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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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 แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ฉบบัที่ 11 (358) 

ประจาํเดือนพฤษภาคม 2560 ซ่ึงเป็นเดือนท่ีมีการ

เฉลิมฉลอง “วนักรรมกรสากล” หรือที่ประเทศไทย

เปล่ียนช่ือเป็น “วนัแรงงานแห่งชาติ” ในวนัเมยเ์ดยซ่ึ์ง

ตรงกบัวนัที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี 

 สาํหรับปีน้ีก็เช่นเดียวกบัปีที่ผ่านๆมาซ่ึงการ

จดัเดินขบวนในวนัเมยเ์ดยโ์ดยองค์กรนําระดับชาติ

ของสหภาพแรงงานแยกเป็น 2 ขบวน คือขบวนของ

สภาอ งค์กา รลูกจ้างต่ างๆที่ ได้ รับ งบปร ะมา ณ

สนับสนุนจากรัฐบาลและขบวนของคณะกรรมการ

สมานฉนัทแ์รงงานไทย(คสรท.) ที่ใชง้บประมาณจาก

การบริจาคขององคก์รที่มาจดังานร่วมกนั รายละเอียด

ขอ้เรียกร้องขององคก์รแรงงานทั้ง 2 ขบวนสามารถ

ติดตามไดใ้นรายงานพิเศษของแรงงานปริทศัน์ฉบบั

น้ี 

 ขอ้มูลที่เก่ียวเน่ืองกบัการจดังานวนัแรงงาน

ได้แก่ประมวลคาํขวญัวนัแรงงาน และงบประมาณ

สนับสนุนในรอบ 30 ปี ซ่ึงเป็นขอ้มูลในส่วนการจดั

งานวันแรงงานโดยสภาองค์การลูกจ้างท่ีร่วมกับ

กระทรวงแรงงาน มีขอ้ที่น่าสังเกตคือ ในส่วนของคาํ

ขวญัวนัแรงงานตั้งแต่ปี 2549 เป็นตน้มาเน้ือหาของ

คาํขวญัมีความแตกต่างจากปีก่อนหน้านั้นอย่างเห็น

ไดช้ดั ทั้งน้ีปี 2549 เกิดเหตุการณ์รัฐประหารเม่ือวนัที่ 

19 กันยายน และหลังจากนั้นสังคมไทยได้เขา้สู่ยุค

ของความขดัแยง้ทางการเมือง มีการแบ่งขั้วความคิด

ทางการเมืองกนัอยา่งเด่นชดั ส่วนในดา้นงบประมาณ

มีขอ้น่าสังเกตว่า บางปีมีการเพิ่มงบประมาณการจดั

งานวนัแรงงานอยา่งกา้วกระโดด โดยเฉพาะในระยะ

หลังการเกิดรัฐประหารในปี 2557 การจัดงานวัน

แรงงานโดยสภาองค์การลูกจ้างได้งบประมาณ

เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตวั จาก 1,600,000 บาทในปี 2557 

เป็น 4,905,200 บาท ในปี 2558 และ2559 ก่อนที่ในปี 

2560 จะลดลงเหลือเพยีง 2,635,000 บาท 

 นอกจากสหภาพแรงงานแลว้ ในปีน้ีองคก์ร

อ่ืนๆก็มีการจดักิจกรรมเน่ืองในวนัเมยเ์ดยด์ว้ยเช่นกนั 

ได้แก่  การจัดเสวนาโดยมูลนิธินิคม จันทรวิทุร 

ร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และ

การจัดเสวนาโดยกระทรวงแรงงาน รายละเอียด

ปรากฏอยูใ่นรายงานข่าวของแรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี 

 สําหรับการทาํงานของกระทรวงแรงงาน

ตลอดปี2559 ที่ผ่านมานั้น มีผูใ้ห้ขอ้สังเกตต่อส่ิงที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้แถลงข่าวมอบ

ของขวญัปีใหม่ 10 เร่ืองให้แก่แรงงานโดย พบว่าแต่

ละ เ ร่ืองมีประ เด็นที่ย ังไ ม่ได้มีการปฏิบัติ  หรือ

ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีต่อแรงงานในระบบ 

แรงงานนอกระบบ และแรงงานขา้มชาติ 

 สุด ท้าย น้ี  ก า รถ ก เ ถียง อัน เ น่ือ ง มา จา ก

ความเห็นต่างทางการเมืองในสังคมไทยในช่วงเดือน

เมษายนและพฤษภาคมท่ีผ่านมายงัคงมีประเด็นที่

น่าสนใจเร่ืองแรกเก่ียวกับกับกรณีหมุดก่อกําเนิด
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รัฐธรรมนูญที่คณะราษฎร ไดฝั้งไวใ้นพื้นถนนบริเวณ

ลานพระบรมรูปทรงม้าในเดือนมิถุนายนหลักการ

เปล่ียนแปลงการปกครองพ.ศ.2475 ไดถู้กสับเปล่ียน

โดยหมุดอนัใหม่ซ่ึงมีการจารึกขอ้ความที่แตกต่างจาก

อนัเดิม ทั้งน้ีจนถึงบดัน้ีก็ยงัไม่ปรากฏว่า รัฐบาลจะ

แสดงความรับผดิชอบใดๆ ต่อการอธิบายส่ิงท่ีเกิดขึ้น 

แรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ีได้นําจดหมายเปิดผนึกของ

คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทยมาเผยแพร่ไว้

เพื่อให้เห็นถึงจุดยืนขององค์กรนําของขบวนการ

แรงงานองคก์รหน่ึงต่อกรณีที่เกิดขึ้น 

 ขบวนการแรงงานไม่อาจแยกออกจาก

ขบวนการเคล่ือนไหวอ่ืนๆในสังคมไทย เร่ืองราวที่

เกิดขึ้นคงเป็นส่ิงที่เราทุกคนไม่อาจหลีกเล่ียงที่จะตอ้ง

เขา้ไปเก่ียวขอ้งในทางใดทางหน่ึง 
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เม่ือวันที่  28 ธันวาคม 2559 พลเอกศิริชัย 

ดิษฐกุล รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน พร้อมดว้ย

ปลดักระทรวงแรงงานและอธิบดีทุกกรม ไดร่้วมกนั

แถลงข่าวกรณีมอบของขวญัปีใหม่ 2560 รวม 10 

เร่ือง ไดแ้ก่  

(1) การปรับขึ้ นอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าปี 2560 

จาํนวน 5-10 บาท   

(2) การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใหบ้ริการจดัหางานต่างประเทศ  

        (3)  บ ริการตรวจสภาพรถฟรี  สอบถาม

เส้นทาง และนวดระหว่างเดินทางช่วงปีใหม่ ประจาํ

จุดบริการบนถนนสายหลกั  

(4)  ส่ง เสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน โดยให้เงินอุดหนุนแก่ผูด้าํเนินการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานจาํนวน 10,000 บาท เม่ือมีผู ้

ผา่นการทดสอบทุกๆ 100 คน  

(5) สนับสนุนผูป้ระกอบกิจการที่ไดรั้บการ

รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงงานของตนเองสาขาระดบั 

ละ 10,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้มีการจดัทาํมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานของสถานประกอบกิจการ 

 
(6) ส่งเสริมการจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพยใ์น

สถานประกอบกิจการ  

(7) จัดกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้

เร่ืองประกนัสังคม พร้อมมอบของท่ีระลึกในการส่ง

แรงงานกลับบ้านช่วงปีใหม่ระหว่างวันที่  29-30 

ธนัวาคม 2559 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลาํโพง) 

สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพฯ และบริษัทสมบัติ

ทวัร์ (วภิาวดี) 

บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ 
ฝ่ายวิชาการคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) 

http://www.prachachat.net/news 
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(8) เพิม่สิทธิตรวจสุขภาพฟรีแก่ผูป้ระกนัตน

ในสถาน พยาบา ลตามบัตรรับร องสิทธิ  เ ร่ิม  1 

มกราคม 2560  

(9) เพิ่มค่าทนัตกรรมจาก 600 บาท/ปี เพิ่ม

เป็น 900 บาท/ปี โดยไม่ตอ้งสาํรองจ่ายทัว่ประเทศ  

 
(10)  การคืนสภาพการเป็นผู ้ประกันตน

มาตรา  39 โดยยกร่าง พ.ร.บ. การกลับมา เป็น

ผูป้ระกนัตน พ.ศ. .... เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีส้ิน

สภาพการเป็นผูป้ระกนัตนมาตรา 39 เน่ืองจากไม่ส่ง

เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม สามารถขอ

กลบัมาเป็นผูป้ระกนัตนมาตรา 39 ได ้

        อย่างไรก็ตามจากการติดตามการทํางานของ

กระทรวงแรงงานมาตลอดปี 2559 พบว่าก็มี  10 

ประเด็นที่ถูกหลงลืมในการแก้ไขปัญหา จนก่อให้เกิด

ความเหลื่อมลํ้าและความไม่เ ป็นธรรมต่อกลุ่ ม

แรงงานทั้งในระบบ แรงงานนอกระบบ และแรงงาน

ข้ามชาติ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการค่าจ้าง และกระทรวง

แรงงานไม่ปรับขึน้ค่าจ่างข้ันต่ําปี 2560 ใน 8 จังหวัด 

(2) การนํา พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.

2558 มาใช้ควบคุมการชุมนุมของสหภาพแรงงานซัน

โคโกเซ ประเทศไทย 

(3) ช่องว่างของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 

พ.ศ.2518 กรณีนายจ้างปิดงานสหภาพแรงงานไมย์

เออร์อลูมิเนียม, สหภาพแรงงานอ๊อฟโรดประเทศ

ไทย และสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมโลหะแห่ง

ประเทศไทย  

(4) กระทรวงแรงงานไม่เสนอรัฐบาลรับรอง

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 

และ 98 ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิสหภาพแรงงาน

อย่างต่อเน่ือง 

(5) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

ไม่มีมาตรการจัดการบริษัทแอลแอลไอที (ประเทศ

ไทย) จํากัด กรณไีม่เปลี่ยนสถานที่ทํางานให้พนักงาน

ที่ต้ังครรภ์จนเกิดการแท้งบุตร   

(6) ผู้ ป ร ะ กั น ต น ม า ตร า  39 พ . ร . บ .

ประกันสังคม พ.ศ.2533 ไม่สามารถชําระเงินสมทบ

เข้ากองทุนประกันสังคม ณ สํานักงานประกันสังคม

ต่างๆ ได้ 

(7) ผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ ถูกบังคับให้

ย้ายสิทธิไปอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ตามคาํส่ังหัวหน้า คสช.ที่ 58 /2559  

(8) ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนฝ่าย

นายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการ

แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2558 ขาดการมีส่วนร่วมจาก

แรงงานทุกกลุ่ม 
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(9) ประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตาม

มาตรา 40 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ถูกละเลย

จากกรรมการประกันสังคมในการพิจารณาปรับ

เพิ่มขึน้ 

(10) สํ านักงานประกันสังคมจังหวัด

นครปฐมปฏิเสธแรงงานข้ามชาติเข้าถึงกองทุนเงิน

ทดแทน แม้มีสถานะเป็น “ลูกจ้าง” ตามคําพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 1558/2558  

 

มีสาระสาํคญัแต่ละเร่ือง ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการค่าจ้างและกระทรวง

แรงงานไม่ปรับขึน้ค่าจ้างข้ันต่ําปี 2560 ใน 8 จังหวัด 

 ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ไ ด้ มี ม ติ เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 2 

พฤศจิกายน 2559 ปรับขึ้นค่าจา้งขั้นตํ่าประจาํปี 2560 

โดยไม่ปรับขึ้ นค่าจ้างใน 8 จงัหวดั ได้แก่ สิงห์บุรี 

ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง ระนอง นราธิวาส 

ปัตตานี และยะลา และปรับขึ้ นจาํนวน 5-10 บาท 

เพียง 69 จงัหวดัเท่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการค่าจา้ง เม่ือวนัที่ 19 ตุลาคม 2559 มีผล

บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป  

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คส

รท.) ได้เคยตั้งขอ้สังเกตมาแลว้ว่า มติเร่ืองค่าจา้งขั้น

ตํ่าของคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด ไม่ได้นํา

ขอ้มูลที่แทจ้ริงเร่ืองดชันีราคาผูบ้ริโภคระดับจงัหวดั

มาพิจารณา บางจงัหวดัที่ไม่ได้มีการปรับขึ้ นอัตรา

ค่าจา้งขั้นตํ่า ค่าครองชีพ สูงกว่ากลุ่มจงัหวดัที่มีการ

ปรับอตัราค่าจา้ง  

มติที่ประชุมคณะกรรมการค่าจา้งไม่ได้นํา

ปัจจยัเร่ืองมาตรฐานค่าเฉล่ียการครองชีพ และสภาพ

เศร ษฐ กิจแ ละ สัง คม มา พิจา รณ าอ ย่าง แท้จ ริ ง 

ตวัอยา่งเช่น จงัหวดัท่ีอยูติ่ดกนั เช่น อ่างทอง (ปรับ 5 

บาท) พระนครศรีอยุธยา (ปรับ 8 บาท) กับสิงห์บุรี 

(ไม่ปรับ) แม้อยู่ในเขตเศรษฐกิจแบบเดียวกัน ค่า

ครองชีพของแรงงานก็ยอ่มไม่ต่างกนั  

 (2) การนํา พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.

2558 มาใช้ควบคุมการชุมนุมของสหภาพแรงงานซัน

โคโกเซ ประเทศไทย 

 
นับตั้งแต่ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 

2558 ได้บังคบัใช้มาตั้งแต่วนัที่ 13 สิงหาคม 2558 

เป็นตน้มา ไดส้ร้างความสบัสนใหก้บักลุ่มแรงงานใน

ระบบภาคอุตสาหกรรมต่างๆจาํนวนไม่น้อยว่า การ

ชุมนุมที่ เป็นผลมาจากความขัดแยง้ด้านแรงงาน

ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้งที่ไม่สามารถยติุได ้หรือที่

เรียกว่าการพิพาทแรงงาน ตาม พ.ร.บ.แรงงาน

สัมพันธ์ พ.ศ.2518 นั้ น อยู่ในการบังคับใช้ของ 

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯหรือไม่ 

  ทั้ ง น้ี เ ม่ือวันที่  6 มกราคม 2559 สมาชิก

สหภาพแรงงานซันโคโกเซ ประเทศไทย ประมาณ 

500 คน ได้ไปชุมนุม ท่ีใต้ถุนกระทรวงแรงงาน 

เน่ืองจากบริษทัซันโคโกเซ เทคโนโลยปีระเทศไทย 

จาํกัด สัญชาติญี่ปุ่น ตั้ งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอีส

เทิร์นซีบอร์ด ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

http://voicelabour.org 
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ผลิตอุปกรณ์ช้ินส่วนรถยนต์ ส่งงานให้ลูกคา้ที่ผลิต

รถยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย เช่น โตโยต้า , 

ฮอนดา้, มิตซูบิชิ , ฟอร์ด, มาสดา้ ฯลฯ ไดมี้คาํสั่งปิด

งานสมาชิกสหภาพแรงงาน ตาม พ.ร.บ.แรงงาน

สัมพนัธ์ พ.ศ.2518 จาํนวน 663 คน และการสั่งห้าม

เขา้ทาํงานในโรงงานชัว่คราวและงดจ่ายค่าจา้งตั้งแต่

วนัที่ 20 ธนัวาคม 2558  

ขณะเดียวกันนายจ้างก็มีมาตรการกดดัน

ลูกจา้งที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในรูปแบบต่างๆ 

เช่น การนาํแรงงานเหมาค่าแรงและแรงงานขา้มชาติ

เขา้มาทาํงาน, การสั่งให้ลูกจา้งลา้งห้องนํ้ า, การเปิด

โครงการสมคัรใจลาออกดว้ยขอ้อา้งเร่ืองการขาดทุน

แต่ก็มีการให้ลูกจา้งทาํงานล่วงเวลา (OT) ควบคู่กัน

ไป, และตอ้งทาํงานท่ามกลางในสภาพแวดลอ้มที่ไม่

ปลอดภยัในโรงงาน เป็นตน้ 

 
จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงสร้างความวิตก

กงัวลใจต่อลูกจา้งว่าอาจนําไปสู่การเลิกจา้งสมาชิก

สหภาพแรงงานทั้ งหมด จึงทําให้เ ดินทางมาที่

กระทรวงแรงงาน เพือ่ขอความช่วยเหลือในการแกไ้ข

ปัญหาที่เกิดขึ้น   

 อย่า งไ ร ก็ ตา ม เ ม่ือ ส้ิ นสุ ด เวล า ร าชก า ร 

กระทรวงแรงงานไม่อนุญาตใหส้หภาพแรงงานฯคา้ง

คืนภายในกระทรวง เน่ืองจากถือว่ากระทาํผิด พ.ร.บ.

การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 จึงแจ้งให้ออกไป

ชุมนุมท่ีบริเวณภายนอกกระทรวงแทน แต่สหภาพ

แรงงานย ังคงมีการชุมนุมต่อไป เพราะเกรงจะ

ประสบเหตุอนัตรายถา้ออกไปชุมนุมภายนอกในยาม

วกิาล 

ในที่สุดกระทรวงแรงงานจึงไดเ้ขา้แจง้ความ

ต่อเจา้หนา้ที่ตาํรวจ ในขอ้หาฝ่าฝืน พ.ร.บ.การชุมนุม

สาธารณะ พ.ศ.2558 จนทาํให้มีตาํรวจกว่า 200 นาย 

และรถที่มีกรงกักขงั เขา้มาประจาํการในกระทรวง

แรงงาน และได้มีนายตาํรวจชั้นผูใ้หญ่กดดันผ่าน

ตวัแทนผูน้ําแรงงานที่ถูกควบคุมตวัไปที่ชั้น 6 บน

กระทรวงแรงงาน เพื่อให้มีการสลายการชุมนุม

สมาชิกสหภาพแรงงานกว่า 500 คน ที่มีทั้ งกลุ่ม

แรงงานหญิง แรงงานตั้ งครรภ์ และแรงงานที่ป่วย 

รวมอยู่ด้วย จนในท่ีสุดการ นํามาสู่การส่งกลับ

สมาชิกสหภาพแรงงานทุกคนในเวลาตี 1 โดยไม่มี

การแกไ้ขปัญหาจากการปิดงานของนายจา้งแต่อยา่ง

ใด 

(3) ช่องว่างของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 

พ.ศ.2518 กรณีนายจ้างปิดงานสหภาพแรงงานไมย์

เออร์อลูมิเนียม, สหภาพแรงงานอ๊อฟโรดประเทศ

ไทย และสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมโลหะแห่ง

ประเทศไทย 

การปิดงานตามความหมาย พ.ร.บ.แรงงาน

สัมพนัธ์ พ.ศ.2518 หมายถึง การที่นายจ้างปฏิเสธ

ไม่ใหลู้กจา้งเขา้ทาํงานในสถานประกอบการชัว่คราว 

เน่ืองจากมีปัญหาข้อพิพาทแรงงานที่ยงัตกลงกัน

ไม่ได ้เป็นมาตรการที่นายจา้งกดดนัให้ลูกจา้งไดรั้บ

ความเดือดร้อนในระหว่างปิดงาน เน่ืองจากไม่มี

http://voicelabour.org 
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รายได้ เพราะลูกจา้งไม่สามารถเข้าทาํงานได้ ก็จะ

ไม่ไดรั้บค่าจา้ง เพือ่ใหลู้กจา้งยอมทาํตามขอ้เรียกร้อง

ที่นายจา้งกาํหนด อีกทั้งยงัไม่ไดรั้บสิทธิแรงงานตาม

กฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้องในระหว่างปิดงานน้ีด้วย 

เช่น ประกันสังคม, คุม้ครองแรงงาน , กองทุนเงิน

ทดแทน 

 การปิดงานทั้ง 3 กรณี เกิดขึ้นภายหลงัจากที่

สหภาพแรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้องขอเปล่ียนแปลง

สภาพการจ้าง และมีการเจรจาตามขั้ นตอนของ

กฎหมายแรงงานสมัพนัธม์าเป็นระยะๆแต่ไม่สามารถ

ตกลงได ้กลายเป็นขอ้พิพาทแรงงาน และที่บริษทัได้

ใช้สิทธิปิดงานเฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงานเพียง

เท่านั้น นายจา้งไม่มาเจรจาตามที่พนักงานประนอม

ขอ้พพิาทแรงงานไดก้าํหนดไวก้็ไม่มีความผดิแต่อยา่ง

ใด ยิ่งท ําให้ความขัดแยง้ขยายเวลาไปโดยไม่ มี

จุดส้ินสุด 

 ปั ญ ห า สํ า คัญ ใ น เ ร่ื อ ง น้ี  ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร

คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย ไดว้เิคราะห์วา่  

  “แม้สิทธิในการปิดงานเป็นมาตรการทาง

แรงงานสัมพันธ์ ท่ีรับรองให้ฝ่ายนายจ้างใช้ในการ

กดดันหรือบีบบังคับลูกจ้างให้ตกลงตามท่ีนายจ้าง

เรียกร้อง หรือยินยอมถอนข้อเรียกร้องของตน แต่

กฎหมายในหมวด 3 การปิดงาน มิได้บัญญัติถึง

รายละเอียดของการปิดงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปิด

งาน เฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงานท่ีเก่ียวข้องกับการ

ย่ืนข้อเรียกร้อง 

การไม่บัญญัติถึงความหมาย ขอบเขต และ

ความชอบด้วยกฎหมายของการปิดงานบางส่วน การ

ไม่บังคับให้นายจ้างและลกูจ้างต้องเจรจากันเสมอเม่ือ

มีการแจ้งข้อเรียกร้องต่อกัน การเร่งรัดระยะเวลาใน

การดาํเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทแรงงานในแต่

ละขั้นตอน ท่ีปรากฏในหมวด 3 ทําให้การปิดงาน

สามารถกระทาํได้ง่ายดายและรวดเร็วเกินไป 

เม่ือนายจ้างได้ใช้สิทธิปิดงานเฉพาะสมาชิก

สหภาพแรงงาน ซ่ึงนาํมาสู่การงดจ่ายค่าจ้าง เป็นการ

กดดันให้ลูกจ้างต้องออกจากงานทางอ้อม โดยท่ี

บริษัทแทบจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลย และ

ลกูจ้างท่ีถกูปิดงานกไ็ม่มีหลกัประกนัว่าจะได้กลบัเข้า

ทาํงานหรือไม่ เม่ือใด อีกทั้งยงัทาํให้ลกูจ้างคนอ่ืนๆท่ี

มิได้ถกูปิดงานไม่กล้าท่ีจะดาํเนินการใดๆต่อลูกจ้างท่ี

ถูกปิดงานไป เน่ืองจากเกรงว่านายจ้างจะใช้การปิด

งานบางส่วนกับตนบ้าง 

 
รัฐบาลไทยยงัไม่รับรองอนุสัญญาองค์การ

แรงงานระหวา่งประเทศฉบบัท่ี 87 ว่าดว้ยเสรีภาพใน

การสมาคมและการคุม้ครองสิทธิในการรวมตวั และ

ฉบบัที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตวัและการเจรจา

ต่อรอง โดยกระทรวงแรงงานอ้างเร่ืองการแก้ไข

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 กับ

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ พ.ศ.

http://voicelabour.org 
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2534 ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาทั้ ง  2 ฉบับให้

เรียบร้อย  

พบปัญหาสําคญั คือ มีแรงงานจาํนวนมาก

ตอ้งถูกเลิกจา้ง ใหอ้อกจากงานหรือถูกกระทาํโดยไม่

เป็นธรรมเพียงเพราะเหตุจากการก่อตั้ งสหภาพ

แรงงาน หรือการถูกเลือกปฏิบัติเพราะการเป็น

สมาชิกสหภาพแรงงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆของสหภาพแรงงาน เช่น  

    (1) บริษทัสแตนเล่ย ์เวิร์คส์ จาํกดั ตั้งอยูท่ี่

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา กดดนั

ใหส้มาชิกสหภาพแรงงานสแตนเล่ยป์ระเทศไทยตอ้ง

ลาออกจากงาน รวมทั้งยงัมีการฟ้องร้องดําเนินคดี

อาญากบัผูน้าํแรงงานที่เก่ียวขอ้งในสหพนัธ์แรงงาน

ยานยนตแ์ห่งประเทศไทย (สยท.) และฟ้องร้องทาง

คดีแพง่เรียกค่าเสียหายกบัสมาชิกสหภาพแรงงาน 

 
    (2) บริษทัโตไก รับเบอร์ อิสเทิร์น จาํกัด 

ตั้งอยู่ที่จงัหวดัระยอง เลิกจา้งลูกจ้างที่เป็นแกนนํา

ทั้งหมดขณะอยู่ในระหว่างการยื่นขอ้เรียกร้องและ

จดัตั้งสหภาพแรงงานโตไก รับเบอร์ อิสเทิร์น  

    (3) บริษัทโคบาเทค ประเทศไทย จาํกัด 

ตั้ งอยู่ที่จ ังหวดัชลบุรี ภายหลังจากที่เกิดข้อพิพาท

แรงงานนําไปสู่การปิดงานของนายจ้าง ต่อมาข้อ

พิพาทแรงงานส้ินสุด และนายจา้งตกลงรับลูกจ้าง

กลบัเขา้ทาํงาน แต่นายจา้งกลบัไม่มอบหมายงานใน

หน้าท่ีเดิมให้สมาชิกสหภาพแรงงานทาํ แต่กลับจดั

ให้ลูกจ้างไปนั่งอยู่ในเต็นท์หลังโรงงานโดยไม่มี

กาํหนด  

 (4) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

ไม่มีมาตรการจัดการบริษัทแอลแอลไอที (ประเทศ

ไทย) จํากัด กรณไีม่เปลี่ยนสถานที่ทํางานให้พนักงาน

ที่ต้ังครรภ์จนเกิดการแท้งบุตร  

บริษัทแอลแอลไอที (ประเทศไทย) จาํกัด 

เป็นบริษทัสญัชาติจีน ประกอบธุรกิจผลิตยางรถยนต์

เพือ่ส่งออกให้บริษทัหลินหลงท่ีตั้งอยูใ่นประเทศจีน 

สาํนกังานประเทศไทยตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมเหม

ราช ตาํบลเขาคนัทรง อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

ย ้อนไปเ ม่ือ เ ดือนมีนาคม 2559 สหภาพ

แรงงานแอลแอลไอที ประเทศไทย ไดท้าํหนังสือถึง

สถานประกอบการให้จดัสถานที่ทาํงานใหม่ให้กับ

พนกังานที่ตั้งครรภโ์ดยยา้ยจากแผนกการผลิตเดิม แต่

บริษัทฯก็ไม่มีการดําเนินการแต่อย่างใด จนทาํให้

เดือนต่อมาพนักงานคนดงักล่าวได้เกิดการแทง้บุตร

ขึ้น สหภาพแรงงานฯจึงได้ยื่นจดหมายถึงหัวหน้า

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัชลบุรี เพื่อให้

เขา้มาตรวจสอบเร่ืองดงักล่าว  

ทั้งน้ีในเดือนเดียวกันสหภาพแรงงานฯ ก็

ไดรั้บหนังสือร้องเรียนจากพนักงานอีกคนหน่ึงกรณี

แทง้บุตรเช่นเดียวกัน เน่ืองจากทางหัวหน้างานไม่

เปล่ียนจุดที่ทาํงาน จนทาํใหใ้นเดือนพฤษภาคม 2559  

สหภาพแรงงานฯ ต้องทําจดหมายทวงถามถึง

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัชลบุรี ที่ยงัไม่

มีการเขา้มาตรวจสอบสถานประกอบการแต่อยา่งใด 

http://www.unionesso.org 
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ล่วงเลยมาถึงเดือนกรกฎาคม 2559 สหภาพ

แรงงานฯได้ทาํจดหมายทวงถามถึงสวสัดิการและ

คุ้มครองแรงงานจังหวดัชลบุรีเป็นคร้ังที่ 2 จนใน

ที่สุดได้เขา้มาตรวจสอบบริษทัฯตามที่ทางสหภาพ

แรงงานฯได้ท ําหนังสือร้องเ ร่ืองกรณีพนักงาน

ตั้งครรภไ์ดแ้ทง้บุตรจากการทาํงาน แต่ก็ไม่สามารถ

แกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นไปแลว้ไดแ้ต่อยา่งใด น้ีจึงแสดง

ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทาํงานของสวสัดิการ

คุ้มครองแรงงานจังหวดัที่ท ําได้เพียงแนะนําและ

ตกัเตือนเท่านั้น แต่ไม่มีมาตรการในการบงัคับใช้

กฎหมายอยา่งจริงจงัแต่อยา่งใด 

 (5)  ผู้ ประ กันตนม าตร า  39 พ .ร .บ .

ประกันสังคม พ.ศ.2533 ไม่สามารถชําระเงินสมทบ

เข้ากองทุนประกันสังคม ณ สํานักงานประกันสังคม

ต่างๆ ได้ 

 นับจากที่สํานักงานประกันสังคม ได้มี

หนงัสือที่ รง 0603 / ว 1595 ลงวนัที่ 31 มีนาคม 2559 

เ ร่ือง ขอความร่วมมือชําระเงินสมทบกองทุ น

ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบ

ธนาคารหรือหน่วยบริการ มีผลทาํให้ผูป้ระกนัตนไม่

สามารถชาํระเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคม ณ 

ที่ทาํการสํานักงานประกันสังคมสาขาต่างๆ โดยไม่

เสียค่าธรรมเนียม ยกเวน้เฉพาะกรณีที่ผูป้ระกันตน

ขาดส่งเงินสมทบยอ้นหลงัไป 2 เดือน จึงจะสามารถ

ชาํระที่สาํนกังานประกนัสงัคมต่างๆได ้

 น า ย ช า ลี  ล อ ย สู ง  รั ก ษ า ก า ร ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้

นาํประเด็นดังกล่าวฟ้องสํานักงานประกนัสังคมต่อ

ศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดาํที่ 1224 / 2559 

เ ม่ือสิงหาคม 2559 โดยเห็นว่า เ ป็นการทําให้

ผูป้ระกันตนเกิดภาระค่าใชจ่้ายเพิ่ม และไม่สามารถ

หลีกเล่ียงได ้จากการที่ธนาคารพาณิชย ์, เคาน์เตอร์

เ ซ อ ร์ วิ ส  ห รื อ ท่ี ทํ า ก า ร ไ ป ร ษ ณี ย์  เ รี ย ก เ ก็ บ

ค่าธรรมเนียมจากผูป้ระกันตนที่นาํเงินไปชาํระผ่าน

ช่องทางดงักล่าวในอตัรา 10 บาทต่อรายการ 

 (6) ผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ ถูกบังคับให้

ย้ายสิทธิไปอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ผลจากคาํส่ัง คสช.ที่ 58 /2559 

 
 สืบเน่ืองจากเม่ือวนัที่ 14 กนัยายน 2559 ไดมี้

ค ําสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี 

58/2559 ซ่ึงลงนามโดย พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

หวัหนา้ คสช. เร่ืองการรับบริการสาธารณสุขของคน

พิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม โดย

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 

กาํหนดให้คนพิการตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.  2550 ที่ เ ป็น

ผูป้ระกนัตน ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสังคม มี

สิทธิได้รับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  

http://www.siamrath.co.th 
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โ ด ย คํ า สั่ ง น้ี เ ป็ น ผ ล ม า จ า ก ก ร ณี ท่ี

พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคน

พิการ พ.ศ.2550 ตามมาตรา 33 ไดก้าํหนดให้สถาน

ประกอบการตอ้งรับผูพ้ิการเขา้ทาํงานตามสัดส่วน

พนักงาน 100 คนตอ้งมีการจา้งผูพ้ิการทาํงาน 1 คน 

ทําให้ผู ้พิการที่ อยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติหรือบตัรทอง เม่ือมีงานทาํสิทธิการรักษาจะ

ถูกเปล่ียนไปอยูสิ่ทธิประกนัสังคม ซ่ึงประสบปัญหา

ดา้นการใชบ้ริการ เน่ืองจากระบบบตัรทองให้สิทธิ

คนพิการรักษาฟรีในสถานพยาบาลใดก็ได้ ขณะที่

ระบบประกันสังคมคนพิการจะต้องจ่ายเงินสมทบ

เพื่อให้เกิดสิทธิ และสามารถเข้ารับการรักษาได้

เฉพาะโรงพยาบาลต้นสังกัดที่ลงทะเบียนประกันตน

เอาไว้เท่าน้ัน 

 
ผลกระทบคือ  คนพิการที่ เข้าท ํางานเป็น

ผูป้ระกันตนตามกฎหมายประกันสังคม กลุ่มน้ีตอ้ง

ถูกยา้ยสิทธิโดยอัตโนมัติไปใช้ระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติแทน เกิดความไม่คุ ้นเคยและไม่

สะดวกต่างจากการไดรั้บบริการเดิม โดยเฉพาะกลุ่ม

ที่ เ ค ย รั บ บ ริ ก า ร ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ที่ ใ ก ล้ส ถ า น

ประกอบการมาก่อน แต่สาํนกังานประกนัสังคมก็ไม่

มีการดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้ นแต่อย่างใด 

นอกจากยกเลิกบตัรประกันสังคมของผูป้ระกันตน

กลุ่มน้ีตั้งแต่วนัที่ 15 ตุลาคม 2559 เป็นตน้มา 

 (7) ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนฝ่าย

นายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการ

แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2558 ขาดการมีส่วนร่วมจาก

แรงงานทุกกลุ่ม 

สืบเน่ืองจากที่กระทรวงแรงงานได้มีการ

ประกาศใช้ระ เบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกกรรมการผูแ้ทนฝ่าย

น า ย จ้า ง แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ผู ้แ ท น ฝ่ า ย ลู ก จ้า ง ใ น

คณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ.2558 ซ่ึงบงัคบั

ใชม้าตั้งแต่วนัที่ 9 มกราคม 2559  

สาระสําคัญของระเบียบฯฉบับน้ีมีความ

แตกต่ างจากระเบียบฉบับ เดิมอย่างส้ินเ ชิง คือ 

ระเบียบกระทรวงแรงงาน วา่ดว้ยแนวทางและวิธีการ

เพื่อให้ได้มาซ่ึงผูแ้ทนฝ่ายนายจ้างและผู ้แทนฝ่าย

ลูกจา้งในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. 2551 ที่บงัคบั

ใชม้าตั้งแต่วนัที่ 14 ตุลาคม 2551 

โดยในขอ้ 5 ของระเบียบฯฉบบัใหม่ปี 2558 

ไดร้ะบุไวว้า่ “การไดม้าซ่ึงกรรมการฝ่ายนายจา้งและ

กรรมการฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงาน

สัมพนัธ์ ให้อธิบดีแจง้ให้สภาองค์การนายจา้งและ

สภาองค์การลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน

สัมพนัธ์เสนอช่ือผูส้มคัรสภาละสองคนเพื่อคดัเลือก

เป็นกรรมการฝ่ายนายจา้งและกรรมการฝ่ายลูกจา้ง

เพือ่ให ้คณะกรรมการคดัเลือกตามขอ้ 7 พิจารณาเพื่อ

เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณา

แต่งตั้งต่อไป”  
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อีกทั้งในขอ้ 6 ยงัไดร้ะบุเร่ืองคุณสมบติัหน่ึง

ที่สาํคญัของผูท้ี่จะสมคัรไดใ้นส่วนของผูใ้ชแ้รงงาน 

คือ ตอ้งเป็นหรือเคยเป็นกรรมการสภาองคก์ารลูกจา้ง

มาก่อน 

กระบวนการคดัเลือกได้ถูกระบุไวใ้นขอ้ 7 

ว่า “ให้อธิบดีนัดประชุมผูท้ี่ได้รับการเสนอช่ือ เพื่อ

เ ลือกกัน เองให้ได้จ ําน วนสองเท่ าของจํานว น

กรรมการฝ่ายนายจ้างและกรรมการฝ่ายลูกจา้งใน

คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์ที่ครบวาระ เพื่อเสนอ

ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาตามจํานวน

คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธท์ี่ครบวาระต่อไป” 

สาํหรับคณะกรรมการคดัเลือก ถูกระบุไวใ้น

ขอ้ 29 ใหป้ระกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ “รอง

ปลัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน

ประกันความมั่นคงในการทํางาน เป็นประธาน

กรรมการ , อธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

เป็นรองประธานกรรมการ , ผูอ้าํนวยการกองนิติการ 

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน, ผูอ้าํนวยการ

กลุ่มงานทะเบียนกลาง สํานักแรงงานสัมพนัธ์ กรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน, ผูอ้าํนวยการกลุ่ม

ง า น ก ฎ ห ม า ย  สํา นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง  สํา นัก ง า น

ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นกรรมการ ,ผูอ้าํนวยการ

สาํนักแรงงานสัมพนัธ์ สํานักแรงงานสัมพนัธ์ กรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ และผูอ้าํนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการ

แรง งาน สัมพันธ์  สํานักแร งงา นสัม พันธ์  กร ม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เป็นกรรมการและ

ผูช่้วยเลขานุการ” 

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คส

รท.) ได้ยื่นจดหมายคดัค้านระเบียบฯดังกล่าว ด้วย

เหตุผลวา่ “เม่ือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มาจาก

เพียงการสรรหาจากตัวแทนสภาองค์การลูกจ้างตาม

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์จํานวน 15 สภา

องค์การลูกจ้างเท่านั้น จึงสะท้อนถึงขาดการมีส่วน

ร่วมขององค์กรแรงงานท้ังหมด โดยเฉพาะสหภาพ

แรงงานจํานวนมากไม่ได้เป็นสมาชิกของสภา

องค์การลกูจ้าง  

อีกทั้งสภาองค์กรลูกจ้างก็ไม่ใช่ตัวแทนของ

องค์กรแรงงานทั้งหมด จึงไม่มีหลักประกันใดๆว่า

ผู้ แทนของฝ่ายแรงงานท่ีมาจากสรรหาจากสภา

องค์การลูกจ้าง ท่ีได้เข้าไปเป็นกรรมการในสัดส่วน

ตวัแทนฝ่ายลกูจ้างในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

จะสามารถสนับสนุนข้อเรียกร้องของแรงงานกลุ่ม

ต่างๆ  

 
 (8) ประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตาม

มาตรา 40 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ถูกละเลย

จากกรรมการประกันสังคมในการพิจารณาปรับ

เพิ่มขึน้ 

 สํานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอก

ระ บ บ  สํา นัก ง า น ป ร ะ กัน สัง ค ม  ระ บุ ว่ า เ ดื อ น

พฤศจิกายน 2559 มีผูป้ระกันตนมาตรา 40 ซ่ึงเป็น

http://voicelabour.org 
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แรงงานนอกระบบ ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 

2533 จาํนวนสูงถึง 2,236,612 คน ซ่ึง ถ้าคิดการส่ง

เงินสมทบจาํนวนตํ่าสุดต่อคน คือ 70 บาท กล่าวไดว้่า 

เดือนหน่ึงๆจะมีเงินจากผู ้ประกันตนถูกส่งเข้า สู่

กองทุนประกันสังคมสูงถึง ประมาณ 156 ล้านต่อ

เดือน 

 
 แต่เม่ือมาพิจารณาที่ประโยชน์ทดแทนที่

ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 ไดรั้บ คือ 

 เม่ือนอนโรงพยาบาลเป็นผูป่้วยในตั้งแต่ 

1 วนัขึ้นไป จะไดรั้บเงินทดแทนการขาด

รายไดจ้าํนวน 200 บาทต่อวนั ไม่เกิน 30 

วนัต่อปี  

 กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาด

รายได้จาํนวน 500-1,000 บาทต่อเดือน 

ตามระยะเวลาส่งเงินสมทบเป็นเวลาไม่

เกิน  15 ปี ทั้งน้ีตอ้งเป็นผูทุ้พพลภาพตาม

คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการการแพทย ์

 กรณีตาย  รับเงินค่าทาํศพจาํนวน 20,000 

บาทต่อราย  

 กรณีชราภาพ รับเงินบาํเหน็จ หรือเงิน

ก้อนเม่ืออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  และ

ส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตน 

ประโยชน์ทดแทนดังกล่าวมีความแตกต่าง

จากประโยชน์ทดแทนในผูป้ระกนัตนมาตรา 33 และ 

39 อยา่งมาก  

(9) สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม

ปฏิเสธแรงงานข้ามชาติเข้าถึงกองทุนเงินทดแทน แม้

มีสถานะเป็น “ลูกจ้าง” ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 

1558/2558 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 ศาลแรงงานภาค 5 

ได้อ่านคําพิพากษาศาลฎีกาที่  1558/2558 กรณี

แรงงานข้ามชาติชาวไทยใหญ่ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง

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

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนปฏิเสธคาํขอรับ

เงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน โดยให้ไปรับเงิน

ทดแทนจากนายจ้างแทน ซ่ึงลูกจ้างคนน้ีประสบ

อุบติัเหตุจากการทาํงานก่อสร้างในเชียงใหม่ ขณะ

เป็นลูกจา้งบริษทัรับเหมาก่อสร้าง จนขาพกิารทั้งสอง

ขา้งและตอ้งนัง่รถเขน็ไปตลอดชีวติ  

อย่างไรก็ตามศาลฎีกาเห็นว่าแรงงานข้าม

ชาติมีสถานะเป็น “ลูกจา้ง” ตามนิยามของ พ.ร.บ.เงิน

ทดแทน พ.ศ.2537 แมจ้ะเป็นคนต่างดา้วที่เขา้เมืองมา

โดยไม่ชอบ แต่ไดรั้บการจดัทาํทะเบียนประวติัและ

บัตรประจําตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน

ราษฎร และมีใบอนุญาตทาํงาน จึงเป็นผูท้ี่ไดรั้บความ

คุม้ครองตามพ.ร.บ.เงินทดแทนจึงมีสิทธิได้รับเงิน

ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน และการที่นายจา้งไม่

จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนเงินทดแทน ไม่อาจนาํมาใช้

เป็นเหตุเพื่อปฏิเสธสิทธิของลูกจ้างที่จะได้รับค่า

ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนได ้ 

http://www.thairath.co.th 
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ศาลฎีกาจึงมีคาํสั่งเพิกถอนคาํวินิจฉัยของ

คณะกรรมการกองทุนฯ และสั่งให้กองทุนจ่ายเงิน

ทดแทนที่ลูกจา้งยงัไม่ไดรั้บจากนายจา้งครบถว้น  

อย่างไรก็ตามโดยข้อเท็จจริงยงัคงพบว่า 

ในทางปฏิบติัสาํนกังานประกนัสงัคมบางจงัหวดั เช่น 

นครปฐม ยงัปฏิเสธจ่ายค่าทดแทนจากกองทุนเงิน

ทดแทนใหลู้กจา้งที่เป็นแรงงานขา้มชาติอยู ่  
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ดว้ยพระราชบญัญติัประกนัสงัคม (ฉบบัที่ 4) 

พ.ศ.2558 ใช้บงัคบัมาปีคร่ึงแล้ว (ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 

2558-ปัจจุบนั) ขณะที่คณะกรรมการประกันสังคม

แ ล ะ ที่ ป รึ ก ษ า  ( ชุ ด ที่  13 )  ที่ แ ต่ ง ตั้ ง โ ด ยคํา สั่ ง

หัวหน้าคสช.ที่ 40/2558 ตามมาตรา 44 รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ได้

ปฏิบติัหน้าที่มาปีกว่าเช่นกัน (ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 

2558 -ปัจจุบัน)  จึงขอเสนอบทบาทสํานักงาน

ป ร ะ กั น สั ง ค ม ( ส ป ส . )  แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ประกนัสงัคมเก่ียวกบัการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 

และความคืบหน้าการออก หรือกฎหมายลาํดับรอง 

(กฎหมายลูก) ดงัน้ี 

 

 ● ก า ร แ ต่ ง ต้ั ง ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ใ น

คณะกรรมการประกันสังคม  โดยคําสั่งประธาน

กรรมการประกนัสงัคม (ปลดักระทรวงแรงงาน)เพื่อ

กลั่นกรองเร่ืองต่างๆให้เป็นไปโดยถูกต้อง และ

โปร่งใส จาํนวน 7 คณะ(ตั้งแต่ธนัวาคม 2558 ถึงส้ินปี 

2559) คือ 

1) คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน 

กองทุนประกนัสงัคม 

2) คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

กองทุนประกนัสงัคม 

3) คณะอนุกรรมการกลัน่กรองเงินสมทบ

คา้งชาํระของสาํนกังานประกนัสงัคม  

4)  คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของสาํนักงาน

ประกนัสงัคม  

5 )  ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง

งบประมาณและขับเค ล่ือนการดํา เนินงานจาก

เ งิ น ก อ ง ทุ น เ พื่ อ บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง สํ า นั ก ง า น

บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ 

http://www.thairath.co.th 
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ประกันสังคม 6) คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

กฎหมาย ระเบียบ ปรับปรุง การกําหนดอัตราเงิน

สมทบ การเพิ่มการจดัเก็บเงินสมทบ และการพฒันา

สิทธิประโยชน์ 

7)  ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร พิ จา ร ณ า ก า ร

จดัระบบการให้บริการทางการแพทยข์องสาํนักงาน

ประกนัสงัคม 

8)  คณะอ นุก รร มก าร ปร ะกั นสั งค ม

จังหวัด 

 

ข้อสังเกต คือ 

หน่ึง ประกันสังคมจังหวัดผูกขาดการ

เสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการประกนัสังคมจงัหวดั

โดย คณะกรรมการประกันสังคมไร้อํานาจเสนอ

รายช่ือและพิจารณาเห็นชอบอนุกรรมการจังหวดั

รวมทั้ งไม่มีการเปิดเผยรายช่ือคณะอนุกรรมการ

ประกันสังคมจังหวัดแก่ทุกฝ่ายให้ตรวจสอบได้ 

 
เครือข่ายประกันสังคมคนทํางาน (คปค.) 

ทาํหนังสือถึงประธานคณะกรรมการประกนัสังคม 

(ปลักกระทรวงแรงงาน) ลงวนัที่ 21 มีนาคม 2559 

เพื่อขอให้ทบทวนการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ

ป ร ะ กั น สั ง ค ม จั ง ห วั ด  เ พ ร า ะ ค ป ค . พ บ ว่ า 

คณะอนุกรรมการประกันสังคมบางจังหวดั ไม่ได้

แต่งตั้งตวัแทนทั้งผูป้ระกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 

และเครือข่ายแรงงานนอกระบบมาตรา 40 ตามมติที่

ประชุม คณะกรรมการประกันสังคมและท่ีปรึกษา 

คร้ังท่ี 2/2558 วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 และการ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกนัสังคมจงัหวดั ไม่ได้

ผ่านการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาเห็นชอบโดย

คณะกรรมการประกันสังคมเหมือนธรรมเนียมปฏิบติั

ที่ผา่นมา 

 

ต่อมา สํานักงานประกนัสังคมมีหนังสือ

ด่วนลงวนัท่ี 5 เมษายน 2559 ถึงประธาน คปค.ว่า ได้

ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกนัสังคม

จงัหวดัแลว้ สรุปไดว้า่ 

1) ทุกจงัหวดั มีองค์ประกอบของผูแ้ทน

นายจ้าง ผู ้แทนผู ้ประกันตน และผู ้แทนเครือข่าย

แรงงานนอกระบบครบถว้นแลว้ 

2) สํานักงานประกันสังคมจังหวัดได้

จัดทําแนวปฏิบัติการแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ

ประกันสังคมจงัหวดัแล้ว โดยสั่งการให้ทุกจงัหวดั

ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการประกนัสงัคม 

3) คณะกรรมการประกันสังคมมอบให้

แต่ละจังหวัดเป็นผูเ้สนอรายช่ือคณะอนุกรรมการ

ป ร ะ กัน สัง ค ม  เส น อ ป ร ะ ธ า น ค ณะ ก ร ร ม ก า ร

ประกันสังคมพจิารณาลงนาม 

 

 

http://voicelabour.org 
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                 โครงสร้างองค์ประกอบ-อํานาจหน้าทีค่ณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธาน 

(ผูว้่าราชการจงัหวดั) 

ฝ่ายเลขานุการ จาํนวน 2 คน 

ประกนัสังคมจงัหวดั 

เจา้หนา้ท่ีประกนัสังคมจงัหวดั 

*ผูแ้ทนอนุกรรมการ 

ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 

จาํนวน 2-6 คน 

ตามสดัสว่นของ

ผู้ประกนัตน 

**ผูแ้ทนหน่วยงานภายนอก 

จาํนวน 3-5 คน 

ตามสัดส่วนของผูป้ระกนัตนในแต่ละ

จงัหวดัประกอบดว้ย เครือข่ายแรงงาน

นอกระบบ 1คน และหน่วยงานภายนอก

อ่ืนๆ เช่นสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

โรงพยาบาลศนูย ์หรือโรงพยาบาล

ทัว่ไป โรงพยาบาลในสังกดั

คณะกรรมการอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอ่ืนๆ(ถา้

มี)โรงพยาบาลเอกชน อยัการจงัหวดั 

อุตสาหกรรมจงัหวดั พาณิชยจ์งัหวดั 

เกษตรจงัหวดั ประชาสัมพนัธ์จงัหวดั 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สาํนกังาน

พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

ผูแ้ทนกระทรวงแรงงาน 

ในจงัหวดั จาํนวน 4-5 คน 

ไดแ้ก่ แรงงานจงัหวดั 

สวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดั จดัหางาน

จงัหวดั ผูอ้าํนวยการสถาบนั

หรือศนูยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน

จงัหวดัและผูอ้าํนวยการ 

ศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพคนงาน 

(เฉพาะจงัหวดัท่ีมีศนูยฟ้ื์นฟู

ฯ ไดแ้ก่ ปทุมธานี ระยอง 

เชียงใหม่ สงขลาและ

ขอนแก่น 
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คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดงัน้ี 

 1) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการให้บริการผู ้ประกันตนและนายจ้าง รวมถึงการ

ดาํเนินงานของสํานักงานประกันสังคมจงัหวดั และให้คาํปรึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การ

ดาํเนินงานบรรลุผล 

 2) พจิารณาวนิิจฉยักรณีผูป้ระกนัตนตามประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติั

ประกนัสงัคม พ.ศ.2533 วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละอตัราสาํหรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ 

 3) พิจารณาวินิจฉัยหลักเกณฑแ์ละ

อัตรากรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่

เน่ืองจากการทํางานตามประกาศคณะกรรมการ

แ พ ท ย์ ซ่ึ ง อ อ ก ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า  6 3  แ ห่ ง

พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 

 4) รายงานสภาพปัญหา อุปสรรค

ก า ร ป ฏิ บั ติ ภ า ร กิ จ ด้ า น ป ร ะ กัน สั ง ค ม  พ ร้ อ ม

ความกา้วหนา้ในการแกไ้ขปัญหาต่อคณะกรรมการประกนัสงัคมทุกไตรมาส 

 5) ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการประกนัสงัคมมอบหมาย  

 

สอง เม่ือตรวจสอบคณะอนุกรรมการจาํนวน 6 ชุด (ไม่รวมอนุกรรมการประกันสังคมจงัหวดั)ที่

แต่งตั้งแล้ว พบว่า โดยเฉล่ียมีชุดละ 12 คน ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ ผูแ้ทนส่วนราชการ และสํานักงาน

ประกนัสงัคมที่เก่ียวขอ้งเป็นส่วนใหญ่ 

สาม เป็นคร้ังแรก  ที่ มีผูแ้ทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ได้รับการแต่งตั้ งเป็นอนุกรรมการ

ประกนัสงัคมจงัหวดัแต่มีขอ้สงสยัวา่เป็นตวัจริงหรือไม่? และสรรหามาอยา่งไร? 

   

 ● การตรากฎหมายลําดับรอง(อนุบัญญัติ) ท่ีตอ้งออกตามพ.ร.บ.ประกนัสังคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2558

พบวา่มีจาํนวนกฎหมายลาํดบัรองที่ตอ้งออกทั้งหมดจาํนวน 17 ฉบบั ดาํเนินการเสร็จแลว้ 11 ฉบบั (ถึงมีนาคม 

2560) ดงัน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2558 (ลงวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558) 

http://nonthaburi.go.th 
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สาระสําคัญ คือ คณะกรรมการฯมี 7 คน ประกอบด้วยรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูมี้ความชาํนาญและ

ประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปีในดา้นบญัชี การตรวจบญัชีภายใน การเงิน การคลงั กฎหมายและดา้นอ่ืนๆที่เป็น

ประโยชน์ต่อการตรวจสอบกองทุน โดยผูอ้าํนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สปส.เป็นกรรมการและเลขานุการ 

- คณะกรรมการ มีอาํนาจหน้าที่คาํปรึกษา คาํแนะนาํแก่สานักงาน และคณะกรรมการประกนัสังคม

เก่ียวกบัการตรวจสอบกองทุน การแกไ้ขกฎหมาย ประกาศคาํสั่งหรือมติครม.เก่ียวกบัการบริหารกองทุนรวมทั้ง

กาํหนดมาตรฐานควบคุมการทาํงานของเจา้หน้าที่ตรวจตรวจสอบภายใน และมาตรการป้องกนัความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้นจากการใชจ่้ายเงิน ฯลฯ 

2) ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการให้กรรมการประกันสังคม หรือ ที่ปรึกษาออก

เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือหย่อนความสามารถ พ.ศ.2558  (ลงวนัที่ 20 ตุลาคม 

2559) 

สาระสําคัญ คือ กรรมการไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 อาจเข้าช่ือเสนอคาํร้องขอต่อประธานกรรมการ

ประกันสังคม เพื่อให้ลงมติผูใ้ดออกจากตาํแหน่ง โดยตอ้งมีมติกรรมการเสียงขา้งมาก และมีกรรมการเขา้ที่

ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนที่มีอยู ่

 

3 )  ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ พ ท ย์ ต า ม

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เร่ืองกําหนดอัตรา 

และระยะเวลาการได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณี

ทุพพลภาพ (ประกาศ ณ วนัที่ 9 สิงหาคม 2559) 

สาระสําคัญ คือ ผูป้ระกันตนที่ทุพพลภาพมี

ระดับความสูญเสียไม่รุนแรง คือความสามารถในการ

ทาํงานลดลง หรือไม่อาจทาํงานตามปกติได้ มีสิทธิไดรั้บ

เงินทดแทนการขาดรายได ้30% ของค่าจา้งรายวนัไม่เกิน 180 เดือน  

ถา้ทุพพลภาพมีระดับความสูญเสียรุนแรง เช่น ขาขาดทั้ง 2 ขา ตั้งแต่ระดบัเข่าขึ้นไป,มือขาดทั้ง 2 ขา้ง

ตั้งแต่ระดบัเข่าขึ้นไป,มือขาดทั้ง 2 ขา้งตั้งแต่ขอ้มือขึ้นไป,โรคหรือการบาดเจ็บของสมองที่ทาํให้ไม่อาจประกอบ

กิจวตัรประจาํวนัและตอ้งมีผูอ่ื้นช่วยดูแลฯลฯ จะไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายได ้50% ของค่าจา้งรายวนัตลอด

ชีพ 

4) ระเบียบสํานักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน พ.ศ. 2558 (ใชบ้งัคบัตั้งแต่ 12 

พฤศจิกายน 2558) 

http://nlic.mol.go.th 
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สาระสําคัญ คือ กาํหนดแบบคาํขอรับประโยชน์ทดแทน พร้อมเอกสารประกอบการยื่นคาํขอต่อ

เจา้หน้าที่ เพื่อให้ผูป้ระกันตนมีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนกรณีเดียว เม่ือมีสิทธิไดรั้บกรณีประสบอันตราย หรือ

เจบ็ป่วย และกรณีทุพพลภาพในเวลาเดียวกนั 

5) ประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง กําหนดแบบรายการและวิธีการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง

ขึน้ทะเบียนผู้ประกันตน แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงพ.ศ.2558 (ใชบ้งัคบั 12 พฤศจิกายน 2558) 

สาระสําคัญ  คือ  ให้นายจ้างยื่นแบบ

รายการทางส่ืออีเลคทรอนิกส์ได้ต่อสํานักงานแห่ง

ทอ้งที่ที่เป็นที่ตั้งกิจการของนายจา้ง ยกเวน้กรณีขึ้น

ทะเบียนนายจา้ง และแจง้การเปล่ียนแปลงขอ้เท็จจริง

ของนายจา้ง 

 

6) ประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง

กําหนดแบบรายการและวิธีการส่งเงินสมทบ (ใชบ้งัคบั 12 พฤศจิกายน 2558) 

7) ประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ืองกําหนดหลักเกณฑ์ในกรณีทุพพลภาพ (ประกาศเม่ือ 9 

กนัยายน 2558) 

8) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่า

ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคสําหรับประโยชน์ทดแทนกรณปีระสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เน่ืองจากการ

ทํางาน (ใชบ้งัคบั 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป) 

สาระสําคญั กาํหนดรายการตรวจร่างกายตามระบบ และทางหอ้งปฏิบติัการตามแนวทางตรวจสุขภาพ

ที่จาํเป็นและเหมาะสมสาํหรับประชาชนตั้งแต่ อาย ุ15 ปีขึ้นไป โดยมีความถ่ี และอตัราค่าบริการกาํหนดไวใ้นแต่

ละรายการ 

9) กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย (ลงนามวนัที่ 11 

มกราคม 2560) 

สาระสําคญั คือ ผูป้ระกนัตนที่วา่งงาน มีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายได ้50 % ของค่าจา้งรายวนั 

ตลอดเวลาที่ไม่ไดท้าํงานแต่ไม่เกิน 180 วนั และใหง้ดการจ่ายประโยชน์ทดแทน เม่ือผูป้ระกนัตนลาออกจากงาน

หรือถูกเลิกจา้ง หรือสญัญาจา้งไดส้ิ้นสุดลง 

10) กฎกระทรวงการจ่ายเงินบําเหน็จชราภาพแก่ผู้ประกันตนที่ไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ.2560 (ใชบ้งัคบั 

17 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป) 

http://www.mahachaicabletv.com 
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สาระสําคญั คือ ผูมี้สิทธิไดรั้บบาํเหน็จตอ้งเป็นผูป้ระกนัตนที่มีสญัชาติของ ประเทศทีไ่ด้ทําความตก

ลงด้านการประกันสังคมกรณชีราภาพกับประเทศไทย โดยใหไ้ดรั้บเงินบาํเหน็จเท่ากบัจาํนวนเงินสมทบที่จ่ายถา้

ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบตํ่ากวา่ 12 เดือน  

ถา้จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป จะไดรั้บบาํเหน็จเท่ากบัจาํนวนเงินสมทบ ในประเทศไทยที่

ผูป้ระกนัตนและนายจา้งจ่ายสมทบ และตอ้งแสดงความประสงคพ์ร้อมหลกัฐานที่จะไม่พาํนักในประเทศไทยต่อ

เจา้หนา้ที่ 

11) พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการ หรือลูกจ้างอื่นที่ไม่ได้อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกันสังคม พ.ศ. 2560 (ใชบ้งัคบั 19 กุมภาพนัธ ์2560 เป็นตน้ไป) 

สาระสําคญั คือ กาํหนดกิจการหรือลูกจา้ง 9 กลุ่มที่ไม่อยู่ในบังคบักฎหมายประกนัสงัคม ไดแ้ก่  

1. ลูกจ้างของเนติบัณฑิตยสภา 2. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 3.สภากาชาดไทย 4.สํานักงานพฒันา

วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยแีห่งชาติ  5.รัฐวิสาหกิจ  6.กิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไมแ้ละเล้ียงสัตว ์ซ่ึงมิไดใ้ช้

ลูกจา้งตลอดปี และไม่มีลกัษณะงานนอกเหนือกิจการดงักล่าวรวมอยูด่ว้ย 7.นายจา้งท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และงาน

ที่ลูกจา้งทาํนั้นมิไดป้ระกอบธุรกิจรวมอยูด่ว้ย 8. ลูกจา้งที่จา้งไวเ้พื่อทาํงานมีลกัษณะเป็นคร้ังคราว การจรหรือ

เป็นไปตามฤดูกาล และ 9. ลูกจา้งที่ประกอบการคา้เร่ หรือแผงลอย 

บุคคลที่มิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 หรือไม่อยู่ ในบังคับแห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคมน้ี อาจสมัครเป็น

ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 ได ้โดยแสดงความจาํนงต่อสาํนักงานประกนัสังคมและตอ้งมี คุณสมบติั คือ 1) อาย ุ

15-60 ปี 2)ไม่เป็นผูป้ระกันตนตามมาตรา33 และ

มาตรา 39 และ 3) มีสญัชาติไทย 

●กฎหมายลูกหรืออนุบัญญัติ ที่อยู่ใน

ระหว่างดํา เ นินการของกระทรวงแรงงาน หรือ 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาจาํนวน 6 ฉบับไดแ้ก่ 

1. พระราชกฤษฎีกากําหนดคุณสมบัติของ

บุคคลที่สมัครเป็นผูป้ระกันตน หลกัเกณฑ์และอัตรา

การจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน 

ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิการรับ

ประโยชน์ทดแทน พ.ศ. .... (ม.19/ม.40) 

2. กฎกระทรวงกาํหนดอตัราเงินสมทบท่ีรัฐบาลจ่ายเขา้กองทุนประกนัสังคมสาํหรับบุคคลซ่ึงสมคัร

เป็นผูป้ระกนัตน พ.ศ. .... (ม.40) 

http://www.sso.go.th 
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3. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบญัญติัประกันสังคม เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตรา

สาํหรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตราย หรือเจบ็ป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการทาํงาน (ม.63 (7)) 

4. ระเบียบ กระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกต้ังผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่าย

ผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ม.7/ม.8) 

5. ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผูท้รงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของ

คณะกรรมการประกนัสงัคม (ม.8/ม.8/1) 

6. ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาคณะกรรมการการแพทย ์(ม.11/ม.

14) 

 

มติคณะรัฐมนตรี 21 มีนาคม 2560  

อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวง 

เ ร่ืองกําหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการและเงื่อนไขให้

ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และ

ผู้ประกันตนในท้องที่ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง 

พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่ง

คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุ

บญัญติัที่คณะรัฐมนตรีตรวจพจิารณา 

สาระสาํคญั มีดงัน้ี 

1. กาํหนดใหน้ายจา้งและผูป้ระกนัตนในทอ้งที่ที่จงัหวดัชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ 

ตรัง พทัลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง และประจวบคีรีขนัธ์ที่ประสบภยัพิบติัอยา่งร้ายแรง กรณี

วาตภยั และอุทกภยัไดรั้บการลดหยอ่นการออกเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคมประจาํงวดเดือนมกราคม 

2560 ถึงงวดเดือนมีนาคม 2560 โดยส่งเงินสมทบในอตัราฝ่ายละร้อยละสามของค่าจา้งของผูป้ระกนัตน 

2. กาํหนดให้ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 ส้ินสภาพการจา้งงานซ่ึงมีทะเบียนผูป้ระกนัตนในทอ้งที่ที่

ประสบภยัอย่างร้ายแรงในทอ้งที่ดังกล่าวได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเขา้กองทุนประกันสังคม

ประจาํงวดเดือนมกราคม  ถึงมีนาคม 2560 โดยส่งเงินสมทบในอตัราเดือนละสองร้อยแปดสิบแปดบาท 

3. กาํหนดใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

 

 

http://manager.co.th 
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1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวนักรรมกร

สากลที่ทัว่โลกมีการเฉลิมฉลองกนั สาํหรับในประเทศ

ไทยถือเป็นวนัแรงงานแห่งชาติ ซ่ึงปีน้ี ขบวนการ

แรงงานจดัแยกเป็น 2 เวที โดยกลุ่มคณะกรรมการ

สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)  และสมาพันธ์

แรงงานรัฐวิสาหกิจ (สรส.) เร่ิมขบวนจากบริเวณ

อนุสาวรียป์ระชาธิปไตย เดินตามถนนราชดาํเนินไป

ยงัหน้าองคก์ารสหประชาชาติ (UN)  ภายใตค้าํขวญั 

“สามัคคกีรรมกรต้านทุนนิยมครอบโลก” ประกาศจดั 

“วนักรรมกรสากล” ดา้นขบวนสภาองคก์ารลูกจา้ง 15 

องค์กร 1 สหพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศ

ไทย และศูนยป์ระสานงานแรงงานนอกระบบ ซ่ึง

ไดรั้บงบจดังานจากรัฐบาล และกระทรวงแรงงาน 4.9 

ล้านบาท ภายใตค้าํขวญั “แรงงานรู้รักสามัคคี สดุดี

จักรีวงศ์ รณรงค์เศรษฐกิจพอเพียง” จดังานที่อาคาร

กีฬาเวสน์ 2 ศูนยเ์ยาวชน กรุงเทพมหานคร (ไทย-

ญี่ปุ่ น) โดยมีการรวมตวักันที่สนามกีฬากองทพับก

ถนนวิภาวดี โดยเคล่ือนร้ิวขบวนถวายความอาลัย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในงานนอกจาก

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา มาเป็น

ประธานในพธีิเปิดงานวนัแรงงานแห่งชาติ และรับขอ้

เรียกร้องจากคณะผูจ้ดังานวนัแรงงานแห่งชาติปี 2560 

 
 น า ย ส า วิ ท ย์  แ ก้ ว ห ว า น  ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.) กล่าว

ว่า เป็นการจัดงานวนักรรมกรสากล ภายใต้คาํขวญั 

“สามัคคีกรรมกรต้านทุนนิยมครอบโลก” ปีน้ีเน้น

เรียกร้องขอให้มีการปฏิรูปโครงสร้างค่าจา้งอยา่งเป็น

ธรรมเท่ากนัทัว่ประเทศ ส่วนอตัราเท่าไหร่นั้นตอ้งมา

หารือร่วมกนั ยนืพื้นตอ้งมากกว่า 300-400 บาทต่อวนั 

เพราะค่าจา้งวนัละ 300-310 บาท แค่คนเดียวยงัไม่

เพยีงพอ ขณะท่ีความเป็นจริงตอ้งเล้ียงดูครอบครัวถึง 2 

วาสนา ลําด ี

http://voicelabour.org 
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คน เรียกวา่ มีพอ่ แม่ ลูก ซ่ึงมากกว่า 600-900 บาทดว้ย

ซํ้ า จึงตอ้งมาหารือกนัทุกฝ่าย ทั้งรัฐ นายจา้ง ลูกจา้ง ว่า

ตอ้งอตัราเท่าไร 

 
 ประเทศไทยชนชั้นปกครองไดพ้ยายามในทุก

รูปแบบสร้างความแปลกแยกในมวลกรรมกรมาเป็น

ระยะ ทั้งใชอ้าํนาจเผด็จการ ใชก้ฎหมาย ใชก้ลไกของ

รัฐในการหว่านล้อม แทรกแซงทําให้เ กิ ดความ

แตกแยก แม้วนักรรมกรสากลที่ เคยจัดคร้ังแรกใน

ประเทศไทย เม่ือประมาณปี 2490 รัฐบาลในห้วงเวลา

นั้น ยงัช้ีนําแลกกับการให้เงินสนับสนุนการจดังาน

โดยเปล่ียนช่ือเป็น “วนัแรงงานแห่งชาติ” และไม่เคย

สนบัสนุน ส่งเสริมให้คนงานรวมตวักนัอยา่งเขม้แข็ง 

จากการแทรกแซงของรัฐบาลทาํให้ขบวนการแรงงาน

ไทยอ่อนแอมาจนถึงปัจจุบนั จากความไม่เขม้แข็งของ

ขบวนการแรงงานรวมตัวกันยากด้วยกฎหมายไม่

เอ้ืออํานวย ขาดอํานาจในการเจรจาต่อรอง ทาํให้

ประเทศอยู่ในสภาวะ “รวยกระจุก จนกระจาย” เกิด

ปัญหาความเหล่ือมลําในระดับต้นๆของโลก เกิด

ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น อย่างที่ทราบกัน ถึงวนัน้ี 

สถานการณ์โลกกาํลงัอยูใ่นช่วงปฏิบติัอุตสาหกรรมยคุ

ที่ 4 หรือที่เรียกวา่ยคุ 4.0 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง

กา้วกระโดด รวดเร็ว ดว้ยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัซ่ึงจะมี

การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ

ทาํงาน และการดาํเนินชีวติของคน ทั้งภาคการผลิต กา

รบริดาร การส่ือสารการเกษตร และอ่ืนๆ ซ่ึงก็จะทาํให้

เกิดการเปล่ียนแปลงการผลิต และความสัมพนัธ์ทาง

ผลิต แม้จะมีส่วนที่ดีในแง่ของความรวดเร็ว สะดวก 

สบายแต่ก็จะเกิดผลกระทบในวงกวา้งอย่างรุนแรง

เช่นกัน ทั้ งการตกงาน ว่างงาน ความยากจน ความ

เหล่ือมลํ้า การผูกขาด การเขา้ถึงเทคโนโลยขีองธุรกิจ

และภาคการผลิต รายย่อย ความมั่งคั่งจะตกอยู่ใน

อาณาจกัรของคนไม่ก่ีคน และนั้นหมายถึงการแยง่ชิง

และความรุนแรงจะตามมา ประเทศไทยเองแมจ้ะเขยง่

ขา ก้าวสู่เวทีแข่งขันกันนานาชาติ ภายใต้นโยบาย 

“ไทยแลนด์ 4.0” แต่ก็ไม่มีกรอบการทาํงานและ

นโยบายเชิงรุก และมาตรการรองรับผลกระทบท่ี

ชัด เจนและประ เทศไทยก็ไ ม่ใ ช่ผู ้ผ ลิต  ผู ้คิดค้น

เทคโนโลยี ทุกส่ิงล้วนแต่ต้องพึ่ งพา จึงยงัไม่ รู้ว่า

ทิศทางประเทศชาติ ประชาชนจะกา้วเดินสู่ทิศทางใด 

 วันกรรมกรสากลปีน้ี จึงขอให้รัฐบาลได้

ตระหนักถึงจังหวะก้าวในการกําหนดทิศทางของ

ประเทศที่จะต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

โดยเฉพาะผูใ้ชแ้รงงานซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดของ

สังคมกว่า 40 ล้านคน ที่จะตอ้งมีมาตรการในการ

สนบัสนุน ส่งเสริม ดูแลอยา่งจริงจงั เพราะเป้าหมายที่

รัฐบาลตั้งไวท้ั้งในเชิงยทุธศาสตร์และนโยบายก็คงไม่

สามารถบรรลุเป้าหมายดงักล่าวได ้และขอ้เสนอที่ได้

ยื่นต่อรัฐบาลในปีน้ีจาํนวน 10 ข้อ เป็นข้อเสนอ

เร่งด่วนเพื่อให้รัฐบาลรับไปดาํเนินการ เป็นส่วนหน่ึง

ท่ามกลางปัญหาอีกมากมายแต่จะสามารถร่วมกันหา

แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ หากรัฐบาลมีความ

จริงใจ  

http://voicelabour.org 
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 “ส่ิงสาํคญัที่สุด ขอให้มวลหมู่พี่น้องกรรมกร 

ผูใ้ชแ้รงงานทั้งหลาย จงไดต้ระหนกัเสมอวา่ส่ิงที่เสนอ

ไปนั้น ทั้งในระยะสั้นเฉพาะหน้า รวมทั้งการแก้ไข

ปัญหาระยะยาวคงไม่สามารบรรลุถึงเป้าหมายต่อการ

กินดี อยู่ดี มีความสุขได้ตราบใดที่คนงายยงัอ่อนแอ 

ดงันั้นพวกเราทั้งหลายจาํตอ้งสามคัคีกนั รวมพลงักัน

และร่วมกันสําแดงพลังในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อ

ผลกัดนัความตอ้งการ ขอ้เสนอให้เป็นจริง พลงัท่ีมีอยู ่

อาจไม่เพยีงพอจากสภาพการทาํงานสภาพเศรษฐกิจที่

เปล่ียนไป และสุดแลว้ก็มีเราและพวกเราทั้งหลาย คือผู ้

กาํหนดอนาคตดงัคาํกล่าวที่ว่า “ภายนอกเป็นเงื่อนไข 

ภายในช้ีขาด” เราจึงจาํเป็นตอ้งร่วมกนัทาํงานขยายการ

จดัตั้ ง ร่วมกันแสวงหามิตรสหาย และแนวร่วมจาก

ภาคส่วนของสงัคมให้มากขึ้น คือความทา้ทายที่รออยู่

เบื้องหน้า แต่เช่ือมั่นว่า พลังของพวกเราชนชั้นผูใ้ช้

แรงงานจะสามารถเปล่ียนผา่นสังคมที่อยูร่่วมกนัอยา่ง

สันติ มีความสุข ดังความตอ้งการได”้ นายสาวิทยก์

ล่าว 

 นายชาลี ลอยสูง รองประธาน คสรท. นาย

ประกอบ ปริมล เลขาธิการสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจ

สมัพนัธ ์ต่างขึ้นกล่าวขอ้เรียกร้อง โดยส่วนใหญ่ขอให้

รัฐบาลเห็นความสําคญักับผูใ้ช้แรงงานด้วยการปรับ

ขึ้นค่าจา้งอยา่งเป็นธรรม ไม่ใช่ขึ้นค่าจา้งขั้นตํ่า แต่ขึ้น

ค่าจ้างตามความเป็นจริง โดย 300 บาทต่อวนัไม่

เพียงพอ เพราะแรงงาน 1 คนเล้ียงดูครอบครัว 2 คน 

ค่าจา้งควรพอเล้ียงจาํนวนคน ส่วนจาํนวนเท่าไรตอ้ง

มาหารือร่วมกนั 

 จากนั้นทางเครือข่ายผูใ้ชแ้รงงานไดท้าํพิธีเปิด

ดว้ย “แรงงานสร้างชาติ ไม่เป็นทาส 4.0” และเคล่ือน

ขบวนเดินไปยงัองคก์ารสหประชาชาติ (ยเูอ็น) พร้อม

ร่วมกนัปราศรัยจากผูน้าํแรงงานองคก์รต่างๆพร้อมพิธี

ปิดกิจกรรมสาํหรับขอ้เรียกร้อง 10 ขอ้ มีดงัน้ี 

 
 1. รัฐต้องจัดให้มีรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าที่มี

คุณภาพให้ประชาชนทุกคน ได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียม

โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 1.1 ด้านสาธารณสุข ประชาชนทุกคนเขา้ถึง

การรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและไม่มีค่าใชจ่้าย 

 1.2 ด้านการศึกษาตามความตอ้งการในทุก

ระดบั โดยไม่มีค่าใชจ่้าย 

 2. รัฐต้องกําหนดค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรม

ให้ครอบคลุมผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วน 

 2.1 กําหนดนิยามค่าจ้างขั้นตํ่าแรกเข้าที่ มี

รายได้เพียงพอต่อการเล้ียงชีพตนเองและครอบครัว 

อีก 2 คน ตามหลักการขององค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ และตอ้งเท่ากนัทั้งประเทศ 

 2.2 กาํหนดให้มีโครงสร้างค่าจา้ง และปรับ

ค่าจา้งทุกปี 

 3. รัฐต้องให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 ว่าด้วย

เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการ

รวมตัวกัน และอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการ

http://voicelabour.org 
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ปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวและการ

ร่วมเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างหลักประกันในการรวมตัว

และ      การเจรจาต่อรอง และอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 183 

ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดา (ตามรัฐธรรมนูญ 

หมวด 3มาตรา 48) 

 
 4. รัฐต้องปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาศักยภาพรัฐวิสาหกิจในการให้บริการที่ดี มี

คุณภาพ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 

ดงัน้ี 

 4.1 ยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

และการแปลงสภาพรัฐวสิาหกิจทุกรูปแบบ 

 4.2 จดัตั้งกองทุนพฒันารัฐวสิาหกิจ 

 4.3 ให้ มีการบริหารจัดการที่ โปร่งใส 

ตรวจสอบไดแ้ละมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ 

 5. รัฐต้องยกเลิก นโยบายที่ว่าด้วยการลด

สวัสดิการพนักงานรัฐวิสาหกิจและครอบครัว 

 6. รัฐต้องปฏิรูประบบประกันสังคม ดงัน้ี 

 6.1 ปฏิ รูปโครงสร้างการบริหารงาน

สํานักงานประกันสังคม ให้เป็นอิสระ โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้และใหผู้ป้ระกนัตนมีส่วนร่วม 

 6.2 จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคม 

ในสัดส่วนที่เท่ากนั ระหว่างรัฐ นายจา้ง ลูกจา้ง ตาม

หลักการของ พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ

นาํส่งเงินสมทบที่รัฐบาลคา้งจ่ายใหเ้ตม็ตามจาํนวน 

 6.3 เพิ่มสิทธิประโยชน์ ผูป้ระกันตน มาตรา 

40 ใหเ้ท่ากบั มาตรา 33 

 6.4 เพิ่ม สิ ท ธิป ร ะโ ยชน์  ชร า ภา พ  50 

เปอร์เซ็นต ์ของเงินเดือนสุดทา้ย 

 6.5 ใหส้าํนกังานประกนัสงัคมประกาศใช ้อนุ

บญัญติัทั้ง 17 ฉบบัที่ออกตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม 

ฉบบัแกไ้ข พ.ศ. 2558 

 6.6 ขยายกรอบเวลาการเขา้ถึงสิทธิประโยชน์

ในกองทุนเงินทดแทน จนส้ินสุดการรักษาตามคํา

วนิิจฉยัของแพทย ์

 7. รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับ

ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีที่นายจ้างไม่จ่าย

ค่าชดเชยตามกฎหมาย เช่น การปิดกิจการ หรือยุบเลิก

กิจการในทุกรูปแบบ (ตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 

มาตรา 53) 

 8. รัฐต้องจัดต้ังกองทุนประกันความเส่ียงจาก

การลงทุนโดยให้นายจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็น

หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิแรงงาน เมื่อมีการเลิก

จ้างหรือเลิกกิจการไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผูใ้ชแ้รงงานมี

สิท ธิไ ด้ รับ เ งิ น ชด เชยจา ก ก อ ง ทุ น  ร ว ม ทั้ ง ก า ร

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาํเนินคดีระหว่างนายจา้ง

กบัลูกจา้งได ้(กรณีศึกษา บริษทั บริติช-ไทยซินเทติค 

เทก็สไทล ์จาํกดั) 

 9. รัฐต้องเร่งรัดให้มีการพัฒนากลไกการ

เข้าถึงสิทธ์ิ การบังคบัใช้ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอ

นามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 

อย่างจริงจัง  ภายใต้การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู ้ใช้
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แรงงานทุกภาคส่วน และยกเลิกการใชแ้ร่ใยหินในทุก

รูปแบบ 

 10. รัฐต้องจัดสรรเงินงบให้กับสถาบันความ

ปลอดภัยฯ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเร่ืองความ

ปลอดภยั ใหมี้ประสิทธิภาพ 

 ดา้นหนงัสือพมิพป์ระชาชาติธุรกิจรายงาน(30 

เม.ย.60)ว่า นายธนวรรธน์ พลวิชยั ผูอ้าํนวยการศูนย์

พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา้

ไทย ได้เปิดเผยถึง ผลการสํารวจสถานภาพแรงงาน

ไทยที่มีรายได้ต ํ่ากว่าเดือนละ 15,000 บาท จาํนวน 

1,258 ตวัอยา่ง ระหว่างวนัที่ 27 เม.ย. ที่ผ่านมา พบว่า

กว่า 97% ของแรงงานไทยยงัมีภาระหน้ี และก่อหน้ี

เฉล่ียครัวเรือนละ 131,479 บาท เพิ่มขึ้น 10.43% จากปี

ก่อนหน้าที่ 119,061 บาท นับว่าสูงสุดในรอบ 8 ปี 

ส่วนหน่ึงมากจากมีหน้ีสะสมตั้งแต่ 3 ปีที่ผ่านมา จาก

ภาวะเศรษฐกิจโลกแย ่โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจของ

ประเทศในปีที่ผ่านมา มีปัญหามาก และไม่เคยเกิด

ขึ้นมาก่อนในรอบ 50 ปี เช่น ราคาสินคา้เกษตรหลกั 6 

ตวั ยางพารา นํ้ ามนัปาล์ม ขา้ว ตกตํ่าพร้อมกนั, ราคา

นํ้ ามนัดิบเฉล่ียลดลงเหลือ 35 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 

ทาํให้การส่งออกลดลง ส่งผลต่อรายไดค้รัวเรือนไม่

เพิ่มขึ้ น และอีกส่วนหน่ึงเน่ืองจากยงัต้องใช้จ่ าย

มากกว่าหรือเท่ากับรายได้ เพราะมีรายไดเ้ท่าเดิม แต่

ค่าใชจ่้ายสูงขึ้น รวมทั้งดอกเบี้ยสูงขึ้น ทาํให้มีหน้ีสิน

เพิ่ม แต่อย่างไรก็ดี หน้ีที่สูงน้ี ไม่น่าเป็นห่วง เพราะ

เป็นการก่อหน้ีเพื่อซ้ือทรัพยสิ์นคงทน เช่น รถยนต ์

รถจกัรยานยนต์ ที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้น จากเดิมท่ีเป็น

การกูเ้พือ่ใชจ่้ายทัว่ไปเป็นหลกั 

 
 ดงันั้นจึงตอ้งการให้รัฐบาลช่วยเหลือดว้ยการ

ปรับขึ้นค่าแรงขั้นตํ่าเป็นวนัละ 410 บาท ภายใน 3 ปี 

พร้อมทั้งควบคุมราสินคา้ และช่วยเหลือเร่ืองค่าครอง

ชีพให้สอดคล้องกับรายได้ โดยเฉพาะค่าเดินทาง 

ค่าใชจ่้ายประจาํวนั แกปั้ญหาหน้ีนอกระบบ ช่วยเหลือ

ผูว้า่งงาน ดูแลประกนัสงัคม และค่ารักษาพยาบาล ลด

ดอกเบ้ียเงินกู ้และใหเ้งินช่วยเหลือดา้นสวสัดิการ เป็น

ต้น ขณะเดียวกันแรงงานก็พร้อมที่จะปรับฝีมือ

แรงงานตวัเองใหดี้ขึ้น เพือ่ใหไ้ดร้ายไดท้ี่สูงขึ้นตามไป

ดว้ยโดยมีแรงงานเพียง 3% เท่านั้นที่ไม่มีการก่อหน้ี 

ดว้ยการประหยดัใหม้ากขึ้น โดยซ้ือสินคา้เท่าที่จาํเป็น 

แต่ก็มีบางส่วนที่มีรายไดสู้งขึ้น และมีรายไดเ้สริมดว้ย 

รวมทั้งห่วงใยเร่ืองการตกงานน้อยลงมากที่สุดในรอบ 

5 ปี แต่อยา่งไรก็ดี ขณะน้ีอตัราการว่างงานยงัอยู ่1.3% 

และคาดว่าจะขึ้ นไปสูงสุดกลางปีน้ีถึง 1.5% แต่

จากนั้น ก็จะถอยกลบัมา และส้ินปีน้ีไม่ควรเกิน 1% 

 ขบวนแรงงานขบวนท่ีสองนําโดย นายชิน

โชติ แสงสังข์ ประธานสภาองคก์ารลูกจา้งสภาแรงงาน

แห่งประเทศไทย ประธานการจัดงานวันแรงงาน

แห่งชาติ 2560 ไดย้ืน่ขอ้เรียกร้องถึงมือ พล.อ.ประยทุธ ์

จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 5 ขอ้ ดงัน้ี 
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 1. ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 ซ่ึงเรียกร้องตั้งแต่

ปี 2535 สมยัรัฐบาล รสช. แต่ก็ยงัไม่สาํเร็จ ทุกรัฐบาล

ที่ผ่านมามีแต่โปรยยาหอมว่าจะเร่งการรับรองแต่ก็

ไม่ไดมี้การรับรอง ล่าสุดประเทศไทยถูกจดัอนัดบัการ

เฝ้าระวังเร่ืองการค้ามนุษย์อันดับ 2.5 และกําลัง

พยายามลดระดับมาอยู่ที่ 2 ให้ได้ ดังนั้น คิดว่าหาก

รัฐบาลให้การรับรองอนุสัญญาดังกล่าวจะช่วยให้

ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนมากขึ้น 

 2.ให้รัฐบาลปฏิรูปสํานักงานประกันสังคม ยก

สถานะเป็นองค์กรอิสระ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ

กระทรวงแรงงาน  ทั้ งน้ี  เพื่อให้สามารถนําเงินไป

ลงทุนเพือ่เพิม่รายได ้เพราะถา้ไม่ทาํอะไรกองทุนลา้น

ล้านบาทจะหมดในอีกไม่ก่ีสิบปี นอกจากน้ี ขอให้

แก้ไขกฎกระทรวงเก่ียวกบับตัรรับรองสิทธิให้ใช้ได้

ทุกโรงพยาบาล กรณีลูกจา้งเจ็บป่วยหรืออุบติัเหตุอัน

เน่ืองมาจากการทาํงาน เม่ือลูกจา้งใชสิ้ทธิกองทุนเงิน

ทดแทนครบตามหลักเกณฑ์แล้วให้ลูกจา้งมีสิทธิใช้

กองทุนประกันสังคมต่อได้ และผูป้ระกันตนมาตรา 

39 และ40 ให้มีสิทธิเขา้เป็นสมาชิกกองทุนเงินออม

แห่งชาติได้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ประกาศคืนสิทธิผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 ที่ขาดจาก

การเป็นผูป้ระกันตนเขา้มาขึ้นทะเบียนได้ใหม่ ตาม

ระยะเวลาที่สาํนักงานประกนัสังคมกาํหนด ให้แกไ้ข

หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุให้เท่าที่จ่ายจริง 

รวมถึง แกไ้ขหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินทดแทนกรณีขาด

รายได้จากอุบัติ เหตุเ น่ืองจากการทํางานเดิม 60 

เปอร์เซ็นต ์เพิม่เป็น 100 เปอร์เซ็นตข์องค่าจา้ง 

 3.ให้กระทรวงแรงงานเร่งปรับปรุงกฎหมาย

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต

แรงงานนอกระบบให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบนั โดยให้ความสาํคญักบัการมีส่วน

ร่วมของแรงงานนอกระบบและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่

เก่ียวขอ้ง และนาํไปสู่การตั้งกรมแรงงานนอกระบบ  

 4.ให้รัฐบาลสนับสนุนและผลักดันกฎหมาย

พฒันารัฐวิสาหกิจ และยุตินโยบายการแปรรูปหรือ

แปลงสภาพรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษทัเอกชน หรือยุบ

รัฐวิสาหกิจและให้รัฐบาลยกเวน้การเก็บภาษีเงินได้

กรณีค่าชดเชยและเงินตอบแทนความชอบของ

พนกังานรัฐวสิาหกิจรวมถึงเงินไดอ่ื้นๆ ซ่ึงเป็นเงินงวด

สุดทา้ยของลูกจา้ง 

  
 5.ให้รัฐบาลตราพระราชกฤษฎีกาการจดัเก็บ

เงินสะสมและเงินสมทบเพื่อเป็นกองทุนสงเคราะห์

ลูกจา้งตามบทบญัญติัวา่ดว้ยกองทุนสงเคราะห์ มาตรา 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

30 

 

163 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 

ทั้งน้ี เพือ่ใหบ้ั้นปลายชีวติแรงงานที่เกษียณอาย ุ

 ในวนัแรงงานแห่งชาติปีน้ี ขบวนผูใ้ชแ้รงงาน

ตามจงัหวดัต่างๆได้ร่วมกันจดักิจกรรมในอีกหลาย

จงัหวดั เช่น กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวนัออก ได้

เดินรณรงคต์ั้งแต่วนัที่ 28 เมษายน 2560 ขอ้เรียกร้อง 

10 ข้อตามคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 

เครือข่ายแรงงานภาคเหนือได้จัดขึ้ นในวันท่ี  30 

เมษายน 2560 โดยมีขอ้เรียกร้องต่อรัฐบาลในโอกาส

วนักรรมกรสากล ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อ

การคุม้ครองดา้นสิทธิแรงงาน ในระบบ ขา้มชาติ และ

แรงงานภาคบริการ แรงงานนอกระบบ กลุ่มสหภาพ

แรงงานยา่นรังสิตและใกลเ้คียง ยืน่ขอ้เรียกร้องต่อผูว้่า

ราชการจังหวดัปทุมธานี สภาองค์การลูกจ้างสภา

ศูนยก์ลาง ชุมนุมหนา้กระทรวงแรงงาน  

 
 ทั้งน้ียงัมีอีกหลายจังหวดัที่จัดกิจกรรมเช่น

ปลูกป่า ปล่อยพนัธุป์ลา พนัธุ์ปูสู่ทะเล และการพฒันา

พื้นที่ตามโครงการต่างๆ ซ่ึงในส่วนของผูใ้ชแ้รงงานที่

จังหวดักระบี่  ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการปรับขึ้ น

ค่าจา้งเน่ืองจากค่าจา้ง 300 บาทไม่เพยีงพอต่อการดาํรง

ชีพ เรียกร้องให้มีการปรับแกก้ฎหมาย สวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงาน เพิม่สิทธิประโยชน์การประกนัสังคม 

ค่ารักษาพยาบาล เงินบาํเหน็จ บาํนาญชราภาพ เป็นตน้ 

 พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เน่ืองในวนัแรงงานแห่งชาติ โดยกล่าวว่า เน่ืองใน

โอกาสวนัแรงงานแห่งชาติไดเ้วยีนมาบรรจบครบรอบ

อีกวาระหน่ึง ผมขอส่งความระลึกถึงและความ

ปรารถนาดีมายงัพี่น้องแรงงานทั่วประเทศทุกท่าน 

แรงงานถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญในการ

ขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ ทั้งในภาคการเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตและบริการ ให้มีความ

เจริญกา้วหน้าอย่างต่อเน่ือง และมีส่วนสาํคญัในการ

เสริมสร้างความเขม้แข็ง และการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในการสร้าง

งาน สร้างอาชีพท่ีมัน่คงให้แก่คนไทย โดยมุ่งหวงัให้

คนไทยทุกคนมีงานทาํ มีรายได้ และมีหลักประกัน

ทางอาชีพ พร้อมทั้ งมีความมุ่งมั่นท่ีจะดูแลพี่น้อง

แ ร ง ง า น ไ ท ย ใ น ทุ ก ส า ข า อ า ชี พ  ทั้ ง แ ร ง ง า น

ภายในประเทศและในต่างประเทศ เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่พี่น้องผูใ้ชแ้รงงานทั้งในระบบ

และนอกระบบ ใหไ้ดรั้บความคุม้ครอง สามารถเขา้ถึง

สวสัดิการของรัฐอยา่งเท่าเทียม และมีรายได้ที่มั่นคง 

ตลอดจนไดรั้บการพฒันาทกัษะฝีมือ เพื่อเตรียมความ

พร้อมใหแ้ก่แรงงานไทย ในการกา้วสู่ยคุประเทศไทย 

4.0 ซ่ึงจะทาํให้เราสามารถเพิ่มรายไดใ้ห้กบัทุกคนได้

ในระยะต่อไป 

 รัฐบาลขอขอบคุณและขอเป็นกําลังใจให้พี่

น้องผูใ้ช้แรงงานทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ 

ร่วมกนัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศใหเ้ดินหน้าไป
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อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และย ัง่ยืนตลอดมา ในโอกาสวนั

แรงงานแห่งชาติ วนัที่ 1 พฤษภาคม 2560 น้ี ผมขอ

อญัเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และอาํนาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

ทั้งหลายในสากลโลก อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูร ได้โปรดอภิบาลประทานพร ให้พี่น้องผูใ้ช้

แรงงานทุกท่าน พร้อมทั้ งครอบครัว จงประสบแต่

ความสุข ความเจริญ มีกาํลงักาย กาํลงัใจที่เขม้แข็งเพื่อ

ร่วมเป็นพลงัสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

ของไทยใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป 
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จาํนวนคนต่างด้าวคงเหลอืทีท่าํงานอยู่ในประเทศไทย 

จาํแนกตามพืน้ที/่ภาค และลกัษณะการเข้าเมอืง 

 

พืน้ที่/ภาค จํานวนคนต่างด้าว (คน) 

ทั้งส้ิน เข้าเมืองถูกกฎหมาย 

(มาตรา 9, 12 และ 14) 

เข้าเมืองผิดกฎหมาย 

(มาตรา 13) 

ทั่วราชอาณาจักร 1,461,337 1,426,050 35,287 

กรุงเทพฯมหานคร 245,393 242,748 2,645 

ภูมิภาค 1,215,944 1,183,302 32,642 

5 จังหวัดรอบ กทม. 517,986 515,192 2,794 

ภาคกลาง 263,966 257,297 6,669 

ภาคเหนือ 140,209 117,768 22,441 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23,544 23,193 351 

ภาคใต้ 270,239 269,852 387 
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หมายเหตุ:  ชนกลุ่มนอ้ย ไดแ้ก่ คนต่างดา้วที่ไม่ไดรั้บสญัชาติไทย และกระทรวงมหาดไทยไดอ้อก 

เอกสารเพือ่รอพสูิจน์สถานะยืน่ขออนุญาตทาํงาน 

ที่มา :   กรมการจดัหางาน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 4 เมษายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนต่างด้าวทีท่าํงาน 

1,461,337 คน 
ตลอดชีพ 

241 คน 

ทัว่ไป 

106,252 คน 

พสิจูน์สญัชาต ิ

864,795 คน 

เข้ามาทํางาน 

ลกัษณะไป-กลบั 

17,642 คน 

นําเข้าตาม 
MOU 

393,549 คน 

 

สง่เสริม  

การลงทนุฯ 

3,571 คน 

ชนกลุม่น้อย 

35,287 คน 
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จาํนวนองค์การแรงงาน ทั่วราชอาณาจกัร 

 

ประเภทองค์การ หน่วยนับ จํานวนองค์กร 

กทม. ภูมิภาค รวม 

องค์การลูกจ้าง แห่ง 500 1,742 2,242 

สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจ แห่ง 38 9 47 

 -สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจ คน 153,538 21,781 175,319 

สหภาพแรงงาน (กิจการเอกชน) แห่ง 340 1,058 1,398 

 -สมาชิกสหภาพฯ (กิจการเอกชน) แห่ง 134,485 314,619 449,104 

สหพันธ์แรงงาน (กิจการเอกชน) คน 6 15 21 

สหพันธ์แรงงานรัฐวสิาหกิจ แห่ง 1 - 1 

สภาองค์การลูกจ้าง แห่ง 13 2 15 

คณะกรรมการลูกจ้าง แห่ง 102 658 760 

องค์การนายจ้าง แห่ง 157 177 334 

สมาคมนายจ้าง แห่ง 142 176 318 

สหพันธ์นายจ้าง แห่ง 1 1 2 

สภาองค์การนายจ้าง แห่ง 14 - 14 

ที่มา: สาํนกัแรงงานสมัพนัธ ์กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 
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แก้กฎหมายแรงงานเพือ่ความสะดวกของธุรกจิ 

หรือการเอาเปรียบของนายจ้าง? 

 อาศยัตามอาํนาจมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พุทธศกัราช 

2557ได้ออกคํา ส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติที่ 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย

เพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ มีผล

บงัคบัใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 4 เมษายน 2560 เป็นตน้ไป 

 คาํสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับน้ี มีการปรับปรุง

แก้ไขบางประเด็นเก่ียวขอ้งกบักฎหมายรวม 5 ฉบบั 

ไ ด้ แ ก่  ป ร ะ ม ว ล ก ฎ ห ม า ย แ พ่ ง แ ล ะ พ า ณิ ช ย์  , 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั , พระราชบญัญติั

ล้มละลาย , พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

 สาํหรับการคุม้ครองแรงงาน ไดย้กเลิกหน้าที่

ให้นายจา้งส่งขอ้บงัคบัเก่ียวกับการทาํงานแก่อธิบดี

หรือ ผู ้ซ่ึ ง อ ธิบ ดีม อบห มายภายใน  7 ว ันนับแ ต่

ประกาศใชข้อ้บงัคบัดงักล่าวและยกเลิกอาํนาจอธิบดี 

หรือผู ้ซ่ึ งอ ธิบดีมอบหมายสั่ งให้นายจ้างแก้ไ ข

ข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานที่ข ัดต่อกฎหมายให้

ถูกตอ้งภายในเวลาที่ก ําหนดตาม ม.108 วรรคสอง 

และ วรรคสามของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ.2541 

 ผลกระทบที่ เ ป็นไปได้  คือ อํานวยความ

สะดวกนายจา้งในการกาํหนดหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข 

 

 

บังคับใช้ข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานได้โดยสงบ

ราบร่ืนเรียบร้อย เพราะไม่ต้องถูกตรวจสอบความ

ถูกตอ้งเป็นธรรมเหมาะสมของเน้ือหาขอ้บงัคบันั้น 

โดยอธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย ขณะที่ ลูกจา้ง

จํานวนมากในหลายสถานประกอบการอาจไม่

สามารถรู้เห็นหรือไร้อาํนาจโตแ้ยง้-ต่อรองให้นายจา้ง

ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานที่ไ ม่

ถูกตอ้งเป็นธรรม หรือ มีสาระคลุมเครือไม่ชดัเจนได ้

 นอกจากน้ีคาํสั่งหัวหน้าคสช.ฉบบัน้ีไดเ้พิ่ม

มาตรา 84/2 แห่งลักษณะ 4 พนักงานเจา้หน้าที่และ

การตรวจตรา และควบคุมแห่งพระราชบัญญัติ

ประกนัสงัคม พ.ศ.2533 เพื่อให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการ

ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง

คณะรัฐมนตรี ขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาเก่ียวกับ

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หรือ หน้าที่นายจ้างในการ

นําส่งเงินสมทบในส่วนผู ้ประกันตนและในส่วน

นายจ้าง แก่สํานักงานประกันสังคมภายในวนัที่ 15 

ของเดือนถัดจากเดือนที่มีหักเงินสมทบไว ้รวมทั้ ง 

ระยะเวลาที่ยืน่คาํร้องขอรับเงินสมทบที่เกินคืนภายใน 

1 ปี หรือขอรับคืนภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้ 

 ประเด็นสําคัญ คือ เง่ือนเวลาเก่ียวกับความ

เ ป็ น ผู ้ป ร ะ กัน ต น ม า ต ร า  3 9  ไ ด้แ ก่  ต้อ ง เ ป็ น

ผูป้ระกนัตนมาตรา 33 ท่ีจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่น้อย

กว่า 12 เดือน และสมัครเป็นผูป้ระกันตนภายใน 6 

เดือน นับแต่วนัส้ินสุดความเป็นผูป้ระกันตน และ
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นาํส่งเงินสมทบเดือนละคร้ังภายในวันที่ 15 ของเดือน

ถัดไป 

 ปัญหา คือ กฎหมายไม่ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์

เง่ือนไขแนวทางของอํานาจรัฐมนตรีท่ีจะเสนอ

คณะรัฐมนตรี ขยายหรือเล่ือนกาํหนดเวลาได?้ ยอ่มทาํ

ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไม่อาจตรวจสอบรัฐมนตรีได?้ 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

 

ค ร ม . เ ห็ น ช อ บ เ พิ่ม ท า ง เ ลือ ก + ป รั บ สิ ท ธิ

ประโยชน์ ม.40 

 เ ม่ื อ วั น อั ง ค า ร ที่  2 5  เ ม ษ า ย น  2 5 6 0 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และเลขาธิการ

สาํนกังานประกนัสงัคม เปิดเผยวา่ คณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบร่างกฎหมายเพิ่มทางเลือกที่ 3 และปรับสิทธิ

ประโยชน์สาํหรับผูป้ระกนัตนที่เป็นคนทาํงานอิสระ 

หรือไม่มีนายจา้ง 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือ 25 เมษายน อนุมัติ

หลกัการร่างพระราชกฤษฎีกา และร่างกฎกระทรวง

รวม 3 ฉบบั ที่ออกตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม 

(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2558 และส่งสาํนกังานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพจิารณาต่อไป สรุปสาระสาํคญัดงัน้ี 

(1) เพิ่มเติมคุณสมบัติผู้สมัคร 

 เดิม คือ มีสญัชาติไทย อายไุม่ต ํ่ากวา่ 15 ปีไม่

เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นผูป้ระกนัตนมาตรา 33 

และ39 เปลี่ยนเป็น “มีสญัชาติไทยหรือเป็นชนกลุ่ม

นอ้ยที่อพยพเขา้มาอาศยัในประเทศไทย โดยมีมติ

คณะรัฐมนตรีผอ่นผนัใหอ้าศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็น

การชัว่คราวเป็นกรณีพเิศษ หรือเป็นบุคคลที่ไม่มี

สถานะทางทะเบียนที่ไดรั้บการผอ่นผนัอาศยัใน

ประเทศเป็นการชัว่คราว เพือ่รอการส่งกลบั มีอายไุม่

ต ํ่ากวา่ 15 ปี – ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็น

ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 (ลูกจา้งท่ีเคยเป็น

ผูป้ระกนัตน) และไม่เป็นสมาชิกกองทุนบาํเหน็จ

บาํนาญของขา้ราชการ ขา้ราชกรุงเทพมหานคร 

ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินและของรัฐวสิาหกิจ” 

 ข้อสังเกต คือ คุณสมบติัขา้งตน้ ใหส้อดคลอ้ง

กบัขอ้ความใหม่ตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม 

(ฉบบัที่4) พ.ศ.2558 มาตรา 40 วรรคแรกวา่ “บุคคล

ซ่ึงมิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 หรือไม่อยู่ในบังคบัแห่ง

พระราชบัญญัติน้ี อาจสมคัรเขา้เป็นผูป้ระกนัตนตาม

พระราชบญัญติัน้ีได ้ โดยแสดงความจาํนงต่อ

สาํนกังาน ทั้งน้ี คุณสมบติับุคคลดงักล่าวใหเ้ป็นไป

ตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎีกา” 

 (2) เพิ่มทางเลือกที่ 3 

- คือผูป้ระกนัตนจ่าย 300 บาท รัฐจ่าย 150 

บาทรวม 450 บาทโดยผูป้ระกนัตนไดรั้บประโยชน์

คุม้ครองรวม 5 กรณี นอกจากไดรั้บเงินทดแทนการ

ขาดรายไดก้รณีเจบ็ป่วย กรณีทุพพลภาพ เงินค่าทาํศพ 

และกรณีเงินบาํเหน็จเช่นเดียวกบัทางเลือกเดิมที่ 1 

และ 2 แต่แลว้ จะไดรั้บเงินสงเคราะห์บุตร คนละ 200 

บาทต่อเดือนคราวละไม่เกิน 2 คน ตั้งแต่บุตรแรกเกิด

จนถึง 6 ขวบ 

 (3) ปรับสิทธิประโยชน์ทางเลือกที่ 1 และ 2 

ยงัจ่ายอตัราเดิม คือ ทางเลือกที่ 1 ผูป้ระกนัตนจ่าย

เดือนละ 70 บาทรัฐสมทบ 30 บาทต่อเดือน และ

ทางเลือกที่ 2 ผูป้ระกนัตนจ่าย 100 บาท และรัฐสมทบ 

50 บาทต่อเดือน 

 ประเด็นที่แก้ไข คือ 
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  - เงินทดแทนการขาดรายไดก้รณี

ประสบอนัตราย หรือเจบ็ป่วยเป็นผูป่้วยในจากวนัละ 

200 บาทเป็นวันละ 300 บาท ปีละไม่เกิน 30 วนั  

เว้นแต่เป็นผู้ประกันตนทางเลือกที่ 3 

มีสิทธิไดปี้ละไม่เกิน 90 วนั และเพิม่สิทธิ

ไดรั้บเงิน 

ทดแทนการขาดรายไดแ้ม้มิใช่ผู้ป่วยใน วนัละ 200 

บาทไม่เกิน 30 วนัต่อปีโดยแพทย์ส่ังให้หยุดงาน 3 วัน 

รวมทั้งเพิ่มกรณไีปพบแพทย์คร้ังละ 50 บาทไม่เกิน 3 

คร้ังต่อปี 

  - ค่าทาํศพ 20,000 บาท เพิม่ เงิน

สงเคราะห์อีก 3,000 บาท 

  - ค่าทุพพลภาพ ไดรั้บ 500-100 บาท

ต่อเดือนไม่เกิน 15 ปี ตามระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบ

และขึ้นกบัคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการการแพทย ์

 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสํานักงาน

ประกนัสังคม กล่าวว่าคาดว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายใน

ประมาณ 2 เดือน เม่ือส่งให้สาํนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณาในข้อกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2560 มีผูป้ระกันตนมาตรา 40 ขึ้ นทะเบียน

แล้วจาํนวน 2,265,809 คน จากสํานวนแรงงานนอก

ระบบประมาณ 20 ล้านคน ปีแรกของการปรับเพิ่ม

สิทธิประโยชน์ คาดว่า จะมีผูป้ระกันตนมาตรา 40 

เพิ่มเป็น 3 ล้านคน ระยะยาวรัฐบาลต้องการให้มี

หลักประกันสังคมครอบคลุม  20 ล้านคน เพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ โดยการ

สมคัรใชห้ลกัฐานเพยีงบตัรประชาชนใบเดียว จ่ายเงิน

สมทบไดส้ะดวกเพราะจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสตาม

ร้านสะดวกซ้ือทัว่ไป รวมทั้งที่ทาํการไปรษณีย ์และ

ในอนาคตจะสามารถจ่ายที่ตูเ้ติมเงินที่จะกระจายไป

ต า ม ห มู่ บ้า น ตํา บ ล ทั่ว ป ร ะ เ ท ศ  ข้อ ดี ก า ร เ ป็ น

ผูป้ระกนัตนมาตรา 40 คือ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ตัด

สิทธิบัตรทองถ้าขาดส่งเงินสมทบยังเป็นสมาชิกต่อได้ 

และรัฐบาลร่วมออกเงินสมทบให้ (ไทยรัฐ,27 เมษายน 

2560,น.12) 

 เม่ือพจิารณาขอ้เรียกร้องท่ีเสนอต่อรัฐบาลใน

วนัแรงงานปีน้ีพบว่าสภาองค์การลูกจา้ง 15 องค์กร 

ร่วมกับสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจฯ และศูนย์

ประสานงานแรงงานนอกระบบ มีข้อเรียกริองให้

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 มีสิทธิเข้า

เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ไดเ้พราะ

สาํนกังานกอช.กาํหนดคุณสมบติัผูส้มคัรเป็นสมาชิก

กอช.ได้ ต้องไม่ เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย

ประกันสังคมยกเว้น ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก

ที่ 1 (ไม่มีบาํเหน็จ)สามารถสมคัรได ้

 ขณะที่คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย 

(คสรท.) และสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ ์

(สรส.) เสนอข้อเรียกร้องให้ เพิ่มสิทธิประโยชน์

ผู้ประกันตน มาตรา 40 ให้เท่ากับมาตรา 33 

 ทุกเครือข่ายองค์กรเสนอให้รัฐบาลปฏิรูป

โครงสร้างบริหารสํานักงานประกันสังคมให้เป็น

องค์กรอิสระโปร่งใสตรวจสอบได้มาหลายปีตั้งแต่

ก่อนที่คสช.ก่อรัฐประหาร 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนเศรษฐวฒิุ) 

 

May Day … ความหวังของแรงงาน จาก 

Manpower สู่ Brainpower” 
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วนัที่ 27 เมษายน 2560 กระทรวงแรงงานจดั

เสวนา เร่ือง “May Day … ความหวงัของแรงงาน จาก 

Manpower สู่ Brainpower” ที่ห้องประชุมจอมพล ป.

พิบูลสงคราม ชั้น 5 วตัถุประสงค์ คือ กระทรวง

แรงงานอยากทราบแนวคิดของไตรภาคีเก่ียวกับ

วิ ว ัฒ น า ก า ร ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ข อ ง แ ร ง ง า น ไ ท ย 

ความสําคญัของแรงงานทีมีต่อเศรษฐกิจและสังคม 

นโยบายและทิศทางการขบัเคล่ือนประเทศสู่ Thailand 

4.0 การพฒันา Brainpower แนวทางการปรับตวัของ

แรงงานและผูป้ระกอบการในช่วงการขับเคล่ือน

ประเทศสู่ Thailand 4.0 

 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน (พลเอกศิริ

ชยั ดิษฐกุล) กล่าวเปิดงานว่า ทุกภาคส่วนตอ้งมีส่วน

ร่วมวนั May Day เป็นวนัที่มีความสําคญัของโลก 

วนัที่ 1 พฤษภาคม ในประเทศไทยกาํหนด เป็นวนั

แรงงานแห่งชาติ เพื่อสะทอ้น ตระหนักถึงการพฒันา

เศรษฐกิจ สงัคม และเจา้หนา้ที่กระทรวงตอ้งตระหนัก

และทบทวน สรุปว่า 1 ปีทาํอะไรไปบา้ง ทาํอะไรกบั

ระบบแรงงาน และพีน่อ้งแรงงานตลอดเวลาที่ผา่นมา  

ยุค 1.0 ถึงปัจจุบัน 3.0 กําลังจะก้าวไป 

Thailand 4.0 สถาบันด้านตลาดแรงงานพัฒนา 

เปล่ียนแปลง แรงงานคือทุนทุนมนุษย ์ตอ้งมีค่าจา้ง

สวสัดิการที่เพียงพอสามารถดาํรงชีพได้อย่างมั่นคง 

แรงงานต้องปรับตัว และถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิรูป

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งและให้ทนัสมัย ผูเ้ก่ียวขอ้งด้าน

แรงงานพร้อมหรือยงัท่ีจะรับมือกบัส่ิงต่างๆที่จะเขา้สู่ 

Thailand 4.0 ต่อไป 

รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ กล่าวว่า Thailand 4.0 

เป็นวาทะกรรมหรือเป็นโคช้ เป็นคาํเกินกว่าจะเขา้ใจ 

รัฐพูด Thailand 4.0 บางคร้ัง ลูกจา้งนายจา้งก็เร่ิมกลวั 

4.0 เพราะพูดกนัมากกว่าความเขา้ใจ ชะตากรรมจะ

เป็นอยา่งไร การแกปั้ญหาของรัฐ เร่ืองกบัดักรายได้

รายได้ปานกลาง และตอ้งถามว่าขณะน้ีลูกจา้งและ

ประชาชนทัว่ไปมีรายไดร้ะดบัปานกลางจริงหรือไม่ ? 

ปัญหาคือแรงงานขาดแคลนตั้งแต่ระดบัอาชีวะลงมา 

การปรับตวัของลูกจา้ง หรือโอกาสจะปรับตวัเขา้กับ 

Thailand 4.0 จะเปล่ียนแปลงกนัอยา่งไรในภาวะแบบ

น้ี?  

ดร.ณรงค ์โชควฒันา นกัธุรกิจอิสระ กล่าวว่า 

โลกอนาคต คือ จา้งแรงงานท่ีมีทกัษะจะแพงขึ้น แต่

เคร่ืองจกัรราคาจะถูกลงและจะมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 

ขณะน้ีเป็นปลายยคุโลกการคา้เสรี มีการแข่งขนัการ

ลงทุน การเงิน การผลิต การบริการ ล้วนแต่มีการ

แข่งขนัและมีความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  ปัจจุบนั

ประเทศไทยขาดแคลนแรงงาน ตอ้งนาํแรงงานขา้ม

ชาติเขา้มาทดแทนแรงงานไทย ปัจจุบนัประเทศไทย

ได้ขายความอุดมสมบูรณ์ไปหมดแล้ว เน้นแต่การ

ส่งออก ถึงเวลาแลว้ที่ประเทศไทยตอ้งหนักลบัมาเน้น

การพฒันาแรงงานให้มีทกัษะและรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

และเช่ือว่าแรงงานไทยมีมือดี และรัฐก็ตอ้งหันมาใส่

ใจและสนบัสนุนอยา่งจริงจงัต่อไป 
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นายชัยพร จันทนา  ประธานสภาองค์การ

ลูกจา้งสภาแรงงานอิสระแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 

เห็นด้วยกับนโยบาย  Thailand 4.0 ขณะน้ีเป็นช่วง

รอยต่อการปรับตวัของลูกจา้งไดรั้บผลกระทบเร่ิมตก

งาน จะกลับไปทาํภาคเกษตรก็มีตน้ทุนสูง ลงทุนไม่

คุม้ ที่ผา่นมารัฐปล่อยให้ลูกจา้งอยูก่บัการต่อรอง ร้อง

ข อ ม า ต ล อ ด  รั ฐ ไ ม่ เ ค ย พั ฒ น า  ปั จ จุ บั น

ทรัพยากรธรรมชาติหมดแล้ว คงเหลือแต่ทรัพยากร

มนุษย ์คือแรงงาน รัฐตอ้งพฒันาและควรใช้อย่างมี

คุณค่าและหวงแหน Thailand 4.0 คงต้องช่วยกัน

หลายฝ่าย  

(รายงานโดย สุธิลา ลืนคาํ) 

 

3 ประสาน ระหว่างแรงงาน สหกรณ์ และชุมชน 

เสวนาวันแรงงานสากล และวันแรงงาน

แห่งชาติประจาํปี 2560 เม่ือวนัเสาร์ที่ 29 เมษายน 

2560 จัดโ ด ย มู ลนิ ธิ นิค ม  จัน ทร วิทุ ร  สถ า บัน

ทรัพยากรมนุษย ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สาขาวิชา

น โ ยบ า ยสัง ค ม  ค ณ ะ สั ง ค ม ส ง เค ร า ะ ห์ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิไพศาล ธวัช

ชั ย นั น ท์  ที่  อ า ค า ร เ อ น ก ป ร ะ ส ง ค์  ชั้ น  7 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

นายโกวิทย์ บุรพธานินทร์ กรรมการมูลนิธิ

นิคม จนัทรวิทุร ผูด้าํเนินการกล่าวว่า ขณะน้ีเป็นยุค

กา้วสู่ไทยแลนด์ 4.0 กาํลังแรงงานตอ้งปรับตวั และ

ปัญหาที่จะตามมาคือ ความไม่มั่นคงในการทาํงาน 

เช่น ค่าจา้ง รายได้ ระบบทุนจะเคล่ือนยา้ยงาน ก็จะ

เกิดปัญหาตามมา นายจา้งลูกจา้งตอ้งหันมาดูแลกัน 

ให้ความร่วมมือกัน และคนงานต้องปรับตวั ต้องมี

ทกัษะอาชีพเพิม่ขึ้น  

ดร.โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการมูลนิธินิคม 

จันทรวิทุร กล่าวว่า 3 ขบวนการหลักท่ีสําคัญของ

ประชาชนที่เสริมสร้างความสําคัญ คือขบวนการ

แรงงาน ขวนการสหกรณ์ และขบวนการชุมชน ส่วน

ของขบวนการแรงงานต้องใช้อ ํานาจการรวมตัว

ต่อรองต่อนายจา้ง ภาครัฐ หรือมีพรรคการเมืองโดย

ผ่านการรวมตัวท่ี เข้มแข็ง อีกทั้ งย ังส่งเสริมให้มี

คุณภาพงาน มีการตรวจสอบ ปรึกษาหารือ สหภาพก็

จะเป็นกลไกที่สําคัญหากทําได้ส่ิงเหล่าน้ีได้ก็จะ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกดีขึ้น ในส่วนของ

สหกรณ์ จะเนน้การบริการสมาชิกเป็นหลกั ใชอ้าํนาจ

การต่อรอง จะมีวิธีที่คล้ายกับสหภาพ คือ รวมตัว

ต่อรอง 

 
ส่วนขบวนการของชุมชนก็จะมีวธีิที่คลา้ยกนั

คือ มีความเขม้แข็ง สมาชิกมีส่วนร่วม มีจ่ายค่าบาํรุง

สมาชิก เช่นหมู่บา้นจดัสรร จะเก็บค่าบาํรุง ค่าบริการ 

แต่ในปัจจุบนัมีชุมชนสมัยใหม่ หมู่บา้นจดัสรรไม่มี

การรวมตวัต่อรอง ก็จะต่างกบัชุมชนในอดีต และช่วง

เปล่ียนผ่านเมืองกับชนบท ชุมชนสมัยใหม่ต้องมี

สาํนึก มีความเป็นประชาธิปไตย ทั้ง 3 ขบวนการตอ้ง

มีเป้าหมายยกระดับการต่อรอง มีระบบสมาชิก มี
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สวสัดิการ ทั้ง 3 ขบวนตอ้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ 

มีความปลอดภยั มีความเป็นอยูท่ี่ดี ก็จะนาํไปสู่สังคม

ส่ ว น ร ว ม กับ รั ฐ  แ ล ะ ต้อ ง เ ร่ ง ส่ ง เ ส ริ ม รั ฐ บ า ล

ประชาธิปไตยเพือ่ใหเ้กิดการเลือกตั้งเร็วๆน้ี  

ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีและ

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต กล่าวว่า 

ขบวนการแรงงาน สหกรณ์ ชุมชน ทั้ง 3 ขบวนน้ีทาํ

ใหค้วามเหล่ือมลํ้าทางสังคมลดลง แต่จะทาํอยา่งไรท่ี

จะ มี ค ว า ม เ ช่ือ ม โ ยง กัน  เพ ร า ะ ป ร ะ เท ศ ไ ท ย มี

โครงสร้างแบบที่เห็นๆกันอยู่ในปัจจุบัน ก็จะไม่มี

วนัที่การเมืองประชาธิปไตยเขม้แข็งได ้และหากเป็น

ที่โครงสร้างจริงก็ตอ้งเปล่ียนที่ระบบ โดยจริงๆแล้ว

สหกรณ์เป็นระบบที่ดี สหกรณ์อยู่ได้ทั้งระบบนิยม 

และวตัถุนิยม  

ใน ส่ วน ข อง ข บว น กา ร แร ง งา น ก็ มี ก า ร

เคล่ือนไหวตามเหตุปัจจัย ตอ้งมีความเช่ือมโยงกับ

ขบวนการสหกรณ์ ชุมชนในระดบัยุทธศาสตร์ และ

วางเป้าหมายใหช้ดัเจน ดงัน้ี 

1. ยกระดบัคุณภาพชีวติประชาชน 

2. สร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ และ

สงัคมรวมทั้งลดความเหล่ือมลํ้า 

3. สร้างพฒันาประชาธิปไตยในระดับฐาน

รากใหเ้ขม้แขง็ 

4 .  ก า ร ส ร้ า ง ส ร้ า ง ค่ า นิ ยม  ว ัฒ น ธ ร ร ม

ประชาธิปไตย รวมทั้งความเสมอภาค เท่าเทียม   

5. การบูรณาเพิ่มประสิทธิภาพและความ

เขม้แขง็ของขบวนการ 

ขอ้เสนอ คือ ตอ้งมียทุธศาสตร์ให้ชดั กาํหนด

เป้าหมายร่วมกัน มีการพัฒนาการจัดตั้ งเครือข่าย 

ขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการ

ชุมชน ประสานทุกฝ่ายเป็นเจ้าภาพร่วมระบบการ

ปฏิรูปประเทศต่อไป 

นางสาวพัชรี เอียดศิริ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการภาค

กลางและภาคตะวนัออกสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 

กล่าวว่า สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็น

องค์กรจัดการตนเอง มีระบบการบริหารงาน การ

แก้ปัญหาและดูแลตนเอง โดยใช้ระบบสหกรณ์เป็น

เคร่ืองมือพฒันาชุมชนแกไ้ขปัญหาเร่ือง อาชีพ รายได ้

และใช้ขบวนการประชาธิปไตยให้ประชาชนใน

ชุมชนสาํรวจความคิดเห็น และวางแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาโดยให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมทาํและมีส่วน

ร่วม พร้อมกบัขยายเครือข่าย และระบบสหกรณ์จะดี

หรือไม่ดีผูบ้ริหารก็จะมีส่วนดว้ย 

นายประกอบ ปริมล  เลขาธิการสมาพันธ์

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) กล่าวว่า สรส.มี

สมาชิก 45 องค์กร สหภาพรัฐวิสาหกิจ 43 องค์กร 

และสหภาพเอกชน 2 องค์กร สหภาพแรงงานการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตปัจจุบนัมีพนกังานประมาณ 22,000 คน 

เป็นสมาชิก 16,500 กว่าคน สหภาพเก็บค่าบาํรุง 0.1 

% ของรายได ้ สหภาพไดจ้ดัตั้งสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิต ปัจจุบนัมีเงินทุนประมาณ 97,000 ลา้นบาท โดย

มีการทํางานร่วมกับฝ่ายบริหาร สมาชิกสามารถ

ตรวจสอบการทาํงานของคณะกรรมการ แต่ละปีจะมี

เงินปันผลกลบัคืนสมาชิกประมาณ 6.5 %    

ปัจจุบนัน้ีสรส.น้ีกาํลงัต่อสู้เร่ืองนโยบายการ

ลดสวสัดิการพนกังานรัฐวสิาหกิจและครอบครัว และ

ใหรั้ฐยติุการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ คิดว่าเป็น

เร่ืองใหญ่และเก่ียวขอ้งกับประชาชนส่วนมาก โดย
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มองวา่ขณะน้ีประเทศกาํลงัมีปัญหาเร่ืองนโยบาย และ

รัฐก็พยายามแก้ไขปัญหาแค่ภายในประเทศ และ

รัฐบาลตอ้งมาจากการเลือกตั้ง เพือ่การมีส่วนร่วมของ

ทุกฝ่ายกนัต่อไป 

(รายงานโดย สุธิลา ลืนคาํ) 
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ปี คาํขวัญวันแรงงานแห่งชาติ ช่ือประธานกรรมการจัดงาน 

ช่ือสภาองค์การลูกจ้าง 

งบประมาณ 

2531 ประชาชนตอ้งมีประกนัสงัคม วฒันะ  เอ่ียมบาํรุง 

สมาพนัธแ์รงงานแห่งประเทศไทย 

450,000 

2532 ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งมีประกนัสงัคม  

และการจา้งงานที่เป็นธรรม 

ทนง  โพธ์ิอ่าน 

สภาแรงงานแห่งประเทศไทย 

500,000 

2533 ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งมีประกนัสงัคม  

และกระทรวงแรงงานและสวสัดิการ

สงัคม 

อนุศกัด์ิ  บุญยะประณัย 

แรงงานเสรีแห่งชาติ 

945,000 

2534 ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งมีเสรีภาพ และความ

เป็นธรรม  

บรรจง  พรพฒันานิคม 

แรงงานเอกชนแห่งประเทศไทย 

500,000 

2535 กรรมกรตอ้งมีเสรีภาพ สมาน  สีทอง 

สภาแรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

945,000 

2536 กรรมกรจงร่วมกนั สร้างสรรค์

ประชาธิปไตย 

สุวทิย ์ หาทอง 

สภาแรงงานแห่งประเทศไทย  

945,000 

2537 ประเทศจะกา้วหนา้ ตอ้งพฒันาแรงงาน พานิชย ์ เจริญเผา่ 

สมาพนัธแ์รงงานแห่งประเทศไทย 

1,315,000 

2538 เศรษฐกิจจะกา้วหนา้ ตอ้งพฒันาความ

ปลอดภยั 

อมัพร  บรรดาศกัด์ิ 

พฒันาแรงงานแห่งประเทศไทย  

1,600,000 

2539 ขจดัความยากจน พฒันาคนสู่แรงงาน อนุศกัด์ิ  บุญยะประนยั 

แรงงานเสรีแห่งชาติ 

2,393,800 

2540 ปฏิรูปการเมือง พฒันาแรงงาน  

สร้างสรรคป์ระชาธิปไตย 

ชิน  ทบัพลี 

สภาลูกจา้งแห่งชาติ 

1,600,000 
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2541 แรงงานพน้วกิฤติ หยดุขายรัฐวสิาหกิจ  

หยดุเลิกจา้ง  

บรรจง  พรพฒันานิคม 

แรงงานเอกชนแห่งประเทศไทย 

1,600,000 

2542 ชาติพน้วกิฤต หยดุขายรัฐวสิาหกิจ  

หยดุเลิกจา้ง 

พานิชย ์ เจริญเผา่ 

สมาพนัธแ์รงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000 

2543 กรรมกรจะมัน่ใจ  

รัฐบาลตอ้งประกนัการวา่งงาน 

ประเทือง  แสงสงัข ์  

สภาแรงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000 

2544 กรรมกร รวมพลงั สร้างแรงงาน สู่

สากล  

เสน่ห์  ตนัติเสนาะ 

เลขาธิการสมาพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจ

สมัพนัธ ์

1,600,000 

2545 กรรมกรตอ้งมีส่วนร่วมทางการเมือง  

เศรษฐกิจ สงัคม 

พนสั  ไทยลว้น 

แรงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000 

2546 พฒันาแรงงาน สร้างมาตรฐานสู่สากล มนสั  โกศล 

พฒันาแรงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000 

2547 ประเทศจะพน้วกิฤต  

รัฐตอ้งพฒันาชีวติของแรงงาน 

ประเทือง  แสงสงัข ์

สภาแรงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000 

2548 กรรมกรสร้างเศรษฐกิจ รัฐตอ้งพฒันา

คุณภาพชีวติ นาํผลผลิตสู่สากล 

พนสั  ไทยลว้น 

แรงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000 

2549 รวมพลงัแรงงาน สมานฉนัทช์าวไทย  

เทิดไทอ้งคร์าชนั 

บรรจง บุญรัตน์ 

ศูนยก์ลางแรงงานแห่งประเทศไทย 

3,000,000 

2550 80 ปีพรรษาองคร์าชนั  แรงงาน

สมานฉนัท ์ 

สร้างสรรคเ์ศรษฐกิจ ชีวติพอเพียง 

มนสั  โกศล 

พฒันาแรงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000+งบ

ส่วนกลาง

โอกาสครบ 

80 พรรษาอีก 

1,500,000 

2551 แรงงานพฒันา  พาชาติกา้วไกล 

สู่อนาคตไทย  อาลยัสมเด็จพระพีน่าง

เธอ 

อุดมศกัด์ิ  บุพนิมิต 

องคก์ารแรงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000 

2552 แรงงานไทยสมานฉนัท ์ ร่วมใจกนัฟัน

ฝ่าวกิฤต  พฒันาคุณภาพชีวติ  เศรษฐกิจ

ชินโชติ  แสงสงัข ์

สภาแรงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000 
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กา้วไกล 

2553 แรงงานไทยเขม้แขง้   

ร่วมแรงสามคัคี สดุดีมหาราชา 

ทว ี เตชะธีราวฒัน์ 

สมาพนัธแ์รงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000 

2554 แรงงานไทยนอ้มใจถวายพระพร  

84 พรรษา มหาราชนัย ์

ชินโชติ  แสงสงัข ์

สภาแรงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000 +

งบส่วนกลาง

สนบัสนุน

ถวายพระพร 

84 พรรษา อีก 

2,000,000 

2555 แรงงานไทย รวมใจสดุดีราชวงศจ์กัรี  

รักสามคัคีเพือ่แผน่ดิน 

ชยัพร จนัทนา 

สภาแรงงานอิสระแห่งประเทศไทย 

1,600,000 

2556 แรงงานไทยสามคัคี สดุดีองคร์าชนั  

กา้วทนัประชาคมอาเซียน 

ชินโชติ  แสงสงัข ์

สภาแรงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000 

2557 แรงงานร้อยใจรัก ภกัดีองคร์าชนั  

กา้วทนัประชาคมอาเซียน 

ทว ีดียิง่ 

สภาแรงงานอุตสาหกรรมเอกชน 

1,600,000 

2558 แรงงานไทยปรองดอง เฉลิมฉลองจกัรี

วงศ ์ 

รณรงคสู่์อาเซียน 

มานิตย ์พรหมการียก์ุล 

สภาองคก์ารลูกจา้งแรงงานยานยนต ์แห่ง

ประเทศไทย 

4,905,200 

 

2559 แรงงานพฒันา พาเศรษฐกิจมัน่คง  

ดาํรงชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

บรรชา ประสิทธ์ิสนัต ์

สภาองคก์ารลูกจา้งสภาลูกจา้งแห่งชาติ 

4,905,200 

 

2560 แรงงานรู้รักสามคัคี สดุดีจกัรีวงศ ์ 

รณรงคเ์ศรษฐกิจพอเพียง 

ชินโชติ  แสงสงัข ์

สภาแรงงานแห่งประเทศไทย 

2,635,000 

  ● การจัดงานวนัท่ี 1 พฤษภาหลายปีท่ีผ่านมาถึงปัจจุบนั มีการแยกจัดงานโดยเครือข่ายคณะกรรมการ

สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กับ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ซ่ึงมีเส้นทางการเดินขบวน และคาํ

ขวญั-ข้อเรียกร้องท่ีแตกต่างกับเวทีท้องสนามหลวง ท่ีจัดโดยสภาองค์การลูกจ้างทุกแห่ง ร่วมกับสหพันธ์แรงงาน

รัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย  

มกัมี 3 ข้อที่คล้ายกันคือ ให้รัฐบาลรับรองอนุสัตยาบนัฉบบัท่ี 87 และ 98, ให้รัฐบาลปรับข้ึนค่าจ้างขั้นตํ่า และ

ให้รัฐบาลยติุนโยบายแปรรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ 
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ยกเว้น ปี 2560 ท่ีกลุ่มสภาองค์การลูกจ้างและสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย และศูนย์

ประสานงานแรงงานนอกระบบไม่สามารถจดัท่ีบริเวณทอ้งสนามหลวงได ้เพราะเป็นสถานท่ีสําหรับพระราชพิธีถวาย

พระเพลิง พระบรมศพรัชกาลท่ี 9 ทาํให้ตอ้งมีการจดัร้ิวขบวนของแรงงานท่ีสนามกีฬากองทพับก เดินไปตาม ถ.วิภาวดี

รังสิต เขา้สู่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนยเ์ยาวชน กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญ่ีปุ่ น) โดยมีนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิด

งานวนัแรงงาน 

● สาเหตุท่ีคณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.) และ สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) 

ไม่เข้าร่วมจดังานกบัสภาองค์การลูกจ้างต่างๆ และสหพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย สรุปไดเ้พราะ 1)ไม่เห็น

ดว้ยกบัการพ่ึงงบประมาณรัฐบาล ควรตอ้งพ่ึงเงินของผูใ้ชแ้รงงานเอง 2) ไม่ควรให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิด

งานเพราะเป็นวนักรรมกรสากล และ 3)ไม่เห็นดว้ยกบัการเนน้จดักิจกรรมบนัเทิงสนุกสนาน 
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