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• บทบาทสหพนัธค์นงานขา้มชาติ  

• แนวปฏบิตักิารใชแ้รงงานทีด่ ี- GLP 
• ยอ้น 1 ป� พ.ร.บ.ประกนัสงัคม ฉบบัที ่4 

• 40 ป� กลุ่ม สร.ยา่นรงัสติฯ 
• แรงงานขา้มชาตเิปลีย่นนายจา้งใหมไ่ด ้

• สหภาพแรงงานเกาหลใีตม้อบรางวลั สมยศ พฤกษาเกษมสขุ 
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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

51/109 ซอยงามฉวี ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 โทรศพัท์ 0-2516-1589 โทรศพัท/์โทรสาร 0-2516-1071 

51/109 Soi Ngamchawee Road.Tambon Khlong Nung, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand 

 Tel.0-25161589 Tel. / Fax 0-25161071, E-mail : apflrc@hotmail.com, apflrc@gmail.com 

วตัถุประสงค์ มูลนิธอิารมณ์ พงศ์พงนั 

1.เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือดา้นการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ทั้ง

ทางดา้นวิชาการและประสบการณ์ การฝึกฝนอบรมแก่ลูกจา้ง 

ตลอดจนเผยแพร่สารคดีเก่ียวกบัวิชาการดา้นแรงงาน การ

แรงงานสัมพนัธ์ และการพฒันาแรงงาน 

2.เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือดา้นกฎหมายและสวสัดิการ แก่ผูใ้ช้

แรงงาน 

3.เพ่ือจดัตั้งสถาบนัการคน้ควา้ ใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดท้าํการคน้ควา้ 

เพ่ือใหเ้กิดความกา้วหนา้และความมัน่คงของผูใ้ชแ้รงงาน 

4.เพ่ือร่วมมือกบัองคก์รแรงงานและสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมแรงงาน ทั้งน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 

5.เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมพฒันา

ส่ือมวลชนประเภทต่างๆ เพ่ือประโยชน์แก่ผูใ้ชแ้รงงานและ

สาธารณชน 

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 

LABOUR RESOURCE CENTER 

1.Promote the study on labour issues, dissemination of information, 

exchange of experiences on organizing and campaigning for industrial 

democracy, training workers on labour relations and formation of labour 

unions. 

2. Support for legal aid and struggle for workers’ rights and welfare and 

better  working conditions. 

3. To establish a research institute for promotion of workers’ education 

and social awareness to encourage their participation in development of  

the welfare and solidarity among workers. 

4.Cooperation with others labour organizations and institutions  which 

pursue similar objectives. 

5.To promote knowledge and understanding as well as media 

development participation for the benefits of workers and the public in 

general. 

 
วัตถุประสงค์ การจัดทาํจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ออนไลน์  

“แรงงานปริทัศน์ออนไลน์” เป็นจดหมายขา่วออนไลน์ของมลูนิธิฯ กําหนดออกเดือนละ 1 ฉบบั เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหว

ขององค์กรแรงงาน สถานการณ์แรงงานสําคญัในรอบเดือน และเผยแพร่บทความท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้แรงงานสว่นรวม  

As a labour foundation, we publish a monthly journal for workers called ‘Labour Review’ to report on worker 

movement and give some analytical reviews on current labour issues. Interested one may leave questions or 

subscribe ‘Labour Review’ via apfirc@hotmail.com 

คณะผู้จดัทําเนือ้หา : นายบณัฑิตย์ ธนชยัเศรษฐวฒุิ รศ.ดร.นภาพร อตวิานิชยพงศ์ นางสาววาสนา ลําดี นางสาวสธิุลา ลืนคํา 

คณะออกแบบจดัทํารูปเลม่ :  voicelabour มลูนิธิพพิธิภณัฑ์แรงงานไทย 

สนบัสนนุโดย : มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท    

 

 

 

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ จัดทาํขึน้โดยมิได้มุ่งหวังผลกําไร เพ่ือประโยชน์แห่งสังคมโดยรวม ร่วมสนับสนุนการจัดทาํ 

โปรดโอนเงินเข้าบญัชีช่ือ มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั บญัชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรีเพชร เลขท่ี 006-2-40890-1       

หรือ  ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยฟิวเจอร์รังสติ เลขท่ี 026-0-91018-7  (กรุณาแนบสําเนาสง่มายงัมลูนิธิฯ ด้วย) 

 

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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 แ ร ง ง า น ป ริ ทั ศ น์ อ อ น ไ ล น์ ฉ บั บ ที่  6 

ประจาํเดือนธนัวาคม 2559 (353) เป็นฉบบัส่งทา้ยปี

เก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมๆ กับที่ประเทศไทยมีการ

สถาปนาพระมหากษตัริยพ์ระองคใ์หม่ตามบทบญัญติั

ของรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการสืบสนัตติวงศ ์

 เดือนธนัวาคมมีวนัสาํคญัของแรงงานคือ วนั

แรงงานขา้มชาติสากลตรงกบัวนัที่ 18 ธนัวาคม ของ

ทุกปี แรงงานปริทัศน์ฉบับน้ี จึงมีสาระที่เก่ียวกับ

แรงงานข้ามชาติต่อ เ น่ืองจากฉบับที่แล้ว โดยมี

เร่ืองราวขององค์กรแรงงานข้ามชาติในจังหวัด

เชียงใหม่ คือสหพันธ์คนงานข้ามชาติ ข่าวสาร

เก่ียวกบัการพิจารณากาํหนดเง่ือนไขการอนุญาตให้

แรงงานขา้มชาติเปล่ียนไปทาํงานกบันายจา้งรายใหม่

ไดใ้นกรณีที่นายจา้งเสียชีวติ ลม้ละลาย กระทาํทารุณ

กรรมหรือทาํร้ายลูกจ้าง ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง 

หรือกฎหมายคุม้ครองแรงงาน หรือตอ้งทาํงานใน

สภาพแวดลอ้มที่อาจทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิต ซ่ึงใน

ประเด็นน้ีถือเป็นการปฏิบติัที่ไม่เป็นธรรมต่อแรงงาน

ขา้มชาติที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มานาน นอกจากน้ียงัมี

การนําเสนอผลการประชุมเร่ืองความช่วยเหลือทาง

กฎหมายต่อแรงงานขา้มชาติ ซ่ึงเป็นการหารือระดับ

ภูมิภาคอาเซียนขององคก์รต่างๆทั้งภาครัฐ และภาค

ประชาสงัคม 

 ในดา้นความเคล่ือนไหวขององคก์รแรงงาน 

เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา กลุ่มสหภาพแรงงานยา่น

รังสิตและใกลเ้คียงมีการจดัเสวนาใหญ่เพื่อทบทวน

อดีต 40 ปีท่ีผา่นมาของกลุ่มฯ ในงานคร้ังน้ีมีผูเ้ขา้ร่วม

ที่เป็นอดีตผูน้ําแรงงานเม่ือ 20-40 ปี ท่ีผ่านมา และ

ผูน้ํารุ่นกลาง รุ่นใหม่ ได้มายอ้นอดีตเล่าเร่ืองราว

ตั้งแต่ยคุที่กลุ่มมีความเขม้แข็ง จนถึงค่อยๆถูกทาํลาย

ลงโดยการปิดโรงงานทาํใหส้หภาพแรงงานใหญ่ๆถูก

ยบุเลิกไป และต่อมาจนถึงยคุปัจจุบนัท่ีมีผูน้าํแรงงาน

รุ่นใหม่ๆเกิดขึ้น โดยท่ีในรอบ 10 ท่ีผ่านมากลุ่มยา่น

รังสิตมีความโดเด่นในเร่ืองความแตกต่างหลากหลาย

ของความคิดทางการเมืองท่ามกลางกระแสการแบ่ง

ขั้ วทางการเมืองที่ผ่านมา โดยมีนักวิชาการด้าน

แรงงานมาร่วมให้ทศันะในการยอ้นมองอดีต 40 ปี 

ของกลุ่มฯ 

 
 นอกจากน้ีพพิธิภณัฑแ์รงงานไทยไดมี้การจดั

ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองยุทธศาสตร์การส่ือสาร

แรงงานเม่ือวนัที่ 26-27 พฤศจิกายนท่ีผา่นมา เป็นการ
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ประสานความร่วมมือกนัระหวา่งส่ือมวลชนท่ีใกลชิ้ด

กบัแรงงาน กบัผูน้าํแรงงานที่สนใจการพฒันาส่ือของ

แรงงาน นับเป็นมิติด้านใหม่ๆของการพฒันาความ

เขม้แข็งขององคก์รแรงงานซ่ึงสอดคลอ้งกบักระแส

ของโลกปัจจุบันที่การส่ือสารอย่างรวดเร็ว และ

ชัดเจนมีความสําคัญต่อการเผยแพร่ข่าวสาร และ

ความรู้ต่างๆไปสู่คนในทุกมุมโลก ผ่านส่ือออนไลน์

หลากหลายชนิด ซ่ึงในขณะเดียวกนัเราตอ้งเขา้ใจและ

เลือกใช้ส่ือรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับสาร และ

กลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการส่ือสาร 

 สุดทา้ย แรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ีได้นําเสนอ

ความเคล่ือนไหวขององคก์รแรงงานในต่างประเทศที่

เก่ียวขอ้งกบัสงัคมไทย คือการที่สหภาพแรงงาน และ

กลุ่มนักกิจกรรมด้านแรงงานของประเทศเกาหลีใต้

เตรียมประกาศช่ือผูไ้ดรั้บรางวลัพิเศษในปีน้ี คือ นาย

สมยศ พฤกษาเกษมสุข อดีตนักกิจกรรมดา้นแรงงาน

ซ่ึงถูกคุมขงัตั้งแต่วนัที่ 30 เมษายน 2554 จนถึงบดัน้ี 

เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการรณรงคใ์ห้ปล่อยคุณสมยศ

เป็นอิสระ ซ่ึงองค์กรต่ างๆทั้ งในประเทศ แล ะ

ต่างประเทศได้กระทาํกันมาเป็นระยะแต่ก็ยงัไม่

เกิดผลใดๆ 

 

ขอส่งทา้ยปีเก่าที่ไม่ค่อยสดใสเพื่อเตรียมตวัรับปีใหม่

 ที่ดีกวา่เดิม
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 ความเป็นมา

MWF ก่อตัวเม่ือช่วงปี2550-2551 เพราะ

แรงงานข้ามชาติจาํนวนมากที่ใช้รถจักรยานยนต์ 

(จยย.)เป็นพาหนะในการเดินทางเพื่อไปทํางานและ

ใช้ในชีวิตประจําวัน เน่ืองจากระบบขนส่งในพื้นที่ จ.

เชียงใหม่ไม่เอ้ือต่อความสะดวกของประชาชนใน

พื้นที่  เป็นเหตุให้คนงาน ตอ้งถูกเจา้หน้าที่ตาํรวจใน

พื้นที่เชียงใหม่ยดึรถ หรือถูกปรับเพราะไม่มีใบขบัขี่ 

และไม่มีสิทธิซ้ือรถจกัรยานยนต์ได้เองในเวลานั้ น 

ส่วนใหญ่ถูกปรับคนละ 2,000 บาท ซ่ึงเป็นจาํนวน

เงินสูงมาก ในขณะที่กฎหมายที่เก่ียวข้องจะมีโทษ

ปรับตั้งแต่ 200 บ.ถึงไม่เกิน 2,000 บาท แต่คนงาน

ขา้มชาติก็จะถูกปรับในอตัราสูงสุดเร่ือยมา 

เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดแ้ละภาระค่าใชจ่้าย

ที่แรงงานขา้มชาติตอ้งแบกรับอยู่ ทาํให้เกิดการจัด

ประชุมหารือของแรงงานขา้มชาติประมาณ 20 คน

ร่วมกบัองคก์รที่ทาํงานดา้นแรงงานขา้มชาติในเวลา

นั้ น  (  มูล นิธิ เพื่อ สิทธิมนุษยชนและการพัฒ นา 

(H.R.D.F.))  ซ่ึงมีทั้งคนที่ทาํงานในโรงงาน ทาํงาน

ก่อสร้างลูกจา้งทาํงานบา้น และลูกจา้งในภาคเกษตร 

เ พื่ อ  แ ล ก เ ป ล่ี ย น ปั ญ ห า เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ขั บ ขี่

รถจกัรยานยนตด์ังกล่าว นําไปสู่ขอ้เสนอการจดัตั้ง

กลุ่มและช่วยกนัพจิารณาตั้งช่ือกลุ่มอยา่งเป็นทางการ 

จนกระทัง่ไดช่ื้อวา่ “สหพนัธค์นงานขา้มชาติ (สคช.)” 

หรือ  ช่ือภาษาอังกฤษ คือ  “Migrant Workers 

Federation(MWF)” เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2551 

 
การดําเนินการ 

 MWF และมูลนิธิเพือ่สิทธิมนุษยชนและการ

พฒันาไดเ้ร่ิมจดัทาํโครงการประชุมร่วมกนั โดยเชิญ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเช่นตาํรวจจราจร  ตวัแทนจาก

บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ 
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กรมการขนส่งทางบก  เขา้ร่วมประชุมโดยแรงงาน

ข้ า ม ช า ติ นํ า เ ส น อ ค ว า ม จํ า เ ป็ น ที่ ต้ อ ง ใ ช้

รถจกัรยานยนตใ์ห้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเขา้ใจ โดยมี

ผูว้่าราชการ จ.เชียงใหม่เป็นประธานในการรับฟัง

ปัญหาร่วมกัน จนกระทั่งมีประกาศจากกรมการ

ขนส่งอนุญาตใหแ้รงงานขา้มชาติที่ถือเอกสารถูกตอ้ง

สามารถซ้ือรถจกัรยานยนตไ์ด ้และสามารถยืน่ขอทาํ

ใบขบัขี่ไดด้ว้ยในเวลาต่อมา  

   
              หลังจากนั้ น M.W.F. ย ังได้ร่วมกันจัด

กิจกรรมให้การศึกษาด้านการจราจรกับมูลนิธิเพื่อ

สิทธิมนุษยชนและการพฒันาอีกประมาณ 2-3 คร้ัง

โดยเชิญตาํรวจจราจรมาให้ขอ้มูลเก่ียวกับกฎหมาย

จราจร และการปฏิบติัตวัของแรงงานขา้มชาติเม่ือใช้

จกัรยานยนต์ ตอนแรกมีคนเขา้รวมจาํนวนมากถึง 

300 คน ต่อมามีคนเข้าร่วมไม่ถึง 100 คน เพราะ

แรงงานชาติเขา้ใจผิดว่า ถา้ใครมาประชุมอบรม แลว้

จะไดใ้บขบัขี่รถยนต ์

 ต่อมา  มีโครงการลงพื้นที่ ให้การศึกษา

คนงานในชุมชนคนงานพื้นที่ต่าง ๆ ปีละอยา่งน้อย 7 

คร้ัง ซ่ึงบางคร้ังก็มีการจดัการศึกษาที่ศูนยก์ารเรียนรู้ 

ฯ ของสหพนัธ ์ฯ เอง ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ MWF ดว้ย ซ่ึง

ศูนยก์ารเรียนรู้ฯน้ี ใชเ้ป็นสถานที่ประชุมประจาํเดือน 

,ประชุมพิเศษ และบางคร้ังก็ใช้เป็นพื้นท่ีในการจดั

ประชุมใหญ่ของสหพนัธ ์ฯ  

นอกจากนั้นสหพนัธ ์ฯจดัใหมี้โครงการสอน

ภ า ษ า ใ ห้ กั บ ค น ง า น แ ล ะ ลู ก ข อ ง ค น ง า น  ทั้ ง

ภาษาองักฤษ,ภาษาไทย ,พม่า และไทยใหญ่ในทุกวนั

จนัทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 18.30-21.00 น. มีแรงงาน

ขา้มชาติมาเรียนคร้ังละประมาณ 40-50 คน โดยมี

อ า ส า ส มัค ร ท่ี เ ป็ น อ า จ า ร ย์แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า จ า ก

มหาวิทยาลัย และกรรมการบริหารสหพนัธ์คนงาน

ขา้มชาติบางคนหมุนเวยีนมาสอนเป็นประจาํ 

 

ระบบบริหารงานของสหพันธ์คนงานข้ามชาติ 

 

ข้อบังคบัสหพันธ์คนงานข้ามชาติ (สคช.)  

มีการจัดทํา เป็น 3 ภาษา  คือ  ภาษาไทย 

ภาษาไทยใหญ่ และภาษาองักฤษ โดยมีสถานที่ตั้ง คือ 

เลขท่ี 89 ม. 4 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ซ่ึง

เป็นท่ีเดียวกับศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ

แรงงานข้ามชาติ  ซ่ึง  HRDH ( มูลนิธิเพื่อสิทธิ

มนุษยชนและการพฒันา ) สนบัสนุนค่าเช่าสาํนักงาน 

เดือนละ 5,000 บาท 

 ข้อ บัง คับ แ บ่ ง เ ป็ น  5  ห ม ว ด  ค ล้ า ย กับ

ขอ้บงัคบัทัว่ไปของสหภาพแรงงาน คือ 

  

 หมวดที่ 1 บททั่วไป 

 ประกอบดว้ยสญัลกัษณ์และความหมายของ

สหพนัธค์นงานขา้มชาติ สถานที่ตั้งและที่ติดต่อ และ

วตัถุประสงคข์องสหพนัธ์ 
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วัตถุประสงค์ของสหพันธ์ 

 1. เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงานขา้ม

ชาติมีการรวมตวัจดัตั้งเป็นกลุ่ม องคก์ร 

สร้างเครือข่าย เพือ่สร้างอาํนาจในการ

เจรจาต่อรอง 

 2. เพือ่ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจดัตั้ง

องคก์รระหวา่งแรงงานขา้มชาติและแรงงานไทย

ร่วมกนั 

 3. เพือ่สนบัสนุนใหแ้รงงานขา้มชาติไดรั้บ

สิทธิต่างๆเท่าเทียมกบัแรงงานไทย และสามารถ

เขา้ถึงสิทธิ 

                  ต่างๆที่พงึมีพงึไดรั้บจริง 

 4. เพือ่เป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ขอ้มูล

ข่าวสารดา้นสิทธิแรงงาน สิทธิเด็ก สตรี และอาชีพ 

รวมไปถึง 

                  เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ ดา้นภาษา และ

วฒันธรรมของชุมชนแรงงาน 

 

 หมวดที่ 2 สมาชิก 

 ประกอบดว้ยคุณสมบติัของสมาชิก อตัราค่า

สมาชิกคนละ 50 บาท และค่าบาํรุง (เดือนละ 30 บาท

และเลือกจ่ายเป็น 3 เดือน/คร้ังหรือ 6 เดือน/คร้ัง หรือ

ปีละคร้ังก็ได)้ การเขา้เป็นสมาชิก,การพน้หรือส้ินสุด

จากการเป็นสมาชิก,บทบาทหน้าที่และสิทธิที่พึง

ไดรั้บของสมาชิกสหพนัธฯ์ 

 

คุณสมบัติของสมาชิกสหพันธ์คนงานข้ามชาติ มีดงัน้ี 

 1. ตอ้งเป็นแรงงานขา้มชาติที่ทาํงานอยูใ่น

ประเทศไทยรวมทั้ งผูท้ี่เขา้มานานแล้ว

และไดรั้บการรับรอง  

สถานะต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

ของรัฐบาลไทย 

 2.  มีอายตุั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

 3. ไม่ตอ้งคาํพพิากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็น

บุคคลตอ้งโทษจาํคุก ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้

ความสามารถ ยกเวน้ฐานประมาทหรือลหุโทษ ตอ้ง

คาํพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าวจะตอ้ง

เป็นในขณะที่สมคัรเขา้เป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่

เป็นสมาชิกของสหพนัธฯ์เท่านั้น 

 4. ตอ้งไม่มีประวติัท่ีเก่ียวขอ้งกับการคา้ยา

เสพติด หรือมีประวติัฉ้อโกงหาผลประโยชน์ส่วนตวั

จากกลุ่มแรงงาน 

 5. ตอ้งไม่เป็นลูกจา้งระดบัผูบ้งัคบับญัชา 

 6. ตอ้งไม่เป็นผูท้ี่มีอาการทางจิต 

 7. ตอ้งเป็นบุคคลที่มีความซ่ือสัตยต์่อกลุ่ม 

ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของกลุ่มเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตวั 

 

 หมวดที่ 3 คณะกรรมการและอนุกรรมการ 

 ประกอบดว้ยจาํนวนคณะกรรมการ (ไม่น้อย

กว่า 9 คนและไม่เกิน 15 คน) และอนุกรรมการ (ไม่

นอ้ยกวา่ 3 คนและไม่เกิน 15 คน) การดาํเนินการและ

วาระดาํรงตาํแหน่งคราวละ 1 ปี,ตาํแหน่งหน้าที่ของ

คณะกรรมการสหพนัธ์จาํนวน 9 คน คือ ประธาน 

รองประธาน เลขานุการ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายเหรัญญิก 

ฝ่ายศึกษา ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายสวสัดิการ และ
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อนุกรรมการ,การพน้จากตาํแหน่งของกรรมการและ

อนุกรรมการและอาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ 

 

 หมวดที่ 4 การจัดประชุม 

 ประกอบดว้ย หลกัเกณฑก์ารจดัประชุมใหญ่

ประจาํปี และการประชุมของคณะกรรมการ,

อนุกรรมการและกรรมการที่ปรึกษา องคป์ระกอบ

และการลงมติที่ประชุม 

 หมวดที่ 5 การเงินและทรัพย์สิน 

 และ หมวดที่ 6 การเปลี่ยนแปลงข้อบังคบั

และการเลิกสหพนัธ์ 

 

คุณลักษณะฐานสมาชิกสหพันธ์คนงานข้ามชาติ 

(MWF) 

 ปัจจุบนั สมาชิกMWF มีจาํนวน 400 กว่าคน 

สดัส่วนผูห้ญิงและผูช้ายจาํนวนใกลเ้คียงกนั โดยส่วน

ใหญ่เป็นแรงงานขา้มชาติทํางานก่อสร้างประมาณ

ร้อยละ 80 ทาํงานภาคบริการประมาณร้อยละ 10  

เช่น ร้านอาหาร,พนักงานขบัรถ-ส่งของ,รักษาความ

ปลอดภยั หรือ รปภ.,ขายของทัว่ไปลูกจา้งทาํงานบา้น 

และ ทาํงานภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรม ประมาณ

ร้อยละ 10 เช่น โรงงานทาํขนม,ตดัเยบ็เส้ือผา้,ทอผา้

พื้นเมือง โดยสมาชิกส่วนใหญ่จ่ายค่าบาํรุงเป็นรายปีๆ

ละ 360 บาท หรือราย 6 เดือน คือ 180 บาท/คร้ัง 

 การประชุมใหญ่ประจําปี  

สหพนัธ์คนงานขา้มชาติ (สคช.)จดัประชุม

ใหญ่ปีละ 2 คร้ัง ในเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของ

ทุกปี โดยตอ้งมีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 

คน หรือไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของสมาชิกทั้งหมด ซ่ึง

มกัมีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมคร้ังละประมาณ 50  ถึง 

100 คน 

 

 ความร่วมมือกับองค์กรอื่น 

 สหพนัธ์คนงานขา้มชาติ (MWF) ไดรั้บการ

สนับสนุนกิจกรรมการจัดตั้ งและการศึกษาจาก

โครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ ของมูลนิธิ

เพื่อสิทธิมนุษยชน และการพัฒนา (มสพ.) หรือ 

Human Rights and Development Foundation 

(HRDF) ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบนั 

 
 มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 

(มสพ.) เป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ขึ้น

ทะเบียนกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(กสม.) และกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษย ์(พม.) โดยมีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้

สิทธิแรงงาน และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่

แรงงานข้ามชาติในพื้นท่ีหลักใน เขต จ.เชียงใหม่ 

และมหาชยั จ.สมุทรสาครรวมทั้งที่ อ.แม่สอด จ.ตาก 

 สํา ห รับ ที่ จ. เ ชี ย ง ใ หม่  ม ส พ .ไ ด้จัด จ้า ง

เจา้หนา้ที่ 2 คน โดยเป็นอดีตผูน้าํสหภาพแรงงานที่มี

ประสบการณ์จดัตั้งมานาน 1 คน และบุตรแรงงาน

ขา้มชาติซ่ึงจบการศึกษาในประเทศไทยในพื้นที่อีก 1 

คน เพื่อส่งเสริมการจดัตั้งและพฒันาศักยภาพของ
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กลุ่มแรงงานขา้มชาติ รวมทั้งการหนุนช่วยความ

ร่วมมือติดต่อประสานงาน และส่งเสริมการเรียนรู้

สิทธิแรงงานขอ้มูลข่าวสารที่เก่ียวขอ้งกบัคนงานขา้ม

ชาติดว้ยกนัเอง 

ความร่วมมือที่สาํคญั คอื 

 ร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรด้านประชากร

ขา้มชาติ (Migrant Working Group หรือ MWG) 

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้แรงงานกลุ่มชาติ

พนัธ์ (MAP Foundation) มูลนิธิส่งเสริมโอกาส

ผูห้ญิง (EMPOWER) เครือข่ายปฏิบติัการสตรีไทย

ใหญ่ (SWAN) เครือข่ายการยา้ยถ่ินในอนุภูมิภาคกลุ่ม

นํ้ าโขง (MWN) และสหภาพแรงงานในบริเวณนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลาํพูน 3 แห่ง คือ สหภาพ

แรงานอุตสาหกรรม และตัดเย็บเ ส้ือผ้าสัมพันธ ์

สหภาพแรงานอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า

สั ม พัน ธ์  แ ล ะ ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น อั ญ ม ณี แ ล ะ

เคร่ืองประดบัสมัพนัธ ์เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานขา้ม

ชาติ ( M.W.R.N.) 

 
 กิจกรรมที่มีการร่วมมือกนั คือจดัชุมนุมและ

เดินทางไปยืน่ขอ้เรียกร้องต่อรัฐบาลและผูว้่าราชการ

จงัหวดัเชียงใหม่ ในวนัสําคัญด้านแรงงาน คือ วัน

กรรมกรสากล (1 พฤษภาคม) และวันแรงงานข้าม

ชาติสากล  (ว ันที่  18 ธันวาคม) วันสตรีสากล   8 

มีนาคม ในระยะปี 2556 ถึง 2558 โดยจะมีการจัด

ประชุมช้ีแจงประวติัท่ีมาความสําคญัของวนัสําคญั

เหล่านั้น และ ขอ้เรียกร้องที่นาํเสนอต่อผูว้่าราชการ

จงัหวดัเชียงใหม่ผ่านไปถึงรัฐบาลส่วนกลาง ซ่ึงบาง

ขอ้อาจซํ้ าซอ้นกบัขอ้เรียกร้องของขบวนการแรงานที่

ยืน่ต่อนายกรัฐมนตรีที่กทม. และขอ้เรียกร้องเก่ียวกบั

สิทธิประโยชน์และคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ

โดยรวม  

ตวัอยา่งขอ้เรียกร้องวนักรรมกรสากลปี2558 

ที่ยืน่ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ 

 1. ข้อให้กระทรวงแรงงานพิจารณาและ

ดาํเนินการเสนอให้รัฐบาลลงนามรับรองอนุสัญญา

องค์การแรงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 

และ 98 เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ม 

และการเจรจาต่อรองของคนทาํงาน 

 2.  ขอให้รัฐบาลมีมาตรการ นโยบายที่

กาํหนดให้แรงงานขา้มชาติสามารถเขา้ถึงสิทธิของ

ตนเองอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุ

เพราะเช้ือชาติอ่ืนใดก็ตาม 

 3. ขอใหรั้ฐบาลมีมาตรการที่เขม้งวด โดยให้

นายจา้งทุกคนที่นําเขา้แรงงานขา้มชาติ ตอ้งปฏิบติั

ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอ่ืนที่

เก่ียวขอ้งโดยเคร่งครัด อาทิ ค่าจา้งขั้นตํ่า วนัหยดุ วนั

ลา ฯลฯ 

 4. ขอให้รัฐบาลมีมาตรการ นโยบาย ในการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทาํงาน โดยมีการปรับ

เพิม่ค่าจา้งใหก้บัคนทาํงาน ทั้งน้ี เพราะในปัจจุบนัค่า
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ครองชีพสูงมากขึ้น ส่งผลให้รายได้ในปัจจุบนัของ

คนทาํงานไม่เพยีงพอต่อค่าใชจ่้าย 

 5. ขอใหรั้ฐบาลยกเลิกกองทุนส่งกลบัคนต่าง

ดา้ว 

 6. ขอให้สํานักงานประกันสังคมบังคับใช ้

พระราชบญัญติัประกนัสงัคมอยา่งเขม้งวด โดยบงัคบั

ให้นายจ้างต้องนําแรงงานข้ามชาติ เข้า สู่ ระบบ

ประกนัสงัคม โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

 7. ขอให้รัฐบาลมีมาตรการ นโยบาย และ

กฎหมายที่ยอมรับว่าพนักงานบริการคือลูกจา้ง และ

ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายแรงงาน 

 8. ขอให้ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่มี

แนวทางการดาํเนินการอยา่งชดัเจนและเขม้งวด เพื่อ

ขจดัขบวนการนายหน้าที่เขา้มาแสวงหาประโยชน์

จากแรงงานขา้มชาติ ในการขึ้นทะเบียนแรงงาน และ

เรียกเก็บค่าใชจ่้ายสูงกวา่รัฐกาํหนด 

 9. ขอให้ท่านผู ้ว่าราชการจังหวัดเชียงให้

เขม้งวดต่อการปฏิบติัหน้าที่ของแต่ละหน่วงงานที่

เก่ียวข้องกับแรงงานข้ามชาติ โดยเน้นย ํ้าให้ต้อง

ปฏิบติัหน้าที่อย่างเต็มที่ และตอ้งบงัคบัใช้กฎหมาย

อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการดํา เนินการเพื่อให้

นายจา้งปฏิบติัตามที่กฎหมายกาํหนดอย่างเคร่งครัด 

ทั้ งการส่งเสริมสิทธิแรงงานการนําแรงงานเข้าสู่

ระบบประกันสังคม และให้มีการประสานระหว่าง

หน่วยงานในการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาของ

แรงงานขา้มชาติ 

 10. ขอใหจ้งัหวดัเชียงใหม่สร้างกระบวนการ

ในการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาของแรงงานขา้ม

ชาติในระดบัจงัหวดั โดยการจดัตั้งคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะกรรมการในระดบัจงัหวดัที่ทาํหน้าที่ในการ

แกไ้ขปัญหาของแรงงานขา้มชาติในจงัหวดัเชียงใหม่ 

โดยคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการชุดดงักล่าว

ตอ้งมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ องคก์ร

ภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักกฎหมาย ตวัแทน

แรงงานข้ามชาติ องค์กรแรงงานในพื้นที่  รวมถึง

ตวัแทนของนายจา้งดว้ย 

 นอกจากน้ียงัได้ส่งสมาชิกสหพนัธ์คนงาน

ขา้มชาติร่วมประชุมกับองค์กรอ่ืนทั้ งภาคราชการ 

องคก์ารอิสระของรัฐ และองคก์รพฒันาเอกชนต่างๆ 

เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงพฒันาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย ์(พม.) คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย (คปก.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ (กสม.) หรือเครือข่ายองคก์รดา้นประชากร

ขา้มชาติ (MWG) เป็นตน้ 

 
 ปัญหาหลักในการดาํเนินการของสหพันธ์

คนงานข้ามชาติ คือ 

 ความหลากหลายของอาชีพแรงานขา้มชาติที่

มีเง่ือนไขการทาํงานแตกต่างกนั ส่งผลให้มีวนั,เวลา

ทาํงานและวนัหยุดท่ีไม่ตรงกัน ทาํให้จัดกิจกรรม

พร้อมกันจาํนวนมากได้ยากมาก เพราะบางคนตอ้ง

ทาํงานเป็นกะมีวนัหยดุประจาํสปัดาห์ไม่แน่นอน  
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บางคนทาํงานช่วงเวลากลางคืนเป็นประจาํ 

หรือ ตอ้งมีภาระงานตลอดเวลา เช่น ลูกจา้งทาํงาน

บา้นที่บริษทัรับเหมาส่งไปทาํงานตามบา้น กบัลูกจา้ง

ที่เจา้ของบา้นจา้งโดยตรง อาจมีเง่ือนไขในการทาํงาน

ต่างกนั  ลูกจา้งทาํงานก่อสร้างและลูกจา้งในโรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตต้องทํางานเป็นกะหรือทํางาน

ล่วงเวลาเป็นประจาํฯลฯ ทาํให้กรรมการสหพนัธ์

คนงานขา้มชาติจาํนวน 15 คน เขา้ร่วมประชุมประจาํ

ไดค้ร้ังละไม่เกิน 10 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ให้ข้อมูล ณ วนัที่ 12 มิถุนายน 2558 

1. ศุกาญจน์ตา สุขไผต่า              เจา้หนา้ที่ HRDF 

2. หมวยอู    หนัน่ต่า  เจา้หนา้ที่ HRDF 

3. จาย ปอยแกว้  รองประธานสหพนัธค์นงานขา้มชาติ ( M.W.F.) คนงานติดรถส่งแก๊ส 

4. นายจาย จาย  ฝ่ายประชาสมัพนัธส์หพนัธค์นงานขา้มชาติ ( M.W.F.) คนงานร้านอาหาร 
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ความหมาย 

 เสรีภาพในการสมาคม หมายถึงสิทธิของ

ลูกจา้งในการรวมตวักนัเพือ่จดัตั้งองคก์รหรือสหภาพ

แรงงานซ่ึงเป็นตวัแทนของลูกจา้งทั้งหมด การเจรจา

ต่อรองร่วมเป็นกระบวนการต่อรองระหว่างสหภาพ

แรงงานและนายจ้าง โดยทั่วไปมักเป็นการเจรจา

ขอ้ตกลงในด้านสภาพการทาํงานและสภาพการจา้ง

งาน ซ่ึงเป็นสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานและทั้งสองส่วน

มีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั ถา้ลูกจา้งไม่มีเสรีภาพ

ในการสมาคมการเจรจาต่อรองร่วมจะไม่สามารถ

เกิดขึ้นได ้เน่ืองจากลูกจา้งไม่อาจแสดงความคิดเห็น

ได้อย่างอิสระ กลุ่มลูกจา้งต้องมีอิสระในการเลือก

ตวัแทนของลูกจา้ง และนายจา้งตอ้งไม่แทรกแซงใน

กระบวนการเลือกตวัแทนลูกจา้งดงักล่าว 

ในสถานประกอบกิจการที่อยูน่อกระบบและ

สถานประกอบกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางส่วน

ใหญ่แลว้จะไม่มีการจดัตั้งสหภาพแรงงานในสถาน

ประกอบการ หรือ ลูกจา้งไม่แสดงความสนใจต่อการ 

 

 

จดัตั้งสหภาพแรงงานแต่อย่างไรก็ตามส่ิงสําคญัคือ

ลูกจา้งมีสิทธิในการจัดต้ังและเป็นตัวแทนของลูกจ้าง 

ทั้ งน้ี  นายจ้างต้องเคารพสิทธิของลูกจ้างและไม่

แทรกแซงการรวมกลุ่มของลูกจา้ง 

เม่ือลูกจา้งเรียกร้องเพื่อการต่อรองและการ

เจรจากับนายจา้งส่ิงสําคญัคือนายจา้งตอ้งเคารพต่อ

ข้อเรียกร้อง ของลูกจ้างและไม่มีมาตรการเพื่อ

ขดัขวางหรือแทรกแซงลูกจา้งท่ีเขา้ร่วมการเรียกร้อง

น้ี 

 

ท่ีมา : แนวปฏิบัติการใช้แรงงานท่ีดีหรือจีแอลพี (Good Labour. Practice: GLP) 2556: น.19-21, 
จัดทําโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมประมง และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 
สนับสนุนโดย กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา 
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นอกจากน้ี ถ้าลูกจ้างประสงค์เข้าร่วมการ

รวมกลุ่มเจรจากับนายจ้างในเ ง่ือนไขที่ต้องการ

สาํหรับการทาํงานและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 

นายจา้งควรจดัสรรเวลาในการเจรจาอยา่งเปิดเผยกบั

คนงานและดาํเนินการโดยสุจริตใจในมุมมองของ

การไดม้าซ่ึงผลลพัธใ์นเชิงบวกร่วมกนั 

มีหลากหลายช่องทางที่จะพฒันาการส่ือสาร

อย่างเปิดเผยระหว่างลูกจา้งและนายจา้งในเชิงบวก 

ส่ิงสาํคญัคือ สถานประกอบกิจการตอ้งมีความเต็มใจ

และหาช่องทางเพื่อทาํให้การเจรจาเกิดขึ้น ผูจ้ดัการ

ของสถานประกอบการควรหาช่องทางในการรับฟัง

ขอ้เรียกร้องของลูกจา้งเพื่อเจราจาหาแนวทางแกไ้ข

ปัญหาร่วมกัน และแจง้ลูกจา้งถึงแนวทางการแก้ไข

ปัญห าที่ เ ก่ี ยว กับ สภา พกา รทํา งา นขอ งลูก จ้า ง 

นอกจากน้ีสถานประกอบกิจการควรมีกระบวนการ

รับฟังขอ้ขดัแยง้และขอ้ร้องทุกขใ์นแนวทางที่เคารพ

สิทธิซ่ึงกนัและกนั ทั้งนายจา้งและลูกจา้ง 

 

 

 

 

รายการตรวจประเมินนายจ้างเกีย่วกับความร่วมมือในสถานประกอบการ 

เสรีภาพในกรสมาคม และการเจรจาต่อรองร่วม 

รายการตรวจประเมิน 

1. ลูกจ้างมีอิสระในการพบปะพูดคุยและรวมตัว โดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง ใช่หรือไม่ 

2. ตัวแทนสหภาพแรงงานและองค์กรสิทธิลูกจ้าง สามารถเข้าถึงลูกจ้างในสถานประกอบการ ใช่หรือไม่ 

3. ลูกจ้างมีเสรีภาพในการจัดต้ังสหภาพแรงงาน ตามที่กฎหมายกาํหนด ใช่หรือไม่ 

4. นายจ้างไม่กระทําการขึน้บัญชีลูกจ้าง(Blacklist) เพื่อหลีกเลี่ยงการจ้างงานลูกจ้างที่เข้าร่วมสหภาพแรงงาน

หรือมีส่วนร่วมในการสมาคมของลูกจ้าง ใช่หรือไม่ 

5. นายจ้างอนุญาตให้มีการจัดต้ังองค์กรลูกจ้างและดําเนินการโดยอิสระ และนายจ้างไม่พยายามเข้าไปแทรกแซง

หรือควบคุม ใช่หรือไม่ 
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6. นายจ้างไม่กระทําการใดๆเพื่อลงโทษลูกจ้างที่เข้าร่วมสหภาพแรงงานหรือมีส่วนร่วมในการสมาคมของลูกจ้าง 

ใช่หรือไม่ 

7. นายจ้างไม่จัดหาส่ิงจูงใจให้แก่ลูกจ้างเพื่อไม่ให้ลูกจ้างเข้าร่วมสหภาพแรงงานหรือมีส่วนร่วมในการสมาคม

ของลูกจ้าง ใช่หรือไม่ 

8. นายจ้างไม่กระทําการใดๆ เพื่อลงโทษลูกจ้างที่เข้าร่วมกลุ่มคดัค้าน โต้แย้ง หรือนัดหยุดงานประท้วงตาม

ข้ันตอนกฎหมาย ใช่หรือไม่ 

9. นายจ้างไม่จ้างลูกจ้างใหม่ หรือบอกเลกิลูกจ้างที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือกิจกรรมที่ลูกจ้าง

เป็นตัวแทนลูกจ้าง ใช่หรือไม่ 

10. นายจ้างเจรจาต่อรองโดยสุจริตใจกับสหภาพแรงงานหรือตัวแทนลูกจ้าง ใช่หรือไม่ 

11.ถ้าเจรจาข้อตกลงร่วมกันบรรลุผลสําเร็จ จะต้องดําเนินการตามข้อตกลงน้ัน ใช่หรือไม่ 

12.นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างมีการชุมนุมหรือการแสดงออกอย่างสันติ ใช่หรือไม่ 

13.มาตรการวินัยมีความสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมาย ใช่หรือไม่ 

14.นายจ้างแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งของลูกจ้างตามข้อกําหนดของกฎหมาย ใช่หรือไม่ 

 

สาระสําคญั : 

 ลูกจา้งตอ้งมีเสรีภาพในการสมาคม จดัตั้ง

และเป็นตวัแทนลูกจา้ง เพือ่เรียกร้อง หรือแสดง

ขอ้คิดเห็น ต่อนายจา้ง และมีเสรีภาพในการเจรจาต่อ

ประเด็นที่เก่ียวกบัสภาพการทาํ งาน สิทธิตาม

กฎหมาย และสิทธิของลูกจา้ง ถา้ลูกจา้งเรียกร้องขอ

เขา้ร่วมการเจรจาในประเด็นใดๆ กบันายจา้ง นายจา้ง

ควรปฏิบติัต่อการเรียกร้องของลูกจา้งโดยสุจริตใจ 

และเขา้ร่วมการเจรจาเพือ่นาํ ไปสู่การหาขอ้ตกลง

ร่วมกนั นายจา้งจะไม่แทรกแซงในกระบวนการ

จดัตั้งองคก์รลูกจา้ง หรือลงโทษลูกจา้งที่เขา้ร่วม

สหภาพแรงงาน หรือมีส่วนร่วมในการสมาคมของ

ลูกจา้ง และควรจดัทาํช่องทางส่ือสารกบัลูกจา้ง 

รวมทั้งมีระบบร้องทุกขเ์พือ่ใหมี้กระบวนการแกไ้ข

ปัญหานั้นๆ 

ข้อปฏิบัติที่ดีและข้อแนะนํา : 

 1. จดัประชุมในสาระสาํคญัเก่ียวกบัสถานที่

ทาํงาน และส่งเสริมใหลู้กจา้งเลือกตวัแทนลูกจา้งเพือ่

เป็น ตวัแทนในการเจรจากบัผูบ้ริหาร  

2. ส่งเสริมการแกไ้ขขอ้ร้องทุกขข์องลูกจา้ง

อยา่งมีประสิทธิภาพในระยะเร่ิมตน้ โดยมีนโยบายที่

ชดัเจน ในการรับมือกบัขอ้ขดัแยง้นั้นๆ และมีความ

เตม็ใจในการรับฟังและใหค้วามใส่ใจต่อขอ้ขดัแยง้

และขอ้ร้องทุกข ์ของลูกจา้ง  
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สรุปเสวนา 

เร่ือง ย้อนมอง 1 ปี พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 

ผลกระทบต่อผู้ประกันตนมาตรา 33,39 และ 40 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00-14.00 น. 

ณ โรงแรมกานต์มณ ีถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

จัดโดย 

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมกับ Solidarity Center Thailand (SC) 

 

สรุปโดย : บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ ์

 

 นายชาลี ลอยสูง รักษาการประธานคสรท. 

กล่าวว่า  

ภายหลงักฎหมายประกนัสังคมฉบบัใหม่ใช้

บงัคบัตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2558 พบสถานการณ์สาํคญั 3 

ประการ ไดแ้ก่ 

(1) 5 พฤศจิกายน 2558 คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคาํส่ังหัวหน้า คสช.ที่40/2558 

ใ ช้ อํ า น า จ ม า ต ร า  44 ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.2557 ส่ังยุบ

คณะกรรมการประกันสังคม , คณะกรรมการกองทุน

เงินทดแทน และคณะกรรมการการแพทย์ โดยอ้าง

เร่ืองการปฏิรูปประกันสังคม ให้โปร่งใส มีธรรมาภิ

บาล และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นข้อเรียกร้อง

ของขบวนแรงงานด้วย  

 
คาํสั่งคสช.น้ี ให้ยกเลิกการเลือกตั้งและการ

สรรหาทั้งหมด พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ ง

สามชุดขึ้นมาใหม่ มีระยะเวลาทาํงาน 2 ปี ทั้งๆที่โดย

ขอ้เท็จจริงแลว้กฎหมายประกนัสังคมฉบบัใหม่ก็ได้

บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ 
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ระบุไวช้ดัเจนวา่ จะตอ้งจดัใหมี้การเลือกตั้งกรรมการ

ผูแ้ทนผูป้ระกนัตน และการสรรหาผูท้รงคุณวุฒิ ใน

เดือนเมษายน 2559 ที่ผา่นมา ซ่ึงเป็นขอ้เสนอท่ีสาํคญั

หน่ึงของผูป้ระกนัตนทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อ

แก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส และโครงสร้างส่วน

ราชการ และการไม่มีผูแ้ทนผูป้ระกนัตนอยา่งจริงจงั

และทัว่ถึง  

 
 ขณะเดียวกันที่ผ่านมาผูใ้ช้แรงงานนําโดย

คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.) ก็ได้

เรียกร้องมาโดยตลอดเพื่อให้มีการปฏิรูปโครงสร้าง

ของกองทุนประกันสังคม โดยเฉพาะการทําให้

โครงสร้างของสํานักงานไม่ใช่ส่วนราชการ มีความ

เป็นอิสระมากขึ้ น รวมทั้ งมีนักลงทุนมืออาชีพมา

บริหารกองทุน มีระบบการตรวจสอบที่เขม้ขน้และ

โปร่งใส  

การใชม้าตรา 44  คือการทาํลายหลกัการท่ีจะ

มีผูแ้ทนผูป้ระกนัตนอยา่งโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับ

เช่ือมั่นของผูป้ระกันตนและนายจ้างในการปฏิรูป

ประกนัสงัคมตามเจตนารมณ์ของผูใ้ชแ้รงงาน  

(2)  เมื่อมาพิจารณาในระดับกลไก พบว่า 

สํานักงานประกันสังคมได้มีหนังสือที่ รง.0603/ว

3011 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ถึงผู้ว่าราชการ

จังหวัดทุกจังหวัด เร่ืองนโยบายการให้บริการรับ-

จ่ายเงินผ่านธนาคารและหน่วยบริการ โดยในการ

ชําระเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ

มาตรา 40 สํานักงานประกันสังคมได้กําหนดให้

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ไปชําระ

เงินสมทบเข้ากองทุนได้เฉพาะผ่านเคาน์เตอ ร์ 

เซอร์วิส , ธนาคารพาณิชย์ หรือที่ทําการไปรษณีย์

เท่าน้ัน โดยผู้ประกันตนไม่สามารถที่จะไปชําระเงิน

สมทบได้ที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ได้

เช่นเดิม  

ในกรณีน้ีคณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงาน

ไทย (คสรท.) จึงไดท้าํการฟ้องศาลปกครองเม่ือเดือน

สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา เพราะเห็นว่าการกาํหนด

ช่องทางการชาํระเงินผ่านธนาคารและหน่วยบริการ 

โดยงดรับเงินที่ผูป้ระกนัตนประสงคจ์ะนาํเงินไปจ่าย 

ณ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ทําให้

ผูป้ระกันตนเสียประโยชน์และเป็นการทาํให้เกิด

ภาระค่าใชจ่้ายเพิม่มากขึ้น จากการที่ธนาคารพาณิชย ์

, เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือที่ทาํการไปรษณีย ์เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมจากผูป้ระกันตนที่นาํเงินไปชาํระผ่าน

ช่องทางดงักล่าวในอตัรา 10 บาทต่อรายการ (ต่อคร้ัง) 

เช่น ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 ตามพระราชบญัญติั

ประกนัสงัคม พ.ศ.2533 กาํหนดให้จ่ายเงินสมทบเขา้

กองทุนในอตัรา 432 บาท ก็จะตอ้งจ่ายเพิม่จากเดิมอีก 

10 บาท ทาํใหผู้ป้ระกนัตนตอ้งจ่ายเงินรวมทั้งส้ิน 442 

บาท  

(3)  สํ า นักงานประกันสังคมได้กํ าหนด

กฎเกณฑ์ใ ห้มี การ จ่ าย ค่า รั กษาพ ยาบา ลใ ห้กั บ

โรงพยาบาลตามข้อตกลงของสํานักงานประกันสังคม 

หากโรงพยาบาลได้การรับรองมาตรฐานก็ให้จ่ายค่า
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รักษาพยาบาลที่ เ รียกว่า “ค่า HA”หรือ Hospital 

Accreditation ซ่ึงก็คอื คุณลักษณะของโรงพยาบาลที่

ผ่านการรับรองคุณภาพไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาล และมิ

เกี่ยวเน่ืองกับการรักษาพยาบาล เช่น โรงพยาบาลต้อง

มีห้องปลอดเช้ือ มีห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน เคร่ืองมือ

เค ร่ือ งใ ช้ ต้อง ผ่าน กระ บวน การ ฆ่า เ ช้ืออ ย่าง มี

ประสิทธิภาพเป็นต้น 

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คส

รท.)  มีความ เห็นร่วมกันว่าค่า  HA ไ ม่ใช่ค่ า

รักษาพยาบาลแต่เป็นการจ่ายใหก้บัโรงพยาบาล ท่ีเขา้

เง่ือนไขตามที่คณะกรรมการการแพทยก์าํหนด ซ่ึง

คุณลักษณะของโรงพยาบาลที่คณะกรรมการโดย

เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมมีการจ่ายค่า HA 

ใหก้บัโรงพยาบาลนั้น เป็นการกาํหนดโดยขาดการมี

ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเป็นการนําเงินของ

ผูป้ระกนัตนไปจ่ายให้กบัโรงพยาบาลโดยที่มิใช่เพื่อ

การรักษาพยาบาล จึงเป็นการจ่ายเงินไม่ชอบด้วย

กฎหมายและเจตนารมณ์ของกฎหมายประกนัสังคม 

คสรท.ได้นําเร่ืองดังกล่าวฟ้องศาลปกครองเม่ือ

มิถุนายน 2559 ฉ,ธยงัได้ฟ้องที่สํานักงานตรวจเงิน

แผน่ดินดว้ยเช่นเดียวกนั ซ่ึงเร่ืองยงัอยูใ่นระหว่างการ

พจิารณา  

นอกจากนั้ นแล้วย ังมีสถานการณ์อ่ืนๆที่

เ ก่ี ยวข้องอีก เ ช่น การนํางบประมาณมาจัดทํา

โครงการประชาสัมพนัธ์ผ่านรูปแบบสติ๊กเกอร์ไลน์  

ซ่ึงมีคาํถามว่าผูป้ระกัน๖นสามารถเขา้ถึงความรู้ได้

จริงหรือไม่ อยา่งไร เป็นตน้ 

● การเสวนา “ย้อนมอง 1 ปี พ.ร.บ.ประกันสังคม 

(ฉบับที่  4) พ.ศ.2558 ผลกระทบต่อผู้ประกันตน

มาตรา 33, 39 และ 40” 

 

ดํา เนินรายการโดยอาจารย์ สุ นี  ไชยรส 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 

 เร่ืองประกนัสังคมเป็นเร่ืองใหญ่ ทาํอยา่งไร

ให้พี่น้องแรงงานทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงประโยชน์

ทดแทนไดจ้ริง กองทุนประกนัสังคมถือเป็นของผูใ้ช้

แรงงาน เป็นหุน้ส่วนสาํคญั เพราะพี่น้องแรงงานตอ้ง

จ่ายเงินสมทบทุกเดือน ความทา้ทายคือ การเลือกตั้ง

คณะกรรมการประกันสังคมท่ีจะหมดวาระตามที่

มาตรา 44 แต่งตั้ งในเดือนพฤศจิกายน 2560 จะมี

ทิศทางอยา่งไร และต่อมาเร่ืองรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่

ที่ย ังไ ม่ มีการประกาศใช้ และกําลัง มีกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญ ค ําถามคือจะส่งผลต่อการ

ขับ เค ล่ื อน ข อ ง พี่น้อ ง แ รง ง า น อย่า ง ไ ร เพ ร า ะ

รัฐธรรมนูญไม่มีประเด็นสิทธิแรงงานโดยตรง และ

ไม่มีเร่ืองการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายดว้ย ผูใ้ช้แรงงาน

จะตั้งรับอยา่งไร 

 นางสาวมาลากาลัญ ห่อประทุม ผู้อํานวยการ

กลุ่มงานกฎหมาย สํานักงานประกันสังคม 

 สถานการณ์วัน น้ีที่สําคัญ  คือ  การออก

กฎหมายลําดับรองจํานวน 17 ฉบับ ที่ต้องมีการ
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ตรวจสอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใน

ส่วนแรกมี 5 ฉบบั คือ พระราชกฤษฎีกายกเวน้กิจการ

ที่ ไ ม่ บังคับ ใน กฎ ห ม า ยป ร ะ กันสัง ค ม  ซ่ึ ง ท า ง

สํานักงานประกันสังคมได้ส่งไปย ังสํานักงาน

กฤษฎีกาตั้ งแต่20 ตุลาคม 2558 แต่สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่งส่งกลับมาเม่ือกันยายน

2559 น้ีจึงเป็นคาํตอบหน่ึงวา่ทาํไมกฎหมายลาํดบัรอง

ถึงยงัไม่ประกาศใช ้

 

 พระราชกฤษฎีกาสาํหรับผูป้ระกนัตนที่ไม่ใช่

สัญชาติไทยใกล้ออกแล้ว ทั้งคุม้ครองแรงงานขา้ม

ชาติในประเทศไทย และแรงงานไทยที่ไปทาํงาน

ต่างประเทศ ที่ประเทศไทยต้องมีการเจรจากับ

ประเทศที่แรงงานไปทาํงานด้วยเช่นกันเป็นเร่ือง

เก่ียวกบัการขอรับบาํเหน็จชราภาพ แต่ตอ้งมีการตก

ลงทาํเง่ือนไขร่วมกนัทั้ง 2 ประเทศก่อน 

 อีกเร่ืองสาํคญั คือ ประโยชน์ทดแทนว่างงาน

จากเหตุสุดวิสัยจากภัยธรรมชาติ  เช่น นํ้ า ท่วม 

ผูป้ระกนัตนจะไดป้ระโยชน์ทดแทนจากการว่างงาน 

ได้ร้อยละ 50สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้

ส่ ง ก ลั บ ม า แ ล้ ว  แ ล ะ เ ม่ื อ เ ห็ น ช อ บ ก็ ส่ ง ใ ห้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับรอง ส่งให้

คณะรัฐมนตรี และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา

ต่อไป 

 กรณีมาตรา 40 มีการตีกลับมาทาํให้ตอนน้ี

อยู่ในระหว่างการยกร่างในส่วนของกระทรวง

โดยตรง  

 ส่วนกรรมการประกันสังคมที่จะครบวาระ

พฤศจิกายน 2560 การได้มาคอืการเลือกต้ัง สาํนักงาน

ประกนัสงัคมไดคุ้ยกนัในชั้นอนุกรรมการกลัน่กรอง

กฎหมาย วา่จะมีรูปแบบอยา่งไร แต่อนัน้ีคุยก่อนจะมี

การใช้มาตรา 44 มีการร่างหลักเกณฑ์ มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการเพื่อทบทวนระเบียบน้ีว่าจะปรับ

อยา่งไร มีหน้าตาอยา่งไร แต่ก็ตอ้งคิดว่า 13 ลา้นคน

ทั่วประเทศ ถ้า เทียบกับการเ ลือกตั้ ง  สส.  จะมี

ค่าใชจ่้ายมากค่อนขา้งสูง ซ่ึงอาจไม่คุม้ค่าเม่ือไดค้น

เข้ามา งบประมาณเยอะไหม เกินหลักร้อยล้าน

แน่นอน แน่นอนว่าโดยสภาพกฎหมาย เราตอ้งเดิน

ตามกฎหมาย คือ เลือกตั้ง แต่เลือกตั้งแบบไหน ค่อย

วา่กนัไป 

 ที่ เหลือก็ เป็นเ ร่ืองแบบขอรับประโยชน์

ทดแทน , การเปล่ียนแปลงขอ้เท็จจริงนายจา้ง , เงิน

สมทบที่ลดหย่อนได้ในช่วงภยัพิบติั , กรณีนายจา้ง

หักเงินแล้วไม่ส่งเงินสมทบ ซ่ึงในกรณีน้ีด้วยข้อ

กฎหมายเม่ือส่งเงินสมทบแล้วจะนับจากวนัที่หัก

ค่าจา้ง ผูป้ระกนัตนจะไดป้ระโยชน์ทดแทนทนัที แต่

อาจตอ้งใหน้ายจา้งมาเซ็นรับสภาพหน้ีเหล่าน้ีคือสิทธิ

ประโยชน์ฉบบัที่ 4 ที่เพิม่ขึ้น 

 สาํหรับในเร่ืองการเพิ่มอัตราเงินสมทบนั้น 

สาํนักงานประกันสังคม (สปส.) เสนอไปท่ี 23,600 

บาท แต่กระทรวงแรงงานใหส้ปส. ศึกษาวเิคราะห์อีก

คร้ังเร่ืองของการขยายอายุผูป้ระกันตนเพื่อทาํให้

กองทุนประกนัสังคมอยูร่อด ก็มีการหารืออยูเ่ช่นกนั 
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เป็นลักษณะการขยายอายรัุบบาํนาญ แต่ไม่ได้ขยาย

ป ร ะ โ ย ชน์ ท ด แ ท น  เ ร่ื อ ง ก า ร ตั้ ง โ ร ง พ ยา บ า ล

ประกนัสงัคมโดยตรงคงเป็นไปไม่ได ้เพราะกฎหมาย

ไม่ไดก้าํหนดไว ้

 

 ผศ.ทรงพันธ์ ตันตระกูล คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผมทาํงานพฒันาระบบประกนัสังคมสาํหรับ

ผูป้ระกนัตนท่ีเป็นคนไทยไปทาํงานต่างประเทศ และ

ผูป้ระกันตนที่เป็นแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย 

ประเด็นหลกัๆคือ เร่ืองประเด็นชราภาพ ทาํวิจยัเม่ือปี 

2555 กวา่จะสาํเร็จ คือปี 2558 น้ีเป็นงานวจิยัช้ินแรกๆ

ที่ เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ นํ า ข้อ มู ล ภ า ย ใ น สํ า นั ก ง า น

ประกนัสงัคมมาวเิคราะห์  

งานที่ผมทาํคือขอให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งเข้า

มาร่วมแสดงความคิดเห็น และทาํความเขา้ใจทุกฝ่าย

ร่วมกัน ในประเด็นเร่ืองการจ่ายเงินก้อนให้พี่น้อง

แรงงานขา้มชาติวา่ทาํอยา่งไรจะไดเ้งิน การไดรั้บเงิน

ก้อ น น้ี เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ใ จ ม า ก ขึ้ น ว่ า 

ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บเงินโดยไม่ตอ้งรอถึงอาย5ุ5ปี 

ก ร ณี แ บ บ น้ี ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ

สหรัฐอเมริกา ที่คนทาํงานที่เป็นผูป้ระกันตนจะได ้

social card มีการจ่ายภาษี มีการทาํประกันสุขภาพ 

และเม่ือทาํงานเสร็จกลับมาเมืองไทย ก็ถ่ายรูปหน้า

ประทบัตราว่ากลับมาถึงเมืองไทยแล้ว และไปแจง้

กรมการกงสุล  กรมการกงสุลก็จะแจ้งกลับไปท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกาก็แฟร์

กบัเรา ทั้งๆที่เราไม่ไดท้าํขอ้ตกลงใดๆแต่ก็มีประเทศ

ที่ไม่แฟร์ คือ อินเดียเก็บเงินเรา แต่พอกลบัมาประเทศ

ไทย ไม่ไดเ้งินกลบัมา น้ีเป็นการเสียเปรียบ บา้นเราใจ

ดี แต่ในบางประเทศตอ้งเจรจาต่อรอง 

งานวิจยัของผม คือ การทาํความร่วมมือกับ

ประเทศต่างๆ ที่พบว่าบทบาทของทูตแรงงานใน

ปัจจุบัน  ย ังไม่ มีการทํางานในภารกิ จเ ร่ืองการ

คุ้มครองทางสังคมสําหรับคนไทยท่ีไปทาํงานใน

ต่างประเทศ อย่างคนสวีเดนมาอยู่เมืองไทย มีเงิน

บาํนาญส่งผา่นมาทุกวนั 

 
 

ทั้งน้ีตอ้งย ํ้าว่าการที่จ่ายเงินบาํเหน็จชราภาพ

ให้ผูป้ระกันตนท่ีเป็นแรงงานขา้มชาตินั้ นแตกต่าง

จากแรงงานไทยที่ตอ้งส่งเสริมการออมยามชราภาพ

เป็นสาํคญั และก็ไม่มีประเทศใดในโลกที่จ่ายเงินให้

ผูป้ระกนัตนที่เป็นพลเมืองตนเองก่อนอาย ุ55ปี  

ประกันสังคม ก็คือ เงินที่ไปจ่ายซ้ือประกัน 

ดงันั้นจ่ายแลว้คือคุม้ครองทนัทีเลยไดไ้หม ไม่ตอ้งรอ 

ทาํไดไ้หม เราซ้ือประกนั ก็คือการลดความเส่ียงชีวิต

ทั้ งโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุมีตัวอย่างในเร่ืองน้ี

กรณีพนกังานมหาวทิยาลยัที่เขา้สู่ระบบประกนัสงัคม 

จะได้รับสิทธิประโยชน์จาก พ.ร.บ.ประกันสังคม 

เท่านั้น แต่ พ.ร.บ.เงินทดแทนไม่ไดรั้บเพราะไม่ถือว่า

มหาวิทยาลัยเป็นนายจา้งตามกฎหมายเงินทดแทน 

ดงันั้นถา้พบอุบติัเหตุจากการทาํงาน ก็จะเบิกไม่ได ้ 
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น า ย ส ม พ ร  ข วั ญ เ น ต ร  อ นุ ก ร ร ม ก า ร

กลั่นกรองร่างกฎหมายลําดับรองที่ออกตามพ.ร.บ.

ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) 

วนัน้ีกฎหมายลําดับรองประกาศไปแล้ว8

ฉบบั เช่น ทุพพลภาพ บาํเหน็จชราภาพ การทาํงาน

ของอนุกรรมการเป็นแค่การสรุปแล้วไปเสนอ

คณะกรรมการ กรรมการก็เสนอไปตามขั้นตอน พอมี

มาตรา 44 ก็หยุด ให้ระงับไว้ก่อน ตอนน้ีได้ยุบ

อนุกรรมการไปหมดทุกชุดแลว้  

 
สาํหรับในเร่ืองการเลือกตั้งนั้น อนุกรรมการ

สรุปว่าเอาประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง แบบ สส. สูงสุด

จาํนวน 7 คน สรุปมาแบบน้ีเลย แต่เขาก็กงัวลเร่ือง

ค่าใช้จ่ายคือ พันกว่าล้านบาท ค่าใช้จ่ายมหาศาล 

โอกาสจึงเป็นไปไดน้อ้ยมาก คือ ขา้ราชการมองว่าให้

เลือกแบบ สปสช. คือ ตวัแทนจงัหวดัตามที่เป็นไปได้

จะดีกวา่ 

การขบัเคล่ือนกฎหมายประกนัสังคมจึงตอ้ง

มีแรงผลัก เป็นภารกิจของขบวนการแรงงาน จะ

ปล่อยใหเ้ป็นแบบปัจจุบนัไม่ไดแ้น่นอน ไม่อยา่งนั้น

กฎหมายลําดับรองที่เหลือไม่ออกมาบังคับใช้แน่ 

กฎห มา ยลูก หล ายฉ บับ ก็ต้องนําก ลับไ ปเขียน

รายละเอียดให้มากขึ้ น แต่ยิ่งกฎหมายลูกออกช้า 

ผูป้ระกันตนก็จะพบความยากลาํบากในการเข้าถึง

ประโยชน์ทดแทนมากขึ้น  

ท่าทีคสช. ที่เหลืออีก 1 ปี ไม่มีหลกัประกัน

ว่า จะดํา เ นิ น กา ร อย่า ง ไร  เ ช่ น  ก า รต ร วจส อ บ

คอร์รัปชัน่จะมีหรือไม่อยา่งไร เป็นตน้ 

ทนายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย หัวหน้าฝ่าย

กฎหมาย คสรท. 

ผมรับผิดชอบหลักในเร่ืองการดาํเนินการ

ฟ้องศาลปกครองใน2 เร่ือง ทั้งน้ีเป็นผลจากเง่ือนไขที่

จาํกัดของขบวนการแรงงานที่ชุมนุมเรียกร้องไม่ได ้

เข้าช่ือเสนอกฎหมายไม่ได้ มีการนํามาตรา 44มา

บงัคบัใช ้ทาํใหก้ารใชช่้องทางศาลปกครองจึงมีความ

จาํเป็นเพราะผูใ้ช้แรงงานไม่มีทางเลือกมากนัก ยื่น

หนงัสือก็ไม่ค่อยมีผลเปล่ียนแปลงเท่าใด 

เร่ืองแรกที่ฟ้องคือ การจ่ายค่า HA ให้กับ

โรงพยาบาลท่ีไดรั้บการรับรอง มีหน่วยงาน JCI เขา้

มารับรองตามหลกัเกณฑ์ ถ้าผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็

จ่าย 40-80บาทเป็นการจ่ายเงินแยกออกจากระบบ

เห ม า หัว ท่ี จ่ า ย อ ยู่ แ ล้ว เ ป็ น ก า ร ไ ป จ่ า ย เ พิ่ม ใ ห้

โรงพยาบาล คาํถาม คือ แล้วท่ีโรงพยาบาลมาขึ้ น

ทะเบียนสํานักงานประกันสังคม มาผ่านเกณฑ์

ประกันสังคม มันเกิดความซํ้ าซ้อนไหม และเกิด

ประโยชน์กบัผูป้ระกนัตนไหม เราไปยืน่ฟ้องว่าการ

จ่ า ย เ งิ น แ บ บ น้ี เ ป็ น ก า ร จ่ า ย เพื่ อ ผ ล ป ร ะ โ ยช น์

โรงพยาบาลมากกวา่ผูป้ระกนัตน 

ศาลปกครองมีค ําสั่งว่า  ผู ้ฟ้องไ ม่ใช่คน

เ สี ยห า ย จึง ไ ม่ รับ ฟ้ อ ง  ผ ม ก็ ท ํา ค ํา อุ ท ธร ณ์  ว่ า

ผูป้ระกนัตนไม่ใช่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และใครคือผูมี้ส่วน

ได้เสีย ถ้าคาํถาม คือ ผูป้ระกันตนไม่มีส่วนได้เสีย 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

21 

 

แล้วใครจะมีส่วนได้ส่วนเสีย อุทธรณ์ไป 2-3 เดือน

แลว้ อาจจะรออีก 2-3 ปี  

อีกเร่ืองที่ฟ้อง คือ การอาํนวยความสะดวก

ในมาตรา 39 และ 40 เร่ืองการจ่ายเงิน ที่กาํหนดให้

ไปจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสไปย ังผู ้ให้บริการ

เหล่านั้น คิดง่ายๆ 10 บาทต่อรายการ ปีหน่ึงหลาย

ร้ อ ย ล้ า น บ า ท ที่ ใ ห้ ผู ้ป ร ะ กัน ต น จ่ า ย  แ ง่ ห น่ึ ง

สะดวกสบาย ไม่ตอ้งเดินทางไกล แต่แทนที่เราจะเสีย

เฉพาะเงินสมทบ เราตอ้งมาจ่ายเพิ่มอีก 10 บาทต่อ

เดือน เป็นภาระมากขึ้น เพิง่ฟ้องเม่ือสิงหาคมท่ีผา่นมา 

เดิมผูป้ระกนัตนไปจ่ายสปส.เขต หรือสปส.

สาขา เจา้หน้าที่รับเร่ืองอยู่แล้ว แต่การผลกัภาระไป

เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ผูป้ระกนัตนตอ้งจ่ายเองเพิ่มขึ้น

ซ่ึงสปส.เคยจ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่  ก็ควรรับภาระ

เหมือนเดิม อยา่ผลกัภาระใหผู้ป้ระกนัตนแมส้ปส. จะ

มองในแง่ความสะดวกมากกว่า เพราะอ้างเร่ือง

สาํนกังานปิด 4 โมงเยน็ก็ตาม 

ปัญหา คือ ที่ผา่นมาผูป้ระกนัตนไม่มีโอกาส

ทราบรายละเอียดกฎหมายก่อน พอบงัคบัใช้แล้วก็

แกไ้ขยาก ถา้เรารู้ล่วงหนา้ อาจจะมีการทกัทว้ง หรือ

ฟังความคิดเห็นรอบดา้นให้มากกว่าน้ีเช่น ค่า HA มี

การประกาศใชม้าตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้ 

คสช.ใชม้าตรา 44 ลบกรรมการเดิมตั้งใหม่ 

แลว้ส้ินสุดจะอยา่งไรต่อ คาดวา่สงสยัคงต่ออายตุ่อไป 

เพราะสถานการณ์แบบน้ี โอกาสไดเ้ลือกตั้งคงยาก น้ี

ก็เป็นโจทยท์ี่สําคญัว่าถ้าคสช.ต่ออายุจะทาํอย่างไร

แมว้่าการเลือกตั้งจะใชเ้งินจาํนวนมาก แต่น้ีก็คือเงิน

ผูป้ระกนัตนควรมีสิทธิตดัสินใจได ้

 
อีกประเด็น คือ เร่ืองบาํนาญชราภาพ คือ เขา้

โครงการเกษียณอายุก่อน 55 ปี ลาออกไปสมัครเขา้

มาตรา39 เง่ือนไขคือ ทาํงานมาทั้งชีวิต อาย ุ50 ปี เขา

คิดฐาน 60 เดือนสุดทา้ย แทนท่ีจะได ้3,000 กว่าบาท 

กลบัไดบ้าํนาญเพียง 900 บาท น้ีคือปัญหาอยา่งมาก

สาํหรับคนที่อยู่ในมาตรา33แล้วตอ้งไปอยู่มาตรา39 

เป็นการเสียประโยชน์ คือจาก 15,000บาท มาเหลือ 

4,800 บาท เพราะเม่ือคิดบาํนาญจาก 60 เดือนสุดทา้ย 

มาคํานวณผู ้ประกันตนจะเสียสิทธิทันทีสปส.

จาํเป็นตอ้งพจิารณาตรงน้ีใหม่  

นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย  อดีตประธาน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 

 1 ปีท่ีผ่านมามีอะไรเปล่ียนแปลงบ้างส่ิงท่ี คส

รท. เคล่ือนไหวมาตลอด คือ กองทุนประกนัสังคมเป็น

กองทุนท่ีใหญ่มาก มีเงินมากเท่ากบัสถาบนัการเงินขนาด

ใหญ่ แต่การบริหารงาน ไม่ไดท้าํให้ผูป้ระกนัตนเข้าถึง

ได้จริง ส่ิงท่ีเกิดข้ึน คือ การกลบปัญหาไว้ กรณีเงิน 4 

พนัลา้นบาทท่ีหายไปจากกองทุนท่ีนายจา้งไม่จ่าย ก็ยงัไม่

มีความคืบหนา้ว่า สปส.จะดาํเนินการอย่างไร หรือมีการ

เรียกเก็บจากนายจา้งท่ีปิดกิจการไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 

กรณีเ งินฉุกเ ฉินท่ี จ่ายสําหรับโรคร้ายแรง 

60,000 กว่าล้าน เป็นอย่างไร มีการนาํเงินประกันสังคม

ไปอาํนวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริหารกระทรวงแรงงาน 

ท่ีเดินทางไปในพ้ืนท่ีและไปกินอาหารท่ีร้านอาหารใน
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จงัหวดัภูเก็ตจํานวน 80,000 บาท ท่ีสปส.ต้องจ่ายแทน 

คืออะไร 

ส่ิงท่ีต้องการให้เปล่ียนมากท่ีสุดคือโครงสร้าง

ประกันสังคม ไม่ใช่แค่เพียงแกไ้ขสิทธิประโยชน์แต่ตอ้ง

เปล่ียนระบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  

ในเ ร่ื อ งถัดมา เ ร่ือ ง สิท ธิป ร ะโ ย ชน์  มีก าร

ประชาสัมพันธ์เยอะมาก แต่การประชาสัมพันธ์ยงัไม่

โดนใจในสิทธิประโยชน์เหล่านั้น ตอ้งมีการปรับปรุง 

เสนอแนะว่าทําไมสปส. ไม่จัดเวทีเชิญผู้นํา

แร งง านได้แสดงความคิดเ ห็นว่ า เ ห็นด้ว ยกับก าร

เปล่ียนแปลงอะไรบา้ง เช่น ขยายอาย ุ55 ปี การคิดแบบน้ี

มีปัญหา เพราะฐานตํ่าสุดตอ้ง 55 เพราะสภาพการทาํงาน

ในโรงงานแต่ละแห่งแตกต่างกนั 

เ ร่ืองการเลือกตั้ งคณะกรรมการการแพทย ์

คณะกรรมการการลงทุนต้องการมืออาชีพมาทํางาน

เลขาธิการตอ้งมาจากมืออาชีพ ไม่ใช่ใครก็ได ้การบริหาร

จดัการตอ้งไม่มีการแทรกแซงจากการเมือง  
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วนัเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ไปร่วมการ

เสวนาเร่ือง “ยอ้นมองอดีต 40 ปี กบัการเปล่ียนผ่านสู

ทศวรรษที่ 5” จดัโดย กลุ่มสหภาพแรงงานยา่นรังสิต

และใกลเ้คียง สนับสนุนโดย มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท 

(FES) ณ หอ้งประชุมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตส (ใกล้

กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ) ถ.พหลโยธิน อ.คลอง

หลวง จ.ปทุมธานี 

ภายหลังชมวีดีทศัน์ “ประวติัศาสตร์ 40 ปี

กลุ่มสหภาพแรงงานยา่นรังสิตและใกลเ้คียง” 30 นาที

แล้ว ได้เขา้สู่การเสวนา โดยนักวิชาการ 3 คน และ

อดีตผูน้าํสหภาพแรงงาน 1 คน คือ ดร.นภาพร อติวา

นิชยพงศ ์ดร.ณรงค ์เพช็รประเสริฐ นายบณัฑิตย ์ธน

ชัย เศ รษ ฐ วุฒิ  แ ละ น ายวิชัย  น รา ไพ บู ลย์ อ ดี ต

กรรมการสหภาพแรงงานไทยแมล่อนโปลีเอสเตอร์ 

ดาํเนินการโดยนายไพบูลย ์แกว้เพทาย มูลนิธิไพศาล 

ธวชัชยันนัท ์สรุปไดด้งัน้ี 

ประการที่ 1 รังสิต เ ร่ิมกลายเป็นย่าน

อุตสาหกรรมตั้ งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ 

ฉบบัแรก พ.ศ. 2504 ในยุคเผจ็ดการจอมพลสฤษด์ิ 

ธนะรัชต์ โดยเ ร่ิมดํา เนินยุทธศาสตร์การพัฒนา

อุตสาหกรรมทดแทนการนําเข้า ก ําหนดให้มีพื้นที่

สาํหรับเนน้อุตสาหกรรมหนกั เช่น กิจการโลหะ แถว 

ถ.ปู่เจา้สมิงพราย จ.สมุทรปราการ ขณะท่ีย่านรังสิต 

เนน้อุตสาหกรรมแบบใชแ้รงงานมาก เช่น กิจการส่ิง

ทอ-ตดัเยบ็เส้ือผา้ โดยมีแหล่งแรงงานจากปทุมธานี 

และรอบกรุงเทพฯ ช่วงหลงั 14 ตุลาคม 2516 นาํไปสู่

การเร่ิมปรึกษาหารือจดัตั้งกลุ่มสหภาพแรงงานย่าน

รังสิตและใกล้เคียง ก่อนเกิดรัฐประหาร 6 ตุลาคม 

2516 ไม่นานนัก โดยมีผูน้ําสหภาพจาํนวน 6 แห่ง 

ร่วมประชุม คือ 1.สร.เส้นใยประดิษฐ์การทอ 2.สร.

แรงงานไทยคูราโบ 3.สร.เทยนิโพลีเอสเตอร์ 4.สร.

ไทยฟิลาเมน้ท ์5.สร.ไทยบริดจสโตน และ 6.สร.คน

ทํา ยา ง แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย  นํา ไ ป สู่ ก า ร กํา ห น ด

วตัถุประสงคก์ลุ่มยา่นฯ 3 ขอ้ดงัน้ี 

 

บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ 
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1. ร่วมมือใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงความชอบธรรมในสิทธิเสรีภาพ และ

ความเสมอภาคทางกฎหมาย 

2. ใหก้ารศึกษาแรงงานและยกระดบั

ความคิดดา้นการเมือง 

3. ต่อตา้นเผด็จการ 

เร่ืองน่าสนใจ คือ ให้การศึกษาทางการเมือง 

และต่อตา้นเผด็จการ ซ่ึงน่าจะเกิดจากความต่ืนตวัทาง

ประชาธิปไตยของมวลผูใ้ชแ้รงงานในช่วงก่อนทหาร

ยดึอาํนาจ 6 ตุลาคม 2519 ขณะที่ผ่านมาถึงปัจจุบนั 

ไม่พบวัตถุประสงค์ของกลุ่มสหภาพแรงงานที่

ประกาศเปิดเผยออกมาลักษณะน้ี  แต่อาจมีผู ้นํา

สหภาพจาํนวนน้อยที่กล้าพูดในห้องประชุม หรือ 

แสดงออกในทางอ่ืน เช่นคดัคา้นเผด็จการทางรัฐสภา 

ร่วมเคล่ือนไหวโค่นล้มรัฐบาลเลือกตั้ง สนับสนุน

รัฐประหารเพือ่ใหไ้ดป้ฏิรูปก่อนเลือกตั้ง 

 
ประการที่ 2 การรวมตวัเขา้มาของกลุ่ม

สหภาพแรงงานย่านรังสิตในช่วงก่อนประมาณปี 

2519-2524 พบว่า เพราะผลพวงจากความต่ืนตัว

เรียนรู้ทางการเมืองของแรงงาน และยอมรับความคิด

ปัญญาชนฝ่ายซ้าย  (ตามเจ้าหน้าที่ รัฐ+นายจ้าง

ก ล่ า ว ห า ใ ส่ ร้ า ย ) ข ณ ะ นั้ น แ ม้ มี ค ํ า สั่ ง ข อ ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห้ามลูกจา้งนัด

หยุดงาน และนายจ้างปิดงาน ตามพ.ร.บ.แรงาน

สมัพนัธพ์.ศ.2518 และคาํสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง

แผ่นดินเก่ียวกบับุคคลที่เป็นภยัสังคม ซ่ึงเจา้หน้าที่มี

อาํนาจควบคุมกักขงันานแค่ไหนก็ได้ กาํลังคุกคาม

การต่อรองของลูกจา้งอยู ่แต่สหภาพบางแห่งในกลุ่ม

ย่านรังสิตและใกล้เคียง ก็ได้รับการสนับสนุนจาก

เครือข่ายสหภาพกว่า 10 แห่งในการต่อรองนายจา้ง 

และส่งหนังสือเรียกร้องถึงแรงงานจังหวัดและ

สหพนัธแ์รงงานระหวา่งประเทศในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

ดว้ย เช่น IUF, บริษัท เป๊ป ซ่ีที่สํานักงานใหญ่ ที่

อเมริกา  

แม้สร.ไทยบริดจสโตนจะยืนหยดัผละงาน

ต่อรองนายจา้งโดยไม่ประสบความสาํเร็จในปี 2522 

เพราะมีลูกจา้งถูกเลิกจา้ง 46 คน แต่ลูกจา้งสาํนักงาน

ใหญ่ไดก้ลบัเขา้ทาํงานต่อไป ขณะที่การหยดุงานของ

พนกังานติดรถและฝ่ายขายของบริษทัเสริมสุข (เป๊ป

ซ่ี)เพื่อต่อรองขอเพิ่มค่าเปอร์เซ็นตก์ารขาย โดยกลุ่ม

ยา่นรังสิตรณรงคใ์ห้สมาชิกในพื้นที่งดซ้ืองดด่ืมเป๊ป

ซ่ีและมิรินดา้ และขอความร่วมมือร้านคา้ในโรงงาน

ง ด จํา ห น่ า ย  ห้า ม ร ถ ข น เค ร่ื อ ง ด่ื ม เข้า โ ร ง ง า น 

จนกระทัง่ คนงานและที่ปรึกษาที่นายจา้งปลดออก 

ไดร้้องเรียนคณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ(์ครส.)จป.

ได้รับชัยชนะ บริษัทต้องยอมรับคนงานกลับเข้า

ทาํงานในเดือนมีนาคม 2524 

ประเด็นที่ 3 ผูน้ําสหภาพแรงงานกลุ่ม

ยา่นรังสิตและใกลเ้คียง เป็นแกนสาํคญัในการจดัตั้ง

สหพนัธ์แรงงาน และเขา้ร่วมส่งเสริมความเขม้แข็ง

ของสภาองคก์ารลูกจา้งด้วย เช่น การจดัตั้งสหพนัธ์
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แรงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ การตัดเย็บเส้ือผา้และ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงัแห่งประเทศไทย (สพท.) เม่ือปี 

2524 และมีบทบาทนําในกรรมการบริหารสภา

องค์การลูกจา้งสภาแรงงานแห่งประเทศไทย (LCT) 

ในช่วงปี2521-2523 เช่นนายมนตรี ชนชนะ,น.ส.สม

จันทร์ อินทโร ไดเ้ป็นกรรมการฝ่ายสตรีคนแรกของ

สภาแรงงานฯ ช่วงที่มีนายไพศาล ธวชัชยันันท ์และ

นายอารมณ์ พงศพ์งนั มีบทบาทนาํอยู ่รวมทั้งมีส่วน

ร่วมเคล่ือนไหวกบักลุ่มอ่ืน เช่นกลุ่มสหภาพแรงงาน

ยา่นพระประแดง,กลุ่มสหภาพแรงงานยา่นออ้มน้อย-

อ้อ ม ใ ห ญ่  , ก ลุ่ ม ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น รัฐ วิส า ห กิ จ 

โดยเฉพาะการผลักดันประเด็นนโยบายแรงงาน คือ 

การปรับค่าจา้งขั้นตํ่า การแกไ้ขกฎหมายจา้งงานระยะ

สั้ น การให้มีกฎหมายลาคลอด 90 ว ัน และให้มี

กฎหมายประกนัสงัคม 

 
ประการที่ 4 บทเรียนที่ไดเ้รียนรู้จากการ

รวมตวัทาํงานของกลุ่มสหภาพแรงงานยา่นรังสิตและ

ใกลเ้คียงในอดีต และควรนาํมาพิจารณาปรับปรุงใน

อนาคต คือ 

●สหภาพจะรวมตัวเข้มแข็งได้แท้จริง ตอ้ง

เกิดจาก 1.ความเป็นอิสระจากอาํนาจรัฐ อาํนาจทุน 

และอาํนาจกรรมการบางคน  2.มีระบบการบริหารที่

เป็นประชาธิปไตยไม่ติดกบักรอบกฎหมายและกรอบ

คิดของกรรมการบางคน และ  3 .  ต้องยึดหลัก

สมานฉันท์ ท่ีมีเอกภาพจิตสาํนึกทางชนชั้นแรงงาน 

หนุนช่วยซ่ึงกนัและกนั แมอ้ยูต่่างโรงงานตางกิจการ 

ไม่ใช่แค่สามัคคีในโรงงาน หรือในกิจการเดียวกัน

เท่านั้น 

●ยุทธศาสตร์สู่ความเข้มแข็ง จะเป็นไปได ้

ประกอบด้วย  1.อุดมการณ์ ความคิด-กลยุทธการ

ทาํงาน  2.จิตวิญญาณของความเป็นแรงงาน สํานึก

ต่อผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั และ 3. การจัดต้ัง 

ท่ีต้องคาํนึงทั้งจาํนวนสมาชิก, การจัดเก็บค่าบาํรุง

และตั้ งกองทุนนัดหยุดงาน,การจัดการกําลังคน-

ระบบงาน  

ใครจะมีความคิดจัดตั้ งพรรคการเมือง, มี

แนวคิดสังคมนิยม หรือ คอมมิวนิสตก์็เป็นเร่ืองส่วน

บุคคล แต่สหภาพแรงงานตอ้งเขม้แข็งก่อน (Union 

First) ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยงัไม่ค่อยจ่าย ค่าสมาชิก 

เข้าประชุมไม่ถึงคร่ึงฯลฯ สหภาพคงจะอยู่รอดได้

ลาํบาก 

●สถานการณ์เศรษฐกิจ สงัคม การเมืองทุก

วนัน้ีเปล่ียนไปมาก อุตสาหกรรมหลกัในกลุ่มยา่น

รังสิต คงไม่ใช่ส่ิงทออีกต่อไป รูปแบบการจา้งงาน-

การควบคุมแรงงานมีความซบัซอ้นหลากหลายขึ้น 

ขณะที่ความอ่อนแอทางความคิดและการจดัตั้ง

ต่อรองของสหภาพยงัทรุดโทรมถดถอย ผูน้าํสหภาพ

จะพึ่งพงิคบหาเฉพาะเพือ่นพอ้งในโรงงานในพื้นที่

เดียวกนัในวงการเดียวกนั และทาํงานองคก์ร

เหมือนเดิมๆต่อไป คงจะไม่สามารถพฒันาเติบโต-ให้

เขม้แขง็-กา้วเดินฝ่าไปขา้งหนา้ได?้ 
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ตาราง: จํานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตน ม.33/ม.39/ม.40 จํานวน 26 ปี (ปี2534 - ก.ย.2559)  

ปี สถาน 

ประกอบการ (แห่ง) 

มาตรา 33 

(คน) 

มาตรา 39 

(คน) 

มาตรา 40 

(คน) 

รวมผูป้ระกนัตน 

มาตรา 33+39+40 

2534 30,255 2,925,500 - - 2,925,500 

2535 30,949 3,867,385 - - 3,867,385 

2536 55,623 4,623,607 - - 4,623,607 

2537 65,181 4,970,805 - - 4,970,805 

2538 73,604 5,184,441 18,804 - 5,203,245 

2539 82,582 5,589,855 19,436 - 5,609,291 

2540 90,656 6,084,822 23,712 - 6,108,534 

2541 93,093 5,418,182 47,223 - 5,465,405 

2542 100,360 5,679,597 70,354 - 5,749,951 

2543 107,228 5,810,140 89,379 - 5,899,519 

2544 110,814 5,865,208 118,231 2 5,983,441 

2545 301,518 6,900,223 147,415 4 7,047,642 

2546 324,079 7,434,237 175,131 10 7,609,378 

2547 346,936 7,831,463 200,298 7 8,031,768 

2548 362,559 8,225,477 241,929 4 8,467,410 

2549 375,705 8,537,801 322,379 3 8,860,183 

2550 381,506 8,781,262 400,905 3 9,182,170 

2551 382,170 8,779,131 514,422 47 9,293,600 

2552 389,953 8,744,795 679,700 60 9,424,555 
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2553 395,924 8,955,744 747,005 84 9,702,833 

2554 404,195 9,054,535 855,412 590,046 10,499,993 

2555 409,977 9,425,478 984,758 1,294,019 11,704,255 

2556 417,011 9,781,101 1,074,223 1,578,088 12,433,412 

2557 422,748 10,029,777 1,124,765 2,471,116 13,625,658 

2558 429,070 10,391,761 1,196,762 2,200,667 13,789,190 

ก.ย. 2559 434,504 10,435,407 1,262,527 2,262,527 13,960,461 

 

ที่มา:  มูลนิธิอารมณ์ พงศพ์งนั รวบรวมจากสาํนกัเงินสมทบ , สาํนกัเสริมสร้างความมัน่คงแรงงานนอก

ระบบและ กองวจิยัและพฒันา สาํนกังานประกนัสงัคม (สปส.) 

หมายเหตุ :   ▪ 2  กนัยายน 2533  บงัคบัใชก้บันายจา้งที่มีลูกจา้งตั้งแต่ 20 คน ขึ้นไป  

                     ▪ 2 กนัยายน 2556 บงัคบัใชก้บันายจา้งที่มีลูกจา้งตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป 

▪ 3  พฤศจิกายน 2537  บงัคบัใชก้บัผูมิ้ใช่ลูกจา้ง และผูป้ระกอบอาชีพอิสระที่สมคัรเขา้

เป็นผูป้ระกนัตน ม.40 

▪ ธนัวาคม 2541 เร่ิมดาํเนินการประกนัสงัคมกรณีชราภาพและสงเคราะห์บุตร 

▪ 1  เมษายน 2545  บงัคบัใชก้บันายจา้งที่มีลูกจา้งตํ่ากวา่ 10 คน หรือตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป 

▪ มกราคม 2547 เร่ิมดาํเนินการเก็บเงินสมทบประกนัการวา่งงาน  

 จาํนวนผูป้ระกนัตน ม.40 เพิม่ขึ้นมหาศาลตั้งแต่ปี 2554 เป็นตน้มา เพราะรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชา 

ชีวะ ได้เห็นชอบการปรับปรุงทางเลือกอัตราเงินสมทบ และชุดสิทธิประโยชน์ทดแทนให้น่าสนใจ โดยมี

นโยบายประชาสัมพนัธ์รณรงค์อยา่งจริงจงั และสนับสนุนโดยเครือข่ายภาคประชาสังคมแรงงานนอกระบบ

อยา่งต่อเน่ือง 

      ในขณะที่ก่อนปี 2554 มีผูส้มคัรมาตรา 40 จาํนวนนอ้ยนิด เพราะรัฐบาลไม่สนใจ ขณะที่อตัรา 

เงินสมทบ ม.40 จ่ายสูงและไดสิ้ทธิประโยชน์นอ้ย โดยปัญหาใหญ่ของการบริหารมาตรา 40 คือ อตัราการคงอยู่

ต่อเน่ืองของจาํนวนสมาชิก และกระบวนการบริหารเชิงรับแบบราชการ 

                ณ กนัยายน 2559 ผูป้ระกนัตนทั้งประเทศมีจาํนวน 13,960,461 ลา้นคน (ม.33+ม.39+ม.40)  
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การประชุมอนุกรรมการให้แรงงานข้ามชาติ

เปลีย่นนายจ้างใหม่ได้ 

 ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนด

เง่ือนไขการอนุญาตใหแ้รงงานต่างดา้วเปล่ียนไป 

ทาํงานกับนายจา้งรายใหม่ คร้ังที่ 1/2559 เม่ือวนัที่ 1 

พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมเทียน อชักุลชั้น 10 

ก ร ม จั ด ห า ง า น  ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น  ซ่ึ ง

คณะอนุกรรมการทั้ งหมด 16 คน (เป็นผูแ้ทนส่วน

ราชการจาํนวนมากถึง 14 คน) คือ 

(1) อธิบดีกรมการจดัหางาน    ประธานอนุกรรมการ  

(2) ผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศ    อนุกรรมการ  

(3) ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย    อนุกรรมการ   

(4) ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข    อนุกรรมการ  

(5) ผูแ้ทนกรมการปกครอง     อนุกรรมการ  

(6) ผูแ้ทนกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  อนุกรรมการ  

(7) ผูแ้ทนสาํนกังานประกนัสงัคม    อนุกรรมการ  

(8) ผูแ้ทนสาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ   อนุกรรมการ  

(9) ผูแ้ทนสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ    อนุกรรมการ 

(10) ผูแ้ทนสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง   อนุกรรมการ  

(11) ผูแ้ทนศูนยป์ระสานการปฏิบติัในการรักษา  อนุกรรมการ 

            ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล)    

(12) ผู้แทนนายจ้าง     อนุกรรมการ  

(13) ผู้แทนภาคประชาสังคมที่ทาํงานด้านแรงงานข้ามชาติ  อนุกรรมการ 

(14) ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว   อนุกรรมการ 

       กรมการจดัหางาน      และเลขานุการ  

(15) ผูอ้าํนวยการกองนิติการ     อนุกรรมการ 

     กรมการจดัหางาน     และผูช่้วยเลขานุการ  

(16) หวัหนา้กลุ่มงานจดัระบบการทาํงานแรงงานต่างดา้ว  อนุกรรมการ 

       (พม่า ลาว กมัพชูา) สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว  และผูช่้วยเลขานุการกรมการจดัหางาน  
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ผู้แทนนายจ้างที่เขา้ประชุม คือ นายปนิธิ ศิริ

เขต ผู้แทนภาคประชาสังคมไดรั้บการติดต่อเขา้ร่วมมี

จาํนวน 4 คน ไดแ้ก่ อดิศร เกิดมงคล ผูป้ระสานงาน

เครือข่ายองค์การด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) 

สุธาสินี  แก้วเหล็กไหล ผู ้ประสานงานเครือข่าย

แรงงานขา้มชาติ (M.W.R.N) แอนด้ี ฮอล ที่ปรึกษา 

MWRN และนายฉลอง รักษาศรี ผูแ้ทนมูลนิธิสรส. 

(สมาพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ)์ 

 
ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางเ ง่ือนไข ที่

อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติเปล่ียนนายจ้าง เปล่ียน

ประเภทหรือลักษณะงาน ทอ้งที่หรือสถานที่ทาํงาน 

ในกรณีที่ยงัไม่ส้ินสุดสญัญาจา้ง ประกอบดว้ย 

1. นายจ้างเลิกจ้าง หรือเสียชีวิต 

นายจา้ง “เลิกจ้าง” หมายถึงการกระทาํที่ไม่ให้

ลูกจา้งทาํงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจา้งให ้รวมถึง กรณี

ลูกจ้างไม่ได้ทาํงานและไม่ได้ค่าจ้าง เพราะเหตุท่ี

นายจา้งไม่สามารถดาํเนินกิจการต่อไป 

 ยกเว้น กรณีต่อไปน้ีที่นายจา้งมีสิทธิเลิกจา้ง

โดยชอบธรรม คือ 1.ลูกจา้งทุจริตต่อหนา้ที่  2.กระทาํ

ผดิอาญาโดยเจตนาต่อนายจา้ง  3.จงใจทาํให้นายจา้ง

ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  4.ฝ่าฝืนขอ้บงัคบั

การทาํงาน ระเบียบหรือคาํสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย 

และเป็นธรรมและนายจา้งได้ตกัเตือนเป็นหนังสือ

แล้ว  5.ละทิ้งหน้าท่ี 3 วนัทาํงานติดต่อกันโดยไม่มี

เหตุสมควร ไม่วา่จะมีวนัหยดุคัน่หรือไม่ ซ่ึง 5 กรณีที่

ไม่อนุญาตให้เปล่ียนนายจา้ง แต่ให้ดาํเนินการใน

ส่วนที่เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จและยกเลิกใบอนุญาต

ทํางาน รวมทั้ งแจ้งสํานักงานตรวจคนเข้า เมือง

ส่งกลบัต่อไป 

นายจา้ง “เสียชีวิต” หมายถึง บุคคลธรรมดา 

ตายหรือนิติบุคคลจดทะเบียน เลิกนิติบุคคล 

2. นายจ้างล้มละลาย – เป็นไปตามกฎหมาย

ลม้ละลาย 

3. นายจ้างกระทําทารุณกรรม หรือทําร้าย

ร่างกายลูกจา้ง 

หมายความว่า การกระทาํใดๆเป็นเหตุให้เกิด

อนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจลูกจา้ง หรือ กระผิดทาง

เพศต่อลูกจา้ง รวมทั้งนายจา้งใหลู้กจา้งกระทาํการใน

ลกัษณะน่าจะเป็นอนัตราย แก่ร่างกายหรือจิตใจ หรือ

ขดัต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอนัดีโดยแสดงหลกัฐาน

รายงานประจําวนัเก่ียวกับคดี (หลักฐานการแจ้ง

ความ) 

4. นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน 

หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่น ไม่ทาํสัญญาจา้ง

ตามแบบท่ีกําหนด, ไม่จ่ายอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า, ให้

ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ท ํางานในตอนกลางคืน หรือ

ล่วงเวลา หรือทาํงานในวนัหยดุ ฯลฯ 

ข้อ 1-4 เป็นหลกัเกณฑ์เดิม และไดเ้สนอเพิ่ม

ขอ้ 5 คือ  
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5. กรณีลูกจ้างทํางานในสภาพแวดล้อมที่อาจ

ทําให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ สุขภาพ

อนามัย ลูกจา้งอาจเปล่ียนนายจา้ง ประเภทลักษณะ

งาน หรือทอ้งที่ หรือสถานที่ทาํงานไดท้ี่นายทะเบียน

ตามพ.ร.บ.การทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 จะ

พจิารณา 

กิจกา รป ระ มง ทะ เ ลและ แป รรู ปสั ตว์ นํ้ า 

แรงงานข้ามชาติไม่มีสิทธิจะเปล่ียนไปทาํงานกับ

นายจา้งรายใหม่ในกิจการอื่นได ้

ข้อสังเกต คือ 

(1) กรณใีห้อํานาจนายทะเบียนใชดุ้ลพินิจตาม

กฎหมายว่าการทาํงานของคนต่างด้าวพิจารณาว่า

ลูกจ้างจะเปล่ียนนายจ้าง ประเภทงาน หรือท้องที่ 

ส ถ า น ที่ ท ํ า ง า น ไ ด้ ห รื อ ไ ม่ ?  ถ้ า ทํ า ง า น ใ น

สภาพแวดล้อมที่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 

หรือ สุขภาพลูกจา้ง อาจเกิดความไม่เป็นธรรมและ

ล่าชา้ ทาํใหลู้กจา้งเส่ียงต่อการประสบอนัตรายได ้

(2) องค์ประกอบ ของคณะอนุกรรมการฯ

ดังกล่าว มีแนวโน้มตอบสนองความต้องการของ

หน่วยงานรัฐมากเกินไป เพราะไม่มีผู ้แทนจาก

สถาบนัวชิาการ หรือผูท้รงคุณวฒิุดา้นแรงานขา้มชาติ 

ขณะที่มีผูแ้ทนภาคประชาสงัคมนอ้ยเกินไป  

(3) ไม่มีการพิจารณากรณีที่นายจา้งไม่ปฏิบติั

ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ( เช่น เลิกจ้างเม่ือ

แรงงานขา้มชาติรวมกลุ่มยืน่ขอ้เรียกร้อง และต่อรอง

ตามกฎหมาย) กฎหมายเงินทดแทนและประกนัสงัคม 

(เช่น นายจา้งไม่จดัใหรั้กษาพยาบาลแรงงานขา้มชาติ

ท่ีบาดเจ็บจากการทํางาน หรือเลิกจ้างลูกจ้างที่

บาดเจ็บจากการทาํงาน)ควรจะอนุญาตให้แรงงาน

ข้ามชาติเปล่ียนนายจ้าง ลักษณะงานหรือท้องท่ี

สถานที่ทาํงานใหม่ได ้

 
(4) อนุกรรมการควรมีการสํารวจข้อมูลให้

ชดัเจนวา่แรงงานต่างดา้ว เผชิญปัญหาอุปสรรคอะไร 

อยา่งไร? ที่ไม่สามารถเปล่ียนนายจา้งรายใหม่ได ้เพื่อ

เ ป็ น ฐา น ข้อ มู ลป ร ะก อ บ กา ร พิจา รณ า กํา ห น ด

หลักเกณฑ์เง่ือนไขและกลไกดาํเนินการได้ถูกตอ้ง

เหมาะสม เพราะที่ผ่านมามีแรงงานขา้มชาติจาํนวน

มากมักหลบหนีไปทาํงานกับนายจ้างใหม่ เพราะ

นายจา้งเก่ากดขี่ขูดรีดมากเกินไป หรือนายจา้งเก่าไม่

ยอมแจ้งจัดหางานจังหวัด เม่ือแรงงานข้ามชาติ

ต้องการไปทาํงานกับนายจ้างใหม่ หรือ นายหน้า

หลอกลวงชัก จูงแรงงานข้ามชาติไปทํางานกับ

นายจ้างรายใหม่โดยอ้างว่าจะได้ค่าจ้างสูงกว่าเดิม 

เป็นตน้    

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 
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ความช่วยเหลอืทางกฎหมายกบัแรงงาน 

ข้ามชาต ิ

คณะกรรมการปฏิ รูปกฎหมาย (คปก.) 

ร่วมกับเครือข่ายความช่วยเหลือด้านกฎหมายแห่ง

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(South East Asia Legal Aid 

Network หรือ SEALAW)  จดั “ประชุมปรึกษาหารือ

ระดบัภูมิภาควา่ดว้ยความช่วยเหลือทางกฎหมาย และ 

 

 
แรงงานขา้มชาติ” ในวนัที่ 10-11 พฤศจิกายน ณ ห้อง

ประชุมชั้น 10 สํานักงาน คปก. อาคารซอฟต์แวร์ 

ปาร์ค ถ.แจง้วฒันะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีผูแ้ทน

หน่วยงานทั้งภาคราชการ องค์กรประชาสังคม และ

องคก์รระดบัภูมิภาคอาเซียนเขา้ร่วมประชุมหารือกว่า 

50 คน 

วัต ถุ ประ สง ค์กา รห า รือ ค ร้ัง น้ี  คือ  กา ร

แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาแรงงานขา้มชาติและ

ครอบครัว ความตอ้งการความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

ประสบการณ์ทาํงนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

กบัแรงงานขา้มชาติ และประสานเครือข่ายหน่วยงาน

ใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมาย และเครือข่ายแรงงาน

ขา้มชาติเพือ่ร่วมผลกัดนัใหเ้ขา้ถึงความยติุธรรมทั้งใน

ประเทศ และในประชาคมอาเซียนใหเ้ป็นไปไดจ้ริง 

นายสมบรูณ์ ตรัยศิลานันท์ ผูอ้าํนวยการกอง

คุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า  รัฐบาลไทยให้ความ

คุม้ครองแรงงานต่างดา้วเท่าเทียมกบัแรงงานไทย แต่

มีขอ้ยกเวน้ไม่ให้สิทธิจดัตั้งสหภาพแรงงานได ้โดย

อยูใ่นระหว่างออกกฎหมายให้มีล่ามแปลภาษาอยา่ง

ถูกตอ้งได้ ขณะที่กระทรวงแรงงานก็มีการจา้งผูรั้บ

เร่ืองร้องเรียนภาษาแรงงานขา้มชาติ และมีแนวทาง

จะรับรองอนุสัญญาฉบับที่  98 เพราะกฎหมาย

แรงงานสัมพันธ์ มีสาระส่วนใหญ่สอดคล้องกับ

อนุสญัญา 

นายวัชชัย ไทยเขียว  รองปลัดกระทรวง

ยติุธรรมกล่าวว่า มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือทาง

กฎหมายคุม้ครองสิทธิคนต่างดา้วที่เข้าเมืองชอบด้วย

กฎหมาย โดยมีพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 

จดัตั้ง กองทุนยุติธรรมในสํานักงานปลัดกระทรวง

ยติุธรรมเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายช่วยเหลือประชาชนในการ

ดําเนินคดี การขอปล่อยตัวชั่วคราวผูต้ ้องหาหรือ

จํา เล ย  ก าร ถู กล ะเ มิ ดสิ ท ธิม นุษ ยชน  แ ล ะก า ร

สนับสนุนโครงการให้ความ รู้ทางกฎหมายแก่

ประชาชน โดยบุคคลขอรับความช่วยเหลือการ

ดําเนินคดี คือค่าจา้งทนายความ ค่าธรรมเนียม และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง หรือการขอปล่อยผูต้อ้งหา 

หรือจาํเลย หรือยกฟ้องกรณีเป็นเหยือ่ถูกใส่ร้าย หรือ

จบัผดิคน ตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการกาํหนด 

มหาวิทยาลัยท่ีมีคณะนิติศาสตร์ และให้

ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจะไดรั้บความ

สนับสนุนจากกองทุนยุติธรรม หรือไม่  คงต้อง

พจิารณาวา่เป็นภารกิจหนา้ท่ีของมหาวทิยาลยัหรือไม่ 
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และทนายความ มีสิทธิไปขึ้นทะเบียนกบัสํานักงาน

กองทุนเพือ่ขอความช่วยเหลือได ้

นายสมชาย หอมลออ  ประธานSEALAW 

กล่าววา่ ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็นสิทธิจะทาํ

ให้ประชาชนเขา้ถึงสิทธิอ่ืนๆอย่างมีศกัด์ิศรี ความ

เป็นมนุษย ์และเป็นธรรมไม่ถูกเลือกปฏิบติั ไม่ใช่แค่

สิทธิแรงงานที่เก่ียวกับการทาํงาน แต่พึงได้รับสิทธิ

ทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม สิทธิทางพลเมือง

และการเมืองบางส่วนดว้ย เช่นแรงงานควรมีสิทธินับ

ถือศาสนา การแสดงความคิดเห็น การจดักิจกรรม

ตามประเพณีวฒันธรรมของกลุ่มตน สิทธิในการ

เดินทางและเลือกที่อยูอ่าศยัฯลฯ 

 
ขอบเขตการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

ครอบคลุมตั้งแต่ให้คาํแนะนํา-ปรึกษา,การเผยแพร่

ความรู้ การศึกษาจดัฝึกอบรม ความช่วยเหลือก่อน

การดาํเนินคดี ระหว่างถูกดําเนินคดี และภายหลัง

ดาํเนินคดี ซ่ึงควรจดัล่ามส่ือภาษาให้ ไม่ใช่ช่วยเหลือ

เพราะคดีอาญา แต่มีปัญหาทางแพ่ง หรือคดีปกครอง

ดว้ย เช่น ปัญหาความยติุธรรมในการใชชี้วติ หรือการ

ให้บริการที่ ล่ าช้า เกินสมควรของเจ้าหน้ารัฐกับ

แรงงานขา้มชาติ จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของรัฐ ที่ตอ้งมีการบญัญติัในกฎหมายใหช้ดัเจน 

 

การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่แรงงานขา้ม

ชาติ และครอบครัวให้เข้าถึงความยุติธรรมและ

ศัก ด์ิศรีความ เป็นมนุษย์ได้ ต้อง เคารพยอมรับ

หลกัการหลายประการ เช่น 

1. สิทธิในการแสดงออก และได้รับแจ้ง

ขอ้มูลในระหวา่งถูกกล่าวหา หรือถูกควบคุมตวั 

2. เสรีภาพในการรวมตัว และมีส่วนร่วม

ตดัสินใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

3. หลกัการไม่เลือกปฏิบติัในการเขา้ถึงความ

ช่วยเหลือ 

4 .  ห ลั ก ก า ร ใ ห้ มี ก า ร เ ยี ย ว ย า อ ย่ า ง มี

หลกัประกนัชดัเจน 

5. ความเป็นอิสระ และความคุม้ครองผูใ้ห้

ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ปฏิบติัหนา้ที่ไดเ้ตม็ที่ 

6. หลกัการส่งเสริมบทบาทและความร่วมมือ

ของสถาบนัการศึกษา ภาคประชาสังคม สถาบนัทาง

วชิาชีพ และกลุ่มองคก์รอ่ืนทั้งภาครัฐ และเอกชนใน

การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเขม้แข็งมี

ประสิทธิภาพ 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 
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ต้นทุนเพิม่ ขาดทุนต่อเน่ือง คือเหตุเลกิจ้างเป็น

ธรรมได้ 

คาํพิพากษาศาลฎีกาที่ 3648-3808/2559 ลง

วนัที่ 31 พฤษภาคม 2559 คดีแรงงานระหว่างโจทก ์

คือลูกจา้งจาํนวน 161 คน กับจาํเลย คือบริษทัรอยลั

ปอร์ซเลน จาํกัด (มหาชน) ตดัสินว่า บริษทัเลิกจา้ง

ลูกจ้างได้ เพราะเหตุที่ประสบปัญหาทางธุรกิจที่

จาํเป็นตอ้งลดรายจ่ายเพื่อความอยูร่อด จึงไม่ใช่การ

เลิกจา้งที่ไม่เป็นธรรม 

ข้อกล่าวหาของฝ่ายลูกจ้าง คือ บริษทัไม่ได้

ประสบภาวะขาดทุนหลายปี มีเจตนาไม่สุจริตเพื่อลม้

สหภาพแรงงานรอย ัลปอร์ซเลน เพราะเลิกจ้าง

เฉพาะที่เป็นสมาชิกสหภาพ และมีส่วนเก่ียวขอ้งกับ

ขอ้เรียกร้อง และขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง โดย

บริ ษัท ไ ม่ มีม าต รก าร บ รร เท าผ ล ก ระ ทบ อย่า ง

เหมาะสม และเป็นธรรม เพราะมีการรับลูกจา้งที่ถูก

เลิกจา้งเขา้ทาํงานในตาํแหน่งหน้าที่เดิม แต่เปล่ียน

รูปแบบการจา้งจากเดิมที่เป็นลูกจา้งประจาํรายเดือน

เป็นสัญญาจา้งระยะสั้น และไม่มีสวสัดิการเท่าที่เคย

ไดรั้บ 

คาํให้การของฝ่ายนายจ้าง คือ บริษทัประสบ

ปัญหาขาดทุนอยา่งมากในปี 2555 ขาดทุน 70 ลา้น 

 

บาท และปี2556 ขาดทุนอีก 111 ลา้นบาท เพราะการ

ปรับค่าจ้างขั้นตํ่ าเป็น 300 บาท ส่งผลให้ต้นทุน

ค่าแรงเพิ่มขึ้ น ขณะที่ยอดการสั่งซ้ือสินค้าลดลง 

ค่า เงินบาทผันผวน วัตถุ ดิบขึ้ นราคา  โดยบริษัท

พยายามแกปั้ญหาทุกทาง เช่น ลดตน้ทุนปรับขึ้นราคา

สินค้า  จัดโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนดและ

โครงการสมคัรใจลาออก เพือ่ให้กิจการอยูร่อดต่อไป 

และลูกจา้งส่วนใหญ่ไม่เดือดร้อน บริษทัจึงเลิกจา้ง

ลูกจ้างโรงาน 1 จ ํานวน 298 คน และโรงงาน 2 

จาํนวน 353 คน โดยจ่ายค่าชดเชย สินจา้งแทนการ

บอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจา้งสําหรับวนัหยุดพกัผ่อน

ประจาํปี และเงินโบนสัแก่ลูกจา้งเหล่านั้น ไม่ไดก้ลัน่

แกลง้ลูกจา้งคนใด เพราะมีลูกจา้งเป็นสมาชิกสหภาพ

แรงงานทั้งโรงงาน 1 และโรงงาน 2 

  (รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ)
 

ลกูจ้างออคดิรวมกลุ่มร้องรัฐ จงึได้ค่าชดเชย 

บริษัทออคิดไดมอนด์ โพลิซซ่ิง เวอร์คส์ 

จาํกดั ปิดกิจการและเลิกจา้งไม่จ่ายค่าชดเชยเม่ือวนัที่ 

1 มิถุนายน 2559 และบริษทัเขียนระบุในหนังสือเลิก

จา้งว่าจะจ่ายเงินค่าชดเชยให้ลูกจา้งหลังจากที่ขาย

ทรัพยสิ์น ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างได ้จากนั้นมีกลุ่ม

ลูกจา้ง 38 คน ไดไ้ปปรึกษากลุ่มสหภาพแรงงานยา่น

รังสิตฯ และไปร้องต่อสํานักงานสวสัดิการและ

คุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี หลังจากนั้ น
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พนักงานตรวจแรงงานมีคาํสั่งที่ 92/2559 ลงวนัท่ี 3 

สิงหาคม 2559 ให้บริษทัจ่ายค่าจา้งสําหรับวนัหยุด

พกัผอ่นประจาํปี สินจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 

และค่าชดเชย ลูกจา้ง 38 คน  

ส่วนลูกจา้งอีก 300 กวา่คนยงัไม่ไดค้่าชดเชย 

เพราะไม่ไดร้้องเรียนแต่อยา่งไร เพราะมีความเช่ือมั่น

ในตัวหัวหน้างานและบริษัทฯ จนกระทัง่เม่ือวนัที่ 31 

สิงหาคมที่ผ่านมา บริษทัได้จ่ายค่าชดเชยเพียง 10% 

จึงทําให้ลูกจ้างรวมกลุ่มกันไปแจ้งความท่ีสถานี

ตาํรวจภูธรอาํเภอคลองหลวง พร้อมกบัทยอยไปเขียน

คาํร้องที่สํานักงานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

จังหวดั  และไปยื่นหนังสือถึงผู ้ว่าราชการจังหวัด

ปทุมธานี เพราะระยะเวลา 5 เดือนกว่าๆที่ลูกจา้งตอ้ง

เผชิญปัญหาความเดือดร้อนไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้อง

และส่งให้ครอบครัวที่อยู่ต่างจงัหวดั ลูกจา้งบางคน

ไม่สามารถไปหางานใหม่ได ้เพราะอายมุากและมีวุฒิ

การศึกษานอ้ย 

 
ต่อมาวันที่  21 พฤศจิกายน 2559 บริษัท

จ่ายเงินค่าชดเชยใหก้บัลูกจา้งทั้ง 300 กว่าคน จาํนวน

เงิน35,414037 กวา่บาทโดยโอนเขา้บญัชีธนาคารของ

ลูกจ้าง ซ่ึงจาํนวนเงินดังกล่าวไม่รวมกับดอกเบี้ ย  

และคนงานส่วนมากก็ไม่ได้ติดใจหรือเรียกร้อง

ดอกเบี้ยต่อแต่อยา่งไร โดยบริษทัมีหนังสือแจง้ไปที่

สํานักง าน สวัส ดิก าร คุ้มค รอ งแ รงง าน จัง หวัด

ปทุมธานีว่า  หากมีลูกจ้างรายใดติดต่อสอบถาม

เก่ียวกบัค่าชดเชย ขอให้สวสัดิการฯแจง้บริษทัฯ และ

นดัหมายชาํระเงินใหลู้กจา้งต่อไป 

(รายงานโดย สุธิลา ลืนคาํ) 

 

 

สหภาพแรงงานเกาหลีใต้มอบรางวัลใหญ่ด้าน

แรงงานให้ สมยศ พฤกษาเกษมสุข 

 7 พฤศจิกายน 2559 หนังสือพิมพบ์างกอก

โพสต์ รายงานว่า สมาพนัธ์แรงงานกลางเกาหลีใต้

ระบุว่า กลุ่มนักกิจกรรมด้านแรงงานของเกาหลีใต้

เตรียมประกาศช่ือผูไ้ด้รับรางวลัพิเศษในปีน้ี คือ สม

ยศ พฤกษาเกษมสุข นักสหภาพแรงงานและนัก

กิจกรรมทางการเมืองซ่ึงถูกคุมขงัในคดีหมิ่นพระ

บรมเดชานุภาพ เขาถือเป็นผูไ้ด้รับรางวลัคนแรกที่

ไม่ใช่คนเกาหลี 

 กงั ยอนเบ หัวหน้าส่วนการศึกษาและขอ้มูล

ข่าวสาร สหภาพแรงงานสาธารณสุขเกาหลีใต ้กล่าว

วา่ รางวลั ชุน แต อิล เป็นรางวลัเพื่อเป็นเกียรติแก่นัก

กิจกรรมดา้นแรงงานในเกาหลีมาตลอด 23 ปี คร้ังน้ี

จะมอบให้กบัสมยศผูร่้วมทาํงานกับสหภาพแรงงาน

เกาหลีมาอยา่งยาวนาน โดยตั้งใจจะให้มนัช่วยเน้นย ํ้า

ความสําคัญของแคมเปญระดับโลกท่ีเรียกร้องให้

ปล่อยนกักิจกรรมดา้นแรงงานคนน้ีจากเรือนจาํ 

 “ตลอด 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา สมยศและผม

ทํางานด้วยกันอย่างใกล้ชิดในสหภาพแรงงาน

http://www.bangkokpost.com/news/general/1128777/somyot-wins-prestigious-korean-trade-union-award
http://www.bangkokpost.com/news/general/1128777/somyot-wins-prestigious-korean-trade-union-award
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นานาชาติกิจการเคมีภณัฑ์ พลงังาน เหมืองแร่ และ

แรงงานทัว่ไป (ปัจจุบนัคือ สหภาพแรงงานอินดลัเตรี

ยลออล) สมยศเคยพาสมาชิกสหภาพจากไทยมาร่วม

อบรมในเกาหลีหลายต่อหลายคร้ัง เราพิจารณาแล้ว

เห็นว่าเขาเป็นมิตรที่ดีกับการเคล่ือนไหวขบวนการ

แรงงานในภูมิภาค” นายกงักล่าว 

 เขากล่าวอีกว่า สมยศไม่เพียงแต่เป็นตวัหลกั

ในการสนบัสนุนสิทธิของแรงงานในโรงงานไทย แต่

เ ข า ย ัง พ ย า ย า ม ขับ เ ค ล่ื อ น ใ น เ ร่ื อ ง เ ก่ี ย ว กั บ

ประชาธิปไตยของประทศด้วย ดังนั้ น นักสหภาพ

เกาหลีจึงตัดสินใจร่วมกับการณรงค์ระดับโลกที่

เรียกร้องให้ปล่อยสมยศและนักโทษทางการเมือง

อ่ืนๆ ในประเทศไทย 

 
 

 ชุน แต อิล เป็นสัญลกัษณ์ยิง่ใหญ่เร่ืองสิทธิ

แรงงาน เม่ือคร้ังเขาอาย ุ22 ปี เขาเผาตวัตายในวนัที่ 

13 พ.ย.2513 เม่ือตาํรวจและทางการไม่เต็มใจที่จะ

สนบัสนุนสิทธิของคนงานในโรงงานนรก ความตาย

ของเขา กลายเ ป็นแรง บันดาล ใจสําคัญยิ่งขอ ง

ขบวนการเคล่ือนไหวดา้นแรงงานที่เขม้แขง็อยา่งมาก

ในเกาหลีใต ้

 “ทุกๆ ปี สหภาพต่างๆ จะหารือกันว่าใคร

ควรไดรั้บรางวลัอนัทรงเกียรติน้ี และเราไดข้อ้สรุป

ร่วมกันว่า ควรให้รางวลัน้ีกับสมยศเพื่อแสดงความ

เป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกบัแคมเปญ Free Somyos” นาย

กงักล่าว 

 ประกายดาว พฤกษาเกษมสุข ลูกสาวของสม

ยศซ่ึงเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ยของมหาวิทยาลัยจะ

เป็นผูท้ี่ไปรับรางวลัน้ีแทนพอ่ของเธอ เพราะเขายงัคง

ถูกคุมขงัอยูใ่นเรือนจาํระหว่างรอผลคาํพิพากษาศาล

ฎีกา 

 สมยศถูกจบักุมเม่ือวนัที่ 30 เม.ย.2554 หรือ 5 

วนัหลังจากรณรงค์ล่ารายช่ือ 10,000 รายช่ือเพื่อให้

รัฐสภายกเลิกกฎหมายมาตรา 112  หลงัจากถูกคุมขงั

โดยไม่ไดรั้บการประกนัตวัและต่อสู้คดี ในวนัที่ 23 

ม.ค.2556 ศาลชั้นตน้พิพากษาลงโทษจาํคุก 10 ปีฐาน

เป็นบก. นิตยสาร และอนุญ าตให้ มีก ารตีควา ม

บทความ 2 ช้ินท่ีมีลักษณะเสียดสีและเข้าข่ายผิด

กฎหมาย ต่อมาวนัที่ 19 ก.ย.2557 ศาลอุทธรณ์

พิพากษายนืตามศาลชั้นตน้ ขณะคณะขา้หลวงใหญ่

ดา้นสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ OHCHR 

แสดงความผดิหวงัในคาํพพิากษาดงักล่าวในทนัที   

(รายงานโดย สาํนกัข่าวประชาไท) 
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The Declaration of Philadelphia (ค.ศ.1944) 

1.  Labour is not a commodity 

2.  Freedom of expression and of association are essential to sustained progress 

3.  Poverty anywhere constitutes a danger to prosperity everywhere 

4.  All human beings, irrespective of race, creed or sex, have the right to pursue 

      both their material well-being and their spiritual development in conditions  

      of freedom and dignity, of economic security and equal opportunity. 

 

คาํประกาศแห่งฟิลาเดลเฟีย (พ.ศ.2487) 

 1.  แรงงานมิใช่สินคา้ 

 2  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการจดัตั้งสมาคมเป็นส่ิงสาํคญัสู่ความกา้วหนา้อนัย ัง่ยนื 

 3.  ความยากจน ณ แห่งใดแห่งหน่ึง ยอ่มเป็นปฏิปักษต์่อความเจริญรุ่งเรืองในทุกแห่ง 

 4.  มนุษยท์ุกคน โดยไม่คาํนึงถึง เช้ือชาติ ความเช่ือ และเพศใด มีสิทธิที่จะแสวงหาทั้งสวสัดิภาพทาง 

วตัถุ และพฒันาการดา้นจิตใจ ภายในเง่ือนไขของเสรีภาพและความมีศกัด์ิศรี ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ

และโอกาสอนัเท่าเทียมกนั 

 

 

“อิสระ หาใช่การปลดโซ่ตรวนที่ล่ามไว ้หากแต่คือการ 

ดาํเนินชีวติอยูอ่ยา่งเคารพและส่งเสริมเสรีภาพของผูอ่ื้น” 

“For to be free is not merely to cast off ones 

Chains, but to live in a way that respects and 

enhances the freedom of others.” 

เนลสนั แมนเดลา 

อดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต ้

 

แด่ วนัสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม 
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“ใครก็ตามที่ปฏิเสธเสรีภาพของผูอ่ื้น 

ก็ไม่คูค่วรที่จะมีเสรีภาพของตวัเอง” 

“Those who deny freedom to others 

deserve it not for themselves.” 

อบัราฮมั ลินคอลน์ (Abraham Lincoln) 

อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอมริกา 

 

 

ความด้ือร้ันกบัความยนืหยดั สองอยา่งน้ีแตกต่างกนัมาก 

การพยายามบงัคบัใหผู้อ่ื้นเห็นดว้ยกบัทรรศนะของตนเป็นความ 

ด้ือร้ันอยา่งหน่ึง ส่วนความยนืหยดัไดแ้ก่การท่ีเรามีแนวความคิด 

เป็นของตนเอง และปฏิบติัตนจนผูอ่ื้นเห็นดว้ยกบัแนวความคิดนั้น 

ดว้ยใจสมคัรของเขาเอง ... 

มหาตมะ คานธี.. 

 

 

 

โลกน้ีไม่ไดถู้กทาํลายโดยพวกที่ทาํส่ิงเลวร้ายหรอก 

แต่ถูกทาํลายโดยพวกที่ยนืดูพวกนั้นทาํลายโดยไม่ไดท้าํอะไรเลยต่างหาก ... 

อลัเบิร์ต ไอสไตน ์

(Albert Einstein) 
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“ในสถานที่เล็กๆใกลบ้า้น เล็กและใกลม้ากจนไม่สามารถมองเห็นไดใ้นแผนท่ีโลก  

สถานที่เล็กๆแห่งนั้นเป็นโลกของปัจเจกบุคคล เป็นละแวกบา้นที่บุคคลอยูอ่าศยั 

 เป็นโรงเรียนหรือวทิยาลยัที่บุคคลไดเ้ขา้เรียน  

เป็นโรงงาน ไร่นา หรือสาํนกังานที่บุคคลทาํงาน 

สถานที่เหล่าน้ีเป็นที่ซ่ึงบุรุษ สตรี และเด็กทุกคน 

ต่างมองหาความยติุธรรมที่เท่าเทียมกนัโอกาสที่เท่าเทียมกนั  

ศกัด์ิศรีที่เท่าเทียมกนั โดยปราศจากการแบ่งแยก 

ถา้สิทธิเหล่าน้ีไม่มีความหมายอยู ่ณ สถานท่ีนั้นๆ 

 สิทธิเหล่าน้ีก็จะมีความหมายเพยีงนอ้ยนิดในทุกแห่ง  

ถ้าพลเมืองไม่ช่วยกันยืนหยัด ปกป้องสิทธิเหล่าน้ีให้อยู่ใกล้บ้าน  

ก็เปล่าประโยชน์ที่จะให้เกิดความกา้วหนา้ในโลกที่กวา้งใหญ่ขึ้น” 

นางเอลีนนอร์ รูสเวลท ์

ภริยาอดีตประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลท ์ของสหรัฐอเมริกา 

ประธานคณะกรรมาธิการสหประชาชาติในการยกร่างปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 

 

------------------------------------- 

ที่มา: วารสารสิทธิมนุษยชน ฉบบัเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 น.31 และฉบบักรกฎาคม –ธนัวาคม 2558 น.20 

จดัทาํโดย กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยติุธรรม และปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จดัพมิพ์

โดย กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรกฎาคม 2551: น.3 
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