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๕

Ö โครงการและกําหนดการสัมมนา
Ö คํากลาวเปดสัมมนา
โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณประดิษฐ เจริญไทยทวี
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

๙

Ö เอกสารประกอบการกลาวเปดงานสัมมนาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

๑๒

Ö สรุปความเปนมาและสาระสําคัญรางกฎหมายแรงงาน จํานวน 6 ฉบับ

๑๗

Ö ขอเสนอแนะเพื่อการคุมครองสิทธิแรงงาน
โดย นายชฤทธิ์ มีสิทธิ์

๒๕

Ö สรุปการสัมมนา เรื่อง
“นโยบายการพัฒนากฎหมาย และการคุมครองสิทธิแรงงานในสถานการณปจจุบัน”
โดย บัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ และวาสนา ลําดี

๓๘

Ö คําตอบชี้แจงขอเสนอตอการปฏิรูปนโยบายบริหารแรงงาน
๖๑
และกระบวนการยุติธรรมเพือ่ แรงงาน ลงวันที่ 29 มีนาคม 2550
โดย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ภาคผนวก
Ö รายชื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

๗๗

Ö คําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่ 90/2547
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน

๗๙

คํานํา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตระหนักถึงภารกิจที่สําคัญตามเจตนารมณของ
ประชาชนที่มีภารกิจหลักสามดานประกอบกันกลาวคือ
๑. ตรวจสอบกรณีรองเรียน (หรือหยิบยกขึ้นมาตรวจสอบ) ในการกระทําที่มีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรือมีการกระทําที่ไมเปนธรรม เพื่อจัดทํารายงานการตรวจสอบกําหนดมาตรการ
แกไข และเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒. การเสนอแนะการปรับปรุงหรือการตรากฎหมาย และขอเสนอตอนโยบายของรัฐ
เพื่อพัฒนาการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
๓. การรณรงคใหทุกสวนในสังคมตระหนักถึงการเคารพและรวมมือกันสรางสรรค
วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน เพื่อความยั่งยืนตอการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ และพันธกรณีระหวางประเทศที่ไทยเปนภาคี
ในกรณีเรื่องรองเรียนดานสิทธิแรงงาน ซึ่งเปนความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนองคกรอิสระที่สามารถรับเรื่องรองเรียนการละเมิด
สิทธิหรือการกระทําที่ไมเปนธรรมโดยเอกชนได จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ให
รับเรื่องรองเรียนเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงใหปรากฏ และไกลเกลี่ยใหมีทางแกไขปญหา โดยไม
ผลักภาระใหแรงงานและสหภาพแรงงานตองไปใชสิทธิทางศาลเปนดานหลัก เพราะใชเวลา
หลายป แ ละเงิ น ทุ น มาก และผลั ก ดั น ให ก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องหน ว ยงานรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งต อ ง
ตระหนักถึงการละเมิดสิทธิแรงงาน
คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ไดรับเรื่องรองเรียนประมาณ ๓๐๐ เรื่อง นอกจากการ
ตรวจสอบและไกลเกลี่ยแลว ยังไดจัดสัมมนาเกี่ยวกับการรณรงคใหสังคมตระหนักถึงสิทธิ
แรงงานคือสิทธิมนุษยชนมาอยางตอเนื่อง รวมทั้งการรณรงคเพื่อเสนอแนะการปรับปรุงหรือการ
ตรากฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเชิงนโยบายของรัฐบาลและหนวยงานภาครัฐ
ดังนั้น ในการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเชื่อมั่นวา
เปนประโยชนรวมกันตอการผลักดันเชิงนโยบายและกฎหมาย บนพื้นฐานการมีสวนรวมของ
ขบวนแรงงาน เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิ และการกระทําที่ไมเปนธรรมจํานวน
มากและหนักหนวงตอผูใชแรงงานในสถานการณปจจุบัน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
กันยายน ๒๕๕๐

โครงการสัมมนา

เรือ่ ง
“นโยบายการพัฒนากฎหมาย และการคุมครองสิทธิแรงงาน ในสถานการณปจจุบัน”
XYZW XYZW

หลักการและเหตุผล
รัฐบาลมีแนวนโยบายที่จะแกไขวิกฤตของประเทศไทยสูสังคมสมานฉันท เปนธรรมและ
สันติสุข และนโยบายนายกรัฐมนตรีที่จะดําเนินการบริหารดวยความโปรงใสเปนธรรม ประหยัด
และมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับภารกิจการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนยุติธรรมดวย
เงื่อนไขหนึ่งของความสําเร็จในการปฏิรูประบบราชการและกระบวนการยุติธรรมเพื่อการสงเสริม
ขยายโอกาส และคุมครองแรงงานอยางมีประสิทธิภาพ คือ การปรับปรุงแกไขและพัฒนากฎหมาย
ของกระทรวงแรงงาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรแรงงาน และผูใชแรงงานอยางเหมาะสม
และเปนธรรม สอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบการจางงานที่เปลี่ยนแปลงไป
กระทรวงแรงงานไดมีนโยบายการปรับปรุงแกไขกฎหมายหลายฉบับ บางฉบับไดมีมติ
ครม.อนุมัติเห็นชอบแลว เชน รางพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. .... , รา ง
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... , รางพระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ราง
กฎหมายบางฉบับรอการพิจารณาเห็นชอบของรัฐบาล เชน รางพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
.... และรางพระราชบัญญัติสงเสริมการประกอบอาชีพ พ.ศ. ....
ในขณะที่มีรางกฎหมายบางฉบับมีองคกรแรงงานคัดคานมาก ทําใหกระทรวงแรงงานยัง
ไมกลาเสนอใหรัฐบาลเห็นชอบ คือ รางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ....
การเรงรัดเสนอรางกฎหมายแรงงานหลายฉบับใหรัฐบาลเห็นชอบเพื่อจะเสนอตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ (สนช.) ใหพิจารณาเห็นชอบตอไป ยังขาดการมีสวนรวมรับรู ตรวจสอบ เสนอแนะ
ของหลายฝายในสังคมอยางเพียงพอ จึงสมควรที่จะมีการพิจารณาทบทวนแนวคิด นโยบายการ
พัฒนากฎหมายแรงงานและการปรับปรุงแกไขกฎหมายแรงงานฉบับตางๆ อยางจริงจัง
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วัตถุประสงค
1. เพื่อรับรูนโยบายการพัฒนากฎหมายและความคืบหนาของการพิจารณารางกฎหมาย
ฉบับตางๆ ที่อยูในการบริหารของกระทรวงแรงงาน
2. เพื่ อ ร ว มกั น ตรวจสอบ นโยบายและหลั ก การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎหมายแรงงานและ
กฎหมายประกันสังคม
3. เพื่อรวมกันพิจารณาปรับปรุงขอเสนอเชิงนโยบายและการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิ
แรงงาน ของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

กลุมเปาหมาย
ประกอบด ว ย ผู แทนองค กรแรงงาน องคก รนายจา ง นั ก วิช าการ นั ก กฎหมายแรงงาน
องคกรพัฒนาเอกชน ขาราชการที่เกี่ยวของ และผูสนใจจํานวน 150 คน

วัน เวลา และสถานที่ จัดงาน
วันศุกรที่ 6 กรกฎาคม 2550 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หองประชุม 101 สํานักงานคณะ
กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ ตึ ก ปปง. (เชิ ง สะพานหั ว ช า ง) ถ.พญาไท เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร

ผูรับผิดชอบ
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Ö คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
Ö มูลนิธิอารมณ พงศพงัน
Ö ศูนยอเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ (ACILS)

กําหนดการสัมมนา เรือ่ ง
“นโยบายการพัฒนากฎหมาย และการคุม ครองสิทธิแรงงานในสถานการณปจจุบัน”
จัดโดย
คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
รวมกับ มูลนิธอิ ารมณ พงศพงัน และศูนยอเมริกนั เพือ่ แรงงานนานาชาติ (ACILS)
วันศุกรที่ 6 กรกฎาคม 2550
ณ หองประชุม 101 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตึก ปปง. กรุงเทพฯ
XYZW XYZ W X YZ W

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน – รับเอกสาร
09.00 – 09.20 น. กลาวเปดงานโดย
Ö นายอภัย จันทนจุลกะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
Ö ศ.เกียรติคุณประดิษฐ เจริญไทยทวี ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
09.20 – 09.30 น. ทานกาแฟ-น้ําชา
09.30 – 11.30 น. อภิปราย เรือ่ ง
“นโยบายพัฒนากฎหมายแรงงานในสถานการณปจ จุบนั เราจะกาวไปทางไหน?”
โดย 1. นายเถกิง ชีรนรวนิชย
ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2. นายพงศักดิ์ เปลงแสง ผูแทนพรรคประชาธิปตย
3. นายเอกพร รักความสุข
อดีตประธานคณะกรรมการยกรางประมวลกฎหมายแรงงานของรัฐสภา
4. นางสุนี ไชยรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ดําเนินการโดย นายบัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ ผูอํานวยการมูลนิธิอารมณ พงศพงัน
11.30 – 12.30 น. ซักถาม – แลกเปลี่ยน
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.00 น. “ประมวลขอเสนอแนะการคุม ครองสิทธิแรงงาน
ของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ”
โดย นายชฤทธิ์ มีสิทธิ์
อนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
7

เสนอขอคิดเห็น โดย
1. นายพรชัย อยูป ระยงค รองปลัดกระทรวงแรงงาน หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2. รศ.ดร.ณรงค เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. นายสาวิทย แกวหวาน เลขานุการคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย
4. นางสิริวัน รมฉัตรทอง ผูอํานวยการสภาองคการนายจางแหงประเทศไทย
ดําเนินการโดย นายตุลา ปจฉิมเวช
อนุกรรมการสิทธิแรงงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
XYZW XYZW

8

คํากลาวเปดการสัมมนา
“นโยบายพัฒนากฎหมายและการคุม ครองสิทธิแรงงานในสถานการณปจจุบนั ”
โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณประดิษฐ เจริญไทยทวี
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ / ประธานอนุกรรมการดานสิทธิแรงงาน
วันศุกรที่ 6 กรกฎาคม 2550 หองประชุม 101 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
XYZW XYZW

ฯพณฯ รัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงาน และทานผูม เี กียรติทงั้ หลาย
ในนามของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และคณะอนุกรรมการดาน สิทธิแรงงาน
กระผมขอขอบพระคุณตอฯพณฯรัฐมนตรี ที่ไดกรุณามาเปนประธาน การสัมมนาเรื่อง “นโยบาย
พัฒนากฎหมายและการคุมครองสิทธิแรงงานในสถานการณปจจุบัน” ในวันนี้ ขอขอบคุณทานวิทยากร
ทานผูมีเกียรติทั้งหลาย ที่ไดรวมมือเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ และชัดเจนตามเจตนารมณของบุคคล
ผูมีสวนเกี่ยวของกับปญหาของกฎหมายแรงงาน
การสัมมนาในวันนี้ คณะอนุกรรมการดานสิทธิแรงงาน มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อใหผูเขารวมการสัมมนาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับรูนโยบายการ
พัฒนากฎหมายและความคืบหนาของการพิจารณารางกฎหมายตางๆ ที่อยูในระหวางการพิจารณาของ
กระทรวงแรงงาน คณะรัฐมนตรี สํานักงานกฤษฎีกา และสภานิติบัญญัติแหงชาติ
2. พรอมใจ และรวมมือกันตรวจสอบ หลักการ นโยบาย และเนื้อหาสาระของการปรับปรุง
กฎหมายแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม ซึ่งจะยังประโยชนโดยตรงตอบรรดา แรงงานทั้งปวง
3. พรอมใจและรวมกันพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบาย และการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิ
แรงงาน ซึ่งคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ทั้งดานความ
ปลอดภั ย ในการทํ า งาน อาชี ว อนามั ย สุ ข ภาพอนามั ย สุ ข ลั ก ษณะของ สถานประกอบการ
สภาพแวดลอม สารเคมี กาซ สุขลักษณะของน้ําและอากาศ
4. พิจารณากฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับปญหาแรงงาน โดยเฉพาะชาวประมง แรงงานตาง
ดาว การเดินทางเขาออกราชอาณาจักร การดูแลทุกขสุขของชาวประมงที่ ประกอบการนอก
นานน้ําไทย การบริหารจัดการของแรงงานประมง แรงงานนอกระบบ แรงงานในการขนสงทาง
ทะเล แรงงานในการขนสงทางอากาศ และแรงงานไทยในตางประเทศ เปนตน
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ท า นผู มี เ กี ย รติ ที่ เ คารพ จากการตรวจสอบกรณี ร อ งเรี ย นการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่
คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานไดรับมาพิจารณาตรวจสอบ พบวาไดมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและไม
ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันเปนจํานวนมาก อาทิ การคุมครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ
การประกันสังคมที่พยายามเอาเปรียบฝายแรงงาน กองทุนเงินทดแทน การเหมาชวงแรงงาน การ
คุมครองแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ แรงงานตางดาว และการกระทําเหลานั้นลวนแต
เจาหนาที่กระทําผิดกฎหมายแทบทั้งสิ้น เพราะกฎหมายแรงงานของไทยไมทันสมัย ไดมีการอาศัย
ชองโหวของกฎหมายหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ละเมิดตอสิทธิแรงงาน
บอยๆ อนึ่งความรู ประสบการณ ความยุติธรรม ความสุจริต ความตั้งใจดี ทั้งจากฝายเจาหนาที่
ของรัฐ และฝายสหภาพแรงงาน ไมมีศักยภาพพอเพียงที่จะทําใหภารกิจที่จะตองสมัครสมานกลม
เกลียวกันเพื่อผลประโยชนของราชอาณาจักร และประชาราษฎรทั้งหลายก็ไมอาจเกิดขึ้นได ซึ่งเปน
สิ่งที่เปนทุกขของแผนดิน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตระหนักถึงปญหาเหลานี้วาการพิทักษและคุมครอง
ผูใชแรงงาน ซึ่งมีอยูมากกวา 6 ลานคน ใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น ทุกฝายจะตองตระหนัก
และยอมรับตลอดจนเคารพสิทธิตามกฎหมายที่ตองแกไขปรับปรุงใหทันสมัย ตองมีสวนรวม
สงเสริม ขยายโอกาสและคุมครองแรงงานทุกประเภทใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่รัฐบาล จะตองพัฒนากฎหมายที่สรางความเปนธรรมทั้งตอสถานประกอบการและ
ผูใชแรงงานซึ่งเปนฝายผูเสียเปรียบในสังคม ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปพิจารณาดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดทราบวา กระทรวงแรงงานกําลังเสนอใหมีการ
แกไขปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับ ใหมีความเปนธรรมและไมลาสมัย สอดคลองกับสถานการณ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจนรูปแบบการจางงานที่ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เชน
แรงงานตามบาน (Domestic Servants) ที่อาจเปนปญหาแรงงานไดในเร็ววันนี้ กฎหมายดังกลาว
ประกอบดวย
- รางพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทํางานที่บาน พ.ศ. ....
- รางพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนทํางาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
- รางพระราชบัญญัติของคนทํางานตางดาว พ.ศ. ....
- รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
- รางพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ....

- รางพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ....
- รางพระราชบัญญัติประกอบอาชีพ พ.ศ. ....
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ในการพิจารณาปรับปรุงแกไข และพัฒนากฎหมายของกระทรวงแรงงาน คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ คาดหวังวาผูใชแรงงานทั้งหลาย จะไดรับความคุมครองโดยเสมอภาคและ
เปนธรรมโดยทั่วกัน กระทรวงแรงงานจะตองเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชนและกติกาสากลของ
โลก
กระผมหวังเปนอยางยิ่งวา การสัมมนาครั้งนี้จะอํานวยประโยชนแกผูใชแรงงานทุกภาค
สวนโดยทั่วกัน กระผมขอเปดการสัมมนาเรื่อง “นโยบายการพัฒนากฎหมายและการ คุมครองสิทธิ
แรงงานในสถานการณปจจุบัน” ณ บัดนี้ ขอใหทานผูมีเกียรติทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีโดย
ทั่วกัน
ขอขอบคุณ

XYZW XYZW
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เอกสารประกอบการกลาวเปดการสัมมนา
ของรัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงานในการสัมมนาเรือ่ ง
“นโยบายการพัฒนากฎหมาย และการคุม ครองสิทธิแรงงานในสถานการณปจจุบัน”
ณ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
วันศุกรที่ 6 กรกฎาคม 2550
XYZW XYZW

กระทรวงแรงงาน ไดมีการพิจารณาปรับปรุง แกไข และพัฒนากฎหมายของกระทรวง
แรงงาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรดานแรงงาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานของ
กระทรวงแรงงาน ดังนี้
1) รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ไดมีการนําเสนอเพื่อขอ
ปรับปรุงแกไขใน 2 ระยะ โดย
ระยะแรก กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เสนอขอปรับปรุง
เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสมกับ
สภาวการณในปจจุบัน เพื่อใหการใชแรงงานเปนไปอยางเปนธรรมและเหมาะสม รวมทั้งเปนการ
ขยายการคุมครองใหแกลูกจางกรณีที่มีการจางงานลักษณะเหมาคาแรง มีการกําหนด การคุมครอง
แรงงานใหยืดหยุนมากยิ่งขึ้นและมีความสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ความกาวหนา คณะกรรมการรางกฎหมายกฤษฎีกา (คณะที่ 9) พิจารณาเสร็จแลว ขณะนี้อยู

ระหวางสงรางกฎหมายที่แกไขใหหนวยงานยืนยัน
ตอมากระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไดขอปรับปรุงแกไขหมวด
6 คณะกรรมการคาจาง โดยเพิ่มอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคาจางใหสามารถกําหนดแนว
ทางการปรับคาจางประจําปตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม และกําหนดอัตราคาจางตามการประเมิน
ใหสอดคลอ งกับภาวะเศรษฐกิจและเพิ่ม อํานาจหนา ที่ของสํานัก งานคณะกรรมการคาจ างให มี
บทบาทหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศ
ความกาวหนา คณะรัฐมนตรีรับหลักการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 ปจจุบันอยูระหวางการ

พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
2) รา งพระราชบัญญัติเ งิน ทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อแกไขพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.2537 โดยแก ไ ขให ลู ก จ า งของส ว นราชการได รั บ ความคุ ม ครองตามกฎหมาย
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เชนเดียวกับลูกจางของเอกชนทั่วไป ตลอดจนการปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยสิทธิการรับเงินทดแทน
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน
ความกา วหนา คณะกรรมการรางกฎหมายกฤษฎีก า (คณะที่ 9) พิ จารณาทบทวนบาง

ประเด็ น ตามข อ สั ง เกตของเลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก าและอยู ร ะหว า งเสนอเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการกฤษฎีกา
3) รางพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. .... เปนกฎหมายที่จะกําหนดการ
คุมครองผูรับงานไปทําที่บานใหไดรับความเปนธรรมและมีความปลอดภัยในการทํางาน ทั้งนี้
เนื่องจากสภาวะเกี่ยวกับการจางเปลี่ยนแปลงไปโดยสถานประกอบกิจการไดมีการสงงานไปใหแก
ผูรับงานไปทําที่บาน แตไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดใหความคุมครองแกผูทํางานประเภทนี้
โดยตรง
ความกาวหนา ครม. รับหลักการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 ปจจุบันอยูในระหวางการ

พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
4) รางพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยปรับปรุง
ในเรื่ อ งบทบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด หางานในประเทศ และการจั ด หางานเพื่ อ ไปทํ า งาน
ตางประเทศ โดยแยกเปนหมวดหมูใหชัดเจน มีการวางหลักประกันการเปลี่ยนแปลงหลักประกัน
การจัดหางานลูกจางตางดาวใหนายจางในประเทศ การใหความชวยเหลือคนหางานในการฟองหรือ
แกตางคดี กําหนดใหคนหางานใชสิทธิเรียกรองทางศาลแรงงานได
ความกาวหนา คณะรัฐมนตรีรับหลักการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ปจจุบัน อยูระหวาง

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
5) รางพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงการขออนุญาตจาง
คนตางดาวและการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจางคนตางดาวจากนายจาง การกําหนดอายุใบอนุญาต
และการตออายุใบอนุญาตไมเกิน 2 ป การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตใหจางคนตางดาว
การกําหนดใหคนตางดาวสามารถขอเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมงาน หรือทองที่ หรือสถานที่ในการทํางาน
ได ทั้งนี้เนื่องมาจากการมีแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ คือ ลาว พมา กัมพูชา เขามาอยูในประเทศไทย
แตใบอนุญาตจัดหางานมีแตการสงคนออกไปทํางานตางประเทศ ไมมีการอนุญาตใหนําแรงงาน
ตางชาติเขามาทํางานในประเทศ ทําใหบริษัทจัดหางานไมสามารถนําคนตางดาว 3 สัญชาติ เขามา
ทํางานไดอยางถูกตอง
ความกาวหนาครม. รับหลักการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 อยูในระหวางการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา
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6) รางพระราชบัญญัติสงเสริมการประกอบอาชีพ พ.ศ. .... เพื่อใหมีการสงเสริม สนับสนุน
และกํากับดูแลการประกอบอาชีพ ใหมีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี คุมครองและพัฒนาผูประกอบอาชีพ
และผูปฏิบัติงาน ใหมีความสามารถในการประกอบอาชีพไดอยางมีคุณภาพ โดยใหมีการบันทึก
ประสบการณของบุคคล การรับรองความสามารถของบุคคล
ความกาวหนา กระทรวงสงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550

และคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550
7) รางพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.
.... เปนกฎหมายแมบทในการควบคุม กํากับ ดูแล และการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย จะ
ทําใหมีการคุมครองแรงงานอยางเปนระบบ ครอบคลุมผูใชแรงงานมากขึ้น และสามารถสนับสนุน
ใหสถานประกอบกิจการมีระบบความปลอดภัยในการทํางานที่ดีสอดคลองกับกติกาสากลของโลก
ความกาวหนา กระทรวงสงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550

และคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 อยูในระหวาง
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
8) ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... เพื่ อ แก ไ ขพระราชบั ญญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยแกไขใหลูกจางชั่วคราวรายวัน รายชั่วโมงของสวนราชการไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายเชนเดียวกับลูกจางของเอกชนทั่วไป ตลอดจนปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยสิทธิ
ของผู ป ระกั นตน การได รับ ประโยชน ทดแทนให เ หมาะสมและสอดคล อ งกั บ สถานการณ ท าง
เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน
ความกาวหนา สารถึงสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550

XYZW XYZW
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ตารางสรุปรางกฎหมายตามการพัฒนากฎหมายของกระทรวงแรงงาน ประจําป 2550 เรียงลําดับ
ขอมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2550
ชื่อกฎหมาย

หนวยงาน

ทีป่ ระชุม
เสนอ รมว.
คกก. พิจารณาราง
กระทรวง
แรงงาน
สง สลค.
กฎหมายพิจารณาเสร็จ
เห็นชอบ
ลงนาม
7 ม.ค.50
9 มี.ค.50
เมื่อวันที่ 14 ในการประชุมครั้งที่
ก.พ.50
10/2550 เมื่อวันที่ 21
ก.พ.2550

ครม.รับ
หลักการ

สภา/กรรมาธิการ

24 เม.ย.50

1. รางพระราชบัญญัติ
คุมครองผูรับงานไปทํา
ที่บาน พ.ศ. ....

กสร.

2. รางพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและ
สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน พ.ศ. ....
3. รางพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน (ฉบับที่
..) พ.ศ. .... (หมวด 6)
4. รางพระราชบัญญัติ
สงเสริมการประกอบ
อาชีพ พ.ศ. ....

กสร.

เมื่อวันที่ 14 ในการประชุมครั้งที่
ก.พ.50
13/2550 เมื่อวันที่ 7
มี.ค.2550

15 พ.ค.50

16 พ.ค.50

12 มิ.ย.50

สป.

เมื่อวันที่ 14 ในการประชุมครั้งที่
ก.พ.50
2/2550 เมื่อวันที่ 10
ม.ค.2550
เมื่อวันที่ 14 ในการประชุมครั้งที่
ก.พ.50
14/2550 เมื่อวันที่ 14
มี.ค.2550

21 ก.พ.50

22 ก.พ.50

20 มี.ค.50

29 มี.ค.50

30 มี.ค.50

12 มิ.ย.50

กพร.

กฤษฎีกาพิจารณา

อยูระหวางการพิจารณา คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาเสร็จ เมื่อวันที่ 29 พ.ค.
50 อยูระหวางรอสง ครม.

15

ทีป่ ระชุม
เสนอ รมว.
คกก. พิจารณาราง
กระทรวง
แรงงาน
สง สลค.
กฎหมายพิจารณาเสร็จ
เห็นชอบ
ลงนาม
15 มี.ค.50 29 มี.ค.50
เมื่อวันที่ 14 ในการประชุมครั้งที่
ก.พ.50
11/2550 เมื่อวันที่ 26
ก.พ.2550

ชื่อกฎหมาย

หนวยงาน

5. รางพระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. ....

กกจ.

6. รางพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครอง
คนหางาน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
7. รางพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

กกจ.

เมื่อวันที่ 14 ในการประชุมครั้งที่
ก.พ.50
11/2550 เมื่อวันที่ 26
ก.พ.2550

15 มี.ค.50

สปส.

เมื่อวันที่ 14 ในการประชุมครั้งที่
ก.พ.50
27/2550
เมื่อวันที่ 20 พ.ค.50

29 พ.ค.50

ครม.รับ
หลักการ

กฤษฎีกาพิจารณา

1 พ.ค.50

เริ่มพิจารณาครั้ง
แรก วันที่ 11 มิ.ย.
50

29 มี.ค.50

1 พ.ค.50

เริ่มพิจารณาครั้ง
แรก วันที่ 18 พ.ค.
50

29 มิ.ย.50

10 ก.ค.50

สภา/กรรมาธิการ

* รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมการรางกฎหมายกฤษฎีกา (คณะที่ 9) พิจารณาเสร็จแลว อยูร ะหวางเพื่อจัดวาระเขาสู
การพิจารณาของ คณะกรรมาการวิสามัญสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.)
** รางพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยูในระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สรุปความเปนมา

และสาระสําคัญรางกฎหมายแรงงาน จํานวน 6 ฉบับ
XYZW XYZW

(1) รางพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. ....
ความเปนมาของการเสนอรางกฎหมาย
เนื่องจากในปจจุบันสภาวการณการจางงานไดเปลี่ยนแปลงไป โดยสถานประกอบการได
ดํ า เนิ น การเคลื่ อ นย า ยการผลิ ต ในบางขั้ น ตอนออกไปดํ า เนิ น การนอกโรงงาน หรื อ นอกสถาน
ประกอบการ เปนการผลิตตามบานเรือนของผูรับงานไปทําที่บานแทน ซึ่งถือเปนการจางงานนอก
ระบบ (informal sector) ผูรับงานไปทําที่บานกับผูจางงานไมมีนิติสัมพันธในฐานะลูกจาง และ
นายจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ทําใหผูรับงานไปทําที่บานไมไดรับการ
คุมครองตามพระราชบัญญัติดังกลาว เปนผลใหผูรับงานไปทําที่บานไมมีโอกาสไดรับการดูแลจาก
หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนดานสวัสดิการ ดานความปลอดภัยในการทํางาน และการไดรับ
คาตอบแทนจากการทํางานที่เปนธรรม กระทรวงแรงงานตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดเสนอราง
พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. .... เพื่อใหความคุมครองแกผูรับงานไปทําที่บาน
เชนเดียวกับแรงงานประเภทอื่น รวมทั้งเพื่อใหมีหนวยงาน คณะกรรมการและเจาหนาที่ในการ
กําหนดนโยบายในการคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน และตรวจสอบดูแลใหผูจางงานปฏิบัติตอผูรับ
งานไปทําที่บานดวยความเปนธรรม

สรุปสาระสําคัญ
รางพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ สรุปได ดังนี้
๑. กําหนดใหผูจางงานตองจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณที่มีความปลอดภัยตอการทํางานตาม
มาตรฐานที่กําหนดใหแกผูรับงานไปทําที่บาน
๒. ใหผูจางงานแจงใหผูรับงานไปทําที่บานทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับอันตรายอันอาจเกิดขึ้น
จากการใชวัตถุดิบและอุปกรณในการทํางานตลอดจนวิธีการปองกันอันตรายดังกลาว และจัดใหมี
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับลักษณะงานใหแกผูรับงานไปทําที่บาน
อยางเพียงพอ
๓. หามมิใหผูจางงานสงมอบงานที่เปนอันตราย เชน งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี งาน
เกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตราย งานเกี่ยวกับวัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เปนตน ใหแกผูรับงานไปทํา
ที่บานทํา
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๔. ในกรณีที่ผูรับงานไปทําที่บานประสบอันตราย เจ็บปวย หรือถึงแกความตายเนื่องจาก
การทํางานที่ผูจางงานสงมอบใหทํา อันมิใชเปนการจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูรับ
งานไปทําที่บาน ใหผูจางงานเปนผูรับผิดชอบในคารักษาพยาบาล และคาทําศพ แลวแตกรณีตาม
หลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
๕. ผูจางงานตองจัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงื่อนไขการทํางาน และเอกสารเกี่ยวกับการจาย
คาจาง มอบใหแกผูรับงานไปทําที่บานกอนที่จะเริ่มทํางานและเก็บไวที่สถานประกอบกิจการอีก
หนึ่งฉบับ พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจได

(2) รางพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. ....
ความเปนมาของการเสนอรางกฎหมาย
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดใหการคุมครองความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานไวในหมวด ๘ โดยใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานใหนายจางดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน แตเนื่องจากปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร สารเคมีอันตรายมาใชใน
กระบวนการผลิต การกอสราง การใหบริการ สงผลกระทบตอผูใชแรงงานในดานความปลอดภัย
และกอใหเกิดอันตรายจากการทํางานจนถึงแกบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือโรคอัน
เนื่ อ งมาจากการทํา งาน ซึ่ ง มี แนวโนม สู ง ขึ้น และทวี ค วามรุ นแรงยิ่ง ขึ้ น แตก ฎหมายป จจุ บั น ไม
สามารถเป น เครื่ อ งมื อ ให น ายจ า งและลู ก จ า งใช เ ป น บรรทั ด ฐานในการนํ า ไปปฏิ บั ติ ด า นความ
ปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงแรงงานจึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. .... ขึ้นมาใชแทนหมวด ๘ ของพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยรางพระราชบัญญัตินี้จะเปนกฎหมายหลักที่เปนแมบทของงาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานที่สมบูรณแบบที่จะใชในการกํากับ
ดูแลผูประกอบอาชีพใหเกิดความปลอดภัยอยางแทจริง

สรุปสาระสําคัญ
๑. กํ า หนดให น ายจ า งจั ด และดู แ ลสถานประกอบกิ จ การให มี ส ภาพการทํ า งานและ
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจาง มิ
ใหไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ และอนามัย
๒. กําหนดใหบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีความประสงคจะใหบริการตรวจวัด ตรวจสอบ
ทดสอบ รั บ รอง ประเมิ น ความเสี่ ย ง รวมทั้ ง จั ด ฝ ก อบรม หรื อ ให คํ า ปรึ ก ษาเพื่ อ ส ง เสริ ม ความ
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ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตองขึ้นทะเบียน หรือไดรับอนุญาตตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
๓. กําหนดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํ า งาน ประกอบด ว ยปลั ด กระทรวงแรงงาน เป น ประธานกรรมการ มี ก รรมการโดยตํ า แหน ง
กรรมการผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง ฝายละเจ็ดคน กับผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
อีกหาคนเปนกรรมการ
๔. กําหนดอํานาจหนาที่พนักงานตรวจความปลอดภัย ใหมีอํานาจเขาไปในสถานประกอบ
กิจการ ตรวจสอบ บันทึกภาพ ใชเครื่องมือในการตรวจวัด เก็บตัวอยางวัสดุ และสอบถามขอเท็จจริง
หรือสอบสวนเรื่องใดๆ รวมทั้งใหสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
๕. ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรียกวา “กองทุนความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” เพื่อเปนทุนใชจายในการดําเนินการดาน
ความปลอดภัย

(3) รางพระราชบัญญัติสงเสริมการประกอบอาชีพ พ.ศ. ....
ความเปนมาของการเสนอรางกฎหมาย
สภาพสังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ไดมีการนํา
เครื่องจักร เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตางๆ เขามาใชในการดําเนินธุรกิจ ทําใหเกิดผล
กระทบตอผูประกอบการ ผูปฏิบัติงาน ประชาชนโดยทั่วไป และสาธารณะในดานตางๆ นอกจากนี้
ปจจุบันมีการขาดแคลนกําลังแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในหลายสาขาอาชีพและไมมีกรอบ
แนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบอาชีพ เปนผลทําใหการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของประเทศ ไมสามารถตอบสนองความตองการของภาคเอกชนไดอยางถูกตอง เหมาะสม
สงผลกระทบตอศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และยังสงผลตอสภาพการจาง
โดยเฉพาะในดานการจายคาจางคาตอบแทนในภาคเอกชน ประกอบกับไดมีนโยบายในการสงเสริม
บทบาทขององคกรเอกชนและภาคประชาชน ใหมีบทบาทควบคูกับองคกรภาคราชการในการ
พัฒนาศักยภาพของประชาสังคมและชุมชนทองถิ่น เพื่อกอใหเกิดการรวมกลุมที่มีความเขมแข็ง
สามารถพิทักษปกปองสิทธิและผลประโยชนของตนและสังคมไทย โดยเนนบทบาทภาคเอกชนเปน
กลไกรากฐาน ผนึกกําลังรวมกับภาครัฐ ใหครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพแรงงานระดับตางๆ ตาม
ความเหมาะสม จึงเห็นควรใหมีกฎหมายเพื่อใชเปนเครื่องมือในการดําเนินการแกไขปญหาตางๆ
ดังกลาว
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สรุปสาระสําคัญ
รางพระราชบัญญัติสงเสริมการประกอบอาชีพ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้
๑. กําหนดใหมีระบบบันทึกประสบการณของบุคคล โดยใหยื่นเอกสาร หรือสิ่งอื่นใดเพื่อ
เปนหลักฐานในการแสดงถึงประสบการณของบุคคลนั้น
๒. จัดใหมีระบบการจําแนกและกําหนดระดับความสามารถของผูประกอบอาชีพ และการ
ประเมินชวงอัตราคาจางที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ เพื่อประโยชนในการใชเปนแนวทาง
เบื้องตนในการบริหารคาจางคาตอบแทนตามความสามารถ
๓. จัดใหมีระบบการรับรองความสามารถในแตละสาขาอาชีพ
๔. การจัดใหมีกองทุนสงเสริมการประกอบอาชีพ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนหมุนเวียน
สําหรับใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมการประกอบอาชีพ
๕. ใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีแกสถานประกอบกิจการที่จางงานผูผานการรับรอง
ความสามารถและจายคาจางในชวงอัตราคาจางที่กําหนด เพื่อแกปญหาสภาพการจางงาน
๖. การประกอบอาชีพในสาขาอาชีพหรือตําแหนงงานใดที่อาจเปนอันตรายตอสาธารณะ
หรือตองใชผูมีความรูความชํานาญเฉพาะซึ่งตองดําเนินการโดยผูไดรับหนังสือรับรองความสามารถ

(4) รางพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ....
ความเปนมาของการเสนอรางกฎหมาย
ดวยประเทศไทยไดมีกฎหมายการทํางานของคนตางดาวใชบังคับมาตั้งแต พ.ศ.๒๕๒๑ คือ
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ เพื่อใชควบคุมการทํางานของคนตางดาวใน
ประเทศไทยมิใหเขามาแยงอาชีพของคนไทย โดยไดกําหนดใหมีการขออนุญาตเพื่อทํางานและเรียก
เก็บคาธรรมเนียมจากคนตางดาวที่ไดรับใบอนุญาต ซึ่งในระยะเวลาตอมาอัตราคาธรรมเนียม ใน
สวนเนื้อหาหลักตางๆ ยังมิเคยปรับปรุงแกไขนับตั้งแตใชบังคับมาตั้งแตวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๒๑ เนื่องจากการทํางานของคนตางดาว จะเปนประโยชนตอประเทศและการพัฒนาศักยภาพคน
ไทย หากบทบัญญัติของกฎหมายการทํางานของ คนตางดาวมีมาตรการที่เหมาะสม สงเสริมสราง
การพัฒนาและสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ

สรุปสาระสําคัญ
๑. กําหนดหมวดหมูของกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว
๒. ยกเลิกบทบัญญัติในการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดงาน ทองที่เงื่อนเวลา และ
เงื่อนไขที่หามคนตางดาวทําโดยเปลี่ยนแปลงเปนการกําหนดงานที่จะใหคนตางดาวทํา และกําหนด
งานที่ตองไดรับการจัดสรรจํานวนคนตางดาวเขาทํางาน (โควตา)
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๓. กําหนดใหมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจางคนตางดาวจากนายจางที่มีความประสงค
จะจางคนตางดาวเขาทํางาน (Levy fee) และกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจางคนตางดาว
๔. กําหนดอายุของใบอนุญาตทํางานและการตออายุใบอนุญาต ไมเกินสองป และสามารถ
ตออายุภายหลังจากใบอนุญาตสิ้นอายุไดโดยตองชําระคาปรับเปนรายวัน
๕. กําหนดใหคนตางดาวสามารถขอเปลี่ยนหรือเพิ่มงานหรือทองที่หรือสถานที่ในการ
ทํางาน
๖. ปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาวและอํานาจ
หนาที่ รวมทั้งกําหนดคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการทํางานของคนตางดาวเพิ่มเติม
๗. กําหนดใหความผิดที่ไมรุนแรงสามารถเปรียบเทียบปรับได
๘. กําหนดใหอ ธิบดีห รือเจ าพนักงานซึ่ งอธิ บดีมอบหมาย นายทะเบีย นหรือพนั กงาน
เจาหนาที่ มีอํานาจจับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว
๙. กําหนดใหอํานาจแกรัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหคนตางดาวเขามา
ทํางานในราชอาณาจักรภายใตเงื่อนไข หรือยกเวนการไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการทํางาน
ของคนตางดาว

(5) รางพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ความเปนมาของการเสนอรางกฎหมาย
ดวยประเทศไทยไดมีกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานใชบังคับมาตั้งแต พ.ศ.
๒๕๑๑ คือ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื่อใชกํากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจจัดหางาน เนื่องจากขณะนั้นมีการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการจัดหางานเพิ่มขึ้น ตอมา
ธุรกิจจัดหางานไดขยายตัวอยางตอเนื่องโดยมีการหางานใหบุคคลทําในตางประเทศเพิ่มมากขึ้น และ
เกิดปญหานานาประการ ซึ่งบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.
๒๕๑๑ ไมสามารถใหความคุมครองคนหางานทําไดอยางเพียงพอ จึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมมาเปน
ลําดับ ซึ่งครั้งนี้เปนการแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๕ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพปญหาที่เกิดจากการจัดหางาน
ของภาคเอกชนและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยขอเท็จจริงในปจจุบันปรากฏวามีปญหาหรือ
ขอบกพรองที่ตองการแกไขในประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการอนุโลมใชบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดหา
งานในประเทศทําใหมีปญหาในการตีความ บทบัญญัติของกฎหมายไมสามารถใชบังคับกับการ
ประกอบธุรกิจจัดหาลูกจางตางดาวใหนายจางในประเทศไทย หลักประกันการจัดหางานที่ผูรับ
อนุ ญ าตวางไว กั บ นายทะเบี ย นจั ด หางานยั ง มี ค วามไม มั่ น คงเพี ย งพอในการให ค วามคุ ม ครอง
คนหางาน ขาดมาตรการการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของคนหางานซึ่งเปนฝายที่เสียเปรียบ และ
มาตรการปราบปรามการจัดหางานที่ไมชอบเพื่อใหความคุมครองผูประกอบการสุจริต และขาด
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เอกภาพของระบบอุทธรณคําสั่งในกฎหมายฉบับเดียวกันวา ซึ่งกระทรวงแรงงานไดตระหนักถึง
สภาพปญหาดังกลาว จึงเสนอรางพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
.... เพื่อใหผูเกี่ยวของไดรับความเปนธรรมจากบทบัญญัติของกฎหมายที่มีความชัดเจน สงเสริม
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศโดยสนองตอบความตองการแรงงานอยางเปนประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศ สรางมาตรการเพื่อใหคนหางานซึ่งเปนผูดอยโอกาสและยากจนไดเขาถึงความเปน
ธรรมจากกระบวนการยุติธรรม และสรางหลักประกันแหงการใหความคุมครองคนหางานมากยิ่งขึ้น
จากมาตรการของกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน

สรุปสาระสําคัญ
๑. กําหนดใหการจัดหาลูกจางตางดาวใหนายจางในประเทศเปนสวนหนึ่งของการจัดหา
งาน และสรางบทบัญญัติอันจําเปนขึ้นใชบังคับ และกําหนดหมวดการขออนุญาตและการอนุญาต
เปนหมวดการจัดหางานในประเทศ การจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ และการจัดหาลูกจาง
ตางดาวใหนายจางในประเทศใชรวมกันแทนการกําหนดเปนบทบัญญัติที่ใชบังคับโดยอนุโลม
๒. สร า งความมั่ น คงของหลั ก ประกั น การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ จั ด หางานโดยกํ า หนดให
หลักประกันการดําเนินธุรกิจมีสัดสวนที่เปนเงินสด และใหอํานาจนายทะเบียนสั่งเปลี่ยนแปลง
ประเภทหลักประกันกรณีที่ขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถบังคับใหชําระหนี้
ไดเต็มจํานวน
๓. เพิ่ ม อํ า นาจหน า ที่ แ ก พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง และกํ า หนดให ค ดี ที่
คนหางานจะตองใชสิทธิเรียกรองตอผูรับอนุญาตจัดหางานอยูในอํานาจศาลแรงงาน ตลอดจน
เจาหนาที่มีอํานาจฟองคดีหรือแกตางคดีใหแกคนหางาน
๔. แกไขระบบอุทธรณคําสั่งตามกฎหมายใหเปนเอกภาพในกฎหมายฉบับเดียวกัน

(6) รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ความเปนมาของการเสนอรางกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อการใหความ
คุมครองในสิทธิประโยชนแกผูประกันตนกรณีเจ็บปวย หรือประสบอันตราย กรณีทุพพลภาพ กรณี
ตาย อันไมเนื่องมาจากการทํางาน กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และกรณี
ว า งงาน แม ว า จะมี ก ารแก ไ ขปรั บ ปรุ ง มาแล ว ๒ ครั้ ง คื อ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ แตเนื่องจากกฎหมายวาดวยการประกันสังคมเปนกฎหมายที่สงผลกระทบตอ
บุค คลเป น จํ า นวนมาก ทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ และสั งคม ดั ง นั้ น จึ ง จํ า เป น ที่ จ ะต อ งแก ไ ขปรั บปรุ ง ให
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สอดคลองกับสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้โดยการเรียกรองจาก
นายจาง ลูกจาง องคกรแรงงาน องคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน นักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน
ประกอบกับการจัดทําประชาพิจารณเพื่อสํารวจความคิดเห็นจากผูอยูภายใตบังคับแหงกฎหมาย และ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติในเรื่องนั้นโดยตรง นําไปสูการแกไขปรับปรุงกฎหมายในประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ
การขยายความคุมครองใหเปนไปอยางทั่วถึง การเพิ่มสิทธิประโยชนและลดเงื่อนไขการเกิดสิทธิ
เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน เพื่อการลดรายจายโดยยกเวนออกเงินสมทบ
กรณีเกิดภัยพิบัติและผูประกันตนสูงอายุ ซึ่งจะทําใหความคุมครองในสิทธิประโยชนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของสังคม

สรุปสาระสําคัญ
รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้
๑. ขยายโอกาสในการไดรับการคุมครองตามกฎหมายใหครอบคลุมไปถึงลูกจางรายวัน
รายชั่วโมงของสวนราชการ
๒. เพิ่มรายไดดวยการเพิ่มสิทธิประโยชนใหแกผูประกันตนและลดเงื่อนไขการเกิดสิทธิ
เชน
Ö กําหนดใหผูประกันตนที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง และถึงแกความตายใหมีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนกรณีตาย แมวาจะสงเงินสมทบไมครบตามเงื่อนไข
Ö การแกไขใหผูที่ถึงแกความตายขณะรับบํานาญ มีสิทธิเพิ่มเปนคาทําศพดวย
๓. การลดรายจายใหกับผูมีหนาที่นําสงเงินสมทบ ไดแก
Ö ยกเวนการนําสงเงินสมทบกรณีเกิดภัยพิบัติรายแรง โดยถือเสมือนวาผูประกันตนมี
การนําสงเงินสมทบในชวงระยะเวลาดังกลาวแลว
Ö ลดเงินสมทบใหผูประกันตนตามมาตรา ๓๙
Ö ยกเวนลูกจางอายุ ๕๕ ป ไมตองนําสงเงินสมทบกรณีวางงาน
Ö กําหนดการคิดเงินเพิ่มคางชําระเงินสมทบไดไมเกินจํานวนเงินสมทบที่เปนเงินตน
๔. เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม เชน
Ö เพิ่มบทบัญญัติกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการประกันสังคม
และกรรมการการแพทยเพื่อใหไดกรรมการที่มีความรูความสามารถ มีความเหมาะ
สมในการบริหารกองทุนประกันสังคมดวยความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ
Ö ใหมีวิธีการสรรหาผูแทนฝายลูกจางและนายจางตามระเบี ยบที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด
Ö กําหนดแยกเงินกองทุนออกเปนกองทุนยอยเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ
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กําหนดใหบรรดาอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยมีผูยกให หรือซื้อหรือแลกเปลี่ยนจาก
เงินกองทุนประกันสังคม หรือผูอุทิศใหแกกองทุนประกันสังคมไมเปนที่ราชพัสดุ
และใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
๕. เพื่อประโยชนในการบริหารงานและลดขั้นตอนการทํางานของสํานักงานประกันสังคม
Ö

เชน
แกไขใหนายจางสามารถแจงเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงโดยวิธีอื่นได เพื่อรองรับ
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
Ö แก ไขการขยายหรือ เลื่ อ นกํ าหนดเวลาปฏิบัติตามกฎหมายให เ กิดความคล อ งตั ว
ในทางปฏิบัติ
Ö แกไขใหเลขาธิการมีอํานาจเปรียบเทียบปรับสําหรับความผิดที่เกิดขึ้น ณ ทองที่อัน
เปนที่ตั้งของสํานักงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
Ö

XYZW XYZW
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ขอเสนอแนะเพื่อการคุมครองสิทธิแรงงาน

จัดทําโดย คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

นําเสนอโดย นายชฤทธิ์ มีสทิ ธิ์
อนุกรรมการสิทธิแรงงาน

จากการศึกษารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ของคณะอนุกรรมการ
สิทธิแรงงาน ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในป ๒๕๔๙ และป ๒๕๕๐ มีการจัดทํา
รายงานผลการตรวจสอบทั้งสิ้น จํานวน เรื่อง สรุปสาระสําคัญของขอเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบาย
และกฎหมายไดดังนี้

๑. ดานการคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย มีดังนี้
๑) ใหมีนโยบายเพื่อดูแลและคุมครองลูกจาง หรือคนทํางานที่ประสบอันตรายจากการ
ทํางานใหไดรับการรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพของรางกายถูกตองตามหลักเกณฑของ
อาชีวอนามัย จนสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมไดตามปกติ
จัดระบบบริหารจัดการในเรื่องดังกลาวอยางครบวงจร ทั้งในดานการสงเสริมและ
ปองกัน การรักษาเยียวยาและทดแทน การฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย การฝกทักษะอาชีพ และ
การจัดหางานที่เหมาะสมใหกับคนทํางานที่ประสบอันตรายจากการทํางาน
เห็ น ชอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ส ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ..... ( ฉบับบูรณาการ) ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคประชาชนไดรวมกัน
จัด ทํ า ตั้ ง แต ป ๒๕๔๔ มี ห ลัก การสํ า คัญ คื อ เปน องค ก ารมหาชน ทํ า งานครบวงจรทั้ ง ในด า น
ปองกัน สงเสริม ตรวจรักษา แกไขเยียวยา ชดใชทดแทน บําบัดฟนฟู องคประกอบพหุภาคี และให
โนกองทุนเงินทดแทนมาอยูในสถาบัน ฯ
๒) ใหมีนโยบายหรือมาตรการเชิงปองกัน สําหรับลูกจางที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงาน
ขนสง หรือการขับขี่ยานพาหนะ เนื่องจากเปนงานเสี่ยงอันตราย เกิดผลกระทบตอครอบครัว ตอ
สาธารณชน การผลิต และสังคมโดยรวม
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนงาน กิจกรรมและการประเมินผลการดําเนินงาน
เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายในการทํางาน โดยตระหนักถึงปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ เชน ความรูและความ
รับผิดชอบในการขับขี่ ชั่วโมงการทํางานที่ยาวนาน และพนักงานที่มีอายุมาก โดยกําหนดเปน
แผนงานระยะยาว มิใชจํากัดแตเพียงการรณรงคเพื่อสรางภาพลักษณของหนวยงานที่รับผิดชอบ
เทานั้น
25

๓) ในการ กําหนดมาตรการและระบบในการตรวจสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนา
มัยในการทํางาน เชน มีการตรวจตราอยางสม่ําเสมอ
การออกประกาศหรื อ ระเบี ย บต า ง ๆ จะต อ งมี ห ลั ก เกณฑ ที่ ชั ด เจนในเรื่ อ ง
ประสานงาน กับหนวยงานภาครัฐตาง ๆ ที่เกี่ยวของดวย และเปดโอกาสใหองคกรลูกจางทั้งในสวน
ของสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน คณะกรรมการลูกจาง คณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบการ และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน มี
สวนรวมในการตรวจดังกลาวดวย
๔) ใหมีแผนงานประชาสัมพันธดวยสื่อที่ประชาชนเขาถึงและเขาใจไดงาย เพื่อเพิ่มพูน
ความรูในเรื่อง สิทธิตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทนและประกันสังคม การใชสิทธิและขั้นตอนการ
เรียกรองสิทธิตามกฎหมาย เนื่องจากเรื่องดังกลาวมีความซับซอนมาก ประชาชนยังสับสนระหวาง
กองทุนเงินทดแทนกับกองทุนประกันสังคม
๕) ใหจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหแกสภาทนายความ และใหจัดสรรงบประมาณแก
องค ก รพั ฒ นาเอกชนหรื อ องค ก รภาคประชาสั ง คมที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการให ค วามช ว ยเหลื อ
ประชาชนทางกฎหมายดานแรงงานและอาชีพ ดานสุขภาพ และดานสิทธิมนุษยชน เพื่อใหบริการ
แกประชาชนใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ยุติธรรม มีประสิทธิภาพและทันตอ
เหตุการณ ครอบคลุมทั้งในชั้นศาลและในชั้นกลไกฝายบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีการ
อุทธรณหรือการฟองเพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายซึ่งเปนกรณีที่
รัฐตกเปนจําเลย
๖) ให เ พิ่ ม มาตรการในทางบริ ห ารเพื่ อ คุ ม ครองสุ ข ภาพและชี วิ ต ของคนทํ า งานด า น
มนุษยธรรม ในกรณีที่บุคคลดังกลาวไมอาจดําเนินการตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดไว หรือเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคในการดําเนินคดีตามกฎหมายหรือคดีที่ศาลยังมิได
วินิจฉัยในประเด็นสําคัญแหงคดี เนื่องจากขอจํากัดของคนทํางานและการเขาถึงกลไกการชวยเหลือ
ทางกฎหมาย
๗) ให ดํ า เนิ น การยกระดั บ มาตรการทางบริ ห าร และการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายในความ
รับผิ ดชอบของรัฐ ดานแรงงาน เพื่อ ใหนายจา งหรือผู จางงานเขาระบบกองทุ นเงิ นทดแทนและ
กองทุนประกันสังคมอยางครบถวนถูกตอง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในระบบการจางเหมาชวงหรือการจางเหมาคาแรง และการจางงาน
ระยะสั้น นายจางหรือผูจางงานมักหลีกเลี่ยงไมเขาระบบกองทุน หรือหักเงินลูกจางแตไมนําสงหรือ
นําสงไมครบถวนอันเปนการกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนเปนอันมาก
๘) สรางกลไกการทํางานแบบบูรณาการระหวางหนวยงานในกระทรวงแรงงานเพื่อให
เกิดกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
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๙) ให มี ม าตรการทางกฎหมายและบริ ห ารเพื่ อ คุ ม ครองสิ ท ธิ ข องคนทํ า งานในกรณี
ผูประกอบการเลิกจาง ลดขนาดองคกรหรือ ปดกิจการอันกระทบตอลูกจางสวนรวม เชน การ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจตรวจสอบสถานะของ
กิจการ และมีอํานาจสั่งใหนายจางวางเงินเปนหลักประกันสิทธิของลูกจางตามกฎหมาย หาก
ตอมามีการเลิกจางหรือปดกิจการ หรือการจัดตั้งกองทุนเพื่อปองกันหรือแกไขปญหาจากความเสี่ยง
ดังกลาว
๑๐) ให รั ฐ บาลประสานงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิ ช ย และกระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อรวมกันกําหนดมาตรการในการตรวจสอบผูประกอบการหรือหนวยธุรกิจที่มีเงิน
ลงทุนนอย ไมมีทรัพยสินเปนของตนเอง มีภาระหนี้สินหรือการประกอบการอยูในภาวะเสี่ยง เปน
ตน เพื่อใหมีหลักประกันสิทธิของลูกจางตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน และเพื่อความมั่นคงในการ
ทํางานและการประกอบอาชีพ
ขอเสนอการแกไขกฎหมาย มีดังนี้
๑) ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ในประเด็น ดังตอไปนี้
(๑) เพิ่มคาทดแทนการขาดรายไดในระหวางพักรักษาตัว ในอัตราที่เหมาะสม เชน
รอยละ ๘๐ ของคาจางโดยใหรัฐบาลรวมรับผิดชอบดวย เพื่อเปนการแบงเบาภาระของนายจาง
(๒) ขยายระยะเวลาการคุมครองตามกฎหมายจาก ๑ ป เปน ๒ ป
(๓) ขยายวงเงิน คารักษาพยาบาล หรือคาใชจายใด ๆ ที่เกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพ
ของรางกายจนหายเปนปกติ
๒) แก ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๕๙ ในเรื่ อ งการ
เปรียบเทียบปรับเพื่อยกเวนโทษจําคุกหรือการดําเนินคดีอาญา ไมใหใชกับการละเมิดสิทธิแรงงานที่
สําคัญ เชน การละเมิดสิทธิแรงงานเด็ก คาตอบแทนการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน
๓) ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อคุมครองลูกจางหญิงมีครรภใหชัดเจนและครอบคลุม เชน ใหมี
มาตรการคุมครองการเลิกจางหญิงมีครรภ การจัดตําแหนงงานที่เหมาะสม ไมปฏิบัติตอลูกจางหญิง
มีครรภในลักษณะ “บุคคลที่เปนภาระหรือสรางปญหาใหคนอื่น”
๔) แกไขกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิแรงงานในเรื่องสําคัญใหมีการบริหาร การ
บังคับใชกฎหมาย และการตรวจแรงงานในระบบ “สมบูรณในจุดเดียว” ( One Stop Service ) เชน
การคุมครองลูกจางมีครรภ การยายสถานประกอบการที่กระทบตอลูกจาง การตรวจสอบระบบ
การจางเหมาชวงแรงงาน
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๒ ดานการไมเลือกปฏิบัติ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย มีดังนี้
๑) ให ก ารคุ ม ครองแรงงานให เ กิ ด ความเท า เที ย มกั น ทั้ ง ในระบบและนอกระบบ
โดยเฉพาะในการจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะตองมีบทบัญญัติที่รับรองสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคของคนทํางานในทุกสาขาอาชีพ องคการอิสระดานการคุมครองสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางานและใหครอบคลุมคนทํางานทุกสาขาอาชีพ เปนตน
๒) ปองกันมิใหมีการกีดกันแรงงานที่เปนผูพิการ หรือเปนผูปวยเอชไอวี (เอดส) ที่ไมมี
อาการแทรกซอนและยังสามารถทํางานได
๓) ปองกันมิใหมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหา เอชไอวี (เอดส) ทั้งในระยะกอนการสมัคร
งาน ระหวางที่รับเขาทํางานแลว โดยมิไดรับความยินยอมจากคนทํางาน
๔) รั ฐ ต อ งทบทวนนโยบายการจ า งแรงงานข า มชาติ ห รื อ แรงงานต า งด า วให มี ค วาม
เหมาะสมสอดคลองกับความจําเปนที่จะตองใชแรงงานขามชาติโดยมิใหกระทบตอสิทธิการมีงาน
ทําของคนไทย และสถานการณดานแรงงานของประเทศไทย ทั้งจะตองดําเนินนโยบายเพื่อใหมีการ
คุมครองแรงงานขามชาติใหไดรับสิทธิตามที่กฎหมายแรงงานกําหนดไว และรับรองใหแรงงานขาม
ชาติมีสิทธิอยูในประเทศไทยเพื่อใชสิทธิตามกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม
หากไมเรงแกไข แรงงานไทยทั้งในระบบและนอกระบบจะไดรับผลกระทบและไมมี
ความมั่นคงในอาชีพ
๕) ใหปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานเพื่อใหลูกจางในระบบเหมาชวงหรือเหมา
คาแรงงานในงานที่เปนกระบวนการผลิตของสถานประกอบการไดรับสิทธิและสภาพการจางจาก
สถานประกอบการโดยเทาเทียมหรือเปนธรรม โดยเฉพาะจําเปนตองปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ควบคูกัน
ใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการพิเศษเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิแรงงานในระบบการจาง
เหมา คาแรง ใหลูกจางของผูรับเหมาคาแรงสามารถเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและสภาพ
การจางที่เปนธรรม เนื่องจากลูกจางดังกลาวถูกละเมิดสิทธิในหลายๆ ดาน และไมพรอมที่จะแสดง
ตนเพื่อใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
ขอเสนอการแกไขกฎหมาย มีดังนี้
๑) ให เ ร ง รั ด พิ จ ารณาให มี ก ฎหมายเพื่ อ คุ ม ครองแรงงานสํ า หรั บ แรงงานนอกระบบ
ดังเชนที่เครือ ขายแรงงานนอกระบบ หรือเครือขายเกษตรกรในระบบเกษตรพันธะสัญญา ได
เรียกรองตอรัฐบาล โดยเฉพาะในสวนของเครือขายแรงงานนอกระบบและมูลนิธิเพื่อการพัฒนา
แรงงานและอาชีพ ไดเสนอรางพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมพัฒนาผูรับงานไปทําที่บาน
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พ.ศ..... ตอ คณะกรรมาธิก าร การแรงงานและสวั สดิ ก ารสั งคม สภานิ ติบั ญญั ติ แห ง ชาติแ ล ว
รวมทั้งการแกไขกฎหมายวาดวยการประกันสังคมใหครอบคลุมแรงงานนอกระบบดวย
๒) การแกไขกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
(๒.๑) แกไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงานพ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒ (๒) ที่มิใหใชกฎกระทรวงกับเรือประมงที่ไปดําเนินการ
ประจําอยูนอกราชอาณาจักรติดตอกันตั้งแต ๑ ปขึ้นไป เนื่องจากสถานการณกิจการประมงทะเล
เปลี่ยนแปลงไปมาก
(๒.๒) แกไขกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ (๒) ที่หามมิใหใชบางมาตรา กับลูกจางทํางานบานอันมิไดมีธุรกิจรวมอยู
ดวย เพื่อใหลูกจางทํางานบานไดรับการคุมครองอยางเปนธรรม เหมาะสมกับคุณคาของการทํางาน
๓) แกไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่หามมิใหแรงงานขามชาติเปนผู
จัดตั้งสหภาพแรงงานหรือเปนกรรมการสหภาพแรงงาน เพราะขัดตออนุสัญญาแรงงาน ILO ฉบับที่
๘๗ และ ฉบับที่ ๙๘ และเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
๔) แกไขกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว ใหแรงงานขามชาติที่เขาเมืองโดยผิด
กฎหมายมี สิ ท ธิ อ ยู ใ นราชอาณาจั ก รเพื่ อ ดํ า เนิ น คดี ต ามกฎหมายในกรณี ที่ ถู ก ละเมิ ด กฎหมาย
มาตรฐานแรงงานหรือสิทธิมนุษยชน
๕) แกไขกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการเรียกรองสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
ของแรงงานขามชาติ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแรงงาน ๑ คน มีอํานาจฟองคดีและใหมีผลบังคับ
ถึงแรงงานทุกคนที่ถูกละเมิดสิทธิ เพื่อประโยชนตอการคุมครองแรงงานขามชาติ และแบงเบาภาระ
ของรัฐบาลไทย

๓. ด า นการประกั น สั ง คม
ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย
๑) ให มี ก ารตรวจสอบระเบี ย บข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ สวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลของสถาน
ประกอบการตางๆ โดยเฉพาะที่ไดรับการลดสวนอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาแลว
เพื่อใหถูกตองสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายประกันสังคม หรือ ขอใหยกเลิกการลดสวนเงิน
สมทบ เพื่อจายเงินสมทบอัตราปกติ เพื่อเปนหลักประกันกรณีเจ็บปวย หรือประสบอันตรายแก
ลูกจางทุกคนในระยะยาว และเพื่อปองกันขอขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การพิ จ ารณาลดส ว นอั ต ราเงิ น สมทบ คณะกรรมการประกั น สั ง คมจะต อ ง
ปรึก ษาหารือ กับ องคกรของคนทํ างาน เชนคณะกรรมการสวัสดิ การในสถานประกอบกิจ การ
สหภาพแรงงาน หรือคณะกรรมการลูกจาง เพื่อใหมีสวนรวมตรวจสอบความถูกตองในเรื่องการจัด
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สวัสดิการที่นายจางแสดงตอสํานักงานประกันสังคม เพื่อการคุมครองสิทธิประกันสังคมแกลูกจาง
ทุกคนอยางเปนธรรม
๒) ให มี ม าตรการเชิ ง รุ ก เพื่ อ ดํ า เนิ น การให ผู ป ระกอบการเข า สู ร ะบบประกั น สั ง คม
โดยเฉพาะในระบบการจางเหมาชวงแรงงานหรือการจางเหมาชวง ใหมีมาตรการทางบริหารหรือ
การตรวจสอบที่ มีประสิทธิภาพเพื่อ ปองกันมิให ผูรับเหมาชวงหลบเลี่ยงการเข าระบบหรือ การ
จายเงินสมทบประกันสังคม
ขอเสนอการแกไขกฎหมาย มีดังนี้
๑) แกไขประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการลด
สวนอัตราเงินสมทบเกี่ยวกับประโยชนทดแทนกรณีอันตราย หรือเจ็บปวย กรณีทุพพลภาพ กรณี
คลอดบุตร และกรณีตาย พ.ศ. ๒๕๓๔ ใหมีหลักเกณฑวิธีการพิจารณาลดสวนอัตราเงินสมทบที่
สอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ อยางชัดเจน
กลาวคือ การจะไดรับยกเวนไมตองจายเงินสมทบกรณีใด ตองเปนสวัสดิการที่นายจาง
จั ด ให ลู ก จ า ง โดย มี อั ต ราสู ง กว า ประโยชน ท ดแทนทุ ก กรณี ทั้ ง การบริ ก ารทางการแพทย ค า
รักษาพยาบาล และเงินทดแทนการขาดรายไดโดยนายจางตองไมมีเงื่อนไขที่เปนภาระตอการไดรับ
ประโยชนทดแทนของลูกจาง
๒) เรงจัดทํากฎหมายวาดวยการประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบใหครอบคลุมทุก
สาขาอาชีพ โดยไมจํากัดอยูเฉพาะกลุมที่มีรายไดชัดเจนหรือมีกําลังในการจายเงินสมทบเทานั้น
เพราะทุกสาขาอาชีพลวนมีบทบาทตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
๓) แก ไขกฎหมายว าด ว ยการประกั นสั งคม ในประเด็น คณะกรรมการประกัน สัง คม
สํานักงาน และกองทุน ประกั นสังคม เพื่อให มีอ งคประกอบ ที่มา บทบาทและอํ านาจหนา ที่
เปนไปตามหลักการ อิสระ โปรงใส ชอบธรรม มืออาชีพ และประชาชนมีสวนรวม(โดยเฉพาะ
ผูประกันตน)

๔. ดานการแรงงานสัมพันธ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย มีดังนี้
๑) ใหมีนโยบายเรงดวนในการกําหนดมาตรการคุมครองลูกจาง หรือองคกรของลูกจาง
ใหมีผลอยางแทจริงในเรื่องดังตอไปนี้
 เมื่ อ มี ก ารใช ม าตรการจรรยาบรรณทางการค า เพื่ อ แก ไ ขข อ ขั ด แย ง ทางด า น
แรงงาน
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เมื่อมีขอขัดแยงในระหวางเตรียมการจัดตั้งองคกรหรือในขั้นตอนการเจรจาตอ
รองหรือการใชสิทธิเมื่ อ มีขอ พิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไ ดแลว ตามพระราชบั ญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘
 เมื่อมีการใชสิทธิหรือรองเรียนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในสวนที่
เกี่ยวของกับนายจางหรือทางดานแรงงาน
 เมื่อมีการรองเรียนขอความเปนธรรมตอหนวยงานดานบริหารของรัฐ หรือกลไก
ทางรัฐสภา
 เมื่อมีการรองเรียนตอองคการแรงงานระหวางประเทศหรือองคการดานสิทธิแรง
งานหรือสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ
๒) ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวของกับการคุมครองแรงงานและระบบแรงงาน
สัมพันธ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตอบสนองตอสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวและการ
เจรจาตอรองรวม โดยใหความสําคัญกับการจัดตั้งกลไกหรือสถาบันเพื่อแกไขปญหาขอขัดแยง
ในทางแรงงานสัมพันธ ใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณแรงงาน ลดขั้นตอนทางกฎหมายที่
ซับซอนและยุงยาก หันเหการใชเทคนิคทางกฎหมายเพื่อละเมิดสิทธิแรงงาน เพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมและความสมานฉันท
๓) เรงดําเนินการเพื่อใหสัตยาบันอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ ๘๗
และ ฉบับที่ ๙๘ วาดวยเสรีภาพในการสมาคม และเจรจาตอรองรวม และคุมครองสิทธิในการ
รวมตัวกัน เพื่อเปนการแสดงจุดยืน และความพรอมของประเทศไทยในเวทีตางประเทศ
๔) ประชาสัมพันธหรือเผยแพรหลักการ แนวคิด ในเรื่องสิทธิเสรีภาพของลูกจางในการ
รวมตัวและการเจรจาตอรองรวม การใชมาตรฐานแรงงานไทย ๘๐๐๑ หรือมาตรการจรรยาบรรณ
ทางการคา เพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนดานแรงงาน เพื่อใหสังคมรับทราบอยางตอเนื่อง
๕) ใหมีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมพัฒนาและคุมครองเสรีภาพในการรวมตัว และ
การเจรจาตอรองรวมของลูกจาง และสงเสริมความสัมพันธในระดับทวิภาคีใหเกิดความรวมมือ
และประสานประโยชนระหวางนายจางกับลูกจาง ปรับเปลี่ยนทัศนคติของนายจางและลูกจาง
เพื่อใหเกิดความรวมมือ และสรางสมดุลระหวางการผลิตกับคุณภาพชีวิตของแรงงาน
๖) แนวทางการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทในกรณีการเลิกจางโดยไมเปนธรรม ควรอยู
บนพื้นฐานของการสงเสริมการดํารงอยูของสหภาพแรงงานหรือตัวแทนของลูกจาง ความขัดแยง
ดานแรงงานเปนปญหาเชิงโครงสรางมิใชความขัดแยงสวนบุคคล
ดั ง นั้ น การที่ เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ ไกล เ กลี่ ย ข อ พิ พ าทแรงงานหรื อ ข อ ขั ด แย ง ระหว า ง
นายจางกับลูกจางโดยเนนใหลูกจางหรือผูนําองคกรรับเงินชวยเหลือหรือเงินพิเศษจากฝายนายจาง
โดยใหเหตุผลวาไมอาจทํางานรวมกันตอไปได จึงเปนการแกไขปญหาที่ไมถูกตอง
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๗) สนับสนุนการลงทุนของชาวตางชาติอยางเปนธรรม และทําความเขาใจแกผูลงทุนใน เรื่อง
นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบหรือขอบังคับตางๆของไทยและโดยเฉพาะวัฒนธรรมของแรงงานไทย เพื่อ
ปองกันมิใหแปลเจตนาคลาดเคลื่อนหรือความขัดแยงบานปลาย
ในสวนที่ยายฐานการผลิตเนื่องจากเปนกลยุทธทางการคาโดยที่กิจการมิไดประสบปญหา
รัฐจะตองมีมาตรการเพื่อคุมครองแรงงานใหไดรับความเปนธรรมมิใชจํากัดอยูเพียงการไดรับสิทธิขั้น
พื้นฐานตามกฎหมายแรงงานเทานั้น

๘) ใหปรับปรุงแนวปฏิบัติเพื่อสงเสริมการแรงงานสัมพันธในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘
ใหเปนเครื่องมือทางดานแรงงานสัมพันธที่มีบทบาททั้งในเชิงปองกัน แกไขเยียวยา และสงเสริม
พัฒนา ใหสามารถแกไขปญหาเชิงรุกหรือทันตอเหตุการณและมีแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดยเปด
โอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน กลุมสหภาพแรงงานในเขตอุตสาหกรรมตาง ๆ
และสถาบันทางวิชาการดานแรงงานมีสวนรวมในการพิจารณาดวย
ใหจัดทําแผนปฏิบัติการณดานแรงงานสัมพันธโดยใชแนวปฏิบัติที่ปรับปรุงแกไขแลว
ทั้งในสวนที่เพิ่งมีการจัดตั้งองคกรแรงงาน และในสวนที่สอแวววาจะเกิดความขัดแยง
๙) ใหจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งประกอบดวยผูแทนหนวยงานภาครัฐ ผูแทน
ภาคธุร กิจเอกชน ผูแทนองคกรลูกจาง ผูแทนนายจาง ผูแทนสถาบันการศึกษาในระดับจังหวัด
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูแทนองคกรชุมชน เพื่อปองกันและแกไขปญหาขอขัดแยง
ทางดานแรงงานมิใหบานปลายประกอบกับกระบวนการยุติธรรมดานแรงงานยังมีข อจํากัด มีความ
ซับซอนและลาชามาก
๑๐) เรงดําเนินการใหหนวยงานของรัฐ สถานประกอบกิจการ สถาบันทางวิชาการดาน
แรงงาน และองคกรประชาชนในระดับชุมชนทองถิ่น รวมกันเสริมสรางความรู ความเขาใจและเจต
คติที่ถูกตองในเรื่องการสรางระบบแรงงานสัมพันธ สรางสังคมแหงการเรียนรูดานแรงงานให
เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของคนทํางาน และการใชสิทธิและเสรีภาพในการจัดตั้งองคกรและ
การเจรจาตอรอง
๑๑) เรงดําเนินการปฏิรูปการบริหารจัดการความขัดแยงทางดานแรงงานสัมพันธ เพื่อให
เกิดกลไกในระดับจังหวัดโดยทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมคิดและตัดสินใจ เพื่อปองกันและแกไข
ปญหา โดยไมยึดติดหรือรอมาตรการทางกฎหมายเพียงอยางเดียว
๑๒)เสริมสรางความรูและความเขาใจใหแกผูประกอบการอยางตอเนื่อง ในเรื่องการให
สิท ธิ ห รื อ โอกาสแก ลู ก จา งหรื อ ผูนํ า สหภาพแรงงานในการส ง เสริ ม และพั ฒ นาความรูท างด า น
แรงงาน เพราะเปนกระบวนการที่ทําใหทุกฝายเขาใจสิทธิและหนาที่ของตน อัน เปนยุทธศาสตร
ระดับชาติที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และ
การสรางระบบแรงงานสัมพันธเชิงสมานฉันท
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๑๓) ใหปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ แนวปฏิบัติเพื่อสงเสริมการ
แรงงานสัมพันธในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ และ มาตรฐานแรงงานไทย ๘๐๐๑ ใหมีหลักประกันสิทธิ
และเสรีภาพของลูกจางและองคกรแรงงานในการดําเนินกิจกรรม การชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ และ
การรับรูขอมูลขาวสาร และเรงรัดใหผูประกอบการนําหลักจรรยาบรรณทางการคามาบังคับใชเพื่อให
เกิดผลปฏิบัติอยางจริงจังโดยภาคประชาสังคมมีสวนรวม
ขอเสนอการแกไขกฎหมาย มีดังนี้
๑) แกไขกฎหมายหรือออกระเบียบหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแรงงานสัมพันธในเรื่องการใช
สิทธิและเสรีภาพของลูกจางและนายจาง องคกรลูกจางและองคกรนายจางในการดําเนินกิจกรรมของ
องคกร การเจรจาตอรองรวม หรือการใชสิทธิตามกฎหมายภายในสถานประกอบกิจการของนายจาง
เพื่อใหเกิดความสมดุลในสิทธิและเสรีภาพของทั้งสองฝาย และเปนพื้นฐานที่สําคัญของการพัฒนาระบบ
แรงงานสัมพันธในสถานประกอบการ
๒) แกไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ เรื่องการกระทําอันไมเปนธรรม เพื่อให
การคุมครองลูกจางหรือองคกรลูกจางที่ใชสิทธิรองเรียนนายจางตอหนวยงานของรัฐ การใชสิทธิตาม
กฎหมายเกี่ ย วกั บ แรงงานทั้ ง หมด การฟ อ งคดี ต อ นายจ า งทุ ก ประเภทคดี การดํ า เนิ น การตามหลั ก
จรรยาบรรณทางการคาตลอดจนการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อรองเรียนนายจาง

๓) แกไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ ในเรื่องที่มาและองคประกอบเพื่อใหเปนองคกรที่มีความชํานาญการพิเศษทางดาน
การแกไขขอขัดแยงทางดานแรงงานสัมพันธ เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่สมบูรณในการวินิจฉัยคดี ทําให
ลดขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมและใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีอํานาจแกไขปญหา
ความขัดแยงภายหลังมีคําสั่งหรือมีคําพิพากษาของศาลแลว
ประเด็นกฎหมายที่สําคัญ มีดังนี้
๑) ในการขั้นตอนการเจรจาไกลเกลี่ย ขอพิพาทแรงงาน ใหพนักงานประนอมขอพิพาท
แรงงานมีอํานาจเรียก ผูมีอํานาจตัดสินใจฝายนายจาง มาเจรจา ใหคูกรณีสงขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ขอพิพาทแรงงานและสงขอมูลใหอีกฝายหนึ่งดวย จัดทําบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ตามที่นายจางและลูกจางไดตกลงกันตอเจาพนักงาน และใหเจาพนักงานนําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางดังกลาวไปจดทะเบียนตามกฎหมาย
๒) ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการแรงงานสัมพันธและกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
เพื่ อ ใหลู ก จา งในระบบจา งเหมาคา แรงในกระบวนการผลิต ของสถานประกอบการไดรั บสิ ทธิ
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ประโยชนตามกฎหมายและตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางของสถานประกอบการโดยเสมอภาค
กับลูกจางของสถานประกอบการ
๓) เรื่อง คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ มาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๔๔ และหมวด ๙ การ
กระทําอันไมเปนธรรมมาตรา ๑๒๕ ถึงมาตรา ๑๒๗ โดยมีหลักการ ดังนี้
 ใหเพิ่มองคประกอบของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ โดยใหมีผูทรงคุณวุฒิ
ทางดานแรงงาน เศรษฐศาสตร กฎหมาย สังคมวิทยา และสิทธิมนุษยชน เพื่อประสิทธิภาพในการ
วินิจฉัยชี้ขาดขอกฎหมายและการสงเสริมแรงงานสัมพันธ ในฐานะที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
เปนกระบวนยุติธรรมทางดานแรงงานชั้นตนที่มีความสําคัญยิ่งตอระบบแรงงานสัมพันธ (มาตรา
๓๗)
 ใหคําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเปนที่สุด การฟองคดีเพื่อเพิกถอนคําสั่ง
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ไมเปนเหตุทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ หากมีการฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ผูเสียหายมีสิทธิดําเนินคดีอาญา
ได ทันที (มาตรา ๑๒๕-๑๒๗)
 ใหเพิ่มอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ในการกําหนด
มาตรการตางๆ เพื่อแกไขปญหาเชิงรุก หรือเชิงปองกัน หรือมาตรการฟนฟู หรือสงเสริมแรงงาน
สัมพันธภายหลังคณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีคําสั่งแลว (มาตรา ๔๑)
 กําหนดมาตรการคุมครองเรื่องการกระทําที่ไมเปนธรรมใหชัดเจน เปนลําดับหรือ
ขั้นตอน (มาตรา ๔๑) กลาวคือ (๑) การออกคําสั่งใหผูละเมิดหรือนายจางดําเนินการใหลูกจาง
กลับคืนสถานภาพเดิม เชน กลับเขาทํางานพรอมทั้งชดใชคาเสียหายในระหวางเลิกจาง การยายกลับ
หนวยงานเดิมพรอมทั้งชดใชคาเสียหาย เวนแตผูถูกละเมิดไมประสงค
ทั้ ง นี้ ใ นกรณี ที่ จํ า เป น หรื อ มี เ หตุ ใ ห แ ก ไ ขเยี ย วยาด า นแรงงานสั ม พั น ธ ให ค ณะ
กรรมการแรงงานสัมพันธกําหนดมาตรการเพื่อแกไขปญหาภายหลังมีคําสั่งดวย
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานแรงงานรัฐวิสาหกิจ (กระทรวงการคลังและรัฐบาล) มีดังนี้
๑) จัดแบงประเภทของรัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งใหชัดเจน เพื่อรัฐบาลจะ
ไดสนับสนุนไดอยางเหมาะสมสอดคลองและไมทําใหเกิดการเลือกปฏิบัติ ทั้งในดานสวัสดิการและ
สภาพการจางของพนักงานระหวางรัฐวิสาหกิจที่มีผลกําไรเชิงธุรกิจ กับสวนที่บริการสาธารณะหรือ
สังคม และนโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจอยางจริงจังและจริงใจ
๒) มติคณะรัฐมนตรีที่จะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพของรัฐวิสาหกิจจะตอง
คํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพนักงานของรัฐวิสาหกิจนั้น และตองมีมติในเรื่องดังกลาวใหชัดเจน
ดวย
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๓) ในกรณีที่จะมีการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกระทบตอสิทธิและความมั่นคงในการ
ทํางานของพนักงาน จะตองมีการแจงขอมูลที่ครบถวนถูกตอง มีหลักเกณฑที่โปรงใสเปนธรรม ใช
หลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยต อ งให พ นั ก งานมี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น กระบวนการ
จนกระทั่งสิ้นสุด โดยคํานึงถึงหลักประกันเรื่องสิทธิประโยชนของพนักงานเปนสําคัญ
๔) เรงจัด ทําระเบียบหรือแนวปฏิบั ติเกี่ย วกับการใชสิ ทธิและเสรีภ าพของลูกจ างและ
นายจางภายในสถานประกอบการของนายจาง โดยเฉพาะเรื่องการรวมตัวและการเจรจาตอรองรวม
การประชุ ม หรื อ ชุ ม นุ ม โดยสงบและปราศจากอาวุ ธ และการดํ า เนิ น งานหรื อ การใช สิ ทธิ ต าม
กฎหมาย ภายในสถานประกอบการของนายจาง
๕) ปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยการแรงงานสัมพันธทั้งในสวนภาคเอกชนและภาค
รัฐวิสาหกิจใหมีการเชื่อมประสานกันและ ไมแบงแยกแรงงาน
ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่หรือพฤติกรรมของเจาหนาที่รัฐหรือคณะกรรมการตาม
กฎหมาย
กระทรวงแรงงาน มีดังนี้
๑) ให ส อบสวนการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องพนั ก งานตรวจแรงงาน เจ า หน า ที่ ก องทุ น เงิ น
ทดแทน สํานักงานประกันสังคมจังหวัด ในเรื่องการตรวจสอบขอเท็จจริงและการออกคําสั่งสอไป
ในทางไมสุจริต เอื้อประโยชนหรือเขาขางนายจาง ในกรณีดังตอไปนี้
 ประสบอันตรายจากการทํางานจนทุพพลภาพ
 นายจางขนยายทรัพยสินและเครื่องจักรและปดกิจการในเวลาตอมา
 แรงงานขามชาติไมไดรับคาจาง คาลวงเวลาและคาทํางานในวันหยุดตามกฎหมาย
๒) ใหตรวจสอบระบบและกระบวนการทํางานในการตรวจสอบขอเท็จจริง การมีมติและ
การวินิจฉัยอุทธรณของคณะอนุกรรมการในชั้นอุทธรณ หรือคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ใน
การวินิจฉัยอุทธรณเรื่องเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบและกลั่นกรองการวินิจฉัยของเจาหนาที่กองทุนเงินทดแทนใหมีประสิทธิภาพ
กระทรวงมหาดไทย มีดังนี้
ใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของนายอําเภอและปลัดเทศบาลตําบล ที่สอไปในทางละเมิด
สิทธิของลูกจางในการจัดตั้งองคกรและการเจรจาตอรอง
 กรณีนายอําเภอใหนายจางใชหอ
 งประชุมของอําเภอจัดอบรมลูกจางทีเ่ กีย่ วของกับ
ขอเรียกรองโดยไมมีเวลาสิ้นสุด มีลักษณะกดดันลูกจาง และไมใหบริการตามสมควร
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กรณีปลัดเทศบาลตําบลดําเนินคดีอาญากับกรรมการสหภาพแรงงานกรณีแจกจาย
เอกสารของสหภาพแรงงานบริเวณทางเทา หนาสถานประกอบการของนายจาง


กองทัพเรือ มีดังนี้
ใหดําเนินการตรวจสอบพฤติกรรมของทหารในสังกัดกองทัพเรือ ที่เขาไปเกี่ยวของใน
ระหวางขั้นตอนการเจรจาตอรองและการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานระหวางสหภาพแรงงานกับ
นายจาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีดังนี้
๑) ใหถือเปนพันธกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในอันที่จะนําหลักการและแนวคิด
ดานสิทธิมนุษยชนมากําหนดนโยบายและแผนงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหมีการ
ดําเนินงานตามแผนงานในทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความเขาใจใน
หลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หากดําเนินนโยบายดังกลาวอยางจริงจัง เชื่อวาเจาหนาที่ตํารวจ
หรือขาราชการ จะไมเขาไปยุงเกี่ยวในเรื่องการขมขูคุกคามสิทธิและเสรีภาพในชีวิตรางกายของ
คนทํางาน เชน ในเรื่องการตรวจหาสารเสพติด การเขาไปเกี่ยวของกับการสอบสวนทางวินัยของ
ฝายนายจาง การกดดันหรือรบกวนการใชสิทธิของลูกจางในขั้นตอนการเจรจาตอรอง หรือในเรื่อง
การใชเครื่องจับเท็จ เปนตน
๒) ควรดําเนินนโยบายเพื่อใหมีมาตรการในการปองกันและแกไขปญหา กรณีเจาหนาที่ตํารวจ
นอกประจําการเขาไปรับผลประโยชนจากนายจางหรือผูเกี่ยวของ หรือกระทําการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนดานแรงงาน
ใหเขมงวดกวดขันในทางบริหารและวินัย เพื่อปองกันมิใหเจาพนักงานตํารวจเขาไป
เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทเอกชนโดยไมสุจริต
๓) ใหทําหนังสือแจงหนวยงานภายในสังกัดเพื่อใหมีการปฏิบัติโดยถูกตองอยางเครงครัด
เกี่ยวกับการตรวจโดยเครื่องจับเท็จ เผยแพรขอมูลขาวสารและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของในเรื่อง
ดังกลาวใหสาธารณชนรับทราบและกําชับมิใหเจาพนักงานตํารวจเขาไปมีสวนเกี่ยวของหรือเปน
เครื่องมือของสถานประกอบการหรือบุคคลใดโดยที่มิใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเพราะจะสงผล
เสียหายตอภาพลักษณของเจาพนักงานตํารวจโดยรวม โดยใชกรณีตามรายงานผลการตรวจสอบนี้
เปนกรณีศึกษา
หากพบวาเจาพนักงานตํารวจยังคงเขาไปเกี่ยวของ ใหดําเนินการทางวินัยและทาง
กฎหมายโดยเครงครัด
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๔) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหมีมาตรการที่เขมงวดในการตรวจสารเสพติด
ของบริษัทเอกชน หรือสถานประกอบการตาง ๆ โดยใหมี เจาพนักงานตํารวจและหนวยงานอื่น ๆ
เชน เจาหนาที่สาธารณสุข หรืออาสาสมัครที่จัดตั้งโดยกฎหมาย เปนตน เขารวมในการตรวจดวย
เพื่อใหผูรับการตรวจไดแสดงความยินยอมโดยสมัครใจ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอสํานักงานศาลยุติธรรม มีดังนี้
๑) พัฒนาศาลแรงงานใหเปนศาลชํานาญการพิเศษดานแรงงาน
ในการไกลเกลี่ยคดีของศาลแรงงาน ควรเปดโอกาสใหผูรอบรูทางดานแรงงาน นัก
เศรษฐศาสตร และนักสิทธิมนุษยชน มีบทบาทหรือมีสวนชวยงานของศาลดวย
๒) ใหศาลแรงงานพิจารณากําหนดคาเสียหายกรณีนายจางละเมิดกฎหมาย หรือการเลิก
จางโดยไมเปนธรรมใหสูงกวาที่เปนอยูในปจจุบันนี้ เพื่อใหนายจางพิจารณาเลิกจางโดยรอบคอบ
เปนธรรม
๓) ใหศาลแรงงานจัดระบบบริหารคดีเพื่อพิจารณาคดีแรงงานที่มีลักษณะพิเศษ หรือที่มี
ผลกระทบตอลูกจางกลุมใหญหรือองคกรแรงงานหรือที่เกี่ยวของกับสุขภาพและความปลอดภัยใน
การทํางานของลูกจาง เพื่อใหคดีเสร็จโดยรวดเร็วและเปนธรรม
๔) ในกรณีที่นายจางและลูกจางตางฝายตางฟองคดีตอกันและกันทั้งในศาลแรงงานและ
ศาลอื่น ตลอดจนมีการรองเรียนตอหนวยงานตาง ๆ ดวย ใหสํานักงานศาลยุติธรรมกําหนดมาตรการ
เพื่อแกไขขอขัดแยงดังกลาว โดยยึดหลักการประสานความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ ดวย
XYZW XYZW
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สรุปการสัมมนา เรื่อง

“นโยบายการพัฒนากฎหมายและการคุมครองสิทธิแรงงานในสถานการณปจจุบัน”

จัดโดย คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
รวมกับ มูลนิธอิ ารมณ พงศพงัน และศูนยอเมริกนั เพือ่ แรงงานนานาชาติ
วันศุกรที่ 6 กรกฎาคม 2550
ณ หองประชุม 101 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ถ.พญาไท ปทุมวัน กทม.
XYZW XYZW

การสัมมนาเริ่มดวยการกลาวเปดงานสัมมนาโดย ศ.นพ.ประดิษฐ เจริญไทยทวี ประธาน
อนุกรรมการสิทธิแรงงานในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และนายอภัย จันทนจุลกะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ชวงเชาการอภิปราย เรื่อง “นโยบายพัฒนากฎหมายแรงงานในสถานการณปจจุบัน... เราจะ
กาวไปทางไหน?” ประกอบดวยวิทยากร 5 คน ไดแก
(1) นายเถกิง ชีรนรวนิชย
ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(2) นายพงศักดิ์ เปลงแสง
ผูแทนพรรคประชาธิปตย
(3) นายเอกพร รักความสุข
อดีตประธานคณะกรรมการยกรางประมวลกฎหมายแรงงานของรัฐสภา
(4) นางสุนี ไชยรส
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ดําเนินการโดย นายบัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ มูลนิธิอารมณ พงศพงัน
สรุปสาระสําคัญของผูอภิปรายแตละทาน สรุปไดดังนี้
(1) นายเถกิง ชีรนรวนิชย
กระทรวงแรงงาน มีก ฎหมายอยู ใ นความดูแ ลทั้ ง หมดจํ า นวน 9 ฉบั บ แบ ง ตามภารกิ จ
หนวยงานในกระทรวงไดดังนี้
1. สํานักปลัดกระทรวงแรงงาน ดูแลประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับ
ที่ 47 มี ฐานะเทีย บเท าพระราชบัญญั ติ เปน เรื่ อ งของการจัดตั้ งสภาที่ ปรึ กษาเพื่ อพัฒ นาแรงงาน
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แหงชาติ เปนองคกรไตรภาคี จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2519 ซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํานโยบายดาน
แรงงานแกรัฐบาล
2. กรมการจัดหางาน ดูแลกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการทํางานของคน
ตางดาว พ.ศ.2521 และพระราชบัญญัติจัดหางาน และคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528
3. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ดูแลพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.
2545
4. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ดูแลกฎหมาย 3 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.2543
5. สํานักงานประกันสังคม ดูแลกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
กระทรวงแรงงาน เคยมีแผนพัฒนากฎหมายแรงงานเมื่อป 2548 มีการปรับปรุงยกราง
กฎหมายแรงงานหลายฉบับ แตถูกยกเลิกไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเมื่อปลายปกอน สําหรับ
แผนพัฒนากฎหมายแรงงานป 2550 ซึ่งไดเสนอทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานใหเห็นชอบ
และมีรางกฎหมายเสนอตอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว มีทั้งหมด 11 ฉบับ โดยเปนกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ จํานวน 7 ฉบับ และเปนกฎกระทรวง จํานวน 4 ฉบับ
รางพระราชบัญญัติ จํานวน 7 ฉบับ ที่เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามลําดับ ไดแก
1. รา งพระราชบั ญ ญัติ คุ ม ครองผู รับ งานไปทํ าที่ บ าน พ.ศ. .... คณะรั ฐมนตรี รั บ
หลักการเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 อยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
2. รางพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. .... คณะรั ฐ มนตรี รั บ หลั ก การเมื่ อ วั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2550 อยู ร ะหว า งการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
3. รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. .... แกไขหมวด 6 คณะกรรมการคาจาง
คณะรัฐมนตรีรับหลักการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
4. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม การประกอบอาชี พ พ.ศ. .... คณะรั ฐ มนตรี รั บ
หลักการเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550
5. รางพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีรับหลักการ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 อยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
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6. รางพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีรับ
หลักการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 อยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
7. รางพระราชบัญญั ติประกั นสังคม พ.ศ. .... กระทรวงแรงงานเสนอสํ านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหเห็นชอบ
ทั้งนี้มีรางกฎหมายเดิม จํานวน 2 ฉบับ ที่อยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ตั้งแตรัฐบาลชุดกอน และไมไดมีการสงกลับมายังรัฐบาลชุดปจจุบัน ไดแก รางพระราช
บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. .... ซึ่งเปนรางกฎหมายที่มีการแกไขหลายมาตรา และรางพระราช
บัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ....
(2) นายพงศักดิ์ เปลงแสง
Ö รัฐบาลที่มีพรรคประชาธิปตย เปนแกนนํารัฐบาล เมื่อชวงป 2541 – 2543 เปนผู
ประกาศใช ก องทุ น ประกั น สั ง คมกรณี ช ราภาพ พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 พรรคประชาธิปตยมีสวนรวมเสนอ
กฎหมาย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคประชาธิ ป ต ย ยั ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบเสนอร า ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน เมื่อเดือนเมษายน
2546 ซึ่งเปนฉบับของที่ฝายแรงงานที่มีองคประกอบการบริหารเปนเบญจภาคี
Ö กฎหมายแรงงานสั ม พั น ธ บัง คั บใชมานานกว า 30 ป มีสมาชิ ก สหภาพแรงงาน
เอกชนทั้งประเทศ 3 แสนกวา สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 1 แสนกวา คําถามคือ กฎหมาย
คุมครองความเขมแข็งของสหภาพแรงงานหรือไม? สงเสริมการเติบโตของสหภาพแรงงานหรือไม?
Ö รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน บอกวา ดูแลแรงงาน 9 ลานคน ซึ่งเปนแรงงานเฉพาะ
ตามกฎหมายประกันสังคมเทานั้น มีปญหาแรงงานที่ตองมีนโยบายปรับปรุงแกไขอีกมาก เชน การ
ตรวจแรงงาน การพัฒนาฝมือแรงงาน ความซ้ําซอนของกฎหมายที่เกี่ยวของและไมสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน อัตราคาจางขั้นต่ําตามกฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม ซึ่งมี
การบริ ห ารที่ ข าดธรรมาภิ บ าล ควรเป น องค ก ารมหาชนหรื อ ไม ? การมี ส ว นร ว มแท จ ริ ง ของ
ผูประกันตนในการบริหารประกันสังคมตองมีความชัดเจน รวมถึงการแกไขปญหาการวางงาน การ
ทํางานต่ําระดับ เปนตน
Ö ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นากฎหมายแรงงาน คื อ มี ก ารออกกฎหมายคุ ม ครอง
ครอบคลุมแรงงานครบถวนหรือยัง? สอดคลองกับความเปนจริงเพียงใด? ผูใชแรงงานตองการ
หรือไม? เพราะมีแกไขกฎหมายแรงงานพรอมกันไปหลายฉบับ

40

พรรคการเมืองควรจะหยิบยกกฎหมายใดมากอน ขอเสนอ คือใหความสําคัญกับ
1. กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 2. กฎหมายประกันสังคม ขยายการคุมครองไปถึง
ครอบครั ว ผู ป ระกั น ตน คื อ พ อ แม ลู ก , คนที่ ไ ม เ คยไปใช บ ริ ก ารเจ็ บ ป ว ยจะได รั บ ประโยชน
อะไรบาง? ควรไปเชื่อมโยงกับกองทุนบํานาญแหงชาติที่กระทรวงการคลังจะเสนออยางไร? จะ
คุมครองแรงงานนอกระบบแบบไหน? รวมทั้งการสงเสริมสิทธิแรงงาน การจัดตั้งสหภาพแรงงาน
ทั้งประเทศใหชัดเจน
Ö

(3) นายเอกพร รักความสุข
Ö ตั้ ง แต ยุ บ สภาผู แ ทนราษฎรเมื่ อ วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ 2549 ถึ ง ป จ จุ บั น ยั ง ไม มี
แนวคิดที่ถูกตองในการพัฒนากฎหมาย การปรับปรุงแกไขกฎหมายแรงงานที่ผานมา เปนเรื่องถอย
หลั ง เข าคลอง ที่ ผ า นมาถื อ ว า มีพ ระราชบั ญญั ติ แรงงานที่ แ ท จ ริง ฉบั บ เดีย ว คื อ พระราชบั ญญั ติ
แรงงาน พ.ศ. 2499
Ö มี 3 แนวคิ ด ที่ เ สนอเพื่ อ พั ฒ นากฎหมายแรงงาน หรื อ ยกร า งประมวลกฎหมาย
แรงงาน คือ
(1) แนวคิด 3 เหลี่ยมแรงงาน คือ ประกอบดวยกฎหมายดานคุมรองแรงงาน,
2. กฎหมายความสัมพันธดานแรงงาน ทวิภาคีและไตรภาคีตางๆ ซึ่งที่ผานมาเปนแรงงานสัมพันธ
แบบหลอกๆ ที่รัฐมีอํานาจมากเขาขางนายจางมาตลอด และ 3. กฎหมายดานคุณภาพชีวิต เกี่ยวกับ
การดูแลคุมครองเกิดแกเจ็บตายของแรงงาน
(2) แนวคิดวิศวสังคมแรงงาน ซึ่งนํามาเปนแนวคิดยกรางพระราชบัญญัติสถาบัน
คุมครองความปลอดภัยในการทํางาน เมื่อป 2540 กฎหมายนี้ยังนิ่งอยูกับที่ เพราะระบบอํามาตยาธิป
ไตย ราชการคิดอยางเดียววาจะตั้งกรมความปลอดภัย และตองเปนไตรภาคีเทานั้น
(3) แนวคิดอภิวัฒนแรงงาน คือ พหุภาคี
1 ใน 6 ประกาศของคณะราษฎรภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2475 พูดถึงแรงงานเปนอันดับแรก นําไปสูการจัดตั้งหนวยจัดหางานพระนครธนบุรี
นําไปสูการจัดตั้งกรมแรงงาน ผานมาถึง 75 ปยังเหมือนเดิม
ป 2545 มี ก ารปฏิ รู ป กระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คม โดยดึ ง กรม
ประชาสงเคราะหออกไปอยูกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย ถือเปนเรื่องผิดพลาด
ตองมีแนวคิดพหุภาคี ไมใชไตรภาคี ซึ่งเปนแนวคิดชั้นปฐม เชน การกําหนดคาจาง ทําไมไมเอาทุก
สวนในพื้นที่มารวมกําหนด แตไปใหความสําคัญกับสภาแรงงานที่เปนองคกรกํามะลอที่ผูกขาดการ
นํา ไมเปนที่ยอมรับของแรงงานสวนใหญ และกระทรวงเนนติดตอกับผูนําแรงงานที่รับใชราชการ
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รูปแบบไตรภาคีในหลายเรื่องตองยกเลิก ผูเชี่ยวชาญองคการแรงงานระหวางประเทศ หรือ ILO เคย
แจงใหทราบวามีงานวิจัย รูปแบบการบริหารใชไตรภาคี เปนฐาน เนนพหุภาคีเพิ่มขึ้น
ขอเสนอ คือ
(1) ไมจําเปนตองสรางกฎหมายเปนรายฉบับ แตควรเปนองครวม ไมแยกสวน ยุตกิ าร
ใชคําวานายจางและลูกจางทุกกรณี เพราะเปนคําที่สรางจากสภาพดั้งเดิม ซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษ
ของสัญญาจางแรงงาน คือ Hire of Service
(2) ต อ งมี ก รอบหลั ก การกฎหมายให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐาน ILO ประกอบด ว ย
พระราชบัญญัติการบริหารกิจการแรงงาน และพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแรงงาน
(4) นางสุนี ไชยรส
“สิท ธิ แ รงงาน คื อ สิ ทธิ ม นุ ษ ยชน” ดั ง นั้ น จึง มี ค วามลึก ซึ้ ง และกว า งไกลกว า กฎหมาย
กฎระเบียบ ที่บังคับใชอยู
ถาจะพัฒนากฎหมายแรงงานใหสมบูรณ มีแนวทางที่ควรจะคํานึงถึงหลายประการดังนี้
ประการแรก ตองขยายแนวคิดฐาน “แรงงาน” ตามกฎหมายทุกฉบับใหครอบคลุมถึง
“คนทํางาน” ซึ่งรวมถึง แรงงานนอกระบบ แรงงานเกษตร แรงงานรับงานไปทําที่บาน แรงงาน
อิสระตางๆ ดวย นั่นคือ สิทธิของคนที่เปนคนทํางานทุกคนจึงจะเปนฐานที่ดีของสวัสดิการสังคม
ประการที่สอง สิทธิเสรีภาพตองไดมาดวยการตอสู คนงานตอสูมามาก ตอสูอยางเขมขน
ซึ่งมีทั้งความเดือดรอนเฉพาะหนา รายบุคคลจนถึงปญหาจากกฎหมาย และนโยบายของรัฐ รวมทั้ง
ทัศนคติ
ปญหาจากกฎหมายที่ยังลาหลัง และที่สําคัญคือไมมีผลบังคับใชอยางจริงจัง ขอยกตัวอยาง
๖ ป ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งเปนองคกรอิสระองคกรเดียวที่รับเรื่องรองเรียน
กรณีการละเมิดสิทธิจากเอกชน จึงมีคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน
๖ ปที่ผานมา มีเรื่องรองเรียนดานแรงงานประมาณ ๓๐๐ เรื่อง แมจะมีรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
ที่ถือวาดีพอสมควร แตเรื่องรองเรียนสะทอนใหเห็นวา
๑) แมเพียงการคุมครองตามกฎหมายคาจางและสวัสดิการขั้นต่ําธรรมดา ก็ยังทําไมได
จํานวนมาก
๒) ฐานการคุมครองยังแคบมาก ตกหลนลูกจางภาครัฐ แรงงานนอกระบบ แรงงาน
เกษตร ตางๆ ซึ่งไมควรแกกฎหมายแตละฉบับ แตควรมีกฎหมายกรอบใหญที่ครอบคลุมคนทํางาน
ทั้งหมดได
๓) การรองเรียนเรื่องละเมิดสิทธิสหภาพแรงงานเปนกลุมใหญอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งถือเปน
หัวใจสําคัญที่สุด และเปนคําตอบในเชิงสิทธิแรงงานดวย เพราะตองยอมรับความจริงวา เจาหนาที่
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กระทรวงแรงงานไมมีทางที่จะไปตรวจสอบการบังคับใชกฎหมายแรงงานไดทั่วถึง กรรมการสิทธิฯ
ก็ทําไมได
ปมเงื่อนจะแกไขได จึงอยูที่ทําใหเกิดสหภาพแรงงาน และสงเสริมใหสหภาพแรงงาน
เขมแข็ง จึงจะชวยดูแลคนงานไดดีและทั่วถึง
แตกฎหมายที่ กําลังขอแก ๗ ฉบับที่พูดกั นนี้ ยั งไมพู ดถึงกฎหมายแรงงานสัมพั นธ ที่
เกี่ยวของกับสหภาพแรงงานโดยตรงเลย
ประการที่สาม ปญหานโยบายของรัฐดานแรงงานที่ผานมายังไมเปนขบวน ไมจริงจัง และ
ทิศ ทางการพั ฒนาของรัฐ ชั ด เจนมากวา ตอ งการการเติบ โตทางเศรษฐกิ จ เนน แรงงานราคาถู ก
สงเสริมการสงออก ปญหานี้วิจารณกันมานานมาก
ความเดือ ดรอนของ “คนทํางาน” แทจริงไมใชสูกับนายจางแตเปนการตอสูกับทิศทาง
การเมือง ตอสูกับโครงสรางทั้งระบบ และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดังนั้น คนทํางานจึงตองสนใจกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพดวย เชน ราง
พ.ร.บ. ความมั่นคง ราง พ.ร.บ. การชุมนุมในที่สาธารณะที่กําลังเรงรัดจะออก ไมใชดูแตเพียง
กฎหมายแรงงาน เพราะกฎหมายเรื่องเสรีภาพตาง ๆ สงผลตอการเคลื่อนไหวของแรงงานทั้งสิ้น
ประการที่สี่ วันนี้กําลังมีการเรงแกกฎหมายแรงงาน ๗ ฉบับ หลายฉบับอยูในสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ดูเหมือนพวกเราก็ฝากความหวังอยากเรงแกกฎหมายไปดวย เพราะรอมานานแลว
แตสังเกตใหดีวา การรางกฎหมายชวงนี้ยังเหมือนกับรัฐบาลทุกชุด ขาดกระบวนการเคารพ
การมีสวนรวมของประชาชน และไมเอารางกฎหมายของคนงานเปนตัวหลักสักที คนงานไปรางกัน
มาอยางเอาจริงเอาจังแตสุดทายเหมือนเดิม คือ รางรัฐบาลเปนหลัก
ตอนตั้งกรรมาธิการพิจารณารางกฎหมายก็ยิ่งไมมีหลักประกัน ใหมีสัดสวนคนงานดีพอยิ่ง
เปนปญหาซ้ําซากและอาจอันตรายกวาการไมแกไขกฎหมายก็เปนได
ดังนั้ น ถ ากฎหมายไมผา น สนช. ก็ อ ยาไปเสีย ใจเพราะการต อสูของคนงานต อ งหวัง ที่
ภาพรวมกฎหมายทั้งหมด และไมสูเฉพาะคนงาน ตองรวมมือกับองคกรพันธมิตร
สรุปแลว นโยบายพัฒนากฎหมายเพื่อคนทํางาน ตองสูตั้งแตแนวคิดจนถึงรายละเอียด ตอง
แสดงพลังตอรองของคนงานดวยจึงจะบรรลุผลและขอใหมั่นใจวา แมรัฐธรรมนูญไมไดแกไข
หลายมาตรา ที่คนงานเสนอ หรือไมรับรองอนุสัญญาฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ เกี่ยวกับเสรีภาพการ
รวมตัวตอรอง หรือไมไดแกกฎหมายใดๆ ที่อยากใหแก แตเรามีสิทธิในฐานะประชาชนที่มีสิทธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานอยูเสมอ
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การอภิปรายชวงบาย
นําเสนอ เรื่อง “ประมวลขอเสนอแนะการคุม ครองสิทธิแรงงาน ของคณะอนุกรรมการสิทธิ

แรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ”
โดย นายชฤทธิ์ มีสิทธิ์ อนุกรรมการสิทธิแรงงาน กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เสนอขอคิดเห็นโดย
(1) นายพรชัย อยูประยงค รองปลัดกระทรวงแรงงานหัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(2) รศ.ดร.ณรงค เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(3) นายสาวิทย แกวหวาน เลขานุการคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย
(4) นางสิริวัน รมฉัตรทอง ผูอํานวยการสภาองคการนายจางแหงประเทศไทย
ดําเนินการโดยนายตุลา ปจฉิมเวช อนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ
นายชฤทธิ์ มีสิทธิ์ กลาววาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรับเรื่องรองเรียนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนดานแรงงานประมาณ 230 เรื่อง ทํารายงานผลการตรวจสอบแลวเสร็จประมาณ
60 เรื่อง จะนําเสนอในสวนที่ละเมิดสิทธิอยางรุนแรงหรือมีนัยสําคัญ
กรอบการพิจารณานั้นใชหลักสิทธิมนุษยชน หลักสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
หลัก กติ กาสากล ครอบคลุม ทั้ง การละเมิ ดสิ ทธิ และการปฏิ บัติ ที่ไม เป นธรรม ฉะนั้น กรอบของ
กรรมการสิทธิมนุษยชนจึงกวางกวากลไกอื่นๆ เชน ศาลแรงงาน ซึ่งเห็นไดวาศาลจะวินิจฉัยคดีใน
กรอบที่ ก ฎหมายกํา หนดเท า นั้น หรื อ คณะกรรมการต า งๆ ตามกฎหมายก็ ทํา หน าที่ ใ นกรอบที่
กฎหมายกําหนดไวเทานั้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพบเรื่องรองเรียนที่มีมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปน
จํานวนมาก จําแนกไดดังนี้
ดานการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เชน
 กรณี ลู ก จ า งในประเภทกิ จ การโรงแรมถู ก ค น ตั ว โดยถอดเสื้ อ ผ า ออกหมดเพื่ อ หา
ทรัพยสินของลูกคาที่อางวาสูญหาย มีการคนซ้ําถึง ๒-๓ ครั้ง กอนนี้ก็เคยเกิดเหตุทํานองนี้แลว ทาง
นายจางยอมประกาศขอโทษ แตก็เกิดเหตุการณซ้ําอีกเหยื่อรายเดิม ซึ่งไมมีการแจงความดําเนินคดี
 กรณีกิจการอัญมณี นายจางอางวาทองสูญหาย วัตถุดิบในการผลิตสูญหาย แตนายจาง
ไมสามารถพิสูจนไดวาใครทํา เคยฟองคดีอาญาแตเอาผิดใครไมได จึงเกิดมาตรการคนแบบเขมขน
มีทีมของนายจางคนตัวพนักงาน
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กรณีนายจางชาวญี่ปุนในกิจการการพิมพ ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดเปนจํานวน
มาก คอยดูการทํางานของลูกจางตลอดเวลา เฝาดูพฤติกรรมหรือความเคลื่อนไหวของผูนําคนงาน
และติดตั้งบริเวณหนาหองน้ํา
 กรณี ลู ก จ า งรวมตั ว ยื่ น ข อ เรี ย กร อ งหรื อ เตรี ย มจั ด ตั้ ง สหภาพแรงงานหรื อ ใช สิ ท ธิ
รองเรียนเจาหนาที่ ทําใหนายจางโกรธลูกจาง ใหอดีตตํารวจซึ่งเกี่ยวของกับบริษัทดานรักษาความ
ปลอดภัยมาตรวจรางกายลูกจางเพื่อหาสารเสพติดแตไมพบ ตอมาใชวิธีคนหอพักคนงานในโรงงาน
พบถัง พลาสติก ที่คนงานใช ร องน้ํ าเวลาน้ํ าไมไ หล นายจ างแจ งข อหาลั กทรัพ ยสิ นบริษั ท มีก าร
ดําเนินคดีอาญา แตพนักงานสอบสวนสั่งไมฟอง เพราะขาดเจตนา
 กรณีน ายจา งชาวญี่ปุนในกิจ การผลิตชิ้นสวนยานยนต ขัดแยง เรื่อ งเปลี่ย นเวลาการ
ทํางานจาก 2 กะเปน 3 กะ สหภาพแรงงานไมยินยอม นายจางจึงจางบริษัทรับเหมาคาแรงนําลูกจาง
เหมาคาแรงมาทํางานในชวงกะดึก
 กรณีนายจางในกิจการขนสง ปกติพนักงานขับรถจะไดรับคาจางเดือนละ 4,000 -5000
บาทแตจะมีเงินพิเศษ เชน คาเที่ยวและเงินรางวัลอื่น ๆ รวมเดือนละ 20,000 บาท หากมีความขัดแยง
กับนายจาง อาจไมไดขับรถหรือมีเหตุถูกพักงาน จะไดรับเพียงเงินเดือน 5,000 บาท ปญหาเชนนี้
เกิดขึ้นจํานวนมาก โดยถือเปนอํานาจของนายจางในการบริหารจัดการซึ่งชอบดวยกฎหมาย แตชอบ
ดวยศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือเคารพคุณคาความเปนมนุษย หรือมีความชอบธรรมหรือไม?
 กรณีคนทองในหลายกิจการ ยังใหทํางานในตําแหนง หนาที่เดิมซึ่งเปนงานหนัก หรือ
ใหลาออกเมื่อคลอดลูกแลวคอยมาทํางานใหม โดยรับปากวาหากคลอดลูกแลวจะรับกลับเขาทํางาน
เชนเดิม คนงานทํางานใหนายจางมาเปนเวลานาน เมื่อมีลูกนายจางกลับไมเห็นความสําคัญ กลับไม
ดูแลลูกจาง เจตนารมณของกฎหมายหายไปไหน
 กรณีนายจางใชวิธีการจางเหมาคาแรงมาทํางานแทน โดยอางกิจการขาดทุน หรือปรับ
โครงสรางองคกร หรือตองการลดขนาดองคกร แตเจตนาแทจริงตองการลดคนงานประจําลงจน
เหลือนอยกวาลูกจางเหมาคาแรง
 มี ก ารละเมิ ด ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย ข องคนงานเป น จํ า นวนมาก เช น นายจ า งญี่ ปุ น
นายจางไตหวัน พูดจากับคนงานโดยใชคําไมสุภาพ นายจางญี่ปุนดุดาคนงานไทย “โงเหมือนควาย
เมื่อไรจะเจริญ” พูดจากับคนงานโดยใชเทาชี้ ระเบิดอารมณโดยการทุบโตะระหวางการเจรจาขอ
เรียกรองกับคนงาน


ดานเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาตอรอง
 มีห ลายกรณีที่นายจางละเมิด ตอ องคก รลูกจาง เชนทําใหลูกจา งไมมั่นใจในการเขา
รวมกับองคกร โยกยายหนาที่การงานผูนํา และกั้นที่ทํางานของผูนําสหภาพแรงงานเหมือนคอกมี
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ปายเขียนหามบุคคลภายนอกเขา แกนนําสหภาพแรงงานแหงหนึ่งมีเลือดออกในชองคลอด ขอใช
รถของนายจางแตไมไดรับอนุญาตอางวาไมใชกรณีฉุกเฉิน ในที่สุดคนงานแทง ทําใหเกิดการ
ฟองรองคดีกันหลายคดี
 การขอเลิกจางกรรมการลูกจาง โดยอางเหตุยุบหนวยงานหรือปรับโครงสรางหรือยาย
ฐานการผลิต ในระหวางเจรจาตอรองขอเรียกรองนายจาง
 ออกคําสั่งไมใหตัวแทนเจรจาขอเรียกรองเขาไปในสถานที่ทํางานของบริษัทอางวา
เนื่องจากบริษัทผลิตแกส เปนผลิตภัณฑที่อาจเกิดอันตรายตอลูกจาง และตอสังคมฉะนั้นระหวางการ
เจรจาห า มแกนนํ า หรื อ ตั ว แทนเจรจาเข า มาในบริ ษั ท เจรจาได แ ต ไ ม ใ ห เ ข า ทํ า งาน แต ก รณี นี้
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ทําความเห็นขอรองบริษัทวา “เปนสิทธิตามกฎหมาย
ของลูกจางและยังไมมีพฤติการณใดๆ ที่จะทําใหเปนอันตรายหรือเสียหายแกนายจางใหรีบแกไข
ปญหา นายจางยอมทําตาม แตตอมานายจางก็เลิกจางอางวาลูกจางถายเอกสารของบริษัท ขอหา
หลั ก ทรั พ ย น ายจ า ง ซึ่ ง ปกติ ก็ เ คยถ า ยได และได รั บ อนุ ญ าตตลอดมา นายจ า งชี้ แ จงต อ
คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวา ที่อางลักทรัพยเพราะถาย
เอกสารจํานวนมากเกินไป คดีอาญาเปนเรื่องรายแรง ทํารายสิทธิเสรีภาพของผูคน ผลักภาระใน
การพิสูจนความบริสุทธิ์ของคนงาน ซึ่งที่จริงแลวบริสุทธิ์มาตั้งแตตน คดีนี้ศาลยกฟอง แตนายจาง
อุทธรณคดี ลูกจางไดกลับเขาทํางานไมใชดวยผลทางคดี แตเพราะสหพันธแรงงานปโตรเลียมและ
เคมีภัณฑฯ ใชมาตรการระหวางประเทศชวยเจรจาตอรองจนสําเร็จ
 กรณี กิ จ การเครื่ อ งประดั บ คนงานสวมใส ส ร อ ยพระเครื่ อ งมาช า นาน แต เ มื่ อ มี ข อ
ขัดแยงกับสหภาพแรงงาน นายจางจึงสั่งหามสวมใสเครื่องประดับรวมทั้งสรอยพระเครื่องดวย
ระเบียบดังกลาวไดถูกนายจางนํามาใช คือ หามสวมใสเครื่องประดับผานอาคารผลิต ทั้งๆ ที่เจตนา
แทจริงคือสรอยคอหรือเครื่องประดับที่ทําดวยโลหะ นายจางลงโทษเฉพาะผูนําสหภาพแรงงานและ
สมาชิกเทานั้น ศาลตัดสินโดยแปลความหมายคําวาเครื่องประดับตามพจนานุกรม สรอยคอพระ
เครื่องก็ถือวาเปนเครื่องประดับนายจางมีสิทธิเลิกจางกรรมการลูกจางและลูกจางที่ยืนยันสวมใส
สรอยคอพระเครื่อง
 ความขั ด แย ง ระหว า งสหภาพแรงงานกั บ นายจ า งที่ มี ข อ พิ พ าทแรงงาน หลั ง จากข อ
พิพาทยุติ แตความขัดแยงที่มีอยูเดิมยังฝงใจอยู ปรากฏวานายจางใชวิธีอบรมลูกจางหลังขอพิพาท
แรงงานแบบหลั ก สู ต รเข ม ข น เพื่ อ กดดั น ลู ก จ า งและบี บ คั้ น จิ ต ใจให ล าออกจากงานไปเอง มี
นายอําเภอเขามาเกี่ยวของอนุญาตใหใชสถานที่จัดฝกอบรม ไมอํานวยความสะดวกเรื่องอาหาร และ
หองน้ํา
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กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงานเคยมี ค วามเห็ น ว า การอบรมในลั ก ษณะเช น นี้ ไม
เหมาะสม เปนการกระทําที่ไมเปนธรรม แตก็เกิดเหตุการณขึ้นอีก ทําอยางไรใหความเห็นที่ทาง
กระทรวงแรงงานมีคําสั่งแลวใหสถานประกอบการตางๆ เขาใจและตระหนักและไมกระทําอีก
ดานสุขภาพความปลอดภัยในการทํางาน
 กรณีลูกจางที่ทํางานใหนายจางตกกองแปงสูงประมาณ 4 - 5 เมตร เมื่อตรวจก็ไมพบ
รองรอยฟกช้ํา กอนรุงสางคืนเกิดเหตุมีอาเจียนเปนเลือดแลวเสียชีวิตระหวางนําสงโรงพยาบาล
เจาหนาที่กองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยวาเปนการตายที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน ลูกจางไดประสานงาน
ใหทางสภาทนายความชวยฟองคดี ศาลแรงงานพิพากษาวาตายเนื่องจากการทํางาน บทเรียนคือการ
ชันสูตรพลิกศพไมไดมาตรฐานทางการแพทย
 กรณี ลูกจางทําหนาที่รักษาความปลอดภัยและดูแลสวนสมที่เชียงใหม ลูกจางติดตั้ง
เสาวิทยุสื่อสารเอง ระหวางติ ดตั้งเกิดไฟฟาดูด ลูกจางประสบอันตรายทุพพลภาพ เจาหนา ที่
กองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยวา เนื่องจากวิทยุสื่อสารและเสาอากาศเปนของลูกจาง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
จึงไมเกี่ยวกับประโยชนของนายจางไมมีสิทธิไดรับเงินทดแทน ดวยขอจํากัดในการติดตอกับสภา
ทนายความ ลูกจางฟองคดีไมทันเวลาที่กฎหมายกําหนด
คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ตรวจสอบทบทวนดูเรื่องทั้งหมดแลวเห็นวาเจาหนาที่
ปฏิบัติหนาที่ยอหยอนและตรวจสอบขอเท็จจริงไมมีประสิทธิภาพพอ มีขอเท็จจริงหลายเรื่องที่
เจ า หน า ที่ ไ ม ส อบให ถึ ง ที่ สุ ด ครบถ ว น และกลไกชั้ น อุ ท ธรณ ไ ม มี บ ทบาทในการกลั่ น กรอง
ตรวจสอบการวินิจฉัยชั้นตนอยางดีพอ
ดานการประกันสังคม
 บริษัทอางวาจัดสวัสดิการใหเหนือ สิทธิประกันสังคม ขอใชสิทธิลดสว นการสงเงิน
สมทบ กรณีลูกจางเกิดอุบัติเหตุ รถชนกันเปนกรณีที่มีบุคคลอื่นกอใหเกิดความเสียหาย มีบุคคลอื่น
รับผิดชดใชคาเสียหาย ลูกจางตองกูเงินบริษัทไปฟองรองคดีใหชนะไดเงินบริษัทถึงจะรับผิดชอบ
ดังนั้นกรณีบริษัทขอลดสวนเงินสมทบประกันสังคม จะมีระบบการตรวจสอบอยางไร หลักเกณฑ
การใหคะแนนยังไมรัดกุมหรือเหมาะสม
 ยังไมมีการแกไขกฎหมายเพื่อประกันสังคมกลุมแรงงานนอกระบบ เนื่องจากนโยบาย
รัฐบาลไมจริงจัง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
 มีการรองเรียนวาคณะกรรมการประกันสังคมบริหารจัดการโดยไมโปรงใส ประชาชน
หรือผูประกันตนไมมีสวนรวมคิดและตัดสินใจ
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ดานรัฐวิสาหกิจ
ปญหาการละเมิดสิทธิแรงงานกลุมนี้มีไมนอย แตเนื่องจากรายงานการตรวจสอบสวน
ใหญยังไมแลวเสร็จ
 ยังมีการแบงแยกรัฐวิสาหกิจกับแรงงานภาคเอกชน แยกกฎหมาย แยกคน
 กรณีรัฐวิสาหกิจที่ไปไมรอดถูกทอดทิ้ง ปญหาการแปรรูปมีการปรับเปลี่ยนโอน ขาย
กิจการ มีการยุบกิจการรัฐวิสาหกิจโดยกระบวนการไมถูกตอง ไมโปรงใส ประชาชนไมมีสวนรวม
รัฐวิสาหกิจที่ทํากําไร รัฐวิสาหกิจเชิงธุรกิจไดรับการดูแลอยางดี รัฐวิสาหกิจที่ไมทํากําไร เชน รสพ.
ไทยเดินเรือทะเล พนักงานสุราบางยี่ขัน ก็ถูกทอดทิ้ง ลูกจางตองประสบชะตากรรม ไมมีความ
มั่นคงทางอาชีพ ความเดือดรอนของครอบครัว ตัวอยาง กรณี รสพ.ที่คณะกรรมการสิทธิฯเขาไป
ตรวจสอบพบว า สภาพแวดล อ มในที่ ทํ า งานเต็ ม ไปด ว ยฝุ น ละออง ห อ งน้ํ า มี ไ ม พ อและไม ถู ก
สุขลักษณะ ลูกจางไมไดรับสวัสดิการที่เพียงพอเพราะหนวยงานไมมีงบประมาณ กวาที่ลูกจางจะ
ไดรับเงินชดเชยหรือเงินชวยเหลือลาชามาก มาตรฐานแรงงาน สิทธิตางๆ บกพรอง และรัฐบาลมีมติ
ยุบกิจการไปเรียบรอยแลว
ดานแรงงานขามชาติ
สถานการณการคุมครอง หรือสถานการณละเมิดสิทธิยังคงมีมากมายเชนเดิม ซึ่งมีเรื่อง
รองเรียนเขามาเปนจํานวนมาก แรงงานเหลานี้ยังถูกละเมิดสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน ยังไมมีการ
ประกันสังคมและการประกันสุขภาพเนื่องจากการทํางานที่ครบถวนตามกฎหมาย มีขอจํากัดในเรื่อง
ภาษา ลามและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมดานแรงงาน การชวยเหลือแกไขปญหาเปนไปดวย
ความยากลําบาก หากไมมีการคุมครองแรงงานขามชาติแรงงานไทยก็จะถูกละเมิดยิ่งขึ้น
ดานแรงงานนอกระบบ
กลุมแรงงานนอกระบบมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกที แตคนทํางานเหลานี้ยังไมมีกฎหมาย
คุมครองแรงงาน เปนกลุมที่สวนใหญเปนเด็กและผูหญิงมักถูกเลือกปฏิบัติในการจางงาน เขาไมถึง
บริการของภาครัฐ อยูกระจายตามชนบทเจาหนาที่ไมอาจดูแลไดทั่วถึง ยังไมมีความมั่นคงในอาชีพ
เพราะการจางงานไมแนนอน
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
มี ทั้ ง ทางนโยบาย กฎหมาย และมาตรการแก ไ ขป ญ หา ในที่ นี้ จ ะกล า วในภาพรวม
โดยเฉพาะดานนโยบายและกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการสัมมนาแลว
อาจกลาวโดยสรุปวาสถานการณสิทธิแรงงานนั้นคนงานยังประสบปญหาอยูมาก กระทรวงแรงงาน
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และรัฐบาลตองทําอะไรอีกมากมายทั้งดานนโยบาย กฎหมาย และมาตรการเชิงบริหาร คนงานยัง
ขาดไรที่พึ่งมีขอจํากัดมากมายในการพึ่งกระบวนการยุติธรรม
 กฎหมายแรงงานมี ห ลายฉบั บ มาก การที่ จ ะประมวลกฎหมายแรงงานให อ ยู เ ป น
หมวดหมูไมกระจัดกระจายใหไปดวยกันเปนเอกภาพที่กระทรวงแรงงานตองทํา ไมใชตางคนตาง
แกกฎหมายไปคนละทาง ทําอยางไรใหเกิดการแกไขกฎหมายในภาพรวม
 มาตรการทางกฎหมายไม ค รอบคลุ ม รอบด า นสมบู ร ณ การเข า ถึ ง กฎหมาย และ
กระบวนการยุติธรรมของคนงานก็ยากมาก ควรมีมาตรการอื่นที่เปนตัวชวยเสริม กระทรวงแรงงาน
ไมควรตีกรอบการแกไขปญหาแรงงานไวที่มาตรการหรือกลทางกฎหมายเปนหลักฉะนั้นทําอยางไร
ใหกระทรวงแรงงานสามารถมีกลไกเครื่องมือที่สามารถทํางานแกปญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน
หรือแบงเบาภาระกระบวนการยุติธรรม เชนหลักจรรยาบรรณทางการคา คณะกรรมการไกลเกลี่ยใน
ระดับตําบลหรือชุมชน
 ให มี ก ารประสานภาคี ต า งๆ ในจั ง หวั ด หรื อ ชุ ม ชน ให มี ก ลไกที่ จ ะสร า งความ
สมานฉันทในการจัดการความขัดแยงดานแรงงาน
 การปรับปรุงกฎหมายแรงงานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การ
สรางกฎหมายและมาตรการบริหารเพื่อแกไขเรื่องการจางงานหรือระบบจางเหมาที่ไมเปนธรรม การ
แก ไ ขกฎหมายเพื่ อ คุ ม ครองคนทํ า งานทุ ก ภาคส ว นทั้ ง ในระบบและนอกระบบ การคุ ม ครอง
หลักประกันทางสังคมและความมั่นคงในอาชีพ การแกไขกฎหมายเพื่อรองรับกับมาตรการทาง
การค า การใช สิ ทธิ ฟ อ งคดี ใ นศาลปกครอง การร อ งเรี ย นหน ว ยงานรั ฐ สภา เพราะป จ จุ บั น การ
คุมครองการใชสิทธิของแรงงานยังจํากัดอยูมาก
ความคิดเห็นตอขอเสนอคุมครองสิทธิแรงงาน
(1) นายสาวิทย แกวหวาน กลาววา การตั้งคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย (คส
รท.)ขึ้นเพื่อรวบรวมประเด็นปญหาทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน แรงงานขามชาติ แรงงานนอกระบบ
ทุกปญหาตั้งแตป 2543 มีอยู 18-19 กรณีปญหาที่พยายามแกไขอยู ถามวาภาพรวมไดมีการแกไขมาก
นอยเพียงไร ในเชิงสถิติ 100% การที่จะเปลี่ยนชีวิตคนงานไดไมมี ทั้งเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ เชน
รสพ.ก็ต องชุมนุ มปดลอ มทําเนียบจนได รับการฟนฟู รสพ. ซึ่ง ก็ตองทํ าแผนการฟนฟูอ ยูวา รถ
พนักงานที่เหลือคนที่ไมเขาสูขบวนการจะแกไขปญหาคุมครองสิทธิอยางไร กรณีภาคเอกชนก็มี
ปญหาหลากหลาย สิ่งที่คณะอนุกรรมการสิทธิฯสรุปไวตรงประเด็นมาก แตนี้เปนเพียงสวนที่มีการ
รองเรียนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขามา หลายสวนที่ไมไดรับการรองเรียนมีอีกจํานวนมาก
เชน การตรวจการเขาออกสถานที่ทํางานของพนักงานในสถานประกอบการ การติดตั้งกลองวงจร
ปด มีอีกมากมายที่เปนการละเมิดสิทธิ
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ปญหาคือ สิ่งที่บัญญัติไวของคณะอนุกรรมการสิทธิฯจะนําไปสูขบวนการการเปลี่ยนแปลง
ไดอยางไร เรื่องที่เสนอไว เชนเรื่องความปลอดภัย การเลือกปฏิบัติ เรื่องประกันสังคม เรื่องแรงงาน
สัมพันธ เรื่องการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในรัฐวิสาหกิจ เรื่องกระบวนการยุติธรรม ปญหาเรื่องแรงงาน
ขามชาติ เรื่องผูติดเชื้อเอดส เรื่องการคุมครองหญิงมีครรภ เรื่องแรงงานเด็ก เรื่องสิทธิเสรีภาพ ใน
การชุมนุม เรื่องคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ เรื่ององคความรู เรื่องนักธุรกิจนักลงทุนขามชาติ
เรื่องเหมาคาแรง เรื่องไตรภาคีระดับจังหวัด อนุสัญญาแรงงานระหวางประเทศ (ILO) เรื่อง มรท.
8001 เรื่องจรรยาบรรณทางการคา และการรวมตัวกันเจรจาตอรอง นี้คือความจริงที่ปรากฏอยูทุก
ปญหาที่ไมไดรับการแกไขจากภาครัฐ เชน กรณีสถาบันคุมครองสุขภาพความปลอดภัยเมื่อผูใช
แรงงานเริ่มรางกฎหมายรัฐก็จะรางกฎหมายของกระทรวงแรงงานมาประกบ เชน กฎหมายแรงงาน
สัมพันธก็เชนเดียวกัน ไมวาจะเปนนโยบายของพรรคการเมือง ซึ่งสวนใหญมีพื้นหลังเปนนักธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายจึงเปนผลกระทบกับธุรกิจของเขาจึงทําทุกอยางใหขบวนการกฎหมายมี
ความลาชา สิ่งที่ทําคือ เสนอกฎหมายมาประกบ ใหเอาสองฉบับไปคุยกันอยางสมานฉันทสงให
กฤษฎีกาตีความ
สุดทายทําลายหลักการใหญ เชนสถาบันความปลอดภัยใหเปนองคกรอิสระ ใหการศึกษา
เยี ย วยา เป น ต น ท า ยสุ ด แก ไ ขมาก็ ถู ก นํ า ไปกํ า หนดในมาตรา 52 กฎหมายความปลอดภั ย ฉบั บ
กระทรวงแรงงานนําเสนอ ดวยหลักการใหญรับไมได นั้นคือเรื่องรางกฎหมายจัดตั้งสถาบันสุขภาพ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ ทั้งที่กฎหมายฉบับนี้เริ่มราง
ตั้งแตป 2540 แบบมีสวนรวม มีการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 50,000 ชื่อ เสนอรัฐสภา จนปจจุบันนี้
กฎหมายฉบับนี้ยังไมเกิด นี้คือความลาชาของรัฐ
การดูแลเรื่องความปลอดภัย ปญหาคือเมื่อมีขอเสนอก็จะมีการเทียบเคียงทั้งที่ไมรูวาจะ
ไดรับสิทธินั้นหรือไม เรื่องกฎหมายแรงงานสัมพันธก็ไมแตกตางกัน เรื่องกฎหมายประกันสังคม ที่
ตอสูกันวาจะเปนองคกรอิสระหรือไม หลายคนมีความเห็นตรงกันใหเปนองคกรอิสระ แตอิสระใน
เชิ ง รู ป แบบหรื อ ไม ที่ เ สนอก็ มี ก รรมการผูท รงคุ ณ วุฒิ ที่ ไ ม ส ามารถแตะต อ งได ม าตามตํ า แหน ง
กรรมการบริหารจะมาจากการเลือกตั้งหรือไมอยางไร
ในเรื่องระบบแรงงานสัมพันธ แรงงานพยายามใชระบบแรงงานสัมพันธ แตปญหาระบบ
แรงงานสัมพันธของไทยไมเทาเทียมกัน นายจางมีศักยภาพที่เหนือกวา แรงงานสัมพันธภายใตความ
ไมเทาเทียม เรื่องของเจาหนาที่รัฐที่แรงงานบอกใหอยูเฉยก็พอ ปลอยใหเปนบทบาทของลูกจาง
นายจางเจรจากัน ปรากฏวาเจาหนาที่รัฐกับยืนอยูที่ฝงหนึ่ง แทนที่จะยืนอยูตรงกลาง
ในสวนของกระบวนการยุติธรรม ลาสุดไดจัดสัมมนาเรื่องคดีของกลุมผูปวยเนื่องจากการ
ทํางานคดีทอผากรุงเทพ คนงานชนะคดีในการตอสูใชเวลานานถึง 12 ป ในการตอสูนั้นอยูบน
เจตนารมณของการตัดสินการตั้งศาลแรงงานใหมี 2 ศาลบนพื้นฐานของการใหเกิดความรวดเร็ว
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ถึงแมชนะหลายคนตองตายไป หลายคนสูไมไหว คดีคนงานพารการเมนท ใชเวลา 6 ปคาชดเชย
60,000 ถึงประมาณ 1 แสนบาท ไดรับสิทธิเพียง 10,000 กวาบาท นี้คือกลไกทางกระบวนการ
ยุติธรรม เปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพทั้งสิ้น
ขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯมีอยู 3-4 ประการ ในเชิงกฎหมาย เมื่ออนุกรรมการสิทธิ
สรุปไวเชนนี้ แตไมมีอํานาจ เมื่อมีการรองเรียนก็ทําความเห็นขึ้นมา ปญหาคือการวินิจฉัยนี้จะนํามา
ปฏิบัติไดอยางไรเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ และนําไปถึงสิทธิ นี้คือคําถามตอขบวนการของแรงงาน เรื่อง
แรงงานขามชาติที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติวาผูที่จะติดตามไดคือบุตรปญหาวาพอแมจะอยูกัน
อยางไรตองสงกลับ ซึ่งหากเปนเสนทางพมาก็มีปญหาวา รัฐบาลพมาไมยอมรับวามีแรงงานพมาขาย
แรงงานในประเทศไทย หากสงกลับทันทีคนเหลานี้จะถูกพิพากษาติดคุกตลอดชีวิต หรือประหาร
ชีวิต นี้คือประสบการณที่พบมา
ประเด็นที่เราตอสูคือใหสงกลับในเสนทางที่ปลอดภัยไดหรือไม คือไมใหสงใหรัฐบาล
ทหารพมา สิ่งเหลานี้เปนปญหาของแรงงานขามชาติมากมาย กรณีคาจางขั้นต่ํา แรงงานขามชาติ
ไดรับตามจริงแควันละ 50-60 บาทเทานั้น และเรื่องแรงงานขามชาติ มองเพียงปญหาความมั่นคง
เรื่องอาชญากรรม เรื่องสาธารณสุขโรคติดตอ
ในขณะที่นักธุรกิจทั้งหลาย และภาคเกษตร บอกวาหากไมมีแรงงานขามชาติมาทํางานก็
ตาย ภาคเกษตรอยู ไม ได วั นนี้ ย อมรับความจริ งหรื อ ไมว าแรงงานขามชาติ เป นสว นเสริ ม สรา ง
เศรษฐกิจไทย รวมทั้งแรงงานไทยที่ไปทํางานตางประเทศ ฉะนั้นจะคุมครองสิทธิแรงงานขามชาติ
เหลานั้น หรือขบวนการการคุมครองสิทธิแรงงานทั้งระบบจะเปนไปไดอยางไร
ประเด็นที่ตองคํานึงถึง คือ
1. กวาจะไดสิทธิยาก ตองเดินทาง ตองชุมนุม ตองปดถนน ตองประทวง
2. เมื่อกฎหมายมีปญหาการเขาถึงสิทธิการไดสิทธิจะทําอยางไร? เชน การชุมนุมของ
พนักงานเบดแอนดบารด กฎหมายบอกวากรณีที่นายจางเลิกจางคนงาน คนงานไมมีความผิดนายจาง
ตองจ ายค าชดเชยใหคนงาน แต ปญหาคือนายจ า งไมจายหนีไ ปทิ้ง คนงานลอยแพ 200-300 คน
สุดทายเขียนกฎหมายไวเชนนี้ แตนายจางไมจายรัฐไทยมีศักยภาพหรือไมในการจัดการ
3. การเข า ถึ ง สิ ทธิ แม จ ะบั ญ ญั ติ ไ ว ก็ ไม ไ ด เ กิ ด สิ ท ธิ ต อ งตั้ ง คํ า ถามว า กฎหมายแรงงาน
สัมพันธมี 3 สวนที่เกี่ยวของ รัฐ มีหนาที่ใหลูกจาง นายจางอยูอยางมีระบบแรงงานสัมพันธที่ดีตอกัน
ทํางานเกื้อกูลเปนหุนสวนกันและกัน นี้คือหลักการแรงงานสัมพันธ ไมมีลูกจาง นายจางก็ทําการ
ผลิตไมไดแมวาจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยแตตองอาศัยลูกจางในการกดปุมเพื่อทําการผลิต ระบบ
แรงงานสัมพันธจึงมอบใหคนสองสวนปฏิบัติตอกัน หากเกิดปญหาจึงมอบใหคนกลางตองมา
จัดการ เพื่อใหเกิดระบบแรงงานสัมพันธ เพื่อใหเกิดศีลธรรม จริยธรรมอันดีตอสังคม ไมกอใหเกิด
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ความวุนวายทางสังคมเกิดขึ้น แตปญหาที่ประสบคือ รัฐอางวากําลังไมเพียงพอ การยืนของฝายรัฐไม
ตรง เขาใจวาความเปนกลางไมมีในโลกจําเปนตองเลือกฝง
4. การละเมิ ด สิ ท ธิ ค วามล า ช า กลไกการละเมิ ด มี วิ ธี ก ารละเมิ ด มากมาย การเลื่ อ น
ขบวนการเวลานัดของศาลทําใหคดีลาชาออกไป ทายสุดคนงานรอไมได ก็คือทางกระบวนการ
ยุติธรรม ขบวนการไกลเกลี่ย สิ่งที่พบคือ “คําพูดที่วาจะเอาอะไรกันมากมายนายจางใหทํางานก็บุญ
แลว หรือรับเถอะหากไมรับก็จะไมได” โดยมาตรฐานผูพิพากษาตองไกลเกลี่ยใหไดรับไมต่ํากวา
มาตรฐานใชหรือไม แตนี้ใหต่ํากวามาตรฐานขั้นต่ํา ซึ่งผิดหลักการกระบวนการยุติธรรม หากไกล
เกลี่ยใหรับต่ํากวากฎหมายก็ไมจําเปนตองมีผูพิพากษาไมควรใหมีกฎหมาย ปลอยใหเปนการเจรจา
ตอรองของลูกจาง นายจาง ตกลงกัน ทุกคดีของลูกจางหากสูถึงขั้นสูงสุดชนะทุกคดี ปญหาคือ

แรงงานไมสามารถไปถึงขั้นตอนสูงสุดได มีการไกลเกลี่ยใหจบกอน ทําใหการตัดสินมาตรฐานไม
เกิด การอางอิงศาลฎีกาไมเกิดขึ้น
ประเด็นปญหาแรงงานมีหลายหนวยงานมาเกี่ยวของหนวยงานหลัก คือกระทรวงแรงงานที่
เปนผูรับผิดชอบโดยตรง กระทรวงสาธารณสุขที่ตองรับผิดชอบผูติดเชื้อHIV เอดส กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีหลายกระทรวงเขา
มาเกี่ ย วข อ งนี้ ป ญ หาความยุ ง ยากต อ การเข า ถึ ง สิ ท ธิ การหาวิ ธี ก ารแก ไ ขป ญ หาโดยการจั ด การ
ขบวนการแรงงานในลักษณะของ One stop service เปนขอเสนอที่ชัดเจน แตปญหาวาหนวยงาน
เหลานี้จะพูดคุยกันไดหรือไม กระทรวงตางๆจะคุยกันหรือไม การทํา CL ทําสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา
ของผูติดเชื้อ HIV กระทรวงสาธารณสุข เห็นวาควรทํา แตกระทรวงพาณิชยบอกวาเปนวิธีการที่
ทําลายการลงทุนเปนตน
เรื่องที่ตองคํานึงถึงปญหาเชิงโลกาภิวัตน เรื่องการทําเขตการคาเสรี เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เปนการทําลายขบวนการจางงานการเคลื่อนยายไดอยางเสรีการเขามาลงทุนของบรรษัทขามชาติที่
ไมเขาใจประเพณีวัฒนธรรมของสังคมไทย การจางงานแบบยืดหยุน การจางงานบางชวงเวลาที่กําลัง
จะตามมา การจางงานแบบรายชั่วโมง
การเปลี่ยนแปลงเรื่องที่มาของผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ที่ยังไมมี
การรอ งเรีย นวั นนี้ ที่ ต อ งมาจากการเลือ กตั้ ง โดยตรง แทนที่ เดิ ม ที่มี จ ากการสรรหาของสหภาพ
แรงงาน ในอนาคตขางหนาในสวนที่ไมมีสหภาพแรงงาน สวนที่มีสหภาพแรงงานก็อาจพอดูแลได
ก็เปนชองทางที่ทําใหตางชาตินําขยะพามาทิ้งในประเทศไทย
เรื่องระบบสาธารณสุขที่เห็นวาไมควรละเลย มีการกลาวถึงกันนอยในขบวนการแรงงาน
คือ ปญหาโลกรอนที่จะกระทบปญหาการจางงาน วันนี้สมุทรปราการที่เกิดผลกระทบที่ดินหายไป
หลายรอยไร ปญหาน้ําทวม 73 จังหวัด แลง 70 กวาจังหวัด ชาวนาทํานาไมไดอพยพเขาสูเมือง เขาสู
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การขายแรงงานทาสในโรงงานอุตสาหกรรม ปญหาสุขภาพ ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาความมั่นคง
ในการทํางาน ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของผูใชแรงงานทั้งสิ้น
สุดทายขบวนการวันนี้การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนมีความไววางใจรัฐคอนขางนอย
ขบวนการรวมตัวของภาคประชาชนในสวนตางๆทั้งตางจังหวัดและในเมือง ถาความไมไววางใจมี
สูงรัฐไมสามารถแกไขปญหาได ประชาชนปฏิเสธรัฐอนาคตขางหนา สิ่งที่ไมเคยเห็นก็อาจไดเห็น
ความรุนแรงตางๆที่จะเกิดขึ้น ประเด็นสิทธิตางๆ ประเด็นสิทธิแรงงานจึงเปนปญหาใหญ สิ่งทีทาง
อนุกรรมการสิทธิฯสรุปมาทั้งหมดนี้ขบวนการของแรงงานจะทําอยางไรตอไป จะนําประเด็นเหลานี้
ไปเปลี่ยนแปลงใหคุณภาพชีวิตคนงานอยูดี มีสุขไดอยางไร?
(2) นางสิริวัน รมฉัตรทอง กลาววา รัฐบาลมักถูกกลาวหาวาไมมีความเปนกลางเพราะ
นายจางเองก็กลาวหาเชนเดียวกับลูกจาง ฉะนั้นรัฐก็คงตองอยูตรงกลาง กรณีศาลเองเวลาไกลเกลี่ยก็
จะวานายจางเชนกันวา “เสียเวลาทํามาหากินใหเขาไปเถอะ พูดไปก็เปลืองตัวเพราะสังคมไทยมอง
ลูกจางวาเปนผูดอยโอกาสทะเลาะก็มีแตเสียทํามาหากินหาเงินดีกวา”
การถูกละเมิดสิทธิทางรางกายควรฟองรองวงเวียนชีวิต เปนการละเมิดเกินเลย และอยาก
ใหกรรมการสิทธิฟองรองใหเปนคดีตัวอยางดวย
ครส.หลายประเด็นที่ยังไมสามารถกลาวไดเพราะอยูระหวางการพิจารณาคดี แตเรื่องการ
อบรมนั้นมีการอบรมหลายเดือนจายคาแรง และเบี้ยขยันใหหากไมขาดการอบรม ทําไมตองจาย
ขนาดนี้ใจคอไมรับเขาทํางานหรือ ปญหาหลายอยางเกิดจากทัศนคติที่ลูกจางนายจางมองกันตั้งแต
แรก ไมวาใครก็ทําอะไรไมได ขบวนการตางๆที่มาของความยุติธรรมใชเวลานาน แตทําอยางไรให
จบตั้งแตขบวนการทวิภาคีทั้งสองฝายมองกันเอง เพราะทั้งสองฝายก็มองรัฐวาไมมีความเปนกลาง
เรื่องความปลอดภัยควรดูเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยควรมีการรณรงคเรื่องนี้ ซึ่งใน
ครส. ก็มีการรองเรียนเรื่องปวยเนื่องจากการทํางานนายจางใจดีใหรอยเปอรเซ็นต รับจากกองทุน
ทดแทน 60 % ปวย 8 เดือนกวาปฏิเสธการทํางานทุกชนิดยายจากเหล็กไปทํางานออฟฟตก็ไมยอมทํา
และไมยอมแจงถึงเวลาก็สงใบรับรองแพทย การที่ไมกลับเขาทํางานเขาใจวาเปนเพราะรับคาจาง
160 % หากกลับเขาทํางานจะไดรับคาจางเพียง 100% เทานั้น ถึงแมยายงานมาทํางานที่เบากวา ก็สู
การรับเงินจากกองทุนทดแทน 60% และรับจากนายจาง 100% ไมได ที่ยกตัวอยางไมใชการหักลาง
แตเนื่องจากความวุนวายนั้นเปนเพราะจับคูกันผิด เชนลูกจางที่ดีก็จะเจอกับนายจางที่โหด นายจางดี
ก็จะเจอลูกจาง ที่ใชทุกวิธีในการเอาเปรียบ ฉะนั้นการแกไขกฎหมายไมสามารถแกไขได ในภาพที่
มองกันแบบเปนลบ ตองคิดวาทําอยางไรจึงจะมองกันไดดี และมีวิธีพูดรวมกันใหรัฐบาลฟง
การบู ร ณาการกฎหมายทั้ ง หลายนายจ า งไม เ จอแต ก ฎหมายแรงงาน เพราะต อ งเจอกั บ
สรรพากร กระทรวงอุตสาหกรรม แตในสวนของกระทรวงแรงงานไดมีการบูรณาการ การตรวจ
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แรงงานไดทําแลว ระบบใหลูกจางนายจางชวยกันเองก็ทําแลว หากตองการใหระบบทํางานก็ตองให
ลูกจางรูสิทธิหนาที่อะไร ที่ไมใชไมถูกไมควรมีชองทางที่ลูกจางสงไปไดอยางไร นายจางก็จะได
ทํางานใกลชิดมากขึ้น กระทรวงแรงงานก็กํากับนโยบาย ก็บังคับใชกฎหมายใหชัดเจน อันไหนมี
ปญหาก็ตองใชวิธีบังคับกฎหมายแบบ “เชือดไกใหลิงดู” แลวนํามาเปนกรณีตัวอยางคิดวาคงไมเกิน
5 ราย ก็ไมตองแกไขกฎหมายทั้งระบบ คือกระทรวงแรงงานตองบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เพื่อ
เปนกรณีตัวอยาง กรณีลูกจางก็เชนกัน เมื่อดูแลลูกจางที่ถูกนายจางรังแก ก็ดูลูกจางที่รังแกนายจาง ก็
ตองนํามาเปนกรณีศึกษาเชนกัน หากไมเปลี่ยนวิธีคิดกระบวนการในระบบที่ทํางานได ซึ่งตนเห็นวา
คงเปนระบบทวิภาคี ขบวนการรวมแรงรวมใจรูสิทธิหนาที่และเคารพสิทธิหนาที่ไมเอาเปรียบกัน
และกัน
เรื่อง คนงานเหมาคาแรงงานมีโรงงานบางแหงที่กําหนดใหคนงานที่ทํางานในโรงงานครบ
4 เดือน ไดเปนคนงานประจําในโรงงาน และใหบริษัทรับเหมาหาคนงานมาใหม ตนเห็นวาเปน
นายจางที่ดีที่มีแนวคิดเชนนี้ ที่ตอไปคนที่จางเหมาคาแรงตลอดเปนการเอาเปรียบกันรับไมได แตจะ
ไมใหมีเลยก็คงไมได เพราะการรับออเดอรการผลิตไมไดมีงานสม่ําเสมอ ถาจางเหมาคาแรงตลอดก็
เห็นวาเปนการเอาเปรียบ ตองแกตรงนี้ไมจําเปนตองตัดระบบการจางงานแบบนี้ ซึ่งขึ้นอยูกับวิธีการ
จาง ที่ตองอยูบนพื้นฐานที่ไมเอาเปรียบ
ตองปรับความคิดระหวางนายจาง ลูกจาง เพราะไมมีใครถูกทั้งหมด ยังมีการเอาเปรียบกัน
เปนบางครั้ง อยางเอาเปรียบกันตลอดเวลาเพราะเห็นวาเปนผูดอยโอกาส และแรงงานเองก็อยาตีคา
ตัวเองวาเปนผูดอยโอกาสตลอดเวลา เมื่อรูวาตนเองมีสิทธิมนุษยชนของแรงงานแลวตองใชสิทธิให
ถูกตองชัดเจน นายจางจะไดไมดูวาคนงานใชสิทธิจนละเมิดสิทธินายจาง เมื่อบริหารสิทธิถูกตอง
เปนธรรมก็ยอมรับไดไมวาตรงไหน ขอใหทวิภาคีแข็งแรงเพื่อการตอรองกับภาคีที่สามคือรัฐตอไป
(3) นายพรชั ย อยู ป ระยงค กล า ววา ขอชื่ น ชมการรวบรวม และข อ เสนอแนะการให
ปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย และเจาหนาที่ในการทํางาน ขอเสนอแนะนั้นเปนประโยชนตอกระทรวง
แรงงาน และเห็นวาคงตองนําขอเสนอแนะนี้พิจารณาวา จะสามารถปรับปรุงในสวนใดได ซึ่งก็มี
กฎหมายหลายฉบับที่กรรมการสิทธิฯ มีขอกังวลก็ไดมีการแกไขบางแลว แตก็จะมีกฎหมายบางสวน
ที่เสนอแลวอาจไมสอดคลองกับที่อนุกรรมการสิทธิฯ เสนอ แต ไ ม ไ ด ห มายความว า การเสนอ
กฎหมายแรงงานของกระทรวงแรงงานไปแลว ขอเสนอของคณะอนุกรรมการสิทธิก็ยังสามารถ
เสนอผานทางรัฐบาลได แตการปรับปรุงกฎหมายกระทรวงแรงงานอาจตองมองหลายดาน คือ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น การแกไขปรับปรุงกฎหมายในบางประเด็นจําเปนหรือไม สามารถใชมาตรการ
ในการบริหารเขาไปจัดการไดหรือไม เมื่อมีการปรับปรุงกฎหมาย จะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
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อยางไรคุมคาการแกไขหรือไม ความคิดเห็นที่แตกตางกันสามารถแกไขได กระทรวงแรงงาน
สามารถรับฟงไดทั้งกลุมผูใชแรงงาน กลุมผูสัมมนา ฝายนายจางและหนวยงานอื่นๆดวย
ดานนโยบายกระทรวงแรงงานก็คิดวาจะทําอยางไรในการสรางความเปนธรรมความสมดุล
การอยูรวมกันระหวางนายจางและลูกจางใหเกิดขึ้นไดอยางนอยตองอยูรวมกันอยางราบรื่นอยูบน
สิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงมีพึงไดรับ สิทธิขั้นพื้นฐานตอการปฏิบัติของกันและกันระหวางนายจาง และ
ลูกจาง เปนเรื่องที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามยุคสมัย และเศรษฐกิจสังคม หรือกระแสโลก ในบาง
เรื่องจะมีความคิดเห็นที่ขัดแยงกันแตก็มีกรอบแนวความคิดสากลทั้งในองคกรระหวางประเทศ กลุม
ประเทศและแนวคิดโลกที่ปฏิบัติตอกัน ไมใชวาเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทางกฎหมายละเลยสิ่งเหลานี้
การที่จะเรียกรองตองดูความเหมาะสม ความเห็นที่แตกตางก็ตองดํารงอยู และจําเปนตอง
กลาวถึงอยูการเปลี่ยนแปลงแกไขแตละมุมมองก็สามารถมีความเห็นแตกตางกันได และคิดวาหาก
เห็นวาเปนสิ่งที่ควรแลวสักวันตองไปถึงตรงนั้นได
ในขณะที่ขอเสนอแนะในเชิงกฎหมาย ในเชิงนโยบายก็อาจเปลี่ยนแปลงไดเพราะมีบุคคล
เขามาเกี่ยวของจํานวนมาก สวนที่กลาวถึงบทบาทกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวของตองยอมรับในหลาย
ปจจัย และสิ่งหนึ่งที่ไมสามารถนํามาหยิบยกหรือเปนขออางในการทํางานได คือไมมีคนเพียงพอ นี้
คือปญหาภายใน ทุกคนที่รูวามีปญหาหรือไดรับขอรองเรียนวามีปญหาตองเปนไปตามกฎหมายและ
ขั้นตอนที่กําหนดไว และเจาหนาที่แรงงานตองมีจิตวิญญาณไมเปนแคเอาไมบรรทัดไปวัดตอง
พยายามหาทางแกไข ซึ่งก็คงมีบางสวนที่ยังมีแนวคิดเชนนั้น แตทางกระทรวงแรงงานก็พยายาม
แกปญหาเพื่อใหมีประสิทธิภาพ ในการแกไขปญหาคลอด และพยายามหารูปแบบตางๆ ในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของนายจาง เชนการใหสถานประกอบการตรวจสอบตนเอง หรือ
เจาหนาที่เขาไปตรวจเมื่อไดรับคํารอง หรือเขาไปตรวจเมื่อมีการสุมตัวอยาง
ขอจํากัดคือ ไมมีทางที่จะใหกฎหมายครอบคลุมสถานการณโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง เชน
กรณีที่มีการยกตัวอยางมา ซึ่งหลายกรณีก็เปนเรื่องใหมสําหรับตน หลายกรณีก็เปนปญหาที่รับไมได
ที่จะใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นตลอดไป ตามที่ใชดุลพินิจเจาหนาที่ในการวินิจฉัยเรื่องกองทุนเงินทดแทน
ตองยอมรับวาการใชดุลพินิจความละเอียดรอบคอบของเจาหนาที่มีความแตกตางกัน ขณะเดียวกัน
ถึงแมบางกรณีที่เจาหนาที่ยอมรับไมไดแตการเขาถึงขบวนการแกไขปญหาบางครั้งก็กระทําได
ยากลําบากเพราะลักษณะการเขียนกฎหมายจะพยายามจํากัดอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่แยกๆกัน
ออกจากกัน และควบคุมการใชอํานาจที่เกินเลยไป
สาเหตุที่มีการควบคุมเพราะเคยมีการใชอํานาจที่เกินเลยไป ฉะนั้นกฎหมายที่ออกมาระยะ
หลังก็จะควบคุมการใชอํานาจของเจาหนาที่ แตสิ่งเหลานี้ไมใชปญหาหรืออุปสรรคที่จะทําเพื่อให
เกิดความเปนธรรมที่นายจางลูกจางสามารถที่จะเขมแข็งรูทั้งกฎหมาย การบริหารการอยูรวมกันรู
เรื่องสิทธิของแตละฝาย รูเรื่องสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ
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กระทรวงแรงงานต อ งทํ า อี ก จํ า นวนมาก ในเบื้ อ งต น ตนเห็ น ว า ข อ เสนอแนะของ
อนุกรรมการสิทธิฯตลอดเวลาที่มีประสบการณมา 5 ป เปนประโยชนที่ควรนําไปใชปรับปรุงทั้ง
มุมมองของกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติ
(4) ดร.ณรงค เพ็ชรประเสริฐ เสนอวา “พวกเรานั้นเหมือนไกในกรงหรือไม ที่มีไก 3 ชนิด
คือไกอู ไกแจ ไกตะเพา กรงก็แคบแออัดเมื่อมีคนโยนขาวสารมาใหก็ตีกันยุง ตัวไหนใหญกวากิน
มากไมเหลือ เคยตั้งคําถามหรือไมวากรงแคบหรือไม กรงที่ตั้งอยูสกปรกหรือไม”
การแกไขปญหาตองมองปญหาเชิงระบบ หรือปญหาเชิงโครงสราง ถือวาระบบแรงงาน
เปนโครงสรางยอยของระบบใหญ เมื่อระบบใหญไมเปลี่ยนแปลง โครงสรางยอยก็ไมเปลี่ยนแปลง
หากจะเปลี่ยนแปลงโครงสรางยอยก็ตองแตะโครงสรางใหญ ทั้งนายจางลูกจาง ปญหาเชิงโครงสราง
ขณะนี้นายจาง ลูกจาง รัฐบาล มองหรือไมวานําไปสูการทะเลาะกันเพราะที่กลาวถึงกันนี้เปนปญหา
เฉพาะหนา
ปญหาโครงสรางคือ ประการแรก 30 ปที่ผานมามีอะไรเปลี่ยนไปมากเมื่อ 30 ปที่แลว
สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม ครึ่งหนึ่งของคนทํางานคือเกษตรกร แตวันนี้กําลังแรงงาน 36 ลาน
คนอยูในภาคเกษตร 15 ลานคน อยูนอกภาคเกษตร 21 ลานคน เปนลูกจาง 13 ลานคนไมใชลูกจาง 8
ลานคน และในภาคเกษตร 15 ลานคนเปนลูกจาง 3 ลานคน เกษตรกร 12 ลานคนเทานั้น ฉะนั้น
ลูกจางทั้งในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตรรวมแลว 16 ลานคน เมื่อเทียบกับเกษตรกร 12 ลานคน
คนมากขึ้นปญหาก็มากขึ้น เมื่อลูกจางมากขึ้น นายจางก็มากขึ้นใหญขึ้นเขี้ยวมากขึ้น ตองแขงกับโลก
เพราะไมทําเชนนั้นก็สูโลกไมได
ในขณะที่โครงสรางประชากรมีความเปลี่ยนแปลงไปมีคนทํางานมากขึ้น รัฐบาลยังไมมี
การปรับตัวรองรับระบบนี้ นักการเมืองยังนั่งทองคนครึ่งหนึ่งอยูในภาคเกษตร ภายใตความเปนจริง
ที่รายไดของชาติมากภาคเกษตร 10% นอกภาคเกษตร 90% กําลังซื้อตลาดตางๆอยูไดดวยคาจาง
43% อยูไดดวยบําเหน็จ บํานาญ 12 % นั้นคือขอเท็จจริงถามวารัฐบาลทําอะไรในเชิงโครงสรางที่
เปลี่ยนแปลง คิดเพียงขนเงินไปซื้อเสียงในชนบท
โครงสรางคนงานนอกภาคเกษตรมากขึ้น กําลังแรงงานถดถอยนอยลง เหตุผล คือ
1) อัตราการเกิดคนไทยลดลงคนที่จะมาเปนคนงานนอยลง
2) คนชราเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นก็จะบอกตัวเองวายังทํางานไดอยู ภาคเอกชนผูหญิงอายุ 55
ป เกษียณอายุ เมื่อออกจากงานไปทําอะไรไมได จํานวนคนกินเทาเดิมจํานวนคนทํางานลดลง
3) คนมีการศึกษาสูงขึ้น ภาคบังคับ 12 ป 9 ปเปนอยางต่ํา ฉะนั้นคนแตงงานชาลง มีบุตร
ชาลง กําลังแรงงานก็นอยลง
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4) ที่ มี ป ญ หาอยู คื อ นายจ า งไม ช อบการมี ค รรภ ข องคนงาน โดยลื ม ว า ต อ งการกํ า ลั ง
แรงงาน แลวจะหาแรงงานจากที่ใด เพราะผูประกอบการสวนใหญยังอยูกับระบบการคิดคนแบบเกา
เมื่อไมคิดคนใหมสิ่งใหมในการผลิตก็ไมเกิด วิธีใหมไมเกิด ผลิตภาพก็ไมเกิด ผลผลิตตอ
คนไมเพิ่ม แตคาครองชีพเพิ่มคนงานก็ตองการคาจางเพิ่มนายจางใหไมไดเพราะผลิตไดวันละ 20 ชิ้น
แตอยากขึ้นคาจาง หากตองการใหปรับคาจางตองผลิตเพิ่ม 40 ชิ้น เมื่อทําไมไดก็ไมให แตคาครอง
ชีพเพิ่มขึ้นทุกวัน
จะไมเพิ่มคาจางไดหรือ หากเปนตางประเทศตะวันตกทันทีที่คาครองชีพเพิ่มตองเพิม่ คาจาง
ให เชน สวีเดน เนเธอรแลนด เยอรมัน จะมีระบบปรับโดย อัตโนมัติทําไมปรับได เพราะนายจางจะ
คิดคนตลอดวาเมื่อตองปรับคาจางจะพัฒนาการผลิตการจัดการอยางไรใหผลผลิตเพิ่ม จะใชแรงงาน
อยางไรใหเพิ่มผลผลิต ฉะนั้นนโยบายพัฒนาแรงงานอยางไรไมไดอยูที่รัฐบาล แตรัฐบาลเปนตัว
ประกอบ ใหนายจาง ลูกจางรวมมือกันพัฒนาฝมืออยางไร เพื่อเพิ่มผลผลิตใหทันคาจางที่เพิ่ม แต
โครงสรางตรงนี้ไมมี
คิดเพียงคาจางเพิ่มก็จะนําแรงงานพมา นําแรงงานกัมพูชา นําแรงงานลาวเขามาเปนตน
แรงงานเหลานี้ทําการผลิตฝมือสูคนไทยไดหรือไม หากสูไมไดผลผลิตที่ผานมาจะแขงขันกับใครได
ทั้งจีน เวียดนาม วิธีวิ่งแขงตองมองคนที่วิ่งนําไปขางหนาเราไมใชมองคนที่วิ่งตามหลังทําไมไมมอง
มาเลเชีย สิงคโปรวา วิ่งนําหนาไปเทาไร เวียดนาม และจีนมาทีหลังคาแรงถูกกวา เราไปมองวาจะทํา
อยางไรใหคาแรงต่ําเทากับจีน และเวียดนาม ทําไมไมถามวา จะทําคาแรงคนไทยเทากันคาแรงญี่ปุน
หรือจะจายคาจางคนไทยเทามาเลเชียไดอยางไร เพราะสังคมอุตสาหกรรม สังคมนายทุนตองพึง
คาจางของลูกจาง คนสวนใหญคือลูกจางหากลูกจางรายไดต่ํากําลังซื้อก็ต่ํา รายไดในตลาดก็ต่ํากําไร
หดหาย ก็ตองสงออกก็ตองเจอกับสินคาเวียดนาม สินคาจีนก็ตาย ตองออกไปสูกับเขา ไมมีฐานพึง
พิงเพราะขางในออนแอ สําหรับผูประกอบการไทย และรัฐบาลไทย
ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของคาจางไมใชเปนการเมตตากรุณา แตเปนผลที่ไดรับกันทั้งระบบ ใน
ปจจุบันหากเกิดวิกฤติตลาดโลกประเทศไทยจะอยูไดอยางไร สังคมไทยตองพึ่งพาตลาดโลกรอยกวา
เปอรเซ็นต สังคมขนาดกลางเชนเราตองพึ่งตลาดภายในเปนหลักตองอยูได อังกฤษมีขนาดประเทศ
เทากับเรา แตพึ่งตลาดโลกแค 40% อเมริกาอยูกับตลาดภายนอก 20% ญี่ปุน18% แตประเทศไทย
120%
หากรัฐบาลไมปรับเชิงโครงสรางใหผลผลิตตอคนเพิ่มขึ้น ทําอยางไรใหนายจางลูกจางมี
ความรวมมือกันเพิ่มผลผลิตใหได พรอมกับการขยับปรับขึ้นเงินเดือนทั้งหมดพรอมกันเพื่อรักษา
ตลาดภายใน อยามองวาการเพิ่มคาจางเปนการใหสวัสดิการลูกจาง ใหคิดระยะยาววารายไดของ
ลูกจางคือรายไดหลักของประเทศที่จะพยุงเศรษฐกิจทั้งหมด เชนในหางสรรพสินคา รอยละ 70 เปน
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ใครเปนมนุษยเงินเดือนทั้งนั้น หากเงินเดือนของมนุษยเงินเดือนลดลงหางจะอยูไดหรือไม ใครจาย
ตลาด หากมนุษยคาจางไมไดรับคาจางเพิ่มตลาดอยูไดหรือไม?
ปญหาเชิงระบบการผลิตที่โยงกันมาถาอยูกับระบบการคาอุตสาหกรรมตองการกําไรซึ่งมี 2
ประการคือ เพิ่มราคาขาย กับลดตนทุน ภายใตการแขงขันของตลาดโลกจะเพิ่มราคาขายไดหรือไม ก็
คือไมได เมื่อเพิ่มไมไดคือลดตนทุน ผูประกอบการไทยเมื่อตองลดตนทุน ลดราคาวัตถุดิบก็ไมได
ลดราคาเครื่องจักรก็ไมได ทางเดีย วที่ลดไดคือ คา แรง ลดคนไทยไมไ ด ก็ล ดคาแรงพมา ดังนั้น
คนงานไทยที่มีฝมือจึงไปอยูซาอุดิอาราเบีย มาเลเชีย หรือไตหวัน กลายเปนวาผลิตภาพของไตหวัน
มาเลเชียสูงกวาเรา จะแขงไดอยางไร
ปญหาที่มาจากระบบการผลิตการลดตนทุนทางเดียวที่จะอยูในโลกการแขงขันได มีวิธีใด
คือ ลดคาจาง และ คือการเพิ่มผลิตภาพ เชนการจางคนงานวันละ 100 บาทคนงานทํางานได 20 ชิ้น
ตกชิ้นละ 5 บาท ถามีวิธีการจัดการใชเทคนิคเขาไปทําใหคนงานผลิตได 40-50 ชิ้น แลวเพิ่มคาจาง
เขาไปคนงานก็จะมีความสุข ทุกคนก็มีความสุข นี้คือคําตอบของประเทศที่พัฒนาที่เลือกไมตรึง
คาจาง แตเลือ กที่จะเพิ่มผลิตภาพ เพราะหากเพิ่มไดตนทุนตอ หนวยจะลดลง กําลังซื้อภายในก็
เขมแข็งขึ้น ตลาดก็กวางขึ้น การมองเชิงโครงสรางเชนนี้กลับไมถูกมอง ก็ทะเลาะกันเพียงขอคาจาง
มากขึ้น 30 ปผานมาก็ยังเปนเชนนี้
ปญหาที่เหลือคือปญหาความขัดแยง ระหวางลูกจาง นายจาง ซึ่งทั่วโลกก็เปนเชนนี้ หาก
แกไขปญหาเชิงโครงสรางออกไป ความรูความเขาใจเรื่องวัฒนธรรมเปนเรื่องใหญ เมื่อนายจางนํา
บัญชีมาให ลูกจา งดูจ ะมีลูก จางกี่คนที่ดูบัญ ชีเป น เพราะอานไมเป นนายจางจึง กลาที่จ ะให ดู ทํ า
อยางไรถึงจะยกระดับคนเหลานี้ใหมีความรูสูงขึ้น การพัฒนาฝมือไมใชใหแคกรมพัฒนาฝมือทํา
การอบรมเฉพาะจุด เชนตองการพัฒนาลูกจางบางคนเพื่อเงินกูดอกเบี้ยต่ํา SME เปนตน นายจาง
ขนาดเล็กขนาดยอมก็กูไมได ตนไดเสนอเรื่องธนาคารลูกจางเพื่อใหนายจางขนาดเล็ก ขนาดยอม ก็
ไมไดรับการยอมรับ
อยางไรก็ตามเรื่องระยะยาวก็ยังมองไมออก แกไขแตปญหาเฉพาะหนา เพราะเมื่อ 30 ปที่
แลวก็มองแตปญหาเฉพาะหนาเชนกัน เมื่อเกิดปญหาก็ตองแก ระยะยาวก็ตองทํา การรวมกันสราง
ผลิตภาพใหเห็นผลกําไรที่ยั่งยืนใหเห็นศักยภาพการแขงขัน และการสรางตลาดภายใน นายจางควร
ทํา ลูกจางไมตองคํานึงถึงหากพัฒนาฝมือแลวไดคาจางเพิ่มขึ้นก็พอใจนี้ไมใชทัศนะลูกจาง แตเปน
ทัศนะนายจางที่ตองมองกําไรระยะยาว การแขงขันระยะยาวตลาดภายในระยะยาว
สวนลูกจางไมสนใจพัฒนาฝมือตนเอง จากการที่เคยบรรยายเคยถามลูกจางวาในรอบ 1
เดือนใครเคยอานหนังสือพิมพธุรกิจหรือไม ลูกจางเองก็ตองสนใจเรื่องธุรกิจบาง บอกเพียงคาจางไม
เพิ่ม โดยที่ความรู หรือการพัฒนาฝมือไมเพิ่ม
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ปญหาเชิงนโยบายแหงรัฐ รัฐไทยไมยอมรับอนุสัญญาที่มีความจําเปนตอแรงงานหลายสิบ
มาตรา ถื อ เป น การละเมิ ด เช น ไม ย อมให ข า ราชการตั้ ง สหภาพแรงงาน ไม ย อมให พ นั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ กันพนักงานเอกชนรวมกันเปนสหพันธแรงงาน ไมมีในโลกกระทํานอกจากเมืองไทย
มักจะกลาวถึงกระแสโลกาภิวัตน ใหสัญญาเปนสมาชิก ILO แตไมใหสัตยาบัน ใชวิธีแกปญหาโดย
“จับไกใสกรงแคบๆใหตีกัน” คําวารัฐไมไดหมายถึงขาราชการ เพราะขาราชการเปนเพียงเครื่องมือ
ของรั ฐเท า นั้น รั ฐ ในที่ นี้ ห มายถึง แผ น ดิน และประชาชน รั ฐ บาลคื อ ผูจั ด การรั ฐ ประเทศไทยมี
ผูจัดการรัฐที่ไมมีประสิทธิภาพสําหรับเรื่องแรงงาน ตนทํางานในพรรคไทยรักไทย ขอรองใหมีการ
เขียนนโยบายแรงงานกอนตั้งพรรค ซึ่งเขียนใหหมด และมีขอหนึ่งการเรียกรองใหรัฐรับอนุสัญญา
87,98 ตองให นํานโยบายไปหาเสียงกับคนงาน เมื่อเปนรัฐบาล พื้นที่คนงานพรรคไดรับคะแนน
นอยก็ไมทํา เคยทํานโยบายใหพรรคประชาธิปตย แตกอน “ซึ่งไดรับคําตอบวาอยาทําเลย ทําเชนนั้น
เดียวนายจางมั่นไสพรรค” เกือบไมมีพรรคการเมืองใดในรัฐแหงนี้ที่สนใจนโยบายแรงงานแบบ
จริงจัง
คนงานที่ไปทํางานตางประเทศที่นําเงินเขาประเทศตองจํานองที่นา บานไปทํางานนั้นหาก
แครัฐจัดใหมีการพบกันระหวางนายจางกับลูกจางตรงกลางใหเจรจาทําสัญญากันเอง แลวนําสัญญา
ไปค้ําประกันธนาคาร แลวหักคาจางกันทุกเดือน ไมตองไปเอาเงินไมตองเสียคานายหนาทั้งนายจาง
ลูกจาง แตคําตอบคือการทําลายการประกอบกิจการของเอกชน คนงานที่ไปทํางานในตางประเทศนํา
เงินเขาประเทศ ตนเห็นวา ความจริงใจของรัฐ หรือผูจัดการรัฐไมมีในการแกไขปญหาแรงงาน ไมมี
พรรคการเมืองพรรคไหนที่จริงใจสรางนโยบายเรื่องลูกจาง
การที่ รั ฐ บาลของพรรคไทยรั ก ไทยถู ก ครอบงํ า โดยผู ป ระกอบการมากเกิ น ไป ภายใต
ผูประกอบการไทยที่มองในระยะสั้นมองการพัฒนาฝมือแรงงานเปนตนทุน ซึ่งตนมองวาเปนการ
ลงทุ น ต อ งได ผ ลตอบแทนคื น คื อ ทํ า ให แ รงงานดี ขึ้ น นายจ า งก็ ไ ด ผ ลตอบแทนมากขึ้ น ก็ ไ ด แต
นโยบายที่ดีของรัฐสามารถทําใหนายจางได ลูกจางได ก็ได คือขยายกรงไกใหกวางขึ้นก็ทําได เพราะ
อํานาจของนักการเมืองใหญกวา
วันนี้มีกองทุนประกันสังคม 4 แสนลานบาท หากจัดการเงินกอนนี้เปนก็สามารถยกระดับ
ตลาดภายใน ยกระดับนายจาง ยกระดับลูกจาง เพราะเงินนั้นมาจากทั้งนายจางและลูกจาง สามารถ
จั ด การเงิ น ก อ นนี้ ใ ห ทุ ก ฝ า ยได สรุ ป คื อ นโยบายแห ง รั ฐ ไม เ อื้ อ ประโยชน กั บ แรงงาน สิ่ ง ที่
อนุกรรมการสิทธิฯ ทํามาคือ
1) ไมมีแรงงานขามชาติ กรณีแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ ซึ่งเปนปญหาหลัก
2) เรื่องประชาธิปไตยทําไมตัวแทนของคนงานไมมาผานระบบประชาธิปไตย เชน การ
เลือกตั้งที่ผานมาลูกจางเอกชนประมาณ 13 ลานคนนี้เปนผูประกันตน 9-10 ลานคน มีสหภาพ
แรงงานประมาณ 2 แสนคน เมื่อจะใชระบบการเลือกตั้ง ทําไมกระทรวงแรงงานใหสิทธิคน 2 แสน
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กวาคน คน 9 ลานคนหายไปไหน? เหตุผลคืออะไร แมจะนํามาจากสหภาพแรงงาน หากสหภาพ
แรงงานแหงหนึ่งมีสมาชิก 30,000 คนมีตัวแทนไดคนเดียว และสหภาพแรงงานอีกแหงมีสมาชิก 30
คน ก็มีตัวแทน 1 คน เทากัน ใชหลักเกณฑอะไร? ระบบแบบนี้ทําใหระบบตัวแทนที่แทจริงไมเกิด
ขบวนการจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อนํามาเลือกตั้ง เรียกวาการเมืองภาคแรงงาน ระบบนี้ไมใชรัฐบาล
ไมรูแตปลอยใหแตกแยก เพราะคุมคนสวนนอยทําไดงายกวา

XYZW XYZW
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ที่ รง 0204.1/971

กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
29 มีนาคม 2550

เรื่อง

คําตอบชี้แจงขอเสนอตอการปฏิรูปนโยบายบริหารแรงงาน
และกระบวนการยุติธรรมเพื่อแรงงาน
เรียน ประธานอนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
อางถึง หนังสือคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ดวนมาก ที่ สม 0001/05/3963
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549
สิ่งที่สงมาดวย คําตอบชี้แจงขอเสนอตอการปฏิรูปนโยบายบริหารแรงงาน และกระบวนการยุติธรรม
เพื่อแรงงาน จํานวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อางถึง คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห ง ชาติ ขอให ก ระทรวงแรงงานพิ จ ารณาข อ เสนอต อ การปฏิ รู ป นโยบายบริ ห ารแรงงาน และ
กระบวนการยุติธรรมเพื่อแรงงาน และขอเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบเรื่องรองเรียนตางๆ และ
แจงผลใหทราบความละเอียดแจงแลว นั้น
กระทรวงแรงงาน มีค วามยิน ดีรับขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
นโยบายบริหารแรงงาน และกระบวนการยุติธรรมเพื่อแรงงาน โดยไดนําขอเสนอดังกลาวมาพิจารณา
เพื่อพัฒนางานดานแรงงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม พรอมทั้ง ไดจัดทํา
คําตอบชี้แจงขอเสนอดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย และหวังวาจะไดรับขอ
แนะอันเปนประโยชนในโอกาสตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลายเซ็น
(นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี)
ปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กลุมพัฒนายุทธศาสตร
โทร. 0 2232 1287 โทรสาร 0 2232 1290
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สรุปคําตอบชี้แจง

ขอเสนอตอการปฏิรูปนโยบายการบริหารแรงงานและกระบวนการยุติธรรมเพื่อแรงงาน
XYZW XYZW

1. ขอเสนอตอการปฏิรูปนโยบายบริหารแรงงาน และกระบวนการยุติธรรมเพื่อแรงงาน
ขอ 1 ขอเสนอดานการคุมครองแรงงาน
1) กระทรวงแรงงานตองพยายามสงเสริม และประชาสัมพันธใหนายจาง และ
ลูกจางเขาใจสิทธิของตน และบังคับใชกฎหมายแรงงานอยางมีประสิทธิภาพโดยไมเลือกปฏิบัติ
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
คําตอบชี้แจง
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีภารกิจดานคุมครองแรงงาน เพื่อใหแรงงาน
มีความมั่นคงในการทํางาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดหลักความเสมอภาค และไมเลือกปฏิบัติ หาก
เปนลูกจางตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แลวยอมไดรับการคุมครองตามกฎหมายอยาง
เสมอภาคนอกจากนี้ กรมฯมีการตรวจแรงงานในสถานประกอบการ และสงเสริมความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายคุมครองแรงงาน โดยจัดทําแผนพับสิทธิหนาที่ และจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายคุมครองแรงงานแกนายจาง และลูกจาง เชน ครูแนะแนว เจาหนาที่ภาคเอกชน และจัดรถ
บริการเคลื่อนที่เพื่อเผยแพรความรูใหแกชุมชนตางๆ
2) การจางเหมาชวง มีความจําเปนสําหรับการแขงขันในตลาดโลก โดยตองมี
การสรางกลไกคุมครองสิทธิแรงงานในระบบรับเหมาชวงอยางชัดเจน ดูแลตั้งแตการรับสมัครงาน
คาประกัน การสรางหลักประกันเมื่อถูกเลิกจาง
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
คําตอบชี้แจง
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดดําเนินการใหการคุมครองแรงงานรับเหมา
ชวงเหมือนกับแรงงานอื่นๆ โดยกํากับดูแลใหนายจางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
และใหลูกจางไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่กําหนด ทั้งนี้ในสวนของการคุมครองตั้งแตการ
รับสมัครงานคาประกัน การสรางหลักประกันเมื่อถูกเลิกจางขึ้นอยูกับการดําเนินการของนายจางแต
ตองอยูภายใตพ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
3) ยกเลิกการจางเหมาคาแรง โดยแกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
2541 และปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ใหสอดคลองกัน เพื่อใหลูกจาง
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รับเหมาคาแรงไดรับสิทธิการรวมตัว การเจรจาตอรอง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 โดยไดรับสิทธิเทาเทียมกับลูกจางของสถานประกอบการ
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
คําตอบชี้แจง
รมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดแกไขปรับปรุง พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 โดยยกรางแกไขมาตรา 5(3) เปนรางมาตรา 11/1 เพื่อใหผูประกอบกิจการที่ไดวาจางดวย
วิธีเหมาคาแรงเปนนายจาง และลูกจางของผูรับเหมาดวย
4) เรงรัดใหมีการจัดทํานโยบายสนับสนุนใหมีการจางงานที่เปนธรรมเหมาะสม
ในสถานประกอบการ คือ ในหนึ่งกระบวนการผลิต ตองคุมครองแรงงานใหมีสภาพการจาง และ
สิทธิประโยชนที่เทาเทียมกัน มีการยกเลิกการจางเหมาคาแรงหรือไมก็ได
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
คําตอบชี้แจง
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน มีนโยบายสนับสนุนใหมีการจางงานที่เปน
ธรรมในสถานประกอบกิจการ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการรางแกไขมาตรา 5(3) ใหผูประกอบ
กิจการปฏิบัติตอลูกจางของผูรับเหมาคาแรงใหเทาเทียมกับลูกจางของตนเอง ซึ่งในระหวางที่การ
แกไขกฎหมายยังไมแลวเสร็จ กรมฯ ไดสั่งการใหตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่มีการจางเหมา
คาแรงใหปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด หากกระทําผิดใหดําเนินคดีอาญา และคดีแพง
5) รัฐบาลควรรับรองอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 87 และ
98 เพื่อคุมครองสิทธิการจัดตั้งสหภาพแรงงาน และการเจรจาตอรองรวมของแรงงานทุกอาชีพให
เขมแข็งสอดคลองกับมาตรฐานสากล
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
คําตอบชี้แจง
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดศึกษาวิจัยความพรอมของไทยในการให
สัตยาบันอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 87 และ98 เมื่อป 2546 สรุปวาการให
สัต ยาบั นอนุ สัญญาทั้ ง 2 ฉบั บ จะมี ผลกระทบต อ เศรษฐกิจ สัง คม การเมื อ ง การปกครอง และ
ประเพณีนิยม โดยตองมีการแกไขกฎหมายใหสามารถรองรับการใหสัตยาบันอนุสัญญาได ซึ่งตอง
ใชเวลานานพอสมควร และกอนใหสัตยาบันควรทําประชาพิจารณพรอมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้การให
หรือไมใหสัตยาบันอนุสัญญาทั้งสองฉบับไมสําคัญ เพราะรัฐธรรมนูญไทยไดใหสิทธิเสรีภาพใน
การรวมตัวอยูแลว แตสิ่งที่สําคัญ คือ การใหความรูในเรื่องนี้แกประชาชนใหทั่วถึงกอน สําหรับการ
ดําเนินงานตอไป กรมฯจะนําเรื่อง การรับรองอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ98 เขาสูการพิจารณาของ
คณะทํางานทบทวนราง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. .... ซึ่งเปนกรรมการไตรภาคีอีกครั้งหนึ่ง
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6) ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทั้งในระดับมัธยม และอุดมศึกษาใหมีการเรียนรูเรื่อง
กฎหมายแรงงาน สิทธิแรงงานตางๆ กอนเขาสูตลาดแรงงาน
หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมงานเลขานุการสภาที่ปรึกษาแรงงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
คําตอบชี้แจง
กระทรวงแรงงานไดจัดทําเอกสารวิชาการเรื่อง ความรูพื้นฐานดานแรงงาน และ
กรอบสาระความรูพื้นฐานดานแรงงาน สงใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาบรรจุในหลักการเรียนการสอน และใชเปนคูมือครู
สอน และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาใชประโยชน และเผยแพร
ประชาสัมพันธ โดยกระทรวงแรงงานไดสงเอกสารใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการตอไป
7) ควรเรงจัดทํารางพระราชบัญญัติสงเสริมพัฒนา และคุมครองผูรับงานไปทําที่
บาน พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญ คือ (1) สอดคลองกับอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 177 (2) มีมาตรการ
สงเสริมพัฒนาควบคูกับมาตรการคุมครองแรงงาน (3) ผูรับงาน ฯ ผูจางงาน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และองคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการจัดทํานโยบาย และ
กฎหมาย (4) มีกลไกไกลเกลี่ย และระงับขอพิพาทสมานฉันท (5) มีการประสานเชื่อมโยงกับ
ลูกจางในสถานประกอบการ หรือองคกรแรงงาน และการเจรจาตอรองรวม
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
คําตอบชี้แจง
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน อยูระหวางการพิจารณาทบทวน ราง พ.ร.บ.
คุ ม ครองผู รั บ งานไปทํ า ที่ บ า น พ.ศ. .... ก อ นเสนอสํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการ
8) แกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทั้งฉบับ มาตรา 159 ในเรื่อง
การเปรียบเทียบปรับเพื่อยกเวนโทษจําคุก หรือการดําเนินคดีอาญา ไมใหใชกับการละเมิดสิทธิ
แรงงานที่สําคัญ เชน การละเมิดสิทธิแรงงาน เด็ก คาตอบแทนการทํางาน ความปลอดภัยในการ
ทํางาน เปนตน
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
คําตอบชี้แจง
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไดออกระเบียบวาดวยการดําเนินคดีอาญา
และการเปรี ย บเที ย บผู ก ระทํ า ผิ ด ตามกฎหมายว า ด ว ยการคุ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2547 ข อ 9
กําหนดใหความผิดตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ใหดําเนินคดีโดยการรองทุกขหรือ
กลาวโทษตอพนักงานสอบสวนโดยไมตองผานขั้นตอนการเปรียบเทียบ เชนความผิดที่มีพฤติการณ
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พิเศษ หรือเกิดผลกระทบกับลูกจางจํานวนมาก ความผิดเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็ก ความผิดเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย เปนตน โดยกรมฯจะรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง และปญหาอุปสรรคในการดําเนินคดี
เพื่อใชประกอบการแกไขกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของตอไป
9) ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานพ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ใหลูกจางที่ทํางานในขบวนการผลิตเดียวกันมีความเสมอภาคกันในเรื่อง
สภาพการจาง
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
คําตอบชี้แจง
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไดดําเนินการแกไข พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับ และมี
ความคืบหนา คื อ รา ง พ.ร.บ. คุม ครองแรงงาน (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... อยู ร ะหวา งรอผลการตรวจ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สวนราง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. .... ขณะนี้อยู
ระหวางการพิจารณาทบทวนของคณะทํางานที่กรมฯแตงตั้ง
10) ปรับปรุง แกไขพระราชบัญญัติคุ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพื่อคุมครองลูกจางหญิงมีครรภใหชัดเจน และครอบคลุม เชน ใหมี
มาตรการคุมครองการเลิกจางหญิงมีครรภ ใหนายจางตองขออนุญาตศาลแรงงานเสียกอน
หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ : กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน และสํ า นั ก งาน
ประกันสังคม
คําตอบชี้แจง
- ตามพ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 43 “หามมิใหนายจางเลิกจาง
ลูกจาง ซึ่งเปนหญิง เพราะเหตุมีครรภ” และบทลงโทษตามมาตรา 144 เปนบทบัญญัติที่สอดคลอง
กับอนุสัญญาฉบับที่ 103 การคุมครองสตรีมีครรภ (ฉบับแกไข) พ.ศ. 2495 ที่กําหนดวาระหวางที่
ลูกจางหญิงลาคลอด นายจางจะยื่นหนังสือแจงการใหออกจากงานไมได เปนบทบัญญัติเพื่อคุมครอง
ลูกจางหญิงมีครรภตามขอเสนอแลว ซึ่งกรมฯจะดําเนินการตรวจสอบมาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองลูกจางหญิงมีครรภเพื่อนํามา
ประกอบการแกไขกฎหมายตอไป
- ตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 65 66 67 68 ไดกําหนดใหความ
คุมครองผูประกันตนที่เปนหญิงมีครรภไวอยางชัดเจน โดยจะไดรับสิทธิประโยชนกรณีคลอดบุตร
ในอัตราเหมาจายคาคลอดบุตร 12,000 บาท/ครั้ง และไดรับเงินสงเคราะหหลังการหยุดงานเพื่อ
คลอดบุตรรอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ยเปนเวลา 90 วัน โดยไมดูวาผูประกันตนจะหยุดงานหรือไม
หยุดงานก็ตาม
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ขอ 2 ขอเสนอดานแรงงานสัมพันธ
1) แรงงานภาครัฐวิสาหกิจ และเอกชนควรอยูภายใตกฎหมายแรงงานฉบับเดียวกัน
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
คําตอบชี้แจง
เจตนารมณของกฎหมาย 2 ฉบับ แตกตางกันในเรื่องสภาพการจาง และสภาพการ
ทํางาน จึงไดแยกแรงงานภาครัฐวิสาหกิจขึ้นอยูกับ พ.ร.บ.แรงงานวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.2543
เอกชนขึ้นกับ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 โดยกรมฯจะนําเรื่องนี้เสนอคณะทํางานทบทวน
รางพ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ....ตอไป
2) ให รั ฐ บาลเสนอร า งพระราชบั ญญั ติ แ รงงานสั ม พั น ธ ฉ บั บ ผู ใ ช แ รงงานต อ
รัฐสภา เพื่อคุมครองสิทธิการจัดตั้งสหภาพแรงงาน และการเจรจาตอรองใหสอดคลองกับมาตรฐาน
แรงงานระหวางประเทศ และหลักการสิทธิมนุษยชน
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
คําตอบชี้แจง
รางพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ ฉบับผูใชแรงงาน และรางของหนวยงานอื่นๆ ได
นําเขาสูการพิจารณาในชั้นกฤษฎีกาแลว เพื่อใหมีการปรับปรุงกฎหมายไปในคราวเดียวกัน ซึ่ง
ขณะนี้กระทรวงแรงงานขอถอนราง พ.ร.บ. ดังกลาว มาพิจารณาทบทวนใหรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง
3) แก ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงาน พ.ศ. 2518 ในส ว นเกี่ ย วกั บ คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธในเรื่องที่มา และองคประกอบ และใหมีอํานาจแกไขปญหาความขัดแยงภายหลังมี
คําสั่งแลว เพื่อใหเปนองคกรที่มีความชํานาญพิเศษในการแกไขขอขัดแยงดานแรงงานสัมพันธอยาง
มีประสิทธิภาพ
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
คําตอบชี้แจง
กระทรวงจะนําเรื่องที่มา และองคประกอบของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเขา
สูการพิจารณาของคณะทํางานทบทวนราง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ....
ขอ 3 ขอเสนอดานสุขภาพ และความปลอดภัยในการทํางาน
จัดใหมีกฎหมายจัดตั้งสถาบันคุมครองสุขภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมใน
สถานประกอบการที่คุมครองความปลอดภัยในการทํางาน แบบครบวงจร และโอนเงินกองทุน
ทดแทนเขามาอยูในสถาบันนี้
หนวยงานผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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คําตอบชี้แจง
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไดจัดการประชุมหารือ เพื่อรับฟงความเห็นจาก
ฝาย นายจาง ลูกจาง และภาครัฐ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งผูเขาประชุมทุกฝาย มีความเห็น
สอดคลองกันวาควรมีการจัดตั้งสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และภาพแวดลอมใน
การทํางาน เปนองคกรอิสระดานความปลอดภัยฯ เพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการ และดูแล
ความปลอดภัยแก ผูใชแรงงานไดอ ยางทั่วถึ ง แตยัง มีความเห็นแตกต างกันในบางประเด็น เช น
งบประมาณขอบเขตอํานาจหนาที่ การบริหารจัดการองคกร และการนํากองทุนเงินทดแทนมาอยูใน
สถาบัน โดยกรมฯจะนําเสนอราง พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ ใหกระทรวงแรงงานพิจารณา เพื่อนําเขา
สูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอไป
ขอ 4 ขอเสนอดานการประกันสังคม
1) ควรใหสํานักงานประกันสังคมเปนองคกรอิสระ ผูประกันตนมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดความโปรงใส และตอบสนองแกผูประกันตน
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานประกันสังคม
คําตอบชี้แจง
สํานักงานประกันสังคมไดดําเนินการจัดจางสถาบันวิจัย และใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทําการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสํานักงานประกันสังคมเปนองคการมหาชน ซึ่ง
สามารถดําเนินการจัดตั้งได 2 ลักษณะ คือ (1) จัดตั้งพ.ร.บ. องคการมหาชน พ.ศ. 2542 โดยออกเปน
พระราชกฤษฎีกา (2) จัดตั้งโดยการตรา พ.ร.บ. จัดตั้งเปนการเฉพาะ แตในขณะที่ยังไมมีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางที่จะใหสํานักงานประกันสังคมออกเปนองคการมหาชนหรือไม และภายใต
ขอจํากัดของระบบราชการทําใหเกิดปญหาอุปสรรคในการบริหาร และการปฏิบัติภารกิจดานการ
ลงทุน สํานักงานฯจึงไดดําเนินการจัดจางสถาบันวิจัยฯ ทําการศึกษาวิจัยปรับโครงสราง และระบบ
บริหารของสํานักบริหารการลงทุน ซึ่งรูปแบบที่สามารถดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จไดโดยเร็ว คือ
การจั ด ตั้ ง สํ า นั ก บริ ห ารการลงทุ น เป น หน ว ยงานอิ ส ระ “หน ว ยบริ ก ารรู ป แบบพิ เ ศษ” (Service
Delivery Unit : SDU)
2) กองทุ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บลู ก จ า งมี ก องทุ น ประกั น สั ง คม 3.4 แสนล า นบาท และ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 3.2 แสนลานบาท หากนํากองทุนมารวมกันจะทําใหลูกจางประมาณ 8 ลาน
คนสามารถดูแลบริหารจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของตนเองไดมากขึ้น
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานประกันสังคม
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คําตอบชี้แจง
กองทุนประกันสังคมจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนหลักประกันทางสังคมแกสมาชิก ซึ่งเปน
ระบบบังคับจัดเก็บเงินสมทบสําหรับผูมีรายได สวนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้นดวยความสมัคร
ใจของทั้งนายจาง และลูกจาง เพื่อเปนหลักประกันใหแกลูกจางในกรณีที่ลูกจางตาย ลาออกจากงาน
ลาออกจากสมาชิกกองทุน หรือเกษียณอายุ ซึ่งสิทธิประโยชนที่ลูกจางจะไดรับอยูในรูปของเงินกอน
(Lump -Sum) ทั้งนี้จะเห็นวาวัตถุประสงค และรูปแบบของสิทธิประโยชนทั้ง 2 กองทุนนั้นมีความ
แตกตางกันทําใหยากที่จะนํามารวมกัน
3) สร า งเศรษฐกิ จ ฐานรากของลู ก จ า ง โดยให ก องทุ น ประกั น สั ง คมหลุ ด พ น จาก
กระทรวงแรงงาน เพื่ อ เป น กองทุ น อิ ส ระเช น เดี ย วกั บ กองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการที่ มี
คณะกรรมการบริหารมาจากลูกจาง นายจาง และขาราชการ รวมกํากับดูแล
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานประกันสังคม
คําตอบชี้แจง
กองทุนประกันสังคมจัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 อยูภายใตความ
รั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก งานประกั น สั ง คม มี รู ป แบบของคณะกรรมการในลั ก ษณะไตรภาคี
ประกอบดวยนายจาง ลูกจาง และขาราชการอยูแลว หากจะใหกองทุนประกันสังคมหลุดพนจาก
กระทรวงแรงงานนั้น จะตองมีการแกไขกฎหมาย ซึ่งเปนเรื่องในเชิงนโยบายระดับกระทรวงตองใช
เวลานาน จะตองมีการศึกษาวิจัย หรือทําประชาพิจารณถึงขอดี ขอเสีย ความเปนไปไดเสียกอน
4) จัดตั้งธนาคารแรงงาน โดยมีที่มาของเงิน คือตัดกองทุนประกันสังคมประมาณ
40,000 ลานบาท ไปใสในธนาคารของรัฐใหคนงานกูพิเศษรายละไมเกิน 10,000 บาท ดอกเบี้ยไม
เกิน 8% ตอป มีขอแมวาตองหักเงินคนงานที่กูเงินจํานวน 10% จากเงินกูไปซื้อหุนธนาคารคนงาน
เมื่อไดเงินประมาณ 3,000 – 4,000 ลานบาท ก็นําเงินที่ไดมาตั้งธนาคาร โดยใหคนงานเปนผูถือหุน
ไมใชการนําเงินประกันสังคมมาตั้ง โดยธนาคารแรงงานจะมีประโยชนตอคนงาน และนายจาง คือ
ใหคนงานกูเพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน ใหกูเพื่อการศึกษาของตน และบุตร ใหนายจางกูเพื่อพัฒนาฝมือ
แรงงาน และสรางหอพักใหลูกจาง ใหนายจางจายเงินผานธนาคาร และนําบัตรประกันสังคมมาเปน
สวนลดในการซื้อของ
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานประกันสังคม
คําตอบชี้แจง
สํานักงานประกันสังคมมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการจัดตั้งธนาคาร
แรงงาน และจ า งที่ ปรึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาความเหมาะสม และความเป น ไปได ใ นการจัด ตั้ ง ธนาคาร
แรงงานขณะนี้อยูระหวางรอนําผลการศึกษาเสนอตอคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุน
ประกันสังคม และคณะกรรมการประกันสังคมตอไป
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5) กรณี ก ารติ ด ตั้ ง เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ทั้ ง 5 กรมนั้ น ไม เ ห็ น ด ว ยกั บ การนํ า เงิ น
ประกันสังคมมาจาย ทั้ง 5 กรมควรมีสวนรวมในการลงขัน
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานประกันสังคม
คําตอบชี้แจง
โครงการติดตั้งเครือขายคอมพิวเตอรทั้ง 5 กรมเปนโครงการเชา และใชบริการ
เครือขายสื่อสารขอมูลประกันสังคมกรณีวางงาน ซึ่งมีความจําเปนตองใชระบบสารสนเทศ และ
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อรองรับงานประกันสังคมกรณี
วางงาน ซึ่งระบบนี้มีกระบวนงานที่ตองประสานขอมูลกับระบบสารสนเทศของกรมในสังกั ด
กระทรวงแรงงาน เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ไมใหเกิดความซ้ําซอน และใชทรัพยากร
อยางคุมคา จึงจําเปนตองใชระบบเครือขายสื่อสารขอมูลที่มีการออกแบบใหเกิดการใชงานรวมกัน
ของหน ว ยงานต า งๆ ทั้ ง นี้ ใ นการบริ ห ารจั ด การเครื อ ข า ยประกั น สั ง คมกรณี ว า งงาน มี
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการเครือ ขายกระทรวงแรงงาน ประกอบดวย ผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดั บสูง ของกระทรวง และกรมต า งๆ และผู แ ทนจากสถาบัน การศึก ษา ทํ าหน า ที่
กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการระบบเครือขายรวมกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในการทํางาน
ขอ 5 ขอเสนอดานคาจาง
ตองมีการปรับคาจางขั้นต่ําใหเปนธรรม สอดคลองกับภาวะคาครองชีพ ควรมี
คาจางขั้นต่ําเทากันทั่วประเทศ
หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมงานพัฒนาระบบรายไดและคาจางขั้นต่ํา สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
คําตอบชี้แจง
ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา คณะกรรมการคาจางไดพิจารณาขอมูล
ตามหลักเกณฑที่กําหนดใน พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 87 โดยแบงเปน 3 กลุม ดังนี้
(1) ความจําเปนในการครองชีพของลูกจาง (2) ความสามารถในการจายของนายจาง และ (3) ดาน
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่งการปรับอัตราคาจางจะตองพิจารณาขอมูลทุกดานประกอบกันแต
คณะกรรมการฯ ก็ยังใหความสําคัญกับดานความจําเปนในการครองชีพของลูกจางมากที่สุด สําหรับ
การพิจารณาปรับอัตราคาจางขั้นต่ําแตละจังหวัด เปนหนาที่ของคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ํา
จังหวัดทั้ง 76 คณะที่ไดมีการกระจายอํานาจไปยังภูมิภาคแลว โดยพิจารณาจากหลักเกณฑขางตน
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแตละพื้นที่ ดังนั้น หากจะ
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ใหมีการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําเทากันทุกจังหวัด ยอมไมตอบสนองตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมแต
ละจังหวัด รวมทั้งไมสอดคลองกับนโยบายการกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปสูทองถิ่นดวย
ขอ 6 ขอเสนอปรับปรุงระบบเลือกตั้งของคณะกรรมการไตรภาคี
ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งของไตรภาคีที่ใหสหภาพแรงงาน 1 แหง มีคะแนน
เสียง 1 เสียง โดยไมคํานึงถึงจํานวนสมาชิกสหภาพแรงงาน เพื่อใหลูกจางทุกคนมีสิทธิในการลง
สมัครรับเลือกตั้ง และใชสิทธิเลือกตั้งผูแทนในคณะกรรมการไตรภาคี
หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ : กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน สํ า นั ก งาน
ประกันสังคม และกลุมงานเลขานุการสภาที่ปรึกษาแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวง
คําตอบชี้แจง
1) การเลือกตั้งของไตรภาคีดําเนินงานภายใตระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการผูแทนฝายนายจาง และกรรมการผูแทนฝายลูกจางในสภาที่
ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแหงชาติ พ.ศ.2536 และระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจาง และฝายลูกจางในคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.คุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 การใหลูกจางทุกคนมีสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง และใชสิทธิเลือกตั้งผูแทน
ดังกลาว เปนหลักการที่ดีแตตองสามารถตรวจสอบคุณสมบัติใหถูกตอง โปรงใสและยุติธรรมดวย
2) กระบวนการสรรหาคณะกรรมการประกันสังคมของสํานักงานประกันสังคม
อยูในขั้นตอนการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับประเด็นดังกลาว โดยเพิ่มถอยคํา “หลักเกณฑและ
วิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด” เพื่อใหกระบวนการสรรหา มีวิธีการที่ชัดเจนกําหนดไวในกฎหมาย
และเกิดความโปรงใสในการดําเนินการ
3) กลุมงานเลขานุการฯ เห็นควรปรับปรุงแกไขระเบียบวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการเลือกตั้ง เพื่อใหไดกรรมการที่มีความรูความสามารถและประสบการณมากพอที่จะเป น
ประโยชนตอการกําหนดนโยบายและการดําเนินงาน โดยระบุคุณสมบัติของผูสมัครแตละชุดให
ชัดเจน ซึ่งสํานักนโยบายและยุทธศาสตรจะนําเรื่องคุณสมบัติกรรมการไตรภาคีชุดตางๆ เสนอ
คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแหงชาติ ชุดที่ 14 (ขณะนี้อยูระหวางการสรรหา)
พิจารณาใหความเห็นตอไป
ขอ 7 ขอเสนอดานสิทธิแรงงานขามชาติ
1) รัฐตองคุมครองสิทธิพื้นฐานของแรงงานขามชาติเทาเทียมกับแรงงานไทย
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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คําตอบชี้แจง
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกํากับดูแลดานคุมครองแรงงาน โดยยึดหลัก
ความเสมอภาค เท า เที ย มกั น และไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ กรณี แ รงงานต า งด า วทั้ ง ถู ก กฎหมายและผิ ด
กฎหมายหากเป น ลู ก จ า งตาม พ.ร.บ.คุ ม ครองแรงงาน พ.ศ.2541 แล ว ย อ มได รั บ การคุ ม ครอง
เชนเดียวกับแรงงานไทย นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีมาตรการในเชิงปองกันและการบังคับใชกฎหมาย
คุมครองแรงงาน ดังนี้ (1) สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองแรงงาน (2) สราง
องคความรูดานการคุมครองแรงงาน (3) นโยบายการตรวจแรงงาน (4) นโยบายการบังคับใช
กฎหมายคุมครองแรงงานกรณีนายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย แรงงานตางดาวมีสิทธิยื่น
คํารองตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อใหดําเนินการตามกฎหมายเชนเดียวกับแรงงานไทย และ (5)
การรับเรื่ อ งรองเรี ยนเกี่ ยวกั บการไม ปฏิบั ติตามกฎหมายของสถานประกอบกิ จการที่ มีก ารจา ง
แรงงานตางดาว
2) แกไขกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวใหแรงงานขามชาติที่เขาเมือง
โดยผิ ด กฎหมาย มี สิ ท ธิ อ ยู ใ นราชอาณาจั ก รเพื่ อ ดํ า เนิ น คดี ต ามกฎหมายในกรณี ที่ มี ก ารละเมิ ด
มาตรฐานแรงงานหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการจัดหางาน
คําตอบชี้แจง
กรมการจัดหางานชี้แจงวาขอเสนอขางตนเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนหนวยงานในคณะกรรม
การบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง (กบร.) โดยกรมฯ จะไดนําขอเสนอดังกลาวเสนอ กบร.
ตอไป
3) แก ไ ขกฎกระทรวงฉบั บที่ 10 ว า ด ว ยงานประมงทะเลที่ อ อกตามพระราช
บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยยกเลิกเงื่อนเวลาที่ไมใชบังคับแกเรือประมงที่ไปดําเนินการ
นอกประเทศไทยตั้งแต 1 ปขึ้นไป
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
คําตอบชี้แจง
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน อยูระหวางจัดสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น
จากบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก พนักงานตรวจแรงงานของจังหวัดชายฝงทะเลภาคใต ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก ในประเด็นเรือประมงที่ดําเนินการในทะเลที่หางไกลเปนเวลานานหรือจอดอยูไกล
ฝงมากนั้น อยูในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เพราะนานน้ํามีเขตแดนหลายประเภท เชน
เขตทะเลหลวง เขตเศรษฐกิจจําเพาะ จึงควรนิยามศัพท “นอกราชอาณาจักร” ใหชัดเจนวามีขอบเขต
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แคไหนและเมื่อลูกจางกลับขึ้นฝงยังใชสิทธิเรียกรองใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายไดหรือไม ทั้งนี้
กรมฯ จะนําผลการสัมมนาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงตอไป
4) แกไขกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการเรียกรองสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
ของแรงงานขามชาติ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแรงงาน 1 คน มีอํานาจฟองคดีและใหมีผลบังคับถึง
แรงงานทุกคนที่ถูกละเมิดสิทธิ เพราะเปนประโยชนตอการคุมครองแรงงานขามชาติ และแบงเบา
ภาระของเจาพนักงาน และงบประมาณของรัฐบาล
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
คําตอบชี้แจง
กรณีที่ลูกจางไดมีการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานตอศาล (ทั้ง
ลูกจางสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น) เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใดๆ จะผูกพันเฉพาะคูความ
ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเทานั้น ไมผูกพันตอบุคคลภายนอก (ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง มาตรา 145) ซึ่งการแกไขกฎหมายดังกลาวไมอยูในความรับผิดชอบของกรมฯ
อยางไรก็ตามในการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมายเมื่อลูกจางยื่นฟองตอศาลแลว สามารถแตงตั้ง
ผูแทนโจทกเพื่อดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลแทนตนได ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 หากศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใดๆ แลวจะมีผลผูกพันลูกจางทุก
คนที่ไดแตงตั้งผูแทนโจทกนั้น ทั้งนี้ กรมฯ จะนําขอเสนอดังกลาวประกอบการพิจารณาและเสนอ
ตอหนวยงานที่รับผิดชอบในการแกไขกฎหมายตอไป
ขอ 8 ขอเสนอดานการพัฒนาฝมือแรงงาน
ตองมีการพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อเปนการยกระดับคาจาง โดยนายจาง ลูกจาง
รัฐบาล ตองรวมมือกันพัฒนาฝมือใหลูกจาง
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
คําตอบชี้แจง
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ไดดําเนินการสงเสริมสถานประกอบการใหมีการกําหนด
คาจางตามระดับฝมือแรงงาน โดยมอบหมายใหศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดประชาสัมพันธให
สถานประกอบการในเขตพื้นที่แตละจังหวัดไดทราบประกาศกระทรวงแรงงาน เพื่อ อัตราคาจาง
ตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน ขณะนี้อยูระหวางเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการ / คณะทํางานดาน
เทคนิคในแตละสาขา ซึ่งจะมีการพิจารณากําหนดอัตราจางที่สอดคลองกันไปดวย กอนนําไประดม
ความคิดเห็นจากกลุมสถานประกอบการที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาอัตราจางที่สอดคลองและยอมรับ
กันไดตอไป
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ขอ 9

ขอเสนอดานการปรับปรุงศาลแรงงาน
1) ในการไกลเกลี่ยคดีของศาล ควรเปดโอกาสใหผูรอบรูทางดานแรงงาน นัก
เศรษฐศาสตร และนักสิทธิมนุษยชน มีบทบาทหรือมีสวนชวยงานของศาลดวย
2) ใหศาลแรงงานพิจารณากําหนดคาเสียหายกรณีนายจางละเมิดกฎหมาย หรือ
การเลิกจางโดยไมเปนธรรมใหสูงกวาที่เปนอยูในปจจุบันนี้ เพื่อใหนายจางพิจารณาเลิกจางโดย
รอบคอบเปนธรรม
3) ใหศาลแรงงานจัดระบบบริหารคดีเพื่อพิจารณาคดีแรงงานที่มีลักษณะพิเศษ
หรือมีผลกระทบตอลูกจาง หรือองคกรลูกจางในลักษณะประโยชนสวนรวม หรือที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพของลูกจางเพื่อใหคดีเสร็จโดยรวดเร็ว
4) ในกรณีที่นายจางและลูกจาง ตางฝายตางฟองตอกันและกันในศาลแรงงาน
และศาลอื่น ตลอดจนการรองเรียนตอหนวยงานตางๆ ใหศาลแรงงานประสานงานไปยังหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประสานความรวมมือในการแกไขขอขัดแยงดังกลาว
5) คุณสมบัติของผูพิพากษาสมทบ ควรใหทวิภาคีคัดเลือกตัดสินใจกันเอง ไม
ควรกําหนดวาตัวแทนของลูกจางควรเปนใคร เชน อาจเปนทนายความ หรือผูนําแรงงานอาวุโสก็ได
6) ศาลแรงงานควรมีบทบาทชวยลูกจางที่ฟองคดีในเรื่องอุทธรณตอศาลฎีกาดวย
ไมใชชวยเฉพาะใหคําแนะนําตอนเขียนฟอง
7) ควรใหสิทธิอุทธรณตอศาลฎีกา ทั้งขอเท็จจริง และขอกฎหมาย เพราะมีแค 2
ศาล (ศาลแรงงาน กับศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน) คือใหศาลสูงไดมีโอกาสพิจารณาขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมายไปพรอมกัน
8) ศาลแรงงานควรมีคําพิพากษาไปตามคําขอของคูความ ถาลูกจางตองการกลับ
เขาทํางาน ขอใหพิพากษาตามที่ลูกจางตองการ ถาลูกจางไมผิด เพราะคนงานตองการความมั่นคงใน
งานและไดรับการคุมครองสิทธิเสรีภาพอยางมีเกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
คําตอบชี้แจง
ขอเสนอดังกลาวเกี่ยวของกับการปรับปรุงแกไขกระบวนการพิจารณาของศาล
แรงงาน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ซึ่งปจจุบันอยู
ในความรับผิดชอบของสํานักงานศาลยุติธรรม
2. ขอเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบเรื่องรองเรียนตางๆ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ
ขอ 1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
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1) ดานการคุมครองการประสบอันตรายจากการทํางาน
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
คําตอบชี้แจง
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีมาตรการดําเนินการดานความปลอดภัยใน
การทํ างาน ดั ง นี้ (1) กํ า กั บดู แ ลการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายความปลอดภั ย ในการทํา งาน (2) ลด
อุบัติเหตุจากการทํางานในสถานประกอบกิจการ (3) สงเสริมและพัฒนาดานความปลอดภัยในการ
ทํางานในสถานประกอบกิจการ และ (4) สรางเครือขายความรวมมือในการลดการประสบอันตราย
นอกจากนี้ กรมฯ มีแนวทางการดําเนินงานตอไป คือ การผลักดันใหมี พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ผลักดันใหรัฐบาลประกาศเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน
เป น วาระแห ง ชาติ ผลั ก ดั น ให มี ก ารจั ด ตั้ ง สถาบั น ส ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน สนับสนุนการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดานความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัย สนับสนุนการใหสัตยาบันอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศในเรื่องความปลอดภัย
ในการทํางาน
2) ดานการไมเลือกปฏิบัติ
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
คําตอบชี้แจง
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานดําเนินงานดานการไมเลือกปฏิบัติ โดยการ
ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการที่มีการใชแรงงานหญิง เด็ก และคนพิการ ภายใต พ.ร.บ.
คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 เพื่อกํากับดูแลใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมาย และคุมครองใหลูกจาง
ไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชนตามที่กฎหมายกําหนด สําหรับแนวทางการดําเนินงานตอไป คือ
สรางและพัฒนาเครือขายการทํางาน และรณรงคใหทุกฝายตระหนักถึงความสําคัญของแรงงานหญิง
เด็ก และคนพิการ และการไมเลือกปฏิบัติตอแรงงานเหลานี้
3) ดานกองทุนประกันสังคม
3.1) สํานักงานประกันสังคมควรมีการตรวจสอบระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
สวัสดิการรักษาพยาบาลของสถานประกอบการตางๆ โดยเฉพาะที่ไดรับการลดสวนอัตราเงินสมทบ
มาแลว เพื่อจะไดแนะนําใหมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตองสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย
ประกันสังคม หรือขอใหยกเลิกการลดสวนเงินสมทบ เพื่อจายเงินสมทบอัตราปกติตามกฎหมาย
ประกันสังคมเปนหลักประกันกรณีเจ็บปวย หรือประสบอันตรายแกลูกจางทุกคนในระยะยาว และ
ปองกันขอพิพาทแรงงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานประกันสังคม
คําตอบชี้แจง
สํานักงานประกันสังคม ไดพิจารณาการจัดสวัสดิการของสถานประกอบการที่
ไดรับการลดสวนอัตราเงินสมทบจากกองทุนประกันสังคมประจําป 2550 เสร็จสิ้นแลว และแจงผล
การพิ จ ารณาให ส ถานประกอบการทราบเรี ย บร อ ยแล ว โดยสํ า นั ก งานฯ จะปรั บ ปรุ ง ประกาศ
คณะกรรมการประกันสังคม เรื่อ ง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการลดสวนอัตราเงินสมทบ
เกี่ยวกับประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และตาย พ.ศ.
2534 ขณะนี้ อ ยู ใ นขั้ น ตอนการทบทวนและปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดประกาศคณะกรรมการ
ประกันสังคม
3.2) กระบวนการตั ด สิ น ใจพิ จ ารณาในเรื่ อ ง ลดส ว นอั ต ราเงิ น สมทบ ประโยชน
ทดแทนสํ า นั ก งานประกั น สั ง คมและคณะกรรมการประกั น สั ง คมต อ งมี ก ารปรึ ก ษาหารื อ กั บ
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ หรือสหภาพแรงงาน หรือคณะกรรมการลูกจาง
ในสถานประกอบการนั้น เพื่อใหมีสวนรวมตรวจสอบความถูกตองชัดเจนของสวัสดิการที่นายจาง
แสดงตอสํานักงานประกันสังคม และสภาพความเปนจริงของการปฏิบัติตามขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางาน เพื่อการคุมครองสิทธิประกันสังคมอยางเปนธรรมแกลูกจางทุกคนในสถานประกอบกิจการ
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานประกันสังคม
คําตอบชี้แจง
ในกระบวนการตัดสินใจเรื่องตางๆ เชน การปรับปรุงสิทธิประโยชน การบริหาร
การลงทุน คณะกรรมการประกันสังคมไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ ซึ่งมีองคประกอบ
ไดแก ผูแทนฝ ายนายจาง ลู กจาง และผู เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น เพื่อ ทําหนา ที่กลั่นกรองเรื่ องกอ น
นําเสนอใหคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณา
4) ดานแรงงานสัมพันธ
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
คําตอบชี้แจง
กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน จะนํ า ข อ เสนอเข า สู ก ารพิ จ ารณาของ
คณะทํางานทบทวนราง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ... ของกรมฯ ตอไป
5) ดานแรงงานขามชาติและการลงทุนจากตางประเทศ
หนวยรับผิดชอบ : กรมการจัดหางาน
คําตอบชี้แจง
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กรมการจัดหางานจะนําขอเสนอดังกลาวเสนอใหคณะกรรมการบริหารแรงงานตาง
ดาวหลบหนีเขาเมือง (กบร.) พิจารณาตอไป
ขอ 2 ขอเสนอแนะในการแกไขกฎหมาย
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
คําตอบชี้แจง
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานในการ
แกไขกฎหมาย ดังนี้ 1) รวบรวมกฎหมายและอนุบัญญัติที่อยูในความรับผิดชอบ โดยแยกเปน
หมวดหมู 2) สํารวจตรวจสอบกฎหมายหลัก กฎหมายรอง หรือขอบังคับที่จะยกเลิกหรือแกไข
เพิ่มเติมใหสอดคลองตามกรอบนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 3) จัดทํารายการวิเคราะหประเด็น
ทางกฎหมาย โดยจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียในกฎหมาย ซึ่งคณะอนุกรรมการ
กํากับการพัฒนาของสวนราชการเปนผูใหความเห็นชอบ และ 4) จัดทําแผนพัฒนากฎหมายประจําป
โดยระบุกฎหมายที่จะดําเนินการพัฒนา
ขอ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ใหนําหลักการและแนวคิดดานสิทธิมนุษยชนมากําหนดนโยบายและดําเนินการ
ตามแผนงานของกระทรวงแรงงานในทุกระดับ
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
คําตอบชี้แจง
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีนโยบายและการดําเนินงานเพื่อคุมครอง
สิทธิมนุษยชนดานแรงงาน คือ การประกาศใชมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบทางสังคมของ
ธุรกิจไทย (มรท.8001-2546) ซึ่งมีขอกําหนดตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อันเปนการ
คุมครองลูกจาง และการใหสิทธิเสรีภาพในการสมาคมและเจรจาตอรอง มีเปาหมายที่จะดําเนินการ
ใหการคุมครองสิทธิมนุษยชนดานแรงงานอยางตอเนื่อง โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหสถาน
ประกอบกิจการเขาสูระบบ มรท. 8001-2546 นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับ
หลักการและแนวคิดดานสิทธิมนุษยชน คือ 1) กําหนดแนวปฏิบัติการทํางานของบที่ปรึกษาพัฒนา
มาตรฐานแรงงานไทย 2) การพัฒนาทรัพยากรแรงงาน โดยสอดแทรกความรูเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานในการประชุม สัมมนา 3) จัดกิจกรรมเพื่อรณรงคสงเสริมใหสถานประกอบกิจการจัดทํา
มาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธมาตรฐานแรงงานไทย และ 4) นําหลักการ
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานมาเปนกรอบในการพิจารณาปรับปรุงขอกําหนดมาตรฐานแรงงานไทย
XYZW XYZW
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ภาคผนวก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) เปนองคกรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๙ และมาตรา ๒๐๐ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวย ประธาน
กรรมการและกรรมการรวม ๑๑ คน ซึ่งวุฒิสภาเปนผูคัดเลือกตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาไดคัดเลือก
นําเสนอ มีวาระดํารงตําแหนง ๖ ป และดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว มีวาระดํารงตําแหนง ๖ ป และ
ดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว และมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. สงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศ และระหวาง
ประเทศ
๒. ตรวจสอบและรายงานการกระทํา หรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือ อั นไมเปนไปตามพั น ธกรณีร ะหวางประเทศเกี่ยวกับ มนุ ษยชนที่ป ระเทศไทยเป นภาคี และเสนอ
มาตรการการแก ไ ขที่ เ หมาะสมต อ บุ ค คลหรื อ หน ว ยงานที่ ก ระทํ า หรื อ ละเลยการกระทํ า ดั ง กล า วเพื่ อ
ดําเนินการในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอ ใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป
๓. เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือขอบังคับตอรัฐสภา และ
คณะรัฐมนตรี เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
๔. สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดวยสิทธิมนุษยชน
๕. สงเสริมความรวมมือ และการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคกรเอกชน และองคการ
อื่นในดานสิทธิมนุษยชน
๖. จัดทํารายงานประจําป เพื่อประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ เสนอตอ
รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี และเปดเผย
๗. ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอตอรัฐสภา
๘. เสนอความเห็ น ต อ คณะรั ฐ มนตรี และรั ฐ สภาในกรณี ที่ ป ระเทศไทยจะเข า ไปเป น ภาคี
สนธิสัญญาเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
๙. แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
๑๐. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ หรือกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
77

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๕๐)
**********
๑. นายเสนห
๒. นายจรัล
๓. คุณหญิงจันทนี
๔. นางสาวนัยนา
๕. นายประดิษฐ
๖. นายวสันต
๗. นายสุทิน
๘. นางสุนี
๙. นายสุรสีห
๑๐. คุณหญิงอัมพร
๑๑. นางสาวอาภร

จามริก
ดิษฐาอภิชัย
สันตะบุตร
สุภาพึ่ง
เจริญไทยทวี
พานิช
นพเกตุ
ไชยรส
โกศลนาวิน
มีศุข
วงษสังข

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
นางอริณญา
สูตรสุคนธ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
นายประนูญ
สุวรรณภักดี
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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คําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ที่ ๙๐/๒๕๔๗
เรือ่ ง แตงตัง้ คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน
**********
อนุสนธิคําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ ๗๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๔๗ ได ย กเลิ ก คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการต า งๆ ซึ่ ง สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของคณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนแหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อปรับโครงสราง องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการที่จะ
สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานแรงงาน และสิทธิเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมทางดานแรงงาน ตลอดจนงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการศึกษาและ
ตรวจสอบปญหาแรงงาน (ชุดที่ยกเลิก) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
๑๕(๙) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษ ยชนแห ง ชาติ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓๓/๒๕๔๗ เมื่ อ วั น ที่ ๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๗ จึ ง แต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. องคประกอบ
๑.๑ นายแล
ดิลกวิทยรัตน
ที่ปรึกษา
๑.๒ นายประดิษฐ
เจริญไทยทวี
ประธานอนุกรรมการ
๑.๓ นางสุนี
ไชยรส
อนุกรรมการ
๑.๔ นายชฤทธิ์
มีสิทธิ์
อนุกรรมการ
๑.๕ นายตุลา
ปจฉิมเวช
อนุกรรมการ
๑.๖ นายบัญญัติ
กลั่นสุวรรณ
อนุกรรมการ
๑.๗ นายบัณฑิตย
ธนชัยเศรษฐวุฒิ
อนุกรรมการ
๑.๘ นางมาลี
พฤกษพงศาวลี
อนุกรรมการ
๑.๙ เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เลขานุการ
๑.๑๐ เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูชวยเลขานุการ
๒. อํานาจหนาที่
๒.๑ ให มี อํ า นาจหน า ที่ ต าม มาตรา ๑๕(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจขางตน ดังนี้
๒.๑.๑ สงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
๒.๑.๒ ตรวจสอบการกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอมาตรการการแกไข
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๒.๑.๓ เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงเชิงนโยบาย
๒.๑.๔ สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน
๒.๑.๕ สงเสริมความรวมมือและการประสานงานภาคีในดานสิทธิมนุษยชน
๒.๒ ตรวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ตามหมวดสามแห ง พระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
๒.๓ ประสานงานกับคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ และหรือสํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจ
๒.๔ สรุปรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตามภารกิจขางตน ตลอดจนเสนอผล
การดําเนินการตามขอ ๒.๑.๒ ขอ ๒.๑.๓ และขอ ๒.๒ ตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อ
พิจารณา
๒.๕ ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

(นายเสนห จามริก)
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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