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• สวสัดกิารแรงงานไทยเปรยีบเทยีบในอาเซยีน 

• จบัชพีจรอตัราค่าจา้งขั้นตํา่ 

• สถติแิรงงาน 2559 

• วเิคราะหร์่างกฎหมายคุม้ครองแรงงานที ่ครม.เห็นชอบ 

• ปัญหาการคุ้มครองสทิธแิรงงานข้ามชาตทิํางานบา้น 

• เปิดปมปฏริปูการบรหิารการลงทนุประกนัสงัคม 

• ก.แรงงาน ออกกฎหมายจา่ยเงินเยียวยาลกูจา้งหลงันํ้าลด 

ภาพ http://psu10725.com 
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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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 เทศกาลปีใหม่สากลและตรุษจีนได้ผ่านพน้

ไปแล้ว ซ่ึงในปีน้ีไม่มีการจัดงานฉลองเทศกาล

ตรุษจีนที่เยาวราชเหมือนทุกปีที่ผา่นมาเน่ืองจากยงัอยู่

ในช่วงไวทุ้กข ์แต่บรรยากาศโดยทัว่ไปถือว่ามีความ

คึกคักพอสมควร  แน่นอนว่าความคึกคักในช่วง

เทศกาลตรุษจีนมีผลต่อรายไดข้องคนระดบัต่างๆ ซ่ึง

มีความสําคัญมากสําหรับสังคมไทยท่ีตกอยู่ใน

สถานการณ์เศรษฐกิจซบเซามาหลายปี 

 แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่  8 (355) 

ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 นําเสนอข้อมูลและ

ข่าวสารต่อผู ้ใช้แรงงานและผูส้นใจด้วยเน้ือหาท่ี

มากกว่าทุกฉบับ เร่ิมจากบทความที่เขียนจากงาน

ศึกษาวจิยัเปรียบเทียบสวสัดิการแรงงานของประเทศ

ไทยกับอาเซียนของนักวิชาการที่ เ ป็นอดีตผู ้นํา

แรงงานมาก่อน แสดงให้เห็นสิทธิและสวสัดิการใน

เร่ืองต่างๆ ที่ประเทศไทยดอ้ยกว่าหรือดีกว่าประเทศ

เพือ่นบา้น 

 นอกจากน้ี ปัญหานํ้ าท่วมคร้ังใหญ่ที่ภาคใต ้

ในช่วงหลังปีใหม่ที่ผ่านมาส่งผลกระทบรุนแรงต่อ

ประชาชนในภาคใตห้ลายจังหวดั แรงงานปริทศัน์

ฉบบัน้ีไดน้าํเสนอมุมมองของนักกฎหมายแรงงานที่

คลุกคลีกับพี่น้องแรงงานมาหลายสิบปี ซ่ึงได้

นาํเสนอความเห็นต่อการแกปั้ญหาเพื่อให้เกิดความ

ยติุธรรมต่อแรงงานทั้งในมิติของกฎหมาย ท่าทีของ

องคก์รแรงงาน ส่ิงที่รัฐบาลและภาคธุรกิจควรทาํ 

 สําหรับผู ้ที่ ติดตามความเคล่ือนไหวเร่ือง

ค่าจา้งขั้นตํ่า แรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ีมีการนําเสนอ

ขอ้มูล และมุมมองในการวเิคราะห์การปรับค่าจา้งขั้น

ตํ่าคร้ังล่าสุด ส่วนในเร่ืองของแรงงานขา้มชาติ ที่ผ่าน

ม า ย ัง ค ง มี ก า ร เ ค ล่ื อ น ไ ห ว ใ น ป ร ะ เ ด็ น สิ ท ธิ

ประกนัสังคมสําหรับแรงงานขา้มชาติอย่างต่อเน่ือง 

รวมถึงปัญหาในการคุม้ครองสิทธิแรงงานขา้มชาติที่

ทาํงานบา้น 

 ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงภายในองค์กรนํา

ของขบวนแรงงาน คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงาน

ไทย(คสรท.)เพิ่งไดป้ระธานคนใหม่ คือนายสาวิทย ์

แกว้หวาน จากสหภาพแรงงานการรถไฟแห่งประเทศ

ไทย โดยผูท้ี่ไดรั้บการเสนอช่ือมีทั้งผูน้ําแรงงานรุ่น

อาวุโส และรุ่นใหม่รวม 4 คน ซ่ึงมีขอ้น่าสังเกตว่า 

จากรายงานข่าวท่ีนาํเสนอในแรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ีผู ้

ได้รับการเสนอช่ือซ่ึงเป็นผูน้ํารุ่นอาวุโสแต่ละท่าน
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แจง้ว่ามีภารกิจล้นมือและขอถอนตวั ปรากฏการณ์

ชวนให้คิดว่าถึงเวลาแล้วที่คสรท.ควรตอ้งบ่มเพาะ

ผูน้าํรุ่นใหม่ที่มีความพร้อม และมีเวลาให้กบัองคก์ร 

เพือ่สร้างคนรุ่นใหม่ทดแทนคนรุ่นอาวโุสกนับา้ง 

 สุดทา้ยน้ี ในการสัมมนาทางวิชาการหัวขอ้ 

แนวโน้มเศรษฐกิจและแรงงานปี 2560 ซ่ึงจัดโดย

มูลนิธิพิพิธภณัฑแ์รงงานไทย ร่วมกบั มูลนิธิฟรีดริค 

เอ แ บ ร์ท  เ ม่ือ ก ล า งเ ดื อ นม ก ร า คม ที่ ผ่ าน า  นัก

เศรษฐศาสตร์ใหค้วามเห็นวา่สถานการณ์เศรษฐกิจใน

ปีน้ียงัคงไม่สดใสต่อไป ในขณะท่ีแรงงานไทยตอ้งมี

การปรับตวัเพื่อรองรับกบัยคุ “อุตสาหกรรม 4.0” ที่

กาํลงักา้วเขา้มา โดยที่การปรับค่าจา้งขั้นตํ่าในช่วงที่

ผา่นมาไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นวา่แรงงานเป็นกลุ่มที่รัฐบาล

ให้ความสนใจน้อย ความคิดเห็นดังกล่าวบ่งบอกถึง

ความยากลาํบากท่ีเราจะตอ้งเผชิญกนัต่อไปในปีน้ี 
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1. บทนํา  

ประเทศไทยจะเข้า สู่ประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) อยา่งสมบูรณ์ในปลายปี พ.ศ. 

2558 ประเทศไทยจึงต้องมีความพร้อมในการวาง

กรอบทิศทางการพฒันาประเทศไทยตามแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-

2559) และเตรียมเผชิญกบัการรวมอาเซียนเป็นตลาด

และฐานผลิตร่วม และการเคล่ือนยา้ยแรงงานอย่าง

เสรีใน 8 สาขาอาชีพ ไดแ้ก่ สาขาวิศวกรรม พยาบาล 

สถาปัตยกรรม การสาํรวจ แพทย ์บญัชี และท่องเที่ยว 

ซ่ึงส่งผลให้แรงงานทกัษะจากประเทศในอาเซียน

เคล่ือนยา้ยมาทาํงานในประเทศไทย และอยู่ภายใต้

กฎหมายของไทย ประเทศไทยจึงตอ้งมีการสํารวจ

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการแรงงานโดยเฉพาะ

กฎหมายคุม้ครองแรงงานเพื่อเปรียบเทียบจุดเด่น จุด

ดอ้ย เพื่อนาํไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับ

การอยูร่่วมในประชาคมอาเซียนต่อไป 

2. วิธีการในการศึกษา 

การศึกษาน้ีใช้วิ ธีการสํารวจกฎหมายที่

เ ก่ียวข้องกับสวัสดิการแรงงานของประเทศใน

อาเซียนเพื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย  รวม  9  

ประเทศ คือ  สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดา

รุสซาลาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว เวียดนาม และ

เมียนมาร์ กฎหมายที่สาํรวจเป็นหลกั คือ กฎหมายว่า

ดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

และมีการนาํผลการศึกษาเสนอต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งที่เป็น

ผูแ้ทนองคก์ารนายจา้ง องคก์ารลูกจา้ง และหน่วยงาน

ภาครัฐที่ เ ก่ี ยวข้อง เพื่อ รับฟังความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะดว้ย 

 

ผศ.ดร.วิชัย โถสวุรรณจินดา 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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3. แนวคดิเร่ืองสวัสดิการแรงงาน 

 กระทรวงแรงงานไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า 

สวสัดิการแรงงาน วา่ หมายถึง การดาํเนินการใดๆไม่

วา่โดยนายจา้ง สหภาพแรงงาน หรือรัฐบาลท่ีมีความ

มุ่งหมายเพือ่ใหลู้กจา้งสามารถมีระดบัความเป็นอยูท่ี่

ดีพอสมควร มีความผาสุกทั้ งกายและใจ มีสุขภาพ

อนามัยที่ดี มีความปลอดภยัในการทาํงาน มีความ

เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงในการดําเนินชีวิตไม่

เฉพาะแต่ตวัลูกจา้งเท่านั้น แต่รวมถึงครอบครัวของ

ลูกจ้างด้วย โดยแยกออกเป็นสวสัดิการที่กฎหมาย

กําหนด และสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้กับลูกจ้าง

นอกเหนือกฎหมาย (กรมสวสัดิการและคุ้มครอง

แรงงาน, 2557) ขณะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ 

ไทยเห็นวา่ สวสัดิการ คือ บริการหรือกิจกรรมใดๆที่ 

หน่วยงานได้จัดให้มีขึ้ น เพื่อให้ผูท้ี่ปฏิบัติงานใน

หน่วยงานนั้นไดรั้บความสะดวกสบายในการทาํงาน 

มีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันที่แน่นอนใน

ก า ร ดํ า ร ง ชี วิ ต  ห รื อ ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ อ่ื น ใ ด

นอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจา้งที่ไดรั้บอยูป่ระจาํ 

ทั้ ง น้ี เพื่อเป็นส่ิงจูงใจให้ผู ้ปฏิบัติงานมีขวัญและ

กาํลงัใจท่ีดี เพือ่จะไดใ้ชก้าํลงักาย กาํลงัใจ สติปัญญา

ความสามารถของตนในการปฏิบติังานอย่างเต็มที่

โดยไม่ตอ้งวิตกกงัวลปัญหายุง่ยากทั้งในทางส่วนตวั

และครอบครัว ทาํให้มีความพอใจในงาน มีความรัก

งาน และตั้งใจที่จะอยู่ทาํงานนั้นให้นานที่สุด (สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2557) 

การจดัสวสัดิการแรงงานของไทยมีพื้นฐาน

มาจากกฎหมายระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่

เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองแรงงานสิทธิในการทาํงาน

ได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติกา

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วฒันธรรม กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง อนุสัญญาว่าด้วยการเลือก

ปฏิบติัทางเช้ือชาติทุกรูปแบบ  อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิ

เด็ก ค.ศ. 1989 และ  อนุสัญญาแรงงานระหว่าง

ประเทศ (ILO convention) และจากการที่ประเทศ

ไทยเป็นสมาชิกองคก์ารสหประชาชาติ และองคก์าร

แรงงานระหว่างประเทศ ประเทศไทยจึงมีพนัธกรณี

ในการปฏิบติัตามอนุสัญญาต่างๆดังกล่าว ซ่ึงใน

ปัจจุบนัไดมี้การออกพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ.2541 ขึ้ นใช้บังคับ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน

ประเทศไทยก็ยงัถูกจบัตามองจากประเทศต่างๆ ทัว่

โลกวา่ยงัไม่ไดมี้ความพยายามท่ีจะป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการคา้มนุษยแ์ละการกดขี่แรงงานอยา่งจริงจงั 

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอยา่งมาก รัฐบาล

ไทยจึงไดข้บัเคล่ือนการดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการค้ามนุษยแ์ละการกดขี่แรงงาน เพื่อให้

ลูกจา้งไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายอยา่งเท่าเทียม

กัน  ไ ม่ เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ  ไ ม่ มี ก า ร ใช้แ ร ง ง า น ห รื อ
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สนับสนุนให้มีการใชแ้รงงานเด็ก ไม่มีการบงัคบัใช้

แรงงานในรูปแบบต่างๆ และดูแลให้แรงงานท่ีเป็น

กลุ่มเส่ียง เช่น แรงงานต่างด้าว แรงงานข้ามชาติ 

แรงงานประมงทะเล ให้ได้รับการคุ้มครองตาม

กฎหมายให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

และจริงจงั นอกจากน้ี ยงัมีการกาํกบัดูแลให้นายจา้ง

หรือเจา้ของสถานประกอบกิจการ ลูกจา้ง ปฏิบติัตาม

กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงานอย่างเคร่งครัด 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ระหว่าง

นายจา้งและลูกจา้ง การคุม้ครองแรงงานนอกระบบ

ตามกฎหมายและการกาํหนดรูปแบบเพื่อขยาย การ

คุม้ครองแรงงานนอกระบบไปยงักลุ่มต่างๆ เพิ่มขึ้น 

(กระทรวงแรงงาน,2554) 

สําหรับนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ ์

จนัทร์โอชาที่ไดแ้ถลงต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ เม่ือ

วนัศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ในส่วนที่เก่ียวกับการ

คุม้ครองแรงงานนั้น ไดก้าํหนดไวใ้นหมวดที่ว่าดว้ย

การลดความเหล่ือมลํ้าทางสงัคมและการสร้างโอกาส

การเขา้ถึงบริการของรัฐ โดยมีนโยบายท่ีสําคญัใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์รวมถึง

ปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมือง การทารุณกรรมต่อแรงงาน

ขา้มชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก

และปัญหาขอทาน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเขา้

สู่สังคมที่ มีความหลากหลาย เน่ืองจากการเข้า สู่

ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความเขม้แข็งแก่แรงงาน

ไทยและร่วมพฒันาระบบความคุ้มครองทางสังคม

ของแรงงานอาเซียน (สาํนกันายกรัฐมนตรี ,2557) 

4. กฎหมายเกีย่วกับสวัสดิการแรงงานของไทย 

 กฎหมายเก่ียวกบัสวสัดิการแรงงานของไทย

ที่สําคัญคือพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 ซ่ึงมีสาระสําคญัในการคุม้ครองแรงงานที่ถือ

เป็นสวสัดิการแรงงานท่ีกฎหมายบงัคบั (กระทรวง

แรงงาน, 2557)  ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที่   1     สรุปสาระสําคญัสวัสดิการสําหรับแรงงานทั่วไปของไทยตามกฎหมาย คุ้มครองแรงงาน 

สวสัดิการ หลกัการและสาระสาํคญั 

เวลาทํางาน งานทัว่ไป ไม่เกิน 8 ชัว่โมงต่อวนั และไม่เกิน 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

งานอนัตรายไม่เกิน 7 ชัว่โมงต่อวนั และไม่เกิน 42 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

เวลาพกั ในวนัที่มีการทาํงานให้นายจา้งจดัให้ลูกจา้งมีเวลาพกัติดต่อกันไม่น้อยกว่าวนัละ 1 ชัว่โมง

ภายใน 5 ชัว่โมงแรกของการทาํงาน 

นาย จา้งและลูกจา้งจะตกลงกนัล่วงหนา้ใหมี้เวลาพกันอ้ยกวา่คร้ังละ 1 ชัว่โมง ก็ไดแ้ต่ตอ้งไม่

นอ้ยกวา่คร้ังละ 20 นาทีและเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่วนัละ 1 ชัว่โมง 

กรณี งานในหน้าที่มีลกัษณะตอ้งทาํติดต่อกนัไป หรือเป็นงานฉุกเฉินโดยจะหยุดเสียมิได้

นายจา้งจะไม่จดัเวลาพกัใหลู้กจา้งก็ได ้แต่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากลูกจา้ง 

วันหยุด ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สปัดาห์ละ 1 วนั โดยมีระยะห่างกนัไม่เกิน 6 วนั 
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ประจํา

สัปดาห์ 

(Weekend) 

     ลูกจา้งมีสิทธ์ิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุประจาํสัปดาห์ (ยกเวน้ลูกจา้งรายวนั รายชัว่โมงหรือ

ตามผลงานโดยคาํนวณเป็นหน่วย) 

     นายจา้งและลูกจา้งจะตกลงกนัล่วงหนา้ กาํหนดใหมี้วนัหยดุประจาํสปัดาห์วนัใดก็ได ้

กรณีวนัหยดุประจาํสปัดาห์ ไม่แน่นอน ใหน้ายจา้งประกาศวนัหยดุใหลู้กจา้งทราบล่วงหนา้

ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัและแจง้เป็นหนงัสือใหพ้นกังานตรวจแรงงานทราบภายใน 7 วนั นบัแต่

วนัที่ประกาศกาํหนด 

วันหยุดตาม

ประเพณ ี

ตอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 13 วนั โดยรวมวนัแรงงานแห่งชาติดว้ย ถา้วนัหยดุ ตามประเพณีตรงกบั

วนัหยดุประจาํสปัดาห์ ใหห้ยดุชดเชยในวนัทาํงานถดัไป 

    ลูกจา้งมีสิทธ์ิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุตามประเพณี 

วันหยุด

พักผ่อน

ประจําปี 

   ลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัมาครบ 1 ปี มีสิทธิหยดุพกัผ่อนประจาํปีไม่น้อยกว่าปีละ 6 วนั

ทาํงาน โดยลูกจา้งมีสิทธ์ิไดรั้บค่าจา้ง 

   ใหน้ายจา้งเป็นผูก้าํหนดวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีใหลู้กจา้งทราบล่วงหนา้หรือกาํหนดตามที่

ตกลงกนั 

นายจา้งและลูกจา้งจะตกลงกนัล่วงหนา้สะสมและเล่ือนวนัหยดุพกัผ่อนประจาํปีไปรวมหยดุ

ในปีอ่ืนก็ได ้

การลาป่วย ลูกจา้งมีสิทธิลาป่วยไดเ้ท่าท่ีป่วยจริง โดยนายจา้งจ่ายค่าจา้งปีละไม่เกิน 30 วนั ทั้งน้ีการลา

ป่วยตั้งแต่ 3 วนัทาํงานขึ้นไป นายจา้งจะใหลู้กจา้งแสดงใบรับรองแพทยก์็ได ้

การลาคลอด ลูกจา้ง ซ่ึงเป็นหญิงมีครรภมี์สิทธิลาคลอดก่อนและหลงัคลอดครรภห์น่ึงไม่เกิน 90 วนัโดยให้

นบัรวมวนัหยดุที่มีระหวา่งวนัลาดว้ย และให้นายจา้งจ่ายค่าจา้งแก่ลูกจา้ง ซ่ึงลาคลอดเท่ากบั

ค่าจา้งในวนัทาํงานตลอดระยะเวลาท่ีลา แต่ไม่เกิน 45 วนั 

การลาเพื่อทํา

หมัน 

 

ลูกจา้ง มีสิทธ์ิลาเพือ่ทาํหมนัไดแ้ละมีสิทธ์ิลาเน่ืองจากการทาํหมนัตามระยะ เวลาที่แพทยแ์ผน

ปัจจุบนัชั้นหน่ึงกาํหนด และออกใบรับรองใหโ้ดยลูกจา้งมีสิทธ์ิไดรั้บค่าจา้งในวนัลานั้นดว้ย 

การลากิจ ลูกจา้งมีสิทธ์ิลาเพือ่กิจธุระอนัจาํเป็นไดต้ามขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการทาํงาน 

การลาเพื่อรับ

ราชการทหาร 

 ลูกจา้ง มีสิทธ์ิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึก วิชาทหาร หรือ

เพือ่ทดสอบความพร่ังพร้อม โดยลาไดเ้ท่ากบัจาํนวนวนัที่ทางการทหารเรียก และไดรั้บค่าจา้ง

ตลอดเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 60 วนัต่อปี 

การลาเพื่อ

ฝึกอบรม 

ลูกจา้ง มีสิทธ์ิลาเพือ่การฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
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ค่าจ้าง ลูกจา้งมีสิทธ์ิไดรั้บค่าจา้งตามท่ีตกลงกบันายจา้ง แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่อตัราค่าจา้งขั้นตํ่า 

การทํางาน

ล่วงเวลา และ

การทํางานใน

วันหยุด 

    ในกรณีที่งานมีลกัษณะตอ้งทาํติดต่อกนัไป ถา้หยดุจะ เสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉิน

นายจา้งอาจใหลู้กจา้ง ทาํงานล่วงเวลา หรือทาํงานในวนัหยดุเท่าท่ีจาํเป็นก็ได ้

    ในกรณีที่มีการทาํงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทาํงานปกติไม่นอ้ยกวา่ สองชัว่โมง นายจา้งตอ้ง

จดัใหลู้กจา้งมีเวลาพกั ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บนาที ก่อนที่ลูกจา้งเร่ิม ทาํงานล่วงเวลา (ยกเวน้งานที่มี

ลกัษณะหรือสภาพของงานตอ้งทาํติดต่อกันไป โดยไดรั้บความยนิยอมจากลูกจา้งหรือเป็น

งานฉุกเฉิน) 

ค่าล่วงเวลา ค่า

ทํางานใน

วันหยุดและ

ค่าล่วงเวลาใน

วันหยุด 

    - ถา้ทาํงานเกินเวลาทาํงานปกติของวนัทาํงาน นายจา้งตอ้งจ่ายค่าล่วงเวลา ไม่น้อยกว่าหน่ึง

เท่าคร่ึงของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัทาํงานตามจาํนวนชัว่โมงท่ีทาํ 

    - ถ้าทาํงานในวนัหยุดในเวลาทาํงานปกติของวนัทาํงานนายจา้งตอ้งจ่าย ค่าล่วงเวลาใน

วนัหยดุใหแ้ก่ลูกจา้งในอตัราสองเท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมง  

    - ถา้ทาํงานในวนัหยดุเกินเวลาทาํงานปกติของวนัทาํงานนายจา้งตอ้งจ่าย ค่าล่วงเวลาใน

วนัหยดุใหแ้ก่ลูกจา้งในอตัราสามเท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมง  

ค่าชดเชย 

 

ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชย หากนายจา้งเลิกจา้งโดยลูกจา้งไม่มีความผดิ ดงัน้ี 

     -ลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 120 วนั แต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบัค่าจา้ง

อตัราสุดทา้ย 30 วนั 

    - ลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบัค่าจา้ง

อตัราสุดทา้ย 90 วนั 

   - ลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจา้ง

อตัราสุดทา้ย 180 วนั 

   - ลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธ์ิไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบัอตัรา

ค่าจา้งสุดทา้ย 240 วนั 

   - ลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธ์ิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจา้งอัตรา

สุดทา้ย 300 วนั 

   ในกรณีที่นายจา้งจะเลิกจา้งลูกจา้งเพราะเหตุปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิตการ

จาํหน่ายหรือการบริการอนัเน่ืองมาจากการนาํเคร่ืองจกัรมาใชห้รือเปล่ียนแปลงเคร่ือง จกัร

หรือเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นเหตุให้ตอ้งลดจาํนวนลูกจ้างลง นายจ้างตอ้งแจง้วนัท่ีจะเลิกจ้าง 

เหตุผลของการเลิกจา้ง และรายช่ือลูกจา้งท่ีจะถูกเลิกจา้งใหลู้กจา้งและพนักงานตรวจแรงงาน 

ทราบล่วงหนา้ไม่ นอ้ยกวา่หกสิบวนัก่อนวนัท่ีจะเลิกจา้ง  และนายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
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เพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยปกติให้ลูกจา้งที่ทาํงานติดต่อกนัครบหกปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชย

ปกติซ่ึงลูกจา้งนั้นมีสิทธิไดรั้บอยูแ่ลว้ ไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยสิบห้าวนัต่อการทาํงาน

ครบหน่ึงปี แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกินค่าจา้งอตัราสุดทา้ยสามร้อยหกสิบวนั  

      - ในกรณีที่นายจา้งยา้ยสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อ่ืนอนัมีผลกระทบ สาํคญั

ต่อการดาํรงชีวติตามปกติของลูกจา้งหรือครอบครัว 

นายจา้งตอ้งแจง้ล่วงหนา้ใหแ้ก่ลูกจา้งทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัก่อนยา้ยถา้ลูกจา้ง

ไม่ประสงคจ์ะไปทาํงานดว้ย ลูกจา้งมีสิทธ์ิบอกเลิกสัญญาจา้งไดโ้ดยได้รับค่าชดเชยพิเศษ

เท่ากบัอตัราค่าชดเชยปกติที่ลูกจา้งพงึมีสิทธ์ิไดรั้บ  

          ขอ้ยกเวน้ที่นายจา้งไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชย : ลูกจา้งไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยในกรณีใด

กรณีหน่ึงดงัน้ี 

- ลูกจา้งลาออกเอง 

- ทุจริตต่อหนา้ที่หรือกระทาํความผดิอาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง 

- จงใจทาํใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหาย 

- ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

       -    ฝ่าฝืน ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน หรือระเบียบ หรือคาํสั่งของนายจา้งอนัชอบดว้ย

กฎหมายและเป็นธรรม และนายจา้งไดต้กัเตือนเป็นหนงัสือแลว้ เวน้แต่กรณีที่ร้ายแรงนายจา้ง

ไม่จาํเป็นตอ้งตกัเตือน ซ่ึงหนงัสือเตือนนั้นใหมี้ผลบงัคบัไดไ้ม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัที่ลูกจา้งได้

กระทาํผดิ 

        -   ละทิ้งหนา้ที่เป็นเวลา 3 วนัทาํงานติดต่อกนั ไม่วา่จะมีวนัหยดุคัน่หรือไม่ก็ตาม โดยไม่

มีเหตุอนัสมควร 

       - ไดรั้บโทษจาํคุกตามคาํพพิากษาถึงที่สุดใหจ้าํคุก 

           กรณีการจา้งที่มีกาํหนดระยะเวลาการจา้งไวแ้น่นอน และนายจา้งเลิกจา้ง ตามกาํหนด

ระยะเวลานั้นไดแ้ก่งานดงัน้ี 

            1. การจา้งงานในโครงการ เฉพาะท่ีมิใช่งานปกติของธุรกิจหรือ การคา้ของนายจา้งซ่ึง

ตอ้งมีระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดของงานท่ีแน่นอน 

            2. งานอนัมีลกัษณะเป็นคร้ังคราว ท่ีมีกาํหนดงานส้ินสุดหรือความสาํเร็จของงาน 

            3. งานที่เป็นไปตามฤดูกาล และไดจ้า้งในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้นซ่ึงจะตอ้งแลว้เสร็จ

ภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยนายจา้งไดท้าํสญัญาเป็นหนงัสือ ไวต้ั้งแต่เม่ือเร่ิมจา้ง 
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การใช้แรงงาน

หญิง 

 

หา้มนายจา้งใหลู้กจา้งหญิงทาํงานต่อไปน้ี 

     - งาน เหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ตอ้งทาํใตดิ้น ใตน้ํ้ า ในถํ้า ในอุโมงค ์หรือปล่องในภูเขา

เวน้แต่ลกัษณะของงาน ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือ ร่างกายของลูกจา้งหญิงนั้น 

     - งานที่ตอ้งทาํบนนัง่ร้านท่ีสูงกวา่พื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป 

     - งานผลิตหรือขนส่งวตัถุระเบิดหรือวตัถุไวไฟ 

     - งานอ่ืนตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

หา้ม นายจา้งใหลู้กจา้งหญิงท่ีมีครรภท์าํงานในระหวา่งเวลา 22.00น.-06.00น. ทาํงานล่วงเวลา

ทาํงานในวนัหยดุหรือทาํงานอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

     - งานเหมืองแร่หรืองาน ก่อสร้างที่ตอ้งทาํใตดิ้น ใตน้ํ้ า ในถํ้า ในอุโมงค ์หรือปล่องในภูเขา

เวน้แต่ ลกัษณะของงาน ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือ ร่างกายของลูกจา้งหญิงนั้น 

     - งานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองยนตท์ี่มีความสัน่สะเทือน 

     - งานขบัเคล่ือนหรือติดไปกบัยานพาหนะ 

     - งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเขน็ของหนกัเกิน 15 กิโลกรัม 

     - งานที่ทาํในเรือ 

    - งานอ่ืนตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

การใช้แรงงาน

เด็ก 

 

หา้มนายจา้งจา้งเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี เป็นลูกจา้ง 

กรณีที่มีการจา้งเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี เป็นลูกจา้ง นายจา้งตอ้งแจง้ต่อพนกังาน ตรวจแรงงาน

ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ี เด็กเขา้ทาํงาน และแจง้การส้ินสุดการ จา้งเด็กนั้นต่อพนกังานตรวจ

แรงงานภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีเด็กออกจากงาน นายจา้งตอ้งจดัใหมี้เวลาพกั 1 ชัว่โมงต่อวนั

ภายใน 4 ชัว่โมงแรกของ การทาํงาน และใหมี้เวลาพกัยอ่ยไดต้ามท่ีนายจา้งกาํหนด 

    - หา้มนายจา้งใชลู้กจา้งเด็กที่มีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี ทาํงานในระหวา่ง 

เวลา 22.00 - 06.00 น.เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากอธิบดี 

   - หา้มนายจา้งใชลู้กจา้งเด็กท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี ทาํงานล่วงเวลา 

   - หา้มนายจา้งใหลู้กจา้งเด็กท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี ทาํงานต่อไปน้ี 

- งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ 

- สถานท่ีเล่นการพนนั 

- สถานที่เตน้ราํ ราํวง หรือ รองเงง็ 

- สถานที่ที่มีอาหาร สุรา นํ้ าชา หรือเคร่ืองด่ืม อยา่งอ่ืนจาํหน่ายและบริการ 

โดยมีผูบ้าํเรอสาํหรับปรนนิบติัลูกจา้ง หรือโดยมีท่ีสาํหรับพกัผ่อนหลับนอน หรือมีบริการ
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นวดใหแ้ก่ลูกคา้สถานที่อ่ืนตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

    - หา้มนายจา้งจ่ายค่าจา้งของลูกจา้งซ่ึงเป็นเด็กแก่บุคคลอ่ืน 

    - หา้มนายจา้งเรียกหรือรับ เงินประกนัจากฝ่ายลูกจา้งซ่ึงเป็นเด็กลูกจา้ง ซ่ึงเป็นเด็กอายตุ ํ่า

กวา่ 18 ปี มีสิทธิลาเพือ่เขา้ประชุม สมัมนา รับการอบรม รับการฝึก หรือลาเพื่อการอ่ืนซ่ึงจดั

โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่อธิบดีเห็นชอบ และให้นายจา้งจ่าย

ค่าจา้งแก่ลูกจา้งเด็กเท่ากบัค่าจา้งในวนัทาํงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหน่ึงตอ้งไม่เกิน 30 

วนั 

สวัสดิการในที่

ทํางาน 

      ใหน้ายจา้งจดัใหมี้สวสัดิการในท่ีทาํงาน ดงัน้ี  

      (1) นํ้ าสะอาดสาํหรับด่ืมไม่น้อยกว่าหน่ึงที่สาํหรับลูกจา้งไม่เกินส่ีสิบคน และเพิ่มขึ้นใน

อตัราส่วนหน่ึงที่สาํหรับลูกจา้งทุกๆ ส่ีสิบคน เศษของส่ีสิบคนถา้เกินยีสิ่บคนให้ถือเป็นส่ีสิบ

คน 

      (2) ห้องนํ้ าและห้องส้วมตามแบบและจาํนวนที่กาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูก

สุขลกัษณะเป็นประจาํทุกวนั ให้นายจา้งจดัให้มีห้องนํ้ าและห้องส้วมแยกสาํหรับลูกจา้งชาย

และลูกจา้งหญิง และในกรณีที่มีลูกจา้งที่เป็นคนพิการ ให้นายจา้งจดัให้มีห้องนํ้ าและห้อง

สว้มสาํหรับคนพกิารแยกไวโ้ดยเฉพาะ 

อุปกรณ์ปฐม

พยาบาล 

      (1) สถานที่ทาํงานที่มีลูกจา้งทาํงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นายจา้งตอ้งจดัให้มีเวชภณัฑแ์ละ

ยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลในจํานวนท่ีเพียงพอ อย่างน้อยตามรายการท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงฯ 

      (2) สถานที่ทาํงานที่มีลูกจา้งทาํงานในขณะเดียวกนัตั้งแต่สองร้อยคนขึ้นไป นายจา้งตอ้ง

จดัใหมี้ 

            (ก) เวชภณัฑแ์ละยาเพือ่ใชใ้นการปฐมพยาบาลตาม (1) 

            (ข) ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพกัคนไข้อย่างน้อยหน่ึงเตียง เวชภัณฑ์และยา

นอกจากที่ระบุไวใ้น (1) ตามความจาํเป็นและเพยีงพอแก่การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ 

           (ค) พยาบาลตั้งแต่ระดบัพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไวป้ระจาํอยา่งน้อยหน่ึงคนตลอดเวลา

ทาํงาน 

            (ง) แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงอยา่งน้อยหน่ึงคน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไม่น้อยกว่า

สปัดาห์ละสองคร้ังและเม่ือรวมเวลาแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สปัดาห์ละหกชัว่โมงในเวลาทาํงาน 

     (3) สถานที่ทาํงานที่มีลูกจา้งทาํงานในขณะเดียวกนัตั้งแต่หน่ึงพนัคนขึ้นไป ตอ้งจดัใหมี้ 
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           (ก) เวชภณัฑแ์ละยาเพือ่ใชใ้นการปฐมพยาบาลตาม (1) 

           (ข) ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพกัคนไข้อย่างน้อยหน่ึงเตียง เวชภัณฑ์และยา

นอกจากที่ระบุไวใ้น (1) ตามความจาํเป็นและเพยีงพอแก่การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ 

           (ค) พยาบาลตั้งแต่ระดบัพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไวป้ระจาํอยา่งน้อยสองคนตลอดเวลา

ทาํงาน 

           (ง) แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงอยา่งน้อยหน่ึงคน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไม่น้อยกว่า

สปัดาห์ละสองคร้ังและเม่ือรวมเวลาแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สปัดาห์ละหกชัว่โมงในเวลาทาํงาน 

         (จ) ยานพาหนะซ่ึงพร้อมท่ีจะนาํลูกจา้งส่งสถานพยาบาลเพือ่ใหก้ารรักษาพยาบาลได้

โดยพลนั 

การส่งลูกจา้ง

เขา้รับการ

รักษาพยาบาล 

นายจ้างอาจทําความตกลงเพื่อส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลที่เปิด

บริการตลอดยี่สิบส่ีช่ัวโมงและเป็นสถานพยาบาลที่นายจ้างอาจนําลูกจ้างส่งเข้ารับการ 

รักษาพยาบาลได้โดยความสะดวกและรวดเร็ว แทนการจัดให้มีแพทย์ตามข้อ 2 (2) หรือข้อ 2     

(3) ได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 

คณะกรรมการ

สวสัดิการ 

         กาํหนดใหน้ายจา้งของสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ตอ้งจดัใหมี้

คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบดว้ยผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้ง อยา่งนอ้ย

หา้คน โดยที่กรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการใหม้าจากการเลือกตั้งตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที่อธิบดีกาํหนด และในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดของนายจา้งมี

คณะกรรมการลูกจา้งตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงาน สมัพนัธแ์ลว้ ใหค้ณะกรรมการลูกจา้ง ทาํ

หนา้ที่เป็นคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการตามพระราชบญัญติัน้ี 

ความ

ปลอดภยัใน

การทาํงาน 

        ใหน้ายจา้งปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัสาํหรับลูกจา้งในบางอาชีพที่เส่ียงอนัตราย  เช่น 

งานก่อสร้างในที่สูง งานที่ตอ้งทาํกบัเคร่ืองจกัร งานที่เก่ียวขอ้งกบัสารเคมีต่างๆหรือสภาวะ

แวดลอ้มอ่ืนๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กิดอนัตราย กฎหมายความปลอดภยัจะกาํหนดมาตรฐานเก่ียวกบั

การทาํงาน การจดัเคร่ืองป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทาํงานนั้นๆ การกาํหนด

เก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน เช่น อุณหภูมิ แสงสวา่ง เสียง การถ่ายเทอากาศ การ

ระบายส่ิงโสโครก เป็นตน้ 

 

5. การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียน 

 การศึกษาเปรียบเทียบสวสัดิการแรงงานตามที่กาํหนดไวใ้นกฎหมายคุม้ครองแรงงานของประเทศต่างๆ

ในอาเซียน ในส่วนที่เหมือนกนัและแตกต่างกนั ไดผ้ลสรุปดงัต่อไปน้ี  
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สวสัดิการแรงงานในส่วนที่เหมือนกนั สวสัดิการแรงงานในอาเซียนส่วนที่แตกต่างกนั 

วันหยุดประจําสัปดาห์  ไทยกําหนด

วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน 

ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่กาํหนดใหมี้วนัหยดุประจาํสปัดาห์ 1 วนั 

โดยไดรั้บค่าจา้งเช่นเดียวกบัประเทศไทย แต่บางประเทศ เช่น 

มาเลเซีย สิงคโปร์และบรูไนไดก้าํหนดใหลู้กจา้งท่ีทาํงานเป็นกะ มี

วนัหยดุประจาํสปัดาห์เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองไปไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมง  

 

วันหยุดตามประเพณ ีไทยกําหนดไว้ไม่

น้อยกว่า ปีละ 13 วัน 

แต่ละประเทศในอาเซียนมีการกาํหนดวนัหยดุตามประเพณีต่อปี

แตกต่างกนัไป เช่น สิงคโปร์ 11 วนั มาเลเซีย 10 วนั ฟิลิปปินส์ 12 วนั 

กมัพชูา 18 วนั ลาว 13 วนั เวียดนาม 9 วนั เป็นตน้ 

วันหยุดพกัผ่อนประจําปี  ไทยกาํหนดให้ 

ลูกจ้างที่ทํางานติดต่อกันครบ 1 ปี มีสิทธิ

หยุดพักผ่อนประจําปีไม่น้อยกว่า ปีละ 6 

วัน 

ทุกประเทศจะมีการกาํหนดใหลู้กจา้งมีสิทธิหยดุพกัผอ่นประจาํปีโดย

ไดรั้บค่าจา้ง แต่หลายประเทศมีการกาํหนดใหมี้วนัหยดุพกัผอ่น

ประจาํปีเพิม่ขึ้นตามอายงุาน หรือตามสภาพของงาน เช่น มาเลเซียมี

การกาํหนดวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีเพิม่ตามอายงุาน คือ อายงุาน 1-2 

ปี หยดุได ้8 วนั อายงุาน 2-5 ปี หยดุได ้12 วนั อายงุาน 5 ปี ขึ้นไป 

หยดุได ้16 วนั ส่วนกมัพชูา กาํหนดใหลู้กจา้งประจาํท่ีทาํงานครบ 1 ปี

ขึ้นไป มีสิทธิหยดุพกัผอ่น1.5 วนั ต่อระยะเวลา 1 ปี ที่ทาํงานมา แต่

รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 18 วนั ประเทศลาว ใหสิ้ทธิลูกจา้งที่ทาํงานครบ 1 

ปี หยดุพกัผอ่นได ้15 วนั และเพิม่จาํนวนขึ้นอีกถา้ทาํงานอนัตราย 

วันลาป่วย ไทยกําหนดให้ 

ลาได้เท่าทีป่่วยจริง แต่นายจ้างจ่ายค่าจ้าง

ในวันลาป่วยปีหน่ึงไม่เกิน 30 วัน 

มาเลเซียมีการกาํหนดวนัลาป่วยตามอายงุาน คอื อายงุาน นอ้ยกวา่ 2  

ปี หยดุได ้14  วนั อายงุาน 2-5 ปี หยดุได ้18 วนั อายงุาน 5 ปี ขึ้นไป 

หยดุได ้22 วนัโดยไดรั้บค่าจา้ง พม่าใหลู้กจา้งท่ีทาํงาน 6 เดือนขึ้นไป

เท่านั้นท่ีไดรั้บค่าจา้งในวนัลาป่วย กมัพชูาจ่ายค่าจา้งเตม็ในการลาป่วย

เดือนแรก จ่ายค่าจา้งร้อยละ 60 ในเดือนที่สองและสาม แต่ถา้ยงัป่วยอยู่

หลงัจากนั้น นายจา้งไม่ตอ้งจ่ายค่าจา้ง ประเทศลาว ใหสิ้ทธิลูกจา้งลา

ป่วยไดปี้ละ 30 วนั 

วันลาคลอด ไทยกําหนดให้ 

ลูกจ้างหญิงมสิีทธิลาทั้งก่อนคลอดและ

หลังคลอดได้90 วัน แต่นายจ้างจ่าย

ค่าจ้างให้ตามวันที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน 

สิงคโปร์ใหลู้กจา้งหญิงมีสิทธิลาคลอดเฉพาะกรณีที่มีการสมรสตาม

กฎหมายเท่านั้น อินโดนีเซียใหสิ้ทธิลูกจา้งหญิงที่แทง้บุตรลาได ้1.5 

เดือน เพือ่รักษาตวัโดยไดรั้บค่าจา้ง ฟิลิปปินส์ให้ลูกจา้งหญิงที่คลอด

โดยการผา่ตดัลาคลอดได ้78 วนั เทียบกบัการลาคลอดปกติ 60 วนั ลาว
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ใหลู้กจา้งหญิงที่ลาคลอดแลว้ยงัเจบ็ป่วยอยูล่าเพิ่มไดอี้ก 30 วนั โดยได้

ค่าจา้งร้อยละ 50 ของค่าจา้งปกติ ส่วยเวยีดนามใหลู้กจา้งหญิงลาคลอด

ได ้6 เดือน แต่ถา้คลอดลูกแฝด ใหล้าเพิม่ไดอี้ก 1 เดือน ต่อลูกแฝดแต่

ละคนที่เพิม่ขึ้น ส่วนพม่าใหสิ้ทธิลูกจา้งลาไปเล้ียงบุตรบุญธรรมที่มี

อายไุม่เกิน 1 ขวบ ได ้8 สปัดาห์   

การดูแลบุตร 

ประเทศไทยไม่มีสวัสดิการประเภทนี ้

สิงคโปร์ใหลู้กจา้งมีสิทธิลาไปดูแลบุตรที่เป็นทารกไดปี้ละ 6 วนั 

จนกวา่บุตรจะมีอายคุรบ 2 ปีโดยไดรั้บค่าจา้ง  อินโดนีเซียใหลู้กจา้ง

ชายที่บุตรเพิง่คลอดหรือภรรยาแทง้บุตรมีสิทธิลาเพือ่การดูและบุตร

และภรรยาได ้2วนั  โดยไดรั้บค่าจา้ง  

นํ้าสะอาดสําหรับดื่ม ไทยกําหนด 

ให้นายจ้างจัดนํา้สะอาดสําหรับดื่มให้

เพียงพอเป็นสัดส่วนกับจํานวนลูกจ้าง 

สิงคโปร์กาํหนดใหน้ายจา้งจดันํ้ าสะอาดสาํหรับด่ืมอยา่งเพยีงพอ

สาํหรับลูกจา้ง กมัพชูากาํหนดใหน้ายจา้งตอ้งจดัใหมี้นํ้ าด่ืมในบรรจุ

ภณัฑท์ี่สะอาดมีฝาปิดมิดชิด และมีแกว้นํ้าที่สะอาด ปราศจากเช้ือโรค 

 

การรักษาพยาบาล ไทยกําหนด 

นายจ้างต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์ประจํา และ

จัดให้มีสถานพยาบาล พร้อมพยาบาล

และแพทย์ประจําตามสัดส่วนของลูกจ้าง 

บรูไน กาํหนดใหผู้ต้รวจแรงงานมีอาํนาจกาํหนดใหน้ายจา้งจดัใหมี้

แพทยป์ระจาํโรงงานหรือสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลสาํหรับ

ลูกจา้งที่เจบ็ป่วยได ้

เงินโบนัส 

ไม่มีกําหนดในกฎหมายไทย 

บรูไนกาํหนดวา่ในการเจรจาต่อรองเร่ืองโบนสั ตอ้งไม่ใหมี้การจ่าย

โบนสัเกินกวา่หน่ึงเท่าคร่ึงของเงินเดือน 

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

ไม่มีการบังคบัในกฎหมายไทย 

มาเลเซียและสิงคโปร์กาํหนดเป็นการบงัคบัใหทุ้กสถานประกอบการ

ตอ้งจดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ โดยนายจา้งและลูกจา้งจ่ายเงิน

สมทบตามอตัราที่กฎหมายกาํหนด 

 

การอภิปรายผล 

การศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการแรงงาน

โดยเฉพาะในส่วนที่กาํหนดไวใ้นกฎหมายคุม้ครอง

แรงงานก็เพื่อการปรับปรุงกฎหมายคุม้ครองแรงงาน

ของไทยให้สอดคล้องกับประเทศอ่ืนในประเทศ

อาเซียน ผลการศึกษาพบว่า สวสัดิการแรงงานท่ี

กฎหมายกําหนดส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกัน 

ได้แก่ วนัหยุดประจาํสัปดาห์ วนัหยุดตามประเพณี 

วนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี วนัลาป่วย วนัลาคลอด  การ

กําหนดให้มีนํ้ าสะอาด ห้องนํ้ า  ห้องส้วม  การ

รักษาพยาบาล อย่างไรก็ตามการกาํหนดสวสัดิการ
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ต่างๆดงักล่าวก็มีเง่ือนไขที่แตกต่างกนัออกไป ส่วนที่

น่าสนใจเช่น 

(1) การกาํหนดวนัหยุดประจาํสัปดาห์สําหรับ

ลูกจา้งที่ทาํงานเป็นกะ มาเลเซีย สิงคโปร์และบรูไน

ได้กําหนดไวเ้ป็นจาํนวนชั่วโมงที่ได้หยุดแทนการ

กาํหนดเป็นวนั  เช่น กาํหนดให้หยดุ 30 ชัว่โมง แทน 

1 วนั (24 ชั่วโมง) ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์แก่ลูกจา้ง

มากกวา่ เพราะไดห้ยดุยาวนานกวา่ 

 
(2) การกาํหนดวนัหยุดพกัผ่อนประจาํปี บาง

ประเทศเช่น มาเลเซีย บรูไน กมัพชูา มีการกาํหนด 

วนัหยุดพกัผ่อนประจาํปีเพิ่มตามอายงุาน ซ่ึงถือเป็น

การจูงใจให้ลูกจา้งทาํงานกบัสถานประกอบการนั้น

ยาวนานขึ้ น และบางประเทศ เช่น ลาว เวียดนาม 

กาํหนดใหลู้กจา้งที่ทาํงานหนกัหรืองานเส่ียงอนัตราย

มีวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีมากกว่าผูท้ี่ทาํงานทัว่ไป ก็

เป็นการทดแทนให้กบัผูท้ี่ตอ้งทาํงานหนักหรืองาน

เส่ียงอนัตรายและเป็นประโยชน์แก่ลูกจา้ง 

(3) การลาป่วย สิงคโปร์และมาเลเซียให้สิทธิ

ลูกจา้งลาป่วยโดยไดรั้บค่าจา้งตามอายงุาน อินโดนีเซีย 

ใหสิ้ทธิลูกจา้งหญิงลาหยดุในกรณีที่มีประจาํเดือนได ้

2 วัน เวียดนามให้ลูกจ้างหญิงหยุดพักในวันท่ีมี

ประจําเดือนๆได้ว ันละ 30 นาที พม่าให้ลูกจ้างที่

ทาํงาน 6 เดือนขึ้นไปเท่านั้นที่ไดรั้บค่าจา้งในวนัลา

ป่วย กัมพูชาจ่ายค่าจา้งเต็มในการลาป่วยเดือนแรก 

จ่ายค่าจา้งร้อยละ 60 ในเดือนที่สองและสาม แต่ถา้ยงั

ป่วยอยูห่ลงัจากนั้น นายจา้งไม่ตอ้งจ่ายค่าจา้ง การลา

ป่วยที่ เพิ่มขึ้ นตามอายุงานย่อมเป็นประโยชน์แก่

ลูกจา้งที่มกัมีปัญหาสุขภาพเม่ือมีอายมุากขึ้น แต่การ

กาํหนดเง่ือนไขอายงุานขั้นตํ่าก่อนท่ีลูกจา้งจะไดสิ้ทธิ

ลาป่วยโดยได้รับค่าจา้งย่อมมีผลกระทบต่อลูกจา้ง 

เพราะการเจ็บป่วยไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ เวน้แต่

รั ฐ บ า ล จ ะ จัด ส วัส ดิ ก า ร อ่ื น ร อ ง รั บ  เ ช่ น ก า ร

ประกนัสงัคม หรือกองทุนเงินทดแทน เป็นตน้ 

(4) การลาคลอด สิงคโปร์ให้ลูกจา้งหญิงมี

สิทธิลาคลอดเฉพาะกรณีที่มีการสมรสตามกฎหมาย

เท่านั้น อินโดนีเซียให้สิทธิลูกจา้งหญิงท่ีแทง้บุตรลา

ได ้1.5 เดือน เพือ่รักษาตวัโดยไดรั้บค่าจา้ง ฟิลิปปินส์

ให้ลูกจา้งหญิงที่คลอดโดยการผ่าตดัลาคลอดได้ 78 

วนั เทียบกับการลาคลอดปกติ 60 วนั ลาวให้ลูกจา้ง

หญิงที่ลาคลอดแลว้ยงัเจบ็ป่วยอยูล่าเพิ่มไดอี้ก 30 วนั 

โดยได้ค่ า จ้าง ร้อยละ  50 ขอ งค่ าจ้าง ปกติ  ส่ว ย

เวียดนามให้ลูกจา้งหญิงลาคลอดได้ 6 เดือน แต่ถ้า

คลอดลูกแฝด ให้ลาเพิ่มไดอี้ก 1 เดือน ต่อลูกแฝดแต่

ละคนที่เพิ่มขึ้ น ส่วนพม่าให้สิทธิลูกจา้งลาไปเล้ียง

บุตรบุญธรรมที่มีอายุไม่เกิน 1 ขวบ ได้ 8 สัปดาห์  

จาํนวนวนัลาคลอดที่เพิ่มขึ้นตามเง่ือนไขต่างๆย่อม

เป็นประโยชน์แก่หญิงที่คลอดบุตร และแสดงถึง

นโยบายรัฐบาลที่ให้ความสําคญักับสุขอนามัยของ

หญิงที่คลอดบุตรดว้ย 

(5) การลาเพื่อการดูแลบุตร สิงคโปร์ให้สิทธิ

บิดาลาเพือ่การดูแลบุตรที่อายไุม่ถึง 2 ขวบ ได ้ปีละ 6 
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วนั อินโดนีเซียให้ลูกจ้างชายลาไปดูแลบุตรที่เพิ่ง

คลอดหรือภรรยาที่แท้งบุตรได้ 2 วัน กัมพูชาให้

ลูกจา้งหญิงมีเวลาพกัเพื่อให้การให้นมบุตรไดว้นัละ 

1 ชั่วโมง และให้นายจา้งที่ว่าจา้งลูกจา้งหญิงตั้งแต่ 

100 คนขึ้นไป จัดให้มีห้องดูแลทารกและศูนยดู์แล

เด็ก หรือจ่ายเป็นเงินใหลู้กจา้งเป็นค่าใชจ่้ายในการส่ง

บุตรไปยงัศูนยดู์แลเด็กแห่งอ่ืน พม่าให้ลูกจา้งชายลา

ไปดูแลบุตรที่เพิ่มคลอดได ้15 วนั โดยไดค้่าจา้งร้อย

ละ 70 ของค่าจา้งเฉล่ีย สิทธิการลาไปดูแลบุตรของ

ลูกจ้างชายน้ี ถือเป็นการส่งเสริมความสัมพนัธ์ใน

ครอบครัวที่ ให้พ่อได้รับผิดชอบในการดูแลลูก

เพิม่ขึ้น ส่วนการกาํหนดให้นายจา้งให้เวลาแม่ให้นม

ลูก และให้จดัห้องดูแลทารกและศูนยดู์แลเด็ก ก็ถือ

เป็นการสนบัสนุนใหห้ญิงไดมี้บุตร และให้เด็กที่เกิด

มามีคุณภาพชีวิตที่ ดี ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์แก่

ประเทศไทยในช่วงที่ มีอัตราการเกิดตํ่ า เช่นใน

ปัจจุบนั 

(6) สวัสดิการอ่ืนที่บางประเทศกําหนด แต่

ประเทศไทยไม่ได้กําหนด เช่น บรูไน กําหนดให้

นายจา้งจดัพาหนะรับส่งลูกจา้ง และหากลูกจา้งไม่

สามารถกลับบ้านได้เม่ือเลิกงานในยามวิกาลให้

นายจา้งจดัที่พกัที่เหมาะสมให้ดว้ย และการเรียกร้อง

โบนัสของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานต้องไม่เกิน

หน่ึงเท่าคร่ึงของเงินเดือน การกาํหนดให้มีพาหนะ

รับส่ง และที่พกัตามความจาํเป็นน้ียอ่มเป็นการลดขอ้

เรียกร้องของลูกจา้งลงไดด้ว้ย 

(7) บางประเทศได้ก ําหนดอายุเกษียณไวใ้น

กฎ หม ายคุ้ม คร อ งแ รง งา นด้วย  เ ช่ น  สิง คโ ป ร์

กาํหนดให้ลูกจา้งเกษียณที่อาย ุ65 ปี แต่นายจา้งอาจ

ตกลงว่าจา้งต่อถึงอาย ุ65 ได้ ถา้นายจา้งไม่สามารถ

วา่จา้งต่อได ้ตอ้งจ่ายเงินช่วยเหลือเท่ากบัค่าจา้งอยา่ง

น้อย 3 เดือน (ILO, 1994) การกาํหนดอายเุกษียณไว้

ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานจะเป็นการส่งเสริม

นโยบายการให้ผูสู้งอายไุดท้าํงานเพิ่มขึ้น โดยใชก้าร

ขยายอายเุกษียณเพิม่ขึ้นไดด้ว้ย 

 
(8) ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียได้กาํหนด

ในกฎหมายบงัคบัใหน้ายจา้งจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพโดยมีเงินสมทบจากนายจา้งและลูกจา้งในอัตรา

ตามที่กฎหมายกาํหนด เพือ่เป็นเงินสะสมไวใ้ชใ้นยาม

เกษียณอายุของลูกจ้าง  หลักการที่ให้มีการจัดตั้ ง

กองทุนเงินสะสมแบบบงัคบัน้ี น่าจะเป็นประโยชน์

สําหรับประเทศไทยในยุคที่ประเทศไทยกาํลังเขา้สู่

สังคมผูสู้งอายุ เพื่อผูสู้งอายุจะไดมี้เงินใช้ในยามชรา 

แม้ในปัจจุบันประเทศไทยจะมีกฎหมายเกี่ยวกับ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพอยู่แล้ว แต่ก็เป็นเง่ือนไขให้

นายจา้งและลูกจา้งจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพโดย

สมคัรใจ จึงมีแต่กิจการใหญ่จาํนวนไม่ก่ีแห่งเท่านั้นที่

มีการจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 

รัฐบาลควรมีการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครอง

แรงงานในส่วนที่เก่ียวกบัสวสัดิการแรงงานของไทย

ในเร่ืองต่อไปน้ี 

 1.  กําห นดให้ ลู กจ้างที่ ท ํางาน เป็นกะ มี

วันหยุดประจําสัปดาห์เป็นระยะเวลา 30 ชั่วโมง 

ต่อเน่ืองกนัใน 1 สปัดาห์ แทนการกาํหนด 1 วนั ตาม

กฎหมายปัจจุบนั 

 2. ปรับปรุงเง่ือนไขและจาํนวนวนัพกัผ่อน

ประจาํปีและวนัลาป่วยให้เพิ่มตามอายุงาน เช่น อายุ

งาน 1-5 ปี หยุดได ้8 วนั อายงุาน 5-10 ปี หยุดได ้10 

วนั อายงุาน 10 ปี ขึ้นไป หยดุได ้12 วนั 

 3. ปรับปรุงใหลู้กจา้งที่ทาํงานเส่ียงอนัตรายมี

สิทธิหยดุพกัผอ่นประจาํปีไดม้ากกวา่ลูกจา้งทัว่ไป 

 4. เพิ่มว ันลาคลอดในกรณีคลอดโดยการ

ผา่ตดั หรือคลอดลูกแฝด การใหสิ้ทธิมารดาในการให้

นมบุตรระหวา่งเวลาทาํงาน 

 5. เพิม่สวสัดิการการดูแลบุตร โดยให้ลูกจา้ง

หญิงและชายมีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรที่เป็นทารกโดย

ไดรั้บค่าจา้ง ให้ลูกจา้งท่ีว่าจา้งลูกจา้งหญิงตั้งแต่ 200 

คนขึ้นไป ตอ้งจดัให้มีศูนยดู์แลเด็กในเวลากลางวนั 

ขณะท่ีลูกจา้งหญิงนั้นทาํงานใหน้ายจา้ง 

 
 6. กาํหนดอายเุกษียณเพิม่ขึ้นใหเ้หมาะสมกบั

สงัคมผูสู้งอายขุองไทย 

 7. กาํหนดให้กิจการที่มีลูกจา้ง 10 คนขึ้นไป 

ตอ้งมีการจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ โดยนายจา้ง

และลูกจา้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน 

 8 .  ส่ ง เส ริ ม ให้น า ยจ้า ง จัด ส วัส ดิ ก า ร ที่

นอกเหนือกฎหมายให้แก่ลูกจา้งมากขึ้น โดยรัฐให้

การจูงใจดว้ยภาษี 
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ที่ผา่นมาประเทศไทยประสบภาวะวกิฤติทาง

เศรษฐกิจและสงัคมที่ร้ายแรงมาแลว้ 3  คร้ังคือ (1) 

วกิฤติตม้ยาํกุง้ปี 2540 (2) วกิฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี 

2551-2552 และ(3)วกิฤติมหาอุทกภยัปี 2554 

 ผลกระทบของวิกฤติต้มยํากุ้ง  

 สถาบนัการเงินล้มละลาย เกิดปัญหาตลาด

หุน้ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมจนมีการเลิกจา้งจาํนวน

มาก มีคนตกงานไม่น้อยกว่า 1  ล้านคน โดยเฉพาะ

แรงงานไร้ฝีมือที่มีอายุมาก กระทบต่อธุรกิจขนาด

กลางและขนาดเล็ก ผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดคือ

คนชั้นล่างของสังคม  เม่ือรัฐบาลขาดนโยบายทาง

สงัคมรองรับ จะเป็นการเพิ่มความทุกขย์ากให้กบัคน

จน ซ่ึงมีจาํนวนเพิ่มมากขึ้ นและเกิดการปรากฏตัว

ของ “คนจนใหม่” คือแรงงานที่มีการศึกษาแต่ไม่มี

งานทาํ 

วิกฤติน้ีทาํให้ธุรกิจใช้มาตรการลดกาํลังคน

แต่เพิ่มงาน ลดวนัทาํงาน ลดค่าจา้ง หรือสลับกันมา

ทาํงานทาํให้แรงงานมีรายได้ลดลง  ลดหรือยกเลิก

สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีเคยจดัให้  ยา้ยแรงงานไปทาํงาน

ในโรงงานเครือข่ายในพื้นที่ที่ค่าจา้งตํ่ากว่า   กระจาย

งานไปให้ผูรั้บเหมาช่วงและผูรั้บงานไปทาํที่บ้าน 

กระทบต่อความยากจนของครัวเรือนในภาคเกษตร

ชนบท สหภาพแรงงานอ่อนแอลง ถูกทาํลายมากขึ้น 

และเกิดปัญหาทางสังคม ความเครียด การฆ่าตวัตาย 

เด็กถูกทอดทิ้งและตอ้งออกจากโรงเรียน 

 
ผลกระทบวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์  

ในภาพรวมทั้งนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ

และผูป้ระกอบการประเมินกันว่า จะมีผูถู้กเลิกจา้ง

 

ชฤทธิ์ มีสิทธิ์ 
นักกฎหมาย/ทนายความ 
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จากวกิฤติเศรษฐกิจไม่นอ้ยกวา่ 1 ลา้นคน  ทั้งน้ีไม่นบั

รวมคนทาํงานที่ตอ้งตกงานเน่ืองจากเกษียณอายุอีก

นบัแสนคน  มีการระบุตวัเลขของแรงงานในระบบที่

ตอ้งออกจากระบบเน่ืองจากวกิฤติดงักล่าว 

 ราว 750,000 คน มีแรงงานกลับเขา้สู่ระบบ

เพียง 500,000 คน  ส่วนอีก 250,000 คน ไม่สามารถ

ระบุไดว้า่ไปทาํงานอยูใ่นภาคการผลิตใด แต่มีขอ้มูล

ตวัเลขของแรงงานในภาคการเกษตรเพิม่สูงขึ้น 

 
จากข้อมูลของสํานักงานประกันสังคม มี

สถิติของแรงงานที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี

ว่างงานทั้ งในปี  2551และปี 2552  รวมจํานวน 

1,047,070 คน เป็นกรณีถูกเลิกจา้งในปี 2551 เพียง 

90,732 คน แต่เป็นการลาออก สูงถึง 296,933 คน 

และถูกเลิกจ้างในปี 2552 เพียง 189,838 คน แต่

ลาออกจาํนวน 479,567  คน เป็นปรากฏการณ์ที่สวน

ทางกบัสถานการณ์วกิฤติเศรษฐกิจที่แรงงานไม่น่าจะ

ออกจากงานจาํนวนสูงมากผดิปกติดงักล่าว 

ผลกระทบวิกฤติมหาอุทกภัยปี 2554 และสึ

นามิที่ญี่ปุ่ นที่มีผลต่อการจ้างงานในประเทศไทย 

 เดือนมีนาคม 2554  เกิดสึนามิที่ประเทศ

ญี่ปุ่ น  เน่ืองจากประเทศญี่ปุ่ นมีสัดส่วนการลงทุนใน

ประเทศไทยสูงมากราวร้อยละ 75 ของการลงทุน

ทั้งหมด ธุรกิจสั่งหยุดกิจการชัว่คราวและจ่ายค่าจา้ง

ให้เต็มจํานวน หรือร้อยละ 75 หรือเลิกจ้าง  แต่

แรงงานนับแสนคนท่ี ถูกเ ลิกจ้างส่วนใหญ่ เป็น

แรงงานรับเหมาค่ าแรงในกิจการยานยนต์และ

ช้ินส่วน องคก์รแรงงานมีขอ้สงัเกตวา่ธุรกิจเร่งรีบเลิก

จ้างจนเกินไป มีลกระทบทั้งต่อแรงงานในระบบ 

แรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติ กล่าวคือ  

บา้นแรงงานถูกนํ้ าท่วม หากแรงงานไม่ไปทาํงานก็

ขาดรายได้ หรืออาจถูกเลิกจา้งเพราะขาดงาน  และ

นายจา้งไม่ติดต่อส่ือสารในทุกเร่ืองสร้างความวติกแก่

แรงงานอยา่งยิง่ แรงงานส่วนหน่ึงลาออกจากงานซ่ึง

กรณีลาออกตามกฎหมายไม่มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชย 

สาํหรับแรงงานนอกระบบ กลุ่มผูรั้บงานจาก

โรงงานมาทาํที่บา้นจะไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรง 

เน่ืองจากบา้นเรือนและทรัพยสิ์นรวมทั้งเคร่ืองจกัร 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทาํงานเสียหายทั้งหมด 

ไม่มีเงินออม และเขา้ไม่ถึงแหล่งเงินกูท้ี่เป็นสถาบนั

การเงิน  เป็นกลุ่มที่รัฐบาลไม่ใหค้วามสนใจและส่วน

ใหญ่ถูกลืม  

ในส่วนแรงงานขา้มชาติมีขอ้จาํกัดในเร่ือง

แรงงานเองไม่ รู้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของ

ประเทศไทย มีข้อจาํกัดทางภาษาและเง่ือนไขการ

อนุญาตให้ทาํงานที่จาํกัดอยู่ในพื้นที่หรือจงัหวดัจึง

เขา้ไม่ถึงบริการและความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย  

รวมทั้งมีการยดึบตัรและหลกัฐานสาํคญัของแรงงาน

ไวโ้ดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ นานา(อ้างอิงจากรายงาน

การศึกษาเร่ือง ความเหล่ือมลํ้ าทางสังคมของผูใ้ช้

แรงงานในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ โดย ชฤทธ์ิ มีสิทธ์ิ 
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เสนอต่อสถาบนัวจิยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

สิงหาคม 2555) 

สําหรับอุทกภัยร้ายแรงที่ภาคใต้ ปี 2559-

2560 ยงัอยู่ในระหว่างการประมวลและรวบรวม

ขอ้มูลความเสียหายให้ครบถว้น ประกอบกบัในช่วง

วนัที่ 16 ถึง 18 มกราคม 2560 จะเกิดพายแุละมีฝนตก

หนักอีก ยงัไม่ทราบว่าจะก่อผลเสียหายร้ายแรงอีก

เท่าใด อย่างไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐ ท่ีมีหน้าที่

เ ก่ี ยว ข้อ ง ก็จะ ทํา ง า น ใน ข อ บ เข ตห น้า ที่ ค ว า ม

รับผดิชอบ  

ปร ะเด็น คือ  หน่ วย งา นใ ด จะ ทํ า หน้ า ที่

ประมวลรวบรวมในภาพรวมครอบคลุมมิติต่าง ๆ

ของประชาชน มิใช่เห็นแต่ภาพรวมกวา้งๆว่า กระทบ

ต่อจีดีพี สองหม่ืนลา้นบาทเศษ ผูเ้ขียนหวงัว่ารัฐบาล

และภาคประชาสงัคมจะร่วมมือกนัในการประเมินผล

กร ะ ท บ แ ล ะ ค ว า ม เ สี ยห า ยค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก ด้า น 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลกระทบดา้นสังคมซ่ึงมกัจะถูก

ละเลยหรือขาดการเอาใจใส่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ความสาํคญัในเร่ืองฐานขอ้มูล 

 กฎหมายด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมายดา้นแรงงานที่มีบทบญัญติัในเร่ืองน้ี

ไวโ้ดยตรงมีเพยีงพระราชบญัญติัประกนัสงัคม (ฉบบั

ที่ 4)พ.ศ. 2558 เช่น  

(1) กาํหนดคาํนิยามเร่ืองภัยพิบติั หมายถึง 

อคัคีภยั วาตภยั อุทกภยั หรือธรณีพิบติัภยั ตลอดจน

ภยัอ่ืนๆ  ไม่วา่เกิดจากธรรมชาติหรือมีผู ้ซ่ึงก่อให้เกิด

อันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของประชาชน หรือ

ความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของประชาชนหรือของรัฐ

(มาตรา 5) 

(2) กรณีท้องที่ใดประสบภัยพิบัติร้ายแรง

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รัฐมนตรีกระทรวง

แรงงานโดยความเห็นชอบของครม.  มีอํานาจ

ประกาศกาํหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขให้

ลดหย่อนการออกเ งิน สมทบของนายจ้างแล ะ

ผู ้ประกันตนได้  การออกประกาศน้ีให้ค ํานึงถึง

ผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจประกอบกับ

ความมัน่คงของกองทุนเป็นสําคญั โดยลดหยอ่นได้

คราวละไม่เกิน 6 เดือน (มาตรา 46/1) 

 
(3) กรณีผูป้ระกนัตนไม่ไดท้าํงานเน่ืองจากมี

เหตุสุดวิสัย (เหตุท่ีฝ่ายใดไม่ไดก่้อหรือเหตุที่เกิดขึ้น

โดยที่ใครๆก็ไม่อาจป้องกันหรือแก้ไขได้) หรือ

นายจา้งไม่ให้ทาํงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยทาํให้ไม่

สามารถประกอบกิจการไดต้ามปกติ เม่ือผูป้ระกนัตน

ไดจ่้ายเงินสมทบมาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และอยู่

ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนที่ผูป้ระกันตนไม่ได้

ทาํงาน ให้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

ตามกฎกระทรวง (มาตรา 79/1) เท่าท่ีทราบกระทรวง

แรงงานยงัมิไดอ้อกกฎกระทรวงตามมาตราน้ี และมี

องคก์รแรงงานไดเ้รียกร้องให้รัฐบาลเร่งรัดในเร่ืองน้ี 

ซ่ึงก็มีความห่วงใยกันว่าจะทันกาลหรือไม่ และ

รัฐบาลจะแสดงความรับผดิชอบต่อเร่ืองน้ีอยา่งไร 
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นอกจากน้ี มีบทบญัญติัที่เป็นสิทธิพื้นฐาน

ดา้นแรงงานทัว่ๆไป เช่น 

 (1)  หากนายจ้าง  ผู ้จ้า งงาน หรือสถาน

ประกอบการมีความจําเป็นถึงขนาดต้องเลิกจ้าง 

เน่ืองจาก 

หากยงัคงประกอบกิจการต่อไปภายใตส้ภาพเดิม อาจ

กระทบถึงขั้นตอ้งเลิกกิจการ ถือว่ามีเหตุอันสมควร

ในการเลิกจา้ง แต่ก็ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ 1 งวดการ

จ่ายค่าจา้ง และตอ้งจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย (30 วนั

, 90 วนั, 180 วนั, 240 วนั และ 300 วนั) 

 (2) ถา้นายจา้งยงัไม่มีเหตุผลเพยีงพอ คือมิได้

จาํเป็นถึงขนาดวา่ประกอบกิจการต่อไปไม่ได ้หรือ 

ถ้าเดินไปอาจถึงขั้นตอ้งเลิกกิจการแต่กลับเลิกจา้ง  

นายจา้งอาจถูกลูกจา้งฟ้องว่านายจา้งเลิกจา้งโดยไม่

เป็นธรรมตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลแรงงานและ

วธีิพจิารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 

 หากลูกจา้งที่ถูกเลิกจา้งดงักล่าว เป็นสมาชิก

หรือกรรมการสหภาพแรงงาน เ ก่ียวข้องกับข้อ

เรียกร้องและไดท้าํขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งไว ้

หรืออยูใ่นระหวา่งกระบวนการเรียกร้องเจรจาต่อรอง

ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพนัธ์ นายจา้งอาจถูก

ลูกจา้งฟ้องว่า นายจา้งเลิกจา้งอนัเป็นการกระทาํอัน

ไม่ เป็นธรรม ซ่ึงจะต้องไปใช้สิทธิร้องกล่าวหา

นายจา้งต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์เสียก่อน

ภายในระยะเวลา 60 วนั นบัแต่วนัเลิกจา้ง 

 ซ่ึงความจริงปัญหาเหล่าน้ีจะไม่เกิดขึ้น  หาก

รัฐบาลหรือกระทรวงแรงงานได้กาํหนดมาตรการ

แกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างตรงประเด็น ถูกตอ้ง เป็นธรรม

และทนักาล เวน้แต่ผูน้ั้นฉวยโอกาสจากสถานการณ์

ซ่ึงถือเป็นการใช้สิทธิที่ไม่สุจริต เอาเปรียบผูอ่ื้นเกิน

ควร ถือเป็นการกระทาํท่ีผดิกฎหมายและคุณธรรม 

 (3) หากลูกจา้งนั้นเป็นกรรมการลูกจา้งตาม

พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ. 2518 และ 

นายจา้งตอ้งการเลิกจา้ง ไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลประการ

ใด  นายจา้งตอ้งยืน่เร่ืองต่อศาลแรงงาน และตอ้งผ่าน

การวินิจฉัยของศาลแรงงานเสียก่อน ในระหว่าง

ดําเนินคดี  กรรมการลูกจ้างได้จะได้รับสิทธิและ

ค่าจา้งตามสญัญาจา้งและตามกฎหมายทุกประการ 

 
น อ ก จา ก น้ี  ต า ม พ ร ะ ร า ชบัญ ญัติ ค ว า ม

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ทาํงาน พ.ศ. 2554 ไดห้า้มนายจา้งเลิกจา้งหรือโยกยา้ย

หน้าที่การงานลูกจา้ง เพราะเหตุที่ลูกจา้งดาํเนินการ

ฟ้องร้อง หรือเป็นพยาน หรือให้หลักฐาน หรือให้

ข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานต่อพนักงานตรวจความ

ปลอดภัย หรือคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

(ระดบัชาติ) ตามกฎหมายดงักล่าว 

มาตรการทางบริหารจัดการของรัฐบาล 

มาตรการของกระทรวงแรงงานในภาวะ

วกิฤติมหาอุทกภยัเม่ือปี 2554 มีดงัต่อไปน้ี 

ก. ด้านช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อน

เฉพาะหน้า เช่น (1) โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โดย



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

23 

 

ประสานนายจ้างที่ไม่ประสบอุทกภัยให้ช่วยรับ

ลูกจา้งจากกิจการที่ประสบปัญหานํ้ าท่วมไปทาํงาน

ชั่วคราว  (2) อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือแรงงาน

ขา้มชาติที่ประสบอุทกภยั   

ข. ด้านการฝึกอาชีพ ได้แก่ (1) โครงการ

ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการทาํงานให้ลูกจา้งที่

ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ยกระดับฝีมือลูกจ้าง

ภาคอุตสาหกรรม(2) โครงการจา้งงานเร่งด่วนประทงั

ชีวติคนทาํงาน   

ค. มาตรการที่คาบเก่ียวกับกฎหมายด้าน

แรงงาน ได้แก่ (1) โครงการประกันสังคมเคียงขา้ง

ผูป้ระกนัตนที่ประสบภยั (เงินกูซ่้อมแซมบา้นเรือนที่

ได้รับความเสียหาย)  และโครงการสินเช่ือเพื่อ

ส่งเสริมการจ้างงาน  (2) โครงการป้องกันและ

บรรเทาการเลิกจา้ง  โดยรัฐจะจ่ายเงินสมทบ 2,000 

บาทต่อเดือนต่อรายและ(3) ลดการจ่ายเงินสมทบเขา้

กองทุนประกันสังคม ของนายจา้งและลูกจา้ง จาก

ร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2 

  

กระทรวงแรงงานน่าจะได้สรุปบทเรียนว่า

มาตรการใดมีความเหมาะสมสอดคลอ้งหรือสามารถ

นาํมาปรับใชห้รือพฒันาต่อยอดใหเ้ขา้กบัสถานการณ์

ปัญหาในคร้ังน้ีได ้และมาตรการใดที่องคก์รแรงงาน

หรือนกัวชิาการไดท้กัทว้งหรือใหข้อ้สังเกตว่าไม่เป็น

ธรรมหรือไม่เกิดประโยชน์ กระทรวงแรงงานและ

รัฐบาลก็ควรรับฟังและแกไ้ขปรับปรุงให้เหมาะสม

ต่อไป  

ที่วิจารณ์กนัมากไดแ้ก่ (1)โครงการป้องกัน

และบรรเทาการเลิกจ้าง  โดยรัฐจะจ่ายเงินสมทบ 

2,000 บาทต่อเดือนต่อราย ว่าไม่เป็นธรรมเพราะ

นายจา้งเป็นฝ่ายไดป้ระโยชน์จากมาตรการน้ี และเป็น

มาตรการที่ช่วยไม่ไดจ้ริง เพราะวางกรอบระยะเวลา

ไว้เพียง 3 เดือน ปรากฏว่าเม่ือพน้สามเดือนแล้ว

แรงงานถูกเลิกจา้งจาํนวนมาก และเพื่อป้องกันมิให้

เกิดครหาว่ารัฐบาลเอนเอียงฝ่ายธุรกิจ มาตรการของ

รัฐควรยึดหลกัการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่

เก่ียวขอ้งอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ครอบคลุม และ

ตอ้งได้สัดส่วนด้วย  เป็นต้น และ (2) มาตรการส่ง

แรงงานข้ามชาติกลับประเทศ เน่ืองจากอุทกภัยปี

2554 กระทบรุนแรง ใช้เวลาในการฟ้ืนฟูยาวนาน 

รัฐบาลจึงใชม้าตรการดงักล่าว แต่ก็มีเสียงทกัทว้งว่า 

ประเทศไทยน่าจะมีทางออกที่ดีกวา่น้ี 

ผูเ้ขียนมีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 ต่อคนทํางานและองค์กรคนทํางาน 

 1.สถานการณ์น้ีเอ้ือใหเ้กิดการเช่ือมประสาน

คนทาํงานทุกภาคส่วน ทั้งในระบบ 

 นอกระบบและแรงงานขา้มชาติ โดยเฉพาะในกิจการ

โรงแรมและการท่องเที่ ยวในภาคใต้ และภาค

เกษตรกรรมมีการใช้แรงงานข้ามชาติจาํนวนมาก 

และเอ้ือให้องค์กรแรงงานได้ทาํงานร่วมกับภาครัฐ 
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ภาคธุรกิจ  สถาบันทางวิชาการ และประชาสังคม 

รวมทั้งองคก์รระหว่างประเทศดว้ย เป็นการยกระดบั

ความรู้และทกัษะในการทาํงานเชิงบูรณาการอนัจะ

เป็นประโยชน์ในการพฒันาแรงงานและนโยบาย

ประเทศต่อไป 

 2. มาตรการทางสังคมและมาตรการทาง

บริหารของภาครัฐนับว่าเป็นเร่ืองสําคัญยิ่ง และ

จาํเป็นตอ้งร่วมมือกนัอย่างจริงจงัทั้งในระยะเฉพาะ

หน้าและระยะยาว มาตรการทางกฎหมายขอให้เป็น

มาตรการที่ทุกฝ่ายนํามาใช้เม่ือมาตรการอ่ืนๆ ไม่มี

หรือไม่บงัเกิดผลแลว้เท่านั้น 

 3. คนทาํงานและองคก์รแรงงาน ไม่ควรต่ืน

ตระหนก หรือกงัวลจนเกินเหตุและด่วนตดัสินใจไม่

ไปทาํงาน หางานใหม่ หรือลาออกจากงานไม่ว่าโดย

ปริยายหรือโดยชดัแจง้ ลว้นแต่ไม่เป็นผลดีกบัผูใ้ดเลย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัว ที่ตอ้งดูแลเด็ก ผูพ้ิการ 

ผูสู้งอาย ุซ่ึงอยูใ่นอุปการะของลูกจา้ง รวมทั้งบุคคล

ดั ง ก ล่ า ว ท่ี เ จ็ บ ป่ ว ย แ ล ะ อ ยู่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร

รักษาพยาบาล จะยิง่ไดรั้บความเดือดร้อนแสนสาหัส  

ดังนั้ น องค์กรแรงงานทั้ งในระบบ นออกระบบ 

แรงงานขา้มชาติ และภาคประชาสังคมที่เก่ียวขอ้ง

จะตอ้งเร่งประสานความร่วมมือเพื่อรวบรวมขอ้มูล

ต่าง ๆ ให้ถูกตอ้งครบถ้วน กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ

รุนแรงและตอ้งการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน  

มาตรการที่ต้องช่วยกันคดิอย่างจริงจัง 

(1)การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะ

หน้าที่ทาํงานไม่ไดแ้ละหากไม่มีรายไดห้รือนายจา้ง

ไม่จ่ายค่าจา้ง หรือไม่ได้รับประโยชน์ทดแทนการ

วา่งงานตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัสงัคม 

(2) มาตรการท่ีจะช่วยเหลือหรือส่งเสริม

ป้องกันการเลิกจา้งที่มีประสิทธิภาพ มีหลักประกัน

ไดจ้ริงในขณะเดียวกนัภาครัฐก็จะตอ้งกาํหนดกลไก

ห รื อ ม า ต ร ก า ร ก า ร ต ร ว จส อ บ ก ร ณี ธุร กิ จห รื อ

ผูป้ระกอบการท่ีฉวยโอกาสจากสถานการณ์  

(3) สถานประกอบการที่บรรยากาศด้าน

แรงงานสมัพนัธไ์ม่ค่อยดี หรือมีความขดัแยง้แคลงใจ

กนัอยู่  อาจจะตอ้งทบทวนสถานการณ์อย่างจริงจงั 

ควรแยกแยะเร่ืองราวหรือปัญหา และช่วงชิงโอกาส

จากสถานการณ์น้ีฟ้ืนฟูระบบแรงงานสัมพนัธ์ และ

พฒันาอย่างสร้างสรรค์บนหลักการความเท่าเทียม 

การเคารพ และเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั 

 ต่อรัฐบาล 

 1.รัฐบาลควรเร่งรัดส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก

ภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการเพื่อ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโดยถือว่าปัญหาผลกระทบ

ดงักล่าวเป็นปัญหาของประเทศ ไม่ควรปล่อยให้แต่

ละส่วนจดัการแกไ้ขปัญหาไปตามลาํพงัเพือ่ใหต้นเอง

อยู่รอดเพราะหากเป็นเช่นนั้ น ธุรกิจท่ีขาดความรู้

ความเขา้ใจ  หรือประเมินผิดพลาด หรือดว้ยความ

วิตกกังวล ก็จะรีบเลิกจ้างแรงงาน ซ่ึงจะเกิดความ

เสียหายแก่ทุกฝ่าย 
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 2.  ควรสรุปบทเรียนเ ก่ียวกับมาตรการ

ป้องกนัหรือชะลอการเลิกจา้งในภาวะวกิฤติอยา่ง 

จ ริ ง จัง  ไ ด้ข้อ ส รุ ป ที่ ชัด เจน เ ป็ น รู ป ธร ร ม แ ล ะ

สอดคล้องกับความเป็นจริง เน่ืองจากรัฐบาลได้ใช้

มาตรการน้ีทั้งใน 3 วกิฤติ 

 3. เร่งออกมาตรการทางกฎหมายว่าดว้ยการ

ประกนัสงัคม เพือ่คุม้ครองคนทาํงานหรือ 

ผู ้ป ร ะ กั น ต น แ ล ะ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  เ ช่ น 

กฎกระทรวงเก่ียวกับการว่างงานเน่ืองจากภัยพิบัติ

เพื่อผู ้ประกันตนที่ประสบอุทกภัยที่ภาคใต้ได้รับ

ประโยชน์ทดแทนตามกฎหมาย 

 4. ควรมีมาตรการติดตามคนทาํงานที่ตกงาน 

ยา้ยงาน หรือเปล่ียนงาน รวมทั้งไดก้ลบั 

เขา้สู่ระบบจาํนวนเท่าใด อยูใ่นสาขาการผลิตใดบา้ง 

สู่ภาคนอกระบบเท่าใดสาขาใดบา้ง เพือ่จะไดก้าํหนด

มาตรการส่งเสริมช่วยเหลือได้อย่าง เหมาะสม  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คนทาํงานที่เจ็บป่วยหรือมีปัญหา

ดา้นสุขภาพ จาํเป็นที่จะตอ้งมีมาตรการช่วยเหลือเป็น

พเิศษเพือ่ใหเ้ขา้ถึงหลกัประกนัทางสุขภาพ 

 

 

 ต่อภาคธุรกิจ 

 ขอเรียกร้องวิงวอนไปยงัภาคธุรกิจและ

ผูป้ระกอบการวา่ใหย้ดึหลกัการร่วมทุกขร่์วมสุข หรือ

หลักความเป็นหุ้นส่วนทางสังคมระหว่างผูจ้า้งงาน

กบัคนทาํงาน ปัญหาจากภยัพิบติัเป็นเร่ืองที่ทุกภาค

ส่วนต้องร่วมกันช่วยเหลือ ดูแลและรับผิดชอบ 

แบ่งปันทุกข์สุข แต่ทั้ งน้ีก็ต้องไม่ละเลยต่อหลัก

กฎหมาย ผู ้เขียนเห็นว่า ต่อปัญหาดังกล่าวน้ีหลัก

ศีลธรรม คุณธรรมและมนุษยธรรมตอ้งมาก่อน  อยา่

ยดึแต่มาตรฐานขั้นตํ่าทางกฎหมาย ไม่พยายามที่จะ

แสวงหาความร่วมมือหรือความรับผิดชอบของตน

ในทางที่ควร นอกจากความเป็นนายจา้งลูกจา้งกัน

แลว้ ยงัมีความสมัพนัธใ์นฐานะมนุษยชาติดว้ย 

 ผู ้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ด้วยหลักการ 

เห ตุ ผล ห ลักคิ ด  แล ะ แ นว ท าง ดัง กล่ า ว ข้า ง ต้น 

ประกอบกบัประชาชนชาวภาคใตท้ี่ประสบภยัในคร้ัง

น้ี ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ได้พยายามทาํทุกอย่าง

ตามหลกัการพึ่งตนเอง มิไดง้อมืองอเทา้ หรือคอยแต่

ร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐ ภาคประชาสังคมเองก็

ไดแ้สดงให้เป็นที่ประจกัษถึ์งมิตรภาพและความสง่า

งามด้านจิตใจที่เพื่อนมนุษยพ์ึงปฏิบติัต่อกัน ดังนั้น

ประเทศไทยจะสามารถฟันฝ่าและผ่านพน้วิกฤติคร้ัง

น้ีไปไดอ้ยา่งอบอุ่น มีความสุข มีพลงัและดว้ยความ

สมานฉนัท ์
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อัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานพ.ศ.2541 และแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2551 มีความหมายวา่ 

“ค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างกําหนด โดยศึกษาและ

พจิารณาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัอตัราค่าจา้งที่ลูกจา้งไดรั้บอยู ่โดย

คาํนึงถึงดชันีค่าครองชีพ อตัราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ 

ตน้ทุนการผลิต ราคาของสินคา้และบริการ ความสามารถของ

ธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ และ

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม “โดยคณะกรรมการค่าจา้งมี

แนวคิดวา่  

“อัตราค่าจ้างข้ันต่ํา” เป็นอัตราที่เพียงพอสําหรับ

แรงงานไร้ฝีมือ (แรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ) 1 คน ให้สามารถ

ดํารงชีพอยู่ได้ตามสมควรแก้สภาพเศรษฐกิจและสังคมใน

ท้องถิ่น” 

แรงงานไร้ฝีมือ  หรือ แรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ 

หมายถึง แรงงานที่มีวุฒิการศึกษาไม่เกินช้ัน ม.6 ทั้งที่เพิ่งจบ

บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ 
 

* ปรับปรุงจากเอกสารประกอบการเสวนาเร่ือง “ลอกคราบค่าจ้างขั้นต่ําปี2560 ตามหาความยุติธรรมเม่ือความเหลื่อมลํา้สูงขึน้”  
วนัจนัทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 จดัโดยคณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย ร่วมกบั Solidarity Center Thailand  
ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ มกักะสัน กทม. 

นิยาม “ค่าจ้างข้ันต่ํา” ที่สวนทางของฝ่ายรัฐกับฝ่ายแรงงาน 
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การศึกษา หรือจบมาหลายปีแลว้ แต่ไม่เคยทาํงานหรือเคยทาํงานมาแลว้รวมระยะเวลาทาํงานเก่ากบังานใหม่ที่ทาํ

อยูใ่นปัจจุบนัไม่เกิน 1 ปี 

ในช่วงเมษายน ถึงวนักรรมกรสากลปี 2559 มีข้อเสนอให้ปรับขึน้ค่าจ้างขั้นตํ่าอยู่ 4 แนว คือ 

(1) ปรับค่าจา้งขั้นตํ่า (ไม่เสนอตัวเลขคงหมายถึงปรับเท่าไรก็ได?้) พร้อมทั้งควบคุมราคาสินคา้อุปโภคและ

บริโภค (คณะกรรมการจดังานวนัแรงงานแห่งชาติปี2559) 

(2) ปรับข้ึนเป็นวนัละ360 บาทเท่ากันทั้งประเทศ และยกเลิกคณะอนุกรรมการพิจารณาอตัราค่าจา้งขั้นตํ่า

จงัหวดั ครอบคลุมแรงงานทุกส่วน กาํหนดนิยามค่าจา้งขั้นตํ่า หมายถึง ค่าจา้งแรกเขา้ทาํงานท่ีมีรายไดพ้อเพียงเล้ียง

ชีพตนเองและครอบครัวอีก 2 คนตามหลกัการองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) (คณะกรรมการสมานฉันท์

แรงงานไทยและสมาสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์)  

(3) ปรับขึน้ไม่น้อยกว่า 421 บาทต่อวันเท่ากัน

ทั้งประเทศ เพราะคือค่าจา้งท่ีเป็นธรรม ตอ้งเพียงพอต่อ

ค่าครองชีพและเล้ียงดูสมาชิกครอบครัวไดร้วม 3  คน 

(กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกลเ้คียง) ยื่นต่อ

ประธานอนุกรรมการค่าจา้งขั้นตํ่าจงัหวดัปทุมธานี (ผูว้่า

ราชการจงัหวดั) 

(4) ปรับขึน้ค่าจ้างเฉลี่ย 5-7 เปอร์เซ็นต์หรือ 15-

21 บาท (ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย) 

สรุปคือ –อัตราค่าจา้งขั้นตํ่าตามกฎหมายคุม้ครองไม่ใช่อัตราค่าจา้งที่เป็นธรรม ไม่ใช่อัตราค่าจา้งเพื่อ

คุม้ครองลูกจา้งและครอบครัวตามหลกัการองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) และไม่ใช่อตัราค่าจา้งที่ตอ้ง

ปรับเท่ากนัทั้งประเทศอยา่งแน่นอน  

ก่อนปรับค่าจา้งขั้นตํ่าเป็น 300 บาทต่อวนัตั้งแต่ 1 เมษายน 2555  

- จ.ภูเก็ตมีอตัราค่าจา้งขั้นตํ่ามากที่สุด 221 บาท/วนั ขณะที่ กทม.+ปริมณฑล 215 บาท/วนั โดยอัตรา

ค่าจา้งขั้นตํ่ามีจํานวนมากถึง 32 อัตรา อนัเป็นผลมาจากการจดัตั้งคณะอนุกรรมการอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าจงัหวดั

ภายหลงั 2544 เป็นตน้มา  

- ตั้งแต่มกราคม 2545 พบวา่อตัราค่าจา้งขั้นตํ่าเพิม่ขึ้นจากเดิม 3 อัตราเป็น 8 อัตรา  

เพิม่แบบกา้วกระโดดเป็น 16 อัตรา ในเดือนมกราคม 2546 และเพิม่ขึ้นอีกเป็น 20 อัตราในมกราคม 2550 

ค่าจา้งขั้นตํ่า 300/วนั ที่บงัคบัใช้ต้ังแต่ 1 เม.ย.2555 (สําหรับ 7 จังหวดั คือ ภูเก็ต,กทม.สมุทรสาคร,

สมุทรปราการ,นนทบุรี,นครปฐม และปทุมธานี) และต้ังแต่ 1 ม.ค. 2556 อีก 70 จงัหวดั เท่ากนัทั้งประเทศ ถือเป็น

อตัราค่าจา้งขั้นตํ่าที่ถูกแช่แข็งต่อเน่ืองยาวนานที่สุด คิดเป็นจํานวน 57 เดือน (1 เม.ย.55 ถึง 31 ธ.ค.59) และ 48 
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เดือน (1 ม.ค.56 ถึง 31 ธ.ค.59)ตามลําดับ ภายใต้ระบอบรัฐประหาร ที่ครองอาํนาจยาวนานมากภายหลัง 22 

พฤษภาคม 2557 ถึงปัจจุบนั  

ค่าจ้างข้ันต่ําจะปรับขึน้หรือไม่? เท่าไร? เมื่อไร? และปรับขึ้นบางจังหวัดหรือทั้งประเทศหรือไม? ไม่ใช่

นโยบายของรัฐบาลคสช. เพราะมีความชดัเจนว่า นายกรัฐมนตรีเคยแสดงความคิดเห็นเม่ือปี2558 ว่า“ค่าจ้างข้ัน

ต่ํา 300 บาทที่ได้รับก็สูงอยู่แล้ว ถ้าขึน้ค่าจ้างอีก แรงงานต่างด้าวจะเข้ามาทํางานมากขึน้” ยอ่มเป็นการส่งสญัญาณ

แก่คณะกรรมการไตรภาคีและกระทรวงแรงงานวา่ ไม่ตอ้งเร่งพจิารณาขึ้นค่าจา้งขั้นตํ่า 

ทั้งที่ความเป็นจริง คือแรงงานไทยมีโอกาสไดรั้บการปรับค่าจา้ง เขา้ถึงสิทธิแรงงานมากกว่าแรงงานขา้ม

ชาติ และแรงงานขา้มชาติจาํนวนมากที่เขา้มาทาํงานในไทยไม่ใช่เพราะอัตราค่าจา้งขั้นตํ่าสูง แต่เพราะความ

คุม้ครองทางสงัคมในไทยกา้วหนา้กวา่ประเทศเพือ่นบา้น และอิทธิพลเครือข่ายญาติมิตร กบัขบวนการนายหน้า 

ขบวนการคา้มนุษยติ์ดต่อชกันาํดว้ย 

นายชาลี ลอยสูง  รักษาการประธานคณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย (คสรท.) ไดแ้สดงท่ามีไม่

พอใจไม่เห็นดว้ย โดยกล่าววา่ 

 ผ ล ที่ อ อ ก ม า ทํา ใ ห้ เ สี ยค ว า ม รู้ สึ ก 

เน่ืองจาก 1. มีจงัหวดัที่ไม่ไดป้รับค่าจา้งและมี

จงัหวดัปรับสูงสุดเพียง 10 บาท น้อยมากเม่ือ

เทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน และจังหวัดที่

ไม่ไดป้รับ ก็ไปอยูท่างภาคใตท้ี่รัฐบาลบอกว่า

จะพัฒนาเศรษฐกิจไปลงจังหวัดชายแดน

ภาคใต ้แต่กลบัไม่เพิ่มค่าแรงให้ แสดงว่าจะให้

เป็นจงัหวดัที่มีค่าแรงตํ่าสุดหรือไม่  สงสัยว่า

ทาํไมไม่ปรับใหเ้ท่ากนัทัว่ประเทศ หากจะปรับ 

10 บาท ควรให้ทุกจงัหวดัเท่ากัน เพราะปรับ

ขึ้น 5 บาท  8 บาท ไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของค่าครองชีพ  2.น่าสงัเกตวา่มีการพจิารณาหลกัเกณฑใ์หม่ 10 

รายการ ระบุกวา้งขวางการจา้งแต่ไม่มีรายละเอียดควรช้ีแจงว่า จงัหวดัที่ไม่ไดป้รับเกณฑ์คืออะไร ใครเป็นผู ้

พิจารณา มองว่าเป็นความไม่ยติุธรรม  3. เม่ือใชค้ณะอนุกรรมการจงัหวดัเป็นเคร่ืองมือมาตั้งแต่ตน้มีการเสนอ

ก่อนหนา้น้ีวา่ ควรปรับ 13 จงัหวดัในอตัรา 4 บาทไปถึง 60 บาท แต่พอมาถึงคณะกรรมการค่าจา้งกลบัไม่ไดเ้อา

ขอ้เสนอจงัหวดั จะมีไปทาํไม (มติชน,21 ต.ค.59:น.9)  
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เม่ือวนัที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจา้งไดมี้มติปรับค่าจา้งขั้นตํ่า จะปรับขึ้นจาํนวน 5-

10 บาท ใน 69 จงัหวดั และไม่ปรับขึ้นค่าจา้งใน 8 จงัหวดั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี  1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 

(1) กลุ่มที่ไม่ปรับค่าจ้าง จาํนวน 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ สิงห์บุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง ระนอง  

นราธิวาส ปัตตานี และยะลา 

(2) กลุ่มปรับขึน้ 5 บาท จํานวน 49 จังหวัดไดแ้ก่ แม่ฮ่องสอน ลาํปาง น่าน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี  

สุพรรณบุรี เพชรบุรี พทัลุง สตูล กาํแพงเพชร พจิิตร แพร่  เพชรบูรณ์ อุทยัธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด บุรีรัมย ์สุรินทร์ อาํนาจเจริญ ชัยนาท ลพบุรี นครนายก สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสงคราม 

จนัทบุรี ตราด ลาํพูน พะเยา สุโขทัย อุตรดิตถ์ บังกาฬ นครพนม อุบลราชธานี อ่างทอง เลย หนองบวัลาํภู 

มุกดาหาร ยโสธร เชียงราย พษิณุโลก อุดรธานี ชยัภูมิ ศรีสะเกษ นครสวรรค ์และหนองคาย 

(3) กลุ่มที่ปรับขึน้ 8 บาท จํานวน 13 จังหวัดไดแ้ก่ ขอนแก่นนครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง  

สุราษฏร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ สระบุรี ฉะเชิงเทรา กระบี่ พงังา และพระนครศรีอยธุยา 

(4) กลุ่มที่ปรับขึน้ 10 บาท จํานวน 7 จังหวัด ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี  

สมุทรปราการ สมุทรสาคร และภูเก็ต  

 

สรุปการปรับค่าจา้งขั้นตํ่าจาํนวน 69 จงัหวดั 

(ไม่นบักลุ่มไม่ปรับค่าจา้ง 8 จงัหวดั)ในรอบ 

4 ปี  (1  ม .ค.  2556 -31 ธ .ค.2559)  แบบ

ชาวบา้นง่ายๆคือ มีจาํนวน 49จงัหวดัไดป้รับ

ขึ้ นเฉล่ียปีละ 1 บาท 1 สลึง จ ํานวน 13 

จังหวัดได้ปรับขึ้ นเฉล่ียปีละ 2 บาท และ

จํา น ว น 7  จัง ห วัด ( จ . ภู เ ก็ ต + ก ท ม . แ ล ะ

ปริมณฑล)ไดป้รับขึ้น เฉล่ียปีละ 2 บาท 50 สตางค ์หรือ 10 สลึง ต่อปี 

ปลดักระทรวงแรงงาน (มล.ปุณฑริก สมิติ) เปิดเผยการพจิารณาปรับขึ้นอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าประจาํปี 2560 

 วา่ “ใชสู้ตรคาํนวณใหม่ซ่ึงเพิม่ปัจจยัช้ีวดัทางเศรษฐกิจใหค้รอบคลุมมากขึ้น รวม 10 รายการ ไดแ้ก่ 1.ขอ้เท็จจริง

เก่ียวกบัอตัราค่าจา้งที่ลูกจา้งไดรั้บปัจจุบนั  2. ดชันีค่าครองชีพ  3. อตัราค่าเฉล่ียเงินเฟ้อตั้งแต่ปี 2558-2559   4.

ปรับค่าจ้างขั้นตํ่า 5-10 บ. ใน 69 จ. เร่ิม 1 ม.ค.60 ... ความคลมุเครือ -ไม่โปร่งใส 
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มาตรฐานค่าเฉล่ียการครองชีพ  5.ตน้ทุนการผลิต  6.ราคาสินคา้และบริการ  7.ความสามารถของธุรกิจ 8.ผลิตภาพ

แรงงาน  9.ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ(เจดีพี) ตั้งแต่2553-2557 และ 10.สภาพเศรษฐกิจและสังคมผลการ

พจิารณาอยา่งรอบคอบ จึงไดแ้บ่งค่าจา้งเป็น 4 กลุ่ม ส่วนกรณีจงัหวดัที่ไม่ไดข้อขึ้น แต่บอร์ดค่าจา้งเห็นสมควร

ปรับขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นนั้ นได้พิจารณาโดยใช้สูตรคาํนวณพื้นฐานปัจจัยทางเศรษฐกิจของแต่ละจงัหวดั ทั้ งน้ี

กระทรวงแรงงาน จะนาํผลสรุปของคณะกรรมการค่าจา้งเสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน ก่อนนาํเสนอเขา้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพจิารณาเห็นชอบ ก่อนจะประกาศใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2560” (มติชน,20 ต.ค.59 : น.11)  

ต่อมาคณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 แมค้ณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย 

(คสรท.) ไดย้ืน่หนงัสือถึงนายกรัฐมนตรี คดัคา้นมติคณะกรรมการค่าจา้งแลว้เม่ือปลายเดือนตุลาคม 2559 เพราะ

เห็นวา่การปรับค่าจา้งขั้นตํ่าปี2560 สร้างความ

ไม่เป็นธรรมเพิม่ความเหล่ือมลํ้ าในสังคมของ

ประชากรกลุ่มต่างๆ คือ  

 1. การปรับค่าจา้งขั้นตํ่าของคนงาน

ในภาคราชการและภาครัฐวิสาหกิจ ใช้อตัรา

เดียวกนัทั้งประเทศแตกต่างกบัการปรับค่าจา้ง

ขั้นตํ่าประจาํปี 2560 

 2. มติคณะอนุกรรมการอัตราค่าจา้ง

ขั้นตํ่าจงัหวดั ไม่ไดน้าํขอ้มูลแทจ้ริงของดชันีราคาผูบ้ริโภคระดบัจงัหวดัมาพิจารณา ตามที่คณะกรรมการค่าจา้ง

ไดร้ะบุเร่ืองการใชสู้ตรการคาํนวณใหม่รวมกวา่ 10 รายการ ซ่ึงใน 10 รายการ คือดชันีค่าครองชีพ 

3. คณะกรรมการค่าจา้ง ไม่เคารพมติคณะอนุกรรมการค่าจา้งจงัหวดั พบวา่ภาพรวมการปรับค่าจา้งขั้นตํ่า

ของที่ประชุมคณะกรรมการค่าจา้งเม่ือ 15 กนัยายน 2559 ไดพ้ิจารณา คือ 4-60 บาทใน 13 จงัหวดั คือ เพชรบูรณ์ 

สกลนคร อยธุยา ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี กระบี่ ภูเก็ต นราธิวาส อ่างทอง สระบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาคร 

แต่ผลประชุมคณะกรรมการค่าจา้งมีความแตกต่างส้ินเชิง 

 4. มติคณะกรรมการค่าจา้งไม่ไดพ้จิารณาปัจจยัเร่ืองมาตรฐานเฉล่ียค่าครองชีพ และสภาพเศรษฐกิจและ

สงัคมอยา่งแทจ้ริง 

 5. ในทางเศรษฐศาสตร์ ค่าจา้งเป็นสัดส่วนที่น้อยมากของตน้ทุนาการผลิต ประมาณ 10%ของตน้ทุน

ทั้งหมด และค่าจา้งขั้นตํ่าคิดเป็นสดัส่วนเพยีง 1%ของตน้ทุนการผลิต 

 6. การกล่าวอา้งวา่ค่าจา้งสูงขึ้น จะมีการยา้ยฐานการผลิตไปประเทศใกลเ้คียงท่ีมีค่าจา้งตํ่ากวา่ มีขอ้สังเกต

ว่า ประสิทธิภาพของแรงงานในประเทศท่ีมีค่าจา้งตํ่ากว่าไทย เท่ากับฝีมือประสิทธิภาพของแรงงานไทยใน

ปัจจุบนั หรือไม่ 
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 สรุปความอยุติธรรมอันคลุมเครือไม่โปร่งใสของอัตราค่าจ้างข้ันต่ําปี 2560 คือ 

 (1) ขอ้มูล และสูตรคาํนวณต่างๆที่คณะคณะกรรมการค่าจา้งใช้ประกอบการพิจารณาตดัสินใจปรับ

ค่าจา้งขั้นตํ่าของแต่ละจงัหวดัตามมติคณะอนุกรรมการอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าจงัหวดั,คณะอนุกรรมการวิชาการและ

กลัน่กรอง กบัคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาพจิาณาเสนอมา ไม่ปรากฏเผยแพร่ต่อสงัคมหรือส่ือมวลชนให้ทุก

ฝ่ายตรวจสอบได ้

 (2) การปรับค่าจา้งขั้นตํ่าปี2560 โดย

คณะกรรมการค่าจา้งและรัฐบาลเห็นชอบดว้ย 

ถือเป็นการทาํลายเจตนารมณ์ของการมีส่วน

ร่วมกาํหนดค่าจา้งขั้นตํ่าของคณะอนุกรรมการ

อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าจังหวดั เพราะภายหลังปี

2543 ซ่ึงมีคณะอนุกรรมการจงัหวดั ค่าจา้งขั้น

ตํ่ามีการกระจายตัวสูง และไม่มีการแช่แข็ง

อัตราเดิม เพราะคณะกรรมการค่าจา้งก่อนปี 

2556 ยงัให้ความเคารพขอ้มูลและมติคณะอนุกรรมการจงัหวดัหลายจงัหวดับา้ง ขณะท่ีปี 2560 ค่าจา้งขั้นตํ่า

กลบัมาเป็น 3 โซนเหมือนก่อนวกิฤตเศรษฐกิจ 2540  

 (3) เท่าที่ทราบมา มีคณะอนุกรรมการอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าจงัหวดัไม่เกิน 20 จงัหวดัท่ีมีมติปรับค่าจา้งขั้นตํ่า 

และเสนอต่อคณะกรรมการค่าจา้ง เช่นบางจงัหวดัฝ่ายนายจา้งเสนอ 15 บาท ฝ่ายลูกจา้งเสนอ 60 บาท  

 แต่ทาํไม และเหตุใด?ที่ทาํใหค้ณะกรรมการค่าจา้งมีมติเห็นชอบใหบ้างจงัหวดัปรับค่าจา้งขั้นตํ่าน้อยกว่า

ที่มติคณะอนุกรรมการจงัหวดัเสนอ? หรือไม่ได้ปรับตามท่ีมติอนุกรรมการค่าจา้งขั้นตํ่าจงัหวดัเสนอ? หรือ ปรับ

มากกว่าอตัราค่าจา้งที่มติอนุกรรมการจงัหวดัเสนอ? 

 ประเด็นไม่ชอบธรรมยิ่ง คือ แช่แขง็ค่าจา้งขั้นตํ่าจาํนวน 8 จงัหวดั (ส่วนใหญ่จงัหวดัในภาคใต ้และหลาย

จงัหวดัเผชิญนํ้ าท่วมหนกัตอนน้ี) ใหมี้อตัราเดิม 300 บาทต่อวนัต่อไป? เสมือนวา่ 8 จงัหวดัที่คงอตัราค่าจา้งขั้นตํ่า

เดิม เพราะมีค่าครองชีพคงที่ไม่เปล่ียนแปลง หรือมติคณะอนุกรรมการค่าจา้งขั้นตํ่าจงัหวดัทุกจงัหวดัเหล่านั้นไม่

ขอขึ้นค่าจา้ง? 

 

 

 

 (1) ค่าจ้างข้ันต่ําจะปรับขึ้นมากหรือน้อยเพียงใด? ไม่ใช่เพราะภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หรือขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของภาคธุรกิจ และขอ้มูลอตัราเงินเฟ้อ หรือค่าครองชีพสูงเท่านั้น  

สรุปบทเรียนการเรียกร้องปรับค่าจ้างขั้นตํ่าทีผ่่านๆมา 
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แต่เก่ียวขอ้งกบันโยบายรัฐบาลสภาพแวดลอ้มทางสังคมการเมือง และความเป็นปึกแผ่นในการเจรจา

ต่อรองของขบวนการแรงงานในแต่ละยคุสมยัดว้ย  

เท่าที่สาํรวจอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าท่ีผา่นมาพบวา่ 

- การปรับค่าจา้งขั้นตํ่าเท่ากนั หรือเป็นอตัราเดียวกนัทั้งประเทศ เกิดขึ้นไดเ้พราะนโยบายรัฐบาลหรือ

นโยบายพรรคการเมืองที่มีโอกาสจดัตั้งรัฐบาลโดยผา่นระบอบเลือกตั้ง 

- ค่าจา้งขั้นต่ําอัตราแรกมีอัตราเดียวครอบคลุม 4 จงัหวดั คือ กทม. สมุทรปราการ นนทบุรี และ

ปทุมธานี (17 เม.ย. 2516-1 ม.ค. 2517) คือ 12 และ 16 บาท และมีอตัราเดียวอีกคร้ังคือ 300 บาทเท่ากนัทั้งประเทศ

ตั้งแต่ 1 ม.ค.2556- 31 ธ.ค. 2559 

- ช่วง 14 ตุลา 2516- ตุลาคม 2519 มีการปรับค่าจา้งขั้นตํ่าถึง 4 คร้ังในทอ้งท่ีกทม.และปริมณฑล 

(อัตราแรก 12 บาทเร่ิม 17 เม.ย.2516 เพิ่มเป็น 16 บาท, 20 บาท และ 25 บาท ตามลําดับ เพราะเป็นช่วง

ประชาธิปไตยเบ่งบานเกิดกระบวนการเคลื่อนไหวของ 3 ประสาน คือ พลงัขบวนนักศึกษากรรมกรและชาวนา

ร่วมมือต่อรองรัฐบาลเลือกตั้ง และช่วงที่พรรคการเมืองเสนอนโยบายปรับค่าจา้งขั้นตํ่าหาคะแนนเสียงจาก

ประชาชน 

- ช่วงที่มีอตัราค่าจา้งขั้นตํ่ายาวนานที่สุด (ก่อนอตัรา 300 บาท) คือ มกราคม 2541 ถึง มกราคม 2544 

คิดเป็น36 เดือน รองลงมา คือ ช่วงเดือนมกราคม 2518 ถึง ตุลาคม 2520 (อตัรา 25 บาทต่อวนั)คิดเป็น 32 เดือน 

ซ่ึงมกัเป็นช่วงวกิฤตการณ์เศรษฐกิจและการเมืองคณาธิปไตย  

(2) ที่ผ่านมา ก่อนปรับค่าจ้างข้ันต่ําเป็น 300 

บาท ต้ังแต่ 1 เมษายน 2555 สําหรับ 7 จังหวัด( คือ จ.

ภูเก็ตและกทม.กับปริมณฑล 6 จังหวัด )คณะกรรมการ

ค่าจ้าง ไม่เคยปรับค่าจา้งเกิน 10% ต่อคร้ังและไม่เคยมี

นโยบายปรับอัตราเท่ากันทั้งประเทศ โดยลูกจา้งและ

สหภาพแรงงานส่วนใหญ่ไม่รู้จกัไม่ยอมรับกรรมการ

ไตรภาคีที่กาํหนดค่าจา้งขั้นตํ่า ซ่ึงสะทอ้นถึงปัญหาการ

มีส่วนร่วมที่จ ํากัดคับแคบในกระบวนการคัดเลือก

ผูแ้ทนในไตรภาคี ซ่ึงใหบ้ทบาทเฉพาะสหภาพแรงงาน

มีสิทธิเสนอช่ือผูล้งสมคัร และส่งผูแ้ทนสหภาพ 1 คน

เป็นผูล้งคะแนนเลือกตั้งเท่านั้น 
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 (3) ยุครัฐบาล คสช. เป็นคร้ังแรกที่มีนายทหารเกษียณเข้ามารับตาํแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงานอยา่งต่อเน่ืองถึง 2 คน ซ่ึงอดีตนายทหารเหล่าน้ียอ่มมีทศันคติเชิงลบต่อการเคล่ือนไหวเรียกร้องของเหล่า

องคก์รแรงงานและมวลชนทุกกลุ่ม  

เพราะรัฐเผด็จการทหารมกัไม่คาํนึงถึงความยอมรับของผูใ้ชแ้รงงาน แต่ตอ้งคาํนึงถึงความยอมรับของ

พรรคขา้ราชการ และกลุ่มทุนบางส่วนซ่ึงสนบัสนุนการทาํงานของคสช. เพื่อความสงบราบเรียบในการปกครอง

ประชาสงัคม/ ก่อความมัน่คงเสถียรภาพของการพฒันาเศรษฐกิจ-การลงทุนมากกว่าคุณภาพชีวิตและความมัน่คง

ทางสงัคมของแรงงาน 

ภายใตว้าทกรรมไทยแลนด ์4.0 และอาํนาจคาํสัง่คสช.ที่แพร่ระบาด ประกอบกบัยทุธศาสตร์การผลิต+

การจา้งงานที่ยดืหยุน่หลากหลายของกลุ่มทุนทุกระดบัในภาวะเศรษฐกิจ-สงัคม-การเมืองที่ไม่ปกติอยา่งยิง่ กลุ่ม

องคก์รแรงงานยอ่มเผชิญขอ้จาํกดัสาหสัในการเคล่ือนไหวผลกัดนั ปรับปรุงสภาพการจา้งการทาํงานทุกระดบั 

รวมถึงการส่งเสริมการทาํงานที่มีคุณค่า (DECENT WORK) ของแรงงานทุกภาคส่วน  
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ตัวช้ีวดัสําคญัด้านแรงงานของประเทศไทย พ.ศ.2559 

จดัทาํโดย สาํนกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร 

ประเภทแรงงาน ไตรมาส 3 

2556 2557 2558 

1.ประชากรวยัแรงงานอายุ 15 ปีขึน้ไป (ล้านคน)1/ 55.1 54.9 55.3 

 -ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 39.5 38.8 38.8 

  ผู้มีงานทํา 39.1 38.4 38.3 

  ผู้ว่างงาน 0.3 0.3 0.4 

  ผู้รอฤดูกาล 0.1 0.1 0.1 

 -ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน 15.6 16.1 16.5 

  ทํางานบ้าน 4.6 4.8 4.9 

  เรียนหนังสือ 4.3 4.4 4.4 

  ยังเด็ก/ชรา/ไม่สามารถทํางานได้ 5.1 5.3 5.6 

  อื่นๆ 1.6 1.6 1.6 

2.อัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงาน (ร้อยละ)1/ 71.6 70.7 70.1 

  -ชาย 80.5 79.4 78.6 

  -หญิง 63.3 62.5 62.1 

3.ร้อยละของผู้อยู่ในกําลังแรงงาน1/ 100.0 100.0 100.0 

  -ผู้มีงานทํา 99.1 99.0 98.9 

  -ผู้ว่างงาน 0.8 0.8 0.9 

  -ผู้รอฤดูกาล 0.1 0.2 0.2 

4.ร้อยละของผู้มีงานทํา ภาคอุตสาหกรรม1/ 100.0 100.0 100.0 

  -ภาคเกษตรกรรม 41.9 35.2 33.9 

  -ภาคการผลิต 20.3 22.7 22.9 

  -ภาคการบริการและการค้า 37.8 42.1 43.2 
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5.จาํนวนผู้มีงานทํา ตามช่ัวโมงการทํางานต่อสัปดาห์ (ล้านคน)1/ 39.1 38.4 38.3 

  -0 ช่ัวโมง 0.2 0.2 0.2 

  -1-34 ช่ัวโมง 6.1 5.0 6.1 

  -35 ช่ัวโมงขึน้ไป 32.8 33.3 32.0 

(ช่ัวโมงการทํางาน หมายถึง จํานวนช่ัวโมงทํางานจริงทั้งหมดในระหว่าง 7 วนั ก่อนสัมภาษณ์ บุคคลที่มีอาชีพ

มากกว่า 1 อาชีพ จะรวมช่ัวโมงทํางานทุกอาชีพ ช่ัวโมง หมายถึง ผู้ที่ปกตมิีงานประจาํ แต่ในสัปดาห์การสํารวจ

ไม่ได้ทํางาน อาจเน่ืองมาจากหยุดพกัผ่อน ลาป่วย เป็นต้น) 

6.ค่าจ้างเฉลี่ยของลูกจ้าง (บาทต่อเดือน)1/ 12,255.2 13,386.2 13,599.1 

  -เอกชน 10,690.9 11,908.6 12,088.0 

  -รัฐบาล 17,901.5 19,511.3 19,769.7 

7.อัตราการว่างงาน (%)1/ 0.8 0.8 0.9 

-ระดับการศึกษา    

 ไม่มีและตํา่กว่าประถม 0.2 0.2 0.2 

 ประถม 0.4 0.6 0.5 

 มัธยมต้น 0.8 1.3 1.2 

 มัธยมปลาย 1.1 1.0 1.1 

 อุดมศึกษา 1.9 1.5 1.8 

 อื่นๆ 0.5 0.1 0.3 

8.จาํนวนแรงงานนอกระบบ (ล้านคน)2/ 25.1 22.1 21.4 

9.ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จากจํานวนผู้มีงานทํา2/ 64.2 57.6 55.9 

10.ร้อยละของแรงงานนอกระบบ2/    

 -ภาคเกษตรกรรม 61.3 56.9 56.0 

 -ภาคการผลิต 11.2 10.7 11.1 

 -ภาคการค้าและการบริการ 27.4 32.4 32.9 

11.แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย  (พนัคน)3/ 1,183.8 1,339.8 1,443.5 

12.ร้อยละของผู้มีงานทําที่ต้องการพฒันาขีดความสามารถ4/ 9.0 7.6 8.6 

13.ร้อยละของผู้ว่างงานที่ต้องการ  พฒันาขีดความสามารถ4/ 27.9 25.6 23.2 

     ท่ีมา: 1/ สํารวจภาวการณ์ทํางานของประชากร ไตรมาส 3 สํานักงานสถิตแิห่งชาต ิ

              2/ สํารวจแรงงานนอกระบบ สํานักงานสถติแิห่งชาต ิ
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              3/ สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน 

              4/ สํารวจความต้องการพฒันาขีดความสามารถของประชากร สํานักงานสถิตแิห่งชาต ิ

 ขอ้มูลจาํนวนแรงงานต่างด้าวในประเทศพ.ศ.2558 

 รวมทั้งหมด 1,443,474 คน แบ่งเป็นสญัชาติกมัพูชา 210,351 คน  ลาว 68,138 คน  เมียนมา 996,607 คน  

ประเทศอ่ืนๆ 168,378 คน 

 กรุงเทพมหานคร มีแรงงานต่างดา้วมากท่ีสุด   198,433 คน 

 รองลงมา จงัหวดัสมุทรสาคร   147,269 คน 

 และจงัหวดัปทุมธานี    138,373 คน 

       ที่มา: สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว 
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วิเคราะห์ร่างกม.คุ้มครองแรงงานที่ครม.เห็นชอบ 

รัฐบาลคสช.มอบของขวญัปีใหม่ 2560 คือเป็น

ปีแรกที่มีกระทรวงช่ือใหม่ว่า “กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม(DE) คณะรัฐมนตรียงัมีมติเม่ือ

วัน ที่  4  ม ก ร า ค ม  2 5 6 0 อ นุ มั ติ ห ลั ก ก า ร ร่ า ง

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และส่งใหค้ณะกรรมการ

กฤษฎีกาพิจารณา แล้วส่งให้สภานิติบญัญติัแห่งชาติ

พจิารณาต่อไป 

 
สาระสําคญัของร่างพระราชบญัญติั 

1. เพิ่มเติมบทบญัญติัเก่ียวกับการให้อํานาจ

คณะกรรมการค่าจา้งในการกาํหนดอตัราค่าจา้งขั้นตํ่า

สาํหรับลูกจา้งกลุ่มต่างๆ 

2. ยกเลิกบทบัญญัติให้นายจ้างส่งสํา เนา

ข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานให้แก่อธิบดีหรือผู ้ซ่ึง

อธิบดีมอบหมาย 

3. เพิ่มมาตรา 118/1 ให้กรณีการเกษียณอายุ

เป็นเหตุแห่งการเลิกจ้างในกรณีที่ มิได้ตกลง หรือ

กาํหนดการเกษียณอายลูุกจา้งเกษียณ เม่ืออายคุรบ 60 ปี

บริบูรณ์ และนายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย 

4. เพิ่มเติมบทบญัญติัมาตรา 144 กาํหนดโทษ

สําหรับนายจ้างท่ีฝ่าฝืนไม่จ่ายค่าชดเชย เพราะเหตุ

เกษียณอาย ุ

มีข้อสังเกต+ข้อวิจารณ์ต่อสาระร่างพ.ร.บ.

คุม้ครองแรงงานดงักล่าวดงัน้ี 

 

(1) ร่างกฎหมายไม่กําหนดหลักเกณฑ์-เงื่อนไข

การพิจารณากาํหนดอัตราค่าจา้งขั้นตํ่าสาํหรับลูกจา้ง

กลุ่มต่างๆ โดยไม่ระบุว่าครอบคลุมลูกจา้งกลุ่มใดบา้ง 

เ พ ร า ะ เ ห ตุ ใ ด ?  เ ท่ า กับ ใ ห้ อํา น า จ เ บ็ ด เ ส ร็ จ แ ก่

คณะกรรมการค่าจ้างและรัฐบาลไปพิจารณา อาจ

นาํไปสู่การเลือกปฏิบติัได ้

(2) การตดับทบาทนายจา้งไม่ต้องส่งสําเนา

ข้อบังคับเก่ียวกับการทาํงานแก่อธิบดี หรือผูไ้ด้รับ

มอบหมาย อาจทาํให้นายจา้งจาํนวนมากจัดทาํ หรือ

แกไ้ขเพิม่เติม ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานโดยไม่เป็น

ธรรมและไม่แจ้งแก่ลูกจ้างได้ เพราะไม่ต้องส่งให้

เจา้หนา้ที่รัฐตรวจสอบ  

ขณะท่ีสถานประกอบการ(สปก.)ส่วนใหญ่ 

ลูกจา้งไม่มีอํานาจรวมตัวต่อรอง และไม่รู้ไม่เขา้ถึง

สิทธิแรงงานไดม้าก มีสปก.น้อยแห่งที่มีลูกจา้งต่ืนตวั

หรือมีสหภาพแรงงานตรวจสอบต่อรองให้ปรับปรุง

ระเบียบขอ้บงัคบัในการทาํงานใหเ้ป็นคุณแก่ลูกจา้งได ้ 
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โดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีแรงงานขา้ม

ชาติจาํนวนมาก ทาํงานประจาํอยู ่หรือมีการจา้งลูกจา้ง

แบบรับเหมาค่าแรง และระยะสั้นชัว่คราว อาจนาํไปสู่

ปัญหาแรงงานไม่สมัพนัธ์ หรือความไม่สงบราบร่ืนใน

การจา้งงานได ้ 

(3) การเพิ่มบทบญัญัติให้การเกษียณอายุคือ

เหตุเลิกจ้างในกรณีมิได้ตกลงกัน หรือกําหนดอายุ

เกษียณเม่ือลูกจ้างอายุครบ 60 ปี น่าจะเป็นผลดีแก่

ลูกจ้างได้ ถ้าเป็นลูกจ้างที่มีความรู้ทักษะฝีมือ หรือ

ตลาดแรงงานมีความตอ้งการสูง หรือ ลูกจา้งที่มีปัญหา

สุขภาวะ ไม่อาจอดทนทาํงานภายหลงั 60 ปีในสภาพ

เดิมต่อไปได ้

ปัญหาคือ นายจา้งหลายราย วางแผนโครงการ

อายเุกษียณก่อน 60 ปี หรือ เปิดโครงการให้ลูกจา้งขอ

ลาออกก่อนอายุ 60 ปี ทาํให้ลูกจา้งอายงุานมากหรือมี

ภาระหน้ีสินจาํนวนมากอาจขอลาออก และนายจา้งก็

จะเปล่ียนไปจ้างลูกจ้างรับเหมาค่าแรง-ระยะสั้ น

ชัว่คราว หรือแรงงานขา้มชาติรายใหม่ๆ โดยจ่ายค่าจา้ง

สวสัดิการตํ่ากว่าเดิม ไม่เสมอเหมือนลูกจา้งประจาํที่

ทาํงานในสถานประกอบการนั้นๆ  

หลกักฎหมายและแนวคิดคาํพิพากษาศาลฎีกา 

ถือวา่ การเกษียณอาย ุคือ การส้ินสุดสัญญาจ้างแรงงาน

หรือเลิกจ้าง โดยลูกจ้างไม่มีความผิด ลูกจา้งที่เกษียณ

จึงมีสิทธิไดค้่าชดเชยตามระยะเวลาทาํงานตามพ.ร.บ.

คุม้ครองแรงงานพ.ศ.2541 มาตรา 118 ซ่ึงค่าชดเชย 

ต้องคํานวณจากค่าจ้าง และ  “ เงินอื่น”  ที่ไม่ใช่

สวสัดิการและมีการจ่ายประจาํต่อเน่ืองโดยไม่ตอ้งมี

หลักฐานการใช้จ่ายจริงหรือไม่ เช่นค่าเดินทาง ค่า

ครองชีพและเงินประจําตําแหน่งที่เหมาจ่ายเป็นประจาํ

ทุกเดือนแก่ลูกจ้าง ต้องมารวมกับค่าจ้างเพื่อ จ่าย

ค่าชดเชยดว้ย 

สาระสาํคญัของร่างพ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานที่

ครม.อนุมัติคร้ังน้ี  ไม่มี เ ร่ืองใดสอดคล้องกับ ร่าง

กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับผู้ใช้แรงงาน ที่จัดทาํ

โดยเครือข่ายองคก์ารแรงงานแห่งประเทศไทย(อรท.),

สภาองค์การลูกจา้งพฒันาแรงงานแห่งประเทศไทย 

ร่วมกับ แผนพฒันาคุณภาพชีวิตแรงงาน สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้

เสนอต่อกระทรวงแรงงานทั้ งก่อนและภายหลัง

รัฐประหารคสช. 

 
ประเด็นสําคัญบางเ ร่ืองในร่างกฎหมาย

คุม้ครองแรงงาน (ฉบบัผูใ้ชแ้รงงาน) เช่น  

1. นายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าไม่

เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีลูกจา้งเขา้ทาํงาน 

2. ให้ลูกจา้งมีสิทธิลากิจธุระอันจาํเป็นได้ไม่

น้อยกว่าหกวนัทาํงานต่อปี และนายจา้งจ่ายค่าจา้งแก่

ลูกจา้งเท่ากบัค่าจา้งในวนัทาํงานตลอดระยะเวลาที่ลา 

3. ให้ลูกจา้งหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อตรวจ

รักษาสุขภาพก่อนคลอดบุตรและเพื่อคลอดบุตรครรภ์

หน่ึงไม่เกินเก้าสิบวนั ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเท่ากับ
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ค่าจา้งในวนัทาํงานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกินเก้า

สิบวนั 

4. กรณีมีลูกจา้งต่างดา้วอยา่งนอ้ยสิบคนขึ้นไป 

ให้นายจา้งจัดให้มีข้อบงัคับเก่ียวกับการทาํงานเป็น

ภาษาประจาํชาติของลูกจา้งต่างดา้วนั้น นอกเหนือจาก

มีภาษาไทย 

5. ปรับปรุงกรณีนายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยแก่

ลูกจา้ง คือเติม “อย่างร้ายแรง” ต่อจากกรณีจงใจทาํให้

นายจา้งไดรั้บความเสียหายและตัด “กรณีลูกจา้งไดรั้บ

โทษจาํคุกตามคาํพพิากษาถึงที่สุดใหจ้าํคุก”ออก 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

 

เ ต รี ย ม พ บ เ ล ข า ธิ ก า ร  ส ป ส .  ห า รื อ สิ ท ธิ

ประกนัสังคมแรงงานข้ามชาติ 

เครือข่ายองค์กรประชากรขา้มชาติ (MWG) 

จดัประชุมปรึกษาเร่ือง การเข้าถึงสิทธิประกันสังคม

และกองทุนเงินทดแทนของแรงงานข้ามชาติ เม่ือวนัที่ 

28 ธนัวาคม 2559 ที่สาํนกังานมูลนิธิมนุษยชนและการ

พฒันา (HRDF) ถ.สุทธิสารวินิจฉัย กทม. ได้มีการ

ระดมความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์แรงงานขา้ม

ชาติในหลายพื้นที่กบัการไดรั้บสิทธิประโยชน์กองทุน

เงินทดแทนและกองทุนประกนัสังคม เพื่อเตรียมเสนอ

ต่อสาํนกังานประกนัสงัคม (สปส.)สรุปไดด้งัน้ี  

(1)ปัญหาการขึ้นทะเบียนแรงงานขา้มชาติและ

นาํส่งเงินสมทบ  

 
-ประกาศสํานักงานประกันสังคมลงวันที่ 31 

มีนาคม 2558 กาํหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างดา้ว

ว่าจะขึ้ นทะเบียนลูกจ้างต่างด้าวเป็นผู ้ประกันตาม

กฎหมายประกนัสงัคม และเป็นลูกจา้งของนายจา้งที่มี

หนา้ที่จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตอ้งมีเอกสาร 

2 อยา่งคือ หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทํางาน (กลุ่ม

ท่ีเข้ามาทาํงานตามMOU และกลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์

สัญชาติแล้ว)ซ่ึงขดักับวตัถุประสงค์และเจตนารมณ์

พ.ร.บ.เงินทดแทนพ.ศ.2537 และ พ.ร.บ.ประกนัสังคม

พ.ศ.2533 ท่ีมุ่งคุ ้มครอง “ลูกจ้าง” คือผู้ทํางานให้

นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง ไม่ว่าลูกจา้งนั้นจะมีสัญชาติใด 

จะทาํงานโดยถูกตอ้งตามกฎหมายว่าด้วยคนเขา้เมือง 

และกฎหมายวา่ดว้ยการทาํงานของคนต่างดา้วหรือไม่?  

เป็นการเลือกปฏิบัติโดยเลขาธิการสาํนักงาน

ประกนัสงัคมออกประกาศ โดยไม่มีกฎหมายใหอ้าํนาจ

ไวแ้ละยงัขดักบัอนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 19ว่าด้วยการ

ปฏิบัติที่ เท่าเทียมกันสําหรับคนงานต่างชาติ และ

คนงานในชาติเร่ืองค่าทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุซ่ึง

ประเทศไทยใหส้ตัยาบนัแลว้เม่ือปี 2511 

 “ลูกจ้าง”ต่างชาติที่ได้รับการผ่อนผันจาก

รัฐบาลให้ประกอบอาชีพและรับได้รับอนุญาตให้อยู่

ช่ัวคราวในไทยได้ นายจ้างย่อมมีหน้าที่ตอ้งจ่ายเงิน

สมทบเข้าทั้ ง 2 กองทุนฯดังกล่าว และสํานักงาน
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ประกันสังคมมีหน้าที่ตอ้งดาํเนินการให้นายจา้งและ

ลูกจา้งขึ้นทะเบียนประกนัสงัคม 

- แรงงานข้ามชาติ ที่ไดข้ึ้นทะเบียนผ่อนผนัให้

ทาํงานชัว่คราวตามมติคณะรัฐมนตรีและยังไม่ผ่านการ

พิสูจน์สัญชาติไม่มีสิทธิเขา้ระบบประกนัสังคม หาก

ประสบอันตรายจากการทาํงาน ต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ี

สํานักงานประกันสังคม เพื่อดําเนินการให้นายจ้าง

จ่ายเงินทดแทนแก่แรงงานขา้มชาติโดยตรงเป็นจาํนวน

เท่ากับที่ลูกจา้งไทยได้รับ ซ่ึงพบว่าหลายคร้ังมักเป็น

กรณีแรงงานขา้มชาติบาดเจ็บสาหัสหรือทุพพลภาพ 

และมีพี่น้องแรงงานข้ามชาติ หรือ เจ้าหน้าที่องค์กร

พฒันาเอกชนช่วยประสานงานติดต่อให้เจา้หน้าที่สั่ง

จ่าย 

 
-นายจา้งจาํนวนมากหกัเงินสมทบแรงงานขา้ม

ชาติและไม่นาํส่งแก่ประกนัสงัคม ทาํใหลู้กจา้งต่างชาติ

หลายคน ไม่ไดสิ้ทธิประกนัสังคมกรณีต่างๆ เพราะไม่

มี บัต ร ผู ้ป ร ะ กัน ต น  ห รื อ ร า ย ช่ือ ใ น ฐ า น ข้อ มู ล

สถานพยาบาลและสาํนกังานประกนัสงัคมพื้นท่ี 

-ลูกจ้างต่างชาติบางรายตอ้งซ้ือบัตรประกัน

สุขภาพ และถูกหักเงินสมทบภายหลงันายจา้งแจง้ขึ้น

ทะเบียนประกันสังคม ทาํให้ตอ้งจ่ายเงินซํ้ าซ้อน ถูก

นายจา้งหรือนายหน้าหักค่าจา้งไปจ่ายทั้งบตัรประกัน

สุขภาพและเงินสมทบประกนัสงัคม 

(2) ข้อจํากัดการเข้าถึงประโยชน์ทดแทน 

-แรงงานขา้มชาติจาํนวนมากมีข้อจาํกัดด้าน

ภาษา และเข้าไม่ ถึงข้อ มูลทุก เ ร่ือง เ ก่ี ยวกับสิทธิ

ป ร ะ โ ย ช น์ ก อ ง ทุ น เ งิ น ท ด แ ท น  แ ล ะ ก อ ง ทุ น

ประกันสังคม แม้สถานพยาบาลหรือสํานักงาน

ประกนัสงัคมบางแห่งมีผูแ้ปลภาษาช่วยส่ือสาร แต่ก็ยงั

มีจาํนวนนอ้ย และไม่ต่อเน่ือง 

-สาํนักงานประกันสังคมหลายพื้นที่ตอ้งการ

หลกัฐานหลายอยา่งที่แรงงานขา้มชาติตอ้งนาํมาแสดง

ตน ยื่นแก่เจ้าหน้าท่ี จึงได้รับสิทธิประโยชน์  เช่น 

หลักฐานสมรสที่แสดงเป็นสามีภรรยากันจริง หรือ

หลกัฐานมีชีวิตของบุตร เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์บุตร 

ซ่ึงประกาศสํานักงานประกันสังคมให้ผูป้ระกันตน

แสดงหลกัฐาน คือ สําเนาทะเบียนบ้าน หรือ เอกสารที่

ทางราชการออกให้ หรือหนังสือรับรองของเจ้า

พนักงานฝ่ายปกครอง หรือราชการต้ังแต่ระดับซี 3 ขึ้น

ไปหรือเทียบเท่าปีละ 1 คร้ัง ในเดือนตุลาคมของทุกปี 

แ ต่ เ จ้า ห น้ า ท่ี ต้อ ง ก า ร ห ลัก ฐ า น ทุ ก อ ย่ า ง  แ ม้ว่ า

ผูป้ระกนัตนขา้มชาติจะนาํบุตรตนเองมาแสดงต่อหน้า

เจา้หน้าท่ีๆก็สงสัยว่าจะเป็นบุตรแทจ้ริงของแรงงาน

ขา้มชาติหรือไม? ขา้ราชการตั้งแต่ซี 3 ขึ้นไปในพื้นที่ที่

มีแรงงานขา้มชาติหนาแน่น ไม่กล้าลงนามรับรองผู ้

ผูป้ระกนัตนขา้มชาติ อา้งวา่ยคุคสช.มีผูใ้หญ่สัง่มา 

การได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีบําเหน็จ 

แรงงานข้ามชาติต้องแสดงตนว่าจะไม่พ ํานักใน

ประเทศไทย และยืน่คาํร้องขอรับสิทธิประโยชน์ดว้ย

ตนเองก่อนกลับประเทศตน้ทาง ถา้กลับประเทศแล้ว 
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สาํนกังานประกนัสงัคมจะไม่ส่งเงินบาํเหน็จให้ เพราะ

ยงัไม่มี MOU ตกลงกนัระหวา่งรัฐบาลไทยกบัประเทศ

เพือ่นบา้น 

 -ไร้สิทธิรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณี

การว่างงาน เน่ืองจากประกาศกระทรวงมหาดไทย

กาํหนดใหต้อ้งหานายจา้งใหม่ให้ไดภ้ายใน 15 วนั นับ

แต่วนัที่นายจ้างเลิกจ้างหรือเลิกกิจการ มิฉะนั้ นจะ

ส้ินสุดการอยู่ในประเทศไทย และต้องถูกส่งกลับ

ประเทศตน้ทาง ส่งผลให้แรงงานขา้มชาติตอ้งหางาน

ใหม่ทาํตามยถากรรม หรือตามที่นายหน้าจัดหาให ้

เพราะนายจา้งจาํนวนมากไม่ยอมทาํหนังสือเลิกจา้ง

แรงงานขา้มชาติ หรือแจง้กรมจดัหางาน 

(3) ขอบเขตการคุ้มครองลูกจ้าง 

-แรงงานข้ามชาติ (รวมทั้ งแรงงานไทย)ท่ี

ทํางานในหลายกิจการ กฎหมายเงินทดแทนและ

ประกันสังคมยกเว้นการคุ้มครอง  เช่น ลูกจ้างของ

นายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา ซ่ึงงานที่ลูกจา้งทาํนั้ น

มิไดป้ระกอบธุรกิจรวมอยูด่ว้ย, ลูกจา้งทาํงานบา้นอนั

มิไดป้ระกอบธรกิจรวมอยูด่ว้ย,ลูกจา้งของกิจการภาค

เกษตรซ่ึงมิไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปี และไม่มีงานลกัษณะ

อ่ืนรวมอยูด่ว้ย ทาํให้แรงงานขา้มชาติในกิจการเหล่าน้ี

ต้อ ง รั บ ค ว า ม เ ส่ี ย ง ใ น ก า ร ทํา ง า น  แ ล ะ ก า ร ใ ช้

ชีวติประจาํวนัดว้ยตนเอง 

(4) ภายหลังปี 2550 และมีกระแสแรงชัดขึ้น

ภายหลังรัฐประหารคสช.ต้ังแต่กลางปี  2557 ถึง

ปัจจุบัน  

พบว่า  มีสัญญาณที่ จะให้แก้ไขกฎหมา ย

ประกนัสงัคม หรือกฎหมายอ่ืนเพือ่ยกเวน้การคุม้ครอง

สิทธิประกันสังคม หรือลดอัตรา เงินสมทบและ

ประโยชน์ทดแทน สาํหรับแรงงานขา้มชาติให้แตกต่าง

จากแรงงานไทย เช่น  

 
ไม่เก็บเงินสมทบกรณีประสบอันตรายท่ีมิใช่

เน่ืองจากการทาํงาน (นอกงาน) โดยให้แรงงานขา้ม

ชาติซ้ือประกันสุขภาพเอง ไม่คุ ้มครองประโยชน์

ทดแทนกรณีคลอดบุตรและสงเคราะห์บุตร ของ

แรงงานขา้มชาติที่เกิดในประเทศไทยเป็นตน้ ซ่ึงขดักบั

หลกัการประกนัสงัคม คือ การเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข เฉลี่ย

ความเส่ียงภัยของคนทํางานในสังคม เพราะกองทุน

ประกนัสงัคมมาจากเงินสมทบของนายจา้งและลูกจา้ง

ที่ประกนัตนเองดว้ย และไม่ใช่ลูกจา้งต่างชาติทุกคนจะ

มีสิทธิข้าถึงประกันสังคม โดยนโยบายของสปส.

กาํหนดให้แรงงานขา้มชาติที่มีหนังสือเดินทางและ

ใบอนุญาตทาํงานเท่านั้ นท่ีนายจ้างแจ้งขึ้ นทะเบียน

ประกนัสังคมได้ และนายจา้งจาํนวนมากอาจไม่แจง้

ขึ้นทะเบียนดว้ย 

นโยบายรัฐในอนาคตมีแนวโน้มจะคุม้ครอง

ประกันสังคมแรงงานขา้มชาติเฉพาะสิทธิประโยชน์

กรณปีระสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพและเสียชีวิต 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 
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ปัญหาคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติทํางานบ้าน 

ก อ ง คุ้ม ค ร อ ง แ ร ง ง า น น อ ก ร ะ บ บ  ก ร ม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน สนบัสนุนโดยกรมการ

จดัหางาน จดัโครงการอบรมพฒันาเครือข่ายคุม้ครอง

ลูกจา้งต่างดา้วทาํงานบา้น ในวนัอาทิตยท์ี่ 15 มกราคม 

2560 ณ โรงแรมอิสติน มกักะสนั กทม. 

นายภัทรวุธ เภอแสละ  ผู ้อ ํานวยการสํานัก

บริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กล่าวว่า

จาํนวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทาํงานคงเหลือ

ทั้งหมด ณ พฤศจิกายน 2559 มีทั้งหมด 2,881,936 คน 

แบ่งเป็น 

 
1. แรงงานประเภทฝีมือ 163,609 คน แบ่งเป็น

ทั่วไป (ม.9)จํานวน 115,882 คน และส่งเสริมการ

ลงทุน หรือBOT จาํนวน 47,727 คน 

2 .  ต ล อ ด ชี พ  ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ อ ยู่ ใ น

ราชอาณาจกัร ซ่ึงทาํงานตามประกาศคณะปฏิวติัฉบบัที่ 

322 ปี2515 จาํนวน 495 คน 

3. ชนกลุ่มน้อย กระทรวงมหาดไทยได้ออก

เอกสารเพื่อรอพิสูจน์สถานะยืน่ขอใบอนุญาตทาํงาน

จาํนวน 28,960 คน 

4. แรงงานประเภทไร้ฝีมือ จาํนวน 2,688,872 

คน แบ่งเป็นได้ รับอนุญาตให้เข้ามาทํางาน  (ม.9) 

จาํนวน 1,298,058  (ขออนุญาตทํางานตาม MOU 

381,966 คน และแรงงานท่ีผ่านการพิสูจน์สัญชาติ

คงเหลือ 961,092 คน)  

ผู้ได้รับการผ่อนผันให้เข้ามาทํางาน (ม.13(2)) 

จาํนวน1,325,126 คนโดยแบ่งบนัจดทะเบียนตามมติ

ครม.23ก.พ.2559 จาํนวน1,178,678 คน ประมงทะเล 

34,259 คน และแปรรูปสตัวน์ํ้ า 112,189 คน และเขา้มา

ทาํงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล (ม.14)

จาํนวน 65,688 คน 

มาตรการจดทะเบียน คือ แรงงานขา้มชาติที่

ถือบตัรสีชมพูตอ้งผ่านการตรวจสุขภาพ และซ้ือบตัร

ประกันสุขภาพ จึงนําไปขอใบอนุญาตทํางานได ้

สาํหรับแรงงานขา้มชาติที่ไม่จดทะเบียนและเป็นเหยือ่ 

หรือพยานคดีการคา้มนุษย ์จะไดรั้บอนุญาตให้อยูแ่ละ

ทาํงานไดทุ้กประเภทตามสิทธิพ.ร.บ.ป้องกนัและการ

ปราบปรามการคา้มนุษยพ์.ศ.2551  

กรณีแรงงานขา้มชาติประสบปัญหาเกี่ยวกับ

การทาํงาน อาจติดต่อศูนยร์วมบริการช่วยเหลือแรงงาน

ต่างด้าวประจาํจังหวดั หรือ โทรสายด่วนกรมจัดหา

งานเบอร์ 1694 

การเสวนาเร่ือง “การคุ้มครองสิทธิลูกจ้างต่าง

ด้าวทํางานบ้านในประเทศไทย”  

ผูร่้วมเสวนาแต่ละคนแสดงความคิดเห็น สรุป

ไดด้งัน้ี 

(1) น.ส.จัมปา ผู้แทนลูกจ้างต่างด้าวทํางาน

บ้านในประเทศไทยมา 24 ปี กล่าวว่าตอ้งการให้สังคม

มองลูกจา้งทาํงานบ้านว่า เป็นงานท่ีมีคุณค่าศักด์ิศรี

ความเป็นมนุษยเ์หมือนงานทัว่ไป แม้มีสิทธิแรงงาน

ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 14 แต่นายจา้งจาํนวนมากไม่รู้

หรือไม่อยากรู้ เช่น วนัหยดุประจาํสปัดาห์ที่ลูกจา้งตอ้ง
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มีสัปดาห์ละ 1 วนั ไม่ใช่ลูกจา้งทาํงานบา้นจะได้หยุด

ทุกวนัอาทิตย ์เพราะบางคร้ังนายจ้างก็สั่งให้ทาํงาน 

บางที ถูกเลิกจ้างโดยนายจ้างยดัข้อหาทําของหาย 

ลูกจา้งบางคนกลัวหรือเสียความรู้สึกนายจา้ง จึงไม่

ร้องเรียนใคร 

บางคร้ังลูกจา้งทาํงานบา้นตอ้งถามนายจา้งว่า

จะใหห้ยดุหรือไม่ หรือตอ้งขออนุญาตนายจา้ง นายจา้ง

ก็บอกวา่หยดุไปไหน ทาํไมอยูท่ี่บา้นก็สบายดีแลว้ ทั้ง

ที่ลูกจา้งทุกคนมีธุระส่วนตวั รัฐควรกระจายขอ้มูลสิทธิ

แรงงานใหน้ายจา้งและลูกจา้งทาํงานบา้นอยา่งทัว่ถึง  

(2) เภสัชกรหญิงเทวี โพธิผละ ในฐานะผูแ้ทน

นายจ้างของลูกจ้างต่างด้าวทาํงานบ้าน กล่าวว่า เรา

คุน้เคยการอยูอ่ยา่งไทยตั้งแต่แรกเร่ิม จา้งแรงงานไทย

มาทาํงานบา้น ก็ได้อยู่กนัอยา่งญาติพี่น้อง อยูด่้วยกัน

กินด้วยกันพกัผ่อนด้วยกัน ไม่ได้มีกฎเกณฑ์วนัหยุด

อะไร ต่อมาไม่มีแรงงานไทย จึงต้องจ้างแรงงาน

ต่างชาติ มีศูนยจ์ดัหาแรงงานต่างชาติ เก็บค่านายหน้า

ทั้งจากนายจา้ง และลูกจา้ง ทาํใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าหัว

คิว และลูกจา้งก็ถูกหักค่าจา้ง บางคร้ังจ่ายค่านายหน้า

เปล่า เพราะไม่ไดลู้กจา้งทาํงานนาน และตอ้งเสียค่าทาํ

หนังสือเดินทาง โดยไม่มีการรับรองว่าลูกจา้งทาํงาน

บา้นไดจ้ริง 

ความจริงแล้วลูกจ้างไม่ได้ทาํงานตลอด 24 

ชัว่โมง เพราะกลางวนัไดพ้กัผ่อนขณะที่ดูแลผูสู้งอาย ุ

เพราะเด็กและผูใ้หญ่ไปเรียนไปทาํงานหมด ถา้ลูกจา้ง

ไม่พอใจอยู่ นายจา้งก็หาใหม่ได้ อาจเสียค่าหัวคิวไป

เร่ือย อยากให้หน่วยงานรัฐอบรมวฒันธรรมไทย 

สุขอนามัย และการส่ือสารของแรงงานข้ามชาติที่

ทาํงานกบันายจา้ง 

( 3 )  น า ง พู น ท รั พ ย์  ส ว น เ มื อ ง ตุ ล า พั น ธ์ุ 

ผูอ้าํนวยการมูลนิธิพฒันาแรงงานและอาชีพ กล่าวว่า

เราไม่ควรดูถูกงานบา้น เพราะเป็นงานของผูห้ญิงและ

ของแม่คน ถา้ไม่มีคนลา้งจานไม่มีใครซักผา้ ถามว่าจะ

มีครอบครัวไหนอยูร่อดได ้

 
กว่า 90% ของคนทาํงานบา้นคือผูห้ญิง ตอ้ง

ทาํงานอยู่ในบ้านซ่ึงคนทั่วไปไม่รู้เห็นและถ้าเป็น

แรงงานขา้มชาติ จะมีความลาํบากเร่ืองภาษา และความ

หวาดกลวัตามมาได ้เช่น เห็นบุรุษไปรษณียข์บัรถผ่าน

หนา้บา้น ก็ตกใจกลวั คิดวา่ตาํรวจจะมาจบัหรือรีดไถ 

นายจา้งกับลูกจา้งต่างมีความกลวัซ่ึงกันและ

กนั นายจา้งจะถามว่า ลูกจา้งทาํงานบา้นคนน้ีไวใ้จได ้

หรือไม่ เคยขโมยของหรือไม่ ทาํงานเป็นหรือไม่ มี

บตัรหรือไม่ ถา้ไม่บตัร นายจา้งบางคนอาจชอบ เพราะ

จะไดจ่้ายนอ้ย ถา้เป็นลูกจา้งจะถามว่า บา้นน้ีปลอดภยั

ไหม จะใหเ้งินเดือนเท่าไร บา้นน้ีมีสมาชิกจาํนวนก่ีคน 

มีก่ีชั้ น  จะทําอย่างไร ให้ทั้ งนายจ้างกับลูกจ้างไป

ดว้ยกนัได ้

ลูกจา้งไทยทาํงานบา้นมีประมาณ 2 แสนคน 

ขณะที่ข ้ามชาติที่จดทะเบียนมี 4 หม่ืน แต่จริงๆแล้ว

น่าจะมีถึง 3 เท่า คือประมาณ 1.2 แสนคน ถา้คิดว่าได้

เดือนละ 10,000 บาท คิดเป็นปีละรวม 3 หม่ืนกว่าลา้น

บาท ซ่ึงไม่ใช่น้อย เพราะงานบา้นกลายเป็นอาชีพของ
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แรงงานหญิงรวมกว่า 3 แสนคน เป็นธุรกิจที่ตอ้งมีการ

บริหารจัดการอยู่ร่วมกันแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

นายจา้งไม่ควรอา้งไม่รู้กฎหมาย หรือไม่สาํคญั  

ตอนมีกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างทาํงานบ้าน

ออกมาใหม่ๆ นายจา้งถามว่าจะให้เพิ่มค่าจา้ง หรือมี

วนัหยดุ ลูกจา้งทุกคนอยากมีวนัหยดุ เพือ่จะไดน้อนต่ืน

สายบา้ง มีชีวิตไปเที่ยวกบัเพื่อน อยูก่บัครอบครัวบา้ง 

นายจา้งจะคิดแบบเดิมท่ามกลางสังคมพฒันาทนัสมัย

ไปไม่ได ้

 
ข้อเสนอ คือ 1. ทาํสัญญาจา้งเป็นลายลักษณ์

อกัษรให้ชดัเจน จะไดรู้้ว่าลูกจา้งมาจากไหน หากของ

ในบ้านหาย ลูกจา้งงานบ้านมักถูกกล่าวหา บางคร้ัง

ญาติพีน่อ้งตอ้งรับผิดแทน ถา้มีสัญญาจา้งจะไดช้ดัเจน

วา่ จะถามหาลูกจา้งไดท้ี่ไหนอยา่งไร 

2. ส่งเสริมให้จดทะเบียนและรวมตัวเป็น

เครือข่าย เพื่อจะเขา้ถึงขอ้มูลความรู้ข่าวสารที่แทจ้ริง 

ไม่ถูกนายหน้าหลอก มีโอกาสแลกเปล่ียนส่ือสารกัน

และเสนอต่อรัฐบาล 

(4) นายครรชิต มโนวรางกูร ผูอ้าํนวยการกอง

คุม้ครองแรงงานนอกระบบ กล่าวว่าสาเหตุท่ีตอ้งให้

แรงงานขา้มชาติจดทะเบียนให้ถูกตอ้ง จะได้ไม่ตอ้ง

หวาดกลวัเจา้หนา้ท่ีรัฐ เห็นดว้ยกบัการทาํสัญญาจา้งให้

ชัดเจน เป็นประโยชน์กับฝ่ายนายจ้างด้วย เพราะ

นายจา้งก็ถูกเอาเปรียบได ้

การรวมตัวของลูกจ้าง ทาํให้เกิดการเรียนรู้ 

แลกเปล่ียน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพราะแรงงาน

นอกระบบมกัอยูก่ระจายและโดดเด่ียว มีปัญหาภาษา

ส่ือสาร จะประสบปัญหามากขึ้น การทาํสัญญาจา้งให้

ชดัเจนเหมือนแรงงานในระบบ จะไดรู้้ว่าใครแนะนํา

มาทาํงาน รู้จกัใครในประเทศไทย หากมีปัญหาอะไรก็

จะติดต่อติดตามได ้

เท่าท่ีสํารวจการทาํงานบ้าน พบว่าบ้านเป็น

สถานท่ีส่วนตวั โอกาสไปพบลูกจา้งยากมาก ต่อไป

กฎหมายคุ้มครองแรงงานจะแก้ไขเพิ่มโทษกรณี

นายจา้งจา้งแรงงานเด็กอายตุ ํ่ากว่า 15 ปี จะถูกปรับต่อ

คนขั้นตํ่า 4 แสน ถึง 8 แสนบาท ถา้นายจา้งถูกตรวจจบั

ได ้ยอ่มกระทบต่อชาติและการพฒันาเศรษฐกิจสังคม

ได ้ 

มีปัญหาอะไรขอให้โทรสายด่วน 1546 ซ่ึงมี

ล่ามภาษาพม่าและกมัพชูารอรับสาย กรมการจดัหางาน 

คือ เบอร์ 1694 กองคุม้ครองแรงงานนอกระบบ คือ 

เบอร์ 0-2245-1670 

 (รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

 

เปิดปมปฏรูิปการบริหารการลงทุนสปส. 

วันอังคารที่  17 มกราคม 2560 สํานักงาน

ประกันสังคม(สปส.)จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

เก่ียวกับ “การปฏิรูปบริหารการลงทุน โดยการแยก

ส่วนบริหารการลงทุน ออกเป็นหน่วงงานพิเศษ” ตาม

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ห้องจูปี
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เตอร์ 4-7 อาคารอิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี มี

ผูแ้ทนส่วนราชการ ผูแ้ทนนายจา้งและลูกจา้ง เขา้ร่วม

ประชุมกวา่ 300 คน มีวทิยากรนาํเสวนา 4 คน คือ นาย

สงวน วงศส์ัมพนัธ์สุข ผูต้รวจราชการ, นายอรรถการ 

ตฤษณารังสี ผูแ้ทนนายจ้าง, นายธีระวิทย ์วงศ์เพชร 

ผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้ง และนางโสภาวดี เลิศมนัสชยั อดีต

เลขาธิการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาติ (กบข.) 

ภายหลังเสวนา เปิดให้ผูแ้ทนส่วนต่างๆเสนอความ

คิดเห็น สรุปไดด้งัน้ี 

(1) เงินสมทบที่ยงัไม่ไดจ่้ายประโยชน์ทดแทน 

สํานักงานประกันสังคมจะนําไปลงทุนเพื่อจัดหา

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ภ า ย ใ ต้ร ะ เ บี ย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ประกันสังคมว่าด้วยการจดัหาผลประโยชน์พ.ศ.2559 

และระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.

2547 เพื่อเสถียรภาพความเพียงพอในการจ่ายสิทธิ

ประโยชน์อยา่งต่อเน่ือง 

สํานักงานประกันสังคมจะมีคณะกรรมการ

ประกันสังคม และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน

บริหารงานในรูปไตรภาคี มีทั้ งผูแ้ทนฝ่ายนายจ้าง 

ลูกจา้งและรัฐบาล โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดมีอาํนาจ

วางระเบียบการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนฯ โดย

ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และกระทรวง

แรงงาน 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะกัน สัง ค ม ไ ด้แ ต่ ง ตั้ ง

ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ล ง ทุ น ก อ ง ทุ น

ประกันสังคม และคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง

ด้ า น ก า ร ล ง ทุ น  ก อ ง ทุ น ป ร ะ กั น สั ง ค ม  ข ณ ะ ที่

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น เ งิ น ท ด แ ท น แ ต่ ง ตั้ ง

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและ

บริหารการลงทุน กองทุนเงินทดแทน เพื่อทาํหน้าที่

กลั่นกรอง เสนอแนะเก่ียวกับการนําเงินกองทุนไป

จัดหาผลประโยชน์ตามระเบียบที่ เ ก่ียวข้อง และมี

สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ตรวจบัญชีการ

ลงทุนของทั้ง 2 กองทุนดว้ย 

(2) ที่ผา่นมาโดยเฉพาะกองทุนประกนัสังคมมี

แนวโน้มเติบโตมากจาก 1,890 ล้านบาทในปี 2534 

เป็น 1,570,302 ลา้นบาท และ เงินกองทุนเงินทดแทน

อยูท่ี่ 51,315 ลา้นบาท ณ 31 ธนัวาคม 2559  

แม ้พ.ร.บ.ประกนัสังคม(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 

ให้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ และได้ปรับปรุง

ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจดัหา

ผลประโยชน์พ.ศ.2559 แล้ว ยงัไม่สามารถแก้ไข

ขอ้จาํกัดภายใตก้ฎเกณฑ์ราชการได้อย่างคล่องตวั มี

ประสิทธิภาพ  

สปส. จึงมีแนวคิดปฏิรูปโครงสร้างองค์กร

ด้านการลงทุน โดยแยกส่วนงานปฏิบัติการ (Operator) 

ออกไปจดัตั้งเป็นหน่วยงานพิเศษของรัฐ ที่มิใช่ส่วน

ราชการและรัฐวิสาหกิจ ทาํหน้าท่ีจดัการลงทุนโดย

สาํนกังานประกนัสงัคมเป็นผู้กํากับดูแล (Regulator) 

(3) มีหลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นคลา้ยกนัวา่ 

 (3.1)ควรมีขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารการลงทุน 

และผลตอบแทนภายใตส้าํนักงานประกนัสังคมที่ผ่าน

ม า  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า วิ จัยที่ เ ก่ี ย ว ข้อ ง  แ ล ะ รู ป แ บ บ

โครงสร้าง-หลักเกณฑ์การทาํงานขององค์กรบริหาร

การลงทุนที่สาํนกังานประกนัสังคมมีความตอ้งการมา

นาํเสนอที่ประชุมใหพ้จิารณาถึงขอ้ดี-ขอ้เสีย และความ

เหมาะสม ไม่ใช่เพียงกระดาษ 1 แผ่น 2 หน้ามาแจก

เท่านั้น 
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 (3.2) การจดัประชุมคร้ังน้ี มีคนเขา้ร่วมน้อย

มากเพียง 300 กว่าคน และส่วนหน่ึงก็เป็นขา้ราชการ

สปส. ไม่รู้ใชห้ลกัเกณฑอ์ะไรในการติดต่อคนเขา้ร่วม 

ขณะที่มีผูป้ระกนัตน 10 กวา่ลา้นคน และนายจา้งกว่า 4 

แสนราย ควรมีการประชุมเปิดกว้างกว่าน้ี โดยจัด

ประชุมในทุกจังหวัด เพราะควรมี ส่วนร่วมจาก

คณะอนุกรรมการประกนัสงัคมทุกจงัหวดัดว้ย 

 (3.3) เร่ืองน่าห่วงคือ การแยกส่วนบริหารการ

ลงทุนออกไป แต่สํานักงานประกันสังคมซ่ึงเป็นส่วน

ราชการยังควบคุมอยู่ ถา้ทาํงานโดยบุคลากรเดิมๆ จะ

ทาํให้การบริหารไม่เป็นไปอยา่งอิสระคล่องตวัไดจ้ริง 

ฝ่ายการเมืองอาจแทรกแซงไดง้่ายเหมือนเดิม 

 (4)  การบริหารองค์กรที่ มีประสิทธิภาพ

เสถียรภาพและย ัง่ยนื ตอ้งประกอบด้วยหลักคิด หลัก

วิชาการ 

และหลักปฏิบัติที่ไปด้วยกันได้ ต้องมีการคิดใหม่

ออกแบบใหม่ ไดผู้บ้ริหารมืออาชีพ ให้ค่าตอบแทนที่

สอดคล้องกับการดูแลกองทุนขนาดใหญ่มหาศาลน้ี 

ตอ้งไม่บริหารงานและบริหารบุคคลเหมือนยงัใส่เส้ือ

เก่าทาํงานแบบเก่า  

เพราะกองทุนของรัฐน้ีจะบริหารขาดทุนไม่ได ้

ถา้มีหลกัเกณฑใ์ห้ผูบ้ริหารตอ้งรับผิดชอบการลงทุน 

จะหาคนได้ไหม? อาจตอ้งมีการแบ่งเป็นกองทุนย่อย

ให้หน่วยงานเอกชนช่วยบริหาร เพราะกองทุนใหญ่

มากก็เป็นจุดอ่อนไดใ้นการบริหารงาน 

 ประเด็นสําคัญ  คือ  โครงสร้างของคณะ

กรรมการบริหารการลงทุน ต้องมีหลักเกณฑ์การสรร

หาที่โปร่งใสชัดเจนและส่วนใหญ่ไม่ควรเป็นข้าราชการ 

เพื่อให้ได้เอกชนที่มีความสามารถกล้าคิดนอกกรอบ

เ ข้ า ร่ ว ม บ ริ ห า ร เ พื่ อ เ พิ่ ม ผ ล ต อ บ แ ท น อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพที่สมดุล 

 (5) การบริหารการลงทุนที่ เป็นหน่วยงาน

พิเศษ โดยเฉพาะกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ

ตอ้งเนน้ 3 มิติ คือ  

 1 .  เ ชิ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  คื อ  ค ว า ม มั่น ค ง แ ล ะ

เสถียรภาพของการลงทุนที่จะจ่ายเงินบาํเหน็จ/บาํนาญ

ในระยะ ยาวตล อดไป ซ่ึงต้องพิจารณา เพิ่มอา ยุ

ผูป้ระกันตน/เพิ่มฐานค่าจ้างและเพิ่มเงินสมทบไป

ด้วยกัน เพราะประเทศไทยถือว่ามีฐานอายุผูรั้บเงิน

บาํนาญ และอตัราเงินสมทบกรณีชราภาพที่น้อยที่สุด

เกือบติดอนัดบัโลก 

 2. การออกแบบกองทุนให้เติบโตต่อเน่ือง 

 3 .  ก า ร ข ย า ย ฐ า น ส ม า ชิ ก เ ข้ า ร ะ บ บ

ประกันสังคม ด้วยประโยชน์นิยม ไม่ใช่ประชานิยม

และการเมืองนิยม ซ่ึงคณะกรรมการบริหารการลงทุน

จะเก่ียวกบัวาระและระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง ซ่ึงควรมี

ระยะหลายปีพอสมควร 

นอกจากน้ียงัมีคณะกรรมการตรวจสอบที่จะมี 

การวางกติกาตรวจสอบตามหลกัธรรมาภิบาลดว้ย 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

 

คร้ังแรก ผู้นําสรส.เป็นประธานคสรท.  

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย หรือ 

คสรท.จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 ในวัน

อาทิตยท่ี์ 15 มกราคม 2560 ท่ีสโมสรการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
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ที่ประชุมปฏิบติัตามขอ้บงัคบัเร่ืองโครงสร้าง

การบริหารงานของคณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงาน

ไทย ระบุให ้มีการเลือกตั้ง 3 ตาํแหน่ง คือ ประธาน  
รองประธาน 3 และเลขาธิการ คสรท. มีผูแ้ทนองคก์ร

สมาชิกร่วมประชุมใหญ่จาํนวน 15 องค์กร(จาก 25 

องคก์ร)ประมาณ 40 คนไดแ้ก่ 

 
ผู้แทนสมาชิกที่มาประชุม 

1. มูลนิธิพพิธิภณัฑแ์รงงานไทย 

2. มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน 

3. สภาเครือข่ายกลุ่มผูป่้วยจากการทาํงาน และ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย 

4. เครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารและสถาบนั

การเงิน (BFUN) 

5. สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ 

6. กลุ่มเพือ่นประชาชน 

7. กลุ่มสหภาพแรงงานออ้มนอ้ย-ออ้มใหญ่ 

8. กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวนัออก 

9. กลุ่มผูใ้ชแ้รงงานสระบุรีและใกลเ้คียง 

10. สหภาพแรงงานโซลิดาริต้ีเซ็นเตอร์ไทยแลนด ์

(SC) 

11. สหภาพแรงงานผูป้รุงอาหารและใหบ้ริการ 

12. ส ม า พัน ธ์ แ ร ง ง า น ง า น เ ค ร่ื อ ง ใ ช้ไ ฟ ฟ้ า 

อิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ และ โลหะ แห่ง

ประเทศไทย ( TEAM ) 

13.  สมาพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์(สรส.) 

14. สหพนัธแ์รงงานปิโตรเลียมและเคมีภณัฑแ์ห่ง

ประเทศไทย 

15. เครือข่ายสหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนทาํ

ไมแ้ห่งประเทศไทย (BWFT) 

ไม่มีผู้แทนสมาชิกประชุม 

1. มูลนิธิศูนยคุ์ม้ครองสิทธิดา้นเอดส์(FAR) 

2. มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงาน

กลุ่มชาติพนัธุ ์(MAP) 

3. มูลนิธิเพือ่การพฒันาแรงงานและอาชีพ 

4. กลุ่มสหภาพแรงงานยา่นรังสิตและใกลเ้คียง 

5. กลุ่มผูใ้ชแ้รงงานอยธุยาและใกลเ้คียง 

6. กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า 

7. ศูนยป์ระสานงานแรงงานนอกระบบ 

8. สหภาพแรงงานวงิสแปนสมัพนัธ ์

9. สหภาพแรงงานยาและเวชภณัฑ ์

10. สภาองค์การลูกจ้างองค์การแรงงานแห่ง

ประเทศไทย 

11.   สหพนัธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการ

ภูเก็ต 

ผูท้ี่ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นประธาน คสรท.จาํนวน 

4 คน ประกอบดว้ย 

 1. นายชาลี ลอยสูง รักษาการประธานคสรท. 

 2. นายสาวทิย ์แกว้หวาน อ ดี ต เ ล ข า ธิ ก า ร

สมาพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์(สรส.) 
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 3. นายสมพร ขวญัเนตร รองเลขาธิการคสรท. 

และกรรมการกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวนัออก 

 4. นางสาวธนพร วจินัทร์ เลขา ธิการ คสรท . 

และประธานกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานสระบุรีและใกลเ้คียง 

 จากนั้ น ผู ้ที่ถูกเสนอช่ืออภิปรายและแสดง

วสิยัทศัน์ต่อที่ประชุมใหญ่ดงัน้ี  

นายชาลี ลอยสูง กล่าวว่า ตอ้งขอขอบคุณที่ยงั

ไวว้างใจตนและเสนอช่ือ แต่ตนรับตาํแหน่งประธาน

มา 2 วาระๆ 2 ปี และอยากให้คนรุ่นใหม่ๆได้เขา้มา

ทาํงาน และตนก็ไม่ได้ไปไหนยงัสนับสนุนคสรท.

ต่อไป 

น า ย ส า วิ ท ย์  แ ก้ ว ห ว า น  ก ล่ า ว ว่ า  ต้อ ง

ขอขอบคุณที่เสนอช่ือ ขณะน้ีตนมีภาระลน้มือ ทั้งงาน

ประจาํ และอ่ืนๆ การที่จะขยบัออกมาทาํงานขา้งนอกก็

ค่อนขา้งจะลาํบาก ตนไม่ทอดทิ้งพี่น้องจะร่วมกา้วเดิน

ไปดว้ยกนั มีกิจกรรมก็มาร่วมอยูต่ลอด เพราะตนเองมี

ส่วนร่วมการก่อตั้งคสรท. ที่ธรรมศาสตร์ และขอเรียน

กบัพีน่อ้งดว้ยความเคารพวา่ขอถอนดว้ยภารกิจที่กล่าว

ไวข้า้งตน้ 

น า ย ส ม พ ร  ข วั ญ เ น ต ร  ก ล่ า ว ว่ า  ต้อ ง

ขอขอบคุณที่เสนอช่ือ ขณะน้ีตนเองก็มีภาระงานใน

พื้นที่กลุ่มภาคตะวนัออก พี่น้องในพื้นที่ก็ มีปัญหา

ค่อนขา้งมาก จึงขอถอน เพราะจะตอ้งอยูก่ ับพื้นท่ี กับ

สมาชิกอยา่งใกลชิ้ด 

นางสาวธนพร วิจันทร์ กล่าวว่า ทุกคนที่ถูก

เสนอช่ือมา ก็ลว้นมีภาระงานประจาํ และมีงานมากใน

พื้นที่ และตนคิดวา่ผูท้ี่ถูกเสนอช่ือมา 4 คน หากทุกคน

พากนัถอนหมด จะทาํอยา่งไร ตนคิดว่าอยากให้ผูถู้ก

เสนอช่ือทั้ง 4 คน มาช่วยกนัทาํงาน 

นายองอาจ ช่วยเช่นชาติ ผูป้ระสานงานของ

เครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารและสถาบนัการเงิน 

(BFUN) เสนอว่า นายชาลี ลอยสูง นายสาวิทย ์แก้ว

หวาน และนายสมพร ขวญัเนตร ไม่ตอ้งถอนช่ือ และ

ให้ผูแ้ทน 15 องค์กร ที่มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน หาก

ใครไดเ้ป็นประธาน อีก 3 คนไดเ้ป็นรองประธาน  

ที่ประชุม เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของคุณองอาจ 

และหาก 1 ใน 3 ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นประธาน ที่

เหลือเป็นรองประธาน 

 
ผลการลงคะแนนเลือกตั้งแบบลับ แต่ละคนได้

คะแนนดงัน้ี 

นายชาลี ลอยสูง    ได ้   5  คะแนน  

นายสาวทิย ์แกว้หวาน ได ้   8  คะแนน 

นายสมพร ขวญัเนตร ได ้   0  คะแนน 

นางสาวธนพร วิจนัทร์ ได ้   2  คะแนน 

 ทั้งน้ี นายสาวิทย ์แก้วหวาน ได้รับเลือกเป็น

ประธาน คสรท.วาระ 2 ปี (ปี2560-2562) ดว้ยคะแนน 

8 เสียง ส่วนนายชาลี ลอยสูง นางสาวธนพร วิจนัทร์ 

และนายสมพร ขวญัเนตร เป็นรองประธานคสรท. 

ส่วนตาํแหน่งเลขาธิการโดยธรรมนูญคสรท.ประธาน 

เป็นคนเลือกเอง เพื่อความคล่องตวัในการทาํงาน ซ่ึง

นายสาวิทย ์ได้เลือก นายลาเร่ อยู่เป็นสุข (เลขาธิการ

TEAM ) เป็นเลขาธิการ และนางสาวอภันตรี เจริญศักดิ์
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(ประธานกลุ่มสตรีTEAM ) เป็นรองเลขาธิการโดยเน้น

ความเท่าเทียมในบทบาทหญิงชาย จากนั้นที่ประชุม

เสนอ นางสาวดาวเรือง ชานก (เหรัญญิกกลุ่มสหภาพ

แรงงานออ้มนอ้ย-ออ้มใหญ่) เป็นเหรัญญิก 

 ที่ประชุมมีมติ รับรอง ทั้ง 3 ตาํแหน่งดงักล่าว 

และเสนอวา่กรรมการ คสรท.ควรมาจากตวัแทนแต่ละ

กลุ่มหรือพื้นที่ โดยประธานและ รองประธาน จะหารือ

กบัองคก์รสมาชิกเพือ่กาํหนดวนัประชุมวางแผนงานปี 

2560 ต่อไป 

(รายงานโดย สุธิลา ลืนคาํ) 

 

กรมการจดัหางาน อุ้มลกูหนี ้ที่ประสบภัยภาคใต้ 

พกัชําระหนี ้ไม่คดิดอกเบีย้ 

กรมการจัดหางาน ออกมาตรการเร่งด่วน

เยียวยาลูกหน้ีกองทุนเพื่อผู ้รับงานไปทําที่บ้านที่

ประสบอุทกภยัทางภาคใต ้พกัชาํระหน้ีสมาชิกกองทุน

ฯเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ยในระหว่าง

การพกัชาํระหน้ี 

 
กระทรวงแรงงาน โดยนายสิงหเดช ชูอาํนาจ 

อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากการประชุม

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผูรั้บงานไปทาํที่บา้น 

ในวนัองัคารที่ 17 มกราคม 2560 คณะกรรมการฯไดมี้

มติช่วยเหลือลูกหน้ีกองทุนเพื่อผูรั้บงานไปทาํที่บา้นที่

ประสบอุทกภัยใน 12 จงัหวดัภาคใต ้ได้แก่ พทัลุง 

นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง นครศรีธรรมราช 

สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง กระบี่และประจวบคีรีขนัธ ์

ซ่ึงจากขอ้มูลของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

ณ วนัที่ 16 มกราคม 2560 พบว่า มีสถานประกอบการ

ไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วม จาํนวน 8,753 แห่ง ลูกจา้ง

ได้รับผลกระทบจาํนวน 127,018 คน โดยจังหวดัที่

ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ นครศรีธรรมราช ซ่ึงมี

สถานประกอบการได้รับผลกระทบจากนํ้ าท่วมเป็น

จาํนวน 4,419 แห่ง ลูกจา้งไดรั้บผลกระทบเป็นจาํนวน 

52,319 คน รองลงมาคือจังหวัดชุมพร มีสถาน

ประกอบการไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมเป็นจาํนวน 

2,678 แห่ง ลูกจา้งไดรั้บผลกระทบเป็นจาํนวน 31,597 

คน ซ่ึงจากผลกระทบดังกล่าวพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายให้

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานหามาตรการ

ช่วยเหลือและเยียวยาผู ้ประสบอุกทกภัยเป็นการ

เร่ง ด่วน ซ่ึงในส่วนของกรมการจัดหางานได้มี

มาตรการพกัชาํระหน้ีแก่ลูกหน้ีเงินกองทุนผูรั้บงานไป

ทาํที่บา้นเป็นระยะเวลา 6 เดือน และไม่คิดดอกเบี้ยใน

ระหว่างการพกัชําระหน้ี ซ่ึงจากเดิมคิดดอกเบี้ ยใน

อตัราร้อยละ 3 ต่อปี  

โดยเบื้องตน้พบวา่ผูป้ระสบภยัในภาคใตส่้วน

หน่ึงเป็นสมาชิกของกลุ่มผูรั้บงานไปทาํท่ีบา้นโดยมี

กลุ่มผูรั้บงานไปที่บา้นประสบปัญหา จาํนวน 23 กลุ่ม 

อน่ึง กองทุนเพือ่ผูรั้บงานไปทาํที่บา้น เร่ิมดาํเนินการ

ตั้งแต่ปี 2548 มีผลการดาํเนินการปล่อยกูไ้ปแลว้ 

จาํนวน 303 กลุ่ม เป็นเงินทั้งส้ินจาํนวน 27,261,000 

บาท และในปี 2560 กองทุนฯไดป้ระมาณการปล่อยกู้
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ไวจ้าํนวน 50 กลุ่ม เป็นวงเงินที่สามารถปล่อยกูไ้ดร้วม 

5,000,000 บาท ทั้งน้ี อาจมีการขยายระยะเวลาการพกั

ชาํระหน้ีไดซ่ึ้งขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า 

ผูป้ระสบภยัท่ีว่างงานและตอ้งการรับงานไปทาํที่บา้น

สามารถติดต่อและลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูล

เก่ียวกบัการรับงานไปทาํที่บา้นได้ที่ สํานักงานจดัหา

งานจงัหวดั  หรือโทรสายด่วนกรมการจดัหางาน 1694 

สาํหรับลูกจา้งที่ประสบภยัสอบถามขอ้มูลการได้รับ

ความคุ้มค รองตาม กฎหมายได้ที่  สา ยด่วนกร ม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  โทร 1546 

(รายงานโดย เพญ็จนัทร์ เจริญสุทธิพนัธ)์ 

 

ก ลุ่ ม ย่ า น รั ง สิ ต ฯ ต้ อ น รั บ หั ว ห น้ า  ส ส ค .              

จ.ปทุมธานี 

กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง

(กสรก.) เขา้พบสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั

ปทุมธานี(สสค.) คนใหม่ นายประดิษฐ์ สุรชัย เม่ือวนัที่ 

19 มกราคม 2560 เพื่อแสดงการต้อนรับแนะนําตัว 

กลุ่มย่านรังสิตฯ โดยกลุ่มขอหารือปรึกษาประเด็น

ปัญหาแรงงานในกลุ่มย่านรังสิตและใกล้เคียง  6 

ประเด็น ดงัน้ี  

1. ความปลอดภยั และการเจ็บป่วยเน่ืองจาก

การทาํงาน ที่อาจมีทั้งการเกิดอุบัติเหตุและคนงานที่

ทาํงานในลักษณะเดิมๆซํ้ าๆเป็นเวลายาวนานแล้ว

ส่งผลต่อสุขภาพของคนงาน 

2. เร่ิมมีการจา้งงานแรงงานขา้มชาติเพิ่มมาก

ขึ้น แต่แรงงานข้ามชาติยงัถูกละเมิดสิทธิ เช่น ไม่มี 

ประกันสังคม ลาป่วยไม่มีใบรับรองแพทยน์ายจา้งไม่

จ่ายเงิน 

3.โรงไฟฟ้าพลังงานไอนํ้ า ท่ีกําลังก่อสร้าง

ดา้นหนา้โรงงานเทยนิโพลีเอสเตอร์ อาจส่งผลกระทบ

กบัคนงานและชุมชนในระยะยาวต่อไป  

4. ผล กร ะทบ ต่อ แรง งา นจา กก ารพัฒน า

อุตสาหกรรม 4.0 

5. ปรึกษาหารือเร่ืองนโยบายแรงงานของ

รัฐบาล คสช.ที่ มีนโยบายและปรับเปล่ียน พ.ร.บ.

คุม้ครองแรงงานฯ เช่น เร่ืองการเกษียณอายุ กองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ และขอ้บงัคบัและประกาศที่บริษทัไม่

ตอ้งนาํส่ง สสค.อีกต่อไป 

6. กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯขอให้

พิจารณา เร่ืองการร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆระดับ

พื้นที่ 

 
 นายประดิษฐ์ สุรชัย เจา้หน้าที่สวสัดิการและ

คุ้มครองแรงงาน  จังหวดัปทุมธานี(สสค.) คนใหม่ 

กล่าววา่ต่อประเด็นปรึกษาหารือทั้ง 6 ขอ้วา่  

 ประเด็นที่ 1.เร่ืองความปลอดภยัในการทาํงาน 

ทางสวสัดิการฯ จะมีการตรวจสอบให้มากขึ้ น หาก

สถานประกอบการใดมีปัญหาเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 

สามารถแจง้มายงัสาํนักงานสวสัดิการฯ พร้อมที่จะส่ง 

เจา้หนา้ที่เขา้ตรวจไดท้นัที  
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ประเด็นที่ 2 ทางสาํนักงานสวสัดิการฯ จะเขา้

ตรวจและดูแลสิทธิแรงงานขา้มชาติตามโรงงาน และ

พื้นที่ก่อสร้างเพือ่เป็นการปกป้องดูแลความเป็นอยู ่ 

ประเด็นที่  3 โรงไฟฟ้าพลังงานไอนํ้า ทาง

สวสัดิการฯจะดาํเนินการเขา้ตรวจสอบหลงัจากน้ี แต่

คงตรวจสอบได้ในเฉพาะเร่ืองราวที่ เ ก่ี ยวข้องใน

ประเด็นกฎหมายแรงงานเท่านั่น ส่วนประเด็นอ่ืนๆที่

เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมแนะนําให้ กลุ่มสหภาพแรงงาน

ยา่นรังสิตฯแจง้กบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  

ประเด็นที่ 4 การพฒันาอุตสาหกรรม 4.0 กรณี

ผลกระทบต่อแรงงานนั้น คิดวา่ในจงัหวดัปทุมธานีอาจ

ได้รับผลกระทบน้อย เพราะประเภทอุตสาหกรรม

ภายในจงัหวดัปทุมธานี ยงัเป็นอุตสาหกรรม 3.0 เป็น

หลกั  

ประเด็นที่  5.  เ ร่ืองทิศทางการพัฒนาทาง

สาํนกังานสวสัดิการฯ เร่ืองนโยบายแรงงานของรัฐบาล 

คสช.ได้เตรียมเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่คนงานเพื่อ

รองรับเช่นกัน ส่วนของจงัหวดัปทุมธานีจะเน้นด้าน

บริการ เช่น ธุรกิจสปา และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้

จงัหวดัปทุมธานีจะเป็นจุดแวะพกัของนักท่องเที่ยวที่

เดินทางผ่าน จึงเน้นการพัฒนาด้านความสะอาด 

สวยงาม น่าอยูใ่นอนาคต ส่วนเร่ืองการระบุอายเุกษียณ 

กับกองทุนสํารองเล้ียงชีพเป็นประโยชน์กับคนงาน 

และเร่ืองขอ้บงัคบั ทางสาํนักงานสวสัดิการฯ สามารถ

เรียกตรวจสอบได้หากเกิดปัญหาขึ้น และทุกอย่างก็

ตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมาย ระเบียบที่นายจา้งมี จะขดัต่อ

กฎหมายไม่ได ้ 

ประเด็นที่ 6. นั้ น ขณะน้ีกรรมการในส่วน

ต่างๆถูกแต่งตั้งไปหมดแล้ว ตอ้งรอหมดวาระลงก่อน 

จากนั้นจะมีการพิจารณา และแจง้ให้ทางกลุ่มสหภาพ

แรงงานยา่นรังสิตฯทราบต่อไป เป็นส่ิงดีท่ีจะไดเ้ขา้มา

ช่วยกนัทาํงานและแกไ้ขปัญหาแรงงาน 

(รายงานโดย ศรีไพร นนทรีย)์ 

 

ก.แรงงาน ไฟเขียว 90 ลบ. จ้างงานเร่งด่วน  

ออก กม.จ่ายเงินทดแทน เยียวยาลูกจ้างภายหลงั

นํา้ลด   

       วนัน้ี (16 ม.ค.60) นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ 

ผู ้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษก

กระทรวงแรงงาน แถลงวา่ที่ประชุมกระทรวงเห็นชอบ

มาตรการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัยของกระทรวง

แรงงานในการ ฟ้ืนฟูภายหลังนํ้ า ลด ซ่ึง  พลเอ ก 

ประยุท ธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้ให้ทุก

หน่วยงานระดมสรรพกาํลังในการช่วยเหลือผูป้ระสบ

อุทกภยัใน 12 จงัหวดัภาคใต ้โดย พลเอก ศิริชัย ดิษฐ

กุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ได้ติดตาม

สถานการณ์และใหส้าํรวจขอ้มูลสถานประกอบกิจการ

ที่ไดรั้บผลกระทบ ซ่ึงพบวา่ มีสถานประกอบกิจการใน

พื้นท่ี 12 จงัหวดั 42,330 แห่ง ลูกจา้ง 1,094,360 คน 

สถานประกอบการไดรั้บผลกระทบ 8,753 แห่ง ลูกจา้ง

ไดรั้บผลกระทบ 127,018 คน (ขอ้มูล ณ วนัที่ 15 ม.ค.

60) 
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         นายอนันต์ชัย กล่าวต่อว่า มาตรการช่วยเหลือ

ฟ้ืนฟูผูป้ระสบอุทกภัยภายหลังนํ้ าลด ประกอบด้วย   

1 )  บ ริ ก า ร ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม เ ค ร่ื อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า 

เคร่ืองปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ เคร่ืองมือทาง

การเกษตร โดยทีมช่าง จะให้บริการซ่อมฟรีที่สถาบนั/

ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานแต่ละจงัหวดั 2) การฝึกอบรม

ให้กับลูกจา้ง ประชาชนเพื่อให้สามารถนาํความรู้ไป

ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า และปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม

บา้นเรือนของตนเองได ้อาทิ การก่ออิฐ ฉาบปูน การปู

กระเบื้อง โดยเป็นหลกัสูตรระยะสั้น 3-5 วนั ผูเ้ขา้รับ

การอบรมจะไดรั้บเบี้ยเล้ียงวนัละ 100 บาท 3) การจา้ง

งานเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นการฟ้ืนฟูบา้นเรือนหรือชุมชน

ในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของชุมชนภายหลงันํ้ า

ลด ซ่ึงดาํเนินการตามความตอ้งการของชุมชน โดยมี

ค่าตอบแทนให้คนละ 150 บาท สาํหรับการทาํงาน 4 

ชัว่โมง ทั้งน้ีไดจ้ดัสรรงบประมาณไวแ้ลว้รวม 90 ลา้น

บาท  

 มาตรการที่ 4) คณะกรรมการประกนัสงัคมมี

มติเม่ือวนัที่ 11 ม.ค. 60 ใหน้ายจา้งจ่ายสมทบ 3% และ

ลูกจา้งจ่ายสมทบ 3 % จากเดิม 5 % เป็นเวลา 3 เดือน 

(ม.ค.-มี.ค.60) ส่วนลูกจา้งที่เป็นผูป้ระกนัตนตาม

มาตรา 39 ซ่ึงออกจากงานไปแลว้ แต่ยงัอยูใ่นระบบ

ประกนัสงัคมจะจดัเก็บเงินสมทบในอตัราเดือนละ  

288 บาท นอกจากน้ี ยงัขยายเวลาการจ่ายเงินสมทบ

โดยไม่เสียค่าปรับ ในกรณีที่ไม่สามารถนาํส่งไดท้นั

กาํหนด รวมทั้งการจ่ายเงินทดแทนการวา่งงานใหก้บั

ผูป้ระกนัตน เตรียมออกกฎหระทรวง ใหส้ามารถ

จ่ายเงินทดแทนกรณีวา่งงานดว้ยเหตุสุดวสิัย จนตอ้ง

หยดุกิจการชัว่คราว จะจ่ายเงินใหลู้กจา้งในอตัราร้อย

ละ 50 บาทไม่เกิน 180 วนั โดยจ่ายให้ตามจริงกบัวนัที่

สถานประกอบการหยดุงาน ขณะน้ี พล.อ.ศิริชัย ดิษฐ

กลุ รมว.แรงงานฯไดล้งนามในกฎกระทรวงแลว้ อยู่

ระหวา่งการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อนที่จะมี

ผลบงัคบัใช ้5) การใหกู้เ้งินฟ้ืนฟู สถานประกอบการกู ้

เพือ่ฟ้ืนฟูความปลอดภยัวงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาท 

ดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี ผอ่นชาํระไม่เกิน 5 ปี 6) 

ตรวจสอบความปลอดภยัในสถานประกอบการ เพือ่

แนะนาํใหป้รับปรุงแกไ้ขถูกตอ้งและปลอดภยัก่อนเร่ิม

ใชง้าน 7) มาตรการสาํรวจผลกระทบ ความตอ้งการ

ประกอบอาชีพ โดยมีรถโมบายยนิูตไปสาํรวจในพื้นที่

ประสบภยั เพือ่จดัอบรมฝึกอาชีพอิสระระยะสั้นใหมี้

รายไดเ้ล้ียงดูตนเองได ้ 

 ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการ ลูกจา้ง ประชาชนทัว่ไป 

สามารถขอรับบริการความช่วยเหลือ โดยสามารถ

ติดต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ที่

สาํนักงานแรงงานจงัหวดั สาํนักงานจดัหางานจงัหวดั 

สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

สถาบนั/ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดั และสาํนักงาน

ประกันสังคมทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถาม

รายละเอียดไดท้ี่สายด่วนกรมการจดัหางาน 1694 สาย

ด่วนประกันสังคม 1506 และสายด่วนกรมสวสัดิการ

และคุม้ครองแรงงาน 1546 

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

กองเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ 
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มติครม. วนัที ่13 ธันวาคม 2559 

เร่ือง  การกาํหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง เร่ือง อตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมือ 
(ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 17  พฤศจิกายน 2559  ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง) เสนอ เพือ่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ใหมี้ผลใชบ้งัคบัต่อไป 

  สาระสําคญัของเร่ือง 

  รง. รายงานวา่  

 คณะอนุกรรมการอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมือ   ไดด้าํเนินการจดัทาํอตัราค่าจา้งตามมาตรฐาน
ฝีมือ  3 กลุ่มอุตสาหกรรม 12 สาขาอาชีพ  โดยพจิารณาขอ้มูลผลการสาํรวจ ลกัษณะการทาํงานการจ่ายค่าจา้งจริง
ในตลาดแรงงาน  และความสามารถในการจ่าย รวมถึงความเห็นของผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) 
อตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมือ   เม่ือวนัที่  6 กันยายน 2559 แลว้  และมีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าจา้งตาม
มาตรฐานฝีมือเพือ่คุม้ครองลูกจา้งที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพและแต่
ระดบั  ใหไ้ดรั้บค่าจา้งที่เหมาะสมและเป็นธรรม ดงัน้ี 

 

กลุ่มอุตสาหกรรม/สาขาอาชีพ อตัราค่าจา้งไม่นอ้ยกวา่วนัละ (บาท) 

ระดับที่ 1* ระดับที่ 2 ** ส่วนต่าง 

จกัรกลและโลหะการ    

1. ช่างเทคนิคเขียนแบบเคร่ืองกล 460 550 90 

2. ช่างเช่ือมทิกสําหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะ
การ 

500 600 100 

3. ช่างเทคนิคระบบส่งกําลัง 450 540 90 

4. ช่างเทคนิคระบบไฮโดรลิก 460 550 90 

เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็    

1. ช่ า ง เ ช่ื อ ม ร ะ บ บ ท่ อ ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทําความเย็น 

400 485 85 

2. ช่างเทคนิคเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่ 385 470 85 

3. ช่างเทคนิคห้องเย็นขนาดเล็ก 385 470 85 

4. พนักงานประกอบเคร่ืองปรับอากาศ 370 455 85 

แม่พมิพ ์    

1.  ช่างเทคนิคเคร่ืองกัดอัตโนมัติ 450 540 90 

2. ช่างเทคนิคเคร่ืองอีดีเอ็ม 430 515 85 
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3. ช่างเทคนิคเคร่ืองไวร์คทัอีดีเอ็ม 430 515 85 

4. ช่างขัดเงาแม่พิมพ์ 380 455 75 

 

*มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดบั 1 ผูเ้ขา้รับการทดสอบตอ้งมีอายไุม่ต ํ่ากว่า  18 ปีบริบูรณ์  นับถึงวนัสมคัร
เขา้รับการทดสอบ  และมีประสบการณ์การทาํงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกบัสาขาอาชีพ  ตามที่กาํหนดไวใ้น
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของแต่ละสาขาอาชีพ   หรือผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพในสาขาอาชีพ
ตามที่กาํหนดไวใ้นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของแต่ละสาขาอาชีพและมีประสบการณ์จากการฝึกหรือ
ปฏิบติังานในกิจการในสาขาที่เก่ียวขอ้งตามที่กาํหนดไวใ้นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของแต่ละสาขาอาชีพ   
หรือเป็นผูท้ี่จบการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ประกาศนียบตัรวชิาชีพในสาขาที่เกี่ยวขอ้ง  

** มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ระดบั 2  ผูเ้ขา้รับการทดสอบจะตอ้งมีประสบการณ์การทาํงานหรือประกอบ
อาชีพที่เก่ียวขอ้ง ไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 2 ปี  ในบางสาขาอาชีพ นับตั้งแต่ไดรั้บหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติระดับ 1  หรือไดค้ะแนนรวมในการทดสอบระดบั 1 ไม่ต ํ่ากว่าร้อยละ 80 สามารถเขา้รับการ
ทดสอบไดท้นัที โดยไม่ตอ้งรอระยะเวลา 1ปี  

 ทั้งน้ี  ใหมี้ผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดเกา้สิบวนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้
ไป  โดยอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมือตามประกาศฉบบัน้ีไม่มีผลบงัคบัใชก้บัราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค   ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวสิาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์  นายจา้งที่จา้งลูกจา้ง
ทาํงานเก่ียวกับงานบา้นอนัมิไดมี้การประกอบธุรกิจรวมอยูด่้วย นายจา้งซ่ึงลูกจา้งทาํงานที่มิได้แสวงหากาํไร
ในทางเศรษฐกิจ นายจา้งที่จา้งลูกจา้งในงานบรรทุกหรือขนถ่ายสินคา้เรือเดินทะเล  นายจา้งที่ตกลงจา้งผูรั้บงาน
ไปทาํที่บา้น นายจา้ง  ที่จา้งลูกจา้งในงานเกษตรกรรมซ่ึงมิไดจ้า้งลูกจา้งทาํงานตลอดปี หรือมิไดใ้ห้ลูกจา้งทาํงาน
ในลกัษณะที่เป็นงานอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากงานเกษตรกรรม 

 เร่ือง การเสนอร่างระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ระยะที่ 2                        
(พ.ศ.2560 – 2569) และร่างแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดงัน้ี 
            1. เห็นชอบและประกาศนโยบายระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภยัและสุขภาพอนามยัดี” 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2569) 
            2. เห็นชอบร่างแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน
แห่งชาติ ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพือ่ใชเ้ป็นกรอบและแนวทางการดาํเนินงานความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ของ รง. และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งต่อไป 
           สาระสําคญัของเร่ือง 
           รง. รายงานวา่ 
           รง. ไดเ้สนอร่างระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภยัและสุขภาพอนามยัดี” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2560 – 2569) และร่างแผนแม่บทความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานแห่งชาติ ฉบบัที่ 
2 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อใช้เป็นนโยบายและกรอบการดําเนินการงานความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานของกระทรวงและภาคีหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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            1. ร่างระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 
2569) มีกรอบแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
                      1.1 การส่งเสริมคนทาํงานใหมี้ความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัดี 
                      1.2 การให้ความสําคญัในการป้องกนัเพื่อลดความเส่ียงจากอนัตรายและการเจ็บป่วย
เน่ืองจากการทาํงาน 
                      1.3 การสร้างการมีส่วนร่วมในการดาํเนินการโดยอาศยัแนวทางประชารัฐ 
                      1.4 การเสริมสร้างวฒันธรรมเชิงป้องกนัดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
                      1.5 การพฒันากลไกการบริหารจดัการและการดาํเนินการงานดา้นความปลอดภยั และ
อาชีวอนามยัในทุกระดบั 
            2. ร่างแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานแห่งชาติ              
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ไดแ้ก่ 1) การส่งเสริมและพฒันาองคค์วามรู้ดา้น
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 2) การส่งเสริม กาํกบั ดูแล และพฒันามาตรการเชิงป้องกนัดา้นความปลอดภยั
และอาชีวอนามยั 3) การเสริมสร้างความร่วมมือและพฒันาภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 
และ   4) การพฒันากลไกการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
            ทั้งน้ี ร่างระเบียบวาระแห่งชาติฯ และร่างแผนฯ ไดมี้การปรับปรุงในหลกัการให้สอดคลอ้งกบั
กรอบแนวทางของ (ร่าง) ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี และร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 ดว้ย
แลว้ 
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