใช้สิทธิทางศาล ต้องฟ้องศาลแรงงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่ทราบคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ เนื่องจากทายาทซึ่งมีฐานะเป็นภรรยาของผู้ตายมีฐานะยากจน คณะอนุกรรมการ ฯ จึงได้
ประสานงานกับสภาทนายความเพื่อให้การช่วยเหลือทางด้านคดี 
 เป็นที่น่ายินดีว่า ศาลแรงงานได้พิพากษา* ว่าลูกจ้างตายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง 
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตรวจศพให้การยืนยันต่อศาลว่าสาเหตุการตายเนื่องจากการตกจากกองแป้ง 
อันเกี่ยวเนื่องจากการทำงาน โดยอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างการสำลักเลือดกับการตกกองแป้ง
เพียงแต่ในรายงานการตรวจศพไม่มีข้อความท่ีเช่ือมโยงเหตุผลดังกล่าว (รายงานผลการตรวจสอบที่

๘๔/๒๕๔๕ กรณี นางคำพา มิ่งมารถ สำนักงานประกันสังคม ผู้ถูกร้อง เป็นเรื่องร้องเรียนที่

ตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๒) 

“หัวใจวาย เนื่องจากโรคปอดอักเสบ และสำลักเลือด” เมื่อทายาท “หัวใจวาย เนื่องจากโรคปอดอักเสบ และสำลักเลือด” เมื่อทายาท “หัวใจวาย เนื่องจากโรคปอดอักเสบ และสำลักเลือด”

๗๔ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาคเอกชน

 กรณีน ี ้ เป ็นต ัวอย ่างท ี ่สำค ัญในปัญหา 
ข้อเสนอของลูกจ้างให้จัดตั้งองค์กรอิสระที่ดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นเรื ่องที่ใช้
เวลาในการดำเนินคดีกว่าคดีจะถึงที ่สุดกินเวลา
หลายปี เพราะต้องผ่านขั้นตอนเจ้าหน้าที่กองทุน
เงินทดแทน การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกองทุน
เงินทดแทน การฟ้องเพิกถอนคำสั่งต่อศาลแรงงาน 
และการอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย 
	 	

	 (๓) ปัญหาการสอบข้อเท็จจริงไม่ละเอียดรอบคอบ มีกรณีลูกจ้างของบริษัทด้านรักษา

ความปลอดภัยให้แก่กิจการสวนส้มที่จังหวัดเชียงใหม่ ประสบอันตรายในระหว่างการเคลื่อนย้าย 
เสาวิทยุจนน้ิวมือพิการ นายจ้างอ้างว่าเป็นกรณีท่ีไม่เก่ียวกับงานเพราะเสาวิทยุและวิทยุเป็นของลกูจ้าง	
และลูกจ้างใช้วิทยุเพื่อส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ 
 จากการตรวจสอบพบว่า เครื่องมือวิทยุสื่อสารแต่เดิมนายจ้างจัดให้ ต่อมาชำรุดลูกจ้างจึง
จัดหามาเองและลูกจ้างได้ติดตั้งเสาวิทยุและอุปกรณ์วิทยุสื่อสารเพื่อความสะดวกในการทำงานให้แก่
นายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว จึงย่อมได้รับการคุ้มครองจาก
กองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้ว  
 เจ้าหน้าที่เข้าใจคลาดเคลื่อนว่า หากเสาวิทยุหรือวิทยุสื่อสารเป็นของลูกจ้างหรือลูกจ้างจัดหา
มาเอง จะไม่ถือว่าเกี่ยวกับงานหรือการรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้าง และเชื่อคำให้การของสามี
นายจ้างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าลูกจ้างใช้วิทยุเพื่อส่วนตัว ทั้ง ๆ ที่สามีของนายจ้างในฐานะหัวหน้า
พนักงานรักษาความปลอดภัยก็ยืนยันว่าเคยให้วิทยุสื่อสารแก่ลูกจ้างที่ประสบเหตุใช้ในการทำงาน  
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้ความหมายการประสบอันตรายว่า “การที่
ลกูจางไดรบัอนัตรายแกกาย หรอืผลกระทบแกจติใจ หรอืถงึแกความตายเนือ่งจากการทำงาน
หรือปองกันรักษาประโยชนใหแกนายจางหรือตามคำสั่งของนายจาง”	เจตนารมณ์ของกฎหมาย
จึงมุ่งหมายคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยแก่ร่างกาย จิตใจหรือชีวิตของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับ
การทำงานหรือประโยชน์ของนายจ้าง ครอบคลุมตั้งแต่เหตุที่เกิดจากการทำงานในความรับผิดชอบ
ของลูกจ้าง หรือการป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้าง หรือทำตามคำสั่งของนายจ้าง 
 ส่วนการรวบรวมข้อเท็จจริง การวินิจฉัยและออกคำสั่งของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม
จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สอบปากคำพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เป็นลูกจ้างเพียงคน
เดียวและเพิ่งทำงานได้เพียง ๑๕ วันเท่านั้น ย่อมไม่อาจรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำงานเพียงพอ 
ไม่ปรากฏว่ามีการสอบปากคำของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สวนส้มทั้งสองแห่ง 
ซึ่งมีจำนวน ๗ คน และไม่มีการสอบปากคำของลูกจ้างที่ทำหนา้ที่สายตรวจเลย 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน พบว่าตามหนังสือ
อุทธรณ์เงินทดแทนของลูกจ้าง ระบุข้อความแต่เพียงว่า ลูกจ้างขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล 
เพิ่มเติมทั้งจากตนเองและคนรอบข้าง และขอให้นายจ้างและลูกจ้างมานั่งพร้อมกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 

๓) ปัญหาการสอบข้อเท็จจริงไม่ละเอียดรอบคอบ มีกรณีลูกจ้างของบริษัทด้านรักษา

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๗๕
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บทที่ 

๔ 

สำนักงานประกันสังคมเพื่อจะได้ทราบข้อมูลแท้จริง เห็นได้ว่าผู้ร้องขาดความรู้และความเข้าใจในข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณ์เรื่องเงินทดแทน ซึ่งเจ้าหน้าที่ควรให้คำแนะนำในการอุทธรณ์หรือจำเป็น
ต้องมีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังกว่าที่เป็นอยู่  
 คณะอนุกรรมการฯ ในชั้นอุทธรณ์ ยังคงตรวจสอบข้อเท็จจริงจากนายจ้างและเอกสารเป็นหลัก 
ยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่จะวินิจฉัยเรื ่องเงินทดแทน ซึ่งต่อมาปรากฏว่าคณะกรรมการกองทุน 
เงินทดแทนได้มีมติเห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน (กรณีทั่วไป) 
คำวินิจฉัยท้ังในช้ันต้นและอุทธรณ์ จึงยึดถือข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายท่ีเจ้าหน้าท่ีช้ันต้นดำเนินการไว้
จึงยังขาดบทบาทในการกลั่นกรองและตรวจสอบคำวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ในชั้นต้น (รายงานผลการ

ตรวจสอบที ่๒๕๔/๒๕๔๕ กรณ ีนายกา้น ชยัยะส ุผูร้อ้ง สำนกังานประกนัสงัคมจงัหวดัเชยีงใหม ่

ผูถ้กูรอ้ง ตรวจสอบโดยคณะอนกุรรมการคุม้ครองสทิธมินษุยชน ๒ เนือ่งจากในขณะนัน้ยงัไมม่ี

คณะอนกุรรมการสทิธแิรงงาน)*	
	 	
	 (๔) กรณีการแท้งบุตร นายจ้างในกิจการผลิตอุปกรณ์กีฬาไม่ยอมจัดรถส่งไปโรงพยาบาล
โดยด่วน ทั้งที่ผู้นำสหภาพแรงงานมีอาการเลือดออกทางช่องคลอด และปวดท้องมาก ซึ่งนายจ้างก็
ทราบดี เพราะลูกจ้างเคยมีเลือดออกทางช่องคลอดเมื่อสามวันก่อน จึงได้ไปพบพยาบาลของนายจ้าง
เพื่อให้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล นายจ้างไม่จัดให้อ้างว่ารถไม่ว่างและไม่เป็นกรณีฉุกเฉิน จึงให้ไป
พบแพทย์โดยรถรับส่งพนักงานในเวลา ๑๗.๐๐ น. ลูกจ้างปฏิเสธ และไปพบแพทย์ ต่อมาปรากฏว่า

ลูกจ้างแท้งบุตร ตามหลักฐานการตรวจของแพทย์
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จังหวัดชลบุรี 	
 การกระทำของนายจ้างถือเป็นการปฏิบัติที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของลูกจ้าง ถือเป็น 
การตีความและใช้ระเบียบเรื่องการส่งตัวผู้ป่วยไป
รับการร ักษาพยาบาลโดยไม่ปกป้องคุ ้มครอง
สุขภาพ และชีวิตของลูกจ้างในภาวะเช่นนั้น 
 อีกประการหนึ่ง นายจ้างได้เร่งการผลิตโดย
มีเงินรางวัลพิเศษจูงใจนั ้น แม้เป็นอำนาจการ
จัดการของนายจ้าง แต่ก็ควรคำนึงถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานด้วย 
เพราะลูกจ้างต้องทำงานด้วยความเคร่งเครียด 
ใช้สายตาเพ่ง ทำให้อ่อนล้า และอาจเกิดอุบัติเหตุ
ในการทำงานได้ ทำให้สังคมต้องสูญเสียกำลัง
แรงงานที่มีฝีมือ ครอบครัวของลูกจ้างต้องขาดไร้ 
ผู้อุปการะ และตกเป็นภาระแก่สังคม (รายงานผล

* สำนักงานประกันสังคม มีหนังสือยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทำถูกต้องแล้ว จึงไม่มีการทบทวน ตรวจสอบข้อเท็จจริงใหม่ ตามมาตรการ 
แก้ไข ที่ กสม. เสนอในรายงานผลการตรวจสอบฯ 

๗๖ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาคเอกชน

การตรวจสอบที่ ๘๗/๒๕๕๐ กรณี นางสาววราพร รักไทย ผู้ร้อง บริษัทมิกาซ่า อินดัสตรี้ 

(ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ถูกร้อง) 

	 	
	 (๕) การไม่ขึ้นทะเบียนของนายจ้าง ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงาน ไม่สามารถเบิก
ค่ารักษาพยาบาล และค่าทดแทนการหยุดงานจากกองทุนเงินทดแทนได้ เพราะบริษัทไม่ได้แจ้งขึ้น
ทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ทำให้ลูกจ้างรายซึ่งมีรายได้น้อยได้รับความเดือดร้อนต้อง
จ่ายค่ารักษาพยาบาลเองเป็นจำนวนมาก และต้องรอเป็นเวลานาน โดยเฉพาะเมื่อถูกเลิกจ้างแล้ว 
เพราะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมต้องตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในเรื่องวันที่เข้าทำงานในสถาน
ประกอบการ ระยะเวลาการทำงานอัตราค่าจ้างต่อวัน หรือต่อเดือน รวมถึงหลักฐานการรักษา
พยาบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาออกคำสั่งในเรื่องเงินทดแทน 
	 	
	 (๖) การแนะนำให้ลาออกเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน นายจ้างในกิจการการพิมพ์ 

ให้ลูกจ้างลาออก เนื่องจากประสบอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกชน ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งเอกสารให้
นายจ้าง ต่อมาแพทย์ลงความเห็นว่า ร่างกายตั้งแต่ช่วงเอวลงไปไม่มีความรู้สึกขยับไม่ได้เป็นเหตุให้ 
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นายจ้างเกลี้ยกล่อมให้ลูกจ้างลาออกจากงาน โดยสัญญาว่าจะให้เงินค่า
รักษาพยาบาลจำนวนหนึ่ง และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ และสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา ๓๙ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้โดยได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับว่าได้แนะนำเช่นว่านี้จริง เนื่องจาก
ต้องการให้ลูกจ้างสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตลอดไป 
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 อนึ่ง การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ต้องเป็นความสมัครใจและเป็นการตัดสินใจของ
ลูกจ้างโดยรับรู ้ข้อมูลครบถ้วน เนื่องจากตามมาตรา ๓๙ ลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบในส่วนของ
นายจ้างด้วย เมื่อตนเองตกเป็นผู้ทุพพลภาพ จะมีกำลังส่งเงินสมทบหรือไม่ และการลาออกจากงาน
ย่อมทำให้เสียสิทธิค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เห็นได้ว่าวิธีคิดในการแก้ไขปัญหาของ 
เจ้าหน้าที่ยังมีลักษณะแยกส่วน ทำให้ลูกจ้างสูญเสียสิทธิที่สำคญั  
 ลูกจ้างร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมพูดกับลูกจ้างที่บาดเจ็บและภรรยาของ
ลกูจ้างว่า “ทำไมตอ้งรอ้งเรยีนชอบทำเรือ่งเลก็ใหเ้ปน็เรือ่งใหญ ่ นายจา้งจา่ยคา่รกัษาพยาบาล

ใหเ้กนิจำนวนทีก่องทนุเงนิทดแทนจา่ยแลว้นายจา้งมีสิทธิจะไม่จ่ายค่ารักษาก็ได ้ จะเรียกร้อง

อะไรอกี”

	 นอกจากนี้ นายจ้างได้ทำประกันอุบัติเหตุให้แก่ลูกจ้างที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการขับรถ หรือขนส่ง
ระบุให้นายจ้างเป็นผูรั้บประโยชน์ และเก็บรักษาสัญญา
ประกันภัยไว้ โดยมิได้แจ้งข้อมลูเก่ียวกับสิทธิประโยชน์
ให้ลูกจ้างทราบ เนื ่องจากลูกจ้างต้องพักรักษาตัว
ประมาณ ๓ เดือน นายจ้างจึงไม่จ่ายเงินโบนัสให ้
เม่ือลกูจ้างเดินทางกลับภมิูลำเนาต่างจังหวัดโดยภรรยา
ต้องลาออกจากงานมาดแูล นายจ้างก็มิได้จ่ายเงินช่วย
เหลือในการครองชีพของลูกจ้างแต่อย่างใด  
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	 อย่างไรก็ตาม กรณีน้ี คณะอนุกรรมการฯ ได้เจรจาไกล่เกล่ียและนายจ้างตกลงจ่ายค่าชดเชย และ
สินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยให้ลกูจ้างครบถ้วน ยกเว้นเงินโบนัสและเงินช่วยเหลือในการยังชีพ
ระหว่างฟ้ืนฟรู่างกาย (รายงานผลการตรวจสอบที ่ ๙๑/๒๕๕๐ นายสดุทา้ย มากม ี ผูร้อ้ง บรษิทั

วณชิศลิปอ์ตุสาหกรรม จำกดั และเจา้หนา้ทีส่ำนกังานประกนัสงัคม จงัหวดัสมทุรสาคร ผูถ้กูรอ้ง)

	 	
	 (๗) การทำงานในสภาพที่เป็นอันตราย นายจ้างในกิจการผลิตสี จังหวัดฉะเชิงเทรา

ให้ลูกจ้างทำงานล้างชิ้นงานทั้งใช้เครื่องช่วยล้างและใช้มือล้าง โดยใช้ทินเนอร์ซึ่งเป็นตัวทำละลายล้าง
คราบชิ ้นงาน ลูกจ้างต้องสูดดมกลิ ่นทินเนอร์อยู ่ตลอดเวลา แม้จะมีที ่ปิดปากและจมูกก็ยังได้ 
รับกลิ่นอยู่ ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะอยู่เป็นประจำ แพทย์ผู้ตรวจลงความเห็นว่า ระบบทรงตัวใน
สมองผิดปกติ ทำให้วิงเวียนศีรษะตลอดเวลาและการทรงตัวไม่เหมือนเดิม ไม่สามารถทำงานได้ตาม
ปกติ จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามปกติ ให้พักรักษาตัว
ระยะยาวเพราะอาจจะไม่กลับเป็นปกติอีก  
 เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา วินิจฉัยว่า ลูกจ้างเจ็บป่วยเนื่องจากการ
ทำงาน แต่นายจ้างได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยด้วยเหตุผลว่า ต้องการผลการตรวจวิเคราะห์โรคที่สามารถ
ยืนยันได้มิใช่การวินิจฉัยจากเวชระเบียนหรือการซักถามประวัติผู้ป่วย เช่น ตรวจด้วยเครื่องมือแพทย์ 
และลูกจ้างเข้ารับการรักษาหลายโรงพยาบาลการรักษาไม่ต่อเน่ือง จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าลกูจ้างเป็น
โรคอะไร ข้อมลูท่ีลกูจ้างให้กับแพทย์ผูต้รวจไม่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน นายจ้างได้ตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ในท่ีทำงานและความเข้มของสารเคมีหน้างานพบว่าไม่เกินมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด 

	 คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยว่า
แม้ว่านายแพทย์หัวหน้ากลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะ
ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตน์ 
ราชธานี จะสรุปว่าเป็นโรคที ่ยังไม่สามารถหา
สาเหตุได้ แต่ให้ความเห็นว่า ลูกจ้างมีการกระตุ้น
เมื่อสูดดมทินเนอร์ และเมื่อแพทย์เข้าไปตรวจในที่
ทำงานพบว่าลูกจ้างจะมีอาการมากขึ้นเมื่อเข้าไป
ทำงานในที่เดิม และได้แนะนำให้ย้ายหน้าที่การ
งานที่ไม่ต้องสูดดมสารทินเนอร์ อาการเจ็บป่วยจึง
สัมพันธ์กับสภาพงานของลูกจ้าง เป็นการเจ็บป่วย
เนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง 	
 อนึ ่ง ลูกจ้างยังประสบปัญหาอื ่น ๆ อีก
หลายประการ กล่าวคือ ปรากฏว่าในระหว่างที่
เจ็บป่วย ลูกจ้างตั้งครรภ์ แต่ไม่มีผลกระทบต่อเด็ก 
คำวินิจฉัยของเจ้าหน้าที ่ส ั ่งจ ่ายเง ินค่าร ักษา
พยาบาล จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาทตามอัตราขั้นต้น
ท่ีกฎหมายกำหนด ทำให้ลกูจ้างมีภาระต้องอุทธรณ์
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เพ่ือขอค่ารักษาพยาบาลเพ่ิม เน่ืองจากยอดค่ารักษาพยาบาล ณ ปัจจุบันประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท และ
ยังต้องรักษาต่อไปอีก สภาพท่ีเลวร้ายจากการเจ็บป่วยกดดันให้ลกูจ้างต้องลาออกจากงานเอง แต่นายจ้าง
ได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้จำนวน ๖๐,๐๐๐บาท	
 อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่ายินดีว่า นายจ้างไม่ติดใจฟองคดีต่อศาลแรงงานให้เพิกถอนคำ

วินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ดังเช่นที่นายจ้างบางรายได้ใช้สิทธิทางศาลต่อสู้คดี
จนใช้เวลานานหลายปี และศาลก็วินิจฉัยว่าเป็นการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 
 จากการพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาของคณะอนุกรรมการฯ นายจ้างยินดีที่จะอำนวยความ
สะดวกให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์อย่างต่อเนื่อง มิใช่หาซื้อยากินเองตามยถากรรม
เนื่องจากไม่มีเงินจ่ายค่ารักษา ซึ่งจะเป็นผลดีให้ลูกจ้างมีสุขภาพที่ดีขึ้น นายจ้างไม่ต้องมีความเสี่ยง

ต้องชดใช้ค่ารักษาพยาบาลและความเสียหาย 
ที่อาจมีทั้งส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของนายจ้างและ
ขวัญกำลังใจของลูกจ้างที่ยังทำงานอยู่ (คำร้องที่ 

๘๒/๒๕๕๐ กรณีนางจันทร์เพ็ญ นีซังผู้ร้องห้าง

หุ้นส่วนจำกัด ซี บี เพ้นท์ ผู้ถูกร้อง)

	 กรณีนี้มีประเด็นที่ควรพิจารณาคือ	
ลูกจ้างที ่ เจ ็บป่วยจากสารเคมีควรได้ร ับการ 
ตรวจรักษาที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นได้อย่างไร 
มาตรการป้องกันโรคสำหรับลกูจ้างท่ีมีภมิูคุ้มกันต่ำ
และกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ การบริหาร

จัดการของสำนักงานประกันสังคม ในเรื่องเงินทดแทน เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยจากการทำงานและการ
เรียกเก็บเงินค่าบริการของโรงพยาบาล ยังไม่มีประสิทธิภาพและล่าช้าเกินควร 
	 	
	 (๘) นายจ้างในกิจการธุรกิจการบิน ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย
ในการทำงานโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานได้ออกหนังสือเตือน ตามหนังสือแจ้งลงวันที่ ๓ พฤศจกิายน ๒๕๔๙ 
 ส่วนสำนักมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศ กระทรวงคมนาคม ได้ตรวจสอบเมื่อ
เดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ พบข้อบกพร่องหลายประการ กล่าวคือ ยังไม่จัดทำคู่มือประกอบการบินให้
เรียบร้อยและทันสมัย ไม่มีการฝึกอบรมบุคลากรเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน กล่องยาสามัญประจำอากาศยาน
ไม่มีฉลากระบุวันหมดอายุ พนักงานบนเคร่ืองบินไม่มีความรูใ้นการใช้ออกซิเจน อุปกรณ์ป้องกันควันไฟ 
การนำผูโ้ดยสารออกจากอากาศยาน และได้แนะนำให้ปฏิบัติให้ถกูต้องตามมาตรฐานการบิน 	
 การตรวจสอบดังกล่าวเกิดจากการร้องเรียนของลกูจ้าง แต่ในท่ีสุดลกูจ้างท่ีเป็นแกนนำถกูประเมินผล
การทำงานว่าทำงานมีข้อบกพร่อง และถูกเลิกจ้างในเวลาต่อมา (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๔๔/

๒๕๕๑ กรณ ีนางสาวชลธชิา เทยีมเทพ ผูร้อ้ง บรษิทั พ ีบ ีแอร์ จำกัด ผู้ถูกร้อง) 

๘๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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๓) การละเมดิสทิธดิา้นการประกนัสงัคมเร่ืองร้องเรียนมีจำนวน ๖ เร่ือง มีสาระสำคัญ ดังน้ี	

 ๓.๑ สถานการณ์ปัญหาและรูปแบบการละเมิด 	 	
	 (๑) ลูกจ้างหญิงไม่ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร และสงเคราะห์บุตร เพราะ

นายจ้างไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนสำนักงานประกันสังคม เจ้าหน้าที่ต้องติดตามตรวจสอบนายจ้าง 
และสั่งเรียกเงินสมทบที่ค้างชำระพร้อมเงินเพิ่มจากนายจ้าง ในขณะที่ลูกจ้างต้องมีภาระไปให้ข้อมูล
แก่เจ้าหน้าที ่เพราะได้ออกจากงาน และเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว (คำร้องที่ ๑๔๘/๒๕๔๗ 

นายเฉียบ เรียนดารา ร้องเรียนแทนลูกจ้าง บริษัท ที ซี เอส แปงมัน จำกัด ผู้ร้อง บริษัท 

ที ซี เอส แปงมันจำกัด ผู้ถูกร้อง) 

 (๒) การขอลดส่วนอัตราเงินสมทบประกันสังคม กรณีลูกจ้างประสบอันตราย หรือ 

เจ็บป่วยโดยนายจ้างในกิจการผลิตรถยนต์ และมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยค่ารักษา
พยาบาลที่ไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้าง กล่าวคือ บริษัทจะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เพราะการ 

บาดเจ็บอันเป็นผลเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่น และบุคคลอื่นนั้นได้ยอมรับผิดชอบ

ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด 

	 ถ้าบุคคลน้ันไม่ยอมรับผิด ลกูจ้างผูบ้าดเจ็บต้องมีภาระฟ้องร้องต่อศาล เรียกร้องค่ารักษาพยาบาล	
ค่าเสียหายด้วยตนเอง ในระหว่างที่บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ ต้องรับภาระจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง 
ถ้าไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล บริษัทจะให้ทำสัญญาเงินกู้เพื่อชำระค่ารักษาพยาบาล และเมื่อชนะ
คดีจึงมาชำระเงินกู้ให้แก่บริษัท 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๘๑
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บทที่ 

๔ 

	 ปัญหา คือ การตัดสินใจขอลดส่วนอัตราเงินสมทบกรณีใดเป็นเรื่องของนายจ้างฝ่ายเดียว 
โดยไม่ต้องปรึกษาหารือกับลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงานในสถานประกอบการนั้นก็ได้ 
 และนายจ้างออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในเรื่องค่ารักษาพยาบาลไม่เป็นธรรมต่อ
ลูกจ้าง ทำให้ลูกจ้างที่มีรายได้น้อยต้องมีภาระเดือดร้อน รับผิดชอบตนเอง และต้องกู้เงินนายจ้างมา
ช่วยเหลือตนเอง ซึ ่งหากเป็นลูกจ้างในระบบประกันสังคม ลูกจ้างมีสิทธิไปรักษาพยาบาล 
ณ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ โดยไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าการประสบอันตราย 
จะเกิดจากบุคคลใด และบุคคลนั้นจะยินยอมชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้ผู ้บาดเจ็บหรือไม่ก็ตาม 
นอกจากนี้มีปัญหาว่าถ้าแพ้คดี ลูกจ้างจะถูกเรียกเก็บเงินตามสัญญาเงินกู้ที่นำไปช่วยค่ารักษา
พยาบาลหรือไม ่ (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๙๐/๒๕๕๐ กรณี นายสมบูรณ์ สุขสว่าง และ 

นาย เซี้ยง กันงาม ผู้ร้อง บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ถูกร้อง) 

	 (๓) นายจ้างที่จ้างโดยวิธีการเหมาค่าแรง มักจะหลบเลี่ยงไม่ขึ้นทะเบียน ไม่ส่งเงิน

สมทบ หรือหักค่าจ้างแต่ไม่นำส่งกองทุนประกันสังคม ปัญหาดังกล่าวนี้ทวีความรุนแรงและ 
ขยายตัวมากข้ึน เน่ืองจากปัญหาท้ังด้านนายจ้างท่ีเป็นผูรั้บเหมาค่าแรง กฎหมาย การปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี 
และนโยบายของรัฐ (รายงานผลการตรวจสอบที ่๔/๒๕๔๘ กรณ ีนายวชิชพุล สวุรรณวฒัน ์ผูร้อ้ง

บริษัท บี เอ็น จี เซอร์วิส จำกัด ผู้ถูกร้อง และกรณีบริษัท ไทรแองเกิล บิสซิเนส ซัพพอร์ท 

จำกัด ผู้ถูกร้อง และเรื่องการจ้างเหมาละเมิดสิทธิแรงงานขอให้ตรวจสอบเชิงนโยบาย)  

	 (๔) กลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดเชียงราย ตกลงกับผู้ที่รับสีไปขาย
แล้วได้รับผลตอบแทนจากการขาย บริษัทฯหรือห้างร้านไม่มีอำนาจควบคุม บังคับบัญชาหรือลงโทษ 
และในการตกลงเรื่องการทำงานไม่มีลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน หากประสบอันตรายถึงแก่ชีวิตก็
ไม่ได้รับสิทธิทั้งจากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม คนทำงานเหล่านี้เป็นกลุ่มแรงงาน
นอกระบบซึ่งยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงาน (คำร้องที่ ๔๖๕/๒๕๔๘ นายเฉียบ เรียนดารา 

ร้องเรียนแทนลูกจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เอ็ม เพ้นท์ ผู้ร้อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เอ็ม 

เพ้นท์ ผู้ถูกร้อง)

๘๒ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาคเอกชน

 ๔) การละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง 

 เร่ืองร้องเรียนในประเด็นน้ี มีจำนวน ๕๐ เร่ือง 
สถานการณ์ปัญหาและรูปแบบการละเมิดในประเด็น
นี้ทวีความซับซ้อนและรุนแรงยิ่งขึ้นเรื ่อย ๆ ซึ่งใน
รายงานน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะประเด็นสำคัญ ดังน้ี 
	 (๑) นายจ้างในหลายกิจการไม่ยอมรับ 

การจัดตั้งสหภาพแรงงานและการใช้สิทธิยื่น 

ข้อเรียกร้องและเจรจาต่อรองของลูกจ้าง และ

กลัน่แกลง้ผูน้ำและสมาชกิสหภาพแรงงาน มีการ
โยกย้ายหน้าที่การงานหรือเลิกจ้าง หรือดำเนินคดีอาญากับผู้นำสหภาพแรงงาน หรือไม่ให้ผู้แทน
ลูกจ้างในการเจรจาข้อเรียกร้องเข้าทำงาน ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายบริหารกดดันลูกจ้าง หรือให้คำมั่น
ว่าจะเพิ่มค่าจ้างให้ เพื่อให้ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานลาออกจากสมาชิก หรือถอนตัว 
จากการเรียกร้อง และการเจรจาแสดงให้เห็นว่านายจ้างไม่มีความจริงใจในการเจรจาหรือไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทแรงงานดังปรากฏรายละเอียดในกรณีตัวอย่าง ดังนี้ 
	 นายจ้างในกิจการผลิตท่อส่งน้ำมันและท่อส่งกาซจังหวัดระยองไม่แต่งตั้งตัวแทนนายจ้าง
ในการเจรจาข้อเรียกร้องของลูกจ้าง อ้างว่ากรรมการบริษัท ฯ ผู ้มีอำนาจตัดสินใจเดินทางไป 
ต่างประเทศ ไม่ประสงค์จะเจรจา หรือจะไม่ลงนามในบันทึกการเจรจาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ 
การจ้าง ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายบริหาร กดดันลูกจ้าง หรือให้คำมั่นว่าจะเพิ่มค่าจ้างให้ เพื่อให้ลูกจ้าง
ลาออกจากสมาชิก หรือถอนตัวจากการเรียกร้อง แสดงให้เห็นว่านายจ้างไม่มีความจริงใจในการเจรจา

โยกย้ายหน้าที่การงานหรือเลิกจ้าง หรือดำเนินคดีอาญากับผู้นำสหภาพแรงงาน หรือไม่ให้ผู้แทน

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๘๓
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บทที่ 

๔ 

หรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๒๓๐/

๒๕๕๐ กรณีนายวรรณลพ มากโพธิ์ ผู้ร้อง บริษัท แคนาดอล

เอเชีย จำกัด และบริษัท แคนาดอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรั๊คชั่น 

จำกัด ผู้ถูกร้อง) 

 นายจ้างในกิจการขนส่งสินค้า จังหวัดระยอง มีพฤติการณ์กดดัน
หรือข่มขู ่ลูกจ้างมิให้เกี ่ยวข้องกับสหภาพแรงงาน ให้ลาออกจาก

สหภาพแรงงานมิฉะนั้นอาจได้รับผลกระทบต่อชีวิตและร่างกาย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกประจำการ
เข้ามาเกี่ยวข้องในการกดดันด้วย (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๘๘/๒๕๕๐ กรณี นายไพศาล 

พลายแก้ว ผู้ร้อง บริษัท เจ ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้ถูกร้อง)		
	 ลูกจ้างในกิจการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การสื่อสารและโทรคมนาคมถูกเลิกจ้างหลัง
จากได้ร่วมกันเป็นผู้เริ่มก่อการยื่นคำขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานเพื่อชีวิตทรู แต่นายจ้างอ้างว่า  
สืบเนื่องจากธุรกิจไม่มีกำไร และการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ เสร็จแล้ว และมีนโยบายปรับ
โครงสร้างให้เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ จำเป็นต้องลดขนาดของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในการเลิกจ้างนั้นบริษัทฯ ได้จ่ายค่าชดเชยและเงินอื่น
ใดที่ผู้ร้องพึงมีพึงได้ครบถ้วนตามกฎหมายทุกประการ มิได้เลิกจ้างเพราะเหตุตามที่ลูกจ้างอ้างใน
คำร้องเรียน 

สหภาพแรงงานมิฉะนั้นอาจได้รับผลกระทบต่อชีวิตและร่างกาย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกประจำการ

๘๔ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาคเอกชน

 ลูกจ้างได้ฟ้องคดีต่อศาลแรงงานก่อนที่จะมาร้องเรียนและเป็นประเด็นเดียวกัน กสม. จึงไม่มี
อำนาจตรวจสอบ 
 นอกจากนี้ ยังมีนายจ้างในกิจการสิ่งทอ ได้เลิกจ้างโดยอ้างเหตุข้อขัดข้องในการประกอบ
ธุรกิจหรือการตลาด เช่น คำสั่งซื้อลดลง ถูกตัดโควต้าสินค้า คนล้นงาน ต้องจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ 
โดยยินดีจ่ายเงินค่าชดเชยและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย แต่กลับนำงานไปจ้างแก่ผู้รับเหมา
ช่วง ลูกจ้างส่วนหนึ่งจำยอมลาออก ส่วนที่ไม่ยอมลาออกจึงถูกเลิกจ้าง 
 อีกกรณีหนึ่ง นายจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการทำงาน แต่ถูกลูกจ้างที่เป็นผู้นำ
คัดค้าน ลูกจ้างจึงได้จัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อปกป้องสิทธิลูกจ้าง เหตุที่ไม่อาศัยคณะกรรมการ
สวัสดิการและหารือร่วม เพราะเห็นว่าเสียงส่วนใหญ่คล้อยตามนายจ้าง จึงถูกนายจ้างเลิกจ้าง อ้าง
เหตุผลเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรและหน่วย
งาน เมื ่อสหภาพแรงงานได้แจกจ่ายเอกสารแก่
สมาชิกที่ทางเท้าบริเวณถนนหน้าโรงงาน กลับถูก
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองอ้อมน้อยจับกุมดำเนิน
คดีอาญา ข้อหาแจกจ่ายเอกสารหรือใบปลิวเกิด
ความสกปรกในที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้าน
เมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐  
	 ทั้งสองกรณีนี้ นายจ้างยอมรับลูกจ้างกลับ
เข้าทำงาน เนื่องจากมีความพยายามเคลื่อนไหว
ระหว่างประเทศโดยอาศัยจรรยาบรรณทางการค้า (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๙๕/๒๕๔๙

นางสาวประทุม พุ่มเผือก ผู้ร้อง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทร็นด์ส (ประเทศไทย) ผู้ถูกร้อง และ 

รายงานผลการตรวจสอบที่ ๑๔๔/๒๕๕๐ นายคงฤทธิ์ งามสง่า ผู้ร้อง บริษัท ไทยการ์เม้นท์ 

เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ผู้ถูกร้อง) 

	 นายจ้างในกิจการผลิตแกส มีหน่วยงานผลิตที่จังหวัดระยองและจังหวัดสระบุรี เมื่อ 
ได้รับข้อเรียกร้องและทราบข่าวการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ก็ได้สั่งห้ามตัวแทนลูกจ้างในการเจรจา 
เข้าทำงาน และนำภาพถ่ายของลูกจ้างไปปิดประกาศไว้ ณ หน่วยงานของนายจ้าง อ้างว่าอาจจะเกิด
เหตุอันตรายหรือจะเสียหายแก่กิจการของนายจ้าง แต่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีได้
มีหนังสือถึงนายจ้างชี้แจงให้เห็นว่าการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการกระทำโดยไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง
ได้ นายจ้างจึงยอมให้ลูกจ้างเข้าทำงานได้ตามปกติ 
 แต่ต่อมานายจ้างก็ได้เลิกจ้างผู้นำสหภาพแรงงาน อ้างเหตุว่าลักทรัพย์นายจ้างในกรณีผู้นำ
สหภาพแรงงานใช้บริการถ่ายเอกสารของนายจ้าง แต่มิได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญา จากการตรวจ
สอบพบว่า ตามปกตินายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างถ่ายเอกสารส่วนตัวได้ จะดำเนินการเองหรือเจ้าหน้าที่
ของนายจ้างถ่ายให้ก็ได้ ในครั้งนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน และเจ้าหน้าที่ของนายจ้างเป็น 
ผู้ถ่ายให้ นายจ้างเห็นว่ามีความผิดเพราะถ่ายเอกสารจำนวน ๒๘๐ หน้า มีจำนวนมากเกินไป แต่ไม่มี
การร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญา  
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บทที่ 

๔ 

 ลูกจ้างจึงได้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรม ลูกจ้าง
เป็นฝ่ายชนะ นายจ้างได้ฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ต่อศาลแรงงาน และได้ 
เริ่มฟ้องคดีอาญา ลูกจ้างมีภาระในการว่าจ้างทนายความและต้องประกันตัวเพื่อต่อสู้คดี แต่ในที่สุด
ศาลก็พิพากษาว่าลูกจ้างไม่ผิด  
	 ในกรณีนี้ สหพันธ์แรงงานกิจการปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ ได้ประสานงานกับองค์กร

แรงงานในต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งดังกล่าว จนในที่สุดนายจ้างยอมรับลูกจ้าง

กลับเข้าทำงาน พร้อมทั้งจ่ายค่าจ้างนับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันกลับเข้าทำงาน และได้ 

ปรับค่าจ้างให้เสมือนลูกจ้างได้ทำงานตามปกติด้วย (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๘/๒๕๔๘ 

นายฉัตรชัย ไพยเสน ผู้ร้อง บริษัท ไทยอินดัสเตรียลแกส จำกัด (มหาชน) ผู้ถูกร้อง) 

	 นายจ้างในกิจการผลิตอุปกรณ์ไฟฟา ทราบว่า ลูกจ้างได้ร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงาน
และเตรียมการยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง จึงได้สั่งการให้บริษัทฯ ด้านรักษาความปลอดภัย ตรวจ
ปัสสาวะลูกจ้างเพื่อหาสารเสพติดโดยผู้ทำการตรวจเป็นอดีตเจ้าพนักงานตำรวจ ไม่มีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขร่วมด้วย ทั้ง ๆ ที่ไม่มีพฤติการณ์ใด ๆ ที่เป็นกรณีจำเป็นและเพื่อประโยชน์ต่อการตรวจหา
สารเสพติดเลย และไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด 
 เมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องพบว่า กฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานปราบปรามยาเสพติด
เป็นผู้มีอำนาจตรวจ หรือทดสอบหรือส่งให้รับการตรวจ หรือทดสอบว่าบุคคลใดมีสารเสพติดให้โทษ
ในร่างกายหรือไม่ ดังนั้น ถ้าบริษัทเอกชนจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการตรวจ อย่างไรก็ตามในความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง 
กับลูกจ้างนั้น ลูกจ้างเป็นฝ่ายเสียเปรียบ และอยู่ในฐานะต้องพึ่งพานายจ้าง ความยินยอมจึงมัก 
เป็นความจำยอม วิธีการตรวจสารเสพติดจึงกลายเป็นเครื่องมือที่นายจ้างใช้กลั่นแกล้งลูกจ้างได้ 
 นอกจากนี้ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อไม่พบสารเสพติด เจ้าหน้าที่ที่ตรวจปัสสาวะได้เข้าไป
ตรวจห้องพักของลูกจ้างที ่เป็นแกนนำเกี ่ยวกับการนำลังพลาสติกไปใช้ด้วย ซึ ่งเป็นพฤติกรรม 
นอกเหนือจากการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด จึงเป็นการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง 
และละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
 เกี ่ยวกับคดีอาญาข้อหาลูกจ้างลักลังพลาสติกนั้น พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งไม่ 

ฟองคดี เพราะเป็นการนำลังพลาสติกไปใส่น้ำไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเวลาน้ำไม่ไหล 
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จึงขาดเจตนาลักทรัพย์ พนักงานอัยการก็สั่งไม่ฟอง 

เช่นเดียวกัน คดีอาญาจึงเป็นอันยุต ิ นับเป็นกรณีที ่ 
พนักงานสอบสวนได้ใช้ดุลพินิจในการดำเนินคดีอาญาตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายและสามารถปกป้องผู้บริสุทธิ์ได้ 
แตกต่างจากที่ผ่านมา มีบางกรณีที่ยึดหลักว่า เมื่อมีผู้แจ้ง 
มีทรัพย์ของกลาง ก็จะสั ่งฟ้องคดี และเป็นหน้าที ่ของ 
ผู้ต้องหาต้องไปต่อสู้คดีในชั้นศาล ซึ่งเป็นภาระแก่ลูกจ้าง

เป็นอันมาก ส่วนใหญ่จึงจำยอมรับสารภาพให้จบเรื่องไป (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๔๗/๒๕๔๙ 

นางแดง รัตน์สีวอ ผูร้อ้ง บรษิทั ดาตา้เพาเวอร ์ จำกดั และเจา้พนกังานตำรวจ สถานตีำรวจ

ภธูรอำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม ผู้ถูกร้อง) 

 นายจ้างอ้างว่าลูกจ้างกระทำความผิดต่อระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง
รวมกันหลาย ๆ ข้อ ในลักษณะเหวี่ยงแห ซึ่งหลายประเด็นนายจ้างก็ไม่อาจชี้แจงหรือแสดงพยาน 
หลักฐานได้ และอ้างความผิดร้ายแรงทุกกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ เพื่อต่อสู้คดีในข้อกฎหมาย 
ให้ยืดยาวจนถึงศาลฎีกา (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๙๕/๒๕๔๙ นายประทุม พุ่มเผือก ผู้ร้อง 

ห้างหุ้นส่วน จำกัดเทร็นด์ส (ประเทศไทย) ผู้ถูกร้อง กรณ ี บริษัท บางกอก อีสเทิร์นคอย 

เซนเตอร ์จำกัด และมีอีกหลายกรณี)  

	 กรณีนายจ้างในกิจการสิ่งทอไม่ยอมรับการยื่นข้อเรียกร้อง พนักงานประนอมข้อพิพาท
แรงงานไกล่เกลี่ยจำนวน ๙ ครั้ง จนสามารถได้ข้อยุต ิ แต่ในที่สุดนายจ้างไม่ยอมลงนามในข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ในระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยนายจ้างได้ออกประกาศว่าลูกจ้างที่เข้าทำงานใน
ระหว่างการนัดหยุดงาน นายจ้างจะพิจารณาความดีความชอบให้ และหัวหน้างานทั้งจูงใจและกดดัน
ให้ลูกจ้างเลิกเกี ่ยวข้องกับสหภาพแรงงานและการเรียกร้อง โดยสัญญาว่าจะพิจารณาความดี 
ความชอบให้ (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๙๖/๒๕๔๙ นางสาวชลธิชา คำมันตรี ผู้ร้อง 

บริษัท อาริยะการทอ จำกัด ผู้ถูกร้อง) 
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๔ 

	 นายจ้างในกิจการผลิตอุปกรณ์กีฬา จังหวัด

ระยอง	 ได้โยกย้ายประธานสหภาพแรงงานไปทำงานใน
หน่วยงานใหม่ โดยให้ทำงานอยู่เพียงคนเดียว กั้นบริเวณที่
ทำงานของลูกจ้างเป็นคอกพร้อมติดป้าย “ห้ามเข้าก่อนได้

รับอนุญาต” อ้างว่า เนื่องจากเป็นงานผลิตที่สำคัญ และ
ลูกจ้างขัดแย้งกับหัวหน้างาน  
 จากการตรวจสอบพบว่า งานเย็บลกูบอลไม่มีความลับ
สำคัญเกี่ยวกับการผลิต เคยว่าจ้างให้ผู้รับเหมาค่าแรงทำ 

เชื่อว่านายจ้างไม่พอใจสหภาพแรงงาน จึงต้องการทำร้ายจิตใจผู้นำและทำให้อับอาย หรือกระทำ 
เพื่อส่งสัญญาณไปยังสมาชิกสหภาพ แรงงานหรือลูกจ้างที่เห็นด้วยกับสหภาพแรงงาน มิให้สมัคร 
เป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมของสหภาพแรงงาน 
 ผู้จัดการฝ่ายผลิตได้แทรกแซงสหภาพแรงงาน กดดันให้ลูกจ้างลาออกจากสมาชิก ประกอบกับ
นายจ้างชี ้แจงชัดเจนว่า ไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องมีสหภาพแรงงานในสถานประกอบการ	
เนื่องจากมีความสัมพันธ์แบบครอบครัว การดำเนินงานของกรรมการสหภาพแรงงานมิใช่บทบาท 
ที่ควรจะเป็น ไม่เหมาะสมและนายจ้างไม่อาจยอมรับได้  
 นอกจากนี้ นายจ้างยังมิได้จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการลูกจ้าง อย่างน้อย ๓ เดือนต่อครั้ง
ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อเจ้าพนักงานเข้ามาแก้ไขปัญหาจึงยอมจัดประชุม (รายงานผลการ 

ตรวจสอบที่ ๘๗/๒๕๕๐ อ้างแล้ว)   

เชื่อว่านายจ้างไม่พอใจสหภาพแรงงาน จึงต้องการทำร้ายจิตใจผู้นำและทำให้อับอาย หรือกระทำ 
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	 นายจ้างในกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จังหวัดระยอง ไม่ยอมรับที่ลูกจ้างเข้าร่วมเป็น

สมาชิกสหภาพแรงงานประเภทกิจการ เพราะเห็นว่า เป็นการนำบุคคลภายนอกมายุ่งเกี่ยวกับ
เรื่องภายในสถานประกอบกิจการ นายจ้างได้เสนอสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างให้ลูกจ้าง 
ทั้ง ๆ ที่อยู่ในห้วงเวลาการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ลูกจ้างถอนตัวจากการเรียกร้อง มีการกระทำเพื่อให้
ลูกจ้างออกจากงานหรือลาออกจากสมาชิก  
 มีประกาศของนายจ้างที่อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า ฝ่ายที่ยื่นข้อเรียกร้องเป็นฝ่ายที่ทำให้นายจ้าง 
เสียหาย ก่อให้เกิดความแตกแยกและทำให้ระบบแรงงานสัมพันธ์เสียหาย อันเป็นการขัดขวางการใช้
สิทธิของลูกจ้างในการเข้าร่วมองค์กรและการเจรจาต่อรอง  

 สหภาพแรงงานและนายจ้างได้ตกลงกันต่อหน้าพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานให้นายจ้าง
จัดการให้ลูกจ้างที่ถูกปิดงานกลับเข้าทำงานโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ แต่นายจ้างกลับไม่ให้ลูกจ้างเข้า
ทำงานแต่ยอมจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆ ให้ ซึ่งฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับดังกล่าวอยู่ดี อีกทั้งเป็นการ
ปฏิบัติในลักษณะเหมารวมต่อลูกจ้างที่ถูกปิดงาน 
	 นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัอบรมลกูจา้งทีถ่กูปดิงาน จำนวน ๒๖๐ คน อ้างว่า ลกูจ้างมีพฤติการณ์
ไม่น่าไว้วางใจ เนื้อหาในการอบรมมีจำนวนมาก ขาดความต่อเนื่อง ไม่มีหลักเกณฑ์การประเมินผล
การอบรมไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามที่นายจ้างอ้างไม่เคยปรึกษาหารือลูกจ้างที่จะเข้าอบรมเลย 
อีกทั้งไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดในการอบรม  
	 ส่วนสถานที่อบรมเป็นห้องประชุมของอำเภอปลวกแดง มีตู้น้ำร้อนและน้ำเย็น จำนวน ๒ ตู้ 
บางวันมีน้ำให้ดื่ม หากวันใดไม่มีแม่ค้ามาขายอาหารก็จะต้องเดินไปซื้ออาหารระยะทางไกลมาก 
ลูกจ้างลำบากและเดือดร้อนเป็นอันมาก เป็นการจัดอบรมที่มีเจตนาแอบแฝง เพื่อประวิงเวลาหรือเป็น
ข้ออ้างที่จะไม่ให้ลูกจ้างที่ถูกปิดงานได้ทำงานตามปกติ เป็นการแบ่งแยกและกีดกันลูกจ้างที่ถูกปิดงาน
จากลูกจ้างที่ไม่ถูกปิดงาน และกดดันให้ลูกจ้างลาออกจากงาน 
 นอกจากนี้ นายจ้างยังได้นำทหารสังกัดกองทัพเรือเข้ามาในสถานประกอบกิจการ ใน
ระหว่างที่มีการเจรจาข้อเรียกร้องระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้าง ฝ่ายบริหารได้นำทหารและขับรถ
ตระเวนรอบ ๆ สถานประกอบกิจการ เพื่อกดดันหรือทำให้ลูกจ้างหวั่นวิตกในการเจรจาต่อรอง 
(รายงานผลการตรวจสอบที่ ๑๐๑/๒๕๕๐ กรณีนายสมศักดิ์ สุขยอด ผู้ร้อง บริษัท ไทยซัมมิท 

อีสเทิร์น ซีบอร์ด โอโต้พาร์ท อินดัสตรี จำกัด ผู้ถูกร้อง)  

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๘๙
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บทที่ 

๔ 

 การอบรมลักษณะดังกล่าวนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว ในกรณีนายจ้างประกอบกิจการผลิต 
ท่อเหล็ก มีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ สหภาพแรงงานและนายจ้างต่างใช้สิทธินัดหยุดงานและ 
ปิดงาน มีการชุมนุมกันบริเวณบริษัทฯ และที่กระทรวงแรงงาน และมีแนวโน้มว่าจะเดินขบวนไปยัง
ทำเนียบรัฐบาลและสถานที่ราชการอีกหลายแห่ง  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เห็นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเหตุวุ ่นวายใน 
บ้านเมือง อาจกระทบภาพลักษณ์หรือบรรยากาศการลงทุน จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๕ สั่งให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
ที่ตกลงกันไม่ได้ และสั่งให้นายจ้างหรือ
ลูกจ้างที่ใช้สิทธิปิดงานหรือนัดหยุดงาน
กลับเข้าทำงาน ปรากฏว่านายจ้างไม่ยอม
ให้ลูกจ ้างเข ้าทำงาน และจัดอบรม
ลูกจ้างจำนวน ๑๑๘ คน อ้างว่าเพื่อ
เป็นการปฐมนิเทศ ฟื้นฟูจิตใจ ละลาย
พฤติกรรมลูกจ้าง ตลอดจนจัดระเบียบ
และปรับทัศนคติในการทำงานเสียใหม่  
	 ในระหว่างการอบรมห้ามกิน

ของขบเคี้ยว ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง

ของผู้ควบคุมการอบรมโดยเคร่งครัดหากฝ่าฝนจะถูกลงโทษ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม 

สวดมนต์ นั่งสมาธิ และออกกำลังกาย ตลอดระยะเวลาการอบรม มีการบันทึกภาพวีดีทัศน์

และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตลอดเวลา สถานที่อบรมเป็นห้องขนาดเล็ก แออัดมาก 

และลูกจ้างต้องนั่งกับพื้น 

 ต่อมาเมื ่อคณะอนุกรรมการฯ ประสานงานไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อ 
แก้ไขปัญหา ในที่สุดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานจึงมีหนังสือแจ้งให้

นายจ้างยกเลิกการอบรมดังกล่าว (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๒๒๙/๒๕๕๐ กรณี นายธงชัย 

วิทยาวงศ์รุจแิละนายภาณุ สนธิรักษ์ ผู้ร้อง บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด ผู้ถูกร้อง)  

	 	
	 (๒) นายจ้างในกิจการรับจ้างให้บริการสำนักงานแก่ธนาคารกรุงเทพได้ออกประกาศ

ห้ามลูกจ้างเข้าร่วมชุมนุมรับฟังคำชี้แจงข้อพิพาทแรงงานของสหภาพแรงงานธนาคาร

กรุงเทพ ไม่ว่าจะเกิดความเสียหายแก่งานหรือทรัพย์สินของนายจ้างหรือไม ่ โดยระบุว่าหาก 
ผู้ใดฝ่าฝืนต้องรับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด ผู้ใดต้องการเข้าร่วมชุมนุมให้ถอดเสื้อกั๊กชุดพนักงาน
ออก แต่ลูกจ้างไม่ยอมเพราะเห็นว่ามีเสรีภาพที่จะกระทำได้ 
 ต่อมา ผู้นำสหภาพแรงงานที่เข้าร่วมชุมนุมถูกย้ายงาน แต่ไม่มีการมอบหมายงานใด ๆ ให้
ลูกจ้างทำ ให้นั่งเฉย ๆ อยู่ในการดูแลของผู้บังคับบัญชาตลอดเวลา ทำให้ลูกจ้างรู้สึกว่าเป็นการกดดัน
หรือทำร้ายจิตใจ ไม่มีคุณค่าหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

๙๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาคเอกชน

 นายจ้างยอมรับว่า การประกาศห้ามมิให้ลูกจ้างเข้าร่วมชุมนุมเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินไป‰	
แต่กระทำไปเพื่อการปรามเท่านั้น กรณีนี้ คณะอนุกรรมการ ฯ สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่าย
เข้าใจและเคารพการใช้สิทธิของแต่ละฝ่าย เนื่องจากนายจ้างไม่มีอำนาจที่จะจำกัดเสรีภาพของลูกจ้าง
ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในเวลาพักหรือนอกเวลางานแม้จะสวมใส่ชุดพนักงานก็ตาม 
	 อย่างไรก็ตาม จากการแก้ไขปัญหาของคณะอนุกรรมการ ฯ นายจ้างได้ย้ายลูกจ้างกลับ 

ไปยังที่เดิมแล้ว (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๒๒๑/๒๕๕๐ กรณี นางศศิมาภรณ์ กรุณาหลาย 

ผู้ร้อง บริษัท กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด ผู้ถูกร้อง) 

 

 นายจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและกีดกันมิให้ประธานสหภาพแรงงาน ลางานเพื่อ 
เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านแรงงาน เนื่องจากลูกจ้างเรียกร้องให้ปลดผู้จัดการฝ่ายบุคคล นอกจากนี้ 
นายจ้างใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเฝ้าดูพฤติกรรมของลูกจ้าง มีการเฝ้ามองกิริยาอาการและ 
อิริยาบถของลูกจ้างตลอดเวลา ทำให้เกิดความอึดอัดมากและรู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
 ส่วนเรื่องการลางานเพื่ออบรมความรู้นั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
มีหนังสือขอความร่วมมือนายจ้าง โดยระบุชื ่อประธานสหภาพแรงงานเป็นผู ้เข้าร่วมสัมมนา 
จำนวน ๓ ครั้ง ในเดือนสิงหาคม กันยายน และพฤศจิกายน ๒๕๔๖ แต่นายจ้างกลับอนุญาตให้
บุคคลอื่นไปสัมมนาแทนทั้ง ๓ ครั้ง ทั้ง ๆ ที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และเป็นสิทธิตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๖ 
 นายจ้างพึงตระหนักว่า การอบรมสัมมนาความรู ้ด้านแรงงานมิได้ก่อประโยชน์เฉพาะแต่

สหภาพแรงงานเท่านั้น แต่รวมถึงนายจ้างและระบบ
แรงงานสัมพันธ์โดยรวมด้วย  
	 นายจ้างบริหารจัดการโดยไม่เหมาะสมและ 
เกินจำเป็น เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของลูกจ้างและเป็นการกีดกันสหภาพ 
แรงงานในการเข้าถึงความรู ้ด้านแรงงาน (รายงาน 

ผลการตรวจสอบที่ ๔๘/๒๕๔๙ กรณีนายณรงค์ชัย 

จันทร์โย่ง ผู้ร้อง บริษัท อเบโน การพิมพ์ จำกัด 

ผู้ถูกร้อง)† 

 เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการดำเนินงานหรือ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหภาพแรงงาน ใน
สถานประกอบการนั ้น พบว่า ยังมีการละเมิดหรือ
จำกัดสิทธิของลูกจ้างอีกหลายลักษณะ เช่น นายจ้าง

ในกิจการผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และในกิจการ

ผลิตแกส ออกระเบียบห้ามมิให้สหภาพแรงงานหรือ
ลูกจ้างปิดประกาศหรือแจกจ่ายเอกสารใด ๆ ใน
โรงงานหรือในอาณาบริเวณบริษัท ฯ  

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๙๑
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บทที่ 

๔ 

	 ๓) นายจ้างในกิจการขนส่ง ลงโทษทางวินัยและจ่ายเงินโบนัสแก่ลูกจ้างที่เป็นสมาชิก

ของสหภาพแรงงาน อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  

 ลูกจ้างที่มิได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หากกระทำความผิดกลับไม่ถูกลงโทษทางวินัย ส่วน
การจ่ายเงินโบนัส ปรากฏว่า ลูกจ้างทุกคนเคยได้เงินโบนัสจำนวนเท่ากับเงินเดือน ๒ เดือน ยกเว้นผู้ที่
มีสถิติประสบอุบัติเหตุหลายครั้งจะได้รับเพียง ๑.๕ เดือน ในปี ๒๕๔๙ สมาชิกสหภาพแรงงานทุกคน
รวม ๒๙ คน ได้รับเงินโบนัส ๑.๕ เดือนเท่ากันทุกคน ไม่ว่าจะทำงานมานานเท่าใด ส่วนผู้ที่ไม่เป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานหรือลาออกจากสมาชิกจะได้รับเงินโบนัสคนละ ๒ เดือน ยกเว้นกรณีมี
อุบัติเหตุหลายครั้งในแต่ละเดือน 

 เห็นได้ว่า นายจ้างเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้ 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือในการจัดสวัสดิการ เพื่อ
ให้ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกลาออกจากสมาชิก หรือขัดขวาง 
หรือกดดันมิให้ลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมสหภาพแรงงาน 
ถือเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือละเมิดสิทธิสหภาพ 
แรงงาน (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๔๖๔/๒๕๕๐ 

กรณ ี นายมนตรี นาคภักดีกับพวก ผู้ร้อง บริษัท 

มิตเฟรท จำกัด ผู้ถูกร้อง)  

๙๒ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาคเอกชน

 ผู้บังคับบัญชาดำเนินการเพื่อให้ผู้นำลูกจ้างพ้นจากตำแหน่งกรรมการลูกจ้างโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย กล่าวคือ ได้ร่วมกับลูกจ้างของผู้ว่าจ้างที่เป็นผู้ควบคุมงาน รวบรวมรายชื่อและลายมือชื่อ
ของลูกจ้างเพื่อปลดกรรมการลูกจ้าง โดยให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้และด้าน
บนกระดาษระบุข้อความว่า รายชื่อปลดกรรมการลูกจ้าง ไม่มีการประชุมลูกจ้าง เพื่อนำเสนอข้อมูล
หรือเหตุผลในการปลด และรับฟังข้อโต้แย้งก่อนที่จะลงมติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติแรงงาน 
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔๘  
 นอกจากนี้ ยังได้ทำหนังสือแจ้งเรื่องกรรมการลูกจ้างพ้นจากตำแหน่งให้นายจ้างทราบในทันที 
และนายจ้างก็ได้เลิกจ้างผู้นำลูกจ้างทันที แต่กลับแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ในภายหลังอีก ๓ วันต่อมา  
 เห็นว่า ผู้บังคับบัญชาเสมือนเป็นตัวแทนของนายจ้าง จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ไม่มี
ประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องดังกล่าว แต่กรณีนี้เป็นการดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนายจ้างที่ไม่ต้องการให้มีสหภาพแรงงาน และนำบุคคลภายนอกมาร่วมดำเนินการด้วยโดย 
ไม่สุจริต และไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. ๒๕๑๘ (รายงานผลการ 

ตรวจสอบ กรณี บริษัท มิตเฟรท จำกัด ผู้ถูกร้อง อ้างแล้ว) 

	 	
	 (๔) นายจา้งในกจิการโรงแรมและการทอ่งเทีย่วจงัหวดัภเูกต็ เลกิจา้งลกูจา้งจำนวน ๙ คน

เพราะเหตลุกูจา้งเปน็ประธานและกรรมการสหภาพแรงงาน หลงัจากไดร้บัการเลอืกตัง้เพยีง ๑ วนั

ซึ่งนายจ้างเคยเลิกจ้างคณะกรรมการสหภาพแรงงานชุดแรกทั้งคณะมาแล้ว โดยจ่ายค่าตอบแทนเพิ่ม
เติมนอกเหนือจากค่าชดเชยตามกฎหมาย และให้ลูกจ้างจำนวน ๑๑๙ คน ลาออกโดยจ่ายค่าชดเชย
ให้ตามกฎหมาย ในจำนวนนั้นเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานจำนวน ๑๐๗ คน  
 ส่วนเหตุผลที่นายจ้างอ้างเรื ่องโรคซาร์ส และลูกค้าลดลงไม่มีเหตุผลและพยานหลักฐาน 
เพียงพอ ประกอบกับฝ่ายนายจ้างชี้แจงว่าได้ทำบัญชีลูกจ้างที่จะต้องปลดออก จำนวน ๒๒ คนไว้
ก่อนที่จะเดินทางไปสำรวจตลาดในต่างประเทศแล้ว เห็นได้ว่าเป็นการเจาะจงเลิกจ้างลูกจ้างทั้ง ๒๒ 
คน เพราะเหตุที ่ลูกจ้างดังกล่าวเป็นผู ้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานสหภาพแรงงานต่อไป 
ประกอบกับแถลงการณ์ร่วมของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หอการค้าจังหวัด

ภูเก็ต และสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ระบุชัดเจนถึงการที่องค์กรดังกล่าวไม่ยอมรับการ 

จัดตั้งสหภาพแรงงานในจังหวัดภูเก็ต (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๑๐๕/๒๕๕๐ กรณี 

นายเจษฎา กลับเกตุ ผู้ร้อง บริษัท ไดมอนด์คลิฟ จำกัด ผู้ถูกร้อง)

	 	
	 (๕) นายจ้างในกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเจตนายื่น 

ข้อเรียกร้องสวนทางในลักษณะกีดกัน เลือกปฏิบัต ิ และมีสภาพการจ้างหลายมาตรฐานใน

สถานประกอบการ ซึ ่งตลอดเวลาที ่ผ่านมานายจ้างไม่เคยยื ่นข้อเรียกร้องสวนทางเลย ทั ้งนี ้ 
เพื ่อกดดันให้สหภาพแรงงานจำยอมตามเงื ่อนไขของนายจ้าง ทำให้ลูกจ้างลาออกจากสมาชิก
สหภาพแรงงาน เพราะจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่าลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ทำให้เกิด
แตกความสามัคคี และทำลายบรรยากาศหรือระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี  

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๙๓
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บทที่ 

๔ 

 ในระหว่างการไกล่เกลี่ย นายจ้างมี
พฤติการณ์เร่งรัดให้เหตุการณ์ไปสู่ขั ้นตอน
การใช้สิทธิปิดงานโดยเร็ว ซึ่งลูกจ้างจะได้รับ
ความเดือดร้อนเพราะไม่ได้รับค่าจ้าง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สหภาพแรงงานไม่มี
กองทุนสนับสนุนการนัดหยุดงาน  
 ผลปรากฏว่า นายจ้างไม่ยินดีเจรจา
และใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการว่าจ้างให้
บริษัทรับเหมาค่าแรงเข้ามาทำการผลิตใน
ระหว่างปิดงาน และฝ่าฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ให้มีการจ้างเหมาค่าแรงได้เพียง ๒ ราย มี
ลูกจ้างไม่เกิน ๓๕๐ คน โดยได้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาค่าแรง จำนวน ๕ ราย มีลูกจ้างรวมกัน 
ประมาณ ๕๐๐ คน อันเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเอาเปรียบสหภาพแรงงานและลกูจ้างซ่ึงเป็นความผิด
ทางอาญาด้วย (รายงานผลการตรวจสอบที ่ ๘๕/๒๕๕๐ นายประวิทย ์ โพธิ์หอม ผูร้อ้ง บรษิทั 

นากาชมิา รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั ผูถ้กูรอ้ง)

	 	
	 (๖) นายจ้างในกิจการผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีคำสั่งให้ลูกจ้างไปทำงานอยู่แผนก

อื่นที่ไม่ใช่หน้าที่ประจำ ต่อมาลูกจ้างถูกกล่าวหาว่าไม่ทำตามคำสั่ง ทั้งๆ ที่ไม่มีคำสั่งจริง นายจ้าง
ได้สอบสวนข้อเท็จจริงแต่กลับไม่รับฟังข้อเท็จจริงจากลูกจ้าง 
 สาเหตุที่ถูกกลั่นแกล้งเนื่องจากลูกจ้างได้ร่วมกับสหภาพแรงงานอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน
คอมพิวเตอร์ เรียกร้องให้นายจ้างปรับลูกจ้างชั่วคราวประมาณ ๓๐๐ คน เป็นลูกจ้างประจำ และเป็น
กรรมการลูกจ้างที่มีบทบาทสำคัญ 
 ฝ่ายบริหารได้เรียกลูกจ้างไปพบและแจ้งว่านายจ้างไม่ต้องการให้ทำงานอีกต่อไป พร้อมทั้ง
เสนอเงินจำนวนหนึ่งให้ แต่ลูกจ้างปฏิเสธ ต่อมามีการเพิ่มยอดเงินที่เสนอจ่ายหากลาออก แต่ลูกจ้าง
ยืนกรานปฏิเสธ นายจ้างจึงมีคำสั่งว่าไม่ต้องมาทำงาน แต่ยังคงจ่ายค่าจ้างให้ตามปกติจนกว่า 
ศาลแรงงานกลางธัญบุรีจะมีคำสั่งให้เลิกจ้าง (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๓๐๒/๒๕๕๐ กรณี 

นายตุลา ไวยจินดา ผู้ร้อง บริษัท ซี เค แอล อิเล็กทรอนิคส์ จำกัด ผู้ถูกร้อง)  

	 	
	 (๗) ความขัดแย้งระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างในกิจการขนส่งนักท่องเที่ยว สืบเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนผู้บริหาร ประกอบกับเกิดวิกฤตโรคซาร์ส จนนายจ้างต้องใช้วิธีการลดค่าจ้างหรือสวัสดิการ
ต่าง ๆ แต่เนื่องจากนายจ้างขาดวิธีการในการสื่อสารทำความเข้าใจกับลูกจ้าง หรือรีบด่วนรับปากว่า
จะคืนเงินให้ลูกจ้างแต่ไม่อาจทำตามที่รับปากไว้ได้ ทำให้ลูกจ้างไม่พอใจและไม่เชื่อถือ จนนำไปสู่การ
ยื่นข้อเรียกร้องและการจัดตั้งสหภาพแรงงานทั้ง ๓ บริษัท ฯ เมื่อสหภาพแรงงานและลูกจ้างได้ดำเนิน
คดีต่อศาลแรงงานในประเด็นค่าล่วงเวลา ลูกจ้างจึงไม่ได้ขับรถทำให้สูญเสียรายได้จำนวนมาก 
(รายงานผลการตรวจสอบที่ ๔๑๔/๒๕๕๐ กรณี นายสุรพล เฮงไทร ผู้ร้อง บริษัท เฟิสท์ ทรานสปอร์ต 
จำกัด กับพวก รวม ๓ ราย ผู้ถูกร้อง) 

๙๔ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาคเอกชน

 มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นนี้ จำนวน ๑๖ เรื่อง พบว่าลูกจ้างหรือ 
คนทำงาน ถูกละเมิดสิทธิเกี่ยวกับสัญญาจ้างหรือการจ้างงานโดยไม่เป็น
ธรรมหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พบมากคือการจ้างงาน
ระยะสั้นหรือการจ้างงานที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแต่เป็นช่วงเวลาสั้น 
การจ้างเหมาหรือการจ้างเหมาค่าแรงในงานที่เป็นกระบวนการผลิตหรือ
ธุรกิจในความรับผิดชอบของนายจ้าง และการอาศัยสัญญาทางแพ่ง 
เช่นสัญญาจ้างทำของหรือสัญญาซื้อขาย ในภาคการผลิตนอกระบบ  
 แต่ในบทนี้จะกล่าวถึงการจ้างงานระยะสั้น หรือการจ้างงานที่มี

กำหนดเวลา การจ้างเหมาช่วง และการจ้างเหมาค่าแรง เท่านั้น 
	 	 ๕.๑ สถานการณ์ปัญหาและรูปแบบการละเมิด 

	 	 (๑) การจ้างงานระยะสั้น 

  การจ้างงานระยะสั้นหรือการจ้างงานที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอน มีกำหนดเวลา 
ตั้งแต่คราวละ ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑ ปี และมักจะไม่เกิน ๒ ปี พบมากในธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น 
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ และธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน ลูกจ้างเหล่านี้มักได้รับสวัสดิการไม่เท่าเทียมกับลกูจ้างประจำท่ีไม่มีกำหนดระยะเวลา

 ๕) การจ้างงานโดยไม่เป็นธรรม

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๙๕
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บทที่ 

๔ 

การจ้าง และขาดความมั ่นคงในการทำงาน วิตกกังวลว่า
นายจ้างจะต่ออายุสัญญาจ้างให้หรือไม่ จึงมักไม่กล้าเรียกร้อง
สิทธิหรือรวมตัวต่อรอง 
	 กรณีตัวอย่าง นายจ้างในกิจการผลิตยางรถยนต์ 

จังหวัดปทุมธานี ได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิด
จากการยื่นข้อเรียกร้องกับสหภาพแรงงาน มีข้อกำหนดใน
ลักษณะที่จำกัดหรือกีดกันสิทธิสำหรับลูกจ้างบางจำพวกใน
บางแผนก เช่น มิให้ลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างคราว
ละ ๑ ปี ได้รับเงินโบนัสหรือสวัสดิการในบางข้อ ถือได้ว่า
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและขัดต่อพระราชบัญญัติ

แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ได้รับมอบหมายซึ่ง
มีหน้าที่รับจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างก็ยังรับจดทะเบียนข้อตกลงดังกล่าว 
 ลูกจ้างในแผนกคลังยางบางคนได้ทวงสิทธิตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจึงถูกเลิกจ้าง
ทันที ลูกจ้างคนอื่นเกรงว่าจะถูกเลิกจ้างเช่นเดียวกันจึงยอมทำสัญญาจ้างมีกำหนดเวลาคราวละ ๑ ปี  
	 ครั้นถึงกำหนดสิ้นสุดเวลาการจ้างในปีต่อมา ลูกจ้างดังกล่าวจำนวน ๑๘ คน ถูกเลิกจ้างโดย
นายจ้างอ้างว่า ต้องการปรับเปลี่ยนระบบการจ้างงานเป็นการจ้างเหมาค่าแรง นับเป็นการกระทำที่
ทำร้ายจิตใจลกูจ้าง ทำให้ลกูจ้างเดือดร้อนและไม่มีความม่ันคงในการทำงาน และลกูจ้างไม่กล้าท่ีจะใช้
สิทธิเรียกร้องหรือต่อรองกับนายจ้างอีกต่อไป  

๙๖ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาคเอกชน

	 นอกจากนี ้ ยังพบว่า ลูกจ้างที่ทำงานภายใต้สัญญาจ้าง 
ดังกล่าวนี ้ มักจะไม่กล้าสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ 
เข้าร่วมกิจกรรมกับสหภาพแรงงาน โดยเฉพาะในสถานประกอบ
กิจการท่ีนายจ้างยังไม่ยอมรับสหภาพแรงงาน (รายงานผลการ

ตรวจสอบที ่ ๔๑๖/๒๕๕๐ กรณ ี นายฉลอม โค้งนอกผู้ร้อง 

บรษิทั กูดเยยีร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) ผูถ้กูรอ้ง) 

 นายจ้างที่เป็นผู้รับเหมาค่าแรง และส่งลูกจ้างของตนไป
ทำงานในกระบวนการผลิตของสถานประกอบกิจการต่าง ๆ 

มักจะทำสัญญาจ้างระยะสั้นกับลูกจ้าง เป็นเวลา ๑ เดือน ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑ ปี เช่น บริษัท
นากาชิมา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กำหนดระยะเวลาการ
จ้างเหมาค่าแรง คราวละ ๒๕ วัน  
	 	
	 (๒) การจ้างเหมาค่าแรงและการจ้างเหมาช่วง  

	 	 ๑) รูปแบบการจ้างเหมาค่าแรงในสถานประกอบกิจการ 

	  ก. สถานประกอบกิจการ จะว่าจ้างบุคคลหรือ นิติบุคคล ให้ดำเนินการจัดหาลกูจ้างของตนเอง
เข้ามาทำงานในสถานประกอบกิจการของผู้ว่าจ้าง ตามลักษณะงานและจำนวนที่ตกลงกันเพื่อทำงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยเหมาจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ เป็นรายหัวตามจำนวนลกูจ้างท่ีนำเข้ามา	

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๙๗
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	 	 ข. “ผู้รับจ้างหรือรับเหมาแรงงาน” จะรับผิดชอบเรื่องการบริหารและการจัดการงานบุคคล 
การบังคับบัญชา วินัยและการลงโทษ งานธุรการ งานบัญชีและการเงิน เป็นต้น ในฐานะนายจ้าง 
โดยใช้เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์การผลิต อุปกรณ์ความปลอดภัย ของผู้ว่าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วน
ตามแต่จะตกลงกัน และใช้สถานที่ทำงานของสถานประกอบการผู้ว่าจ้าง แต่ในความเป็นจริงการ
ควบคุมสั่งการเป็นของสถานประกอบกิจการ  
  รูปแบบการจ้างเหมาค่าแรงดังกล่าวนี้ พบในทุกสาขาของอุตสาหกรรม แต่มีจำนวนมากใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อิเลคทรอนิคส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และเสื้อผ้า
สำเร็จรูปและสิ่งทอ  
	 	 ๒) รูปแบบการจ้างงานเหมาช่วงออกนอกสถานประกอบกิจการ 

  มีการจ้างเหมาช่วงงานกันหลายช่วง กล่าวคือ ผู้รับเหมางานออกมาทำการผลิตนอกสถาน
ประกอบกิจการ เมื่อเหมางานแล้วมิได้ทำการผลิตเอง มอบหมายให้ผู้รับเหมาอื่นมารับเหมาช่วงงาน
ไปทำการผลิต โดยแสวงหาผลประโยชน์จากส่วนต่างของค่าจ้างเหมางานโดยไม่ต้องทำการผลิต 
ลกูจ้างท่ีทำงานในข้ันตอนปลายทางของสายการผลิตย่ิงได้รับค่าจ้างน้อยลงเร่ือยๆ และเป็นการยากย่ิง
ที่นายจ้างในขั้นตอนปลายทางจะให้สวัสดิการหรือสภาพการจา้งที่ดีแก่ลูกจ้างของตนได้ 
 การจ้างเหมาช่วงได้กระจายไปตามจังหวัดต่างๆ ทั้งในส่วนภูมิภาคและจังหวัดแถบชายแดน
ติดต่อกับประเทศ พม่า ลาวและกัมพูชา เพื่อสะดวกในการจ้างและเอาเปรียบแรงงานในชนบทและ

๙๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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แรงงานข้ามชาติ (ตามกฎหมายไทยเรียก “แรงงานต่างด้าว”) เนื่องจากสามารถลดต้นทุนการผลิต
ด้านค่าจ้าง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้มากและสามารถสกัดกั้นมิให้ลูกจ้างรวมตัวจัดตั้ง
องค์กรหรือเรียกร้องต่อนายจ้าง  
 การรับเหมาช่วงหลาย ๆ ช่วงจนในที่สุด กระจายไปตามบ้านของผู้ทำการผลิตในรูปแบบของ
ผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือกลุ่มครัวเรือนผู้รับจ้างทำการผลิตที่บ้าน ซึ่งผู้ทำงานไม่มีนิติสัมพันธ์กับผู้จ้าง
งานฉันท์นายจ้างกับลูกจ้าง จึงไม่ได้รับการคุ ้มครองตามกฎหมายคุ ้มครองแรงงาน กฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน กลุ่มคนทำงานเหล่านี้มักนิยมเรียก
กันว่ากลุ่มแรงงานนอกระบบ ซึ่งนับวันเป็นกลุ่มแรงงานที่มีจำนวนมากขึ้นและมีจำนวนมากกว่า
ลูกจ้างในระบบ 

	 รูปแบบการจ้างเหมาช่วงนี ้ แพร่หลายในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 
ดอกไม้ประดิษฐ์ อัญมณี ช้ินส่วนยานยนต์ ช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  
	 	
	 ๓) สถานการณ์ปัญหาและรูปแบบการละเมิด จำแนกสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
	 	 ก. สัญญาจ้างเหมาค่าแรงที่ละเมิดสิทธิแรงงาน 

  (๑) ให้อำนาจสถานประกอบการมีสิทธิบอกเลิกสัญญา แม้ว่าลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรง
มิได้กระทำความผิดใด ๆ ก็ตาม 
  (๒) ผู้รับเหมาค่าแรงอ้างสัญญาจ้างเหมาที่มีกำหนดระยะเวลา เป็นเงื่อนไขในการทำสัญญา
จ้างแรงงานกับลูกจ้างของตนแบบมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนด้วย เพื ่อสร้างความชอบธรรม 
แต่แท้ที่จริงมีเจตนาหลีกเลี่ยงความรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ลูกจ้างไม่มีความมั่นคงในการทำงาน 
  (๓) ให้อำนาจสถานประกอบกิจการเปลี่ยนตัว หรือส่งตัวลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงคืนต้น
สังกัด หรืออาจโยกย้ายสถานที่ทำงานไปที่ใดก็ได้  
  (๔) ให้ผู้รับเหมาค่าแรงเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพ
การจ้างของลูกจ้างหรือค่าเสียหายจากการจ้างงาน  
  ในความเป็นจริง ผู้รับเหมาค่าแรงส่วนใหญ่ไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดสวัสดิการให้ลูกจ้างได้
อย่างเป็นธรรม เพราะประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงานโดยอาศัยผลกำไรจากส่วนต่างของค่าจ้าง

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๙๙
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เหมาแรงงาน ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
มีทรัพย์สินและเงินลงทุนไม่มากนัก และประกอบกิจการใน
ลักษณะนายหน้า 
 จะเห็นได้ว ่าสัญญาจ้างเหมาค่าแรงได้ตัดความ
สัมพันธ์ทางการจ้างแรงงานระหว่างสถานประกอบกิจการ
กับลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรง ส่วนผู้รับเหมาค่าแรงยอม
เป็นผู้รับผิดชอบในด้านการบริหารงานบุคคล การแรงงาน 
สัมพันธ์ การควบคุมลูกจ้างในระบบเหมาค่าแรงตั ้งแต่ 
ขั้นตอนรับสมัครงาน คัดเลือก ปฐมนิเทศ เปลี่ยนตัวย้าย 
สถานที่ทำงานและลงโทษหรือเลิกจ้าง  
	 	
	 ข. เกิดสภาพการจ้างที่ไม่เป็นธรรม

  (๑) สภาพการจ้างในสถานประกอบการที่มีการจ้างเหมาค่าแรงทำให้เกิดสภาพการจ้างที่
หลากหลาย ตามแต่นายจ้างแต่ละรายจะจัดให้ ทั้งๆ ที่ลูกจ้างทั้งหลายได้ทำการผลิตให้สถาน
ประกอบกิจการเหมือนกันหรือในสภาพที่ใกล้เคียงกัน อาจกล่าวได้ว่าคุณภาพฝีมือแรงงานอย่าง
เดียวกันได้รับผลตอบแทนที่แตกต่างกันมาก 
  (๒) ลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงถูกละเมิดมาตรฐานแรงงานขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงานฉบับ
ต่าง ๆ เช่น ไม่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ ไม่มีวันหยุดพักผ่อนประจำปีและวันหยุดประเพณี ไม่ได้รับค่าล่วง
เวลา ลาป่วยจะถกูหักค่าจ้าง และถกูหักเงินค่าจ้างเพื่อจ่ายค่าชุดทำงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยในการ
ทำงาน และเงินประกันการทำงาน ไม่ยอมรับการใช้สิทธิยื่นข้อเรียกร้องหรือเจรจาต่อรองเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง ไม่แจ้งชื่อลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน หักเงินสมทบส่วนของลูกจ้างแต่ไม่นำส่งสำนักงาน
ประกันสังคม หรือหลีกเลี่ยงการแจ้งชื่อลูกจ้างเข้ากองทุนประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทน  
	 	 	
	 ค. ผลกระทบต่อลูกจ้างและองค์กรลูกจ้าง แยกพิจารณาได้ ดังนี้ 
	 	 (๑) ลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรง 

  • ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือสวัสดิการอื่นๆที่สถาน
ประกอบกิจการจัดให้กับลูกจ้างของตนทั้ง ๆ ที่ทำงานเหมือนกัน 
	 	 •	 เกิดการหลีกเลี ่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ลาป่วย วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
วันหยุดประเพณี การหักเงินประกันการทำงาน 
	 	 •	 ถูกหักเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง แต่นายจ้าง (ผู้รับเหมาค่าแรง) 
ไม่นำส่งสำนักงานประกันสังคม ทำให้ลูกจ้างเสียสิทธิ 
	 	 •	ถูกลงโทษโดยการหักเงิน เมื่อทำผิดหรือทำให้เกิดความเสียหายแม้เพียงเล็กน้อย 
	 	 •	ถูกหักเงินค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการทำงาน เช่น ชุดทำงาน รองเทา้ ถุงมือ ฯลฯ 
	 	 •	 ไม่มีความมั ่นคงในการทำงาน เช่น ทำงานภายใต้สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา 
ถูกเปลี่ยนตัว หรือส่งตัวคืนหรือย้ายสถานที่ทำงานโดยไม่มีเงื่อนไข 

๑๐๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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	 •	 ไม่สามารถจัดตั้งองค์กรหรือเจรจาต่อรองได้ในทางปฏิบัติ เพราะอาจถูกโยกย้ายสถานที่
ทำงาน ส่งตัวคืนหรือเปลี่ยนตัว 
	 •	 ขาดการพัฒนาความรู้ทักษะฝีมือในการทำงาน เพราะจะถูกโยกย้ายสถานที่ทำงานตาม
ความต้องการของสถานประกอบกิจการหรือผู้รับเหมาค่าแรงได้ตลอด 
	 	
	 (๒) ลูกจ้างของสถานประกอบการที่จ้างเหมาค่าแรง 

  •	ขาดดุลอำนาจต่อรองเนื่องจากมีกลุ่มลูกจ้างกับนายจ้างหลายกลุ่ม มีสภาพการจ้างที่แตก
ต่างกันไปแต่ละราย ยากแก่การกำหนดสภาพการจ้างให้เหมาะสมเป็นธรรมได ้ หากชักชวนลูกจ้างใน
ระบบเหมาค่าแรงมารวมตัวหรือต่อรอง สถานประกอบการจะสั่งการให้ย้ายสถานที่ทำงานหรือเปลี่ยน
ตัวตามสัญญาจ้างเหมาค่าแรง หรือต่อรองกับสหภาพแรงงานให้ถอนข้อเรียกร้องมิฉะนั้นจะเพิ่ม
จำนวนลูกจ้างเหมาค่าแรง 
	 	 •	มีภาระรับผิดชอบฝึกสอนงาน หรือซ่อมงานให้ลกูจ้างเหมาค่าแรงนอกเหนือจากงานปกติ	
	 	
	 (๓) สหภาพแรงงานหรือองค์กรลูกจ้าง

	 	 •	 องค์กรลูกจ้างขาดความเข้มแข็งเนื่องจากอำนาจในการเจรจาต่อรองลดลง เพราะลูกจ้าง
ของผู้รับเหมาค่าแรงที่ทำงานในสถานประกอบการไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆได้ เช่น การ
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การยื่นข้อเรียกร้องหรือใช้สิทธินัดหยุดงาน ส่วนนายจ้างสามารถปิดงาน
และมักจะจ้างผู้รับเหมาค่าแรงให้ทำการผลิตตามปกติ ทำให้การใช้สิทธินัดหยุดงานของลูกจ้างหรือ
สหภาพแรงงานไร้พลังในการต่อรอง 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๐๑
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	 	 •	 จำนวนของสมาชิกสหภาพแรงงานจะคงที่หรือมีแนวโน้มลดลง เพราะลูกจ้างเหมาค่าแรง
ไม่สามารถหรือไม่กล้าสมัครเป็นสมาชิก เนื่องจากอาจถูกเลิกจ้างหรือโยกย้ายสถานที่ทำงานได้ 
	 	 •	ปัญหาการจัดต้ังคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมายแรงงาน เช่น คณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานใน
สถานประกอบกิจการ คณะกรรมการลกูจ้าง เน่ืองจากทำงานในสถานท่ีเดียวกันจะแยกกันจัดต้ังหรือจะ
ร่วมกันจัดต้ังคณะกรรมการฯ ระหว่างลกูจ้างของสถานประกอบกิจการกับลกูจ้างของผูรั้บเหมาค่าแรง 
	 	
	 ๒. ระบบการจ้างเหมากับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 ระบบการจ้างเหมาก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ ดังนี้  
	 (๑) สัญญาจ้างเหมาค่าแรงหรือสัญญาจ้างเหมาช่วงดังกล่าวเป็นเครื่องมือของธุรกิจขนาดใหญ่
ในการลดต้นทุนการผลิต หรือรักษาระดับการแข่งขันทางการค้าเอาไว้ มีลักษณะจำกัดหรือตัดสิทธิ
หรือกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและสภาพการ
จ้าง ตลอดจนไม่มีความมั่นคงในการทำงาน 
	 (๒) ระบบจ้างเหมาเป็นอุปสรรคสำคัญในการรวมกลุ่มจัดต้ังองค์กรหรือเจรจาต่อรองของลกูจ้าง 
หรืออาจกล่าวได้ว่าระบบการจ้างดังกล่าวมุ่งขัดขวางหรือควบคุมการใช้สิทธิและเสรีภาพของลูกจ้างใน
การรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหรือสิทธิและเสรีภาพของลูกจ้างที่สำคัญมาก 
	 (๓) ระบบจ้างเหมาเป็นระบบที่ท้าทายต่อการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายด้าน
แรงงาน ทำให้ลูกจ้างหรือคนทำงานเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายหรือใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรมได้
อย่างยากลำบาก ลูกจ้างไม่กล้าแสดงตนหรือเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายเนื่องจากเกรงว่าจะสูญเสีย
การมีงานทำ เห็นได้ว่าระบบกฎหมายแรงงานของไทยก้าวตามไม่ทันความเปลี่ยนแปลง 
	 (๔) ระบบจ้างเหมาเป็นระบบที่ทำให้ธุรกิจหรือผู้ประกอบการขนาดใหญ่ได้ประโยชน์สูงสุด 
ผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาดเล็กกลายเป็นเครื่องมือของธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกจ้างหรือคนทำงาน
กลายเป็นผู้ไร้ค่า ตกอยู่ในภาวะจำยอมรับเงื่อนไขการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม เพราะทางเลือกในอาชีพ
และรายได้มีจำกัด นับได้ว่าระบบการจ้างเหมาได้ทำลายคุณค่าหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคน
ทำงาน 
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาคเอกชน

 ในส่วนของภาคประชาสังคม ก็มีการโต้แย้งทางความคิดกันว่า สัญญาจ้างเหมาค่าแรงเป็น

สัญญาที่เป็นธรรม หรือชอบด้วยกฎหมาย หรือละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน หรือขัดต่อหลัก

ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือ

ขัดต่ออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือไม่ 

 การจ้างเหมาค่าแรงหรือการจ้างเหมาช่วง เป็นการแสดงเจตนาของบุคคลในการทำสัญญาให้มี
ผลผูกพันตามกฎหมายหรือที่เรียกว่ามีนิติสัมพันธ์ โดยพื้นฐานของสัญญาดังกล่าวเป็นเสรีภาพของ
บุคคลที่จะแสดงเจตนาต่อกันได้ ดังจะเห็นได้ว่ามีธุรกิจบางส่วนหรือบางกลุ่มได้แสดงเจตนาทำสัญญา
จ้างเหมาโดยสุจริตและให้ความเป็นธรรมแก่คู่สัญญา มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการจ้างงานและ
อยู่ในขอบเขตที่พอควรแก่กรณี  

 แต่ก็มีธุรกิจอีกจำนวนมากที่แสดงเจตนาและ
ปฏิบัติต่อคู่สัญญาในทางตรงกันข้ามดังจะเห็นได้ว่า
เป็นการแสดงเจตนาโดยไม่สุจริต เอาเปรียบผู้อื ่น 
หรือมีเจตนาหลบเลี่ยงกฎหมาย เป็นข้อสัญญาที่ไม่
เป็นธรรม หรือเป็นสัญญาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  
 คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า สัญญาที่ชอบด้วย
กฎหมายอาจเป็นสัญญาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ 
ดังจะเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดว่าสัญญาจ้าง
เหมาค่าแรงเป็นสัญญาที่กำหนดให้ผู้ประกอบการ
สามารถใช้แรงงานให้ทำงานในวันหยุด ทำงานล่วง
เวลา หรือโยกย้ายสถานที่ทำงานไปยังสถานที่ใดๆ 
ก็ได้ ให้อำนาจนายจ้างหรือสถานประกอบกิจการ
บอกเลิกสัญญาหรือเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลา ไม่ว่า
ลูกจ้างจะทำผิดสัญญาหรือไม่ก็ตาม ล้วนแต่เป็น
สัญญาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น  
 นอกจากนี้ ระบบจ้างเหมาเป็นระบบที่ทำให้
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างสถานประกอบ
กิจการกับธุรกิจรับเหมาแรงงาน และลุกลามขยาย
ตัวมายังผู้นำแรงงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมี
ประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสีย นำมาซึ่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ขาดการบังคับใช้กฎหมายหรือการ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ทำให้
ประเทศชาติสูญเสียประโยชน์ และประชาชนผู้ด้อย
โอกาสถูกเอาเปรียบมากยิ่งขึ้น ดังนั้นระบบการจ้าง
เหมา จึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างหรือเชิงนโยบาย 
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บทที่ 

๔ 

 มูลเหตุการละเมิดสิทธิแรงงานคนทำงานภาคเอกชน 

 รายงานฉบับนี้ได้จำแนกปัจจัยที่เป็นมูลเหตุการละเมิดสิทธิ เป็น ๓ ด้านคือ ด้านนายจ้าง 
กฎหมายและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และนโยบายของรัฐ มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 

 ก. ปัจจัยด้านนายจ้าง

	 	
 ในประเด็นนี้ พบว่าปัจจัยของกระแสโลกาภิวัตน์ การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ เจตคติ 
นโยบายทางธุรกิจของนายจ้าง ตลอดจนทีมที่ปรึกษาทางกฎหมาย มีส่วนสำคัญในการละเมิดสิทธิ
แรงงาน มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 (๑) สืบเนื่องจากการแข่งขันทางการค้าเพื่อกำไรสูงสุดและการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
สิทธิแรงงาน ศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการคำนึงแต่ผลประโยชน์หรือทางอยู ่รอดของฝ่าย 
ผู้ประกอบการเป็นสำคัญ จึงเกิดการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานหรือมาตรฐานแรงงานขั้นต่ำจำนวนสูงมาก  
 นอกจากนี้ มีการใช้รูปแบบการจ้างงานยืดหยุ่นหรือการจ้างงานระยะสั้นที่มีเจตนาหลบเลี่ยง
กฎหมายแรงงาน		
 (๒) เนื่องจากกระทรวงแรงงานและรัฐบาลขาดยุทธศาสตร์และมาตรการในการคุ้มครองแรงงาน
อย่างจริงจัง เกิดปัญหาเรื้อรัง ลูกจ้างจึงต้องเร่งจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อแก้ไขปัญหา แต่นายจ้างไม่
ยอมรับการใช้สิทธิดังกล่าว และหาทางคุกคามหรือกลั่นแกล้ง ประกอบกับนายจ้างขาดความเข้าใจ 
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาคเอกชน

ในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม และมีความกังวลใจว่าจะทำให้การบริหารธุรกิจประสบความ
ยุ่งยากจนนำไปสู่สถานการณ์ของการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อกัน ซึ่งเกิดความเสียหายทั้งสองฝ่าย  
 สถานการณ์เช่นว่านี้ นำไปสู่ความร้าวฉานในความสัมพันธ์ ความไม่ร่วมมือกันอย่างจริงใจ 
ในการผลิต เกิดความสูญเสียมากมายในการใช้กระบวนการยุติธรรม แม้ลูกจ้างเป็นฝ่ายชนะคดี 
แต่นายจ้างก็มักจะอ้างว่าไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ เหล่านี้คือความสูญเสียของสังคมส่วนรวม 
	 ทั้งๆ ที่ปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ก็คือสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง 

 (๓) นายจ้างส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติว่าตนเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงทุนและแบกรับความเสี่ยง
ไว้ทั้งหมด ตลอดจนเป็นผู้มีอำนาจสิทธิขาดในการบริหารจัดการและควบคุมบังคับบัญชาในการ 
จ้างงาน ลูกจ้างหรือคนทำงานเป็นเพียงผู้รับจ้างทำงานให้และรับค่าจ้าง ไม่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษย
ชน จึงมีการใช้อำนาจบริหารจัดการที่สุดโต่ง เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจโดยไม่คำนึงว่าลูกจ้างหรือ 
คนทำงานและครอบครัวจะประสบชะตากรรมอย่างไร การแก้ไขปัญหาของนายจ้างหลายกรณีได้
ละเลยต่อหลักการสิทธิมนุษยชน 
 นายจ้างพึงระลึกไว้เสมอว่า แม้ว่าอำนาจบริหารจัดการธุรกิจจะเป็นของตนก็ตาม แต่จะต้องมี
เหตุผลเพียงพอ ไม่เป็นการเอาเปรียบลูกจ้าง อยู่ในวิสัยที่ลูกจ้างสามารถปฏิบัติได้ และไม่ทำให้
ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนเกินควร อีกทั้งควรรับฟังปัญหาและให้โอกาสลูกจ้างมีส่วนร่วมในหลักการ 
สำคัญด้วย ดังที่สังคมแรงงานมักเรียกกันว่า “หุ้นส่วนแรงงาน” เพราะในความเป็นจริงทั้งนายจ้าง
และลูกจ้างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งบางสถานประกอบกิจการได้ดำเนินการจนประสบความ
สำเร็จมาแล้ว	
	
	 ข. ปัจจัยด้านกฎหมายและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่



 (๑) ในประเด็นการคุ้มครองแรงงานและการจ้างงานโดยไม่เป็นธรรม 

  (๑.๑) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยังไม่สามารถสร้างเครื่องมือหรือกลไกทั้งทาง
กฎหมายและกลไกเชิงบริหารที่มีประสิทธิภาพและวัดผลได้อย่างแท้จริง ในการตรวจสอบว่านายจ้าง
ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่ หรือปฏิบัติ
ตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่แล้วหรือไม่ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากปัญหากำลังเจ้าหน้าที่ ระบบในการตรวจสอบ 
และความซับซ้อนในการจ้างงาน ในทางปฏิบัติมักมีปัญหาโต้แย้งกันเสมอว่านายจ้างทำผิดกฎหมาย
ในเรื่องใดบ้าง เช่น ลูกจ้างอ้างว่านายจ้างทำผิดกฎหมาย จำนวน ๑๐ ข้อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบ
ว่าผิดจริงเพียง ๒ ข้อ  
 จากการตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่มักตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารเป็นหลัก หรือมีการสอบ
ปากคำลูกจ้าง แต่ก็มักมีการโต้แย้งว่าลูกจ้างที่ให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่ไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริง หรือเกิดจาก
การตระเตรียมของฝ่ายนายจ้าง สหภาพแรงงานหรือลกูจ้างท่ีรูปั้ญหาจริงมักไม่ถกูสอบปากคำ 	
	 ประเด็นคือ เจ้าหน้าที่ใช้ระเบียบหรือหลักเกณฑ์อะไรในการตรวจสอบข้อมูล มีกลไกที่จะ 
ตรวจสอบยืนยันได้ว่านายจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนแล้วคืออะไร เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันมา
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บทที่ 

๔ 

หลายสิบปีว่ากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการ
ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย ถึงเวลาหรือ

ยังที่กระทรวงแรงงานจะส่งเสริมให้องค์กร

แรงงานหรือเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วน

ร่วมในการตรวจและคุ้มครองแรงงาน 

 (๑.๒) ในประเดน็การเลกิจา้งลกูจา้งมี

ครรภ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พนักงาน
ตรวจแรงงานมีอำนาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้าง
หญิงมีครรภ์กลับเข้าทำงานได้หรือไม่ ปรากฏ
ว่าในทางปฏิบัติพนักงานตรวจแรงงานหรือเจ้า
หน้าที่ด้านแรงงาน มักแนะนำให้ลูกจ้างมีครรภ์

ยื่นคำร้องตามแบบ คร.๗ ซึ่งเป็นแบบคำร้องเรียกเงิน เช่น ค่าชดเชย หรือค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ในขณะที่ลูกจ้างมิได้ต้องการค่าชดเชยแต่ต้องการกลับเข้าทำงาน 
เจ้าหน้าที่เห็นว่าจะต้องฟ้องคดีต่อศาลแรงงานเท่านั้น 
	 กลไกพนักงานตรวจแรงงานจึงไม่มีบทบาทในการคุ้มครองหรือแก้ไขปัญหาลกูจ้างมีครรภ์อย่างแท้จริง 	
	 (๑.๓) ในหลายกรณี เมื่อลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานได้ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมต่อรัฐบาล 
หรือกระทรวงแรงงาน ปรากฏว่า กระทรวงแรงงานมักจะชี้แจงให้ลูกจ้างไปดำเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน เช่น การร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงาน 
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือการฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน โดยไม่ดำเนินการในทางบริหารเพื่อ
เป็นมาตรการเสริมในการแก้ไขปัญหา ทำให้ปัญหาด้านแรงงานกระจุกตัวอยู่ในกระบวนการยุติธรรม
เป็นหลัก แต่ไม่มีการสร้างกลไกหรือคณะกรรมการในระดับจังหวัดที่มีความพร้อม หรือการบูรณาการ
หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อคุ้มครองหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานที่ยั่งยืน 
	 	
	 (๒) ในประเด็นความปลอดภัยในการทำงาน 

 (๒.๑) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และประกาศกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม เรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย ฯ (ทวิภาคี) ไว้หลายประการ เช่น (๑) 
สำรวจสภาพความปลอดภัยในที่ทำงาน เดือนละ ๑ ครั้ง (๒) จัดทำรายงานและเสนอแนะมาตรการใน
การแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมาย (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย (๔) 
กำหนดระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน (๕) จัดทำนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการประจำปีด้านความปลอดภัย ฯ เป็นต้น 
 แต่นายจ้างหลายรายยังไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยเฉพาะในกรณีที่นายจ้างมีความขัดแย้ง
กับสหภาพแรงงาน หรือถูกร้องเรียนว่าบริหารจัดการธุรกิจโดยไม่เป็นธรรม เช่น บริษัท แฟร์ เท็กซ์ไทล์ 
จำกัด บริษัท พีบี แอร์ จำกัด และบริษัท นากาตันไทย อุตสาหกรรม จำกัด (เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท 
ยานากาว่า เทคโนฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นต้น  

๑๐๖ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาคเอกชน

 (๒.๒) ในการแก้ไขปัญหาของรัฐ ยังขาด
การบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพอย่างจริงจัง ขาดการบูรณาการ 
เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วน เช่น 
กองตรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อ ุตสาหกรรม และสำน ักมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการเดินอากาศ กระทรวงคมนาคม 
เป็นต้น แม้พบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งมีโทษ
ทางอาญาด ้วย เพราะเป ็นการค ุ ้มครอง

สาธารณะ แต่ก็มิได้ลงโทษอย่างเด็ดขาดจริงจัง ทำให้การละเมดิยังดำรงอยู่ตลอดมา 
 สหภาพแรงงานจึงเป็นฝ่ายต้องร้องเรียนและฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ต้องเดินขบวนมา
ชุมนุมกันที่กระทรวงแรงงานและทำเนียบรัฐบาล เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารประเทศใส่ใจและเร่งหาทาง
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหา  
	 	
	 (๓) ในประเด็นการประกันสังคมและเงินทดแทน 

 (๓.๑) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 
๒๕๓๗ ยังไม่ใช้บังคับกับลูกจ้างอีกหลายประเภทกิจการ อันเป็นการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันแบ่งแยก
ลูกจ้าง ส่วนคนทำงานที่ไม่มีความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานยังไม่ได้รับหลักประกันตาม
กฎหมายฉบับนี้ หากคนกลุ่มนี้จะเข้าสู่หลักประกันสังคมตามกฎหมายนี้ จะต้องเป็นฝ่ายจ่ายเงิน
สมทบเองทั้งสิ้น  
 ในการบริหารกองทุนประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ผู้ประกันตนและภาค
ประชาสังคมยังไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง กระทรวงแรงงานยังคงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการตัดสิน
ใจและกำหนดทิศทางนโยบาย ซึ่งภาคประชาชนร้องเรียนว่าการบริหารกฎหมายและกองทุนประกัน
สังคมไม่โปร่งใส มีการนำเงินกองทุนไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ จนนำไปสู่การตรวจสอบซึ่งพบว่ามีมูล 
	 ในส่วนของการแก้ไขกฎหมาย ว่าด้วยสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานของกระทรวงแรงงาน ยังไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของภาคประชาชนที่มีการระดม
ความคิดเห็นมาอย่างต่อเนื ่องและยังแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการร่างกฎหมายที่ทุกภาคส่วนเคย 
จัดทำไว้แล้ว จนปัจจุบันยังมิได้แก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้ให้ครอบคลุมคนทำงานในทุกสาขาอาชีพ และ
ภาคนอกระบบด้วย  
 (๓.๒) ระบบการจ้างเหมาค่าแรงและการจ้างเหมาช่วงเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการหลบเลี่ยง
กฎหมายทั้งสองฉบับ หรือนายจ้างได้ยักยอกเงินค่าจ้างที่หักไว้เพื่อนำส่งกองทุนประกันสังคมมากขึ้น 
 (๓.๓) ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องเงินทดแทน ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
เจ้าหน้าที่ตีความกฎหมายแคบและไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย คณะกรรมการในชั้น
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บทที่ 

๔ 

พิจารณาอุทธรณ์ ขาดบทบาทในการกลั่นกรองหรือตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในชั้นต้น 
ยังไม่มีการปรับปรุงกระบวนการหรือขั ้นตอนของกระบวนการยุติธรรมในเรื ่องเงินทดแทน ให้มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ผู้ป่วยได้รับความเดือดร้อนทั้งในด้านการรักษาและการดำเนินชีวิตใน
ระหว่างใช้สิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายจ้างมักจะดำเนินคดีทางกฎหมายในเรื่องนี้จนถึงที่สุด จึงส่ง
ผลกระทบต่อลูกจ้างที่เจ็บป่วยและครอบครัวอย่างรุนแรง 
	

	 (๔) ในประเด็นการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง 

 (๔.๑) การรวมตัวของลูกจ้างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ์ พ.ศ. 
๒๕๑๘ แต่การคุ้มครองโดยกฎหมายยังไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เช่น การลงโทษหรือเลิกจ้างกรรมการ ลูกจ้างต้อง
ได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน แต่กรรมการสหภาพแรงงาน
หรือกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำงาน (ทวิภาคี) ไม่ได้รับการคุ้มครองตาม
หลักการดังกล่าว 
	 (๔.๒) กลไกทางกฎหมายในระหว่างการเจรจาต่อรอง
หรือการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน หรือข้อขัดแย้งต่าง ๆ ใน
ระหว่างการเจรจาต่อรอง ยังขาดมาตรการเชิงรุก บางเรื่อง
กฎหมายมิได้ให้อำนาจไว้ บางเรื่องเจ้าหน้าที่ไม่กล้าหรือ 

ไม่มั่นใจในการดำเนินการ และกลไกในการวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อคุ้มครององค์กร การเจรจาต่อรองหรือ
การใช้สิทธิของลูกจ้าง ยังขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อเหตุการณ์  
 (๔.๓) ในการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรม คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มักมี
ความเห็นว่าแม้ว่านายจ้างกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง แต่เนื ่องจากลูกจ้างกับนายจ้างมี 
ข้อขัดแย้งมากมาย ขัดแย้งเป็นเวลายาวนานจนความสัมพันธ์ร้าวฉาน แม้ว่าลูกจ้างใช้สิทธิตาม
กฎหมายหรือโดยสุจริตก็ตาม จึงมักกำหนดค่าเสียหายให้ลูกจ้างแทนการให้นายจ้างรับกลับเข้า
ทำงาน จึงกระทบต่อความมั่นคงในการทำงานของลูกจ้าง ทั้งที่ลูกจ้างต้องการทำงานต่อไป 
 (๔.๔) ในการแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานมักจะช้ีแจงว่า มีแนวปฏิบัติเพ่ือส่งเสริม
การแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงเป็นการเห็นชอบร่วมกันขององค์กรไตรภาคีและเป็น
เคร่ืองมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ แต่จากการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน พบว่าแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวมีบทบาทน้อยมากในการส่งเสริม ป้องกัน หรือแก้ไขความขัดแย้งทางด้านแรงงานสัมพันธ์  
 (๔.๕) การปฏิบัติของเจ้าพนักงานอื่น เช่น เจ้าพนักงานตำรวจมักเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการ
รวมตัวและการเจรจาต่อรองของลูกจ้างมากเป็นพิเศษ เช่น ดำเนินคดีอาญาโดยเร่งรัด แนะนำให้
ลูกจ้างลาออกเพราะหากนายจ้างดำเนินคดีอาญาจะถูกจับกุมคุมขัง ต้องประกันตัวและจ้างทนาย 
ความต่อสู้คดี ลูกจ้างจะได้รับความเดือดร้อนมาก 

ไม่มั่นใจในการดำเนินการ และกลไกในการวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อคุ้มครององค์กร การเจรจาต่อรองหรือ

๑๐๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาคเอกชน

	 มีการเข้ารับฟังการสอบสวนทางวินัยของนายจ้าง หรือการเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างกับลกูจ้าง
ท่ีมีประเด็นคาบเก่ียวความผิดทางอาญา การตรวจสารเสพติด การมีธุรกิจการให้บริการแก่นายจ้างด้าน
การรักษาความปลอดภัย การตรวจค้นร่างกาย การดแูลความสงบเรียบร้อยในระหว่างมีข้อพิพาทแรงงาน 
ตลอดจนการพิสจูน์โดยเคร่ืองจับเท็จ ท้ังท่ีเป็นการกระทำท่ีอยูน่อกเหนืออำนาจตามกฎหมาย 
 จากกการตรวจสอบพบว่า การปฏิบัติของเจ้าพนักงานตำรวจมีข้อบกพร่องหลายประการ เช่น 
พนักงานสอบสวนขาดความรู้และไม่ค่อยให้ความสำคัญกับมิติด้านแรงงาน ดำเนินคดีอาญาโดยไม่
พิจารณาพฤติการณ์ หรือสถานการณ์ปัญหาด้านแรงงาน เช่น นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เอา
เปรียบลูกจ้าง ไม่ปรับปรุงสภาพการจ้างหรือความปลอดภัยในที่ทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือไม่
พอใจที่ลูกจ้างใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
	 เจ้าหน้าท่ีตำรวจในบางกรณีจึงมักตกเป็นเคร่ืองมือของนายจ้างหรืออาศัยช่องว่างของธรรมเนียม
ปฏิบัติบางอย่างระหว่างนายจ้างกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจ ทำให้นายจ้างเข้าถึงเจ้าหน้าท่ีตำรวจได้โดยสะดวก
และรวดเร็ว	
	 	
	 ค ปัจจัยด้านนโยบายของรัฐ
	 	
 (๑) รัฐบาลดำเนินนโยบายเสรีทางการค้าโน้มเอียงไปในทางส่งเสริมธุรกิจและการประกอบการ
มากเกินไป ส่งผลให้นโยบายการคุ้มครองสิทธิแรงงานขาดความชัดเจน จริงจังและต่อเนื่อง รัฐบาลมี
ความกังวลว่าหากมีมาตรการการคุ้มครองแรงงานที่เข้มงวดเกินไป อาจกระทบต่อการจ้างงานหรือ
การส่งเสริมการลงทุน  
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเคลื่อนย้ายของทุนข้ามชาติอย่างเสรีมากขึ้น 
เกิดการปรับตัวของธุรกิจในการจ้างงานที่ซับซ้อน ยืดหยุ่น และหลบหลีกความรับผิดชอบตาม
กฎหมายแรงงานของไทย จะเห็นได้ว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายหรือมาตรการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ในการคุ้มครองแรงงานอันสืบเนื่องจากการเปลี่ยนระบบการจ้างงานแต่อย่างใดเลย 
 (๒) รัฐบาลได้ประกาศแนวคิดในการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับประเทศ 
และในระดับสถานประกอบกิจการ โดยมีการจัดตั้งองค์กรด้านความปลอดภัยในระดับประเทศ มีการ
จัดทำแผนงานและโครงการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศ โดยเชื่อมโยงกับกติกา
ระหว่างประเทศ แต่ในทางปฏิบัติยังมีอุปสรรคหรือข้อจำกัดอีกมากมาย 	
 (๓) รัฐบาลใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา ทำให้ลูกจ้างเข้าถึงสิทธิได้อย่าง
จำกัด และล่าช้า ทำให้เกิดการจำยอมเสียมากกว่า รัฐบาลไมส่ร้างทางเลือกอื่นในการแก้ไขปัญหา  
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพที่ลูกจ้างเป็นฝ่ายที่ต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากนายจ้าง การแก้ไข
ข้อขัดแย้งที ่เป็นปัญหาระบบการจ้างงาน หรือโครงสร้างการผลิตของประเทศ โดยเน้นหนักที ่
กระบวนการยุติธรรมอาจไม่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงของลูกจ้าง รัฐบาลมักจะผลักภาระให้ลูกจ้าง
เป็นผู้ฟ้องร้องดำเนินคดีทางศาลเอง ซึ่งฝ่ายลูกจ้างมีข้อจำกัดมากมาย 
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 มูลเหตุการละเมิดในประเด็นการจ้างงานโดยไม่เป็นธรรม จำแนกสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
	 (๑) รฐับาลเหน็วา่ระบบการจา้งเหมาเปน็ผลพวงของกระแสโลกาภวิฒัน ์ปรากฏอยูท่ัว่โลก

จึงถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา กระทรวงแรงงานเน้นการแก้ไขปัญหาโดยการปรับปรุงแก้ไขพระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เพียงฉบับเดียวเท่านั้น ส่วนมาตรการในทางบริหารที่มีบทบาท
เชิงรุกหรือเข้าถึงการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงมีน้อยมาก  
 เมื่อขบวนการแรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลในประเด็นนี้ เนื่องในวันแรงงานสากล เมื่อปี 
๒๕๔๘ พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้กล่าวปราศรัย ณ สนามหลวง ว่า 
“ท่านที่เรียกร้องเรื่องการจ้างเหมาช่วงผมจะเล่าให้ฟงว่าในโลกยคุใหม่เขาใช้คำว่า Out Source คือการ
จ่ายงานไปให้บริษัทรับช่วง วิธีคือการรับช่วงไปทำงานที่โรงงานของคนอื่น แต่ไม่ใช่รับช่วงไปทำที่
โรงงานเดียวกัน ถ้าอย่างนั้นเขาเรียกว่า ซิกแซก ฉะนั้นพวกซิกแซกจะต้องจับมายืดให้ตรงไม่ให้ซิกแซก 
รัฐบาลจะไม่ให้มีการเอาเปรียบในลักษณะซิกแซกอีกต่อไป” แต่หลังจากนั้นรัฐบาลก็ไม่มีมาตรการใน
การแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมแต่อย่างใด 
	 (๒) กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานมีข้อจำกัด โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  
 (๒.๑) มาตรา ๕ (๓) แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้นิยามนายจ้างโดยให้ถือว่า
สถานประกอบกิจการที่จ้างเหมาค่าแรงในงานที่เป็นกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของ
สถานประกอบกิจการเป็นนายจ้างของลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรง  
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คนทำงานภาคเอกชน

 ในประเด็นนี ้ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยแล้วว่า
สถานประกอบกิจการในฐานะผู้ว่าจ้างเหมาค่าแรง 
เป็นเพียงผู้ค้ำประกันผู้รับเหมาค่าแรง ในกรณีที่
ผู้รับเหมาค่าแรงที่เป็นนายจ้างแท้จริงไม่รับผิดชอบ
ต่อลูกจ้างของตน ในสิทธิตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เท่านั้น แม้ข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทำงาน ได้กำหนดสิทธิหรือสวัสดิการ
ต่าง ๆ ไว้สูงกว่าหรือนอกเหนือกฎหมาย เช่น ให้
หยุดพักผ่อนประจำปีได้ ปีละ ๑๐ วัน ชุดทำงาน 
ที่พัก และเงินโบนัส สถานประกอบกิจการก็รับผิด
ชอบต่อลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงเพียงเท่าที่เป็น
สิทธิขั ้นพื ้นฐานตามที ่พระราชบัญญัติคุ ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดไว้เท่าน้ัน (คำพิพากษา
ฎีกาท่ี ๑๙๗-๑๙๙/๒๕๕๐) 	
 (๒.๒) กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กล่าวถึง 
นิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามสัญญา
จ้างแรงงานเท่านั้น ดังนั้นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างตามกฎหมายจึงเป็นเรื่องระหว่างนายจ้าง
กับลูกจ้างแท้จริงเช่นเดียวกัน 	

 ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรง หรือ
สหภาพแรงงานประเภทนายจ้างเดียวกัน ซึ่งนายจ้างเป็นผู้รับเหมาค่าแรง ย่อมไม่มีสิทธิยื่นข้อเรียก
ร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อสถานประกอบกิจการที่เป็นผู้จ้างเหมาค่าแรงได้ 
	 นอกจากนี ้ ยังมีปัญหาโต้แย้งกันในทางกฎหมายว่าลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรง ซึ่งทำงานใน
กระบวนการผลิตของสถานประกอบกิจการ จะมีสิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานประเภท
กิจการของสถานประกอบกิจการได้หรือไม ่ เนื่องจากนักกฎหมายและข้าราชการกระทรวงแรงงานบาง
ส่วนเห็นว่าประเภทกิจการของนายจ้างผูรั้บเหมาค่าแรง คือการให้บริการรับเหมาแรงงาน 
 สถานประกอบกิจการท่ีมีการจ้างเหมาค่าแรงหลายๆ บริษัททำให้เกิดสภาพการจ้างท่ีแตกต่างและ
หลากหลายมาก	
 เห็นได้ว่าการจ้างเหมาค่าแรงได้ทำลายหลักการหรือแนวคิด “หนึ่งสถานประกอบกิจการมีข้อ

ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดียว” ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที ่มีหลักอยู่ว่า หากมีลูกจ้าง
เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องเกินสองในสามของลูกจ้างทั้งหมด ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้น
มีผลผูกพันนายจ้างและลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการประเภทเดียวกันนั้นทุกคน และเมื่อมีข้อตกลงเกี่ยว
กับสภาพการจ้างที่เกิดจากการเรียกร้องตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ใช้บังคับแล้ว ห้ามนายจ้างทำ
สัญญาจ้างกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงดังกล่าว เว้นแต่เปน็คุณยิ่งกว่า 	
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 (๒.๓) การจ้างเหมาช่วงงานทำให้สถานประกอบกิจการ หรือผู้ว่าจ้างในขั้นตอนแรกของการจ้าง
ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกจ้างของผู้รับเหมาช่วงตลอดสายการผลิต ผู้รับเหมาชั้นต้น หรือผู้รับจ้าง
ในขั้นตอนแรกเพียงแต่ร่วมรับผิดกับผู้รับเหมาช่วง ต่อลูกจ้างของผู้รับเหมาช่วงเฉพาะในเงินค่าจ้าง ค่า
ล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เท่านั้น 
 การจ้างเหมาช่วงในประเทศไทยมีความซับซ้อนมาก ทำให้เกิดช่องว่างมากมายและท้าทายต่อ
การบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายด้านแรงงานอย่างยิ่ง  
 (๒.๔) ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการเจรจาต่อรอง มีข้อกำหนดที่จำกัดหรือ
กีดกันสิทธิหรือสวัสดิการสำหรับลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง เช่น ลูกจ้างที่มีกำหนดระยะ
เวลาการจ้างแน่นอนไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัส เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
แต่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ยังรับจดทะเบียนข้อตกลง ดังกล่าว 
 
 การดำเนินการของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
 และมาตรการในการแก้ไขปัญหา 

 ดา้นการคุม้ครองแรงงาน สขุภาพและความปลอดภยัในการทำงานและการประกนัสงัคม 

 คณะอนุกรรมการฯ ให้ความสำคัญกับการประสานงานกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ให้ตรวจสอบสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ที่ถูกร้องเรียนและรายงานผลให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ 
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ปัญหาอาจมีบ้างในเรื่องจะตรวจสอบอย่างไรที่มีประสิทธิภาพ 
ได้ข้อเท็จจริงถูกต้องครบถ้วนและมีการคุ้มครองพยานที่ให้ข้อมูลกบัเจ้าหน้าที่  
 ในบางกรณีคณะอนุกรรมการ ฯ ขอร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบด้วย แต่ในประเด็นหลังนี้ 
ยังไม่มีการปฏิบัติ 
	 การดำเนินการที่สำคัญของคณะอนุกรรมการ มีดังนี้ 

 ตลอดระยะเวลา ๕ ปี คณะอนุกรรมการฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในด้านการ 
ไกล่เกลี่ยในกรอบสิทธิมนุษยชน การสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิแรงงาน การประสานเครือข่าย
ภาคประชาชนและภาครัฐในระดับภูมิภาคเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนการรณรงค์เผยแพร่ 
ความรูแ้ละข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ซ่ึงถือเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	
 

 ๑) กรณีที่คณะอนุกรรมการ ฯ ไกล่เกลี่ย ทำความเข้าใจ และประสานความร่วมมือ

ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคมด้านแรงงาน จนนายจ้างและ

ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานสามารถตกลงกันได้ เช่น

	 ๑.๑ กรณีบริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่ยอม
เข้าทำงานเนื่องจากถูกนายจ้างค้นตัวอย่างเข้มข้นเพื่อตรวจสอบกรณีทรัพย์สินหาย โดย นายจ้างได้
จ่ายเงินค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย 

๑๑๒ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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	 ๑.๒ กรณบีรษิทั จนิา่ ฟอรม์บรา จำกดั ปิดกิจการ ลกูจ้างท่ีได้รับผลกระทบ จำนวน ๑,๔๐๐ คน 
 ๑.๓ กรณีบริษัท ไทยการ์เม้นท์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด เลิกจ้างผู้นำสหภาพแรงงาน โดย
นายจ้างยอมรับกลับเข้าทำงานพร้อมจ่ายค่าเสียหายในระหว่างเลิกจ้าง 
 ๑.๔ กรณีบริษัท เจ ทรานสปอร์ต จำกัด ถูกร้องเรียนว่า ละเมิดสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน และ
คุกคาม ข่มขู่เอาชีวิตลูกจ้างเนื่องจากเข้าร่วมสหภาพแรงงานและใช้สิทธิตามกฎหมาย  
 ผลปรากฏว่านายจ้างยอมจ่ายเงินค่าจ้างขั้นต่ำ ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีและวันหยุด 
พักผ่อนประจำปีระหว่างปี ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ ให้แก่ลกูจ้างจำนวน ๑๗๓ คน เป็นเงินท้ังส้ิน ๒ ล้านบาท 
 ๑.๕ กรณีบริษัท เอ็มเอสพี สปอร์ตแวร์ จำกัด เลิกจ้างและขัดขวางการจัดตั้งสหภาพ 
แรงงาน ทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกการตกลงไว้เป็นหนังสือ ยอมรับการใช้สิทธิจัดตั้งองค์กรและการ
เจรจาต่อรองของลูกจ้าง  
	 ๑.๖ กรณีบริษัท กรุงเทพ เซอร์เว็กซ์ จำกัด ย ้ายงานประธานสหภาพแรงงาน 
เนื่องจากเข้าร่วมฟังการชี้แจงข้อพิพาทแรงงานขอสหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ โดยนายจ้าง 
ยอมย้ายงานกลับไปที่เดิม 
	 ๑.๗ กรณีธนาคารออมสินสาขาปู่เจ้าสมิงพราย	
ย้ายงานลูกจ้างมีครรภ์โดยไม่เป็นธรรม โดยนายจ้าง 
ได้ย้ายลูกจ้างกลับที่เดิมแล้ว 
 ๑.๘ กรณี ลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี บี 

เพ้นท์ สัมผัสสารทินเนอร ์ จนเจ็บป่วยทางด้านสมอง 
และสูญเสียการทรงตัว โดยนายจ้างไม่ฟ้องเพิกถอนคำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน และจะช่วย
เหลือลูกจ้างให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และ
จะส่งงานท่ีเหมาะสมหรือไม่เป็นอันตรายมาให้ลกูจ้างทำท่ีบ้าน	
	 	
 (๒) การประชุมร่วมกับจังหวัด เดือนมิถุนายน และสิงหาคม ๒๕๔๘ จัดประชุมร่วมกับ 
ทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยองเพื ่อแก้ไขข้อขัดแย้ง กรณีบริษัท 
เจ ทรานสปอร์ต จำกัด ถูกร้องเรียนว่า ละเมิดสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน และคุกคาม ข่มขู่เอาชีวิต
ลูกจ้างเนื่องจากเข้าร่วมสหภาพแรงงานและใช้สิทธิตามกฎหมาย  
 วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ จัดประชุมร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาลากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแก้ไขปัญหากรณีบริษัท นากาชิมา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ถูกร้องเรียนว่า ยื่นข้อเรียกร้องอันเป็น การเลือกปฏิบัติต่อสหภาพแรงงาน  
	 	
 (๓) การรณรงค์กฎหมาย และรัฐธรรมนูญ ในระหว่างปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐ การจัดสัมมนา
หลายครั้งเกี่ยวกับการประมวลสถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงานและการปฏิรูปการเมือง เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและมีข้อเสนอให้บรรจุหลักการสิทธิแรงงานไว้ในรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นช่วง
การจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๑๓
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บทที่ 

๔ 

	 การสัมมนาบทบาทคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในการคุ้มครองสิทธิแรงงาน	
 เรื่อง “เดินหน้าหาอนาคตร่างพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับบูรณาการ)”	
 เรื่อง “การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย ศาลแรงงาน เราจะก้าวไปทางไหน”	
	 เร่ือง “นโยบายการพัฒนากฎหมายและการคุ้มครองสิทธิแรงงานในสถานการณ์ปัจจุบัน” 
 ผลจากการสัมมนาดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน 
สิทธิแรงงานต่อรัฐบาล 	
	 	
 (๔) การร่วมมือกับสมาชิกรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จัดสัมมนาเรื่องแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานหญิงที่ตั้งครรภ์ โดยเชิญสมาชิกรัฐสภาหญิง และหลายฝ่าย
มาร่วมหารือ ซึ่งชมรมสมาชิกรัฐสภาหญิงจัดโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อระดมทุนช่วยเหลือลูกจ้างบริษัทเอ็ม 
เอ็ม ไอ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน ๑๐ คน ท่ีถกูเลิกจ้างในระหว่างต้ังครรภ์เน่ืองจากบริษัทลด
กำลังคน และเป็นเงินทุนในการต่อสูค้ดี 	
	 	
	 ๕. คณะอนกุรรมการฯ จดัทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอ กสม. เพือ่ กสม.กำหนด

มาตรการในการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย 

  ๕.๑ มาตรการในการแก้ไขปัญหาและเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานของรัฐ * 

	 	 เน่ืองจาก กสม. ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการให้แก้ไขปัญหา หรือชดใช้เยียวยา
แก่ผูถ้กูละเมิด แต่ กสม. ยังไม่มีกรณีใดท่ีนำเสนอต่อรัฐสภาตามกฎหมาย นอกจากให้หน่วยงานของรัฐ
สั่งการ และรณรงค์ให้สังคมและสาธารณชนรับทราบ จากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธ ิ
มนุษยชน โดย กสม. ในคำร้องกรณีต่างๆ มีข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการต่างๆ โดยสรุปดังน้ี 
	 	 ๕.๑.๑ ด้านการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน  

	 	 ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินการแก้ไขปัญหาใน
แต่ละด้านดังต่อไปนี้  
  (๑) แก้ไขประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง 
และการลงโทษโดยไม่เป็นธรรม  
  (๒) ให้นายจ้างจัดสถานที่ทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและ
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้าง ให้พนักงานตรวจแรงงานเข้มงวดในการสั่งการให้นายจ้าง
ปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่อาจเป็นอันตราย และให้มีมาตรการติดตามผลในการแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจัง ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด 
  (๓) ส่งเสริมให้นายจ้างและลูกจ้างได้ร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่
ปลอดภัยในการทำงาน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน ที่คณะกรรมการลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้แทนลูกจ้าง
ระดับปฏิบัติการด้วย  

* ดูผลการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบโดย กสม. ในภาคผนวก (๑) 

๑๑๔ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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  (๔) ให้ดำเนินการสอบสวนพนักงานตรวจ
แรงงานที่บกพร่องหรือละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ 
หรือกระทำการส่อไปในทางไม่สุจริต เอื้อประโยชน์
หรือเข้าข้างนายจ้าง หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ในการปฏิบัติหน้าที ่ตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  (๕) ส่งเสริมให้สหภาพแรงงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น องค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
แรงงานและภาคประชาส ังคมด ้านแรงงานม ี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการตรวจสถานประกอบ
กิจการเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองแรงงาน 

	 	 ๕.๑.๒ ด้านการแก้ไขเยียวยาเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยเนื่องจากการทำงาน 

และด้านการประกันสังคม ให้สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
   (๑) ให้ปรับปรุงแก้ไขแนวทาง กระบวนการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที ่ของ 
เจ้าหน้าที่ในการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ การใช้ดุลพินิจและการทำคำสั่งหรือ 
คำวินิจฉัยเกี่ยวกับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อให้สอดคล้อง 
กับเจตนารมณ์ของกฎหมายและให้เกิดผลในการคุ้มครองสุขภาพได้อย่างแท้จริง  
   (๒) ให้ดำเนินการสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
เชียงใหม่ ผู้สอบสวนและออกคำวินิจฉัย เรื่อง เงินทดแทน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน (กรณีทั ่วไป) และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เนื ่องจาก 
คลาดเคล่ือนต่อข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ซึ่งเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และดำเนินการให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งใหม่ให้ผู้ร้องมีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามกฎหมาย  
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บทที่ 

๔ 

  (๓) ให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ้ง สำหรับการพัฒนาการบริหาร 
และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินทดแทนของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสำนักงาน เพื่อให้ผู ้ใช้แรงงานและประชาชนได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย และเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมโดยสมบูรณ์และเท่าเทียม  
  ทั้งนี้ควรเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานผู้ประกันตน นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรชุมชน และเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครด้านสุขภาพ มีส่วนร่วมรับฟังและเสนอแนะข้อคิดเห็นด้วย
และให้จัดทำรายงานผลการประชุมเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย 
  (๔) ควรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการขอรับเงินทดแทนตามสิทธิที่ผู้ประกัน
ตนควรจะได้รับตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยให้
เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกันตน นายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสิทธิของผู้ประกันตน  
  (๕) ควรปรับปรุงกระบวนการการสืบสวนหรือการสอบข้อเท็จจริงในการขอรับเงินทดแทน
โดยให้คำนึงถึงสิทธิของผู้ประกันตนที่ควรจะได้รับตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น การมีเจ้าหน้าที่อย่าง 
เพียงพอในพื้นที่บริการหรือพื้นที่รับผิดชอบ ให้สามารถเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุได้ทันท่วงที หรือใช้
ข้อมูลอื่นๆ มาประกอบการพิจารณา และพิจารณาเหตุผลอย่างโปร่งใส มีคณะกรรมการจากส่วนอื่นๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย เช่น ตัวแทนของผู้ประกนัตน ตัวแทนสหภาพแรงงาน เป็นต้น 

๑๑๖ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน

Master 2 anu .indd   116 7/28/08   9:01:18 PM



การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาคเอกชน

  (๖) ควรจะต้องมีการปรับปรุงการพิจารณาคำอุทธรณ์ของลูกจ้างหรือทายาท โดยเฉพาะใน
การสืบค้นข้อมูล หรือหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ควรตีความ หรือพิจารณาข้อมูลในลักษณะที่กว้าง โดย
พิจารณาปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง อันอาจจะเป็นเหตุให้ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเสียชีวิต มิใช่ต้อง
ประสบเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นจึงจะได้รับเงินทดแทน 
  (๗) ควรให้ความรูแ้ก่นายจ้างและลกูจ้างในกรณีการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในแต่ละปี
เพ่ือให้ผูป้ระกอบการท่ีเข้าใจผิดว่า การท่ีมีลกูจ้างประสบอันตรายหรือเสียชีวิตอันเน่ืองมาจากการทำงาน	
ทำให้นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเหตุให้การพิจารณาให้ความช่วยเหลือในขั้นต้นอาจมี
การบิดเบือนข้อเท็จจริงว่าไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในสถานประกอบการ เพื่อตนจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบ  
	 	 ๕.๑.๓ ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานกรณีลูกจ้างหญิง 

ตั้งครรภ ์มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  (๑) ทัศนคติของนายจ้างไม่ได้มองว่าหญิงมีครรภ์กำลังทำหน้าที่เพื่อสังคม และความ 
มุ่งหมายแท้จริงในการคุ้มครองลูกจ้างก็คือการคุ้มครองแม่และเด็ก ดังนั้นจึงควรมีการรณรงค์เพื่อ 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติดังกล่าว 
  (๒) นโยบายของรัฐต้องชัดเจนในการคุ้มครองลูกจ้างมีครรภ์ โดยห้ามมิให้นายจ้างออก 
กฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่อาจนำไปสู่การจำกัดสิทธิของลูกจ้าง เช่น การห้ามตั้งครรภ์ภายใน ๑ ปี
แรกของการทำงาน ลูกจ้างไม่ได้รับเงินโบนัสเนื่องจากการลากิจเนื่องจากการมีครรภ์ เป็นต้น 
  (๓) ปัจจุบันมีการเตรียมการร่างกฎหมาย ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงในครอบครัว 
และสังคม ซึ่งการเลิกจ้างลูกจ้างหญิงมีครรภ์ถือเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบทางสังคมอย่างรุนแรง ดังนั้น	
ควรเพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมาย ให้มีการคุ้มครองและการดูแลสวัสดิการแก่ ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ไว้
ในร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย 
	  (๔) ปัจจุบันสิทธิของลูกจ้างหญิงมีครรภ์บัญญัติไว้ในกฎหมายด้านแรงงานหลายฉบับ 
เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ดังนั้น ควรปฏิรูปกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้ลูกจ้างหญิง 
มีครรภ์สามารถเข้าถึงสิทธิของตนได้โดยสะดวกและเป็นธรรม  
  (๕) กรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างจำนวนมาก โดยอ้างเหตุผลและความจำเป็นในการผลิต 
หรือการประสบปัญหาขาดทุน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อลูกจ้างหญิงมีครรภ์โดยตรงนั้น จำเป็นจะต้องมี
มาตรการทางกฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐ มีอำนาจในการตรวจสอบเหตุในการเลิกจ้าง 
เสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ ดังเช่น กฎหมายของบางประเทศ 
  (๖) เห็นควรแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้คุ้มครองและดูแล
สวัสดิการของลูกจ้างหญิงมีครรภ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น การปรับปรุงแก้ไขมาตรา ๔๓ และ
มาตรา ๙๕ หรือเพิ่มเติมมาตรการให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย กรณีเลิกจ้างลูกจ้างหญิงมีครรภ์โดย 
ไม่เป็นธรรมให้เพียงพอกับความเดือดร้อนที่ลูกจ้างได้รับ 
	 	 ๕.๑.๔ ด้านการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง 

  หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบคือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน คณะอนุกรรมการฯ จึงมีข้อเสนอให้หน่วยงานดังกล่าวดำเนินการ ดังนี้ 
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๔ 

  (๑) แก ้ไขหร ือฟ ื ้นฟูแรงงานส ัมพ ันธ ์ 
ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างให้เกิดความเข้าใจและ
ตระหนักในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการจัดตั้งองค์กร 
การเจรจาต่อรอง และการใช้สิทธิตามกฎหมาย 
นอกจากนี ้ แม้ว่านายจ้างมีอำนาจในการบริหาร
กิจการแต่ในการกำหนดหรือแก้ไขระเบียบ หรือข้อ
บังคับต่าง ๆ ก็ควรคำนึงถึงภาระและความสามารถ
ในการปฏิบัติของลูกจ้างด้วย ตลอดจนเปิดโอกาสให้
องค์กรลูกจ้างมีส่วนร่วมด้วยเพราะจะต้องอาศัย
ความร่วมมือของลูกจ้างเป็นสำคัญ  
  (๒) ตรวจสอบกรณีท ี ่ฝ ่ายบร ิหารหร ือ 
ผู ้ บ ั ง ค ั บบ ัญชาม ี ส ่ วนสำค ัญในการละ เม ิ ด 
สิทธิสหภาพแรงงาน หรือคณะกรรมการลูกจ้าง 
และพัฒนาให้เกิดความเข้าใจต่อเจตนารมณ์ของ 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
เคารพในเสร ีภาพในการรวมตัวซ ึ ่งร ัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยและกติการะหว่างประเทศ
รับรองไว้  

  (๓) ดำเนินการให้นายจ้างงดเว้นกระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
ของลูกจ้าง เช่น การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจำนวนมากและในจุดที่ไม่เหมาะสม การห้าม
ตัวแทนเจรจาฝ่ายลูกจ้างเข้าไปในสถานประกอบกิจการในช่วงการเจรจาข้อเรียกร้อง 
  (๔) ให้สรุปบทเรียนและทบทวนการดำเนินงานของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โดย
เฉพาะในเรื่องการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรม เนื่องจากลูกจ้างและสหภาพแรงงานให้
ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยในลักษณะที่กดดันให้ลูกจ้างรับเงินช่วยเหลือ ไม่วางตัวเป็นกลาง หรือ
ทำให้ลูกจ้างหวั่นวิตกในการใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ไม่ช่วยเหลือลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานใน
การรวบรวมข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน ทำให้ข้อเท็จจริงไมค่รบถ้วนในการวินิจฉัย 
  (๕) ตรวจสอบและดำเนินการให้นายจ้างยกเลิกหรือแก้ไขระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งใด ๆ
ของนายจ้างที่เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของลูกจ้างหรือองค์กรลูกจ้าง ในการดำเนินกิจกรรมหรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกจ้างหรือสมาชิกในสถานประกอบการ ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
มิใช่จำกัดสิทธิโดยเด็ดขาด  
	 	 ๕.๑.๕ ด้านการจ้างงานโดยไม่เป็นธรรม 

  คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอมาตรการในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ในประเด็นการ 
จ้างเหมาค่าแรง คือ ให้ลูกจ้างหรือคนทำงานในกระบวนการผลิตเดียวกันได้รับ ค่าจ้างและสวัสดิการ
ต่าง ๆ ที่เป็นธรรม โดยความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างสถานประกอบกิจการกับผู้รับเหมาค่าแรง 
ทั้งนี้ควรแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
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พ.ศ. ๒๕๑๘ ควบคู่กันเพื่อความสอดคล้องและความเป็นเอกภาพของกฎหมายและการบังคับใช้ 
	 	 ๕.๑.๖ มาตรการแก้ไขปัญหาต่อหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ให้สำนักงาน

ตำรวจแห่งชาตดิำเนินการให้สถานีตำรวจต่างๆ ดำเนินงานหรือแก้ไขปัญหา 
  โดยจัดประชุมเจ้าพนักงานตำรวจที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวนและสอบสวน โดยใช้กรณีร้อง
เรียนเป็นกรณีศึกษา เพื่อป้องกันมิให้นายจ้างกลั่นแกล้งดำเนินคดีอาญากับลูกจ้าง หรือใช้สิทธิโดยไม่
สุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในการสอบสวนคดีอาญาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง จำเป็นต้องพิจารณาปัญหาหรือ
ข้อขัดแย้งทางด้านแรงงานประกอบด้วย และดำเนินการสอบสวนเชิงรุก เช่น ที่ได้ปฏิบัติในบางกรณีนี้ 
จนได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่แสดงว่าผู้ต้องหามิได้กระทำความผิด อันเป็นการใช้
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาขั้นต้นในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะประชาชนที่ยากไร้ 
   (๒) เกณฑ์การพิจารณาเพื่อปล่อยตัวชั่วคราวควรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้ดุลพินิจ การใช้ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ควรคำนึงถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นหลัก   
   (๓) ในกรณีการให้บริการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ควรมีมาตรการสอดส่องดูแล
มิให้บุคคลใดแอบอ้างสถานภาพของเจ้าพนักงานตำรวจ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสารเสพติด และให้
ความสำคัญกับกรณีการใช้การตรวจหาสารเสพติดเพื่อกลั่นแกล้ง หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของลูกจ้าง 
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บทที่ 

๔ 

	 	 ๕.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงแรงงานและรัฐบาล 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในรายงานผลการตรวจ
สอบฯ หลายกรณี สรุปได้ดังนี้ 
	 	 ด้านการคุ้มครองแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานและการประกัน

สงัคมมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   (๑) ให้มีแผนงานประชาสัมพันธ์เพื ่อเพิ ่มพูนความรู้แก่ประชาชน ในเรื ่องสิทธิตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนและประกันสังคม และขั้นตอนการเรียกร้องสิทธิ เนื่องจากมีความซับซ้อน 
และคนทำงานยังสับสนระหว่างกองทุนทั้งสอง  
	 	  (๒) ให้ดำเนินการยกระดับมาตรการทางบริหารและการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือให้มีการเข้า
ระบบกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมอย่างครบถ้วนถูกต้อง เนื่องจากมีการหลีกเลี่ยงหรือ
กระทำผิดกฎหมายอาญาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระบบการจ้างเหมาหรือการจ้างงานระยะส้ัน  
	   (๓) ให้พิจารณากำหนดโครงสร้างค่าจ้างหรือรายได้ของคนทำงานที่เป็นธรรมในทุก 
ภาคส่วน โดยองค์กรแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมคิดและตัดสินใจ 	

   (๔) ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ว่าด้วยเงินทดแทนและกฎหมายว่าด้วยประกัน
สังคมในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางหรือสร้างกลไกทางกฎหมายรองรับ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานหรือ 
ผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายได้ เช่น ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามกฎหมายได้ทันเวลา หรือ
เกิดความผิดพลาดทางเทคนิค หรือศาลยังมิได้วินิจฉัยในประเด็นสำคัญแห่งคดี 
	 	 	 (๕) ให้มีมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนทำงานในกรณีที่ต้องปิดกิจการหรืออาจต้อง 
เลิกจ้างจำนวนมาก เช่น ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้พนักงานตรวจแรงงานมีอำนาจตรวจสอบสถานะของ
กิจการหรือส่ังให้นายจ้างวางเงินเป็นหลักประกันสิทธิของลกูจ้างตามกฎหมาย หรือการจัดต้ังกองทุน 
	 	 	 (๖) พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงาน โดยเช่ือมโยงกฎหมาย
ด้านแรงงานของไทย รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ตลอดจน
แนวปฏิบัติต่าง ๆ เช่น จรรยาบรรณทางการค้า	
	 	 	 (๗) ให้มีนโยบายหรือมาตรการเชิงป้องกัน สำหรับลกูจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับงานขนส่ง 
หรือการขับข่ียานพาหนะ เน่ืองจากเป็นงานเส่ียงอันตราย เกิดผลกระทบต่อครอบครัว ต่อสาธารณชน 
การผลิต และสังคมโดยรวม 
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาคเอกชน

	 	 	 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทำแผนงาน กิจกรรมและการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อ
ลดความเสี่ยงอันตรายในการทำงาน ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความรู้และความรับผิดชอบ
ในการขับขี่ ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน และพนักงานที่มีอายุมาก โดยกำหนดเป็นแผนงานระยะยาว 
มิใช่จำกัดแต่เพียงการรณรงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเท่านั้น 
	 	 	 (๘) ในการกำหนดมาตรการและระบบในการตรวจสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีว
อนามัยในการทำงาน จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในเรื่องประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องด้วย และเปิดโอกาสให้สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน คณะกรรมการลกูจ้างคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการตรวจด้วย  
	 	
	 	 ด้านแรงงานสัมพันธ์ (การรวมตัวและการเจรจาต่อรอง) มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   (๑) ให้ปรับปรุงระบบการบริหารงานด้านยุติธรรมเพื่อให้มีการวินิจฉัยชี้ขาดคดี ที่มี 
ผลกระทบต่อแรงงานสัมพันธ์หรือความมั่นคงในการทำงานของลูกจ้างหรือนายจ้างได้รวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์และเป็นธรรมต่อผู้ใช้แรงงานเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมใช้เวลานานประมาณ ๓-๔ ป ี
กว่าคดีจะถึงท่ีสุดในศาลฎีกา		
   (๒) เร่งปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน และการแรงงาน สัมพันธ์ให้
สอดคล้องและประสานเชื่อมโยงกัน ในประเด็นสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัว และการเจรจาต่อรอง
ร่วม และปรับปรุงกลไกคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ย แก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้งให้เกิดความเป็นธรรมได้ทันต่อเหตุการณ์ และสร้างความสมานฉันท์ทางด้านแรงงาน 
ให้นายจ้างและลูกจ้างเคารพสิทธิดังกล่าวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสนัติสุข 
   (๓) ให้เร่งดำเนินการด้านสื่อและประชาสัมพันธ์ให้สังคมเกิดความเข้าใจในเรื่องสิทธิและ
เสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม มิใช่เกิดความเข้าใจผิดว่า การนัดหยุดงานตาม
กฎหมาย เป็นการสร้างความวุ่นวายในบ้านเมือง หรือโรงงานเป็นของนายจ้าง จึงย่อมมีสิทธิไม่ให้มี
การจัดตั้งสหภาพแรงงาน  
	 	 	 (๔) ให้ถือเป็นพันธกิจของกระทรวงแรงงาน ในการประมวลกรณีความขัดแย้งทางด้าน
แรงงานสัมพันธ์ ทั้งที่เกิดผลเปลี่ยนแปลงในด้านบวกและด้านลบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่
และสร้างความตระหนักในเรื่องการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม 
ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลูกจ้าง และ นายจ้าง‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰  
†††   (๕) ให้กระทรวงแรงงานดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕
๑๘ แนวปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรฐานแรงงานไทย	
๘๐๐๑ ‰ให้มีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของลูกจ้างและสหภาพแรงงานในการดำเนินกิจกรรมการ
ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเร่งรัดให้ผู้ประกอบการนำหลักจรรยา
บรรณทางการค้ามาบังคับใช้เพื่อให้เกิดผลปฏิบัติอย่างจริงจังโดยภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม  
	 	 	 (๖) ควรมีแนวทางหรือนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรของรัฐที่มีบทบาทบริหารและบังคับใช้
กฎหมาย มีแนวความคิดในการแก้ไขข้อขัดแย้งทางแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือปกป้องหลักประกันความม่ันคง 
ในการทำงานของลกูจ้างและสหภาพแรงงานมากกว่าการแก้ไขปัญหาโดยให้นายจ้างจ่ายเงินให้ 
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	 	 ๕.๓ ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กฎหมายหรือมาตรการของรัฐ 

  ในประเด็นการจ้างงานโดยไม่เป็นธรรมมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและ
กระทรวงแรงงานดังนี้  
  (๑) ให้รัฐบาลยกระดับเรื่องการจ้างงานให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาต ิ บูรณาการหน่วยงาน
ภาครัฐในระดับนโยบาย ส่งเสริมบทบาทขององค์กรแรงงาน องค์กรนายจ้าง สถาบันทางวิชาการหรือ
สถาบันชุมชน ให้มีส่วนร่วมคิดและตัดสินใจทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ 
  จัดระบบฐานข้อมูลการจ้างงาน ปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานทั้งหมด และจัดระบบการ
บริหารจัดการ การควบคุม ตรวจสอบ และการให้บริการแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ	
  (๒) ดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อหันเหทิศทางการจ้างงานที่เน้นการแข่งขันเรื่อง ค่าจ้างหรือ
สวัสดิการต่ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงาน 
	 	 (๓) ให้รัฐบาลเร่งรัดหามาตรการแก้ไขปัญหา โดยให้คนทำงานทุกคนที่ทำงานในกระบวน 
การผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของสถานประกอบกิจการได้รับค่าจ้าง สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม โดยควรแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กับพระ
ราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ควบคู่กัน และควรมีมาตรการเชิงบริหารเพื่อเป็นมาตรการ
เสริมมาตรการทางกฎหมายด้วย 
  (๔) ให้รัฐบาลเร่งรัดการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานหรือจัดทำประมวลกฎหมายแรงงาน 
เพื่อให้ครอบคลุมคนทำงานในทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจหรือคนทำงานภาครัฐ 
รวมทั้งในส่วนที่เป็นภาคในระบบและภาคนอกระบบ เพื่อให้ทันกับรูปแบบการจ้างที่เปลี่ยนแปลงไป 
และสอดคล้องกับหลักการการคุ้มครองสิทธิแรงงาน หลักความเท่าเทียมกันและระบบแรงงานสัมพันธ์ 
ที่เป็นธรรม  
  (๕) ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานในระบบการจ้าง
เหมาค่าแรง ให้ลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและสภาพการ
จ้างที่เป็นธรรม เนื่องจากลูกจ้างดังกล่าวถูกละเมิดสิทธิในหลายๆ ด้าน และไม่พร้อมที่จะแสดงตน
เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 






บทที่ 

๔ 

๑๒๒ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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โครงสร้างการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐปัจจุบันสามารถจำแนกออกได้เป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
	 ๑. การจ้างงานในหน่วยงานราชการ มีการจ้างแบ่งเป็น ๕ ประเภท ประกอบด้วย ๑) 
ข้าราชการ ๒) พนักงานราชการ ๓) ลูกจ้างประจำ ๔) ลูกจ้างชั่วคราว และ ๕) พนักงานของรัฐ  
 ข้อมูล จากหนังสือ กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ปี ๒๕๔๙ โดยสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน มีตัวเลขจำนวนบุคลากรที่มีการจ้างงานตามประเภทต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 
 จากประชากร ๖๕.๓๔ ล้านคน เป็นกำลังแรงงาน ๓๖.๓๘ ล้านคน ซึ่งมีกำลังคนภาครัฐที่เป็น
พลเรือน ๑.๙๒ ล้านคน จำแนกได้ดังนี้ 
	
	 ข้าราชการ ไม่รวมทหาร ตำรวจและอัยการ มีจำนวน ๑,๒๕๘,๙๑๙ คน 

 พนักงานราชการ  มีจำนวน ๘๕,๗๕๒ คน 

 ลูกจ้างประจำทุกหน่วยงาน  มีจำนวน ๒๕๘,๔๙๔ คน 

 ลูกจ้างชั่วคราว  มีจำนวน ๒๐๓,๓๔๘ คน 

 และ พนักงานจ้าง มีจำนวน ๑๑๒,๕๖๗ คน 



	 ๒. การจ้างงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีการจ้างงานแบ่งเป็น ๓ ประเภท ประกอบด้วย 
๑) พนักงาน ๒) ลูกจ้าง และ ๓) ลูกจ้างเหมาช่วงงานบริการ 
	
	 ๓. การจ้างงานในหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายเฉพาะ เช่น 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชนต่างๆ เป็นต้น 
	

การละเมิดสิทธิแรงงานคนทำงานภาครัฐ 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๒๓

บทที่ ๕ 
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 ปัญหาสิทธิแรงงานคนทำงานภาครัฐ
 

 โดยทั่วไปแล้ว สังคมไทยถูกปลูกฝัง
มายาวนานให้มีความใฝ่ฝันจะเข้ารับราชการ	
หรืออย่างน้อยได้เป็นลูกจ้างในหน่วยงาน
ของรัฐ เพราะที่ผ่านมาระบบราชการและ
รัฐวิสาหกิจ มีภาพแห่งความมั่นคงในการ
ทำงาน มีสวัสดิการที่ดีทั้งของตนเองและ
ครอบครัว จนถึงวันเกษียณอายุอย่างไร
ก็ตาม ในปัจจุบันยังมีปัญหาการละเมิดสิทธิ
และการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อคนทำงาน
ภาครัฐในหลายมิติ ท่ีสำคัญคือ 

	 (๑) ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของรัฐทั่วไป ไม่สามารถใช้สิทธิการรวมตัวต่อรองเช่น
เดียวกับสหภาพแรงงานของภาคเอกชน หรือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ซึ ่งมีพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์รองรับ และยังมีปัญหากรณีความไม่
เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน 
	 (๒) พนักงานรัฐวิสาหกิจ แม้จะมีโอกาสรวมกลุ่มต่อรองในรูปแบบสหภาพแรงงาน หรืออื่นๆ 
แต่มีข้อจำกัดในกฎหมายที่มีการแบ่งแยกการรวมตัวระหว่างแรงงานภาคเอกชนกับรัฐวิสาหกิจ และได้
รับผลกระทบจากนโยบายการยุบและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง ปัญหาความไม่เป็นธรรม 
จากผู้บังคับบัญชา และระเบียบต่างๆเช่นกัน 

(๑) ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของรัฐทั่วไป

บทที่ 

๕ 

๑๒๔ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาครัฐ

	 (๓) กลุ่มพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเป็นกลุ่มคนทำงานภาครัฐที่ถูกละเมิดสิทธิมาก
ที่สุด ทั้งการจ้างโดยงบประมาณ และโดยเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งลูกจ้างเหมาบริการในรูปแบบ
ต่างๆ ไม่ได้รับแม้แต่ความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานทุกฉบับเท่าเทียมกับลูกจ้างภาคเอกชน ทั้ง
ค่าจ้าง สวัสดิการ กฎหมายประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ อันเป็น
ผลจากทั้งกฎหมายของราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐรูปแบบต่างๆ รวมทั้งกฎหมาย
แรงงานทุกฉบับ ต่างยกเว้นการบังคับใช้ต่อลูกจ้างภาครัฐกลุ่มนี้ ยกเว้นมีลูกจ้างบางส่วนอาจอยู่ภาย
ใต้กฎหมายประกันสังคมบ้าง แต่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เท่าแรงงานภาคเอกชน โดยเฉพาะไม่ได้รับ
ประโยชน์ในกองทุนเงินทดแทน 
 สิทธิประโยชน์ด้านค่าจ้างและสวัสดิการของลูกจ้างกลุ่มนี้มีอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานแรงงานเอกชน
ทั่วไป ขึ้นกับระเบียบของแต่ละหน่วยงานโดยไม่มีมาตรฐานเดียวกัน ไม่มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงาน 
ไม่มีกฎหมายคุ้มครองหรือรับรองสิทธิการเจรจาต่อรองไว้เป็นการเฉพาะ และที่สำคัญคือไม่มีความ
มั่นคงในการทำงาน 
	

สถานการณ์ และรูปแบบการละเมิดสิทธิแรงงานคนทำงานภาครัฐ
	

	 ในช่วง ๕ ปี ท่ีคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานดำเนินงานตามท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มอบหมาย ได้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงานในส่วนคนทำงานภาครัฐ รวมท้ังส้ิน	
๕๐ เรื่อง ทั้งในเชิงกรณีรูปธรรมรายบุคคลรายกลุ่ม รวมทั้งปัญหาอันเนื่องจากกฎหมายและนโยบาย
ของรัฐ ประกอบด้วยเรื่องร้องเรียนจากคนทำงานในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานของรัฐ จำนวน 
๑๗ เรื่อง และจากคนทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๓๓เรื่อง ซึ่งจำแนกตามประเด็นการร้อง
เรียนของแต่ละกลุ่ม ดังตารางต่อไปนี้ 
	 	

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๒๕
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บทที่ 

๕ 

๑. การร้องเรียนของคนทำงานภาคราชการ จำนวน ๑๗ เรื่อง 



	 ๑.๑ การคุ้มครองสิทธิแรงงาน และปัญหาจากกฎหมาย /นโยบายของรัฐ จำนวน ๓ เรื่อง	

เลขคำร้อง การร้องเรียน หมายเหตุ 

๔๔๒/๕๐ 


คณะลูกจ้างชั่วคราว รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ / กรณี ลูกจ้าง
ชั ่วคราวเงินนอกงบประมาณ ไม่ได้รับการปรับค่าจ้างขั ้นต่ำ 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

กลุ่มปัญหานี้มีการ
จ ั ด ส ั ม มนาและ
แถลงข่าวหลายครั้ง 
เพื่อรณรงค์ร่วมกับ
องค์กรต่างๆ  

๖๐๐/๕๐ 


สมาพันธ์ลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย / กรณี ขอให้ตรวจสอบ
การจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างของกระทรวงสาธารณสุข 

๕๑๐/๔๙  นายกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย / กรณีลูกจ้าง
ส่วนราชการไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกจำกัดสิทธิ ไม่มีความ
ก้าวหน้าและไม่มีความมั่นคงในอาชีพ 



 ๑.๒ ความมั่นคงในการทำงาน จำนวน ๘ เรื่อง 



เลขคำร้อง ประเด็นการร้องเรียน หมายเหตุ 

๓๔๐/๔๖ 


วิทยากรสอนอิสลามศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
ไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเลิกจ้าง 

	

๒๔/๔๘ 


กรณีลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกรุงเทพมหานคร (ครูพี่เลี้ยงเด็ก) ถูกเลิกจ้าง
ทั้งหมดอย่างไม่เป็นธรรม 

๕๑๓/๔๙, 
๕๑๔/๔๙ 

ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก อ.บ.ต.สร้างคอม อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ร้องเรียนกรณีการ
สรรหาพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็กโดยไม่เป็นธรรม 

๕๓๓/๔๙ กรณีเลิกจ้างลูกจ้างคณะทำงาน คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา 
ผู้แทนราษฎร 

๓๗๓/๕๐ 


นักวิจัย สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร้องเรียนกรณี 
ได้รับการต่อสัญญาล่าช้า และไม่เป็นธรรม 

๒๓๘๕๐ กรณีลูกจ้างโครงการโคล้านครอบครัว กรมปศุสัตว์ไม่ได้รับเงินเดือนและ
เบี้ยเลี้ยง 

๖๖๗/๔๗ 


ผู ้ดูแลเด็กประจำศูนย์ไม่ได้ร ับความเป็นธรรมจาก อ.บ.ต. กุดหว้า 
จ.กาฬสินธุ ์ ที่ไม่ต่อสัญญาจ้างผู้ร้องซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ ์ และเปิดรับ
สมัครคนใหม่ 

	

๑๒๖ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
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 ๑.๓ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในการทำงาน จำนวน ๖ เรื่อง

เลขคำร้อง ประเด็นการร้องเรียน หมายเหตุ 

๓๓๖/๔๙  กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ร้องเรียนการ
บริหารงานที่ไม่เป็นธรรมของหัวหน้าอุทยานฯ 

	

๔๙๐/๔๙  กรณี ศนูย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กล่ันแกล้ง และ
ไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างงาน 

๗๔๙/๔๘ กรณีเทศบาลตำบลสว ่างแดนด ินกล ั ่นแกล ้งไม ่จ ่ายเง ินเด ือนให ้ 
พนักงาน 

๑๑๑/๔๗ 


รปภ.ธนาคารเพื่อสหกรณ์การเกษตร จ.สิงห์บุรี /กรณีไม่ได้รับสิทธิให้มีวัน
หยุดและไม่สามารถเบิกค่าล่วงเวลาในการทำงาน  

๔๘๑/๔๘ กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมให้ออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 

๕๗/๔๘ 


ลูกจ้างสถานีอนามัย ต.บางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ / กรณีไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา  



๒. การร้องเรียนของคนทำงานในรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๓๓ เรื่อง

 ๒.๑ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม จำนวน ๗ เรื่อง 

เลขคำร้อง การร้องเรียน หมายเหต ุ

๒๙๖/๔๖ 


พนักงานระดับบริหารของบริษัทองค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออรชี์ว
วัตถุ จำกัด / กรณีถกูเลิกจ้างโดยอ้างเหตุกระทำความผิดร้ายแรงอัน
เน่ืองมาจากผูร้้องตรวจสอบพบการบริหารงานไม่โปร่งใสในองค์กร 

รายงานผลการตรวจ
สอบโดย กสม. ท่ี 
๔๐๐/๒๕๕๐ 

๕๘๖/๔๖ 


พนักงานการประปาส่วนภมิูภาค ขอความเป็นธรรมกรณีถกูเลิกจ้าง
โดยมิชอบ เม่ือนำเร่ืองฟ้องต่อศาลกลับไม่ได้รับความเป็นธรรม 

รายงานฯ กสม. ท่ี 
๑๐๗/๒๕๔๙ 

๑๖๐/๔๙  กรณีพนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับความเดือดร้อนจากโครงการจัดตั้ง
บริษัทร่วมทุน ซึ่งจะต้องมีการปลดพนักงานบางส่วน 

รายงานฯ กสม. ท่ี 
๓๑/๒๕๕๐ 

๖๕๖/๔๗ 


พนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)ถกูกล่ันแกล้งไล่ออก
จากงานเพราะถกูกล่าวหาว่าแสดงกริยาไม่สุภาพต่อผูโ้ดยสาร 

รายงานฯ กสม. ท่ี 
๔๐๒/๕๐ 

๒๑๓/๕๐ ขอความเป็นธรรมกรณี พนักงานขับรถ ขสมก. ถูกไล่ออก รายงานฯ กสม. ท่ี 
๓๐๙/๒๕๕๑ 

๒๓๓/๕๐ 


กรณี พขร.สาย ๘๔ ถูกไล่ออกโดยไม่เป็นธรรม 
	

รายงานฯ กสม. ท่ี 
๓๐๖/๒๕๕๑ 

๒๔๙/๕๐ 


ขอความเป็นธรรมกรณี พนักงานเก็บค่าโดยสารถูก ขสมก. 
ไล่ออกจากงาน และมีแรงกดดันจนต้องฆ่าตัวตาย ขณะรอ
อุทธรณ์คำสั่งไล่ออก 

	

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๒๗
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บทที่ 

๕ 

๒.๒ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจหรือแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๒ เรื่อง

เลขคำร้อง ประเด็นการร้องเรียน หมายเหตุ 

๕๔๙ / ๔๖ 


พนักงานจากโรงงานสุราบางยี่ขัน ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี/ 
กรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม  

รายงานฯ กสม. 
ท่ี ๔๒/๒๕๕๐ 

๖๗๔ / ๔๖ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด 
(มหาชน )/กรณีมีประกาศให้สิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ และมีผล
ต่อการยุบสหภาพฯ 

	
	

๗๘๑/๔๖ 


สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ขอให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ....ว่า
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

รายงานฯ กสม. 
ท่ี ๓๐๖/๒๕๕๑ 

๒๑๔/๔๗ 


อดีตพนักงานโรงงานสุราบางยี่ขัน จ.นนทบุรี ขอความช่วยเหลือใน
การหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อน 

รายงานฯ กสม. 
ท่ี ๔๒/๒๕๕๐ 

๒๕๙/๔๗ 


ประธานสหภาพแรงงานองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)/กรณี
พนักงานไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด 

	

๖๑/๔๙  


ขอความเป็นธรรม กรณีคณะรัฐมนตรีม ีมติให้ย ุบเลิกองค์การ 
รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) 

	

๑๖๐/๔๙  กรณีพนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับความเดือดร้อนจากโครงการจัดตั้ง
บริษัทร่วมทุน ซึ่งจะต้องมีการปลดพนักงานบางส่วน 

รายงานฯ กสม. 
ท่ี ๓๑/๒๕๕๐ 

๕๓๘/๔๙  กรณี พนักงาน ร.ส.พ.ไม่ได้รับเงินสวัสดิการจากกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห์ และไม่ได้รับสิทธิในการซื้อรถบรรทุก ตามประกาศให้เปิด
จองซื้อรถบรรทุกเก่า ภายหลังการยุบเลิก ร.ส.พ. 

	

๙๕/๕๐ 


กรณี องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)ไม่ยอมจ่ายค่าล่วง
เวลาให้กับพนักงาน 

รายงานฯ กสม. 
ท่ี ๑๔๕/๒๕๕๐ 

๑๒๕/๕๐ 


อดีตพนักงาน ร.ส.พ. ร้องเรียนกรณี ร.ส.พ.ไม่จ่ายเงินค่าบำเหน็จและ
ค่าตอบแทนความชอบให้แก่ลูกจ้าง 

	

๘๔/๕๐ 


อดีตพนักงาน ร.ส.พ ร้องเรียน กรณีร.ส.พ.ไม่จ่ายเงินค่าบำเหน็จและค่า
ตอบแทนความชอบให้แก่ลูกจ้าง 

๓๓๔/๕๐ 


อดีตพนักงาน ร.ส.พ.ร้องเรียนว่า ร.ส.พ.ไม่จ่ายบำเหน็จ จนต้องไป
ฟ้องศาล แต่ร.ส.พ.ยังไม่จ่ายดอกเบี้ยของเงินบำเหน็จ  


๒.๓ เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการกระทำอนัไมเ่ปน็ธรรมและการคุม้ครองสทิธแิรงงาน จำนวน ๑๐ เรือ่ง

เลขคำร้อง ประเด็นการร้องเรียน หมายเหตุ 

๔๐๙/๔๖ 


ขอความเป็นธรรมจากคำสั่งให้พักงาน โดยขัดต่อข้อบังคับองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ข.ส.ม.ก.) มีผู้เดือดร้อน ๒ ราย 

รายงานฯ กสม. 
ท่ี ๔๐๒/๒๕๕๐ 

๑๒๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาครัฐ

เลขคำร้อง ประเด็นการร้องเรียน หมายเหตุ 

๗๘๒/๔๖ 


พนักงานขับรถ ข.ส.ม.ก เขต ๒ กอง ๑ ถูกสั่งพักงานโดยไม่เป็นธรรม รายงานฯ กสม. 
ท่ี ๔๐๒/๒๕๕๐ 

๓๗/๔๗ 


พนักงานองค์การสะพานปลา. ขอความเป็นธรรมกรณีผู้อำนวยการมี
คำสั่งให้สแกนลายนิ้วมือในการทำงาน 

	

๑๓๘/๔๗ พนักงานเก็บค่าโดยสาร ข.ส.ม.ก.ถูกตั้งกรรมการสอบสวนและให้ไป
ทำงานไกลที่พัก ต่อมามีคำสั่งลงโทษทั้งๆ ที่ไม่ได้กระทำความผิด 

รายงานฯ กสม. 
ท่ี ๔๐๒/๒๕๕๐ 

๕๕๗/๔๗ 


พนักงาน ร.ส.พ. ขอความเป็นธรรม กรณีถูกผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่
กลั่นแกล้ง 

รายงานฯ กสม. 
ท่ี ๒๒๖/๒๕๕๐ 

๕๘๔/๔๗ 


พนักงานขับรถ โดยสารปรับอากาศสาย ๕๑๒ ข.ส.ม.ก ร้องเรียนกรณี
ถูกสั่งพักงานโดยไม่เป็นธรรม 

รายงานฯ กสม. 
ท่ี ๔๐๒/๒๕๕๐ 

๕๘๕/๔๗ 


พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศสาย ๑๖๘ ข.ส.ม.ก. ร้องเรียนกรณี
ถูกสั่งพักงานโดยไม่เป็นธรรม เพียงเหตุขอยุติการทำงานเนื่องจาก
อ่อนเพลียและทำงานเกินเวลา 

รายงานฯ กสม. 
ท่ี ๔๐๒/๒๕๕๐	

๕๙๑/๔๗ 


พนักงานธนาคารออมสิน สาขาปู่เจ้าสมิงพราย ขอความช่วยเหลือ
กรณีถูกสั่งย้ายโดยไม่เป็นธรรม จากการถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงิน 

รายงานฯ กสม. 
ท่ี ๑๓๙/๒๕๕๐ 

๔๓/๔๘ พนักงาน ขสมก. เขต ๕/ กรณีถูกเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างทำให้
รายได้ลดลง 

รายงานฯ กสม. 
ท่ี ๔๐๒/๒๕๕๐ 

๑๙๘/๔๙  บริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล
แรงงาน 

รายงานฯ กสม. 
ท่ี ๑๑๒/๒๕๕๐ 

	
๒.๔ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน จำนวน ๒ เรื่อง

เลขคำร้อง ประเด็นการร้องเรียน หมายเหตุ 

๓๒๑/๔๗, 
๒๕๙/๔๗ 

คณะทนายความกองคดี รสพ. และพนักงาน ร.ส.พ. ขอให้ตรวจสอบและ
ควบคุมมลพิษ การย้ายไปสถานที่ทำการใหม่ ซึ่งอยู่ในสภาพการทำงานที่
ไม่เหมาะสม 

	

	
๒.๕ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิการชุมนุม และสิทธิสหภาพแรงงาน จำนวน ๒ เรื่อง

เลขคำร้อง ประเด็นการร้องเรียน หมายเหตุ 

๑๓๘/๔๘ 


กรณี ฝ่ายบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ละเมิดรัฐธรรมนญูและกฎหมาย
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรณีสหภาพฯ กฟผ. จัดประชุมใหญ่วิสามัญ 

	

๓๙๗/๔๘, 
๑๓๘/๔๘ 

กรณี การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กระทำละเมิดต่อรัฐธรรมนูญ กรณีการ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๒๙
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บทที่ 

๕ 

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียน ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานของ
รัฐแต่ละกรณีร้องเรียน ทั้งผู้ถูกร้องโดยตรงและเป็นหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลผู้ถูกร้อง ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยเอกสาร
และวาจา โดยพยายามที่จะมีการปรึกษาหารือไกล่เกลี่ยใน
กรอบของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และในบางกรณีอาจมี
การลงพื้นที่เพื่อดูสภาพข้อเท็จจริงประกอบด้วย ในที่สุดจะมี

การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) 
	 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะมี
การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนถึงรัฐบาล 
 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน จะดำเนินการตรวจสอบกรณีร้องเรียน ควบคู่ไปกับการ
หารือเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งการจัดรณรงค์และแลกเปลี่ยนปัญหาเชิงกฎหมายและ
นโยบาย ต่อเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต่อสื่อมวลชน เพราะการละเมิดสิทธิคนทำงาน
ภาครัฐเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากกฎหมายและนโยบายของรฐัเกือบทั้งสิ้น 

	 		 การดำเนินการของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
  

๑๓๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาครัฐ

	 แนวทางในการดำเนินการและกรณีตัวอย่าง 

	 ๑) การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง - กรณีการละเมิดด้านความปลอดภัย อาชีว-
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
 คณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีที่มีการ
ร้องเรียนจากคณะทนายความกองคดีขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) เรื่องมลพิษและ
ฝุ่นละอองในบริเวณที่ ร.ส.พ.ย้ายสถานที่ทำการไปแห่งใหม่อย่างฉุกละหุก และไม่มีการเตรียมอาคาร
สถานที่ทำงานให้เหมาะสม โดยไปอยู่ในอาคารชั่วคราวบริเวณที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ซึ่งอยู่ติดกับโรงงานปูนซิเมนต์ ที่บางซื่อ สรุปปัญหาข้อร้องเรียนในสาระสำคัญ ดังนี้ 
  (๑) สถานที่ทำงานแออัดมาก ผิดสุขลักษณะด้วยประการทั้งปวง 
  (๒) ห้องน้ำไม่ได้รับการซ่อมแซมดุแลให้ใช้งานได้ ทางเข้าห้องน้ำใช้ก้อนหินวางเรียงเพื่อให้
เป็นชั้นบันไดขึ้นลง น้ำท่วมขังทุกห้อง ชักโครกเสียหายขาดการเอาใจใส่ดูแล ทำให้อุจจาระล้นทำให้
สกปรก น้ำที่พื้นถ่ายเทไม่ได้ มีการแก้ไขโดยเจาะกำแพงให้เป็นทางออกของน้ำ ทำให้สิ่งสกปรกไหล
ออกมาด้านนอกขังนองที่พื้น เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดต่อทางเดินอาหารได้ง่าย 
  (๓) ฝุ่นละอองมาก มลภาวะเป็นพิษ เพราะสถานที่ทำงานอยู่ติดกับโรงงานผลิตปูนซิเมนต์ 
ซึ่งมีการขนย้ายปูนซิเมนต์ มีรถขนปูนวิ่งเข้าออกตลอดเวลา ทำให้เป็นอันตรายเสี่ยงต่อการเป็นโรค
ระบบทางเดินหายใจของพนักงานและผู้ที่มาติดต่อ 
  (๔) เครื ่องปรับอากาศติดอยู่บนหลังคา ทำให้มีการดูดฝุ่นที่พื ้นลอยขึ้นสู่อากาศ เป็น
อันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของพนักงานที่ทำงานในบริเวณดังกล่าว 
  (๕) พนักงานต้องอาศัยพื้นของโรงงานและบนรถที่จอดรอขึ้นสินค้าที่จะขนส่ง เป็นสถานที่ 
นอนพักผ่อน ถือได้ว่า ผู้ถูกร้องไม่ได้จัดสวัสดิการที่พักให้กับพนักงานหรือ ลูกจ้างที่ทำการขนส่งตามที่
ควรจะทำ 
  (๖) มีรถเสียใช้งานไม่ได้จอดทิ้งไว้เกะกะเห็นได้ชัดว่าเป็นเวลานานแล้ว โดยไม่มีฝ่ายที่รับผิด
ชอบในการซ่อมบำรุงมาดูแล ทำให้พื้นที่โดยรอบขาดความเป็นระเบียบอย่างมาก 
 ซึ่งข้อร้องเรียนดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบของกองตรวจความปลอดภัย 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่แจ้งแก่คณะอนุกรรมการฯ ว่า ระดับความเข้มของแสงสว่าง 
มีค่าต่ำกว่ามาตรฐานความปลอดภัย รวม ๒๑ จุด ซึ่งได้เสนอแนะให้ปรับปรุงความเข้มของแสงสว่าง
และมิให้แสงสะท้อนของพระอาทิตย์ส่องเข้าตาพนักงานในขณะทำงาน ให้จัดทำแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงให้เห็นชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีสิ่ง
กีดขวาง 
	 จากการตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมของคณะอนุกรรมการฯ พบว่า สภาพที่ทำงานใหม่ของ ร.ส.พ. 
ไม่ถูกสุขลักษณะ มีปริมาณฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มากกว่าปกติ ความเข้มของแสงต่ำกว่ามาตรฐาน ถือได้ว่า
มีมลภาวะเป็นพิษต่อสุขภาพอนามัย อันเป็นช่องทางให้มีการแพร่โรคติดต่อทั้งทางอาหารและการ
หายใจต่อพนักงานซึ่งต้องทำงานในบริเวณดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดสิทธิพนักงาน 
	 คณะอนุกรรมการฯ จึงขอให้องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
แต่องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด จนต่อมามีการยุบ ร.ส.พ. 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๓๑
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บทที่ 

๕ 

 ๒) การไกล่เกลี่ยในกรอบของการคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน

 คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดประชุมร่วมกับผู้ถูก
ร้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้ร้องในหลายกรณี แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบมัก
จะอ้างว่าได้ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างตามที่กฎหมาย
กำหนดแล้ว เช่น กรณีโรงงานสุราบางยี่ขัน ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ที่ขายโรงงานให้เอกชน แต่ไม่
สามารถบังคับให้โรงงานใหม่รับพนักงานเข้าทำงาน 

เมื่อเรื่องผ่านมาเป็นเวลานาน พนักงานก็ล้วนแต่มีอายุมากขึ้น ข้อเสนอของพนักงานจึงขอให้จ่ายเงิน
ชดเชยและค่าเสียโอกาสในการทำงานให้ แทนคำขอให้รับเข้าทำงาน แต่ก็ไม่ได้รับการตัดสินใจใด ๆ 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและระดับรัฐบาล 
 แต่ก็มีบางหน่วยงานที่คณะอนุกรรมการ ฯ ได้ไกล่เกลี่ยจนผู้บริหารได้เห็นชอบในการแก้ไขหรือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบไปได้บ้าง เช่น กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการต่อสัญญาจ้างให้กับลูกจ้างซึ่ง
เป็นครูช่วยสอนให้สามารถทำงานได้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง และช่วยดำเนินการให้สามารถเปลี่ยนงานที่
ใกล้เคียงต่อเนื่อง ในช่วงที่ลูกจ้างไม่สามารถหางานทำใหม่ได้ (คำร้องที่ ๒๔/๔๘) 
 หรือ เลขาธิการรัฐสภาได้ต่อสัญญาให้ลูกจ้างซึ ่งเป็นเจ้าหน้าที ่ทำงานด้านนิติกรประจำ 
คณะกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่มีการไม่ต่อสัญญาจ้างเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
(คำร้องที่ ๕๓๓/๔๙) 

๑๓๒ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาครัฐ

	 ๓) การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เสนอต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) หลังจากท่ีดำเนินการทำความจริงให้ปรากฎอย่างถกูต้อง เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย	
 ในที่นี ้ ขอนำเสนอกรณีตัวอย่างจาก çรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดย กสม.é และการรณรงค์ร่วมกับองค์กรเครือข่ายเพื่อกำหนดข้อเสนอแนะ และเคลื่อนไหวให้เป็น 
ประเด็นสาธารณะในบางกรณี แม้จะยังไม่มีรายงานผลการตรวจสอบ โดย กสม.ก็ตาม เพื่อเป็น 
กรณีศึกษาในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน และเข้าใจถึงกระบวนการดำเนินการของคณะอนุกรรมการ 
สิทธิแรงงาน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
	
	 กรณีตัวอย่าง ประเด็นการจ้างงานโดยไม่เป็นธรรม

	 ๑. กรณีการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๔๐๐/๒๕๕๐ กรณี 

นางณภัทร ประทุมทิพย์ ผู้ร้อง บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออ ชีววัตถุ จำกัด 

ผู้ถูกร้อง/คำร้องที่ ๒๙๖/๒๕๔๖) 

	 ประเด็นร้องเรียน ผู้ร้องเป็นพนักงานระดับบริหารของบริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออ 
ชีววัตถ ุ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม ร้องเรียนว่า ถูกเลิกจ้างโดยอ้างเหตุว่า 
ผู้ร้องกระทำความผิดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างร้ายแรง รวมถึงการทำงานไม่มีประสิทธิภาพ 
ไม่อุทิศตนในการทำงาน ไม่ซื่อสัตย ์ และเบี่ยงเบนข้อเท็จจริงทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ลูกจ้าง 

แต่ผูร้้องคาดว่า สาเหตุการเลิกจ้างน่าจะมาจากการท่ี กรรมการผูจั้ดการ ผูถ้กูร้อง ไม่พอใจท่ีผูร้้องได้
เปิดเผยข้อมลูความไม่โปร่งใสในการบริหารกิจการและการใช้จ่ายต่าง ๆ ต่อองค์การเภสัชกรรม ก่อนท่ี
จะถูกเลิกจ้าง ผู้ร้องได้รับหนังสือเตือนเกี่ยวกับการทำงานจากผู้ถูกร้องหลายฉบับ และผู้ถูกร้องได้
ขอร้องให้ผูร้้องลาออกโดยเสนอท่ีจะจ่ายเงินค่าชดเชย รวม ๑๓ เดือนให้กับผูร้้อง แต่ผูร้้องไม่ยินยอม	
 ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ในระหว่างการตรวจสอบผู้ร้องได้ฟ้องผู้ถูกร้องต่อศาลแรงงาน 
ภาค ๒ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๘๓/๒๕๔๗ และเป็นประเด็นเดียวกับเรื่องร้องเรียน จึงไม่อยู่ในอำนาจ
การตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
	 ผลการดำเนินคด ี ปรากฏว่าผู้ร้องเป็นฝ่ายชนะคด ี (คดีหมายเลขแดงที ่ ๓๙๔/๒๕๔๗ ศาล
แรงงานภาค ๒) 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๓๓
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 จากการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า ประเด็นหลักที่ผู้ร้องถูกเลิกจ้างน่าจะเป็น
เพราะผู้ร้องได้ดำเนินการขัดผลประโยชน์ของกรรมการผู้จัดการ และดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์
ขององค์กร เช่น การท้วงติงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของกรรมการผู้จัดการ โดยที่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ยังไม่ได้ 
รับการอนุมัติหรือเห็นชอบจากองค์การเภสัชกรรม ทำให้กรรมการผู้จัดการบริษัทไม่พอใจ และกล่าวว่า
ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ร้อง ให้ทำตามที่สั่งและห้ามไม่ให้นำเอกสารใดๆส่งให้กับองค์การเภสัชกรรม หาก 
ผู้ตรวจสอบบัญชีหรือองค์การเภสัชกรรมมีปัญหาประการใด ให้ติดต่อกับกรรมการผู้จัดการโดยตรง  
	
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 กสม. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
 ๑. ในการดำเนินงานโดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะหากผู้ร่วมทุนเป็นชาว 
ต่างชาติ ควรต้องมีการกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานโดยโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ
ให้ความสำคัญกับกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ในหน่วยงานอยา่งเคร่งครัดด้วย 

 ๒. หากมีปัญหาการร้องทุกข์จากพนักงาน
ระดับบริหารขององค์กรที ่ร ัฐว ิสาหกิจร ่วมทุน 
ก ับชาวต่างประเทศ ต่อคณะกรรมการบอร์ด 
คณะกรรมการçบอร์ด ต้องให้ความสำคัญกับการ 
ดำเนินการสอบสวนเพื ่อให้ได้ข ้อเท็จจริงและ
วินิจฉัยข้อร้องทุกข์นั ้น โดยยึดถือผลประโยชน์ 
ขององค์กรและประเทศชาติเป็นสำคัญ  
	

	 กรณีตัวอย่าง การยุบเลิกหรือแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

	 เรื่องที่ ๑ การร้องเรียนของลูกจ้างโรงงานสุราบางยี่ขัน ในกำกับของกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม (รายงานผลการตรวจสอบ ที ่๔๒/๒๕๕๐ กรณสีบิตร ีไพศาล คลา้ยสบุรรณ ์กบัพวก

ผู้ร้องกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ถูกร้อง / คำร้องที่ ๕๔๙/๒๕๔๖) 

 ประเด็นการร้องเรียน ผู้ร้องถูกเลิกจ้างเนื่องจากมีการยุบเลิกโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๑ 
และประมูลขายโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ให้กับบริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด (บริษัท สราญชัย 
จำกัด ชื่อที่ใช้ขณะประมูล) โดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมูลที่ระบุให้รับผู้ร้องกับพวกซึ่งเป็น
ลูกจ้างของโรงงานสุราบางยี่ขันเดิมเข้าทำงาน โดยรับไว้เพียง ๒๘๘ คน แม้บริษัท สุราบางยี่ขัน 
จำกัด จะจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ร้องและลูกจ้างซึ่งบริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด ไม่รับเข้าทำงาน แต่ก็
เพียงเล็กน้อย ไม่สามารถทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้รอ้งและลูกจ้างอื่นๆ ได้ 
 ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ จากการตรวจสอบ พบว่า การที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงการคลังไม่สามารถดำเนินการให้บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด รับผู้ร้องกับพวกเข้าทำงานตาม
เงื่อนไขที่กำหนดในการประมูลโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ถือว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนิน
การโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการไม่บังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็น
เงื่อนไขในการประมูลขายโรงงานบางยี่ขันแห่งที่ ๒ ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ร้องกับพวก 
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	 กสม.กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

 ๑. กระทรวงอุตสาหกรรม ต้องดำเนินการให้ผู้ถูกร้องดำเนินการบังคับให้บริษัทผู้ประมูลโรงงาน
สุราบางยี่ขันดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับผู้ถูกร้อง กล่าวคือต้องรับผู้ร้องกับพวกเข้าทำงาน
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก่อนการเปิดประมูล 
 ๒. กระทรวงอุตสาหกรรม ต้องเจรจากับกระทรวงการคลังเพื่อขอจัดสรรเงินงบประมาณนำมา
เป็นค่าชดเชยพิเศษสำหรับการเลิกจ้างที่เกิดขึ้นให้กับผู้ร้องกับพวก 
	
	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ๑. รัฐ ต้องจำแนกให้ความสำคัญในการกำกับดูแลสภาพการจ้างของพนักงานลูกจ้าง
รัฐวิสาหกิจโดยให้ความเสมอภาค ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และหากรัฐจำเป็นต้องแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ
ควรกำหนดกฎเกณฑ์โดยตราเป็นกฎหมายให้ชัดเจนและดำเนินการตามกฎหมายนั้นอย่างเคร่งครัด 
 ๒. หากจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีผลมาจากการแปลงสภาพ รัฐบาลต้อง

กำหนดค่าชดเชยพิเศษนอกเหนือจากที่กำหนดไว้
ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเหมาะสมโดย
คำนึงถึงการครองชีพและโอกาสการมีงาน 
 ๓. รัฐต้องให้ความสำคัญ ดูแลการจ้างงาน 
รวมถึงคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของลูกจ้าง 
ทุกประเภทที่ทำงานในภาคราชการทั้งระบบ ไม่ว่า
จะเป็นในหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ องค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจ ให้

ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและมีหลักประกันของสภาพการจ้างที่ไม่ต่ำกว่าเดิม เพื่อให้
คุณภาพชีวิตของลูกจ้างดังกล่าวดีขึ้น 
	 	
	 เรื่องที่ ๒ พนักงานของบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (บทด.) ที่มีฐานะเป็น

รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ถูกบริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด บังคับให้เข้าร่วม

โครงการ “รว่มใจจากดว้ยความยนิดทีัง้สองฝา่ย” โดยไมม่ทีางเลอืกอืน่ (รายงานผลการตรวจสอบ

ที่ ๓๑/๒๕๕๐ กรณีนายจุลพงษ์ สัตย์ถาวงศ์ ผู้ร้อง บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ผู้ถูกร้อง / 

คำร้องที่ ๑๖๐/๒๕๔๙) 

 จากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ให้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง 
บริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด (บทด.) กับ กลุ่มบริษัทเจ้าของเรือไทย จำนวน ๒๓ บริษัท โดยให้ 
มีสัดส่วนการร่วมทุนของ บทด. กับกลุ่มบริษัทเจ้าของเรือไทย จำนวน ๒๓ บริษัท เป็นร้อยละ ๓๐ 
และ ๗๐ ตามลำดับ และอนุมัติให้ บทด. ลงทุนในบริษัทร่วมทุนเป็นจำนวนเงิน ๒๐๐ ล้านบาท 
โดยใช้เงินของ บทด.ที่มีอยู่ภายหลังหักค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวไม่ได้ระบุให้ยุบเลิก บทด. แต่อย่างใด แต่ บทด.กลับบังคับให้พนักงานเข้าร่วม
โครงการฯ จนเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงในการมีงานทำของผูร้้องอย่างยิ่ง 
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บทที่ 

๕ 

 จากการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า การกระทำของ บทด. เป็นการแจ้งข้อมูล 
ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง จนถึงขนาดทำให้ผู้ร้องและพนักงานหลงเชื่อ 
และตัดสินใจเพื่อเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากฯ อย่างไม่มีทางเลือก อันเป็นการแสดงเจตนาโดยกล
ฉ้อฉลและใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕ ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวของผู้ถูกร้องไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ และไม่เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๘๖ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น รวมทั้ง
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ ๖ ข้อย่อย ๑ ที่กำหนดว่า 
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิในการทำงาน ซึ่งรวมทั้งสิทธิของทุกคนในโอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพ 
โดยงานซึ่งตนเลือกหรือรับอย่างเสรี และจะดำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องสิทธินี้ 
	 	
	 กสม.กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล ดังนี้ 

 มาตรการในการแก้ไขปัญหา 

 ให้กระทรวงคมนาคมตรวจสอบความต้องการที่แท้จริงของผู้ร้องและพนักงานที่เกี่ยวข้อง และ
ดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพนักงานแต่ละคนที่ได้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการร่วมใจ
จากฯ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้ 
	
	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ๑. หากมติคณะรัฐมนตรี มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพของรัฐวิสาหกิจ จะต้องคำนึงถึงผล
กระทบที่เกิดขึ้นกับพนักงานของรัฐวิสาหกิจนั้น และต้องมีมติในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย 
 ๒. ในกรณีที่จะมีการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิและความมั่นคงในการ
ทำงานของพนักงาน จะต้องมีการแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง มีหลักเกณฑ์ที่โปร่งใสเป็นธรรม 
ใช้หลักธรรมาภิบาล และต้องให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนสิ้นสุด 
ตลอดจน ต้องคำนึงถึงหลักประกันเรื่องสิทธิและประโยชน์ของพนักงานเป็นสำคัญ 
	 	
	 กรณตีวัอยา่ง การละเมดิดา้นการคุม้ครองสทิธแิรงงาน 

 ประเด็นการร้องเรียน พนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ร้องเรียนต่อคณะอน ุ

กรรมการฯ รวมทัง้สิน้ ๗ เรือ่ง มผีูร้อ้ง จำนวน ๘ คน ในจำนวนนีม้ ี๔ เรือ่งเปน็กรณสีัง่พกังาน

โดยไม่เป็นธรรมและละเมิดสิทธิมนุษยชน อีก ๓ เรื่องเป็นกรณ ี เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม 

เปลีย่นแปลงสภาพการจา้ง และการยา้ยงานโดยไมเ่ปน็ธรรม อนัเปน็การละเมดิสทิธมินษุยชน 

 คณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดจำแนกผู้ร้อง เป็น ๔ กลุ่ม และดำเนินการตรวจสอบ สรุปสาระ
สำคัญข้อเท็จจริงได้ ดังนี้ 
 - ผู้ร้องที่ ๑ ถึงที่ ๕ ร้องว่า ผู้ร้อง ทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร 
ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถูกสั่งพักงาน โดยขัดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและไม่ได้รับความ
เป็นธรรม (คำร้องที่ ๔๐๙/๒๕๔๖ /มีผู้ร้อง ๒ คน, ที่ ๗๘๒/๒๕๔๖, ที่ ๕๘๔/๒๕๔๗ และคำร้องที่ 
๕๘๕/๒๕๔๗ ) 
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 - ผู้ร้องที่ ๖ ร้องว่าผู้ร้องเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร ถูกเลิกจ้างโดยกล่าวหาว่าผู้ร้องแสดง
กิริยาไม่สุภาพต่อผู้โดยสารในขณะปฏิบัติงาน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม 
(คำร้องที่ ๖๕๖/๒๕๔๗ ) 
 - ผู้ร้องที่ ๗ ร้องว่า เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ ถูกตั้งกรรมการสอบสวนผู้ร้อง
กับพวกอีก ๑๘ คน และโยกย้ายให้ไปทำงานไกลจากที่พัก ต่อมาหัวหน้างานได้กลั่นแกล้งและลงโทษ
โดยไม่เป็นธรรม (คำร้องที่ ๑๓๘/๒๕๔๗) 
 - ผู้ร้องที่ ๘ ร้องว่า ผู้ร้องกับพวกเป็นพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ 
ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ทำให้ผู้ร้องและพวกมีรายได้ลดลง (๔๓/๒๕๔๘) 
 ตามรายงานผลการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการฯ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
	 	
 กรณีผู้ร้องที่ ๑ และ ๒ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การพักงาน ผู้ร้องที่ ๑ 
และผู้ร้องที่ ๒ เป็นการสั่งลงโทษพักงานที่ไม่เป็นธรรม แม้ผู้ถูกร้องจะอ้างว่าได้ดำเนินการตามข้อ
บังคับฉบับที่ ๔๖ ข้อ ๓๙ ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาข้อบังคับข้อ ๓๙ ได้ความว่า การสั่งพักงาน
เนื่องจากการกระทำความผิดจนมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นตามข้อ ๑๔ นั้น ต้องเป็นการ
กล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัยร้ายแรงถึงขั้นไล่ออกและให้ออกเท่านั้น กรณีของผู้ร้องที่ ๑ 
และ ที่ ๒ กระทำความผิดด้วยเหตุตัดรถเสริมโดยพลการเท่านั้น ซึ่งน่าจะมีความผิดและถูกลงโทษ
เพียงตักเตือนเป็นหนังสือเท่านั้น กรณีของผู้ร้องที่ ๑ และ ที่ ๒ คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าเป็นไปได้ 
ที ่ผู ้ร ้องที ่ ๑ และ ที ่๒ จะถูกผู ้บังคับบัญชากลั ่นแกล้งลงโทษ เพราะ ผู ้ร ้องที ่ ๑ และ ที ่ ๒ 
เคยยื่นเรื่องร้องเรียนผู้ถูกร้อง  
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๕ 

 กรณีผู้ร้องที่ ๓ เห็นว่า การพักงานผู้ร้องที่ ๓ เป็นการลงโทษพักงานที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจาก
เหตุที่ถูกสั่งพักงานมาจากการวิ่งรถในช่องทางเดินรถที่สาม และไม่เข้าหยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ซึ่งไม่น่า
จะเป็นความผิดร้ายแรงขั้นให้ออกหรือไล่ออก กรณีของผู้ร้องที่ ๓ คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า เป็นไป
ได้ที่ผู้ร้องที่ ๓ จะถูกกลั่นแกล้งจากหัวหน้างาน เพราะเคยร่วม ลงชื่อร้องเรียนหัวหน้างานเกี่ยวกับการ
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบิกค่าล่วงเวลา 
 กรณีผู้ร้องที่ ๔ เห็นว่า การพักงานผู้ร้องที่ ๔ เป็นการลงโทษพักงานที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจาก
เหตุที่ถูกสั่งพักงานมาจากการที่กล่าวหาว่าผู้ร้องที่ ๔ ไม่นำรถวิ่งถึงปลายท่าและตัดเลิกรถโดยพลการ 
ซึ่งไม่น่าจะเป็นความผิดร้ายแรงขั้นให้ออกหรือไล่ออกที่ต้องสั่งพักงาน ในขณะที่ถูกตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามข้อบังคับฉบับที่ ๔๖ ข้อ ๓๙ ได้  
 กรณีผู้ร้องที่ ๕ เห็นว่า การพักงานผู้ร้องที่ ๕ เป็นการลงโทษพักงานที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจาก
เหตุที่ถูกสั่งพักงานเพราะไม่นำรถออกวิ่งให้ครบ ๓ รอบซึ่งไม่น่าจะเป็นความผิดร้ายแรงขั้นให้ออกหรือ
ไล่ออกที่ต้องสั่งพักงาน ในขณะที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อบังคับฉบับที่ ๔๖ ข้อ ๓๙ ได้ 
ยิ่งเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องที่ ๕ ได้ทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเพื่อขอยุติการ
ทำงานเนื่องจากร่างกายอ่อนเพลีย ผู้ถูกร้องควรที่จะต้องพิจารณาหนังสือดังกล่าว เพราะไม่เช่นนั้น
หากยังปล่อยให้ผู้ร้องที่ ๕ ไปทำงานในขณะที่ร่างกายอ่อนเพลียอาจเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อผู้
ใช้บริการอย่างร้ายแรง 
   กรณีผู้ร้องที่ ๖ เห็นว่า การเลิกจ้างผู้ร้องที่ ๖ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เพราะเพียงแต่ผู้
ร้องที่ ๖ คุยกับผู้โดยสาร ก็กล่าวหาลงโทษผู้ร้องในประเด็นชู้สาว ซึ่งไม่มีข้อเท็จจริงใดที่แสดงเป็นที่ยุติ
ว่าผู้ร้องที่ ๖ ได้กระทำความผิดในประเด็นชู้สาวจริง และเกี่ยวกับความผิดในประเด็นชู้สาวก็มิใช่
ความผิดร้ายแรงถึงขั้นไล่ออกหรือปลดออกตามข้อบังคับฉบับที่ ๔๖  
 อนึ่ง สำหรับผู้ร้องที่ ๖ ภายหลังได้ไปฟ้องศาลแรงงานกลาง มีคำขอให้ศาลพิพากษายกเลิกคำ
สั่งผู้ถูกร้องที่เลิกจ้างผู้ร้องที่ ๖ จากการไกล่เกลี่ยของศาลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ 
และผู้ร้องที่ ๖ ได้กลับเข้าไปทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมแล้ว 
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 กรณีผู้ร้องที่ ๗ เห็นว่า การลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ร้องที่ 
๗ เป็นการลงโทษที่ไม่เป็นธรรม เพราะสาเหตุที ่ผู ้ถูกร้อง
ลงโทษผู้ร้องที่ ๗ มาจากเรื่องการที่ผู้ร้องที่ ๗ บันทึกข้อความ
ลงในเอกสารใบเซ็นทำงานของพนักงาน (บช.ข. ๒) ซึ่งน่าจะมี
ความผิดเพียงการตักเตือนเท่านั้น ยิ่งเมื่อพิจารณาเหตุอื่น
ประกอบที่พบข้อเท็จจริงว่า ผู้ร้องที่ ๗ เคยร่วมกับพวกร้อง
เรียนว่ามีการโยกย้ายไม่เป็นธรรม คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า
เป็นไปได้ที่ผู้ร้องที่ ๗ จะถูกผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้งโดยนำ
เอาความผิดเพียงเล็กน้อยมาลงโทษ 
 กรณีผู้ร้องที่ ๘ เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง
รวมถึงการที่หัวหน้างานข่มขู่ผู้ร้องที่ ๘ และพวกว่า หากไม่
ยอมเปลี่ยนสภาพการจ้างจากพนักงานรายวันเป็นพนักงาน
รายเดือนตามมติของคณะกรรมการ ผู้ถูกร้องจะย้ายให้ไป
ทำงานบนรถปรับอากาศสายที ่ไม่มีผู ้โดยสารมากนัก ถือ
เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม 

	 	
	 กสม.กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

	 มาตรการในการแก้ไขปัญหา

 ๑. กระทรวงคมนาคมต้องสั่งการให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแก้ไขข้อบังคับฉบับที่ ๔๖ ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการสั่งพักงานลูกจ้างหรือพนักงานที่กระทำความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบ
สามารถสั่งพักงานได้เฉพาะในกรณีที่หากไม่สั่งพักงานแล้วพนักงานหรือลูกจ้างที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำ
ความผิดจะใช้ตำแหน่งของตนเองปิดบังซ่อนเร้นหรือทำลายหลักฐานที่ได้กระทำความผิดหรือใช้
ตำแหน่งของตนเองในการข่มขู่เปลี่ยนคำให้การของพยานเท่านั้น 
 ๒. กระทรวงคมนาคมต้องกำกับดูแลให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ปรับปรุงระบบการ
บริหารงานบุคคลใหม่โดยยึดหลักคุณธรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้ 
 ๓. กระทรวงแรงงานต้องกำกับดูแลให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพดำเนินการเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
 ทั้งนี้ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้ 
	 	
	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ๑. กระทรวงการคลังต้องดำเนินการแบ่งประเภทของรัฐวิสาหกิจ ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งให้
ชัดเจนและมีนโยบายต่อการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เพื่อจะก่อให้เกิดความรู้สึกด้านขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่องค์กรประสบ
ภาวะขาดทุน และไม่รู้สึกว่ามีการเลือกปฏิบัติในระหว่างพนักงานรัฐวิสาหกิจด้วยกัน 
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บทที่ 

๕ 

 ๒. กระทรวงการคล ังต ้องจ ัดสรรเง ิน
สนับสนุนรัฐวิสาหกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนิน
การเพื่อประโยชน์ทางสังคมในจำนวนที่เหมาะสม 
รวมถึงให้หลักประกันต่อการเสริมสร้างขวัญกำลัง
ใจในการทำงานให้ก ับพนักงานรัฐว ิสาหกิจที ่
ทำงานทางด้านสังคมซึ ่งไม่ได้คำนึงถึงผลกำไร
สูงสุดขององค์กร โดยสนับสนุนเงินด้านสวัสดิการ
หรือจัดสรรโบนัสประจำปีให้ตามความเหมาะสม
เช่นเดียวกับหน่วยงานราชการอื ่นที ่ดำเนินงาน
ให้การบริการกับประชาชน 
 ๓. ร ัฐต้องมีนโยบายต่อการบริหารงาน
บ ุคคลในภาคราชการท ุกหน ่วยงานโดยการ
ปรับปรุงระบบการบริหารบุคคลเรื่องวินัยและการ
ลงโทษที่ล้าสมัยและขาดคุณธรรม ให้ทันสมัย มี
คุณธรรม ที่ยึดหลักการลงโทษตามข้อเท็จจริงที่ได้
กระทำความผิดซึ่งควรมีผู้แทนของพนักงานหรือ
ลูกจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการสอบสวนทุกขั้นตอน
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

  ๔. หากรัฐมีนโยบายที่จะเพิ่มเงินเดือนค่าจ้างให้กับบุคลากรที่ทำงานในภาครัฐ รัฐต้องมีมติ
ให้ชัดเจนถึงการเพิ่มเงินเดือนค่าจ้างดังกล่าวให้กับบุคลากรที่ทำงานในภาครัฐทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานในองค์การมหาชน พนักงานและลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างรายเดือน 
ลูกจ้างรายวัน รวมถึงลูกจ้างรับเหมาช่วงส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจทุกหน่วย เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
	
	 กรณีตัวอย่าง การรณรงค์และตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงกฎหมายและนโยบาย 

	 กรณทีี ่ ๑) การรณรงคเ์รือ่งสทิธคินทำงานภาครฐั โดยเฉพาะลกูจา้งชัว่คราว และลกูจา้งทำ

ของคณะอนกุรรมการ ฯ ไดจ้ดัสมัมนารว่มกบัสหพนัธแ์รงงานในกจิการสาธารณปูโภคระหวา่ง

ประเทศ (PSI). และลูกจ้างภาครัฐหลายหน่วยงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อรวบรวม 
ประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงานของลูกจ้างภาครัฐ กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาเครือข่ายลกูจ้างและคนทำงานภาครัฐอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังการนำเสนอปัญหาต่อสาธารณะ
และสื่อมวลชน ดังนี้ 
	 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๔๘ ที่ โรงแรม ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากภาคราชการและรฐัวิสาหกิจ จำนวน ๖๕ คน  
 ที่ประชุมได้นำเสนอปัญหาภาพรวมเกี่ยวกับสิทธิแรงงานของคนทำงานภาครัฐ ที่มีความหลาก
หลายตามประเภทการจ้างงาน จำแนกเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้าง
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ชั่วคราว ทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ มีผลให้คนทำงานภาครัฐแต่ละประเภทได้
รับค่าจ้างและสวัสดิการที่แตกต่างกัน และมีการทำสัญญาจ้างที่ไม่เป็นธรรมกับลูกจ้างในหน่วยงาน
ของรัฐรูปแบบต่างๆ รวมทั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สรุปได้ว่า ลูกจ้างเหล่านี้ได้รับสิทธิประโยชน์
และการคุ้มครองด้อยกว่าแรงงานภาคเอกชน ในขณะที่กฎหมายการบริหารราชการเขียนยกเว้นไม่ให้
ราชการอยู่ในบังคับใช้ของกฎหมายแรงงานทุกฉบับ และกฎหมายแรงงานทุกฉบับเขียนยกเว้นคน
ทำงานภาครัฐเช่นกัน 
	 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๔๙ ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนงานภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลาง จำนวน ๕๔ คน 
 ที่ประชุมสัมมนาได้สรุปประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงานและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทาง
ในการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
	 ๑) ผู้แทนสมาคมหมออนามัย กระทรวงสาธารณสุข เสนอปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขมีภาระงานมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ และได้รับเงินค่าตอบแทนนอก
เวลาที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ 
	 ๒) ผู้แทนสหภาพครูแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เสนอปัญหาเกี่ยวกับการขาดอัตรา
ประมาณ ๗๐,๐๐๐ คน จึงต้องจ้างลูกจ้างเป็นครูช่วยสอนซึ่งไม่มีความมั่นคงในการทำงาน ไม่ได้รับ
สวัสดิการแต่ต้องรับภาระงานเต็มที่ ระบบการบริหารงานบุคลากรด้านการศึกษาซึ่งเป็นข้าราชการ 
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้บุคลากรที่ทำงานในหน่วยเดียวกันมีความก้าวหน้าในการทำงานที ่
แตกต่างกัน ปัญหาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการดำเนินงานซ่ึงกระทบต่อความก้าวหน้าในทางวิชาชีพ  
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บทที่ 

๕ 

	 ๓) ผู้แทนกลุ่มลูกจ้างในโรงพยาบาล สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข เสนอปัญหาเกี่ยวกับความไม่
มั ่นคงในการทำงาน มีการจ้างงานตามสัญญาจ้างปี 
ต่อปี ได้รับค่าจ้างและค่าล่วงเวลาต่ำกว่ามาตรฐานไม่ได้
รับสวัสดิการเหมือนกับข้าราชการ เช่น พนักงานหรือ
ลูกจ้างประจำลาป่วยได้ปีละ ๑๕ วัน หากลาเกินจะไม่
ได้รับค่าจ้าง ลาคลอดในกรณีคลอดปกติได้ ๓๐ วัน 
ลาคลอดในกรณีผ่าตัดได้ ๔๕ วัน ลาพักผ่อนประจำปี
ได้ปีละ ๑๐ วันและไม่สามารถสะสมวันลาได้ 

	 ๔) ผู้แทนกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ เสนอปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
กล่าวคือ เมื่อจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการรัฐวิสาหกิจ จะเรียกเข้าไปเพื่อสรุปให้รับทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น นอกจากนี้มีปัญหาเรื่องสวัสดิการที่ไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับ
ค่าเดินทางและเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ผูบ้ริหารจะเบิกได้มากกว่าผูป้ฏิบัติงาน	
 ที่ประชุมสรุปความเห็นร่วมกันว่า การจ้างงานแบบชั่วคราว โดยทำสัญญา ๓ เดือน ๖ เดือน 
หรือ ๑ ปี กับลูกจ้างโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข หรือครูช่วยสอนในกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือลูกจ้างในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือการจ้างเหมาช่วงในหน่วยงานราชการ หรือ 
รัฐวิสาหกิจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องความมั่นคงในการมีงานทำ การจ้างงานดังกล่าวลูกจ้าง
จะได้รับค่าจ้างและสวัสดิการต่ำกว่ามาตรฐาน มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ กติการะหว่างประเทศ และอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาครัฐ

	 ครั้งที่ ๓ เดือนตุลาคม ๒๕๔๙ คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน จัดแถลงข่าวร่วมกับสมาคม
หมออนามัย และสมาพันธ์ลกูจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย ท่ีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงานของคนทำงานภาครัฐ โดยเฉพาะเร่ืองการจ้างงานแบบช่ัวคราวและการ
จ้างเหมาช่วง โดยเสนอให้มีการแก้ไขปัญหาการจ้างงานท่ีไม่เป็นธรรมต่อลกูจ้างภาครัฐให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน ตามกติกาและอนุสัญญาระหว่างประเทศ โดยแก้ไขกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ ์ กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน กฎหมายประกันสังคม และ
กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน เพ่ือให้ใช้บังคับกับคนทำงานภาครัฐ
ทุกประเภท รวมทั้งแก้ไขกฎหมายของราชการและหน่วยงานของรัฐต่างๆไม่ให้ยกเว้นการบังคับใช้โดย
กฎหมายแรงงานทุกฉบับเช่นกัน เพื่อสร้างหลักประกันในความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทำงาน 
ตลอดจนพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม ท่ีคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนทุกคนในสังคม    
	 	ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่ ห้องประชุม ๑๐๑ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน ๕๒ คน เป็นการนำเสนอปัญหาและผลกระทบของ
รูปแบบการจ้างงานในหน่วยงานของรัฐทั้งแบบชั่วคราว การจ้างเหมาค่าแรง และการจ้างเหมาช่วง ซึ่ง
เป็นสถานการณ์ปัญหาการละเมิดสิทธิ และความไม่เป็นธรรมในสภาพการณ์ใกล้เคียงกันกับการจ้าง
งานในภาคเอกชน รวมทั้งภาวะการละเมิดสิทธิการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ ปัญหาการ
จ้างคนไทยไปทำงานในต่างประเทศ และการจ้างแรงงานข้ามชาติ 
		 ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ ที่โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
การสัมมนาครั้งนี้เพื่อระดมความเห็นและจัดตั้งเครือข่ายการทำงานชองคนทำงานภาครัฐในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ มีผู้เข้าร่วมในการสัมมนารวม ๖๑ คน 
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บทที่ 

๕ 

	 ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของลูกจ้างภาครัฐ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 

	 ๑). สภาพการจ้างของลูกจ้างภาครัฐ ค่าจ้างน้อยและสวัสดิการค่อนข้างต่ำ ไม่ได้รับการ
คุ้มครองและไม่อยู่ในบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ บางกลุ่ม
ไม่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ พระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ. ๒๕๓๗  
	 ลูกจ้างเหล่านี้ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหลัง
ออกจากงาน ไม่มีสิทธิได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่งผลให้คนทำงานดังกล่าวไม่มีความมั่นคงใน
การทำงาน ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน ในขณะที่มีภาระงานค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับรายได้ 
และสวัสดิการที่ได้รับ 
	 ๒). สัญญาจ้างที่ไม่เป็นธรรม เช่น จ้างงานไม่ตรงตามวุฒิการศึกษา ค่าจ้างไม่เป็นธรรม 
แม้กระทรวงการคลังจะมอบหมายให้โรงพยาบาลดำเนินการจัดเก็บรายได้เองโดยไม่ต้องนำเงินส่ง
กระทรวงการคลัง และให้โรงพยาบาลนำรายได้ไปดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

ด้านสาธารณสุขกับประชาชน แต่ปรากฏว่าการจัดสรร
รายได้ไม่ได้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อลูกจ้าง ค่าจ้าง
และสวัสดิการของลูกจ้างยังอยู ่ในระดับที ่ต่ำกว่า
มาตรฐาน ไม่มีขวัญกำลังใจในการทำงาน ไม่มีความ
ปลอดภัยในการทำงานเนื่องจากต้องทำงานในระบบ
กะโดยเฉพาะกะกลางคืน 
	 ๓). ไม่มีสิทธิจัดตั้งและเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ของสหภาพแรงงาน 

	 ๔). สำหรับกลุ่มลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจ	
มีพนักงานลาออกตามโครงการเกษียณก่อนอายุ

จำนวนมาก ไม่มีการรับพนักงานเพิ่ม ทำให้พนักงานที่ทำงานอยู่มีภาระงานเพิ่มขึ้น ส่วนการจ้างงาน
ใหม่เปลี่ยนเป็นการจ้างเหมาช่วงหรือการจ้างเหมาค่าแรง ทำให้ลูกจ้างดังกล่าวได้รับค่าจ้างต่ำและ
ไม่มีสวัสดิการใด ๆ 
	 ๕. มีข้อเสนอว่า ควรมีการจัดตั้งเครือข่ายสหภาพแรงงานคนทำงานภาครัฐในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

	 ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ท่ี ห้องประชุม ๑๐๑ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย
ชนแห่งชาติ มีการจัดสัมมนาร่วมกันระหว่างหลายฝ่าย เพื่อเป็นการนำเสนอความเห็นและอภิปราย
แนวคิดในการดำเนินการจัดตั ้งสหภาพแรงงานของข้าราชการและลูกจ้างของรัฐ ตามแนวทาง 
ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๔ ที่ประชุมมีความเห็น 
ร่วมกันว่า ควรที่จะมีการรวมกลุ่ม แต่อาจไม่จำเป็นต้องในรูปสหภาพแรงงานก็ได้ แต่ต้องเกิดขึ้น 
บนพื้นฐานเพื่อสิทธิประโยชน์ของคนทำงานภาครัฐ โดยเฉพาะการดำเนินงานเพื่อคนทำงานภาครัฐ
กลุ่มที่เสียเปรียบ และไม่ได้รับความเป็นธรรม 

จำนวนมาก ไม่มีการรับพนักงานเพิ่ม ทำให้พนักงานที่ทำงานอยู่มีภาระงานเพิ่มขึ้น ส่วนการจ้างงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน
คนทำงานภาครัฐ

	 กรณีที่ ๒)	 การจัดสัมมนาเพื่อระดมความเห็นและจัดทำข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญ 

(ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๐) 
	 	
	 ความเห็นของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
 ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนคนทำงานภาครัฐ
	 	
 จากการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายภาคประชา
สังคมด้านแรงงาน ตลอดจนข้อคิดเห็นจากการประชุมสัมมนาที ่จ ัดโดยคณะอนุกรรมการ ฯ 
คณะอนุกรรมการ ฯ มีความเห็นต่อประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนคนทำงานภาครัฐ ดังนี้ 
	 	
	 ส่วนที่ ๑ การละเมิดสิทธิคนทำงานในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานของรัฐ ประเด็น
ที่มีการละเมิดสิทธิแรงงานมากที่สุดก็คือ การจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม กล่าวคือ มีการจ้างงานแบบปีต่อ
ปี ในการจ้างงานกับลูกจ้างจากงบประมาณ ลูกจ้างจากงบรายได้ และพนักงานของรัฐ ซึ่งการจ้าง
งานรูปแบบนี้ได้ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในการทำงานและสวัสดิการที่ต่ำกว่ามาตรฐานการคุ้มครอง
แรงงาน ที่สำคัญคนทำงานในหน่วยงานราชการทุกประเภทไม่สามารถรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน 
และสามารถเจรจาต่อรองกับผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีชีวิตการทำงาน
ที่ดีขึ้นได้ 
	 	
	 ส่วนที่ ๒ การละเมิดสิทธิคนทำงานในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ประเด็นที่มีการ
ละเมิดสิทธิแรงงานมากที่สุด คือการยุบเลิกกิจการและการดำเนินการเพื่อเสนอกฎหมายให้มีการ
แปลงสภาพของรัฐวิสาหกิจเป็นองค์การมหาชน ทำให้รัฐวิสาหกิจนั้นไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายด้าน
แรงงานตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตาม
นโยบายของกระทรวงการคลังที่อ้างอิงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ใน
เรื่องการจ้างเหมางานบริการ การจ้างในรูปแบบดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในการทำงานของ
ลูกจ้างเหล่านั้น 
	 	
	 มูลเหตุการละเมิด

 ๑) เกิดจากนโยบายการจ้างงานของรัฐ ที่ละเลยต่อลูกจ้างจำนวนมาก ทำให้รัฐเป็นนายจ้าง
รายใหญ่ที่ทำถูกกฎหมาย แต่เป็นการละเมิดสิทธิและไม่เป็นธรรมต่อคนทำงานภาครัฐ และลูกจ้าง
รัฐวิสาหกิจ 
 ๒) เกิดจากนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่มีผลกำไรสูงไปเป็นของเอกชน ขณะที่มีการละเลย
ไม่กำกับดูแลและไม่ให้การสนับสนุนกิจการของรัฐวิสาหกิจที่ประสบภาวะไม่มีงานและขาดทุนมา
ยาวนาน เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการยุบเลิกกิจการ 
 ๓) นอกจากนี้การอ้างภาวะขาดทุน ทำให้ไม่มีระบบการจัดการที่ดูแลสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน
ของลูกจ้างและคนทำงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน 
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 ๔) เกิดจากการใช้ระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎหมาย รวมถึงช่องโหว่ของกระบวนการยุติธรรม
ของผู้บังคับบัญชา ที่เลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรม 
 การละเมิดสิทธิของคนทำงานภาครัฐทั้ง ๒ ส่วนดังกล่าวล้วนเกิดจากนโยบายของรัฐในเรื่อง
การจ้างงานที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐลง และเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนให้เข้ามาดำเนินการแทน 
นโยบายดังกล่าวได้ส่งผลร้ายแรงก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่อคนรุ่นใหม่ 
ดังนั้น คณะอนุกรรมการ ฯ จึงมีข้อเสนอการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายต่อรัฐบาล มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
	
	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ๑. การจ้างเหมาแรงงานในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลต้องคำนึงถึงหลักการการ
คุ้มครองสิทธิแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยงานที่มีคุณค่าอย่าง
เดียวกันจะต้องได้รับการปฏิบัติในการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน หรือไม่เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรม และต้องมีหลักประกันความมั่นคงในการทำงานของคนทำงานในระยะยาวด้วย 
 ๒. ให้รัฐบาลยุติการดำเนินการเพื่อแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปเป็นของเอกชน รวมทั้งการให้เอกชน
มาร่วมลงทุนในรัฐวิสาหกิจในรูปแบบต่าง ๆ หากจำเป็นต้องให้เอกชนมาร่วมทุนหรือลงทุนกับ
รัฐวิสาหกิจ รัฐบาลต้องกำกับดูแลเพื่อมิให้รัฐต้องเสียประโยชน์ และต้องควบคุมราคาเพื่อมิให้
ประชาชนต้องรับภาระเกินความจำเป็นต่อการครองชีพในปัจจบุัน 
 ๓. ในกรณีที่จะมีการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิและความมั่นคงในการ
ทำงานของพนักงาน จะต้องมีการแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง มีหลักเกณฑ์ที่โปร่งใสเป็นธรรม โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล และต้องให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนสิ้นสุด 
ตลอดจนต้องคำนึงถึงหลักประกันเรื่องสิทธิและประโยชน์ของพนักงานเป็นสำคัญ 
 ๔. รัฐบาลต้องให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลสภาพการจ้างของคนทำงานในรัฐวิสาหกิจโดย
เสมอภาค ไม่มีการเลือกปฏิบัติในระหว่างรัฐวิสาหกิจด้วยกัน และหากรัฐจำเป็นต้องแปรสภาพ
รัฐวิสาหกิจ ก็ควรออกกฎหมายหรือกำหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน และดำเนินการตามกฎหมายหรือ 
กฏเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
 ๕. รัฐบาลต้องกำหนดค่าชดเชยพิเศษนอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่าง
เหมาะสม หากต้องเลิกจ้างคนทำงานในรัฐวิสาหกิจเพราะผลจากการแปรสภาพ โดยคำนึงถึงภาวะการ
ครองชีพและโอกาสการมีงานทำใหม่เป็นสำคัญ เพ่ือให้พนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีถกูเลิกจ้างจากกรณีดังกล่าว 
รูสึ้กถึงความคุ้มค่าต่อการทำงานให้กับรัฐวิสาหกิจท่ีผ่านมา และมีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป	
 ๖. รัฐบาลต้องรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘ 
เพื่อเป็นหลักประกันการรวมตัว การเจรจาต่อรองของคนทำงานภาครัฐทุกประเภท 
 ๗. ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยแรงงานทุกฉบับ และแก้ไขกฎหมาย
เกี่ยวกับราชการและหน่วยงานของรัฐรูปแบบต่างๆ ให้คุ้มครองและครอบคลุมถึงคนทำงานภาครัฐ 
ทุกประเภท และให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งกติกา
ระหว่างประเทศ และอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
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เนื่องจากกรอบกฎหมายด้านแรงงานของไทยให้ความคุ้มครองแรงงานแก่คนทำงานที่มีสถานภาพ
ตามสัญญาจ้างแรงงาน(นายจ้างและลูกจ้าง) เท่านั้น ทำให้คนทำงานในหลายภาคส่วนซึ่งเป็นกำลัง

แรงงานส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย  
 ดังนั้น ในกระแสโลกาภิวัตน์และยุคสมัยที่ธุรกิจมีการปรับกลยุทธ์ในการจ้างงานพบว่ารูปแบบ
การจ้างงานเปลี่ยนแปลงไปมาก ความสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือการทำงานจึงปรากฏในรูปของ
สัญญาชนิดต่าง ๆ ที่พบมากคือ สัญญาจ้างทำของ สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือ
สัญญาทางแพ่งชนิดต่าง ๆ ทำให้คนทำงานภายใต้สัญญาเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิแรงงาน 
ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
	 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแรงงานนอกระบบ
ในประเทศไทยมีจำนวนมากถึง ๒๓ ล้านคน 
ประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย ท้ังในภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการ
อยู่ภายใต้สัญญาหรือการจ้างงานที่หลากหลาย 
รูปแบบ มีทั ้งที ่พึ ่งพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ 
เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบวิชาชีพ 
ที่มีกฎหมายควบคุมรับรอง (ทนายความ นักบัญชี 
วิศวกร เป็นต้น) และไม่อาจพึ่งพาตนเองได้ในทาง
เศรษฐกิจ ดังตัวอย่างที่สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
จำแนกไว้ มีดังนี้ 

การละเมิดสิทธิแรงงาน 
คนทำงานภาคนอกระบบ 
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	 กลุ่มการผลิต ได้แก่ เกษตรกรรายย่อยและ
แรงงานรับจ้างทางการเกษตร ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้รับ
จ้างทำของ ผู้รับจ้างรายย่อย ธุรกิจการผลิตรายย่อย
ระดับครัวเรือนและห้องแถว ธุรกิจชุมชน ธุรกิจของกลุ่ม
แม่บ้านและผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น 
	 กลุ่มการค้าและบริการ ได้แก่ หาบเร่แผงลอย 
การรับซื้อของเก่า การซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและ
ของใช้ในครัวเรือน การให้เช่าพระเครื่องหรือวัตถุมงคล 
เป็นต้น 

	 กลุ่มบริการขนส่ง ได้แก่ การบริการขับขี่ยวดยานรับส่งผู้โดยสารด้วยรถจักรยานยนต์ รถตู้
โดยสาร รถยนต์ แท็กซี่ และเรือ เป็นต้น 
 ในรายงานฉบับนี้ จะกล่าวเน้นเฉพาะกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านเท่านั้น อันสืบเนื่องมาจาก 
เรื่องร้องเรียน* ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน เครือข่ายผู้ทำการผลิตที่บ้านภาคเหนือ เครือข่าย 
ผู้หญิงอีสาน และศูนย์ศึกษาและพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่ได้ร้องเรียนว่าผู้รับงานไปทำที่บ้านและ
ผูผ้ลิตท่ีบ้าน เป็นกลุ่มคนทำงานท่ีไม่ได้รับสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เช่น ค่าจ้างท่ีไม่เป็นธรรม ไม่มีประกันสังคม	
หลักประกันสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน จึงขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ดำเนินการให้ร ัฐบาลมีนโยบายและจัดทำกฎหมายเพื ่อคุ ้มครองผู ้ร ับงานไปทำที ่บ ้านให้ได้ 
รับการคุ้มครองโดยเท่าเทียม และได้รับความเป็นธรรม		

* รายงานผลการตรวจสอบที่ ๔๑๗/๒๕๕๐ นางสาวแววดาว เขียวเกษม ในฐานะตัวแทนของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านกับพวก 
ผู้ร้อง กระทรวงแรงงานและรัฐบาล ผู้ถูกร้อง 
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 สถานการณ์ปัญหาและรูปแบบการละเมิด


 ๑.  สภาพทั่วไปของผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติใน 
ปี ๒๕๔๘ มีข้อมูลที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้ 
	 	 	(๑) จำนวนครัวเรือนและผู้รับงานไปทำที่บ้าน มีจำนวน ๓๔๘,๙๖๔ ครัวเรือน ผู้รับงาน
ไปทำที่บ้าน (อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป) จำนวน ๕๔๙,๘๐๓ คน (ตัวเลขนี้อาจไม่สะท้อนความเป็นจริง 
ข้ึนอยูกั่บการให้ความหมายของผูรั้บงานไปทำท่ีบ้านของแต่ละหน่วยงานท่ีทำการสำรวจ ซ่ึงอาจไม่รวม
ผู้ช่วยงานในครัวเรือนที่ไม่ได้รับค่าจ้างนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ทำการสำรวจ หากไม่มีงาน 
ก็จะไม่นับสถิติ)	
	 	 (๒) สถานภาพของผู้รับงานฯ เป็นหญิงร้อยละ ๗๖.๓ เป็นชายร้อยละ ๒๓.๗ ส่วนใหญ่
สมรสแล้ว ส่วนใหญ่จบการศึกษาไม่เกินระดับประถมศึกษา 
	 	 (๓) ประเภทของงานที่รับไปทำที่บ้าน จำนวนมากที ่สุดคือสาขาการผลิต มีจำนวน 
๔๖๑,๗๕๔ คนหรือร้อยละ ๘๔ งานที่รับไปทำที่บ้านจึงมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
โดยรวมของประเทศในรอบปี และมีจำนวนมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน 
	 	 (๔) สภาพการจ้างหรือการทำงาน ผู้จ้างงานเป็นผู้กำหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทนร้อยละ 
๘๒.๔ ผู้รับงานกำหนดเองเพียงร้อยละ ๙.๕ มีชั่วโมงการทำงานโดยเฉลี่ยระหว่าง ๕ ชั่วโมงถึง ๑๑ 
ชั่วโมง แต่ผู้รับงาน ฯ ที่เป็นแม่บ้าน ต้องทำงานผลิตด้วยและงานบ้านด้วย มักจะใช้เวลาที่ควรจะเป็น
เวลาพักผ่อนมาทำงานที่รับไปทำที่บ้าน มีรายได้น้อย คือต่ำกว่า ๓๐,๐๐๑ บาท ต่อปี (เฉลี่ยเดือนละ 
๒,๕๐๐ บาท) 
  แม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับงาน ฯ แต่การรวมกลุ่มยังมีน้อยมาก 
มีเพียงร้อยละ ๗.๕  
  ปัญหาที่ผู ้รับงานฯเผชิญอยู่ คือ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน มีปัญหาอาชีวอนามัยและ 
สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ทั้งผู้รับงาน ฯ และสมาชิกในครัวเรือนได้รับค่าตอบแทนต่ำเกินไปและล่าช้า 
และปัญหางานไม่ต่อเนื่อง 
	 	 (๕) ความต้องการการช่วยเหลือ ต้องการมากที่สุดคือ การหางานให้ทำอย่างต่อเนื่อง 
การคุ้มครองเรื่องค่าตอบแทนและแหล่งเงินทุน 
  นอกจากนี้ ยังมีความต้องการในเรื่องการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานฯ การฝึกอบรม
ทักษะฝีมือ การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 
  ส่วนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ หรือโฮมเน็ท ประเทศไทย และ
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ พบว่างานที่รับไปทำที่บ้านเกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมที่
สำคัญหลายประเภท ได้แก่ การแปรรูปอาหาร สิ่งทอ แปรรูปไม้และเครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์กระดาษ
และดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องหนังและพลาสติก ผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์ อัญมณี เป็นต้น 
  แรงงานนอกระบบโดยเฉพาะกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน มีสภาพการจ้างและการทำงานที่ไม่ดี 
กล่าวคือ ช่ัวโมงการทำงานยาวนานแต่ได้ค่าแรงต่ำ สุขภาพทรุดโทรม สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ดี 
มีความเสี่ยงทั้งในเรื่องเสียงดัง แสงสว่างไม่เพียงพอ มีฝุ่นละอองมาก และได้รับสารเคมี ขาดการรวม

การละเมิดสิทธิแรงงานไทย 
ไปทำงานต่างประเทศ 
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บทที่ 

๖ 

กลุ ่ม ไม่มีกฎหมายคุ ้มครองด้านแรงงาน ไม่ได้ร ับบริการและ
สวัสดิการจากรัฐและผู้จ้างงาน ตลอดจนถูกโกงค่าแรงงาน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับการทำงาน พบว่าไม่ได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ขาดบริการของรัฐที่เพียง
พอในด้านอาชีวอนามัย ขาดบริการข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากการ
ทำงาน ไม่มีองค์กรดูแลและสถานบริการไม่เพียงพอ  
	 	

	 ๒. สาเหตุสำคัญที่เกิดงานที่รับไปทำที่บ้าน 

 สืบเนื่องจากการปรับกลยุทธ์ในการผลิตหรือการจ้างงานของธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อกระจายงาน
ออกไปนอกสถานประกอบกิจการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพื่อปรับโครงสร้างหรือกระบวนการผลิตให้
สามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเพื่อกระจายหรือแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบตามกฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงาน อย่างไรก็ตาม บ้านคือที่พักอาศัยซึ่งมีทั้งเด็กและคนชรา หากปล่อยให้มีการกระจายงานไป
ทำที่บ้านโดยไม่มีขอบเขตหรือหลักเกณฑ์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต และสภาพ
แวดล้อมของชุมชน ตลอดจนอาจกระทบต่อความมั่นคงในการทำงานของลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถาน
ประกอบกิจการ จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องมีนโยบายและกฎหมายเพื่อคุ้มครองดูแลให้ผู้รับงานไปทำที่
บ้านซึ่งมีฐานะเป็นคนทำงานเช่นเดียวกับลูกจ้างในโรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม ประกอบกับที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้รับรองอนุสัญญาฉบับที่ ๑๗๗ ว่าด้วย
งานที่รับไปทำที่บ้านแล้ว  

๑๕๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน 
คนทำงานภาคนอกระบบ 

	 ๓. กรอบแนวคดิทางสากลในการขบัเคลือ่นทางดา้นนโยบายเพือ่คุม้ครองผูร้บังานไปทำทีบ่า้น

 ผู้รับงานไปทำที่บ้านก็คือผู้ใช้แรงงานหรือคนทำงานที่ควรได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียม 
กับลูกจ้างในระบบ แต่เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานที่บังคับใช้นั้นมีผลเฉพาะคนทำงานที่มีฐานะ
เป็นลูกจ้างและนายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานเท่านั้น เมื่อผู้จ้างงานอาศัยสัญญารูปแบบอื่น ๆ นอก
เหนือจากสัญญาจ้างแรงงาน เช่น สัญญาจ้างทำของ สัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญาซื้อขาย หรือ
สัญญาพิเศษอื่น ๆ คนทำงานดังกล่าวจึงไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายที่มีอยู่  
	 	 ๑) สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน

  สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานซึ่งที่ประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ 
- ILO) มีมติรับรองเมื่อปี ๒๕๔๑ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานหลัก 
ของ ILO รวม ๔ เรื่อง คือ (๑) การขจัดแรงงานบังคับ (๒) เสรีภาพในการสมาคม และการเจรจา 
ต่อรองร่วม (๓) การห้ามเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ และ(๔) การคุ้มครองแรงงานเด็ก โดย
กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของประเทศสมาชิก ILO ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ด้วย ดำเนินการ
คุ้มครองแรงงานตามสิทธิขั้นพื้นฐานนี้  
	 	 ๒) หลักการงานที่มีคุณค่า (Decent Work) 

  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ให้ความสนใจกับภาคนอกระบบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๑๕ เพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมของคนจนที่ทำงานหนัก แต่มักไม่ได้รับความสนใจและดูแลจัดการ
จากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต่อมาที่ประชุมใหญ่สมัยที่ ๙๐ ปี ๒๕๔๐ ขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศได้มีมติรับรองวาระงานที่มีคุณค่า (Decent Work Agenda) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือการขยาย
การคุ้มครองทางสังคม โดยเฉพาะในเรื่องงานที่ปลอดภัยและมั่นคงให้ครอบคลุมทั้งส่วนของภาคนอก
ระบบ ชุมชน และองค์กรเอกชนด้วย 
  ในมุมมองของ ILO งานที่มีคุณค่า ต้องไม่ใช่งานที่ทำเพียงเพื่อยังชีพไปวัน ๆ หรืองานอะไร
ก็ได้ แต่ต้องเป็นงานที่เอื้อให้พ้นจากสภาพความยากจนและต้องมีสภาพการทำงานที่ดีด้วย โดย
แรงงานจะต้องได้รับการคุ้มครองและปกป้องให้ได้รับสิทธิพื้นฐาน เช่น สิทธิมนุษยชน สิทธิพื้นฐานใน
การทำงาน สิทธิของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ป ี ที่จะได้รับการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม 
  องค์ประกอบของงานที่มีคุณค่า

	 	 (๑) หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ( Fundamental Principles and Rights 

at work) ประกอบด้วย เสรีภาพในการรวมตัวและสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วม การขจัดการใช้
แรงงานบังคับ การขจัดการใช้แรงงานเด็ก และการขจัดการเลือกปฏิบัติ ฯ 
	 	 (๒) การสรา้งงานทีม่คีณุภาพและการสง่เสรมิศกัยภาพทีจ่ะไดร้บัการจา้งงาน (Productive 

Employment) ประกอบด้วย การส่งเสริมการมีงานทำและการเพิ่มผลิตภาพโดยการลงทุนด้านความ
รู้และทักษะ การสร้างงานที่มีคุณภาพโดยการพัฒนาสถานประกอบการ และแก้ไขอุปสรรคต่างๆ เช่น 
การเข้าถึงเครดิตการตลาด การฝึกอบรม ฯลฯ 
	 	 (๓) การคุ้มครองทางสังคม ( Social Protection) ประกอบด้วย ความปลอดภัยในการ
ทำงานและอาชีวอนามัย การขยายและส่งเสริมการประกันทางสังคมในรูปแบบที่หลากหลายและ
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บทที่ 

๖ 

เหมาะสมกับแรงงานกลุ่มต่าง ๆ 
	 	 (๔) การสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรแรงงานและการมีสิทธิแสดงความเห็น (Social 

Dialogue) ประกอบด้วย การกำหนดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดตั้งองค์กรและผู้แทน การส่งเสริม
บทบาทและการมีส่วนร่วมขององค์กรเหล่าน้ีในการกำหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้อง การสนับสนุนการจัดต้ัง
องค์กรแรงงาน สหภาพแรงงาน องค์กรนายจ้าง รวมท้ังกลุ่มเจรจาต่อรองร่วมกับภาครัฐในรปูแบบต่างๆ ท่ี
เหมาะสม	
	   ๓) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๗๗ 

   องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กำหนดกลไกสำคัญในการขยายการคุ้มครองและยก
ระดับแรงงานในเศรษฐกิจนอกระบบก่อนที่จะมีมติในปี ๒๕๔๐ เกี่ยวกับวาระงานที่มีคุณค่า กลไก 
ดังกล่าวคือ อนสุญัญาวา่ดว้ยการรบังานไปทำทีบ่า้น ฉบบัที ่๑๗๗ และขอ้เสนอแนะ ฉบบัที ่๑๘๔	
ซ่ึงประกาศใช้ เมื่อ มิถุนายน ปี ๒๕๓๙ ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้ 
	 	 	(๓.๑) ความหมายของผู้รับงานไปทำที่บ้าน 

	 	 	อนุสัญญาฉบับที่ ๑๗๗ ว่าด้วยงานที่รับงานไปทำที่บ้าน กำหนดความหมายและ
ขอบเขตของงานที่รับไปทำที่บ้าน สรุปได้ว่า 
   ๑. เป็นการทำงานผลิตหรือ บริการ เพื่อรับค่าตอบแทน 
   ๒. สถานที่ทำงาน คือ บ้านของผู้รับงาน หรือที่อื่นๆ ซึ่งเลือกกันเอง ที่มิใช่สถานที่ทำงาน
ของนายจ้าง 
   ๓. ไม่คำนึงว่าใคร เป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งของที่ใช้ในการทำงาน 
   ๔. ไม่รวมถึงลูกจ้างที่นำเอางานมาทำที่บ้านเป็นครั้งคราว แทนที่จะทำที่โรงงาน หรือสถาน
ประกอบการของนายจ้าง 
   ๕.ไม่รวมถึงบุคคลที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจ และประกอบอาชีพอิสระตามกฎหมายของ
แต่ละประเทศ 
   ๖. นายจ้าง หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ส่งมอบงานที่รับไปทำที่บ้านในการ
ประกอบธุรกิจของตน ไม่ว่า โดยตรง หรือผ่านคนกลาง และไม่ว่ากฎหมายแห่งชาติจะมีบทบัญญัติให้
มีคนกลาง หรือไม่ก็ตาม 
  (๓.๒) ขอบเขตการคุ้มครองสิทธิแรงงานที่รับไปทำที่บ้าน

	 อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๗๗ เสนอให้มี 
นโยบายแห่งชาติเกี่ยวกับงานที่รับไปทำที่บ้านที่ 
ส่งเสริมการปฏิบัติเท่าเทียมกันระหว่างผู้รับงานไป
ทำที่บ้านกับผู้ทำงานรับค่าจ้างอื่นๆ เท่าที่จะเป็น
ไปได้ โดยคำนึงถึงลักษณะพิเศษของงานที่รับไป
ทำที ่บ ้าน และเง ื ่อนไขที ่จะนำมาปรับใช ้ก ับ
ประเภทงานที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันที่ดำเนิน
การในสถานประกอบการตามความเหมาะสมโดย
เฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ 

๑๕๒ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน 
คนทำงานภาคนอกระบบ 

 ๑. สิทธิของผู้รับงานไปทำที่บ้านในการก่อตั้ง หรือเข้าร่วมองค์การ และกิจกรรมขององค์การนั้น 
   โดยเสรี 
 ๒. การคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน และอาชีพ 
 ๓. การคุ้มครองในด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 
 ๔. ค่าตอบแทน 
 ๕. การคุ้มครองด้านประกันสังคมตามกฎหมาย 
 ๖. การได้รับการฝึกอบรม 
 ๗. อายุขั้นต่ำในการจ้างงาน หรือรับเข้าทำงาน 
 ๘. การคุ้มครองกรณีคลอดบุตร 
	 	
	 ๔. การขับเคลื่อนและข้อเสนอแนะต่อ กสม. โดยเครือข่ายแรงงานนอกระบบในเรื่อง

นโยบายและกฎหมาย สรุปได้ดังนี้ 

	 (๑) ให้รัฐบาลเร่งพิจารณาประกาศใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน 

 เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ตัวแทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ โฮมเน็ท ประเทศไทย
และคณะทำงานพัฒนานโยบายสาธารณะ โครงการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
นอกระบบ (สสส.) ได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ..... 
ต่อประธานคณะกรรมาธิการ การแรงงานและสวัสดิการสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อดำเนิน
การให้มีการพิจารณาและประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวต่อไป 
 ร ่างกฎหมายดังกล ่าวม ีเจตนารมณ์ ๓ 
ประการคือ (๑) การคุ ้มครองสิทธิข ั ้นพื ้นฐาน 
แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านที่เหมาะสมและสอดคล้อง 
(๒) กำหนดมาตรการส่งเสริมพัฒนาผู้รับงานและ
การรวมตัวของผู้รับงานไปทำที่บ้านไว้ในกฎหมาย	
(๓) ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในนโยบายและ
กฎหมาย โดยเน ้นการประสานผลประโยชน ์
ระหว่างผู้จ้างงาน ผู้รับงานไปทำที่บ้าน และสังคม
อย่างเป็นธรรม เพื่อให้เกิดการจ้างงานอย่างยั่งยืน 
ผู้จ้างงานได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม ส่วนผู้รับ
งานไปทำที่บ้านก็มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่างกฎหมาย
ฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 
	 •	 ผู้รับงานไปทำที่บ้านควรได้รับสิทธิแรงงาน
ขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในค่าจ้างขั้นต่ำหากลักษณะ
หรือสภาพของงานไม่แตกต่างจากในระบบ สิทธิใน
ค่าจ้างที่เป็นธรรม และให้ผู้จ้างงานรับผิดชอบใน 
ค่าใช้จ่ายและวัตถุดิบในการทำงาน 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๕๓
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บทที่ 

๖ 

	 •	ผู้จ้างงานในงานที่รับไปทำที่บ้าน ผู้รับเหมาช่วง และผู้รับเหมาชั้นต้นต้องร่วมรับผิดในค่าจ้าง
และค่าใช้จ่ายในการทำงาน 
	 •	การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 
	 •	การสร้างหลักประกันด้านสุขภาพอนามัย การคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก 
	 •	 ให้กำหนดมาตรการส่งเสริมและพัฒนา ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารการจ้างงาน ทักษะ
ฝีมือ สินเชื่อหรือเงินทุนหมุนเวียน และการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน 
	 •	 ในการบริหารและการบังคับใช้กฎหมาย ให้มีคณะกรรมการระดับชาติโดยผู้รับงานไปทำ 
ที่บ้านและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม การส่งเสริมให้กลุ่มผู้รับงานฯหรือองค์กรชุมชนเป็นอาสาสมัคร

เพื่อช่วยเหลือพนักงานตรวจแรงงาน ตลอดจนการ
มีคณะกรรมการไกล่เกลี ่ยหรือระงับข้อพิพาท 
เชิงสมานฉันท์ในระดับตำบลหรือชุมชน 
	 ในขณะที่กระทรวงแรงงานก็ได้จัดทำร่าง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 
แต่ยังมีสาระสำคัญแตกต่างกับฉบับเครือข่าย
แรงงานนอกระบบในหลักการและสาระสำคัญ
หลายประเด็น ดังนี้ 
 (๑) ไม่คุ้มครองในเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำหรือค่า
จ้างที่เป็นธรรม (๒) ไม่คุ้มครองในเรื่องค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ หรือค่าใช้ในการ

ทำงาน ค่าไฟฟ้าและค่าขนส่ง (๓) ไม่นำหลักความร่วมรับผิดของผู้รับเหมาช่วงไปจนถึงผู้รับเหมาชั้น
ต้นในเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ ดังที่กำหนดไว้ใน
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช้บังคับ (๔) ไม่กำหนดมาตรการ
ส่งเสริมพัฒนาให้เป็นสิทธิตามกฎหมาย เพียงแต่กำหนดไว้เป็นอำนาจทางการบริหาร (๕) ยังไม่มีเรื่อง
สิทธิการรวมตัวและระบบแรงงานสัมพันธ์ (๖) คณะกรรมการการรับงานไปทำที่บ้าน และกลไกการ
ตรวจแรงงานและการร้องทุกข์ยังคงยึดหลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ซ่ึงยังขาดหลักการการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนหรือภาคประชาชน		
 อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายฉบับกระทรวงแรงงานได้เพิ่มเติมสาระสำคัญ เรื่อง การคุ้มครอง 
ผู้รับงานฯ กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือตาย เนื่องจากการทำงานที่มิใช่การจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูรั้บงานฯ ให้มีสิทธิในค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพ ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 	
	 (๒) การขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ

 กฎหมายประกันสังคมปัจจุบันจำกัดการคุ้มครองแรงงานเฉพาะผู้ที่เป็น “ลูกจ้าง” ตามสัญญา
จ้างแรงงานเท่านั้น ผู้รับงาน และผู้ผลิตที่บ้านจำนวนมาก จึงไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ประกันสังคม และต้องไปใช้สิทธิร ักษาพยาบาลในโครงการหลักประกันสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งไม่ครอบคลุมงานอาชีว
อนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างชัดเจน 

๑๕๔ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน 
คนทำงานภาคนอกระบบ 

*	แรงงานปริทัศน์ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐, จดหมายข่าวรายเดือนของมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

 มีการขับเคลื่อนให้ขยายการประกันสังคมไปสู่ผู ้รับ
งานไปทำที่บ้าน และแรงงานนอกระบบกลุ่มต่างๆ ด้วย โดย
มีหลักการสำคัญคือ ครอบคลุมคนทำงานในภาคนอกระบบ
ทั้งหมด การเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข การเก็บเงินสมทบโดยคำนึง
ถึงรายได้ของแรงงานนอกระบบ ให้รัฐและผู้จ้างงานร่วมจ่าย 
สำหรับประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับก็ควรมีมาตรฐานเดียวกับ
แรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบมีส่วนร่วมในการ
บริหารกองทุนประกันสังคม 
	 ส่วนสำนักงานประกันสังคมมีเป้าหมายที่จะขยายการ

คุ้มครองให้ครอบคลุมลูกจ้างทั้งหมดที่กฎหมายประกันสังคมยกเว้น โดยให้ขยายไปยังกลุ่มแรงงาน
นอกระบบที่มีอายุระหว่าง ๑๕ ถึง ๖๐ ปี ขอบเขตทั่วประเทศ เป็นระบบสมัครใจ จ่ายเงินสมทบแบบ
อัตราเดียวและต้องไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ไม่ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคร้ายในระยะอันตราย  
	 ข้อเรียกร้องล่าสุดของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ* กับมติของคณะอนุกรรมการเตรียมการ
ขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ สำนักงานประกันสังคม ซึ่งได้ประชุมเมื่อ 
เดือนตุลาคม ๒๕๔๙ ผลสรุปเปรียบเทียบได้ ดังนี้  

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๕๕
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บทที่ 

๖ 

ข้อเสนอเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ สปส. 

๑. ขอบเขตการขยายความคุ้มครอง
• ˇ พิจารณาถึงหลักการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข โดย
ให้แรงงานนอกระบบทุกคนเข้าสู่โครงการประกัน
สังคม 
	
	
	
	
	

• ขยายความคุ้มครองในรูปแบบบังคับเป็นกลุ่ม
อาชีพ โดยเน้นกลุ่มที่มีความชัดเจนในเรื่องราย
ได ้และความสนใจ โดยจะมีการศ ึกษาราย
ละเอียดของกลุ่มต่างๆ เช่น จำนวน รายได้เฉลี่ย
ความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ ฯลฯ โดยเน้นที่ 
๖ กลุ่มก่อน คือ  
 ๑) ขับรถรับจ้าง ๒) มัคคุเทศก์ ๓) บริการใน
สถานบันเทิง ๔) นวดเพื่อสุขภาพ ๕) ขายสินค้า
แผงลอยที ่ม ีการข ึ ้นทะเบ ียนก ับหน ่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ๖) พนักงานขายตรง 

๒. อัตราเงินสมทบ
•จ่ายเงินสมทบตามฐานของรายได้ 	


• ไม่เกิน ๔.๕ ของรายได้ สำหรับประโยชน์
ทดแทน ๔ กรณี คือประสบอันตราย เจ็บป่วย 
คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย โดยจะมีการ
ศึกษารายได้เฉลี่ยของแต่ละกลุ่มอาชีพต่อไป 

๓. ใครมีส่วนร่วมจ่ายเงินสมทบ
•		รัฐบาล ผู้ว่าจ้าง หรือ เจ้าของงาน หรือผู้ได้ 
รับผลประโยชน์จากการทำงานของแรงงาน 

•	รัฐบาลมีส่วนร่วมจ่าย เท่าไร อย่างไร ให้มีการ
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดสัดส่วน
เงินสมทบระหว่างแรงงานนอกระบบ และรัฐบาล 

๔. ประโยชน์ทดแทน
•	 ต้องได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับประกัน
สังคมของแรงงานในระบบ  
ในเบือ้งตน้เสนอใหจ้ดัประโยชนท์ดแทน ๔ เรือ่ง	
คือ 
	 ๑. เงินทดแทนขาดรายได้เน่ืองจากการเจ็บป่วย	
ประสบอุบัติเหตุและไม่สามารถทำงานได้ 
 ๒. กรณีทุพพลภาพ  
 ๓. กรณีเส ียช ีว ิต ได ้ค ่าทำศพ และเง ิน
สงเคราะห์บุตร ของผู้เสียชีวิต 
 ๔. กรณีชราภาพ 

•	 ให้ประโยชน์ทดแทน ๖ กรณี ในระยะแรก 
เริ ่ม ๔ กรณ ี (ประสบอันตราย,ทุพพลภาพ, 
คลอดบุตร และตาย) 
 กรณีชราภาพ - ประสานกับกระทรวงการ
คลังเกี่ยวกับความชัดเจนของนโยบายการจัดตั้ง
กองทุนบำเหน็จบำนาญสำหรับแรงงานนอก
ระบบ 

๕. การบริหาร มีส่วนร่วมกำหนดการคุ้มครอง 
และการบริหารกองทุนประกันสังคมแรงงานนอกระบบ 

•	 จัดตั้งกองทุนประกันสังคมแรงงานนอกระบบ
แยกจากกองทุนใหญ่ 

๖. ประสานกับหน่วยงานรัฐที ่ เก ี ่ยวข้องเพื ่อ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนสำหรับแรงงาน
นอกระบบ และประชาชนทั ่วไป เช่นกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคม และความ
มั่นคงของมนุษย์ 
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การละเมิดสิทธิแรงงาน 
คนทำงานภาคนอกระบบ 

 อย่างไรก็ตาม การขยายการประกันสังคมเพื่อคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน และแรงงาน 
นอกระบบกลุ่มต่าง ๆ ในรัฐบาลที่บริหารประเทศตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมาไม่มีความชัดเจน และไม่
คืบหน้าแต่อย่างใด 


 ข้อสรุปแนวทางการประกันสังคมของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ สรุปความได้ดังนี้ 

	 	 (๑) ขอบเขตของสิทธิประโยชน์ 

	 	 เห็นด้วยกับชุดสิทธิประโยชน์ที่กรรมการประกันสังคมเคยมีมติเห็นชอบ ในรัฐบาลชุดก่อน 
ยุบสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ 
	 	 ชุดที่ ๑ ชุดสิทธิประโยชน์ ๔ กรณ ีคือ 
	 	 	๑. กรณีเจ็บป่วย หรือประสบอันตราย	ในวันละ ๒๐๐ บาท ครั้งละไม่เกิน ๑๐ วัน ปีละ
ไม่เกิน ๓๐ วัน และมีสิทธิใช้โครงการประกันสุขภาพเหมือนเดิม 
	 	 	๒. กรณีคลอดบุตร ครั้งละ ๑,๒๐๐ บาท คนละไม่เกิน ๒ ครั้ง 
	 	 	๓. กรณีทุพพลภาพ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาทตลอดชีวิต 
	 	 	๔. กรณีตาย ค่าทำศพ ๓๐,๐๐๐ บาท 
	 	 	เงือ่นไข คือ เก็บเงินสมทบเป็นรายปี โดย ผูป้ระกันตนจ่ายรายละ ๑,๒๐๐ บาท / ปี และรับ 
   เงินอุดหนุน ๑,๒๐๐ บาทต่อคน ต่อปี (ต้องมีผู้สมัครใจเข้าร่วมอย่างน้อย ๑ ล้านคน) 
	 	 	ชดุที ่๒ การออมเพือ่ชราภาพ จ่ายเงินเม่ืออายุครบ ๖๐ ปี และส้ินสุดความเป็นผูป้ระกันตน  
   แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังน้ี  
	 	 	๑. ได้รับเงินบำเหน็จ คือ จ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว หากส่งเงินสมทบไม่ครบ ๑๕ ปี 
   ๒. เงินบำนาญ คือ เงินช่วยค่าครองชีพรายเดือน ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑๘๐ เดือน (หรือ ๑๕ ปี) 
	 	 	
	 	 (๒) อัตราเงินสมทบ และฐานรายได้ 

  มีข้อคิดเห็นว่าถ้าขยายการคุ้มครองเป็นรายกลุ่มอาชีพ ต้องมีการศึกษาอีกนาน เพราะ
แรงงานนอกระบบมีปัญหารายได้ไม่สม่ำเสมอ จะเชื่อถือข้อมูลรายได้แจ้งมาได้อย่างไร บางคนมีการ
เปลี่ยนย้ายงานบ่อย หรืออาจทำหลายงาน มีข้อเสนอว่า 
   ๑. ให้มีการแบ่งการเก็บเงินสมทบ เป็นกลุ่มรายได้ กำหนดรายได้สูงสุด และต่ำสุด โดย
กำหนดช่วงรายได้เป็น ๓ ช่วง เช่น 
   ช่วงรายได้น้อย ๓,๐๐๐ บาท สมทบ ๑๕๐ บาทต่อเดือน 
   ช่วงรายได้ปานกลาง ๖,๐๐๐ บาท สมทบ ๓๐๐ บาทต่อเดือน 
   ช่วงรายได้สูง ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบ ๔๕๐ บาทต่อเดือน 
   แต่ละกลุ่มจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างกัน ยกเว้นค่าทำศพจะได้เท่ากัน 
  ๒. เก็บเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ของฐานรายได้แต่ละคน เพื่อเป็นการเฉลี่ยสุข เฉลี่ยทุกข์
ระหว่างผูมี้รายได้แตกต่างกันอย่างชัดเจน คนท่ีมีรายได้สงูจ่ายเงินสมทบมาก คนท่ีมีรายได้น้อยจ่ายเงิน
สมทบน้อย แต่ได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนกันจึงจะเป็นธรรม  
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บทที่ 

๖ 

	 (๓) รูปแบบสมัครใจ หรือบังคับ 

 เมื่อพิจารณาถึงความมั่นคงและความอยู่รอดของกองทุนในระยะยาว ต้องมีผู้จ่ายเงินเข้าร่วม
กองทุนมากพอสมควร กรณีสมัครใจ ได้มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยช่วยคำนวณโดยมีสมมุติฐานว่า
ต้องมีแรงงานนอกระบบสมัครใจเข้าร่วมกองทุนอย่างน้อย ๑ ล้านคน จึงจะมีความเป็นไปได้ในการ
บริหารกองทุนฯ ในอัตราจ่ายสมทบและประโยชน์ทดแทนตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้กองทุนยังมี
ความเสี่ยงจากหลายปัจจัย คือ การจ่ายเงินสมทบปีต่อปี (ปีละครั้ง) และสิทธิประโยชน์ต้องจูงใจให้
แรงงานจำนวนมากเข้าร่วมกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง 
	 กรณีประกันแบบบังคับ สอดคล้องกับหลักการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขของผู้มีรายได้แตกต่างกันใน
สังคม จะมีโอกาสสร้างความมั่นคงของกองทุน และสามารถวางแผนการบริหาร จัดการได้มาก 
ปัญหาอยู่ที่ว่า แรงงานนอกระบบมีความหลากหลายซับซ้อนทั้งในแง่อาชีพ รายได้ ความสามารถใน
การจ่ายเงินสมทบ เป็นต้น และเป็นเรื่องยากมากในการวางระบบบริหารจัดการ 
 อย่างไรก็ตาม เนื ่องจากสำนักงานประกันสังคมจะนำ มาตรา ๔๐ พ.ร.บ.ประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ มาปรับในเรื่องสิทธิประโยชน์และเงินสมทบ เพื่อขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ 
ซึ ่งเป็นแบบสมัครใจ สามารถดำเนินการได้โดยเพิ ่มเติมพระราชกฤษฎีกาที ่ออกตามความใน 
มาตรา ๔๐ 

๑๕๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน 
คนทำงานภาคนอกระบบ 

	 ปญัหาความแตกตา่งของสทิธปิระโยชนก์องทนุเงนิทดแทนและกองทนุประกนัสงัคม ท่ีควร
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ 
	 ๑. ขยายการคุ้มครองให้ครอบคลุมลูกจ้างภาครัฐทุกประเภท และลูกจ้างทำงานบ้าน	
ซึ่งปัจจุบันกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ	 ยกเว้น การคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน โดยกองทุนประกันสังคม
คุ้มครองลกูจ้างส่วนราชการ เฉพาะลกูจา้งชัว่คราวรายเดอืน แต่กองทุนเงินทดแทนไม่คุ้มครองลกูจ้าง
ทุกประเภทของราชการด้วย ทำให้ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการไม่ได้รับการคุ้มครองกรณีประสบ
อันตราย หรือเจ็บป่วยเนือ่งจากการทำงาน ยกเว้น หน่วยงานราชการน้ันจะมีระเบียบการช่วยเหลือเอง 
	 ๒. เงินทดแทนการขาดรายได้ที่จ่ายกรณีหยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์จ่ายไม่เท่ากันคือ 
กองทุนประกันสังคมจ่ายอัตราร้อยละ ๕๐	 ของค่าจ้าง ตั้งแต่วันแรกที่หยุดงาน ส่วนกองทุนเงิน
ทดแทนจ่ายอัตรารอ้ยละ ๖๐ ของคา่จา้งรายเดอืน โดยต้องหยุดพักรักษาตัวติดต่อกันเกิน ๓ วันข้ึนไป	
	 ๓. กองทุนเงินทดแทน คุ้มครองลูกจ้างทันทีตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานแต่กองทุนประกันสังคม 
ลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อจ่ายเงินสมทบครบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เช่น กรณี 
เจ็บป่วยและทุพพลภาพต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย ๓ เดือน ปัญหาการเจ็บป่วยที่ไม่ใช่เนื่องจาก
การทำงานที่เกิดขึ้นก่อนครบ ๓ เดือนของการเป็นผู้ประกันตน ลูกจ้างไปใช้สิทธิรักษาพยาบาล
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าท่ีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดแูลอยูไ่ด้หรือไม่ เพียงใด?	
	 ๔. ค่าทำศพ จ่ายไม่เท่ากัน กล่าวคือ กองทุนเงินทดแทน จ่าย ๑๐๐	 เท่าของอัตราสูงสุด 

ของค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน ส่วนกองทุนประกันสังคมจ่ายค่าทำศพอัตราแน่นอน ๓๐,๐๐๐ บาท ไม่ว่า
ผู้เสียชีวิตจะมีอายุเท่าไร และจ่ายเงินสมทบระยะเวลานานเพียงใด 


 มูลเหตุการละเมิดสิทธิแรงงานในภาคนอกระบบ

	 ปัจจัยสำคัญท่ีเป็นมลูเหตุ การละเมิดสิทธิแรงงานคนทำงานในภาคนอกระบบ มีสาระสำคัญ ดังน้ี 
 ๑. กระทรวงแรงงานและรัฐบาลเองมีความวิตกกังวลว่า หากมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้รับงาน
ไปทำที่บ้านแล้วอาจจะเป็นผลลบต่อผู้รับงานไปทำที่บ้านเอง เช่น ทำให้การจ้างงานชะงัก หรือ
ประชาชนอาจว่างงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถิติหรือจำนวนผู้รับงานไปทำที่บ้านยังไม่ชัดเจนและมี
จำนวนไม่มากนักที่จะต้องมีนโยบายหรือกฎหมายเป็นการเฉพาะ จึงเป็นผลให้รัฐบาลขาดการเอาใจ
ใส่ต่อกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน 
 ในขณะที่ความเป็นจริง กลุ่มผู้รับงานไปทำที่
บ้านมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และคาดกันว่ามี
จำนวนนับล้านคน ประการสำคัญผู้รับงานไปทำที่
บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คนชรา เด็กและคนพิการ
โดยสมาชิกในครัวเรือนได้ช่วยทำงานด้วย อาศัย
บ้านหรือโรงเรือนของตนเองเป็นสถานที่ทำงาน เป็น
ผู้รับภาระในเรื่องค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าขนส่ง
และค่าอุปกรณ์การผลิต และงานที่รับไปทำที่บ้าน
เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนงานในระบบอัน
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บทที่ 

๖ 

เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ นับว่าเป็น 
งานที่มีคุณค่ายิ่งที่จำเป็นต้องมีนโยบายและกฎหมาย
หรือมาตรการบริหารของรัฐเพ่ือคุ้มครองดแูล 	
	 ๒. ในกระแสโลกาภิว ัตน์ท ี ่การผลิตและการ
ค้าขายมีการเชื่อมโยงกันทั่วโลก หากรัฐบาลได้พิจารณา
ถึงผลดีของการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๗๗ ว่าด้วยงานที่รับไปทำ 
ที ่บ ้าน ก็จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศในระยะยาว
เนื ่องจากการให้สัตยาบันดังกล่าวจะส่งผลด้านบวก
หลายประการดังนี้ 
 (๑) ให ้ เก ิดการตระหน ักในค ุณค ่าของการ 
รับงานมาทำที่บ้าน ซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาไม่มีใครนึกถึง 
และไม่ปรากฏในสถิติแรงงาน หากรับรองจะมีผลให้ 
คนงานกลุ่มนี้รวมอยู่ในตลาดแรงงาน 
 (๒) ทำให ้ม ีการขยายขอบเขตการคุ ้มครอง
แรงงาน ครอบคลุมถึงคนงานที่รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่ง

มักจะเป็นกลุ่มที่ยากจนและมีรายได้ต่ำที่สุดในบรรดาคนงานทั้งหลาย และจะสามารถเป็นตัวอย่าง
สำหรับการออกกฎหมายคุ้มครองคนงานนอกระบบประเภทอื่น ๆ		
 (๓) เป็นการส่งเสริมสถานภาพสตรีและเด็ก เนื่องจากผู้รับงานไปทำที่บ้านส่วนใหญ่เป็นสตรี
และเด็ก เพราะเม่ือกลุ่มผูรั้บงานไปทำท่ีบ้านมีรายได้และการครองชีพท่ีดีข้ึน ก็จะลดการใช้แรงงานเด็ก
ไปโดยปริยาย และเด็กก็จะได้เข้าสู่โรงเรียน 
	 (๔) นายจ้างเองจะได้รับประโยชน์ เพราะเม่ือมีการดแูลด้านสวัสดิการ และค่าจ้างท่ีเหมาะสมแล้ว
คุณภาพของผลผลิตน่าจะได้มาตรฐานดีข้ึน ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ความสามารถแข่งขัน
ในตลาดโลกจะมีผลต่อการขยายตลาด การเพ่ิมการลงทุน และเพ่ิมการจ้างงานซ่ึงทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ 
	 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยยังมิได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ ๑๗๗ ทำให้

การดำเนินการทางนโยบาย การออกกฎหมายหรือการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ในการ 

คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านจึงเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง		
 ๓. เกี่ยวกับนโยบายหรือการจัดทำกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านนั้นพบว่า ร่าง
กฎหมายท่ีภาคประชาชนร่วมกันจัดทำกับร่างกฎหมายของกระทรวงท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ มีข้อแตกต่าง
ในทางหลักการหรือมีสาระสำคัญท่ีแตกต่างกัน จนทำให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งกันตลอดกระบวนการ	
 ไม่ว่านโยบายหรือกฎหมายที่ริเริ่มโดยหน่วยงานภาครัฐหรือภาคประชาชน ถือเป็นหน้าที่ของรัฐ
ที่จะต้องประสานความร่วมมือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาสถานการณ์ปัญหาและแนวทางในการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหา หากเห็นพ้องต้องกันว่าจำเป็นต้องมีกฎหมาย ก็ควรร่วมกันพิจารณาแนวทาง
หรือหลักการของกฎหมาย รับฟังข้อคิดเห็นและหาหลักการร่วมกันตั้งแต่ต้น เชื่อว่าการจัดทำกฎหมาย
ในลักษณะดังกล่าวจะเกิดความเหมาะสมหรือสอดคล้อง ลดข้อขัดแย้ง ไม่ล่าช้าหรือส้ินเปลืองงบประมาณ	

๑๖๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงาน 
คนทำงานภาคนอกระบบ 

	 การดำเนินการของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 

 เนื่องจากเรื่องร้องเรียนในประเด็นนี้มีน้อยแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลเป็นสำคัญ 
คณะอนุกรรมการฯ จึงได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบาย สรุปสาระสำคัญได้ 
ดังนี้ 
	 (๑) วันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๔๙ คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานร่วมกับ โครงการสตรี 
และเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาแรงงานและอาชีพ (หรือศูนย์ศึกษาและพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน) และเครือข่ายเกษตรกรรม
ทางเลือก ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แรงงาน...หวังและจะให้อะไรต่อการปฏิรูปการเมือง” ณ 
โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร  
 การจัดสัมมนามุ่งเน้นให้กลุ่มแรงงาน ๖ กลุ่มคือ (๑) กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน (๒) กลุ่ม
แรงงานในระบบ (๓) กลุ่มแรงงานทำงานบ้าน (๔) กลุ่มแรงงานภาคบริการ (๕) กลุ่มแรงงานภาครัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (๖) กลุ่มแรงงานภาคเกษตร พิจารณาสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจต่อการ
ปฏิรูปการเมือง และบทบาทของแรงงานต่อการปฏิรูปการเมือง 
	 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประมาณ ๑๕๐ คน  
	 (๒) วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙	คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานได้จัดสัมมนา เรื่อง “การปฏิรูป
สิทธิแรงงานในระบบจ้างเหมา” โดยเน้นระบบการจ้างเหมาในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนหรือ
สถานประกอบการ และกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและกฎหมาย 
ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
	 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประมาณ ๑๐๐ คน 
 ที่ประชุมสัมมนามีข้อคิดเห็นร่วมกันว่า ผู้ที่ทำงานในกระบวนการผลิตทั้งหมดมีศักดิ์และสิทธิที่
แตกต่างกัน ไม่เท่าเทียมกัน กลุ่มแรงงานนอกระบบและลูกจ้างภาครัฐไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานหรือถูก
ละเมิดสิทธิมากที่สุด จะต้องร่วมกันปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปรัฐธรรมนูญให้มีการรับรองหรือให้หลัก
ประกันในเรื่องสิทธิแรงงาน คนทำงานจะต้องมีสิทธิ และมีบทบาทจริงจังในการตรวจสอบฝ่ายรัฐ 
นโยบาย กฎหมายหรือมาตรการทางบริหารของรัฐ 
 สำหรับกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
	 •	 ยังมีความแตกต่างในการรับรู้ข้อมูลหรือสถานการณ์ผู้รับงานไปทำที่บ้าน มีผลต่อการจัดทำ
กฎหมายหรือนโยบายที่สอดคล้อง เช่น ควรเกิดความชัดเจนว่าอะไรบ้างที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ 
ผู้รับงานไปทำที่บ้าน กฎหมายอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นกฎหมายที่คาบเกี่ยวเศรษฐกิจและสังคม 
อาจจะต้องเน้นมาตรการส่งเสริมและพัฒนามากกว่าที่จะเน้นการบังคับหรือลงโทษ 
	 •	จะทำอย่างไรให้แผนงานของรัฐมีความต่อเนื่องทั้งในระดับชาตแิละระดับท้องถิ่น 
	 •	 รัฐบาลจะต้องมีแผนงานหรือมาตรการให้เกิดการจ้างงานที่ต่อเนื่อง มีการประสานความร่วม
มือของหน่วยงานภาครัฐในเรื่องการส่งเสริมอาชีพ การให้บริการแก่ประชาชนด้านต่าง ๆ การคุ้มครอง
และการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมควรปรับปรุงระเบียบหรือมาตรการทาง
บริหารเพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับงานไปทำที่บ้านเข้าถึงได้ 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๖๑
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บทที่ 

๖ 

 ในการสัมมนาครั้งนี้ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและ

อาชีพ (โฮมเน็ท ประเทศไทย) ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อประธานอนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิมีสาระสำคัญดังนี้ 
 (๑) ให้กระทรวงแรงงานดำเนินการบูรณาการแนวคิดและหลักการร่างกฎหมายเกี่ยวกับผู้รับงาน
ไปทำท่ีบ้าน ฉบับกระทรวงแรงงานและฉบับเครือข่ายแรงงานนอกระบบเข้าด้วยกัน และจัดประชาพิจารณ์
ให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมพิจารณา 
 (๒) ให้กระทรวงแรงงานขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบทั้งหมด โดยเฉพาะผู้รับงานไป
ทำที่บ้านถือเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการคุ้มครองโดยเร่งด่วน ตามหลักการและเหตุผลที่เครือข่ายแรงงาน
นอกระบบเสนอแนะ 
 (๓) ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินนโยบาย
เรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ และการสร้าง
เสริมสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบ 
 (๔) ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณา
การงานส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองแรงงานนอกระบบเข้ากับแผนงาน และการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเร่ืองไว้เพ่ือพิจารณาดำเนินการเพ่ือให้บังเกิดผลต่อไป	
	 (๓) วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานได้จัดประชุมเครือข่ายแรงงาน
ทั้งหมด เพื่อพิจารณาข้อเสนอในการบรรจุหลักการสิทธิแรงงานและนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้าน
แรงงาน เนื่องในวาระการจัดทำรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๕๐ คน ที่ประชุมมีข้อเสนอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 
	 • ผู้ทำงานทุกคนมีสิทธิเสมอกัน ในการได้รับการคุ้มครองจากรัฐอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ 
ในด้านการจ้างงาน ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประกันสังคม
และสวัสดิการสังคม การรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม และการมีส่วนร่วมตัดสินใจของผู้ประกอบ
การที่มีผลกระทบต่อคนทำงาน 
	 • คนทำงานจะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่ถูกบังคับใช้แรงงานและมีหลักประกัน
ในความมั่นคงในอาชีพ 
	 • ให้มีองค์การอิสระที่บริหารงานในลักษณะพหุภาคี ทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครอง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบครบวงจร 
	 •	คนทำงานมีสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวและเจรจาต่อรองโดยปราศจากการแทรกแซง กลั่น
แกล้งหรือคุกคามทุกรูปแบบ การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำมิได้ 
	 •	 รัฐต้องคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ เด็ก และแรงงานหญิง โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์ รวมถึง
แรงงานผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ แรงงานนอกระบบ และแรงงานข้ามชาติให้มีการจ้างงานที่เป็นธรรม และ
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
	 •	 รัฐต้องปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยเสรีภาพใน
การรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม 
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การละเมิดสิทธิแรงงาน 
คนทำงานภาคนอกระบบ 

	 •	 รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่สามารถสร้างความเป็นธรรมในสังคมโดยคำนึงถึงคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กัน กำกับดูแลมิให้มีการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรง
หรือทางอ้อมโดยเอกชน 
	 •	 รัฐจะต้องไม่แปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค บริการพื้นฐาน หรือเกี่ยวกับความ
มั่นคงของรัฐเป็นของเอกชน และต้องส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อบริการ
ประชาชนโดยทั่วถึงและเป็นธรรม 
	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงแรงงานและรัฐบาล มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

 ๑. รัฐบาลควรดำเนินการให้เรื่องการจ้างงานเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อจะได้มี เจ้าภาพที่ประกอบ
ด้วยกระทรวงหลักที่เกี ่ยวข้อง สามารถกำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอย่างบูรณาการ เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญและ คุณค่าของแรงงานนอก
ระบบ มีการคุ้มครองดแูลจากรัฐโดยเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคนทำงานภายใต้รปูแบบหรือสัญญาชนิดใด 	
 ท้ังน้ี เพ่ือจะได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา การว่างงาน การกระจาย
รายได้ และการแก้ไขความยากจน 
 ๒. รัฐบาลควรให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๗๗ ว่าด้วยงาน
ที่รับไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๓๙ ปฏิบัติตามข้อแนะ ฉบับที่ ๑๘๔ ว่าด้วยงานที่รับไปทำที่บ้าน ให้
สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของสังคมไทย เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้รับ
งานไปทำที่บ้าน 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๖๓

Master 2 anu .indd   163 7/28/08   9:09:09 PM



บทที่ 

๖ 
บทที่ 

๖ 

 ๓. รัฐบาลจะต้องเร่งสร้างมาตรการทั้งด้านนโยบายและกฎหมายเพื่อคุ้มครอง ผู้รับงานไปทำที่
บ้านอย่างมีความเหมาะสมสอดคล้องและได้รับหลักประกันในเรื่องสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน ไม่ถูก 
เลือกปฏิบัติ เข้าถึงบริการและสวัสดิการสังคมของรัฐ และมีหลักประกันความมั่นคงในอาชีพและมี
การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนทำงาน  
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรกำหนดไว้เป็นสิทธิได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากรัฐ ในเรื ่องข้อมูล 
ข่าวสารเกี่ยวกับงาน แหล่งงานของภาครัฐ การพัฒนาทักษะฝีมือ สินเชื่อ หรือเงินทุนหมุนเวียน และ
การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้รับงานและเครือข่าย โดยกำหนดไว้ในกฎหมาย		
 ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นกระทรวงรับผิดชอบหลักด้านแรงงานจำเป็นต้องประสานงานกับ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้เกิดแผนงานของรัฐที่มีผลในทางปฏิบัติ 
มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง 
 ๔. ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการให้มีการพิจารณา และประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ตามหลักการและแนวคิด ตลอดจนสาระสำคัญในการคุ้มครองและส่งเสริม
พัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน ตามร่าง พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน 
พ.ศ. ... ฉบับเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ให้เสร็จทันในรัฐบาลนี้  
 ๕. ให้มีแผนงานของรัฐบาลที ่มีกรอบเวลาชัดเจนในเรื ่องการขยายการประกันสังคมให้
ครอบคลุมแรงงานนอกระบบทุกกลุ่ม โดยดำเนินการควบคู่ทั้งกลุ่มที่มีความพร้อมหรือมีความเป็นไป
ได้สูงในการเข้าระบบประกันสังคม และกลุ่มแรงงานที่ข้อมูลอาจไม่ชัดเจน ยังไม่พร้อมหรือมีภาระ 
ในการบริหารจัดการโดยเฉพาะกลุ่มผูรั้บงานไปทำท่ีบ้านและกลุ่มเกษตรกรในระบบเกษตรพนัธะสญัญา		
 โดยให้มีข้อสรุปในเรื่องประโยชน์ทดแทนในระยะเริ่มต้น อัตราเงินสมทบและการมีส่วนร่วมของ
แรงงานนอกระบบในการบริหารจัดการกองทุนหรือกฎหมาย  
 ๖. ให้รัฐบาลมีนโยบายขยายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ครอบคลุมมิติอาชีวอนามัยหรือ
โรคที่เกี่ยวกับการทำงานหรือการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ให้เร่งพิจารณา
ประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมตามหลักการ
และแนวคิดที่เครือข่ายภาคประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมกันทำไว้แล้ว และให้ครอบคลุมทั้งใน
ระบบและนอกระบบ	
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ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ มีเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิแรงงานไทย 
ไปทำงานต่างประเทศ จำนวน ๑๒ เรื่อง ผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นราษฎรที่ยากจนในพื้นที่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินเงินทอง รวมถึงการ 
ล่มสลายของสถาบันครอบครัว ดังที่ปรากฏ
เป็นข่าวอยู ่เสมอ ซึ ่งอาจกล่าวได้ว่าปัญหา 
การหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
เกิดขึ ้นพร้อมกับธุรกิจจัดส่งแรงงานไทยไป
ทำงานต่างประเทศ แม้ว่ารัฐบาลทุกรัฐบาล
ต่างพยายามแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด แต ่
ไม่สามารถขจัดปัญหาน้ีให้หมดส้ินไปได้ และดู
เหมือนว่าปัญหาการหลอกลวงแรงงานไทย
กลับทวีความรุนแรงและ มีวิธีการที่ซับซ้อน
มากขึ้นดังปรากฏสถิติการร้องทุกข์และการให้
ความช่วยเหลือของกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ปี 
๒๕๔๒-๒๕๔๙ ดังนี้ 

การละเมิดสิทธิแรงงานไทย 
ไปทำงานต่างประเทศ

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๖๕
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จัดหางานต่างประเทศ

ปีงบประมาณ รับเร่ืองร้องทุกข์ กรณีช่วยเหลือคนหางาน

จำนวนคนร้องทุกข์ ค่าเสียหาย จำนวนท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ

ได้รับเงินคืน

หน่วยนับ คน บาท คน บาท

รวม  ๓๓,๕๙๘.๐๐ ๒,๒๘๙,๐๑๕,๐๘๘.๐๐ ๒๔๕๑๙ ๘๕๓,๒๘๓,๘๐๑.๐๐

ปี ๒๕๔๔  ๕,๗๐๑.๐๐  ๕๕๕,๖๒๘,๔๒๙.๐๐ ๔๖๐๗ ๑๖๓,๔๕๐,๐๑๓.๐๐ 

ปี ๒๕๔๕  ๗,๗๙๖.๐๐  ๕๒๔,๙๗๑,๑๐๔.๐๐	 ๓๓๙๒ ๑๓๐,๙๔๕,๔๐๗.๐๐ 

ปี ๒๕๔๖  ๖,๒๖๕.๐๐	  ๔๕๔,๓๒๗,๑๘๓.๗๐ ๔๙๗๗ ๒๗๙,๐๙๖,๒๗๘.๐๐ 

ปี ๒๕๔๗  ๔,๔๗๒.๐๐  ๒๙๘,๔๖๐,๘๑๐.๐๐ ๔๐๙๔  ๙๓,๘๐๐,๙๕๑.๐๐ 

ปี ๒๕๔๘  ๓,๔๒๖.๐๐ ๒๖๐,๔๕๘,๙๐๘.๐๐ ๔๕๕๕ ๑๐๘,๘๑๘,๗๕๗.๐๐ 

ปี ๒๕๔๙  ๒,๙๓๘.๐๐ ๑๙๕,๑๖๘,๖๕๓.๐๐ ๒๘๙๔  ๗๗,๐๘๑,๓๙๕.๐๐ 



ที่มา: กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน	

บทที่ 

๗ 
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 สถานการณ์ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน
	 	
 ลักษณะการละเมิดสิทธิแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศมีหลายลักษณะและรูปแบบ เช่น 
 ๑. จ่ายเงินค่าบริการล่วงหน้าแล้วไม่ได้เดินทางไปทำงาน 
 ๒. จ่ายเงินค่าบริการสูงเกินกว่าที่รัฐกำหนด 
 ๓. ได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วไม่มีงานให้ทำ ถูกส่งกลบั 
 ๔. ได้เดินทางไปทำงานจริง แต่ตำแหน่งงานไม่ตรงตามสัญญาจ้าง 
 ๕. ได้เดินทางไปทำงานตรงตามตำแหน่งงานจริง แต่ค่าจ้างได้รับต่ำกว่าที่ตกลงกันไว้ในสัญญา 
 ๖. ได้ทำงานตรงตามตำแหน่งและค่าจ้างตรงตามสัญญา แต่ระยะเวลาการจ้างสั้นกว่าที่ได้
ตกลงกัน เช่น ทำงานได้แค่ ๓ - ๖ เดือนก็ส่งกลับ บางรายไม่ทราบล่วงหน้าว่าไปทำงานแทนคนเดิมที่
ถูกส่งกลับประเทศก่อนหน้านั้น เป็นต้น 
	
 กรณตีวัอยา่งการรอ้งเรยีนการละเมดิสทิธแิรงงานไทยไปทำงานตา่งประเทศ
 ที่คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานตรวจสอบ

 

 กรณีที่ (๑) นายแสวง วิเชียรเลิศ ได้ร้องเรียนอ้างว่า บริษัทจัดหางาน บี.เอส.บี. 

โอเวอร์ซีส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดหางานในประเทศไทย และบริษัท KAOHSIUNG RAPID TRANSIT 
CORP. (KRTC) ในฐานะนายจ้างที่ไต้หวันละเมิดสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนของคนงานไทย 
ที่ไต้หวัน (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๔๖๓/๒๕๕๐ กรณีแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศถูก

ละเมิดสิทธิมนุษยชน นายแสวง วิเชียรเลิศ ผู้ร้อง บริษัทจัดหางาน บี. เอส. บี. โอเวอร์ซีส์ 

จำกัด และบริษัท KAOHSIUNG RAPID TRANSIT CORP. (KRTC) ผู้ถูกร้อง) 

 

 เมื่อปี ๒๕๔๗ ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้เดินทางไปทำงานที่ไต้หวันผ่านบริษัทจัดหางาน
บริษัท จัดหางาน บี.เอส.บี. โอเวอร์-ซีส์ จำกัด เสียค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่านายหน้าจำนวน 
หนึ่งแสนบาทเศษ บริษัทได้ส่งไปทำงานกับนายจ้างคือบริษัท KRTC สัญญาจ้างมีกำหนดเวลา ๒ ปี 
แต่คนงานไทยบางส่วนทำงานได้เพียง ๘ เดือนก็ถูกส่งกลับประเทศไทย 
 คนงานไทยที่ไต้หวันได้รับความไม่เป็นธรรมหลายประการ กล่าวคือ คนงานไทยที่ประสบ
อุบัติเหตุไม่ได้รับเงินทดแทนและถูกหักค่าแรง เมื ่อคนงานไทยทวงถามค่าจ้างหรือค่าล่วงเวลา 
ล่ามหรือนายจ้างข่มขู่ว่าจะส่งกลับประเทศไทย ที่พักอาศัยของคนงานไทยไม่ดี มีสังกะสีล้อมไว้ 
ราวกับคุมขังแรงงานทาส และถูกโกงค่าจ้าง เคยร้องเรียนต่อกระทรวงแรงงานแล้วแต่ไม่ได้รับการ
แก้ไขแต่อย่างใด 
 คณะอนุกรรมการฯ ขอให้กรมการจัดหางานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง และดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เกิดความเป็นธรรมโดยดว่น  
	 ฝายนายจางอางวา คนงานไทยขัดขืนคำสั่งของนายจางกรณีหามใชโทรศัพทมือถือ 
ซึ่งคนงานไทยยอมรับผิดและไดยกเลิกสัญญาจางเองโดยสมัครใจ 

การละเมิดสิทธิแรงงานไทย 
ไปทำงานต่างประเทศ 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๖๗
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บทที่ 

๗ 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ นายแสวงฯ กับบริษัทจัดหางานสามารถตกลง
กันได้ โดยบริษัทได้จ่ายเงินช่วยเหลือจำนวน ๒๗,๐๐๐ บาทแล้ว ส่วนที่อ้างว่า บริษัท KRTC ที่ไต้หวัน
ทำผิดสัญญากับคนงานไทยนั้น กรมการจัดหางานได้ประสานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว และชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรณี บริษัท KRTC ที่ไต้หวันไม่ปฏิบัติตามสัญญากับ
คนงานไทยนั้น ปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ คนงานไทยได้ประท้วงและก่อเหตุเผา
ทำลายทรัพย์สินในที่พักอาศัยคนงาน ซึ่งคณะกรรมการกิจการแรงงานไต้หวัน (COUNCIL OF 
LABOUR AFFAIR - CLA) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จ
จริงในกรณีดังกล่าว 
 คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า แม้ว่าประชาชนบางส่วนกับบริษัทจัดหางานสามารถตกลงกันได้ 
แต่เนื่องจากปัญหาคนงานไทยที่ไต้หวันถูกละเมิดสิทธิ จนกระทั่งความขัดแย้งบานปลายจนเกิดเหตุ
เผาและทำลายทรัพย์สินของนายจ้างนับว่าเป็นกรณีร้ายแรงยิ่ง จำเป็นที่รัฐบาลไทยจะต้องมีนโยบายที่
ชัดเจนในการส่งคนงานไทยไปทำงานที่ไต้หวันและมีแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาทำนองดังกล่าวขึ้นอีก คณะอนุกรรมการฯ จึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 
 (๑) การตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรมการจัดหางาน กรณีนายวิเชียรฯ โดยการสอบถามข้อเท็จจริง
จากนายวิเชียรฯ และบริษัทจัดหางานฯ น่าจะไม่เพียงพอ ส่วนกรณีที่อ้างว่านายวิเชียรฯ ถูกส่งกลับ
ประเทศ เพราะขัดขืนคำส่ังของนายจ้างน้ันก็ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าขัดขืนคำส่ังนายจ้างในเร่ืองใด ซ่ึงหาก
พิจารณาข้อเท็จจริงน่าจะเป็นเรื่องที่นายจ้างห้ามคนงานไทยมี หรือใช้โทรศัพท์มือถือในที่พักอาศัย 
หากข้อเท็จจริงเป็นเช่นว่านี้ คำสั่งของนายจางยอมเปนการละเมิดสิทธิของคนงานไทย ซึ่งต่อมา
จากการเจรจาต่อรองของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นายจ้างยอมยกเลิกระเบียบดังกล่าว	
	 (๒) เนื่องจากกรณีนี้ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชนทั้งในระดับประเทศ และในทางสากล 
หน่วยงานระดับนโยบายท้ังของไทยและไต้หวันจึงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและมีการดำเนินการ
ที่ค่อนข้างฉับไว 
	 	

๑๖๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงานไทย 
ไปทำงานต่างประเทศ 

 การดำเนินการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไทย 
	 	
	 ปลดักระทรวงแรงงานไทย ได้มีหนังสือช้ีแจง ต่อคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตสิรุปได้ดังน้ี 
 (๑) ฝ่ายบริหารกระทรวงแรงงานของไทยเดินทางไปไต้หวันและประสานงานกับนายจ้างและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นายจ้างปฏิบัติตามสัญญา ปรับปรุงสภาพการจ้างและที่พักอาศัยให้ได้

มาตรฐานและเจรจาต่อรองให้ทางการไต้หวันผ่อนปรนในการดำเนินคดีอาญากับคนงานไทย

โดยขอให้พิจารณาประเด็นการกดขี่คนงานไทยและหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กัน 
 (๒) มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของนายจ้างที่ไต้หวัน เช่น ยกเลิกระเบียบหามมีและ
ใชโทรศัพทมือถือในที่พักอาศัย คืนเงินหักฝากกันหนี ซึ่งหักจากค่าจ้างทุกคนเดือนละ ๑,๐๐๐ 
เหรียญไต้หวัน ยกเลิกการจ่ายเงินล่วงหน้าในรูปคูปองโดยจ่ายเป็นเงินสด จัดบริการน้ำดื่มที่สะอาด 
ให้เพียงพอ แก้ไขปัญหาเรื่องที่พักอาศัยแออัด เป็นต้น 
 (๓) จัดสงพนักงานอัยการ และวาจางทนายความชาวไตหวันเพื่อใหความชวยเหลือ 
คนงานไทยในคดีอาญา  
 (๔) กระทรวงแรงงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดโครงสร้างระบบการส่งแรงงานไทย 
ไปต่างประเทศ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาจัดโครงสร้างระบบการส่งแรงงานไทยไปต่าง
ประเทศและการปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับ กระบวนการดำเนินงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ให้ทันสมัยและโปร่งใส การตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด 
	
	 การดำเนินการของทางการไต้หวัน


	 คณะกรรมการกจิการแรงงานไตห้วนั (CLA) ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบสทิธมินษุยชน 

(ไต้หวัน) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 
 (๑) บริษัท KRTC ในฐานะนายจ้างบกพร่องในการดูแลคนงานไทย ที่พักแออัด ไม่ถูกหลัก 
สุขอนามัย จนเป็นเหตุให้คนงานไทยก่อเหตุประท้วง และได้ขอให้นายจ้างปรับปรุงแก้ไขตามข้อเรียก
ร้องของคนงานไทยจำนวน ๒๓ ข้อ ภายใน ๗ วัน 
 (๒) บริษัท หัวผาน จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทนายจ้างให้ดูแลแรงงานไทยเป็น 
บริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตจัดหางานนำเข้าแรงงานไทยและจัดหางานโดยผิดกฎหมายจึงต้องถูกดำเนิน
คดีตามกฎหมาย 
 (๓) คนงานไทยส่วนใหญ่มีความซื่อ และอ่อนโยน ข้อเรียกร้องของคนงานไทยส่วนใหญ่เกิดจาก
ความบกพร่องในการบริหารและดูแลคนงานไทยของนายจ้าง จึงไม่ควรพิจารณาคนงานไทยว่าเป็นผู้
ฝ่าฝืนกฎหมาย คนงานไทยเคยร้องเรียนปัญหาการละเมิดสิทธิต่อสำนักงานแรงงานไทยเกาสง ๒ ครั้ง
แล้ว แต่ไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที สำนักงานแรงงานไทยประจำเกาสงจึงบกพร่องต่อหน้าที่ 
 (๔) นายจ้างฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงานของไต้หวัน เรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทจัดหางาน 
แจ้งข้อมูลเท็จ และปลอมแปลงเอกสารในการนำเข้าแรงงานไทย จะต้องถูกลงโทษโดยการระงับ 
โควต้าในส่วนที่ยังมิได้นำเข้าแรงงานไทย และระงับใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานที่นำเข้ามาแล้ว 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๖๙
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บทที่ 

๗ 

	 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน (ไต้หวัน)  

 (๑) ควรลงโทษ บริษัท KRTC ด้วยการระงับโควต้าแรงงานต่างชาติส่วนที่ยังมิได้นำเข้ารวมถึง
ใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างชาติที่นำเข้ามาแล้ว และให้ตรวจสอบกรณี บริษัท KRTC รับเงินจาก
ผู้รับเหมาที่ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติและจ่ายเงินให้บริษัท หัวผาน เพื่อดูแลแรงงานไทยว่าถูกต้อง
หรือเหมาะสมหรือไม่ และควรตรวจสอบการเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่ายว่าเกินที่กำหนดไว้หรือไม่ 
หากพบว่าผิดให้เพิกถอนใบอนุญาตการส่งแรงงานไทยไปไต้หวันของบริษัทจัดหางานดังกล่าว 
	 (๒) ควรตรวจสอบการจ่ายค่าบริหารดูแลคนงานไทยแก่บริษัท หัวผาน ของบริษัท KRTC ว่า 
ถกูต้องหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ และให้ดำเนินคดีกับบริษัท หัวผาน ท่ีจัดหางานโดยผิดกฎหมาย	
 (๓) คณะกรรมการกิจการแรงงานไต้หวันควรทบทวนระบบการนำเข้าแรงงานต่างชาติ โดยให้
ผู้รับเหมาแต่ละรายเป็นผู้รับผิดชอบการนำเข้าแรงงานต่างชาติและบริหารดูแลกันเองและปรับปรุง
ระบบการร้องทุกข์ของแรงงานต่างชาติให้มีประสิทธิภาพ 
 (๔) ควรเพิ่มโทษทางอาญาสำหรับนายจ้างหรือผู้จัดหางานที่บริหารหรือดูแลแรงงานต่างชาติ
อย่างไม่เหมาะสม 
	 	
	 การดำเนินการและความเคลื่อนไหวที่สำคัญ มีดังนี้ 

 (๑) วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ รองประธานาธิบดีไต้หวันได้กล่าวในระหว่างพบหารือกับ
ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแ้ทนราษฎรว่า ไต้หวันจะต้ังคณะกรรมการสทิธมินษุยชน

เพือ่แรงงานตา่งชาต ิ ข้ึนต่อคณะกรรมาธกิารทีป่รกึษาสทิธมินษุยชนประจำทำเนยีบประธานาธบิด	ี
เพื่อดูแลสภาพการจ้างงานและสวัสดิภาพ ตลอดจนติดตามข้อร้องเรียนของคนงานต่างชาติที่ได้รับ 
การปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจากนายจ้างในไต้หวัน 
 (๒) เหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้ สะท้อนถึงความซับซ้อนของปัญหาที่เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ใน 
การจัดส่งแรงงาน ซึ่งมีข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่รัฐบางราย ทั้งฝ่ายไทยและไต้หวันมีส่วนร่วมในการ
พยายามลดต้นทุนเพื่อให้ได้ค่านายหน้ามากขึ้น ขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทยสอบสวนเรื่อง
นี้เพื่อให้เกิดความกระจ่าง และหวังว่าฝ่ายไทยจะให้ความร่วมมือกับไต้หวันปรับปรุงวิธีการจัดส่ง
แรงงานไทยไปไต้หวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 (๓)  กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศของไทยได้ทำรายงาน เรื่อง เหตุการณ์จลาจล 
ของแรงงานไทยในไต้หวัน ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ รายงานต่อคณะกรรมาธิการการแรงงาน 
สภาผู้แทนราษฎร สรุปได้ดังนี้ 
  ๓.๑ เมื่อปรากฏข่าวเรื่องนี้ทางสื่อ นายกรัฐมนตรีไต้หวันเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐของไต้หวัน
ให้มีความเมตตาต่อแรงงานต่างชาติที่ต้องแบกรับงานหนักแทนคนไต้หวันและให้มีการปรับปรุงสภาพ
การจ้างและสวัสดิการของคนงานต่างชาติให้เหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น 
  ๓.๒ สถานการณแ์รงงานไทยในไตห้วนั แรงงานต่างชาติในไต้หวันมีประมาณ ๒ แสนคนเศษ
จำนวน ๑ แสนคนเศษ เป็นคนงานไทย นำรายได้เข้าไทยปีละ ๕๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่ 
เป็นคนงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าจ้างขั ้นต่ำตามกฎหมายแรงงานไต้หวัน จำนวน 
๑๕,๘๔๐ เหรียญไต้หวันต่อเดือน มีการประกันสังคมและประกันสุขภาพตามข้อตกลงไทย - ไต้หวัน 

๑๗๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงานไทย 
ไปทำงานต่างประเทศ 

คนงานไทยทุกคนจะมีที่พักอาศัยคนงานไทยมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ ๒๐,๐๐๐ เหรียญไต้หวัน 
 คนงานไทยประสบปัญหาหลายประการ กล่าวคือ นายจ้างจ่ายค่าจ้างไม่ถูกต้องตามสัญญา 
ถูกโกงค่าจ้างเนื ่องจากเศรษฐกิจไต้หวันถดถอย เรื ่องที ่พักอาศัยและอาหาร สภาพแวดล้อม 
ในการทำงานไม่ดี ค่านายหน้าสูงมากราว ๑ - ๒ แสนบาทต่อคน ส่วนใหญ่กู้เงินและเสียดอกเบี้ย 
ร้อยละ ๓ ต่อเดือน เสพยาเสพติดและเสพสุราเรื้อรัง และคนงานไทยมีสภาพเจ็บป่วยทางจิต 
 ฝ่ายบริหารบริษัท KRTC ยอมรับว่าในระยะเวลา ๑๔ ปีที ่ไต้หวันนำเข้าแรงงานต่างชาติ 
มีคนงานไทยเสียชีวิตจากการทำงานที่ไต้หวัน อย่างน้อย ๗๐๐ - ๘๐๐ ราย มีผู้บาดเจ็บ พิการ และ
เป็นอัมพาต คนงานไทยจำนวนหนึ่งต้องการกลับประเทศไทย แต่ยังค้างชำระค่านายหน้า จึงต้องทน
ทำงานต่อไป 
	 หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการลักลอบหรือการเข้าไป
ทำงานท่ีไต้หวันในลักษณะแอบแฝง อำพราง หรือซ่อนเร้น อันเป็นขบวนการชักนำคนงานไทยไปสูว่งจร
การค้ามนุษย์ ยาเสพติด การค้าประเวณี และแรงงานทาส 
	 เกี่ยวกับนโยบายด้านแรงงานต่างชาติของไต้หวัน ทางการไต้หวันชี้แจงว่าไต้หวันจะยึดมั่นหลัก
การความเสมอภาค ผลประโยชน์ร่วมกันและให้เกียรติกันโดยผลประโยชน์ของคนงานไทยเท่าเทียม
คนงานชาติอื่น แต่ในทางปฏิบัติไต้หวันใช้ประเด็นแรงงานกดดันไทยในทางการเมือง เช่น มีนโยบาย
จ้างแรงงานต่างชาติชาวฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมองโกเลียแทนแรงงานไทยในกิจการก่อสร้าง 
ขยายระยะเวลาในการอนุมัติการนำเข้าคนงานไทยจาก ๑๐ วัน เป็น ๖๐ วัน ไม่อนุญาตให้ภัตตาคาร
หรือร้านอาหารไทยในไต้หวันจ้างผู้ปรุงอาหารที่เป็นคนงานไทย เป็นต้น 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๗๑

Master 2 anu .indd   171 7/28/08   9:10:36 PM



บทที่ 

๗ 

	 ๓.๓ ข้อเสนอแนะของกรมการกงสุลไทย มีสาระสำคัญดังนี้ 

 • ติดตามผลกรณีที่ไต้หวันประกาศว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษคือคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนเพื่อแรงงานต่างชาติ 
 • ติดตามผลการแก้ไขปัญหาของนายจ้างที่ตกลงจะแก้ไข 
	 • ติดตามผลเร่ืองการดำเนินคดีของทางการไต้หวันต่อนายจ้าง และบริษัทท่ีเก่ียวข้องตามกฎหมาย 
 • ควรตรวจสอบระบบการจัดส่งคนงานไปไต้หวันให้รัดกุมยิ่งขึ้น บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
และโดยเคร่งครัดสำหรับผู้กระทำผิดกฎหมายเพื่อปกป้องระบบและรักษาคนดีไว้ 
	 •	 ควรนำเรือ่งมาตรการหรอืแนวทางการแกไ้ขปญัหาการคา้มนษุยม์าแกไ้ขปญัหาควบคูก่นั	
ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ กอง
บังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี ( บก.ปดส.) สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 (๔.) มีข้อน่าสังเกตว่า ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ มีการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมหารือไทย - ไต้หวัน ครั้งที่ ๙ ฝ่ายไทยมีอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวง แรงงาน เป็นหัวหน้า
คณะ มีข้อสรุปในการดำเนินการเรื่องการส่งคนงานไทยไปไต้หวันหลายประการ เช่น 
 - ไต้หวันยอมรับการใช้เลขประจำตัวประชาชนไทย ๑๓ หลักในฐานข้อมูลของไต้หวัน 
เพื่อป้องกันเรื่องการแก้ไขชื่อเพื่อเข้าทำงานในไต้หวันซ้ำ 
 - ตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลและลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับค่านายหน้า ไต้หวันจะผ่อนปรนเรื่อง
การตรวจสุขภาพ ฝ่ายไทยรับจะฝึกอบรมแรงงานก่อนเดินทางและลงโทษแรงงานที่หลบหนีนายจ้าง 
 - กรณีคนงานไทยมิได้ทำผิดแต่ถูกเลิกจ้าง ให้โอนย้ายงานได้ มีนโยบายให้จ้างงานโดยตรงเพื่อ
แก้ปัญหานายหน้า จะร่วมมือแก้ปัญหาเรื่องนายจ้างหักค่าอาหาร เป็นต้น 
 แต่ไม่มีการพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีตามคำร้องนี ้ ทั ้ง ๆ ที ่คนงานไทยได้ร้องเรียนต่อ
สำนักงานแรงงานไทยเกาสง ถึง ๒ ครั้ง และเจ้าหน้าที่ของไทยก็ไม่ได้รับเบาะแสหรือข่าวความขัดแย้ง
ระหว่างนายจ้างหรือผู้รับเหมางานกับคนงานไทยที่ไต้หวันแต่อย่างใด จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง
ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๘ หรือประมาณ ๑ เดือนหลังการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว 
แสดงให้เห็นจุดอ่อนของกลไกการรับเร่ืองร้องทุกข์ หรือการเข้าถึงข้อมลูปัญหาของคนงานไทยท่ีไต้หวัน	
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การละเมิดสิทธิแรงงานไทย 
ไปทำงานต่างประเทศ 

	 กรณีที่ (๒) คนงานถูกหลอกลวงให้ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ ก่อนเดินทางไปทำงาน 
ต้องทำสัญญากู ้ยืมเงินเป็นหนังสือกับกลุ ่มธุรกิจเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่าย เป็นเงินจำนวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท และได้มอบโฉนดที่ดินไว้เป็นหลักประกัน (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๑๐๖/

๒๕๔๙ กรณี นายทรงสิทธิ์ คงชุ่มชื่น และพวก ผู้ร้อง นายกฤษฎา สุภาพกุล และ นายชัชพงษ์

เตียวเจริญโสภา ผู้ถูกร้อง) 

 กรณีนี้ นายทรงสิทธิ์ และพวก ถูกหลอกลวงให้ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ แต่เมื่อเดินทางไป
ถึงสนามบินประเทศเกาหลีใต้ ถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยในวันเดียวกัน ต่อมา นายทรงสิทธิ์ 
และพวก ถูกฟ้องคดีให้ชำระหนี้กู้ยืมเงินต่อศาลจังหวัดสุรินทร์ และตามคำพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ผู้ร้องตกลงรับผิดชำระเงินจำนวน ๓๕๑,๘๐๐ บาท ให้แก่นายชัชพงษ์ฯ 
โดยผ่อนชำระเป็นรายเดือน ๆ ละไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ บาท และมีการเจรจาปรับยอดหนี้ลงเหลือ
จำนวน ๓๑๐,๐๐๐ บาท 
 มีการฟ้องคดีผู้ร่วมกันหลอกลวง รวม ๕ คน ในฐานความผิดร่วมกันจัดหางานโดยไม่ได้รับ
อนุญาตและฉ้อโกงประชาชน ตามคดีหมายเลขดำที่ ๒๓๗๔ และ ๓๑๗๐/๒๕๔๔ คดีหมายเลขแดง 
ที่ ๔๖๗ และ ๔๖๘/๒๕๔๖ ศาลจังหวัดสกลนครมีคำพิพากษาให้จำคุกจำเลยที่ ๑ เป็นเวลา ๔ ปี	
จำเลยที่ ๔ และที่ ๕ เป็นเวลา ๖ ปี 
 คณะอนุกรรมการ ฯ เห็นว่า กรณีนี้มีพฤติการณ์การหลอกลวงจริง ผู้เสียหายมีเป็นจำนวนมาก 
วงเงินกู ้ยืมมีจำนวนนับล้านบาท และประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมาก จึงได้เชิญ 
นายทรงสิทธิ์ฯ และผู้ให้กู้ มาเจรจาไกล่เกลี่ย ผลปรากฏว่า สามารถตกลงกันได้	 โดยผูใหกูตกลง
ยินยอมลดหนี้ใหเหลือคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยไมคิดดอกเบี้ย โดยทำบันทึกขอตกลงไว 
เปนหนังสือตอคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งตอมาไดรับแจงวา 
นายทรงสิทธิ์และพวก ไดรับโฉนดที่ดินกลับคืนเรียบรอยแลว 
	
	 กรณีที่ (๓) พนักงานบริษัท BB BAR Co. Ltd. ถูกควบคุมตัวที่ประเทศกาตาร ์ผู้ร้องขอให้
ช่วยเหลือให้พนักงานของบริษัทเดินทางกลับประเทศไทย (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๔๑๒/๒๕๕๐ 

ผู้จัดการบริษัท BB BAR Co.Ltd ผู้ร้อง) 

	 กรณีน้ี ผูจั้ดการบริษัท BB BAR Co.Ltd. ร้องเรียนว่า ทางบริษัทได้ทำสัญญารับให้คำปรึกษากับ
บริษัท AL-HASSAN ENTERPRISES Co.Ltd. ท่ีประเทศกาตาร์ ในการก่อสร้าง HAMAD MEDICAL CITY 
เพ่ือใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมส์ปี ๒๐๐๖ และบริษัทฯ ได้ส่งเจ้าหน้าท่ี ๓ คน ไปเป็นผูใ้ห้คำปรึกษา 
 ภายหลังการก่อสร้างเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ จะเดินทางกลับประเทศไทย เจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศกาตาร์ได้ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดี อ้างว่าไม่มีใบรับรองการทำงาน ซึ่ง
ปรากฏว่าบริษัท AL - HASSAN ENTERPRISES Co.Ltd. อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี จึงไม่สามารถออก
ใบรับรองการทำงานให้ได้ แต่มีบริษัทในเครือชื่อ บริษัท ASSOSIATED Co.Ltd. ซึ่งมีอำนาจกระทำการ
แทนบริษัทฯ เพื่อออกใบรับรองการทำงานได้ แต่ไม่ทราบสาเหตุที่ไม่ออกให้ 
	 ต่อมาเจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ ท้ังสามคนได้ย่ืนขอประกันตัวเพ่ือต่อสูค้ดี แต่ประเทศกาตาร์ไม่อนุญาต
คณะอนุกรรมการฯ ได้ขอความร่วมมือเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศกาตาร์ เพื่อให้การช่วยเหลือ
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บทที่ 

๗ 

คนงานทั้ง ๓ คน ที่ถูกควบคุมตัว ได้รับการ
ชี้แจงว่า กฎหมายแรงงานและระเบียบการเข้า
เมืองของกลุมประเทศในตะวันออกกลาง 
มีการบั งคับใชกฎหมายแตกต างจาก
ประเทศอื่น โดยเฉพาะกฎหมายคนเขา
เมือง มีระเบียบที่เรียกวา EXIT VISA คือ
ตราบใดที่นายจางไมลงนามอนุญาตให
ออกนอกประเทศได ก็จะเดินทางออกไมได
เลยไมวากรณีใด ๆ  
 สถานทูตไทยได้ดำเนินการในเบื้องต้นด้วยการเจรจากับนายจ้าง จนสถานการณ์คลี่คลาย 
พร้อมน้ีได้ขอความร่วมมือกระทรวงแรงงาน ประสานงานกับสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย	
(เมืองริยาด) ช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย จนกระทั่งคนงานบริษัท BB BAR Co. Ltd ได้เดินทางกลับถึง
ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว  
	 	
	 กรณีที่ (๔) การเสียชีวิตของแรงงานไทย ๓ คน จากสาเหตุไฟไหม้ที่พักในสวนที่เป็นตู้คอน
เทนเนอร์ ในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่ง ๒ คน เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายแต่ไปเจอสภาพการทำงานที่ไม่
เป็นธรรม จึงหลบหนีไปเป็นแรงงานภาคเกษตร ร่วมกับอีกรายหนึ่งที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย 
 กรณีนี้กระทรวงแรงงานและกระทรวงการต่างประเทศให้การช่วยเหลือนำศพกลับประเทศไทย 
แต่ไม่สามารถดำเนินการให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้ เพราะถอืว่าเป็นแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
 อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน จัดประชุมหารือร่วมกันหลายฝ่าย 
ท้ังกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงแรงงานองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ และสมาคมจัดหางาน
โดยถือเป็นกรณีศึกษา 
	 	
	 กรณีที่ (๕) การถูกหลอกเอาที่ดินไปจำนองเป็นค่าใช้จ่ายไปทำงานที่นิวซีแลนด์ แต่ไม่
ได้ไป และจะถูกยึดที่ดินและบ้านที่ไปค้ำประกันเงินกู้นอกระบบ กรณีนี้มีผู้เดือดร้อน ๑๒๑ คน จาก 
จ.อุดรธาน ี และ จ.ขอนแก่น แต่บางส่วนได้รับคืนแล้ว ยังขาดอยู ่ ๙ ราย และวงเงินสูงถึงคนละ
ประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท นายหน้ารายน้ีมีสามีเป็นชาวนิวซีแลนด์ โดยมีน้องสาวเป็นผูร่้วมดำเนินการ 
คณะอนุกรรมการฯ จึงจัดประชุมไกล่เกลี่ยหาทางแก้ไขร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน ี “ผู้ให้กู้” 
น้องสาวของนายหน้า รวมท้ังผูเ้ดือดร้อนท่ี จ.อุดรธานี 
 ในที่สุดสามารถทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันได้ มีรายละเอียดโดยสังเขปว่า นายหน้า ยินดีคืนเงิน
ให้กับผู้ร้องตามจำนวนเงินที่ได้รับจากผู้ร้อง ๙ คน โดยขอจ่ายทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน ทะยอยจ่าย
เดือนละ ๑ คน เริ่มจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยผู้ร้องจะต้องนำเงินไปคืนให้กับนายทุนเงินกู้  
พร้อมดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ในบันทึก และกลุ่มผู้ร้องจะถอนเรื่องร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนทันที
เมื่อได้รับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว 
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การละเมิดสิทธิแรงงานไทย 
ไปทำงานต่างประเทศ 

 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการละเมิดสิทธิแรงงาน
 

	 จากการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน และสัมมนาร่วมกับงานท้ังของรัฐและเอกชน พบว่ามีปัจจัยการถกู
ละเมิด ท้ังจากคนงานเอง บริษัทจัดหางานสายหรือนายหน้า รวมถึงหน่วยงานของรัฐ มีการละเมิดต้ังแต่ก่อน
เดินทางไปทำงาน ระหว่างทำงานในต่างประเทศ และเม่ือเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว มีสาระสำคัญ ดังน้ี 


ก. ก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

	 ด้านคนทำงาน  

 (๑) ความด้อยโอกาสทางการศึกษา ความไม่รู้หนังสือของคนงาน ซึ่งส่วนใหญ่มีความรู้เพียง
การศึกษาภาคบังคับ เมื่อเกิดปัญหาคนงานมักจะเสียเปรียบ  
 (๒) หลงเชื่อคำพูดของผู้ที่หลอกลวง เชื่อเพื่อนหรือคนรู้จักหรือญาติหรือสายหรือนายหน้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหางานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อมีผู้มาชี้ช่องทางที่จะทำให้ตนเอง
และครอบครัวมีรายได้เพ่ิม จึงหลงเช่ือและนำไปสูก่ารถกูหลอกลวงต้มตุ๋น หรือบางรายเต็มใจท่ีจะเส่ียง	
ทั้งที่ไม่มีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ หรือคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 (๓) ค่านิยมของแรงงาน โดยมีความเชื่อว่า การไปทำงานต่างประเทศจะทำให้ตนเองและ
ครอบครัวมีความเป็นอยู่ดีขึ้น เพราะเห็นเพื่อนที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ เมื่อกลับมาแล้วมีฐานะ 
ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น มีความน่าเชื่อถือภายในหมู่บ้านและเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และในภาคเหนือ 
	 (๔) รายได้ผลผลิตด้านเกษตรกรรมไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ส่วนใหญ่มีความยากจน 
และราคาผลผลิตไม่แน่นอน รวมทั้งการกดขี่จากนายทุนโดยเฉพาะราษฎรยากจนในพื้นที่ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 
 (๕) ปัจจัยอื่นๆ เช่น ขออนุญาตไปทำงานต่างประเทศบังหน้าแต่มีเจตนาอื่น เช่น ไปเพื่อเล่น
การพนันต้มตุ๋นแรงงานไทยด้วยกัน หรือการค้าประเวณี เป็นต้น 
	 ด้านบริษัทจัดหางานหรือสายหรือนายหน้า 

 (๑) บริษัทจัดหางานมักจะเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 
การปกปิดข้อมูลที่เป็นจริง หรือออกใบเสร็จรับเงินจริงให้เฉพาะค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด
เท่านั้น สาเหตุสำคัญมาจากการการแข่งขันในธุรกิจจัดหางาน การซื้อขายตำแหน่งงาน และจะผลัก
ภาระค่าใช้จ่ายให้กับคนหางาน 
 (๒) บริษัทจัดหางานใช้เครือข่ายสาย/นายหน้าในพื้นที่ในการจัดหาคนงาน ซึ่งสายหรือนายหน้า
ได้เรียกเก็บเงินจากคนงานล่วงหน้า 
 (๓) บริษัทจัดหางานมักแจ้งตำแหน่งงานไม่ตรงตามสัญญา หรือได้รับค่าจ้างที่ต่ำกว่า หรือถูก
เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน หรือสถานที่ทำงาน คนหางานจะทราบเมื่อเดินทางไปทำงานแล้ว 
 (๔) บริษัทจัดหางาน นายทุนเงินกู้ หรือนายหน้า ทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมกันจัดหาคนงาน
โดยไม่มีงานจริง เรียกเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่ายโดยผิดกฎหมาย ซึ่งพบว่าเกิดจากความไม่รู้ของ 
คนงาน หรือบางรายอาจสมยอมด้วยความจำเป็นทางครอบครัว หรือคาดหวังในรายได้ 
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บทที่ 

๗ 

 ด้านหน่วยงานของรัฐ 

 (๑) การฝึกอบรมคนงานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เวลาในการอบรมก่อนเดินทาง 
มีจำกัด ทำให้คนหางานได้รับประโยชน์จากการอบรมน้อย โดยเฉพาะความรู ้เกี ่ยวกับภาษา 
วัฒนธรรม สิทธิประโยชน์ต่างๆ และกฎหมายของประเทศที่ตนเองไปทำงาน  
 (๒) ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเครือข่าย ในการรณรงค์ และมี
มาตราการเพื่อแก้ไขปัญหาการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ และการค้ามนุษย์ 
 (๓) ขาดการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศอย่างจริงจัง ทำให้คนงานต้องกู้เงินจาก
นายทุนนอกระบบในอัตราดอกเบี้ยที่สูง 
	 	
ข.ระหว่างทำงานในต่างประเทศ

	 ด้านคนทำงาน

 (๑) แรงงานไทยขาดความรู้ความเข้าใจด้านภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือกฎหมาย 
ของประเทศนั้นๆ บางส่วนประพฤติไม่อยู่ในกฎระเบียบ หรือกฎหมาย เช่น เล่นการพนัน ดื่มสุรา 
หรือก่อการทะเลาะวิวาท หรือการหลบหนีนายจ้างไปทำงานกับนายจ้างรายอื่น ทำให้ถูกกล่าวหา 
สร้างความเสื่อมเสียภาพลักษณ์แรงงานไทยโดยรวม 
 (๒) ถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง ได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ ไม่ตรงตามสัญญา หรือ
ที่พักอาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้มีการหลบหนีนายจ้างไปทำงานกับนายจ้างรายอื่น 
	 ด้านหน่วยงานของรัฐ

 (๑) กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ ไม่สามารถดูแลแรงงานไทยได้ทั่วถึง ประกอบ
กับมีบุคลากรและงบประมาณจำนวนจำกัด ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการคุ้มครองแรงงานไทย กรณี 
ประสบปัญหา และต้องการความช่วยเหลือ 
 (๒) สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ มีไม่ครอบคลุมทุกประเทศที่แรงงานไทยไปทำงาน 
เมื่อเกิดปัญหาจึงไม่สามารถให้การช่วยเหลือในทันที 
 (๓) ขาดศูนย์การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร หรือศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนระหว่างคนงานด้วยกัน 
การพบปะเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชน 
	 ด้านนายจ้าง

 (๑) นายจ้างบางรายละเลย ไม่เอาใจใส่ข้อกำหนดในสัญญาจ้าง หรือเมื่อทำงานแล้วทำสัญญา
ซ้อนอีกฉบับหนึ่ง จ่ายค่าจ้างล่าช้า หักเงินโดยไม่มีเหตุผล เลือกปฏิบัติโดยให้ประโยชน์เฉพาะแรงงาน
สัญชาติของตน มีการมอบหมายงานไม่เท่าเทียมกัน ออกคำสั่งโดยแรงงานไทยไม่เข้าใจ และเมื่อ 
ไม่ปฏิบัติตามจึงถูกมองว่าคนทำงานมีเจตนาฝ่าฝืนระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้าง ถูกเลิกจ้างและ 
ส่งกลับโดยไม่เปิดโอกาสให้คนงานไทยเรียกร้องสิทธิ  
 (๒) ขาดการเอาใจใส่เรื ่องสวัสดิการและความเป็นอยู่ของคนงาน หรือผู้ที ่ประสบภัย หรือ 
เสียชีวิตจากการทำงาน  
 (๓) การจำกัดสิทธิ เสรีภาพ ด้านต่าง ๆ เช่น การห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ และการกักบริเวณ
ภายในที่พักอาศัย 
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การละเมิดสิทธิแรงงานไทย 
ไปทำงานต่างประเทศ 

 (๔) แรงงานหญิงที่ไปทำงานบ้านมักได้รับความกดดัน และมักถูกนายจ้างทำร้ายทุบตี หรือ
ลวนลามทางเพศ 
	
ค. เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

 (๑) แรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ เมื่อกลับจากทำงานต่าง
ประเทศไม่มีงานรองรับตามความรู้และทักษะของตนเอง จึงพยายามดิ้นรนที่จะกลับไปทำงานต่าง
ประเทศอีก หน่วยงานของรัฐควรมีมาตรการรองรับ และจัดหางานที่เหมาะสมตามความรู ้และ
ประสบการณ์ให้แรงงานเหล่านี้  
 (๒) หน่วยงานราชการ ไม่มีแผนงานรองรับแรงงานไทยที่มีประสบการณ์และทักษะจากต่าง
ประเทศ เพื่อนำมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ หรือการพัฒนาประเทศ เช่น แรงงานภาคเกษตรจาก
ประเทศอิสราเอล หรือสหรัฐอเมริกา 
 (๓) แรงงานเข้าไม่ถึงศูนย์ข้อมูลตลาดแรงงานในการทำงาน หรือการส่งเสริมอาชีพอิสระ 
	
 การดำเนินการแก้ไขปัญหาของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน
	 	
 คณะอนุกรรมการ ฯ ได ้จ ัดส ัมมนา 
เชิงนโยบายเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ 
และวันที ่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ร่วมกับ 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน	
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
องค์กรพัฒนาเอกชน นักว ิชาการ บร ิษ ัท 
จัดหางาน สมาคมรวมใจไทย สมาคมสตรีไทย
ฮ่องกง แรงงานไทยที ่กลับจากทำงานต่าง
ประเทศ	และสื่อมวลชน ผลการสัมมนาได้มีข้อ
เสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงแรงงานสรุป
ได้ ดังน้ี	
 (๑) กลไกของรัฐไม่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาการหลอกลวง และการคุ้มครองคนหางานไทยไป
ทำงานต่างประเทศ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ ๒๕๒๘ (แก้ไข 
พ.ศ. ๒๕๓๗) ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง เพิ่มบทลงโทษต่อผู้กระทำผิด และการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 
 (๒) ขาดการบูรณาการในการนำความรู้สู่ประชาชนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการ
จัดหางาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน เป็นต้น ให้ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจ การปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง และการเตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจเดินทาง 
ไปทำงานต่างประเทศ 
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บทที่ 

๗ 

 (๓) ควรประสานความร่วมมือระหว่างด่านตรวจคนเข้าเมือง(สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) และ
ด่านตรวจคนหางาน(กรมการจ ัดหางาน) ในการตรวจสอบผู ้ท ี ่ เด ินทางออกราชอาณาจักร 
โดยผิดกฎหมาย ขบวนการค้ามนุษย์ หรือการไปค้าประเวณี และให้ลงโทษผูก้ระทำความผิดในอัตราโทษ
สูงสุดตามกฎหมาย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รู้เห็นเป็นใจ และควรให้มีเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงมนุษย์ปฏิบัติงานร่วมด้วย 
 (๔) ผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ เมื่อกลับจากทำงาน
ต่างประเทศไม่มีงานรองรับตามความรู้และทักษะของตนเอง จึงพยายามดิ้นรนที่จะกลับไปทำงาน 
ต่างประเทศอีก หน่วยงานของรัฐควรมีมาตรการรองรับ และจัดหางานที่เหมาะสมตามความรู้และ
ประสบการณ์ให้แรงงานเหล่านี้  
 (๕) ควรจัดตั้งสถานกงสุล หรือสถานทูต ในทุกประเทศที่มีแรงงานทำงานเพื่อเป็นศูนย์การ
คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทย และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และข้อมูลข่าวสาร 
 (๖) โครงการขยายการศึกษาอบรมก่อนเดินทางไปต่างประเทศควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 (๗) ขอให้กรมการจัดหางานซึ ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงาน 
ต่างประเทศ ตรวจสอบระบบการจัดส่งแรงงานรัฐต่อรัฐ โดยเฉพาะกรณีประเทศเกาหลี เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้เอกชนนำไปแสวงหาผลประโยชน์จากคนหางาน 
 (๘) การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ให้คำนึงถึงประโยชน์ 
ที่คนหางานพึงได้รับและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (๙) การดำเนินคดีผู้กระทำความผิดในคดีที่คนหางานได้รับความเสียหายมากกว่า ๑๐ คน 
ไม่ควรแยกดำเนินคดี เพราะจะทำให้ผู ้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยเฉพาะกรณีฉ้อโกง
ประชาชน เพราะที่ผ่านมายังพบผู้กระทำความผิดมีพฤติกรรมหลอกลวงคนหางานเช่นเดิม 
 (๑๐) ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการร่วมในการคุ้มครองแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมการจัดหางาน กรมการกงสุล สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน ในการ 
นำความรู้สู่ประชาชนในพื้นที่ชนบท  

 นอกจากนี้ในการจัดส่งแรงงานไทยไป
ทำงานต่างประเทศ ร ัฐไม่ควรเน้นแรงงาน
ประเภทกรรมกรเพียงอย่างเดียว รัฐควรให้
ความสำคัญการพัฒนาฝีมือแรงงาน และให้
ความสำคัญกับการจัดส่งแรงงานฝีมือระดับสูง
ไปทำงานต่างประเทศ ดังบางประเทศในเอเชีย 
เช่น อินเดีย ที่ส่งออกแรงงานด้านคอมพิวเตอร์
เป็นจำนวนมาก ซึ ่งเมื ่อแรงงานเหล่านี ้กลับ
ประเทศจะได้นำความรู้ทักษะ กลับมาพัฒนา
ประเทศต่อไป 

๑๗๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงานไทย 
ไปทำงานต่างประเทศ 

	 มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ

	 •	กรณีก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 (๑) ให้มีนโยบายแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศโดยเร่งด่วน 
การกำหนดค่าใช้จ่ายและค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้จะต้องบูรณาการหน่วยงานของรัฐ
และภาคประชาชน	
	 (๒) ควรปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. ๒๕๒๘ และ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะบริษัท 
จัดหางานและสายหรือนายหน้าที่เป็นต้นเหตุของการหลอกลวงแรงงาน เพิ่มบทลงโทษให้เหมาะสม 
และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัดการควบคุมบริษัทจัดหางานและสายหรือนายหน้า
อย่างเป็นระบบ 
 สำหรับมาตรการควบคุมสาย นายหน้าเถื่อน หรือบริษัทจัดหางาน หากคนงานเสียหายตั้งแต่ 
๑๐ คนขึ้นไปหรือค่าเสียหายเกินจำนวน ๑ ล้าน หรือกระทำกันเป็นขบวนการ ซึ่งเป็นการกระทำ
ผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวล
กฎหมายอาญา ควรดำเนินคดีตามกฎหมายและบทที่มีโทษสูงสดุ 
	 (๓) การส่งเสริมและพัฒนาบริการของบริษัทจัดหางานที่จัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศ
ให้มีบริการที่ได้มาตรฐาน และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม รวมทั้งเพิ่มวงเงิน
ประกันหรือหลักทรัพย์ที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานวางไว้ให้สูงขึ้น จาก ๕ ล้านบาท เป็น ๑๐ ล้านบาท 
เพื่อเป็นหลักประกันกรณีที่บริษัทจัดหางานกระทำผิดกฎหมาย ต้องหักหลักประกันเฉลี่ยคืนให้กับ 
คนงาน		
 (๔) จัดตั้งและส่งเสริมเครือข่ายหมู่บ้านชุมชน โดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน 
อาสาสมัคร และผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศ มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล เพื่อร่วมกันป้องกัน
และปราบปรามขบวนการหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๗๙
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บทที่ 

๗ 

 (๕) ให้มีการปรับปรุงการพัฒนาความพร้อมแก่แรงงานก่อนไปทำงานในต่างประเทศ โดยเน้น
คุณภาพและขยายระยะเวลาการฝึกอบรมแรงงานก่อนที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ เกี่ยวกับ
สัญญาจัดจ้างงาน สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึงได้รับ กฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณี และควรมี
การประเมินผลการฝึกอบรมของแรงงานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ 
 (๖) ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และเพิ่ม 
ความเข้มงวดในการตรวจสอบหนังสือเดินทางของผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ผู้ที่
ลักลอบไปทำงาน ขบวนการค้ามนุษย์ หรือขบวนการค้าประเวณี และให้ลงโทษผู้กระทำความผิดใน
อัตราโทษสูงสุดตามกฎหมาย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รู ้เห็นเป็นใจ และควรให้มีเจ้าหน้าที่
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีส่วนร่วมดว้ย 
 (๗) ควรจัดกิจกรรมและโครงการร่วมในการคุ้มครองแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมการจัดหางาน กรมการกงสุล สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน 
ในการนำความรู้สู่ประชาชนในพื้นที่ชนบท 
 (๘) รัฐควรสนับสนุนแหล่งเงินกู้ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือกองทุนสำหรับการกู้ยืมเพื่อเดินทางไป
ทำงานต่างประเทศ  
	 	

๑๘๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การละเมิดสิทธิแรงงานไทย 
ไปทำงานต่างประเทศ 

	 •	การคุ้มครองแรงงานไทยระหว่างทำงานในต่างประเทศ  

 ให้กระทรวงตา่งประเทศ และสำนกังานแรงงานในตา่งประเทศร่วมกันดำเนินตามมาตรการ ดังน้ี	
 (๑) ควรจัดตั้งสำนักงานแรงงาน สถานกงสุล หรือสถานทูต ในทุกประเทศที่มีการจ้างแรงงาน
ไทยเพื่อเป็นศูนย์การคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทย การเรียนรู้และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิ ด้านภาษาต่างประเทศ กฎหมาย 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศนั้นๆ ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการร่วมกลุ่มเครือข่าย
แรงงานไทยในแต่ละประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือคนงานไทยได้ทันท่วงที	
 นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้มีศูนย์การศึกษาทางไกล เพื่อให้แรงงานไทยมีโอกาสยกระดับการ
ศึกษาและพัฒนาทักษะในการทำงาน 
	 (๒) ดำเนินการให้คนทำงานได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามสัญญาจ้าง และกฎหมาย
แรงงานของประเทศที่เข้าไปทำงาน และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง  
 (๓) ขยายการคุ้มครองของ “กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ” ให้
สามารถช่วยเหลือคุ้มครองโดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของแรงงาน อาทิ การว่าจ้างทนายความเพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาหรือการดำเนินคดี และควรให้สำนักงานแรงงาน สถานกงสุล หรือสถานทูตมีอำนาจ
ใช้เงินกองทุนฯ ได้ตามความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือคนทำงาน  
	 	
	 •	การช่วยเหลือแรงงานไทยเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

 (๑) จัดทำระบบฐานข้อมูลแรงงานที่กลับจากต่างประเทศ เช่น จัดทำทะเบียนประวัติแรงงาน 
ที่กลับจากต่างประเทศ อาทิ ชื่อ ที่อยู่ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานในต่างประเทศ 
ความต้องการการช่วยเหลือ งานหรืออาชีพที่คาดว่าจะกลับมาทำ และการจัดหาแหล่งเงินทุน 
หรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 (๒) ส่งเสริมให้แรงงานที่กลับจากต่างประเทศนำความรู้และทักษะฝีมือที่ได้รับจากการไป
ทำงานต่างประเทศมาเทียบโอนหรือเทียบระดับ เพื่อรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพ
ในระดับที่สูงขึ้น 
 (๓) ส่งเสริมให้แรงงานที่กลับจากต่างประเทศได้มีโอกาสเป็นวิทยากรเพื่อให้ข้อมูลประสบการณ์
การไปทำงานต่างประเทศ แก่ชุมชน และผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ 


ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 เนื่องจากกรณีคนงานไทยไปทำงานในต่างประเทศถูกละเมิดสิทธิหรือถูกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
จนได้รับความเดือดร้อนนั้น มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น ความต้องการแรงงานของประเทศ 
ปลายทาง ความต้องการรายได้ของคนงานไทย ผลประโยชน์ของธุรกิจจัดหางาน ผู้เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการค้ามนุษย์ และค่านิยมการทำงานต่างประเทศ  
 แนวทางและมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาจึงต้องดำเนินการทั้งในระดับชุมชน 
ซึ่งเป็นต้นทางของการไปทำงานต่างประเทศ ระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ คณะอนุกรรมการ
สิทธิแรงงานจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 
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Master 2 anu .indd   181 7/28/08   9:12:15 PM



บทที่ 

๗ 
บทที่ 

๗ ๗ 

	 ๑. ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ท้ังในส่วนท่ีเป็นแรงงาน
มีฝีมือและไร้ฝีมือ มีนโยบาย มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางบริหาร ทั้งในด้านการส่งเสริม
และพัฒนา เช่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและข้อมูลที่จำเป็น การพัฒนาทักษะฝีมือ 
กองทุนเงินกู้เกี่ยวกับอาชีพ การฝึกสอนภาษา การดูแลช่วยเหลือครอบครัวของคนงานไทยในกรณีที่มี
ปัญหาที่ประเทศปลายทาง และการสานต่องานที่ทำในต่างประเทศหรือสร้างอาชีพรองรับเมื่อคนงาน
ไทยกลับประเทศ  
	 	
 ๒. บริหารจัดการหน่วยงานรัฐและองค์กรชุมชนในลักษณะบูรณาการ และให้มีบทบาท 
ในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศตั้งแต่ต้นทาง คือระดับชุมชน 
เช่น การให้ความรู้ในข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นในเรื่องตำแหน่งงานหรือสภาพการจ้าง กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศปลายทาง หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศที่ให้
ความช่วยเหลือแก่คนงานไทย 
	 	
 ๓. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับหน่วยงานภาครัฐที ่มีหน้าที ่ในการป้องกันหรือ 
แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งด้านแรงงานที่ประเทศปลายทาง 
	 	
 ๔. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเพื ่อส่งเสริมหรือสนับสนุนองค์กรเอกชน หรือองค์กร 
พัฒนาเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองหรือให้ความช่วยเหลือด้านแรงงาน หรือสิทธิมนุษยชน
แก่คนงานไทยที่ประเทศปลายทาง ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือดังกล่าว 
	 	
 ๕. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีโทษและมาตรการการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพในกรณีที่มีการ
หลอกลวงต้มตุ๋นคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศ กรณีบริษัทจัดหางานหรือบุคคลใดหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่กระทำการโดยทุจริต เอาเปรียบคนงาน หรือมีการกระทำการเข้าข่ายการค้ามนุษย์ และให้
เป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษโดยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
	 	
 ๖. ร่วมมือกับประเทศปลายทางในการคุ้มครองแรงคนย้ายถิ่น รวมทั้งพัฒนาการคุ้มครอง
แรงงานย้ายถิ่นในประเทศไทยด้วย 
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ในบทนี้จะกล่าวเน้นเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ ที่อพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน 
มาจากประเทศพม่า กัมพูชาและลาว เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย 

มีความสัมพันธ์มายาวนาน ซึ่งมีบทบาทต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานของไทยเป็นอันมาก ตลอดจน 
มีเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิเป็นจำนวนมาก มีสาระสำคัญ ดังนี้  
	 	
	 ๑. สถานการณ์แรงงานข้ามชาติในภาพรวม 
 
	 ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ๓ สัญชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยผ่าน 
นายหน้าคนชาติเดียวกัน แต่แรงงานเหล่าน้ีมิได้มีหลักประกันว่าจะมีงานทำและถกูเรียกเก็บค่านายหน้า
ในอัตราที่สูงลดหลั่นกันตามสภาพ 
 ปี ๒๕๕๐ มีนายจ้างขึ ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ จำนวน ๑๕๕,๔๒๖ ราย แรงงาน 
ได้ร ับอนุญาต ๕๓๒,๓๐๕ คน ขณะที ่ต ัวเลข
แรงงานที่มีการรายงานตัว เมื่อปี ๒๕๔๘ จำนวน 
๑,๒๘๔,๙๒๐ คน ดังน้ันจึงมีการคาดการณ์กันว่ามี
แรงงาน ๓ สัญชาติ รวมกันไม่น้อยกว่า ๒-๓ ล้านคน
อยูใ่นประเทศไทย	
 เนื ่องจากแรงงานข้ามชาติเหล่านี ้โดยส่วน
ใหญ่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จึงมีความเสี่ยงแทบ
ทุกด้าน ทำงานหนักและงานอันตราย ไม่ได้รับสิทธิ
ตามกฎหมายคุ ้มครองแรงงานซึ ่งเป็นมาตรฐาน

 การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๘๓
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แรงงานขั้นต่ำ ไม่ได้รับการคุ้มครองในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ไม่ได้ยึดถือบัตร
อนุญาตทำงาน จึงเข้าไม่ถึงสถานบริการพยาบาล ถูกจับกุมและส่งกลับประเทศต้นทาง เมื่อมีการ
เรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย หรือมีข้อขัดแย้งทางด้านแรงงาน ตลอดจนเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม
ของไทย 
 มติคณะรัฐมนตรีที่อนุญาตให้มีการจ้างแรงงาน ๓ สัญชาติ คราวละไม่เกินหนึ่งปี ก่อให้เกิด
ปัญหาทั้งในทางนโยบาย กฎหมายและมาตรการในการคุ้มครองนานัปการ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้แรงงานข้ามชาติได้รับค่าจ้างเท่าเทียมคนงาน
ไทย แต่ยังมีปัญหาการบังคับใช้อย่างมาก 
 นอกจากนี้กฎหมายแรงงานหลายฉบับยังไม่คุ้มครองแรงงานกลุ่มนี้ อีกทั้งยังจำกัดสิทธิต่าง ๆ 
หลายประการ เช่น 
	 •	 พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ห้ามมิให้แรงงานที่ไม่มีสัญชาติไทย จัดตั้งสหภาพ 
แรงงานหรือเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน 
	 •	 ระเบียบให้แรงงานข้ามชาติเปล่ียนตัวนายจ้าง กรณีออกจากงานหรือถกูเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด
ภายในเวลา ๗ วัน ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นระเบียบท่ีไม่เอ้ือต่อการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ	
	 •	 ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติเง ินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ สำนักงานประกันสังคม 
ได้ออกหนังสือเวียน* ไปยังหน่วยงานในสังกัด กรณีนายจ้างที่มีหน้าที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน 
เงินทดแทน และแรงงานข้ามชาติมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนจะต้องมีหลักฐาน ดังน้ี 
 (๑) มีการจดทะเบียนและมีใบอนุญาตทำงานประกอบกับหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญ 
ประจำตัวคนต่างด้าว ... 

* หนังสือสำนักงานประกันสังคม ที่ รส ๐๗๑๑/ว๗๕๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ 

บทที่ 

๘ 
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	 นายจ้างจ่ายเงินสมทบในอัตราไม่ต่ำกว่าค่าจ้างข้ันต่ำ ท้ังน้ีแรงงานข้ามชาติท่ีจดทะเบียนจะต้อง
ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับประเทศไทย แต่กรณีที่แรงงานข้ามชาติประสบอันตราย
หรือเสียชีวิตจากการทำงานแต่ไม่มีหลักฐานดังกล่าว นายจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบจ่ายเงินทดแทน 
แก่ลูกจ้างหรือทายาท 
 นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าในกิจการหรืองานที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยให้การคุ้มครอง
ค่อนข้างจำกัดหรือให้การคุ้มครองน้อยมาก กลับปรากฏว่ามีการจ้างแรงงานข้ามชาติเป็นจำนวนมาก 
เช่น งานบ้าน งานประมงทะเล งานเกษตรกรรม และงานที่รับไปทำที่บ้าน 
		
 ๒. สถานการณ์ปัญหาและรูปแบบการละเมิด

 ในรอบ ๖ ปี ที่ผ่านมา มีเรื่องร้องเรียนต่อ กสม.ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จำนวน ๑๙ เรื่อง 
พบว่ามีการละเมิดสิทธิในหลายมิติ จำแนกสาระสำคัญและกรณีตัวอย่างได้ดังนี้  
	 	
	 ๒.๑ การละเมิดด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

	  

 (๑) มีการปฏิบัติของนายจ้างที่ไม่ชัดเจนในเรื่องการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ การจัดสวัสดิการ

ด้านอาหารและที่พัก และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขอใบอนุญาตทำงานโดยนายจ้างคิดค่าใช้จ่าย 
กับลูกจ้าง ทำให้เกิดความสับสนว่าเป็นสวัสดิการหรือไม่ ค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการจำนวนเท่าใด 
และจะชำระเงินกันอย่างไร เน่ืองจากคาบเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา 
๗๖ ท่ีห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้างเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบางอย่าง ยกเว้นท่ีกฎหมายอนุญาตให้หักได้เท่าน้ัน 

 การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ 
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บทที่ 

๘ 

(รายงานผลการตรวจสอบโดย กสม. (กรณบีรษิทั นทั นติติง้ จำกดั บรษิทั คงิส ์บอดี ้จำกดับรษิทั 

ณ ศวรรษ แอพพาเรล จำกดั โรงงานศริวิฒัน ์การเ์มน้ท ์และบรษิทั ด ีตาร ์การเ์มน้ท ์จำกดั ผูถ้กูรอ้ง)

	 (๒) นายจ้างได้กระทำผิดกฎหมายแรงงานในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นส่วน

ใหญ่ กล่าวคือ ทำผิดในเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ไม่จัดวันหยุดตาม
ประเพณี ไม่จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ไม่จัดทำทะเบียนลูกจ้าง และไม่จัดทำทะเบียนการ
จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่า
ชดเชยตามกฎหมายแสดงให้เห็นว่านายจ้างใช้แรงงานข้ามชาติ ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต 
และมีช่องทางให้ละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน (กรณี บริษัท คิงส์ บอดี้ จำกัด โรงงาน ศิริวัฒน์ การ์เม้นท์ 

และบริษัท นัท นิตติ้ง จำกัด)  

 สถานการณ์ดังกล่าวบ่งชี ้ให้เห็นว่า กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหาร 
และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ยังขาดมาตรการการ
บริหารและการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ และวิธีการตรวจสอบโดยการส่งเจ้าหน้าที่ไป 
ตรวจสอบที่โรงงานเพียงอย่างเดียว น่าจะไม่เพียงพอและไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ทัน 
 กลุ่มแรงงานข้ามชาติชาวพม่ามีข้อจำกัดที่เป็นลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ การย้ายถิ่นจำนวน 
ไม่น้อยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางการเมือง การคุ้มครองดูแลแรงงานดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือของรัฐบาลพม่าด้วย ซึ่งยังมีอุปสรรคหลายประการ  
 กลุ่มแรงงานข้ามชาติไม่มีความรู้ทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของไทย เพราะขาดการ 
เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง และส่วนใหญ่เข้าประเทศไทยโดยผดิกฎหมาย 
	 (๓) การส่งกลับประเทศเมื่อมีการร้องขอค่าจ้างตามกฎหมาย ทั้งที่มีการขึ้นทะเบียนและ 

ข้ามเขตอย่างถูกกฎหมาย เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ จัดหางานจังหวัดตากอนุญาตให้นำ
แรงงานชาวพม่าที่ขึ้นทะเบียนที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ข้ามเขตมาทำงานที่ บริษัท ทออวนเดชา
พานิช จำกัด จังหวัดขอนแก่น มีแรงงานทั้งสิ้น ๕๖๕ คน ต่อมาเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ แรงงาน 
ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง รวม ๑๑ ข้อ ประเด็นที่สำคัญคือ ให้ลดชั่วโมงทำงานจากวันละ ๑๒ 
ชั่วโมง เป็น ๙.๕ ชั่วโมง ขอให้เพิ่มค่าจ้าง และให้จัดสวัสดิการต่าง ๆ พนักงานตรวจแรงงานได้เข้าไป
เจรจาไกล่เกลี่ย กำลังรอทำบันทึกข้อตกลง แต่เหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งนายจ้างและแรงงานมีความ
หวาดระแวงต่อกัน กล่าวคือ เมื่อรถรับส่งมารับคนงานล่าช้า ๓๐ นาที คนงานจากโรงงานจึงเดินทาง
กลับที่พัก ขณะที่คนงานจากที่พักเดินมาโรงงานเพราะกลัวทำงานไม่ทัน นายจ้างอ้างว่าจะเกิด 
ความไม่สงบจึงแจ้งเจ้าหน้าที่มาดูแลและเลิกจ้างคนงาน ฝ่ายคนงานแจ้งว่าถูกส่งกลับประเทศโดย 
ไม่เป็นธรรม  
 จากข้อมูลของจังหวัดขอนแก่นระบุว่า เกรงจะเกิดปัญหาความไม่สงบ จึงใช้อำนาจของจังหวัด
ส่งกลับที่แม่สอด ซึ่งตามกฎหมาย ลูกจ้างมีสิทธิหานายจ้างใหม่ภายใน ๗ วัน เมื่อถูกเลิกจ้างแต่การที่
จังหวัดส่งกลับแม่สอดไม่สามารถหานายจ้างใหม่ที่จังหวัดขอนแก่นได้ และไม่มีโอกาสขอความเป็น
ธรรมใดๆ ต้องถูกส่งกลับพม่าภายใน ๒-๓ วันทันที กรณีนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ท้วงติงและหารือ
อย่างเร่งด่วนเชิงนโยบาย มีผลให้กระทรวงแรงงานมีหนังสือเวยีนทุกจังหวัดให้เป็นกรณีศึกษา 

๑๘๖ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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 การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ 

	 เม่ือมีคำร้องคล้ายกันต่อมาจากจังหวัดสมุทรสาคร 
มีผลให้เกิดการประสานกับคณะอนุกรรมการฯ จน
สามารถให้หานายจ้างใหม่ได้ที่จังหวัดนครปฐม โดยไม่
ถูกส่งกลับ (คำร้องที่ ๕๑๘/๒๕๔๘ นางสาวปรานม 

สมวงศ์ (มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของ

แรงงานกลุ่มชาติพันธุ์) ผู้ร้อง บริษัท ทออวนเดชา

พานิช จำกัด และจังหวัดขอนแก่น ผู้ถูกร้อง)  

	 (๔) การทารณุแรงงานพมา่ รวมทัง้แรงงานเดก็	
กรณีนายจ้างในกิจการผลิต จำหน่ายและแปรรูป
ผลผลิตจากสัตว์น้ำเกี่ยวกับประมงทะเล มีลูกจ้างเป็น
ชาวพม่าทั้งหมดจำนวน ๕๑๖ คน (ชาย ๑๕๑ หญิง ๓๖๕ คน) ตั้งสถานประกอบการอยู่ที่ตำบล
หนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  
 เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าตรวจสอบ
โรงงานดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกา องค์กรพัฒนาเอกชน เช่น มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 
และเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย พบว่านำแรงงานเด็กและ
แรงงานผิดกฎหมายกักไว้บนฝ้าของโรงงาน 
 จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 
พบว่า นายจ้างฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ในเรื่องสำคัญรวม ๘ ข้อ 
กล่าวคือ (๑) ไม่จัดวันหยุดประจำสัปดาห์ (๒) ไม่กำหนดวันหยุดประเพณี (๓) ไม่กำหนดวันหยุดพัก
ผ่อนประจำปี (๔) จ้างเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี (๕) ไม่แจ้งการจ้างลูกจ้างเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงาน 
(๖) ไม่ทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (๗) ไม่ทำทะเบียนลูกจ้าง และ(๘) ไม่ทำเอกสารเกี่ยวกับการ
จ่ายค่าจ้าง จึงมีการดำเนินคดีอาญากับนายจ้าง  
 จังหวัดสมุทรสาครได้เปรียบเทียบปรับนายจ้างตามที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสมุทรสาครเสนอตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๕๙ รวม 
ค่าปรับบริษัท ฯ และกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน เป็นเงิน ๖๘,๐๐๐ บาท คดีอาญาจึงเป็น 
อันเลิกกันตามกฎหมาย 
 แต่จากการตรวจสอบพบว่า นายจ้างมีพฤติการณ์การบังคับใช้แรงงาน ลูกจ้างต้องทำงานอย่าง
หนักและไม่มีเสรีภาพในการเดินทางออกนอกสถานประกอบการ เพราะนายจ้างให้อยู่แต่ในโรงงาน
และหอพัก ลูกจ้างอ้างว่ายังไม่ได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุดตามกฎหมาย แต่
ไม่มีการตรวจสอบในประเด็นนี้จากพนักงานตรวจแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ มีการนำแรงงาน
เด็กและหญิงบางส่วนที่สมัครใจไปอยู่บ้านพักของรัฐ เพื่อดำเนินคดีให้ผู้เสียหาย แต่แรงงานชาย 
ต้องส่งกลับพม่า ทั้งที่เป็นเหยื่อผู้เสียหายเช่นกัน  
 ส่วนเรื่องการหน่วงเหนี่ยวกักขังลูกจ้างนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแพ้ว
ชี้แจงว่า เป็นความผิดอาญาต่อส่วนตัว ยังไม่มีผู้ใดร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึง 

ชาวพม่าทั้งหมดจำนวน ๕๑๖ คน (ชาย ๑๕๑ หญิง ๓๖๕ คน) ตั้งสถานประกอบการอยู่ที่ตำบล

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๘๗
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บทที่ 

๘ 

ไม่อาจสอบสวนได้ (เรื่องร้องเรียนที่๔๕๒/๒๕๔๙ กรณ ี เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 

(LPN) ผูร้อ้ง บรษิทั รญัญาแพว้ซฟีูด จำกดั ผูถ้กูรอ้ง) 

	 	
	 ๒.๒ การละเมิดสิทธิด้านสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานและเงินทดแทน 



	 สืบเน่ืองจากนโยบายและมติของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้แรงงานข้ามชาติ ในประเด็นหลัก
ประกันสุขภาพนั้น ปรากฏว่า แรงงานข้ามชาติต้องเป็นฝ่ายรับภาระจ่ายเงินในส่วนน้ี คนละ ๑,๓๐๐ 
บาท ต่อปี ดังนั้นเมื่อแรงงานข้ามชาติเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายไม่ว่าจะเก่ียวกับการทำงานหรือไม่ 
ก็สามารถใช้บริการจากโรงพยาบาลได้  
 อย่างไรก็ตาม หลักประกันสุขภาพดังกล่าวไม่
ครอบคลุมเรื่องค่าทดแทนการขาดรายได้ในระหว่าง
พักรักษาตัว และค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะหรือ
สูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน พิการหรือทุพพล
ภาพ ซึ่งแรงงานข้ามชาติได้รับการคุ้มครองตามพระ
ราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ยกเว้นใน
กิจการที่กฎหมายไม่บังคับใช้ เช่น ลูกจ้างในงาน
บ้าน เป็นต้น แต่ในทางปฏิบัติแรงงานข้ามชาติเข้า
ไม่ถึงสิทธิตามกฎหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมแต่ละจังหวัดมีแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ 
แตกต่างกันมาก เช่น ที่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่แจ้งว่าลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติไม่มีสิทธิยื่นคำร้อง
ใด ๆ ในเรื่องเงินทดแทน  
	 ในขณะท่ีบางจังหวัดก็รับคำร้องไว้ โดยเจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและออกคำส่ังให้นายจ้าง
จ่ายเงินทดแทน หากเข้าข่ายตามกฎหมาย หรือประสานงานกับนายจ้างมาเจรจาเพ่ือให้การช่วยเหลือ
ลกูจ้าง นอกจากน้ีแรงงานข้ามชาติท่ีประสบอันตรายจากการทำงานในกิจการก่อสร้างประสบปัญหาใน
การเรียกร้องเงินทดแทนเป็นอันมาก เน่ืองจากนายจ้างไม่ส่งเงินเข้ากองทุนเงินทดแทนและมีการจ้างเหมา
ช่วงท่ีซับซ้อนมาก ลกูจ้างไม่รูว่้าผูใ้ดเป็นผูรั้บเหมาช่วงและผูรั้บเหมาช้ันต้นกรณีศึกษา		
	 	
	 กรณีตัวอย่างนายจ้างกิจการประมงทะเลละเมิดสิทธิในชีวิตร่างกาย และสิทธิแรงงานของ

แรงงานข้ามชาติ และเจ้าหน้าที่ของรัฐบกพร่องต่อหน้าที่  

 จากประมวลและสังเคราะห์ ข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้  
	 ๑. สภาพการจ้างและการทำงานของลูกเรือ  

 เรือประภาสนาวี ทั้ง ๖ ลำ เป็นเรือประมงที่ออกไปประกอบกิจการสัมปทานการจับสัตว์น้ำ 
นอกน่านน้ำไทย โดยได้สัมปทานบริเวณหมู่เกาะวานัม ประเทศอินโดนีเชีย ซึ่งจะต้องขออนุญาต และ
ทำเอกสารของลูกเรือ (Seaman book) เดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อไปรอเอกสารเกี่ยวกับการ
สัมปทานหรือที่เรียกกันว่า “ตั๋วหาปลา” เอกสารการเสียภาษีที่ประเทศสิงคโปร์ ก่อนจะเดินทางไป
ทำงานที่ประเทศอินโดนีเซีย 

๑๘๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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 การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ 

 เรือประภาสนาวีที่ไปทำงานที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเรือลากคู่ ส่วนใหญ่จะจับปลาทู ใช้เวลา
ในการหาปลาคราวหนึ่ง ประมาณ ๔๕ วันโดยไม่มีวันพัก เมื่อถึงกำหนดจะกลับเข้าเกาะวานัม 
เพื่อขนปลาขึ้นเรือแม่ ในช่วงนี้ประมาณ ๑ สัปดาห์จะให้แรงงานได้พัก และเพื่อเตรียมวัตถุดิบและ
สิ่งของที่จำเป็นในเรือ ตลอดจนซ่อมแซมเรือให้มีความพร้อมในการออกทะเลต่อไป 
	 ๒. กรณีลูกเรือเสียชีวิตและเจ็บป่วย  

 (๑) ลูกเรือที่เสียชีวิต จำนวนทั้งสิ้น ๓๙ คน จำแนกได้ดงันี้ 
 สัญชาติพม่า เชื้อชาติพม่า จำนวน ๗ คน สัญชาติพม่า เชื้อชาติมอญ จำนวน ๒๒ คน 
สัญชาติพม่า เชื้อชาติกะเหรี่ยง จำนวน ๑ คน สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย (ยังไม่มีญาติผู้เสียชีวิต 
มาร้องแทน) จำนวน ๙ คน 
 ลูกเรือที่เสียชีวิตถูกฝังที่ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน ๒ ศพ เสียชีวิตระหว่างรอสัมปทานและ
เดินทางกลับ จำนวน ๓๖ คน เสียชีวิตเมื่อกลับมาถึงฝั่งแล้ว จำนวน ๑ คน 
 (๒) ลูกเรือที่เจ็บป่วยจนไม่สามารถดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพตามปกติได้ เชื้อชาติมอญ
จำนวน ๓ คน 
 นอกจากนี้ ลูกเรือทั้งหมดยังไม่ได้รับค่าจ้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีลูกเรือจำนวน ๔ คน
เป็นเด็กชายอายุไม่เกิน ๑๖ปี ถูกหลอกลวงให้มาทำงานในเรือ ลูกเรือชาวพม่าส่วนใหญ่ไม่มีเอกสาร 
“คนประจำเรือ” ตามกฎหมาย จึงถูกสวมชื่อเป็นคนไทย เพื่อให้สามารถทำงานบนเรือประมงได้มี
แรงงานสัญชาติพม่าที่ไม่มีเอกสารการทำงานถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย 
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บทที่ 

๘ 

 จากการตรวจร่างกายลูกเรือของแพทย์
โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร ให้ความเห็น
ว่าขาดวิตามิน บี ๑ ขั้นรุนแรง ทำให้ลูกเรือ
ไม่มีแรง ร่างกายโทรม ตาเหลือง ขาบวม 
เมื่อเอานิ้วกดลงตามกล้ามเนื้อบริเวณขาจะ
เป็นรอยบุ๋มไม่คืนรูปการทรงตัวไม่เป็นปกติ 
และอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต จำนวน 
๓๙ คน และเจ็บป่วยจำนวนมาก 
 ลูกเรือที่เสียชีวิต ๒ คนแรกเพื่อนๆ ได้
นำเข้าไปฝังไว้บนเกาะแห่งหนึ่งในประเทศ
อินโดนีเซียลูกเรือที่เจ็บป่วยได้ทยอยเสียชีวิต 
และได้นำศพทิ้งลงไปในทะเล เนื่องจากไม่
สามารถนำศพไว้บนเรือได้ เมื่อเรือได้เดินทาง
เข้ามาประเทศไทย ปรากฏว่านายจ้างได้รับ

ผิดชอบจ่ายค่าชดเชย ค่าทำศพให้ลูกจ้างบางคน แต่ไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายด้านการรักษาผู้เจ็บ
ป่วย ไม่จ่ายค่าจ้าง หรือค้างการจ่ายค่าจ้างที่เหลือ ไม่ช่วยเหลือค่าทำศพแก่ลูกจ้าง ทำให้ลูกจ้างส่วน
ใหญ่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
	 ๓. มูลเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกเรือเจ็บป่วยและล้มตาย 

 เนื่องจาก นายจ้างไม่สามารถต่อสัญญาสัมปทานเพื่อจับปลาในน่านน้ำประเทศอินโดนีเซียได้ 
จึงไม่สามารถจอดเทียบท่าที่ประเทศอินโดนีเซีย และมิได้จัดเรือนำอาหาร ผักและเสบียงไปส่งให้ 
ลูกเรือ ทำให้ลูกเรือมีอาหารไม่ครบหมู่ตามความต้องการของร่างกาย 
	 ประกอบกับความหละหลวมในเร่ืองการจัดทำข้อมลูและเอกสารประจำเรือ และลกูเรือส่วนใหญ่
เป็นชาวพม่า เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย น่าเช่ือว่ามีการปลอมแปลงหนังสือคนประจำเรือ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ี
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการ ฯ ว่า กรณีนี้น่าเชื่อว่าเป็นการสวม
สิทธ ิ เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครไม่มีการออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานข้ามชาติรายใดเลย 
จึงเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์น่าสลดใจ 
 ในระหว่างที ่ลูกเรือเจ็บป่วยและล้มตาย ไต้ก๋งเรือเป็นผู ้สั ่งการให้ลูกเรือทิ ้งศพลงสู ่ทะเล 
โดยมีการติดต่อกับนายจ้างตลอดเวลา 
	 ๔. ข้อเท็จจริงจากผู้แทนนายจ้าง 

 นายจ้าง ชี้แจงว่าทราบเรื่องหนังสือคนประจำเรือ(seaman book) แต่ไต้ก๋งเรือเป็นผู้ดำเนินการ 
ในส่วนการเข้าและออกเรือมอบหมายให้บริษัท ที เอฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ 
เคยประสานกับไต้ก๋งเรือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องค่าจ้างค้างชำระ แต่ไต้ก๋งเรือไม่ยอมมา ในฐานะนายจ้าง
ยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการในการแก้ไขปัญหา  
 นายจ้างตั้งข้อสังเกตว่า นายจ้างประสบปัญหาเรื่องลูกเรือรับเงินจากนายจ้างแล้วไม่ยอมลงเรือ 
หรือลงเรือไปแล้วแต่มีการเปลี่ยนย้ายเรือตามอำเภอใจ  
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 การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ 

 นอกจากนี ้ การร ับลูกเร ือน ั ้นตาม
ธรรมเนียมได้มอบหมายให้เป็นหน้าที ่ของ 
ไต้ก๋งเรือ นายจ้างจะไม่ทราบว่าใครเป็นลูก
เรือบ้าง หากนายจ้างได้รับการยืนยันจาก
ไต้ก๋งว่าบุคคลดังกล่าวเป็นลูกเรือประภาส
นาวีจร ิง จะได้นัดหมายให้มาตกลงกันที ่
สำนักงานสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน
จังหวัดสมุทรสาคร แต่ในที ่สุดนายจ้างกับ
ปฏิเสธในการเจรจาและให้ฝ่ายที่อ้างว่าได้รับ
ความเสียหายหรือถกูละเมิดไปใช้สิทธิทางศาล	
	 ๕. คำชี้แจงจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

	 (๑) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาคร

 กรณีลูกเรือประภาสนาวีทั้ง ๖ ลำ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาครไม่พบแบบรายการ
เพื่อเดินทางออกนอกราชอาณาจักรแต่อย่างใด จึงไม่มีการตรวจสอบพาหนะและคนประจำเรือ 
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาครยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนที่ว่าลูกเรือประภาสนาวี
เป็นแรงงานต่างด้าว(แรงงานข้ามชาติ) และเป็นบุคคลเดียวกันกับที่อ้างในการร้องเรียนนี้หรือไม่ 
หากปรากฏว่าเป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจริง พนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวน
และดำเนินคดีทั้งลูกเรือและนายจ้าง 
 กรณีเรือประมงทะเลในราชอาณาจักร ไม่ต้องยื ่นแบบรายการต่อด่านตรวจคนเข้าเมือง 
เจ้าหน้าที่จึงไม่ต้องตรวจพาหนะเข้าออกจากเขตท่า ซึ่งเรือดังกล่าวอาจลักลอบเดินทางเข้าออก 
ราชอาณาจักรเมื่อใดก็ได้ทุกพื้นที่เขตน่านน้ำไทย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำและกองทัพเรือทำหน้าที่
ลาดตระเวนและตรวจสอบการกระทำผิดดังกล่าว  
	 (๒) สถานีตำรวจน้ำ ๔ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจน้ำ จังหวัดสมุทรสาคร 

 กรณีเรือประภาสนาวี ตามหลักฐานการแจ้งเรือเข้าเมืองท่า ท.๓๐ กรมการขนส่งทางน้ำและ
พาณิชย์นาวี สาขาสมุทรสาคร ระบุว่าเรือถึงเมืองท่าสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
ในช่วงเวลาที่เรือประภาสนาวีเข้าเมืองท่าสมุทรสาครนั้น ทางหน่วยงานตำรวจน้ำไม่ได้รับแจ้งข้อมูล
เรื่องเรือเข้าเมืองท่าสมุทรสาคร จึงไม่มีการตรวจสอบเรือดังกล่าว ประกอบกับเจ้าหน้าที่ต้องลาด
ตระเวนท้ัง ๓ จังหวัดดังกล่าว จึงอาจเป็นสาเหตุให้คลาดการตรวจลาดตระเวนของเจ้าหน้าท่ีตำรวจน้ำได้ 	
	 (๓) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร  

  เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งที่ ๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทน
แก่ผู้มีสิทธิ์ กรณีการเสียชีวิตของลูกเรือประภาสนาวี เป็นค่าจัดการศพ จำนวน ๑๘,๔๐๐ บาท 
และค่าทดแทน จำนวน ๓๙๑,๖๘๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๔๑๐,๐๘๐ บาท โดยวินิจฉัยว่า 
ลูกจ้างประสบอันตรายถึงแก่ชีวิตเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ทั้งนี้ตามสำเนาเวชระเบียน 
และความเห็นแพทย์ ระบุว่า ผู้ตายมีอาการโรคหัวใจล้มเหลวจากการขาดวิตามิน บี ๑ ซึ่งเกิดจาก
การไม่ได้รับประทานผัก ผลไม้ เนื้อหมู ไข่หรือสารอาหารประเภทอื่นติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือน  
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บทที่ 

๘ 

 อย่างไรก็ตาม นายจ้างได้อุทธรณ์คำสั่งเจ้าหน้าที่ โดยอ้างว่าลูกเรือมิได้ประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 
	 แต่ทั้งระดับจังหวัดสมุทรสาครและระดับชาติ ยังไม่มีนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับ 
การจ้างแรงงานข้ามชาติในกิจการประมงทะเล โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศไทยต้องการแรงงานข้ามชาติ
ในกิจการดังกล่าวจำนวนเท่าใด จะมีระบบในการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการจ้างงานโดยผิด
กฎหมายหรือโดยทุจริตได้อย่างไร จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการตรวจ
สอบได้อย่างไร และจะต้องมีแนวทางในเรื ่องของทักษะฝีมือและระบบการคุ้มครองสุขภาพและ 
ความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างไร เนื่องจากกิจการประมงทะเลเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่ง 
(ดูภาคผนวก ๑ - รายงานผลการตรวจสอบที่ ๔๖/๒๕๕๑ กรณีเรือประภาสนาวี) 
	 	
	 ๒.๓ การละเมิดสิทธิด้านกองทุนเงินทดแทน  

	
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่มีข้อยกเว้นการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ แต่ยังมี
ปัญหาจากแนวทางปฏิบัติของสำนักงานประกันสังคม ที่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิหรือเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรมต่อแรงงานข้ามชาติ 
 กรณีตัวอย่างคือ นางหนุ่ม ไหมแสง อายุ ๓๖ ปี เป็นแรงงานเชื้อสายไทยใหญ่ จากรัฐฉาน 
ประเทศพม่า มีใบอนุญาตทำงานในกิจการก่อสร้างโรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีบริษัท
หวูฮัป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง มีทั้งบริษัทและบุคคลอื่น ๆ เป็นผู้รับเหมาช่วง โดยนายจ้าง
ของนางหนุ่มเป็นบุคคล 
 วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ นางหนุ่มทำงานก่อสร้างอยู่ชั้น ๒ แบบเทปูนขนาดใหญ่ตกลงจากชั้น 
๑๒ จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องอยู่โรงพยาบาลถึง ๑๑ เดือนโดยใช้สิทธิการรักษาจาก บัตรประกัน
สุขภาพของแรงงานข้ามชาติ สุดท้ายขาสองข้างเป็นอันพาต ต้องใช้รถเข็น 
 นางหนุ่มฯ และสามียื่นเรื่องต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ขอรับเงินจากกองทุน
เงินทดแทนโดยขอรับเป็นเงินก้อน ตอนแรกเจ้าหน้าที่จะไม่รับเรื่อง อ้างว่าแรงงานข้ามชาติไม่มีสิทธิ 
แต่ในที่สุด มีการอ้างถึงหนังสือสำนักงานประกันสังคม ที่ รส. ๐๗๑๑/๗๕๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๔๔ ว่าแรงงานข้ามชาติมีสิทธิได้รับกองทุนเงินทดแทน แต่มีข้อจำกัดว่า กองทุนเงินทดแทนจ่ายให้
ไม่ได้ ต้องให้นายจ้างเป็นผู้จ่าย เพราะในหนังสือสำนักงานประกนัสังคมดังกล่าวระบุว่า  
 ๑. ลูกจ้างต้องมีการจดทะเบียน และมีใบอนุญาตทำงาน (Work pernit) ประกอบกับ
หนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว 
 ๒.นายจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราไมต่่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ 
 ถ้าไม่มีหลักฐานดังกล่าว นายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจา่ยเงินทดแทน  
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่จึงมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน 
๓๕,๐๐๐ บาท และค่าทดแทนรายเดือน ๆ ละ ๒,๒๑๘ บาท เป็นเวลา ๑๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๐  
 มูลนิธิสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนา จึงร้องเรียนมาที่ กสม. เดือน สิงหาคม ๒๕๕๐ และร่วม
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 การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ 

กับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ รณรงค์ต่อหน่วยงาน
ของรัฐ และสื่อมวลชนซึ่งคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานได้จัดหารือร่วมหลายฝ่าย รวมทั้งมีหนังสือท้วง
ติงต่อกระทรวงแรงงานให้ยกเลิกแนวทางปฏิบัติดังกล่าว 
 ในที่สุด ระหว่างรอผลอุทธรณ์ นายจ้างได้จ่ายเงินค่าทดแทนตามกฎหมายคราวเดียว จำนวน 
๔๓๑,๗๗๔ บาท แก่นางหนุ่ม คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจึงมีมติจำหน่ายเรื่องออกจากการ
พิจารณา  
 ในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่ง กสม.เห็น
ชอบ มีมติว่า การออกหนังสือสำนักงานประกันสังคมลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ เป็นการละเมิด
สิทธิ หรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติ และเปิดช่องให้นายจ้างหลีก
เลี่ยงการขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยการจ้างแรงงานข้ามชาติแทน จึงขอให้
กระทรวงแรงงานยกเลิกแนวทางปฏิบัตินี้โดยเร็ว และตรวจสอบเร่งรัดให้นายจ้างที่จ้างแรงงานข้าม
ชาติ จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนอย่างเคร่งครัด (จากรายงานผลการตรวจสอบที่ ๒๑๕/๒๕๕๑) 
	 	
	 ๒.๔ การละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง 

	 	
 แม้ว่าพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับรองสิทธิของลูกจ้างในการจัดตั้ง
สหภาพแรงงาน โดยกำหนดให้สหภาพ แรงงานท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย มีหน้าท่ีปรับปรุงสภาพการจ้างให้
เกิดความเป็นธรรมแก่สมาชิก‰ ปกป้องหรือคุ้มครอง หรือให้บริการแก่สมาชิกเม่ือสมาชิกได้รับความเดือด
ร้อนหรือถกูปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
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บทที่ 

๘ 

 อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติแรงงาน สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๘๘ ได้บัญญัติว่าผู้มี
สิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงาน ต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน หรือเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการ
ประเภทเดียวกัน บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย และผู้ซึ่งจะได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการ
หรืออนุกรรมการสหภาพแรงงาน ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด เห็นได้ว่ากฎหมายกลับเลือกปฏิบัติ
ต่อแรงงานข้ามชาติหรือผู้ไม่มีสัญชาติไทยในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน 
 จากการตรวจสอบพบว่า เมื ่อแรงงานข้ามชาติได้ตั ้งตัวแทนในการเจรจาเรื ่องค่าจ้างหรือ
สวัสดิการต่าง ๆ มักจะถูกนายจ้างกลั่นแกล้ง ถูกลอบทำร้ายร่างกาย ถูกจับกุมดำเนินคดีอาญา และ
ที่พบมาโดยตลอดก็คือในช่วงเวลาที่มีการเจรจาต่อรอง หรือมีปัญหาข้อขัดแย้งในโรงงาน เจ้าหน้าที่
ตำรวจมักจะมาตรวจสถานประกอบการ แรงงานข้ามชาติแม้จะมีบัตรอนุญาตทำงาน แต่จะถูกเลิก

จ้างโดยเร็ว และกลายเป็นบุคคลเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จึงถูกจับกุมและถูกส่งกลับประเทศต้นทาง
อย่างรวดเร็ว แม้จะกำลังร้องเรียนและอยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรืออยู่ในศาลก็ตาม 
 คณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า ตามกฎหมายแรงงานยังได้รับรองสิทธิของลูกจ้างในการ 
จัดตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายอีกหลายคณะ เช่น คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ หรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามพระ
ราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแรงงานข้ามชาติมีสิทธิเป็นกรรมการได้ แต่ไม่ปรากฏว่ากระทรวงแรงงานได้ดำเนิน
การเพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติในเรื่องดังกล่าว 
 ตัวอย่างข้อเรียกร้องของแรงงานข้ามชาติ บริษัท คิงส์ บอดี้ คอนเซ็ปท์ จำกัด อำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ซึ่งสะท้อนปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานที่มีนัยสำคัญ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
 - ให้คืนบัตรอนุญาตทำงานให้คนงานเมื่อหักค่าใช้จ่ายบัตรครบถ้วนแล้ว 
 - จ่ายค่าจ้างให้ตรงเวลา 
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 การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ 

 - ต้องไม่หักเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าและค่าที่พัก 
 - ต้องจัดให้มีวันหยุดตามประเพณี 
 - ต้องจ่ายค่าจ้างตามกฎหมาย 
 - ต้องไม่บังคับทำงานล่วงเวลา 
 - ปรับปรุงที่ทำงานให้สะอาดถูกสุขลักษณะ เนื่องจากมีกลิ่นเหม็นมาก 
 - ให้มีการรักษาความปลอดภัยในโรงงาน เพราะโรงงานอยู่กลางทุ่งนาและไม่มีรั้วกั้น 
 - ให้คนงานมีตัวแทนเพื่อเจรจาปัญหากับนายจ้าง 
	 - เลิกบังคับคนงานให้ข้อมลูท่ีเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าท่ีว่าได้รับค่าจ้างตามกฎหมายวันละ ๑๓๓ บาทแล้ว 
 อย่างไรก็ตาม เป็นความจริงที่ว่า แรงงานเหล่านี้เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองจากนายจ้างหรือไม่
ได้สิทธิตามที่เรียกร้อง ก็มักจะไม่ยอมเข้าทำงานหรือขอกลับภูมิลำเนา เนื่องจากอยู่ในสภาพที่กดดัน
และไม่รู้ขั้นตอนของกฎหมาย รวมทั้งมีปัญหาการสื่อสาร 
	 	
	 ๒.๕ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

	 	
 (๑) ประเด็นการขึ้นบัญชีดำลูกจ้างที่เป็นแกนนำในการเจรจาต่อรองหรือเรียกร้องสิทธิตาม
กฎหมาย เห็นว่า เป็นเรื่องที่ลูกจ้างอ้างว่า บริษัท นำเจริญ นิตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัด
ตาก ได้ข้ึนบัญชีดำผูร้้อง แต่นายจ้างปฏิเสธ (คงไม่มีนายจ้างคนใดยอมรับ แม้มีการกระทำจริง) เรื่องดัง
กล่าวจึงเป็นเร่ืองท่ีพิสจูน์หรือหาพยานหลักฐานได้ยาก จึงไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่ามีการขึ้นบัญชีดำจริง
หรือไม่ 
 (๒) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากได้ออกหนังสือแจ้งสมาชิกว่า ให้ทำการตรวจสอบแรงงาน 
ข้ามชาติเนื่องจากแรงงานอาจจะมาสมัครงานหรือเข้ามาในบริเวณโรงงาน ท้ังน้ีเพ่ือป้องกันการมาสร้าง
ปัญหาให้กับโรงงานต่อไป การดำเนินการดังกล่าวทำให้แรงงานข้ามชาติถกูรังเกียจ และหางานทำได้ยาก 	
 การออกหนังสือในลักษณะดังกล่าว เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่จากการหารือร่วมกับ
คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานแล้ว ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากรับที่จะไปแก้ไข และ 
จะแจ้งสมาชิกว่า การกระทำเช่นนี้อาจละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติได้ (รายงานผลการตรวจสอบที่ 
๘๖/๒๕๕๐) 
	 		
 ๒.๖ การอ้างความมั่นคง และหนังสือเวียนจังหวัดออกประกาศ ลิดรอนสิทธิมนุษยชน

	 	
 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กับพวกรวม ๑๐ องค์กร ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ว่าจังหวัดภูเก็ต จังหวัดระยอง จังหวัด
ระนอง จังหวัดพังงา และต่อมามีหนังสือเวียนของจังหวัด สมุทรสาคร ได้ออกประกาศอันเป็นจำกัด
และละเมิดสิทธิเสรีภาพของแรงงานข้ามชาติ สัญชาติพม่า กัมพูชา และลาว 
 โดยสาระสำคัญไม่แตกต่างกันมากนัก สรุปได้ดังนี้ 
 ในขณะทำงาน แรงงานต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงานหรือใบแทนใบอนุญาตทำงานหรือ
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บทที่ 
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สำเนาใบอนุญาตทำงานติดตัว หรือมีไว้ที่สถานที่ทำงาน เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อมีการ
ตรวจสอบ 
 ให้นายจ้างควบคุมต่างด้าวโดยใกล้ชิด เช่น ห้ามแรงงานข้ามชาติออกนอกที่พักอาศัยหลังเวลา 
๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. ยกเว้น กรณีที่ต้องทำงานตามสภาพการจ้างหรือต้องทำงานในตอนกลางคืน หรือ
มีความจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของนายจ้างโดยใกล้ชิด 
 ห้ามมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์มือถือไว้ในครอบครอง เนื่องจากไม่ใช่อุปกรณ์ในการ
ทำงาน หากมีความจำเป็นต้องใช้ นายจ้างต้องจัดทำบัญชีรายชื่อแรงงานข้ามชาติทุกคนผู้ใช้โทรศัพท์ 
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และชื่อ นามสกุล เจ้าของเครื่องและซิมการ์ดส่งให้จังหวัด หากพบการกระทำ
ที่ฝ่าฝืน จังหวัดจะดำเนินการตรวจยึดโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อนำมาตรวจสอบ 
 ห้ามขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ และห้ามเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์อนุญาตให้แรงงานข้าม
ชาติขับขี่รถยนต์ของตนเอง 
 ห้ามเข้าร่วมชุมนุมนอกที่พักอาศัยตั้งแต่ ๕ คน ขึ้นไป หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรม 
นายจ้างต้องออกหนังสือรับรอง 
 นอกจากนี้หนังสือเวียนจังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ขอให้สถานประกอบ
การทุกแห่งควบคุมแรงงานต่างด้าวประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูก
ดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด และไม่สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในเทศกาลและงานต่าง ๆ 
ทั้งสิ้น จนมีผลกระทบถึงการจัดงานรำลึกชนชาติมอญที่มีปกติทุกปีหมุนเวียนกันไป ส่วนใหญ่เป็นคน
ไทยเชื้อสายมอญ โดยปีนี้จัดที่ จ.สมุทรสาครที่วัดของเจ้าคณะอำเภอ แต่มีมติที่ประชุมกองอำนวย
การรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๑ ประกาศว่าการจัดงาน
ใด ๆ จะต้องจัดในนาม “สมาคมไทยรามัญ” ซึ่งจัดตั้งโดยถูกต้องมีวัตถุประสงค์การจัดชัดเจน มิใช่
จัดในนามชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพฯ ซึ่งไม่มีการจดทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย โดยปีนี้จะต้องงดมิ
ให้มีการเล่นดนตรี ร้อง รำ เครื่องดีดสีตีเป่าและงานบันเทิงต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเคารพในกฎหมายของประเทศ และไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ร่วมงาน ในงานจะเข้มงวดในการตรวจบัตรประจำตัว, การดื่มสุรา, และการพกพาอาวุธ ตัวหนังสือ
และภาษาที่ใช้ในบริเวณงานให้ใช้ภาษาไทย เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดว่ามีการจัดงานของชนชาติอื่น
ในประเทศไทย 
 จากการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการฯ สิทธิแรงงาน เห็นว่าประกาศจังหวัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ 
การจัดระบบในการควบคุมแรงงานต่างด้าว เป็นการละเมิดสิทธิหรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ สัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา เพราะเจาะจงบังคับใช้กับแรงงานข้ามชาติ เพียง ๓ 
สัญชาตินี้เท่านั้น 
	 คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าที่มาของการออกประกาศจังหวัดสืบเนื่องมาจากกรอบแนวคิดและ
นโยบายด้านความม่ันคงแห่งชาติหน่วยงานด้านความม่ันคงแห่งชาติเป็นสำคัญ โดยประกาศท่ีมีลักษณะ
เหว่ียงแหหรือครอบคลุมแรงงานข้ามชาติ ๓ สัญชาติทุกคน ไม่ว่ามีการข้ึนทะเบียนแรงงานถกูต้องตาม
กฎหมายหรือไม่ ตลอดจนการเพ่ิมอำนาจการควบคุมแรงงานข้ามชาติของนายจ้างได้อย่างกว้างขวางอีก
ด้วย อันเป็นการส่งเสริมให้นายจ้างบังคับใช้แรงงานหรือปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อแรงงานได้มากข้ึน 

๑๙๖ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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 การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ 

 ประกาศจังหวัดและหนังสือเวียนยังได้ละเลยต่อการเคารพสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ ไม่คำนึง
ถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่นับวันยิ่งมีความ
สัมพันธ์ในลักษณะข้ามชาติยิ่งขึ้น และเป็นนโยบายของรัฐบาลเองที่ตอบสนองต่อกลุ่มธุรกิจในการ
จ้างแรงงานข้ามชาติ 
 คณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ และหารือกับผู้ว่าราชการทุกจังหวัดดังกล่าวและมีข้อเสนอ
แนะให้ยกเลิกประกาศจังหวัดที่กำหนดมาตรการการควบคุมส่วนที่จำกัดสิทธิและเสรภาพขั้นพื้นฐาน
ของแรงงานข้ามชาติ เช่น การรวมกลุ่ม การชุมนุมกันโดยสงบ ปราศจากอาวุธ และมิได้ทำให้
สาธารณะชนเดือดร้อนหรือการใช้โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งการหา้มเรื่องประเพณีวัฒนธรรม 
	
 ๓. มูลเหตุการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ
	 	
 จำแนกพิจารณาปัจจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้ 
	 	
	 ๓.๑ ปัจจัยด้านนายจ้าง 

	 	
เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจเป็นจำนวนมากยังคงเป็น
ผู้รับจ้างผลิตสินค้าในระบบการจ้างเหมาช่วง ดังนั้นเพื่อ
ให้สามารถแข่งขันทางการค้าและรักษาระดับกำไรตามที่
ตนต้องการไว้ได้ การจ้างแรงงานข้ามชาติจึงเป็นทาง
เลือกหนึ่ง  
 ประกอบกับสภาพที่จำกัดหรือความเดือดร้อน
ภายในประเทศต้นทางบีบคั้นหรือกระตุ้นให้แรงงานเหล่า
นั้นย้ายถิ่นมาทำงานในประเทศไทยและประเทศเพื่อน
บ้านอื่น ๆ เช่น แหล่งงานมีจำกัด ค่าแรงงานต่ำกว่า
ประเทศไทยมาก ตลอดจนมีความขัดแย้งทางการเมือง 
จึงเกิดแรงงานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวนมาก 
สภาพเหล่านี้จึงเอื้อต่อการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ
มากยิ่งขึ้น 
	 ดังท่ีปรากฏข้อเท็จจริงว่า แรงงานข้ามชาติไม่ได้รับ
ค่าจ้างขั้นต่ำหรือสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน แรงงานข้ามชาติต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองใน
เร่ืองสุขภาพและการรักษาพยาบาลถกูหักค่าจ้างเพ่ือเป็น

ค่าใช้น้ำประปาและไฟฟ้าของนายจ้างในอัตราท่ีสงูมาก โดยผ่านการบริหารจัดการของผูรั้บเหมา และมี
แนวโน้มว่าสถานประกอบกิจการต่าง ๆ จะว่าจ้างแรงงานข้ามชาติเพ่ิมมากข้ึน 
	 	
	

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๙๗
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บทที่ 

๘ 

 ๓.๒ ปจัจยัดา้นกฎหมาย

	 มีสาระสำคัญ ดังน้ี  
	 	
	 	 (๑) ระเบียบเกี่ยวกับการเปลี่ยนนายจ้างที่กำหนดให้ลูกจ้างที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้างโดย
ไม่มีความผิด ต้องดำเนินการหานายจ้างใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน ลกูจ้างไม่สามารถปฏิบัติได้ทันเวลา	
	 	 ส่วนในกรณีที่มีข้อพิพาทแรงงาน การบังคับใช้แรงงาน หรือการละเมิดสิทธิแรงงานในกลุ่ม
แรงงานข้ามชาติ และแรงงานไม่ยินดีทำงานกับนายจ้างเดิม รัฐบาลไทยจะต้องย่ืนมือเข้าช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาในเร่ืองการเปล่ียนนายจ้างด้วย หากให้ลกูจ้างเป็นผูห้านายจ้างใหม่เองย่อมเป็นไปได้ยากมาก 	
	 	 (๒) รัฐบาลไทยยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรองหรืออำนวย
ความสะดวกให้แก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแต่มีการข้ึนทะเบียนถกูต้อง ให้ได้รับการ
คุ้มครองและสามารถใช้สิทธิทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเต็มท่ี เน่ืองจากถกูบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และถกูส่งกลับประเทศต้นทางเสียก่อน แม้เป็นผูถ้กูเอาเปรียบ หรือผูเ้สียหาย	
	 	 (๓) การที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๕๙ กำหนดให้ 

เจ้าหน้าที่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายได้นั้น มีข้อควรพิจารณาว่า ความผิดตาม
กฎหมายฉบับนี้มีหลายประเด็น แม้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ก็มีนัยสำคัญหรือผลกระทบต่อแรงงานที่
แตกต่างกัน เช่น การละเมิดในเรื่องการใช้แรงงานเด็ก หรือสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 
ควรใช้การเปรียบเทียบปรับหรือไม่ นายจ้างเลือกที่จะละเมิดและยอมเสียค่าปรับเนื่องจากยังได้รับ
ประโยชน์จากการละเมิดมากกว่าค่าปรับ ทำให้ผู้ละเมิดไม่เกรงกลัวบทลงโทษของกฎหมาย ส่งผล
ให้การบังคับใช้กฎหมายโดยรวมหย่อนประสิทธิภาพไปด้วย เพราะอาจเป็นช่องทางให้มีการติดสินบน
เจ้าหน้าที่  
	 	 (๔) เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ชี้แจงว่า 
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล ออกโดย
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มิให้ใช้บังคับแก่ลูกเรือที่ไปทำงาน
ประมงทะเลอยู่นอกราชอาณาจักรติดต่อกันตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ดังนั้น ลูกเรือจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้อง 
ต่อพนักงานตรวจแรงงานตามกฎหมาย( คร.๗) เมื่อลูกเรือหรือทายาทของลูกเรือยื่นคำร้องเพื่อ 
เรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ไม่อาจรับคำร้องไว้พิจารณาได้ 
	 	 (๕) เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองโดยผิด

กฎหมายแต่ประสงค์จะใช้สิทธิหรือดำเนินการตามกฎหมาย ดังน้ันแรงงานข้ามชาติจึงมักถกูเจ้าหน้าท่ี
จับกุมและส่งกลับประเทศต้นทางเป็นอุปสรรคต่อการเรียกร้องสิทธิหรือการดำเนินคดีตามกฎหมาย	
 แต่จากการประชุมหรือสัมมนาร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน และเครือข่ายภาค
ประชาชนกับหน่วยงานตำรวจ มักจะได้รับคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติระดับ
บริหารอยู่เสมอว่า หากมีแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแต่ต้องการใช้สิทธิตามกฎหมาย
ให้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ ทางหน่วยงานมีมาตรการคุ้มครองชั่วคราวอยู่แล้ว แสดงให้เห็นว่าคำชี้แจง
ดังกล่าวไม่มีผลในทางปฏิบัติจริง  
	 	

 ๓.๒ ปจัจยัดา้นกฎหมาย

มีสาระสำคัญ ดังน้ี  

๑๙๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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 การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ 

	 	 (๖) ขอ้จำกดัของกฎหมายทีเ่กีย่วกบักจิการประมงทะเลนอกนา่นนำ้ มสีาระสำคญั ดังน้ี  
   (๖.๑) เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. 
๒๕๔๑) ไม่บังคับใช้กับกิจการประมงทะเล ที่มีลูกจ้างน้อยกว่า ๒๐ คน และ เรือประมงที่ไปดำเนิน
กิจการนอกน่านน้ำไทยเป็นเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป  
   (๖.๒) กรณีลูกเรือไม่มีหนังสือคนประจำเรือ (Seaman book) พระราชบัญญัติเรือไทย 
พ.ศ. ๒๔๘๑ กำหนดโทษไว้เพียงกักเรือและให้เจ้าของเรือมาดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง 
  ส่วนเรื่องเรือประมงทะเลที่ประกอบกิจการนอกน่านน้ำอยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง  
การฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเพื่อประกอบกิจการประมงทะเล โทษตามกฎหมายมี
เพียงโทษปรับ ๕๐๐ ถึง ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าของเรือบางลำยอมถูกปรับ 
   (๖.๓) กรณีตามคำร้องนี้เกี่ยวข้องกับคดีอาญาที่เกิดขึ้นนอกน่านน้ำ เจ้าพนักงานตำรวจ
จังหวัดสมุทรสาคร จะมีอำนาจดำเนินคดีหรือไม่ พล.ต.ต. สุชีพ หนูนาง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร 
ภาค ๗ ชี้แจงว่า กรณีนี้อาจขออนุมัติต่อสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อสอบสวนคดี แต่ต้องมีการบันทึก
ข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้องเป็นหนังสือ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการสั่งคดีของสำนักงานอัยการสูงสุด 
	 	
	 ๓.๓ ปัจจัยด้านนโยบายของรัฐบาลไทย มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
	 	
 (๑) รัฐบาลไทยไม่มีมาตรการที่จริงจังและมี
ประส ิทธ ิภาพในการค ุ ้ มครองและอำนวย 
ความยุติธรรมแก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติ เช่น 
 รัฐบาลไทยมีความกังวลใจเกี่ยวกับปัญหา
ความมั่นคงของชาติ จึงไม่ส่งเสริมให้เกิดกลุ่ม 
องค์กร หรือตัวแทนของกลุ ่มแรงงานข้ามชาติ 
เพื่อมีส่วนร่วมและช่วยแบ่งเบาภาระประเทศไทย 
 ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนล่าม ใน
หน่วยงานภาครัฐที ่เกี ่ยวข้อง เช่น กระทรวง
แรงงาน และศาลแรงงานในประเด็นสิทธิแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการในประเด็นสิทธิทางการ
ศึกษาของเด็ก และกระทรวงสาธารณสุขใน
ประเด็นสิทธิทางสุขภาพ เป็นต้น 
 (๒) ในส่วนภาครัฐ แม้ว่ากระทรวงแรงงาน
ได้กำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไข
ปัญหากลุ ่มแรงงานข้ามชาต ิ ซึ ่งได้เสนอต่อที ่
ประชุมคณะรัฐมนตรีที ่มีการประชุมอย่างเป็น
ทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 
๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ มีหลักการสำคัญคือ 

	 	
๓.๓ ปัจจัยด้านนโยบายของรัฐบาลไทย มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๑๙๙
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บทที่ 

๘ 

ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม และการพัฒนาบุคลากรของรัฐให้มีขีดความสามารถในการดำเนินการ
ด้านสิทธิมนุษยชน และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่ปรากฏวา่ยังขาดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 	
 แนวทางและมาตรการดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  (๒.๑) ให้ความสำคัญกับการตรวจสถานประกอบกิจการและการพิจารณาคำร้องของลูกจ้าง
โดยเคร่งครัด เช่น ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อตรวจแรงงาน ตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อคุ้มครอง 
และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานหญิงและเด็ก เร่งดำเนินการพิจารณาคำร้องในเรื่องค่าจ้างค้างจ่าย 
และการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และจัดหาล่ามประจำสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดที่มีการใช้แรงงานข้ามชาติ หนาแน่นให้เพียงพอ 
  (๒.๒) จัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายแรงงานให้แก่นายจ้างที่มีการจดทะเบียนแรงงานข้าม
ชาติ ผู้นำแรงงานข้ามชาติ และผู้นำท้องถิ่น ในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มแรงงานและจัด
สัมมนาร่วมกันระหว่างองค์กรภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจขั้น
ตอนทางกฎหมาย ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ และร่วมกันหารือแนวทางหรือข้อเสนอแนะในการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหา ตลอดจนการสร้างเครือข่ายในอนาคต 
  (๒.๓) จัดประชุมหรืออบรมเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ 
ในเรื่องนโยบายการคุ้มครองแรงงานที่สอดคล้องกัน 
  (๒.๔) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นภาษาท้องถิ่นของกลุ่มแรงงาน 
ในรูปแบบต่าง ๆ  
 (๓) ในเรื่องประมงทะเลนอกน่านน้ำ มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานและหลาย
กระทรวง เช่น กระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและ
สำนักงานประกันสังคม) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (กรมประมง) สำนักงานตำรวจ 
แห่งชาติ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกองบังคับการตำรวจน้ำ) กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางน้ำ
และพาณิชย์นาวี) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  
 ดังนั้น เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ ยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างและนโยบาย 


๒๐๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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 การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ 

๔. การดำเนนิการและการเสนอมาตรการแกไ้ขปญัหาของคณะอนกุรรมการ ฯ
	 	
	 ๔.๑ การดำเนินการที่สำคัญของคณะอนุกรรมการ ฯ มีตัวอย่าง ดังนี้ 

	 	
  (๑) วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จัดประชุมร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาล
กลางจังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจสอบและหามาตรการแก้ไขปัญหากรณีบริษัท รัญญาแพ้วซีฟู้ด 
จำกัด และนายจ้างซึ่งเป็นเจ้าของเรือประภาสนาวีละเมิดสิทธแิรงงานข้ามชาติ 
  แยกพิจารณาเป็น ๒ ส่วน ในส่วนแรก คือการแก้ไขปัญหาในเร่ืองสิทธิแรงงาน ส่วนท่ีสอง
เป็นเร่ืองการดำเนินคดีอาญา และมาตรการเชิงนโยบาย 	
  (๒) จัดสัมมนาหลายครั้งร่วมกับเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน ด้านแรงงานข้ามชาติ 
สถาบันวิชาการและองค์กรแรงงานไทย เรื่อง แรงงานข้ามชาติ กับปัญหาที่ต้องจัดการ เพื่อผลักดันให้
เกิดการสร้างกลไกการคุ้มครองทางกฎหมายร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทุกระดับ  
  (๓) การจัดประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่มีความขัดแย้งในกลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติกับนายจ้าง แต่ผลในที่สุดแรงงานข้ามชาติถูกจับกุมและส่งกลับประเทศต้นทางหลายกรณี 
เช่น กรณีลูกจ้างบริษัท ทออวนเดชาพานิช จังหวัดขอนแก่น กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่อำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก และกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่จังหวัดสมุทรสาคร 
	 	
	 ๔.๒ มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อ กสม.

	 	 ให้เสนอต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ	
  (๑) กระทรวงแรงงานและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ควรทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องความ
ต้องการแรงงานที่เป็นแรงงานข้ามชาติ และจัดระบบการบริหารแรงงานที่เหมาะสม สอดคล้องและ
เป็นธรรม เพื่อป้องกันมิให้เกิดแรงงานผิดกฎหมายจำนวนมากมายดังเช่นที่เป็นอยู่  
  (๒) จะต้องมีมาตรการในการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติให้มีผลในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
หากนายจ้างฝ่าฝืนกฎหมาย กระทรวงแรงงานจะต้องไม่อนุญาตให้นายจ้างหรือผู ้ประกอบการ 
จ้างแรงงานข้ามชาติอีกต่อไป  
  (๓) ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานข้ามชาติ ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่
ประเทศไทยได้รับจากแรงงานข้ามชาติ ยอมรับและส่งเสริมให้ลูกจ้างมีตัวแทนหรือมีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการหรือองค์กรตามกฎหมาย ใช้มาตรการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือและอาชีพ เพื่อให้
เกิดความสมานฉันท์ทางด้านแรงงาน 
	 	 (๔) ให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติก่อนใช้มาตรการส่งกลับประเทศต้นทาง 
  (๕) ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายได้โดย
สะดวกและเป็นธรรม เนื่องจากแรงงานกลุ่มนี้มีลักษณะเฉพาะและมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิมากกว่า
กลุ่มแรงงานอื่น ๆ 

	 	
๔.๑ การดำเนินการที่สำคัญของคณะอนุกรรมการ ฯ มีตัวอย่าง ดังนี้ 

๔.๒ มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อ กสม.

ให้เสนอต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๐๑
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บทที่ 

๘ 

	 ๔.๓ ข้อเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
	
  (๑) ให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ไม่คุ้มครองกิจการประมงทะเล ที่มีลูกจ้างน้อยกว่า ๒๐ คน และ 
เรือประมงที่ไปดำเนินกิจการนอกน่านน้ำไทยเป็นเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป และกำหนดมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อให้การคุ้มครองลูกจ้างในกิจการดังกล่าวให้ได้รับการคุ้มครองทั้งด้านแรงงานและสิทธิ
มนุษยชน และควรคำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของลักษณะกิจการประมงทะเล
และกำลังแรงงานส่วนใหญ่ที่เป็นแรงงานข้ามชาติ 
  (๒) ให้ยกเลิกหรือทบทวน มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ หรือประกาศจังหวัด หรือมาตรการ
บริหารที่ละเมิดสิทธิของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เช่น 
   (๒.๑) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๒ พฤษภาคม๒๕๕๐ ที่ผ่อนผันให้ผู้ติดตามแรงงาน
ต่างด้าว (แรงงานข้ามชาติ)อยู่ในราชอาณาจักรไทย เฉพาะบุตร เนื่องจากขัดกับสภาพความเป็น
ครอบครัวซึ่งมีทั้งพ่อแม่และลูก  
   (๒.๒) ประกาศจังหวัด เรื่อง การจัดระบบในการควบคุมแรงงานต่างด้าว (แรงงานข้าม
ชาติ) ซึ่งละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง เช่น ห้ามชุมนุมเกิน ๕ คน 
ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ ห้ามออกนอกที่พักเวลา ๒๐.๐๐ น. หรือ ๒๒.๐๐ น. เป็นต้น ที่มีประกาศใน
จังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง ระยอง และหนังสือเวียนของจังหวัดสมุทรสาคร 
	 	  (๒.๓) ระเบียบกระทรวงแรงงาน ท่ีให้แรงงานข้ามชาติเปล่ียนนายจ้างภายใน ๗ วัน ใน
กรณีท่ีลาออกหรือถูกเลิกจ้างโดยมิใช่ความผิดของลูกจ้าง เป็นต้น 

๔.๓ ข้อเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

๒๐๒ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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 การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ 

	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 
 คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล ดังนี้ 
 (๑) ให้รัฐบาลทบทวนนโยบายในการจ้างแรงงานข้ามชาติโดยคำนึงถึงความจำเป็นแท้จริง มิใช่
ตอบสนองตามความต้องการของผู้ประกอบการฝ่ายเดียว เพื่อป้องกันมิให้มีการจ้างแรงงานข้ามชาติ
โดยไร้ขอบเขตจนอาจกระทบต่อสิทธิการมีงานทำ ความมั่นคงในการทำงานของแรงงานไทย ตลอด
จนสังคมไทยต้องแบกรับภาระมากเกินควร 
 นอกจากนี้ ให้จัดระบบการจดทะเบียนการจ้างแรงงานข้ามชาติให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
เนื ่องจากแรงงานมีการเคลื ่อนย้ายตลอดทั้งปีและจัดทำแผนแม่บทในการจ้างแรงงานข้ามชาติ 
เชื่อมโยงกับแผนการจ้างงานของประเทศไทย เพื่อให้เกิดความสมดุลในเรื่องการจ้างงานแรงงานไทย
และแรงงานข้ามชาติ 
 (๒) ควรสร้างความตระหนักของสังคมไทยให้เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
ของแรงงานข้ามชาติ มีความเข้าใจมิติของแรงงานย้ายถิ่นหรือแรงงานข้ามชาติ ตระหนักถึงประโยชน์
ที่ประเทศไทยได้รับจากแรงงานข้ามชาติ  
 ในขณะเดียวกัน จะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิแรงงานในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและตามกฎหมายแรงงานของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ สิทธิในเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ 
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ สิทธิในการรวมตัวตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
สิทธิในประกันสังคม (ที่เหมาะสม) ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓  
 (๓) ดำเนินนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาชนในระดับชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรของผู้ประกอบการทางธุรกิจ ได้ประสานความร่วมมือและกำหนด
แนวทาง แผนงานและมาตรการในการพัฒนาอาชีพและทักษะฝีมือแรงงาน ทั้งในส่วนแรงงานไทยและ
แรงงานข้ามชาติ และการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้แรงงานข้ามชาติ  
 ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรชุมชนมีบทบาทในการแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ เช่น การขยายขอบเขตงานศูนย์รับเรื ่องราวร้องทุกข์ของชุมชน 
ให้ครอบคลุมกลุ่มแรงงานข้ามชาติด้วย  
 (๔) สื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับคนไทยในเรื่องคุณค่าและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ไม่แบ่งแยก กีดกันหรือเหยียดหยามทางเชื้อชาติ เพราะ
แรงงานข้ามชาติก็ได้มีส่วนพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทยเช่นกัน  
 (๕) จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน และผู้นำแรงงานข้ามชาติให้มีความรู้ความเข้าใจครอบคลุมทุกมิติ
เกี่ยวกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะ สัญชาติพม่า กัมพูชาและลาวทั้งด้านประเทศไทยและ
ประเทศต้นทาง เช่น ล่าม และอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ เพื่อช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติอันเป็นการ
แบ่งเบาภาระของรัฐบาลไทยและภาคเอกชน  
 เนื่องจากทั้งโรงพยาบาล สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่มีการใช้แรงงาน

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๐๓

Master 2 anu .indd   203 7/28/08   9:17:49 PM



บทที่ 

๘ 

ข้ามชาติจำนวนมาก สถานีตำรวจ และแม้กระทั่งหน่วยงานศาลยังขาดแคลนล่ามที่มีความรู้ด้าน
ภาษาและความเข้าใจต่อแรงงานข้ามชาติเป็นจำนวนมาก 
 (๖) ให้รัฐบาลมีมาตรการทางบริหารในเรื่องการคุ้มครองแรงงานควบคู่กับหลักสิทธิประโยชน์
สาธารณะ อันเป็นความมั่นคงของประเทศ เช่น จัดตั้งศูนย์บริการจ้างแรงงานข้ามชาติแบบเบ็ดเสร็จ
ในจุดเดียว ทบทวนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติให้เหมาะสม 
จัดการให้แรงงานได้ถือบัตรอนุญาตทำงาน พัฒนาระบบตรวจโรงงานให้มีผลในทางปฏิบัติ จัดให้มี
ล่ามและอาสาสมัครแรงงานที่มีความรู้ความเข้าใจให้เพียงพอ เป็นต้น 
	 (๗) มีนโยบายคุ้มครองเป็นพิเศษสำหรับแรงงานข้ามชาติที่เป็นหญิงมีครรภ์ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ
เอดส์ เพื่อให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในอาชีพ การสาธารณสุขและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอัน
เนื่องจากการทำงาน 
 โดยเฉพาะให้มีการรับรองสิทธิเด็กท่ีเกิดในประเทศไทย การศึกษาพ้ืนฐาน การเข้าถึงบริการสุขภาพ	
 (๘) กระทรวงแรงงานประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ให้มีการคุ้มครองตามกฎหมาย เข้าถึงการใช้สิทธิตามกฎหมายมีที่พักพิงและการช่วยเหลือที่

จำเป็นสำหรับแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมาย มิให้ถูกส่งกลับประเทศต้นทางเสีย
ก่อน และให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิในกลุ่ม
แรงงานข้ามชาติก่อนที่จะถูกส่งกลับ 
 ในส่วนที่ไม่ขึ ้นทะเบียนตามกฎหมายก็ควร
มีนโยบายหรือมาตรการในทางผ่อนปรนหรือเอื้อให้
กลุ่มแรงงานข้ามชาติมีโอกาสใช้สิทธิตามกฎหมาย 
เมื่อถูกละเมิดสิทธิเช่นกัน  
	 (๙) ให้กระทรวงแรงงานและรัฐบาลมีมาตรการ

เด็ดขาดมิให้มีการประกอบการหรือการใช้แรงงานข้ามชาติอีกต่อไป ในกรณีท่ีพบว่านายจ้างท่ีใช้แรงงาน
ข้ามชาติละเมิดสิทธิแรงงานข้ันพ้ืนฐานในเร่ืองท่ีสำคัญ  
 (๑๐) รัฐบาลควรทำให้สังคมไทยมีเจตคติที่ถูกต้องต่อกลุ่มแรงงานข้ามชาต ิ เคารพสิทธิและ
เสรีภาพ คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และไม่แบ่งแยกกีดกันแรงงานข้ามชาติ  
	 (๑๑) รัฐบาลไทยควรมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้อาเซียน มีกลไกการคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน ควบคูไ่ปกับการพัฒนากลไกทางการค้า การตลาดทุนนิยมเสรีโดยเร่ิมจากกลไกขจัดการ
ค้ามนุษย์ (เด็ก สตรี) ท่ีอาเซียนมีแผนอยูแ่ล้วขยายไปยังการค้าแรงงานข้ามชาติ)และนำแนวคิดด้านสิทธิ
มนุษยชนเพ่ือการพัฒนา (RightsBased Approach to Development ) มาประกอบในการจัดทำนโยบายต่อ
แรงงานข้ามชาติ  
	 (๑๒) รัฐบาลไทยควรเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานย้ายถ่ินและครอบครัว
ของสหประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๙๐(พ.ศ.๒๕๓๓) 
		

เด็ดขาดมิให้มีการประกอบการหรือการใช้แรงงานข้ามชาติอีกต่อไป ในกรณีท่ีพบว่านายจ้างท่ีใช้แรงงาน
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 การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ 

	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล 

 ต่อกรณีการใช้แรงงานข้ามชาติในกิจการประมงทะเลนอกน่านน้ำ มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 กรณีนี้ เป็นตัวอย่างสำคัญในปัญหาเชิงนโยบายของรัฐบาล ในการรองรับตลาดแรงงานภายใน
ประเทศทั้งระบบ และโดยเฉพาะต่อกิจการประมงทะเลและธุรกิจที่ต่อเนื่องจากกิจการประมงทะเล 
เนื ่องจากเป็นกิจการที ่มีความต้องการแรงงานมาก ในขณะที่แรงงานภายในประเทศไม่ทำงาน 
ในกิจการดังกล่าว รัฐบาลจึงต้องเปิดรับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน คือ พม่า ลาวและกัมพูชา 
 สถานการณ์ปัญหาที่มีลักษณะร่วมกันคือ แรงงานส่วนใหญ่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
ไม่ได้รับการคุ้มครองแรงงาน ทำงานที่เสี่ยงอันตรายและขาดการเตรียมความพร้อมก่อนลงเรือ ไม่มี
หลักประกันด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน (เงินทดแทน) และเข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรมของไทย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล ดังนี้  
	 ๑. ให้ยกเลิก กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ไม่คุ้มครองกิจการประมงทะเล ที่มีลูกจ้างน้อยกว่า ๒๐ คน และเรือ

ประมงที่ไปดำเนินกิจการนอกน่านน้ำไทยเป็นเวลาตั้งแต่หนึ ่งปีขึ ้นไป และให้กำหนดมาตรการ 
ทางกฎหมายเพ่ือให้การคุ้มครองลกูจ้างในกิจการประมงทะเลท้ังในและนอกน่านน้ำให้ได้รับการคุ้มครอง
ด้านสิทธิแรงงานและควรคำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของลักษณะกิจการประมงทะเล 
	 ๒. ให้รัฐบาลทบทวนกฎหมายและมาตรการบริหารของรัฐเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ประมงทะเลทั้งในน่านน้ำและนอกน่านน้ำ ในเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการประมงทะเล ระบบ
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกเรือ การบริหารและการบังคับใช้กฎหมายด้านแรงงาน การจัดระบบการเข้าออก 
ของเรือประมงที่ไปทำงานนอกน่านน้ำ เช่น เพิ่มโทษกรณีทุจริต หรือฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเรือไทย 
พ.ศ.๒๔๘๑ 
 ทั้งนี้ ในกิจการประมงทะเลนอกน่านน้ำ ให้รัฐบาลผ่อนผันเวลาการจ้างแรงงานให้สอดคล้อง 
กับสภาพงานในกิจการประมงทะเล   
	 ๓. ปรับปรุงระบบการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการประมงทะเลให้เกิดประสิทธิภาพ
และมีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
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 การออกหนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book) เพื่อให้ทราบว่าลูกเรือเป็นใครและป้องกันมิให้ 
มีการทุจริตเกี่ยวกับหนังสือคนประจำเรือ 
 การจัดทำเอกสารรายการประทับตราหนังสือเรือเข้าออกนอกน่านน้ำไทย เพื่อให้ทราบข้อมูล
การนำเรือเข้าและออกจากน่านน้ำไทยเมื่อใด เพื่อบันทึกการเข้าและออกของเรือ 
 การคุ ้มครองค่าจ้าง สวัสดิการแรงงาน และผลตอบแทนพิเศษ ตลอดจนการคุ ้มครอง 
เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกเรือให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานของไทย 
และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยให้สัตยาบันแล้ว 
 ๔. รัฐบาลควรมีมาตรการในการคุ้มครองหรือเยียวยาแก่ลูกเรือหรือทายาทของลูกเรือ ในกรณีที่
เกิดภัยพิบัติหรือเหตุเจ็บป่วยล้มตายดังที่ปรากฏตามคำร้องนี้ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน
หรือไม่ก็ตาม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการประสานเชื่อมโยงในการทำงาน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในลักษณะบูรณาการและอำนวยความยุติธรรมแก่ลูกเรือ ทายาทของลูกเรือหรือครอบครัว 
และประชาชนโดยไม่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ โดยไม่ผลักภาระให้แรงงานข้ามชาติหรือประชาชนต้อง
ไปใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรมเสียก่อน 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ดำเนินการเร่งด่วน
ที่จังหวัดสมุทรสาคร และขยายไปสู่จังหวัดชายทะเลอื่นๆ 
	






บทที่ 

๘ 

๒๐๖ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) มา ๕ ป ี ได้บทเรียนและพบอุปสรรคในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ของคนทำงานในหลายประเด็นสำคัญ ซึ่งบางประเด็นเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ กสม. โดยตรง 
ในฐานะที่ กสม. เป็นองค์กรอิสระองค์กรเดียวที่รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิแรงงานจากเอกชน 
บทเรียนและอุปสรรคที่ประมวลต่อไปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงาน 
และพัฒนาภารกิจของ กสม.ชุดต่อไป 
 การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานได้กล่าวไว้ในบทที ่ ๓ และสะท้อนอย่างเป็น
รูปธรรมผ่านการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนและรายงานผลการตรวจสอบ จาก ๕ กลุ่มหลักคือ คนทำงาน
ภาคเอกชน คนทำงานภาครัฐ คนทำงานนอกระบบ แรงงานไทยไปต่างประเทศ และแรงงานข้ามชาต	ิ
เชื ่อมโยงกับมิติสิทธิแรงงาน กระบวนการทำงานทั ้งการไกล่เกลี ่ย การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ การจัดทำข้อเสนอแนะต่อกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายต่างๆ
ของรัฐ และที่สำคัญคือนำรายงานผลการตรวจ
สอบรายกรณี ไปสู่การรณรงค์ต่อสาธารณะ 
เพื ่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา จึงมีการ 
จัดสัมมนาอย่างต่อเนื่องร่วมกับองค์กรแรงงาน 
องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ องค์กร
ภาคธ ุรก ิจ ภาคร ัฐ ท ั ้ งกระทรวงแรงงาน 
หน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และองค์กร
ระหว่างประเทศ ทั้งที่สำนักงาน กสม. และ 
ที่ต่างจังหวัด 

บทเรียนการทำงาน 
ของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 

และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๐๗

บทที่ ๙ 
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	 นอกจากนี้ มีการจัดทำหนังสือ จำนวน ๒ เล่ม จัดพิมพ์โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติแล้ว คือ 
 ๑) กรณีศึกษาเรื ่อง การละเมิดสิทธิแรงงานด้านการรวมตัว และการเจรจาต่อรองร่วม 
(เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ และพิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘) 
 ๒) นโยบายการพัฒนากฎหมายแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๕๐) 
	
ปญัหาและบทเรยีนในกระบวนการตรวจสอบของคณะอนกุรรมการสทิธแิรงงาน
	 	
	 ๑) การไกล่เกลี่ยบนพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นงานขั้นต้นที่จำเป็นที่สุด

 คณะอนุกรรมการ ฯ ตระหนักดีว่า ความขัดแย้งกรณีสิทธิแรงงานเป็นเรื่องที่ต้องมีการจัดการ
แก้ไขในหลักการที่นายจ้างกับลูกจ้างต้องทำงานด้วยกันต่อไป ไม่ว่าเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม หรือกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมต่อ
แกนนำสหภาพแรงงาน หรือผู้ริเริ่มก่อตั้งสหภาพแรงงาน ดังนั้น คณะอนุกรรมการ ฯ จะเริ่มต้นการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประสานการไกล่เกลี่ยระหว่างคู่กรณีเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในระยะยาว 
และลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาของลูกจ้างที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
 หลักการสำคัญในการไกล่เกลี่ยล้วนแต่อยู่บนพื้นฐานการคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตาม
มาตรฐานแรงงาน ทำงานภายใต้กฎระเบียบและกฎหมายที่เป็นธรรม ไม่ถูกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
อยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
ภาคี	การแก้ไขปัญหาจะต้องมุ่งคุ้มครองให้ลูกจ้างได้กลับเข้าทำงาน และสามารถดำเนินบทบาท

สหภาพแรงงานได้ต่อไป มิใช่การจ่ายเงินชดเชยแล้วให้ออกจากงาน 

บทที่ 

๙ 

๒๐๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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 มีหลายกรณีที ่นายจ้างชาวต่างประเทศหรือเจ้าของกิจการคนไทยให้ความร่วมมือในการ 
ไกล่เกลี่ยทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันด้วยดี โดยคณะอนุกรรมการ ฯ ร่วมเป็นพยาน เช่น กรณี บริษัท 
เอ็ม เอส พี สปอร์ตแวร์ จำกัด และบริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
 มีหลายกรณีที่การตรวจสอบพบว่า นายจ้างละเมิดสิทธิสหภาพแรงงาน ทำให้นายจ้างเร่งรีบ
เสนอค่าเสียหายให้แก่ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน เช่น กรณีบริษัททรงชัยปั่นทอ จำกัด มีบางกรณี 
ที่ลูกจ้างนำรายงานผลการตรวจสอบ ไปเผยแพร่และเคลื่อนไหวกับขบวนการแรงงานระหว่างประเทศ 
หรือบริษัทที่ใช้หลักจรรยาบรรณทางการค้า ทำให้นายจ้างยอมรับการเจรจา หรือรับลูกจ้างกลับเข้า
ทำงาน เช่น กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดเทร็นด์ส บริษัท ไทยการ์เม้นท์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด บริษัทไทย 
อินดัสเตรียล แกส จำกัด (มหาชน) เป็นต้น มีบางกรณีที่การไกล่เกลี่ยนำไปสู่การยกเลิกกฎ ระเบียบ 
ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม เช่น กรณีบริษัท มิกาซ่า อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด 
	 ปัญหาและอุปสรรคในการไกล่เกลี่ย มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

 (๑) ในการทำงานปีแรก ๆ คณะอนุกรรมการ ฯ ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือในการไกล่เกลี่ย 
และตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าของกิจการทั้งที่เป็นคนไทยและนักธุรกิจข้ามชาติ ที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทมักจะเน้นให้ไปต่อสู้กันในชั้นศาลมากกว่า เนื่องจากนายจ้างได้เปรียบมากกว่า 
 นายจ้างมักจะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือลูกจ้างระดับหัวหน้างานที่เป็นคู่ขัดแย้งกับลูกจ้าง
โดยตรงมาให้ข้อเท็จจริง หรือพยายามส่งที่ปรึกษากฎหมายมาเจรจา ทำให้การไกล่เกลี่ยมีอุปสรรค
มาก โดยเฉพาะในประเด็นการละเมิดสิทธิสหภาพแรงงาน การเลิกจ้างแกนนำลูกจ้าง หรือมีการ
กระทำที่ไม่เป็นธรรมต่าง ๆ เช่น การตรวจค้นตัวลูกจ้างโดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 ทั้งนี้ มีสาเหตุหลายประการ เช่น นายจ้างยังไม่เข้าใจบทบาทภาระหน้าที่ของ กสม.ในฐานะ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เพิ่งเริ่มมีขึ้นใหม่ คิดว่าเป็นหน่วยงานของรัฐทั่วไป หรือคิดว่าไม่จำเป็น
ต้องมาชี้แจงหรือปรึกษาใดๆ เพราะไปชี้แจงหลายหน่วยงานแล้ว เช่น สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัด กระทรวงแรงงาน หรือคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา บางส่วน
คิดไปว่า กสม.จะเข้าข้างแต่ลูกจ้าง และมองว่านายจ้างต้องการลดทอนหรือมีเจตนาทำลาย
สหภาพแรงงานอยู่แล้ว หรือบางส่วนเข้าใจว่า กสม.ไม่มีอำนาจในการตรวจสอบถ้าเรื่องไปถึงศาลแล้ว 
ที่ปรึกษากฎหมายของนายจ้างพยายามปฏิเสธอำนาจการตรวจสอบของ กสม. โดยอ้างมาตรา ๒๒ 
แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ทั้ง ๆ ที่ เป็นคนละประเด็นกัน
กับเรื่องในศาล  
 อย่างไรก็ตาม จากการพยายามประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาท้ังนายจ้างและเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการไกล่เกล่ีย บนหลักการพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชนท่ีทุกฝ่ายต้องยอมรับและตระหนักอย่างไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ รวมทั้งกระแสการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานจากทางสากล เมื่อประกอบกับมี
ความเข้าใจถึงอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของ กสม. ในการเรียกเอกสารและการต้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคล และนิติบุคคล ที่มีบทบัญญัติรับรองในกฎหมายและรัฐธรรมนูญ
อย่างชัดแจ้ง โดยมีทั้งโทษจำและโทษปรับ ทำให้ระยะต่อมาได้รับความร่วมมือที่จะมาให้ข้อเท็จจริง
และร่วมมือในการไกล่เกล่ียจากนายจ้างหรือผูมี้อำนาจกระทำการแทนนายจ้าง ท้ังชาวไทยและชาวต่าง
ประเทศดีขึ้นมาก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยยังไม่เคยใช้บทลงโทษตามกฎหมายแม้แต่รายเดียว 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๐๙
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บทที่ 

๙ 

	 (๒) นายจ้าง หน่วยงานของรัฐ หรือแม้แต่การไกล่เกลี่ยในศาล ล้วนมีแนวคิดพื้นฐานว่า 

เมื่อเกิดข้อขัดแย้งระหว่างแกนนำลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานกับนายจ้าง ทางแก้คือการ 

ไกลเ่กลีย่ใหน้ายจา้งจา่ยคา่ชดเชยตามกฎหมาย หรอืใหช้ดใชค้า่เสยีหาย แทนการกลบัเขา้ทำงาน

เนื่องจากคิดว่าความขัดแย้งดังกล่าวจะทำให้ไม่สามารถทำงานด้วยกันได้อีกต่อไป หรือทำไปไม่

ได้ดีเช่นเดิม ทั้งที่ลูกจ้างต้องการให้รับกลับเข้าทำงาน จึงทำให้อำนาจต่อรองของลูกจ้างกลับลดลง 
เห็นได้ว่า กลไกในการไกล่เกลี่ยของรัฐหลายกรณีไม่ช่วยประสานและเปลี่ยนแปลงท่าทีของฝ่าย
นายจ้าง เพื่อคุ้มครองลูกจ้างให้มีความมั่นคงในการทำงาน 
	 (๓) การปกปองสิทธิคนทำงานทั้งรายบุคคล หรือองค์กรสหภาพแรงงาน มีขั้นตอนและ

ระยะเวลาที่จำกัดตามกฎหมายและจะต้องไปสิ้นสุดที่ศาล	 ทำให้คณะอนุกรรมการฯไม่สามารถ
ตรวจสอบและไกล่เกลี่ยได้ทันเวลา ทั้งนายจ้าง
และหน่วยงานรัฐมักจะผลักกระบวนการแก้ไข
ป ัญหาให ้ไปท ี ่ศาล เพราะเป ็นเวท ีท ี ่ลูกจ ้าง 
เสียเปรียบมากกว่า ในส่วนของเจ้าหน้าที่นั้น มีทั้ง
ด้วยเจตนาดีเพราะกระบวนการตามกฎหมาย 
จะต้องไปสิ้นสุดที่ศาล บางส่วนก็เป็นการลดภาระ
ของตนเอง แทนที่จะต้องพยายามลงแรงในการ
ช่วยไกล่เกลี่ย และบางส่วนไม่ต้องการจะเผชิญ
หน้ากับนายจ้างในพื้นที่ 

๒๑๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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บทเรียนการทำงานของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

 เมื่อมีการฟ้องคดี คณะอนุกรรมการฯ ก็ต้องยุติการตรวจสอบในประเด็นเดียวกันกับประเด็น
การพิจารณาของศาล โดยเฉพาะปัญหาการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมต่อแกนนำสหภาพแรงงาน หรือ
ผู้ริเริ่มก่อตั้งสหภาพแรงงาน ขณะที่กระบวนการทางศาลใช้เวลาหลายปีและมีค่าใช้จ่ายสูง ลูกจ้างที่
ถูกเลิกจ้างจะเดือดร้อนที่ไม่มีงานทำด้วย ในที่สุดแกนนำจำนวนไม่น้อยก็จำต้องยอมรับเงินแล้วลา
ออกไป ไม่สามารถดำเนินงานของสหภาพแรงงานและพิทักษ์สิทธิของลูกจ้างได้ 
	 (๔) การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิแรงงาน ที่ถูกตีความว่าไม่ผิดกฎหมาย	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนายจ้างต้องดำเนินการให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงาน แต่ในทางปฏิบัติจะไม่ยอม
ให้เข้าไปทำงานและไม่ยอมให้เข้าไปในโรงงาน โดยจ่ายค่าจ้างให้ นับเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดของการ
ไกล่เกลี่ยในกรอบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
	 เช่น กรณีสหภาพแรงงานจีน่าสัมพันธ์ เมื่อแกนนำสหภาพฯถูกเลิกจ้าง ต่อมามีการเจรจา

เป็นที่ยุติ ให้รับกลับเข้าทำงาน แต่นายจ้างไม่ยอมให้กลับเข้าทำงานจริง โดยจ่ายเงินเดือนผ่าน

บัญชีธนาคารและห้ามลูกจ้างเข้าไปในโรงงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐตีความว่าไม่ผิดกฎหมาย 

 กสม. ได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและวินิจฉัยว่าเป็นการละเมิด
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิสหภาพแรงงาน เพราะแรงงานคือผู้ที่ต้องการทำงาน มิใช่แบมือ
ขอรับเงินค่าจ้างโดยไม่ทำงาน ต้องการความก้าวหน้าในการทำงานบนศักยภาพของตนเอง มิใช่รับ
เพียงค่าจ้างขั้นต่ำประทังไป ขณะเดียวกันก็เป็นการละเมิดสิทธิสหภาพแรงงานอย่างรุนแรง เพราะถ้า
แกนนำสหภาพแรงงานไม่สามารถประสานงานและจัดกิจกรรมกับสมาชิกสหภาพแรงงานได ้ ก็เท่ากับ
ทำลายสหภาพแรงงานนั่นเอง เป็นการกดดันให้แกนนำสหภาพแรงงานต้องลาออกไปเองในที่สุด 
 สหภาพแรงงานจิน่าสัมพันธ์ได้ไปเคลื่อนไหวกับขบวนการแรงงานต่างประเทศ และเผยแพร่ 
รายงานผลการตรวจสอบของ กสม. ทำให้ในที่สุดนายจ้างยินยอมให้กลับเข้าทำงาน การต่อสู้ยืนหยัด
เพื่อรักษาบทบาทและสิทธิของสหภาพแรงงานจิน่าสัมพันธ์ช่วยให้ลูกจ้างทั้งหมดสามารถรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของตนเองได้อย่างดีเมื่อบริษัทปิดกิจการในอีกหลายปีต่อมา เป็นตัวอย่างที่ดีของการเฝ้า
ระวังและการเจรจาต่อรอง ร่วมกับการติดตามจากคณะอนุกรรมการ ฯ ทำให้ รฐัมนตรวีา่การกระทรวง

แรงงานต้องสั่งการห้ามนายจ้างขนย้ายเครื่องจักรและทรัพย์สินชั่วคราวก่อนที่ปิดกิจการ ซึ่งมี
นายจ้างหลายรายขนย้ายเครื่องจักรและทรัพย์สินแล้วปิดกิจการในเวลาต่อมา โดยไม่มีทรัพย์สิน 
เพื่อชำระให้ลูกจ้างตามกฎหมาย 
	 กรณีบริษัท ไทยซัมมิท อีสเทิร์นซีบอร์ดโอโต้พาร์ท อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง 
เมื่อมีข้อพิพาทแรงงาน ต่อมาตกลงกันได้มีการเปิดงานตามปกติ แต่กลับไม่ยอมให้ลูกจ้างที่ถูกปิดงาน
กลับเข้าทำงาน กลับจัดโครงการอบรมนอกสถานที่เป็นเวลาหลายเดือน เพื่อกดดันสมาชิกและแกนนำ
สหภาพแรงงาน โครงการดังกล่าวนี้ กลับได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยการใช้ห้อง
ประชุมที่ว่าการอำเภอ ในที่สุดเมื่อถูกตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการ ฯ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ก็นำ
สมาชิกและแกนนำสหภาพฯ กลุ่มนี้ไปทำงาน ณ สถานที่อื ่น โดยไม่อนุญาตให้ลูกจ้างเข้าไปใน
โรงงาน ประกอบกับมีโครงการเสนอจ่ายค่าชดเชยพิเศษถ้าลาออกในที่สุด ลูกจ้างจำนวนไม่น้อยก็
จำยอมลาออก ถือเป็นเจตนาการทำลายสหภาพแรงงานโดยตรง  

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๑๑
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บทที่ 

๙ 

	 (๕ ) ปัญหาจากการไกล่เกลี่ยและการต่อสู้คดีในศาล

 ไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงาน เจ้าหน้าที่
สำนักงานประกันสังคม หรือแม้แต่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ใน
เรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมและมีคำสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับ
เข้าทำงานก็ตาม แต่นายจ้างสามารถฟ้องศาลให้ยกเลิกคำสั ่ง 
ดังกล่าวได้ทั้งสิ้น นั่นหมายความถึงการต่อสู้ที่ยืดเยื้อ และไม่รู้ว่าใน
ที่สุดผลคดีจะเป็นอย่างไร ลูกจ้างจะได้รับเงินครบถ้วนหรือเป็นธรรม
หรือไม่ ยิ่งถ้าเป็นกรณีแรงงานข้ามชาติที่มีปัญหากฎระเบียบที่ยังไม่
คุ้มครองให้ใช้สิทธิต่อสู้คดีให้เสร็จสิ้นก่อนในประเทศไทย โดยจะต้อง
ถูกส่งกลับประเทศต้นทางไปก่อน นอกจากนี้นายจ้างยังใช้สิทธิทาง

ศาลจำนวนมากที่ทำให้ลูกจ้างต้องมีภาระในการต่อสู้คด ี เช่น การฟองคดีแกนนำด้วยคดีแพ่ง 

คดอีาญา ต่างๆ เพื่อหาเหตุเลิกจ้างไปก่อน ทำให้กดดันต่อลูกจ้างให้ยอมลาออกเพื่อจะยกเลิก 

การฟองคดี รวมทั้งมีการร้องต่อศาลขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง 

 ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมด้านแรงงานจึงมีปัญหาตลอดกระบวนการ นับแต่ถูกเลิกจ้าง 
ไม่มีงานทำ ขาดรายได้ มีภาระค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ไม่สามารถว่าจ้างทนายความที่ดีและเข้าใจ 
ปัญหาแรงงาน คดีกินเวลายาวนาน รวมทั้งการถูกดำเนินคดีอาญาที่มีปัญหาการใช้ดุลพินิจของ 
พนักงานสอบสวน ในเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราว มีภาระในการประกันตัว หรือการฟ้องคดีให้ผู้นำ
สหภาพแรงงานชดใช้ค่าเสียหายจำนวนมาก อุปสรรคเหล่าน้ีทำให้ลกูจ้างจำยอมรับเงินและออกจากงานไป	
 มีการร้องเรียนของลูกจ้างและสหภาพแรงงานจำนวนไม่น้อยต่อคณะอนุกรรมการฯ อ้างว่า 
ถูกกดดันระหว่างการดำเนินคดีในศาล หรือมีการไกล่เกลี่ยที่ทำให้ลูกจ้างรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า 

ไม่มีศักดิ์ศรี หรือเกิดความรู้สึกที่เป็นลบต่อกระบวนการยุติธรรม มีความหวั่นวิตกในการใช้สิทธ	ิ
ซึ่งคณะอนุกรรมการ ฯ ได้เชิญอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางมาร่วมรับฟังจากลูกจ้างและประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาหลายครั้ง 
	 	

๒๑๒ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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บทเรียนการทำงานของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

	 ๕.๑	ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับทัศนคติของศาลในการไกล่เกลี่ย

	 การมีเจตนาที่ดีเพื่อมิให้ลูกจ้างเสียเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยการแนะนำในการไกล่เกลี่ย 
ว่าได้ค่าชดเชยบ้างดีกว่าต่อสู้ไปนาน ๆ แล้วอาจจะไม่ได้รับเงินเลย หรือได้ไม่คุ้มค่ากับการต่อสู้ 
ที่ยาวนาน กระทั่งมีการทำบันทึกที่ลูกจ้างได้รับค่าชดเชยหรือสิทธิประโยชน์น้อยกว่ากฎหมายกำหนด 
หรือมีการร้องเรียนว่ามีการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมต่อลูกจ้าง เช่น กรณีลูกจ้างบริษัท เพ็ญรุ่ง 

บาสฟติติง้ส ์จำกดั บรษิทั เอม็ เอม็ ไอ พรซีชิัน่ (ไทยแลนด)์ จำกดัและบรษิทั นากาชมิา รบัเบอร ์

(ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น 

	 ๕.๒ กรณตีวัอยา่งการไกลเ่กลีย่และการทำสญัญาประนปีระนอมยอมความในศาลมเีงือ่นไข

ใหล้กูจา้งตอ้งถอนเรือ่งรอ้งเรยีนจาก กสม. 

	 กรณสีหภาพแรงงานทรงชยัปันทอ เม่ือคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๒ ได้ตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียน และพบว่านายจ้างมีเจตนาจะทำลายสหภาพแรงงาน และกำลังจัดทำรายงานผล 
การตรวจสอบ ทำให้นายจ้างเร่งรัดเจรจากับลูกจ้างโดยเสนอยอดเงินจำนวนมากให้ แต่ลูกจ้างต้อง 
ลาออก ด้วยความกังวลที่ตกงาน ขาดรายได้และการดำเนินคดีที่ต้องใช้เวลายาวนาน ในที่สุดจึงจำ 
ยอมลาออก แต่บันทึกสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลระบุให้แกนนำสหภาพแรงงาน 

ต้องมาถอนเรื่องร้องเรียนจาก กสม.ก่อน นายจ้างจึงจะจ่ายเงินให้ 

 คณะอนุกรรมการฯ เข้าใจภาวะที่ไม่มีทางเลือกของแกนนำสหภาพแรงงาน จึงแจ้งว่าเป็นสิทธิ
ของลูกจ้างที่จะถอนเรื่องร้องเรียนได้ อย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการ ฯ ยังมีอำนาจในการจัดทำ 
รายงานผลการตรวจสอบ เพราะตามคำร้องนี้เป็นเรื ่องละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อสหภาพแรงงาน 
อันเป็นประโยชน์ของส่วนรวมและไม่เกี่ยวกับประเด็นการพิจารณาคดีของศาล คณะอนุกรรมการ ฯ 
ได้มีคำวินิจฉัยว่า นายจ้างละเมิดสิทธิสหภาพแรงงาน 
 ต่อมาไม่นานกรรมการสหภาพแรงงานชุดใหม่ก็ได้ร้องเรียนว่า นายจ้างรายนี้ได้ละเมิดสิทธิ
สหภาพแรงงานอีก 
	 	

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๑๓
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บทที่ 

๙ 

	 ๒) กระบวนการตรวจสอบการคุ้มครองแรงงานจะเข้มแข็ง ต้องให้ภาคประชาชนและ

สหภาพแรงงานต้องมีส่วนร่วม 

 คณะอนุกรรมการฯ พบว่า จากเรื่องร้องเรียนในกลุ่มคนทำงานภาคเอกชน จำนวน ๑๕๗ เรื่อง 
จำแนกเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานสูงถึง ๗๐ เรื่อง ทั้งที่ยุคปัจจุบันน่าจะผ่าน

พ้นยุคแรงงานทาส หรือการถูกเอาเปรียบแม้แต่ขั้นต่ำของกฎหมายได้แล้ว 

 ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตัว หรือเป็นการร้องเรียนของสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน หรือ
องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน การตรวจสอบ การไกล่เกลี่ยหรือการประสานกับกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานค่อนข้างมีประสิทธิภาพ เมื่อปรากฏความผิดตามกฎหมายที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีอำนาจสั่งการให้แก้ไขได้ทันที 

 แต่มีกรณีร้องเรียนจำนวนมากที่มาจากลูกจ้างราย
บุคคลหรือกลุ่มเล็กๆที่ไม่กล้าเปิดเผยตัว อาจขอปกปิดชื่อ
หรือเป็นจดหมายไม่มีชื่อผู้ร้องเลย เพราะกลัวถูกเลิกจ้าง
หรือมาร้องเรียนหลังออกจากงานแล้ว ทั ้งจากลูกจ้าง 
ภาคเอกชน และลูกจ้างในภาครัฐ ทำให้การตรวจสอบมี 
ข้อจำกัดหรืออุปสรรคมาก เพราะนายจ้างสามารถปฏิเสธ
ได้โดยง่าย หรือโดยสภาพไม่อาจไกล่เกลี่ยได้ในหลายกรณี
คณะอนุกรรมการฯ ไม่สามารถแม้กระทั่งส่งเรื่องให้กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าไปตรวจสอบเพราะจะ

เป็นการเปิดเผยตัวผู้ร้องเรียนทันที ขณะที่ผู้ร้องไม่ประสงค์เช่นนั้น เช่น กรณีลูกจ้างบริษัทรักษา

ความปลอดภัย ร้านค้าขนาดเล็ก แรงงานข้ามชาติ หรือลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานภาครัฐ 

 คณะอนุกรรมการฯ อาจแก้ไขปัญหาได้บ้างในบางราย ด้วยการส่งเรื ่องต่อกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงานให้เข้าไปตรวจสอบ และให้รายงานผลให้ทราบ เช่นกรณีไม่จ่ายค่าจ้างขั้นต่ำตาม
กฎหมาย แต่บางแห่งก็อาจไม่พบปัญหาอะไร เพราะเจ้าหน้าที่เน้นการตรวจสอบเอกสาร ซึ่งไม่น่าจะมี
นายจ้างคนใดทำเอกสารที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้อาจตรวจสอบไม่ได้ครบถ้วนเพราะลูกจ้างมีหลาย
แผนก ปัญหามีความซับซ้อนและมีรายละเอียด หรือล่วงเลยเวลามานานแล้ว เช่น ค่าจ้างค้างชำระ 
ค่าล่วงเวลา ความไม่ปลอดภัยในการทำงาน หรือการเลิกจ้างลูกจ้างหญิงมีครรภ์ หรือจัดสภาพ
แวดล้อมในการทำงานไม่เหมาะสมกับแรงงานหญิงมีครรภ์ หรือการไม่นำเงินที่หักจากค่าจ้างส่งให้
กองทุนประกันสังคมทำให้ลูกจ้างเสียสิทธิ	
	 ภาวะที่สะท้อนความล้มเหลวของการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมาย

ประกันสังคม แสดงถึงความอ่อนแออย่างชัดเจนในเชิงนโยบายของรัฐต่อสวัสดิการสังคม 

โดยเฉพาะเรื่องแม่และเด็ก ทั้ง ๆ ที่สังคมไทยเชิดชู “วันแม่” และมีการรณรงค์ต่อเนื่องจาก 
การให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ กรณีการเลิกจ้างลูกจ้างหญิงมีครรภ์และการจัดสภาพแวดล้อม 
ในการทำงานที่เหมาะสม น่าจะเป็นเรื่องที่แก้ไขได้โดยง่าย เพราะกฎหมายก็คุ้มครองอย่างชัดเจนว่า 
“ห้ามเลิกจ้างเพราะเหตุแห่งการมีครรภ์” 

๒๑๔ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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บทเรียนการทำงานของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

 แต่ในความเป็นจริง ยังมีปัญหาที่น่าสะเทือนใจ เช่น การกดดันให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ลาออก 
หรือเลิกจ้างโดยอ้างสาเหตุขาดทุน คำสั่งซื้อลดลง เป็นต้น แม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็ตีความว่าไม่ผิด
กฎหมาย เพราะเลิกจ้างจากสาเหตุอ่ืนมิใช่สาเหตุจากการมีครรภ์ (ในความเป็นจริงไม่เคยมีนายจ้างคนใด
อ้างสาเหตุการตั้งครรภ์) ทำให้ลูกจ้างต้องมีภาระในการพิสูจน์สาเหตุแท้จริงของการเลิกจ้าง เป็นเรื่อง
ที่ยุ่งยาก เสียค่าใช้จ่าย และใช้เวลายาวนานมาก ขณะที่พวกเธอไม่มีเงินทุนและกำลังจะคลอดบุตร
ทำให้ลูกจ้างหญิงจำนวนมากไม่ต่อสู้ แต่ยอมลาออกแล้วค่อยมาทำงานใหม่หลังคลอด นั่นคือการ 
เริ ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในการทำงาน และยังมีบางกรณีที ่สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ดีนำไป 
สู่การแท้งบุตร หรือการเจ็บป่วยทางสมอง 
	 เรื่องร้องเรียนกลุ่มนี้คือตัวชี้วัดและเป็นบทเรียนที่ชัดเจนว่า ถ้าลูกจ้างไม่มีการรวมกลุ่ม 

ไม่มีสหภาพแรงงานที่จะพิทักษ์ปกปองค่าจ้างและสวัสดิการขั้นพื้นฐานของตนเอง โอกาสที่เจ้า

หนา้ทีก่ระทรวงแรงงานจะบงัคบัใชก้ฎหมายแรงงานใหม้ผีลอยา่งจรงิจงัและทัว่ถงึเปน็ไปไดย้ากมาก

	 	
	 ๓) ข้อจำกัดของพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙๙ และ ๒๐๐ มิได้
บัญญัติเรื่องอำนาจการตรวจสอบของ กสม. ที่เกี่ยวเนื่องกับการฟ้องคดีต่อศาล แต่พระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มีบทบัญญัติในมาตรา ๒๒ บัญญัติว่า 
“ในกรณีที่มีการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมิใช่ 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๑๕
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บทที่ 

๙ 

เป็นเรื่องที่มีการฟองร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลพิพากษา หรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล้ว 

ให้คณะกรรมการมีอำนาจตรวจสอบและเสนอมาตรการแก้ไขตามพระราชบัญญัตินี้” 

 มาตรานี้ก่อให้เกิดความพยายามตีความของนายจ้างบางส่วนว่า เมื่อเรื่องไปที่ศาลแล้ว ไม่ว่า
ประเด็นใด จะทำให้ กสม.ไม่มีอำนาจในการตรวจสอบ แต่ต่อมาทุกฝ่ายก็เร่ิมเข้าใจว่าจำกัดเฉพาะท่ีเป็น
ประเด็นเดียวกับการพิจารณาของศาลเท่านั้น แม้เป็นประเด็นเดียวกัน กสม. ก็ยังสามารถเสนอแนะ
เชิงนโยบายและกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในมิติสิทธิมนุษยชนได ้ เพราะประเด็นการตรวจสอบ 
ของ กสม.โดยคณะอนุกรรมการ ฯ มีขอบเขตและมิติด้านสิทธิแรงงานกว้างกว่าการพิจารณาคดีของศาล	
	 	
	 ๔) บทบาทและความตระหนกัของหนว่ยราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐั บนพืน้ฐานความเขา้ใจ

สทิธมินษุยชนมคีวามจำเปน็ตอ่การสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธแิรงงาน 

 มีการตรวจสอบหลายกรณี พบว่า ถ้าเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือ 
หน่วยงานของรัฐในจุดเริ่มต้นที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ช่วยซักถามข้อเท็จจริงให้ละเอียด มีหลักคิดเรื่อง
สิทธิมนุษยชนที่ชัดเจน เข้าใจความเดือดร้อนของคนยากจน อาจช่วยให้ความเดือดร้อนของลูกจ้าง 
ได้รับการแก้ไขได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ไม่ยืดเยื้อไปจนถึงการต้องใช้สิทธิทางศาลที่ลูกจ้างลำบากและ 
เสียเปรียบ ซึ่งทั้งคนทำงานภาคเอกชน แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศและแรงงานข้ามชาติ 
ล้วนตกอยู่ในสภาพเดียวกัน 
 ในกรณีหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หากมีกลไกการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ และขั้นตอน
การอุทธรณ์ที่รวดเร็วและเป็นธรรม จะช่วยให้คนทำงานภาครัฐได้รับการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้น	
หลายกรณีลูกจ้างภาครัฐจะถูกพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือเลิกจ้างไปก่อนมีผลการสอบสวน หรือ
การอุทธรณ์ ซึ่งใช้เวลายาวนาน หรือบางกรณีมีระเบียบที่ไม่เป็นธรรมด้วย 
 คณะอนุกรรมการฯ ยังพบในบางกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีแนะนำไม่ชัดเจน ทำให้เสียเวลา หรือไกล่เกล่ีย
ให้ยอมรับเงินชดเชยน้อยกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนด หรือแนะนำให้รับเงินจำนวนเล็กน้อยจาก 
นายหน้าท่ีหลอกไปทำงานต่างประเทศโดยบอกว่าสูไ้ปก็ไม่มีประโยชน์ อ้างข้อจำกัดของระเบียบต่าง ๆ	
ว่าทำไม่ได้ ทำให้การปกป้องคุ้มครองคนทำงานขั้นต้นยังไม่มีกลไกและแนวทางปฏิบัติที่ลูกจ้างมั่นใจ
และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  
	 ยังมีข้อสังเกตว่า มีเจ้าหน้าที่ระดับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ไปเป็น 
ท่ีปรึกษาของนายจ้างธุรกิจขนาดใหญ่ในจังหวัดท่ีตนเองเคยทำงานมาก่อน ใช้ความรูแ้ละประสบการณ์
ไปบ่ันทอนสหภาพแรงงาน ซ่ึงในอนาคตอาจต้องมีข้อกำหนดด้านจริยธรรมของข้าราชการ 
 มีหลายกรณีที่นายจ้างทำลายสหภาพแรงงานด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การข่มขู่ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม การแจ้งความคดีอาญาข้อหาลักถุงขยะ ลักถังใส่ของไปใส่น้ำอาบในหอพัก หรือขาย
หวยใต้ดิน ทำให้ลูกจ้างที่เป็นแกนนำสหภาพแรงงานต้องยุ่งยากในการประกันตัวต่อสู้คดี ในขณะที่
นายจ้างใช้โอกาสเลิกจ้างไปก่อนแล้ว บางกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ดุลพินิจปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่
เรียกเงินประกัน หรือสั่งไม่ฟ้องเพราะลูกจ้างขาดเจตนา แต่ก็มีบางกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ดุลพินิจ
ตามระบบกล่าวหา คือรับแจ้งความ ควบคุมตัวดำเนินคดี เรียกหลักประกัน สั่งฟ้องคดี และให้ลูกจ้าง
ไปต่อสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในศาลยุติธรรม 

๒๑๖ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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บทเรียนการทำงานของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

 มีหลายกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปมีส่วนในการละเมิดสิทธิแรงงาน เช่น ตรวจปัสสาวะ 

แกนนำลูกจ้าง อ้างว่าเพื่อหาสารเสพติด ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทเอกชน มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็น 
ที่ปรึกษา แม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบในกรณีใดๆ ก็ต้องได้รับความยินยอมก่อน แต่ในภาวะ
จำยอมของลูกจ้างจึงจำยอมให้ตรวจ เมื่อไม่พบสารเสพติดก็หาเหตุดำเนินคดีอาญาข้อหาลักทรัพย์
นายจ้าง รวมทั้งการจะใช้เครื่องจับเท็จหากลูกจ้างไม่ยอมรับผิด หรือมีการค้นตัวพนักงานหญิง

อยา่งไมเ่หมาะสมจนละเมดิตอ่สทิธใินรา่งกายและเกยีรตยิศชือ่เสยีง ท้ังๆ ท่ีมีเจ้าหน้าท่ีตำรวจรับรู้
ในเหตุการณ์ การเป็นนายจ้างจึงมิใช่ว่าจะมีอำนาจเหนือลูกจ้างทุกกรณี ดังนั ้น ความเข้าใจ 
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อสิทธิแรงงานและมูลเหตุแห่งความขัดแย้งด้านแรงงานจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง 
เพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิสหภาพแรงงาน 
 มีกรณีร้องเรียนที่จังหวัดระยอง ปรากฏว่า ระหว่างการเจรจาต่อรองของสหภาพแรงงาน 

กับนายจ้าง มีการนำทหารเรือเข้าไปในโรงงาน ในลักษณะกดดัน หรือข่มขู่การใช้สิทธิของ

สหภาพแรงงาน ซึ่งสหภาพแรงงานได้บันทึกภาพไว้ เมื่อคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบร่วมกับ 
ผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ของกองทัพเรือในการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ปรากฏว่าเป็นทหารเรือ
จริงมิใช่แอบอ้างใส่เครื่องแบบ เนื่องจากบริษัทรักษาความปลอดภัยของนายจ้างดำเนินการโดยทหาร
เรือคนหนึ่ง  
 ในกรณีแรงงานข้ามชาติชาวพม่า ที่มีการเรียกร้องขอความเป็นธรรมและถูกนายจ้างเลิกจ้าง 
ทำให้กลายเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย จะถูกดำเนินคดีและส่งกลับประเทศ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในจังหวัด รวมทั้งเจ้าหน้าที ่ตำรวจและเจ้าหน้าที ่ตรวจคนเข้าเมืองเข้าใจ
สถานการณ์ และมูลเหตุการย้ายถิ ่นมาหางานทำ เช่นที ่คนไทยก็ไปทำงานต่างประเทศโดยผิด
กฎหมายมาช้านานแล้วเช่นกัน และพยายามช่วยเยียวยาแก้ไขให้เกิดความเป็นธรรม เช่น การช่วยเหลือ
ให้เปลี่ยนงานหานายจ้างใหม่ตามระเบียบที่มีอยู่ และติดตามเงินค่าจ้างที่ตกค้างหรือสิทธิที่ถูกละเมิด 
แทนที่จะใช้วิธีการส่งกลับพม่าทันที  

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๑๗
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 แต่ในความเป็นจริง เจ้าหน้าที่รัฐมักจะรับฟังข้อเท็จจริงจากนายจ้างฝ่ายเดียว และใช้ข้ออ้าง
เพื่อความมั่นคงของประเทศส่งกลับทันที ทั้ง ๆ ที่ หลายกรณีแรงงานข้ามชาติเหล่านั้นจดทะเบียน 
และข้ามเขตจังหวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น กรณีแรงงานข้ามชาติที่ทำงานกับบริษัท ทออวน 
เดชา พานิช ที่จังหวัดขอนแก่น 
	 	
	 ๕) กฎหมายและระเบียบจำนวนมากยังล้าหลัง ไม่สอดคล้องกับการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิแรงงานและเสรีภาพในการรวมตัวต่อรอง		
 ที่ผ่านมา กสม.ปรึกษาหารือกับหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ระดับอธิบดีจนถึงระดับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ในกรณีกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่ไม่สอดคล้องหรือขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
หรือกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี 
แต่แทบไม่มีการแก้ไขใดๆ เช่น นายจ้างออกประกาศห้ามเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหภาพแรงงานใน
สถานประกอบการ ห้ามจัดกลุ่มศึกษาหรือจัดกิจกรรมในหอพัก เป็นต้น แม้กฎระเบียบบางเรื่อง 
จะสามารถแก้ไขปรับปรุงได้โดยอำนาจของคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการกองทุน 
เงินทดแทน กรมการจัดหางาน หรือระดับกระทรวง แต่ก็ไม่มีการดำเนินการ  
	 	
	 ๖) อุปสรรคสำคัญจากอำนาจหน้าที่ของ กสม. ในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ คือ 

มาตรการแก้ไขปัญหาต่อบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ

กฎหมายต่อรัฐบาล ส่วนใหญ่ไม่มีผลต่อการสั่งการแก้ไขจากหน่วยงานของรัฐ* เพียงแต่ต้อง
ยอมรับว่ากระทรวงแรงงานให้ความร่วมมือในการตอบช้ีแจงตามรายงานผลฯ โดย กสม. จำนวนไม่น้อย 
บางกรณีที่มีการแก้ไขบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงประเด็นตามที่เสนอแนะ กระทรวงแรงงาน 
มักจะชี ้แจงว่าทำไม่ได้เพราะอะไร หรือกำลังมีการแก้ไขปรับปรุงอยู ่ หรือส่งเรื ่องให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบโดยตรงพิจารณา มักจะไม่ได้รับคำตอบที่มีการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม ทั้งมาตรการแก้ไข
เฉพาะหน้า การปรับปรุงกฎระเบียบที่สามารถแก้ไขได้โดยเร็ว ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ทั้งๆ ที่มีการร่างโดยขบวนผู้ใช้แรงงาน และมีการจัดสัมมนา การรับฟังความคิดเห็น 
ต่อร่างกฎหมายต่างๆ ทั้งโดยกระทรวงแรงงาน องค์กรของลูกจ้าง รวมทั้งคณะอนุกรรมการสิทธิ
แรงงาน มาอย่างต่อเนื่องหลายปีมานี้ รวมถึงข้อเสนอให้รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศเพิ่มเติม เช่น อนุสัญญาฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ เพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการรวมตัวต่อรอง 
ให้กว้างขวางขึ้น 
 เรื่องสำคัญที่ควรแก้ไขแต่กลับไม่มีการดำเนินการใดๆ เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา 
ไม่ให้ความสำคัญต่อปัญหาแรงงานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนคนทำงานภาคเอกชน คนทำงานภาครัฐ 
แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศตลอดจนแรงงานข้ามชาติ 
 ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเรื่องหนึ่งในปัญหาเชิงนโยบายและกลไกที่ไม่มีประสิทธิภาพของระบบ
ราชการ คือคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหลายคน จนกระทั่งมีคำสั่ง

* ดูภาคผนวก ๒-กรณีตัวอย่างจากคำตอบรับตามมาตรการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย กสม. 

๒๑๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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บทเรียนการทำงานของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

กระทรวงแรงงานสมัยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีให้ต้ัง
คณะทำงานจากทุกฝ่ายรวมทั้งผู ้แทนจากคณะอนุกรรมการ
สิทธิแรงงาน เพื่อการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ เพื่อทำให้ 
ผูท่ี้ถกูละเมิดได้รับการคุ้มครองให้สามารถพักอยูใ่นประเทศไทย
เพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายได้จนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น 
	 จากบทเรียนการตรวจสอบ พบการละเมิดซ้ำซาก
เกือบทุกกรณีของแรงงานขามชาต ิ มีชองโหวของกฎหมายแรงงานและกฎหมายวาดวย 
คนเขาเมอืง เมือ่แรงงานขามชาตถิกูเอาเปรยีบและรองเรยีนตอหนวยงานของรฐั จะถกูเลกิจาง 
ตกอยูในฐานะคนเขาเมืองผิดกฎหมาย และตองถูกสงตัวกลับประเทศตนทาง โดยเฉพาะ
แรงงานชาวพมา แมตอมาจะมรีะเบยีบใหสามารถหานายจางใหมไดภายใน ๗ วนั แตกย็งัม ี
ขอจำกดันานปัการ จนในทีส่ดุกฎหมายคุมครองแรงงานของไทยทีคุ่มครองแรงงานขามชาตดิวย 
กลับไมสามารถมีผลบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับนโยบายต่อแรงงานข้ามชาติที่ยังมี
ปัญหาหลายประการ ประเทศไทยจึงมีความขัดแย้งอย่างสงูเร่ืองทัศนคติต่อแรงงานข้ามชาติ และเปิดช่อง
ให้มีการเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติและพัฒนาเป็นขบวนการการค้ามนุษย์ 
 กรณีนี้มีการประชุมคณะทำงานระดับกระทรวงดังกล่าวเพียงครั้งเดียว และเมื่อเปลี่ยนรัฐมนตรี
ไปอีกหลายคน เรื่องนี้ก็หยุดนิ่งจนถึงปัจจุบัน แม้คณะอนุกรรมการจะผลักดันอย่างต่อเนื่องก็ตาม 
	 	

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๑๙
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 กรณีที่มีข้อเสนอแนะถึงคณะรัฐมนตรี พบว่าส่วนใหญ่เพียงแต่รับทราบ สำนักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรีเพียงแต่ทำหน้าที่งานธุรการโดยการแจ้งรับทราบ และสง่กลับมาที่กระทรวงแรงงานเช่นเดิม 
 กสม.ไม่มีอำนาจสั่งการ ถูกกำหนดให้มีการประสานกับอำนาจทางบริหารของคณะรัฐมนตรี 
และรัฐสภา ซึ่งที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นว่า เป็นช่องทางที่ไม่มีประสิทธิภาพ ถ้าพรรคการเมืองและ
รัฐบาลมิได้มีนโยบายที่ชัดเจนและตระหนักจริงจังถึงสิทธิแรงงานและเสรีภาพในการรวมตัวต่อรอง 
รวมทั้งเคารพต่อพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีอย่างจริงจัง 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มีข้อจำกัดมิให้ กสม.มีอำนาจที่จะเสนอเรื่อง
ให้ยึดโยงกับอำนาจของศาลต่างๆ ได้ โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนญู ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม (และศาล
แรงงาน) ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเยียวยาเฉพาะหน้า การยกเลิกกฎระเบียบต่างๆ แม้กระทั่ง
กฎหมายบางมาตราที่ละเมิดสิทธิแรงงานอย่างชัดเจน เพื่อไม่ต้องแก้ไขกรณีการละเมิดที่ซ้ำซาก แม้ว่า
คณะอนุกรรมการฯ จะร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทั้งแรงงาน นักวิชาการ องค์กรระหว่างประเทศ และ
ภาครัฐ รณรงค์เรื่องกฎหมาย และนโยบายในประเด็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 คณะอนุกรรมการฯ และกสม. เองก็ยังมีข้อจำกัด ต่อการดำเนินการติดตามผลการแก้ไขจาก
นายกรัฐมนตรี และรัฐสภา อย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบว่าการแก้ไขไม่ค่อยประสบผล 
คณะอนุกรรมการฯ จึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการไกล่เกลี่ยและการตรวจสอบ รวมทั้งพยายามประชุม
หารือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเท่าที่ทำได้ เพื่อสร้างความตระหนัก ให้รับทราบปัญหา หาทางแก้ไขเยียวยา 
และรณรงค์ให้สังคมรับทราบ เพื่อการมีส่วนร่วมในเชิงกฎหมายและนโยบายต่อไป 
 ผู้ร้องเรียนทั้งรายบุคคลและสหภาพแรงงานหลายกรณี จึงมีคำถามต่อคณะอนุกรรมการฯ 
ทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษรว่า เมื่อมีรายงานผลการตรวจสอบโดย กสม.ที่ชัดเจนว่ามีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม เป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างและ สหภาพแรงงาน แต่...จะทำ

อย่างไรต่อไป ? 

 ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานที่มีความพร้อม ก็อาจนำรายงานผลการตรวจสอบไปประกอบ 
ในการต่อสู ้คดี หรือนำไปเผยแพร่หรือรณรงค์ต่อองค์กรหรือสหภาพแรงงานในทางสากลต่อไป 
เพื่อกดดันต่อนายจ้าง ซึ่งก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยคลี่คลายแก้ไขปัญหาได้บ้างบางกรณี แต่ต้องอาศัย
ความพร้อมอย่างมากของลูกจ้างและองค์กรพันธมิตร  
	 	
 บทเรียนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานในภาพรวม
	 	
	 ๑. สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานนับวันทวีจำนวนและความรุนแรง

เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากนโยบายและการดำเนินการของภาครัฐ 

 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐเน้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ตัวเลขการส่งออก ตัวเลขการลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศ ในหลักการแรงงานราคาถูกเพื่อส่งเสริม
การลงทุน นโยบายของรัฐจึงไม่ให้ความสำคัญต่อระบบการคุ ้มครองแรงงาน และสิทธิของ
สหภาพแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างระบบสวัสดิการสังคมแก่คนทำงานทุกคนทั้งเอกชน 
และภาครัฐ ทั้งในสถานประกอบการและคนทำงานนอกระบบจำนวนมาก ปัญหานี้วิจารณ์กันมา 

๒๒๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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บทเรียนการทำงานของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

หนักหน่วงและยาวนานนับแต่เริ ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ ๑ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบ่อยที่สุดในบรรดากระทรวงต่างๆ จนถึงการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่ไม่มี
ประสบการณ์ด้านปัญหาแรงงาน จึงมีผลให้การผลักดันจากสหภาพแรงงาน นักวิชาการ รวมทั้ง 
คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ที่ได้เข้าพบปรึกษาหารือเชิงนโยบายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานทุกคน ไม่สามารถมีนโยบาย การตัดสินใจ และความตอ่เนื่องในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 
 ความเดือดร้อนของ “คนทำงาน” แท้จริงจึงไม่ใช่เพียงการเรียกร้องต่อรองกับนายจ้าง 
แต่เป็นการต่อสู้เพื่อผลักดันทิศทางการเมือง กฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล โครงสร้างการพัฒนา
ทั้งระบบ และเปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นแตก่ารเติบโตของกลุ่มทุนเป็นหลัก 
	 	
	 ๒. ต้องสร้างความตระหนักร่วมกันต่อทุกฝ่ายในสังคม ทั้งนายจ้างและภาครัฐ ว่าçสิทธิ 

แรงงาน คือ “สิทธิมนุษยชน” ซึ่งมีความลึกซึ้งและกว้างไกลกว่ากฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้
อยู่ แต่มีพื้นฐานจากรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีข้อผูกพัน
กับสากล ในเจตนารมณ์แห่งการส่งเสริมและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ การไม่ถูก
เลือกปฏิบัติ และความเสมอภาค รวมถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสิทธิในการ
พัฒนาซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาสังคมที่แท้จริง  
	 	
	 ๓. ฐานการคุ้มครองคนทำงานตามกฎหมายด้านแรงงานยังแคบมาก โดยทั่วไปจะเน้นอยู่

ที่คนทำงานภาคเอกชนในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก ไม่ครอบคลุมลูกจ้างภาครัฐ แรงงาน

นอกระบบ แรงงานภาคเกษตร และคนทำงานอิสระรายย่อย ดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่กฎหมาย
แต่ละฉบับ แต่ควรมีกฎหมายด้านแรงงานกรอบใหญ่ที่ครอบคลุมคนทำงานทั้งหมดได้ และเป็นฐาน
ของสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ ่งร ัฐบาลเองเป็นนายจ้างéรายใหญ่ที ่ละเมิดต่อลูกจ้าง 
ของภาครัฐจำนวนมหาศาล โดยยกเว้นลูกจ้างภาครัฐไม่ให้ได้รับสวัสดิการแบบข้าราชการ แต่ขณะ
เดียวกัน ก็กีดกันไม่ให้คนทำงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน โดยระบุว่ากฎหมาย
แรงงานทุกฉบับยกเว้นกลุ่มลูกจ้างภาครัฐเหล่านี้ ทำให้คนทำงานภาครัฐหลายแสนคนอยู่ในสถานะ 
ที่ถูกเอาเปรียบด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ความมั่นคงในการทำงาน และขาดเสรีภาพในการรวมตัว 
ต่อรองหนักหน่วงยิ่งกว่าลูกจ้างภาคเอกชนทั่วไป 
	 	
	 ๔. การมีทัศนคติเชิงลบ และความไม่ตระหนักต่อบทบาทที่จำเป็นของสหภาพแรงงาน

และเสรีภาพในการรวมตัวต่อรอง ทั้งที่การมีสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานที่เข้มแข็งเป็นหัวใจ
สำคัญที่สุด และเป็นคำตอบที่จะแก้ไขปัญหาการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานได้อย่างแท้จริง 
เมื่อประกอบกับกฎหมายยังไม่คุ้มครองผู้ริเริ่มก่อตั้งสหภาพแรงงาน และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ต่อการคุ้มครองป้องกันการคุกคามกลั่นแกล้งด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อกดดันให้แกนนำและสมาชิก
สหภาพแรงงานลาออกไปเอง จึงทำให้สถานการณ์การละเมิดสิทธิสหภาพแรงงานหนักหน่วงทวีขึ้น 
และเป็นสภาพการณ์ที่น่ากังวลที่สุด 
	 	

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๒๑
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บทที่ 

๙ 

	 ๕. การรณรงคใ์หม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมายตา่ง ๆ ใหค้รอบคลมุฐานคนทำงานทีก่วา้งขึน้ 

รวมถงึกฎหมายวา่ดว้ยองคก์รอสิระทีบ่รหิารงานในลกัษณะพหภุาค ี ทำหนา้ทีส่ง่เสรมิพฒันาและ

คุม้ครองความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงานแบบครบวงจรไมป่ระสบ

ผลสำเร็จ แม้จะมีความพยายามขององค์กรแรงงานในการจัดทำร่างกฎหมาย และผลักดันผ่าน 
คณะกรรมาธิการการแรงงานทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา จนถึงคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง 
รวมท้ังการร่วมมือกับคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน แต่ไม่มีการแก้ไขกฎหมายหรือมีกฎหมายใหม่เกิดข้ึน	
 ในช่วงร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ร่วมกับองค์กรเครือข่ายด้าน
แรงงานต่างๆ จัดทำข้อเสนอมาตราเฉพาะว่าด้วยสิทธิคนทำงานในมาตรา ๔๔ หมวดสิทธิ เสรีภาพ
ของประชาชนไว้โดยตรง ปรากฏว่า ได้รับการตอบสนองบ้างแต่ไม่ครอบคลุมเพียงพอ และยังมีข้อ
จำกัดที่ระบุว่า “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” สรุปสาระสำคัญรา่งข้อเสนอได้ ดังนี้ 

ร่างข้อเสนอ มาตรา ๔๔ โดย กสม. มาตรา ๔๔ ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ 

ผู้ทำงานทุกคนต้องมีสิทธิเสมอกันในการได้รับ
ความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและเพียงพอจากรัฐ 
ในด้านสัญญาจ้าง ค ่าตอบแทนที ่ เป ็นธรรม 
สวัสดิการและประกันสังคม สุขภาพและความ
ปลอดภัย การรวมตัวและการเจรจาต่อรอง สิทธิ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการประกอบการ
ที่มีผลกระทบต่อผู้ทำงาน 
 ผู ้ทำงานทุกคนต้องได้รับหลักประกันความ
มั่นคงในการทำงาน ไม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมและไม่ถูกบังคับใช้แรงงานหรือเกณฑ์แรงงาน 
 ให้มีองค์กรอิสระที ่บร ิหารงานในลักษณะ
พหุภาคีทำหน้าที ่ส่งเสริมพัฒนาคุ้มครองความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานแบบครบวงจร 

 บุคคลย่อมมีส ิทธิได้ร ับหลักประกันความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงาน รวมทั้งมี
หลักประกันในการดำรงชีพทั ้งในระหว่างการ
ทำงานและเมื่อพ้นภาวะการทำงาน ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

 มีความพยายามของรัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) 
ในการเสนอแก้ไขกฎหมายด้านแรงงาน จำนวน ๗ ฉบับ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่หลายฉบับ 
 แต่โดยสรุปแล้ว ยังเป็นการเสนอการแก้ไขกฎหมายที่ขาดกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และไม่นำร่างกฎหมายหลายฉบับที่กลุ่มสหภาพแรงงานร่วมกับหลายฝ่ายได้ร่างขึ้นหรือมี
ข้อเสนอไว้ชัดเจนมาเป็นต้นร่างหลัก กลุ่มคนงานไปร่างกันมาอย่างเอาจริงเอาจังแต่สุดท้ายเหมือนเดิม	
คือ ใช้ร่างรัฐบาลเป็นหลัก (ดูรายละเอียดและข้อวิจารณ์ในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ, นโยบายการพัฒนากฎหมายแรงงาน จัดทำโดย คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน, ๒๕๕๐) 

* ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับเจตนารมณ์ประชาชน, ข้อเสนอจาก กสม. ต่อร่างรัฐธรรมนูญ, จัดพิมพ์โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ๒๕๕๐ 

๒๒๒ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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บทเรียนการทำงานของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

 ในการตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ ไม่มีสัดส่วนผู้แทนคนทำงานรวมทั้ง
สัดส่วนหญิงชายที่เหมาะสม บางฉบับไม่มีผู้หญิงเป็นกรรมาธิการเลย ในขณะที่คนทำงานกว่าครึ่ง
เป็นผู้หญิง จึงยิ่งเป็นปัญหาซ้ำซากในกระบวนการจัดทำกฎหมาย และถ้ายิ่งเร่งรัดให้การพิจารณา
เสร็จส้ินโดยเร็วในสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดน้ี อาจมีบางฉบับท่ีมีผลกระทบมากกว่าการไม่แก้ไขก็เป็นได้ 	
 

 ๖. รัฐบาลไม่ส่งเสริมและดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทแห่งชาติ 

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานของรัฐและผ่านการ

ประชาพจิารณท์ัว่ประเทศมาแลว้อยา่งกวา้งขวาง โดยคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบตัง้แตป่ ี๒๕๔๒ แต่ไม่มี
เจ้าภาพประสานงานและติดตามการดำเนินการตามแผนแม่บทดังกล่าว แม้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจะได้หารือและเสนอแนะมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม ซึ่งอย่างน้อยก็มีทิศทางด้านแรงงาน ซึ่งถ้า
ดำเนินการอย่างจริงจังก็จะเกิดผลที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา 
 ดังนั้น สังคมจึงต้องผลักดันให้รัฐบาลต้องมีแผนปฏิบัติการแม่บทแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน
และมีหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบกำกับดูแลชัดเจน เพื่อกำกับให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการแก้ไข

การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสะสางกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 

เพราะถ้ากลไกปกติของรัฐดำเนินการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ดีมากขึ้นเท่าใด กรณีร้องเรียนที่ 

กสม.ก็จะดำเนินการเฉพาะเรื่องที่ซับซ้อนและกลไกปกติของรัฐไม่อาจแก้ไขได้ รวมทั้งการ 

ร่วมมือกันปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ต่างๆ ที่ยังขัดต่อรัฐธรรมนูญและพันธกรณี

ระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี  
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บทที่ 

๙ 

	 ๗. ข้อจำกัดจากรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๔๒ 

	 	 ๗.๑ การไมส่ามารถเสนอตอ่ศาลรฐัธรรมนญูใหว้นิจิฉยักฎหมายทีอ่าจขดัตอ่รฐัธรรมนญู

พ.ศ. ๒๕๔๐ และไมส่ามารถใหศ้าลปกครองวนิจิฉยักฎระเบยีบทีอ่าจขดัตอ่รฐัธรรมนญูไดโ้ดยตรง 

แตต่อ้งเสนอผา่นรฐับาล หรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ซึ่งนำไปพิจารณาแล้วจะเสนอหรือ

ไม่ก็ได ้ ประเด็นนี้เป็นข้อจำกัดที่ทำให ้ กสม. ไม่สามารถนำผลการตรวจสอบและศึกษาตามภารกิจ
หน้าท่ี ท่ีพบว่ามีกฎระเบียบ และกฎหมายจำนวนมากท่ีอาจขัดต่อรัฐธรรมนญู เช่น ลกูจ้างภาครัฐท่ีถกู
ยกเว้นจากกฎหมายแรงงานทุกฉบับ หรือระเบียบกองทุนประกันสังคมบางฉบับ เป็นต้น โดย กสม. 
ควรมีช่องทางโดยตรงเสนอต่อศาลต่างๆ นอกจากเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และรัฐสภาเท่าน้ัน รวมทั้ง

การให้ฟองศาลแทนผู้เสียหายได้ในกรณีที่จำเป็น และเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวม 

	 	 ๗.๒ การกำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระ มีภารกิจ

กว้างขวางทั้งทำงานเชิงรับและเชิงรุก ต้องทำงานกับภาคประชาชนอย่างกว้างขวาง แต่กำหนด

ให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภา แม้สำนักงานจะ
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แต่ระบบราชการทำให้มีข้อจำกัดในเชิงระบบการ
บริหารบุคลากร งบประมาณ และไม่คล่องตัวที่จะสร้างระบบการทำงานร่วมกับภาคประชาชน และ
เครือข่ายต่างๆ ทั้งที่สามารถสร้างระบบการตรวจสอบการเงินที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสได้ โดยมี
การทำงานที่สอดคล้องกับภารกิจได้มากขึ้น  
  ดังนั้นจึงต้องเร่งรัดการแก้ไขกฎหมายเดิมที่ให้สำนักงาน กสม. เป็นส่วนราชการสังกัด

รัฐสภา ตามที่หลายฝ่ายร่วมกันเรียกร้อง และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขใน มาตรา ๒๕๖ วรรค ๕ ความว่า “ให้มีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น 
ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
	

๒๒๔ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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บทเรียนการทำงานของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

	 ๘. กสม. ตอ้งสง่เสรมิและพฒันาการทำงานในระบบคณะอนกุรรมการฯ และความรว่มมอื

กับองค์กรเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ โดยเพิ่มบุคลากรของสำนักงาน กสม. เพื่อให้มีบทบาท

สนับสนุนการดำเนินงานให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ผ่านการประชามติ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ และมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ เพิ่มอำนาจให้ กสม. ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญและ 
ศาลปกครองได้โดยตรง และการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและสอดคล้อง
กับข้อเสนอภาคประชาชนและ กสม.ชุดแรกมาแต่ต้น กสม.จึงยิ ่งต้องสร้างและพัฒนาระบบ 
การทำงานร่วมกับคณะอนุกรรมการ ฯ และองค์กรเครือข่าย เพ่ือเตรียมดำเนินการดังกล่าว เพราะจาก
การตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ ที่ผ่านมา มีกฎหมาย กฎระเบียบ ที่ควรนำมาฟ้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง หรือการฟ้องแทนผู้เสียหาย 
	 	
	 ๙. ปัญหาจากการลดทอนจุดแข็งที่มีบทบาทของภาคประชาสังคมหลายฝ่ายในกระบวน 

การสรรหาและเลือก กสม.	 โดยมีการเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ จากรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ 
ที่จะเป็นสิ่งท้าทายต่อ กสม.และภาคประชาสังคมในอนาคต นั่นคือการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
สรรหา ที่มาของวุฒิสมาชิก การลดจำนวน กสม. และจากความสับสนของสภาร่างรัฐธรรมนูญต่อการ
เปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่กำหนดให้ 
กสม.เป็น “องค์กรอิสระ” แต่กลับกำหนดให้เป็น “องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ” โดยไร้ซึ่งเหตุผล 
โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบได้ ดังนี้ 
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บทที่ 

๙ 
บทที่ 

๙ 

ประเด็น รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐

๑. ท่ีมาของ
คณะกรรมการ
สรรหา

ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
ปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด 
นายกสภาทนายความ ผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาแห่งละ ๑ 
คน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ ๕ 
คน ผู้แทนองค์การเอกชนด้าน
สิทธิมนุษยชนซ่ึงเลือกกันเองให้
เหลือ ๑๐ คน ผู ้แทนพรรค 
การเม ืองท ุกพรรคท ี ่ม ีส.ส. 
พรรคละ ๑ คนเลือกกันเอง 
ให ้ เหล ือ ๕ คน ผู ้แทนสื ่อ 
มวลชนในกิจการหนังสือพิมพ ์
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน์ ซ่ึงเลือกกันเองกิจการ
ละหน่ึงคนรวมเป็น ๓ คน  

 กรรมการสรรหา ๗ คน คือ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ผู ้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือก ๑ คนจากบุคคล
ภายนอกศาลฎีกา และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ศาลปกครองสงูสุดเลือกจากบุคคลภายนอก ๑ คน	
	

๒. การคดัเลอืก 
โดย วฒุสิภา 

 วุฒิสภา ๒๐๐ คนจากการ 
เล ือกต ั ้ งของประชาชนท ุก
จังหวัดท่ัวประเทศ 
 โดยคณะกรรมการสรรหา
ต้องเสนอจำนวน ๒๒ คน ให้
ว ุฒิสภาเลือก กสม. เหลือ 
๑๑ คน 

 วุฒิสภามี ๑๕๐ คน จากการเลือกต้ังจังหวัดละ ๑ คน 
รวม ๗๖ คน และจากการสรรหาอีก ๗๔ คน โดยมีคณะ
กรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ๗ คน ประกอบด้วย 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ประธานผูต้รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
มอบหมาย ๑ คน และตุลาการศาลปกครองสูงสุดที ่ ที่
ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสงูสุดมอบหมาย ๑ คน 
	 • คณะกรรมการสรรหาเสนอรายช่ือ กสม. ต่อวุฒิสภา
เพียง ๗ คนเท่าน้ัน 
 ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบแต่คณะกรรมการสรรหายืนยัน
ไปอีกคร้ัง ถือว่าเป็นรายช่ือ กสม. ท่ีครบตามข้ันตอนแล้ว	
( เช ่นเด ียวก ับการเล ือกองค ์กรอ ิสระท ั ้ งหมดตาม
รัฐธรรมนญู ๒๕๕๐) 

๓.สถานะองคก์ร 
กสม. 

องค์กรอิสระ (ตามมาตรา ๗๕) องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนญู  

	 ประเด็นท่ีมาขององค์กรอิสระต่างๆ ตามรัฐธรรมนญู ๒๕๕๐ จึงถกูวิพากษ์วิจารณ์อยา่งกวา้งขวาง 

และท้าทายต่อการแก้ไขต่อไป	
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บทสรุป 
และข้อเสนอแนะ

บทที่  
๑๐ 

จากการศึกษาสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน ผ่านการดำเนินงานของ 
คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ในระหว่างปี ๒๕๔๕ ถึงปี ๒๕๕๐ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 

	 	
	 ๑. สถานการณ์ปัญหาและรูปแบบการละเมิด

 จากการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน พบการละเมิดสิทธิแรงงานในกลุ่มคนทำงานทุกภาคส่วน 
ของสังคม กล่าวคือ 
	 กลุ่มคนทำงานภาคเอกชน พบการละเมิดสิทธิสูงมากในมิติกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และ
การรวมตัวและการเจรจาต่อรอง โดยนายจ้างอาศัยกลยุทธ์การจ้างงานที่ยืดหยุ่น เช่น การจ้างงาน
ระยะสั้นและการจ้างเหมาค่าแรงในกระบวนการผลิตเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ระบบการจ้างงานดังกล่าว
ทำให้ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในกระบวนการผลิตเดียวกันได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่แตกต่างกันมาก เป็น
อุปสรรคในการใช้เสรีภาพในการรวมตัวและ
การเจรจาต่อรอง ไม่ม ีความมั ่นคงในการ
ทำงาน สถานประกอบกิจการที่จ้างเหมาค่าแรง
งานมีอำนาจขอเปลี่ยนตัวคนทำงานได้ตลอด
เวลาโดยปราศจากเงื่อนไข 
 ลูกจ้างต้องถูกบังคับหรือตกอยู่ในภาวะ
จำยอมในการทำงานล่วงเวลาและในวันหยุด 
ลูกจ้างมีครรภ์ไม่ได้รับการคุ้มครองดูแล คณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
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สภาพแวดล้อมในการทำงาน (ทวิภาคี) ถูก
ครอบงำโดยนายจ้าง เกิดอุบัติเหตุในที่ทำงาน
ซ้ำซากเพราะขาดมาตรการป้องกันและการให้
ความรู ้ นายจ้างไม่เปิดโอกาสให้สหภาพแรงงาน
มีส่วนร่วมในเรื ่องความปลอดภัย ลูกจ้างที ่ 
เจ็บป่วยมักไม่ได้รับการรักษาพยาบาลให้หายดี
เพราะจะถูกเลิกจ้างหรือเสนอผลประโยชน์ให้
ออกจากงานเสียก่อน 

 นายจ้างใช้อำนาจทางบริหารสั่งการและควบคุมการทำงานของลูกจ้างอย่างเข้มงวด หักเงิน 
ค่าจ้างโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่มอบหมายงานให้ทำจนเป็นเหตุให้สูญเสียรายได้ ถูกย้ายหน้าที่การงาน
โดยไม่เป็นธรรม ถูกคุกคาม กลั่นแกล้ง กีดกันและถูกเสนอผลประโยชน์เพื ่อมิให้เกี ่ยวข้องกับ
สหภาพแรงงาน หรือการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้สหภาพแรงงาน 
ล้มเลิก มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และสิทธิของสหภาพแรงงาน เช่น ห้ามลูกจ้างจัดกลุ่ม
ศึกษาในหอพักหรือในสถานประกอบกิจการ ห้ามแจกจ่ายหรือเผยแพร่เอกสารของสหภาพแรงงานใน
สถานประกอบกิจการ เป็นต้น การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ตลอดจนการอาศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
และทหารเพื่อกดดันลูกจ้างในระหว่างเจรจาต่อรอง เกลี้ยกล่อมให้ลาออกจากงานมิฉะนั้นอาจถูก
นายจ้างดำเนินคดีอาญา เป็นต้น 
 กลไกการตรวจแรงงาน กลไกการวินิจฉัยชี้ขาดของพนักงานตรวจแรงงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ประกันสังคมและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ยังขาดประสิทธิภาพ ตีความกฎหมายในทางแคบ 
ไกล่เกลี่ยโดยไม่เป็นธรรม เน้นให้ลูกจ้างประนีประนอมกับนายจ้างเพื่อให้มีงานทำแลกกับการละเมิด

 นายจ้างใช้อำนาจทางบริหารสั่งการและควบคุมการทำงานของลูกจ้างอย่างเข้มงวด หักเงิน 

บทที่ 

๑๐ 

๒๒๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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มาตรฐานแรงงาน ขาดการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย มีแนวคิดว่าการร้องเรียนหรือการเรียกร้อง
สิทธิตามกฎหมายเป็นการทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ และทำลายระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งเป็น
ความคิดที่ไม่ถูกต้อง 
	 	
	 กลุ่มคนทำงานภาครัฐ คนทำงานในกลุ ่มนี ้มีทั ้งข้าราชการ พนักงานในองค์การของรัฐ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลกูจ้างประจำ ลกูจ้างช่ัวคราวตามงบประมาณ และลกูจ้างช่ัวคราวตามงบรายได้ 	
 กลุ่มคนทำงานในหน่วยงานราชการถูกละเมิดมากที่สุดเนื่องจากต้องทำงานภายใต้การจ้างงาน
ที่ไม่เป็นธรรม เช่น สัญญาจ้างระยะสั้น หรือสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาคราวละไม่เกิน ๑ ปี 
ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นที่แรงงานในภาคเอกชนได้รับ บางเรื่องต่ำกว่ามาตรฐานแรงงาน ไม่มีสิทธิ
จัดต้ังสหภาพแรงงาน หรือรวมตัวเพ่ือเจรจาต่อรอง ไม่มีความม่ันคงในการทำงาน ตลอดจนมีข้อจำกัด
ในการเรียกร้องหรือทวงถามสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพราะอาจไมไ่ด้รับการต่ออายุสัญญาจ้าง 
 ส่วนคนทำงานในรัฐวิสาหกิจ ถูกแบ่งแยกจากกลุ่มแรงงานในภาคเอกชนโดยกฎหมาย มีการ
ละเมิดโดยนโยบายของรัฐคือการแปรรูป การแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ หรือการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ การ
แปลงรัฐวิสาหกิจเป็นองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไม่อยู่ใน
บังคับใช้ของกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจ และมีการนำระบบการจ้างเหมามาใช้อย่างแพร่หลาย ทำให้
คนทำงานไม่ได้รับสภาพการจ้างที่เป็นธรรมและไม่มีความมั่นคงในการทำงาน รวมทั้งลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยเช่นกัน 
 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีการยุบเลิก รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเฉพาะที่เป็นสิทธิตามกฎหมาย 
แต่หาได้คำนึงถึงความเดือดร้อนตามความเป็นจริงแต่อย่างใดไม่ มีการเลือกปฏิบัติในการจัดสรร 
งบประมาณให้แก่รัฐวิสาหกิจ กระทบต่อมาตรฐานสภาพการจ้างและสวัสดิการของพนักงาน 
แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายโดยพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่มีส่วนร่วม  
	 	
	 กลุ่มคนทำงานนอกระบบ

 แรงงานในกลุ่มนี้เป็นผลิตผลของการปรับตัวของนายจ้าง เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการจ้าง
งานประกอบกับความต้องการลดต้นทุนการผลิตเพื่อการแข่งขันทางการค้าและการรักษากำไรสูงสุด 
จึงเกิดแนวโน้มของการจ้างงานในลักษณะแอบแฝงหรือซ่อนเร้นมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ 
หลบเล่ียงความผกูพันหรือความรับผิดตามท่ีกฎหมายด้านแรงงานกำหนดไว้ เช่น อาศัยสัญญาชนิดต่างๆ 
ที่มิใช่สัญญาจ้างแรงงาน ทำให้แรงงานเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายด้านแรงงานทั้งหมด 
 แรงงานกลุ่มนี้นับวันขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ประมาณกันว่ามีจำนวน ๒๓ ล้านคนโดยรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระที่มิได้เป็นลูกจ้างและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจด้วย กลุ่มแรงงาน
นอกระบบที่มีบทบาทสำคัญแต่ยังถูกเอาเปรียบอย่างมาก เช่น กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครัวเรือน 
ผู้ผลิตเพื่อขาย กลุ่มเกษตรกรในระบบเกษตรพันธะสัญญา เป็นต้น 
 การขับเคลื่อนของรัฐบาลในนโยบายและกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานนอกระบบเป็นไปโดย
ล่าช้ามาก ขณะนี้มีเพียงกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แต่ยังไม่ครอบคลุมคนทำงานทั้งหมดและยังไม่มีผลคุ้มครองในทางปฏิบัติ		

บทสรุป 
และข้อเสนอแนะ 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๒๙
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	 กลุ่มคนไทยไปทำงานต่างประเทศ 

	 แรงงานในกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่เป็นประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ียากจนหรือมีภาระหน้ีสิน 
จึงหวังว่าหากไปทำงานในต่างประเทศก็จะล้างหนี้สินได้ แต่ในความเป็นจริงเมื่อตัดสินใจไปทำงาน 
ในต่างประเทศก็ต้องกู้ยืมเงินที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงมาก ทำให้ยอดหนี้ทั้งหมดเพิ่มขึ้นอีก แรงงานบาง
ส่วนทราบข้อมูลว่ามีการหลอกลวง นายจ้างที่ต่างประเทศผิดสัญญาจ้างและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา แต่มักจะจำยอมทำงานภายใต้การผิดสัญญา อันสืบเนื่องจากภาระหนี้สินดังกล่าว 
 แรงงานโดยส่วนใหญ่ขาดความรู้ในเรื ่องกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของประเทศ 
ที่ตนเองไปทำงาน และเมื่อมีการละเมิดสิทธิหรือผิดสัญญาจ้างก็ไม่รู้ข้อมูลหน่วยงานหรือขั้นตอน 
การเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย และมีอุปสรรคในการใช้สิทธิเป็นอันมาก 
 นอกจากนี้ ยังปรากฏว่ามีการใช้ระบบจ้างเหมาในงานที่คนไทยไปทำที่ต่างประเทศ ทำให้มีการ
ละเมิดสิทธิแรงงานที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น และพบว่าบริษัทรับเหมาแรงงานในต่างประเทศกลับเป็นผู้กระทำ
ผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม กระทรวงต่างประเทศของไทยมองเห็นความสำคัญขององค์กร
พัฒนาเอกชนในการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ จึงได้จัดสรรงบประมาณให้ในเบื้องต้นและ 
คาดว่าจะมีงบประมาณเพิ่มขึ้นในอนาคต  
	 	
	 กลุ่มแรงงานข้ามชาติ  

 มีการละเมิดสิทธิแรงงานที่ค่อนข้างรุนแรงในกลุ่มแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานต่างด้าว ๓ 
สัญชาติ คือ พม่า กัมพูชา และลาว เนื่องจากมีการย้ายถิ่นเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยผิด
กฎหมายอันมีสาเหตุมาจากความแร้นแค้นทางเศรษฐกิจ ค่าตอบแทนหรือรายได้ในแต่ละประเทศ 
ต่ำมาก และปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ  
 รูปแบบการละเมิดที่สำคัญ เช่น ต้องจ่ายค่านายหน้าสำหรับการมีงานทำ ถูกหักค่าจ้างโดย 
ไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าน้ำประปาและไฟฟ้า ไม่ได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ทั้ง ๆ ที่กฎหมาย 
ดังกล่าวได้รับรองสิทธิไว้อย่างชัดเจน หากมีการเรียกร้องหรือเจรจาต่อรองกับนายจ้างจะถูกเลิกจ้าง 
หรือจับกุมและถูกส่งกลับประเทศในทันทีเนื่องจากเป็นผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ทำให้แรงงานกลุ่มนี้
มีข้อจำกัดอย่างมากในการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย 
 แรงงานในกิจการประมงทะเลที่ประกอบการนอกน่านน้ำเกินเวลา ๑ ปี ไม่อยู่ในบังคับใช้ของ
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม และเงินทดแทน แรงงานในกิจการประมง
ทะเลในน่านน้ำ มีกฎหมายให้การคุ้มครองแต่ไม่อยู่ในบังคับใช้ของพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ทั้งๆ ที่เป็นงานอันตราย 
 มีการบังคับใช้แรงงานเด็กและแรงงานหญิงในกิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประมงทะเล 
มีการนำแรงงานข้ามชาติไปทำงานในเรือประมงทะเลนอกน่านน้ำโดยทุจริต และกระทำผิดกฎหมาย
ในเรื่องการปลอมแปลงเอกสาร และกฎหมายที่เกี่ยวกับการเดินเรือและการประมงทะเล  
 แรงงานที่ทำงานบ้านได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานเพียงเล็กน้อยและไม่ได้รับสิทธิตาม 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

บทที่ 

๑๐ 

๒๓๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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บทสรุป 
และข้อเสนอแนะ 

 ส่วนพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๑๘ มีบทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มแรงงานข้ามชาติอย่างชัดเจน นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ
ด้านความมั่นคงยังคงมีบทบาทสำคัญในการจัดระบบบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ หรือแรงงาน
ต่างด้าว ดังกรณีการออกประกาศจังหวัดเพื่อควบคุมและบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีเนื้อหาที่
จำกัดสิทธิและเสรีภาพของแรงงานข้ามชาติจนเกินขอบเขต และละเลยต่อหลักสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนได้เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกประกาศจังหวัดดังกล่าว  
	 	
	 ๒. มูลเหตุการละเมิด 

 ปัจจ ัยการละเม ิดส ิทธ ิแรงงานประกอบด้วย ปัจจ ัยด ้านนายจ้างหร ือผู ้ประกอบการ 
ด้านกฎหมาย การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายของรัฐ กล่าวคือ 
	 ๒.๑ ด้านนายจ้าง อาศัยกระแสโลกาภิวัตน์และการปรับกลยุทธ์ในการจ้างงานแบบยืดหยุ่น 
ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิแรงงานในระดับโครงสร้างและนโยบาย ส่งผลต่อกลุ่มคนทำงานทุกกลุ่ม
เป้าหมาย มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานต่อกลุ่มแรงงานในระบบ การจ้างงานนอกระบบมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากไม่ต้องรับภาระด้านกฎหมายแรงงานแม้แตฉ่บับเดียว  
 นายจ้างใช้อำนาจในการบริหารกิจการโดยไม่คำนึงเรื่องสิทธิมนุษยชน และหลักการการเป็น 
หุ้นส่วนด้านแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง จึงเกิดปรากฏการณ์การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ศักดิ์
ศรีความเป็นมนุษย์และการละเมิดต่อสหภาพแรงงานอย่างรุนแรง เช่น การใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
การค้นตัวลูกจ้างอย่างอุกอาจและล่วงเกินสิทธิส่วนตัว เป็นต้น ปฏิเสธการใช้มาตรการไกล่เกลี่ยหรือ
การปรองดองที่คำนึงความมั่นคงในการทำงานของลูกจ้าง แต่ยอมชดใช้เงินจำนวนมากแทนการรับ
ลกูจ้างกลับเข้าทำงาน และเน้นแต่การใช้กระบวนการยุติธรรมทางศาล เพราะนายจ้างเป็นฝ่ายได้เปรียบ	
	 ๒.๒ ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม กฎหมายด้านแรงงานยังคงมีการแบ่งแยก 
คนทำงานในภาครัฐออกจากภาคส่วนอื่น ๆ แบ่งแยกคนทำงานในรัฐวิสาหกิจกับคนทำงานในภาค
เอกชน แบ่งแยกคนทำงานในระบบกับภาคนอกระบบ คนไทยไปทำงานในต่างประเทศ และแรงงาน
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ข้ามชาติถูกเลือกปฏิบัติโดยกฎหมายด้านแรงงานในหลายมิติ ทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่บังเกิดผล
ในการคุ้มครองแรงงานและไม่มีความเป็นธรรม 
 กลไกการตรวจแรงงาน การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ทั้งในส่วนที่
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและเงินทดแทน และคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในส่วนที่
เกี ่ยวกับการคุ้มครองเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง หรือการกระทำอันไม่เป็นธรรม 
ยังขาดหลักคิดด้านความม่ันคงในการทำงานและสิทธิมนุษยชน จึงมีการไกล่เกล่ียให้มีการประนีประนอม
ยอมความกันโดยบางครั ้งละเมิดต่อมาตรฐานแรงงานและไม่คำนึงถึงความมั่นคงในการทำงาน 
เจ้าหน้าที่มักจะเกลี้ยกล่อมให้คนทำงานรับเงินแทนการกลับเข้าทำงาน กรณีดังกล่าวนี้จำเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน 
 มีทางเลือกอื่นที่มิใช่กระบวนการยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานน้อยมาก เจ้าหน้าที่
ของรัฐมักจะผลักภาระให้คนทำงานมาใช้สิทธิทางกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมเป็นหลัก ในขณะ
ที่คนทำงานมีข้อจำกัดอย่างมาก และขั้นตอนของกระบวนการยตุิธรรมกินเวลายาวนานมาก 
	 	
	 ๒.๓ ด้านนโยบายของรัฐ 

 รัฐบาลยังคงเน้นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ที่ยังคงก่อให้เกิดปัญหาหรือช่องว่างในระบบ
เศรษฐกิจ ดังที่ภาคประชาชนมักเรียกร้องต่อรัฐบาลให้มีนโยบายเศรษฐกิจที่เสรีและต้องเป็นธรรมด้วย 
ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นเป้าหมายของธุรกิจหรือทุนข้ามชาติ รัฐบาลยังไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหาการ
จ้างงานที่ไม่เป็นธรรม ที่ยังคงเน้นการแข่งขันในเรื่องค่าจ้างแรงงานราคาถูก ไม่มีมาตรการคุ้มครอง

บทที่ 

๑๐ 

๒๓๒ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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บทสรุป 
และข้อเสนอแนะ 

สิทธิแรงงานอันเนื่องจากระบบการจ้างเหมาหรือการจ้างงานยืดหยุ่น ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายด้านแรงงานเพื่อให้ครอบคลุมคนทำงานทุกภาคส่วนและไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงาน 
 ยังไม่มีนโยบายหรือทิศทางในการปรับปรุงระบบกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน เพื่อให้
แรงงานที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันเข้าถึงการใช้สิทธิตามกฎหมายได้โดยรวดเร็วและ
เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการ
คุ้มครองเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม ให้แก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์โดยคำนึง
ความมั่นคงในการทำงานและการดำรงอยู่ขององค์กรแรงงาน เช่น สหภาพแรงงาน 
	 นอกจากนี ้ รัฐบาลไทยยังมิได้มีนโยบายที่ชัดเจนต่อการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการคุ้มครองงานที่รับไปทำที่บ้าน และเสรีภาพการรวมตัวและการเจรจา 
ต่อรองร่วมตลอดจนอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและองค์การสหประชาชาติที่เกี่ยว
กับแรงงานย้ายถิ่นหรือแรงงานข้ามชาติ ซึ ่งเป็นสถานการณ์แรงงานที่มีการละเมิดสิทธิแรงงาน 
เป็นอันมากในประเทศไทย 
	 	
	 สรุปผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน

ประเภท 
การละเมิด 

จำนวนเรื่อง 
ร้องเรียน 

มีรายงานผล 
การตรวจสอบ 

โดย กสม. 

ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ 
ณ กันยายน ๒๕๕๐ 

ละเมิดสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ 

แรงงาน 
ภาคเอกชน 

๑๕๗ ๖๘ ๔๘ ๒ ตกลงกันได้ ๑๒ ราย 
ยุติตามมาตรา ๒๒ 
จำนวน ๖ ราย 

แรงงาน 
ภาครัฐ 

๕๐ ๒๒ ๒๐ ๒ ยุติตามมาตรา ๒๒ 
จำนวน ๘ ราย 

แรงงาน 
นอกระบบ 

๓ ๑ ๑ - เป็นเรื่องร้องเรียนเชิง
นโยบายและกฎหมาย 

แรงงาน 
ข้ามชาติ 

๑๘ ๖ ๖ - 	

แรงงานไทย 
ไปทำงาน 
ต่างประเทศ 

๑๒ ๔ ๔ - 	

รวม ๒๔๐ ๑๐๑ ๗๙ ๔ * อยู่ระหว่างการ 
ตรวจสอบ และจัดทำ
รายงาน๑๓๙ เรื่อง 
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	 ๓. ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและกฎหมาย 

 จำแนกพิจารณาออกเป็นด้านต่าง ๆ ตามมิติสิทธิแรงงาน ดังนี้ 
	 	
	 ๓.๑ ด้านการไม่เลือกปฏิบัติ 



 ในส่วนนี้ จะพิจารณาจากกลุ่มคนทำงานทุกกลุ่มเป้าหมาย และทุกมิติตามกรอบการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับคนทำงานภาครัฐ คนทำงานในภาคนอกระบบ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ และ 
การจ้างงานโดยไม่เป็นธรรม ดังจะได้กล่าวในรายละเอียด ดังนี้ 
	 	 	
	 	 ๓.๑.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย     มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
	 	 (๑) ให้การคุ้มครองแรงงานให้เกิดความเท่าเทียมกันท้ังในระบบและนอกระบบ ท้ังลกูจ้างหรือ
คนทำงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์
สิทธิและเสรีภาพ ท่ีเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิต และความเสมอภาคของคนทำงานในทุกสาขาอาชีพ	
  (๒) การจัดตั้งองค์การอิสระด้านการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานและ
ให้ครอบคลุมคนทำงานทุกสาขาอาชีพ โดยไม่แบ่งแยกหรือกีดกันเนื่องจากความแตกต่างทางเพศ 
การนับถือศาสนา เชื้อชาติและสัญชาติ เป็นต้น  
	 	 (๓) ป้องกันมิให้มีการกีดกันแรงงานท่ีเป็นผูพิ้การ หรือเป็นผูป่้วย เอชไอวี (เอดส์) ท่ีไม่มีอาการ
แทรกซ้อนและยังสามารถทำงานได้ และป้องกันมิให้มีการเจาะเลือดเพ่ือตรวจหาเอชไอวี (เอดส์) ท้ังใน
ระยะก่อนการสมัครงาน ระหว่างท่ีรับเข้าทำงานแล้ว โดยมิได้รับความยินยอมจากคนทำงาน 
  (๔) รัฐบาลต้องทบทวนนโยบายการจ้างแรงงานข้ามชาติ (แรงงานต่างด้าว) ให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับความจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานข้ามชาติโดยมิให้กระทบต่อสิทธิการมีงานทำ
ของคนไทย และสถานการณ์ด้านแรงงานของประเทศไทย ทั้งจะต้องดำเนินนโยบายเพื่อให้มีการ
คุ้มครองแรงงานข้ามชาติให้ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้ และรับรองให้แรงงาน 
ข้ามชาติมีสิทธิอยู่ในประเทศไทยเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม  
  หากไม่เร่งแก้ไข แรงงานไทยทั้งในระบบและนอกระบบจะได้รับผลกระทบและไม่มีความ
มั่นคงในอาชีพ จนอาจทำให้เกิดผลเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม 	
  (๕) ให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานเพื่อให้ลูกจ้างในระบบเหมาช่วงหรือเหมา
ค่าแรงงานในงานที่เป็นกระบวนการผลิตของสถานประกอบการได้รับสิทธิและสภาพการจ้างจากสถาน
ประกอบการโดยเท่าเทียมหรือเป็นธรรม โดยเฉพาะจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ควบคู่กัน  
	 	 	
	 	 ๓.๑.๒ ข้อเสนอการแก้ไขกฎหมาย     มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  (๑) ให้เร่งพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับบูรณาการ ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคประชาชนได้ร่วมกันจัดทำตั้งแต่ปี 
๒๕๔๔) ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ เป็นองค์การมหาชน ทำงานครบวงจรทั้งในด้านป้องกัน ส่งเสริม	

๓.๑.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย     มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
(๑) ให้การคุ้มครองแรงงานให้เกิดความเท่าเทียมกันท้ังในระบบและนอกระบบ ท้ังลกูจ้างหรือ

๓.๑.๒ ข้อเสนอการแก้ไขกฎหมาย     มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

บทที่ 

๑๐ 

๒๓๔ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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บทสรุป 
และข้อเสนอแนะ 

ตรวจรักษา แก้ไขเยียวยา ชดใช้ทดแทน บำบัดฟื้นฟู 
องค์ประกอบพหุภาคี และให้โอนกองทุนเงินทดแทน
มาอยู่ในสถาบัน ฯ  
 ทั้งนี้ ให้มีผลครอบคลุมแรงงานนอกระบบด้วย 
  (๒) ให้เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราช
บัญญัติค ุ ้มครองและส่งเสร ิมพัฒนาผู ้ร ับงานไป 
ทำที ่บ้าน พ.ศ. ... ตามหลักการและแนวคิดของ 
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ 
  (๓) แก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ 
ทั้งหมดด้วย โดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ชัดเจนหรือมีกำลังในการจ่ายเงินสมทบเท่านั้น 
เพราะทุกสาขาอาชีพล้วนมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
 แต่เนื ่องจากแรงงานมีจำนวนมากและมีความหลากหลาย จึงไม่จำเป็นต้องเริ ่มบังคับใช้ 
พร้อมกันทั้งหมด แต่ควรมีแผนงานและกรอบเวลาที่ชัดเจน 
  (๔) แก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานพ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒ (๒) ที่มิให้ใช้กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวกับนายจ้างและลูกจ้างเรือประมง 
ที่ไปดำเนินการประจำอยู่นอกราชอาณาจักรติดต่อกันตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป เนื่องจากสถานการณ์กิจการ
ประมงทะเลเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว  
  (๕) แก้ไขกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ (๒) ที่ห้ามมิให้ใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บางมาตรากับ
ลูกจ้างทำงานบ้านอันมิได้มีธุรกิจรวมอยู่ด้วย เพื่อให้ลูกจ้างทำงานบ้านได้รับการคุ้มครองอย่างเป็น
ธรรม เหมาะสมกับคุณค่าของการทำงาน  
	 	 (๖) แก้ไขพระราชบัญญัติแรงงาน สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ท่ีห้ามมิให้แรงงานข้ามชาติเป็นผู้จัดตั้ง
สหภาพแรงงานหรือเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน เพราะขัดต่ออนุสัญญาแรงงาน ILO ฉบับที่ ๘๗ 
และ ฉบับที่ ๙๘ และเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
  แก้ไขพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้มีการบังคับใช้กับกิจการประมงทะเล 
เนื่องจากเป็นงานที่มีความเสี่ยงอันตราย โดยสภาพของงานมิใช่งานเกษตรกรรม อีกทั้งมีการใช้
แรงงานตลอดปี ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าแรงงานข้ามชาติจะเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือไม่ 
  แก้ไขกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้แรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีสิทธิอยู่
ในราชอาณาจักรเพื่อดำเนินคดีหรือใช้สิทธิตามกฎหมาย 
	 	 ตลอดจนแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่ละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ เช่น ประกาศจังหวัด
ระนอง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระยอง เป็นต้น ที่ควบคุมหรือจำกัดการใช้สิทธิและเสรีภาพของแรงงาน
ข้ามชาติมากเกินไป 
  (๗) แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๕๙ ในเรื่องการเปรียบ
เทียบปรับเพื่อยกเว้นโทษจำคุกหรือการดำเนินคดีอาญา ไม่ให้ใช้กับการละเมิดสิทธิแรงงานที่สำคัญ 
เช่น การละเมิดสิทธิแรงงานเด็ก ค่าตอบแทนการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น 
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	  ๓.๒ ด้านการคุ้มครองแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 

    กองทุนเงินทดแทนและหลักประกันสังคม
	 	 	
	 ๓.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  (๑) ให้มีนโยบายเพื่อคุ้มครองคนทำงานที่ประสบอันตรายจากการทำงานให้ได้รับการรักษา
พยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของอาชีวอนามัยจนสามารถ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมได้ตามปกติ  
  จัดระบบบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการส่งเสริมและป้องกัน 
การรักษาเยียวยาและทดแทน การฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย การฝึกทักษะอาชีพ และการจัดหา
งานที่เหมาะสมให้กับคนทำงานที่ประสบอันตรายจากการทำงาน  
  (๒) ให้มีนโยบายคุ้มครองแรงงานหญิงมีครรภ์อย่างจริงจัง เนื่องจากนายจ้างและสังคม 
ยังขาดความเข้าใจในประเด็นนี้ ไม่ได้มองว่าหญิงมีครรภ์กำลังทำหน้าที่เพื่อสังคม และเจตนารมณ์
ของการคุ้มครองคือแม่และเด็ก ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ายิ่ง  
  (๓) ให้มีนโยบายยกระดับมาตรการทางบริหาร และการบังคับใช้กฎหมายด้านแรงงาน 
เพ่ือให้นายจ้างหรือผูจ้้างงานเข้าระบบกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมอย่างครบถ้วนถกูต้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการจ้างเหมาและการจ้างงานระยะสั้น ตลอดจนแรงงานนอกระบบและ
กลุ่มแรงงานข้ามชาติ 
  (๔) ให้รัฐบาลประสานงานกระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื ่อร่วมกันกำหนดมาตรการในการตรวจสอบผู ้ประกอบการหรือหน่วยธุรกิจที ่มีเงินลงทุนน้อย 
ไม่มีทรัพย์สินเป็นของตนเอง มีภาระหนี้สิน หรือการประกอบการอยู่ในภาวะเสี่ยง เป็นต้น เพื่อให้มี
หลักประกันสิทธิของคนทำงานตามกฎหมาย 
  ส่วนที ่ม ีการย้ายฐานการผลิตและมีการปิดกิจการหรือเลิกจ้างลูกจ้างจำนวนมาก 
ให้มีมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับความเป็นธรรมและมีความมั่นคงในอาชีพด้วย มิใช่เพียงแต่
การได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายเท่านั้น 

  (๕) ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนและกฎหมายว่า
ด้วยประกันสังคมในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิ่ม
ช่องทางหรือสร้างกลไกทางกฎหมาย รองรับ
เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานหรือผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิ
ตามกฎหมายได้ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่
อาจดำเนินการตามกฎหมายภายในระยะ
เวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือเกิดความผิด
พลาดทางเทคน ิคในการดำเน ินคด ีตาม
กฎหมายหรือศาลยังมิได้วินิจฉัยในประเด็น
สำคัญแห่งคดี  

๓.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  (๑) ให้มีนโยบายเพื่อคุ้มครองคนทำงานที่ประสบอันตรายจากการทำงานให้ได้รับการรักษา

บทที่ 

๑๐ 

๒๓๖ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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บทสรุป 
และข้อเสนอแนะ 

	 	 (๖) แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานให้มีการบริหาร การบังคับใช้กฎหมาย 
และการตรวจแรงงานในระบบ “สมบูรณ์ในจุดเดียวé” (One Stop Service) เช่นการคุ ้มครอง 
ลูกจ้างมีครรภ ์ การย้ายสถานประกอบการที่กระทบต่อลูกจ้าง การตรวจสอบระบบการจ้างเหมาช่วง
แรงงาน	
	 	
	 ๓.๒.๒ ข้อเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย   มีสาระสำคัญ ดังนี้  
  (๑) แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ในประเด็น ดังต่อไปนี้ 
   ๑. เพิ ่มค่าทดแทนการขาดรายได้ในระหว่างพักรักษาตัวในอัตราที ่เหมาะสม เช่น 
ร้อยละ ๘๐ ของค่าจ้างโดยให้รัฐบาลร่วมรับผิดชอบด้วย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของนายจ้าง  
   ๒. ขยายวงเงิน ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของร่างกายจนหายเป็นปกติ  
  (๒) ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อคุ้มครองลูกจ้างหญิงมีครรภ์ให้ชัดเจนและครอบคลุม เช่น ให้มี
มาตรการคุ้มครองการเลิกจ้างหญิงมีครรภ์ การลาที่เกี่ยวเนื่องกับการมีครรภ์ การจัดตำแหน่งงานที่
เหมาะสม ไม่ปฏิบัติต่อลูกจ้างหญิงมีครรภ์ในลักษณะçบุคคลที่เป็นภาระหรือสร้างปัญหาให้คนอื่นé  
  (๓) แก้ไขประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการลด
ส่วนอัตราเงินสมทบเกี ่ยวกับประโยชน์ทดแทนกรณีอันตราย หรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ 
กรณีคลอดบุตร และกรณีตาย พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้มีหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณา ลดส่วนอัตราเงินสมทบ
ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ อย่างชัดเจน  
  กล่าวคือ การจะได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินสมทบกรณีใด ต้องเป็นสวัสดิการที่นายจ้าง 
จัดให้ลูกจ้าง โดยมีอัตราสูงกว่าประโยชน์ทดแทนทุกกรณีทั ้งการบริการทางการแพทย์ค่ารักษา
พยาบาล และเงินทดแทนการขาดรายได้โดยนายจ้างต้องไม่มีเงื ่อนไขที ่เป็นภาระต่อการได้รับ
ประโยชน์ทดแทนของลูกจ้าง	
	 	 (๔) แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ในประเด็นคณะกรรมการประกันสังคม 
สำนักงานและกองทุนประกันสังคม เพื่อให้มีองค์ประกอบ ที่มา บทบาทและอำนาจหน้าที่ เป็นไปตาม
หลักการ อิสระ โปร่งใส ชอบธรรม มืออาชีพ และประชาชนมีส่วนร่วม(โดยเฉพาะผู้ประกันตน) 
	 	 	
	 	 ๓.๓ ข้อเสนอด้านการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม (การแรงงานสัมพันธ์) 

   

   ๓.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย     มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   (๑) ให้มีนโยบายเร่งด่วนในการกำหนดมาตรการคุ้มครองลูกจ้างและองค์กรของลูกจ้าง
ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
   - เมื่อมีการใช้มาตรการจรรยาบรรณทางการค้า เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านแรงงาน  
   - เมื่อมีข้อขัดแย้งในระหว่างเตรียมการจัดตั้งองค์กรหรือในขั้นตอนการเจรจาต่อรองหรือ
การใช้สิทธิเม่ือมีข้อพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไม่ได้แล้ว ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘	

๓.๒.๒ ข้อเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย   มีสาระสำคัญ ดังนี้  
  (๑) แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ในประเด็น 

   ๓.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย     มีสาระสำคัญ
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   - เมื ่อมีการใช้สิทธิหรือร้องเรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับนายจ้างหรือด้านแรงงาน 
   - เมื่อมีการร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อหน่วยงานของรัฐ หรือกลไกทางรัฐสภา 
   - เมื่อมีการร้องเรียนต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือองค์กรด้านสิทธิแรงงานหรือ
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
   (๒) ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
ตอบสนองต่อสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม โดยให้ความสำคัญกับการ 
จัดตั้งกลไกหรือสถาบันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์แรงงาน ลดขั้นตอนทาง
กฎหมายที่ซับซ้อนและยุ่งยาก หันเหการใช้เทคนิคทางกฎหมายเพื่อละเมิดสิทธิแรงงาน เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมและความสมานฉันท์  
	 	 	 (๓) พัฒนากลไกและแนวทางการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทแรงงานในระดับจังหวัดโดย
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิดและตัดสินใจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยไม่ยึดติดหรือรอ
มาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ควรอยู่บนพื้นฐานของการส่งเสริมการดำรงอยู่ของ
สหภาพแรงงานหรือตัวแทนของลูกจ้าง เนื่องจากความขัดแย้งด้านแรงงานเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง 
มิใช่ความขัดแย้งส่วนบุคคล ไม่ควรแก้ไขปัญหาโดยเน้นให้ลูกจ้างรับเงินช่วยเหลือจากฝ่ายนายจ้าง 
เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง		
   (๔) ให้ปรับปรุงแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ให้เป็นเครื่องมือทางด้านแรงงานสัมพันธ์ที่มีบทบาททั้งในเชิงป้องกัน แก้ไขเยียวยา และส่งเสริม
พัฒนา ให้สามารถแก้ไขปัญหาเชิงรุกหรือทันต่อเหตุการณ์ และมีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยเปิด
โอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน กลุ่มสหภาพแรงงานในเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
และสถาบันทางวิชาการด้านแรงงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาดว้ย 
   (๕) ให้จัดทำแผนปฏิบัติการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์โดยใช้แนวปฏิบัติที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ทั้งในส่วนที่เพิ่งมีการจัดตั้งองค์กรแรงงาน และในส่วนที่มีแนวโน้มจะเกิดความขัดแย้ง 
   (๖) ให้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ แนวปฏิบัติเพื่อ 
ส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ และ มาตรฐานแรงงานไทย ๘๐๐๑ ให้มี
หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของลูกจ้างและองค์กรแรงงานในการดำเนินกิจกรรม การชุมนุมโดย
สงบปราศจากอาวุธ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเร่งรัดให้ผู้ประกอบการนำหลักจรรยาบรรณ
ทางการค้ามาบังคับใช้เพื่อให้เกิดผลปฏิบัติอย่างจริงจังโดยองค์กรแรงงานมีส่วนร่วม 	
	 	
	 ๓.๓.๒ ข้อเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย มีสาระสำคัญ ดังนี้  
	 	 ควรแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ในประเด็นเกี่ยวกับ 
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ในเรื่องที่มาและองค์ประกอบเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความชำนาญการ
พิเศษทางด้านแรงงานสัมพันธ์ และให้มีอำนาจแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ทันต่อเหตุการณ์แม้ 
ภายหลังมีคำพิพากษาของศาลแล้ว เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับคำพิพากษา โดยมีหลักการ ดังนี้ 
	 	 	 •	 ให้เพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓.๓.๒ ข้อเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย มีสาระสำคัญ ดังนี้  
 ในประเด็นเกี่ยวกับ 

บทที่ 

๑๐ 

๒๓๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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บทสรุป 
และข้อเสนอแนะ 

ด้านแรงงาน เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย สังคมวิทยา และสิทธิมนุษยชน
เพื่อประสิทธิภาพในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายและการส่งเสริม
แรงงานสัมพันธ์ ในฐานะที ่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็น
กระบวนยุติธรรมทางด้านแรงงานชั้นต้นที่มีความสำคัญยิ่งต่อระบบ
แรงงานสัมพันธ์ (มาตรา ๓๗) 
	 	 	 •	 ให้คำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็นที่สุด

การฟ้องคดีเพื่อเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
ไม่เป็นเหตุทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หากมีการฝ่าฝืนคำสั่งของ 
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ผู้เสียหายมีสิทธิดำเนินคดีอาญาได้ทันที (มาตรา ๑๒๕-๑๒๗) 
	 	 	 •	 ให้เพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ในการกำหนดมาตรการ
ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงรุก หรือเชิงป้องกัน หรือมาตรการฟื้นฟู หรือส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ 
ได้ตลอดเวลา (มาตรา ๔๑) 
	 	 	 •	 กำหนดมาตรการคุ้มครองเรื่องการกระทำที่ไม่เป็นธรรมโดยให้ความสำคัญ 
กับการคุ้มครององค์กรแรงงานและความมั่นคงในการทำงานของลูกจ้างหรือคนทำงาน มิใช่เน้นแต่
การชดใช้ค่าเสียหายแทนการกลับเข้าทำงาน และให้มีมาตรการเยียวยาความเสียหายที่ได้รับ 
ในระหว่างถูกกระทำอันไม่เป็นธรรมด้วย  
 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีอำนาจกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาภายหลัง 
มีคำสั่งด้วย 
	 	 	

ไม่เป็นเหตุทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หากมีการฝ่าฝืนคำสั่งของ 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๓๙
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 ๔. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านคนทำงานภาครัฐมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
	 	 	
 (๑) จัดแบ่งประเภทของรัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งให้ชัดเจน เพื่อรัฐบาลจะได้
สนับสนุนได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องและไม่ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านสวัสดิการและสภาพ
การจ้างของพนักงาน ระหว่างรัฐวิสาหกิจที่มีผลกำไรเชิงธุรกิจ กับส่วนที่บริการสาธารณะหรือสังคม 
และนโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างจริงจังและจริงใจ 
  (๒) มติคณะรัฐมนตรีที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพของรัฐวิสาหกิจจะต้อง 
คำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับพนักงานของรัฐวิสาหกิจน้ัน และต้องมีมติในเร่ืองดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย	
  (๓) ในกรณีที่จะมีการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกระทบต่อสิทธิและความมั่นคงในการ
ทำงานของพนักงาน จะต้องมีการแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง มีหลักเกณฑ์ที่โปร่งใสเป็นธรรมใช้หลัก
ธรรมาภิบาล โดยต้องให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนกระทั่งสิ้นสุด 
โดยคำนึงถึงหลักประกันเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานเป็นสำคัญ 
  (๔) เร่งจัดทำระเบียบหรือแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการใช้สิทธิและเสรีภาพของลูกจ้างและ
นายจ้างภายในสถานประกอบการของนายจ้าง โดยเฉพาะเรื่องการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม 
การประชุมหรือชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และการดำเนินงานหรือการใช้สิทธิตามกฎหมาย 
ภายในสถานประกอบการของนายจ้าง 
  (๕) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการแรงงานสัมพันธ์ทั ้งในส่วนภาคเอกชนและภาค
รัฐวิสาหกิจให้มีการเชื่อมประสานกันและไม่แบ่งแยกคนทำงาน 
  (๖) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ลูกจ้างภาครัฐทุกองค์กร ได้รับหลักประกันทั้งค่าจ้างสวัสดิการ 
และการรวมตัวอย่างน้อยเท่ากับลูกจ้างภาคเอกชน 
	
	 ๕. ข้อเสนอแนะด้านนโยบายกรณีคนไทยไปทำงานต่างประเทศ



  เนื่องจากกรณีคนงานไทยไปทำงานในต่างประเทศถูกละเมิดสิทธิหรือถูกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมจนได้รับความเดือดร้อนนั้น มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น ความต้องการแรงงานของประเทศ
ปลายทาง ความต้องการรายได้ของคนงานไทย ผลประโยชน์ของธุรกิจจัดหางาน ผู้เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการค้ามนุษย์ และค่านิยมการไปทำงานต่างประเทศ  
  แนวทางและมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาจึงต้องดำเนินการทั้งในระดับชุมชนซึ่ง
เป็นต้นทางของการไปทำงานต่างประเทศ ระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ คณะอนุกรรมการสิทธิ
แรงงานจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล ดังนี้ 
  (๑) ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศทั้งในส่วนที่เป็นแรงงาน
มีฝีมือและไร้ฝีมือ ทั้งในด้านกฎหมายและมาตรการบริหาร โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนา เช่น 
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและข้อมูลที่จำเป็น การพัฒนาทักษะฝีมือ กองทุนเงินกู้เกี่ยวกับอาชีพ 
การฝึกสอนภาษา การดูแลช่วยเหลือครอบครัวของคนงานไทยในกรณีที่มีปัญหาที่ประเทศปลายทาง
และ การสานต่องานที่ทำในต่างประเทศหรือสร้างอาชีพรองรับเมื่อคนงานไทยกลับประเทศ  

บทที่ 

๑๐ 

๒๔๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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  (๒) บริหารจัดการหน่วยงานรัฐและองค์กรชุมชนในลักษณะบูรณาการ ให้มีบทบาทในการ
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิของคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศตั้งแต่ต้นทาง คือระดับชุมชน เช่น การ
ให้ความรู้ในข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นในเรื่องตำแหน่งงานหรือสภาพการจ้าง กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องของประเทศปลายทาง หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศที่ให้ความ
ช่วยเหลือแก่คนงานไทย เป็นต้น 
  (๓) จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งด้านแรงงานที่ประเทศปลายทาง 
  (๔) จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเพื่อส่งเสริมให้องค์กรเอกชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่มี
วัตถุประสงค์ด้านสิทธิแรงงานหรือสิทธิมนุษยชนแก่คนงานไทยที่ประเทศปลายทาง ตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือดังกล่าว 
	 	 (๕) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีบทลงโทษและมาตรการการบังคับใช้ที ่มีประสิทธิภาพ 
ในกรณีที่มีการหลอกลวง การทุจริต หรือการเอาเปรียบแรงงาน หรือมีการกระทำการเข้าข่ายการ 
ค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
	 	 	
	 ๖. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ 



  ในรายงานนี้ จะกล่าวเน้นเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้น เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการละเมิดสิทธิแรงงานในหลายมิติ สรุปสาระสำคัญข้อเสนอได้ ดังนี้  
  (๑) ให้ถือเป็นพันธกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในอันที่จะนำหลักการและแนวคิดด้าน
สิทธิมนุษยชนมากำหนดนโยบายและแผนงาน เพื่อให้มีการดำเนินงานตามแผนงานในทุกระดับ 
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน  
  (๒) ควรดำเนินนโยบายเพื ่อให้มีมาตรการในการป้องกันหรือคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ด้านแรงงาน กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปรับผลประโยชน์จากนายจ้างหรือผู้เกี่ยวข้อง และกระทำการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานในกรณีต่าง ๆ เช่น การตรวจค้น การจับกุมคุมขัง การดำเนินคดีอาญา
การเกลี้ยกล่อมให้ลูกจ้างลาออกจากงานหรือเลิกเกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงาน 
  ทั้งนี้ให้เข้มงวดกวดขันในทางบริหาร วินัย และการดำเนินคดีอาญาโดยเด็ดขาด  
	 	
	 ๗. ข้อเสนอแนะต่อสำนักงานศาลยุติธรรม 



  (๑) พัฒนาศาลแรงงานให้เป็นศาลชำนัญการพิเศษด้านแรงงาน 
  ในการไกล่เกล่ียคดีของศาลแรงงาน ควรเปิดโอกาสให้ผูร้อบรูท้างด้านแรงงาน นักเศรษฐศาสตร์	
และนักสิทธิมนุษยชน มีบทบาทหรือมีส่วนช่วยงานของศาลด้วย และให้มีแนวทางหรือนโยบาย 
ให้มีการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งทางด้านแรงงานก่อนเป็นคดี โดยเฉพาะเมื่อเริ่มปรากฏความขัดแย้ง 
เพื่อจะได้ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้ทันกาล 
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  (๒) ให้ศาลแรงงานพิจารณากำหนดค่าเสียหาย กรณีนายจ้างละเมิดกฎหมาย หรือการ 
เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมให้สูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เพื่อให้นายจ้างพิจารณาเลิกจ้างโดยรอบคอบ
และเป็นธรรม และเพื่อคุ้มครองความมั่นคงในการทำงาน 
  (๓) ให้ศาลแรงงานจัดระบบบริหารคดีเพื่อพิจารณาคดีแรงงานที่มีลักษณะพิเศษ หรือที่มีผล
กระทบต่อลูกจ้างกลุ่มใหญ่หรือองค์กรแรงงานหรือที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทำงานของลูกจ้าง เพื่อให้คดีเสร็จโดยรวดเร็วและเป็นธรรม 
  (๔) ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างต่างฝ่ายต่างฟ้องคดีต่อกันและกันทั้งในศาลแรงงานและ
ศาลอื่น ตลอดจนมีการร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ให้สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดมาตรการ
เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งดังกล่าว โดยยึดหลักการประสานความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย 
	 	
	 ๘. ข้อเสนอแนะด้านนโยบายทั่วไป 



  มีข้อเสนอแนะ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 

  (๑) ให้มีแผนงานประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อที่ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย เพื่อเพิ่มพูน 
ความรู้ในเรื่องสิทธิแรงงานตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานทุกฉบับ และหลักสิทธิมนุษยชนตามหลัก
กติการะหว่างประเทศ  
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการใช้สิทธิและขั้นตอนการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย เนื่องจาก
เรื่องดังกล่าวมีความซับซ้อนมาก และประชาชนยังมีความสับสน เช่นในเรื่องกองทุนเงินทดแทนกับ
กองทุนประกันสังคม   
  (๒) ดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อหันเหทิศทางการจ้างงานที่เน้นการแข่งขันเรื่อง
ค่าจ้างหรือสวัสดิการต่ำ ไปสู่การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงาน  
  ทั ้งน ี ้ ในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจหร ืออ ุตสาหกรรมของประเทศ 
หน่วยงานภาครัฐทางด้านเศรษฐกิจ ควรต้องประสานงานและรับฟังข้อคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ
ด้านสังคมและภาคประชาสังคมเพื่อให้มีหลักประกันในเรื ่องสิทธิแรงงาน สิ่งแวดล้อมที่ดี และ 
สิทธิมนุษยชน 
  (๓) ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ จำเป็นต้องมีกระบวนการในการ 
รับฟังข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ปัญหาจากฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ต้ังแต่ข้ันตอนแรกของการดำเนินงาน
และตั ้งอยู ่บนพื ้นฐานของความเป็นจร ิงโดยภาคประชาสังคมมีส ่วนร ่วมคิดและตัดส ินใจ 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาทางเทคนิคหรือข้อขัดแย้งในการนำเสนอกฎหมายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
กับภาคประชาชนในข้ันตอนของรัฐสภาเพราะทำให้เกิดความเสียหาย ความล่าช้าและสญูเสียงบประมาณ
จำนวนมาก 
  (๔) ให้รัฐบาลเร่งรัดการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานหรือจัดทำประมวลกฎหมายแรงงาน 
เพื่อให้ครอบคลุมคนทำงานในทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจหรือคนทำงานภาครัฐ 
รวมทั้งในส่วนที่เป็นภาคในระบบและภาคนอกระบบ เพื่อให้ทันกับระบบการจ้างที่เปลี่ยนแปลงไป 
และสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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บทสรุป 
และข้อเสนอแนะ 

  (๕) สนับสนุนการลงทุนของชาวต่างชาติอย่างเป็นธรรม และทำความเข้าใจแก่ผู้ลงทุนใน 
เรื่องนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ของไทย และโดยเฉพาะวัฒนธรรมของ
แรงงานไทย เพื่อป้องกันมิให้แปลเจตนาคลาดเคลื่อนหรือเป็นผลให้ความขัดแย้งบานปลาย  
  ในส่วนที่ย้ายฐานการผลิตเนื่องจากเป็นกลยุทธ์ทางการค้าโดยที่กิจการมิได้ประสบปัญหา 
รัฐจะต้องมีมาตรการเพื่อคุ้มครองแรงงานให้ได้รับความเป็นธรรม มิใช่จำกัดอยู่เพียงการได้รับสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแรงงานเท่านั้น  
  (๖) เร่งดำเนินการเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ 
ฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม และเจรจาต่อรองร่วม และคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน 
ฉบับท่ี ๑๗๗ ว่าด้วยการคุ้มครองงานท่ีรับไปทำท่ีบ้าน ฉบับท่ี ๙๗ ว่าด้วยการย้ายถ่ินฐานเพ่ือหางานทำ	
และฉบับที่ ๑๔๓ ว่าด้วยแรงงานข้ามชาติ 
	 	
	 ๙. ข้อเสนอมาตรการด้านการศึกษา 



  (๑) ส่งเสริมให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเจตนารมณ์ หลักการและสาระสำคัญของ
กฎหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานใน
โรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่
ของทุกฝ่ายเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า 
สู่โลกของการทำงาน 
  (๒) ให้การศึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
แก่ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื ่อให้นายจ้างเกิด

ความรู้ความเข้าใจและตะหนักถึงความต้องการของลูกจ้างปรับเปลี่ยนเจตคติทางลบของนายจ้างที่มี
ต่อลูกจ้างเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของลูกจ้างในด้านต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การแรงงานสัมพันธ์ที่ดี 
	 	 (๓) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านแรงงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
แรงงาน และทัศนคติเชิงลบต่อขบวนการแรงงาน กลุ่มเป้าหมายที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการต่างๆ 
	 	 (๔) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์หลักการและสาระสำคัญของกฎหมาย
แรงงานให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อที่จะสามารถกำหนดท่าทีที่เหมาะสมและเป็นธรรม ต่อความ 
ขัดแย้งระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง บุคลากรอื่นๆ ของรัฐก็ควรมีความเข้าใจด้านแรงงานเช่นกัน 
  (๕) ควรเผยแพร่ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงานให้แพร่หลายในสังคม 
และช้ีให้เห็นถึงความเสียหายต่อสังคมโดยส่วนรวม อันจะทำให้สังคมมีความรูค้วามเข้าใจในเร่ืองดังกล่าว
อย่างชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น 
	 	 (๖) คณะนิติศาสตร์ จะต้องปรับปรุงหลักสูตรการสอนวิชากฎหมายแรงงาน โดยเชื่อมโยง
ประเด็นแรงงานกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม เพื่อให้การศึกษากฎหมายแรงงานและ
สิทธิมนุษยชนด้านแรงงานอย่างเป็นระบบ 
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 ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะบรรลุเป้าหมายได้ต่อเมื ่อกลไกภาครัฐจะต้องทำหน้าที ่อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำนโยบายไปปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความศักด์ิสิทธ์ิ
ซ่ึงการจะบรรลุเป้าหมายเหล่าน้ีได้ก็จะต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายนายจ้าง ลกูจ้าง และภาคประชาสังคม ดังน้ันหากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้ประสานงานความร่วมมือกัน
ในการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที ่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว เชื ่อว่าสันติสุขในสังคมแรงงาน 
จะบังเกิดขึ้นได้ 







บทที่ 
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ๑ รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
  โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กสม.

 ภาคผนวก ๒ กรณีตัวอย่างผลตอบรับ ตามมาตราการแก้ไขปัญหา
  และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากรายงานตรวจสอบ ฯ โดย กสม.


 ภาคผนวก ๓ สถิติการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน ปี ๒๕๔๔-๒๕๕๐
  โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กสม.

ภาคผนวก ๔ กระบวนการตรวจสอบ กรณีร้องเรียนของ กสม.


 ภาคผนวก ๕ โครงสร้างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
  แนะนำหนังสือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กสม.

 ภาคผนวก ๖ ภาษาอังกฤษ
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Master 2 anu .indd   245 7/28/08   9:22:44 PM



ภาค ผนวก 

รายงานผลการตรวจสอบที่ ๑๐๑/๒๕๕๐
สิทธิแรงงาน กรณีนายจ้างละเมิดสิทธิและเสรีภาพในรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วม 

รายงานผลการตรวจสอบที่ ๙๑/๒๕๕๐
กองทุนเงินทดแทนกรณีให้ลูกจ้างลาออกเนื่องจากประสบอันตรายจากการทำงาน 

รายงานผลการตรวจสอบที่ ๔/๒๕๔๘
นายจ้างถูกร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิสหภาพแรงงาน และสิทธิของหญิงมีครรภ์ 

รายงานผลการตรวจสอบที่ ๓๑/๒๕๕๐
การละเมิดสิทธิแรงงานเกี่ยวกับความมั่นคงในการทำงาน 

รายงานผลการตรวจสอบที่ ๔๖๓/๒๕๕๐ 
สิทธิแรงงาน กรณี แรงงานไทยในต่างประเทศถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

รายงานผลการตรวจสอบที่ ๔๖/๒๕๕๑
สิทธิแรงงาน กรณีนายจ้างกิจการประมงทะเลละเมิดสิทธิในชีวิตร่างกายและสิทธิ 
แรงงานของแรงงานข้ามชาติและเจ้าหน้าที่ของรัฐบกพร่องต่อหน้าที่ 

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กสม.

๒๔๖ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 


โดย 


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๑๐๑/๒๕๕๐ 

เรื่อง   สิทธิแรงงาน กรณีนายจ้างละเมิดสิทธิและเสรีภาพในรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วม 

ผู้ร้อง   สหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้า ประเทศไทย 

ผู้ถูกร้อง  บริษัท ไทยซัมมิท อีสเทิร์น ซีบอร์ด โอโต้พาร์ท อินดัสตรี จำกัด 
	
 นายสมศักดิ ์ สุขยอด ประธานสหภาพแรงงาน ฟอร์ดและมาสด้า ประเทศไทย ได้ร ้องเรียน 
ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามคำร้องเลขรับที่ ๘๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 
อ้างว่า บริษัท ไทยซัมมิท อีสเทิร์น ซีบอร์ด โอโต้พาร์ท อินดัสตรี จำกัด ละเมิดสิทธิของสหภาพแรงงาน 
ฟอร์ด และมาสด้า ประเทศไทย 
 คณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชนแห่งชาต ิพ ิจารณาคำร ้องแล ้วเห ็นว ่าม ีมูล จ ึงมอบหมายให ้ 
คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานดำเนินการตรวจสอบเรื ่องร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
	
สาระสำคัญของคำร้อง
 สหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้า ประเทศไทย ผู้ร้อง มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๔/๔๕ ตำบล 
มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีสมาชิกประกอบด้วยลูกจ้างของบริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ 
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัท มาสด้า 
ประเทศญี่ปุ่น และลูกจ้างของบริษัทผู้ถูกร้อง เป็นต้น 
 เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ สหภาพแรงงานผู้ร้องได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทผู้ถูกร้องเพื่อขอ
ปรับปรุงสภาพการจ้างให้ดีขึ้น มีการเจรจาข้อเรียกร้องกัน ๔ ครั้ง แต่ตกลงกันไม่ได้ ในระหว่างเจรจาไกล่-
เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองนั้น มีทหารพร้อมอาวุธ 
จำนวน ๔ คน ได้เข้ามาในบริเวณบริษัทผู้ถูกร้อง โดยนายอเนก อรรถจินดา ผู้จัดการส่วนงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของ ผู้ถูกร้อง เป็นผู้ขับรถพาบุคคลทั้ง ๔ ตระเวนรอบ ๆ บริษัทฯ ซึ่งผู้ถูกร้องไม่ประสงค์ให้
ลูกจ้างของตนเป็นสมาชิกของผู้ร้อง จึงข่มขู่และขัดขวางการใช้สิทธิของลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของผู้ร้อง เช่น 
รีบเร่งใช้สิทธิปิดงาน เพื่อประสงค์จะทำลายการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของผู้ร้อง เลิกจ้างลูกจ้างที่เป็นสมาชิก 
ผู้ร้อง จำนวน ๑๐ คน โดยอ้างเหตุว่าลูกจ้างละทิ้งหน้าที่และผละงาน และผู้ถูกร้องไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ ที่ตกลงจะรับลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของผู้ร้องเข้าทำงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๔๗
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กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ นอกจากทำผิดข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกร้องยังดำเนินการให้ลูกจ้างดังกล่าวเข้ารับการ
อบรมตามที่ผู้ถูกร้องจัดให้ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งหรือกดดันสมาชิกของผู้ร้องให้ไม่อาจทนทำงานต่อไปได้ 

ความต้องการของผู้ร้อง 
 ๑. ให้ผู้ถูกร้องรับลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของผู้ร้องกลับเข้าทำงานตามปกติและยุติการฝึกอบรมที่เป็นการ
กดดันจิตใจลูกจ้าง 
 ๒. ให้ผู้ถูกร้องรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จำนวน ๑๐ คน กลับเข้าทำงานตามสภาพการจ้างเดิม 
 ๓. ให้ผู้ถูกร้องจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ลูกจ้างคนละ ๒,๐๐๐ บาท ตามข้อตกลง 
 ๔. ให้ผู้ถูกร้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อตกลง  
	
การดำเนินการตรวจสอบ 
 คณะอนุกรรมการได้พิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว จึงได้กำหนดประเด็นการ 	
ตรวจสอบ ดังนี้ 
	 ประเด็นแรก ผู้ถูกร้องได้กระทำการอันเป็นการละเมิดต่อลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของผู้ร้องเพราะเหตุเป็น
สมาชิกของผู ้ร ้อง ยื ่นข้อเรียกร้องและเจรจาต่อรองกับผู ้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 	
พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือไม่ อย่างไร 
	 ประเด็นที่สอง ผู้ถูกร้องไม่ให้ลูกจ้างที่ถูกปิดงานเข้าทำงานตามข้อตกลง และจัดอบรมลูกจ้าง 	
ดังกล่าว เป็นการทำผิดข้อตกลง และละเมิดสิทธิของลูกจ้างและผู้ร้องหรือไม่ เพียงใด และผู้ถูกร้องต้องยุติ
การอบรมและให้ลูกจ้างเข้าทำงานหรือไม่ 
	 ประเด็นที่สาม ผู้ถูกร้องเลิกจ้างลูกจ้าง จำนวน ๑๐ คนโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ และต้องรับลูกจ้าง
กลับเข้าทำงานในสภาพการจ้างเดิม และต้องจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ลูกจ้าง คนละ ๒,๐๐๐ บาทหรือไม่ 
	 ประเด็นที่สี ่ ผู ้ถูกร้องได้นำทหารจำนวน ๔ นาย เข้ามาในสถานประกอบกิจการของผู้ถูกร้อง 	
ในระหว่างมีการเจรจาข้อเรียกร้องหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้องหรือไม่ 
	
การรับฟังข้อเท็จจริง 
 คณะอนุกรรมการได้รับฟังคำชี้แจงของผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ลูกจ้างของผู้ถูกร้อง และสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดระยอง พร้อมเอกสารประกอบคำชี ้แจงแล้ว และเมื ่อวันที ่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 	
คณะอนุกรรมการได้จัดประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง โดยเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประกอบ
ด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานฝ่ายปกครอง หน่วยงานด้านความมั่นคง ผู้ร้อง และ 	
ผู้ถูกร้อง เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีข้อเท็จจริง สรุปได้ดังนี้ 
	
ข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ร้อง 
 (๑) สหภาพแรงงาน ฟอร์ดและมาสด้า ประเทศไทย เป็นสหภาพแรงงานประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ ทะเบียนเลขที่ รย. ๑๔/๒๕๔๗ ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ ๒๔๔/๔๕ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 
 เมื่อประมาณเดือน มิถุนายน ๒๕๔๙ ผู้ร้องได้รับลูกจ้างของผู้ถูกร้องเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 	
ขณะที่ยื่นคำร้องนี้ ผู้ร้อง มีสมาชิกที่เป็นลูกจ้างของผู้ถูกร้องจำนวน ๔๖๔ คน และมีสมาชิกที่เป็นลูกจ้างของ
บริษัท ฯ อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๒๐๐ คน 
 (๒) บริษัทผู้ถูกร้อง ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เกี่ยวกับพลาสติกและโลหะ จำหน่ายให้แก่
บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท นิสสัน	

๒๔๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท พี บี อาร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 บริษัทผู้ถูกร้อง มีลูกจ้างจำนวนทั้งสิ้น ๗๘๙ คน ในการทำงานลูกจ้างประสบปัญหาหลายประการ 
กล่าวคือ 
 ลูกจ้างได้รับสารทินเนอร์ในการฉีดพลาสติก ละอองน้ำมันในการปั๊มขึ้นรูปโลหะ โดยผู้ถูกร้องมิได้ 	
จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้ จำนวนห้องน้ำ โรงอาหาร และตู้น้ำดื่ม ไม่เพียงพอกับลูกจ้างได้รับค่าจ้าง 	
ไม่ครบ และมีการหักเงินโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ลูกจ้างที่เข้าใหม่ต้องจ่ายเงินประกันชุดทำงาน คนละ ๑,๐๐๐ 
บาท และถูกบังคับให้ซื้อหมวก ผู้บังคับบัญชาใช้คำพูดกับลูกจ้างใต้บังคับบัญชาไม่สุภาพ เป็นต้น 
 (๓) จากสภาพปัญหาดังกล่าว ลูกจ้างบางส่วนจึงมีความประสงค์จะจัดตั้งสหภาพแรงงาน ในที่สุด 	
จึงลงความเห็นว่า ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของผู้ร้อง เพราะบริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
เป็นลูกค้ารายใหญ่ของผู้ถูกร้อง และมีลูกจ้างเป็นสมาชิกของผู้ร้องมากที่สุด 
 ต่อมาลูกจ้างของผู้ถูกร้องที่เป็นสมาชิกของผู้ร้อง ได้หาสมาชิกเพิ่มเติม และเตรียมการจัดประชุมใหญ่
วิสามัญ เพื่อลงมติในการยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้ถูกร้อง เพื่อขอปรับปรุงสภาพการจ้าง และปัญหาการทำงาน 	
ซึ่งเป็นกรณีที่ผู ้ยื ่นข้อเรียกร้องจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานสัมพันธ์กำหนดไว้ โดยที่
ประชุมมีมติให้ดำเนินการดังกล่าว และแต่งตั้งตัวแทนของผู้ร้องในการเจรจาข้อเรียกร้อง จำนวน ๗ คน 
 เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ผู้ร้องจึงได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้ถูกร้องให้ปรับปรุงสภาพการจ้าง 	
เรื่อง เงินโบนัส การปรับอัตราค่าจ้างประจำปี เบี้ยกันดาร ค่าอาหาร และค่ากะ เป็นต้น ทั้งสองฝ่ายได้เจรจา
กัน ๕ ครั้ง คือในวันที่ ๘, ๑๖, ๒๔ , ๒๙ พฤศจิกายน และวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ แต่ไม่สามารถตกลง
กันได้ จนกระทั่งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้เข้ามาไกล่เกลี่ย รวม ๙ ครั้ง(วันที่ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐) 
 ในระหว่างเจรจาข้อเรียกร้องและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน ผู้ถูกร้องได้นำบุคคลแต่งกายคล้ายทหาร 
จำนวน ๔ คน เข้ามาในสถานประกอบการของผู้ถูกร้อง โดยนายอเนก อรรถจินดา ผู้จัดการส่วนบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้ถูกร้อง เป็นผู้ต้อนรับและขับรถพาบุคคลดังกล่าวตระเวนรอบ ๆ บริษัทผู้ถูกร้อง และให้
บุคคลทั ้ง ๔ พักอาศัยอยู ่ในโรงงาน ผู ้ร ้องจึงได้ถ่ายภาพดังกล่าวไว้และส่งเป็นพยานหลักฐานต่อ 	
คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
 วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกร้องได้ใช้สิทธิปิดงาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป แต่ต่อมาได้ประกาศเปลี่ยนแปลงให้มีการเปิดงานบางส่วน โดยอ้างว่าเป็นความ
สมัครใจของลูกจ้าง โดยขอให้กลับเข้าทำงานในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 ในวันเดียวกันนี้ ผู้ถูกร้องได้ออกหนังสือชี้แจง ฉบับที่ ๑ ระบุข้อความเรื่องการส่งงานให้ลูกค้าไม่ทัน 
ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและผลิตภัณฑ์ เกิดความแตกแยกในหมู่ลูกจ้าง และบรรยากาศ
แรงงานสัมพันธ์ไม่สร้างสรรค์ ดังที่เคยระบุไว้ในประกาศ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ครั้งหนึ่งแล้ว 
 วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกร้องออกประกาศที่ HRM.๘๒/๒๕๔๙ อ้างว่าในวันดังกล่าว ผู้ร้อง 
และลูกจ้างของผู้ถูกร้องที่ไม่ประสงค์จะเข้าทำงานโดยมีบุคคลภายนอกปะปน ได้ใช้พื้นที่บางส่วนของลาน
จอดรถของผู้ถูกร้องชุมนุมกันโดยมิได้รับอนุญาต และแจ้งให้ออกจากพื้นที่ดังกล่าวภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. 
ของวันดังกล่าว มิฉะนั้นถือว่าเป็นการบุกรุกอันเป็นความผิดตามกฎหมาย และผู้ร่วมชุมนุมต้องชดใช้ 	
ค่าเสียหาย โดยส่งสำเนาประกาศให้แก่สำนักงานแรงงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง 	
และสถานีตำรวจภูธรอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 ในวันเดียวกันนี้ ผู้ถูกร้องได้ออกประกาศเป็นคำชี้แจงฉบับที่ ๒ ขอบคุณลูกจ้างทุกระดับที่สมัครสมาน
สามัคคีกัน และให้ความร่วมมือกับผู้ถูกร้องด้วยการกลับเข้าทำงาน โดยให้คำมั่นว่าจะให้สวัสดิการที่ดี 	
แก่ลูกจ้าง อีกทั้งได้แจ้งว่าลูกจ้างที่กลับเข้าทำงานจะได้รับค่าจ้าง สวัสดิการทุกอย่าง และเงินช่วยเหลือ 	
เดินทางกลับภูมิลำเนา คนละ ๒,๐๐๐ บาท แต่ลูกจ้างคนใดที่ไม่กลับเข้าทำงานจะไม่ได้รับสิทธิใดๆ และงด
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สวัสดิการต่าง ๆ ชั่วคราวในระหว่างมีข้อพิพาทแรงงาน 
 ต่อมาวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกร้องได้ออกประกาศยื่นคำขาดให้ผู้ร้องออกจากพื้นที่ และ 	
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากพื้นที่ของผู้ถูกร้อง มิฉะนั้นจะดำเนินคดีกับผู้ชุมนุม  
 (๔) ในระหว่างยื่นข้อเรียกร้อง เจรจาต่อรอง และรอการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานของคณะกรรมการ 
แรงงานสัมพันธ์นั้น ลูกจ้างของผู้ถูกร้องที่เป็นสมาชิกของผู้ร้องถูกกลั่นแกล้ง ขัดขวางหรือละเมิดสิทธิของ
สมาชิกสหภาพแรงงาน หลายประการ ดังนี้ 
  ๔.๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ในระหว่างขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน ผู้ถูกร้อง 	
ได้ออกประกาศ ที่ HRM. ๗๓/๒๕๔๙ เรื่องข้อพิพาทแรงงานที่ยังตกลงกันไม่ได้ ซึ่งมีข้อความว่า จากการ 	
ยื่นข้อเรียกร้องทำให้ผู้ถูกร้องประสบปัญหาหลายด้าน เช่น ไม่สามารถส่งงานลูกค้าได้ทัน ปริมาณและ
คุณภาพของงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ มีการกระทำให้ทรัพย์สินและผลิตภัณฑ์ของผู้ถูกร้องเสียหาย 
ทำให้เกิดการแตกแยกในหมู่ลูกจ้างและผู้บังคับบัญชา รวมถึงบรรยากาศแรงงานสัมพันธ์ไม่สร้างสรรค์ 
 นอกจากนี้ ประกาศได้ระบุอีกว่า “บริษัทฯ ขอชี้แจงให้พนักงานที่มีเจตนาดีต่อบริษัทฯ ได้เข้าใจ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอให้มีความอดทนต่อแรงเสียดสีทุกทางจากบุคคลที่มีความประสงค์แอบแฝง” 
  ๔.๒ ในระหว่างการเจรจาข้อเรียกร้อง ผู้ถูกร้องได้ออกประกาศที่ HRM.๖๙/๒๕๔๙ เรื่องการ
ปรับปรุงสภาพการจ้าง อ้างว่าถึงเวลาอันสมควรที่จะปรับปรุงสภาพการจ้างให้แก่ลูกจ้างในเรื่อง (๑) เงิน
โบนัส แต่เฉพาะปี ๒๕๔๙ เท่านั้น (๒) การปรับอัตราค่าจ้างเฉพาะปี ๒๕๕๐ (๓) ปรับอัตราค่าล่วงเวลา
สำหรับลูกจ้างรายเดือนจาก ๑.๕ เท่าเป็น ๒ เท่า (๔) ปรับปรุงรถรับส่งลูกจ้าง (๕) ค่ารักษาพยาบาล 	
คนละ ๕,๐๐๐ บาทต่อปี และขยายผลถึงบิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตรที ่ถูกต้องตามกฎหมาย 	
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ และ (๖) ปรับปรุงและเพิ่มเติมห้องน้ำ ตู้น้ำดื่ม น้ำร้อนและน้ำเย็น 	
ให้เพียงพอกับลูกจ้าง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ 
 (๕) เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ ผู้ร้องกับผู้ถูกร้องสามารถตกลงกันได้โดยการไกล่เกลี่ยของ 	
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน มีสาระสำคัญดังนี้ 
  ๕.๑ ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็นผู ้ชี ้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ตามมาตรา ๒๖ แห่ง 	
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
  ๕.๒ ให้ลูกจ้างที่ถูกผู้ถูกร้องสั่งปิดงานกลับเข้าทำงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โดย
สามารถรายงานตัวเข้าทำงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 
  ๕.๓ เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกจ้างที่ไม่ได้เข้าทำงานระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ 
รวม ๑๐ วัน ผู้ถูกร้องจะจ่ายเงินให้ จำนวน ๒,๐๐๐ บาทต่อคน 
 (๖) วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผู้ถูกร้องไม่อนุญาตให้ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องหรือที่เป็น
สมาชิกของผู้ร้อง จำนวน ๒๖๐ คน เข้าทำงาน แต่จัดให้เข้ารับการอบรมตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 
ซึ่ง ผู้ถูกร้องได้ประกาศแผนการอบรมเป็นช่วง ๆ ดังนี้  
  ช่วงที่ ๑ วันที่ ๑ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐  
  ช่วงที่ ๒ ครั้นถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผู้ถูกร้องได้ประกาศแผนการอบรมต่อไปจนถึงวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ และระบุว่าหลังจากวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ แผนอบรมจะต้องมีการพิจารณาในลำดับต่อไป  
  ช่วงที่ ๓ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ได้ประกาศตารางอบรมต่อไปอีกจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 
โดยระบุว่าหลังวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แผนการอบรมจะมีการพิจารณาในลำดับต่อไป  
  ช่วงที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๒ ถึง ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ หลังจากวันที่ ๑๖ มีนาคม แผนอบรมจะมีการ
พิจารณาในลำดับต่อไป 
  ช่วงที่ ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ หลังจากวันที่ ๓๐ มีนาคม แผนอบรมจะมีการ
พิจารณาในลำดับต่อไป ช่วงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกร้องได้ประกาศแจ้งหยุดการอบรมระหว่างวันที่ 
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๒ ถึง ๗ เมษายน ๒๕๕๐ ปรากฏว่ามีใบปลิวในรถรับ-ส่งลูกจ้างที่เข้ารับการอบรม ข้อความในใบปลิวเป็น
เรื่องเกี่ยวกับ กรณีผู้ถูกร้องอ้างว่าลูกจ้างบางส่วนประสงค์จะลาออกเพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว แต่ยังขาดทุน
ทรัพย์ ผู้ถูกร้องจึงจัดโครงการลาออกโดยจ่ายเงินช่วยเหลือให้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่ผู้ร้องนำส่ง 
  ช่วงที่ ๖ เดือนเมษายน ๒๕๕๐ ก็มีแผนการอบรมเรื่อยมา ยกเว้นวันที่ ๒ ถึง ๗ เมษายน ให้หยุดพัก
การอบรมโดยไม่แจ้งเหตุผล วันที่ ๘ ถึง ๑๕ เมษายน เป็นวันหยุดสงกรานต์ของผู้ถูกร้อง และวันที่ ๑๖ และ 
๑๗ เมษายน ผู้ถูกร้องให้ลูกจ้างที่จะรับการอบรมลงชื่อแล้วให้กลับบ้านได้ และมีการอบรมตั้งแต่วันที่ ๑๘ 
เมษายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 
  ช่วงที่ ๗ ตั้งแต่วันที่ ๒ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
	 ผู้รับจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ถูกร้องคือ บริษัท เอ็น เอ คิว เอส จำกัด แผนการอบรม มีหัวข้อและ
วิทยากร ดังนี้ 
 นายอำเภอปลวกแดงบรรยายหัวข้อ ชีวิตจริงกับแรงงาน 
 เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมบรรยายเรื่อง การประกันสังคม 
 ส่วนหัวข้อ จริยธรรมการอยู่ร่วมกัน การกระทำอันไม่เป็นธรรม การเป็นผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็น
ทีม การสร้างจิตสำนึกต่อองค์กร แนวความคิดและการดำเนินชีวิตประจำวัน การดำรงชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอ
เพียง การพัฒนาตนเองตามแนว ๕ ส. การบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มศักยภาพ
ด้วยการตระหนักด้านคุณภาพ เทคนิคการสื่อข้อความที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการแก้ไขและป้องกันปัญหา 
ที ่ เก ิดจากการทำงาน การบริหารงานประจำวัน การบริหารความขัดแย้งในการทำงาน การสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร TSCIC อันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน จิตสำนึกด้าน 	
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น อบรมโดยวิทยากรที่บริษัทฯ รับจัดอบรมเป็นผู้จัดหา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ ผู้ร้อง และบริษัท เอ็น เอ คิว เอส จำกัด นำส่ง 
	 (๖) วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผูถ้กูร้องมีคำส่ังเลิกจ้างลกูจ้างท่ีเป็นสมาชิกของผูร้้อง จำนวน ๑๐ คน
อ้างเหตุว่าลูกจ้างทั้ง ๑๐ คน ได้ทำหนังสือสมัครใจเข้าทำงาน และยอมรับสภาพการจ้างของผู้ถูกร้องแต่ 	
ไม่ยอมเข้าทำงานโดยไม่แจ้งให้ผู้ถูกร้องทราบ ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ ผละงานและหยุดงานโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ทำให้ผูถ้กูร้องได้รับความเสียหาย โดยไม่จ่ายค่าชดเชยหรือเงินใดๆ จากการเลิกจ้าง รวมท้ังไม่จ่ายเงิน
ช่วยเหลือจำนวนคนละ ๒,๐๐๐ บาท ในระหว่างปิดงานตามข้อตกลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ ด้วย 
 ลูกจ้างทั้ง ๑๐ คน ลงชื่อในหนังสือสมัครใจเข้าทำงานโดยเข้าใจผิด เพราะผู้บังคับบัญชาขอร้องให้ 
ลงชื่อ และแจ้งว่าไม่มีผลผูกพันใด ๆ เมื่อเข้าใจความจริงจากผู้ร้องแล้วจึงได้แจ้งยกเลิกการสมัครใจเข้า
ทำงานด้วยวาจากับผู้จัดการส่วนและผู้จัดการแผนกทันที ต่อมาบางคนก็ได้ทำหนังสือยกเลิกการสมัครใจเข้า
ทำงาน มอบให้ผู้ร้องไว้ นอกจากนี้ ผู้ร้องได้นำปัญหาดังกล่าวไปปรึกษาเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานใน
ระหว่างที่ผู้ร้องมาชุมนุมเรียกร้องความเป็นธรรมที่กระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ ทั้งได้
สอบถามต่อเจ้าหน้าที่ชื่อ นายอิทธิพล แผ่นเงิน ว่า จะต้องแจ้งยกเลิกต่อผู้ถูกร้องหรือไม่ เจ้าหน้าที่แจ้งว่า 	
ไม่จำเป็น เนื่องจากสหภาพแรงงานเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง การถอนข้อเรียกร้องต้องกระทำโดยสหภาพแรงงาน 
และที่ผู ้ถูกร้องให้ลูกจ้างลงชื่อในหนังสือสมัครใจเข้าทำงานโดยมีเจตนาถอนข้อเรียกร้องด้วยนั้นไม่มีผล 
เพราะผู้ถูกร้องในฐานะนายจ้างไม่อาจกระทำเช่นนั้นได้ เนื่องจากเปน็การขัดต่อกฎหมาย 
 อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องได้ทำหนังสือร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงแรงงาน 
จังหวัดระยอง และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น และได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ว่า ผู้ถูกร้องเลิกจ้างลูกจ้างทั้ง ๑๐ คน ซึ่งเป็นสมาชิกของผู้ร้องอันเป็นการกระทำที่ไม่เป็น
ธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 (๗) นับแต่ผู้ร้องได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้ถูกร้อง จนกระทั่งถึงช่วงเวลารอคำชี้ขาดของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารของผู้ถูกร้องได้ดำเนินการต่างๆ นานาให้ลูกจ้างเลิกยุ่งเกี่ยวกับผู้ร้อง ให้ลาออก

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๕๑
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จากสมาชิก ให้สละข้อเรียกร้องของผู้ร้อง เช่น เมื่อผู้ร้องได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้ถูกร้องแทนสมาชิกที่เป็น
ลูกจ้างของ ผู้ถูกร้องเพียง ๒ วัน นายอรรถวิทย์ ลัดดาพงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง เป็นผู้ชี้แจงต่อลูกจ้าง
ทั้งหมดก่อนเริ่มทำงานว่า ตามที่มีการยื่นข้อเรียกร้องนั้น ทางผู้ถูกร้องคงให้ไม่ได้ เพราะบริษัทฯ ไม่มีกำไร 
และเรียกร้องมากเกินไป นอกจากนี้สมาชิกของผู้ร้องซึ่งเป็นลูกจ้างในบังคับบัญชาของนายอรรถวิทย์ ถูกเรียก
ไปพบ และได้รับแจ้งว่า ใครที่เป็นสมาชิกของผู้ร้องหากไม่ลาออกจากสมาชิกจะถูกประเมินผลการทำงาน 	
ในระดับต่ำสุด 
 ในระหว่างเจรจาต่อรองข้อเรียกร้อง ตัวแทนเจรจาข้อเรียกร้องฝ่ายลูกจ้างยืนยันว่า ฝ่ายบริหารของ 	
ผู้ถูกร้องหลายคน เช่น นายเอนก อรรถจินดา ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ นายสุทิน สุวรรณ-
ประทีป ผู้จัดการส่วนบริหารวัตถุดิบในโรงงาน และนายธรรมนูญ ยิ้มละมัย ผู้จัดการฝ่ายผลิต ๑ โรงงาน ๑ 
ได้แสดงเจตนาชัดเจนว่า ไม่ประสงค์ให้ลูกจ้างของผู ้ถูกร้องที ่ ๑ ไปเป็นสมาชิกของผู ้ร ้อง กล่าวคือ 	
นายธรรมนูญ ได้สอบถามนายทักษิณ ชื่นชม ตัวแทนเจรจาฝ่ายผู้ร้องว่า “ทำไมไม่ตั้งกันเอง ต้องไปอาศัย
ชาวบ้านเขาทำไม” “เขา” หมายถึง ผู้ร้อง 
 ฝ่ายบริหารของผู้ถูกร้องนัดตัวแทนในการเจรจาข้อเรียกร้องของผู้ร้องรับประทานอาหาร และพูดจา
โน้มน้าวให้ลูกจ้างของผู้ถูกร้องแยกตัวออกมาจากสหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้า ประเทศไทย และหาก 	
ตั้งสหภาพแรงงานประเภทนายจ้าง ผู้ถูกร้องยินดีให้ความร่วมมือ และจะปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ ให้ 
 ในระหว่างที่มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง 
นายธรรมนูญ และนายอเนก กล่าวเปรียบเปรยลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของผู้ร้องว่า “หากอยากได้รถมอเตอร์ไซด์
ให้กลับบ้าน” หมายความว่า หากลูกจ้างอยากได้สภาพการจ้างหรือสวัสดิการที่ดีไม่ควรไปสมาคมกับผู้ร้อง 
  นอกจากนี้ ยังปรากฏว่า ผู้จัดการหน่วยงานของผู้ถูกร้องได้โทรศัพท์คุยกับลูกจ้างที่ถูกปิดงานและอยู่
ในบังคับบัญชาของตน ให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับผู้ร้อง และมีไปรษณียบัตรส่งไปที่บ้านของสมาชิกผู้ร้องให้กลับเข้า
ทำงาน โดยจะปรับระดับ(เกรด)การทำงานให้ 
 (๘) นายโสภณ ชุ่มชูจันทร์ นายอำเภอปลวกแดง มีส่วนรู้เห็นและสนับสนุนให้ผู้ถูกร้องจัดอบรม
สมาชิกของผู้ร้องในลักษณะที่เป็นการกดดันหรือกลั่นแกล้งลูกจ้าง เนื่องจากนายอำเภอเป็นวิทยากรด้วย นาย
อำเภอทราบข้อขัดแย้งระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้องมาตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๐ ได้แต่ขอร้องมิให้ผู้ร้องเดิน
ขบวนหรือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อหน่วยงานต่าง ๆ แต่มิได้ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเลย 
 (๙) จากกรณีที่ผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิสหภาพแรงงานและถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรมนั้น ผู้ร้องได้ร้องเรียน
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 นายอำเภอปลวกแดง 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 
 นายกรัฐมนตรี 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ศูนย์อเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ และสหพันธ์แรงงานยานยนต์ แห่งประเทศไทย 
	
ข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ถูกร้อง 
 (๑) ผู้ถูกร้องประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับบริษัทรถยนต์หลายราย เช่น 
บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย)จำกัด บริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด เป็นต้น 	
สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ ๖๔/๔๖ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง 

๒๕๒ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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จังหวัดระยอง เริ่มประกอบกิจการตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ 
 (๒) ผู้ถูกร้องได้จัดการอบรมสมาชิกของผู้ร้องที่เป็นลูกจ้างของผู้ถูกร้อง จำนวน ๒๖๒ คน โดยจ่าย 	
ค่าจ้าง และสวัสดิการให้ตามปกติ เหตุที่จัดอบรมเนื่องจากลูกจ้างกลุ่มดังกล่าวมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ 
ต้องการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกจ้าง 
 จัดการอบรมโดยบริษัท เอ็น เอ คิว เอส จำกัด เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 
โดยผู้ถูกร้องได้ประกาศให้ลูกจ้างทราบแผนการอบรมเป็นช่วง ๆ ช่วงที่ ๑ วันที่ ๑ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ช่วงที่ ๒ 
วันที่ ๑๐ ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ช่วงที่ ๓ วันที่ ๒๖ และวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ช่วงที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๒ ถึง ๑๖ 
มีนาคม ช่วงที่ ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ถึง ๓๐ มีนาคม ช่วงที่ ๖ เดือนเมษายน และช่วงที่ ๗ ตั้งแต่วันที่ ๒ ถึง 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ หัวข้อการอบรมมีหลากหลาย รายละเอียดปรากฏตามแผนการฝึกอบรม 
 เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ นายสุทิน สุวรรณประทีป ผู้จัดการส่วนบริหารวัตถุดิบภายในโรงงาน
ของผู้ถูกร้อง ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานว่า เหตุที่ต้องจัดอบรมต่อไปอีกเนื่องจากพบว่าแกนนำ
ของ ผู้ร้องที่เข้าอบรมได้พูดในทำนองว่าเป็นผู้ทำให้การผลิตของผู้ถูกร้องลดลง และจะทำเช่นนั้นอีกตามหลัก
ฐานการบันทึกเทปการฝึกอบรม แต่ผู้ถูกร้องมิได้สอบสวนหรือดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าว ส่วนนายอเนก 
อรรถจินดา ยืนยันว่าจะยุติการอบรมในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
 ที่อ้างว่า พฤติการณ์ของลูกจ้างไม่น่าไว้วางใจนั้น หมายถึง กรณีในระหว่างที่ผู้ร้องยื่นข้อเรียกร้องต่อ 
บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ปรากฏว่าเกิดเหตุชิ้นส่วนการผลิตของนายจ้างถูกทำลาย 
แม้ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าผู้ใดกระทำ ผู้ถูกร้องเกรงว่าจะเกิดเหตุดังกล่าวในสถานประกอบกิจการของผู้ถูก
ร้องได้เมื่อผู้ร้องมายื่นข้อเรียกร้องต่อผู้ถูกร้อง จึงจำเป็นต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างเดียวกันอีก 
 (๓) เมื่อเกิดเหตุการณ์รถยนต์ของผู้จัดการของผู้ถูกร้องถูกกรีดและถูกสาดด้วยกาว ผู้ถูกร้องจึงได้แจ้ง 
บริษัท เจ เจ ฟอร์ด ฯ ให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงงานของผู้ถูกร้องมากขึ้น แต่จากเหตุการณ์ 
ดังกล่าวผู้ถูกร้องมิได้แจ้งความหรือร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย เพราะไม่มีหลักฐานว่าบุคคลใดเป็น 	
ผู้กระทำ ส่วนบริษัท เจ เจ ฟอร์ด ฯ จะจ้างบุคคลใดเข้ามาหรือไม่ผู้ถูกร้องไม่ทราบ และยืนยันว่าไม่มีการนำ
อาวุธติดตัวเข้ามา 
 นายเอนก อรรถจินดา ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้ถูกร้องยอมรับว่าบุคคลทั้ง ๔ ที่แต่ง
กายคล้ายทหารตามภาพถ่ายที่ผู้ร้องถ่ายไว้ ตนไม่ทราบว่าเป็นทหารหรือไม่ แต่ตนเป็นผู้ขับรถพาบุคคลทั้ง ๔ 
ตระเวนรอบ ๆ บริษัทของผู้ถูกร้อง เพื่อรักษาความปลอดภัย และเป็นการสำรวจพื้นที่ บุคคลดังกล่าวมาอยู่ที่
บริษัทฯ เพียงวันเดียว และบุคคลดังกล่าวรายงานเหตุการณ์ในบริษัทผู้ถูกร้องต่อนายอเนก ด้วยวาจา ซึ่ง 	
นายเอนก ไม่ทราบชื่อบุคคลทั้ง ๔ 
 (๔) กรณีลูกจ้างขัดแย้งกันในเรื่องการเปลี่ยนเวลาทำงานและวันหยุดนั้น สืบเนื่องจากเดิม ผู้ถูกร้อง
กำหนดเวลาทำงานปกติ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. และทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ของ 
ผู้ถูกร้องหยุดวันเสาร์ โดยเปลี่ยนเป็นเลิกงานเวลา ๑๗.๓๐ น. และให้หยุดวันเสาร์ ลูกจ้างในส่วนที่ถูกอบรม
จำนวน ๒๖๒ คน ไม่พอใจ จึงร้องเรียน ทำให้ผู้ถูกร้องต้องเปลี่ยนกลับไปใช้สภาพการจ้างเดิม คือเลิกงาน
เวลา ๑๗.๐๐ น. และทำงานในวันเสาร์เหมือนเดิม ทำให้ลูกจ้างที่ไม่เกี ่ยวกับข้อเรียกร้อง (ไม่ถูกปิด
งาน)ประมาณ ๕๐๐ คน ซึ่งต้องการเลิกงานเวลา ๑๗.๒๐ น. ไม่พอใจกลุ่มลูกจ้างที่ถูกอบรม 
 เรื่องการเปลี่ยนแปลงเวลาการทำงานนั้น มีการเจรจากันระหว่างฝ่ายบุคคลกับลูกจ้าง แต่ไม่มีการทำ
บันทึกเป็นหนังสือตกลงกัน จะทดลองปฏิบัติตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ ถึงสิ้นปี 
 (๕) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ นายเอนก อรรถจินดา ผู้แทนผู้ถูกร้องชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการ
สิทธิแรงงาน ในการประชุมร่วมกันที่จังหวัดระยอง โดยยอมรับว่าเป็นธรรมชาติของนายจ้างที่ไม่ประสงค์ให้ 
ลูกจ้างของตนไปร่วมกับสหภาพแรงงานที่สมาชิกเป็นลูกจ้างของนายจ้างอื่นแม้จะเป็นกิจการเดียวกันรวมทั้ง 
ผู้ถูกร้องด้วย แต่ผู้ถูกร้องก็เคารพกฎหมาย 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๕๓

Master 2 anu .indd   253 7/28/08   9:23:05 PM



ข้อเท็จจริงจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง (นายวรานนท์ ปีติวรรณ) 
 ในขณะที่ผู้ถูกร้องจะใช้สิทธิปิดงาน ผู้ถูกร้องจะไม่ทราบว่า ลูกจ้างคนใดเป็นสมาชิกของผู้ร้อง จึงต้อง
มีวิธีแยกลูกจ้างที่ไม่เป็นสมาชิกของผู้ร้องเพื่อจะได้ใช้สิทธิปิดงานเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับผู้ร้อง ผู้ถูกร้องจึงใช้วิธี
สั่งให้ลูกจ้างหยุดงานทั้งหมดก่อน และให้ลูกจ้างที่ไม่เป็นสมาชิกผู้ร้องมายื่นสมัครใจเข้าทำงาน แต่สมาชิก
สหภาพแรงงานบางคนจะไม่ใช้สิทธิหยุดงานก็ได้ 
 ในการหยุดงานทั้งหมดหนึ่งวันนั้น มิใช่การปิดงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ผู ้ถูกร้องจึงจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างทุกคนตามกฎหมาย การปิดงานหรือการนัดหยุดงานตามกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้สิทธิจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบล่วง
หน้าเป็นเวลาอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง 
 แต่บริษัทผู้ถูกร้องเกรงว่า หากแจ้งล่วงหน้าอาจทำให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย เนื่องจากอาจมีการ
ทำลายทรัพย์สินบริษัทฯ จึงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า 
 การอบรมที่ยิ่งเนิ่นนานไป จะทำให้ลูกจ้างที่รับการอบรมเกิดความรู้สึกแปลกแยกกับกลุ่มลูกจ้าง 	
ที่ทำงานตามปกติ จึงพยายามประสานงานกับฝ่ายบริหารของผู้ถูกร้อง เพื่อให้ยุติการอบรมดังกล่าวแต่ 	
ไม่เป็นผล เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย ที่จะสั่งการให้บริษัทฯ ผู้ถูกร้องรับลูกจ้างเข้าทำงานตามปกติ 
สภาพการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยองนั้น เมื่อลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้อง บริษัทฯ 	
จะไม่ให้ลูกจ้างดังกล่าวทำงานล่วงเวลา ฝ่ายลูกจ้างก็มักจะทำลายทรัพย์สินของนายจ้าง 
 นายจ้างจึงเห็นว่า หากให้ลูกจ้างที่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อบริษัทฯ กลับเข้าทำงาน อาจเกิดความเสี่ยงและ
เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ได้ แต่หากจะให้ทำงานในจุดที่มีความเสี่ยงน้อยก็ไม่มีใครให้หลักประกันได้ 
	
ข้อเท็จจริงจากบริษัท เอ็น เอ คิว เอส จำกัด (บริษัทจัดการอบรม) 
 คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ได้เชิญบริษัทที่รับจัดการอบรมให้ผู้ถูกร้องมาร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน แต่เนื่องจากผู้แทนบริษัทดังกล่าวติดภารกิจ ไม่อาจร่วมประชุมได้แต่ได้ส่งหนังสือ
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะอนุกรรมการ สรุปได้ว่า บริษัทฯไม่ทราบข้อขัดแย้ง
ระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้อง บริษัท ฯ ได้ตกลงรับทำงานให้ผู้ถูกร้องแล้วหากผิดสัญญาอาจถูกฟ้อง ให้ชดใช้ 	
ค่าเสียหายได้ อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการอบรม ไม่ปรากฏหลักสูตรการละลายพฤติกรรมของลูกจ้าง 
โดยภาพรวมเป็นหลักสูตรการพัฒนาองค์กร และมีกำหนดเวลาการเข้าอบรมไว้อย่างชัดเจน 
 ทั้งนี้ บริษัท เอ็น เอ คิว เอส ทราบและเข้าใจเจตนาของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว และยินดีที่จะให้ความร่วมมือรับฟังตามมติที่ประชมุอันยุติแล้ว 
	
ข้อเท็จจริงจากอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 นายโสภณ ชุ่มชูจันทร์ นายอำเภอปลวกแดงติดภารกิจ ไม่อาจเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการฯ 
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และมอบหมายให้ปลัดอำเภอมาชี้แจง
แทน คำชี้แจงสรุปได้ว่า นายอำเภอปลวกแดงเป็นผู้อนุมัติให้ผู้ถูกร้องใช้ห้องประชุมของอำเภอเป็นที่อบรม
สมาชิกของผู้ร้อง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ส่วนวันใดที่มีการใช้
ห้องประชุม ผู้ถูกร้องก็ไม่สามารถจัดอบรมได้  
	
ข้อเท็จจริงจากผู้แทนมณฑลทหารบกที่ ๑๔ และผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดระยอง  
 ในระหว่างการตรวจสอบเรื่องนี้ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
ระยอง นาวาเอกณัฐพล ศรีสมบูรณ์ หัวหน้าส่วนติดตามสถานการณ์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความ

๒๕๔ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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มั่นคงภายในจังหวัดระยอง แจ้งต่อคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ว่าได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีที่ผู้ร้องอ้าง
ว่ามีบุคคลแต่งชุดคล้ายทหารเข้าไปในสถานประกอบกิจการของผู้ถูกร้องในช่วงเวลาการเจรจาต่อรองระหว่าง
ผู้ร้องกับผู้ถูกร้องแล้ว พบว่าบุคคลตามภาพถ่ายที่ผู้ร้องให้ตรวจสอบ เป็นกำลังพลของกองทัพเรือ และจะได้
นำเสนอผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป 
	 	
ความเห็นของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
 คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทุกฝ่ายแล้ว จึงได้วินิจฉัย
ตามประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้ 
	 	
	 ประเด็นแรก ผู้ถูกร้องได้กระทำการอันเป็นการละเมิดต่อลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของผู้ร้องเพราะ
เหตุเป็นสมาชิกของผู้ร้อง ยื่นข้อเรียกร้อง และเจรจาต่อรองกับผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือไม่ อย่างไร 

  จากการตรวจสอบ พบว่า นับแต่ผู้ถูกร้องทราบว่าลูกจ้างไปเป็นสมาชิกของผู้ร้อง ผู้ถูกร้องก็แสดง
เจตนาชัดเจนว่าไม่ประสงค์ให้ไปเป็นสมาชิกของผู้ร้องดังที่นายเอนก อรรถจินดา ผู้แทนผู้ถูกร้องชี้แจงต่อ 
คณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แต่ต้องการให้จัดตั้งภายในสถานประกอบการ 
 ส่วนผู้ร้องและสมาชิกของผู้ร้อง ได้ชี้แจงยืนยันต่อคณะอนุกรรมการว่า ฝ่ายบริหารของผู้ถูกร้องพูดจา
เกลี้ยกล่อมให้ลูกจ้างเลิกยุ่งเกี่ยวกับผู้ร้อง และไม่ประสงค์ให้ลูกจ้างของตนไปเป็นสมาชิกของผู้ร้อง ซึ่งเป็น 
สหภาพแรงงานประเภทอุตสาหกรรม โดยแจ้งว่าหากจัดตั้งสหภาพแรงงานนายจ้างประเภทเดียวกัน ผู้ถูกร้อง
จะปรับปรุงสภาพการจ้างให้ดีขึ้น 
	 นอกจากนี ้ ฝ่ายบริหารของผู้ถูกร้องได้แจ้งให้ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของผู้ร้องลาออกจากสมาชิก หากไม ่	
ลาออกจะถกูประเมินผลการทำงานตามความพอใจ และมีไปรษณียบัตรส่งไปท่ีบ้านของลกูจ้างท่ีเป็นสมาชิกของ 	
ผูร้้อง เพ่ือขอให้กลับเข้าทำงาน โดยจะปรับระดับ(เกรด)การทำงานให้ปรากฏตามไปรษณียบัตรท่ี ผูร้้องนำส่ง 
 ในระหว่างที่ฝ่ายบริหารของผู้ถูกร้องนัดตัวแทนในการเจรจาข้อเรียกร้องของผู้ร้องรับประทานอาหาร
ร่วมกัน ฝ่ายบริหารของผู้ร้องได้พูดจาโน้มน้าวลูกจ้างให้แยกตัวออกมาจากสหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้า 
ประเทศไทย และหากตั้งสหภาพแรงงานประเภทลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน ผู ้ถูกร้องจะปรับปรุง
สวัสดิการต่างๆ ให้ 
 คณะอนุกรรมการได้พิจารณาประกาศของผู้ถูกร้องหลายฉบับ เช่น ประกาศ ที่ HRM. ๗๓/๒๕๔๙ 
ระบุข้อความที่อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า จากการยื่นข้อเรียกร้องของผู้ร้อง ทำให้ผู้ถูกร้องประสบปัญหาหลายด้าน 
เช่น ไม่สามารถส่งงานให้ลูกค้าได้ทัน ปริมาณและคุณภาพของงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีการทำให้
ทรัพย์สินและผลิตภัณฑ์ของผู้ถูกร้องเสียหาย ทำให้เกิดการแตกแยกในหมู่ลูกจ้าง และผู้บังคับบัญชา และ
บรรยากาศ แรงงานสัมพันธ์ไม่สร้างสรรค์ และประกาศดังกล่าวยังระบุข้อความที ่ไม่ส่งเสริมระบบ
แรงงานสัมพันธ์ เช่น “บริษัท ฯ ขอชี้แจงให้พนักงานที่มีเจตนาดีต่อบริษัท ฯ ได้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
และขอให้มีความอดทนต่อแรงเสียดสีทุกทางจากบุคคลที่มีความประสงค์แอบแฝง” เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการ
กล่าวหาลูกจ้างและบุคคลที่ได้รับรู้ข้อความในประกาศเข้าใจผิดว่า ฝ่ายที่ยื่นข้อเรียกร้องเป็นฝ่ายที่มีเจตนาไม่
ดีต่อผู้ถูกร้อง เป็นบุคคลที่มีความประสงค์แอบแฝง และเป็นฝ่ายที่ทำให้ผู้ถูกร้องเสียหาย จึงเป็นประกาศที่มี
ลักษณะกล่าวร้ายให้ฝ่ายยื่นข้อเรียกร้องเสียหาย ก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างลูกจ้างด้วยกันเอง ไม่
เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้อง ทำให้บรรยากาศแรงงานสัมพันธ์ และการคลี่คลายหา
ข้อยุติเพื่อให้มีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ การจ้าง เพื่อทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันทำงานต่อไป เพราะการ
ยื่นข้อเรียกร้องหรือเจรจาต่อรอง แม้จะมีข้อขัดแย้งหรือล่วงเกินกันบ้าง ก็ควรใช้ท่าทีน้อมรับ เคารพสิทธิของ

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๕๕
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แต่ละฝ่าย และอภัยให้กัน เว้นแต่เป็นการกระทำที่เห็นเจตนาชัดเจนว่าประสงค์ร้ายหรือเป็นเรื่องร้ายแรง 	
ย่อมเป็นสิทธิของฝ่ายที่เสียหายใช้สิทธิตามกฎหมาย 
 ในการเจรจาข้อเรียกร้องระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้อง และในส่วนที่พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน
ไกล่เกลี่ย รวมทั้งสิ้น ๑๔ ครั้ง ก็ไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาแต่อย่างใด ผู้ถูกร้องกลับออกประกาศ
ปรับปรุงสภาพการจ้างให้ลูกจ้าง โดยอ้างว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วที่จะต้องปรับปรุงสวัสดิการ เพื่อความกินดี
อยู่ดีของ ลูกจ้างและครอบครัว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ซึ่งหากลูกจ้างยอมรับสภาพการจ้าง
ดังกล่าว เท่ากับลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องไม่ติดใจข้อเรียกร้องของตนหรือที่ยื่นโดยผู้ร้องโดยปริยาย 
การเจรจาต่อรองของ ผู้ร้องต้องเป็นอันยุติ ในการเจรจาข้อเรียกร้องระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้อง 
	 พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้ถูกร้องไม่ยอมรับการใช้สิทธิของลูกจ้างเพื่อเป็น
สมาชิกของผู้ร้อง ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดตั้งหรือการเข้าร่วมกับสหภาพแรงงานประเภทกิจการเดียวกัน ตามที่
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ กำหนดไว้ นำไปสูค่วามพยายามทุกวิถีทางเพ่ือให้ลกูจ้างยกเลิก
การใช้สิทธิดังกล่าว อันเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิของลูกจ้างในการเข้าร่วมองค์กร และการเจรจาต่อรอง 	
ซ่ึงเป็นการละเมิดสิทธิสหภาพแรงงาน และฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
	 	
	 ประเด็นที่สอง ผู้ถูกร้องไม่ให้ลูกจ้างที่ถูกปิดงานเข้าทำงานตามข้อตกลงและจัดอบรมลูกจ้าง
ดังกล่าว เป็นการทำผิดข้อตกลงและละเมิดสิทธิของลูกจ้างและผู้ร้องหรือไม่ เพียงใด และผู้ถูกร้อง
ต้องยุติการอบรมและให้ลูกจ้างเข้าทำงานตามสภาพการจ้างเดิมหรือไม่ 
	 	
 คณะอนุกรรมการเห็นว่า ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ ซึ่งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง
ได้ตกลงกันต่อหน้าพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานระบุไว้ชัดเจนว่า ผู้ถูกร้องมีหน้าที่จัดการให้ลูกจ้างที่ถูก
ปิดงานกลับเข้าทำงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นต้นไป โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
 ดังนั้นการที่ผู้ถูกร้องไม่ให้ลูกจ้างเข้าทำงาน แม้จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ ให้ ก็เป็นการทำผิด 	
ข้อตกลงฉบับดังกล่าวอยู่ดี อีกทั้งเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและไม่สมควรอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการปฏิบัติ
ในลักษณะเหมารวมต่อลูกจ้างที่ถูกปิดงาน ในขั้นตอนที่รอการชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 	
ที่ผู้ถูกร้องร่วมตกลงด้วย ถือเป็นการปฏิบัติที่ส่อไปในทางท้าทายหรือยั่วยุหรือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ร้าว
ฉานมากขึ้น หากในระหว่างปิดงาน ลูกจ้างคนใดทำผิดหรือทำให้ผู้ถูกร้องได้รับความเสียหาย ผู้ถูกร้องย่อม
สามารถใช้สิทธิได้ตามกฎหมาย 
 เกี่ยวกับการจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของผู้ร้องและที่ถูกปิดงาน จำนวน ๒๖๐ คน ซึ่ง 	
ผู้ถูกร้องอ้างว่าลูกจ้างมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ถูกร้อง จำเป็นต้องอบรมเพื่อปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของลูกจ้างนั้น คณะอนุกรรมการได้พิจารณาคำชี้แจงของผู้ถูกร้อง แผนการอบรม และ
หนังสือชี้แจงของบริษัท เอ็น เอ คิว เอส จำกัด ประกอบแล้ว เห็นว่า ที่ผู้ถูกร้องอ้างว่าเป็นการอบรมเพื่อปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของลูกจ้างก็ไม่เป็นความจริง เพราะตามหนังสือของบริษัท ผู้จัดอบรมระบุชัดเจนว่า ไม่มี
หลักสูตรการละลายพฤติกรรมของลูกจ้าง ผู้ถูกร้องประกาศให้ลูกจ้างทราบแผนการอบรมเป็นช่วงๆ เริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โดยระบุว่า “หลังจากวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แผนการอบรมจะต้องมีการ
พิจารณาในลำดับต่อไป” โดยลูกจ้างไม่ทราบว่าการอบรมจะสิ้นสุดในวันใด ในขณะที่หนังสือชี้แจงของบริษัท
ผู้จัดอบรมระบุว่า การอบรมมีเวลาชัดเจน โดยกำหนดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ ในขณะที่ผู้ถูกร้องได้
จัดการอบรมต่อไปอีกในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ และยืนยันว่าจะอบรมถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
 หัวข้อหรือเนื้อหาในการอบรมมีจำนวนมากหลากหลายประเด็น และไม่ต่อเนื่องสัมพันธ์ ไม่มีหลัก
เกณฑ์หรือระบบประเมินผลการอบรม เห็นได้ว่าเป็นการอบรมที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามที่ผู้ถูกร้อง
อ้าง ยากแก่การประเมินผล และไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดังที่ลูกจ้างที่เข้าอบรมชี้แจง และแสดงออก

๒๕๖ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน

Master 2 anu .indd   256 7/28/08   9:23:06 PM



อย่างชัดเจนว่า ผู้ถูกร้องไม่เคยประชุมหรือปรึกษาหารือร่วมกับลูกจ้างที่จะเข้าอบรมเลย ลูกจ้างไม่มีส่วนร่วม 
และไม่มีความสุขจากการอบรม สถานที่อบรมเป็นห้องประชุมของอำเภอปลวกแดง มีตู้น้ำร้อนและน้ำเย็น 
จำนวน ๒ ตู้ บางวันมีน้ำแต่บางวันไม่มีน้ำ หากวันใดไม่มีแม่ค้ามาขายอาหาร ก็จะต้องเดินไปซื้ออาหารกิน
ไกลมาก ลูกจ้างลำบากและเดือดร้อนเป็นอันมาก จึงเป็นการจัดอบรมที่เป็นการเจตนาเพื่อประวิงเวลาหรือ
เป็นข้ออ้างที่จะไม่ให้ลูกจ้างที่ถูกปิดงานได้ทำงานตามปกติ เป็นการแบ่งแยกและกีดกันลูกจ้างที่ถูกปิดงาน
จากลูกจ้างที่ไม่ถูกปิดงาน ทำให้เกิดความแปลกแยกระหว่างลูกจ้างทั้งสองกลุ่มดังกล่าว และเป็นการกดดัน
ให้ลูกจ้างไม่อาจทนทำงานต่อไปได้ 
 การอบรมดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของลูกจ้าง
และผู้ร้อง และเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๑ 
และมาตรา ๑๒๑ ผู้ถูกร้องจึงต้องยุติการอบรมในลักษณะดังกล่าวและจัดการให้ลูกจ้างทั้งหมดได้เข้าทำงาน
ตามสภาพการจ้างเดิมและตามข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ 
	 	
	 ประเดน็ทีส่าม ผูถ้กูรอ้งเลกิจา้งลกูจา้ง จำนวน ๑๐ คนโดยไมเ่ปน็ธรรมหรอืไม ่และตอ้งรบัลกูจา้ง
กลบัเขา้ทำงานในสภาพการจา้งเดมิ และตอ้งจา่ยเงนิชว่ยเหลอืใหแ้กล่กูจา้ง คนละ ๒,๐๐๐ บาทหรอืไม ่
	 	
 คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน เห็นว่า ลูกจ้างทั้ง ๑๐ คน ลงชื่อในหนังสือสมัครใจเข้าทำงานเพราะ 	
ผู้บังคับบัญชาบอกให้ลงชื่อแจ้งว่าไม่มีผลผูกพันใดๆ ลูกจ้างหลงเชื่อจึงลงชื่อในหนังสือดังกล่าว เห็นได้ว่า 
ลูกจ้างสำคัญผิดในข้อเท็จจริง และไม่เข้าใจข้อกฎหมาย ต่อมาเมื่อเข้าใจถูกต้องตามที่ผู้ร้องอธิบายให้ฟังแล้ว
จึงได้แจ้งด้วยวาจายกเลิกการสมัครใจเข้าทำงานต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถูกร้องแล้ว หลังจากแจ้ง
ยกเลิกดังกล่าวแล้ว ลูกจ้างทั้ง ๑๐ คน ก็ได้ทำหนังสือยกเลิกการสมัครใจเข้าทำงานมอบให้ผู้ร้องไว้ ลูกจ้าง 
ทั้ง ๑๐ คนไม่เข้าทำงานเพราะยืนยันที่จะผูกพันตามข้อเรียกร้องของผู้ร้องและจะปฏิบัติตนในฐานะสมาชิก
ของผู้ร้องที่ถูกผู้ถูกร้องสั่งปิดงาน อันเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการ
เจรจาต่อรองเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสมัพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 นอกจากนี้ ผู้ร้องได้สอบถามเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานของ 	
ผู้ร้องกับผู้ถูกร้อง ครั้งที่ผู้ร้องและลูกจ้างที่ถูกปิดงานไปชุมนุมกันที่กระทรวงแรงงานเพื่อร้องขอความเป็นธรรม
ในประเด็นที่ลูกจ้างลงชื่อในหนังสือสมัครใจเข้าทำงานว่า จะต้องทำหนังสือแจ้งยกเลิกต่อผู้ถูกร้องหรือไม่ 
นายอิทธิพล แผ่นเงิน พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน แจ้งว่าไม่จำเป็น เพราะสหภาพแรงงานเป็นผู้ยื่นข้อ
เรียกร้อง สมาชิกสหภาพแรงงานไม่มีสิทธิถอนข้อเรียกร้อง การสมัครใจกลับเข้าทำงานโดยมีเงื่อนไขสละข้อ
เรียกร้องย่อมไม่มีผลตามกฎหมาย 
	 อย่างไรก็ตาม ผูร้้องได้มอบสำเนาหนังสือแจ้งยกเลิกการสมัครใจเข้าทำงานของลกูจ้างท้ัง ๑๐ คน ให้แก่ 
นายอิทธิพล แผ่นเงิน พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน เม่ือคร้ังท่ีผูร้้องไปชุมนุมท่ีหน้ากระทรวง แรงงาน ใน 	
วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ 
 คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานเห็นว่า มูลเหตุเลิกจ้างที่แท้จริงเกิดจากผู้ถูกร้องไม่ยอมรับการที่ลูกจ้าง
ไปเป็นสมาชิกของผู้ร้อง มีพฤติการณ์ส่อไปในทางขัดขวางและกดดันรวมทั้งจะให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้าง 
หากลาออกจากสมาชิกหรือเลิกเกี่ยวข้องกับผู้ร้องดังที่วินิจฉัยแล้วในประเด็นแรก และผู้ถูกร้องเป็นฝ่ายใช้
สิทธิปิดงานก่อน ซึ่งการปิดงานดังกล่าวมีผลเฉพาะลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของผู้ร้องเท่านั้น 
 การกระทำและพฤติการณ์ของลูกจ้างทั้ง ๑๐ คน ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเจตนาผละงานหรือจงใจ
ทำให้ผู้ถูกร้องได้รับความเสียหาย หรือเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานโดยปราศจากเหตุผลอัน
สมควร หรือเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในกรณีร้ายแรง ผู้ถูกร้องจึงไม่มีสิทธิเลิกจ้าง
ลูกจ้างในระหว่างการเจรจาต่อรองหรือระหว่างการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ของคณะกรรมการ

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๕๗
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แรงงานสัมพันธ์ ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๑ 
 ส่วนประเด็นการไม่จ่ายเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท นั้น คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานเห็นว่าตามข้อ
ตกลงฉบับลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ ระบุชัดเจนว่า บริษัท ฯ ตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือจำนวน ๒,๐๐๐ 
บาท ให้แก่ลูกจ้างช่วงที่ยังไม่ได้เข้าทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๒ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ กำหนดจ่ายเงินในวันที่ 
๒๒ มกราคม ๒๕๕๐ ตามเวลาราชการ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ตามข้อ
ตกลงข้อ ๓.๒ หากไม่รับเงินในวันและสถานที่ดังกล่าว ให้ลูกจ้างรับเงินได้ในวันที่ลูกจ้างรายงานตัว 
 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีเพียงลูกจ้างจำนวน ๑๐ คน ที่ถูกเลิกจ้าง เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 
ยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว แต่ก็ไม่มีเหตุอันใดที่ผู้ถูกร้องจะไม่จ่ายเงินดังกล่าวแก่ลูกจ้าง การกระทำของผู้ถูกร้อง
จึงเป็นการทำผิดข้อตกลง และต้องชำระเงินให้แก่ลูกจ้างทั้ง ๑๐ คน คนละ ๒,๐๐๐ บาท 
	 	
	 ประเด็นที่สี่ ผู้ถูกร้องได้นำบุคคลแต่งกายคล้ายทหารจำนวน ๔ คน เข้ามาในสถานประกอบ
การของผู้ถูกร้องในระหว่างมีการเจรจาข้อเรียกร้องหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานระหว่างผู้ร้องกับ
ผู้ถูกร้องหรือไม่ 
	 	
 ในระหว่างการตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง 
คณะอนุกรรมการฯ ขอให้นายเอนก อรรถจินดา ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้ถูกร้องดูภาพถ่าย
บุคคลที่แต่งกายคล้ายทหารจำนวน ๔ คน ตามที่ผู้ร้องถ่ายไว้และบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ นายอเนกดู
ภาพถ่ายแล้วยอมรับว่า บุคคลในภาพถ่ายเป็นบุคคลที่ผู้ถูกร้องขอให้บริษัท เจ เจ ฟอร์ด ฯ ซึ่งเป็นบริษัท
รักษาความปลอดภัยของผู้ถูกร้องจัดส่งมาที่บริษัทผู้ถูกร้อง เพื่อดูแลความปลอดภัย และตนเป็นผู้ขับขี่รถพา
บุคคลทั้ง ๔ ตระเวนรอบ ๆ บริษัทผู้ถูกร้องจริง แต่ไม่รู้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นทหารหรือไม่ บุคคลทั้ง ๔ อยู่ที่
บริษัทผู้ถูกร้องเพียงวันเดียว มีการรายงานการทำงานด้วยวาจาต่อตน และตนไม่ทราบชื่อบุคคลทั้ง ๔ 
 ส่วนผู้ร้องยืนยันว่า ในระหว่างมีการเจรจาข้อเรียกร้องระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้องในสถานประกอบ
กิจการของผู้ถูกร้องนั้น เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีบุคคลจำนวน ๔ คน แต่งกายคล้ายทหารเข้ามา
ในสถานประกอบกิจการของผู้ถูกร้อง ผู้ร้องจึงถ่ายภาพไว้ นายอเนก ให้การต้อนรับบุคคลทั้ง ๔ เป็นอย่างดี 
จัดให้บุคคลทั้ง ๔ พักอาศัยในสถานประกอบกิจการของผู้ถูกร้องเป็นเวลาหลายวัน 
 คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานได้พิจารณาภาพถ่ายดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ชุดที่บุคคลในภาพสวมใส่น่า
จะเป็นเครื่องแบบทหาร เพราะมีเครื่องหมายชั้นยศ และหน่วยสังกัดชัดเจน จึงขอให้สัสดีจังหวัดระยอง/
ประจำส่วนความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยจังหวัดระยอง ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้
ชัดเจน และแจ้งให้คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานทราบโดยด่วน ซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่า 
บุคคลในภาพถ่าย ดังกล่าวเป็นข้าราชการทหารสังกัดกองทัพเรือ 
 การที่นายอเนก อ้างว่าไม่รู้ว่าบุคคลทั้ง ๔ เป็นทหารหรือไม่ จึงเป็นคำกล่าวอ้างที่ขาดเหตุผลและไม่
น่าเชื่อถือ ผู้ถูกร้องนำทหารเข้ามาในระหว่างที่มีการเจรจาข้อเรียกร้องระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้องถือได้ว่า
เป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อกดดันหรือทำให้เกิดการหวั่นวิตกในการใช้สิทธิในการเจรจาต่อรองของผู้ร้อง
และสมาชิกของผู้ร้องที่เป็นลูกจ้างของผู้ถูกร้อง อันเนื่องมาจากผู้ถูกร้องไม่ยอมรับการที่ลูกจ้างของผู้ถูกร้องไป
เป็นสมาชิกของผู้ถูกร้อง 
	 	
	 การกระทำของผูถ้กูร้องจึงเป็นการละเมิดสิทธิของผูร้้องและไม่เป็นการส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ท่ีดี
หลักกฎหมายและกติการะหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 (๑) ผู้มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกันหรือเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานใน
กิจการประเภทเดียวกัน ไม่ว่าจะมีนายจ้างกี่คน บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย (มาตรา ๘๘) 

๒๕๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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 (๒) สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพแรงงานมีสิทธิยื ่นข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งแทนนายจ้างหรือ 
ลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกได้ จำนวนสมาชิกซึ่งเป็นลูกจ้างต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้าของลูกจ้างทั้งหมด 
 กรณีสหภาพแรงงานเป็นผู้ยื่นข้อเรียกร้อง ไม่ต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับ 	
ข้อเรียกร้อง (มาตรา ๑๕) 
 (๓) ในกรณีที่ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ผ่านการไกล่เกลี่ยของพนักงานประนอมข้อพิพาท
แรงงานแล้วแต่ไม่สามารถตกลงกันได้และไม่มีการตั้งผู้ชี้ขาด กฎหมายถือว่าข้อพิพาทแรงงานดังกล่าวเป็น 	
ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ นายจ้างมีสิทธิปิดงาน ส่วนลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานมีสิทธินัดหยุดงาน
โดยต้องแจ้งล่วงหน้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย (มาตรา ๒๒) 
 (๔) ในระหว่างยื่นข้อเรียกร้อง เจรจาต่อรอง หรือระหว่างชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ห้าม
นายจ้างเลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการยื่นข้อเรียกร้อง หรือสหภาพแรงงาน 
เว้นแต่กรณีลูกจ้างกระทำความผิดในกรณีร้ายแรงตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓๑) 
 ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้ 
เนื่องจากการยื่นข้อเรียกร้องหรือเจรจาต่อรอง หรือเพราะเหตุเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 
 ห้ามนายจ้างหรือบุคคลใดเข้าแทรกแซงการดำเนินงานของสหภาพแรงงานโดยไม่มีอำนาจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้นายจ้างให้หรือตกลงจะให้เงินหรือทรัพย์สินแก่ลูกจ้างเพื่อให้สมัครหรือให้ออก
จากสมาชิกสหภาพแรงงาน (มาตรา ๑๒๑) 
 ห้ามมิให้ผู้ใดบังคับขู่เข็ญ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้ลูกจ้างต้องเป็นสมาชิกหรือต้องออกจากการ
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน (มาตรา ๑๒๒) 
 (๕) ในระหว่างคำชี้ขาดมีผลใช้บังคับ ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่
ลูกจ้างกระทำผิดในกรณีร้ายแรงตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๑๒๓) 
  ๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
   (๑) หลักเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การ
เอกชน หรือหมู่คณะอื่น 
   (๒) หลักเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
   ๓. กติการะหว่างประเทศ 
   (๑) กติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่ง
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ข้อ ๘ (ค) สิทธิของสหภาพแรงงานที่จะดำเนินงานอย่างเสรีโดยไม่ขึ้นอยู่กับการจำกัดใด นอกจากที่ได้
กำหนดโดยกฎหมายเพื่อคุ้มครองเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือประโยชน์ส่วนรวม 
    (ง) สิทธิที่จะนัดหยุดงาน หากใช้สิทธิโดยสอดคล้องกับกฎหมายในประเทศ 
   (๒) กติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๙ ประเทศ
ไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   ข้อ ๒๑ สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง การจำกัดการใช้สิทธิจะกระทำมิได้ยกเว้น
มีกฎหมายรับรองและเพียงเท่าที่จำเป็นในสังคมประชาธิปไตยหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
   ข้อ ๒๒ 
 ๑. บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม รวมทั้งสิทธิที่จะก่อตั้งและเข้าร่วม
สหภาพแรงงานเพื่อปกป้องประโยชน์ตน 
		 ๒. การจำกัดการใช้สิทธินี ้กระทำมิได ้ เว้นแต่โดยกฎหมายและเพียงเท่าที ่จำเป็นสำหรับสังคม
ประชาธิปไตย เพ่ือประโยชน์แห่งความม่ันคงของชาติหรือความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข
หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๕๙
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มติของคณะอนุกรรมการ 
 การกระทำของผู้ถูกร้อง เป็นการขัดขวางและละเมิดต่อการใช้เสรีภาพของลูกจ้างในรวมตัวและเจรจา
ต่อรอง เป็นการเลิกจ้างอันเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม ทำผิดข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๑ , ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 	
สังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๑๙ และกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๒๙ และเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเคย
บัญญัติรับรองไว้ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
	
ข้อสังเกต 
 คณะอนุกรรมการเห็นว่า ตามคำร้องนี้ มีการละเมิดสิทธิสหภาพแรงงานที่ซับซ้อน และคาบเกี่ยวใน
หลายมิติ จึงมีข้อสังเกตดังนี้ 
 (๑) แม้ว่า พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ รับรองสิทธิของลูกจ้างในการจัดตั้งหรือเข้า
ร่วมกับสหภาพแรงงานประเภทกิจการหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน แต่เมื่อนายจ้างยังขาดความเข้าใจหรือไม่
อาจยอมรับการจัดตั ้งดังกล่าวซึ ่งเป็นปัญหาในเรื ่องเจตคติ จึงทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางด้าน
แรงงานสัมพันธ์ที่รุนแรงและขยายตัว เกิดการบาดหมางและแบ่งแยกระหว่างลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของผู้ร้อง
กับลูกจ้างที่ไม่เป็นสมาชิก และส่งผลเสียหายต่อการผลิตและความมั่นคงในการทำงานของลูกจ้าง 
 อย่างไรก็ตาม กรณีตามคำร้องนี้ ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อกระทรวงแรงงานเพื่อขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาและ
สร้างความเป็นธรรมด้วย แต่กระทรวงแรงงานก็ยังขาดมาตรการทางด้านแรงงานสัมพันธ์เพื่อให้ทั้งสองฝ่าย
สามารถทำงานร่วมกันต่อไปได้ เห็นได้ว่ากระทรวงแรงงานยังไม่สามารถนำแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการ
แรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นการเห็นชอบร่วมกันขององค์กรไตรภาคี และเป็นเครื่อง
มือที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ มาปฏิบัติเพื่อป้องกนั หรือแก้ไขหรือฟื้นฟูแรงงานสัมพันธ์ได้ 
 (๒) หลังจากข้อพิพาทแรงงานยุติลง มีหลายกรณีที่ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือ
สหภาพแรงงานยังคงเป็นปัญหาต่อไป และนายจ้างมักเป็นฝ่ายที่ยอมรับไม่ได้กับการกระทำของสหภาพ 
แรงงานหรือลูกจ้างในระหว่างเจรจาต่อรอง แม้ว่าการกระทำดังกล่าวไม่เป็นความผิดตามกฎหมายก็ตามวิธี
การที่นายจ้างมักปฏิบัติก็คือ ไม่ยอมให้ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องกลับเข้าทำงาน และให้ลูกจ้างเข้ารับ
การอบรมโดยไม่มีเวลาสิ้นสุดแต่จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆ ให้ แม้แต่นายวรานนท์ ปีติวรรณ สวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองก็แสดงความเห็นต่อคณะอนุกรรมการว่า เป็นการอบรมที่ไม่เหมาะสม การ
อบรมที่ยิ่งเนิ่นนานไปจะทำให้ลูกจ้างที่รับการอบรมเกิดความรู้สึกแปลกแยกกับกลุ่มลูกจ้างที่ทำงานตามปกติ 
จึงพยายามประสานงานกับฝ่ายบริหารของผู้ถูกร้องเพื่อให้ยุติการอบรมดังกล่าว แต่ไม่เป็นผล 
 กรณีทำนองนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เคยแก้ไขปัญหาตามที่คณะอนุกรรมการสิทธิ
แรงงานแจ้งให้แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง 
๐๕๐๙/๐๐๖๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ โดยระบุว่าการอบรมดังกล่าวอาจเป็นการกระทำที่ไม่เป็น
ธรรมต่อลูกจ้าง และไม่เป็นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ และขอให้ยุติการกระทำ 
ซึ่งนายจ้างรายนั้นได้ยุติการอบรม แต่กรณีตามคำร้องนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมิได้ดำเนินการ
แก้ไขปัญหาการอบรมในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด แม้ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อกระทรวงแรงงานแล้วก็ตาม 
 (๓) จากการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานพบความขัดแย้งด้านแรงงานสัมพันธ์ที่สำคัญทั้ง
สามฝ่าย กล่าวคือ นายจ้างมีเจตคติไม่ยอมรับการจัดตั้งสหภาพแรงงานประเภทกิจการ โดยคิดว่าเป็นระบบ
แรงงานสัมพันธ์ที่นำบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหาในสถานประกอบกิจการของนายจ้างซึ่งเป็น
เรื่องภายในครอบครัว จึงพยายามดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกจ้างเลิกล้มกิจกรรมดังกล่าว ในขณะที่ฝ่าย
สหภาพแรงงานไม่เชื่อถือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะในระดับจังหวัด และยังขาดยุทธวิธีทาง

๒๖๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน

Master 2 anu .indd   260 7/28/08   9:23:08 PM



ด้านแรงงานสัมพันธ์ในการเจรจาต่อรองเพื่อทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในระดับที่เป็นไปได้แล้วค่อย
พัฒนาในโอกาสต่อไปเพื่อรักษาองค์กรไว้ก่อน ส่วนเจ้าหน้าที่ระดับบริหารด้านแรงงานในระดับจังหวัดก็มี
เจตคติต่อสหภาพแรงงานในทางลบ จึงขาดแรงจูงใจและการคิดค้นมาตรการในการแก้ไขปัญหา จนกระทั่ง
นำมา ซึ่งความร้าวฉาน และความเสียหายต่อระบบแรงงานสัมพันธ์ และการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 (๔) จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดเขตอุตสาหกรรมที ่สำคัญของประเทศ มีปัญหาข้อขัดแย้งด้าน
แรงงานสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ยังไม่มีกลไกในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ 
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานยังคงชี้แจงว่า ตนไม่มีอำนาจที่จะสั่งการให้นายจ้างมอบหมายให้ลูกจ้าง
ทำงานได้เพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้ หน่วยงานของรัฐยังไม่มีการบูรณาการ ไม่มีการประสานความ
ร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มสหภาพแรงงานในเขตพื้นที่ตลอดจนองค์กรชุมชน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือการเรียนรูแ้ละสร้างสมประสบการณ์ในการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ต่อไป 	
	
มาตรการในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๐ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๐ เห็นชอบด้วยความเห็นของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน และพิจารณาเห็นว่า ตามคำร้องนี้เป็น
กรณีการละเมิดต่อการใช้เสรีภาพของลูกจ้างในการเจรจาต่อรอง ซึ่งเกิดขึ้นซ้ำซากในสังคมไทย คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงมีข้อเสนอมาตรการในการแก้ไขปญัหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 
	
มาตรการในการแก้ไขปัญหา	 	
 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 (๑) ดำเนินการให้ผู้ถูกร้องตระหนักและเข้าใจหลักการของสหภาพแรงงานประเภทกิจการเดียวกัน 
และเร่งรัดแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้องที่เกิดความร้าวฉานให้กลับคืนสภาพปกติโดย
เฉพาะลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของผู้ถูกร้องที่ถูกอบรมทั้งหมด ได้กลับเข้าทำงานตามสภาพการจ้างเดิม ณ สถาน
ประกอบการเดิม  
 ทั้งนี้ ให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน และรายงานให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทราบ 
 (๒) ให้ปรับปรุงแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้เป็นเครื่อง
มือทางด้านแรงงานสัมพันธ์ที่มีบทบาททั้งในเชิงป้องกัน แก้ไขเยียวยา และส่งเสริมพัฒนา และสามารถ 
แก้ไขปัญหาเชิงรุกหรือทันต่อสถานการณ์ได้ โดยการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์เอกชน กลุ่มสหภาพแรงงานในเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
และสถาบันทางวิชาการ มีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย 
 ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้ 
  (๓) ให้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยการนำแนวปฏิบัติที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อ 
(๑) ไปปฏิบัติในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ ทั้งในส่วนสถาน
ประกอบกิจการที่ลูกจ้างเพิ่งมีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน และในส่วนที่ยังเป็นปัญหาหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิด
ปัญหาข้อขัดแย้งในขอบเขตทั่วประเทศ 
 ทั้งนี้ ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดแผนปฏิบัติการประจำปี ในทุกๆ ปี 
 (๔) ให้ใช้กรณีตามคำร้องนี้หรือกรณีอื่น ๆ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากเป็นกรณีศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน
เจตคติในทางลบของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อสหภาพแรงงาน และเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ 
ให้สามารถจัดการความขัดแย้งทางด้านแรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
	

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๖๑
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กระทรวงมหาดไทย 
 ให้ดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมของนายอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ในกรณีข้อขัดแย้ง 	
ด้านแรงงานสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้อง รวมทั้งกรณีนายอำเภอปลวกแดงอนุมัติการใช้สถานที่ของ
อำเภอให้ผู้ถูกร้อง อบรมลูกจ้างในลักษณะที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้ 
	
	
กองทัพเรือ 
 ให้ดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมของทหารในสังกัดกองทัพเรือ ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในระหว่างการเจรจา
ข้อเรียกร้องและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้อง ในระหว่างวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๔๙ ถึงประมาณวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๐ 
 ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้ 
	
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงแรงงานและรัฐบาล 
 (๑) เร่งดำเนินการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพ
ในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน และฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวกันและการ
ร่วมเจรจาต่อรอง เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนและความพร้อมของประเทศไทยในเวทีสากล 
 (๒) ขอให้ถือเป็นพันธกิจของรัฐบาล ที่จะนำหลักการและแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนในการกำหนด
นโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน 
 (๓) ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่หลักการ แนวคิด กติการะหว่างประเทศ และมาตรการหรือแนวปฏิบัติ
ที่สำคัญของรัฐหรือองค์กรไตรภาคี ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของลูกจ้างในการรวมตัวต่อรอง หรือการดำเนิน
งานขององค์กรลูกจ้าง การใช้มาตรฐานแรงงานไทย ๘๐๐๑ หรือมาตรการจรรยาบรรณทางการค้าเพื่อ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และภาคประชาสังคมรับทราบ
อย่างต่อเนื่อง 
 (๔) เร่งดำเนินการให้หน่วยงานของรัฐ สถานประกอบกิจการ และสถาบันทางวิชาการด้านแรงงาน
ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีใน
สถานประกอบการ ให้เคารพการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องการจัดตั้งองค์กร การเจรจาต่อรอง และการ
ดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้มีหลักประกันทั้งในเรื่องการสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและการแบ่งปันผล
ประโยชน์อย่างเป็นธรรมระหว่างผู้จ้างงานกับคนทำงาน 
 (๕) เร่งดำเนินการให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง สถาบันทางวิชาการ สถาบันพัฒนาชุมชน และกลุ่มสหภาพแรงงานในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านแรงงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องแรงงาน การพัฒนา
คุณภาพการผลิต และสิทธิมนุษยชน อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของระบบแรงงานสัมพันธ์ 
 (๖) เร่งดำเนินการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการจัดการความขัดแย้งทางด้านแรงงานสัมพันธ์ โดย
ไม่ติดยึดหรือรอการแก้ไขปัญหาของกระบวนการยุติธรรมแต่เพียงอย่างเดียว 
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สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันที่ ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 

(นาสาวนัยนา สุภาพึ่ง) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายเสนห จามริก) 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายประดิษฐ เจริญไทยทวี) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายวสันต พานิช) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายสุทิน นพเกตุ) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นางสุนี ไชยรส) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(คุณหญิงอัมพร มีศุข) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นางสาวอาภร วงษสังข) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

(นายสุรสีห โกศลนาวิน) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๖๓
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รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 


โดย 


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๙๑/๒๕๕๐ 

เรื่อง   กองทุนเงินทดแทนกรณีให้ลูกจ้างลาออกเนื่องจากประสบอันตรายจากการทำงาน 

ผู้ร้อง   นายสุดท้าย มากมี โดยนางประไพ มากมี ผู้ร้องแทน 

ผู้ถูกร้อง  (๑) บริษัท วนิชศิลป์อุตสาหกรรม จำกัด 
   (๒) เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรสาคร
	
 นางประไพ มากมี ภรรยาของนายสุดท้าย มากมี ในฐานะผู้ร้องแทน ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหนังสือ ตามเลขรับที่ ๕๗๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ อ้างว่าบริษัท 
วนิชศิลป์อุตสาหกรรม จำกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ละเมิดสิทธิของ 	
นายสุดท้าย มากมี ลูกจ้าง 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องแล้ว เห็นว่ามีมูลและอยู่ใน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานดำเนิน
การตรวจสอบตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบ 	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

สาระสำคัญของคำร้อง
 นายสุดท้าย มากมี ผู้ร้อง เป็นลูกจ้างของผู้ถูกร้องที่ ๑ ทำหน้าที่ส่งเอกสารโดยรถจักรยานยนต์ ต่อมา
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ ในระหว่างการทำงานผู้ร้องถูกรถบรรทุก ๖ ล้อ เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ที่ผู้ร้อง
ขับขี่ ทำให้ผู้ร้องได้รับอันตรายและเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แพทย์ลงความเห็น
ว่าร่างกายตั้งแต่ช่วงเอวลงไปไม่มีความรู้สึก ขยับไม่ได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป 
 หลังจากผู้ร้องประสบอุบัติเหตุได้เพียง ๗ วัน ผู้ร้องที่ ๑ พยายามเกลี้ยกล่อมให้ผู้ร้องลาออกจากงาน
อ้างว่าจะให้เงินแก่ผู้ร้องจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ และสามารถ
สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ของกฎหมายประกันสังคม เมื่อผู้ร้องสอบถามเกี่ยวกับค่ารักษา
พยาบาลและสวัสดิการที่ผู้ร้องจะได้รับ และผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว นายจ้างก็มิได้ตอบให้ชัดเจน ผู้ร้อง
ไม่ทราบสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย หรือที่ผู้ร้องมีสิทธิได้รับจากผู้ถูกร้องที่ ๑ และหวั่นวิตกว่านายจ้างจะ 	
ไม่รับผิดชอบในการรักษาพยาบาล 
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ความต้องการของผู้ร้อง
 ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติช่วยเหลือให้ผู้ร้องได้รับการรักษาพยาบาลจนหายเป็นปกติ 
และได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ครบถ้วน 
	
การดำเนินการตรวจสอบ
 คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานพิจารณาคำร้องและคำชี้แจงของผู้ร้องแล้ว จึงได้กำหนดประเด็น 	
การตรวจสอบดังนี้ 
	 ประเด็นที่หนึ่ง ผู ้ถูกร้องทั้งสองให้ผู ้ร้องลาออกจากงานเพื่อเป็นผู ้ประกันตน ตามมาตรา ๓๙ 	
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ร้องหรือไม่ 
	 ประเด็นที่สอง ผู้ถูกร้องทั้งสองได้ดำเนินการให้ผู้ร้องได้รับสิทธิประโยชน์ เนื่องจากการประสบ
อันตรายจากการทำงานให้นายจ้าง ครบถ้วนหรือไม่ 
	 ประเดน็ทีส่าม เจ้าหน้าท่ีสำนักงานประกันสังคมปฏิบัติหน้าท่ีและบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับกองทุนเงิน
ทดแทนและกองทุนประกันสังคม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย หรือเพ่ือความเป็นธรรมแก่ผูร้้องหรือไม่เพียงใด	
	
การรับฟังข้อเท็จจริง
 คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานได้รับฟังคำชี้แจงทั้งจากผู้ร้อง ผู้ถูกร้องทั้งสอง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ประกันสังคม เขตพื้นที่ ๒ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร และได้รับเอกสารการจ่ายเงินตาม
กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุจากบริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด แล้ว สรุปสาระสำคัญของข้อเท็จจริงได้ ดังนี้  
	
ข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ร้อง 
 ผู้ร้องเป็นลูกจ้างของผู้ถูกร้องที่ ๑ ทำหน้าที่ส่งเอกสารโดยรถจักรยานยนต์ทำงานกับผู้ถูกร้องเป็นเวลา 
๓ ปีเศษ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๗,๓๐๐ บาท และนายจ้าง ผู้ถูกร้องที่ ๑ ได้ทำประกันภัยให้กับผู้
ร้องไว้กับบริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด แต่มิได้แจ้งข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการประกันภัยให้ผู้
ร้องทราบแต่อย่างใด 
 เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ ผู้ร้องประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงาน คนขับรถบรรทุกคันที่ชน 	
ผู้ร้องได้หลบหนีไป พลเมืองดีได้นำส่งผู้ร้องโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รักษาตัวอยู่ได้ ๕ วัน ผู้ร้องขอย้ายไป
รักษาตัวที่โรงพยาบาลเลิดสิน และเกรงว่าจะไม่มีค่ารักษาพยาบาล แพทย์ลงความเห็นว่าผู้ร้องเป็นอัมพาต
ตั้งแต่ช่วงเอวลงมา และไม่สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนตไ์ด้อีก 
 ในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผู้ร้องได้ทำเรื่องการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ไม่มีเงินรักษา เพื่อขอ
ส่วนลดในเรื่องค่ารักษาพยาบาล 
 ผู้ร้องไม่ทราบว่านายจ้าง บริษัทประกันภัย และกองทุนเงินทดแทนได้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลของผู้ร้องจำนวนเท่าใด แต่ผู้ถูกร้องทั้งสองอ้างว่า นายจ้างผู้ถูกร้องที่ ๑ เป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาล
ทั้งหมด 
	 ราวต้นเดือนกันยายน ๒๕๔๗ ผูจั้ดการฝ่ายบุคคลของผูถ้กูร้องท่ี ๑ ได้พดูจาเกล้ียกล่อมให้ผูร้้องลาออก
จากงาน แล้วจะได้ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพหลังจากลาออก และให้สมัครเป็นผูป้ระกัน
ตนตามมาตรา ๓๙ ของกฎหมายประกันสังคม จะได้สิทธิการรักษาพยาบาลจากสำนักงานประกันสังคม 
	 ผูร้้องไม่อาจทำงานได้ ขาดรายได้ ในขณะท่ีภรรยาต้องลาออกจากงานเพ่ือดแูลผูร้้อง และผูร้้องยังมีภาระ
ในเร่ืองค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า และไม่ทราบว่าจะต้องรักษาตัวอีกนานเท่าใด จึงลงลายมือช่ือใน
ใบลาออก มอบให้ภรรยาเพื่อส่งมอบให้นายจ้างต่อไป แต่เนื่องจากมีผู้แนะนำให้ภรรยาของผู้ร้องไปร้องเรียน 	
ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภรรยาของผูร้้องจึงมิได้ส่งมอบใบลาออกให้แก่นายจ้าง ผู้ถูกร้องที่ ๑ 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๖๕
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 ภายหลังที่ได้ร้องเรียนแล้ว ผู้ร้องได้ไปพักอาศัยที่บ้านภรรยาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างนี้ได้รับ
ความเดือดร้อนในเรื่องการรักษาพยาบาล และการรับเงินทดแทนการขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคม 
ต้องส่งหลักฐานต่างๆ มาให้นายจ้าง ผู้ถูกร้องที่ ๑ เพื่อเบิกจ่าย และโอนเงินผ่านธนาคารให้ผู้ร้อง ส่วนการที่
แพทย์โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่นัดให้ไปรักษาตัวอีก อ้างว่าไม่ทราบว่าจะรักษาตัว
อะไรอีก แนะนำให้ผู้ร้องทำกายภาพบำบัดที่บ้าน จึงไม่อาจออกใบรับรองแพทย์ได้ ทำให้ผู้ร้องไม่อาจรับค่า
ทดแทนและสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนได้ 
 ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ผู้ร้องและภรรยาได้ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
สมุทรสาคร เจ้าหน้าที่พูดว่า “ทำไมต้องร้องเรียน ชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ นายจ้างจ่ายค่ารักษา
พยาบาลให้เกินจากจำนวนที่กองทุนเงินทดแทนจ่ายแล้ว นายจ้างมีสิทธิจะไม่จ่ายค่ารักษาก็ได้ จะเรียกร้อง
อะไรอีก” 
	
ข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ถูกร้องที่ ๑ 
	 ผูถ้กูร้องท่ี ๑ ได้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผูร้้อง ในส่วนท่ีเกินจากกองทุนเงินทดแทน จำนวน ๑๐๐,๗๙๕ บาท  
 ผู้ถูกร้องที่ ๑ ยอมรับว่า มิได้ให้ข้อมูลหรือชี้แจงแก่ผู้ร้องในรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการหรือสิทธิ
ประโยชน์ที่เกี่ยวกับการประสบอันตรายอันเนื่องจากการทำงาน และมิได้บอกผู้ร้องว่าตามกรมธรรม์ของ
บริษัทประกันภัยที่ทำให้แก่ผู้ร้องนั้น นายจ้าง ผู้ถูกร้องที่ ๑ เป็นผู้รับประโยชน์ 
 เกี่ยวกับใบลาออกนั้น ผู้จัดการฝ่ายบุคคลของผู้ถูกร้องที่ ๑ เป็นผู้จัดทำ โดยได้รับคำแนะนำจาก 	
เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจะได้สมัครเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๙ 	
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ แต่ก็ไม่ได้รับใบลาออกจากผู้ร้อง 
 ต่อมา นายจ้าง ผู้ถูกร้องที่ ๑ ได้มีหนังสือเลิกจ้างผู้ร้อง ฉบับลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๘ โดย 	
ให้มีผลวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ถูกร้องยินยอมจ่ายเงินค่าชดเชย จำนวน ๔๓,๘๐๐ บาท และสินไหม 
ทดแทนจากบริษัทประกันภัย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๔๓,๘๐๐ บาท ในวันที่มาชี้แจง 	
ต่อ คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
 ข้อเท็จจริงฝ่ายเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม (จังหวัดสมุทรสาคร และส่วนกลาง) 
 วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือชี้แจง 	
ผลการพิจารณาสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน กรณีผู้ร้อง ถึงคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานว่า ผู้ร้อง
ประสบอันตรายเน่ืองจากการทำงาน จึงมีสิทธิได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังน้ี	
 ๑. ค่ารักษาพยาบาล 
 ผู้ร้องจะได้รับเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ๑ ครั้ง 	
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกินกว่า ๓๕,๐๐๐ บาท ให้จ่ายเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
รวมค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดไม่เกิน ๘๕,๐๐๐ บาท 
 ๒. ค่าทดแทนรายเดือน 
 กรณีผู้ร้องไม่สามารถทำงานติดต่อกันได้เกิน ๓ วัน แต่ไม่เกิน ๑ ปี จะได้รับค่าทดแทนร้อยละ ๖๐ 
ของค่าจ้างรายเดือน ไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท และไม่เกินเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท โดยไม่มีใบรับรอง
แพทย์ ในส่วนนี้กองทุนเงินทดแทนได้จ่ายค่าทดแทนรายเดือนที่ผู้รอ้งพักรักษาตัวเป็นเวลา ๓ เดือน เป็นเงิน 
๑๓,๑๔๐ บาท ให้ผู้ร้องแล้ว 
 นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน ได้นำเรื่องของผู้ร้องหารือ 	
คณะอนุกรรมการแพทย์ เพื่อวินิจฉัยในเรื่องทุพพลภาพ หากปรากฏว่าผู้ร้องทุพพลภาพ ก็จะได้รับค่าทดแทน 
รายเดือน ในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้างรายเดือน เป็นระยะเวลา ๑๕ ปี เกี่ยวกับกรณีผู้ร้องที่ต้องไป 	
พักอาศัยอยู่บ้านภรรยาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อความสะดวกที่ภรรยาของผู้ร้องจะได้ดูแลผู้ร้องนั้น 	
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เมื่อผู้ร้องไปรับการรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช อันเป็นโรงพยาบาลนอกเขต
พื้นที ่เกิดเหตุ ผู ้ร ้องไม่สามารถยื ่นเอกสารเพื ่อขอรับสิทธิประโยชน์ต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัด
นครศรีธรรมราชได้ เจ้าหน้าที ่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน ชี ้แจงว่า 
เนื่องจากไม่มีระบบเชื่อมโยง ฐานออนไลน์ 
 อนึ่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ได้ชี้แจงปัญหาข้อกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับกรณี 	
ร้องเรียน ดังนี้ 
 ๑. เมื่อลูกจ้างต้องพักรักษาตัว จึงไม่ได้ทำงาน และไม่ได้รับค่าจ้าง จึงไม่มีค่าจ้างที่จะหักเพื่อนำ 	
ส่งกองทุนประกันสังคม เจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ใช้มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ 
 ๒. กรณีลูกจ้างประสบอันตราย ไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดง แม้ต่อมาคณะอนุกรรมการแพทย์จะลง
ความเห็นว่าทุพพลภาพถาวร ลูกจ้างก็ไม่มีสิทธิ์รับค่าทดแทนการขาดรายได้ย้อนหลังกรณีกองทุนเงินทดแทน
ให้คุ้มครองค่าทดแทนการขาดรายได้เป็นเวลา ๑ ปี ไม่สอดคล้องกับการคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม 	
ที่ให้การคุ้มครองหลังจากสิ้นสุดการจ้างเพียง ๖ เดือน 
	
ความเห็นของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
 คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากทั้งผู ้ร้อง ผู ้ถูกร้อง 	
เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงได้พิจารณาตามประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้ 
	 ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกร้องทั้งสองให้ผู ้ร้องลาออกจากงาน เพื่อเป็นผู ้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ 	
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ร้องหรือไม่ จากการตรวจสอบ 	
ได้ความว่า ผู้ร้องไม่มีความรู้ในเรื่องสิทธิตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และไม่รู้แม้กระทั่งสวัสดิการหรือผลประโยชน์ที่ผู้ถูกร้องที่ ๑ จัดให้เป็นสภาพ 	
การจ้าง ทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครก็มิได้ชี้แจงหรืออธิบายสิทธิของผู้ร้องแต่อย่าง
ใด ผู้ร้องวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ถูกร้องที่ ๑ หรือหน่วยงานราชการใด จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ 	
ค่ารักษาพยาบาลของผู้ร้องจนหายดี ดังนั้น ผู้ร้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์เพียง ๕ วัน จึง 	
ขอย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเลิดสิน ด้วยเกรงว่าจะไม่มีค่ารักษาพยาบาล และผู้ร้องได้ทำเรื่องการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ เพื่อขอส่วน ลดค่ารักษาพยาบาล 
 ในระหว่างที่ผู้ร้องตกอยู่ในภาวะวิตกกังวลในเรื่องการรักษาพยาบาล อันเนื่องจากการปฏิบัติงานให้
นายจ้าง ภรรยาของผู้ร้องต้องออกจากงานเพื่อดูแลผู้ร้อง และยังมีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวอีกด้วย 	
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลของผู้ถูกร้องที่ ๑ ได้บอกให้ผู้ร้องลาออก และให้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ 
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ เพื่อจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลจากสำนักงานประกัน
สังคม ตามที่เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครแนะนำ ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม
จังหวัดสมุทรสาครก็ยอมรับว่าได้แนะนำให้ผู้ร้องดำเนินการเพื่อให้เกิดสิทธิตามมาตรา ๓๙ 
 คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานเห็นว่า การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ต้องเป็นเรื่องการแสดง
เจตนาโดยเสรีของผู้ร้อง มิใช่เกิดจากความไม่รู้กฎหมาย ความกดดัน หรือตกอยู่ในภาวะจำยอม อีกทั้งการ
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ผู้ร้องจะต้องจ่ายเงินสมทบในส่วนที่นายจ้างต้องจ่าย เพราะไม่มีนายจ้าง
ร่วมจ่าย น่าจะเป็นภาระแก่ผู้ร้อง เพราะทุพพลภาพ ยังไม่รู้ว่าจะประกอบอาชีพหรือทำการงานเพื่อมีรายได้
เลี้ยงตนเอง และครอบครัวอย่างไร ที่ผ่านมาต้องดำรงชีพด้วยรายได้ของภรรยาเท่านั้น 
	 การให้ผูร้้องลาออก และเม่ือผูร้้องได้ลาออก ทำให้สญูเสียสิทธิในค่าชดเชย ค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้า และสิทธิประโยชน์อ่ืนจากนายจ้าง ตลอดจนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในประเด็นการเลิกจ้างโดยไม่
เป็นธรรม สญูเสียหลักประกันในความม่ันคงในการทำงาน และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางร่างกายของผูร้้อง 
	 การกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองจึงเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ร้อง 
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	 ประเด็นที่สอง 
 ผู้ถูกร้องทั้งสองได้ดำเนินการให้ผู้ร้องได้รับสิทธิประโยชน์ เนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน
ให้นายจ้าง ครบถ้วนหรือไม่ 
 สืบเนื่องจากที่ผู้ร้องไม่รู้สิทธิของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิตามกฎหมายหรือสวัสดิการที่นายจ้างจัด 	
ให้ก็ตาม ในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกร้อง หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม 
ได้แนะนำหรือให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิของผู้ร้อง 
	 นอกจากน้ี ยังปรากฏข้อเท็จจริงอีกว่า ตามท่ีผูถ้กูร้องท่ี ๑ ทำประกันอุบัติเหตุให้แก่ลกูจ้างท่ีมีหน้าท่ีเก่ียว
กับการขับรถหรือขนส่ง ผู้ถูกร้องที ่ ๑ ก็มิได้แจ้งข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน ์ เอกสารต่างๆ 	
ท่ีเก่ียวข้อง ผูถ้กูร้องท่ี ๑ ก็เก็บรักษาไว้ และยังเป็นผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุท้ังหมด 
 ข้อมูลเหล่านี้ ปรากฏในชั้นตรวจสอบ และการไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาของคณะอนุกรรมการสิทธิ
แรงงาน ผู้ร้องจึงได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ดังกล่าว 
 คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานเห็นว่า ผู้ถูกร้องที่ ๑ มิได้แจ้งสิทธิประโยชน์ของผู้ร้องมีพฤติการณ์สื่อ
แสดงในทางปกปิดข้อมูล และมิได้ดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อมิให้ผู้ร้องได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วน การทำ
ประกันภัยให้ผู้ร้องในฐานะลูกจ้างที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ยานยนต์และการขนส่ง อันเป็นการคุ้มครอง
ชีวิต ร่างกาย และรายได้ของผู้ร้อง เนื่องจากงานเสี่ยงอันตราย แต่ผู้ถูกร้องที่ ๑ กลับทำสัญญาประกันภัยให้
ตนเองเป็นผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งไม่ตรงกับเจตนาในการคุ้มครองผู้ร้องและลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง และเป็นช่องทาง
ให้นายจ้าง ผู้ถูกร้องที่ ๑ แสวงหาผลประโยชน์จากกรณีดังกล่าวได ้
 การกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองจึงเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ร้อง 
	 ประเด็นที่สาม 
 เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมปฏิบัติหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนและ
กองทุนประกันสังคม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย หรือเพื่อความเปน็ธรรมแก่ผู้ร้องหรือไม่เพียงใด 
 จากการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานเห็นว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมปฏิบัติหน้าที่
บริหารงาน และบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคมไม่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมาย ขาดการคิดค้นวิธีการหรือสร้างกฎเกณฑ์เพื่ออำนวยสิทธิประโยชน์แก่ผู้ร้องตามสิทธิ
หรือกฎหมาย มีสาระสำคัญดังนี้ 
	 ประการที่หนึ่ง 
 เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่โดยตรง มิได้
ทำหน้าที่อธิบายหลักกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ร้องจะได้รับไม่ว่าจากส่วนใด ทั้งๆ ที่เป็นหน้าที่
โดยตรง 
 ในทางตรงกันข้าม เจ้าหน้าที่ดังกล่าวกลับแนะนำให้ผู้ร้องลาออกจากงาน เพื่อสมัครเป็นผู้ประกันตน
ในกรณีสิ้นสุดการจ้างแล้ว ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ เพื่อจะได้รับ 	
ค่ารักษาพยาบาลต่อไป โดยมิได้คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ร้อง ทั้งในเรื่องภาระที่ผู้ร้องจะต้องจ่ายเงินสมทบใน
สองส่วน ทั้งๆ ที่ยังไม่ทราบเลยว่าผู้ร้องจะทำงานหรือมีรายได้หรือไม่เพียงใด และการลาออกทำให้ผู้ร้องต้อง 	
สูญเสียสิทธิในเรื่องค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ 
และมาตรา ๑๑๙ ค่าเสียหายในกรณีที่ หากเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ และสิทธิประโยชน์ตามกองทุนเงินทดแทน 
หรือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากนายจ้าง ผู้ถูกร้องที่ ๑ หากยังคงเป็นลูกจ้างต่อไป นับเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือ
บริหารกฎหมายในลักษณะแยกส่วน คำนึงแต่สิทธิประโยชน์เฉพาะกฎหมายที่หน่วยงานของตนเกี่ยวข้อง
เท่านั้น 

๒๖๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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 ประการที่สอง
 ในระหว่างที่ผู้ร้องต้องไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านภรรยาของผู้ร้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ร้องไม่ได้ 	
รับความสะดวกในการขอรับเงินทดแทน การขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร เพราะ
ผู้ร้องมีหน้าที่ต้องส่งหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาให้แก่นายจ้าง ผู้ถูกร้องที่ ๑ เพื่อทำเรื่องขอเบิกจ่าย 
และโอนเงินให้ผู้ร้องทางธนาคาร 
 ส่วนแพทย์ที ่โรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ยอมนัดให้ผู ้ร ้องไปรักษาตัวอีก อ้างว่า 	
“ไม่ทราบว่าจะรักษาอะไรอีก ทำกายภาพบำบัดที่บ้านของผู้ร้องก็ได้ จึงไม่อาจออกใบรับรองแพทย์ให้แก่ 	
ผู้ร้องได้” ทำให้ผู้ร้องไม่อาจขอรับค่าทดแทนการขาดรายได้ และสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนได้ 
 กรณีนี้แสดงให้เห็นโดยชัดเจนว่า การจัดระบบบริหารในภาพรวม และการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ยังมีจุดอ่อนหรือข้อจำกัดที่ไม่เอื้ออำนวยประโยชน์แก่ผู้ร้อง หรือลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการ
ทำงาน 
	 ประการที่สาม
 เมื ่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ผู ้ร้องและภรรยาของผู ้ร้องได้ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที ่
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ได้พูดกับบุคคลทั้งสองว่า “ทำไมต้องร้องเรียน ชอบทำ
เรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เกินจำนวนที่กองทุนเงินทดแทนจ่ายแล้ว นายจ้าง
มีสิทธิจะไม่จ่ายค่ารักษาก็ได้ จะเรียกร้องอะไรอีก” คำกล่าวของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแสดงโดยแจ้งชัดว่า 	
เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจในสิทธิการร้องเรียนหรือการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อันเป็นกลไก
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ ไม่เข้าใจภาวะจิตใจ และความทุกข์ร้อนที่ผู้ร้องและครอบครัวได้รับใน
ระหว่างการรักษาตัว การร้องเรียนจึงกลายเป็นความผิดของผู้ร้องและภรรยาของผู้ร้อง ทั้งยังได้ปกป้อง
นายจ้าง ผู้ถูกร้องที่ ๑ ว่าได้รับผิดชอบต่อผู้ร้องครบถ้วนทุกประการแล้ว และกระทำตนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดว่า 
นายจ้าง ผู้ถูกร้องที่ ๑ ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เกินกองทุนเงินทดแทน ผู้ร้องไม่มีสิทธิเรียกร้อง
อะไรอีก นับเป็นกรณีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นการปฏิบัติหน้าที่ การบริหาร และการบังคับใช้กฎหมายที่ยังขาด
ประสิทธิภาพและไม่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการเพื่อให้ประชาชนพึ่งพาได้ 
	
	 หลักกฎหมายและกติการะหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ มีสาระสำคัญดังนี้ 
  ๑.๑ ค่ารักษาพยาบาล 
  ได้รับเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท ต่อการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ๑ ครั้ง 	
หากเป็นกรณีมีความรุนแรง ให้เบิกเพิ่มได้ในวงเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 	
(มาตรา ๑๓ ประกอบระเบียบของสำนักงานประกันสังคม) 
  ๑.๒ ค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีที่ไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกันเกิน ๓ วัน 
 ได้รับค่าทดแทนเป็นรายเดือนร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้างรายเดือน โดยจ่ายตั้งแต่วันแรกไปตลอดระยะเวลาที่ไม่
สามารถทำงานได้เท่าที่แพทย์สั่งไม่เกิน ๑ ปี (มาตรา ๑๘) 
  ๑.๓ ค่าทดแทน กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะบางส่วน 	
ได้รับค่าทดแทนเป็นรายเดือนร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้างรายเดือนตามประเภทของการสูญเสียแต่ไม่เกิน ๑๐ ปี 
(มาตรา ๑๘) 
  ๑.๔ ค่าใช้จ่ายกรณีฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
(มาตรา ๑๕) 
   สำหรับลูกจ้างที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูได้รับตามอัตราดังนี้ 
   ๑. ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู ด้านการแพทย์ และอาชีพ เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
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	 	 	 ๒. ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเพ่ือประโยชน์ในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพในการทำงาน ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๕ ค่าทดแทน กรณีทุพพลภาพเนื่องจากการทำงานได้รับค่าทดแทนเป็นรายเดือนร้อยละ ๖๐ 
ของค่าจ้างรายเดือน โดยจ่ายตามประเภททุพพลภาพ แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี 
 ๒. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีสาระสำคัญดังนี้ 
 ๒.๑ ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ สิ้นสุดลง เมื่อผู้ประกันตนนั้นตาย หรือสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง 
(มาตรา ๓๘) 
  ๒.๒ ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ จ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน ต่อมา
ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๘ (ข้อ ๒.๑) หากประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดง
ความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคม ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (มาตรา ๓๙) 
  ๒.๓ ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ สิ้นสุดลงเมื่อ (๑) ผู้ประกันตนตาย (๒) ได้เป็น ผู้
ประกันตนตามมาตรา ๓๓ อีก (๓) ลาออกจากผู้ประกันตน โดยแจ้งสำนักงานประกันสังคม (๔) ไม่ส่งเงิน 
สมทบสามเดือนติดต่อกัน หรือภายในเวลา ๑๒ เดือน ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ ๙ เดือน (มาตรา ๔๑) 
 ๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มีสาระสำคัญดังนี้ 
  ๓.๑ หากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง โดยไม่ปรากฏความผิดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ได้แก่ ทุจริตต่อ
หน้าที่ กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย หรือฝ่าฝืนระเบียบ 
หรือคำสั่งของนายจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรม เว้นแต่กรณีร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน 
เป็นต้น นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามอัตราที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๑๑๙) 
  ๓.๒ อัตราค่าชดเชย คำนวณจากค่าจ้างอัตราสุดท้ายของผู้ถูกเลิกจ้าง (มาตรา ๑๑๘) มีดังนี้ 
    ทำงานครบ ๑๒๐ วัน   แต่ไม่ครบ ๑ ปี  ค่าชดเชย ๓๐ วัน 
    ทำงานครบ ๑ ปี    แต่ไม่ครบ ๓ ปี  ค่าชดเชย ๙๐ วัน 
     ทำงานครบ ๓ ปี    แต่ไม่ครบ ๖ ปี  ค่าชดเชย ๑๘๐ วัน 
     ทำงานครบ ๖ ปี    แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี  ค่าชดเชย ๒๔๐ วัน 
     ทำงานครบ ๑๐ ปีขึ้นไป  ค่าชดเชย ๓๐๐ วัน 
 ๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ มีสาระ
สำคัญว่าหากศาลแรงงานพิจารณาเห็นว่าการเลิกจ้างนั้นไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้าง ศาลมีอำนาจสั่งให้นายจ้าง
รับลูกจ้างกลับเข้าทำงานเช่นเดิม แต่หากเห็นว่านายจ้างลูกจ้างไม่อาจทำงานร่วมกันได้ ศาลจะกำหนดให้
นายจ้างชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกจ้าง โดยให้ศาลคำนึงถึงอายุของลูกจ้าง ระยะเวลาการทำงานของลูกจ้าง 
ความเดือดร้อนของ ลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง มูลเหตุแห่งการเลิกจ้างและเงินค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ
ประกอบการพิจารณา ตามแนวคำพิพากษาของศาล จะกำหนดค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม 	
โดยคิดจากค่าจ้างอัตราสุดท้าย และคำนวณตามอายุงานของลูกจ้างให้ปีละเท่ากับค่าจ้างหนึ่งเดือน 
 ๕. ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
   ๕.๑ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (พ.ศ.๒๔๙๑) 
    ข้อ ๓ คนทุกคนมีสิทธิในการดำรงชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแห่งตัวตน 
    ข้อ ๒๕ (๑) ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอ สำหรับสุขภาพ และความเป็น
อยู่ดีของตนและครอบครัว รวมทั้งเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการดูแลรักษาทางการแพทย์ และบริการทาง
สังคมที่จำเป็น และมีสิทธิในความมั่นคงยามว่างงาน เจ็บป่วย พิการ เป็นหม้าย วัยชรา หรือขาดอาชีพอื่นใน
พฤติการณ์ที่นอกเหนืออำนาจของตน 
  ๕.๒ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (พ.ศ.๒๕๐๙) 	
ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒  
		 	 ข้อ ๙ รัฐภาคีแห่งกติกาฉบับน้ีรับรองสิทธิของทุกคน ในอันท่ีจะมีสวัสดิการสังคม รวมท้ังการประกันสังคม	

๒๗๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การแก้ไขปัญหาของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน
 ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบที่ผู้ร้องและครอบครัวได้รับ จากกรณีผู้ร้องประสบอันตรายจากการ
ทำงาน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่
ผู้ร้องและครอบครัว สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและดำเนินชีวิตต่อไปได้ตามสมควร จึงพยายามเจรจาไกล่เกลี่ย
ระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้องที่ ๑ ผลปรากฏว่าทั้งสองสามารถตกลงกันได้ และคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานได้
ทำบันทึก ข้อตกลงไว้ มีสาระสำคัญดังนี้ 
 ๑. ผู้ถูกร้องตกลงจ่ายเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นเงินสินไหมทดแทน
กรณีทุพพลภาพจากสัญญาประกันภัยที่ผู้ถูกร้องทำไว้ให้แก่ผู้ร้อง 
 ๒. ผู้ถูกร้องที่ ๑ ตกลงจ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างให้ผู้ร้องเป็นเงินจำนวน ๔๓,๘๐๐ บาท (สี่หมื่นสาม
พันแปดร้อยบาทถ้วน) และสินจ้างกรณีมิได้บอกกล่าวล่วงหน้าในการเลิกจ้าง เป็นเงินจำนวน ๗,๓๐๐ บาท 
(เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งผู้ร้องได้รับเงินจำนวนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว 
 อนึ่ง คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานได้ขอให้ผู้ถูกร้องที่ ๑ พิจารณาเพื่อความเป็นธรรมโดยจ่ายเงิน
โบนัสให้แก่ผู้ถูกร้อง จำนวน ๑ เดือน เป็นเงิน ๗,๓๐๐ บาท และเงินช่วยเหลือการยังชีพของผู้ร้องในระหว่าง
ที่ยังไม่สามารถทำงานได้ เป็นเงินเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๒ เดือน รวมเป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท 
(สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ในส่วนนี้ผู้ถูกร้องที่ ๑ รับไปพิจารณาแตใ่นที่สุดไม่ตกลง แต่ผู้ร้องก็ไม่ติดใจ 
ความเห็นและมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ในการประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 	
แห่งชาติได้พิจารณามีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน จึงมีมาตรการแก้ไข
ปัญหา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติว่า ผู ้ถูกร้องทั้งสอง ไม่สื ่อ ไม่อธิบายสิทธิของผู้ร้อง 	
อันเนื่องจากประสบอันตรายจากการทำงานให้ถูกต้องครบถ้วน ปกปิดข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้าง 
ดำเนินการให้ลูกจ้างลาออกจากงาน ทั้งๆ ที่ประสบอันตรายจากการทำงาน โดยเฉพาะผู้ถูกร้องที่ ๒ ปฏิบัติ
หน้าที่และบังคับใช้กฎหมายในลักษณะแยกส่วนและขาดประสิทธิภาพ ไม่ยอมรับการใช้สิทธิร้องเรียนของ 	
ผู้ร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด่วนตัดสินใจแนะนำให้ลูกจ้างลาออกโดยไม่คำนึงสิทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น ด่วนตัดสินในสิทธิของผู้ร้อง อันเป็นการไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็น 	
การละเมิดสิทธิของผู้ร้อง 
	
มาตรการในการแก้ไขปัญหา
	 สำนักงานประกันสังคม 
 ๑. ประสานงานกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อพัฒนาความรู ้และความเข้าใจของ 	
เจ้าพนักงานในการบริหาร และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานในภาพรวม มิใช่จำกัดอยู่แต่เฉพาะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเท่านั้น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง สำหรับภาพรวมหรือการบูรณาการ 
การบังคับใช้กฎหมายในกรณีร้องเรียนนี้ คือ การเชื่อมโยงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และกฎกระทรวงว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปทำที่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๗ ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้ว ให้แจ้งผลให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบ 
 ๒. ประสานงานกับกรมการประกันภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสถานประกอบการที่
ทำสัญญาประกันภัย เพื่อคุ้มครองลูกจ้างที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการขนส่งหรือการขับขี่ยานยนต์ ให้ลูกจ้างได้รับ
ประโยชน์หรือสินไหมทดแทนโดยตรง เนื่องจากในสัญญาประกันภัยมักระบุให้นายจ้างเป็นผู้รับประโยชน์ 
ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้ 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๗๑
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 ๓. ปรับปรุงระบบบริการและการขอรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Online) เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
	 กระทรวงแรงงานและรัฐบาล 
 ๑. ให้มีนโยบายเพื่อดูแลและคุ้มครองลูกจ้างหรือคนทำงานที่ประสบอันตรายจากการทำงานให้ได้รับ
การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย จนสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสม ได้ตามปกติ 
 ทั้งนี้ จำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ ในเรื่องค่าทดแทนการ 	
ขาดรายได้ในระหว่างพักรักษาตัว โดยให้ได้รับค่าทดแทนการขาดรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่เหมาะสม เช่น 	
ร้อยละ ๘๐ ของค่าจ้าง โดยให้รัฐบาลร่วมรับผิดชอบด้วย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของนายจ้าง หรือ 	
ขยายระยะเวลาการคุ้มครองตามกฎหมายจาก ๑ ปี เป็น ๒ ปี ขยายวงเงินค่ารักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายจนหายเป็นปกติ และให้มีนโยบายการฟื้นฟูสมรรถภาพของ
ร่างกาย การฝึกทักษะอาชีพ และการจัดหางานที่เหมาะสมให้กับลูกจ้าง และคนทำงานที่ประสบอันตราย
จากการทำงาน 
 ๒. แก้ไขพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 	
ให้มีความสอดคล้องกันในประเด็นต่อไปนี้ 
  ๒.๑ แก้ไขอัตราการจ่ายเงินทดแทน หรือประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายให้มีอัตราการจ่าย เท่ากัน 
เช่น ร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง  
  ๒.๒ ให้มีการคุ้มครองในเรื่องเงินทดแทน หรือประโยชน์ทดแทนตามกฎหมาย ตั้งแต่วันแรก 	
ที่ประสบเหตุ  
 ๓. ให้มีนโยบายหรือมาตรการเชิงป้องกันสำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานขนส่ง หรือการขับขี่
ยานพาหนะ เนื่องจากเป็นงานเสี่ยงอันตราย เกิดผลกระทบต่อครอบครัว การผลิต และสังคมโดยรวม 	
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงาน กิจกรรม และการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยง
อันตรายในการทำงาน โดยตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความรู้และความรับผิดชอบในการขับขี่ 
ชั่วโมงการทำงาน ที่ยาวนาน และพนักงานที่มีอายุมาก โดยกำหนดเป็นแผนงานระยะยาว มิใช่จำกัดแต่เพียง
การรณรงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเท่านั้น 
 ๔. ขอให้ถือเป็นพันธกิจของกระทรวงแรงงานที่จะนำหลักการ และแนวความคิดด้านสิทธิ มนุษยชน
มากำหนดนโยบายและดำเนินการตามแผนงานของกระทรวงแรงงานในทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
 ทั้งนี้ ให้ประยุกต์มาตรการเชิงป้องกันดังกล่าวใช้กับภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงอันตรายใน
การทำงานตามความเหมาะสมด้วย 
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สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐	

(นาสาวนัยนา สุภาพึ่ง) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายเสนห จามริก) 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายประดิษฐ เจริญไทยทวี) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายวสันต พานิช) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายสุทิน นพเกตุ) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นางสุนี ไชยรส) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(คุณหญิงอัมพร มีศุข) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นางสาวอาภร วงษสังข) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

(นายสุรสีห โกศลนาวิน) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดย 


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

รายงานผลการการตรวจสอบที่ ๔/๒๕๔๘ 

เรื่อง    นายจ้างถูกร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิสหภาพแรงงาน และสิทธิของหญิงมีครรภ์ 

ผู้ร้อง    นายวิชชุพล สุวรรณวัฒน์ ประธานสหภาพแรงงานชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ 
    และอิเลคทรอนิกส์ 

ผู้ถูกร้อง   บริษัท เอ็ม เอ็ม ไอ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์)จำกัด 
	
 นายวิชชุพล สุวรรณวัฒน์ ประธานสหภาพแรงงานช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ และอิเลคทรอนิกส์ ได้ร้องเรียน
ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นหนังสือตามคำร้องเลขที่ ๗๕๙/๒๕๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ว่า บริษัท เอ็ม เอ็ม ไอ พรีวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด โดยนายก็อก 
ยิน ตอง กรรมการผู้มีอำนาจกระทำแทนบริษัท ห้ามลูกจ้างนำใบข้อความ ใบปลิวทุกชนิดเข้ามาปิด และหรือ
แจกทั้งภายในบริเวณบริษัทฯ หรือบริเวณรั้วรอบนอกบริษัทฯทั้งฯ ที่เป็นช่วงเวลาในระหว่างที่สหภาพแรงงาน
ยื่นข้อเรียกร้อง และอยู่ในระหว่างการเจรจาต่อรองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ทำให้
สหภาพแรงงานไม่สามารถให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสารกับสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการเจรจาต่อรอง
ได้ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
 คณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชนแห ่งชาต ิ ได ้มอบหมายให ้คณะอน ุกรรมการส ิทธ ิแรงงาน 	
(ในขณะตรวจสอบใช้ชื ่อคณะอนุกรรมการศึกษาและตรวจสอบปัญหาแรงงาน) ดำเนินการตรวจสอบ 	
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคำร้องและข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีมูลและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ 	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการตรวจสอบตามระเบียบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราช
บัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

สาระสำคัญของคำร้อง
 ในระหว่างที่คณะอนุกรรมการ ฯ พิจารณาสอบตรวจคำร้องดังกล่าว มีการร้องเรียนเพิ่มเติม กล่าวหา
ผู้ร้องและบริษัทรับเหมาค่าแรงของผู้ถูกร้องโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 ๑. คำร้องเลขรับที ่ ๘๒๐/๒๕๔๖ ลงวันที ่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ กรณีบริษัท เอ็ม เอ็ม ไอ 	
พรีซีชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ถูกร้องเรียนว่า บริษัท ฯ ใช้วิธีการจ้างเหมาค่าแรงที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ประธานสหภาพแรงงานชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ฯ ผู้ร้อง 
 ผู้ถูกร้องได้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาค่าแรงให้จัดหาลูกจ้างมาทำงานในกระบวนการผลิตของผู้ถูกร้อง 	
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มีจำนวน ๖ บริษัท มีลูกจ้างรวมทั้งสิ้น ๑,๔๐๐ คน ในขณะที่ลูกจ้างของผู้ถูกร้องมีเพียง ๑,๖๐๐ คน 
 ลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงได้รับความไม่เป็นธรรมจากนายจ้างของตน เช่น ลูกจ้างต้องจ่ายค่าฝึกงาน
คนละ ๑,๐๐๐ บาท จ่ายค้าชุดทำงานราคาแพง ไม่ได้รับสวัสดิการดังที่ลูกจ้างของผู้ถูกร้องได้รับ เช่น 	
การปรับค่าจ้างประจำปี เมื่อลูกจ้างเหล่านี้เรียกร้องสิทธิตามกฎหมายหรือสภาพการจ้างที่เป็นธรรมผู้ถูกร้อง
จะใช้วิธีการเปลี่ยนตัวลูกจ้างและให้บริษัทรับเหมาค่าแรงโยกย้ายลูกจ้างไปทำงานที่อื ่น ลูกจ้างเหล่านี้ 	
ไม่สามารถยื่นข้อเรียกร้องกับผู้ถูกร้อง เพราะผู้ถูกร้องอ้างว่าตนมิใช่นายจ้างที่แท้จริง เป็นการขัดต่อปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในเรื่องสิทธิการ 	
รวมตัว และการเจรจาต่อรองร่วม 
 ๒. คำร้องเลขที่รับที่ ๒๒๗/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗ กรณีบริษัท บี เอ็น จี เซอร์วิส จำกัด 
ซึ่งเป็นผู้รับเหมาค่าแรงของผู้ถูกร้อง มีคำสั่งย้ายที่ทำงานและให้ลูกจ้างลงชื่อในใบลาออกโดยมิได้สมัครใจ 
นางสาวบุญตา จีนเมือง กับพวกรวม ๖ คน เป็นผู้ร้อง 
 ผู้ร้องอ้างว่า บี เอ็น จี เซอร์วิส จำกัด ละเมิดสิทธิของลูกจ้างหลายเรื่อง เช่น หักเงินค่าจ้างของลูกจ้าง
เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม แต่ลูกจ้างไม่ได้รับบัตรประกันสังคมแม้เวลาผ่านไป ๗-๘ เดือน และจะย้าย
ลุกจ้าไปทำงานที่อื่น โดยให้เขียนใบลาออก เมื่อลุกจ้างจำนวน ๓๕ คน ไม่ยอมปฏิบัติตามจึงถูกลงโทษโดย
การเตือนเป็นหนังสือ และเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยในที่สุด 
  มีลูกจ้าง ๗ คน ในจำนวน ๓๕ คน ไม่พร้อมที่จะใช้สิทธิทางศาล จึงลาออกจากงานโดยไม่ได้รับเงิน
ช่วยเหลือใด ๆ 
 ๓. คำร้องเลขรับที่ ๒๑๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ กรณีผู้ถูกร้อง เลิกจ้างลูกจ้างหญิงใน
ระหว่างตั้งครรภ์ จำนวน ๑๐ คน นางสางอัมพร พลเรือง กับพวกรวม ๑๐ คน เป็นผู้ร้อง 
 เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๖ฃ๕๔๗ บริษัทผู้ถูกร้องมีหนังสือเลิกจ้างลุกจ้างจำนวน ๒๐๐ คน อ้างเหตุ
ว่าบริษัทต้องการลดขนาดองค์กร เนื ่องจากประสบปัญหาขาดทุน ตั ้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา 	
ในจำนวนดังกล่าวนี้มีลูกจ้างหญิงมีครรภ์รวมอยู่ด้วยจำนวน ๑๐ คน ทำให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ได้รับความ
เดือดร้อนเป็นอันมาก และกระทบต่อเด็กในครรภ์ด้วย  
	
ความต้องการของผู้ร้อง
 จากคำร้องทั้ง ๔ คำร้อง ผู้ร้องประสงค์ขอให้คระกกรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหา ดังนี้ 
 ๑. ให้ตรวจสอบว่าคำส่ังของผูถ้กูร้องท่ีห้ามติดประกาศหรือแจกจ่ายเอกสารส่ิงพิมพ์ทุกชนิด ในบริษัท ฯ	
เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือไม่ หากไม่ชอบก็ให้ 	
ผู้ถูกร้องยกเลิกคำสั่งดังกล่าวเสีย 
 ๒. ให้ตรวจสอบว่า การจ้างเหมาค่าแรงในงานที่เป็นกระบวนการผลิตของผู้ถูกร้องเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน รัฐธรรมนูญ และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือไม่ 
 ๓. ให้แก้ไขปัญหากรณีบริษัท บี เอ็น จี เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาค่าแรงจากผู้ถูกร้อง 	
ให้ลูกจ้างเขียนใบลาออกโดยไม่สมัครใจ 
 ๔. ให้แก้ไขปัญหากรณีผู้ถูกร้องเลิกจ้างหญิงมีครรภ์โดยไม่เป็นธรรม 

การดำเนินการตรวจสอบ
 เนื ่องจากคำร้องทั ้ง ๔ คำร้อง มีความเกี ่ยวพันกัน และเหตุแห่งการร้องเรียนว่ามีการละเมิด 	
สิทธิมนุษยชน เกี่ยวข้องกับผู้ถูกร้องและบริษัทรับเหมาค่าแรงที่ผู้ถูกร้องเป็นผู้ว่าจ้าง คณะอนุกรรมการ ฯ จึง
มีมติให้รวมการพิจารณาคำร้องทั้ง ๔ เข้าด้วยกัน ปรากฏตามมติคณะอนุกรรมการ ฯ ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๔๗ ลง
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วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
 ในระหว่างพิจารณาตรวจสอบ ลูกจ้างของบริษัท บี เอ็น จี เซอร์วิส จำกัด ผู้ร้องตามคำร้องที่ ๒๒๗/
๒๕๔๗ แจ้งต่อคณะอนุกรรมการฯ ว่าลูกจ้างจำนวน ๒๘ คน สามารถตกลงกับบริษัทฯ ได้แล้วเมื่อวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยลูกจ้างยินดีรับเงินช่วยเหลือจากบริษัทอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าชดเชยตามกฎหมาย 
และลุกจ้างยินดีลาออกจากบริษัทฯ จึงขอยุติเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็น 	
ร้องเรียนเป็นเรื่องสิทธิของบุคคล เมื่อบริษัทฯ ได้แก้ไขเยียวยาให้แก่ลูกจ้างผู้ร้องจนเป็นที่พอใจแล้ว และ 	
ไม่ประสงค์ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบต่อไป จึงเห็นควรยุติการพิจารณาคำร้องดังกล่าว 

ประเด็นการตรวจสอบ
 คณะกรรมการได้พิจารณาคำร้อง คำชี้แจงของผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนหลักฐาน
ต่างๆ ประกอบแล้ว ประเด็นการตรวจสอบมี ดังนี้ 
	 ประเด็นแรก ผู ้ถูกร้องออกคำสั่งหรือประกาศห้ามลูกจ้างปิดประกาศหรือแจกจ่ายเอกสารหรือ 	
สิ่งพิมพ์ทุกชนิดในบริษัท เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของลูกจา้งหรือสหภาพแรงงานฯ หรือไม่ 
	 ประเด็นที่สอง ผู้ถูกร้องใช้วิธีการจ้างเหมาค่าแรงงานในงานที่เป็นกระบวนการผลิตของ ผู้ถูกร้อง
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ หรืออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือไม่ 
	 ประเด็นที่สาม ผู้ถูกร้องเลิกจ้างลูกจ้างหญิงมีครรภ์ เป็นการเลิกจ้างที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ 	
เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ 
	
ข้อเท็จจริงที่ได้รับจากการพิจารณา
	 ๑. เรื่องคำสั่งหรือประกาศห้ามปิดประกาศหรือแจกจ่ายเอกสาร
 ผู้ถูกร้องยอมรับว่า ได้ออกประกาศฉบับลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ ห้าม ลูกจ้างนำใบ ข้อความหรือ
ใบปลิวทุกชนิด เข้ามาปิดและหรือแจกทั้งภายในบริเวณบริษัทของผู้ถูกร้อง หรือบริเวณรั้วรอบนอกบริษัท 	
ผู้ถูกร้อง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ร้องเสียก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากมีลูกจ้างบางคนนำใบข้อความหรือใบปลิวมา
แจกจ่ายและปิดประกาศตามสถานที่ต่างๆ ภายในบริษัทผู้ถูกร้อง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในระหว่างการเจรจา
ข้อเรียกร้องระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้องจริง 
 ผู้ร้องได้ทำหนังสือถึงผู้ร้องฉบับลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๖๔๖ คัดค้านประกาศของ ผู้ถูกร้อง และ
ชี้แจงเหตุผลที่สมาชิกสหภาพแรงงานจากจ่ายเอกสารของสหภาพแรงงาน เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการเจรจา
ข้อเรียกร้องเพื่อประโยชน์ในการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี มิได้เจตนาทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ผู้ถูก
ร้องหรือทำให้ลูกจ้างเกิดความแตกแยกดังที่ผู้ถูกร้องกล่าวอ้างแต่ประการใด 
	 ๒. เรื่องการจ้างเหมาค่าแรง
 ผู้ถูกร้องตั้งสถานประกอบการอยู่เลขที่ ๖๐/๙๓ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทเป็นชาวสิงคโปร์ ผู้ถูกร้องประกอบกิจการ
ผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ประเภทหัวอ่านและเรือนประกอบ จำหน่ายให้กับลูกค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกร้อง มีลูกจ้างของตนเองเพียง ๑.๖๐๐ คน ในขณะที่อีกประมาณ 
๑๔,๐๐๐ คนเป็นลูกจ้างของบริษัทรับเหมาค่าแรงจำนวน ๖ บริษัท  
 ลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงงานต้องจ่ายเงินค่าฝึกงานให้นายจ้าง และต้องจ่ายค่าชุดทำงานอีกทั้ง 	
ไม่ได้รับสภาพการจ้างอย่างเท่าเทียมกับลูกจ้างของผู้ถูกร้องในเรื่องเบี้ยขยัน เงินโบนัส และการขึ้นค่าจ้าง
ประจำปี ไม่มีสิทธิยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่อผู้ถูกร้อง 
	 บริษัท เอส ที ดีเบอรร่ิง จำกัด ต้ังอยูอ่ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบริษัทรับเหมาค่าแรง
กับผูถ้กูร้อง ให้ลกูจ้างหญิงจำนวน ๓๓ คน หยุดงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างให้ ซ่ึงบริษัทฯ ยอมรับกับพนักงานตรวจ
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แรงงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มแรงงานจังหวัดปทุมธานี ว่าค้างจ่ายค่าจ้างลูกจ้างจำนวน ๓๓ คน 
ของเดือนเมษายน ๒๕๔๗ และจะแบ่งจ่ายให้ลูกจ้างเป็นสองงวดภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๗ 
 ลูกจ้างของบริษัทรับเหมาค่าแรง เช่น บริษัท บี เอ็น จี เซอร์วิส จำกัด และบริษัทเอส ที ดี เบอริ่ง 
จำกัด ถูกหักเงินค่าจ้างเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม แต่ลูกจ้างไม่ได้รับบัตรประกันสังคมหรือได้รับบัตร
ล่าช้า จึงไม่ได้รับบริการจากกองทุนประกันสังคม ลูกจ้าแจ้งว่าเคยสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม 
ได้รับแจ้งว่าหากลูกจ้างจะร้องเรียนเรื่องหักเงินเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม อาจจะไม่มีงานทำให้เลือกเอา
ระหว่างมีงานทำกับตกงาน ลูกจ้างจึงไม่กล้าร้องเรียนติ่เจ้าพนักงานสำนักประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี 
 เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ผู้ร้องได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้ถูกร้อง รวมทั้งสิ้น ๘ ข้อ ใน ข้อที่ ๒ 	
ระบุชัดเจนว่าขอให้บริษัทฯ ยกเลิกการจ้างเหมาค่าแรงและให้รับเป็นพนักงานประจำ 
 นอกจากนี้ หาผู้ถูกร้องไม่พอใจหรือไม่ต้องการให้ลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงรายใดทำงานที่สถาน
ประกอบกิจการของตน ผู้รับเหมาค่าแรงจะต้องเปลี่ยนตัวลูกจ้างในทันที 
	 ๓. เรื่องการเลิกจ้างลูกจ้างหญิงมีครรภ์ 
 ในระหว่างวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ ผู้ถูกร้องได้ประกาศเลิกจ้างที่ทำงานอยู่ในหน่วย
ผลิต ๔ แห่ง จำนวน ๒๙๗ คน ในจำนวนนี้มีลูกจ้างหญิงมีครรภ์จำนวน ๑๐ คน รวมอยู่ด้วย ผู้ถูกร้องอ้าง
เหตุผลว่าต้องการลดขนาดองค์กรลง เนื่องจากประสบภาวะขาดทุนตั้งแต่ ปี ๒๕๔๒ เป็นต้นมา โดยผู้ถูกร้อง
ยินดีจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ผู้ถูกร้องร้องแจ้งว่าการเลิกจ้างในครั้งนี้มิได้มีสาเหตุจากการมีครรภ์ 
 ผู้แทนผู้ถูกร้องได้แถลงข้อเท็จจริงต่อศาลแรงงานกลางธัญบุรีว่า ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูก
ร้องมีลูกจ้างจำนวน ๒๖๐ คน ในหน่วยผลิตทั้ง ๔ แห่ง ยังคงมีการผลิตตามปกติ ลูกจ้างของผู้ถูกร้องยังคง
ทำงานอยู่ทั้ง ๔ แห่ง แลผู้ถูกร้องได้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาค่าแรงจัดหาลูกจ้างเข้ามาทำงานในกระบวนการ
ผลิตของ ผู้ถูกร้อง เช่น ในหน่วยผลิตที่ ๑ มีการรับลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรง จำนวน ๗๘ คน ลูกจ้างหญิง
มีครรภ์ ที่ถูกเลิกจ้างทำงานอยู่ในหน่วยผลิตทั้ง ๔ แห่ง และผู้ถูกร้องทราบดีว่าลูกจ้างดังกล่าวมีครรภ์ 
 กรณีนี้ลูกจ้างได้ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี 	
เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่ามิได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ สถานประกอบการของผู้ถูกร้อง เพียงแต่โทรศัพท์สอบถาม
ข้อมูลจากฝ่ายผู้ถูกร้อง และชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการฯ ว่านายจ้างอ้างว่ามิได้เลิกจ้าง ลูกจ้างเพราะเหตุ 	
มีครรภ์ แต่เป็นเพราะต้องการลดขนาดองค์กร แลผู้ถูกร้องได้จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง อันเป็นการปฏิบัติ 	
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แล้ว และเห็นว่าการเลิกจ้างชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว โดยอ้างคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางธัญบุรีที่อนุญาตให้เลิกจ้างกรรมกรลูกจ้างโดยวินิจฉัยว่า 
 “นายจ้างประสบภาวะขาดทุน คำสั่งซื้อสินค้าลดลง และงานที่กรรมดารลูกจ้างทำอยู่เป็นส่วนงาน 	
ที่ผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ลูกค้าสั่งซื้อ แต่ปัจจุบันไม่มีคำสั่งซื้อแล้ว หากจะต้องจ้างกรรมการลูกจ้าง 	
ต่อไปย่อมไม่เหมาะสมกับสภาพที่เป็นอยู่ของบริษัท หากจะให้ย้ายไปทำงานที่แผนกอื่นก็จะไม่เป็นธรรม 	
กับลูกจ้างอื ่น เพราะนายจ้างย่อมต้องเลิกจ้างลูกจ้างเพื ่อลดขนาดองค์กร โดยอ้างคำพิพากษาฎีกา 	
ที่ ๗๓๓/๒๕๔๐” (คำพิพากษาศาลแรงงานกลางธัญบุรี คดีหมายเลขแดงที ่ ธบ. ๖๗/๒๕๔๗ เรื ่อง 	
ขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๗ คดีอยู่ในระหว่างอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา) 
 ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ที่ถูกเลิกจ้างชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ให้ลูกจ้างกรอกแบบ คร.๗ เพื่อรับเงินค่าชดเชย
ตามกฎหมาย แต่ลูกจ้างต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ลูกจ้างได้กลับเข้ามาทำงาน ไม่ต้องการค่า ชดเชย 
เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างหญิงมีครรภ์กลับเข้ามาทำงาน หากลูกจ้าง
ประสงค์เช่นนั้น จะต้องไปฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน จึงแนะนำให้ลูกจ้างรับเงินค่าชะเชย ลูกจ้างบางส่วน 	
มีความเดือดร้อน จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและเด็กในครรภ์ และไม่พร้อมที่จะฟ้องศาล
เรื่องจากใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายมากมาย บางคนจึงจำใจรับค่าชดเชย 
 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างดำเนินการตรวจสอบคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดเสวนาเรื่อง แนวทางการแก้ไข
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ปัญหาแรงงานหญิงที่ตั้งครรภ์ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ณ สำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยลูกจ้างหญิงมีครรภ์ที่ถูกเลิกจ้าง ผู้ร้อง สหภาพแรงงานต่างๆ หน่วยงาน 	
ภาครัฐ ชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย และสื่อมวลชน 
 ที่ประชุมมีความเห็นและข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการเพื่อดูแลสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง
หญิงมีครรภ์แบบครอบวงจร แต่เท่าที ่พิจารณากฎหมายด้านแรงงานที่บังคับใช้อยู ่ ยังเป็นปัญหาใน 	
การตีความ และยังไม่ครอบคลุม นอกจากนี้ จำเป็นต้องหามาตรการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วย 	
ซึ่งกระทรวงแรงงาน ควรประสานงานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างจริงจัง  
 อนึ่ง ชมรมสมาคมรัฐสภาสตรีไทยได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยจัดโบว์ลิ่ง การกุศล
เพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือลูกจ้ามีครรภ์ เมื่อวันที่ ๑๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวบรรลุ
วัตถุประสงค์ คณะกรรมการจัดงานดังกล่าวได้จัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างหญิงมีครรภ์ทั้ง ๑๐ ราย แล้ว 
 ส่วนข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการเสวนาเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ คณะกรรมการ ฯ ได้สรุป
และนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายต่อไป 
 อนึ่ง จากการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการฯ พบว่ามีข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ถึงมูลเหตุอันสำคัญอันเป็นที่มา
ของการร้องเรียนทั้ง ๓ ประเด็น ดังนี้ 
 เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ผู้ร้องได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้ถูกร้องเพื่อปรับปรุงสภาพการจ้างผู้ถูกร้อง
ได้ยื ่นข้อเรียกร้องสวนต่อผู้ร้องแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ เมื ่อเข้าสู ่กระบวนการของพนักงานประนอม 	
ข้อพิพาทแรงงานแล้ว ก็ไม่สามารถไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทได้ 
 ผู้ร้องได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีสองครั้ง เพื่อให้แก้ไขปัญหาในเดือน พฤศจิกายน 
๒๕๔๖ ต่อมาในเดือนธันวาคม ๒๕๔๖ ผู้ร้องใช้สิทธินัดหยุดงาน ส่วนผู้ถูกร้องก็ใช้สิทธิปิดงานโดยถูกต้อง
ตามขั้นตอนของกฎหมาย 
 วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผู้ร้องนำสมาชิกไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล 
นายโภคิน พลกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่องและรับปากว่าจะแก้ไขปัญหาโดยด่วน วันที่ ๑๗ ธันวาคม 
๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นางอุไรวรรณ เทียนทอง) มีคำสั่งให้ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องยกเลิก
การใช้สิทธินัดหยุดงานและปิดงาน และให้ลูกจ้างเข้าทำงานตามปกติ ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ และให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 
 หลังจากที่ผู้ถูกร้องประกอบการผลิตตามปกติตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วผู้ถูกร้อง
ได้ดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ลูกจ้างลาออก ปรากฏว่ามีลูกจ้างลาออกจำนวน ๗๐๓ คน 
 วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ผู้ถูกร้องได้เลิกจ้างกรรมการสหภาพแรงงานฯ ผู้ร้องและผู้มีบทบาทสำคัญ
ในการยื่นข้อเรียกร้อง จำนวน ๓ คน และขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างซึ่งเป็นเลขาธิการสหภาพแรงงาน 	
ผู้ร้อง ๑ คน ต่อศาลแรงงานกลางธัญบุรี 
 วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๔๗ ผูถ้กูร้องได้ขออนุญาตศาลแรงงานกลางธัญบุรีเพ่ือเลิกจ้างกรรมการลกูจ้าง 
๑๑ คน และในระหว่างดำเนินคดี ผูถ้กูร้องไม่ให้กรรมการลกูจ้างเข้ามาทำงาน แต่จ่ายค่าจ้างให้ตามปกติ	
 วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ หลังจากผุ้ร้องได้จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งซ่อมกรรมการสหภาพแรงงานที่ถูก
เลิกจ้างจำนวน ๖ คน ผู้ถูกร้องก็ได้เลิกจ้างกรรมการสหภาพแรงงานที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งทั้ง ๖ คน 
 การเลิกจ้างดังกล่าวนี้ ผู้ถูกร้องยังคงอ้างเหตุผลเดียวกัน คือ การลดขนาดองค์กร 
	
ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ ประกอบแล้ว 	
มีความเห็นตามประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้ 

๒๗๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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	 ประเด็นแรก การที่ผู้ถูกร้องออกคำสั่งหรือประกาศห้ามลูกจ้างปิดประกาศหรือแจกจ่ายเอกสารหรือ 
สิ่งพิมพ์ทุกชนิดในบริษัท เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของลูกจา้งหรือสหภาพแรงงานฯ ผู้ร้อง หรือไม่ 
 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อความในประกาศห้ามาของผู้ถูกร้องเห็นว่าเป็นคำสั่งห้าม ลูกจ้างเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารทุกประเภทโดยไม่มีขอบเขต ซึ่งคำสั่งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการ
สื่อสารของลูกจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาภาวะหรือความจำเป็นในการออกประกาศห้ามดังกล่าว 	
ก็พบว่ามิได้มีเหตุการณ์หรือความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเช่นนั้น ตรงกันข้ามประกาศห้ามดังกล่าวเกิดขึ้น
ในช่วงที่ผู้ร้องและผู้ถูกร้องกำลังเจรจาข้อเรียกร้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้ร้องจำเป็นจะต้องประชุมชี้แจง หรือ
สื่อสารเกี่ยวกับความคืบหน้าหรือขัดข้องในการเจรจาต่อรองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการยื่นข้อเรียกร้อง 
อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓๙ (เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๘๖ (สิทธิในการจัดตั ้ง
สหภาพแรงงาน) มาตรา ๙๘ (อำนาจหน้าที่ของสหภาพแรงงาน) มาตรา ๙๙ (สิทธิของสหภาพแรงงาน) 	
และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม 	
ฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘ (ว่าด้วยการสมาคม การรวมตัวกันและการเจรจาต่อรองร่วม ซึ่งถึงแม้ประเทศ
ไทยจะยังมิได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าว แต่ถือว่าในฐานะที่เป็นสมาชิกองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ประเทศไทยมีพันธกิจที่จะต้องรายงานสถานการณ์แรงงานเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอนุสัญญา 	
ทั้งสองฉบับให้ที่ประชุมใหญ่ได้ทราบ) 
 อย่างไรก็ตาม ที่ผู้ถูกร้องเป็นห่วงว่าลูกจ้างหรือผู้ร้องจะแจกจ่ายเอกสารหรือเผยแพร่ข้อมูลในทางที่ 	
จะก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่ลูกจ้างหรือเกิดความเสียหายต่อผู้ถูกร้องนั้น คณะกรรมการฯ เห็นว่าหาก
ลูกจ้างหรือผู้ร้องกระทำการกังกล่าว ผู้ถูกร้องสามารถลงโทษทางวินัยหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้อยู่แล้ว 
 คำสั่งหรือประกาศฉบับดังกล่าว จึงขัดต่อกฎหมายและละเมิดสิทธิเสรีภาพของลูกจ้างหรือผู้ร้อง 	
ดังนั้นจึงไม่มีผลใช้บังคับ 
	 ประเด็นที่สอง ผู้ถูกร้องใช้วิธีการจ้างเหมาค่าแรงในงานที่เป็นกระบวนการผลติของผู้ถูกร้องเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ หรืออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือไม่ 
 คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ้างเหมาค่าแรงในที่เป็นกระบวน การผลิตของ
สถานประกอบการแล้วพบว่า สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อผลกระทบต่อสิทธิของลูกจ้างที่ทำงานในกระบวน 
การผลิตหลายประการ ดังนี้ 
 ๑. เกิดความไม่เสมอภาคด้านสภาพการจ้างของลูกจ้างที่ทำงานในกระบวนการผลิตของ ผู้ถูกร้อง 
โดยเฉพาะแตกต่างในเรื่องสภาพการจ้างระหว่างลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงกับลูกจ้างของผู้ถูกร้อง เช่น 
ลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงต้องจ่ายเงินค่าฝึกงานและค่าชุดทำงาน ไม่ได้รับเบี้ยขยัน เงินโบนัส และการขึ้น
ค่าจ้างประจำปีตามระเบียบหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของผู้ถูกร้อง ทั้งนี้ สืบเนื่องจากความต้องการ
การลดต้นทุนการผลิตและหารผลักภาระของผู้ถูกร้อง ประกอบพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ยังไม่บทบัญญัติในการคุ้มครองลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงอย่างชัดเจน 
 ๒. เกิดการแบ่งแยกลูกจ้างเป็นหลายกลุ่ม มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและกระทบ ต่อเสรีภาพ
ของลูกจ้างในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม เช่น กรณีลูกจ้างบริษัท บี เอ็น จี เซอร์วิส จำกัด ร้องขอ
ให้ผู้ร้องช่วยแก้ไขปัญหาให้ จึงถูกตำหนิจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯว่าไปยุ่งเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน และห้าม
มิให้ยุ่งเกี่ยวกับผู้ร้อง 
 เมื่อผู้ร้องใช้สิทธิยื่นข้อเรียกร้องเพื่อปรับปรุงสภาพการจ้างหรือใช้สิทธินัดหยุดงาน ผู้ถูกร้องจะใช้วิธี
จ้างเหมาค่าแรง เพื่อบั่นทอนการใช้สิทธินัดหยุดงานของผู้ร้อง ทำให้การนัดหยุดงานไม่มีพลังและไร้อำนาจ
ต่อรอง 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๗๙
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 เมื่อผู้ร้องใช้สิทธิยื่นข้อเรียกร้องให้มีผลกับลูกจ้างผู้รับเหมาค่าแรง หรือกรณีลูกจ้างของผู้รับเหมา
ค่าแรงจะยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้ถูกร้อง ผู้ถูกร้องก็อ้างว่าตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ไม่
อนุญาตให้ผู้ร้องหรือลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงกระทำเช่นนั้นได้ เว้นแต่ว่าผู้ร้องมีอำนาจในการต่อรอง 
 ๓. การจ้างเหมาค่าแรง ส่งผลให้นายจ้างที่เป็นผู้รับเหมาค่าแรงฉวยโอกาสฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงานมากขึ้น เช่น 
  - หักเงินค่าจ้างเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม แต่นำส่งไม่ครบถ้วนหรือ นำส่งล่าช้าให้ลูกจ้าง 	
ไม่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ 
  - เมื่อจะเปลี่ยนย้ายสถานที่ทำงาน ก็ให้ลูกจ้างเขียนใบลาออก ทำให้ลูกจ้างเสียสิทธิในเงิน 	
ค่าชดเชยและการนับอายุงาน 
	 	 - ส่ังให้ลกูจ้างหยุดงาน อ้างว่าไม่มีงาน และไม่จ่ายค่าจ้างให้ เพ่ือให้ลกูจ้างลาออกหรือหางานใหม่ทำ 
เป็นผลให้นายจ้างพ้นความรับผิดชอบตามกฎหมาย เน่ืองจากลกูจ้างมักขาดความรูใ้นข้อกฎหมาย ท้ังๆ ท่ีตาม
กฎหมาย การส่ังหยุดงานโดยไร้เหตุผลหรือไม่มีความจำเป็นเพียงพอกัน นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวน	
 คณะกรรมการ ฯ เห็นว่า แม้ว่าบุคคลมีเสรีภาพในการทำสัญญา และการจ้างเหมาค่าแรงเป็นรูปแบบ
ของสัญญาอย่างหนึ่งที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมาย แต่จะต้องคำถึงหลักการอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น 	
หลักความสุจรติในการทำสัญญา ข้อสัญญาจ้างเหมาค่าแรงจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน ซึ่งเป็น
กฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ลูกจ้างตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือข้อตกระหว่างประเทศที่ประเทศไทยให้
สัตยาบันแล้ว 
 จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ถูกร้องทำสัญญาจ้างเหมาค่าแรงโดยมีเจตนาบั่นทอนหรือทำลายอำนาจ
รองต่อของผู้ร้อง และผู้ถูกร้องอาศัยสัญญาจ้างเหมาค่าแรงเอาเปรียบหรือปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ต่อลูกจ้าง
ของผู้รับเหมาค่าแรงและไม่ดูแลให้ผู้รับเหมาค่าแรงปฏิบัติต่อลูกจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน ตามกฎหมายเพราะ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้ถือว่า
ผู้ถูกร้องมีฐานะเป็นนายจ้างด้วย ส่วนพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้ผู้ถูกร้องร่วมรับผิดกับผู้รับ
เหมาค่าแรงที่เป็นนายจ้าง 
 การทำสัญญาจ้างเหมาคาแรงของผู้ถูกร้อง ในขณะหรือภายหลังมีข้อพิพาทแรงงานกันแล้วเป็นไปโดย
ไม่สุจริต สัญญาจ้างเหมาดังกล่าวก่อให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานหลาย
ประการ โดยเฉพาะเป็นการละเมิดศักดิ์ความเป็นมนุษย์ของลูกจ้างตามรัฐธรรมนูญ และก่อให้เกิดการละเลย
การไม่ปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การระหว่างประเทศ 
 คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า มีการละเมิดสิทธิลูกจ้างในระบบจ้างเหมาค่าแรงมากมาย ทั้งตาม 	
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ฉบับแก้ไข 
แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานของกระทรวงแรงงาน และการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
แรงงานและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ยังขาดประสิทธิภาพและความจริงใจในการคุ้มครองลกูจ้าง เป็นช่องทางท่ี
ทำให้การเอาเปรียบลกูจ้างในระบบจ้างเหมาขยายกว้างข้ึน มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานมากข้ึน	
	 ประเด็นที่สาม ผู้ถูกร้องเลิกจ้างหญิงมีครรภ์ เป็นการเลิกจ้างที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเลิกจ้างโดย
ไม่เป็นธรรมหรือไม่ 
 คณะกรรมการฯพิจารณาเหตุผลของผู้ถูกร้องในการเลิกจ้างลูกจ้างจำนวน ๒๙๗ คน ซึ่งมีลูกจ้างหญิง
มีครรภ์รวมอยู่ด้วย จำนวน ๑๐ คน ที่ว่าเป็นเพราะผู้ถูกร้องต้องการลอดขนาดองค์กร เนื่องจากประสบภาวะ
ขาดทุนมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ และกำลังซื้อสินค้าลดลง มิได้เลิกจ้างเพราะเหตุมีครรภ์ นั้น 
 เห็นได้ว่าเหตุผลของผู้ถูกร้องยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะเลิกจ้างลูกจ้างหญิงมีครรภ์ แม้จะปรากฏ 	
ข้อเท็จจริงว่า ตามงบการเงินปี ๒๕๔๓ ถึง ๒๕๔๕ ผู้ถูกร้องขาดทุนเป็นเงินประมาณ ๑๙๔ ล้านบาท ๑๒๔ 

๒๘๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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ล้านบาท และ ๑๗๒ ล้านบาท ตามลำดับ ผู้ถูกร้องก็ยังคงประกอบการตามปกติ และมีการแจ้งจ้างเหมา
ค่าแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลอดมา ไม่มีการปรับลดองค์กรแต่อย่างใด และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกร้อง 	
ได้ดำเนินการใดๆ เพื่อจะแก้ไขปัญหาการขาดทุน โดยเฉพาะการปรับลดองค์กรดังที่ผู้ถูกร้องอ้าง แต่เมื่อ 	
ผู้ถูกร้องทราบว่า ผู้ร้องยื่นข้อเรียกร้องในครั้งนี้ ผู้ถูกร้องจึงอ้างเหตุผลในการปรับขนาดองค์กรอันเนื่องมาจาก
ผลประกอบการขาดทุน เพื่อเป็นเหตุผลในการเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งรวมทั้งหญิงมีครรภ์ ดังกล่าว 
 การประกาศนโยบายให้ลูกจ้างสมัครใจลาออก และเลิกจ้างลูกจ้างจำนวน ๒๙๗ คน เกิดขึ้นหลังจาก
มีข้อพิพาทแรงงานระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้อง เนื่องจากผู้ร้องเรียกร้องให้ผู้ถูกร้องยกเลิกการจ้างเหมาค่าแรง 
และบรรจุลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงเป็นลูกจ้างของผู้ถูกร้อง ให้จ่ายเงินค่าครองชีพแก่ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ 
เดือนละ ๓๐๐ บาทเป็นเวลา ๖เดือน ค่าฝากครรภ์ ครรภ์ละ ๑,๐๐๐๐ บาท จัดห้องน้ำสำหรับลูกจ้างหญิง 	
มีครรภ์โดยเฉพาะ และจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ ซึ่งต่อมาผู้ถูกร้องจึงได้ยื่นข้อเรียกร้องในส่วน
เรื่องการปรับค่าจ้างประจำปีและการจ่ายเงินโบนัส ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของผู้ถูกร้องให้ยกเลิกสวัสดิการ 	
รถรับส่งทุกสายและเงินช่วยเหลือค่าพาหนะในการประชุมของผู้ร้องปลีะ ๔๐,๐๐๐ บาท 
 ต่อมามีการเลิกจ้างกรรมการสหภาพแรงาน กรรมการลูกจ้างทั้งคณะ และกรรมกาสหภาพแรงงาน
ที่มาจากการเลือกตั้งซ่อม จำนวน ๖ คน แม้จะอยู่ในเงื่อนไขการคุ้มครองของพะราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ก็ตาม มูลเหตุสำคัญของการเลิกจ้างคือการตอบโต้การเรียกร้องของผู้ร้องดังกล่าว 
 นอกจากนี้ ก่อนเลิกจ้างเพียง ๑ วัน ผู้ถูกร้องได้ดำเนินกาเพื่อตรวจสอบเรื่องการตั้งครรภ์ของลูกจ้าง
หญิงด้วย 
	 ประเด็นสำคัญจึงอยูท่ี่ว่า เหตุผลท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ต้องมีบทคุ้มครอง
ลกูจ้างหญิงมีครรภ์ เพราะต้องการคุ้มครองแรงงานหญิงพิเศษ เน่ืองจากสภาพทางสรีระของหญิงท่ีต้องมีครรภ์
และคลอดบุตร ซึ่งเป็นการสืบทอดเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาต ิ กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงกำหนดมาตรการ 	
การคุ้มครองไว้หลายประการ เช่น การลดชั่วโมงการทำงาน ห้ามนายจ้างใช้หญิงมีครรภ์ทำงานในเวลาดึก 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงย้ายงานชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอด และการลาเพื่อการคลอดโดยได้รับค่าจ้าง 	
ตามปกติ โดยเฉพาะ มาตรา ๔๓ บัญญัติว่า  “ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลกูจ้างซ่ึงเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์” 
	 เมื่อผู้ถูกร้องอ้างว่าจำเป็นต้องเลิกจ้างลูกจ้างจำนวนมากเพื่อลดขนาดองค์กรลงเนื่องจากประสบภาวะ
การขาดทุน แต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่าผู้ถูกร้องได้ว่าจ้างผู้รับเหมาค่าแรงให้มาทำงานในกระบวนการผลิต
แทนจำนวนมาก การเลิกจ้างลูกจ้างหญิงมีครรภ์จำนวนเพียง ๑๐ คน จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไร้ความชอบธรรม
และก่อผลกระทบและความเดือดร้อนให้กับลูกจ้างหญิงมีครรภ์ ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ทั้ง ๑๐ คน ทำงานให้ 	
ผู้ถูกร้องมาไม่น้อยกว่า ๗–๑๐ ปีแล้ว มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่อคนไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ บาท มีภาระค่าเช่าบ้าน 
ค่าอาหาร ค่าเล่าเรียนบุตร เงินเหลือเก็บออมเลย เมื่อลูกจ้างในขณะมีครรภ์ทำให้เครียดมาก นอนไม่หลับ 
คิดมาก วิตกกังวลว่ากระทบต่อลูกในครรภ์ 
 การกระทำของผู้ถูกร้องจึงเป็นการละเมิดสิทธิของลูกจ้างหญิงมีครรภ์ และเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็น
ธรรมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๑ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล แรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ ทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม ว่าด้วยสิทธิในครอบครัว ข้อ ๑๐ ความว่า “รัฐภาคแีห่งกติกานี้รับรองว่า 
 ๑. ครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยงานรวมของสังคมที่เป็นพื้นฐานและเป็นธรรมชาติควรได้รับความคุ้มครอง
และช่วยเหลืออย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะในการจัดตั้งและในขณะที่ต้อง รับผิดชอบต่อการ
ดูแลและการศึกษาของเด็กที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้ การสมรสต้องกระทำโดยความยินยอมอย่างเสรีภาพของผู้ที่
เจตนาจะสมรส 
 ๒. มารดาได้รับการคุ้มครองพิเศษระหว่างช่วงเวลาตามควรก่อนหรือหลังการให้กำเนิดบุตรในระหว่าง
ช่วงเวลาระยะเวลาเช่นว่า มารดาซึ่งทำงานควรได้รับอนุญาตให้ลาโดยรับค่าจ้าง หรือลาโดยมีสิทธิประโยชน์

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๘๑

Master 2 anu .indd   281 7/28/08   9:23:19 PM



ด้านสวัสดิการสังคมเพียงพอ 
 ๓. ควรมีมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือพิเศษแก่เด็กและผู้เยาว์ทั้งปวง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
เนื่องจากชาติกำเนิดหรือเงื่อนไขอื่นๆ เด็กและผู้เยาว์ควรได้รับการคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม การว่าจ้างเด็กให้ทำงานซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจหรือสุขภาพหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตหรืออาจ
จะขัดขวางพัฒนาการตามปกติของเด็กควรได้รับการลงโทษตามกฎหมาย รัฐควรกำหนดอายุขั้นต่ำ ซึ่งห้าม
ไม่ให้มีการจ้างแรงงานแด็กและกำหนดให้มีโทษตามกฎหมายด้วย” 
 และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบว่าด้วยความเสมอภาคใน 	
การทำงานและสิทธิด้านแรงงานของสตรี ข้อ ๑๑/๒ 
 (ก) เพื่อที่จะป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจาการแต่งงานหรือ ความเป็น 	
เพศมารดา และเพื่อประกันสิทธิอันแท้จริงของสตรีในการที่จะทำงาน รัฐภาคีจะให้มาตรการที่เหมาะสม 
 (ข) เพื่อริเริ่มให้มีการลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้าง หรือได้ผลประโยชน์ทางสังคมที่ เปรียบเทียบได้
โดยไม่สูญเสียการงานเดิม อาวุโสในการทำงานหรือเงินช่วยเหลือทางสังคม 
 (ค) เพื่อกระตุ้นให้มีการบริการสังคมอันเป็นตัวสนับสนุนที่จำเป็น เพื่อที่จะช่วยให้บิดามารดาสามารถ
รวบรวมข้อผูกพันทางครอบครัวเข้ากับความรับผิดชอบในการงานและการเข้าร่วมในกิจการสาธารณะ 	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและพัฒนาขอบข่ายของสวัสดิการด้านการเลี้ยงดูเด็ก 
 (ง) ให้มีการคุ้มครองเป็นพิเศษแก่สตรีที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ในการทำงานทุกรูปแบบที่มีแนวโน้ม
ว่าจะเป็นอันตรายต่อสตรีเหล่านั้น” 
 คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่าความรู้และความเข้าใจของเจ้าพนักงานด้านแรงงานในประเด็นการ
คุ้มครองลูกจ้างหญิงมีครรภ์ยังมีข้ออื่นหรือข้อจำกัด สังเกตได้จากคำชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ ยังคงตีความ
ตามอักษรว่ากฎหมายห้ามเลิกจ้างเพราะเหตุมีครรภ์ แต่กรณีนี้เมื่อผู้ถูกร้องชี้แจงแล้วว่าไม่ได้เลิกจ้างเพราะ
เหตุมีครรภ์แต่เพราะต้องการลดขนาดองค์กร จึงไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และยังแนะนำให้
ลูกจ้างยื่นคำร้อง ตามแบบ คร. ๗ เพื่อขอรับค่าชดเชย ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐด้านแรงงานก็แนะนำให้
ลูกจ้างฟ้องคดีต่อศาลแรงงานกลาง หากเห็นว่านายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุมีครรภ์และต้องการกลับเข้าทำงาน 
โดยชี้แจงว่าพนักงานตรวจแรงงานหรือเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไม่มี
อำนาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างหญิงมีครรภ์กลับเข้าทำงาน อีกประการหนึ่ง เจ้าพนักงานด้านแรงงานมักยึด
คำพิพากษาของศาลแรงงานเป็นเกณฑ์ตายตัวในการปรับใช้การบริหารหรือบังคับใช้กฎหมาย หรือแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนของ ลูกจ้าง ซึ่งบางครั้งข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แวดล้อมแตกต่างกันในสาระสำคัญ 

มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 คณะกรรมการฯพิจารณาเห็นว่ามูลเหตุสำคัญของความขัดแย้งตามคำร้องนี้เป็นผลมาจากการใช้วิธี
การจ้างงานแบบเหมาค่าแรงในงานที่เป็นกระบวนการผลิตของผู้ถูกร้อง จนทำให้เกิดปัญหาหลายด้านกล่าว
คือ ความไม่เสมอภาคในเรื่องสวัสดิการและสภาพการจ้าง การสูญเสียเสรีภาพในการรวมตัวการเจรจาต่อ
รอง การสูญเสียสิทธิขั้นพื้นฐานและความมั่นความในการทำงาน จนเป็นเหตุให้ผู้ร้องยื่นข้อเรียกร้องให้ยกเลิก
การจ้างเหมาค่าแรงหรือการจ้างเหมาช่วงในสถานประกอบการของผู้ถูกร้อง จะเห็นได้ว่ากลไกไตรภาคีก็ไม่
สามารถไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทให้เกิดความเป็นธรรมได้ ฝ่ายผู้ร้องและสมาชิกของผู้ร้องต้องจัดประชุมหรือ
นัดชุมนุมเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อรัฐบาล จนในที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
จำเป็นต้องใช้อำนาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อระงับข้อพิพาท
และสั่งให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 
 อย่างไรก็ตาม หลังจากข้อพิพาทแรงงานยุติลงโดยการชี้ขาดแล้ว ผู้ถูกร้องดำเนินนโยบายให้ลูกจ้าง
สมัครใจลาออก ซึ่งมีลูกจ้างเข้าร่วมจำนวน ๗๐๓ คน ต่อมามีการเลิกจ้างลูกจ้างจำนวน ๒๙๗ คน โดยเลิก

๒๘๒ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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จ้างกรรมการลูกจ้างและกรรมการสหภาพแรงงานด้วยไม่ละเว้นแม้แต่ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ด้วยการอ้างเหตุผล
การประกอบการขาดทุน จึงต้องลดขนาดองค์กร ทั้งนี้ เพื่อผลักภาระให้ผู้ร้องและลูกจ้างไปใช้สิทธิทางศาล 
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายและใช้ระยะเวลานาน ซึ่งฝ่ายผู้ถูกร้องมีความได้เปรียบกว่า แม้ว่าคณะกรรมการฯ ได้พยายาม
ไกล่เกลี่ยให้ผู้ถูกร้องยอมรับความจำเป็นและความชอบธรรมในเสรีภาพของลูกจ้างในการรวมตัวและการ
เจรจาต่อรอง เพื่อมีการเจรจาให้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยมุ่งที่จะ
ร่วมงานอย่างสมานฉันท์กันต่อไป แต่ผู้ถูกร้องยืนกรายให้ผู้ร้องและลูกจ้างใช้สิทธิทางศาล 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ พยายามหารือเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองแรงงาน ขอให้ วินิจฉัยกรณี
การเลิกจ้างลูกจ้างหญิงมีครรภ์เพื่อลดภาระการต้องใช้สิทธิทางศาล แต่ก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใด 
 ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีมติว่า การกระทำของผู้ถูกร้องเป็นการกระทำที่ละมิดสิทธิมนุษยชน และ
เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ละเมิดต่อกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ตลอดจนข้อตกลงระหว่างประเทศ ทั้งสาม
ประเด็นการตรวจสอบ 
	
ข้อเสนอแนะและมาตรการการแก้ไขปัญหา
  คณะกรรมการสิทธิแรงงานพิจารณาแล้ว เห็นควรมีข้อเสนอแนะและมาตรการการแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไหนี้ 
	 	
มาตรการการแก้ไขปัญหา 
	 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 (๑) ดำเนินการให้ผู้ถูกร้องยกเลิกประกาศห้ามลูกจ้างแจกจ่ายใบข้อความ ใบปลิวหรือเอกสารใดๆ ใน
บริเวณบริษัทผู้ถูกร้อง และประกาศหรือคำสั่งใดๆ ที่มีลักษณะจำกัดเสรีภาพของลูกจ้าง ในการสื่อสารและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสถานประกอบการ และประสานความร่วมมือระหว่างผู้ร้อง และผู้ถูกร้อง เพื่อหา
มาตรการในการคุ้มครองและป้องกันมิให้การใช้เสรีภาพดังกล่าวเกดิความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ 
  (๒) สั่งการให้ผู้ถูกร้องรับลูกจ้างหญิงมีครรภ์กลับเข้าทำงาน และเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นใน 	
ช่วงการเลิกจ้าง ทั้งนี้ ภาย ๔๕ วัน นับแต่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ 
 (๓) ดำเนินการให้ผู้ถูกร้องจัดสภาพการจ้างที่เป็นธรรมไม่เกิดการเลือกปฏิบัติระหว่าง ลูกจ้างที่ถูกแบ่ง
แยกกลุ่มเป็นหลายกลุ่ม ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ 
 (๔) ใช้กรณีร้องเรียนนี้เป็นกรณีศึกษา ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้านแรงงาน สภาองค์การนายจ้าง และ
สภาองค์การลูกจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความเข้าใจต่อบาบาทหรือความชอบธรรมของลูกจ้างและ
สหภาพแรงงานในการเจรจาต่อรองและการป้องกันสิทธิของลูกจ้าง และการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ
เจ้าหน้าที่ด้านแรงงานในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อคุ้มครองลูกจ้างหญิงมีครรภ์และลูกจ้างในระบบจ้างเหมา
ค่าแรง ทั้งนี้ ภายใน ๖ เดือนนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ 
  (๕) ดำเนินการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ร้องและผู้ถูกร้องเพื่อสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์บน 	
พื้นฐานของการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ความร่วมมือ ความสมานฉันท์ และความถูกต้องเป็นธรรม 
	
มาตรการเชิงนโยบาย
 ๑. กระทรวงแรงงาน 
 (๑) เร่งรัดให้จัดตั้งกลไก เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งทางแรงงานสัมพันธ์ที่มีลักษณะพหุภาคี ประกอบด้วย 	
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐ และนักวิชาการหรือผู้ทรงวุฒิด้านแรงงาน โดยพัฒนาขึ้น
จากคณะกรรมการการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถเจรจาต่อรองเพื่อบรรลุข้อ

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๘๓
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ตกลงอย่าเป็นธรรมและความสมานฉันท์ โดยถือเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาก่อนเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมปกติ เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ครบวงจรจำเป็นต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิของลูกจ้างในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม และการคุ้มครององค์กรแรงงาน 
ให้กลไกของกระบวนการยุติธรรมดังกล่าวมีอำนาจส่ังการและมีผลบังคับให้ฝ่ายท่ีมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามคำส่ัง
ในทันที ไม่ว่าจะใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องคดีให้เพิกถอนคำสั่งหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้มีผลคุ้มครองอย่างแท้จริง
และทันเหตุการณ์ 
 (๒) เร่งรัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และฉบับแก้ไข เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมาย ในการคุ้มครองลูกจ้าง 	
หญิงมีครรภ์ที่ชัดเจนและครอบคลุม กำหนดแนวทางในการบริหารและการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการ
แก้ไขปัญหาในลักษณะเบ็ดเสร็จครบวงจรในจุดเดียว 
 (๓) เร่งรัดให้มีการปรับปรุงการบริหารและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานโดยเฉพาะในประเด็น
ที่กระทบต่อลูกจ้างมีครรภ์ หรือกรณีการเลิกจ้างลูกจ้างจำนวนมากโดยอ้างเหตุผลเกี่ยวกับผลประกอบการ 
คำสั่งซื้อสินค้า หรือการปรับโครงสร้างองค์กรหรือยุบหน่วยงาน ตลอดจนการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบเหมา
ค่าแรงหรือเหมาช่วง จะต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าพนักงานด้านแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเสียก่อนจึงจะ
เลิกจ้างได้ เพราะกรณีดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของลูกจ้างและครอบครัว และสังคมโดย
รวมอย่างรุนแรง  
 (๔) เร่งรัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ในประเด็นการจ้างเหมาค่าแรงหรือการจ้างเหมาช่วง เพื่อให้ลูกจ้างที่ทำงานใน
กระบวนการผลิตของสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างของสถานประการเองหรือลูกจ้างของผู้รับเหมา
ค่าแรงง ได้รับสวัสดิการและสภาพการจ้างที่เสมอภาคกัน โดยเฉพาะเร่งดำเนินการออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับ
สวัสดิการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตา ๙๕ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
มีอำนาจดำเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านรัฐสภา ให้มีการปรับปรุงการบริหารและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงานเพื่อป้องกันมิให้สถานประกอบการหรือผู้รับเหมาค่าแรงฉวยโอกาสเอาเปรียบหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมาย 
เช่น การจัดทำศูนย์ข้อมูลการจ้างงานในระบบจ้างเหมา การกำหนดให้สถานประกอบการแจ้งการจ้างเหมา
ค่าแรงหรือการจ้างเหมาช่วงตลอดสายการผลิตต่อกระทรวงแรงงาน การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการ
บังคับใช้มาตรฐานแรงงานไทยและจรรยาบรรณทางการค้าอย่างจริงจัง เป็นต้น 
	 	
	 ๒. รัฐบาล
 ในการกำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพสังคม
ควบคู่ไปด้วยอย่างจริงจัง รวมถึงการกำหนดให้คำนึงถึงสิทธิแรงงานและสิทธิสหภาพแรงงานอย่างชัดเจนและ
มีผลบังคับ เป็นเงื่อนไขในการกำหนดสิทธิต่าง ๆ ตามนโยบายการส่งเสริมการลงทุน 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

๒๘๔ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ 

(นาสาวนัยนา สุภาพึ่ง) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายเสนห จามริก) 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายประดิษฐ เจริญไทยทวี) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายวสันต พานิช) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายสุทิน นพเกตุ) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นางสุนี ไชยรส) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(คุณหญิงอัมพร มีศุข) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นางสาวอาภร วงษสังข) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

(นายสุรสีห โกศลนาวิน) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๘๕
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รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 


โดย 


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๓๑ / ๒๕๕๐ 

เรื่อง   การละเมิดสิทธิแรงงาน เกี่ยวกับความมั่นคงในการทำงาน 

ผู้ร้อง   นายจุลพงษ์ สัตย์ถาวงศ์  

ผู้ถูกร้อง  บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (บทด.)
	
 นายจุลพงษ์ สัตย์ถาวงศ์ ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นหนังสือตามคำร้อง
ที่ ๑๖๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ ว่า ผู้ร้องเป็นพนักงานของบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด 	
ที่มีฐานะตามกฎหมายเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ได้รับความเดือดร้อนเพราะถูกบริษัท 	
ไทยเดินเรือทะเล จำกัด กระทำการอันไม่เป็นธรรมโดยบังคับให้เข้าร่วมโครงการ “ร่วมใจจากด้วยความยินดี
ทั้งสองฝ่าย” โดยไม่มีทางเลือกอื่น ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับความมั่นคงในการมีงานทำ 
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวมีมลู และ
อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
ดำเนินการตรวจสอบตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจ
สอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒	

สาระสำคัญของคำร้อง
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ให้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท 	
ไทยเดินเรือทะเล จำกัด กับ กลุ่มบริษัทเจ้าของเรือไทย จำนวน ๒๓ บริษัท โดยให้มีสัดส่วนการร่วมทุน 	
ของผู้ถูกร้องกับกลุ่มบริษัทเจ้าของเรือไทย จำนวน ๒๓ บริษัท เป็นร้อยละ ๓๐ และ ๗๐ ตามลำดับ 	
และอนุมัติให้ผู้ถูกร้องลงทุนในบริษัทร่วมทุนเป็นจำนวนเงิน ๒๐๐ ล้านบาท โดยใช้เงินของผู้ถูกร้องที่มีอยู่ 
ภายหลังหักค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติดังกล่าว สภากรรมการของผู้ถูกร้องได้มีการประชุมสามัญ ครั้งที่ 	
๑๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ และมีมติให้จัดโครงการ “ร่วมใจจากด้วยความยินดีทั้งสองฝ่าย” 
แล้วมีหนังสือส่งให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังพิจารณา หลังจากนั้น ผู้ถูกร้องได้ดำเนินการบีบ
บังคับให้พนักงานของผู้ถูกร้อง รวมถึงผู้ร้องด้วย เข้าโครงการดังกล่าวโดยไม่สมัครใจ จึงขอให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติประสานงานเจรจากับผู้ถูกร้องให้ชะลอหรือยุติโครงการ “ร่วมใจจากด้วยความยินดีทั้ง
สองฝ่าย” ไปจนกว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ข้อยุติ และขอให้ตรวจสอบว่าการดำเนินโครงการดัง
กล่าวของผู้ถูกร้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากมีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการสิทธิ

๒๘๖ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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มนุษยชนแห่งชาติจะดำเนินการเพื่อให้มีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้หรือไม่ 

ความต้องการของผู้ร้อง 
 ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังนี้ 
 ๑. ขอให้ประสานการเจรจากับ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ยุติโครงการ “ร่วมใจจากด้วยความ
ยินดีทั้งสองฝ่าย” หรือให้ชะลอการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวไว้จนกว่าการตรวจสอบความจริงจะยุติ 
 ๒. ขอให้ตรวจสอบว่าการดำเนินการโครงการบริษัทร่วมทุนของคณะผู้บริหารบริษัท ไทยเดินเรือทะเล 
จำกัด ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากมีการกระทำท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป	
	 	
การดำเนินการตรวจสอบ
 การกำหนดประเด็นการตรวจสอบ
	 ๑. คณะอนุกรรมการ ฯ ได้กำหนดประเด็นการตรวจสอบว่า 
 การที่ผู้ถูกร้องดำเนินการให้ผู้ร้องและพนักงานอื่นเข้าร่วมโครงการ “ร่วมใจจากด้วยความ
ยินดีทั้งสองฝ่าย” เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ 
 ๒. การดำเนินการของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
  ๒.๑ การประชุมรับฟังข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ร้อง 
  ๒.๒ การประชุมรับฟังข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ถูกร้อง 
  ๒.๓ การประชุมรับฟังข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภาครัฐ 
	 ๓. ข้อเท็จจริงที่ได้รับจากการตรวจสอบ
 คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานได้รับฟังข้อเท็จจริง และได้รับเอกสารประกอบการชี้แจงจากฝ่ายผู้ร้อง
และผู้ถูกร้อง มีรายละเอียดดังนี้ 
		 	 ๓.๑ ข้อเท็จจริงจากฝ่ายผู้ร้อง
  ๑. ผูร้้องและพนักงานได้ร้องเรียนเป็นหนังสือลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๔๙ สรุปความได้ว่า ผูถ้กูร้อง
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีได้มีมติว่า.... 
   (๑) อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอทั้ง ๒ ข้อ ดังนี้ 
    (๑.๑) อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด กับ กลุ่มบริษัท
เจ้าของเรือไทย จำนวน ๒๓ บริษัท โดยให้มีสัดส่วนการร่วมทุนของผู ้ถูกร้องกับกลุ ่มบริษัทเจ้าของ 	
เรือไทย จำนวน ๒๓ บริษัท เป็นร้อยละ ๓๐ และ ๗๐ ตามลำดับ 
     (๑.๒) อนุมัติให้ บทด. ลงทุนในบริษัทร่วมทุนเป็นจำนวนเงิน ๒๐๐ ล้านบาท โดยใช้เงิน
ของผู้ถูกร้องที่มีอยู่ภายหลังหักค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
   (๒) ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ รวมทั้งความเห็นของคณะรัฐมนตรี ที่เห็นว่าบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นต้องมีระบบการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม และจูงใจให้ผู้ร่วมทุนทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด และไม่เกิดปัญหาผลประโยชน์ขัดกัน (conflict of interest) ของเอกชนผู้ร่วมทุน ต้องมุ่ง
สร้างเครือข่ายเพื่อให้บริษัทร่วมทุนสามารถให้บริการทั้งการส่งออก และนำเข้าสินค้าทางเรือจากแหล่งต่างๆ 
ได้อย่างครบวงจร อันเป็นการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทร่วมทุน ไปพิจารณาดำเนินการด้วย ทั้งนี้ ให้พิจารณา
ด้วยว่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐด้วยหรือไม่	
 หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติดังกล่าว สภากรรมการของผู้ถูกร้องได้ประชุมสามัญ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘ 
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ และมีมติให้จัดโครงการ “ร่วมใจจากด้วยความยินดีทั้งสองฝ่าย” ทั้งนี้ 	
ผู้ถูกร้องได้ออกแบบสอบถามพนักงานรวม ๓ ครั้ง 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๘๗
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	 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ผู้ถูกร้องได้สอบถามพนักงาน โดยมี ๓ ทางเลือก 
และจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑) ทำงานที่ บทด.ต่อ (อัตราพนักงานจำนวนจำกัด) 
  ๒) ไปอยู่บริษัทที่จัดตั้งใหม่ ชื่อ บริษัท บทด. จำกัด 
  ๓) ไม่อยู่ ขอเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (เฉพาะอายุงาน ๖ ปีขึ้นไป) 
	 ครัง้ที ่๒ เมือ่วนัที ่๒๒ ธนัวาคม ๒๕๔๘ ผูถ้กูรอ้งไดส้อบถามพนกังาน โดยม ี๒ ทางเลอืก ดงันี ้
  ๑) ไปอยู่บริษัทที่จัดตั้งใหม่ 
  ๒) ขอเข้าโครงการ “ร่วมใจจากด้วยความยินดีทั้งสองฝ่าย” 
 ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกร้องได้สอบถามพนักงาน โดยมี ๒ ทางเลือก ดังนี้ 
  ๑) ประสงค์ขอเข้าโครงการ “ร่วมใจจากด้วยความยินดีทั้งสองฝ่าย” 
  ๒) กรณีที่พนักงานไม่เลือกข้อ ๑ บริษัทถือว่าท่านประสงค์จะไปอยู่ที่บริษัทที่จัดตั้งใหม่ 
	 	
 ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุวภัทร สุวรรณกิจ ตำแหน่งกรรมการ
บริหาร รักษาการผู้อำนวยการ (ผู้ถูกร้อง) ได้เรียกประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงถึงที่มาของแบบสอบถามครั้งที่ ๓ 
สรุปการชี้แจงได้ว่า ผู้ถูกร้องไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้พนักงานทำงานกับผู้ถูกร้องอีกต่อไป ภายหลังจากการ
จัดตั้งบริษัทร่วมทุนสำเร็จเรียบร้อย โดยให้พนักงานเลือกได้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง และถ้าไม่เลือก ผู้ถูกร้องจะใช้
อำนาจให้พนักงานผู้ถูกร้องไปอยู่บริษัทใหม่ตามข้อ ๒ ซึ่งผู้ร้องไม่เห็นด้วย เพราะเห็นว่าการดำเนินการของ 	
ผู้ถูกร้องขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ ที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแปลงสภาพ
รัฐวิสาหกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานข้อ ๓.๓ ที่ระบุว่า “ใหส้รา้งความมัน่คงและรกัษาผลประโยชนข์อง
พนกังาน โดยพนกังานจะไดร้บัสทิธปิระโยชนไ์มน่อ้ยกวา่เดมิ นบัอายงุานตอ่เนือ่ง และไมป่ลดพนกังาน” 
 ผู้ร้องและพนักงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ไม่ได้มีมติ
ให้ปลดพนักงานภายหลังการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนหรือยุบเลิกกิจการของผู้ถูกร้อง การที่สภากรรมการ ผู้ถูกร้อง
จัดให้มีโครงการ “ร่วมใจจากด้วยความยินดีทั้งสองฝ่าย” มีเจตนาบังคับให้ผู้ร้องรวมทั้งพนักงานอื่นให้กระทำ
ในส่ิงท่ีพนักงานรวมถึงผูร้้องไม่ต้องการ เพราะโครงการ “ร่วมใจจากด้วยความยินดีท้ังสองฝ่าย” ของผูถ้กูร้อง
ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้พนักงานรวมทั้งผู้ร้องทำงานกับผู้ถูกร้องต่อไป ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการปลดพนักงานทุก
คนรวมท้ังผูร้้อง จึงเป็นการฉ้อฉล และสภากรรมการผูถ้กูร้องไม่มีอำนาจปลดพนักงานหรือยุบเลิกกิจการผูถ้กูร้อง	
 ๒. ผู้ร้องได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ และได้
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจสอบ ซึ่งในเอกสาร 	
ดังกล่าวชิ้นหนึ่งมีหนังสือซึ่งลงลายมือชื่อของพนักงานผู้ถูกร้องที่เคยลงชื่อยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
“ร่วมใจจากด้วยความยินดีทั้งสองฝ่าย” ของผู้ถูกร้อง รวมทั้งผู้ร้อง จำนวน ๒๐ คน ถึงกรรมการบริหารรักษา
การผู้อำนวยการ ผู้ถูกร้องระบุว่า “ขอสงวนสิทธิในการกลับเข้าทำงานใหม่ และขอให้ใบสมัครเข้าร่วม
โครงการร่วมใจจากด้วยความยินดีทั้งสองฝ่ายเป็นโมฆะ หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ถูกร้องไม่ได้ดำเนินการ
ใน ๓ เรื่อง คือ ๑) ปิดกิจการและยุติธุรกรรมของผู้ถูกร้องทั้งหมด ๒) สิทธิประโยชน์ของพนักงานที่ผู้ถูกร้อง
เลิกจ้างเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกิจการของผู้ถูกร้องไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน 
๒๕๔๗ และ ๓) โครงการ “ร่วมใจจากด้วยความยินดีทั้งสองฝ่าย” ของผู้ถูกร้องไม่ได้รับการอนุมัติโดยถูก
ต้องจากกระทรวงการคลัง และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด 
 ๓. ผู้ร้องได้ให้ปากคำต่อคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ว่าขณะนี้ 	
ผู้ร้องถูกผู้ถูกร้องให้ออกจากงานตามที่ผู้ร้องได้ยื่นเข้าโครงการ “ร่วมใจจากด้วยความยินดีทั้งสองฝ่าย” 	
ของผู้ถูกร้องร่วมกับพนักงานของผู้ถูกร้องอื่นอีก ๓๔ คน ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าโครงการดังกล่าวของผู้ถูกร้องดำเนิน
การโดยบีบบังคับพนักงานของผู้ถูกร้องรวมทั้งผู้ร้องด้วย เพราะมีทางให้เลือกเพียง ๒ ทาง คือ 

๒๘๘สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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	 (๑) ไปอยูกั่บบริษัทร่วมทุนท่ีจัดต้ังข้ึนระหว่างผูถ้กูร้องกับกลุ่มบริษัทเจ้าของเรือไทย จำนวน ๒๓ บริษัท 
	 (๒) ยื่นลาออกตามโครงการ “ร่วมใจจากด้วยความยินดีทั้งสองฝ่าย” เนื่องจากเมื่อผู้ร้องไม่ได้รับการ
พิจารณาให้ไปทำงานกับบริษัทร่วมทุนใหม่ ผูร้้องจึงต้องย่ืนใบลาออกตามโครงการ “ร่วมใจจากด้วยความยินดี
ทั้งสองฝ่าย” โดยผู้ร้องไม่ทราบข้อเท็จจริงในขณะยื่นใบลาออกเพื่อเข้าโครงการว่า ผู้ถูกร้องยังดำเนินธุรกรรม 	
ตามปกติ ถือว่าผูถ้กูร้องปิดบังข้อเท็จจริงท่ีควรบอกให้แจ้ง เป็นการดำเนินการท่ีผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิใน
การมีงานทำ ซ่ึงหมายรวมถึงความม่ันคงในการทำงานของผูร้้อง ท้ังท่ีผูร้้องยังคงต้องการทำงานกับผูถ้กูร้องต่อไป 
	 	
	 ๓.๒ ข้อเท็จจริงจากฝ่ายผู้ถูกร้อง
  ๑. คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ให้ผู้ถูกร้องซึ่งมีฐานะตาม
กฎหมายเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งกองเรือพาณิชย์ ด้วยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
ระหว่างผู้ถูกร้องกับกลุ่มบริษัทเจ้าของเรือไทย จำนวน ๒๓ บริษัท ในสัดส่วน ๓๐:๗๐ โดยผู้ถูกร้องลงทุน 
๒๐๐ ล้านบาท และกลุ่มบริษัทเจ้าของเรือไทย จำนวน ๒๓ บริษัท ร่วมลงทุน ๔๖๖ ล้านบาท 
 ๒. ผู้ถูกร้องได้จัดทำประกาศลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ถึงพนักงานของผู้ถูกร้อง รวมทั้งผู้ร้อง 	
เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ “ร่วมใจจากด้วยความยินดีทั้งสองฝ่าย” เปิดโอกาสให้พนักงานของผู้ถูกร้อง
ที่มีความประสงค์จะออกจากงานโดยความสมัครใจ ให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ 
ปรากฏว่ามีพนักงานยื่นใบลาออกเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๖ คน และผู้ถูกร้องมีมติให้เข้าร่วมโครงการ 	
ได้ ๓๔ คน ที่เหลืออีก ๒ คน ต้องรอผลการสอบสวนทางวินัย ซึ่งผู้ถูกร้องได้มีคำสั่งที่ ๒๖/๒๕๔๙ ลง 	
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ และเมื่อตรวจสอบรายชื่อแนบท้ายคำสั่ง พบว่าผู้ร้องอยู่ในลำดับที่ ๙ 
 ๓. ผู้ถูกร้องได้มีคำสั่ง ที่ ๒๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ เลิกจ้างพนักงานของผู้ถูกร้อง 	
ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ “ร่วมใจจากด้วยความยินดีทั้งสองฝ่าย” จำนวน 
๑๘ คน โดยให้เหตุผลว่า จะต้องเลิกจ้างพนักงานของผู้ถูกร้องจำนวนนี้ตามข้อบังคับของผู้ถูกร้องก่อน เพราะ
พนักงานของผู้ถูกร้องทั้ง ๑๘ คน นั้น จะได้เข้าไปทำงานที่บริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 ๔. ผู้ถูกร้องได้มีประกาศลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงลูกค้าของผู้ถูกร้อง เพื่อปฏิเสธข่าวที่มี
การตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางฉบับในขณะนั้น ว่าผู้ถูกร้องเลิกจ้างพนักงานรวมถึงจะปิดกิจการ ซึ่งจะทำให้
เกิดความไม่เชื่อมั่นจากลูกค้า ว่าผู้ถูกร้องยังคงดำเนินธุรกรรมตามปกติ และในประกาศดังกล่าวได้แจ้งราย
ชื่อพนักงานของผู้ถูกร้องจำนวน ๓๐ คน ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ “ร่วมใจจากด้วยความยินดีทั้งสองฝ่าย” 
โดยรายชื่อดังกล่าวนั้นไม่มีชื่อของผู้ร้องแต่อย่างใด 
 ๕. ผู้ถูกร้องได้มีหนังสือถึงประธานอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ชี้แจง
เรื่องที่ประธานอนุกรรมการสิทธิแรงงานมีหนังสือถึงผู้ถูกร้อง เพื่อให้ชะลอโครงการ “ร่วมใจจากด้วยความ
ยินดีทั ้งสองฝ่าย” โดยในหนังสือดังกล่าวได้กล่าวถึงความเป็นมาของนโยบายจัดตั ้งกองเรือแห่งชาติ 	
การดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ การแก้ปัญหา
ภายในของผู้ถูกร้องภายหลังจากการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน รวมถึงปัญหาในการดำเนินการเกี่ยวกับ 	
พนักงานซึ่งมีนโยบายแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานกับบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้น
ใหม่ และกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากด้วยความยินดีทั้งสองฝ่าย 
	 ๓.๓ เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ประธานอนุกรรมการสิทธิแรงงานได้มีหนังสือไปสอบถามข้อเท็จจริง รวมถึงได้มีหนังสือถึงส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้ดำเนินการชะลอหรือยกเลิกโครงการร่วมใจจากด้วยความยินดีทั้งสองฝ่ายของผู้ถูกร้อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีหนังสือถึงประธานอนุกรรมการสิทธิแรงงาน สรุปได้ดังนี้ 
	 กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนง พิทยะ) ได้มีหนังสือ ที ่ 
กค.๐๘๐๖/๑๒๘๑๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ชี้แจงหลักการในการดูแลผลประโยชน์ให้กับพนักงานผู้

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๘๙
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ถูกร้อง ว่าการจัดทำโครงการ “ร่วมใจจากด้วยความยินดีทั้งสองฝ่าย” และโครงการโอนพนักงานผู้ถูกร้องไป
ทำงานที่บริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจ ไม่เข้าข่ายการดูแลสิทธิประโยชน์พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มี
การแปลงสภาพตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ เพราะในกรณีของผู้ถูกร้องมีฐานะเป็น
บริษัทจำกัดอยู่แล้ว การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างผู้ถูกร้องกับกลุ่มบริษัทเจ้าของเรือไทยมีวัตถุประสงค์ 	
เพื่อขยายกิจการของผู้ถูกร้องให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น มิได้เป็นการดำเนินการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ
หรือการแปลงทุนเป็นหุ้นแต่อย่างใด สำหรับการจัดทำโครงการร่วมใจจากของผู้ถูกร้องอยู่ในกรอบของ 	
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
พิเศษสูงสุดไม่เกิน ๓๐ เท่าของเงินเดือนสุดท้าย รวมทั้งแทนเงินชดเชยตามประกาศคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ส่วนเงื่อนไขอื่นให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการของผู้ถูกร้องที่จะพิจารณาได้ตามความเหมาะสม 
 นอกจากนั้น หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของผู้ถูกร้องมิได้ให้อำนาจสภากรรมการของผู้ถูกร้อง
ในการปลดพนักงานผู้ถูกร้อง หรือดำเนินการยุบเลิกกิจการของผู้ถูกร้องแต่อย่างใด ในความเป็นจริงการจัด
ตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างผู้ถูกร้องกับกลุ่มบริษัทเจ้าของเรือไทย ก็มิได้ยุบเลิกกิจการของผู้ถูกร้อง และสภา
กรรมการของผู้ถูกร้องยังไม่ได้มีคำสั่งปลดพนักงานของผู้ถูกร้องแต่อย่างใด 
	 	
	 กระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ได้มีหนังสือ ที่ รง.๐๕๐๙/
๑๕๙๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า การจัดตั้งกองเรือพาณิชย์โดยการจัดตั้งบริษัท
ร่วมทุนระหว่างผู้ถูกร้องกับกลุ่มบริษัทเจ้าของเรือไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๔๘ นั้น พนักงานของผู้ถูกร้องสมควรได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าเดิม หรือให้เป็นเรื่องที่ผู้ถูกร้อง 	
และพนักงานผู้ถูกร้อง รวมถึงผู้ร้องจะได้ตกลงเลิกสัญญาจ้างต่อกัน โดยฝ่ายพนักงานของผู้ถูกร้องรวมถึง 	
ผู้ร้องยินยอมด้วยความพอใจ รวมทั้งให้มีการร่วมปรึกษาหารือกันเพื่อมิให้เกิดข้อขัดแย้งแต่ประการใด 
	
ความเห็นของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน
 คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานได้พิจารณาตามประเด็นการตรวจสอบแล้ว มีความเห็นดังนี้ 
 ผู้ถูกร้องได้จัดให้ผู้ร้องและพนักงานเข้าร่วม “โครงการร่วมใจจากด้วยความยินดีทั้งสองฝ่าย” หรือ
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดจริง แต่ในการดำเนินการดังกล่าวผู้ถูกร้องได้ยื่นเงื่อนไขทางเลือกให้แก่ผู้ร้อง 
และพนักงานเพียงสองประการ คือเข้าร่วม “โครงการร่วมใจจากด้วยความยินดีทั้งสองฝ่าย” หรือสมัครไปอยู่
บริษัทใหม่ 
 ทั้งได้แจ้งข้อมูลต่อผู้ร้องและพนักงานว่า บทด.จะเลิกกิจการ ผู้ร้องและพนักงานจึงเข้าร่วมโครงการดัง
กล่าว ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกร้องได้มีประกาศระบุว่า ผู้ถูกร้อง
มิได้เลิกกิจการ และยังคงดำเนินธุรกรรมตามปกติ ซึ่งเมื่อผู้ร้องได้ทราบประกาศนี้ ก็ได้ทำหนังสือถึงคณะ
อนุกรรมการสิทธิแรงงาน เพื่อโต้แย้งการดำเนินการโครงการดังกล่าวของผู้ถูกร้อง 
 การกระทำของผู้ถูกร้องจึงเป็นการแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้อง และปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง จนถึง
ขนาดทำให้ผู้ร้องและพนักงานหลงเชื่อ และตัดสินใจเพื่อเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากฯ อย่างไม่มีทางเลือก อัน
เป็นการแสดงเจตนาโดยกลฉ้อฉลและใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕ 
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกร้องไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ และ
ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๘๖ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ ๖ ข้อย่อย ๑ ที่กำหนดว่า รัฐภาคี
แห่งกติกานี้รับรองสิทธิในการทำงาน ซึ่งรวมทั้งสิทธิของทุกคนในโอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพโดยงานซึ่งตนเลือก
หรือรับอย่างเสรี และจะดำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องสทิธินี้ 

๒๙๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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 คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน จึงมีมติให้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้	
มาตรการในการแก้ไขปัญหา
 ให้กระทรวงคมนาคมตรวจสอบความต้องการที่แท้จริงของผู้ร้องและพนักงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนิน
การให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพนักงานแต่ละคนที่ได้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากฯ ภายใน ๔๕ 
วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 ๑. หากมติคณะรัฐมนตรี มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพของรัฐวิสาหกิจ จะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับพนักงานของรัฐวิสาหกิจนั้น และต้องมีมติในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย 
 ๒. ในกรณีที่จะมีการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิและความมั่นคงในการทำงานของ
พนักงาน จะต้องมีการแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง มีหลักเกณฑ์ที่โปร่งใสเป็นธรรม ใช้หลักธรรมาภิบาล และ
ต้องให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนสิ้นสุด ตลอดจนต้องคำนึงถึงหลักประกัน
เรื่องสิทธิและประโยชน์ของพนักงานเป็นสำคัญ 

มติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แล้ว มีมติเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันที่ ๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๐ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แล้ว มีมติเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 

(นายเสนห จามริก) 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นาสาวนัยนา สุภาพึ่ง) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายประดิษฐ เจริญไทยทวี) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายวสันต พานิช) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายสุทิน นพเกตุ) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นางสุนี ไชยรส) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(คุณหญิงอัมพร มีศุข) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นางสาวอาภร วงษสังข) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายสุรสีห โกศลนาวิน) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๙๑
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รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 


โดย 


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๔๖๓/๒๕๕๐ 

เรื่อง   สิทธิแรงงาน กรณี แรงงานไทยในต่างประเทศถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ผู้ร้อง   นายแสวง วิเชียรเลิศ 

ผู้ถูกร้อง  บรษิทั จดัหางาน บ.ี เอส. บ.ี โอเวอรซ์สี ์จำกดั ผูถ้กูรอ้งที ่๑ 
    บรษิทั KAOHSIUNG RAPID TRANSIT CORP. (KRTC) ในฐานะนายจา้ง ผูถ้กูรอ้งที ่๒ 
	
 นายแสวง วิเชียรเลิศ ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอ้างว่า บริษัท จัดหางาน 	
บี. เอส. บี. โอเวอร์ซีส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดหางานในประเทศไทย และบริษัท KAOHSIUNG RAPID TRANSIT 
CORP. (KRTC) ในฐานะนายจ้างที่ไต้หวันละเมิดสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนของผู้ร้อง และคนงานไทย 	
ที่ไต้หวัน ตามคำร้องที่ ๓๗๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ามีมูล จึงมอบหมายให้ 	
คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานดำเนินการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
	 	
สาระสำคัญของคำร้อง
 ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ที ่ บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 	
เมื่อปี ๒๕๔๗ ผู้ร้องเดินทางไปทำงานที่ไต้หวันผ่านบริษัทจัดหางาน บี. เอส. บี. โอเวอร์ซีส์ จำกัด เสียค่า
บริการ ค่าใช้จ่ายและค่านายหน้าจำนวนหนึ่งแสนบาทเศษ ผู้ถูกร้องที่ ๑ ส่งไปทำงานกับ นายจ้างคือบริษัท 
KRTC สัญญาจ้างมีกำหนดเวลา ๒ ปี ผู้ร้องทำงานได้เพียง ๘ เดือน ถูกส่งกลับประเทศไทย 
 ผู้ร้องและคนงานไทยที่ไต้หวันได้รับความไม่เป็นธรรมหลายประการ กล่าวคือ คนงานไทยที่ประสบ
อุบัติเหตุไม่ได้รับเงินทดแทนและถูกหักค่าแรง เมื่อคนงานไทยทวงถามค่าจ้างหรือค่าล่วงเวลา ล่ามหรือ
นายจ้างข่มขู่ว่าจะส่งกลับประเทศไทย ที่พักอาศัยของคนงานไทยไม่ดี มีสังกะสีล้อมไว้ราวกับถูกคุมขังหรือ 
แรงงานทาส และคนงานถูกโกงค่าจ้าง ผู้ร้องเคยร้องเรียนต่อกระทรวงแรงงานแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข 

ความต้องการของผู้ร้อง
 ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแก้ไขปัญหาให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู ้ร ้อง และ 	
คนงานไทยด้วย 

๒๙๒ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การดำเนินการตรวจสอบ
 คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานได้พิจารณาคำร้องและเอกสารของผู้ร้องประกอบแล้ว เห็นว่า ประเด็น
สำคัญของคำร้องเป็นเรื่องผู้ร้องและคนงานไทยที่ไต้หวันถูกบริษัท KRTC และบริษัทผู้รับเหมาที่ไต้หวันละเมิด
สิทธิและปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนงานไทย ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานจึงมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ 
สม ๐๐๐๓/๒๑๔๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ ขอให้กรมการจัดหางานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดัง
กล่าวตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เกิดความเปน็ธรรมแก่ผู้ร้องและคนงานไทยโดยด่วน 
 ต่อมา กรมการจัดหางานมีหนังสือ ที่ รง ๐๓๑๑/๑๖๒๖๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ ตอบชี้แจงต่อ
คณะอนุกรรมการฯ สรุปได้ดังนี้ 
 ฝ่ายผู้ร้องถูกส่งกลับประเทศไทยโดยนายจ้างอ้างว่า ผู้ร้องขัดขืนคำสั่งของนายจ้าง และ นายจ้างทำ
ผิดสัญญาไม่ให้ผู้ร้องและคนงานไทยใช้โทรศัพท์มือถือ ผู้ร้องต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ฯลฯ ฝ่ายบริษัท
จัดหางานฯ ผู้ถูกร้องที่ ๑ ชี้แจงว่า ผู้ร้องถูกส่งกลับประเทศไทยเพราะทำผิดกฎระเบียบของนายจ้าง ผู้ร้อง
ยอมรับผิดและได้ยกเลิกสัญญาจ้างเองโดยสมัครใจ 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผู้ร้องกับผู้ถูกร้องที่ ๑ สามารถตกลงกันได้โดยผู้ถูกร้อง
ที่ ๑ ได้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ร้องจำนวน ๒๗,๐๐๐ บาทแล้ว ซึ่งผู้ร้องพอใจ ส่วนที่ผู้ร้องอ้างว่า บริษัท KRTC 
ที่ไต้หวันทำผิดสัญญากับคนงานไทยนั้น กรมการจัดหางานได้ประสานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว 
 นอกจากนี้ กรมการจัดหางานยังชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรณี บริษัท KRTC ที่ไต้หวันไม่ปฏิบัติตามสัญญา
กับคนงานไทยนั้น ปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ คนงานไทยได้ประท้วงและก่อเหตุเผาทำลาย
ทรัพย์สินในท่ีพักอาศัยคนงาน ซ่ึงคณะกรรมการกิจการแรงงานไต้หวัน(COUNCIL OF LABOUR AFFAIR - CLA)	
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อตรวจสอบขอ้เท็จจริงในกรณีดังกล่าว 
 คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า แม้ผู้ร้องกับผู้ถูกร้องที่ ๑ ตกลงกันได้และผู้ร้องพึงพอใจในการช่วยเหลือดัง
กล่าวแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากปัญหาคนงานไทยที่ไต้หวันถูกละเมิดสิทธิ จนกระทั่งความขัดแย้งบานปลายจน
เกิดเหตุเผาและทำลายทรัพย์สินของนายจ้างนับว่าเป็นกรณีร้ายแรงยิ่ง จำเป็นที่รัฐบาลไทยจะต้องมีนโยบาย
ที่ชัดเจนในการส่งคนงานไทยไปทำงานที่ไต้หวันและมีแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดปัญหา
ทำนองดังกล่าวขึ้นอีก คณะอนุกรรมการฯ จึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้ 
	 	
	 ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
 ๑. การตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรมการจัดหางานกรณีผู้ร้อง โดยการสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้ร้อง 
และบริษัทจัดหางานฯ ผู้ถูกร้องที่ ๑ น่าจะไม่เพียงพอ ส่วนกรณีที่ผู้ถูกร้องที่ ๑ อ้างว่าผู้ร้องถูกส่งกลับ
ประเทศเพราะผู้ร้องขัดขืนคำสั่งของนายจ้างนั้นก็ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าขัดขืนคำสั่งนายจ้างในเรื่องใด ซึ่งหาก
พิจารณาข้อเท็จจริงจากผู้ร้อง น่าจะเป็นเรื่องที่นายจ้างห้ามคนงานไทยมีหรือใช้โทรศัพท์มือถือในที่พักอาศัย 
หากข้อเท็จจริงเป็นเช่นว่านี้ คำสั่งของนายจ้างย่อมเป็นการละเมิดสิทธิของคนงานไทย ซึ่งต่อมาจากการ
เจรจาต่อรองของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายจา้งยอมยกเลิกระเบียบดังกล่าว 
	 ๒. เน่ืองจากกรณีน้ีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชนท้ังในระดับประเทศและในทางสากล หน่วยงานระดับ
นโยบายท้ังของไทยและไต้หวันจึงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา และมีการดำเนินการท่ีค่อนข้างฉับไว 
	
การดำเนินการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไทย
	 ปลัดกระทรวงแรงงานไทย มีหนังสือ ที่ รง ๐๒๐๕.๒/๔๓๑๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ ตอบ
ชี้แจงต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ไทย) สรุปได้ดังนี้ 
 (๑) กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวในลำดับสูงสุด โดยได้รายงานข้อเท็จจริงให้คณะ

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๙๓
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รัฐมนตรีทราบทันทีและสั่งการให้สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา สาขาเมืองเกาสง ประสานงานกับ
สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยช่วยเหลือแรงงานไทยอย่างใกล้ชิด 
 (๒) ฝ่ายบริหารกระทรวงแรงงานของไทยเดินทางไปไต้หวันและประสานงานกับนายจ้างและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ให้นายจ้างปฏิบัติตามสัญญา ปรับปรุงสภาพการจ้างและที่พักอาศัยให้ได้มาตรฐานและเจรจา 	
ต่อรองให้ทางการไต้หวันผ่อนปรนในการดำเนินคดีอาญากับคนงานไทย โดยขอให้พิจารณาประเด็นการกดขี่
คนงานไทยและหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กัน 
 (๓) มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของนายจ้างที่ไต้หวัน เช่น ยกเลิกระเบียบห้ามมีและใช้โทรศัพท์
มือถือในที่พักอาศัย คืนเงินหักฝากกันหนีซึ่งหักจากค่าจ้างทุกคนเดอืนละ ๑,๐๐๐ เหรียญไต้หวัน ยกเลิกการ
จ่ายเงินล่วงหน้าในรูปคูปองโดยจ่ายเป็นเงินสด จัดบริการน้ำดื่มที่สะอาดให้เพียงพอ แก้ไขปัญหาเรื่องที่พัก
อาศัยแออัด เป็นต้น  
	 (๔) จัดส่งพนักงานอัยการและว่าจ้างทนายความชาวไต้หวันเพ่ือให้ความช่วยเหลือคนงานไทยในคดีอาญา  
 (๕) กระทรวงแรงงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดโครงสร้างระบบการส่งแรงงานไทยไปต่าง
ประเทศ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาจัดโครงสร้างระบบการส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ และการ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับ กระบวนการดำเนินงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้ทันสมัยและโปร่งใส 
การตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด 
		 	
 การดำเนินการของทางการไต้หวัน		
		 คณะกรรมการกิจการแรงงานไต้หวัน (CLA) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนเพื่อ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว มีรายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุป
ผลตรวจสอบสิทธิมนุษยชนแรงงานไทยในกรณีดังกล่าว ซึ่งแปลและสรุปโดยนายวิรัตน์ เทาประเสริฐ ล่าม
สำนักงานแรงงานไทเป สรุปได้ดังนี้ 
	 	
 สรุปผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน (ไต้หวัน) สรุปได้ดังนี้
  (๑) บริษัท KRTC ในฐานะนายจ้างบกพร่องในการดูแลคนงานไทย ที่พักแออัด ไม่ถูกหลักสุขอนามัย 
จนเป็นเหตุให้คนงานไทยก่อเหตุประท้วง และได้ขอให้นายจ้างปรับปรุงแก้ไขตามข้อเรียกร้องของคนงานไทย
จำนวน ๒๓ ข้อ ภายใน ๗ วัน 
  (๒) บริษัท หัวผาน จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทนายจ้างให้ดูแลแรงงานไทยเป็นบริษัทที่ไม่ได้
รับอนุญาตจัดหางานนำเข้าแรงงานไทยและจัดหางานโดยผิดกฎหมายจึงต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 
  (๓) คนงานไทยส่วนใหญ่มีความซื่อและอ่อนโยน ข้อเรียกร้องของคนงานไทยส่วนใหญ่เกิดจากความ
บกพร่องในการบริหารและดูแลคนงานไทยของนายจ้าง จึงไม่ควรพิจารณาคนงานไทยว่าเป็นผู ้ฝ่าฝืน
กฎหมาย คนงานไทยเคยร้องเรียนปัญหาการละเมิดสิทธิต่อสำนักงานแรงงานไทยเกาสง ๒ ครั้งแล้ว แต่ไม่มี
การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที สำนักงานแรงงานไทยประจำเกาสงจึงบกพร่องต่อหน้าที่ 
  (๔) นายจ้างฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงานของไต้หวัน เรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทจัดหางานแจ้ง
ข้อมูลเท็จ และปลอมแปลงเอกสารในการนำเข้าแรงงานไทย จะต้องถูกลงโทษโดยการระงับโควต้าในส่วนที่
ยังมิได้นำเข้าแรงงานไทย และระงับใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานที่นำเข้ามาแล้ว 
	
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน (ไต้หวัน) สรุปได้ดังนี้
  (๑) ควรลงโทษบริษัท KRTC ด้วยการระงับโควต้าแรงงานต่างชาติส่วนที่ยังมิได้นำเข้า รวมถึง 	
ใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างชาติที่นำเข้ามาแล้ว และให้ตรวจสอบกรณี บริษัท KRTC รับเงินจากผู้รับเหมา
ที่ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติและจ่ายเงินให้บริษัท หัวผาน เพื่อดูแลแรงงานไทยว่าถูกต้องหรือเหมาะสม 	

๒๙๔ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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หรือไม่ และควรตรวจสอบการเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่ายว่าเกินที่กำหนดไว้หรือไม่ หากพบว่าผิดให้เพิกถอน
ใบอนุญาตการส่งแรงงานไทยไปไต้หวันของบริษัทจัดหางานดังกล่าว 
 (๒) ควรตรวจสอบการจ่ายค่าบริหารดูแลคนงานไทยแก่บริษัท หัวผาน ของบริษัท KRTC ว่าถูกต้อง
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ และให้ดำเนินคดีกับบริษัท หัวผาน ที่จัดหางานโดยผิดกฎหมาย 
 (๓) คณะกรรมการกิจการแรงงานไต้หวันควรทบทวนระบบการนำเข้าแรงงานต่างชาติ โดยให้ 	
ผู้รับเหมาแต่ละรายเป็นผู้รับผิดชอบการนำเข้าแรงงานต่างชาติ และบริหารดูแลกันเอง และปรับปรุงระบบการ
ร้องทุกข์ของแรงงานต่างชาติให้มีประสิทธิภาพ 
 (๔) ควรเพิ่มโทษทางอาญาสำหรับนายจ้างหรือผู้จัดหางานที่บริหารหรือดูแลแรงงานต่างชาติอย่างไม่
เหมาะสม 
	 	
	 ๓. ความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่สำคัญ มีดังนี้ 
   (๑) วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ รองประธานาธิบดีไต้หวันได้กล่าวในระหว่างพบหารือกับประธาน
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎรว่า ไต้หวันจะตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อแรงงาน 	
ต่างชาติ ขึ้นต่อคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาสิทธิมนุษยชนประจำทำเนียบประธานาธิบดี เพื่อดูแลสภาพการ
จ้างงานและสวัสดิภาพ ตลอดจนติดตามข้อร้องเรียนของคนงานต่างชาติที่ได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
จากนายจ้างในไต้หวัน 
   (๒) เหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้ สะท้อนถึงความซับซ้อนของปัญหาที่เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ในการ 	
จัดส่งแรงงานซึ่งมีข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่รัฐบางรายทั้งฝ่ายไทยและไต้หวัน มีส่วนร่วมในการพยายาม 	
ลดต้นทุนเพื่อให้ได้ค่านายหน้ามากขึ้น ขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทยสอบสวนเรื่องนี้เพื่อให้เกิด
ความกระจ่าง และหวังว่าฝ่ายไทยจะให้ความร่วมมือกับไต้หวันปรับปรุงวิธีการจัดส่งแรงงานไทยไปไต้หวัน 	
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
		 	 (๓) กรมการกงสลุ กระทรวงตา่งประเทศของไทยได้ทำรายงาน เร่ือง เหตุการณ์จลาจลของแรงงาน
ไทยในไต้หวัน ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ รายงานต่อคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร สรุป
ได้ดังนี้ 
     (๓.๑) เมื่อปรากฏข่าวเรื่องนี้ทางสื่อ นายกรัฐมนตรีไต้หวันเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐของไต้หวัน
ให้มีความเมตตาต่อแรงงานต่างชาติที่ต้องแบกรับงานหนักแทนคนไต้หวัน และให้มีการปรับปรุงสภาพ 	
การจ้างและสวัสดิการของคนงานต่างชาติให้เหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น 
     (๓.๒) สถานการณ์แรงงานไทยในไต้หวัน แรงงานต่างชาติในไต้หวันมีประมาณ ๒ แสนคนเศษ 
จำนวน ๑ แสนคนเศษ เป็นคนงานไทย นำรายได้เข้าไทยปีละ ๕๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นคนงาน
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงานไต้หวัน จำนวน ๑๕,๘๔๐ เหรียญไต้หวัน
ต่อเดือน มีการประกันสังคมและประกันสุขภาพตามข้อตกลงไทย – ไต้หวัน คนงานไทยทุกคนจะมีที่พัก
อาศัยคนงานไทยมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ ๒๐,๐๐๐ เหรียญไต้หวัน 
   คนงานไทยประสบปัญหาหลายประการ กล ่าวค ือ นายจ ้างจ ่ายค ่าจ ้างไม ่ถูกต ้อง 	
ตามสัญญา ถูกโกงค่าจ้างเนื่องจากเศรษฐกิจไต้หวันถดถอย เรื่องที่พักอาศัยและอาหาร สภาพแวดล้อมใน
การทำงานไม่ดี ค่านายหน้าสูงมากราว ๑ – ๒ แสนบาทต่อคน ส่วนใหญ่กู้เงินและเสียดอกเบี้ยร้อยละ ๓ 	
ต่อเดือน เสพยาเสพติดและเสพสุราเรื้อรัง และคนงานไทยมีสภาพเจ็บป่วยทางจิต 
   ฝ่ายบริหารบริษัท KRTC ยอมรับว่าในระยะเวลา ๑๔ ปีที่ไต้หวันนำเข้าแรงงานต่างชาติมีคน
งานไทยเสียชีวิตจากการทำงานที่ไต้หวัน อย่างน้อย ๗๐๐ – ๘๐๐ ราย มีผู้บาดเจ็บ พิการ และเป็นอัมพาต 	
คนงานไทยจำนวนหนึ่งต้องการกลับประเทศไทย แต่ยังค้างชำระค่านายหน้า จึงต้องทนทำงานต่อไป 
   ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการลักลอบหรือการเข้าไปทำงานที่

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๙๕
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ไต้หวันในลักษณะแอบแฝง อำพราง หรือซ่อนเร้น อันเป็นขบวนการชักนำคนงานไทยไปสู่วงจรการค้ามนุษย์ 	
ยาเสพติด การค้าประเวณี และแรงงานทาส 
   เกี่ยวกับนโยบายด้านแรงงานต่างชาติของไต้หวัน ทางการไต้หวันชี้แจงว่าไต้หวันจะยึดมั่น 	
หลักการความเสมอภาค ผลประโยชน์ร่วมกันและให้เกียรติกันโดยผลประโยชน์ของคนงานไทยเท่าเทียม 	
คนงานชาติอื ่น แต่ในทางปฏิบัติไต้หวันใช้ประเด็นแรงงานกดดันไทยในทางการเมือง เช่น มีนโยบาย 	
จ้างแรงงานต่างชาติชาวฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและมองโกเลียแทนแรงงานไทยในกิจการก่อสร้างขยายระยะ
เวลาในการอนุมัติการนำเข้าคนงานไทยจาก ๑๐ วัน เป็น ๖๐ วัน ไม่อนุญาตให้ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
ไทยในไต้หวันจ้างผู้ปรุงอาหารที่เป็นคนงานไทย เป็นต้น 
	 	
	 (๓.๓) ข้อเสนอแนะของกรมการกงสุลไทย มีสาระสำคัญดังนี้ 
 ติดตามผลกรณีที่ไต้หวันประกาศว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษ คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 	
เพื่อแรงงานต่างชาติ 
 ติดตามผลการแก้ไขปัญหาของนายจ้างที่ตกลงจะแก้ไข 
 ติดตามผลเรื่องการดำเนินคดีของทางการไต้หวันต่อนายจ้างและบริษัทที่เกี ่ยวข้องตามกฎหมาย 	
ควรตรวจสอบระบบการจัดส่งคนงานไปไต้หวันให้รัดกุมยิ่งขึ้น บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและโดยเคร่งครัด
สำหรับผู้กระทำผิดกฎหมาย เพื่อปกป้องระบบและรักษาคนดีไว้ 
 ควรนำเรื่องมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มาแก้ไขปัญหาควบคู่กัน ควรประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เช่น สำนักงานอัยการสงูสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปดส. ปปง. และกระทรวง
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์	
 ๔. มีข้อน่าสังเกตว่า ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ มีการประชุมคณะกรรมการร่วม
หารือไทย – ไต้หวัน ครั้งที่ ๙ ฝ่ายไทยมีอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะ มีข้อ
สรุปในการดำเนินการเรื่องการส่งคนงานไทยไปไต้หวันหลายประการ เช่น ไต้หวันยอมรับการใช้เลขประจำตัว
ประชาชนไทย ๑๓ หลักในฐานข้อมูลของไต้หวันเพื่อป้องกันเรื่องการแก้ไขชื่อเพื่อเข้าทำงานในไต้หวันซ้ำ 
ตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลและลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับค่านายหน้า ไต้หวันจะผ่อนปรนเรื่องการตรวจสุขภาพ 
ฝ่ายไทยรับจะฝึกอบรมแรงงานก่อนเดินทางและลงโทษแรงงานที่หลบหนีนายจ้าง กรณีคนงานไทยมิได้ทำผิด
แต่ถูกเลิกจ้าง ให้โอนย้ายงานได้ มีนโยบายให้จ้างงานโดยตรงเพื่อแก้ปัญหานายหน้า จะร่วมมือแก้ปัญหา
เรื่องนายจ้างหักค่าอาหาร เป็นต้น แต่ไม่มีการพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีตามคำร้องนี้ ทั้ง ๆ ที่คนงานไทยได้
ร้องเรียนต่อสำนักงานแรงงานไทยเกาสง ถึง ๒ ครั้ง และเจ้าหน้าที่ของไทยก็ไม่ได้รับเบาะแสหรือข่าวความ
ขัดแย้งระหว่างนายจ้างหรือผู้รับเหมางานกับคนงานไทยที่ไต้หวันแต่อย่างใด จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง
ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๘ หรือประมาณ ๑ เดือนหลังการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว แสดงให้เห็นจุด
อ่อนของกลไกการรับเรื่องร้องทุกข์หรือการเข้าถึงข้อมูลปัญหาของคนงานไทยที่ไต้หวัน 
	

๒๙๖ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 เนื่องจากกรณีคนงานไทยไปทำงานในต่างประเทศถูกละเมิดสิทธิหรือถูกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจนได้
รับความเดือดร้อนนั้น มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น ความต้องการแรงงานของประเทศปลายทาง 
ความต้องการรายได้ของคนงานไทย ผลประโยชน์ของธุรกิจจัดหางาน ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์ 
และค่านิยมการทำงานต่างประเทศ  
 แนวทางและมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาจึงต้องดำเนินการทั้งในระดับชุมชนซึ่งเป็นต้น
ทางของการไปทำงานต่างประเทศ ระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานจึง
มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลดังนี้ 
 ๑. ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ทั้งในส่วนที่เป็นแรงงานมีฝีมือ 
และไร้ฝีมือ มีนโยบาย มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางบริหารทั้งในด้านการส่งเสริมและพัฒนา 
เช่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและข้อมูลที่จำเป็น การพัฒนาทักษะฝีมือ กองทุนเงินกู้เกี่ยวกับ
อาชีพ การฝึกสอนภาษา การดูแลช่วยเหลือครอบครัวของคนงานไทยในกรณีที่มีปัญหาที่ประเทศปลายทาง
และการสานต่องานที่ทำในต่างประเทศ หรือสร้างอาชีพรองรับเมื่อคนงานไทยกลับประเทศ  
 ๒. บริหารจัดการหน่วยงานรัฐและองค์กรชุมชนในลักษณะบูรณาการ ให้มีบทบาทในการปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิของคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศตั้งแต่ต้นทางคือระดับชุมชน เช่น การให้ความรู้ในข้อมูล
ข่าวสารที่จำเป็นในเรื่องตำแหน่งงานหรือสภาพการจ้าง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศปลาย
ทาง หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือแก่คนงานไทย เป็นต้น 
 ๓. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา
ข้อขัดแย้งด้านแรงงานที่ประเทศปลายทาง 
 ๔. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนองค์กรเอกชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่มี
วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองหรือให้ความช่วยเหลือด้านแรงงานหรือสิทธิมนุษยชนแก่คนงานไทยที่ประเทศ
ปลายทาง ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือดังกล่าว 
 ๕. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีโทษและมาตรการการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพในกรณีที่มีการหลอก
ลวงต้มตุ๋นคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศ กรณีบริษัทจัดหางานหรือบุคคลใดหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำ
การโดยทุจริต เอาเปรียบคนงาน หรือมีการกระทำการเข้าข่ายการค้ามนุษย์ และให้เป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษ
โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
	 	
 มติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒๗ /๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๖ 
กันยายน ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบกับความเห็นและมติของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

(นายเสนห จามริก) 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๙๗
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สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ 

(นาสาวนัยนา สุภาพึ่ง) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายประดิษฐ เจริญไทยทวี) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายวสันต พานิช) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายสุทิน นพเกตุ) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นางสุนี ไชยรส) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(คุณหญิงอัมพร มีศุข) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นางสาวอาภร วงษสังข) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

(นายสุรสีห โกศลนาวิน) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

๒๙๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 


โดย 


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

รายงานผลการตรวจสอบที่ ๔๖/๒๕๕๑ 

เรื่อง   สิทธิแรงงาน กรณีนายจ้างกิจการประมงทะเลละเมิดสิทธิในชีวิตร่างกาย 
   และสิทธิแรงงานของแรงงานข้ามชาติ และเจ้าหน้าที่ของรัฐบกพร่องต่อหน้าที่  

ผู้ร้อง   ๑. เครอืขา่ยสง่เสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน หรอื Labour Rights Promotion Network (LPN)  
    โดยนายสมพงศ์ สระแก้ว ผู้แทน
   ๒. ลกูเรอืไทยและพมา่ (ปกปดิชือ่)  

ผู้ถูกร้อง  ๑. เจ้าของเรือประภาสนาวี  
   ๒. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 
    และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร กระทรวงแรงงาน 
   ๓. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
	
	 หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 
 กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม 
 ตำรวจน้ำจังหวัดสมุทรสาคร กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานตรวจคนเขา้เมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กระทรวงสาธารณสุข 
	
  เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ Labour Rights Promotion Network (LPN) โดยนายสมพงศ์ 
สระแก้ว ผู้แทน ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหนังสือตามคำร้องที่ ๔๕๒ /๒๕๔๙ 
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๙ ว่า ผู้ประกอบกิจการประมงทะเล ชื่อเรือประภาสนาวี ไปจับปลาที่ประเทศ
อินโดนีเซีย ไม่ดูแลลูกเรือทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ ทำให้ลูกเรือเจ็บป่วยและเสียชีวิตนอกน่าน
น้ำไทย กว่า ๓๐ คน เนื่องจากได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน และนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างลูกเรือตั้งแต่เริ่ม
ทำงาน 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้ว จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
ดำเนินการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 	
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๒๙๙
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สาระสำคัญของเรื่องร้องเรียน 
 เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงาน หรือ Labour Rights Promotion Network (LPN) ผู้ร้องเป็น
องค์การพัฒนาเอกชนด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน คุ้มครองสิทธิแรงงาน และสรรค์สร้างการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทยอย่างสันติ มีพื้นที่การทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ร้องได้บริการให้คำปรึกษา
ปัญหาแรงงานข้ามชาติ โดยร่วมกับสภาทนายความ มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ 
 เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ผู้ร้องได้รับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานสัญชาติพม่า ที่ทำงานในเรือ
ประมง ชื่อประภาสนาวี ๔ ว่า นายจ้างไม่สนใจดูแลลูกจ้างเมื่อเจ็บป่วย โดยลูกจ้างมีอาการต่าง ๆ เช่น 
ร่างกายทรุดโทรม ตาเหลือง ขาบวม เมื่อเอานิ้วกดลงตามกล้ามเนื้อบริเวณขาจะเป็นรอยบุ๋มไม่คืนรูป 	
การทรงตัวไม่เป็นปกติ หลังจากน้ันแรงงานท่ีเป็นอาสาสมัครในชุมชนได้แจ้งข้อมลูทำนองดังกล่าวอีกหลายราย	
 หลังจากรับเรื่องร้องเรียนประมาณ ๑ สัปดาห์ ผู้ร้องได้ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง พบว่า 
ลูกเรือประภาสนาวีทุกคนมีลักษณะอาการเดียวกันคือ การทรงตัวไม่เป็นปกติ ตัวบวม บางรายถุงอัณฑะบวม 
และเสียชีวิต ๑ รายชื่อนายไข่ ได้ฌาปนกิจศพแล้ว  
  เรือประภาสนาวีเป็นเรือประมงที่ได้รับสัมปทานการจับปลานอกน่านน้ำ ได้ขึ้นทะเบียนไว้จำนวน ๖ 
ลำ มีนายศุภสิทธิ พงค์สถาพร เป็นเจ้าของ ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ ๘/๓ หมู่ ๕ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร เรือประภาสนาวีได้รับสัมปทานให้จับปลาบริเวณหมู่เกาะวานั้ม ประเทศอินโดนีเซีย ออก
เดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย เมื ่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖ และหาปลามาตลอดระยะเวลาสัมปทาน 
ประมาณ ๓ ปี 
 เมื่อสัมปทานการหาปลาของเรือประภาสนาวีดังกล่าวสิ้นสุดลง นายจ้างได้พยายามเจรจาเพื่อขอต่อ
อายุสัมปทานแต่ไม่สำเร็จ เรือประภาสนาวีจึงต้องจอดอยู่ในน่านน้ำประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากหากจอดเรือ
เทียบท่าจะถูกเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียจับกุมและดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมือง  
  ในระหว่างที่รอการขอต่ออายุสัมปทานเป็นเวลากว่า ๒ เดือน เรือไม่สามารถหาปลาได้ ส่งผลให้ 	
ลูกเรือทั้งชาวไทยและชาวพม่าไม่สามารถขึ้นฝั่งเพื่อซื้ออาหาร ยารักษาโรค และเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
กรณีเจ็บป่วยได้ แรงงานที่เป็นลูกเรือจึงต้องยังชีพด้วยการกินอาหารที่เหลือ และช่วยเหลือตัวเองให้อยู่รอดไป
วัน ๆ ด้วยการตกปลาโดยไม่มีเครื่องปรุงรสใด ๆ ลูกเรือเริ่มมีอาการป่วย และเสียชีวิตในเวลาต่อมาจำนวน 
๒ คน ลูกเรือที่เหลือจึงได้ช่วยกันจัดการศพ โดยการฝังไว้บนเกาะแห่งหนึ่งที่ประเทศอินโดนีเซีย หลังจาก
จัดการศพเสร็จไม่นาน เรือจึงเดินทางจากประเทศอินโดนีเซียกลับประเทศไทย ในระหว่างนี้ลูกเรือที่เจ็บป่วย
เสียชีวิตลงทุกวัน และมีการทยอยทิ้งศพลงทะเล 
 เรือประภาสนาวีเข้ามาถึงท่าเรือวัดหลังศาล ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ รวมลูกเรือที่เสียชีวิตจำนวน ๓๙ คน และที่เจ็บป่วยอีกจำนวนมาก 
	
ความต้องการของผู้ร้อง
 ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระทำของนายจ้างที่ไม่ดูแล
รักษาลูกจ้างที่เจ็บป่วย ไม่ชดเชยการเสียชีวิต และไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง และขอให้ตรวจสอบว่า 	
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ เพื่ออำนวยความเป็นธรรมให้แก่ลูกจ้าง 
	
การดำเนินการตรวจสอบ
  คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ได้พิจารณาคำร้อง คำชี้แจงของผู้ร้อง นายจ้างผู้ถูกร้อง และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นควรกำหนดประเด็นการตรวจสอบดังนี้ 
		 ประเดน็แรก เจา้ของเรอืประภาสนาว ีจะตอ้งรบัผดิชอบจา่ยคา่จา้งหรอืสทิธปิระโยชนใ์นการทำงาน
และในกรณทีีล่กูเรอืเจบ็ปว่ยหรอืถงึแกค่วามตายในระหวา่งไปทำงานกบัเรอืประภาสนาวหีรอืไม ่เพยีงใด 

๓๐๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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		 ประเดน็ทีส่อง เจา้หนา้ทีข่องรฐัโดยเฉพาะสำนกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน สำนกังาน
ประกันสังคม สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมือง กองกำกับการตำรวจน้ำ และ
สำนกังานขนสง่ทางนำ้และพาณชิยน์าว ี ในจงัหวดัสมทุรสาครบกพรอ่งในการปฏบิตัหินา้ทีเ่กีย่วกบัการ
ประกอบกจิการของเรอืประภาสนาวหีรอืการใหค้วามเปน็ธรรมแกล่กูเรอืประภาสนาว ีหรอืไม ่เพยีงใด 
	 	
การดำเนินการของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน มีสาระสำคัญ ดังนี้
	 (๑) วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ คณะอนุกรรมการฯ ได้รับฟังคำชี้แจงของผู้ร้อง ลูกเรือที่เป็นคนไทย
และชาวพม่า ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
	 (๒) วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีการประชุมร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร และส่วนราชการ 	
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในเรื่องประมงทะเลนอกน่านน้ำ มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานและ 	
หลายกระทรวง เช่น กระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ
สำนักงานประกันสังคม) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (กรมประมง) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
(กองบังคับการตำรวจน้ำ) กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี) กระทรวงสาธารณสุข 	
และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
 คณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างและนโยบาย 
อย่างไรก็ตามในเรื่องเฉพาะหน้าหรือที่เกี่ยวกับค่าจ้างค้างชำระและสิทธิแรงงาน น่าจะได้ประสานความ 	
ร่วมมือระหว่างผู้ร้องกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อแกไ้ขความเดือดร้อนของลูกเรือ  
 นอกจากนี้ ที่ประชุมมีข้อตกลงให้ผู้ร้องและนายจ้างผู้ถูกร้องนำบัญชีรายชื่อลูกเรือและรายละเอียด
เกี่ยวกับค่าจ้างค้างชำระมายืนยันและตรวจสอบความถูกต้องกัน และนัดหมายกับสำนักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดเพื่อบันทึกปากคำลูกเรือคนไทยเพิ่มเติม การดำเนินการคืบหน้าประการใดให้แจ้งให้
คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานทราบ  
 ครั้นถึงกำหนดนัด ปรากฏว่านายจ้างไม่มาตามนัดโดยอ้างว่าติดธุระ เจ้าหน้าที่ได้นัดหมายใหม่ในวัน
ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ อีกครั้ง เจ้าหน้าที่แจ้งว่านายจ้างจะไม่มาติดต่อเพื่อชำระค่าจ้างหรือค่าเสียหาย
ต่อลูกเรืออีกต่อไปแล้ว ให้ลูกเรือดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป ซึ่งลูกเรือได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ว่า 
ควรฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากนายจ้างเอง 
	 (๓) วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดประชุมร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง 
ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางในการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาให้เกิด
ความเป็นธรรมและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก เป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่นายจ้างผู้ถูกร้องไม่ยินดี
ในการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาและให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน เท่ากับเป็นการผลักภาระให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสไปดำเนิน
การตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายและใช้เวลายาวนานกว่าคดีจะถึงที่สุด  
  อนึ่ง จากการดำเนินการแก้ไขปัญหาของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ปรากฏว่า พนักงานสอบสวน
กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครได้สั่งการให้หน่วยงานระดับอำเภอ ดำเนินการสอบปากคำลูกเรือ
ที่เป็นคนไทย จำนวน ๘ คน ทั้ง ๆ ที่เป็นเวลานานถึง ๖ เดือนหลังจากลูกเรือกลับเข้าฝั่งแล้ว อย่างไรก็ตาม 
ผู้ร้องไม่สามารถนำลูกเรือซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติเข้าไปให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนได้ เนื่องจากจะต้อง
ถูกดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
 เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาเจ้าของเรือประภาสนาวีว่า ปิดบังซ่อนเร้นศพ
เพียงข้อหาเดียว และเรียกผู้ต้องหา (นายจ้าง)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาถึง ๓ ครั้ง จนในที่สุดนายจ้างผู้ถูกร้อง
จึงเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อต่อสู้คดี 
 ที่ประชุมมีความเห็นว่า ในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญากับนายจ้าง สภาทนายความสามารถ
ประสานงานสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร และในส่วนที่เกี่ยวกับลูกเรือที่เป็นแรงงานข้ามชาติเข้า

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๓๐๑
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เมืองโดยผิดกฎหมายนั้นคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานจะประสานความร่วมมือกับผู้แทนสภาทนายความ
และหน่วยงานรับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การคุ้มครองชั่วคราวแก่แรงงานข้ามชาติต่อไป โดยสำนักงานตรวจคนเข้า
เมืองยืนยันให้ผู้ร้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประสานไปยังหน่วยงาน 
	
การรับฟังข้อเท็จจริง 
  คณะอนุกรรมการฯ ได้รับฟังข้อเท็จจริงจากผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว สรุป
สาระสำคัญได้ดังนี้ 
	 	
	 ๑. ข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ร้อง จำแนกประเด็นและข้อเท็จจริงได้ดังนี้ 
	 	 ๑.๑ ประเด็นสภาพการจ้างและการทำงานของลูกเรือ 
  เรือประภาสนาวี ทั้ง ๖ ลำ มีนายศุภสิทธิ พงค์สถาพร เป็นเจ้าของและดูแลกิจการ ต่อมาได้โอน
กรรมสิทธิ์ให้กับบรรดาลูกๆ แต่โดยส่วนใหญ่ นางสาวอภิชญา พงค์สภาพร เป็นคนจัดการ รายละเอียดการ
ถือครองเรือมีดังนี้ 
  เรือประภาสนาวี ๑ และ ๒ เจ้าของเรือชื่อ นางสาวนุสรณ์ พงค์สถาพร 
  เรือประภาสนาวี ๓ เจ้าของเรือชื่อ นางสาววรรณภา พงค์สถาพร 
  เรือประภาสนาวี ๔ เจ้าของเรือชื่อ นางสาวศุภริ พงค์สถาพร 
  เรือประภาสนาวี ๕ เจ้าของเรือชื่อ นางสาวอภิชญา พงค์สถาพร 
  เรือประภาสนาวี ๖ เจ้าของเรือชื่อ นายศุภสิทธิ พงค์สถาพร 
 โดยเจ้าของเรือทุกคนมีที่อยู่ที่เดียวกันคือบ้านเลขที่ ๘/๓ หมู่ ๕ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๗ และ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรือประภาสนาวีทั้ง ๖ ลำ พร้อมลูกเรือทั้งคนไทย
และแรงงานข้ามชาติจำนวน ๑๒๘ คนออกเดินทางไปประกอบกิจการสัมปทานการจับสัตว์น้ำนอกน่าน
น้ำไทย โดยได้สัมปทานบริเวณหมู่เกาะวานั้ม ประเทศอินโดนีเชีย ซึ่งจะต้องขออนุญาตและทำเอกสารของ
ลูกเรือ (Seaman book) เดินทางออกจากประเทศไทย เพื่อไปรอเอกสารเกี่ยวกับการสัมปทานหรือที่เรียกกันว่า 
“ตั๋วหาปลา” เอกสารการเสียภาษี ที ่ประเทศสิงคโปร์ ก่อนจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศอินโดนีเซีย 	
เรือเดินทางไปถึงเกาะวานั้ม ประเทศอินโดนีเซีย ประมาณกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖ และเริ่มออกหาปลา
ประมาณปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖ 
 เรือประภาสนาวีที่ไปทำงานที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเรือลากคู่ ส่วนใหญ่จะจับปลาทู ใช้เวลาในการ
หาปลาคราวหนึ่งประมาณ ๔๕ วัน โดยไม่มีวันพัก เมื่อถึงกำหนดจะกลับเข้าเกาะวานั้ม เพื่อขนปลาขึ้นเรือ
แม่ ในช่วงนี้ประมาณ ๑ สัปดาห์ จะให้แรงงานได้พัก และเพื่อเตรียมวัตถุดิบและสิ่งของที่จำเป็นในเรือ 
ตลอดจนซ่อมแซมเรือให้มีความพร้อมในการออกทะเลต่อไป  
 เรือประภาสนาวี ในแต่ละลำจะมีไต้ก๋งเป็นผู้ดูแลและสั่งการ รองลงมาจะเป็นนายท้ายทำหน้าที่เป็น 	
ผู้ช่วยไต้ก๋ง เช่น ขับเรือแทนไต้ก๋ง นายท้ายก็จะมีผู้ช่วยอีกประมาณ ๓ คน รองจากนายท้ายจะเป็นช่างเครื่อง 
หรือช่างประจำเรือ มีผู้ช่วยเรียกว่าช่างน้ำมัน รองลงมาเป็นหัวหน้าคนงานอวน ซึ่งจะดูแลคนงานที่ทำงาน
เกี่ยวกับปลา สุดท้ายจะเป็นจุมโพ้ หรือพ่อครัว 
 ในระหว่างจับปลาที่เกาะวานั้ม มีลูกเรือเดินทางไปกับเรือแม่เพื่อไปทำงานในเรือประภาสนาวีด้วย 	
เรือประภาสนาวีได้ออกจับปลาทั้งสิ้น ๑๗ เที่ยว รวมเวลาประมาณ ๓ ปี  
	 ๑.๒ ประเด็นลูกเรือเสียชีวิตและเจ็บป่วย
 มูลเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกเรือเจ็บป่วยและล้มตาย เนื ่องจากนายจ้างผู ้ถูกร้องไม่สามารถต่ออายุ
สัมปทานการจับปลาต่อไปได้ ต้องรอน้ำมันสำหรับเดินทางกลับประเทศไทย และเรือประภาสนาวีต้องอยู่ใน
สภาพหลบซ่อนมิให้ถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศอินโดนีเซียจับกุม จึงไม่สามารถจัดหาอาหารที่จำเป็นสำหรับ

๓๐๒ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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การดำรงชีพของลูกเรือได้ อีกทั้งไม่มีการจัดส่งหรือจัดหาอาหารและเสบียงหรือยารักษาโรคที่จำเป็นสำหรับ
ลูกเรือแต่อย่างใด 
 ในระหว่างที่รอการเดินทางกลับประเทศไทย นายแทน อายุ ๔๕ ปี ลูกเรือคนไทยเจ็บป่วยและถึงแก่
ความตาย ก่อนเสียชีวิตมีอาการท้องเสียและกินอาหารได้น้อยลง กินยาลดไข้ตลอดเวลา ลูกเรือช่วยกันดูแล
แต่อาการไม่ทุเลา ในที่สุดไต้ก๋งจึงนำส่งโรงพยาบาล แต่เสียชีวิตระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาล ได้ฝังศพไว้ที่
สุสานของผู้นับถือศาสนาอิสลามบนเกาะวานั้ม 
 หลังจากนั้น ๗ วัน ลูกเรือชื่อนายหมอแคน อายุ ๔๙ ปี เสียชีวิต แต่นายหมอแคนมีโรคประจำตัวคือ
โรคโลหิตจาง ไต้ก๋งสั่งให้แช่ศพไว้ในห้องแช่เย็นเป็นเวลา ๒ วัน จึงนำไปฝังไว้บนเกาะหลังจากการตายของ
นายหมอแคนประมาณ ๑๕ วัน (ราววันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙) เรือประภาสนาวีทั้ง ๖ ลำได้ออกจาก
เกาะวานั้มมายังกลางทะเลเพื่อรอเติมน้ำมัน โดยรออยู่ประมาณ ๑๐ วัน ในระหว่างที่รอเติมน้ำมัน ปรากฏ
ว่าลูกเรือเริ่มเจ็บป่วย อาการที่พบคือ เบื่ออาหาร ร่างกายมีอาการบวม เมื่อกดตามลำตัวจะมีรอยบุ๋ม เมื่อกิน
อาหารจะอาเจียน ปวดเมื่อย หอบ และไม่มีแรง แต่ในช่วงนี้ยังไม่มลีูกเรือเสียชีวิต 
 วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ เรือประภาสนาวีเริ่มเดินทางมุ่งหน้าสู่ประเทศไทย โดยเรือต้องแล่นตามเส้น
ทางน่านน้ำสากลมาทางประเทศอินโดนีเซีย ผ่านเกาะสุมาตราเข้าสูท่ะเลอันดามัน เลียบน่านน้ำประเทศพม่า 
ผ่านเกาะภเูก็ต ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และเข้าสูจั่งหวัดสมุทรสาครโดยใช้เวลาในการเดินทาง ๑ เดือน	
 หลังจากออกเดินทางได้ ๓ วัน ลูกเรือชาวมอญเสียชีวิตเนื่องจากร่างกายอ่อนเพลีย บวม หายใจ 	
ไม่สะดวก และท้องร่วง ก่อนตายไม่มีการปฐมพยาบาลเนื่องจากไม่มียา ในช่วงนี้มีลูกเรือเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 
๓ คน ช่วงที่เดินทางผ่านเกาะสุมาตรามีลูกเรือเสียชีวิตทุกวัน ไต้ก๋งเรือเป็นผู้สั่งการให้ลูกเรือทิ้งศพลงสู่ทะเล
ช่วงเวลามืดหลังจากได้ติดต่อกับนายจ้างแล้ว ลูกเรือรู้เห็นเหตุการณ์โดยตลอด ตามปกติจะต้องเก็บศพลูก
เรือไว้ในห้องแช่เย็น เมื่อกลับเข้าฝั่งจะได้ติดต่อญาติมารับศพไปทำพิธีทางศาสนาต่อไป แต่ทิ้งศพลงทะเล
เนื่องจากไต้ก๋งได้ติดต่อกับนายจ้างแล้ว 
	 สรุป (๑) ลูกเรือที่เสียชีวิต จำนวนทั้งสิ้น ๓๙ คน กล่าวคือเสียชีวิตที่เกาะวานั้ม ๒ คน ระหว่าง
เดินทางกลับ ๓๖ คน และเมื่อเรือจอดที่ท่าเรือจังหวัดสมุทรสาครแล้ว ๑ คน จำแนกได้ดังนี้ คนไทยจำนวน 
๙ คน สัญชาติพม่า เชื้อชาติพม่า จำนวน ๗ คน สัญชาติพม่า เชื้อชาติมอญ จำนวน ๒๒ คน ชาวกะเหรี่ยง 
จำนวน ๑ คน 
	 	 	 (๒) ลูกเรือที่เจ็บป่วยจนไม่สามารถดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพตามปกติได้ 
เป็นชาวมอญ จำนวน ๓ คน 
 จากการสอบถามลูกเรือประภาสนาวี ได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิต
แล้ว ลูกเรือทั้งหมดยังไม่ได้รับค่าจ้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีลูกเรือจำนวน ๔ คนเป็นเด็กชายอายุไม่เกิน 
๑๖ ปี ถูกหลอกลวงให้มาทำงานในเรือ ลูกเรือชาวพม่าส่วนใหญ่ไม่มีเอกสาร “คนประจำเรือ” ตามกฎหมาย 
จึงถูกสวมชื่อเป็นคนไทย เพื่อให้สามารถทำงานบนเรือประมงได้ นอกจากนี้ มีแรงงานสัญชาติพม่าที่ไม่มี
เอกสารการทำงาน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ทางองค์กรจึงได้
ขอความช่วยเหลือไปยังสภาทนายความ โดยติดต่อไปยังสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรสาคร ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขออายัดตัวแรงงาน ให้ได้รับค่าจ้างที่ยัง
ค้างชำระก่อนส่งตัวออกนอกประเทศ ซึ่งหลายคนถูกส่งกลับแล้ว 
 วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ได้ลงพื้นที่ที่มีกลุ่มลูก
เรือคนไทย ในชุมชนที่ลูกเรือประภาสนาวีพักอาศัยอยู่ และได้พบกลุ่มลูกเรืออีก ๙ คน ประกอบด้วยไต้ก๋งเรือ 
นายท้าย ช่างเครื่อง หัวหน้าลูกเรือ และลูกเรือ 
 อนึ่ง เมื่อเรือประภาสนาวีกลับมาถึงประเทศไทย สื่อมวลชนได้รายงานข่าวกรณีดังกล่าว จากนั้น
ประมาณ ๑ สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๓๐๓
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พัฒนาสังคมจังหวัด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด่านสมุทรสาครและเจ้า
หน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด รวมไปถึงนักข่าวจากสำนักต่างๆ ได้ติดต่อมาที่ ผู้ร้อง 
เพื่อขอทราบรายละเอียดความคืบหน้าของลูกเรือ 
	 	
	 ๒. ข้อเท็จจริงจากผู้แทนนายจ้าง
 นายจ้าง ผู้ถูกร้อง ชี้แจงว่า ทราบเรื่องหนังสือคนประจำเรือ(Seaman Book) แต่ไต้ก๋งเรือเป็นผู้ดำเนิน
การ ในส่วนการเข้าและออกเรือมอบหมายให้บริษัท ที เอฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นผู้จัดการ เคยประสาน
กับไต้ก๋งเรือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องค่าจ้างค้างชำระ แต่ไต้ก๋งเรือไม่ยอมมา หากไปเจรจาตกลงกันเป็นรายบุคคล
และไม่เป็นทางการไต้ก๋งจะยินดี อย่างไรก็ตามในฐานะนายจ้างยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ
แก้ไขปัญหา 
 ผู้ถูกร้องตั้งข้อสังเกตว่า นายจ้างประสบปัญหาเรื่องลูกเรือรับเงินจากนายจ้างแล้วไม่ยอมลงเรือ หรือ
ลงเรือไปแล้วแต่มีการเปลี่ยนย้ายเรือตามอำเภอใจ 
 นอกจากนี้ การรับลูกเรือนั้นตามธรรมเนียมได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของไต้ก๋งเรือ นายจ้างจะไม่
ทราบว่าใครเป็นลูกเรือบ้าง หากนายจ้างได้รับการยืนยันจากไต้ก๋งว่าบุคคลดังกล่าวเป็นลูกเรือประภาสนาวี
จริง จะได้นัดหมายให้มาตกลงกันที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ทราบแต่ชื่อ
ของไต้ก๋งแต่ไม่ทราบที่อยู่ ทั้งได้ยืนยันต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครว่ายินดีให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหา 
	 	
	 ๓. การแก้ไขปัญหาของส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
 หลังจากที่สื่อมวลชนได้แพร่ข่าวกรณีลูกเรือประภาสนาวีล้มตาย ทางจังหวัดสมุทรสาครจึงได้ตั้งคณะ
ทำงานเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา แต่กรณีที่มีลูกเรือเสียชีวิต หน่วยงานตำรวจไม่มีการดำเนิน
การเพื่อสอบสวนหรือดำเนินการอื่นใด จนกระทั่งเมื่อคณะอนุกรรมการได้เชิญหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมา
ประชุมเม่ือวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน และ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ จึงมีความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหา	
	 	
	 การดำเนินการของหน่วยงานรัฐ สรุปข้อเท็จจริงได้ดังนี้
	 ๓.๑ การดำเนินการของจังหวัดสมุทรสาคร 
 นายชาญวิทย์ วสยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงด้วย
วาจาและส่งเอกสารสรุปกรณีเรือประมงประภาสนาวี สรุปได้ว่า จังหวัดสมุทรสาครได้ทราบกรณีลูกเรือ
ประมงประภาสนาวีจำนวนหนึ่งเสียชีวิตและเจ็บป่วยจากการทำงานจากข่าวทางสื่อมวลชน เมื่อวันที่ ๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัดรวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยประสานงาน
กับเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และสภาทนายความ 
	 ต่อมา ผูว่้าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้มีคำส่ังท่ี ๘๙๙/๒๕๔๙ ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ แต่งต้ัง
คณะทำงานการช่วยเหลือลูกเรือประมงประภาสนาวี ๑-๖ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 	
คณะทำงาน ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะทำงาน ปรากฏดังนี้ 
 (๑) เรือประภาสนาวีได้จดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งทางน้ำ ที่ ๓ สาขาสมุทรสาคร กรมการขนส่ง
ทางน้ำและพาณิชย์นาวี อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสถานภาพเรือปัจจุบันมีการแจ้งงดการใช้เรือแล้ว 
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
 (๒) กรณีลูกเรือประมงประภาสนาวีเจ็บป่วย เสียชีวิต เป็นกรณีที่ทารุณโหดร้าย และถูกนายหน้า
หลอกลวง หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้รายงานข้อเท็จจริงว่า มีลูกเรือ
จำนวน ๒๒ ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นคนไทย ๑๓ ราย คนต่างชาติ ๙ ราย การ

๓๐๔ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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วินิจฉัยพบว่าเป็นโรคขาดวิตามิน บี ๑ ก่อนมารับการรักษาผู้ป่วยทั้งหมดได้ออกเรือประมงอยู่ในทะเลน่านน้ำ
ของประเทศอินโดนีเซียต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๓ ปี เมื่อประมาณสามเดือนก่อนเข้าฝั่ง นายจ้างมีปัญหาทาง
ด้านเศรษฐกิจและเรือขาดสัญญาการต่ออายุสัมปทาน ทำให้ลูกเรือขาดเสบียงอาหาร โดยเฉพาะผักสดและ
ผลไม้ มีเพียงข้าวและปลาที่หาได้จากทะเลเท่านั้น 
 ส่วนสาเหตุการตายนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสอบสวน
และดำเนินคดีในกรณีการตายโดยผิดธรรมชาติ ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๙ 
และมาตรา ๒๐ กำหนดว่าการตายโดยผิดธรรมชาติได้แก่ (๑) ฆ่าตัวตาย (๒) ถูกผู้อื่นทำให้ตาย (๓) ถูกสัตว์
ทำร้ายตาย (๔) ตายโดยอุบัติเหตุ และ (๕) ตายโดยมิยังปรากฏเหตุ ในขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดร้องทุกข์กล่าวโทษ
ว่ามีการตายผิดปกติและในช่วงที่ผ่านมาไม่มีการตรวจพบศพในทะเล จังหวัดสมุทรสาคร จึงยังไม่มีการ
ดำเนินคดีผู้ใด 
	 	
	 ๓.๒ การรับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
	 (๑) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาคร
  กรณีลูกเรือประภาสนาวีทั้ง ๖ ลำ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาครไม่พบแบบรายการเพื่อเดิน
ทางออกนอกราชอาณาจักรแต่อย่างใด จึงไม่มีการตรวจสอบพาหนะและคนประจำเรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองสมุทรสาครยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนที่ว่าลูกเรือประภาสนาวีเป็นแรงงานต่างด้าว 
(แรงงานข้ามชาติ) และเป็นบุคคลเดียวกันกับที่อ้างในการร้องเรียนนี้หรือไม่ หากปรากฏว่าเป็นแรงงาน
ต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจริง พนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนและดำเนินคดีทั้งลูกเรือและนายจ้าง 
 ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจพาหนะที่เข้ามาหรือออกนอก
ราชอาณาจักร ซึ่งเจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะจะต้องเข้าและออกตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า 
สถานีหรือท้องที่ตามกำหนดเวลา แจ้งกำหนดวันและเวลาที่จะมาถึงหรือจะออกไป ยื่นแบบรายการตามที่กฎ
กระทรวงกำหนดและผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ 
 กรณีเรือประมงทะเลในราชอาณาจักรไม่ต้องยื่นแบบรายการต่อด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่จึงไม่
ต้องตรวจพาหนะเข้าออกจากเขตท่า ซึ่งเรือดังกล่าวอาจลักลอบเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรเมื่อใดก็ได้ทุก
พื้นที่เขตน่านน้ำไทย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำและกองทัพเรือทำหน้าที่ลาดตระเวนและตรวจสอบการ
กระทำผิดดังกล่าว 
	 	
	 (๒) สถานีตำรวจน้ำ ๔ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจน้ำ จังหวัดสมุทรสาคร 
 ตำรวจน้ำมีอำนาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตน่านน้ำไทย ท่าเรือ ชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นอาณาเขตของประเทศ
ไทย รวมทั้งเขตเศรษฐกิจจำเพาะ และในทะเลหลวงเฉพาะเรือไทย ปฏิบัติงานร่วมกันหรือให้การสนับสนุน
หน่วยงานอื่น เช่น (๑) จัดเรือตรวจการณ์ในสังกัดออกลาดตระเวนทั้งชายฝั่งและอ่าวไทยในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรสงครามและเพชรบุรี (๒) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการตรวจสอบเรือเข้าและออก
ราชอาณาจักร แต่ไม่มีหน้าที่ตรวจลงตราในหนังสือคนประจำเรือ (๓) การจับกุมดำเนินคดีอาญาหากตรวจ
พบการกระทำผิดกฎหมายหรือตามที่มีผู้ร้องเรียน 
 กรณีเรือประภาสนาวี ตามหลักฐานการแจ้งเรือเข้าเมืองท่า ท.๓๐ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์
นาวี สาขาสมุทรสาคร ระบุว่าเรือถึงเมืองท่าสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ในช่วงเวลาที่เรือ
ประภาสนาวีเข้าเมืองท่าสมุทรสาครนั้น ทางหน่วยงานตำรวจน้ำไม่ได้รับแจ้งข้อมูลเรื่องเรือเข้าเมืองท่า
สมุทรสาคร จึงไม่มีการตรวจสอบเรือดังกล่าว ประกอบกับเจ้าหน้าที่ต้องลาดตระเวนทั้ง ๓ จังหวัดดังกล่าว 
จึงอาจเป็นสาเหตุให้คลาดการตรวจลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำได้  
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 (๓) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
 เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งที่ ๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ เรื่อง เงินทดแทน ให้นายจ้าง ผู้ถูก
ร้องที่ ๑ จ่ายเงินทดแทนแก่ผู้มีสิทธิ์ กรณีการเสียชีวิตของนายนิพล จูมกุมาร ลูกเรือประภาสนาวี เป็นค่า
จัดการศพ จำนวน ๑๘,๔๐๐ บาทและค่าทดแทน จำนวน ๓๙๑,๖๘๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 
๔๑๐,๐๘๐ บาท โดยวินิจฉัยว่า ลูกจ้างประสบอันตรายถึงแก่ชีวิตเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ทั้งนี้
ตามสำเนาเวชระเบียนและความเห็นแพทย์ ระบุว่า ผู้ตายมีอาการโรคหัวใจล้มเหลวจากการขาดวิตามิน บี ๑ 
ซึ่งเกิดจากการไม่ได้รับประทานผัก ผลไม้ เนื้อหมู ไข่ หรือสารอาหารประเภทอื่นติดต่อกันเป็นเวลาหลาย
เดือน ลูกเรือรายนี้เสียชีวิตเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ ขณะเรือประภาสนาวีเดินทางจากประเทศ
อินโดนีเซียกลับประเทศไทย 
 อย่างไรก็ตาม นายจ้างได้อุทธรณ์คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยอ้างว่าลูกเรือมิได้ประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน สำหรับลูกเรือประมงรายอื่นๆอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบข้อมูลระหว่างฝ่าย
นายจ้างและผู้ร้องเพื่อดำเนินการต่อไป 
 เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานขอข้อมูลรายชื่อลูกเรือจาก ผู้ร้อง (LPN) จำนวน ๙๕ ราย เพื่อให้นายจ้าง
ตรวจสอบว่าเป็นรายชื่อลูกเรือประภาสนาวีหรือไม่ เพื่อเจรจาทำความตกลงกันในเรื่องค่าจ้าง แต่ไม่มีความ
คืบหน้า เพราะนายจ้างไม่ยอมมาเจรจา 
 (๔) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 
 เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานใน
กิจการประมงทะเล โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มิให้ใช้บังคับแก่ลูก
เรือที่ไปทำงานประมงทะเลอยู่นอกราชอาณาจักรติดต่อกันตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ดังนั้น กรณีที่ร้องเรียนนี้ลูกเรือ
ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อลูกเรือ
หรือทายาทของลูกเรือยื่นคำร้องเพื่อเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ย่อมต้องสั่งยกคำร้อง 
 อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มีกฎหมายคุ้มครองในกรณีดังกล่าว แต่ทางสำนักงานก็จะพยายามหาทางเพื่อ
ช่วยเหลือต่อไป 
	 	
	 ๔. หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
	 	 ๔.๑ หลักกฎหมายภายในประเทศ มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
	 	 	 (๑) กฎกระทรวงฉบบัที ่๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) วา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานในกจิการประมงทะเล	
เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากงานประมงทะเลมีสภาพการจ้างและการทำงาน 	
ที่แตกต่างไปจากการจ้างงานทั่วไป ซึ่งสมควรกำหนดการคุ้มครองแรงงานในงานดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ ให้ 	
แตกต่างไปจากการคุ้มครองแรงงานตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และโดยที่มาตรา 
๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงกำหนดการคุ้มครอง
แรงงานในกรณีต่าง ๆ ให้แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้  
	 	
 สาระสำคัญของกฎกระทรวงมีดังนี้ 
	 ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ “งานประมงทะเล” หมายความว่า งานหรือการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ทำประมงในทะเลโดยใช้เรือประมง “นายจ้าง” หมายความรวมถึง เจ้าของเรือประมงซึ่งใช้หรือยินยอมให้
บุคคลอื่นใช้เรือประมงนั้น ทำงานประมงทะเลเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์กัน แต่มิให้หมายความรวมถึงเจ้าของ
เรือประมงซึ ่งให้ผู ้อื ่นเช่าเรือประมงเพื ่อประกอบกิจการโดยตนเองไม่มีส่วนเกี ่ยวข้องด้วย “ค่าจ้าง” 
หมายความรวมถึง ส่วนแบ่งที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามมูลค่าของสัตว์น้ำที่จับได้ 
	 ข้อ ๔ ห้ามมิให้นายจ้างรับเด็กอายุต่ำกว่าสิบหกปีทำงานในเรือประมง เว้นแต่เด็กนั้นอายุไม่ต่ำกว่า 
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สิบห้าปี และบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองของเด็กนั้นทำงานอยู่ในเรือประมงนั้นด้วย หรือบิดาหรือมารดา
หรือผู้ปกครองของเด็กนั้นให้ความยินยอมเป็นหนังสือ 
	 ข้อ ๕ ให้นายจ้างจัดทำทะเบียนลูกจ้างเป็นภาษาไทยและเก็บไว้ ณ สถานที่ทำงานของนายจ้างเพื่อ
ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้ และให้ส่งสำเนาทะเบียนลูกจ้างให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่เริ่มจ้างลูกจ้างเข้าทำงาน อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงฉบับนี้ไม่คุ้มครองกิจการประมง
ทะเลท่ีมีลกูจ้างน้อยกว่า ๒๐ คน และเรือประมงท่ีไปดำเนินกิจการนอกน่านน้ำไทยเป็นเวลาต้ังแต่หน่ึงปีข้ึนไป	
	 	
	 (๒) หลักกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
	 มาตรา ๑๒๑ พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงแต่ถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว 
ห้ามมิให้ทำการสอบสวนเว้นแต่จะมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบ 
	 มาตรา ๑๒๔ วรรค ๑ ผู้เสียหายจะร้องทุกข์ต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่
รองหรือเหนือพนักงานสอบสวน และเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรยีบร้อยตามกฎหมายก็ได้ 
	 มาตรา ๑๔๘ เม่ือปรากฏแน่ชัด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายใน
ระหว่างอยูใ่นความควบคุมของเจ้าพนักงาน ให้มีการชันสตูรพลิกศพ เว้นแต่ตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย 
 การตายโดยผิดธรรมชาตินั้น คือ (๑) ฆ่าตัวตาย (๒) ถูกผู้อื่นทำให้ตาย (๓) ถูกสัตว์ทำร้ายตาย 	
(๔) ตายโดยอุบัติเหตุ (๕) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ 
	 	
	 (๓) พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑ มีสาระสำคัญ ดังนี้
	 มาตรา ๑๒ เรือที่ขอจดทะเบียนเป็นเรือไทย ให้นายทะเบียนเรือเก็บใบสำคัญแสดงการตรวจเรือไว้
และถ้ามีใบสำคัญแสดงต่อนายทะเบียนเรือกรมเจ้าท่าถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย 
	 มาตรา ๔๙ เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว ในระหว่างเวลาที่คงใช้เรือต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ประจำเรือ 
 - ใบทะเบียนหรือใบทะเบียนชั่วคราวแล้วแต่กรณี 
 - ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือต่างต่างๆ 
 - สัญญาคนประจำเรือ ถ้ามี 
 - สัญญาเช่าเรือ ถ้ามี 
 - ใบตราส่ง ถ้ามี 
 - สมุดปูมเรือ 
 - ใบปล่อยเรือและใบอนุญาตออกจากท่า ถ้ามี 
	 มาตรา ๕๕ ในกรณีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีความผิดที่เกิดขึ้นในเรือไทย ให้ถือว่า
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย 
เมื่อปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ และมาตรา ๙๒ แห่งประมวลกฎหมายนั้น 
 ๑. เจ้าท่าหรือผู้รักษาการแทนเจ้าท่า 
 ๒. นายทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ คือ ผู้บังคับบัญชาป้อม ผู้บังคับการเรือ หรือ 	
ผู้บังคับการกองทหารแห่งราชนาวี 
 ๓. เจ้าพนักงานประมงหรือเจ้าพนักงานศุลกากรตั้งแต่ตำแหน่งประจำแผนกขึ้นไป 
 ๔. เจ้าพนักงานอื่นๆ ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งเพื่อการนี้ 
  เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ เจ้าพนักงานประมงและเจ้าพนักงานศุลกากรซึ่งต่ำกว่าตำแหน่งประจำ 
  แผนกลงมา ให้ถือว่าเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ 
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	 	 ๔.๒ หลักกฎหมายและกติการะหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
  สืบเนื่องจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๐๙ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 	
พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งรัฐบาลไทยได้เข้าเป็นภาคี ส่งผลให้ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีในสนธิสัญญาดังกล่าว ดังนี้  
	  ก. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๐๙ (บังคับใช้ พ.ศ. ๒๕๑๙) 
	 	 ข้อ ๒ ข้อย่อย ๑ และ ข้อย่อย ๓ บัญญัติว่า 
  ๑. รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกาฉบับนี้รับที่จะเคารพและประกันแก่ปัจเจกบุคคลทั้งปวงในดินแดน
ของตนในสิทธิทั้งหลายที่ได้รับรองไว้ในกติกานี้ โดยปราศจากการแบ่งแยกใด ๆ อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ 
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน 
กำเนิด หรือสถานะอื่นๆ 
	  ข้อ ๓. รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะ 
	 	 (ก) ประกันว่า บุคคลใดที่สิทธิหรือเสรีภาพของตนซึ่งรับรองไว้ในกติกานี้ถูกละเมิด ต้องได้รับการ
เยียวยาอย่างเป็นผลจริงจัง โดยไม่ต้องคำนึงว่า การละเมิดนั้นจะกระทำโดยบุคคลผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่ 
	 	 (ข) ประกันว่า บุคคลใดที่เรียกร้องการเยียวยาดังกล่าวย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาจากฝ่าย
ตุลาการ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอำนาจ หรือจากหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามที่กำหนดไว้โดย
ระบบกฎหมายของรัฐ และจะพัฒนาหนทางการเยียวยาด้วยกระบวนการยุติธรรมทางศาล 
	 	 (ค) ประกันว่า เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจต้องบังคับการให้การเยียวยานั้นเป็นผล 
		 	 ขอ้ ๗ บุคคลจะถกูทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติ หรือการลงโทษท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือต่ำช้ามิได้ 
	 	
  สิทธิขั้นพื้นฐานประการหนึ่งของมนุษย์ คือ สิทธิไม่ถูกทำร้ายร่างกาย หรือถูกทรมานร่างกายอย่าง
โหดร้าย การที่ลูกเรือไม่ได้รับการเหลียวแลด้านเสบียงอาหารที่เพียงพอแก่การยังชีพจากนายจ้าง ถูกปล่อยให้
อยู่ในเรือลอยลำอยู่ในทะเล เป็นเวลานานกว่า ๒ เดือน โดยที่มีอาหารไม่เพียงพอแก่ความต้องการของ
ร่างกาย ได้รับความทรมานจากการเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าฝั่งไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา จนกระทั่งเสีย
ชีวิตบนเรือ ถือว่านายจ้างได้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนทำให้ลูกจ้างได้รับความทรมานแก่ร่างกาย 	
ที่โหดร้าย และไร้มนุษยธรรม 
	 	
	 	 ข. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(บังคับใช้ พ.ศ. ๒๕๑๙) 
	 	 ข้อ ๗ รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสภาพการทำงานที่ยุติธรรมและน่าพึงพอใจ 
ซึ่งประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง 
  ก) ค่าตอบแทนขั้นต่ำที่ให้แก่ผู้ทำงานทั้งปวง ประกอบดว้ย 
  ๑. ค่าจ้างที่เป็นธรรมและค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันสำหรับงานที่มีคุณค่าเท่ากันโดยปราศจาก
ความแตกต่างในเรื่องใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีจะได้รับการประกันสภาพการทำงานที่ไม่ด้อยกว่าบุรุษ 	
โดยได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกันสำหรับงานที่เท่าเทียมกัน 
  ๒. ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมสำหรับตนและครอบครัวตามบทบัญญัติแห่งกติกานี้ 
   (ข) สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
   (ค) โอกาสเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนที่จะได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการทำงานของตน
ในระดับที่สูงขึ้นตามที่เหมาะสม โดยไม่ขึ้นอยู่กับข้อพิจารณาใด นอกจากอาวุโสและความสามารถ 
   (ง) การพักผ่อน เวลาว่างและข้อจำกัดที่สมเหตุสมผลในเรื่องเวลาทำงานและวันหยุดเป็นครั้งคราว
โดยได้รับค่าตอบแทน ตลอดจนค่าตอบแทนสำหรับวันหยุดทางการด้วย  

๓๐๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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	 	 ๒.๒ อนสุญัญาวา่ดว้ยเรือ่ง “สทิธอิืน่ๆ ของแรงงานขา้มชาตแิละครอบครวั” ขอ้ ๓๖ ถงึ ๕๖
ประกอบด้วย 
   (๑) สิทธิที่จะได้รับทราบเงื่อนไขโดยครบถ้วนบริบูรณ์ ของการจ้างงานและการไปอยู่อาศัยในรัฐ
ประเทศที่จะเข้าไปทำงาน โดยที่รัฐของตนหรือรัฐที่ตนจะไปทำงานเป็นผู้แจ้งให้ทราบ  
   (๒) รัฐที่จ้างงานประกันว่า การที่แรงงานข้ามชาติและครอบครัวไปอยู่เป็นการชั่วคราวจะไม่มีผล 	
ต่อการอยู่ในรัฐนั้นๆ และการจ้างงาน 
   (๓) สิทธิของแรงงานข้ามชาติและครอบครัว ในเสรีภาพในการเคลื่อนไหวในรัฐที่มีการจ้างงาน  
   (๔) ทั้งรัฐที่คนงานมีสัญชาติและรัฐที่จ้างงาน ควรจัดตั้งสถาบันเพื่ออำนวยความสะดวกตาม 	
ความจำเป็น ความต้องการ และพันธกรณีที่มีต่อแรงงานข้ามชาติและครอบครัว 
  (๕) แรงงานข้ามชาติและครอบครัว ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับพลเมืองของรัฐที่ 	
จ้างงานในเรื่องของการศึกษา ที่อยู่อาศัย บริการทางสุขภาพและมสี่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
  (๖) รัฐภาคีมีหน้าที่คุ้มครองการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวของแรงงานข้ามชาติ และอำนวยความ
สะดวกให้คู่สมรสของแรงงานข้ามชาติได้มาอยู่ร่วมกัน 
  (๗) แรงงานข้ามชาติมีสิทธิที่จะโยกย้ายเงินค่าจ้างและเงินออมจากรัฐที่จ้างงาน 
  (๘) แรงงานข้ามชาติไม่ต้องรับภาระในการจ่ายภาษีและภาษีศุลกากร ที่สูงกว่าหรือหนักกว่าคนใน
ชาติที่จ้างงาน 
  (๙) ในกรณีที่แรงงานข้ามชาติต้องได้รับอนุญาตให้มีที่อยู่อาศัยในประเทศจ้างงานได้ ประเทศที่
จ้างงานจะต้องอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติมีที่อยู่อาศัยได้ อย่างน้อยเท่ากับระยะเวลาของการจ้างงาน 
  (๑๐) สิทธิของแรงงานข้ามชาติและครอบครัว ในการจัดตั้งสมาคมหรือสหภาพแรงงานในรัฐที่จ้าง
งานเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและผลประโยชน์อื่นๆ 
  แรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เลือกสภาพการจ้างงานจะต้องไม่สูญเสียใบอนุญาตให้มีที่อยู่
ในประเทศที่จ้างงานในกรณีที่การจ้างงานสิ้นสุดก่อนระยะเวลาที่ไดร้ับอนุญาตให้ทำงานในรัฐที่จ้างงาน 
  (๑๒) มีสิทธิในการเลือกงานโดยเสรีโดยปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐที่มีจ้างงาน 
  (๑๓) ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับพลเมืองของรัฐที่จ้างงานในเรื่องการได้รับความคุ้มครองกรณี
ถกูเลิกจ้าง ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับเม่ือถกูเลิกจ้างและมีส่วนร่วมในแผนการสร้างงานของรัฐเพ่ือขจัดการว่างงาน	
  (๑๔) แรงงานข้ามชาติและครอบครัวจะไม่ถูกเนรเทศ นอกเสียจากด้วยเหตุผลที่กำหนดใน
กฎหมายแห่งชาติของรัฐที่จ้างงานและจะต้องได้รับการป้องกัน 
	 	
	 ๒.๓ อนสุญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัที ่ ๙๗ วา่ดว้ยการอพยพเพือ่การมงีานทำ 
พ.ศ. ๒๔๙๒ และฉบบัที ่ ๑๔๓ วา่ดว้ย การอพยพในสภาพทีถ่กูกดขีแ่ละการสง่เสรมิการมโีอกาสเทา่
เทยีมกนัและการปฏบิตัติอ่คนงานอพยพ พ.ศ. ๒๕๑๘ (ประเทศไทยยังมิได้ให้สัตยาบัน) มีสาระสำคัญ ดังน้ี 
	 	 ๑) ค่าตอบแทน ควรทัดเทียมกับค่าตอบแทนที่แรงงานของประเทศได้รับ และสามารถมีผู้แทน
เข้าร่วมในการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำได้ ถ้าหากมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นทั้งค่าจ้างและสวัสดิการอื่นๆ เช่น 
อาหาร ที่พัก เครื่องนุ่งห่ม โดยหักออกจากค่าจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงตรวจสอบว่าสัดส่วนระหว่างค่าจ้าง
และสวัสดิการนั้นเหมาะสม 
	 	 ๒) สภาพการทำงาน ควรเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศที่คุมครองแรงงานของประเทศ 
	 	 ๓) ความมัน่คงในการทำงาน ควรเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศท่ีคุ้มครองแรงงานของประเทศ 
	 	 ๔) ความก้าวหน้าในการทำงาน แรงงานข้ามชาติพึงมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง 
เช่นเดียวกันกับที่แรงงานของประเทศได้รับ 
	 	 ๕) สุขอนามัยและความปลอดภัย แรงงานข้ามชาติมีความต้องการพิเศษเกี่ยวกับสุขอนามัย

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๓๐๙
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และความปลอดภัย ดังนั้นจึงควรมีมาตรการพิเศษคุ้มครองแรงงานให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและรวมถึงภาวะ
ความเครียดที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมใหม่ ควรมีการจัดการอบรมด้านอาชีวอนามัย และให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบระวังภัยในที่ทำงานให้กับแรงงานข้ามชาติเป็นพิเศษ 
	 	 ๖) สิทธิด้านสหภาพแรงงาน อนุสัญญาฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ ประกันสิทธินี้ให้กับผู้ทำงานทุก
คน แม้ว่าประเทศนั้นจะไม่ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาทั้งสองก็ตาม แรงงานข้ามชาติพึงมีสิทธิเช่นเดียวกับ
แรงงานของประเทศ โดยเฉพาะสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วม เลือกผู้แทนของตน ใช้กลไกการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทแรงงาน และได้รับการหารือจากฝ่ายบริหารในสถานประกอบการในเรื่องที่มีผลต่อสภาพการทำงาน
และเงื่อนไขการ จ้างงาน 
	 	 ๗) การเข้าถึงศาลยุติธรรม แรงงานข้ามชาติต้องสามารถเข้าถึงกลไกศาลยุติธรรมได้เช่นเดียว
กับแรงงานของประเทศเมื ่อเห็นว่าตนไม่ได้ร ับความเป็นธรรมเกี ่ยวกับสภาพการทำงาน สิทธิด้าน
สหภาพแรงงานและความมั่นคงทางสังคม 
	 	 ๘) การเขา้ถงึการจา้งงานและการฝกึฝมีอื แรงงานข้ามชาติท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมพึงได้รับการ
จ้างงานงานใดๆ ก็ได้ และแรงงานเหล่าน้ีควรเข้าถึงการฝึกฝีมือแรงงานเช่นเดียวกันกับแรงงานของประเทศ 
	 	 ๙) เสรีภาพในการเดินทาง แรงงานข้ามชาติที่อยู่ในประเทศอย่างถูกกฎหมาย ควรมีเสรีภาพที่
จะเดินทางไปในที่ต่างๆ ภายในประเทศที่ตนทำงานอยู่ ยกเว้นแต่เฉพาะสถานที่ที่แรงงานของประเทศก็ถูก
จำกัดสิทธิเช่นกัน 
	 	 ๑๐) การส่งเงินกลับบ้าน แรงงานข้ามชาติพึงมีสิทธิที่จะส่งเงินกลับ (ภายในจำนวนที่กฎหมาย
อนุญาต) และเก็บเงินได้ 
  ๑๑) การเยี่ยมบ้านและครอบครัวมาเยี่ยม 
  ๑๒) บริการให้คำปรึกษาต่างๆ 
  เพื่อช่วยแรงงานข้ามชาติปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดำรงชีวิต การได้รับสวัสดิการ
ต่างๆ จากหน่วยงานรัฐโดย จัดให้บริการโดยบุคคลที่สามารถสื่อสารในภาษาของแรงงานข้ามชาติได้ บริการ
เหล่านี้ต้องเป็นบริการที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ  
	 	
	 	 ๕. ข้อจำกัดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (๑) เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ 
(พ.ศ.๒๕๔๑) ไม่บังคับใช้กับกิจการประมงทะเล ที่มีลูกจ้างน้อยกว่า ๒๐ คน และเรือประมงที่ไปดำเนิน
กิจการนอกน่านน้ำไทยเป็นเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป 
  (๒) กรณีลูกเรือไม่มีหนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book) ซึ่งตามพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 
๒๔๘๑ กำหนดโทษไว้เพียงกักเรือไว้ และให้เจ้าของเรือมาดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง โดยอยู่ในความรับผิด
ชอบของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี ส่วนเรื่องเรือประมงทะเลประกอบกิจการนอกน่านน้ำ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมประมง 
  การฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเพื่อประกอบกิจการประมงทะเล โทษตามกฎหมาย
มีเพียงโทษปรับ ๕๐๐ ถึง ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าของเรือบางลำยอมถูกปรับ 
  (๓) กรณีตามคำร้องนี้มีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา ที่เกิดขึ้นในเรือประมง
ทะเลนอกน่านน้ำของไทยหรือกรณีเกิดเหตุการตายในเรือประมงทะเลซึ่งประกอบกิจการนอกน่านน้ำไทย 
กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่เรือออกจากท่าไปประกอบกิจการนอกน่านน้ำ
จะมีอำนาจดำเนินการสอบสวนคดีอาญาหรือไม่ พล.ต.ต. สุชีพ หนูนาง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ 
ชี้แจงว่า กรณีนี้อาจขออนุมัติต่อสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อสอบสวนคดี แต่ต้องมีการบันทึกข้อเท็จจริงจาก 	
ผู้เกี่ยวข้องเป็นหนังสือเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการสั่งการของสำนกังานอัยการสูงสุด 

	

๓๑๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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	 ๖. การดำเนินคดีของผู้ร้องและลูกเรือประภาสนาวี
  ผู้ร้อง คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในพม่า (กรพ.) และสภาทนายความ ได้ช่วยเหลือทาง
ด้านกฎหมายแก่ลูกเรือประภาสนาวี โดยการฟ้องเจ้าของเรือประภาสนาวีในฐานะนายจ้างต่อศาลแรงงาน
กลางสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ลูกเรือที่เป็นโจทก์ จำนวน ๖๑ คน ประกอบด้วย ลูกเรือที่เป็น 
แรงงานไทย ๑๗ คน และลูกเรือที่เป็นแรงงานข้ามชาติ ๔๔ คน เพื่อเรียกเงินค่าจ้างค้างจ่าย เงินเพิ่มกรณี
จงใจไม่ชำระค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษจากการขายปลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้า ค่าชดเชยจากการเลิกจ้าง ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ค่าสินไหมจากการจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ ก่อเกิดความเสียหายทั้งร่ายกาย จิตใจ และอนามัย และค่าเสียหายอื่นๆ รวมจำนวนเงินที่
ฟ้องศาลทั้งสิ้น ๑๕,๘๙๔,๖๑๐ บาท คดีอยู่ในระหว่างสืบพยาน 
 ก่อนที่จะเริ่มสืบพยานในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผู้ร้องแจ้งว่า ศาลแรงงานกลาง (สมุทรสาคร) ได้
ไกล่เกลี่ยคู่ความรวม ๔ นัด สรุปความได้ว่า นายจ้างไม่ยอมรับว่าลูกเรือจำนวน ๗ คนเป็นลูกจ้างของตน ใน
ส่วนของลูกเรือจำนวน ๕๔ คนนั้น มียอดค้างจ่ายค่าจ้างจริงประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ลูกเรือเบิกเงินไป
แล้วจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือยอดเงินที่ค้างชำระเพียง ๔๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมามีการเจรจาต่อรองกัน
โดยนายจ้างเพิ่มยอดเงินให้จำนวน ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท (เฉลี่ยคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท) โดยแบ่งชำระเป็นสี่งวด 
ฝ่ายลูกเรือเห็นว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำมาก จึงไม่ตกลง ศาลจึงได้นัดสืบพยานต่อไป 
 นอกจากนี้ ลูกเรือได้ฟ้องเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ที่มี 	
คำสั่งยกคำร้องของลูกเรือ ซึ่งได้ร้องทุกข์เรื่องค่าจ้างค้างจ่าย โดยเจ้าพนักงานอ้างว่าเป็นไปตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒ (๒) ที่ไม่
บังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กับกิจการประมงทะเลที่ประจำอยู่นอกราชอาณาจักร
ติดต่อกันตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป 
	 	
ความเห็นและมติของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน
 เนื่องจากประเด็นดังกล่าวนี้ เป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งคณะอนุกรรมการ
สิทธิแรงงานไม่มีอำนาจตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๒๒ ความว่า “ในกรณีที่มีการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ มิใช่
เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล้ว ให้คณะกรรมการมี
อำนาจตรวจสอบและเสนอมาตรการแก้ไขตามพระราชบัญญัตินี้” ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสิทธิ
แรงงาน ครั้งที่ ๓๓ /๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๐ ให้ยุติการตรวจสอบ 
 อย่างไรก็ตาม สภาพปัญหาตามคำร้องนี้ มีทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติที่ประสบชะตากรรม
จนถึงแก่ชีวิต จำนวน ๓๙ ศพ แรงงานไม่ได้รับการคุ้มครองหรือดูแลเช่นที่มนุษย์พึงได้รับ เป็นเรื่องที่กระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย สิทธิในด้านสุขภาพและความปลอดภัยอันเนื่องจากการทำงาน และสิทธิ
แรงงานขั้นพื้นฐาน ตลอดจนมีปัญหาทั้งในด้านนโยบาย กฎหมาย และการบริหารจัดการของหน่วยงาน 	
ภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ จึงเห็นควรให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อเสนอ
แนะเชิงนโยบาย 
	
ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน
 คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ได้พิจารณาคำร้อง คำชี้แจงและพยานหลักฐานที่เกี ่ยวข้องแล้ว 	
มีข้อสังเกตดังนี้ 
 ๑. กรณีลูกเรือประภาสนาวีทั้งชาวไทยและชาวพม่าจำนวน ๖ ลำ จำนวนกว่า ๑๐๐ คน ได้ออกไปหา
ปลาในน่านน้ำประเทศอินโดนีเซีย เป็นเวลาเกือบ ๓ ปี ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทย โดยปรากฏ 	

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๓๑๑
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ข้อเท็จจริงว่า ลูกเรือถูกละเมิดทั้งในเรื่องค่าจ้างและการคุ้มครองแรงงาน หลักประกันสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทำงาน และสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของลูกเรือ 
 ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเจ้าของเรือประภาสนาวีสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และระหว่างการรอสัญญา
สัมปทาน เรือไม่สามารถจอดเทียบท่าที่ประเทศอินโดนีเซียได้ จึงลอยลำนอกน่านน้ำ ขณะเดียวกันก็ต้องรอ
การประสานงานจัดส่งน้ำมันสำหรับเดินทางกลับ และมิได้จัดเรือนำอาหาร ผักและเสบียงไปส่งให้ลูกเรือ 
ทำให้ลูกเรือได้รับอาหารไม่ครบหมู่ตามความต้องการของร่างกาย จนเมื่อไม่สามารถต่อสัมปทานได้แน่นอน
แล้วจึงตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทย ประกอบกับความหละหลวมในเรื่องการจัดทำข้อมูลและเอกสาร
ประจำเรือ ซึ่งลูกเรือส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย น่าเชื่อว่ามีการปลอมแปลงหนังสือคน
ประจำเรือ ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการ ฯ ว่า กรณีนี้น่าเชื่อ
ว่าเป็นการสวมสิทธิ เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครไม่มีการออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานข้ามชาติ 	
รายใดเลย จึงเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์น่าสลดใจตามคำร้องนี้ 
 จากการตรวจร่างกายลูกเรือของแพทย์โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร ให้ความเห็นว่า ขาดวิตามิน 	
บี ๑ ขั้นรุนแรง ทำให้ลูกเรือไม่มีแรง ร่างกายโทรม ตาเหลือง ขาบวม เมื่อเอานิ้วกดลงตามกล้ามเนื้อบริเวณ
ขาจะเป็นรอยบุ๋มไม่คืนรูป การทรงตัวไม่เป็นปกติ และอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต จำนวน ๓๙ คน และ
เจ็บป่วยจำนวนมาก 
 ลูกเรือที่เสียชีวิต ๒ คนแรก เพื่อนๆ ได้นำเข้าไปฝังไว้บนเกาะแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย ลูกเรือที่
เจ็บป่วยได้ทยอยเสียชีวิต และได้นำศพทิ้งลงไปในทะเล เนื่องจากไม่สามารถนำศพไว้บนเรือได้ เมื่อเรือได้
เดินทางเข้ามาประเทศไทย ปรากฏว่านายจ้างได้รับผิดชอบจ่ายค่าชดเชย ค่าทำศพให้ลูกจ้างบางคน แต่ไม่
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายด้านการรักษาผู้เจ็บป่วย ไม่จ่ายค่าจ้าง หรือค้างการจ่ายค่าจ้างที่เหลือ ไม่ช่วยเหลือ
ค่าทำศพแก่ลูกจ้าง ทำให้ลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
 ๒. ลูกเรือหรือลูกจ้างจะต้องได้รับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายแรงงาน ทั้งในเรื่องค่าจ้างและ
สวัสดิการต่าง ๆ กรณีเจ็บป่วย ประสบอันตรายหรือเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน ซึ่งต้องได้รับการดูแลจาก
นายจ้างในเรื่องการรักษาพยาบาล ค่าทดแทนการขาดรายได้ และค่าทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเสีย
ชีวิต ตลอดจนค่าจัดการศพ นายจ้างต้องรับผิดชอบจ่ายเงินทดแทนให้ทายาท หรือลูกจ้างนั้น ลูกเรือประมง
ประภาสนาวี ทั้งชาวไทยและชาวพม่านั้น ถือว่าเป็นลูกจ้างที่ต้องได้รับความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 แต่เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๔๑) ไม่บังคับใช้
กับกิจการประมงทะเล ที่มีลูกจ้างน้อยกว่า ๒๐ คน และ เรือประมงที่ไปดำเนินกิจการนอกน่านน้ำไทยเป็น
เวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปทำให้ลูกเรือหรือทายาทไม่มีสิทธิยื่นคำร้องเพื่อเรียกร้องสิทธิตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ แม้ว่าลูกเรือหรือทายาทได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน เจ้าหน้าที่ก็
มีคำสั่งไม่รับคำร้อง จนลูกเรือต้องนำคดีไปสู่ศาลแรงงาน ทำให้เป็นภาระมากยิ่งขึ้น 
 ๓. เกี ่ยวกับกิจการประมงทะเลนอกน่านน้ำ มีความเกี ่ยวพันกับกฎหมายหลายฉบับ กล่าวคือ 	
พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑ และแก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ความปลอดภัยของ
เรือ หนังสือคนประจำเรือ และใบอนุญาตการควบคุมเรือ เป็นต้น พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑ เกี่ยว
กับการทำสัญญาลูกเรือ อำนาจของเจ้าพนักงานตำรวจและฝ่ายปกครองในการกักเรือหากไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เกี่ยวกับการตรวจสอบคนประจำเรือและการเข้าและ
ออกของเรือ และพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ และแก้ไขเพิ่มเติม 
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Master 2 anu .indd   312 7/28/08   9:23:36 PM



	 ๔ ข้อจำกัดและข้อบกพร่องของหน่วยงานรัฐ 
 (๑) กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี 
 หน่วยงานนี้เป็นผู้ออกเอกสารคนประจำเรือ (Seaman Book) ให้กับแรงงานที่จะต้องออกเรือ แต่กลับมี
การปลอมแปลงเอกสารได้อย่างง่ายดาย โดยเจ้าหน้าที่ไม่มีมาตรการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 
 จากการตรวจสอบของสภาทนายความ พบว่า เรือประภาสนาวีได้แจ้งหยุดการใช้เรือไปแล้ว กรณีที่
เรือประภาสนาวีเข้าและออกนอกราชอาณาจักร กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี แจ้งว่าไม่ทราบเรื่อง 
เนื่องจากไม่มีการขออนุญาตต่อหน่วยงาน เป็นที่น่าสังเกตว่า การไปทำงานต่างประเทศ เรื่องเอกสารต้องมี
ความพร้อม เนื่องจากประเทศปลายทางจะต้องมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด แต่กลับมีการสวมเอกสาร 
และไม่แจ้งการดำเนินการใด ๆ ในการออกเรือ หรือ กรณีที่ปฏิเสธว่า ไม่มีเรือมาขออนุญาตเลยสักลำ ทั้ง ๆที่
จังหวัดสมุทรสาครขึ้นชื่อว่า มีคาราวานเรือที่ใหญ่ติดอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย และจากการสอบถาม 	
ลูกเรือประภาสนาวี ไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปตรวจสอบบุคคลหรอืเอกสารใด ๆ เลย 
	 	
	 (๒) กรมการจัดหางาน
 เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงแรงงานในด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหรือแรงงาน 	
ข้ามชาติ แต่ไม่มีข้อมูลแรงงานที่ทำงานเรือประมงทะเลเลย จึงไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ 
ทั้งแรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติที่เดินทางไปกับเรือได้เลย ทั้งๆ ที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มี
อุตสาหกรรมหลักด้านการประมงทะเล  
		 	
	 (๓) ตำรวจน้ำ จังหวัดสมุทรสาคร กองบังคับการตำรวจน้ำ 
 เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการฯ ว่า ไม่ทราบเรื่องการเข้าออกของเรือประภาสนาวี และ 	
การเสียชีวิตของลูกเรือในน่านน้ำไทยบริเวณเขาสามร้อยยอดจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
 อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันในหมู่ประชาชนโดยทั่วไปว่า การส่งคนลงเรือของกลุ่มเรือประมงทะเล
นอกน่านน้ำในกรณีที่ฝากลูกเรือไปกับเรือแม่ โดยเรือแม่จะไปจอดรอที่บริเวณปากอ่าวแล้วให้เรือเล็กรับ 	
ลูกเรือจากฝั่งไปส่งที่เรือแม่ เชื่อได้ว่าส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย แต่มีทั้งที่สมัครใจและ
ถูกหลอกลวงให้ไปทำงาน แต่ไม่ปรากฏว่ามีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพ  
	 	
	 (๔) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีการคุ้มครองชั่วคราวระหว่างการใช้สิทธิ กรณีนี้มีแรงงานชาวพม่า 	
บางส่วนที่ไม่มีเอกสารการเข้าเมือง ถูกจับและดำเนินคดีข้อหาหลบหนีเข้าเมืองและถูกส่งกลับ โดยผู้ร้องได้
ประสานไปยังสภาทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือ และได้ประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขออายัดตัว
แรงงานที่ถูกจับ ไว้เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องค่าแรงที่นายจ้างค้างจ่ายแล้วค่อยส่งตัวกลับ  
 ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครได้ส่งแรงงานข้ามชาติไป
ยังสำนักงานตรวจคนตรวจคนเข้าเมือง เพื่อส่งกลับประเทศต้นทาง นอกจากนี้ยังมีกรณีลูกเรือข้ามชาติ 
จำนวน ๒ คน ที่ไม่มีเอกสารการเข้าเมือง ก็ถูกจับกุมอีกในสภาพร่างกายที่อ่อนเพลีย เสียการทรงตัว และ
เมื่อกดตามร่างกายจะเป็นรอยบุ๋มอีกเป็นชุดที่ ๒ ทางผู้ร้องก็ได้ประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาครเพื่อขออายัดตัวแรงงานที่ถูกจับกุมอีกครั้ง เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการ 	
เรียกร้องค่าแรงที่นายจ้างค้างจ่าย และค่ารักษาพยาบาลแล้วค่อยส่งตัวกลับ แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติเช่น
เดิมหลังจากนั้น ประมาณ ๑ เดือน ลูกเรือทั้งสองก็ขอกลับประเทศต้นทางเอง เนื่องจากทนอาการป่วยไม่ไหว 
 จากการประชุมหรือสัมมนาร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน หรือเครือข่ายภาคประชาชน

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๓๑๓
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กับหน่วยงานตำรวจ มักจะได้รับคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่เสมอว่า หากมีแรงงาน
ข้ามชาติที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย แต่ต้องการใช้สิทธิตามกฎหมาย ให้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
หน่วยงานมีมาตรการคุ้มครองชั่วคราวอยู่แล้ว แสดงให้เห็นว่าคำชี้แจงดังกล่าวไม่มีผลในทางปฏิบัติ 
	 	
 (๕). แม้จังหวัดสมุทรสาครจะได้ต้ังคณะทำงานการชว่ยเหลอืลกูเรอืประมงประภาสนาว ี๑-๖ โดยมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (นายชาญวิทย์ วสยางกูร) เป็นประธานคณะทำงานและมีหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว แต่ก็แก้ไขความเดือดร้อนของลูกเรือได้เพียงบางส่วนเท่านั้น 
เนื่องจากติดขัดทางด้านข้อกฎหมายและนโยบายหลายประการ กลา่วคือ 
  ๑) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นอกจากมีอำนาจหน้าที่อนุญาตให้คนเข้าเมืองตามช่องทางปกติ
แล้ว ยังมีอำนาจตรวจสอบการเข้า-ออก ของเรือ หรือพาหนะที่เข้า-ออกนอกราชอาณาจักร และกรม 	
การขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี มีหน้าที่ตรวจสอบคนในเรือประมง ที่เข้า-ออกราชอาณาจักร จึงต้อง
ประสานงานกัน ให้ชื่อคนในเรือประมงตรงกับชื่อของหนังสือคนประจำเรือ และต้องมีการประทับตราใน
หนังสือรายการเพื่อเดินทางเข้า-ออกนอกราชอาณาจักรด้วย 
	 	 ๒) ผูบั้งคับการตำรวจภธูรจังหวัดสมุทรสาคร ต้องสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของลกูเรือ กรณีท่ี
มีการเสียชีวิตของบุคคลในเรือประมงสัญชาติไทย แม้ผู้ตายจะได้เสียชีวิตนอกน่านน้ำไทย และไม่สามารถหา
ศพมาได้ เพราะศพบางส่วนได้โยนลงทะเลก็ตาม แต่ปรากฏว่าลกูเรือประภาสนาวี ๑ คน ได้เสียชีวิตภายหลัง
ขึ้นฝั่งแล้ว พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสมุทรสาครจะอ้างว่า ไม่ต้องสอบสวนกรณีนี้ เพราะเหตุตาม
กฎหมาย ๕ ประการนั้น เห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวหมายถึง การต้องทำการชันสูตรพลิกศพ เมื่อมีการตายโดย
ผิดธรรมชาติ ซึ่งเมื่อไม่มีศพก็ไม่สามารถชันสูตรได้ แต่กรณีนี้มีการเสียชีวิตบนเรือ ที่มิใช่เป็นความผิดต่อ 	
ส่วนตัว ไม่ต้องมีผูใ้ดร้องทุกข์ จึงควรมีการสอบสวนว่าสาเหตุการเสียชีวิต เกิดจากอะไร และใครต้องรับผิดชอบ 	
	 	
	 (๖). พฤติการณ์การจ้างแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และมีการใช้หนังสือคน
ประจำเรือของคนไทย (ที่เรียกว่า “สวม”) มีการปฏิบัติกันแพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการ มิใช่เฉพาะกลุ่มเรือ
ประมงประภาสนาวี เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า ในกิจการประมงทะเลไม่ว่าในหรือนอกน่านน้ำ มีปัญหา
ขาดแคลนแรงงานไทยเป็นอันมาก 
 แต่ทั้งระดับจังหวัดสมุทรสาครและระดับชาติ ยังไม่มีนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจ้าง
แรงงานข้ามชาติในกิจการประมงทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยต้องการแรงงานข้ามชาติในกิจการดัง
กล่าวจำนวนเท่าใด จะมีระบบในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการจ้างงานโดยผิดกฎหมายหรือโดย
ทุจริตได้อย่างไร จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบได้อย่างไร และจะต้อง
มีแนวทางในเรื่องของทักษะฝีมือและระบบการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างไร 
เนื่องจากกิจการประมงทะเลเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่ง 
 นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีที่ผ่อนผันให้มีการจ้างงานแรงงานข้ามชาติคราวละ ๑ ปี แต่กิจการ
ประมงทะเลนอกน่านน้ำ มักจะประกอบกิจการหรือทำงานกันคราวละไม่น้อยกว่า ๓ - ๕ ปี เห็นได้ว่ามติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาพการทำงานในกจิการประมงทะเลนอกน่านน้ำ อีกประการ
หนึ่งไม่ว่ากิจการประมงทะเลนอกหรือในน่านน้ำ ในการจ้างงานมักจะมีการตกลงกันในเรื่องค่าจ้างตาม
สัดส่วนของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้ (ที่นิยมเรียกกันว่า “กินส่วน”) โดยมีระยะเวลาในการจ่ายค่าจ้างดังกล่าว
เป็นระยะเวลาที่มากกว่า ๑ ปี ก็มี เช่น ๒๐ เดือน หรือ ๒๔ เดือน เป็นต้น การผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ
ทำงานได้คราวละ ๑ ปี จึงไม่สอดคล้อง 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 กรณีเรือประมงประภาสนาวี ๑-๖ เป็นตัวอย่างหนึ่งในปัญหาเชิงนโยบายของรัฐบาลในการรองรับ
ตลาดแรงงานภายในประเทศทั้งระบบ และโดยเฉพาะต่อกิจการประมงทะเลและธุรกิจที่ต่อเนื่องจากกิจการ
ประมงทะเล เนื่องจากเป็นกิจการที่มีความต้องการแรงงานมาก ในขณะที่แรงงานภายในประเทศไม่ทำงานใน
กิจการดังกล่าว รัฐบาลจึงต้องเปิดรับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน คือ พม่า ลาวและกัมพูชา 
 สถานการณ์ปัญหาที่มีลักษณะร่วมกันคือ แรงงานส่วนใหญ่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ไม่ได้รับ
การคุ้มครองแรงงาน ทำงานที่เสี่ยงอันตรายและขาดการเตรียมความพร้อมก่อนลงเรือ ไม่มีหลักประกันด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน และเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมของไทย  
	 	
คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมาย ต่อรัฐบาล ดังนี้
	 ๑. ให้ยกเลิก กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครอง 	
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ไม่คุ้มครองกิจการประมงทะเล ที่มีลูกจ้างน้อยกว่า ๒๐ คน และเรือประมงที่ 	
ไปดำเนินกิจการนอกน่านน้ำไทยเป็นเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป และให้กำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้ 	
การคุ้มครอง ลูกจ้างในกิจการประมงทะเลทั้งในและนอกน่านน้ำให้ได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิแรงงาน และ
ควรคำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของลักษณะกจิการประมงทะเล 
	 ๒. ใหร้ฐับาลทบทวนกฎหมายและมาตรการบรหิารของรฐัเกีย่วกบัการประกอบกจิการประมง
ทะเลทั้งในน่านน้ำและนอกน่านน้ำ	 ในเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการประมงทะเล ระบบข้อมูล 	
เกี่ยวกับลูกเรือ การบริหารและการบังคับใช้กฎหมายด้านแรงงาน การจัดระบบการเข้าออกของเรือประมง 	
ที่ไปทำงานนอกน่านน้ำ เช่น เพิ่มโทษกรณีทุจริต หรือฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑ 
 ทั้งนี้ ในกิจการประมงทะเลนอกน่านน้ำ ให้รัฐบาลผ่อนผันเวลาการจ้างแรงงานให้สอดคล้องกับสภาพ
งานในกิจการประมงทะเล 
	 ๓. ปรับปรุงระบบการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการประมงทะเลให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
 - การออกหนังสือคนประจำเรือ(Seaman Book)เพื่อให้ทราบว่าลูกเรือเป็นใครและป้องกันมิให้มีการ
ทุจริตเกี่ยวกับหนังสือคนประจำเรือ 
 - การจัดทำเอกสารรายการประทับตราหนังสือเรือเข้าออกนอกน่านน้ำไทย เพื่อให้ทราบข้อมูลการนำ
เรือเข้าและออกจากน่านน้ำไทยเมื่อใด เพื่อบันทึกการเข้าและออกของเรือ 
 - การคุ้มครองค่าจ้าง สวัสดิการแรงงาน และผลตอบแทนพิเศษ ตลอดจนการคุ้มครองเรื่องสุขภาพ
และความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกเรือให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานของไทย และมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยให้สัตยาบันแล้ว 
	 ๔. รัฐบาลควรมีมาตรการในการคุ้มครองหรือเยียวยาแก่ลูกเรือหรือทายาทของลูกเรือ ใน
กรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุเจ็บป่วยล้มตายดังที่ปรากฏตามคำร้องนี้ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน
หรือไม่ก็ตาม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการประสานเชื่อมโยงในการทำงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
ลักษณะบูรณาการและอำนวยความยุติธรรมแก่ลูกเรือ ทายาทของลูกเรือหรือครอบครัวและประชาชน 	
โดยไม่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ โดยไม่ผลักภาระให้แรงงานข้ามชาติหรือประชาชน ต้องไปใช้สิทธิตาม
กระบวนการยุติธรรมเสียก่อน 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ดำเนินการเร่งด่วนที่จังหวัด
สมุทรสาคร และขยายไปสู่จังหวัดชายทะเลอื่นๆ 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๓๑๕
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	 ๕. รัฐบาลต้องแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้มีบทบัญญัติที่ชัดเจน
และมีผลในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองชั่วคราวแก่แรงงานข้ามชาติที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายแม้จะ
เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายของไทยก็ตาม 
	 ๖. รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้าใจแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน ที่
มองว่าแรงงานข้ามชาติ ก็เป็นบุคคล มีคุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และได้รับการคุ้มครองโดยเท่าเทียม	
	 ๗. รฐับาลไทยควรมขีอ้เสนอตอ่สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(ASEAN) ใหม้ี
กลไกดา้นการคุม้ครองและสง่เสรมิสทิธมินษุยชนของแรงงานขา้มชาต ิ และนำแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน
เพ่ือการพัฒนา (Human Rights-Based Approach to Development ) มาใช้เป็นนโยบายสำหรับแรงงานข้ามชาติ 
	 ๘. รัฐบาลไทยควรเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานย้ายถิ่นและ
ครอบครัวของสหประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๙๐ (พ.ศ.๒๕๓๓)  

มติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๓๘ /๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบกับความเห็นและมติของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  วันที่ ๗ กุมภาพันธ ์๒๕๕๑ 

(นายเสนห จามริก) 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นาสาวนัยนา สุภาพึ่ง) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายประดิษฐ เจริญไทยทวี) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายวสันต พานิช) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายสุทิน นพเกตุ) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นางสุนี ไชยรส) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(คุณหญิงอัมพร มีศุข) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นางสาวอาภร วงษสังข) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายสุรสีห โกศลนาวิน) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

๓๑๖ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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ภาคผนวก ๒
กรณีตัวอย่างผลตอบรับตามมาตรการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย กสม. 
	
๑. กรณีคำร้องจากลูกจ้างภาคเอกชน

มาตรการแก้ไขและข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่ตอบ 

รายงานผลการตรวจสอบที่ ๔๗/๔๙ 
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ 
ผู้ร้อง  นางแดง รัตน์สีวอ กับพวก รวม ๕ คน 
เรื่อง  บริษัท ดาต้าเพาเวอร์ ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
    และปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง 

 มาตรการแก้ไขปัญหา ต่อสภ.อ.สามพราน จังหวัด
นครปฐม และสภ.อ.กระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร
 ๑) จัดประชุมเจ้าพนักงานตำรวจที ่เกี ่ยวข้องกับงาน
สืบสวนและสอบสวน โดยใช้กรณีนี้เป็นกรณีศึกษา เพื่อ
ป้องกันมิให้นายจ้างกลั่นแกล้งดำเนินคดีอาญากับลูกจ้าง 
หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นดัง
ต่อไปนี้ 
  (๑.๑) ในการสอบสวนคดีอาญาระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้าง จำเป็นต้องพิจารณาปัญหาหรือข้อขัดแย้งทาง 
ด้านแรงงานประกอบด้วย และปฏิบัติการสอบสวนเชิงรุก 
เช่นที่ได้ปฏิบัติในกรณีนี้ จนได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยาน
หลักฐานที ่แสดงว่าผู ้ต ้องหามิได้กระทำความผิด อัน
เป็นการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาขั้นต้นในการ
คุ ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสำหรับประชาชนที ่
ยากไร้ 
  (๑.๒) เกณฑ์การพิจารณาเพื่อปล่อยตัวชั่วคราว ควรให้
เป ็นมาตรฐานเด ียวก ัน โดยเฉพาะอย ่างย ิ ่ งการใช ้ 
ดุลพินิจ การใช้ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ควรคำนึงถึง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นหลัก	
  (๑.๓) ในกรณีการให้บริการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสาร
เสพติด ควรมีมาตรการสอดส่องดูแลมิให้บุคคลใดแอบอ้าง
สถานภาพของเจ้าพนักงานตำรวจ เพื ่อประโยชน์ใน 
การตรวจสารเสพติด และให้ความสำคัญกับกรณีการใช้
การตรวจหาสารเสพติดเพื ่อกลั ่นแกล้งหรือละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของ ลูกจ้าง 
  ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินงานต่อ กสม. ภายใน 
๖ เดือนนับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้	

สถานีตำรวจภูธรอำเภอ (สภ.อ.) กระทุ่มแบน 
หนังสือที่ สค ๐๒๒๙/๘๓๓๒ 

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

สภ.อ. กระทุ่มแบนได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 
 ๑. เกี ่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้างนั้น เป็นหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนที่พึงต้องปฏิบัติให้เกิดความยุติธรรม 
เป ็นธรรม โดยคำน ึงถ ึงส ิทธ ิ เสร ีภาพของ
ประชาชน ซึ่งมีการประชุมชี้แจง ให้แนวทางการ
ปฏิบัติกับพนักงานสอบสวนและผู้เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัติแล้ว 
 ๒. เกี ่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาปล่อยตัว
ชั่วคราว เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี ่ยวข้อง โดยอาศัยดุลพินิจ
พิจารณาหลักเกณฑ์เร ียกหลักประกันตาม
กฎหมาย ซึ ่งทาง สตช. กำหนดกรอบหลัก
ประกันไว้ ซึ ่งผู ้ม ีอำนาจในการพิจารณาให้
ประกันจะได้นำแนวทางไปปรับใช้เพ ื ่อเก ิด
ประโยชน์ต่อประชาชน พร้อมประชุมชี ้แจง 
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ๓. กรณีบุคคลแอบอ้างสถานภาพเจ้าพนัก
งานตำรวจ เข้าหาประโยชน์ในการตรวจสารเสพ
ติด ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจในปกครอง ให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่ให้อำนาจ
หน้าที่ไว้อย่างเคร่งครัด 
 นอกจากนี้ยังเห็นควรให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ 
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือ 
ผู้เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ ความเข้าใจ กับนายจ้าง 
ลูกจ้าง ในเหตุตามข้างต้น เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ 
หน้าที่ และพิจารณาปรับความเข้าใจ เจรจาไกล่
เกลี่ยปัญหาที่เกิด อันนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดี 
มีความสมานฉันท์ โดยไม่เกิดการดำเนินคดี ซึ่ง
จะเกิดผลด้านจิตใจกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

ภาคผนวก 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๓๑๗
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กรณีตัวอย่างผลตอบรับตามมาตรการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ภาค
ผนวก 

๒ 

มาตรการแก้ไขและข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่ตอบ 

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายตอ่สำนกังานตำรวจแหง่ชาติ
 ๑. ดำเนินการเพื่อยกระดับความรับรู้ของเจ้าพนักงาน
ตำรวจในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน 
 ๒. เข้มงวดกวดขันในทางบริหารและทางวินัย เพื ่อ
ป้องกันมิให้เจ้าพนักงานตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีส่วน
ได้เสียกับบริษัทเอกชนโดยไม่สุจริต 
 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีมาตรการที่
เข้มงวดในการตรวจสารเสพติดของบริษัทเอกชน หรือ
สถานประกอบการต่าง ๆ โดยให้มีเจ้าพนักงานตำรวจ 
และหน่วยงานอื่น ๆ เช่น เจ้าหน้าที ่สาธารณสุข หรือ 
อาสาสมัครที่จัดตั้งโดยกฎหมาย เป็นต้น เข้าร่วมในการ
ตรวจด้วย เพื่อให้ผู ้รับการตรวจได้แสดงเจตนาให้ความ
ยินยอมโดยสมัครใจ	

	

รายงานผลการตรวจสอบที่ ๙๕/๔๙ 
ลงวันที ่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ผูร้อ้ง น.ส.ประทุม พุ่มเผือก ประธานสหภาพแรงงานเทร็นด์ส	
เรือ่ง คนงานและสมาชิกสหภาพฯ ถกูเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม	

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ต่อกระทรวงแรงงาน  
 ๑. ขอให้ถือเป็นพันธกิจของกระทรวงแรงงานท่ีจะนำหลัก
การและแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนมากำหนดนโยบายและ
ดำเนินงานตามแผนงานในทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษยชน
ข้ันพ้ืนฐาน 
 ๒. ขอให้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการคุ ้มครอง
ลูกจ้าง หรือองค์กรของลูกจ้างในการใช้มาตรการจรรยา
บรรณทางการค้า เพ่ือแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านแรงงาน และ
เร่งรัดให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายเก่ียวกับแรงงานหรือมาตรการทางแรงงานสัมพันธ์ 
เพ่ือให้มีการคุ้มครองลกูจ้างในการใช้มาตรการดังกล่าวให้มี
ผลอย่างแท้จริง 
 ๓. เผยแพร่หลักการ แนวคิด ในเรื่องสิทธิเสรีภาพของ
ลูกจ้างในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม การใช้
มาตรฐานแรงงานไทย ๘๐๐๑ หรือมาตรการจรรยาบรรณ
ทางการค้า เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน ให้
สังคมได้รับทราบอย่างต่อเน่ือง  
	 ๔. เร่งให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับท่ี ๘๗ และฉบับท่ี ๙๘ ว่าด้วยเสรีภาพในการ 

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน (กสร.)
หนังสือที่ รง ๐๕๐๗/๐๐๒๖๑๘ 
วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๐
	
 กสร. ได้รายงานผลการดำเนินการดังนี้  
 ๑. การดำเน ินการจ ัดการส ัมมนา/อบรม 
ของ กสร. เพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้ให้เจ้าหน้าที ่ 
นายจ้างและลูกจ้าง จะมีการสอดแทรกการให้
ความรู ้ความเข้าใจในเรื ่องนโยบายด้านสิทธิ
มนุษยชนด้วย 
 ๒. กสร. ได้ยกร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. เพื่อใช้บังคับแทน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ การกระทำอันไม่เป็นธรรมมาตรา 
๑๔๘ (๑) ถึง (๗) ฯลฯ ขณะนี้อยู่ในระหว่าง 
การพิจารณาของคณะทำงาน ทบทวนในรูปของ
ไตรภาคีที ่มีผู ้แทนองค์การนายจ้าง องค์การ
ลูกจ้าง ภาครัฐ 	
 ๓. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาตรฐาน
แรงงานไทย ๘๐๐๑-๒๕๔๖ จะสอดแทรก 
หลักการแนวคิด เช่น เรื ่องสิทธิเสรีภาพของ
ลูกจ ้างในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง 
ร่วมการใช้แรงงานเด็ก การไม่เลือกปฏิบัติ 
	 ๔. การรับรองอนุสัญญาฉบับที่ ๘๗ และฉบับ
ที่ ๙๘ ได้มีการศึกษาวิจัยเมื่อปี ๒๕๔๖ สรุป 
ได้ว่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
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มาตรการแก้ไขและข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่ตอบ 

สมาคม และเจรจาต่อรองร่วม และคุ้มครองสิทธิในการรวม
ตัวกัน เพื ่อเป็นการแสดงจุดยืน และความพร้อมของ
ประเทศไทยในเวทีต่างประเทศ  
	 ๕. ให้กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน กำหนด
มาตรการเกี ่ยวกับการตรวจสุขภาพ ความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยในการทำงาน โดยมีหลักการสำคัญ คือ 
การประสานงานระหว่างกรมฯ กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ
และเปิดโอกาสให้องค์กรลูกจ้างทั้งในส่วนสหภาพแรงงาน
หรือสหพันธ์แรงงาน มีส่วนร่วมในการตรวจด้วย 

การปกครองและประเพณีนิยมของประเทศ ซึ่ง
จะต ้องม ีการแก ้ ไขปร ับปร ุง เปล ี ่ยนแปลง
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี ่ยวข้อง ให้สามารถ
รองรับการให้สัตยาบันอนุสัญญาได้ รวมทั ้ง 
ตอ้งมกีารเตรยีมการ การทำประชาพจิารณซ์ึ่ง
ต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๓-๕ ปี 
 ๕. การตรวจแรงงานในสถานประกอบการ 
กสร. จะได้มีการประสานองค์กรลูกจ้าง ทั้งใน
ส่วนสหภาพแรงงาน คณะกรรมการลูกจ้าง 
คณะกรรมการสวัสดิการหรือคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯในการทำงาน 
ของแต่ละสถานประกอบการ ร่วมตรวจด้วย 
หากต้องการ 

รายงานผลการตรวจสอบที่ ๔๙/๔๙ 
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙
ผู้ร้อง คุณศิริวรรณ สุขพิศาล และพวกรวม ๙ คน 

เรื่อง  พนักงานบริษัท เอ็มเคเอส จิวเวลรี่ 
    อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
     เขตประเวศ กทม. ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม  
	 	
	 กสม.เห็นว่า การที่ผู้ถูกร้องตรวจค้นร่างกายของลูกจ้าง 
เป็นการกระทำที ่เกินกว่าเหตุ และกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของลูกจ้างในวงกว้างอันเป็นการละเมิดสิทธิ 
มนุษยชน และยังได้เลิกจ้างผู้ร้องโดยไม่เป็นธรรมอีกด้วย 
แม้ต่อมาจะตกลงกันได้ แต่เป็นกรณีอันสำคัญยิ่งเกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพของบุคคลและการแรงงานสัมพันธ์ ที ่ทั ้ง 
หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ และสหภาพแรงงาน 
ควรได้ศึกษา ซึ่งกสม.มีข้อสังเกต ดังนี้ 
การตรวจค้นลูกจ้าง 
 กสม.เห็นใจผู ้ประกอบการ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ทรัพย์สินสูญหายเป็นประจำ และลูกจ้างมีส่วนเกี่ยวข้อง 
จำเป็นที่จะต้องทำการตรวจสอบหรือตรวจค้นลูกจ้าง แต่ 
วิธีการหรือมาตรการที่นำมาใช้จะต้องไม่เป็นการกระทำที่
เกินกว่าเหตุ หรือล่วงเกินสิทธิเสรีภาพของบุคคล ดังใน
กรณีนี้ เพราะละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิใน
เกียรติยศชื่อเสียง ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔ 
และมาตรา ๓๔  

กระทรวงแรงงาน
หนังสือที่ รง ๐๕๐๙/๓๑๖๕ 
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙
	 	
 ได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานนำข้อสังเกตไปพิจารณาดำเนินการ 
หาวิธีการ หรือมาตรการต่างๆ เพื ่อสื ่อสาร 
ทำความเข้าใจกับลูกจ้าง โดยการบังคับใช้
กฎหมายให้คำนึงถึงมูลเหตุแห่งปัญหาหรือ 
ข้อขัดแย้งประกอบข้อเท็จจริงด้วย และหา
มาตรการป้องกันว ิธ ีการสกัดกั ้นการก่อตั ้ง
สหภาพแรงงาน โดยจะได้ดำเนินการส่งเสริม
การแรงงานสัมพันธ์เพื ่อทำให้ระบบแรงงาน
สัมพันธ์เป็นกลไกหรือแนวทาง ที่สามารถนำไป
ใช้จัดการความขัดแย้งให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
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กรณีตัวอย่างผลตอบรับตามมาตรการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ภาค
ผนวก 

๒ 

มาตรการแก้ไขและข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่ตอบ 

	 ดังนั้น ผู้ถูกร้องควรหามาตรการทั้งในระบบงาน กลไก
และ เทคโนโลยีในการตรวจสอบ และควรดำเนินการควบคู่
กับการสื ่อสารกับลูกจ้างเพื ่อความเข้าใจร่วมกัน โดย 
เปิดโอกาสให้ลูกจ้างหรือองค์กรของลูกจ้างมีส่วนร่วม ทั้ง 
ในการกำหนดมาตรการการค้นตัวและการป้องกันมิให้
ทรัพย์สินของผู้ถูกร้องสูญหายด้วย 
การเลิกจ้าง
	 กรณีผูร้้องและลกูจ้างละท้ิงหน้าท่ีการงาน เพ่ือไปร้องเรียน
ต่อเจ้าพนักงานกระทรวงแรงงาน อันเน่ืองจากการตรวจค้น
ร่างกายเพื่อค้นหาทรัพย์สิน จนถูกเลิกจ้างในข้อหาละทิ้ง
หน้าท่ีและจงใจทำให้ผูถ้กูร้องได้รับความเสียหาย น้ัน  
 แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าลูกจ้างมิได้ลากิจให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ ก็อาจจะถือได้ว่าลูกจ้างหาได้มีเจตนาละทิ้ง
หน้าที่หรือจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายไม่ เพราะ
ลูกจ้างเห็นว่าเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที ่จะต้องให้เจ้า 
พนักงานของรัฐเข้าไปแก้ไขปัญหา และมีหลักประกันใน
เรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลของลูกจ้าง กรณีนี้ผู้ร้องและลูกจ้าง
ควรลากิจให้ถูกต้อง และแม้ว่าการลากิจจะได้ระบุเหตุผล
ว่าเพื ่อร้องเรียนต่อเจ้าพนักงาน แต่ผู ้ถูกร้องไม่อนุมัติ 
การลา ก็ถือได้ว่าเป็นกิจธุระอันจำเป็นและมีเหตุอันสมควร 
ลูกจ้างจึงมีสิทธิหยุดงานไปร้องเรียนได้ 
 ดังนั้น กสม.จึงใคร่เรียกร้องต่อผู้ถูกร้องและเจ้าพนักงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ให้ตระหนักใน
เรื่องมูลเหตุแห่งปัญหาหรือข้อขัดแย้ง และวิธีการในการ
จัดการความขัดแย้ง โดยเห็นว่าน่าจะมีมาตรการอื่นๆ ที่
มิใช่การเลิกจ้าง  
	 มาตรการรณรงค์ต่อสื่อมวลชนและองค์กรแรงงาน
ในต่างประเทศของสหภาพฯ 
 ๑. ฝ่ายนายจ้างและเจ้าพนักงานของรัฐในกระทรวง
แรงงานมักวิตกกังวลกรณีที่ลูกจ้างใช้มาตรการเคลื่อนไหว 
และประสานความร่วมมือกับองค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศ หรือการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลต่อสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
และทำให้แรงงานสัมพันธ์เสียหาย 
 กสม.เห็นว่า จะต้องจำแนกแยกแยะระหว่างการเคารพ 
และปฏิบัติตามสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง 
การสื ่อสารข้อมูลต่างๆ ต่อสื ่อสิ ่งพิมพ์หรือสื ่อมวลชน 
กับประเด็นการจงใจทำให้ผูอ่ื้นได้รับความเสียหาย ซ่ึงมิใช่ว่า 

	

๓๒๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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มาตรการแก้ไขและข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่ตอบ 

เมื ่อฝ่ายหนึ ่งฝ่ายใดเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารต่อสื ่อสิ ่ง 
พิมพ์แล้วจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหาย หรือทำให้ระบบ
แรงงานสัมพันธ์เสียหายเสมอไป การดำเนินการใดๆ ที่ก่อ
ให้อีกฝ่ายหนึ ่งได้รับความเสียหาย ฝ่ายนั ้นก็สามารถ
ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ แต่มิใช่โดยวิธีทำ
ละเมิดต่อสิทธิสหภาพแรงงาน อันขัดต่อพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่รับรองสิทธิและเสรีภาพในการจัดตั้งสมาคมและ
การรวมกลุ่ม และสิทธิในการดำเนินการของกลุ ่มและ
สหภาพแรงงาน 
 ประการท่ีสำคัญ กสม.เห็นว่า หากมีกลไกหรือการจัดการ
ความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาจะไม่ลุกลามบาน
ปลาย การที ่ลูกจ้างต้องพึ ่งพาองค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศ หรือสื ่อสิ ่งพิมพ ์ ก็มักมีสาเหตุมาจากกลไก 
การแก้ไขปัญหามีข้อจำกัด ลูกจ้างพึ่งพาไม่ได้หรือกลไก 
ดังกล่าวไม่อาจแก้ไขปัญหาให้เกิดความเป็นธรรมได้ 
 ๒. กรณีน้ีก่อผลกระทบหลายประการ กล่าวคือ 
  (๑) ผู้ถูกร้องสูญเสียลูกจ้างที่มีทักษะฝีมือดีเป็นจำนวน
มาก และยอมรับว่ากระทบต่อการผลิต 
  (๒) ผู ้ ร ้องและลูกจ ้างท ี ่ เป ็นผู ้นำในการจ ัดต ั ้ง
สหภาพแรงงาน หรือในการร้องเรียนต่อกระทรวงแรงงาน 
หางานใหม่ไม่ได ้ และลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างยืนยันว่า เมื่อไป
สมัครงานที่บริษัทต่างๆ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอัญธาน ี
เขตประเวศ กทม. ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุนี ้ เจ้าหน้าที่ของ 
บริษัทฯ ที่รับสมัครงานแจ้งว่า ผู้ถูกร้องได้แจ้ง “บัญชีดำ” 
ในส่วนของลกูจ้างท่ีเป็นผูน้ำในการคัดค้านการกระทำของผู้
ถกูร้อง แต่ผูถ้กูร้องปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว 
	 กสม.ให้ความสำคัญกับเรื ่องบัญชีดำ เพราะหากเป็น
ความจริง ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่เป็นเรื่อง
ยากในการพิสูจน ์ เพราะคงไม่มีผู ้ใดยอมรับ เว้นแต่จะ
ปรากฏหลักฐานชัดแจ้ง ประกอบกับกรณีน้ีฝ่ายผูร้้องได้แจ้ง
ข้อมูลและให้สัมภาษณ์ต่อสื ่อมวลชน และร้องเรียนต่อ
หลายหน่วยงาน บริษัทที่ผู้ร้องไปสมัครทำงานใหม่จึงอาจ
ทราบข้อมลูดังกล่าวได้ 
	 (๓) ลูกจ ้างและผู ้ร ้องได ้สมัครงานกับบร ิษ ัทต ่างๆ 
นับจำนวน ๑๐ บริษัท แต่ลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่ได้งานทำ 
ทำให้ลูกจ้างต้องสมัครงานนอกเขตอุตสาหกรรมดังกล่าว 
แต่ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่ต่ำกว่าเดิม และชีวิตการ
เป็นลกูจ้างต้องเร่ิมนับหน่ึงใหม่ บางส่วนต้องรับงานมาทำท่ี 

	

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๓๒๑
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กรณีตัวอย่างผลตอบรับตามมาตรการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ภาค
ผนวก 

๒ 

มาตรการแก้ไขและข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่ตอบ 

บ้านของตนเองแต่งานไม่แน่นอนและค่าจ้างต่ำ บางคนไป
สมัครงานที่ไม่เกี่ยวกับงานเดิม และได้รับค่าจ้างเท่ากับ 
อัตราค่าจ้างข้ันต่ำ ระหว่างตกงานต้องพ่ึงพารายได้จากสามี 
และหลายคนมีหนี้สินเพิ่มพูน หลายคนต้องอุปการะบิดา
มารดาและญาติ ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเป็นอันมาก	
 กรณีนี ้มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อการก่อตั ้งสหภาพ 
แรงงาน ทั้งนี้สถานประกอบการจำนวนไม่น้อยไม่เข้าใจ
บทบาทของสหภาพแรงงาน และพยายามดำเนินการทุกวิถี
ทางที่จะหาทางสกัดกั้น ด้วยการหาเหตุต่อลูกจ้างที่เป็นผู้
ริเริ่มก่อตั้งสหภาพฯ ซึ่งลูกจ้างจะเสียเปรียบ เพราะต้องใช้
เวลายาวนาน จนลูกจ้างจำนวนมากต้องยอมรับค่าชดเชย
และออกจากงานไป อันจะมีผลให้ลกูจ้างส่วนใหญ่ไม่ม่ันใจ
ต่อการริเริ่มจัดตั้งสหภาพแรงงาน หรือการดำเนินการใดๆ 
ของสหภาพแรงงาน 

	

รายงานผลการตรวจสอบที่ ๙๖/๔๙ 
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
ผู้ร้อง  น.ส.ชลธิชา คำมันตรี 
     สหภาพแรงงานอาริยะสัมพันธ์ 
เรื่อง  การละเมิดสิทธิแรงงาน 
    ของบริษัทอาริยะการทอ จำกัด 
	 	
 มาตรการแกไ้ขตอ่กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน
	 ๑. ให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ที ่เกี ่ยวกับการเจรจาต่อรอง การลงลาย 
มือชื่อในข้อตกลงฯ และการจดทะเบียนข้อตกลงฯ โดยให้
จัดทำร่างการปรับปรุงไขกฎหมายดังกล่าวให้เสร็จ ภายใน 
๖ เดือน  
 ๒. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ หมวด ๙ เรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรม 
โดยให้จัดทำร่างการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ 
แล้วเสร็จ ภายใน ๖ เดือน 
 ๓. ในกรณีที่ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้อง
ต่อนายจ้าง และนายจ้างได้ยื่นข้อเรียกร้องสวนทาง มัก
เป็นกรณีนายจ้างใช ้ส ิทธ ิตอบโต้ลูกจ ้างหร ือสหภาพ 
แรงงาน จึงควรมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมแรงงาน 
สัมพันธ์ 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
หนังสือที่ รง ๐๕๐๙/๐๐๑๘๒๕ 
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐
	 	
	 กสร. ได้รายงานผลการดำเนินการตาม
มาตรการการแกไ้ข  
 ๑. การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ในส่วนท่ีเก่ียวกับข้อตกลงเก่ียวกับ
สภาพการจ้าง การแจ้งข้อเรียกร้อง การเจรจาต่อ
รอง โดยการเพิ่มอำนาจให้พนักงานประนอมข้อ
พิพาทแรงงานฯลฯ กสร. จะได้นำข้อเสนอแจ้งให้
คณะทำงานทบทวนร่วม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. .... เพ่ือดำเนินการต่อไป  
 ๒. กรณีการย่ืนข้อเรียกร้องและนายจ้างใช้สิทธิ
ตอบโต้ลกูจ้างฯ โดยการย่ืนข้อเรียกร้องสวนทาง 
เป็นสิทธิที่นายจ้างสามารถดำเนินการได้ภายใต ้
พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่อย่างไร
ก็ตาม แนวทางในการลดปัญหาความขัดแย้ง
ด้านแรงงานดังกล่าว กรมฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติ
เพื่อส่งเสริมการแรงงาน สัมพันธ์ในประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซี่งเป็นการเห็นชอบร่วมกันของทั้ง 
๓ ฝ่าย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติต่อกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมบนพื้น
ฐานของความ 

๓๒๒ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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มาตรการแก้ไขและข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่ตอบ 

	 สัมพันธ์ที ่ดีระหว่างกัน สำหรับมาตรการหรือ
แนวทางการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ กรมฯ จะได้
นำไปหาร ือในคณะกรรมการส ่ง เสร ิมการ
แรงงานสัมพันธ์เพื ่อหาแนวทางดำเนินการที ่
เหมาะสมต่อไป 

รายงานผลการตรวจสอบที่ ๕๑/๔๙ 
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ 
ผู้ร้อง  นายชวิศ เพ็ชรธนาภา 
เรื่อง   บริษัท ลินฟ็อกซ ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) 
จำกัด เขตคลองเตย กทม. เลิกจ้างขณะเจรจาข้อเรียกร้อง
เก่ียวกับสภาพการจ้าง 

มาตรการแกไ้ขปญัหาตอ่กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน
 ดำเนินการให้ผู ้ถูกร ้องร ับผู ้ร ้องกลับเข ้าทำงาน ใน
ตำแหน่งหน้าที่เดิมหรือมากกว่าเดิม โดยให้คำนึงถึงความ
ก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่
ผู้ร้องควรได้รับ ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานต่าง ๆ 
หรือของศาล เช่น เงินเดือน สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น 
เสมือนหนึ่งว่าผู้ร้องได้ทำงานตามปกติในระหว่างนั้น ทั้งนี้ 
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้ 
	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงแรงงาน 
 ๑. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับการ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานให้มีบทบาทคุ้มครอง
ลูกจ้างที่ใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องการจัดตั้งองค์กร การ
เจรจาต่อรองร่วม การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ตลอด
จนการร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐสภา 
และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ลูกจ้างที่ใช้
สิทธิดังกล่าวมีหลักประกันในเรื่องสิทธิการมีงานทำ ความ
มั่นคงในการทำงาน ตลอดจนการได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิด
จากการเรียกร้องต่อรอง มิใช่การไกล่เกลี่ยหรือการบังคับ
ใช้กฎหมายที่โน้มเอียงไปในทางให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสีย
หายแทนการรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติแรงงาน 
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
	 ๒. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ ์
พ.ศ.๒๕๑๘ ในหมวด ๔ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ์
มาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๔๔ และหมวด ๙ การกระทำอันไม่
เป็นธรรมมาตรา ๓๒๕ ถึงมาตรา ๓๒๗ โดยมีหลักการ ดังน้ี 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
หนังสือที่ รง ๐๕๐๙/๐๐๐๖๕๕ 
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ 

๑. มาตรการที่ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานดำเนินการให้ บริษัท ลินฟอกซ์ ฯ รับ
นายชวิศฯ กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่
เดิมหรือมากกว่าเดิม เห็นว่าคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์มีอำนาจตาม ม. ๔๑ (๔) สั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เมื่อพิจารณาว่าเป็นการ
กระทำอันไม่เป็นธรรม ซึ่งกรณีของนายชวิศฯ 
เมื ่อเห็นว่าไม่อาจอยู ่ร ่วมกันได้จ ึงให้ร ับค่า 
เสียหายแทนการรับกลับเข้าทำงาน หากคู่กรณี
ฝ่ายใดไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ สามารถฟ้องเพิกถอนคำสั่งได้ 
ณ ศาลแรงงาน กรมสวัสดิการฯ ไม่มีอำนาจ
ตามกฎหมายในการบังคับให้บริษัท ลินฟอกซ์ ฯ 
รับนายชวิศ ฯ เข้าทำงานได้  
๒. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวง
แรงงาน
 ๑) การจ ัดประชุมสัมมนาเช ิงปฏิบ ัต ิการ 
เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้มีบทบาท
คุ ้มครองลูกจ้างที ่ใช ้ส ิทธ ิและเสร ีภาพตาม
กฎหมาย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
มีการจัดอย่างต่อเนื ่องและสม่ำเสมอทุกปี
กระจายไปทั่วประเทศ 
 ๒) การปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ในหมวดคณะกรรมการแรงงาน 
สัมพันธ์และหมวดการกระทำอันไม่เป็นธรรม 
นั้น ขั้นตอนในเรื่องนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานมีร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจแก้ไขจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วและได้นำไปดำเนิน
การจัดทำประชาพิจารณ์ท่ัวประเทศ ซ่ึงในขณะน้ี 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๓๒๓
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ภาค
ผนวก 

๒ 

มาตรการแก้ไขและข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่ตอบ 

	  ๒.๑ ให้เพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการแรงงาน 
สัมพันธ์ (ครส.)โดยให้มีผู ้ทรงคุณวุฒิทางด้านแรงงาน 
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย สังคมวิทยา และสิทธิมนุษยชน 
เพื่อประสิทธิภาพในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายและการ
ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ ในฐานะที ่ครส.เป็นกระบวน
ยุติธรรมทางด้านแรงงานชั้นต้นที่มีความสำคัญยิ่งต่อระบบ
แรงงานสัมพันธ์ (มาตรา ๓๗) 
 ๒.๒ ให้คำสั่งครส.เป็นที่สุด การฟ้องคดีเพื่อเพิกถอนคำสั่ง
ของ ครส. ไม่เป็นเหตุทุเลาการปฏิบัติตามคำสั ่งของ 
ครส. หากมีการฝ่าฝืนคำสั่งของ ครส. ผู้เสียหายมีสิทธิ
ดำเนินคดีอาญาได้ทันที (มาตรา ๑๒๕-๑๒๗) 
 ๒.๓ ให้เพิ ่มอำนาจหน้าที ่ของครส. ในการกำหนด
มาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงรุก หรือเชิงป้องกัน 
หรือมาตรการฟื้นฟู หรือส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ภายหลัง 
ครส. มีคำสั่งแล้ว (มาตรา ๔๑)	
 ๒.๔ กำหนดมาตรการคุ้มครองเรื่องการกระทำที่ไม่เป็น
ธรรมให้ชัดเจน เป็นลำดับหรือขั้นตอน (มาตรา ๔๑) กล่าว
คือ ในลำดับแรก การออกคำสั่งให้ผู้ละเมิดหรือผู้ถูกร้อง
ดำเนินการให้ผู้ถูกละเมิดหรือลูกจ้างกลับคืนสถานภาพเดิม 
กล่าวคือ ให้กลับเข้าทำงานพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายใน
ระหว่างเลิกจ้าง ให้ย้ายกลับหน่วยงานเดิมพร้อมทั้งชดใช้
ค่าเสียหาย เว้นแต่ผู้ถูกละเมิดไม่ประสงค์ ทั้งนี้ในกรณี 
ที่จำเป็นหรือมีเหตุให้แก้ไขเยียวยาด้านแรงงานสัมพันธ์ 
ให้ครส. กำหนดมาตรการเพื ่อแก้ไขปัญหาภายหลังมี 
คำสั่งด้วย 

อยู ่ระหว่างการสรุปความเห็นจากทุกส่วนที ่
เก่ียวข้อง และจะนำความเห็นของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังกล่าวรวมเสนอในร่าง
กฎหมายเพ่ือดำเนินการต่อไป 

รายงานผลการตรวจสอบที่ ๙๐/๕๐ 
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
ผู้ร้อง  นายสน่ัน ไชยการ 
เรื่อง		 	บริษัท อีซูซุฯ ได้รับการลดส่วนอัตราเงินสมทบ
ประกันสังคม กรณี ลกูจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 

มาตรการแก้ไขปัญหา
 ๑. พิจารณาปรับปรุงประกาศคณะกรรมการประกัน
สังคมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดส่วน
อัตราเงินสมทบเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนกรณีอันตราย 
หรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร และ 
กรณีตาย พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ 
ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ อย่างชัดเจน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
หนังสือที่ รง ๐๕๐๗/๐๐๖๑๙๙ 
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 ๑. ป ัจจ ุบ ันกรมสว ัสด ิการฯ และสำน ัก 
งานประกันสังคมมีการแลกเปลี่ยนสถิติข้อมูล
หร ือข ้อมูลข ่าวสารซ ึ ่งก ันและก ันเพ ื ่อเพ ิ ่ม
ประสิทธิภาพในเชิงการบริหารและการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลลูกจ้าง 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๓๒๔ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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กล่าวคือ การจะได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินสมทบกรณีใด 
ต้องเป็นสวัสดิการที ่นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง โดยมีอัตรา 
สูงกว่าประโยชน์ทดแทนทุกกรณี ทั้งการบริการทางการ
แพทย์ ค่ารักษาพยาบาล และเงินทดแทนการขาดรายได้ 
โดยนายจ้างต้องไม่มีเง ื ่อนไขที ่เป็นภาระต่อการได้ร ับ
ประโยชน์ทดแทนของลูกจ้าง ทั้งนี้ ให้ดำเนินการภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้  
 ๒. ขอให้ดำเนินการตรวจสอบระเบียบข้อบังคับของ
สถานประกอบการทุกแห่ง ที่ได้รับการลดส่วนอัตราเงิน
สมทบมาแล้วว่า มีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของกฎหมายประกันสังคมหรือไม่ และกรณีที่ไม่สอดคล้อง 
ให้สำนักงานประกันสังคมออกคำสั่งยกเลิกการลดส่วน
อัตราเงินสมทบในประโยชน์ทดแทนนั้น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้ 
	 ๓. ให้สำนักงานประกันสังคม นายจ้าง และองค์กรลกูจ้าง
ของสถานประกอบการ เช่น คณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบการ สหภาพแรงงาน คณะกรรมการลูกจ้าง 
เป็นต้น ร่วมกันพิจารณาในเรื ่องการลดส่วนอัตราเงิน 
สมทบในประโยชน์ทดแทนกรณีใด โดยคำนึงถึงสภาพ
ความเป็นจริง  

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงแรงงาน		
 ๑. สร ้างกลไกการทำงานแบบบูรณาการ ระหว ่าง 
กรมสวัสดิการฯ และสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้เกิด
กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างหลักประกันทางสังคมที่
สมบูรณ์ให้แก่ลูกจ้าง  
 ๒. ให้กระทรวงแรงงานกำหนดนโยบายและมาตรการ
จูงใจที่ชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการต่างๆ เข้า
ร่วมโครงการประกันสังคม โดยไม่ขอลดส่วนอัตราเงิน
สมทบ หรือกำหนดหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดและเป็นธรรมใน
การพิจารณาลดส่วนอัตราเงินสมทบ เพื่อเป็นการสร้าง
หลักประกันทางสังคมแก่ลูกจ้างอย่างกว้างขวาง	

	 ๒. กรมสวัสดิการฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนเจ้า
หน้าที ่เข้าอบรม เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมได้ 
แลกเปลี ่ยนความรู ้ ความเข้าใจในขั ้นตอน 
วิธีการ กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ระบบ 
สารสนเทศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั ้งหาแนว 
ทางแก้ไข และมีการแลกเปลี่ยนวิทยากรช่วย
บรรยายในหลักสูตรท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง เพ ื ่อให ้ม ี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเสริมสมรรถนะ
ของบุคลากรให้มีความเข้าใจตรงกัน อันจะ 
ส่งผลถึงลูกจ้างให้ได้ร ับสิทธิตามกฎหมาย 
ถูกต้องครบถ้วน  
 ๓. กรมสวัสดิการฯ จักได้กำชับพนักงาน 
ตรวจแรงงาน เมื่อตรวจข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทำงานหรือตรวจสถานประกอบกิจการ หาก 
พบว่าสถานประกอบกิจการใดได้รับการลดส่วน
อัตราเง ินสมทบเกี ่ยวก ับประโยชน์ทดแทน 
พนักงานตรวจแรงงานจะดูแลให้ความเป็นธรรม
แก่ลูกจ้าง 
	
สำนักงานประกันสังคม-

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๓๒๕
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ภาค
ผนวก 

๒ 

มาตรการแก้ไขและข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่ตอบ 

รายงานผลการตรวจสอบที่ ๘๗/๕๐ 
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
ผู้ร้อง  น.ส.วราพร รักไทย  
เรื่อง  บริษัท มิกาซ่าอินดัสตรี ้ (ไทยแลนด์) จำกัด 
    ปฏิบัติต่อพนักงานโดยไม่เป็นธรรม 

มาตรการแก้ไขปัญหา ต่อกรมสวัสดิการฯ 
 ๑. ให้กรมฯ ยกเลิกระเบียบเกี่ยวกับการลงเวลาเข้า-ออก
ห้องน้ำของลูกจ้าง และระเบียบเกี ่ยวกับการกำหนด 
เป้าหมายการผลิตและเร่งผลผลิต เพื่อคุ้มครองสุขภาพของ
ลูกจ้าง 
 ทั ้งน ี ้ให ้ดำเนินการภายใน ๓๐ วัน นับแต่ว ันที ่ได ้ 
รับหนังสือฉบับนี้  
 ๒. ให้กรมฯติดตามและตรวจสอบให้บริษัท มิกาซ่าฯ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายในเรื ่องคณะกรรมการ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 
การทำงาน และให้ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งแก้ไขและฟื้นฟูแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ
ที่ร้าวฉาน และเฝ้าระวังจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 
 ทั ้งนี ้ให้ดำเนินการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที ่ได้รับ
หนังสือฉบับนี้ 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
หนังสือที่ รง ๐๕๐๙/๐๐๗๒๓๑ 
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๐ 

 ๑. กรณีบริษัท มิกาซ่า อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) 
จำกัด กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการลงเวลาเข้า-
ออกห้องน้ำ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริษัทฯ ได้
ยกเลิกระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม	
๒๕๕๐ 
 ๒. กรณีการดำเนินการติดตามให้บร ิษ ัท 
มิกาซ่า อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ปฏิบัติ 
ตามกฎหมายท ี ่ เ ก ี ่ ยวข ้ อง ได ้มอบหมาย 
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ระยอง ดำเนินการแล้ว ดังนี้  
   ๒.๑ เรื ่องคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
บริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั ้งตามประกาศที่ 
HR-GA ๐๔๕/๐๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๔๙ และคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้มี 
การประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจัดการด้าน
ความปลอดภ ัย อาช ีวอนาม ัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ 
  ๒.๒ เรื ่องคณะกรรมการลูกจ้างปรากฏว่า	
คณะกรรมการลูกจ้างที่สหภาพแรงงานมิกาซ่า 
ประเทศไทย แต่งตั ้ง บางส่วนได้ลาออกจาก 
บริษัทฯ เหลืออยู ่จำนวน ๒ คน จากที ่มีได้
ทั้งหมด ๙ คน ซึ่งไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมาย
กำหนด จึงต้องมีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ทั้ง
คณะ ตามมาตรา ๔ แห่งพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ บริษัทฯ ได้ม ีหนังสือแจ้งให้
สหภาพแรงงานดำเนินการในส่วนที่เกี ่ยวข้อง 
แต่สหภาพแรงงานฯ ไม่ได้ดำเนินการ เพื่อให้ถูก
ต้องตามกฎหมายกำหนด บริษัทฯ จึงได้จัดให้ 
มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบก ิจการ เพ ื ่อทำหน ้าท ี ่ ร ่วมหาร ือ 
เสนอแนะการจัดสวัสดิการภายในบริษัทฯ 
 ๓. ได้ดำเนินการเพื ่อให้เก ิดความเคารพ 
ต่อหลักการสิทธิมนุษยชน รวมท้ังแก้ไขและฟ้ืนฟ ู

๓๒๖ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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	 แรงงานส ัมพ ันธ ์ ในสถานประกอบก ิจการ 
ด้วยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์เพื่อ
ความสมานฉันท์ในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งได้ 
ข้อสรุปจากผูแ้ทนฝ่ายนายจ้างและลกูจ้าง นำไป
ใช้ทดลองเป็นแนวปฏิบัติเพื ่อการสร้างความ
สมานฉันท์ด้านแรงงานสัมพันธ์ในพื ้นที ่ภาค
ตะวันออก โดยจะนำไปใช้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดระยองเป็นการนำร่อง ทั ้งนี ้ จัด
ติดตามผลเพื่อนำมาปรับปรุงและใช้เป็นแนว
ปฏิบัติต่อไป 

รายงานผลการตรวจสอบที ่๘๙/๒๕๕๐ 
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
ผู้ร้อง  นายประทุม คำดีวง  
เรื่อง		 	บริษัทอัลมอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด เลิกจ้างกรรม
การสหภาพแรงงานฯ และกรรมการลูกจ้างไม่เป็นธรรม 

มาตรการแก้ไขปัญหา
 ๑. ห้ามบริษัท อัลมอนด์ จำกัด กระทำการใดๆ เพื่อให้
ลูกจ้างเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องจับเท็จ เว้นแต่ได้มีการ
ร้องทุกข์ว่าลูกจ้างได้กระทำผิดกฎหมายอาญาและประสงค์
จะดำเนินคดีอาญาเท่านั้น และในการดำเนินมาตรการใดๆ 
เพื่อปกป้องรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ จะต้องไม่ละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล และคำนึงถึงผลกระทบทาง ด้านจิตใจของ
ลูกจ้างและต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ 
	 ๒. ห้ามบริษัทโพลีกราฟเซ็นเตอร์ จำกัด ดำเนินการใดๆ 
เพื่อให้ลูกจ้างเข้ารับการตรวจโดยเครื่องจับเท็จ เว้นแต่ได้มี
การร้องทุกข์ว่าลูกจ้างได้กระทำผิดกฎหมายอาญาและ
ประสงค์จะดำเนินคดีอาญาเท่านั้น 
 ๓.ให้กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน แจ้งสถาน
ประกอบการต่างๆ ทราบระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การให้ลูกจ้างเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องจับเท็จ และควรมี
ข้อแนะนำในเรื่องการดำเนินการเพื่อปกป้องรักษาทรัพย์สิน
ของสถานประกอบการ ที่จะต้องคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล
ทั้งของลูกจ้างและสหภาพแรงงานประกอบกันไปด้วย ทั้งนี้ 
ให้ดำเนินการภายใน ๓๐ วัน 
 ๔. ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการ
แก้ไขปัญหาให้ผู้ถูกร้องได้เคารพในสิทธิเสรีภาพในความ
เชื่อ หรือ การนับถือพระเครื่อง หรือการสวมใส่สิ่งใด ๆ ที่ 

บริษัท อัลมอนด์ (ไทยแลนด)์ จำกัด 
เลขที่หนังสือ ATO ๑๒๖/๐๗ 
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 ๑) การนำเครื่องจับเท็จมาใช้ในธุรกิจการผลิต
เคร ื ่องประดับและอัญมณี จากคำร้องของ
ประธานสหภาพแรงงานอัลมอนด์ ที ่อ ้างว่า 
บริษัทฯ บังคับให้ลูกจ้างเข้าเครื่องจับเท็จ หาก
ลูกจ้างไม่ยินยอมก็จะส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ 
และกสม. ได้ส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้บริษัทฯ ทราบนั้น 
บริษัทฯ ขอยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่เคยบังคับ 
หรือส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีที่ลูกจ้าง 
ไม่ยินยอม ตามข้อร้องเรียนที ่กล่าวข้างต้น 
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ก็ไม่ได้มีการนำเครื ่อง 
จับเท็จมาใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
เมื่อครั้งที่ได้เข้าชี้แจงให้คณะอนุกรรมการสิทธิ
มน ุษยชนแห่งชาต ิทราบ พร ้อมน ี ้บร ิษ ัทฯ 
ขอเร ียนว่าบร ิษ ัทฯ ได้ปฏิบ ัต ิตามพระราช
บัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และย ืนย ันท ี ่จะปฏ ิบ ัต ิตาม
กฎหมายโดยเคร่งครัด 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๓๒๗
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ภาค
ผนวก 

๒ 

มาตรการแก้ไขและข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่ตอบ 

ลูกจ้างเชื ่อว่าเป็นสิ ่งศักดิ ์สิทธิ ์ทั ้งหลาย ที่ไม่ได้ทำจาก 
หรือมีส่วนผสมของโลหะ และแก้ไขปัญหาการบังคับใช้
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อ ๔๐.๖.๔ ที่ผู้ถูก
ร้องแปลความโดยคลาดเคลื่อน ต่อเหตุผลความเป็นจริง
และเจตนารมณ์ในการออกระเบียบดังกล่าว ทั ้งนี ้ ให้
ดำเนินการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานนี้ 

ข้อเสนอแนะ
 ๑. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งหน่วยงานภายใน
สังกัด ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการตรวจโดยเครื่อง
จับเท็จอย่างถูกต้องเคร่งครัด และกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
มิให้เกี่ยวข้องหรือตกเป็นเครื่องมือของสถานประกอบการ
หรือนิติบุคคลในเรื ่องใดๆ ซึ่งอยู่นอกอำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย โดยใช้เร ื ่องนี ้ เป ็นกรณีศึกษา ตลอดจนให้ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและระเบียบปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้องใน
เรื่องนี้ให้สาธารณชนได้รับทราบด้วย  
 ๒. หากพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือสนับสนุนการดำเนินการของสถานประกอบการซึ่งมิใช่
อำนาจหน้าที ่ตามกฎหมายของตนดังกล่าว สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติควรดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมาย
ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นโดยเคร่งครัด 

	 ๒) ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของ
พนักงาน ที่ต้องไม่สวมใส่เครื่องประดับเข้า-ออก 
อาคารผลิต จากคำร้องของประธานสหภาพ
แรงงานอัลมอนด์ที ่อ ้างว่าบริษัทฯ เลิกจ้าง
กรรมการสหภาพแรงงานและกรรมการลูกจ้าง 
อันเป็นการละเมิดกฎหมายคุ ้มครองแรงงาน 
และกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ขอ
เรียนชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เคยชี้แจงให้
คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานทราบ เมื่อวันที่ 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ว่าโดยธุรกิจเครื ่อง
ประดับและอัญมณีที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่มี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทำงาน เรื่องพนักงานต้องไม่สวมใส่
เครื ่องประดับ เข้า-ออก อาคารผลิต โดยมี
เจตนารมณ์เพื่อป้องกันการขโมยซุกซ่อนทองคำ 
เงิน โลหะมีค่าและอัญมณี ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้ง
พร้อมติดประกาศให้พนักงานทราบ และมี 
พนักงานเพียง ๔ คน จากพนักงานประมาณ 
๘๐๐ คน ที่ฝ่าฝืน และกระทำผิดซ้ำคำเตือน 
โดยในกรณีของกรรมการลูกจ้างเรื่องอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาล ซึ ่งต่อมาเมื ่อวันที ่ ๖ 
กันยายน ๒๕๔๙ ศาลแรงงานกลาง (มีนบุรี) ได้
พิพากษาคดีดังกล่าว โดยมีคำสั่งอนุญาตให้
บริษัทฯ ลงโทษนายอาคม ทองดีวงษ์ และนาย
ประทุม คำดีวัน โดยอนุญาตให้เลิกจ้าง ซึ ่ง
บริษัทฯ ก็ได้แจ้งให้ประธานอนุกรรมการสิทธิ
แรงงานทราบ ตามหนังสือของบริษัทฯ ที่ AT
๐๕๔/๐๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แล้ว 
บริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ดำเนิน
การตามคำพิพากษาของศาล 

๓๒๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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รายงานผลการตรวจสอบที่ ๑๐๑/๕๐
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
ผู้ร้อง  นายสมศักดิ์ สุขยอด ประธานสหภาพฯ แรงงาน 
ฟอร์ดและมาสด้าประเทศไทย 
เรื่อง   นายจ้างขัดขวางการยื่นข้อเรียกร้อง เพื่อเปลี่ยน 
แปลงสภาพการจ้างของสหภาพฯ 

มาตรการแก้ไขปัญหา เสนอต่อกรมสวัสดิการฯ 
 (๑) ดำเนินการให้ผู้ถูกร้องตระหนักและเข้าใจหลักการของ
สหภาพแรงงานประเภทกิจการเดียวกัน และเร่งรัดแก้ไข
ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้องที่เกิด
ความร้าวฉานให้กลับคืนสภาพปกติโดยเฉพาะลูกจ้างที่
เป็นสมาชิกของผู้ถูกร้องที่ถูกอบรมทั้งหมด ได้กลับเข้า
ทำงานตามสภาพการจ้างเดิม ณ สถานประกอบการเดิม  
	 ทั้งนี้ ให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน และรายงานให้ กสม.ทราบ	
	 	
 (๒) ให้ปรับปรุงแนวปฏิบัติเพื ่อส่งเสริมการแรงงาน 
สัมพันธ์ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้เป็นเครื่องมือทาง
ด้านแรงงานสัมพันธ์ที ่มีบทบาททั้งในเชิงป้องกัน แก้ไข
เยียวยา และส่งเสริมพัฒนา และสามารถแก้ไขปัญหาเชิง
รุกหรือทันต่อสถานการณ์ได้ โดยการจัดประชุมเพื่อระดม
ความคิดเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์เอกชน กลุ่มสหภาพ แรงงานใน
เขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ และสถาบันทางวิชาการ มีส่วน
ร่วมในการพิจารณาด้วย 
 ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วัน
ที่ได้รับรายงานฉบับนี้ 
 (๓) ให้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานสัมพันธ์ โดย
การนำแนวปฏิบัติที ่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตาม ข้อ (๑) ไป
ปฏิบัติในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ ทั ้งในส่วนสถานประกอบ
กิจการที่ลูกจ้างเพิ่งมีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน และในส่วน
ที่ยังเป็นปัญหาหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหาข้อขัดแย้งใน
ขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด
แผนปฏิบัติการประจำปี ในทุกๆ ปี 
	

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หนังสือที่ นร ๐๔๑๐/๔๘๙๘ 
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นำเรียนรอง
นายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) แล้ว 
และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

ศาลากลางจังหวัดระยอง 
หนังสือที่ รย ๐๐๑๖.๓/๑๐๑๖๑ 
ลงวันที ่๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 นายอำเภอได้อนุญาตให้บริษัท ไทยซัมมิท อีส
เทิร์น ซีบอร์ด โอโต้พาร์ท อินดัสตรี จำกัด ใช้
ห้องประชุมของที่ว่าการอำเภอปลวกแดง เพื่อ
ฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่า
เป็นประโยชน์ ดังนี้  
 ๑. ถ้าพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่อง
ใด ก็จะสามารถแจ้งให้นายอำเภอทราบได้  
 ๒. เป ็นการสร ้างความคุ ้นเคย ระหว ่าง 
พนักงานกับทางราชการ  
 ๓. เป็นการสร้างความสมานฉันท ์ ความไว้ใจ
ให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ พนักงาน และทาง
ราชการ  
 ๔. เป็นการเสริมสร้างรายได้ ให้แก่พ่อค้า 
แม่ค้าในเขตอำเภอ  
 ๕. หากทางราชการมีการใช ้ห ้องประช ุม 
บริษัทจะต้องงดใช้สถานที่ในวันดังกล่าว จาก
เหตุผลดังกล่าวเมื่อเกิดการขัดแย้งขึ ้นในภาค
อ ุตสาหกรรมท ี ่อยู ่ ในเขตพ ื ้นท ี ่ของอำเภอ
ปลวกแดง และภาคอุตสาหกรรมได้ขออนุญาต
ใช้หอประชุม ซึ่งเป็นประโยชน์แก่พนักงานและ
ภาคอุตสาหกรรม ไม่มีเหตุผลใดที่นายอำเภอ 
จะไม่อนุญาต คำร้องเรียนของผู ้ร ้องย่อมฟัง 
ไม่ขึ้น 
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กรณีตัวอย่างผลตอบรับตามมาตรการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ภาค
ผนวก 

๒ 

มาตรการแก้ไขและข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่ตอบ 

 (๔) ให้ใช้กรณีตามคำร้องนี้หรือกรณีอื่น ๆ ซึ่งมีอยู่เป็น
จำนวนมากเป็นกรณีศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติในทาง
ลบของเจ ้าหน้าท ี ่ต ่อสหภาพแรงงานและเสร ิมสร ้าง
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ให้จัดการความขัดแย้ง
ด้านแรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กระทรวงมหาดไทย
 ให ้ดำเน ินการตรวจสอบพฤติกรรมของนายอำเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยองในกรณีข้อขัดแย้งด้านแรงงาน 
สัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้อง รวมทั้งกรณีนายอำเภอ
ปลวกแดงอนุมัติการใช้สถานที่ของอำเภอให้ผู้ถูกร้องอบรม
ลูกจ้างในลักษณะที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วัน
ที่ได้รับรายงานฉบับนี้  

กองทัพเรือ
 ให้ดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมของทหารในสังกัด
กองทัพเรือ ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในระหว่างการเจรจาข้อเรียก
ร้องและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานระหว่างผู้ร้องกับ 
ผู้ถูกร้อง ในระหว่างวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ถึง
ประมาณวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๐ 
 ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วัน
ที่ได้รับรายงานฉบับนี้  

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายตอ่กระทรวงแรงงานและรฐับาล
 (๑) เร่งดำเนินการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘ 
 (๔) เร่งดำเนินการให้มีการประสานความร่วมมือระหว่าง 
กระทรวงแรงงานและกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สถาบันทาง
วิชาการ สถาบันพัฒนาชุมชน และกลุ่มสหภาพ แรงงาน
ในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ด้านแรงงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
แรงงาน การพัฒนาคุณภาพการผลิต และสิทธิมนุษยชน		
 (๖) เร่งดำเนินการปฏิรูปกลไก และกระบวนการจัดการ
ความขัดแย้งทางด้านแรงงานสัมพันธ ์โดยไม่ต ิดย ึด 
หรือรอการแก้ไขปัญหาของกระบวนการยุติธรรมแต่เพียง
อย่างเดียว 

	

๓๓๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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๒. คนทำงานภาครัฐ 

มาตรการแก้ไขและข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่ตอบ 

ผูร้อ้ง  (ปกปิดช่ือ) พนักงานบริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด	
เรื่อง	 	 พนักงานรัฐวิสาหกิจเดือดร้อนจากโครงการจัด 
ตั้งบริษัทร่วมทุน ซึ่งต้องมีการปลดพนักงานบางส่วน 

มาตรการแก้ไขปัญหา 
 ให้กระทรวงคมนาคมตรวจสอบความต้องการที่แท้จริง
ของผู้ร้องและพนักงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของพนักงานแต่ละคนที่ได้ยื่นใบสมัครเข้า
ร่วมโครงการร่วมใจจากฯ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
รายงาน  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล
 ๑. หากมติ ครม. มีผลต่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพ 
ของรัฐวิสาหกิจ จะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับ 
พนักงานของรัฐวิสาหกิจนั้น และต้องมีมติในเรื่องดังกล่าว
ให้ชัดเจนด้วย  
 ๒. ในกรณีที่จะมีการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีผล
กระทบต่อสิทธิและความมั่นคงในการทำงานของพนักงาน 
จะต้องมีการแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง มีหลักเกณฑ์ที่
โปร่งใสเป็นธรรม ใช้หลักธรรมาภิบาล และต้องให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนสิ้นสุด 
ตลอดจนต้องคำนึงถึงหลักประกันเรื่องสิทธิและประโยชน์
ของพนักงานเป็นสำคัญ 
	
	

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หนังสือที่ นร ๐๔๑๐/๒๘๑๘ 
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ 

 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นำเรียนรอง
นายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) และ
รองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) 
แล้ว และได้ส่งเรื ่องให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง
พิจารณาดำเนินการต่อไป 

กระทรวงคมนาคม 
หนังสือที่ คค ๐๒๐๕/๓.๒/๔๓๗๒ 
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 กระทรวงคมนาคมให้บริษัท ไทยเดินเรือทะเล 
จำกัด (บทด.) พิจารณาแล้วได้รับรายงานสรุป
ว่า การดำเนินการของ บทด. ทั้งหมดถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และถูกต้องตามมติ
คณะรัฐมนตรีรวมทั้งได้มีการดำเนินการกับพนัก
งานอย่างเหมาะสมเท่าที่บทด. จะพึงดำเนินการ
ได้ภายใต้กฎระเบียบและอำนาจที ่กฎหมาย
กำหนด สำหรับความต้องการที่กลุ่มพนักงานดัง
กล่าวต้องการที่จะให้ บทด. รับกลับมาทำงาน 
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที ่
กระทรวงการคลังกำหนด อีกทั้งกลุ่มพนักงาน
ดังกล่าวยังได้เปิดบริษัทเพื่อทำธุรกิจแข่งขันโดย
พุ่งเป้าไปที่ลูกค้าของ บทด. ด้วย จึงเป็นการไม่
สมควรอย่างยิ่งที ่จะกลับมาทำงานกับ บทด. 
อีก ซึ่ง บทด. ยินดีที่จะเข้าชี้แจงเพิ่มเติม หรือ
จัดส่งเอกสารตามที่ต้องการ โดยในชั้นนี้ บทด. 
ขอโต้แย้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
พร้อมทั้งขอให้พิจารณาทบทวนตามข้อเท็จจริง
ที่ บทด. นำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาใหม่ 
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กรณีตัวอย่างผลตอบรับตามมาตรการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ภาค
ผนวก 

๒ 

๓. กรณีแรงงานข้ามชาติ 

มาตรการแก้ไขและข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่ตอบ 

รายงานผลการตรวจสอบที่ ๙/๔๙ 
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙ 
ผู้ร้อง	 		 นางสาวปรานม สมวงศ์ 
เรื่อง   บริษัท ณ ศวรรษ แอพพาเรล จำกัด ละเมิดสิทธิ
ขั้นพื้นฐานต่อแรงงานข้ามชาติ 

มาตรการแก้ไขปัญหาต่อผู้ร้อง
 ให้แจ้งผลการตรวจสอบเรื่องการจ้างเหมาช่วงให้ผู้ร้อง
ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 
หากผู้ร้องประสงค์ให้กสม.ช่วยเหลือในเรื่องการดำเนินคดี 
ก็ให้แจ้งความจำนงกสม.จะได้ประสานกับสภาทนายความ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 ๑) ให้แจ้งข้อมูลเรื่องการจ้างเหมาช่วงให้ทราบ เพื่อเร่งรัด
ให้พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดตากดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าว ตามมาตรา 
๑๒ แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยเร่งด่วนต่อไป 	
	 ๒) ในกรณีมีการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน เมื่อลูกจ้างดังกล่าวมีความประสงค์จะใช้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ให้กสร.กำหนดมาตรการ เพ่ือให้
พนักงานตรวจแรงงาน หรือเจ้าพนักงานด้านแรงงานบันทกึ
ข้อเท็จจริง และรวมรวบพยานหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน
สมบรูณ์ หรือดำเนินการเก่ียวกับเอกสารต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
ดำเนินคดี เช่น การจัดทำหนังสือมอบอำนาจ การประสาน
งานกับสภาทนายความ หรือหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื ่อให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายหรือคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนแก่ลกูจ้างดังกล่าว 
มาตรการเชิงนโยบายเสนอคณะรัฐมนตรี 
 ๑) เร่งรัดให้มีการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย เพื่อ
คุ ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ ที ่ได้จดทะเบียนตามมติ
คณะรัฐมนตรี ให้สามารถดำเนินคดีตามกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีอาญา เช่น ความผิด
ฐานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนการอำนวยความ
สะดวกให้แก่ลูกจ้างดังกล่าว เช่น ที ่พักอาศัยชั ่วคราว 
การเดินทางในระหว่างการใช้สิทธิตามกฎหมาย 
	 ๒) หน่วยงานภาครัฐที ่เกี ่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ 
ควรพิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือ
คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หลักประกันสิทธิตาม	

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หนังสือที่ นร ๐๔๑๐/๖๕๐๑ 
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ 

 แจ้งว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้นำ
เรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอกชิดชัย 
วรรณสถิตย์) รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรเกียรติ
เสถียรไทย) และ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ 
ลิปตพัลลภ) แล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
หนังสือที่ รง ๐๕๐๗/๐๐๘๓๗๓ 
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

 กสร. แจ้งการดำเนินการตามมาตรการการ
แก้ไข ดังนี้  
 ๑. การแจ้งข้อมูลการจ้างเหมาช่วงฯ ได้มี 
การตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท ณ 
ศวรรษ แอพพาเรลฯ เป็นคู่สัญญากับบริษัท 
อื่นๆ ในฐานะผู้รับจ้างผลิตตามลักษณะสัญญา
จ้างทำของ ไม่ได้เป็นผู้รับเหมาช่วง  
	 ๒. การประสานการให้ความช่วยเหลือ กสร. ได้
มีการให้ความร่วมมือในการประสานหน่วยงาน
เพ่ือให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว แล้ว รวม
ท้ังภาคเอกชนได้ให้ความช่วยเหลืออยูแ่ล้ว กรมฯ
มีนโยบายให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวให้
ได้รับสิทธิเท่าเทียมแรงงานไทยทุกประการ 	
 ๓. กสร. ได้มีการดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อให้
ความรู ้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับการให้ความ
คุ้มครองแรงงานต่างด้าวแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
แล้ว เช่น โครงการสัมมนาการคุ้มครองแรงงาน
ต่างด้าว โครงการสัมมนาผู้สื่อข่าว และเครือ
ข่ายประชาสัมพันธ์ เรื่องการให้ความคุ้มครอง
แรงงานต่างด้าวฯ โครงการสัมมนาแนวทางการ
ประสานเครือข่ายเพื ่อให้การคุ ้มครองแรงาน
หญิงและเด็กและแรงงานต่างด้าว และอื่น ๆ 

๓๓๒ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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มาตรการแก้ไขและข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่ตอบ 

กฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ และเพื่อให้สอดคล้องกับ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี 
 ๓) ดำเนินมาตรการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ระหว ่างหน่วยงานภาคร ัฐท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับหน่วยงาน 
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง และองค์กร
ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิตาม
กฎหมายเกี ่ยวกับแรงงาน และการจัดทำบันทึกความ 
ร่วมมือในการคุ ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติระหว่าง 
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และภาคเอกชน	



รายงานผลการตรวจสอบที ่๘๖/๕๐ 
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
ผู้ร้อง  นายอ่อง ส่อโม (ชาวพม่า) อดีตพนักงานบริษัท 
นำเจริญ นิตติ้ง จำกัด อ.แม่สอด จ.ตาก 
เรื่อง ขอความเป็นธรรมกรณีถูกนายจ้างขึ้นบัญชีดำ และ
ทำให้ไม่สามารถไปสมัครงานที่อื่นได้ 
ข้อเสนอแนะต่อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 ๑. จากการตรวจสอบกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
แรงงานข้ามชาติ พบว่าสาเหตุที ่ลูกจ้างก่อเหตุประท้วง
นายจ้างหร ือน ัดหยุดงานโดยผิดข ั ้นตอนของกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์นั ้น เกิดจากการที ่ลูกจ้างถูกปฏิบัติโดย 
ไม่เป็นธรรม ทำงานหนักแต่ไม่ได้ร ับสิทธิตามกฎหมาย 
ขาดการสื ่อสารที ่ด ีและความไม่รู ้กฎหมายของลูกจ ้าง 
ประกอบกับนายจ้างก็ขาดวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะ
สม ดังนั้น สภาอุตสาหกรรมฯควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัญหากับผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานข้ามชาติ ให้
ยอมรับและส่งเสริมให้ลูกจ้างมีตัวแทนหรือมีการจัดตั้งคณะ
กรรมการหรือองค์กรตามกฎหมาย เพื ่อประโยชน์ในการ
ปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหา และมีมาตรการเชิงป้องกันปัญหา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นในเรื่องล่าม เพื่อประโยชน์ใน
การสื่อสาร ทั้งนี้ ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน 
นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้  
 ๒. สภาอุตสาหกรรมฯควรทำหนังสือชี้แจงนายจ้างและผู้
ประกอบการต่างๆ ทั้งที่เป็นสมาชิกและมิได้เป็นสมาชิกเกี่ยว
กับกรณีร้องเรียนนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำที่หมิ่นเหม่ต่อ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอีก ทั้งนี้ ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้	

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หนังสือ ที่ ๓๑/๕๐๙๗/๒๕๕๐ 
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
	 การดำเนินการของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ตากมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการแจ้งข้อมลูข่าวสาร
ให้สมาชิกได้รับทราบถึงสภาพปัญหาการจ้างงาน
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในปัจจุบัน ที่
อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารแรงงานของสถาน
ประกอบการ เพ่ือให้สมาชิกแนวทางป้องกัน มิได้
มีเจตนาที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงาน
ต่างชาติแต่อย่างใด เป็นเพียงการคุ้มครองดูแล
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเท่านั้น และได้ดำเนิน
การตามข้อเสนอแนะของ กสม. ดังน้ี 	
	 ๑. สั ่งการให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 
แจ้งไปยังสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 
เพ่ือช้ีแจงและทำความเข้าใจ โดยให้ตระหนักถึง
ความสำคัญในการปฏิบัติต่อลกูจ้างต่างชาติตาม
กฎหมายแรงงาน รวมถึงเพ่ิมความระมัดระวังใน
การกระทำใดๆ ต่อลูกจ้างที ่อาจเข้าข่ายใน
ลักษณะหม่ินเหม่ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย
ไม่เจตนา  
 ๒.นำเรื่องดังกล่าวชี้แจงให้คณะกรรมการสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้แทนของ
สมาชิกผู้ประกอบการทั่วประเทศ ได้รับทราบ
เกี่ยวกับกรณีเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิต่อ
แรงงานต่างชาติ รวมถึงให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง	

	
และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๓๓๓
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ภาค ผนวก 

 สถิติการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานตั้งแต่ ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๕๐
	
 ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิแรงงานจำนวนทั้งสิ้น	
๒๔๐ เรื่อง คณะอนุกรรมการ ฯ จึงได้ประมวลเรื่องร้องเรียนทั้งหมดเป็นข้อมูลเชิงสถิติ โดยจำแนกเป็น 
๓ หมวด ดังนี้ 
	 	
	 ๑. จำนวนเรื่องร้องเรียน รายพื้นที่ 
	 	 ๑.๑. จำนวนเรื่องร้องเรียน รายภาค
	
ตารางที่ ๑ จำนวนและสัดส่วนเรื่องร้องเรียนรายภาค (เรียงจากมากไปน้อย)

ภาค จำนวน ร้อยละ 

ภาคกลาง ๑๖๗ ๗๐ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๓ ๙ 

ภาคตะวันออก ๒๓ ๙ 

ภาคเหนือ ๑๘ ๘ 

ภาคใต้ ๙ ๔ 

รวม ๒๔๐ ๑๐๐ 

	
 ๑.๒. จำนวนเรื่องร้องเรียน รายจังหวัด
 จากสถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนในรายจังหวัดทั้งหมด ๔๐ จังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานครเป็นอันดับ
หนึ่ง และมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (ดูรูป ที่ ๓ ประกอบ)  

 ตารางที่ ๒ จำนวนและสัดส่วนเรื่องร้องเรียนรายจังหวัด เรียงจากมากไปน้อย

ลำดับ จังหวัด จำนวน ลำดับ จังหวัด จำนวน 

๑ กรุงเทพมหานคร ๑๑๙ ๒๑ อุดรธานี ๒	

๒ ปทุมธานี ๑๔ ๒๒ กาฬสินธุ์ ๑	

๓ สมุทรปราการ ๑๒ ๒๓ จันทบุรี ๑	

๔ ระยอง ๑๑	 ๒๔ นครศรีธรรมราช ๑	

๕ ตาก ๘ ๒๕ บุรีรัมย์ ๑	

๖ นครปฐม ๖ ๒๖ ประจวบคีรีขันธ์ ๑	

๗ พระนครศรีอยุธยา ๕ ๒๗ ปัตตานี ๑	

๓๓๔ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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ลำดับ จังหวัด จำนวน ลำดับ จังหวัด จำนวน 

๘ ภูเก็ต ๕	 ๒๘ พังงา ๑	

๙ ชลบุรี ๕ ๒๙ พิษณุโลก ๑	

๑๐ เชียงใหม่ ๕ ๓๐ ร้อยเอ็ด ๑	

๑๑ สระบุรี ๕ ๓๑ ระนอง ๑	

๑๒ สมุทรสาคร ๔ ๓๒ ราชบุรี ๑	

๑๓ อ่างทอง ๓	 ๓๓ ลำปาง ๑	

๑๔ ฉะเชิงเทรา ๓ ๓๔ ลำพูน ๑	

๑๕ นครราชสีมา ๓ ๓๕ เลย ๑	

๑๖ นนทบุรี ๒ ๓๖ ศรีษะเกษ ๑	

๑๗ กำแพงเพชร ๒	 ๓๗ สระแก้ว ๑	

๑๘ มหาสารคาม ๒ ๓๘ สิงห์บุรี ๑	

๑๙ ขอนแก่น ๒ ๓๙ อุทัยธานี ๑	

๒๐ สกลนคร ๒ ๔๐ อุบลราชธานี ๑	

	
	 ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเชิงเวลา 
 ตารางที่ ๓ จำนวนและสัดส่วนเรื่องร้องเรียนรายปี ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๔ ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐ 

พ.ศ. จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้อยละ 

๒๕๔๔-๒๕๔๖ ๔๕ ๑๙ 

๒๕๔๗ ๔๗ ๒๐ 

๒๕๔๘ ๖๒ ๒๕ 

๒๕๔๙ ๕๓ ๒๒ 

๒๕๕๐ ๓๓ ๒๔ 

รวม ๒๔๐ ๑๐๐ 
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ภาค
ผนวก 

๓ 

๓.   จำนวนเรื่องและสัดส่วนร้องเรียนตามประเภทกลุ่มคนทำงาน  
 แยกตามปที่มีกรณีรองเรียน ซึ่งแบงเปนชวงป ดังนี ้

 ปี พ.ศ. 
รวมต่อปี 

ประเภทกลุ่มคนทำงาน 

แรงงาน 
ภาคเอกชน 

แรงงานภาครฐั 
/รฐัวสิาหกจิ 

แรงงาน 
นอกระบบ 

แรงงาน 
ข้ามชาติ 

แรงงานไทย 
ทำงานต่าง
ประเทศ 

จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % 

๒๕๔๔- 
๒๕๔๖ 

๔๖ ๑๐๐ ๒๖ ๕๘ ๙ ๒๐ ๑ ๒ ๖ ๑๓ ๓ ๗ 

๒๕๔๗ ๔๗ ๑๐๐ ๓๔ ๗๒ ๑๑ ๒๓ ๐ ๐ ๑ ๒ ๑ ๒ 

๒๕๔๘ ๖๒ ๑๐๐ ๔๔ ๗๒ ๘ ๑๓ ๐ ๐ ๔ ๗ ๕ ๘ 

๒๕๔๙ ๕๓ ๑๐๐ ๓๘ ๗๒ ๑๑ ๒๑ ๐ ๐ ๓ ๖ ๑ ๒ 

๒๕๕๐ ๓๓ ๑๐๐ ๑๖ ๔๘ ๑๑ ๓๓ ๐ ๐ ๔ ๑๒ ๒ ๖ 

รวม ๒๔๐ ๑๐๐ ๑๕๘ ๑๐๐ ๕๐ ๑๐๐ ๑ ๒ ๑๙ ๔๐ ๑๒ ๒๕ 

	

ข.แยกตามมิติของการละเมิดสิทธิแรงงาน
๑. ตารางแสดงจำนวนกรณีร้องเรียน การละเมิดสิทธิแรงงานภาคเอกชน (๑๕๘ กรณี)

มิติการละเมิดสิทธิ จำนวน ร้อยละ 

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน	 ๑๑๒ ๗๑ 

ประกันสังคม ๓ ๒ 

เงินทดแทนและความปลอดภัยฯ ๕ ๓ 

เสรีภาพในการรวมตัว/ต่อรอง ๓๓ ๒๑ 

การจ้างงานไม่เป็นธรรม ๕ ๓ 

รวม ๑๕๘ ๑๐๐ 
	
	
	
	

๓๓๖ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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กระบวนการตรวจสอบกรณีร้องเรียนของ กสม. 

รับเรื่องร้องเรียน กรรมการฯ 
หยิบยกขึ้นพิจารณา 

คณะกรรมการ ฯ 
พิจารณาเบื้องต้น 

มีมูลและอยู่ในอำนาจหน้าที่มอบหมายคณะอนุกรรมการ ฯ 
เพื่อแจ้งบุคคล หน่วยงานที่ถูกกล่าวหา 

ไม่มีมูลหรืออยู่นอกอำนาจหน้าที่แจ้งผู้ร้อง 
และอาจแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบให้แก้ไข 

สง่เรือ่งใหอ้งคก์รทีม่อีำนาจหนา้ทีพ่จิารณา 
หากไมด่ำเนนิการหรอืไมร่บัเรือ่ง 

คณะกรรมการฯ อาจนำเรือ่งกลบัมาพจิารณา หากเรือ่งนัน้อยูใ่นอำนาจ 

ดำเนนิการไกลเ่กลีย่ในกรณทีีเ่หน็วา่ไกลเ่กลีย่ไดใ้นกรอบสทิธมินษุยชน 
และทำบนัทกึระหวา่งคูก่รณ ี

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายชี้แจ้งรายละเอียด และ

เสนอพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง/

การตรวจสอบพื้นที่ 

คณะกรรมการ ฯ มีมติ ถ้าไม่เป็นไปตามข้อตกลง
นำมาตรวจสอบใหม่ 

มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการฯ จะทำรายงาน และเสนอมาตราการ 

แก้ไขปัญหาให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ 

นำไปปฎิบัติภายในระยะเวลาที่กำหนด  

ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

แต่เป็นการปฎิบัติที่ไม่เป็นธรรม 

คณะกรรมการฯ อาจกำหนดแนวทางแก้ไข และแจ้ง

ให้บุคคลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ 

หากไม่มีการแก้ไข รายงาน 

นายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการภายใน ๖๐ วัน 

หากยังคงไม่มีการดำเนินการตามที่เสนอ 

ราบงานต่อรัฐสภาเพื่อดำเนินการต่อไป 

ภาคผนวก 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๓๓๗
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สถิติภาพรวมเร่ืองร้องเรียนต่อ กสม. จำแนกตามประเภทสิทธิท่ีถกูละเมิด (ปี ๒๕๔๔ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐)	
	

ประเภทการถูกละเมิด ตั้งแต่ ๑ ก.ค. ๒๕๔๔ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๑

	
	
	
	 	 	 		 	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

จำนวนเรื่อง ๔,๔๕๙ เรื่อง 

ภาค
ผนวก 

๔    

๑. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม,
๑,๐๖๘ เรื่อง, ๒๓%

๒. สิทธิในชีวิตและรางกาย,
๖๘๐ เรื่อง, ๑๕ %

๓. สิทธิความเปนสวนตัว,
๗๙ เรื่อง, ๒ %

๔. สิทธิของชุมชน,
๔๓๘ เรื่อง, ๑๐ %

๕. สิทธิในที่อยูอาศัย,
๑๗๕ เรื่อง, ๔ %

๔๓๘ เรื่อง, ๑๐ %

๕. สิทธิในที่อยูอาศัย,
๑๗๕ เรื่อง, ๔ %
๕. สิทธิในที่อยูอาศัย,
๑๗๕ เรื่อง, ๔ %
๕. สิทธิในที่อยูอาศัย,

๖. สิทธิในทรัพยสิน,
๖๑๕ เรื่อง, ๑๔ %

๗. สิทธิในผูบริโภค,
๘๕ เรื่อง, ๒ %

๘. สิทธิในการศึกษา,
๖๕ เรื่อง, ๑ %

๙. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม,
๒๗๕ เรื่อง, ๖ %

๑๐. สิทธิทางสาธารณสุข,
๘๘ เรื่อง, ๒ %

๑๑. สิทธิแรงงาน,
๓๔๖ เรื่อง, ๘ %

๑๒. สิทธิในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา,

๕ เรื่อง, ๐ %

๑๓. สิทธิในการสื่อสาร,
๓๙ เรื่อง, ๑ %

๑๔. สิทธิทางการเมือง,
๗๓ เรื่อง, ๒ %

๑๕. ไดรับการปฎิบัติที่ไมเปนธรรม,
๑๓๐ เรื่อง, ๓ %

๑๖. ไมระบุ,
๒๙๕ เรื่อง, ๗ %

๓๓๘ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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ภาค
ผนวก 

๕ 

๓๔๐ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน

คําอธิบายความหมายของเครื่องหมาย 





รูปทรงดอกบัว 

คือ ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์ 
อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย  



รูปคนล้อมเป็นวงกลม  

คือ การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสังคม 
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนสําคัญ 

ในกระบวนการพัฒนาประเทศ 
	

รูปมือ 

คือ การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิ และเสรีภาพ 

ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค และภราดรภาพ 


สีน้ำเงิน 

คือ สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม 
คือ ความมุ่งมั่น อดทนในการทํางานเพื่อประชาชน 

คือ ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วนของสังคม 
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ
  

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) เปนองคกรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙๙ และมาตรา ๒๐๐ และ

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการ ๑๐ คน ซึ่งวุฒิสภาเปนผู

คัดเลือกตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาไดคัดเลือกนําเสนอ มีวาระการดํารงตําแหนง ๖ ป 

และดํารงตําแหนงเพียงวาระเดียว และมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

 ๏ สงเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศ 

  และระหวางประเทศ 

 ๏ ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทํา 

  อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออันไมเปนไปตามพันธกรณี 

  ระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเสนอมาตรการการแกไขที่เหมาะสม 

  ตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทํา หรือ ละเลยการกระทําดังกลาว 

  เพื่อดําเนินการในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอให 

  รายงานตอรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป 

 ๏ เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายกฎ หรือ 

  ขอบังคับตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

 ๏ สงเสริมการศึกษา วิจัย และเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 

 ๏ สงเสริมความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการ เอกชน   

  และองคการอื่นในดานสิทธิมนุษยชน 

 ๏ สงเสริมการศึกษาวิจัยและเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 

 ๏ จัดทํารายงานประจําปเพื่อประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชน 

  ภายในประเทศเสนอตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และเปดเผยตอสาธารณชน 

 ๏ ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอตอรัฐสภา 

 ๏ เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีที่ประเทศไทย 

  จะเขาเปนภาคีสนธิสัญญาเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

 

 

 (หมายเหต ุมีการเปลี่ยนแปลง กสม. ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ดูรายละเอียดในบท ๙) 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๓๔๑
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดแรก 
(พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๐) 

  

๑. ศาสตราจารยเสนห จามรกิ ประธานกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิ

๒. ผูชวยศาสตราจารยจรัล ดิษฐาอภิชัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ * 

๓. คุณหญิงจันทนี  สันตะบุตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ** 

๔. นางสาวนัยนา  สุภาพึ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

๕. ศาสตราจารยเกียรติคุณประดิษฐ เจริญไทยทวี  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

๖. นายวสันต  พานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ *** 

๗. ผูชวยศาสตราจารยสุทิน นพเกตุ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

๘. นางสุนี  ไชยรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

๙. นายสุรสีห  โกศลนาวิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

๑๐. คุณหญิงอัมพร  มีศุข กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

๑๑. นางสาวอาภร  วงษสังข กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 นางอรินณพงศ  สูตรสุคนธ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 นายประนูญ  สุวรรณภักดี รองเลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิ

 นายวรีวทิย  วรีวรวทิย รองเลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิ

 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ * พนจากตำแหนงเม่ือ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

   ** พนจากตำแหนงเม่ือ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

  *** พนจากตำแหนงเม่ือ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑

๓๔๒ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน

ภาค
ผนวก 

๕   
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คำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 
แกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานแรงงาน 

 

 (๑) คำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ ๑๐/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๕ 
และคำสั่ง ที่ ๕๐/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ 

แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและตรวจสอบขอพิพาทแรงงานบริษัท จีนา ฟอรมบรา จำกัด ดังนี้ 
 
 
  
 ๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณประดิษฐ เจริญไทยทวี  ประธานอนุกรรมการ  
 ๒. นายวสันต    พานิช   อนุกรรมการ 
 ๓. นางสุนี     ไชยรส    อนุกรรมการ 
 ๔. นายชฤทธิ์    มีสิทธิ์    อนุกรรมการ 
 ๕. นายบัณฑิตย    ธนชัยเศรษฐวุฒิ  อนุกรรมการ 
 ๖. นายวีระ     สมบูรณ    อนุกรรมการ 
 ๗. นายโสพล    จริงจิตร    อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นายพิทักษ    เกิดหอม    อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๙. นางสาวนงเยาว    อบสุวรรณ  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 
 (๒) คำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ ๖๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๖ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาและตรวจสอบปญหาแรงงาน ดังนี้ 
 ๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณประดิษฐ  เจริญไทยทวี  ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. นางสุนี     ไชยรส   อนุกรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารยแล ดิลกวิทยรัตน  อนุกรรมการ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารยมาลี  พฤกษพงศาวลี  อนุกรรมการ 
 ๕. นายชฤทธิ์    มีสิทธิ์   อนุกรรมการ 
 ๖. นายบัณฑิตย    ธนชัยเศรษฐวุฒิ  อนุกรรมการ 
 ๗. นายบัญญัติ    กลั่นสุวรรณ  อนุกรรมการ 
 ๘. นายตุลา     ปจฉิมเวช   อนุกรรมการ 
 ๙. นางสาวชมพูนุท   เฉลิมศิริกุล  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นางสาวสุภาวดี   เพชรรัตน   อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๑๑. นางสาวสุจิตรา    บนสูงเนิน   อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 
 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๓๔๓
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คำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ
ที่ ๙๐/๒๕๔๗ 

เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
 อนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ ๗๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ไดยกเลิกคำสั่ง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการตางๆ ซึ่งสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อปรับโครงสราง องค
ประกอบและอำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการที่จะสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหมีความเหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั้น 
 เพื่อใหการดำเนินงานเกี่ยวกับปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานแรงงาน และสิทธิเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทาง
ดานแรงงาน ตลอดจนงานที่อยูในอำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการศึกษาและตรวจสอบปญหาแรงงาน (ชุดที่ยกเลิก) เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ (๙) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง
ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๔๗ จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาที่ ดังนี้ 
 ๑. องคประกอบ 
 ๑.  รองศาสตราจารยแล   ดิลกวิทยรัตน   ที่ปรึกษา 
 ๒.  ศาสตราจารยเกียรติคุณประดิษฐ   เจริญไทยทวี   ประธานอนุกรรมการ 
 ๓.  นางสุนี      ไชยรส    อนุกรรมการ 
 ๔.  ผูชวยศาสตราจารยมาลี    พฤกษพงศาวลี   อนุกรรมการ 
 ๕.  นายชฤทธิ์     มีสิทธิ์    อนุกรรมการ 
 ๖.  นายบัณฑิตย     ธนชัยเศรษฐวุฒิ   อนุกรรมการ 
 ๗.  นายบัญญัติ    กลั่นสุวรรณ   อนุกรรมการ 
 ๘.  นายตุลา     ปจฉิมเวช   อนุกรรมการ 
 ๙.  นายอัญญะรัฐ     เองฉวน    เลขานุการ 
 ๑๐.  นางภัทรานิษฐ     เหมวนิช    ผูชวยเลขานุการ 
  
 ๒. อำนาจหนาที่ 
 ๒.๑  มีอำนาจหนาที่ในการพิจารณาศึกษาและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานแรงงาน ตามมาตรา ๑๕ 
  (๒) (๓) (๔) (๕) และหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   
  ในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจขางตน ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ สงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 
   ๒.๑.๒ ตรวจสอบการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอมาตรการแกไข 
   ๒.๑.๓ เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงเชิงนโยบาย 
   ๒.๑.๔ สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 
 ๒.๒ ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามหมวดสามแหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒.๓ ประสานงานกับคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ และหรือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
  ในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจ 
 ๒.๔ สรุปรายงานความกาวหนาในการดำเนินงานตามภารกิจขางตน ตลอดจนเสนอผลการดำเนินการตามขอ   
  ๒.๑.๒ ขอ ๒.๑.๓ และขอ ๒.๒ ตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อพิจารณา 
 ๒.๕ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมอบหมาย 
  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
        
           สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗  
        
 
             (นายเสนห จามริก) 
       ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

๓๔๔ สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
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แนะนำหนังสือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน 
“ที่ดินสาธารณะและที่ราชพัสดุ”  
เลมที่ ๒ 

 เสียงจากประชาชน  
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน 
การจัดการที่ดินปา 
เลมที่ ๑ 

 
กรณีศึกษาเรื่อง   
การละเมิดสิทธิแรงงาน 
ดานการรวมตัว 
และการเจรจาตอรองรวม 
(คณะอนุกรรมการศึกษาและตรวจสอบ
ปญหาแรงงาน) 

และบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ๓๔๕

 เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน 
“ที่ดินเอกชน” 
เลมที่ ๓ 

 รายงานสัมมนา 
นโยบายพัฒนากฎหมายแรงงานและ
คุมครองสิทธิแรงงาน 
คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 

เสียงจากประชาชน  
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน 
การจัดการสวนปา 
เลมที่ ๕ 

 เสียงจากประชาชน  
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน 

ที่ดินในเขตปา 
เลมที่ ๔ 

 

ภาคผนวก 

Master 2 anu .indd   345 7/28/08   9:24:57 PM



ภาค
ผนวก 

๕   

 กติการะหวางประเทศ 
วาดวยสิทธิเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

 หลักกฎหมายระหวางประเทศทั่วไป 
เกี่ยวกับสนธิสัญญา ดานสิทธิมนุษยชน 
และกติกา ระหวางประเทศ 
วาดวยสิทธิพลเมือง 
และสิทธิทางการเมือง 

 หลักกฎหมายระหวางประเทศทั่วไปเกี่ยว
กับสนธิสัญญา ดานสิทธิมนุษยชน 
และอนุสัญญาวาดวยการขจัด 
การเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 

  หลักกฎหมายระหวางประเทศทั่วไป 
เกี่ยวกับสนธิสัญญา ดานสิทธิมนุษยชน 
และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 

อนุสัญญาวาดวยการ 
ขจัดการเลือกปฏิบัติ 
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

แนะนำหนังสือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 คูมือปกปองสิทธิเสรีภาพ เลม ๑ 
โดย สุนี ไชยรส 
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Abstract of Chapter 1 
Introduction 

 
  1. Background 

Since the Office of the National Human Rights Commission was established in 2001, complaints 
on labor right violation were also in the case and prompted the National Human Right Commission 
(NHRC) to appoint a sub-committee to study and examine labor dispute between Gina Form Bra Co., Ltd. 
and its workers in 2002. Later, complaint cases had been increasing significantly and a sub-committee for 
‘study and examine on labor issues’ was appointed in order to promote, protect, and solve problems, as 
well as to support NHRC execution on labor for better achievements and cover all tasks concerning 
human rights on labor issues. Such power was given in accordance with NHRC Act, B.E. 2542 (1999), 
Article 15 (1) (2) (3) (4) (5) and Constitution of the Thai Kingdom, B.E. 2540 (1997). 
 
 2. Violation of Labor Right Situation 
  Sub-committee on Labor Rights had found from its examination that there were several issues 
raised in the complaints concerning many laws: namely Labor Protection Act, Social Security Act, 
Compensation Fund Act, freedom of association to bargain collectively, unfair employment, short-term 
employment, informal employment contract to work overseas, and migrant workers. Violations were 
found from employers as well as from official executions. 
 There were 240 complaint cases received on human right violation between 2002 and 2007 (as at 
September 30). 
 
 3. Objectives of Study  
 1. To compile human right violation problems on labor issue received by NHRC as from 2002 to 
September 2007. 
 2. To publicized the result of the study in order to keep the public understand human right of 
workers. 
 
 4. Scope of Study. 
 All cases under this study were from complaints raised by workers assigned to the sub-
committee to study and examine labor issue and 240 cases were studied between 2002 and 2007 (as at 
September 30). They are divided into five groups: 

1) Labor right violation on workers in private sector. 
2) Labor right violation on workers in public sector. 
3) Labor right violation on informal workers. 
4) Labor right violation on Thai overseas workers. 
5) Labor right violation on migrant workers. 

 
 5. Methodology. 
 1. Assessment and analysis of monitoring report on human right violation and complaint issues 
between 2002-2007. 
 2. Compiling of concept and standard on human rights, as well as labor laws in Thailand to 
accommodate labor right analysis.  
 3. Compiling of information from seminar and meeting with participation from concerned 
agencies. 
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Abstract of Chapter 2 
Concept and Standard of Human Rights on Labor 

 
 The study and analysis of situation and cases on labor rights in this report were applied with 
human right concept regarding human dignity, rights of freedom and equality of a person which should be 
recognized or protected accordingly to the Constitution of the Thai Kingdom, including Acts and juridical 
procedures as appeared in the Thai laws and international treaties concerning human rights based on the 
following criteria: 

(1) Principle on international human rights:  
1.1 Universal Declaration on Human Rights. [UDHR] 
1.2 International Covenant on Economic Social and Cultural rights and international 

Covenant on Civil and Political rights. 
1.3 United Nation’s conventions such as Convention on Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women (CEDAW), Convention on the Protection of the Rights 
of All Migrant Workers and Their Families 1990, etc. 

1.4 ILO’s core labor standard comprising Prohibition on Forced Labor (Convention 29 & 
105), Freedom of Association and Collective Bargaining (Convention 87, 98), Equal 
Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value (Convention 
100), Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Convention 111), 
Minimum Age of Admission to Employment (Convention 138), and Prohibition and 
Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor (Convention 
182)  

1.5 International code of conduct of private sector multinational corporation or human right 
organization which applied between counter trade partners or employer and employees 
for specific product, such as Standard Accreditation 8000, Standard on Worldwide 
Responsible Apparel Production (WRAP). 

(2) Domestic Laws and Labor Standard  
2.1 Constitution of the Thai Kingdom, B.E. 2540 (1997) 
2.2 Labor laws, namely Labor Protection Act, B.E. 2541 (1998), Labor Relations Act, B.E. 

2518 (1975), Workmen’s Compensation Act, B.E. 2537 (1994), Social Security Act, 
B.E. 2533 (1990), and State Enterprise Labour Relations Act, B.E. 2543 (2000), etc. 

2.3 Thai Labor Standard (Mor Ror Thor 8001-2526, Corporate Social Responsibility of 
Thai business firms which refers to human right standard applied by UN and ILO, as 
well as Thai laws. 

2.4 National Human Rights Commission Act, B.E. 2542 (1999). 
 
 

Abstract of Chapter 3 
Roles and Functions of NHRC 

 
National Human Rights Commission of Thaoland (NHRC) was founded to serve the will of the 

people in the Constitution of Thai Kingdom, B.E. 2540 (1997) aiming to promote and protect human rights 
which are not only confined to legitimacy of laws but must be based also on human right principles, 
particularly on human dignity, rights and freedom, non-discrimination and equality in line with the Charter and 
international obligations which the Thai government is a member and supported by NHRC Act, B.E. 2542. 

NHRC had appointed a sub-committee to check complaint cases, prepared and submitted reports 
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to the commission, later NHRC would determine measures for problem solving as well as give policy-
wise recommendations to individuals or concerned agencies. 

NHRC might receive complaint cases of human right violation between individuals in civic 
sector, thus the appointment of sub-committee on labor right was in specific arrangement to handle three 
main functions for NHRC as follows: 

1) Examine the case for fact findings and arbitrate under human right jurisdiction. 
2) Give recommendations on laws and policy to the government and parliament.  
3) Campaign for the construction of human right culture among public. 

This chapter will present functional procedures of the Sub-committee of NHRC on Labor 
through the above three main commitments incorporated with various models and methods including 
meeting with governors and authorities and related state agencies organised for fact findings at NHRC 
office and at the venues in respective provinces. 

Furthermore, NHRC Sub-committee on Labor had also organised seminar to campaign on 
consistency of laws and policy together with mass media and work with NGOs and academia network. 

 
 

 Abstract of Chapter 4 
Violation of Labor Rights in Private Sector 

 
 In this chapter, the study covered the following main points: 

1. Complaint statistic on right violation to workers in private sector showed that there 
were 157 cases which might be classified as follows:  
70 cases dealing with labor protection law; 
14 cases concerning health and safety at work; 
6 cases on social security; 
47 cases on freedom of association and collective bargaining; 
14 cases on unfair employment. 

  There were many cases concerned also on human right violation.  
2. Types of problems and violation when there were considered from scope of 5-

factor study including: 
a. Labor protection laws  
b. Occupational Health and safety in working and financial compensation. 
c. Social security 
d. Freedom of association and collective negotiation 
e. Unfair labor practice. 

 The study was assessed and synchronized from fact finding report and all complaints found in 
the six-year period. 
 The study found that there were quite severe abusive cases on employment termination or created 
pressure on pregnant workers to resign, formulation of unfair orders and disciplinary penalty, unjustified 
deduction of wages to absorb the damages and employment termination without severance pay. 
 The employers were found neglecting on safety at work, no improvement of poor condition 
buildings to ensure safety as instructed by the officials, failed to hold responsibilities when employees 
were in dangerous environment at workplace. 
 Regarding the refusal of employers to follow labor protection law, social security and 
compensation fund laws, workers chose to unionize in order to negotiate collectively, complaints were 
submitted to officials or pursued legal case against the management which sometimes caused the 
employer angry and imposed intimidation to union leaders, transferred them to in active post or mixed 
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jobs, no assignment given properly, terminated the undue contract by offering a lum-sum amount of 
severance pay, or promoted to inactive position, promoted to higher position, and hired police to threaten 
leading unionists . Most importantly, the violation of management power in intimidating workers which 
caused the problems become more complicate. 
 Besides, some employers applied various employment tactics such as introduced short-term 
employment, total lot labor contract, sub-contraction and distribution of job to do at home. (home-
workers). All these introduction had weakened severely the bargaining power of workers. 

3. Causes of Violation 
  Three factors were under consideration: 

(1) The employer. 
(2) Law enforcement and officials’ performance of duty. 
(3) State policy 

4. Management of Sub-committee on Labor Rights 
 What were mentioned include performance procedure, for instances; collection of facts, 

arbitration, information supply to state agencies dealing with the problems to check for fact accuracy, 
seminars and meetings between various concerned parties to find solution of the problems, and the 
meeting of concerned parties at provincial level. 

5. Problem solving measures and policy-wise recommendations, differentiation of 
measures include: 

1.1 Measures for problem solving toward responsible agencies. 
1.2 Improvement of law and performance of officials. 
1.3 Proposals for other concerned state agencies. 
1.4 Proposals of policy-wise for the government and Ministry of Labor. 

 
 

Abstract of Chapter 5 
Violation of Labor Rights in Public Sector 

 
 Violation of worker rights in public sector is studied from more than 50 complaint cases received 
by the Sub-committee on Labor Rights. The most outstanding issue concentrated on the new employment 
structure determination which derived from Ministry of Finance’s policy aiming to reduce state personnel 
budget and put expenses for workers’ welfare under control. Such policy caused new form of 
employment that made newly recruited employees’ status different from the permanent ones. These 
employees of state would be under certain budget and revenues, service contracted employee which 
discouraged high degree job seeker. However, this type of employment tends to be increased gradually, 
about 500.000 persons are observed from the figures as at the end of 2005.  

With the rapid change of employment nature signed on yearly basis, workers realize that they are 
in insecure working condition. Wages and welfare provided to these workers were far from standard 
because labor laws were not observed. While their assignments were based on job descriptions which were 
much harder than other permanent state employees of the same functions and in the same workplace. The 
new employment system brought effects to some permanent public employees in state enterprises, some 
were forced to leave their jobs because of their workplaces were dissolved by dissolution of law and 
cabinet’s decision. Such act was breaching labor rights and human rights of workers in public sector 
according to international rules on socio-economic and cultural rights and non-standard employment. 
Another issue includes those who are working beyond public servant system, except state enterprise 
employees, are not allowed to form a union to seek collective negotiation in order to improve working 
conditions which is regarded as a form of violating the International Convention on Civil Rights.  
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Abstract of Chapter 6 
Violation of Labor Rights in Informal Sector 

 
In this chapter, the following substances were mentioned. 

1. Overall situation of informal workers, particularly those under the classification of National 
Socio-Economic Development Board 

2. Problem environments and types of abuse. 
2.1 Emphasis of home workers would be observed because this group reflected direct effect 

with employment in formal sector and if there was no immediate protection for this group 
of workers, those in formal sector would face more severe problems. 

2.2 Coverage on principle and concept of International Labor Organization, particularly 
principle of decent work, concept and main points of the ILO Convention No. 177 on 
Home Worker. 

3. Management and coordination with informal labor network of Sub-committee on Labor Rights 
regarding the move to get law promulgation which divided into two parts: 
3.1 Cooperation in pushing the Protection of Home Workers Development Promotion Act, 

B.E…. in accordance with the informal workers network. 
3.2 Cooperation in pushing for the expansion of social security to cover informal workers and 

reference to the proposal of informal worker network on social security for informal 
workers issue. 
Study includes outstanding seminar and campaign activities  

4. Policy-wise recommendations. 
Some examples include raising struggling level on informal workers and unfair employment as 

prior national agenda.  
Adjustment of economic policy relating to health and safety to synchronize with internal and 

external systems and speeding up ratification for ILO Convention No. 177 concerning home worker. 
 

 
Abstract of Chapter 7 

Violation of Labor Rights of Overseas Thai Workers. 
 

Situation of labor right abuses against Thai workers who are working in other countries.  
 Study on the complaints under the responsibility of Sub-committee to Study and Examine Labor 
Problems to Investigate Complaints and Sub-committee on Labor Rights since 2002 to September 
30,2007 found that there were 11 complaint cases on labor right abuses against workers who worked in 
other countries. Most complaints were made by poor workers from the Northeastern region. 
 Problems of labor right abuse among overseas Thai workers include many types, for examples: 

1. Advanced payment was made and no trip to the country as expected. 
2. Service charge was paid higher than the law. 
3. After arriving the destination country, there was no job and was sent back. 
4. After arriving the destination country, got a job, but not the position as specified in the contract. 
5. Upon arrival, got a job of specified position, but the wage was lower than that of mentioning 

in the contract. 
6. Got a job of specified position and wage, but term of employment was shorter than what 

was mentioned in the agreement, such as after working for three or six months the workers 
were sent back home, some were not aware that they went there to replace their colleagues 
who had just been sent back home, etc. 
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The role of Sub-committee on Labor Rights regarding protection of labor rights. 
 The case of Mr. Songsith Khongchumchuen and his group of workers whose money were 
borrowed from a loan-shark by luring them to work in South Korea with land title deeds were put for loan 
guarantee. This case was brought to the Court but the Sub-committee on Labor Rights had helped 
arbitrate with the loan shark and the land title deeds were all returned to this group of victims.. 
  Another case, Mr. Sawaeng Vichianloet was accommodated on board the plane by B.S.B. 
Overseas Co., Ltd. to work in Taiwan with a two year employment contract, but only eight months that he 
was sent back to Thailand and many unfair practices were found such as the worker received no financial 
compensation when he got an accident at work and his wage was deducted to absorb medical services, his 
wage was also cheated, bad shelter was provided etc. The Sub-committee on Labor Rights provided 
assistance until the complainer receive partial reimbursement and prepared policy-wise recommendations 
to Ministry of Labor to solve mismanagement of Thai workers who were working in Taiwan to get full 
legal protection and in line with the principle of human rights. 
 Further to these cases, a seminar on “Protection of Thai Workers to Work Overseas” was 
organized in cooperation with Asia Study Institute, Chulalongkorn University, Ministry of Labor, Ministry 
of Foreign Affairs, ILO, NGOs, employment agencies, etc. Another seminar for the tribute of workers who 
were dead in South Korea which the Sub-committee on Labor Rights had prepared policy-wise 
recommendations to Ministry of Labor in order to improve guidelines for labor protection for workers who 
would earn their living overseas from the beginning, before traveling, during job attendance, and measures 
of support after their employment contracts were fulfilled and want to work in their home country. There 
was also a proposal for amendment of Employment and Job Seekers Protection Act, B.E. 2528 (1985) 
with amendment in B.E. 2537 (1994) to be more efficient and be in line with principle of human rights. 
 

Abstract of Chapter 8 
Violation of Labor Rights of Migrant Workers 

 
In this chapter, main points include: 

1. An overview of migrant workers in three countries, Burma, Cambodia, and Laos. 
2. Problems and types of abuse, considering from five aspects of frame of study as mentioned 

earlier, the study found that there were 19 cases in the complaint and were severe in many 
aspects, for examples: 
2.1 Most employers failed to follow Labor Protection Act, B.E. 2541. 
2.2 The policy introduced by Thai government required migrant workers to pay health insurance 

subscription on their own which caused confuse and complication in the case when workers 
fell sick, life was in danger or died at work, because the health insurance scheme did not 
cover the compensation when workers had no income and loss of organs, as well as having 
no right to claim like those covered by social security act, except medical service charge. 

2.3 Most migrant workers entered Thai territory illegally, they therefore faced two or three folds 
of duplicated abuses and in most cases were rounded-up and sent back to their respective 
country of origin. 

3. Since a lot of migrant workers were employed in marine fishery business as seafarers and off-
shore fishery outside Thai territorial waters, the study took the case of Praphas Navi crew in 
Samut Prakan who were abused until they fell sick and died to highlight this chapter. The study 
found that the bodies of the dead migrant crew was thrown into the sea while the Ministry of 
Labor had issued Ministry Code to protect employees in marine fishery business but failed to 
cover marine fishery outside Thai territorial waters. There were management problems among 
government agencies which had too many and this was worth study. 
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4. Analysis of causes of abuse, three aspects were considered in the study, namely employer, laws, 
and official practices and state policy. 

5. The management of Sub-committee on Labor Rights which includes investigation, organizing 
meeting with state agencies and people networks in order to seek effective solution for existing 
problems and seminars to disseminate information and campaign calling the government to solve 
the problems. 

6. Proposals include of the following three points: 
6.1 Proposal of measures for problem solution by state agencies holding direct 

responsibilities. 
6.2  Amendment of laws, with emphasis on better benefits for migrant workers. 
6.3  Proposal of policy-wise for the government. 

 
 

Abstract of Chapter 9 
Lessons Learned from Sub-committee on Labor Right’s Functioning And 

Recommendations to NHRC 
 
 Sub-committee on Labor Rights managed to accomplish its assignments of five year term from 
NHRC. There are lessons and obstacles learned in the promotion and protection of workers’ rights in 
many aspects, including barriers concerning the direct authorities and responsibilities of the NHRC. 
 Problems of prime concern in this part are that there was no cooperation in arbitration and 
examining of fact from the entrepreneurs both Thai and alien businessmen. Later there was common 
understanding that examination meant ‘make the truth to be clear and justified for all’. The Sub-
committee on Labor Rights had tried to seek cooperation from employers and state officials, as well as 
exercising its authority to call for documents and witnesses for explanation on facts, particularly to 
persons and legal persons. Such authority was recognized in the constitution and laws which might render 
the offense for jail term and fine, eventually giving information and facts beneficial to arbitration process 
was observed with far better cooperation from employers both Thai and alien, as well as state officials. 
However, there is no one was penalized by this legal measure, though it’s still seeking solution to stop the 
problems, but it does help obtain better result for the arbitration application. 
 The greatest problem is to fight for protection of both individuals and union from being deprived 
of rights. There are stages and period of time limited by laws and they usually were put to an end before 
the union would bring the case to the court. Thus process made the Sub-committee fail to examine the 
case in time, when matching with limited personnel and time, requiring to go to the juridical process, 
regardless which parties were involved, the employer or employee, NHRC had to examine if the case was 
in need of court intervention. While the court ruling process is normally time consuming and expensive, 
the employee would be in trouble because of having no job to earn income. Finally, a lot of hard-core 
union leaders had to give up and receive only a small amount of severance pay, then resigned. NHRC was 
unable to keep those victimized union leaders in their battle field. Besides, in many cases, the court ruling 
also caused the workers to be underdogs.  
  A very important problem facing NHRC so far is that the commission has no commanding 
authority when the final report of examining results on labor right violation and NHRC was ready to 
determine measure for solution upon relating persons or agencies, as well as to propose policy-wise 
recommendations to the government. The 1997 charter stated no where NHRC could exercise its 
authority to file legal charge to the court directly. This is a crucial obstacle that NHRC be unable to 
remedy completely any immediate problem if some rules and orders are not rescinded, as well as some 
sections that were loopholes in some laws and causing labor right violation in order to avoid repeatedly 
law amendments. These barriers do still exist though there were many activities organized consistently for 
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campaign, policy debates, and discussion to get technical supports from academia, international 
organizations, and state agencies. 
 There are recommendations to improve labor right protection and proposals submitted to NHRC 
in the final chapter of this study. 
 
 

Abstract of Chapter 10 
Conclusion and Recommendations 

 
This chapter contains the followings: 

1. Summary of problems and types of abuse on five target groups: 
a. Workers in private sector. 
b. Workers in public sector. 
c. Workers in informal sector. 
d. Workers in other counties. 
e. Migrant workers. 

Explanation will cover five aspects of abuses (as appeared in compiled data) including the causes of 
abuse in each target group. 

2. Lessons learned from the management of Sub-committee on Labor Rights in the five year period 
(2002-2007) and recommendations for NHRC. 

3.  Recommendations 
Consideration will underline the proposals of policy-wise for the government, Ministry of Labor, 
or other agencies concerning the problems and recommendations to amend and improve some 
laws with following aspects. 

(1) Non-discrimination – this will cover every group of workers both in public and private 
sectors, formal and informal systems, Thai workers and migrant workers, as well as 
unfair employment. 

(2) Labor protection, Occupational health and safety at work,workmen’s compensation 
fund, and social security. 

(3) Freedom of association and collective bargaining- (labor relations) 
(4) Proposal of policy-wise to government on workers in public sector, workers in informal 

sector, Thai workers in other countries and migrant workers.  
4. Management of Sub-committee on Labor Rights 

What were mentioned include performance procedure, for instances; collection of facts, 
arbitration, information supply to state agencies dealing with the problems to check for fact 
accuracy, seminars and meetings between various concerned parties to find solution of the 
problems, and the meeting of concerned parties at provincial level. 

5. Problem solving measures and policy-wise recommendations, differentiation of measures include: 
1.1 Measures for problem solving toward responsible agencies. 
1.2 Improvement of law and performance of officials. 
1.3 Proposals for other concerned state agencies. 
1.4 Proposals of policy-wise for the government and Ministry of Labor.  

 
Executive Summary 

 
National Human Rights Commission of Thailand, [NHRC], is an independent agency established 

in accordance with the Constitution of the Thai Kingdom, B.E. 2540 (1997). Its functions are to promote 
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and protect right and freedom of the people, to examine complaints on human right violation, to propose 
measures for problem solving as well as to give proposal concerning policy-wise recommendations. 
 In performing its functions, NHRC holds firm principle, concept and substances as stated in the 
Constitution of the Thai Kingdom, B.E. 2540 and National Human Rights Commission Act, B.E. 2542 
(1999) under human rights concept and international Covenant. 
 In order to fulfill its functions with great efficiency,NHRC had appointed a sub-committee to 
examine complaint cases on labor right abuses in particular because of their specific and complex nature 
of labor problems. 
 On the occasion that the term of the present NHRC members has come to an end, the Sub-
committee on labor rights deems it’s appropriate to prepare an academic study report on human rights 
situation during the six year period by divided workers into five groups for study, namely (1) workers in 
private sector, (2) workers in public sector, (3) workers in informal sector, (4) workers working in other 
countries, and migrant workers (or alien workers as called by Thai law). 
 Methodology of study includes assessment, synthesis, and analysis from complaint cases and 
final examination reports of finished cases, and abstracts of seminars organised by the sub-committee 
under the five factors of framework, namely (1) labor protection laws, (2) health and safety at work, (3) 
social security, (4) freedom of association and collective bargaining, and (5) unfair employment practice. 
 Overall substances include concept framework, domestic laws on labor and Human Rights on 
labor issues, right violation and problem situation, causes of right violation in each target group, 
management of examination, measures for problem solving, and policy-wise recommendations proposed 
by Sub-committee on Labor Rights. 
  The study gives the following findings: 

1. Situation on problems and right violation. 
During 2001 to 2007 (as at September 30) there were 243 complaint cases concerning human 

right abuses on labor, they were classified in line with target group and dimension of abuse as follows: 

Target group 
Dimension of violation 

Total Labor 
protection laws 

Health and 
Safety 

Social 
security 

Freedom of association 
and collective bargaining 

Unfair 
employment 
practice 

1 Workers in private sector 157 70 14 6 50 14 

2 Workers in Public sector 50 22 1 0 0 27 

3 workers in informal sector 3 1 0 1 0 1 

4 Overseas workers 12 11 0 0 0 0 

5 Alien Workers 18 13 0 0 0 5 

 Total 240 118 15 7 50 47 

 Workers in every target group were right violated by their employers, state officials, also by ill 
enforcement of concerned labor laws and state policy, as elaborated below: 
 Workers in private sector - Though workers’ rights are covered by labor protection laws with 
quite complete application, but still workers were breached of their basic rights in every dimension, for 
instances there were forced labor to work overtime and on week-end, pregnant workers were treated 
unfairly such as appropriate assignment was given during pregnancy, transfer to more difficult jobs to 
create pressure and proceeding to worker’s resignation or terminate employment contract by citing labor 
surplus or decreasing volume of purchase orders. 
 In some cases, workers had to work under strict rules and orders and breaching personal right 
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and freedom such as there were close circuit television observing their movement all the time, time record 
and signatures were required when going to toilets or doing personal business in the rest rooms. Intensive 
body searching and other forms of human right violation in decorations and hotel businesses. Too detailed 
functional performance rules and wage deduction to compensate damages occurred at work, regardless 
the cause of such damages were from the employee’s fault or not. Other abuses include employment 
termination without severance pay as required by law and the employers had no money or other asset to 
offset the performance as ruled by the court. 
 Regarding workers’ health and safety at work, the study found that the bipartite Occupaional 
Health and safety committees at workplace were dominated by employers, there were frequent accidents 
at work, state agencies failed to monitor thorough industries and lack offensive role, lack also the role to 
promote unionization and proper workers participation in safety examination. There were several 
responsible agencies on each specific problem but failed to function with effective coordination.  
Workers were in trouble during obtaining medical services because they had to pursue demand in line 
with the law as well and in most cases the employers did not recognize the doctor’s diagnosis thus there 
were many cases await for court decision. Such prolonged process was usually time consuming before 
each case came to an end and there were no management measure of the Office of Social Security in 
protecting patients beyond coverage of laws. 
 When basic rights were far from access, this group of labor decided to form unions of their own 
choosing. There were examination and protest activities against unfair practice from the management, 
negotiations, and listing demands as allowed by laws. Such actions led to various types of pressure, such 
as intimidation and defamation on union leaders, and the actions were intensified gradually and affected 
greatly to workers who were in need of legal bargaining power. 
 In some cases, there were policemen and military personnel involved in the form of intimidation 
or created pressure to workers who wanted only to exercise their basic rights. For examples, pursuance of 
criminal charge against a union leader who was seen bringing plastic bucket out of the compound to fill 
drinking water because of water tap failed to run, photocopying 240 pages of document concerning trade 
unionism, prohibiting union negotiators to enter their workplace but wages were still paid regularly, 
ignore recognition of industrial unionization, terminating employment of union leaders by citing baseless 
reasons, deploying military personnel in the workplace during the collective bargaining activity was on, 
prohibiting union to post or disseminate documents or doing any activity in the workplace, having settled 
the industrial dispute the management did not allow the union leaders to be reinstated as ordered by the 
judge, organizing training courses to brainwash and create pressure on union leaders to resign, as well as 
offering a huge interest for union leaders if they would not involve themselves in union activities any 
more or if they agreed to resign., ect. 
 Other measures introduced by the management include 

- Short term employment 
- Total lot of labor contract and sub-contract in the production process were seen expanding 

to almost every branch in manufacturing and service industries 
- Sub-contractor who had signed employment contract with workers avoided to observe labor 

protection laws 
- Employer deducted contribution amount from workers’ wage but never put it into the 

workmen compensation fund and social security fund 
- Workers who were working in the same workplace of the same job with the same quality 

performance did not enjoy the same welfare 
- There were limitations in freedom of association or collective negotiation because of 

vulnerable employment contract which could be simply terminated 
- Workers were not ready or dare not present themselves to demand for rights given by laws 
- There was no job security. 
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Migrant workers – this group of workers were the most violated victims in terms of labor rights 
granted by law and being abused. They received no basic rights as stated in Labor Protection Act, B.E. 
2541, no coverage of social security and had to subscribe their own health insurance, no access to 
workmen compensation fund, no freedom of be union founder members or officials though they might 
submit list of demand to their employer as provided in Labor Relations Act, B.E. 2518 but their 
employment contract would be terminated simply and returned to their country of origin in no time. 

These workers were employed with short term contract of not exceeding one year period 
according to the cabinet resolution and they were employed in the complex sub-contracting business 
which was far from law enforcement to take the first layer of contractor or sub-contractor responsible for 
legal breaching. They are in the production branches which were least covered not covered at all by labor 
protection laws such as work in agricultural, marine fishery, and household sectors. 

State agencies responsible for security issues basically see these group of workers as a threat and 
being sensitive to national stability, therefore the government strictly introduced control measures by 
rounding them up then deport them to their home countries, for examples, the Provincial Announcements 
in Phuket, Ranong, Rayong, and Phang-nga confirm this theory. There are rules to curb common 
behaviors of these workers, such as prohibit them to possess mobile phones, no assembly of more than 
five persons, and impose curfew from 8.00 pm. This group of workers are obviously under extreme 
discrimination. 

 Thai workers who are employed overseas – this group of workers is seen as a debt ridden 
people because their expenses and service charge are very high. Besides, a lot of them were lured to work 
without knowledge on domestic laws in the respective country. Some employers usually changed working 
conditions and remuneration orders which workers had no choice and were forced to accept the new and 
unjustified conditions. They were forced to work hard and exploited. Their living condition was poor and 
fell as well into complete total lot labor contract system.  

There is no Thai state agency with full responsibility concerning problems under the following 
functions: 

- Examine cases for fact findings. 
- Receive complaint cases and find immediate solution for each case. 
In the case of having conflict or job performance problem and caused workers fail to receive 

wages, this would affect their families in Thailand and the government still had no clear-cut policy in 
giving assistance to those workers. 

The study found that employees in state run organizations were mostly not under the labor 
protection laws enforcement except social security fund. Monthly salary of temporary workers were 
under short term employment of one year period and were discriminated in employment contract. They 
had no right in forming a union and no law to protect their basic rights or endorse the right of collective 
negotiation in particular, and job security was a far cry for them. 

Fringe benefits are few and in line with regulations applied by each work unit, no common standard, 
what seen with differences were worse than standard comparing to what were provided in labor laws. 
 As for workers in state enterprises, they got direct effect from state policy in privatization, 
reorganize them as public organization and would be excluded from labor law enforcement. ‘Turn-key’ 
employment in state enterprise has been expanding rapidly and threatens job security of public employees 
as a whole. There were discrimination on budget allocation, better support was given to higher profit state 
enterprises and ignored problems in others which caused some of them being closed. 
 Forming a state enterprise union always brought employees into troubles, they could not exercise 
their basic rights to enjoy legal protection and just. 
 Regarding workers in formal sector, the study found that there was no legal binding in 
employment contract, such conduct therefore was not enforceable with labor law at all. Some might have 
access to Social Security Act if the contribution they paid was sufficient to covered what required by law, 
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while workers’ contribution in formal sector was partly shouldered by their employer and allocation of 
government budget. Though civic sector had called for a new section of Labor Protection Act to cover 
home workers as well as Social Security Act to cover all workers in informal sector, but the response at 
policy level was very minimum and lack actual proceeding. 

2. Causes of Labor Right Violation 
The main factor of right violation was from employers who wanted to get maximum profits and 

aimed for trade competition to get cheapest labor cost. 
   Employers managed their business just to solely have their firms survived well, thus flexible 
employment strategy was applied largely and increasingly causing violation of labor rights in every target 
group and also in every dimension. Minimum standard required by law was even not observed in those 
industries, they took loopholes in the laws to exploit workers. Under consultancy and planning contract 
aiming to benefit from gaps or limitation of the laws, employers showed no compromise in allowing 
union organization to function in their workplaces and expressed clearly that they did not want their 
workers to participate in any kind of union activities. 
 Laws and official practices – the study found that there were many laws concerning labor but 
lack integrated implementation. Some acts or some sections were not in line with the constitution and 
international rules, such as Labor Relations Act, B.E. 2518 prohibits workers of non-Thai nationality to 
form a union or be it officials, Labor Ministerial Code No. 10 (B.E. 2541) issued in accordance with 
Labor Protection Act, B.E. 2541 failed to cover off-shore marine fishery business, while the Social 
Security Act, B.E. 2533 and Workmen’s Compensation Fund Act exclude workers in many business from 
enforcement such as household work and agricultural work. 
 Further to the above mentioned, there are many announcements issued by provincial 
administration which as a whole severely violate of labor rights, for instance, Phuket Provincial 
Announcement on Management of Alien Workers Control dated 19 December 2006 is one of them. 
 Officers in charge of labor laws were to be narrow minded and held accountable to many claims, 
some to be underlined included law interpretation was not made in line with the mandate of the law, lack 
proactive and efficient performance i.e. some social security officers blamed workers who launched 
complaints to various agencies to seek for fair treatment that such activities would lead to unnecessary 
problem tackling, officers gave suggestion to workers to resign in order to receive social security right 
without the awareness of losing their rights provided in other respective laws. Some social security 
officers collected evidence on the shortage of money paid by workmen compensation fund by mainly 
judging from documents and witnesses only from those submitted by the employers. As a mechanism at 
appeal level, Workmen Compensation Fund Committee lacked proper and efficient process in fact 
collecting which caused the missing of examination role or the screening of primary consideration ruled 
by lower rank officers. 
  Labor inspector officers asked workers in dispute case to receive financial assistance from their 
employers in the arbitration process without being aware of workers’ job security and rights to association 
and bargain collectively. In some cases, the tripartite Labor Relations Committee asked the workers who 
involved in unfair labor practice to receive severance pay instead of asking the management to reinstate 
workers into their respective jobs. Many other cases also showed that some officers did not assist workers 
to get access to juridical process with equality and just. 
 Policemen and military personnel were seen involved in some cases where violation of labor 
rights took place such as they created pressure on workers to resign otherwise criminal charge would be 
filed against them, body check for drug substance, proof by applying lying tester machine, and spy on 
union leaders. 
 On policy-wise dimension – there is no clear policy to the changing employment environments, 
no any efficient measure for labor protection. Application in juridical process was seen to emphasize on 
problem solution without administrative or proactive measure. There was no firm policy which would 
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lead to concrete solution of problem to protect human rights on labor. There was no response to demands 
to improve labor problems concerning state policy and laws submitted by civic organization network, 
particularly the draft of laws for workers in informal and general sector include labor protection, social 
security, labor relations, and safety, Occupational and environment at workplace. 

3. Strategy of Sub-committee on Labor Rights in its six year period. 
 Management framework of Sub-committee on Labor Rights covered human rights, violation of 

laws and unfair practice on labor but the NHRC had no power to examine if the complaint case was in 
court proceedings. There was no mechanism to manage the case as entertained by the court to enforce the 
law. As for the case in which state official was involved as violator, there were plenty of obstacles or 
limitations to get fair solution. 

Examination of laws or orders contradicted to the constitution or international rules ratified by 
the Thai government, as well as policy-wise recommendations and communication with public, all these 
measures should be underlined.  

In this regard, the Sub-committee on Labor Rights emphasizes therefore negotiation and 
arbitration to bring partners in dispute to understand and recognize human rights principles in order to 
achieve peaceful and justified society. There were efforts to bring in public and civic sectors for 
formulation of mechanisms at provincial level to solve or protect human rights. Press conferences were 
organized for public acknowledgement and at the mean time urged the authority to care and respond to 
solve problems and strengthen people network. Thus, the Sub-committee on Labor Rights needed a lot of 
time for most of the complaint cases to consider and examine before settlements were reached. There 
were several meetings organized to serve case solution as well. 

4. Recommendations. 
4.1  Policy-wise recommendations  
 4.1.1 There shall be full and equal labor protections applied to workers in every profession 

to get better labor standard, no matter they are in public sector or private sector, and no matter 
they are in formal or informal employment sectors. The limitation of law enforcement shall 
not cover only for workers under permanent employment contract. 

 4.1.2 There shall be national improvement on employment by introducing economic policy 
in line with free and fair trade practices. Scrap of cheap labor production and seek 
abolishment of all existing laws which cause unfair employment in every industry, namely 
short-term employment in public and private sectors as well as alien workers. There should be 
no avoidance in fee allocation for social security fund and workmen compensation fund 
contributed by total lot labor contractors and sub-contractors. 

 4.1.3 There shall be a foundation of independent organization on health and safety to protect 
all workers at work in every sector without any discrimination. There shall also be reform of 
laws concerning labor namely social security fund and workmen compensation fund for 
examples, management and enforcement of these laws should conform to the above principles. 

 4.1.4 Review of policy on alien workers should be conducted properly in accordance with 
the need of this group of workforce not the need of cheap labor required by entrepreneurs. 
Effects on right to work and job security for the Thai should also be taken into account. State 
policy on labor should be pursued to protect equal rights of alien workers and treat them as 
human beings, not commodity. 

 4.1.5 There shall be participatory management to guarantee right violation –free zone by 
bringing labor organizations, civic organization network and local administration 
organizations into policy development in order to improve fairness of law enforcement and 
monitor labor relations issues in all industries. 

 4.1.6 There shall be transparent policy to uphold Human Rights principle and Human Rights 
on labor standard as state policy. Strong measures will be imposed to protect workers and 
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punish labor right violators strongly. 
 4.1.7 There shall be additional budget allocation to Law Society, NGOs and network of 

organizations dealing with Human Rights on labor in order to promote labor right knowledge 
and strengthen labor organizations, as well as the expansion of advocacy and legal assistances 
with upgrading of efficiency and justice. 

 4.1.8 There should be clear policy on Thai workers who go overseas. This target group 
needs both legal and management measures to promote and develop their knowledge and 
skills. They should know how to get access to labor market and other necessary information. 
They need badly craftsmanship skills, fund for lending with low interest to improve their 
professional skills, training of local language of their destination, help and care provision to 
their families in case of unexpected problem precedent in country of their workplace, 
domestic job provision upon their return from abroad. 

 4.1.9 There shall be juridical process reformation concerning labor protection and labor 
relations to get supreme efficiency and respond to right of association and collective 
negotiation with underlining the establishment of mechanism or institution for dispute 
solution at provincial level which will reduce complicate application of laws and encourage 
problem solving without sole implementation of legal measures. 

 4.1.10 Development guideline on arbitration techniques shall be acknowledged on the basis 
of promoting union existence because labor disputes are structure-wise problems not personal 
conflicts. 

4.2 Proposal for improvement of laws 
 4.2.1 Urge the administrative and legislative branches to pass the draft of law on home 

workers who are in most severe discrimination, the law should be promulgated under the 
principle and concept proposed by informal workers network. 

 4.2.2 Urge the administrative and legislative branches to take action for the amendment of 
social security law to cover informal workers. 

 4.2.3 Urge the administrative and legislative branches to consider the draft of law on safety, 
hygiene, and environment at work (integral version prepared jointly by state and civic sectors). 

 4.2.4  Rescind Ministerial Code No. 10 (B.E. 2541) issued in accordance with Labor 
Protection Act, B.E. 2541 on the content excluding seafarers who have been working for 
more than one year in off-shore marine fishery to be obstructed by the law coverage. 

 4.2.5 Rescind the provincial announcement on system management and control of alien 
workers, because it limits greatly the trade union rights of migrant workers. 

 4.2.6 Urge the administrative and legislative branches to take amendment of Labor Relations 
Act, B.E. 2518, particularly on protection to labor organization, collective bargaining, and 
exercising rights as provided by law to cope with current situation, without restriction to non-
Thai nationality workers in organizing a union of their choosing, etc. 

 4.2.7 Urge the administrative and legislative branches to take amendment of Labor 
Protection Act, B.E. 2541 and Labor Relations Act, B.E. 2518 to be able to integrate for 
better protection and welfare, as well as justified employment condition and also give 
protection of the same standard to members of workers’ council organized under the law. 

 4.2.8 Urge the administrative and legislative branches to take amendment of Labor Protection 
Act, B.E. 2541, Social Security Fund Act, B.E. 2533, and Workmen’s Compensation Fund 
Act, B.E. 2537 in order to protect home workers and pregnant workers fairly, reform for 
integration of these Acts to be accessible and beneficial to all working people. 
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