
130 .-



1

จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงาน
ป 2548

โดย
บัณฑิตย  ธนชัยเศรษฐวุฒิ

จัดพิมพโดย
มูลนิธิอารมณ  พงศพงัน

และ
มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท



2

ชื่อหนังสือ : จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงานป 2548
ผูเขียน : บัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ
ผูพิมพ : ศรีสุนทร ทองเทพ
ภาพประกอบ : ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา และ บัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ
พิมพครั้งแรก :  มกราคม 2549
จัดพิมพโดย : มูลนิธิอารมณ  พงศพงัน

51/109 ซอยงามฉวี ถนนพหลโยธิน
ตําบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  12120
โทรศัพท  0 2516 1589   โทรศัพท/โทรสาร  0 2516 1071
E-mail  :  apflrc@loxinfo.co.th

สนับสนุนโดย : มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท (FES)
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท 0 2652 7178-9  โทรสาร  0 2652 7180
Website :  www.fes-thailand.org    E-mail  : info@fes-thailand.org

ปก-รูปเลม-พิมพ : บริษัท โปรโตไทป จํากัด
จํานวนพิมพ : 1,000 เลม
จํานวนหนา : 200 หนา
ราคา : 130 บาท
ISBN :

สิทธิแรงงาน คือ สิทธิมนุษยชน
WORKERS RIGHTS ARE HUMAN RIGHTS

mailto:apflrc@loxinfo.co.th
http://www.fes-thailand.org/
mailto:info@fes-thailand.org


3

สารบัญ
หนา

(1) เวทีพรรคการเมืองกับนโยบายแรงงานในการเลือกตั้งป 2548 ………………………………….. 10
(2) การเรียกรองรัฐบาลใหชวยเหลือแรงงานผูประสบภัยจากคลื่นยักษถลมเมือง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547…………………………………………………………………………………………………. 18
(3) เคลื่อนไหวใหรัฐบาลเรงดําเนินการควบคุมราคาสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ ……………. 29
(4) ขอเรียกรอง 8 มีนาคม วันสตรีสากล ………………………………………………………………………………….. 31
(5) ประมวลขอเรียกรองวันแรงงานป 2548 ……………………………………………………………………………. 34
(6) เคลื่อนไหวเสนอแกไขกฎหมายประกันสังคม ……………………………………………………………………. 37
(7) เรียกรองใหปรับปรุงสิทธิประโยชนผูประกันตนและคณะกรรมการประกันสังคม .….. 46
(8) เรียกรองใหขยายความคุมครองประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบ ………………………………. 50
(9) คัดคานการนาํเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนตางประเทศ ……………………………………….. 55

(10) การลุกขึ้นสูของคนงานกอสรางไทยที่เมืองเกาสง ประเทศไตหวัน ………………………………. 57
(11)  เรียกรองรัฐบาลใหสัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ………………………..………… 61
(12) รวมเรงรุกรัฐ ยกเลิกจางเหมาคาแรง …………….……………………………………………………………………… 65
(13) อวสานของการจัดตั้งสถาบันคุมครองสุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

      ในสถานประกอบการ ……………………………………………………………………………………………………………… 68
(14)  ความลมเหลวของการเรียกรองปรับคาจางขั้นต่าํเปนวันละ 233 บาท ……………………… 69

สถิติแรงงาน
ตารางที่ 1 แผนผังการจาํแนกประชากรตามสถานภาพแรงงาน การสาํรวจภาวะ

การทาํงานของประชากร เดือนมีนาคม พ.ศ.2548 …………..……………………………… 75
ตารางที่ 2 จํานวนสถานประกอบกิจการและลูกจาง จําแนกตามพื้นที่

ณ เดือนมกราคม 2548 ……………………………………………………………………………………………. 76
ตารางที่ 3 ความตองการจางแรงงานตางดาว และการพิจารณาตออายุใบอนุญาต

ทาํงานของคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว กัมพูชา ป 2548
ทั่วประเทศ  จําแนกตามประเภทกิจการ ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2548 -
30 สิงหาคม 2548………………………………………………………………………………………………………. 77

ตารางที่ 4  ผลตอบแทนจากการลงทุนของสาํนักงานประกันสังคม ตั้งแต
ป 2544 - 30 กันยายน 2548 ……………………………………………………………………………… 78

ตารางที่ 5 คณะกรรมการประกันสังคม ไดจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน
สํานักงานประกันสังคม ประจาํป 2544-2548 …………………………………………………. 78

ตารางที่ 6 ขอมูลองคการแรงงานป 2547 -ป 2548 ……………………………………………………………. 79
ตารางที่ 7  จํานวนองคการลูกจาง และนายจาง (แยกรายจังหวัด) …………………………………….. 80
ตารางที่ 8  ประเภทสหภาพแรงงาน แยกตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ ……………………………. 83
ตารางที่ 9 จํานวนสถานประกอบกิจการและลูกจางที่ไดรับผลกระทบจากกรณีภัยพิบัติ

6 จังหวัดภาคใต…………………………………………………………………………………………………………….. 83
ตารางที่ 10 จํานวนผูเสียชีวิตจากคลื่นยักษสึนามิ และเก็บไวที่ศูนยปฏิบัติการพิสูจน

เอกลักษณบุคคลและการสงกลับ สํานักงานตาํรวจแหงชาติ ……………………………. 84
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบอัตราคาจางขั้นต่าํจังหวัด ตั้งแต 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม

และ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2548 ……………. 85



4

ภาคผนวก
รายงานพิเศษ
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คํานําในการจัดพิมพโดย
ผูอํานวยการมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท

มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท ไดรวมกับมูลนิธิอารมณ พงษพงัน จัดทาํรายงานสรุปสถานการณ
และความเคลื่อนไหวดานแรงงานเปนประจาํทุกป วัตถุประสงคสาํคัญของการจัดทาํรายงานดังกลาว
ก็เพ่ือที่จะรวบรวมขอมูลและวิเคราะหสถานการณดานแรงงานในแตละปที่ผานมาวาเกิดอะไรขึ้นบาง 
อะไรคือปญหาดานแรงงานที่สาํคัญในรอบป ติดตามการเคลื่อนไหวเรียกรองของขบวนการแรงงาน
ในปน้ัน ๆ วามีประเด็นอะไรบาง และการสนองตอบขอเรียกรองและการแกปญหาโดยหนวยราชการ
ที่เกี่ยวของเปนอยางไร มีประสิทธิภาพหรือไมเพียงไร โดยเราเชื่อวารายงานดังกลาวจะมีสวนชวยใหผู
ที่เกี่ยวของในแวดวงแรงงานหรือผูสนใจไดรับรูสถานการณและเขาใจปญหาแรงงานที่เกิดดีขึ้น อันจะ
นําไปสูการแกไขปญหาไดอยางถูกตองตรงประเด็นในปตอไป นอกจากนี้คณะผูจัดทาํยังตองการให
รายงานฉบับน้ีทาํหนาที่เปนบันทึกจดหมายเหตุดานแรงงานซึ่งจะมีประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษา
คนควาดานแรงงานตอไปในอนาคต

ในการทาํรายงานฉบับน้ีคุณบัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ นักวิจัยแหงมูลนิธิอารมณ พงศพงัน
และทีมงานไดทาํงานอยางตอเนื่องทั้งปเพ่ือรวบรวม เรียบเรียงและวิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้น มูล
นิธิฟรีดริค เอแบรท ตองขอขอบคุณ คุณบัณฑิตยและทีมงานทุกทานที่ไดทุมเททาํงานนี้อยางตอเนื่อง
เปนเวลานานหลายป

การทาํรายงานสรุปสถานการณแรงงานในปน้ีไดทาํเปน 2 ฉบับ คือ ฉบับภาษาไทย และ
ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับที่เปนภาษาไทยซึ่งทานถืออยูในมือขณะนี้จะมีรายละเอียดมากกวาฉบับ
ภาษาอังกฤษ คือนอกจากตัวรายงานแลวคณะผูจัดทาํยังไดรวบรวมบทความและเอกสารดานแรงงาน
ที่สาํคัญในรอบปไวอีกดวย ดวยเหตุน้ีหนังสือเลมน้ีจึงมีขนาดที่คอนขางหนาอยางที่เห็น สวนฉบับ
ภาษาอังกฤษน้ันจะเปนการสรุปประเด็นปญหาและการเคลื่อนไหวไวอยางสั้นกระชับ อีกทั้งไดรวบ
รวมสถิติขอมูลดานแรงงานที่สาํคัญตาง ๆ ไวดวย สาเหตุที่เราจัดทาํฉบับภาษาอังกฤษขึ้นก็เน่ืองจาก
ขอมูลเกี่ยวกับแรงงานไทยในภาษาอังกฤษที่คนตางชาติสามารถเขาถึงไดน้ันยังมีนอย คณะผูจัดทาํจึง
พยายามที่จะทาํใหรายงานฉบับน้ีเปนประโยชนตอนานาชาติไดหันมาสนใจประเด็นแรงงานไทยเพิ่ม
มากขึ้น รายงานฉบับภาษาอังกฤษน้ีจะถูกนําเสนอตอสาธารณชนผานเวปไซทของมูลนิธิฟรีดริค    
เอแบรท โดยผูสนใจสามารถดาวนโหลดเพ่ือนําไปใชประโยชนไดผานทางเวปไซทของมูลนิธิ 
www.fes-thailand.org

มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอผูอานทุก
ทานและมีสวนชวยทาํใหการแกปญหาและการทาํงานดานแรงงานในปใหมน้ีมีประสิทธิภาพและตรง
ประเด็นยิ่งขึ้น

เวสนา โรดิช
กรุงเทพฯ

มกราคม 2549

http://www.fes-thailand.org/
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คํานํา

ถาใครจะเอยถึงนักวิชาการดานแรงงานสักคนหนึ่ง ผมคิดวาชื่อของบัณฑิตย ธนชัยเศรษฐ
วุฒิ คงเปนชื่อที่คุนหูมากกวาใครๆ เพราะบัณฑิตยเปนปญญาชนของคนงาน ที่มีงานการติดตามรวบ
รวมขอมูลและขาวคราวเกี่ยวของกับแรงงานและขบวนการแรงงานไวมากมาย กลาวไดวามากที่สุดใน
บรรดานักวิชาการดานแรงงาน เพราะอาชีพและภาระกิจของบัณฑิตยเปนนักวิชาการของมูลนิธิ 
อารมณ พงศพงัน มูลนิธิแรงงานที่มีผลงานดานแรงงานอยางตอเนื่อง

งานของบัณฑิตย มีคุณูประการตอผูสนใจปญหาและความเครื่องไหวของแรงงาน บัณฑิตย
เปนนักเก็บขอมูลและเรื่องราวตางๆ ของแรงงานอยางหาตัวจับไดยากในงานดานนี้ กลาวไดวา
บัณฑิตยเปนหน่ึงของเมืองไทยเลยทีเดียว

และก็เปนอีกครั้งหน่ึงในจาํนวนมากมายหลายครั้งที่บัณฑิตยไดทาํหนาที่ของเขาไดอยางดี
ยิ่งในการ “จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงาน ป 2548”

ลองเปดอานหนังสือเลมน้ีไปทีละบทเถิด แลวจะไดรูวาบัณฑิตยไดบันทึกรวบรวมอะไรไว
บาง ที่นาสนใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของแรงงาน ป 2548 บทเรียน ความสาํเร็จ และความลม
เหลว ยอมจะรูและเขาใจไดจากสิ่งที่บัณฑิตยนําเสนอ

อยางไรก็ตาม อยากจะบอกกลาวไปยังพ่ีนองแรงงานวาคาครองชีพ ป 2548 รวมกับ ป 
2549 รวมๆ กันแลวจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10 % แตรายไดของพ่ีนองผูใชแรงงานสวนใหญจะเพิ่มไม
ถึง 10 % หมายความวารายไดแทจริงลดลง ความลาํบากในชีวิตประจาํวันจะเพิ่มขึ้นอยางแนนอน

ยิ่งกวาน้ันเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ป 2549 มีแตทรงกับทรุด ลูกจางมีโอกาสถูก
ปลดมากขึ้น การรับชวงเหมางานจะเพิ่มขึ้นลูกจางประจาํก็จะยิ่งลาํบากมากขึ้น

พิจารณาดูแลวฐานะการเงินของรัฐบาลดูจะไมคอยดีเพราะเงินขาดมือ คิดจะขายการไฟฟา
ฝายผลิตเพื่อเอาเงินมาหมุนก็ยังทาํไมได เงินจึงยังขาดมือตอไป

เงินกอนใหมที่รัฐบาลจองตาเปนมันขณะนี้คือเงินประกันสังคม ขาววงในแจงวาไดมีการนาํ
เอาเงินประกันสังคมไปชวยโครงการ 30 บาท มาหลายครั้งแลว แตไมมีใครรู ขณะนี้ก็มีความ
พยายามจะเอาไปชวยบริษัทอสังหาริมทรัพยในเครือขายรัฐบาลอีก ทั้งจะนาํไปใหครูกูชาํระหนี้แก
ปญหาทางการเมืองของรัฐบาลดวย สรุปแลวเงินของพี่นองแรงงานถูกนําไปใชโดยที่ไมไดปรึกษาหรือ
ขอความเห็นจากพี่นองแรงงานเลย ระวัง ป 2549 เงินประกันสังคมของทานจะถูกผลาญใหหดหาย

ป 2549 พ่ีนองแรงงานจะตองติดตามสถานการณอยางใกลชิดตองเขาใจสถานการณ เขา
ทันสถานการณ และกาํหนดทาทีตอสถานการณใหถูกตอง

ณรงค  เพ็ชรประเสริฐ
ประธานกรรมการ มูลนิธิอารมณ พงศพงัน

มกราคม 2549
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วิจิตรวาทะ

โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ยังคงมีสัดสวนไมสมดุลระหวางภาคอุตสาหกรรม
และภาคเกษตร โดยการผลิตในภาคอุตสาหกรรมยังเปนการรับจางผลิตตามคําส่ัง หรือรูปแบบที่
คิดคนโดยเจาของทรัพยสินทางปญญาในตางประเทศ ทําใหตองพ่ึงพาการนําเขาวัตถุดิบ ทุน
และเทคโนโลยีจากตางประเทศในระดับสูง ประเทศไทยจึงไดผลตอบแทนเพียงแคจากแรง
งานและวัตถุดิบเปนหลักซ่ึงเปนผลประโยชนสวนนอยของหวงโซการผลิต เขาลักษณะการ "ทํา
มากไดนอย"

รัฐบาลจะดาํเนินนโยบายและมาตรการในการขจัดความยากจนของประเทศใหหมดสิ้น
ไป โดยปรับปรุงระบบบริหารจัดการทั้งระบบ เชื่อมโยงการแกไขความยากจนทุกระดับ ต้ังแตบุคคล 
ชุมชน และประเทศ ตลอดจนสรางกลไกที่เชื่อมโยงใหคนยากจนในชุมชนสามารถใชประโยชนจาก
สินทรัพยและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สิ่งที่ทาทายในอนาคตมิไดมีเพียงแตการรักษาใหเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอยางพอเพียง
ตอการจางงานและสรางรายได แตที่สาํคัญคือการปรับเปลี่ยนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหมีคุณ
ภาพ ที่สามารถขยายตัวไดอยางยั่งยืน กระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจไดอยางทั่วถึง และมี
ภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจในอนาคต รัฐบาลจะจัดใหมีการฝกอบรมฝ
มือแรงงานที่ตรงกับความตองการของตลาดโดยมุงใหแรงงานมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล พรอมที่
จะเขาสูการแขงขันในตลาดผูบริโภคระดับสูง โดยตั้งเปาหมายไววาแรงงานทุกคนจะตองไดเรียนรูจาก
การฝกอบรมเปนประจาํอยางตอเนื่อง รัฐบาลจะรณรงคใหผูจางเขาใจถึงประโยชนของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย โดยมีสิทธิประโยชนทางภาษีเปนแรงจูงใจ

บางตอนในเอกสารคาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ตอรัฐสภา (น.4,6,11,13) วันพุธที่ 23 มีนาคม 2548
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จับชีพจร
การเคลื่อนไหวแรงงาน ป 2548

โดย บัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ
มูลนิธิอารมณ พงศพงัน

รายงานนี้ คงไมสามารถสรุปการเคลื่อนไหวแรงงานทุกเรื่องในรอบป 2548 ผูเขียน
ขอเลือกนําเสนอประเด็นการเคลื่อนไหวเรียกรองสาํคัญเพียง 14 เรื่อง มุงหวังวาจะเปนขอมูล
พ้ืนฐานสาํหรับการติดตามประเมินผลและวางแผนรณรงคตอไป ไดแก

(1) เวทีพรรคการเมืองกับนโยบายแรงงานในการเลือกต้ังป 2548
(2) เรียกรองรัฐบาลใหชวยเหลือแรงงานผูประสบภัยจากคลื่นยักษถลมเมืองเมื่อวัน

ที่ 26 ธันวาคม 2547
(3) เคลื่อนไหวใหรัฐบาลเรงดําเนินการควบคุมราคาสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ
(4) ขอเรียกรอง 8 มีนาคม วันสตรีสากล
(5) ประมวลขอเรียกรองวันแรงงานป 2548
(6) เคลื่อนไหวเสนอแกไขกฎหมายประกันสังคม
(7) เรียกรองใหปรับปรุงสิทธิประโยชนผูประกันตนและคณะกรรมการประกันสังคม
(8) เรียกรองใหขยายความคุมครองประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบ
(9) คัดคานการนาํเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนตางประเทศ
(10) การลุกขึ้นสูของคนงานกอสรางไทยที่เมืองเกาสง ประเทศไตหวัน
(11) เรียกรองใหรัฐบาลใหสัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98
(12) รวมเรงรุกรัฐ ยกเลิกการจางเหมาคาแรง
(13) อวสานของการจัดต้ังสถาบันคุมครองสุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมใน

สถานประกอบการ
(14) ความลมเหลวของการเรียกรองปรับคาจางขั้นตํ่าเปนวันละ 233 บาท
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(1) เวทีพรรคการเมืองกับนโยบายแรงงานใน
การเลือกตั้งป 2548

คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย 
รวมกับสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
องคการแรงงานแหงประเทศไทย และศูนย
อเมริกันเพ่ือแรงงานนานาชาติ จัดเวทีพรรค
การเมืองพบผูใชแรงงานในวันอาทิตยที่ 16 
มกราคม 2548 เพ่ือใหตัวแทนพรรคการเมือง
ตางๆ มานําเสนอนโยบายดานแรงงาน (กอน
ถึงวันเลือกต้ัง ส.ส. 6 กุมภาพันธ 2548)  ณ 
หอประชุมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร มีผูเขารวมประมาณ 800 คน

การจัดงานครั้งน้ีคณะผูจัดงานไดเชิญ
พรรคการเมืองจํานวน 4 พรรคมานําเสนอ
นโยบายดานแรงงาน ไดแก พรรคชาติไทย 
พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย พรรค
มหาชน

(1.1) นายแพทยเปรมศักดิ์ เพียยุระ
ตัวแทนพรรคไทยรักไทย นําเสนอวา เน่ืองจาก
โลกมีความเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการจางงาน
อยางหลากหลาย การพัฒนาแรงงานในยุคใหม 
ตองพัฒนาฝมือ ตองมีการศึกษา และพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น การบริหารแรงงานสัมพันธ 
ระหวางลูกจางกับนายจางจะตองอยูดวยกันได 
โดยไมมีความขัดแยง พรรคไทยรักไทยไดมี
นโยบายดานแรงงาน ดังน้ี

1. เศรษฐกิจรุงบนรากฐาน มีการงาน
กันถวนหนา คือภาครัฐและเอกชนรวมมือกัน
บริหารการลงทุน สรางงาน สรางอาชีพ ประชา
กรวัยทาํงาน 37 ลานคนตองมีงานทาํ ทั้งการ
จางงานในระบบ และการประอาชีพอิสระ

2. แปลงประสบการณเปนตนทุนเปน
คุณวุฒิการศึกษาพัฒนาตนเองของแรงงาน
ในการสมัครงาน และกาํหนดคาจาง หนุนให

สถานประกอบการเปนโรงเรียนฝกพัฒนาฝมือ 
สนับสนุนงบประมาณ และครูฝกในสถาน
ประกอบการที่ขาดแคลนแรงงาน วิเคราะห
ตลาดความตองการแรงงาน สนับสนุนระบบ
อาชีวศึกษาใหเปนที่นิยมศึกษาเลาเรียนในสาขา
ที่ประเทศตองการ

3. ไมมีหัวคิวแรงงานเมื่อคนในชาติจะ
ไปทํางานตางประเทศ ติดตอกับตางประเทศ
ทั้งภาครัฐและเอกชนเจรจาตอรองคาแรง สวัสดิ
การ ลักษณะงานที่เหมาะสม ไปทาํงานในตาง
ประเทศอยางมีศักด์ิศรี ใหการคุมครองดูแล
แบบครบวงจรเชื่อมโยงสิทธิประโยชนการ
ประกันสังคม เมื่อกลับมาทาํงานในประเทศมี
มาตรการลงโทษการหลอกลวงแรงงานอยาง
จริงจัง

4. จัดระบบแรงงานตางดาวกอนเปด
ชายแดน เฉพาะงานที่คนไทยไมทาํ รับแรงงาน
ตางดาวดวยระบบขึ้นทะเบียน กาํหนดอาชีพที่
อนุญาตใหทาํ เก็บภาษี จัดต้ังกองทุนดูแลสวัสดิ
การ และสงกลับ

5. จัดตั้งธนาคารแรงงาน โดยมีวัตถุ
ประสงคสงเสริมสวัสดิการของผูใชแรงงาน เชน
กูยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพเพิ่มพูนรายได 
หรือการมีเคหะสถานเปนของตัวเอง หรือเปน
แหลงเงินใหผูประกอบการกูยืมเพ่ือปรับปรุงสิ่ง
แวดลอมและความปลอดภัยในการทาํงาน

6. ครอบครัวอบอุน เพ่ือสรางตนทุนให
ลูกหลานผูใชแรงงาน จัดต้ังศูนยเล้ียงเด็กกอน
วัยเรียนในชุมชนและสถานประกอบการ แกไข
กฎเกณฑใหบิดาหยุดงานโดยมีรายได เพ่ือชวย
ดูแลภรรยาที่ต้ังครรภใกลคลอดและแรกคลอด
เปนระยะเวลา 3 เดือน

7. ทํางานอยางเปนสุขไมมีทุกขยาม
แกเฒา ยามเกษียณอายุจากงานไดรับเงิน
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ดํารงชีวิตอยางพอเพียง การดูแลสุขภาพอยาง
เหมาะสม

(1.2) ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค ตัว
แทนพรรคมหาชน เสนอวา ปรัชญาอุดมคติของ
พรรคมหาชนนั้น มีความแตกตางจากพรรคไทย
รักไทย คือพรรคใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ใหประชาชนเนนเรื่องความดี ความสงบสุข 
ความปลอดภัยเปนตัวชี้วัด ความหมายของ
นโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ แรงงาน เกษตร ใช
นโยบายสวัสดิการกาวหนา เนนการใชการ
ศึกษา เพ่ือสรางใหมนุษยมีความเทาเทียมกัน 
คนจนตองเปนกลุมแรกในการไดรับการดูแล รัฐ
ธรรมนูญใหจัดการศึกษาขั้นตํ่าใหประชาชน 12 
ป แตพรรคจะกาํหนดใหประชาชนมีการศึกษา
ขั้นตํ่าจบปริญญาตรีฟรี

การกาํหนดนโยบายรัฐบาลโดยหลักการ
ตองมีความโปรงใส ความรับผิดชอบ ใหองคกร
ภาคประประชาชนมีสวนรวมเสนอแนะและตัด
สินใจ ตรวจสอบได การตัดสินใจตางๆตองเปน
การตัดสินใจของประชาชน พรรคถือวาเปน
เพียงผูที่จะชวยในการจัดการปญหาตางๆของ
ประชาชน พรรคมหาชนจะสนับสนุนใหสหภาพ
แรงงาน สหพันธแรงงาน สภาองคการลูกจาง 
คณะกรรมการลูกจาง และองคกรภาคประชา
ชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาตั้งแต
ระดับสถานประกอบการ ระดับอุตสาหกรรมจน
ถึงระดับประเทศ ในนโยบาย 11 ประการดังน้ี

1. นโยบายดานคาจาง พรรคจะปรับให
ตามมาตรฐาน ILO มีการกาํหนดอยางมีเหตุผล
สอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจ และ
ความจาํเปน จะยกเลิกอนุกรรมการคาจางราย
จังหวัด และพัฒนาโครงสรางคาจาง รายไดแหง
ชาติ โดยปรับตามกลไกเศรษฐกิจอยางอัตโนมัติ

2.  ประกาศใชกฎหมายแรงงาน
สัมพันธใหมใหกับผูใชแรงงานทั้งประเทศ

จะสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบแรงงานสัม 
พันธ โดยยึดหลักความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
ใหนายจางลูกจาง ตกลงกันเพ่ือความปรองดอง
ความรวมมือกัน หาทางเพิ่มรายไดนายจาง ลูก
จาง ผลิตภาพแรงงาน

3. นโยบายตอระบบรับเหมาชวง รับ
เหมาคาแรง จะไมมีการจางงานแบบสองมาตร
ฐาน ไมวาจะมีการจางในรูปแบบใดตองจายคา
จาง สวัสดิการ สิทธิตางๆเทาเทียมกัน

4. นโยบายศูนยเลี้ยงเด็กในยานอุต
สาหกรรม พรรคจะสนับสนุนใหมีการจัดต้ัง
ศูนยเลี้ยงเด็ก โดยจะไมเขาไปทาํเอง แตจะจาย
เงินสนับสนุน ใหภาคประชาชนเปนผูบริหาร

5. นโยบายดานสุขภาพความปลอด
ภัย พรรคจะจัดต้ังสถาบันสงเสริมความปลอด
ภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทาํงาน เปนองคกรอิสระ มีภารกิจดูแลสุขภาพ
ความปลอดภัยในการทาํงานแบบครบวงจร ทั้ง
การปองกัน รักษาพยาบาล ฟนฟู และทดแทน
โดยมีการบริหารแบบ 5 ฝายประกอบดวย ผู
แทนรัฐบาล นายจาง ลูกจาง ผูปวยจากการ
ทาํงานและผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ และมีการ
โอนกองทุนเงินทดแทนและงานสถาบันความ
ปลอดภัยในการทาํงานมาอยูในองคกรใหมน้ี

6. นโยบายคุมครองแรงงาน จะดาํเนิน
การออก กฎกระทรวงที่สงเสริมการคุมครอง
แรงงานทั้งแรงงานในระบบ และนอกระบบเพื่อ
ใหผูใชแรงงานทุกคนไดรับการคุมครองอยาง
เปนธรรม โดยเฉพาะมาตรา 75 ที่นายจางสั่ง
หยุดงานจายคาจาง 50%

7. นโยบายดานประกันสังคม จะปฏิรูป
ระบบประกันสังคมใหเกิดความโปรงใส ตรวจ
สอบได มีประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานการ
บริการ และขยายการคุมครองไปยังแรงงานทุก
สาขาอาชีพ รวมทั้งจะสรางใหเปนองคกรที่เปน
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อิสระ เปนกลางและมีสวนรวมจากหลายฝายทาํ
หนาที่ตรวจสอบการบริการของสถานพยาบาล 
เพ่ือใหการบริการทางการแพทยไดมาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพอยางแทจริง

8. นโยบายจัดตั้งกองทุนเงินกูดอกเบี้ย
ต่ํา เพ่ือชวยเหลือแรงงานที่จะไปทาํงานในตาง
ประเทศ โดยยกเลิกคาหัวคิวแรงงาน และใหกู
ดอกเบี้ยต่าํ บรรเทาทุกขคนตกงาน หรือประสบ
ความเดือดรอน

9. นโยบายดานที่อยูอาศัย จัดสรางที่
พักสภาพแวดลอมที่ดีแกผูใชแรงงาน ราคาถูก
สามารถซื้อผอนในระยะยาวดอกเบี้ยต่ําแกแรง
งานที่อพยพเขาไปทํางานในเขตอุตสาหกรรม 
ใหมีที่อยูเปนของตัวเอง พรอมทั้งสภาพแวด
ลอมที่ดี

10. นโยบายตอแรงงานตางชาติ
พรรคจะคาํนึงถึงความจาํเปนดานแรงงานที่ขาด
แคลน และยึดหลักสิทธิมนุษยชน การคุมครอง
สิทธิความเทาเทียม ในความเปนมนุษยตาม
หลักสากล และความเปนธรรม

11. นโยบายดานการปฏิรูประบบไตร
ภาคี จะพัฒนาระบบไตรภาคีใหมีบทบาท และ
มีประสิทธิภาพ โดย
จะสงเสริมผู ใชแรง
งานใหสิทธิเลือกตั้ง
ผู แทนไตรภาคีทุก
คณะ และกําหนด
คุณสมบัติใหชัดเจน 
เหมาะสม พรอมทั้ง
เปลี่ยนวิธีการเลือก
ต้ังใหมีความบริสุทธิ์
ยุติธรรม

(1.3) นายพงศักดิ์ เปลงแสง ตัวแทน
พรรคประชาธิปตย เสนอวา พรรคเปนผูที่มีแนว
คิดจัดต้ังกระทรวงแรงงาน รวมทั้งไดรับรอง
อนุสัญญาแรงงานที่วาดวยความเทาเทียมกัน
ระหวางหญิง ชาย ขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ มีนโยบายสาํคัญ ไดแก

1. สงเสริมเรื่องการพัฒนาฝมือแรง
งานใหสามารถนํามาลดหยอนภาษีได จัดต้ัง
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ภาคเกษตร ภาคอุต
สาหกรรม บุคคลที่มีการพัฒนาฝมือแรงงาน 
และไดรับการลงทะเบียน เพ่ือใหแรงงานไดรับ
คาจางเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาฝมือแรงงาน
สามารถนําไปปรับเรื่องวุฒิการศึกษาต้ังแต
ระดับมัธยมตนจนถึงวุฒิการศึกษาปริญญาตรี

2. เรื่องสวัสดิการการคุมครองแรงงาน
กรณีนายจางยายสถานประกอบการ จะแกไข
กฎหมายใหคนงานไดรับคาชดเชย 100% และ
กรณีการลาคลอดบุตร 90 วัน ของแรงงานสตรี 
แรงงานชายก็จะใหลา 90 วันโดยไดรับคาจาง 
เพ่ือชวยกันดูแลบุตรที่เกิดใหมใหไดรับความอบ
อุนพรอมหนาพอ แม ลูก จะสงเสริมใหมีการจัด
ต้ังศูนยเลี้ยงเด็กแรกเกิด เพ่ือใหไดอยูรวมกัน 
เพราะปจจุบันเมื่อแรงงานคลอดบุตรแลวจะสง
บุตรกลับไปให ตา ยายที่ตางจังหวัดเลี้ยงทาํให
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เด็กไมไดรับความอบอุนจากพอ แม ทาํใหเกิด
ปญหาทางสังคมตามมา

3. สงเสริมใหมีการตั้งกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ เพ่ือลดปญหาการกูเงินนอกระบบ 
และแรงงานที่เกษียณอายุสงเสริมใหเขารวม
พัฒนาชุมชน พรอมทั้งมีเบี้ยเลี้ยงให

4. จัดทําคาจางขั้นต่ําอยางเปนธรรม
ใหเปนไปตามระบบมาตรฐานองคการแรงงาน
ระ หวางประเทศ

5. จะจัดตั้งสถาบันความปลอดภัย
ตามรางที่ผูใชแรงงานนาํเสนอ ซึ่งทางสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรของพรรคประชาธิปตย ไดนํา
เสนอเขาสูสภาผูแทนราษฎรแลว รวมทั้งพรรคก็
จะนําเสนอรางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ 
ฉบับผูใชแรงงาน และจะสนับสนุนใหมีการ
ต้ังสหภาพแรงงานระดับอุตสาหกรรม พรอมทั้ง
คุมครองการตั้งสหภาพแรงงาน

6. จัดตั้งธนาคารแรงงาน เน่ืองจากกอง
ทนุประกนัสงัคมมเีงนิกวา 2 แสนลานบาท แต
คนงาน 8 ลานกวาคนไมสามารถเขาถงึได การ
ต้ังธนาคารเพื่อนําเงินเหลาน้ีมาฝากไว และให
คนงานมีสวนเปนผูถือหุนประกันสังคม และจะ
ขยายการประกนัสงัคมใหถงึผูใชแรงงานทกุสาขา
อาชีพ กรณีคนตกงานที่ตองจายสมทบประกัน
สงัคม 2 เทา กจ็ะใหจายสมทบเพยีงเทาเดยีว

7. นโยบายแรงงานตางดาว จะตองได
รับคาจาง และสวัสดิการตางๆเทากับแรงงาน
ไทย

8 . แรง ง าน ไทยที่ ไ ปทําง านต า ง
ประเทศ จะตองมีการเพิ่มทักษะฝมือ มีการฝก
อบรมใหกอน หากแรงงานตองการที่จะเดินทาง
ไปเองก็เดินทางเองได ไมมีคาหัวคิวแรงงาน 
หากไมมีเงิน จะมีธนาคารแรงงานใหกู โดยให
บินไปทาํงานกอนแลวผอนใชภายหลัง

(1.4)  นายวิชัย โถสุวรรณจินดา ตัว
แทนพรรคชาติไทย เสนอวานโยบายหลักของ
พรรค คือการคุมครองแรงงาน ประกอบดวย 
การคุมครองแรงงานนอกระบบ แรงงานเด็ก 
แรงงานหญิง จะมีการจัดต้ังศูนยเล้ียงเด็ก และ
นโยบายปรับคาจางขั้นตํ่า ซึ่งการปรับคาจางขั้น
ตํ่าขึ้นน้ันไมใชวิธีแกไขปญหา แรงงานตองมีการ
พัฒนาฝมือแรงานใหสอดคลองกับความตอง 
การแรงงาน ของภาคอุตสาหกรรม

นโยบายดานแรงงานสัมพันธ จะสง
เสริมความรวมมือระหวางนายจาง ลูกจาง เพ่ือ
เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน สงเสริมบทบาทสหภาพ
แรงงานตองไดรับการฝกอบรมเพิ่มทักษะการ
บริหารงาน การดูแลและการมีสวนรวมของ
สมาชิกตลอดจนทักษะการเจรจาตอรอง พรอม
ทั้งสงเสริมใหสหภาพแรงงานมีเจาหนาที่ทาํงาน
เต็มเวลา ชวยสงเสริมสังคมใหสมดุล โดยสห
ภาพแรงงานตองเขมแข็ง ตองปรับปรุงกฎหมาย
แรงงานสัมพันธใหครอบคลุมแรงงานทั้งหมด 
โดยยึดแนวรางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ 
ฉบับผู ใช แรงงานเสนอ  พรอมทั้ งรับรอง
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98

นโยบายดานการพัฒนาฝมือ และเพิ่ม
สิทธิประโยชน กองทุนประกันสังคม เชนกอง
ทุนประกันสังคมตองดูแลเรื่องการวัดสายตา 
และตัดแวนใหกับผูประกันตน ตองนําเงินมา 
สรางที่อยูอาศัยใหแกผูประกันตนที่ไมมีที่อยู
อาศัยเปนของตัวเอง ไดเชา หรือผอนซื้อเปน
ของตัวเอง

หากไดเปนรัฐบาลพรรคจะจัดตั้งศูนย
เลีย้งเดก็กอนวยัเรยีน โดยประกาศบงัคับใชเปน
กฎหมาย ใหกองทนุประกนัสงัคมเขามามบีทบาท
ในการดแูลสนับสนนุและใหผูใชแรงงานมสีวนรวม
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3 พรรคการเมืองกับการไดตอบคําถามสําคัญ 4 ขอ

คําถาม พรรคไทยรักไทย พรรคมหาชน พรรคประชาธิปตย

1. พรรคมีนโยบายตอ
ร า งพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธฉบับผู
ใ ช แ ร ง ง านอย า ง ไ ร  
และจะรับรองอนุสัญ- 
ญา ILO ฉบับที่ 87, 
98 หรือไม ?

ไดมีสมาชิกพรรคคนหนึ่ง 
ที่เขาไปดูกฎหมายแรงงาน
สัมพันธ ฉบับที่ผานกฤษ- 
ฎีกาแลววาไมสอดคลอง
และอาจเกิดปญหากับผูใช
แรงงาน จึงไดระงับยังไมมี
การนําเสนอสูสภาผูแทน
ราษฎร เพื่อประกาศบังคับ
ใชเปนกฎหมายทั้งนี้ เรา
พรอมที่จะสนับสนุนการ
เรียกรองของแรงงาน

หากไดเปนรัฐบาลที่รับรอง
อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ เพื่อ
การปกปองสิทธิเสรีภาพ
แรงงาน และรับรางพระ
ราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ 
ฉบบัของผูใชแรงงาน และ
การจัดตั้งสหภาพแรงงาน 
ไมตองจดทะเบยีน

จะสนับสนุนกําหนดเปน
นโยบายแลววาจะมีการสง
เสริมคุมครองการจัดตั้งสห
ภาพแรงงานเพิ่มขึ้นใน
แบบอุตสาหกรรม พรอม
ทั้ งหากเ กิดคดีฟองรอง
ระหวางนายจาง ลูกจาง 
ลูกจางจะตองไดรับคาจาง
ตลอดการพิ จารณาคดี
ความ

2. พรรคมีนโยบาย
แปรรู ป รั ฐ วิ ส าห กิจ  
หรือไม ?

พรรคมี แนวคิ ด ในการ
พัฒนา เพื่อใหประชาชนได
เขาไปมีสวนรวม โดยรัฐจะ
คงยังถือหุนอยู 70 % การ
ที่ผูใชแรงงานมีกระแสการ
ตานการแปรรูปรัฐบาลก็
รับฟง

พรรคจะมีการปรับปรุงและ
พัฒนา โดยใหพนักงานรัฐ
วิสาหกิจเขาไปมีสวนรวม 
พรอมกับองคกรภาคประ 
ชาชน ส่ือมวลชน สามารถ
ตรวจสอบ

พรรคมีนโยบายไมขายรัฐ
วิสาหกิจ เพราะรัฐวิสาหกิจ
หลายแหง เชนการไฟฟา 
การประปา ทรัพยสินของ
รัฐวิสาหกิจเหลานี้ไดมา
จากการเวนคืนจากประชา
ชน จึงเปนภารกิจที่ตองให
บริการ และคุมครองทรัพย
สินนี้ หากมีการปรับปรุง
องคกรใหสามารถแขงขัน
ได ผูที่ไดประโยชนตอง
ครบถวน คนในองคกรตอง
มีอนาคต

3.  เ ร่ื องการจัดตั้ ง
สถาบันคุ มครองสุ ข
ภาพ ความปลอดภัย 
และสิ่ ง แ วดล อม ใน
สถานประกอบการ

พรรคจะจัดตั้งใหไดตามที่
ผูใชแรงงานเรียกรองภาย
ในครึ่งเทอม

พรรคพรอมจัดตั้งสถาบัน 
ที่เปนอิสระ เปนสถาบนัทีม่ี
การโอนเงนิกองทนุทดแทน
มาไวที่นี้ทั้งหมด บริหาร
แบบเบญจภาค ี โดยทีร่ฐัไม
ตองเขาไปบรหิาร

พรรคไดนําเสนอรางพระ
ราชบัญญัติฉบับของผูใช
แรงงานเขาสูสภาผูแทน
ราษฎร เพื่อรอการพิจาร- 
ณาเรียบรอยแลว
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คําถาม พรรคไทยรักไทย พรรคมหาชน พรรคประชาธิปตย

4. เร่ืองการปรับขึ้นคา
จางขั้นต่าํ 200 บาท
เทากันทั้งประเทศ

มี นั ก วิ ช าการบา งท าน
เสนอแนวคิดวา การปรับ
คาจางควรเปนการตกลง
ของนายจาง โดยคาํนึงถึง
ผลประกอบการเปนหลัก 
และอนุกรรมการคาจาง
ระดับจังหวัด ที่ไมตอบ
สนองความตองการของผู
ใชแรงงาน เพราะบางพื้นที่
อาจมีเพียงนายจางและรัฐ
รวมกันตัดสินใจปรับหรือ
ไมปรับคาจาง ทําใหลูก
จ า ง ไม ได รั บความเปน
ธรรม

การปรับคาจางตองดูคาใช
จาย และรายไดตองเหมาะ
สม พรรคมีนโยบายการยก
เลิกอนุกรรมการคาจาง
ระดับจังหวัด เพราะไมมี
ประโยชนตอการปรับคา
จาง คณะกรรมการคาจาง
กลาง ตองเลือกตั้งตาม
มาตรฐานองคการแรงงาน
ระหวางประเทศกําหนด 
การปรับคาจางตองไมสง
ผลกระทบตอคาใชจายของ
นายจาง และลูกจางตอง
อยูได โดยตองมีรายไดที่
มากกวา 200 บาท

รัฐบาลชุดนี้ประกาศขึ้น
เงินเดือนใหราชการ โดย
ใชแนวคิดวาอยูอยางเพียง
พอ ฉะนั้นหากลูกจางมี
ทักษะสูงขึ้น ควรไดรับคา
จางสูงขึ้น มีทักษะนอยก็
ควรไดรับคาจางนอย

หมายเหตุ ไมมีการตั้งคาํถามตอตัวแทนพรรคชาติไทยเพราะเดินทางมาเสนอนโยบายพรรคไมตรงตามกาํหนดการ

พรรคมหาชนจัดทํานโยบายแรงงาน
สอดคลองกับองคกรแรงงานมากที่สุด

พรรคที่จัดทํานโยบายดานแรงงานอยาง
ชัดเจน สอดคลองกับขอเสนอขององคกรแรง
งานมากที่สุด คือ พรรคมหาชน โดยไดจัดทาํ
ปฏิญญาแรงงาน พรรคมหาชนเพื่อผูใชแรงงาน 
เผยแพรในระหวางหาเสียงเลือกตั้งนโยบาย
สาํคัญ เชน จะใหคาจางขั้นตํ่าเปนไปตามมาตร
ฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศ  ออก
กฎหมายคุมครองลูกจางแบบรับเหมาคาแรง
และรับเหมาชวงใหมีความมั่นคงในอาชีพ คา
จาง สวัสดิการและสุขภาพความปลอดภัยในการ
ทาํงานเทียบเทาพนักงานประจาํ สงเสริมการจัด
ต้ังศูนยเลี้ยงเด็กในเขตยานอุตสาหกรรม ปฏิรูป
ระบบประกันสังคมใหเกิดความโปรงใสตรวจ
สอบได มีประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐาน

การใหบริการ โดยขยายความคุมครองประกัน
สังคมไปยังผูใชแรงงานทุกสาขาอาชีพ จัดต้ัง
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทาํงานใหเปนองคกร
อิสระ โดยมีภารกิจในการดูแลดานสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางานแบบครบวงจร 
บริหารงานแบบมีสวนรวม 5 ฝาย คือ ผูแทนรัฐ
บาล นายจาง ลูกจาง ผูปวยจากการทาํงานและ
ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ และจะโอนงานสถาบัน
ความปลอดภัยในการทาํงาน และกองทุนเงิน
ทดแทนมาอยูในองคกรใหมน้ี เปนตน นาเสีย
ดายที่พรรคมหาชนสอบตก ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
โดยได ส.ส.เขตจาํนวน 2 คนเทาน้ัน

พรรค ไทยรั ก ไทย เป นพรรคที่ มี
นโยบายดานแรงงานสอดคลองกับองคกร
แรงงานนอยที่สุด
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ขอมูลนารูเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ป 
2548

มีพรรคการเมือง 20 พรรคที่สงผูสมัคร
รับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมี 4 
พรรค ที่สงระบบบัญชีรายชื่อพรรค (Party list)
ครบ 100 คน คือ

พรรคชาติไทย (หมายเลข 1)
พรรคประชาธิปตย (หมายเลข 4)
พรรคไทยรักไทย (หมายเลข 9)
พรรคมหาชน (หมายเลข 11)

ผลการเลือกต้ังเมื่อ 6 กุมภาพันธ 2548 
มีเพียง 3 พรรคที่ได ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค 
จํานวน  ส .ส .อยางเปนทางการ  ณ  28 
กุมภาพันธ 2548 สรุปไดดังน้ี

จํานวน ส.ส.ทั้งเขตและปารตี้ลิสต
ตามพรรคที่ไดรับเลือกตั้ง

พรรค
ส.ส.แบบ
เขต

เลือกตั้ง

ส.ส.แบบ
บัญชี
รายชื่อ

รวม

ไทยรักไทย 310 67 377
ประชาธิปตย 70 26 96
ชาติไทย 18 7 25
มหาชน 2 (ไมได) 2
รวม 500 100 500

หมายเหตุ  รวมการเลือกตั้งใหม 20/2/48
จ.อุบลราชธานี เขต 3 และ จ.กาญจนบุรี เขต 3 แลว

ทรท. 377 คน / ปชป.+ชท.+พมช.  123 คน

คะแนนปารต้ีลิสต ไทยรักไทย
18,993,073 (61.17%)
ได  67 คน

คะแนนปาร ต้ีลิสต ประชาธิปตย   
7,210,742 (23.22%)
ได 26 คน

คะแนนปาร ต้ีลิสต ชาติไทย   
2,061.559 (6.63%)
ได  7 คน

คะแนนปาร ต้ีลิสต มหาชน   
1,346,631 (4.33%)
(ไมได)

คะแนนรวมปารต้ีลิสต ทั้ง 20 พรรค
31,048,273  คะแนน

คะแนน 5 เปอรเซ็นต
คือ 1,552,413  คะแนน

 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศ 
จํานวน 44,836,111 คน จากประชากรทั้ง
ประเทศ 63,740,848 คน (ขอมูลจาก กกต.ณ 
30 ก.ย.47) มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้งรอยละ 
72.80 ถือวามากที่สุดในประวัติการเลือกตั้ง

 ผลการเลือกต้ังปรากฏวา พรรคไทย
รักไทย ได ส.ส.สวนใหญที่สุดจากทุกภาครวม
จํานวน 377 คน (ยกเวน ภาคใตที่ได ส.ส.
เพียง 1 คนที่เขต อ.ตะกั่วปา จ.พังงา)  พรรค
ชาติไทย ได ส.ส.เขต 1 คน ที่ กทม. และภาค
ใตเปนครั้งแรก และประกาศขอเปนพรรคฝาย
คาน พรรคไทยรักไทยไดจัดต้ังรัฐบาลพรรค
เดียว ชุดแรกในประวัติการเมืองไทย และนับ
เปนครั้งแรกที่ ส.ส.พรรคฝายคานรวมกันมี
จํานวน เพียง 123 คน ทาํใหไมสามารถ
อภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีได

 มีหลายตระกูลไดที่น่ัง ส.ส.ในรัฐสภา
มากขึ้น ยกตัวอยาง 7 ตระกูล เชน



17

ช่ือตระกูล
จํานวน
ที่นั่ง

รายช่ือ

1. อดิเรกสาร
    (สระบุรี)

4 1.ปองพล อดิเรกสาร 2.ยงยศ อดิเรกสาร
3.วีระพล  อดิเรกสาร  4 ปรพล  อดิเรกสาร

2.  เทียนทอง
    (สระแกว)

4 1.เสนาะ เทียนทอง  2.ฐานิสร เทียนทอง
3.ตรีนุช เทียนทอง 4. สรวงศ เทียนทอง
(ไมรวมอุไรวรรณ เทียนทอง ซึ่งอยูในบัญชี 2 พรรคไทยรักไทย)

3. คุณปลื้ม
    (ชลบุรี)

4 1. วิทยา คุณปลื้ม  2.อิทธิพล คุณปลื้ม  3.สนธยา คุณปลื้ม
4.อัมรินทร ตั้งประกอบ (ญาตินายสนธยา)

4. ชินวัตร
    (เชียงใหม)

3 1. ทักษิณ ชินวัตร  2.พายัพ ชินวัตร  3.เยาวภา  วงศสวัสดิ์

5. ศิลปอาชา
     (สุพรรณบุรี)

3 1.บรรหาร ศิลปอาชา 2.กัญจนา ศิลปอาชา
3.วราวุธ ศิลปอาชา

6. ฉายแสง
     (ฉะเชิงเทรา)

3 1. จาตุรนต ฉายแสง  2.ฐิติมา ฉายแสง
3. วุฒิพงษ ฉายแสง

7. เวชชาชีวะ
     (กรุงเทพฯ-จันทบุรี)

3 1.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 2.สุรนันท เวชชาชีวะ
3.พงศเวช เวชชาชีวะ

ท่ีมา  :  ประชาชาติธุรกิจ รวบรวม

ในระหวางที่รัฐบาลพรรคไทยรักไทย
กาํลังจัดต้ังรัฐบาลชุดใหม และจัดทาํนโยบายรัฐ
บาลเพื่อเตรียมแถลงตอรัฐสภาในเดือนมีนาคม 
2548 คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย 
และองคกรพันธมิตร ไดเขายื่นหนังสือตอนายก
รัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ทาํเนียบรัฐ
บาล เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2548 เพ่ือขอให
พิจารณาคุณสมบัติวาที่รัฐมนตรีกระทรวงแรง
งาน และนโยบายดานแรงงานที่เสนอตอพรรค
ไปแลว เพราะพรรคไทยรักไทยไดครองเสียงขาง
มากถึง 377 เสียง สามารถจัดต้ังรัฐบาลพรรค
เดียวทําใหนายกรัฐมนตรีมีอาํนาจเปนอิสระใน
การกาํหนดนโยบายบริหารประเทศและกาํหนด
ตัวบุคคลที่จะเปนรัฐมนตรีตําแหนงตางๆ  โดย
ขอเสนอคุณสมบัติที่ตองมี 12 ขอ และคุณ
สมบัติตองหาม 8 ขอ เพ่ือพิจารณาดังน้ี

คุณสมบัติที่ตองมี คือ

1. มีความสนใจและตั้งใจจริงที่จะเขามา
ทาํงาน เพ่ือแกไขปญหาใหกับผูใชแรงงาน

2. เปนคนที่มีภูมิหลังสะอาด โปรงใส 
และพรอมที่จะปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

3. มีความรูและประสบการณในการ
ทาํงานดานแรงงานมากอน หรืออยางนอยก็ควร
เปนบุคคลที่มีศักยภาพที่จะเรียนรูงานไดอยาง
รวดเร็ว เพราะคนที่จะเปนรัฐมนตรีอยางนอยก็
ตองมีความพรอมไมใชนักเรียนฝกงาน

4. มีความสนใจในปญหาคุณภาพชีวิต
ของผูใชแรงงานอยางจริงจัง

5. มีความตระหนักในปญหาเฉพาะของ
คนงานกลุมตางๆ เชน แรงงานสตรี แรงงาน
เด็ก แรงงานนอกระบบ แรงงานตางชาติเปนตน
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6. พรอมที่จะทํางานหนักและทุมเทให
กับงาน

7. มีความยุติธรรม และเห็นใจผูใชแรง
งาน

8. มีใจกวางพรอมที่จะรับฟงความคิด
เห็นคนอื่นๆ ที่แตกตางจากตน เปดโอกาสใหผู
ใชแรงงานในฐานะเจาของปญหาไดเขาพบ เพ่ือ
นําเสนอปญหา และแนวทางแกไขปญหา พรอม
ที่จะทาํงานอยางใกลชิดกับองคกรแรงงาน ซึ่ง
เปนปากเปนเสียงใหกับผูใชแรงงาน

9. มีความพรอมที่จะทาํงานเชิงรุก เดิน
หนาเขาหาปญหา และสางปญหาหลายอยางที่
สะสมมานาน

10. เขาใจ ยอมรับในเรื่องสิทธิแรงงาน
อยางแทจริง และมุงมั่นที่จะสงเสริมสิทธิของคน
งาน

11. มีความเด็ดขาด และเขมงวดในการ
บังคับใชกฎหมาย เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม

12. กลาตัดสนิใจในการแกไขปญหาทีก่อ
ใหเกิดความทุกขรอนกับผูใชแรงงาน ไมเกรง
กลัวอิทธิพลใดๆ

คุณสมบัติตองหาม
1. ตองไมเปนผูที่มาเพราะระบบโควตา 

หรือมาเพื่อตอบแทนบุญคุณผูสนับสนุนพรรค
2. ตองไมใชผูที่เขามา เพ่ือแสวงหาผล

ประโยชนจากการดาํรงตาํแหนง
3. ตองไมมีภูมิหลังไมสะอาด พัวพันกับ

การคอรัปชั่น
4. ตองไมใชคนที่ชอบวางตัวเปนเจานาย 

ชอบใชอาํนาจ ไมฟงเสียงผูอื่น
5. ตองไมใชคนที่มีภูมิหลังเปนนายทุน 

นักธุรกิจที่เคยเอารัดเอาเปรียบ ขูดรีด รังแกผูใช
แรงงานมากอน

6. ตองไมเปนคนที่มีทัศนคติตอตานไม
ยอมรับสหภาพแรงงาน หรือไมยอมรับการ

ชุมนุมประทวง การแสดงความคิดเห็นและใช
สิทธิตามกฎหมายของคนงาน

7. ตองไมเขามาแทรกแซงใหเกิดความ
แตกแยกภายในขบวนการแรงงาน

8. ไมเปนบุคคลที่ลอมหนาลอมหลังดวย
ผูมีอิทธิพล หรือผูที่จองจะแสวงหาประโยชน

ขอสังเกต คือ จนถึงทุกวันน้ี เปลี่ยนรัฐ
มนตรีมาหลายทานแลว คงตองทาํใจไดแลววา 
ไมสามารถแสวงหารัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานตามคุณสมบัติดังกลาวได

(2) เรียกรองรัฐบาลใหชวยเหลือแรง
งานผูประสบภัยจากคลื่นยักษถลมเมือง เม่ือ
วันที่  26 ธันวาคม 2547

มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท (FES) ได
ส นับส นุนและร วมมื อกั บคณะกรรมการ
สมานฉันทแรงงานไทย สหพันธแรงงานธุรกิจ
โรงแรมและบริการภูเก็ต และเครือขายองคกร
พัฒนาเอกชนหลายแหง จัดทาํโครงการสาํรวจ
ขอมูลและจัดเวทีระดมความคิดเห็นหลายครั้ง
เกี่ยวกับผลกระทบของคลื่นยักษถลมใน 6 
จังหวัดภาคใต โดยไดแบงเปน 4 กลุม คือ กลุม
แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงาน
ขามชาติชาวพมา และแรงงานประมงพื้น
บาน เพ่ือรวบรวมสภาพปญหา ความตองการ
ของแรงงานและแนวทางแกไขเสนอตอรัฐบาล 
สรุปไดดังน้ี

(1)  กลุมแรงงานในระบบ
ปญหาที่ แรงงานในระบบกําลั ง

เผชิญอยู คือ
กิจการที่ ไดรับความเสียหาย

อยางหนักและโดยตรง อาทิเชนในอาํเภอตะกั่ว
ปา จังหวัดพังงา โรงแรมและธุรกิจบริเวณชาย
หาดของจังหวัดภูเก็ตและที่เกาะพีพี จังหวัด
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กระบี่ ผูใชแรงงานเหลาน้ีจํานวนหนึ่งเสียชีวิต 
บาดเจ็บและสูญหาย โรงแรมที่เสียหายหลาย
แหง โดยเฉพาะที่เขาหลักปดกิจการอยางไมมี
กาํหนด ทาํใหพนักงานตองกลายเปนคนตกงาน

คนงานจาํนวนไมนอยที่เสียชีวิต
ในระหวางปฏิบัติหนาที่ ดังปรากฎหลักฐานศพ
ที่อยูในชุดพนักงานจํานวนมากที่ยังไมมีญาติพ่ี
นองมารับศพ หรือระบุศพ

กิจการที่ไมไดรับผลกระทบโดย
ตรงแมจะยังไมมีการเลิกจางแตเน่ืองจากจาํนวน
นักทองเที่ยวลดนอยลงในทุกจังหวัดทองเที่ยว
คือลดลงเหลือเพียง 10 เปอรเซ็นต ทาํใหคน
งานจาํนวนหนึ่งถูกเลิกจาง พักงาน หรือลดคา
จาง คนงานจํานวนมากรูสึกไมมั่นคงในการ
ทาํงาน

กิจการโรงแรมบางแหงมีประ 
กาศใหพนักงานหยุดพักงานชั่วคราวโดยไดรับ
เงินเดือนจากนายจางเพียงครึ่งหน่ึงจนกวาจะ
เรียกกลับเขามาทาํงานเหมือนเดิมซึ่งหลายแหง
ไมมีกาํหนดที่ชัดเจนสรางความเดือดรอนใหกับ
คนงานจาํนวนมาก

บางสถานประกอบการพยายาม
ใหคนงานเขยีนใบลาออก หรอืใหคนงานหยดุงาน
ไปเฉยๆ โดยไมยอมเลิกจางเพ่ือหลีกเลี่ยงที่จะ
ตองจายเงนิชดเชยตามกฎหมายคุมครองแรงงาน

โครงการชวยเหลอืตางๆ ของรฐั 
โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน แมจะดูเปนประ 
โยชนแตคนงานเขาไมถงึความชวยเหลอื ดวยขอ
จํากัดในการรับรูขอมูลขาวสาร และการทาํงาน
เชิงต้ังรับทาํใหผูไดรบัความเดอืดรอนแมตองการ
ความชวยเหลือก็ไมอาจรับรูถึงโครงการและ
นโยบายเหลาน้ันได ตําแหนงงานทีท่างกรมการ
จัดหางานไดจัดหาใหมใหน้ันพบวาไมตรงตอ
ความตองการและความสามารถของคนงานผูตก
งานหรอืหางไกลจากภมูลิาํเนาทีอ่ยูอาศยั

ลูกจางบางสวนแมจะอยูในระ 
บบประกันสังคม แตนายจางไดสงเงินสมทบให
นอยกวาความเปนจริงเมื่อถูกเลิกจาง ทาํใหเกิด
ปญหาในการยื่นขอรับเงินประโยชนชดเชย
ประกันการวางงานจากสาํนักงานประกันสังคม
เพราะจะไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน

เน่ืองจากผูใชแรงงานในพื้นที่
ประสบภัยสวนใหญไมไดรวมตัวกันเปนองคก
รสหภาพแรงงาน ทาํใหคนงานจาํนวนมากไมรู
สิทธิอันพึงมีพึงไดของตนตามกฎหมาย หลาย
คนเมื่อประสบภัยเดินทางกลับภูมิลําเนาทันที
โดยไมไดใชสิทธิใดๆ ที่ตนมีอยู ไมวาจะเปน
สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม กองทุนเงินทด
แทน หรือกฎหมายคุมครองแรงงาน

คนงานจาํนวนมาก อยูในสภาพ
ยากจนมีหน้ีสินลนพนตัว

ความตองการของแรงงานในระบบ
 คนที่ตกงานตองการใหรัฐหรือหนวย

งานที่เกี่ยวของจัดหางานที่เหมาะสมใหโดยเร็ว
อยากใหนายจางรับผิดชอบโดยให

นายจางเรียกลูกจางกลับเขามาทาํงานตามปกติ
คนที่มีลูกในวัยเรียนตองการใหการดู

แลเรื่องคาเลาเรียนและคาใชจายในการเรียน
ของลูกจาง

ไมอยากใหนายจางเลิกจางเพราะไมมี
รายไดมาจุนเจือครอบครัว

ตองการใหทางรัฐเขาไปเจรจาใหเจา
หน้ีหยุดพักชําระหนี้

ใหรัฐหยุดการหักประกันสังคมระยะ
หน่ึงเพราะไมมีรายไดไมสามารถที่จะนาํเงินมา
สาํรองจายได
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แนวทางแกไข
1. รัฐบาลควรจัดใหมีเวทีสะทอนปญหา

ของคนงานผูประสบภัยเพื่อกําหนดนโยบายใน
การแกปญหาไดถูกตอง

2. รัฐตองทาํงานประชาสัมพันธเผยแพร
ขาวสารเพื่อใหผูใชแรงงานไดรับรูสิทธิของตน
และโครงการใหความชวยเหลือของรัฐ

3. ใหรัฐออกมาตรการเพื่อปองกันสถาน
ประกอบกิจการเลิกจางและเอารัดเอาเปรียบคน
งาน

4. เจาของกิจการที่ไดรับการฟนฟูกิจ
การจากรัฐ ตองหามเลิกจางลูกจางทั้งหมด

5. ลูกจางผูประกันตนควรมีสิทธิไดกูเงิน
จากประกันสังคม โดยไมเสียดอกเบี้ย เพ่ือรอก
ลับเขาทาํงาน และรอนายจางไดรับเงินฟนฟูกิจ
การจากรัฐ

6. รัฐตองมีมาตรการสงเสริมการรวมตัว
กันของลูกจางเพื่อใหลูกจางสามารถชวยเหลือ
เกื้อกูลกันเองได

(2)  แรงงานนอกระบบ
สรุปภาพรวมของปญหาที่แรงงานนอก

ระบบไดรับ
แรงงานนอกระบบเปนแรงงานกลุมที่ได

รับผลกระทบมาก เพราะไมไดรับการคุมครอง
ตามกฎหมายแรงงาน เขาไมถึงความชวยเหลือ 
ไมไดรวมตัวกันเปนกลุมกอนดังเชนแรงงานใน
ระบบ เปนลูกจางอยูในกิจการ กอสราง ประมง 
สถานประกอบการรายยอย เชน รานคา ราน
อาหาร บังกะโลขนาดเล็ก และลูกจางภาคการ
เกษตร คนงานเหลาน้ีเปนกลุมคนงานที่ถูกมอง
ขาม คณะศึกษาขอมูลไดลงไปสาํรวจขอมูลตาม
ศูนยพักพิงชั่วคราว มีคนงานนอกระบบจาํนวน
หน่ึงมาใหขอมูลที่ศูนยฯ ไดแก

  ขาดที่อยูอาศัย

ขาดรายได / นายจางเลิกจาง / ตก
งาน

ขาดสวัสดิการและสิทธิประโยชน
ตางๆ ที่จะไดรับจากรัฐและนายจาง

ไม มี ข อมู ล จ ากรั ฐ และขาดการ
ประสานงานที่ดี

ไมมีแหลงเงินทุนชวยเหลือสําหรับ
การดาํรงชีวิตประจาํวันและประกอบอาชีพ

ขาดผูนําในการรวมกลุม
ขาดการคุมครองตามกฎหมาย
ขาดความตอเน่ืองทางการศึกษาของ

บุตร
ไรที่อยูอาศัย ที่ทํากินและอุปกรณ

เครื่องมือประกอบอาชีพ
ปญหาทางดานจิตใจและปญหาทาง

ดานสุขภาพจิต
ขาดอุปกรณครัวเรือนและอุปกรณใน

การประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงชีพ
ทรัพยสินในการประกอบอาชีพเสีย

หาย
ไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐและ

เอกชนไมทั่วถึงและเสมอภาค
มีประชาชนที่ไมไดรับความเดือดรอน

ไปแอบอางทาํใหไมไดรับความชวยเหลือ อยาก
ใหมีการตรวจสอบที่แนนอน

มีภาระหนี้สิน ไมสามารถที่จะชาํระ
หน้ีได

ไมมีเงินจุนเจือครอบครัว เพราะขาด
รายได

ปญหาการวางงาน เพราะไมคอยมี
อาชีพใหมที่ตนมีความสามารถถนัดจะทาํได

ความตองการของแรงงานนอกระบบ
 ตองการใหรัฐมาดูแลเรื่องเงินเลี้ยงชีพ
อยากใหทางภาครัฐเขามาชวยเหลือ

ในดานที่อยูอาศัย
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  อยากมีรายได
อยากไดรับความชวยเหลือในดาน

อุปกรณเครื่องมือทาํกิน
ใหทางภาครัฐหาที่ทํากินแกประชา

ชน
ใหรัฐเขามาชวยในเรื่องการออกเงิน

กูยืมเพ่ือที่จะเอาไปเปนตนทุนในการคาขาย
หรือซอมแซมบานเรือนโดยปลอดดอกเบี้ย

แนวทางการแกไขปญหาของแรงงาน
นอกระบบ

1. รัฐบาลตองมีการสงเสริมใหมีการคุม
ครองแรงงานทั้งหมดใหไดรับสวัสดิการ และ
การคุมครองเชนเดียวกับแรงงานอื่นๆ

2. ปลูกจิตสํานึกของนายจางใหปฏิบัติ
ตามหลักสิทธิมนุษยชน

3. องคกรแรงงานตองรวมกันรณรงคตอ
สูใหแรงงานทั้งระบบไดรับสิทธิเทาเทียมกัน 
เพ่ือปดชองทางเอาเปรียบในการจางงาน

4. มีการศึกษาถึงผลกระทบทางดานคุณ
ภาพชีวิตของแรงงานจากสภาพการจางแรงงาน
นอกระบบ

(3) สภาพปญหาทั่วไปของแรงงาน
พมา

พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด คือ
พ้ืนที่เขาหลัก บานน้าํเค็ม เกาะคอเขา

ไมมีรายงานคนงานพมาเสียชีวิตจาก
หนวยงานใด ทั้งจากหนวยงานรัฐและนายจาง 
แตแรงงานพมายืนยันวานาจะมีแรงงานพมาที่
เสียชีวิตในพื้นที่บานน้ําเค็มไมนอยกวา 400 
คน บริเวณที่บานเขาหลัก ประมาณ 200 คน 
เกาะคอเขา 100 กวาคน

นายจางคางจายคาจาง
บัตรตางดาว และหลักฐานอื่นๆ ของ

ผูรอดชีวิต สูญหาย หรือถูกนายจางยึดไว

คนงานพมาจํานวนหนึ่งตกใจและหนี
ไปจากพื้นที่สรางความไมพอใจใหกับนายจาง
และเกิดเปนกรณีทาํรายเจาหนาที่ศูนยศุภนิมิต 
ที่เขาไปชวยเหลือแรงงานพมาในการอพยพ

คนงานพมา ไมสามารถไปรับความ
ชวยเหลือใดๆ ไมวาจะเปนอาหาร หรือปจจัย
พ้ืนฐาน

คนงานพมาตองการกลับมาทํางาน
แตไมมีบัตรเน่ืองจากบัตรหาย

คนงานพมาบางสวนถูกกลาวหาวา
ขโมยทรัพยสิน ในความเปนจริงคนงานเหลาน้ีมี
จํานวนหนึ่งที่ไมไดรับความชวยเหลือ เกิดความ
หิว ไมมีเงิน และพยายามคนหาขาวของของตน
เองที่พอจะมีเหลืออยูแตคนงานพมาเหลาน้ีถูก
กลาวหาวาขโมยทรัพยสิน

ในวันที่ 25 มกราคม 2548 ที่ผาน
มา ไดไปสาํรวจที่โรงพยาบาล อ.ตะกั่วปา ตาม
คํารองขอของ SUB (Seafarers'Union of 
Burma) พบวามีคนงานพมาไดรับบาดเจ็บ
รักษาตัวอยูในโรงพยาบาล 3 คน ไมมีบัตรหลัก
ประกันสุขภาพ คารักษาพยาบาล 70,357 
บาท ในการนี้ไดประสานไปยังสหภาพแรงงาน
กิจการประมงแหงพมาหรือ SUB ซึ่งไดโอนเงิน
มาบริจาคใหโรงพยาบาล 50,000 บาท พรอม
กับอีก 10,000 บาท สาํหรับชวยเหลือเรื่องคา
ใชจายสาํหรับผูบาดเจ็บในโรงพยาบาล

คนงานพมาไดอพยพ จากพื้นที่ประ
สบภยัไปอยูทีท่าเรอืนางยอน อ.ครุะบรุ ี ในสภาพ
ทีแ่ออดั ไมกลาออกไปไหนเพราะไมมบีตัร

คนงานพมาบางคนเลาใหฟงวา เจอ
ศพของเพื่อนหรือญาติแตพวกเขาไมกลารับศพ
จากทางการ และไมมีความสามารถจะจัดการ
กับศพ

คนงานพมาระบายใหฟงวา ชีวิตพวก
เขาถูกกระทาํเหมือนกับไมใชคน
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คนงานพมาที่ไดรับบาดเจ็บ หาก
อาการไมหนัก หรือยังทนได จะไมเขารักษาที่
โรงพยาบาลเนื่องจากไมมีบัตรประกันสุขภาพ
และไมมีคารักษา

ความตองการของแรงงานพมา ไดแก
ตองการไดรับความชวยเหลือจากคน

ไทย
ตองการไดรับความชวยเหลือดาน

บัตรอนุญาตทาํงาน
ตองการเขาถึงขอมูลและความชวย

เหลือจากรัฐ
ตองการใหคนไทยเปลี่ยนแปลงความ

คิดทัศนคติตอแรงงานตางดาว
ตองการมีงานทาํไมอยากใหทางภาค

รัฐจับสงกลับประเทศตนทาง
ตองการความชวยเหลือทั้งที่อยูอาศัย 

และอาหาร
ความชวยเหลือดานโภชนาการใน

กลุมแมและเด็ก
อยากใหทางภาครัฐดําเนินการจัดทาํ

ฐานขอมูลวาแรงงานตางดาวที่ไดรับผลกระทบ
มีจํานวนเทาไร

รัฐบาลไทยควรเปนผูนําในการสราง
ความเขาใจรวมกันเรื่องคนยายถิ่น

แนวทางการแกปญหา
จากการสํารวจปญหาและผลสรุปจาก

การประชุมกลุมยอยเรื่องแรงงานพมาในการ
สัมมนาระดมสมองระหวางคณะทาํงาน แรงงาน
พมาผูประสบภัย หนวยงานรัฐ และองคกร
พัฒนาเอกชนที่ทํางานใหความชวยเหลือแรง
งานพมาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มกราคม
ที่จังหวัดภูเก็ตไดมีการเสนอแนวทางเพื่อการแก
ไขปญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวดังน้ี

การแกไขปญหาในระยะสั้น
1. ใหรัฐยุติการจับกุมแรงงานพมาชั่ว

คราว
2. จัดทําบัตรใหมใหคนงานที่บัตรหาย

ตอนเกิดเหตุสึนามิ
3. เรงตรวจสอบใหมีการขึ้นทะเบียนแรง

งานตางชาติใหถูกตองและมีการจัดสวัสดิการ
พ้ืนฐานใหแรงงานพมา จากการลงพื้นที่ไดพบ
เห็นสภาพคนงานพมาถูกตัดแขน แตไมมีคา
รักษา การคลอดบุตรก็ทาํการคลอดเอง

4. ใหความรูความเขาใจ เรื่องสิทธิของ
แรงงานตางชาติกับ และนายจาง

5. เรงสํารวจขอมูลการปฏิบัติไมเปน
ธรรมและตั้งศูนยรองทุกขที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
แรงงานตางชาติ

6. ชวยเหลือใหมีการพิสูจนศพของผูใช
แรงงานชาวพมาที่ยังอยูในศูนยตางๆ เพ่ือให
ญาติพ่ีนองไดรับทราบและสามารถดําเนินพิธี
กรรมทางศาสนาได

7. ประสานงานใหคนงานพมาไดรับการ
ชวยเหลือเยียวยาเชนเดียวกับผูประสบภัยอื่นๆ

8. ชวยเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาว
สารใหกับคนงานพมาที่ยังหลบหนีกลัวการจับ
กุมอยูไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง

9. ทําการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับแรงงาน
พมาอยางจริงจังเพ่ือสามารถเขาไปใหการชวย
เหลือไดอยางถูกตอง

10. จัดหางานใหทาํ ตามความเหมาะ
โดยดวนที่สุด

11. ฝกอาชีพใหตามความตองการ
12. สนับสนุนแหลงทุนดอกเบี้ยต่าํหรือ

ไมคิดดอกเบี้ย
13. จัดหาเครื่องมือในการประกอบ

อาชีพ
14. ใหมีการรวมกลุมตามสาขาอาชีพ
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15. ใหมีการเรียนฟรีรวมทั้งคาใชจาย
ของบุตร

16. จัดใหมีแพทยเพ่ือฟนฟูสภาพจิต
และบริการทางการแพทยอยางเพียงพอ

การแกปญหาในระยะยาว
1. ใหกฎหมายแรงงานที่มีอยูคุมครอง

ทุกสาขาอาชีพ
2. ใหเขาสูระบบประกันสังคมทุกสาขา

อาชีพโดยจายเงินสมทบเพียงสวนเดียว
3. ใหมีกองทุนสนับสนุนโดยปราศจาก

ดอกเบี้ย
4. จัดใหมีการทําขอมูลแรงงานนอก

ระบบ สาํหรับแรงงานอิสระและแรงงานตางชาติ
อยางชัดเจนและทันสมัย

5. จัดใหมีที่ทาํกินและที่อยูอาศัยที่มั่นคง 
ยั่งยืน

6. จัดงบประมาณสนับสนุนการตั้งกลุม
อาชีพตางๆ พรอมจัดหาที่ปรึกษามาชวยในการ
พัฒนาองคกร

(4) ปญหาของแรงงานในภาคประมง
ขนาดเล็ก

การจางงานภาคประมงขนาดเล็กมีสาม
ลักษณะคือ

1) เจาของเรือจางคนงานไปชวยลาํละไม
กี่ คนโดยจะใหคาจางเปนรายวันหรือแบง
เปอรเซ็นตจากของที่ขายไดแลวแตการตกลงกัน 
และ

2) เปนการจางในลักษณะที่เจาของแพ 
(นายทุน) จะเปนผูออกอุปกรณเรือ เครื่องมือ
ประมงใหทั้งหมด ลูกจางทาํหนาที่เพียงออกแรง
เทาน้ัน ของที่ไดก็จะขายใหกับนายทุนโดยนาย
ทุนเปนผูกาํหนดราคา และหักหน้ีสินไวทุกงวดที่
ไดของมาขาย

3) แรงงานอื่นๆ นอกจากผูทําการ
ประมงเชน ลูกจางในกระชังเลี้ยงปลา ลูกจางแพ
ปลา ลูกจางทาํปลาเค็ม ปลาตากแหง และอื่นๆ

  แรงงานในภาคประมงขนาดเล็กไมมี
สถานภาพของลูกจาง สาํหรับผูที่เสียชีวิตจึงไม
ไดรับคาชดเชยตามกฎหมายแรงงาน แตจะได
เงินชวยเหลือจากมหาดไทยศพละ 20,000 
บาท สาํหรับผูนําครอบครัว และ 15,000 บาท
สาํหรับลูกบาน ทั้งน้ีจะตองเปนคนที่หาศพพบ
แลวเทาน้ันจึงจะไดรับเงินชวยเหลือ สวนผูที่ได
รับบาดเจ็บจะไดคารักษาพยาบาลเหมาจาย
คนละ 2,000 บาท และ 5,000 บาท สาํหรับผู
ที่บาดเจ็บสาหัส หลายพื้นที่ที่มีแรงงานรับจาง
กับเรือประมงขนาดเล็กเชน ในพื้นที่กิ่งอาํเภอ
สุขสาํราญ จ.ระนอง  อาํเภอคุระบุรี อาํเภอ
ตะกั่วปา อาํเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งมี
ชุมชนประมงขนาดเล็กหลายชุมชนที่มีผูเสียชีวิต
และทรัพยสินจํานวนมาก

  ทรัพยสินที่เสียหายทั้งบานและเครื่อง
มือประมง ยังไมไดรับการชดเชยจากรัฐทั้งเรือ
และเครื่องมือประมงโดยเฉพาะผูที่ไมไดจด
ทะเบียนเรือ หรือทะเบียนกระชังไวกับกรม
ประมงทาํใหผูเดือดรอนยังไมสามารถตั้งตัวได

คนที่เปนลูกจางแพปลาถาไมเสียชีวิต
ก็จะไมไดรับการชวยเหลือหรือชดเชยอะไรเลย 
เพราะเรอืและเครือ่งมอืไมไดเปนของตวัเอง ถา
เปนเรือที่นายจางหรือเจาของแพมีทะเบียนก็จะ
เอาไปขึ้นบัญชีความเสียหายของตัวนายจางและ
รับประโยชนจากการชดเชยจากรัฐเองไมไดนํา
มาใหลกูจางแตอยางไร และคนกลุมน้ีจะมปีญหา
ระยะยาวตามมาคอื นายทนุเจาของแพจะไมยอม
ออกทุนใหกอนอีกเพราะหนี้เกายังไมสามารถใช
ใหหมดได จึงไมยอมใหเกดิหนีใ้หมอกีเน่ืองจาก
ไมแนใจวาคนงานจะสามารถหาเงนิมาจายหนีไ้ด 
ทาํใหคนกลุมน้ีมองไมเหน็ทางออก
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นอกจากแรงงานที่ออกเรือไดรับผล
กระทบแลว คนงานในภาคการผลิตที่ตอเนื่อง
จากอุตสาหกรรมประมง ก็ไดรับผลกระทบไป
ดวย เชน ลูกจางของแพปลาตางๆ ที่มีหนาที่คัด
แยกปลา ลงน้าํแข็ง ทาํความสะอาดปลาแพ คน
งานที่รับจางทาํปลาเค็ม ปลาตากแหงตางๆ ไม
มีงานทาํไปดวยเน่ืองจากไมมีวัตถุดิบเขามา ดัง
กรณีของแพปลาที่กิ่งอาํเภอสุขสาํราญ จ.ระนอง 
ที่ไดรับผลกระทบเนื่องจากมีเรือเสียหายและคน
เสียชีวิตจาํนวนมาก เจาของแพตองหยุดกิจการ 
หยุดจางคนงานชั่วคราว เปนเหตุใหคนงานตอ
เน่ืองจากภาคประมงไมมีงานทาํไมมีรายไดกวา 
20 ครอบครัว  หรือกรณีของแพปลาที่อาํเภอคุ
ระบุรี จ.พังงา แพปลาประจาํที่รับซื้อของคนทั้ง
สองตําบลใกลเคียงไดรับความเสียหายจึงปด
หรือหยุดการรับซื้อของ ทาํใหคนงานที่ทาํงาน
ในแพโดยตรงตองหยุดงานเปนเวลากวาหนึ่ง
เดือนมาแลว โดยไมไดรับคาจางและนายจางก็
ไมไดบอกกลาวใหชัดเจนวาจะสามารถเปด
ดําเนินการใหลูกจางทาํงานไดเมื่อไร  สวนลูก
จางแพปลาที่บานน้าํเค็มที่รอดชีวิตมาพักที่ศูนย
พักพิงบานบางมวงใหขอมูลวาการชวยเหลือที่ถึง
พวกแรงงานในแพปลาที่เปนคนไทยไดเพียงแค
คารักษาพยาบาลคนละ 2,000 บาท และจัดที่
พักช่ัวคราวใหในศูนยฯ รวมทั้งมีความเปนไปได
วาจะไดรับการสรางบานถาวรให แตคนงานเอง
ยังไมแนใจวาบานถาวรจะไดสรางใหในพื้นที่
เดิมหรือไม และตัวเองจะไดกลับไปทํางานใน
อาชีพเดิมไดหรือไมอยางไร

ลูกจางในกระชังเลี้ยงปลา บอเพราะ
พันธุกุง ซึ่งสวนใหญเปนแรงงานนอกระบบไมมี
สถานภาพลูกจางตามกฎหมาย เปนแรงงาน
กลุมใหญอีกกลุมหน่ึงที่ไดรับผลกระทบจากเหตุ
การณน้ี ก็ไมไดรับการชดเชยตามสิทธิแรงงาน
แตอยางไร จะไดเพียงการชดเชยปกติเทาน้ัน

สรุปสภาพปญหาทั่วไป
สวนใหญเปนลูกจางที่อยูตางจังหวัด 

เมื่อประสบภัยนายจางไดรับความเสียหาย ลูก
จางไมมีที่อยูอาศัย

ไมมีประกันสังคม
ขาดรายได ไมไดรับคาชดเชย
เขาไมถึงความชวยเหลืออื่นๆ ที่ควร

จะไดรับ
นายจางไมจายคาชดเชยใดๆ ใหเน่ือง

จากอางวากิจการเสียหาย

ขอเสนอเพื่อการแกปญหา
จากการระดมสมองผูเขารวมการสัมมนา

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2548 ที่จังหวัดภูเก็ตผู
เขารวมการสัมมนาไดเสนอแนวทางการแกไข
ในระยะสั้นและระยะยาวสําหรับการชวยเหลือ
ประมงพื้นบานไวดังน้ี

1.  ระยะสั้น
ตองการออกเรือหาปลาใหเร็วที่สุด
เงินชวยเหลือจากกรมประมงใหออก

มาเร็ว (เฉพาะมีทะเบียน) ถาไมมีทะเบียนจะ
ชวยอยางไร

จัดหาชางซอมเรือจํานวนมาก กรณี
เสียหาย

กรณีเรือจม จัดหาใหใหม
ซื้อเครื่องใหม อวนและอุปกรณ

ประมาณ 10,000 ถึง 25,000 บาท
จัดหาแหลงเงินกู ดอกเบี้ยคงที่ 3 ป 

(ธนาคารออมสิน)
2.  แกปญหาระยะยาว
     1.  ปลูกสรางปาชายเลน (ชาวบาน)

  แกปญหาการบุกรุกปาชายเลน
     2.  ต้ังกองทุนชวยเหลือตนเอง

 โดยชาวประมงและรัฐ
     3.  เอกสารสิทธิ์ที่ดินทาํกิน ที่อาศัย
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     4.  การศึกษาภาคบังคับ / วิชาชีพ
 (กลุมในภูเก็ตและทั่วไป)

     5.  การสาธารณสุขพ้ืนฐาน วางแผน
ครอบครัว

กระทรวงแรงงานกับการชวยเหลือผู
ประสบภัยสึนามิ

ภายหลังเกิดภัยพิบัติจากคลื่นยักษสึนามิ
ใน 6 จังหวัดภาคใต กระทวงแรงงานไดดําเนิน
การเรงชวยเหลือผูประสบภัยหลายอยาง ใน
เดือนมกราคม 2548 สรุปไดดังน้ี

1. จัดตั้งศูนยอํานวยการชวยเหลือผู
ประสบภัยธรณีพิบัติ กระทรวงแรงงาน เพ่ือรับ
เรื่องรองเรียนจาก 6 จังหวัด รับบริจาคเงิน สิ่ง
ของเครื่องใชในการอุปโภค บริโภค จัดทาํเปน
ถุงยังชีพสงไปใหการชวยเหลือผูประสบภัย โดย
เปดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขายอยกระทรวง
แรงงาน ชื่อบัญชี เงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ชายฝงทะเลอันดามัน

เลขที่บัญชี 83-0-00588-1
หมายเลขโทรศัพทศูนยฯ 0-2232-1161-69

2. ตั้งศูนยประสานความชวยเหลือผู
ประสบภัยธรณีพิบัติ กระทรวงแรงงาน

 จังหวัดกระบี่
โทรศัพท 075 611 625-6
จังหวัดพังงา
โทรศัพท 076 599 331-2
จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท 076 273 470-4
ตอ 101, 103
จังหวัดระนอง
โทรศัพท 077 824 651-3

3. สํานักงานประกันสังคมจัดสรรเงิน
อุดหนุนพิเศษ จํานวน 120 ลานบาท ใหแก

โรงพยาบาลใน 6 จังหวัดที่ประสบภัยพิบัติ เพ่ือ
เปนการชวยสนับสนุนเปนคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล การจัดหาอุปกรณทางการแพทย 
และเวชภัณฑตางๆ เพ่ือชวยเหลือดานการรักษา
พยาบาลแกนายจาง ลูกจางและประชาชนทั้งที่
เปนผูประกันตนและไมใชผูประกันตน

4. การชวยเหลือผูประกันตนที่เสีย
ชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บ

กรณีที่ผูประกันตนไดรับบาดเจ็บใน
ขณะปฏิบัติหนาที่จะไดรับคารักษาในเบื้องตน
ตามที่จายจริงไมเกิน 35,000 บาท

หากเจ็บป วยรุนแรงจ าย เพิ่ มอีก  
50,000 บาท

หากไมสามารถทํางานไดหรือหยุด
งานติดตอกันเกิน 3 วันขึ้นไป จะไดรับคาทด
แทนเปนรายเดือน รอยละ 60 ของคาจาง

ในกรณีที่ เ สี ยชี วิต เนื่ อ งจากการ
ทาํงานจะไดรับคาทาํศพในอัตรา 100 เทาของ
คาจางขั้นตํ่าสูงสุด พรอมคาทดแทนกรณีเสีย
ชีวิตเปนรายเดือนอีกรอยละ 60 ของคาจางเปน
ระยะเวลา 8 ป โดยจายใหกับทายาทของผูเสีย
ชีวิต

สาํหรับลูกจางที่สูญหายในเหตุการณ
ดังกลาวเกิน 120 วัน หากมีหลักฐานพิสูจนได
วาบุคคลดังกลาวไดสูญหายจริงหรือเสียชีวิตจริง 
ก็จะจายคาทาํศพใหกับทายาทเชนกัน

กรณีที่เสียชีวิตอันไมเน่ืองจากการ
ทาํงาน จะไดรับคาทาํศพ 30,000 บาท และ
เงินสงเคราะหกรณีเสียชีวิตตามระยะเวลาการ
นําสงเงินสมทบดวย

5. ผอนผันการสงเงินสมทบประกัน
สังคมใหแกผูประกอบการที่ประสบภัยพิบัติ ทั้ง
น้ี ในเบื้องตนไดออกประกาศใหขยายชวงระยะ
เวลาการจายเงินสมทบใหกับนายจางและลูก
จาง ออกไปอีกเปนระยะเวลา 6 เดือน
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6. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานในพื้นที่
ประสบภัยไดใหบริการซอมเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ เชน ซอมเครื่องเรือ มอเตอร
ไซด เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ

7. จัดหนวยเคลื่อนที่ออกไปใหบริการ
ลงทะเบียนสมัครงาน ณ จุดเกิดเหตุรวมกับ
ทางจังหวัด

8. จัดหางานรองรับ โดยจัดหางาน
จังหวัดรับเรื่องรองเรียนกรณีวางงาน และจัดหา
ตําแหนงงานวางเพ่ือรองรับผูประสบภัย โดยขอ
อนุมัติงบประมาณฉุกเฉินมาสรางงานในพื้นที่
เพ่ือจางผูตกงานทํางานตามที่อําเภอจะจางใน
อัตราคาแรงขั้นตํ่า วันละ 175 บาทตอคนตอ
วัน

9. กรมสวัสดิการและคุมครองแรง
งานจัดทําแผนดําเนินการชวยเหลือแกผู
ประสบภัยพิบัติ โดยไดเสนอของบประมาณ
จากงบกลางป 2548 จํานวน 40 ลานบาท 
ภายใตโครงการกองทุนสงเคราะหลูกจางชวยผู
เดือดรอนจากคลื่นยักษสึนามิ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ไดพิจารณาเห็นชอบแลว เพ่ือพิจารณาการจาย
เงินใหแกลูกจางเปนกรณีพิเศษ ซึ่งสามารถจัด
สรรเงินใหกับจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติดําเนิน
การไดทันที เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนแกลูก
จางที่นายจางเลิกจางโดยไมจายคาชดเชย หรือ
เงินอื่นๆ นอกจากคาชดเชย เชน นายจางคาง
จายคาจาง เพ่ือใหลูกจางมีรายไดเพ่ือการดาํรง
ชีวิตในภาวะวิกฤต

10.  ประสานและอํานวยความสะดวก
แรงงานที่ประสบภัยกลับภูมิลําเนา

เมื่อเดือนเมษายน 2548 กระทรวงแรง
ง า น ไ ด ทําห นั ง สื อ ต อบคณะก ร รมก า ร
สมานฉันทแรงงานไทย เพ่ือแจงถึงขอเสนอ
ชวยเหลือผูประสบภัยจากคลื่นยักษถลมที่ได
ดําเนินการแลว ดังน้ี

1. ขอความรวมมือกระทรวงศึกษาธิ
การ รับขอเสนอแนะในประเด็นปญหาแรงงาน
พมาและแรงงานในภาคกิจการประมงขนาดเล็ก
ที่ เกี่ยวของกับการจัดการสาธารณสุข เพ่ือ
พิจารณาความเปนไปไดในการดาํเนินการ

2. ขอความรวมมือกระทรวงสาธารณ
สุข รับขอเสนอแนะในประเด็นปญหาแรงงาน
พมาและแรงงานในภาคประมงขนาดเล็กที่เกี่ยว
ของกับการจัดการสาธารณสุข เพ่ือจัดใหมี
แพทยฟนฟูสภาพจิตและบริการทางการแพทย
อยางเพียงพอสาํหรับแรงงานพมา และการจัด
บริการสาธารณสุขพ้ืนฐานวางแผนครอบครัว
สําหรับแรงงานในภาคประมงขนาดเล็ก เพ่ือ
พิจารณาดาํเนินการ

3. ขอความรวมมือกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รับขอเสนอแนะใน
ประเด็นปญหาภาคประมงขนาดเล็กที่เกี่ยวของ
กับการชวยเหลือชาวประมงดานตางๆ อาทิ 
เอกสารสิทธิที่ดินทํากิน ที่อยูอาศัย การแก
ปญหาบุกรุกปาชายแดน ความตองการอุปกรณ
ประมงและอื่นๆ เพ่ือพิจารณาดาํเนินการ

4. ขอความรวมมือกระทรวงเกษตร
และสหกรณ รับขอเสนอแนะในประเด็นปญหา
แรงงานในภาคประมงขนาดเล็กที่เกี่ยวของกับ
การชวยเหลือชาวประมงดานตางๆ อาทิ 
เอกสารสิทธิที่ดินทาํกิน ที่อาศัย การแกปญหา
บุกรุกปาชายเลน ความตองการอุปกรณประมง 
และอื่นๆ เพ่ือพิจารณาดาํเนินการ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2548 คณะ
กรรมการสมานฉันทแรงงานไทย ไดเขาพบรัฐ
มนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นายสรอรรถ 
กลิ่นประทุม) เพ่ือเสนอปญหาแรงงานหลาย
เรื่องใหพิจารณา ขอเสนอปญหาเรงดวน คือ 
ตองการใหกระทรวงแรงงานชวยเหลือคน
งานผูประสบภัยคลื่นยักษถลม
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ผลการหารือ  กระทรวงแรงงานไดตอบ
ชี้แจง ดังน้ี

การชวยเหลือระยะส้ัน
กรณีการจายเงินสมทบเขากองทุน

ประกันสังคม อาจออกกฎหมายสาํหรับยกเวน
ขอกฎหมายทั้งหมดและอาจใชกฎหมายทางการ
ปกครอง มาออกขอกาํหนดเพื่อชวยเหลือ เน่ือง
จากการงดเก็บเงินสมทบตองหาวิธีการดําเนิน
งาน ซึ่งโดยหลักการจะชวยเหลือแนนอนและ
การชวยเหลือตามอาํนาจของสาํนักงานประกัน
สังคมคาดวาภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2548 
จะไดรับคาํตอบชัดเจนและขอใหคณะกรรมการ
สมานฉันทแรงงานไทยสงตัวแทนเขารวมหารือ
เพ่ือแกปญหาไดตรงจุด

กรณีใหลูกจางผูประกันตนควรมีสิทธิ
ไดกูเงินจากประกันสังคม โดยไมเสียดอกเบี้ย 
เพ่ือรอกลับเขาทํางานและรอนายจางไดรับเงิน
ฟนฟูกิจการจากรัฐน้ัน โดยหลักการสาํนักงาน
ประกันสังคมไมไดใหกูยืมโดยตรง ตองกูยืมผาน
ธนาคารพาณิชย เน่ืองจากธนาคารเปนผูรับ
ความเสี่ยง ปจจุบันสาํนักงานประกันสังคมเพียง
นําเงินไปฝากไดรับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
เงินฝากอยูแลว เพ่ือใหธนาคารพาณิชยปลอยกู
ใหผูประกอบการในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่ง
สถานประกอบการที่ประสบภัยพิบัติไมไดมากู
เน่ืองจากมีแหลงเงินกูจากธนาคารแหงประเทศ
ไทยที่ปลอยกูใหในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 10 
สตางคเพ่ือตองการใหสถานประกอบการฟนตัว
เร็ว

การชวยเหลือระยะยาว
ดําเนินการเพิ่มบทบัญญัติการจาย

ประโยชนทดแทนเพื่อชวยเหลือลูกจาง / นาย
จางใน พ.ร.บ.ประกันสังคมอีก 1 มาตรา เปน
การเฉพาะในกรณีเกิดภัยพิบัติ ซึ่งตองใชเวลา

พอสมควรในการเพิ่มเติมกฎหมาย ขณะนี้สาํนัก
งานประกันสังคมกาํลังศึกษารายละเอียดในการ
ดําเนินการ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานไดชี้
แจงเพ่ิมเติมและมีขอสั่งการ ดังน้ี

รัฐบาลไดมีมาตรการชวยเหลือผู
ประสบภัย โดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐ
มนตรีมีกองทุนเงินชวยเหลือผูประสบสาธารณ
ภัย ชวยเหลือผานจังหวัด ทั้งเรื่องการสรางบาน
พักถาวร ชวยเหลือลูกของคนงานดานการ
ศึกษา อาทิ ระดับ ปวช. 10,000 บาท ระดับ
อุดมศึกษา 20,000 บาท และการชวยเหลือ
เพ่ือการประกอบอาชีพแลว

ขอสั่งการ

1) มอบหมายสํานักงานประกันสังคม 
ดําเนินการตามหลักการที่ชี้แจง โดยเรงแก
กฎหมายใหเอื้อตอการชวยเหลือผูประสบภัย 
เรื่องยกเวนการจายเงินสมทบ และศึกษาหาวิธี
การดาํเนินการที่รวดเร็วไปพรอมกัน

2) มอบหมายสํานักงานประกันสังคม
ประสานคณะกรรมการสมานฉันทฯ ขอรายชื่อผู
ตองการกูยืมเพ่ือประสานธนาคารพาณิชยให
ดําเนินการตอไป

3) มอบหมายกรมสวัสดิการและคุม
ครองแรงงาน  ประสานคณะกรรมการ
สมานฉันทฯ ขอรายชื่อผูตองการความชวย
เหลือ กรณีนายจางหยุดกิจการ / เลิกจางเพ่ือ
ดําเ นินการช วย เหลื อด วน  ซึ่ งมี กองทุน
สงเคราะหลูกจางที่ประสบภัย จํานวน 40 ลาน
บาท รอชวยเหลืออยูแลว ขณะน้ีไดชวยเหลือลูก
จาง 388 คน จากสถานประกอบการ 16 แหง 
เปนเงิน 2.89 ลานบาท
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มติ ครม. 25 ตุลาคม 2548 อนุมัติ
พระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลามีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนสําหรับผูประกันตนสิ้น
สภาพการเปนลูกจาง ซ่ึงทํางานในสถาน
ประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรณี
พิบัติ

พระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีสาระสําคัญ
คือ กําหนดใหผูประกันตน ซึ่งทํางานอยูใน
สถานประกอบการที่ไดประสบหรือไดรับผล
กระทบจากภัยธรณีพิบัติในจังหวัดกระบี่ จังหวัด
ตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง 
และจังหวัดสตูล และสิ้นสภาพการเปนลูกจาง
ในชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม 
2547 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ไดรับ
สิทธิประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และ
กรณีตายตอไปเปนเวลาสิบสองเดือนนับแตวัน
ที่ผูประกันตนนั้นสิ้นสภาพการเปนลูกจาง

เน่ืองจากไดเกิดภัยธรณีพิบัติในพื้นที่ 6 
จังหวัด ไดแก จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัด
พังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล 
เปนเหตุใหผูประกันตนซึ่งทํางานอยูในสถาน
ประกอบการพื้นที่ดังกลาวตองสิ้นสภาพการ
เปนลูกจาง เน่ืองจากนายจางปดกิจการหรือเลิก
จางผูประกันตน ดังน้ัน เพ่ือบรรเทาชวยเหลือ
ความเดือดรอนแกผูประกันตนที่ไดสิ้นสภาพ
การเปนลูกจางซึ่งทํางานอยูในสถานประกอบ
การที่ไดประสบหรือไดรับผลกระทบจากภัย
ธรณีพิบัติ ใหไดรับประโยชนทดแทนกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีคลอดบุตร 
กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย ตอไปอีกสิบสอง
เดือนนับแตวันที่สิ้นสภาพการเปนลูกจาง จึง
พิจารณาขยายระยะเวลาการจายสิทธิประโยชน
ทดแทน กรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตราย
ทุพพลภาพ ตายมิใชเน่ืองจากการทาํงาน และ

คลอดบุตร ใหแกผูประกันตนตามมาตรา 33 
แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2547 ที่
ไดสิ้นสภาพการเปนลูกจาง โดยตองเปนลูกจาง
อยูกอนวันที่ 27 ธันวาคม 2547 และไดทาํงาน
อยูในสถานประกอบการที่ประสบหรือไดรับผล
กระทบจากภัยธรณีพิบัติในชวงระยะเวลาตั้งแต
วันที่ 26 ธันวาคม 2547 จนถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2548

(3) เคลื่อนไหวใหรัฐบาลเรงดําเนินการควบคุม
ราคาสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ

หน่ึงในขอเรียกรองหลายเรื่องที่คณะ
กรรมการสมานฉนัทแรงงานไทย ยืน่ตอรฐัมนตรี
วาการกระทรวงแรงงาน เมือ่วันที ่ 24 มนีาคม 
2548 คอื ขอใหรฐับาลเรงดาํเนนิการควบคมุ
ราคาสินคาเครื่องอุปโภค และบริโภคตางๆ 
อยางจรงิจัง  กระทรวงแรงงานไดประสานกบั
กระทรวงพาณชิยในเรือ่งน้ี ซึง่กระทรวงพาณชิย
ไดมีหนังสือตอบวา ไดมีนโยบายดูแลใหสินคา
อปุโภคบรโิภค ซึง่จําเปนตอการครองชพี มรีาคา
จําหนายทีเ่หมาะสมและเปนธรรม มใิหมกีารฉวย
โอกาสปรับราคาสูงขึ้นโดยไมมีเหตุผลสมควร 
และใหมปีรมิาณเพียงพอกบัความตองการ เน่ือง
จากสถานการณราคานํ้ามนัเชือ้เพลงิทีม่แีนวโนม
สงูขึน้อยางตอเน่ือง จึงไดมกีารกาํหนดมาตรการ
ดูแลราคาสินคาอุปโภคและบริโภคอยาเขมงวด 
เพ่ือบรรเทาความเดอืดรอนของประชาชน รวม 5 
มาตรการ ดังน้ี

1.  มาตรการบริหารจัดการสินคา
    1.1  กําหนดหลักเกณฑการคํานวณ

ผลกระทบน้ํามันดีเซลที่มีตอราคาสินคาที่จํา
เปนตอการครองชีพ ซึ่งกระทรวงพาณิชยติด
ตามดูแล จํานวน 100 รายการ ซึ่งจะใชเปน
ราคากลางในการเทียบเคียงราคาจําหนายที่
เหมาะสม
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    1.2  ขอความรวมมือผูประกอบการ
ใหตรึงราคาสินคา เน่ืองจากยังมีสินคา /วัตถุ
ดิบที่อยูในสตอกและผลกระทบจากการปรับ
ราคาน้าํมันดีเซลตอราคาสินคามีนอยมาก โดย
มีการตรึงราคาอยางตอเนื่องจนถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2548 กรณีที่จะมีการปรับราคา
จําหนายสูงขึ้นใหแจงกรมการคาภายในทราบ
พรอมแสดงเอกสารหลักฐานขอเท็จจริงกอนนาํ
สินคาออกจาํหนาย

   1.3 ปรับระบบการพิจารณาราคาสิน
คาใหสอดคลองกับตนทุน โดยการศึกษาผล
กระทบของปจจัยจางๆ ที่มีตอตนทุนสินคา เพ่ือ
ติดตามดูแลใหราคาจาํหนายเปนไปตามตนทุน
ที่แทจริง

2. มาตรการสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชน / ผูประกอบการ

     2.1 การมีสวนรวมของประชาชน
โดยการจัดใหมี Hotline แมบาน 1569 ทั่ว
ประเทศ  เพ่ือสรางเครือขายการมีสวนรวมของ
ประชาชน และรับแจงปญหาขอเรียกรองเมื่อพบ
เห็นพฤติกรรมที่ไมเปนธรรมทางการคา

    2.2 การมีสวนรวมของผูประกอบ
การ โดยการดูแลใหมีการผลิต และระบายสิน
คาออกสูตลาดอยางเต็มที่ รวมทั้งมิใหมีการฉวย
โอกาสกักตุนสินคาและจาํหนายสินคาในราคาที่
ไมเปนธรรม

3.  มาตรการตรวจสอบ
  จัดสงเจาหนาที่ออกตวจสอบพฤติ

กรรมและราคาจําหนายอยางเขมงวดและใกล
ชิด เปนประจําทุกวันทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค เพ่ือปองกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู
บริโภคทั้งในดานราคาและปริมาณ

4. มาตรการกฎหมาย (ตามความ
หนักเบาของสถานการณ)

    4.1 เขมงวดการปดปายแสดง
ราคาจําหนาย โดยใหแสดงราคาตอหนวยน้าํ
หนัก / ปริมาณในขนาดตัวอักษรที่เห็นไดชัด
เจน

   4.2  ขยายเวลาการเพิ่มโทษกรณี
ไมปดปายแสดงราคาปรับเปน 2 เทา จาก
อัตราคาเปรียบเทียบปรับปกติไมเกิน 10,000 
บาท ตอไปอีก 90 วัน จากวันที่ 27 มีนาคม 
2548 จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2548

5. มาตรการชวยบรรเทาภาระคา
ครองชีพ

    5.1 ขอความรวมมือหางสรรพสิน
คาและรานคาปลีกขนาดใหญจําหนายอาหาร
สาํเร็จรูปใน Food Court ในราคาเดิม โดยได
เริ่มดําเนินการ ต้ังแตเดือนมีนาคม 2548

     5.2 สงเสริมใหตลาดนัด /ตลาดชุม
ชน /ตลาดสดสีฟาจําหนายสินคาในราคา / 
ปริมาณที่เปนธรรม เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหผู
บริโภค ทั้งใน กทม. และภูมิภาค ซึ่งในเบื้องตน
กําหนดเปาหมายดําเนินการในระยะเวลา 3 
เดือน ประมาณ 200 แหง และเริ่มดําเนินการ
เดือนเมษายน 2548

     5.3 จัดใหมีมุมธงฟาราคาประหยัด
ในหางสรรพสินคาและรานคาปลีกขนาดใหญใน
บางพื้นที่ โดยจะพิจารณารายการสินคาที่มี
ความจาํเปนเรงดวนตามสถานการณ เชน เน้ือ
สุกร ไกไข และสินคาอุปโภคบริโภค ทั้งใน 
กทม.และภูมิภาค จํานวน 262 สาขาทั่ว
ประเทศ โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตตุลาคม 
2547 - กันยายน 2548 และสามารถขยาย
เวลาเพิ่มเติมไดตามสถานการณ

 5.4 จัดโครงการธงฟา-ราคา
ประหยัดเคลื่อนที่ โดยมีการนาํสินคาจําหนาย
เคลื่อนที่ตามชุมชนหนาแนน เชน ขาวสาร นํ้า
มันพืช เน้ือหมู เน้ือไก ไขไก ผลไม และของใช
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ประจาํวัน โดยดาํเนินการในเขต กทม. และภูมิ
ภาค รวม 32 จุด ต้ังแตตุลาคม 2547 - 
กันยายน 2548 และสามารถเพิ่มเติมจุด
จําหนายไดตามสถานการณ

 (4)  ขอเรียกรอง 8 มีนาคม วันสตรีสากล

คณะทาํงานรณรงค 8 มีนาคม วันสตรี
สากล ไดจัดเดินขบวนจากบริเวณอนุสาวรีย
ประชาธิปไตย ไปทาํเนียบรัฐบาล  เพ่ือยื่นขอ
เรียกรองตอรัฐบาล โดยมีผูใชแรงงานจากภาค
รัฐและเอกชนเขารวมจาํนวนมาก

ขอเรียกรองที่เสนอตอรัฐบาล มี 7 ขอ 
ดังน้ี

1. ใหรัฐบาลเรงออก พ .ร .บ . จัดต้ัง
สถาบันคุมครองสุขภาพความปลอดภัย และสิ่ง
แวดลอมในสถานประกอบการ ที่เปนองคกร
อิสระของรัฐ มีการบริหารจัดการในรูปเบญจ
ภาคี และใหโอนกองทุนเงินทดแทนมาอยูใน
สถาบันใหมแหงน้ี

2. ใหรัฐบาลมีนโยบายรวมทั้ งออก
กฎหมายสงเสริมสนับสนุนและจัดสรรงบ
ประมาณในการจัดต้ังศูนยเลี้ยงเด็กปฐมวัยใน
ยานอุตสาหกรรมและชุมชน โดยใหองคกรแรง
งานและองคกรชุมชนมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ

3. ใหรัฐบาลและสาํนักงานประกันสังคม
เรงแกไขกฎหมายในมาตรา 39 โดยใหผูประกัน
ตนจายเงินสมทบเพียง 1 สวนเทาน้ัน และให
ขยายการคุมครองไปยังแรงงานนอกระบบ รวม
ทั้งใหรัฐบาลมีมาตรฐานในการคุมครองคนงาน
ที่ติดเชื้อ HIV. โดยไมมีเงื่อนไข

4. ใหรัฐบาลยกเลิกการจางานเหมา
ชวง-เหมาคาแรงในสถานประกอบการ และ
ขยายการบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงาน
อยางเครงครัด เน่ืองจากระบบการจางงานเหมา

ชวง เหมาคาแรงในสถานประกอบการเปนการ
จางงานที่กดขี่ขูดรีดแรงงานและทาํลายศักด์ิศรี
ความเปนมนุษย

5. ใหรัฐบาลหยุดขาย หรือแปรรูปรัฐ
วิสาหกิจทุกรูปแบบ

6. ใหรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการ
สงเสริมและพัฒนาแรงงานหญิงใหมีสวนรวมใน
การตัดสินใจเชิงนโยบายทุกระดับ เพราะแรง
งานหญิ ง นับเปนกําลั งสําคัญในการสร าง
เศรษฐกิจ สังคมของประเทศแตนโยบายตางๆ 
ที่รัฐประกาศออกมาแรงงานหญิงกลับไมมีสวน
รับรูและกาํหนดอนาคตของตนเอง

7. ใหรัฐบาลปรับอัตราคาจางขั้นตํ่าโดย
ยึดมาตรฐานขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ (ILO) โดยขั้นตํ่าไมนอยกวารายไดของ
ขาราชการ คือ 7,000 บาทตอเดือน เพ่ือคุณ
คาและศักด์ิศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน

ขอสังเกต คือ ขอเรียกรองวันสตรีสากล
ปน้ี มีขอซ้าํซอนกับปกอน 5 ขอ (คือ ขอ 1 ถึง 
5) และ ขอ 7 เปนขอที่ซ้าํกับขอเรียกรองวันแรง
งานปน้ี

เมื่อเดือนสิงหาคม 2548 กระทรวงแรง
งานไดทาํหนังสือชี้แจงขอเรียกรองวันสตรีสากล 
8 มีนาคม 2548 ถึงประธานคณะทํางาน
รณรงควันสตรีสากล (นางศุกานตตา  สุขไผ
ตา) สรุปสาระสาํคัญของคาํชี้แจงไดดังน้ี

1. กระทรวงแรงงาน ไดสงรางพระราช
บัญญัติสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน และ
รางพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหคณะรัฐ
มนตรีพิจารณา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 
13 สิงหาคม 2548 เห็นชอบใหรวม 2 รางพระ
ราชบัญญัติดังกลาวเปนฉบับเดียวกัน โดยรับ
ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรอง
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เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 7 (ฝาย
กฎหมาย) ความเห็นและขอเสนอแนะของสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้ง
สวนราชการที่เกี่ยวของไปพิจารณาดวย ตอมา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจ
พิจารณาและรวมเปนฉบับเดียวกันเปนรางพระ
ราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน และสงใหกระ 
ทรวงแรงงานยืนยันรางดังกลาว กระทรวงแรง
งานไดแจ งไปยั งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดสงรางฉบับน้ีไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐ
มนตรี เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ กอน
สงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทน
ราษฎรพิจารณานําเสนอสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาตอไป

2. กระทรวงแรงงานไดจัดทําโครงการ
ศูนยเลี้ยงเด็กเพ่ือผูใชแรงงานในสถานประกอบ
กิจการและชุมชน โดยบูรณาการความรวมมือ
กับอีก 4 กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย โดยลงนามขอตกลงความรวมมือโดยรัฐ
มนตรีวาการกระทรวง 5 กระทรวง เมื่อวันที่ 
27 ธันวาคม 2547 มีความคืบหนาสาํคัญ คือ

2.1 แตงต้ังคณะกรรมการโครงการ
ศูนย เลี้ ยงดู เ ด็ก เ พ่ือผู ใช แรงงานในสถาน
ประกอบการ ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงาน 
5 กระทรวง รวม 16 คน โดยมีปลัดกระทรวง
แรงงานเปนประธาน ตามคําสั่งกระทรวงแรง
งานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548

2.2 จัดทาํแผนพับประชาสัมพันธการ
จัดต้ังศูนยเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการและ
ชุ มชนแบบบู รณาการภารกิ จร วมกัน  5  
กระทรวง เพ่ือเชิญชวนใหสถานประกอบกิจการ

จัดสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยเล้ียงเด็ก
2.3 กรมสวัสดิการและคุมครองแรง

งาน มีหนังสือแจงกลุมงานสวัสดิการและคุม
ครองแรงงาน 10 พ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร 
และสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 75 จังหวัด 
เพ่ือสงเสริมใหนายจางในสถานประกอบการที่มี
ลูกจาง 100 คนขึ้นไปจัดต้ังศูนยเลี้ยงเด็กใน
สถานประกอบกิจการ

2.4 วางแผนสํารวจขอมูลความเปน
ไปไดในการจัดต้ังศูนยเลี้ยงเด็กในนิคมอุตสาห
กรรมที่มีลูกจางต้ังแต 20,000 คนขึ้นไป
จํานวน 9 แหง โดยไดสาํรวจไปแลว 4 แหง คือ 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรม
บานหวา (ไฮเทค)  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 
และนิคมอุตสาหกรรมบางพลี  โดยสงแบบสอบ
ถามความตองการของลูกจางในนิคมอุตสาห
กรรม 3 แหง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ยกเวน 
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซึ่งไมมีพ้ืนที่ขยายได  
แตมีโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็กอยู
ในนิคมอุตสาหกรรมแลว  นิคมอุตสาหกรรมที่
เหลืออีก 5 แหง คือ นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

2.5 จัดสัมมนาการจัดสวัสดิการแรง
งาน เรื่อง การจัดต้ังศูนยเลี้ยงเด็กในสถาน
ประกอบกิจการและชุมชนเมื่ อ วันที่  11 
กรกฎาคม 2548 โดยมีสถานประกอบการที่มี
ลูกจางต้ังแต 100 คนขึ้นไป ผูแทนนิคมอุตสาห
กรรม องคกรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวม 230 
คนเขารวมสัมมนา

3. ที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม 
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 มีมติเห็นชอบ
ใหลดอัตราเงินสมทบผูประกันตนมาตรา 39 
โดยเฉพาะประโยชนทดแทน 4 กรณี (เจ็บปวย 



33

ทุพพลภาพ คลอดบุตรและตาย)  เงื่อนไขคือ 
ตองจายเงินสมทบในขณะที่เปนผูประกันตน
มาตรา 33 และมาตรา 39 รวมกันแลวไม
นอยกวา 120 เดือน ซึ่งจากเดิมตองจาย 2 
สวน (3%)  เหลือเพียง 1 สวน (1.5%)

4. คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทาง
ขยายความคุมครองประกันสังคมสูแรงงานนอก
ระบบ เห็นควรในเบื้องตนใหขยายความคุม
ครองไปยังแรงงานนอกระบบกลุมเปาหมาย 
ประมาณ 15 ลานคน แบงเปน 2 กลุม คือ (1) 
ลูกจางที่กฎหมายประกันสังคมเคยยกเวนไว ให
ไดรับสิทธิประโยชนจากระบบประกันสังคม
ปจจุบัน ไดแก กิจการเกษตรที่มิไดใชลูกจาง
ตลอดป  งานที่มีลักษณะเปนครั้งคราว เปนการ
จรหรือเปนไปตามฤดูกาล ลูกจางงานบาน และ
กิจการคาเรหรือแผงลอย และ (2)  กลุม
เกษตรกรและผูประกอบอาชีพ ซึ่งจะใหเขา
ระบบโดยสมัครใจในระยะแรก (ป 2549 - 
2551)  สาํหรับสิทธิประโยชน 3 กรณี คือ 
ทุพพลภาพ ชราภาพและตาย และอาจเพิ่มกรณี
เจ็บปวยระยะตอไป (ต้ังแตป 2552 เปนตนไป 
จะบังคับใหเขาสูระบบทีละกลุมอาชีพ)
 5.  เมื่อป 2547 สาํนักงานประกันสังคม
ไดเพ่ิมสิทธิประโยชนแกผูประกันตนไดรับยา
ตานไวรัสเอดส คือ

จัดยาตานไวรัสเอดสสูตรพื้นฐาน 
และสูตรแพยาใหแกผูประกันตนที่มีขอบงชี้วา
สมควรไดรับยาตานไวรัสเอดส โดยไปรับยาที่
สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ไดโดยไม
ตองเสียคาใชจายแตอยางใด

จายคายาตานไวรัสเอดส ใหผู
ประกันตนที่มีภาวะดื้อยาภายในวงเงินเทาที่จาย
จริงไมเกิน 5,000 บาท/เดือน/คน

จายคาตรวจทางหองปฏิบัติการ
ใหแกสถานพยาบาลเปนคาตรวจ CD 4 ไมเกิน 

1,000 บาท/คน/ป และคาตรวจ Viral load 
หรือ Drug resistance ไมเกิน 12,500 บาท/
คน/ป

แนวทางที่จะดาํเนินการในอนาคต คือ
5.1 ปรับปรุงการจายคาตรวจทาง

หองปฏิบัติการใหสามารถจายเงินคาตรวจใหแก
หนวยงานที่เปนผูตรวจโดยตรง

5.2 ปรับปรุงการจายคายาตานไว
รัสเอดส กรณีซื้อยาใหเหมาะสม ใหผูประกันตน
สามารถเขาถึงยาไดสะดวกขึ้น

6. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหแรง
งานสตรีมีสวนรวมในระดับนโยบายอยูแลว โดย
ปจจุบันองคกรสตรีมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินนโยบายที่สาํคัญระดับชาติ รวมทั้งการ
ออกกฎหมายโดยผานกลไกตางๆ อาทิ การมีผู
แทนจากองคกรตางๆ เขารวมเปนกรรมการ
ระดับชาติที่เกี่ยวกับแรงงานโดยคณะกรรมการ
ไตรภาคี 9 คณะ มีตัวแทนฝายลูกจางที่เปนผู
หญิงอยู 5 คณะ และขอมูลจากกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานระบุวา ในจาํนวนผูบริหาร 
สหภาพแรงงานจาํนวน 12,215 คน เปนสตรี 
4,143 คน คิดเปนรอยละ 33.9 ผูบริหารสห
ภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 1,066 คน 
เปนสตรี 138 คน คิดเปนรอยละ 12.9

7. กระทรวงแรงงานไดแกไขพระราช
บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 จํานวน 30 
มาตรา ประเด็นหน่ึงที่แกไข คือ ยกเลิกนิยาม
นายจางของมาตรา 5 แกไขเปนมาตรา 12/1 
ในรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน โดย
บัญญัติใหผูประกอบกิจการที่ไดมอบหมายให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูจัดหาคนมาทํางาน  
จะเปนผูควบคุมการทํางานหรือรับผิดชอบใน
การจายคาจางใหแกคนที่มาทาํงานนั้นหรือไมก็
ตาม ใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจาง
ของคนทํางานดังกลาว และผูประกอบกิจการ
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ตองปฏิบัติตอคนทํางาน (ลูกจาง)และลูกจาง
ที่ผูประกอบกิจการทําสัญญาจาง โดยตรงเทา
เทียมในการจางงาน เวนแตลักษณะหรือ
สภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได

8. การพิจารณาปรับคาจางขั้นตํ่าเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคาจางมุงที่จะ
ใหความคุมครองแกแรงงานไรฝมือที่เขาสูตลาด
แรงงานใหมที่ทาํงานไมเกิน 1 ป ใหไดรับคา
ตอบแทนการทํางานที่เปนธรรมและสามารถ
ดํารงชีพได ซึ่งจะพิจารณาเปนขอมูลรายจังหวัด
และในภาพรวมของประเทศ เน่ืองจากสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และภาวะคาครองชีพของแตละ
จังหวัดมีความแตกตางกัน โดยใหความสาํคัญ
กับขอมูลหลักเกณฑดานความจําเปนในการ
ครองชีพของลูกจางมากที่สุด และใหความ
สําคัญกับหลักเกณฑดานความสามารถในการ
จายของนายจาง และหลักเกณฑดานเศรษฐกิจ
สังคมโดยรวม เปนลาํดับถัดมา

 (5) ประมวลขอเรียกรองวันแรงงานป 
2548

คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย 
เปดฉากแถลงขาวขอเรียกรองวันแรงงานปน้ี ใน
วันที่ 10 เมษายน โดยประกาศรวมจัดงานกับ
สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธและจะเดิน
ขบวนไปชุมนุมที่หนาทาํเนียบรัฐบาล

วันแรงงาน 1 พฤษภาคมปน้ี มีขอเรียก
รองตอรัฐบาล ทั้งหมด 4 กลุม

กลุมที่ 1 คณะกรรมการสมานฉันท
แรงงานไทย และสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ มีคําขวัญ คือ สามัคคีกรรมกรตาน
ทุนนิยมครอบโลก เดินขบวนจากบริเวณ
อนุสาวรียประชาธิปไตย ไปยังทาํเนียบรัฐบาล

กลุมที่ 2 คณะกรรมการจัดงานวันแรง
งานแหงชาติ ประกอบดวย 10 สภาองคกรลูก
จางมี คําขวัญ คือกรรมกรสรางเศรษฐกิจ รัฐ
ตองพัฒนาคุณภาพชีวิต นําผลผลิตสูสากล
โดยมีนายพนัส ไทยลวน เปนประธานจัดงาน 
เดินขบวนจากบริเวณพระบรมรูปทรงมา รัชกาล
ที่ 5 ไปที่ทองสนามหลวง มีนายกรัฐมนตรี 
กลาวสุนทรพจนเปดงาน

กลุมที่ 3 เครือขายแรงงานภาคบริการ 
เอ็มพาวเวอร (Empower)

กลุมที่ 4 พรรคประชาธิปตย ซึ่งได
เสนอขอเรียกรองโดยแถลงขาวตอสื่อมวลชน

ขอเรียกรองท้ัง 4 กลุมมีดังนี้
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย

รวมกับสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
มีทั้งหมด 11 ขอ

1. ใหรัฐบาลหยุดการขาย หรือแปรรูปรัฐ
วิสาหกิจที่สําคัญตอการดํารงชีพของประชาชน
ไปขายในตลาดหลักทรัพย รัฐบาลจะตองรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชนโดยการทําประชา
มติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 214

2. ใหรัฐควบคุมราคาสินคาอุปโภคและ
บริโภค เน่ืองจากประชาชนตองแบกรับคาครอง
ชีพที่สูงประสบความเดือดรอนอยางแสนสาหัส 
ในการซื้อสินคาอุปโภคในราคาแพง

3. ใหรัฐบาลปรับอัตราคาจางขั้นตํ่าที่
เปนธรรม โดยยึดหลักมาตรฐานสากลขององค
การแรงงานระหวางประเทศ (ILO)  โดยขั้นตํ่า
ไมนอยกวารายไดของขาราชการ คือ 7,000 
บาทตอเดือน  เพ่ือคุณคาและศักด์ิศรีความเปน
มนุษยที่เทาเทียมกัน (วันละ 233 บาท)
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4. ใหรัฐบาลเรงออก พ.ร.บ. จัดต้ัง
สถาบันคุมครองสุขภาพความปลอดภัย และสิ่ง
แวดลอมในสถานประกอบการ ฉบับของขบวน
การแรงงาน เปนองคกรอิสระของรัฐ มีการ
บริหารจัดการในรูปแบบเบญจภาคี และใหโอน
กองทุนเงินทดแทนมาอยูในสถาบันใหม

5. ใหรัฐบาลประกาศรับรองอนุสัญญา
องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ฉบับที่ 
87 และ 98 ซึ่งเปนอนุสัญญาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
ให เปนหลักประกันของกฎหมายแรงงาน
สัมพันธในการคุมครองสิทธิคนงานทุกประเภท
รวมทั้งคนงานอพยพจากประเทศตางๆ ที่มา
ทํางานในประเทศไทยในการจัดต้ังสหภาพแรง
งานและเจรจาตอรอง โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ  
และไมถูกแทรกแซง

6. ใหรัฐบาลยกเลิกการจางงานเหมา
ชวง-เหมาคาแรงในสถานประกอบการ และ
ขยายการบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงาน
อยางเครงครัด เน่ืองจากระบบการจางงานเหมา
ชวง เหมาคาแรงในสถานประกอบการเปนการ
จางงานที่ทาํลายศักด์ิศรีความเปนมนุษย  การ
กินหัวคิวแรงงาน การจางงานผานระบบบริษัท
รับเหมาชวง รับเหมาคาแรง ไดรับคาจางสวัสดิ
การที่ตํ่ากวาคนงานประจาํ  ขาดความมั่นคงใน
การทาํงาน ไมสามารถรวมตัวเรียกรองสิทธิใดๆ 
ได

7. ใหรัฐบาลนําราง พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ ฉบับผู ใชแรงงานเขาสูขบวนการ
พิจารณา เพ่ือออกเปนกฎหมาย ซึ่งเปนรางที่
ขบวนการแรงงานไดนําเสนอตอรัฐบาลมาเปน
เวลานานนับ 10 ป

8. ใหรัฐบาลและสาํนักงานประกันสังคม
เรงแกไขกฎหมายประกันสังคมที่มีปญหาทั้ง
ฉบับ ตัวอยาง ในมาตรา39 โดยใหผูประกันตน
จายเงินสมทบเพียงหน่ึงสวนเทาน้ัน และให

ขยายความคุมครองไปยังแรงงานนอกระบบ 
ภาคเกษตร รวมทั้งใหรัฐบาลมีมาตรฐานในการ
คุมครองคนงานที่ติดเชื้อ HIV โดยไมมีเงื่อนไข

9. การทาํสัญญาขอตกลงเขตการคาเสรี 
ในระดับทวิภาคี และพหุภาคี กับนานาชาติอัน
เปนผลกระทบตอสังคม และประเทศชาติโดย
รวม รัฐตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยทาํการประชามตติามรฐัธรรมนญู 
และใหรัฐบาลยกเลิกการออกกฎหมายวาดวย
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพราะกฎหมายฉบับดัง
กลาวละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน ทาํ
ใหประเทศชาติสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ฯลฯ 
และสิ่งสําคัญขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญใน
ทุกๆดาน

10. ใหรัฐบาลเรงแกไขปญหาของลูกจาง
ที่ประสบภัยพิบัติจากคลื่นยักษสึนามิ โดยให
กองทุนประกันสังคมอนุมัติงบประมาณเพื่อ
ปลอยกูใหแกลูกจางที่ประสบภัยเชนเดียวกับ
การอนุมั ติใหปลอยกู ใหแกนายจางและให
กระทรวงแรงงานมีมาตรการชวยเหลือลูกจางผู
ประสบภัยอยางจริงจัง รวมถึงการบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัดและเทาเทียมกัน

11. ใหรัฐบาลสงเสริมสนับสนุน ในการ
จัดต้ังศูนยเลี้ยงเด็กปฐมวัยในยานอุตสาหกรรม
และชุมชนโดยการออกเปนกฎหมายและจัดสรร
งบประมาณใหอยางเพียงพอ ใหองคกรแรงงาน 
องคกรชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแหง
ชาติ (ประกอบดวย 10 สภาองคการลูกจาง) มี
ทั้งหมด 9 ขอ

1. ขอใหรัฐบาลแกไขพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยเฉพาะใน
มาตรา 5 และมาตรา 15 เพ่ือยกเลิกการจาง
งานแบบเหมาคาแรงในราคาถูก
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2. ขอใหรัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค
การแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 87 และ98

3. ขอใหรัฐบาลแกไขพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมใหผูที่ตองประกันตนตามมาตรา 
39 จายอัตราเงินสมทบเพียงเทาเดียว

4. ขอใหรัฐบาลแกไขพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 ในมาตรา 18 (1) โดยให
ลูกจางซึ่งประสบอันตรายในระหวางเวลาทาํงาน
และตองหยุดงานไหไดรับคาจางเต็มอัตราคา
จางที่ไดรับขณะปจจุบัน

5. ขอใหรัฐบาลยกเลิกการเก็บภาษีเงิน
ไดสาํหรับสวัสดิการทุกประเภทที่นายจางจัดให
กับลูกจาง

6. ขอใหรัฐบาลยกเลิกการเก็บภาษีเงิน
ไดสาํหรับเงินชดเชยที่นายจางจายใหกับลูกจาง
เมื่อออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน 2541

7. ขอใหรัฐบาลแกไขสัดสวนจํานวน
กรรมการของไตรภาคีทุกคณะใหมี จํานวน
กรรมการเทากันทุกฝาย

8. ขอใหรัฐบาลแกไขพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดเปนไปโดยแบบบังคับ 
และการจายเงินคืนใหกับสมาชิกกองทุนใหจาย
ในรูปแบบบาํนาญ

9. ขอใหรัฐบาลดําเนินการจัดใหมีหลัก
สูตรการศึกษาวาดวยการแรงงานไวในการ
ศึกษาของตั้งแตการศึกษาระดับมัธยม

เครือขายแรงงานภาคบริการ เอ็มพาว
เวอร ไดออกแถลงการณถึงนายกรัฐมนตรี (พ.
ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) สาระสาํคัญ คือ แรงงาน
ภาคบริการมากกวา 200,000 คน กระจายอยู
ในสถานบันเทิง อาบอบนวด บาร อะโกโก คา
ราโอเกะ คอลเทล เลานซ รานอาหาร ฯลฯ เปน
แรงงานสําคัญของธุรกิจการทองเที่ยวที่ทําราย

ไดหลักใหกับประเทศติดตอมาหลายป แตแรง
งานภาคบริการยังไมไดรับการยอมรับในความ
สําคัญเชนเดียวกับแรงงานภาคอุตสาหกรรม
และธุรกิจภาคอื่นๆ ยังถูกกําหนดใหเปนแรง
งานนอกกฎหมาย เปนผูใชสถานภาพการ
ประกอบอาชีพ ขาดหลักประกันและมาตรฐาน
การทาํงาน จึงขอเสนอแนวทางคุมครองแรงงาน
ภาคบริการตอรัฐบาล ดังน้ี

1. ใหรัฐยอมรับ "แรงงานภาคบริการ" 
เปนแรงงานที่สาํคัญของชาติ โดยใหหลักประกัน
และสวัสดิการสังคมแกผูประกอบอาชีพบริการ
เทาเทียมกับแรงงานภาคอุตสาหกรรม และ
ธุรกิจภาคอื่นๆ

2. ใหมีนโยบาย สงเสริมสิทธิประกัน
สังคมของแรงงานภาคบริการใหทั่วถึง ตาม พ.ร.
บ.ประกันสังคม

3. ใหแบงรายไดจากธุรกิจการทองเท่ียว
มาเปนกองทุนสวัสดิการเพื่อพนักงานบริการ
ดานการศึกษา และอบรมฝกทักษะเพื่อขยาย
โอกาสในการเลือกประกอบอาชีพอื่นๆ

4. ใหรัฐยกเลิกกฎหมายความผิดใดๆ ที่
ไมยุติธรรม อันเปนชองทางใหเจาหนาที่ถือ
โอกาสหาผลประโยชนขมขู กีดกันและเลือก
ปฏิบัติตอผูถูกกลาวหาอันเน่ืองมาจากการ
ประกอบอาชีพบริการ

5. ใหระบุอาชีพบริการเปนอีกอาชีพหนึ่ง 
ภายใต พ .ร .บ .การทํางานของคนตางดาว 
พ.ศ.2521 ที่อนุญาตใหคนตางดาวทํางาน
บริการไดตามกฎหมาย

พรรคประชาธิปตย เสนอขอเรียกรอง  
4 ขอ ดังนี้

1. รัฐบาลตองปรับปรุงกฎหมายแรงงาน
ที่เกี่ยวของทุกฉบับรวมทั้งกฎกระทรวง ประกาศ
และระเบียบให เปนสวนหนึ่งของการแกไข
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กฎหมาย 377 ฉบับ ทั้งตองใหทุกภาคสวนของ
แรงงานมีสวนรวม

2. ใหรัฐบาลเรงจัดต้ังธนาคารแรงงาน 
โดยมีรากฐานมาจากกองทุนประกันสังคม กอง
ทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการ ซึ่งมีรวมกันมาก
กวา 8 แสนลานบาท

3. ใหรัฐบาลผาตัดระบบการจัดสงแรง
งานไทยไปทาํงานตางประเทศใหม โดยเตรียม
ความพรอมของแรงงาน และการจัดเก็บเงินคา
หัวใหเปนไปตามกฎหมาย

4. ใหรัฐบาลรับรองอนุสัญญาแรงงาน
ระหวางประเทศฉบับที่ 87 ,98 และฉบับอื่นๆ 
อันสืบเนื่องมาจากการเปดการคาเสรี

ขอเรียกรองที่คณะกรรมการสมาน 
ฉันทแรงงานไทย และคณะกรรมการจัดงาน
วันแรงงานแหงชาติเสนอเหมือนกัน มี 3 ขอ  
คือ

1. การยกเลิกการจางงานแบบเหมา
คาแรง

2. เรื่องการแกกฎหมายประกันสังคม  
มาตรา 39 ใหการจัดเก็บเงินสมทบเทาเดียว

3. ใหรัฐบาลรับรองอนุสัญญาILO ฉบับ
ที่ 87 และ98

(6) เคลื่อนไหวเสนอแกไขกฎหมายประกัน
สังคม

กลุมแรงงานตานแกไขกฎหมายไม
โปรงใส

วันที่ 18 พฤษภาคม 2548 คณะ
กรรมการสมานฉนัทแรงงานไทย ไดยืน่หนงัสอื
ตอนายสรอรรถ กล่ินประทมุ รฐัมนตรวีาการ
กระทรวงแรงงาน เพ่ือตองการใหรัฐเปดเวที

สาธารณะใหทุกฝายมีสวนรวม แกไขกฎหมาย
ประกันสังคม เน่ืองจากสาํนักงานประกนัสงัคม 
กระทรวงแรงงานไดลงประกาศในหนังสือพิมพ
หลายฉบบั เชญิชวนนายจาง ลกูจางผูประกนัตน
และประชาชนทั่วประเทศ แสดงความคิดเห็น
การแกไขพระราชบญัญัติประกนัสงัคมภายในวนั
ที ่23 พฤษภาคม 2548 โดยทีไ่มเคยเหน็ขอมลู
รางกฎหมายประกนัสงัคมทีจ่ะแกไขปรบัปรงุ

การเรียกรองตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานแรงงาน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 
2548 ทาํให สํานักงานประกันสังคม ตองรีบ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยว กับการ
ปรับปรุงกฎหมายประกันสังคม ณ โรงแรม
เจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 
พฤษภาคม 2548 มีผูเขารวมประมาณ 150 
คน

คุณรําไพ โกมารทัต ผูอาํนวยการกอง
นิติการ สาํนักงานประกันสังคม ไดนําเสนอวา
สํานักงานประกันสังคม เคยจัดประชุมสํารวจ
ความคิดเห็น 4 ภาค เมื่อป 2544 ถึงป 2545 
ไดสอบถามสภาองคการนายจาง และสภาองค
การลูกจางทุกแหง มีขอเสนอแกไขกฎหมาย
ประกันสังคมดังน้ี

1. ใหควรปรับบทกาํหนดโทษ กรณีนาย
จางไมปฏิบัติตามกฎหมาย

2. ใหผูประกันตนตามมาตรา 39 สงเงิน
สมทบสวนเดียว

3. ควรเพิ่มสิทธิประโยชนทดแทนกรณี
ตางๆ

4. ใหมีการขยายความคุมครองการให
บริการทางการแพทยแกคูสมรสของผูประกันตน

5. ใหแกคาํนิยามคาํวา ทุพพลภาพ
6. ใหผูประกันตนสามารถเลือกโรง

พยาบาลไดมากกวา 1 แหง
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ตอมาไดเสนอรางแกไขกฎหมายตอคณะ
กรรมการประกันสังคม ซึ่งมีการต้ังอนุกรรมการ
ขึ้นมาพิจารณากลั่นกรองราง

รัฐบาลไดกําหนดแผนใหทุกหนวยงาน
ตองกําหนดการแกไขกฎหมาย กําหนดระยะ
เวลาที่ตองสงไปยังกระทรวงแรงงานภายในวันที่ 
15 พฤษภาคม 2548 ซึ่งทางสาํนักงานประกัน
สังคมไดสงใหกระทรวงแรงงานพิจารณา การ
พิจารณาแกไขกฎหมายก็ยังมีชองทางที่สามารถ
ปรับปรุง และแสดงความคิดเห็นได โดยผาน
ทาง www.sso.go.th หรือสํานักงานประกัน
สังคมประจาํจังหวัดทุกสาขา

นายสมบูรณ มวงกล่ํา ที่ปรึกษาดาน
กฎหมายกรรมการประกันสังคม กลาววา การ
แกไขพระราชบัญญัติประกันสังคมน้ันมีการแก
ไขถึง 45 มาตรา สาระสาํคัญ 30 ประเด็น มี
ประเด็นหลักที่แกไข เชน

1.  ไดปรับปรุงคาํนิยาม “ ทุพพลภาพ ”
ซึ่งตัดถอยคาํวาตองไมสามารถทํางานได ออก
เพ่ือใหผูประกันตน กรณีที่เปนผูทุพพลภาพ มี
โอกาสรับสิทธิประโยชนไดยืดหยุนกวาเดิม

2. กรณีการประกันสังคมกรณีวางงาน 
เมื่ออายุครบ 55 ป รับสิทธิกรณีชราภาพ รับ
เงินบาํเหน็จ บาํนาญ จะไมไดรับสิทธิประกัน
การวางงาน ซึ่งไมเปนธรรมตอผูประกันตน ให
งดจายเงินสมทบกรณีวางงานเขากองทุน 
เมื่อมีอายุครบ 55 ปบริบูรณ

3.  กรณีผูประกันตน หรือบุคคล 
ที่ขอรับสิทธิประโยชนที่กําหนดใหภาย
ใน 1 ป นับแตวันที่มีสิทธิ ไดแกไขเพ่ิม
เติมขยายสิทธิเปน 5 ป เพ่ือใหเกิด
ความเปนธรรมตอผูประกันตน

4. ผูประกันตนหรือบุคคลจะไมมี
สิทธิรับประโยชนทดแทน เมื่อประสบ
อันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือตาย 

หากเปนการจงใจทําใหเกิด ไดตัดถอยคําวา 
ตายออก เพ่ือเปนการชวยเหลือในเงินคาทาํศพ 
และเงินสงเคราะหแกบุคคลในครอบครัว

5.  เรื่องอัตราจายสิทธิประโยชนทดแทน 
ที่ผูประกันตนมีสิทธิจากประกันอื่น เชนการ
ประกันเอกชน จะไดรับประโยชนทดแทนตามที่
คณะกรรมการแพทยกําหนด เพ่ือไมใหผู
ประกันตนไดรับสิทธิประโยชนเกินความจํา
เปน เน่ืองจากผูประกันตนไมควรไดกาํไรจาก
การเจ็บปวย

6.  กรณีผูประกันตนไดรับสิทธิประโยชน
ทดแทน กรณีชราภาพ เน่ืองจากกฎหมาย
กาํหนดทายาทผูมีสิทธิไว เฉพาะบุตรโดยชอบ
ดวยกฎหมาย สามี ภริยา บิดา มารดา เทาน้ัน  
จึงเปดชองทางใหบุคคลซึ่งผูประกันตนทํา
หนังสือระบุไวเปนผูมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จ
ชราภาพได

7.  กรณีการประกันการวางงาน กรณีลูก
จางที่ลาออกจากงาน โดยสมัครใจสามารถรับ
สิทธิประกันการวางงานได 30% ไดแกไขวา 
ตองไมใชผูประกันตนวางงาน เพราะลาออก
จากงาน เวนแตการแสดงเจตนาออกจากงาน
เปนไปโดยไมสมัครใจ เชนใหลูกจางกรอกใบลา
ออกไวลวงหนา เมื่อสมัครเขาทาํงาน หรือสภาพ
การทาํงาน ลักษณะงานกอใหเกิดปญหาสุขภาพ 
หรือนายจางยายสถานประกอบการ

http://www.sso.go.th/
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8. เดิมกองทุนประกันสังคมจะรวมเปน
กองทุนเดียว เพ่ือเปนกองทุนใชจายใหผูประกัน
ตนไดรับประโยชนทดแทน ไดแกไขใหมีการ
แยกกองทุนยอยเปน 3 กองทุน คือกองทุน
ระยะสั้น กองทุนระยะยาว และกองทุนสาํหรับ
จายประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน เพ่ือ
ประโยชนในการบริหารจัดการกองทุน ใหเปน
สัดสวนชัดเจนตามหลักสากล

ประเด็นขอเสนอของผูใชแรงงาน กรณีผู
ประกันตนตามมาตรา 39 ที่ตองจายเงินสมทบ 
2 เทา  ทางสาํนักงานประกันสังคมกาํลังศึกษา 
มีแนวโนม วา ผูประกันตนมาตรา 39 ตองเปน
ผูประกันตนมาตรา 33 มาไมนอยกวา 5,7,10 
ป ใหสงคนละ 1 สวน ระหวางรัฐบาล กับผู
ประกันตน หรือหากผูประกันตนมาตรา 39 
เปนผูประกันตนตามมาตรา 33 นอยกวา 5 ป 
ใหสงตามหลักเกณฑเดิม

เ น่ืองจากสํานักงานประกันสังคมได
ประกาศมิใหมีการแสดงความคิดเห็น หากจะ
แสดงความคิดเห็นใหลงชื่อ และเขียนประเด็น 
ทางคณะผูจัดงานจะพิจารณาใหแสดงความคิด
เห็น หรือซักถาม ซึ่งสรางความไมพอใจแกผูใช
แรงงาน เปนอยางมาก จนมีการลุกขึ้นประทวง 
และทวงถามเรื่องการปดกั้นเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น

นางสาววิไลวรรณ แซเตีย ประธาน
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย กลาววา 
ไมเห็นดวยกับการรางกฎหมายประกันสังคม
ฉบับนี้ เนื่องจากไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย และผูใชแรงงานไมไดมีสวน
รวมรับรูกับรางกฎหมายฉบับนี้

เน่ืองจากการไดมาของกฎหมายประกัน
สังคมป 2533 น้ันไดมาโดยความยากลาํบาก
ของผูใชแรงงานที่ตองเสียเลือดเน้ือ อดขาว

ประทวง การแกไขกฎหมายหากเปนคุณตอคน
งาน รัฐไมควรที่จะปดกั้นการมีสวนรวม ตองมี
ความโปรงใสตรวจสอบได การที่รัฐไมไดชี้แจง
การแกไขกฎหมายในทุกมาตราตอผูใชแรงงาน
ถือวา เปนการหมกเม็ด ไมชัดเจนวารางฉบับน้ี
มีประโยชนอยางไร

คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย มี
ขอเสนอเรื่องการแกไขพระราชบัญญัติประกัน
สังคมดังน้ี

1. ใหปรับปรุงโครงสรางคณะกรรมการ
บริหารประกันสังคม โดยใหผูแทนของลูกจาง
ทุกระดับมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมอยางแทจริง 
โดยวิธีการเลือกต้ังจากผูประกันตน

2. ใหขยายการคุมครองผูประกันตนไป
ยังครอบครัว เชนเดียวกับขาราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

3. ใหลูกจาง และผูแทนมีสวนรวมตรวจ
สอบคุณภาพสถานพยาบาลในคณะกรรมการ
แพทย

4. ใหผูประกันตนตามมาตรา 39 จาย
เงินสมทบเพียงสวนเดียว

5. กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินมีสิทธิใชบริการ
ไดทุกสถานพยาบาล โดยไมตองสาํรองจาย

6. กรณีทําฟนใหจายคารักษาพยาบาล
ตามความเปนจริง

7. ใหขยายการคุมครองไปยังผูติดเชื้อ 
HIV โดยไมเลือกปฏิบัติ

8. กรณีผูประกันตนที่ไมเคยใชสิทธิการ
รักษาพยาบาล ประกันสังคมควรใหสิทธิพิเศษ 
เพ่ือสรางแรงจูงใจ

9. ใหยกเลกิมาตรา 78 ทีก่าํหนดเงือ่น
ไขการจายเงนิประกนัการวางงานแกผูประกนัตน

10. ใหสํานักงานประกันสังคมต้ังกอง
ทุนพิเศษ เพ่ือชวยเหลือผูใชแรงงานที่ประสบภัย
พิบัติจากคลื่นยักษสึนามิ
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11. ใหขยายการคุมครองประกันสังคม
ไปยังแรงงานนอกระบบ ผูใชแรงงานทุกสาขา
อาชีพ ทั้งที่มีนายจาง และไมมีนายจาง ลูกจาง
ภาคบริการ ผูประกอบการอาชีพอิสระรวมทั้ง
ภาคเกษตรเพื่อสรางระบบสวัสดิการ ใหเปนจริง

คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย 
ยังไดรองเรียน การรีบเรงแกไขกฎหมายประกัน
สังคมอยางไมโปรงใสของสํานักงานประกัน
สังคม รวมทั้งคัดคานการนํากองทุนประกัน
สังคมไปควบรวมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ตอนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมาธิการการแรง
งานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา จนกระทั่งมี
การตรวจสอบจากสังคมตางๆ กวางขวาง และ
นายกรัฐมนตรีตองประกาศย้ําวาไมใชเปนการ
รวมกองทุนประกันสังคมกับกองทุนประกันสุข
ภาพแหงชาติ

นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมาธิการ
การแรงงานและสวัสดิการสังคม (นายไสว  
พราหมณี) ไดออกคาํสั่งแตงต้ัง นางสาววิไล
วรรณ  แซเตีย (ประธานคณะกรรมการ
สมานฉันทแรงงานไทย)  และนายทวีป  กาญ
จนวงศ (ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑแรงงานไทย)  
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพิจารณาเรื่อง
การประกันสังคม ต้ังแตวันที่ 2 มิถุนายน 
2548 เปนตนไป  เพ่ือใหมีสวนรวมในการ
พิจารณาและใหขอเสนอแนะตอการปรับปรุง
กฎหมายประกันสังคมดวย

ขอเสนอปรับปรุงกฎหมายประกัน
สังคม

คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิ
การสังคม วุฒิสภา รวมกับคณะอนุกรรมการ
สิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง
ชาติ ไดจัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง 

"แกไขกฎหมายประกันสังคม เราจะกาวไป
ทางไหน" เมื่อวันจันทรที่ 11 กรกฎาคม 
2548 ณ หองประชุม 101 สาํนักงานคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ถ.พญาไท เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯมีผูเขารวมประมาณ 150 
คน ไดมีการแบงเปน 3 กลุมยอย เพ่ือรวมจัดทาํ
ขอเสนอแนะใน 3 เรื่องดังน้ี

1. คณะกรรมการประกันสังคม และการ
บริหารกองทุนประกันสังคม

2.  การปรับปรุงประโยชนทดแทน
3. หลักเกณฑรูปแบบ และแนวทางการ

ขยายประกันสังคม สูแรงงานนอกระบบ

สรุปสาระการประชุม 3 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1 คณะกรรมการประกันสังคม 

และการบริการกองทุนประกันสังคม
นําเสนอผลการประชุมโดย นายสกุล สื่อ

ทรงธรรม เลขาธิการมูลนิธิอารมณ พงศพงัน
1. ควรมีสภากองทุนประกันสังคม เพ่ือ

ทาํหนาที่ออกระเบียบ กฎหมายตางๆ โดยไม
ตองผานสภาผูแทนราษฎร  เชนเดียวกับระบบ
เยอรมัน

2. ที่มาของกรรมการบริหารประกัน
สังคมควรเปนการเลือกต้ังโดยระบบสัดสวน ไม
ใชระบบหนึ่งสหภาพแรงงาน หน่ึงเสียง โดยใช
ระบบแบบเดียวกันกับที่นายจางใดจายเงินสม
ทบมากก็มีเสียงมาก

3. การเลือกเลขาธิการคณะกรรมการ
ประกันสังคมใหมาจากการสรรหาหรือเลือกตั้ง
โดยตรง และผูที่จะมาดํารงตาํแหนงควรเปนผู
เชี่ยวชาญไมใชผูที่มาจากขาราชการประจาํ

4. ใหมีการเพิ่มกรรมการบริหารประกัน
สังคม ซึ่งเดิมฝายละ 5 คน เปนฝายละ 9 คน 
ซึ่งผูแทนมาจากการสรรหา ที่มาจากหลาก
หลายกลุม มีหนาที่เพียงวาระเดียวเทาน้ันคือ 4 
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ป รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิที่ตองมาจากการสรรหา
เชนเดียวกัน

ประธาน คณะกรรมการ เลขาธิการ ผู
เชี่ยวชาญ หรือผูทรงคุณวุฒิประกันสังคมใหมา
จากการสรรหา คณะกรรมการสรรหาตองมา
จากผูที่มีสวนไดเสียจากกองทุนประกันสังคม 
ไมใหฝายเมืองเขามาแทรกแซงกําหนดคุณ
สมบัติของคณะกรรมการกองทุนประกันสังคม 
และในตําแหนง ประธาน คณะกรรมการ 
เลขาธิการ ที่ปรึกษา หรือผูทรงคุณวุฒิ ฝายการ
เมืองไมมีสิทธิสั่งปลดหรือใหออก ใหเปนอาํนาจ
ของคณะกรรมการ หรือใหกาํหนดเปนขอบังคับ

5. ที่มาของคณะกรรมการใหมาจากการ
เลือกต้ัง โดยใหผูมีสิทธิ ซึ่งเปนผูประกันตนเปน
ผูลงคะแนน  ใหมีหนวยเลือกตั้ งในสถาน
ประกอบการ ซึ่งอาจมีคาใชจายสูง

6. ภายใน 1 ปจะตองมีการจัดสมัชชาผู
ประกันตน เพ่ือรับฟงความคิดเห็นในการรับ
บริการ โดยมีการจัดในระดับจังหวัด ระดับภูมิ
ภาค และระดับประเทศ

7. สาํนักงานควรมีงบประมาณสวนหนึ่ง
ในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู พัฒนาประ
สิทธิภาพเพื่อผูประกันตนในระยะยาว สํานัก
งานควรมีเวทีใหผูประกันตนไดรองทุกข การไม
ไดรับความเปนธรรม ไดแสดงความเห็นเรื่อง
การทาํงานของเจาหนาที่

8. การชดเชยคารักษาพยาบาลตองให
ความเปนธรรมตอผูประกันตนใหเปนไปตาม
การวินิจฉัยของแพทย เ น่ืองจากเมื่อนําคํา
วินิจฉัยแพทยไปเขาประชุมในคณะกรรมการ
แพทยวินิจฉัยใหม ทาํใหไดรับการชดเชยที่นอย
ลง

9. อนุกรรมการควรกระจายใหมีความ
หลากหลายจากหลายพื้นที่ ใหมาจากผูประกัน
ตน

10. การรักษา การปองกันควรมีแผน
การใชเงินที่ชัดเจน การใชงบประมาณ ควรเนน
ใหผูประกันตนไดรับการบริการที่ดี ไดรับความ
รวมมือจากรัฐ นายจางในการสงเสริมการให
ความรูในการปองกัน ในการรักษาที่ถูกตอง มี
การสงเสริมอยางเปนระบบมีการฟนฟูสุขภาพ 
แทนที่จะมารับการชดเชยเพียงอยางเดียว

11. ทุกจังหวัดควรมีคณะกรรมการ
แพทยประกอบดวยแพทย 3-4 คนนักสังคม
สงเคราะห นักจิตวิทยา ตัวแทนผูประกันตน ตัว
แทนผูประกอบการ โดยมีวาระ 2 ป กอนที่จะ
ทาํหนาที่ตองมีการอบรม ใชเปนมาตรฐานเดียว
กันทั่วประเทศ โดยมีคาตอบแทนเปนเบี้ย
ประชุม คณะกรรมการระดับประเทศเปนหนวย
งานที่อํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการ
แพทยชุดน้ีทํางานไดถูกตองมาตรฐานเดียวกัน 
ที่มาของคณะกรรมการแพทยตองมาจากการ
เลือกต้ัง โดยมีขบวนการจากคณะกรรมการสรร
หา

12. ใหนํามาตรฐานองคการแรงงาน
ระหวางประเทศ กับสมาคมอาชีวเวชศาสตร
ระหวางประเทศมาใช

13. ใหลดคาใชจายในการบริหารสาํนัก
งานประกันสังคม เหลือเพียงรอยละ 5 ของเงิน
สมทบกองทุนที่ไดรับในแตละป ในสวนการใช
จายที่เกินใหเบิกเพ่ิมตามความเหมาะสมของแต
ละป และใหมีการตรวจสอบคาใชจายของสาํนัก
งานประกันสังคมยอนหลัง 4 ป กอนที่คณะ
กรรมการบริหารชุดใหมเขามาบริหาร ใหคณะ
กรรมการ หรือเลขาธิการฯแจงรายงานทรัพย
สินกอนเขารับตําแหนง เพ่ือใหเกิดความโปรงใส

14. การออกกฎกระทรวง มติตางๆ ของ
สาํนักงานควรมีการทาํประชาพิจารณกอน เพ่ือ
ใหผูประกันตนไดแสดงความคิดเห็นใหเกิด
ความสอดคลองกับความตองการของผูประกัน
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ตน เพ่ือไมใหกฎกระทรวงนี้ออกไปบังคับ หรือ
เอาเปรียบ

15. ใหมีคณะกรรมการสรรหา เพ่ือมา
สรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทําหนาที่
เลือกตั้ งคณะกรรมการประกันสั งคมและ
เลขาธิการ

16. เงินกองทุนประกันสังคมหามนําไป
รวมกับกองทุนอื่นๆโดยเด็ดขาด และกองทุน
ประกันสังคมตองมีกองทุนพิเศษ ประเภท
มนุษยธรรม เชนชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

17. กองทุนยอยทั้ง 3 กองทุนตองอยูใน
สาํนักงานประกันสังคมเทาน้ัน สามารถนาํมา
เฉลี่ยใชไดหากกองทุนใดกองทุนหน่ึงประสบ
ปญหาขาดแคลน

กลุมที่ 2 การปรับปรุงประโยชนทด
แทน

นําเสนอผลการประชุมโดย นางสาว
สุวรรณา ตาลเหล็ก ศูนยบริการขอมูลและฝก
อบรมแรงงาน

กรณีเจ็บปวย
1. ใหเพ่ิมสิทธิประโยชนการรักษาทุก

โรคโดยไมมีขอยกเวน
2. ใหมีการเพิ่มสิทธิประโยชนในการ

ตรวจสุขภาพ ตรวจเพื่อควบคุมโรค หากเจ็บ
ปวยใหมีการรักษาดูแลอยางดี ใหมีการฟนฟู
สมรรถภาพผูเจ็บปวยใหดีขึ้นจนกวาจะหาย

3. ใหเพ่ิมสิทธิประโยชนในการรักษาฟน 
โดยจายตามความเปนจริง

4. ใหเพ่ิมสิทธิประโยชนการจายคาเสีย
หาย ซึ่งเกิดขึ้นในขบวนการรักษา ใหมีการจาย
คาชดเชย โดยไมมีเงื่อนไข และไมมีการวินิจฉัย
ซ้าํอีกครั้งจากทีมแพทยอื่น

5. ใหผูประกันตนมีสิทธิเลือกใชโรง

พยาบาลดวยตนเอง โดยไมตองผานนายจาง
6. ใหผูประกันตนมีสิทธิตัดสินใจในการ

สงตอเพื่อใหมีการตรวจรักษา ที่โรงพยาบาล
อื่นๆหากผูประกันตนสงสัยการวินิจฉัยโรคของ
โรงพยาบาลที่ทาํการรักษา

7. ใหผูประกันตนมีสิทธิในการตรวจ
สอบคุณภาพการรักษาพยาบาลของสถาน
พยาบาล

8. ใหผูประกันตนมีสิทธิต้ังแตเริ่มนําสง
เงินสมทบในกรณีเหตุสุดวิสัย เชนกรณีสึนามิ 
หรือเจ็บปวยในงาน นอกงาน ซึ่งมาจากสาเหตุ
ที่ไมไดเกิดจากการทาํงาน

9. กรณีที่ผูประกันตนไมสามารถเขารับ
การบริการทางการแพทยตามที่ระบุไว ใหผู
ประกันตนมีสิทธิเขารับการรักษาในโรงพยา 
บาลที่อยูใกลที่สุด โดยที่ผูประกันตนไมตอง
สาํรองจายใหโรงพยาบาล และโรงพยาบาลนั้น
เรียกเก็บเงินจากสาํนักงานประกันสังคม

กรณีทุพพลภาพ
1. ใหผูทุพพลภาพมีสิทธิรับเงินทดแทน

การขาดรายได 100% ตลอดชีวิต
2. ใหคําวินิจฉัยวาทุพพลภาพมาจาก

แพทยที่ทําการรักษา สํานักงานประกันสังคม
ตองจายโดยไมสงตอไปโรงพยาบาลอื่น เพ่ือ
วินิจฉัยและตีความ และควรมีมาตรฐานในการ
วินิจฉัย

3. ประโยชนทดแทนใหจายตามความ
เปนจริง ไมควรระบุตัวเลขเพดาน

4. ใหเ พ่ิมสิทธิประโยชนของผูปวยที่
ทุพพลภาพ เพ่ือใหมีคาใชจายเพียงพอในดาน
การดูแลผูปวย

5. องคประกอบของคณะกรรมการการ
แพทยตองมีผูแทนผูประกันตน ซึ่งมีสวนไดสวน
เสียเขาไปมีสวนรวม
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กรณีตาย
1. คาทาํศพจากเดิม 30,000 บาท เพ่ิม

เปน 50,000 บาท เน่ืองจากคาใชจายเพิ่มมาก
ขึ้น

2. เงินสงเคราะหกรณีผูประกันตนที่ถึง
แกความตาย การเกิดสิทธิเดิมทาํงาน 3-9 ป
ไดรับเงินสงเคราะหเทากับ 1 เดือนครึ่ง ทาํงาน 
10 ปขึ้นไป ไดรับเงินสงเคราะห 5 เดือน ซึ่งคน
ที่ทํางานไมถึง 3 เดือน ไมไดรับเงินสงเคราะห

ใหแกไขเปนวาทาํงานไมถึง 3 ปไดรับ
เงินสงเคราะห 3 เดือน ผูที่จายเงินสมทบตั้งแต 
3-5 ป ไดรับเงินสงเคราะห 9 เดือน ผูจายสม
ทบตั้งแต 5-10 ป ไดรับเงินสงเคราะห 12 
เดือน ผูจายเงินสมทบตั้งแต 10 ขึ้นไป ไดรับ
เงินสงเคราะห 24 เดือน

กรณีคลอดบุตร
1. จากเดิมที่ เหมาจายคาคลอดบุตร 

6,000 บาท ขอเพ่ิมสิทธิเปน 10,000 บาท 
แตกรณีที่คลอดแบบไมปกติ เชนการผาตัดให
เพ่ิมเปน 25,000 บาท

2. เงินทดแทนการขาดรายได ใหจาย
เทากับคาจาง 45 วันที่นายจางจายให

3. การบริการทางการแพทยเกี่ยวกับ
การตั้งครรภ ใหประกันสังคมจาย

กรณีสงเคราะหบุตร
1. เดิมจายให 200 บาทตอบุตร 1 คน 

เพ่ิมเปน 600 บาทตอบุตร 1 คนตอเดือน
2. เดิมจายตั้งแตเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 

6 ป  ขยายจนถึงอายุ 15 ป
3. กรณีการใชสิทธิประโยชนควรไดรับ

ทั้งสามี ภรรยา ที่เปนผูประกันตน เพราะจาย
สมทบ เชนเดียวกัน

4. ระยะเวลาการจายเงินสมทบกอนการ
เกิดสิทธิเปลี่ยนจากเดิม 12 เดือน ใหเหลือ
เพียง 6 เดือน

5. ใหคุมครองสิทธิน้ีถึงบุตรบุญธรรม
ของผูประกันตน

กรณีเงินบําเหน็จ บํานาญ (ชราภาพ)
1. อายุการรับเงินบาํเหน็จ หรือ บาํนาญ

จากเดิมเมื่ออายุครบ 55 ป แกไขเปนอายุครบ 
45 ป

2. ระยะเวลาจายเงินสมทบเพื่อเกิดสิทธิ
กรณีบาํนาญ เดิมจายแลวอยางนอย 180 เดือน 
ใหเหลือ 120 เดือน

3. เงินบาํนาญชราภาพจายอัตรา 15% 
ของคาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทายกอนออกจาก
งาน แกไขเปนอัตรา 30% ของคาจางเดือนสุด
ทาย

กรณีวางงาน
1. ใหยกเลิกเงื่อนไขการรับประโยชนทด

แทนของผูวางงานที่มีเงื่อนไข คือ
1.1 ผูวางงานจะตองไมถูกเลิกจาง

เน่ืองจาก กรณี ทุจริตตอหนาที่ กระทาํผิดอาญา
โดยเจตนาแกนายจาง จงใจทาํใหนายจางไดรับ
ความเสียหาย ผาฝนขอบังคับ หรือระเบียบเกี่ยว
กับการทาํงาน หรือคาํสั่งอันชอบดวยกฎหมาย
ในกรณีรายแรง ละทิ้งหนาที่เปนเวลา 7 วัน
ทาํงานติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือ
ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความ
เสียหายอยางรายแรง และไดรับโทษจาํคุกตาม
คาํพิพากษาถึงที่สุด เวนแตโทษสาํหรับความผิด
ลหุโทษ

1.2 ตองมิใชผูมีสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนในกรณีชราภาพ
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2. กรณีลาออกใหไดรับเงินทดแทน 
50% ของคาจางไมเกิน 6 เดือน หรือ 180 วัน 
จากเดิมรับ 30%  ไมเกิน 90 วัน

3. กรณีถูกเลิกจางใหไปแจงช่ือภายใน 
60 วันนับแต วันถูกเลิกจาง เ พ่ือรับสิทธิ
ประโยชนที่พึงได

กลุม 3 หลักเกณฑรูปแบบ และแนว
ทางการขยายประกันสังคม สูแรงงานนอก
ระบบ

นําเสนอผลการประชุมโดย นางสุจินต 
รุงสวาง ประธานเครือขายแรงงานนอกระบบ
กรุงเทพฯ

1. ความตองการของแรงงานนอกระบบ
มี 3 กรณี คือ ตาย ทุพพลภาพ ชราภาพ
เน่ืองจากมีรายไดนอยไมมีเงินจายสมทบ ซึ่งยัง
ไมทราบวาจะจายสมทบเทาไรจึงจะเหมาะสม 
การที่แรงงานนอกระบบอยากไดรับการคุม
ครองทั้ง 3 กรณีน้ี เพราะเราตองการความมั่น
คงในชีวิต หากเจ็บปวยทํางานไมได อยากมี
รายไดมาทดแทน หากมีการเจ็บปวยเรื้อรัง
เพราะคนงานนอกระบบสวนใหญทาํงานกับสาร
เคมีที่ไมรูวามีอันตรายกับสุขภาพ ไมมีระบบ
ปองกัน

2. กรณีชราภาพนั้นเนื่องจากแรงงาน
นอกระบบ ซึ่งมีรายไดนอยเมื่ออายุมากไมมีลูก
หลานดูแล หรือมีแตรายไดนอยจึงอยากไดเงิน
ทดแทนจากกรณีน้ีไวดูแล

3. กรณีตาย น้ันไมอยากใหลูกหลาน
ตองมาลาํบาก ในการหาเงินมาทาํศพ จัดงาน
ศพ

4. การสงเงินสมทบนั้น แรงงานนอก
ระบบยินดีจายสมทบไดตามที่อัตราสวนที่
สามารถจายได

ผลประชุมระดมความคิดเห็นโดย
สํานักงานประกันสังคม

สาํนักงานประกันสังคมไดสรุปขอคิดเห็น
ที่ไดรับจากฝายตางๆ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 
2548 ณ โรงแรมเจาพระยาปารค ถนน
รัชดาภิเษก กทม. มีสาระดังน้ี

การบริหาร
1. มาตรา 8  เสนอปรับปรุงโครงสราง

ของคณะกรรมการประกันสังคมโดยใชวิธีการ
เลือกต้ังจากผูประกันตน ใหมีผูแทนฝายลูกจาง 
ทุกระดับมีโอกาสเขาไปมีสวนรวม จึงขอแกไขให
ตัวแทนฝายนายจาง และตัวแทนฝายลูกจางมา
จากการเลือกต้ังจากผูประกันตน

-  ไมควรใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานมีอํานาจในการตั้ งคณะกรรมการ
ประกันสังคม เพราะจะทาํใหระบบไตรภาคีไมมี
ความเขมแข็ง เพราะมีการเมืองเขามาแทรกแซง

- คณะกรรมการประกันสังคมควร
เพ่ิมจํานวนกรรมการที่เปนผูหญิงเขารวมเปน
กรรมการ เน่ืองจากผูประกันตนที่เปนผูหญิงมี
จํานวนกวาครึ่ งที่จายเงินสมทบเขากองทุน
ประกันสังคม

- ควรแกไขอาํนาจแตงต้ังกรรมการ
ประกันสังคมจากรัฐมนตรี เปนอํานาจปลัด
กระทรวง

เพ่ือใหเกิดความสมดุลในระบบไตรภาคี 
ควรมีการบริหารกองทุนในรูปแบบบริษัท มีการ
ประชุมผูถือหุน แลวเลือกเลขาธิการประกัน
สังคมจากที่ประชุมผูถือหุน

2. มาตรา 14  ผูที่เปนอนุกรรมการหรือ
บุคคลในคณะทาํงาน ไมควรมาจากกรรมการ
ในคณะกรรมการประกันสังคม ควรเปนบุคคล
อื่นที่มาจากสหภาพแรงงานหรือผูประกันตน 
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เพ่ือใหเกิดความหลากหลายในความคิด และทาํ
ใหการบริหารกองทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. มาตรา 15  ใหลูกจาง และผูแทน
ควรมีสวนรวม ในการตรวจสอบคุณภาพสถาน
พยาบาลในคณะกรรมการการแพทย

-  คณะกรรมการการแพทย ควรมีตัว
แทนแพทยที่มาจากการเลือกตั้งของผูประกัน
ตน

4.  การที่กฎหมายบางมาตรากาํหนดวา 
ใหกําหนดรายละเอียดไว ในกฎกระทรวง  
ระเบียบ หรือพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเปนการแกไข
ตามอาํนาจของภาครัฐเพียงฝายเดียว ซึ่งฝายลูก
จางไมมีโอกาสรับรูถึงการแกไขกฎหมายลําดับ
รองดังกลาว

กองทุนประกันสังคม
1. มาตรา 21  ไมเห็นดวยที่แยกกอง

ทุนประกันสังคมเปน 3 กองทุนยอย เพราะหาก
แยกกองทุนในลักษณะนี้จะไมเปนระบบเฉลี่ย
ทุกขเฉลี่ยสุข เพราะหากกองทุนใดกองทุนหน่ึง
ขาดทุนจะไมสามารถนําเงินจากกองทุนอื่นมา
ใชได จึงขอใหยังคงมาตรานี้ไวแบบเดิม

2. มาตรา 40  ควรแยกการขยายความ
คุมครองสูแรงงานนอกระบบเปนอีกกองทุนหน่ึง
ตางหากจากกองทุนประกันสังคม

3. ใหสํานักงานประกันสังคมต้ังกองทุน
พิเศษขึ้นเปนการเฉพาะ เพ่ือชวยเหลือผูใชแรง
งานกรณีประสบภัยพิบัติคลื่นยักษสึนามิ

4. ควรเปดเผยขอมูลการลงทุนในกอง
ทุนประกันสังคมวานําไปลงทุนอะไรบาง ใหผู
ประกันตนรับทราบ

การนําสงเงินสมทบ
1. มาตรา 46  ควรกาํหนดใหนายจาง 

ลูกจาง รัฐบาลสงเงินสมทบในอัตราที่เทากันไว

ในพระราชบัญญัติประกันสังคม โดยเฉพาะกรณี
วางงาน

- ควรมีบทบัญญัติงดเวนการนาํสง
สมทบในกรณีพิเศษ เชน กรณีภัยธรณีพิบัติ 
(ตามบัญชารัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน)

2.  มาตรา 39  ควรกาํหนดใหผูประกัน
ตนตามมาตรา 39 ที่เปนผูประกันตนตาม
มาตรา 33 มาแลวไมนอยกวา 5 ป สงเงินสม
ทบเพียงเทาเดียว

3. กรณีที่ผูประกันตนไมไดใชสิทธิ
ประโยชนใดๆ เลยหรือใชสิทธิประโยชนนอยวา
ที่กฎหมายกําหนดควรมีสิทธิไดรับประโยชน
พิเศษมากกวาที่กฎหมายกาํหนด เชน ลดอัตรา
เงินสมทบเหมือนกับระบบประกันภัย

สิทธิประโยชน
1.  มาตรา 39  ควรกาํหนดใหผูประกัน

ตนตามมาตรา 39 เมื่อขาดสงเงินสมทบใน
เดือนใดไมควรถูกตัดสิทธิการเปนผูประกันตน
ในทันที ควรใหกฎหมายเปดชองใหผูประกันตน
มากกวาน้ี

2. มาตรา 54  ควรขยายความคุมครอง
กรณีเจ็บปวยไปยังครอบครัวของผูประกันตน 
เหมือนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

3. มาตรา 59  กรณีอุบัติเหตุและกรณี
ฉุกเฉิน ผูประกันตนมีสิทธิใชสถานพยาบาลได
ทุกสถานพยาบาล โดยไมตองสาํรองจายเงินไป
กอน

4. มาตรา 63  กรณีทาํฟน ใหจายคา
รักษาพยาบาลตามความเปนจริง และใหขยาย
ความคุมครองไปยังผูติดเชื้อ HIV และไมเลือก
ปฏิบัติ

5. มาตรา 78 ใหแกไขมาตรา 78 ที่
กําหนดเงื่อนไขการจายสิทธิประโยชนกรณีวาง
งาน เพราะการเก็บเงินสมทบลูกจางแลวไมให
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สิทธิประโยชนไมเปนธรรม และในปจจุบันการ
นําคดีขึ้นสูศาลใชระยะเวลานานกวาจะพิสูจนวา
ลูกจางบริสุทธิ์หรือไม ซึ่งจะทาํใหลูกจางไดรับ
ความเดือดรอนเปนระยะเวลานาน ซึ่งกฎหมาย
อาจกาํหนดใหรับในอัตรานอยลง ไดแก ไมควร
กาํหนดวาจะไมจายเลย และควรลดขั้นตอนใน
การรับสิทธิประโยชนกรณีวางงาน เน่ืองจากใน
อนาคตจะมีผูมาขอใชสิทธิประโยชนกรณีวาง
งานมากขึ้น เพราะเศรษฐกิจยังไมดีขึ้น

6. มาตรา 40  ใหขยายการคุมครอง
ประกันสังคมไปยังแรงงานนอกระบบกับผูใชแรง
งานทุกสาขาอาชีพ ทั้งที่มีนายจางและไมมีนาย
จาง ลูกจางภาคบริการ และผูประกอบการอิสระ 
รวมทั้งผูใชแรงงานภาคเกษตรกรรม เพ่ือสราง
ระบบสวัสดิการสังคมใหเกิดเปนจริง และควร
เปนระบบบังคับ และใหสิทธิประโยชน 6 กรณี

7. มาตรา 61 ทวิ  ไมควรแกไขใหผู
ประกันตนเลือกสิทธิอยางใดอยางหนึ่ง ใน
ระหวางเงินทดแทนการขาดรายไดจากการเจ็บ
ปวยกรณีทุพพลภาพ และกรณีวางงาน เพราะ
เปนการลิดรอนสิทธิของผูประกันตน เน่ืองจาก
ผูประกันตนจายเงินสมทบทุกกรณี ควรไดรับ
สิทธิทุกกรณีเชนกัน

8. มาตรา 71  กรณีทุพพลภาพควรได
รับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรามากกวา 
รอยละ 50 ของคาจาง

9. มาตรา 56  ขยายระยะเวลาการยื่น
ขอรับสิทธิประโยชนทุกกรณี มากกวา 1 ป

10.  ในทุกๆ มาตราที่เกี่ยวของกับระยะ
เวลาการเกิดสิทธิประโยชนควรมีระยะเวลาการ
เกิดสิทธินอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว ใน
ปจจุบัน ควรเกิดสิทธิทันทีเมื่อจายเงินสมทบ
เหมือนกับการประกันชีวิต

นายจาง
มาตรา 49 ควรกาํหนดอัตราเงินเพิ่ม

กรณีนายจางไมนําสงเงินสมทบมากกวารอยละ 
2 และควรมีบทกาํหนดโทษทางอาญาแกนาย
จาง นอกจากการคิดอัตราเงินเพิ่ม เพราะการที่
นายจางไมนําสงเงินสมทบ ทําใหลูกจางเสีย
สิทธิประโยชน

 (7) เรียกรองใหปรับปรุงสิทธิประโยชนผู
ประกันตนและคณะกรรมการประกันสังคม

ในป 2548 มีขอเรียกรองที่สอดคลองกัน
ของกลุม พันธมิตรแรงงานประชาธิปไตย  
(พสป.) คณะกรรมการสมานฉันทแรงงาน และ
คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแหงชาติ ที่
เสนอตอรัฐบาลในเรื่องการปรับปรุงหรือเพิ่ม
เติมสิทธิประโยชนผูประกันตนในระบบประกัน
สังคม จํานวน 4 เรื่อง คือ

1.  ใหคนตกงานหรือผูประกันตนตาม
มาตรา 39 จายเงินสมทบเพียง 1 สวนหรือ
อัตราเดียวคือ 192 บาท โดยเปลี่ยนฐาน
คาํนวณอัตราเงินสมทบใหม เพราะอัตราเงินสม
ทบปจจุบัน 432 บาท เปนอัตราสูงเกินไป

2.  เพ่ิมเงินคาคลอดบุตร จาก 6,000 
บาท เปน 10,000 บาทและใหสามารถเบิกคา
ฝากครรภได

3.  เพ่ิมเงินสงเคราะหบุตร จากเดือน
ละ 200 บาทเปนเดือนละ 300 บาท และให
ขยายสิทธิการสงเคราะหบุตร ซึ่งมีอายุจากเดิม
ไมเกิน 6 ปเปน 12 ปบริบูรณ

4. เพิ่มประโยชนทดแทนการรักษา
พยาบาล ใหครอบคลุมบุตรผูประกันตนจาํนวน
ไมเกิน 2 คน
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คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย 
และ พสป. ไดยื่นหนังสือทวงถามขอเรียกรองวัน
แรงงานตอรัฐบาลเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 
และประกาศจัดชุมนุมผูใชแรงงานในวันที่ 14 
ตุลาคม 2548 เพ่ือแสดงพลังติดตามความคืบ
หนาขอเรียกรอง

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2548 รัฐมนตรีวา
การกระทรวงแรงงานไดจัดประชุมรวมกับผู
บริหารสาํนักงานประกันสังคมและผูนําแรงงาน
เกี่ยวกับขอเรียกรองการปรับเพ่ิมสิทธิประโยชน
ประกันสังคม

ผลการเจรจาตอรอง สรุปไดดังน้ี
1.  ขอ เรียกรองลดเงินสมทบผู

ประกันตน มาตรา 39
ดําเนินการได คือลดสวนเงินสมทบผู

ประกันตนมาตรา 39 ใหจายเพียง 1 สวน
เฉพาะ 4 กรณีแรก หรือ 360 บาทตอเดือน
แตกรณีบํานาญ เปนเงินออมของผูประกันตน
เองไมอาจลดได จึงตองจายเงินสมทบ 6% ของ
คาจางรวมกัน 4 กรณีแรกอีก 1.5% เทากับ 
7.5% ของฐานคาจาง 4,800 บาท

2.  คาคลอดบุตร
เดิมเหมาจาย 6,000 บาทตอครั้ง จะ

เปลี่ยนเปนจายตามจริงครอบคลุมฝากครรภ

และคลอดบุตร มีเงื่อนไขวาผู
ประกันตนตองไปฝากครรภ
และคลอดบุตรที่โรงพยาบาล
ตามที่ระบุไวในบัตรรับรอง
สิทธิฯ หากผูประกันตนใดไป
ใชสิทธิคลอดบุตรนอกโรง
พยาบาลเครือข ายประกัน
สังคม จะเบิกไดเพียง 6,000 
บาทเทาน้ัน จะมีผลต้ังแต 1 
พฤศจิกายน 2548 เปนตนไป

3. เงินสงเคราะหบุตร
เดิมจาย 200 บาทตอเดือนตอบุตร 1 

คน จะเปลี่ยนเปนจาย 350 บาทตอเดือน
ยังคงเงื่อนไขอายุไมเกิน 6 ปบริบูรณ เริ่มบังคับ
ใช 1 พฤศจิกายน 2548 เปนตนไป

4. บุตรผูประกันตน 2 คนมีสิทธิรักษา
พยาบาล

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน แถลง
วา จะทําการศึกษาตัวเลข และขอมูลตางๆ 
อยางรอบดานกอน เพ่ือสรางหลักประกันใน
เสถียรภาพของเงินกองทุน และใหผูประกันตน
รวมทั้งสมาชิกครอบครัวไดรับประโยชนสูงสุด
ตอไป (มติชน, 7 ต.ค.2548 น.15)

นอกจากนี้ สาํนักงานประกันสังคมยังได
เพ่ิมสิทธิประโยชนทันตกรรม โดยเดิมใหเบิก
ไดไมเกิน 200 บาทตอครั้ง และ 400 บาทตอ
ครั้ง สาํหรับการถอนฟน อุดฟน และขูดหินปูน 
จะเปลี่ยนเปนใหสิทธิรักษาฟนต้ังแตถอนฟน 
อุดฟน ขูดหินปูน และทําฟนปลอมฐาน
พลาสติกโดยไมเสียคาใชจายและไมจํากัด
จํานวนครั้ง โดยเปนการเหมาจายคาทาํฟนให
กับโรงพยาบาลคูสัญญา ผูประกันตนไมตองจาย
เงินสวนตัวลวงหนาไปกอน โดยจะมีผลต้ังแตวัน
ที่ 1 มกราคม 2549 เปนตนไป
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นายไพโรจน สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการ
สาํนักงานประกนัสงัคม กลาววา "การเพิม่สทิธิ
ประโยชน 3 กรณน้ัีน คาดวา จะมผีูประกนัตน
กวา 8.6 แสน - 1 ลานคนไดประโยชน โดย 
สปส.ตองจายเงินกรณีสงเคราะหบุตรเพ่ิมขึ้น
จากเดมิปละ 3,500 ลานบาท เปนปละ 5,500 
ลานบาท  กรณีทาํฟนจากเดมิจายปละ 230 
ลานบาท เพ่ิมอกี 300 กวาลานบาท รวมเปน
เกอืบ 600 ลานบาท และคาคลอดบตุร จาก
เดิมจายปละ 1,300 ลานบาท  เพ่ิมอกี 1,000 
ลานบาท รวมเปน 2,300 ลานบาท ทัง้น้ี ป 
2547 มผีูประกนัตนมารบับรกิารสทิธปิระโยชน 
1.12 ลานคน เปนกรณคีลอดบตุร 2.6 แสนคน 
และสงเคราะหบตุร 7.83 ลานคน"

(มติชน, 13 ต.ค.2548 : น.2)

กลุมสหภาพรุกรัฐ ปรับปรุงคณะ
กรรมการประกันสังคม

กลุมองคกรสหภาพแรงงานหลายแหง 
เชน คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย สห
พันธแรงงานอาหารและเครื่องด่ืมแหงประเทศ
ไทย สหพันธแรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการ 
ภูเก็ต กลุมสหภาพแรงงานยานออมนอย-ออม
ใหญ ฯลฯ ไดยื่นหนังสือตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานเมื่อเดือนธันวาคม 2548 เพ่ือ
ขอใหปรับปรุงโครงสรางกฎหมายประกันสังคม
ใหสอดคลองกับความเปนจริง สําหรับคณะ
กรรมการประกันสังคม มีขอเสนอใหรัฐมนตรี
ดําเนินการเรงดวน ดังน้ี

1. ตองเปนผูแทนผูประกันตนที่มาจากผู
แทนกลุมอาชีพตางๆ โดยวิธีการเลือกต้ังจากผู
ประกันตน

2. ผูแทนฝายลูกจางตองเปนผูประกัน
ตนและไมใชฝายบริหารของบริษัท

3. ไมเคยมีความเสื่อมเสียในการบริหาร

องคกร เชน ทุจริต การประพฤติมิชอบ
4. การถอดถอนผูประกันตนมีสิทธิลา

รายชื่อ 5,000 รายชื่อ เพ่ือถอดถอนกรรมการ
ที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย

5. ประธานกรรมการประกันสังคม  
เลขาธิการสาํนักงานประกันสังคม ผูเชี่ยวชาญ 
ที่ปรึกษาที่เปนกรรมการประกันสังคม ตองมา
จากการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาตอง
มาจากผูแทนจากกลุมอาชีพที่เปนผูประกันตน 
และนักวิชาการ

นอกจากนี้ นางสาววิไลวรรณ แซเตีย 
ประธานคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย 
ยังไดแสดงความเห็นคัดคานนโยบายใหสวนลด
บัตรประกันสังคมซื้อสินคาอุปโภคบริโภค หรือ
ใชบริการเขาพักโรงแรมที่สํานักงานประกัน
สังคมจะดาํเนินการนั้นวา เปนการทาํงานแบบ
หาเสียง โดยนาํเงินกองทุนประกันสังคมซึ่งเปน
เงินของผูใชแรงงานมาใชจายอยางสุรุยสุราย ทั้ง
ที่ควรจะเนนเรื่องการดูแลดานสวัสดิการดาน
อื่นๆ เชน เรื่องครอบครัว สุขภาพ เปนตน ยัง
เปนการสงเสริมใหคนงานมีนิสัยใชจายฟุมเฟอย
ดวย ใครไดประโยชนจากการนําเงินกองทุน
ประกันสังคมไปอุดหนุนหรือไม  จริงๆ แลวเปน
การทําไปเพื่อตองการเอาใจฝายการเมืองหรือ
ไม  (มติชน, 22 ธ.ค.2548 : น.16)

ขณะที ่นายสมศกัด์ิ เทพสทุนิ รฐัมนตรวีา
การกระทรวงแรงงาน ชีแ้จงวา การใชเงนิ 16 
ลานบาทเพื่อเปนคาใชจายกรณีบัตรสวนลด
ประกนัสงัคมเปนการลงทนุดวยวงเงนิทีน่อยมาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่ผูประกันตน 
8.5 ลานคนจะไดรับสวนลดคิดเปนมูลคา
ประมาณ 1,000 ลานบาท โดยคณะกรรมการ
ประกันสังคมไดอนุมัติเงินจากกองทุนประกัน
สังคม 16 ลานบาทเปนคาใชจายสําหรับ
ประสานงานเงนิสาํรองจายใหบรษิทัหางราน
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รายชื่อคณะกรรมการประกันสังคม ชุดปจจุบัน (ชุดที่ 8)
ที่จะหมดวาระการดํารงตําแหนงในเดือนกุมภาพันธ 2549 ไดแก

1.  ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการ
2.  นางสาวสุธีพร ดวงโต ผูแทนกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง

นางสาวบุญมี เลิศพิเชฐ (สํารอง)
3.  นายณรงคศักด์ิ อังคะสุวพลา ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข

นายพิพัฒน ยิ่งเสรี (สํารอง)
นายทนงสรรค สุธาธรรม (สํารอง)

4.  นางสวสุพัตรา สังขมงคล ผูแทนสาํนักงบประมาณ
นางนิศกร ทัดเทียมรมย (สํารอง)
นายภาณุ จันทรเจียวใช (สํารอง)

5.  เลขาธิการสาํนักงานประกันสังคม เลขานุการกรรมการ

ฝายนายจาง
6.  นายจิตร เต็มเจริญสุข ประธานสภาองคการนายจางแหงประเทศไทย
7.  นายชวลิต  อาคมธน เลขาธิการสภาองคการนายจาง

ผูประกอบการคาและอุตสาหกรรมไทย
8.  นายสมพงศ  นครศรี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
9.  นายวิโรจน อมตกุลชัย รองประธาน สภาหอการคาแหงประเทศไทย

10. นายธวัชชัย  ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

ฝายลูกจาง
11.  นายจาํรัส  ไชยลังกา   กรรมการบริหารสภาองคการลูกจางแรงงานแหงประเทศไทย
12.  นายประเทือง   แสงสังข   ประธานสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย
13.  นายสมศักดิ์  ดวงรัตน     ประธานสภาองคการลูกจางสมาพันธแรงงานแหงประเทศไทย
14. นายประกาย  วิเศษวิสัย  หัวหนาฝายการศึกษาสภาองคการลูกจางพัฒนาแรงงาน

แหงประเทศไทย
15.  นายอินชวน ขันคาํ เลขาธิการสภาองคการลูกจางสภาศูนยกลางแรงงาน

แหงประเทศไทย

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
16.  นายพิชัย ชุณหวชิร ที่ปรึกษาทางระบบงานประกันสังคม
17.  นายสถิตย สวินทร ที่ปรึกษาทางการแรงงาน
18.  นายสุนทร อันตรเสน ที่ปรึกษาทางการแพทย
19.  นายสมบูรณ มวงกล่าํ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
20.  นาวาตรีวุฒิพงศ  พงศสุวรรณ ที่ปรึกษาดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ผูชวยเลขานุการ
21.  รองเลขาธิการสาํนักงานประกันสังคม ผูชวยเลขานุการ
22.  ผูอาํนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ ผูชวยเลขานุการ
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(8) เรียกรองใหขยายความคุมครองประกัน
สังคมสูแรงงานนอกระบบ

หน่ึงในขอเรียกรองวันแรงงานและวัน
สตรีสากล คือ ใหรัฐบาลขยายความคุมครอง
ประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบและภาค
เกษตร ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของคณะรัฐ
มนตรีพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ที่แถลงตอรัฐ
สภาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 นโยบายขจัด
ความยากจนไดระบุชัดเจนวา "จะขยาย
ขอบเขตประกันสังคมใหครอบคลุมแรงงาน
นอกระบบและแรงงานในภาคเกษตร"

กระทรวงแรงงานได ชี้ แ จ งแกคณะ
กรรมการสมานฉันทแรงงานไทยวา สาํนักงาน
ไดจัดต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางขยาย
ความคุมครองประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบ
เพ่ือเตรียมจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ 
หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีดําเนินการที่เกี่ยวของ 
จัดทําประชาพิจารณและประชาสัมพันธใหทุก
ฝายมีความเขาใจ โดยกาํหนดนิยามของแรง
งานนอกระบบ วาหมายถึง ผูมีงานทาํ มีรายได 
แตไมมีนายจาง ที่ยังไมไดความคุมครองประกัน
สังคม จําแนกเปน 2 กลุมใหญ คือ

1. กลุมที่มีการทํางานหรือรับจาง มี
รายไดและไมมีนายจาง เชนผูรับงานไปทาํที่
บาน ผูรับจางทาํของ รับจางตามฤดูกาล (แรง
งานภาคเกษตร) แรงงานในกิจการประมง ฯลฯ

2. กลุมผูประกอบอาชีพอิสระท่ัวไป
เชน คนขับรถรับจางผูทาํการเกษตรทั้งที่เปนที่
ดินของตนเองหรือเชา หาบเรแผงลอย ชางเสริม
สวย ชางตัดผม ชางซอมรองเทา-นาฬิกา เจา
ของรานขายของชาํ ทนายความ แพทย ฯลฯ

คณะกรรมการประกันสั งคม  ได  
ประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2548 ไดมีมติ

เห็นชอบหลักการและแนวทางการขยายความ
คุมครองประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบ ดังน้ี

1. ใหลูกจางในระบบที่ถูกยกเวนโดย
กฎหมายประกันสังคมตามมาตรา 4(6) และ
คํานิยามของลูกจางไดรับความคุมครองทั้ง 7 
กรณี โดยเก็บเงินสมทบจากนายจางและลูกจาง
ในอัตราเดียวกับผูประกันตนในระบบประกัน
สังคมปจจุบัน ไดแกลูกจางทาํงานเกี่ยวกับงาน
บานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย  
ลูกจางของกิจการเพาะปลูก ประมง ปาไมและ
เลี้ยงสัตวซึ่งมิไดจางลูกจางตลอดป และไมมีงาน
ลักษณะอื่นรวมอยูดวย ลูกจางของนายจางที่จาง
ไวเพ่ือทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว เปน
การจร และเปนไปตามฤดูกาล ลูกจางของนาย
จางที่เปนบุคคลธรรมดา ซึ่งงานที่ลูกจางทาํน้ัน
มิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย และลูกจาง
ของนายจางซึ่งประกอบการคา หรือคาแผงลอย

2.  ขยายความคุมครองไปสูผูประกอบ
อาชีพอิสระในรูปแบบโครงการประกันสังคม
พิเศษ ดังน้ี

 2.1 กลุมเปาหมาย คือ ผูประกอบ
อาชีพอิสระทุกกลุมอาชีพที่มีอายุ 15-60 ป 
จํานวนประมาณ 15.50 ลานคน

   2.2 พ้ืนที่ดําเนินการ ครอบคลุมทั้ง
ประเทศ

   2.3 ระยะเวลาเริ่มดําเนินการ เริ่ม
ต้ังแตป 2549 เปนตนไป

    2.4 การเขาสูระบบโดยสมัครใจใน
ชวง 3 ปแรกระหวางป 2549 - 2551

    2.5 การจัดเก็บเงินสมทบและจาย
เงินสิทธิประโยชน เปนแบบอัตราเดียว

    2.6 การกําหนดชุดสิทธิประโยชน
ใหไดรับ 6 กรณี ไดแก เจ็บปวย คลอดบุตร 
ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และสงเคราะหบุตร
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   2.7 การบริหาร ใหแยกการบริหาร
จัดการออกจากกองทุนประกันสังคมปจจุบัน

  2.8 รัฐบาลกับการสนับสนุนเงิน
สมทบ

 ใหรัฐบาลสนับสนุนเงินเขากองทุน
ในลักษณะเงินประเดิมและจายเงินอุดหนุน
กรณี กองทุ น ไม เ พี ย งพอสําหรั บการจ าย
ประโยชนทดแทน

3. เห็นชอบใหแกไขเพ่ิมเติมพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ในประเด็น
ที่เกี่ยวของกับการขยายความคุมครองประกัน
สังคมสูแรงงานนอกระบบในมาตรา 5 มาตรา 
21 มาตรา 24 และมาตรา 40 และเสนอ
กระทรวงแรงงานพิจารณาตามขั้นตอนในการ
ออกกฎหมายตอไป

สํานักงานประกันสังคมไดใหผูเชี่ยวชาญ
ดานคณิตศาสตรประกันภัย (รองศาสตราจารย
รอยเอก มานพ  วราภักด์ิ) จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วิเคราะหอัตราเงินสมทบ อัตรา
สิทธิประโยชน และสถานะของกองทุนประกัน
สังคมสําหรับแรงงานนอกระบบภายใตเงื่อนไข 
หลักเกณฑที่กาํหนด บนพื้นฐานอัตราการเขา
เปนผูประกันตนปแรกประมาณ 300,000 คน 
(เปาหมายการรับขึ้นทะเบียนป 2549) โดย
สรุปผลการศึกษา ดังน้ี

ประมาณการอัตราเงินสมทบและสิทธิ
ประโยชน รวม 6 ชุดสิทธิประโยชน ไดแก

1. ชุดที่ 1 กรณีชราภาพเพียงอยาง
เดียว

 1.1 จายเงนิสมทบ 150 บาทตอเดอืน
  1.2 สิทธิประโยชนที่จะไดรับ

1) เมื่อจายเงินครบ 15 ปขึ้นไป 
จะไดบาํนาญขั้นตํ่า 500 บาทตอเดือน หากจาย
เงินเกิน 15 ปจะไดเงินเพิ่มตามจาํนวนปที่เกิด
อีกปละ 100 บาท

2) กรณีจายเงินไมครบ 15 ป
จะไดเงินบําเหน็จโดยคืนเงินสมทบใหเปนกอน
พรอมดอกเบี้ย

2.  ชุดที่ 2 กรณีชราภาพ และตาย
 2.1 จายเงินสมทบ 200 บาทตอ

เดือน
   2.2  สิทธิประโยชนที่จะไดรับ

1) กรณีชราภาพเหมือนชุดที่ 1
2)กรณีตาย ได รั บค าทําศพ  

30,000 บาท
3. ชุดที่ 3 กรณีเจ็บปวย คลอดบุตร 

และทุพพลภาพ
 3.1 จายเงินสมทบ 200 บาทตอ

เดือน
   3.2 สิทธิประโยชนที่จะไดรับ

1) กรณีเจ็บปวย ไดรับการ
รักษาพยาบาล และเงินทดแทนการขาดรายได 
500 บาทตอครั้ง ปละไมเกิน  4 ครั้ง

2) กรณีคลอดบุตร ไดรับคา
คลอดบุตร 4,000 บาท และเงินสงเคราะหการ
หยุดงาน 500 บาท ตอการคลอดบุตร 1 ครั้ง 
คนละไมเกิน 2 ครั้ง

3) กรณีทุพพลภาพ ไดรับคา
รักษาพยาบาล 2,000 บาทตอเดือน และเงิน
ทดแทนการขาดรายได 500 บาท ตอเดือนจน
กวาจะเสียชีวิต

4. ชุดที่ 4 กรณีเจ็บปวย คลอดบุตร 
ทุพพลภาพ และตาย

 4.1 จายเงินสมทบ 250 บาทตอ
เดือน

   4.2 สิทธิประโยชนที่จะไดรับ
1) กรณีเจ็บปวย คลอดบุตร 

ทุพพลภาพ และตาย ไดเหมือนชุดที่ 3
2) กรณีตาย ไดรับคาทําศพ 

30,000 บาท
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5. ชุดที่ 5 กรณีเจ็บปวย คลอดบุตร 
ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ

 5.1 จายเงินสมทบ 300 บาทตอ
เดือน

 5.2 สิทธิประโยชนที่จะไดรับ
1) กรณีเจ็บปวย คลอดบุตร 

ทุพพลภาพ และตาย ไดเหมือนชุดที่ 4
2 )กรณี ช ร าภาพ ได รั บ เ งิ น

บาํนาญหรือเงินบาํเหน็จ ไดเหมือนกับชุดที่ 1
6. ชุดที่ 6 กรณีเจ็บปวย คลอดบุตร 

ทพุพลภาพ ตาย ชราภาพ และสงเคราะหบตุร
 6.1 จายเงินสมทบ 350 บาทตอ

เดือน
    6.2 สิทธิประโยชนที่จะไดรับ

1) กรณีเจ็บปวย คลอดบุตร 
ทุพพลภาพ และตาย ไดเหมือนชุดที่ 4

2) กรณีชราภาพ ไดเหมือนชุด
ที่ 1

3) กรณีสงเคราะหบุตร ใหกับ
บุตรที่มีอายุต้ังแตแรกเกิดจนถึง 6 ป โดยจะได
รับเงินสงเคราะหบุตรเปนรายเดือนๆ ละ 200 
บาทตอบุตร 1 คน คราวละไมเกิน 2 คน

ทั้งน้ี ผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะวา เมื่อถึง
เวลาดําเนินการ การกําหนดอัตราเงินสมทบ
อาจจะมากกวาหรือนอยกวาขางตน จะขึ้นอยูกับ
จํานวนสมาชิก และความเหมาะสมอื่นๆ และ
หากมีการขยายความคุมครองประกันสังคม
สาํหรับแรงงานนอกระบบ ควรเปนการใหสิทธิ
ประโยชนเพียงชุดเดียว และอาจใหกรณีชรา
ภาพ (ชุดที่1) เปนทางเลือกเพิ่มเติม สําหรับ
ผูที่มีความตองการสิทธิประโยชนกรณีดัง
กลาวเพียงอยางเดียว

สํานักงานประกันสังคม ไดนําชุดสิทธิ
ประโยชนดังกลาวไปสัมมนาระดมความคิดเห็น 

กับแรงงานนอกระบบทุกกลุมอาชีพและผูที่เกี่ยว
ของจากหนวยงานตางๆ รวม 12 ครั้งๆ ละ 
200 คน จํานวน 12 แหงทั่วประเทศ ไดแก 
กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี 
ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม พิษณุโลก หนองคาย 
อุดรธานี ขอนแกน สุราษฎรธานี และตรัง เมื่อ
วันที่ 19 กันยายน - 3 ตุลาคม 2548 ซึ่งมี
จํานวนผูเขารวมสัมมนาไมนอยกวา 2,400 คน 
เปนการชี้แจงทําความเขาใจหลักการประกัน
สังคม กรอบรายละเอียดเงื่อนไข หลักเกณฑ 
อัตราเงินสมทบ และอัตราสิทธิประโยชนของแต
ละชุดสิทธิประโยชน และใหเลือกตามความสน
ใจและฐานะทางการเงิน นอกจากนั้นยังให
เหลือกวิธีการดําเนินการทั่วไป เชน การขึ้น
ทะเบียน การสงเงินสมทบ และการรับสิทธิ
ประโยชน ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและขอ
เสนอแนะอื่นๆ จากผูเขารวมสัมมนา

เวทีการประชุมสัมมนาผูนําแรงงานกับรัฐ
มนตรีวาการกระทรวงแรงงาน และผูบริหาร
สํานักงานประกันสังคมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 
2548 ไดมีการชี้แจงแผนการดําเนินงานคุม
ครองประกันสังคมแกแรงงานนอกระบบ ดัง
น้ี

พ้ืนที่ดําเนินการทั่วประเทศ
การเปนผูประกันตนโดยสมัครใจ
การจัดเก็บเงินสมทบ แบบอัตราเดียว
การขึ้นทะเบียนผูประกันตน  เดือน

ตุลาคม 2549 (ทั้งน้ีขึ้นกับระยะเวลาการ
บัญญัติกฎหมาย)

     กลุมเปาหมาย 9 กลุมอาชีพหลัก ไดแก
1. รับงานไปทาํที่บาน
2.  รับจางทั่วไปนอกบาน
3.  รับจางในกิจการประมง
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4.  รับจางทาํงานในครัวเรือน
5.  รับหมา-รับชวงงาน
6.  ขับรถรับจาง เชน สามลอเครื่อง รถ

บรรทุก จักรยานยนต แท็กซ่ี
7.  เกษตรกร เชน ทาํนา ทาํสวน ทาํไร 

เลี้ยงสัตว
8.  ผูประกอบวิชาชีพเฉพาะ 3 กลุม คือ
 8.1 วิชาชีพเฉพาะที่มีฝมือสูง เชน 

วิศวกร สถาปนิก เภสัชกร แพทย ทนายความ 
ฯลฯ

  8.2 วิชาชีพเฉพาะที่มีฝมือปานกลาง 
เชน โปรแกรมเมอร คอมพิวเตอร นักดนตรี นัก
รอง นักแสดง

   8.3 วิชาชีพเฉพาะที่มีฝมือทั่วไป เชน 
มัคคุเทศก พนักงานตอนรับ ชางเสริมสวน ชาง
ตัดผม

9.  ผูประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ เชน หาบ
เร แผงลอย

คุณสมบัติของผูประกันตน
1. เปนผูมีรายได
2. อายุไมตํ่ากวา 15 ปบริบูรณและไม

เกิน 60 ปบริบูรณ
3. ไมเปนผูประกันตนในระบบประกัน

สังคมปจจุบัน
4. ไมเปนผูทุพพลภาพในวันสมัครเปนผู

ประกันตน
5. ไมเปนโรครายแรงตามที่สํานักงาน

ประกันสังคมกาํหนด เชน วัณโรคระยะอันตราย 
พิษสุราเรื้อรัง โรคซึ่งอยูระหวางการรักษาและ
อยูในสภาพใชเครื่องชวยชีวิต

สิทธิประโยชน 6 กรณี ไดแก
1.  เจ็บปวย
2.  คลอดบุตร

3.  ทุพพลภาพ
4.  ชราภาพ
5.  ตาย
6.  สงเคราะหบุตร

สรุปผลการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น 
เรื่อง "รูปแบบการขยายความคุมครอง
ประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบ"  ทั้งสวน
กลางและสวนภูมิภาค จํานวน 12 รุน โดยได
ประมวลผลตามแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ
ทั้งสิ้น 2,076 ชุด พบวา

1) กลุมประชากรสวนใหญ รอยละ 
29.5 ประกอบอาชีพอื่นๆ ไดแก รับจางทั่วไป 
ขายอาหาร และเสริมสวย รองลงมาประกอบ
อาชีพเกษตรกร รอยละ 22.1 สวนรอยละ 
12.7 ประกอบอาชีพรับจางทาํงานบาน / แม
บาน

2) รายไดของกลุมประชากร รอยละ 
76.6 มีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท รองลงมา
รอยละ 5.5 มีรายได 6,001 - 7,000 บาท 
และรอยละ 4.8 มีรายไดระหวาง 8,001 - 
9,000 บาท

3) สวนใหญตองการไดรับความคุม
ครองประกันสังคม โดยไดรับสิทธิประโยชน
ครบทั้ง 6 กรณี คือ ชุดสิทธิประโยชนที่ 6 
(เจ็บปวย คลอดบุตร สงเคราะหบุตร ทุพพล
ภาพ ชราภาพ และตาย) จํานวน 610 คน หรือ
รอยละ 29.40 และรองลงมาคือ ชุดสิทธิ
ประโยชนที่ 5 (เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ 
ชราภาพ และตาย)  จํานวน 378 คน หรือรอย
ละ 18.20

4) กลุมประชากรสวนใหญมีสิทธิจาก
โครงการ 30 บาท ชวยคนไทยหางไกลโรค
ในการรักษาพยาบาลในกรณีเจ็บปวย ทุพพล
ภาพ และการคลอดบุตร (รอยละ 79.8) 
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เน่ืองจากการมีสิทธิประเภทนี้เขาถึงกลุมประชา
กรทุกอาชีพ และมีความสะดวกในการรักษา
พยาบาลและประชากรมีความสามารถในการ
จายคารักษาพยาบาลได เน่ืองจากเปนสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล และ
กระจายไปยังทุกกลุมในสังคมที่สามารถเขาถึง
ไดงาย รวมทั้งระบบการใชสิทธิที่ไมซับซอน 
และประชาชนมีความสามารถในการจายในทุก
ครั้งที่ใชสิทธิ ซึ่งสอดคลองกับเหตุผลที่กลุม
ประชากรไดกลาววาโครงการ 30 บาท ชวยคน
ไทยหางไกลโรค ใชงายจายสะดวก มีบัตรเปน
ของตนเองและไมตองจายเงินลวงหนา

5) ดังน้ัน การสรางระบบประกันสังคม
ใหแกแรงงานนอกระบบ จึงควรมีหลักการที่
คลายคลึงกับ 30 บาท คนไทยหางไกลโรค แต
อาจจะมีการคุมครองเพิ่มเติม เชน การมีเงินทด
แทนการขาดรายไดระหวางหยุดงานเพื่อการ
รักษาพยาบาล การทุพพลภาพ และเงินชวย
เหลือเปนคาทาํศพเมื่อเสียชีวิต

ขอเสนอของเครือขายแรงงานนอก
ระบบ

เครือขายแรงงานนอกระบบ  ได จัด
ประชุมกันเมื่อวันศุกรที่ 16 กันยายน 2548 ณ 
หองประชุมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร กทม. มีขอเสนอดังน้ี

ใหสํานักงานประกันสังคมเรงประสาน
งานกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เพ่ือ
ใหผูรับงานไปทําที่บานตามกฎกระทรวงวา
ดวยการคุมครองแรงงานในงานที่รับไปทําที่
บาน พ.ศ.2547 และแรงงานภาคเกษตรตาม
กฎกระทรวงวาดวย การคุมครองแรงงานในงาน
เกษตรกรรม พ.ศ.2547 เขาสูระบบประกัน
สั งคมตามพระราชบัญญั ติประกันสั งคม  
พ.ศ.2533 เพราะถือเปน "ลูกจาง" ตาม

กฎหมายแรงงานแลว
  สาํหรับแรงงานนอกระบบกฎหมาย

ประกันสังคมอื่นๆ เชน ผูผลิตเพื่อขาย หาบเร
แผงลอย ผูคารายยอย รถรับจาง เกษตรกร และ
ผูประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ คนทาํงานกลุมน้ี ไม
มีนายจางที่ชัดเจน ควรมีรูปแบบแนวทางการ
ดําเนินการประกันสังคมดังน้ี

1. ควรใชหลักบังคับใหเปนผูประกันตน 
เพราะการใชหลักสมัครใจจะเปนการขัดกับหลัก
ประกันสังคมที่เปนการเฉลี่ยทุกขเฉลี่ยสุข ทุก
คนจายเงินสมทบตามความสามารถและไดรับ
สิทธิประโยชนคุมครองเทาเทียมกัน  ไมใชให
สิทธิประโยชนที่ขึ้นกับอัตราเงินสมทบที่จาย

2. รัฐบาลควรรวมจายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของแรงงานนอกระบบ เชนเดียว
กับแรงงานในกฎหมายประกันสังคมปจจุบัน
เพ่ือไมใหเกิดการเลือกปฏิบัติ

3. การกําหนดอัตราเงินสมทบ ให
คํานึงถึงความสามารถในการจายและฐาน
รายไดที่แทจริงของแรงงานนอกระบบ ซึ่ง
จากการสํารวจรายไดของสมาชิกเครือขายแรง
งานนอกระบบ พบวา มีรายไดเฉลี่ย 3,000 
บาทตอเดือน หากใชเกณฑการหักเงินสมทบ
อัตรารอยละ 5 เชนเดียวกับแรงงานในระบบ 
เงินสมทบจะเปนอัตราเดือนละ 150 บาท สวน
ที่รัฐบาลตองจาย คือ เดือนละ 150 บาทโดย
ครอบคลุมประโยชนทดแทนทั้ง 7 กรณี

เงินสมทบที่รัฐบาลตองจายนั้น อาจนาํ
มาจากงบประมาณในโครงการ 30 บาทชวยคน
ไทยหางไกลโรค

4. ใหสํานักงานประกันสังคมมีมาตร
การเก็บเงินสมทบที่ยืดหยุนและสอดคลอง
กับสภาพที่เปนจริงของแรงงานนอกระบบ มี
มาตรการรองรับในกรณีที่ไมสามารถจายเงินสม
ทบไดตอเนื่อง เพราะแรงงานมีรายไดไม
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สม่าํเสมอ เชน กองทุนฉุก
เฉินใหกูจายเงินสมทบโดย
ไมมีดอกเบี้ย

5. เพื่อใหกองทุน
ประกันสังคมของแรงงาน
นอกระบบมีความยั่งยืน
สาํนักงานประกันสังคมตอง
ยึดหลักการมีสวนรวมของ
แรงงานนอกระบบและองค
กรชุมชน  ใหการศึกษา
รณรงค แก แรงงานนอก
ระบบและทุกสวนที่เกี่ยวของใหเห็นความสาํคัญ
ของการมีหลักประกันทางสังคมของประชาชน

 (9) คัดคานการนําเงินกองทุนประกันสังคม
ไปลงทุนตางประเทศ

ภายหลังมีขาวที่คณะกรรมการประกัน
สังคมมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 9 
กันยายน 2548 ใหนําเงินกองทุนประกันสังคม
กรณีชราภาพ จํานวนไมเกิน 200 ลานเหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณ 8,000 ลานบาทไปลงทุน
ตางประเทศ คณะกรรมการสมานฉันทแรงงาน
ไทยและองคกรพันธมิตร ไดยื่นหนังสือคัดคาน
เรื่องดังกลาวตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรง
งาน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานไดจัด
ประชุมรวมกับผูนําแรงงานและผูบริหารสํานัก
งานประกันสังคมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2548 จัด
ชี้แจงสื่อมวลชน และตอมาไดจัดสัมมนาชี้แจง
การบริหารเงินกองทุนประกันสังคม เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นจากผูประกันตน เมื่อวันที่ 4 
พฤศจิกายน โดยรัฐมนตรีน่ังรับฟงอยูตลอด 
และมีความเห็นวาจะชะลอการลงทุนไปจนกวา
ลูกจางจะเขาใจ

เหตุผลที่ฝายแรงงานคัดคานการนําเงิน
กองทุนประกันสังคม ไปลงทุนตางประเทศ สรุป
ไดดังน้ี

1.  ควรนาํเงินดังกลาวมาใหผูประกันตน
กู ซึ่งเปนการกูเงินตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของผูประกันตน จะไดไมตองไปกูธนาคารหรือกู
เงินนอกระบบดอกเบี้ยสูง

2.  การลงทุนภายในประเทศยังสามารถ
ทาํไดอยู ทั้งพันธบัตรรัฐบาล การฝากเงิน หุน
รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไม
ควรคาํนึงการแสวงหากาํไรหรือผลตอบแทนสูง
สุดเพียงอยางเดียว

3.  การนาํเงินไปลงทุนตางประเทศ กอง
ทุนจะสามารถรับประกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ไดหรือไม รวมทั้งการแทรกแซงทางการเมืองที่
จะเขามาแสวงหาผลประโยชนจากกองทุน
จํานวนมาก ซึ่งคณะกรรมการไตรภาคีที่ดูแล
กองทุนก็ไมมีความชอบธรรมยอมรับได เพราะ
ไมไดมาจากการเลือกตั้งของผูประกันตนทุก
สาขาอาชีพทั้งหมด

ขอมลูการบรหิารเงนิกองทนุประกนัสงัคม 
ที่สาํนักงานประกันสังคม นําเสนอตอผูนําแรง
งาน และคณะกรรมาธกิารแรงงาน ของวฒุสิภา 
และสภาผูแทนราษฎร มสีาระสาํคญัดงัน้ี
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ขอมูลพื้นฐาน : สัดสวนผูสมทบเงินกองทุนประกันสังคม
และเงินกองทุนสะสม ณ 31 ส.ค.2548

ประโยชนทดแทน นายจาง ผูประกันตน รัฐบาล เงินกองทุนสะสม
1. ประสบอันตราย
    / เจ็บปวย
2.  คลอดบุตร
3.  ทุพพลภาพ
4.  ตาย

1.50% 1.50% 1.50%
กองทุน 4 กรณีเริ่มป 2534
มูลคากองทุน 49,493 ลานบาท

5.  สงเคราะหบุตร
6.  ชราภาพ

3% 3% 1%
กองทุน 2 กรณีเริ่มป 2542
มูลคากองทุน 252,720 ลานบาท

7. วางงาน 0.50% 0.50% 0.25%
กองทุนกรณีวางงานเริ่มป 2547
มูลคากองทุน 9,738 ลานบาท

รวม 5% 5% 2.75% รวมมูลคากองทุน 311,951 ลานบาท

โครงสรางการตัดสินใจลงทุน
พ.ร.บ.ประกันสังคมและสํานักงาน

ประกันสังคม วางวัตถุประสงค หลักเกณฑและ
การจัดการลงทุน

คณะกรรมการประกันสังคม กาํหนด
นโยบายการลงทุน ควบคุมการดาํเนินการ และ
การลงทุนใหไปตามนโยบาย

คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน 
พิ จารณากลั่ นกรองใหคําแนะนําต อคณะ
กรรมการประกันสังคม

สาํนักบริหารการลงทุน วางกลยุทธ
การลงทุนและปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถาน
การณภายใตนโยบายที่กาํหนด

ความจําเป นที่ ต อ งลงทุ น ในต า ง
ประเทศ

ผลการศึกษาของที่ปรึกษาบริษัทวิลเลี่ยม 
เอ็ม เมอรเซอร มีดังน้ี

1.  กองทุนประกันสังคมมีขนาดใหญเกิน
ไป ประเทศไทยไมมีแหลงลงทุนเพียงพอกับเงิน
กองทุนที่โตขึ้นเรื่อยๆ

2. การลงทุนในประเทศไทยเพียงแหง
เดียว มีความเสี่ยงมาก หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
อีก (เชนป 2540) เงินกองทุนก็จะไดรับผล
กระทบไปดวย เชน ในป 2547 หากทานมีเงิน 
100 บาท ลงทุนในหุนไทยทั้งหมด สิ้นปจะมี
เงินเหลือ 87 บาท ถาลงทุนในตางประเทศทั้ง
หมด สิ้นปจะมีเงิน 112 บาท หากกระจาย
ความเสี่ยงแบง 50 บาทลงทุนในไทย และอีก 
50 บาท ลงทุนในตางประเทศ สิ้นปจะมีเงิน 
100 บาทเทาทุนพอดี

3. กองทุนบํานาญชั้นนําทั่วโลกลวนแต
ลงทุนในตางประเทศ

ในสวนกองทุนชราภาพ เก็บเงินสมทบ
จากลูกจาง 3% นายจาง 3% รวมเปน 6% ใน
ชวง ม.ค.-ส.ค.2548 เก็บเงินสมทบไดรวม 
28,668 ลานบาท ยังไมมีรายจายบาํนาญ จะ
เริ่มจายบํานาญใหผูประกันตนที่มีสิทธิไดรับ
บาํนาญตามกฎหมาย (คือ อายุ 55 ป และสง
เงินสมทบไมตํ่ากวา 15 ป) ในป 2557 โดยผู
ประกันตนจะไดรับบาํนาญ 20% ของเงินเดือน
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เฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย หากผูประกันตนสงเงิน
สมทบมากกวา 15 ป ทุกๆ 1 ปที่สมทบเพ่ิม จะ
ไดรับบาํนาญสวนเพิ่มอีก 1%

จากการคํานวณทางคณิตศาสตรประ
กันภัย การเก็บเงินสมทบกรณีชราภาพใน
อัตราปจจุบัน  จะไมมี เพียงพอที่จะจาย
บํานาญใหกับผูประกันตนในอนาคต

อยางไรก็ดี การลงทุนในตางประเทศก็มี
ความเสี่ยงบางตัวที่ตองระวัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนแตสํานักงาน
ไดมีแผนการควบคุมความเสี่ยงไวแลว ดวยการ
ทาํ SWAP เพ่ือปดความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน

นอกจากกองทุนประกันสังคมแลว ยังมี
สถาบันอื่นๆ เชน กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา
ราชการ กองทุนรวมบริษัทประกันชีวิต ฯลฯ ที่มี
ความจาํเปนตองลงทุนในตางประเทศ และได
รับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว  
โดยในสวนของกองทุนประกันสังคมน้ัน ไดรับ
อนุญาตในวงเงินไมเกิน 200 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ สาํนักงานมีแผนที่จะจัดต้ังเปนกองทุน
รวม จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 
แลวดําเนินการคัดเลือกผู จัดการกองทุนมือ
อาชีพทาํการบริหารกอง
ทนุตอไป (อางจาก "คาํ
ชี้ แ จ ง ก ร ณี ก อ ง ทุ น
ประกันสังคมนําเงินไป
ล งทุ นต า งป ร ะ เทศ "  
เอกสารประกอบการ
สัมมนาชี้แจงการบรหิาร
กองทุนประกันสังคม, 
โรงแรมเจาพระยาปารค, 
4 พ.ย.2548)

(10) การลุกข้ึนสูของคนงานกอสรางไทยที่
เมืองเกาสง ประเทศไตหวัน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 ตัวแทน
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย ไดเขา
พบยื่นขอเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรง
งานกรณีแรงงานไทยกอการจลาจลที่เมืองเกา
สง ประเทศไตหวัน เพราะแรงงานไทยถูกกดขี่
หลายดานจนไมมีทางเลือก ประกอบกับมีเจา
หนาที่ในสํานักงานดูแลแรงงานไทยในไตหวัน
เพียง  2 คนเทา น้ันซึ่ ง ไมนาจะเพียงพอ  
กระทรวงแรงงานจึงควรมีนโยบายเรงดวนเพื่อ
แกไขปญหา คือ

1. ใหรัฐบาลไทยทําเรื่องรองขอใหรัฐ
บาลไตหวันไมเอาผิดกับแรงงานไทยเหลาน้ี 
และเหนืออื่นใดใหอนุญาตทาํงานตอได เน่ือง
จากแรงงานไทยยังมีภาระที่ตองชดใชหน้ีสินที่
กูยืมเงินเพื่อไปทาํงานกวารายละ 2 แสนบาท 
ขณะที่ไดรับเงินเดือนเพียงรายละประมาณ 
19,000 บาท ในประเด็นน้ีก็เปนที่ชัดแจงแลว
วาทางสื่อมวลชนไตหวันตางรายงานขอเท็จจริง
จนสงผลใหรัฐบาลไตหวันไมเอาผิดแรงงานไทย 
และรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานไตหวันก็แสดง
ความรับผิดชอบดวยการลาออก
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2. ใหรัฐบาลไทยดําเนินการตรวจสอบ
และลงโทษตามกฎหมายทั้งคดีแพง และคดี
อาญา กับนักการเมืองที่มีชื่อวาไดเกี่ยวของ 
เพราะนักการเมืองควรมีบทบาทเปนตัวแทน
ของประชาชน ไมควรเขาไปเกี่ยวของกับขบวน
การคามนุษย และใหลงโทษบริษัทจัดหางานที่
เกี่ยวของกับการจัดสงแรงงานไทยไปไตหวันจน
เกิดเหตุการณจลาจล เพราะแรงงานถูกกดดัน
จากสภาพความเปนอยูที่ไมเหมาะสม การกีด
กันสิทธิตางๆ และการถูกขมเหงรังแก ตามที่
ปรากฏเปนขาว

3. ใหภาครัฐเปนผูดําเนินการสงเสริม
และจัดสงแรงงานไทยไปตางประเทศโดยตรง 
โดยมีกระบวนการครบถวนทั้งการฝกงาน จัดหา
งาน และคุมครองแรงงานอยางเปนระบบ

4. ใหรัฐบาลไทยเจรจากับรัฐบาลไตหวัน 
เพ่ือสิทธิการจัดต้ังองคกรแรงงานเปนสหภาพ
แรงงานในการเปนกลุมพิทักษคุมครองสิทธิใน
หมูแรงงานกันเอง ตามมาตรฐานของกฎบัต
รสหประชาชาติและหลักเกณฑขององคการแรง
งานระหวางประเทศ ซึ่งจะสามารถแบงเบา
ภาระของกระทรวงแรงงานไดทางหนึ่ง

สาเหตุ "จลาจล" หรือการลุกขึ้นสูของ
คนงานไทย

กระทรวงแรงงาน ไดทาํหนังสือเรื่อง "
รายงานการแกไขปญหาแรงงานไทยในไตหวัน" 
เรียน คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแทน
ราษฎร สรุปเหตุการณและการดาํเนินการแกไข
ปญหาแรงงานไทยกรณีบริษัท KRTC มีสาระ
สาํคัญดังน้ี

1. วันที่ 21 สิงหาคม 2548 เวลา
ประมาณ 22.00 น. คนงานบริษัท Kaohsiung 
Rapid Transit Coporation (KRTC)  ซึ่งพักอยู
ในแคมปที่พักโครงการกอสรางรถไฟฟาเมือง

เกาสง อาํเภอกังซัน ประมาณ 1,500 คน ได
รวมกันประทวงทํารายรางกายผูจัดการแคมป 
และเผาทําลายทรัพยในแคมปที่พัก ผูจัดการ
แคมปและคนงานสวนหนึ่งไดหนีออกมาอยูนอก
รั้วกาํแพง ในขณะที่คนงานไทยประมาณ 80 
คนที่เลิกทํางานแลวไมสามารถเขาไปในแคมป
ได เน่ืองจากคนงานที่อยูในแคมปไดขวางกอน
หินและสิ่งของใสผูที่จะเขาไปในแคมป

2.  ผูจัดการแคมป ไดแจงสาเหตุของการ
ประทวงวา มีแรงงานไทยกลุมหน่ึงไดนําสุราเขา
ไปดื่มในเรือนนอน มีการสูบบุหรี่ และใช
โทรศัพทมือถือซึ่งเปนการฝาฝนระเบียบของ
แคมป เมื่อผูจัดการแคมปไดแจงใหหยุดการ
กระทาํดังกลาว ไดสรางความไมพอใจใหกับแรง
งานไทยกลุมดังกลาวและไดทํารายผู จัดการ
แคมป มีการทาํลายทรัพยสินภายในแคมป เชน 
ทุบกระจกอาคารสาํนักงาน อาคารโรงอาหาร 
ใชกอนหินปาหลอดไฟและเผาอาคารแคมป

3. ผลการตรวจสอบสภาพแวดลอม
ความเปนอยูของคนงาน และการพูดคุยกันคน
งานไทยที่แคมปที่เมืองเกาสง ของหลายฝายที่
เกี่ยวของ พบวา

นายจางขาดการเอาใจใสความเปนอยู
ของคนงานไทย ไมไดจัดหาที่พักที่เหมาะสม
และเพียงพอ มีสภาพแออัดอากาศถายเทไม
ดี สุขาและหองอาบน้ําไมเพียงพอ สกปรกผิด
อนามัยและความบกพรองอีกหลายดาน สง
ผลใหเกิดเหตุประทวงครั้งนี้ ซ่ึงไดมีการขอ
ใหนายจางปรับปรุงภายใน 7 วัน

4. วันที่ 5 กันยายน 2548 เจาหนาที่
ตํารวจไตหวัน ไดเรียกแรงงานไทย 18 คนไป
สอบสวน โดยสอบสวนคราวละ 3 คน มีทนาย
ความไทยเขารับฟงการสอบสวนดวย แรงงาน
ไทย 8 คนใหการวา มิไดมีสวนรวมในการ
กระทาํใดๆ ที่ผิดกฎหมาย สวนนายแบง แกว
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กอง ไดใหการวา ไดรวมใชกอนหินขวางโคมไฟ
ที่เสาไฟริมถนนในแคมปที่พัก เน่ืองจากตํารวจ
ไดใหดูหลักฐานที่บันทึกภาพโดยกลองวีดีโอไว

5. วันที่ 8 กันยายน 2548  ไดรับราย
งานความคืบหนาการพิจารณาขอเรียกรองของ
แรงงานไทย สรุปไดวา ไดรับขอเรียกรองไป
ปฏิบัติแลว 7 ขอ อยูระหวางดําเนินการปฏิบัติ 
10 ขอ ยังไมไดปฏิบัติจํานวน 5 ขอ  และขอ
เรียกรอง 1 ขอที่ตองติดตามจากนายจาง คือ 
การไมบังคับใหแรงงานไทยเดินทางกลับ
ประเทศโดยพลการ และกอนยกเลิกสัญญา
จาง ตองรายงานใหหนวยงานแรงงานทอง
ถิ่นพิจารณากอน

นายจางแจงวา จะเปนผูดูแลบริหาร
แคมปที่พักแรงงานไทยโดยตรงแทนบริษัทหัว
ผาน ต้ังแต 1 ตุลาคม 2548 เปนตนไป สถาน
ที่พักแหงใหม นายจางจะยายแรงงานไทย 530 
คนไปพักอาศัย สาํนักงานการคาและเศรษฐกิจ
ไทยจะเขาดูพ้ืนที่ ขอใหนายจางปรับปรุงสถานที่
ใหดีขึ้น จัดอุปกรณตางๆ เพ่ิมเติมใหเพียงพอ
กับจํานวนแรงงานไทย

6. ในที่ประชุมสัมมนาเรื่อง "แรงงาน
ไทยในไตหวัน กรณีแรงงานไทยโครงการ
รถไฟฟาเกาสง" เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2548 
ผูเขารวมประกอบดวย คณะกรรมการแรงงาน
ไตหวัน สํานักการคาและเศรษฐกิจไทย ผู
ประกอบธุรกิจจัดหางานไตหวัน ผูแทนแรงงาน 
องคกรเอกชนและนักวิชาการ กระทรวงแรงงาน
เสนอใหบริษัทจางแรงงานไทยไปทํางานโครง
การกอสรางรถไฟฟานครเกาสงแบบรัฐตอรัฐ
มาต้ังแตเริ่มโครงการจนป 2547 แตบริษัทได
จางแรงงานผานบริษัทจัดหางานเอกชนทั้งของ
ไทยและไตหวัน ดังน้ันการออกมากลาวอางของ
บริษัทตอสื่อมวลชนหลังจากประทวงของแรง
งานไทยวา บริษัทตองการจางแรงงานไทยแบบ

รัฐตอรัฐ แตขาราชการระดับสูงของกระทรวง
แรงงานไทย ขอใหมอบงานใหบริษัทจัดหางาน
เอกชน จึงเปนการกลาวหาที่ไมมีมูลความจริง 
เมื่อกระทรวงแรงงานไทยขอใหระบุแจงชื่อขา
ราชการระดับสูงที่ผูบริหารบริษัทกลาวอาง ผู
บริหารบริษัทก็ไมไดระบุ และแจงตามที่รองขอ

การดําเนินการสําคัญของกระทรวง
แรงงาน คือ

1. สงผูตรวจราชการ และคณะไปตรวจ
สอบขอเท็จจริง เจรจากับนายจาง และประสาน
งานกับหนวยราชการทองถิ่นเพื่อใหการชวย
เหลือแรงงานไทย และนาํเรื่องรายงานคณะรัฐ
มนตรีทราบ

2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน มี
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดโครง
สรางระบบการสงแรงงานไทยไปตางประเทศ มี
หนาที่สาํคัญ 2 ประการ คือ พิจารณาจัดโครง
สร างระบบการส งแรงงานไทยไปต าง
ประเทศ  รวมถึงปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ ขอ
บังคับตลอดจน การดาํเนินงานของรัฐและเอก
ชนที่เกี่ยวของใหทันสมัย เปนธรรมและโปรงใส 
และตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับความไม
เปนธรรมของบริษัทที่เกี่ยวของกับการจัดหา
งาน

3. สั่งการใหสํานักงานแรงงานทุกแหง 
จัดทําไปรษณียทองถิ่นระบุหมายเลขโทรศัพท
และโทรสารของสํานักงาน รวมถึงโทรศัพท
เคลื่อนที่ของเจาหนาที่นําไปแจกจายใหแรงงาน
ไทยอยางทั่วถึง เพ่ือแจงปญหาการทาํงานใหเจา
หนาที่ทราบ

4. ใหกรมการจัดหางานตรวจสอบขอ
เท็จจริง คนงาน 800 คนที่ถูกระงับการเดินทาง
ไปทาํงานกับบริษัท KRTC เน่ืองจากบริษัทจัด
หางานถูกพักการจัดสงแรงงานวา มีการจายเงิน



60

คาบริการในการเดินทางหรือไม หากมีก็ให
บริษัทคืนเงินทั้งหมดแกคนงานทันที

5. ใหกรมการจัดหางานสั่งการ บริษัท
จัดหางานที่ จัดสงแรงงานไทยไปทํางานกับ
บริษัท KRTC ทั้ง 3 แหง ประสานกับบริษัทคูคา
ในไตหวัน ใหเขาไปตรวจสอบ แกไขปญหา
สภาพการทํางานของแรงงานไทยที่ทํางานกับ
บริษัท KRTC และใหรายงานผลโดยเร็ว

6. สั่งการใหสํานักงานแรงงานเกาสง 
ติดตามการแกไขปญหาสภาพการจางงานแรง
งานไทย และใหความชวยเหลือคนงานไทยที่ถูก
สอบสวน หรือถูกกลาวหาโดยใกลชิด และราย
งานใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน คณะ
กรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแทนราษฎรและ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือทราบ

คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู
แทนราษฎร ไดเดินทางไปไตหวันเพื่อหาแนว
ทางชวยเหลือแรงงานไทยที่ประทวงนายจาง 
ระหวางวันที่ 26-29 สิงหาคม 2548 นางนวล
พรรณ มหาคุณ ผูแทนสาํนักงานการคาและ
เศรษฐกิจไทย ไทเป รายงานเหตุการณที่เกิดขึ้น
ใหฟงสรุปไดวา วันเกิดเหตุมีคนงานไทยคนหนึ่ง
ไดใชโทรศัพทมือถือคุยกับญาติที่เมืองไทย ยาม
รักษาการณไดเห็นการใชโทรศัพทมือถือของคน
งาน ซึ่งเปนการผิดระเบียบของนายจางที่ออก
กฎระเบียบฝายเดียว จึงไดใชกระบองไฟฟาตี
คนงานและคนงานไทยไดหลบหนีการถูกทํา
รายเขาไปในเรือนนอน เพ่ือนคนงานไทยที่อยู
ในเรือนนอนไดใหความชวยเหลือ เห็นวาไมเปน
ธรรมจึงเกิดการประทวงจนกอใหเกิดความเสีย
หาย อาคารสาํนักงานถูกเพลิงไหม เจาหนาที่
ตํารวจบางนายไดรับบาดเจ็บเล็กนอย ทรัพยสิน
สูญหาย

กรรมาธิการไดพูดคุยกับคนงานไทย 
และตรวจสอบสถานที่พักอาศัยของคนงาน สรุป
ไดวา  นายจางเอาเปรียบแรงงานไทยในเรื่อง
ตางๆ เชน อาหารไมมีคุณภาพ เรือนนอนไม
ถูกสุขลักษณะ หามใชโทรศัพทติดตอกับ
บุคคลภายนอก จายเงินเดือนโดยใชคูปอง
แทนเงินสด ลาปวยหรือลากิจจะถูกปรับวัน
ละ 900 NT ทําใหเกิดความกดดันนําไปสูการ
ประทวง นอกจากนี้ บริษัทจัดหางานใน
ประเทศไทยยังเก็บคาหัวคิวจากแรงงานเกิน
กวาท่ีกฎหมายกําหนด

ประธานกรรมาธิการการแรงงาน (นาง
พิมพา จันทรประสงค) กลาวสรุปวา "เหตุ
การณที่เกิดขึ้น เกิดจากขอพิพาทระหวางนาย
จางกับลูกจาง เพราะลูกจางไมไดรับความเปน
ธรรมจากนายจาง ขอใหระงับขอพิพาทดวย
กฎหมายแรงงานสัมพันธ แตทางตํารวจเกาสง
จําเปนตองแจงขอหากับแรงงานไทย 3 ขอหา 
คือ

1. ขอหาวางเพลิง เปนอันตรายตอ
สาธารณะ

2. ขอหาขัดขวางการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ ทาํใหผูอื่นไดรับบาดเจ็บ

3. ขอหาลักทรัพย และทาํลายทรัพยสิน
ประธานกรรมาธิการ ขอใหการใหการ

ตอเจาหนาที่ตํารวจทุกครั้งของคนงานไทย ใหมี
ผูแทนสาํนักการคาฯ ทนายความ และลามเขา
รวมรับฟงการสอบพยาน

คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัส
ดิการสังคม วุฒิสภา ไดตรวจสอบกรณีแรงงาน
ไทยกอเหตุประทวงนายจางเมืองเกาสง ไตหวัน 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2548 มีมติที่ประชุมขอให
กระทรวงแรงงานดาํเนินการดังน้ี
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1. จางทนายความแบบถาวร  โดย
พิจารณาขอมูลของแตละประเทศ เพ่ือใหความ
เปนธรรมและเหมาะสม

2. ขอใหรายงานผลความคืบหนาสถาน
การณแรงงานไทยกอเหตุประทวงนายจางที่
เมืองเกาสง ไตหวัน โดยนาํเสนอเปนเอกสารขอ
มูลตอคณะกรรมาธิการฯ เ พ่ือทราบและ
พิจารณาตอไป

3. ขอใหรายงานความกาวหนาเกี่ยวกับ
การดําเนินการแกไขปญหาและการดําเนินคดี
ในเรื่องดังกลาวเปนระยะ

4. ขอใหกระทรวงทบทวนบทบาทการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับออกใบ จต.2  ซึ่งกอนที่
จะออกใบ จต.2 น้ัน จะตองมีการตรวจสอบโดย
เจาหนาที่ของกระทรวงแรงงานที่อยูในสถานทูต
ของแตละประเทศนั้นใหชัดเจนกอน เพ่ือเปน
ประโยชนตอแรงงาน

(11) เรียกรองรัฐบาลใหสัตยาบันอนุสัญญา 
ILO ฉบับที่ 87 และ 98

วันที่ 20 เมษายน 2548 นับเปนปที่
สองที่คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิ
การสังคม วุฒิสภา รวมกับองคการแรงงาน
ระหวางประเทศ (ILO) มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท 
(FES) และศูนยอเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ 
(ACILS) จัดสัมมนาเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไข
กฎหมายแรงงานสัมพันธและการใหสัตยาบัน
อนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 โดยปน้ี ไดจัดขึ้น
ที่ศูนยประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดาํเนินนอก 
กทม. ในหัวขอ เรื่อง "ฝาวิกฤตขบวนการปฏิรูป
กฎหมายแรงงานสัมพันธ" โดยมีผูแทน ILO นัก
กฎหมายแรงงาน ผูนําแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน และผูแทนสภาองคการนายจางเขา
รวมเสนอขอคิดเห็น

อนุสัญญาฉบับที่ 87 วาดวย เสรีภาพใน
การสมาคม และการคุมครองสิทธิในการรวมตัว 
ค.ศ.1948 และอนุสัญญา ฉบับที่ 98 วาดวย
สิทธิในการรวมตัว และการรวมเจรจาตอรอง 
ค.ศ.1949 เปนอนุสัญญา ILO ที่องคกรแรงงาน
เรียกรองใหรัฐบาลพิจารณาใหสัตยาบันมากวา 
10 ปแลว  เทาที่สาํรวจขอเรียกรองวันแรงงาน
ยอนหลังไป พบวา อยางนอย ตั้งแตป 2535
เปนตนมาถึงปจจุบัน จะมีขอเรียกรองเกือบทุกป
ตอรัฐบาลใหสัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 87 
และ 98

หนังสือตอบขอเรียกรองวันแรงงาน ป 
2548 กระทรวงแรงงานไดจัดทาํคาํตอบชี้แจง
ประเด็นปญหาขอจํากัด สรุปความแตกตางทาง
ความคิดของฝายราชการ และลูกจาง และความ
จําเปนที่ตองชะลอการใหสัตยาบันอนุสัญญาทั้ง 
2 ฉบับไวกอน อางเหตุผล 3 ขอ คือ

1.  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
อยูระหวางการนําผลการศึกษาที่ไดเพ่ือเสนอ
กระทรวงแรงงานเขาสูการพิจารณาของคณะ
กรรมการพิจารณาและทวนสอบอนุสัญญาของ
องคการแรงงานระหวางประเทศ ซึ่งมีอํานาจ
หนาที่ ในการกําหนดลําดับความสําคัญของ
อนุสัญญาที่ประเทศไทยสมควรพิจารณาให
สัตยาบันดังกลาวตอไป

2.  กลุมผูเกี่ยวของ (เชน ลูกจาง นาย
จาง พนักงาน ขาราชการ และประชาชนทั่วไป) 
กับอนุสัญญานี้ยังขาดความรู ความเขาใจที่แท
จริงเกี่ยวกับอนุสัญญา จึงควรดําเนินการเผย
แพรประชาสัมพันธ หรือใหความรูในรูปแบบ
ตางๆ เพ่ือใหกลุมผูเกี่ยวของมีความรู ความเขา
ใจ และคาํนึงถึงสวนรวมมากขึ้น

3.  กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวขอยัง
มีสวนที่ไมสอดคลองกับหลักการของอนุสัญญา 
ควรมอบหมายใหหนวยงานปฏิบัติที่เกี่ยวของ
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พิจารณาทบทวนตัวบทกฎหมาย เพ่ือหาแนว
ทางหรือมาตรการที่เหมาะสมไวรองรับการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกลาว ทั้งน้ี โดยคาํนึงถึง
สภาพการณและความมั่นคงของประเทศเปน
สาํคัญ

ข อมู ลที่ ก ร ะทรวงแรง งานชี้ แ จ งถึ ง
กฎหมายแรงงานสัมพันธไทยกับอนุสัญญาฉบับ
ที ่ 87 และ 98 มมุมองของแตละฝาย และความ
ไมพรอมทีจ่ะใหสตัยาบนัอนสุญัญาฯ มดัีงน้ี

กฎหมายแรงงานสัมพันธไทยกับบท
บัญญัติของอนุสัญญาฉบับที่ 87  และ 98

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของอนุสัญญา
องคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 87 และ 
98 เปรียบเทียบกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ
ของประเทศไทยที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน จํานวน 
2 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ 
พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐ
วิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.2543 จะเห็นไดวาบท
บัญญัติบางมาตราและขอบเขตการบังคับใชของ
พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกลาวยังไมสอด
คลองกับอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 ใน
ประเด็น ดังน้ี

1. ขอบเขตการบังคับใชกฎหมายแรง
งานสัมพันธของไทย ใชบังคับกับลูกจางในภาค
เอกชนและรัฐวิสาหกิจเทาน้ัน

2 . สิ ทธิ ใ นการร วมตั วกั น โดย เสรี
กฎหมายแรงงานสัมพันธของไทยมีบทบัญญัติที่
ยังไมสอดคลองกับอนุสัญญาในเรื่องการแทรก
แซงของรัฐเกี่ยวกับ

   (1) การจํากัดคุณสมบัติและสิทธิ
แรงงานในการรวมตัว

 (2) การกําหนดใหตองจดทะเบียน
การจัดต้ังสหภาพแรงงาน หรือสมาคมนายจาง

  (3) การกาํหนดใหมีการจดทะเบียน
ขอบั งคับโดยตองมี รายการไมนอยกว าที่

กฎหมายกาํหนด
   (4) การใหอาํนาจนายทะเบียนสั่งให

กรรมการสหภาพแรงงานหรือสมาคมนายจาง
ออกจากตําแหนงได รวมทั้งมีอํานาจสั่งเลิก 
หรือสั่งพักสหภาพแรงงานหรือสมาคมนายจาง
ได

  (5) สถานะการเปนนิติบุคคลของ
องคการนายจางและองคการลูกจางตองไดรับ
การอนุมัติ และตองไดใบสาํคัญรับรองจากนาย
ทะเบียน

  (6) การกําหนดบทลงโทษกรณีลูก
จางนัดหยุดงาน

ประเด็นปญหา
อนุสัญญาฉบับที่ 87 คือ
1. การใหสิทธิดังกลาวแกคนตางชาติ
 การพิจารณาใหสัตยาบันอนุสัญญา

ฉบับที่ 87 จําตองพิจารณาใหรอบคอบวาการ
ใหสิทธิตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้แกคน
งานตางชาติ จะกอใหเกิดผลกระทบตอความมั่น
คงปลอดภัย เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ประเทศหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคเปด
เสรีการคาเชนปจจุบันที่คาดวาจะมีคนตางชาติ
จํานวนมากมายที่จะเขาสูประเทศไทยเพื่อผล
ประโยชนในดานการคา การลงทุน และผล
ประโยชนแอบแฝงอื่นๆ ที่มิใชเฉพาะสิทธิ
ประโยชนดานแรงงาน

2. การใหสิทธิและเสรีภาพในการรวม
ตัวแกลูกจางในภาครัฐตามบทบัญญัติแหง
อนุสัญญานี้

   ประเด็นปญหา คือ ความพรอม และ
มีความเปนไปไดมากนอยเพียงใดในการใหสิทธิ
และเสรีภาพในการรวมตัวแกข าราชการ
ประเภทตางๆ  ซึ่งแบงตามระเบียบบริหารราช
การแผนดินไวดังน้ี
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(1) ระเบียบบริหารราชการสวน
กลาง หมายถึง ผูทํางานในสังกัดกระทรวง 
ทบวง และกรมตางๆ

(2) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิ
ภาค หมายถึงผูทํางานในระดับจังหวัด และ
อาํเภอ

(3) ระเบียบบริหารราชการสวนทอง
ถิ่น หมายถึง ผูทาํงานในองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และราชการสวน
ทองถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกาํหนด

อนุสัญญาฉบับที่ 98 คือ
1. ความพรอมและความเปนไปไดใน

การใหผูทํางานในภาครัฐมีสิทธิในการรวมตัว
และการรวมเจรจาตอรอง  เน่ืองจากคาํวา "
เจาหนาที่ของรัฐ" (public servants) ตามความ
หมายของอนุสัญญามีความหมายที่กวางครอบ
คลุมทั้งขาราชการ ลูกจาง และพนักงานทุกคนที่
ทํางานในหนวยงานภาครัฐ สถาบัน องคกร
อิสระและองคกรตางๆ ที่เปนหนวยงานของรัฐ

2. อนุสัญญานี้ไมครอบคลุมถึง "เจาหนา
ที่ที่มีหนาที่บริการงานของรัฐ"  ซึ่งจําเปนที่จะ
ตองนํามาพิจารณาเพื่อใหมีความเขาใจที่ชัดเจน 
ถูกตอง และตรงกันในทุกหนวยงานของรัฐ วามี
ขอบเขตแคไหนหมายถึงใครและระดับใดบาง

ผลการดําเนินงาน
นับต้ังแตปงบประมาณ 2546-2547 

กรมสวสัดิการและคมุครองแรงงานไดดําเนินการ
จัดประชมุสมัมนา เพ่ือใหความรู และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กบักลุมผูใชแรงงาน และจากผลการ
จัดประชมุ สมัมนาแลวน้ี ไดสรปุความคดิเหน็ใน
มมุมองของผูใชแรงงาน และมมุมองของภาคราช
การมีความแตกตางในการพิจารณาใหสัตยาบัน
อนุสญัญาฉบบัที ่87 และ 98 ดังน้ี

มุมมองของผูใชแรงงาน
1 . ต อ งการ ให รั ฐบาลให สั ตยาบัน

อนุสัญญา เพราะจะเปนแรงกดดันและทาํใหรัฐ
บาลมี พันธะในฐานะประเทศสมาชิกที่ ให
สัตยาบันอนุสัญญา จะตองดาํเนินการปรับปรุง
แกไขกฎหมายภายในประเทศ ใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติแหงอนุสัญญานั้นๆ

2. เห็นวาขั้นตอนการพิจารณาแกไข
กฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับของรัฐบาลให
เวลายาวนานเกินไป หากรอใหประเทศไทยมี
ความพรอมทางกฎหมาย ผูใชแรงงานอาจตอง
รอคอยอีกนานหลายสิบปกวาจะไดมาซึ่งสิทธิ
และเสรีภาพในการสมาคมที่เทียบเทามาตร
ฐานสากล

3. ตองการใหรัฐบาลรับรองรางพระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. …. ฉบับผูใชแรง
งานโดยพิจารณาวาสอดคลองกับอนุสัญญาฉบับ
ที่ 87 และ 98 ที่ใหสิทธิและเสรีภาพในการ
สมาคมตามหลักการของสากล

มุมมองของภาคราชการ
(1) การใหสิทธิและเสรีภาพในการ

สมาคมแกผูที่ทาํงานในภาครัฐ เปนเรื่องใหญที่
ตองเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงาน
บุคคลของภาคราชการทั้งระบบ และตองปรับ
ปรุงแกไขระเบียบบริหารราชการแผนดินทุก
ฉบับที่เกี่ยวของ ซึ่งทาํไดยากหรืออาจเปนไปไม
ไดในชวงระยะเวลาอันใกลน้ี

(2)  โดยภาพรวมแลว ขาราชการและผู
ทาํงานในหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ ยังไม
ทราบหลักการ และแนวคิดการใหสิทธิและเสรี
ภาพในการสมาคมดังกลาว และมิไดมีความคิด
เรียกรอง รวมทั้งเห็นวาเปนไปไมไดที่จะใหขา
ราชการรวมตัวเพื่อเรียกรอง เจรจาตอรอง และ
นัดหยุดงาน เพราะจะทาํใหเกิดความเดือดรอน 
สับสนและวุนวายในสังคม ประกอบกังความคิด
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ที่วาตนเองมีสถานะที่แตกตางจากลูกจางหรือผู
ใชแรงงานในภาคเอกชนและมีกฎระเบียบวินัยที่
พึงประพฤติปฏิบัติที่ดีอยูแลว

(3) กลุมผูใชแรงงานที่เรียกรองใหรัฐ
บาลใหสัตยาบาลอนุสัญญาทั้งสองฉบับดังกลาว 
คาํนึงถึงแตสิทธิแลเสรีภาพในการภาคสวนของ
ตนเอง โดยไมไดคาํนึงผลกระทบตอทุกภาคสวน
ของสังคม โดยเฉพาะในสวนของภาคราชการ

(4) การใหสิทธิและเสรีภาพในการ
สมาคมแกคนตางชาติ เกรงวาจะเปนภัยตอ
ความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศชาติ

นอกจากนี้ กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานไดวาจางนางสาววิจิตรา พรหมพันธุม 
เปนที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง ศึกษาความ
พรอมของประเทศไทยในการใหสัตยาบัน
อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ 
ฉบับที่ 87 และ 98 มีระยะเวลาดาํเนินการตั้ง
แตวันที่ 4 สิงหาคม 2546 ถึงวันที่ 16 
ธันวาคม 2547 โดยมีคาจางตลอดโครงการ
เปนเงินทั้งสิ้น 4,760,000 บาท (สี่ลานเจ็ด
แสนหกหมื่นบาทถวน) โดยมีวัตถุประสงคของ
การศึกษา ดังน้ี

1. ศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบแนวทาง
ปฏิบัติ ผลการบังคับใชและปญหาอุปสรรคของ
ประเทศที่ใหและไมใหสัตยาบันอนุสัญญาองค
การแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 87 และ 
98

2. ศึกษาสภาพขอเท็จจริงและความ
พรอมของประเทศไทยในการใหสัตยาบัน
อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ 
ฉบับที่ 87 และ 98

3. ศึกษาผลกระทบตอภาพรวมของ
ประเทศ และผลกระทบตอนายจาง ลูกจางภาค
เอกชน และภาครัฐในกรณีประเทศไทยใหและ

ไม ใหสัตยาบันอนุสัญญาองคการแรงงาน
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98

4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบริหารแรง
งานในกรณีใหและไมใหสัตยาบันอนุสัญญาองค
การแรงงานระหวงประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98

การศึกษาดังกลาวสรุปผลไดวา ประเทศ
ไทยควรชะลอการใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับ
ที่ 87 และ 98 ออกไปไมต่ํากวา 3 ป เพ่ือ
ศึกษาผลดี ผลเสีย ผลกระทบในทุกดานให
กระจางเน่ืองจาก

1. ประเทศไทยยังไมพรอมในหลายๆ 
ดาน เชน ลูกจาง นายจาง พนักงาน ขาราชการ 
และประชาชนทั่วไปยังขาดความรู เกี่ยวกับ
อนุสัญญาและไม เขาใจถึงความสําคัญของ
อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ

2. การใหสัตยาบันอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ
จะทําใหคนตางดาวและแรงานตางดาวมีสิทธิ
เสรีภาพมากขน รวมทั้งสิทธิในการรวมตัวจัด
ต้ังสหภาพแรงงาน และสิทธิในการเจรจาตอรอง 
การนัดหยุดงานดังเสี่ยงตอความมั่นคงของ
ประเทศ

3. การใหสัตยาบันอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ
จะทาํใหทหาร ตํารวจ และขาราชการมีสิทธิเสรี
ภาพในการรวมตัว และสามารถเรียกรองและ
นัดหยุดงานไดอันอาจกระทบตอความสงบเรียบ
รอยและความมั่นคงของประเทศ

4. การใหสัตยาบันอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ 
ประเทศสมาชิกตองนําบทบัญญัติทั้งหมดไป
ปฏิบัติ โดยไมมีขอยกเวน ซึ่งอาจเกิดปญหาใน
การปฏิบัติตาม และหากปฏิบัติไมไดอาจถูก
ประณามจากประเทศสมาชิกทั่วโลก
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(12) รวมเรงรุกรฐั ยกเลกิการจางเหมาคาแรง

นายกรัฐมนตรี ไดกลาวปราศรัย ในวันที่ 
1 พฤษภาคม 2548 ณ ทองสนามหลวง วา "
สวนทานที่เรียกรอง เรื่องการจางเหมาชวงผม
จะเลาใหฟงวาในโลกยุคใหม เราใชคาํวา Out 
Source คือ การจายงานไปใหบริษัทรับชวง วิธี
คือการรับชวงไปทาํที่โรงงานของคนอื่นแตไมใช
รับชวงไปทาํที่โรงงานเดียวกัน ถาอยางน้ันเขา
เรียกวาซิกแซก จะตองจับมายืดใหตรง ไมใหซิก
แซก Out Source ก็คือ Out Source ไมใชซิก
แซกคนละเรืองกัน ฉะนั้น กระทรวงแรงงานจะ
ใชความชัดเจนในการทําเรื่อง Out Source 
กับซิกแซก โดยไมตองไปแกไขกฎหมายพูด
กันดีๆ รูเรื่อง ไมรูเรื่องก็คือไมรูเรื่อง ฉะนั้นจะ
ไมใหมีการเอาเปรียบในลักษณะซิกแซกอีกตอ
ไป"

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
2541 มาตรา 5(3) บญัญติัใหผูประกอบกจิ
การ ที่วาจางดวยวิธีเหมาคาแรง โดยมอบให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับชวงไปควบคุมดูแลการ
ทาํงานและรับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีก
ทอดหนึ่ง มอบหมายใหบคุคลใดเปนผูจัดหาลกู
จางมาทาํงานอนัมใิชการประกอบธรุกจิจดัหางาน 
โดยการทาํงานนั้นเปนสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้ง
หมดในกระบวนการผลติ หรอืธรุกจิในความรบั
ผดิชอบของผูประกอบกจิการ ใหถอืวาผูประกอบ
กจิการเปนนายจางของลกูจาง ดังกลาวดวย

กระทรวงแรงงาน แกไขการรับเหมาคา
แรงโดยในการยกรางพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ดังน้ี

"มาตรา 12/1 ในกรณีที่ผูประกอบกิจ
การมอบใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาคน
มาทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางาน 

โดยการทํางานเปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวน
การผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู
ประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเปนผูควบ
คุมดูแลการทาํงาน หรือรับผิดชอบในการจาย
คาจางใหแกคนที่มาทาํงานนั้นหรือไมก็ตาม ให
ถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจางของคนทีมา
ทาํงานดังกลาว

ใหผูประกอบกิจการปฏิบัติตอลูกจาง
ตามวรรคหนึ่ง และลูกจางซ่ึงไดวาจางตาม
สัญญาจางโดยตรงเทาเทียมกันในการจาง
งาน เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานไม
อาจปฏิบัติเชนนั้นได"

ในรอบป 2548 คณะทํางานเพื่อคุม
ครองแรงงานในระบบจางเหมา สภาทนาย
ความรวมกับกลุมสหภาพแรงงานและสหพันธ
แรงงาน จัดสัมมนาเกี่ยวกับปญหาความไมเปน
ธรรม การละเมิดสิทธิแรงงาน และทางออกของ
ลู กจ า ง ในระบบรับ เหมาหลายครั้ งทั้ ง ใน
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครปฐม และสระบุรี 
มีการเคลื่อนไหวยื่นขอเรียกรองตอนายกรัฐ
มนตรี รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน  ผูวาราชการ
จังหวัดในพื้นที่ที่มีลูกจางรับเหมาคาแรงจาํนวน
มาก และผูอาํนวยการองคการแรงงานระหวาง
ประเทศ (ILO)

กระทรวงแรงงาน ไดจัดสัมมนาไตรภาคี 
เปนครั้งแรกในเรื่อง "การแกไขปญหาการรับ
เหมาคาแรง"  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2548 ที่
โรงแรมดิเอมเมอรัลด กทม. ผูเขารวมประมาณ 
300 คน

คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย 
จัดประชุมใหญผูแทนสหภาพแรงงานตางๆ ใน
วันอาทิตยที่ 20 พฤศจิกายน 2548 เพ่ือติด
ตามความคืบหนาในการแกไขปญหาการรับ
เหมาคาแรงของรัฐบาล และเดินขบวนไปชุมนุม
บริเวณทาํเนียบรัฐบาลตอไป
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นายสถาพร จารุภา ผูอาํนวยการสาํนัก
คุมครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน ไดมาอภิปราย เลาสภาพปญหาการ
เอาเปรียบลูกจางรับเหมาคาแรงที่ขยายตัวมาก 
และไดชี้แจงการแกไขกฎหมายคุมครองแรงงาน
ไทยใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจางของ
ลูกจางรับเหมาคาแรง ซึ่งตองปฏิบัติตอลูกจาง
ของผูประกอบกิจการและผูรับเหมาคาแรงอยาง
เทาเทียมกันในการจางงาน แตมีเงื่อนไขยกเวน
กรณีลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติ
เชนน้ันได จากการสาํรวจของกรมสวัสดิการฯ 
พบวา มีบริษัทรับเหมาคาแรง 381 แหง และมี
ลูกจางกวา 1.1 แสนคนทาํงานอยูในบริษัทที่
จางลูกจางรับหมาคาแรงประมาณ 300 แหง

คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทยไม
เห็นดวยกับรางแกไข พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน 
(ฉบับที่..) พ.ศ. …. จึงไดยื่นหนังสือตอนายกรัฐ
มนตรีใหทบทวนรางกฎหมายดังกลาวใหม 
เพราะเห็นวายังไมสามารถแกไขปญหาการจาง
เหมาคาแรงที่สงผลกระทบตอลูกจางในปจจุบัน
ได เพราะขอเท็จจริงตามสัญญาจางเหมาคาแรง
มีความเกี่ยวพันกับสัญญาจางระหวางบริษัทรับ
เหมาคาแรงกับสถานประกอบการ สัญญาจาง
ระหวางบริษัทรับเหมาคาแรงกับลูกจาง กอให
เกิดความไมเปนธรรมในสภาพการจาง สิทธิ
ประโยชนหลายประการ รวมถึงสิทธิการจัดต้ัง
องคกรและเจรจาตอรองรวม และความไมมั่นคง
ในการทาํงานกลาวคือ

1. ไมไดรับสิทธิประโยชนตามสภาพ
การจางของสถานประกอบกิจการ แมจะ
ทาํงานในกระบวนการผลิตเดียวกัน เพียงเพราะ
อางวามิใชลูกจางของสถานประกอบกิจการ แต
เปนลูกจางของบริษัทรับเหมาคาแรง

2. ไมสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงาน
และเจรจาตอรองได เพราะถูกจัดอยู ใน
ประเภทกิจการบริการรับเหมาคาแรง หากจะ
รวมตัวจัดต้ังหรือตอรองรวมกับลูกจางในสถาน
ประกอบการที่ทํางานดวยกัน จะถูกสงตัวไป
ทาํงานสถานที่อื่น ตามสัญญาจางที่ทาํกับบริษัท
รับหมาคาแรง

3. ไรความมั่นคงในการทํางาน เพราะ
บริษัทรับเหมาคาแรง ทําสัญญากับสถาน
ประกอบการมีกาํหนดระยะเวลาแนนอน เชน 1 
ป จึงตองทาํสัญญาจางเหมาคาแรงมีกาํหนดไม
เกิน 1 ป เมื่อสถานประกอบการไมประสงคให
ลูกจาง เหมาคาแรงคนใดทํางานในสถาน
ประกอบการของตนไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็สง
ตัวคืนบริษัทรับเหมาคาแรง และบริษัทรับเหมา
คาแรงก็จะสงตัวไปทาํงานที่อื่น หากไมพรอมที่
จะทาํงานสถานทีใหมก็ตองลาออก

4. กระทบตอลูกจางในสถานประกอบ
การและอํานาจการตอรองของสหภาพแรง
งานในสถานประกอบการ คือ สูญเสียดุล
อาํนาจในการตอรองกับนายจาง เพราะมีหลาย
คูความสัมพันธในการจางงานในสถานประกอบ
การเดียวกัน นายจางจะจางลูกจางรับเหมาคา
แรงเพิ่มเทาไรก็ได ในขณะที่ลูกจางประจาํและ
สมาชิกสหภาพแรงงานจะมีอัตราคงที่หรือลดลง 
ในขณะที่มีสภาพการจางหลายแบบตางกันทํา
ใหไมสามารถรวมมือรวมตัวลูกจางทั้งหมดเรียก
รองได

5. นายจางหรือผูประกอบการสามารถ
ลดตนทุนการผลิตลดภาระการบริหารจัดการ
ตางๆ โดยไมตองคาํนึงถึงความยุติธรรมในการ
จางงาน

6. บริษัทรับเหมาคาแรงหลายแหงมี
การโฆษณาตอสถานประกอบการวา หากจาง
บริษัทของตนเขาไปทํางาน จะไมตองเผชิญ



68

กับการรวมตัวย่ืนขอเรียกรอง ปญหาการนัด
หยุดงาน ปญหาการเลิกจาง การจายคาชดเชย
การปกครองดูแลลูกจาง  การพิจารณาโทษลูก
จาง เปนตน ขอเสนอเหลาน้ีหลายอยางผิด
กฎหมายและเปนผลประโยชนที่ขัดตอมาตร
ฐานแรงงานระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปน
สมาชิกองคการแรงงานระหวางประเทศ และนาํ
ไปสูการละเมิดสิทธิแรงงานจํานวนมาก เชน 
การลาปวยตองไดรับอนุญาตจากหัวหนางาน มี
การหักคาจางเมื่อลากิจ ลาปวยหรือขาดงาน 
หรือลูกจางทํางานผิดเล็กนอย หักเงินประกัน
สังคมแตไมนําสงสาํนักงานประกันสังคม ทาํให
ลูกจางเสียสิทธิอยางไมชอบธรรม ฯลฯ

ในการยื่นหนังสือตอนายกรัฐมนตรีที่
กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2548 นายกก็ยืนยันวา การจางงานแบบเหมา
คาแรงเปนการเอาเปรียบคนงานอยางมาก 
การที่บริษัทเลี่ยงบาลีจางงานโดยไปตั้งอีก
บริษัทรับคนมาทํางานเพื่อคาแรงต่ํากวานั้น 
เห็นดวยวาเปนการจางงานแบบคามนุษย
ตองยกเลิก

การเคลื่อนไหวใหรัฐบาลแกปญหาการ
จางเหมาคาแรงที่ขยายตัวและเอาเปรียบคนงาน
อยางจริงจังตอเนื่อง สงผลใหคณะกรรมการจัด
งานวันสิทธิมนุษยชนสากลประจาํป 2548 ซึ่ง
ประกอบดวยหลายองคกร เชน สมาคมสิทธิเสรี
ภาพของประชาชน ศูนยขอมูลนิธิมนุษยชนและ
สันติธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง
ชาติ ฯลฯ เลือกเอาปญหาการจางหมาคาแรง
เปนหนึ่งในสิบสถานการณดอยดานสิทธิมนุษย
ชน ป 2548 โดยมีการแถลงขาวเมื่อวันที่ 9 
ธันวาคม 2548

(13) อวสานของการจัดตั้งสถาบันคุมครอง
สุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในสถาน
ประกอบการ

รางพระราชบัญญัติจัดต้ังสถาบันคุม
ครองสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมใน
สถานประกอบการ ที่กระทรวงแรงงาน ไดต้ัง
คณะกรรมการยกรางกฎหมายจากหลายฝาย
รวมกันรางเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2541 ได
รับการคัดคานจากสภาองคการนายจาง สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสาํนักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (จนกระทั่งตอง
สิ้นโอกาสจัดต้ังได)  มีหลักการสาํคัญ 4 ขอ คือ

1. เปนองคกรที่ เปนอิสระดานการ
บริหาร อยูภายใตการกาํกับดูแลของกระทรวง
แรงงาน

2. มีภารกิจเนนการปองกันดูแลคุม
ครองดานสุขภาพความปลอดภัยในการทาํงาน
แบบครบวงจร คือ การปองกัน การรักษา
พยาบาล การฟนฟู การจายคาทดแทน และการ
ตรวจสอบความปลอดภัย

3. มีการบริหารอยางมีสวนรวมแบบ 5 
ฝายหรือเบญจภาคี คือ ประกอบดวย ผูแทน
ฝายนายจาง ลูกจาง รัฐบาล ผูไดรับผลกระทบ
จากการทาํงาน และผูเชี่ยวชาญนักวิชาการ

4. ใหมีการโอนงานของสถาบันความ
ปลอดภัยในการทํางานและกองทุนเงินทดแทน
มาอยูในสถาบันใหมน้ี

เราอาจสรุปไดวา รัฐบาลปฏิเสธการจัด
ต้ังสถาบันคุมครองสุขภาพความปลอดภัย เมื่อ
พิจารณารางพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน พ.ศ. ….  ซึ่งสาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ไดตรวจพิจารณาแลวเมื่อตนป 2548 
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โดยไดรวมราง พ.ร.บ.สถาบันสงเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน พ.ศ. …. (ฉบับที่องคกรลูกจางมี
สวนรวมราง และกาํหนดใหโอนกองทุนเงินทด
แทนมาภายใน 5 ปนับแตวันที่กฎหมายจัดต้ัง
สถาบันฯ บังคับใช)  และราง พ.ร.บ.ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน พ.ศ. …. เปนฉบับเดียวกันตาม
มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2548 พรอม
ทั้งใหรับขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สภาพอุต
สาหกรรมแหงประเทศไทย รวมทั้งสวนราชการ
ที่เกี่ยวของไปพิจารณา

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับราง พ.ร.บ.ดังกลาวที่
เสนอตอ ครม. ใหเห็นชอบ คือ การบริหารกอง
ทุนเงินทดแทนดีอยูแลว และการนาํเงินกองทุน
เงินทดแทนไปเปนสวนหนึ่งของสถาบันสงเสริม
ความปลอดภัยฯ เปนการนําเงินไปใชผิดวัตถุ
ประสงค และเจตนารมณการจัดต้ังกองทุนเงิน
ทดแทน เสนอใหจัดสรรเงินจากดอกผลกองทุน
เงินทดแทนตอปไปสนับสนุนการดําเนินงาน
เพ่ือสงเสริมความปลอดภัยและเปนทุนหมุน
เวียนใชจายในการดาํเนินงานของสถาบัน

ราง พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ที่คณะ
กรรมการกฤษฎีตรวจพิจารณาแลว ไดระบุไวใน
มาตรา 52 วา ใหมีการจัดตั้งสถาบันสงเสริม
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวด
ลอมในการทํางาน โดยตรงเปนพระราช
กฤษฎีกาตามความในกฎหมายวาดวยองค
การมหาชน มีหนาที่สงเสริมและแกไขปญหา
เดียวกับความปลอดภัยฯ พัฒนาและสนับสนุน
การจัดทํามาตรฐานสงเสริมความปลอดภัยฯ 
และรวมดําเนินงานกับหนวยงานดานความ
ปลอดภัยฯ ของภาครัฐและเอกชน

การใหรัฐบาลออกพระราชกฤษฎีจัดต้ัง
เปนองคการมหาชน สถาบันสงเสริมความ
ปลอดภัย ยอมหมายความวา กองทุนเงินทด
แทนไมมีทางที่จะมาอยูในสถาบันใหมน้ีได บท
บาทสถาบันน้ี เนนงานสงเสริม สนับสนุน และ
รวมมือแกไขปญหาความปลอดภัย ไมมีบทบาท
ดานคุมครองตรวจสอบ บังคับใชกฎหมายที่
เกี่ยวของแตอยางใด และคณะกรรมการบริหาร
คงจะเปนรูปแบบไตรภาคี

รางพระราชบัญญัติดังกลาว กระทรวง
แรงงานไดพิจารณาใหความเห็นกลับไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อ เดือน   
มีนาคา 2548 ขณะนี้อยูระหวางการดําเนิน
การเพื่อสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนนําเสนอสภา
ผูแทนราษฎรตอไป

 (14) ความลมเหลวของการเรียกรองปรับคา
จางข้ันต่ําเปนวันละ 233 บาท

หน่ึงในขอเรียกรองที่คณะกรรมการ
สมานฉันทแรงงานไทย ยื่นตอนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม และในโอกาสที่นายกรัฐ
มนตรีเดินทางมาเปนประธานที่ประชุมหัวหนา
สวนราชการระดับปลัดกระทรวงที่กระทรวงแรง
งาน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 คือ ใหรัฐ
บาลปรับอัตราคาจางขั้นตํ่าที่เปนธรรมโดยยึด
หลักมาตรฐานสากลขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ (ILO) และเพิ่มคาจางขั้นตํ่า
เปนอยางนอย 7,000 บาทตอเดือน หรือวันละ 
233 บาท เทากันทั่วประเทศ เพ่ือใหสอดคลอง
กับการปรับเงินเดือนขั้นตํ่าของขาราชการเปน 
7,000 บาทตอเดือน ตามนโยบายนายกรัฐ
มนตรี และเพื่อศักด์ิศรีความเปนมนุษยที่เทา
เทียมกันในสังคม
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นายกรัฐมนตรี กลาวตอบที่กระทรวงแรง
งานวา เรื่องคาจางขั้นตํ่าตองคอยๆ ปรับ หากมี
การปรับขึ้นมากเกินไป อาจเกิดผลกระทบตอ
การจางงาน และธุรกิจบางประเภทไมรอด คง
ตองปรับคาจางแบบใหพอดี และอยูรวมกันได 
ซึ่งเปนบทบาทของคณะกรรมการคาจางกลาง

คณะกรรมการคาจาง กระทรวงแรงงาน 
ไดตอบชี้แจงขอเรียกรองวันแรงงานเรื่องการ
ปรับคาจางขั้นตํ่าเปนวันละ 233 บาท และให
เปนไปตามมาตรฐาน ILO มีสาระสาํคัญ ดังน้ี

1. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 กาํหนดใหคณะกรรมการคาจางซึ่ง
เปนองคกรไตรภาคี ประกอบดวยผูแทนฝาย
นายจาง ลูกจาง และรัฐบาล แตงต้ังโดยคณะรัฐ
มนตรี มีอาํนาจหนาที่พิจารณากาํหนดอัตราคา
จางขั้นตํ่า โดยวัตถุประสงคหลักของการกาํหนด
คาจางขั้นตํ่าในประเทศไทย คือ มุงคุมครอง
แรงงานไรฝมือที่เขาสูตลาดแรงงานใหม ให
ไดรับคาตอบแทนการทํางานที่เปนธรรม 
และสามารถดํารงชีพอยูได  ซึ่งแรงงานกลุมน้ี
สวนใหญจะมีอายุนอย และเปนโสด สาํหรับแรง
งานสวนใหญที่มีครอบครัวจะเขาสูตลาดแรง
งานมาหลายป จะเปนกลุมที่มีทักษะฝมือแรง
งานเพิ่มขึ้นตามประสบการณทาํงาน ควรจะได
รับการพิจารณาจากนายจางปรับคาจางประจาํป
ใหตามทักษะฝมือหรือผลิตภาพแรงงานที่เพ่ิม
ขึ้น

2. สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 131 วา
ดวยการกาํหนดคาจางขั้นตํ่า (Minimum Wage 
Fixing Convention No>131) กําหนดให
ประเทศสมาชิกที่ใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับน้ี 
ตองกาํหนดระบบคาจางขั้นตํ่าขึ้นมาใชสาํหรับผู
ประกอบอาชีพที่มีรายไดกลุมตางๆ ตามที่เห็น

สมควร โดยตองคํานึงถึงความจําเปนพ้ืนฐาน
ของลูกจางและครอบครัว ความสามารถใน
การจายของนายจาง ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของแตละประเทศ ฯลฯ

ประเทศไทยแมจะไมไดใหสัตยาบัน
อนุสัญญาฉบับดังกลาว แตก็ไดมาปรับประยุกต
ใชใหเกิดประโยชน ดังน้ัน ระบบการกาํหนดคา
จางขั้นตํ่าในประเทศไทย จึงไดมีการจัดกลุมขอ
มูลตามหลักเกณฑการพิจารณา 3 กลุมที่สอด
คลองกับหลักการของ ILO คือ

1. ดานความจําเปนในการครองชีพ
ของลูกจาง (ดัชนีคาครองชีพ อัตราเงินเฟอ 
มาตรฐานการครองชีพ และราคาของสินคา)

2. ดานความสามารถในการจายของ
นายจาง (ตนทุนการผลิต ความสามารถของ
ธุรกิจ และผลิตภาพแรงงาน)

3. ดานเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  
(ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศและสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม) ซึ่งจะพิจารณาเปนราย
จังหวัด และในภาพรวมของประเทศ เน่ืองจาก
ภาวะการครองชีพ และสภาพสังคมของแตละ
จังหวัดมีความแตกตางกัน

3.  ไมสามารถกาํหนดคาจางขั้นตํ่าโดย
พิจารณาเฉพาะขอมูลดานความจําเปนในการ
ครองชีพของลูกจาง  จําเปนตองพิจารณาขอ
มูลดานความสามารถในการจายของนายจาง 
และขอมูลเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมดวย  
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการคาจางไดใหความ
สาํคัญหรือนํ้าหนักกับขอมูลดานความจาํเปนใน
การครองชีพของลูกจางมากที่สุด เพราะการ
ปรับคาจางขั้นตํ่าที่สูงมาก จะสงผลกระทบตอ
ฐานการปรับคาจางประจาํปของสถานประกอบ
การที่นายจางอาจปรับใหลูกจางที่ทาํงานมาไม
นอยกวา 1 ปอยูแลว สงผลกระทบตอภาวะคา
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ครองชีพโดยรวมของประเทศที่จะสูงขึ้นตอไป 
ซึ่งผูรับผลกระทบคือประชาชนทั้งประเทศ และ
สงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในเวทีโลกดวย

4.  การปรับคาจางขั้นตํ่า ไมนอยกวา
รายไดของขาราชการเดือนละ 7,000 บาท เพ่ือ
คุณคาและศักด์ิศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียม
กัน ขอชี้แจงวา ปจจุบัน (พฤษภาคม 2548) 
คาจางสําหรับลูกจางสวนราชการที่มีวุฒิการ
ศึกษาระดับ ม.6 เดือนละ 4,640 บาทเทาน้ัน 
ขาราชการและลูกจางที่มีวุฒิการศึกษาระดับ 
ปวช.ซึ่งถือวาเปนแรงงานกึ่งฝมือ มีคาจางเดือน
ละ 5,260 บาท วุฒิปริญญาตรีมีคาจางเดือน
ละ 7,266 บาท ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบ
กับอัตราคาจางขั้นตํ่าของกรุงเทพมหานคร 
ปจจุบันอยูที่วันละ 175 บาท หรือเดือนละ 
4,550 บาท (175 x 26 วัน)  จะมีความใกล
เคียงกับลูกจางสวนราชการที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับ ม.6

อยางไรก็ตาม สถานการณเศรษฐกิจ
ภาวะคาครองชีพสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปน
ตางๆ ที่สูงขึ้นมากเพราะราคาน้าํมันเชื้อเพลิง 
ตนทุนวัตถุดิบ ฯลฯ และรัฐบาลมีนโยบายที่จะ
ปรับเงินเดือนขั้นตํ่าของราชการใหเปน 7,000 
บาทตอเดือน ในขณะที่ลูกจางภาคเอกชนก็เปน
แรงงานที่มีสวนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศชาติ
เหมือนภาคราชการทุกประการ แตรัฐบาลกลับ
ไมมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหมีคาแรงอยางเทา
เทียมกัน  ทาํใหองคกรแรงงานตองวางแผน
เคลื่อนไหวกดดันใหรัฐบาลเรงพิจารณาปรับคา
จางขั้นตํ่า

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 ซึ่งเปนวัน
ที่ มี การประชุมคณะกรรมการคาจ าง เ พ่ือ
พิจารณาการปรับคาจางขั้นตํ่า กลุมสหภาพแรง

งานจากหลายพื้นที่ไดรวมมือกับสหพันธนิสิต
นักศึกษาแหงประเทศไทย เครือขายสลัม 4 
ภาค และองคกรพันธมิตรตางๆ รวมประมาณ 
3,000 คน  (จากที่แถลงขาวลวงหนาวาจะมีคน
มารวม 10,000 คน) นัดชุมนุมกันที่บริเวณ
ลานพระบรมรูปทรงมาต้ังแตเวลาประมาณ 
10.00 น. เพ่ือเดินขบวนไปทาํเนียบรัฐบาลยื่น
ขอเรียกรองตอรัฐบาล 3 ขอ คือ

1. ขอใหรัฐบาลปรับคาจางเทากันทั้ง
ประเทศวันละ 233 บาท และกาํหนดโครงสราง
อัตราเงินเดือนใหลูกจางทุกสถานประกอบการ 
ใหมีผลต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548

2. ขอใหรัฐบาลควบคุมราคาสินคาอยาง
จรงิจัง เพ่ือบรรเทาความเดอืดรอนของประชาชน

3. ขอใหยกเลิกนโยบายรวมกองทุน
ประกนัสงัคมเขากบักองทนุ 30 บาทรกัษาทกุ
โรค

เมื่อขบวนเดินทางไปถึงสี่แยกมิสกวัน 
ปรากฏวาตํารวจไดนํารั้วเหล็กมาปดทางที่จะ
เลี้ยวไปถนนพิษณุโลก โดยมีตํารวจ 200 กวา
นายไดยืนซอนกัน 3-4 แถวอยูดานหลังรั้วใน
ทาเตรียมพรอมมีรถเมล ขสมก. 6 คัน มาจอด
เรียงซอนเปน 2 แถวปดกั้นปากทางเขาถนน
พิษณุโลกอีกช้ันหน่ึง เพ่ือตองการใหผูชุมนุมไป
ยื่นหนังสือที่ประตูทําเนียบรัฐบาลฝงถนนราช
ดําเนิน ตรงขามกับกระทรวงศึกษาธิการ แต
กลุมผูชุมนุมไมยินยอม ทําใหสถานการณสอ
เคาอาจเกิดความรุนแรงขึ้น ทําใหนายตาํรวจ
ระดับสูง ตองสั่งใหถอยรถเมลออกไป ลดกาํลัง
ตํารวจลง ตรึงกาํลังไวที่รั้วเหล็กเหมือนเดิม จน
กระทั่วตํารวจตองยอมเปดทางใหผูชุมนุมเดินไป
สูถนนพิษณุโลก เพ่ือไปบริเวณหนาสาํนักงานขา
ราชการพลเรือน (ก.พ.)  โดยมีพลตาํรวจเอก
เฉลิมเดช ชมพูนุช โฆษกประจาํสาํนักนายกรัฐ
มนตรี ออกมารับหนังสือขอเรียกรองและรับ
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ปากวาจะรีบสงใหนายกรัฐมนตรี กอนที่ผูชุมนุม
จะแยกยายกันกลับ

อยางไรก็ตาม การประชุมของคณะ
กรรมการคาจางไมไดตอบสนองขอเรียกรองของ
กลุมเคลื่อนไหว ยังยึดการขึ้นคาจางขั้นตํ่าตาม
แนวเดิมโดยปรับขึ้น 2-8 บาท ต้ังแต 1 
สิงหาคม 2548 สวนใหญเปนไปตามขอเสนอ
ของอนุกรรมการคาจางขั้นตํ่าจังหวัด ยกเวนบาง
จังหวัด เชน นครปฐม ปทุมธานี เสนอขอปรับ 
5 บาท แตที่ประชุมใหปรับเปน 6 บาท เพราะ
เห็นวาไมสอดคลองกับคาครองชีพ ลาํพูนเสนอ
ปรับ 3 บาท คณะกรรมการฯ ใหปรับเปน 4 
บาทเทากับ จ.เชียงใหม เพราะเห็นวาเปนเมือง
อุตสาหกรรมติดกับเชียงใหม จังหวัดประจวบ 
คีรีขันธ เปนจังหวัดเดียวที่ขอปรับ 8 บาท 
และคณะกรรมการเห็นดวย (ปรับจาก 139 
บาทเปน 147 บาท) เพราะเปนจังหวัดที่มีพ้ืนที่
ใกลเคียง จ.เพชรบุรี เปนทั้งแหลงอุตสาหกรรม
และการทองเที่ยว อีกทั้ งนายจางมีความ
สามารถจายได โดยมี นราธิวาส จังหวัดเดียว
ที่อัตราคาจางขั้นตํ่าคงเดิม

(เดลินิวส, 19 ก.ค.2548 : น.15)

ผูนําแรงงานบางคนแสดงความไมพอใจ
ตออัตราการขึ้นคาจางขั้นตํ่า และการปดกั้นเสน
ทางเดินขบวนของกลุมผูชุมนุม เพราะเห็นวา
เปนวิธีการของเผด็จการ ไมยอมรับเสรีภาพการ
แสดงออกของประชาชน

นางสาววิไลวรรณ  แซเตีย ประธาน
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย กลาววา 
หลังจากทราบมติคณะกรรมการคาจางแลว 
ฝายแรงงานคงตองประชุมหารืออีกครั้ง เพราะ
ขอเรียกรองที่เสนออัตรา 233 บาทนั้น ไมใชคา

แรงขั้นตํ่าของคนงานไรฝมือ แตเปนการปรับ
ฐานเงินเดือนของแรงงานที่มีประสบการณแลว 
ดังน้ัน จึงพรอมที่จะเรียกรองตอไป (นสพ.คม
ชัดลึก, 19 ก.ค.2548 : น.14)

ตอมา คณะกรรมการคาจาง ไดมีการ
ประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 และ
มีมติอนุมัติปรับอัตราคาจางขั้นตํ่าใหมต้ังแตวัน
ที่ 1 มกราคม 2549 เปนตนไป โดยปรับ
อัตราคาจางขั้นตํ่าป 2549 เพ่ิม 1-3 บาท เปน 
17 กลุมทองที่ ดังน้ี

(1)  อัตราคาจางขั้นตํ่าวันละ 184 บาท 
ในทองที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปรา 
การ

(2)  อัตราคาจางขั้นตํ่าวันละ 181 บาท 
ในทองที่จังหวัดภูเก็ต

(3)  อัตราคาจางขั้นตํ่าวันละ 166 บาท 
ในทองที่จังหวัดชลบุรี

(4)  อัตราคาจางขั้นตํ่าวันละ 163 บาท 
ในทองที่จังหวัดสระบุรี

(5)  อัตราคาจางขั้นตํ่าวันละ 158 บาท  
ในทองที่จังหวัดนครราชสีมา

(6)  อัตราคาจางขั้นตํ่าวันละ 155 บาท 
ในทองที่จังหวัดเชียงใหม พังงา พระนครศรี 
อยุธยา ระนอง และระยอง

(7)  อัตราคาจางขั้นตํ่าวันละ 153 บาท 
ในทองที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

(8)  อัตราคาจางขั้นตํ่าวันละ 151 บาท 
ในทองที่จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี และลพบุรี

(9) อัตราคาจางขั้นตํ่าวันละ 150 บาท 
ในทองที่จังหวัดจันทบุรี เพชรบุรี และสมุทร 
สงคราม

(10) อัตราคาจางขั้นตํ่าวันละ 148 
บาท ในทองที่จังหวัดอางทอง และตรัง
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(11) อัตราคาจางขั้นตํ่าวันละ 147 
บาท ในทองที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี 
ราชบุรี สระแกว และสิงหบุรี

(12) อัตราคาจางขั้นตํ่าวันละ 145 
บาท ในทองที่จังหวัดชุมพร ตราด ลําปาง 
ลาํพูน สุพรรณบุรี สุโขทัย และอุดรธานี

(13) อัตราคาจางขั้นตํ่าวันละ 144 
บาท ในทองที่ จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน 
นครพนม นครศรีธรรมราช นราธิวาส บุรีรัมย 
ปตตานี ยะลา เลย สงขลา สตูล และหนองคาย

(14) อัตราคาจางขั้นตํ่าวันละ 143 
บาท ในทองที่จังหวัด กําแพงเพชร ตราด 

นครนายก นครสวรรค พัทลุง พิษณุโลก 
เพชรบูรณ สุราษฎรธานี และอุตรดิตถ

(15) อัตราคาจางขั้นตํ่าวันละ 142 
บาท ในทองที่จังหวัดชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย 
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะ
เกษ สกลนคร หนองบัวลาํภู และอุทัยธานี

(16) อัตราคาจางขั้นตํ่าวันละ 141 
บาท ในทองที่จังหวัดพิจิตร แมฮองสอน สุรินทร 
อาํนาจเจริญ และอุบลราชธานี

(17) อัตราคาจางขั้นตํ่าวันละ 140 
บาท ในทองที่จังหวัด นาน พะเยา และแพร
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สถิติแรงงาน

ตารางที่ 1
แผนผังการจําแนกประชากรตามสถานภาพแรงงาน

การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2548

อัตราการวางงาน รอยละ 2.1
ที่มา  : สํานักงานสถิติแหงชาติ เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2548

ประชากรทั้งประเทศ
65.28 ลานคน

ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป
15.72 ลานคน

ผูมีอายุต่าํกวา 15 ป
49.56 ลานคน

ผูอยูในกาํลังแรงงาน
35.34 ลานคน

ผูไมอยูในกาํลังแรงงาน
14.22 ลานคน

ผูมีงานทาํ 34.18 ลานคน ทาํงานบาน 4.53 ลานคน

ผูวางงาน 0.73 ลานคน เรียนหนังสือ 4.84 ลานคน

ผูรอฤดูกาล 0.43 ลานคน อื่นๆ 4.85 ลานคน
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ตารางที่ 2
จํานวนสถานประกอบกิจการและลูกจาง จําแนกตามพื้นที่ เดือนเมษายน 2548

พื้นที่ / ภาค
จํานวนสถานประกอบกิจการ

(แหง)
จํานวนลูกจาง

(คน)
ทั่วราชอาณาจักร 410,940 8,571,039
กรุงเทพมหานคร 177,827 3,198,035
5 จังหวัดรอบ กทม. 34,035 1,905,685
กลาง 56,910 1,728,353
เหนือ 41,479 549,335
ตะวันออกเฉียงเหนือ 55,684 599,449
ใต 44,005 590,182

ที่มา  :  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2548
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ตารางที่ 3 ความตองการจางแรงงานตางดาว และการพิจารณาตออายุใบอนุญาตทํางาน ของคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติ
พมา ลาว กัมพูชา ป 2548 ทั่วประเทศ  จําแหนกตามประเภทกิจการ ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2548 - 30 สิงหาคม 2548

กิจกรรม
ความตองการจางแรงงานตางดาว ตออายุใบอนุญาตทํางานประเภทกิจการ

นายจาง รวม พมา ลาว กัมพูชา นายจาง รวม พมา ลาว กัมพูชา
รวม 240,297 1,881,529 1,354,309 288,314 238,906 205,562 705,293 539,416 90,073 75,804

1.ประมง 6,290 101,807 59,027 5,607 37,173 5,671 36,141 20,920 1,903 13,318
   1.1 ประมงทะเล 4,478 90,162 50,944 3,768 35,450 4,073 31,033 17,244 1,231 12,558
   1.2  ประมงน้าํจืด 1,812 11,645 8,083 1,839 1,723 1,598 5,108 3,676 672 760
2. ตอเนื่องประมงฯ 3,108 156,757 141,419 6,334 9,004 3,056 68,333 64,136 882 3,315
3. เกษตรและปศุสัตว 50,193 348,047 266,371 38,854 42,822 42,239 138,419 116,128 11,685 10,606
   3.1 เกษตร 44,172 303,988 232,394 32,921 38,673 37,473 122,172 103,118 10,111 8,943
   3.2 ปศุสัตว 6,021 44,059 33,977 5,933 4,149 4,766 16,247 13,010 1,574 1,663
4. โรงสีขาว 913 12,997 11,411 948 638 819 5,675 5,307 186 182
5. โรงอิฐ 848 12,486 9,871 1,903 712 799 4,440 4,003 346 91
6. โรงน้าํแข็ง 782 9,229 7,068 1,243 918 652 4,157 3,336 385 436
7. ขนถายสินคาทางน้าํ 255 8,386 4,858 139 3,389 195 3,093 1,251 101 1,741
8. กอสราง 13,412 351,611 241,790 41,821 68,000 12,093 99,422 77,164 7,623 14,635
9. เหมืองแร / เหมืองหิน 191 3,382 2,737 438 207 162 1,178 1,155 14 9
10.ลูกจางในครัวเรือนสวน
     บุคคล (ผูรับใชในบาน) 102,395 190,031 116,387 60,226 13,418 83,932 104,306 67,759 27,305 9,242

11. อื่นๆ 61,910 686,796 493,370 130,801 62,625 55,944 240,129 178,257 39,643 22,229

ปรับปรุงขอมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 254
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ตารางที่ 4
ผลตอบแทนจากการลงทุนของสํานักงานประกันสังคม ตั้งแตป 2544 - 30 กันยายน

2548 ดังนี้

ป 4 กรณี (ลานบาท) 2 กรณี (ลานบาท) กรณีวางงาน
(ลานบาท) รวม (ลานบาท)

2544 4,750.27 1,919.06 6,669.33
2545 4,071.36 3,012.26 7,083.62
2546 4,184.91 4,299.40

ยังไมไดเก็บเงิน
สมทบ

8,484.31
2547 3,966.71 5,521.49 34.84 9,523.04
ม.ค.-ก.
ย.2548

1,811.99 6,930.63 158.65 8.901.27

รวม 18,785.24 21,682.84 193.49 40,661.57

ที่มา  :  สาํนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
หมายเหตุ :  4 กรณี หมายถึง กรณีเจ็บปวย ตาย ทุพพลภาพ และคลอดบุตร

2 กรณี หมายถึง  สงเคราะหบุตร และชราภาพ
   กรณีวางงาน เร่ิมเก็บเงินสมทบตั้งแตมกราคม 2547

ตารางที่ 5
คณะกรรมการประกันสังคม ไดจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสํานักงานประกันสังคม

ประจําป 2544 - 2548 ไวดังนี้

เปรียบเทียบเงินสมทล (10%)
ป ไดรับจัดสรร คาใชจายที่เบิกจาย คิดเปน

รอยละ จาํนวน %
2544 1,872,364,870.00 1,029,252,923.19 54.97 34,009,949,772.70 5.51
2545 1,683,476,793.00 1,064,937,326.53 63.26 38,881,057,160.78 4.33
2546 1,617,185,837.00 1,141,785,725.73 70.60 52,250,000,000.00 3.10
2547 1,387,267,604.25 1,198,987,100.23 86.43 75,083,940,000.00 1.85
2548 2,051,622,010.00 1,020,412,129.06 49.74 82,978,000,000.00 2.47

ที่มา : สาํนักงานประกันสังคม กระทรงแรงงาน
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ตารางที่ 6
ขอมูลองคการแรงงาน ป 2547 -  ป 2548

องคการแรงงาน ป 2547 ป 2548
(ม.ค.-ก.ย.48) จํานวนสมาชิก

องคการนายจาง (รวม) 391 431
สมาคมนายจาง 377 416 1,042 บริษัท
สหพันธนายจาง 3 3 13 สมาคมนายจาง
สภาองคการนายจาง 11 12 222 สมาคมนายจาง
องคการลูกจาง (รวม 1,417 1,437
สหภาพแรงงานเอกชน 1,340 1,364 317,815 คน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 46 45 168,620 คน
สหพันธแรงงาน 21 18 444 สหภาพแรงงาน
สภาองคการลูกจาง 10 10 780 สหภาพแรงงาน
รวม 1,808 1,868

ที่มา  : สาํนักงานแรงงานสัมพันธ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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ตารางที่ 7
จํานวนองคการลูกจาง - นายจาง แยกรายจังหวัด

องคการลูกจาง องคการนายจาง
ที่ จังหวัด สหภาพ

แรงงานเอกชน
สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ

สหพันธ
แรงงาน

สภาองค
การลูกจาง

สมาคม
นายจาง

สหพันธ
นายจาง

สภาองค
การนายจาง

1 กรุงเทพมหานคร 396 45 10 9 218 2 12
2 กระบี่ - - - - 5 - -
3 กาฬสินธุ 1 - - - - - -
4 กาํแพงเพชร - - - - 1 - -
5 ขอนแกน 1 - - - 3 - -
6 จันทบุรี - - - - 2 - -
7 ฉะเชิงเทรา 18 - - - 1 - -
8 ชลบุรี 50 - - - 5 - -
9 ชัยภูมิ 1 - - - - - -
10 เชียงราย 3 - - - - - -
11 เชียงใหม 1 - - - 4 - -
12 ตาก - - - - 1 - -
13 ตราด - - - - 1 - -
14 นครปฐม 14 - - - - - -
15 นครพนม 3 - - - - - -
16 นครราชสีมา 9 - - - 2 - -
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องคการลูกจาง องคการนายจาง
ที่ จังหวัด สหภาพ

แรงงานเอกชน
สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ

สหพันธ
แรงงาน

สภาองค
การลูกจาง

สมาคม
นายจาง

สหพันธ
นายจาง

สภาองค
การนายจาง

17 นครศรีธรรมราช 2 - - - 4 - -
18 นครสวรรค 1 - - - - - -
19 นนทบุรี 17 - 1 - 5 - -
20 บุรีรัมย 1 - - - - - -
21 ปทุมธานี 127 - 1 1 30 - -
22 ปราจีนบุรี 5 - - - - - -
23 ปตตานี - - - - 1 - -
24 พระนครศรีอยุธยา 41 - - - - - -
25 พะเยา 1 - - - 1 - -
26 พังงา - - - - 2 - -
27 พิษณุโลก 1 - - - 1 - -
28 เพชรบุรี 2 - - - - - -
29 ภูเก็ต 29 - 1 - 25 - -
30 มหาสารคาม 3 - - - 3 - -
31 ระนอง 1 - - - 3 - -
32 ระยอง 31 - - - 2 - -
33 ราชบุรี 1 - - - - - -
34 รอยเอ็ด - - - - 1 - -
35 ลาํปาง 2 - - - 1 - -
36 เลย - - - - 4 - -
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องคการลูกจาง องคการนายจาง
ที่ จังหวัด สหภาพ

แรงงานเอกชน
สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ

สหพันธ
แรงงาน

สภาองค
การลูกจาง

สมาคม
นายจาง

สหพันธ
นายจาง

สภาองค
การนายจาง

37 ศรีสะเกษ 1 - - - - - -
38 สงขลา 7 - - - 11 - -
39 สมุทรปราการ 535 - 5 - 36 1 -
40 สมุทรสาคร 36 - - - 18 - -
41 สระแกว 1 - - - - - -
42 สระบุรี 24 - - - - - -
43 สิงหบุรี 2 - - - - - -
44 สุราษฎรธานี 1 - - - 2 - -
45 หนองคาย 3 - - - 2 - -
46 อางทอง 3 - - - - -
47 อุดรธานี 4 - - - 21 - -
48 อุทัยธานี 1 - - - - -

รวม 1,380 45 18 10 416 3 12

  ที่มา  :  สาํนักงานแรงงานสัมพันธ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (ณ ตุลาคม 2548)



83

ตารางที่ 8
ประเภทสหภาพแรงงาน แยกตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ

ประเภทสหภาพแรงงาน กทม. ภูมิภาค รวม
นายจางคนเดียวกัน 137 336 473
กิจการเดียวกัน 259 648 907
ผูบังคับบัญชา 21 37 58
พนักงานปฏิบัติการ 375 947 1,322

ที่มา  : สาํนักแรงงานสัมพันธ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

ตารางที่ 9
จํานวนสถานประกอบกิจการและลูกจางท่ีไดรับผลกระทบ

จากกรณีภัยพิบัติ 6 จังหวัดภาคใต

ลูกจางท่ีไดรับภัยพิบัติ
จังหวัด

จํานวนสถาน
ประกอบ

กิจการ(แหง)

จํานวน
ลูกจาง
 (คน)

บาดเจ็บ
 (คน)

สูญหาย
 (คน)

ตาย
(คน)

จํานวน สปก.
ปดชั่วคราว
(แหง/คน)

จํานวน สปก.
เลิกกิจการ
(แหง/คน)

พังงา 178 4,569 89 409 211 - -
ระนอง 7 17 4 - 13 - -
ภูเก็ต 27 19,494 27 5 44 - -
ตรัง 21 180 - - 1 10/60 1/7
กระบี่ 140 2,700 171 190 89 23/374 3/59
สตูล - - - - - - -
รวม 373 26,960 291 574 358 33/434 4/66

ท่ีมา  : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ขอมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2548
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ตารางที่ 10
จํานวนผูเสียชีวิตจากคลื่นยักษสึนามิ และเก็บไวท่ีศูนยปฏิบัติการพิสูจนเอกลักษณ

บุคคลและการสงกลับ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ

สถานี ผูเสียชีวิต สงคืนแลว เหลือ
ศูนยจังหวัดพังงา 590 328 262
ศูนยจังหวัดภูเก็ต 2,972 2,236 736
ศูนยจังหวัดกระบี่ 215 215 0

รวม 3,777 2,779 998

ประเทศ ผูเสียชีวิต ประเทศ ผูเสียชีวิต
ไทย 1,108 เกาหลีใต 6
สวีเดน 502 สาธารณรัฐเซ็ก 6
เยอรมนี 472 โปแลนด 5
ฟนแลนด 162 โปรตุเกส 5
สวิตเซอรแลนด 84 ฟลิปปนส 4
อังกฤษ 80 เบลเยี่ยม 4
นอรเวย 79 เอสโตเนีย 3
พมา 77 ไอซแลนด 3
ออสเตรีย 70 นิวซีแลนด 3
ฝรั่งเศส 67 รัสเซีย 3
เดนมารก 37 แอฟริกาใต 3
เนเธอรแลนด 26 อิสราเอล 2
อิตาลี 22 ลักเซมเบิรก 2
อเมริกา 17 สเปน 2
แคนาดา 15 ยูเครน 2
ญี่ปุน 14 กรีซ 1
จีน 12 ฮังการี 1
ออสเตรเลีย 12 ยูโกสลาเวีย 1
สิงคโปร 10 ซิมบับเว 1

ที่มา  : มติชนรายวัน, 11 ธันวาคม 2548 : น.9
หมายเหตุ : มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ ไดสงทีมงานออกสาํรวจขอมูลถึง 1 ตุลาคม

2548 พบวา สึนามิไดสังหารชีวิตพอแมและผูปกครอง ทิ้งเด็กกําพราไว 1,670 คน กระจาย
อยูถึง 61 จังหวัด
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ภาคผนวก
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สรุปการเสวนา
เรื่อง.. แนวโนมสถานการณแรงงานไทย 5 ปขางหนา

และขอเสนอแนะ
         

วันศุกรที่ 21 มกราคม 2548 เวลา 11.00 - 14.00 น. สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับมูลนิธิอารมณ  พงศพงัน จัดเสวนา เรื่อง สถานการณแรงงานไทยใน 5 
ปขางหนา เวลา 11.00-14.00 น. ณ หองอาหารหนานหยวน ชั้นลางโรงแรมฟอรจูน กทม.  เพื่อเปนขอ
มูลสนับสนุนการจัดทาํแผนยุทธศาสตรบริหารกระทรวงแรงงานในอนาคต

ผูรวมประชุม มีทั้งหมด 11 คน ประกอบดวย
1. นายชาลี  ลอยสูง

 ประธานสมาพันธแรงงานเครื่องใชไฟฟา-ยานยนตและโลหะแหงประเทศไทย
 เลขาธิการคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย
 เลขาธิการสหพันธแรงงานเครื่องใชไฟฟาแหงประเทศไทย

2. นายปรเมศวร  นิ่มวิญญา
 เลขาธิการสหพันธแรงงานปโตรเลียมและเคมีภัณฑแหงประเทศไทย
 ประธานสหภาพแรงงานอิมพีเรียล

3. นางสาวอรุณี  ศรีโต 
 ที่ปรึกษาเครือขายคนตกงานและ อดีตประธานสหภาพแรงงานสิ่งทอไทยเกรียง

4. นางสาววิไลวรรณ  แซเตีย
 อดีตประธานกลุมบูรณาการแรงงานสตรี
 กรรมการกลุมสหภาพแรงงานยานออมนอย-ออมใหญ

5. นางสมบุญ  สีคาํดอกแค
 ประธานสภาเครือขายกลุมผูปวยจากการทาํงานและสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย

6.  นายสมพงษ  นครศรี
 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

7. นายบัณฑิตย  ธนชัยเศรษฐวุฒิ
 ผูอํานวยการและนักวิจัยสิทธิแรงงาน มูลนิธิอารมณ  พงศพงัน
 อนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

8.  นางอรุณี  จิตรปฏิมา เจาหนาที่สาํนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ผูสังเกตการณ)
9. นางสาวสุวรรณี  ชมภูจันทร  เจาหนาที่สาํนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ผูสังเกตการณ)

 จัดโดย สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ มูลนิธิอารมณ  พงศพงัน
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ดาํเนินการเสวนาโดย
นายสกุล  สื่อทรงธรรม

ประธานมูลนิธิอารมณ  พงศพงัน
และ ดร.สมชัย  ศรีสุทธิยากร

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปญหาแรงงานสําคัญ  สรุปไดดังนี้

(1)  ปญหาความไมมั่นคงในการทํางาน
ลูกจางหญิงจะเกษียณอายุหรือออกจากงานเร็วกวาชาย เมื่อตกงานแลว คนอายุมาก

ประมาณ 40 ปจะหางานในระบบไดยาก เมื่อไปเปนแมคาขายของ ก็มีคนขายมากขึ้นในหลายพื้นที่ ในขณะ
ที่คนซื้อมีจาํนวนจาํกัด

 มีการจางเหมางานแบบระยะสั้น ชั่วคราวขยายตัวขึ้นทั้งในภาคเอกชนและภาคราชการ 
สถานประกอบการหลายแหงเมื่อมีลูกจางประจําออกจากงานจะจางลูกจางรับเหมาคาแรงเขามาทาํงาน

     บางบริษัทสั่งพักงานลูกจางชั่วคราวตามมาตรา 75 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
และจายคาแรงครึ่งหนึ่ง ทาํใหลูกจางที่ไดรับคาแรงต่าํเปนเวลานานตองลาออกไปหางานใหมทาํ บางสวนที่
ถูกเลิกจางจะไดคาชดเชยต่าํกวากฎหมายกาํหนด

     มีการเลิกจางรูปแบบใหมๆ มากขึ้น เชน ยายสถานประกอบการไปตางจังหวัด ลอยแพ
ลูกจางโรงงานเดิม ปดกิจการชั่วคราวเลิกจางลูกจางเกาที่มีคาแรงสวัสดิการสูง เพื่อรอเปดใหม บางโรงงาน
คอยๆ ยายเครื่องจักรไปที่อ่ืนเพื่อเตรียมเลิกจางลูกจางเกา การสั่งพักงานลูกจางยาวๆ  เพื่อใหลูกจางที่รับ
คาแรงต่าํหรือไมไดคาแรงตองออกจากงานไปเอง เปนตน

(2)  ปญหาการพัฒนาฝมือแรงงาน
     สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานในบางพื้นที่ มีคนตกงานใชบริการนอย เพราะมีเง่ือนไข

จาํกัดหลายอยาง เชน กาํหนดวุฒิการศึกษาของผูเขาอบรม การเดินทางไกล หลักสูตรการพัฒนาฝมือที่ไม
เหมาะสม เปนตน ทาํใหคนที่มีการศึกษาสูงหรือไมตกงาน มีโอกาสเขาถึงการพัฒนาฝมือแรงงานมากกวา
คนตกงาน

    นายจางกาํหนดเนื้อหาการฝกอบรมฝายเดียว ไมสอดคลองกับความตองการเรียนรูของ
ลูกจาง

     รูปแบบการฝกอบรมแรงงานยังติดยึดวิธีเกาๆ ไมดึงดูดความสนใจ
     รัฐบาลมักมองวา แรงงานไทยมีฝมือต่าํ แตความจริงแลวฝมือแรงงานไทยไมต่าํกวาตาง

ประเทศ แตมีบางตาํแหนงงานที่อาจขาดแคลนไมเพียงพอ
     ปญหาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของแตละโรงงานตางกันมาก

(3)  ปญหาการบังคับใชกฎหมายแรงงาน และการตรวจแรงงาน
       หลายโรงงาน มีการฝาฝนกฎหมายแรงงานหลายอยางโดยเจาหนาที่ไมสามารถแกไขได 

เพราะตองรอลูกจางมารองเรียน ซ่ึงลูกจางจาํนวนมากไมกลารองเรียน เพราะจะถูกเลิกจางได เชน ลูกจาง
ของผูรับเหมาคาแรง มักถูกหักคาแรงอยางไมเปนธรรม เชน ลาปวยหยุดงาน นอกจากไมรับคาแรงแลว ยัง
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ถูกหักคาแรงที่ไมทาํงานอีก ชุดทาํงานหรืออุปกรณความปลอดภัยในการทาํงานตองซื้อเอง นายจางบางราย
แจงชื่อลูกจางเขาประกันสังคมไมครบ เก็บเงินสมทบแลวไมนาํสง เมื่อลูกจางทาํงานครบ 119 วันก็ใหออก
งาน (ถาใหทาํงานครบ 120 วันแลวเลิกจาง นายจางตองจายคาชดเชย)

ปญหาการตรวจแรงงานที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดความทั่วถึง โดยเฉพาะเขาไมถึงโรง
งานขนาดเล็ก ขนาดกลางจาํนวนมาก

     ระบบการตรวจแรงงานแบบรายงาน (Reporting System) โดยใหนายจางและลูกจาง
รวมกันตรวจสถานประกอบการและรายงานใหกระทรวงแรงงานนั้น จะไมเกิดประสิทธิภาพ ถาลูกจางโรง
งานนั้นไมมีสหภาพแรงงานเปนกองหนุน และนายจาง/ฝายบริหารไมยอมรับการมีสวนรวมของฝายลูกจาง
อยางแทจริง เพราะคณะกรรมการสวัสดิการฯ และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบการ
จาํนวนมากที่นายจางตองจัดใหมีตามกฎหมายแรงงานนั้น ลูกจางไมมีสวนรวมเลือกผูแทนลูกจาง นายจาง
เปนฝายจัดหาใหเลือก หรือบางแหงนายจางแตงต้ังเอง บางแหงปรึกษาแลวนายจางก็ไมยอมไปแกไขอะไร 
ถาไมมีสหภาพหรือผูแทนลูกจางไปผลักดันตอเนื่อง

     เจาหนาที่รัฐบางคนมีความสัมพันธเชิงอุปถัมภ หรือรับผลประโยชนจากนายจาง ทาํให
ไมตรวจแรงงานตามกฎหมายอยางจริงจัง ผูวา ซีอีโอ ที่คาดหวังวาจะมีบทบาทชวยแกปญหาแรงงานไดนั้น 
ก็ไมเขาใจปญหาแรงงาน

(4)  ปญหาระบบไตรภาคี
ระบบไตรภาคีที่เปนอยู มีจุดออนสาํคัญคือ คุณสมบัติ และหลักเกณฑวิธีการเลือกตั้งตามกฎหมาย

ซ่ึงทาํใหไมไดผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางที่แทจริง และมีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับได เชน 
กาํหนดให 1 สหภาพ ลงคะแนนได 1 คะแนนเสียง ทาํใหเกิดการตั้งสหภาพจาํนวนมากเพื่อไปใชสิทธิโหวต 
ลูกจางบางคนเปนผูจัดการฝายบุคคล นายจางบางคนมาลงสมัครเปนผูพิพากษาสมทบฝายลูกจาง มีการ
ทุจริตเรียกเงินซื้อตาํแหนง เปนตน

(5)  ปญหาแรงงานตางดาว
      มีบางอาชีพที่คนไทยไมทาํ ทาํใหมีการจางคนตางดาวมาทาํงานมากขึ้น เชน คนรับใช

ในบาน ลูกจางภาคเกษตร กิจการประมงทะเล เปนตน แตก็มีนายจางหลายรายที่ตั้งใจจางคนตางดาว 
เพราะควบคุมเอาเปรียบงายกวาแรงงานไทย

      ปญหาสาํคัญ คือ ไรการคุมครองแรงงานตางดาวซ่ึงสวนใหญจะถูกนายจางควบคุมให
ทาํงานเยี่ยงทาสเชลย ไรสิทธิทุกอยางตามกฎหมายแรงงาน เพราะสาเหตุ “ 3 อ.” คือ

1.  อคติ  ตอชาติพันธุโดยเฉพาะมองคนพมาเปนศัตรูตอชาติไทย สรางปญหาความ
มั่นคง ใหมีงานทาํไมอดตายก็ดีแลว  ไมเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษยของทุกคน

2.  อวิชชา คือ ความไมรูจริงหรือรูผิด เชน เขาใจวาถาคนเขาเมืองผิดกฎหมาย ไมมี
ใบอนุญาตทาํงาน จะไมมีสิทธิไดรับคาจางและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน ไมมีสิทธิฟองศาลแรงงาน 
ทั้งท่ีทุกคนทุกสัญชาติที่ทํางานในประเทศไทย ยอมไมผิดกฎหมายคุมครองแรงงานไทย และไมเคยมี
กฎหมาย ยกเวนการจายคาจางสวัสดิการแกแรงงานที่เขาเมืองผิดกฎหมาย

3.  อยุติธรรม  ของกลไกรัฐในการบังคับใชกฎหมาย และการทุจริตฉอฉลของเจาหนา
ที่บางคน เชน การเก็บสวยรีดไถนายจางและลูกจาง ขบวนการคามนุษยตามชายแดน
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(6)  ผลกระทบจากการคาเสรี
     โรงงานที่มีเครือขายหลายแหง จะมีการปรับตัวมากขึ้นโดยปดโรงงานบางแหงท่ีมีสห

ภาพแรงงาน หรือโรงงานที่มีตนทุนคาแรงสูง สวัสดิการดี
     ระบบโควตาสิ่งทอที่ยกเลิกต้ังแต 1 มกราคม 2548 ทาํใหเกิดการแขงขันปรับปรุงคุณ

ภาพสินคามากขึ้น  โรงงานขนาดเล็กท่ีปรับตัวไมทัน คงตองปดกิจการเลิกจางคนงาน
    การจัดทาํเอฟทีเอ หรือขอตกลงเขตการคาเสรี จะมีผลคุกคามสถานการณแรงงานไทย

มากกวาผลบวก  เพราะการแขงขันในเชิงคุณภาพและราคาสินคารุนแรงขึ้น สินคาที่มีราคาถูกกวาจากตาง
ประเทศโดยเฉพาะจีนจะเขามาตลาดไทยมากขึ้น รูปแบบจางงานแบบหลากหลายยืดหยุนจะขยายตัวขึ้น 
เพื่อลดตนทุนการแขงขัน โดยจางลูกจางประจําจาํนวนนอยที่มีความรูฝมือเปนแกนในกระบวนการผลิตและ
บริหาร แตจางลูกจางชั่วคราวและแรงงานตางดาวมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม

     รัฐบาลผูกขาดการทาํขอตกลงเอฟทีเอ โดยฝายลูกจางและฝายนายจางไรสวนรวมตัด
สินใจในกระบวนการจัดทาํเอฟทีเอ

(7)  ปญหาสุขภาพความปลอดภัยในการทํางาน
     คนงานไมมีความรูเก่ียวกับการใชเครื่องจักร เชน คนงานจางเหมาจะประสบอันตราย

มาก
     โรงงานขนาดเล็กจะมีปญหาความปลอดภัยมาก เพราะนายจางไมเห็นความสาํคัญ
     โรคจากการทํางานจะสะสมมากขึ้น พบวาลูกจางบางคนเปนโรคมะเร็งตั้งแตอายุยัง

นอย ในขณะที่นายจางจาํนวนมากไมยอมรับวามีคนงานเปนโรคจากการทาํงาน  โดยเฉพาะในนิคมอุตสาห
กรรมตางๆ และโรงงานที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน มักจะมองขามมาตรฐานคุณภาพชีวิตของแรงงาน

(8) แนวโนมสถานการณแรงงานดานตางๆ
1. จะมีขยายการจางงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ มีการกระจายงานแบบรับเหมาชวง 

รับเหมาคาแรง รับงานไปทาํที่บานมากขึ้น และจะมีงานอันตราย กระทบตอสุขภาพคนงานเขาถึงครัวเรือน
ชุมชนมากขึ้น

2. ภาวะการควบคุมแรงงานมากขึ้น เพราะการบริหารที่เปลี่ยนแปลงไป จะมีวิธีการเรงรัด
ใหทาํงานมากขึ้นภายในระยะเวลาที่จาํกัด ลูกจาง 1 คนจะถูกฝกฝนหรือบังคับใหตองทาํงานหลายอยาง 
หรือคุมเครื่องจักรมากกวาเดิม

3. จะมีภาวะตกงานมากขึ้น จางงานชั่วคราวเพิ่มขึ้น มีการจางลูกจางประจํานอยลง เพื่อ
อนาคตจะปลดออกงาย

4. คนรุนใหมจะมีหนทางเลือกงานอาชีพมากขึ้นไมอดทนตอการทาํงานหนัก จะไมเขา
ทาํงานโรงงานเพราะมีคาแรงต่าํ เสี่ยงอันตราย เปนสาเหตุที่นายจางจะจางเพิ่มการจางแรงงานตางดาวมาก
ขึ้น

5. แนวโนมจาํนวนสหภาพแรงงานและลูกจางที่จะเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานจะลดลง 
เพราะแรงงานรุนใหมๆ จะเห็นแกตัวมากขึ้น คิดถึงการรวมตัวตอรองนอยลง อยูภายใตวัฒนธรรมตัวใครตัว
มันและบริโภคนิยมมากขึ้น
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ขอเสนอแนะตอกระทรวงแรงงาน

1.  ตองทํางานกับแรงงานใหหลากหลายกวางขวางขึ้นไมใชทํางานกับกลุมสหภาพแรงงานที่มี
คนงานนอยนิด เพราะมีแรงงานหลายประเภทมากขึ้น และมีการรวมตัวเปนองคกรแรงงานระดับตางๆ ที่ไม
ใชสภาองคการลูกจางเทานั้น

2.  ตองปรับบทบาทการทาํงานใหเนนปองกันและเชิงรุกมากขึ้น เพราะหลายเรื่องกระทรวงแรง
งานแกปญหาที่ปลายเหตุ เชน ตองผลักดันใหมีการปรับเปลี่ยนนโยบายสงเสริมการลงทุน และการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่คาํนึงเชื่อมโยงถึงการปองกันผลกระทบตอชีวิตและสุขภาพแรงงานใหชัดเจน ไมใชเปดเสรีให
อุตสาหกรรมขามชาติมาลงทุนในไทยไดงาย

3.  ตรวจสอบและปรับปรุงกฎหมายดานแรงงานที่เก่ียวของทั้งหมดเพื่อแกไข ลดหรือเลิกขอ
กําหนดที่กระทบตอสิทธิเสรีภาพแรงงาน ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและมาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศ

4.  ปรับปรุงเง่ือนไขรูปแบบ วิธีการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงานใหกาวหนา มีโครงการหลักสูตร
สอดคลองกับคนตกงานและลูกจางกลุมตางๆ เขาถึงได

5.  ปฏิรูประบบไตรภาคี ดังตอไปนี้
       ตองมีฝายอื่นเขารวมดวย ไตรภาคีไมนาจะเพียงพอ
       เปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกผูแทนในไตรภาคี เชนไตรภาคีบางคณะอาจใชวิธีตั้ง

คณะกรรมการสรรหาที่มาจากบุคคลที่สังคมเชื่อถือ หรือใชวิธีเลือกตั้งโดยตรง
       วาระการดาํรงตาํแหนงของกรรมการไตรภาคีไมควรเกิน 4 ปตอคน
       กาํหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมชัดเจนของผูแทนฝายลูกจางและฝายนายจางในไตรภาคี

เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูความเขาใจและความรับผิดชอบในการทาํงานที่สอดคลองกับภารกิจของไตรภาคี
แตละองคกร
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สรุปการเสวนา
เรื่อง.. แนวโนมสถานการณแรงงานไทย 5 ปขางหนา

และขอเสนอแนะ
         

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ 2548 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ 
มูลนิธิอารมณ  พงศพงัน จัดเสวนาเรื่อง แนวโนมสถานการณแรงงานใน 5 ปขางหนา เวลา 11.00 - 
15.00 น. ณ หองอาหารโดมพระจันทร ตรงขามคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อเปนขอมูล
สนับสนุนการจัดทาํแผนยุทธศาสตรบริหารกระทรวงแรงงานในอนาคต โดยไดเชิญนักวิชาการแรงงานเขา
รวมแลกเปลี่ยน 5 ทาน คือ

1. ดร.วรวิทย  เจริญเลิศ
 คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ที่ปรึกษาสภาเครือขายกลุมผูปวยจากการทาํงานและสิ่งแวดลอม

2.  ดร.ยงยุทธ  แฉลมวงษ
 ผูอํานวยการฝายวิจัยทรัพยากรมนุษย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

3.  ดร.โชคชัย  สุทธาเวศ 
อนุกรรมาธิการศึกษาเพื่อปรับปรุงหลักการและแนวคิดการบริหารแรงงาน คณะกรรมาธิ
การแรงงานและสวัสดิการสังคม  วุฒิสภา

 ภาควิชาสังคมศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
4.  นายชฤทธิ์  มีสิทธิ์

 อนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดานแรงงาน ที่อยูอาศัยและคนในชุมชนเมือง สภา
ทนายความ

5. นางระกาวิน  ลีชนะวานิชพันธ  
 ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (Homenet Thailand)
 ผูประสานงานประเทศไทยโครงการเศรษฐกิจนอกระบบ ความยากจนและการจางงาน, ILO

ดาํเนินการเสวนา โดย
นายสกุล  สื่อทรงธรรม  ประธานมูลนิธิอารมณ  พงศพงัน

 จัดโดย มูลนิธิอารมณ  พงศพงัน รวมกับ คณะอนุกรรใการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
    คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย และมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท (FES)
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สาระสําคัญของการสนทนา  สรุปไดดังนี้
(1) สถานการณการมีงานทํา
การวางงานตอนนี้มีประมาณ 1 ลานคนระบบเศรษฐกิจรองรับการจางงานได ประมาณ 7-8 

แสนคนตอป แตอัตราการวางงานของไทยยังต่าํสุดในเอเชีย ยังมีแรงงานตางดาว 1.57 ลาน ที่จดทะเบียน
ไว ขณะที่คาดหมายวามีแรงงานตางดาวรวมทั้งหมดมีประมาณ 2.2 ลาน

กลุมที่วางงานมาก คือ แรงงานที่มีอายุ 20-35 ป โดยมีประมาณ 60,000 คน และมีรอยละ 10 
ที่จบปริญญาตรี โดยจะมีผูทาํงานอิสระเพิ่มขึ้น สาเหตุ คือ

      วุฒิการศึกษาและที่อยูอาศัยไมสอดคลองกับแหลงงาน
       ภาครัฐจาํกัดกาํลังคน โดยเฉพาะการเปนฐานใหญรองรับผูจบปริญญาตรีที่ลดลง
       ตลาดแรงงานรับผูจบการศึกษาสายสังคมนอยลง
       เง่ือนไขการสมัครงานบางอยาง เชน ตองมีประสบการณอยางนอย 2 ป ในขณะที่ระบบ

การศึกษาไมฝกงานให
       ภาวะการทาํงานต่าํระดับ ไมสอดคลองกับการศึกษาที่จบมาและการวางงาน สวนหนึ่ง
แรงงานที่หลุดจากระบบสถานประกอบการหรือเพราะธุรกิจปดรับ จะไปอยูในชุมชนหรือการผลิต

สินคา OTOP (โครงการหนึ่งตาํบลหนึ่งผลิตภัณฑ)  อยูในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ (Informal Sector)  หรือ
กระจายงานออกนอกโรงงาน (Outsource) มากขึ้น และมีแนวโนมจะเปนคนสูงอายุมากขึ้น

แนวโนมการพัฒนาจะไปสูภาวะขาดแคลนแรงงาน เพราะฐานใหญจะเปนคนสูงอายุ มีแนวโนมจะ
ขยายเกษียนอายุถึง 65 ป

อุตสาหกรรมสิ่งทอ (Textite) ยังเปนอันดับ 3 ของการรองรับการจางงาน รองลงมาคือ อุตสาห
กรรมยานยนต และชิ้นสวน และคอมพิวเตอร เพราะนโยบายรัฐและกฎหมายแรงงานเปนตัวเรงใหกระจาย
งานไปสูตางจังหวัดและผูรับเหมามากขึ้น โดยโอทอปรองรับแรงงานบางสวนได ในขณะที่สิ่งทอบางสวน
ปรับไปสูสินคาระดับสูงได

การวัดผลสําเร็จของโอทอป วัดที่ตัวเลขมูลคาการสงออกไมใชการกระจายสินคาและรายได
ระหวางชุมชนหรือภายในประเทศ มีการสรางรางวัลจูงใจใหแขงขันเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ซ่ึงกลุม
ชาวบานที่มีทุนนอยยอมสูไมได

การจางงานบางกลุมขึ้นกับการวางตาํแหนง (Position) ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จะ
เนนดานไหน? ความตองการเปนครัวของโลก จะไปสงเสริมภาคเกษตร พืชผักผลไมและกิจการที่เก่ียวของ
จาํนวนมากได แตก็อาจกระทบตอผูผลิตรายยอยขาดทุนหมด เพราะจะถูกตัดราคาโดยกลุมทุนใหญที่ปลูก
พืชเลี้ยงสัตยดวยระบบปดและมีขนาดใหญ ซ่ึงมีเงินลงทุนมาก แมจะมีการจางงานมากขึ้นในภาคเกษตร
หรือภาคบริการ แตจะมีปญหาการคุมครองแรงงานตามมา

(2)  สถานการณกฎหมายแรงงานและการคุมครองแรงงาน
2.1 ปญหาโครงสรางกฎหมายเชิงเดี่ยว คือ คุมครองเฉพาะความสัมพันธที่เปนนายจาง

และลูกจางเปนคูๆ ซ่ึงเปนคาํนิยามที่คับแคบ ไมสอดคลองกับผูเก่ียวของในกระบวนการทาํงานและจางงาน
ที่มีหลายฝายเกี่ยวของ เชน มีคนกลาง ที่เปนผูติดตอประสานกับบริษัท เพื่อกระจายงานหรือรับคาํสั่งซ้ือ
และสงมอบงานใหแกบริษัท ซ่ึงบางครั้งคนกลางคือ กาํนัน ผูใหญบาน ผูมีอิทธิพลในทองถิ่น ทาํใหชาวบาน
ไมกลาเรียกรองตอรอง เพราะมีความสัมพันธเชิงพึ่งพาอุปถัมภอยู ทําใหนายจางหรือผูวาจางตนทาง
สามารถลดตนทุนเอาเปรียบแรงงานไดมากขึ้น
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โดยเฉพาะผูรับงานมาทาํที่บาน หรือผลิตสินคาอยูที่บาน ตองใชไฟฟา ประปาของบานตน หลาย
รายตองลงทุนซ้ือวัตถุดิบ หรืออุปกรณการทาํงาน ตองรับผิดชอบคาเดินทางไปรับวัตถุดิบและคาขนสงสิน
คาเอง

อยางไรก็ตาม มีแนวคิดที่มองวา การไดทาํงานอยูกับบาน มีประโยชนทางสังคม คือ ไดอยูใกลชิด
ดูแลลูกหลาน คนชรา ไมตองพลัดพรากจากครองครัว แตอีกแนวคิดคือ ตองเขาไปคุมครองแรงงานใหชัด
เจน แตก็มีปญหาบังคับใชกฎหมายเพราะเจาหนาที่มีนอย แรงงานไมมีอํานาจตอรอง ถาไปเครงครัดการ
คุมครองมาก นายจางอาจไปจางแรงงานตางดาว หรือยายไปลงทุนประเทศอื่น เชน ประเทศจีน ซ่ึงมีแรง
งานราคาถูกจํานวนมาก

2.2 ปญหาและขอจํากัดการคุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงานไดประกาศใชกฎกระทรวงคุมครองแรงงานผูรับงานไปทาํที่บาน (บังคับใช 8 ก.

ย.47) และแรงงานภาคเกษตร (บังคับใช 13 เม.ย.48) ออกมา ซ่ึงถือเปนความกาวหนาของการคุมครอง
แรงงาน แตมีปญหาคือ กระบวนการคุมครองยังลอกเลียนมาจากการตรวจแรงงานในระบบ ซ่ึงมีหลาย
ประเด็นมาก ชาวบานเขาใจยากและไมมีสวนรวมตรวจสอบได

นอกจากนี้แรงงานนอกระบบยังมีความซับซอนทั้งอาชีพ สถานที่ทาํงานที่กระจาย สภาพปญหาที่
แตกตางไปตามอาชีพและพื้นที่ ซ่ึงยังไมมีหนวยงานเฉพาะดูแล

แรงงานนอกระบบก็ไมคอยตระหนักถึงสิทธิตนเอง ตองคาํนึงถึงการมีงานทาํมาก  การจัดตั้งองค
กรและการมีตัวแทนชัดเจนในกระบวนการบริหารแรงงานของภาครัฐเปนสิ่งจาํเปนมาก

การออกกฎกระทรวงที่ไมสอดคลองกับคุมครองแรงงาน เชน ตองเปนลูกจางที่รับวัตถุดิบหรือ
อุปกรณการผลิตจากนายจางมาทํางานที่บานจึงไดรับการคุมครองตามกฎหมาย ถานายจางใหลูกจางซ้ือ
วัตถุดิบหรืออุปกรณวัสดุการผลิตเองแลวมาหักลบจากคาตอบแทนภายหลังสงมอบสินคา ไมเขาขายคุม
ครองตามกฎหมาย

แรงงานภาคเกษตรที่ไมไดรับการจางงานตลอดป ตองทาํงานกับนายจางถึง 180 วัน ใน 1 ป จึง
ไดรับการคุมครองจากกฎกระทรวง ซ่ึงในความเปนจริงลูกจางภาคเกษตรมักจะทาํงานระยะสั้นกับนายจาง
หลายคน ไมไดทาํงานกับนายจางคนเดียวตลอด

กฎหมายที่มีอยูยังมีการจาํแนกคนออกจากระบบการคุมครอง
กฎหมายถูกใชไปทางควบคุมและกีดกัน แบงแยกมากกวาการคุมครองแรงงานอยางแทจริง เชน มี

แรงงานหลายกลุมไมไดรับการคุมครองหรือออกกฎหมายใหมมา แตคุมครองไมไดจริง
กฎหมายแรงงานไทยมีลักษณะแยกเปนหลายฉบับ แตละฉบับมีคานิยามตางกัน กฎหมายแรงงาน

สัมพันธมีความลาหลังในการคุมครองแรงงานมากที่สุด กฎหมายแรงงานทั้งหมดยังคงนิยามความสัมพันธ
แบบนายจางลูกจางเปนคูเดียว

2.3 มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศภาคเอกชน หรือกฎจริยธรรมทางการคา ที่เรียกวา
Code of Conduct จะเปนกลไกสงเสริมการคุมครองแรงงานภายในประเทศไดมากขึ้น โดยเฉพาะสถาน
ประกอบการที่ผลิตเพื่อสงออกไปตางประเทศและมีแนวโนมวากาํลังครอบคลุมไปยังผูรับชวงการผลิตตางๆ 
มากขึ้น ซ่ึงจะสามารถแจงขอมูลหรือประสานกับองคกรสิทธิมนุษยชน กลุมผูบริโภค และลูกคาที่สั่งซ้ือสิน
คาใหชวยผลักดันเรียกรองใหนายจางปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไดมากขึ้น
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(3) ปญหาการบริหารแรงงาน
3.1 กระทรวงแรงงานสงเสริมการแกปญหาขอพิพาทแรงงานโดยใหไปฟองศาลแรง

งาน หรือสงเสริมใหลูกจางไปฟองศาลแลวก็ลมสลายไปเอง ไมไดคิดกลไกมากกวาไตรภาคีที่เปนอยู ไมควร
แกปญหาเพื่อยุติความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง แตตองทาํใหเกิดสภาพการจางที่เปนธรรมดวย

3.2 มิติการเปนตัวแทนของแรงงานและนายจาง ตองแสดงออกผานรูปแบบไตรภาคีเทา
นั้นหรือไม?  ในขณะที่มีพัฒนาการของแรงงานมีหลากหลายมากขึ้น และมีแนวโนมอยูภายใตการควบคุม
ของรัฐมากขึ้น

3.3 ปญหาเรื่องขอมูลดานแรงงาน ที่มีลักษณะกระจาย บางสวนเขาถึงไมได บางสวนไม
ทันสมัย ที่มีประสิทธิภาพหนอย คือ ขอมูลคนไปทาํงานตางประเทศ สาเหตุคือ คนที่คิดเก็บขอมูลก็เก็บไป
เรื่อยๆ โดยไมรูวาใครจะใชขอมูลแคไหนเพียงใด? ขาดแนวคิด แนวทางการเก็บขอมูลอยางชัดเจน

3.4 รัฐบาลไมจริงใจตอแรงงาน มองแรงงานเปนตนทุน ไมมองเชิงบวก ถากรอบคิดนี้ไม
เปลี่ยน จะไดรัฐมนตรีแบบเดิมที่บริหารแบบไมโปรงใส ภายใตองคกรลูกจางและนายจางที่ไมเขมแข็ง โดย
รัฐบาลไมไดกาํหนดนโยบายแรงงานอะไรใหมๆ ที่ดี แตขึ้นกับความสนใจของรัฐมนตรีแตละคนและระบบ
ราชการประจาํ ยกตัวอยางเชน รางกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่กาํลังจะเสนอตอรัฐสภา จะใหผูวาราชการ
จังหวัดเขามามีบทบาทมาก จะกลายเปนนิคมแรงงานราคาถูกรองรับการลงทุน

3.5 การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ประสบความสาํเร็จนอย เพราะกระทรวงศึกษาเนนสง
เสริมการศึกษาตอในระบบมากกวาอาชีวศึกษา หรือการเตรียมความพรอมฝกงานกอนเขาตลาดแรงงาน
จริงทาํไดไมจาํกัด

การทดสอบมาตรฐานฝมือกับการพัฒนาทักษะในภาคอุตสาหกรรมยังขาดแคลน 
แตภาคบริการจะขาดแคลนมากกวา เชน การประกอบอาหาร ในตางประเทศทุกอาชีพจะมีใบประกาศวิชา
ชีพที่ผานการฝกอบรมทดสอบมาอยางชัดเจน

(4)  สถานการณแรงงานขามชาติ

4.1  แรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ
ตลาดแรงงานเกาหลี จะนาํเขาแรงงานจากไทยมากขึ้น โดยเปนแบบรัฐบาลติดตอกับ

รัฐบาล (จีทูจี)
ตลาดญี่ปุน มีความตองการผูอนุบาลที่จะดูแลคนแกหรือเด็กมากขึ้น ซ่ึงตองเปนผูมี

ความรูดานภาษาและมีใบประกาศวิชาชีพ
แรงงานไทยมีประมาณ 2 แสนคนที่เขาเมืองถูกกฎหมายจากทั้งหมดที่ทาํงานในตาง

ประเทศประมาณ 5 แสนคน มีแนวโนมเผชิญคูแขงมากขึ้น คือ จีน อินเดีย ซ่ึงมีปญหาถูกเอาเปรียบเหมือน
กัน

ประเทศไทยตองทบทวนตนเองวาควรสงเสริมแรงงานไปทํางานตางประเทศหรือไม?  
ผลการวิจัยพบวา บวกลบแลวรายไดไมเหลือ  เพราะกระทรวงแรงงานไรน้าํยาในการแกปญหา Over 
charge (เงินกินเปลาหรือคาหัวเกินกาํหนด)

4.2 แรงงานตางชาติในไทย
มีความตองการจางแรงงานตางดาวที่เขาเมืองผิดกฎหมายประมาณ 5 แสนคน แตเขา

มาประมาณ 2 ลานคน เปนปญหาใหญมาก ทั้งเด็กท่ีเกิดใหม และเด็กท่ีอยูแลว ปญหาสุขอนามัย ปญหา
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การคุมครองแรงงาน เพราะที่ผานมารัฐปลอยใหจางมากเกินไปและงายเกินไป

การบริหารจัดการ ถือวาไมมีเจาภาพอยางแทจริง มีการปรับโครงสรางหนวยราชการเมื่อปลายป 
2545 ทาํใหกลายเปนหนวยงานเล็กๆ กระทบในระยะยาวแนนอน คือ ปญหา Social Integration (การ
บูรณาการทางสังคม)

มีแนวโนมที่งานหลายอยางที่แรงงานตางดาวทาํมากขึ้น ไมใชทักษะต่าํ หลายคนเกงทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ในขณะที่บางงานไมไดรับการคุมครองอยางเพียงพอ เชน คนรับใชในบาน ในขณะที่บาง
ประเทศ เชน ฮองกง จะมีมาตรฐานการคุมครองชัดเจน

ขอเสนอแนะ

(1) ตองมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารแรงงาน จะติดอยูกับกระทรวงแรงงานแหงเดียว
ไมได  รัฐบาลจะยอมรับความเปนหุนสวนของภาคประชาชนหรือไม?  ตองอาศัยการตัดสินใจทางการเมือง 
เพื่อแกไขปญหาแนวคิด และโครงสรางความสัมพันธเชิงอํานาจนิยมอุปถัมภที่ดาํรงอยู

ตองมีระบบธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารและปฏิรูปยกเครื่องใหญ โดย
เชื่อมมิติทางสังคมและหลักการกระจายอาํนาจ โดยทุกพื้นที่ชุมชนมีสวนรวมในทุกระดับอยางชัดเจน ไมใช
เนนรูปแบบไตรภาคี เพราะแรงงานมีความหลากหลายมากขึ้น

การตัดสินใจออกกฎหมายและนโยบายตางๆ ตองอิงขอมูลจากพื้นที่และผูเกี่ยวของทุกฝาย
อยางชัดเจน ตองไปสงเสริมความรูและพื้นที่การรวมตัวของแรงงานใหเขมแข็ง  โดยทาํงานรวมกับสถาบัน
การศึกษาองคกรการปกครองทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชนและองคกรแรงงานหลายระดับอยางจริงจัง

(2)  จัดตั้งระบบอาสาสมัครสงเสริมการคุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน มีขอจาํกัดหลายอยาง และไมสามารถทาํทุกอยางได ตองสนับสนุนใหเกิด

อาสาสมัครประชาชนในพื้นที่เพื่อชวยใหความรูแกแรงงานในการปกปองตนเอง ชวยรับเรื่องรองเรียนตรวจ
สอบการใชแรงงานและประสานการแกไขปญหาแรงงาน มีลักษณะคลายกับอาสาสมัครของกระทรวงสา
ธารณสุข (อสม.)

(3) จัดทําประมวลกฎหมายแรงงาน ที่ไมแยกเปนหลายฉบับมากเกินไป และปรับปรุงคาํนิยาม
ของลูกจางแรงงานใหคุมครองไดกวางขวางขึ้น  ปรับปรุงบทบาทพนักงานตรวจแรงงานและการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนในการคุมครองแรงงานใหมีคุณภาพชัดเจนขึ้น เปนตน

(4) กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของคุณภาพชีวิตแรงงาน  ซ่ึงไมวาจะทาํอาชีพอะไร ควรมีความ
ใกลเคียงกันของมาตรฐานขั้นต่าํของคุณภาพชีวิตแรงงานมากที่สุด ไมใชยึดถือ "แรงงาน" ในกรอบความ
หมายของกฎหมาย "นายจาง-ลูกจาง" อยางเครงครัด ควรตองมองวาถาเปนคนทาํงานรวมกันสรางมูลคา
เพิ่มและเปนผลประโยชนตอตนเอง ตอครอบครัวและประเทศแลว ก็คือ แรงงานที่จะตองไดรับการคุมครอง
จากรัฐบาล และมาตรขั้นต่าํเดียวกันในระบบประกันสังคม

(5) ปรับปรุงการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
5.1 ควรเปลี่ยนชื่อกรมการจัดหางาน เปนกรมสงเสริมการมีงานทํา เพราะการจัดหางาน

ควรเปนหนวยงานระดับกอง
5.2 กระบวนการกาํหนดนโยบายฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงาน ตองไมยึดติดกับกรมอยาง

รวมศูนย และตองมีการคิดคนวิธีใหมๆ ในการฝกอบรม และคุมครองแรงงานไปพรอมกัน
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5.3 กาํหนดนโยบายใหนาํทักษะ (skill) ของแรงงานที่ทาํงานมีประสบการณมานานไป
เทียบ เพื่อไปศึกษาตอหรือยกระดับไดใบประกอบอาชีพได  เชนบางคนทาํงานมา 20 ป ยังเปนแรงงานไรฝ
มือหรือออกจากโรงงาน กลายเปนคนตกงานไรความรูหรือไมมีทักษะฝมือแรงงานอะไรเลย

5.4 มาตรฐานการพัฒนา/ทดสอบฝมือแรงงานตองดําเนินการไปพรอมกับมาตรฐาน
แรงงานดวย ตองมีบูรณาการความรูทั้งการคุมครองแรงงานและพัฒนาฝมือแรงงานตั้งแตในระดับสถาบัน
การศึกษากอนเขาสูตลาดแรงงาน และในขณะทาํงาน

6.  ปรับปรุงการคุมครองแรงงานไทยที่ไปทํางานตางประเทศใหเขมแข็ง  เมืองใดที่ไมมีความ
พรอมที่จะคุมครองได ไมควรจัดสงคนไปทาํงาน ในขณะเดียวกันตองคุมครองแรงงานตางดาวที่ทาํงานใน
ไทยใหชัดเจนสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่ตองการคุมครองแรงงานอยางเทาเทียม ไมใหมีการจางงาน
โดยไรมนุษยธรรม
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สรุปสัมมนา
เรื่อง "15 ป กฎหมายประกันสังคม กับอนาคตการปฏิรูประบบบริหาร"

โดย วาสนา ลําดี
มูลนิธิอารมณ  พงศพงัน

มูลนิธิอารมณ พงศพงัน รวมกับคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง
ชาติ คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย และมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท(FES) จัดสัมมนาเรื่อง "15 ป 
กฎหมายประกันสังคม กับอนาคตการปฏิรูประบบบริหาร" เมื่อวันจันทรที่ 10 ตุลาคม 2548 ณ หอง
ประชุมบุศราคาํ โรงแรมอมารี เอเทรียม ใกลสะพานลอยอโศก ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ ผูเขารวม
ประชุมประกอบดวย ผูแทนจากกระทรวงแรงงาน สหภาพแรงงาน องคกรเอกชน นักวิชาการและผูสนใจ 
รวมประมาณ 140 คน

นายแพทย ประดิษฐ เจริญไทยทวี ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กลาววา  การคุมครองแรงงานนั้น ตองมองไปถึงแรงงานนอกระบบ เชน กลุม
เกษตรกรผูที่รับงานไปทาํที่บาน หรือคนรับใชในบาน คนขับรถรับจางที่จะเปนปญหาไปในอนาคต เพราะ
เขาไมไดรับสวัสดิการเหลานี้  แมเปนเรื่องยากเพราะคนเหลานี้ไมมีนายจางตามกฎหมายกาํหนด แตคน
เหลานี้ก็ควรไดรับการคุมครองตามกฎหมาย

เจตนารมณกฎหมายรัฐธรรมนูญที่รับรองศักด์ิศรีความเปนมนุษยการประกันสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน คือการมีสวนรวมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นผูใชแรงงานควรมีสวนรวมใน
การปรับปรุงแกไขกฎหมายประกันสังคมในครั้งนี้ดวย

นายบัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ นักวิจัยสิทธิแรงงาน มูลนิธิอารมณ พงศพงัน บรรยายเรื่อง  
"ขอเสนอเพื่อปฏิรูประบบการบริหารประกันสังคม" กลาววา การบริหารประกันสังคมควรคาํนึงถึงหลัก
การธรรมาภิบาลคือ  หนึ่ง.การมีสวนในการบริหารทุกระดับของผูเกี่ยวของ สอง.ความโปรงใสที่เขาถึงและ
ตรวจสอบได  สาม. ตองมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและคุมคาทาํใหเกิดหลักประกันสังคมท่ัวหนา เพราะ
ปจจุบันเปนระบบที่ครอบคลุม เฉพาะลูกจางบางกลุม

มีขอเสนอ 4 ดาน คือ
หนึ่ง. สถานภาพสํานักงานประกันสังคม ปจจุบันมีสถานภาพเปนหนวยราชการระดับกรม 

เลขาธิการประกันสังคมเปนขาราชการประจํา ซ่ึงแตงตั้งโดยอํานาจทางการเมือง คือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานเปนผูกาํหนดฝายเดียวโดยไมมีสวนรวมจากคณะกรรมการบริหารกองทุนและผูประกันตน
ปญหาคือหนวยงานราชการมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใดในสถานการณปจจุบัน?  สาํนักงานประกัน
สังคมไดคิดถึงการบริหารงานแบบใหม คือ แบบองคการมหาชน ในขณะที่มีหนวยงานรัฐรูปแบบอื่น เชน 
สาํนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนหนวยงานรัฐท่ีกฎหมายกาํหนดวาเปนนิติบุคคล ภายใตการ
กาํกับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันบรรษัทสาธารณะของเยอรมัน
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เลขาธิการ สาํนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีกฎหมายกาํหนดคุณสมบัติชัดเจนและคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนผูตั้งหลักเกณฑการสรรหาเสนอชื่อดวย ซ่ึงรูปแบบการแตงตั้ง
เหลานี้จะเชื่อมโยงกับการมีสวนรวมในการบริหาร หรือนโยบายการบริหาร ซ่ึงประกันสังคมควรจะพิจารณา
ดูวารูปแบบการบริหารใดจะทาํใหเกิดความโปรงใส มีสวนรวมจากหลายฝาย

สอง. เรื่องขอบเขตการคุมครอง และการใชบังคับกฎหมาย
กฎหมายแรงงานที่บังคับใชอยูทุกฉบับใหความสําคัญเฉพาะกลุมแรงงานที่เปนลูกจางที่ทํางาน

และไดรับคาจางจากนายจาง ซ่ึงแรงงานกลุมนี้มีอยูจาํนวนนอยปจจุบันประมาณ 8.3 ลานคน ภายใต
กฎหมายประกันสังคม  ขณะท่ีสาํนักงานสถิติแหงชาติ สาํรวจพบวา มีกาํลังแรงงานที่อยูนอกการคุมครอง
ของกฎหมายประกันสังคมจาํนวนประมาณ 25 ลานคน สวนหนึ่งเปนลูกจางที่กฎหมายประกันสังคมยกเวน
ไว และอีกสวนหนึ่งเปนกลุมที่ไมใชลูกจางตามกฎหมายประกันสังคม

ในปจจุบันสํานักงานประกันสังคมมีเปาหมายที่จะขยายประกันสังคมไปสูแรงงานนอกระบบที่อยู
นอกการคุมครองของกฎหมายแรงงานภายในป 2549 รางกฎหมายประกันสังคมท่ีกาํลังรับฟงความคิด
เห็นจากผูเก่ียวของ ก็จะขยายการคุมครองลูกจางเพิ่มขึ้น เชน ลูกจางในสวนราชการ ลูกในภาคเกษตร

ขอเสนอ คือ
1. ควรพิจารณายกเลิกการยกเวนการบังคับใชกับลูกจางในหลายกิจการ หรือการดึงลูกจางใน

ภาคราชการ ทั้งสวนของรัฐวิสาหกิจ ในกระทรวง ทบวง กรม เขาสูระบบการคุมครองประกันสังคมมากขึ้น  
ทาํใหประกันสังคมมีฐานสมาชิกท่ีมากขึ้น

2. กฎหมาย ตองควบคุมอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานในการออกพระราชกฤษฎีกา 
เพื่อยกเวนแบงแยกลูกจางบางสวนออกจากกฎหมายประกันสังคม โดยจะตองผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการประกันสังคม เพื่อไมใหฝายการเมืองหรือขาราชการกาํหนดฝายเดียว  ซ่ึงอาจเกิดผลกระทบตอ
สิทธิลูกจางบางกลุมที่อาจเคยอยูในระบบประกันสังคมหรือไมเคยเขาสูระบบก็ได

3. แนวทางโครงการขยายการคุมครองสูแรงงานนอกระบบที่กาํลังดาํเนินการอยู รัฐบาลตองมี
สวนรวมสนับสนุนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สาํหรับแรงงานนอกระบบ การที่จะใหแรงงานนอกระบบ
จายเงินสมทบฝายเดียวโดยไมมีผูวาจาง ผูเกี่ยวของที่ไดรับประโยชนจากแรงงานนอกระบบ และรัฐบาลก็จะ
ไมสงเงินสมทบใหกับแรงงานกลุมนี้ ถือวาเขาขายการเลือกปฏิบัติ เพราะรัฐบาลจายเงินสมทบใหลูกจางใน
ระบบมาตลอดและแรงงานนอกระบบก็มีขอเสนอชัดเจนวาตองการใหรัฐบาลสงเงินสมทบ

4. ปจจุบันกองทุนประกันสังคมมีเงินสะสมมากพอที่จะขยายสิทธิประโยชนไปสูครอบครัวของผู
ประกันตน อาจหมายถึงคูสมรส บิดามารดา หรือบุตร ซ่ึงปจจุบันมีโครงการคุมครองทางสังคม 2 เรื่อง ที่
รัฐบาลรับผิดชอบ คือ นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาโครงการ 30 บาท ครอบคลุมประชากร
ประมาณ 47 ลานคน โครงการที่ทาํตามรัฐธรรมนูญเรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเด็กทุกคนใน
ประเทศ โดยไมตองจายคาใชจาย

สาม. ที่มา คุณสมบัติ และองคประกอบของคณะกรรมการประกันสังคม มีขอเสนอดังนี้
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานควรเปนประธานคณะกรรมการประกันสังคม เหตุผลคือ ใหรัฐ

มนตรีเขามารับรูมีสวนรวมในการตัดสินใจในคณะกรรมการบริหารประกันสังคมอยางใกลชิดมากยิ่งขึ้น ไม
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จาํเปนตองผานทางปลัดกระทรวงอยางที่ผานมา
2. การคัดเลือกผูแทนฝายลูกจาง และฝายนายจางตองใหมีการเลือกตั้งผูแทนทั้งสองฝาย โดยตรง 

อาจเลือกตั้งแบบ สส. หรือ สว.ก็ได เพราะปจจุบันผูแทนฝายลูกจางมาจากสภาองคการลูกจาง ผูแทนฝาย
นายจางมาจากสภาองคการนายจาง ซ่ึงหลายคนมีความเหนวาผูแทนเหลานี้ไมใชผูแทนฝายลูกจางและฝาย
นายจางอยางแทจริง  หรือเปนเพียงผูแทนลูกจางที่อยูในสังกัดของสภาองคการลูกจางบางสวน ซ่ึง
ปจจุบันสหภาพแรงงานในประเทศไทย มีสมาชิกเพียง 3 แสนคน ทั้งที่มีลูกจางในระบบประกันสังคม
ประมาณ 8 ลานคน ฉะนั้น ผูแทนที่เขามาเปนเพียงผูแทนลูกจางที่ไมเกิน 3 แสนคน จึงตองออกแบบการมี
สวนรวมในการเลือกตั้งคัดเลือกผูแทนฝายลูกจางและฝายนายจางใหม

3. กฎหมายประกันสังคมไมไดกาํหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูแทนทุกฝายไว ทั้งผู
แทนฝายนายจาง ผูแทนฝายลูกจาง ผูแทนฝายรัฐบาลและที่ปรึกษา เปนการเปดกวาง เปดเสรีไวแตวาใน
การแกกฎหมายประกันสังคม ปจจุบันมีการกาํหนดเรื่องคุณสมบัติไวบาง

คุณสมบัติผูแทนลูกจางที่ควรกาํหนดไว เชน  ตองเปนลูกจางที่แทจริง ไมใชเพียงมีชื่อแอบแฝง 
และเปนลูกจางหรือผูประกันตนมานานพอควร หรือมีบทบาทการบริหารองคกรมานาน และที่สาํคัญคือ
ระบบสหภาพแรงงานไทย เปนตัวแทนลูกจางไดเพียง 3 แสนคน ถามวาควรจะเปดชองทางใหกับกลุมลูก
จางอื่นๆ มีตัวแทนมีสวนรวมบริหารอยางไร?

4. การแตงต้ังอนุกรรมการตางๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารประกันสังคม ตองใหความสาํคัญกับ
บุคคลภายนอกราชการมากขึ้น  กรรมการประกันสังคมเขามาเฉพาะประเด็นที่เก่ียวของเทานั้น อาจเปนสัด
สวนไมเกินหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ควรเปดโอกาสใหผูรูผูเชี่ยวชาญและผูประกันตนเขามามีสวน
รวมมากยิ่งขึ้น

5. การพนจากตาํแหนงกรรมการ ควรมีการกาํหนดขอบเขตที่ชัดเจน โดยเฉพาะอาํนาจรัฐมนตรีที่
จะใหกรรมการประกันสังคมออกจากตาํแหนง เทาที่ตรวจสอบกฎหมายพบวากาํหนดไวเพียงใหรัฐมนตรีมี
คําสั่งใหออกจากตําแหนงแตไมไดกําหนดเงื่อนไข จึงเกิดปรากฏการณที่รัฐมนตรีใหออกจากตําแหนง
เพียงเพราะประธานสภาองคการลูกจางเสนอมาเปลี่ยนคน ซ่ึงกฎหมายหลักประกันสุขภาพไดกาํหนดชัด
เจนวารัฐมนตรีใหกรรมการพนจากตาํแหนงไดเพราะเหตุมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองตอหนา
ที่

6. ตองเปล่ียนแปลงแนวคิดจากการบริหารแบบไตรภาคีเปนแบบพหุภาคี เพราะเมื่อคิดถึงไตร
ภาคีจะคิดแบบแคบๆ เฉพาะผูแทนที่มาจากสภาองคการลูกจาง สภาองคการนายจาง ไมไดคิดถึงองคกร
ประเภทอื่นๆ แมจะคิดถึงสหภาพแรงงานทั้งหมดก็จะเปนเพียงผูแทนคนประมาณ 3 แสนคนที่อยูใน
ระบบสหภาพแรงงาน ซ่ึงอาจตองมีสัดสวนที่มาจากกลุมองคกรแรงงานที่ไมใชสหภาพแรงงาน  ในสวนของ
นายจางก็ควรมีสัดสวนที่มาจากองคกรนายจางอื่น ควรคิดถึงผูแทนในระดับพื้นที่ เพราะคิดวาการมีสวน
รวมไมควรมีเฉพาะคณะกรรมการระดับชาติชุดเดียว ระบบอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดที่มีอยู จาํเปน
ตองดึงผูแทนฝายลูกจาง ฝายนายจางเขามามีสวนรวมในการปรึกษาหารือรวมใหมากขึ้น ซ่ึงตองคาํนึงถึงสัด
สวนจาํนวนลูกจางและจํานวนนายจางในแตละจังหวัด

สี่.  เร่ืองอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการประกันสังคม มีขอเสนอ คือ
1. ปจจุบันคณะกรรมการประกันสังคมเพียงชุดเดียวดูแลประโยชนทดแทนทั้ง 7 กรณี ซ่ึงคิดวา

เปนการรวมศูนยอํานาจในการบริหารมากเกินไป อาจเกิดผลกระทบตอคุณภาพการบริหารประโยชนทด
แทนบางกรณีในระยะยาวได ควรมีคณะกรรมการเพิ่มขึ้นอยางนอยอีกหนึ่งชุดมาดูแลเรื่องประกันการวาง
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งาน เนื่องจากโครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการที่มีอยูนาจะไมเหมาะสมหากดูหนวยงานที่เกี่ยว
ของกับประกันสังคม กรณีวางงาน เชน ประกันการวางงานเปนกรณีเดียวที่ประกันสังคมไมสามารถดูแลได
เพียงฝายเดียว  หากไมมีความรวมมือกับกรมจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน เพราะสิทธิประโยชนของผู
ประกันตนไมไดมีเพียงเรื่องเงินทดแทน มีเรื่องการจัดหางาน มีการพัฒนาฝมือแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานตองเกี่ยวของในการเขาไปตรวจสอบเงื่อนไขวาผูออกจากงานเขาเง่ือนไขจะไดรับสิทธิ
ประโยชนกรณีวางงานหรือไม ฉะนั้น คณะกรรมการประกันการวางงานจึงควรมีผูแทนของทุกกรมเขาไปมี
สวนรวมดวย คือมีผูแทนองคกรที่เก่ียวของในการกาํหนดนโยบายการพัฒนาฝมือแรงงานและการจัดหางาน 
ซ่ึงไมใชมาจากกระทรวงแรงงานฝายเดียว เชน บทบาทกระทรวงศึกษาธิการที่เขามาเตรียมหลักสูตรการ
ศึกษาท่ีสอดคลองกับตลาดแรงงาน เพื่อใหคนที่จบสามารถหางานทาํได

2. เพิ่มอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการประกันสังคม เรื่อง การกาํหนดหลักเกณฑเพื่อสงเสริม
สนับสนุนใหองคกรตางๆ มีสวนรวมพัฒนาการบริหารและบริการที่เก่ียวของ

3. การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ควรกาํหนดเปนหนาที่คณะกรรมการ เพราะปจจุบันไม
มีกาํหนดไวในกฎหมายประกันสังคม โดยใหการจัดทาํผลการดาํเนินงานตองเสนอตอคณะรัฐมนตรี ตอ สส. 
สว. ตอลูกจางผูประกันตน และนายจางรวมถึงองคกรตางๆ ที่เก่ียวของ โดยกาํหนดใหจัดทาํใหแลวเสร็จ
ภายใน 6 เดือน ภายหลังสิ้นปงบประมาณ และนาํผลรายงานเสนอตอสาธารณชน ใหมีการตรวจสอบ รับ
ฟงขอมูลขอเสนอแนะ นาํมาปรับปรุง

4. คณะกรรมการควรมีบทบาทสําคัญในการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากผู
ประกันตนนายจางและหนวยงานบริการ หรือสถานพยาบาลที่เกี่ยวของ เปนประจาํทุกปอยางทั่วถึง 
ปจจุบันเวทีรับฟงขอคิดเห็นที่เกิดขึ้นมักมาจากการเรียกรองของกลุมสหภาพแรงงานหรือความตองการ
เฉพาะเรื่องของสาํนักงานประกันสังคม แทนที่จะเปนหนาที่โดยตรงของคณะกรรมการประกันสังคม ที่มีการ
วางแผนที่จัดรับฟงขอเสนอตางๆ เปนประจาํตอเนื่องทุกป

5. คณะกรรมการประกันสังคม ควรมีการจัดตั้งคณะทํางานหรืออนุกรรมการ ตรวจสอบการ
บริหารตามกฎหมายประกันสังคมที่มีอยูวา  มีความโปรงใสมีประสิทธิภาพชัดเจนเพียงใด คณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดนี้ไมควรมีตัวแทนของสวนราชการมาก มีการทาํงานที่อิสระคลองตัว เพื่อใหมีโอกาสตรวจสอบ
การบริหารอยางมีคุณภาพและเปนที่เชื่อถือของสังคม

คุณเวสนา โรดิค ผูอํานวยการมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท(FES) บรรยายเรื่อง "การบริหารกอง
ทุนประกันสังคม…ประสบการณจากเยอรมัน" กลาววา หากพูดถึงการคุมครองทางสังคมนั้น กวางกวา
การพูดถึงความยากจนหรือการกระจายรายได  แนวคิดการคุมครองทางสังคมเปนแนวคิดของการ
สมานฉันท ใหมีสวนรวมชวยกันดูแลซึ่งกันและกัน เปนการรับผิดชอบรวมกันของคนในสังคม

การประกันสังคมก็คือการคุมครองทางสังคม ความหมายของประกันสังคม เปนความหมายที่จะ
ประกันใหทุกกรณีการขาดรายไดที่ตองตกงาน หรือคนที่เปนตัวหลักในบานตองเสียชีวิตไป คาใชจายในการ
เจ็บปวย หรือไดรับอุบัติเหตุ เพื่อจัดการรูปแบบหรือระบบที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ  ในยุโรป ระบบ
การประกันสังคม คือ ความหมายแคบ ความหมายกวาง คือ ระบบความชวยเหลือนอกเหนือจากระบบ
ประกันสังคมท่ีกลาวถึง เชน เรื่องการชวยเหลือผูที่เปนเหยื่อสงคราม หรือการใหสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ที่รัฐ
จัดใหเชนการศึกษาและครอบครัว เปนตน ที่เก่ียวกับประชาสังคมก็เปนลักษณะการคุมครองทางสังคมแบบ
กวาง
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ประเทศเยอรมัน กฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 20 ไดกาํหนดชัดเจนวา เยอรมันนั้น เปนสาธารณ
รัฐที่เปนประชาธิปไตย ที่ทําหนาที่ภารกิจทางสังคม สังคมที่ตองการใหเกิดการดูแลทางสังคมจะเปน
นโยบายรัฐสวัสดิการ ไมไดหมายถึงเรื่องของประกันสังคมเพียงอยางเดียว ยังมีเรื่องอื่นๆ ของสังคมเขามา
เก่ียวของดวย ดานหนึ่งคือ เรื่องของประกันสังคมประกันความเสี่ยงตางๆ ทั้งทางตรงทางออมที่มีรายได
นอย หรือไมมีรายได คนดอยโอกาสเหลานี้รัฐจะนาํเรื่องภาษีมาชวยในการสนับสนุนเปนสวนหนึ่งของรัฐส
วัสดิการ บางสวนเปนเรื่องของการบังคับใหนายจางตองจาย เชนหากปวยนายจางตองจายคาจางเกือบเต็ม
จาํนวน 6 สัปดาห รัฐตองจัดการศึกษาฟรีใหประชาชนชาวเยอรมัน ประชากรสวนหนึ่งจะไดรับการลดภาษี 
เชน ครอบครัวที่มีบุตร คนที่มีเงินออม หรือซ้ือบานผอนบานจะไดรับการลดภาษี

ระบบรัฐสวัสดิการของเยอรมัน มี 5 เสาหลัก
ระบบแรก คือ ประกันสังคม กองทุนมีเงินมหาศาล ตัวเงินมากกวา 25% ของจีดีพี ระบบประกัน

สังคมของเยอรมันเปนระบบที่เกาแกมาก ตั้งแตป 1883 ประมาณ 100 กวาป หมายความวามีระยะเวลา
การพิจารณาเปนเวลานาน ประกันสังคม 5 เสาหลัก คือ  หนึ่ง. ชราภาพ  สอง. ประกันสุขภาพ สาม.
ประกันการวางงาน  สี่. ประกันอุบัติเหตุ  หา. ประกันใหกับการที่ตองดูแลระยะยาว ซ่ึงพึ่งเกิดขึ้นเมื่อป 
2535

หลักการที่ 1 ของประกันสังคม คือ ไมไดมาจากเงินภาษีแตมาจากเงินของหนวยงานที่ทํา
ประกันอยูภายใตการกํากับของรัฐ เปนองคกรอิสระ การบริหารงานขององคกรดูแล โดยนายจาง ลูก
จาง ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง และมีสัดสวนที่เทาเทียมกัน การจัดการทางการเงินจึงเปนอิสระเพราะไมใช
เงินของรัฐ

หลักการที่ 2 การที่ไมสามารถเขาประกันเอกชน หรือประกันสังคมรัฐจะมีเบี้ยประกันสูงมากจน
ไมสามารถจายเบี้ยประกันได ระบบประกันสังคมของเยอรมันเปนระบบบังคับ คนสามารถเขาถึงไดอยาง
เทาเทียมกัน กฎหมายที่ดูแลบุคคลในประกันสังคม อยูในประมวลกฎหมายประกันสังคมที่อยูรวมกับฉบับ
ใหญ ซ่ึงตามกฎหมายกาํหนดใหคนเยอรมันตองเขาสูระบบ ไมสามารถหนีจากระบบได การเปนสมาชิกคือ
ไมตองสมัครก็เปนโดยอัตโนมัติ หมายความวาทุกคนที่มาเปนลูกจางมาฝกงาน นักเรียนฝกงาน รวมทั้งผูที่
เกษียณอายุ ศิลปน ชาวนา นักเรียน ผูประกอบอาชีพอิสระ  ก็เปนบุคคลในประกันสังคม

ในกรณีการประกันอุบัติเหตุ มีจาํนวนมากที่เขาสูระบบนี้ เด็กนักเรียน ก็จะตองไดรับการคุมครอง 
คนที่ทาํงานตางๆ ทางสังคมก็ไดรับการดูแลประกันอุบัติเหตุดวย

ประเด็นเรื่อง ปญหาการจัดการทางการเงิน  เงินสมทบก็จายเปนเดือนตั้งเพดานไว คือ นายจาง
ลูกจางจายสมทบที่สัดสวนเทากัน เวนเพียงระบบการมีประกันอุบัติเหตุที่นายจางจายสมทบเพียงฝายเดียว 
เงินสมทบที่คนเยอรมันจาย คือ 46% ของเงินเดือน เชน เงินเดือนลูกจาง 23% นายจางจาย 23% เทากัน 
สิ่งที่ผูประกันตนไดรับคือ จายมากก็ไดรับสิทธิประโยชนมาก เชนกรณีชราภาพ กับประกันการวางงาน ผู
ประกันตนจายมาก สิ่งที่ไดรับก็มากเทากับที่จายสมทบ คือจายมากไดมากจายนอยไดนอย ในแงของสังคม
รัฐสวัสดิการไมไดหมายถึงวาเงินเหลานี้จะนาํไปกระจายความมั่งคั่ง กรณีการประกันสุขภาพผูประกันตนจะ
จายสมทบสัดสวนเทากัน และทุกคนจะไดรับการดูแลเทาเทียมกันตามความจาํเปน ไมใชจายมากไดรับการ
ดูแลมาก คือตองเทาเทียมกัน คนที่มีรายไดไมสูงกวาจะมีสวนสนับสนุนผูที่มีรายไดต่าํกวา ครอบครัวผู
ประกันตนแมไมไดจายเงินสมทบ ก็ไดรับสวัสดิการนี้ดวย

ปญหาที่เยอรมันประสบอยูในเรื่องรัฐสวัสดิการ สภาพปญหาก็เหมือนกับทุกประเทศที่ตองดูวา
ประชากรมีเงินเดือน มีรายไดมากนอยเพียงใด คือคนตกงานตองมีนอย มีความเชื่อมโยงกัน การที่อิงกับ
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ระบบนี้มีมากนอย ระบบนี้จะคุมครองเฉพาะคนที่มีงานทาํ ระบบประกันสังคมแบบนี้จะมีปญหามากหากมี
คนตกงานมาก  ระบบประกันสังคมเปนตนทุนของธุรกิจสถานประกอบการ และเปนตนทุนดานแรงงาน 
ราคาสินคาที่ขาย ทาํใหนักธุรกิจที่จะลงทุนในประเทศเยอรมันตองคิดหนัก เพราะระบบประกันสังคม คือ
ตนทุนในการผลิตหรือลงทุนดวย

สาํหรับนายจางที่ตองจัด 23% สงสมทบหากมีการเพิ่มเงินสมทบจะทาํใหคาจางตนทุนการผลิต
เพิ่มขึ้น  หากประกันสังคมมีปญหาก็จะตองมีการเพิ่มการจัดเก็บเงินสมทบมากขึ้น ทาํใหนายจางตองจาย
เพิ่ม ตนทุนการผลิตทาํใหคาแรงสูงขึ้น ซ่ึงตอนนี้ถึงจุดคนที่ตกงานมีจาํนวนมากขึ้น การพัฒนารัฐสวัสดิการ
ที่ตั้งไวก็หางเปาหมายที่ตั้งไว ที่จะใหทุกคนมีสวัสดิการ ระบบของเยอรมันเดิมมีการจางงานมากทาํใหมี
ความสาํเร็จในการมีเงินในกองทุนจาํนวนมาก เมื่อมาถึงวันนี้คนวางงานจาํนวนมากทาํใหเกิดผลกระทบกับ
ประกันสังคมท่ีมีอยูทาํใหไมสามารถทาํงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

แมวาจะมีปญหาแตเมื่อระบบพื้นฐานยังสามารถทาํงานไดดี ทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพ การศึกษา 
บานที่อยูอาศัย ระบบนี้ยังสามารถดูแลเรื่องความจาํเปนพื้นฐานไดอยู สิ่งที่ประสบปญหาคือระบบนี้มีตน
ทุนที่สูง สิ่งที่รัฐบาลตองทาํคือตองคุมครองไมใหประชากรสูความยากจน ระบบพยายามรักษามาตรฐาน
ชีวิตที่เทาเทียมกัน

ปญหาที่สาํคัญ คือ ปญหาทางการเงินที่จะทาํใหระบบเดินไปได รัฐบาลเยอรมันก็พยายามหาผู
เชี่ยวชาญมาชวยดู เมื่อพูดถึงการปฏิรูปก็จะดู 3 ระบบ คือ ชราภาพ สุขภาพ และการประกันการวางงาน
ซ่ึง 3 กรณีนี้เปนเปาหมายในการปฏิรูป แตยังไมสามารถแกไขปญหาได ผูเชี่ยวชาญบางทานบอกวา ปญหา
เกิดขึ้นจากการรวมประเทศเยอรมันเพราะทาํใหชาวเยอรมันตะวันตกตองแบกรับคนอีก 17 ลานคนที่ตอง
เขามาสูระบบประกันสังคม แตในความจริงคนเหลานั้นไดรับความชวยเหลือจากภาษี จึงไมใชปญหา

ทิศทางของปญหาหากยอนไปในทศวรรษที่ 1970 พบวา เงินสมทบที่ลูกจางนายจางตองจายสม
ทบสูงขึ้นเปนสาํคัญหรือเพียง 40% แตระยะเดียวกันความยากจนของชาวเยอรมันก็พัฒนาสูงขึ้น สะทอนให
เห็นวาระบบเริ่มไมมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาความยุติธรรมใหแกสังคม  ปจจุบัน ผูเชี่ยวชาญไดมี
การศึกษาและมีความเห็นสอดคลองกันคือ  1. ประชากร กลาเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง การที่มีสาํรองจาย
สมทบนอยลง คนที่ไมรับเงินชราภาพมีอายุที่ยืนยาวขึ้น สาเหตุที่คนจายสมทบลดนอยลงเพราะอัตราการ
เงินนอยลงเหลือเพียง 1 คนตอครอบครัว และคนนิยมทาํงานบางเวลาเพิ่มขึ้น

2. คาดูแลรักษาพยาบาลแพง เพราะวิชาการสมัยใหมเขามาและทุกคนสามารถเขาถึงอยางเทา
เทียมกัน

3. อัตราการวางงานขยายตัวมากขึ้น หมายความวา การวางงานมีมากก็ตองจายเงินเพิ่มขึ้น ภาย
ใตอัตราการจายเงินสมทบที่นอยลง ซ่ึงตัวเลขคนตกงานในเยอรมันมีจาํนวน 11.5% เปนตัวเลขที่คอนขาง
สูง และคนที่ตกงานก็ไมสามารถสงเงินสมทบกรณีชราภาพได ขอสรุปที่ตรงกันขณะนี้ คือ เยอรมันไม
สามารถที่จะรักษามาตรฐานสวัสดิการนี้ได แตก็ตองศึกษาวาจะปรับอยางไร ซ่ึงรัฐบาลผสมปจจุบันเสนอ
เรื่องการปฏิรูป โดยมีโครงการจาํนวนมาก แตโครงการเหลานั้นยังไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูประบบ
ไดอยางชัดเจน

นางจิราภรณ  เกษรสุจริต ที่ปรึกษาวิชาการ กระทรวงแรงงาน บรรยายหัวขอ "การบริหาร
กองทุนประกันสังคม…ประสบการณของไทย" กลาววา เมื่อป 2533 ไดมีการเตรียมงานประกันสังคม 
เริ่มจากการเตรียมงานดานตางๆ ทางระบบงานที่พัฒนาจนเริ่มการคุมครองลูกจาง 2.9 ลานคน ในขณะ
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นั้นมีเงินกองทุน 2,253 ลานบาท 0.1% ของ จีดีพี ปจจุบันมีเงิน 320,000 ลานบาท  4.7% ของ จีดีพี 
แตก็ยังเล็กอยู เพราะคุมครองเพียง 8 ลานคน แตก็ยังมีนโยบายที่จะขยายไปสูคนที่ยังไมเขาสูระบบ

หนึ่ง. การคุมครองเริ่มจากลูกจางที่อยูในสถานประกอบการตั้งแต 20 คนขึ้นไป ป 2536 ก็ขยาย
สูสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 10 คน และป 2545 ก็ขยายสูลูกจางตั้งแต 1 คน ระบบประกันสังคม
เริ่มจัดระบบขอมูล  เดิมใหทางธนาคารกรุงไทยชวยจัดระบบ  ปญหาคือ ประกันสังคมมีคนเขาสูระบบ
จาํนวนมาก คือ 8 ลานคน ทาํใหมีขอมูลจาํนวนมากในการบริหารจัดการ ซ่ึงทางประกันสังคมก็มีการ
พัฒนามาตลอด เดิมมีเรื่องกองทุนเงินทดแทน ดูแลเรื่องเจ็บปวยดวยโรคจากการทาํงานหรือทุพพลภาพ 
อุบัติเหตุหรือสูญเสียชีวิต รวมถึงการบริการฟนฟู

สอง. ปจจุบันกองทุนประกันสังคม ดูแล 7 กรณี เมื่อป 2533 เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ 
ตาย  ป 2541 เริ่มดูแลเรื่อง สงเคราะหบุตร ชราภาพ ป 2547 เรื่องประกันการวางงาน 15 ปที่ผานมา
สาํนักงานประกันสังคมไดทาํงานจัดระบบ เพราะประกันสังคมมีความซับซอน  ปจจุบันสามารถทาํใหระบบ
คอมพิวเตอรออนไลน ทั่วประเทศ มีสาํนักงานเขตในกรุงเทพฯ 9 เขต และกาํลังจะเพิ่มเปน 10 เขต เพื่อ
การบริการที่เขาถึง ระบบทะเบียน การขึ้นทะเบียนระบบทดแทน ระบบการบริการทางการแพทยที่ตองตก
ลงกับโรงพยาบาล และการเพิ่มประโยชนทดแทน เปนระยะๆ จากเดิมแรกมีระบบการบริการฉุกเฉิน ใหแค 
40-80 บาท ขณะนี้ผูปวยที่ไมเขาโรงพยาบาลตามบัตรก็จะให

ปจจุบันผูปวยใน 500 บาท ผูปวยนอก 2,000 บาท ผาตัดได 6,000 บาท กรณีคาทาํศพเดิม 
100 เทา ปจจุบันให 30,000 บาท กรณีคลอดบุตรเดิม 2,500 บาท ปจจุบัน เพิ่มเปน 6,000 บาท และ
กาํลังจะเพิ่มสิทธิประโยชนกรณีนี้อีก กรณีทุพพลภาพใหคารักษาพยาบาล 1,000 บาท และเงินทดแทน
การขาดรายได 50%ของคาจาง 15 ป ในชวงตนระยะเวลาตอมาป 2537 ผูทุพพลภาพจะไดรับสิทธิตลอด
ชีวิต กรณีสงเคราะหบุตรเดิม คือ บุตร 2 คนๆละ 150 บาท เพิ่มเปน 200 บาทในป 2545 และกาํลังจะ
เพิ่มเปน 300 บาทหรืออาจมากกวา

คาทาํศพเดิมไมใหทายาท ใหแตกรณีผูจัดการศพ  สิ่งท่ีเพิ่มสิทธิประโยชน คือ ไตวายเรื้อรัง การ
ปลูกถายไขกระดูก ซ่ึงทางการแพทยมีเพิ่มหลายเรื่อง และกาํลังพิจารณาในหลายกรณีที่มีขอจาํกัด เชน การ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 180 วัน เดิมไมใหแตปจจุบันก็ใหสิทธิ กรณีโรค HIV เมื่อกอนไมใหสิทธิ 
ปจจุบันใหและมีโรคมะเร็ง เพิ่มเรื่องบาํนาญ เพิ่มตามอายุปที่จัดสงคือ 20% หากจายเกิน15 ปจะบวก 1% 
ทุกป ซ่ึงก็ผานคณะกรรมการประกันสังคมและ จะใชในป 2557

ในสวนของเรื่องการรักษากรณีทุพพลภาพคงตองดูแลมากกวานี้ รวมทั้งขอเรียกรองมาตรา 39 ที่
อยากใหจัดเก็บเพียง 1 เทา ประกันสังคมไดแกไขกฎหมายใหจาย 1 เทา แตจะคาํนวณเงินเทาไรคงตองดู
อีกครั้ง ในเรื่องของระยะเวลาการจัดสงเงินสมทบ  ไดทบทวนบางเรื่องของการเพิ่มสิทธิประโยชนโดยดูจาก
กองทุนที่มีการจัดเก็บสมทบ ซ่ึงในสวนที่เศรษฐกิจตกต่าํกองทุนไดลดการจัดเก็บเงินสมทบนอยลง ปจจุบัน
ก็เก็บเพิ่มเปนลูกจาง 5% นายจาง 5% รัฐบาล 2.5% เปนเงินกองทุนกลาง

สาม. กองทุนประกันสังคม อยูอยางมีเสถียรภาพ แตหากป 2557 ตองจายบาํนาญกองทุนก็จะลด
ลง การมีเสถียรภาพของกองทุนนั้นไดจาก 15 ป ดอกเบี้ย 63,000 ลานบาท การบริหารกองทุนมีผูเชี่ยว
ชาญและผูจัดการกองทุนชวยดูแล ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซค มีขั้นตอนระเบียบกฎเกณฑในการ
ดาํเนินงาน
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สี่. การปรับปรุงคุณภาพในการดาํเนินงาน ซ่ึงก็พยายามลดขั้นตอนผูตรวจติดตามการทาํงานของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการ (กพร.)  ใหเครดิตกับสาํนักงานประกันสังคมเทียบเทากับหนวย
งานบริการอื่นๆ อยูในระดับที่ดี ในการลดขั้นตอนการบริหาร และยังจัดระบบการใหบริการสวนหนากับ
สวนหลังคลายกับธนาคารที่จะใหไดรับบริการสะดวกรวดเร็ว รวมถึงสถานพยาบาลที่จะเขามาสูระบบเพิ่ม
มากขึ้น ทาํใหผูประกันตนไมตองเดินทางไปยังสถานพยาบาลที่เลือก เพื่อการเขาถึงการบริการมากขึ้น รัฐ
บาลชุดนี้ไดเนนการนาํเทคโนโลยีมาให ซ่ึงมีการเซ็นสัญญากับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซิตี้แบงค นิซีโอะคอน
แล็กซ เปนการทดลองการจายเงินสมทบ มาตรา 39 กอน ทางอินเทอรเน็ต ก็เปนการใหความรู สงเคราะห
บุตรก็สามารถจายทางธนาคารที่ผูประกันตนถือบัญชีไว เปนการบริหารที่สาํนักงานประกันสังคมตองการ
ใหสะดวกรวดเร็ว สิ่งที่เริ่มดาํเนินการตอไปคือ การขยายสูแรงงานนอกระบบเขาสูประกันสังคม ซ่ึงมีการจัด
ทาํประชาพิจารณ ไดกาํหนดการดาํเนินการในป 2549 ซ่ึงรายละเอียดคงตองดูกันใหเหมาะ

นายวิม  พงศแพทย  นักวิชาการประกันสังคม 5 สํานักงานประกันสังคม กลาววา สิ่งที่สาํนัก
งานประกันสังคมหวง เมื่อมีการจายสิทธิประโยชน คือ กรณีชราภาพ ซ่ึงมีการจัดเก็บเงินสมทบลูกจาง 3% 
รวมเปน 6% กรณีวางงาน นายจาง 1% ลูกจาง 1% รัฐบาล 0.5% คอนขางนอยมาก การเก็บมาและจาย
ไปตามสิทธิประโยชนกรณีตางๆ ใน 4 กรณี แรก 49,000 ลานบาท ซ่ึงมีเงินเหลือในกองทุนจาํนวนมาก 
เนื่องจากสาํนักงานประกันสังคมยึดหลักของ ILO วา กองทุนจะมีเสถียรภาพ ตองรักษาสัดสวนเงินไวอยาง
มาก 2 เทาของการจายออกไป  คาดวาปหนาจะจายถึง 20,000 ลานบาท จึงตองจัดเก็บไว 40,000 ลาน
บาท หากเกิดกรณีฉุกเฉินรายแรงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวม 2 กรณีมีอยู 250,000 ลาน นี้คือเงิน
สะสมของผูประกันตน แตจะจายใหเมื่อผูประกันตนจายครบสิทธิตามกฎหมายกําหนด กรณีวางงาน 
90,100 ลานบาท  เริ่มเมื่อป 2547  ซ่ึงก็คงตอบยากหากมีคนตกงานมากเหมือนเยอรมันกองทุนจะเปน
อยางไร

ประกันสังคมรวมทั้งหมดมีจาํนวน 3 แสนลานบาทเปนกองทุนที่ใหญ สุดในประเทศไทย แตกอง
ทุนคงยังไมหยุดจะตองเติบโตมากกวานี้ เพื่อไมใหเหมือนกับกองทุนในเยอรมันที่เราคงตองเจอในอนาคต 
ILO ไดศึกษากองทุนประกันสังคมวา ในอนาคตประเทศไทยจะมีคนอายุมากเพิ่มขึ้น แตจาํนวนคนในวัย
ทาํงานคอนขางนิ่งไมโต มีจาํนวนคนเกิดนอยลง ซ่ึงคงตองดูป 2557 ที่ตองจายเงินกรณีบาํนาญชราภาพ 
คาดวามีจาํนวน 6,000 คน ซ่ึงจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ  อนาคตจะมีคนหนุมสาวประมาณ 13 ลานคน
ดูแลคนสูงอายุ 45 ลานคน ซ่ึงเปนภาระที่มากจนอาจรับไมไหว บวกกับการจัดสงสมทบเพียง 6% แตจาย
สิทธิประโยชน 20%  จึงมีความตางอยู 10 กวา% ฉะนั้นคงตองเกิดปญหาดานการเงินในอนาคต เนื่องจาก
คนทาํงานที่จายเงินสมทบมีตัวเลขคงที่ แตเมื่อมีการจายประโยชนทดแทนตัวเลขของเงินจะลดลง เมื่อราย
จายมากกวารายรับจะทาํใหเงินติดลบในป 2590 คนที่เดือดรอนคือคนในอนาคต คงไมใชคนรุนนี้ที่กาํลัง
จะเกษียณอายุ

การที่สํานักงานประกันสังคมจะนําเงินไปลงทุนก็เพื่อนําดอกผลมาจายสิทธิประโยชนในอนาคต 
การนาํเงินไปลงทุนก็เปนการลงทุนตามกรอบที่กาํหนด คือ 60% ตอ 40% ลงทุนตามความมั่นคงสูง มั่น
คงนอยลงบาง ซ่ึงสวนใหญในการลงทุนที่มีความมั่นคงคือชื้อพันธบัตรรัฐบาลฝากธนาคารที่รัฐบาลประกัน
เงินฝาก ลงทุนกับพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไฟฟา ประปา ลงทุนในสวนที่รัฐบาลไมค้าํประกันคือไฟฟาประปา 
ซ้ือหุน บริษัทขนาดใหญกาํไรดี เชน ปูนซีเมนตไทย ไทยพาณิชย การปโตรเลียมแหงประเทศไทย ซ่ึงซ้ือหุน
ระยะยาว 10 ปขึ้นไปหวังเงินปนผลไมไดคากาํไร
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การลงทุนทางสังคม มี 5 โครงการ คือ สินเชื่อที่อยูอาศัย สินเชื่อเพื่อ SME สินเชื่อเพื่อการสงออก  
ชวยใหเกิดการจางงานตอได  และเงินกูดอกเบี้ยต่าํของ ธกส. ทั้งหมดนี้ในการตัดสินใจในการลงทุน ไมใช
เกิดจากสาํนักงานประกันสังคม ซ่ึงกฎหมายไดกาํหนดกรอบการลงทุนและคณะกรรมการประกันสังคมไดมี
กรอบที่ 60% : 40%  ของการลงทุนตางๆ จะไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ มีผูทรงคุณวุฒิเปนผูเชี่ยว
ชาญเปนอนุกรรมการ สาํนักงานมีหนาที่ทาํตามนโยบายที่คณะกรรมการกาํหนดไว ซ่ึงมีผูเชี่ยวชาญทาง
ดานการเงิน ผูแทนนายจาง ผูแทนลูกจาง ผูแทนจาก สตง.คอยตรวจสอบ

การที่ตองดิ้นรนในการลงทุนเพิ่มอีกในตางประเทศนั้น ก็มีคนเตรียมการชี้แจงกับผูประกันตน ซ่ึง
การลงทุนก็มีที่ปรึกษามือหนึ่งเรื่องการลงทุนของโลกมาใหคําปรึกษา ซ่ึงไดบอกวาแหลงการลงทุนใน
ประเทศไทยมีขนาดเล็กไป หากเกิดปญหากองทุนจะเดือดรอน การลงทุนในประเทศไทยมีความเสี่ยง หาก
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอีกครั้ง การลงทุนในตลาดโลกก็เพื่อกระจายความเสี่ยง เพื่อใหมีกาํไรมาเพิ่มเงินที่มีอยู 
การลงทุนในตางประเทศอื่นๆ ก็มีการลงทุนเชนนี้

การนาํเงิน 8,000 ลานบาทไปลงทุนจะมีการตั้งกองทุนขึ้น มีการนาํเงินไปแลกเปลี่ยนเปนเงิน
ดอลลาร การลงทุนจะมีการจัดจางผูเชี่ยวชาญในการหาโปรเจ็กตใหซ่ึงตองหาคนเกงท่ีสุดในตลาดเพื่อเจรจา
ในดานการตลาด ซ่ึงตองมีในตลาดเอเชีย ตลาดยุโรป สาํนักงานประกันสังคมจะไมไปซื้อหุนเอง ซ่ึงตองดู
กลุมตางๆ เพื่อไมใหเกินกรอบในชั้นตรวจสอบขอมูลโดยธนาคารชาติ

การลงทุนก็เพื่อผูประกันตนเนื่องจากผลการศึกษาที่พบวาป 2590 เงินจะหมด หากผูประกันตน
เห็นใจวาทาํไปตองหาเงินเพิ่มขึ้น เพราะตองการมีเงินในกองทุนมากขึ้น เพื่อจายสิทธิประโยชนเพิ่มขึ้นและ
ครอบคลุมมากขึ้น นี่คือเหตุผลในการดิ้นรนเพื่อลงทุน

การตรวจสอบความโปรงใสคือ จัดทาํรายงานทุกเดือนตอคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมา
ธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา องคกรลูกจาง ทุก 3 เดือน และมีเว็ปไซค ที่สามารถตรวจ
สอบขอมูลไดตลอดเวลา

การอภิปราย เรื่อง "นานาทัศนะ…ฝาวิกฤตการปฏิรูประบบบริหารประกันสังคม" ประกอบดวย
1.  นางสาววิไลวรรณ  แซเตีย  ประธานคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย
2.  นางสิริวัน  รมฉัตรทอง  ผูอํานวยการสภาองคการนายจางแหงประเทศไทย
3.  ดร.โชคชัย  สุทธาเวศ กรรมการบริหารมูลนิธินิคม จันทรวิทุร
4.  นางสุนี  ไชยรส  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
5.  นายไสว  พราหมณี  ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา
ดาํเนินรายการโดย  นายสาวิทย  แกวหวาน  เลขานุการคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย

นางสาววิไลวรรณ  แซเตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย กลาววา  การถือ
กาํเนิดของประกันสังคมจนครบ 15 ปนั้นเกิดจากการตอสูของคนงานอยางตอเนื่อง เพราะประกันสังคมมี
ความเชื่อมโยงกับประชาชนตั้งแตเกิดจนตาย การที่คนงานเรียกรองและจายเงินสมทบเนื่องจากตองการ
คุณภาพชีวิตที่ดี ความหวังตอประกันสังคมของคนงานปจจุบันตรงตามที่ตองการหรือไม การบริหารประกัน
สังคมดูเหมือนถูกผูกขาดโดยคนกลุมเดียวมาตลอด คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย ที่ประกอบ
ดวยสหพันธแรงงาน กลุมสหภาพแรงงานตางๆ มองวาระบบประกันสังคมควรมีการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารตองปฏิรูปแบบใหม สถานการณปจจุบันมีความรุมเรากองทุนประกันสังคมท่ีมีจาํนวนมากถึง 3 แสน
กวาลานบาทเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหาร
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การบริหารแบบมีสวนรวมนั้น ทางคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทยขอเสนอวา ตองปรับเรื่อง
โครงสรางการบริหารจัดการ ประกอบดวยที่มาของคณะกรรมการประกันสังคม ควรมาจากการสรรหา
ของผูประกันตน ที่ปรึกษาตองมาจากการสรรหาของผูประกันตน เลขาธิการก็ควรมาจากการสรรหาของผู
ประกันตน คือประธานบอรดที่ปรึกษา เลขาธิการมาจากการสรรหาทั้งหมด  คณะกรรมการประกันสังคม 
ควรมาจากการเลือกตั้งและมาจากกลุมสาขาอาชีพตางๆ ตองเปนสัดสวนจะมาผูกติดกับสภาองคการ
ลูกจางคงไมได ผูประกันตนสามารถถอดถอนกรรมการประกันสังคมได โดยการลาลายมือช่ือ 5 หมื่น
รายช่ือ หากมีพฤติกรรมตามที่รางไว

ในการบริหาร คณะกรรมการประกันสังคมจะอยูภายใตระบบราชการเปนหลัก เนื่องจากเดิมที่มา
จากประธานประกันสังคม เลขาธิการ และที่ปรึกษาจะมาจากขาราชการเปนหลัก รัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานเปนผูแตงตั้ง เปนการผูกโยกกับอํานาจรัฐ ทําใหประสิทธิภาพการบริหารและการบริการไม
ชอบธรรม

ประเด็นที่คนงานเจ็บปวย คนงานตองจายคารักษาพยาบาลเองหากไมเขาทําการรักษาตามที่
สถานพยาบาลที่เลือกไว ซ่ึงประเด็นดังกลาวเห็นวาไมควรจายเงิน เมื่อเจ็บปวยที่ไหนควรใชบัตรประกัน
สังคมไดฟรีทั้งหมดทั่วประเทศ

ปญหาการสูญเสียอวัยวะ สูญเสียสมรรถภาพ ซ่ึงการที่ขาขาด แขนขาด กลับถูกมองวาไมใชผูที่
ทุพพลภาพ เพราะในความหมายของประกันสังคมเรื่องทุพพลภาพคือบุคคลที่ไมสามารถเดินได ประกอบ
อาชีพไมไดจึงจะไดรับสิทธิประโยชนทดแทน จึงเสนอใหประกันสังคมนาํหลักเกณฑของกองทุนเงินทดแทน
มาพิจารณา ควรจายตามหลักเกณฑกองทุนเงินทดแทน เพราะการสูญเสียอวัยวะที่จะตองใสขาเทียม แขน
เทียม ก็ยังมีกรอบขอจาํกัดเรื่องคาใชจาย

กรณีประกันการวางงานนั้น ขอจาํกัดนี้กาํหนดไว ควรตัดออก เพราะเงื่อนไขดังกลาวทาํใหสิทธิ
ประโยชนกรณีวางงานคนงานไมไดรับสิทธิ  จึงไมควรกาํหนดเงื่อนไข

กรณีทาํฟนที่กาํหนดสิทธิประโยชนไวที่ 400 บาท รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานไดประกาศวา
จะทาํไดโดยไมจาํกัดนั้นขอเท็จจริงแคไหนคงตองชวยกันตรวจสอบ

กฎหมายประกันสังคมที่รัฐแกไขนั้นมีความนาเปนหวงซึ่งทางคณะกรรมการสมานฉันทแรงงาน
ไทยมีขอเสนอใหตัดขอจาํกัดที่จาํกัดสิทธิการเขาถึงบริการของคนงานออก และกรณีการนาํเงิน 10% ใน
การบริหารสาํนักงานประกันสังคมขอเสนอใหตัดเหลือเพียง 5% เนื่องจากเห็นวาคุณภาพในการบริหารจัด
การขณะนี้ดูวามากไป และขอดูรายงานการดาํเนินการของสาํนักงานยอนหลัง 5 ปวาที่ขอเงิน 10% เพื่อ
บริหารนั้นมีเหตุผลสมควรหรือไม หากเห็นวาไมสมควรก็เสนอลดเหลือเพียง 5%

กรณีการนาํเงินกองทุนไปลงทุน การลงทุนแลวนาํเงินเขาสาํนักงานประกันสังคม ไมไดนาํมาเขา
กองทุนประกันสังคม หากนาํเงินไปลงทุนในนามสาํนักงานประกันสังคมความกังวลใจคือหากเงินหายก็คง
หายไปเลย ซ่ึงผลกาํไรเงินที่เกิดจากสิทธิประโยชนตางๆ ควรนํามารวมไวที่กองทุนไมควรอยูในสํานัก
งานประกันสังคม เนื่องจากสามารถนาํไปขายได จาํหนายจายแจกได ฉะนั้น การที่จะใหประกันสังคม
บริหารอยางไรก็ขึ้นอยูกับเสียงของผูใชแรงงาน

นางสิริวัน  รมฉัตรทอง ผูอํานวยการสภาองคการนายจางแหงประเทศไทย  กลาววา  ถึงเวลา
ที่ควรปฏิรูปการบริหารของประกันสังคม เนื่องจากระบบเดิมที่ใชมาเริ่มเกิดคําถามเรื่องความชอบ
ธรรม การไดมาเปนตัวแทนโดยสุจริตใจหรือไมในการเขาไปบริหาร เพราะคนเกงในประเทศมีอยู
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จาํนวนมาก แตคงไมใชแคชุดเดียวที่บริหารมาตลอด 15 ป จึงอยากสนับสนุนใหมีการตั้งสภาองคการลูก
จางขึ้นใหมตามกฎหมายแรงงานกาํหนดเพื่อใหไดตัวแทนที่ชอบธรรมของลูกจางอยางแทจริง แตในสวนของ
นายจางนั้นรูสึกสิ้นหวังในเรื่องการตื่นตัว อยากใหลูกจางเปนตัวอยางใหนายจางในการสรางความเขมแข็ง 
ซ่ึงปจจุบันนั้นปญหาในระบบไตรภาคี เชน เรื่องการเลือกตั้งผูพิพากษาสมทบที่มีการบล็อกโหวต ทาํใหสภา
องคการนายจางแหงประเทศไทยไมสงตัวแทนในคณะกรรมการไตรภาคีทุกชุด การตั้งสภาองคการลูกจาง
ใหมขึ้นมาเพื่อตอสูในขบวนการ เพราะการเลือกตั้งแบบ สส. ก็สามารถที่จะมีการซื้อเสียงได ปญหาการ
บริหารงานของคณะกรรมการทุกชุดของประกันสังคมบางครั้งเปนคนชุดเดียวกันทั้งกรรมการและ
อนุกรรมการ ทาํใหความคิดเห็นไมมีความแตกตาง การที่จะไดขอเท็จจริงที่หลากหลายจึงไมมี และเห็นวา
คนเกงที่ทํางานทุมเทกับสวนรวมมีมาก จึงขอฝากประกันสังคมวาไมอยากเห็นวาบุคคลเดียวเปนทั้ง
กรรมการและอนุกรรมการ คุณสมบัติควรมีการกาํหนด และการถอดถอนกรรมการบริหารก็เห็นดวย หาก
บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติไมได ไมไดเปนตัวแทนโดยสุจริตก็ตองถอดถอน

การรักษาพยาบาล สิทธิประโยชนที่ควรไดในฐานที่เปนการสงเสริมเศรษฐกิจของชาติ และเปรียบ
เหมือนการที่ซ้ือประกันเองควรไดมากกวา 30 บาทรักษาทุกโรคหรือเทากันได แตก็ควรมีการไดรับการดู
แลเต็มที่ และเขาสูแรงงานนอกระบบ การบริหารเงินกองทุนที่ทางสาํนักนักงานนาํไป 10% นั้นไมมีปญหา
หากมีการบริหารจัดการที่เห็นผล มีการจัดการบริหารแบบเชิงรุก ทําอยางไรไมใหมีการเจ็บปวยมีการ
ทาํงานรณรงค ทาํใหแรงงานและทุกชีวิตปลอดภัย กอนที่จะมาถกเถียงกันวาการรักษาพยาบาลครอบคลุม
หรือไม ควรทาํงานในการดูแลสุขภาพกระตุนเตือนใหสถานประกอบการดูแลลูกจาง เพราะมั่นใจวาทุกคน
ไมอยากปวย จึงอยากรูวาคาบริหารจัดการ 10% นี้นาํไปทาํอะไรบาง ซ่ึงอยากเห็นการบริหารจัดการเชิงรุก 
ตองประกันตั้งแต เกิด แก เจ็บ ตาย ควรมีตาขายรองรับทางสังคม

ดร.โชคชัย  สุทธาเวศ  กรรมการบริหารมูลนิธินิคม จันทรวิทุร  กลาววา ความสาํเร็จและ
ความมั่นคงของกองทุนประกันสังคม ควรคาํนึงถึงเรื่อง

1.  เงินในกองทุนประกันสังคม มีจาํนวนเงินที่แตกเปนกองทุนยอยและมีความเขมแข็งหรือไม
2. สิทธิประโยชนมาตรฐานเงื่อนไขตางๆ ซ่ึงประกอบดวยในเชิงปริมาณที่ใหสิทธินั้น ควรเปน

คลอดบุตรไดเทาไร และในเชิงมาตรฐาน คุณภาพอยางนอยมี 7 กรณี แตละประเทศสามารถเพิ่มเติมมาก
กวาพื้นฐานได

3. ควรมองความสาํเร็จในเชิงการไปใชสิทธิประโยชนของผูประกันตน หลังจากสมทบเงินเขากอง
ทุนไดใชสิทธิเรื่องใดบาง ทั้ง 7 กรณี สิทธิประโยชนใดถูกใชมากและใชนอย เพราะเหตุใด เนื่องจากการใช
สิทธิประโยชนตางๆ จะสะทอนถึงคุณภาพชีวิตของคนที่เปนสมาชิกประกันสังคม

4. คุณภาพชีวิตของผูประกันตนมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแตละคนอยางไร 
มีความเขมแข็งสมบูรณแข็งแรงทางรางกายขึ้นหรือไม ประกันสังคมใหเพียงการรักษา แตไมไดใหอะไรใน
เชิงภูมิคุมกัน ทางสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพราะระยะหลังประกันสังคมใหความสาํคัญมากขึ้นกับการดูแล
เฉพาะทาง แตยังไมเห็นผลงานที่เดนชัดเทากับสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
คุณภาพชีวิตเด็กท่ีเล้ียงดูในครอบครัว คุณภาพชีวิตของครอบครัว หรือคนที่กาํลังจะเกษียณอายุ รวมทั้งคน
ที่เปลี่ยนอาชีพหลักจากถูกเลิกจางที่มาใชประกันการวางงาน สามารถที่กลับเขาทาํงานโดยมีอัตราตัวเลข
เทาไร และไดรับเงินหลักลับเขาทาํงานใหมเทาไร?

5.  ผลกระทบของระบบประกันสังคมท่ีมีตอสังคม เพราะประกันสังคมไมไดมีเพื่อความมีสุขของผู
ใชแรงงานเทานั้น แตตองเปนผลกระทบตอประชาชนทั่วไปไดรับความเปนอยูที่ดี สังคมเกิดความตระหนัก 



113

วิถีชีวิตที่เกิดผลใหสวนที่ไมไดอยูในประกันสังคมไดเรียนรูเลียนแบบ นาํไปปรับใชกับประชาชนเหลานั้น แค
ไหนเชนการมีกองทุนหมูบาน มีการรวมตัวของชุมชนขึ้น แตการที่จะมีความเขมแข็งแคไหนก็คงตองดู สิ่ง
เหลานี้เกิดขึ้นจากการเห็นตัวอยางของระบบประกันสังคมหรือไม และประกันสังคมไดพยายามเชื่อมโยง
ขามเครือขายกับกองทุนตางๆ เหลานั้น ประกันสังคมจึงเปนเหมือนลอหมุนใหสังคมมีความเปลี่ยนแปลง 
ฉะนั้น ความสาํเร็จของประกันสังคมตองมีผลตอระบบภายในประเทศ ตองนาํผลสูนอกระบบที่เปนมุมกวาง

จึงขอเสนอหลัก 10 ประการ มีดังนี้
1. สรางหลักการพื้นฐานแหงการสรางความเปนปกแผนรวมกันหรือสามัคคีธรรมของสวนรวม 

รวมกับหลักความเปนสวนรวม ระหวางสวนตางๆ ของสังคมรวมกับรัฐ  คือ ปจจุบันมีสวนยอยจาํนวนมาก 
แตละสวนตองการจะมีระบบของตนเอง เชน รัฐวิสาหกิจที่แยกออกจากประกันสังคม ขาราชการก็ไมไดเรียก
รองเขาสูประกันสังคม แรงงานนอกระบบก็ตองตั้งประกันสังคมเฉพาะ และแบงตามอาชีพ สาํนักงาน
ประกันสังคมก็เห็นดวย มีการทาํวิจัย แตในที่สุดก็สรุปวาควรอยูดวยกันกับประกันสังคม

2. การยึดหลักการกองทุนเดียว แตในกรณีที่มีหลายกองทุนตองทาํใหเกิดการผนวก บูรณาการ
กองทุนทั้งหลายใหเปนกองทุนเดียว หากมองวาคนในสังคมควรไดสิทธิพื้นฐานเทากันก็ควรมีกองทุนเดียว 
มีระบบระเบียบมาตรฐานเดียวกันหรือใกลเคียงกัน หากไมสามารถที่จะรวมกองทุนเดียวได ใหมีกลไกสวน
รวมเชิงการตั้งคณะกรรมการรวมมีกลไกทาํงานรวมกัน

3. ตองปรับบทบาทรัฐในการทาํหนาที่บริหารกองทุนประกันสังคม  ในยุคสมัยที่ผานมาใหเปนผู
กาํกับกติกาแทนในยุคสมัยแหงอนาคต

4. สรางระบบและระเบียบกฎเกณฑการบริหารงานและการตรวจสอบการประกันสังคมตามหลัก
ประชาธิปไตยของสมาชิกเพื่อสมาชิกเขมแข็งอยูเสมอ ควรมีระบบตัวแทนของผูที่เก่ียวของ และใหเปนการ
บริหารดูแลตนเอง แตก็ตองคิดวาพรอมหรือยังท่ีการบริหารเอง เพราะการบริหารประกันสังคมก็เหมือน
การบริหารสหกรณ คือผูจายสมทบเปนการซื้อบริการ เอง การไดมาของผูแทน เสียงไดมาอยางชอบธรรม
จริงหรือเปนการบล็อกโหวต จะกาํหนดอยางไร ซ่ึงแทจริงคงไมหนีจาก 15 อรหันตที่เปนตัวแทนอยูใน
ปจจุบัน  ระบบสหภาพแรงงานในเมืองไทยมีความเขมแข็งหรือยัง

5. โอบกอดแรงงานทุกประเภทในกองทุนประกันสังคมดวยการบังคับใหมากประเภทที่สุด ทุก
สาขาอาชีพในระบบนอกระบบ และไมวาจะเปนคนไทยหรือตางชาติ ยินยอมใหมีการสมัครใจเขากองทุน
ประกันสังคมได แตควรใหมีนอยประเภทที่สุด โดยสรางระเบียบตรวจสอบโดยสมาชิกและสมาชิกใชหลัก
ประชาธิปไตยมากขึ้น

6. การกาํหนดเงื่อนไขและมาตรฐานสิทธิประโยชนขั้นต่าํทางสวัสดิการใหเสมอเหมือนกับหรือใกล
เคียงกันในกลุมบุคคลตางประเภท และปรับปรุงมาตรฐานสิทธิประโยชนขั้นต่าํ ทางสวัสดิการสังคม ดัง
กลาวอยูเสมอ แตยอมรับสิทธิและผลประโยชนที่พนจากขั้นต่าํ ทั้งในทางปริมาณ และคุณภาพใหกับบุคคล
ที่ลงทุนหรือชาํระคาบริการมากกวาหลักการพื้นฐาน ควรกาํหนดสิทธิประโยชนการบริการและคุณภาพควร
ตั้งกองทุนดานการศึกษา เปดโอกาสใหบุตรเขาระบบกองทุนภายใตกองทุนที่มีอยู

7. การทาํใหระบบสวัสดิการสังคมของชาตินาํดวยกลยุทธการจัดตั้งและสมทบกองทุนใหเขมแข็ง
อยูเสมอรวมกับการกาํหนดสิทธิประโยชนตามการสมทบเงินเขากองทุนมากกวาการจายประโยชนที่กาํหนด
สิทธิประโยชนตายตัว

8. นาํเงินกองทุนประกันสังคมอยางนอย 3 ใน 4 ไปลงทุนในหลักทรัพยที่มีความมั่นคง เมื่อความ
มั่นคงในระยะยาวและไมจาํเปนตองมีผลตอบแทนสูง มิใชเพื่อกระตุนหรือค้าํประกันความมั่นคงของตลาด
ทุน และไมเกิน 1 ใน 4 นาํไปลงทุนทางสังคมหือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความมั่นคง แตอาจใหผลตอบ
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แทนต่ําเพื่อการกระจายรายได และผลประโยชนทางสวัสดิการสังคมของประชาชน ผูออนแอหรือดอย
โอกาส เปนการลงทุนผานกลไกสหกรณ ผานที่อยูอาศัย ระบบบริการสุขภาพและระบบการศึกษา เพื่อสราง
เศรษฐกิจสังคมท่ีใหประชาชนสวนอื่นๆในสังคมไดพึ่งพา และไมเห็นดวยกับการนาํเงินไปลงทุนในระดับมห
ภาค

9. แสวงหาทางสายกลางของการประกันสังคม การบริหารสังคม การสงเคราะห และการจัดสวัสดิ
การเฉพาะดานหรือกรณีพิเศษอื่นๆ รวมทั้งบริการของภาคเอกชนใหเปนการซ้าํเสริมกันไมใชซํ้าซอน ใน
การตอบสนองสภาวะการมีงานทาํเต็มที่  และความจาํเปนที่หลากหลายเพื่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคง
ทางสังคมรวมกัน

10. ยึดถือหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส การตรวจสอบได และความพรอมตอการรับผิด มาใช
ในการบริหารงานสวัสดิการสังคม และประกันสังคมตอสมาชิก รัฐบาลและสาธารณะตลอดเวลา

นางสุนี  ไชยรส  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กลาววา  อนาคตประกันสังคมตองปูพื้น
ฐานใหดี เพราะการสมทบเงินเขากองทุนประกันสังคมสวนหลักคือนายจางและลูกจางโดยรัฐชาํระจายสม
ทบเพียงนอยนิด การบริการประกันสังคมควรอยูบนพื้นฐานที่รัฐตองดูแลผูใชแรงงานใหดีที่สุด ขยายการคุม
ครองไปสูแรงงานทุกสวนใหมากท่ีสุด

การดูแลของประกันสังคมตอผูใชแรงงานดีพอหรือยัง จากการที่มีผูวางงาน 1 แสนคน สามารถ
ชวยคนงานใหสามารถกลับเขาทาํงานไดเพียง 1 หม่ืนคนนั้น เพียงพอแลวหรือกับการดูแลผูประกันตน 
ฉะนั้นการตั้งเปาเพียงเพื่อสรางผลกาํไรมากที่สุดโดยใหสิทธิประโยชนนอยที่สุด โดยอางวาเพื่อความมั่นคง
ของกองทุนในวันขางหนา เปนการสรางความเดือดรอนและละเมิดสิทธิของผูประกันตนอยางมาก จึงเห็นวา
โครงสรางของสํานักงานประกันสังคมตองเปดเผย มีสวนรวมจากฝายตางๆ ของผูประกันตนและสิทธิ
ประโยชนของผูประกันตนควรมากกวา 30 บาทรักษาทุกโรค จะใหสิทธินอยกวา 30 บาทไมได

การไดมาของสิทธิประโยชนตางๆ ของผูประกันตนทาํไมตองรอใหมีการเรียกรองของผูใชแรงงาน
กอนคอยมีการขยับเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน การบริการของระบบประกันสังคมนอกเหนือจากมิติของการเจ็บ
ปวยแลวควรทาํอยางไรใหผูประกันตนไดรับรูกฎหมายกองทุนประกันสังคม และประกันสังคมควรเขาไปดู
แลลูกจางภาครัฐจํานวนมากที่ไมมีสิทธิที่จะเขามาประกันตนกับประกันสังคม ซ่ึงไมควรมองขามวา เขา
เหลานั้นไมใชลูกจางรัฐ และไมใชลูกจางเอกชน ไมสามารถเขาสูระบบประกันสังคมได ควรนาํเขามาสูระบบ
เพื่อการดูแลสวัสดิการเบื้องตน

นายไสว  พราหมณี  ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา 
กลาววา  เงินที่สงสมทบเขากองทุน เปนของนายจางและผูใชแรงงานที่นาํเงินเขาฝากไวในกองทุนประกัน
สังคม เพื่อตองการสิทธิประโยชน เมื่อไมมีการเจ็บปวยก็นาํเงินเขาสูกองกลาง เมื่อมีการเจ็บปวยตองไดรับ
การดูแล เชนเดียวกับบริษัท ประกันภัย เรื่องหุนสวนในกองทุนก็ตองดูวาหากจะมีการปรับเปลี่ยนการ
บริหารตองดูวาวิกฤติหรือยัง เรื่องการดูแลการบริการ การบริหาร ฯลฯ
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เรื่องการบริการที่ประกันสังคมใหทั้ง 7 กรณี ดีแลวหรือไมทาํไมคนยังไปใชบริการของระบบ 30 
บาทรักษาทุกโรค ไมใชประกันสังคม เพราะสาํนักงานประกันสังคมมีแนวคิดแบบรัฐ ไมมีแนวคิดดานการ
ประกันภัย มีแนวคิดแบบเอื้ออาทร คิดวาเปนเงินของประกันสังคมจึงบริหารแบบทุนที่เปนเจาของ
กรรมสิทธิ์

การตรวจสอบ การลงทุนของสาํนักงานประกันสังคมจะสงรายงานใหรัฐสภาตรวจสอบ แตตอง
ยอนหลังการตรวจสอบครบทุกเดือน ซ่ึงกวาจะมาถึงมือก็ชา ปจจุบันก็มีสาํนักงานตรวจเงินแผนดินรัฐสภา
ตรวจสอบ  การที่เงินกองทุนโตขึ้นทุกป ภายใตวิธีคิดวาเงินกองทุนกาํลังจะหมดไปไมชา ผูประกันตนที่
เดือดรอนและตองการสิทธิประโยชนมากขึ้น  ควรที่จะทาํใหเงินเพิ่มมากขึ้นในกองทุนไมใชตวามดีงามแต
เปนการบริหารงานไมเปน เพราะการที่กองทุนโตอาจเปนพราะผูประกันตนไมชอบธรรมในการไดรับสิทธิ
และหันไปใชระบบ 30 บาท ประกันสังคมควรดูวาสภาพปญหาเกิดจากอะไร ปญหามาจากแนวการบริหาร
หรือไม

ควรปฏิรูปแนวคิดที่จะทาํใหกองทุนโตใหมีเงินมาก เพราะการที่เงินมีมากไมใชการบงบอกถึงคุณ
ภาพ และควรมีแนวคิดปองกันสรางเสริมสุขภาพที่ดีใหกับผูประกันตน

นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน กลาวปดการสัมมนาวา  การแกไข
ปญหาของผูใชแรงงานตามขอเสนอ สาํนักงานประกันสังคมไมควรมองวาเปนการแพหรือเสียหนาคงไมได 
ตองคํานึงถึงผลประโยชนของผูประกันตนเปนหลัก ทุกอยางในระบบแกไดหากมีการศึกษาหาขอเท็จจริง
รวมกัน ซ่ึงไดมีการปรับเปลี่ยนแกไขเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชนดังนี้

กลุมที่ 1  เรื่องคลอดบุตร ใหสิทธิประโยชนเพิ่มโดยเริ่มตั้งแตการฝากครรภจนคลอด โดยไมตอง
เสียคาใชจาย ซ่ึงจะมีการกาํหนดแกไขแลวเสร็จภายใน 20 วัน

กลุมที่ 2  กรณีชราภาพ มีความเสี่ยงสูงเพราะผูประกันตนเริ่มมีการเกษียณอายุ จะเริ่มตน
บาํนาญในป 2557 ซ่ึงมีแนวคิดวาหากเงินนอยลงจะเก็บเงินสมทบเพิ่ม แตก็คงไมได จึงคิดวาควรตองนาํ
เงินไปลงทุน เพื่อนาํผลกาํไรมาเพิ่มสิทธิประโยชนใหแกผูประกันตน แตก็กลัววาจะมีการบริหารที่ไมโปรงใส

กรณีสงเคราะหบุตร จากที่มีการเรียกรองใหเพิ่มจาก 200 บาทเปน 300 บาท ซ่ึงก็เห็นถึงความ
เปนไปไดที่อาจใหมากกวาที่ผูใชแรงงานขอมา

กรณีที่ผูใชแรงงานเรียกรองขอตรวจสอบ การทาํงานของสาํนักงานประกันสังคมนั้นเปนเรื่องที่เห็น
ดวย แตก็มีการตั้งกติกาที่กฎหมายกาํหนดไววาคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันสังคมมาจากภาครัฐ 
นายจาง ลูกจาง การเรียกรองก็มีชองทางอยูแลวตามกฎหมายวาการที่จะมาเปนตัวแทนในการบริหารนั้นที่
มาเปนอยางไร คือลูกจางก็ตองเปนผูแทนจากสภาองคการลูกจาง ซ่ึงเปนทิศทางเดิม การใหแกไขกฎ
ระเบียบ ก็รับปากวาจะแกไขใหแตไมรูวาจะแกไดหรือไม แตก็คิดวาในสวนของลูกจางที่เรียกรองการมีสวน
รวมมีศักยภาพเพียงพอที่จะตั้งสภาองคการลูกจางแหงใหมได สิ่งที่ผูใชแรงงานเสนอมาหากสิ่งใดทาํไดจะแก
ไขเพื่อใหเกิดสิ่งดีๆ ตอคนสวนใหญ

สิทธิตางๆ ของผูประกันตน คูมือที่ทางสาํนักงานประกันสังคมพิมพเพื่อเผยแพรยังไมทั่วถึง ทาํใหผู
ประกันตนไมรูสิทธิ คงตองทาํใหทั่วถึงเพื่อที่สิทธิประโยชนของผูประกันตนจะไดไมสูญหาย หรือเสียสิทธิ
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ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง  อัตราคาจางขั้นต่ํารายชั่วโมง

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

ดวยคณะกรรมการคาจางไดศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางรายชั่วโมงที่ลูก
จางไดรับ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันของผูใชแรงงาน และระบบการจัดการบางสถานประกอบกิจ
การไดมีการจางงานเปนรายชั่วโมงตามความจาํเปนและประเภทของกิจการ ประกอบกับมีนักเรียน นิสิต 
นักศึกษาที่ประสงคจะหารายไดพิเศษเพิ่มขึ้นเปนจาํนวนมาก อีกท้ังคณะรัฐมนตรีไดมีมติในคราวประชุม
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ เห็นชอบโครงการจางนักเรียน นิสิต นักศึกษา เขาทาํงานประเภทไมเต็ม
เวลา นอกเวลาเรียนในชวงเปดภาคเรียน ในชวงปดภาคเรียนหรือวันหยุด คณะกรรมการคาจางจึงไดมีมติ
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํรายชั่วโมง ชั่วโมงละ ๒๕ บาท สาํหรับนักเรียน 
นิสิต นักศึกษาท่ีมีอายุตั้งแตสิบหาปขึ้นไป ที่ประสงคจะทาํงานประเภทไมเต็มเวลาในกิจการขายสินคาและ
บริการลูกคา งานวิจัยตลาด งานรานอาหาร งานหางสรรพสินคา งานบริการในรานสะดวกซื้อ และงานคลัง
สินคา ซ่ึงเปนงานที่มีความปลอดภัยและไมเสี่ยงอันตราย ในชวงเปดภาคเรียนปกติไมเกินวันละ ๔ ชั่วโมง 
และในชวงปดภาคเรียนไมเกินวันละ ๗ ชั่วโมง ตามมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํรายชั่วโมง ชั่วโมงละยี่สิบหาบาท สาํหรับนักเรียน นิสิต นัก
ศึกษาที่มีอายุตั้งแตสิบหาปขึ้นไปที่ประสงคจะทาํงานประเภทไมเต็มเวลาในกิจการขายสินคาและบริการลูก
คา งานวิจัยตลาด รานอาหาร งานหางสรรพสินคา งานบริการในรานสะดวกซื้อ และงานคลังสินคาซึ่งเปน
งานที่มีความปลอดภัยและไมเสี่ยงอันตราย ในชวงเปดภาคเรียนปกติไมเกินวันละสี่ชั่วโมง และในชวงปด
ภาคเรียนไมเกินวันละเจ็ดชั่วโมง

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายสรอรรถ  กล่ินประทุม)
         รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๘ง ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘
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คําชี้แจง
ประกาศกระทรวงแรงงาน

เรื่อง  อัตราคาจางขั้นต่ํารายชั่วโมง
------------------------------

ดวยคณะกรรมการคาจางไดศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางรายชั่วโมงที่
ลูกจางไดรับ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันของผูใชแรงงาน และระบบการจัดการบางสถานประกอบ
กิจการไดมีการจางงานรายชั่วโมงตามความจาํเปนและประเภทของกิจการ ประกอบกับมีนักเรียน นิสิต 
และนักศึกษาที่ประสงคจะหารายไดเปนจาํนวนมาก จึงมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ ใหกาํหนดอัตรา
คาจางขั้นต่าํรายชั่วโมงสาํหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานพิจารณาแลว
เห็นวา คณะกรรมการคาจางไดดําเนินการถูกตองตามแนวทางที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑ กําหนดไว สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานจึงออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํารายชั่วโมง ลงวันที่ ๙ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

เพื่อใหผูที่เ ก่ียวของไดมีความเขาใจในการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํารายชั่วโมงครั้งนี้ 
กระทรวงแรงงานจึงขอชี้แจงใหทราบทั่วกัน ดังนี้

๑. การกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการคาจาง ซ่ึงเปนองคกร
ไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ประกอบดวย ผูแทนฝายนายจาง ผูแทนฝายลูก
จาง และผูแทนฝายรัฐบาล ฝายละ ๕ คนเทากัน

๒.  ในการพิจารณากาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํ คณะกรรมการคาจางจะศึกษาและพิจารณาขอ
มูลและขอเท็จจริงตามหลักเกณฑที่กาํหนดในมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 
คือ อัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยู ดัชนีคาครองชีพ อัตราเงินเฟอ มาตรฐานการครองชีพ ตนทุนการผลิต 
ราคาของสินคา ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม

๓. ในการกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํรายชั่วโมง สาํหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาท่ีมีอายุตั้งแต
สิบหาปขึ้นไป ที่ประสงคจะทาํงานประเภทไมเต็มเวลา ในกิจการขายสินคาและบริการลูกจาง งานวิจัยตลาด 
งานรานอาหาร งานหางสรรพสินคา งานบริการในรานสะดวกซื้อ และงานคลังสินคา ซ่ึงเปนงานที่มีความ
ปลอดภัย และไมเสี่ยงอันตราย คณะกรรมการคาจางไดกาํหนดอัตราคาจางรายชั่วโมง ชั่วโมงละ ๒๕ บาท 
โดยมีเง่ือนไขการจางงาน ลักษณะงาน และสถานที่ทาํงานที่หามใหนักเรียน นิสิต นักศึกษาทํางาน ดังนี้

(๑) เง่ือนไขการจางงานประเภทไมเต็มเวลา
    (๑.๑) มีเอกสารแสดงสถานภาพ โดยใหสถานศึกษาออกเปนหนังสือรับรองสถาน

ภาพการเปนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ใหแกบุคคลที่ประสงคจะทาํงานชนิดไมเต็มเวลา
    (๑.๒) การจางงานชนิดไมเต็มเวลาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เปนการจางงาน

นอกเวลาเรียน ในชวงเปดภาคเรียนปกติไมเกินวันละ ๔ ชั่วโมง และในชวงปดภาคเรียนไมเกินวันละ ๗ ชั่ว
โมง

   (๑.๓)  การแตงกายในระหวางการทาํงาน ใหแตงเครื่องแบบนักเรียน นิสิต นัก
ศึกษา และหรือแบบฟอรมที่มีสัญลักษณที่แสดงวาเปนนักเรียน นิสิต นักศึกษาทํางานชนิดไมเต็มเวลา
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(๒) ลักษณะงานตองเปนงานที่มีความปลอดภัยและไมเสี่ยงอันตราย และไมใชสถานที่ที่
หามมิใหนักเรียน นิสิต นักศึกษาทํางาน คือ

     (๒.๑)  สถานที่เลนการพนัน
     (๒.๒)  สถานเตนราํ ราํวง หรือรองเง็ง
     (๒.๓)  สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้าํชา หรือเครื่องดื่มอยางอ่ืนจาํหนายและบริการ 

โดยมีผูบาํเรอสาํหรับปรนนิบัตรลูกคา หรือโดยมีที่สาํหรับพักผอนหลับนอนหรือมีบริการนวดใหแกลูกคา

จึงชี้แจงมาเพื่อทราบ และขอความรวมมือเจาของสถานประกอบกิจการทั้งหลายปฏิบัติ
ตามคาํชี้แจงนี้โดยทั่วกัน

กระทรวงแรงงาน
พฤษภาคม ๒๕๔๘
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ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง  อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๕)

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

ดวยคณะกรรมการคาจางไดมีการศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับอัตราคาจางที่ลูกจางได
รับอยูประกอบกับขอเท็จจริงอ่ืนตามแนวทางในการกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํพื้นฐานและอัตราคาจางขั้นต่าํ
ที่กฎหมายกาํหนดและมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ใหปรับปรุงอัตราคาจางขั้นต่าํพื้นฐานและอัตรา
คาจางขั้นต่าํทั่วประเทศ ตามมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง อัตราคาจางขั้นต่าํ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๖
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗

ขอ ๒ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํพื้นฐานเปนเงินวันละหนึ่งรอยสามสิบเกาบาท
ขอ ๓ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยแปดสิบเอ็ดบาท ในทองที่กรุงเทพ

มหานคร จังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
ขอ  ๔ ใหกาํหนดอตัราคาจางขัน้ต่าํเปนเงินวนัละหนึง่รอยเจ็ดสบิแปดบาท ในทองทีจ่งัหวดัภเูกต็
ขอ ๕ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนเงินวันละหนึ่งรอยหกสิบสามบาท ในทองที่จังหวัดชลบุรี
ขอ ๖ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนเงินวันละหนึ่งรองหกสิบเอ็ดบาท ในทองที่จังหวัดสระบุรี
ขอ ๗ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบหกบาท ในทองที่จังหวัดนคร

ราชสีมา
ขอ ๘ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบสามบาท ในทองที่จังหวัดพังงา

เชียงใหม ระนอง และระยอง
ขอ ๙ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบสองบาท ในทองที่จังหวัดพระ

นครศรีอยุธยา
ขอ ๑๐ ใหกาํหนดอตัราคาจางขัน้ต่าํเปนเงินวนัละหนึง่รอยหาสบิบาท ในทองทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา
ขอ ๑๑ ใหกาํหนดอตัราคาจางขัน้ต่าํเปนเงินวนัละหนึง่รอยสีส่บิแปดบาท ในทองทีจ่งัหวดักาญจนบรุ ี

และกระบี่
ขอ ๑๒ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบเจ็ดบาท ในทองที่จังหวัดประจวบ

คีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม
ขอ ๑๓ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบหกบาท ในทองที่จังหวัดจันทบุรี  

ลพบุรี และอางทอง
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ขอ ๑๔ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนเงินวันละหนึ่งรองสี่สิบหาบาท ในทองที่จังหวัดชุมพร 
ตรัง ตราด ปราจีนบุรี ลาํพูน สระแกว สิงหบุรี และสุโขทัย

ขอ ๑๕ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบสี่บาท ในทองที่จังหวัดกาฬสินธุ
ขอนแกน บุรีรัมย ปตตานี ยะลา เลย สงขลา สตูล และอุดรธานี

ขอ ๑๖ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบสามบาท ในทองที่จังหวัด
กาํแพงเพชร ตาก นครสวรรค พัทลุง พิษณุโลก เพชรบูรณ ลาํปาง สุพรรณบุรี สุราษฎรธานี และอุตรดิตถ

ขอ ๑๗ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบสองบาท ในทองที่จังหวัดชัยนาท
ชัยภูมิ เชียงราย นครพนม นครศรีธรรมราช มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย
หนองบัวลาํภู และอุทัยธานี

ขอ ๑๘ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบเอ็ดบาท ในทองที่จังหวัดนคร
นายก พิจิตร แมฮองสอน สุรินทร อุบลราชธานี และอาํนาจเจริญ

ขอ ๑๙ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบบาท ในทองที่จังหวัดนาน พะเยา
แพร และมหาสารคาม

ขอ ๒๐ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยสามสิบเกาบาท ในทองที่จังหวัด
นราธิวาส

ขอ ๒๑ เพื่อประโยชนตามขอ ๒ ถึงขอ ๒๐  คาํวา "วัน" หมายถึง เวลาทาํงานปกติของลูกจาง  ซ่ึง
ไมเกินชั่วโมงทาํงานดังตอไปนี้ แมนายจางจะใหลูกจางทาํงานนอยกวาเวลาทาํงานปกติเพียงใดก็ตาม

(๑) เจ็ดชั่วโมง สาํหรับงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑

(๒)  แปดชั่วโมง สาํหรับงานอื่นซ่ึงไมใชงานตาม (๑)
ขอ ๒๒ หามมิใหนายจางจายคาจางเปนเงินแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่าํ
ขอ ๒๓ ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายสรอรรถ  กล่ินประทุม)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
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คําชี้แจง
ประกาศกระทรวงแรงงาน

เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๕)
---------------------------------

ตามที่กระทรวงแรงงานไดออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่าํ (ฉบับที่ ๕)  ลง
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๔๘ เปนตนไปนั้น  เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดมีความเขาใจในการปรับคาจางขั้นต่าํครั้งนี้ กระทรวงแรงงาน
จึงขอชี้แจงใหทราบทั่วกัน ดังนี้

๑. การกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคาจาง ซ่ึงเปนองคกรไตร
ภาคีตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ประกอบดวย ผูแทนฝายนายจาง ผูแทนฝายลูกจาง 
และผูแทนฝายรัฐบาล ฝายละ ๕ คนเทากัน

๒. ในการพิจารณากาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํ  คณะกรรมการคาจางจะศึกษาและพิจารณาขอมูล
และขอเท็จจริงตามหลักเกณฑที่กาํหนดในมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ คือ 
อัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยู ดัชนีคาครองชีพ อัตราเงินเฟอ มาตรฐานการครองชีพ ตนทุนการผลิต ราคา
ของสินคา ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ และสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม

๓. คณะกรรมการคาจางไดกระจายอาํนาจการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่าํไปยังภูมิภาค โดยได
แตงตั้งคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ํากรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ํา
จังหวัด รวม ๗๖ คณะ เปนองคกรไตรภาคีเชนเดียวกับคณะกรรมการคาจาง เพื่อใหทาํหนาที่เสนอแนะ
อัตราคาจางขั้นต่าํของจังหวัดใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแตละพื้นที่มากยิ่งขึ้น

๔. สาํหรับการพิจารณาทบทวนอัตราคาจางขั้นต่าํป ๒๕๔๘ คณะกรรมการคาจางไดกาํหนดกรอบ
แนวทางการพิจารณา โดยแบงขอมูลตามหลักเกณฑเปน ๓ กลุม ตามลาํดับความสาํคัญ คือ กลุมความจํา
เปนในการครองชีพของลูกจาง กลุมความสามารถในการจายของนายจาง และกลุมสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมเมื่อคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่าํจังหวัดไดพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่าํจังหวัดตามหลักเกณฑ
ในกรอบแนวทางแลวจะสงผลการพิจารณาใหคณะกรรมการคาจาง ซ่ึงคณะกรรมการคาจางไดมอบหมาย
ใหคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองพิจารณาและกลั่นกรองขอเสนอของจังหวัดกอนเสนอคณะ
กรรมการคาจาง

๕. การพิจารณาของจังหวัดตามขอ ๔ เปนการใชขอมูลภาวะการครองชีพในชวงครึ่งปแรกของป 
๒๕๔๘ ซ่ึงสภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ราคาน้าํมันมีการปรับสูงขึ้นเปนระยะๆ อยางตอ
เนื่อง ตลอดจนสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนในการดํารงชีพมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นหรือลดขนาดหรือ
ปริมาณลง ทาํใหอัตราเงินเฟอสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อรักษาอํานาจซื้อของแรงงานไรฝมือแรงงานแรกเขาทาํงาน
ใหคงเดิมหรือเกือบเทาเดิม เนื่องจากผูประกอบการตองแบกรับภาระตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นดวย คณะ
กรรมการคาจางจึงไดมีมติใหคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่าํจังหวัดพิจารณาทบทวนอัตราคาจางขั้นต่าํ
ที่ไดประกาศใชเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ อีกครั้งหนึ่ง โดยมอบใหคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่น
กรองพิจารณาทบทวนขอเสนอของคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่าํจังหวัดและนาํเสนอคณะกรรมการ
คาจาง ซ่ึงคณะกรรมการคาจางไดพิจารณาผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง
แลว
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๖. การพิจารณาของคณะกรรมการคาจางนี้อยูบนพื้นฐานของความเสมอภาค และรับฟงความคิด
เห็นของทุกฝาย ผลการพิจารณาจะนาํไปสูขอยุติที่เปนที่ยอมรับรวมกันของทุกฝาย เพื่อใหนายจางสามารถ
ประกอบธุรกิจอยูได ลูกจางสามารถดาํรงชีวิตอยูไดอยางเปนสุข ซ่ึงเมื่อศึกษาและพิจารณาขอมูลตามหลัก
เกณฑจะเห็นไดวาแตละจังหวัดมีสภาพเศรษฐกิจ ภาวะการครองชีพ และสภาพสังคมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น 
จึงเปนการเหมาะสมที่จะกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําที่แตกตางกันตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแตละ
จังหวัด

๗. อัตราคาจางขั้นต่าํตามประกาศฉบับนี้ไมมีผลบังคับใชกับลูกจางของราชการสวนกลาง ราชการ
สวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ลูกจางที่
ทาํงานเกษตรกรรม ไดแก งานเพาะปลูก งานประมง งานปาไม งานเลี้ยงสัตว ลูกจางที่รับงานไปทาํที่บาน 
ลูกจางที่ทาํงานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย และลูกจางที่ทาํงานอันมิไดแสวง
หากาํไรในทางเศรษฐกิจ

๘. นายจางจะตองจายคาจางเปนเงินใหแกลูกจางทุกคนไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่าํที่กฎหมาย
กาํหนด ไมวาลูกจางนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด สาํหรับนายจางรายใดไดจายคาจางใหแกลูก
จางเทากับหรือสูงกวาอัตราคาจางขั้นต่าํที่ปรับใหม ถือวานายจางรายนั้นปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายคาจาง
ขั้นต่าํแลว สวนนายจางรายใดที่ยังจายนอยกวาคาจางขั้นต่าํอัตราใหมใหปรับคาจางใหเทากับอัตราคาจาง
ขั้นต่าํตามทองที่ที่สถานประกอบการดาํเนินกิจการอยู

๙. อัตราคาจางขั้นต่าํนี้มุงที่จะคุมครองแรงงานไรฝมือที่เขาสูตลาดแรงงานใหมในป ๒๕๔๘ เพื่อ
ใหแรงงานเขาใหมเหลานี้สามารถดาํรงชีพอยูไดตามสมควรแกภาวะการครองชีพในป ๒๕๔๘ สาํหรับแรง
งานที่เขาสูตลาดแรงงานมาไมนอยกวา ๑ ป จะเปนแรงงานที่มีทักษะฝมือมากขึ้น มีผลิตภาพแรงงานเพิ่ม
ขึ้น นายจางควรพิจารณาปรับคาจางใหแกลูกจางมากกวาอัตราคาจางขั้นต่าํ โดยปรับใหตามผลงานหรือ
ตามผลิตภาพแรงงานหรือตามทักษะฝมือแรงงานที่เพิ่มขึ้น

จึงชี้แจงมาเพื่อทราบ และขอความรวมมือเจาของสถานประกอบกิจการทั้งหลายปฏิบัติตามขอ
กาํหนดของกฎหมายคาจางขั้นต่าํที่กลาวมาแลวโดยทั่วกันดวย

กระทรวงแรงงาน
กรกฎาคม ๒๕๔๘
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ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๖)

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

ดวยคณะกรรมการคาจางไดมีการศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับอัตราคาจางที่ลูกจางได
รับอยู ประกอบกับขอเท็จจริงอ่ืนตามแนวทางในการกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํพื้นฐานและอัตราคาจางขั้น
ต่าํที่กฎหมายกาํหนดและมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ใหปรับปรุงอัตราคาจางขั้นต่าํพื้นฐานและ
อัตราคาจางขั้นต่าํบางจังหวัด ตามมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาสกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่าํ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘

ขอ ๒  ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํพื้นฐานเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบบาท
ขอ ๓ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนเงินวันละหนึ่งรอยแปดสิบสี่บาท ในทองที่ กรุงเทพมหา

นคร จังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
ขอ ๔ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยแปดสิบเอ็ดบาท ในทองที่จังหวัด

ภูเก็ต
ขอ ๕ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนเงินวันละหนึ่งรอยหกสิบหกบาท ในทองที่จังหวัดชลบุรี
ขอ ๖ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยหกสิบสามบาท ในทองที่จังหวัด

สระบุรี
ขอ ๗  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบแปดบาท ในทองที่จังหวัด

นครราชสีมา
ขอ ๘ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบหาบาท ในทองที่จังหวัด

เชียงใหม พังงา พระนครศรีอยุธยา ระนอง และระยอง
ขอ ๙  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบสามบาท ในทองที่จังหวัด

ฉะเชิงเทรา
ขอ ๑๐  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบเอ็ดบาท ในทองที่จังหวัด

กาญจนบุรี กระบี่ และลพบุรี
ขอ ๑๑ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบบาท ในทองที่จังหวัดจันทบุรี

เพชรบุรี และสมุทรสงคราม
ขอ ๑๒ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบแปดบาท ในทองที่จังหวัดตรัง 

และอางทอง
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ขอ ๑๓ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบเจ็ดบาท ในทองที่จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ ปราจีน บุรี ราชบุรี สระแกว และสิงหบุรี

ขอ ๑๔ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบหาบาท ในทองที่จังหวัดชุมพร 
ตราด ลาํปาง ลาํพูน สุโขทัย สุพรรณบุรี และอุดรธานี

ขอ ๑๕ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบสี่บาท ในทองที่จังหวัดกาฬสินธุ
ขอนแกน นครพนม นครศรีธรรมราช นราธิวาส บุรีรัมย ปตตานี ยะลา เลย สงขลา สตูล และหนองคาย

ขอ ๑๖ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบสามบาท ในทองที่จังหวัด
กาํแพงเพชร ตาก นครนายก นครสวรรค พัทลุง พิษณุโลก เพชรบูรณ สุราษฎรธานี และอุตรดิตถ

ขอ ๑๗ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบสองบาท ในทองที่จังหวัดชัยนาท 
ชัยภูมิ เชียงราย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร หนองบัวลาํภู และอุทัยธานี

ขอ ๑๘ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบเอ็ดบาท ในทองที่จังหวัดพิจิตร 
แมฮองสอน สุรินทร อุบลราชธานี และอาํนาจเจริญ

ขอ ๑๙ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบบาท ในทองที่จังหวัดนาน พะเยา 
และแพร

ขอ ๒๐ เพื่อประโยชนตามขอ ๒ ถึง ขอ ๑๙ คาํวา "วัน" หมายถึง เวลาทาํงานปกติของลูกจาง ซ่ึง
ไมเกินชั่วโมงทาํงานดังตอไปนี้ แมนายจางจะใหลูกจางทาํงานนอยกวาเวลาทาํงานปกติเพียงใดก็ตาม

(๑)  เจ็ดชั่วโมง สาํหรับงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

(๒)  แปดชั่วโมง สาํหรับงานอื่นซ่ึงไมใชงานตาม (๑)
ขอ ๒๑ หามมิใหนายจางจายคาจางเปนเงินแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่าํ
ขอ ๒๒ ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙ 

เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายสมศักด์ิ  เทพสุทิน)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
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คําชี้แจง
ประกาศกระทรวงแรงงาน

เรื่อง  อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๖)
-----------------------

ตามที่กระทรวงแรงงานไดออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง  อัตราคาจางขั้นต่าํ (ฉบับที่ ๖) ลง
วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ 
เปนตนไปนั้น เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดมีความเขาใจในการปรับอัตราคาจางขั้นต่าํครั้งนี้ กระทรวงแรงงานจึง
ขอชี้แจงใหทราบทั่วกัน ดังนี้

๑. การกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคาจาง ซ่ึงเปนองคกรไตร
ภาคีตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ประกอบดวย ผูแทนฝายนายจาง ผูแทนฝายลูกจาง 
และผูแทนฝายรัฐบาล ฝายละ ๕ คนเทากัน

๒. ในการพิจารณากาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํ คณะกรรมการคาจางจะศึกษาและพิจารณาขอมูล
และขอเท็จจริงตามหลักเกณฑที่กาํหนดในมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑  
คือ อัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยู ดัชนีคาครองชีพ อัตราเงินเฟอ มาตรฐานการครองชีพ ตนทุนการผลิต 
ราคาของสินคา ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ และสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม

๓. คณะกรรมการคาจางไดกระจายอาํนาจการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่าํไปยังภูมิภาค โดยได
แตงตั้งคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ํากรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ํา
จังหวัด รวม ๗๖ คณะ เปนองคกรไตรภาคีเชนเดียวกับคณะกรรมการคาจาง เพื่อใหทาํหนาที่เสนอแนะ
อัตราคาจางขั้นต่าํของจังหวัดใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแตละพื้นที่มากยิ่งขึ้น

๔. สาํหรับการพิจารณากาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํป ๒๕๔๙ คณะกรรมการคาจางไดกาํหนดกรอบ
แนวทางการพิจารณา โดยแบงขอมูลตามหลักเกณฑเปน ๓ กลุม ตามลาํดับความสาํคัญ คือ กลุมความจํา
เปนในการครองชีพของลูกจาง กลุมความสามารถในการจายของนายจาง และกลุมสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม เมื่อคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่าํพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่าํจังหวัดตามหลักเกณฑในกรอบ
แนวทางแลว จะสงผลการพิจารณาใหคณะกรรมการคาจางซ่ึงคณะกรรมการคาจางไดมอบหมายใหคณะ
อนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองพิจารณาและกลั่นกรองขอเสนอของจังหวัดกอนเสนอคณะกรรมการคา
จาง

๕. การพิจารณาของคระกรรมการคาจางนี้ อยูบนพื้นฐานของความเสมอภาค และรับพังความคิด
เห็นของทุกฝาย ผลการพิจารณาจะนาํไปสูขอยุติที่เปนที่ยอมรับรวมกันของทุกฝาย เพื่อใหนายจางสามารถ
ประกอบธุรกิจอยูได ลูกจางสามารถดาํรงชีวิตอยูไดอยางเปนสุข ซ่ึงเมื่อศึกษาและพิจารณาขอมูลตามหลัก
เกณฑจะเห็นไดวาแตละจังหวัดมีสภาพเศรษฐกิจ ภาวะการครองชีพ และสภาพสังคมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น จึ
เปนการเหมาะสมที่จะกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําที่แตกตางกันตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแตละ
จังหวัด

๖. อัตราคาจางขั้นต่าํตามประกาศฉบับนี้ ไมมีผลบังคับใชกับลูกจางของราชการสวนกลาง ราช
การสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ลูกจางที่
ทาํงานเกษตรกรรม ไดแก งานเพาะปลูก งานประมง งานปาไม งานเลี้ยงสัตว ลูกจางที่รีบงานไปทาํที่บาน 
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ลูกจางที่ทาํงานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย และลูกจางที่ทาํงานอันมิไดแสวง
หากาํไรในทางเศรษฐกิจ

๗. นายจางจะตองจายคาจางเปนเงินใหแกลูกจางทุกคนไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่าํที่กฎหมาย
กาํหนดไมวาลูกจางนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด สาํหรับนายจางรายใดไดจายคาจางใหแกลูก
จางเทากับหรือสูงกวาอัตราคาจางขั้นต่าํที่ปรับใหม ถือวานายจางรายนั้นปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายคาจาง
ขั้นต่าํแลว  สวนนายจางรายใดที่ยังจายนอยกวาคาจางขั้นต่าํอัตราใหม ใหปรับคาจางใหเทากับอัตราคาจาง
ขั้นต่าํตามทองที่ที่สถานประกอบการดาํเนินกิจการอยู

๘. อัตราคาจางขั้นต่าํนี้มุงที่จะคุมครองแรงงานไรฝมือที่มีวุฒิการศึกษาไมเกินชั้นมัะยมศึกษาปที่ 
๖ ทั้งผูที่เพิ่งจบการศึกษาใหม หรือผูที่จบการศึกษามาหลายปแลว แตไมเคยทาํงานหรือเคยทาํมาแลว แต
รวมระยะเวลาการทาํงานเกากับระยะเวลาการทาํงานในปจจุบันไมเกิน ๑ ป เพื่อใหแรงงานเหลานี้สามารถ
ดาํรงชีพอยูไดตามสมควรแกภาวะการครองชีพในป ๒๕๔๙ สาํหรับแรงงานที่มีระยะเวลาการทาํงานมาก
กวา ๑ ป ขึ้นไป จะเปนแรงงานที่มีทักษะฝมือมากขึ้น มีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น นายจางควรพิจารณาปรับ
คาจางใหแกลูกจางมากกวาอัตราคาจางขั้นต่าํ โดยปรับใหตามทักษะฝมือหรือตามผลงานหรือตามผลิตภาพ
แรงงานที่เพิ่มขึ้น

จึงชี้แจงมาเพื่อทราบ และขอความรวมมือเจาของสถานประกอบกิจการทั้งหลายปฏิบัติตามขอ
กาํหนดของกฎหมายคาจางขั้นต่าํที่กลาวมาแลว โดยทั่วกันดวย

กระทรวงแรงงาน
ธันวาคม ๒๕๔๘
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สาระสําคัญและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับกฎกระทรวงของกระทรวงแรงงาน

เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจาง
    และสงผลการตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ.2547

โดย  นายแพทย  อุดม  เอกตาแสง

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานไดออกกฎกระทรวง "กําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุข
ภาพของลูกจางและสงผลกระทบการตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ.2547"  ซ่ึงประกาศเมื่อวัน
ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2547 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2548 เปนตนมา

เจตนารมณของกฎกระทรวงฉบับนี้ เพื่อที่จะใหการคุมครองดูแลสุขภาพของลูกจางโดยกาํหนดให
นายจางดาํเนินการตรวจสุขภาพของลูกจาง เพื่อเปนการเฝาระวังและปองกันโรคจากการทาํงานกอนที่จะมี
ความเจ็บปวยเกิดขึ้นหรือเมื่อตรวจพบวามีความผิดปกติหรือความเจ็บปวยเกิดขึ้นนายจางตองดาํเนินการให
ลูกจางไดรับการรักษาพยาบาลทันที และทาํการตรวจสอบสาเหตุเพื่อปองกันไมใหโรคนั้นแพรกระจายตอ
ไป ซ่ึงมีหัวขอที่นายจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายดังตอไปนี้

1.  หลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจาง
     1.1 ประเภทของลูกจางที่ตองตรวจสุขภาพ
     1.2  คุณสมบัติของแพทยผูตรวจ
     1.3  กาํหนดระยะเวลาในการตรวจ
2.  การบันทึกผลการตรวจสุขภาพ
     2.1  การบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจ
     2.2  การจัดทาํสมุดสุขภาพประจาํตัวลูกจาง
     2.3  การเก็บบันทึกผลการตรวจ
3.  การแจงผลการตรวจสุขภาพแกลูกจาง
     3.1  กรณีผลการตรวจผิดปกติ
     3.2  กรณีผลการตรวจเปนปกติ
4. การดําเนินการเมื่อตรวจพบความผิดปกติของลูกจางหรือพบวาลูกจางเจ็บปวยเนื่องจากการ

ทาํงาน
5. การเปลี่ยนงานใหแกลูกจางเมื่อมีใบรับรองแพทย
6. การมอบสมุดสุขภาพประจาํตัวใหแกลูกจาง
7. บทกาํหนดโทษ

                                                          
 จากหนังสือ SAFETY MANAGEMENT SYSTEM  หนา 12-13
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สาระสําคัญและรายละเอียดในการปฏิบัติ
1. หลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจาง
    1.1 ประเภทของลูกจางที่ตองตรวจสุขภาพ กฎหมายไดกาํหนดใหนายจางตองจัดใหมีการ

ตรวจสุขภาพของลูกจางที่ทาํงานเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยง ซ่ึงปจจัยเสี่ยงตามกฎกระทรวงนี้ ไดแก
1.1.1  สารเคมีอันตรายตามที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด
1.1.2 จุลชีวันเปนพิษ ซ่ึงอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือสารชีวภาพอื่นตามที่รัฐ

มนตรีประกาศกาํหนด
1.1.3  กัมมันตภาพรังสี
1.1.4  ความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศ แสง เสียง หรือ

สภาพแวดลอมอื่นที่อาจเปนอันตรายทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด
จากขอกาํหนดดังกลาว ลูกจางที่ไมไดทาํงานเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงทั้ง 4 ประเภทนี้ เชน พนักงาน

ฝายธุรการ ฝายบริหาร ฝายบัญชี ฝายการเงิน ฯลฯ ไมตองตรวจสุขภาพตามกฎกระทรวงนี้ ดังนั้น โรง
พยาบาลหรือบริษัทท่ีจะทาํการตรวจสุขภาพตามกฎหมายนี้จะตองมีแพทยอาชีวเวชศาสตร หรือเจาหนาที่
ความปลอดภัยของสถานประกอบการเพื่อกําหนดและวางแผนในการตรวจสุขภาพใหสอดคลองกับปจจัย
เสี่ยงของพนักงานแตละบุคคลตามลักษณะงานที่เสี่ยงนั้นๆ

     1.2  คุณสมบัติของแพทยผูตรวจ เพื่อที่จะใหแพทยผูทาํการตรวจประเมิน และลงความเห็น
เกี่ยวกับภาวะสุขภาพของลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงวาเหมาะสมกับงานหรือไดรับผลกระทบจาก
งานมากนอยเพียงใดไดอยางถูกตอง กฎกระทรวงฉบับนี้จึงไดกาํหนดคุณสมบัติของแพทยผูทาํการตรวจสุข
ภาพ ใหเปนแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งที่มีคุณวุฒิดานอาชีวเวชศาสตราเพิ่มเติม ดังนี้

1.2.1 ไดรับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเปนแพทยผูเชี่ยชาญสาขาเวชศาสตรปองกัน
แขนงอาชีวเวชศาสตรจากแพทยสภา หรือ

1.2.2 ผานการอบรมหลักสูตรระยะสั้นดานอาชีวเวชศาสตร หรือ
1.2.3 มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศกาํหนด

     1.3 กําหนดระยะเวลาในการตรวจ  กฎกระทรวงนี้กาํหนดระยะเวลาในการตรวจสุขภาพลูก
จางที่ทาํงานเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยง เพื่อเปนการเฝาระวังและปองกันโรคจากการทาํงานไว ดังตอไปนี้

1.3.1 ตรวจครั้งแรกเมื่อเขาทาํงาน นายจางจะตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพ พนักงาน
ใหมใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแตวันที่รับลูกจางเขาทาํงาน

1.3.2 ตรวจเปนระยะๆ ครั้งตอไปเมื่อรับเขาทาํงานแลว
 อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือ
 ถาจาํเปนตองตรวจสุขภาพตามระยะเวลาอื่นๆ ตามลักษณะหรือสภาพของ

งานที่เกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงนั้นก็ตองตรวจสุขภาพตามระยะเวลานั้นๆ เชน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน แตตอง
ตรวจอยางนอยปละ 1 ครั้ง จะตรวจทุก 2 ป หรือ 3 ป ไมได

1.3.3 ตรวจเมื่อเปลี่ยนไปปฏิบัติงานที่มีอันตรายตางไปจากเดิม ตองตรวจใหเสร็จสิ้น
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่เปลี่ยนงาน

1.3.4 ตรวจภายหลังหายจากความเจ็บปวยในกรณีที่ลูกจางตองหยุดงาน 3 วันทาํงาน 
ติดตอกันขึ้นไป เนื่องจากการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยไมวากรณีใดๆ นายจางอาจขอความเห็นของ
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แพทยผูรักษาหรือแพทยประจาํสถานประกอบกิจการ หรือจัดใหมีการตรวจสุขภาพลูกจางกอนใหลูกจาง
กลับเขาทาํงานอีกก็ได ความในขอนี้อยูในดุลยพินิจของนายจางที่จะทาํการตรวจสุขภาพ หรือขอความเห็น
จากแพทย เพื่อประกอบในการพิจารณาจัดหางานที่เหมาะสมใหลูกจางปฏิบัติ ที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของลูกจางเอง และของเพื่อนรวมงาน รวมทั้งผลกระทบตอผลผลิตของบริษัทดวย

2. การบันทึกผลการตรวจสุขภาพ นายจางจะตองดาํเนินการเกี่ยวกับบันทึกผลการตรวจสุขภาพ 
ดังตอไปนี้

 2.1 การบันทึกผลการตรวจสุขภาพใหแพทยผูตรวจสุขภาพดาํเนินการเกี่ยวกับการบันทึกผล
การตรวจ ดังนี้

2.1.1 การบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพ (กฎกระทรวงไมไดระบุราย
ละเอียดที่ตองบันทึก แตโดยปกติแลวรายละเอียดในการตรวจสุขภาพจะตองประกอบดวย ประวัติการ
ทาํงาน ประวัติสุขภาพ และความเจ็บปวยผลการตรวจรางกายทั่วไป ผลการตรวจพิเศษตามปจจัยเสี่ยง ซ่ึง
แพทยผูตรวจที่เปนแพทยอาชีวเวชศาสตรจะตองเปนผูดาํเนินการใหถูกตองครบถวน)

2.1.2 ระบุความเห็นที่บงบอกถึงสภาวะสุขภาพของลูกจางที่มีผลกระทบหรือเปน
อุปสรรคตอการทาํงาน หรือลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย (แพทยผูตรวจสุขภาพจะตองศึกษาถึงงานที่ลูก
จางไดรับมอบหมาย จึงจะสามารถระบุความเห็นไดอยางถูกตอง)

2.1.3 ลงลายมือชื่อแพทยผูทาํการตรวจ หรือผูที่ใหความเห็น (เพื่อประโยชนในการเฝา
ระวังโรคและติดตามผลของนายจางควรจะใหแพทยเขียนชื่อตัวบรรจงพรอมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ของตนเองลงไปดวย)

2.1.4 ลงวันที่ที่ตรวจสุขภาพ หรือวันที่ที่ใหความเห็น

2.2  การจัดทาํสมุดสุขภาพประจาํตัวลูกจาง นายจางจะตองจัดทาํสมุดสุขภาพประจาํตัวลูกจาง
ตามแบบที่อธิบดีกาํหนด และลงสรุปบันทึกผลการตรวจสุขภาพลงในสมุดทุกครั้งท่ีมีผลการตรวจ

 2.3 การเก็บบันทึกผลการตรวจสุขภาพและขอมูลสุขภาพอื่นที่เกี่ยวของ นายจางจะตองเก็บ
บันทึกดังกลาวไวที่ทาํการของนายจาง พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจไดตลอดเวลาเปนเวลาไม
นอยกวา 2 ป นับแตวันสิ้นสุดการจาง เวนแตมีการรองทุกข หรือฟองรองดาํเนินคดีเก่ียวกับสุขภาพ ใหนาย
จางเก็บไวจนกวาจะมีคาํสั่ง หรือคาํพิพากษาถึงที่สุด

3. การแจงผลการตรวจสุขภาพแกลูกจาง นายจางจะตองแจงผลการตรวจสุขภาพแกลูกจาง 
ควรกาํหนดเวลาดังนี้

    3.1 กรณีผลการตรวจผิดปกติ ใหแจงแกลูกจางภายใน 3 วัน นับแตวันที่นายจางทราบผล
    3.2 กรณีผลการตรวจเปนปกติ ใหแจงแกลูกจางภายใน 7 วัน นับแตวันที่นายจางทราบผล
(บันทึกผลการตรวจสุขภาพของลูกจางถือเปนความลับสวนบุคคล การแจงผลจะแจงโดยการติด

ประกาศเปนที่เปดเผยไมได ตองแจงใหทราบเปนรายบุคคล และควรมีการบันทึกวันที่ที่แจงผลใหลูกจาง
ทราบไวดวย)

4. การดําเนินการเมื่อตรวจพบความผิดปกติของลูกจางหรือพบวาลูกจางเจ็บปวยเนื่องจาก
การทํางาน นายจางจะตองดาํเนินการดังตอไปนี้

    4.1 ใหลูกจางไดรับการรักษาพยาบาลทันที



131

     4.2 ทาํการตรวจสอบหาสาเหตุและดาํเนินการปองกัน
     4.3 สงผลการตรวจสุขภาพลูกจางดังกลาวพรอมทั้งการรักษาพยาบาล และการปองกันแกไข 

ตอหนาพนักงานตรวจแรงงาน ตามแบบที่อธิบดีกาํหนดภายใน 30 วัน นับแตวันที่ทราบความผิดปกติหรือ
ความเจ็บปวยของลูกจาง การสงรายงานนี้ใหรายงานเฉพาะลูกจางที่ตรวจพบวาผิดปกติ หรือเจ็บปวยเนื่อง
จากการทาํงานเทานั้น

5. การเปลี่ยนงานใหลูกจางเมื่อมีใบรับรองแพทย ถาลูกจางมีหลักฐานทางการแพทยจาก
สถานพยาบาลของราชการ หรือที่ทางราชการยอมรับมาแสดงวาไมอาจทาํงานในหนาที่เดิมไดใหนายจาง
เปลี่ยนงานใหตามที่เห็นสมควร โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของลูกจางเปนสาํคัญ

ความขอนี้ไมไดบังคับโดยตรงใหอยูในดุลยพินิจของนายจางโดยคาํนึงถึงความปลอดภัย และสุข
ภาพของลูกจางเปนสาํคัญ

6. การมอบสมุดสุขภาพประจําตัวใหของลูกจาง เมื่อสิ้นสุดการจาง หรือเมื่อลูกจางออกจาก
งาน นายจางจะตองมอบสมุดสุขภาพประจาํตัวของลูกจางใหแกลูกจาง

ความขอนี้ หมายความวา ใหมอบใหเฉพาะสมุดสุขภาพประจาํตัวเทานั้น สวนบันทึก รายละเอียด
ผลการตรวจสุขภาพนายจางจะตองเก็บไวตอไปอีกตามเง่ือนไขในขอ 2.3

7. บทกําหนดโทษ นายจางผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในมาตรา 
107 ตองระวางโทษความมาตรา 144 คือ จาํคุกไมเกิน 6 เดือน หรือ ปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้ง
จาํทั้งปรับ
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กฎกระทรวง
วาดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๔๘

หลักการและเหตุผล
กระทรวงแรงงานไดออกกฎกระทรวง วาดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

พ.ศ.๒๕๔๘ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยออกตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ที่ใหออก
กฎกระทรวงเพื่อกาํหนดใหนายจางจัดสวัสดิการแกลูกจาง

สาระสําคัญ
กฎกระทรวงนี้กาํหนดใหนายจางตองจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการแกลูกจาง ดังนี้
๑. น้าํดื่มและหองสวม น้าํดื่มสะอาดในสถานที่ทาํงานตองมีอยางนอย ๑ ที่ตอลูกจางไมเกิน ๔๐ 

คน และเพิ่มขึ้น ๑ ที่ตอทุกๆ ๔๐ คน เศษของ ๔๐ คน ถาเกิน ๒๐ คนใหถือเปน ๔๐ คน
สวนหองน้าํและหองสวม ตองเปนไปตามแบบกาํหนด โดยแยกของผูชายและของผูหญิง หรือคน

พิการ (ถามี) และตองมีการดูแลรักษาความสะอาดเปนประจาํทุกวัน
๒. การปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาล
    ๒.๑ สถานที่ทาํงานที่มีลูกจางตั้งแต ๑๐ คนขึ้นไป ตองมียาและเวชภัณฑสาํหรับปฐมพยาบาล 

ไดแก กรรไกร  แกวยา เข็มกลัด  ถวยน้าํ  ที่ปายยา  ปรอทวัดคนไข ปากคีบปลายทู ผาพันยืด เปนตน
    ๒.๒ สถานที่ทาํงานในขณะเดียวกันตั้งแต ๒๐๐ คนขึ้นไป ตองจัดใหมี

(ก)  เวชภัณฑและยาเพื่อปฐมพยาบาลตาม ๒.๑
(ข)  หองรักษาพยาบาลพรอมเตียงคนไขอยางนอยหนึ่งเตียง
(ค)  พยาบาลอยางนอยหนึ่งคนตลอดเวลาทาํงาน
(ง)  แพทยชั้นหนึ่งหนึ่งคน เพื่อตรวจรักษาไมนอยกวาสัปดาหละสองครั้ง

    ๒.๓  สถานที่ทาํงานในขณะเดียวกันตั้งแต ๑,๐๐๐ คนขึ้นไป ตองจัดใหมี
(ก)  เวชภัณฑและยาเพื่อปฐมพยาบาลตาม ๒.๑
(ข)  หองรักษาพยาบาลพรอมเตียงคนไขอยางนอยสองเตียง
(ค)  พยาบาลอยางนอยสองคนตลอดเวลาทาํงาน
(ง)  แพทยอยางนอยหนึ่งคน เพื่อตรวจรักษาไมนอยกวาสัปดาหละสามครั้ง
(จ)  ยานพาหนะสงสถานพยาบาลไดโดยพลัน

๓. ความตกลงใชสถานพยาบาล ๒๔ ช.ม. แทนแพทย นายจางอาจตกลงกับสถานพยาบาลที่เปด
บริการ ๒๔ ช.ม. โดยไดรับอนุมัติจากอธิบดี ใหสงลูกจางเขารักษาพยาบาลไดตลอด ๒๔ ช.ม. แทนการจัด
ใหมีแพทยตามที่กาํหนดขางตนก็ได

หมายเหตุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๙ ก หนา ๑๔ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘
มีผลใชบังคับเมื่อพนกาํหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง  อัตราคาจางขั้นต่ํารายชั่วโมง

-------------------------
ดวยคณะกรรมการคาจางไดศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางรายชั่วโมงที่ลูกจาง

ไดรับเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันของผูใชแรงงาน และระบบการจัดการบางสถานประกอบกิจการได
มีการจางงานเปนรายชั่วโมงตามความจาํเปนและประเภทของกิจการ ประกอบกับมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ที่ประสงคจะหารายไดพิเศษเพิ่มขึ้นเปนจาํนวนมาก อีกท้ังคณะรัฐมนตรี ไดมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 
๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ เห็นชอบโครงการจางนักเรียน นิสิต นักศึกษา เขาทาํงานประเภทไมเต็มเวลา นอก
เวลาเรียนในชวงเปดภาคเรียน ในชวงปดภาคเรียนหรือวันหยุด คณะกรรมการคาจางจึงไดมีมติเมื่อวันที่ 
๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํรายชั่วโมง ชั่วโมงละ ๒๕ บาท สาํหรับนักเรียน นิสิต นัก
ศึกษาท่ีมีอายุตั้งแตสิบหาปขึ้นไป ที่ประสงคจะทาํงานประเภทไมเต็มเวลาในกิจการขายสินคาและบริการลูก
จาง งานวิจัยตลาด งานรานอาหาร งานหางสรรพสินคา งานบริการในรานสะดวกซื้อ และงานคลังสินคาซ่ึง
เปนงานที่มีความปลอดภัยและไมเสี่ยงอันตราย ในชวงเปดภาคเรียนปกติไมเกินวันละ ๔ ชั่วโมง และในชวง
ปดภาคเรียนไมเกินวันละ ๗ ชั่วโมง ตามมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑  ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํรายชั่วโมง ชั่วโมงละยี่สิบหาบาท สาํหรับนักเรียน นิสิต นัก

ศึกษาที่มีอายุตั้งแตสิบหาปขึ้นไปที่ประสงคจะทาํงานประเภทไมเต็มเวลาในกิจการขายสินคาและบริการลูก
คา งานวิจัยตลาด งานรานอาหาร งานหางสรรพสินคา งานบริการในรานสะดวกซื้อ และงานคลังสินคาซ่ึง
เปนงานที่มีความปลอดภัยและไมเสี่ยงอันตราย ในชวงเปดภาคเรียนปกติไมเกินวันละสี่ชั่วโมง และในชวง
ปดภาคเรียนไมเกินวันละเจ็ดชั่วโมง

ขอ ๒  ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายสรอรรถ  กล่ินประทุม)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๘ ง ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘
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คําช้ีแจง
ประกาศกระทรวงแรงงาน

เรื่อง  อัตราคาจางขั้นต่ํารายชั่วโมง
---------------------------

ดวยคณะกรรมการคาจางไดศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางรายชั่วโมงที่ลูกจาง
ไดรับเนื่องจากสภาพเสรษฐกิจในปจจุบันของผูใชแรงงาน และระบบการจัดการบางสถานประกอบกิจการได
มีการจางงานรายชั่วโมงตามความจาํเปนและประเภทของกิจการ ประกอบกับมีนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
ที่ประสงคจะหารายไดเปนจาํนวนมาก จึงมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ ใหกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํ
รายชั่วโมงสาํหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานพิจารณาแลวเห็นวา คณะ
กรรมการคาจางไดดาํเนินการถูกตองตามแนวทางที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ กาํหนดไว 
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานจึงออก
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่าํรายชั่วโมง ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ โดยใหมี
ผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดมีความเขาใจในการกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํรายชั่วโมงครั้งนี้ กระทรวงแรง
งานจึงขอชี้แจงใหทราบทั่วกัน ดังนี้

๑. การกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคาจาง ซ่ึงเปนองคกรไตร
ภาคีตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ประกอบดวย ผูแทนฝายนายจาง ผูแทนฝายลูกจาง 
และผูแทนฝายรัฐบาล ฝายละ ๕ คนเทากัน

๒. ในการพิจารณากาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํ คณะกรรมการคาจางจะศึกษาและพิจารณาขอมูล
และขอเท็จจริงตามหลักเกณฑที่กาํหนดในมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ คือ 
อัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยู ดัชนีคาครองชีพ อัตราเงินเฟอ มาตรฐานการครองชีพ ตนทุนการผลิต ราคา
ของสินคา ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม

๓. ในการกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่าํรายชั่วโมง สาํหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาท่ีมีอายุตั้งแตสิบ
หาปขึ้นไปที่ประสงคจะทาํงานประเภทไมเต็มเวลา ในกิจการขายสินคาและบริการลูกคา งานวิจัยตลาด 
งานรานอาหาร งานหางสรรพสินคา งานบริการในรานสะดวกซื้อ และงานคลังสินคา ซ่ึงเปนงานที่มีความ
ปลอดภัยและไมเสี่ยงอันตราย คณะกรรมการคาจางไดกาํหนดอัตราคาจางรายชั่วโมง ชั่วโมละ ๒๕ บาท 
โดยมีเง่ือนไขการจางงาน ลักษณะงาน และสถานที่ทาํงานที่หามให นักเรียน นิสิต นักศึกษาทํางาน ดังนี้

    (๑)  เง่ือนไขการจางงานประเภทไมเต็มเวลา
(๑.๑)  มีเอกสารแสดงสถานภาพ โดยใหสถานศึกษาออกเปนหนังสือรับรองสถานภาพ

การเปน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ใหแกบุคคลที่ประสงคจะทาํงานชนิดไมเต็มเวลา
(๑.๒)  การจางงานชนิดไมเต็มเวลาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เปนการจางงานนอก

เวลาเรียน ในชวงเปดภาคเรียนปกติไมเกินวันละ ๔ ชั่วโมง และในชวงปดภาคเรียนไมเกินวันละ ๗ ชั่วโมง
(๑.๓)  การแตงกายในระหวางการทาํงาน ใหแตงเครื่องแบบนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

และหรือแบบฟอรมที่มีสัญลักษณที่แสดงวาเปนนักเรียน นิสิต นักศึกษาทํางานชนิดไมเต็มเวลา
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     (๒)  ลักษณะงานตองเปนงานที่มีความปลอดภัยและไมเสี่ยงอันตราย และไมใชสถานที่ที่หาม
มิใหนักเรียน นิสิต นักศึกษาทํางาน คือ

(๒.๑)  สถานที่เลนการพนัน
(๒.๒)  สถานเตนราํ ราํวง หรือรองเง็ง
(๒.๓)  สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้าํชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจาํหนายและบริการ โดยมีผู

บาํเรอสาํหรับปรนนิบัติลูกคา หรือโดยมีที่สาํหรับพักผอนหลับนอนหรือมีบริการนวดใหแกลูกคา

จึงชี้แจงมาเพื่อทราบ และขอความรวมมือเจาของสถานประกอบกิจการทั้งหลายปฏิบัติตามคาํชี้
แจงนี้โดยทั่วกัน

กระทรวงแรงงาน
พฤษภาคม ๒๕๔๘



136

กฎกระทรวง
กําหนดอัตราคารักษาพยาบาลที่ใหนายจางจาย
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

พ.ศ.๒๕๔๘

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ. ๒๕๓๗ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจาํกัดสิทธิ และเสรีภาพของ
บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙  ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทาํได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎ
กระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินทด
แทน พ.ศ. ๒๕๓๗

ขอ ๒ เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ใหนายจางจายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริง
ตามความจาํเปนแตไมเกินสามหมื่นหาพันบาท

ขอ ๓ ในกรณีที่คารักษาพยาบาลที่จายตามขอ ๒ ไมเพียงพอ ใหนายจางจายคารักษาพยาบาล
เทาที่จายจริงตามความจาํเปนเพิ่มอีกไมเกินหาหมื่นบาทสาํหรับการประสบอันตราย หรือเจ็บปวยของลูก
จางที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้

     (๑)  บาดเจ็บอยางรุนแรงของอวัยวะภายในหลายสวน และตองไดรับการผาตัดแกไข
     (๒)  บาดเจ็บอยางรุนแรงของกระดูกหลายแหง และตองไดรับการผาตัดแกไข
     (๓)  บาดเจ็บอยางรุนแรงของศีรษะ และตองไดรับการผาตัดเปดกะโหลกศีรษะ
     (๔)  บาดเจ็บอยางรุนแรงของกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง หรือรากประสาท
     (๕)  ประสบภาวะที่ตองผาตัดตออวัยวะที่ยุงยากซึ่งตองใชวิธีจุลศัลยกรรม
     (๖)  ประสบอันตรายจากไฟไหม น้าํรอนลวก สารเคมี หรือไฟฟา จนถึงขั้นสูญเสียผิว

หนังลึกถึงหนังแทเกินกวารอยละสามสิบของรางกาย
     (๗)  ประสบอันตราย หรือเจ็บปวยอยางรุนแรง และเรื้อรัง ตามที่กระทรวงแรงงาน

ประกาศกาํหนด

ขอ ๔ ในกรณีที่คารักษาพยาบาลที่จายตามขอ ๓ ไมเพียงพอ ใหนายจางจายคารักษาพยาบาล
เทาที่จายจริงตามความจาํเปนเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ เมื่อรวมคารักษาพยาบาลตามขอ ๒ และขอ ๓ แลว ตองไม
เกินสองแสนบาทสาํหรับการประสบอันตราย หรือเจ็บปวยของลูกจางที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้

     (๑)  ประสบอันตราย หรือเจ็บปวยตามขอ ๓ (๑) ถึง (๖) ตั้งแตสองรายการขึ้นไป
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     (๒)  ประสบอันตราย หรือเจ็บปวยตามขอ ๓ (๑) ถึง (๖) ที่จาํเปนตองใชเครื่องชวย
หายใจ หรือตองพักรักษาตัวอยูในหอผูปวยหนัก หอผูปวยวิกฤต หรือหอผูปวยไฟไหมน้าํรอนลวก ตั้งแต
ยี่สิบวันขึ้นไป

     (๓)  บาดเจ็บอยางรุนแรงของระบบสมอง หรือไขสันหลังท่ีจาํเปนตองรักษาตั้งแตสามสิบ
วันติดตอกัน

     (๔)  การประสบอันตราย หรือเจ็บปวยอยางอ่ืนซ่ึงรุนแรง และเรื้อรังจนเปนผลใหอวัยวะ
สาํคัญลมเหลว

ขอ ๕ การจายคารักษาพยาบาลตามขอ ๒ ขอ ๓ หรือขอ ๔ กรณีลูกจางเปนผูปวยใน ใหจายคา
บุคลากรทางการแพทย และพยาบาล หรือคาใชจายเกี่ยวกับคาหอง และคาอาหารตามหลักเกณฑ และ
อัตรา ดังตอไปนี้

     (๑) คาบุคลากรทางการแพทย และพยาบาล ไมเกินรอยละสามสิบของอัตราสูงสุดที่
จายไดตามขอ ๒ ขอ ๓ หรือขอ ๔ แลวแตกรณี

     (๒) คาใชจายเกี่ยวกับคาหอง และคาอาหาร ไมเกินวันละเจ็ดรอยบาท และไมเกินรอย
ละยี่สิบของอัตราสูงสุดที่จายไดตามขอ ๒ ขอ ๓ หรือขอ ๔ แลวแตกรณี

ขอ ๖  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางประสบอันตรายที่เกิดขึ้น หรือกรณีที่ลูกจาง
เจ็บปวยซึ่งเร่ิมตนเขารับการรักษาพยาบาลตั้งแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับเปนตนไป

ใหไว ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(นางอุไรวรรณ เทียนทอง)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ   ประกาศในราชกิจกานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 122 ตอนที่ 16ก. ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2548
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน

พ.ศ. ….
------------------------------

หลักการ

ใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูรับงานไปทาํที่บาน

เหตุผล

เนื่องจากสภาวการณเกี่ยวกับการจางงานเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยจางและใหลูกจางทาํงานสถาน
ประกอบการของตนเอง  เปนการจางโดยมีการสงงานไปใหผูรับงานไปทําที่บานของตนเองมากขึ้น 
กฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไมอาจใหความคุมครองแกผูรับงานประเภทนี้ไดอยางทั่วถึงและเพียงพอ 
กอใหเกิดความไมเปนธรรมและมีความไมปลอดภัยในการทาํงานในงานบางประเภทสมควรมีกฎหมายวา
ดวยการคุมครองผูรับงานไปทาํที่บาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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-ราง-
พระราชบัญญัติ

คุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน
พ.ศ. ….

---------------------------
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ …………………...
เปนปที่ ….. ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวาโดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูรับงานไปทาํที่บาน

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย บัญญัติใหกระทาํไดโดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคาํแนะนาํและยินยอมของรัฐ
สภา ดังตอไปนี้

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทาํที่บาน พ.ศ. …."
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกาํหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้ มิใหใชบังคับแก

(๑)  ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ

(๒)  รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
(๓)  การจางงานอื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้
"งานที่รับไปทาํที่บาน" หมายความวา งานที่ทาํโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเรียกวา ผูรับงานไป

ทาํที่บาน และงานนั้นตองเปนงานที่ทาํในบานของบุคคลนั้น หรือในสถานที่อ่ืนๆ ซ่ึงบุคคลนั้นเลือกเองที่มิ
ใชสถานที่ทาํงานของผูวาจาง เพื่อรับคาจาง ซ่ึงกอใหเกิดผลผลิตหรือผลงานตามที่ผูจางงานกาํหนด โดยไม
คาํนึงวาผูใดเปนผูจัดหาอุปกรณ วัสดุ หรือสิ่งของอื่นๆ ที่ใชในการทาํงาน

"ผูรับงานไปทาํที่บาน"  หมายความวา บุคคลธรรมดา กลุมบุคคล ซ่ึงตกลงรับทาํงานอยาง
ใดอยางหนึ่งใหแกผูจางงาน โดยรับมาทาํที่บานหรือสถานที่อ่ืนที่มิใชสถานประกอบกิจการของผูจางงาน
เพื่อรับคาจาง

"ผูจางงาน"  หมายความวา  ผูประกอบกิจการซึ่งตกลงจางผูรับงานไปทาํที่บานใหทาํงานที่
รับไปทาํที่บานโดยตกลงจายคาจางให



141

ในกรณีที่ผูประกอบกิจการไดวาจางบุคคลหนึ่งบุคคลใดใหทํางานที่รับไปทําที่บาน และ
บุคคลดังกลาวไดสงมอบงานนั้นใหแกผูรับงานไปทาํที่บานไมวาจะมีผูรับจางชวงกอนถึงผูรับงานไปทาํที่บาน
กี่ชวงก็ตาม ใหถือวาผูประกอบกิจการและบุคคลดังกลาวเปนผูจางงานของผูรับงานไปทาํที่บาน

"ผูวาจาง"  หมายความวา ผูซ่ึงตกลงวาจางบุคคลอีกบุคคลหนึ่งใหดาํเนินงานทั้งหมด หรือแต
บางสวนของงานใดเพื่อประโยชนแกตน โดยจะจายคาจางตอบแทนผลสาํเร็จแหงการงานที่ทาํนั้น

"คาจาง"  หมายความวา  เงินที่ผูจางงานตกลงจายใหแกผูรับงานไปทาํที่บานเพื่อตอบแทน
การทาํงานตามสัญญาที่ตกลงกัน

"คณะกรรมการ" หมายความวา  คณะกรรมการการรับงานไปทาํที่บาน
"พนักงานตรวจแรงงาน"  หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังเปนพนักงานตรวจแรงงาน
"อธิบดี"  หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
"รัฐมนตรี"  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี

อํานาจแตงต้ังพนักงานตรวจแรงงานกับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ
ได

หมวด ๑
บททั่วไป

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

มาตรา ๖ การเรียกรองหรือการไดมาซ่ึงสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ไมเปนการ
ตัดสิทธิหรือประโยชนซ่ึงผูรับงานไปทาํที่บานพึงไดตามกฎหมายอื่น

มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงมีคุณวุฒิไมต่าํกวาปริญญาตรี
ทางนิติศาสตร เพื่อมีอํานาจฟองคดีหรือแกตางคดีที่เกิดจากขอพิพาทระหวางผูจางงานกับผูรับงานไปทาํที่
บานตามพระราชบัญญัตินี้ ใหแกผูรับงานไปทาํที่บาน หรือทายาทของผูรับงานไปทาํที่บานซึ่งถึงแกความ
ตาย และเมื่อกระทรวงแรงงานแจงใหศาลแรงงานทราบแลว ก็ใหมีอํานาจกระทาํการไดจนคดีถึงที่สุด

มาตรา ๘ ในกรณีที่ผูจางงานเปนผูจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณในการทาํงาน ผูจางงานตองจัด
หาวัตถุดิบและอุปกรณที่มีความปลอดภัยตอการทาํงาน ตามมาตรฐานที่กาํหนดในกฎกระทรวง

ผูรับงานไปทาํที่บานตองใชวัตถุดิบและอุปกรณดวยความระมัดระวังและประหยัด ในกรณีที่
ทาํงานที่รับมอบหมายสาํเร็จแลว ผูรับงานไปทาํที่บานตองสงคืนวัตถุดิบและอุปกรณที่เหลือใหแกผูจางงาน

มาตรา ๙ ในกรณีที่งานที่จางยังทาํไมแลวเสร็จและอยูในระยะเวลาที่ตกลงกัน ผูจางงานจะ
บอกเลิกสัญญาไมได เวนแตผูรับงานไปทาํที่บานเปนฝายผิดสัญญา หรือผูจางงานมีเหตุจาํเปนที่มิอาจหลีก
เล่ียงได จนตองบอกเลิกสัญญาโดยผูจางงานจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับงานไปทาํที่บาน

ภายใตบังคับตามวรรคหนึ่งในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรคาดหมายไดวางานที่รับไปทาํที่บาน
จะไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กาํหนด ใหผูรับงานไปทาํที่บานแจงใหผูจางงานทราบโดยเร็วเพื่อตกลงกับผูจาง
งานขยายเวลาสงมอบงานใหแกผูจางงาน
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หากผูจางงานไมตกลงขยายเวลาสงมอบงานตามวรรคสอง และผูจางงานจะไดรับความเสีย
หายจากความลาชาในการสงมอบงาน โดยไมใชความผิดของผูจางงาน  ผูจางงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ
มอบงานใหผูอ่ืนรับงานนั้นไปทาํแทนได

การบอกเลิกสัญญาตามความในมาตรานี้ ไมตัดสิทธิที่ฝายใดฝายหนึ่งที่ตองรับผิดชอบ ใน
เหตุแหงการนั้นจะเรียกคาเสียหายจากอีกฝายหนึ่ง

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สาระสาํคัญแหงสัญญาอยูที่ความรูความสามารถของผูรับงานไปทาํที่
บาน และผูรับงานไปทาํที่บานถึงแกความตาย หรือไมสามารถทาํงานนั้นตอไปไดอันมิใชเพราะความผิดของ
ตน สัญญานั้นยอมเปนอันสิ้นลง แตถางานในสวนที่ไดทาํไปแลวนั้นเปนประโยชนแกผูจางงาน ผูจางงาน
ตองรับเอาไวและจายคาจางตามสัดสวนของงานที่ทาํ

มาตรา ๑๑ หามมิใหผูจางงานเรียก หรือรับหลักประกันการทาํงาน หรือหลักประกันความ
เสียหายในการทาํงานจากผูรับงานไปทาํที่บาน เวนแต ประเภท ปริมาณ หรือมูลคาของงานที่ทาํนั้น อาจกอ
ใหเกิดความเสียหายแกผูจางงานได ทั้งนี้ ประเภท ปริมาณ หรือมูลคาของงานที่ใหเรียก หรือรับหลัก
ประกันจากผูรับงานไปทาํที่บานไดใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาํหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ใหผูจางงานคืนหลักประกันการทาํงาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทาํงานแกผูรับ
งานไปทาํที่บานภายในเวลาไมเกินเจ็ดวันนับแตผูจางงานไดรับงานที่ทาํ

มาตรา ๑๒ ใหผูจางงานกาํหนดวันสงมอบงานที่ทาํสาํเร็จ โดยคาํนึงถึงระยะเวลาในการ
ทาํงานที่รับไปทาํที่บานของผูรับงานไปทาํที่บาน ซ่ึงคาดหมายไดวางานที่ทาํจะสาํเร็จตามปกติวิสัยของผูที่
ทาํงานประเภทเดียวกัน

หมวด ๒
คาจาง

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

มาตรา ๑๓ ใหผูจางงานจายคาจางเปนเงินตราไทย เวนแตไดรับความยินยอมจากผูรับงาน
ไปทาํที่บานใหจายเปนตั๋วเงินหรือเงินตราตางประเทศ

มาตรา ๑๔ ใหผูจางงานจายคาจางใหแกผูรับงานไปทาํที่บาน ณ สถานที่ทาํงานของผูรับงาน
ไปทาํที่บาน ถาจะจาย ณ สถานที่อ่ืนหรือดวยวิธีอ่ืนตองไดรับความยินยอมจากผูรับงานไปทาํที่บาน

มาตรา ๑๕ ใหผูจางงานจายคาจางใหแกผูรับงานไปทาํที่บานในขณะที่รับมอบงานหรือตาม
กาํหนดที่ตกลงกัน แตไมเกินสามวันนับแตวันรับมอบงานที่ทาํนั้น

ถางานที่ทาํนั้นมีกาํหนดวาจะสงมอบกันเปนสวนๆ และไดระบุคาจางไวเปนสวนๆ ผูจางงาน
พึงจายคาจางเพื่องานแตละสวนในขณะที่รับมอบหรือภายในเวลาไมเกินสามวันนับแตวันรับมอบงานใน
สวนนั้น

มาตรา ๑๖ หามมิใหผูจางงานหักคาจางไมวากรณีใดๆ เวนแตเปนการหักเพื่อ
(๑) ชาํระภาษีเงินไดตามจาํนวนที่ผูรับงานไปทาํที่บานตองชาํระ
(๒) ชาํระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว
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(๓) ชดใชคาเสียหายหรือสูญหายของทรัพยสินของผูจางงาน ซ่ึงผูรับงานไปทาํที่บานได
กระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยไดรับความยินยอมจากผูรับงานไปทาํที่บาน

(๔) ชาํระคาเสียหายและคาใชจายในกรณีที่ผูจางงานนาํงานที่ทาํอันชาํรุดบกพรองจากการ
ดาํเนินงานที่รับไปทาํที่บานของผูรับงานไปทาํที่บานใหบุคคลภายนอกเพื่อทาํการแกไข

(๕) ชําระคาเสียหายหรือคาปรับในกรณีที่ผูรับงานไปทําที่บานสงมอบงานที่ทําไมทัน
กาํหนดเวลาสงมอบ

การหักตาม (๓) (๔) และ (๕) ในแตละกรณีหามมิใหหักเกินรอยละสิบ และจะหักรวมกัน
ไดไมเกินหนึ่งในหาของเงินที่ผูรับงานไปทาํที่บานมีสิทธิไดรับ

หมวด ๓
ความปลอดภัยในการทํางาน

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

มาตรา ๑๗   ใหผูจางงานแจงใหผูรับงานไปทาํที่บานทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการใชวัตถุดิบและอุปกรณในการทาํงานตลอดจนวิธีการในการปองกันอันตรายดังกลาว และจัด
ใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับลักษณะงานใหกับผูรับงานไปทําที่บาน
อยางเพียงพอ

ผูรับงานไปทําที่บานตองใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยในการทํางานที่ผูจางงานจัดให 
และเมื่อผูรับงานไปทาํที่บานทาํการงานสาํเร็จแลวใหคืนอุปกรณคุมครองความปลอดภัยในการทาํงานแกผู
จางงาน

มาตรา ๑๘  หามมิใหผูจางงานสงมอบงานดังตอไปนี้ใหผูรับงานไปทาํที่บาน
(๑) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี
(๒) งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตราย
(๓) งานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ
(๔) งานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๕) งานที่ตองทาํดวยเครื่องมือหรือเครื่องจักร ซ่ึงผูทาํไดรับความสั่นสะเทือนอันอาจเปน

อันตราย
(๖) งานที่ตองทาํเกี่ยวกับความรอนจัดหรือความเย็นจัดอันอาจเปนอันตราย
(๗) งานอ่ืนที่กาํหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ผูรับงานไปทาํที่บานประสบอันตราย เจ็บปวย หรือถึงแกความตาย

เนื่องจากการทาํงานที่ผูจางงานสงมอบใหทาํ อันมิใชเปนการจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของผู
รับงานไปทาํที่บาน ใหผูจางงานเปนผูรับผิดชอบในคารักษาพยาบาล และคาทาํศพ แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑและอัตราที่กาํหนดในกฎกระทรวง

เงินคารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่ง ใหจายใหแกผูรับงานไปทาํที่บาน
คาทาํศพตามวรรคหนึ่ง ใหจายแกบุคคลตามลาํดับดังตอไปนี้
(๑) บุคคลซึ่งผูรับงานไปทาํที่บานทาํหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพและไดเปนผูจัดการศพ
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(๒) สามีภรรยา บิดามารดาหรือบุตรของผูรับงานไปทาํที่บาน ซ่ึงมีหลักฐานแสดงวาเปนผู
จัดการศพ

(๓) บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพ
มาตรา ๑๙/๑  ในกรณีที่ผูจางงานฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและอัตราที่กาํหนด

ในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๙ ใหผูรับงานไปทาํที่บาน หรือทายาทของผูรับงานไปทาํที่บานซึ่งถึงแกความ
ตาย มีสิทธิยื่นคาํรองตอพนักงานตรวจแรงงานตามแบบที่อธิบดีประกาศกาํหนด

เมื่อพนักงานตรวจแรงงานไดรับคาํรองตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนและ
มีคาํสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคาํรอง ถามีความจาํเปนไมอาจมีคาํสั่งภายในระยะเวลาดังกลาวให
พนักงานตรวจแรงงานขอขยายเวลาตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายพรอมดวยเหตุผล และอธิบดีหรือผู
ซ่ึงอธิบดีมอบหมายอาจพิจารณาอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร แตตองมีระยะเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวัน
ที่ครบกาํหนดเวลาดังกลาว

ในกรณีพนักงานตรวจแรงานมีคาํสั่งตามวรรคสองแลว ถาผูจางงาน ผูรับงานไปทาํที่บาน
หรือทายาทของผูรับงานไปทาํที่บานซึ่งถึงแกความตาย แลวแตกรณี ไมพอใจคาํสั่งนั้น ใหอุทธรณตอคณะ
กรรมการไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคาํสั่ง

ในกรณีผูวาจาง ผูรับงานไปทาํที่บาน หรือทายาทของผูรับงานไปทาํที่บานซึ่งถึงแกความตาย
ไมพอใจคาํวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการ ใหนาํคดีไปสูศาลแรงงานไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบ
คาํสั่ง

ในกรณีที่ผูจางงาน ผูรับงานไปทาํที่บาน หรือทายาทของผูรับงานไปทาํที่บานซึ่งถึงแกความ
ตายไมอุทธรณคาํสั่งของพนักงานตรวจแรงงานหรือไมนาํคดีไปสูศาลแรงงานภายในกาํหนด ใหคาํสั่งหรือ
คาํวินิจฉัยอุทธรณแลวแตกรณี เปนที่สุด

ในกรณีที่ผูจางงานเปนฝายนาํคดีไปสูศาลแรงงาน ผูจางงานตองวางเงินตอศาลตามจาํนวนที่
ถึงกาํหนดจายตามคาํสั่งนั้นจึงจะฟองคดีได

เมื่อคดีถึงท่ีสุดและผูจางงานมีหนาที่ตองจายเงินจาํนวนใดใหแกผูรับงานไปทาํที่บาน หรือ
ทายาทโดยธรรมของผูรับงานไปทาํที่บานซึ่งถึงแกความตาย ใหศาลแรงงานมีอํานาจจายเงินที่ผูจางงานวาง
ไวตอศาลใหแกผูรับงานไปทาํที่บานหรือทายาทของผูรับงานไปทาํที่บานซึ่งถึงแกความตายได

หมวด ๔
การควบคุม

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

มาตรา ๒๐ ใหผูจางงานจัดทาํเอกสารเกี่ยวกับเง่ือนไขในการทาํงานเปนภาษาไทยมอบให
แกผูรับงานไปทาํที่บานกอนที่ผูรับงานไปทาํที่บานจะเริ่มตนทาํงานที่รับไปทาํที่บานฉบับหนึ่ง และเก็บไว ณ 
สถานประกอบกิจการหรือสาํนักงานของผูจางงานอีกฉบับหนึ่ง พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจได
ในเวลาทาํการ

เอกสารตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการดังตอไปนี้
(๑)  ชื่อ ที่อยู เพศ อายุของผูรับงานไปทาํที่บาน และทุกคนในกลุมผูรับงานไปทาํที่บาน
(๒) ชื่อและที่อยูของผูจางงาน ในกรณีที่ผูจางงานเปนผูรับเหมาชวงใหบันทึกชื่อและที่อยูของ

ผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไปดวย
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(๓) อัตราคาจาง จาํนวนคาจางที่ผูรับงานไปทาํที่บานจะไดรับ วิธีการคาํนวณคาจาง วิธีการ
หักคาจางและจาํนวนหลักประกันที่ไดรับจากผูรับงานไปทาํที่บาน

(๔) ประเภท ปริมาณ และมูลคาของงานที่รับไปทาํที่บาน
(๕) กาํหนดวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดของการทาํงานของแตละงวดหรือตามแตจะตกลงกัน
(๖) กาํหนดวันสงมอบงานที่ทาํใหแกผูจางงานและจายคาจางใหแกผูรับงานไปทาํที่บานตาม

ที่ตกลงกัน
ใหผูจางงานและผูรับงานไปทําที่บานลงลายมือชื่อในเอกสารเกี่ยวกับเง่ือนไขในการทาํงาน

กอนที่ผูรับงานไปทาํที่บานจะเริ่มตนทาํงาน

มาตรา ๒๑ ใหผูจางงานจัดทาํเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจางมอบใหแกผูรับงานไปทาํที่บาน 
ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้

(๑) ชื่อ ที่อยู เพศ อายุของผูรับงานไปทาํที่บาน และทุกคนในกลุมผูรับงานไปทาํที่บาน
(๒) ชื่อและที่อยูของผูจางงาน ในกรณีที่ผูจางงานเปนผูรับเหมาชวงใหบันทึกชื่อและที่อยูของ

ผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไปดวย
(๓) วันเริ่มตน และวันสิ้นสุดการทาํงานของแตละงวดหรือตามแตจะตกลงกัน
(๔) วันสงมอบงานใหแกผูจางงานและจายคาจางใหแกผูรับงานไปทาํที่บาน
(๕) จาํนวนคาจางที่ผูรับงานไปทาํที่บานไดรับ จาํนวนคาจางที่ถูกหักและเหตุของการหักคา

จาง จาํนวนหลักประกันที่ผูรับงานไปทาํที่บานไดรับคืน และเหตุของการไดรับหลักประกันคืนไมครบ
(๖) จาํนวนเงินที่ผูรับงานไปทาํที่บานสงมอบใหแกผูจางงานและงานที่ผูรับงานไปทาํที่บาน

จะตองแกไข
เมื่อมีการจายคาจางใหแกผูรับงานไปทาํที่บาน ใหผูจางงานและผูรับงานไปทาํที่บานลงลาย

มือชื่อในเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจางไวเปนหลักฐาน

มาตรา ๒๒ ใหผูจางงานเก็บรักษาเอกสารตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ไวไมนอยกวา
สองป นับแตวันจายคาจางดังกลาว

หมวด ๕
คณะกรรมการการรับงานไปทําที่บาน
-------------------------

มาตรา ๒๓ ใหมีคณะกรรมการการรับงานไปทาํที่บาน ประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน
เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน เลขาธิการสาํนักงานประกันสังคม ผูทรงคุณวุฒิจาํนวนหาคน ผูแทนฝายผูจางงานและผู
แทนฝายผูรับงานไปทาํที่บานฝายละหาคน ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ และผูแทนกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานเปนเลขานุการ

หลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหไดมาซ่ึงผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนฝายผูจางงานและผูแทนฝายผูรับ
งานไปทาํที่บานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาํหนด



146

มาตรา ๒๔  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่เสนอแนะรัฐมนตรีในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) นโยบายเกี่ยวกับการคุมครอง สงเสริม และพัฒนาผูรับงานไปทาํที่บาน
(๒) มาตรการเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานของผูรับงานไปทาํที่บาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของผูรับ

งานไปทาํที่บาน
(๓) มาตรการเพื่อคุมครองแรงงานสาํหรับผูรับไปทาํที่บานใหเหมาะสมกับสภาพทางสังคม

และเศรษฐกิจ
(๔) มาตรการในการปองกันการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือถึงแกความตายเนื่องจากการ

ทาํงานและการคุมครองสวัสดิการอื่นแกผูรับงานไปทาํที่บาน
(๕) ใหความเห็นในกรณีที่เกิดปญหาที่เก่ียวกับงานที่รับไปทาํที่บาน
(๖) ใหความเห็นในการออกกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการรับงานไปทาํที่บาน
นอกจากนี้ใหคณะกรรมการมีอํานาจปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย

อ่ืนบัญญัติใหเปนอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการปฏิบัติงานไดตามความจาํเปน

มาตรา ๒๕  ใหกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดาํรงตาํแหนงคราวละสองป  โดยอาจได
รับการแตงต้ังใหมไดอีก  แตจะดาํรงตาํแหนงติดตอกันสองวาระไมได

ในกรณีที่กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหรัฐมนตรีแตงตั้ง
กรรมการในประเภทเดียวกันเปนกรรมการแทน และใหผูไดรับแตงต้ังอยูในตาํแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการที่ตนแทน เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงต้ังกรรมการ
แทนก็ได

ในกรณีที่กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดมีการแตงตั้ง
กรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวาจะไดแตงต้ังกรรมการใหมเขารับหนาที่ซ่ึง
ตองแตงต้ังใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการเดิมพนจากตาํแหนง

มาตรา ๒๖ นอกจากการพนจากตาํแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๕ กรรมการซึ่งรัฐมนตรี
แตงต้ังพนจากตาํแหนงเมื่อ

(๑)  ตาย
(๒)  ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะขาดประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือมีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๒๗ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จาํนวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม
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มาตรา ๒๘  ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลง
คะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๒๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติ
การอยางหนึ่งอยางใดได

ใหคณะกรรมการกําหนดองคประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะอนุกรรมการไดตามความ
เหมาะสม

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือผูซ่ึงคณะ
กรรมการมอบหมายมีอํานาจ ดังตอไปนี้

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคาํหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาไดตามความจาํเปน

(๒) ขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสาํนักงานของผูจางงานหรือสถานที่ทาํงานของผูรับ
งานไปทาํที่บานในเวลาทาํงาน เพื่อศึกษา สาํรวจ วิจัย ตรวจสอบหรือสอบถามขอเท็จจริงเพื่อใหไดมาซึ่งขอ
มูลที่จะใชประกอบการพิจารณา ในการนี้ ใหผูจางงานหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของอาํนวยความสะดวก สง หรือ
แสดงเอกสาร หรือใหขอเท็จจริงและไมขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาที่ของบุคคลดังกลาว

มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๐ ใหกรรมการ อนุกรรมการ หรือผูซ่ึงคณะ
กรรมการมอบหมายแสดงบัตรประจาํตัวหรือหนังสือมอบหมาย แลวแตกรณี ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ

บัตรประจาํตัวกรรมการ อนุกรรมการ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
กาํหนด

หมวด ๖
การยื่นคํารองและการพิจารณาคํารอง

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

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผูจางงานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่ง
อยางใดตามพระราชบัญญัตินี้และผูรับงานไปทาํที่บานมีความประสงคใหพนักงานเจาหนาที่ดาํเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูรับงานไปทาํที่บานมีสิทธิยื่นคาํรองตอพนักงานตรวจแรงงานแหงทองที่ที่ผูรับงานไป
ทาํที่บานทาํงานอยูหรือที่ผูจางงานมีภูมิลาํเนาอยูตามแบบที่อธิบดีกาํหนด

ในกรณีที่เกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาผูรับงานไปทาํที่
บานถึงแกความตาย ใหทายาทมีสิทธิยื่นคาํรองตอพนักงานตรวจแรงงานได
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มาตรา ๓๓ เมื่อมีการยื่นคาํรองตามมาตรา ๓๒ ใหพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนขอเท็จ
จริงและมีคาํสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่รับคาํรอง

ในกรณีที่มีความจาํเปนไมอาจมีคาํสั่งภายในเวลาตามวรรคหนึ่งได ใหพนักงานตรวจแรงงาน
ขอขยายเวลาตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายพรอมดวยเหตุผล และอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายอาจ
พิจารณาอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร แตตองมีระยะเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกาํหนดตามวรรค
หนึ่ง

เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแลวปรากฎวาผูรับงานไปทาํที่บานมีสิทธิไดรับเงินอยาง
หนึ่งอยางใดที่ผูจางงานมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคาํสั่งใหผูจางงาน
จายเงินดังกลาวใหแกผูรับงานไปทาํที่บานหรือทายาทของผูรับงานไปทาํที่บานซึ่งถึงแกความตาย ตามแบบ
ที่อธิบดีกาํหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบหรือถือไดวาไดทราบคาํสั่ง

ใหผูจางงานจายเงินตามวรรคสามใหแกผูรับงานไปทาํที่บานหรือทายาทของผูรับงานไปทาํที่
บาน ซ่ึงถึงแกความตาย ณ สถานที่ทาํงานของผูรับงานไปทาํที่บาน ในกรณีที่ผูรับงานไปทาํที่บานหรือ
ทายาทของผูรับงานไปทาํที่บานซึ่งถึงแกความตายรองขอ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจสั่งใหผูจางงาน
จายเงินดังกลาว ณ สาํนักงานของพนักงานตรวจแรงงานหรือสถานที่อ่ืนตามที่ผูจางงาน และผูรับงานไปทาํ
ที่บานหรือทายาทของผูรับงานไปทาํที่บานซึ่งถึงแกความตายตกลงกัน

ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานเห็นวาผูรับงานไปทาํที่บานหรือทายาทของผูรับงานไปทาํที่
บานซึ่งถึงแกความตายไมมีสิทธิไดรับเงินตามมาตรา ๓๒ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคาํสั่งและแจงเปน
หนังสือใหผูจางงานและผูรับงานไปทาํที่บานหรือทายาทของผูรับงานไปทาํที่บานซึ่งถึงแกความตายทราบ

มาตรา ๓๔  เมื่อพนักงานตรวจแรงงานไดมีคาํสั่งตามมาตรา ๓๓ แลว ถาผูจางงาน ผูรับงาน
ไปทาํที่บานหรือทายาทของผูรับงานไปทาํที่บานซึ่งถึงแกความตายไมเห็นดวยกับคาํสั่งนั้นใหนาํคดีไปสูศาล
แรงงานไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคาํสั่ง

ในกรณีที่ผูจางงาน ผูรับงานไปทาํที่บาน หรือทายาทของผูรับงานไปทาํที่บาน ซ่ึงถึงแกความ
ตายไมนาํคดีไปสูศาลภายในกาํหนด ใหคาํสั่งนั้นเปนที่สุด

ในกรณีที่ผูจางงานเปนฝายนําคดีไปสูศาล ผูจางงานตองวางเงินตอศาลตามจํานวนที่ถึง
กาํหนดจายตามคาํสั่งนั้น จึงจะฟองคดีได

เมื่อคดีถึงท่ีสุดและผูจางงานมีหนาที่ตองจายเงินจํานวนใดใหแกผูรับงานไปทําที่บานหรือ
ทายาทของผูรับงานไปทาํที่บานซึ่งถึงแกความตาย ใหศาลมีอํานาจจายเงินที่ผูจางงานวางไวตอศาลใหแกผู
รับงานไปทาํที่บานหรือทายาทของผูรับงานไปทาํที่บานซึ่งถึงแกความตายได

หมวด ๗
พนักงานตรวจแรงงาน

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

มาตรา ๓๕  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ใหพนักงานตรวจแรงงาน มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสาํนักงานของผูรับงานไปทาํที่บานในเวลาทาํงาน 

เพื่อตรวจสภาพการทาํงานของผูรับงานไปทาํที่บาน และสภาพการจาง สอบถามขอเท็จจริง ถายภาพ ถาย
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สาํเนาเอกสารที่เก่ียวกับการจาง การจายคาจาง เก็บตัวอยางวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑที่ทาํเพื่อวิเคราะหเก่ียว
กับความปลอดภัยในการทาํงาน และกระทาํการอยางอื่น เพื่อใหไดขอเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการใหเปน
ไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกผูจางงาน ผูรับงานไปทาํที่บาน หรือบุคคลที่เก่ียวของมาชี้
แจงขอเท็จจริงหรือใหสงสิ่งของหรือเอกสารที่เก่ียวของเพื่อประกอบการพิจารณา

(๓) มีคาํสั่งเปนหนังสือใหผูจางงานหรือผูรับงานไปทาํที่บานปฏิบัติใหถูกตองตามพระราช
บัญญัตินี้

มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติการตามหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงาน ใหพนักงานตรวจแรง
งานแสดงบัตรประจําตัวตอผูจางงาน ผูรับงานไปทําที่บานหรือบุคคลที่เก่ียวของ และใหบุคคลดังกลาว
อํานวยความสะดวกและไมขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงาน

บัตรประจาํตัวพนักงานตรวจแรงานใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาํหนด

มาตรา ๓๗ ในการตรวจสถานที่ทาํงานของผูรับงานไปทาํที่บาน หรือสถานที่ทาํงานของผู
จางงาน อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายอาจจัดใหแพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงรัฐมนตรี
แตงต้ังเขาไปในสถานที่ดังกลาวเพื่อใหความคิดเห็น หรือชวยเหลือพนักงานตรวจแรงงานในการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ได

ใหผูรับงานไปทาํที่บาน ผูจางงาน หรือบุคคลที่เก่ียวของ อํานวยความสะดวกและไมขัดขวาง 
การปฏิบัติตามหนาที่ของแพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญตามมาตรานี้

หมวด ๘
บทกําหนดโทษ

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

มาตรา ๓๘  ผูจางงานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑ มาตรา 
๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๓๘/๑  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕(๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง
หม่ืนบาท

มาตรา ๓๙ ผูจางงานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท

มาตรา ๔๐ ผูใดไมอํานวยความสะดวก ไมมาใหถอยคาํ ไมสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตาม
หนังสือเรียกของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมาย พนักงานตรวจ
แรงงาน หรือผูที่ไดรับมอบหมายตามมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
หม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๔๑  ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือผูซ่ึง
คณะกรรมการมอบหมาย พนักงานตรวจแรงงาน หรือผูที่ไดรับมอบหมายตามมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษ
จาํคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผูใดไมปฏิบัติตามคาํสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งตามมาตรา ๑๙/๑ หรือ ๓๓ วรรค
สาม ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๔๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้เห็นวาผูกระทาํ
ผิดไมควรไดรับโทษจาํคุก หรือไมควรถูกฟองรอง ใหมีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้

(๑) อธิบดี หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย สาํหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(๒) ผูวาราชการจังหวัด หรือผูซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สาํหรับความผิดที่เกิดขึ้นใน

จังหวัดอื่น
ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทาํความผิดตามพระราช

บัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหอธิบดีหรือผูวาราชการ
จังหวัด แลวแตกรณีภายในเจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ

เมื่อผูกระทาํผิดไดชาํระเงินคาปรับตามจาํนวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได
รับแจงใหชาํระคาปรับแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

าผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน
กาํหนดเวลาตามวรรคสามใหดาํเนินคดีตอไป

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

………………………………..
นายกรัฐมนตรี
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ผานการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงแรงงาน

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน

(ฉบับที่..) พ.ศ. ….
------------------------------

หลักการ

แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑

เหตุผล

เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มีบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะ
สมกับสภาพการณในปจจุบัน ดังนั้น เพื่อใหการใชแรงงานเปนไปอยางเปนธรรม และเหมาะสมกับสภาพ
การณในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงบทบัญญัติตางๆ เก่ียวกับการใชแรงงานใหเหมาะสมยิ่ง
ขึ้น จึงจาํเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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ราง
พระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน (ฉบับที่…)
พ.ศ. ….

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

……………………………..
……………………………..

……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย บัญญัติใหกระทาํไดโดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา "พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. …."
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกาํหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในนิยาม "นายจาง" ของมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
"นายจาง"  หมายความวา "ผูซ่ึงตกลงรับลูกจางเขาทาํงานโดยจายคาจางให และหมายความ

รวมถึงผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทาํงานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมี
อํานาจกระทาํการแทนนิติบุคคลและผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทาํการแทนนิติบุคคลใหทาํการ
แทนดวย"

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 
และใหใชความตอไปนี้แทน

"มาตรา ๑๐ ภายใตบังคับมาตรา ๕๑ วรรคสอง หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกัน
การทาํงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทาํงานจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทาํ
นั้นลูกจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินของนายจาง ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนาย
จางได ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ใหเรียกรองรับหลักประกันจากลูกจางได ตลอดจนจาํนวนมูลคา
ของหลักประกันและวิธีการเก็บรักษาใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด

ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทาํสัญญาประกันกับลูกจางเพื่อชดใชความ
เสียหายที่ลูกจางเปนผูกระทาํ เมื่อนายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ใหนาย
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จางคืนหลักประกันพรอมดอกเบี้ย ถามี ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายจางเลิกจางหรือวันที่ลูก
จางลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แลวแตกรณี"

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 
และใหใชความตอไปนี้แทน

"มาตรา ๑๑ หนี้ที่เกิดจากการไมชาํระคาจาง คาลวงเวลา คาทาํงานในวันหยุด คาลวงเวลา
ในวันหยุด คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ เงินเพิ่ม หรือเงินที่ตองชดใชกองทุนสงเคราะห
ลูกจางตามมาตรา ๑๓๕ ใหลูกจางหรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานแลวแตกรณี มีบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซ่ึงเปนลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษาอากรตามประมวล
กฎหมายแพงและพานิชย"

มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๒/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑

"มาตรา ๑๒/๑ ในกรณีที่ผูประกอบกิจการมอบใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาคนมา
ทาํงานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทาํงานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิตหรือ
ธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเปนผูควบคุมดูแลการทาํงานหรือรับผิด
ชอบในการจายคาจางใหแกคนที่มาทาํงานนั้นหรือไมก็ตาม ใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจางของคนที่
มาทาํงานดังกลาว

ใหผูประกอบกิจการปฏิบัติตอลูกจางตามวรรคหนึ่งและลูกจางซ่ึงไดวาจางตามสัญญาจางโดย
ตรงเทาเทียมกันในการจางงาน เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได"

มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๔/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑

"มาตรา ๑๔/๑ ขอตกลงในสัญญาจางระหวางนายจางกับลูกจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทาํงาน ระเบียบ หรือคาํสั่งของนายจางที่ทาํใหนายจางไดเปรียบลูกจางเกินสมควร ใหศาลมีอํานาจสั่งใหขอ
สัญญา ขอบังคับเกี่ยวกับการทาํงาน ระเบียบ หรือคาํสั่งนั้นมีผลใชบังคับเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแก
กรณี"

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 
และใหใชความตอไปนี้แทน

"มาตรา ๑๖ หามมิใหนายจางหรือผูซ่ึงเปนหัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานกระทาํ
การลวงเกินทางเพศตอลูกจาง"

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 
และใหใชความตอไปนี้แทน

"มาตรา ๑๗ สัญญาจางยอมสิ้นสุดลลงเมื่อครบกาํหนดระยะเวลาในสัญญาจางโดยมิตอง
บอกกลาวลวงหนา

ในกรณีที่สัญญาจางไมมีกาํหนดระยะเวลา นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิกสัญญาจางโดย
บอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจายคาจางคราวหนึ่ง
คราวใด เพื่อใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายคาจางคราวถัดไปขางหนาก็ได แตไมจาํเปนตองบอก
กลาวลวงหนาเกินสามเดือน
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สัญญาจางไมมีกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสองหมายความรวมถึง กรณีที่นายจางไดวาจาง
ลูกจางดวยสัญญาจางทดลองงานดวย

การบอกเลิกสัญญาจางตามวรรคสอง นายจางอาจจายคาจางใหตามจาํนวนที่จะตองจายจน
ถึงเวลาเลิกสัญญาตามกาํหนดที่บอกกลาวและใหลูกจางออกจากงานทันทีได

การบอกกลาวลวงหนาตามมาตรานี้ ไมใชบังคับแกการเลิกจางตามมาตรา ๑๑๙ แหงพระ
ราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๕๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย"

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 
และใหใชความตอไปนี้แทน

"มาตรา ๑๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กาํหนดใหนายจางตองแจงการดาํเนินการอยางหนึ่ง
อยางใด หรือสงเอกสารตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานตรวจแรงงาน ใหนายจางแจงหรือ
สงดวยตนเอง ทางไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น 
แลวแตกรณี ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการแจงหรือสงใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกาํหนด"

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 
และใหใชความตอไปนี้แทน

"มาตรา ๒๓ ใหนายจางประกาศเวลาทาํงานปกติใหลูกจางทราบ โดยกาํหนดเวลาเริ่มตน
และเวลาสิ้นสุดของการทาํงานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทาํงานของแตละประเภทงานตามที่กาํหนด
ในกฎกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกินแปดชั่วโมง หรือเมื่อรวมเวลาทาํงานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน
สี่สิบแปดชั่วโมง เวนแตงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามที่กาํหนดในกฎ
กระทรวง จะมีเวลาทาํงานปกติวันหนึ่งตองไมเกินเจ็ดชั่วโมง แตเมื่อรวมเวลาทาํงานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่ง
ไมเกินสี่สิบสองชั่วโมง

ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศกาํหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทาํงานแตละวัน
ไดเนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงานใหนายจางและลูกจางตกลงกันกาํหนดชั่วโมงทาํงานแตละวันไมเกิน
แปดชั่วโมง หรือเมื่อรวมเวลาทาํงานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง"

มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรง
งาน พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน

"เวลาพักระหวางการทาํงานไมใหนับรวมเปนเวลาทาํงาน เวนแตเวลาพักท่ีรวมกันแลวในวัน
หนึ่งเกินสองชั่วโมง ใหนับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเปนเวลาทาํงานปกติ แตในกรณีที่ลูกจางทาํงานที่มี
ลักษณะหรือสภาพของงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง นายจางอาจจัดใหลูกจางมีเวลาพักระหวางการ
ทาํงานวันหนึ่งเกินสองชั่วโมงก็ได"

มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 
และใหใชความตอไปนี้แทน

"มาตรา ๓๘ หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงทํางานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑)  งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทาํใตดิน ใตน้าํ ในถ้าํ ในอุโมงคหรือปลองในภูเขา 

เวนแตสภาพของการทาํงานไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง
(๒)  งานที่ตองทาํบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
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(๓) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ แตไมรวมถึงงานวิชาชีพหรือวิชาการเกี่ยว
กับการสาํรวจ การขุดเจาะ การกลั่นแยก และการผลิตผลิตภัณฑจากปโตรเลียมหรือปโตรเคมีที่มีสภาพของ
การทาํงานไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง

(๔) งานอื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง"
มาตรา ๑๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
"ในกรณีที่ลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภทาํงานในตาํแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ 

หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจางอาจใหลูกจางนั้นทาํงานลวงเวลาในวันทาํงานไดโดยไดรับความ
ยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราวๆ ไป"

มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 
และใหใชความตอไปนี้แทน

"มาตรา ๕๐ หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุต่าํกวาสิบแปดปทาํงานในสถานที่ดัง
ตอไปนี้

(๑)  โรงฆาสัตว
(๒)  สถานที่เลนการพนัน
(๓)  สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๔)  สถานที่อ่ืนตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง"
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
"หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใดๆ จากฝายลูกจางซึ่งเปนเด็ก"
มาตรา ๑๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 

และใหใชความตอไปนี้แทน
"มาตรา ๖๔ ในกรณีที่นายจางมิไดจัดใหลูกจางหยุดงาน หรือจัดใหลูกจางหยุดงานนอยกวา

ที่กาํหนดไวตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ หรือที่นายจางตกลงกาํหนดมากกวาที่กาํหนดไว
ตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓ ๐ ใหนายจางจายคาทาํงานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวัน
หยุดใหแกลูกจางตามอัตราที่กาํหนดไวในมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ เสมือนวานายจางใหลูกจางทาํงานใน
วันหยุด"

มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง 
พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน

"มาตรา ๖๕ ลูกจางซ่ึงมีอํานาจหนาที่หรือซ่ึงนายจางใหทาํงานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ แตลูกจางซึ่งนายจาง
ใหทาํงานตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตราคาจาง
ตอชั่วโมงในวันทาํงานตามจาํนวนชั่วโมงที่ทาํ

(๑) ลูกจางซ่ึงมีอํานาจหนาที่ทาํการแทนนายจางสาํหรับกรณีการจาง การใหบาํเหน็จ การ
ลดคาจาง หรือการเลิกจาง

(๒) งานเรขายหรือชักชวนซื้อสินคาซึ่งนายจางไดจายคานายหนาจากการขายสินคาใหแกลูก
จาง
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(๓) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซ่ึงไดแกงานที่ทาํบนขบวนรถและงานอาํนวยความสะดวกแก
การเดินรถ

(๔)  งานเปดปดประตูน้าํหรือประตูระบายน้าํ
(๕)  งานอานระดับน้าํและวัดปริมาณน้าํ
(๖)  งานดับเพลิงหรืองานปองกันอันตรายสาธารณะ
(๗) งานที่มีลักษณะหรือสภาพตองออกไปทาํงานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพ

ของงานไมอาจกาํหนดเวลาทาํงานที่แนนอนได
(๘)  งานอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินอันมิใชหนาที่การทาํงานปกติของลูกจาง
(๙)  งานอ่ืนตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง"
มาตรา ๑๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 

และใหใชความตอไปนี้แทน
"มาตรา ๖๗ ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยลูกจางมิไดมีความผิดตามมาตรา ๑๑๙ ใหนาย

จางจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุดพักผอนประ
จาํปที่ลูกจางพึงมีสิทธิ"

มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๗/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑

"มาตรา ๖๗/๑ ในกรณีที่นายจางหรือลูกจางบอกเลิกสัญญาจาง ใหนายจางจายคาจางใหแก
ลูกจางสาํหรับวันหยุดพักผอนประจาํปสะสมตามมาตรา ๓๐ ที่ลูกจางพึงมีสิทธิ"

มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 
และใหใชความตอไปนี้แทน

"มาตรา ๗๕  ในกรณีที่นายจางมีความจาํเปนตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการ
ชั่วคราวโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่มิใชเหตุสุดวิสัยตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจาง
ไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่
นายจางไมไดใหลูกจางทาํงาน

ใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาเปนหนังสือไมนอยกวา
เจ็ดวันกอนวันเริ่มหยุดกิจการตามวรรคหนึ่ง เวนแตมีเหตุจาํเปนตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง นายจางอาจ
แจงลวงหนานอยกวาระยะเวลาดังกลาวได แตจะตองระบุเหตุจาํเปนนั้นดวย"

มาตรา ๒๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 
และใหใชความตอไปนี้แทน

"มาตรา ๙๔ ใหนาํมาตรา ๗๘ วรรคสอง มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ มาใชบังคับกับคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานโดยอนุโลม"

มาตรา ๒๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๑๕/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑

"มาตรา ๑๑๕/๑ ใหนายจางซ่ึงมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไปยื่นแบบราชการแสดง
สภาพการจางและสภาพการทาํงานตามแบบที่อธิบดีกาํหนดตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในวันที่
สิบหาของเดือนมกราคมของทุกป
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ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอความในแบบรายการแสดงสภาพการจางและสภาพการ
ทํางานที่ไดยื่นไวตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจงเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดตอ
อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย เพื่อขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการภายในวันที่สิบหาของเดือน
ถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว"

มาตรา ๒๔ ใหยกเลิกความของมาตรา ๑๑๙ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน

"มาตรา ๑๑๙ นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอ
ไปนี้

(๑)  ทุจริตตอหนาที่หรือกระทาํความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(๒)  จงใจทาํใหนายจางไดรับความเสียหาย
(๓)  ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวย

กฎหมายและเปนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรงนายจางไมจาํเปน
ตองตักเตือน หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทาํผิด

(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทาํงานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมี
เหตุอันสมควร

(๖)  ไดรับโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงที่สุดใหจาํคุก
นายจางจะยกเหตุหนึ่งเหตุใดตามวรรคหนึ่งขึ้นอางได ก็ตอเมื่อไดระบุเหตุผลไวในหนังสือ

บอกเลิกสัญญาจาง"
มาตรา ๒๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
"มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่นายจางยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อ่ืนอันมีผล

กระทบสาํคัญตอการดาํรงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัว นายจางตองแจงเปนหนังสือใหลูกจางและ
พนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันยายสถานประกอบกิจการ ในการนี้ถา
ลูกจางไมประสงคจะไปทาํงานดวย ใหลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดโดยลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชย
พิเศษไมนอยกวารอยละหาสิบของอัตราคาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๑๑๘ และหามมิใหนาํ
มาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใชบังคับ

ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางทราบลวงหนาหรือแจงลวงหนานอยกวาระยะเวลาที่
กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุด
ทายสามสิบวัน หรือเทากับคาจางของการทาํงานสามสิบวันสุดทายสาํหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน
โดยคาํนวณเปนหนวยดวย

ลูกจางมีสิทธิยื่นคําขอใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงจากนายจางตามวรรคหนึ่ง หรือนายจางยายสถานประกอบกิจการวา เปนกรณีที่นายจางยาย
สถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อ่ืนอันมีผลกระทบสาํคัญตอการดาํรงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือ
ครอบครัวหรือไม

เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลวปรากฎวาเปนกรณีที่นายจางยายสถาน
ประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อ่ืนอันมีผลกระทบสาํคัญตอการดาํรงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบ
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ครัว ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีคาํสั่งใหนายจางจางคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา
ตามวรรคสอง หรือคาชดเชยพิเศษตามวรรคหนึ่ง แลวแตกรณี

ในกรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานเห็นวาลูกจางไมมีสิทธิไดรับเงินตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีคาํสั่งและแจงเปนหนังสือใหนายจางและลูกจางทราบ

คาํสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหเปนที่สุด เวนแตนายจางหรือลูกจางจะอุทธรณ
คาํสั่งตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคาํสั่ง ในกรณีที่นายจางเปนฝายนาํคดีไปสูศาล นายจางตอง
วางเงินตอศาลตามจาํนวนที่ถึงกาํหนดจายตามคาํสั่งตามวรรคสี่นี้น จึงจะฟองคดีได

เมื่อคดีถึงท่ีสุดและนายจางมีหนาที่ตองจายเงินจาํนวนใดใหแกลูกจาง ใหศาลมีอํานาจจาย
เงินที่นายจางวางไวตอศาลใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกความตายหรือกองทุน
สงเคราะหลูกจางในกรณีที่ไดจายเงินตามมาตรา ๑๓๔ ได แลวแตกรณี

การบอกเลิกสัญญาจางตามมาตรานี้ ลูกจางตองใชสิทธิภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายจาง
ยายสถานประกอบกิจการ หรือนับแตวันที่คาํสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน หรือคาํพิพากษาของ
ศาลเปนที่สุด"

มาตรา ๒๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๒๐/๑ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑

"มาตรา ๑๒๐/๑ ในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานตามมาตรา 
๑๒๐ ใหลูกจางมีสิทธิหยุดงานโดยไมไดรับคาจางได

เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีคาํสั่งตามมาตรา ๑๒๐ แลว ลูกจางที่ไมประสงคจะ
บอกเลิกสัญญาจางตามมาตรา ๑๒๐ ใหลูกจางกลับเขาทาํงานตามปกติภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ทราบคาํ
สั่ง แตมิใหคาํนวณระยะเวลาที่ลูกจางหยุดงานดังกลาวรวมเปนระยะเวลาการทาํงานของลูกจางดวย"

มาตรา ๒๗ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรง
งาน พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน

"มาตรา ๑๒๓ ในกรณีที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่ง
อยางใดตามพระราชบัญญัตินี้ และลูกจางประสงคใหพนักงานเจาหนาที่ดาํเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหลูกจางมีสิทธิยื่นคาํรองตอพนักงานตรวจแรงงานแหงทองที่ที่ลูกจางทาํงานอยูหรือที่นายจางมีภูมิลาํเนา
อยูตามแบบที่อธิบดีกาํหนด เมื่อลูกจางยื่นคาํรองตอพนักงานตรวจแรงงานแลว หามมิใหลูกจางใชสิทธิยื่น
ฟองตอศาล เวนแตลูกจางจะถอนคาํรองกอนที่พนักงานตรวจแรงงานมีคาํสั่งตามมาตรา ๑๒๔"

มาตรา ๒๘ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรง
งาน พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน

"เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแลวปรากฏวาลูกจางมีสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดที่
นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคาํสั่งใหนายจางจายเงินดังกลาว
ใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ตามแบบที่อธิบดีกาํหนดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ทราบหรือถือวาไดทราบคาํสั่ง"

มาตรา ๒๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๒๔/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑

"มาตรา ๑๒๔/๑ ในกรณีที่นายจางปฏิบัติตามคาํสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 
๑๒๔ ภายในระยะเวลาที่กาํหนด การดาํเนินคดีอาญานายจางใหเปนอันระงับไป"
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มาตรา ๓๐ ใหยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๑๒๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน

"เมื่อคดีถึงที่สุดและนายจางมีหนาที่ตองจายเงินจาํนวนใดใหแกลูกจางหรือทายาท โดยธรรม
ของลูกจางซ่ึงถึงแกความตาย ใหศาลมีอํานาจจายเงินที่นายจางวางไวตอศาลใหแกลูกจางหรือทายาทโดย
ธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย หรือกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีที่ไดจายเงินตามมาตรา ๑๓๔ ได 
แลวแตกรณี"

มาตรา ๓๑ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๓๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรง
งาน พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน

"มาตรา ๑๓๕ ในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงินจากกองทุนสงเคราะห
ลูกจางไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกลูกจางตามมาตรา ๑๓๔ แลว ใหผูซ่ึงมีหนาที่ตามกฎหมายตองจาย
เงินดังกลาวใหแกลูกจางนั้นชดใชเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละสิบหาตอปนับแตวันที่กรมสวัสดิ
การและคุมครองแรงงานไดจายเงินใหแกลูกจางใหแกกองทุนสงเคราะหลูกจาง ทั้งนี้ ไมวาผูซ่ึงมีหนาที่ตาม
กฎหมายไดจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางแลวหรือไมก็ตาม"

มาตรา ๓๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน

"มาตรา ๑๔๑ คาํสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙(๓) ใหอุทธรณตออธิบดี
หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายไดภายในระยะเวลาที่กาํหนดในคาํสั่ง คาํวินิจฉัยของอธิบดีนั้นใหเปนที่สุด

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคาํสั่งของพนักงานตรวจแรง
งาน เวนแตอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะมีคาํสั่งเปนอยางอ่ืน

ในกรณีที่นายจางหรือลูกจางไดปฏิบัติตามคาํสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙
(๓) ภายในระยะเวลาที่กาํหนด การดาํเนินคดีอาญาตอนายจางหรือลูกจางใหเปนอันระงับไป"

มาตรา ๓๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๖ "นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒/๑ วรรค
สอง มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๓ มาตรา 
๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ 
มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๗ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๑๑ มาตรา 
๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๗ หรือไมบอกกลาวลวงหนาตามมาตรา ๑๒๐ 
มาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๓๙(๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท"

มาตรา ๓๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน

"มาตรา ๑๕๐ ผูใดไมอํานายความสะดวก ไมมาใหถอยคาํ ไมสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตาม
หนังสือเรียกของคณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการ หรือผูซ่ึงคณะกรรมการคาจางหรือคณะ
อนุกรรมการมอบหมาย คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือคณะอนุกรรมการ หรือผูซ่ึงคณะกรรมการส
วัสดิการแรงงานหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย แลวแตกรณี หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน
ตรวจแรงงาน แพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ"

มาตรา ๓๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
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"มาตรา ๑๕๑ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการ
หรือผูซ่ึงคณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือคณะ
อนุกรรมการ หรือผูซ่ึงคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย พนักงานตรวจแรง
งาน แพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
หม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผูใดไมปฏิบัติตามคาํสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่สั่งตามมาตรา ๑๒๐ หรือคาํสั่ง
ของพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งตามมาตรา ๑๐๔ มาตรมท ๑๐๕ หรือมาตรา ๑๒๔ ตองระวางโทษจาํคุกไม
เกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ"

มาตรา ๓๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๕๕/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑

"มาตรา ๑๕๕/๑ นายจางผูใดไมยื่นแบบรายการตอพนักงานตรวจแรงงานภายในกาํหนด
เวลาตามมาตรา ๑๑๕/๑ หรือกรอกขอความในแบบรายการตามมาตรา ๑๑๕/๑ อันเปนเท็จหรือไมแจง
เปนหนังสือตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการภายในกําหนด
เวลาตามมาตรา ๑๑๕/๑ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ

ถาการกระทาํความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดตอเนื่อง ผูกระทาํตองระวางโทษปรับอีก
วันละไมเกินหาพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม"

มาตรา ๓๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๕๙/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑

"มาตรา ๑๕๙/๑ นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศหรือคาํสั่งที่ออกตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ที่ยังใชบังคับอยูตามมาตรา ๑๖๖ ตองระวาง
โทษจาํคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ"

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

-------------------
นายกรัฐมนตรี
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รางฯ ที่ สคก.ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๓๐๑-๓๐๒/๒๕๔๘

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่..)

พ.ศ. ….
-----------------

หลักการ

แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ดังตอไปนี้
(๑) ยกเลิกหมวด ๘ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน (ยก

เลิกมาตรา ๑๐๐ ถึงมาตรา ๑๐๗)
(๒) แกไขเพิ่มเติมบทกาํหนดโทษใหสอดคลองกับการยกเลิกหมวด ๘ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา 

๑๔๔ มาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๑๔๘ และยกเลิกมาตรา ๑๕๔ และมาตรา ๑๕๕)

เหตุผล

โดยที่ไดมีการตรากฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทาํงาน เพื่อกาํหนดการดาํเนินการควบคุม กาํกับดุแล และบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทาํงานไวเปนการเฉพาะ ประกอบกับเพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีเอก
ภาพ สมควรยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และ
แกไขเพิ่มเติมบทกาํหนดโทษใหสอดคลองกับการยกเลิกบทบัญญัติดังกลาวดวย จึงจําเปนตองตราพระราช
บัญญัตินี้
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ราง
พระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ….

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

…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

โดยเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …."

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓  ใหยกเลิกหมวด ๘ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทาํงาน มาตรา ๑๐๐ ถึงมาตรา ๑๐๗ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑

มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๔๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรง
งาน พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน

"มาตรา ๑๔๔ นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ 
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา 
๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ 
มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๖ มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง กฎ
กระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙๕ มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง ไมจายคาชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๒๒ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ"
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มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๖ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 
และใหใชความตอไปนี้แทน

"มาตรา ๑๔๖ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ 
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ 
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๗ มาตรา ๙๙ มาตรา 
๑๐๘ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๗ หรือไมบอกกลาว
ลวงหนาตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๓๙(๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองหมื่นบาท"

มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 
และใหใชความตอไปนี้แทน

"มาตรา ๑๔๘ นายจางผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ"

มาตรา ๗ ใหยกเลิกมาตร ๑๕๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

……………………
นายกรัฐมนตรี
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รางฯ ที่ สคก.ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๓๐๑-๓๐๒/๒๕๔๘

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

พ.ศ. ….

หลักการ

ใหมีกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน

เหตุผล

เนื่องจากในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม สารเคมีและสารเคมีอันตรายมาใชใน
กระบวนการผลิต แตขาดการพัฒนาความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีและสารเคมีดังกลาวควบคูกันไป 
ทาํใหสงผลกระทบตอผูใชแรงงานในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทาํงาน และกอ
ใหเกิดอันตรายจากการทาํงาน จนถึงแกบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการ
ทํางานซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นดวย ประกอบกับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑ มีหลักการสวนใหญเปนเรื่องการคุมครองแรงงานทั่วไปและมีขอบเขตจาํกัดไมสามารถกาํหนด
กลไกและมาตรการบริหารงานความปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อประโยชนในการวางมาตร
การควบคุม กาํกับ ดูแล และบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทาํงานอยางเหมาะสม สาํหรับปองกัน สงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเปนกาํลังสาํคัญของชาติ  สมควรมี
กฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงานเปนการเฉพาะ จึงจาํเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้
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ราง
พระราชบัญญัติ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. ….

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

……………………………
……………………………
……………………………

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทาํงาน

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทยบัญญัติใหกระทาํไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทาํงาน พ.ศ. …."

มาตรา ๒  พระราชลัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกาํหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติมาตรา ๕๒ จะใหใชบังคับเมื่อใดใหตราเปนพระราช
กฤษฎีกา

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(๑)  ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น
(๒)  กิจการอื่นทั้งหมดหรือแตบางสวนตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้
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"นายจาง" หมายความวา นายจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และใหหมาย
ความรวมถึง ผูประกอบกิจการซึ่งยอมใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือทาํผลประโยชนใหแกหรือใน
สถานประกอบกิจการ ไมวาการทาํงานหรือการทาํผลประโยชนนั้นจะเปนสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดใน
กระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการนั้นหรือไมก็ตาม

"ลูกจาง" หมายความวา ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และใหหมายความ
รวมถึงผูซ่ึงไดรับความยินยอมใหทาํงานหรือทาํผลประโยชนใหแกหรือในสถานประกอบกิจการของนายจาง 
ไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม

"ผูบริหาร" หมายความวา ลูกจางตั้งแตระดับผูจัดการในหนวยงานขึ้นไป
"หัวหนางาน" หมายความวา ผูมีหนาที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา หรือสั่งใหลูกจางทาํงาน

ตามหนาที่ของหนวยงาน
"เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทาํงาน"  หมายความวา ลูกจางซ่ึงนายจางแตงต้ังใหปฏิบัติ

หนาที่ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงานตามพระราชบัญญัตินี้
"สถานประกอบกิจการ" หมายความวา หนวยงานแตละแหงของนายจางที่ลูกจางทาํงานอยู

ในหนวยงาน
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด

ลอมในการทาํงาน
"กองทุน"  หมายความวา กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทาํงาน
"พนักงานตรวจความปลอดภัย" หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระ

ราชบัญญัตินี้
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงต้ังพนักงานตรวจความปลอดภัยกับออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกกฎกระทรวงกาํหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และยก
เวนคาธรรมเนียม

การแตงตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยจะกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนาที่และเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยก็ได

กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ
ได



167

หมวด ๑
บททั่วไป

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

มาตรา ๖ ใหนายจางมีหนาที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจางใหมีสภาพการ
ทาํงานและสภาพแวดลอมในการทาํงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของลูกจางมิใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย

ใหลูกจางมีหนาที่ใหความรวมมือกับนายจางในการดาํเนินการและสงเสริมดานความปลอด
ภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกลูกจางและสถานประกอบ
กิจการ

มาตรา ๗ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กาํหนดใหนายจางตองดาํเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่
ตองเสียคาใชจาย ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายเพื่อการนั้น

หมวด ๒
การบริหาร การจัดการ และการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอมในการทํางาน
-------------------

มาตรา ๘ ใหนายจางบริหาร จัดการ และดาํเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทาํงาน ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กาํหนดในกฎกระทรวง

การกาํหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง จะใหนายจางจัดทาํเอกสารหรือรายงานใดโดยมีการ
ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคลใดดวยก็ได

ใหลูกจางมีหนาที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทาํงานตามมาตรฐานที่กาํหนดในวรรคหนึ่ง

มาตรา ๙  บุคคลใดประสงคจะใหบริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง 
ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝกอบรมหรือใหคาํปรึกษาเพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะตองขึ้น
ทะเบียนตอสถาบันความปลอดภัยในการทาํงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

คุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน การออกใบแทนการขึ้นทะเบียนการเพิกถอน
ทะเบียน การกาํหนดคาบริการ และวิธีการใหบริการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๐  ในกรณีที่สถาบันความปลอดภัยในการทาํงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรง
งานไมรับขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา ๙ ผูขอขึ้นทะเบียนหรือผูถูกเพิกถอนทะเบียนมีสิทธิ
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อุทธรณเปนหนังสือตออธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงการไมรับขึ้นทะเบียนหรือการเพิกถอน
ทะเบียน คาํวินิจฉัยของอธิบดีใหเปนที่สุด

มาตรา ๑๑ นิติบุคคลใดประสงคจะใหบริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง 
ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝกอบรมหรือใหคาํปรึกษาเพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทาํงานตามมาตรฐานที่กาํหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะตองไดรับใบอนุญาต
จากอธิบดี

คุณสมบัติของผูขออนุญาต การขออนุญาต และขอตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบ
อนุญาต การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต การกาํหนดคาบริการ และวิธีการใหบริการตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่อธิบดีไมออกใบอนุญาต ไมตออายุใบอนุญาต ไมออกใบแทนใบ
อนุญาต หรือพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกใหแกนิติบุคคลตามมาตรา ๑๑ นิติบุคคลนั้นมี
สิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของอธิบดีแจงการไม
ออกใบอนุญาตหรือการไมตออายุใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาต

คาํวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด

มาตรา ๑๓ ใหนายจางจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทาํงาน บุคลากร หนวยงาน 
หรือคณะบุคคลเพื่อดาํเนินการดานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะตองขึ้นทะเบียนตอ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

ใหนาํบทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคสองและมาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับการขึ้นทะเบียนเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทาํงาน โดยอนุโลม

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทาํงานในสภาพการทาํงานหรือสภาพแวดลอมใน
การทาํงานที่อาจทาํใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ใหนายจางแจงใหลูก
จางทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทาํงาน และแจกคูมือปฏิบัติงานใหลูกจางทุกคนกอนที่ลูกจาง
จะเขาทาํงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทาํงาน

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่นายจางไดรับคาํเตือน คาํสั่ง หรือคาํวินิจฉัยของอธิบดี คาํสั่งของ
พนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนาย
จางแจงหรือปดประกาศคาํเตือน คาํสั่ง หรือวินิจฉัยดังกลาว ในที่ที่เห็นไดงาย ณ สถานประกอบกิจการเปน
เวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง

มาตรา ๑๖ ใหนายจางจัดใหผูบริหาร หัวหนางาน และลูกจางทุกคนไดรับการฝกอบรม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน เพื่อใหบริหารจัดการและดาํเนินการดาน
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงานไดอยางปลอดภัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธี
การ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาํหนด

มาตรา ๑๗ ใหนายจางติดประกาศสัญลักษณเตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน รวมทั้งขอความแสดงสิทธิและหนาที่ของนายจาง
และลูกจางตามที่อธิบดีประกาศกาํหนดในที่ที่เห็นไดงาย ณ สถานประกอบกิจการ

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่สถานที่ใดมีสถานประกอบกิจการหลายแหง ใหนายจางทุกรายของ
สถานประกอบกิจการในสถานที่นั้น มีหนาที่รวมกันดาํเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทาํงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

ลูกจางซ่ึงทํางานในสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งลูกจางซึ่งทํางานในสถาน
ประกอบกิจการอื่นที่ไมใชของนายจาง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทาํงานซึ่งใชในสถานประกอบกิจการนั้นดวย

มาตรา ๑๙  ในกรณีที่นายจางเชาอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ หรือสิ่งอ่ืน
ใดที่นาํมาใชในสถานประกอบกิจการ ใหนายจางมีอํานาจดาํเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทาํงานเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เชานั้น
ตามมาตรฐานที่กาํหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมกอใหเกิดสิทธิแกผูใดที่จะเรียกรองคาเสียหายหรือคาทด
แทนใดๆ

มาตรา ๒๐  ใหผูบริหารหรือหัวหนางานมีหนาที่สนับสนุนและรวมมือกับนายจางและ
บุคลากรอื่นเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๒

มาตรา ๒๑ ลูกจางมีหนาที่ดูแลตนเองและสภาพแวดลอมในการทาํงานตามมาตรฐานที่
กาํหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิต รางกาย จิตใจ และสุขภาพ
อนามัย โดยคาํนึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ในกรณีที่ลูกจางทราบถึงขอบกพรองหรือการชาํรุดเสียหาย และไมสามารถแกไขไดดวยตน
เอง ใหแจงตอเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทาํงาน หัวหนางาน หรือผูบริหาร และใหเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทาํงาน หัวหนางาน หรือผูบริหาร แจงเปนหนังสือตอนายจางโดยไมชักชา

ในกรณีที่หัวหนางานทราบถึงขอบกพรองหรือการชํารุดเสียหายซึ่งอาจทําใหลูกจางไดรับ
อันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ตองดาํเนินการปองกันอันตรายนั้นภายในขอบเขตที่รับ
ผิดชอบ หรือที่ไดรับมอบหมายทันทีที่ทราบ กรณีไมอาจดาํเนินการได ใหแจงผูบริหารหรือนายจางดาํเนิน
การแกไขโดยไมชักชา

มาตรา ๒๒  ใหนายจางจัดและดูแลใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลที่ไดมาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกาํหนด
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ลูกจางมีหนาที่สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัย สวนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณตาม
วรรคหนึ่งใหสามารถใชงานไดตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทาํงาน

ในกรณีที่ลูกจางไมสวมใสอุปกรณดังกลาว ใหนายจางสั่งใหลูกจางหยุดการทาํงานนั้นจนกวา
ลูกจางจะสวมใสอุปกรณดังกลาว

มาตรา ๒๓ ใหผูรับเหมาชั้นตนและผูรับเหมาชวงมีหนาที่ดาํเนินการดานความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงานของลูกจางเชนเดียวกับนายจาง

ในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวง และมีผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไป ใหผูรับเหมาชวงถัดขึ้น
ไปตลอดสายจนถึงผูรับเหมาชั้นตนที่มีลูกจางทาํงานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน มีหนาที่รวมกันใน
การจัดสถานที่ทาํงานใหมีสภาพการทาํงานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดลอมในการทาํงานที่ถูกสุขลักษณะ
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกลูกจางทุกคน

หมวด ๓
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

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

มาตรา ๒๔  ใหคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา "คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน" ประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธานกรรมการ อธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาห
กรรม และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูก
จาง ฝายละเจ็ดคน และผูทรงคุณวุฒิอีกหาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ

ใหขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุ
การ

การไดมาและการพนจากตาํหนงของผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางตามวรรคหนึ่งใหเปน
ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประการกาํหนด

ผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานหรือประสบการณที่เก่ียวของกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน

มาตรา ๒๕  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการ ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน
(๒)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบเพื่อปฏิบัติ

การตามพระราชบัญญัตินี้
(๓)  ใหความเห็นแกหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทาํงาน
(๔)  วินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๔๐ วรรคสอง
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(๕)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอาํนาจหนาที่
ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๒๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตาํแหนงคราวละสองป กรรมการผูทรงคุณ
วุฒิซ่ึงพนจากตาํแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตาํแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการแทน
ตาํแหนงท่ีวาง และใหผูไดรับแตงตั้งแทนอยูในตาํหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึง
ตนแทน

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตาํแหนงตามวาระ แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงต้ังจะเขารับหนาที่

มาตรา ๒๗ นอกจากการพนตาํแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน
จากตาํแหนง เมื่อ

(๑)  ตาย
(๒)  ลาออก
(๓)  รัฐมนตรีใหออก เมื่อขาดประชุมตามที่กาํหนดสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๔)  เปนบุคคลลมละลาย
(๕)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖)  ตองคาํพิพากษาวาไดกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๗)  ไดรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดใหจาํคุก เวนแตเปนโทษสาํหรับความผิดที่ได

กระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๒๘ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จาํนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละหนึ่งคนจึงจะ
เปนองคประชุม

ในการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคราวใด ถาไมไดองคประชุมตามที่กาํหนดไวใน
วรรคหนึ่ง ใหจัดใหมีการประชุมอีกครั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลัง
แมไมมีกรรมการซึ่งมาจากฝายนายจางหรือฝายลูกจางมารวมประชุม ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ก็ใหถือเปนองคประชุม

ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมสาํหรับการประชุมคราวนั้น

มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๒๙ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได

ใหคณะกรรมการกําหนดองคประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะอนุกรรมการไดตามความ
เหมาะสม
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มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ และอนุกรรมการไดรับ
เบี้ยประชุม และประโยชนตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาํหนดโดยความเห็นของกระทรวงการคลัง

มาตรา ๓๑  ใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และกระทรวงแรงงานทาํหนาที่เปน
สาํนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

(๑)  สรรหา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวด
ลอมในการทาํงานเพื่อการจัดทาํนโยบาย แผนงานโครงการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทาํงาน

(๒)  จัดทาํแนวทางการกาํหนดมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทาํงานเสนอตอคณะกรรมการ

(๓)  ประสานแผนและการดาํเนินการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตลอดจน
หนวยงานที่เก่ียวของ

(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการ
(๕)  รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
(๖)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย

หมวด ๔
การควบคุม กํากับ ดูแล

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

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนในการควบคุม กาํกับ ดูแลการดาํเนินการดานความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน ใหนายจางดาํเนินการดังตอไปนี้

(๑)  จัดใหมีการประเมินอันตราย
(๒)  ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอมในการทาํงานที่มีผลตอลูกจาง
(๓)  จัดทาํแผนการดาํเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทาํงานและจัดทาํแผนการควบคุมดูแลลูกจางและสถานประกอบกิจการ
(๔)  สงผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการดาํเนินงานและแผนการควบ

คุมตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาํเนินการตามวรรคหนึ่ง ประเภทกิจการขนาดของกิจ

การที่ตองดาํเนินการ และระยะเวลาที่ตองดาํเนินการ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีกาํหนด โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา

ในการดาํเนินการตามวรรคหนึ่ง นายจางจะตองปฏิบัติตามคาํแนะนาํและไดรับการรับรอง
ผลจากผูชาํนาญการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน

มาตรา ๓๓ ผูใดจะทาํการเปนผูชาํนาญการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด
ลอมในการทาํงานจะตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีตามพระราชบัญญัตินี้
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การขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผูชาํนาญการ การควบคุมการปฏิบัติ
งานของผูไดรับใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักใช และการเพิกถอน
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง

ใหนาํบทบัญญัติในมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับการอนุญาตเปนผูชาํนาญการดานความปลอด
ภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน โดยอนุโลม

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยรายแรง หรือลูกจางประสบ
อันตรายจากการทาํงาน ใหนายจางดาํเนินการดังตอไปนี้

(๑) กรณีที่ลูกจางเสียชีวิต ใหนายจางแจงตอพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ 
โดยโทรศัพท โทรเลข โทรสารหรือวิธีอ่ืนใดที่มีรายละเอียดพอสมควร และใหแจงรายละเอียดและสาเหตุ
เปนหนังสือภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ลูกจางเสียชีวิต

(๒) กรณีที่สถานประกอบกิจการไดรับความเสียหายหรือตองหยุดการผลิต หรือมีบุคคลใน
สถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือไดรับความเสียหาย อันเนื่องมาจากเพลิงไหม การระเบิด สาร
เคมีรั่วไหล หรืออุบัติภัยรายแรงอื่น ใหนายจางแจงตอพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ โดย
โทรศัพท โทรเลข โทรสารหรือวิธีอ่ืนใด และใหแจงเปนหนังสือโดยระบุสาเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น ความเสีย
หาย การแกไขและวิธีการปองกันการเกิดซํ้าอีกภายในเจ็ดวันนับแตวันเกิดเหตุ

(๓) กรณีที่มีลูกจางประสบอันตราย หรือเจ็บปวยตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน เมื่อนาย
จางแจงการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยตอสาํนักงานประกันสังคมตามกฎหมายดังกลาวแลว ใหนายจาง
สงสาํเนาหนังสือแจงนั้นตอพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในเจ็ดวันดวย

การแจงเปนหนังสือตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดและเมื่อ
พนักงานตรวจความปลอดภัยไดรับแจงแลว ใหดาํเนินการตรวจสอบและหามาตรการปองกันอันตรายโดย
ไมชักชา

หมวด ๕
พนักงานตรวจความปลอดภัย

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

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานตรวจความปลอดภัยมี
อํานาจดังตอไปนี้

(๑) เขาไปในสถานประกอบกิจการ หรือสาํนักงานของนายจางในเวลาทาํการ หรือเมื่อเกิด
อุบัติภัย

(๒) ตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียงเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการทาํงานที่เก่ียวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน

(๓)  ใชเครื่องมือในการตรวจวัดหรือตรวจสอบเครื่องจักร หรืออุปกรณในสถานประกอบกิจ
การ

(๔)  เก็บตัวอยางของวัสดุหรือผลิตภัณฑใดๆ มาเพื่อการวิเคราะหเก่ียวกับความปลอดภัย
(๕) สอบถามขอเท็จจริง หรือสอบสวนเรื่องใดๆ ภายในขอบเขตอาํนาจและเรียกบุคคลที่

เก่ียวของมาชี้แจง รวมทั้งตรวจสอบหรือใหสงเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของ
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มาตรา ๓๖ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบวา นายจาง ลูกจาง หรือผูที่เก่ียวของ
ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพบวา
สภาพแวดลอมในการทาํงาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักร หรืออุปกรณที่ลูกจางใชจะกอใหเกิดความไมปลอด
ภัยแกลูกจาง ใหพนักงานตรวจความปลอดภัยมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการกระทาํที่ฝาฝน แกไข ปรับปรุง 
หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสม ภายในระยะเวลาสามสิบวัน ถามีเหตุจาํเปนไมอาจดาํเนินการใหแลว
เสร็จภายในกาํหนดเวลาดังกลาวได พนักงานตรวจความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสอง
ครั้ง ครั้งละสามสิบวันนับแตวันที่ครบกาํหนดเวลาดังกลาว

ในกรณีจาํเปนเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย ใหพนักงานตรวจความ
ปลอดภัยมีอํานาจสั่งใหหยุดการใชเครื่องจักร อุปกรณ อาคารสถานที่ หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะกอ
ใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอลูกจางดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวในระหวางการปฏิบัติ
ตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยได เมื่อนายจางไดปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามคําสั่งของ
พนักงานตรวจความปลอดภัยตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายจางแจงอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย เพื่อ
พิจารณาสั่งใหทาํงานตอไปได

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่นายจางไมปฏิบัติตามคาํสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตาม
มาตรา ๓๖ ถามีเหตุอันอาจกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานสมควรเขา
ไปดาํเนินการแทน ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งใหพนักงานตรวจความปลอดภัยหรือมอบ
หมายใหบุคคลใดเขาจัดการแกไขเพื่อใหเปนไปตามคาํสั่งนั้นได ในกรณีเชนนี้ นายจางตองเปนผูเสียคาใช
จายสาํหรับการเขาจัดการแกไขนั้นตามจาํนวนที่จายจริง

กอนที่อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะตองมีคําเตือนเปน
หนังสือใหนายจางปฏิบัติตามคาํสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่กาํหนด คาํเตือนดัง
กลาวจะกาํหนดไปพรอมกับคาํสั่งของพนักงานครวจความปลอดภัยก็ได

ในการดาํเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานขอรับเงินชวยเหลือ
จากกองทุนเพื่อเปนคาใชจายในการดาํเนินการได และเมื่อไดรับเงินจากนายจางแลวใหชดใชเงินชวยเหลือ
ที่ไดรับมาคืนแกกองทุน

มาตรา ๓๘ ใหอธิบดีมีอํานาจออกคาํสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย
สินของนายจางซ่ึงไมจายคาใชจายในการดาํเนินการตามมาตรา 37 ทั้งนี้ เพียงเทาที่จาํเปนเพื่อเปนคาใช
จายสาํหรับการเขาจัดการแกไขตามจํานวนที่จายจริง

การมีคาํสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งจะกระทาํไดตอเมื่อไดแจงเปนหนังสือให
นายจางนาํเงินคาใชจายมาจายภายในระยะเวลาที่กาํหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่นายจาง
ไดรับหนังสือนั้นและนายจางไมจายภายในระยะเวลาที่กาํหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาํหนด ทั้งนี้ ใหนาํหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด อายัด และขายทอด
ตลาด และชาํระคาใชจายที่นายจางตองเปนผูจายตามมาตรา ๓๗ ถามีเงินเหลือใหคืนแกนายจางโดยเร็ว 
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โดยใหพนักงานตรวจความปลอดภัยมีหนังสือแจงใหทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืนโดยสงทางไปรษณียลง
ทะเบียนตอบรับ ถานายจางไมมาขอรับคืนภายในหาปนับแตวันไดรับแจง ใหเงินดังกลาวตกเปนของกองทุน

มาตรา ๓๙  ระหวางหยุดการทาํงานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามมาตรา 36 ใหนายจาง
จายเงินเทากับคาจางหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดที่ลูกจางไดรับอยูตลอดระยะเวลาที่ใหหยุดงาน เวนแตการ
หยุดการทาํงานหรือหยุดกระบวนการผลิตนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทาํของลูกจาง

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคาํสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง หาก
นายจาง ลูกจาง หรือผูที่เก่ียวของไมเห็นดวย ใหมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตออธิบดีไดภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ทราบคาํสั่ง ใหอธิบดีวินิจฉัยอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับอุทธรณ คาํวินิจฉัยของอธิบดีให
เปนที่สุด

ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคาํสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง หากนายจาง ลูก
จาง หรือผูที่เก่ียวของไมเห็นดวย ใหมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการไดภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ทราบคาํสั่ง ใหคณะกรรมการวินิฉัยอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับอุทธรณคาํวินิจฉัยของคณะ
กรรมการใหเปนที่สุด

การอุทธรณ ยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคาํสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย เวน
แตอธิบดีหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี จะมีคาํสั่งเปนอยางอ่ืน

มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติตามหนาที่ พนักงานตรวจความปลอดภัยตองแสดงบัตรประจาํตัว
เมื่อผูที่เก่ียวของรองขอ

บัตรประจาํตัวพนักงานตรวจความปลอดภัย ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด

มาตรา ๔๒  หามนายจางเลิกจางลูกจาง หรือโยกยายหนาที่การงานของลูกจางเพราะเหตุที่
ลูกจางดาํเนินการฟองรองหรือเปนพยานหรือใหหลักฐานหรือใหขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทาํงานตอพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตอศาล

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่นายจาง ลูกจาง หรือผูที่เก่ียวของไดปฏิบัติตามคาํสั่งของพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ ภายในระยะเวลาที่กาํหนด การดาํเนินคดีอาญาตอนายจาง ลูกจาง 
หรือผูที่เก่ียวของใหเปนอันระงับไป

หมวด ๖
กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

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

มาตรา ๔๔  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรียกวา 
"กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน" เพื่อเปนทุนใชจายในการดาํเนิน
การดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงานตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๔๕ กองทุนประกอบดวย
(๑)  เงินทุนประเมินที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒)  เงินรายปที่ไดรับการจัดสรรจากองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
(๓)  เงินคาปรับที่ไดจากการลงโทษผูกระทาํผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๕)  เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(๖)  ผลประโยชนที่ไดจากเงินของกองทุน
(๗) คาธรรมเนียมใบอนุญาตและใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ 

มาตรา ๑๓ และมาตรา ๓๓
(๘)  ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
(๙)  รายไดอ่ืนๆ

มาตรา ๔๖  เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้
(๑) การรณรงคสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน และ

การพัฒนา แกไขและบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน ทั้งนี้ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทาํงาน และกระทรวงการคลัง

(๒) ชวยเหลือและอุดหนุนหนวยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ องคกรเอกชนหรือบุคคลที่เสนอ
โครงการหรือแผนงานในการดําเนินการสงเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนางานดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน

(๓)  คาใชจายในการบริหารกองทุนและตามมาตรา ๓๐
(๔)  ใหนายจางกูยืมเพื่อแกไขสภาพความไมปลอดภัย หรือเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุและ

โรคอันเนื่องจากการทาํงาน
(๕)  เงินทดรองจายในการดาํเนินการตามมาตรา ๓๗
การดาํเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงานกาํหนด และ
ใหนาํเงินดอกผลของกองทุนมาเปนคาใชจายในการดาํเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ไดไมเกินรอยละเจ็ด
สิบหาของดอกผลของกองทุนตอป

มาตรา ๔๗ เงินและทรัพยสินที่กองทุนไดรับตามมาตรา ๔๕ ไมตองนาํสงกระทรวงการคลัง
เปนรายไดแผนดิน

มาตรา ๔๘  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา "คณะกรรมการบริหารกองทุน ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน"  ประกอบดวย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสาํนักงานประกันสังคม และผูแทนสาํนักงบ
ประมาณ เปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคน และขาราชการกรมสวัสดิ
การและคุมครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการและเลขานุการ
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การไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลัก
เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด

มาตรา ๔๙  ใหนาํบทบัญญัติมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง วรรคสาม 
และวรรคสี่ มาใชบังคับกับการดาํรงตาํแหนง การพนจากตาํแหนง การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน และใหนาํมาตรา ๒๙ มาใชบังคับ
กับการแตงต้ังคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทาํงานโดยอนุโลม

มาตรา ๕๐ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด
ลอมในการทาํงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

(๑)  กาํกับการจัดการและบริหารกองทุน
(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการชวยเหลือและการอุดหนุน การใหกูยืม การทดรอง

จาย และการสนับสนุนเงินในการดาํเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทาํงาน

(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการจัดหาผล
ประโยชนของเงินกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหเงินชวยเหลือและเงินอุดหนุน 
การขอเงินชวยเหลือและเงินอุดหนุน การอนุมัติเงินทดรองจาย การขอเงินทดรองจาย การใหกูยืมเงิน และ
การชาํระเงินคืนแกกองทุน

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงานหรือตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๕๑ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี ใหคณะกรรมการบริหารกองทุน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาดแวดลอมในการทาํงานเสนองบดุลและรายงานการรับจายเงินกอง
ทุนในปที่ลวงมาแลวตอสาํนักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบรับรองและเสนอตอคณะกรรมการ

งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรีและใหรัฐ
มนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๗
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

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

มาตรา ๕๒ ใหมีสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานเปนองคการมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยองคการ
มหาชน เพื่อทาํหนาที่ดังตอไปนี้
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(๑) สงเสริม และแกไขปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทาํงาน

(๒) พัฒนาและสนับสนุนการจัดทาํมาตรฐานเพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทาํงาน

(๓) สงเสริม สนับสนุน และรวมดาํเนินงานกับหนวยงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทาํงานของภาครัฐและเอกชน

(๔) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกาํหนด

หมวด ๘
บทกําหนดโทษ

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

มาตรา ๕๓ นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานที่กาํหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๘ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๕๔ ผูใดมีหนาที่ในการรับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หรือรายงานตามกฎ
กระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ วรรคสอง กรอกขอความอันเปนเท็จในการรับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลัก
ฐานหรือรายงาน ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๕๕  ผูใดใหบริการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรองประเมินความเสี่ยงจัดฝกอบ
รม หรือใหคาํปรึกษาโดยไมไดขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ ตองระวาง
โทษจาํคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ

มาตรา ๕๖ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๒ ตองระวาง
โทษจาํคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ

มาตรา ๕๗ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาหมื่นบาท

มาตรา ๕๘ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจาํคุกไม
เกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ

มาตรา ๕๙ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๖๐ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง มาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ ตองระวาง
โทษจาํคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๑  ผูใดขัดขวางการดาํเนินการของนายจางตามมาตรา ๑๙ หรือขัดขวางการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง โดยไมมี
เหตุอันสมควร ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๒ ผูใดกระทาํการเปนผูชาํนาญการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทาํงานโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๓  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจ
ความปลอดภัยตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ วรรคสอง ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไม
เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบติตามคาํสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา 
๓๖ วรรคหนึ่ง หรือกระทาํการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหสิ่งที่พนักงานตรวจความปลอดภัยสั่งใหระงับการใช
หรือผูกมัดประทับตราไวกลับใชงานไดอีกระหวางการปฏิบติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย
ตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินแปดแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ และปรับอีกเปนรายวันไมเกินวันละหาพันบาทจนกวาจะดาํเนินการตามคาํสั่ง

มาตรา ๖๕ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษปรับครั้งละไมเกินหาหมื่น
บาท

มาตรา ๖๖ นายจางผูใดฝาฝนมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไม
เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ผูกระทาํความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทาํความผิดของนิติบุคคล
นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทาํของบุคคลใด หรือเกิดจากการไมสั่งการหรือไมกระทาํการอันเปน
หนาที่ที่ตองกระทาํของกรรมการผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาํเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู
นั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสาํหรับความผิดนั้นๆ ดวย

มาตรา ๖๘  ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดที่เก่ียวกับกิจการของนายจางอันเปนขอเท็จจริงท่ีปกติ
วิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซึ่งผูนั้นไดหรือลวงรูขอเท็จจริงดังกลาวมาเนื่องจากการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชนแกการ
คุมครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ หรือการสอบสวนหรือพิจารณาคดี
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มาตรา ๖๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีอัตราโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินสี่แสนบาท ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้ เห็นวาผูกระทาํผิดไมควรไดรับโทษจาํคุกหรือไมควรถูกฟอง
รอง ใหมีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้

(๑)  อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย สาํหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(๒)  ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สาํหรับความผิดที่เกิดขึ้นใน

จังหวัดอื่น
ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทาํความผิดที่เจาพนักงานมี

อํานาจเปรียบเทียบไดตามวรรคหนึ่งและบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องให
อธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบ
เทียบ

เมื่อผูกระทําผิดไดชาํระเงินคาปรับตามจาํนวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มี
การเปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ถาผูกระทาํความผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชาํระเงินคาปรับภายใน
กาํหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดาํเนินคดีตอไป

มาตรา ๗๐ การกระทาํความผิดตามมาตรา ๖๔ ถาคณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งประกอบ
ดวยอธิบดี ผูบัญชาการสาํนักงานตาํรวจแหงชาติหรือผูแทน และอัยการสูงสุดหรือผูแทนเห็นวาผูกระทาํผิด
ไมควรไดรับโทษจาํคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ใหมีอํานาจเปรียบเทียบได และใหนาํมาตรา ๖๙ วรรคสอง 
วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล
---------------------

มาตรา ๗๑ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวด
ลอมในการทาํงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ซ่ึงดํารงตาํแหนงอยูในวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปจนกวาจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๗๒ ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหนาํประกาศที่ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ในสวนที่เก่ียวกับความปลอดภัยในการทาํงานและกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
หมวด ๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

-----------------------
นายกรัฐมนตรี
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อัตราคาธรรมเนียม
-------------------

(๑)  ใบอนุญาตใหบริการดานความปลอดภัย
      อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน

ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐  บาท

(๒)  ใบอนุญาตผูชํานาญการ ดานความปลอดภัย
      อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน

ฉบับละ    ๕,๐๐๐  บาท

(๓)  ใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนบุคลากรตามมาตรา
      ๙ และมาตรา ๑๓

ฉบับละ    ๕,๐๐๐ บาท

(๔)  ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ      ๕๐๐ บาท
(๕)  ในแทนใบสาํคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับละ      ๕๐๐ บาท
(๖)  การตออายุใบอนุญาตหรือใบสาํคัญการขึ้นทะเบียน ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสาํหรับ

ใบอนุญาตหรือใบสาํคัญนั้น
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เปรียบเทียบพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
กับ

รางพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ .. พ.ศ. ….
กับขอเสนอเพื่อการแกไข

โดย
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย
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รายละเอียดการแกไข
รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 รางพระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับที่..) พ.ศ. …. รายละเอียดการแกไข

    มาตรา 4  พระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับแก
     (1)  ขาราชการ ลูกจางประจาํ ลูกจางชั่วคราวรายวัน
และลูกจางชั่วคราวรายชั่วโมงของราชการสวนกลาง ราช
การสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น ยกเวนลูกจางชั่ว
คราวรายเดือน
     (2)  ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคกรระหวาง
ประเทศ
     (3) ลูกจางของนายจางที่มีสํานักงานในประเทศ และ
ไปประจาํทาํงานในตางประเทศ
     (4)  ครูหรือครูใหญของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมาย
วาดวยโรงเรียนเอกชน
     (5)  นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิต หรือนักศึกษา
หรือแพทยฝกหัดซึ่งเปนลูกจางของโรงเรียนมหาวิทยาลัย
หรือโรงพยาบาล
     (6)  กิจการหรือลูกจางอื่นตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา

    มาตรา 3 ใหยกเลิกความในมาตรา 4 แหงพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และใหใช
ความตอไปนี้แทน
     "มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก
     "(1)  ขาราชการและลูกจางประจาํของสวนราชการ
     (2)  ครูหรือครูใหญของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมาย
วาดวยโรงเรียนเอกชน
     (3)  นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิตหรือนักศึกษา
หรือแพทยฝกหัด ซึ่งเปนลูกจางของโรงเรียน วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาลนั้น
     (4)  ลูกจางของนายจางที่มีสํานักงานในประเทศ และ
ไปประจาํทาํงานในตางประเทศ
     (5)  ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคกรระหวาง
ประเทศ
     (6)  กิจการหรือลูกจางอื่นตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา"

เพิ่มเติม   มาตรา 3(6) หากมีการออกพระราชกฤษฎีกา
ตองไมกระทบสิทธิและประโยชนของผูประกันตน
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พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
รางพระราชบัญญัติประกันสังคม

(ฉบับที่..) พ.ศ. ….
รายละเอียดการแกไข

     มาตรา 8  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา "
คณะกรรมการประกันสังคม" ประกอบดวยปลัดกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม เปนประธานกรรมการ  ผู
แทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข และผู
แทนสาํนักงบประมาณเปนกรรมการ กับผูแทนฝายนาย
จาง และผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
เปนกรรมการ และเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
     คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการใดก็ได
     รัฐมนตรีจะแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคนใหเปน
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการก็ได ซึ่งในจาํนวนนี้อยางนอย
ตองเปนผูทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคม ผูทรงคุณ
วุฒิทางการแรงงาน ผูทรงคุณวุฒิทางการแพทย ผูทรงคุณ
วุฒิทางกฎหมายและผูทรงคุณวุฒิอื่น

    มาตรา 6 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 8
แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และใหใช
ความตอไปนี้แทน
     "มาตรา 8 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะ
กรรมการประกันสังคม"  ประกอบดวยปลัดกระทรวงแรง
งาน เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผู
แทนกระทรวงสาธารณสุข และผูแทนสาํนักงบประมาณ
เปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง
ฝายละหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และ
เลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ

แกไข   มาตรา 6 ประธานกรรมการประกันสังคม
เลขาธิการ ผูเชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาตองมาจากการสรรหา
     คณะกรรมการสรรหาตองมาจากผูแทนจากกลุมอาชีพ
ที่เปนผูประกันตนและนักวิชาการ
    คณะกรรมการประกันสังคมตองมาจากการเลือกตั้งของ
ผูประกันตน อยูในวาระไดไมเกิน 2 วาระ หรือไมเกิน 4 ป
     คุณสมบัติที่เสนอเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533
1.  ผูแทนฝายลูกจางตองเปนผูประกันตน และไมใชฝาย
บริหารของบริษัท
2.  ไมเคยมีความเสื่อมเสียในการบริหารองคกร เชน การ
ทุจริตการประพฤติมิชอบ
การถอดถอน   ผูประกันตนมีสิทธิลารายชื่อ 5,000 ราย
ชื่อเพื่อถอดถอนกรรมการที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย
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ทุกคณะตองมีผูแทนของผูใชแรงงานอยางแทจริง
ใหมาจากการสรรหา และใหมีสัดสวนของผูใชแรงงาน มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบออกคาํสั่งสถาน

ประกอบการใหปฏิบัติหรือไมปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง

โครงสรางคณะกรรมการประกันสังคม

กรรมการอุทธรณ กรรมการทางการแพทย ผูทรงคุณวุฒิ
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พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
รางพระราชบัญญัติประกันสังคม

(ฉบับที่..) พ.ศ. ….
รายละเอียดการแกไข

    มาตรา 16 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการ
แพทย จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติ
การอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการ หรือคณะ
กรรมการการแพทยมอบหมายก็ได
     การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนาํมาตรา 13 มา
ใชบังคับโดยอนุโลม

   มาตรา 9  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งมาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
     "มาตรา 16 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการ
แพทยจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะ
กรรมการ หรือคณะกรรมการการแพทยมอบหมายได"

เพิ่มเติม   คณะอนุกรรมการตองมาจากการสรรหาจากผู
ประกันตนทุกสาขาอาชีพจากฝายนายจางและลูกจางฝาย
ละ 3 คน โดยใหมีหนาที่และอาํนาจในการตรวจสอบสถาน
พยาบาลดวย

  มาตรา 21  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสาํนักงาน
ประกันสังคม เรียกวา กองทุนประกันสังคม เพื่อเปนทุนใช
จายใหผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทน ตามที่บัญญัติไว
ในลักษณะ 3 และเปนคาใชจายตามมาตรา 24 วรรคสอง
     หมายเหตุ  ไมใหแยกออกจากกัน ควรจะรวมไวอยาง
เดิม

  มาตรา 12 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา
21 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
     "กองทุนประกันสังคมประกอบดวยกองทุนยอยสาม
กองทุน คือกองทุนระยะสั้น กองทุนระยะยาว และกองทุน
สําหรับจายประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน แตทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนในการบริหารจัดการกองทุน ใหสํานักงานโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกาํหนดประเภท
สิทธิประโยชนทดแทนที่จาย
จากกองทุนระยะสั้น และกองทุนระยะยาว และกาํหนดสัด
สวนอัตราเงินสมทบในสิทธิประโยชนทดแทนแตละกรณีที่
อยูในกองทุนยอยสามกองทุน

หมายเหตุ   ใหประกันสังคมตั้งกองทุนพิเศษเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ
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พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
รางพระราชบัญญัติประกันสังคม

(ฉบับที่..) พ.ศ. ….
รายละเอียดการแกไข

 มาตรา 23  เงินกองทุนตามมาตรา 22 ใหเปนของสาํนัก
งานและไมนอยนาํสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน

  มาตรา 13 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองและวรรค
สามของมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.2533
     "บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานไดมาโดยมีผูยกให
หรือไดมา โดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากเงินกองทุนและ
ทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศให ไมถือเปนที่ราชพัสดุและใหเปน
กรรมสิทธิ์ของสาํนักงาน และหากมีการบริหารจัดการ
ทรัพยสินดังกลาวจนเกิดรายได  รายไดดังกลาวใหเปนของ
สํานักงาน และไมตองนาํสงกระทรวงการคลังเปนรายได
แผนดิน"

แกไข   มาตรา 13 อสังหาริมทรัพยที่สํานักงานไดมาโดย
มีผูยกใหหรอไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากเงินกอง
ทุนและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศให ไมถือเปนที่ราชพัสดุและให
เปนกรรมสิทธิ์ของกองทุนประกันสังคม
     และหากมีการบริหารจัดการทรัพยสินดังกลาวจนเกิด
รายได รายไดดังกลาวใหเปนของกองทุนประกันสังคม
และไมตองนาํสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน

  มาตรา 24 เงินกองทุนใหจายเปนประโยชนทดแทนตาม
พระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

คงไว  ตามมาตรา 24 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533
เพิ่มเติม  เงินการจัดการและการบริหารในมาตรา 24 ให
เปนงบประมาณในการจัดการและการบริหาร ไมเกิน 5%

    มาตรา 27 ภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ให
คณะกรรมเสนองบดุล และรายงานการรับจายเงินของกอง
ทุนในปที่ลางมาแลวตอสาํนักงานตรวจเงินแผนดิน เพื่อ
ตรวจสอบรับรองกอนเสนอตอรัฐมนตรี
     งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหรัฐมนตรี
เสนอตอนายกรัฐมนตรี  เพื่อนาํเสนอ รัฐสภาเพื่อทราบ
และจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คงไว   ตามมาตรา 27 เดิมพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.2533
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พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
รางพระราชบัญญัติประกันสังคม

(ฉบับที่..) พ.ศ. ….
รายละเอียดการแกไข

     มาตรา 34  ใหนายจางซึ่งมีลูกจางที่เปนผูประกันตน
ตามมาตรา 33 ยื่นแบบรายการแสดงคายชื่อผูประกันตน
อัตราจางและขอความอื่นตามแบบที่เลขาธิการกาํหนดตอ
สํานักงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ลูกจางนั้นเปนผู
ประกันตน

คงไว  ตามมาตรา 34 เดิม พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.2533
เพิ่มเติม  ใหสํานักงานประกันสังคมแจงยอดการหักเงิน
ประกันสังคมใหผูประกันตนทราบปละ 1 ครั้ง

     มาตรา 39 ผูใดเคยเปนผูประกันตนตามมาตรา 33
โดยจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน และตอ
มาความเปนผูประกันตนไดสิ้นสุดลงตามมาตรา 38(2)
ถาผูนั้นประสงคจะเปนผูประกันตนตอไป ใหแสดงความ
จํานงตอสาํนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกาํหนดภายใน
หกเดือน นับแตวันที่สิ้นสุดความเปนผูประกันตน  จํานวน
เงินที่ใชเปนฐานในการคาํนวณเงินสมทบที่ผูประกันตน
ตามวรรคหนึ่งตองสงเขากองทุนตามมาตรา 46 วรรคสอง
ใหเปนไปตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้โดยให
คาํนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้น
ดวย ใหผูประกันตนตามวรรคหนึ่งนาํสงเงินสมทบเขากอง
ทุนเดือนละครั้งภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป
     ผูประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไมสงเงินสมทบ หรือสง
ไมครบจาํนวนภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสามตองจาย
เงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของจาํนวนเงินสมทบที่
ยังขาดอยูนับแตวันถัดจากวันที่ตองนาํสงเสินสมทบสาํหรับ
เศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่ง
เดือนถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง

     มาตรา 17  ใหยกเลิกความในมาตรา 39 วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งแกไขเพิ่ม
เติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2537
     "จํานวนเงินที่ใชเปนฐานในการคาํนวณเงินสมทบที่ผู
ประกันตนตามมาตรา 46 วรรคสาม ใหเปนไปตามอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้โดยใหคาํนึงถึงความเหมาะสม
กับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นดวย"

เพิ่มเติม   ตามมาตรา 46 วรรคสาม การหักเงินคาจาง
ตองไมเกิน 1 สวนของผูประกันตน (เมื่อผูประกันตนสิ้น
สภาพการเปนลูกจางใหลูกจางจายเงินสมทบเพียง 1 สวน)
     ในกรณีที่ลูกจางประสบภัยพิบัติ กรณีพิพาทแรงงาน
นายจางปดกิจการ กรณีสั่งพักงานตามมาตรา 75 ที่
กฎหมายคุมครองแรงงานกาํหนด ใหขยายสิทธิประโยชน
คุมครอง 1 ปโดยไมหักเงินสมทบ
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พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
รางพระราชบัญญัติประกันสังคม

(ฉบับที่..) พ.ศ. ….
รายละเอียดการแกไข

     มาตรา 46  ใหรัฐบาล นายจางและผูประกันตนตาม
มาตรา 33 ออกเงินสมทบเขากองทุน เพื่อการจาย
ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร ฝายละเทา
กันตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตรา
เงินสมทบทายพระราชบัญญัตินี้
     ใหรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา 33
ออกเงินสมทบเจากองทุน เพื่อการจายประโยชนทดแทนใน
กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และกรณีวางงาน ตาม
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกินอัตราเงินสม
ทบทายพระราชบัญญัตินี้

    มาตรา 19  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 46/1
แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
     "มาตรา 46/1 การนาํสงเงินสมทบกรณีวางงานตาม
ความในมาตรา 46 วรรคสองไมนาํมาใชบังคับแกผูประกัน
ตนที่มีอายุสิบหาปบริบูรณ โดยใหงดออกสมทบเขากองทุน
นับถัดเดือนที่มีอายุครบหาสิบหาปบริบูรณ"

ยกเลิก   มาตรา 78(3) เนื่องจากผูประกันตนจายเงินสม
ทบทั้ง 2 กรณี ทั้งกรณีชราภาพ และกรณีวางงาน

    มาตรา 47  ทุกครั้งที่มีการจายคาจางใหนายจางหักคา
จางของผูประกันตนตามจาํนวนที่จะตองนาํสงเปนเงินสม
ทบในสวนของผูประกันตนตามมาตรา 46 และเมื่อนาย
จางไดดาํเนินการดังกลาวแลว ใหถือวาผูประกันตนไดจาย
เงินสมทบแลวตั้งแตวันที่นายจางหักคาจาง
     ใหนายจางนาํเงินสมทบในสวนของผูประกันตนที่ไดหัก
ไวตามวรรคหนึ่งและเงินสมทบในสวนของนายจางสงใหแก
สํานักงานภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่มีการ
หักเงินสมทบไว  พรอมทั้งยื่นรายการสงเงินสมทบตาม
แบบที่เลขาธิการกาํหนด ถานายจางไมจายคาจางตาม

มาตรา 20 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ของมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.2533 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกัน
สังคม (ฉบับที่2) พ.ศ.2537 และใหใชความตอไปนี้แทน
    "มาตรา 47 ทุกครั้งที่มีการจายคาจางใหนายจางหักคา
จางของผูประกันตนตามจาํนวนที่จะตองนาํสงเปนเงินสม
ทบในสวนของผูประกันตนตามมาตรา 46 และเมื่อนาย
จางไดดาํเนินการดังกลาวแลว ใหถือวาผูประกันตนไดจาย
เงินสมทบแลวเมื่อพนเดือนที่นายจางหักคาจาง
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กําหนดเวลาที่ตองจายใหนายจางมีหนาที่นาํสงเงินนาํสง
เงินสมทบตามที่บัญญัติไวในวรรคสอง โดยถือเสมือนวามี
การจายคาจางแลว ฯลฯ

     ใหนายจางนาํสงเงินสมทบในสวนของผูประกันตนที่ได
หักไวตามวรรคหนึ่งและเงินสมทบในสวนของนายจางสงให
แกสํานักงานภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่มี
การหักเงินสมทบไว ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การนาํสงเงินสมทบที่เลขาธิการกาํหนด"

    มาตรา 49  นายจางซึ่งไมนาํสงเงินสมทบในสวนของ
ตนหรือในสวนของผูประกันตนหรือสงไมครบจาํนวนภาย
ในเวลาที่กําหนดตามมาตรา 47 ตองจายเงินเพิ่มในอัตรา
รอยละสองตอเดือนของจาํนวนเงินสมทบที่นายจางยังมิได
นาํสงหรือของจาํนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยูนับแตวันถัด
จากวันที่ตองนาํสงเงินสมทบ สําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบ
หาวันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งเดือน ถานอยกวานั้นให
ปดทิ้ง ฯลฯ

     มาตรา 21  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา
49 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และใหใช
ความตอไปนี้แทน
     "มาตรา 49 นายจาง ซึ่งไมนาํสงเงินสมทบในสวนของ
ตนหรือในสวนของผูประกันตน หรือสงไมครบจาํนวนภาย
ในเวลาที่กําหนดตามมาตรา 47 ตองจายเงินเพิ่มในอัตรา
รอยละสอง ตอเดือนของจาํนวนเงินสมทบที่นายจางยังมิได
นาํสงหรือของจาํนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู นับแตวันถัด
จากวันที่ตองนาํสงเงินสมทบ ทั้งนี้ จํานวนเงินเพิ่มตองไม
เกินกวาจาํนวนเงินที่นายจางยังมิไดนาํสงหรือของจาํนวน
เงินสมทบที่ยังขาดอยู"

คงไว   ตามมาตรา 49 พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.2533

มาตรา 54 ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา 73 มีสิทธิ
ไดรับประโยชนทดแทน จากกองทุน ดังตอไปนี้
     (1)  ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวย

มาตรา 22 ใหยกเลิกความในมาตรา 54 แหงพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และใหใชความตอไปนี้
แทน

คงไว  ตามมาตรา 54 พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.2533
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 (2)  ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร
     (3)  ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
     (4)  ประโยชนทดแทนกรณีตาย
     (5)  ประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร
     (6)  ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ
     (7)  ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน (ยกเวนผู
ประกันตนตามมาตรา 39)

 "มาตรา 54 ผูประกันตนหรือผูมีสิทธิตามมาตรา 73
มาตรา 75 จัตวาและมาตรา 77 จัตวา มีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนจากกองทุนตามที่บัญญัติแลวแตกรณีดัง
ตอไปนี้
     (1)  ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวย
     (2)  ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร
     (3)  ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
     (4)  ประโยชนทดแทนกรณีตาย
     (5)  ประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร
     (6)  ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ
     (7)  ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน (ยกเวนผู
ประกันตนตามมาตรา 39)

     มาตรา 56 ผูประกันตนหรือบุคคลอื่นใดเห็นวาตนมี
สิทธิไดรับประโยชนทดแทน
     ในกรณีใดตามที่บัญญัติไวในมาตรา 54 และประสงค
จะขอรับประโยชนทดแทนนั้น ใหยื่นคาํขอรับประโยชนทด
แทนตอสาํนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกาํหนด ภายใน
หนึ่งปนับแตวันที่มีสิทธิ ขอรับประโยชนทดแทนนั้น และให
เลขาธิการ หรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งการ
โดยเร็ว  ประโยชนทดแทนตามวรรคหนึ่งที่เปนตัวเงิน ถาผู
ประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิ ไมมารับภายในสองปนั้นแต
วันที่ไดรับแจงจากสาํนักงาน ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุน

     มาตรา 23 ใหยกเลิกความในมาตรา 56 แหงพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชบัญญัติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และใหใชความตอไปนี้
แทน
     "มาตรา 56 ผูประกันตนหรือบุคคลอื่นใดเห็นวาตนมี
สิทธไดรับประโยชนทดแทนในกรณีใดตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 54 ยกเวนมาตรา 54(7) และประสงคจะขอรับ
ประโยชนทดแทนตอสาํนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการ
กําหนดและใหเลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
พิจารณาสั่งการโดยเร็ว

แกไขเพิ่มเติม   มาตรา 23 วรรค 2 การยื่นคาํขอรับ
ประโยชนทดแทน จากเดิม 1 ป ใหแกไขเปน 2 ป
ทั้งนี้สํานักงานประกันสังคมตองแจงใหผูประกันตนทราบ
ตั้งแตวันที่เกิดสิทธิ
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การยื่นคาํขอรับประโยชนทดแทนตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นภาย
ในหนึ่งปนับแตวันที่มีสิทธิขอรับประโยชนทดแทนนั้น เวน
แตประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ ใหยื่นภายในหาปนับแต
วันที่มีสิทธิ หากผูประกันตนหรือบุคคลอื่นใดมิไดยื่น
ขอรับประโยชนทดแทนภายในระยะเวลาดังกลาวยอมสิ้น
สิทธิเรียกรอง และใหเงินนั้นตกเปนของกองทุน
     ประโยชนทดแทนที่เปนตัวเงิน ถาผูประกันตนหรือ
บุคคลซึ่งมีสิทธิตามวรรคสอง ไมมารับภายในสองปนับแต
วันที่ไดรับแจงจากสาํนักงานใหเงินนั้นตกเปนของกองทุน

     มาตรา 59 ใหเลขาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดเขตทองที่และชื่อสถานพยาบาลที่ผูประกันตนหรือ
คูสมรสของผูประกันตนมีสิทธิไดรับบริการทางการแพทย
ได
     ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนซึ่งมีสิทธิไดรับ
การบริการทางการแพทย ถาทาํงานหรือมีภูมิลาํเนาอยูใน
เขตทองที่ใด ใหไปรับบริการทางการแพทยจากสถาน
พยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อยูในเขตทองที่นั้น เวนแตในกรณี
ที่ในเขตทองที่นั้นไมมีสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งหรือมี
แตผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนมีเหตุผลสม
ควรที่ไมสามารถไปรับบริการทางการแพทยจากสถาน
พยาบาลดังกลาวไดก็ใหไปรับบริการทางการแพทยจาก
สถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อยูในเขตทองที่อื่นไดใน

     มาตรา 25 ใหยกเลิกความในมาตรา 59 แหงพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และใหใชความตอไปนี้
แทน
     "มาตรา 59  ใหเลขาธิการประกาศในราชกิจจานุเบก
ษากําหนดชื่อสถานพยาบาลที่ผูประกันตนมีสิทธิไปรับ
บริการทางแพทย
     ใหผูประกันตนเลือกสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง
สําหรับการไปรับบริการทางการแพทยของผูประกันตนตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเลื่อนไขที่เลขาธิการกาํหนด
     ในกรณีที่ผูประกันตนไมอาจไปรับบริการทางการ
แพทยจากสถานพยาบาลตามวรรคสอง ไดใหผูประกันตน
มีสิทธิไดรับบริการทางการแพทยที่ตองจายใหแกสถาน
พยาบาลอื่นที่เขารับบริการทางการแพทยตามหลักเกณฑ

แกไข    ใหผูประกันตนไดรับบริการทางการแพทยโดยให
สถานพยาบาลที่ผูประกันตนเขารับการบริการทางการ
แพทยทั่วประเทศเปนผูเบิกเงินจากสาํนักงานประกันสังคม
โดยตรงและกรณีที่เกี่ยวของการทาํฟน ใหจายตามความ
เปนจริงทั้งหมด และในกรณีที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ใหไดรับ
การบริการทางการแพทยตามความเปนจริงเชนเดียวกัน
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กรณีที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไปรับ
บริการทางการแพทย จากสถานพยาบาลอื่นนอกจากที่ที่
กําหนดไวในวรรคสอง ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทด
แทนคาบริการทางการแพทยที่ตองจายใหแกสถาน
พยาบาลอื่นนั้นตามจาํนวนที่สํานักงานกําหนด โดยคาํนึง
ถึงสภาพของการประสบอันตราย หรือเจ็บปวย การคลอด
บุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแตละเขตทองที่และลักษณะ
ของการบริการทางการแพทยที่ไดรับ ทั้งนี้จะตองไมเกิน
อัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ

วิธีการและอัตราคาบริการทางการแพทยจะตองไมเกิน
อัตราที่กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ"

     มาตรา 61  ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา 38
วรรคสอบ มาตรา 73 หรือมาตรา 73 ทวิ ไมมีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนเมื่อปรากฏวาการประสบอันตราย หรือ
เจ็บปวย หรือการทุพพลภาพ หรือการตายนั้นเกิดขึ้น
เพราะเหตุที่บุคคลดังกลาวจงใจกอใหเกิดขึ้นหรือยินยอมให
ผูอื่นกอใหเกิดขึ้น

     มาตรา 26  ใหยกเลิกความในมาตรา 61 แหงพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่2) พ.ศ.2537 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
  "มาตรา 61 ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา 38
วรรคสอง ไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนเมื่อปรากฏวา
การประสบอันตราย หรือเจ็บปวย หรือทุพพลภาพ หรือ
ตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุที่บุคคลดังกลาวจงใจกอใหเกิดขึ้น
หรือยินยอมใหผูอื่นกอใหเกิดขึ้น"

แกไข   มาตรา 38 วรรค 2 ในฉบับรางฯ โดยใหตัดคาํวา
ไมมีสิทธิ เปนคาํวาไดรับประโยชนเมื่อปรากฏวาประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวย หรือทุพพลภาพ หรือตายนั้นเกิดขึ้น
เพราะเหตุที่บุคคลดังกลาวจงใจกอใหเกิดขึ้น หรือยินยอม
ใหผูอื่นกอใหเกิดขึ้น
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     มาตรา 61ทวิ  ในกรณีที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงิน
ทดแทนการขาดรายไดตามมาตรา 64 และมาตรา 71
หรือเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรตาม
มาตรา 67 ในเวลาเดียวกัน ใหมีสิทธิขอรับเงินทดแทน
การขาดรายไดหรือเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการ
คลอดบุตรในประเภทใดประเภทหนึ่งไดเพียงประเภทเดียว
โดยใหแสดงความจาํนงตามแบบที่เลขาธิการกาํหนด

     มาตรา 27  ใหยกเลิกความในมาตรา 61 ทวิ แหง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537
และใหใชความตอไปนี้แทน
     "ในกรณีที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาด
รายไดตามมาตรา 64 และมาตรา 71 หรือเงินทดแทน
กรณีวางงานตามมาตรา 78 ในเวลาเดียวกัน ใหมีสิทธิขอ
รับเงินทดแทนการขาดรายได หรือเงินทดแทนกรณีวาง
งานในประเภทใดประเภทหนึ่งไดเพียงประเภทเดียว โดย
ใหแสดงความจาํนงตามแบบที่เลขาธิการกาํหนด"

แกไข   มาตรา 27 วรรค 2 "ในกรณีที่ผูประกันตนมีสิทธิ
ไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดตามมาตรา 64 และ
มาตรา 71 หรือเงินทดแทนกรณีวางงานตามมาตรา 78
ในเวลาเดียวกัน ใหมีสิทธิรับเงินทดแทนการขาดรายไดใน
ทุกกรณี และตัดขอความนอกเหนือจากนั้นทั้งหมด

    มาตรา 62  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
ในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการ
ทาํงาน ตอเมื่อภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนวันรับ
บริการทางการแพทย ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลว
ไมนอยกวาสามเดือน

     มาตรา 28  ใหยกเลิกความในมาตรา 62 แหงพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
     "มาตรา 62 ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการ
ทาํงานตอเมื่อภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนเดือนที่รับ
บริการทางการแพทยผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลว
ไมนอยกวาสามเดือน

คงไว   ตามมาตรา 62 พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.2533
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     มาตรา 63 วรรคสอง
     "ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการ
แพทยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ"

    มาตรา 29  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 63
แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และใหใช
ความตอไปนี้แทน
     "ทั้งนี้ กรณีที่ผูประกันตนมีสิทธิหรือประโยชนพึงไดรับ
ตามกฎหมายอื่นจะมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามบท
บัญญัติเพียงใดตลอดจนหลักเกณฑและอัตราการไดรับ
ประโยชนทดแทนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่คณะ
กรรมการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการ"

คงไว   ตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
2533

เพิ่มเติม   ทั้งนี้ การไดรับประโยชนทดแทนตามมาตรา 63
ตองไมเปนการตัดสิทธิ์ผูประกันตนในการไดรับสิทธิประ
โยนชตามกฎหมายอื่นๆ ที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับ

    มาตรา 65 ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
ในกรณีคลอดบุตรสาํหรับคนเองหรือภริยา หรือสาํหรับ
หญิงซึ่งอยูกินดวยกันฉันสามีภริยากับผูประกันตนโดยเปด
เผยตามระเบียบที่เลขาธิการกาํหนดถาผูประกันตนไมมี
ภริยา ทั้งนี้ ตอเมื่อภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนวันรับ
บริการทางการแพทยผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลว
ไมนอยกวาเจ็ดเดือน

    มาตรา 30 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 65
แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งแกไขเพิ่ม
เติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2537 และใหใชความตอไปนี้แทน
     "มาตรา 65 ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
ในกรณีคลอดบุตร สําหรับตนเองหรือภริยา หรือสาํหรับ
หญิงซึ่งอยูกินดวยกันฉันทสามีภริยากับผูประกันตนโดย
เปดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการกาํหนดถาผูประกันตนไม
มีภริยาตอเมื่อภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนเดือนที่รับ
บริการทางการแพทยผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลว
ไมนอยกวาเจ็ดเดือน

ยกเลิก  มาตรา 30
แกไขเพิ่มเติม   มาตรา 65 ผูประกันตนมีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรสาํหรับตนเองหรือ
ภริยา หรือสาํหรับหญิงซึ่งอยูกินดวยกันฉันทสามีภริยากับผู
ประกันตนโดยเปดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการกาํหนดถา
ผูประกันตนไมมีภริยา ทั้งนี้ ตอเมื่อภายในระยะเวลาสิบหา
เดือนกอนวันรับบริการทางการแพทยผูประกันตนไดจาย
เงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหาเดือน
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    มาตรา 71  ในกรณีที่ผูประกันตนทุพพลภาพอันมิใช
เนื่องจากการทาํงาน ใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาด
รายไดในอัตรารอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา 57
ตลอดชีวิต และมีสิทธิประโยชนอื่นๆ ทุกกรณี

แกไข  มาตรา 71 พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.2533 ทั้งนี้เงินทดแทนการขาดรายไดตองไมเกิน
อัตรารอยละหาสิบเปอรเซ็นตของคาจางตามมาตรา 57
แกไขเปน ไมนอยกวาเจ็ดสิบเปอรเซ็นต และในวรรคทาย
ใหแกไขประโยชนทดแทนในกรณีวางงานในเวลาเดียวกัน
ใหไดรับประโยชนทดแทนตามสิทธิในประเภทอื่นดวย
ตัดคาํวา ประเภทหนึ่งประเภทเดียวออก
     การสูญเสียอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางการใหไดรับ
สิทธิประเภทตางๆ ตามกฎหมายเงินทดแทน

     มาตรา 78  ลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนมีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีวางงานงานตอเมื่อผูประกันตนได
จายเงินสมทบมาแลวไมนอยวาหกเดือน และตองอยูภาย
ในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนการวางงานและจะตองเปนผู
ที่อยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้
     (1)  เปนผูมีความสามารถในการทาํงาน พรอมที่จะ
ทาํงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาใหหรือตองไมปฏิเสธการฝก
งานและไดขึ้นทะเบียนไวที่สํานักจัดหางานของรัฐ โดยตอง
ไปรายงานตัวไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง
     (2)  การที่ผูประกันตนวางงานตองมิใชถูกเลิกจาง
เนื่องจากทุจริตตอหนาที่หรือกระทาํความผิดอาญาโดย
เจตนาแกนายจาง หรือจงใจทาํใหนายจางไดรับความเสีย
หายหรือฝาฝนขอบังคับหรือระเบีบเกี่ยวกับการทาํงานหรือ

แกไข   มาตรา 78 พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.2533 ลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนมีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีวางงานตอเมื่อผูประกันตนไดจาย
เงินสมทบมาแลี้วไมนอยกวาหกเดือน และตองอยูภายใน
ระยะเวลาสิบหาเดือนกอนการวางงานใหไดรับสิทธิโดยไม
มีเงื่อนไข ใหตัดเงื่อนไขในวรรค 1 วรรค 2 วรรค 3 ออก
ทั้งหมด
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คาํสั่งอันชอบดวยกฎหมายในกรณีรายแรง หรือละทิ้งหนา
ที่เปนเวลาเจ็ดวันทาํงานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสม
ควร หรือประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับ
ความเสียหายอยางรายแรง หรือไดรับโทษจาํคุกตาม
คาํพิพากษาถึงที่สุดใหจาํคุก เวนแตเปนโทษสาํหรับ
ความผิดที่ไดกระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
     (3)  ตองมิใชผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนใน
กรณีชราภาพตาม หมวด 7 ในลักษณะนี้

ไมมี มาตรา 40  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 97/1 แหง
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่2) พ.ศ.2537
     "มาตรา 97/1 นายจางผูใดโดยเจตนาไมนาํสงเงินสม
ทบภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา 47 หรือกรอก
ขอความในแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบในสวนของ
ผูประกันตนเกินจาํนวนที่ตองนาํสงเปนเงินสมทบในสวน
ของผูประกันตนตามมาตรา 46 ตองระวางโทษจาํคุก ไม
เกินหกเดือนหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
     กรณีนายจางไดวาจางหรือมอบหมายใหผูอื่นกระทาํ
การแทนและผูนั้นไดกระทาํความผิดตามวรรคหนึ่งตองรับ
โทษเชนเดียวกับนายจาง"

แกไขบทลงโทษ  มาตรา 40 จากโทษจาํคุกไมเกินหกเดือน
แกไขเปน ไมนอยกวาหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท แกไขเปน ไมนอยกวาหนึ่ง
แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
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ไมมี     มาตรา 43  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหตรา
เปนพระราชกฤษฎีกา หรือกฎกระทรวง หรือระเบียบ เพื่อ
บังคับกับกรณีใดใหยังคงใชบังคับพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2533 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และ
(ฉบับที่3) พ.ศ.2542 ไดตอไปนี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีพระราช
กฤษฎีกา หรือกฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามพระ
ราชบัญญัตินี้

เพิ่มเติม   มาตรา 43  ในการตราพระราชกฤษฎีกาหรือ
กฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติ ตอง
ผานการทาํประชาพิจารณโดยใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมทุก
ฝาย



รายชื่อคณะกรรมการและที่ปรึกษา
มูลนิธิอารมณ  พงศพงัน

(31 สิงหาคม 2548 - 30 สิงหาคม 2552)

1. นายณรงค  เพ็ชรประเสริฐ ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย เจริญเลิศ รองประธานกรรมการ
3. นายทวีป  กาญจนวงศ รองประธานกรรมการ
4. นายสกุล  ส่ือทรงธรรม เลขาธิการ
5. นางสาวนภาพร  อติวานิชยพงศ รองเลขาธิการ
6. นายไพบูลย  แกวเพทาย เหรัญญิก
7. นายโชคชัย  สุทธาเวศ กรรมการ
8. นายสุชาติ  สุคนธกานต กรรมการ
9. นายเทียนชัย  วงศชัยสุวรรณ กรรมการ

10. นายวิชัย  นราไพบูลย กรรมการ
11. นางสาวสงวน  ขุนทรง กรรมการ
12. นายสมศักดิ์  สามัคคีธรรม กรรมการ
13. นางสาวนฤมล  ทับจุมพล กรรมการ
14. นายแล  ดิลกวิทยรัตน กรรมการ
15. นายชฤทธิ์  มีสิทธ์ิ กรรมการ
16. นายพรชัย วีระณรงค กรรมการ
17. นายประวิตร  โรจนพฤกษ กรรมการ

ท่ีปรึกษามูลนิธิฯ
1. นายสุธี          ประศาสนเศรษฐ
2. นายทองใบ     ทองเปาด
3. นางกัญญธร   พงศพงัน
4. นายสุรพันธ     กิติบุญญา
5. นายนิคม          จันทรวิทุร (2535-2544)
6. นางสาวธีรนาถ กาญจนอักษร (2539-2541)
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