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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
Y

Y
Y

ขอเรียกรอง 8 มีนา วันสตรีสากล
รวมพลังสหภาพแรงงาน ตานระบอบทักษิณ
เดินขบวนยื่นขอเรียกรองวันแรงงานป 2549
ขอเสนอยกเครื่องเรื่องสุขภาพผูใชแรงงาน
ขอเรียกรองตอคณะรัฐประหาร 19 กันยา และรัฐบาลเฉพาะกาล
บทเรียนการตอสูของสหภาพแรงงาน จีนาสัมพันธ
การเคลื่อนไหวคัดคานการบริหารประกันสังคมที่ไมโปรงใสไมชอบธรรม
รุกรัฐ ปรับคาจางขั้นต่าํ เปนวันละ 233 บาทเทากันทั่วประเทศ
การประชุมเพื่อมีสวนรวมปฏิรูปการเมืองรอบสอง
การประชุมเพื่อคัดเลือกประธานสหภาพแรงงาน
ดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติตามรัฐธรรมนูญ 2549
ขอเสนอคุมครองสิทธิแรงงานขามชาติ
ขอเรียกรองเพื่อพัฒนานโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ
จดหมายเปดผนึก
ขอเรียกรองใหสภานิติบัญญัติแหงชาติยกเลิก พรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจ
โดย สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (สรส.)
ขอเสนอเพื่อติดตามกรณีปญหาของผูใชแรงงาน
โดย คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย
แถลงการณ เรื่องตองประกันความอิสระและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
อยางแทจริงในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมือง
โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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ภาค 2 : สถิติแรงงาน ป 2549
แผนภูมิ 1
ตาราง 1
ตาราง 2
ตาราง 3
ตาราง 4
ตาราง 5
ตาราง 6
ตาราง 7

ตาราง 8
ตาราง 9
ตาราง 10
ตาราง 11
ตาราง 12
ตาราง 13
ตาราง 14
ตาราง 15

โครงสรางประชากร ไตรมาส 3/2549
ประชากรจําแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ไตรมาส 3 ป 2549
จํานวนสถานประกอบกิจการ /ลูกจาง จําแนกตามพื้นที่
ณ เดือนตุลาคม 2549
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีแรงงานนอกระบบสูงสุด 5 อันดับแรก
ป 2549 (ขอมูลเบื้องตน)
ผูมีงานทํา จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ป 2549
ผูมีงานทํา จําแนกตามอาชีพและเพศ ไตรมาส 3 ป 2549
ผูมีงานทําจําแนกตามระดับการศึกษาและเพศ ไตรมาส 3 ป 2549
สรุปผลการตออายุ การประกันตัว พิสูจนสัญชาติ และนําเขาใหม
ของคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว กัมพูชา
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 พฤษภาคม 2549
ขอมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2549
จํานวนสถานประกอบการ และผูประกันตนในกองทุนประกันสังคม
จําแนกตามภูมิภาคและขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 3 ป 2549
ขอเรียกรอง / ขอพิพาทแรงงาน / ขอขัดแยง ไตรมาส 3 ป 2549
องคการดานแรงงานสัมพันธ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549
รายชื่อสภาองคการลูกจาง ประธานสภาฯ และวันจดทะเบียน 11 แหง
รายชื่อผูแทนฝายลูกจางที่ดาํ รงตําแหนงกรรมการไตรภาคี
มากกวา 2 คณะ
สหภาพแรงงานเอกชน และสมาคมนายจางแยกตามรายจังหวัด
(เรียบตามตัวอักษร) ณ ตุลาคม 2549
รายไดและรายจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน
ระหวาง พ.ศ.2539-2549
จํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน ระหวางป พ.ศ.2539 –2549
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ภาค 3 : กฎหมายแรงงานใหมนารูป 2549
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ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม
93
เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคมเพื่อเปนคาใชจายในการบริหาร
ของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงแรงงาน
95
เรื่อง อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงานลงวันที่ 23 มกราคม 2549
คําชี้แจง ประกาศกระทรวงแรงงาน
99
เรื่อง อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน
กฎกระทรวงกําหนดโรคเรื้อรัง พ.ศ.2549 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549
108
สรุปสาระสําคัญกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการ
110
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในงานทํางาน พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงแรงงาน
117
เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่าํ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549
คําชี้แจง ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่าํ (ฉบับที่ 7)
119
สรุปสาระสําคัญ ราง พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ. .....
121

ภาค 4 : สาระสําคัญของกฎหมายแรงงาน 6 ฉบับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานที่รับไปทําที่บาน พ.ศ.2547

127
134
144
149
149
166

ภาค 5 : รายชื่อและที่ติดตอองคกรดานแรงงานสัมพันธ
องคกรแรงงานภาคเอกชน – ภาครัฐวิสาหกิจ
กลุมองคกรแรงงานอื่น และองคกรพัฒนาเอกชนดานแรงงาน
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175
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คํานําจากมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท
ในแตละปมีเหตุการณที่เกี่ยวของกับผูใชแรงงานเกิดขึ้นมากมาย แตเรื่องราวเหลา
นั้นไมคอยปรากฎเปนประเด็นขาวและถูกนําเสนอโดยสื่อมวลชนไทย สาธารณชนไทยมี
โอกาสนอยมากที่จะไดรับรูถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกี่ยวกับผูใชแรงงานไทย
การเอารัดเอาเปรียบ ความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคนงานยังคงมีอยูใหเห็นอยางดาษดื่นใน
สังคมนี้ แตแทบจะไมปรากฎเปนขาวทั้งทางโทรทัศน วิทยุและหนังสือพิมพ มูลนิธิอารมณ
พงศพงันเปนสถาบันเดียวที่ไดยืนหยัดติดตาม ศึกษา คนควาและนําเรื่องราวของผูใชแรงงาน
มานําเสนอตอสาธารณชนใหไดรับรูอยางตอเนื่องและตรงตอความเปนจริง นอกจากวารสาร
แรงงานปริทัศนรายเดือนที่ไดทาํ การสรุปสถานการณแรงงานประจําเดือนซึ่งหลายคนรูจักกัน
เปนอยางดีแลว ในแตละปมูลนิธิอารมณ พงศพงันโดยคุณบัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ นักวิจัย
อาวุโสและคณะยังไดจัดทํารายงานสรุปสถานการณแรงงานประจําปขึ้น เพื่อนําเสนอตอ
สังคมเปนประจําตอเนื่องมาเปนเวลาหลายป ปนี้ก็เหมือนดังเชนปกอน ๆ มูลนิธิอารมณ
พงศพงันไดจัดทํารายงานสรุปสถานการณแรงงานป 2549ขึ้น ซึ่งในที่สุดก็ไดกลายมาเปนสิ่ง
พิมพที่อยูในมือทานผูอานขณะนี้ มูลนิธิฟรีดริค เอแบรทมีความภูมิใจเปนอยางยิ่งที่ไดมีสวน
รวมและสนับสนุนการจัดทํารายงานชิ้นนี้ รายงานฉบับนี้มีความสําคัญอยางยิ่งในฐานะเปน
ฐานขอมูลดานแรงงานที่มีความสําคัญมากโดยเฉพาะอยางยิ่งตอนักสหภาพแรงงาน แตขณะ
เดียวกันก็เปนประโยชนตอหนวยงานรัฐ นายจาง องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และ
สาธารณชนที่มีความสนใจในประเด็นปญหาแรงงานดวยเชนกัน
รายงานสรุปสถานการณแรงงานฉบับนี้นอกจากตีพิมพในภาษาไทยแลว มูลนิธิ
ฟรีดริค เอแบรทยังไดจัดการแปลเปนภาษาอังกฤษดวย ทั้งนี้เพื่อใหเปนประโยชนแกผูสนใจ
ชาวตางชาติที่ตองการรับรูเรื่องราวเกี่ยวกับขบวนการสหภาพแรงงานและประเด็นเกี่ยวกับ
ปญหาแรงงานอื่น ๆในประเทศไทย โดยผูสนใจสามารถดาวนโหลดไดที่เวปไซทของมูลนิธิฯ
www.fes-thailand.org
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จับชีพจร

การเคลื่อนไหวแรงงาน ป 2549
โดย.. บัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ
มูลนิธิอารมณ พงศพงัน

รายงานนี้ คงไมสามารถสรุปการเคลื่อนไหวแรงงานครบถวนทุกเรื่องใน
รอบป 2549 ผูเขียนขอเลือกนําเสนอการเคลื่อนไหวเรียกรองจํานวน 11 เรื่อง หวังวา
จะเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับสรางความเขาใจตอการเคลื่อนไหวแรงงานเพื่อประกอบ
การติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและวางแผนรณรงคตอไปได ดังนี้
(1) ขอเรียกรองวันที่ 8 มีนา วันสตรีสากล
(2) รวมพลังสหภาพแรงงาน ตานระบอบทักษิณ
(3) เดินขบวนยื่นขอเรียกรองวันแรงงานป 2549
(4) ขอเสนอยกเครื่องเรื่องสุขภาพผูใชแรงงาน
(5) ขอเรียกรองตอคณะรัฐประหาร 19 กันยา และรัฐบาลเฉพาะกาล
(6) บทเรียนการตอสูของสหภาพแรงงาน จีนาสัมพันธ
(7) การเคลื่อนไหวคัดคานการบริหารประกันสังคมที่ไมโปรงใสไมชอบ
ธรรม
(8) รุกรัฐ ปรับคาจางขั้นต่าํ เปนวันละ 233 บาทเทากันทั่วประเทศ
(9) การประชุมเพื่อมีสวนรวมปฏิรูปการเมืองรอบสอง
(10) ขอเสนอคุมครองสิทธิแรงงานขามชาติ
(11) ขอเรียกรองเพื่อพัฒนานโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานนอก
ระบบ
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(1) ขอเรียกรองวันที่ 8 มีนา
วันสตรีสากล
วันที่ 8 มีนาคม 2549 กลุมบูรณาการแรง
งานสตรี รวมกับฝายสตรีของสมาพันธแรงงานรัฐวิ
สากิจสัมพันธ สหพันธแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การตัดเย็บเสื้อผา และผลิตภัณฑหนังแหงประเทศ
ไทย องคกรพัฒนาเอกชนและองคกรพันธมิตร
ดานผูหญิงประมาณ 1,000 คน เดินขบวนจาก
ลานพระบรมรูปทรงมาไปยังหนาทําเนียบรัฐบาล
มีการอภิปรายถึงปญหาแรงงานหญิงที่ไมเคยไดรับ
การแกไขตลอด 5 ปภายใตการบริหารประเทศ
ของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทําให
แรงงานหญิงตองพบกับภาวะวิกฤต ดังตอไปนี้
1. การเลิกจางแรงงานหญิงที่ยังมีอยางตอ
เนื่อง เชน การเลิกจางคนงานบริษัทไทยเกรียง ทั้ง
หมด 1,200 คน เลิกจางแรงงานหญิงที่ตั้งครรภ
เลิกจางผูนาํ สหภาพแรงงาน เลิกจางแรงงานที่ติด
เชื้อเอดส
2. ปญหาการจางงานระบบเหมาชวง การ
จางงานแบบชั่วคราว เพื่อตองการลดตนทุนการ
ผลิต และหลีกเลี่ยงกฎหมาย เอื้อประโยชนใหกลุม
ทุน
3. ปญหาเรื่องการบังคับใชกฎหมาย เพื่อ
เอื้อประโยชนใหนายจาง เชนกรณีการใชมาตรา
75 ที่นายจางอางเหตุปดงานชั่วคราว และจายคา
จาง 50 เปอรเซ็นต ของคาจางวันทํางาน คนงาน
ไมสามารถที่จะดํารงชีวิตอยูได และบีบบังคับใหคน
งานลาออกไปเอง โดยไมไดรับคาชดเชยใดๆทั้งสิ้น
4. ป ญ หาความปลอดภั ย ในการทํางาน
อุบัติเหตุ และโรคจากการทํางาน ตลอดจนกลไกที่
มีอยูไมมีประสิทธิภาพในการใหความชวยเหลือผู
ประสบปญหาดังกลาวอยางแทจริง ในป 2547 มี
คนปวยประสบอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และ เสียชีวิต
เนื่องมาจากการทํางานรวมประมาณ 200,000
คน รวมทั้งแทบไมมีแพทยที่เชี่ยวชาญดูแลเรื่องนี้
โดยตรง
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5. แรงงานหญิงไดคาจางต่าํ ในขณะที่คา
ครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้น
ซึ่ ง สาเหตุ ห นึ่ ง มาจากการที่ รั ฐ บาลได ข ายการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ใหกลุมทุน
ทําใหรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายในครอบครัว
ทําใหตกเปนหนี้ทั้งในและนอกระบบจํานวนมาก
ขึ้น ซึ่งสวนทางกับตระกูลนายกทักษิณที่เขามา
บริหารประเทศเพียง 5 ป แตกลับมีเงินมากกวา
73,000 ลานบาท จากการขายบริษัทชินคอรป
เพียงแหงเดียว
6. ขาดการจัดสรรสวัสดิการในการพัฒนา
และสงเสริมคุณภาพชีวิตของครอบครัว แรงงาน
สวนใหญที่ตองสงลูกไปให ตา-ยาย เลี้ยงในตาง
จังหวัด ทําใหเด็กขาดหลักประกันในเรื่องการเลี้ยง
ดู และการศึกษา สงผลใหเกิดปญหาในเรื่องสภาพ
จิ ต ใจ ป ญ หายาเสพติ ด ป ญ หาอาชญากรรม
เปนตน
นางสาววิไลวรรณ แซเตีย อดีตประธาน
กลุมบูรณาการแรงงานสตรีกลาววา ที่ผานมาแรง
งานหญิงไดเสนอใหมีการแกไขปญหา แตนายกรัฐ
มนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไมเคยสนใจมารับขอ
เรียกรองของแรงงานหญิงแมแตครั้งเดียว ขอเรียก
รองที่เคยยื่นมาหลายป เชน
1. การจัดตั้งสถาบันคุมครองสุขภาพความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ
เพื่อดูแลสุขภาพความปลอดภัยของผูใชแรงงาน
2. ใหมีการแกไขกฎหมายคุมครองแรงงาน
คือยกเลิกมาตรา 75 รวมทั้งกฎหมายแรงงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับแรงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานใหดีขึ้น
3. การจัดใหมีศูนยเลี้ยงเด็กในยานอุตสาห
กรรมตางๆ ใหเพียงพอ เพื่อดูแลลูกของผูใชแรง
งาน และคนยากจนในชุมชน
4. ใหยกเลิกระบบการจางงานแบบเหมา
ชวง และระบบการจางเหมาคาแรง
5. ใหแรงงานหญิงมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายตางๆ
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แสดงให เ ห็ น ว า นายกรั ฐ มนตรี ไ ม มี ค วาม
จริ ง ใจที่ จ ะแก ไ ขป ญ หาแรงงานอย า งแท จ ริ ง
ประกอบกั บ ป ญ หาเรื่ อ งคอรั ป ชั่ น ป ญ หาผล
ประโยชนที่ทับซอน ปญหาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ปญหาการแทรกแซงองคกรอิสระ ปญหาการสราง
ความแตกแยกแกประชาชนในชาติ และปญหาการ
ขาดคุณธรรม จริยธรรมของผูนาํ ถาระบอบทักษิณ
ยั ง คงดํารงอยู จ ะนําหายนะมาสู ป ระเทศชาติ ทั้ ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
กลุมแรงงานหญิง และองคกรพันธมิตรขอ
เรียกรองใหนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ยุติ
บทบาททางการเมือง ลาออกจากการเปนนายก
รัฐมนตรี และเวนวรรคโดยไมลงสมัครรับเลือก
ตั้ง และใหรัฐบาลชุดใหม แกไขปญหาแรงงานหญิง
โดยเร็ว รวมทั้ งจัดใหมีการปฏิรูปการเมืองโดย
คํานึงถึงการมีสวนรวมของผูหญิงกลุมตางๆ
สหพันธแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัด
เย็บเสื้อผาและผลิตภัณฑหนังแหงประเทศไทย ได
ออกแถลงการณและยื่นขอเรียกรองตอรัฐบาล 7
ขอในโอกาสวันสตรีสากล ดังนี้
1. ขอใหแ กไ ขกฎหมายใหสตรีมีสิทธิทํา
แทงได เมื่อไมพรอมมีบุตร
2. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณแผนดิน
เพื่อการพัฒนาสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน
และสภาองค ก ารลู ก จ า ง ให เ กิ ด ความเข ม แข็ ง
เพราะถือวาเปนองคกรประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน
ของผูใชแรงงาน
3. รัฐบาลตองจัดการปญหาแรงงานเด็ก
อยางจริงจัง ใหเปนไปตามหลักการของอนุสัญญา
องคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 138 วา
ดวยอายุขั้นต่าํ ใหจางงาน และฉบับที่ 182 วาดวย
การหาม และการดําเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูป
แบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก รัฐบาล
ตองจัดใหเด็กทุกคนไดเรียนหนังสือขั้นพื้นฐาน 12
ปฟรีทุกคน ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญป 2540
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติป 2542

และสนั บ สนุ น ให น ายจ า งจั ด ตั้ ง ศู น ย เ ลี้ ย งเด็ก ใน
สถานประกอบการ ทุกแหง
4. รัฐบาลควรใหสัตยาบันอนุสัญญาองค
การแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 87 วาดวยเสรี
ภาพในการสมาคม ฉบับที่ 98 วาดวยสิทธิในการ
กอตั้งสหภาพแรงงาน และการเจรจาตอรอง ฉบับ
ที่ 135 วาดวยการคุมครอง และอํานวยความ
สะดวกแกผูแทนสหภาพแรงงานในการปฏิบัติหนา
ที่และฉบับที่ 131 วาดวยคาจางที่เพียงพอตอการ
ดํารงชีพและเลี้ยงดูครอบครัว ไดอยางมีศักดิ์ศรี
แหงความเปนมนุษย (ตองปรับคาจางเปน 233
บาทเทากันทั่วประเทศ)
5. สนับสนุนการปฏิรูปทางการเมืองและ
เศรษฐกิ จ ใหม แ บบทั่ ว ทุ ก ด า น โดยจั ด ตั้ ง สภา
ประชาชนขึ้ น มา เพื่ อ ทําหน า ที่ ชั่ ว คราวในการ
ปฏิรูปการเมือง และผูแทนสภาประชาชนตองมา
จากการเลื อ กตั้ ง ของประชาชนตามกลุ ม อาชี พ
ตางๆ เพื่อความเปนธรรมในสังคมและอยูรวมกัน
อยางสันติสุข
6. ใหคณะกรรมการประกันสังคมตองมา
จากการเลือกตั้งของผูประกันตนทั่วประเทศ
7. ใหรัฐบาลปฏิบัติตอผูใชแรงงานอยาง
เปนธรรม โดยไมแบงแยกทางเชื้อชาติ และชนชั้น
(เชนกรณีแรงงานตางดาว)
ปนี้ไมมีตัวแทนรัฐบาลมารับขอเรียกรองวัน
สตรีสากล จึงไมมีคําตอบจากรัฐบาลแตอยางใด
และขอเรียกรองหลายขอซ้าํ ซากเหมือนปกอนๆ

(2) รวมพลังสหภาพแรงงาน
ตานระบอบทักษิณ
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 สหพันธแรง
งานอุตสาหกรรมโลหะแหงประเทศไทย ไดจัดทํา
จดหมายเปดผนึกถึงองคกรแรงงาน และพันธมิตร
มีขอความโดยยอวา
“ขณะนี้ไดเกิดปญหาความขัดแยงอยางรุน
แรง ซึ่งไมควรเกิดขึ้นภายใตการปกครองของรัฐ
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ธรรมนูญ “ฉบับประชาชน” ระหวางกลุมบุคคลที่
เรียกวากลุม “กูชาติ” ซึ่งนําโดย นายสนธิ ลิ้มทอง
กุล และกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
กับ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่ง
ความขัดแยงของบุคคลดังกลาว ไดพัฒนาไปเปน
ความขัดแยงของคนไทยทุกสาขาอาชีพ ไมเวนแม
แต ค นในครอบครั ว เดี ย วกั น ที่ แ บ ง ฝ า ยกั น
สนับสนุนจนเกิดการโตเถียงทะเลาะเบาะแวงถึงขั้น
จะทํารายกันบอยครั้ง เพราะแตละฝายรับฟงขาว
สารขอมูลเพียงดานเดียว
สหพั น ธ แ รงงานฯ ในฐานะเป น องค ก ร
ประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน ขอเรียกรองใหชวยกันทํา
หนังสือเรียกรองไปยัง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และ
นายสนธิ ลิ้มทองกุล ไดออกมาพูดถึงขอเท็จจริง
กันทางโทรทัศนตอหนาประชาชนทั้งประเทศ อัน
จะเปนการสรางความสามัคคีใหกับประชาชนทั้ง
ชาติ แตบัดนี้ความขัดแยงทางการเมืองไดพัฒนา
ไปไกล เนื่องจากทางนายกรัฐมนตรีไดประกาศยุบ
สภาไปแลวเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 กลุม
นักการเมืองกําลังสรางความแตกแยกใหเกิดขึ้นกับ
ประชาชนชาวไทยอยางหนักอยางที่ไมเคยเกิดขึ้น
ในประเทศไทยมากอน โดยแบงเปนสองฝาย คือ
ฝายที่เอาทักษิณ และฝายที่ไมเอาทักษิณ ซึ่งไม
เป น ผลดี ต อ ประเทศ แต นั ก การเมื อ งก็ ไ ม ไ ด
ตระหนักถึงเรื่องนี้ เนนเพียงสรางภาพเพื่อหวัง
กระแสประชาชนสนับสนุนเทานั้น และไดกลาย
เป น ช อ งทางให บุ ค คลหลายกลุ ม แสวงหาผล
ประโยชนใหตนเอง โดยชักชวนคนไปสนับสนุน
แลวขอคาใชจายจากพรรคการเมืองที่ตนนําคนไป
เชียรหรือมอบดอกไม โดยเฉพาะกลุมองคกรแรง
งานหลายกลุมที่กําลังเคลื่อนไหวกัน อยูขณะนี้
ซึ่งสหพันธแรงงานฯ ไมเคยเห็นพรรคการเมืองใด
เลยที่ เ ข า ไปมี อํานาจจะแก ไ ขป ญ หาให ช นชั้ น
กรรมาชีพอยางจริงจัง จึงเชิญชวนใหผูใชแรงงาน
ออกไปรวมกับคณะกรรมการสมานฉันทแรงงาน
ไทย”
12

วันที่ 26 กุมภาพันธ 2549 คณะกรรมการ
สมานฉันทแรงงานไทย จัดชุมนุมเดินขบวนขับไล
นักการเมืองเหลี่ยมจัด “นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชิน
วัตร” ออกจากวัฏจักรการเมืองไทย โดยจัดแถวตั้ง
ตนที่บริเวณอนุสาวรียประชาธิปไตย เพื่อเดินทาง
เข า สู ท อ งสนามหลวงสมทบกั บ กลุ ม พั น ธมิ ต ร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ยอมรับมติ “ไมชนะ
ไมเลิก” พรอมกับจัดทําขอเสนอปฏิรูปการเมือง
ไทยเผยแพรตอประชาชนดวย
เมื่ อ วั น ที่ 24 มี น าคม 2549 คณะ
กรรมการสมานฉันทแรงงานไทยไดแถลงขาว และ
ออกแถลงการณ “สมานฉันทแรงงานไทย ไล
ทักษิณ” ขอใหผูใชแรงงานรวมแสดงพลังเพื่อสราง
ประวัติศาสตรในนาม“พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย” ซึ่งปกหลักชุมนุมอยูหนาทําเนียบ
รัฐบาลตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2549 โดยมีเปา
หมายเพื่ อ กดดั น ให น ายกรั ฐ มนตรี ล าออกจาก
ตําแหนงเนื่องจากขาดจริยธรรม และขาดความ
ชอบธรรมในการดํารงตําแหน ง นายกรั ฐ มนตรี
ตามที่ปรากฏถึงพฤติกรรมการดําเนินการขายหุน
ของบริษัทชินคอรปฯใหแกกองทุนเทมาเส็กฯของ
ประเทศสิงคโปร โดยไมเสียภาษีแตอยางใด ซึ่ง
เปนการขายสิทธิในการใชทรัพยากรของประเทศ
ใหกับตางชาติเปนการขายสมบัติของชาติที่ประชา
ชนคนไทยเปนเจาของ
ขบวนการแรงงานไทยจึงขอแสดงจุดยืนให
นายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหนงทันที และให
ยุติบทบาททางการเมือง จากนั้นใหมีการปฏิรูป
การเมือง เศรษฐกิจ โดยใหมีตัวแทนประชาชน
จากทุกสาขาอาชีพ อยางแทจริง
ศาลปกครองสูงสุดไดสั่งเพิกถอนพระราช
กฤษฎีกา 2 ฉบับที่ออกมาแปรรูปการไฟฟาฝาย
ผลิตเพราะไมชอบดวยกฎหมาย “แรงงานยังจะ
เชื่อในระบอบทักษิณอีกหรือ?” คณะกรรมการ
สมานฉันทแรงงานไทย ขอเรียกรองตอผูใชแรง
งานและสหภาพแรงงานทุกแหงออกมาแสดงพลัง
รวมขับไล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรใหออกไป
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เปรียบเทียบการจัดงานวันแรงงานของ 2 ขบวนการ
ประเด็น

คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย
และสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ

คําขวัญวัน
จัดงาน

สามัคคีกรรมกร รื้อถอนระบอบทักษิณ
ปฏิรูปการเมือง ตานทุนนิยมครอบโลก

รวมพลังแรงงาน สมานฉันทชาวไทย เทิดไท
องคราชัน

งบประมาณ

บริจาคและรวมรับผิดชอบกันเอง
เพื่อความเปนอิสระในการจัดงาน

มาจาก 2 แหง คือ กรมสวัสดิการและคุม
ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จํานวน 1.6
ลานบาท นายกรัฐมนตรีอนุมัติสนับสนุนอีก
1.4 ลานบาท และสํานักงานประกันสังคม
สนับสนุนการจัดทําเสื้อยืดแจกจํานวน 2 หมื่น
ตัว (เปนเงิน 1 ลานบาท)

เวลา 8.00 น. นัดรวมพลเดินขบวนจาก
บริเวณอนุสาวรียประชาธิปไตย ไปถึงหนา
ทําเนียบรัฐบาล เวลาประมาณ 11.00 น.
และตั้งเวทีกลาวคําปราศรัย ประกาศขอเรียก
รองตอรัฐบาล โดยมีริ้วขบวน ปายเรียกรอง
ของสหพันธแรงงาน และกลุมสหภาพแรง
งานตางๆ จนถึงเวลาประมาณ 13.00 น.

เดินขบวนจากบริเวณลานพระบรมรูปทรงมาตั้ง
แตเวลา 13.30 น.ไปยังสนามหลวง โดยริ้ว
ขบวนประกอบดวย วงดุริยางคกองทัพบก คณะ
ผูบริหารและขาราชการกระทรวงแรงงาน นํา
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน และติด
ตามดวยริ้วขบวนของสภาองคการลูกจาง 11
แหง

สถานที่
จัดงาน

คณะกรรมการจัดงาน
วันแรงงานแหงชาติป 2549

พิธีเปดงาน

ไมติดตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเขารวม พิธีเปดงานเริ่มตนเวลา 16.30 น. โดยรัฐ
งาน
มนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นายสมศักดิ์
เทพสุ ทิ น ) และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุม
ครองแรงงาน กลาวปดงานเวลา 18.30 น. ใน
ขณะที่การแสดงดนตรีบนเวทีดําเนินตอไปจน
ยุติเวลาประมาณ 24.00 น.

ขอเรียกรอง

มีจาํ นวนมากและหลากหลายรวมเกือบ 30
ขอ ครอบคลุมทั้งขอเสนอปฏิรูปรัฐธรรมนูญ
เศรษฐกิจการเมือง ขอเสนอเพื่อสรางความ
เปนธรรมทางสังคมขอเสนอเพื่อสงเสริมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และขอเรียกรองที่ติด
ตามตอจากป 2548

14

มีจาํ นวน 10 ขอ ครอบคลุมการแกไขกฎหมาย
เลือกตั้ง กฎหมายแรงงาน กฎหมายเงินทด
แทน กฎหมายประกั น สั ง คม และสั ด ส ว น
กรรมการไตรภาคี และนับเปนปแรกที่เสนอให
ตั้งคณะกรรมการติดตามขอเรียกรองวันแรงงาน
โดยกระทรวงแรงงาน
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ขอเรียกรองของคณะกรรมการจัดงานวัน
แรงงานแหงชาติ ป 2549 ที่ยื่นตอรัฐมนตรีวา
การกระทรวงแรงงานที่สนามหลวง จํานวน 10 ขอ
ไดแก
1. ขอใหรัฐบาลแกไขพระราชบัญญัติคุม
ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยเฉพาะมาตรา 5
(3)ให ลู ก จ า งเหมาค า แรงมี สิ ท ธิ แ ละหน า ที่ เ ท า
เทียมกับลูกจางประจํา
2. ขอให รั ฐ บาลแก ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 39 โดยใหผู
ประกันตนตามมาตรา 39 จายเงินสมทบเพียงเทา
เดียว และในสวนผูประกันตนที่ไดรับสิทธิชราภาพ
ขอใหไดสิทธิการรักษาพยาบาลฟรีตลอดไป
3. ขอใหรัฐบาลแกไขพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 18 (1) โดยใหลูก
จางซึ่งประสบอันตรายในระหวางเวลาทํางาน และ
ตองหยุดงานใหไดรับคาจางเต็มตามอัตราคาจางที่
ไดรับในปจจุบันตั้งแตวันแรกที่หยุดงาน
4. ขอใหรัฐบาลยกเลิกการเก็บภาษีเงินได
สําหรับสวัสดิการทุกประเภทที่นายจางจัดใหกับลูก
จาง และใหยกเลิกการเก็บภาษีเงินไดสาํ หรับเงิน
ชดเชยที่นายจางจายจัดใหกับลูกจาง เมื่อตองออก
จากงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
2541
5. ขอใหรัฐบาลปรับอัตราคาจางใหกับลูก
จางตามอัตราเงินเฟอในแตละจังหวัด และใหควบ
คุมราคาสินคาอุปโภค บริโภค ที่มีความจําเปนตอ
การครองชีพ
6. ขอใหรัฐบาลจัดตั้งสถาบันคุมครองสุข
ภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวด
ลอมในสถานประกอบการ โดยใหเปนหนวยงาน
อิสระ
7. ขอให รั ฐ บาลแก ไ ขสั ด ส ว นจํา นวน
กรรมการไตรภาคีทุกคณะใหมีจํานวนเทากันทุก
ฝาย
8. ขอใหรัฐบาลรับรองอนุสัญญาองคการ
แรงงานระหวางประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ
ฉบับที่ 98

9. ขอใหรัฐบาลแกไขปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวของ เพื่อการใชสิทธิการเลือกตั้งของผูใชแรง
งาน และประชาชนที่ไปประกอบอาชีพ ณ ที่ใดๆ
ใหใชสิทธิเลือกตั้งตัวแทน ณ สถานที่นั้นๆ
10. ขอใหรัฐบาลตั้งคณะกรรมการฝายรัฐ
บาลที่เกี่ยวของกับขอเรียกรอง รวมกับผูแทนฝาย
ลูกจางทั้ง 10 สภาองคการลูกจาง ติดตามขอเรียก
รองของผูใชแรงงานที่ยื่นในวันที่ 1 พฤษภาคม
2549 พรอมทั้งใหแตงตั้งผูอาํ นวยการสํานักแรง
งานสัมพันธ เปนเลขานุการ
ขอเรียกรองของคณะกรรมการสมานฉันท
แรงงานไทย และสมาพัน ธแ รงงานรัฐ วิส าหกิจ
สัมพันธ ไมไดยื่นตอรัฐบาลโดยตรง แตทาํ เปน
เอกสารแถลงข า วแก สื่ อ มวลชนและเผยแพร ต อ
ประชาชนในวันแรงงาน แบงเปน 5 กลุมขอเสนอ
ไดดังนี้
(1) ขอเสนอแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจ
การเมืองในสถานการณปจจุบัน ไดแก
1. ใหยกเลิกการกําหนดคุณสมบัติผูสมัคร
รับเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. วาจะตองจบปริญญาตรี
เพราะเปนการปดกั้นสิทธิ เสรีภาพคนสวนใหญ
2. ให แ ก ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมาย
เลือกตั้งใหผูใชแรงงาน และประชาชนที่อาศัย หรือ
ทํางานในพื้นที่นอกทะเบียนบานของตนสามารถ
ใชสิทธิเลือกตั้งผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
ในเขตพื้นที่ ซึ่งตนอาศัย หรือทํางานอยูได
3. ใหแกไขมาตรา 100 ของรัฐธรรมนูญ
ที่ กําหนดว า ส.ส.จากบั ญ ชี ร ายชื่ อ จะต อ งได รั บ
คะแนนตั้งแต 5%ขึ้นไป ซึ่งทําใหพรรคการเมือง
ใหม หรือพรรคเล็กเสียเปรียบพรรคการเมืองใหญ
เสนอใหลดลงเหลือ 3%(หรือใหลดลงเหลือ 1%)
4. ให มี ผู แ ทนที่ แ ท จ ริ ง ของผู ใ ช แ รงงาน
และประชาชนทุ ก สาขาอาชี พ มี ส ว นกําหนดใน
กระบวนการปฏิรูปการเมือง และเศรษฐกิจทุกขั้น
ตอน
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(2) ขอเสนอเพื่อสรางความเปนธรรม
ทางสังคม ไดแก
1. ปรั บ โครงสร า งภาษี ใ ห มี ค วามเป น
ธรรมโดยลด หรือยกเลิกภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งเปน
ภาษีทางออมใหเก็บภาษีทางตรงเพิ่มขึ้น ในอัตรา
กาวหนา เชน ภาษีหุน ภาษีรายได ภาษีที่ดิน ภาษี
ทรัพยสิน ภาษีมรดก เปนตน
2. ยกเลิ ก การกําหนดใหก ารคา เสรีเ ปน
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ในรัฐธรรมนูญ
3. ยกเลิ ก การแปรรูปรัฐ วิส าหกิจ และ
สํ า ห รั บ รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ที่ เ ป น ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
สาธารณูปการใหบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหามขาย
ห า มแปรรูป เพื่อ ใหรัฐใชเ ปน เครื่องมือ ในการจัด
เปนสวัสดิการดูแลชีวิตความเปนอยูของประชาชน
4. ยกเลิกการทําขอตกลงเขตการคาเสรี
5. ใหกาํ หนดเรื่องคาจาง และการจางงาน
ที่เปนธรรมใหคนงานมีความมั่นคงในการทํางาน
และใหสอดคลองกับมาตรฐานทางสากล เปนแนว
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญ
6. ควรเปลี่ยนแปลงสาระมาตรา 87 ของ
รัฐธรรมนูญในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
จาก “รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรีโดย
อาศัยกลไกตลาด...” เปน “รัฐตองสนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจแบบที่สามารถสรางความเปน
ธรรมให เ กิ ด ขึ้น ในสังคมกํากับ ดูแลมิใหมีการ
ผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรง และทางออมโดย
เอกชน เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคง
ข อ ง รั ฐ แ ล ะ ส ว น ร ว ม รั ฐ ต อ ง จั ด ใ ห มี
สาธารณูปโภคอันจําเปนสําหรับประชาชนอยาง
ทั่วถึง และเปนธรรมโดยใหประชาชนมีสวน
ร ว มในการกํากั บ หรื อ บริ ห ารนโยบายของกิ จ
การสาธารณูปโภค”
(3) ขอเสนอเพื่อสงเสริมสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ไดแก
1. ในหมวด 3 ของรัฐธรรมนูญที่วาดวย
เสรี ภ าพของปวงชนชาวไทย รั ฐ ธรรมนูญฉบับ
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ป จ จุ บั น ไดเ ปดชอ งใหรัฐ ออกกฎหมายเพื่ อจํากัด
สิทธิเสรีภาพของประชาชนได อาทิ ม. 29 ม.45
เสนอให ย กเลิ ก ข อ ยกเว น ใดๆ ที่ จ ะนําไปสู ก าร
ละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน
2. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเขาชื่อกัน 50,000 ชื่อ ของประชาชน เพื่อ
เสนอกฎหมายตามมาตรา 170 ของรัฐธรรมนูญ
ควรแกไขเพื่อใหความสะดวกกับประชาชนในการที่
จะใชสิทธิดังกลาวอยางแทจริง และใหประชาชนมี
สวนรวมในกระบวนการพิจารณากฎหมายที่ตนเอง
เสนอในรัฐสภาดวย
3. การรวมตัว กันของบุคคลตามมาตรา
45 ของรัฐธรรมนูญจะตองไดรับการคุมครอง และ
สง เสริมโดยการจัดสรรงบประมาณใหดําเนินกิจ
กรรมอยางอิสระ
4. ใหมีการปฏิบัติใชรัฐธรรมนูญมาตรา
39,40 และ 41 อยางจริงจังและตรงตอเจตนา
รมณของรัฐธรรมนูญ และมีการปฏิรูปสื่ออยางจริง
จัง
(4) ขอเรียกรองที่ตองติดตามจาก
1 พฤษภาคม 2548 ไดแก
1. ใหรัฐบาลควบคุมราคาน้าํ มัน และสิน
คาอุปโภค และบริโภค เนื่องจากปจจุบันประชาชน
ตองแบกรับคาครองชีพที่สูงตามราคาน้ํามันที่รัฐ
บาลประกาศปรับขึ้น ทําใหพี่นองคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม และภาคเกษตร ชาวไรชาวนาประชา
ชนคนยากจนต อ งประสบความเดื อ ดร อ นอย า ง
แสนสาหัสในการซื้อสินคาอุปโภคในราคาแพงขึ้น
2. ให รั ฐ บาลปรั บ อั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ําที่
ธรรม โดยยึดหลักมาตรฐานสากลขององคการแรง
งานระหวางประเทศ (ILO) คาจางขั้นต่าํ ไมนอย
กวารายไดขาราชการคือ 7,000 บาทตอเดือน
เพื่อคุณคา และศักดิ์ศรีที่เทาเทียมกัน (วันละ
233 บาท)
3. ให รั ฐ บาลเร ง ออก พ.ร.บ. จั ด ตั้ ง
สถาบันคุมครองสุขภาพความปลอดภัย และสิ่ง
แวดลอมในสถานประกอบการฉบับของขบวนการ
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แรงงาน ที่เปนองคกรอิสระ มีการบริหารจัดการใน
รูปแบบเบญจภาคี และใหกองทุนเงินทดแทนมา
อยูในสถาบันแหงใหม
4. ให รั ฐ บาลประกาศรั บ รองอนุ สั ญ ญา
องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87
และฉบับที่ 98 ซึ่งเปนอนุสัญญาขั้นพื้นฐานที่วา
ดวยสิทธิในการรวมตัว และการเจรจาตอรอง เพื่อ
เปนหลักประกันของกฎหมายแรงงานสัมพันธใน
การคุ ม ครองสิ ท ธิ ค นงานทุ ก ประเภทในการจั ด
ตั้งสหภาพแรงงาน และคนงานทุกประเภทตองอยู
ภายใตกฎหมายแรงงานฉบับเดียวกัน โดยไมถูก
แทรกแซงจากองคการหรือหนวยงานรัฐ รวมถึงคน
งานอพยพจากประเทศต า งๆ ที่ ม าทํางานใน
ประเทศไทย ที่จะไดรับการคุมครองโดยไมเลือก
ปฏิบัติ
5. ใหรัฐบาลถอนราง พ.ร.บ. คุมครอง
แรงงานฉบั บ รั ฐ บาลออกจากสํานั ก งานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา เนื่องจากเปดโอกาสใหนาย
จางทําสัญญาจางงานระยะสั้น และยังสงเสริมใหมี
การจ า งงานเหมาช ว ง เหมาค า แรงในสถาน
ประกอบการมากขึ้น
6. ให รั ฐ บาลนําร า ง พ.ร.บ. แรงงาน
สัมพันธฉบับผูใชแรงงาน เขาสูการพิจารณาเพื่อ
ออกเปนกฎหมาย ซึ่งเปนรางที่ขบวนการแรงงาน
ไดพยายามนําเสนอตอรัฐบาลมาเปนเวลากวา 10
ป
7. ใหรัฐบาลและสํานักงานประกันสังคม
เรงแกไขกฎหมายประกันสังคมที่มีปญหาทั้งฉบับ
เชนมาตรา 39 ใหผูประกันตนจายเงินสมทบเพียง
สวนเดียวเทานั้น ใหขยายความคุมครองไปยังแรง
งานนอกระบบ ภาคเกษตร รวมทั้งใหมีมาตรฐาน
ในการคุมครองคนงานที่ติดเชื้อ HIV และใหคน
งานมี ส ว นร ว มตั ด สิ น ใจในการบริ ห าร จั ด การ
ประกันสังคม ในทุกระดับรวมทั้งระบบไตรภาคีทุก
คณะ
8. การทําสัญญาขอตกลงเขตการคาเสรี
ในระดับทวิภาคีและพาหุภาคีกับนานาชาติ อันจะ
มีผลกระทบตอประชาชน สังคม และประเทศชาติ

โดยรวม รัฐตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยการทําประชามติตามรัฐธรรมนูญ
และให ย กเลิ ก การออกกฎหมายว า ด ว ยเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพราะกฎหมายดังกลาวละเมิด
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ทําใหประเทศชาติสูญ
เสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวด
ลอม วัฒนธรรมฯลฯ
9. ใหรัฐบาลเรงแกไขปญหาของลูกจางที่
ประสบภัยพิบัติจากคลื่นยักษสึนามิ โดยใหกองทุน
ประกันสังคมอนุมัติงบประมาณ เพื่อปลอยกูใหแก
ลูกจางผูประสบภัยอยางจริงจัง รวมถึงการบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัด และเทาเทียมกัน
10. ใหรัฐบาลสนับสนุนจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็กปฐมวัยในยานอุตสาห
กรรม และชุมชน โดยออกเปนกฎมาย และจัดสรร
งบประมาณใหอยางพอเพียง ใหองคกรแรงงาน
องคกรชุมชน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ
(5) ขอเสนออื่นๆ ไดแก
1. ใหมีการเพิ่มหมวด 8 ของรัฐธรรมนูญ
โดยให มี ก ารจั ด ตั้ ง ศาลเลื อ กตั้ ง เพื่ อ พิ จ ารณาคดี
ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งอยางรวดเร็ว
2. เสนอใหลดสัดสวน จํานวน ส.ส.ที่จะ
ยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีลงจาก
2 ใน 5 (200เสียง) เปน 1 ใน 4 (125 เสียง)
เพื่อใหการตรวจสอบเปนไปไดงาย
3. ในการสรรหาคณะกรรมการองค ก ร
อิ ส ระต อ งเป น อิ ส ระอย า งแท จ ริ ง โดยคณะ
กรรมการสรรหาต อ งมาจากการมี ส ว นร ว มกั น
กําหนด หรือเลือกตั้งจากประชาชน หรือองคกร
ภาคประชาชนอยางแทจริง
4. ตองปฏิรูปใหวุฒิสภา เปนสภาแหงผู
ทรงคุณวุฒิ และเปนสภาของตัวแทนแหงความ
หลากหลายของประชาชน และวิชาชีพตางๆ ที่มีอยู
ในสังคมไทยอยางแทจริง จะตองมีบทบัญญัติและ
มาตรการที่สามารถสกัดกั้นมีใหพรรคการเมืองสง
คนเขามาสมัคร และมีอิทธิพลเหนือวุฒิสภา
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5. ตองแกไข พ.ร.บ.พรรคการเมืองให
พรรคการเมื อ งมี โ ครงสร า งที่เ ปน ประชาธิป ไตย
โปรงใส เปนอิสระจากการครอบงําโดยอิทธิพลของ
นักธุรกิจการเมืองและอํานาจการเมือง การบริจาค
ใหพรรคการเมืองจะตองมีการกําหนดเพดานขั้นสูง
ไวเพื่อมิใหผูมีอํานาจทางการเงินมีอิทธิพลเหนือ
พรรคการเมือง ใหยกเลิกเงื่อนไขที่ทาํ ใหพรรคการ
เมืองใหม หรือพรรคขนาดเล็กดํารงอยูไดยาก เชน
การกําหนดจํานวนสาขาพรรค และสมาชิกพรรค
เปนตน
6. เอาสถานีโทรทัศน ITV ที่เปนผลพวง
ของการตอสูเรียกรองของประชาชนภายหลังเหตุ
การณพฤษภาคม 2535 กลับมาสูเจตนารมณ
ดั้งเดิมที่ตองการใหเปนสถานีขาวสารที่เสนอขอมูล
อยางตรงไปตรงมา หลากหลาย

ขอสังเกตตอการเคลื่อนไหว
วันแรงงาน ป 2549
ประการที่ 1 ป 2549 เปนปแรกทีพ่ ธิ เี ปด
งานวันแรงงาน โดยรัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงาน
ที่ทองสนามหลวงเกิดขึ้นในชวงเย็นเวลาประมาณ
16.00 น. และเปนการจัดพิธเี ปดงานภายหลังการ
ป ด งานของขบวนที่ ชุ ม นุ ม หน า ทําเนี ย บรั ฐ บาล
สาเหตุสาํ คัญคงตองการหลีกเลีย่ งการเดินขบวนสวน
ทางกับขบวนรณรงคของคณะกรรมการสมานฉันท
แรงงานไทยและกลุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจใน
ชวงเชา แบบทีเ่ คยเกิดขึน้ เมือ่ ป 2547 และ 2548
ซึ่งทําใหเกิดภาพลักษณที่ไมดีในกระแสขาวสื่อมวล
ชนและความรูส กึ ของคนงานที่เกี่ยวของ
ประการที่ 2 ป 2549 เปนปแรกที่นายก
รัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร อนุมัติงบประมาณจัดงาน
วันแรงงานเพิ่มเติมอีก 1.4 ลานบาท ใหแกสภา
องคการลูกจางตางๆ ที่จัดงานที่ทองสนามหลวง
ภายหลังที่คณะกรรมการจัดงานไดเขาพบเมื่อวันที่
1 มีนาคม 2549 และมอบดอกไมใหกาํ ลังใจแก
รั ก ษาการนายกรั ฐ มนตรี ที่ เ ผชิ ญ กระแสการ
ตอตานรุนแรงขยายตัวขึ้น
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ประการที่ 3 แมมีการจัดงานวันแรงงาน
เปน 2 ขบวนการ แตมีขอเรียกรองที่สอดคลอง
คลายคลึงกัน จํานวน 4 ขอ ไดแก
1. เสนอใหมีการลดอัตราการเก็บเงินสม
ทบผูประกันตนตามมาตรา 39 ใหเลือกเทาเดียว
2. ให มี ก ารควบคุ ม ราคาสิ น ค า อุ ป โภค
บริโภคที่จาํ เปนแกประชาชน
3. ใหรัฐบาลรับรองอนุสัญญาองคการแรง
งานระหวางประเทศ(ILO) ฉบับที่ 87 และฉบับที่
98
4. ใหคนงานที่ทํางานที่ใดมีสิทธิเลือกตั้ง
สส.,สว. ในพื้นที่นั้นๆ
ประการที่ 4 คณะกรรมการสมานฉันทแรง
งานไทย ไดคัดคานการใชเงินกองทุนประกันสังคม
จัดทําเสื้อยืดแจกในวันแรงงาน เพราะเห็นวาเปน
การใช เ งิ น ผิ ด วั ต ถุ ป ระสงค ข องกฎหมายประกั น
สังคม และควรนําเงิน ไปปรับปรุง คุณภาพสิทธิ
ประโยชนเพื่อผูประกันตนกวา 8 ลานคน
นางศศิวรรณ อนันตกูล รองเลขาธิการ
ประกันสังคม โตแยงวา ปญหาที่เกิดขึ้นไมใชเรื่อง
สปส.ใชเงินเอาใจการเมือง หรือเปนฝายไปยื่นขอ
เสนอใหใครกอน แตเกิดจากผูนาํ แรงงาน 10 สภา
องคการลูกจางมีหนังสือมาถึง สปส.เพื่อของบจัด
งานวันแรงงานเพิ่มเติม สปส.จึงจัดสรรใหในรูป
ของเสื้อยืด 20,000 ตัว โดยใชงบฯบริหารจัดการ
10% มาดําเนินการไมเกี่ยวกับเงินกองทุนแตอยาง
ใด เขาใจวาผูนําแรงงานแตกคอกันเอง โดยฝาย
หนึ่งไดรับเงินสนับสนุน เพราะเปนองคกรถูกตอง
กฎหมาย ขณะที่อีกฝายหนึ่งเปนองคกรแรงงาน
นอกกฎหมายขาประจํ า เมื่ อ ไม ไ ด เ งิ น จึ ง
ประทวง “ความจริงพวกที่ออกมาคัดคานไมใชตัว
แทน ของลูกจางผูประกันตน เชนนายสมศักดิ์ โก
ศัยสุข แกนนํารัฐวิสากิจ น.ส.วิไลวรรณ ก็เปน
องคกรเถื่อน กอนหนานี้ แนะนําใหคณะกรรมการ
สมานฉันทแรงงานไทยจดทะเบียนเปนองคกรแรง

จับชีพจรการเคลือนไหวแรงงาน ป 2549

งาน ซึ่งจะไดมีสิทธินั่งเปนกรรมการ สปส. เพื่อปก
ปองสิทธิของผูประกันตน แตไมดาํ เนินการใดๆ”
แม มี อุ ด มการณ แ ต ห ากไม ใ ช ตั ว แทนลู ก จ า งถู ก
ตอ งตามกฎหมาย ก็ไมสามารถเคลื่อนไหวได
สปส.พรอมใหตรวจสอบการทํางาน (มติชน 28/
เม.ย./49/หนา 5)
นางสาววิไลวรรณ แซเตีย โตกลับวา คณะ
กรรมการสมานฉันทแรงงานไทยเปนองคกรที่ถูก
ตองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช 2540 มาตรา 45 วาดวยการรวมตัว
เปนสหภาพ หรือสมาคม องคกรตางๆ “พวกเรา
เปนผูประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมทั้ง
หมด จึงมีสิทธิวิจารณและแสดงความคิดเห็น
ตอการทํางาน การบริหารงานของ สปส.” ทั้งนี้
จะทําการปรึกษาสภาทนายความ เพื่อดําเนินการ
ทางกฎหมายตอสํานักงานประกันสังคมกรณีการ
ใชเงินแบบผิดวัตถุประสงคดังกลาว
ประการที่ 5 เปนปแรก ที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน ไดมีคาํ สั่งแตงตั้งคณะทํางานติด
ตามการดําเนินการตามขอเรียกรองวันแรงงาน
แหงชาติ ป 2549 เมื่อเดือนมิถุนายน 2549
โดยมีจาํ นวน 21 คน มีปลัดกระทรวงแรงงาน เปน
ประธานคณะทํางาน ประกอบดวยอธิบดีทุกกรม
ประธานสภาองคการลูกจางทุกแหง โดยมีขาราช
การสํานั ก แรงงานสั ม พั น ธ เ ป น คณะเลขานุ ก าร
เพื่อใหประสานงานติดตามการดําเนินตามขอเรียก
รอง และเชิญผูแทนฝายตางๆ มาใหขอเท็จจริง
ตามที่เห็นสมควร คณะทํางานฯ มีการจัดประชุม
2 ครั้ง แตไมมีอะไรคืบหนาชัดเจน
ตอมา กระทรวงแรงงานไดมีหนังสือชี้แจง
ขอเรียกรอง 10 ขอที่คณะกรรมการจัดงานวันแรง
งานแหงชาติ ป 2549 เสนอตอรัฐบาลสรุปคํา
ตอบแตละขอไดดังนี้

1. ขอใหรัฐบาลแกไขพระราชบัญญัติคุม
ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยเฉพาะมาตรา 5
(3) ใหลูกจางเหมาคาแรงมีสิทธิและหนาที่เทา
เทียมกับลูกจางประจํา
คําตอบ กระทรวงแรงงานไดยกราง แก
ไข พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อขยาย
ความคุ ม ครองใหแ กลูก จา งกรณีที่มี ก ารจา งงาน
ลักษณะเหมาคาแรง โดยกําหนดใหผูประกอบกิจ
การปฏิบัติตอลูกจางของผูรับเหมาคาแรงและลูก
จางที่วาจางตามสัญญาจางโดยตรงอยางเทาเทียม
กัน ซึ่งขณะนี้รางกฎหมายดังกลาว คณะรัฐมนตรี
ไดเห็นชอบอนุมัติหลักการแลว และอยูในระหวาง
การตรวจพิจ ารณาของสํานัก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
2. ขอให รั ฐ บาลแก ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในมาตรา 39 โดยใหผู
ประกันตนตามมาตรา 39 จายเงินสมทบเพียงเทา
เดียวและในสวนผูประกันตนที่ไดรับสิทธิชราภาพ
ขอใหไดรับสิทธิรักษาพยาบาลฟรีตลอดไป
คําตอบ ร า ง พ.ร.บ.ประกั น สั ง คมอยู
ระหวางการพิจารณาของสํานักงานเลขาธิการรัฐ
มนตรี ใหผูประกันตนตามมาตรา 39 ที่สงเงินสม
ทบไมนอยกวา 120 เดือนออกเงินสมทบเพียงเทา
เดียว
3. ขอใหรัฐบาลแกไขพระราชบัญญัติเงินทด
แทน พ.ศ. 2537 มาตรา 18 (1) โดยใหลูกจาง
ซึ่งประสบอันตรายในระหวางการทํางาน และตอง
หยุดงานใหไดรับคาจางเต็มตามอัตราคาจางที่ได
รับในปจจุบันตั้งแตวันแรกที่หยุดงาน
คําตอบ ราง พ.ร.บ.เงินทดแทนขณะนี้
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว
ใหลูกจางซึ่งประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน
ไดรับคาทดแทนกรณีไมสามารถทํางานไดตั้งแต
วันแรกที่หยุดงาน โดยจายคาจางใหรอยละ 60
ของคาจาง
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4. ขอใหรัฐบาลยกเลิกการเก็บภาษีเงินได
สําหรับสวัสดิการทุกประเภทที่นายจางจัดใหกับลูก
จาง และใหยกเลิกการเก็บภาษีเงินไดสาํ หรับเงิน
ชดเชยที่นายจางใหกับลูกจางเมื่อตองออกจากงาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541

Ö กระทรวงการคลังไดมีมาตรการทาง
ภาษียกเวนคาชดเชยที่ลูกจางไดรับตามกฎหมาย
คุมครองแรงงาน แตไมรวมถึงคาชดเชยที่ลูกจางได
รั บ เพราะเหตุ เ กษี ย ณอายุ ห รื อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาจ า ง
เฉพาะค า ชดเชยส ว นที่ ไ ม เ กิ น ค า จ า งของการ
ทํางานสามรอยวันสุดทายแตไมเกินสามแสนบาท

คําตอบ
Ö รั ฐ บาลได อ อกมาตรการภาษี เ พื่ อ
บรรเทาภาระภาษีให แ กผูมี ร ายไดนอ ยมาตลอด
ไมวาจะเปนการเพิ่มคาลดหยอน เชน ลูกกตัญู
หรือกรณียกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับ
เงินไดสุทธิในชวงแรก จากเดิมที่ยกเวนในวงเงิน
80,000 บาท เพิ่มเปน 100,000 บาทแรก เพื่อ
ใหผูมี เ งิ น ไดทุ ก คนไดรั บสิทธิป ระโยชนทางภาษี
เทากัน
Ö จากการที่รัฐบาลไดลดภาระภาษีตอ
เนื่อง แรงงานที่เปนโสดมีเงินไดไมถึง 190,000
คนตอป หรือคิดเปนคาจาง 520 บาทตอวัน หาก
มีคูสมรสและบุตร 3 คน มีเงินไดไมถึง 256,000
บาทตอป หรือ 726 บาทตอวัน แรงงานจะไมมี
ภาระภาษีที่ตองเสีย ซึ่งเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษี
ดังกลาวสูงกวาคาจางขั้นต่าํ เกือบ 4 เทา
Ö แม น ายจ า งให ส วั ส ดิ ก ารแก ลู ก จ า ง
จํานวนมาก แตมูลคาของสวัสดิการตอคนแลว นา
จะเปนสวนนอย และหากนําสวัสดิการเฉพาะที่ตอง
นํามารวมคํานวณภาษีมาพิจารณาแลว ไมนาจะ
เปนภาระทางภาษีแกลูกจางแตอยางใด
Ö กระทรวงการคลังไดพิจารณารวมกับ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และขอเสนอ
ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทํา
ใหมีการยกเวนภาษีสวัสดิการหลายประเภท เชน
เบี้ยเลี้ยงคาเดินทาง คารักษาพยาบาล คาเครื่อง
แบบ สวัสดิการรถรับสงพนักงาน การใหการศึกษา
นอกเวลาใหพนักงานการจัดโครงการโรงงานสีขาว
ปลอดยาเสพติด อบรมใหความรูแกปญหาโรค
เอดส บําเหน็จที่นายจางจายใหครั้งเดียวเพราะ
เหตุออกจากงาน เปนตน
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5. ขอใหรัฐบาลปรับอัตราคาจางใหกับลูก
จางตามอัตราเงินเฟอในแตละจังหวัด และใหควบ
คุมราคาสินคาอุปโภค บริโภค ที่มีความจําเปนตอ
การครองชีพดวย
คํ า ต อ บ คณะกรรมการค า จ า งและ
กระทรวงแรงงานไดรับผลการพิจารณาเสนอแนะ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนอัตราคาจางขั้น
ต่าํ ป 2549 จากคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด
ครบทุกจังหวัดแลว จะมีการปรับคาจางในจังหวัด
ใดบาง อัตราเทาใด ขึ้นกับขอมูลตามหลักเกณฑ
มาตรา 87 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541
โดยแบงขอมูลเปน 3 กลุม คือ
1. กลุมหลักเกณฑดานความจําเปนในการ
ครองชีพของลูกจาง ไดแก อัตราลูกจางที่ไดรับอยู
ราคาของสินคา ดัชนีคาครองชีพ อัตราเงินเฟอ
มาตรฐานการครองชีพ
2. กลุมหลักเกณฑดานความสามารถใน
การจายของนายจาง ไดแก ตนทุนการผลิต ความ
สามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน
3. กลุมหลักเกณฑดานเศรษฐกิจและสังคม
ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ สภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม
6. ขอใหรัฐบาลจัดตั้งสถาบันคุมครองสุข
ภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด
ลอมในสถานประกอบการ โดยใหเปนหนวยงาน
อิสระ
คําตอบ กระทรวงแรงงานดําเนินการกรณี
ตอเนื่องตั้งแตป 2540 ไดยืนยันราง พ.ร.บ.
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ฉบับที่องคการลูก
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จางมีสวนรวมรางใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา ทั้งนี้
ไดพิจารณาควบคูไปกับราง พ.ร.บ.ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการทั้ง 2 ฉบับ
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 และสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาโดยใหรวมเปน
รางฉบับเดียว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดตรวจ
ราง พ.ร.บ.ดังกลาวและรวมเปนฉบับเดียวกันเปน
ราง พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางาน พ.ศ. .... ทั้งนี้ในมาตรา 52
ระบุวาใหมีการจัดตั้งสถาบันสงเสริมความปลอด
ภั ย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดลอ มในการ
ทํางานโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และสงราง
พ.ร.บ.ดังกลาวไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แลว อยูในระหวางการสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
พิจารณากอนจะสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู แ ทนราษฎรพิ จ ารณาก อ นนําเสนอสภาผู
แทนราษฎรพิจารณาตอไป
7. ขอให รั ฐ บาลแก ไ ขสั ด ส ว นจํา นวน
กรรมการของไตรภาคี ทุ ก คณะให มี จํ า นวน
กรรมการเทากันทุกฝาย
คําตอบ กระทรวงแรงงานเห็นดวยในหลัก
การ และไดเสนอเขาสูตามแผนพัฒนากฎหมาย
ของกระทรวงแรงงานตั้งแตป 2548
8. ขอใหรัฐบาลรับรองอนุสัญญาองคการ
แรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่
98
คําตอบ การใหสัตยาบันอนุสัญญาจะมีผล
กระทบตอเศรษฐกิจสังคมการเมือง การปกครอง
และประเพณี นิ ย ม ต อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของใหสามารถรองรับการ
ใหสัตยาบันอนุสัญญาได ซึ่งตองใชเวลานานพอสม
ควร สําหรับขาราชการ ทหาร ตํารวจอาจไมเหมาะ
สมที่จะไดรับสิทธิเสรีภาพนี้ เพราะตองปฏิบัติงาน

ดานบริการประชาชน รักษาความสงบเรียบรอย
และความมั่นคงของประเทศ กอนใหสตั ยาบันควร
ทําประชาพิจารณพรอมกันทั่วประเทศ ตองเตรียม
การเพื่อใหสัตยาบันทั้งสองฉบับอยางนอย 3-5 ป
- จากการประชุมประชาพิจารณ ที่ประชุม
มีความเห็นวาการใหหรือไมใหสัตยาบันอนุสัญญา
ทั้งสองฉบับไมสาํ คัญ เพราะรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดใหสิทธิเสรีภาพใน
การรวมตัวกันแกประชาชนอยูแลว และถาหาก
สามารถปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอยางเต็มที่ จะไมมี
ปญหาตอการใหหรือไมใหสัตยาบันอนุสัญญาทั้ง
สองฉบับแตอยางใด สิ่งที่สาํ คัญ คือ การใหความรู
เรื่องนี้แกประชาชนใหทั่วถึง
9. ขอใหรัฐบาลแกไข ปรับปรุง กฎหมายที่
เกี่ยวของเพื่อการใชสิทธิการเลือกตั้งของผูใชแรง
งานและประชาชนที่ไปประกอบอาชีพ ณ ที่ใดๆ ให
ใชสิทธิเลือกตั้งผูแทน ณ สถานที่นั้นๆ
คําตอบ การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 มีความเห็นสรุปได
ดังนี้ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย มาตรา 102 วรรคสอง วรรคสาม
มาตรา 105 (3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐ
ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทน
ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2541 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 81/1 และ
กฎหมายวา ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น เห็นควรใหบุคคลที่จะมีสิทธิ
เลือกตั้งตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้ง
ที่ ต นมี ชื่ อ อยู ใ นทะเบี ย นบ า น ต อ งใช สิ ท ธิ ล ง
คะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในเขต
เลือกตั้งที่ผูสมัครรับเลือกตั้งมีชื่อในทะเบียนบาน
ซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบันมีความเหมาะสม และ
สามารถอํานวยความสะดวกใหกับผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ไดดีอยูแลว และยังไมมีความจําเปนที่จะตองแกไข
เพิ่มเติมตามขอเรียกรองดังกลาว เพราะไมสอด
คลองกับหลักเกณฑการคํานวณจํานวนราษฎรตอ
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จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา 102
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
อาจทําใหกระบวนการซื้อขายสิทธิเลือกตั้งทําได
สะดวกยิ่งขึ้นโดยอาจมีการกวานซื้อลวงหนา โดย
แอบอางการยายเพื่อไปประกอบอาชีพบังหนาซึ่ง
ยากในการตรวจสอบ ทําใหมีปญหาจัดทําบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เปนหลักประกันความนา
เชื่อถือไดดีกวาทะเบียนบาน
หากลูกจางยายภูมิลําเนามาเปนเวลานาน
และตองการใชสิทธิลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งผูสมัคร
รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีภูมิลําเนา และ
ประกอบอาชีพอยู ควรยายทะเบียนบานมายังเขต
เลือกตั้งนั้น ซึ่งแจงยายตอนายทะเบียนทองที่ที่ไป
อยูไดโดยสะดวกรวดเร็วอยูแลว
10. ขอใหรัฐบาลตั้งคณะกรรมการฝายรัฐ
บาลที่เกี่ยวของกับขอเรียกรองรวมกับผูแทนฝาย
ลูกจางทั้ง 10 สภาองคการลูกจาง ติดตามขอเรียก
รองของผูใชแรงงานที่ยื่น ในวันที่ 1 พฤษภาคม
2549 พรอมทั้งใหแตงตั้งผูอาํ นวยการสํานักแรง
งานสัมพันธเปนเลขานุการ
คําตอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมีคาํ สั่ง
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2549 แตงตั้งคณะทํางาน
ติดตาม การดําเนินการตามขอเรียกรองวันแรง
งานแหงชาติ ป 2549 โดย ปลัดกระทรวงแรง
งาน เป น ประธาน พร อ มด ว ยอธิ บ ดี ทุ ก กรม
เลขาธิ ก ารสํานั ก งานประกั น สั ง คม และคณะ
กรรมการจัดงานวันแรงงานแหงชาติป 2549 เปน
กรรมการโดยมีผูอาํ นวยการสํานักงานแรงสัมพันธ
เปนกรรมการเลขานุการ
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(4) ขอเสนอยกเครื่องเรื่องสุขภาพ
ผูใชแรงงาน
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย ได
รวมมือกับสภาเครือขายกลุมผูปวยจากการทํางาน
และสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย จัดเวทีสัมมนา
ระดมความคิดเห็นของผูแทนองคกรแรงงาน องค
กรพัฒนาเอกชน และผูปวยจากการทํางานกลุม
ตางๆ และไดรวบรวมขอเสนอทั้งหมดเพื่อปฏิรูป
การบริหารและบริการดานสุขภาพผูใชแรงงาน ยื่น
ตอนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549 ดัง
ตอไปนี้
(1) ขอเสนอกรณี “ระบบการวินิจฉัยทาง
การแพทย สําหรับแรงงานที่ปวยดวยโรคและ
สิ่งแวดลอมจากการทํางาน” ประกอบดวย
ขอเสนอทางออก (ระยะสั้น)
1) จั ด หาแพทย ค นกลางมาทําการ
วินิจฉัยโรคจากการทํางาน
2) ควรแยกอํานาจการวิ นิ จ ฉั ย โรค
ออกจากกองทุ น เงิ น ทดแทนสํานั ก งานประกั น
สังคม
3) แพทย ที่ ต รวจรั ก ษาต อ งวิ นิ จ ฉั ย
ระบุการเจ็บปวยโรคจากการทํางานอยางชัดเจน
ขอเสนอทางออก (ระยะยาว)
1) เรงจัดตั้งสถาบันคุมครองสุขภาพ
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในสถานประกอบ
การ
2) รั ฐ ต อ งมี น โยบายและเร ง จั ด ตั้ ง
หนวยงานแพทยอาชีวเวชศาสตรและสิ่งแวดลอม
3) ประชาสัม พัน ธคําประกาศเมื่อป
2547 ในเรื่องการตรวจสุขภาพคนงานแบบอาชีว
เวชศาสตรและสิ่งแวดลอมใหสถานประกอบการ
เพื่อผูใชแรงงานไดรับทราบและปฏิบัติตามอยาง
ทั่วถึง
4) เรงผลิตบุคคลากรทางดานอาชีว
เวชศาสตร แ ละสิ่ งแวดลอมใหเ พีย งพอในการให
บริการ
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(2) ขอเสนอกรณี ใหรัฐบาลจัดตั้งสถาบัน
คุมครองสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวด
ลอมในสถานประกอบการขึ้น โดยนําเสนอราง
พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง สถาบั น คุ ม ครองสุ ข ภาพ
ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในสถานประกอบ
การ ตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาออกเปนกฎหมายตอ
ไป
(3) ขอ เสนอกรณี “การบริห ารดานสา
ธารณสุขของสํานักงานประกันสังคม” ไดแก
1) กรณี “ทันตกรรม” ใหขยายเครือ
ขายการทําฟนและรักษาฟนฟรีไปยังคลินิกทั้งรัฐ
บาลและเอกชนในพื้นที่ โดยใหไดรับการบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานโปรงใส เขา
ถึงบริการไดอยางทั่วถึง โดยใหสถานพยาบาล
เรีย กเก็บคาใชจายกับสํานักงานประกันสังคม
โดยตรง
2) กรณี “คลอดบุตร”
2.1 คาคลอดบุตรในกรณีคลอดปกติ
เหมาจายจากเดิม 6,000 บาท ใหเพิ่มเปน
12,000 บาท
2.2 ในกรณีคลอดบุตรแบบผิดปกติทั้ง
แมและลูกใหผูป ระกันตนเบิกคาใชจายไดตาม
ความเปนจริง
ทั้งนี้ การคลอดทั้งสองลักษณะให
รวมถึง การบริการทางการแพทยที่มีมาตรฐาน
โดยเริ่ ม ดู แ ลตั้ ง แต ตั้ ง ครรภ จ นถึ ง หลั ง คลอด
รวมทั้ ง การอภิ บ าลทารกตั้ ง แต แ รกเกิ ด จน
กระทั่งออกจากโรงพยาบาล ตองชัดเจนวาให
เรีย กเก็บคาใชจายกับสํานักงานประกันสังคม
โดยตรง
3) กรณี “เจ็บปวย”
3.1 ไม ค วรแยกการรั ก ษาพยาบาล
ออกจากคนไขทั่วไป ซึ่งผูประกันตนตองมีมาตร
ฐานในการรั ก ษาพยาบาลเทา เทีย มหรือไมต่ํา
กวาคนไขนอกปกติ

3.2 การใหการบริการทางยาและเวช
ภัณฑตองไดรับทั้งยาในประเทศและตางประเทศที่
ไดมาตรฐาน
3.3 ผูปวยฉุกเฉิกนอกพื้นที่ตองไดรับ
การรักษาพยาบาลทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและโรง
พยาบาลเอกชน โดยใหสถานพยาบาลเรียกเก็บ
คารักษาจากสํานักงานประกันสังคมโดยตรงทั้ง
หมด โดยไมมีขอจํากัด
3.4 ผูปวยฉุกเฉินนอกพื้นที่ ที่เปนคน
ไขในทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน ใหขยาย
ระยะเวลาในการแจงไปยังโรงพยาบาลตามบัตรรับ
รองสิทธิ์อยางต่าํ 1 สัปดาหขึ้นไป
3.5 การเข า รั บ การบริ ก ารทางการ
แพทยไมควรจํากัดจํานวนครั้ง และจํานวนเงินใน
การรักษาพยาบาล
3.6 ผู ป ระกัน ตนตองไดรับ การตรวจ
สุขภาพตามเกณฑมาตรฐานการตรวจปละ 1 ครั้ง
3.7 ให ผู ป ระกั น ตนที่ เ ป น สตรี ไ ด รั บ
การตรวจรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม
ปละ 1 ครั้ง
3.8 ใหผูประกันตนไดรับการตรวจเช็ค
ตอมลูกหมากโต และมะเร็งตอมลูกหมากปละ 1
ครั้ง
3.9 ให ผู ป ระกั น ตนมี สิ ท ธิ์ ต รวจและ
รักษาโรคที่เกี่ยวกับตาฟรีทุกประเภท
3.10 ใหยกเลิกโรคที่ประกันสังคม
ยกเวนไมรักษา ใหไดรับการตรวจและรักษา
ตามมาตรฐานโดยไมมีการยกเวน
4) กรณี “เงินทดแทนการสูญเสีย
อวัยวะ”
4.1 การทดแทนการสูญเสียอวัยวะให
คํานวณตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทน
4.2 ใหผูประกันตนไดรับเงินทดแทน
การขาดรายไดจากเดิม 50 เปอรเซ็นต เพิ่มเปน
100 เปอรเซ็นต เทาที่แพทยสั่งใหหยุด
4.3 คาฟนฟูสมรรถภาพใหไดรับสิทธิ
โดยไมมีเงื่อนไข และขอจํากัดใดๆ ทั้งสิ้น
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4.4 คาอวัยวะเทียม และอุปกรณใน
การบําบั ด รั ก ษาโรคต อ งให ไ ด ม าตรฐานและไม
จํากัดจํานวนเงิน

เทียบเทากับการบริการใหแกแรงงานในระบบ
ตามปกติ
7.3 ใหขยายบริการดานสาธารณสุข
ของสํานักงานประกันสังคมไปถึงแรงงานขาม
ชาติทั้งในระบบและนอกระบบ

5) กรณี “ทุพพลภาพ”
5.1 คําวิ นิ จ ฉั ย การทุ พ พลภาพให ม า
จากแพทยผูรักษาโดยตรง
5.2 คณะกรรมการการแพทย ใ ห ม า
จากแพทยสภา / แพทยจากโรงพยาบาลรัฐบาล /
แพทยจากโรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งใหผูประกัน
ตนเขาไปมีสวนรวม
5.3 ใหผูประกันตนไดรับสิทธิเงินทด
แทนการขาดรายได 100% ตลอดชีวิต

8) กรณี “การบริหารงานสํานักงาน
ประกันสังคม” เสนอใหมีผูแทนของผูประกันตน
อยางแทจริง มีสวนรวมในการบริหารงานและตัด
สินใจในกรณีตางๆ ของสํานักงานประกันสังคมใน
ทุกระดับทุกขั้นตอน ในฐานะที่ผูประกันตนเปนเจา
ของเงินประกันสังคมดวยสวนหนึ่ง

6) กรณี “HIV/AIDs”
6.1 ใหบริการยา ARV อยางไมมีเงื่อน
ไข ใหผูปวยรับยา ARV ตามความจําเปนและ
เปนไปตามมาตรฐานการรักษา โดยไมตองรวม
จายเงิน และตองครอบคลุมถึงยาทุกสูตร
6.2 ใหครอบคลุมการบริการตรวจเชื้อ
HIV โดยความสมัครใจ
6.3 ให มี ก ารบริ ก ารแจกจ า ยถุ ง ยาง
อนามั ย เพื่ อ ป อ งกั น ตนเองให ป ลอดภั ย จากโรค
เอดส
6.4 ใหผูประกันตนที่ติดเชื้อ HIV มี
สวนในการกําหนดนโยบายและกําหนดขอบเขต
บริการสําหรับผูติดเชื้อ HIV ในทุกระดับ

9) กรณี “บทลงโทษ”
9.1 ให มี บ ทลงโทษแก น ายจ า งที่ หั ก
เงินสมทบแลวไมนาํ สงสํานักงานประกันสังคม ทํา
ใหผูประกันตนเสียสิทธิ์ ใหมีโทษจําคุกไมนอย
กวาหกเดือน หรือปรับไมนอยกวาสามเทาของ
จํานวนเงินที่ขาดสง หรือทั้งจําทั้งปรับ โดยการทํา
ผิดครั้งแรกใหปรับ เมื่อทําผิดครั้งตอไป ใหทั้งจํา
ทั้งปรับ
9.2 ใหมีการกําหนดโทษตอเจาหนาที่
ประกั น สั ง คมที่ ล ะเว น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ทําให ผู
ประกันตนเสียสิทธิ์ ใหมีโทษจําคุกไมนอยกวาหก
เดือน หรือปรับไมนอยกวาหนึ่งแสน หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ

7) กรณี “การบริการครอบคลุมไม

10) ขอ เสนอเพิ่มเติม เสนอใหโรง
พยาบาลคูสัญญาของสํานักงานประกันสังคมทุก
โรงพยาบาล มีแพทยดานอาชีวเวชศาสตรและสิ่ง
แวดลอม อยางนอยโรงพยาบาลละ 2 คน เพื่อ
วินิจฉัยสาเหตุจากการปวย เพื่อนําไปสูการเบิกเงิน
คารักษาพยาบาลที่แนชัดวาจะเบิกจากกองทุนใด
โดยระหวางการวินิจฉัยใหทําการรักษาผูประกัน
ตนทันทีโดยไมตองรอผลการวินิจฉัยในการใชเงิน
กองทุนใด

ทั่วถึง”
7.1 ใหขยายบริการดานสาธารณสุข
ของสํานักงานประกันสังคมไปถึงแรงงานนอก
ระบบใหทั่วถึงและการบริการนั้นตองเทียบเทา
กับการบริการใหแกแรงงานในระบบตามปกติ
7.2 ใหขยายบริการดานสาธารณสุข
ของสํานักงานประกันสังคมไปถึงแรงงานภาค
เกษตร ชาวไร ชาวนาและการบริการนั้นตอง
24
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ทั้งนี้ ควรมีการจัดตั้งกองทุนเงินชวยเหลือ
เบื้ อ งต น เพื่ อ ชดเชยแก ผู ป ระกั น ตนในระยะแรก
ระหว า งรอการวิ นิ จ ฉั ย โดยใช เ งิ น ของกองทุ น
ประกันสังคม
สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํนา ักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ไดทาํ หนังสือลง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ตอบประธานสภา
เครือขายกลุมผูปวยจากการทํางานและสิ่งแวดลอม
แหงประเทศไทย ที่ยื่นขอเสนอตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน ในประเด็นการตรวจสุขภาพผูใช
แรงงาน เกณฑการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน และ
การผลักดันการจัดตั้งสถาบันความปลอดภัยฯ ดัง
นี้
(1) กรณีที่ลูกจางเจ็บปวยและไมแนใจวามี
สาเหตุเกิดจากสภาพแวดลอมหรือเปนโรคจากการ
ทํางานหรือไม ลูกจางสามารถขอเขารับการตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย จากแพทย ผู เ ชี่ ย วชาญด า นโรคจากการ
ทํางานหรือแพทยอาชีวเวชศาสตรได ซึ่งสํานักงาน
ประกัน สัง คมไดร ว มมือกับกระทรวงสาธารณสุข
จัดทําบันทึกขอตกลงการจัดตั้งคลินิกโรคจากการ
ทํางานและเปดศูนยโรคจากการทํางานใหบริการ
ดานอาชีวเวชศาสตรแกผูประกอบการผูใชแรงงาน
ดานการปองกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการ
ทํางาน การตรวจวินิจฉัยโรคและรักษา รวมทั้งการ
ดูแลหลังจากเกิดโรคและอุบัติเหตุ ซึ่งมีเครือขาย
บริการครอบคลุมทั่วถึง มีศูนยโรคจากการทํางาน
แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับตน มีเครือขาย
แพทยอาชีวเวชศาสตรอยูทั่วประเทศ ระดับกลาง
เป ด คลินิ ก โรคจากการทํางานในโรงพยาบาลนํา
รองของกระทรวงสาธารณสุข 9 แหง ไดแก โรง
พยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลชลบุรี โรง
พยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม โรงพยาบาล
ขอนแก น โรงพยาบาลมหาราช จั ง หวั ด
นครราชสีมา โรงพยาบาลลําปาง โรงพยาบาล
บุรีรัมย โรงพยาบาลปทุมธานี และโรงพยาบาล
ราชบุรี และระดับสูง มีโรงพยาบาลนพรัตนราช
ธานีใหการตรวจวินิจฉัยรักษาผูปวยดวยโรคจาก

การทํางาน และการวิจัยพัฒนาปญหาโรคที่เกิด
จากการทํางาน
นอกจากนี้สาํ นักงานประกันสังคมยังใหการ
สนับสนุนคาใชจายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย
ในการทํางานเพื่อใหกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานนําไปดําเนินโครงการตางๆ ในป 2548
และป 2549 ดังนี้
1.1 โครงการจัดงานสัปดาหความปลอดภัย
ในการทํางานแหงชาติ
1.2 โครงการติ ด ตามและขยายผลการ
ดําเนินงานตามโครงการลดการประสบอันตราย
จากการทํางาน โดยใชเครื่องมือคัดกรองประเมิน
และควบคุมจุดเสี่ยง
1.3 โครงการประชาสัมพันธ เพื่อปองกัน
และสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน
1.4 การอบรมสัมมนาลูกจางของสภาองค
การนายจาง สภาองคการลูกจาง และสมาคมสง
เสริ ม ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ในการ
ทํางาน
(2) เกณฑการพิจารณาวินิจฉัยโรคจากการ
ทํางาน สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงาน
ประกันสังคม ดําเนินการตามประกาศกระทรวง
แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑการวินิจฉัยและการ
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของผูปวยหรือบาด
เจ็บดวยโรคจากการทํางาน โดยลูกจางตองนําหลัก
ฐานทางการแพทยที่แสดงการเจ็บปวยมายื่นขอรับ
เงินทดแทนจากสํานักงานประกันสังคม ดังนี้
2.1 เวชระเบียน
2.2 ผลและรายงานชันสูตรตางๆ ที่เกี่ยว
ของกับโรค
2.3 ใบรับรองแพทย
2.4 ความเห็นของแพทยผูเชี่ยวชาญ
ประเด็ น การวิ นิ จ ฉั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ สภาพแวด
ลอมในการทํางานของลูกจาง สํานักงานประกัน
สั ง คมได ข อความร ว มมื อ กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม
ครองแรงงานในการตรวจสอบสภาพแวดลอมใน
การทํางานของลูกจาง จากนั้นจะรวบรวมขอมูล
เอกสาร หลั ก ฐานต า งๆ ส ง เข า หารื อ คณะ
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กรรมการการแพทยในกรณีจําเปนอาจใหลูกจาง
ไปรับการตรวจวินิจฉัยโรคโดยละเอียดจากสถาบัน
ที่ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางพิ จ ารณา ป จ จุ บั น คณะ
กรรมการการแพทย กองทุนเงินทดแทน ไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการการแพทย และผูเชี่ยวชาญทาง
การแพทย จํานวน 12 ชุด ซึ่งเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ระบบตางๆ จํานวน 24 ระบบจากภาครัฐและภาค
เอกชน เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ ห คําปรึ ก ษาในการ
พิจารณาวินิจฉัยการเจ็บปวยของลูกจาง ซึ่งมีความ
ครอบคลุมในการวินิจฉัยใหความยุติธรรมแกลูก
จางที่เจ็บปวยดวยโรคจากการทํางานดวยแลว
(3) สํานักงานประกันสังคมและกรมสวัสดิ
การและคุมครองแรงงานอยูระหวางการพิจารณา
ผลั ก ดั น การจั ด ตั้ ง สถาบั น ความปลอดภัย ในการ
ทํางาน โดยจะประชุมรวมกันเพื่อหาขอยุติภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2549 นี้

(5) ขอเรียกรองตอคณะรัฐประหาร
19 กันยา และรัฐบาลเฉพาะกาล
คณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น
ประมุข (คปค.) ซึ่งประกอบดวยผูบัญชาการทุก
เหลาทัพ โดยมีพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผูบัญชา
การทหารบก เปนหัวหนาคณะฯ ไดกอการกบฏยึด
อํานาจการปกครองแผนดินสําเร็จเมื่อคืนวันที่ 19
กันยายน 2549 ลมลางรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร (ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน) อาง
เหตุจาํ เปนสรุปได 4 ประการ คือ
1. รัฐบาลทําใหประชาชนแตกแยกอยางที่
ไม เ คยปรากฎมาก อ นในประวิติ ศ าสตรชาติไ ทย
และมีแนวโนมรุนแรงขึ้นอยางกวางขวาง
2. สอไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ
3. หน ว ยงานอิ ส ระถู ก ครอบงําทางการ
เมือง และ
4. มีพฤติการณหมิ่นเหมตอการหมิ่นพระ
บรมเดชานุภาพแหงองคพระมหากษัตริย โดยคณะ
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ปฏิ รู ป ไม มี เ จตนาเข า มาบริ ห ารราชการเสี ย เอง
และจะคื น อํ า นาจให ป ระชาชนโดยเร็ ว ที่ สุ ด
(ประกาศ แถลงการณฉบับที่ 1 19 กันยายน
2549 เวลา 23.50 น.)
ตามมาด ว ยการออกแถลงการณ จํานวน
มากเชน ใหรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 สิ้นสุดลง
ส.ส. ส.ว. คณะรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญสิ้น
สุดลง ขอใหนักศึกษามีสวนรวมทางการเมือง
โดยใหสงความคิดเห็นไปที่สํานักงานเลขานุการ
กองทัพบก ขอใหผูใชแรงงานชาวนา ชาวไรอยู
ในความสงบคณะปฏิรูปจะชวยเหลือหาแนวทาง
บรรเทาความเดื อ ดร อ นตอ ไป ประกาศใชก ฎ
อั ย การศึก ทั่ว ราชอาณาจัก ร และ หามมิให
ประชุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ตั้งแต 5 คน ขึ้น
ไป หากฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หาม
มิใหพรรคการเมืองประชุม และดําเนินกิจการใดๆ
ทางการเมือง ระงับการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม
ออกคําสั่งใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ควบคุม ยับยั้ง สกัดกั้นและทําลายการ
เผยแพร ข อ มู ล ข า วสารในระบบเทคโนโลยี ส าร
สนเทศผ า นเครื อ ข า ยการสื่ อ สารทั้ ง ปวงที่ มี บ ท
ความ ขอความ คําพูด หรืออื่นใด อันอาจสงผล
กระทบต อ การปฏิ รู ป การปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น
ประมุข เชน มีการปดเว็บไซค (Website) ของ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ซึ่งดําเนินการโดยกลุมนัก
วิ ช าการที่ ผ ลิ ต บทความและมี บ ทบาทวิ พ ากษ
วิจารณการรัฐประหารอยางจริงจังตอเนื่อง นับเปน
ครั้ ง แรกของการรัฐ ประหารที่มี ก ารปดสื่อ อิเ ลค
ทรอนิคสเปนตน
คปค. ไดยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 มี
ผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 รัฐธรรม
นูญฉบับนี้มีลักษณะสําคัญสรุปได 7 ประการคือ
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(1) เปนรัฐธรรมนูญที่มาจากคณะเผด็จ
การรั ฐ ประหารฉบั บ แรก ที่ ไ ม มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห
อํานาจพิเศษนายกรัฐมนตรี คลายมาตรา 17 ของ
รั ฐ ธรรมนู ญ แบบเผด็ จ การในอดี ต และเปน รัฐ
ธรรมนู ญ ฉบั บ แรก ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห ศั ก ดิ์ ศ รี
ความเปนเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ และความ
เสมอภาค ของชนชาวไทยที่เคยไดรับการคุมครอง
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย แ รงประมุ ข
ตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยู
แลว ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้
(มาตรา 3)
อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ. 2549 มาตรา 36 มีเนื้อหาที่ขัดแยงกับ
มาตรา 3 เพราะประกาศและคําสั่งสวนใหญ
เป น การลิ ด รอนสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชน
กลาวคือ กําหนดใหบรรดาประกาศ และคําสั่งของ
คปค. หรือคําสั่งของหัวหนา คปค. ที่ไดประกาศ
หรือสั่งในระหวางวันที่ 19 กันยายน 2549 จนถึง
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใหมีผลบังคับใช
ตอไป ไมวาประกาศ หรือคําสั่งนั้นจะมีผลบังคับใน
ทางนิติบัญญัติ ในการบริหาร หรือในทางตุลาการ
และใหถือวาการปฏิบัตติ ามประกาศ หรือคําสั่งนั้น
เปนการปฏิบัติที่ชอบดวยกฎหมาย และชอบดวย
รัฐธรรมนูญ ไมวาจะกระทํากอน หรือหลังประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้
(2) ใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไมเกิน
250 คน ทําหนาที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และ
รัฐสภา แตงตั้งจากบุคคลมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด
อายุไมตา่ํ กวา 35 ป สรรหาโดยคํานึงถึงบุคคล
กลุมตางๆอยางเหมาะสม (มาตรา 5)
(3) ใหมี สภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน
100 คน โดยตองไมเปน หรือเคยเปนสมาชิก
พรรคการเมือง หรือดํารงตําแหนงในพรรคการ
เมืองใดภายใน 2 ปกอนวันไดรับการคัดเลือกให
เป น สมาชิ ก สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ และไม ดํารง
ตําแหนง สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติในคราว

เดียวกัน (มาตรา 19)
(4) ใหมีสมัชชาแหงชาติ จํานวนไมเกิน
2,000 คน แตงตั้งจากบุคคลที่มีอายุไมตา่ํ กวา 18
ป สมัชชาแหงชาติมีหนาที่คัดเลือกสมาชิกดวยกัน
เอง เพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมควรไดรับการโปรด
เกล า แต ง ตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ
จํานวน 200 คน (มาตรา 22)
(5) คณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห ง ชาติ
(เปลี่ยนชื่อมาจากคณะปฏิรูปฯ ภายหลังรัฐธรรม
นูญประกาศใช) ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลตามบัญชี
รายชื่อ 200 คน ใหเหลือ 100 คน เปนสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญ ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ใหสภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้งคณะกรรมาธิการ
การยกรางรัฐธรรมนูญประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
ที่สภารางรัฐธรรมนูญคัดเลือก จํานวน 25 คน
และประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเสนอ
จํานวน 10 คน (มาตรา 25)
(6) กระบวนการเห็นชอบการใชรัฐธรรม
นูญฉบับใหม คือ ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐ
ธรรมนูญจัดทําคําชี้แจงวา รา งรัฐธรรมนูญ มี
ความแตกตางกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 ในเรื่องใดพรอมเหตุผล
ในการแกไ ขไปยัง สมาชิ ก สภารางรัฐธรรมนูญ
และองคกรตางๆรวม 12 แหง ตามที่กฎหมาย
กําหนด เพื่อพิจารณา และเสนอความคิดเห็น เชน
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูง
สุด สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
คณะกรรมการสิทธิม นุษยชนแหงชาติ สถาบัน
อุดมศึกษา เปนตน และใหคณะกรรมาธิการยก
รางรัฐธรรมนูญ เผยแพรรางรัฐธรรมนูญ และ
เอกสารชี้ แ จงตามที่ ก ล า วมาให ป ระชาชนทั่ ว ไป
ทราบ สงเสริม และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ประชาชนประกอบดวย (มาตรา 26)
(7) เมื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว
เผยแพรใหประชาชนทราบ และจัดใหมีการออก
เสียงประชามติภายในวันเดียวกันทั้งประเทศวา
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จะใหความเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรม
นูญทั้งฉบับ ถาประชาชนเสียงขางมากของผูมา
ออกเสียงประชามติเห็นชอบ ใหนํารางรัฐธรรม
นูญใหมมาใชบังคับได
กรณี ที่ ส ภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ จั ด ทําร า งรั ฐ
ธรรมนูญไมแลวเสร็จภายใน 180 วัน นับแตวัน
เปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก หรือ สภา
รางรัฐธรรมนูญไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ หรือ
ประชาชนโดยเสียงขางมากออกเสียงประชามติไม
เห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ ใหสภารางรัฐธรรมนูญ
สิ้นสุดลง และใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
ประชุมรวมกับ คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณารัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ไดเคยประกาศ
ใชบังคับมาแลว ฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงให
แลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันออกเสียง
ประชามติไมเห็นชอบ (มาตรา 28 ถึงมาตรา 32)
ขอสังเกต คือ คณะมนตรีความมั่นคงแหง
ชาติ (คมช.) มีอาํ นาจครอบงําแทรกแซงกระบวน
การสรรหาสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและการ
จั ด ทํารางรัฐ ธรรมนูญที่ซับ ซอ นหลายขั้น ตอนซึ่ง
ประชาชนทั่วไปไมอาจเขาถึงตรวจสอบได ตั้งแต
การคัดเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ การแตง
ตั้งคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ และการเลือก
ใชรัฐธรรมนูญฉบับใด เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ หรือประชาชน สวน
ใหญ อ อกเสี ย งประชามติ ไ ม เ ห็ น ชอบกั บ ร า งรั ฐ
ธรรมนูญ
เปนครั้งแรก ที่กําหนดใหประชาชนออก
เสียงประชามติ เห็นชอบ หรือไมเห็นชอบรางรัฐ
ธรรมนูญที่จะบังคับใชในอนาคต
ภายหลังรัฐประหาร 19 กันยายน จนถึง
การจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกาลที่มี นายสุรยุทธ จุฬา
นนท (อดีตนายทหาร องคมนตรี) เปนนายกรัฐ
มนตรี ไดมีกลุมองคกรแรงงาน 4 คณะยื่นขอเรียก
รองตอ คปค.และรัฐบาล ไดแก
1. คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย
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2 สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
3. พันธมิตรสหภาพแรงงานประชาธิปไตย
4. สภาเครือขายกลุมผูปวยจากการทํางาน
และสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย
แตละองคกรมีขอเสนอ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสมานฉันทแรงงาน
ไทย (คสรท.) ไดออกแถลงการณเมื่อวันที่ 22
กันยายน 2549 และยื่นขอเสนอตอ คมช. เมื่อวัน
ที่ 3 ตุลาคม 2549 ขอเสนอ ทั้งหมดสรุปได ดังนี้
1. ยุติ และยกเลิกประกาศ ฉบับ ตางๆ ที่
เปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน เชน
กฎอัยการศึกการสั่งหามชุมนุมเกิน 5 คน การ
หามผูใชแรงงาน ชาวนา ชาวไร เคลื่อนไหวเรียก
รอง เพราะขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล
ขององคการระหวางประเทศ และเพื่อเสริมสราง
บรรยากาศความสมานฉันทตามเจตนารมณ ของ
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
2. ยุ ติ ก ารควบคุ ม แทรกแซงสื่ อ มวลชน
เพื่ อ ให สื่ อ มวลชนมี เ สรี ภ าพเสนอข า วสารเต็ ม ที่
รวมทั้ง การตรวจสอบการทํางานของคณะปฏิรูป
การปกครองฯดวย
3. ต อ งดําเนิ น การตรวจสอบการทุ จ ริ ต
คอรัปชั่นของรัฐบาลเกาโดยเร็ว จริงจัง โปรงใส
และเปนธรรมตามกฎหมาย
4. เรงประกาศใชรัฐธรรมนูญชั่วคราวโดย
เร็ ว โดยยึ ด หลั ก การสําคั ญ ของรั ฐ ธรรมนู ญ ป
2540 ซึ่งถูกยกเลิกไป และดําเนินการปฏิรูปการ
เมือง ยกรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร โดยเปดให
ประชาชนภาคสวนตางๆ มีสวนรวมตั้งแตตนจน
เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรชุดใหม
5. เสนอให ผู ดํารงตําแหน ง รั ฐ มนตรี ว า
การกระทรวงแรงงานเป น ผู มี ค วามชํานาญใน
ปญหาแรงงานเปนอยางดี และเปนบุคคลที่ทาํ งาน
คลุกคลีกับผูใชแรงงานมาอยางตอเนื่อง จึงเสนอ
บุคคลที่เหมาะสมใหพิจารณา 4 คน คือ
1) นายสมศักดิ์ โกศัยสุข
2) รองศาสตราจารย ดร.วรวิทย เจริญเลิศ
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3) รองศาสตราจารย แล ดิลกวิทยรัตน
4) นายฐาปบุตร ชมเสวี
6. เพื่ อ ให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มทางการ
เมืองมากขึ้น และปองกันรัฐสภาถูกผูกขาดครอบ
งําโดย คมช. เสนอใหมีตัวแทนผูใชแรงงาน และตัว
แทนองคกรพัฒนาเอกชนดานแรงงานตางๆ เขา
รวมในสภานิติบัญญัติแหงชาติ และ สมัชชาแหง
ชาติในอัตราสวนที่เหมาะสม และใหมีผูแทนที่แท
จริ ง ของแรงงานทุ ก สาขาอาชี พ มี ส ว นกําหนดใน
กระบวนการปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองทุกขั้นตอน

7. ขอเสนอเพื่อสรางความเปนธรรมใน
สังคม ไดแก
7.1 ปรับโครงสรางภาษีใหมีความเปน
ธรรม โดยลดหรือยกเลิกภาษีมูลคาเพิ่มซึ่ง เปน
ภาษีทางออม แลวใหเก็บภาษีทางตรงเพิ่มขึ้นใน
อัตรากาวหนา เชนภาษีหุน ภาษีรายได ภาษีที่ดิน
ภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก เปนตน
7.2 ยกเลิ ก การแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ
และสํา หรั บ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ ป น สาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ ใหบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ วา
หามขาย หามแปรรูป เพื่อไมใหรัฐบาลใชเปน
เครื่องมือในการจัดสวัสดิการดูแลชีวิตความเปนอยู
ของประชาชน
7.3 ยกเลิกการทําขอตกลงเขตการคา
เสรี ในระดับทวิภาคี และพหุภาคี กับนานาชาติอัน
จะมีผลกระทบตอประชาชน สังคม และประเทศ
ชาติโดยรวม รัฐตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนโดยการทําประชามติ
7.4 ใหกาํ หนดคาจาง และการจางงาน
ที่ เ ป น ธรรม ให ค นงานมี ค วามมั่ น คงในการ
ทํางาน และใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ และการ
กําหนดคาจางตองเปนอัตราเดียวกันทั้งประเทศ

8. ขอเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดแก
8.1 ใหรัฐบาลควบคุมราคาน้าํ มัน และ
สินคาอุปโภค เนื่องจากปจจุบันประชาชนตองตอง
แบกรับคาครองชีพที่สูงตามอัตราราคาน้าํ มันที่รัฐ
บาลชุดที่ผานมาประกาศปรับขึ้นราคาทําใหพี่นอง
ในโรงงานอุตสาหกรรม และภาคเกษตร ชาวนา
ชาวไร ประชาชนคนยากจนตองประสบความเดือด
รอนในการซื้อสินคาอุปโภค บริโภค
8.2 ใหรัฐบาลเรงออกพระราชบัญญัติ
จัดตั้งสถาบันคุมครองสุขภาพความปลอดภัย และ
สิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ ฉบับของขบวน
การแรงงาน ที่เปนองคกรอิสระมีการบริหารจัด
การในรูปแบบเบญจภาคี และใหโอนกองทุนเงิน
ทดแทนมาอยูในสถาบันแหงนี้
8 . 3 ใ ห รั ฐบาลประกาศรั บ ร อ ง
อนุสัญญาแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 87 และ
98 ซึ่งเปนอนุสัญญาขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลเกือบทั่ว
โลกใหการรับรองไวแลว เพื่อเปนหลักประกันใน
การคุ ม ครองสิ ท ธิ ค นงานทุ ก ประเภทในการจั ด
ตั้งสหภาพแรงงาน อยูภายใตกฎหมายแรงงาน
ฉบับเดียวกัน รวมทั้งคนงานอพยพจากประเทศ
ตางๆ ที่มาทํางานในประเทศไทย และไดรับการ
คุมครองสิทธิในการรวมตัวกันโดยไมมีการเลือก
ปฏิบัติ และไมถูกแทรกแซงจากองคกร ของรัฐ
8.4 ใหรัฐบาลนํารางพระราชบัญญัติ
แรงงานสั ม พั น ธ ฉบั บ ผู ใ ช แ รงงาน เข า สู ก าร
พิจารณา เพื่อออกเปนกฎหมาย ซึ่งเปนรางที่
ขบวนการแรงงานไดพยายามนําเสนอตอรัฐบาล
มาเปนเวลากวา 10 ป
8.5 ใหรัฐบาล และสํานักงานประกัน
สังคมเรงแกไขกฎหมายประกันสังคมที่มีปญหาทั้ง
ฉบับ เชน มาตรา 39 ใหผูประกันตนจายเงินสม
ทบเพียงสวนเดียวเทานั้น ใหมีการขยายความคุม
ครองไปยังแรงงานนอกระบบ ภาคเกษตร รวมทั้ง
ใหมีมาตรฐานในการคุมครองคนงานที่ติดเชื้อ HIV
และใหค นงานมีสว นรว มตัดสิน ใจในการบริห าร
การจัดการของสํานักงานประกันสังคมในทุกระดับ
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8.6 ใหรฐั บาลสงเสริม สนับสนุนงบ
ประมาณ ในการจัดตัง้ ศูนยเลีย้ งเด็กปฐมวัยในยาน
อุตสาหกรรม และชุมชน โดยออกเปนกฎหมาย
และจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ ใหองคกรแรง
งาน องคกรชุมชน มีสว นรวมในการบริหารจัดการ
(2) สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
(สรส.) ยื่นขอเสนอ 5 ขอเพื่อปฏิรปู การบริหารรัฐ
วิ ส าหกิ จ และทบทวนนโยบายการค า เสรี ต อ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (พลเอก
สนธิ บุญยรัตกลิน) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 ได
แก
1. ขอเสนอในการยกเลิกกฎหมาย 11
ฉบั บ ซึ่ง ประชาชนทั่ ว ไปรู จั ก กั น ในชื่ อ เรี ย กว า
“กฎหมายขายชาติ ” ซึ่ ง ถู ก บั ญ ญั ติ ขึ้ น ในช ว งที่
ประเทศอยูในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
2. ขอเสนอใหยุติการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ในทุกรูปแบบ ซึ่งเกิดจากนโยบายการคาเสรีของ
“ทุนนิยม” คือ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2542 ทําใหรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนบริการ
สาธารณะทุกประเภทที่มีวัตถุประสงค เพื่อเปนส
วัสดิการ และบริการสาธารณะของประเทศตองถูก
แปรสภาพเปนธุรกิจเอกชน ทําใหบริการมีราคา
แพง และกอความทุกขแกประชาชน
3. ขอเสนอใหจัดโครงสราง และระบบ
การสรรหาคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพราะ
ปจจุบันการแตงตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตางๆ
เป น อํานาจของฝ า ยการเมื อ ง ที่ กํากั บ ดู แ ลรั ฐ
วิสาหกิจอยางเบ็ดเสร็จ ทําใหรัฐวิสาหกิจไมพัฒนา
และไมตอบสนองบริการสาธารณะ อยางที่ประชา
ชนคาดหวัง กลายเปนแหลงแสวงหาผลประโยชน
ของฝายการเมือง ขอใหมีการจัดโครงสรางคณะ
กรรมการรัฐวิสาหกิจที่ประกอบดวย
3.1 ขาราชการประจําที่เกี่ยวของ และ
สัมพันธกับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ
3.2 ตัวแทนภาคประชาชน
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3.3 ตัวแทนนักวิชาการ และผูเชี่ยว
ชาญในกิจการนั้น
3.4 ตัวแทนของสหภาพแรงงานในรัฐ
วิสาหกิจนั้น
สวนวิธีการสรรหากลุมตัวแทนตางๆ ก็
ใหเปนไปตามระบบที่จัดใหมีขึ้นตอไป
นอกจากนั้นควรยกเลิกระบบการสรรหาผู
บริหารสูงสุดจากบุคคลภายนอก ซึ่งนโยบายของ
รัฐบาลที่ผานมาจะเสนอแนวคิดเรื่องมืออาชีพ แต
ในความเปนจริงที่ปรากฏในปจจุบัน กลับตรงกัน
ขาม เพราะบุคคลภายนอกที่สรรหามาได กลาย
เปนตัวแทนของพรรคการเมือง ที่เขามาแสวงหา
ผลประโยชน หรือกํากับนโยบายใหเปนไปตามทิศ
ทางที่พรรคการเมืองตองการ
4. ขอเสนอเพื่อคืนสภาพรัฐวิสาหกิจองค
การรับสงสินคา และพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.) ซึ่งถูก
ยุบในรัฐบาลพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร โดยเกิดจาก
นโยบายทําลายระบบรัฐวิสาหกิจ เพื่อขยาย และ
สรางความมั่นคงในระบบธุรกิจเอกชน ที่เกี่ยวโยง
กับพรรคการเมือง ในกรณี ร.ส.พ. ขอใหทบทวน
แกไข และคืนสถานะความเปนรัฐวิสาหกิจขององค
การรับสงสินคา และพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.) ซึ่งไดให
บริการแกกองทัพในอดีตมาโดยตลอด
5. ขอเสนอใหทบทวนนโยบายการคา
เสรีที่ถูกครอบโดยระบบทุนนิยมสุดขั้ว ที่นาํ ไปสู
การจัดทํา FTA กับประเทศคูคาตางๆ อยางกวาง
ขวาง โดยไมคาํ นึงถึงความเสียหาย และความเสีย
เปรียบที่ประเทศไทยจะไดรับ ผลพวงที่เกิดจาก
การเปดการคาเสรีที่ถูกครอบโดยระบบทุนนิยมสุด
ขั้ว ทําใหประชาชนไดรับผลกระทบที่สาํ คัญ คือ
5.1 การทําสัญญา FTA โดยไมผานรัฐ
สภา ใชอาํ นาจฝายการเมืองตัดสินใจโดยไมคิดถึง
ผลประโยชนของประเทศชาติ
5.2 การเปดเสรีธุรกิจคาปลีก ทําให
ธุรกิจคาปลีกรากหญาที่เปนวัฒนธรรม และวิถี
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ชีวิตไทยถูกทําลาย ผลกําไรจากธุรกิจขามชาติถูก
ถายเทจากคนจนไปยังบริษัทขามชาติทั้งปวง

นายกรัฐมนตรี และคณะมนตรีความมั่นคงแหง
ชาติ เรื่องปญหาสุขภาพของคนงาน มีขอเสนอดังนี้

( 3 ) พั น ธ มิ ต ร ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น
ประชาธิ ป ไตย ได ยื่ น ข อ เรี ย กร อ งต อ นายกรั ฐ
มนตรี (พล.อ.สรยุทธ จุลานนท) จํานวน 5 ขอ
คือ
1. ทําการฟนฟูประชาธิปไตย คืนอํานาจ
ประชาชน ดวยการจัดใหมีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด
2. ยกเลิกคําสั่ง หรือกฎหมายที่เปนการ
จํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทันที
3. ใหนาํ รัฐธรรมนูญ 2540 มาเปนพื้น
ฐานของรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ต อ ไป ทําการแก ไ ข
เฉพาะสวนที่กอใหเกิดการรวมศูนยอํานาจ และ
การแทรกแซงองคกรอิสระ เพิ่มหลักประกันใน
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ปองกันไมใหเกิดการ
รัฐประหารตอไปในอนาคต
4. แกไขปญหาเรงดวนของกรรมกรใหแลว
เสร็จในชวงของการปฏิรูปการปกครอง โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง 1) การเพิ่มคาจางขั้นต่าํ เปนวันละ 233
บาท ซึ่งเปนอัตราที่พอเพียงสําหรับคนงานหนึ่งคน
และสมาชิกในครอบครัวอีกสองคน และ 2) แกไข
กฎหมายแรงงานยกเลิกการจางเหมาคาแรง
5. การแตงตั้งรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรง
งานคนใหม ควรเปนบุคคลที่เขาใจปญหาแรงงาน
รับฟงความคิดเห็น และขอเสนอขององคกรแรง
งาน จึ ง ขอเสนอบุ ค คลต อ ไปนี้ เป น รั ฐ มนตรี
กระทรวงแรงงาน คือ 1) อาจารยแล ดิลกวิทย
รัตน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีประสบการณดานแรงงานมายาวนาน 2) พล.
อ.ธนู ศรียากูล เกษียณอายุราชการทหาร มี
ประสบการณบริหาร และเคยเปนประธานคณะ
กรรมการพิจารณาจัดโครงสรางระบบการสงแรง
งานไทยไปทํางานตางประเทศ

ขอเสนอทางออก(ระยะสั้น)
1. ควรหาแพทย ค นกลางมาทําการชี้
วินิจฉัยโรคจากการทํางาน
2. ควรแยกอํานาจการวิ นิ จ ฉั ย โรคออก
จากกองทุนเงินทดแทนสํานักงานประกันสังคม
3. แพทย ที่ ต รวจรั ก ษาต อ งวิ นิ จ ฉั ย ระบุ
การเจ็บปวยโรคจากการทํางานอยางชัดเจน
4. แกไ ขยกเลิก กฎระเบีย บที่เ ปน ปญหา
การเขาถึงสิทธิ

(4) สภาเครือ ขา ยกลุม ผูปว ยจากการ
ทํางาน และสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย ไดทาํ
จดหมายเปดผนึกลงวันที่ 10 ตุลาคม 2549 ถึง

ขอเสนอทางออก (ระยะยาว)
1. เรงจัดตั้งสถาบันคุมครองสุขภาพความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ
2. รัฐบาลตองมีนโยบาย เรงจัดตั้งหนวย
งานแพทยอาชีวเวชศาสตร และสิ่งแวดลอม
3. ประชาสัมพันธประกาศเมื่อป 2547
ในเรื่ อ งการตรวจสุ ข ภาพคนงานแบบอาชี ว เวช
ศาสตร และสิ่งแวดลอมใหสถานประกอบการ และ
ผูใชแรงงานไดรับทราบ และปฏิบัติตามอยางทั่วถึง
4. เร ง ผลิ ต บุ ค ลากรทางด า นอาชี ว เวช
ศาสตร และสิ่ ง แวดล อ มให เ พี ย งพอในการให
บริการ

ขอสังเกตและปฏิกิริยา
ประการที่ 1 คณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รง
เปนประมุข (คปค.) เปนคณะรัฐประหารชุดแรก
ที่เปดเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวในสื่อวิทยุและโทรทัศนกวา 1 ชั่วโมงกอน
เริ่มอานประกาศแถลงการณ คปค.ฉบับ ที่ 1 และ
ได ป ระกาศใช ก ฎอั ย การศึ ก ยกเลิ ก การประกาศ
สถนการณ ฉุ ก เฉิน ในพื้น ที่กรุง เทพมหานครของ
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
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เปน คณะรัฐประหาร ที่มีชื่อยาวที่สุดใน
ประวัติศาสตรการเมืองไทย และเปนครั้งแรกที่ใช
คําว า ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหา
กษัตริยทรงเปนประมุข เปนชื่อสําคัญของคณะ
ยึดอํานาจการปกครอง เพื่อสรางความชอบธรรม
ให กั บ การยึด อํานาจสอดคลอ งกับ กระแสสูง แหง
การเชิ ด ชู ย กย อ งสรรเสริ ญ พระบารมี อ งค ร าชั น
ครองราชยครบ 60 ป และวาระเฉลิมฉลองพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครบ 80 พรรษา ในป
2550
นับเปนครั้งแรกที่ประธานองคมนตรีและ
รัฐบุรุษ (พลเอกเปรม ติณสูลานนท) และผูนาํ
เหล า ทั พ ได รั บ พระบรมราชานุ ญ าตเข า เฝ า พระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา
สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถ เพื่ อ กราบบั ง คมทู ล
สาเหตุทําการยึดอํานาจ โดยมีการเผยแพรเปน
ภาพขาวตอสื่อมวลชนภายหลังประสบความสําเร็จ
ในการยึดอํานาจการปกครอง ซึ่งหลายฝายเขาใจ
วา พลเอกเปรม ติณสูลานนท ก็คือผูมีบารมีนอก
รัฐธรรมนูญที่นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร เคยพูดถึง
ประการที่ 2 คณะมนตรีความมั่นคงแหง
ชาติ (คมช.) และนายกรัฐมนตรีอางถึงปญหา
คลื่นใตน้ํา (และกลุมอํานาจเกา) เพื่อบังคับใชกฎ
อัยการศึก ตอไปโดยแถลงวา จะพิจารณายกเลิก
กฎอัยการศึกษากอนสิ้นป ซึ่งตอมามีมติ ครม.เมื่อ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ใหความเห็นชอบ
ตามที่ค ณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.)
เสนอให มี ก ารยกเลิ ก กฎอั ย การศึ ก ษาใน 41
จังหวัด (รวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล) และคงไว
35 จังหวัด เหตุผลคือ สถานการณคลี่คลายแลว
และเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอตางประเทศ
ผลการแต ง ตั้ ง สมาชิก สภานิติบั ญญัติ แ หง
ชาติ (สนช.) ซึ่งสวนใหญมาจากระบบราชการและ
ผูมีบทบาทตอตานระบอบทักษิณบางสวน ความ
ลาชาไมเห็นผลงานชัดเจน ในการแกปญหา 4 ขอ
ตามที่ คปค.อางขึ้นในการยึดอํานาจการปกครอง
32

รวมถึงกระบวนการแตงตั้งสมาชิกสมัชชาแหงชาติ
และสภารางรัฐธรรมนูญที่ไมนาเชื่อถือ และไม
โปรงใส การกําหนดคาตอบแทนให คมช., การ
แตงตั้งทหารเขาไปเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจหลาย
แหง โดยอางถึงปญหาความมั่นคง และมีสวนรวม
พัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งกรณี นาย
นวมทอง ไพรวัลย อายุ 60 ป คนขับรถแท็กซี่ที่
ขับรถชนรถถังบริเวณลานพระบรมรูปทรงมาเพื่อ
ประทวงการรัฐประหารเมื่อวันที่ 30 กันยายน
และได พ ลี ชี พ ผู ก คอตายบริ เ วณหน า สํานั ก งาน
หนังสือพิมพไทยรัฐเมื่อคืนวันที่ 1 พฤศจิกายน
2549 โดยเขียนจดหมายวาพลีชีพเพื่อประชา
ธิปไตย ลบคําสบประมาทของ พล.อ.อัคร ทิพ
โรจน รองโฆษกคณะปฏิ รู ป การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีประมหากษัตริยเปน
ประมุข (คปค.) วา ไมมีใครมีอุดมการณมาก
ขนาดยอมพลีชีพได รวมทั้งขอสงสัยวา รัฐธรรม
นู ญ จะกําหนดให น ายกรั ฐ มนตรี ต อ งมาจากการ
เลือกตั้งหรือไม และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจะเกิดขึ้นเมื่อไร?ลวนเปนเหตุการณที่ปลุก
กระแสทาทาย-ตรวจสอบคัดคานกลุมรัฐประหาร
มากขึ้น
ตอมาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ (สนช.) มีมติเปนเอกฉันท เห็น
ชอบรางพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะปฏิรูป
ฯ (คปค.) ฉบับที่ 7 เรื่องการหามชุมนุมทางการ
เมืองเกิน 5 คนลงวันที่ 20 กันยายน 2549
ประการที่ 3 การรัฐประหารครั้งนี้ มี
ลักษณะสําคัญ คือ ไมมีเหตุการณนองเลือดเกิดขึ้น
นําไปสูการลมรัฐบาลเผด็จการโดยพรรคการเมือง
เดียว (ระบอบทักษิณ?) กลุมทหารไมไดใชอาํ นาจ
เด็ดขาด แข็งกราว ในการคุกคามละเมิดสิทธิการ
แสดงออกของประชาชน เชน ไมมีการจับกุมคุมขัง
ผู คั ด ค า นรั ฐ ประหาร ไมมี ก ารออกประกาศยุบ
เลิกสหภาพแรงงานและพรรคการเมือง, ไมมีการ
ออกคําสั่งรัฐมนตรีใหขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกัน
ไมไดเขาสูการชี้ขาดของคณะบุคคล ไมมีคาํ สั่งหาม

จับชีพจรการเคลือนไหวแรงงาน ป 2549

ลูกจางนัดหยุดงานและนายจางปดงาน การบังคับ
ใชกฎอัยการศึกและคําสั่งหามชุมนุมทางการเมือง
เกิน 5 คน ก็มีลักษณะยืดหยุน โดยเนนการขอ
ความรวมมือใหยุติการชุมนุม เพื่อเห็นแกความ
สมานฉันทความสงบเรียบรอยของบานเมือง ทําให
หลายกลุ ม องค ก รภาคประชาชนให โ อกาสคณะ
ทหารและรัฐบาลดําเนินการหลายเรื่อง
แตก็มีบางกลุมที่ยืนหยัดจัดเวทีคัดคานรัฐ
ประหารใหจัดการเลื่อกตั้ง คืนอํานาจแกประชาชน
โดยเร็วที่สุด เชนกลุมพิราบขาว, กลุมวันเสารไม
เอาเผด็จการ, เครือขาย 19 กันยาตานรัฐประหาร
ผลสํารวจทั้ ง ของดุ สิ ต โพลส และเอแบค
โพลส ประชาชนส ว นใหญ เ ห็ น ด ว ยกั บ การยึ ด
อํานาจการปกครองของทหาร เชน ดุสิตโพลส
สํารวจประชาชน 2,019 คน ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ตางจังหวัด รอยละ 83.93 เห็นดวยกับการปฏิวัติ
เพื่อยุติความวุนวายตางๆ และลดความตึงเครียด
ทางการเมือง เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองที่ดีขึ้น และรอยละ 75 เชื่อมั่นวา ภายหลัง
ปฏิวัติ การเมืองจะดีขึ้น
ประการที่ 4 นายกรัฐมนตรีตัดสินใจเลือก
นายอภัย จันทนจุลกะ อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน
และ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาเปนรัฐมนตรี
วาการกระทรวงแรงงาน และทานรัฐมนตรีตัดสิน
ใจเลื อ กนายฐาปบุ ต ร ชมเสวี อดี ต รองปลั ด
กระทรวงแรงงานที่เพิ่งเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2549 มาเปนเลขานุการรัฐมนตรี และ
เลือกนายนพดล เฮงเจริญ อดีตเลขาธิการสํานัก
งานศาลรัฐธรรมนูญเปนที่ปรึกษารัฐมนตรี
นายฐาปบุตร เปนบุคคลที่คณะกรรมการ
สมานฉันทแรงงานไทยเสนอตอ คมช.พิจารณาแตง
ตัง้ เปนรัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงาน และตอมา
ไดมีม ติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2549 เห็นชอบแตงตั้ง นายจุฑาธวัช อินทรสุข
ศรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และอธิบดี
กรมการจัดหางาน เปนปลัดกระทรวงแรงงาน และ
นายสุรินทร จิรวิศิษฐ รองปลัดกระทรวงรักษาราช
การแทนปลัดกระทรวงแรงงานถูกโยกยายไปดํารง

ตําแหนงเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
ประการที่ 5 คณะกรรมการกํากับดูแลการ
สรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติ (กดส.) ไดสงราย
ชื่อสมาชิกสมัชชาแหงชาติ (สมช.) จํานวน 1,989
คน ใหคณะมนตรีแหงชาติ (คมช.) เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2549 โดย กดส.ไดมอบหมายให
“เครือขายการเลือกตั้งภาคพลเมือง” ติดตาม
ตรวจสอบกระบวนการสรรหา ได ส รุ ป ผลการ
ทํางานพบวา ไมโปรงใส คมช.ใชอาํ นาจครอบงํา
กระบวนการตั้งแตตนจนจบ
การสรรหาสมาชิก สมช.เกิดความผิดพลาด
เนื่องจากมีเหตุผลจํานวนมากที่ทาํ ใหประชาชนไม
เชื่อถือและยอมรับในหลักเกณฑการสรรหา เพราะ
คมช.มี อํ า นาจมากเกิ น ไป ตั้ ง แต ต น จนจบ
กระบวนการของการสรรหา การมีสวนรวมของ
ภาครัฐมีมากเกินไป จนปดกั้นองคกรภาคประชา
ชนที่ไมเปนนิติบุคคล เชื่อวา การคัดเลือกสมาชิก
สมช.ในครั้งนี้ จะไมมีดานดีตอการรางรัฐธรรมนูญ
เพราะ คมช.ไดกาํ หนดสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
(ส.ส.ร.) ไวแลวพรอมทั้งมีการรางรัฐธรรมนูญไว
ให คมช.สืบทอดอํานาจไดแลวดวย (The City
Journal, ปที่ 3 ฉบับที่ 60, วันที่ 16-31 ธันวาคม
2549 : น.10)

วันที่ 13 ธันวาคม 2549 นายภวิศ ผาสุก
ประธานสหพัน ธแรงงานอุตสาหกรรมโลหะแหง
ประเทศไทย ไดยื่น หนังสือตอประธานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติในฐานะประธานสมัชชาแหงชาติ
(นายมีชัย ฤชุพันธ) ใหตรวจสอบการซื้อขายเสียง
ลงคะแนนคั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ
เพราะทราบมาวา มีผูแทนแรงงานภาคเอกชนบาง
กลุมออกเรขายเสียงดวยการไปพูดคุยกับสมาชิก
สมัชชาแหงชาติกลุมอื่นที่ไมมีฐานเสียงสนับสนุน
แต มี เ งิ น มากว า ตั ว เองสามารถควบคุ ม เสี ย ง
สมาชิกสมัชชาฯ ในกลุมแรงงานได 70-80 เสียง
ทําให ส มาชิ ก กลุ ม อื่ น เกิ ด ความสนใจ จึง ติดตอ
มายังผูแทนกลุมแรงงานดังกลาว ซึ่งกลุมแรงงาน
กลุมนี้ไดเรียกเงินจากสมาชิกสมัชชากลุมอื่นๆ ที่
สนใจขายเสี ย งเป น เงิ น หลั ก ล า นขึ้ น ไป ขอให
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ประธาน สมช.ตรวจสอบเพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห ตั ว
เหลือบแรงงานใชเวทีคัดเลือกสมาชิกสภารางรัฐ
ธรรมนู ญ เป น ช อ งทางหาประโยชน โ ดยมิ ช อบ
(ไทยโพสต, 14 ธันวาคม 2549 : น.1)
ผลการประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือ
200 คนของสมาชิ ก สมั ช ชาแห ง ชาติ จํานวน
1,982 คน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549 ที่หอ
ประชุมกองทัพเรือ พบวา มีผูแทนองคกรแรงงาน
ภาคเอกชน 1 คน ไดรับการคัดเลือกเปน 1 ใน
200 สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ คือ นายทวี เต
ชะธีราวัฒน ดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาองค
การลูกจางสมาพันธแรงงานแหงประเทศไทย
มาหลายวาระ โดยไดรับ 47 คะแนน ถือเปนผูได
รับคะแนนสูงสุดในภาคสังคม และเปนอันดับ 4
ของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 200 คน โดย
อันดับ 1 คือ นายโอภาส เตพละกุล (ภาครัฐ)
55 คะแนน อันดับ 2 คือ นางภรณี ลีนุตพงษ
(ภาคเอกชน) 51 คะแนน และอันดับ 3 คือ นาย
สุวิทย พิพัฒนวิไลกุล (ภาคเอกชน) 50 คะแนน
นายสุริยะใส กตะศิลา เลขาธิการคณะ
กรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย (ครป.) กลาว
วา ผลการคัดเลือกแมวามีความหลากหลายระดับ
หนึ่ง แตก็นาเปนหวงเพราะสัดสวนยังกระจุกตัวอยู
ที่ภาครัฐถึง 74 คน หรือ 1 ใน 3 จนทําใหสภา
รางรัฐธรรมนูญกลายเปนสภาขาราชการ เปนหวง
วาจะถูกครอบงําโดยความคิดแบบรัฐราชการ หรือ
อุดมการณแบบอํานาจนิยมตามที่ห ลายฝายเปน
หวง (มติชน, 19 ธันวาคม 2549 : น.13)

ในจํานวนสสร. 100 คน ประกอบดวยสัด
สวนผูแทนภาครัฐ จํานวนมากที่สุด 30 คน (จาก
สมาชิกทั้งหมด 74 คน) รองลงมาผูแทนภาควิชา
การจํานวน 27 คน (จากทั้งหมด 34 คน) ผูแทน
ภาคเอกชนจํานวน 25 คน (จากทั้งหมด 54 คน)
และผูแทนภาคสังคมจํานวนนอยที่สุด จํานวน 18
คน (จากทั้งหมด 38 คน)
อยางไรก็ตาม ผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับ
1 ถึง 5 จากการคัดเลือกกันเองใหเหลือจํานวน
200 คน ของสมาชิกสมัชชาแหงชาติ ปรากฏวา มี
เพียง 2 คน ที่คมช.คัดเลือกใหเปนสสร. ในรอบ
100 คน คือ นายโอภาส เตพละกุล สมาชิกสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และเปน
เพื่อนรว มรุ น เรีย นหลักสูต รวิท ยาลัยปองกันราช
อาณาจักร ภาครัฐรวมกับเอกชน (วปรอ.) รุน
4212 กับพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคมช.
ซึ่งไดคะแนนอันดับ 1 จํานวน 55 คะแนน กับ
นายอุทิศ ชูชวย นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร
สงขลา ที่ไดคะแนนเปนอันดับ 5 จํานวน 40
คะแนนสวนอีก 3 คน ที่ไมไดรับการคัดเลือกเปนส
สร.ในรอบ 100 คน ไดแก นางภรณี ลีนตพงษ
รองกรรมการบริหารบริษัทยนตรกิจอุตสาหกรรม
จํากัด ได 51 คะแนน นายสุวิทย พิพัฒนวิไลกุล ผู
จัดการบริษัทโชคอนันตกอสรางอุดรธานี ได 50
คะแนน และนายทวี เตชะธีราวัฒน สหภาพแรง
งานเฟรส เอส ที ได 47 คะแนน ซึ่งไดคะแนน
มาเป น ลําดั บ 2-4 ตามลําดั บ (ไทยรั ฐ ,3
มกราคม 2550 :น.19)

แตงตัง้ 100 สสร. ไรผแู ทนสหภาพแรงงาน
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 พระบาท
สมเด็จ พระเจ าอยูหั ว ฯ มีพระราชโองการโปรด
เกลาฯแตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ(สสร.)
จํานวน 100 คนที่คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแหง
ชาติ (คมช.) เปนผูคัดเลือก เสนอตามมาตรา 23
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ว
คราว) พ.ศ. 2549

ประการที่ 6 ขอเสนอใหมีตัวแทนผูใชแรง
งานที่แทจริงทุกสาขาอาชีพมีสวนรวมในกระบวน
การปฏิรูปเศรษฐกิจการเมือง และเขารวมในสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ และสมัชชาแหงชาติ ในอัตรา
สวนที่เหมาะสม มีความคลุมเครือไมชัดเจนและ
ยังขาดการผลักดันอยางจริงจังจากกลุมองคกรแรง
งานอยางชัดเจน ควรจะเสนอใหเปนรูปธรรมวา ผู
แทนที่แทจริงของผูใชแรงงาน คือ บุคคลซึ่งมีที่มา
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อยางไร? มีประวัติผลงานอยางไร? อัตราสวนที่
เหมาะสม คือ จํานวนเทาไร? ตางจากตัวแทนองค
กรวิชาชีพสื่อมวลชนไดรวมตัวเขาพบหารือกับ คป
ค. อยางเปนทางการ จนกระทั่งไดรับการเสนอ
แตงตั้งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวน
3 คน
สิ่งที่เกิดขึ้น คือ มีผูแทนองคกรแรงงาน
เพียง 1 คนที่ไดรับแตงตั้ง เปนสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ(จากทั้งหมด 242 คน) คือ นาย
มนัส โกศล (ซึ่งดํารงตําแหนงเปนประธานสภา
องค ก ารลู ก จ า งพั ฒ นาแรงงานแห ง ประเทศไทย
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบางพลีใหญ อุป
นายกสมาคมสงเสริมคุมครองผูบริโภค และอดีต
ประธานคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแหงชาติ
ป 2546) ในขณะที่มีผูนาํ แรงงานบางสวนปฏิเสธ
การเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เมื่ อ ย อ นหลั ง ไปดู ส มาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แห ง ชาติ จํานวน 292 คนภายใต ร ะบอบรั ฐ
ประหารยุค คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหง

ชาติ(รสช.) เมื่อมีนาคม ป 2534 มีผูนาํ องคกร
แรงงานไดรับการแตงตั้งจํานวน 4 คน เปนแรง
งานภาครัฐวิสาหกิจ 3 คน และภาคเอกชน 1 คน
ไดแก
1. นายเอกชัย เอกหาญกมล เลขาธิการสห
ภาพแรงงานการประปานครหลวง และอดี ต
เลขาธิการกลุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
2. นายวิชัย โถสุวรรณจินดา ประธานสห
ภาพแรงงานธนาคารกรุงไทย และประธานสห
พันธแรงงานธนาคาร และการเงินแหงประเทศ
ไทย
3. นายอัฒฑ ศรีอาจ ประธานสภาองคการ
ลูกจางแรงงานแหงประเทศไทย และประธานสห
ภาพแรงงานองคการแกว
4. นายพานิชย เจริญเผา เลขาธิการสภา
องคการลูกจางสมาพันธแรงงานแหงประเทศไทย

…………………………………………….

นักวิชาการ นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย และตอตานระบอบทักษิณบางคนได
แสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนรัฐประหารและใหเขาใจยอมรับความจําเปนหรือผลดีของ
การรัฐประหาร 19 กันยาบางคนถึงกับกลาวหาผูคัดคานรัฐประหารวา ไมเขาใจระบบ
ประชาธิปไตยที่แทจริง เชน นายสมศักดิ์ โกศัยสุข อดีตเลขาธิการสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ (สรส.) และแกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่เปนสวนหนึ่งของขบวน
การเสนอใหเกิดนายกรัฐมนตรีพระราชทานใหสัมภาษณวา
“คนที่มาคัดคานตอนนี้บอกไดเลยวา ไมมองรูปแบบเหตุผลของการดําเนินการ
ออนดอยความรูระบบประชาธิปไตยที่แทจริง มีความรูแตไรราก ตองการแคใหคนอื่นรูวาตัว
เองมีความรูประชาธิปไตยที่แทจริง ที่จริงแลวไมใช ตองดูวารูปแบบเปนเผด็จการก็จริง แตเนื้อ
หาเปนประชาธิปไตย มันเร็วเกินไปที่จะไปคัดคาน เอาเรื่องอนาคตมาเลน ตอนนี้เราตองดูไป
กอน แตถาไมทาํ อยางที่ประกาศไว 2 สัปดาห หรือยังบาติดยึดอํานาจ อันนี้เราไมยอมแน จะมี
การเคลื่อนไหวตอไป หวังวา คปค. คงรูวาอะไรมันจะเกิดขึ้นและครั้งนี้มันจะยิ่งใหญกวา รสช.
เพราะมีหลายพวกที่กาํ ลังแคน”
(เดลินิวส, 28 กันยายน 2549)
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นักวิชาการบางทานไดวิพากษกลุมปญญาชนชนชั้นกลางที่วางเฉยหรือไมคัดคานตอตานรัฐ
ประหาร 19 กันยายน เชน บทวิเคราะหบางตอนของ ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ ดังนี้
“คืนวันที่ 19 กันยายน พลันเสียงประกาศ “โปรดฟงอีกครั้ง...?” ปญญาชนชั้นกลางไทย
กลุมใหญตางไชโยโหรองวา “เราชนะแลว” .”ระบอบทักษิณพังทลายแลว” ปญญาชนกลุมนี้
ประกอบดวย นักวิชาการ อาจารยและผูบริหารมหาวิทยาลัย นักเคลื่อนไหวองคกรพัฒนาเอก
ชน ผูนําสหภาพแรงงาน ราษฎรอาวุโส “ผูดี” แมแต “คนเดือนตุลาคม” ที่อดีตเคยตอสูเพื่อ
ประชาธิปไตย
วันที่ 19 กันยายนเปนหินลองทองที่พิสูจนวา ใครและชนชั้นใดตองการประชาธิปไตย และ
ใครชนชั้นใดที่เปน “พวกอํานาจนิยม” ณ วันนี้ ปญญาชนชั้นกลางกลุมใหญไดกลายเปนพวกขวา
จัดสนับสนุนและชื่นชมรัฐประหารที่สถาปนา “ระบอบปฏิรูป” ทั้งหมดนี้ กอใหเกิดการถกเถียงใน
กลุมปญญาชนสวนที่คัดคานรัฐประหารวาเกิดอะไรขึ้นกับปญญาชนชั้นกลางไทยสวนมาก “พวก
เขานาที่จะเปนกองหนาประชาธิปไตย” ไมใช “พวกหามเสลี่ยงอํานาจนิยม”
คําอธิบายก็มี เชน “คนพวกนี้หลงผิด” “ถูกอารมณเกลียดชังทักษิณเขาครอบงําจนหนามืด
สรางวาทกรรมระบอบทักษิณขึ้นมาหลอกตัวเองจนหลงเชื่อหัวปกหัวปา” แตคาํ ตอบเหลานี้เนนไป
ที่อัตวิสัย ตัวบุคคลเทานั้น โดยไมไดตอบวาเพราะเหตุใดพวกเขาจึง “แหแหนไปกับพวกอํานาจ
นิยมขวาจัดอยางพรอมเพรียงกับหมด”
คําตอบคือ ปญญาชนชั้นกลาง สวนนี้ปจจุบันไดเปนสวนหนึ่งของชนชั้นปกครองจารีต
นิยม-ขุนนาง ไปแลว พวกเขาไมเคยเปนฐานพลังและกองหนาประชาธิปไตยที่แทจริงในสังคมไทย
แมบางคนเคยมีสวนรวมตอสูเพื่อประชาธิปไตยเมื่อเดือนตุลาคม 2516 และพฤษภาคม 2535 ก็
ตาม สิ่งที่คนพวกนี้ใฝฝนตองการมาตลอดยุคสมัยคือ เขาไปเปนสวนหนึ่งของชนชั้นปกครองให
ชนชั้นจารีตนิยม-ขุนนางขยายสมาชิกภาพความเปน “อภิสิทธิ์ชน” มาใหพวกตน
คนพวกนี้พูดไดถูกตองที่วา รัฐประหาร 19 กันยายน แตกตางจากรัฐประหารทั้งปวงใน
อดีตแตไมใชเพราะนี้เปน “รัฐประหารที่ดี” หรือ “รัฐประหารเพื่อปฏิรูปการเมืองประชาธิปไตย”
ตามที่อางหากแตเปนรัฐประหารครั้งแรกที่ปญญาชนขุนนางใหมมีสวนรวมอยางเต็มที่ตั้งแต
เริ่มตนกอวิกฤติการเมืองกลางป 2548 จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2549 เราจึงไดเห็นสภานิติ
บัญญัติแหงชาติและองคกรการเมืองตางๆ ภายหลังรัฐประหารที่เต็มไปดวยนักวิชาการ อาจารย
และผูบริหารมหาวิทยาลัย นักกฎหมาย ผูนาํ องคกรพัฒนาเอกชน ตัวแทนภาคประชาชน และคน
เดือนตุลาเขาไปนั่งกันอยางภาคภูมิใจ
วันที่ 19 กันยายน จึงเปนรัฐประหารรวมของพันธมิตรขุนนาง-ราชการ-ปญญาชนขุนนาง
ใหม เพื่อสถาปนาสิ่งที่บางคนเรียกวา “ประชาธิปไตย ภูมิปญญาไทย” แตเนื้อแทเปนระบอบ
อภิสิทธิ์ชนที่สาํ คัญคือ นี่อาจจะเปนรัฐประหารรวมครั้งสุดทายของพวกเขาดวย เมื่อ “ระบอบ
ประชาธิปไตยมหาชน” มาถึง
ที่มา : รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บางตอนใน “มายาคติประชาธิปไตย? ของปญญาชนชั้นกลางไทย”
กรุงเทพธุรกิจ, 21 พ.ย.49 น.12
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(6) บทเรียนการตอสูของสหภาพ
แรงงานจีนา สัมพันธ
บริษัท จินา ฟอรมบรา จํากัด จดทะเบียน
จัดตั้งเมื่อป 2528 สหภาพแรงงานกอตั้งเมื่อป
2537 มีสมาชิกประมาณกวา 1,000 คน โรงงาน
ตั้งอยูที่ซอยรามอินทรา 39 เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ประกอบกิจการผลิตชุดชั้นใน เพื่อการสงออกตาง
ประเทศ ยี่หอสินคา เชน VICTORIA SECRET,
BANANA, Calvin Klein เปนตน มีคนงานกวา
1,400 คน 80% เปนแรงงานหญิง ในชวงเดือน
กันยายนมีลูกจางหญิงที่อยูในระหวางการตั้งครรภ
และใชสิทธิลาคลอดอยูประมาณ 70 คน
ชวงตนเดือนกรกฎาคม 2549 สหภาพแรง
งานจิ น า สั ม พั น ธ พ บว า มี ก ารย า ยเครื่องจัก รบาง
สวนไปประเทศจีน และกัมพูชา ทําใหพนักงานบาง
สวนไมมีจักรเย็บผาทํางาน โดยบริษัทใหไปซอม
จักร และมีโครงการอบรมในระหวางรองาน โดย
จายคาจางเต็ม ยังไมมีการเลิกจาง
31 สิงหาคม 2549 สหภาพแรงงานทํา
หนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ผูแทน
บริษัท ฯไมสามารถชี้แจงมาตรการรองรับปญหา
และผลกระทบ เมื่อยายจักรไปจีนตอผูอาํ นวยการ
สํานักงานแรงงานสัมพันธไดในวันที่ 1 กันยายน
2549
วันที่ 4 กันยายน 2549 บริษัทปดประกาศ
และกระจายเสี ย งให ท ราบว า จะป ด กิ จ การใน
ประเทศไทยอยางถาวรตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม
2549 เปนตนไป เพราะสภาพการแขงขันที่สูงขึ้น
ยอดสั่งซื้อลดลงมาก ตนทุนการผลิต และการขน
ส ง สู ง ขึ้ น มากทําให บ ริ ษั ท ประสบป ญ หาขาดทุ น
อยางมาก ตองปดกิจการในประเทศไทย
วันที่ 5 กันยายน 2549 สหภาพแรงงานจิ
นาสัมพันธทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีพันตํารวจ
โททักษิณ ชินวัตร ใหเรงแกไขปญหา คือ
1. สอบสวนขอเท็จจริงวา บริษัทฯยายฐาน
การผลิตออกจากประเทศไทยจริงหรือไม หรือเปน

การปดโรงงานเพื่อทําลายสหภาพแรงงาน
2. มีคาํ สั่งใหบริษัทฯวางเงินเทากับจํานวน
เงินที่ลูกจางมีสิทธิตามกฎหมายแรงงานทุกฉบับไว
ที่กระทรวงแรงงาน หรือศาลแรงงานกลาง เมื่อ
บริษัทฯปดกิจการ จะไดมีหลักประกันวาลูกจางจะ
ไดเงินตามสิทธิที่พึงไดตอไป
3. ขอใหสั่งการใหระงับการขนยายเครื่อง
จักรออกจากบริเวณโรงงาน และประเทศไทย
4. ใหมีการจัดตั้งกองทุนสําหรับเปนหลัก
ประกันแกลูกจางวาถาบริษัทปดกิจการจะไดคาชด
เชยตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด
5. ใหมีการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการเลิกจางลูกจาง ใหมีขั้นตอนที่รวดเร็ว และ
ทํางานเชิงรุกที่จะเปนหลักประกันในอนาคต
วันที่ 6 กันยายน 2549 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ไดออก
ประกาศกระทรวงแรงงาน ใหบ ริษัท ฯยุติก าร
เคลื่ อ นย า ยเครื่อ งจักร และถา ยเททรัพ ยสิน
ใดๆ จนกวาจะมีความชัดเจนวาพนักงานจะได
รับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติแรง
งานสัมพันธพ.ศ. 2518 มิฉะนั้น กระทรวงแรง
งานจะดําเนินการตามกฎหมายอยางเด็ดขาด ซึ่ง
ตอมา เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ได แ จ ง เรื่ อ งประกาศกระทรวงฉบั บ นี้ ถึ ง ผู กํากั บ
สถานีตาํ รวจบางเขน อธิบดีกรม ศุลกากร และผู
อํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย เพื่อขอ
ความอนุเคราะหใหระงับ การสงออกทรัพยสินของ
บริษัทจินาฟอรมบราจํากัด
สหภาพแรงงานจินาสัมพันธไดรองเรียนตอ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ห ง ช า ติ
อนุ ก รรมการสิ ท ธิ แ รงงานได พิ จ ารณาเป น วาระ
ดวนในวันจันทรที่ 18 กันยายน 2549 เพื่อตรวจ
สอบขอรองเรียนของสหภาพแรงงานโดยมีผูแทน
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ผูอาํ นวยการสํานักคุม
ครองแรงงาน สํานักงานสวัสดิการ และคุมครอง
แรงงานพื้นที่ สํานักงานประกันสังคมพื้นที่ ผูแทน

จับชีพจรการเคลือนไหวแรงงาน ป 2549

37

บริษัทจินา และสหภาพแรงงานเขารวมปรึกษา ได
ขอสรุปวา
1. ขอใหกระทรวงแรงงาน ดําเนินการออก
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานไตรภาคีเพื่อ แกไขขอขัด
แย ง กรณีบริษัทจีนา และขอใหรายงานแกคณะ
อนุกรรมการสิทธิแรงงาน เปนระยะตอไปดวย
2. ขอใหบริษัทฯแกไขประกาศของผูจัดการ
ประเทศไทยใหชัดเจนวา จะจายคาตอบแทน หรือ
สิทธิประโยชนใหครบถวนตามกฎหมายแรงงาน
ทุกฉบับ ไมใชเฉพาะคาตอบแทน และคาชดเชย
ตามกฎหมายคุมครองแรงงานเทานั้น
3. ขอใหบริษัทฯจัดหาทรัพยสินหรือโอน
เงินเขาบัญชีที่ตรวจสอบไดเทากับจํานวนเงินคาชด
เชย และคาครองชีพที่ตองจายแกลูกจางทุกคน
เพื่อเปนหลักประกันแกลูกจาง
4. ตัวเลขจํานวนลูกจางที่บริษัทแจงตอสห
ภาพแรงงาน และจํานวนลูกจางตามทะเบียนสํานัก
งานประกั น สั ง คมที่ ไ ม ต รงกั น และฐานค า จ า ง
คํานวณคาชดเชยของลูกจาง ขอใหไปชวยกันตรวจ
สอบความถูกตอง
5. สําหรับเงินชวยเหลือแกลูกจางที่ถูกเลิก
จาง นอกเหนือจากสิทธิประโยชนตามกฎหมายคุม
ครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ และ
กฎหมายประกันสังคม ใหสหภาพแรงงานไปคิดให
เหมาะสม เพื่อหารือกับบริษัทตอไป
คณะทํางานกรณี บ ริ ษั ท จิ น า ฟอร ม บาร
จํากัด ปดกิจการ ซึ่งแตงตั้งโดยคําสั่งอธิบดีกรมส
วัสดิการ และคุมครองแรงงานไดประชุมครั้งแรก
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 ไดขอสรุปวา บริษัท
จะจายคาชดเชยโดยคิดคํานวณ คาจาง/เงินเดือน
รวมคาครองชีพ คาจางในวันหยุดพักผอนประจําป
ตามสวน เงินโบนัส ทองประจําป และตามอายุงาน
จายตามกฎหมาย ลูกจางที่ลาคลอดไมครบ 45
วันภายใน 31 ตุลาคม 2549 ขอใหบริษัทฯจาย
เงินชวยเหลือใหลูกจางครบ 45 วัน บริษัทฯรับไป
พิจารณาขอเสนอชวยเหลือลูกจางเทากับคาจาง 6
เดือน ตามที่สหภาพแรงงานเสนอมา
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คณะทํางานฯไดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 5
ตุลาคม 2549 ไดขอสรุปวา บริษัทจะจายคาจาง
งวดวันที่ 16-31 ตุลาคม 2549 เบี้ยขยัน คา
อาหาร และคาครองชีพ ใหแกลูกจางในวันที่ 31
ตุลาคม 2549 พรอมกับคาชดเชย ตัวแทนสห
ภาพแรงงานจะสง เอกสารการคํานวณคาชดเชย
ของลูก จางที่ต รวจสอบแลว ไมถูกตอ งตอตัว แทน
บริษัทในวันที่ 9 ตุลาคม 2549 และใหบริษัทแจง
ผลการพิจารณาคาชดเชย และสิทธิประโยชนตางๆ
ตามกฎหมาย และเงิ น ช ว ยเหลื อ ในวั น ที่ 16
ตุลาคม 2549 แตตัวแทนบริษัทฯแจงวาจะขอสง
เอกสารคํานวณคาชดเชย และผลการพิจารณา
สิทธิประโยชนอื่นๆในวันที่ 24 ตุลาคม 2549
การชุมนุมประทวงเพื่อปกปองสิทธิแรง
งาน
ภายหลังบริษัทปดประกาศชัดเจนวาจะปด
กิจการในประเทศไทยอยางถาวรตั้งแตวันที่ 31
ตุลาคม 2549 เปนตนไป สมาชิกสหภาพแรงงาน
จีนาสัมพันธกวา 500 คนไดเดินทางไปยื่นหนังสือ
ตอนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ที่ทาํ เนียบรัฐ
บาล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 เพื่อขอใหชวย
เรงแกปญหาดังนี้
1. ขอใหสอบสวนขอเท็จจริงวา บริษัทจี
นาฟอรมบรา ยายฐานการผลิตออกจากประเทศ
ไทย จริงหรือ ไม หรือเปน การปดโรงงานเพื่อ
ทําลายสหภาพ
2. ขอใหบริษัทวางเงินมัดจําไวที่กระทรวง
แรงงาน เพื่อเปนหลักประกันวาจะไดรับเงินตาม
สิทธิที่พึงไดตามกฎหมายแรงงาน และขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง
3. ขอใหนายกรัฐมนตรีสั่งบริษัทระงับการ
ขนยายเครื่องจักรออกจากประเทศไทย
4. ขอให มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น สําหรั บ การ
เลิกจาง
5. ขอใหมีการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยว
ของกับ การเลิกจางของลูกจา งใหมีขั้นตอนที่รวด
เร็วเปนธรรม
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ลู ก จ า งที่ เ ข า ร ว มชุ ม นุ ม ส ว นใหญ เ ป น แรง
งานหญิง ไดนาํ ชุดชั้นในมาผูกตอกันเปนทางยาว
กวา 50 เมตร โดยยืนเรียงแถวชวยกันจับถือไว
พรอมกับปายประทวงบนถนนบริเวณหนาสํานัก
งานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.)
ภายหลังรัฐประหาร 19 กันยายน สหภาพ
แรงงานยังมีการวางแผนเคลื่อนไหวตอไป ไมยอม
เงี ย บเฉยจํานนตอสถานการณกฎอัยการศึกและ
ประกาศหามชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คนของ
คปอ. นับเปนสหภาพแรงงานแหงเดียวที่กลาจัด
การชุมนุมประทวง กลาวคือ วันที่ 8 ตุลาคม สห
ภาพแรงงานจีนาสัมพันธ กวา 500 คนไดไป
ชุมนุมหนาบริเวณสถานทูตสหรัฐอเมริกา วันที่
13 และวั น ที่ 24 ตุ ล าคม ไปชุม นุม หนา
กระทรวงแรงงาน และวันที่ 26 ตุลาคม ก็ไดไป
ชุมนุมหนาสถานทูตสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง ทําใหรัฐ
มนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นายอภัย จันทน
จุลกะ) ใหสัมภาษณวาจะเตรียมเรียกผูนาํ แรงงาน
ตางๆ เขาพบเพื่อขอใหสงตัวแทนเขาพบหารือกัน
แทนการเดิ น ขบวนชุ ม นุ ม ในช ว งที่มีป ระกาศกฎ
อัยการศึก
นอกจากนี้ ยังไดสงผูแทนสหภาพแรงงาน
2 คนไปเรียกรองที่ฮองกง เพราะบริษัทมีสาํ นัก
งานใหญและเจาของกิจการเปนชาวฮองกง
ผลการเคลื่อนไหวตอสูตอรองกวา 2 เดือน
ทําใหบริษัทและสหภาพแรงงานสามารถเจรจาตก
ลงกันไดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 โดย
บริษัทฯ ยอมจายเงินจํานวน 1.6 ลานเหรียญ
ดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 58 ลานบาท) ใหกับสห
ภาพแรงงาน เพื่ อ นําไปจ า ยแก ลู ก จ า งจํานวน
1,327 คน โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรง
งานได ทําหนั ง สื อ ถึ ง ประธานอนุก รรมการสิทธิ
แรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 รายงานสรุปผล
การดําเนินการ จํานวน 6 ขอ มีดังนี้
1. บริษัทจินาฟอรม บรา จํากัด ตั้งอยูเลข
ที่ 80/8 หมู 4 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการตัดเย็บชุดชั้นใน
สตรีเพื่อการสงออก มีลูกจางจํานวน 1,466 คน
โดยมีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ชื่อสหภาพแรงงาน
จินาสัมพันธ
2. วันที่ 4 กันยายน 2549 บริษัทฯ ไดมี
ประกาศวาบริษัทฯ ประสบกับปญหาการขาดทุน
อยางมากจึงจําเปนตองปดกิจการในประเทศไทย
อยางถาวร ตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม 2549 เปนตน
ไป และบริษัทฯ มีความตั้งใจใหพนักงานไดรับเงิน
คาชดเชย และเงินคาตอบแทนตามกฎหมายคุม
ครองแรงงานและขอใหลูก จา งชว ยกัน ทํางานใน
ระยะเวลา 2 เดือน กอนบริษัทฯ จะปดกิจการ
3. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานได
ติดตามสถานการณและเขารวมแกไขปญหา โดยมี
คําสั่งที่ 1085/2549 ลงวันที่ 19 กันยายน
2549 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานไตรภาคี กรณี
บริษัทจินาฟอรม บรา จํากัด ปดกิจการ ประกอบ
ดวยผูแทนกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ผู
แทนนายจาง ผูแทนสหภาพแรงงานฯ โดยใหคณะ
ทํางานพิจารณาและตรวจสอบเงินคาชดเชยที่ลูก
จางจะไดรับตลอดจนสิทธิอื่นๆ ที่ลูกจางมีสิทธิได
รับตามกฎหมาย และรวมถึงการดําเนินการชวย
เหลือในรูปแบบอื่นๆ แกลูกจาง
4. คณะทํางานฯ ไดมีการประชุมหารือกัน
4 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับการจายเงินคาชดเชย
และสิทธิประโยชนอื่นๆ ใหแกลูกจาง
5. วันที่ 20 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ได
จ า ยเงิ น ค า ชดเชย และค า จ า งจนถึ ง วั น ที่ 31
ตุ ล าคม 2549 ให กั บ ลู ก จ า งรวมเป น เงิ น
99,350,136.02 บาท โดยการโอนเงินเขาบัญชี
ลูกจางผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สาขารามอินทรา ซึ่งเปนธนาคารที่จายคาจางให
กับลูกจาง
6. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ไดมีการ
นั ด เจรจาในป ญ หาข อ ขัด แยงเกี่ย วกั บ สภาพการ
จาง บริษัท จินาฟอรม บรา จํากัด ปดกิจการ โดย
มีผูรับมอบอํานาจบริษัทฯ ผูแทนสหภาพแรงงานจิ
นาสัมพันธ ในฐานผูรับมอบอํานาจ จากลูกจาง
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จํานวน 1,327 คน และเจาหนาที่กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน ผลการเจรจาสามารถหาขอ
ยุติไดดังนี้
6.1 บริษัทฯ ตกลงจายเงินชวยเหลือ
คาสูญเสียโอกาสรวมสิทธิประโยชนตางๆ ที่ลูกจาง
เรียกรองเพิ่มเติมรวมเปนเงินทั้งหมด 1.6 ลาน
เหรียญดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 58 ลานบาท
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน
2549) ใหกับลูกจางทั้งหมดจํานวน 1,327 คน
โดยสหภาพ
แรงงานฯ จะสงบัญชีรายชื่อพรอมใบมอบอํานาจ
ใหกับบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบและยืนยันภายในวัน
ที่ 20 พฤศจิกายน 2549 และบริษัทฯ จะโอนเงิน
เขาบัญชีสหภาพแรงงาน เพื่อนําไปจายใหกับลูก
จางทั้งหมด จํานวน 1,327 คน
6.2 สหภาพแรงงานฯ และลูกจางทั้ง
หมดจํานวน 1,327 คน ไมติดใจเรียกรองใดๆ
หรือฟองรองทั้งคดีแพงและคดีอาญาตอบริษัท ผู
ถือหุน และบุคคลที่เกี่ยวของทั้งหมด
ขอสังเกต คือ
(1) ไม ไ ด กําหนดเงื่ อ นเวลาชั ด เจนให
บริษัทฯโอนเงินเขาบัญชีสหภาพแรงงาน เพื่อจาย
แกลูกจางทั้งหมด
(2) กรณี บั ญ ชี ร ายชื่ อ ลู ก จ า งของสหภาพ
แรงงานกับของบริษัทฯไมตรงกัน อาจเปนเพราะมี
บางคนลาออก หรือถูกเลิกจางไปแลว แตรายชื่อยัง
คงอยู ใครจะเปนผูตัดสินอยางไร?
(3) สหภาพแรงงานจะมีหลักเกณฑวิธีการ
แบงปนเงินจํานวน 58 ลานบาทอยางโปรงใสแก
ลูกจางอยางไร? จึงจะเปนธรรมเหมาะสมแกลูก
จาง ทุกคนที่เกี่ยวของ
สหภาพแรงงานจีนา สัม พัน ธ จัด ประชุม
ใหญ ส ามั ญ ประจําป ค รั้ ง ที่ 16/2549 ในวั น
อาทิตยที่ 10 ธันวาคม 2549 ซึ่งถือเปนการจัด
ประชุมใหญครั้งสุดทายของสหภาพแรงงาน เพื่อมี
มติชาํ ระบัญชีเมื่อเลิกสหภาพแรงงาน และขอมติ
เลิกสหภาพแรงงานโดยมีผลเมื่อมีการจายเงินของ
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นายจ า งตามข อ ตกลง 17 พฤศจิ ก ายน แก
สมาชิกสหภาพแรงงานเรียบรอยแลว ซึ่งสหภาพ
ตรวจสอบแลวมีจาํ นวน 1,223 คน

บทเรียนการเคลื่อนไหว
ประการที่ 1 นับเปนกรณีแรกที่สหภาพ
แรงงานแสดงบทบาทเชิงรุกเรียกรองใหรัฐมนตรี
วาการกระทรวงแรงงานออกประกาศกระทรวงแรง
งานใหบริษัทยุติการเคลื่อนยายถายเทเครื่องจักร
ทรัพยสินใดๆ จนกวาจะชัดเจนวาลูกจางจะไดรับ
สิทธิประโยชนตามกฎหมายแรงงานพรอมกับวาง
แผนเรี ย กร อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน เ พิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ
จากกฎหมายแรงงานดวย
การรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษย
ชนแหงชาติ ทําใหนายจางยอมเจรจาตอรองกับ
กรรมการสหภาพแรงงานโดยตรงมากขึ้น โดยการ
สนับสนุนของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน จนกระทั่ง
เปนกรณีแรกที่นายจางยอมตกลงจายเงินเพิ่มเติม
ถึง 58 ลานบาท โดยจะโอนเขาบัญชีสหภาพแรง
งานเพื่อใหไปดําเนินการจายแกคนงานตอไป
ประการที่ 2 ความเปนปกแผนของสหภาพ
แรงงานและการยื น หยั ด เคลื่ อ นไหวเดิ น ขบวน
ชุมนุมหลายครั้ง ภายใตกฎอัยการศึกและคําสั่ง
หามชุมนุมเกิน 5 คน เพื่อสรางกระแสสังคมและ
ความชอบธรรมในการเรียกรอง ทําใหลูกจางไดรับ
สิทธิประโยชนตามกฎหมายแรงงานและตามขอตก
ลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดยเร็ว ไมถูกนายจางบิด
เบือนหรือชะลอการจายสิทธิประโยชนลาชาโดยไม
เปนธรรม
ประการที่ 3 การเคลื่อนไหวที่ประสบ
ความสําเร็จ มาจากการรูจกั ใชกลไกหลายชองทาง
ในการเรียกรองขอความชวยเหลืออยางมีประสิทธิ
ภาพ โดยมีขอมูลที่เกี่ยวของอยางเพียงพอ ไมวาจะ
เป น สถานการณ ต ลาด การย า ยฐานการผลิ ต
ความจําเป น เดื อ ดร อ นของลู ก จ า งที่ ต อ งตกงาน
การโต ต อบกลยุ ท ธ แ รงงานสั ม พั น ธ ที่ น ายจ า ง
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ต องการแบงแยกบั่นทอนพลังการตอรองของสห
ภาพแรงงาน เชน ความเปลี่ยนแปลงสภาพการ
จางบางเรื่องบริษัทฯ ประกาศชี้แจงตอคนงาน โดย
ไมเจรจาปรึกษากับผูแทนสหภาพแรงงาน การชัก
จูงใหลูกจางลาออกเพื่อรับคาชดเชยกอนถึงวันปด
กิจการ เปนตน
ประการที่สี่ นโยบายสงเสริมใหสิทธิพิเศษ
แกผูลงทุนโดยไมคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของรัฐบาล
ไทยและภาวะการยายฐานการผลิตของบริษัทขาม
ชาติไปสูประเทศที่ตนทุนคาแรงสวัสดิการต่าํ เกิด
ขึ้นมานานหลายป โดยเฉพาะในกระแสโลกาภิ
วัตนทุนครอบโลกที่อํานาจรัฐออนแอไรประสิทธิ
ภาพในการสงเสริมคุมครองสิทธิแรงงาน ถือเปน
บทเรียนที่องคกรแรงงานตองมีความตระหนักและ
รวมกับองคกรพันธมิตรทุกฝายผลักดันใหเกิดกล
ไกระบบการปองกันนักลงทุนที่มีลักษณะชีพจรลง
เทามุงเอาเปรียบสังคมขูดรีดแรงงานและเคลื่อน
ยายสัญจรไปลงทุนใหมในประเทศตางๆ ไดโดย
งา ยดายเมื่อต อ งเผชิญ กับต น ทุนแรงงานที่สูงขึ้น
และอํานาจตอรองของสหภาพแรงงานที่เขมแข็งขึ้น

(7) การเคลื่อนไหวคัดคานการ
บริหารประกันสังคมที่ไม
โปรงใสไมชอบธรรม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นายสม
ศักดิ์ เทพสุทิน) เขารวมประชุมกับคณะกรรมการ
ประกันสังคมชุดใหม เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2549
ไดมอบนโยบายการดําเนินงาน 8 ขอ ดังนี้
1. ใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธ
สถานะกองทุนประกันสังคมใหนายจาง ลูกจาง
และสาธารณชนไดรับรูและเขาใจถึงความจําเปน
ในการนําเงิ น กองทุ น ประกัน สัง คมไปลงทุน เพิ่ม
เติม เพื่อเพิ่มความมั่นคงของกองทุน และรองรับ
การจายประโยชนทดแทนกรณีชราภาพที่จะเพิ่ม
ขึ้นเปนจํานวนมากในอนาคต

2. ผลักดันการจัดตั้งธนาคารแรงงานให
ดําเนินไปสูเปาหมาย เพื่อการใหความชวยเหลือ
ทางดานการเงินแกผูประกันตน ผูใชแรงงานและ
สถานประกอบการที่ประสบปญหาเดือดรอน
3 . ใ น อ น า ค ต ค ว ร กํ า ห น ด ใ ห ค ณ ะ
กรรมการประกันสังคมมาจากการเลือกตั้งเพื่อให
ไดผูแทนฝายนายจาง ผูแทนฝายลูกจางที่เปนตัว
แทนจากเสียงขางมากของผูใชแรงงานอยางแทจริง
4. การขยายเครือขายของสถานพยาบาล
ในโครงการประกันสังคม เพื่อการใหบริการทาง
การแพทยเปนไปอยางทั่วถึง แกปญหาการแออัด
ในการใช บ ริ ก ารของผู ป ระกั น ตน และรองรั บ
จํานวนผูใชบริการที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ใน
การขยายสิทธิประโยชนใหแกแรงงานนอกระบบ
รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการแกผูประกันตน
5. โครงการบาน สปส. เพื่อการจัดหาที่
อยูอาศัยใหแกผูใชแรงงาน โดยดําเนินการขยาย
โครงการใหเพียงพอตอความตองการ เนื่องจาก
ปจจุบันยังมีผูใชแรงงานยื่นความจํานงตองการที่
อยูอาศัยเปนจํานวนมาก โดยสํานักงานประกัน
สังคมอาจดําเนินงานดวยตนเอง หรือประสานขอ
ความรวมมือกับการเคหะแหงชาติ
6. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของสถาน
พยาบาลในโครงการประกันสังคม เชน การเขาไป
มีสวนรวมในการบริหารสถานพยาบาล โดยการลง
ทุนซื้อหุนของสถานพยาบาลในเขตพื้นที่มีผูประกัน
ตนอาศัยอยูอยางหนาแนน เปนตน
7. การลดอัตราเงินสมทบ เพื่อชวยเหลือผู
ประกันตนที่มีรายไดนอย เนื่องจากภาวะน้ํามัน
แพง คาแรงต่าํ โดยมิใหมีผลกระทบกับกองทุน
ประกันสังคม
8. ผลั ก ดั น การดําเนิน การขยายความ
คุมครองประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบให
สําเร็จลุลวงตามกรอบแนวทางที่กําหนด
ป 2549 กลาวไดวา เปนปที่มีการเคลื่อน
ไหวตรวจสอบอยางเขมขนตอการบริหารกองทุน
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ประกันสังคมที่นักการเมืองและผูบริหารสํานักงาน
ประกันสังคมได สมคบกันดําเนินงานหลายโครง
การอยางไมโปรงใส ไมชอบธรรม ไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของกองทุนประกันสังคม โดยคณะ
กรรมการสมานฉันทแรงงานไทยไดเรียกรองตอ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรง
งานหลายครั้ง ภายหลังเกิดการรัฐประหาร 19
กันยายน 2549 รัฐบาลชุดใหมมีนโยบายเนน 4
ป คือ การบริหารงานมีความโปรงใส มีประสิทธิ
ภาพ ประหยัดและเปนธรรม สงผลใหรัฐมนตรีวา
การกระทรวงแรงงานทานใหม (นายอภัย จันทน
จุลกะ) สั่งการใหยุติหลายโครงการที่ไมโปรงใส
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย ได
รองขอใหสภาทนายความ ชวยพิจารณาฟองรอง
ตอศาลปกครอง และรองเรียนตอคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนใหชวยตรวจสอบกรณีสาํ คัญ 7 เรื่อง
คือ
1. การอนุ มั ติ เ งิ น กองทุ น ประกั น สั ง คม
16 ลานบาท เพื่อจัดทําบัตรสวนลดในการจัดซื้อ
สินคา ผูประกันตนไมไดรับประโยชน แลวทําไมผู
บริหารสํานักงานประกันสังคมถึงเอาเงินประกัน
สังคมไปใชโดยผิดวัตถุประสงค
2. ทําไมสํานักงานประกันสังคมถึงอนุมัติ
เงินประกันสังคมสนับสนุนการจัดงานวันแรงงาน
แหงชาติจาํ นวน 1 ลานบาท เพื่อจัดทําเสื้อวันแรง
งานแหงชาติ 20,000 ตัว โดยที่ผูประกันตน 8.5
ลานคนไมไดรับประโยชน ซึ่งเปนการใชเงินผิด
วัตถุประสงค
3. การพิ จารณาอนุมัติเงิน ซื้อตึกวัฏจักร
มูลคารวม 500 ลานบาท ซึ่งราคาเดิมจากการ
บังคับคดีเพียง 129 ลานบาทเทานั้น รวมคาตก
แตงอีก 111 ลานบาท ทําใหบริษัทเอกชนไดกาํ ไร
จากสํานักงานประกันสังคมถึง 260 ลานบาท
สํานักงานประกันสังคมมีความจําเปนอะไรถึงตอง
ซื้อตึกในราคาแพงเชนนั้น
4. ทําไมสํานักงานประกันสังคมถึงซื้อหุน
40 เปอรเซ็นต ของ MFC เพื่อสงตัวแทนไปบริหาร
MFC ทําไมไมใหบริษัทตางๆเขามาแขงขันกันเพื่อ
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ลดความเสี่ ย งในการบริ ห าร และเพื่ อ ความ
สามารถในการทําผลประโยชนในการลงทุน การ
นําเงินไปลงทุนในตางประเทศไดกาํ ไรแตละปๆละ
เทาไร สูงหรือต่าํ กวาการลงทุนในประเทศอยางไร
เชนพันธบัตรในประเทศ และตางประเทศตางกัน
อยางไร ซึ่งจากขอมูลทราบวาไดเอาเงินประกัน
สังคมลงทุนในตางประเทศ 3 เปอรเซ็นต โดยที่
การลงทุนในประเทศเฉลี่ย 4-5 เปอรเซ็นต ดังนั้น
การไปลงทุนในตางประเทศไดผลตอบแทนเทาไร
ซึ่งไมควรต่าํ กวาการลงทุนในประเทศ การที่จะนํา
เงินประกันสังคม 17,500 ลานบาท ไปลงทุนมั่น
ใจไดอยางไรวาจะกําไร ความเสี่ยงในอัตราแลก
เปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยใครจะประกันความเสี่ยง
หรือรับประกันโดยวิธีไหนใครรับผิดชอบ
5. กรณี ก ารซื้ อ หุ น ไทยธนาคาร 3-4
เปอรเซ็นต ในราคาเดิมจริงหรือไมที่ซื้อในราคา
เดิม และการพิจารณาซื้อหุนใชหลักเกณฑขั้นตอน
ในการพิจารณาอยางไร หากเกิดความเสี่ยงใครรับ
ผิดชอบ
6. ทําไมถึงใชงบประมาณของสํานักงาน
ประกั น สั ง คมไปติ ด ตั้ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ใ น
กระทรวงแรงงานการนําเงินประกันสังคมไปจาย
กอนจะมั่นใจไดอยางไรวา จะนําเงินมาคืนเมื่อไร
อยางไร โดยที่ผานมามีการอนุมัติเงิน 60 ลาน
บาท เพื่อติดตั้งคอมพิวเตอร ซึ่งแนใจวาเปนโครง
การเดียวกันกับ 2,800 ลานบาทหรือไม ถาใช
ทําไมไมทาํ ทีเดียว ทําใหเกิดโครงการซ้าํซอน เรา
คิ ด ว า โครงการนี้ น า จะมี ผ ลประโยชน ทั บ ซ อ น
เพราะราคาสูงมาก
7. ตามที่สํานักงานประกันสังคมทุมเงิน
486 ลานบาท สรางศูนยฟนฟูฯชวยเหลือคนงาน
จังหวัดเชียงใหม และขอนแกน ทําไมไมนําเงิน
486 ลานบาท จัดตั้งสถาบันความปลอดภัยใน
การทํางานฯตามที่ขบวนการแรงงานไดมีการเรียก
รอง เพราะเปนมาตรการในการปองกัน การให
การศึกษา สงเสริม ในเรื่องความปลอดภัยในการ
ทํางาน โดยแพทยผูมีความเชี่ยวชาญดานอาชีวเวช
ศาสตร และสิ่งแวดลอม
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นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมและวันที่
30 พฤศจิกายน 2549 ไดยื่นหนังสือตอรัฐมนตรี
ว า การกระทรวงแรงงาน ขอให แ ต ง ตั้ ง คณะ
กรรมการตรวจสอบการบริหารงานของสํานัก
งานประกันสังคม
ขอเรียกรองสําคัญเกี่ยวกับประกันสังคมที่
องคกรแรงงานไดเคยยื่นตอรัฐบาลและกระทรวง
แรงงานเมื่อป 2548 ยังไมมีความคืบหนาชัดเจน
และมีการเรียกรองตอในป 2549 มี 4 เรื่อง คือ
1. ขอให รั ฐ บาล แก ไ ขพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 39 โดยใหผู
ประกันตนโดยสมัครใจจายเงินสมทบเทาเดียว
2. ใหขยายประโยชนทดแทนหลักประกัน
สุขภาพครอบคลุมสมาชิกครอบครัวผูประกันตน
3. ใหคณะกรรมการประกันสังคมมาจาก
การเลือกตั้ งของผูประกันตนทั่วประเทศ และผู
ประกันตนมีสวนรวมในการตัดสินใจทุกระดับ
4. ให ข ยายความคุ ม ครองการประกั น
สั ง คมไปสู แ รงงานนอกระบบและแรงงานภาค
เกษตร
การดําเนินงานของสภาทนายความ
เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2549 ผูใชแรง
งานประมาณ 10 คน นําโดยนางสาววิไลวรรณ แซ
เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันทแรงงาน
ไทย ไดเขายื่นหนังสือรองเรียนใหมีการดําเนินคดี
สํานักงานประกันสังคม (สปส.) ในศาลปกครอง
ตอ นายกสภาทนายความ โดยมีนายสมชาย หอม
ลออ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภา
ทนายความ เปนผูรับหนังสือ
นางสาววิไลวรรณ แซเตีย ประธานคณะ
กรรมการสมานฉันทแรงงานไทยกลาววา ไดมีการ
ติดตามการบริหารงานของ สปส. พบวามีการ
บริ ห ารงานที่ ไ ม มี ค วามโปร ง ใส และผิ ด วั ต ถุ
ประสงค ผิดหลักการประกันสังคม การบริหารงาน
ดั ง กล า วอาจทําให เ กิ ด ความเสี ย หายกั บ กองทุ น

ประกันสังคม และผูประกันตนประมาณ 8.5 ลาน
คน ในฐานะที่สภาทนายความไดทาํ หนาที่ใหความ
ชวยเหลือ และใหคาํ ปรึกษาทางดานกฎหมายแบ
ประชาชนที่ ไ ม ไ ด รั บ ความเป น ธรรม คณะ
กรรมการสมานฉั น ท แ รงงานไทยจึ ง ใคร ข อร อ ง
เรีย นเรื่องความไมชอบมาพากลของการบริหาร
กองทุนประกันสังคม เชน กรณีการอนุมัติกอง
ทุนประกันสังคม 16 ลาน เพื่อจัดทําบัตรสวน
ลดให จั ด ซื้ อ สิ น ค า , การอนุ มั ติ เ งิ น กองทุ น
ประกันสังคมไปสนับสนุนวันแรงงาน จํานวน 1
ล า นบาทให กั บ สภาองค ก ารลู ก จ า งจั ด ทําเสื้ อ
แจก, การพิจารณาอนุมัติเงินซื้อตึกวัฏจักรมูล
ค า รวม 500 ล า นบาท ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนการ
พิจารณาจัดซื้อโปรงใสหรือไม และกรณีซื้อหุน
ไทยธนาคาร 3.4% เปนตน ซึ่งยังมีอีกหลายกรณี
ที่คาดวาอาจมีการบริหารงานที่ไมโปรงใส เพื่อ
พิจารณาดําเนินการฟองรองตอศาลปกครอง
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 นาย
เดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ ไดแตง
ตั้ง คณะทํางานใหความชวยเหลือทางกฎหมาย
แกผูใชแรงงานเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคม
เพื่อดําเนินการชวยเหลือทางกฎหมายแกผูใชแรง
งานและตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงาน
ประกันสังคม ประกอบดวยบุคคลตอไปนี้ คือ
นายสมชาย หอมลออ เปนประธานคณะทํางาน
นายชฤทธิ์ มีสิทธิ์
เปนรองประธาน
นายนคร ชมพูชาติ
เปนคณะทํางาน
นายบัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ เปนคณะทํางาน
นางรัศมี
ไวยเนตร
เปนเลขานุการ
นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์
เปนที่ปรึกษา
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เปนที่ปรึกษา
นายสมัคร เชาวภานันท เปนที่ปรึกษา
นายอุทัย ไสยสาลี
เปนที่ปรึกษา
คณะทํางานไดมีการประชุมแลว 2 ครั้ง คือ
วันที่ 18 สิงหาคม และวันที่ 5 กันยายน 2549
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ได ร ว มมื อ กั บ คณะอนุ ก รรมการสิ ท ธิ แ รงงานใน
คณะกรรการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จัดเสวนา
เรื่อง “แนวทางการสงเสริมและคุมครองสิทธิของผู
ประกันตน ตามกฎหมายประกันสังคม” เมื่อวันที่
29 กันยายน 2549 จนถึงสิ้นป 2549 คณะ
ทํางานยังไมมีความคืบหนาของการดําเนินงานวา
จะมีแนวทางชวยเหลือทางกฎหมายประกันสังคม
หรือฟองรองคดีความไมโปรงใสการอนุมัติเงินกอง
ทุ น ประกั น สั ง คมกรณี ใ ดต อ ศาลปกครองตามที่
คณะกรรมการสมานฉัน ทแ รงงานไทยรองขอได
หรือไม เพียงใด?
นายประเทือง แสงสังข ประธานสภาองค
การลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย และผู
แทนฝ า ยลู ก จ า งในคณะกรรมการประกั น สั ง คม
หลายสมัย ไดแสดงความคิดเห็นปกปองโครงการ
ระบบสารสนเทศแรงงานมูลคา 2.8 พันบาท วา
บอรดประกันสังคมเห็นชอบหลักการใหสาํ นักงาน
ประกั น สังคมดําเนิน การ เพราะไดพิจารณาถึง
ประโยชนความจําเปนที่ตองมี จึงความเขาใจและ
ใหความเปนธรรมตอสํานักงานประกันสังคมดาย
ขาวที่ปรากฏเปนการเลนเกมการเมืองของบุคคล
บางกลุม (ประมวลขาวแรงงาน, ธันวาคม 2549
: น.6)
นายภาสกร จําลองราช นักขาว นสพ.มติ
ชนผู เ กาะติ ด การเคลื่ อ นไหวขององค กรแรงงาน
และป ญ หาการบริ ห ารแรงงานอย า งต อ เนื่ อ งมา
หลายป ไดเขียนบทความสะทอนถึงวิกฤตศรัทธา
ตอการบริหารกองทุนประกันสังคมในสถานการณ
ป 2549 ดังนี้
“ไมนาเชื่อวาภายในชวงเวลาเพียง 1 ปที่
ผานมา สํานักงานประกันสังคม (สปส.) จะถูก
วิพากษวิจารณอยางหนักหนวงอยางที่ไมเคยเกิด
ขึ้นนับตั้งแตกอตั้งมาได 16 ป สารพัดโครงการที่
คิ ด และทําออกมาล ว นแล ว แต ถู ก ตั้ ง ข อ สงสั ย ใน
ความโปรงใส สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อมั่นใน
คณะผูบริหาร ไมวาจะเปนคณะกรรมการ (บอรด)
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ประกันสังคม และฝายปฏิบัติงานคือผูบริหารของ
สปส.ที่ตกต่ําถึงขีดสุด เพราะไมวาจะจัดทําโครง
การอะไรออกมาตางถูกตั้งคําถามในทํานองเคลือบ
แคลงไปเสียหมดทุกเรื่อง
แมวา ขณะนี้ไ ดมี การเปลี่ยนตัวเลขาธิการ
สปส.จาก นายไพโรจน สุขสัมฤทธิ์ เปน นาย
สุรินทร จิรวิศิษฎ แลวก็ตาม แตบอรดชุดเดิมยัง
คงทําหนาที่อยางไมอาทรรอนใจตอไป ที่สาํ คัญคือ
โครงสรางของ สปส.ยังไมเปลี่ยนแปลง ทําใหงาย
ตอการเขามาแสวงหาผลประโยชนของคน 3 กลุม
คือ นักการเมือง ขาราชการ และผูนาํ แรงงาน ซึ่ง
ไดพัฒนารูปแบบการหากินกันไปไกล จนทําลาย
ระบบไตรภาคีที่ปูชนียบุคคลในอดีตไดคิดดีไวจน
หมดสิ้น แตตอนหลังมีกลุมที่ 4 เพิ่มขึ้นมา คือ เจา
ของโรงพยาบาลเอกชน ที่เขามารวมงานเปน
กรรมการบางชุดใน สปส.
กองทุนประกันสังคมกวา 3 แสนลาน ตก
อยูในสถานการณที่นาเปนหวง วันนี้ความมั่นคง
ของกองทุนไมใชเปนเรื่องของเม็ดเงินที่ไหลเขา
ไหลออก แตความเชื่อมั่นในการบริหารงานตาง
หากที่เปนวิกฤตบอนแซะความมั่นคงของกอง
ทุน ดังนั้นจึงจําเปนที่รัฐบาลและกระทรวงแรง
งานตองแกไขปญหาเฉพาะหนาใหผานพนไปให
ไดกอน นั่นคือการทําความจริงใหปรากฏ เพื่อ
เรียกความเชื่อมั่นกลับมา ขณะเดียวกันการแก
ปญหาระยะยาว คือปรับโครงสรางก็มีความจํา
เปน ที่ตอ งคิดไปพรอมๆ กัน” (บางตอนใน
“สปส. ดําดิ่งสูวิกฤตศรัทธา หลากคําถามที่ยัง
ตองการคําตอบ” , มติชน, 20 พ.ย.49 : น.10)
กระทรวงแรงงานตั้งกรรมการตรวจสอบ
ทุจริตใน สปส.
การเรียกรองใหตรวจสอบความไมโปรงใส
ในการบริหารประกันสังคมตามที่คณะกรรมการ
สมานฉันทแรงงานไทย (คสรท.) เสนอหลาย
ครั้งตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ทั้งนาย
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สมศักดิ์ เทพสุทิน และนายอภัย จันทนจุลกะ ทํา
ใหที่ประชุมคณะผูบริหารกระทรวงแรงงานเมื่อวัน
ที่ 4 ธั น วาคม 2549 มี ม ติใหแตง ตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีมีการกลาวหา
วามีทุจริตในสํานักงานประกันสังคม (สปส.) รวม
7 โครงการ คือ 1. การซื้อที่ดินและอาคารวัฏ
จักรมูลคา 500 ลานบาท 2. โครงการติดตั้งสาร
สนเทศดานแรงงาน มูลคา 2.8 พันลานบาท 3.
การอนุมัติเงินจํานวน 16 ลานบาทเพื่อจัดทําบัตร
สวนลดซื้อสินคาในชวงเทศกาลตางๆ 4. การนํา
เงินลงทุน 400 ลานบาท สรางศูนยฟนฟูสมรรถ
ภาพคนงานที่ จ.เชียงใหม และ จ.ขอนแกน 5.
กรณี สปส.ถือหุนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย การนํา
เงินไปลงทุนตางประเทศ 6. ปญหาการเขาถึง
บริการทันตกรรม คลอดบุตร 7. การอนุมัติ เงิน
เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนใหกับองคกรลูกจางแบบ
เลือกปฏิบัติ โดยนายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี ปลัด
กระทรวงแรงงานไดลงนามหนังสือดวนถึงผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เพื่อขอใหรับขอมูล
ความไมโปรงใสการกลาวหาวาทุจริตในกระทรวง
แรงงาน เพื่อใหสอบสวนผูกระทําผิด เนื่องจาก
สตง.มีความเปนกลางและเชี่ยวชาญมากกวา โดย
สงเปนเอกสารชุดใหญมากเทาที่เคยมี (มติชน, 5
ธันวาคม 2549 น.13)
ตอมา ปลัดกระทรวงแรงงาน ไดเปดเผยวา
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงความโปรงใส
ในเรื่องตางๆ จะใชเวลา 10-15 วัน หากพบขอ
เท็ จ จริ ง มี มู ล ก็ ต อ งดําเนิ น การตั้ ง คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย หรือสงเรื่องใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.
ช.) ดําเนินการตอ โดยใหอาํ นาจคณะกรรมการ
เต็มที่ในการเรียกเอกสารและผูเกี่ยวของมาชี้แจง
กรณีการจัดซื้อที่ดินและอาคารวัฎจักรนั้น แมบอก
เลิกสัญญาแลว แตเมื่อเกิดความเสียหายก็ตอง
ดําเนินการตอ หากพบวานักการเมืองมีสวน ก็ตอง
วากันไปตามนั้น หรืออาจสงเรื่องให ป.ป.ช.ไป
ดําเนินการ (มติชน, 12 ธันวาคม 2549 น.14)

ในบรรดาโครงการที่ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงแรงงานมีคําสั่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ
สอบนั้ น การดําเนิน การติ ดตั้งระบบขอมูล สาร
สนเทศดานแรงงานมูลคา 2.8 พันลานบาทที่อดีต
รองปลัดกระทรวงแรงงาน และรั ก ษาการปลัด
กระทรวงแรงงาน (นายสุรินทร จรวิศิษฐ) ไดใช
อํานาจแทนรัฐ มนตรี ว าการกระทรวงแรงงานสั่ง
ชะลอโครงการไปแลว และเลขาธิการสํานักงาน
ประกันสังคมคนปจจุบันไมดําเนินการตอ ทําให
บริษัทเอกชนคูสัญญา ทําการฟองรองกระทรวง
แรงงานและสํานักงานประกันสังคม(สปส.) ตอ
ศาลปกครองที่สั่งชะลอโครงการดังกลาวไว ภาย
หลังลงนามสัญญากันเรียบรอยแลว โดยนายทรง
ศักดิ์ ตันตะโยธิน ผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนกรณีติด
ตั้งระบบสารสนเทศแรงงานมูลคา 2.8 พันลาน
บาท เปดเผยวา ในเบื้องตนไดขอสรุปวา โครงการ
ถือวาดําเนินการมาอยางถูกตองตามระเบียบราช
การ มีปญหาการอนุมัติเงินโครงการ 2.8 พันลาน
บาท ซึ่งเปนงบประมาณบริหารของสปส.วา ถูก
ตองหรือไม ขึ้นอยูกับการสอบสวนของสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) โดยกระทรวงแรงงานได
สงหลักฐาน และเอกสารใหหมดแลว (กรุงเทพ
ธุรกิจ,29 ธันวาคม 2549 : น.7)
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รายนามคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดปจจุบัน)
ผูแทนฝายรัฐบาล
นายสุรินทร
จิรวิศิษฎ
นายบุญศักดิ์
เจียมปรีชา
นายณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
นางอรวรรณ
ชยางกูร
นายไพโรจน
สุขสัมฤทธิ์
ผูแทนฝายนายจาง
นายจิตร
เต็มเจริญสุข
นายประสิทธิ์
จงอัศญากุล
นายสมพงศ
นครศรี
นายธวัชชัย
ยงกิตติกลุ
นายชวลิต
อาคมธน
ผูแทนฝายลูกจาง
นายประเทือง แสงสังข
นายจํารัส
ไชยลังกา
นายประกาย
วิเศษวิสัย
นายอินชวน
ขันคํา
นายชัยสิทธิ์
สุขสมบูรณ
ผูแทนฝายที่ปรึกษา
นาวาตรีวุฒิพงศ พงศสุวรรณ
นายยงยศ
ปาละนิติเสนา
นายพรเทพ
ศิริวนารังสรรค
นายตระกูล
วินิจนัยภาค
นายชาติชาย
พยุหนาวีชัย
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รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
ผูแทนสํานักงบประมาณ
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
สภาองคการนายจางแหงประเทศไทย
สภาองคการนายจางผูคาและบริหารเครื่องอุปโภคบริโภค
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สภาองคการนายจางผูประกอบการคาและอุตสาหกรรมไทย
สภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย
สภาองคการลูกจางแรงงานแหงประเทศไทย
สภาองคการลูกจางพัฒนาแรงงานแหงประเทศไทย
สภาองคการลูกจางสภาศูนยกลางแรงงานแหงประเทศไทย
สหพันธแรงงานธนาคารและการเงินแหงประเทศไทย
ผูทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคม
ผูทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน
ผูทรงคุณวุฒิทางการแพทย
ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย
ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารธุรกิจ
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รายนามคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม (ชุดปจจุบัน)
ประธานคณะอนุกรรมการ
นายพิชัย
ชุณหวชิร
ผูแทนฝายนายจาง
นายสมพงศ
นครศรี
นายประสิทธิ์
จงอัศญากุล
ผูแทนฝายลูกจาง
นายประเทือง แสงสังข
นายชัยสิทธิ์
สุขสมบูรณ
ผูทรงคุณวุฒิ
นายชาติชาย
พยุหนาวีชัย
นายธวัชชัย
ยงกิตติกุล
นายธีระบูลย
อินทรกําธรชัย
นายธรรมนูญ อานันโทไทย
รศ.มานพ
พงศทัต
นายศรัณย
ศรัญยเกตุ
ผูแทนหนวยงานตรวจสอบ
นางชุมศรี
พจนปรีชา
นายกฤษฎา
อุทยานิน
นางสาวดวงมน ธีระวิคาวี
นางสาวนพวรรณ มหามุสิก
ผูแทนสํานักงานประกันสังคม
นายธนชล
สุริยนาคางกูร
นางดุษฎี
อัมรานุรักษ
นางอบทิพย
พุกกะวรรณะ
นางสาววัฒนา เกิดเพ็ชร
นายวิน

พรหมแพทย

ผูทรงคุณวุฒิดานการลงทุน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สภาองคการนายจางผูคาและบริหารเครื่องอุปโภคบริโภค
สภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย
สหพันธแรงงานธนาคารและการเงินแหงประเทศไทย
ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารธุรกิจ
ผูทรงคุณวุฒิดานการเงินการธนาคาร
ผูทรงคุณวุฒิดานการลงทุน
ผูทรงคุณวุฒิดานการลงทุน
ผูทรงคุณวุฒิดานอสังหาริมทรัพย
ผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการ
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
รองเลขาธิการ สํานักงานประกันสังคม
ผูอาํ นวยการกองการเงินและบัญชีกองทุน
ผูอาํ นวยการสํานักบริหารการลงทุน
หัวหนากลุมงานกํากับและควบคุมความเสี่ยง
สํานักบริหารการลงทุน
นักวิชาการประกันสังคม 5 สํานักบริหารการลงทุน

(ที่มา : วารสารประกันสังคม ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2549 น.14-15)
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(8) รุกรัฐ ทบทวนปรับคาจางขั้นต่ํา
เปนวันละ 233 บาทเทากัน
ทั่วประเทศ

มีความผันผวนตลอดเวลา ซึ่งเกิดจากปจจัยการ
ปรับขึ้นของราคาน้ํามัน เปนเหตุใหราคาสินคา
อุปโภคบริโภคปรับราคาขึ้น โดยที่รัฐบาลเองไม
สามารถที่จะควบคุมราคาได ทําใหผูใชแรงงานเกิด
ความเดือดรอนเปนอยางมาก

ขอเสนอปรับคาจางขั้นต่าํ ปนี้ มี 2 แนวทาง
คือ ขอเสนอของคณะกรรมการจัดงานวันแรงงาน
แหงชาติ ป 2549 ที่เสนอตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ที่ทอง
สนามหลวง คือ ขอใหรัฐบาลปรับอัตราคาจางขั้น
ต่ําใหลูกจาง ตามอัตราเงินเฟอในแตละจังหวัด
และใหควบคุมราคาสินคาอุปโภคบริโภคที่จะเปน
ตอการครองชีพดวย
ขอเสนอของคณะกรรมการสมานฉันทแรง
งานไทย และสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
ที่เสนอตอรัฐบาลและรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรง
งานตั้งแตป 2548 ถึงปจจุบัน คือ
ขอใหรัฐบาลปรับอัตราคาจางขั้นต่ําใหเปน
ธรรม โดยยึ ด หลั ก มาตรฐานแรงงานระหว า ง
ประเทศ (ILO) คาจางขั้นต่าํ ตองปรับไมนอยกวา
เงินเดือนขาราชการ คือ 7,000 บาท/เดือน คือ
วันละ 233 บาท เพื่อคุณคาศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยที่เทาเทียม
วันที่ 31 กรกฎาคม 2549 คณะกรรมการ
สมานฉันทแรงงานไทย (คสรท.) ประกอบดวยตัว
แทนกลุ ม สหภาพแรงงาน สหพั น ธ แ รงงาน
ประมาณ 30 คน นําโดย นางสาววิไลวรรณ แซ
เตีย ประธาน คสรท. ไดเขายื่นหนังสือกับนายสม
ศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ขอให ท บทวนการปรั บ ค า จ า งตามมติ ค ณะ
กรรมการคาจางกลาง

การที่คณะกรรมการคาจางกลางมีแนวคิดที่
ไมปรับคาจางใหแกผูใชแรงงานในอีก 41 จังหวัด
โดยใหเหตุผลวาอนุกรรมการคาจางระดับจังหวัด
ดังกลาวไมไดมีการนําเสนอเรื่องการปรับคาจาง
มายั ง ส ว นกลางนั้ น ตนเห็ น ว า บางจั ง หวั ด เช น
จั ง หวั ด นครปฐม ไม ไ ด มี ก ารเรี ย กประชุ ม
อนุกรรมการคาจาง เมื่อมีการประกาศไมปรับคา
จาง จึงไดมีการเรียกประชุม ซึ่งอาจเปนเรื่องของ
ขอมูล หรือจังหวัดที่ไมไดมีการปรับขึ้นคาจางนั้นๆ
ไมไดมีการเรียกประชุมก็เปนได

นางสาววิไลวรรณ แซเตีย ประธาน คส
รท. ไดกลาววาตามที่คณะกรรมการคาจางกลางมี
มติในการปรับขึ้นคาจางใหกับลูกจางเพียง 35
จังหวัด โดยมีการปรับเพียง 1-7 บาท และเริ่มวัน
ที่ 1 สิงหาคม 2549 นั้น เปนความไมชอบธรรม
และไมสอดคลองกับภาวะคาครองชีพในปจจุบันซึ่ง
48

ในสวนของ คสรท.ที่ยื่นหนังสือครั้งนี้ก็เพื่อ
ใหการปรับคาจางของรัฐตองมีการพิจารณาเรื่อง
ของระบบเศรษฐกิจคาครองชีพตามที่ทานนายกรัฐ
มนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรไดมีแนวคิดใน
การปรับคาจางเมื่อประมาณกลางป 2547 ที่วา
การที่ผูใชแรงงานจะมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีต อคนคน
หนึ่งตองมีรายไดขั้นต่าํ เดือนละ 7,000 บาท ทั้งนี้
คณะกรรมการสมานฉั น ท แ รงงานไทยได ยื่ น ข อ
เรียกรองตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานใหมี
การทบทวนเรื่องการปรับคาจางดังนี้
1. ใหปรับคาจางเปนวันละ 233 บาท
2. การปรับครั้งนี้มิใชเปนการปรับคาจาง
ขั้นต่ําปกติแตเปนการปรับคาจาง เพื่อการดํารง
ชีพตามสภาวะเศรษฐกิจ จึงจําเปนตองปรับเทา
กันทั้งประเทศ เชนเดียวกับ ขาราชการ และลูก
จางรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหผูใชแรงงานมีชีวิตที่ดี และ
อยูอยางมีศักดิ์ศรีเยี่ยงมนุษยทั่วไป
นายสาวิทย แกวหวาน รองประธานสห
ภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ รถไฟแห ง ประเทศไทย
กลาววา รัฐบาลไดมีการปรับคาจางเงินเดือนใหกับ
ขาราชการ และลูกจางรัฐวิสาหกิจแลวถึง 3 ครั้ง

จับชีพจรการเคลือนไหวแรงงาน ป 2549

ดวยกัน ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 3 % บวกใหพนักงานอีก
2 ขั้น ครั้งที่ 2 ปรับเงินขึ้นให 3 % และครั้งที่ 3
ปรั บ เงิ น เดื อ นให พ นั ก งานที่ มี เ งิ น เดื อ นไม ถึ ง
7,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นเปน 7,000 บาท และ
คนที่มีเงินเดือนไมถึง 10,000 บาท ปรับเพิ่มให
เปน 10,000 บาท ซึ่งตนมีความเห็นวาในสวน
ของแรงงานเอกชนเอง ยังคงมีคาจางที่คอนขางต่าํ
มาก และยังไม ไ ดมีก ารปรับ เพิ่ม คา จางใหส อด
คลองกับคําวาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามนายกรัฐมนตรี
กลาวไว
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานไดแจงตอผูแทนคณะกรรมการ
สมานฉัน ทแรงงานไทยว า ไดสั่ง ใหมีการทบทวน
การปรับคาจางขั้นต่าํ อัตรา 1-7 บาท ใน 35
จังหวัด ไปแลว โดยพิจารณาเห็นวาคาครองชีพ
ปจจุบันสูงขึ้น การขึ้นคาจางเมื่อตนป 2549 ยังมี
ความต า งจากค า ครองชี พ ตามความเป น จริ ง อยู
มาก จึงมีความเห็นใหกลับไปทบทวนอีกครั้ง เมื่อ
ไดรับทราบขอมูลเชนนี้แลว ตองมีการตรวจสอบ
ขอมูล ดําเนินการพัฒนารูปแบบวิธีการปรับคาจาง
ใหดีขึ้น เชน กรณีนายจางอางการยายฐานการ
ผลิตเพราะปรับคาจางนั้น เปนเพียงดาขูหรือจะ
ยายฐานจริง หรือมีแนวคิดจะยายอยูกอนแลวนํา
เรื้องการปรับคาจางมาเปนขออาง เปนตน
นางเพชรรัตน สินอวย ผูอาํ นวยการกลุม
งานพัฒนาระบบรายได และคาจางขั้นต่าํ กลาววา
แนวคิดการปรับคาจางนั้นเปนการประชุมและเปน
การเสนอโดยอนุกรรมการคาจางแตละจังหวัดวา
จะปรั บ หรื อ ไม ป รั บ ขึ้ น ค า จ า ง ซึ่ ง ในส ว นของ
ก รุ ง เ ท พ แ ล ะ ป ริ ม ณ ฑ ล นั้ น ใ น ส ว น ข อ ง
สมุทรปราการไดมีการขอปรับคาจางมา 2 บาท
แตทางคณะกรรมการคาจางกลางไมเห็นดวยเนื่อง
จากที่ผานมาไดมีการปรับคาจางเพิ่มขึ้นแลว 8
บาท และในสวนนี้ก็เปนการตกลงกันระหวางผู
แทนฝายลูกจาง กับฝายนายจาง ซึ่งไดมีตัวแทน
ฝายลูกจางบางทานตกลงกับฝายนายจางวา เมื่อ

ครั้งกอนไดมีการปรับคาจางใหแลว ครั้งนี้จะไม
ปรับคาจาง ทําใหมีการทวงสัญญากันระหวางนาย
จางกับลูกจาง จึงไดมีมติไมปรับคาจางขึ้นในสวน
ของกรุงเทพและปริมณฑล
ขอเรียกรองใหปรับคาจางขั้นต่ําเปนวันละ
233 บาท (ปจจุบันสูงสุด 184 บาทตําวันสําหรับ
กรุงเทพและปริมณฑล) ยังประสบความลมเหลว
ตอไป เพราะคณะกรรมการคาจางเห็นวาไมสอด
คลองกับแนวคิด-แนวทางการกําหนดคาจางขั้นต่าํ
ต า ม ก ฎ ห ม า ย คุ ม ค ร อ ง แ ร ง ง า น ซึ่ ง มี ค ณ ะ
อนุ ก รรมการอั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ําระดั บ จั ง หวั ด
กําหนด และเสนอใหคณะกรรมการคาจางมีมติ
เห็นชอบ
กระทรวงแรงงาน ไดมีหนังสือชี้แจงลงวันที่
28 กันยายน 2549 ถึงประธานคณะกรรมการ
สมานฉั น ท แ รงงานไทยเพื่ อ ยื น ยั น แนวทาง
พิจารณากําหนดคาจางขั้นต่าํ ของคณะกรรมการคา
จางดังนี้
1. การพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่าํ
คณะกรรมการคาจางจะศึกษาและพิจารณาขอมูล
และขอเท็จจริงตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา
87 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
2541 และไดแบงกลุม คือ
1) ดานความจําเปนในการครองชีพ
ของลูกจาง (ดัชนีคาครองชีพ อัตราเงินเฟอ มาตร
ฐานการครองชีพ และราคาของสินคา
2) ดานความสามารถในการจายของ
นายจาง (ตนทุนการผลิต ความสามารถของธุรกิจ
และผลิตภาพแรงงาน) และ
3) ดานเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
(ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมของประเทศและสภาพ
เศรษฐกิ จ และสั ง คม) ซึ่ ง จากการศึ ก ษาและ
พิจารณาขอมูลตามหลักเกณฑดังกลาว พบวา แต
ละจังหวัดมีสภาพเศรษฐกิจ สังคมและคาครองชีพ
ที่แตกตางกัน ดังนั้น คณะกรรมการคาจางจึงเห็น
วาเปนการเหมาะสมแลวที่จะกําหนดอัตราคาจาง
ขั้นต่ําที่แตกตางกันตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของแตละจังหวัด
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2. กระทรวงแรงงานไดสํารวจคาใชจายที่
จําเป น ของแรงงานไร ฝ มื อ ในภาคอุ ต สาหกรรม
โดยสํา รวจจากลู ก จ า งทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ
จํานวน 16,575 คน ผลการสํารวจพบวาคาใชจาย
ที่จาํ เปนตามอัตภาพ (ไดแก คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม คาเชาที่อยูอาศัย คาสาธารณูปโภค คารักษา
พยาบาล คาใชจายสวนตัว และคายานพาหนะ)
ของแรงงานไรฝมือเฉลี่ยทั่วประเทศ จะอยูวันละ
148.76 บาท และคาใชจายที่จาํ เปนตามคุณภาพ
(ไดแก คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาเชาที่อยูอาศัย
คาสาธารณูปโภค คารักษาพยาบาล คาใชจายสวน
ตัว คายานพาหนะ คาทําบุญ และสันทนาการ)
ของแรงงานไร ฝ มื อ เฉลี่ ย ทั่ ว ประเทศ อยู วั น ละ
163.59 บาท ซึ่ ง ผลสํารวจฯดั ง กลา ว คณะ
กรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการอัตราคาจาง
ขั้ น ต่ํา ได ใ ช เ ป น องค ป ระกอบสํา คั ญ ในการ
พิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่าํ
3. ในการพิจารณากกําหนดอัตราคาจาง
ขั้ น ต่ําไม ส ามารถจะพิ จ ารณาเฉพาะข อ มู ล ด า น
ความจําเป น ในการครองชี พ ของลู ก จา งแตเ พียง
ด านเดียวได จําเปนตองพิจารณาถึงขอมูลดาน
ความสามารถในการจายของนายจาง และขอมูล
ดานเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมดวย อยางไรก็
ตาม คณะกรรมการคาจางก็ใหความสําคัญกับขอ
มู ล ด า นความจําเป น ในการครองชี พ ของลู ก จ า ง
มากที่สุด ทั้งนี้ การปรับอัตราคาจางขั้นต่าํ ที่สูง
มากจะส ง ผลกระทบต อ ฐานการปรั บ คา จา งประ
จําปของสถานประกอบกิจการที่นายจางปรับใหลูก
จางที่ทาํ งานมาไมนอยกวา 1 ป อยูแลว และจะสง
ผลตอการประกิบการของธุรกิจดวย อีกทั้งยังสงผล
กระทบตอภาวะการครองชีพโดยรวมของประเทศ
ใหสูงขึ้นเปนลูกโซตอไป ซึ่งผูที่ไดรับผลกระทบจาก
คาครองชีพที่สูงขึ้นนี้คือ ประชาชนทั้งประเทศ ทั้งผู
ที่มีและไมมีสวนไดเสียจากการปรับอัตราคาจางขั้น
ต่ําเลย เชน เกษตรกรซึ่งเปนคนสวนใหญของ
ประเทศ
4. อัตราคาจางขั้นต่ําที่คณะกรรมการคา
จางกําหนด มุงที่จะคุมครองแรงงานไรฝมือที่เขาสู
50

ตลาดแรงงานใหมในปนั้นๆ ซึ่งคาดวาจะมีจาํ นวน
ประมาณ 3-4 แสนคนตอปเทานั้น เพื่อใหแรง
งานใหมเหลานี้สามารถดํารงชีพอยูไดตามสมควร
แกภาวการณ็ครองชีพในปนั้นๆ สําหรับแรงงานที่
เขาสูตลาดแรงงานไมนอยกวา 1 ป จะเปนแรงงาน
ที่มีฝมือมากขึ้น มีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น นาย
จางจึงควรปรับคาจางใหตามผลิตภาพรงงานที่เพิ่ม
ขึ้น
5. สําหรับการพิจารณาทบทวนอัตราคา
จางขั้นต่าํ ป 2549 ขณะนี้คณะกรรมการคาจางได
มีมติใหคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่าํ จังหวัด
ทุ ก จั ง หวั ด พิ จ ารณาทบทวนอั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ําป
2549 ใหม และใหสงผลการพิจารณาใหทราบ
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2549 เมื่อคณะ
กรรมการคาจางไดรับทราบผลการพิจารณาครบ
ทุกจังหวัดแลว จะเรงพิจารณาใหแลวเสร็จและ
ประกาศใหทราบตอไป
ขอสังเกต คือ กลไกและหลักเกณฑการ
ปรับคาจางเงินเดือนภาคในราชการมีขอแตกตาง
กับลูกจางภาคเอกชน เพราะการปรับคาจางเงิน
เดือนของระบบราชการ เปนอํานาจเบ็ดเสร็จของ
คณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะรัฐบาลมีที่มาจากพรรค
การเมืองเดียว หรือมีเสียง ส.ส.ขางมากเด็ดขาด
สนับสนุนอยู ยอมมีความสะดวกรวดเร็วในการตัด
สินใจ ในขณะที่การปรับคาจางขั้นต่าํ เปนภาระของ
องค ก รแรงงานที่ ต อ งรวมพลั ง เจรจาต อ รองกั บ
อํานาจรัฐและอํานาจทุน (นักธุรกิจการเมือง) ซึ่ง
รัฐบาลยอมไมใชอาํ นาจเด็ดขาดในการตัดสินใจ
การปรับคาจางขั้นต่าํ ป 2549 มีปจจัย
จากราคาน้าํ มันที่สูงขึ้นตอเนื่องตั้งแตตนป สงผล
กระทบตอภาวะคาครองชีพ ประจําวันที่สูงขึ้นอยาง
มากตอเนื่อง ประกอบกับแรงหนุนของรัฐมนตรี
กระทรวงแรงงาน (สมศักดิ์ เทพสุทิน) ที่ไมเห็น
ดวยกับการปรับคาจางขั้นต่าํ ขึ้นเพียง 35 จังหวัด
ทํา ให ค ณะกรรมการค า จ า งต อ งทบทวนการ
พิจารณาปรับคาจางขั้นต่าํ ขึ้นเปน 3 ถึง 8 บาท
และขึ้น ทุกจัง หวัดมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2550 ดังนี้
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จังหวัด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

24
25
26
27

กรุงเทพฯ/ นครปฐม / นนทบุรี / ปทุมธานี /
สมุทรปราการ / สมุทรสาคร
ภูเก็ต
ชลบุรี
สระบุรี
นครราชสีมา
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
พระนครศรีอยุธยา / ระนอง
เชียงใหม / พังงา
กระบี่
เพชรบุรี
กาญจนบุรี / ลพบุรี
จันทบุรี
ราชบุรี / สระแกว
สมุทรสาคราม
ประจวบคีรีขันธ / ปราจีนบุรี / สิงหบุรี
ตรัง / อางทอง
สงขลา
เลย
อุดรธานี
ชุมพร / ตราด / ลําปาง / ลําพูน / สุโขทัย /
สุพรรณบุรี
กาฬสินธุ / ขอนแกน / นครพนม /
นครศรีธรรมราช / นราธิวาส / บุรีรัมย /
ปตตานี / ยะลา / สตูล / หนองคาย
กําแพงเพชร / ตาก / นครนายก / นครสวรรค
พัทลุง พิษณุโลก / เพชรบูรณ / สุราษฎรธานี /
อุตรดิตถ
ชัยนาท / ชัยภูมิ / เชียงราย / มหาสารคาม /
มุกดาหาร / ยโสธร / รอยเอ็ด / ศรีสะเกษ /
สกลนคร / หนองบัวลําภู / อุทัยธานี
พิจิตร / แมฮองสอน / สุรินทร / อุบลราชธานี /
อํานาจเจริญ
พะเยา / แพร
นาน

อัตราป 2549

อัตราป
2550

ปรับขึ้น
(บาท)

184

191

+7

181
166
163
158
155
153
155
155
151
150
151
150
147
150
147
148
144
144
145

186
172
168
162
161
160
160
159
156
156
155
155
154
154
152
152
152
150
150

+5
+6
+5
+4
+6
+7
+5
+4
+5
+5
+4
+5
+7
+4
+5
+4
+8
+6
+5

145

152

+7

144

148

+4

143

147

+4

142

146

+4

141

145

+4

140
140

144
143

+4
+3
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ขอสังเกตการปรับคาจางขั้นต่ํา ป 2550
ประการที่ 1 เปนปแรกภายหลังป 2540
ที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีอัตราการขึ้นคา
จางขั้นต่าํ เพิ่มมากถึง 7 บาท/วัน ขณะที่กอนหนา
นี้ปรับขึ้นวันละ 3-5 บาท/วัน
ประการที่ 2 มีการปรับคาจางขั้นต่ําที่
กระจายมากที่สุดเปน 27 กลุมจังหวัด โดยมี
จํานวน 13 จังหวัดที่ขึ้นคาจางแยกโดดออกมา คือ
ภูเ ก็ต ชลบุรี สระบุรี นครราชสีม า ระยอง
ฉะเชิงเทรา กระบี่ เพชรบุรี จันทบุรี สงขลา เลย
อุดรธานี และนาน ในขณะที่ป 2549 มีการปรับ
คาจางแบงเปน 17 กลุมจังหวัด โดยมี 5 จังหวัดที่
แยกเดี่ยวออกมา คือ ภูเก็ต ชลบุรี สระบุรี
นครราชสีมา และฉะเชิงเทรา
ประการที่ 3 เป น ครั้ ง แรก ที่ ค ณะ
กรรมการคาจางมีมติเห็นชอบให จ.สงขลา ปรับ
อัตราคาจางขั้นต่าํ สูงกวา กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล คือ 8 บาทตอวัน
ประการที่ 4 เปนครั้งแรกที่มีเพียงจังหวัด
เดียวในภาคเหนือที่มีการปรับคาจางขั้นต่ํานอยที่
สุด คือ จ.นาน คือ ขึ้นคาจางเพียง 3 บาท/วัน

(9) การประชุมเพื่อมีสวนรวม
ปฏิรูปการเมืองรอบสอง
การปฏิรูปการเมืองไทยครั้งหนึ่ง เกิดขึ้น
ภายหลังเหตุการณพฤษภาวิปโยคป 2535 นําไปสู
การจัดตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) เพื่อ
จั ด ทํารั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยพุ ท ธ
ศักราช 2540 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11
ตุลาคม 2540 ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่มีสวน
รวมจากภาคประชาชนกลุมตางๆ มากที่สุด และมี
เนือ้ หาทีส่ ง เสริมและคุม ครองสิทธิเสรีภาพประชาชน
มากที่สุด มีการจัดตั้งองคกรของรัฐที่เปนอิสระเพื่อ
ตรวจสอบการใชอาํ นาจรัฐเพิ่มขึ้น เปนครั้งแรกที่
กําหนดใหมีระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
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ราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื่อ และแบง เขตเลือ กตั้ง ไป
พรอมกัน รวมทั้งเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดวย
อย า งไรก็ต ามการใชรัฐ ธรรมนูญ ฉบั บนี้ที่
ผานมาพบวามีขอจํากัดหลายประการ บางเรื่อง
เกิดจากการตีความรัฐธรรมนูญที่ขัดแยงกัน หรือ
ไมสอดคลองกับเจตนารมณกฎหมาย เมื่อเกิดการ
เกิดรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ซึ่งนําไปสู
การฉีกรัฐธรรมนูญ 2540 และยกรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2549 (ฉบับชั่วคราว)
ขึ้นมาใชใหมตั้งแต 1 ตุลาคม 2549 เปนตนไป
และกําลังจะเกิดกระบวนการรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมอีกครั้งหนึ่ง ในป 2550 คณะกรรมการ
สมานฉันทแรงงานไทยจึงรวมมือกับสมาพันธแรง
งานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (สรส.) ศูนยอเมริกันเพื่อ
แรงงานนานาชาติ (ACILS) และมูลนิธิฟรีดริค เอ
แบรท (FES) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผูใช
แรงงานกับการปฏิรูปการเมืองรอบสอง” ในวัน
อาทิตยที่ 3 ธันวาคม 2549 ณ ชั้น 17 โรงแรม
ใบหยก 2 ประตูนา้ํ กรุงเทพมหานคร มีผูแทนองค
การแรงงานและองคกรพัฒนาเอกชนเขารวมระดม
ความเห็นประมาณ 60 คน โดยมีการแบงเปน 3
กลุมยอย สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแตละกลุมได
ดังนี้

กลุมที่ 1
สํารวจความลมเหลวของการปฏิรูปการเมือง
ครั้งที่ผานมา


ประเด็นเกี่ยวกับการกระทําที่ไมสอด
คล อ งหรื อ ขั ด กั บ เจตนารมณ รั ฐ ธรรมนู ญ ที่
กระทบตอแรงงาน
1. ศักดิ์ศรีของมนุษย สิทธิเสรีภาพของ
บุ ค คลย อ ม ไ ด รั บ ความคุ ม ครอง (มาตรา
4,26,28)
ความลมเหลว คือ รัฐไมสงเสริม คุมครอง
การใชสิทธิ และไมมีมาตรการรองรับปญหาจาก
การใชสิทธิ
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2. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุม ฯลฯ
(มาตรา 44)
ความลมเหลว คือ อํานาจรัฐขัดขวางควบ
คุ ม การใช สิ ท ธิ ชุ ม นุ ม เดิ น ขบวนโดยอ า งถึ ง การ
กระทําผิดกฎหมายจราจรและอื่นๆ
3. บุ ค คลย อ มมี เ สรี ภ าพในการรวมตั ว
(มาตรา 45)
ความล ม เหลว คื อ รั ฐ ไม ย อมรั บ รอง
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ไมสนับสนุน
และแทรกแซงสิทธิการรวมตัวตอรอง
4. รัฐตองสงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวม
ของประชาชนในการกําหนดนโยบาย (มาตรา
76)
ความลมเหลว คือ ประชาชนไมมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายและกฎหมายดานแรงงาน
การใชทรัพยากรของชาติ เชน การแปรรูปรัฐ
วิสาหกิจ การจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) ,
สถาบั น คุ ม ครองสุ ข ภาพความปลอดภั ย ในการ
ทํางานฯ, ราง พ.ร.บ.แรงงานหลายฉบับ
5. รัฐตองสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการ
สาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน (มาตรา 82)
ความลมเหลว คือ รัฐไมสนับสนุนแพทย
ดานอาชีวเวชศาสตรอุตสาหกรรม การพัฒนาคุณ
ภาพชีวิตแรงงานใหมีความปลอดภัยในการทํางาน
การคุมครองสิทธิผูปวยจากการทํางาน
6. รัฐตองดําเนินการกระจายรายไดอยาง
เปนธรรม (มาตรา 83)
ความลมเหลว คือ รัฐไมกาํ หนดคาจางขั้น
ต่าํ ที่เปนธรรม แกแรงงานภาคเอกชนใหเทาเทียม
กับขาราชการ คาจางขั้นต่าํ ไมสอดคลองกับหลัก
การองคการแรงงานระหวางประเทศ คือ ทํางาน 1
คน เลี้ยงดูได 3 คน
7. คุณสมบัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา ตองมีวุฒิการศึกษาอยางนอย
ปริญญาตรี (มาตรา 107 วรรค 3) และผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไมนอยกวา 50,000 คน มีสิทธิเขาชื่อ
เสนอกฎหมายตอ รัฐ สภาใหพิจารณา (มาตรา
170)

ความลมเหลว คือ เปนการจํากัดสิทธิ
ประชาชนในการเปนผูแทนราษฎรขัดกับมาตรา 4
และการเสนอกฎหมายตอประธานรัฐสภา มีการ
ปดกั้นการใชสิทธิ เชน ตองใชสาํ เนาทะเบียนบาน
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
8. ชายและหญิ ง มี สิ ท ธิ เ ท า เที ย มกั น
(มาตรา 30)
ความลมเหลว คือ สถานประกอบการ
ตางๆ ยังกําหนดอายุเกษียณแรงงานชายและหญิง
ไมเทากัน การระบุเพศ และสถานภาพสมรสในใบ
สมัครงานเพื่อเลือกปฏิบัติในการจางงาน


ประเด็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายลูก
ที่กระทบตอแรงงาน ไดแก
1. กกต. ไมสามารถควบคุมการเลือกตั้ง
ใหเปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม
2. องค ก รอิ ส ระทํางานไม เ ท า ทั น สถาน
การณ ไดรับงบประมาณไมเพียงพอ ทําใหบางคดี
เกี่ยวกับทุจริตหมดอายุความ
3. การกระจายอํานาจสูองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความลาชาไมจริงจัง
4. กระบวนการตรวจสอบ ไมไววางใจการ
ทํางานของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีความยาก
ลําบาก
5. ไมมีการจํากัดการถือครองที่ดิน ขจัด
การผูกขาดทางการคาอยางแทจริง
6. ระบบการจั ด เก็ บ ภาษีที่ไ มเ ปน ธรรม
คนรวยเลี่ยงภาษีไดจํานวนมากโดยงายในขณะที่
คนจนตองแบกรับภาระจายภาษีมาก โดยไมมีการ
เก็บภาษีมรดกภาษีทรัพยสิน ฯลฯ
7. รัฐไมดาํ เนินการปฏิรูปการศึกษา จัด
ใหแรงงานและประชาชนทุกกลุมเขาถึงการศึกษา
ไดอยางแทจริง
8. การบังคับใชกฎหมายแรงงานที่ไมเทา
เทียมและไมเปนธรรมตอแรงงานขามชาติ ไมสง
เสริมสิทธิการรวมตัวของแรงงานทุกกลุมอยางแท
จริง
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กลุมที่ 2
ขอเสนอการปฏิรูปการเมืองรอบสอง


ข อ เสนอเกี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ และ
กฎหมายลูก ไดแก
1. รัฐตองรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่
87 และ 98 เพื่อคุมครองสิทธิการรวมตัวตอรอง
ของแรงงานตามหลั ก สากล และสนั บ สนุ น งบ
ประมาณแกองคกรแรงงาน
2. ผู ส มั ค รรั บ เลื อกตั้ ง เปน ผูแ ทนประชา
ชนทุกระดับ ตองไมจาํ กัดวุฒิการศึกษา
3. แรงงานควรมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรในเขตเลือกตั้งพื้นที่ที่ตนทํางานอยู
4. ใหนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรง และนายกรัฐมนตรี กับรัฐมนตรีตองดํารง
ตําแหนงไมเกิน 2 วาระติดตอกันโดยมีวาระละ 4
ป
5. ปรับปรุงหลักเกณฑการเสนอกฎหมาย
ตอรัฐสภาใหทาํ ไดงายขึ้น
6. สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรจะสั ง กั ด
พรรคการเมืองหรือไมก็ได และใหยกเลิก สส.
ระบบบัญชีรายชื่อ
7. สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งและ
ตองมาจากทุกสาขาอาชีพ
8. การอภิปรายไมไววางใจกรณีรัฐมนตรี
ทุจริตหรืออื่นๆ ใหทาํ ไดงายขึ้น เชน ส.ส. จํานวน
25 คนสามารถเขาชื่ออภิปรายได
9. รัฐมีหนาที่ตองเปนเจาของบริหารกิจ
การรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ ป น สาธารณู ป โภคอย า งเป น
ธรรม และจัดบริการประชาชนอยางทั่วถึง
10. กําหนดใหรัฐจัดสวัสดิการใหกับประชา
ชนอยางเทาเทียมกัน เชน บริการสาธารณสุข การ
ศึกษา การมีงานทํา ฯลฯ
11. รั ฐ ต อ งบัง คับ ใช ก ฎหมายอยางมีป ระ
สิทธิภาพเทาเทียม
12. การจัดทําขอตกลงระหวางประเทศที่
ส งผลกระทบต อชีวิต ความเปนอยู ข องประชาชน
(เชน ขอตกลงเขตการคาเสรี, ขอตกลงกับองคการ
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คาโลก) และการออกกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตองขอความเปนชอบจากรัฐสภา
13. ออกกฎหมายหามการทํารัฐประหาร ผู
กอการรัฐประการมีความผิดฐานกบฏ และเปนคดี
ที่ไมมีอายุความ
14. ยกเลิกพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกษา
พ.ศ.2457 และใหทหารมีหนาที่ปองกันประเทศ
ชาติเทานั้น
15. ให มี ก ารเลื อ กตั้ ง ผู ว า ราชการจังหวัด
โดยตรง
16. ใหประชาชนมีสิทธิฟองรองตอศาลรัฐ
ธรรมนูญโดยตรง เมื่อถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ
17. ผูปกครองที่ใชอาํ นาจเชนฆาประชาชน
จะตองถูกดําเนินคดีในศาลระหวางประเทศ


ขอเสนอเกี่ยวกับแรงงานที่ตองมีใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายลูก
1. กองทุ น ประกั น สั ง คมต อ งเป น อิ ส ระ
คณะกรรมการประกันสังคม ตองมาจากการเลือก
ตั้งจากผูประกันตน ผูประกันตนตองมีสวนรวมใน
การตัดสินใจทุกระดับ และรัฐบาลตองจายเงินสม
ทบเทากับฝายลูกจางและนายจาง
2. ใหสหภาพแรงงานดําเนินกิจกรรมทาง
การเมืองได และกรรมการสหภาพแรงงานเปน
กรรมการบริหารพรรคการเมืองได
3. ใหจัดตั้งกรมสงเสริมสหภาพแรงงาน
4. ใหเพิ่มคาชดเชยกรณีเลิกจาง เพื่อปอง
กันนายจางทําการเลิกจางไดงายอยางไมเปนธรรม
ไมตองจายภาษีคาชดเชย
5. ให รั ฐ บาลปรั บ อั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ําให
เทากันทั้งประเทศและเปนไปตามมาตรฐาน ILO
6. รั ฐ ต อ งส ง เสริ ม ให ป ระชาชนทุ ก คนมี
งานทํา การจางงานที่เปนธรรม และไดรับคาจาง
อยางเทาเทียมโดยเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได
7. รัฐตองสงเสริมหญิงและชายใหมีความ
เทาเทียม ไดรับการคุมครองอยางแทจริง สงเสริม
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สิทธิสตรีมีสวนรวมกําหนดนโยบายทุกระดับโดย
ใหมีสัดสวนอยางนอยรอยละ 30
8. รัฐตองไมสนับสนุนงบประมาณตอนัก
การเมืองในการหาเสียง และผูเสียภาษีสามารถ
บริ จ าคเงิ น ให นั ก การเมื อ งโดยสมั ค รใจ โดยมี
แบบฟอรมใหระบุชัดเจน

กลุมที่ 3
ผูใชแรงงานจะเขารวมในกระบวนการ
ปฏิรูปการเมืองอยางไร?


การมีสวนรวมในสภารางรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญ 2549
1. ใหมอี งคกรกลางจัดประชุม เพือ่ คัดสรร
บุคคลทีเ่ หมาะสมใหเขารวมสภารางรัฐธรรมนูญ
2. จัดองคกรเชื่อมประสานเครือขายตางๆ
เพื่อนําเสนอประเด็นแรงงานใหยอมรับ
3. นําเสนอแนวทางการเลื อ กต อ คณะ

มนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) เปนการเรง
ดวน โดยใหแตละกลุมแรงงานเลือกตัวแทนของตน
รวมเคลื่อนไหว
4. รวมตัวเคลื่อนไหวรวมกดดันในวันรัฐ
ธรรมนูญ 10 ธันวาคม
 การมี ส ว นร ว มร า งรั ฐ ธรรมนู ญ คู
ขนานกับภาคประชาชน
1. จัดเวทีแรงงานตามยานอุตสาหกรรม
ตางๆ
2. เข า ร ว มกิ จ กรรมสนั บ สนุ น -นําเสนอ
ความคิดเห็นรวมกับภาคประชาสังคมตางๆ
3. จัดขบวนรณรงค จัดทําสื่อใหความรู
ผานวิทยุชุมชน หนังสือพิมพและแผนพับ
4. นําเสนอใหมีสภาประชาชน เพื่อจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
5. การเสนอความคิดเห็นของผูใชแรงงาน
ตองเสนอผานองคกรสังกัดที่สามารถประสานงาน
ได และกําหนดผูรับผิดชอบแตละงานใหชัดเจน

ที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงเรียบเรียงขอเสนอเพื่อการปฏิรูปการ
เมือง เพื่อเสนอในเดือนมกราคม 2550 มีจาํ นวน 9 คน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางสาววิไลวรรณ แซเตีย
นายสาวิทย แกวหวาน
นายทวีป กาญจนวงศ
นายอุดมศักดิ์ บุพนิมิต

ประธานคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย
รองเลขาธิการสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (สรส.)
ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑแรงงานไทย
ประธานสภาองคการลูกจาง องคการแรงงาน
แหงประเทศไทย
นายจงรักษ สุพลจิตต
ประธานสหพันธแรงงานเครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส
แหงประเทศไทย
นายชาลี ลอยสูง
ประธานสมาพันธแรงงานเครื่องใชไฟฟาอิเล็คทรอนิคส
ยานยนตและโลหะ แหงประเทศไทย
ประธานกลุมผูใชแรงงานสระบุรีและใกลเคียง
นายบุญสม ทาวิจิตร
นายสกลเดช ศิลาพงษ
ผูแทนศูนยอเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ (ACILS)
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ผูแทนมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท (FES)
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การประชุ ม เพื่ อ คั ด เลื อ กประธานสห
ภาพแรงงานดํ า รงตํ า แหน ง เป น สมาชิ ก
สมั ช ชาแห ง ชาติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราช
อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549
ความเปนมา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 กําหนดใหมีสมัชชา
แหงชาติ จํานวนไมเกิน 2,000 คน ทําหนาที่คัด
เลือกสมาชิกดวยกันเองเพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อผูสม
ควรไดรับการโปรดเกลาฯ จํานวน 200 คน แตง
ตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ให แ ล ว เสร็ จ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันเปดประชุมสมัชชาแหงชาติ
ครั้ ง แรก คณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห ง ชาติ จึ ง
ประกาศกําหนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารสรรหา
บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ ลง
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2549 กําหนดคุณสมบัติ
จํานวนและวิธีการดําเนินการเลือกกันเอง ระหวาง
ผูแทนสาขาอาชีพตางๆ ขึ้น โดยผูแทนสหภาพแรง
งานภาคธุรกิจเอกชน กําหนดใหเลือกกันเองให
เหลือ 76 คน และผูแทนสหภาพแรงงานรัฐ
วิสาหกิจเลือกกันเองใหเหลือ 20 คน ตามที่คณะ
กรรมการกํากับดูแลการสรรหาสมาชิกสมัชชาแหง
ชาติ (กดส.) กําหนด และสงใหคณะมนตรีความ
มั่ น คงแห ง ชาติ พิ จ ารณานําความกราบบัง คมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิก
สมัชชาแหงชาติตอไป
การจั ด ทําบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู แ ทนสหภาพแรง
งานเพื่อเสนอแตงตั้งเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ
(ประเภทที่ 1 ผูแทนภาคเศรษฐกิจสังคม) อธิบดี
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งไดรับมอบ
หมายจากปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะกรรมการ
กํากั บ ดู แ ลการสรรหาสมาชิ ก สมั ช ชาแห ง ชาติ
(กดส.) ไดกาํ หนดระเบียบคณะกรรมการสรรหา
บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติจากผู
แทนสหภาพแรงงานและผูแทนสหภาพแรงงานรัฐ
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วิสาหกิจวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคล
และการไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ
พ.ศ.2549 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2549
พรอมกับจัดทําบัญชีร ายชื่อประธานสหภาพแรง
งานทุกแหงทั่วประเทศจากขอมูลปจจุบันที่ปรากฏ
ณ สํานักงานทะเบียนกลาง เพื่อเชิญประธานสห
ภาพแรงงานเอกชนทั่วประเทศ จํานวน 1,372
แหง และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทั้งประเทศ
จํานวน 45 แห ง ซึ่ ง ยั ง อยู ใ นวาระการดํารง
ตําแหน ง ตามใบสําคั ญ แสดงการจดทะเบี ย นต อ
นายทะเบียนมาเขารวมประชุมพิจารณาคัดเลือก
ประธานสหภาพแรงงานที่เห็นวาเหมาะสมดํารง
ตําแหนงสมาชิกสมัชชาแหงชาติจากบัญชีรายชื่อ
ประธานสหภาพแรงงานฯ จํานวนไมเกิน 3 คน
ในวันที่ 12 และ 14 พฤศจิกายน 2549 โดยให
คณะกรรมการตรวจและรวมคะแนนประกาศผล
การนับคะแนนและจัดทําบัญชีรายชื่อเรียงลําดับผู
แทนสหภาพแรงงานภาคเอกชน หรือผูแทนสห
ภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจากผูไดรับคะแนนมากที่
สุดตามลําดับ จนถึงผูไดรับคะแนนนอยที่สุด
คุณสมบัติของผูจะไดรับเลือกเปนสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
1. มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด
2. อายุไมตา่ํ กวา 18 ปบริบูรณ ใหนับถึง
วันที่ 19 ตุลาคม 2549 ซึ่งเปนวันที่มีประกาศ
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
3. ไมเปนรัฐมนตรี
4. ไมเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
5. ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการ
เมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองภาย
ในระยะเวลา 2 ป กอนวันไดรับการคัดเลือกเปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
วันที่ 10 ธันวาคม 2549 มีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งสมาชิกสมัชชาแหงชาติ
จํานวน 1,982 คน ตามรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
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มาตรา 20 โดยผูไดรับการแตงตั้งตองไปรายงาน
ตัวที่รัฐสภา เมื่อมีจํานวนผูมารายงานตัวไมนอย
กวาครึ่งหนึ่ง จะมีการเรียกประชุมเพื่อใหคัดเลือก
กันเองใหเหลือ 200 คน โดยสมาชิกสมัชชาแหง
ชาติ 1 คนคัดเลือกไดไมเกิน 3 รายชื่อ สามารถ
คัดเลือกขามกลุมได และใหผูไดคะแนนสูงสุดเรียง
ลงไปตามลําดับจนครบ 200 คน เชน กลุมภาครัฐ
คัดเลือกกลุมภาคเอกชน ภาคสังคม หรือภาควิชา
การได
เมื่อไดบัญชีรายชื่อครบ 200 คน คณะ
มนตรี ค วามมั่ น คงแห ง ชาติ จ ะคั ด เลื อ กให เ หลื อ
100 คน และนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐ
ธรรมนูญ

ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ ใหสภารางรัฐ
ธรรมนู ญ ตั้ ง คณะกรรมาธิการรา งรั ฐธรรมนูญ
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการคัดเลือกตาม
มติของสภาจํานวน 25 คน และผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 10 คน ตามคําแนะนําของประธานคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงชาติ ตามหลักเกณฑและวิธี
การที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา
หลายฝายเห็นดวยวา รัฐธรรมนูญฉบับใหม
ที่จะจัดทําขึ้นในป 2550 ควรยึดรัฐธรรมนูญ ป
2540 เปนตนแบบ เปดกวางใหประชาชนทุกภาค
สวนมีสวนรวมทุกขั้นตอนในกระบวนการยกราง
และมี ส าระสําคั ญ ที่ ดี เ ที ย บเท า หรื อ มากกว า รั ฐ
ธรรมนูญฉบับเดิม มิฉะนั้นจะไมไดรับการยอมรับ
จากประชาชนสวนใหญอยางแนนอน

ผลการสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติ
จากผูแทนสหภาพแรงงานภาคเอกชน จํานวน 76 คน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2549 ณ หองประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ - สกุล
นายชาลี ลอยสูง
นายอุดมศักดิ์ บุพนิมิตร
นายจงรักษ สุพลจิตต
นายเชิดพงษ ศุภวาระอัจฉริย
นายประสิทธิ์ ลอมวงษ
นายทวี เตชะธีราวัฒน
นายบรรจง บุญรัตน
นายประมวล นาราอัสนีกร
นายจักรพันธ ไชยสุวรรณ
นายมาลัย ลมออน
นายสมชัย หลายเจริญ

12

นายสมชาย ลามเกษร

13
14
15
16

นายอําพัน นุมดี
นายธวัชชัย ผลเจริญ
นายมนตรี สิงหจันทร
นายสุรัตน จันทรวันเพ็ญ

สหภาพแรงงาน
เนชั่นแนลไทย
ทีอารเอ็นจิเนียริ่ง
สายไฟฟาไทยยาซากิและในเครือ
สราวุธ การเมนท
เอื้อวิทยา
เฟรส เอสที
สยามริกเกน
อาร แอนด ดีเน็กซทาเท็คโนโลยี
ไทยเบนกัน
รถยนตมิซูบิชิแหงประเทศไทย
ผลิตภัณฑอลูมิเนียมและโลหะ
ผลิตแทนขุดเจาะน้าํ มันและกาซธรรมชาติแหง
ประเทศไทย
ผูจาํ หนายและบริการ
ผลิภัณฑเกษตร
ที ที เอส สัมพันธ
ไทยคูราโบ
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คะแนน
28
23
21
20
20
19
19
19
17
17
17
17
17
16
16
15
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ลําดับ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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ชื่อ - สกุล
นายอํานาจ กงไกรราช
นางสาวรุงฤดี วุฒิพรวรพันธุ
นางสาววรรณี เซียงแขก
นายสวงค วงษปราชญ
นางสอิ้ง จั่นเพ็ชร
นางสาว อัน สุขนาม
นางสาว จันทิมา แจวสกุล
นางจิประพา อาธิตั้ง
นายเจนภพ แสนสุข
นายเฉลย สุขหิรันต
นายชัชวาล เอมภพ
นายชัยฤทธิ์ พรหมสุวรรณ
นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ
นายชาติชาย กรจับ
นายเซี้ยง กันงาม
นายเทิดศักดิ์ แจมจิตร
นายธนวัฒน ปูพบุญ
นายธนากร ศิริสุวรรณ
นายธรรมรงค มุสิกลัด
นายธวัชชัย ศรีจาํ นงค

37

นายธานี แตงจีน

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

นายธีระพัทธ ธนาศิริชินภัทร
นางสาวนพรัตน เหมือนดวง
นาง นลิน อ่าํ สวัสดิ์
นายราวี หาลุนโม
นายไพโรจน อยูเจริญ
นายภูวดล อนเอี่ยม
นายมานิตย เนียมมั่นคง
นายมานิตย แจงเปยม
นายยุทธนา สุธามหาปกรณ
นางวารี ศุภวาระอัจฉริย
นางสาว วาสนา รัตนานันท
นางสาว ศิริพร จุลพล
นาย สมคิด คุมครอง
นายสมพร แกวเพชร
นายสมศักดิ์ นาคเกิด
นายสังคม ไกแกว

สหภาพแรงงาน
ซันโยแหงประเทศไทย
เจ เอส อาร 1991
อาเซี่ยนการเมนท
ผลิตภัณฑแกวแหงประเทศไทย
เครื่องใชพลาสติก
สันติการทอ
โซลารเลนส
ผูผลิตวิกผมเลออง
เอส แอนด ซี ซี
มัตสุชิตะ ประเทศไทย (สป.335)
ไทยซัพเมคเกอร
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ
ธนาคารกรุงเทพ
ดอกไมพฤษภา
นิวอีซูซุ
ไทยนําศิริการทอ
แอมคอรประเทศไทย
ลัคกี้เท็คซ
เลสเท็กซ
ยอรคอินเตอรเนชั่นแนลแหงประเทศไทย
เอเวอรกรีน คอนเทนเนอร
เทอรมินัล แหงประเทศไทย
อุตสาหกรรมฟอกยอมแหงประเทศไทย
วัฒนาพานิช
ทุงไทยแฟชั่น
ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี
อาซาฮีไทยอัลลอย
ทีดับบลิวที แมนูแฟคเจอรริ่ง
ลัคกี้เทคซ (ไทย) โรงงาน 2
ไทยซันเอะ
ไทยซูการ เทอรมิเนิ้ล
เอส ซัพพลาย
อี ที เอ
กวงหงส
ไทยซัมมิท
พนักงานผลิตสกรูและนอตโลหะ
อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรไทย
พนักงานขับรถขนสงสินคา
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คะแนน
15
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

ลําดับ
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ชื่อ - สกุล
นายสัมผัส สาธุการ
นายสายัญต จันทะคราม
นางสาว สําอาง หลิมปชาติ
นางสาว สุภาวดี สดทรงศิลป
นายสุรชัย การะเกตุ
นายอดุลย สุนประสพ
นายอภิชัย สุทาํ แปง
นายอาทร ทอทอง
นายอาทิตย มีปากดี
นายอภิสิทธิ์ วิรุณ
นายสมาน นะราวงษ
นายภาคภูมิ สุกใส
นายสุธี แรงกุศล
นายสุคนธ สุพลดี
นายทศพร คุมตะโก
นายสุพจน ฉิมทวม
นายบุญชวย ดีเสมอ
นายนคร สุทธิประวัติ
นายประดิษฐ ปตตายะโก
นายบรรจง บุญชื่น
นาย ชนะ เฟองมณี
นายอโณทัย แสนตรี
นายชํานาญ พรมชาติ

สหภาพแรงงาน
การทอและฟอกยอม
เอส ที พี รับเบอร
เอ็นที แมเนจเมนท
พนักงานสยามวี เอ็ม ซี
ไพรมบอกซ
ดี เค แหงประเทศไทย
คาสิโอ นวนคร
นิวสมไทย
ไทย เอ็น โอ เค
กลองกระดาษไทย
บาจาแหงประเทศไทย
ธนบุรีประกอบรถยนต
พนักงานโรงแรมสัมพันธ
พนักงานอารทอพอินเตอรเนชั่นแนล
อาหารสยาม
ธนาคารแสตนดารตชารเตอรดนครธน
สีและเคมีแหงประเทศไทย
เคคัททันสิงทอ
สุขสวัสดิ์ กลการ
ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร ประเทศไทย
ซัมมิท ซูโกกุเซอิรา
แอนเซลล แหงประเทศไทย
โอวัลติน แหงประเทศไทย
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คะแนน
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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ผลการสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติจากผูแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
จํานวน 20 คน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 ณ หองประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ - สกุล
นาย นุกูล บวรสิรินุกุล
นาย ณฐกร แกวดี
นาย ศิริชัย ไมงาม
นาย สมเกียรติ รอดเจริญ
นาย วัฒนะ เอี่ยมบํารุง
นาง บุษบา พวานุวงศ
นาย ระวัย ภูผะกา
นาย มณเทียรทอง ธนเศรษฐ
นาย วิรัช สําราญราษฎร
นาย สมศักดิ์ ศรีนวล
นาย เสรี ขวัญเมือง
นาย ธิติวัฒน ทองใหม
นาย สุดเจริญ สมชม
นาย สมสิทธิ์ ศรีนาชู
นาย ศราวุธ ศรีพยัคฆ
นาย สนาน บุญงอก
นาย อุดร ทองคํา
นาย เรียงศักดิ์ แขงขัน
ร.อ. อดุล เปลงขํา
พ.จ.อ. อัชญา เหลืองอาทิจ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
บริษัท ที โอ ที จํากัด
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
การทาเรือแหงประเทศไทย
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
องคการตลาดเพื่อเกษตรกร
องคการเภสัชกรรม
การประปาสวนภูมิภาค
การเคหะแหงชาติ
การบินไทย
องคการฟอกหนัง
องคการอุตสาหกรรมปาไม
การไฟฟาสวนภูมิภาค
การประปานครหลวง
การทางพิเศษแหงประเทศไทย
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ไมอัดไทย
รถไฟแหงประเทศไทย
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
วิทยุการบินแหงประเทศไทย

คะแนน
10
10
8
8
7
6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1

(10) ขอเสนอคุมครอง
สิทธิแรงงานขามชาติ

ธรรม เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริง และหลักการสิทธิมนุษยชน
สรุปไดเปนขอเสนอ 6 ดาน ดังนี้

ในวันที่ 18 ธันวาคม ซึ่งเปนวันผูยายถิ่น
สากล คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย รวม
กับองคกรพันธมิตร เครือขายเพื่อสิทธิแรงงานขาม
ชาติรวมกวา 20 คน ไดยื่นขอเสนอตอนายกรัฐ
มนตรี ที่ ทําเนี ย บรั ฐ บาล และรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงแรงงาน เพื่อปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับ
การคุมครองสิทธิแรงงานขามชาติใหมีความเปน

(1) ขอเสนอ “การจดทะเบียนแรงงาน
ขามชาติ”
1.1 นโยบายการจดทะเบียนแรงงาน
ขามชาติจะตองมีความสอดคลองกับปรากฏการณ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ควรเป ด โอกาสให จ ดทะเบี ย นได
ตลอดทั้งป เพื่อสอดรับกับการหมุนเวียนแรงงาน
ตามความตองการแรงงาน
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1.2 หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น
กรมการจัดหางาน ควรจะทําหนาที่เปนตัวกลางใน
การจางงานระหวางนายจางกับลูกจาง (ในรูปแบบ
ของศูนยจัดจางแรงงานขามชาติ) โดยใหแรงงาน
ขามชาติมาขึ้นทะเบียนโดยตรงกับสํานักงานจัดหา
งาน และใหนายจางมาทําสัญญาจางกับลูกจาง
เพราะการที่ใหนายจางพาลูกจางมาจดทะเบียนนั้น
เปนชองวางใหนายจางหลีกเลี่ยงที่จะจดทะเบียน
ไดงาย และจะทําใหแรงงานกลายเปนเพียงทรัพย
สินของนายจางเทานั้น และตัดกระบวนการนาย
จางที่รับจดทะเบียนซึ่งเปนสวนหนึ่งของการคอรัป
ชันในการจางแรงงานขามชาติ
1.3 ยกเลิกระบบประกันตัว ซึ่งไดลด
ทอนอํานาจการตอรอง การเขาถึงการคุมครอง
สิทธิ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของแรงงานขาม
ชาติลง เนื่องจากระบบประกันตัวทําใหนายจางมี
อํานาจในการควบคุ ม แรงงานข า มชาติ ไ ด อ ย า ง
สมบูรณแบบ และทําใหแรงงานกลายเปนเพียงผู
ตองขังในการควบคุมของนายจางเทานั้น
1.4 คาใชจายในการขออนุญาตทํางาน
จะตองมีความเหมาะสมมากกวานี้ และนายจางจะ
มีสวนรับผิดชอบในการออกคาใชจาย เพื่อไมให
เกิดกระบวนการไปหักคาใชจายจากคาแรงของแรง
งานขามชาติดังที่ผานมา
1.5 จะตองมีการจัดทําเอกสารหรือสื่อ
ตางๆ ในภาษาของแรงงานขามชาติ เพื่อชี้แจงหรือ
ทําความเขาใจตอการจดทะเบียนเพื่อขออนุญาต
ทํางาน และจัดหาลามที่คอยทําหนาที่ในการแปล
หรื อ ให คําปรึ ก ษาเมื่ อมีก ารจดทะเบียนอยา งพอ
เพียง
(2) ขอเสนอ “กระบวนการการจางงาน
และสวัสดิการ”
2.1 ตองมีการจัดทํากลไกการคุมครอง
สิทธิแรงงานตามกฎหมายที่แรงงานสามารถเขาถึง
ไดจริง เชน มีการจัดทําคูมือเอกสารสิทธิแรงงาน
และกระบวนการการรอ งเรียน และจัด หาลา ม
ประจําสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

2.2 จะตองสรางการมีสวนรวมในเรื่อง
การคุมครองสิทธิแรงงานของชุมชน ตัวแรงงาน
ขามชาติ องคกรพัฒนาเอกชน และภาครัฐ โดย
อาจจะทําใหรูป แบบของอาสาสมัครเพื่อสงเสริม
และคุมครองเรื่องสิทธิแรงงานในพื้นที่ตางๆ
2.3 มี ม าตรการลงโทษที่ชัดเจนตอ
กรณีนายจางที่ยึดบัตรประจําตัวของแรงงานขาม
ชาติไว
2.4 จะต อ งมี ก ารจั ด ระบบประกั น
สังคมที่เหมาะสมกับแรงงานขามชาติ
2.5 แก ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 ใหแรงงานตางชาติมีสิทธิ
เปนผูกอตั้งสหภาพแรงงานและเปนกรรมการสห
ภาพแรงงานได
2.6 ให แ รงงานข า มชาติ ส ามารถ
เปลี่ยนนายจางไดตามเหตุที่เหมาะสม และหากมี
การเลิกจางโดยไมเปนธรรมแรงงานควรจะมีเวลา
ในการหานายจางใหมอยางนอยหนึ่งเดือน ตาม
สภาพความเปนจริงในปจจุบัน
2.7 จักตองมีการปรับปรุงมาตรฐาน
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทํางาน
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะตองมีเจตจํานงทาง
การเมืองตอแรงงานไทยและแรงงานขามชาติใหมี
โอกาสแลกเปลี่ย นประสบการณใ นการปรับปรุง
มาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
ที่ทาํ งาน
(3) ขอเสนอ “กระบวนการการคุมครอง
สิทธิแรงงานและกระบวนการยุติธรรม”
3.1 จะตองมีการสรางกลไกที่เหมาะ
สมในการเขาถึงการรองเรียนในเรื่องสิทธิของแรง
งานขามชาติตามกฎหมาย เชน จะตองมีลามใน
กระบวนการตางๆ ตั้งแตการยื่นคํารองไปจนถึง
กระบวนการศาล มีการทําเอกสารเพื่อทําความเขา
ใจในขั้นตอนตางๆ และมีกระบวนการคุมครองใน
เรื่องสภาพการจางงานเมื่อมีการรองเรียน เพื่อไม
ใหเกิดการเลิกจางในระหวางขั้นตอนการรองเรียน
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3.2 หากมีกรณีพิพาทดานแรงงานและ
มีการเลิกจาง จะตองมีมาตรการในการใหสิทธิ
อาศัยอยูในประเทศไทยเปนการชั่วคราวของแรง
งาน หรือการหานายจางใหม เพื่อดําเนินขั้นตอน
การรองเรียนและคุมครองสิทธิใหเกิดขึ้นจริง
3.3 ในขั้นตอนการสงกลับ ควรจะมี
การสอบถามแรงงานในเรื่องคาจางคางจาย คาชด
เชย สิทธิแรงงานที่แรงงานยังไมไดรับและดําเนิน
การใหเสร็จสิ้น เพื่อปองกันกระบวนการการหลีก
เลี่ยงการไมจายคาแรง คาชดเชย ใหแกแรงงาน
ขามชาติโดยการสงกลับ
(4) ขอเสนอ “เชิงนโยบาย”
4.1 จัดทําแผนแมบทการจัดการแรง
งานขามชาติในระยะยาว โดยการระดมการมีสวน
รวมของผูเกี่ยวของในทุกฝายเพื่อใหเกิดแนวทาง
การจัดการในระยะยาว
4.2 จะตองมีนโยบายตอเรื่องการคุม
ครองแรงงานไทยและแรงงานข า มชาติที่ชัดเจน
เพื่อใหเกิดผลตอการคุมครองแรงงานอยางจริงจัง
ในระดับปฏิบัติ
4.3 ทบทวนการพิสูจนสัญชาติแรงงาน
ขามชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีแรงงานที่มาจาก
ประเทศพมา โดยตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่เกี่ยว
ของ และหามาตรการที่เหมาะสมอยางแทจริงตอ
ไป
4.4 เพื่อที่จะใหมั่นใจไดวากระบวน
การในการรับรองสถานะของแรงงานขามชาติอยาง
มีประสิทธิภาพผานบันทึกขอตกลงการนําเขาแรง
งานระหวางประเทศ จักตองมีการจัดใหมีคณะ
ทํางานที่เปนตัวแทนจากแรงงานขามชาติทั้งสาม
สัญชาติ สหภาพแรงงานไทย องคกรหรือหนวย
งานที่ ส นั บ สนุ น แรงงานข า มชาติ ภาครั ฐ เพื่ อ
พัฒนาขอเสนอในการพิสูจนสัญชาติและการรอง
รับสถานภาพทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
4.5 จะตองสรางการมีสวนรวมของแรง
งานและฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งอื่ น ๆ ต อ การกําหนด
นโยบายในทุกระดับ โดยจะตองมีตัวแทนของแรง
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งานไทยและแรงงานขามชาติ ในคณะกรรมการที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การแรงงานข า มชาติ ใ นทุ ก
ระดับ เพื่อใหนโยบายเกิดมุมมองที่หลากหลาย
และสอดคลองกับความเปนจริง
4.6 รัฐตองยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีใน
เดือนสิงหาคม 2542 ในเรื่องการสงกลับแรงงาน
หญิ ง สู ป ระเทศต น ทางหากตรวจพบว า ตั้ ง ครรภ
เพราะเปนนโยบายที่ละเมิดสิทธิของแรงงานหญิง
รวมถึ ง การเลื อ กปฏิ บั ติ เนื่ อ งด ว ยเหตุ ผ ลทาง
อนามัยเจริญพันธุ
(5) ขอเสนอ “สิทธิในที่อยูอาศัย”
ใ น พื้ น ที่ ซึ่ ง ไ ด รั บ ป ร ะ โ ย ช น ท า ง ด า น
เศรษฐกิจและการพัฒนาจากการทํางานของแรง
งานขามชาติ ตองมั่นใจไดวามีการจัดเตรียมที่อยู
อาศั ย ของชุ ม ชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการรองรั บ
ประชากรยายถิ่นที่เขาทํางานในพื้นที่นั้น
(6) ขอเสนอ “สิทธิในการทํางานของผูลี้
ภัย”
อนุญาตใหผูลี้ภัยไทใหญไดเขาถึงการชวย
เหลือดานมนุษยธรรมจากองคกรชวยเหลือตางๆ
ในประเทศไทย รัฐไทยตองไมสงกลับผูลี้ภัยชาวไท
ใหญไปสูนา้ํ มือรัฐบาลทหารพมา โดยเฉพาะผูหญิง
และอนุญาตใหผูลี้ภัยสามารถที่จะทํางานได
นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี ปลัดกระทรวง
แรงงาน กลาวถึงขอเรียกรองของคณะกรรมการ
สมานฉันทแรงงานไทย และกลุมองคกรเครือขาย
เพื่อแรงงานขามชาติดังกลาววา กฎหมายไทยไม
เปดชองใหแรงงานตางดาวจัดตั้งสหภาพแรงงาน
ไดเนื่องจากเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ และ
หากแรงงานตางดาวรวมตัวหยุดงานประทวงนาย
จางหลายวัน จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวม
การเรี ย กร อ งต อ งดู ข อบเขตและเหตุ ผ ลของ
กฎหมาย ไมใชอางแตสิทธิมนุษยชน รัฐบาลไทยมี
นโยบายชัดเจนที่จะชวยเหลือคุมครองแรงงานขาม
ชาติ หากเขามาทํางานอยางถูกกฎหมายจะไดรับ
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การคุมครองเทาแรงงานไทย สําหรับแรงงานที่
หลบหนีเขาเมืองอยาผิดกฎหมายนั้น หากพบจะ
ถูกจับกุมและสงกลับประเทศทันที (มติชน, 19
ธันวาคม 2549 : น.15)

(11) ขอเรียกรองเพื่อพัฒนา
นโยบายและกฎหมาย
เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ
เป น ความจริ ง ที่ ไ ม ส ามารถปฏิ เ สธได ว า
ความเติบโตของระบบเศรษฐกิจในทุกวันนี้ เปนผล
มาจากการสรางสรรค การผลิตของผูใชแรงงาน
ทั้ ง แรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ ใน
ประเทศไทยแรงงานนอกระบบซึ่งประกอบดวยแรง
งานในภาคเกษตร ผูผลิตเพื่อขาย ผูรับงานไปทําที่
บาน ผูใชแรงงานในภาคบริการตางๆ หาบเรแผง
ลอย และผูประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ มีจาํ นวนรวม
ถึง 22.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 62.1 ของกําลัง
แรงงานทั้งประเทศจํานวน 36.3 ลานคน
แรงงานนอกระบบในประเทศไทย ต อ ง
เผชิญกับการถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน
ในหลายประการ อันไดแก งานที่ทาํ ขาดความมั่น
คง ไมไดรับคาตอบแทนแรงงานที่เปนธรรม งานที่
ทํามีความเสี่ยงและมีอันตรายตอสุขภาพ เขาไมถึง
กองทุนประกันสังคมและบริการอื่นๆ ของรัฐ และ
ไมส ามารถใชสิทธิใ นการรวมตัว ตอรอง ทั้งนี้ก็
เนื่องมาจากการที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ.2541 ไมไดใหคุมครองครอบคลุมแรงงาน
นอกระบบ และในขณะเดียวกันก็มิไดมีกฎหมาย
เฉพาะๆ ที่คุมครองแรงงานนอกระบบอยางสมเหตุ
สมผลและเพียงพอ
ที่มา : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

หนึ่ ง ในข อ เรี ย กร อ งวั น แรงงานของคณะ
กรรมการสมานฉันทแรงงานไทย ที่ยื่นตอรัฐบาล
และกระทรวงแรงงาน ตั้งแตป 2546 ถึง 2549

คือ การขยายความคุมครองประกันสังคมสูแรง
งานนอกระบบ สอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห ง ช า ติ ฉ บั บ ที่ เ ก า
(พ.ศ.2545-2549) ซึ่งในยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม ไดกาํ หนด
แนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารหลักประกัน
ทางสังคมใหมีประสิทธิภาพโดย
“ขยายขอบเขตและประเภทการคุมครอง
ของกองทุนประกันสังคมใหครอบคลุมแรงงาน
ทั้งในและนอกระบบ รวมทั้งปรับปรุงการบริหาร
จัดการกองทุนประกันชราภาพทั้งโดยสมัครใจและ
โดยการบังคับใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”
ยุทธศาสตรกระทรวงแรงงาน พ.ศ.25492551 ไดกาํ หนดใหขยายความคุมครองและหลัก
ประกันใหทั่วถึงทุกกลุมอาชีพ โดยมีแนวทางที่จะ
สรางระบบประกันสังคมใหแรงงานนอกระบบ
และผูประกอบอาชีพอิสระ สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตรสาํ นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไดตั้ง
กลุ ม งานขยายความคุ ม ครองสู แ รงงานนอก
ระบบขึ้นเมื่อตนป 2549 ในขณะที่สํานักงาน
ประกันสังคม ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เตรียมการขยายความคุมครองประกันสังคมสู
แรงงานนอกระบบ ตั้งแตป 2547
คณะรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549
ซึ่งในสวนของนโยบายเศรษฐกิจดานแรงงาน รัฐ
บาลแถลงวา
“แรงงานเป น รากฐานที่ สําคั ญ ของภาค
เศรษฐกิ จ ฐานราก จะเสริ ม สร า งความร ว มมื อ
ระหวางภาคแรงงาน ภาคเอกชน และภาครัฐให
ครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพ และฝมอื แรงงาน
ในระดับตางๆ เพือ่ ใหสามารถมีผลผลิต และรายได
สูงขึ้น... ตลอดจนสงเสริมใหแรงงานไดรับการคุม
ครองดูแลดานสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยใน
การทํางาน ตลอดจนมีหลักประกันความมัน่ คง รวม
ทัง้ สวัสดิการแรงงานอยางทัว่ ถึงและเปนธรรม”
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เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 ในระหวางที่
คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานในคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “การ
ปฏิรูปสิทธิแรงงานในระบบจางหมา” มูลนิธิเพื่อ
พัฒนาแรงงานและอาชีพ รวมกับเครือขายแรง
งานนอกระบบ ไดยื่นหนังสือแจงขอเรียกรองตอ
ประธานอนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่องการพัฒนานโยบาย
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงานนอกระบบ มี
ทั้งหมด 5 ดาน ดังนี้
(1) กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรง
งานในงานรับไปทําที่บาน
เนื่องจากกฎกระทรวงวาดวยการคุมครอง
แรงงานในงานรับไปทําที่บาน พ.ศ.2547 มีขอ
จํากัดหลายประการ ไดแก
1) การไมคุมครองคาแรงขั้นต่ําของผูรับ
งานไปทําที่บาน
2) การไมคุมครองตนทุนการผลิตในสวน
ของผูรับงานไปทําที่บาน เชน สถานที่ เครื่องจักร/
เครื่องมือ คาไฟฟา คาขนสง ฯลฯ
3) การไมสามารถใชสิทธิทางกฎหมายตอ
ผูวาจางหรือเจาของงานที่แทจริงได และ
4) การที่กระทรวงแรงงานไมบังคับใชกฎ
กระทรวงฉบับนี้แมจะประกาศในราชกิจจานุเบก
ษามานานกวา 2 ปแลว
ปจจุบันกระทรวงแรงงานไดยกราง พ.ร.บ.
คุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. .... เสร็จสิ้น
แลว เตรียมนําเสนอเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
แตกฎหมายฉบับดังกลาวก็ยังไมมีหลักประกันสิทธิ
แรงงานขึ้นพื้นฐานที่สาํ คัญอีกหลายประการ เชน
คาตอบแทนแรงงานที่เปนธรรม สิทธิในการรวม
ตัวตอรองและการสงเสริมพัฒนาตลอดจนบริการ
อื่นๆ ของรัฐ
ขอเรียกรองตอกระทรวงแรงงาน มีดังนี้
1) ใหกระทรวงแรงงานจัดตั้งคณะทํางาน
รวม ซึ่งมีองคประกอบของผูรับงานไปทําที่บาน นัก
กฎหมายแรงงาน นักวิชาการ องคกรพัฒนาเอก
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ชน และนําเอาราง พ.ร.บ.สงเสริมคุมครองและ
พัฒนาแรงงานในงานรับไปทําที่บาน พ.ศ. .... ซึ่ง
เปนรางที่มูลนิธิฯ และเครือขายแรงงานนอกระบบ
จั ด ทํา ขึ้ น มาบู ร ณาการกั บ ร า งกฎหมายฉบั บ
กระทรวงแรงงาน
2) ใหกระทรวงแรงงานตองจัดกระบวนการ
ประชาพิจารณ เพื่อใหผูรับงานไปทําที่บาน และ
ประชาชนทั่วไปไดมีสวนรวมอยางแทจริง กอนที่จะ
นําเสนอเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
(2) การคุ ม ครองแรงงานเกษตรใน
ระบบพันธะสัญญา
แรงงานเกษตรในระบบพันธะสัญญา เปน
แรงงานนอกระบบกลุมใหญที่ขาดการคุมครองใน
ฐานะทีเ่ ปนแรงงาน บริษทั ผูจ า งงานไดใชประโยชน
จากชองวางของ พ.ร.บ.คุม ครองแรงงาน พ.ศ.2541
และกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานฉบับอื่นๆ และสราง
ความสัมพันธระหวางบริษัทกับเกษตรกรในรูปของ
การซื้อขาย หรือการจางทําของหรือสัญญาอื่นๆ
แทน ทําใหแรงงานเกษตรในระบบพันธะสัญญาถูก
ละเมิด และเขาไมถึงสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานใดๆ
เลย
ขอเรียกรองตอกระทรวงแรงงาน มีดังนี้
1) ใหกระทรวงแรงงานทําการศึกษา เพื่อ
ทําความเขาใจตอปญหาการถูกละเมิดสิทธิของแรง
งานเกษตรในระบบพั น ธะสั ญ ญา และทําการ
ศึกษาเพื่อหาความเปนไปไดในการออกกฎหมาย
คุมครองสิทธิแรงงานเกษตรในระบบพันธะสัญญา
2) ใหกระทรวงแรงงานจัดตั้งคณะทํางาน
รวมซึ่งมีองคประกอบของ แรงงานเกษตร นัก
กฎหมายแรงงาน นักวิชาการ องคกรพัฒนาเอก
ชน ยกร า งกฎหมายเพื่ อ การคุ ม ครองแรงงาน
เกษตรในระบบพันธะสัญญา
(3) การขยายความคุ ม ครองประกั น
สังคมสูแรงงานนอกระบบ
ตั้งแตป 2548 เปนตนมา สํานักงาน
ประกันสังคมมีการเตรียมการที่จะขยายความคุม
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ครองประกั น สั ง คมสู แ รงงานที่ อ ยู น อกระบบ
ประกั น สั ง คมเดิ ม และได มี ก ารตั้ ง คณะอนุ
กรรมการมาแลว 2 ชุด คือ
1) คณะอนุกรรมการศึกษาความเปนไปได
ในการขยายการคุมครองประกันสังคมสูแรงงาน
นอกระบบ และ
2) คณะอนุกรรมการยกรางการขยายความ
คุ ม ครองประกั น สั ง คมสู แ รงงานนอกระบบตาม
ลําดับ
ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดที่ 2 ไดดาํ เนินงาน
มาถึงขั้นยกรางชุดสิทธิประโยชน และอัตราการ
จายเงินสมทบของแรงงานนอกระบบที่จะเขาสูกอง
ทุน โดยรับฟงความคิดเห็นบางสวนจากเครือขาย
แรงงานนอกระบบ แตเนื่องจากอิทธิพลของฝาย
การเมื องตอ การกําหนดนโยบาย รวมทั้งความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้น ตลอดจนความ
กังวลของสํานักงานประกันสังคมและกระทรวงการ
คลังในเรื่อง อัตราสวนการรวมจายเงินสมทบของ
รัฐบาล ความมั่นคงของกองทุน และความสะดวก
ในการบริ ก ารจั ด การกองทุ น จนมี แ นวโน ม ว า
สํานัก งานประกัน สังคมจะเปลี่ยนแปลงแผนการ
ดําเนินงาน
เครือขายแรงงานนอกระบบ และมูลนิธิเพื่อ
การพัฒนาแรงงานและอาชีพจึงขอยืนยันขอเรียก
รองเดิมที่ตองการจะเห็นกองทุนประกันสังคมของ
แรงงานนอกระบบ คือ
1) มีหลักการเฉลี่ยทุกข เฉลี่ยสุข แรงงาน
นอกระบบทุกกลุมอาชีพ ทุกคนเขาสูกองทุน จาย
เงินสมทบตามฐานของรายได และไดรับการดูแล
เมื่อประสบความยากลําบากในการดําเนินชีวิต
2) รัฐและผูวาจาง/ เจาของงานรวมรับผิด
ชอบจายเงินสมทบเขาสูกองทุน
3) อยู บ นหลั ก การความเสมอภาคเท า
เทียม และไมเลือกปฏิบัติตอแรงงาน นั่นคือ แรง
งานนอกระบบจะตองไดรับสิทธิประโยชนคุมครอง
ที่เทาเทียมกับประกันสังคมของแรงงานในระบบ
คือ 7 กรณี ไดแก เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ
สงเคราะหบุตร ตาย ชราภาพ และวางงาน (รวม

ทั้งกรณีของอุบัติเหตุและการเจ็บปวยอันเนื่องมา
จากการทํางานซึ่งแรงงานนอกระบบไดรับการคุม
ครองจากกองทุนเงินทดแทน) และการเก็บเงินสม
ทบจากแรงงานนอกระบบตองไมเกินรอยละ 5
ของรายได
4) สํานักงานประกันสังคมตองออกแบบ
การบริหารกองทุน ที่จะจัดตั้งขึ้นนี้ โดยเนนการมี
สวนรวมของแรงงานนอกระบบในฐานะที่เปนเจา
ของที่แทจริงของกองทุน
5) สํานักงานประกันสังคม กระทรวงการ
คลั ง และหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งต อ งให ก าร
สนั บ สนุ น การจั ด ระบบสวั ส ดิ ก ารของชุ ม ชนใน
ฐานะที่เปนหลักประกันทางสังคมอีกประการหนึ่ง
ของแรงงานนอกระบบและประชาชน
(4) หลักประกันสุขภาพถวนหนา และ
การบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ กับการ
บริการดานสุขภาพความปลอดภัยของแรงงาน
นอกระบบ
เนื่องจากแรงงานนอกระบบถูกระบุเปน 1
ใน 8 ของเครือขายภาคประชาชนที่มีฐานะเปนทั้ง
กลุม เปา หมายและภาคีก ารมีสว นรวมของสํานัก
งานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) แมใน
ปจจุบัน สปสช. จะมีการดําเนินการและความ
พยายามในบางสวนเพื่อการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยของแรงงานนอกระบบบางแลว แตสวน
ใหญ ยั ง อยู ใ นรู ป ของโครงการนํารอง โครงการ
ทดลอง
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอสํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ และกระทรวงสาธารณสุข
มีดังนี้
1) ใหสถานีอนามัย และหนวยบริการสา
ธารณสุขระดับปฐมภูมิ (PCU) มีการทํางานดาน
อาชีวอนามัย : ระบบฐานขอมูลกลุมอาชีพ/ ความ
เจ็บปวยจากการทํางาน และการใหบริการกลุมแรง
งานนอกระบบ
2) ให สปสช.เพิ่มงานอาชีวอนามัยใน
เกณฑมาตรฐานของ PCU เพื่อที่งานดานอาชีวอนา
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มัยและการใหบริการแกกลุมแรงงานนอกระบบจะ
มีฐานะที่เปนงานปกติของ PCU
3) ให สปสช.จัดใหมีการตรวจสุขภาพตาม
ความเสี่ยงแก แ รงงานนอกระบบประจําป สมุด
บันทึกสุขภาพของแรงงานนอกระบบ ใหกองทุนสง
เสริมสุขภาพของ อบต.ที่ สปสช.ใหการสนับสนุนมี
การทํางานดานอาชีวอนามัยของกลุมแรงงานนอก
ระบบ
4) ให สปสช.สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนยประสานงานภาคประชาชนประเด็นแรงงาน
นอกระบบ
(5) นโยบายทองถิ่นกับการสนับสนุน สง
เสริม พัฒนาและคุมครองแรงงานนอกระบบ
เนื่องจากองคกรปกครองทองถิ่น อันไดแก
เทศบาล อบต. นับวาเปนหนวยงานที่มีความใกล
ชิดกับประชาชนมากที่สุด และนับวันจะมีบทบาท
เพิ่มขึ้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ขอ เสนอแนะตอกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย มีดังนี้
1) ใหองคกรปกครองทองถิ่นบูรณาการ
งานส ง เสริ ม พั ฒ นาและคุ ม ครองแรงงานนอก
ระบบเขาในแผนงาน แผนงบประมาณ และขอ
บัญญัติทองถิ่น
2) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาท
แทนหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ ไ ม มี สํานั ก งานในระดั บ
ทองถิ่น เชน ทําหนาที่เปนพนักงานตรวจแรงงาน
แทนสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด ทํา
หน า ที่ เ ก็ บ เงิ น สมทบและจ า ยเงิ น ตามสิ ท ธิ
ประโยชนคุมครองแกแรงงานนอกระบบแทนสํานัก
งานประกันสังคม เปนตน
คณะอนุกรรมการเตรียมการขยายความ
คุ ม ครองประกั น สั ง คมสู แ รงงานนอกระบบ
สํานักงานประกันสังคมไดจัดทําหลักการแนวทาง
เสนอขยายความคุ ม ครองฯ ตอ คณะกรรมการ
ประกันสังคมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เมื่อตนป 2549 เพื่อ
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เตรียมพิจารณาเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหเห็นชอบ
สรุปไดดังนี้
(1) แรงงานนอกระบบ คือผูที่มีการ
ทํางาน มีรายได ไมมีนายจาง และใหรวมถึงผูไม
อยู ใ นความคุ ม ครองของกฎหมายประกั น สั ง คม
ปจจุบัน แบงเปน 2 กลุม คือ
1.1 ผูมีงานทํา หรือรับจาง และมีรายได
เชนผูรับงานไปทําที่บาน ผูรับจางตามฤดูกาล ผูรับ
จางทํางานบาน เปนตน
1.2 ผูประกอบอาชีพอิสระทั่วไป เชนคนขับ
รถรับจาง หาบเรแผงลอย ผูทาํ การเกษตรทั้งที่มีที่
ดินเปนของตนเอง หรือเชา เปนตน
(2) อายุ 15-60 ป ทั้งประเทศ และให
เขาสูระบบโดยสมัครใจ
(3) สิทธิประโยชน จะไดรับรวม 5 กรณี
ไดแกกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปวย ทุพพล
ภาพ คลอดบุตร เสียชีวิต และชราภาพ กําหนด
เปน 2 ชุดสิทธิประโยชน ดังนี้
ชุดที่ 1 ชุดสิทธิประโยชนพื้นฐาน 4 กรณี
คือ
1. กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปวย
จายเฉพาะผูปวยในวันละ 200 บาท ครั้งละไมเกิน
10 วัน ปละไมเกิน 30 วัน และมีสิทธิใชโครงการ
ประกันสุขภาพ 30 บาท
2. กรณีคลอดบุตร ครั้งละ 1,200 บาท
คนละไมเกิน 2 ครั้ง
3. กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 2,000 บาท
ตลอดชีวิต
4. กรณีตาย คาทําศพ 30,000 บาท
เงื่อนไข คือ เก็บเงินสมทบลวงหนาเปน
รายป โดยผูประกันตนจายรายละ 1,200 บาทตอ
ป และรัฐบาลจายอุดหนุน 1,200 บาท คนตอป
ชุดที่ 2 การออมเพื่อชราภาพ เปนคาใช
จาย เพื่อการดํารงชีวิต เมื่อมีอายุครบ 60 ป
เงื่ อ นไข คื อ เก็ บ เงิ น สมทบเป น รายป
2,400 บาท ตอคนตอป โดย รัฐบาลไมตองรวม
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จายเงินอุดหนุน ผูประกันตนที่ไมตองการสิทธิ
ประโยชนนี้ ไมตองจายเงินสมทบ
สิทธิประโยชน แบงเปน 2 ประเภท คือ
1. บําเหน็จ คือ จายเงินเปนกอนครั้งเดียว
หากสงเงินไมครบ 15 ป อายุ 60 ป และสิ้นสุด
ความเปนผูประกันตน หรือรับเงินบํานาญไมครบ
60 เดือน (5 ป) และตาย ทายาท จะไดรับ
บําเหน็จคืนจํานวน 20 เทาของอัตราบํานาญราย
เดือน
2. เงินบํานาญ คือ เงินชวยคาครองชีพราย
เดือนๆละ 500 บาทถาจายตั้งแตปที่ 16 เปนตน
ไป เพิ่มอีกปละ 100 บาท โดยตองจายเงินสมทบ
มาแลวไมนอยกวา 180 เดือน (หรือ 15 ป) มี
อายุครบ 60 ป และสิ้นสุดความเปนผูประกันตน
ตอมาคณะอนุกรรมการเตรียมการขยาย
ความคุ ม ครองประกั น สั ง คมสู แ รงงานนอก
ระบบ ไดจัดประชุมครั้งแรกภายหลังรัฐประหาร
19 กันยายน 2549 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2549
มีผูเขารวมประชุมจํานวน 22 คน อนุกรรมการที่
ไมมาประชุม 4 ทาน ไดแก นายไพโรจน สุข
สั ม ฤทธิ์ เลขาธิ ก ารสํานั ก งานประกั น สั ง คม
(สปส.) นายชวลิต อาคมธน ผูแทนฝายนายจาง
นางสุนทรี เซงกิ่ง ผูแทนองคกรเอกชน และนาง
ระกาวิน ลีชนะวานิชพันธ ผูเชี่ยวชาญแรงงาน
ประจําสํานักงานองคการแรงงานระหวางประเทศ
นางจิราภรณ เกษรสุจริต ที่ปรึกษาดาน
ประสิทธิภาพ สํานักงานประกันสังคมเปนประธาน
ที่ประชุม ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ไดเคยมีมติ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น สั ง ค ม แ ล ะ ค ณ ะ
อนุ ก รรมการเตรี ย มการขยายความคุ ม ครอง
ประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบ ใหความเห็น
ชอบในหลั ก การดําเนิน การขยายความคุม ครอง
ประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบในรูปแบบสมัคร
ใจ และจัดสิทธิประโยชนเปน 2ชุด ไดแกชุดแรก
คือ สิทธิประโยชนสวัสดิการขั้นพื้นฐาน 4 กรณี ได

แก กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปวย คลอดบุตร
ทุพพลภาพ และตาย ชุดที่ 2 คือ สิทธิประโยชน
การออมเพื่อชราภาพ โดยรัฐบาล และแรงงาน
นอกระบบรวมจายเงินสมทบเขาประกันสังคม
สํานักงานประกันสังคม ไดนาํ เสนอหลัก
การ เพื่อพิจ ารณาขอความเห็นชอบตอคณะรัฐ
มนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2549 แตเนื่องจากมี
การยุบสภาผูแทนราษฎร เรื่องดังกลาวจึงยังไมได
รับการพิจารณา สปส.จึงไดนํามาทบทวนหลัก
การดําเนินงานใหม โดยจะดําเนินการในรูปแบบ
บังคับ จึงไดจัดประชุมหารือขึ้น
เหตุผล ที่เปลี่ยนแนวทางดําเนินการจาก
รูปแบบสมัครใจเปนรูปแบบบังคับ มีดังนี้
1. สามารถตรวจสอบจํานวนแรงงานนอก
ระบบ เพื่ อ การจั ด ทําฐานข อ มู ล ได และเป น
ประโยชนในการวิเคราะห วางแผนดําเนินการได
อยางตอเนื่อง และเหมาะสม
2. สามารถวางแผนการเงินในระยะยาว
เพื่อการจาย และออกแบบสิทธิประโยชน และกอง
ทุนมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น
3. ใหความคุมครองครอบคลุมแรงงานนอก
ระบบไดอยา งทั่วถึงเปนการปองกันการแสวงหา
ประโยชนจากกองทุน และสามารถวางแผนขยาย
ความคุมครองไปสูกลุมเปาหมายอื่นๆ ไดอยาง
เหมาะสม
ที่ประชุมไดมีการพิจารณา และมีมติเห็น
ชอบในหลักการกรอบแนวทางขยายความคุมครอง
ประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบตามที่ฝายเลขานุ
การเสนอรวม 9 ประเด็น ดังนี้
(1.) การขยายความคุ ม ครองในระบบ
บังคับ กับกลุมอาชีพตั้งแตป 2551 เปนตนไป
และใหทําความเขาใจแกแรงงานนอกระบบถึงการ
บังคับใหเขาสูระบบประกันสังคม
(2.) ใหแยกกองทุนประกันสังคม สําหรับ
แรงงานนอกระบบออกจากกองทุนประกันสังคม
ใหญ
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(3.) การใหประโยชนทดแทน 6 กรณี
ไดแกกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปวย คลอด
บุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร และกรณี
ชราภาพ ในระยะแรก 4 กรณี คือ กรณีประสบ
อันตราย หรือเจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ
และตาย และใหศึกษาตนทุนการใหบริการทาง
การแพทย ที่ แ ท จ ริ ง สําหรั บ กรณี ช ราภาพให
ประสานกับกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับความชัด
เจนของนโยบายจัดตั้งกองทุนบําเหน็จ บํานาญ
สําหรับแรงงานนอกระบบ
(4.) การขยายความคุมครองเปนราย
กลุมอาชีพ โดยเริ่มจากกลุมที่มีความชัดเจนใน
เรื่องหลักแหลง รายได และความสนใจเขาสู
ระบบกอน และมอบฝายเลขานุการไปศึกษาราย
ละเอียดคุณลักษณะของทุกกลุมอาชีพ เชน จํานวน
รายได เ ฉลี่ ย ความเสี่ ย งในการประกอบอาชี พ
ความพรอม และจํานวนเงินที่คาดวาจะเขารวม
โครงการ โดยใหเนนกลุมที่จะเริ่มขยายความคุม
ครองกอนไดแก
1) ขับรถรับจาง
2) มัคคุเทศก
3) บริการในสถานบันเทิง
4) นวดเพื่อสุขภาพ
5) ขายสินคาแผงลอยที่มีการขึ้นทะเบียน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
6) พนักงานขายตรง
สําหรั บ กลุ ม อื่ น ให ดําเนิ น การศึ ก ษาราย
ล ะ เ อี ย ด เ ช น เ ดี ย ว กั น แ ล ะ นํ า เ ส น อ ค ณ ะ
อนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตอไป
(5.) ชวงระยะเวลาการสงเงินสมทบใหฝาย
เลขานุการประสานงานกองเงินสมทบ เพื่อกําหนด
แนวทางการดําเนินการตอไป
(6.) อั ต ราเงิ น สมทบ เพื่ อ การจ า ย
ประโยชนทดแทน 4 กรณี (ประสบอันตราย หรือ
เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย) ไมเกิน
4.5 ของรายได และใหฝายเลขานุการไปศึกษา
เพื่ อ กําหนดค า กลางของรายได เ ฉลี่ ย แต ล ะกลุ ม
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อาชีพ พรอมทั้งเพดานรายไดขั้นต่าํ และสูง นํา
เสนอคณะอนุกรรมการฯ ตอไป
(7.) ใหมีการศึกษาเกณฑระยะเวลา เพื่อ
พิ จ ารณาปรั บ ฐานรายได เ ฉลี่ ย ของแรงงานนอก
ระบบ
(8.) การกําหนดสัดสวนการจายเงินสมทบ
ระหวางแรงงานนอกระบบ และรัฐบาล ใหฝาย
เลขานุการไปศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวของแลวนํา
เสนอคณะอนุกรรมการฯ
(9.) การเตรียมการดานกฎหมาย และการ
บริหารจัดการมอบฝายเลขานุการพิจารฯเสนอใน
การประชุมคราวตอไป
การดําเนิ น การในป 2550 คณะอนุ
กรรมการฯ วางแผนงาน ดังนี้ คือ
1. ศึกษาเพื่อจัดทําฐานขอมูลแรงงานนอก
ระบบรายอาชีพ ในดานคุณลักษณะทั่วไป รายได
และการสงเงินสมทบ เปนตน เพื่อกําหนดอัตรา
เงินสมทบและสิทธิประโยชนที่สอดคลองกันตลอด
จนประมาณการรายจายของรัฐบาล
2. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก พระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพื่อใหมี
สภาพบังคับกับแรงงานนอกระบบ และการใหรัฐ
บาลมีสวนรวมจายเงินอุดหนุน และออกพระราช
กฤษฎีกา เพื่อกําหนดรายละเอียดในการดําเนิน
การ
3. จัดรับฟงความเห็นจากผูเกี่ยวของทั่ว
ประเทศ
4. วางระบบบริหารจัดการ เชน การจัด
หนวยงานบริการ และระบบสารสนเทศ เปนตน
5. ขอรับความเห็นชอบหลักการจากคณะ
กรรมการประกันสังคม และรัฐมนตรีกระทรวงแรง
งาน
โครงการบู ร ณาการแผนงานพัฒนาคุณ
ภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวม
กับ กลุมงานขยายความคุมครองสูแรงงานนอก
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ระบบ สํานักนโยบาย และยุทธศาสตร สํานัก
งานปลั ด กระทรวงแรงงาน ได จั ด งานเสวนา
เรื่อง “รัฐบาลใหมกับแนวทางขยายการคุมครอง
ประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบ” โดยมีนางสาว
นพมาศ ใจมั่น ผูชวยผูอาํ นวยการโครงการขยาย
ความคุมครองประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบ
สํานัก งานประกันสังคมมาชี้แจงผลการพิจารณา
ทบทวนหลั ก การแนวทางการดําเนิ น การขยาย
ความคุ ม ครองฯที่ ค ณะอนุ ก รรมการฯได ป ระชุ ม
แลวเมื่อเดือนตุลาคม 2549
ที่ ป ระชุ ม ประกอบด ว ยกรรมการและเจ า
หนาที่มูลนิธิพัฒนาแรงงาน และอาชีพ ผูแทนเครือ
ขายแรงงานนอกระบบกลุมตางๆ และนักกฎหมาย
นักวิชาการที่เกี่ยวของรวมประมาณ 30 คน มี
ความคิดเห็น และขอเสนอที่กวางขวางหลากหลาย
พอจะสรุปประเด็นสําคัญเบื้องตนได ดังนี้
1. ควรสนับสนุนการจัดทํากองทุนบําเหน็จ
บํานาญแห ง ชาติ เพราะประชากรวั ย สู ง อายุ มี
จํานวนมากขึ้นเปนภาระแกประชากรวัยแรงงานที่
ตองดูแลมากขึ้นและรัฐมีขอจํากัด ไมอาจใหความ
ช ว ยเหลื อ ได อ ย า งทั่ ว ถึ ง เพี ย งพอในระยะยาวทั้ ง
หมด โดยอาจแยกยอยหลายกองทุนตามอาชีพทั้ง
แรงงานในและนอกระบบ มีอัตราเงินสมทบแตก
ตางกัน 2-3 ระดับตามความสามารถในการจาย
หรือรายไดของแรงงานแตละกลุม โดยเริ่มจาก
ลูกจางในสถานประกอบการขนาดใหญกอนแลว
คอยๆขยายไปสูสถานประกอบการขนาดเล็ก
2. ควรมีการขยายกลุมอาชีพ ที่จะเริ่มขยาย
การคุ ม ครองเพิ่ ม ขึ้ น จาก 6 อาชี พ ที่ ค ณะ
อนุกรรมการฯมีมติเสนอไว คือ
Ö กลุ ม แรงงานรั บ งานไปทํ า ที่ บ า น
เพราะมีเครือขายการรวมกลุมที่ชัดเจน มีสมาชิก
จํานวนมาก โดยจัดเก็บเงินสมทบผานกลุมอาชีพที่
ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรง
งาน และกลุมออมทรัพยชุมชนตางๆ เปนแรงงาน
มีบทบาทรับชวงการผลิตจากสถานประกอบการ
โรงงานขนาดใหญ ขนาดเล็กจํานวนมาก ที่มีการ
ขยายตั ว มากภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจป 2540

เปนสินคาจํานวนมากที่สงออกสรางมูลคาเพิ่มและ
นํารายไดเขาประเทศชาติ
Ö กลุ ม แรงงานเกษตรพั น ธะสั ญ ญา
เพราะเปนเกษตรกรรับจางเลี้ยงสัตว หรือเพาะ
ปลูกภายใตการควบคุมของบริษัทตางๆ เกษตรกร
ตองถูกเอาเปรียบมากจากการที่ตองลงทุนดวยการ
ใชที่ดิน เงินทุน และแรงงานของตนเอง ตองแบก
รั บ ความเสี่ ย งในการทํางานทุ ก อย า งโดยไมเ ปน
ธรรม โดยผานสัญญาจางทําของ หรือสัญญาซื้อ
ขายวั ต ถุ ดิ บ ผลผลิ ต ระหว า งเกษตรกรกั บ บริ ษั ท
รายไดเกษตรกรจะไปเทียบกับภาคอุตสาหกรรม
ไมได เพราะตองทํางานตามฤดูกาลผลิต และ
สัญญาวาจาง ไมไดทาํ งานตลอดป จึงตองดูตนทุน
การผลิต และรายไดตามฤดูกาลผลิตที่ผูกพันกับ
บริษัทมาคํานวณรายได เพื่อจัดเก็บเงินสมทบ
3. ไมควรนําปญหาการบริหารกฎหมาย
หรือการบริหารจัดการ เพื่อเขาถึงการจัดเก็บเงิน
สมทบแรงงานนอกระบบเปนตัวตั้งในการตัดสินใจ
ขยายความคุมครองแกแ รงงานนอกระบบ ควร
พิจารณาถึงการพัฒนาฝมือแกแรงงาน สงเสริม
การตลาด และการรวมกลุมไปดวย ฯลฯ เพื่อให
แรงงานนอกระบบมีรายได จากการประกอบอาชีพ
หลักที่เพียงพอ ไมตองดิ้นรนทําหลายอาชีพโดยไม
มั่นคงตอเนื่องตลอด
4. ยังมีความจําเปนที่จะตองใหความสําคัญ
กับการประกันสังคมกรณีเจ็บปวย โดยเฉพาะภาวะ
ขาดรายไดในระหวางที่ไมสามารถทํางานได ไม
เห็นดวยที่เนนประกันชราภาพเทานั้น ตองมีการ
จัดระบบบริหารเชื่อมโยงสวัสดิการชุมชน สวัสดิ
การที่ รั ฐ มี ห น า ที่ จั ด ให ป ระชาชนกั บ การประกั น
สังคมใหมีความชัดเจนเทียบเทากับสิทธิแรงงานที่
จําเปน แตอาจไมใชทุกอยางเทากันหมด
5. กระทรวงแรงงาน ควรมีความรวมมือ
กั บ หน ว ยงานรั ฐ (เช น สํานั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุ ต สาหกรรม
เปนตน) เครือขายแรงงานนอกระบบ และองคกร
พัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของ โดยอาจจัดตั้งเปนคณะ
ทํางาน หรือจัดเวทีประชุมหารือ เพื่อจัดทําฐานขอ
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สถิติแรงงาน
แผนภูมิ 1 โครงสรางประชากร ไตรมาส 3/2549
หนวย : ลานคน
ประชากรรวม
65.34

ผูอยูในวัยทํางาน
(อายุ 15 ปขึ้นไป)
50.54

ผูไมอยูในวัยทํางาน
(อายุตา่ํ กวา 15 ป)
14.80

ผูอยูในกําลังแรงงาน
36.87

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน
13.67
ทํางานบาน
43.27

ผูมีงานทํา
36.35

เรียนหนังสือ
4.40

ผูรอฤดูกาล
0.07

ยังเด็ก / ชรา/
ไมสามารถทํางานได
4.23

ผูวางงาน
0.45

อื่นๆ
0.77

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
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ตาราง 1 ประชากรจําแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ไตรมาส 3
ป 2549
หนวย : ลานคน
สถานภาพแรงงาน

ชาย
32.08
24.52
19.92
19.64
0.26
0.03
4.59
0.15
3.08
1.87
0.49
7.56
98.54
1.30

ประชากรรวม
ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป
ผูอยูในกําลังแรงงาน
Ö ผูมีงานทํา
Ö ผูวางงาน
Ö กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล
ผูไมอยูในกําลังแรงงาน
Ö ทํางานบาน
Ö เรียนหนังสือ
Ö ยังเด็ก ชรา / ไมสามารถทํางานได
Ö อื่นๆ
ประชากรอายุตา่ํ กวา 15 ป
อัตราการจางงานตอกําลังแรงงาน
อัตราการวางงาน
ที่มา :

สํานักงานสถิติแหงชาติ

หมายเหตุ :

1. อัตราการจางงานตอกําลังแรงงาน

2. อัตราการวางงาน
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=

หญิง
33.27
26.02
16.94
16.71
0.19
0.04
9.08
4.12
2.31
2.37
0.28
7.24
98.6
1.12

=

ผูมีงานทํา x 100
ผูอยูในกําลังแรงงาน

ผูวางงาน x 100
ผูอยูในกําลังแรงงาน
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รวม
65.34
50.54
36.87
36.35
0.45
0.07
13.67
4.27
4.39
4.23
0.77
14.8
98.58
1.22

ตาราง 2 จํานวนสถานประกอบกิจการ / ลูกจาง จําแนกตามพื้นที่
ณ เดือนตุลาคม 2549
พื้นที่ / ภาค
ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
5 จังหวัดรอบ กทม.
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต

จํานวนสถานประกอบกิจการ
(แหง)
383,551
165,707
32,077
56,586
38,014
50,039
41,128

จํานวนลูกจาง
(คน)
8,848,556
3,211,570
2,010,830
1,849,048
576,633
618,914
581,561

ที่มา : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549

ตารางที่ 3
สถิติประเภทอุตสาหกรรมที่มีแรงงานนอกระบบสูงสุด
ประเภทกิจการ
1. การขนสง การขายปลีก การซอมแซม ยานยนตฯ
2. โรงแรมและภัตตาคาร
3. อุตสาหกรรมการผลิต
4. การกอสราง
5. การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม
ผูมีงานทําอยูในแรงงานนอกระบบ 21.8 ลาน
อยูในภาคเกษตรเปนสวนใหญ
12.55 ลาน
อยูนอกภาคเกษตร
9.27 ลาน

จํานวน (ลานคน)
3.72
1.7
1.4
1.14
0.54
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

รอยละ
39.70
18.18
14.95
12.20
5.76

61.5 ของผูมีงานทําทั้งหมด
57.50 ของผูมีงานทําทั้งหมด
42.50 ของผูมีงานทําทั้งหมด

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
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ตาราง 4 ผูมีงานทํา จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ป 2549
หนวยนับ : พันคน
ประเภทอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรกรรม
1. เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม
2. การประมง
นอกภาคเกษตรกรรม
3. การทําเหมืองแร และเหมืองหิน
4. การผลิต
5. การไฟฟา กาช และการประปา
6. การกอสราง
7. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต
รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชใน
ครัวเรือน
8. โรงแรมและภัตตาคาร
9. การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม
10. การเปนสื่อกลางทางการเงิน
11. กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา
และกิจกรรมทางธุรกิจ
12. การบริหารราชการ และการปองกันประเทศ
รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
13. การศึกษา
14. งานดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห
15. กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคม และการ
บริการสวนบุคคลอื่นๆ
16. ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
17. องคการระหวางประเทศและองคการ
ตางประเทศอื่นๆ และสมาชิก
18. ไมทราบ
รวม

ชาย
8,555.6
8,217.9
337.7
11,082.6
42.6
2,479.6
85.0
1,716.4

หญิง
6,759.7
6,669.2
90.5
9,946.6
12.0
2,827.0
14.3
322.5

รวม
15,315.3
14,887.1
428.2
21,029.2
54.5
5,306.6
99.4
2,038.9

2,817.0

2,584.9

5,401.9

777.2
887.4
147.8

1,437.7
165.5
201.9

2,214.9
1,052.9
349.7

371.7

287.6

659.2

784.0

386.1

1,170.1

454.4
143.7

625.5
459.1

1,079.9
602.8

307.9

402.4

710.4

34.0

187.9

221.9

0

0.4

0.4

34.1
19,638.2

31.7
16,706.3

65.8
36,344.5

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
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ตาราง 5 ผูมีงานทํา จําแนกตามอาชีพและเพศ ไตรมาส 3 ป 2549
ประเภทอาชีพ
1. ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส
และผูจัดการ
2. ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ
3. ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตางๆ และอาชีพ
ที่เกี่ยวของ
4. เสมียน
5. พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด
6. ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและ
การประมง
7. ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจ
การคาที่เกี่ยวของ
8. ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูปฏิบัติงาน
ดานการประกรอบ
9. อาชีพขั้นพื้นฐานตางๆ ในดานการขายและ
การใหบริการ
10. คนงานซึ่งมิไดจาํ แนกไวในหมวดอื่น
รวม

ชาย
1,698.6

หญิง
701.3

รวม
2,400.0

622.5
733.0

882.1
787.3

1,504.6
1,520.3

434.2
1,784.2
7,686.1

843.4
3,137.3
6,208.0

1,277.6
4,921.4
13,894.1

2,558.6

1,202.6

3,761.1

1,985.1

910.6

2,895.7

2,101.8

2,008.9

4,110.7

34,3
19,638.2

24.9
16,706.3

59.1
36,344.5

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
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ตาราง 6 ผูมีงานทําจําแนกตามระดับการศึกษาและเพศ ไตรมาส 3 ป 2549
ระดับการศึกษา
1. ไมมีการศึกษา
2. ต่าํ กวาประถมศึกษา
3. ประถมศึกษา
4. มัธยมศึกษาตอนตน
5. มัธยมศึกษาตอนปลาย
Ö สายวิชาการ
Ö สายวิชาชีพ
Ö สายวิชาการศึกษา
6. อุดมศึกษา
Ö สายวิชาการ
Ö สายวิชาชีพ
Ö สายวิชาการศึกษา
7. การศึกษาอื่นๆ
8. ไมทราบ
รวม

ชาย
524.2
6,413.5
4,441.1
3,162.4
2,565.3
1,831.3
727.2
6.8
2,419.7
1,237.7
822.0
360.0
8.4
103.7
19,638.2

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
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หญิง
796.4
6,017.7
3,454.6
1,938.4
1,779.2
1,337.2
435.0
7.0
2,632.9
1,466.0
660.7
506.2
16.6
70.4
16.706.3

รวม
1,320.7
12,431.2
7,895.7
5,100.8
4,344.5
3,168.5
1,162.2
13.8
5,052.6
2,703.7
1,482.7
866.2
25.0
174.1
36,344.5

ตาราง 7 สรุปผลการตออายุ การประกันตัว พิสูจนสัญชาติ และนําเขาใหม ของคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง
สัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 พฤษภาคม 2549
ขอมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2549
กิจกรรม
ภูมิภาค

ออกใบอนุญาตทํางาน(1)
(คนตางดาวที่มี ท.ร. 38/1 ป 2549)
นายจาง

กรุงเทพฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคใต
ทั่วราชอาณาจักร

รวม

พมา

ลาว

10,209

28,214

19,689

19,578

105,016

75,230

7,796

32,090

31,383

2,180

4,342

841

ตออายุใบอนุญาตทํางาน(2)

กัมพูชา

นายจาง

5,580

2,945

38.596

10,857

18,929

47,706

623

84

23,710

2,928

573

6,354

รวม

พิสูจนสัญชาติ(3)
กัมพูชา

นาย
จาง

รวม

พมา

ลาว

10,079

4,553

10,741

18,141

0

11,698

18,765

8,611

19,469

0

82,866

759

251

1,789

3,711

2,755

5,382

549

3,082

พมา

ลาว

83,996

69,364

187,680

157,217

83,876
8,686

นําเขาใหม(4)
กัมพูชา

นายจาง

รวม

พมา

ลาว

กัมพูขา

12,531

5,310

8,887

10,582

47

205

29

1,583

0

66

139

0

1,583

0

1,968

1,743

0

0

0

0

0

0

5,336

0

3,187

2,149

4

245

0

245

0

7,377

38,900

36,356

1,665

879

22,370

95,776

93,177

1,765

834

1,039

2,557

0

1,443

1,114

7

1,173

0

1,173

0

47,140

208,562

163,499

21,653

23,410

138,736

460,014

405,379

29,683

24,952

25,262

49,214

0

28,316

20,898

87

3,206

0

3,067

139

ที่มา : กรมการจัดหางาน สํานักบริหารแรงงานตางดาว
หมายเหตุ : เปนเพียงขอมูลเบื้องตน อาจมีการปรับยอดไดภายหลัง
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคใต
ทั่วราชอาณาจักร

คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานตามมติฯ ป 2549(1)+(2)+(3)+(4)
นายจาง
59,593

รวม

พมา

130,556

89,053

ลาว
28,556

กัมพูชา
12,947

75,924

313,748

232,447

33,025

48,276

33,295

119,677

114,249

3,350

2,078

11,620

18,609

3,596

11,742

3,271

30,793

138,406

129,533

6,046

2,827

211,225

720,996

568,878

82,719

69,399

ตาราง 8 จํานวนสถานประกอบการ และผูประกันตนในกองทุนประกันสังคม
จําแนกตามภูมิภาคและขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 3 ป 2549
ภูมิภาค
ขนาด สปก.
< 10 คน
10-19 คน
20-49 คน
50-99 คน
100-109 คน
200-499 คน
500-999 คน
> 1,000 คน
รวม

กรุงเทพมหานคร
สปก.(แหง)
97,206
20,124
13,226
4,334
2,312
1,459
429
254
139,344

ผปต.(คน)
353,240
269,873
400,312
301,359
323,009
446,283
293,576
607,514
2,995,166

ภาคกลาง
สปก.(แหง)
70,591
15,876
11,916
4,907
3,205
2,387
736
431
110,049

ผปต.(คน)
258,128
214,400
367,228
343,685
451,033
736,338
505,583
887,426
3,763,821

ภาคเหนือ
สปก.(แหง)
32,074
5,477
3,158
935
407
245
77
28
42,401

ที่มา : สํานักงานประกันสังคม กระทวงแรงงาน
* ผปต. = ผูประกันตน , สปก. = สถานประกอบการ

ผปต.(คน)
109,690
73,531
93,573
63,841
56,777
74,729
53,492
61,021
586,654

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สปก.(แหง)
ผปต.(คน)
33,619
107,246
5,214
70,219
3,074
92,300
970
66,280
446
61,399
275
84,128
88
60,930
48
97,623
43,734
640,125

ภาคใต
สปก.(แหง)
28,488
4,488
2,827
922
508
283
67
26
37,609

ทั่วราชอาณาจักร
ผปต.(คน)
94,496
60,031
85,492
64,157
69,128
87,054
44,225
53,827
558,410

สปก.(แหง)
261,978
51,179
34,201
12,068
6,878
4,649
1,397
787
373,137

ผปต.(คน)
922,800
688,054
1,038,905
839,322
961,346
1,428,532
957,806
1,707,411
8,544,176

ตาราง 9 ขอเรียกรอง / ขอพิพาทแรงงาน / ขอขัดแยง ไตรมาส 3 ป 2549
ขอเรียกรอง /ขอพิพาทแรงงาน/ขอขัดแยง
การแจง/ยุติขอเรียกรอง
1. การแจงขอเรียกรอง
2. การยุติขอเรียกรอง
2.1 การยุติโดยไมเกิดขอพิพาทแรงงาน
- ตกลงกันเอง
- ถอนขอเรียกรอง
- อื่นๆ
2.2 การเกิดขอพิพาทแรงงาน
3. ขอเรียกรองยังไมยุติ
การเกิดขอพิพาท/ยุติขอพิพาท
1. การเกิดขอพิพาทแรงงาน
2. การยุติขอพิพาทแรงงาน
- ยุติภายใน 5 วัน
- ยุติเกิน 5 ชั่วโมง
- ชี้ขาดโดยบังคับ
- ชี้ขาดโดยสมัครใจ
- อื่นๆ
3. ขอพิพาทแรงงานยังไมยุติ
การเกิดขอขัดแยง/ยุติขอขัดแยง
1. การเกิดขอขัดแยง
2. การยุติขอขัดแยง
- ตกลงกันได
- ถอนเรื่อง
- ฟองศาลแรงงาน
3. การผละงาน
4. ขอขัดแยงยังไมยุติ

แหง
12
8
2
2
0
0
6
4

ไตรมาส 3/2549
ครั้ง
12
8
2
2
0
0
6
4

คน
4,514
3,657
468
468
0
0
3,189
857

8
7
4
0
0
1
2
1

8
7
4
0
0
1
2
1

3,973
3,235
1,218
0
0
1,804
213
738

6
5
4
0
1
0
1

6
5
4
0
1
0
1

2,415
975
150
0
825
0
1,440

ที่มา : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (ขอมูลไดจากการประมวลผลทาง
ระบบ Web Application ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2549)
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ตาราง 10 ขอมูลองคการดานแรงงานสัมพันธ ณ 31 ตุลาคม ป 2549
องคการดานแรงงานสัมพันธ
องคการนายจาง
สมาคมนายจาง
สหพันธนายจาง
สภาองคการนายจาง
องคการลูกจาง
สหภาพแรงงานเอกชน
สภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สหพันธแรงงาน
สภาองคการลูกจาง
รวม

ป 2549
428
413
3
12
1,397
1,324
45
1
16
11
1,825

ที่มา : สํานักแรงงานสัมพันธ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

.
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จํานวนสมาชิก
338,327
179,616
517,943

ตาราง 11 รายชื่อสภาองคการลูกจาง ประธานสภาฯ และวันจดทะเบียน 11 แหง
ชื่อสภาองคการลูกจาง
1. สภาองคการลูกจางสภาแรงงาน
แหงประเทศไทย
2. สภาองคการลูกจางแรงงานเสรี
แหงชาติ
3. สภาองคการลูกจางแรงงาน
แหงประเทศไทย
4. สภาองคการลูกจางสมาพันธแรงงาน
แหงประเทศไทย
5. สภาองคการลูกจางสภาลูกจาง
แหงชาติ
6. สภาองคการลูกจางพัฒนาแรงงาน
แหงประเทศไทย
7. สภาองคการลูกจางสภาศูนยกลาง
แรงงานแหงประเทศไทย
8. สภาองคการลูกจางแหงชาติ
9. สภาองคการลูกจางสภาแรงงาน
อุตสาหกรรมเอกชน
10. สภาองคการลูกจางสภาแรงงานอิสระ
แหงประเทศไทย
11. สภาองคการลูกจางองคการแรงงาน
แหงประเทศไทย

ประธานสภาองคการลูกจาง

วัน/เดือน/ป /จดทะเบียน

นายประเทือง แสงสังข

14 กุมภาพันธ 2521

นายสรยุทธ ศิริวรภา

29 มีนาคม 2521

นายพนัส ไทยลวน

27 มกราคม 2522

นายสมศักดิ์ ดวงรัตน

20 กันยายน 2526

นายชิน ทับพลี

12 มิถุนายน 2534

นายมนัส โกศล

29 ตุลาคม 2536

นายบรรจง บุญรัตน

6 มกราคม 2543

นายสุชาติ ไทยลวน

16 มกราคม 2547

นายทวี ดียิ่ง

19 กุมภาพันธ 2547

นายนคร สุทธิประวัติ

4 พฤษภาคม 2547

นายอุดมศักดิ์ บุพนิมิตร

22 กุมภาพันธ 2549

ที่มา : สํานักแรงงานสัมพันธ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หมายเหตุ เมื่อวันอาทิตยที่ 15 มกราคม 2549 ที่ประชุมวางแผนงานประจําป 2549 ขององคกรสมาชิก
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย มีมติเปนเอกฉันทปลดสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศ
ไทย และสภาองคการลูกจางสมาพันธแรงงานแหงประเทศไทย ออกจากการเปนสมาชิกของคณะกรรมการ
สมานฉันทแรงงานไทย เพราะสภาองคการลูกจางทั้งสองแหงดังกลาว ไมเคยเขารวมประชุมติดตอประสาน
งาน และรวมกิจกรรมเคลื่อนไหวกับคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทยตลอดป 2548 ทําใหแนวโนม
การแขงขันชวงชิงตําแหนงไตรภาคีฝายลูกจางและการเคลื่อนไหวแรงงานในอนาคต เชนการจัดงานวันแรง
งาน 1 พฤษภาคม การผลักดันปรับปรุงนโยบายและกฎหมายแรงงานตางๆ จะมีการแบงแยกทางเดินชัด
เจนขึ้นระหวางกลุมของผูนาํ สภาองคการลูกจางตางๆ กับคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย
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ตาราง 12
รายชื่อผูแทนฝายลูกจางที่ดํารงตําแหนงกรรมการไตรภาคีมากกวา 2 คณะ
ชื่อ - สกุล

นายสมศักดิ์ ดวงรัตน
ประธานสภาองคการลูกจางสมาพันธแรงงาน
แหงประเทศไทย

นายประเทือง แสงสังข
ประธานสภาองคการลูกจางสภาแรงงาน
แหงประเทศไทย
นายทวี เตชะธีราวัฒน
เลขาธิการสภาองคการลูกจางสมาพันธ
แรงงานแหงประเทศไทย
นายมนัส โกศล
ประธานสภาองคการลูกจางพัฒนาแรงงาน
แหงประเทศไทย
นายพนัส ไทยลวน
ประธานสภาองคการลูกจางแรงงาน
แหงประเทศไทย

ชื่อคณะกรรมการไตรภาคี
1. สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแหงชาติ
2. คณะกรรมการกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน
3. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
4. คณะกรรมการสงเสริมการแรงงานสัมพันธ
5. คณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน
6. คณะกรรมการประกันสังคม
1. คณะกรรมการประกันสังคม
2. คณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน
3. คณะกรรมการกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน
4. คณะกรรมการคาจาง
1. คณะกรรมการคาจาง
2. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
3. คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
1. คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
2. คณะกรรมการสงเสริมการแรงงานสัมพันธ
3. คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
1. คณะกรรมการคาจาง
2. คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง
3. คณะกรรมการอุทธรณ กองทุนประกันสังคม

ที่มา : สํารวจจากไดอารี่กระทรวงแรงงาน ป 2549
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ตาราง 13
จํานวนสหภาพแรงงานเอกชน และสมาคมนายจาง
แยกตามรายจังหวัด (เรียงตามตัวอักษร) ณ ตุลาคม 2549
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กระบี่
กาฬสินธุ
กําแพงเพชร
ขอนแกน
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
เชียงราย
เชียงใหม
ตาก
ตราด
ตรัง
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นาน
นครสวรรค
นนทบุรี
บุรีรัมย
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี
ประจวบคีรีขันธ
ปตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พิษณุโลก

สหภาพแรงงานเอกชน
349
1
2
16
75
3
1
1
11
3
8
2
1
16
1
131
7
44
1
-
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สมาคมนายจาง
183
1
5
1
4
2
1
7
6
4
1
4
30
1
1
3
1
2
1
89

ลําดับที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

จังหวัด
เพชรบุรี
ภูเก็ต
มหาสารคาม
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
รอยเอ็ด
ลพบุรี
ลําปาง
เลย
ศรีสะเกษ
สงขลา
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สระแกว
สระบุรี
สิงหบุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎรธานี
หนองคาย
อางทอง
อุดรธานี
อุทัยธานี
รวม

สหภาพแรงงานเอกชน
2
29
3
36
4
2
1
7
492
39
21
1
1
3
3
5
1
1,324

สมาคมนายจาง
25
3
3
2
2
1
6
1
4
11
39
18
4
2
2
2
3
21
413

ที่มา : กลุมงานทะเบียนกลาง สํานักแรงงานสัมพันธ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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ตาราง 14 รายไดและรายจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน
ระหวาง พ.ศ.2539-2549
รายการ
รายได
รายจาย

2539
10,779
9,190

2541
12,492
10,389

2543
12,150
9,848

2545
13,736
10,889

2547
14,963
12,297

2549
17,122
14,640

ที่มา : สรุปผลเบื้องตนการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป พ.ศ. 2549
สํานักงานสถิติแหงชาติ

ตาราง 15 จํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน
ระหวางป พ.ศ.2539 -2549
รายการ
จํานวนเงิน

2539
52,001

2541
69,974

2543
68,405

2545
82,485

2547
104,571

2549
118,434

ที่มา : สรุปผลเบื้องตนการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป พ.ศ. 2549
สํานักงานสถิติแหงชาติ
หมายเหตุ
รายไดและรายจายของครัวเรือนเพิ่มขึ้นตามลําดับ เปนการชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อยางชัดเจนวาการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผานมา นํามาสูการเพิ่มพูนในดานเศรษฐกิจของครัว
เรือนอยางมาก
เมื่อพิจารณาถึงหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน พบวาครัวเรือนไทยมีหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกป โดยเปนหนี้ที่
เกิดจากการกูเพื่อซื้อบานและที่ดินเปนสวนใหญ ถัดมาคือเพื่อการบริโภคและการลงทุนทั้งในภาคธุรกิจและ
ภาคการเกษตรกรรม นับวามีความสามารถในการตัดสินใจที่กลาเสี่ยงและลงทุนเพื่อความมั่นคงในอนาคต

จับชีพจรการเคลือนไหวแรงงาน ป 2549

91

กฎหมายแรงงานใหมนารูป 2549

ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม
เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคม เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงาน
ของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.๒๕๔๙
-------------------ดวยคณะกรรมการประกันสังคม ไดมีมติที่ประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๘ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘
อนุมัติใหจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคมเพื่อเปนคาใชจายตามมาตรา ๑๘ และคาใชจายในการบริหารงานของ
สํานักงานประกันสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามระเบียบสํานักงานประกันสังคมวาดวยการรับเงิน การจาย
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินกองทุนไปใชจายเพื่อบริหารงานของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๔
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๘๙,๙๕๒,๕๗๐ บาท (สองพันหนึ่งรอยแปดสิบเกาลานเกาแสนหาหมื่นสองพันหารอย
เจ็ดสิบบาทถวน)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ คณะกรรมการ
ประกันสังคม จึงออกประกาศ เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคม เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงาน
ของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.๒๕๔๙ ดังนี้
(๑) คาใชจายในการจางลูกจางชั่วคราว
๓๙๕,๐๙๘,๐๐๐ บาท
(๒) คาใชจายในการปฏิบัติงานนอกเวลา และ
คาอาหารทําการนอกเวลาของขาราชการและ
ลูกจางสํานักงาน
๔๘,๙๑๗,๕๐๐ บาท
(๓) คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
ขาราชการและลูกจางสํานักงาน
๒๑,๒๕๘,๕๕๕ บาท
(๔) คาใชจายในการจัดประชุม อบรม และสัมมนา
และคาใชจายในการเดินทางภายในประเทศของ
ผูรับการอบรม
๗๑,๙๓๓,๗๒๐ บาท
(๕) คาใชจายในการเลี้ยงรับรองบุคคล หรือรับรอง
ชาวตางประเทศ
๑๐๐,๐๐๐ บาท
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(๖) คาใชจายในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการ
ประกันสังคม
(๗) คาใชจายในการจัดหาวัสดุครุภัณฑตางๆ ของ
สํานักงาน รวมทั้งคาซอมแซมบํารุงรักษา
(๘) คาสาธารณูปโภค
(๙) คาใชจายในการยึดอายัดทรัพยสิน คาภาษี และ
คาธรรมเนียมตางๆ
(๑๐) คาใชจายในการจางหนวยงาน บุคลากร
เพื่อประโยชนเกี่ยวกับการวางแผน การวิเคราะห
วิจัย จัดระบบ หรือการดําเนินงานของสํานักงาน
(๑๑) คาใชจายอื่น ตามที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ

๑๘๖,๘๗๗,๘๐๐ บาท
๓๑๘,๐๗๔,๑๘๓ บาท
๑๑๐,๑๖๒,๖๓๕ บาท
๑๓๒,๔๐๐ บาท

๘๖,๔๐๙,๕๐๐ บาท
๙๕๐,๙๘๘,๒๗๗ บาท

ทั้งนี้ ใหใชจายเงินดังกลาว ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘
ลายเซ็น
(นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ)
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการประกันสังคม
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ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน
---------------------------------------------------ดวยคณะกรรมการคาจางไดศึกษา และพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําอางอิงตามระดับมาตรฐานฝมือแรง
งานเพื่อสงเสริมใหภาคเอกชนใชเปนมาตรฐานในการกําหนดคาจางใหกับลูกจางตามระดับฝมือไดอยางเหมาะ
สม และเปนธรรม โดยมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ กําหนดรางอัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรง
งานครอบคลุม ๓๐ สาขาอาชีพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบอัตราคาจางตามระดับมาตรฝมือแรงงานใน ๓๐
สาขาอาชีพ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน จึงออกประกาศกระทรวงแรงงานตามขอแนะนําของคณะกรรมการคาจาง
เกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงานโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ดังตอไป
นี้
ขอ ๑ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางซอมรถยนตในระดับ ๑ เปนเงิน
ไมนอยกวาวันละสองรอยหาสิบบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยบาท และระดับ ๓ เปนเงินไม
นอยกวาวันละหารอยบาท
ขอ ๒ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางเครื่องปรับอากาศในรถยนต
ระดับ ๑ เปนเงินไมนอยกวาวันละสองรอยแปดสิบบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยบาท และระดับ
๓ เปนเงินไมนอยกวาวันละหกรอยบาท
ขอ ๓ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางเคาะตัวถังรถยนต ระดับ ๑ เปน
เงินไมนอยกวาวันละสองรอยแปดสิบบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยบาท และระดับ ๓ เปนเงิน
ไมนอยกวาวันละหกรอยบาท
ขอ ๔ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางสีรถยนต ระดับ ๑ เปนเงินไม
นอยกวาวันละสองรอยหาสิบบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยบาท และระดับ ๓ เปนเงินไมนอย
กวาวันละหารอยบาท
ขอ ๕ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางไฟฟาในรถยนต ระดับ ๑ เปน
เงินไมนอยกวาวันละสองรอยหาสิบบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยบาท และระดับ ๓ เปนเงิน
ไมนอยกวาวันละหารอยบาท
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ขอ ๖ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางตัดเย็บเสื้อผาสตรี ระดับ ๑ เปน
เงินไมนอยกวาวันละสองรอยสามสิบบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยหาสิบบาท และระดับ ๓
เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยบาท
ขอ ๗ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางตัดผา ระดับ ๑ เปนเงินไมนอย
กวาวันละสองรอยบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสองรอยสี่สิบบาท และระดับ ๓ เปนเงินไมนอยกวา
วันละสองรอยแปดสิบบาท
ขอ ๘ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางยอมสีสิ่งทอ ระดับ ๑ เปนเงิน
ไมนอยกวาวันละสองรอยยี่สิบบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสองรอยหกสิบบาท และระดับ ๓ เปน
เงินไมนอยกวาวันละสามรอยสามสิบบาท
ขอ ๙ อัตราจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)
ระดับ ๑ เปนเงินไมนอยกวาวันละสองรอยหาสิบบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยหาสิบบาท
และระดับ ๓ เปนเงินไมนอยกวาวันละหารอยบาท
ขอ ๑๐ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางเครื่องเรือนไม ระดับ ๑ เปนเงิน
ไมนอยกวาวันละสองรอยบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสองรอยหาสิบบาท และระดับ ๓ เปนเงินไม
นอยกวาวันละสามรอยบาท
ขอ ๑๑ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางสีเครื่องเรือน ระดับ ๑ เปนเงิน
ไมนอยกวาวันละสองรอยหาสิบบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยบาท และระดับ ๓ เปนเงินไม
นอยกวาวันละหารอยบาท
ขอ ๑๒ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพบุครุภัณฑ ระดับ ๑ เปนเงินไมนอย
กวาวันละสองรอยบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสองรอยหาสิบบาท และระดับ ๓ เปนเงินไมนอยกวา
วันละสามรอยบาท
ขอ ๑๓ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพการแพทยแผนไทยประเภทการ
นวดไทย ระดับ ๑ เปนเงินไมนอยกวาวันละสองรอยบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยหาสิบบาท
และระดับ ๓ เปนเงินไมนอยกวาวันละหารอยบาท
ขอ ๑๔ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางเชื่อมอารกโลหะดวยมือ ระดับ
๑ เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยหกสิบบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละหารอยยี่สิบบาท และระดับ
๓ เปนเงินไมนอยกวาวันละหกรอยแปดสิบบาท
ขอ ๑๕ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางกลึง ระดับ ๑ เปนเงินไมนอย
กวาวันละสองรอยสามสิบบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยบาท และระดับ ๓ เปนเงินไมนอย
กวาวันละสี่รอยบาท
ขอ ๑๖ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางไมกอสราง ระดับ ๑ เปนเงินไม
นอยกวาวันละสองรอยบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันสามรอยบาท และระดับ ๓ เปนเงินไมนอยกวาวัน
ละหารอยบาท
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ขอ ๑๗ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางกออิฐ ระดับ ๑ เปนเงินไมนอย
กวาวันละสองรอยบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยบาท และระดับ ๓ เปนเงินไมนอยกวาวันละ
หารอยบาท
ขอ ๑๘ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางฉาบปูน ระดับ ๑ เปนเงินไม
นอยกวาวันละสองรอยบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยบาท และระดับ ๓ เปนเงินไมนอยกวา
วันละหารอยบาท
ขอ ๑๙ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางอะลูมิเนียมกอสราง ระดับ ๑
เปนเงินไมนอยกวาวันละสองรอยบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยบาท และระดับ ๓ เปนเงินไม
นอยกวาวันละหารอยบาท
ขอ ๒๐ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพผูประกอบอาหารไทย ระดับ ๑ เปน
เงินไมนอยกวาวันละสองรอยเจ็ดสิบบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยหาสิบบาท (ไมมีระดับ ๓)
ขอ ๒๑ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางซอมไมโครคอมพิวเตอร ระดับ
๑ เปนเงินไมนอยกวาวันละสองรอยหาสิบบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยยี่สิบหาบาท และ
ระดับ ๓ เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยบาท
ขอ ๒๒ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพพนักงานการใชคอมพิวเตอร ระดับ
๑ เปนเงินไมนอยกวาวันละสองรอยบาท (ไมมีระดับ ๒ และระดับ ๓)
ขอ ๒๓ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ ๑
เปนเงินไมนอยกวาวันละสองรอยหาสิบบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยยี่สิบหาบาท และระดับ
๓ เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยบาท
ขอ ๒๔ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางไฟฟาอุตสาหกรรม ระดับ ๑
เปนเงินไมนอยกวาวันละสองรอยหาสิบบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยยี่สิบหาบาท และระดับ
๓ เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยบาท
ขอ ๒๕ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางเครื่องปรับอากาศในบาน และ
การพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ ๑ เปนเงินไมนอยกวาวันละสองรอยหาสิบบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละ
สามรอยยี่สิบหาบาท (ไมมีระดับ ๓)
ขอ ๒๖ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางวิทยุ และโทรทัศน ระดับ ๑
เปนเงินไมนอยกวาวันละสองรอยหาสิบบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยยี่สิบหาบาท และระดับ
๓ เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยบาท
ขอ ๒๗ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางกระสวน ระดับ ๑ เปนเงินไม
นอยกวาวันละสองรอยบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยบาท และระดับ ๓ เปนเงินไมนอยกวา
วันละหารอยบาท
ขอ ๒๘ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางปรับ ระดับ ๑ เปนเงินไมนอย
กวาวันละสองรอยบาท ระดับ ๒ เปนเงินไมนอยกวาวันละสามรอยบาท (ไมมีระดับ ๓)
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ขอ ๒๙ อัตราคาจางตามระดับฝมือแรงงาน สาขาอาชีพพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง ระดับ ๑
เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยยี่สิบบาท (ไมมีระดับ ๒ และระดับ ๓)
ขอ ๓๐ อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก
ระดับ ๑ เปนเงินไมนอยกวาวันละสี่รอยแปดสิบบาท (ไมมีระดับ ๒ และระดับ ๓)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ฑ.ศ. ๒๕๔๙
(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
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คําชี้แจง
ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน
----------------------------------------------ตามที่กระทรวงแรงงานไดออกประกาศประทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือ
แรงงาน(ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ กําหนดอัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน นํารอง
ใน ๓๐ สาขาอาชีพ เพื่อขอความรวมมือ และสงเสริมใหภาคเอกชนใชเปนมาตรฐานในการกําหนดคาจางใหกับ
ลูกจางในสถานประกอบการตามระดับฝมือไดอยางเหมาะสม และเปนธรรม กระทรวงแรงงานจึงขอชี้แจงให
ทราบทั่วกัน ดังนี้
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เห็นชอบใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการ
ตามมาตรการสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในชวง ๖ เดือน หลังของป ๒๕๔๘ ซึ่งมาตรการที่ ๓ ไดกําหนดให
สนับสนุนภาคเอกชนปรับอัตราคาจางขั้นต่ําใหเหมาะสมกับภาวะคาครองชีพ และเปนที่ยอมรับของทุกฝายทั้ง
นายจางและลูกจางรวมทั้งพิจารณาใหเหมาะสมกับระดับทักษะฝมือ
คณะกรรมกรรคาจางไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการโครงสรางคาจางภาคเอกชน ประกอบดวยผูแทนฝาย
รัฐบาล ฝายนายจาง และฝายลูกจาง ฝายละ ๕ คน รวมจํานวน ๑๕ คน เพื่อศึกษา และจัดทํารางอัตราคาจางตาม
ระดับมาตรฐานฝมือแรงงานใน ๓๐ สาขาอาชีพ ซึ่งคณะกรรมการคาจางมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๔๘ โดยไมมีสภาพบังคับ เนื่องจากเห็นควรใหเปนไปตามกลไกตลาด
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เห็นชอบรางอัตราคาจางตามระดับมาตรฐาน
ฝมือแรงงานใน ๓๐ สาขาอาชีพ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
รายละเอียดมาตรฐานฝมือแรงงานใน ๓๐ สาขาอาชีพ มีดังนี้
๑. นิยาม ตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรฐานฝมือแรงงาน หมายความวา ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดระดับฝมือ
ความรู ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานผูประกอบอาชีพในสาขาตางๆ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หมายความวา การทดสอบฝมือ ความรู ความสามารถ และ
ทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หมายความวา ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหดําเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้
ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หมายความวา ผูทําหนาที่ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานให
แกผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ผูประกอบกิจการ หมายความวา ผูประกอบกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือธุรกิจอยาง
อื่น ทั้งที่เปนนายจาง และมิใชนายจางของผูรับการฝก
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นายจาง หมายความวา นายจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
ลูกจาง หมายความวา ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
นายทะเบียน หมายความวา อธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
อธิบดี หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
๒. คุณสมบัติผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
๒.๑ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ผูเขารับการทดสอบตองมีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป
บริบูรณนับถึงวันเขารับการทดสอบ และมีประสบการณการทํางาน หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพตาม
ที่กําหนดไวในมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติของแตละสาขาอาชีพ หรือผานการฝกฝมือแรงงาน หรือฝกอาชีพ
ในสาขาอาชีพตามที่กําหนดไวในมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติของแตละสาขาอาชีพ และมีประสบการณจาก
การฝก หรือปฏิบัติงานในกิจการสาขาที่เกี่ยวของตามที่กําหนดไวในมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติของแตละ
สาขาอาชีพ หรือเปนผูที่จบการศึกษาไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของ
๒.๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ผูเขารับการทดสอบจะตองมีประสบการณการ
ทํางาน หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา ๑ ป นับตั้งแตไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ ระดับ ๑ หรือไดคะแนนรวมในการทดสอบระดับ ๑ ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ สามารถเขารับการทดสอบ
ไดทันที โดยไมตองรอระยะเวลา ๑ ป
๒.๓ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ผูเขารับการทดสอบจะตองมีประสบการณ การ
ทํางาน หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา ๑ ป นับแตวันที่ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ ระดับ ๒ หรือไดคะแนนรวมในการทดสอบระดับ ๒ ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ สามารถเขารับการทดสอบ
ไดทันที โดยไมตองรอระยะเวลา ๑ ป
๓. การทดสอบ
๓.๑ การทดสอบแบงออกเปน ๒ ภาค คือ ภาคความรู และภาคความสามารถ
๓.๒ เกณฑการตัดสินใจ
คะแนนรวมภาคความรู และภาคความสามารถไมนอยกวารอยละ ๗๐ ขึ้นกับแตละสาขา โดย
พิจารณาถึงระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน การเลือกใชและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณที่ใชการปฏิบัติงาน การเลือกใชวัสดุอยางถูกตองเหมาะสม และประหยัด การดูแลความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน และผลงานที่สําเร็จ
๔. สรุประดับฝมือ ความรู ความสามารถใน ๓๐ สาขาอาชีพ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติแตละสาขาอาชีพ ที่เว็บไซตของกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน http://www.dsd.go.th หรือ http://home.dsd.go.th/standard หรือที่กลุมงานกําหนดมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน โทร.02 643 4987
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(๑) ชางซอมรถยนต
ระดับ ๑ สามารถบริการรถยนตเบื้องตน เชน เปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนแบตเตอรี่ เติมน้ํามันมัน
เครื่อง เติมลมยาง ปรับตั้งระยะคันเหยียบเบรก ไลลมเบรก เปนตน
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถปรับแตงเครื่องยนตเบนซิน และเครื่องยนต
ดีเซล บริการระบบสงถายกําลังขับเคลื่อนรถยนต และเครื่องลางรถยนต เชน ถอด และประกอบกระปุกเกียร ชุด
คลัตชเปลี่ยนผาเบรก ตั้งศูนยลอ ประเมินราคาซอมทั่วไป
ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถตรวจสอบหาสาเหตุ และแกไขขอขัดของของ
ปญหาในระบบที่ซับซอนขึ้น เชน ระบบเกียรอัตโนมัติระบบเบรก ABS เปนตน
(๒) ชางเครื่องปรับอากาศในรถยนต
ระดับ ๑ สามารถบริการระบบทําความเย็นเบื้องตน เชน เติมนําหลอเย็น ทําความสะอาดกรอง
อากาศ ติดตั้งทอทางเดินสารความเย็น สายเดินเครื่องสุญญากาศได เปนตน
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถวิเคราะหและแกไขขอขัดของระบบทําความ
เย็นในเรื่องของวงจรไฟฟา และระบบสารทําความเย็น
ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถดัดแปลงวงจรไฟฟาในระบบทําความเย็น
และดัดแปลงระบบสารทําความเย็น อาทิ โอเวอรฮอล คอมเพรสเซอร เก็บกัก สารทําความเย็น เพื่อนํากลับมาใช
งานใหม และใหคําแนะนําได
(๓) ชางเคาะตัวถังรถยนต
ระดับ ๑ สามารถเคาะ ตัดเหล็ก ขึ้นรูป ย้ําหมุด ในงานพื้นฐานการเคาะตัวถัง ตกแตงตัวถังจาก
อุบัติเหตุที่เสียหายเล็กนอย และเปนบริเวณที่งายๆ ถอด ประกอบ และปรับหาตําแหนงที่เหมาะสมของประตูรถ
ฝากระโปรงรถ
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถปะผุ เปลี่ยน และตกแตง งานตัวถังรถยนตทุก
ชิ้นสวน ถอด ประกอบชิ้นสวนของรถยนตเฉพาะจุดที่เกี่ยวของกับการเคาะตัวถัง เชน ชุดคอนโซลหนา เปนตน
รวมทั้งซอม และเชื่อมชิ้นงานพลาสติก
ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถเชื่อมวัสดุอื่นๆ นอกเหนือจากเหล็กและ
พลาสติก ประเมินราคาคาแรงในการซอมตัวถัง และโครงรถยนตในทุกสภาพ
(๔) ชางสีรถยนต
ระดับ ๑ สามารถเตรียมเตรียมผิวงานเพื่องานพนสีพื้นทุกประเภท โปสีบนผิวโลหะเรียบ ผิว
โคง และโปจับสัน พนสีพื้น และกันสนิมใตทองรถ
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถซอมสี และพนสีจริงแหงเร็วและแหงชาทั้ง
แบบสีธรรมดา และสีพิเศษ ใชสารอุดรอยตอ และตะเข็บ เตรียมงานพนสีกันซึม
ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถเทียบสี ผสมสี และซอมรอยตอสี อบสี โดยใช
เทคโนโลยีระดับสูง ประเมินราคาคาแรงในการซอมสีตามลักษณะของงาน
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(๕) ชางไฟฟาในรถยนต
ระดับ ๑ สามารถตอวงจร ถอด และประกอบระบบไฟสัญญาณ ระบบไฟอํานวยความสะดวก
วงจรมาตรวัด ระบบไฟแสงสวาง ระบบสตารท ระบบหัวเผา ระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟฟา และบริการ
แบตเตอรี่
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถตรวจสอบการทํางาน และแกไขขอขัดของ
ของระบบไฟฟาทุกประเภท
ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถใชเครื่องมือวัดทางไฟฟาระดับสูง อาทิ ออส
ซิลโลสโคป เครื่องทดสอบกระแส ตรวจสอบการทํางาน และแกไขขอขัดของ ระบบเบาะไฟฟา ระบบถุงลม
นิรภัย ระบบเบรก ABS ระบบพวงมาลัยเพาเวอร ระบบควบคุมมอเตอรไฟฟาอัตโนมัติ ระบบควบคุมเกียร
อัตโนมัติ
(๖) ชางตัดเย็บผาสตรี
ระดับ ๑ สามารถวัดตัว คํานวณผา เตรียมผากอนตัด สรางแบบตัด และเย็บประกอบประเภท
ตางๆ เชน กระโปรง กางเกง เสื้อปกฮาวาย ปกเชิ้ต และแขนแบบตางๆ เปนตน
ระดับ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถแกไขปญหารูปราง ดัดแปลงชุดตางๆ ตัดเสื้อผา
ประเภทตองมีผารองใน และซับใน เชน ชุดสูท ปกเทเลอร แขนประเภทตางๆ เปนตน รวมทั้งแกไขเครื่องจักร
และอุปกรณตางๆ
ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถวิเคราะหแกไขแบบตัดใหเหมาะสม ตัดเย็บใน
โอกาสพิเศษได เชน ชุดไทยประเภทตางๆ ชุดราตรี เปนตน
(๗) ชางตัดผา
ระดับ ๑ สามารถใชเครื่องตัดผา เครื่องตัดหัวผา การตัดผา และมัดชิ้นงาน จํานวน ๕๐ ชั้น
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถใชเครื่องปมตัด เครื่องอัดผาเคมีกาว วางแผน
ควบคุม จัดการตารางการตัด และคํานวณชั้นของผา
ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถวางแผนการทํางาน และเปาหมายการผลิต
วิเคราะห แกไขปญหาในกระบวนการตัด ประยุกตใชเครื่องตัดดวยคอมพิวเตอร
(๘) ชางยอมสีสิ่งทอ
ระดับ ๑ สามารถยอมสีโดยใชสารเคมีบนผาฝายดวยมือ
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถควบคุมกระบวนการยอมสีสิ่งทอดวยเครื่อง
จักรตามความสามารถของแตละบุคคล และแกปญหาในระหวางการยอม
ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถวางแผน ตัดสินใจ และแกไขปญหาในการ
ควบคุมการผลิต ติดตามประเมินผล และวินิจฉัยชิ้นงานตามแบบที่กําหน
(๙) ชางเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)
ระดับ ๑ สามารถใชเครื่องมือ อุปกรณในการฝงไดถูกตองเหมาะสม เก็บรักษาวัสดุมีคาอยาง
ถูกตอง อานแบบ และใบสั่งงานได ควบคุมการสูญเสีย ฝงอัญมณีประเภทหนามเตย หุม ไขปลา หนีบ
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ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถตรวจสอบคุณภาพ แกไขปญหา เจียระไนจัด
ตกแตง ชุบ สอนงาน ถานทอดความรู และฝงอัญมณีประเภทตางๆ เชน พลอยสี่เหลี่ยม พลอยเม็ดยอด ฝงงาน
โบราณ เปนตน
ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถวิเคราะห วินิจฉัย แกไขปญหา ใหขอเสนอ
แนะเกี่ยวกับผิวงาน ประยุกตใชกับเทคโนโลยีสมัยใหม ออกแบบใหเหมาะสมกับตัวเรือน ฝงอัญมณีประเภท
สังวาลย
(๑๐) ชางเครื่องเรือนไม
ระดับ ๑ สามารถลับ แตงคม และปรับแตงเครื่องมือ ตอไม เขาไม เสริมไม และเพลาะไม ทํา
ชั้นโปรง โตะขาง มานั่ง
ระดับ ๒ ตอทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถใชและบํารุงรักษาเครื่องมือกลงานไม เขียน
แบบภาพฉาย ภาพตัด และภาพสามมิติ สรางแมแบบนํา สรางเครื่องเรือนรูปแบบตางๆ อาทิ เครื่องเรือนไม
ประเภท Built-in และประเภทถอดประกอบได
ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถใชและประยุกตเครื่องมือกล และเครื่องจักร
กลกลึงงานไมทรงตางๆ และตกแตงเครื่องเรือนดวยวัสดุแผน เชน แผนวีเนีย แผนฟอรไมกา เปนตน ทําเครื่อง
เรือนที่ปรับขนาด และรูปแบบไดในเชิงกล อาทิ โตะ ตู รวมทั้งประมาณราคางาน วางแผนการทํางาน และมอบ
หมายงาน
(๑๑) ชางสีเครื่องเรือน
ระดับ ๑ สามารถถอดประกอบชิ้นงาน และเตรียมพื้นผิวเกา-ใหม ยอมสีฝุน เคลือบแลคเกอร
เงา และแลคเกอรดาน ใชอุปกรณเครื่องดับเพลิงได
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถผสมสีไดตามที่กําหนด ยอมสี ทาสี พนสี ตาม
แนวนอน และแนวตั้งลักษณะผิวเรียบ
ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถพนสีชิ้นงานที่มีลักษณะผิวหนาโคง ชิ้นงานที่
เปนมุมยุงยากซับซอน ทําสีลายไม สีระเบิด สีลายหินแกรนิต เขียนแบบปฏิบัติงาน ประมาณราคางานวางแผน
การทํางาน และมอบหมายงาน
(๑๒) ชางบุครุภัณฑ
ระดับ ๑ สามารถทําเบาะรูปสี่เหลี่ยม
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถบุเกาอี้ โตะเครื่องแปง
ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถทําโซฟา
(๑๓) การแพทยแผนไทย ประเภทการนวดไทย
ระดับ ๑ สามารถนวดเพื่อผอนคลาย แกไขอาการปวดเมื่อยทั่วไป หรือนวดเทาเพื่อสุขภาพ
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถนวดเพื่อบรรเทาอาการโรคทั่วไป ๑๐ อาการ
เชน ปวดศีรษะจากความเครียด ปวดขอเทาแพลง ยกเวนขออักเสบ ปวด บวม แดงรอน เปนตน
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ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถวินิจฉัยอาการโรคตามทฤษฎีการแพทยแผน
ไทย พรอมทั้งบอกขอหาม และขอควรระวังในการนวด ๓๐ อาการโรค เชน หัวไหลติดเรื้อรัง ตะคริวนอง ปวด
เขาเรื้อรัง พากินสัน เปนตน
(๑๔) ชางเชื่อมอารกโลหะดวยมือ
ระดับ ๑ สารถเชื่อมเหล็กกลาคารบอนต่ํา (เหล็กแผน และทอ) ที่เปนแนวเชื่อมฟลเล็ท (Filet
Weld)
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถเชื่อมเหล็กกลาคารบอนต่ํา (เหล็กแผน) ที่เปน
แนวเชื่อมตอชน (Butt Weld)
ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถเชื่อมเหล็กกลาคารบอนต่ํา (ทอ) ที่เปนแนว
เชื่อมตอชุน (Butt Weld) เชนโครงสรางหลังคาสนามบินสุวรรณภูมิ เปนตน
(๑๕) ชางกลึง
ระดับ ๑ สามารถกลึงปาดหนาชิ้นงาน กลึงปอกตามแนวยาว กลึงเรียวสั้น และกลึงลบคม กลึง
ขึ้นลาย และกลึงตัดชิ้นงาน
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถกลึงตกรอง กลึงรัศมี กลึงบารัศมี ควานรู กลึง
ตกรองรูใน และกลึงเรียวภายใน กลึง และวัดขนาดเรียวยาว
ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถกลึงเกลียวขวา และเกลียวซาย สี่เหลี่ยมภาย
นอก และภายใน กลึงเกลียวขวา และเกลียวซายหลายปากแบบตัววี (V-Shape) และแบบสี่เหลี่ยมคางหมูภาย
นอก และภายใน
(๑๖) ชางไมกอสราง
ระดับ ๑ สามารถสราง ประกอบ ติดตั้งไมแบบ คาน เสา พื้น บันไดชวงพาดเดียว แผนพื้นดวย
ไมหรือแผน ผลิตภัณฑไมสําเร็จรูป ฝาเพดานดวยไมแปรรูป หรือวัสดุแผนอื่น ๆ ระนาบเดียว
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ๑ และสามารถสรางไมแบบเสากลม บันไดเวียน บันไดหัก
ศอก ซุมโคงผนัง รูปทรงหาเหลี่ยม และรูปทรงหกเหลี่ยมที่ไมสลับซับซอน ประกอบติดตั้งหลังคาซอน
ประกอบ ติดตั้ง และรื้อถอนนั่งราน
ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถประกอบติดตั้งไมแบบบันไดเวียน บันไดหัก
ศอก ซุมโคงผนัง รูปทรงหาเหลี่ยมแบบที่มีความสลับซับซอน สราง และประกอบติดตั้งชิ้นสวนของโครงสราง
ของระบบผนังรับน้ําหนัก โครงสรางหลังคาแบบโครงถัก ประมาณราคางาน วางแผนการทํางาน และมอบหมาย
งาน
(๑๗) ชางกออิฐ
ระดับ ๑ สามารถกออิฐเพื่อฉาบใหไดขนาด ระดับ ดิ่ง ฉาก ระนาบ
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถใชเครื่องมือกลตัดอิฐ กออิฐ โครงสรางรับ
กําลัง รูปทรงโคงแนวราบ ประกอบ ติดตั้ง และรื้อถอนนั่งราน
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ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถกออิฐซุมโคง กออิฐโชวแนว เขียนแบบ
ปฏิบัติงาน ประมาณราคางาน วางแผนการทํางาน และมอบหมายงาน
(๑๘) ชางฉาบปูน
ระดับ ๑ สามารถประกอบ ติดตั้ง และรื้อนั่งราน ทําปุมระดับ จับเซี้ยม ฉาบรองพื้น ฉาบทับ
หนา ฉาบแตงรอง เซาะรอง
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถฉาบแตงลาย ฉาบฝาเพดาน ฉาบทองคาน ฉาบ
พื้นผิวโคง และติดตั้งบัวสําเร็จรูป
ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ สามารถปน และติดตั้งบัวลวดลายตางๆ วิเคราะห และ
ซอมแซมแกไขปญหางานฉาบ ฉาบฉนวนกันซึม ฉาบผิวดวยแอสฟลต อีฟอกซี่ วัสดุสังเคราะหอื่นๆ
(๑๙) ชางอะลูมิเนียมกอสราง
ระดับ ๑ สามารถประกอบ และติดตั้งหนาตางมุงลวด ชองแสงติดตาย และโครงคราวฝา
เพดานทีบาร
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถประกอบ และติดตั้งหนาตางบานเลื่อนบาน
เปด บานกระทุง และประตูบานเลื่อน
ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถประกอบ และติดตั้งประตูบานสวิง ประตูบาน
เลื่อนชนิดแขวน โครงคราวอะลูมิเนียมรอบอาคาร สราง และใชแมแบบนํา เขียนแบบปฏิบัติงาน ประมาณราคา
ทําใบรายการวัสดุ วางแผนการปฏิบัติงาน และมอบหมายงาน
(๒๐) ผูประกอบอาหารไทย
ระดับ ๑ เปนผูที่มีฝมือ และความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน สามารถจัดเตรียม ปรุง และจัด
ตกแตงอาหารไทยทั้งคาว หวาน และอาหารวางไดอยางถูกตองและปลอดภัยตามหลักสุขอนามัย
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และเปนผูที่มีฝมือ มีความรู ความสามารถ ทักษะในการ
ประกอบอาหารไทยเปนอยางดี โดยสามารถอาน เขียนตํารับอาหาร และคิดราคาตนทุนของอาหาร ควบคุม
อันตรายในอาหาร การทําสะอาดและการฆาเชื้อโรค การจัดการในครัว และการควบคุมคุณภาพอาหาร มีความรู
เรื่องอาหารมังสวิรัติ อาหารเจ และอาหารแบบฮาลาล
(๒๑) ชางซอมไมโครคอมพิวเตอร
ระดับ ๑ สามารถประกอบ ติดตั้งอุปกรณ และโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถติดตั้ง วิเคราะห และแกไขระบบคอมพิวเตอร
ทั้งระบบ Lan และ Network
ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ สามารถออกแบบติดตั้ง วางระบบ Network ที่มีความ
ปลอดภัยสูง
(๒๒) พนักงานการใชคอมพิวเตอร
ระดับ ๑ สามารถใชโปรแกรมผลิตเอกสาร ตํารา ผลงานตางๆ
(๒๓) ชางไฟฟาภายในอาคาร
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ระดับ ๑ สามารถเดินสายไฟฟาดวยเข็มขัดรัดสาย ติดตั้ง และประกอบตอสายไฟ และแผงจาย
ไฟระบบ ๑ เฟส
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถติดตั้งรอยทอระบบไฟ ๑ เฟส และ ๓ เฟส
ตรวจหาสาเหตุขอขัดของในวงจรแผงเมนซสวิตซได
ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ สามารถติดตั้ง วิเคราะห แกไขขอขัดของ และบํารุงรักษา
มอเตอรไฟฟา หมอแปลงไฟฟา อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ ระบบสัญญาณเตือนภัย วงจรควบคุมอาคาร
(๒๔) ชางไฟฟาอุตสาหกรรม
ระดับ ๑ สามารถอานแบบไฟฟาแสงสวางในโรงงาน เดินสาย ตอสาย และติดตั้งมอเตอรไฟ
ฟา ตามแบบกําหนด
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถติดตั้ง และเดินสายไฟฟาในทอโลหะ แผงควบ
คุมมอเตอร แผงเครื่องมือวัดวงจรแผงจายไฟ
ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถติดตั้ง ตรวจซอม และบํารุงรักษา วงจรควบ
คุมมอเตอรกระแสไฟสลับ (AC) และกระแสไฟตรง (DC) หมอแปลงไฟฟาทั้ง ๑ เฟส และ ๓ เฟส
(๒๕) ชางเครื่องปรับอากาศในบาน และการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ ๑ สามารถเดินและติดตั้งทอสารทําความเย็น ทอน้ําทิ้ง และตอวงจรไฟฟาในเครื่องปรับ
อากาศ
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถติดตั้ง ตรวจซอม สวนประกอบ และอุปกรณ
เครื่องปรับอากาศ ๑ เฟส และ ๓ เฟส
(๒๖) ชางวิทยุ และโทรทัศน
ระดับ ๑ สามารถตรวจสอบ แกไข วงจรระบบเครื่องรับวิทยุ
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถตรวจสอบ แกไข เครื่องรับโทรทัศนสี
ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถตรวจสอบ แกไขเครื่องเลนดีวีดี
(๒๗) ชางกระสวน (ชางทําแบบหลอโลหะ)
ระดับ ๑ สามารถใชมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ รวมกับสาขาชางกลึง ชางควบคุมเครื่อง
กัด ชางควบคุมเครื่องเจียระไน ระดับ ๑
ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถอานแบบกระสวน และกลองไสแบบ สราง
กระสวนไมแบบสวน และกระสวนโฟม
ระดับ ๓ ตองทดสอบผานระดับ ๒ และสามารถเขียนแบบกระสวน และกลองไสแบบ สราง
กระสวนอะลูมิเนียมชนิดมีไสแบบกระสวนชนิดใบปาด กระสวนชนิดแมทซแพลท (กระสวนชุด)
(๒๘) ชางปรับ
ระดับ ๑ สามารถสรางชิ้นงานงาย ๆ ซึ่งจะตองนําไปประกอบกับชิ้นงานอื่นๆ ไดอยางถูกตอง
ตามแบบพิมพที่กําหนดให โดยมีเกณฑคลาดเคลื่อนไดไมเกิน+ ๐.๒๕ ม.ม.
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ระดับ ๒ ตองทดสอบผานระดับ ๑ และสามารถสรางชิ้นงาน ซึ่งจะตองนําไปประกอบกับชิ้น
งานอื่นๆ ไดอยางถูกตองตามแบบพิมพที่กําหนดให โดยมีเกณฑคลาดเคลื่อนไดไมเกิน +๐.๐๕ ม.ม.
(๒๙) พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง
ระดับ ๑ สามารถใชงานเครื่องจักร อาทิ ขับเลี้ยวทางสี่แยก ทางชัน ตอหัวกับเทเลอร (หางลาก
จูง) ซอมบํารุงรักษาเบื้องตน
(๓๐) พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก
ระดับ ๑ สามารถตรวจสอบดูความพรอมของเครื่องจักรยก อุนเครื่องยนตกอนใชงาน ยกของ
จัดเรียงซอนกัน ยกถังกลม หรือวัสดุรูปทรงกระบอกที่วางอยูในแนวนอน เปลี่ยนไสกรองอากาศ เปลี่ยนถายน้ํา
มันหลอลื่น กรองน้ํามันหลอลื่น เปลี่ยนไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง ไลลมอากาศ และอัดจาระบี
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความรวมมือเจาของสถานประกอบกิจการทั้งหลายนําอัตราคาจางตาม
ระดับมาตรฐานฝมือแรงงานไปใชเปนเกณฑขั้นต่ําในการกําหนดคาจางใหกับลูกจางในสถานประกอบกิจการ
ตามระดับฝมืออยางเหมาะสม และเปนธรรม ซึ่งจะสงเสริมสันติสุขใหเกิดขึ้นในวงการแรงงานตอไป

กระทรวงแรงงาน
มกราคม ๒๕๔๙
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กฎกระทรวง
กําหนดโรคเรื้อรัง
พ.ศ. ๒๕๔๙
----------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.๒๕๓๓ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ขอ ๒ โรคเรื้อรังตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง คือ
(๑) โรคมะเร็ง
(๒) โรคไตวายเรื้อรัง
(๓) โรคเอดส
(๔) โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เสนเลือดสมอง หรือกระดูกสันหลังเปนเหตุใหเปน
อัมพาต
(๕) ความผิดปกติของกระดูกหักที่มีภาวะแทรกซอน อันไดแก กระดูกหักที่มีการติดเชื้อ
(chronic osteomyelitis) กระดูกติดชา (delayed-union) กระดูกไมติด (nonunion) กระดูกผิดปกติ (malunion)
หรือเหล็กดามกระดูกหัก (broken plate)
(๖) โรคหรือการเจ็บปวยอื่นๆ ที่ตองรักษาตัวอยางตอเนื่องโดยไมสามารถทํางานติดตอ
กันไดเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ทั้งนี้ โดยการวินิจฉัยของคณะกรรมการการแพทย
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดโรคเรื้อรังตาม
มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ เพิ่มขึ้น เพื่อชวยเหลือและบรรเทาความ
เดือดรอนใหแกผูประกันตนที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังใหไดรับความคุมครองและสิทธิประโยชนตามกฎหมายวา
ดวยการประกันสังคม และเพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะทางการแพทยในปจจุบัน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวง
นี้

.
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สาระสําคัญกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการในดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. 2549
*************************************************
* ที่มา : กฎกระทรวงฉบับนี้ออกตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตร 103
¾ วันที่มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2549 เปนตนไป
¾ เหตุผล
1. เพื่อใหนายจางดําเนินการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่อยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการ เรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2538 และประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการ
สังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2540
1. กฎกระทรวงวาดวยการบริหารและการจัดการในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ประกอบดวย 4 หมวด คือ
หมวดที่ 1 บททั่วไป เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ขึ้นอยูกับจํานวนลูกจาง และลักษณะความ
เสี่ยงของกิจการตอการเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทํางานของกิจการ
หมวดที่ 2 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานกําหนดใหกิจ
การบางประเภทที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป ตองมีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ซึ่งเปนระบบทวิภาคีใน
สถานประกอบกิจการ
หมวดที่ 3 หนวยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน กําหนดใหกิจการ
บางประเภทที่มีความเสี่ยงสูง หรือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 200 คนขึ้นไป ตองมีหนวยงานขึ้นตรง
กับผูบริหารสูงสุดขององคกรนั้น
หมวดที่ 4 การบันทึกรายงาน และการควบคุมใหนายจางตองจัดทําเอกสารการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัยฯ เพื่อใหพนักงานตรวจสอบได
2. กิจการหรือสถานประกอบกิจการที่กฎหมายนี้ใชบังคับ
(1) การทําเหมืองแร เหมืองหิน กิจการปโตรเลียมหรือปโตรเคมี
(2) การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแตง เสริมแตงดัดแปลง แปร
สภาพ ทําใหเสีย หรือทําลายซึ่งวัตถุ หรือทรัพยสิน รวมทั้งการตอเรือ การใหกําเนิดแปลง และจายไฟฟา หรือ
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พลังงานอยางอื่น
(3) การกอสราง ตอเติม ติดตั้ง ซอม ซอมบํารุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทาง
รถราง ทางรถใตดิน ทาเรือ อูเรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ํา ถนน เขื่อน อุโมงค สะพาน ทอระบาย ทอน้ํา โทรเลข
โทรศัพท ไฟฟา กาซหรือประปา หรือสิ่งกอสรางอื่นๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการกอสราง
(4) การขนสงคนโดยสาร หรือสินคาโดยทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนสงสิน
คา
(5) สถานีบริการหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซ
(6) โรงแรม
(7) หางสรรพสินคา
(8) สถานพยาบาล
(9) สถาบันทางการเงิน
(10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
(11) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา
(12) สถานปฏิบัติการทางเคมี หรือชีวภาพ
(13) สํานักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (1) ถึง (12)
สถานประกอบกิจการที่เพิ่มขึ้นมี 4 ประเภท คือ (4), (10) ถึง (13)
3. เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)
จป. คือ ลูกจางที่นายจางแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ดูแลความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบการ กฎ
กระทรวงฉบับนี้เพิ่ม จป. จาก 4 เปน 5 ระดับ ไดแก จป. ระดับหัวหนางาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับ
เทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ โดยยกเลิก จป.ระดับพื้นฐาน
จป. เทคนิค ตองวิเคราะหงาน เพื่อชี้บงอันตราย รวบรวม และรายงานสถิติได
จป. เทคนิคขั้นสูง มีหนาที่เหมือน จป.วิชาชีพเดิม
จป.วิชาชีพ
มีหนาที่เพิ่มเติม 2 ขอ คือ
1. ประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน
2. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน หรือดําเนินการรวมกับ
บุคคล หรือหนวยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการ และคุมครองแรงงานเปนผูรับรอง หรือตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางานภายในสถานประกอบกิจการ
4. ประเภทกิจการขนาดสถานประกอบกิจการ กับระดับ จป.
³ กิจการประเภทเหมืองแร ปโตรเคมี ตองมี จป. หลักคือ จป.วิชาชีพ จป. หัวหนางาน และ จป.
บริหาร ตองจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และมีหนวยงานความปลอดภัย
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³ กิจการผลิต ขนสง กอสราง สถานีจําหนายเชื้อเพลิง กําหนดใหมีในสถานประกอบกิจการที่มีลูก
จางตั้งแต 200 คน ขึ้นไป ตองมี จป. วิชาชีพ หรือสปก. ที่มีลูกจาง ตั้งแต 50-199 คน ตองมี จป. เทคนิคชั้นสูง
หรือ สปก. ที่มีลูกจางตั้งแต 20-49 คน ตองมี จป. เทคนิค อยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนี้ยังกําหนดใหมี จป. หัว
หนางาน จป.บริหารและตองจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เมื่อมีลูกจางเกิน 50 คน และตั้งหนวยงาน
ความปลอดภัยฯ เมื่อมีลูกจางเกิน 200 คน
³ กิจการพาณิชย บริหาร และสํานักงาน ไมกําหนดใหมี จป. วิชาชีพ หรือ จป. เทคนิคชั้นสูง หรือ
จป. เทคนิค แตถามีลูกจางตั้งแต 20 คนขึ้นไป ตองมี จป. หัวหนางาน และ จป.บริหาร และถามีลูกจางตั้งแต 50
คนขึ้นไป ตองจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
5. องคประกอบ และจํานวนของ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)
ใหนายจางในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป จัดใหมี คปอ. โดยมีองคประกอบ
และจํานวนอยางนอย ดังนี้
สถานประกอบ
กิจการที่มีลูก
จาง
(1) 50-99 คน
(2) 100-499 คน
(3) 500 คนขึ้น
ไป

ใหมีกรรมการ
ไมนอยกวา

ผูแทนนายจาง
ระดับบังคับบัญชา

ผูแทนลูกจาง

5 คน
7 คน
11 คน

1 คน
2 คน
4 คน

2 คน
3 คน
5 คน

ประธานกรรมการ
(นายจางหรือผูแทน
นายจางระดับผู
บริหาร)
1 คน
1 คน
1 คน

กรรมการ และ
เลขานุการ
1 คน
1 คน
1 คน

กรณี (1) ,(2) และ(3) ไมมี จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ ใหนายจางคัดเลือกผูแทน
นายจางระดับบังคับบัญชา 1 คน เปนกรรมการ และใหประธานกรรมการเลือกกรรมการ ที่เปนผูแทนนายจาง
ระดับบังคับบัญชา 1 คนเปนเลขานุการ
¾ เลขานุการ คปอ. กรณี (1) มาจาก จป. ระดับเทคนิคชั้นสูง หรือ จป.ระดับวิชาชีพ เลขานุการ คปอ.
กรณี (2) และ(3) มาจาก จป. ระดับวิชาชีพ
6. หนาที่ของ คปอ. กฎหมายเดิมมีจํานวน 10 ขอ เพิ่มเปน 11 ขอ คือ ประเมินผลดําเนินงานดาน
ความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ โดยตัด ขอที่คณะกรรมการตองประชุมอยางนอยเดือน
ละ 1 ครั้ง และเพิ่ม เรื่อง “วางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยใหเปนหนาที่ของลูกจางทุกคน
ทุกระดับตองปฏิบัติ”
¾
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เปรียบเทียบหนาที่ คปอ.
กฎหมายเดิม

กฎหมายใหม

1. คณะกรรมการตองประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
2. สํารวจดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
3. รายงาน และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับ
ปรุงแกไขเพื่อใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยความ
ปลอดภัยในการทํางาน และหรือมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางาน เพื่อความปลอดภัยในการ
ทํางานของลูกจาง ผูรับเหมา และบุคคลภายนอกที่
เข า มาปฏิ บั ติ ง านหรื อ เข า มาใช บ ริ ก ารในสถาน
ประกอบกิจการ เพื่อนําเสนอตอนายจาง
4. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัยใน
การทํางานของสถานประกอบการ
5. กําหนดระเบียบดานความความปลอดภัย มาตรฐาน
ความปลอดภั ยในการทํางานของสถานประกอบ
การ เพื่อนําเสนอตอนายจาง
6. จัดทํานโยบาย แผนงานประจําป โครงการ หรือกิจ
การดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอก
งาน เพื่อปองกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ การ
ประสบอันตราย หรือการเจ็บปวยอันเนื่องจากการ
ทํางาน หรือความไมปลอดภัยในการทํางาน เพื่อนํา
เสนอตอนายจาง
7. จัดทําโครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานรวมถึงการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบดานความปลอดภัยของลูกจาง หัว
หนางาน ผูบริหาร นายจาง และบุคลากรทุกระดับ
เพื่อนําเสนอตอนายจาง
8. ติดตามผลความคืบหนาเรื่องที่เสนอนายจาง

1. พิจารณานโยบาย และแผนงานดานความปลอดภัยใน
การทํางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อปอง
กัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การ
เจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่อง
จากการทํางาน หรือความปลอดภัยในการทํางานเสนอ
ตอนายจาง
2. รายงาน และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุง
แกไขใหถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทํางาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ทํางานตอนายจาง เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
ของลูกจาง ผูรับเหมา และบุคคลภายนอกที่เขามา
ปฏิบัติงานหรือเขามาใชบริการในสถานประกอบกิจ
การ
3. สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมดานความปลอดภัยในการ
ทํางานของสถานประกอบกิจการ
4. พิจารณาขอบังคับ และคูมือตามขอ 3 รวมทั้งมาตรฐาน
ดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบ
กิจการเสนอตอนายจาง
5. สํารวจการปฏิบัติการดานความปลอดภัยในการทํางาน
และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นใน
สถานประกอบกิจการนั้น อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงโครงการ หรือแผนกา
รอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในดาน
ความปลอดภัยของลูกจาง หัวหนางาน ผูบริหาร นาย
จางและบุคลากรทุกระดับ เพื่อเสนอความเห็นตอนาย
จาง
7. วางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยให
เปนหนาที่ของลูกจางทุกคนทุกระดับตองปฏิบัติ
8. ติดตามผลความคืบหนาเรื่องที่เสนอนายจาง
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กฎหมายเดิม

กฎหมายใหม

9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งระบุ
ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการ เมื่อปฏิบัติหนาที่ครบ
หนึ่งป เพื่อนําเสนอตอนายจาง
10. ปฏิบัติหนาทีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานอื่นตามที่นายจาง
มอบหมาย

9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งระบุปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหนาที่ครบหนึ่งป เพื่อเสนอ
ตอนายจาง
10. ประเมินผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการ
ทํางานของสถานประกอบกิจการ
11. ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่
นายจางมอบหมาย

7. หนวยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
• ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ 2 (1) ที่มีลูกจางตั้งแต 2 คนขึ้นไป และกิจการตาม 2
(2) ถึง (5) ที่มีลูกจางตั้งแต 200 คนขึ้นไป จัดใหมีหนวยงานความปลอดภัย ขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดในสถาน
ประกอบการนั้น โดยมีฐานะและระดับที่ประสานกับหนวยงานตางๆไดดี มีบุคลากร และงบประมาณที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
• ใหนายจางแตงตั้งลูกจางเปนหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย เพื่อทําหนาที่บังคับบัญชา และรับ
ผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยหัวหนาหนวยงานความปลอดภัยตองเปน หรือเคยเปน จป.ระดับวิชาชีพ หรือ จป.
ที่ผานการอบรมตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
• หนวยงานความปลอดภัยมีหนาที่ 10 ขอ ดังนี้
(1) วางแผนการดําเนินงานสําหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ และดูแลใหมีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง
(2) จัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยงภาย
ในสถานประกอบกิจการ
(3) จัดทําคูมือ และมาตรฐานวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวในสถานประกอบกิจการ เพื่อให
ลูกจาง หรือผูเกี่ยวของไดใชประโยชน
(4) กําหนดชนิดของอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของ
งานเสนอตอนายจาง เพื่อจัดใหลูกจาง หรือผูที่เกี่ยวของสวมใสขณะปฏิบัติงาน
(5) สงเสริม สนับสนุน ดานวิชาการ และการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ในสถานประกอบกิจ
การ เพื่อใหลูกจางปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตราย หรือการเจ็บปวยอันเนื่องจากการทํางาน
รวมทั้งดานการควบคุมปองกันอัคคีภัย และอุบัติภัยรายแรงดวย
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(6) จัดอบรมเกี่ยวกับความรูพื้นฐาน และขอปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน แกลูกจางที่
เขาทํางานใหมกอนใหปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจางซึ่งตองทํางานที่มีความแตกตางไปจากงานเดิมที่เคยปฏิบัติอยู
และอาจเกิดอันตรายดวย
(7) ประสานการดําเนินงานความปลอดภัยในการทํางานกับหนวยงานตางๆ ทั้งใน และภายนอก
สถานประกอบกิจการ รวมทั้งหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
(8) ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ
(9) รวบรวมผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ และติดตามผล
การดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานใหเปนไปตามนโยบาย และแผนงานของสถานประกอบกิจการ
พรอมทั้งรายงานใหนายจาง และคณะกรรมการทราบทุกสามเดือน
(10) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย
8. หนาที่ของนายจาง มีการปรับเพิ่มบทบาทหนาที่นายจางใหชัดเจนหลายขอ คือ
1. ใหนายจางจัดใหมีขอบังคับ และคูมือวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวในสถานประกอบกิจ
การ
2. ในกรณีที่นายจางรับลูกจางเขาทํางานใหม หรือใหลูกจางทํางานในลักษณะหรือสภาพของงานที่
แตกตางไปจากเดิมอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของลูกจาง ใหนายจางจัดการอบรมลูกจางใหมีความรู
เกี่ยวกับขอบังคับ และคูมือ กอนการปฏิบัติงาน
3. ใหนายจางจัดใหคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ไดรับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ตาม
กฎหมาย ตามหลักเกณฑ และวิธกี ารที่อธิบดีประกาศกําหนดภายในหกสิบวันนับตั้งแตวันที่แตงตั้ง หรือเลือกตั้ง
4. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือภยันตรายใดๆ ที่อาจเปนเหตุใหลูกจาง หรือบุคคลภายนอกสูญเสียอวัยวะ
ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ใหนายจางเรียกประชุมคณะกรรมการโดยมิชักชา เพื่อดําเนินการทบทวนรายงานการ
สอบสวนอุบัติเหตุ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางปองกันแกไขตอนายจาง
5. ใหนายจางแจงชื่อเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อขึ้นทะเบียนตอกรมสวัสดิการ และ
การคุมครองแรงงาน ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
6. ใหนายจางสงรายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค
ชั้นสูง และระดับวิชาชีพตออธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด ทุกสามเดือนตาม
ปปฏิทิน ทั้งนี้ ภายในเวลาไมเกินสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ครบกําหนด
7. เมื่อลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหายตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทนใหนายจางแจง
การประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหายตออธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
อธิบดีประกาศกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายจางทราบหรือควรจะไดทราบถึงการประสบอันตราย เจ็บ
ปวย หรือสูญหาย
8. ใหนายจางปดประกาศมติของที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานไวใน
ที่เปดเผย เพื่อใหลูกจางทราบภายในเจ็ดวัน นับแตวันประชุม
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9. นายจางตองจัดทําสําเนาบันทึก รายงานการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมเกี่ยวกับการ
ดําเนินการของ คปอ.และหนวยงานความปลอดภัย เก็บไวในสถานประกอบกิจการเปนเวลาไมนอยกวาสองป
นับแตวันจัดทํา
10. ใหนายจางสงสําเนารายชื่อ คปอ.และหนาที่รับผิดชอบตออธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่แตงตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ
11. ใหนายจางจัดให จป. ทุกระดับไดรับการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
เพิ่มเติมตามระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีกรมสวัสดิการ และคุมครองแรงงานประกาศกําหนด
9. สรุปตําแหนงเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ และคุณสมบัติ
ตําแหนง
1. จป. หัวหนางาน
2. จป. บริหาร
3. จป. เทคนิค

4. จป. เทคนิคขั้นสูง

5. จป. วิชาชีพ

6. หัวหนาหนวยความ
ปลอดภัย
7. คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ
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คุณสมบัติ
1.1 ผานการฝกอบรม
1.2 เปนหรือเคยเปน จป. หัวหนางาน
2.1 ผานการฝกอบรม
2.2 เปนหรือเคยเปน จป. บริหาร
3.1 ปริญญาตรีอาชีวอนามัย
3.2 เปนหรือเคยเปน จป. หัวหนางาน และผานการฝกอบรม
3.3 เปนหรือเคยเปน จป. พื้นฐาน
4.1 ปริญญาตรีอาชีวอนามัย
4.2 ปวท. หรือ ปวส. หรือ ปกศ.สูง หรืออนุปริญญา+ฝกอบรม+ทดสอบ
4.3 ม.6 หรือปวช.+ เปนจป.เทคนิคหรือพื้นฐานมา 5 ป + ฝกอบรม + ทดสอบ
5.1 ปริญญาตรีอาชีวอนามัย
5.2 ปริญญาตรี + เปน จป. เทคนิคขั้นสูงมา 5 ป + ฝกอบรม + ทดสอบ
5.3 เปนหรือเคยเปน จป. วิชาชีพ + ฝกอบรม + ทดสอบภายใน 5 ป นับแตวันที่
กฎกระทรวงมีผลบังคับใช
6.1 เปนหรือเคยเปน จป.วิชาชีพ
6.2 เปนหรือเคยเปน จป. ที่ผานการฝกอบรม
ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา
ผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ
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ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๗)
------------------------ดวยคณะกรรมการคาจางไดมีการศึกษา และพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางไดรับอยูประกอบ
กับขอเท็จจริงอื่นตามแนวทางในการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐาน และอัตราคาจางขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนด
และมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ใหปรับปรุงอัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐาน และอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด ตาม
มาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๒ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐานเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบสามบาท
ข อ ๓ ให กํ า หนดอั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ํ า เป น เงิ น วั น ละหนึ่ ง ร อ ยเก า สิ บ เอ็ ด บาท ในท อ งที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
ขอ ๔ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยแปดสิบหกบาท ในทองที่จังหวัดภูเก็ต
ขอ ๕ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินหนึ่งรอยเจ็ดสิบสองบาท ในทองที่จังหวัดชลบุรี
ขอ ๖ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยหกสิบแปดบาท ในทองที่จังหวัดสระบุรี
ข อ ๗ ให กําหนดอั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ําเป น วั น ละหนึ่ ง ร อ ยหกสบสองบาท ในท อ งที่ จั ง หวั ด
นครราชสีมา
ขอ ๘ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยหกสิบเอ็ดบาท ในทองที่ระยอง
ขอ ๙ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยหกสิบบาท ในทองที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระนครศรีอยุธยา และระนอง
ขอ ๑๐ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบเกาบาท ในทองที่จังหวัดเชียงใหม
และพังงา
ขอ ๑๑ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบหกบาท ในทองที่จังหวัดกระบี่
และเพชรบุรี
ขอ ๑๒ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบหาบาท ในทองที่จังหวัดกาญจนบุรี
จันทบุรี และลพบุรี
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ขอ ๑๓ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบสี่บาท ในทองที่จังหวัดราชบุรี
สมุทรสงคราม และสระแกว
ขอ ๑๔ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบสองบาท ในทองที่จังหวัดตรัง
ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี สงขลา สิงบุรี และอางทอง
ขอ ๑๕ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยหาสิบบาท ในทองที่จังหวัดเลย และ
อุดรธานี
ขอ ๑๖ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบเกาบาทในทองที่จังหวัดชุมพร
ตราด ลําปาง ลําพูน สุโขทัย และสุพรรณบุรี
ขอ ๑๗ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบแปดบาท ในทองที่จังหวัดกาฬสินธุ
ขอนแกน นครพนม นครศรีธรรมราช นราธิวาส บุรีรัมย ปตตานี ยะลา สตูล และหนองคาย
ข อ ๑๘ ให กําหนดอั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ําเป น เงิ น วั น ละหนึ่ ง ร อ ยสี่ สิ บ เจ็ ด บาท ในท อ งที่ จั ง หวั ด
กําแพงเพชร ตาก นครนายก นครสวรรค พัทลุง พิษณุโลก เพชรบูรณ สุราษฎรธานีและอุตรดิตถ
ขอ ๑๙ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบหกบาท ในทองที่จังหวัดชัยนาท
ชัยภูมิ เชียงราย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร หนองบัวลําภู และอุทัยธานี
ขอ ๒๐ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบหาบาท ในทองที่จังหวัดพิจิตร
แมฮองสอน สุรินทร อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ
ขอ ๒๑ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบสี่บาท ในทองที่จังหวัดพะเยา และ
แพร
ขอ ๒๒ ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละหนึ่งรอยสี่สิบสามบาท ในทองที่จังหวัดนาน
ขอ ๒๓ เพื่อประโยชนตามขอ ๒ ถึงขอ ๒๒ คําวา “วัน” หมายถึง เวลาทํางานปกติของลูกจาง ซึ่งไม
เกินชั่วโมงทํางานดังตอไปนี้ แมนายจางจะใหลูกจางทํางานนอยกวาเวลาทํางานปกติเพียงใดก็ตาม
(๑) เจ็ดชั่วโมง สําหรับงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจางตามกฎ
กระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
(๒) แปดชั่วโมง สําหรับงานอื่นซึ่งไมใชงานตาม (๑)
ขอ ๒๔ หามมิใหนายจางจายคาจางเปนเงินแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํา
ขอ ๒๕ ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
(นายอภัย จันทนจุลกะ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
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คําชี้แจง
ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๗)
--------------------------ตามที่กระทรวงแรงงานไดออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่
๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เพื่อกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ๒๕๕๐ เปนตน
ไปนั้น เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดมีความเขาใจในการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําครั้งนี้ กระทรวงแรงงานจึงขอชี้แจงให
ทราบทั่วกัน ดังนี้
๑. การกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคาจาง ซึ่งเปนองคกรไตรภาคี
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ประกอบดวย ผูแทนฝายนายจาง ผูแทนฝายลูกจาง และผู
แทนฝายรัฐบาล ฝายละ ๕ คนเทากัน
๒. ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา คณะกรรมการคาจางจะศึกษาและพิจารณาขอมูลและ
ขอเท็จจริงตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ คือ อัตรา
คาจางที่ลูกจางไดรับอยู ดัชนีคาครองชีพ อัตราเงินเฟอ มาตรฐานการครองชีพ ตนทุนการผลิต ราคาของสินคา
ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ และสภาพเศรษฐกิจและสังคม
๓. คณะกรรมการคาจางไดกระจายอํานาจการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําไปยังภูมิภาค โดยไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ํากรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดรวม ๗๖
คณะ เปนองคกรไตรภาคีเชนเดียวกับคณะกรรมการคาจาง เพื่อใหทําหนาที่เสนอแนะอัตราคาจางขั้นต่ําของ
จังหวัดใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแตละพื้นที่มากยิ่งขึ้น
๔. สําหรับการพิจารณาทบทวนอัตราคาจางขั้นต่ําป ๒๕๔๙ คณะกรรมการคาจางไดกําหนดกรอบ
แนวทางการพิจารณา โดยแบงขอมูลตามหลักเกณฑเปน ๓ กลุม ตามลําดับความสําคัญ คือ กลุมความจําเปนใน
การครองชีพของลูกจาง กลุมความสามารถในการจายของนายจาง และกลุมสภาพเศรษฐกิจและสังคม เมื่อคณะ
อนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดไดพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดตามหลักเกณฑในกรอบแนวทางแลว
จะสงผลการพิจารณาใหคณะกรรมการคาจาง พิจารณาตอไป
๕. การพิจารณาตามขอ ๔ เปนการใชขอมูลภาวการณครองชีพในป ๓๕๔๙ ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ราคาน้ํามันมีการปรับสูงขึ้นเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง แมวาในชวงปลายป ๒๕๔๙
ราคาน้ํามันมีแนวโนมลดลงทําใหราคาสินคา อุปโภคบริโภคที่จําเปนในการดํารงชีพมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นหรือ
ลดขนาด หรือปริมาณลง สงผลใหอัตราเงินเฟอสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อรักษาอํานาจซื้อของแรงงานไรฝมือแรกเขา
ทํางานใหสามารถดํารงชีพอยูไดในแตละวัน คณะกรรมการคาจางจึงไดมีมติใหคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้น
ต่ําจังหวัดพิจารณาทบทวนอัตราคาจางขั้นต่ําที่ไดประกาศใชเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ ใหม
๖. การพิจารณาของคณะกรรมการคาจางนี้อยูบนพื้นฐานของความเสมอภาคและรับฟงความคิดเห็น
ของทุกฝาย ผลการพิจารณาจะนําไปสูขอยุติที่เปนที่ยอมรับรวมกันของทุกฝาย เพื่อใหนายจางสามารถประกอบ
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ธุรกิจอยูได ลูกจางสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางเปนสุข ซึ่งเมื่อศึกษาและพิจารณาขอมูลตามหลักเกณฑจะเปน
ไดวาแตละจังหวัดมีสภาพเศรษฐกิจ ภาวการณครองชีพ และสภาพสังคมที่แตกตางกัน ดังนั้น จึงเปนการเหมาะ
สมที่จะกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําที่แตกตางกันตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแตละจังหวัด
๗. อัตราคาจางขั้นต่ําตามประกาศฉบับนี้ไมมีผลบังคับใชกับลูกจางของราชการสวนกลางราชการ
สวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธลูกจางที่ทํางาน
เกษตรกรรม ไดแก งานเพาะปลูก งานประมง งานปาไม งานเลี้ยงสัตว ลูกจางที่รับงานไปทําที่บาน ลูกจางที่
ทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย และลูกจางที่ทํางานอันมิไดแสวงหากําไรในทาง
เศรษฐกิจ
๘. นายจางจะตองจายคาจางเปนเงินใหแกลูกจางทุกคนไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ําที่กฎหมาย
กําหนด ไมวาลูกจางนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด สําหรับนายจางรายใดไดจายคาจางใหแกลูกจางเทา
กับหรือสูงกวาอัตราคาจางขั้นต่ําที่ปรับใหม ถือวานายจางรายนั้นปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายคาจางขั้นต่ําแลว
สวนนายจางรายใดที่ยังจายนอยกวาคาจางขั้นต่ําอัตราใหมใหปรับคาจางใหเทากับอัตราคาจางขั้นต่ําตามทองที่ที่
สถานประกอบการดําเนินกิจการอยู
๙. อัตราคาจางขั้นต่ํานี้มุงที่จะคุมครองแรงงานไรฝมือที่เขาสูตลาดแรงงานใหมในป ๒๕๕๐ เพื่อให
แรงงานเขาใหมเหลานี้สามารถดํารงชีพอยูไดตามสมควรแกภาวการณครองชีพในป ๒๕๕๐ สําหรับแรงงานที่
เขาสูตลาดแรงงานมาไมนอยกวา ๑ ป จะเปนแรงงานที่มีทักษะฝมือมากขึ้น มีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น นายจาง
ควรพิจารณาปรับคาจางใหแกลูกจางมากกวาอัตราคาจางขั้นต่ํา โดยปรับใหตามผลงานหรือตามผลิตภาพแรง
งานหรือตามทักษะฝมือแรงงานที่เพิ่มขึ้น
จึงชี้แจงมาเพื่อทราบ และขอความรวมมือเจาของสถานประกอบกิจการทั้งหลายปฏิบัติตามขอกําหนด
ของกฎหมายคาจางขั้นต่ําที่กลาวมาแลว โดยทั่วกันดวย
กระทรวงแรงงาน
ตุลาคม 2549
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สรุปสาระสําคัญ
รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....@Ê
เหตุผลการแกไขพระราชบัญญัติประกันสังคม
เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไม
เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ไมเอื้อประโยชนตอการบริหารจัดการกองทุนที่ดี และเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกผูประกันตน และนายจางตามเจตนารมณของกฎหมาย กระทรวงแรงงาน จึงเห็นสมควร
แกไขพระราชบัญญัติประกันสังคม
รางพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ มีทั้งหมด 47 มาตรา แบงเปน
36 มาตรา
Ö แกไขพระราชบัญญัติฯเดิม จํานวน
Ö ยกรางเปนบทบัญญัติใหมจํานวน
8 มาตรา
Ö อื่นๆ
3 มาตรา
มีประเด็นแกไขที่สําคัญๆ คือ

สิทธิประโยชน และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ
1. ขยายความคุมครองไปถึงลูกจางชั่วคราวทุกประเภทของสวนราชการ (แกไขมาตรา 4)
2. กรณีภัยพิบัตติ างๆ เชน สึนามิ
Ö กําหนดยกเวนการนําสงเงินสมทบกรณีเกิดภัยพิบัติรายแรง (บัญญัติเพิ่มเปนมาตรา 46/2) และ
กําหนดนิยามคําวา “ภัยพิบัติ” (แกไขมาตรา 5)
3. กรณีผูประกันตนมาตรา 39
Ö กําหนดใหผูประกันตนตามมาตรา 39 ที่สงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 120 เดือน (10 ป) จาย
เงินสมทบเฉพาะ 4 กรณี เพียงเทาเดียว (แกไขมาตรา 46)
Ö แกไขระยะเวลาการขาดสงเงินสมทบ ซึ่งมีผลทําใหสิ้นสุดความเปนผูประกันตนตามมาตรา 39
จาก 3 เดือน เปน 6 เดือน (แกไขมาตรา 41)
4. กลุมผูสูงอายุ
Ö กําหนดใหผูประกันตนที่มีอายุ 55 ปบริบูรณไมตองสงเงินสมทบกรณีวางงาน (บัญญัติเพิ่ม
เปนมาตรา 46/1)
@

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อใหความเห็นชอบเมื่อเดือนธันวาคม 2548
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Ö กรณีชราภาพ กําหนดใหผูประกันตนสามารถทําหนังสือระบุบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จ
ชราภาพไดหากผูประกันตนไมมีทายาท หรือผูมีสิทธิตามกฎหมายกําหนด (แกไขมาตรา 77 จัตวา)
5. กําหนดใหการไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายประกันสังคม ไมเปนการตัดสิทธิไดรับสิทธิหรือ
ประโยชนตามกฎหมายอื่น (บัญญัติเพิ่มเปนมาตรา 54/1)
6. กําหนดใหสิทธิประโยชนทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมไมอาจโอนได และไมอยูในความรับ
ผิดชอบแหงการบังคับคดี (บัญญัติเพิ่มเปนมาตรา 61/2)
7. แกไขระยะเวลาการยื่นคําขอรับประโยชนทดแทนทุกกรณีใหยื่นขอไดภายในกําหนด 2 ป จากเดิม
เพียง 1 ป สวนกรณีชราภาพใหยื่นภายใน 5 ป (แกไขมาตรา 56)
8. แกไขใหผูประกันตนที่จงใจทําใหตนเอง หรือยินยอมใหบุคคลอื่นกระทําถึงแกความตาย มีสิทธิได
รับประโยชนทดแทน (แกไขมาตรา 61)
9. แกไขใหผูประกันตนที่ทุพพลภาพ หรือผูประกันตนที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังถึงแกความตายมีสิทธิ
ไดรับสิทธิประโยชนทดแทนกรณีตาย ในสวนผูประกันตนที่ไดรับบํานาญชราภาพถึงแกความตายมีสิทธิไดรับ
คาทําศพ
10. เพิ่มคาสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เปนประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บ
ปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน
11. แกไขนิยามคําวา “ทุพพลภาพ” เพื่อใหมีความยืดหยุนและเปนการลดเงื่อนไขความเปนผูทุพพล
ภาพลงจากเดิม โดยตัดคําวา “จนไมสามารถทํางานได” ออก (แกไขมาตรา 5)

รองรับแรงงานนอกระบบ
1. แกไขนิยาม คําวา “ลูกจาง” เพื่อยกเลิกการยกเวนลูกจางงานบานไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวย
ประกันสังคม (แกไขมาตรา 5)
2. แกไขมาตรา 21 องคประกอบของกองทุนประกันสังคมประกอบดวย 4 กองทุนยอย คือ กองทุน
ระยะสั้น กองทุนระยะยาว กองทุนสําหรับจายประโยชนทดแทนในกรณีวางงานและกองทุนเพื่อการจาย
ประโยชนทดแทนตามมาตรา 40
3. แกไขมาตรา 24 เหตุยกเวนหามมิใหนําเงินกองทุนประกันสังคม ใชกับกองทุนเพื่อการจาย
ประโยชนทดแทนตามมาตรา 40 หากไมพอจาย

เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมที่ดี
(1) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการประกันสังคมและคณะกรรมการการแพทย
เพื่อใหไดกรรมการที่มีความรูความสามารถ มีความเหมาะสมในการบริหารกองทุนประกันสังคมดายความโปรง
ใสและมีประสิทธิภาพ (บัญญัติเพิ่มเติม มาตรา 8/1 และแกไขมาตรา 14 วรรคสอง)
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(2) กําหนดวิธีการสรรหาผูแทนฝายลูกจางและผูแทนฝายนายจาง โดยใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐ
มนตรีประกาศกําหนด (แกไขมาตรา 8)
(3) เพื่อแยกเงินกองทุนใหเปนสัดสวนและเปนประโยชนในการบริหารจัดการ จึงกําหนดขยายความ
องคประกอบของกองทุนประกันสังคมประกอบดวย 4 กองทุนยอย คือ กองทุนระยะสั้น กองทุนระยะยาว กอง
ทุนสําหรับจายประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน และกองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนตามมาตรา 40 ซึ่ง
เดิมกฎหมายมิไดแยกกําหนดไว (แกไขมาตรา 21 วรรคสอง)
(4) กําหนดใหบรรดาอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยมีผูยกให หรือซื้อ หรือแลกเปลี่ยนจากเงินกองทุน
ประกันสังคม หรือผูอุทิศใหแกกองทุนประกันสังคมไมเปนที่ราชพัสดุและใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน เพื่อ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผูยกให หรืออุทิศให และเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการในการ
นําเงินกองทุนไปลงทุนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด (แกไขมาตรา 23 วรรคสองและวรรคสาม)
(5) กําหนดใหมีการรายงานคณิตศาสตรประกันภัยไวใหเปนที่ชัดเจนในบทบัญญัติเพื่อวัดเสถียรภาพ
ของกองทุนสําหรับเปนเครื่องมือประเมินความมั่นคงทางการเงิน และชี้ใหเห็นระบบการเงินและความเหมาะสม
ของอัตราเงินสมทบ ซึ่งแตเดิมมีการปฏิบัติเปนการภายในเทานั้น (แกไขมาตรา 27 และนิยามมาตรา 14)
(6) ยกเลิกระยะเวลาการไมคิดเงินเพิ่ม เนื่องจากนําสงเงินสมทบลาชาไมเกิน 15 วัน และกําหนดการ
คิดเงินเพิ่มไดไมเกินกวาเงินสมทบที่คางชําระมีผลทําใหการพิจารณาจายสิทธิประโยชนแกลูกจางเร็วขึ้น เนื่อง
มาจากการไดขอมูลประกอบการพิจารณาที่เปนปจจุบันจากการเรงรัดนําสงเงินสมทบดังกลาว (แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 49)
(7) เพิ่มมาตรการลงโทษทางอาญาแกนายจางที่ไมนําเงินสมทบ หรือสงเอกสารเปนเท็จหรือหักเงิน
สมทบของผูประกันตนเกินอัตราที่กําหนด และกําหนดใหผูที่ทําการแทนนายจางรับโทษเชนเดียวกับนายจาง
เนื่องจากการฝาฝนมีผลกระทบตอเสถียรภาพเงินกองทุน (แกไขเพิ่มเติมมาตรา 97/1)

เพื่อประโยชนในการบริหารงานและลดขั้นตอนการทํางานของสํานักงานประกันสังคม
(1) แกไขใหนายจางสามารถแจงเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงโดยวิธีอื่นได ตามที่เลขาธิการกําหนด ซึ่งแต
เดิมใหแจงเปนหนังสือเทานั้น (แกไขมาตรา 44)
(2) แกไขการกําหนดสถานพยาบาลที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับบริการทางการแพทยและการจายเงิน
คาบริการทางการแพทยกรณีผูประกันตนไมสามารถเขารับบริการทางการแพทยยังสถานพยาบาลที่กําหนดได
เพื่อใหเกิดความชัดเจนและสอดคลองกับแนววิธีปฏิบัติ (แกไขมาตรา 59)
(3) แกไขการขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม เพื่อใหเกิดความคลองตัว
ในทางปฏิบัติ (แกไขมาตรา 84 ทวิ)
(4) แกไขใหเลขาธิการมีอํานาจเปรียบเทียบปรับสําหรับความผิดที่เกิดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งของ
สํานักงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเปนความรับผิดชอบโดยตรง (แกไขมาตรา 102)
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เพื่อความชัดเจนในการตีความกฎหมาย
(1) แกไขถอยคําของกฎหมายใหมีความชัดเจนขึ้น มิใหเกิดปญหาในการแปลความ (แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 34, มาตรา 39, มาตรา 54, มาตรา 73)
(2) แกไขคําวาบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย เปนคําวา บุตรเพื่อไมใหเกิดความลักลั่นในการตีความทาง
กฎหมาย (แกไขเพิ่มเติมมาตรา 75 ตรี, 77 จัตวา)

ที่มา : กองนิติการ สํานักงานประกันสังคม
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“จุดเปลี่ยนประเทศไทย”
(1) โจทยสาํ หรับการรางรัฐธรรมนูญคราวนี้ตางจากคราวที่แลวโดยสิ้น
เชิง ปญหาการเมืองที่อยูในใจของประชาชนในเวลานั้นคือ เรื่อง เผด็จการทหารและ
เสถียรภาพของรัฐบาล ดังนั้น จึงมุงเนนสรางเสถียรภาพใหรัฐบาล จนทําใหเกิด
ปญหาและกลายเปนวิกฤตทางการเมืองในที่สุด
ทวาปญหาหลักในวันนี้คือ การทับซอนของอํานาจรัฐและอํานาจทุน การ
เมื อ งไทยในป จ จุ บั น อยู ใ นอุ ม มื อ ของกลุ ม เศรษฐี นั ก การเมื อ งที่ ด า นหนึ่ ง มี ผ ล
ประโยชนทางธุรกิจ แตขณะเดียวกันก็เขามาเปนรัฐบาลบริหารประเทศ จึงสามารถ
เอาผลประโยชน ข องรั ฐ ไปแจกจ า ยให ธุ ร กิ จของครอบครัวและพวกพองไดอยาง
สะดวกงายดาย ทั้งในรูปของสัมปทาน อํานาจผูกขาด และสิทธิพิเศษตางๆ ซึ่งอาจ
เรียกรวมๆ กันไดวาเปนเรื่อง “ผลประโยชนทับซอน” หรือ “คอรรัปชั่นเชิง
นโยบาย”
(2) ปญหาของประชาธิปไตยไทยแทจริงไมไดอยูที่รัฐธรรมนูญ รัฐบาล
รัฐสภา หรือองคกรอิสระ แตเกิดจากความออนแอของการเมืองภาคประชาชน ไม
วารัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 จะไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนมากเพียงใดก็ตาม แตก็ไมไดเกิดมรรคเกิดผลจริงจัง เพราะการเมืองภาค
ประชาชนยังเตาะแตะตั้งไขอยู ความจริงการสรางความเขมแข็งใหกับการเมืองของ
ประชาชนก็หนีไมพนการลงทุนลงแรงของประชาชนเอง แตการสนับสนุนจากรัฐ
บาลจะชวยผอนแรงและรนระยะเวลาของการพัฒนาการเมืองภาคประชาชนไดอยาง
ทันตาเห็น
(3) หัวใจของระบอบประชาธิปไตยมิไดอยูที่ลายลักษณอักษรของรัฐ
ธรรมนูญและกฎหมายลูก แตทวาสะทอนออกมาในรูปของวัฒนธรรมทางการเมือง
ของประชาชนคนไทยทุกผูทุกนาม พฤติกรรมและวุฒิภาวะทางการเมืองของคนไทย
นี้เอง คือเปาหมายที่แทจริงของการพัฒนาทางการเมือง มากกวาการมีรัฐธรรมนูญ
ที่รางขึ้นอยางโกหรู นี่แหละคือแกนแทของความเปนประชาธิปไตยของชาติ
วุฒิพงษ เพรียบจริยวัฒน
ผูอาํ นวยการสถาบันสหสวรรษ
บางตอนใน จุดเปลี่ยนประเทศไทย น. 6-7, 2549
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สาระสําคัญของกฎหมายแรงงาน 6 ฉบับ
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
1. เวลาทํางานปกติ
งานทั่วไปไมเกิน 8 ชั่วโมง/วัน หรือตามที่นายจาง ลูกจางตกลงกัน และไมเกิน 48 ชั่วโมง/สัปดาห
งานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง ไดแก งานที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา
ในอุโมงค หรือในที่อับอากาศ งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี งานเชื่อมโลหะ งานขนสงวัตถุอันตราย งานผลิต
สารเคมีอันตราย งานที่ตองทําดวยเครื่องมือหรือเครื่องจักร ซึ่งผูทําไดรับความสั่นสะเทือนอันอาจเปนอันตราย
และงานที่ตองทําเกี่ยวกับความรอนจัด หรือความเย็นจัดอันอาจเปนอันตราย ซึ่งโดยสภาพของงานมีความเสี่ยง
อันตรายสูง หรือมีภาวะแวดลอมในการทํางานเกินมาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนดไว ซึ่งไมสามารถปรับปรุง
แกไขที่แหลงกําเนิดได และตองจัดใหมีการปองกันที่ตัวบุคคล ใหมีเวลาทํางานปกติไมเกิน 7 ชั่วโมง/วัน และไม
เกิน 42 ชั่วโมง/สัปดาห
2. เวลาพัก
 ระหวางการทํางานปกติ
ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง/วัน หลังจากลูกจางทํางานมาแลวไมเกิน 5 ชั่วโมงติดตอกัน หรืออาจตกลง
กันพักเปนชวงๆ ก็ได แตรวมแลวตองไมนอยกวา 1 ชั่วโมง/วัน
งานในรานขายอาหารหรือรานขายเครื่องดื่มซึ่งเปดจําหนายหรือใหบริการในแตละวันไมติดตอ
กัน อาจพักเกิน 2 ชั่วโมง/วันก็ได
นายจางอาจจะไมจัดเวลาพักไดกรณีเปนงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไป
โดยไดรับความยินยอมจากลูกจางหรือเปนงานฉุกเฉิน
 กอนการทํางานลวงเวลา
กรณีใหลูกจางทํางานลวงเวลาตอจากเวลาทํางานปกติไมนอยกวา 2 ชั่วโมง ตองจัดใหลูกจางพัก
กอนเริ่มทํางานลวงเวลาไมนอยกวา 20 นาที
3. วันหยุด
 วันหยุดประจําสัปดาห
ไมนอยกวา 1 วัน/สัปดาห โดยใหมีระยะหางกันไมเกิน 6 วัน สําหรับงานโรงแรม งานขนสง งาน
ในปา งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง อาจตกลงกันสะสมและเลื่อนวันหยุด
ประจําสัปดาหไปหยุดเมื่อใดก็ไดภายในระยะเวลา 4 สัปดาหติดตอกัน
 วันหยุดตามประเพณี
ไมนอยกวา 13 วัน/ป รวมทั้งวันแรงงานแหงชาติ โดยพิจารณาจากวันหยุดราชการประจําป วัน
หยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถิ่น
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ถาวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห ใหหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวัน
ทํางานถัดไป
สําหรับงานในกิจการโรงแรม สถานมหรสพ รานขายอาหาร รานขายเครื่องดื่ม ฯลฯ อาจตก
ลงกันหยุดวันอื่นชดเชยวันหยุดตามประเพณี หรือจายคาทํางานในวันหยุดใหก็ได
 วันหยุดพักผอนประจําป
 ไมนอยกวา 6 วันทํางาน/ป สําหรับลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาครบ 1 ป
 อาจตกลงกันลวงหนาสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอนประจําป ไปรวมหยุดในปตอๆ ไปได


4. การทํางานลวงเวลา การทํางานในวันหยุด
 อาจใหลูกจางทําไดโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราวๆ ไป
 อาจใหลูกจางทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดไดเทาที่จําเปน ถาลักษณะหรือสภาพของ
งานตองทําติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปนงานฉุกเฉิน
 อาจใหทํางานในวันหยุด สําหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนสง รานขายอาหาร
รานขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม และสถานพยาบาลได โดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากลูกจางกอน
 ชั่วโมงการทํางานลวงเวลา การทํางานในวันหยุดและการทํางานลวงเวลาในวันหยุด รวม
แลวตองไมเกิน 36 ชั่วโมง/สัปดาห
5. วันลา
 วันลาปวย
ลูกจางลาปวยไดเทาที่ปวยจริง
การลาปวยตั้งแต 3 วันทํางานขึ้นไป นายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบัน
ชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได หากลูกจางไมอาจแสดงไดใหลูกจางชี้แจงใหนายจางทราบ
วันที่ลูกจางไมอาจทํางานไดเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยซึ่งเกิดจากการทํางาน หรือวัน
ลาเพื่อคลอดบุตรไมถือเปนวันลาปวย
 วันลากิจ
ลูกจางลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนไดตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
 วันลาทําหมัน
ลูกจางลาเพื่อทําหมันและเนื่องจากการทําหมันไดตามระยะเวลาที่แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง
กําหนด และออกใบรับรอง
 วันลารับราชการทหาร
ลูกจางลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพบเพื่อตรวจสอบฝกวิชาทหาร หรือทดลองความพรั่ง
พรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารได
 วันลาคลอดบุตร
ลูกจางหญิงมีครรภลาเพื่อคลอดบุตรไดครรภหนึ่งไมเกิน 90 วัน โดยนับรวมวันหยุด
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วันลาฝกอบรม
ลูกจางมีสิทธิลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถเพื่อประโยชนตอการแรงงาน
และสวัสดิการสังคม หรือการเพิ่มทักษะความชํานาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของลูกจางตามโครง
การหรือหลักสูตร ซึ่งมีกําหนดชวงเวลาที่แนนอนและชัดเจน หรือเพื่อการสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราช
การจัดหรืออนุญาตใหจัดขึ้น
ลูกจางตองแจงเหตุในการลาโดยชัดแจงพรอมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวของ (ถามี) ใหนายจาง
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันลา
นายจางอาจไมอนุญาตใหลาหากในปที่ลาลูกจางเคยไดรับอนุญาตใหลามาแลวไมนอยกวา 30 วัน
หรือ 3 ครั้ง หรือแสดงไดวาการลาของลูกจางอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือกระทบตอการประกอบธุรกิจของ
นายจาง


6. คาตอบแทนในการทํางาน
1. คาจาง
จายเปนเงินเทานั้น
จายคาจางใหแกลูกจางไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํา
ถากําหนดเวลาทํางานปกติเกิน 8 ชั่วโมง/วัน ใหจายคาตอบแทนแกลูกจาง ซึ่งไมไดรับคาจางเปน
รายเดือน สําหรับการทํางานที่เกิน 8 ชั่วโมงขึ้นไปไมนอยกวา 1.5 เทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงหรือตอหนวย
ในวันทํางาน และในอัตราไมนอยกวา 3 เทาตออัตราคาจางตอชั่วโมงหรือตอหนวยในวันหยุด
 คาจางในวันหยุด
จายคาจางสําหรับวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผอนประจําป ยก
เวน ลูกจางรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงาน ไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห
 คาจางในวันลา
 จายคาจางในวันลาปวยไมเกิน 30 วันทํางาน/ป
 จายคาจางในวันลาเพื่อทําหมัน
 จายคาจางในวันลาเพื่อรับราชการทหารไมเกิน 60 วัน/ป
 จายคาจางในวันลาเพื่อคลอดบุตรไมเกิน 45 วัน/ครรภ
2. คาลวงเวลาในวันทํางาน
จายในอัตราไมนอยกวา 1.5 เทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงหรือตอหนวย สําหรับลูกจางตามผล
งาน
3. คาทํางานในวันหยุด
จายในอัตราไมนอยกวา 1 เทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงหรือตอหนวย สําหรับลูกจางซึ่งมีสิทธิได
รับคาจางในวันหยุด
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จายในอัตราไมนอยกวา 2 เทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงหรือตอหนวย สําหรับลูกจางซึ่งไมมีสิทธิ
ไดรับคาจางในวันหยุด
4. คาลวงเวลาในวันหยุด
จายในอัตราไมนอยกวา 3 เทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงหรือตอหนวย
ถานายจางไมจัดใหลูกจางหยุดงาน หรือจัดใหหยุดนอยกวาที่กฎหมายกําหนด ใหจายคาทํางานใน
วันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุดเสมือนวาลูกจางทํางานในวันหยุด
ลูกจางที่ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาในวันทํางานและคาลวงเวลาในวันหยุด
 ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางในการจาง การใหบําเหน็จ การลดคาจาง หรือ
การเลิกจาง
ลูกจางทํางานเรขายหรือชักชวนซื้อสินคาซึ่งไดรับคานายหนา
 ลูกจางที่ทํางานขบวนการจัดงานรถไฟและงานอํานวยความสะดวกแกการเดินรถไฟ งาน
เปดปดประตูน้ําหรือประตูระบายน้ํา งานอานระดับน้ําและวัดปริมาณน้ํา งานดับเพลิง หรืองานปองกันอันตราย
สาธารณะ งานที่มีลักษณะหรือสภาพไมอาจกําหนดเวลาทํางานที่แนนอนได งานอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือ
ทรัพยสินอันมิใชเปนหนาที่การทํางานตามปกติของลูกจาง งานขนสงทางบก มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงิน
เทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา
ทั้งนี้ นายจางอาจตกลงจายคาลวงเวลาและคาลวงเวลาในวันหยุดใหก็ได


หลักเกณฑการจายคาตอบแทนในการทํางาน
จายคาตอบแทนในการทํางานแกลูกจางชายหญิงเทาเทียมกันในงานที่มีลักษณะ คุณภาพอยาง
เดียวกันและปริมาณเทากัน
 จายเปนเงินตราไทย ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง
กรณีจายเปนตั๋วเงินหรือเงินตราตางประเทศ หรือจาย ณ สถานที่อื่นหรือดวยวิธีอื่น ตองได
รับความยินยอมเปนหนังสือลงลายมือชื่อลูกจาง
 จายไมนอยกวา 1 ครั้ง/เดือน
กรณีเลิกจางใหจายภายใน 3 วันนับแตวันเลิกจาง
การหักคาตอบแทนในการทํางาน
จะหักคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในยันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดไมได ยกเวน
1. ชําระภาษีเงินไดตามจํานวนที่ลูกจางตองจาย หรือชําระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
2. ชําระคาบํารุงสหภาพแรงงานตามขอบังคับของสหภาพแรงงาน
3. ชําระหนี้สหกรณออมทรัพย หรือสหกรณอื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณออมทรัพย หรือ
หนี้ที่เปนไปเพื่อสวัสดิการที่เปนประโยชนแกลูกจางฝายเดียว โดยไดรับความยินยอมลวงหนาจากลูกจาง
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4. เปนเงินประกัน หรือชดใชคาเสียหายใหแกนายจางซึ่งลูกจางไดกระทําโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรง โดยไดรับความยินยอมเปนหนังสือลงลายมือชื่อลูกจาง
5. เปนเงินสะสมตามขอตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม
การหักตาม 2, 3, 4 และ 5 ในแตละกรณีตองไมเกิน 10% และหักรวมกันไดไมเกิน 1 ใน 5 ของ
เงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับตามกําหนดเวลาการจาย เวนแตไดรับความยินยอมเปนหนังสือลงลายมือชื่อลูกจาง
7. การพักงาน
นายจางจะสั่งพักงานลูกจางเพื่อสอบสวนความผิดไดตอเมื่อไดกําหนดอํานาจพักงานไวในขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ตองมีคําสั่งพักงานเปนหนังสือระบุความผิดและกําหนดระยะเวลาพักงานไมเกิน 7 วัน โดยตองแจง
ใหลูกจางทราบกอน
 จายเงินไมนอยกวา 50% ของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนถูกพักงานในระหวางการ
พักงาน
หากผลการสอบสวนเสร็จสิ้นปรากฏวาลูกจางไมมีความผิด ใหจายคาจางใหแกลูกจางเทากับคา
จางในวันทํางานนับแตวันที่พักงานพรอมดวยดอกเบี้ย 15% ตอป โดยคํานวณเงินที่จายใหระหวางพักงานเปน
สวนหนึ่งของคาจาง
8. การหยุดกิจการชั่วคราว
กรณีนายจางจําเปนตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวโดยมิใชเหตุสุดวิสัย นาย
จางตองแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนากอนวันเริ่มหยุดกิจการ และตองจายเงินใหแกลูก
จางไมนอยกวา 50% ของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจางไมให
ทํางาน
9. การเลิกจาง คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ
 การบอกเลิกสัญญาจาง
การจางมีกําหนดระยะเวลา สัญญาจางสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาจาง โดยนายจางและลูก
จางไมตองบอกกลาวลวงหนา
การจางไมมีกําหนดระยะเวลา ถานายจางเปนฝายเลิกจางหรือลูกจางขอลาออกจากงาน ใหฝายนั้น
บอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบอยางนอยหนึ่งงวดการจายคาจาง
การเลิกจาง
 การที่นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไป และไมจายคาจางใหไมวาจะเปนเพราะเหตุสิ้นสุด
สัญญาจางหรือเหตุอื่นใด
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การที่ลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่นายจางไมสามารถดําเนินกิจการตอ

ไป
คาชดเชย
จายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งถูกเลิกจางดังตอไปนี้
 ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 120 วัน แตไมครบ 1 ป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุด
ทาย 30 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 30 วันสุดทายสําหรับลูกจางตามผลงาน
 ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 1 ปแตไมครบ 3 ป จายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 90
วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 90 วันสุดทายสําหรับลูกจางตามผลงาน
 ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 3 ปแตไมครบ 6 ป จายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 180
วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 180 วันสุดทายสําหรับลูกจางตามผลงาน
 ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 6 ป แตไมครบ 10 ป จายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
240 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 240 วันสุดทายสําหรับลูกจางตามผลงาน
 ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 10 ปขึ้นไป จายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 300 วัน
หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 300 วันสุดทายสําหรับลูกจางตามผลงาน


ขอยกเวนการไมจายคาชดเชย
1. กรณีที่นายจางไดทําสัญญาเปนหนังสือกับลูกจางมีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน และ
เลิกจางตามกําหนดระยะเวลานั้น ซึ่งตองเปนการจางงานในโครงการเฉพาะงานที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือ
การคาของนายจางโดยตองมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดแนนอนหรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มี
กําหนดการสิ้นสุดหรือความสําเร็จของงาน หรือในงานที่เปนไปตามฤดูกาลและไดจางในชวงเวลาของฤดูกาล
นั้น ทั้งนี้งานดังกลาวนั้นจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสองป หรือ
2. กรณีที่นายจางเลิกจางลูกจางในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้
(1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(2) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
(3) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(4) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือระเบียบหรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมาย
และเปนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว ทั้งนี้ หนังสือเตือนใหมีผลยังคับไดไมเกิน 1 ป นับแตวัน
ที่ลูกจางกระทําผิด เวนแตกรณีที่รายแรงนายจางไมจําเปนตองตักเตือน
(5) ละทิ้งหนาที่เปนเวลา 3 วันทํางานติดตอกัน ไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมีเหตุ
อันสมควร
(6) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
132

จับชีพจรการเคลือนไหวแรงงาน ป 2549

คาชดเชยพิเศษ
1. กรณีที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ และมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของ
ลูกจางหรือครอบครัว นายจางตองแจงใหลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนวันยายสถานประกอบกิจ
การ
ในกรณีที่นายจางไมสามารถแจงไดหรือแจงการยายสถานประกอบกิจการนอยกวา 30 วัน จะตอง
จายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจาง 30 วัน หรือเทากับคาจางของการทํางาน 30 วันสุด
ทายสําหรับลูกจางตามผลงาน
หากลูกจางไมประสงคจะไปทํางานดวย ลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางได โดยลูกจางมีสิทธิได
รับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวารอยละ 50 ของคาชดเชยปกติที่พึงมีสิทธิไดรับ
2. กรณีนายจางจะเลิกจางลูกจางเพราะมีการปรับปรุงหนวยงาน กระบวนการผลิต การจําหนาย
หรือการบริการ เนื่องจากการนําเครื่องจักรมาใชหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีอันเปนเหตุใหตอง
ลดจํานวนลูกจาง นายจางตองแจงวันที่จะเลิกจาง เหตุผลการเลิกจาง และรายชื่อลูกจางตอพนักงานตรวจแรงงาน
และลูกจางที่จะเลิกจางทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนวันที่จะเลิกจาง
หากนายจางไมแจงใหลูกจางที่จะเลิกจางทราบลวงหนา หรือแจงลวงหนานอยกวา 60 วัน นอก
จากลูกจางจะไดรับคาชดเชยแลว นายจางตองจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตรา
สุดทาย 60 วัน หรือเทากับคาจางของการทํางาน 60 วันสุดทายสําหรับลูกจางตามผลงาน
กรณีลูกจางทํางานติดตอกันเกิน 6 ปขึ้นไป ตองจายคาชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากคาชดเชยปกติอีก
ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 15 วันตอการทํางานครบ 1 ปสําหรับลูกจางตามผลงาน ทั้งนี้คาชดเชยพิเศษดัง
กลาวรวมกันแลวจะไมเกินคาจางอัตราสุดทาย 360 วัน หรือไมเกินคาจางของการทํางาน 360 วันสุดทายสําหรับ
ลูกจางตามผลงาน
กรณีระยะเวลาทํางานไมครบป ถาเศษของระยะเวลาทํางานมากกวา 180 วัน ใหนับเปนการ
ทํางานครบป


10. หลักฐานเกี่ยวกับการทํางาน
นายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแต 10 คนขึ้นไป ตองจัดใหมีเอกสารดังตอไปนี้
1. ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเปนภาษาไทย ซึ่งอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันทํางาน เวลา
ทํางานปกติ และเวลาพัก วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด หลักเกณฑการทํางานลวงเวลาและการทํางานในวัน
หยุด วันและสถานที่จายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด วันลา และหลัก
เกณฑการลา วินัยและโทษทางวินัย การรอยทุกข การเลิกจาง คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ
การรองทุกขอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตและความหมายของขอรองทุกข วิธีการ
และขั้นตอนการรองทุกข การสอบสวนและพิจารณาขอรองทุกข กระบวนการยุติขอรองทุกข และความคุมครอง
ผูรองทุกขและผูเกี่ยวของ
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2. ทะเบียนลูกจางเปนภาษาไทย ซึ่งอยางนอยตองมีรายการเกี่ยวกับชื่อตัวและชื่อสกุล เพศ สัญชาติ
วันเดือนปเกิด หรืออายุ ที่อยูปจจุบัน วันที่เริ่มจาง ตําแหนงหรืองานในหนาที่ อัตราคาจาง และประโยชนตอบ
แทนอยางอื่นที่นายจางตกลงจายใหแกลูกจาง วันสิ้นสุดของการจาง
3. เอกสารเกี่ยวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ซึ่ง
อยางนอยตองมีรายการเกี่ยวกับวันและเวลาทํางาน ผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางตามผลงาน อัตราและจํานวนคา
จาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ซึ่งจะอยูในฉบับเดียวกันหรือจะแยกกันเปน
หลายฉบับก็ได ทั้งนี้หลักฐานการจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางโดยการโอนเขาบัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื่นถือเปนเอกสารตามขอนี้ดวย
 นายจางตองเก็บรักษาทะเบียนลูกจางและเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางาน
ในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดไวไมนอยกวา 2 ป นับแตวันสิ้นสุดของการจางลูกจางแตละราย หรือนับ
แตวันที่จายเงินดังกลาว เวนแตมีการยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานกรณีนายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พงศ. 2541 หรือมีขอพิพาทแรงงานตามกฎหมายวาดวยแรงงาน
สัมพันธ หรือมีการฟองคดีแรงงาน นายจางตองเก็บรักษาไวจนกวาจะมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุด
11. อัตราโทษ
กรณีนายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีโทษตามความ
หนักเบาของความผิด ตั้งแตปรับไมเกิน 5,000 บาทถึงจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
ที่มา : สํานักคุมครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สาระสําคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
1. ขอบเขตการบังคับใชมิใหใชบังคับแก (มาตรา 4)
1.1 ราชการสวนกลาง
1.2 ราชการสวนภูมิภาค
1.3 ราชการสวนทองถิ่น
1.4 ราชการกรุงเทพมหานคร
1.5 กิจการรัฐวิสากิจ ตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
1.6 กิจการอื่นตามกําหนดในพระราชกฤษฎีกา (ปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยเปนกิจการที่อยู
นอกขายบังคับของกฎหมายแรงงานสัมพันธ โดยไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการที่พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ไมใชบังคับ พ.ศ.2523 ขึ้น)
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นิยามศัพท (มาตรา 5)
“นายจาง” หมายถึง ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางใหและ หมายรวมถึง ผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากนายจางใหทําการแทน ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายถึง ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลนั้น และหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทน
“ลูกจาง” หมายถึง ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจาง
“สภาพการจาง” หมายถึง เงื่อนไขในการจางหรือการทํางานกําหนดวันและเวลาทํางานคาจาง สวัส
ดิการและการเลิกจาง หรือประโยชนอื่นของนายจางหรือลูกจางอันเกี่ยวกับการจางหรือการทํางาน
“ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง” หมายถึง ขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจางเกี่ยวกับสภาพการ
จาง
“ขอพิพาทแรงงาน” หมายถึง ขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางเกี่ยวกับสภาพการจาง
“การปดงาน” หมายถึง การที่นายจางปฏิเสธไมยอมใหลูกจางทํางานชั่วคราวเนื่องจากขอพิพาทแรง
งาน
“การนัดหยุดงาน” หมายถึง การที่ลูกจางรวมกันไมทํางานชั่วคราว เนื่องจากขอพิพาทแรงงาน
2. ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
2.1 สถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 20 คนขึ้นไปตองจัดใหมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไว
เปนหนังสือหากไมมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางอยูแตเดิม ใหถือวาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานตามกฎหมาย
คุมครองแรงงานเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง (มาตรา 10)
2.2 อายุของขอตกลงมีผลใชบังคับภายในระยะเวลาที่ทั้งสองฝายตกลงกัน แตไมเกิน 3 ป ถาไม
กําหนดเวลาไวใหถือวามีผลใชบังคับ 1 ป นับแตวันที่ไดตกลงกันหรือนับจากวันที่รับลูกจางเขาทํางานแลวแต
กรณี
เมื่อขอตกลงฯ สิ้นสุดและมิไดมีการเจรจาตกลงกันใหม ใหมีผลใชบังคับตอไปอีกคราวละ 1 ป (มาตรา
12)
3. การกําหนด แกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
3.1 การยื่นขอเรียกรองตองทําเปนหนังสือแจงอีกฝายหนึ่งทราบ (ม.13)
3.2 ถาเปนขอเรียกรองของฝายลูกจาง ตองมีรายชื่อและลายมือชื่อของลูกจางซึ่งเกี่ยวขอไมนอยกวา
15% ของลูกจางทั้งหมดซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองนั้น ระบุชื่อผูแทนซึ่งจะตองเปนลูกจางที่เกี่ยวของกับขอเรียก
รองนั้น หรือเปนกรรมการสหภาพแรงงานหรือกรรมการสหพันธแรงงาน จํานวนไมเกิน 7 คน หากจะตั้งที่
ปรึกษาก็ได แตไมเกิน 2 คน (มาตรา 13, 14, 17)
3.3 ถาสหภาพแรงงานแจงขอเรียกรองแทนจะตองมีสมาชิกเปนลูกจางไมนอยกวา 1/5 ของลูกจาง
ทั้งหมด (มาตรา 15) หากนายจางมีขอสงสัยนายจางมีสิทธิขอตรวจสอบได
3.4 เมื่อไดรับขอเรียกรองแลวใหฝายรับขอเรียกรองแจงชื่อผูแทนใหฝายเรียกรองทราบ (มาตรา 16)
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3.5 ที่ปรึกษาที่ทั้งสองฝายจะแตงตั้งให จะตองเปนที่ปรึกษาที่ไดรับการจดทะเบียนแลว โดยมีอายุ 2
ป นับแตวันที่ไดรับการจดทะเบียน แตสามารถขอจดทะเบียนตอไดอีก (มาตรา 17, 17 ทวิ)
3.6 ทั้งสองฝายตองเริ่มเจรจากันภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับขอเรียกรอง (มาตรา 16)
3.7 หากตกลงกันได ใหดําเนินการดังนี้ (มาตรา 18)
ก. ทําขอตกลงเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อผูแทนในการเจรจาของทั้งสองฝาย
ข. ใหนายจางประกาศขอตกลงโดยเปดเผยไว ณ สถานที่ลูกจางทํางานอยูเปนเวลา 30 วัน โดย
เริ่มประกาศภายใน 3 วัน นับแตวันที่ตกลงกัน
ค. นายจางตองนําขอตกลงไปจดทะเบียนภายใน 15 วัน นับแตวันที่ตกลงกันได
(โทษจําคุก 1 เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 131)
3.8 ผลขอตกลงจะผูกพันนายจาง และลูกจางทุกคน ซึ่งลงลายมือชื่อในขอเรียกรองและลูกจางทุก
คน ซึ่งเลือกตั้งผูแทน (มาตรา 19) หากเปนขอตกลงฯ ที่กระทําโดย นายจางหรือสมาคมนายจางกับสหภาพแรง
งานหรือลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกัน โดยมีลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกันเปน
สมาชิกหรือรวมในการเรียกรองเกินกวาสองในสามของลูกจางทั้งหมด ขอตกลงจะผูกพันนายจางและลูกจางซึ่ง
ทํางานในกิจการประเภทเดียวกันนั้นทุกคน
3.9 เมื่อมีขอตกลงแลว หามมิใหนายจางทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางขัดหรือแยงกับขอตกลง
เวนแตสัญญาจางแรงงานนั้นจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา (มาตรา 20)
4. วิธีระงับขอพิพาทแรงงาน
4.1 ถาไมมีการเจรจากันภายใน 3 วัน หรือเจรจากันแลวแตตกลงกันไมไดใหถือวามีขอพิพาทแรง
งานเกิดขึ้น ถาฝายแจงขอเรียกรองยังประสงคจะดําเนินการตอไป ใหแจงตอพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน
เปนหนังสือภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแตพนกําหนดหรือที่ตกลงกันไมได เพื่อใหไกลเกลี่ย (มาตรา 21)
4.2 พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ดําเนินการไกลเกลี่ยใหตกลงกันภายใน 5 วัน นับแตวัน
ไดรับแจง (มาตรา 22)
4.3 ถาตกลงกันไดใหทําขอตกลงเปนหนังสือ (ประกาศ, นําไปจดทะเบียน) ถาตกลงกันไมได ถือ
วาเปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได (มาตรา 22)
4.4 เมื่อเกิดขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได หากกิจการทั่วไปนอกขาว มาตรา 23 ทั้งสองฝาย
อาจดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
ก. ตกลงกันตั้งผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานโดยสมัครใจ (มาตรา 26)
ข. นายจางปดงานจะดําเนินการไดตอเมื่อตองมีหนังสือแจงเจาหนาที่และอีกฝายหนึ่งทราบลวง
หนาอยางนอย 24 ชั่วโมง (มาตรา 22, 34)
ค. ลูกจางนัดหยุดงานจะดําเนินการไดตอเมื่อตองมีหนังสือแจงเจาหนาที่และอีกฝายหนึ่งทราบ
ลวงหนาอยางนอย 24 ชั่วโมง (มาตรา 22,34)
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กรณีที่สหภาพแรงงานจะใชสิทธินัดหยุดงาน ตองจัดประชุมใหญเพื่อขอมติโดยตองมีคะแนน
เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดลงคะแนนเสียงใหใชสิทธินัดหยุดงานได และตองลงคะแนนเสียงเปนการ
ลับ (มาตรา 103)
4.5 เมื่อมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดในกิจการตอไปนี้ (ม.23)
ก. การรถไฟ
ข. การทาเรือ
ค. การโทรศัพทหรือการโทรคมนาคม
ง. การผลิตหรือจําหนายพลังงานหรือกระแสไฟฟาแกประชาชน
จ. การประปา
ฉ. การผลิตหรือการกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิง
ช. กิจการโรงพยาบาลหรือกิจการสถานพยาบาล
ซ. กิจการอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
1) กิจการทุกประเภทของรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
2) กิจการของวิทยาลัยเอกชนและของโรงเรียนราษฎร
3) กิจการสหกรณ
4) กิจการขนสงทางบก ทางน้ําและทางอากาศ รวมตลอดถึงกิจการบริการเสริมการขนสงหรือ
เกี่ยวเนื่องกับการขนสง ณ สถานีขนสงทาเทียบเรือ ทาอากาศยานและกิจการทองเที่ยว
5) กิจการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ตองสงใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเพื่อวินิจฉัยและ
แจงใหทั้งสองฝายทราบภายใน 30 วัน ทั้งสองฝายมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานได (มาตรา
23)
4.6 ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานเห็นวา ขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดรายใดอาจมีผล
กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจของประเทศ หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน ก็มีอํานาจสั่งใหคณะ
กรรมการแรงงานสัมพันธชี้ขาดขอพิพาทแรงงานนั้นได คําชี้ขาดเปนที่สุดทั้งสองฝายตองปฏิบัติตาม (มาตรา
24)
4.7 ในกรณีที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึกษาหรือประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือกรณีที่
ประเทศประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรายแรง รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ใหขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดเขาสูการชี้ขาดจากคณะบุคคลที่รัฐมนตรีแตงตั้ง เมื่อชี้ขาด
แลวใหถือเปนที่สุดทั้งสองฝายตองปฏิบัติตาม (มาตรา 25)
4.8 กรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานเห็นวา การปดงานหรือการนัดหยุดงานใดอาจทําให
เกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศ หรืออาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน หรืออาจเปนภัยตอ
ความมั่นคงของประเทศ หรืออาจขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน จะมีอํานาจสั่งใหนายจางรับลูกจาง
กลับเขาทํางานและจายคาจางอัตราที่เคยจายใหแกลูกจางนั้น สั่งใหลูกจางที่นัดหยุดงานกลับเขาทํางาน จัดบุคคล
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เขาทํางานแทนลูกจางที่ถูกปดงานหรือนัดหยุดงาน และสั่งใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธชี้ขาดขอพิพาทแรง
งานนั้น (มาตรา 35)
5. ขอหามสําหรับนายจาง
เมื่อไดมีการแจงขอเรียกรองแลว และอยูระหวางการเจรจา การไกลเกลี่ย หรือการชี้ขาด หามมิให
เลิกจางหรือโยกยายหนาที่การงานของลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการหรือสมาชิกสหภาพแรงงานหรือกรรมการ
หรืออนุกรรมการสหพันธแรงงาน ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง เวนแต บุคคลดังกลาว (มาตรา 31)
ก. ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
ข. จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
ค. ฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมาย โดยนายจางไดวากลาวตักเตือนเปน
หนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรงไมตองวากลาวและตักเตือน ทั้งนี้ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งจะตองไมออก
มาเพื่อขัดขวางมิใหบุคคลดังกลาวดําเนินการเกี่ยวกับขอเรียกรอง
ง. ละทิ้งหนาที่เปนเวลา 3 วันทํางานติดตอกัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(โทษจําคุก 6 เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ (มาตรา 136))
6. คณะกรรมการลูกจาง
6.1 สถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป ลูกจางอาจจัดตั้งคณะกรรมการลูกจางได
(มาตรา 45)
6.2 ถาลูกจางในสถานประกอบการนั้นเกิน 1/5 ของลูกจางทั้งหมดเปนสมาชิกของสหภาพแรง
งาน สหภาพแรงงานแตงตั้งกรรมการลูกจางมีจํานวนมากกวากรรมการอื่นที่มิไดเปนสมาชิกสหภาพ 1 คน และ
ถาลูกจางเกินกึ่งหนึ่งของลูกจางทั้งหมดเปนสมาชิกสหภาพ สหภาพอาจแตงตั้งคณะกรรมการลูกจางทั้งคณะได
(มาตรา 45)
6.3 นายจางตองจัดใหมีการประชุมหารือกับคณะกรรมการลูกจาง อยางนอย 3 เดือนตอครั้ง หรือ
เมื่อกรรมการลูกจางเกินหึ่งหนึ่งหรือสหภาพรองขอโดยมีเหตุผลอันสมควร เพื่อ (มาตรา 50)
ก. จัดสวัสดิการแกลูกจาง
ข. ปรึกษาหารือเพื่อกําหนดขอบังคับในการทํางาน
ค. พิจารณาคํารองทุกขของลูกจาง
ง. หาทางปรองดองระงับขอขัดแยงในสถานประกอบการ
6.4 ขอหามสําหรับนายจางตอคณะกรรมการลูกจาง
ก. หามเลิกจาง ลดคาจาง ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการลูกจางหรือกระทําการ
ใดๆ อันอาจเปนผลใหกรรมการลูกจางไมสามารถทํางานตอไปได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาลแรงงาน
(มาตรา 52)
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ข. หามให หรือตกลงจะใหเงินหรือทรัพยสินแกกรรมการลูกจาง เวนแตคาจาง คาลวงเวลา คา
ทํางานในวันหยุด โบนัส เงินปนผลหรือประโยชนที่กรรมการลูกจางมีสิทธิไดรับตามปกติในฐานะลูกจาง
(มาตรา 53)
(โทษจําคุก 1 เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 143))
7. สมาคมนายจาง
7.1 วัตถุที่ประสงคของสมาคมนายจาง เพื่อแสวงหาและคุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการ
จาง สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจางและระหวางนายจางดวยกัน (มาตรา 54)
7.2 การขอจดทะเบียนสมาคมนายจาง ตองไมนอยกวา 3 คน เปนผูเริ่มกอการพรอมดวยรางขอ
บังคับ 3 ฉบับ เมื่อไดจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล (ม.57)
7.3 สมาชิกสมาคมนายจาง ตองเปนนายจางที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน (มาตรา 63)
7.4 การสิ้นสมาชิกภาพสมาคมนายจาง เมื่อตายลาออก ที่ประชุมใหญใหออก หรือตามที่กําหนด
ในขอบังคับ (มาตรา 65)
7.5 อํานาจนายทะเบียนสัง่ ใหกรรมการ/คณะกรรมการออกจากตําแหนง เมือ่ ปรากฏวา(มาตรา 73)
ก. กระทําการอันมิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งเปนการขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานประนอม
ขอพิพาทแรงงาน ผูชี้ขาด หรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
ข. ดําเนินกิจการไมถูกตองตามวัตถุที่ประสงคอันเปนการขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอย
ของประชาชน หรืออาจเปนภัยตอเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ
ค. ใหหรือยินยอมให ผูใดผูหนึ่งซึ่งมิใชกรรมการเปนผูดําเนินกิจการของสมาคมนายจาง
7.6 การเลิกสมาคมนายจาง ดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้ (มาตรา 82)
ก. ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
ข. มติที่ประชุมใหญ
ค. นายทะเบียนมีคําสั่งใหเลิก
ง. ลมละลาย
7.7 อํานาจนายทะเบียนสั่งเลิกสมาคมนายจางในกรณี (มาตรา 83)
ก. ดําเนินการขัดตอวัตถุประสงค ขัดตอกฎหมายหรือเปนภัยตอเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของ
ประเทศ หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข. เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งใหเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหมทั้งคณะและไมดําเนินการเลือกตั้งภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หรือภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนขยายให
ค. ไมดําเนินกิจการติดตอกันเปนเวลา 2 ป
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8. สหภาพแรงงาน
8.1 วัตถุประสงคของสหภาพแรงงาน แสวงหาและคุมครองผูประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจาง สง
เสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจาง และระหวางลูกจางดวยกัน (มาตรา 86)
8.2 ประเภทของสหภาพแรงงาน (มาตรา 88)
ก. สหภาพแรงงานที่มีสมาชิกเปนลูกจางของนายจางคนเดียว
ข. สหภาพแรงงานที่มีสมาชิกเปนลูกจางทํางานในกิจการประเภทเดียวกัน โดยไมคํานึ่งวาจะมี
นายจางกี่คน
นอกจากนี้ กฎหมายแรงงานสัมพันธ ยังแบงสหภาพแรงงานออกเปน 2 ระดับ คือ (มาตรา 95)
ก. สหภาพแรงงานที่มีสมาชิกเปนลูกจางในระดับผูบังคับบัญชามีอํานาจในการจาง การลดคาจาง
การเลิกจาง การใหบําเหน็จ หรือการลงโทษ
ข. สหภาพแรงงานที่มีสมาชิกเปนลูกจาง ซึ่งไมมีอํานาจบังคับบัญชา
8.3 การขอจดทะเบียน ไมนอยกวา 10 คน เปนผูเริ่มกอการพรอมรางขอบังคับ 3 ฉบับ เมื่อไดรับ
การจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล (มาตรา 87,89)
8.4 หนาที่ของผูเริ่มกอการ (มาตรา 93)
ก. เมื่อไดรับการจดทะเบียนแลว ใหจัดประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายใน 120 วัน เพื่อเลือกตั้ง
กรรมการและมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการและอนุมัติรางขอบังคับที่ไดยื่นตอนายทะเบียน
ข. เมื่อดําเนินการแลว ใหนําสําเนาขอบังคับและกรรมการไปจดทะเบียนภายใน 14 วัน
8.5 คุณสมบัติของสมาชิก (มาตรา 95)
ก. เปนลูกจางของนายจางคนเดียวกันกับผูขอจะทะเบียนสหภาพแรงงาน หรือเปนลูกจางซึ่ง
ทํางานในกิจการประเภทเดียวกันกับผูขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน
ข. มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
8.6 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ เมื่อ (มาตรา 97)
ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. ที่ประชุมใหญใหออก
ง. ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
8.7 คุณสมบัติของกรรมการหรืออนุกรรมการ (มาตรา 101)
ก. เปนสมาชิกของสหภาพนั้น
ข. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ค. อายุไมต่ํากวา 20 ป
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8.8 อํานาจหนาที่ของสหภาพแรงงาน (มาตรา 98)
ก. เรียกรอง เจรจา ทําความตกลง และรับทราบคําชี้ขาดหรือทําขอตกลงกับนายจาง
ข. ดําเนินการเพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชน ทั้งนี้ ภายใตบังคับของวัตถุที่ประสงคของสหภาพ
ค. จัดใหมีบริการสนเทศเพื่อใหสมาชิกติดตอเกี่ยวกับการจัดหางาน
ง. จัดใหมีบริการการใหคําปรึกษา เพื่อแกไขปญหาหรือขอจัดแยงเกี่ยวกับการทํางาน
จ. จัดใหมีการบริการ เกี่ยวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพยสิน เพื่อสวัสดิการของสมาชิกหรือเพื่อสา
ธารณประโยชน ตามที่ที่ประชุมใหญเห็นสมควร
ฉ. เรียกหรือเก็บเงินคาสมัครเปนสมาชิก และเงินคาบํารุงตามอัตราที่กําหนดไวในขอบังคับ
ของสหภาพ
8.9 กิจการที่กระทําได แตโดยมติของที่ประชุมใหญ (มาตรา 103)
ก. แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ข. ดําเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงสวนไดเสียของสมาชิกเปนสวนรวม
ค. เลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งผูสอบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจําป และงบประมาณ
ง. จัดสรรเงินหรือทรัพยสิน เพื่อสวัสดิการของสมาชิกหรือเพื่อสาธารณประโยชน
จ. การเลิกสหภาพแรงงาน
ฉ. การควบสหภาพแรงงาน
ช. กอตั้งสหพันธแรงงาน หรือเปนสมาชิกสหพันธแรงงาน
ซ. การใชสิทธินัดหยุดงาน
8.10 ลูกจาง สหภาพแรงงาน กรรมการ อนุกรรมการ และเจาหนาที่ของสหภาพแรงงานจะไดรับ
ยกเวนไมถูกกลาวหาหรือฟองรองทางแพง/อาญา เมื่อ (มาตรา 99)
ก. เขารวมเจรจาทําความตกลง เพื่อเรียกรองสิทธิหรือประโยชนที่สมาชิกควรไดรับ
ข. นัดหยุดงาน หรือชวยเหลือ ชักชวน หรือสนับสนุนใหสมาชิกนัดหยุดงาน
ค. ชี้แจงหรือโฆษณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอพิพาทแรงงาน
ง. จัดใหมีการชุมนุม หรือเขารวมโดยสงบในการนัดหยุดงาน
ทั้งนี้ เวนแตเปนความผิดทางอาญา ในลักษณะความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน
เกี่ยวกับชีวิตและรางกายเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงเกี่ยวกับทรัพย และความผิดในทางแพงที่เกี่ยวกับการ
กระทําความผิดทางอาญาในลักษณะดังกลาว
8.11 สิทธิพิเศษของกรรมการสหภาพแรงงาน ลูกจางซึ่งเปนกรรมการสหภาพแรงงาน มีสิทธิลา
เพื่อไปดําเนินกิจการสหภาพแรงงาน ในฐานะผูแทนลูกจางในการเจรจา การไกลเกลี่ย การชี้ขาดขอพิพาทแรง
งาน และลาเพื่อไปรวมประชุมตามที่ทางราชการกําหนดได โดยใหลูกจางแจงใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุที่
ลาพรอมหลักฐานที่เกี่ยวของถามี และใหถือวาวันลานั้นเปนวันทํางาน (มาตรา 102)
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8.12 อํานาจนายทะเบียนสั่งใหกรรมการ / คณะกรรมการออกจากตําแหนง เมื่อปรากฏวา (มาตรา
106)
ก. กระทําการอันมิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งเปนการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหนาที่ของพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงาน ผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน หรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
ข. ดําเนินกิจการไมถูกตองตามวัตถุประสงคของสหภาพแรงงานอันเปนการขัดตอกฎหมาย หรือ
ความสงบเรียบรอยของประชาชน หรืออาจเปนภัยแกเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ
ค. ใหหรือยินยอมให ผูใดผูหนึ่งซึ่งมิใชกรรมการเปนผูดําเนินการของสหภาพแรงงาน (มีสิทธิ
อุทธรณตอรัฐมนตรีและศาลแรงงานตามลําดับ)
8.13 การเลิกสหภาพแรงงาน (มาตรา 111)
ก. ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหภาพแรงงาน
ข. เมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหเลิก
ค. เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งใหเลิก
ง. เมื่อลมละลาย
8.14 อํานาจนายทะเบียนสั่งเลิกสหภาพแรงงาน (มาตรา 111)
ก. การดําเนินการของสหภาพแรงงาน ขัดตอวัตถุที่ประสงค ขัดตอกฎหมาย หรือเปนภัยตอ
เศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข. เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งใหเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นใหมทั้งคณะ และไมดําเนินการเลือกตั้ง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนขยายระยะเวลาให
ค. สหภาพแรงงานไมดําเนินกิจการติดตอกันเปนเวลาเกิน 2 ป
(มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีและศาลแรงงานตามลําดับ)
9. สหพันธนายจางและสหพันธแรงงาน
9.1 สหพันธนายจาง คือ สมาคมนายจางตั้งแต 2 สมาคมขึ้นไป ที่มีสมาชิกประกอบกิจการประเภท
เดียวกัน อาจรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งสหพันธนายจางเพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางสมาคมนายจาง
และคุมครองผลประโยชนของสมาคมนายจางและนายจางได สหพันธนายจางที่จดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล
(มาตรา 112, 115)
9.2 สหพันธแรงงาน คือ สหภาพแรงงานตั้งแต 2 สหภาพขึ้นไป และแตละสหภาพแรงงานมี
สมาชิกเปนลูกจางของนายจางคนเดียวกัน หรือมีสมาชิกเปนลูกจาง ซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกันแลวแต
กรณี อาจรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งสหพันธแรงงานเพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางสหภาพแรงงาน และ
คุมครองผลประโยชนของสหภาพแรงงานและลูกจาง สหพันธแรงงานที่จดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล (มาตรา
113, 115)
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9.3 การจัดตั้งหรือการเปนสมาชิกของสหพันธนายจาง หรือสหพันธแรงงาน จะกระทําไดตอเมื่อได
รับความเห็นชอบจากสมาชิกดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของแตละสมาคมนายจาง
หรือสหภาพแรงงาน (มาตรา 114)
10. สภาองคการนายจาง และสภาองคการลูกจาง
10.1 สภาองคการนายจาง คือ สมาคมนายจางหรือสหพันธนายจางไมนอยกวา 5 แหง อาจจัดตั้ง
สภาองคการนายจางเพื่อสงเสริมการศึกษาและสงเสริมการแรงงานสัมพันธได เมื่อจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล
(มาตรา 119)
10.2 สภาองคการลูกจาง คือ สหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงาน ไมนอยกวา 15 แหง อาจจัดตั้ง
สภาองคการลูกจางเพอสงเสริมการศึกษาและการแรงงานสัมพันธได เมื่อจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล (มาตรา
120)
11. การกระทําอันไมเปนธรรม
ลักษณะที่เรียกวา “การกระทําอันไมเปนธรรม” (มาตรา 121-123)
11.1 การที่นายจางเลิกจางลูกจาง เพราะเหตุ
ก. ลูกจางหรือสหภาพแรงงานนัดชุมนุม ทําคํารองแจงขอเรียกรอง เจรจา ดําเนินการฟองรองหรือ
เปนพยาน หรือใหหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่หรือตอศาลแรงงาน หรือเพราะเหตุที่ลูกจางหรือสหภาพแรง
งานกําลังจะกระทําการดังกลาว
ข. ลูกจางเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน
11.2 นายจางกระทําการอันอาจเปนผลใหลูกจางไมสามารถทนทํางานตอไปไดเพราะเหตุที่
ก. ลูกจางหรือสหภาพแรงงานนัดชุมนุม ทําคํารองแจงขอเรียกรอง เจรจา ดําเนินการฟองรอง
หรือเปนพยานหรือใหหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่หรือตอศาลแรงงาน หรือเพราะเหตุที่ลูกจางหรือสหภาพ
แรงงานกําลังกระทําการดังกลาว
ข. ลูกจางเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน
11.3 นายจาง
ก. ขัดขวางการเปนสมาชิกหรือการใชสิทธิของสมาชิก
ข. ใหลูกจางออกจากการเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน
11.4 นายจางขัดขวางหรือแทรกแซงการดําเนินการของสหภาพแรงงาน
11.5 นายจางใหหรือตกลงจะใหเงินหรือทรัพยสินแกลูกจางหรือเจาหนาที่ของสหภาพแรงงาน เพื่อ
ใหสมัครหรือรับสมัครลูกจางเปนสมาชิก หรือเพื่อใหออกจากการเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน
11.6 ผูใดกระทําการอันอาจเปนผลใหนายจางฝาฝนตามขอ 11.1 ถึง 11.5
11.7 ผูใดบังคับขูเข็ญโดยทางตรงหรือทางออมใหลูกจางเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรือตอง
ออกจากการเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน
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เมื่อมีการกระทําในลักษณะการกระทําอันไมเปนธรรมตามขอ 11 ผูเสียหายอาจยื่นคํารองกลาวหาตอ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธภายใน 60 วัน นับแตวันที่มีการฝาฝน คณะกรรมการแรงงานสัมพันธจะพิจารณา
ออกคําสั่งภายใน 90 วัน ถามีการปฏิบัติตามคําสั่ง คดีอาญาใหระงับไป ถาไมมีการปฏิบัติตามคําสั่ง สามารถ
ดําเนินคดีอาญาได
(ที่มา : สํานักแรงงานสัมพันธ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน)

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
ศาลแรงงานเปนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระงับขอขัดแยงหรือขอพิพาทแรงงานระหวางนายจาง ลูกจาง
และผูที่เกี่ยวของโดยวิธีการไกลเกลี่ยประนีประนอม เพื่อใหทั้งสองฝายเขาใจกันหรือตกลงกันไดในเรื่องที่ขัด
แยงหรือทีพิพาทกันอยูนั้น แตถาคูกรณีไมอาจตกลงกันได ศาลก็จะพิจารณาชี้ขาดตัดสินไปตามตัวบทกฎหมาย
โดยคํานึงถึงความเปนธรรมและความสงบเรียบรอยของประเทศ ศาลแรงงานที่เปดทําการเปนศาลแรกคือ ศาล
แรงงานกลาง เปดทําการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2523 ตั้งอยูที่เลขที่ 404 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร
ลักษณะของศาลแรงงาน
เปนศาลยุติธรรมระดับศาลชั้นตนที่เปนศาลชํานัญพิเศษที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน
ประเภทและเขตอํานาจศาล
ศาลแรงงาน มี 3 ประเภท คือ ศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค และศาลแรงงานจังหวัด
ศาลแรงงานกลาง มีเขตอํานาจในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี
และปทุมธานี นอกจากนั้นยังมีเขตอํานาจในจังหวัดอื่นทุกจังหวัดที่มิไดอยูในเขตอํานาจของศาลแรงงานภาค
และศาลแรงงานจังหวัด โดยโจทกไมตองเดินทางไปยื่นฟองตอศาลแรงงานโดยตรง แตยื่นฟองตอศาลจังหวัด
ในทองที่นั้นก็ได เมื่อศาลแรงงานไดรับคําฟองจากศาลแรงงานแลว ก็จะไปนั่งพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลจังหวัด
นั้นโดยเร็ว
ศาลแรงงานภาค ซึ่งเปดทําการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 มี 3 ภาค คือ
Ö ศาลแรงงานภาค 2 ตั้งอยูที่จังหวัดชลบุรี มีเขตอํานาจในจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว
Ö ศาลแรงงานภาค 8 ตั้ ง อยู ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี เ ขตอํ า นาจในจั ง หวั ด กระบี่ ชุ ม พร
นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎรธานี
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ศาลแรงงานภาค 9 ตั้งอยูที่จังหวัดสงขลา มีเขตอํานาจในจังหวัดตรัง นราธิวาส ปตตานี
พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล
ศาลแรงงานภาค ซึ่งเปดทําการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 มี 3 ภาค คือ
Ö ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยูที่จังหวัดอุดรธานี มีเขตอํานาจในจังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน
นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร รอยเอ็ด เลย สกลนคร หนองบัวลําภู และอุดรธานี
Ö ศาลแรงงานภาค 5 ตั้งอยูที่จังหวัดเชียงใหม มีเขตอํานาจในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม นาน
พะเยา แพร แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน
Ö ศาลแรงงานภาค 6 ตั้งอยูจังหวัดนครสวรรค มีเขตอํานาจในจังหวัดกําแพงเพชร ตาก
นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี
Ö

ศาลแรงงานจังหวัด ในปจจุบันยังไมมีการจัดตั้ง
ประเภทของคดีที่ขึ้นสูศาล
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8 บัญญัติวา ศาล
แรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่งในเรื่องตอไปนี้
1. คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงาน หรือตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
2. คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานหรือกฎหมายวาดวยแรง
งานสัมพันธ
3. กรณีที่จะตองใชสิทธิทางศาลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานหรือกฎหมายวาดวยแรงงาน
สัมพันธ
4. คดีอุทธรณคําวินิจฉัยของเจาพนักงาน ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานหรือของคณะ
กรรมการแรงงานสัมพันธ หรือรัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
5. คดีอันเกิดแตมูลละเมิดระหวางนายจางและลูกจางสืบเนื่องมาจากขอพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการ
ทํางานตามสัญญาจางแรงงาน
6. ขอพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานขอใหศาลแรงงานชี้ขาดตามกฎหมายแรงงาน
สัมพันธ
คดีตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานหรือกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
บัญญัติใหรองเรียนตอพนักงานเจาหนาที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไว จะดําเนินการในศาล
แรงงานไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายดังกลาวบัญญัติไวแลว
ในกรณีมีปญหาวาคดีใดจะอยูในอํานาจของศาลแรงงานหรือไม ไมวาจะเกิดปญหาขึ้นในศาลแรงงาน
หรือศาลอื่น ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลาง
ใหเปนที่สุด
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องคประกอบของคณะผูพิพากษา เปนรูปแบบไตรภาคี ประกอบดวย
ผูพิพากษาศาลแรงงาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากขาราชการตุลาการตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ ซึ่งมีความรูและความเขาใจในปญหาแรงงาน
ผูพิพากษาสมทบฝายนายจาง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากบุคคลตามบัญชีรายชื่อ ผูแทน
ฝายนายจางที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเสนอจากการลงคะแนนเสียงของสมาคมนายจาง
ผูพิพากษาสมทบฝายลูกจาง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากบุคคลตามบัญชีรายชื่อผูแทน
ฝายลูกจางที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเสนอจากการลงคะแนนเสียงของสหภาพแรงงาน
องคประกอบในการอํานวยความเปนธรรมทางดานแรงงานดังกลาว หากผูพิพากษาและผูพิพากษาสม
ทบทุกฝาย มีความรอบรูในกฎหมายที่เกี่ยวของ และเขาใจในหลักการของการจัดตั้งศาลแรงงานที่ใหการ
พิจารณาคดีเปนไปโดยสะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และเปนธรรม และคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังที่ปรากฏ
ในมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 ที่วา “ใหศาลแรงงาน
คํานึงถึงสภาพการทํางาน ภาวะคาครองชีพ ความเดือดรอนของลูกจาง ระดับของคาจาง หรือสิทธิและประโยชน
อื่นใดของลูกจางที่ทํางานในกิจการประเภทเดียวกัน รวมทั้งฐานะแหงกิจการของนายจาง ตลอดจนสภาพทาง
เศรษฐกิจ และสังคมโดยทั่วไป ประกอบการพิจารณา เพื่อกําหนดใหเปนธรรมแกคูความทั้งสองฝายดวย” แลว
หลักการพิจารณาคดี
หลักการพิจารณาคดีในศาลแรงงานนั้นตองเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 คือ ประหยัด สะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม
(1) ประหยัด
เนื่องจากการดําเนินคดีในศาลแรงงาน คูความบางฝายมีรายไดนอย อาจมีเงินไมพอเสียคาฤชาธรรม
เนียม คาวาจางทนายความ และคาใชจายอื่นๆ ในการดําเนินคดี พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 จึงไดกําหนดใหการดําเนินคดีในศาลแรงงานกระทําไดโดยไมตองเสียคาใชจาย
ขางตน โดย
1. ไมตอ งชําระคาฤชาธรรมเนียม(คาใชจา ยทีต่ อ งชําระทีศ่ าลตามกฎหมาย) ทุกประเภท (มาตรา 27)
2. ไมตองเสียคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่พักใหแกพยาน ที่คูความรองขอใหศาล
แรงงานเรียกมาเปนพยานฝายตน (มาตรา 47)
3. ไมตองวาจางทนายความ เนื่องจากคูความไมวาผูฟองคดีหรือผูถูกฟองคดีอาจไปดําเนินคดีดวย
ตนเองไดโดยตลอด โดยไมมีความจําเปนตองวาจางทนายความ การดําเนินคดีในศาลแรงงานสวนใหญกระทํา
ไดดวยวาจาโดยคูความแถลงตอศาล เชน การฟองคดีดวยวาจา การใหการดวยวาจา การรองขอดวยวาจา เปนตน
(มาตรา 35 และมาตรา 39) หากคูความประสงคจะดําเนินคดีเปนหนังสือก็อาจเขียนหรือเรียงคําฟอง คําใหการ
คําแถลง ดวยตนเอง หรือขอใหนิติกรของศาลแรงงานแนะนําหรือดําเนินการใหได
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(2) สะดวก
การดําเนินคดีในศาลแรงงานกระทําไดโดยเรียบงาย ไมยุงยากซับซอนดังเชน การดําเนินคดีทาง
แพงในศาลยุติธรรมอื่น กฎหมายไดยกเวนขั้นตอนและวิธีการตางๆ ทําใหการฟองคดีและการใหการกระทําได
โดยสะดวก แมแตการรอยขอหรือการแถลงตางๆ ในคดีกระทําไดดวยวาจาตอองคคณะผูพิพากษาในหอง
พิจารณา ในการสืบพยาน คูความอาจแถลงใหศาลทราบถึงพยานหลักฐานของตน หากไมอาจนําพยานหลักฐาน
ดังกลาวมาสืบแสดงได ศาลแรงงานจะเรียกพยานหลักฐานนั้นมาสืบไดเองตามที่เห็นสมควร (มาตรา 45) การ
สืบพยานที่เปนพยานบุคคลผูพิพากษาศาลแรงงานจะเปนผูซักถามพยานเอง (มาตรา 45)
(3) รวดเร็ว
การดําเนินคดีในศาลแรงงานควรเปนไปโดยรวดเร็วที่สุด เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพคดีแรงงานซึ่ง
คูความฝายลูกจางไมมีเวลาในการดําเนินคดีมากนัก ทั้งตองไดรับเงินหรือประโยชนตามสิทธิเรียกรองของตน
โดยเร็วเพื่อบรรเทาปญหาหรือความเดือดรอนในการเลี้ยงดูชีวิตตนเองและครอบครัว
การดําเนินคดีในศาลแรงงานเปนไปโดยรวดเร็ว เนื่องจาก
1. เมื่อผูฟองคดีหรือโจทกยื่นคําฟองแลวศาลจะนัดพิจารณาคดีโดยเร็ว (มาตรา 37)
2. ในวันนัดพิจารณา โจทกและจําเลยตองไปศาล (มาตรา 37) โจทกไมไปศาลถือวาโจทกไม
ประสงคจะดําเนินคดีตอไป ศาลจะสั่งจําหนายคดี (มาตรา 40) หากจําเลยไมไปศาล ศาลจะมีคําสั่งวาจําเลยขาด
นัก และพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีของโจทกไปฝายเดียว (มาตรา 40)
3. ในวันนัดพิจารณา ศาลจะไกลเกลี่ยใหคูความไดตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกัน (คู
ความที่มีจิตใจที่ดีงาม ระลึกถึงความสัมพันธ และรักสันติ มักจะตกลงหรือประนีประนอมยอมความไดเสมอ ซึ่ง
ทําใหคดีเสร็จไปทันที) (มาตรา 38 และมาตรา 45)
4. ศาลแรงงานจะนั่งพิจารณาติดตอกันไปจนเสร็จ เวนแตมีเหตุจําเปนที่สําคัญจึงจะเลื่อนการ
พิจารณา (มาตรา 45)
5. ศาลแรงงานจะบรรทึกคําเบิกความของพยานแตโดยยอ เพื่อมิใหเสียเวลาสืบพยานนานเกินจํา
เปน (มาตรา 46)
6. เมื่อสืบพยานทุกฝายเสร็จแลว ศาลแรงงานจะอานคําพิพากษาหรือคําสั่งภายใน 3 วัน (มาตรา
50)
7. คูความอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลแรงงานเฉพาะในขอกฎหมาย โดยยื่นอุทธรณที่ศาล
แรงงานภายใน 15 วันนับแตวันอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง โดยอุทธรณไปยังศาลฎีกา (ไมผานศาลอุทธรณ) ศาล
ฎีกาจะพิจารณาและมีคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยเร็ว (มาตรา 54 และมาตรา 56)
(4) เที่ยงธรรม
การพิจารณาพิพากษาคดีในศาลแรงงาน องคคณะผูพิพากษาซึ่งเปนระบบไตรภาคี ซึ่งประกอบดวย
ผูพิพากษาศาลแรงงานที่มีความรูในกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน รวมทั้งมีความรูและความเขาใจในปญหาแรงงาน
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(มาตรา 12) ผูพิพากษาสมทบฝายนายจางซึ่งมีความรูในปญหาความเปนนายจาง การบริหารจัดการธุรกิจอุตสาห
กรรม และการบริหารทรัพยากรมนุษย และผูพิพากษาสมทบฝายลูกจาง ซึ่งมีความรูในปญหาความเปนลูกจาง
และการทํางานใหแกนายจาง (มาตรา 14) จะรวมกันพิจารณาพิพากษาคดีใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายและ
ระบบแรงงานสัมพันธ (มาตรา 17 และมาตรา 48) นอกจากนี้ การพิจารณาคดีโดยระบบที่ศาลมีอํานาจเรียก
พยานหลักฐานมาสืบไดเอง และซักถามพยานบุคคลเอง (มาตรา 45) (ซึ่งเรียกกันวา “ระบบไตสวน”) จะชวยให
ศาลไดรับความจริงไปพิจารณาพิพากษามากกวาการซักถามโดยคูความ (ซึ่งเรียกกันวา “ระบบกลาวหา”)
การอุทธรณคดีแรงงาน
คดีแรงงานนั้นอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ศาลอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง จะอุทธรณไดเฉพาะ
ปญหาขอกฎหมาย ซึ่งไดแกการคัดคานวาตัวบทกฎหมายที่ศาลแรงงานยกขึ้นอางอิงตีความ หรือนํามาปรับใช
กับเรื่องที่พิพาทกันอยูนั้นไมถูกตอง สวนปญหาขอเท็จจริงซึ่งไดแกพฤติการณหรือพยานหลักฐานตางๆ ของคดี
วามีอยูหรือเปนอยางไรนั้นจะอุทธรณวามีอยูหรือเปนไปอยางอื่นผิดไปจากที่ศาลแรงงานวินิจฉัยไวไมได
การอุทธรณ โจทกหรือจําเลยจะตองอุทธรณไปยังศาลฎีกา โดยยื่นอุทธรณเปนหนังสือตอศาลแรงงาน
ที่พิจารณาคดีนั้น เพื่อศาลแรงงานจะไดสงสํานวนพรอมกับอุทธรณและคําแกอุทธรณไปยังศาลฎีกาตอไป ศาล
ฎีกาจะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นโดยเร็ว
ที่มา

Ö
Ö
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เอกสารเผยแพรศาลแรงงานกลาง (2549)
เกษมสันต วิลาวรรณ (2547) การดําเนินคดีในศาลแรงงาน
สํานักพิมพวิญูชน, พิมพครั้งที่ 2 แกไขเพิ่มเติม

จับชีพจรการเคลือนไหวแรงงาน ป 2549

เปรียบเทียบสาระสําคัญ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537
กับ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533∗

∗

กฎหมายเงินทดแทน
1. กฎหมายที่จัดตั้งและบริหารกองทุนเงินทดแทน
งานกองทุนเงินทดแทนดําเนินการตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 (ปรับปรุงจากประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ป 2515)

กฎหมายประกันสังคม
1. กฎหมายที่จัดตั้งและบริหารกองทุนประกันสังคม
งานประกันสังคมดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ.2537 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2542

2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกองทุนในการจายเงินทดแทน แทนนาย
จางใหแกลูกจาง ซึ่งประสบอันตราย เจ็บปวยหรือ
ตายเนื่องจากการทํางาน หรือปองกันรักษาผล
ประโยชนใหแกนายจางหรือเจ็บปวยเปนโรค ซึ่งเกิด
ขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือโรค ซึ่งเกิด
ขึ้น เนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง

2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกองทุนใหหลักประกันแกผูประกันตนให
ไดรับประโยชนทดแทนเมื่อตองประสบอันตราย เจ็บ
ปวย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไมใชเนื่องจากการ
ทํางาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะหบุตร ชรา
ภาพ และวางงาน

3. ขอบเขตการบังคับใช
ใหนายจางซึ่งมีลูกจางทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป มี
หนาที่ตองจายเงินสมทบกองทุน

3. ขอบเขตการบังคับใช
กิจการที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป โดยทั้งนายจาง
และลูกจางจะตองขึ้นทะเบียนประกันสังคม

4. ลูกจาง
หมายถึง ผูซึ่งทํางานใหนายจางโดยไดรับคาจาง
ไมวาจะเรียกชื่ออยางไร โดยไมกําหนดอายุไว แตไม
รวมถึงลูกจางซึ่งทํางานบานที่มิไดมีการประกอบ
ธุรกิจรวมอยูดวย

4. ผูประกันตน
หมายถึง 4.1 ลูกจาง ที่อยูในขายบังคับของ
กฎหมาย ซึ่งจายเงินสมทบที่กอใหเกิดสิทธิ ไดรับ
ประโยชนทดแทน โดยมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณ
และไมเกิน 60 ปบริบูรณ (มาตรา 33)
4.2 ผูประกันตนที่พนสภาพการเปนลูกจาง และ
ไดสมัครใจเปนผูประกันตนตอไป (ตามมาตรา 39)
4.3 ผูประกันตนที่ไมใชลูกจางในขายบังคับของ
กฎหมาย หรือผูประกอบอาชีพอิสระที่สมัครเปนผู
ประกันตน (ตามมาตรา 40)

ที่มา : ปรับปรุงเพิ่มเติมจากคูมือนายจางจัดทําโดยศูนยสารนิเทศ สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, มีนาคม 2548 (น. 5-18)
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กองทุนเงินทดแทน
5. ลูกจางหรือกิจการที่ไมอยูขายคุมครอง
(1) ลูกจางซึ่งทํางานบานอันมิไดมีการประกอบ
ธุรกิจรวมอยูดวย
(2) ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทอง
ถิ่น
(3) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐ
วิสาหกิจสัมพันธ
(4) นายจาง ซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชน
ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน เฉพาะในสวน
เกี่ยวกับครูหรือครูใหญ
(5) นายจางซึ่งดําเนินกิจการที่มิไดมีวัตถุประสงค
เพื่อแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ เชน มูลนิธิ องค
กรกุศล
(6) ลูกจางของนายจางที่เปนบุคคลธรรมดาซึ่ง
งานที่ลูกจางทํานั้นมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยู
ดวย
(7) ลูกจางของนายจางซึ่งประกอบการคาเรหรือ
การคาแผงลอย
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กองทุนประกันสังคม
5. ลูกจางหรือกิจการที่ไมอยูขายคุมครอง
(1) ลูกจางซึ่งทํางานบานอันมิไดมีการประกอบ
ธุรกิจรวมอยูดวย
(2) ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวราย
วัน และลูกจางชั่วคราวรายชั่วโมงของราชการสวน
กลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น
ยกเวนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
(3) ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการ
ระหวางประเทศ
(4) ลูกจางของนายจางที่มีสํานักงานในประเทศ
และไปประจําทํางานในตางประเทศ
(5) ครูหรือครูใหญของโรงเรียนเอกชนตาม
กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
(6) นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิตหรือนักศึกษา
หรือแพทยฝกหัด ซึ่งเปนลูกจางของโรงเรียน
มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล
(7) ลูกจางของสภากาชาดไทย
(8) ลูกจางของรัฐวิสาหกิจตามความหมายของคํา
วา “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ
พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.2534
(9) ลูกจางของกิจการเพาะปลูก ปาไม ประมง
และเลี้ยงสัตว ซึ่งมิไดใชลูกจางตลอดป และไมมีงาน
ลักษณะอื่นรวมอยูดวย
(10) ลูกจางของนายจางที่จางไวเพื่อทํางานอันมี
ลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร หรือเปนไปตามฤดู
กาล
(11) ลูกจางของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ
(12) ลูกจางของนายจางที่เปนบุคคลธรรมดาซึ่ง
งานที่ลูกจางทํานั้นมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยู
ดวย
(13) ลูกจางของนายจางซึ่งประกอบการคาเรหรือ
การคาแผงลอย
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กองทุนเงินทดแทน
6. การขึ้นทะเบียน
ใหนายจางที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไปมีหนาที่ขึ้น
ทะเบียนภายใน 30 วัน
7. การเรียกเก็บเงินสมทบและการคํานวณเงินสมทบ
7.1 ใหนายจางจายเงินสมทบเปนรายป
7.2 เงินสมทบใหคํานวณจากคาจางที่จะตองจาย
ใหแกลูกจางทั้งป คนละไมเกิน 240,000 บาทตอป
7.3 กําหนดอัตราเงินสมทบตามความเสี่ยงภัยของ
กิจการของนายจาง
7.4 เมื่อชําระเงินสมทบติดตอกัน 3 ป ปที่ 4 จะ
คํานวณหาอัตราสูญเสีย เพื่อหาคาอัตราเงินสมทบ
ตามประสบการณ และนํามาเรียกเก็บในปที่ 5 หาก
นายจางจัดใหลูกจางมีความปลอดภัยในการทํางาน
จะไดรับการลดอัตราเงินสมทบ หากไมดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยจะตองถูกเพิ่มเงินสมทบ การเพิ่มหรือ
ลดจะคิดเพิ่มลดจากอัตราหลักของนายจาง
7.5 นายจางที่ไดรับอนุญาตใหผอนชําระเงินสม
ทบเปนงวดจะตองจายเงินฝากไวจํานวนรอยละ 25
ของเงินสมทบโดยประมาณทั้งปภายในเดือน
มกราคม และจายเงินสมทบเปนรายงวด 4 งวด ภาย
ในเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม และมกราคม
7.6 ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป นายจางตอง
แจงจํานวนคาจางทั้งหมดของปที่ลวงมาแลวที่จาย
จริงใหแกลูกจางตามแบบที่กําหนดเพื่อคํานวณเงิน
สมทบที่ถูกตอง และนําสงเงินสมทบที่ชําระต่ําไป
ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกป
7.7 ผูไมรายงานคาจางภายในกําหนด หากปรากฏ
วา ชําระเงินสมทบต่ําไป ตองเสียเงินเพิ่มตั้งแต 1
มีนาคม จนถึงวันชําระ

กองทุนประกันสังคม
6. การขึ้นทะเบียน
ใหนายจางที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไปมีหนาที่ขึ้น
ทะเบียน ภายใน 30 วัน
7. การเรียกเก็บเงินสมทบและการคํานวณเงินสมทบ
7.1 ทุกครั้งที่มีการจายคาจางใหนายจางหักคาจาง
ของผูประกันตนตามจํานวนที่ตองนําสงเปนเงินสม
ทบ ดังนี้
ป 2547 เปนตนไป ลูกจางกับนายจางจายรวม เงิน
สมทบรวมฝายละ 5 % รัฐบาลจายรวม 2.75 % (กรณี
เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย รัฐบาล นาย
จาง และลูกจางฝายละ1.5%)
(กรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ นายจาง และลูก
จางฝายละ 3% รัฐบาล 1%)
(กรณีวางงาน นายจาง และลูกจาง ฝายละ 0.5% รัฐ
บาล 0.25%)
หมายเหตุ
การสงเงินสมทบเพื่อสิทธิประโยชน 7 กรณีใหนาย
จางนําสงเงินสมทบในสวนของผูประกันตนที่ไดหัก
ไว และเงินสมทบในสวนของนายจางเทากับจํานวนที่
หักจากลูกจางสงใหสํานักงานภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป โดยนําสงที่สํานักงานประกันสังคมหรือ
ธนาคารกรุงไทย (บมจ.) หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(บมจ.)
7.2 กรณีผูประกันตนทํางานกับนายจางหลายราย
ใหคํานวณเงินสมทบจากคาจางที่ไดรับจากนายจาง
แตละรายสงสํานักงานฯ ถาปรากฏวาเงินสมทบที่นํา
สงรวมแลวมีจํานวนเกินกวาเงินสมทบขั้นสูงสุดใหผู
ประกันตนยื่นคํารองขอรับเงินคืนได
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กองทุนทดแทน

กองทุนประกันสังคม

8. เงินเพิ่ม
8. เงินเพิ่ม
นายจางที่ไมจายเงินสมทบภายในกําหนดหรือจาย
นายจางที่ไมสงเงินสมทบในสวนของตนหรือผู
ไมครบ ตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 3 ตอเดือนของเงิน ประกันตนหรือสงไมครบภายในเวลาที่กําหนดตอง
สมทบที่คางชําระ
จายเงินเพิม่ อัตรารอยละ 2 ตอเดือนของเงินสมทบที่
ยังไมไดนําสง หรือที่ยังขาดอยู
9. การคืนเงินนายจาง
นายจางที่จายเงินสมทบ หรือเงินเพิ่มเกินกวา
ความเปนจริงจากสาเหตุตางๆ ใหเจาหนาที่แจงให
นายจางทราบเพื่อมารับเงินสวนที่เกินคืนไป

9. การขอรับเงินคืน
นายจางหรือผูประกันตนไดสงเงินสมทบใหแก
สํานักงานเกินกวาจํานวนที่ตองชําระ ใหยื่นคํารองขอ
รับเงินภายใน 1 ปนับแตวันที่นําสงเงินสมทบและ
ตองมารับคืนภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับแจง

10. เงินทดแทน
10. ประโยชนทดแทน
หมายถึง เงินที่จายเปนคาทดแทนการทํางาน คา
หมายถึง สิทธิประโยชนที่ผูประกันตน / ผูมีสิทธิ
รักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานและ ไดรบั มี 7 ประเภท
คาทําศพ
8.1 ประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวย
คาทดแทนมี 4 ประเภท :8.2 ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร
1) คาทดแทนกรณีลูกจางไมสามารถทํางานไดติด
8.3 ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ
ตอกันเกิน 3 วัน จากการประสบอันตรายหรือเจ็บ
8.4 ประโยชนทดแทนกรณีตาย
ปวย
8.5 ประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร
2) คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะบางสวนของ
8.6 ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ
รางกาย
8.7 ประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
3) คาทดแทนกรณีทุพพลภาพ
4) คาทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย
11. เงื่อนไขการไดรับเงินทดแทน
11.1 กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปวยจากการ
ทํางาน

11. เงื่อนไขการไดรับประโยชนทดแทน
11.1 กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปวยฉุกเฉิน
อันมิใชเนื่องจากการทํางาน

เงื่อนไข
ไดรับสิทธิทันที เมื่อเขาเปนลูกจาง

เงื่อนไข
ไดรับสิทธิตอเมื่อไดสงเงินสมทบมาแลวไมนอย
กวา 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน กอนเจ็บปวย
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กองทุนเงินทดแทน

กองทุนประกันสังคม

สิทธิ

สิทธิ

11.1.1 คารักษาพยาบาล
- ไดรับเทาที่จายจริงตามความจําเปนไม
เกิน 35,000 บาท หากมีความรุนแรงเบิกเพิ่มไดในวง
เงินไมเกิน 200,000 บาท ตามหลักเกณฑที่
กําหนด
- กรณีเขารักษาในสถานพยาบาล ในความตก
ลงของกองทุนเงินทดแทน ลูกจางไมตองจายคารักษา
พยาบาล (ในวงเงินที่กําหนด)
- กรณีเขารักษาในสถานพยาบาลอื่นใหทดรอง
จายคารักษาไปกอนแลวใหมาขอเบิกจากกองทุนภาย
ใน 90 วัน
หมายเหตุ : นายจางมีหนาที่สงแบบแจงการประสบ
อันตราย กท. 16 พรอมแบบสงตัวลูกจางเขารักษา
พยาบาล กท.44 ใหสํานักงานประกันสังคมภายใน 15
วันนับแตวันที่ลูกจางประสบอันตราย

11.1.1 คาบริการทางการแพทย
- กรณีผูประกันตนเขารับการรักษาในสถาน
พยาบาลตามที่ระบุในบัตรรับรองสิทธิหรือเปนเครือ
ขายของสถานพยาบาลนั้น ไมตองเสียคาใชจายใดๆ
จนสิ้นสุดการรักษา
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน
และไมสามารถเขารับการรักษาที่สถานพยาบาลตาม
บัตรรับรองสิทธิฯ ได สามารถเบิกไดดังนี้

(1) หากเขารับการรักษาพยาบาลในสถาน
พยาบาลของรัฐ
1.1 ผูปวยนอก สามารถเบิกคารักษาพยาบาล
ไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน
1.2 ผูปวยใน สามารถเบิกคารักษาพยาบาลได
เทาที่จายจริงตามความจําเปนภายในระยะเวลาไมเกิน
72 ชั่วโมง ยกเวน คาหองและคาอาหารเบิกไดไมเกิน
วันละ 700 บาท
*** กรณีประสบอันตราย ผูประกันตนสามารถขอรับ
คาบริการทางการแพทยคืนไดโดยไมจํากัดจํานวน
ครั้ง กรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ผูประกันตนสามารถขอรับ
คาบริการทางการแพทยคืนไดประเภทผูปวยนอกและ
ผูปวยใน ประเภทละไมเกิน 2 ครั้งตอป***
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(2) หากเขารับการรักษาพยาบาลในสถาน
พยาบาลของเอกชน
2.1 กรณีผูปวยนอก
- สามารถเบิกคาบริการทางการแพทยเทาที่จาย
จริงไมเกิน 1,000 บาท
- สามารถเบิกคาบริการทางการแพทยเทาที่จาย
จริงเกิน 1,000 บาทได หากมีการตรวจ
รักษาตามรายการในประกาศฯ ดังนี้ การใหเลือดหรือ
สวนประกอบของเลือด การฉีดสารตอตานพิษจาก
เชื้อบาดทะยัก การฉีดวัคซีนหรือเซรุมปองกันโรคพิษ
สุนัขบาเฉพาะเข็มแรก การตรวจอัลตราซาวดกรณีที่มี
ภาวะฉุกเฉินเฉียบพลันในชองทอง
การตรวจดวย TC-SCAN หรือ MRI จายตามเงื่อนไข
ที่กําหนด การขูดมดลูกกรณีตกเลือดหลังคลอดหรือ
ตกเลือดจากการแทงบุตร คาฟนคืนชีพ และกรณีที่มี
การสังเกตอาการในหองสังเกตอาการตั้งแต 3 ชั่วโมง
ขึ้นไป
2.2 กรณีผูปวยใน
- คารักษาพยาบาล กรณีที่ไมไดรักษาในหอง
ICU เบิกไดไมเกินวันละ 2,000 บาท
- คาหองและคาอาหารไมเกิน วันละ 700 บาท
- คาหอง คาอาหาร คารักษาพยาบาล กรณีที่
รักษาอยูในหอง ICU เบิกไดไมเกินวันละ 4,500 บาท
- กรณีที่มีความจําเปนตองผาตัดใหญ เบิกได
ไมเกินครั้งละ 8,000 – 16,000 บาท ตามระยะเวลาการ
ผาตัด
- คาฟนคืนชีพรวมคายาและอุปกรณ เบิกไดไม
เกิน 4,000 บาท
- คาตรวจทางหองปฏิบัติการและหรือเอกซเรย
เบิกไดในวงเงินไมเกินรายละ 1,000 บาท
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- กรณีมีความจําเปนตองตรวจวินิจฉัยพิเศษ ได
แก การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ การตรวจหัวใจดวย
คลื่นเสียงสะทอนความถี่สูง การตรวจคลื่นสมอง การ
ตรวจอัลตราซาวด
- การสวนเสนเลือดหัวใจและเอกซเรย การ
สองกลอง การตรวจดวยการฉีดสี การตรวจดวย TCSCAN หรือ MRI จายตามเงื่อนไขที่กําหนด
(3) กรณีทันตกรรม มีสิทธิไดรับคาบริการทาง
การแพทย กรณีอุดฟน ถอนฟน ขูดหินปูน และทําฟน
ปลอมฐานพลาสติก ที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรอง
สิทธิฯโดยไมเสียคาใชจาย และไมจํากัดจํานวนครั้ง
โดย สปส.จะเหมาจายคาทันตกรรมใหโรงพยาบาล คู
สัญญา 433 บาทตอป
หากไมสามารถรอคิวได หรือรอคิวนานกวา
14 วัน ใหผูประกันตนไปใชสิทธิที่ใดก็ได และมาเบิก
สปส.ไดครั้งละ 200 บาท ไมเกินปละ 400 บาท
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 เปลี่ยนสิทธิ
ประโยชน ทั น ตกรรมจากเดิ ม ที่ เ หมาจ า ยให โ รง
พยาบาลคู สั ญ ญา เปน เหมาจายใหผูป ระกัน ตนใน
อัตราปละ 500 บาท โดยใชสิทธิไมเกิน 2 ครั้งตอป
ครั้งละไมเกิน 250 บาท
(4) คาบริการทางการแพทยกรณีบําบัดทดแทน
ไต
ผู ป ระกั น ตนที่ เ จ็ บ ป ว ยด ว ยโรคไตวายเรื้ อ รั ง
ระยะสุดทาย และไดรับอนุมัติใหเปนผูมีสิทธิไดรับคา
บริการทางการแพทยกรณีบําบัดทดแทนไตตามหลัก
เกณฑเงื่อนไข และอัตราการบริการทางการแพทยที่
สํานักงานประกันสังคมกําหนด ดังนี้
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1. วิธีฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม จายใหแก
สถานพยาบาลในความตกลง และใหบริการผูประกัน
ตนในอัตราไมเกิน 1,500 บาทตอครั้ง และไมเกิน
3,000 บาทตอสัปดาห
2. วิธีลางชองทองดวยน้ํายาแบบถาวร จายให
แกสถานพยาบาลในความตกลง และใหบริการผู
ประกันตนในอัตราเทาที่จายจริงไมเกินเดือนละ
15,000 บาท กรณีในชวงเดือนแรกที่ไดรับอนุมัติจะ
ไดรับไมเกินวันละ 500 บาท ตั้งแตวันที่มีสิทธิจนถึง
วันสิ้นเดือน
3. วิธีปลูกถายไต จายใหแกสถานพยาบาลใน
ความตกลง และใหบริการผูประกันตน ดังนี้
- คาใชจายกอนการปลูกถายไตเทาที่จายจริงใน
อัตราไมเกิน 30,000 บาทตอราย
- คาใชจายระหวางการปลูกถายไตเหมาจายใน
อัตรา 230,000 บาท โดยครอบคลุมผูประกันตนและผู
บริจาคไต เปนเวลา 60 วัน นับ
แตวันที่ทําการผาตัดปลูกถายไต รวมทั้งรักษาภาว
การณสลัดไตอยางเฉียบพลันของผูประกันตนเปน
เวลา 2 ป นับแตวันที่ทําการผาตัดปลูกถายไต
- คาใชจายหลังการปลูกถายไตสําหรับสถาน
พยาบาลที่ปลูกถายไตใหแกผูประกันตน ที่มีสิทธิโดย
ครอบคลุมการตรวจรักษา ยากดภูมิคุมกันตรวจทาง
หองปฏิบัติการ ตรวจปสสาวะ ตรวจระดับยากด
ภูมิคุมกันเหมาจายในอัตรา ดังนี้
ปที่ 1 เดือนที่ 1-6 เดือนละ 30,000 บาท
เดือนที่ 7-12
เดือนละ 20,000 บาท
ปที่ 2
เดือนละ 15,000 บาท
ปที่ 3 เปนตนไป เดือนละ 10,000 บาท
สิทธิประโยชนทดแทนสําหรับคาใชจายหลัง
การปลูกถายไตสิ้นสุดลงนับแตวันที่ 1 ของเดือนถัด
ไปในกรณีดังตอไปนี้
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1. กลับเขารับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
หรือการลางชองทองดวยน้ํายาอยางถาวร
2. สิ้นสภาพการเปนผูประกันตน
3. เสียชีวิต
(5) กรณีปลูกถายไขกระดูก สํานักงานประกัน
สังคมจะจายคาบริการทางการแพทยใหแกสถาน
พยาบาลในความตกลงที่ใหบริการผูประกันตนจนสิ้น
สุดการรักษาในวงเงิน 750,000 บาท
(6) การผาตัดเปลี่ยนกระจกตา สํานักงาน
ประกันสังคมจะจายคาบริการทางการแพทยใหแก
สถานพยาบาลในความตกลงเปนเงิน 20,000 บาท
และใหศูนยดวงตา สภากาชาดไทยเปนเงิน 5,000
บาท

11.1.2 กรณีที่ไมสามารถทํางานไดติดตอกันเกิน 3
วัน
ไดรับคาทดแทนเปนรายเดือนรอยละ 60 ของ
คาจางรายเดือน โดยจายตั้งแตวันแรกไปตลอดระยะ
เวลาที่ไมสามารถทํางานไดไมเกิน 1 ป

11.1.2 เงินทดแทนการขาดรายไดสําหรับการ
หยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามคําสั่งแพทย
ไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดรอยละ 50 ของคา
จาง ครั้งละไมเกิน 90 วัน ปละไมเกิน 180 วัน เวนแต
โรคเรื้อรังไมเกิน 365 วัน (ในกรณีที่
ผูประกันตนมีสิทธิไดรับคาจางจากนายจางใน
ระหวางหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน หรือมีสิทธิตามระเบียบ
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน สัญญาจางแรงงานหรือ
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางแลวแตกรณี ผูประกัน
ตนไมมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดจนกวา
สิทธิที่ไดรับเงินคาจางนั้นไดสิ้นสุดลง จึงจะมีสิทธิได
รับเงินทดแทนดังกลาวเทากับระยะเวลาที่คงเหลือ)

11.1.3 กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพ
ในการทํางานของอวัยวะบางสวน
ไดรับคาทดแทนเปนรายเดือนรอยละ 60 ของ
คาจางรายเดือนตามประเภทของการสูญเสีย แตไม
เกิน 10 ป

11.1.3 กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพ
ในการทํางานของอวัยวะบางสวน
ไดรับคาอวัยวะเทียมหรือคาอุปกรณในการ
บําบัดรักษาโรค ตามประเภทและอัตราที่กําหนด
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11.1.4 กรณีฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานภายหลัง
การประสบอันตราย หรือเจ็บปวย
สําหรับลูกจางที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูได
รับตามอัตราดังนี้
- คาใชจายในการฟนฟูฯ ดานการแพทย และ
อาชีพเทาที่จายจริงไมเกิน 20,000 บาท
- คาใชจายในการผาตัดเพื่อประโยชนในการ
ฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน ไมเกิน 20,000 บาท

กองทุนประกันสังคม
11.1.4 กรณีฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
ภายหลังการประสบอันตราย หรือเจ็บปวย
ไมไดรับสิทธิตามกฎหมาย

11.2 กรณีคลอดบุตร
เงื่อนไข
ไมกําหนดไวในกฎหมาย

11.2 กรณีคลอดบุตร
เงื่อนไข
ไดรับสิทธิตอเมื่อไดสงเงินสมทบมาแลวไม
นอยกวา 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน กอน
เดือนที่มีการคลอดบุตร
สิทธิ : ผูประกันตนหญิง
1) คาคลอดบุตรเหมาจาย 6,000 บาทตอครั้ง
2) เงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอด
บุตรเหมาจายอัตรารอยละ 50 ของคาจาง เฉลี่ยเปน
เวลา 90 วัน
สิทธิ : ผูประกันตนชาย
เงินคาคลอดบุตรเหมาจาย 6,000 บาทตอครั้ง
สําหรับภรรยาที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายหรือ
หญิงที่อยูกินกันฉันทสามีภรรยา แตมิไดจดทะเบียน
สมรส
หมายเหตุ: ผูประกันตนหญิง หรือภรรยาของผู
ประกันตนชายสามารถฝากครรภ และคลอดบุตร
และรับบริบาลทารถแรกเกิดไดในโรงพยาบาลตาม
บัตรรับรองสิทธิฯของตนเอง หรือสามีไดโดยไมเสีย
คาใชจายใดๆ
4ถามีเหตุสุดวิสัยตองไปใชบริการคลอด
บุตรโรงพยาบาลอื่นนําใบเสร็จรับเงินมาเบิกคาคลอด
บุตรคืนในอัตราเหมาจาย 6,000 บาท

สิทธิ
ไมไดรับสิทธิตามกฎหมาย
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: กรณีสามีและภรรยาเปนผูประกันตนทั้งคูใหใช
สิทธิในการเบิกคาคลอดบุตรรวมกันไมเกิน 4 ครั้ง
โดยบุตรที่นํามาใชสิทธิเบิกคาคลอดบุตรแลวไม
สามารถนํามาขอรับคาคลอดบุตรไดอีก
คณะกรรมการประกันสังคม มีมติปรับเพิ่มเงิน
เหมาจายโดยตรงแกผูประกันตนหรือภรรยาผูประกัน
ตนในอัตรา 12,000 บาท ตอการคลอดหนึ่งครั้ง ตั้งแต
เดือนมกราคม 2550 โดยครอบคลุมคาตรวจและรับ
ฝากครรภ คาบําบัดทางการแพทย คายา และเวชภัณฑ
คาทําคลอด และรักษาพยาบาล คาบริบาลและรักษา
พยาบาลทารกแรกเกิด

11.3 กรณีทุพพลภาพ เนื่องมาจากการทํางาน
เงื่อนไข
ไดรับสิทธิทันทีเมื่อเขาเปนลูกจาง
สิทธิ
ไดรับคาทดแทนเปนรายเดือน รอยละ 60 ของ
คาจางรายเดือนโดยจายตามประเภททุพพลภาพ แต
ไมเกิน 15 ป

11.3 กรณีทุพพลภาพ อันมิใชเนื่องจากการ
ทํางาน
เงื่อนไข
ไดรับสิทธิตอเมื่อไดสงเงินสมทบมาแลวไม
นอยกวา 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนกอน
ทุพพลภาพ
สิทธิ
1) ไดรับเงินทดแทนการขาดรายได รอยละ 50
ของคาจางเปนรายเดือนตลอดชีวิต
2) ไดรับคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริง ไมเกิน
เดือนละ 2,000 บาท ตลอดชีวิต
3) ผูประกันตนที่ทุพพลภาพถึงแกความตายจะ
ไดรับสิทธิประโยชนเชนเดียวกับกรณีตาย คือ
3.1 คาทําศพ 30,000 บาท
3.2 เงินสงเคราะหตามระยะเวลาการสงเงินสม
ทบกอนทุพพลภาพ ดังนี้
- สงเงินสมทบมาแลวตั้งแต 3 ปขึ้นไป แตไม
ถึง 10 ป จะไดรับเงินสงเคราะหเทากับคาจางเฉลี่ย
หนึ่งเดือนครึ่ง
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- สงเงินสมทบมาแลวตั้งแต 10 ปขึ้นไปจะได
รับเงินสงเคราะหเทากับคาจางเฉลี่ยหาเดือน
4) ไดรับคาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายจิตใจ
และอาชีพ เทาที่จายจริงตามความจําเปนไมเกิน
40,000 บาทตอราย ตามประกาศสํานักงานประกัน
สังคม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑอัตราคาฟนฟูสมรรถ
ภาพของผูทุพพลภาพ

11.4 กรณีตายจากการประสบอันตรายหรือเจ็บ
ปวยหรือสูญหายเนื่องมาจากการทํางาน
เงื่อนไข
ไดรับสิทธิทันที เมื่อเขาเปนลูกจาง
สิทธิ
1) คาทําศพ จํานวน 100 เทาของอัตราสูงสุดของ
คาจางขั้นต่ํารายวัน
2) คาทดแทนเปนรายเดือนรอยละ 60 ของคาจาง
รายเดือน มีกําหนด 8 ป
หมายเหตุ : กรณีคาทดแทนรายเดือนตองไมต่ํากวา
2,000 บาท และไมเกิน 9,000 บาทตอเดือน

11.5 กรณีสงเคราะหบุตร
เงื่อนไข
ไมกําหนดไวในกฎหมาย

160

11.4 กรณีตายอันมิใชเนื่องมาจากการทํางาน
เงื่อนไข
ไดรับสิทธิตอเมื่อไดรับเงินสมทบมาแลวไมนอย
กวา 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนกอนถึงแกความ
ตาย
สิทธิ
1) คาทําศพ 30,000 บาท
2) เงินสงเคราะหตามระยะเวลาการสงเงินสมทบ
กอนถึงแกความตาย
- สงเงินสมทบมาแลวตั้งแต 3 ปขึ้นไปแตไมถึง 10
ป จะไดรับเงินสงเคราะหเทากับคาจางเฉลี่ยหนึ่งเดือน
ครึ่ง
- เงินสมทบมาแลวตั้งแต 10 ปขึ้นไป จะไดรับเงิน
สงเคราะหเทากับคาจางเฉลี่ยหาเดือน
11.5 กรณีสงเคราะหบุตร
เงื่อนไข
ไดรับสิทธิตอเมื่อไดสงเงินสมทบมาแลวไมนอย
กวา 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน กอนเดือนที่
ไดรับสิทธิ
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สิทธิ
ไมไดรับสิทธิตามกฎหมาย

สิทธิ
เงินสงเคราะหบุตรเหมาจาย เดือนละ 350บาท ตอ
บุตร 1 คน สําหรับบุตรชอบดวยกฎหมาย ซึ่งมีอายุตั้ง
แตแรกเกิดจนถึง 6 ปบริบูรณ จํานวนคราวละไมเกิน
2 คน

11.6 กรณีชราภาพ
เงื่อนไข
ไมกําหนดไวในกฎหมาย

11.6 กรณีชราภาพ
เงื่อนไข
กรณีเงินบํานาญชราภาพ
ไดรับสิทธิตอเมื่อไดสงเงินสมทบมาแลวไมนอย
กวา 180 เดือน ไมวาระยะ 180 เดือนจะติดตอกันหรือ
ไมก็ตาม และมีอายุครบ 55 ปบริบูรณและความเปนผู
ประกันตนสิ้นสุดลง
กรณีเงินบําเหน็จชราภาพ
ไดรับสิทธิตอเมื่อไดสงเงินสมทบมาแลวไมครบ
180 เดือน และมีอายุครบ 55 ปบริบูรณ และความเปน
ผูประกันตนสิ้นสุดลง หรือเปนผูทุพพลภาพหรือถึง
แกความตาย

สิทธิ
ไมไดรับสิทธิตามกฎหมาย

สิทธิ
เงินบํานาญชราภาพ
1. กรณีจายเงินสมทบครบ 180 เดือน ใหไดรับ
เงินบํานาญชราภาพในอัตรารอยละ 15 ของคาจาง
เฉลี่ย 60 เดือนสุดทายที่ใชเปนฐานในการ
คํานวณเงินสมทบกอนความเปนผูประกันตนสิ้นสุด
ลง
2. กรณีจายเงินสมทบเกินกวา 180 เดือนใหปรับ
เพิ่มอัตราเงินบํานาญชราภาพตามขอ 1 ขึ้นอีกในอัตรา
รอยละ 1 ตอระยะเวลาการจายเงินสมทบทุก 12 เดือน
สําหรับระยะเวลาที่จายเงินสมทบเกินกวา 180 เดือน
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กรณีบําเหน็จชราภาพ
1. กรณีจายเงินสมทบต่ํากวา 12 เดือน(1-11เดือน)
ใหจายเงินบําเหน็จชราภาพเทากับจํานวนเงินสมทบที่
ผูประกันตนจายสมทบ
2. กรณีจายเงินสมทบตั้งแต 12 เดือนขึ้นไป (12179เดือน) ใหจายเงินบําเหน็จชราภาพเทากับจํานวน
เงินสมทบที่ผูประกันตนและนายจางจายสมทบ และ
ผลประโยชนตอบแทนตามที่สํานักงานประกันสังคม
ประกาศกําหนด
11.7 กรณีวางงาน
เงื่อนไข
ไดรับสิทธิตอเมื่อไดสงเงินสมทบมาแลวไมนอย
กวา 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนกอนการวาง
งาน
สิทธิ
ผูประกันตนที่วางงานจะไดรับความชวยเหลือ
ดังนี้
O การบริการจัดหางาน และการฝกอบรมฝมือแรง
งาน
O เงินทดแทนในกรณีวางงาน ดังนี้
(1) ถูกเลิกจาง ไดรับเงินทดแทนในระหวางการ
วางงานรอยละ 50 ของคาจางครั้งละไมเกิน 180 วัน
(2) ลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจางที่มีกําหนด
ระยะเวลาการจางไวแนนอน ไดรับเงินทดแทนใน
ระหวางการวางงานรอยละ 30 ของคาจางครั้งละไม
เกิน 90 วัน
ในกรณียื่นคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีวาง
งานเพราะเหตุตาม (1) หรือเหตุตาม (1) และ(2) เกิน
กวา 1 ครั้งภายใน 1 ปปฏิทิน ใหมีสิทธิไดรับเงินทด
แทนทุกครั้ง รวมกันไมเกิน 180 วัน
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แตในกรณียื่นขอรับประโยชนทดแทนในกรณีวาง
งานเพราะเหตุตาม (2) เกินกวา 1 ครั้งภายใน 1 ป
ปฏิทินใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนรวมกันไมเกิน 90
วัน

12. สิทธิไดรับเงินทดแทนภายหลังการสิ้นสภาพการ
เปนลูกจาง
กรณีที่การเจ็บปวยเกิดขึ้นภายหลังการสิ้นสภาพ
การเปนลูกจางใหลูกจางยื่นคํารองขอรับเงินทดแทน
ภายใน 2 ปตับแตวันที่ทราบการเจ็บปวย

12. สิทธิประโยชนภายหลังการสิ้นสภาพการเปนลูก
จาง
ผูประกันตนซึ่งไดสงเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลา
ที่จะกอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีคลอดบุตร กรณี
ทุพพลภาพ และกรณีตายแลว และไดสิ้นสภาพการ
เปนลูกจาง ใหมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนดังกลาว
ตอไปอีก 6 เดือนนับแตวันที่ผูประกันตนผูนั้นสิ้น
สภาพการเปนลูกจาง

13. การอุทธรณ
13.1 นายจาง ลูกจาง หรือผูมีสิทธิ ไมพอใจคําสั่ง
คําวินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบของเจาหนาที่
ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการกองทุนเงินทด
แทน ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง คํา
วินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบ ยกเวน คําสั่ง
กรณียึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของนาย
จาง
13.2 ผูอุทธรณที่ไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะ
กรรมการกองทุนฯ ใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลแรงงาน
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย ถาไม
นําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเวลา ใหคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการกองทุนฯ เปนที่สุด
13.3 ลูกจางหรือผูมีสิทธิหรือนายจางยื่นอุทธรณ
หรือนําคดีไปสูศาลไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคํา
สั่ง หรือคําวินิจฉัยของเจาหนาที่หรือคณะกรรมการ
กองทุนฯ

13. การอุทธรณ
13.1 นายจาง ผูประกันตน หรือบุคคลอื่นใด ซึ่ง
ไมพอใจคําสั่งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจา
หนาที่ ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ ยกเวน
คําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของนาย
จางใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณไดภาย
ใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
13.2 ถาผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะ
กรรมการอุทธรณ ใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลแรงงาน
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย ถาไม
นําคดีไปสูศาลภายในกําหนดใหคําวินิจฉัยของคณะ
กรรมการอุทธรณเปนที่สุด
13.3 การอุทธรณไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตาม
คําสั่งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจาหนาที่
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14. บทกําหนดโทษ
14.1 นายจางผูใด :1) ไมจัดใหลูกจางซึ่งประสบอันตราย หรือเจ็บ
ปวย ไดรับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะ
สม หรือ
2) ไมจัดการศพของลูกจางซึ่งประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย โดยไมมีผูมาขอจัด
การศพ หรือ
3) ไมยื่นแบบลงทะเบียนจายเงินสมทบแบบราย
การแสดงรายชื่อลูกจางและจายเงินสมทบภายใน 30
วัน นับแตวันที่นายจางมีหนาที่ตองจายเงินสมทบ
หรือ
4) ไมแจงการประสบอันตราย เจ็บปวยหรือสูญ
หายของลูกจางตอสํานักงานตามแบบที่กําหนด
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่นายจางทราบ
ใหตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไม
เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
14.2 นายจางผูใดไมจายเงินทดแทนตามคําสั่งของ
เจาหนาที่ โดยไมไดใชสิทธิอุทธรณหรือไมไดนําคดี
ไปสูศาลภายในกําหนดเวลา
ใหตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไม
เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

กองทุนประกันสังคม
14. บทกําหนดโทษ
14.1 นายจางผูใดมีเจตนา :1) ไมยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อผูประกันตน
อัตราคาจางและขอความอื่นตามที่กําหนดตอสํานัก
งานภายใน 30 วัน นับแตวันที่ลูกจางนั้นเปนผูประกัน
ตน หรือ
2) ไมแจงเปนหนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไข
เพิ่มเติมขอความในแบบรายการที่ไดยื่นไวตอ
สํานักงานใหตรงกับขอเท็จจริงภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป จากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ใหตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไม
เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
14.2 นายจางผูใดยื่นรายการแสดงรายชื่อผูประกัน
ตน อัตราคาจาง และขอความอื่นตามที่กําหนด หรือ
แจงเปนหนังสือขอเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติม
แบบรายการที่ไดยื่นไวตอสํานักงาน โดยมีเจตนา
กรอกขอความเปนเท็จในหนังสือที่ขอเปลี่ยนแปลง
ใหตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไม
เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

14.3 ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของ
นายจาง ที่พึงสงวนไวไมเปดเผย ซึ่งตนไดมาหรือลวง
14.3 ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของ รูเนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคมนี้
นายจาง ที่พึงสงวนไวไมเปดเผย ซึ่งตนไดมาหรือ
ใหตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน ปรับไมเกิน
ลวงรูเนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเงิน
3,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ทดแทนนี้
เวนแตเปนการเปดเผยเพื่อประโยชนแกการคุม
ใหตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน ปรับไม
ครองแรงงาน หรือการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

เวนแตเปนการเปดเผยเพื่อประโยชนแหงพระราช
บัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชนแกการคุมครองแรงงาน
หรือการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
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กองทุนเงินทดแทน
14.4 ผูใดไมปฏิบัติตาม *
1) คําสั่งของคณะกรรมการกองทุน คณะ
กรรมการการแพทย หรือคณะอนุกรรมการที่สั่งให
บุคคลที่เกี่ยวของหรือคณะอนุกรรมการที่สั่งให
บุคคลที่เกี่ยวของชี้แจงหรือสงเอกสารสิ่งของขอมูลที่
จําเปนมาพิจารณา
2) คําสั่งของเจาหนาที่ ที่มีหนังสือสอบถาม หรือ
เรียกบุคคลที่เกี่ยวขอมาใหถอยคํา หรือใหสง
หลักฐานที่เกี่ยวของมาพิจารณา
3) ไมอํานวยความสะดวกในการเขาไปตรวจ
สอบขอเท็จจริงในสถานประกอบการหรือที่ทํางาน
ของลูกจางหรือการยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพยสิน
ของนายจาง
ใหตองระวางโทษจําคุก 1 เดือน ปรับไมเกิน
2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
14.5 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทนนี้ ถาเจาพนักงาน (เลขาธิการ หรือผูวาราชการ
จังหวัด) เห็นวาผูกระทําผิดไมควรไดรับโทษจําคุก
หรือไมควรถูกฟองรองใหมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ
ได ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในกฎหมาย

กองทุนประกันสังคม
14.4 ผูใดปฏิบัติตาม *
1) ไมใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารหลักฐานหรือ
ขอมูลที่จําเปน ตามคําสั่งของคณะกรรมการประกัน
สังคม คณะกรรมการแพทย คณะกรรมการอุทธรณ
คณะอนุกรรมการ หรือเจาหนาที่
2) ขัดขวาง หรือไมอํานวยความสะดวกตามสม
ควรแกเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบขอ
เท็จจริง คนสถานที่ มีหนังสือสอบถามหรือเรียก
บุคคลมาใหถอยคํา ฯลฯ ยึด อายัด ขายทอดตลาด
ทรัพยสิน
ใหตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับ
ไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
14.5 ถาเจาพนักงาน (เลขาธิการ หรือผูวาราชการ
จังหวัด) เห็นวาผูกระทําผิดไมควรไดรับโทษถึงจําคุก
หรือไมควรถูกฟองรองสําหรับความผิดที่มีโทษจําคุก
ไมเกิน 6 เดือน (ยกเวนโทษการเปดเผยขอความ หรือ
ตัวเลขที่กรอกไวในแบบสํารวจที่ถือเปนความลับ) ให
มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได ตามขอกําหนดใน
กฎหมาย
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สาระสําคัญ
กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานที่รับไปทําที่บาน พ.ศ.2547
1. ความหมาย
งานที่รับไปทําที่บานตามกฎหมาย หมายถึง งานที่ลูกจางรับจากนายจางไปผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม
หรือแปรรูปสิ่งของ ซึ่งจะตองเปนการทํางานในบานของลูกจางเอง หรือสถานที่อื่นที่มิใชสถานประกอบกิจการ
ของนายจางตามที่ไดตกลงกัน เพื่อรับคาจางเปนการตอบแทนการทํางาน โดยใชวัตถุดิบหรืออุปกรณในการผลิต
ของนายจางทั้งหมดหรือบางสวน และโดยปกติการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของนายจาง
2. ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชาย และหญิง เทาเทียมกันในการจางงาน เชน การกําหนดคาจาง เวนแต
ลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได
3. หามนายจาง หรือผูซึ่งเปนหัวหนางานผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงาน กระทําการลวงเกินทางเพศตอ
ลูกจางหญิงหรือเด็ก
4. หามนายจางจางเด็กอายุต่ํากวา 15 ปเปนลูกจาง
5. นายจางที่สงมอบงานใหลูกจางตองแจงใหพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
กอนวันสงมองงานในแตละครั้ง
6. ใหนายจางจัดทําสัญญาจางเปนหนังสือจํานวน 2 ฉบับ ใหลูกจาง 1 ฉบับ และนายจาง 1 ฉบับ พรอม
ที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได โดยในสัญญาจางตองมีอยางนอย 8 รายการ ตามที่กฎกระทรวง
กําหนด คือ
Ö วันที่ เดือน ป และสถานที่ทําสัญญาจาง
Ö ชื่อ – นามสกุล / อายุ / ที่อยู ของนายจางและลูกจาง
Ö สถานที่ทํางานของนายจาง และลูกจาง
Ö ลักษณะงาน
Ö วันที่ เดือน ป และสถานที่ที่มอบงานใหทํา
Ö คาจาง และกรณีการหักคาจาง
Ö วัน เดือน ป และสถานที่ที่สงมอบงานที่เสร็จแลว
Ö วัน เดือน ป และสถานที่จายคาจาง
7. ใหนายจางจายคาจางใหถูกตองตามอัตราคาจางที่กําหนดในสัญญา และตองจายไมเกิน 15 วัน นับ
แตวันที่ลูกจางสงมอบงานใหแกนายจาง และหามมิใหนายจางหักคาจาง เวนแตเปนการหักเพื่อชําระเงินตามที่
กฎหมายบัญญัติไว คือ ชําระหนี้สินสหกรณออมทรัพย หรือหนี้สินที่เปนไปเพื่อสวัสดิการที่เปนประโยชนแก
ลูกจางฝายเดียว หรือหักเพื่อชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกเครื่องจักรอุปกรณ หรือวัตถุดิบของนายจาง
8. หามนายจางสงมอบงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจาง เชน งานผลิต
ประกอบ บรรจุ แปรรูปวัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เชนงานทําพลุ ดอกไมเพลิง งานผลิต หรือบรรจุสารเคมีที่
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เปนอันตราย หรือวัตถุมีพิษ เชน สารไซยาไนต สารกอมะเร็ง หรืองานที่มีสารเคมีที่เปนอันตราย หรือวัตถุมีพิษ
เปนสวนประกอบ
9. ใหนายจางจัดใหมีเครื่องมือ หรืออุปกรณความปลอดภัยในการทํางาน และกําหนดมาตรการ เพื่อ
ความปลอดภัยในการทํางานตามมาตรฐาน และหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนด และใหลูกจางใชเครื่องมือ หรือ
อุปกรณ เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน และตองปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการทํางานที่นาย
จางจัดใหดวย
10. กรณีนายจางไมจายคาจาง ลูกจางมีสิทธิยื่นคําขอรับเงินสงเคราะหตามที่คณะกรรมการกองทุน
สงเคราะหลูกจางกําหนด
11. กรณีนายจางฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ลูกจางสามารถยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรง
งานในทองที่ ที่ลูกจางทํางานอยูหรือที่นายจางมีภูมลิ ําเนาอยูก็ได
12. กรณีที่นายจาง ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจาง ซึ่งถึงแกความตาย ไมพอใจคําสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงาน ใหนําคดีไปสูศาลแรงงานภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
13. การคุมครองตามที่นายจางกับลูกจางตกลงกัน ซึ่งหากเกิดปญหาขอขัดแยงในการปฏิบัติตามขอ
ตกลงดังกลาว คูกรณีมีสิทธินําคดีไปสูศาลได
มาตรการเพื่อความปลอดภัยสําหรับลูกจางที่รับงานไปทําที่บาน
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดสารกอมะเร็งที่หามนายจางสงมอบใหลูกจางในงานที่รับไป
ทําที่บานทํา มีดังนี้
(1) 4-แอมิโนไดฟนิล (4-Aminodiphenyl)
(2) อารเซนิก (Arsenic)
(3) แอสเบสทอส (Asbestos)
(4) เบนซีน (Benzene)
(5) เบรินเลี่ยม (Beryllium)
(6) เบนซิดีน (Benzedine)
(7) บีส (คลอโรเมทธิล) อีเทอร (bis (chloromethyl) ether)
(8) สารประกอบโครเมิยม (CrVI) (Chromium Cr VI compound)
(9) น้ํามันดิบ (Coal tar pitch volatile)
(10) บีตา – แนฟทิลแอมีน (B-Naphthylaminc)
(11) นิกเกิลซัลไฟด (Nickel sulfide)
(12) ไวนิลคอลไรพ (Vinyl chloride)
(13) ซิงกโครเมต (Zinc chromate)
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ในกรณีนายจางสงมอบงานที่รับไปทําที่บานใหลูกจางทํา ไมวานายจางจะเปนผูจัดหาวัตถุดิบและ
อุปกรณในการผลิตทั้งหมด หรือบางสวน ใหนายจางจัดใหมีเครื่องมือ หรืออุปกรณเพื่อความปลอดภัยในการ
ทํ า งานไม ต่ํ า กว า มาตรฐานตามที่ กํ า หนดไว ใ นกฎกระทรวง ซึ่ ง ออกตามความตามมาตรา 103
แห ง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และจัดทําคูมือการทํางานสําหรับลูกจาง ซึ่งอยางนอยตองมี
รายละเอียด ดังนี้
1. วิธีการ และขนตอนในการใชวัตถุดิบ และอุปกรณในการผลิต
2. อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใชวัตถุดิบ และอุปกรณในการผลิต
3. ขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรการปองกันอันตรายจากการใชวัตถุดิบและอุปกรณ ในการผลิต
การจัดทําคูมือตามวรรคหนึ่งใหนายจางจัดทําเปนสองชุดมอบใหลูกจางหนึ่งชุดอีกชุดเก็บไว เพื่อ
พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบไดตลอดระยะเวลาที่มีการจางงาน
ในกรณีที่งานที่รับไปทําที่บานมีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวของกับการใชสารเคมีใหนายจางดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(1) จัดเตรียมภาชนะที่ใชบรรจุใหมีความมั่นคง แข็งแรง และมีฉลากขอมูลแสดงรายละเอียดและ
คุณสมบัติของสารเคมีเปนภาษาไทยปดไวที่ภาชนะทุกใบ
(2) จัดใหมีวิธีการปฏิบัติงาน หรือคูมือการปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี และสงมอบใหลูกจางใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน
(3) จัดหาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน บุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะของอันตรายที่ลูกจางอาจ
ไดรับ และเพียงพอตอการใชงานสําหรับลูกจาง
(4) จัดใหมีเวชภัณฑที่เหมาะสม และเพียงพอสําหรับลูกจาง เพื่อบรรเทาความรุนแรงจากการเกิด
อุบัติเหตุ
(5) จัดใหมีการอบรมลูกจางเกี่ยวกับวีการใช การเก็บรักษา อันตรายที่เกิดจากสารเคมี วิธีควบคุม และ
ปองกัน วิธีการกําจัดมลภาวะ การอพยพ เคลื่อนยาย วิธีปฐมพยาบาลผูไดรับอันตราย
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