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สารบัญ 
 

 หนา 
 โครงการและกาํหนดการสัมมนา  ๕ 

 

 คํากลาวเปดสัมมนา  ๙ 
  โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณประดิษฐ  เจริญไทยทวี  
          กรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ 
 

  เอกสารประกอบการกลาวเปดงานสัมมนาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ๑๒ 
 

  สรุปความเปนมาและสาระสําคัญรางกฎหมายแรงงาน จํานวน 6 ฉบับ ๑๗ 
 

 ขอเสนอแนะเพื่อการคุมครองสิทธิแรงงาน ๒๕ 
  โดย   นายชฤทธิ์  มีสิทธิ์ 
 

  สรุปการสัมมนา เรื่อง  ๓๘ 
 “นโยบายการพัฒนากฎหมาย และการคุมครองสิทธิแรงงานในสถานการณปจจุบัน” 
  โดย   บัณฑิตย  ธนชัยเศรษฐวุฒิ   และวาสนา  ลําดี 
 

  คําตอบชี้แจงขอเสนอตอการปฏิรูปนโยบายบริหารแรงงาน ๖๑ 
 และกระบวนการยุติธรรมเพือ่แรงงาน ลงวันที่ 29 มีนาคม 2550  
  โดย   สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 

ภาคผนวก 
 

  รายช่ือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ๗๗ 
 

  คําสั่งคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติท่ี 90/2547  ๗๙ 
 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
 
 

 



คํานํา 
 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตระหนักถึงภารกิจที่สําคัญตามเจตนารมณของ
ประชาชนที่มีภารกิจหลักสามดานประกอบกันกลาวคือ 
 ๑. ตรวจสอบกรณีรองเรียน (หรือหยิบยกขึ้นมาตรวจสอบ) ในการกระทําท่ีมีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรือมีการกระทําท่ีไมเปนธรรม เพื่อจัดทํารายงานการตรวจสอบกําหนดมาตรการ
แกไข และเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 ๒. การเสนอแนะการปรับปรุงหรือการตรากฎหมาย และขอเสนอตอนโยบายของรัฐ 
เพื่อพัฒนาการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
 ๓. การรณรงคใหทุกสวนในสังคมตระหนักถึงการเคารพและรวมมือกันสรางสรรค
วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน เพื่อความยั่งยืนตอการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ และพันธกรณีระหวางประเทศที่ไทยเปนภาคี 
 ในกรณีเรื่องรองเรียนดานสิทธิแรงงาน ซึ่งเปนความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนองคกรอิสระที่สามารถรับเรื่องรองเรียนการละเมิด
สิทธิหรือการกระทําท่ีไมเปนธรรมโดยเอกชนได จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ให
รับเรื่องรองเรียนเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงใหปรากฏ และไกลเกลี่ยใหมีทางแกไขปญหา โดยไม
ผลักภาระใหแรงงานและสหภาพแรงงานตองไปใชสิทธิทางศาลเปนดานหลัก เพราะใชเวลา
หลายปและเงินทุนมาก และผลักดันใหการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของตอง
ตระหนักถึงการละเมิดสิทธิแรงงาน 
 คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ไดรับเรื่องรองเรียนประมาณ ๓๐๐ เรื่อง นอกจากการ
ตรวจสอบและไกลเกลี่ยแลว ยังไดจัดสัมมนาเกี่ยวกับการรณรงคใหสังคมตระหนักถึงสิทธิ
แรงงานคือสิทธิมนุษยชนมาอยางตอเนื่อง รวมท้ังการรณรงคเพื่อเสนอแนะการปรับปรุงหรือการ
ตรากฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเชิงนโยบายของรัฐบาลและหนวยงานภาครัฐ 
 ดังนั้น ในการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเชื่อมั่นวา 
เปนประโยชนรวมกันตอการผลักดันเชิงนโยบายและกฎหมาย บนพื้นฐานการมีสวนรวมของ
ขบวนแรงงาน เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิ และการกระทําท่ีไมเปนธรรมจํานวน
มากและหนักหนวงตอผูใชแรงงานในสถานการณปจจุบัน 
 

    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
    กันยายน ๒๕๕๐ 

 



โครงการสัมมนา  
เร่ือง 

“นโยบายการพัฒนากฎหมาย และการคุมครองสิทธิแรงงาน ในสถานการณปจจุบัน” 
 

  
 

หลักการและเหตุผล 
 

 รัฐบาลมีแนวนโยบายที่จะแกไขวิกฤตของประเทศไทยสูสังคมสมานฉันท เปนธรรมและ
สันติสุข และนโยบายนายกรัฐมนตรีท่ีจะดําเนินการบริหารดวยความโปรงใสเปนธรรม ประหยัด
และมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับภารกิจการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนยุติธรรมดวย 
เงื่อนไขหนึ่งของความสําเร็จในการปฏิรูประบบราชการและกระบวนการยุติธรรมเพื่อการสงเสริม 
ขยายโอกาส และคุมครองแรงงานอยางมีประสิทธิภาพ คือ การปรับปรุงแกไขและพัฒนากฎหมาย
ของกระทรวงแรงงาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรแรงงาน และผูใชแรงงานอยางเหมาะสม
และเปนธรรม สอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบการจางงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
 กระทรวงแรงงานไดมีนโยบายการปรับปรุงแกไขกฎหมายหลายฉบับ บางฉบับไดมีมติ 
ครม.อนุมัติเห็นชอบแลว เชน รางพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน พ.ศ. .... , ราง
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... , รางพระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....  ราง
กฎหมายบางฉบับรอการพิจารณาเห็นชอบของรัฐบาล เชน รางพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีว 
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ....  รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ..) 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 ท่ีอยูในการบริหารของกระทรวงแรงงาน 
 2.  เพื่อรวมกันตรวจสอบ นโยบายและหลักการปรับปรุงแกไขกฎหมายแรงงานและ
กฎหมายประกันสังคม 
 3.  เพื่อรวมกันพิจารณาปรับปรุงขอเสนอเชิงนโยบายและการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิ
แรงงาน ของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

กลุมเปาหมาย 
 ประกอบดวย ผูแทนองคกรแรงงาน องคกรนายจาง นักวิชาการ นักกฎหมายแรงงาน 
องคกรพัฒนาเอกชน ขาราชการที่เกี่ยวของ และผูสนใจจํานวน 150 คน 
 

วัน เวลา และสถานที่ จัดงาน 
 วันศุกรท่ี 6 กรกฎาคม 2550 เวลา 08.00 – 16.00 น.  ณ หองประชุม 101 สํานักงานคณะ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ตึก  ปปง .  ( เชิงสะพานหัวชาง) ถ .พญาไท  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 
 

ผูรับผิดชอบ    คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
    มูลนิธิอารมณ  พงศพงัน 
    ศูนยอเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ (ACILS)   
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กําหนดการสมัมนา เรือ่ง 
“นโยบายการพัฒนากฎหมาย และการคุมครองสทิธแิรงงานในสถานการณปจจบุัน” 

จดัโดย   
คณะอนกุรรมการสทิธแิรงงาน คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิ

รวมกบั มลูนธิอิารมณ  พงศพงนั  และศนูยอเมรกินัเพือ่แรงงานนานาชาต ิ(ACILS)  
วนัศกุรที ่6 กรกฎาคม 2550 

ณ หองประชมุ 101 สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิ ตกึ ปปง.  กรงุเทพฯ 
 

       
 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน – รับเอกสาร 
09.00 – 09.20 น. กลาวเปดงานโดย   
   นายอภัย  จนัทนจุลกะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  
   ศ.เกียรติคุณประดิษฐ  เจริญไทยทวี ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน  
        คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
09.20 – 09.30 น.  ทานกาแฟ-น้ําชา 
09.30 – 11.30 น. อภิปราย เรือ่ง 
   “นโยบายพฒันากฎหมายแรงงานในสถานการณปจจบุนั เราจะกาวไปทางไหน?”  
 โดย  1. นายเถกิง  ชีรนรวนิชย  
      ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
  2. นายพงศักดิ์  เปลงแสง  ผูแทนพรรคประชาธิปตย  
  3. นายเอกพร  รักความสุข  
   อดีตประธานคณะกรรมการยกรางประมวลกฎหมายแรงงานของรัฐสภา 
  4. นางสุนี  ไชยรส     กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
                ดําเนินการโดย  นายบัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ  ผูอํานวยการมลูนิธิอารมณ  พงศพงัน 
11.30 – 12.30 น. ซักถาม – แลกเปลี่ยน 
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 16.00 น. “ประมวลขอเสนอแนะการคุมครองสทิธแิรงงาน  
  ของคณะอนกุรรมการสทิธแิรงงาน คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต”ิ 
 โดย นายชฤทธิ์  มีสิทธิ์   
  อนุกรรมการสทิธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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 เสนอขอคิดเห็น  โดย 
  1. นายพรชัย  อยูประยงค  รองปลัดกระทรวงแรงงาน - 
   หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสรมิขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  2. รศ.ดร.ณรงค  เพ็ชรประเสริฐ  คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  3. นายสาวิทย  แกวหวาน  เลขานุการคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย  
  4. นางสิริวัน  รมฉัตรทอง  ผูอํานวยการสภาองคการนายจางแหงประเทศไทย 
 ดําเนินการโดย นายตุลา  ปจฉิมเวช   
    อนุกรรมการสทิธิแรงงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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คาํกลาวเปดการสมัมนา 
“นโยบายพฒันากฎหมายและการคุมครองสทิธแิรงงานในสถานการณปจจุบนั”  

โดย  ศาสตราจารยเกยีรตคิุณประดษิฐ   เจรญิไทยทว ี
กรรมการสทิธมินุษยชนแหงชาต ิ / ประธานอนกุรรมการดานสทิธแิรงงาน 

วนัศกุรที่  6  กรกฎาคม  2550  หองประชมุ 101   สาํนักงานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาต ิ
 

  
 

ฯพณฯ รฐัมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน และทานผูมเีกยีรตทิัง้หลาย  
 

 ในนามของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  และคณะอนุกรรมการดาน   สิทธิแรงงาน  
กระผมขอขอบพระคุณตอฯพณฯรัฐมนตรี  ท่ีไดกรุณามาเปนประธาน การสัมมนาเรื่อง “นโยบาย
พัฒนากฎหมายและการคุมครองสิทธิแรงงานในสถานการณปจจุบัน” ในวันนี้   ขอขอบคุณทานวิทยากร  
ทานผูมีเกียรติท้ังหลาย  ท่ีไดรวมมือเพื่อใหไดขอมูลท่ีสมบูรณ และชัดเจนตามเจตนารมณของบุคคล
ผูมีสวนเกี่ยวของกับปญหาของกฎหมายแรงงาน 
 
 การสัมมนาในวันนี้  คณะอนุกรรมการดานสิทธิแรงงาน  มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
 1. เพื่อใหผูเขารวมการสัมมนาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับรูนโยบายการ
พัฒนากฎหมายและความคืบหนาของการพิจารณารางกฎหมายตางๆ ท่ีอยูในระหวางการพิจารณาของ
กระทรวงแรงงาน  คณะรัฐมนตรี  สํานักงานกฤษฎีกา  และสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 2. พรอมใจ และรวมมือกันตรวจสอบ  หลักการ  นโยบาย  และเนื้อหาสาระของการปรับปรุง
กฎหมายแรงงาน  และกฎหมายประกันสังคม  ซึ่งจะยังประโยชนโดยตรงตอบรรดา  แรงงานทั้งปวง 
 3. พรอมใจและรวมกันพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบาย  และการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิ
แรงงาน  ซึ่งคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ท้ังดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน  อาชีวอนามัย  สุขภาพอนามัย  สุขลักษณะของ 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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 ทานผูมีเกียรติท่ีเคารพ  จากการตรวจสอบกรณีรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานไดรับมาพิจารณาตรวจสอบ พบวาไดมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและไม
ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันเปนจํานวนมาก อาทิ การคุมครองแรงงาน  แรงงานสัมพันธ  
การประกันสังคมที่พยายามเอาเปรียบฝายแรงงาน กองทุนเงินทดแทน การเหมาชวงแรงงาน  การ
คุมครองแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ  แรงงานตางดาว  และการกระทําเหลานั้นลวนแต
เจาหนาท่ีกระทําผิดกฎหมายแทบทั้งสิ้น  เพราะกฎหมายแรงงานของไทยไมทันสมัย  ไดมีการอาศัย
ชองโหวของกฎหมายหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ  ละเมิดตอสิทธิแรงงาน
บอยๆ  อนึ่งความรู  ประสบการณ  ความยุติธรรม  ความสุจริต  ความตั้งใจดี  ท้ังจากฝายเจาหนาท่ี
ของรัฐ  และฝายสหภาพแรงงาน  ไมมีศักยภาพพอเพียงท่ีจะทําใหภารกิจที่จะตองสมัครสมานกลม
เกลียวกันเพื่อผลประโยชนของราชอาณาจักร  และประชาราษฎรทั้งหลายก็ไมอาจเกิดขึ้นได  ซึ่งเปน
สิ่งท่ีเปนทุกขของแผนดิน 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ตระหนักถึงปญหาเหลานี้วาการพิทักษและคุมครอง
ผูใชแรงงาน ซึ่งมีอยูมากกวา  6  ลานคน ใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น  ทุกฝายจะตองตระหนัก
และยอมรับตลอดจนเคารพสิทธิตามกฎหมายที่ตองแกไขปรับปรุงใหทันสมัย  ตองมีสวนรวม  
สงเสริม  ขยายโอกาสและคุมครองแรงงานทุกประเภทใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น  จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีรัฐบาล  จะตองพัฒนากฎหมายที่สรางความเปนธรรมทั้งตอสถานประกอบการและ
ผูใชแรงงานซึ่งเปนฝายผูเสียเปรียบในสังคม  ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปพิจารณาดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ี 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดทราบวา  กระทรวงแรงงานกําลังเสนอใหมีการ
แกไขปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับ  ใหมีความเปนธรรมและไมลาสมัย  สอดคลองกับสถานการณ
ทางเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคม  ตลอดจนรูปแบบการจางงานที่ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก  เชน  
แรงงานตามบาน  (Domestic Servants) ท่ีอาจเปนปญหาแรงงานไดในเร็ววันนี้  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  ขอใหทานผูมีเกียรติท้ังหลายจงประสบความสุขสวัสดีโดย
ท่ัวกัน 

 
        ขอขอบคุณ 
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เอกสารประกอบการกลาวเปดการสมัมนา 
ของรฐัมนตรวีาการกระทรวงแรงงานในการสมัมนาเรือ่ง  

“นโยบายการพัฒนากฎหมาย และการคุมครองสทิธแิรงงานในสถานการณปจจบุัน” 
ณ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 วันศุกรท่ี 6 กรกฎาคม 2550 
 

  
 

 กระทรวงแรงงาน ไดมีการพิจารณาปรับปรุง แกไข และพัฒนากฎหมายของกระทรวง
แรงงาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรดานแรงงาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานของ
กระทรวงแรงงาน ดังนี้ 
 

 1)  รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ไดมีการนําเสนอเพื่อขอ
ปรับปรุงแกไขใน 2 ระยะ โดย 
 ระยะแรก  กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เสนอขอปรับปรุง 
เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสมกับ
สภาวการณในปจจุบัน เพื่อใหการใชแรงงานเปนไปอยางเปนธรรมและเหมาะสม รวมท้ังเปนการ
ขยายการคุมครองใหแกลูกจางกรณีท่ีมีการจางงานลักษณะเหมาคาแรง มีการกําหนด การคุมครอง
แรงงานใหยืดหยุนมากยิ่งข้ึนและมีความสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม  
 ความกาวหนา คณะกรรมการรางกฎหมายกฤษฎีกา (คณะที่ 9) พิจารณาเสร็จแลว ขณะนี้อยู
ระหวางสงรางกฎหมายที่แกไขใหหนวยงานยืนยัน  
 

  ตอมากระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไดขอปรับปรุงแกไขหมวด 
6 คณะกรรมการคาจาง โดยเพิ่มอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการคาจางใหสามารถกําหนดแนว
ทางการปรับคาจางประจําปตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม และกําหนดอัตราคาจางตามการประเมิน
ใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและเพิ่มอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการคาจางใหมี
บทบาทหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศ 
 ความกาวหนา คณะรัฐมนตรีรับหลักการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 ปจจุบันอยูระหวางการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 2)  รางพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อแกไขพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน  พ.ศ.2537 โดยแกไขใหลูกจางของสวนราชการไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
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เชนเดียวกับลูกจางของเอกชนทั่วไป ตลอดจนการปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยสิทธิการรับเงินทดแทน 
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน 
 ความกาวหนา  คณะกรรมการรางกฎหมายกฤษฎีกา (คณะที่ 9) พิจารณาทบทวนบาง
ประเด็นตามขอสังเกตของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและอยูระหวางเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 3)  รางพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. .... เปนกฎหมายที่จะกําหนดการ
คุมครองผูรับงานไปทําท่ีบานใหไดรับความเปนธรรมและมีความปลอดภัยในการทํางาน ท้ังนี้
เนื่องจากสภาวะเกี่ยวกับการจางเปลี่ยนแปลงไปโดยสถานประกอบกิจการไดมีการสงงานไปใหแก
ผูรับงานไปทําท่ีบาน แตไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดใหความคุมครองแกผูทํางานประเภทนี้
โดยตรง 
 ความกาวหนา  ครม. รับหลักการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 ปจจุบันอยูในระหวางการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 4)  รางพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยปรับปรุง
ในเรื่องบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับการจัดหางานในประเทศ  และการจัดหางานเพื่อไปทํางาน
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 หรือทองท่ี หรือสถานที่ในการทํางาน
ได ท้ังนี้เนื่องมาจากการมีแรงงานตางดาว 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. .... เพื่อใหมีการสงเสรมิ สนบัสนนุ 
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)  รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เพื่อแกไขพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยแกไขใหลูกจางชั่วคราวรายวัน รายช่ัวโมงของสวนราชการไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายเชนเดียวกับลูกจางของเอกชนทั่วไป ตลอดจนปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยสิทธิ
ของผูประกันตน การไดรับประโยชนทดแทนใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน 
 ความกาวหนา สารถึงสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 
 

 

  

 
 
 

 



ตารางสรปุรางกฎหมายตามการพฒันากฎหมายของกระทรวงแรงงาน ประจาํป 2550 เรยีงลาํดบั 
             

            ขอมูล ณ วันที ่19 กรกฎาคม 2550 

ชื่อกฎหมาย หนวยงาน 
ทีป่ระชมุ
กระทรวง
เห็นชอบ 

คกก. พจิารณาราง
กฎหมายพจิารณาเสรจ็ 

เสนอ รมว.
แรงงาน  
ลงนาม 

สง สลค. 
ครม.รบั
หลักการ 

กฤษฎกีาพจิารณา สภา/กรรมาธิการ 

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

กสร. เมื่อวันที่ 14 
ก.พ.50 

ในการประชุมครั้งที่ 
10/2550 เมื่อวันที่ 21 
ก.พ.2550 

7 ม.ค.50 9 มี.ค.50 24 เม.ย.50   

2. รางพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีว 
อนามัยและ
สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน     พ.ศ. .... 

กสร. เมื่อวันที่ 14 
ก.พ.50 

ในการประชุมครั้งที่ 
13/2550 เมื่อวันที่ 7 
มี.ค.2550 

15 พ.ค.50 16 พ.ค.50 12 มิ.ย.50   

3.  รางพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 
..)  พ.ศ. .... (หมวด 6) 

สป. เมื่อวันที่ 14 
ก.พ.50 

ในการประชุมครั้งที่ 
2/2550 เมื่อวันที่ 10 
ม.ค.2550 

21 ก.พ.50 22 ก.พ.50 20 มี.ค.50 อยูระหวางการพิจารณา คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาเสร็จ เมื่อวันที่ 29 พ.ค.
50 อยูระหวางรอสง ครม. 

4. รางพระราชบัญญัติ
สงเสริมการประกอบ
อาชีพ      พ.ศ. .... 

กพร. เมื่อวันที่ 14 
ก.พ.50 

ในการประชุมครั้งที่ 
14/2550 เมื่อวันที่ 14 
มี.ค.2550 

29 มี.ค.50 30 มี.ค.50 12 มิ.ย.50   
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ชื่อกฎหมาย หนวยงาน 
ทีป่ระชมุ
กระทรวง
เห็นชอบ 

คกก. พจิารณาราง
กฎหมายพจิารณาเสรจ็ 

เสนอ รมว.
แรงงาน  
ลงนาม 

สง สลค. 
ครม.รบั
หลักการ 

กฤษฎกีาพจิารณา สภา/กรรมาธิการ 

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

กกจ. เมื่อวันที่ 14 
ก.พ.50 

ในการประชุมครั้งที่ 
11/2550 เมื่อวันที่ 26 
ก.พ.2550 

15 มี.ค.50 29 มี.ค.50 1 พ.ค.50 เริ่มพิจารณาครั้ง
แรก วันที่ 11 มิ.ย.
50 
 

 

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

กกจ. เมื่อวันที่ 14 
ก.พ.50 

ในการประชุมครั้งที่ 
11/2550 เมื่อวันที่ 26 
ก.พ.2550 

15 มี.ค.50 29 มี.ค.50 1 พ.ค.50 เริ่มพิจารณาครั้ง
แรก วันที่ 18 พ.ค.
50 
 

 

7. รางพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... 

สปส. เมื่อวันที่ 14 
ก.พ.50 

ในการประชุมครั้งที่ 
27/2550  
เมื่อวันที่ 20 พ.ค.50 

29 พ.ค.50 29 มิ.ย.50 10  ก.ค.50   

 
*    รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  คณะกรรมการรางกฎหมายกฤษฎีกา (คณะที่ 9) พิจารณาเสรจ็แลว อยูระหวางเพื่อจัดวาระเขาสู 
       การพิจารณาของ คณะกรรมาการวิสามัญสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) 
**  รางพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  อยูในระหวางการพจิารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

 16 



สรุปความเปนมา 
และสาระสําคัญรางกฎหมายแรงงาน จํานวน 6 ฉบับ 

 

  
 

(1)  รางพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. .... 
 ความเปนมาของการเสนอรางกฎหมาย 
 เนื่องจากในปจจุบันสภาวการณการจางงานไดเปลี่ยนแปลงไป โดยสถานประกอบการได
ดําเนินการเคลื่อนยายการผลิตในบางขั้นตอนออกไปดําเนินการนอกโรงงาน หรือนอกสถาน
ประกอบการ เปนการผลิตตามบานเรือนของผูรับงานไปทําท่ีบานแทน ซึ่งถือเปนการจางงานนอก
ระบบ (informal sector) ผูรับงานไปทําท่ีบานกับผูจางงานไมมีนิติสัมพันธในฐานะลูกจาง และ
นายจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ทําใหผูรับงานไปทําท่ีบานไมไดรับการ
คุมครองตามพระราชบัญญัติดังกลาว เปนผลใหผูรับงานไปทําท่ีบานไมมีโอกาสไดรับการดูแลจาก
หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนดานสวัสดิการ ดานความปลอดภัยในการทํางาน และการไดรับ
คาตอบแทนจากการทํางานที่เปนธรรม กระทรวงแรงงานตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดเสนอราง
พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน พ.ศ. ....  เพื่อใหความคุมครองแกผูรับงานไปทําท่ีบาน
เชนเดียวกับแรงงานประเภทอื่น รวมทั้งเพื่อใหมีหนวยงาน คณะกรรมการและเจาหนาท่ีในการ
กําหนดนโยบายในการคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน และตรวจสอบดูแลใหผูจางงานปฏิบัติตอผูรับ
งานไปทําท่ีบานดวยความเปนธรรม 
 

 สรุปสาระสําคัญ 
 รางพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ สรุปได ดังนี้ 
 ๑.  กําหนดใหผูจางงานตองจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณท่ีมีความปลอดภัยตอการทํางานตาม
มาตรฐานที่กําหนดใหแกผูรับงานไปทําท่ีบาน 
 ๒.  ใหผูจางงานแจงใหผูรับงานไปทําท่ีบานทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับอันตรายอันอาจเกิดข้ึน
จากการใชวัตถุดิบและอุปกรณในการทํางานตลอดจนวิธีการปองกันอันตรายดังกลาว และจัดใหมี
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับลักษณะงานใหแกผูรับงานไปทําท่ีบาน
อยางเพียงพอ 
 ๓.  หามมิใหผูจางงานสงมอบงานที่เปนอันตราย เชน งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี งาน
เกี่ยวกับสารเคมีท่ีเปนอันตราย งานเกี่ยวกับวัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เปนตน ใหแกผูรับงานไปทํา
ท่ีบานทํา 
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 ๔.  ในกรณีท่ีผูรับงานไปทําท่ีบานประสบอันตราย เจ็บปวย หรือถึงแกความตายเนื่องจาก
การทํางานที่ผูจางงานสงมอบใหทํา อันมิใชเปนการจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูรับ
งานไปทําท่ีบาน ใหผูจางงานเปนผูรับผิดชอบในคารักษาพยาบาล และคาทําศพ แลวแตกรณีตาม
หลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ๕.  ผูจางงานตองจัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงื่อนไขการทํางาน และเอกสารเกี่ยวกับการจาย
คาจาง มอบใหแกผูรับงานไปทําท่ีบานกอนที่จะเริ่มทํางานและเก็บไวท่ีสถานประกอบกิจการอีก
หนึ่งฉบับ พรอมท่ีจะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจได  
 

(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
เนื่องมาจากการทํางาน ซึ่งมีแนวโนมสูงข้ึน และทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนแตกฎหมายปจจุบันไม
สามารถเปนเครื่องมือใหนายจางและลูกจางใชเปนบรรทัดฐานในการนําไปปฏิบัติดานความ
ปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงแรงงานจึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. .... ข้ึนมาใชแทนหมวด ๘ ของพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยรางพระราชบัญญัตินี้จะเปนกฎหมายหลักที่เปนแมบทของงาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานที่สมบูรณแบบที่จะใชในการกํากับ
ดูแลผูประกอบอาชีพใหเกิดความปลอดภัยอยางแทจริง 
 

 สรุปสาระสําคัญ 
 ๑.  กําหนดใหนายจางจัดและดูแลสถานประกอบกิจการใหมีสภาพการทํางานและ
สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมท้ังสงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจาง มิ
ใหไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ และอนามัย  
 ๒.  กําหนดใหบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีมีความประสงคจะใหบริการตรวจวัด ตรวจสอบ 
ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง รวมท้ังจัดฝกอบรม หรือใหคําปรึกษาเพื่อสงเสริมความ
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ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตองข้ึนทะเบียน หรือไดรับอนุญาตตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ๓.  กําหนดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ประกอบดวยปลัดกระทรวงแรงงาน เปนประธานกรรมการ  มีกรรมการโดยตําแหนง 
กรรมการผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง ฝายละเจ็ดคน กับผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
อีกหาคนเปนกรรมการ 
 ๔.  กําหนดอํานาจหนาท่ีพนักงานตรวจความปลอดภัย ใหมีอํานาจเขาไปในสถานประกอบ
กิจการ ตรวจสอบ บันทึกภาพ ใชเครื่องมือในการตรวจวัด เก็บตัวอยางวัสดุ และสอบถามขอเท็จจริง
หรือสอบสวนเรื่องใดๆ รวมท้ังใหสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ 
 ๕.  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรียกวา “กองทุนความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” เพื่อเปนทุนใชจายในการดําเนินการดาน
ความปลอดภัย 
 

(3)  รางพระราชบัญญัติสงเสริมการประกอบอาชีพ พ.ศ. .... 
 ความเปนมาของการเสนอรางกฎหมาย 
 สภาพสังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมเศรษฐกิจมากยิ่งข้ึน ไดมีการนํา
เครื่องจักร เครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยตางๆ เขามาใชในการดําเนินธุรกิจ ทําใหเกิดผล
กระทบตอผูประกอบการ ผูปฏิบัติงาน ประชาชนโดยทั่วไป และสาธารณะในดานตางๆ  นอกจากนี้ 
ปจจุบันมีการขาดแคลนกําลังแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในหลายสาขาอาชีพและไมมีกรอบ
แนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบอาชีพ เปนผลทําใหการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของประเทศ ไมสามารถตอบสนองความตองการของภาคเอกชนไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
สงผลกระทบตอศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และยังสงผลตอสภาพการจาง
โดยเฉพาะในดานการจายคาจางคาตอบแทนในภาคเอกชน ประกอบกับไดมีนโยบายในการสงเสริม
บทบาทขององคกรเอกชนและภาคประชาชน ใหมีบทบาทควบคูกับองคกรภาคราชการในการ
พัฒนาศักยภาพของประชาสังคมและชุมชนทองถิ่น เพื่อกอใหเกิดการรวมกลุมท่ีมีความเขมแข็ง 
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
เก็บคาธรรมเนียมจากคนตางดาวท่ีไดรับใบอนุญาต ซึ่งในระยะเวลาตอมาอัตราคาธรรมเนียม ใน
สวนเนื้อหาหลักตางๆ ยังมิเคยปรับปรุงแกไขนับตั้งแตใชบังคับมาตั้งแตวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๒๑ เนื่องจากการทํางานของคนตางดาว จะเปนประโยชนตอประเทศและการพัฒนาศักยภาพคน
ไทย หากบทบัญญัติของกฎหมายการทํางานของ คนตางดาวมีมาตรการที่เหมาะสม สงเสริมสราง
การพัฒนาและสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 

 สรุปสาระสําคัญ 
 ๑.  กําหนดหมวดหมูของกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว 
 ๒.  ยกเลิกบทบัญญัติในการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดงาน ทองท่ีเงื่อนเวลา และ
เงื่อนไขที่หามคนตางดาวทําโดยเปลี่ยนแปลงเปนการกําหนดงานที่จะใหคนตางดาวทํา และกําหนด
งานที่ตองไดรับการจัดสรรจํานวนคนตางดาวเขาทํางาน (โควตา)  
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 ๓.  กําหนดใหมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจางคนตางดาวจากนายจางที่มีความประสงค
จะจางคนตางดาวเขาทํางาน (Levy fee) และกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจางคนตางดาว 
 ๔.  กําหนดอายุของใบอนุญาตทํางานและการตออายุใบอนุญาต ไมเกินสองป และสามารถ
ตออายุภายหลังจากใบอนุญาตสิ้นอายุไดโดยตองชําระคาปรับเปนรายวัน 
 ๕.  กําหนดใหคนตางดาวสามารถขอเปลี่ยนหรือเพิ่มงานหรือทองท่ีหรือสถานที่ในการ
ทํางาน 
 ๖.  ปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาวและอํานาจ
หนาท่ี รวมท้ังกําหนดคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการทํางานของคนตางดาวเพิ่มเติม 
 ๗.  กําหนดใหความผิดที่ไมรุนแรงสามารถเปรียบเทียบปรับได 
 ๘.  กําหนดใหอธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย นายทะเบียนหรือพนักงาน
เจาหนาท่ี มีอํานาจจับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว 
 ๙.  กําหนดใหอํานาจแกรัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหคนตางดาวเขามา
ทํางานในราชอาณาจักรภายใตเงื่อนไข หรือยกเวนการไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการทํางาน
ของคนตางดาว 
 

(5)  รางพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 ความเปนมาของการเสนอรางกฎหมาย 
 ดวยประเทศไทยไดมีกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานใชบังคับมาตั้งแต พ.ศ. 
๒๕๑๑ คือ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื่อใชกํากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจจัดหางาน เนื่องจากขณะนั้นมีการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการจัดหางานเพิ่มข้ึน ตอมา
ธุรกิจจัดหางานไดขยายตัวอยางตอเนื่องโดยมีการหางานใหบุคคลทําในตางประเทศเพิ่มมากขึ้น และ
เกิดปญหานานาประการ ซึ่งบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 
๒๕๑๑ ไมสามารถใหความคุมครองคนหางานทําไดอยางเพียงพอ จึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมมาเปน
ลําดับ ซึ่งครั้งนี้เปนการแกไขเพิ่มเติมครั้งท่ี ๕ ท้ังนี้ เนื่องจากสภาพปญหาที่เกิดจากการจัดหางาน
ของภาคเอกชนและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยขอเท็จจริงในปจจุบันปรากฏวามีปญหาหรือ
ขอบกพรองท่ีตองการแกไขในประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการอนุโลมใชบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดหา
งานในประเทศทําใหมีปญหาในการตีความ บทบัญญัติของกฎหมายไมสามารถใชบังคับกับการ
ประกอบธุรกิจจัดหาลูกจางตางดาวใหนายจางในประเทศไทย หลักประกันการจัดหางานที่ผูรับ
อนุญาตวางไวกับนายทะเบียนจัดหางานยังมีความไมมั่นคงเพียงพอในการใหความคุมครอง
คนหางาน ขาดมาตรการการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของคนหางานซึ่งเปนฝายท่ีเสียเปรียบ และ
มาตรการปราบปรามการจัดหางานที่ไมชอบเพื่อใหความคุมครองผูประกอบการสุจริต และขาด
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เอกภาพของระบบอุทธรณคําสั่งในกฎหมายฉบับเดียวกันวา ซึ่งกระทรวงแรงงานไดตระหนักถึง
สภาพปญหาดังกลาว จึงเสนอรางพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. 
....  เพื่อใหผูเกี่ยวของไดรับความเปนธรรมจากบทบัญญัติของกฎหมายที่มีความชัดเจน สงเสริม
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศโดยสนองตอบความตองการแรงงานอยางเปนประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศ สรางมาตรการเพื่อใหคนหางานซึ่งเปนผูดอยโอกาสและยากจนไดเขาถึงความเปน
ธรรมจากกระบวนการยุติธรรม และสรางหลักประกันแหงการใหความคุมครองคนหางานมากยิ่งข้ึน
จากมาตรการของกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน 
 

 สรุปสาระสําคัญ 
 ๑.  กําหนดใหการจัดหาลูกจางตางดาวใหนายจางในประเทศเปนสวนหนึ่งของการจัดหา
งาน และสรางบทบัญญัติอันจําเปนขึ้นใชบังคับ และกําหนดหมวดการขออนุญาตและการอนุญาต
เปนหมวดการจัดหางานในประเทศ การจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ และการจัดหาลูกจาง
ตางดาวใหนายจางในประเทศใชรวมกันแทนการกําหนดเปนบทบัญญัติท่ีใชบังคับโดยอนุโลม 
 ๒ .   สรางความมั่นคงของหลักประกันการดําเนินธุรกิจจัดหางานโดยกําหนดให
หลักประกันการดําเนินธุรกิจมีสัดสวนที่เปนเงินสด และใหอํานาจนายทะเบียนสั่งเปลี่ยนแปลง
ประเภทหลักประกันกรณีท่ีขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถบังคับใหชําระหนี้
ไดเต็มจํานวน  
 ๓.  เพิ่มอํานาจหนาท่ีแกพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง และกําหนดใหคดีท่ี
คนหางานจะตองใชสิทธิเรียกรองตอผูรับอนุญาตจัดหางานอยูในอํานาจศาลแรงงาน ตลอดจน
เจาหนาท่ีมีอํานาจฟองคดีหรือแกตางคดีใหแกคนหางาน 
 ๔.  แกไขระบบอุทธรณคําสั่งตามกฎหมายใหเปนเอกภาพในกฎหมายฉบับเดียวกัน 
 

(6)  รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 ความเปนมาของการเสนอรางกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เปนกฎหมายที่บัญญัติข้ึนมาเพื่อการใหความ
คุมครองในสิทธิประโยชนแกผูประกันตนกรณีเจ็บปวย หรือประสบอันตราย กรณีทุพพลภาพ กรณี
ตาย อันไมเนื่องมาจากการทํางาน กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และกรณี
วางงาน  แมวาจะมีการแกไขปรับปรุงมาแลว  ๒ ครั้งคือ  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับ
ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ แตเนื่องจากกฎหมายวาดวยการประกันสังคมเปนกฎหมายที่สงผลกระทบตอ
บุคคลเปนจํานวนมาก ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองแกไขปรับปรุงให
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สอดคลองกับสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้โดยการเรียกรองจาก
นายจาง ลูกจาง องคกรแรงงาน องคกรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน นักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน 
ประกอบกับการจัดทําประชาพิจารณเพื่อสํารวจความคิดเห็นจากผูอยูภายใตบังคับแหงกฎหมาย และ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติในเรื่องนั้นโดยตรง นําไปสูการแกไขปรับปรุงกฎหมายในประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ
การขยายความคุมครองใหเปนไปอยางทั่วถึง การเพิ่มสิทธิประโยชนและลดเงื่อนไขการเกิดสิทธิ 
เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน เพื่อการลดรายจายโดยยกเวนออกเงินสมทบ
กรณีเกิดภัยพิบัติและผูประกันตนสูงอายุ ซึ่งจะทําใหความคุมครองในสิทธิประโยชนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของสังคม  
 

 สรุปสาระสําคัญ 
 รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้  
 ๑.  ขยายโอกาสในการไดรับการคุมครองตามกฎหมายใหครอบคลุมไปถึงลูกจางรายวัน 
รายช่ัวโมงของสวนราชการ  
 ๒.  เพิ่มรายไดดวยการเพิ่มสิทธิประโยชนใหแกผูประกันตนและลดเงื่อนไขการเกิดสิทธิ 
เชน  
        กําหนดใหผูประกันตนที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง และถึงแกความตายใหมีสิทธิไดรับ
  ประโยชนทดแทนกรณีตาย แมวาจะสงเงินสมทบไมครบตามเงื่อนไข 
        การแกไขใหผูท่ีถึงแกความตายขณะรับบํานาญ มีสิทธิเพิ่มเปนคาทําศพดวย  
 ๓.  การลดรายจายใหกับผูมีหนาท่ีนําสงเงินสมทบ ไดแก  
        ยกเวนการนําสงเงินสมทบกรณีเกิดภัยพิบัติรายแรง โดยถือเสมือนวาผูประกันตนมี
  การนําสงเงินสมทบในชวงระยะเวลาดังกลาวแลว 
        ลดเงินสมทบใหผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ 
        ยกเวนลูกจางอายุ ๕๕ ป ไมตองนําสงเงินสมทบกรณีวางงาน 
        กําหนดการคิดเงินเพิ่มคางชําระเงินสมทบไดไมเกินจํานวนเงินสมทบที่เปนเงินตน 
 ๔.  เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม เชน  
        เพิ่มบทบัญญัติกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการประกันสังคม
  และกรรมการการแพทยเพื่อใหไดกรรมการที่มีความรูความสามารถ มีความเหมาะ 
  สมในการบริหารกองทุนประกันสังคมดวยความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ 
        ใหมีวิธีการสรรหาผูแทนฝายลูกจางและนายจางตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศ
  กําหนด 
         กําหนดแยกเงินกองทุนออกเปนกองทุนยอยเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ  
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         กําหนดใหบรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีไดมาโดยมีผูยกให หรือซื้อหรือแลกเปลี่ยนจาก
  เงินกองทุนประกันสังคม หรือผูอุทิศใหแกกองทุนประกันสังคมไมเปนที่ราชพัสดุ 
  และใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน 
 ๕.  เพื่อประโยชนในการบริหารงานและลดขั้นตอนการทํางานของสํานักงานประกันสังคม 
เชน  
         แกไขใหนายจางสามารถแจงเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงโดยวิธีอื่นได เพื่อรองรับ
  ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
         แกไขการขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาปฏิบัติตามกฎหมายใหเกิดความคลองตัว
  ในทางปฏิบัติ 
         แกไขใหเลขาธิการมีอํานาจเปรียบเทียบปรับสําหรับความผิดท่ีเกิดข้ึน ณ ทองท่ีอัน
  เปนที่ตั้งของสํานักงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 
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ขอเสนอแนะเพื่อการคุมครองสิทธิแรงงาน 
จัดทําโดย คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

นําเสนอโดย    นายชฤทธิ ์มสีทิธิ ์
อนุกรรมการสทิธแิรงงาน   

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

๑.  ดานการคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน     
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  มีดังนี้ 
 ๑)  ใหมีนโยบายเพื่อดูแลและคุมครองลูกจาง  หรือคนทํางานที่ประสบอันตรายจากการ
ทํางานใหไดรับการรักษาพยาบาล  และการฟนฟูสมรรถภาพของรางกายถูกตองตามหลักเกณฑของ
อาชีวอนามัย    จนสามารถประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมไดตามปกติ         
  จัดระบบบริหารจัดการในเรื่องดังกลาวอยางครบวงจร  ท้ังในดานการสงเสริมและ
ปองกัน  การรักษาเยียวยาและทดแทน  การฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย  การฝกทักษะอาชีพ  และ
การจัดหางานที่เหมาะสมใหกับคนทํางานที่ประสบอันตรายจากการทํางาน  
  เห็นชอบรางพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ..... ( ฉบับบูรณาการ)  ซึ่งท้ังภาครัฐและภาคประชาชนไดรวมกัน
จัดทํา ตั้งแตป ๒๕๔๔  มีหลักการสําคัญคือ เปนองคการมหาชน  ทํางานครบวงจรทั้งในดาน
ปองกัน สงเสริม ตรวจรักษา แกไขเยียวยา ชดใชทดแทน บําบัดฟนฟู   องคประกอบพหุภาคี และให
โนกองทุนเงินทดแทนมาอยูในสถาบัน ฯ   
 ๒)   ใหมีนโยบายหรือมาตรการเชิงปองกัน  สําหรับลูกจางที่ปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับงาน
ขนสง หรือการขับขี่ยานพาหนะ   เนื่องจากเปนงานเสี่ยงอันตราย   เกิดผลกระทบตอครอบครัว  ตอ
สาธารณชน  การผลิต  และสังคมโดยรวม 
       ใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนงาน  กิจกรรมและการประเมินผลการดําเนินงาน  
เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายในการทํางาน  โดยตระหนักถึงปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญ  เชน  ความรูและความ
รับผิดชอบในการขับขี่  ช่ัวโมงการทํางานที่ยาวนาน  และพนักงานที่มีอายุมาก  โดยกําหนดเปน
แผนงานระยะยาว  มิใชจํากัดแตเพียงการรณรงคเพื่อสรางภาพลักษณของหนวยงานที่รับผิดชอบ
เทานั้น 
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 ๓) ในการ กําหนดมาตรการและระบบในการตรวจสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนา
มัยในการทํางาน   เชน  มีการตรวจตราอยางสม่ําเสมอ     
       การออกประกาศหรือระเบียบตาง  ๆ     จะตองมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนในเรื่อง
ประสานงาน กับหนวยงานภาครัฐตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของดวย  และเปดโอกาสใหองคกรลูกจางทั้งในสวน
ของสหภาพแรงงาน   สหพันธแรงงาน  คณะกรรมการลูกจาง  คณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบการ  และคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน  มี
สวนรวมในการตรวจดังกลาวดวย
 ๔)  ใหมีแผนงานประชาสัมพันธดวยสื่อท่ีประชาชนเขาถึงและเขาใจไดงาย  เพื่อเพิ่มพูน
ความรูในเรื่อง สิทธิตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทนและประกันสังคม  การใชสิทธิและขั้นตอนการ
เรียกรองสิทธิตามกฎหมาย  เนื่องจากเรื่องดังกลาวมีความซับซอนมาก ประชาชนยังสับสนระหวาง
กองทุนเงินทดแทนกับกองทุนประกันสังคม                 
 ๕)  ใหจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหแกสภาทนายความ และใหจัดสรรงบประมาณแก
องคกรพัฒนาเอกชนหรือองคกรภาคประชาสังคมที่มีวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายดานแรงงานและอาชีพ ดานสุขภาพ และดานสิทธิมนุษยชน  เพื่อใหบริการ
แกประชาชนใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ยุติธรรม มีประสิทธิภาพและทันตอ
เหตุการณ ครอบคลุมท้ังในชั้นศาลและในชั้นกลไกฝายบริหาร  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีการ
อุทธรณหรือการฟองเพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายซึ่งเปนกรณีท่ี
รัฐตกเปนจําเลย 
 ๖) ใหเพิ่มมาตรการในทางบริหารเพื่อคุมครองสุขภาพและชีวิตของคนทํางานดาน
มนุษยธรรม  ในกรณีท่ีบุคคลดังกลาวไมอาจดําเนินการตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดไว หรือเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคในการดําเนินคดีตามกฎหมายหรือคดีท่ีศาลยังมิได
วินิจฉัยในประเด็นสําคัญแหงคดี เนื่องจากขอจํากัดของคนทํางานและการเขาถึงกลไกการชวยเหลือ
ทางกฎหมาย                 
 ๗) ใหดําเนินการยกระดับมาตรการทางบริหาร และการบังคับใชกฎหมายในความ
รับผิดชอบของรัฐดานแรงงาน เพื่อใหนายจางหรือผูจางงานเขาระบบกองทุนเงินทดแทนและ
กองทุนประกันสังคมอยางครบถวนถูกตอง   
      โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในระบบการจางเหมาชวงหรือการจางเหมาคาแรง และการจางงาน
ระยะสั้น นายจางหรือผูจางงานมักหลีกเลี่ยงไมเขาระบบกองทุน หรือหักเงินลูกจางแตไมนําสงหรือ
นําสงไมครบถวนอันเปนการกระทําผิดกฎหมาย  กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนเปนอันมาก 
 ๘)  สรางกลไกการทํางานแบบบูรณาการระหวางหนวยงานในกระทรวงแรงงานเพื่อให
เกิดกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ                  
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 ๙) ใหมีมาตรการทางกฎหมายและบริหารเพื่อคุมครองสิทธิของคนทํางานในกรณี
ผูประกอบการเลิกจาง  ลดขนาดองคกรหรือปดกิจการอันกระทบตอลูกจางสวนรวม  เชน การ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจตรวจสอบสถานะของ
กิจการ    และมีอํานาจสั่งใหนายจางวางเงินเปนหลักประกันสิทธิของลูกจางตามกฎหมาย  หาก
ตอมามีการเลิกจางหรือปดกิจการ  หรือการจัดตั้งกองทุนเพื่อปองกันหรือแกไขปญหาจากความเสี่ยง
ดังกลาว 

 ๑๐) ใหรัฐบาลประสานงาน  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงพาณิชย  และกระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อรวมกันกําหนดมาตรการในการตรวจสอบผูประกอบการหรือหนวยธุรกิจที่มีเงิน
ลงทุนนอย ไมมีทรัพยสินเปนของตนเอง มีภาระหนี้สินหรือการประกอบการอยูในภาวะเสี่ยง  เปน
ตน   เพื่อใหมีหลักประกันสิทธิของลูกจางตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน  และเพื่อความมั่นคงในการ
ทํางานและการประกอบอาชีพ  

 

 ขอเสนอการแกไขกฎหมาย    มีดังนี้      
 ๑)   ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. ๒๕๓๗  ในประเด็น ดังตอไปนี้ 
       (๑)  เพิ่มคาทดแทนการขาดรายไดในระหวางพักรักษาตัว ในอัตราท่ีเหมาะสม  เชน  
รอยละ  ๘๐  ของคาจางโดยใหรัฐบาลรวมรับผิดชอบดวย  เพื่อเปนการแบงเบาภาระของนายจาง              
       (๒)  ขยายระยะเวลาการคุมครองตามกฎหมายจาก  ๑  ป  เปน  ๒  ป     
      (๓) ขยายวงเงิน  คารักษาพยาบาล  หรือคาใชจายใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพ
ของรางกายจนหายเปนปกติ               
 ๒)  แกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  มาตรา ๑๕๙ ในเรื่องการ
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)  ใหการคุมครองแรงงานให เกิดความเทาเทียมกันทั้งในระบบและนอกระบบ 
โดยเฉพาะในการจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะตองมีบทบัญญัติท่ีรับรองสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคของคนทํางานในทุกสาขาอาชีพ  องคการอิสระดานการคุมครองสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางานและใหครอบคลุมคนทํางานทุกสาขาอาชีพ  เปนตน 
 ๒)   ปองกันมิใหมีการกีดกันแรงงานที่เปนผูพิการ  หรือเปนผูปวยเอชไอวี (เอดส) ท่ีไมมี
อาการแทรกซอนและยังสามารถทํางานได 
 ๓)  ปองกันมิใหมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหา เอชไอวี (เอดส) ท้ังในระยะกอนการสมัคร
งาน  ระหวางที่รับเขาทํางานแลว  โดยมิไดรับความยินยอมจากคนทํางาน 
 ๔)  รัฐตองทบทวนนโยบายการจางแรงงานขามชาติหรือแรงงานตางดาวใหมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับความจําเปนที่จะตองใชแรงงานขามชาติโดยมิใหกระทบตอสิทธิการมีงาน
ทําของคนไทย และสถานการณดานแรงงานของประเทศไทย  ท้ังจะตองดําเนินนโยบายเพื่อใหมีการ
คุมครองแรงงานขามชาติใหไดรับสิทธิตามที่กฎหมายแรงงานกําหนดไว และรับรองใหแรงงานขาม
ชาติมีสิทธิอยูในประเทศไทยเพื่อใชสิทธิตามกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม   
  หากไมเรงแกไข  แรงงานไทยทั้งในระบบและนอกระบบจะไดรับผลกระทบและไมมี
ความมั่นคงในอาชีพ              
 ๕)   ใหปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานเพื่อใหลูกจางในระบบเหมาชวงหรือเหมา
คาแรงงานในงานที่เปนกระบวนการผลิตของสถานประกอบการไดรับสิทธิและสภาพการจางจาก
สถานประกอบการโดยเทาเทียมหรือเปนธรรม  โดยเฉพาะจําเปนตองปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ควบคูกัน 
  ใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการพิเศษเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิแรงงานในระบบการจาง
เหมา   คาแรง   ใหลูกจางของผูรับเหมาคาแรงสามารถเขาถึงสิทธิข้ันพื้นฐานตามกฎหมายและสภาพ
การจางที่เปนธรรม   เนื่องจากลูกจางดังกลาวถูกละเมิดสิทธิในหลายๆ ดาน  และไมพรอมท่ีจะแสดง
ตนเพื่อใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย    
 

 ขอเสนอการแกไขกฎหมาย   มีดังนี้ 
 ๑)  ใหเรงรัดพิจารณาใหมีกฎหมายเพื่อคุมครองแรงงานสําหรับแรงงานนอกระบบ  
ดังเชนที่เครือขายแรงงานนอกระบบ  หรือเครือขายเกษตรกรในระบบเกษตรพันธะสัญญา ได
เรียกรองตอรัฐบาล  โดยเฉพาะในสวนของเครือขายแรงงานนอกระบบและมูลนิธิเพื่อการพัฒนา
แรงงานและอาชีพ ไดเสนอรางพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมพัฒนาผูรับงานไปทําท่ีบาน  
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พ.ศ.....  ตอคณะกรรมาธิการ  การแรงงานและสวัสดิการสังคม   สภานิติบัญญัติแหงชาติแลว  
รวมท้ังการแกไขกฎหมายวาดวยการประกันสังคมใหครอบคลุมแรงงานนอกระบบดวย 
 ๒)  การแกไขกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
       (๒.๑)   แกไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงานพ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ ๒ (๒) ท่ีมิใหใชกฎกระทรวงกับเรือประมงที่ไปดําเนินการ
ประจําอยูนอกราชอาณาจักรติดตอกันตั้งแต ๑ ปข้ึนไป  เนื่องจากสถานการณกิจการประมงทะเล
เปลี่ยนแปลงไปมาก               
       (๒.๒)  แกไขกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๑  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ (๒)  ท่ีหามมิใหใชบางมาตรา กับลูกจางทํางานบานอันมิไดมีธุรกิจรวมอยู
ดวย เพื่อใหลูกจางทํางานบานไดรับการคุมครองอยางเปนธรรม เหมาะสมกับคุณคาของการทํางาน 
 ๓)   แกไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ท่ีหามมิใหแรงงานขามชาติเปนผู
จัดตั้งสหภาพแรงงานหรือเปนกรรมการสหภาพแรงงาน เพราะขัดตออนุสัญญาแรงงาน ILO ฉบับท่ี 
๘๗ และ ฉบับที่ ๙๘ และเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
 ๔)   แกไขกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว ใหแรงงานขามชาติท่ีเขาเมืองโดยผิด
กฎหมายมีสิทธิอยูในราชอาณาจักรเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีท่ีถูกละเมิดกฎหมาย
มาตรฐานแรงงานหรือสิทธิมนุษยชน 
 ๕)  แกไขกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการเรียกรองสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
ของแรงงานขามชาติ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแรงงาน  ๑  คน มีอํานาจฟองคดีและใหมีผลบังคับ
ถึงแรงงานทุกคนที่ถูกละเมิดสิทธิ  เพื่อประโยชนตอการคุมครองแรงงานขามชาติ และแบงเบาภาระ
ของรัฐบาลไทย 
 

๓ .  ดานการประกันสังคม  
 ขอ เสนอแนะเชิงนโยบาย  
 ๑)   ใหมีการตรวจสอบระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาลของสถาน
ประกอบการตางๆ โดยเฉพาะที่ไดรับการลดสวนอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาแลว 
เพื่อใหถูกตองสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายประกันสังคม หรือ ขอใหยกเลิกการลดสวนเงิน
สมทบ เพื่อจายเงินสมทบอัตราปกติ  เพื่อเปนหลักประกันกรณีเจ็บปวย หรือประสบอันตรายแก
ลูกจางทุกคนในระยะยาว และเพื่อปองกันขอขัดแยงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
  การพิจารณาลดสวนอัตราเงินสมทบ    คณะกรรมการประกันสังคมจะตอง
ปรึกษาหารือ กับองคกรของคนทํางาน เชนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
สหภาพแรงงาน หรือคณะกรรมการลูกจาง  เพื่อใหมีสวนรวมตรวจสอบความถูกตองในเรื่องการจัด
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สวัสดิการท่ีนายจางแสดงตอสํานักงานประกันสังคม  เพื่อการคุมครองสิทธิประกันสังคมแกลูกจาง
ทุกคนอยางเปนธรรม 
 ๒)   ใหมีมาตรการเชิงรุกเพื่อดําเนินการใหผูประกอบการเขาสูระบบประกันสังคม 
โดยเฉพาะในระบบการจางเหมาชวงแรงงานหรือการจางเหมาชวง ใหมีมาตรการทางบริหารหรือ
การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันมิใหผูรับเหมาชวงหลบเลี่ยงการเขาระบบหรือการ
จายเงินสมทบประกันสังคม  
 

 ขอเสนอการแกไขกฎหมาย  มีดังนี้               
 ๑)   แกไขประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการลด
สวนอัตราเงินสมทบเกี่ยวกับประโยชนทดแทนกรณีอันตราย หรือเจ็บปวย กรณีทุพพลภาพ กรณี
คลอดบุตร และกรณีตาย พ.ศ. ๒๕๓๔ ใหมีหลักเกณฑวิธีการพิจารณาลดสวนอัตราเงินสมทบที่
สอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ อยางชัดเจน  
  กลาวคือ การจะไดรับยกเวนไมตองจายเงินสมทบกรณีใด ตองเปนสวัสดิการท่ีนายจาง
จัดใหลูกจาง โดย มีอัตราสูงกวาประโยชนทดแทนทุกกรณีท้ังการบริการทางการแพทยคา
รักษาพยาบาล และเงินทดแทนการขาดรายไดโดยนายจางตองไมมีเงื่อนไขที่เปนภาระตอการไดรับ
ประโยชนทดแทนของลูกจาง 
 ๒)   เรงจัดทํากฎหมายวาดวยการประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบใหครอบคลุมทุก
สาขาอาชีพ  โดยไมจํากัดอยูเฉพาะกลุมท่ีมีรายไดชัดเจนหรือมีกําลังในการจายเงินสมทบเทานั้น  
เพราะทุกสาขาอาชีพลวนมีบทบาทตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
 ๓)   แกไขกฎหมายวาดวยการประกันสังคม  ในประเด็นคณะกรรมการประกันสังคม 
สํานักงาน และกองทุนประกันสังคม  เพื่อใหมีองคประกอบ  ท่ีมา   บทบาทและอํานาจหนาท่ี 
เปนไปตามหลักการ อิสระ โปรงใส  ชอบธรรม  มืออาชีพ และประชาชนมีสวนรวม(โดยเฉพาะ
ผูประกันตน) 
 

๔.   ดานการแรงงานสัมพันธ 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย   มีดังนี้ 
 ๑)  ใหมีนโยบายเรงดวนในการกําหนดมาตรการคุมครองลูกจาง  หรือองคกรของลูกจาง
ใหมีผลอยางแทจริงในเรื่องดังตอไปนี้ 
          เมื่อมีการใชมาตรการจรรยาบรรณทางการคา เพื่อแกไขขอขัดแยงทางดาน
แรงงาน        
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          เมื่อมีขอขัดแยงในระหวางเตรียมการจัดตั้งองคกรหรือในขั้นตอนการเจรจาตอ 
รองหรือการใชสิทธิเมื่อมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดแลว  ตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ  พ.ศ. ๒๕๑๘   
         เมื่อมีการใชสิทธิหรือรองเรียนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในสวนที่
เกี่ยวของกับนายจางหรือทางดานแรงงาน
          เมื่อมีการรองเรียนขอความเปนธรรมตอหนวยงานดานบริหารของรัฐ หรือกลไก
ทางรัฐสภา 
          เมื่อมีการรองเรียนตอองคการแรงงานระหวางประเทศหรือองคการดานสิทธิแรง 
งานหรือสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ    
 ๒)   ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวของกับการคุมครองแรงงานและระบบแรงงาน
สัมพันธ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตอบสนองตอสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวและการ
เจรจาตอรองรวม  โดยใหความสําคัญกับการจัดตั้งกลไกหรือสถาบันเพื่อแกไขปญหาขอขัดแยง
ในทางแรงงานสัมพันธ  ใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณแรงงาน   ลดข้ันตอนทางกฎหมายที่
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     
       ดังนั้น  การที่เจาหนาท่ีของรัฐไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานหรือขอขัดแยงระหวาง
นายจางกับลูกจางโดยเนนใหลูกจางหรือผูนําองคกรรับเงินชวยเหลือหรือเงินพิเศษจากฝายนายจาง  
โดยใหเหตุผลวาไมอาจทํางานรวมกันตอไปได  จึงเปนการแกไขปญหาที่ไมถูกตอง                 

 31  



 ๗)  สนับสนุนการลงทุนของชาวตางชาติอยางเปนธรรม  และทําความเขาใจแกผูลงทุนใน เรื่อง 
นโยบาย  กฎหมาย  กฎระเบียบหรือขอบังคับตางๆของไทยและโดยเฉพาะวัฒนธรรมของแรงงานไทย  เพื่อ
ปองกันมิใหแปลเจตนาคลาดเคลื่อนหรือความขัดแยงบานปลาย  
  ในสวนที่ยายฐานการผลิตเนื่องจากเปนกลยุทธทางการคาโดยที่กิจการมิไดประสบปญหา  
รัฐจะตองมีมาตรการเพื่อคุมครองแรงงานใหไดรับความเปนธรรมมิใชจํากัดอยูเพียงการไดรับสิทธิขั้น
พ้ืนฐานตามกฎหมายแรงงานเทานั้น 

 ๘)  ใหปรับปรุงแนวปฏิบัติเพื่อสงเสริมการแรงงานสัมพันธในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘  
ใหเปนเครื่องมือทางดานแรงงานสัมพันธท่ีมีบทบาททั้งในเชิงปองกัน แกไขเยียวยา และสงเสริม
พัฒนา  ใหสามารถแกไขปญหาเชิงรุกหรือทันตอเหตุการณและมีแนวปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม โดยเปด
โอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน กลุมสหภาพแรงงานในเขตอุตสาหกรรมตาง ๆ 
และสถาบันทางวิชาการดานแรงงานมีสวนรวมในการพิจารณาดวย 
       ใหจัดทําแผนปฏิบัติการณดานแรงงานสัมพันธโดยใชแนวปฏิบัติท่ีปรับปรุงแกไขแลว
ท้ังในสวนที่เพิ่งมีการจัดตั้งองคกรแรงงาน และในสวนที่สอแวววาจะเกิดความขัดแยง 
 ๙)  ใหจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งประกอบดวยผูแทนหนวยงานภาครัฐ ผูแทน
ภาคธุรกิจเอกชน ผูแทนองคกรลูกจาง ผูแทนนายจาง ผูแทนสถาบันการศึกษาในระดับจังหวัด 
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูแทนองคกรชุมชน เพื่อปองกันและแกไขปญหาขอขัดแยง
ทางดานแรงงานมิใหบานปลายประกอบกับกระบวนการยุติธรรมดานแรงงานยังมีขอจํากัด  มีความ
ซับซอนและลาชามาก  
 ๑๐) เรงดําเนินการใหหนวยงานของรัฐ  สถานประกอบกิจการ สถาบันทางวิชาการดาน    
แรงงาน และองคกรประชาชนในระดับชุมชนทองถิ่น  รวมกันเสริมสรางความรู ความเขาใจและเจต
คติท่ีถูกตองในเรื่องการสรางระบบแรงงานสัมพันธ  สรางสังคมแหงการเรียนรูดานแรงงานให
เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของคนทํางาน   และการใชสิทธิและเสรีภาพในการจัดตั้งองคกรและ 
การเจรจาตอรอง  
 ๑๑)  เรงดําเนินการปฏิรูปการบริหารจัดการความขัดแยงทางดานแรงงานสัมพันธ เพื่อให
เกิดกลไกในระดับจังหวัดโดยทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมคิดและตัดสินใจ เพื่อปองกันและแกไข
ปญหา โดยไมยึดติดหรือรอมาตรการทางกฎหมายเพียงอยางเดียว 
 ๑๒) เสริมสรางความรูและความเขาใจใหแกผูประกอบการอยางตอเนื่อง ในเรื่องการให
สิทธิหรือโอกาสแกลูกจางหรือผูนําสหภาพแรงงานในการสงเสริมและพัฒนาความรูทางดาน
แรงงาน    เพราะเปนกระบวนการที่ทําใหทุกฝายเขาใจสิทธิและหนาท่ีของตน  อันเปนยุทธศาสตร
ระดับชาติท่ีสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  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
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานทั้งหมด  การฟองคดีตอนายจางทุกประเภทคดี     การดําเนินการตามหลัก
จรรยาบรรณทางการคาตลอดจนการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อรองเรียนนายจาง 

 ๓)   แกไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  พ.ศ. ๒๕๑๘ ในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ  ในเรื่องท่ีมาและองคประกอบเพื่อใหเปนองคกรท่ีมีความชํานาญการพิเศษทางดาน
การแกไขขอขัดแยงทางดานแรงงานสัมพันธ  เพื่อใหไดขอเท็จจริงท่ีสมบูรณในการวินิจฉัยคดี ทําให
ลดข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมและใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีอํานาจแกไขปญหา
ความขัดแยงภายหลังมีคําสั่งหรือมีคําพิพากษาของศาลแลว 
 

 ประเด็นกฎหมายที่สําคัญ มีดังนี้ 
 ๑)  ในการขั้นตอนการเจรจาไกลเกลี่ย ขอพิพาทแรงงาน ใหพนักงานประนอมขอพิพาท
แรงงานมีอํานาจเรียก  ผูมีอํานาจตัดสินใจฝายนายจาง   มาเจรจา    ใหคูกรณีสงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
ขอพิพาทแรงงานและสงขอมูลใหอีกฝายหนึ่งดวย  จัดทําบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง   
ตามที่นายจางและลูกจางไดตกลงกันตอเจาพนักงาน  และใหเจาพนักงานนําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางดังกลาวไปจดทะเบียนตามกฎหมาย    
 ๒)   ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการแรงงานสัมพันธและกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  
เพื่อใหลูกจางในระบบจางเหมาคาแรงในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการไดรับสิทธิ
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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
วินิจฉัยช้ีขาดขอกฎหมายและการสงเสริมแรงงานสัมพันธ ในฐานะที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
เปนกระบวนยุติธรรมทางดานแรงงานชั้นตนที่มีความสําคัญยิ่งตอระบบแรงงานสัมพันธ (มาตรา 
๓๗) 
     ใหคําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเปนที่สุด  การฟองคดีเพื่อเพิกถอนคําสั่ง
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ  ไมเปนเหตุทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ  หากมีการฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ  ผูเสียหายมีสิทธิดําเนินคดีอาญา
ได ทันที (มาตรา ๑๒๕-๑๒๗) 
     ใหเพิ่มอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ  ในการกําหนด   
มาตรการตางๆ  เพื่อแกไขปญหาเชิงรุก  หรือเชิงปองกัน  หรือมาตรการฟนฟู  หรือสงเสริมแรงงาน
สัมพันธภายหลังคณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีคําสั่งแลว (มาตรา  ๔๑) 
     กําหนดมาตรการคุมครองเรื่องการกระทําท่ีไมเปนธรรมใหชัดเจน  เปนลําดับหรือ
ข้ันตอน  (มาตรา ๔๑) กลาวคือ (๑)  การออกคําสั่งใหผูละเมิดหรือนายจางดําเนินการใหลูกจาง
กลับคืนสถานภาพเดิม  เชน  กลับเขาทํางานพรอมทั้งชดใชคาเสียหายในระหวางเลิกจาง  การยายกลับ
หนวยงานเดิมพรอมทั้งชดใชคาเสียหาย   เวนแตผูถูกละเมิดไมประสงค     
  ท้ังนี้ในกรณีท่ีจําเปนหรือมีเหตุใหแกไขเยียวยาดานแรงงานสัมพันธ  ใหคณะ 
กรรมการแรงงานสัมพันธกําหนดมาตรการเพื่อแกไขปญหาภายหลังมีคําสั่งดวย 
                    

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานแรงงานรัฐวิสาหกิจ (กระทรวงการคลังและรัฐบาล) มีดังนี้ 

 ๑)  จัดแบงประเภทของรัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งใหชัดเจน เพื่อรัฐบาลจะ
ไดสนับสนุนไดอยางเหมาะสมสอดคลองและไมทําใหเกิดการเลือกปฏิบัติ ท้ังในดานสวัสดิการและ
สภาพการจางของพนักงานระหวางรัฐวิสาหกิจที่มีผลกําไรเชิงธุรกิจ  กับสวนที่บริการสาธารณะหรือ
สังคม  และนโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจอยางจริงจังและจริงใจ 
 ๒)   มติคณะรัฐมนตรีท่ีจะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพของรัฐวิสาหกิจจะตอง
คํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนกับพนักงานของรัฐวิสาหกิจนั้น และตองมีมติในเรื่องดังกลาวใหชัดเจน
ดวย 
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 ๓) ในกรณีท่ีจะมีการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งกระทบตอสิทธิและความมั่นคงในการ
ทํางานของพนักงาน จะตองมีการแจงขอมูลท่ีครบถวนถูกตอง มีหลักเกณฑท่ีโปรงใสเปนธรรม ใช
หลักธรรมาภิบาล โดยตองใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจตั้งแตเริ่มตนกระบวนการ
จนกระทั่งสิ้นสุด โดยคํานึงถึงหลักประกันเรื่องสิทธิประโยชนของพนักงานเปนสําคัญ 
 ๔) เรงจัดทําระเบียบหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชสิทธิและเสรีภาพของลูกจางและ
นายจางภายในสถานประกอบการของนายจาง โดยเฉพาะเรื่องการรวมตัวและการเจรจาตอรองรวม 
การประชุมหรือชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  และการดําเนินงานหรือการใชสิทธิตาม
กฎหมาย  ภายในสถานประกอบการของนายจาง 
 ๕)  ปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยการแรงงานสัมพันธท้ังในสวนภาคเอกชนและภาค
รัฐวิสาหกิจใหมีการเชื่อมประสานกันและ ไมแบงแยกแรงงาน 
 

 ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่หรือพฤติกรรมของเจาหนาที่รัฐหรือคณะกรรมการตาม
กฎหมาย 
 

 กระทรวงแรงงาน   มีดังนี้ 
 ๑)  ใหสอบสวนการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานตรวจแรงงาน  เจาหนาท่ีกองทุนเงิน
ทดแทน สํานักงานประกันสังคมจังหวัด  ในเรื่องการตรวจสอบขอเท็จจริงและการออกคําสั่งสอไป
ในทางไมสุจริต เอื้อประโยชนหรือเขาขางนายจาง  ในกรณีดังตอไปนี้ 
    ประสบอันตรายจากการทํางานจนทุพพลภาพ    
     นายจางขนยายทรัพยสินและเครื่องจักรและปดกิจการในเวลาตอมา   
     แรงงานขามชาติไมไดรับคาจาง คาลวงเวลาและคาทํางานในวนัหยดุตามกฎหมาย 
 ๒)  ใหตรวจสอบระบบและกระบวนการทํางานในการตรวจสอบขอเท็จจริง  การมีมติและ
การวินิจฉัยอุทธรณของคณะอนุกรรมการในชั้นอุทธรณ หรือคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ใน
การวินิจฉัยอุทธรณเรื่องเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบและกลั่นกรองการวินิจฉัยของเจาหนาท่ีกองทุนเงินทดแทนใหมีประสิทธิภาพ 
 

 กระทรวงมหาดไทย  มีดังนี้ 
              ใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของนายอําเภอและปลัดเทศบาลตําบล  ท่ีสอไปในทางละเมิด
สิทธิของลูกจางในการจัดตั้งองคกรและการเจรจาตอรอง   
     กรณีนายอําเภอใหนายจางใชหองประชมุของอาํเภอจดัอบรมลกูจางทีเ่กีย่วของกบั
ขอเรียกรองโดยไมมีเวลาสิ้นสุด มีลักษณะกดดันลูกจาง และไมใหบริการตามสมควร  
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    กรณีปลัดเทศบาลตําบลดําเนินคดีอาญากับกรรมการสหภาพแรงงานกรณแีจกจาย
เอกสารของสหภาพแรงงานบริเวณทางเทา หนาสถานประกอบการของนายจาง  
 

             กองทัพเรือ   มีดังนี้ 
               ใหดําเนินการตรวจสอบพฤติกรรมของทหารในสังกัดกองทัพเรือ  ท่ีเขาไปเกี่ยวของใน
ระหวางขั้นตอนการเจรจาตอรองและการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานระหวางสหภาพแรงงานกับ
นายจาง 
 

 สํานักงานตํารวจแหงชาติ  มีดังนี้ 
 ๑)   ใหถือเปนพันธกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในอันที่จะนําหลักการและแนวคิด
ดานสิทธิมนุษยชนมากําหนดนโยบายและแผนงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหมีการ
ดําเนินงานตามแผนงานในทุกระดับ รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความเขาใจใน
หลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หากดําเนินนโยบายดังกลาวอยางจริงจัง  เชื่อวาเจาหนาท่ีตํารวจ 
หรือขาราชการ จะไมเขาไปยุงเกี่ยวในเรื่องการขมขูคุกคามสิทธิและเสรีภาพในชีวิตรางกายของ
คนทํางาน  เชน ในเรื่องการตรวจหาสารเสพติด  การเขาไปเกี่ยวของกับการสอบสวนทางวินัยของ
ฝายนายจาง   การกดดันหรือรบกวนการใชสิทธิของลูกจางในขั้นตอนการเจรจาตอรอง  หรือในเรื่อง
การใชเครื่องจับเท็จ  เปนตน 
 ๒)   ควรดําเนินนโยบายเพื่อใหมีมาตรการในการปองกันและแกไขปญหา  กรณีเจาหนาท่ีตํารวจ
นอกประจําการเขาไปรับผลประโยชนจากนายจางหรือผูเกี่ยวของ  หรือกระทําการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนดานแรงงาน 
       ใหเขมงวดกวดขันในทางบริหารและวินัย  เพื่อปองกันมิใหเจาพนักงานตํารวจเขาไป
เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทเอกชนโดยไมสุจริต      
 ๓)  ใหทําหนังสือแจงหนวยงานภายในสังกัดเพื่อใหมีการปฏิบัติโดยถูกตองอยางเครงครัด
เกี่ยวกับการตรวจโดยเครื่องจับเท็จ  เผยแพรขอมูลขาวสารและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวของในเรื่อง
ดังกลาวใหสาธารณชนรับทราบและกําชับมิใหเจาพนักงานตํารวจเขาไปมีสวนเกี่ยวของหรือเปน
เครื่องมือของสถานประกอบการหรือบุคคลใดโดยที่มิใชอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายเพราะจะสงผล
เสียหายตอภาพลักษณของเจาพนักงานตํารวจโดยรวม โดยใชกรณีตามรายงานผลการตรวจสอบนี้
เปนกรณีศึกษา  
      หากพบวาเจาพนักงานตํารวจยังคงเขาไปเกี่ยวของ  ใหดําเนินการทางวินัยและทาง
กฎหมายโดยเครงครัด                 
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 ๔)   ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหมีมาตรการที่เขมงวดในการตรวจสารเสพติด
ของบริษัทเอกชน หรือสถานประกอบการตาง ๆ โดยใหมี เจาพนักงานตํารวจและหนวยงานอื่น ๆ 
เชน  เจาหนาท่ีสาธารณสุข หรืออาสาสมัครท่ีจัดตั้งโดยกฎหมาย  เปนตน  เขารวมในการตรวจดวย 
เพื่อใหผูรับการตรวจไดแสดงความยินยอมโดยสมัครใจ  
 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอสํานักงานศาลยุติธรรม    มีดังนี้ 
 ๑)   พัฒนาศาลแรงงานใหเปนศาลชํานาญการพิเศษดานแรงงาน 
      ในการไกลเกลี่ยคดีของศาลแรงงาน  ควรเปดโอกาสใหผูรอบรูทางดานแรงงาน นัก
เศรษฐศาสตร และนักสิทธิมนุษยชน มีบทบาทหรือมีสวนชวยงานของศาลดวย 
 ๒)  ใหศาลแรงงานพิจารณากําหนดคาเสียหายกรณีนายจางละเมิดกฎหมาย หรือการเลิก
จางโดยไมเปนธรรมใหสูงกวาท่ีเปนอยูในปจจุบันนี้ เพื่อใหนายจางพิจารณาเลิกจางโดยรอบคอบ
เปนธรรม 
 ๓)  ใหศาลแรงงานจัดระบบบริหารคดีเพื่อพิจารณาคดีแรงงานที่มีลักษณะพิเศษ หรือท่ีมี
ผลกระทบตอลูกจางกลุมใหญหรือองคกรแรงงานหรือท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพและความปลอดภัยใน
การทํางานของลูกจาง   เพื่อใหคดีเสร็จโดยรวดเร็วและเปนธรรม 
 ๔)   ในกรณีท่ีนายจางและลูกจางตางฝายตางฟองคดีตอกันและกันทั้งในศาลแรงงานและ
ศาลอื่น ตลอดจนมีการรองเรียนตอหนวยงานตาง ๆ ดวย ใหสํานักงานศาลยุติธรรมกําหนดมาตรการ
เพื่อแกไขขอขัดแยงดังกลาว  โดยยึดหลักการประสานความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ ดวย 
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สรุปการสัมมนา เรื่อง 
“นโยบายการพัฒนากฎหมายและการคุมครองสิทธิแรงงานในสถานการณปจจุบัน” 

จดัโดย  คณะอนกุรรมการสทิธแิรงงานในคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิ
รวมกบั มลูนธิอิารมณ  พงศพงนั และศนูยอเมรกินัเพือ่แรงงานนานาชาต ิ

วนัศกุรที ่6 กรกฎาคม 2550 
ณ หองประชมุ 101 สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิถ.พญาไท ปทมุวนั กทม. 

 

  

 
 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 มีกฎหมายอยูในความดูแลทั้งหมดจํานวน 9 ฉบับ แบงตามภารกิจ
หนวยงานในกระทรวงไดดังนี้ 
  1. สํานักปลัดกระทรวงแรงงาน  ดูแลประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับ
ท่ี 47 มีฐานะเทียบเทาพระราชบัญญัติ เปนเรื่องของการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงาน
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แหงชาติ เปนองคกรไตรภาคี จัดตั้งข้ึนเมื่อป 2519 ซึ่งมีหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนํานโยบายดาน
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 มีท้ังหมด 11 ฉบับ โดยเปนกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ จํานวน 7 ฉบับ และเปนกฎกระทรวง จํานวน 4 ฉบับ 
 รางพระราชบัญญัติ จํานวน 7 ฉบับ ท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามลําดับ ไดแก 
      1.   รางพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน พ.ศ. ....  คณะรัฐมนตรีรับ
หลักการเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 อยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
       2.   รางพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  
พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีรับหลักการเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา  
       3.   รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ....  แกไขหมวด 6 คณะกรรมการคาจาง 
คณะรัฐมนตรีรับหลักการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  
       4.   รางพระราชบัญญัติสงเสริมการประกอบอาชีพ พ.ศ. ....  คณะรัฐมนตรีรับ
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.   รางพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. .... กระทรวงแรงงานเสนอสํานักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหเห็นชอบ 
 

 ท้ังนี้มีรางกฎหมายเดิม จํานวน 2 ฉบับ ท่ีอยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ตั้งแตรัฐบาลชุดกอน และไมไดมีการสงกลับมายังรัฐบาลชุดปจจุบัน ไดแก รางพระราช 
บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. .... ซึ่งเปนรางกฎหมายที่มีการแกไขหลายมาตรา และรางพระราช 
บัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. .... 
 

 (2)  นายพงศักดิ์   เปลงแสง    
    รัฐบาลที่มีพรรคประชาธิปตย เปนแกนนํารัฐบาล เมื่อชวงป 2541 – 2543 เปนผู
ประกาศใชกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 พรรคประชาธิปตยมีสวนรวมเสนอ
กฎหมาย  นอกจากนี้  คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปตยยังมีมติ เห็นชอบเสนอราง
พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน เมื่อเดือนเมษายน 
2546 ซึ่งเปนฉบับของที่ฝายแรงงานที่มีองคประกอบการบริหารเปนเบญจภาคี  
    กฎหมายแรงงานสัมพันธ บังคับใชมานานกวา 30 ป มีสมาชิกสหภาพแรงงาน
เอกชนทั้งประเทศ 3 แสนกวา สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 1 แสนกวา คําถามคือ กฎหมาย
คุมครองความเขมแข็งของสหภาพแรงงานหรือไม? สงเสริมการเติบโตของสหภาพแรงงานหรือไม?  
    รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน บอกวา ดูแลแรงงาน 9 ลานคน ซึ่งเปนแรงงานเฉพาะ
ตามกฎหมายประกันสังคมเทานั้น มีปญหาแรงงานที่ตองมีนโยบายปรับปรุงแกไขอีกมาก เชน การ
ตรวจแรงงาน การพัฒนาฝมือแรงงาน ความซ้ําซอนของกฎหมายที่เกี่ยวของและไมสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน อัตราคาจางขั้นต่ําตามกฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม ซึ่งมี
การบริหารที่ขาดธรรมาภิบาล ควรเปนองคการมหาชนหรือไม? การมีสวนรวมแทจริงของ
ผูประกันตนในการบริหารประกันสังคมตองมีความชัดเจน รวมถึงการแกไขปญหาการวางงาน การ
ทํางานต่ําระดับ เปนตน 
    ปญหาเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายแรงงาน  คือ มีการออกกฎหมายคุมครอง
ครอบคลุมแรงงานครบถวนหรือยัง?  สอดคลองกับความเปนจริงเพียงใด? ผูใชแรงงานตองการ
หรือไม? เพราะมีแกไขกฎหมายแรงงานพรอมกันไปหลายฉบับ  
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     พรรคการเมืองควรจะหยิบยกกฎหมายใดมากอน ขอเสนอ คือใหความสําคัญกับ   
1. กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน  2. กฎหมายประกันสังคม ขยายการคุมครองไปถึง
ครอบครัวผูประกันตน คือ พอ แม ลูก,  คนที่ไมเคยไปใชบริการเจ็บปวยจะไดรับประโยชน
อะไรบาง?  ควรไปเชื่อมโยงกับกองทุนบํานาญแหงชาติท่ีกระทรวงการคลังจะเสนออยางไร?  จะ
คุมครองแรงงานนอกระบบแบบไหน?  รวมท้ังการสงเสริมสิทธิแรงงาน การจัดตั้งสหภาพแรงงาน
ท้ังประเทศใหชัดเจน 
 

 (3)  นายเอกพร   รักความสุข 
    ตั้งแตยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2549 ถึง ปจจุบัน ยังไมมี
แนวคิดท่ีถูกตองในการพัฒนากฎหมาย การปรับปรุงแกไขกฎหมายแรงงานที่ผานมา เปนเรื่องถอย
หลังเขาคลอง ท่ีผานมาถือวามีพระราชบัญญัติแรงงานที่แทจริงฉบับเดียว คือ พระราชบัญญัติ
แรงงาน พ.ศ. 2499  
     มี 3 แนวคิดท่ีเสนอเพื่อพัฒนากฎหมายแรงงาน หรือยกรางประมวลกฎหมาย
แรงงาน คือ  
        (1)   แนวคิด 3 เหลี่ยมแรงงาน  คือ ประกอบดวยกฎหมายดานคุมรองแรงงาน,    
2. กฎหมายความสัมพันธดานแรงงาน ทวิภาคีและไตรภาคีตางๆ ซึ่งท่ีผานมาเปนแรงงานสัมพันธ
แบบหลอกๆ ท่ีรัฐมีอํานาจมากเขาขางนายจางมาตลอด 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 มีการปฏิรูปกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยดึงกรม
ประชาสงเคราะหออกไปอยูกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย ถือเปนเรื่องผิดพลาด 
ตองมีแนวคิดพหุภาคี ไมใชไตรภาคี ซึ่งเปนแนวคิดช้ันปฐม เชน การกําหนดคาจาง ทําไมไมเอาทุก
สวนในพื้นที่มารวมกําหนด แตไปใหความสําคัญกับสภาแรงงานที่เปนองคกรกํามะลอที่ผูกขาดการ
นํา ไมเปนที่ยอมรับของแรงงานสวนใหญ และกระทรวงเนนติดตอกับผูนําแรงงานที่รับใชราชการ 
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รูปแบบไตรภาคีในหลายเรื่องตองยกเลิก ผูเชี่ยวชาญองคการแรงงานระหวางประเทศ หรือ ILO เคย
แจงใหทราบวามีงานวิจัย รูปแบบการบริหารใชไตรภาคี เปนฐาน เนนพหุภาคีเพิ่มข้ึน 
  ขอเสนอ คือ  
  (1) ไมจําเปนตองสรางกฎหมายเปนรายฉบบั แตควรเปนองครวม ไมแยกสวน ยตุกิาร
ใชคําวานายจางและลูกจางทุกกรณี เพราะเปนคําท่ีสรางจากสภาพดั้งเดิม ซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษ
ของสัญญาจางแรงงาน คือ  Hire of Service   
  (2)   ตองมีกรอบหลักการกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรฐาน ILO ประกอบดวย 
พระราชบัญญัติการบริหารกิจการแรงงาน และพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแรงงาน 
 

 (4)   นางสุนี  ไชยรส  
 “สิทธิแรงงาน คือ สิทธิมนุษยชน”  ดังนั้นจึงมีความลึกซึ้งและกวางไกลกวากฎหมาย  
กฎระเบียบ  ท่ีบังคับใชอยู 
 ถาจะพัฒนากฎหมายแรงงานใหสมบูรณ  มีแนวทางที่ควรจะคํานึงถึงหลายประการดังนี้ 
 ประการแรก  ตองขยายแนวคิดฐาน “แรงงาน” ตามกฎหมายทุกฉบับใหครอบคลุมถึง 
“คนทํางาน”  ซึ่งรวมถึง แรงงานนอกระบบ แรงงานเกษตร แรงงานรับงานไปทําท่ีบาน แรงงาน
อิสระตางๆ ดวย  นั่นคือ  สิทธิของคนที่เปนคนทํางานทุกคนจึงจะเปนฐานที่ดีของสวัสดิการสังคม 
 ประการที่สอง  สิทธิเสรีภาพตองไดมาดวยการตอสู คนงานตอสูมามาก ตอสูอยางเขมขน 
ซึ่งมีท้ังความเดือดรอนเฉพาะหนา รายบุคคลจนถึงปญหาจากกฎหมาย และนโยบายของรัฐ รวมท้ัง
ทัศนคติ 
 ปญหาจากกฎหมายที่ยังลาหลัง   และที่สําคัญคือไมมีผลบังคับใชอยางจริงจัง ขอยกตัวอยาง 
๖ ป ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งเปนองคกรอิสระองคกรเดียวท่ีรับเรื่องรองเรียน
กรณีการละเมิดสิทธิจากเอกชน  จึงมีคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
 ๖ ปท่ีผานมา  มีเรื่องรองเรียนดานแรงงานประมาณ ๓๐๐ เรื่อง แมจะมีรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐  
ท่ีถือวาดีพอสมควร   แตเรื่องรองเรียนสะทอนใหเห็นวา   
  ๑)  แมเพียงการคุมครองตามกฎหมายคาจางและสวัสดิการข้ันต่ําธรรมดา ก็ยังทําไมได
จํานวนมาก 
  ๒)  ฐานการคุมครองยังแคบมาก ตกหลนลูกจางภาครัฐ แรงงานนอกระบบ แรงงาน
เกษตร ตางๆ  ซึ่งไมควรแกกฎหมายแตละฉบับ  แตควรมีกฎหมายกรอบใหญท่ีครอบคลุมคนทํางาน
ท้ังหมดได 
  ๓) การรองเรียนเรื่องละเมิดสิทธิสหภาพแรงงานเปนกลุมใหญอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งถือเปน
หัวใจสําคัญที่สุด และเปนคําตอบในเชิงสิทธิแรงงานดวย เพราะตองยอมรับความจริงวา  เจาหนาท่ี
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กระทรวงแรงงานไมมีทางที่จะไปตรวจสอบการบังคับใชกฎหมายแรงงานไดท่ัวถึง กรรมการสิทธิฯ 
ก็ทําไมได 
 ปมเงื่อนจะแกไขได จึงอยูท่ีทําใหเกิดสหภาพแรงงาน และสงเสริมใหสหภาพแรงงาน
เขมแข็ง จึงจะชวยดูแลคนงานไดดีและทั่วถึง 
 แตกฎหมายที่กําลังขอแก ๗ ฉบับที่พูดกันนี้  ยังไมพูดถึงกฎหมายแรงงานสัมพันธ  ท่ี
เกี่ยวของกับสหภาพแรงงานโดยตรงเลย 
 ประการที่สาม ปญหานโยบายของรัฐดานแรงงานที่ผานมายังไมเปนขบวน  ไมจริงจัง และ
ทิศทางการพัฒนาของรัฐชัดเจนมากวา ตองการการเติบโตทางเศรษฐกิจ เนนแรงงานราคาถูก 
สงเสริมการสงออก ปญหานี้วิจารณกันมานานมาก 
 

 ความเดือดรอนของ “คนทํางาน” แทจริงไมใชสูกับนายจางแตเปนการตอสูกับทิศทาง
การเมือง  ตอสูกับโครงสรางทั้งระบบ และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ดังนั้น  คนทํางานจึงตองสนใจกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพดวย เชน ราง 
พ.ร.บ. ความมั่นคง ราง พ.ร.บ. การชุมนุมในท่ีสาธารณะที่กําลังเรงรัดจะออก  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 
 ดังนั้น ถากฎหมายไมผาน สนช. ก็อยาไปเสียใจเพราะการตอสูของคนงานตองหวังท่ี
ภาพรวมกฎหมายทั้งหมด และไมสูเฉพาะคนงาน ตองรวมมือกับองคกรพันธมิตร 
  

 สรุปแลว นโยบายพัฒนากฎหมายเพื่อคนทํางาน ตองสูตั้งแตแนวคิดจนถึงรายละเอียด  ตอง
แสดงพลังตอรองของคนงานดวยจึงจะบรรลุผลและขอใหมั่นใจวา   แมรัฐธรรมนูญไมไดแกไข
หลายมาตรา ท่ีคนงานเสนอ  หรือไมรับรองอนุสัญญาฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ เกี่ยวกับเสรีภาพการ
รวมตัวตอรอง หรือไมไดแกกฎหมายใดๆ ท่ีอยากใหแก แตเรามีสิทธิในฐานะประชาชนที่มีสิทธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานอยูเสมอ  
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 การอภิปรายชวงบาย  
 นําเสนอ เรื่อง “ประมวลขอเสนอแนะการคุมครองสทิธแิรงงาน ของคณะอนกุรรมการสทิธิ
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 
หลักกติกาสากล ครอบคลุมท้ังการละเมิดสิทธิและการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม ฉะนั้นกรอบของ
กรรมการสิทธิมนุษยชนจึงกวางกวากลไกอื่นๆ เชน ศาลแรงงาน  ซึ่งเห็นไดวาศาลจะวินิจฉัยคดีใน
กรอบที่กฎหมายกําหนดเทานั้น  หรือคณะกรรมการตางๆ ตามกฎหมายก็ทําหนาท่ีในกรอบที่
กฎหมายกําหนดไวเทานั้น 
 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพบเรื่องรองเรียนที่มีมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปน
จํานวนมาก  จําแนกไดดังนี้ 
 

 ดานการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  เชน  
   กรณีลูกจางในประเภทกิจการโรงแรมถูกคนตัวโดยถอดเสื้อผาออกหมดเพื่อหา
ทรัพยสินของลูกคาท่ีอางวาสูญหาย 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    
     กรณีลูกจางรวมตัวยื่นขอเรียกรองหรือเตรียมจัดตั้งสหภาพแรงงานหรือใชสิทธิ
รองเรียนเจาหนาท่ี ทําใหนายจางโกรธลูกจาง ใหอดีตตํารวจซึ่งเกี่ยวของกับบริษัทดานรักษาความ
ปลอดภัยมาตรวจรางกายลูกจางเพื่อหาสารเสพติดแตไมพบ ตอมาใชวิธีคนหอพักคนงานในโรงงาน  
พบถังพลาสติกที่คนงานใชรองน้ําเวลาน้ําไมไหล นายจางแจงขอหาลักทรัพยสินบริษัท มีการ
ดําเนินคดีอาญา แตพนักงานสอบสวนสั่งไมฟอง เพราะขาดเจตนา 
     กรณีนายจางชาวญี่ปุนในกิจการผลิตช้ินสวนยานยนต  ขัดแยงเรื่องเปลี่ยนเวลาการ
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 หนาท่ีเดิมซึ่งเปนงานหนัก หรือ
ใหลาออกเมื่อคลอดลูกแลวคอยมาทํางานใหม  โดยรับปากวาหากคลอดลูกแลวจะรับกลับเขาทํางาน
เชนเดิม คนงานทํางานใหนายจางมาเปนเวลานาน เมื่อมีลูกนายจางกลับไมเห็นความสําคัญ  กลับไม
ดูแลลูกจาง เจตนารมณของกฎหมายหายไปไหน  
     กรณีนายจางใชวิธีการจางเหมาคาแรงมาทํางานแทน โดยอางกิจการขาดทุน หรือปรับ
โครงสรางองคกร หรือตองการลดขนาดองคกร  แตเจตนาแทจริงตองการลดคนงานประจําลงจน
เหลือนอยกวาลูกจางเหมาคาแรง  
    มีการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของคนงานเปนจํานวนมาก เชนนายจางญี่ปุน 
นายจางไตหวัน พูดจากับคนงานโดยใชคําไมสุภาพ นายจางญี่ปุนดุดาคนงานไทย “โงเหมือนควาย
เมื่อไรจะเจริญ” พูดจากับคนงานโดยใชเทาช้ี  ระเบิดอารมณโดยการทุบโตะระหวางการเจรจาขอ
เรียกรองกับคนงาน  
 

 ดานเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาตอรอง 
    มีหลายกรณีท่ีนายจางละเมิดตอองคกรลูกจาง  เชนทําใหลูกจางไมมั่นใจในการเขา
รวมกับองคกร  โยกยายหนาท่ีการงานผูนํา และกั้นที่ทํางานของผูนําสหภาพแรงงานเหมือนคอกมี
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ปายเขียนหามบุคคลภายนอกเขา   แกนนําสหภาพแรงงานแหงหนึ่งมีเลือดออกในชองคลอด ขอใช
รถของนายจางแตไมไดรับอนุญาตอางวาไมใชกรณีฉุกเฉิน  ในที่สุดคนงานแทง ทําใหเกิดการ
ฟองรองคดีกันหลายคดี     
     การขอเลิกจางกรรมการลูกจาง โดยอางเหตุยุบหนวยงานหรือปรับโครงสรางหรือยาย
ฐานการผลิต ในระหวางเจรจาตอรองขอเรียกรองนายจาง 
     ออกคําสั่งไมใหตัวแทนเจรจาขอเรียกรองเขาไปในสถานที่ทํางานของบริษัทอางวา
เนื่องจากบริษัทผลิตแกส เปนผลิตภัณฑท่ีอาจเกิดอันตรายตอลูกจาง และตอสังคมฉะนั้นระหวางการ
เจรจาหามแกนนําหรือตัวแทนเจรจาเขามาในบริษัท เจรจาไดแตไมใหเขาทํางาน  แตกรณีนี้
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ทําความเห็นขอรองบริษัทวา “เปนสิทธิตามกฎหมาย
ของลูกจางและยังไมมีพฤติการณใดๆ ท่ีจะทําใหเปนอันตรายหรือเสียหายแกนายจางใหรีบแกไข
ปญหา  นายจางยอมทําตาม แตตอมานายจางก็เลิกจางอางวาลูกจางถายเอกสารของบริษัท  ขอหา
หลักทรัพยนายจ าง   ซึ่ งปกติก็ เคยถายได  และไดรับอนุญาตตลอดมา  นายจางชี้แจงตอ
คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวา ท่ีอางลักทรัพยเพราะถาย
เอกสารจํานวนมากเกินไป  คดีอาญาเปนเรื่องรายแรง  ทํารายสิทธิเสรีภาพของผูคน  ผลักภาระใน
การพิสูจนความบริสุทธิ์ของคนงาน ซึ่งท่ีจริงแลวบริสุทธิ์มาตั้งแตตน คดีนี้ศาลยกฟอง แตนายจาง
อุทธรณคดี  ลูกจางไดกลับเขาทํางานไมใชดวยผลทางคดี แตเพราะสหพันธแรงงานปโตรเลียมและ
เคมีภัณฑฯ ใชมาตรการระหวางประเทศชวยเจรจาตอรองจนสําเร็จ 
    กรณีกิจการเครื่องประดับ  คนงานสวมใสสรอยพระเครื่องมาชานาน  แตเมื่อมีขอ
ขัดแยงกับสหภาพแรงงาน  นายจางจึงสั่งหามสวมใสเครื่องประดับรวมทั้งสรอยพระเครื่องดวย 
ระเบียบดังกลาวไดถูกนายจางนํามาใช คือ หามสวมใสเครื่องประดับผานอาคารผลิต  ท้ังๆ ท่ีเจตนา
แทจริงคือสรอยคอหรือเครื่องประดับที่ทําดวยโลหะ นายจางลงโทษเฉพาะผูนําสหภาพแรงงานและ
สมาชิกเทานั้น ศาลตัดสินโดยแปลความหมายคําวาเครื่องประดับตามพจนานุกรม   สรอยคอพระ
เครื่องก็ถือวาเปนเครื่องประดับนายจางมีสิทธิเลิกจางกรรมการลูกจางและลูกจางที่ยืนยันสวมใส
สรอยคอพระเครื่อง                
    ความขัดแยงระหวางสหภาพแรงงานกับนายจางที่มีขอพิพาทแรงงาน หลังจากขอ
พิพาทยุติ แตความขัดแยงท่ีมีอยูเดิมยังฝงใจอยู ปรากฏวานายจางใชวิธีอบรมลูกจางหลังขอพิพาท
แรงงานแบบหลักสูตรเขมขนเพื่อกดดันลูกจางและบีบคั้นจิตใจใหลาออกจากงานไปเอง   มี
นายอําเภอเขามาเกี่ยวของอนุญาตใหใชสถานที่จัดฝกอบรม  ไมอํานวยความสะดวกเรื่องอาหาร และ
หองน้ํา   
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 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเคยมีความเห็นวาการอบรมในลักษณะเชนนี้ ไม
เหมาะสม  เปนการกระทําท่ีไมเปนธรรม  แตก็เกิดเหตุการณข้ึนอีก ทําอยางไรใหความเห็นที่ทาง
กระทรวงแรงงานมีคําสั่งแลวใหสถานประกอบการตางๆ เขาใจและตระหนักและไมกระทําอีก 
 

 ดานสุขภาพความปลอดภัยในการทํางาน   
   กรณีลูกจางที่ทํางานใหนายจางตกกองแปงสูงประมาณ 4 - 5 เมตร เมื่อตรวจก็ไมพบ
รองรอยฟกช้ํา  กอนรุงสางคืนเกิดเหตุมีอาเจียนเปนเลือดแลวเสียชีวิตระหวางนําสงโรงพยาบาล 
เจาหนาท่ีกองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยวาเปนการตายที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน ลูกจางไดประสานงาน
ใหทางสภาทนายความชวยฟองคดี ศาลแรงงานพิพากษาวาตายเนื่องจากการทํางาน บทเรียนคือการ
ชันสูตรพลิกศพไมไดมาตรฐานทางการแพทย  
    กรณี ลูกจางทําหนาท่ีรักษาความปลอดภัยและดูแลสวนสมท่ีเชียงใหม  ลูกจางติดตั้ง
เสาวิทยุสื่อสารเอง  ระหวางติดตั้งเกิดไฟฟาดูด ลูกจางประสบอันตรายทุพพลภาพ   เจาหนาท่ี
กองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยวา  เนื่องจากวิทยุสื่อสารและเสาอากาศเปนของลูกจาง  อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน
จึงไมเกี่ยวกับประโยชนของนายจางไมมีสิทธิไดรับเงินทดแทน  ดวยขอจํากัดในการติดตอกับสภา
ทนายความ  ลูกจางฟองคดีไมทันเวลาที่กฎหมายกําหนด 
 คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน  ตรวจสอบทบทวนดูเรื่องท้ังหมดแลวเห็นวาเจาหนาท่ี
ปฏิบัติหนาท่ียอหยอนและตรวจสอบขอเท็จจริงไมมีประสิทธิภาพพอ มีขอเท็จจริงหลายเรื่องท่ี
เจาหนาท่ีไมสอบใหถึงท่ีสุดครบถวน  และกลไกชั้นอุทธรณไมมีบทบาทในการกลั่นกรอง
ตรวจสอบการวินิจฉัยช้ันตนอยางดีพอ 
 

 ดานการประกันสังคม 
    บริษัทอางวาจัดสวัสดิการใหเหนือสิทธิประกันสังคม ขอใชสิทธิลดสวนการสงเงิน
สมทบ กรณีลูกจางเกิดอุบัติเหตุ รถชนกันเปนกรณีท่ีมีบุคคลอื่นกอใหเกิดความเสียหาย  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 
    กรณีรัฐวิสาหกิจท่ีไปไมรอดถูกทอดทิ้ง  ปญหาการแปรรูปมีการปรับเปลี่ยนโอน ขาย 
กิจการ มีการยุบกิจการรัฐวิสาหกิจโดยกระบวนการไมถูกตอง ไมโปรงใส ประชาชนไมมีสวนรวม   
รัฐวิสาหกิจที่ทํากําไร  รัฐวิสาหกิจเชิงธุรกิจไดรับการดูแลอยางดี รัฐวิสาหกิจที่ไมทํากําไร เชน รสพ. 
ไทยเดินเรือทะเล พนักงานสุราบางยี่ขัน ก็ถูกทอดทิ้ง  ลูกจางตองประสบชะตากรรม ไมมีความ
มั่นคงทางอาชีพ ความเดือดรอนของครอบครัว ตัวอยาง กรณี รสพ.ท่ีคณะกรรมการสิทธิฯเขาไป
ตรวจสอบพบวาสภาพแวดลอมในที่ทํางานเต็มไปดวยฝุนละออง หองน้ํามีไมพอและไมถูก
สุขลักษณะ ลูกจางไมไดรับสวัสดิการท่ีเพียงพอเพราะหนวยงานไมมีงบประมาณ  กวาท่ีลูกจางจะ
ไดรับเงินชดเชยหรือเงินชวยเหลือลาชามาก มาตรฐานแรงงาน สิทธิตางๆ บกพรอง และรัฐบาลมีมติ
ยุบกิจการไปเรียบรอยแลว  
 

 ดานแรงงานขามชาติ  
 สถานการณการคุมครอง หรือสถานการณละเมิดสิทธิยังคงมีมากมายเชนเดิม ซึ่งมีเรื่อง
รองเรียนเขามาเปนจํานวนมาก แรงงานเหลานี้ยังถูกละเมิดสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน ยังไมมีการ
ประกันสังคมและการประกันสุขภาพเนื่องจากการทํางานที่ครบถวนตามกฎหมาย มีขอจํากัดในเรื่อง
ภาษา ลามและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมดานแรงงาน  การชวยเหลือแกไขปญหาเปนไปดวย
ความยากลําบาก หากไมมีการคุมครองแรงงานขามชาติแรงงานไทยก็จะถูกละเมิดยิ่งข้ึน  
 

 ดานแรงงานนอกระบบ 
 กลุมแรงงานนอกระบบมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกที แตคนทํางานเหลานี้ยังไมมีกฎหมาย
คุมครองแรงงาน เปนกลุมท่ีสวนใหญเปนเด็กและผูหญิงมักถูกเลือกปฏิบัติในการจางงาน  เขาไมถึง
บริการของภาครัฐ  อยูกระจายตามชนบทเจาหนาท่ีไมอาจดูแลไดท่ัวถึง ยังไมมีความมั่นคงในอาชีพ
เพราะการจางงานไมแนนอน 
 

 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 มีท้ังทางนโยบาย  กฎหมาย  และมาตรการแกไขปญหา  ในที่นี้จะกลาวในภาพรวม
โดยเฉพาะดานนโยบายและกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการสัมมนาแลว 
อาจกลาวโดยสรุปวาสถานการณสิทธิแรงงานนั้นคนงานยังประสบปญหาอยูมาก กระทรวงแรงงาน
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และรัฐบาลตองทําอะไรอีกมากมายทั้งดานนโยบาย กฎหมาย และมาตรการเชิงบริหาร คนงานยัง
ขาดไรท่ีพึ่งมีขอจํากัดมากมายในการพึ่งกระบวนการยุติธรรม 
    กฎหมายแรงงานมีหลายฉบับมาก การที่จะประมวลกฎหมายแรงงานใหอยู เปน
หมวดหมูไมกระจัดกระจายใหไปดวยกันเปนเอกภาพที่กระทรวงแรงงานตองทํา ไมใชตางคนตาง
แกกฎหมายไปคนละทาง  ทําอยางไรใหเกิดการแกไขกฎหมายในภาพรวม  
    มาตรการทางกฎหมายไมครอบคลุมรอบดานสมบูรณ การเขาถึงกฎหมาย และ
กระบวนการยุติธรรมของคนงานก็ยากมาก ควรมีมาตรการอื่นที่เปนตัวชวยเสริม กระทรวงแรงงาน
ไมควรตีกรอบการแกไขปญหาแรงงานไวท่ีมาตรการหรือกลทางกฎหมายเปนหลักฉะนั้นทําอยางไร
ใหกระทรวงแรงงานสามารถมีกลไกเครื่องมือท่ีสามารถทํางานแกปญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน
หรือแบงเบาภาระกระบวนการยุติธรรม เชนหลักจรรยาบรรณทางการคา คณะกรรมการไกลเกลี่ยใน
ระดับตําบลหรือชุมชน 
    ใหมีการประสานภาคีตางๆ  ในจังหวัดหรือชุมชน   ใหมีกลไกที่จะสรางความ
สมานฉันทในการจัดการความขัดแยงดานแรงงาน  
    การปรับปรุงกฎหมายแรงงานใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน การ
สรางกฎหมายและมาตรการบริหารเพื่อแกไขเรื่องการจางงานหรือระบบจางเหมาที่ไมเปนธรรม การ
แกไขกฎหมายเพื่อคุมครองคนทํางานทุกภาคสวนทั้งในระบบและนอกระบบ  การคุมครอง
หลักประกันทางสังคมและความมั่นคงในอาชีพ  การแกไขกฎหมายเพื่อรองรับกับมาตรการทาง
การคา การใชสิทธิฟองคดีในศาลปกครอง การรองเรียนหนวยงานรัฐสภา เพราะปจจุบันการ
คุมครองการใชสิทธิของแรงงานยังจํากัดอยูมาก 
 
 ความคิดเห็นตอขอเสนอคุมครองสิทธิแรงงาน 
 (1)  นายสาวิทย  แกวหวาน กลาววา การตั้งคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย (คส
รท.)ข้ึนเพื่อรวบรวมประเด็นปญหาทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน แรงงานขามชาติ แรงงานนอกระบบ 
ทุกปญหาตั้งแตป 2543 มีอยู 18-19 กรณีปญหาที่พยายามแกไขอยู ถามวาภาพรวมไดมีการแกไขมาก
นอยเพียงไร ในเชิงสถิติ 100% การท่ีจะเปลี่ยนชีวิตคนงานไดไมมี ท้ังเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ เชน 
รสพ.ก็ตองชุมนุมปดลอมทําเนียบจนไดรับการฟนฟู รสพ. ซึ่งก็ตองทําแผนการฟนฟูอยูวา รถ 
พนักงานที่เหลือคนท่ีไมเขาสูขบวนการจะแกไขปญหาคุมครองสิทธิอยางไร กรณีภาคเอกชนก็มี
ปญหาหลากหลาย สิ่งท่ีคณะอนุกรรมการสิทธิฯสรุปไวตรงประเด็นมาก แตนี้เปนเพียงสวนที่มีการ
รองเรียนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขามา หลายสวนที่ไมไดรับการรองเรียนมีอีกจํานวนมาก 
เชน การตรวจการเขาออกสถานที่ทํางานของพนักงานในสถานประกอบการ การติดตั้งกลองวงจร
ปด มีอีกมากมายที่เปนการละเมิดสิทธิ  
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 ปญหาคือ สิ่งท่ีบัญญัติไวของคณะอนุกรรมการสิทธิฯจะนําไปสูขบวนการการเปลี่ยนแปลง
ไดอยางไร เรื่องท่ีเสนอไว 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 นี้คือความจริงท่ีปรากฏอยูทุก
ปญหาที่ไมไดรับการแกไขจากภาครัฐ เชน กรณีสถาบันคุมครองสุขภาพความปลอดภัยเมื่อผูใช
แรงงานเริ่มรางกฎหมายรัฐก็จะรางกฎหมายของกระทรวงแรงงานมาประกบ เชน กฎหมายแรงงาน
สัมพันธก็เชนเดียวกัน ไมวาจะเปนนโยบายของพรรคการเมือง ซึ่งสวนใหญมีพื้นหลังเปนนักธุรกิจ 
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายจึงเปนผลกระทบกับธุรกิจของเขาจึงทําทุกอยางใหขบวนการกฎหมายมี
ความลาชา สิ่งท่ีทําคือ เสนอกฎหมายมาประกบ ใหเอาสองฉบับไปคุยกันอยางสมานฉันทสงให
กฤษฎีกาตีความ  
 สุดทายทําลายหลักการใหญ เชนสถาบันความปลอดภัยใหเปนองคกรอิสระ ใหการศึกษา 
เยียวยา เปนตน ทายสุดแกไขมาก็ถูกนําไปกําหนดในมาตรา 52 กฎหมายความปลอดภัยฉบับ
กระทรวงแรงงานนําเสนอ ดวยหลักการใหญรับไมได นั้นคือเรื่องรางกฎหมายจัดตั้งสถาบันสุขภาพ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ ท้ังท่ีกฎหมายฉบับนี้เริ่มราง
ตั้งแตป 2540 แบบมีสวนรวม มีการเขาช่ือเสนอกฎหมาย 50,000 ช่ือ เสนอรัฐสภา จนปจจุบันนี้
กฎหมายฉบับนี้ยังไมเกิด นี้คือความลาชาของรัฐ  
 การดูแลเรื่องความปลอดภัย ปญหาคือเมื่อมีขอเสนอก็จะมีการเทียบเคียงท้ังท่ีไมรูวาจะ
ไดรับสิทธินั้นหรือไม เรื่องกฎหมายแรงงานสัมพันธก็ไมแตกตางกัน เรื่องกฎหมายประกันสังคม ท่ี
ตอสูกันวาจะเปนองคกรอิสระหรือไม หลายคนมีความเห็นตรงกันใหเปนองคกรอิสระ แตอิสระใน
เชิงรูปแบบหรือไม ท่ีเสนอก็มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีไมสามารถแตะตองไดมาตามตําแหนง 
กรรมการบริหารจะมาจากการเลือกตั้งหรือไมอยางไร  
 ในเรื่องระบบแรงงานสัมพันธ แรงงานพยายามใชระบบแรงงานสัมพันธ แตปญหาระบบ
แรงงานสัมพันธของไทยไมเทาเทียมกัน นายจางมีศักยภาพที่เหนือกวา แรงงานสัมพันธภายใตความ
ไมเทาเทียม เรื่องของเจาหนาท่ีรัฐท่ีแรงงานบอกใหอยูเฉยก็พอ ปลอยใหเปนบทบาทของลูกจาง 
นายจางเจรจากัน ปรากฏวาเจาหนาท่ีรัฐกับยืนอยูท่ีฝงหนึ่ง 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
ปฏิบัติไดอยางไรเพื่อท่ีจะยืนยันสิทธิ และนําไปถึงสิทธิ นี้คือคําถามตอขบวนการของแรงงาน เรื่อง
แรงงานขามชาติท่ีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติวาผูท่ีจะติดตามไดคือบุตรปญหาวาพอแมจะอยูกัน
อยางไรตองสงกลับ ซึ่งหากเปนเสนทางพมาก็มีปญหาวา รัฐบาลพมาไมยอมรับวามีแรงงานพมาขาย
แรงงานในประเทศไทย หากสงกลับทันทีคนเหลานี้จะถูกพิพากษาติดคุกตลอดชีวิต หรือประหาร
ชีวิต นี้คือประสบการณท่ีพบมา  
 ประเด็นที่เราตอสูคือใหสงกลับในเสนทางที่ปลอดภัยไดหรือไม คือไมใหสงใหรัฐบาล
ทหารพมา สิ่งเหลานี้เปนปญหาของแรงงานขามชาติมากมาย กรณีคาจางขั้นต่ํา แรงงานขามชาติ
ไดรับตามจริงแควันละ 50-60 บาทเทานั้น และเรื่องแรงงานขามชาติ มองเพียงปญหาความมั่นคง 
เรื่องอาชญากรรม เรื่องสาธารณสุขโรคติดตอ  
 ในขณะที่นักธุรกิจทั้งหลาย และภาคเกษตร บอกวาหากไมมีแรงงานขามชาติมาทํางานก็
ตาย ภาคเกษตรอยูไมได วันนี้ยอมรับความจริงหรือไมวาแรงงานขามชาติเปนสวนเสริมสราง
เศรษฐกิจไทย รวมท้ังแรงงานไทยที่ไปทํางานตางประเทศ  ฉะนั้นจะคุมครองสิทธิแรงงานขามชาติ
เหลานั้น หรือขบวนการการคุมครองสิทธิแรงงานทั้งระบบจะเปนไปไดอยางไร  
 

 ประเด็นที่ตองคํานึงถึง คือ 
 1.  กวาจะไดสิทธิยาก ตองเดินทาง ตองชุมนุม ตองปดถนน ตองประทวง 
 2.   เมื่อกฎหมายมีปญหาการเขาถึงสิทธิการไดสิทธิจะทําอยางไร? เชน การชุมนุมของ
พนักงานเบดแอนดบารด กฎหมายบอกวากรณีท่ีนายจางเลิกจางคนงาน คนงานไมมีความผิดนายจาง
ตองจายคาชดเชยใหคนงาน แตปญหาคือนายจางไมจายหนีไปทิ้งคนงานลอยแพ 200-300 คน 
สุดทายเขียนกฎหมายไวเชนนี้ แตนายจางไมจายรัฐไทยมีศักยภาพหรือไมในการจัดการ  
 3.   การเขาถึงสิทธิแมจะบัญญัติไวก็ไมไดเกิดสิทธิตองตั้งคําถามวากฎหมายแรงงาน
สัมพันธมี 3 สวนที่เกี่ยวของ รัฐ มีหนาท่ีใหลูกจาง นายจางอยูอยางมีระบบแรงงานสัมพันธท่ีดีตอกัน 
ทํางานเกื้อกูลเปนหุนสวนกันและกัน นี้คือหลักการแรงงานสัมพันธ ไมมีลูกจาง นายจางก็ทําการ
ผลิตไมไดแมวาจะมีเครื่องมือท่ีทันสมัยแตตองอาศัยลูกจางในการกดปุมเพื่อทําการผลิต ระบบ
แรงงานสัมพันธจึงมอบใหคนสองสวนปฏิบัติตอกัน หากเกิดปญหาจึงมอบใหคนกลางตองมา
จัดการ เพื่อใหเกิดระบบแรงงานสัมพันธ เพื่อใหเกิดศีลธรรม จริยธรรมอันดีตอสังคม ไมกอใหเกิด
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ความวุนวายทางสังคมเกิดขึ้น แตปญหาที่ประสบคือ รัฐอางวากําลังไมเพียงพอ การยืนของฝายรัฐไม
ตรง  เขาใจวาความเปนกลางไมมีในโลกจําเปนตองเลือกฝง 
 4.   การละเมิดสิทธิความลาชา กลไกการละเมิดมีวิธีการละเมิดมากมาย  การเลื่อน
ขบวนการเวลานัดของศาลทําใหคดีลาชาออกไป ทายสุดคนงานรอไมได ก็คือทางกระบวนการ
ยุติธรรม ขบวนการไกลเกลี่ย สิ่งท่ีพบคือ “คําพูดท่ีวาจะเอาอะไรกันมากมายนายจางใหทํางานก็บุญ
แลว หรือรับเถอะหากไมรับก็จะไมได” โดยมาตรฐานผูพิพากษาตองไกลเกลี่ยใหไดรับไมต่ํากวา
มาตรฐานใชหรือไม แตนี้ใหต่ํากวามาตรฐานขั้นต่ํา ซึ่งผิดหลักการกระบวนการยุติธรรม หากไกล
เกลี่ยใหรับต่ํากวากฎหมายก็ไมจําเปนตองมีผูพิพากษาไมควรใหมีกฎหมาย ปลอยใหเปนการเจรจา
ตอรองของลูกจาง นายจาง ตกลงกัน ทุกคดีของลูกจางหากสูถึงข้ันสูงสุดชนะทุกคดี ปญหาคือ
แรงงานไมสามารถไปถึงขั้นตอนสูงสุดได มีการไกลเกลี่ยใหจบกอน ทําใหการตัดสินมาตรฐานไม
เกิด การอางอิงศาลฎีกาไมเกิดขึ้น  
 ประเด็นปญหาแรงงานมีหลายหนวยงานมาเกี่ยวของหนวยงานหลัก คือกระทรวงแรงงานที่
เปนผูรับผิดชอบโดยตรง กระทรวงสาธารณสุขท่ีตองรับผิดชอบผูติดเชื้อHIV เอดส กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีหลายกระทรวงเขา
มาเกี่ยวของนี้ปญหาความยุงยากตอการเขาถึงสิทธิ การหาวิธีการแกไขปญหาโดยการจัดการ
ขบวนการแรงงานในลักษณะของ One stop service เปนขอเสนอที่ชัดเจน แตปญหาวาหนวยงาน
เหลานี้จะพูดคุยกันไดหรือไม กระทรวงตางๆจะคุยกันหรือไม การทํา CL ทําสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา 
ของผูติดเชื้อ HIV กระทรวงสาธารณสุข เห็นวาควรทํา แตกระทรวงพาณิชยบอกวาเปนวิธีการท่ี
ทําลายการลงทุนเปนตน 
 เรื่องท่ีตองคํานึงถึงปญหาเชิงโลกาภิวัตน เรื่องการทําเขตการคาเสรี เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เปนการทําลายขบวนการจางงานการเคลื่อนยายไดอยางเสรีการเขามาลงทุนของบรรษัทขามชาติท่ี
ไมเขาใจประเพณีวัฒนธรรมของสังคมไทย การจางงานแบบยืดหยุน การจางงานบางชวงเวลาที่กําลัง
จะตามมา การจางงานแบบรายชั่วโมง  
 การเปลี่ยนแปลงเรื่องท่ีมาของผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ท่ียังไมมี
การรองเรียนวันนี้ท่ีตองมาจากการเลือกตั้งโดยตรง แทนที่เดิมท่ีมีจากการสรรหาของสหภาพ
แรงงาน ในอนาคตขางหนาในสวนท่ีไมมีสหภาพแรงงาน สวนที่มีสหภาพแรงงานก็อาจพอดูแลได 
ก็เปนชองทางที่ทําใหตางชาตินําขยะพามาทิ้งในประเทศไทย  
 เรื่องระบบสาธารณสุขท่ีเห็นวาไมควรละเลย 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 สิ่งท่ีไมเคยเห็นก็อาจไดเห็น
ความรุนแรงตางๆที่จะเกิดข้ึน 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 ปญหาหลายอยางเกิดจากทัศนคติท่ีลูกจางนายจางมองกันตั้งแต
แรก ไมวาใครก็ทําอะไรไมได ขบวนการตางๆที่มาของความยุติธรรมใชเวลานาน แตทําอยางไรให
จบตั้งแตขบวนการทวิภาคีท้ังสองฝายมองกันเอง เพราะทั้งสองฝายก็มองรัฐวาไมมีความเปนกลาง 
 เรื่องความปลอดภัยควรดูเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยควรมีการรณรงคเรื่องนี้ ซึ่งใน 
ครส. ก็มีการรองเรียนเรื่องปวยเนื่องจากการทํางานนายจางใจดีใหรอยเปอรเซ็นต รับจากกองทุน
ทดแทน 60 % ปวย 8 เดือนกวาปฏิเสธการทํางานทุกชนิดยายจากเหล็กไปทํางานออฟฟตก็ไมยอมทํา 
และไมยอมแจงถึงเวลาก็สงใบรับรองแพทย การที่ไมกลับเขาทํางานเขาใจวาเปนเพราะรับคาจาง 
160 % หากกลับเขาทํางานจะไดรับคาจางเพียง 100% เทานั้น ถึงแมยายงานมาทํางานที่เบากวา ก็สู
การรับเงินจากกองทุนทดแทน 60% และรับจากนายจาง 100% ไมได ท่ียกตัวอยางไมใชการหักลาง 
แตเนื่องจากความวุนวายนั้นเปนเพราะจับคูกันผิด เชนลูกจางที่ดีก็จะเจอกับนายจางที่โหด นายจางดี
ก็จะเจอลูกจาง ท่ีใชทุกวิธีในการเอาเปรียบ ฉะนั้นการแกไขกฎหมายไมสามารถแกไขได ในภาพที่
มองกันแบบเปนลบ ตองคิดวาทําอยางไรจึงจะมองกันไดดี และมีวิธีพูดรวมกันใหรัฐบาลฟง  
 การบูรณาการกฎหมายทั้งหลายนายจางไมเจอแตกฎหมายแรงงาน เพราะตองเจอกับ
สรรพากร กระทรวงอุตสาหกรรม แตในสวนของกระทรวงแรงงานไดมีการบูรณาการ การตรวจ
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แรงงานไดทําแลว ระบบใหลูกจางนายจางชวยกันเองก็ทําแลว หากตองการใหระบบทํางานก็ตองให
ลูกจางรูสิทธิหนาท่ีอะไร ท่ีไมใชไมถูกไมควรมีชองทางที่ลูกจางสงไปไดอยางไร นายจางก็จะได
ทํางานใกลชิดมากขึ้น กระทรวงแรงงานก็กํากับนโยบาย ก็บังคับใชกฎหมายใหชัดเจน อันไหนมี
ปญหาก็ตองใชวิธีบังคับกฎหมายแบบ “เชือดไกใหลิงดู” แลวนํามาเปนกรณีตัวอยางคิดวาคงไมเกิน 
5 ราย ก็ไมตองแกไขกฎหมายทั้งระบบ คือกระทรวงแรงงานตองบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เพื่อ
เปนกรณีตัวอยาง กรณีลูกจางก็เชนกัน เมื่อดูแลลูกจางที่ถูกนายจางรังแก ก็ดูลูกจางที่รังแกนายจาง ก็
ตองนํามาเปนกรณีศึกษาเชนกัน หากไมเปลี่ยนวิธีคิดกระบวนการในระบบที่ทํางานได ซึ่งตนเห็นวา
คงเปนระบบทวิภาคี ขบวนการรวมแรงรวมใจรูสิทธิหนาท่ีและเคารพสิทธิหนาท่ีไมเอาเปรียบกัน
และกัน  
 เรื่อง คนงานเหมาคาแรงงานมีโรงงานบางแหงท่ีกําหนดใหคนงานที่ทํางานในโรงงานครบ 
4 เดือน ไดเปนคนงานประจําในโรงงาน และใหบริษัทรับเหมาหาคนงานมาใหม ตนเห็นวาเปน
นายจางที่ดีท่ีมีแนวคิดเชนนี้ ท่ีตอไปคนที่จางเหมาคาแรงตลอดเปนการเอาเปรียบกันรับไมได แตจะ
ไมใหมีเลยก็คงไมได เพราะการรับออเดอรการผลิตไมไดมีงานสม่ําเสมอ ถาจางเหมาคาแรงตลอดก็
เห็นวาเปนการเอาเปรียบ ตองแกตรงนี้ไมจําเปนตองตัดระบบการจางงานแบบนี้ ซึ่งข้ึนอยูกับวิธีการ
จาง ท่ีตองอยูบนพื้นฐานที่ไมเอาเปรียบ 
 ตองปรับความคิดระหวางนายจาง ลูกจาง เพราะไมมีใครถูกทั้งหมด ยังมีการเอาเปรียบกัน
เปนบางครั้ง อยางเอาเปรียบกันตลอดเวลาเพราะเห็นวาเปนผูดอยโอกาส และแรงงานเองก็อยาตีคา
ตัวเองวาเปนผูดอยโอกาสตลอดเวลา เมื่อรูวาตนเองมีสิทธิมนุษยชนของแรงงานแลวตองใชสิทธิให
ถูกตองชัดเจน นายจางจะไดไมดูวาคนงานใชสิทธิจนละเมิดสิทธินายจาง เมื่อบริหารสิทธิถูกตอง
เปนธรรมก็ยอมรับไดไมวาตรงไหน ขอใหทวิภาคีแข็งแรงเพื่อการตอรองกับภาคีท่ีสามคือรัฐตอไป 
 

 (3)  นายพรชัย อยูประยงค  กลาววา ขอช่ืนชมการรวบรวม และขอเสนอแนะการให
ปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย และเจาหนาท่ีในการทํางาน ขอเสนอแนะนั้นเปนประโยชนตอกระทรวง
แรงงาน และเห็นวาคงตองนําขอเสนอแนะนี้พิจารณาวา จะสามารถปรับปรุงในสวนใดได ซึ่งก็มี
กฎหมายหลายฉบับที่กรรมการสิทธิฯ มีขอกังวลก็ไดมีการแกไขบางแลว แตก็จะมีกฎหมายบางสวน
ท่ีเสนอแลวอาจไมสอดคลองกับที่อนุกรรมการสิทธิฯ เสนอ   แตไมไดหมายความวา การเสนอ
กฎหมายแรงงานของกระทรวงแรงงานไปแลว ขอเสนอของคณะอนุกรรมการสิทธิก็ยังสามารถ
เสนอผานทางรัฐบาลได แตการปรับปรุงกฎหมายกระทรวงแรงงานอาจตองมองหลายดาน คือ
ผลกระทบที่เกิดข้ึน การแกไขปรับปรุงกฎหมายในบางประเด็นจําเปนหรือไม สามารถใชมาตรการ
ในการบริหารเขาไปจัดการไดหรือไม เมื่อมีการปรับปรุงกฎหมาย จะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
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อยางไรคุมคาการแกไขหรือไม ความคิดเห็นที่แตกตางกันสามารถแกไขได กระทรวงแรงงาน
สามารถรับฟงไดท้ังกลุมผูใชแรงงาน กลุมผูสัมมนา ฝายนายจางและหนวยงานอื่นๆดวย  
 ดานนโยบายกระทรวงแรงงานก็คิดวาจะทําอยางไรในการสรางความเปนธรรมความสมดลุ
การอยูรวมกันระหวางนายจางและลูกจางใหเกิดข้ึนไดอยางนอยตองอยูรวมกันอยางราบรื่นอยูบน
สิทธิข้ันพื้นฐานที่พึงมีพึงไดรับ สิทธิข้ันพื้นฐานตอการปฏิบัติของกันและกันระหวางนายจาง และ
ลูกจาง เปนเรื่องท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามยุคสมัย และเศรษฐกิจสังคม หรือกระแสโลก ในบาง
เรื่องจะมีความคิดเห็นที่ขัดแยงกันแตก็มีกรอบแนวความคิดสากลทั้งในองคกรระหวางประเทศ กลุม
ประเทศและแนวคิดโลกที่ปฏิบัติตอกัน ไมใชวาเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของทางกฎหมายละเลยสิ่งเหลานี้  
 การที่จะเรียกรองตองดูความเหมาะสม ความเห็นที่แตกตางก็ตองดํารงอยู และจําเปนตอง
กลาวถึงอยูการเปลี่ยนแปลงแกไขแตละมุมมองก็สามารถมีความเห็นแตกตางกันได และคิดวาหาก
เห็นวาเปนสิ่งท่ีควรแลวสักวันตองไปถึงตรงนั้นได 
 ในขณะที่ขอเสนอแนะในเชิงกฎหมาย ในเชิงนโยบายก็อาจเปลี่ยนแปลงไดเพราะมีบุคคล
เขามาเกี่ยวของจํานวนมาก สวนที่กลาวถึงบทบาทกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวของตองยอมรับในหลาย
ปจจัย และสิ่งหนึ่งที่ไมสามารถนํามาหยิบยกหรือเปนขออางในการทํางานได คือไมมีคนเพียงพอ นี้
คือปญหาภายใน ทุกคนที่รูวามีปญหาหรือไดรับขอรองเรียนวามีปญหาตองเปนไปตามกฎหมายและ
ข้ันตอนที่กําหนดไว และเจาหนาท่ีแรงงานตองมีจิตวิญญาณไมเปนแคเอาไมบรรทัดไปวัดตอง
พยายามหาทางแกไข ซึ่งก็คงมีบางสวนที่ยังมีแนวคิดเชนนั้น แตทางกระทรวงแรงงานก็พยายาม
แกปญหาเพื่อใหมีประสิทธิภาพ ในการแกไขปญหาคลอด และพยายามหารูปแบบตางๆ ในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของนายจาง เชนการใหสถานประกอบการตรวจสอบตนเอง หรือ
เจาหนาท่ีเขาไปตรวจเมื่อไดรับคํารอง หรือเขาไปตรวจเมื่อมีการสุมตัวอยาง  
 ขอจํากัดคือ ไมมีทางที่จะใหกฎหมายครอบคลุมสถานการณโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง เชน
กรณีท่ีมีการยกตัวอยางมา ซึ่งหลายกรณีก็เปนเรื่องใหมสําหรับตน หลายกรณีก็เปนปญหาที่รับไมได
ท่ีจะใหสิ่งเหลานี้เกิดข้ึนตลอดไป ตามที่ใชดุลพินิจเจาหนาท่ีในการวินิจฉัยเรื่องกองทุนเงินทดแทน
ตองยอมรับวาการใชดุลพินิจความละเอียดรอบคอบของเจาหนาท่ีมีความแตกตางกัน ขณะเดียวกัน
ถึงแมบางกรณีท่ีเจาหนาท่ียอมรับไมไดแตการเขาถึงขบวนการแกไขปญหาบางครั้งก็กระทําได
ยากลําบากเพราะลักษณะการเขียนกฎหมายจะพยายามจํากัดอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีแยกๆกัน
ออกจากกัน และควบคุมการใชอํานาจที่เกินเลยไป 
 สาเหตุท่ีมีการควบคุมเพราะเคยมีการใชอํานาจที่เกินเลยไป ฉะนั้นกฎหมายที่ออกมาระยะ
หลังก็จะควบคุมการใชอํานาจของเจาหนาท่ี แตสิ่งเหลานี้ไมใชปญหาหรืออุปสรรคที่จะทําเพื่อให
เกิดความเปนธรรมที่นายจางลูกจางสามารถที่จะเขมแข็งรูท้ังกฎหมาย การบริหารการอยูรวมกันรู
เรื่องสิทธิของแตละฝาย รูเรื่องสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ 
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 กระทรวงแรงงานตองทําอีกจํานวนมาก  ในเบื้องตนตนเห็นวาขอเสนอแนะของ
อนุกรรมการสิทธิฯตลอดเวลาที่มีประสบการณมา 5 ป เปนประโยชนท่ีควรนําไปใชปรับปรุงท้ัง
มุมมองของกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติ 
 

 (4)   ดร.ณรงค เพ็ชรประเสริฐ เสนอวา “พวกเรานั้นเหมือนไกในกรงหรือไม ท่ีมีไก 3 ชนิด 
คือไกอู ไกแจ ไกตะเพา กรงก็แคบแออัดเมื่อมีคนโยนขาวสารมาใหก็ตีกันยุง ตัวไหนใหญกวากิน
มากไมเหลือ เคยตั้งคําถามหรือไมวากรงแคบหรือไม กรงที่ตั้งอยูสกปรกหรือไม”  
 การแกไขปญหาตองมองปญหาเชิงระบบ หรือปญหาเชิงโครงสราง ถือวาระบบแรงงาน
เปนโครงสรางยอยของระบบใหญ เมื่อระบบใหญไมเปลี่ยนแปลง โครงสรางยอยก็ไมเปลี่ยนแปลง 
หากจะเปลี่ยนแปลงโครงสรางยอยก็ตองแตะโครงสรางใหญ ท้ังนายจางลูกจาง ปญหาเชิงโครงสราง
ขณะนี้นายจาง ลูกจาง รัฐบาล มองหรือไมวานําไปสูการทะเลาะกันเพราะที่กลาวถึงกันนี้เปนปญหา
เฉพาะหนา  
 ปญหาโครงสรางคือ ประการแรก 30 ปท่ีผานมามีอะไรเปลี่ยนไปมากเมื่อ 30 ปท่ีแลว
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 นายจางก็มากขึ้นใหญข้ึนเขี้ยวมากขึ้น ตองแขงกับโลก 
เพราะไมทําเชนนั้นก็สูโลกไมได  
 ในขณะที่โครงสรางประชากรมีความเปลี่ยนแปลงไปมีคนทํางานมากขึ้น รัฐบาลยังไมมี
การปรับตัวรองรับระบบนี้ นักการเมืองยังนั่งทองคนครึ่งหนึ่งอยูในภาคเกษตร ภายใตความเปนจริง
ท่ีรายไดของชาติมากภาคเกษตร 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)  คนมีการศึกษาสูงข้ึน ภาคบังคับ 12 ป 9 ปเปนอยางต่ํา ฉะนั้นคนแตงงานชาลง มีบุตร
ชาลง กําลังแรงงานก็นอยลง  
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 4)   ท่ีมีปญหาอยู คือ นายจางไมชอบการมีครรภของคนงาน โดยลืมวาตองการกําลัง
แรงงาน แลวจะหาแรงงานจากที่ใด เพราะผูประกอบการสวนใหญยังอยูกับระบบการคิดคนแบบเกา  
 เมื่อไมคิดคนใหมสิ่งใหมในการผลิตก็ไมเกิด วิธีใหมไมเกิด ผลิตภาพก็ไมเกิด ผลผลิตตอ
คนไมเพิ่ม แตคาครองชีพเพิ่มคนงานก็ตองการคาจางเพิ่มนายจางใหไมไดเพราะผลิตไดวันละ 20 ช้ิน 
แตอยากขึ้นคาจาง หากตองการใหปรับคาจางตองผลิตเพิ่ม 40 ช้ิน เมื่อทําไมไดก็ไมให แตคาครอง
ชีพเพิ่มขึ้นทุกวัน  
 จะไมเพิ่มคาจางไดหรือ หากเปนตางประเทศตะวันตกทันทีท่ีคาครองชีพเพิ่มตองเพิม่คาจาง
ให เชน สวีเดน เนเธอรแลนด เยอรมัน จะมีระบบปรับโดย อัตโนมัติทําไมปรับได เพราะนายจางจะ
คิดคนตลอดวาเมื่อตองปรับคาจางจะพัฒนาการผลิตการจัดการอยางไรใหผลผลิตเพิ่ม จะใชแรงงาน
อยางไรใหเพิ่มผลผลิต ฉะนั้นนโยบายพัฒนาแรงงานอยางไรไมไดอยูที่รัฐบาล แตรัฐบาลเปนตัว
ประกอบ ใหนายจาง ลูกจางรวมมือกันพัฒนาฝมืออยางไร เพื่อเพิ่มผลผลิตใหทันคาจางที่เพิ่ม แต
โครงสรางตรงนี้ไมมี  
 คิดเพียงคาจางเพิ่มก็จะนําแรงงานพมา นําแรงงานกัมพูชา นําแรงงานลาวเขามาเปนตน 
แรงงานเหลานี้ทําการผลิตฝมือสูคนไทยไดหรือไม หากสูไมไดผลผลิตท่ีผานมาจะแขงขันกับใครได 
ท้ังจีน 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 แตเปนผลท่ีไดรับกันทั้งระบบ ใน
ปจจุบันหากเกิดวิกฤติตลาดโลกประเทศไทยจะอยูไดอยางไร สังคมไทยตองพึ่งพาตลาดโลกรอยกวา
เปอรเซ็นต สังคมขนาดกลางเชนเราตองพึ่งตลาดภายในเปนหลักตองอยูได อังกฤษมีขนาดประเทศ
เทากับเรา แตพึ่งตลาดโลกแค 40% อเมริกาอยูกับตลาดภายนอก 20% ญ่ีปุน18% แตประเทศไทย 
120%  
 หากรัฐบาลไมปรับเชิงโครงสรางใหผลผลิตตอคนเพิ่มข้ึน ทําอยางไรใหนายจางลูกจางมี
ความรวมมือกันเพิ่มผลผลิตใหได พรอมกับการขยับปรับขึ้นเงินเดือนทั้งหมดพรอมกันเพื่อรักษา
ตลาดภายใน อยามองวาการเพิ่มคาจางเปนการใหสวัสดิการลูกจาง ใหคิดระยะยาววารายไดของ
ลูกจางคือรายไดหลักของประเทศที่จะพยุงเศรษฐกิจทั้งหมด เชนในหางสรรพสินคา รอยละ 70 เปน
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ใครเปนมนุษยเงินเดือนทั้งนั้น หากเงินเดือนของมนุษยเงินเดือนลดลงหางจะอยูไดหรือไม ใครจาย
ตลาด หากมนุษยคาจางไมไดรับคาจางเพิ่มตลาดอยูไดหรือไม?  
 ปญหาเชิงระบบการผลิตท่ีโยงกันมาถาอยูกับระบบการคาอุตสาหกรรมตองการกําไรซึ่งมี 2 
ประการคือ เพิ่มราคาขาย กับลดตนทุน ภายใตการแขงขันของตลาดโลกจะเพิ่มราคาขายไดหรือไม ก็
คือไมได เมื่อเพิ่มไมไดคือลดตนทุน ผูประกอบการไทยเมื่อตองลดตนทุน ลดราคาวัตถุดิบก็ไมได 
ลดราคาเครื่องจักรก็ไมได ทางเดียวที่ลดไดคือคาแรง ลดคนไทยไมได ก็ลดคาแรงพมา ดังนั้น
คนงานไทยที่มีฝมือจึงไปอยูซาอุดิอาราเบีย มาเลเชีย หรือไตหวัน กลายเปนวาผลิตภาพของไตหวัน 
มาเลเชียสูงกวาเรา จะแขงไดอยางไร     
 ปญหาที่มาจากระบบการผลิตการลดตนทุนทางเดียวท่ีจะอยูในโลกการแขงขันได มีวิธีใด 
คือ ลดคาจาง และ คือการเพิ่มผลิตภาพ เชนการจางคนงานวันละ 100 บาทคนงานทํางานได 20 ช้ิน
ตกชิ้นละ 5 บาท ถามีวิธีการจัดการใชเทคนิคเขาไปทําใหคนงานผลิตได 40-50 ช้ิน แลวเพิ่มคาจาง
เขาไปคนงานก็จะมีความสุข ทุกคนก็มีความสุข นี้คือคําตอบของประเทศที่พัฒนาที่เลือกไมตรึง
คาจาง แตเลือกที่จะเพิ่มผลิตภาพ เพราะหากเพิ่มไดตนทุนตอหนวยจะลดลง กําลังซื้อภายในก็
เขมแข็งข้ึน ตลาดก็กวางขึ้น การมองเชิงโครงสรางเชนนี้กลับไมถูกมอง ก็ทะเลาะกันเพียงขอคาจาง
มากขึ้น 30 ปผานมาก็ยังเปนเชนนี้  
 ปญหาที่เหลือคือปญหาความขัดแยง ระหวางลูกจาง นายจาง ซึ่งท่ัวโลกก็เปนเชนนี้ หาก
แกไขปญหาเชิงโครงสรางออกไป ความรูความเขาใจเรื่องวัฒนธรรมเปนเรื่องใหญ เมื่อนายจางนํา
บัญชีมาใหลูกจางดูจะมีลูกจางกี่คนที่ดูบัญชีเปน เพราะอานไมเปนนายจางจึงกลาท่ีจะใหดู ทํา
อยางไรถึงจะยกระดับคนเหลานี้ใหมีความรูสูงข้ึน การพัฒนาฝมือไมใชใหแคกรมพัฒนาฝมือทํา 
การอบรมเฉพาะจุด เชนตองการพัฒนาลูกจางบางคนเพื่อเงินกูดอกเบี้ยต่ํา SME เปนตน นายจาง
ขนาดเล็กขนาดยอมก็กูไมได ตนไดเสนอเรื่องธนาคารลูกจางเพื่อใหนายจางขนาดเล็ก ขนาดยอม ก็
ไมไดรับการยอมรับ  
 อยางไรก็ตามเรื่องระยะยาวก็ยังมองไมออก แกไขแตปญหาเฉพาะหนา เพราะเมื่อ 30 ปท่ี
แลวก็มองแตปญหาเฉพาะหนาเชนกัน เมื่อเกิดปญหาก็ตองแก ระยะยาวก็ตองทํา การรวมกันสราง
ผลิตภาพใหเห็นผลกําไรที่ยั่งยืนใหเห็นศักยภาพการแขงขัน และการสรางตลาดภายใน นายจางควร
ทํา ลูกจางไมตองคํานึงถึงหากพัฒนาฝมือแลวไดคาจางเพิ่มข้ึนก็พอใจนี้ไมใชทัศนะลูกจาง แตเปน
ทัศนะนายจางที่ตองมองกําไรระยะยาว การแขงขันระยะยาวตลาดภายในระยะยาว  
 สวนลูกจางไมสนใจพัฒนาฝมือตนเอง จากการที่เคยบรรยายเคยถามลูกจางวาในรอบ 1 
เดือนใครเคยอานหนังสือพิมพธุรกิจหรือไม ลูกจางเองก็ตองสนใจเรื่องธุรกิจบาง บอกเพียงคาจางไม
เพิ่ม โดยที่ความรู หรือการพัฒนาฝมือไมเพิ่ม 
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 ปญหาเชิงนโยบายแหงรัฐ รัฐไทยไมยอมรับอนุสัญญาที่มีความจําเปนตอแรงงานหลายสิบ
มาตรา ถือเปนการละเมิด เชนไมยอมใหขาราชการตั้งสหภาพแรงงาน  ไมยอมใหพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ กันพนักงานเอกชนรวมกันเปนสหพันธแรงงาน ไมมีในโลกกระทํานอกจากเมืองไทย 
มักจะกลาวถึงกระแสโลกาภิวัตน ใหสัญญาเปนสมาชิก ILO แตไมใหสัตยาบัน ใชวิธีแกปญหาโดย 
“จับไกใสกรงแคบๆใหตีกัน” คําวารัฐไมไดหมายถึงขาราชการ เพราะขาราชการเปนเพียงเครื่องมือ
ของรัฐเทานั้น รัฐในท่ีนี้หมายถึงแผนดิน และประชาชน รัฐบาลคือผูจัดการรัฐ ประเทศไทยมี
ผูจัดการรัฐท่ีไมมีประสิทธิภาพสําหรับเรื่องแรงงาน ตนทํางานในพรรคไทยรักไทย ขอรองใหมีการ
เขียนนโยบายแรงงานกอนตั้งพรรค ซึ่งเขียนใหหมด และมีขอหนึ่งการเรียกรองใหรัฐรับอนุสัญญา 
87,98 ตองให นํานโยบายไปหาเสียงกับคนงาน เมื่อเปนรัฐบาล พื้นที่คนงานพรรคไดรับคะแนน
นอยก็ไมทํา เคยทํานโยบายใหพรรคประชาธิปตย แตกอน “ซึ่งไดรับคําตอบวาอยาทําเลย ทําเชนนั้น
เดียวนายจางมั่นไสพรรค” เกือบไมมีพรรคการเมืองใดในรัฐแหงนี้ท่ีสนใจนโยบายแรงงานแบบ
จริงจัง  
 คนงานที่ไปทํางานตางประเทศที่นําเงินเขาประเทศตองจํานองที่นา บานไปทํางานนั้นหาก
แครัฐจัดใหมีการพบกันระหวางนายจางกับลูกจางตรงกลางใหเจรจาทําสัญญากันเอง แลวนําสัญญา
ไปค้ําประกันธนาคาร แลวหักคาจางกันทุกเดือน ไมตองไปเอาเงินไมตองเสียคานายหนาท้ังนายจาง 
ลูกจาง แตคําตอบคือการทําลายการประกอบกิจการของเอกชน คนงานที่ไปทํางานในตางประเทศนํา
เงินเขาประเทศ  ตนเห็นวา ความจริงใจของรัฐ หรือผูจัดการรัฐไมมีในการแกไขปญหาแรงงาน ไมมี
พรรคการเมืองพรรคไหนที่จริงใจสรางนโยบายเรื่องลูกจาง  
 การที่รัฐบาลของพรรคไทยรักไทยถูกครอบงําโดยผูประกอบการมากเกินไป ภายใต
ผูประกอบการไทยที่มองในระยะสั้นมองการพัฒนาฝมือแรงงานเปนตนทุน ซึ่งตนมองวาเปนการ
ลงทุนตองไดผลตอบแทนคืนคือทําใหแรงงานดีข้ึน นายจางก็ไดผลตอบแทนมากขึ้นก็ได แต
นโยบายที่ดีของรัฐสามารถทําใหนายจางได ลูกจางได ก็ได คือขยายกรงไกใหกวางขึ้นก็ทําได เพราะ
อํานาจของนักการเมืองใหญกวา  
 วันนี้มีกองทุนประกันสังคม 4 แสนลานบาท หากจัดการเงินกอนนี้เปนก็สามารถยกระดับ
ตลาดภายใน ยกระดับนายจาง ยกระดับลูกจาง เพราะเงินนั้นมาจากทั้งนายจางและลูกจาง สามารถ
จัดการเงินกอนนี้ใหทุกฝายได  สรุปคือนโยบายแหงรัฐไมเอื้อประโยชนกับแรงงาน  สิ่ง ท่ี
อนุกรรมการสิทธิฯ ทํามาคือ  
 1)   ไมมีแรงงานขามชาติ กรณีแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ ซึ่งเปนปญหาหลัก   
 2)   เรื่องประชาธิปไตยทําไมตัวแทนของคนงานไมมาผานระบบประชาธิปไตย เชน การ
เลือกตั้งท่ีผานมาลูกจางเอกชนประมาณ 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   
 
 

  

 
 
  
 
 
 
 

 60 



ที่ รง 0204.1/971 กระทรวงแรงงาน 
 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 
          29  มีนาคม 2550 
 
เร่ือง  คําตอบชี้แจงขอเสนอตอการปฏิรูปนโยบายบริหารแรงงาน  
 และกระบวนการยุติธรรมเพื่อแรงงาน 
เรียน ประธานอนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
อางถึง  หนังสือคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ดวนมาก ที่ สม 0001/05/3963  
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 
ส่ิงที่สงมาดวย คําตอบชี้แจงขอเสนอตอการปฏิรูปนโยบายบริหารแรงงาน และกระบวนการยุติธรรม  
  เพ่ือแรงงาน จํานวน 1 ชุด  
 
  ตามหนังสือท่ีอางถึง คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ขอใหกระทรวงแรงงานพิจารณาขอเสนอตอการปฏิรูปนโยบายบริหารแรงงาน และ
กระบวนการยุติธรรมเพื่อแรงงาน และขอเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบเรื่องรองเรียนตางๆ และ
แจงผลใหทราบความละเอียดแจงแลว นั้น 
 
  กระทรวงแรงงาน มีความยินดีรับขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
นโยบายบริหารแรงงาน และกระบวนการยุติธรรมเพ่ือแรงงาน โดยไดนําขอเสนอดังกลาวมาพิจารณา
เพ่ือพัฒนางานดานแรงงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 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 
ขอเสนอตอการปฏิรูปนโยบายการบริหารแรงงานและกระบวนการยตุิธรรมเพื่อแรงงาน 

 

  
 

1.  ขอเสนอตอการปฏิรูปนโยบายบริหารแรงงาน และกระบวนการยุติธรรมเพื่อแรงงาน 
 

 ขอ  1   ขอเสนอดานการคุมครองแรงงาน
   1)  กระทรวงแรงงานตองพยายามสงเสริม และประชาสัมพันธใหนายจาง และ
ลูกจางเขาใจสิทธิของตน และบังคับใชกฎหมายแรงงานอยางมีประสิทธิภาพโดยไมเลือกปฏิบัติ 
   หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
  คําตอบชี้แจง
   กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีภารกิจดานคุมครองแรงงาน เพื่อใหแรงงาน
มีความมั่นคงในการทํางาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยยึดหลักความเสมอภาค และไมเลือกปฏิบัติ หาก
เปนลูกจางตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แลวยอมไดรับการคุมครองตามกฎหมายอยาง
เสมอภาคนอกจากนี้ กรมฯมีการตรวจแรงงานในสถานประกอบการ และสงเสริมความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายคุมครองแรงงาน โดยจัดทําแผนพับสิทธิหนาท่ี และจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายคุมครองแรงงานแกนายจาง และลูกจาง เชน ครูแนะแนว เจาหนาท่ีภาคเอกชน และจัดรถ
บริการเคลื่อนท่ีเพื่อเผยแพรความรูใหแกชุมชนตางๆ 
   2)   การจางเหมาชวง มีความจําเปนสําหรับการแขงขันในตลาดโลก โดยตองมี
การสรางกลไกคุมครองสิทธิแรงงานในระบบรับเหมาชวงอยางชัดเจน ดูแลตั้งแตการรับสมัครงาน 
คาประกัน การสรางหลักประกันเมื่อถูกเลิกจาง 
   หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
  คําตอบชี้แจง 
   กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดดําเนินการใหการคุมครองแรงงานรับเหมา
ชวงเหมือนกับแรงงานอื่นๆ โดยกํากับดูแลใหนายจางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
และใหลูกจางไดรับสิทธิข้ันพื้นฐานตามกฎหมายที่กําหนด ท้ังนี้ในสวนของการคุมครองตั้งแตการ
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
สิทธิประโยชนท่ีเทาเทียมกัน 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
สัตยาบันอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ จะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และ
ประเพณีนิยม โดยตองมีการแกไขกฎหมายใหสามารถรองรับการใหสัตยาบันอนุสัญญาได ซึ่งตอง
ใชเวลานานพอสมควร และกอนใหสัตยาบันควรทําประชาพิจารณพรอมกันทั่วประเทศ ท้ังนี้การให
หรือไมใหสัตยาบันอนุสัญญาทั้งสองฉบับไมสําคัญ เพราะรัฐธรรมนูญไทยไดใหสิทธิเสรีภาพใน
การรวมตัวอยูแลว แตสิ่งท่ีสําคัญ คือ การใหความรูในเรื่องนี้แกประชาชนใหท่ัวถึงกอน 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 และคุมครองผูรับงานไปทําท่ี
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. 
คุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน พ.ศ. .... กอนเสนอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการ 
   8)  แกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ท้ังฉบับ มาตรา 159 ในเรื่อง
การเปรียบเทียบปรับเพื่อยกเวนโทษจําคุก หรือการดําเนินคดีอาญา ไมใหใชกับการละเมิดสิทธิ
แรงงานที่สําคัญ เชน การละเมิดสิทธิแรงงาน เด็ก คาตอบแทนการทํางาน ความปลอดภัยในการ
ทํางาน เปนตน 
   หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
  คําตอบชี้แจง 
   กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไดออกระเบียบวาดวยการดําเนินคดีอาญา 
และการเปรียบเทียบผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2547 ขอ 9 
กําหนดใหความผิดตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ท่ีใหดําเนินคดีโดยการรองทุกขหรือ
กลาวโทษตอพนักงานสอบสวนโดยไมตองผานขั้นตอนการเปรียบเทียบ เชนความผิดท่ีมีพฤติการณ
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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. ท้ัง 2 ฉบับ และมี
ความคืบหนา คือราง พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... อยูระหวางรอผลการตรวจ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สวนราง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. .... ขณะนี้อยู
ระหวางการพิจารณาทบทวนของคณะทํางานที่กรมฯแตงตั้ง 
   10) ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราช 
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพื่อคุมครองลูกจางหญิงมีครรภใหชัดเจน และครอบคลุม เชน ใหมี
มาตรการคุมครองการเลิกจางหญิงมีครรภ ใหนายจางตองขออนุญาตศาลแรงงานเสียกอน 
   หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และสํานักงาน
ประกันสังคม 
  คําตอบชี้แจง 
   -  ตามพ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 43 “หามมิใหนายจางเลิกจาง 
ลูกจาง ซึ่งเปนหญิง เพราะเหตุมีครรภ” และบทลงโทษตามมาตรา 144 เปนบทบัญญัติท่ีสอดคลอง
กับอนุสัญญาฉบับท่ี 103 การคุมครองสตรีมีครรภ (ฉบับแกไข) พ.ศ. 2495 ท่ีกําหนดวาระหวางที่
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)  ใหรัฐบาลเสนอรางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธฉบับผูใชแรงงานตอ
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)  แกไขพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2518 ในสวนเกี่ยวกับคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธในเรื่องท่ีมา และองคประกอบ และใหมีอํานาจแกไขปญหาความขัดแยงภายหลังมี
คําสั่งแลว เพื่อใหเปนองคกรที่มีความชํานาญพิเศษในการแกไขขอขัดแยงดานแรงงานสัมพันธอยาง
มีประสิทธิภาพ 
  หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
  คําตอบชี้แจง 
   กระทรวงจะนําเรื่องท่ีมา 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
ความปลอดภัยแกผูใชแรงงานไดอยางทั่วถึง แตยังมีความเห็นแตกตางกันในบางประเด็น เชน
งบประมาณขอบเขตอํานาจหนาท่ี 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 
การจัดตั้งสํานักบริหารการลงทุนเปนหนวยงานอิสระ “หนวยบริการรูปแบบพิเศษ” (Service 
Delivery Unit : SDU)   
  2)   กองทุนที่เกี่ยวของกับลูกจางมีกองทุนประกันสังคม 3.4 แสนลานบาท และ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 3.2 แสนลานบาท หากนํากองทุนมารวมกันจะทําใหลูกจางประมาณ 8 ลาน
คนสามารถดูแลบริหารจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของตนเองไดมากขึ้น 
  หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานประกันสังคม 
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  คําตอบชี้แจง 
   กองทุนประกันสังคมจัดตั้งข้ึนเพื่อเปนหลักประกันทางสังคมแกสมาชิก ซึ่งเปน
ระบบบังคับจัดเก็บเงินสมทบสําหรับผูมีรายได สวนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจัดตั้งข้ึนดวยความสมัคร
ใจของทั้งนายจาง และลูกจาง เพื่อเปนหลักประกันใหแกลูกจางในกรณีท่ีลูกจางตาย ลาออกจากงาน 
ลาออกจากสมาชิกกองทุน หรือเกษียณอายุ ซึ่งสิทธิประโยชนท่ีลูกจางจะไดรับอยูในรูปของเงินกอน 
(Lump -Sum) ท้ังนี้จะเห็นวาวัตถุประสงค และรูปแบบของสิทธิประโยชนท้ัง 2 กองทุนนั้นมีความ
แตกตางกันทําใหยากที่จะนํามารวมกัน 
  3)  สรางเศรษฐกิจฐานรากของลูกจาง โดยใหกองทุนประกันสังคมหลุดพนจาก
กระทรวงแรงงาน เพื่อเปนกองทุนอิสระเชนเดียวกับกองทุนบําเหน็จ บํานาญขาราชการที่มี
คณะกรรมการบริหารมาจากลูกจาง นายจาง และขาราชการ รวมกํากับดูแล 
   หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานประกันสังคม 
  คําตอบชี้แจง 
   กองทุนประกันสังคมจัดตั้งข้ึนตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 อยูภายใตความ
รับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคม  มีรูปแบบของคณะกรรมการในลักษณะไตรภาคี 
ประกอบดวยนายจาง ลูกจาง และขาราชการอยูแลว หากจะใหกองทุนประกันสังคมหลุดพนจาก
กระทรวงแรงงานนั้น จะตองมีการแกไขกฎหมาย ซึ่งเปนเรื่องในเชิงนโยบายระดับกระทรวงตองใช
เวลานาน จะตองมีการศึกษาวิจัย หรือทําประชาพิจารณถึงขอดี ขอเสีย ความเปนไปไดเสียกอน 
  4)  จัดตั้งธนาคารแรงงาน โดยมีท่ีมาของเงิน 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 และจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม และความเปนไปไดในการจัดตั้งธนาคาร
แรงงานขณะนี้อยูระหวางรอนําผลการศึกษาเสนอตอคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุน
ประกันสังคม และคณะกรรมการประกันสังคมตอไป 
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  5)  กรณีการติดตั้งเครือขายคอมพิวเตอรท้ัง 5 กรมนั้นไมเห็นดวยกับการนําเงิน
ประกันสังคมมาจาย ท้ัง 5 กรมควรมีสวนรวมในการลงขัน 
   หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานประกันสังคม 
  คําตอบชี้แจง 
   โครงการติดตั้งเครือขายคอมพิวเตอรท้ัง 5 กรมเปนโครงการเชา และใชบริการ
เครือขายสื่อสารขอมูลประกันสังคมกรณีวางงาน ซึ่งมีความจําเปนตองใชระบบสารสนเทศ และ
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อรองรับงานประกันสังคมกรณี
วางงาน ซึ่งระบบนี้มีกระบวนงานที่ตองประสานขอมูลกับระบบสารสนเทศของกรมในสังกัด
กระทรวงแรงงาน เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ไมใหเกิดความซ้ําซอน และใชทรัพยากร
อยางคุมคา จึงจําเปนตองใชระบบเครือขายสื่อสารขอมูลท่ีมีการออกแบบใหเกิดการใชงานรวมกัน
ของหนวยงานต างๆ  ท้ั งนี้ ในการบริหารจัดการเครือข ายประกันสังคมกรณีว างงาน  มี
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการเครือขายกระทรวงแรงงาน ประกอบดวย ผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงของกระทรวง และกรมตางๆ และผูแทนจากสถาบัน การศึกษา ทําหนาท่ี
กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการระบบเครือขายรวมกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในการทํางาน 
 

 ขอ  5  ขอเสนอดานคาจาง 
   ตองมีการปรับคาจางขั้นต่ําใหเปนธรรม สอดคลองกับภาวะคาครองชีพ ควรมี
คาจางขั้นต่ําเทากันทั่วประเทศ 
   หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมงานพัฒนาระบบรายไดและคาจางขั้นต่ํา สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
  คําตอบชี้แจง 
   ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา คณะกรรมการคาจางไดพิจารณาขอมูล
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน 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 เปนหนาท่ีของคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ํา
จังหวัดท้ัง 76 คณะที่ไดมีการกระจายอํานาจไปยังภูมิภาคแลว โดยพิจารณาจากหลักเกณฑขางตน
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแตละพื้นที่ ดังนั้น หากจะ
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ใหมีการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําเทากันทุกจังหวัด ยอมไมตอบสนองตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมแต
ละจังหวัด รวมท้ังไมสอดคลองกับนโยบายการกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปสูทองถิ่นดวย 
 
 ขอ 6 ขอเสนอปรับปรุงระบบเลือกตั้งของคณะกรรมการไตรภาคี  
   ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งของไตรภาคีท่ีใหสหภาพแรงงาน 1 แหง มีคะแนน
เสียง 1 เสียง โดยไมคํานึงถึงจํานวนสมาชิกสหภาพแรงงาน เพื่อใหลูกจางทุกคนมีสิทธิในการลง
สมัครรับเลือกตั้ง และใชสิทธิเลือกตั้งผูแทนในคณะกรรมการไตรภาคี 
   หนวยงานรับผิดชอบ   :  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  สํานักงาน
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
ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด”  เพื่อใหกระบวนการสรรหา มีวิธีการท่ีชัดเจนกําหนดไวในกฎหมาย
และเกิดความโปรงใสในการดําเนินการ 
   3)  กลุมงานเลขานุการฯ เห็นควรปรับปรุงแกไขระเบียบวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการเลือกตั้ง เพื่อใหไดกรรมการที่มีความรูความสามารถและประสบการณมากพอที่จะเปน
ประโยชนตอการกําหนดนโยบายและการดําเนินงาน โดยระบุคุณสมบัติของผูสมัครแตละชุดให
ชัดเจน ซึ่งสํานักนโยบายและยุทธศาสตรจะนําเรื่องคุณสมบัติกรรมการไตรภาคีชุดตางๆ เสนอ
คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแหงชาติ ชุดท่ี 14 (ขณะนี้อยูระหวางการสรรหา) 
พิจารณาใหความเห็นตอไป  
 
 ขอ 7  ขอเสนอดานสิทธิแรงงานขามชาติ 
   1)  รัฐตองคุมครองสิทธิพื้นฐานของแรงงานขามชาติเทาเทียมกับแรงงานไทย   
  หนวยงานรับผิดชอบ :  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
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  คําตอบชี้แจง  
   กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกํากับดูแลดานคุมครองแรงงาน โดยยึดหลัก
ความเสมอภาค เทาเทียมกัน และไมเลือกปฏิบัติ กรณีแรงงานตางดาวท้ังถูกกฎหมายและผิด
กฎหมายหากเปนลูกจางตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 แลวยอมไดรับการคุมครอง
เชนเดียวกับแรงงานไทย  นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีมาตรการในเชิงปองกันและการบังคับใชกฎหมาย
คุมครองแรงงาน ดังนี้ (1) สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองแรงงาน  (2)  สราง
องคความรูดานการคุมครองแรงงาน  (3)  นโยบายการตรวจแรงงาน  (4) นโยบายการบังคับใช
กฎหมายคุมครองแรงงานกรณีนายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย แรงงานตางดาวมีสิทธิยื่น
คํารองตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อใหดําเนินการตามกฎหมายเชนเดียวกับแรงงานไทย และ (5) 
การรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามกฎหมายของสถานประกอบกิจการที่มีการจาง
แรงงานตางดาว  
   2)  แกไขกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวใหแรงงานขามชาติท่ีเขาเมือง
โดยผิดกฎหมาย มีสิทธิอยูในราชอาณาจักรเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการละเมิด
มาตรฐานแรงงานหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน  
   หนวยงานรับผิดชอบ  :  กรมการจัดหางาน  
  คําตอบชี้แจง 
   กรมการจัดหางานชี้แจงวาขอเสนอขางตนเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนหนวยงานในคณะกรรม 
การบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง (กบร.) โดยกรมฯ จะไดนําขอเสนอดังกลาวเสนอ กบร.
ตอไป 
   3)  แกไขกฎกระทรวงฉบับที่ 10 วาดวยงานประมงทะเลที่ออกตามพระราช 
บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยยกเลิกเงื่อนเวลาที่ไมใชบังคับแกเรือประมงที่ไปดําเนินการ
นอกประเทศไทยตั้งแต 1 ปข้ึนไป  
   หนวยงานรับผิดชอบ  :  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  
  คําตอบชี้แจง 
   กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน อยูระหวางจัดสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น
จากบุคคลท่ีเกี่ยวของ ไดแก พนักงานตรวจแรงงานของจังหวัดชายฝงทะเลภาคใต ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก ในประเด็นเรือประมงที่ดําเนินการในทะเลที่หางไกลเปนเวลานานหรือจอดอยูไกล
ฝงมากนั้น อยูในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เพราะนานน้ํามีเขตแดนหลายประเภท เชน 
เขตทะเลหลวง เขตเศรษฐกิจจําเพาะ จึงควรนิยามศัพท “นอกราชอาณาจักร” ใหชัดเจนวามีขอบเขต
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แคไหนและเมื่อลูกจางกลับขึ้นฝงยังใชสิทธิเรียกรองใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายไดหรือไม ท้ังนี้ 
กรมฯ จะนําผลการสัมมนาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงตอไป  
  4)  แกไขกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการเรียกรองสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
ของแรงงานขามชาติ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแรงงาน 1 คน มีอํานาจฟองคดีและใหมีผลบังคับถึง
แรงงานทุกคนที่ถูกละเมิดสิทธิ เพราะเปนประโยชนตอการคุมครองแรงงานขามชาติ และแบงเบา
ภาระของเจาพนักงาน และงบประมาณของรัฐบาล 
   หนวยงานรับผิดชอบ  :  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
  คําตอบชี้แจง 
   กรณีท่ีลูกจางไดมีการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานตอศาล (ท้ัง
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 ท้ังนี้ 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
การเลิกจางโดยไมเปนธรรมใหสูงกวาท่ีเปนอยูในปจจุบันนี้ เพื่อใหนายจางพิจารณาเลิกจางโดย
รอบคอบเปนธรรม 
   3)  ใหศาลแรงงานจัดระบบบริหารคดีเพื่อพิจารณาคดีแรงงานที่มีลักษณะพิเศษ 
หรือมีผลกระทบตอลูกจาง หรือองคกรลูกจางในลักษณะประโยชนสวนรวม หรือท่ีเกี่ยวของกับ
สุขภาพของลูกจางเพื่อใหคดีเสร็จโดยรวดเร็ว 
   4)  ในกรณีท่ีนายจางและลูกจาง ตางฝายตางฟองตอกันและกันในศาลแรงงาน
และศาลอื่น ตลอดจนการรองเรียนตอหนวยงานตางๆ ใหศาลแรงงานประสานงานไปยังหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อประสานความรวมมือในการแกไขขอขัดแยงดังกลาว 
   5)  คุณสมบัติของผูพิพากษาสมทบ ควรใหทวิภาคีคัดเลือกตัดสินใจกันเอง ไม
ควรกําหนดวาตัวแทนของลูกจางควรเปนใคร เชน อาจเปนทนายความ หรือผูนําแรงงานอาวุโสก็ได 
   6)  ศาลแรงงานควรมีบทบาทชวยลูกจางที่ฟองคดีในเรื่องอุทธรณตอศาลฎีกาดวย 
ไมใชชวยเฉพาะใหคําแนะนําตอนเขียนฟอง 
   7)  ควรใหสิทธิอุทธรณตอศาลฎีกา ท้ังขอเท็จจริง 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
การทํางาน ดังนี้ (1)  กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน  (2)  ลด
อุบัติเหตุจากการทํางานในสถานประกอบกิจการ  (3) สงเสริมและพัฒนาดานความปลอดภัยในการ
ทํางานในสถานประกอบกิจการ  และ (4) สรางเครือขายความรวมมือในการลดการประสบอันตราย  
นอกจากนี้ กรมฯ มีแนวทางการดําเนินงานตอไป คือ การผลักดันใหมี พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ผลักดันใหรัฐบาลประกาศเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน
เปนวาระแหงชาติ  ผลักดันใหมีการจัดตั้งสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
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
การพิจารณาใหสถานประกอบการทราบเรียบรอยแลว โดยสํานักงานฯ จะปรับปรุงประกาศ
คณะกรรมการประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการลดสวนอัตราเงินสมทบ
เกี่ยวกับประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และตาย พ.ศ.
2534 ขณะนี้อยู ในขั้นตอนการทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดประกาศคณะกรรมการ
ประกันสังคม 
  3.2)  กระบวนการตัดสินใจพิจารณาในเรื่อง ลดสวนอัตราเงินสมทบ ประโยชน
ทดแทนสํานักงานประกันสังคมและคณะกรรมการประกันสังคมตองมีการปรึกษาหารือกับ
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ หรือสหภาพแรงงาน หรือคณะกรรมการลูกจาง
ในสถานประกอบการนั้น เพื่อใหมีสวนรวมตรวจสอบความถูกตองชัดเจนของสวัสดิการท่ีนายจาง
แสดงตอสํานักงานประกันสังคม และสภาพความเปนจริงของการปฏิบัติตามขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางาน เพื่อการคุมครองสิทธิประกันสังคมอยางเปนธรรมแกลูกจางทุกคนในสถานประกอบกิจการ 
   หนวยงานรับผิดชอบ :  สํานักงานประกันสังคม 
  คําตอบชี้แจง 
   ในกระบวนการตัดสินใจเรื่องตางๆ เชน การปรับปรุงสิทธิประโยชน การบริหาร
การลงทุน คณะกรรมการประกันสังคมไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ ซึ่งมีองคประกอบ 
ไดแก ผูแทนฝายนายจาง ลูกจาง และผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น เพื่อทําหนาท่ีกลั่นกรองเรื่องกอน
นําเสนอใหคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณา 
 

   4)  ดานแรงงานสัมพันธ  
   หนวยงานรับผิดชอบ  :  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
  คําตอบชี้แจง 
   กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  จะนําขอเสนอเขาสูการพิจารณาของ
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) รวบรวมกฎหมายและอนุบัญญัติท่ีอยูในความรับผิดชอบ 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 มีเปาหมายท่ีจะดําเนินการ
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  
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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 
หรืออันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอ
มาตรการการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทํา หรือละเลยการกระทําดังกลาวเพื่อ
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.  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี และรัฐสภาในกรณีที่ประเทศไทยจะเขาไปเปนภาคี
สนธิสัญญาเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
 ๙.  แตงต้ังอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 ๑๐.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ หรือกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
(พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๕๐) 

* * * * * * * * * * 
 
 ๑.  นายเสนห จามริก  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 ๒.  นายจรัล  ดิษฐาอภิชัย   กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 ๓.  คุณหญิงจันทนี  สันตะบุตร   กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 ๔.  นางสาวนัยนา   สุภาพึ่ง   กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 ๕.  นายประดิษฐ  เจริญไทยทวี   กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 ๖.  นายวสันต  พานิช   กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 ๗.  นายสุทิน  นพเกตุ   กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 ๘.  นางสุนี  ไชยรส   กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 ๙.  นายสุรสีห  โกศลนาวิน   กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
 ๑๐.  คุณหญิงอัมพร  มีศุข   กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
 ๑๑.  นางสาวอาภร   วงษสังข    กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 นางอริณญา  สูตรสุคนธ  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 นายประนูญ  สุวรรณภักดี  รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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คําสั่งคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิ
ที ่๙๐/๒๕๔๗ 

เรือ่ง  แตงตัง้คณะอนกุรรมการสทิธแิรงงาน 
* * * * * * * * * * 

 
 อนุสนธิคําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ ๗๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๔๗ ไดยกเลิกคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการตางๆ ซึ่งสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อปรับโครงสราง องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการที่จะ
สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานแรงงาน และสิทธิเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมทางดานแรงงาน ตลอดจนงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการศึกษาและ
ตรวจสอบปญหาแรงงาน (ชุดที่ยกเลิก) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
๑๕(๙) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จึงแตงตั้ง
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  ใหมีอํานาจหนาที่ตาม มาตรา ๑๕(๑) (๒) (๓) (๔) (๕)  แหงพระราชบัญญัติ
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   ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ตามหมวดสามแหงพระราชบัญญั 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  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

   สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 

   (นายเสนห  จามริก) 
   ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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