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มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท และ มูลนิธิอารมณ พงศพงัน ไดรวมกันจัดทํารายงานสรุปสถานการณ
และความเคลื่อนไหวดานแรงงานเปนประจําทุกป
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
เหตุการณสําคัญดานแรงงานและการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายสิทธิแรงงานที่เกิดขึ้นในรอบป เนื่องจาก
เห็ น วา ขอ มู ลเหลา นี้ จะเปน ประโยชน ต อการวางแผนการทํ า งานเคลื่ อ นไหวเพื่ อส ง เสริ ม พั ฒ นาและ
คุมครองสิทธิแรงงาน ใหกาวไปขางหนาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งยังสามารถใชเปน
แหลงอางอิงในการศึกษาคนควาเชิงวิชาการดานแรงงานตอไป
ในรอบป 2551 มีเหตุการณสําคัญหลายประการที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และสงผลกระทบตอ
ผูใชแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งความขัดแยงทางดานการเมือง สงผลใหระบบรัฐสภาไมสามารถทําหนาที่
ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายตางๆ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิแรงงาน ภายนอกรัฐสภา
เกิดการแบงเปนฝกฝายของประชาชนในทุกภาคสวนของสังคม รวมทั้งในกลุมผูใชแรงงาน สวนทางดาน
เศรษฐกิจ ในชวงกลางป เกิดสภาวะ “ขาวยากหมากแพง” อันเนื่องมาจากการขึ้นราคาน้ํามันและอาหาร
สงผลใหคาครองชีพถีบตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว สรางความเดือดรอนเปนอยางมากแกผูใชแรงงาน ในชวง
ปลายป สินคาเหลานี้มีราคาลดลง แตเศรษฐกิจของประเทศไดรับผลกระทบจาก การลุกลามของวิกฤติ
การเงินในสหรัฐอเมริกา ทําใหผูใชแรงงานจํานวนมากในหลายภาคอุตสาหกรรมถูกเลิกจาง ทามกลาง
ปญหาเหลานี้ ขบวนการแรงงานพยายามเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง เพื่อมีสวนรวมในกระบวนการกําหนด
นโยบายเพื่ อ บรรเทาป ญ หาเฉพาะหน า รวมทั้ ง การพั ฒ นากลไกคุ ม ครองสิ ท ธิ ให ทํ า งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ เชน คณะกรรมการไตรภาคี ระบบการประกันสังคม เปนตน
มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการทํางานของ
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เรียบเรียงเอกสารนี้ขึ้น
มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท
มกราคม 2552

จับชีพจร
การเคลือ่ นไหวแรงงานป 2551
โดย บัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ
มูลนิธิอารมณ พงศพงัน

รายงานนี้ คงไมสามารถสรุปการเคลื่อนไหวแรงงานไดค รบถวนทุ ก
ประเด็นและถูกตองทั้งหมดในรอบปได มุงหวังวาจะเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อเปน
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(5) เรียกรอง สว. และ รมว. ตรวจสอบสํานักงานประกันสังคม
(6) การผลักดัน ราง พ.ร.บ.สถาบันสงเสริมความปลอดภัยฯ และ
คลินิกโรคจากการทํางาน
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(1) ผลการเลือกตั้งและขอเสนอนโยบายแรงงาน
ตอรัฐบาลใหม (นรม.สมัคร สุนทรเวช)
กอนประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช 2550 นายสมัค ร
สุนทรเวช ไดรับการทาบทามจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหนา
พรรคไทยรักไทย ใหดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคพลังประชาชน เพื่อสืบทอดอํานาจพรรคไทยรัก
ไทยเดิมที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเมื่อ 30 พ.ค.50 หลังจากรัฐประหารของ คมช. โดยนาย
สมัคร ไดใหสัมภาษณวา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร “ฝากฝงใหชวยดูแลคนไทย” (ไทยรัฐ, 1
สิงหาคม 50)
ผลการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ปรากฏวาพรรคพลังประชาชน ซึ่ง
สมาชิกสวนใหญมาจากสมาชิกพรรคไทยรักไทยเดิม ไดเสียงสวนใหญคือ 232 เสียง พรรคพลัง
ประชาชน จึงไดรวมมือกับพรรคการเมืองตางๆ อีก 5 พรรค คือ พรรคชาติไทย พรรคเพื่อ
แผนดิน พรรคมัชฌิมาธิปไตย พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา และพรรคประชาราช ดําเนินการ
จัดตั้งรัฐบาล 6 พรรค รวม ส.ส. 315 เสียง โดยมีพรรคประชาธิปตย เปนพรรคฝายคานพรรค
เดียว ส.ส. 165 เสียง (ซึ่งตอมาในวันที่ 2 ธันวาคม 2551 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได
พิจ ารณาอย า งเร งด ว นโดยตั ด การสืบ พยานทั้ ง หมดและมี คํ า วิ นิ จฉั ย ยุ บ พรรคพลั ง ประชาชน
พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย ทําให นรม.สมชาย วงศสวัสดิ์ และกรรมการบริหาร
พรรค 3 พรรค รวม 109 คน รมต. 12 คน ตองพนจากตําแหนง)
ปลายเดื อ นมกราคม 2551 สภาผู แ ทนราษฎรได เ ลื อ กนายสมั ค ร สุ น ทรเวช เป น
นายกรัฐมนตรีคนที่ 25 ของประเทศไทย ดวยคะแนนเสียง 310 ตอ 163 แมพรรครวมรัฐบาลทั้ง
6 พรรค โดยเฉพาะพรรคที่เปนแกนนําอยางพรรคพลังประชาชนจะมีความตองการที่จะแกไข
รัฐธรรมนูญ แตเริ่มแรกตัวนายสมัครเองไมไดตองการเรงรีบแกไขรัฐธรรมนูญโดยใหสัมภาษณวา
จะเสนอแกไขรัฐธรรมนูญในไตรมาสสุดทายกอนครบวาระของรัฐบาล (ไทยรัฐ, 3 กุมภาพันธ
2551) อยางไรก็ตาม เมื่อมีการประชุมรวม 6 พรรครวมรัฐบาล เพื่อรางนโยบายรวมของรัฐบาล
กอนแถลงตอรัฐสภาฯในเดือนกุมภาพันธ ก็ไดพวงประเด็นแกไขรัฐธรรมนูญไวดวย
ปลายเดือนกุมภาพันธ 2551 นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองประธานสภาผูแทนราษฎร
และรองหัวหนาพรรคพลังประชาชน ถูกคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ตัดสินใหไดรับใบแดงจาก
การทุจริตการเลือกตั้ง กรณีการถูกใบแดงของนายยงยุทธสงผลใหเกิดการเคลื่อนไหวเรื่องแกไข
รัฐธรรมนูญของ สส.โดยเฉพาะจากพรรคพลังประชาชนเกิดขึ้นทันที โดยมุงที่จะแกไขมาตรา 237
ซึ่งกําหนดวา หากกรรมการบริหารพรรคทุจริตการเลือกตั้ง ใหยุบพรรคการเมืองนั้น และใหเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลา
5 ป นับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง แตการเคลื่อนไหวเพื่อแกไขรัฐธรรมนูญของ ส.ส.
ฝายรัฐบาลไดสงผลใหเกิดขอวิพากษวิจารณจํานวนมากในหนังสือพิมพฉบับตางๆ ที่ยังสงผลใหเกิด
การรวมตั ว ของกลุ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตยอี ก ครั้ ง ส ว นนายสมั ค ร สุ น ทรเวช
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นายกรัฐมนตรี ไดแสดงทาทีเปลี่ยนไปจากเดิม คือ หันมาสนับสนุนใหเรงแกไขรัฐธรรมนูญโดย
ดวน เพื่อรักษาพรรคพลังประชาชนเอาไว
การเคลื่อนไหวของ ส.ส.พรรคพลังประชาชนในการมุงแกไขรัฐธรรมนูญ ดําเนินไป
ทามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยางตอเนื่องจากภาวะราคาน้ํามันในตลาดโลกถีบตัวสูงขึ้น
ตามลําดับ ขณะเดียวกันคาครองชีพสวนตางๆ ก็ถีบตัวสูงขึ้น ทั้งจากภาวะราคาน้ํามันที่สงผลตอ
ตนทุนราคาสินคา และราคาขาวที่ถีบตัวสูงขึ้นตามภาวะตลาดโลกดวย
ขอเสนอนโยบายแรงงานตอรัฐบาลใหม
มีหลายกลุมจัดประชุม และนําเสนอนโยบายแรงงานตอรัฐบาลใหม ไดแก
1.1 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2551 มูลนิธิอารมณ พงศพงัน รวมกับเครือขายสหพันธ
แรงงานเพื่อคุณภาพชีวิต สนับสนุนโดย แผนงานสุขภาวะองคกรภาคเอกชน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดสัมมนา เรื่อง “รัฐบาลใหม ควรทําอะไร? อยางไร?
เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงาน” ที่โรงแรมรัตนโกสินทร กทม. โดยมีผูเสนอขอคิดเห็น 6 คน ไดแก
1. นายอุดมศักดิ์ บุพนิมิตร
ประธานคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแหงชาติป 2551
2. นายวิสุทธิ์ เรืองฤทธิ์
เลขาเครือขายสหพันธแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิต
3. นายแพทยเปรมศักดิ์ เพียยุระ
อดีตประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแทนราษฎร
4. นางสิริวัน รมฉัตรทอง
เลขาธิการสภาองคการนายจางแหงประเทศไทย (ECOT)
5. นายไพฑูรย แกวทอง
รัฐมนตรีเงาดานแรงงาน พรรคประชาธิปตย และอดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
6. ดร.อนุสรณ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต


นายบัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ เปนผูดําเนินการอภิปรายไดเสนอขอสังเกตวา
1. รัฐบาลชุดใหมที่มีนายสมัคร สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรีอายุมากที่สุด คือ
อายุ 72 ป หรือเรียกวานายกขิงแก (รองลงมา คือ อดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชาย ชุณหะ
วัณ) กําลังรางนโยบายเพื่อเตรียมแถลงตอรัฐสภา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ การจัดเวทีในวันนี้เพื่อ
ระดมขอคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและรวบรวมขอเสนอสงถึงรัฐบาลและรัฐมนตรีแรงงานตอไป
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2. เปนรัฐบาลชุดแรกที่มีรองนายกรัฐมนตรีจํานวนมากถึง 6 คน และ 4 ใน 6
คน ควบตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงดวย คือ รมว.ศึกษาธิการ, รมว.พาณิชย, รมว.การคลัง
และ รมว.อุตสาหกรรม และเปนครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีควบตําแหนง รมว.กลาโหม
3. เปนรัฐบาลชุดแรกที่มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคลัง มาจาก ส.ส.ที่เปนนาย
แพทยและเลขาธิการพรรค และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง มาจาก ส.ส.หญิงที่เปนนาง
พยาบาล
4. เปนรัฐบาลชุดแรก ที่มีรัฐมนตรีหญิงมากที่สุดถึง 4 คน และแตละคนก็เปน
ภรรยาของอดีต ส.ส. หรือ ส.ส.ปจจุบัน
5. เปนรัฐบาลชุดแรก ที่ไดอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานหญิงคนแรกมา
เปนรัฐมนตรีวาการฯ อีกครั้งตอเนื่องจากรัฐบาลชุดเดิม ซึ่งอาจมีประโยชนแงการทํางานตอเนื่อง
จากประสบการณเดิมโดยไมตองนับหนึ่งใหม
6. เปนรัฐบาลชุดแรก ที่เผชิญกับพรรคฝายคานพรรคเดียว (พรรคประชาธิปตย)
โดยพรรคฝายคานประกาศตั้งรัฐบาลเงาเปนทางการครั้งแรกตั้งแตวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551
7. เป น รั ฐ บาลชุ ด แรกที่ แ สดงความเป น รั ฐ บาลนอมิ นี ของอดี ต รั ฐ บาล
นายกรัฐมนตรี (พตท.ทักษิณ ชินวัตร) และอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ที่ถูกตัดสิทธิ
ทางการเมือง 5 ป โดยคําพิพากษายุบพรรคของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


นายอุดมศักดิ์ บุพนิมิตร แสดงความเห็นสรุปไดดังนี้
1) รัฐบาลชุดใหมเปนเหลาเกาในขวดใหม เปนนอมินีของรัฐบาลทักษิณชุดกอน
ซึ่งแนวคิดของนายกรัฐมนตรีคนนี้เคยดูถูกไมยอมรับการชุมนุมของ แรงงาน กลาวหาเปนแกงขาง
ถนนซึ่งคงจะทํางานดวยกันยาก
2) จะมีรางกฎหมายคุมครองแรงงานที่ผานการพิจารณาของ สนช. เมื่อปกอนและ
กําลังจะออกมาบังคับใช หวังวา กระทรวงแรงงานจะใหความสําคัญ โดยมีประเด็นที่แกไขเปน
ประโยชนตอแรงงานตามที่เรียกรอง 3 ประเด็น คือ มาตรา 5 (3) คุมครองลูกจางเหมาคาแรงให
ไดรับสิทธิประโยชนเทาเทียมกับลูกจางที่นายจางจางโดยตรง ซึ่งเอามาตรา 84 (7)ตามรัฐธรรมนูญ
ปรับใช มาตรา 75 กรณีนายจางสั่งหยุดงานชั่วคราว ใหจายคาจาง 75 % ไมใช 50 % และมาตรา
120 กรณีนายจางยายสถานประกอบกิจการ และลูกจางไมสามารถไปทํางานได ใหนายจางจาย
คาชดเชย 100 % ไมใชแคครึ่งหนึ่ง
3) สิ่งที่อยากใหรัฐบาลใหมทํา บางเรื่องเรียกรองมาหลายปและมีรางกฎหมายที่
ยั ง ไม ผ า น สนช. ได แ ก ใ ห สั ต ยาบั น อนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 87 และ 98 ร า งกฎหมายสถาบั น ความ
ปลอดภัยฯ รางกฎหมายประกันสังคม, รางกฎหมายคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน ปญหาแรงงาน
ตางดาว,การปรับคาจางขั้นต่ําที่ไมเพียงพอคาครองชีพ

12

4) เรื่องสําคัญที่สุดที่ตองการใหรัฐบาลดําเนินการ คือ แกไขปญหาปากทองเปน
อันดับแรก รองลงมาคือ ปรับปรุงที่มาของคณะกรรมการประกันสังคม แกไขมาตรา 39 ให
ผูประกันตนที่ตกงานจายเงินสมทบเพียงเทาเดียว และใหแรงงานมีสิทธิ์เลือกผูแทนฝายลูกจาง
โดยตรงในไตรภาคี


นายวิสุทธิ์ เรืองฤทธิ์ แสดงความคิดเห็น สรุปไดดังนี้
1) เครือ ขา ยสหพัน ธแ รงงานเพื่ อคุ ณ ภาพชี วิต ก อตั้ ง ขึ้นเมื่ อปลายปก อนโดยมี
ผูแทน 5 สหพันธแรงงานเขารวม ไดแก สหพันธแรงงานยานยนตฯ สหพันธแรงงานเครื่องใชไฟฟาฯ
สหพันธแรงงานอาหารและเครื่องดื่ม ฯ สหพันธแรงงานกิจการโรงแรมฯ และสหพันธแรงงาน
ปโตรเลียมและเคมีภัณฑฯ และมีกลุมสหภาพแรงงานสิ่งทอบางแหงเขารวมดวย ไดมีการประชุม
กันจัดทําขอเรียกรองเพื่อเสนอตอพรรคการเมืองกอนการเลือกตั้ง สส. และเตรียมเสนอตอรัฐบาล
ใหม จํานวน 7 ขอ สรุปไดดังนี้
1. ใหรัฐบาลรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 และเสนอรางกฎหมาย
แรงงานสัมพันธฉบับขบวนการแรงงานตอรัฐสภา
2. ใหปรับคาจางขั้นต่ําตามภาวะคาครองชีพ ปรับคาจางขั้นต่ําใหเทากันทั้ง
ประเทศ ยกเลิกคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดและใหจายคาจางขั้นต่ําไมเกิน 1 ป
3. ใหลูกจางมีสิทธิ์เลือกตั้งผูแทนฝายลูกจางในไตรภาคีทุกคณะ
4. จัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็กในยานอุตสาหกรรม โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณอยาง
เพียงพอตอเนื่อง
5. แกไขกฎหมายประกันสังคมใหขยายความคุมครองสูแรงงานนอกระบบ
และปรับการบริหารประกันสังคมเปนองคกรอิสระ
6. บรรจุการศึกษาเรื่องสหภาพแรงงานหรือแรงงานสัมพันธในหลักสูตรการ
เรียนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาเปนตนไป
7. แกไขกฎหมายใหประชาชนที่อาศัยหรือทํางานนอกเขตทะเบียนบาน มีสิทธิ์
เลือกตั้ง สส.และ สว. ในเขตที่ตนทํางานหรืออาศัยได
2) รัฐตองเตรียมพรอมรับมือการบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับใหม ซึ่ง
นายจางไดจัดอบรมสัมมนาเพื่อเตรียมเลี่ยงกฎหมายแลว
3) เรียกรองใหแกไขกฎหมายแรงงานสัมพันธ ป 2518 ซึ่งมีความลาหลังดอย
พัฒนาไมสามารถคุมครองสิทธิการรวมตัวตอรองของลูกจางไดจริง
4) เรื่องที่ควรทํามากที่สุด คือ การบังคับใชกฎหมายเชิงรุก ซึ่งเจาหนาที่รัฐมัก
ละเลย นั่งรอเกิดปญหาแรงงานแลวเขาไปแกไข รวมทั้งทําใหการปรับคาจางของลูกจางคํานึงทักษะ
ฝมือ ไมใชอิงคาจางขั้นต่ําเทานั้น
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นางสิริวัน รมฉัตรทอง แสดงความคิดเห็น สรุปไดดังนี้
1) ทุกรัฐบาลไมสนใจแรงงาน ขอสังเกตคือ ตําแหนงรัฐมนตรีแรงงานไมมีใครแยง
เปนเหมือนรัฐมนตรีมหาดไทยหรือเศรษฐกิจ ไมไดคนทํางานตอเนื่องและตั้งใจจริงมาทํางาน
2) ปญหาแรงงานสําคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพคน ที่ไมใชเปนเพียงผูรับจางผลิต
สงตางประเทศ ไมเห็นดวยการแชแข็งคาจางขั้นต่ําและเลือกปฏิบัติตอแรงงาน ซึ่งตองคุมครอง
ความปลอดภัยของคนทํางานในภาคเศรษฐกิจตางๆ
3) สนับสนุนใหรัฐบาลรับรองอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และ 98
4) การพัฒนาฝมือแรงงาน รัฐตองทํางานรวมกับภาคเอกชนอยางจริงจัง ซึ่งตอง
พัฒนาเจาหนาที่ของกระทรวงแรงงานดวย
5) ตองการใหมีผูแทนลูกจางและนายจางอยูในคณะกรรมการรวมภาคเอกชน
(กกร.) ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศ
ไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อสรางแรงงานสัมพันธที่ดีตอกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ อยาให
สหภาพแรงงานและกรรมการไตรภาคีถูกครอบงําโดยผูนําฝายเดียว


ดร.อนุสรณ ธรรมใจ แสดงความคิดเห็น สรุปไดดังนี้
1) รัฐบาลใหมตองเผชิญปญหาใหญ 3 ดาน คือ ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและ
การกระจายรายได ผลิตภาพหรือประสิทธิภาพแรงงานไทย และภาวะน้ํามันแพง
2) รัฐจําเปนตองปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจสังคม โดยสรางภาษีบริหารแบบมือ
อาชีพอยางมีธรรมาภิบาล ตองมีการสรางระบบการออมทั้งภาคบังคับและสมัครใจ รัฐบาลตองเรง
ฝกทักษะแรงงานใหดีขึ้น ปรับคาจางขั้นต่ําใหสูงขึ้นหรือจัดสวัสดิการบางอยางเพื่อลดคาใชจายของ
ลูกจางลง เชน จัดรถบริการรับสง หรือชวยคาเดินทาง
3) สรางระบบสวัสดิการพื้นฐานใหเขมแข็งและมีคุณภาพ ซึ่งจะแกปญหาความไม
เปนธรรม ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได
4) ผลักดันใหรัฐบาลออกกฎหมายคุมครองแรงงานนอกระบบ พัฒนาฝมือแรงงาน
อยางจริงจัง ปฏิรูประบบประกันสังคม และการทําขอตกลงทางการคากับตางประเทศ ตองผานการ
พิจารณาของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ


นายแพทยเปรมศักดิ์ เพียยุระ เสนอขอคิดเห็น สรุปไดดังนี้
1) การมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานที่กลับมาเปนครั้งที่ 2 มีขอดี คือทํางาน
ตอเนื่องได ไมตองนับหนึ่งใหม
2) นโยบายบินกอนผอนทีหลังของรัฐมนตรีแรงงาน เปนความหวังของคนยากจน
ที่ตองการไปทํางานตางประเทศ ถาจัดระบบบริหารไดดี แรงงานที่ไปทํางานตางประเทศจะกลับมา
อยางนักรบแรงงาน
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3) ปญหาการจัดหางานในประเทศ และปญหาแรงงานตางดาว ตองปรับปรุง
ระบบบริหารใหเทาทันปญหาที่สะสม ปญหาการคุมครองแรงงานนอกระบบ นาจะเนนที่แรงงาน
ที่รับงานไปทําที่บานกับแรงงานเกษตร ไมใชเนนไปที่รถรับจาง
4) ปญหาแรงงานสัมพันธ
Ö ต อ งมี ก ารเปลี่ ย นแนวคิ ด ความสั ม พั น ธ ข องนายจ า งกั บ ลู ก จ า งจากการ
เผชิญหนาเปนหุนสวนกัน เหมือนน้ํากับปลาตองอยูดวยกัน
Ö เสริมความเขมแข็งของสหภาพแรงงานใหเทียบเทากับสหกรณ ซึ่งมีกรม
และพระราชบัญญัติโดยเฉพาะ
5) ปญหาการพัฒนาฝมือแรงงานและการศึกษาแรงงาน
Ö ตองมีบูรณาการของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของอยางมีเอกภาพ
Ö บรรจุหลักสูตรสหภาพแรงงาน และการพัฒนาฝมือแรงงานในหลักสูตรการ
ศึกษา
6) ตองมีการปรับปรุงการบริหาร / การทํางานเปนเชิงรุกแบบ Seven – Eleven
รองรับการแกปญหาไดตลอด


นายไพฑูรย แกวทอง เสนอขอคิดเห็น สรุปไดดังนี้
1) สส.พรรคประชาธิ ป ต ย มี 164 เสี ย ง มี สิ ท ธิ์ อ ภิ ป รายนายกรั ฐ มนตรี แ ละ
รัฐมนตรีไดหมด
2) 9 ปของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ตั้งแต 23 กันยายน 2538 –
ตุลาคม 2545) มีรัฐมนตรี 12 คน 5 ปของกระทรวงแรงงาน มีรัฐมนตรีวาการ จํานวน 5 คน
แสดงวาไมมีรัฐบาลชุดไหนสนใจบริหารแรงงานอยางแทจริง
3) คงฝากอะไรใหรัฐบาลใหมยากเหลือเกิน เพราะรัฐบาลเนนนโยบายประชานิยม
เปนหวงวารัฐบาลอาจเอาใจรากหญามากเกินไป
4) รัฐบาลควรมีการบริหารที่มีความสมดุลระหวางนโยบายรากหญากับแรงงาน
การวางงานจะลดลงตองมีนโยบายจางงานเพิ่ม และใหความสําคัญกับการพัฒนาฝมืออยางจริงจัง


วันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรีตอรัฐสภา ขอ 2.2 นโยบายแรงงาน มี 3 ขอ
1. เรงฝกอบรมและพัฒนาคนที่ทํางานแลวและคนที่ถูกเลิกจาง เพื่อเพิ่มโอกาส
การเขาสูภาคการผลิตและบริการที่มีระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
2. จัดใหมีระบบเตือนภัยและติดตามสถานการณที่มีผลกระทบตอการจางงาน
การเลิกจางอันเนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ พรอมทั้งจัดใหมีการจางงานใหม
โดยเร็ว
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3. ใหการคุมครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งใหความสําคัญแกความ
ปลอดภัยในการทํางานและสวัสดิการแรงงาน พรอมทั้งจัดระบบการคุมครองแกแรงงานนอกระบบ
ใหครอบคลุมมากขึ้น
มูลนิธิอารมณ พงศพงัน ไดสํารวจความคิดเห็นกรรมการสหภาพแรงงานตางๆ รวม
60 คน เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ 2551 พบวา รอยละ 58 หรือสวนใหญเห็นดวยกับนโยบาย
แรงงานขอ 3 และสวนใหญตองการใหรัฐบาลเรงปรับคาจางขั้นต่ําใหเปนธรรมเทากันทั้งประเทศ
และควบคุมราคาสินคา


วันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นางอุไรวรรณ
เทียนทอง) ไดประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแกผูบริหารของกระทรวงแรงงาน แบงเปน
นโยบายเรงดวน และนโยบายสําคัญรวมดังนี้
นโยบายเรงดวน ตองดําเนินการใน 2 เรื่อง
1. การแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ตองทําใหผูที่อยูในพื้นที่
มีงานทําและเพิ่มบัณฑิตอาสาเขาไปทํางานในพื้นที่
2. การแกไขปญหายาเสพติด ขอใหเรงรัดใหมีสถานประกอบการโรงงานสีขาวเพิ่ม
มากขึ้น มีการพัฒนาฝมือแรงงานและการฝกอาชีพใหผูที่ผานการบําบัดใหมีงานทําไมเปนภาระตอ
สังคม
นโยบายสําคัญ ตองดําเนินการใหเปนรูปธรรมโดยเร็วจํานวน 16 เรื่อง คือ
1. ขอเรียกรองขององคกรแรงงานใหเรงรัดนํามาพิจารณาดําเนินการใหสําเร็จ มี
การติดตามผลเพื่อใหผูใชแรงงานเห็นวากระทรวงมีการดําเนินการ
2. สงเสริมคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงานทั้งในดานคาจาง ความปลอดภัย สุขภาพ
สวัสดิการตางๆ ควรกําหนดโครงการและกิจกรรมที่สงเสริมสิทธิแรงงานใหเกิดความผาสุก
3. การแก ไ ขป ญ หาการขาดแคลนแรงงาน ต อ งดู ค วามต อ งการของสถาน
ประกอบการ มีการพัฒนาและฝกอาชีพใหเปนแรงงานตามความตองการของสถานประกอบการ
4. เร ง ดํ า เนิ น การจั ด โครงสร า งการบริ ห ารจั ด การกองทุ น ประกั น สั ง คมให มี
ประสิทธิภาพ สามารถดูแลจัดการทรัพยสินและผลประโยชนกองทุนใหเพิ่มขึ้น และเกิดประโยชน
สงสุดตอผูประกันตน เรงพัฒนาสิทธิประโยชนของผูประกันตนใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
5. คุมครองดูแลในเรื่องสิทธิ สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนการทํางานที่
เหมาะสมแกแรงงานนอกระบบ
6. เร ง ส ง เสริ ม การขยายตลาดแรงงานไทยไปทํ า งานต า งประเทศให ไ ด รั บ
ผลตอบแทนอยางเปนธรรม และไมถูกหลอกลวงจากสาย นายหนา และบริษัทจัดหางาน มีการเรง
จับกุมดําเนินคดีกับผูหลอกลวงอยางรุนแรงและเฉียบขาด
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7. เรงดําเนินการจัดระบบการจางแรงงานตางดาวใหเปนไปตามกฎหมายและให
มีผลบังคับใชโดยเร็ว
8. เรงดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ ปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานไดอยางจริงจัง และเรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางานเปนวาระแหงชาติที่ทุกหนวยตองรวมกันทําอยางจริงจัง
9. การแกไขปญหาการเลิกจางเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลิกจางที่อาจเกิด
จากภาวะเศรษฐกิจ ทุกหนวยงานควรติดตามและเฝาระวังสถานการณที่จะมีผลกระทบตอการเลิก
จาง และเขาไปแกไขหรือใหการชวยเหลือกอนจะเกิดสถานการณเลิกจาง
10. ขยายผลโครงการอาสาสมัครแรงงานและลงไปทํางานในพื้นที่และชุมชนเพื่อ
เปนเครือขายในการแกไขปญหาความยากจน และนําบริการของกระทรวงแรงงานเขาสูชุมชน
11. สงเสริมสถานประกอบการจัดทําบัญชีโครงสรางคาจางเพื่อใชเปนเครื่องมือใน
การบริหารคาจางและเงินเดือน เรงกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน ในสาขาอาชีพ
ที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
12. แรงงานผูสูงอายุ เรงดําเนินการใหผูสูงอายุไดมีงานทํามีรายได เพื่อไมเปน
ภาระตอสังคมและลดภาระการพึ่งพิง
13. การแกไขกฎหมาย ใหเรงดําเนินการนํารางกฎหมายที่ตองการพิจารณาใหเขา
สูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรเพื่อใหมีการประกาศใชบังคับโดยเร็ว และเรงรัดปรับปรุงแกไข
กฎระเบียบ คําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติที่ปรับปรุงใหม ซึ่งไดประกาศใช
บังคับแลวเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว
14. การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เปนนโยบายเรงดวนที่ทุกหนวยงาน
ตองรวมกันดําเนินการ นําภารกิจของแตละกรมลงไปใหบริการแกประชาชนในพื้นที่
15. ส ง เสริ ม ให แ รงงานได มี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น การต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ผลประโยชนของแรงงานตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยใหความคุมครองสงเสริม สิทธิหนาที่
และความกาวหนาแกผูใชแรงงาน เยาวชน สตรี คนพิการ ในดานสภาพการจาง สภาพการทํางาน
คาตอบแทน สวัสดิการและความเสมอภาคในการดํารงชีพและในการทํางาน
16. การวางระบบเตือนภัยดานแรงงาน โดยมีดัชนีชี้วัดดานแรงงานเพื่อชี้นําและ
เตื อ นภั ย ในระดั บ ต า งๆ เพื่ อ ใช ใ นการบริ ห าร วางแผน และกํ า หนดนโยบายให ส อดคล อ งกั บ
สถานการณในปจจุบันและอนาคต
1.2 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2551 กลุมสตรีรัฐวิสาหกิจ สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ (สรส.) รวมกับคณะกรรมการสตรีสหพันธแรงงานกิจการพลังงาน เหมืองแร ปโตรเลียม
เคมีภัณฑระหวางประเทศ (ICEM) ไดยื่นขอเรียกรองตอนางอุไรวรรณ เทียนทอง รมว.แรงงาน
เนื่องในวันสตรีสากล ประจําป 2551 มีจํานวน 4 ขอ ตอมากรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ไดทําหนังสือลงวันที่ 5 มีนาคม 2551 ตอบชี้แจงแตละขอดังนี้
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1. รั ฐ ต อ งให สั ต ยาบั น อนุ สั ญ ญา ILO
ฉบั บ ที่ 84 และ 98 เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นการ
รวมตัวและการเจรจาตอรองเพื่อใหสอดรับกับ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธ
ศักราช 2550

การตัดสินใจใหสัตยาบันอนุสัญญา ILO หรือไม
มี ป ระเด็ น ที่ จ ะต อ งพิ จ ารณาอย า งรอบคอบถึ ง ผลดี
ผลเสียที่ จ ะเกิดขึ้ น กับ ประเทศไทย รวมทั้ง ตอ งมี การ
ชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชนทุกภาคสวนของสังคม
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความเขาใจในรายละเอียดของ
อนุ สั ญ ญา เพื่ อ จะได จั ด ทํ า การประชาพิ จ ารณ รั บ ฟ ง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ซึ่ ง จะเป น ข อ มู ล สํ า คั ญ
ประกอบการตั ด สิ น ใจว า ประเทศไทยควรรั บ รอง
อนุ สั ญ ญาฉบั บ ดั ง กล า วหรื อ ไม ซึ่ ง ขณะนี้ ก ระทรวง
แรงงาน โดยกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงานอยู
ระหวางจัดอบรมและประชุมชี้แจงเพื่อทําความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาของอนุ สั ญ ญาทั้ ง สองฉบั บ ดั ง กล า ว
ใหแกนายจาง ลูกจาง และขาราชการ รวมทั้งไดมีการ
แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาแกไขกฎหมายวาดวยการ
แรงงานสัมพันธใหสอดคลองกับหลักการของอนุสัญญา
ILO ดังกลาว
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 64 วรรค 2 กําหนดใหขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม
สหภาพ สหพั น ธ หรื อ หมู ค ณะอื่ น ซึ่ ง ต อ งไม ก ระทบ
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและความ
ต อ เนื่ อ งในการจั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะ ทั้ ง นี้ ตามที่
กฎหมายบั ญ ญั ติ ซึ่ ง รายละเอี ย ดของการดํ า เนิ น การ
ดั ง กล า ว หน ว ยงานต า งๆ จะต อ งเร ง รั ด ร ว มปรึ ก ษา
หารือ เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางดําเนินการตอไป
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจมี พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2542 เปนเครื่องมือกําหนดขั้นตอนในการแปร
รู ป ฯ แ ล ะ เ ป น ค ว า ม พ ย า ย า ม ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ในการยกรา ง พ.ร.บ.กํา หนดกิ จ การ หลักเกณฑแ ละ
ขั้นตอนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .......... เพื่อใชแทน
พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจฯ ซึ่งลาสุดราง พ.ร.บ.ดังกลาวอยู

รัฐตองใหขาราชการทุกกระทรวงจัดตั้ง
สหภาพแรงงาน เพื่อใหเ ปน ไปตามรัฐธรรม
นู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช
2550 มาตรา 64 วรรค 2

2. ขอใหย กเลิ ก พ.ร.บ.ทุน รัฐ วิส าหกิ จ
พ.ศ. 2542 และยกเลิ ก การแปรรู ป รั ฐ
วิสาหกิจ
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ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังนั้นการ
จะยกเลิ ก หรื อ ไม ขึ้ น อยู กั บ นโยบายของรั ฐ บาลเป น
สําคัญ
3. ให มี ก ารเอาผิ ด และลงโทษอย า ง
กระทรวงแรงงานไดตระหนักถึงความสําคัญของ
จริงจัง กรณีการล ว งละเมิดทางเพศ การยุติ การคุมครองแรงงานหญิงและเด็ก โดยบัญญัติการให
การกระทําความรุนแรงตอสตรีและเด็ก
ความคุ ม ครองตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ไว เ ป น การเฉพาะในหมวด 3 การใช
แรงงานหญิงและหมวด 4 การใชแรงงานเด็ก รวมถึง
มาตรา 15 บัญญัติใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและ
หญิงโดยเทาเทียมกัน ในการจางงาน เวน แตลักษณะ
หรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได
กรณีการลวงละเมิดทางเพศ การยุติการกระทํา
ความรุ น แรงต อ สตรี แ ละเด็ ก นั้ น พระราชบั ญ ญั ติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 16 บัญญัติหาม
มิ ใ ห น ายจ า งหรื อ ผู ซึ่ ง เป น หั ว หน า งาน ผู ค วบคุ ม งาน
หรือผูตรวจงาน กระทําการลวงเกินทางเพศตอลูกจาง
ซึ่งเปนหญิงหรือเด็ก หากพบการฝาฝนไมปฏิบัติตาม
ตอ งระวางโทษปรับ ไม เ กิน สองหมื่ น บาท โดยในทาง
ปฏิ บั ติ ก ระทรวงแรงงาน โดยกรมสวั ส ดิ ก ารและ
คุมครองแรงงานไดดําเนินการตามอนุสัญญาองคการ
แรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 182 วาดวยรูปแบบที่
เลวร า ยที่ สุ ด ของการใช แ รงงานเด็ ก ค.ศ.1999 ซึ่ ง
กระทรวงแรงงานได มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาและ
คณะกรรมการระดับชาติขึ้น เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ
ระดั บ ชาติ นํ า เสนอคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ กํ า หนดเป น
นโยบายตอไป
ในขณะเดี ย วกั น กระทรวงแรงงานโดยกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานไดกําหนดนโยบายการ
ตรวจแรงงานเด็กไวชัดเจนวา หากพบการใชแรงงาน
เด็กอายุต่ํา กวา 15 ปทํา งานใหดํา เนินคดีทันที และ
หากพบวานายจางใหลูกจางเด็กทํางานโดยปฏิบัติไม
ถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน และมีการกักขัง
หนวงเหนี่ยวหรือทารุณเด็กใหดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงแรงงานวาดวยการดําเนินคดีอาญา และการ
เปรียบเทียบผูกระทําผิดตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
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โดยเครงครัด นอกจากนั้นกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานยังไดดําเนินการเชิงรุก โดยใหพนักงานตรวจ
แรงงานคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่ลูกจางมีความ
เสี่ ย งต อ การถู ก ล ว งละเมิ ด ทางเพศสู ง เพื่ อ เข า ไป
ดํ า เนิ น การส ง เสริ ม ความรู แ ก น ายจ า งและลู ก จ า ง
เกี่ ย วกั บ การล ว งละเมิ ด ทางเพศ รวมทั้ ง ดํ า เนิ น การ
จัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจดานแรงงานหญิงและเด็ก
ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ออกปฏิ บั ติ ง านกรณี เ ร ง ด ว น เช น
แรงงานหญิงและเด็กถูกทํารายรางกาย หรือถูกกักขัง
หนวงเหนี่ยว เปนตน
4. ใหมีการจัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็กในสถาน
กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุมครอง
ประกอบการและยานชุมชนอุตสาหกรรมเพื่อ แรงงานไดรณรงคสงเสริมใหสถานประกอบกิจการที่มี
พัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวไทย โดยให ความพรอมและมีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็ก
รัฐสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร
ที่ มี คุ ณ ภาพและได ม าตรฐานและเพื่ อ ให ส ามารถ
ดําเนินการไดประสบผลสําเร็จ จึงไดบูรณาการความ
รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของรวม 5 กระทรวง คือ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษา
ธิการ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ให น ายจ า งในสถานประกอบกิ จ การที่ มี ลู ก จ า งตั้ ง แต
100 คนขึ้นไป จัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็กในสถานประกอบ
กิจการ และไดดําเนินการประชาสัมพันธใหมีการจัดตั้ง
ศูนยเลี้ยงเด็กในชุมชนใกลเคียง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของบุตรลูกจางดวย
ซึ่งนับจนถึงปจจุบันไดสงเสริมใหมีการจัดตั้ง
ศูนยเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการและชุมชนรวม
69 แหง มีเด็กไดรับการเลี้ยงดู รวม 2,194 คน เปน
ศูนยเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ 62 แหง มีเด็ก
ไดรับการเลี้ยงดู 1,983 คน และเปนศูนยเลี้ยงเด็กใน
รัฐ วิส าหกิจ 7 แห ง มี เ ด็ กไดรั บ การเลี้ย งดู 211 คน
และในปงบประมาณ 2551 นี้ ไดสงเสริมใหการไฟฟา
สวนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร จัดตั้งสถานรับเลี้ยงและ
พั ฒ นาเด็ ก คิ ด ดี้ แ คร โดยจะเป ด ดํ า เนิ น การในเดื อ น
มิถุนายน 2551
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และชุมชนจัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็กแลว กระทรวงแรงงาน
โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานยังไดจัดตั้งศูนย
เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ
ขึ้น 2 แหงที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่ อ เป น ศู น ย ต น แบบในการพั ฒ นาเด็ ก ก อ นวั ย เรี ย น
โดยจะรั บ เลี้ ย งดู บุ ต รหลานของลู ก จ า งในจั ง หวั ด
นครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งจะชวยแบงเบาภาระคาใชจายในการเลี้ยงดูบุตรของ
ลูกจาง ปจจุบันมีเด็กอยูในความดูแลของศูนยเด็กเล็ก
ทั้ง 2 ศูนย รวม 1,276 คน

1.3 คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย (คสรท.) สงตัวแทนประมาณ 40 คนเขา
พบรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นางอุไรวรรณ เทียนทอง) เพื่อรับทราบแนวทางการทํางาน
และยื่นขอเรียกรองหลายขอดังนี้
1. ให มี ก ารปรั บ โครงสร า งการบริ ห ารงาน สํ า นั ก งานประกั น สั ง คม กรณี
คณะกรรมการไตรภาคี ห ลายคณะได ห มดวาระลง มี ห ลายส ว นที่ มี ข อ เสนอสอดคล อ งกั น ว า
คณะกรรมการไตรภาคีควรตองมาจากการเลือกตั้ง มีขอเสนอดังนี้
1.1 สิทธิในการลงคะแนนเสียงของผูใชแรงงาน ซึ่งถือเปนสิทธิลงคะแนน
เสียงของสหภาพแรงงานตางๆ ในการเลือกตั้งผูแทนฝายลูกจางเขาไปเปนคณะกรรมการไตรภาคี
ขอเสนอใหใชเกณฑอัตราสวนในการกําหนดจํานวนสิทธิในการลงคะแนนเสียง โดยนับจํานวน
สมาชิกของสหภาพแรงงานตางๆ ผูลงคะแนนในอัตราสวนจํานวนสมาชิก 50 คนตอ 1 เสียง ใน
การลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้หากจํานวนสมาชิกไมถึง 50 คนใหสามารถออกเสียงได 1 เสียง
1.2 เนื่องจากปจจุบันมีสหภาพแรงงานทั้งสิ้นกวา 1,200 แหง และมากกวา
ครึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมดมิไดสังกัดในสภาองคการลูกจางตางๆ ดังนั้นเพื่อใหมีความเปนธรรม
ในกระบวนการรั บ สมั ค รผูแ ทนเพื่ อ เลือ กตั้ ง เป น กรรมการไตรภาคี ต อ งเปด โอกาสใหส หภาพ
แรงงานมีสิทธิ์สมัครเขารับการเลือกตั้ง ไมควรกําหนดวาตองเปนตัวแทนจากสภาองคการลูกจาง
เพียงแหงเดียว
1.3 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม ในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพใน
แตละสภาพปญหาที่มีองคประกอบความแตกตางทางดานเพศ จึงเปนตัวแปรหนึ่งใหมองเห็นความ
ละเอียดออนของปญหาที่แตกตางกันหลายมิติ จึงเสนอใหมีการกําหนดสัดสวนใหมีผูหญิงผูชายที่
ใกลเคียงกัน
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2. ใหตรวจสอบการใชเงินกองทุนประกันสังคม โดยเฉพาะในเรื่องการใชเงินใน
การจัดทําระบบคอมพิวเตอรสารสนเทศของกระทรวงแรงงาน เปนเงิน 2,800 ลานบาท ซึ่งขณะนี้
อยูในขั้นตอนกฤษฎีกา ฉะนั้นการดําเนินการใดที่เกี่ยวของกับโครงการควรระงับไวกอนเพื่อการ
ตรวจสอบ หากมีความจําเปนตองดําเนินการตองเปดประมูลอยางโปรงใสเปนธรรม
3. ใหมีการประกาศใช รางพระราชบัญญัติ แรงงานสัมพั นธฉบับ ผูใชแ รงงาน
พ.ศ. .... (ฉบับผูใชแรงงาน)
4. ใหประกาศใชรางพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. .... (ฉบับบูรณาการที่ผูใชแรงงานรวมรางกับทุกฝาย)
5. ให เ ร ง การขยายความคุ ม ครองประกั น สั ง คม สู แ รงงานนอกระบบ และ
ประกาศใชพระราชบัญญัติ สงเสริมคุมครองและพัฒนาแรงงานในงานรับไปทําที่บา น พ.ศ. ....
6. ใหคุมครองและแกไขปญหาแรงงานขามชาติที่มาทํางานในประเทศไทย และ
แรงงานไทยที่ไปทํางานตางประเทศ
1.4 วันที่ 8 มีนาคม 2551 กลุมบูรณาการแรงงานสตรีรวมกับองคกร
ภาคประชาชน องคกรพัฒนาเอกชนดานแรงงานและสตรี และเครือขายสลัม 4 ภาค ฯลฯ รวม
ประมาณ 500 คน จัดเดินขบวนจากหนาตึกองคการสหประชาชาติ (UN) ถ.ราชดําเนินนอก ไป
ทําเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือตอนายกรัฐมนตรี โดยมีเลขานุการ รมว.แรงงานมารับหนังสือ ขอ
เรียกรองมีประเด็นหลากหลายดังนี้
ประเด็นแรงงานหญิง
1. รัฐตองจัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็กในยานอุตสาหกรรมตางๆ ในปริมาณที่เพียงพอและปรับ
คุณภาพใหสอดคลองกับความตองการของผูใชแรงงานแรงงาน
2. คณะกรรมการไตรภาคีแรงงาน
Ö ตองมาจากการเลือกตั้งของสหภาพแรงงานโดยกําหนดสัดสวนคะแนนตาม
จํานวนสมาชิกสหภาพ
Ö กําหนดสัดสวนหญิงชายในคณะกรรมการไตรภาคี ใหมีจํานวนที่สะทอนความ
เปนจริงของกําลังแรงงาน
ประเด็นแรงงาน
3. ประกันสังคม ตองเพิ่มการคุมครองใหกับผูประกันตนหรือคูสมรสเมื่อมีครรภและ
หลังคลอดอยางปลอดภัย พรอมทั้งขยายการคุมครองดานการรักษาพยาบาลใหกับครอบครัวของ
ผูประกันตน (ครอบครัวผูประกันตน ไดแก คูสมรส - บุตร)
4. ปรั บ ค า จ า งให เ พี ย งพอต อ การดํ า รงชี พ ในภาวะเศรษฐกิ จ ป จ จุ บั น และใช อั ต รา
เดียวกันทั่วประเทศ
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5. ปรับโครงสรางระบบการประกันการมีงานทํา เพื่อชวยเหลือแรงงานที่ถูกเลิกจาง
และวางงาน
6. รั บ รองสิ ท ธิ ใ นการรวมตั ว และการเจรจาต อ รองโดยรั บ รองอนุ สั ญ ญาองค ก าร
แรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 87 และ 98
7. ออกกฎหมายจัด ตั้ง สถาบั น คุม ครองสุข ภาพความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล อมใน
สถานประกอบการ โดยใหเปนองคกรอิสระ
8. การคุมครองสิทธิแรงงานตองครอบคลุมผูใชแรงงานทุกคน ทั้งแรงงานนอกระบบ
และแรงงานขามชาติ
9. ยกเลิกการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ประเด็นผูหญิงและสังคม
10. ออกกฎหมายคุมครองอนามัยเจริญพันธุ “ใหสตรีมีสิทธิ์ในเนื้อตัวรางกายในการ
ตัดสินใจที่จะตั้งครรภหรือไมตั้งครรภ”
11. ขจัดความรุนแรงทางเพศที่เกิดแกเด็กในสถานศึกษา
12. รัฐตองไมยกเลิกการทําซีแอลยา เพื่อใหผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึงยาได
ขอสังเกต
1) การเคลื่ อ นไหววาระวั น สตรี ส ากลป 2551 อยู ใ นช ว งที่ รั ฐ บาลใหม เ พิ่ ง เข า รั บ
ตํ า แหน ง บริ ห ารประเทศในช ว งปลายกุ ม ภาพั น ธ ทํ า ให มี ห ลายองค ก รแรงงานขยั บ ตั ว ยื่ น ข อ
เรียกรองนโยบายแรงงานตอรัฐบาล ขอเรียกรองสวนใหญมีความซ้ําซากกับที่เคยเสนอตอรัฐบาล
ชุดกอนๆ มาแลว
2) การเรียกรองตอรัฐบาลใหมในโอกาสวันสตรีสากลป 2551 มีการเคลื่อนไหวยื่น
หนังสือ 2 กลุม คือ 1. กลุมสตรี สรส. และ ICEM (24 ก.พ.51) 2. กลุมบูรณาการแรงงานสตรี
กับหลายองคกรแนวรวม (8 มี.ค.51) มี 3 ขอเรียกรองที่รวมกันได คือจัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็กใน
ยานอุตสาหกรรมตางๆ ใหเพียงพอและมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการผูใชแรงงาน
ให รั ฐ บาลรั บ รองอนุ สั ญ ญา ILO ฉบั บ ที่ 87 และ 98 และยกเลิ ก นโยบายการแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจ
3) เปรียบเทียบเอกสารคําแถลงนโยบายแรงงานของคณะรัฐมนตรีนายสมัคร สุนทร
เวช นายกรัฐมนตรีที่แถลงเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 กับคณะรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ นายกรัฐมนตรีที่แถลงเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 มีเนื้อหาดังนี้
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นโยบายแรงงาน ครม.สมัคร สุนทรเวช
นโยบายแรงงาน ครม.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
1. เรงฝกอบรมและพัฒนาคนที่ทํางานแลวและ 1. ดําเนินการใหแรงงานทั้งในและนอกระบบไดรับ
คนที่ถูกเลิกจาง เพื่อเพิ่มโอกาสการเขาสูภาคการ การคุมครองตามมาตรฐานแรงงานไทย โดยเฉพาะ
ผลิตและบริการที่มีระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
ในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพการ
จางงาน โดยการสงเสริมใหสถานประกอบการผาน
การทดสอบและรั บ รองตามมาตรฐานระบบการ
จัดการปฏิบัติตอแรงงานดานสิทธิ และคุมครองให
เปนไปตามมาตรฐานแรงงานสากล
2. จั ด ให มี ร ะบบเตื อ นภั ย และติ ด ตามสถาน
การณที่มีผลกระทบตอการจางงาน การเลิกจาง
อันเนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
พรอมทั้งจัดใหมีการจางงานใหมโดยเร็ว

2. ปฏิ รู ป ระบบประกั น สั ง คมให มี ค วามเข ม แข็ ง
มั่นคง ใหมีการบริหารจัดการที่เปนอิสระ โปรงใส
และขยายความคุ ม ครองถึ ง บุ ต รและคู ส มรสของ
ผูประกันตนในเรื่องการเจ็บปว ย รวมทั้งเพิ่ม สิทธิ
ประโยชนอื่นๆ เพิ่มเติมใหแกผูประกันตน

3. ใหก ารคุม ครองแรงงานตามมาตรฐานแรง
งานไทย ซึ่งใหความสําคัญแกความปลอดภัยใน
การทํ า งานและสวั ส ดิ ก ารแรงงาน พร อ มทั้ ง
จั ด ระบบการคุ ม ครองแก แ รงงานนอกระบบให
ครอบคลุมมากขึ้น

3. พั ฒ นาและฝ ก อบรมแรงงานทุ ก ระดั บ ให มี
ความรูและทักษะฝมือที่ มีมาตรฐานสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสอดคลองกับ
ความต อ งการของตลาดแรงงาน โดยการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของสถาบันและศูนยพฒ
ั นาฝมือ
แรงงานที่มีอยูทั่วประเทศใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นใน
การฝกอบรมฝมือแรงงาน ดวยการระดมการมีสวน
รวมจากภาคเอกชนในลักษณะโรงเรียนในโรงงาน
และการบูรณาการกับสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการพัฒนาฝมือแรงงาน
4. สงเสริมใหแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ
อย า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี โดยการ
สนับสนุนดานสินเชื่อการไปทํางานในตางประเทศ
การฝกอบรมทักษะฝมือและทักษะการใชภาษา การ
สร า งหลั ก ประกั น การคุ ม ครองดู แ ลการจั ด ส ง
แรงงานไปทํางานในตางประเทศ และการติดตาม
ดูแลมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบระหวางการทํางานใน
ตางประเทศ
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นโยบายแรงงาน ครม.สมัคร สุนทรเวช

นโยบายแรงงาน ครม.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
5. สนั บ สนุ น สวั ส ดิ ก ารด า นแรงงาน โดยจั ด ตั้ ง
สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน จัดใหมีสถาน
ดู แ ลเด็ ก อ อ นในสถานประกอบการ และเพิ่ ม
ศัก ยภาพกองทุ น เงิน ทดแทนในการดู แ ลลู ก จา งที่
ประสบอั น ตรายเนื่ อ งจากการทํ า งาน รวมทั้ ง
จั ด ระบบดู แ ลด า นสวั ส ดิ ก ารแรงงานของกลุ ม
แรงงานนอกระบบ และส ง เสริ ม ระบบแรงงาน
สัมพันธในระบบไตรภาคี เพื่อใหเกิดความสัมพันธ
อันดีระหวางลูกจาง นายจาง และภาครัฐ
6. จั ด ระบบการจ างงานแรงงานต า งดา วให ส อด
คลองกับความตองการของภาคการผลิต ไมกระทบ
ต อ การจ า งแรงงานไทย และความมั่ น คงของ
ประเทศ โดยการจัดจําแนกประเภทงานที่อนุญาต
ใหแรงงานตางดาวทํา และการจัดระบบการนําเขา
แรงงานตางดาว การขจัดปญหาแรงงานตางดาวผิด
กฎหมาย และการจัดทําทะเบียนแรงงานตางดาว
และระบบการตรวจสอบที่สะดวกตอการควบคุม
7. สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุและคนพิการ
โดยการกําหนดใหมีรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสม
ตามความสามารถของผูสูงอายุและคนพิการ อาทิ
การทํางานแบบบางเวลา การทํางานชั่วคราว การ
ทํางานแบบสัญญาระยะสั้น รวมทั้งการขยายโอกาส
การทํางานของผูสูงอายุที่มีความชํานาญเฉพาะดาน
นโยบายความมั่นคงของรัฐ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
แรงงานตางดาว ขอ 2.4 วา
“แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบไมใหมี
ผลกระทบตอความมั่น คง โดยการปรับปรุงระบบ
การเขาเมือง การจัดระเบียบชายแดน และการจัด
ระเบีย บแรงงานต า งดา ว รวมทั้งการแกไ ขป ญ หา
สถานะและสิทธิของบุคคลที่ชัดเจน บนความสมดุล
ระหวางการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลกับการ
รักษาความมั่นคงของชาติ”
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มูลนิธิอารมณ พงศพงัน ไดสํารวจความคิดเห็นกรรมการสหภาพแรงงานตางๆ รวม 60
คน เมื่ อ ปลายเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 2551 พบว า ร อ ยละ 58 หรื อ ส ว นใหญ เ ห็ น ด ว ยกั บ นโยบาย
แรงงานขอ 3 และสวนใหญตองการใหรัฐบาลเรงปรับคาจางขั้นต่ําใหเปนธรรมเทากันทั้งประเทศ
และควบคุมราคาสินคา
Ö ประเด็นที่นโยบาย ครม.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีความตางกับรัฐบาลที่ผานๆ มา มี

2 เรื่องสําคัญคือ 1. ปฏิรูประบบประกันสังคมใหมีความเขมแข็งมั่นคง มีการบริหารจัดการที่เปน
อิสระโปรงใส และ 2. สนับสนุนสวัสดิการแรงงานโดยจัดตั้งสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
Ö นโยบายแรงงานของ ครม.สมัคร สุนทรเวช มีจํานวนเพียง 3 ขอ ซึ่งใหความสําคัญ

นอยกวานโยบายแรงงานของ ครม.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่มีจํานวนมากถึง 7 ขอ
Ö นโยบายแรงงานโดยสวนใหญของทั้ งสองรัฐบาลเปนอํานาจหนา ที่ปกติ ของหนวย

ราชการที่เกี่ยวของพึงดําเนินการอยูแลว
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(2) ขอเรียกรองวันแรงงานสากล (May Day)
ขอเรียกรองในวันแรงงานปนี้ ยังมีการแบงแยกเปน 2 ขบวนการเหมือนปกอนๆ เพราะ
ไมอาจสมานฉันทรวมจัดงานได
ปนี้ไมสามารถเดินขบวนไปจัดงานวันแรงงานที่บริเวณสนามหลวงได เพราะฝายรัฐบาล
ตองการใชสถานที่จัดสรางพระเมรุมาศสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณีวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ทําให “คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแหงชาติ” ซึ่งมีนายอุดมศักดิ์
บุพนิมิตร เปนประธานคณะกรรมการจัดงานและนายมานิตย พรหมการียกุล (ประธานสภา
องคการลูกจางแรงงานยานยนตแหงประเทศไทย) เปนเลขาฯ จัดงาน รวมกับคนงานจากสภา
องคการลูกจาง 12 แหง และสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจแหงประเทศไทย ตองจัดงานอยูที่บริเวณ
ลานพระบรมรู ป ทางม า โดยพึ่ ง เงิ น งบประมาณรั ฐ บาลมี น ายมิ่ ง ขวั ญ แสงสุ ว รรณ รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนประธานในพิธีเปดงานแทนนายกรัฐมนตรี
สมัคร สุนทรเวช โดย นรม.ไดกลาวปราศรัยผานรายการโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศ
ไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
กลุ ม ที่ ห นึ่ ง คณะกรรมการจั ด งานวั น แรงงานแห ง ชาติ ชู คํ า ขวั ญวั น แรงงานป นี้ ว า
“แรงงานพัฒนาพาชาติกาวไกล สูอนาคตไทย อาลัยสมเด็จพระพี่นางเธอฯ” เสนอขอเรียกรองตอ
รัฐบาลจํานวน 8 ขอ ดังนี้
1. ขอใหรัฐบาลปรับอัตราคาจางขั้นต่ําใหกับลูกจางตามอัตราเงินเฟอที่เพิ่มขึ้น วันละ 9
บาท และใหปรับในอัตราเดียวกันทั้งประเทศ พรอมทั้งควบคุมราคาสินคา อุปโภคบริโภคที่มีความ
จําเปนตอการครองชีพ
2. ขอใหรัฐบาลประกาศใชพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานโดยเร็ว
3. ขอใหรัฐบาลปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ให
สอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญป 2550 อาทินิยามคําวานายจาง ลูกจาง, การรับรองอนุสัญญา
ILO ฉบับที่ 87, 98 การใชสิทธิการลาของสหภาพแรงงานในการประชุม อบรม สัมมนา การเปน
พยานในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ (ค.ร.ส.) และศาล การขยายสิทธิใหกรรมการลูกจางฟอง
ใน ค.ร.ส.ได กรณีนายจางใชสิทธิอุทธรณคําสั่ง ค.ร.ส.ตอศาลแรงงาน ใหนายจางนําเงินวางที่ศาล
แรงงานเปนตน
4. ขอใหรัฐบาลยกเลิกการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทั้งหมด
5. ขอให สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมจั ด ตั้ ง โรงพยาบาลประกั น สั ง คม หรื อ โรงพยาบาล
ตนแบบ เพื่อบริการรักษาแกผูประกันตนและขยายการรักษาโรคครอบคลุมทุกโรค
6. ในกรณีที่ผูประกันตนเกษียณอายุ ไมวาจะรับบําเหน็จหรือบํานาญ ขอใหสํานักงาน
ประกันสังคมรักษาพยาบาลแกผูประกันตนฟรี
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7. ขอใหรัฐบาลเรงรัดประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน
พ.ศ. ....
8. ขอใหรัฐบาลตั้งคณะกรรมการฝายรัฐบาลที่เกี่ยวของกับขอเรียกรองรวมกับผูแทน
ฝายลูกจาง 12 สภา และ 1 สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจแหงประเทศไทย ติดตามขอเรียกรองของ
ผูใชแรงงานที่ยื่นในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2551 พรอมทั้งใหแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงาน
แรงงานสัมพันธเปนเลขานุการ
กลุมที่สอง คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย (คสรท) และสมาพันธแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ (สรส.) ไดจัดเดินขบวนจากอนุสาวรียประชาธิปไตยถึงทําเนียบรัฐบาลยื่นขอ
เรียกรองจํานวน 5 ขอ และติดตามทวงถามขอเรียกรองเดิมที่ไดยื่นตอรัฐบาลมานาน จํานวน 3 ขอ
สําหรับขอเรียกรอง 5 ขอที่ คสรท.และ สรส.ยื่นตอรัฐบาลนั้น สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานไดทําหนังสือลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ตอบชี้แจงสรุปไดดังนี้
1. ใหรัฐบาลประกาศใชพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธฉบับเดียว (ฉบับขบวนการ
แรงงาน)
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
คําตอบชี้แจง
กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน ได ตั้ ง คณะทํ า งานทบทวนร า ง พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. .... ประกอบดวยผูแทนฝายรัฐ ฝายนายจาง และฝายลูกจาง เพื่อพิจารณาทบทวนราง
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. .... ซึ่งรางฯ ฉบับดังกลาวไดผานการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนได
สวนเสียแลวผานทางเว็บไซตกรมฯ และการสัมมนาไตรภาคีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 คณะ
ทํางานฯ ไดมีมติแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 จํานวนทั้งสิ้น 13 มาตรา ซึ่ง
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงแรงงาน
2. ใหรัฐบาลประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (ฉบับบูรณาการรวมของผูใชแรงงาน)
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
คําตอบชี้แจง
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย และสภาเครือขายกลุมผูปวยจากการทํางาน มี
ขอเสนอใหกระทรวงแรงงานเสนอราง พ.ร.บ.สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เปน พ.ร.บ.เฉพาะตางหากจากราง พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. .... โดยคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย และสภา
เครือขายกลุมผูปวยจากการทํางานเสนอขอเปนคณะทํางานในการยกรางกฎหมายฉบับดังกลาว
ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาดําเนินการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
3. รัฐบาลตองยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
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คําตอบชี้แจง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจวา เนื่องจากที่ผานมารัฐวิสาหกิจใชงบประมาณแผนดินหรือเงินกูเกือบครึ่งหนึ่งของหนี้
สาธารณะ รวมเปนหนี้ของภาครัฐวิสาหกิจ และเพื่อสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และยั่ ง ยื น สํ า หรั บ รู ป แบบและวิ ธี ก ารแปรรู ป ขึ้ น กั บ ความเหมาะสมของแต ล ะ
ประเภท ซึ่ ง ขณะนี้ ไ ด ดํ า เนิ น การร า งกฎหมายว า ด ว ยเงื่ อ นไขและหลั ก เกณฑ ก ารแปลงสภาพ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ ทั้งนี้ประโยชนที่ไดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการระดมทุนทั้งในและตางประเทศ เพื่อ
ขยายการใหบริการประชาชนอยางทั่วถึง การลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศ การเขาสูระบบ
การแขงขันที่ถูกตรวจสอบจากระดับสากล
4. ประกั น สั ง คมต อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงโครงสร า งการบริ ห ารงาน
สํานักงานประกันสังคม มีความโปรงใส มีสวนรวมของผูประกันตนและขยายการคุมครอง
ไปสูแรงงานนอกระบบ
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานประกันสังคม
คําตอบชี้แจง
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานสํานักงานประกันสังคม
สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมได จั ด ทํ า (ร า ง) คํ า ชี้ แ จงประกอบการขอจั ด ตั้ ง สํ า นั ก งาน
ประกันสังคมเปนองคการมหาชน พรอมดวยราง พ.ร.บ.จัดตั้งสํานักงานประกันสังคมแหงชาติ พ.ศ.
.... เสนอตอกระทรวงแรงงานเรียบรอยแลว และในขณะที่ยังไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางที่จะ
ใหสํานักงานฯ ออกเปนองคการมหาชนหรือไม และภายใตขอจํากัดของระบบราชการทําใหเกิด
ป ญ หาอุ ป สรรคในการบริ ห ารและการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ด า นการลงทุ น จึ ง ได ดํ า เนิ น การจั ด จ า ง
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทําการศึกษาวิจัย การปรับโครงสราง
และระบบบริหารของสํานักบริหารการลงทุน ซึ่งรูปแบบที่สามารถดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จได
โดยเร็ว คือ การจัดตั้งสํานักบริหารการลงทุนเปนหนวยงานอิสระ “หนวยบริการรูปแบบพิเศษ”
(Service Delivery Unit : SDU) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 9)
ครั้งที่ 26/2550 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 เห็นชอบการแกไข พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.
2533 ใหกองทุนประกันสังคมเปนนิติบุคคลภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานประกันสังคม ทั้งนี้
เพื่อใหการบริหารเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสรางความ
มั่นคงใหกับกองทุน
นอกจากนี้ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2550
กระทรวงแรงงานจึงกําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดที่รับผิดชอบดูแลคณะกรรมการไตรภาคี จัดให
มีการเลือกตั้งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง โดยใหดําเนินการภายใตหลักการเดียวกัน
ยึดแนวทางการเลือกตั้งผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงานตาม พ.ร.บ.การจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
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พิ จ ารณาคดี แ รงงาน (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2550 เป น กรอบในการดํ า เนิ น การ โดยแบ ง เขตการ
ลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง เป น 10 เขตภาค และขยายฐานให ผู มี สิ ท ธิ์ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง และผู
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากขึ้น โดยเขตใดมีจํานวนสมาคมนายจาง หรือสหภาพแรงงานจํานวน
นอย จะใหสิทธิคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการและนายจางในสถานประกอบ
กิจการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป เปนผูมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่ง
ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณารางระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเพื่อให
ไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางในรูปแบบภาคีของคณะกรรมการพิจารณาราง
กฎหมายกระทรวงแรงงาน
การขยายการคุมครองไปสูแรงงานนอกระบบ
กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคมไดขยายความคุมครองระบบประกันสังคม
ใหครอบคลุมแรงงานทุกสาขาอาชีพมากขึ้น ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 40 ให
บุคคลซึ่งมิใชลูกจางตามมาตรา 33 สมัครเปนผูประกันตนไดโดยสมัครใจ โดยการสงเงินสมทบ
เป น รายป ๆ ละ 3,360 บาท ซึ่ ง ผู ป ระกั นตนจะมีสิ ท ธิ์ ประโยชน ใ น 3 กรณี ได แก คลอดบุ ต ร
ทุพพลภาพ และตาย แตเนื่องจากบทบัญญัติดังกลาวมีมาแลว 14 ป จําเปนตองมีการปรับปรุง
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน สํานักงานประกันสังคมจึงมีแผนดําเนินการปรับปรุง 3
ขั้นตอน ดังนี้
(1) สํารวจความคิดเห็นเพื่อรวบรวมขอมูลนําไปปรับปรุงบทบัญญัติดังกลาวให
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
(2) พัฒนาแนวทางการประกันสังคมตามมาตรา 40 แหง พ.ร.บ.ประกันสังคม
พ.ศ. 2533 ใหมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามมาตรา 40 ขึ้นใหม ใหมีความเหมาะสม
ดานสิทธิประโยชนเงินสมทบ และหลักเกณฑการดําเนินงานตางๆ
(3) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ฉบับ ไดแก
Ö พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีสาระสําคัญเพื่อใหมีการกําหนด
หลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจะตองจายเขากองทุนประกันสังคมไวในพระราชกฤษฎีกา
ซึ่งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 กระทรวงแรงงานไดแจงยืนยันราง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า หากมี ก ารตรวจพิ จ ารณาแล ว จะนํ า เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณากอนนําเขาสูกระบวนการทางรัฐสภาตอไป
Ö พระราชกฤษฎี ก า กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละอั ต ราการจ า ยเงิ น สมทบ
ประเภทของประโยชน ท ดแทน ตลอดจนหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขแห ง สิ ท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน
ทดแทนของผูประกันตน ซึ่งมิใชลูกจาง พ.ศ. 2537 เมื่อสํานักงานประกันสังคมมีขอสรุปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการประกันสังคมตามมาตรา 40 ที่ชัดเจน และรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลตางๆ อีก
ครั้งเรียบรอยแลว กระทรวงแรงงานจะพิจารณานําเขาสูกระบวนการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา
ตอไป
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5. การควบคุมราคาสินคาใหราคาสินคามีความเปนธรรมสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจที่ฝดเคือง เพื่อใหคนงานสามารถดํารงชีพอยูไดอยางเหมาะสม
หนวยงานรับผิดชอบ : กระทรวงพาณิชย
คําตอบชี้แจง
กระทรวงพาณิชยมีมาตรการกํากับดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคใหไดรับความเปน
ธรรม ทั้งผูผลิตและผูบริโภค โดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.วาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ.
2542 มีหลักเกณฑ คือ ราคาตองเปนธรรม มีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงสอดคลองกับตนทุนตามกลไก
ตลาด ปริมาณสินคามีเพียงพอไมขาดแคลน และมีปริมาณครบถวนถูกตองมิใหมีการฉวยโอกาสขึ้น
ราคาสินคาหรือกักตุนสินคา โดยมีการดําเนินการดังนี้
(1) มาตรการกํากับดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภค
Ö การดู แ ลราคาสิ น ค า ต น ทาง โดยกํ า หนดสิ น ค า ควบคุ ม และสิ น ค า ที่
ติดตามดูแล รวมถึงกําหนดมาตรการกํากับดูแล เชน การกําหนดราคาจําหนวยสูงสุด การแจง
ปริมาณสถานที่เก็บ แจงราคาจําหนาย การควบคุมการขนยาย การปดปายแสดงราคาจําหนาย
ปลีก เปนตน
Ö การดูแลราคาสินคาปลายทาง โดยกําหนดรายการสินคาและบริการใหผู
จําหนายปลีกตองปดปายแสดงราคา จัดตั้งศูนยบริหารจัดการแกไขปญหาราคาสินคา (Operation
Room) เพื่อติดตามราคาสินคา สรางเครือขายการมีสวนรวมของประชาชนและรับแจงปญหาขอ
รองเรียนตรวจสอบพฤติกรรมการจําหนวย และการจัดกิจกรรมเพื่อชวยเหลือประชาชนในการลด
ภาวะคาครองชีพ เปนตน
(2) หลักเกณฑในการพิจารณาราคาสินคาในกรณีที่ผูประกอบการขอปรับราคา
จําหนายสินคาจะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ อัตราสวนเหลื่อม ปริมาณการ
ผลิต/ จําหนาย ผลกระทบตอประชาชนโดยรวม โดยจะพิจารณาใหปรับเพิ่มขึ้นตามภาระตนทุนที่
เพิ่มขึ้นเทานั้น
ขอเรียกรองที่ขอติดตามตอเนื่อง ไดแก
1. รัฐบาลตองใหสัตยาบันรับรองอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ฉบับ
ที่ 87 และ 98 วาดวยสิทธิในการรวมตัวกันและรวมเจรจาตอรอง เปนอนุสัญญาแรงงานหลัก
(Core Labour Standard) ขององคการแรงงานระหวางประเทศ
2. กรณีค าจ า งที่ เป น ธรรม เนื่ อ งด วยค า ใชจ า ยในการดํ า รงชีพ ของลูก จ า งตอ วั น ซึ่ ง
ประกอบดวย คาพาหนะ, คาอาหาร เครื่องดื่ม, ยารักษาโรค มีคาเฉลี่ยตอวันในอัตราที่สูงอีกทั้ง
คาใชจายประจําเดือน ซึ่งประกอบดวย คาเชาบานที่พัก, คาน้ําประปา กระแสไฟฟา คากิจกรรม
ทางสังคม, คาเลี้ยงดูครอบครัว, คาใชจายในครัวเรือน และคาใชจายในการศึกษาเรียนรู มีคาเฉลี่ย
ออกมาตอเดือนสูงเชนกัน ในขณะที่คาจางขั้นต่ําปจจุบันไมถึง 200 บาท
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ดังนั้น เพื่อคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้นของพี่นองผูใชแรงงาน เพื่อใหสามารถ
ดํารงชีพอยูไดในสังคมปจจุบันอยางมีคุณภาพพอสมควร สอดคลองกับมาตรฐานอัตราคาจางของ
องคการแรงงานระหวางประเทศ และเปนการยืนยันตามเจตนารมณเดิมที่เคยนําเสนอไว คือ
คาจางขั้นต่ําตองเปน 233 บาทตอวัน โดยใหยึดถือเปนอัตราเดียวกันหมดทั่วประเทศ
3. ประเด็นการคุมครองสิทธิแรงงาน รัฐบาลตองมีมาตรฐานในการควบคุมดูแล เพื่อ
คุมครองสิทธิแรงงานที่มีมาตรฐาน ทั้งในสวนของแรงงานไทยในระบบ และแรงงานนอกระบบ เชน
ผูรับงานไปทําที่บาน, แรงงานภาคเกษตร, คนขับรถรับจางประเภทตางๆ ฯลฯ อีกทั้งตองใหสิทธิ
ดานแรงงานและการคุมครองตอแรงงานขามชาติ ทั้งนี้สิทธิดานตางๆ ตองเปนมาตรฐานเดียวกัน
โดยครอบคลุมไปถึงเรื่องคาจาง สวัสดิการ สิทธิในการรวมตัวและเจรจาตอรอง อีกทั้งสิทธิในเรื่อง
ความปลอดภัยในการทํางานและสุขภาพอนามัย
ขอสังเกต
1) เปนเรื่องที่คาดหมายไดอยูแลววา นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี คงจะไม
เดินทางมาเปนประธานพิธีเปดวันแรงงานแหงชาติที่บริเวณลานพระบรมรูปทางมาหรือสถานที่
ใดๆ เพราะนายสมัครเปนนักการเมืองอนุรักษนิยมที่มีทัศนคติเชิงลบไมยอมรับการเคลื่อนไหว
ของมวลชนและขบวนการแรงงานที่เรียกรองรัฐบาลเปนประจําอยูแลว
2) ป 2551 เปนปแรกที่สภาองคการลูกจางแรงงานยานยนตแหงประเทศไทย
(เป น สภาองค ก ารลู ก จ า งอั น ดั บ ที่ 12) ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ เดื อ นกรกฎาคม 2550 เข า ร ว มเป น
คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแหงชาติและเปนหนึ่งใน 7 สภาองคการลูกจางที่มีบทบาทรวม
เคลื่อนไหวกับองคการแรงงานแหงประเทศไทย (อรท.) ที่มีนายมนัส โกศล ประธานสภาองคการ
ลูกจางพัฒนาแรงงานแหงประเทศไทย และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ยุค คมช.เปนแกน
นํา
3) เปนครั้งแรกที่รัฐบาลไมไดตั้งคณะกรรมการติดตามขอเรียกรองที่ยื่นในวันที่ 1
พ.ค.51 ที่ลานพระบรมรูปทรงมา และจัดประชุมชี้แจงตอบขอเรียกรองกับผูแทนสภาองคการ
ลูกจางตางๆ ในขณะที่ป 2549 - 2550 มีการตั้งคณะกรรมกรรมฯ และตอบขอเรียกรองวัน
แรงงานเปนหนังสือดวย
4) ขอเรียกรองที่ทั้ง 2 กลุมยื่นตอรัฐบาลมี 1 ขอที่เหมือนกับปกอน คือขอใหรัฐบาล
ยกเลิกนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
5) ป 2551 เปนปแรก ที่ไมมีการยื่นขอเรียกรองเรื่องการยกเลิกหรือปรับปรุงแกไข
มาตรา 5(3) ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 คงเปนเพราะมีการยกเลิกมาตรา 5(3)
แกไขเปนมาตรา 11/1 ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งลูกจางของ
ผูรับเหมาคาแรงมีโอกาสไดรับสิทธิประโยชน สวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ เชนเดียวกับ
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ลู ก จ า งที่ ผู ป ระกอบกิ จ การทํ า สั ญ ญาจ า งโดยตรงได ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาคล า ยกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84(7)
6) ขอเรียกรองจํานวน 6 ขอในทั้งหมด 8 ขอที่กลุมสภาองคการลูกจางฯ เสนอรัฐบาล
ในวันแรงงานปนี้ มีสาระตรงกับขอเรียกรองป 2550 เชน ขอใหรัฐบาลประกาศใช พ.ร.บ.ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ขอใหสํานักงานประกันสังคมจัดตั้ง
โรงพยาบาลประกันสังคมและกรณีผูประกันตนเกษียณอายุไปใชสิทธิรักษาพยาบาลโครงการ
ประกันสังคมฟรี ฯลฯ
7) เปนปแรก ที่ขอเรียกรองเรื่อง ใหรัฐบาลเรงรัดประกาศใช พ.ร.บ.สงเสริมพัฒนา
คุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. .... ที่เครือขายแรงงานนอกระบบเรียกรองไดรับการเสนอตอ
รัฐบาลโดยคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแหงชาติ
8) เปนปแรก ในวันแรงงาน 1 พฤษภาคม ที่ คสรท. และ สรส. ยื่นขอเรียกรองให
รัฐบาลปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงาน สปส. ใหมีความโปรงใสและมีสวนรวมของ
ผูประกันตน
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(3) การเคลื่อนไหวปรับคาจางขั้นต่ําและแกไขปญหาคาครองชีพ


ขึ้นคาจางขั้นต่ํา 2 ครั้งใหญในป 2551
ป 2551 รั ฐบาลเห็นชอบการปรับ คาจา งขั้น ต่ําครั้ งใหญ 2 ครั้งๆ แรกคื อ ตั้ง แต 1
มกราคม 2551 - 31 พฤษภาคม 2551 (มีจํานวน 22 อัตราต่ําสุด 144 บาท สูงสุด 194
บาท/วันในเขต กทม.และปริมณฑล) ครั้งที่ 2 คือวันที่ 1 มิถุนายน 2551 เปนตนไปขยายเปน
จํานวน 25 อัตรา ปรับขึ้น 2-11 บาท โดยจังหวัดเชียงรายปรับขึ้น 11 บาทเพียงจังหวัดเดียว
(เพราะปกอนไมไดปรับคาจางขั้นต่ํา คณะกรรมการคาจางจึงเห็นตรงกับอนุกรรมการคาจางขั้นต่ํา
จังหวัดเสนอมา) มีปรับขึ้น 9 บาทใน 9 จงหวัด คือ กทม. และใกลเคียงรวม 6 จังหวัด, สระบุรี
เชียงใหม และอุบลราชธานี เปนตน ต่ําสุดคาจาง 144 บาท/วัน มีจังหวัดเดียวกัน คือ ชัยภูมิ
อัตราคาจางสูงสุดเปน 203 บาท/วัน ในเขต กทม.และปริมณฑล
กระทรวงแรงงานจัดประชุมคณะกรรมการคาจาง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ซึ่งมี
วาระเรงดวนเพื่อพิจารณาขอเสนอของฝายแรงงานที่ใหปรับคาจางขั้นต่ําทั่วประเทศภายในวันที่ 1
พฤษภาคม (วันแรงงาน) ปรากฏวา กรรมการฝายนายจางจํานวน 5 คนมาประชุมเพียง 1 คน
ขณะที่กรรมการฝายลูกจางและราชการมาพรอมเพรียง ทําใหองคประชุมไมครบตามกฎหมายที่
ตองมีกรรมการอยางนอยฝายละ 2 คน ทําใหไมสามารถลงมติปรับคาจางขั้นต่ําได จึงตองเลื่อน
เปนวันนัดประชุมปกติ คือวันที่ 2 พฤษภาคม
นายทวี เตชะธี ร าวั ฒ น กรรมการฝ า ยลู ก จ า งและเลขาธิ ก ารสภาองค ก ารลู ก จ า ง
สมาพันธแรงงานแหงประเทศไทย กลาววา จะนัดพบกับคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแหงชาติ
ไมอยากใหใชแรงกดดันมาบีบคณะกรรมการคาจาง ขณะที่นางสาววิไลวรรณ แซเตีย ประธาน
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย กลาววา เห็นไดชัดวารัฐบาลไมมีความจริงใจ เพราะขณะนี้
คนงานเดือดรอนถวนหนาจากปญหาคาครองชีพที่ผานมา สนับสนุนใหมีการปรับคาจางโดยเร็ว
นายมนัส โกศล ประธานองคการแรงงานแหงประเทศไทย กลาววา วันที่ 1 พฤษภาคม เมื่อเสร็จ
พิธีการวันแรงงานแหงชาติแลว จะเคลื่อนขบวนไปทําเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือใหนายกรัฐมนตรี
เรงรัดใหปรับคาจาง กําลังตรวจสอบวากรรมการฝายนายจางที่อางวาไมมารวมประชุมเพราะไป
ตางประเทศนั้น เปนจริงหรือไม (มติชน, 30 เม.ย. 51, น.1,น.19)
ดร.ธนวรรธน พลวิ ชั ย ผู อํ า นวยการพยากรณ เ ศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย
หอการคาไทย เปดเผยผลสํารวจเรื่อง สถานภาพปจจุบันของแรงงานไทย : กรณีมีรายไดตํ่ากวา
15,000 บาท จํานวน 1,200 ตัวอยางวาแรงงานไดรับผลกระทบจากคาครองชีพโดยทั่วไปที่แยลง
มากจากปกอนถึง 42.5% สงผลใหมีการจับจายใชสอยเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนนอยลง
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ถึง 52.4% เนื่องจากราคาสินคาแพงขึ้น แรงงานสวนใหญตองการใหรัฐบาลปรับขึ้นคาจางขั้น
ต่ํามากกวา 20 บาทหรืออยางนอยไมต่ํากวา 10 บาท หากปรับคาจางขั้นต่ําอีก 9 บาท แรงงาน
สวนใหญยอมรับไดปานกลาง คิดเปนสัดสวน 67.3% จากขอมูลเบื้องตนพบวา การปรับเพิ่ม
คาจางขั้นต่ําอีก 9 บาท จะทําใหรายไดของแรงงานเพิ่มอีกประมาณ 4.7% ทําใหตนทุนการผลิต
สินคาเพิ่มขึ้นอีก 1-2% จากเดิมที่คาจางแรงงานคิดเปนตนทุนในการผลิตสินคาที่ประมาณ 30%
และจะไมมีผลกระทบใหเงินเฟอสูงมากนัก (นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, 30 เมษายน 51 น. 5)
ในชวงกลางป 2551 รัฐบาลไดพิจารณาปรับเพิ่มคาครองชีพใหขาราชการตั้งแตระดับซี
5 ลงไป สงผลใหสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ จัดประชุมและผลักดันผานคณะกรรมการ
แรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ เมื่ อ วั น ที่ 21 พฤษภาคม 2551 ที่ ป ระชุ ม ซึ่ ง มี รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงแรงงานเปนประธานคณะกรรมการฯ เห็นชอบปรับเพิ่มคาครองชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจที่
มีเงินเดือน 7,700 -11,000 บาทตามการปรับเพิ่มคาครองชีพใหขาราชการ (มติชน, 22 พ.ค.
51, น.16)
ตอมาไดมีการเรียกรองใหเพิ่มคาจางขั้นต่ําบางจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการคาจางมีมติ
เห็นชอบ 3 จังหวัด และเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อประกาศแลว คือ จ.สุโขทัย ปรับจาก 151
บาทเปน 153 บาท จ.อุตรดิตถ ปรับจาก 149 บาทเปน 152 บาทและ จ.ชัยภูมิ ปรับจาก 148
บาทเปน 152 บาท ตั้งแต 22 พฤศจิกายน 2551


การเคลื่อนไหวคูขนาน
มี 2 ขบวนการที่เรียกรองปรับคาจางขั้นต่ําคือ
1) องคการแรงงานระหวางประเทศไทย (อรท.) ประกอบดวยสภาองคการลูกจาง
7 แหง ไดจัดชุมนุมที่บริเวณขางกระทรวงแรงงานเมื่อเดือนมีนาคมและรวมกับสภาองคการลูกจาง
แหงอื่นๆยื่นขอเรียกรองตอรัฐบาลในวันแรงงาน 1 พฤษภาคม ขอใหรัฐบาลปรับคาจางขั้นต่ําตาม
อัตราเงินเฟอที่เพิ่มขึ้นวันละ 9 บาทเทากันทั้งประเทศและควบคุมราคาสินคาอุปโภคบริโภคที่มี
ความจําเปนตอการครองชีพ เพื่อใหลูกจางรายไดนอยดํารงชีพได
นอกจากนี้ องค ก ารแรงงานแห ง ประเทศไทย (อรท.) นํ า โดยนายมนั ส โกศล
ประธานสภาองคการลูกจางพัฒนาแรงงานแหงประเทศไทยไดยื่นหนังสือตอ นางอุไรวรรณ เทียน
ทอง รมว.แรงงาน เมื่อเดือนมิถุนายน 2551 ขอใหรัฐบาลและสํานักงานประกันสังคมชวยเหลือ
ผูประกันตนและนายจางอยางเรงดวนทั้งมาตรการระระสั้นและระยะยาว รวมจํานวน 8 ขอดังนี้
ขอที่ 1 ขอใหรัฐบาลปรับคาจางขั้นต่ําในจังหวัดสวนที่ไมไดปรับ 9 บาทเทากันทุก
จังหวัด
ขอที่ 2 ขอใหรัฐบาลปรับโซนการพิจารณาคาจางขั้นต่ําใหมใหเหลือ 3 โซนดังนี้
2.1 โซนที่ 1 จังหวัดกรุงเทพฯเขตปริมณฑลและนิคมอุตสาหกรรมตางๆ
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2.2 จังหวัดที่สงเสริมการทองเที่ยวทั้งหมด
2.3 จังหวัดทั่วไปที่เหลือจากสองโซน
ขอที่ 3 ขอใหรัฐบาลนํา พ.ร.บ.คุมครองแรงงานพ.ศ. 2551 ฉบับที่ 3 เกี่ยวกับคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือแรงงานมาใช
ขอที่ 4 ให จั ด ตั้ ง ศู น ย สุ ข ภาพสํ า หรั บ ผู ป ระกั น ตนและตรวจสุ ข ภาพประจํ า ป สํ า หรั บ
ผูประกันตนฟรี (โดยใหตรวจ เบาหวาน,มะเร็ง,ไขมันในเสนเลือดดวย)
ขอที่ 5 ขอใหรัฐบาลเรงจัดหาสินคาราคาถูกไปตามอุตสาหกรรมตางๆหรือออกคูปอง
ชวยเหลือผูใชแรงงาน
ขอที่ 6 ขอใหสํานักงานประกันสังคมสนับสนุนการจัดสรางที่อยูอาศัยใหผูประกันตน
เชาหรือซื้อในราคาถูกหรือปลอดดอกเบี้ย หรือใหเชาในราคา 500 บาท/เดือนเปนระยะเวลา 30
ป
ขอที่ 7 ขอให สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมได ส นั บ สนุ น เงิ น ทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาให กั บ ลู ก
ผูประกันตนไดมีโอกาสเรียนจนจบปริญญาฟรี
ขอที่ 8 ขอใหนําเงินทั้งสองกองทุนคือกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนมา
รวมเขาดวยกันและใหผูประกันตนไดรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวยหรือเกิดอุบัติเหตุฟรีทั้งในงานและ
นอกงาน
ขอที่ 9 ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานจัดฝกอบรมใหกับลูกจางที่แรกเขาทํางานหรือฝก
พัฒนาฝมือแรงงานใหกับลูกจางที่ไรฝมืออยางนอยสามเดือนถึงหกเดือนกอนสงเขาโรงงานเพื่อลด
ภาระคาใชจายใหกับนายจางและลดอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทํางานลงได
2) คณะกรรมการสมาฉันทแรงงานไทย รวมกับสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ ไดเรียกรองรัฐบาลใหปรับคาจางที่เปนธรรม เนื่องจากคาใชจายดํารงชีพทุกอยางสูงขึ้น
โดยยืนยันขอเสนอเดิมที่เคยยื่นไปแลว คือ คาจางขั้นต่ําตองเปน 233 บาทตอวันและเปนอัตรา
เดี ย วทั้ ง ประเทศ และให รั ฐ บาลคุ ม ราคาสิ น ค า ให มี ค วามเป น ธรรม สอดคล อ งกั บ สภาพ
เศรษฐกิจใหคนงานดํารงชีพไดเหมาะสมเพียงพอ
นอกจากนี้ องคกรแรงงานบางสวนยังไดรวมกับเครือขายแรงงานนอกระบบ เครือขาย
สลัม 4
ภาค เครือขายคนไรบาน เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก ฯลฯ จัดประชุมรณรงค
เคลื่อนไหว เรื่อง “หยุดสินคาแพง รัฐตองประกันราคาผลผลิตที่เปนธรรม และคาจางแรงงาน
ตองสมดุลกับคาครองชีพ” ตั้งแตชวงกลางปเปนตนมา โดยวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ได
รวมตัวประชาชนกวา 1,000 คน เดินขบวนจากลานพระบรมรูปทรงมาไปที่ทําเนียบรัฐบาลเพื่อยื่น
ขอเรียกรองใหรัฐบาลแกไขปญหา 3 ประการ คือ
1. ใหรัฐบาลควบคุมราคาสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนตอการดํารงชีพโดยไมปลอย
ใหเปนไปตามกลไกตลาด
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2. ใหควบคุมราคาปุยเคมีที่เกษตรกรจําเปนตองใชในการผลิต และประกันผลิตผล
ทางการเกษตรของเกษตรกรรายยอย
3. ใหปรับขึ้นคาจางขั้นต่ําอยางเปนธรรม โดยใหปรับขึ้นเทากันทุกพื้นที่ทั่ว
ประเทศ
15 มิถุนายน 2551 จัดประชุมสภาประชาชนญัตติ “ขาวยากหมากแพง” เพื่อเปนเวที
ให ป ระชาชนกลุ ม ต า งๆนํ า เสนอป ญ หาความเดื อ ดร อ นและข อ เสนอต อ รั ฐ บาล มี ผู เ ข า ประชุ ม
ประมาณ 200 คน
24 มิถุนายน 2551 เปนวันครบรอบ 76 ปแหงการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู
ระบบประชาธิ ป ไตยที่ ค ณะราษฎรได ก อ กํ า เนิ ด รั ฐ ธรรมนู ญ เครื อ ข า ยภาคประชาชนนํ า โดย
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย ไดจัดเดินขบวนจากลานพระบรมรูปทรงมาไปยังสภา
ผู แ ทนราษฎรเพื่ อ รณรงค ข อ เรี ย กร อ งให แ ก ไ ขวิ ก ฤติ ก ารณ ข า วยากหมากแพงสร า งความเป น
ประชาธิ ป ไตยทางเศรษฐกิ จ แก ไ ขป ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า ทางชนชั้ น โดยเฉพาะผู ใ ช แ รงงาน
เกษตรกรรายยอย คนจนเมืองที่มีรายไดไมเพียงพอในการอุปโภคบริโภค การยังชีพขั้นพื้นฐาน
และการเขาถึงสวัสดิการสาธารณะ
เครือขายประชาชนดังกลาว ไดนําเสนอขอเรียกรองตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และ
สั ง คมให ร ว มผลั ก ดั น ให รั ฐ บาลแก ไ ขป ญ หาปากท อ งประชาชนด า นต า งๆอย า งเป น รู ป ธรรม
ดังตอไปนี้
หมวดสินคาอุปโภค บริโภค
1. แทรกแซงและควบคุมราคาสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปน อาทิ ขาวสาร ไขไก น้ํามัน
พืช น้ําตาล กาซหุงตม และอื่นๆ ใหเปนธรรม
2. กําหนดราคาสินคาอุปโภคบริโภค ดวยราคาที่เปนธรรม (เชน ขาวสาร)
3. ผลิ ต สิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภค จั ด คาราวานสิ น ค า ราคาถู ก เช น ข า วสาร น้ํ า มั น พื ช
น้ําตาล น้ําปลา
4. การกระจายสินคาอุปโภคบริโภคราคาถูก เพื่อใหเขาถึงคนจนทุกกลุมไดเทาเทียมกัน
ใหเพิ่มชองทางผานกลไกองคกรประชาชน เชน สหภาพแรงงาน สหกรณรานคา กลุมองคกรชุมชน
เครื อ ข า ยองค ก รประชาชน โดยมี สํ า นั ก งานประสานงานเบื้ อ งต น ตั้ ง อยู ที่ ส มาพั น ธ แ รงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และสํานักงานมูลนิธิเพื่อผูบริโภค
5. สนับสนุนการซื้อขายตรงระหวางเกษตรกร กับผูบริโภค โดยไมผานพอคาคนกลาง
หมวดสินคาผลผลิตทางการเกษตร
1. ควบคุมราคาปจจัยการผลิต อาทิ ปุยเคมี สารเคมีการเกษตร คาเชานา คาเมล็ด
พันธุขาวปลูก อุปกรณการประมง สงเสริมปจจัยการผลิตที่สําคัญแกเกษตรกรรายยอย อาทิ น้ํามัน
เพื่อการเกษตรและประมงพื้นบาน
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2. ประกันราคารับซื้อขาวเปลือก และผลผลิตการเกษตร ดวยราคาที่เปนธรรมกับผูผลิต
3. สนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยอินทรียและเทคโนโลยีทางเลือกอื่นๆ ทําการ
ผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
หมวดคาจางแรงงานที่เปนธรรม
1. รัฐจะตองปรับคาแรงใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจปจจุบันที่คาครองชีพปรับขึ้นสูง
มาก จากผลสํารวจคนงานพื้นฐานตามยานอุตสาหกรรม พบวาคาใชจายของคนงานตอวันเฉลี่ย
กวา 400 บาท ในขณะที่คาแรงขั้นต่ําในกรุงเทพฯ เพียง 203 บาทตอวัน
2. คาแรงขั้นต่ําตองเปนอัตรา 316 บาทตอวันเทากันทั้งประเทศ ซึ่งจะเปนมาตรฐาน
คาจางที่ทําใหคนงานดํารงชีพอยูไดจริงอยางมีคุณภาพ เหมาะสมกับความเปนมนุษยที่เสริมสราง
เศรษฐกิจ
3. รัฐตองมีมาตรการดูแลแรงงานในเศรษฐกิจนอกระบบใหไดรับคาจางที่เปนธรรม ใน
หลักการพื้นฐานไมวาจะเปนคาจางหรือสวัสดิการ การคุมครองสิทธิแรงงาน ตองเทียบเทาแรงงาน
ในระบบ โดยยึดหลักนโยบายสงเสริมโอกาสการมีงานทําที่มีคุณคา (Decent Work) ขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ (ILO)
หมวดสวัสดิการสังคม
1. การประกันสุขภาพ ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตองมีมาตรฐานเดียวกัน
2. ควบคุมราคารถโดยสารในระบบขนสงมวลชนสาธารณะในราคาถูก อาทิ รถเมล
รถไฟ เรือ
3. ประชาชนตองมีสิทธิ์เรียนฟรีทุกระดับชั้นตามความสนใจ
4. ผูสูงอายุตองไดรับเบี้ยยังชีพอยางทั่วถึง และเพิ่มขึ้นตามสภาวะคาครองชีพ
หมวดนโยบาย
1. รัฐควรอุดหนุน งบประมาณสาธารณูปโภคพื้นฐานตอผูมีรายไดนอย เชน คาน้ํา คา
ไฟฟา คาแกสหุงตม
2. รัฐควรควบคุมราคาน้ํามันใหลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํามันเพื่อการเกษตร ประมง
พื้นบาน รถโดยสารสาธารณะ
3. คั ด ค า น นโยบายการแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ ทุ ก รู ป แบบ และต อ งมี ก ารปฏิ รู ป
คณะกรรมการกํากับนโยบายรัฐวิสาหกิจ ใหมีตัวแทนองคกรภาคประชาชนที่เกี่ยวของเพื่อดูแล
ผลประโยชนของประชาชน
4. การแกไขวิกฤติการณราคาน้ํามันที่ดีที่สุด การซื้อ ปตท.กลับคืน
5. มาตรการเก็บภาษีอัตรากาวหนา เชน ภาษีมรดก ภาษีที่ดิน ภาษีทรัพยสิน
สิ่งที่รัฐบาลตอบสนองคือประกาศใช “6 มาตรการ 6 เดือน ฝาวิกฤติเพื่อคนไทยทุก
คน” ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ถึง 31 มกราคม 2552
1. ลดภาษีสรรพสามิตน้ํามัน
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2. ชะลอการปรับราคากาซหุงตมแอลพีจีในครัวเรือน
3. ใชน้ําประปาฟรี ไมเกิน 50 ลูกบาศกเมตรตอเดือน
4. ใชไฟฟาฟรี เมื่อใชไมเกิน 80 หนวยและหากใชไมถึง 150 หนวย ( 81 -150)
จายครึ่งเดียว
5. จัดรถโดยสาร ขสมก.ชนิดธรรมดาจํานวน 800 คันตอวันใหประชาชนขึ้นฟรี
6. จัดตูขบวนรถไฟชั้น 3 ใหบริการฟรีทั่วประเทศ
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย ไดจัดทําแบบสอบถามสํารวจคนงานทั้งในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เรื่อง “คนงานไดรับประโยชนจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ 6 ประการ
ของรัฐบาลอยางไร?” ระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน 2551 ไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณ
กลับมาทั้งสิ้น 217 ชุด สรุปไดวา 6 มาตรการดังกลาว ไมสนองตอผูใชแรงงานสวนใหญ นโยบาย
ทุ ก อย า งสอบตกอย า งเห็ น ได ชั ด มี แ ต เ พี ย งเรื่ อ งลดค า ไฟฟ า เท า นั้ น ที่ ส อบผ า นอย า งเฉี ย ดฉิ ว
มาตรการสวนใหญไมตอบสนองคนงานสวนใหญ เพราะพบวา
1. คนงานสวนมากไมไดขับรถยนต จึงมีคนงานนอยมากที่รับประโยชนจากการลดภาษี
สรรพสามิตน้ํามัน
2. คนงานสวนมากไมไดทําอาหารรับประทานเองในชีวิตประจําวัน สวนใหญซื้อเปน
มื้อๆ ไป มีจํานวนนอยที่ไดรับประโยชนจากการชะลอการปรับราคากาซหุงตม
3. คนงานจํานวนมากอยูบานพักในโรงงาน หรือหองแถวที่มีการเก็บคาน้ําประปาและ
ไฟฟาที่มีรูปแบบแตกตางกันไป กลาวคือบางครั้งมิเตอรน้ําและมาตรวัดไฟฟาตัวเดียวกัน แตใชน้ํา
กันหลายสิบหอง จึงไมไดรับประโยชนในจุดนี้
4. มีคนงานจํานวนมากที่อยูตามปริมณฑล ไมไดใชบริการรถประจําทาง แตใชบริการ
รถจักรยานยนตรับจาง หรือรถสองแถวประจําทางในพื้นที่ที่ไมมีรถเมลประจําทางเขาถึง
5. คนงานสวนใหญที่เขามาทํางานในเมืองและปริมณฑล จะพักอยูในบริเวณหรือใกล
สถานประกอบการของตน ไมมีความจําเปนตองใชรถไฟฟรี
ขอมูล 1-5 ทําใหเห็นวา คนงานซึ่งมีรายไดนอย เปนคนงานและเปนคนสวนใหญของ
ประเทศ ไมไดรับประโยชนจากมาตรการเหลานี้เทาที่ควร ผูไดรับประโยชนจํานวนมากคงเปนชน
ชั้นกลางที่มีรถยนตขับ มีครัวทํากับขาว มีบานเปนของตนเองหรืออยูอพารทเมนต อาคารชุดที่เปน
สัดสวน ผูที่ไดรับประโยชนมากกวาคือ พรรคการเมืองเจาของนโยบายดังกลาวที่ไดคะแนนเสียง
จากการทําประชานิยมครั้งนี้ (ขอมูลสรุปในเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสมานฉันท
แรงงานไทย ครั้งที่ 11/2551, 7 ธ.ค.51)
นอกจากนี้ กระทรวงการพั ฒนาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษย (พม.) ยั ง ได เ ป ด
โครงการรับจํานําดอกเบี้ย 0% เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่มีรายไดนอย ชวย
39

แกปญหาเฉพาะหนาใหประชาชนมีทางเลือกเพิ่มขึ้น โดยสํานักงานธนานุเคราะหรับจํานําทรัพยสิน
ในอัตราดอกเบี้ยต่ําเปนเวลา 6 เดือนตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2551 - 15 กุมภาพันธ 2552
โดยสํานักงานธนานุเคราะหเตรียมเงินหมุนเวียนไวรองรับ 600 ลานบาท สามารถใหบริการ
654,446 ราย เพิ่มจากปกติ 54,036 ราย คือ
1) เงินตนไมเกิน 3,000 บาท จํานํานอยกวา 3 เดือน ดอกเบี้ย 0.5% ตอเดือน, จํานํา
3 เดือน เดือนแรกดอกเบี้ย 0% เกินกวา 1 เดือนแตไมเกิน 3 เดือนดอกเบี้ย 0.5% ตอเดือน
จํานําเกินกวา 3 เดือนดอกเบี้ย 0.5% ตอเดือน
2) เงินตน 3,001 - 5,000 บาท ดอกเบี้ย 0.75% ตอเดือน 3) เงินตน 5,001 10,000 บาท ดอกเบี้ ย 1% ต อ เดื อ น และ 4) เงิ น ต น 10,001 - 60,000 บาท ดอกเบี้ ย
1.25% ตอเดือน โดยคาดวาสวนใหญจะใชวงเงินตนไมเกิน 3 พันบาท (มติชน, 31 ก.ค. 51, น.5)
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ตารางแสดงอัตราคาจางขั้นต่ําใหม
ซึ่งไดประกาศใหมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 31พฤษภาคม 2551
คาจาง
ขั้นต่ํา
(บาท/วัน)
194
193
175
170
165
163
162
160
159
158
157
156
155
154
152
150
149
148
147
146
145
144

พื้นที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา และระยอง
จังหวัดระนอง
จังหวัดพังงา
จังหวัดกระบี่ และเพชรบุรี
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดจันทบุรี และลพบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดราชบุรี และสิงหบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี สมุทรสงคราม และสระแกว
จังหวัดตรัง เลย และอางทอง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ลําพูน และสงขลา
จังหวัดขอนแกน ชุมพร ตราด นครนายก นครศรีธรรมราช นครสวรรค บุรรี ัมย พัทลุง
เพชรบูรณ สตูล สุราษฎรธานี หนองคาย อุดรธานี และอุทัยธานี
จังหวัดกําแพงเพชร ชัยนาท ลําปาง สุโขทัย และสุพรรณบุรี
จังหวัดกาฬสินธุ นครพนม นราธิวาส ปตตานี พิษณุโลก มุกดาหาร ยะลา สกลนคร
และหนองบัวลําภู
จังหวัดตาก มหาสารคาม แมฮองสอน ยโสธร รอยเอ็ด สุรินทร และอุตรดิตถ
จังหวัดชัยภูมิ เชียงราย พิจิตร แพร และศรีสะเกษ
จังหวัดอํานาจเจริญ และอุบลราชธานี
จังหวัดนาน และพะเยา

ที่มา : กลุมงานพัฒนาระบบรายไดและคาจางขั้นต่ํา
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงแรงงาน
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ตารางสรุปอัตราคาจางขั้นต่ําใหม ซึ่งจะมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551
คาจาง
ขั้นต่ํา
(บาท/วัน)
203
197
180
179
173
170
169
168
165
164
163
162
161
160
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148

พื้นที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา และระยอง
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดระนอง
จังหวัดพังงา และเชียงใหม
จังหวัดกระบี่ และกาญจนบุรี
จังหวัดเพชรบุรี และราชบุรี
จังหวัดจันทบุรี ปราจีนบุรี และลพบุรี
จังหวัดเลย
จังหวัดสิงหบุรี และอางทอง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม และสระแกว
จังหวัดชุมพร และอุทัยธานี
จังหวัดเชียงราย ตรัง สงขลา หนองคาย และอุดรธานี
จังหวัดกําแพงเพชร ตราด นครนายก และลําพูน
จังหวัดกาฬสินธุ นครศรีธรรมราช นครสวรรค บุรีรัมย ปตตานี พัทลุง เพชรบูรณ
ยโสธร ยะลา สกลนคร สตูล และสุราษฎรธานี
จังหวัดขอนแกน ชัยนาท รอยเอ็ด ลําปาง สุพรรณบุรี หนองบัวลําภู และอุบลราชธานี
จังหวัดนครพนม นราธิวาส มุกดาหาร และอํานาจเจริญ
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดตาก นาน มหาสารคาม แมฮองสอน สุโขทัย และสุรินทร
จังหวัดพะเยา พิจิตร แพร และศรีสะเกษ
จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดชัยภูมิ

: กลุมงานพัฒนาระบบรายไดและคาจางขั้นต่ํา สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงแรงงาน
หมายเหตุ : ตั้งแตวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 ไดมีการปรับคาจางขั้นต่ําอีก 3 จังหวัด คือ สุโขทัย
อุตรดิตถ และชัยภูมิ โดยเพิ่มอีก 2,3,4 บาท ตามลําดับ
ที่มา
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(4) ผลักดันนโยบายขยายความคุมครองประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบ
แผนแมบทดานแรงงาน (พ.ศ. 2550 – 2554) กระทรวงแรงงาน
ยุทธศาสตรการสงเสริมความมั่นคงในการทํางาน และคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับแรงงาน
เป า ประสงค : แรงงานทั้ ง ในระบบและนอกระบบได รั บ การดู แ ลคุ ม ครองให มี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันความมั่นคงในการทํางาน และการดํารงชีวิต
เปาหมาย : 1. แรงงานไดรับการคุมครองแรงงานและสวัสดิการเพิ่มขึ้น
2. แรงงานในระบบทุกคนไดรับการคุมครองทางประกันสังคม
3. บุคคลซึ่งมิใชลูกจางสมัครใจเขารับการคุมครองทางประกัน
สังคมรอยละ 10 จากฐานกลุมอาชีพที่พรอมเขาสูระบบประกัน
สังคมภายใน 5 ป
ตัวชี้วัด : 1. รอยละ ของแรงงานที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมายแรงงาน
2. รอยละของแรงงานในระบบที่ไดรับความคุมครองประกันสังคม
3. ระดับความสําเร็จของการขยายความคุมครองประกันสังคมสู
บุคคลที่มิใชลูกจาง




นโยบายคณะรัฐมนตรีนายสมัคร สุนทรเวชนายกรัฐมนตรี ที่แถลงตอรัฐสภา
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 หนึ่งในนโยบายแรงงานคือ
“ให ก ารคุ ม ครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่ ง ให ค วามสํ า คั ญแก ค วาม
ปลอดภัยในการทํางานและสวัสดิการแรงงาน พรอมทั้งจัดระบบการคุมครองแกแรงงานนอก
ระบบใหครอบคลุมมากขึ้น”


นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นางอุไรวรรณ เทียนทอง) ที่
แถลงตอผูบริหารของกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 ขอ 5 คือ
“ขอให เ ร ง ดํ า เนิ น การให แ รงงานนอกระบบได รั บ การคุ ม ครองดู แ ลในเรื่ อ งสิ ท ธิ
สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนการทํางานที่เหมาะสม เทาเทียมกับแรงงานในระบบดวย
พิจารณาขยายการประกันสังคมออกไปยังกลุมอาชีพตางๆ”
พฤษภาคม 2551 สํานักงานประกันสังคม จัดตั้งสํานักงานประกันสังคมตามมาตรา
40 เพื่อพิจารณาแนวทางการประกันสังคมโดยสมัครใจตามมาตรา 40 ใหตอบสนองตามที่กลุม
อาชีพตางๆ เรียกรองและตั้งอนุกรรมการดําเนินการฯ
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ความแตกตางระหวางผูประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม
มาตรา 33 และมาตรา 40 มีดังนี้
หลักเกณฑตามกฎหมาย มาตรา 33

มาตรา 40

1.การเขาสูระบบประกัน
สังคม
2. อัตราเงินสมทบ

เปนความสมัครใจของผูมิใชลูกจาง

ลูกจางถูกบังคับโดยกฎหมาย

จ า ยเงิ น สมทบเป น รายเดื อ น
อั ต รา 5% ของค า จ า งต่ํ า สุ ด
เดื อ นละ 1,650 บาท สู ง สุ ด
15,000 บาท/เดือน
3. การจายเงินสมทบ/เงิน
รั ฐ บาลต อ งจ า ยเงิ น สมทบ
อุดหนุนของรัฐบาล
ทุกกรณีโดยจายเทากับลูกจาง/
นายจ า งใน 4 กรณี ป ระโยชน
ทดแทน คือ เจ็บปวยทุพพลภาพ
ตาย และคลอดบุตร
กรณี เ งิ น กองทุ น ไม พ อจ า ย
ประโยชนทดแทนกรณีใดรัฐบาล
ตองจายเงินอุดหนุนหรือเงินทด
รองตามความจําเปน
4. ประโยชนทดแทน
ไดรับทั้งหมด 7 กรณี คือ กรณี
เจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย คลอด
บุ ต รสงเคราะห บุ ต ร ชราภาพ
และวางงาน

จายเงินสมทบอัตราเดียวฝายเดียว
เปนรายปๆละ 3,360 บาท

รัฐ บาลไม ตอ งจ า ยเงิน สมทบและ
ไมตองจายเงินอุดหนุนเมื่อกองทุน
ไมพอจายประโยชนทดแทน

ไดรับเพียง 3 กรณี คือ คลอด
บุตร ทุพพลภาพและตาย
การเจ็บปวย ใหไปใชโครงการ
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ ที่
กระทรวงสาธารณสุขดูแลอยู

ขอวิพากษวิจารณของเครือขายแรงงานนอกระบบและภาคีที่เกี่ยวของตอมาตรา 40
และพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทเงินสมทบประเภทประโยชนทดแทนเงื่อนไขที่ออกตาม
มาตรา 40 สรุปไดดังนี้
1. อัตราเงินสมทบสูง และตองจายครั้งเดียวเปนรายป
2. ประโยชนทดแทนมีเพียง 3 กรณี ไมคุมกับการจายเงินสมทบ
3. ผูประกันตนไมมีทางเลือกเพราะมีอัตราเงินสมทบและประโยชนทดแทนมีเพียงชุด
เดียวเทานั้น ยังไมเปนการจูงใจและสอดคลองกับความตองการที่แตกตางหลากหลายของ
แรงงานนอกระบบ
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4. เงื่อนไขการไดประโยชนทดแทนคอนขางยาว กลาวคือ กรณีคลอดบุตร ตองเปน
ผูป ระกัน ตนมาแลว 9 เดื อน กรณีทุ พลภาพตอ งเป นผู ประกั นตนมาแล ว 36 เดื อน (3 ป )
5. กฎหมายไมกําหนดใหรัฐบาลตองออกเงินสมทบ หรือเงินอุดหนุนเขาสูกองทุน
ประกันสังคมตามมาตรา 40 ในขณะที่กําหนดใหรัฐบาลจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม
ทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39
6. มาตรา 40 เปนการประกันตนโดยสมัครใจทําใหมีความเสี่ยงสูงในการบริหาร
จัด การจะกระทบต อความมั่น คงเสถีย รภาพของกองทุ นได เพราะการวางแผนทางการเงิ น
ประมาณการรายไดอัตราเงินสมทบ และการออกแบบสิทธิประโยชนตางๆในระยะยาวกระทําได
ยากมาก
เนื่องจากการประกันสังคมโดยสมัครใจตามมาตรา 40 ไมเปนที่รูจักแพรหลายรวมทั้ง
อัตราเงินสมทบ สิทธิประโยชน และเงื่อนไขที่เกี่ยวของไมจูงใจเพียงพอ จึงทําใหมีจํานวนนอย
นิดไมเกินประมาณ 10 รายตอปดังนี้
ป

จํานวน

2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
กรกฎาคม 2551

2
2
4
10
7
4
3
3
12

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สํานักงานประกันประกันสังคม

สํานั กงานประกัน สัง คม ได นําเสนอกรอบแนวทางในการเตรีย มการขยายความ
คุมครองประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบในเบื้องตน และปลัดกระทรวงแรงงานไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 (กอนเลือกตั้ง ส.ส.และรัฐบาลชุดใหม) โดย
สรุปมีดังนี้ (รายงานประจําป 2550 กระทรวงแรงงาน,หนา 84)
(1) ในระยะเริ่มตน รูปแบบการดําเนินการเปนการออมเงินเพื่อชราภาพ สําหรับ
เปนหลักประกันทางการเงินใหแกแรงงานนอกระบบเมื่อสูงอายุ
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(2) การเขาสูระบบประกันสังคม โดยความสมัครใจ เพื่อแรงงานนอกระบบทุกกลุม
อาชีพมีโอกาสไดเขาสูระบบประกันสังคม
(3) การจายเงินสมทบขึ้นอยูกับความสามารถของแตละบุคคล เพื่อใหมีการออม
ตามความพรอมทางการเงินแตละบุคคล
(4) ในงบประมาณป พ.ศ. 2551 จะใหมีการศึกษาเพื่อกําหนดรายละเอียดในการ
ดําเนินการตามรูปแบบแนวทางดังกลาวขางตน ประกอบดวยเงื่อนไขของผูประกันตน เงิน
สมทบ ระยะเวลาการสงเงินสมทบ ระยะเวลาการสงเงินสมทบ และระยะเวลาการเกิดสิทธิ
เปนตน
ป 2551 สํานักงานประกันสังคมดําเนินการรณรงคเผยแพรขอมูลการประกันสังคม
ตามหลักเกณฑ มาตรา 40 เพื่อแสวงหาผูสมัครใจเขารวมสมัครใจเขารวมผูประกันตน โดยมี
การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นกับกลุมแท็กซี่รับจางและแรงงานนอกระบบกลุมตางๆ มากขึ้น
มีการวางแผนสํ ารวจศึกษาขอ มูลแรงงานนอกระบบ เพื่อเตรียมปรับปรุงพระราชกฤษฎีก า
ประเภทประโยชน ท ดแทน อั ต ราเงิ น สมทบ และเงื่ อ นไขรั บ ประโยชน ท ดแทนให มี ห ลาย
ทางเลือกนาสนใจมากกวาเดิม
วั น ที่ 11 เมษายน 2551 คณะรั ฐ มนตรี (ที่ มี น ายสมั ค ร สุ น ทรเวชเป น นายก
รัฐมนตรี) มีมติรับทราบเรื่องการขยายความคุมครองประกันสังคมไปสูผูขับรถรับจาง (แท็กซี่)
และกลุมสาขาอาชีพอื่นๆ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ สาระสําคัญดังนี้
“กระทรวงแรงงานโดยสํานักงานประกันสังคม ไดรับนโยบายจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานในการประชุมผูบริหารระดับกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 ณ
กระทรวงแรงงาน และใหสํานักงานประกันสังคมจัดใหมีการจัดขยายความคุมครองประกันสังคม
ไปสูแรงงานนอกระบบ ในเบื้องตนใหดําเนินการขยายความคุมครองประกันสังคมไปสูผูขับ
รถยนตแท็กซี่ และกลุมสาขาอื่นๆ เพื่อใหแรงงานนอกระบบไดรับความคุมครองทางสังคมจาก
ระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมบุคคลในวัยกําลังแรงงานใหมีขอบเขตกวางขวางมากยิ่งขึ้น
สํานักงานประกันสังคมเห็นวา ปจจุบันมีแรงงานนอกระบบหลากหลายกลุมอาชีพ
และมีจํานวนมากกวา 21.8 ลานคน นอกจากจะตองศึกษาพิจารณาดําเนินการครอบคลุม
ทั้งหมด ในเบื้องตนควรดําเนินการนํารองเปนรายกลุมอาชีพที่มีความพรอมไปกอน ดังนั้น
ตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2551 เปนตนมา จึงไดหารือตัวแทนกลุมอาชีพตางๆโดยเฉพาะตัวแทน
สหกรณแท็กซี่และผูขับรถรับจาง (แท็กซี่) เพื่อหารือการขยายความคุมครองประกันสังคม ได
ขอยุติรวมกันคือ
1. ต อ งการให มี ก ารขยายความคุ ม ครองประกั น สั ง คมไปสู ผู ขั บ รถยนต รั บ จ า ง
(แท็กซี่) และกลุมสาขาอาชีพตางๆ ใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว
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2. มี ค วามเห็ น แตกต า งหลากหลายในเรื่ อ งตั ว เลขการจ า ยเงิ น สมทบและสิ ท ธิ
ประโยชนที่จะไดรับ ดังนั้นจึงเห็นชอบดวยกันในเบื้องตน ใหมีคณะทํางานรวมระหวางตัวแทนผู
ขับรถยนตรับจาง (แท็กซี่)สํานักงานประกันสังคมตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาหาขอ
ยุติรวมกัน ซึ่งไดขอสรุปดังนี้
1) เพื่อใหผูขับรถยนตรับจาง (แท็กซี่) และกลุมสาขาอาชีพตางๆไดรับความ
คุมครองประกันสังคมโดยเร็วที่สุด คณะทํางานรวมฯเห็นพองตองกันวา ใหผูที่สนใจสมัครเขาสู
ระบบประกันสังคมไดทันทีภายใตสิทธิประโยชน 3 กรณี กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ
และกรณี ต ายและจ า ยเงิ น สมทบในอั ต รา 3,360 บาท/ต อ ป ตามใต ม าตรา 40 ห า ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งเปนไปโดยความสมัครใจของแตละบุคคล
2) ขณะเดียวกันใหสํานักงานประกันสังคมเปดรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง
เพื่อประมวล วิเคราะหเสนอแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในมาตรา
40 หรืออื่นๆตอไป
3) ให จั ด งานประชาสั ม พั น ธ เ ป ด รั บ ขึ้ น ทะเบี ย นตามข อ 1) และรั บ ฟ ง ความ
คิดเห็นตามขอ 2) ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป”

ขอเสนอของเครือขายแรงงานนอกระบบกลุมตางๆในป 2551
 กลุ ม สหกรณ แ ท็ ก ซี่ เ อสเอ็ ม อี เสนอต อ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงแรงงานเมื่ อ
เดือนมีนาคม 2551 คือจายเงินสมทบและรับประโยชนทดแทนเหมือนกับผูประกันตนโดยสมัคร
ใจตามมาตรา 39 ซึ่งปจจุบันตองจายเงินสมทบคนละ 432 บาทตอเดือนไดรับสิทธิประโยชน 6
กรณี คือเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะหบุตรและชราภาพ
 เครือขายแรงงานนอกระบบภาคอีสาน เสนอเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551
เรียกรองใหรัฐบาลเรงขยายความคุมครองประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบตามกรอบแนวทางที่
ยกรางโดยอนุกรรมการเตรียมการขยายความคุมครองประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบ (กอนป
2549) ซึ่งไมใชมาตรา 40 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เทานั้น
 คณะกรรมการเครือ ขายแรงงานนอกระบบ ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน
2551 และเสนอตอ สปส. เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 ใหกําหนดอัตราเงินสมทบจาย 200
บาทตอเดือน และรัฐบาลจายในอัตราเดียวกัน ครอบคลุมสิทธิประโยชนรวม 4 กรณี
1) จายคาชดเชย กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย เฉพาะผูปวยใน จายวัน
ละ 200 บาทครั้งละไมเกิน 20 วัน โดยผูเขาประกันสังคมตองจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา
3 เดือนและมีสิทธิ์ใชระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
2) กรณีทุพพลภาพ จายเดือนละ 2,000 บาท ตลอดชีวิต โดยผูเขาประกัน
สังคมจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน
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3) กรณี ต าย จ า ยค า ทํ า ศพ 30,000 บาท เมื่ อ ผู เ ข า ประกั น สั ง คมจ า ยเงิ น
สมทบมาแลวไมนอยกวา 1 เดือน
4) กรณีชราภาพ การเกิดสิทธิประโยชนเปนไปตามเงื่อนไขเวลาการจายเงิน
สมทบตั้งแต 15 ป ขึ้นไป
เงื่อนไข การจายเงินสมทบออกเปน 2 สวน คือ
100 บาทแรก สําหรับการคุมครอง 3 สิทธิประโยชน ไดแก จายคาชดเชย กรณี
ประสบอันตราย หรือเจ็บปวย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย
สวนที่สอง สําหรับการคุมครองสิทธิประโยชนกรณีชราภาพ
ขอสังเกต คือ ขอเสนอของทั้ง 3 เครือขายขางตน มีประเด็นรวมนาพิจารณาดังนี้
1. เปนการประกันสังคมโดยสมัครใจ (ไมใชรูปแบบบังคับ)
2. ตองการใหรัฐบาลจายเงินสมทบสนับสนุนดวย
3. สิ ทธิประโยชนกรณีรั กษาพยาบาล ยัง มีสิทธิ์ ใชโครงการหลักประกัน สุข ภาพ
(ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545)
4. เงินสมทบจายเปนอัตราแนนอนไมไดเปนไปตามหลักการเฉลี่ยทุกขเฉลี่ยสุขที่คิด
จากฐานรายไดที่แตกตางกันของแตละคน
เพื่อใหเกิดการขยายประกันสังคมถวนหนาสูแรงงานนอกระบบและกลุมลูกจางที่
กฎหมายประกันสังคมยกเวนการคุมครอง จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงกฎหมายประกันสังคม
แบงเปน 2 แนวทาง คือ
ประการที่หนึ่ง เพื่อขยายฐานที่เปนสมาชิกที่เปนลูกจางผูประกันตนตามมาตรา
33 ใหเขาสูระบบประกันสังคมใหมากขึ้น โดยกําหนดใหกิจการหรือลูกจางหลายประเภทเขามา
อยูในขายบังคับของกฎหมายประกันสังคม เชน ลูกจางทํางานบานที่มิใชมีการประกอบธุรกิจ
รวมอยู ด ว ย ลู ก จ า งทุ ก ประเภทในส ว นราชการและหน ว ยงานรั ฐ อื่ น ๆ ลู ก จ า งต า งด า วทุ ก
ประเภทที่ทํางานในประเทศไทย ผูรับงานไปทําที่บานตามกฎกระทรวงวาดวยการรับงานไปทํา
ที่บาน พ.ศ. 2547 เปนตน
ประการที่สอง คือ ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและอัตราจายเงิน
สมทบประเภทประโยชนทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชน
ทดแทนของผูประกันตนซึ่งมิใชลูกจางตามมาตรา 40 และระเบียบวาดวยการรับสมัครและการ
ขึ้นทะเบียนผูประกันตนมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533ใหมีความเปน
ธรรมเหมาะสมและมีหลายทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของแรงงานนอกระบบสาขา
อาชีพตางๆ ใหสมัครใจเขาสูกองทุนประกันสังคมตามมาตรา 40 เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการ
เสนอใหรั ฐ บาลสนั บ สนุ น งบประมาณสมทบหรื ออุ ดหนุ น กองทุนให มี ความมั่ นคง เพี ย งพอ
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สอดคลองกับที่รัฐบาลออกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผูประกันตนตามมาตรา 33 และ
มาตรา 39
คณะกรรมการประกันสังคม ไดมีมติเห็นชอบและออกคําสั่ง ลงวันที่ 8 กรกฎาคม
2551 แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันสังคมตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 จํานวน 23 คน โดยมี เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม เปน
ประธาน สําหรับผูแทนฝายลูกจาง คือ นายประเทือง แสงสังข และนายอินชวน ขันคํา แรงงาน
นอกระบบ คือ นายวิชัย มวงกลิ่น ประธานสหกรณแท็กซี่สยาม จํากัด และนายสมคิด ดวงเงิน
ประธานเครือขายแรงงานนอกระบบ นางสุนทรี เซงกิ่ง ผูแทนองคกรเอกชนไดมีการประชุม
แลว 3 ครั้งในปลายป 2551 มติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ดังกลาวที่สําคัญที่จะเสนอ
คณะกรรมการประกันสังคมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ไดแก
1. เงินสมทบ จํานวน 3,360 บาท โดยจายเปน 2 ครั้ง/ป
2. สิทธิประโยชน ที่มีการปรับปรุงแลว ไดรับ 5 ประเภท ดังนี้
2.1 เงินทดแทนการขาดรายได กรณีเปนผูปวยในไดรับครั้งละ 1,000 บาท ไม
เกิน 2 ครั้งตอป
คาบริการทางการแพทยและคายารักษาโรค เปนความรับผิดชอบของโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มี สปสช.กระทรวงสาธารณสุขดูแลอยู
2.2 เงินทดแทนการขาดรายได กรณีทุพพลภาพเดือนละ 1,000 บาท ไมเกิน 15 ป
2.3 คาทําศพใหทายาท 30,000 บาท
2.4 เงินสงเคราะหกรณีคลอดบุตร 3,000 บาท/ครั้ง/คน เพียงครั้งเดียว
2.5 บําเหน็จชาภาพ แบงเงินไว 1,855 บาทตอป/คน จากเงินสมทบทั้งหมดเปน
กองทุนชราภาพ
3. ให ศึ ก ษาวิ จั ย การปรั บ ปรุ ง พระราชกฤษฎี ก าตามมาตรา 4(6) เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ขอยกเวนลูกจางตามมาตราดังกลาว
4. เสนอแกไขกฎหมายประกันสังคมใหรัฐบาลมีสวนรวมจายเงินสมทบ
5. สนอนใหจัดตั้งกองทุนประกันสังคมแรงงานนอกระบบ แยกตางหากจากกองทุน
ประกันสังคมในปจจุบัน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สป.) ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรม
นูญ ไดเสนอความเห็นและขอเสนอแนะเรื่อง “การจัดระบบการใหบริการและการคุมครอง
ทางสังคมแกแรงงานนอกระบบ” ตอคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 มีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้
1. ความเห็นดานนโยบาย
1.1 ควรดําเนินการขยายความคุมครองประกันสังคมไปสูแรงงานนอกระบบโดย
การบังคับดวยกฎหมาย เพื่อจะไดสามารถขยายความคุมครองไปสูแรงงานนอกระบบไดอยาง
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ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ควรเริ่มกับกลุมอาชีพที่มีความพรอมดานฐานขอมูลและมีความพรอม
ในการจายเงินสมทบ ซึ่งการดําเนินการระยะ 3 ปแรก กําหนดใหเขารวมกองทุนดวยความสมัคร
ใจ และตั้งแตปที่ 4 เปนตนไป ควรบังคับโดยกฎหมาย
1.2 รัฐควรสนับสนุนใหแรงงานนอกระบบมีการรวมกลุมในรูปแบบตางๆ เชน
รูปของสมาพันธ สหกรณ เพื่อกอใหเกิดการสนับสนุนกระบวนการเพิ่มผลผลิต ควบคุมการจาง
งานที่เปนธรรม และพัฒนาตลาดเฉพาะ รวมทั้งปรับบทบาทภาครัฐใหสนับสนุนการเชื่อมโยง
วงจรการผลิต การจางงานตั้งแตวัตถุดิบจนถึงการตลาด และการพัฒนาแบบรวมกลุมการผลิต
เพื่อสรางศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการกอรางสรางตัวและพึ่งตนเองไดมากขึ้น ไดแก
การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ การสงเสริมกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต การสงเสริมศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลใหสามารถดําเนินการไดครบวงจร การปรับเปลี่ยน
ระบบการผลิ ต พื ช ไปสู ก ารผลิ ต ที่ ป ลอดสารพิ ษ และการส ง เสริ ม การเกษตรผสมผสาน การ
ปรั บ ปรุ ง พั นธุ พื ช และสัต ว เ ศรษฐกิ จ เพื่อ นํ า พัน ธุ ดีส ง เสริ ม ใหเ กษตรกรไปใชใ นการผลิต และ
ขยายพันธุ สงเสริมกระบวนการพัฒนาเกษตรยั่งยืนอยางตอเนื่อง รวมทั้งดําเนินโครงการฟนฟู
เกษตรหลังการพักชําระหนี้
2. ความเห็นดานกฎหมาย
2.1 ควรแกไข พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพื่อใหแรงงานทุก
สาขาอาชีพสามารถเขาสูระบบการประกันสังคมไดทั้งหมด โดยไมมีการยกเวน
2.2 ควรกํ า หนดให มี ก ารตราพระราชกฤษฎี ก าโดยเพิ่ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน ก รณี
สงเคราะหบุตร โดยกําหนดใหรับเงินสงเคราะหบุตรแบบเหมาจายรายเดือนๆ ละ 350 บาทตอ
บุตร 1 คน สําหรับบุตรที่มีอายุไมเกิน 6 ปบริบูรณ และไมเกิน 2 คน
2.3 ควรมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยเพิ่มคํา
จํ า กั ด ความของแรงงานนอกระบบให ห มายความรวมถึ ง แรงงานในทุ ก สาขาอาชี พ ที่ มิ ใ ช
ลูกจางประจําของสถานประกอบการดวย เพื่อจะไดคุมครองแรงงานที่อยูนอกเหนือจากแรงงาน
ในระบบไดอยางครอบคลุม
3. ดานการจัดตั้งกองทุนแรงงานนอกระบบ
3.1 ควรจัดตั้งกองทุนแรงงานนอกระบบ แยกออกจากกองทุนประกันสังคม
อยางชัดเจน และมีคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยเฉพาะ ทั้งนี้ควรแยกประเภทกองทุนตาม
ประเภทกลุมอาชีพของแรงงานนอกระบบ เพื่อใหไดรับความคุมครองที่มีความเฉพาะและตรง
ตามความตองการของแรงงานแตละกลุมอาชีพมากที่สุด
3.2 รัฐควรสนับสนุนเงินงบประมาณประเดิม เพื่อการจัดตั้งกองทุนประกันสังคม
สําหรับแรงงานนอกระบบอยางเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานควบคูไปดวย
3.3 รัฐควรมีสวนรวมในการสมทบเงินเขากองทุนเชนเดียวกับการสมทบเงิน
ใหกับแรงงานในระบบ
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3.4 กองทุนควรมีหลักเกณฑดานความคุมครองผูประกันตนเกี่ยวกับโรคที่ไม
สามารถรับบริการหรือไดรับการยกเวนเชนเดียวกับผูประกันตนของระบบประกันสังคม
3.5 ควรแกไขพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบ
ประเภทของประโยชนทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชน
ทดแทนของผูประกันตน ซึ่งมิใชลูกจาง พ.ศ. 2537 มาตรา 6 โดยเพิ่มประเภทของประโยชน
ทดแทนจากกองทุนนอกระบบใหเทาเทียมกับแรงงานในระบบประกันสังคม
4. ดานการบริหารจัดการกองทุน
4.1 ควรมีการเลือกตั้งกรรมการเพื่อบริหารกองทุนประกันสังคมสําหรับแรงงาน
นอกระบบเปนการเฉพาะ โดยใหมีคณะกรรมการในจํานวนที่เหมาะสม มีองคประกอบจาก
หลากหลายอาชีพ อาทิ ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตร ดานกฎหมาย ดานสังคมศาสตร ดาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีดานสาธารณสุข ดานการเงินการคลังหรือดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
รวมทั้งใหผูประกันตนมีสวนรวมเปนกรรมการดวย
4.2 ควรแกไขพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบ
ประเภทของประโยชนทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชน
ทดแทนของผูประกันตน ซึ่งมิใชลูกจาง พ.ศ.2537 มาตรา 5 ซึ่งไดระบุเกี่ยวกับการจายเงิน
สมทบใหกับสํานักงานประกันสังคม แตไมไดระบุกองทุนที่ตองจายเงินเขาสมทบ ดังนั้น จึงควร
แกไขมาตราดังกลาว โดยระบุประเภทผูจายเงินสมทบและประเภทกองทุนอยางชัดเจน
4.3 สํานักงานประกันสังคมและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
ควรนําฐานขอมูลของผูรับบริการมาใชรวมกัน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการสืบคนขอมูลอันจะ
เปนประโยชนตอผูรับบริการในอัตราที่จะไดรับบริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางเดียวกัน
4.4 องคกรที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมสําหรับแรงงาน
นอกระบบ ควรมีความคลองตัวดานระเบียบการเบิกจายเงิน และการจัดซื้อจัดจางหรืออาจเปน
องคกรมหาชน
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(5) เรียกรอง สว. และ รมว. แรงงานตรวจสอบสํานักงานประกันสังคม
เดื อ นกรกฎาคม 2551 คณะกรรมการสมานฉั นท แ รงงานไทย (คสรท.) ได ยื่น ข อ
เรียกรองตอนางรสนา โตสิตระกูล ประธานกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริต และเสริม
สรางธรรมาภิบาล วุฒิสภา และรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นางอุไรวรรณ เทียนทอง) ให
ตรวจสอบการบริหารงานสํานักงานประกันสังคม (สปส.) ดังนี้
1. การดําเนินโครงการจัดจางและดําเนินการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการงานประกันสังคมแกนายจาง ลูกจาง
ผูประกันตนและประชาชนทั่วไป ซึ่งไดอนุมัติในการดําเนินโครงการเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 ใน
วงเงินทั้งสิ้น 2,894,669,702 บาท (สองพันแปดรอยเกาสิบสี่ลานหกแสนหกหมื่นเกาพันเจ็ด
รอยสองบาท) หลังจากมีการวิพากษวิจารณจากผูประกันตนที่ทําการตรวจสอบ ซึ่งการดําเนิน
โครงการดังกลาวมีการใชงบประมาณที่สูงอีกทั้งไมมีความโปรงใส โดยไมเปดโอกาสใหบริษัทอื่นๆ
ไดมีสวนรวมในการประมูล และที่สําคัญขณะนี้โครงการดังกลาวกฤษฎีกาไดตีความวาไมสามารถ
ดําเนินงานได แตทางสํานักงานประกันสังคมยังคงมีการนําโครงการดังกลาวกลับมาพิจารณาอีก
โดยลดวงเงิ น ดํ า เนิ น การเป น ประมาณ 2,300 ล า นบาท (สองพั น สามร อ ยล า นบาท) ขอให
ตรวจสอบขอเท็จจริงวาสมควรที่จะดําเนินโครงการดังกลาวตอไปหรือไม และควรมีขอสรุปใน
โครงการดังกลาวเชนไร
2. โครงการบาน สปส.1506 ซึ่งเปนการใชเงินกองทุนประกันสังคมปลอยเงินกูผาน
ธนาคารเปนจํานวน 2,500,000,000 บาท (สองพันหารอยลานบาท) ในชวงป 2548-2549
จึงขอใหมีการตรวจสอบโครงการดังกลาววาใครเปนเจาของโครงการ มีขั้นตอนในการพิจารณา
อนุมัติเงินกูรูปแบบใด มีความโปรงใสหรือไมหรือเอื้อประโยชนตอใคร และโครงการบานจัดสรรที่
เสนอตัวเข า โครงการมีห ลัก เกณฑใ นการพิจ ารณาคัดเลื อกอย า งไร มีอั ตราดอกเบี้ ยจากการกู
ดังกลาวเขากองทุนเปนจํานวนเทาใด และเปนการกอปญหาใหเกิดหนี้เสียที่สงผลกระทบใหเกิด
ความเสียหายตอกองทุนประกันสังคมหรือไม
3. โครงการบานมิตรภาพ สปส.ธอส. ชวยเหลือผูประกันตน โครงการดังกลาวนี้ใช
เงินกองทุนประกันสังคม 3,000,000,000 บาท (สามพันลานบาท) โดยเปนเพียงความเห็นของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมเทานั้น ไมมีขบวนการผาน
การมีสวนรวมพิจารณาจากคณะกรรมการประกันสังคมอยางรอบคอบ นอกจากนี้ยังมีรายละเอียด
ในเรื่องระยะเวลาการกูยืมที่ยาวนานถึง 30 ป ซึ่งหากโครงการดังกลาวเปนปญหาหนี้เสียก็จะสงผล
กระทบตอกองทุนประกันสังคมและจะหาผูรับผิดชอบไมไดในที่สุด จึงเสนอใหทานพิจารณาวา
โครงการดังกลาวมีการอนุมัติใหดําเนินการเปนไปอยางถูกตองหรือไม และหาผูรับผิดชอบตอ
โครงการดังกลาว
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4. การใชเงินกองทุนประกันสังคมจัดทําเสื้อวันแรงงาน ทั้งนี้สํานักงานประกันสังคมได
ใชเงินกองทุนประกันสังคม จัดทําเสื้อแจกจายในวันแรงงานแหงชาติมาแลว เปนระยะเวลา 3 ป ป
ละ 2,000,000 บาท (สองลานบาท) ติดตอกัน ซึ่งถือวาเปนการใชเงินกองทุนประกันสังคมที่เปน
เงินของคนสวนใหญมาใชกับคนสวนนอยอยางผิดวัตถุประสงค จึงขอใหทานตรวจสอบและเอาผิด
กับผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําเสื้อดังกลาว
นายสุรินทร จิรวิศิษฏ เลขาธิการ สปส.ไดแถลงตอสื่อมวลชนเพื่อความโปรงใสวา การ
ดํา เนิ นโครงการคอมพิ ว เตอร ฯ ดั ง กล าว สํ า นัก งานประกั นสั ง คมได ป ฏิ บัติ ต ามระเบี ยบสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 (E-Auction) โดยไดมี
การแตงตั้งคณะกรรมการ TOR คณะกรรมการประกวดราคา ซึ่งปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระเบียบ
สํานักนายรัฐมนตรีวาการพัสดุกาํ หนดไวทุกประการ ซึ่งมีผูมาซื้อเอกสาร 6 ราย และมีผูเสนอราคา
2 ราย โดยมี บ ริ ษั ท ประมู ล ราคาต่ํ า สุ ด คื อ บริ ษั ท เอสโอเอคอนเซอร เ ที ย ม จํ า กั ด ต อ มา
คณะกรรมการกฤษฎี ก าได ตี ค วามว า สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมไม ส ามารถนํ า เงิ น กองทุ น
ประกันสังคมไปใชติดตั้งระบบสารสนเทศใหหนวยงานอื่นในสังกัดกระทรวงแรงงานได ทําใหธุรกิจ
คารวมโอเอคอนเซอรเทียมจํากัด ซึ่งเปนบริษัทคูสัญญาดําเนินการฟองสํานักงานประกันสังคม
เพราะไมสามารถสงมอบงานได ซึ่งทางสํานักงานประกันสังคมตองดําเนินการเจรจากับทางบริษัท
คู สั ญ ญามาโดยตลอด และได ข อ ยุ ติ ว า จะมี ก ารดํ า เนิ น งานเฉพาะในส ว นของสํ า นั ก งาน
ประกันสังคมไปกอนโดยปรับลดขอบเขตเนื้องานลง ทําใหการดําเนินงานโครงการจัดหาระบบ
สารสนเทศดังกลาวขณะนี้มีคาใชจายในการดําเนินโครงการ 2,355,300,000 บาท โครงการฯ มี
ระยะเวลาดําเนินการถึง 5 ป หากคิดตอปแลวจะมีคาจายเพียง 400 กวาลานบาทเทานั้น ซึ่ง
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบเมื่ อ วั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2551 ที่ ผ า นมา แต ห ากสํ า นั ก งาน
ประกันสังคมสั่งยุติโครงการฯ จะทําใหทางสํานักงานประกันสังคมถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจาก
บริษัทคูสัญญาเปนจํานวนเงินกวา 5 พันลานบาท (ศูนยสารนิเทศ สํานักงานประกันสังคม)
รมว.กระทรวงแรงงาน ไดเสนอโครงการจัดหาและดําเนินการระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศแรงงาน เพื่ อให ครม.รับ ทราบ หลัง จากเงี ยบไปนาน ทํา ให ข า ราชการหลายคนที่
เกี่ ย วข อ งอึ ด อั ด ใจ เพราะหมิ่ น เหม ต อ การทํ า ผิ ด กฎหมายมาก แม จ ะตั ด ระบบคอมพิ ว เตอร ที่
สนับสนุนการทํางานหลักของสวนราชการอื่นที่ไมใช สปส. ออกตามความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา โดยพัฒนาระบบเชื่อมไปยังระบบงานของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหา
งาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน โดยบริษัทเอกชนที่ทําสัญญา
กับ สปส.ยุคที่มี ดร.ไพโรจน สุขสัมฤทธิ์ เปนเลขาฯ อยู ไดฟองศาลปกครองเอาผิดกับผูบริหาร
กระทรวงแรงงานหลายคน ตอมามีการเจรจาทางลับเพื่อใหบริษัทเอกชนถอนฟองแลกกับการ
เดินหนาโครงการตอไป (มติชน, 7 กรกฎาคม 2541, น.1, 12)
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นางสุจิตรา บุญชู รองเลขาธิการ สปส. กลาววา โครงการคอมพิวเตอรฯนี้มีความจํา
เปนมาก เนื่องจากตองการขอมูลนายจางและผูประกันตนที่ทันสมัย ถูกตอง แมนยํา ทําใหการ
บริ ก ารมี ป ระสิท ธิ ภ าพ สะดวก และรวดเร็ ว ในระบบ e-Service ทํ า ให สปส.ไมต อ งขยายพื้ น ที่
ใหบริการ ผูประกันตนไมตองเสียคาใชจายเดินทางมา สปส. อีกทั้งระบบคอมพิวเตอรของ สปส.
ปจจุบันเปนระบบเชา ปละ 300 ลานบาท และระบบดังกลาวไมสามารถรองรับผูไปใชบริการ
จํานวนมากในแตละวัน ทําใหมีเรื่องคางจํานวนมาก หากผลสรุปของ ป.ป.ช.ออกมาวา มีมูลทุจริต
ผูถูกรองเรียนก็ตองรับผิดชอบ เพราะเรื่องนี้ สปส.ไมผิด และบริษัทเอกชนที่ลงนามในสัญญาก็ไม
มีความผิดเชนกัน (มติชน, 8 กรกฎาคม 2551, น.13)
นายจุ ฑ าธวั ช อิ น ทรสุ ข ศรี ปลั ด กระทรวงแรงงาน ได ก ล า วในวั น ครบรอบ 15 ป
กระทรวงแรงงาน (23 กันยายน 2551) วา
“ในสวนของกองทุนประกันสังคมนั้นไดปรับปรุงพัฒนาสิทธิประโยชนของผูประกันตน
ในหลายกรณี อาทิ กรณีคลอดบุตรที่จะไดรับคาบริการทางการแพทยแบบเหมาจายในอัตรารายละ
12,000 บาท กรณี ทั น ตกรรมรั บ เพิ่ ม จากป ล ะ 400 บาท เป น 500 บาท พร อ มเพิ่ ม เงิ น
สงเคราะหบุตรเปนคนละ 350 บาทตอเดือน โดยจายใหจนถึงอายุ 6 ป อีกทั้งเพิ่มเงินบํานาญกรณี
ชราภาพเปนรอยละ 20 ของคาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย”
สํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง สปส.ให เ ป น องค ก รอิ ส ระออกจากราชการเพื่ อ ป อ งกั น การ
แทรกแซงครอบงําของฝายการเมือง และใหผูประกันตนมีสวนรวมมากขึ้น สปส.เคยอนุมัติให
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดําเนินการศึกษา “แนวทางการ
ปรับปรุงโครงสรางระบบการทํางานของสํานักบริหารการลงทุน” (ไมใชสํานักงานประกันสังคม)
แลวเสร็จเมื่อป 2550 ไดขอสรุปความแตกตางระหวางโครงสรางและระบบบริหารในปจจุบัน และ
ขอเสนอของคณะนักวิจัยดังนี้
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สรุปความแตกตางระหวางโครงสราง
และระบบบริหารในปจจุบนั และขอเสนอของคณะผูวจิ ัย
ประเด็น
สถานะ

เดิม

ขอเสนอของคณะผูวิจัย

สวนราชการระดับกอง (ภายใน) สังกัด หนวยงานอิสระภายในสังกัด สํานักงาน
สํานักงานประกันสังคม
ประกันสังคม

จั ด ตั้ ง ตามคํ า สั่ ง สํ า นั ก งานประกั น
สังคม ที่ 618/2542 เรื่องการจัดตั้ง
สํ า นั ก บริ ห ารการลงทุ น (ลงวั น ที่ 12
กรกฎาคม 2542)
กฎ /ระเบียบ ตามระเบียบของสวนราชการทั่วไป คือ
ปฏิบัติ
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ ศ.
2535 ระเบียบสํานักนายก รัฐมนตรีวา
ดว ยการพัส ดุ พ.ศ.2535 และที่แกไ ข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีการลักษณะ
ผลงาน พ.ศ. 2502 และที่ แ ก ไ ข
เพิ่มเติม
คณะกรรมการ คณะกรรมการประกั น สั ง คม ผ า น
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ที่เกี่ยวของ
กั บ ภารกิ จ แต ล ะด า น เช น คณะอนุ
กรรมการลงทุ น ฯลฯ แต ไ ม ใ ช ค ณะ
กรรมการบริหารที่ดูแลและรับผิดชอบ
บริหารองคกรโดยตรง

ออกระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม
จัดตั้งหนวยงาน

องคประกอบ ของ
คณะกรรมการ
บริหาร

มี ก รรมการจํ า นวน 10 คน เลขาธิ ก าร
สปส. เป น ประธานกรรมการผู แทนฝ า ย
นายจ า ง 2 คน กรรมการผู แ ทนฝ า ย
ลูกจาง 2 คน และผูอํานวยการ สบล.เปน
กรรมการและเลขานุการ
วางนโยบายการบริห ารงานของ สบล./
ออกระเบียบขอบังคับเพื่อใชปฏิบัติภายใน
องค ก ร / สรรหา แต งตั้ ง และถอดถอน
ผู อํ า นวยการ สบล./ กํ า กั บ ดู แ ลการ
ปฏิบัติงานของผูอํานวยการ สบล.

การจัดตั้ง

อํานาจหนาที่ ของ
คณะกรรมการ
บริหาร

ออกระเบียบใชบังคับไดเอง เชน ระเบียบ
วา ด ว ยการบริห ารงานบุค คลระเบียบว า
ด ว ยการบริ ห ารการเงิ น และลั ก ษณะผล
งาน และระเบียบวาดวยการบริหารงาน
พัสดุ เปนตน

มีค ณะกรรมการบริห ารองค ก รที่ ม าจาก
การแต ง ตั้ ง ของคณะกรรมการประกั น
สังคม และอยูภายใต “การกํ า กับดู แล”
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น สั ง ค ม
รับผิดชอบในการดูแลการบริหารองคกร
ในภาพรวม
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ประเด็น

เดิม

ขอเสนอของคณะผูวิจัย

โครงสราง
ภายใน

ไม เ ป น องค ก รที่ มี ร ะบบการบริ ห าร
สมบูรณภายในตัวเอง (self contain
unit) งานบางอยางตองผานสํานักงาน
ประกันสังคม เชน การจัดซื้อ การบรรจุ
แตงตั้ง

เป น องค ก รที่ มี ร ะบบการบริ ห ารงาน
สมบูรณภายในตัวเอง (self contain unit)
งานที่เปนการปฏิบัติงานประจํา (day-today) ไมตองผานสํานักงานประกันสังคม
โดยปรับเพิ่มโครงสรางสายสนับสนุนใหม
เ ช น เ พิ่ ม ฝ า ย บุ ค ค ล เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศกฎหมาย ฯลฯ

ผูอํานวยการ
(CEO)
- ที่มา
- คาตอบแทน

มาจากขาราชการในสังกัด สปส. ตาม เป น ระบบเป ด สามารถสรรหาจาก
ระบบลําดับชั้นบังคับบัญชา
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่มีลักษณะเปนมือ
อาชี พ สามารถกํ า หนดค า ตอบแทนสู ง ที่
สอดคล อ งเหมาะสมตามคุ ณ สมบั ติ แ ละ
หนาที่ความรับผิดชอบ

การบริหารงาน
บุคคล
- สถานะของ
บุคลากร
-การกําหนด
กรอบ
อัตรากําลัง

หลากหลาย ไดแก ขาราชการ / พนัก เปนระบบเดียว คือ พนักงาน (สัญญาจาง
งาน (ลู ก จ า ง) และที่ ป รึ ก ษาหรื อ คล า ย องค ก รมหาชนสามารถยื ม ตั ว ข า
ผูเชี่ยวชาญตามระบบสัญญาจาง
ราชการมาปฏิบัติงานได)

- โครงสราง
เงินเดือนและ
คาตอบแทน

สปส.ขออนุ มั ติ ไ ปที่ สํ า นั ก งานประกั น ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร สบล.
สังคม
ไดโดยตรง โดยมีอนุกรรมการการบริหาร
งานบุ ค คลของ สบล. ที่ แ ต ง ตั้ ง โดยคณะ
กรรมการบริหาร สบล.เปนผูดูแล
* กรณี ข า ร า ช ก า ร แ ล ะ พ นั ก งา น
(ลูกจาง) โครงสรางเงินเดือน และคา
ตอบแทนเป น ไปตามบั ญ ชี ข า ราชการ
ทั่ ว ไ ป ส ง ผ ล ใ ห ไ ม ส อ ด ค ล อ ง กั บ
ภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานจริง
* กรณี ที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผู เ ชี่ ย วชาญ
โครงสรางเงินเดือนและคาตอบแทนแม
จะมี อั ต ราค อ นข า งสู ง หากแต ข าด
ความกาวหนาในสายอาชีพ ทําใหอัตรา
การไหลออกของบุคลากรมีคอนขางสูง
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สามารถกําหนดบัญชีโครงสรางเงินเดือน
และค า ตองแทนให ใ ช ร ะบบเดี ย วกั น ทั้ ง
องค ก รได (เป น อํ า นาจของคณะกรรม
การบริหาร)

ประเด็น
- การสรรหา
บุคคล

เดิม

ขอเสนอของคณะผูวิจัย

ปจจุบันมีอนุกรรมการสรรหาประมาณ จะมี อ นุ ก รรมการการบริ ห ารงานบุ ค คล
3-5 คน ที่แตงตั้งเปนคราวๆ ไป ซึ่งใช ของ สบล.เปนผูดูแล
กรณี ข องที่ ป รึ ก ษา/ผู เ ชี่ ย วชาญตาม
สัญญาจางแตการอนุมัติการจางสิ้นสุด
ที่เลขาธิการ สปส.

- การฝกอบรม ลักษณะผลงานผูกติดกับ สปส.สงผลให สามารถตั้งลักษณะผลงานเพื่อดําเนินการ
บุคลากร
ไ ม ค อ ย ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ฝกอบรมของหนวยงานไดโดยเฉพาะ
เนื่องจากจําเปนตองใชลักษณะผลงาน
จํานวนมาก (คาตอบแทนวิทยากรสูง)
ทําใหไมคอยไดรับการจัดสรรลักษณะ
ผลงานจาก สปส.
ระบบลักษณะ
ผลงาน
- ที่มาของราย
ได
- การอนุมัติ
ลักษณะผลงาน
- การจัดซื้อจัด
จาง

ตามที่สํานักงานประกันสังคมจัดสรร

ผลประกอบการในการจั ด หาประโยชน
จากกองทุ น ประกั น สั ง คมตามสั ด ส ว นที่
คณะกรรมการประกันสังคมกําหนด

คณะกรรมการประกันสังคม ผานทาง
กองคลัง (ฝายพัสดุ) สปส.
และปฏิ บั ติ เ ป น ไปตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ

คณะกรรมการบริหาร สบล. มีฝา ยพัส ดุ
ของ สบล. โดยเฉพาะและออกระเบียบวา
ด ว ยการบริ ห ารงานพั ส ดุ ข องหน ว ยงาน
โดยเฉพาะได

ระบบบัญชี

ผูกกับบัญชีของ สปส.ทําใหไมคลองตัว แยกบัญชีออกจาก สปส.สงผลใหสามารถ
และไมสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได วัดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานขององคกร
ไดอยางชัดเจนขึ้น
อยางชัดเจน

ความสัมพันธ
ระหวาง สบล.
กับ สปส.

หนวยบังคับบัญชา

หนวยควบคุมและกํากับการบริหารงานใน
ภาพรวม

ที่มา : ผลงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานประกันสังคม ป พ.ศ.2546 -2550 น.223226 จัดพิมพโดย กองวิจัยและพัฒนา สํานักงานประกันสังคม, ครบรอบ 18 ปการกอตั้ง
สํานักงานประกันสังคม (2551)
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18 ป สํานักงานประกันสังคม
ผลตอบแทนการลงทุนสะสม 1.26 แสนลานบาท
นับตั้งแตกอตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2533 ถึงปจจุบัน เปนเวลา 18 ปเต็ม ที่สํานักงาน
ประกันสังคมไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถในการบริหารกองทุนประกันสังคม ซึ่งเปน
กองทุนที่จัดเก็บเงินสมทบจากฝายนายจาง ลูกจาง และรัฐบาล เพื่อดูแลสิทธิประโยชน 7 กรณี
ใหกับผูประกันตน ไดแก เจ็บปวย /ประสบอันตราย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะหบุตร
ชราภาพ และวางงาน กองทุนประกันสังคมเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนรวม 535,485
ลานบาท ในจํานวนนี้เปนเงินกองทุนกรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพจํานวน 247,266 ลานบาท
ซึ่งเปนเงินออมของผูประกันตนจํานวนกวา 9.3 ลานคนทั่วประเทศที่สํานักงานประกันสังคมสะสม
ไวเตรียมจายสิทธิประโยชนบํานาญชราภาพ โดยจะเริ่มมีการจายบํานาญชราภาพในป พ.ศ.2557
เงินกองทุนที่ดูแลกรณีเจ็บปวย ตาย ทุพพลภาพ คลอดบุตร 75,269 ลานบาท และเงินกองทุน
กรณีวางงาน 32,950 ลานบาท
การที่กองทุนประกันสังคมเติบโตอยางรวดเร็วจากเงินกองทุนเพียง 1,890 ลานบาท ณ
สิ้นป 2534 เพิ่มเปน 535,548 ลานบาทในปจจุบันนั้น (30 มิ.ย.51) สวนหนึ่งเปนเงินสมทบ
สะสม (หลังหักคาใชจายสิทธิประโยชนทั้ง 7 กรณี) จากฝายนายจาง ลูกจาง และรัฐบาลจํานวน
409,024 ลานบาทและอีกสวนหนึ่งเปนผลตอบแทนจากการลงทุนสะสมจํานวน 126,461 ลาน
บาท ดังนั้นจะเห็นไดวา ที่สํานักงานประกันสังคมไดสรางผลกําไรสะสมจากการลงทุนมากกวา
1.26 แสนลานบาท ทําใหกองทุนมั่นคงมากขึ้น สามารถดูแลสิทธิประโยชนผูประกันตนไดมากขึ้น
โดยลาสุดสํานักงานประกันสังคมไดปรับเพิ่มคาทําศพจาก 30,000 บาท เปน 40,000 บาท
(บั ง คั บ ใช ตั้ ง แต 29 ธั น วาคม 2550) ปรั บ เพิ่ ม เงิ น บํ า นาญเมื่ อ เกษี ย ณล า สุ ด ปรั บ เพิ่ ม สิ ท ธิ
ประโยชนกรณีผูปวยโรคไต กรณีลางชองทองดวยน้ํายาแบบถาวร จากเดือนละ 15,000 บาทเปน
เดือนละ 20,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดรอนผูประกันตน
(ที่มา : วารสารประกันสังคม ปที่ 14 ฉบับที่ 5 ก.ย.-ต.ค.51, น.19)

นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ ประธานสหพันธแรงงานธนาคารและการเงินแหงประเทศ
ไทย และผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการประกันสังคม เปดเผยวา มีแนวคิดจากรัฐมนตรีให
สปส. พิจารณาลดเงินสมทบใหนายจาง ลูกจาง ฝายละรอยละ 1.5 และรัฐบาลรอยละ 0.5 ซึ่ง
กรรมการประกั น สั ง คมฝ า ยนายจ า ง ลู ก จ า งไม เ ห็ น ด ว ย เพราะจะส ง ผลกระทบต อ กองทุ น
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ประกันสังคมโดยเฉพาะกรณีชราภาพที่จะตองจายในป 2557 หากมีแตเงินออก ไมมีเงินลงทุนเพิ่ม
และกระทบตอเงินกองทุนกรณีวางงาน ที่ตองจายลูกจางออกจากงานดวย สําหรับแนวคิดที่จะนํา
เงินกองทุนประกันสังคมจํานวน 1 แสนลานบาทปลอยใหครูกู ยังไมมีการดําเนินการแตอยางไร
และไมมีทางเปนไปไดที่จะผานบอรด สปส. (นสพ.คมชัดลึก, 12 พ.ย.51,น.9)
นอกจากนี้ นายชัยสิทธิ์ ยังกลาววา ที่มีผูเสนอใหนําเงินกองทุนประกันสังคมประมาณ 1
พันลานบาท ซื้อขาวสารแจกผูประกันตน 9.8 ลานคน คนละ 1 ถุง ถุงละประมาณ 5 กิโลกรัม
ในชวงปใหม ขณะนี้เรื่องดังกลาวไดผานความเห็นชอบของบอรดแลว แตในการพิจารณาเรื่องนี้ตน
ไมไดอยูในหองประชุมเพราะไมเห็นดวยและทราบมาวา ในการลงมติครั้งนั้นมีบอรดเขารวมเพียง
8 คนจากทั้งหมด 15 คน โดยมี 5 คนเทานั้นที่เห็นดวย อยางไรก็ตาม เรื่องนี้คงตองดูในเรื่องขอ
กฎหมายใหดี เพราะหากเอางบประมาณรอยละ 10 ที่เปนงบบริหารประกันสังคมไปใชอาจผิด
วัตถุประสงค และผิดกฎหมายหรือไม ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีมาตรฐานตีความไวแลว (มติ
ชน, 11 ธ.ค. 51 น.10)
นายชาลี ลอยสูง เลขาธิการสหพันธแรงงานเครื่องใชไฟฟาและอิเลคทรอนิกสแหง
ประเทศไทย กลาววา การนําเงินกองทุนประกันสังคม 1 พันลานบาทซื้อขาวสารแจกไดคนละ 5
กิโลกรัม บอรด สปส.คิดไดอยางไร มันเปนการแกไขปญหาถูกจุดหรือไม มีวัตถุประสงคชวยเหลือ
คนงานจริงหรือเปลา สวนโครงการนําเงิน 1 หมื่นลานบาทไปฝากไวกับธนาคารพาณิชยเพื่อปลอย
กูใหกับลูกจางนายจางกูนั้น ตนเห็นดวย เพราะจะเปนการชวยเหลือพยุงไมใหลูกจางถูกเลิกจาง
หรือถาถูกเลิกจางจะไดมีเงินเพื่อไปประกอบอาชีพ ประทังชีวิตได (นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, 12 ธ.ค.
51, น,31)
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(6) การผลักดัน ราง พ.ร.บ.สถาบันสงเสริมความปลอดภัยฯ และคลินิกโรค
จากการทํางาน
ในวาระครบรอบ 15 ป กรณีโศกนาฏกรรมโรงงานเคเดอร (10 พ.ค.36 - 10 พ.ค.
51) คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย รวมกับสภาเครือขายกลุมผูปวยจากการทํางานแหง
ประเทศไทย สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ไดจัดเวทีคูขนานและชุมนุมเดินขบวนไปยื่น
หนังสือตอนายกรัฐมนตรี ณ สถานที่จัดงานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติ (ครั้งที่
22) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ณ อาคารชาเลนเจอร 3 อิมแพ็คเมืองทองธานี เพื่อเรียกรอง
ใหเกิดการมีสวนรวมปฏิรูประบบสุขภาพความปลอดภัย โดยเสนอรางพระราชบัญญัติการจัดตั้ง
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหรัฐบาล
พิจารณาแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นางอุไรวรรณ เทียนทอง) ไมไดมารับขอเรียกรอง
เพราะใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซี่ยนในระหวางนั้น ซึ่งไดเสนอ
ตอเนื่องมาหลายปแลว
นอกจากนี้ ไดเรียกรองใหรัฐบาลจัดทําระบบแผนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานสําหรับแรงงานขามชาติโดยมีการปรึกษาหารือรวมกันแบบไตรภาคีและคุมครอง
แรงงานตางชาติใหเขาถึงสิทธิประโยชนตางๆ ในกองทุนเงินทดแทน
สําหรับการรวบรวมรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้งไมนอยกวา 10,000 คน เสนอรางกฎหมาย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา 163 ซึ่งไดแถลงขาวและดําเนินการตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2550 จนถึงปจจุบัน (พ.ย.51) ยังไดเพียงกวา 5,000 ชื่อ หลังจากไดพยายามแข็งขันขอ
ความรวมมือจากองคกรแรงงานตางๆ อยางมาก ปญหาของการบริหารจัดการกรณีการเขาชื่อ
เสนอรางกฎหมาย คือ ตนทุนคาใชจายที่สูงมาก, แรงงานบางสวนเปนกังวลไมยอมถายสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนเพราะไมรูจะถูกนําไปใชเรื่องอื่นหรือไม เปนตน
การเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนที่ดูจะไปไดมากที่สุดในแงการจัดการ ก็คือ ราง
แกไขรัฐธรรมนูญ พรอมรายชื่อประชาชนสองแสนหนึ่งหมื่นรายชื่อเพื่อประกอบในการยื่นญัตติ
แกไขเพิ่ม เติม รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 291(1) ตอประธานรัฐสภา ที่เสนอโดย
คณะกรรมการประชาชนเพื่อแกไขรัฐธรรมนูญ (คปพร.) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 และราง
พระราชบั ญ ญั ติ ย กเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร โดย
คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) รายชื่อยังอยูในระหวางการรวบรวม
(คัดคานตั้งแตเขาสูที่ประชุม สนช. จนผานความเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550) จนถึง
ตอนนี้ สามารถรวบรวมไดเพียง 8,000 รายชื่อ (ประภาส ปนตบแตง มองมุมภาคประชาชน
“ตรวจสอบการเมืองภาคประชาชนเชิงสถาบัน”, นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, 12 พ.ย. 51 น.10)
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นอกจากนี้ กลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน (FTA WATCH) กําลัง
รณรงคกับประชาชนภาคสวนตางๆ เพื่อขอใหลงนามรวมเสนอรางกฎหมายการจัดทําสัญญา
ระหวางประเทศ (ฉบับประชาชน)
สภาเครือขายกลุมผูปวยฯ ไดเสนอตอพรรคประชาธิปตย และคณะกรรมาธิการการ
แรงงาน สภาผูแทนราษฎร ซึ่งคณะกรรมาธิการการแรงงานฯ ไดตั้งอนุกรรมการฯ ขึ้นชุดหนึ่งเพื่อ
พิจารณาศึกษาโครงสรางความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานเมื่อเดือนสิงหาคม 2551
โดยมีนายสถาพร มณีรัตน ส.ส.พรรคพลังประชาชน เปนประธานคณะฯ โดยแตงตั้งผูเคยมีสวน
เกี่ ย วข อ งการจั ด ทํ า ร า งกฎหมายสถาบั น ส ง เสริ ม ความปลอดภั ย ฯ เป น ที่ ป รึ ก ษาคณะอนุ
กรรมาธิการฯ ไดแก
1. นายทวีป
กาญจนวงศ
2. นางสมบุญ สีคําดอกแค
3. รองศาสตราจารย ดร.วรวิทย เจริญเลิศ
4. นายจะเด็จ
เชาวนวิไล
5. ผูอํานวยการสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน
คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ ไดประชุมนอยครั้งมากโดยเผชิญความขัดแยงกับราง พ.ร.บ.
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ฉบับรัฐบาล ที่ตองการให
สถาบันสงเสริมความปลอดภัยฯ เปนรูปแบบองคการมหาชนตามที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติตอไป
โดยเปนเพียงมาตราเดียวในพระราชบัญญัติฉบับรัฐบาลเทานั้น ซึ่งจะทําใหกองทุนเงินทดแทน
และการบริหารแบบมีสวนรวมของหลายฝายนอกกรอบไตรภาคีและความเปนองคกรนิติบุคคล
อิสระ ไมสามารถเขามาอยูในสถาบันนี้ไดถาเปนไปตามราง พ.ร.บ.ฉบับรัฐบาล
ในขณะที่คณะทํางานดานแรงงาน พรรคประชาธิปตย เคยหารือกับประธานสภา
เครือขายกลุมผูปวยฯ และคณะโดยยอมรับหลักการที่จะพิจารณาเสนอราง พ.ร.บ.สถาบันสงเสริม
ความปลอดภัยฯ ฉบับสภาเครือขายกลุมผูปวยฯ เขาสูรัฐสภาพิจารณา
การหารือกับสํานักงานประกันสังคม
วันที่ 22 เมษายน และ 11 มิถุนายน 2551 สภาเครือขายกลุมผูปวยฯ ไดเปนแกนนํา
รวมกับภาคีองคกรแรงงานตางๆ เรียกรองความเปนธรรมเรื่องสิทธิเงินทดแทนตางๆ แกลูกจางผู
เจ็บปวยจากการทํางานพื้นที่ตางๆ หลายรายที่มารองเรียน เชน ปญหาแพทยมักจะวินิจฉัยวา
ลูกจางปวยนอกงาน ทําใหไมไดรับสิทธิกองทุนเงินทดแทน, ผูปวยบางคนไมมีเงินไปรับการวินิจฉัย
รักษาตัวกรณีเจ็บปวยอุบัติเหตุจากการทํางาน เปนตน และเสนอการจัดตั้งคลินิกอาชีวเวชศาสตร
กั บ เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานประกั น สั ง คมและคณะ จนทํ า ให ก ระทรวงแรงงาน และกระทรวง
สาธารณสุ ข จั ด ทํ า บั น ทึ ก ข อ ตกลงร ว มกั น (MOU) เพื่ อ จั ด ตั้ ง โครงการคลิ นิ ก อาชี ว เวชศาสตร
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(คลิ นิ ก โรคจากการทํ า งาน) โดยป 2550 – 2551 ได จั ด ตั้ ง คลิ นิ ก โรคจากการทํ า งานใน
สถานพยาบาลสวนภูมิภาค สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 24 แหง และในกรุงเทพฯ 1 แหง
คือ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
สํานักงานประกันสังคมไดชี้แจงขั้นตอนการใชบริการคลินิกโรคจากการทํางาน คือ ให
สํานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาประชาสัมพันธใหนายจาง ลูกจางทราบถึงวิธีการใชสิทธิการ
ตรวจวินิจฉัย และขั้นตอนการสงตัวลูกจางไปรับการตรวจวินิจฉัยโรคในคลินิกดังกลาว โดยเมื่อ
ลูกจางเกิดอาการเจ็บปวย และสงสัยวาเปนโรคจากการทํางาน ตองแจงการประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยตามแบบ กท.16 ตอสํานักงานประกันสังคม ซึ่งเจาหนาที่จะจัดทําหนังสือสงตัวลูกจางไป
รับการตรวจวินิจฉัยโรค ณ สถานพยาบาลที่มีคลินิกโรคจากการทํางาน หากตรวจพบวาเจ็บปวย
ดวยโรคจากการทํางาน สถานพยาบาลที่ตรวจวินิจฉัยโรคสามารถเบิกคาตรวจวินิจฉัยจากกองทุน
เงิ น ทดแทนได แต ห ากไม ไ ด เ จ็ บ ป ว ยเนื่ อ งจากการทํ า งาน ลู ก จ า งไม ต อ งจ า ยค า ตรวจวิ นิ จฉั ย
เนื่องจากสํานักงานกองทุนเงินทดแทนสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินการของคลินิก รวมทั้งกรณี
สถานพยาบาลตามบั ต รรั บ รองสิ ท ธิ ข องลู ก จ า ง เป น ผู ต รวจวิ นิ จฉั ย โรค ลู ก จ า งไม ต อ งเสี ย
คาใชจายใดๆ ตามขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยโรคฯ ดังนี้

ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยโรค
ลูกจางเจ็บปวย
สงสัยเปนโรคจากการทํางาน

เขา รพ.ตามบัตร

แจง สปส.เขตพื้นที่ / จังหวัด พรอม กท.16
เขาคลินิกโรค

ไมเนื่องจากงาน
ไมเสียคาใชจาย
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เนื่องจากงาน
เบิกกองทุนเงินทดแทน

รายชื่อโรงพยาบาลเปาหมาย 24 แหงที่เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพ
คลินิกอาชีวเวชศาสตร สําหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาลนํารอง
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (คลินิกโรคจากการทํางานระยะที่ 2) ป 2550 – 2551
โรงพยาบาล
1. โรงพยาบาลสมุทรปราการ
2. โรงพยาบาลราชบุรี
3. โรงพยาบาลนครพิงคเชียงใหม
4. โรงพยาบาลลําปาง
5. โรงพยาบาลขอนแกน
6. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
7. โรงพยาบาลบุรีรัมย
8. โรงพยาบาลปทุมธานี
9. โรงพยาบาลชลบุรี
10. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห
11. โรงพยาบาลพระพุทธชินราช
12. โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ
13. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
14. โรงพยาบาลสุรินทร
15. โรงพยาบาลระยอง
16. โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
17. โรงพยาบาลพระยาอภัยภูเบศร
18. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
19. โรงพยาบาลสมุทรสาคร
20. โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
21. โรงพยาบาลสุราษฎรธานี
22. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
23. โรงพยาบาลหาดใหญ
24. โรงพยาบาลอุดรธานี

จังหวัด

หมายเหตุ

สมุทรปราการ
ราชบุรี
เชียงใหม
ลําปาง
ขอนแกน
นครราชสีมา
บุรีรัมย
ปทุมธานี
ชลบุรี
เชียงราย

รพ.เดิมที่เขารวมโครงการในป 2549
รพ.เดิมที่เขารวมโครงการในป 2549
รพ.เดิมที่เขารวมโครงการในป 2549
รพ.เดิมที่เขารวมโครงการในป 2549
รพ.เดิมที่เขารวมโครงการในป 2549
รพ.เดิมที่เขารวมโครงการในป 2549
รพ.เดิมที่เขารวมโครงการในป 2549
รพ.เดิมที่เขารวมโครงการในป 2549
รพ.เดิมที่เขารวมโครงการในป 2549
รพ.ใหมที่เขารวมโครงการในป 2550

พิษณุโลก
นครสรรค
อุบลราชธานี
สุรินทร
ระยอง
นนทบุรี
ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี
สุราษฎรธานี
ภูเก็ต
สงขลา
อุดรธานี

รพ.ใหมที่เขารวมโครงการในป 2550
รพ.ใหมที่เขารวมโครงการในป 2550
รพ.ใหมที่เขารวมโครงการในป 2550
รพ.ใหมที่เขารวมโครงการในป 2550
รพ.ใหมที่เขารวมโครงการในป 2550
รพ.ใหมที่เขารวมโครงการในป 2550
รพ.ใหมที่เขารวมโครงการในป 2550
รพ.ใหมที่เขารวมโครงการในป 2550
รพ.ใหมที่เขารวมโครงการในป 2550
รพ.ใหมที่เขารวมโครงการในป 2550
รพ.ใหมที่เขารวมโครงการในป 2550
รพ.ใหมที่เขารวมโครงการในป 2550
รพ.ใหมที่เขารวมโครงการในป 2550
รพ.ใหมที่เขารวมโครงการในป 2550

ขอสังเกต ตอโครงการจัดตั้งคลินิกอาชีวเวชศาสตรในโรงพยาบาลตางๆ จํานวน 24 แหงซึ่ง
กําลังดําเนินการหรือดําเนินการไปแลว คือ

63

ประการแรก โรงพยาบาลเหล า นั้ น มี บุ ค ลากรทางการแพทย แ ละสาธารณสุ ข และ
จัดระบบกลไกที่มีศักยภาพความพรอมเพียงพอในการรับตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผูเจ็บปวยจาก
การทํางานหรือประสบอุบัติเหตุจากการทํางานมากนอยเพียงใด? เปนเรื่องนาหวงวา จะเปนการใช
งบประมาณขยายระบบของหนวยงานราชการในโรงพยาบาลนั้นๆ เพื่อความกาวหนาทางดาน
ตําแหนงหนาที่ของขาราชการเจาหนาที่รัฐบางคนเทานั้น
ประการที่สอง โรงพยาบาลที่มีคลินิกอาชีวเวชศาสตรเหลานั้น ควรมีการบริหารจัดการ
เชิ ง รุ ก จั ด กระบวนการปฏิ รู ป มี ส ว นร ว มหารื อ กั บ สหภาพแรงงาน, สถานประกอบ การผู รั บ
ผลกระทบ และหนวยงานพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อเรียนรูสภาพปญหาความเจ็บปวยหรือ
บาดเจ็บจากการทํางานของลูกจางในเขตยานอุตสาหกรรมที่มีคนงานจํานวนมากทํางานเสี่ยงภัย
อยู โดยเนนการปองกัน / ควบคุมปจจัยเสี่ยงอันตรายใหมากที่สุด
ประการที่สาม กลุมองคกรแรงงานในแตละพื้นที่หรืออยูใกลเคียงกับจังหวัดที่มีคลินิก
โรคจากการทํางานในโรงพยาบาล 24 แหงเหลานั้น ควรมีบทบาทสวนรวมติดตาม-ตรวจสอบ
ประเมินผลการทํางานของคลินิกเหลานี้และมีขอเสนอใหพัฒนาในทิศทางที่ตอบสนองปญหาความ
เรียกรองตองการของฝายแรงงานใหมากที่สุด
พฤศจิกายน 2551 ผูแทนสภาเครือขายกลุมผูปวยจากการทํางานฯ ไดยื่นหนังสือ
ขอเขาพบ รมว.สาธารณสุขเพื่อเสนอการแตงตั้งศูนยอาชีวเวชศาสตรฯ กลุมผูปวยจากเหมือง
ถานหินลิกไนตแมเมาะ และขอเรียกรองแกไขปญหาอาชีวอนามัย มีขอเสนอจํานวน 6 ขอ
ดังนี้
1) สภาเครือขายกลุมผูปวยฯ (สมัชชาคนจน) ไดยื่นขอเรียกรองกับรัฐบาลไปเมื่อป
2550 เพื่อแกไขปญหากลุมสิทธิผูปวย อ.แมเมาะ จ.ลําปาง ซึ่งลวนเปนสมาชิกของสภาเครือขาย
กลุมผูปวยจากการทํางานและสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย การเรียกรองขอเสนอนี้ก็เพื่อการมีสวน
รวมขององคกรผูถูกผลกระทบตามมติ ครม.ที่ใหประชาชนมีสวนรวมในการวางนโยบาย ไดรวมกัน
หาแนวทางดูแลฟนฟูผูปวยซึ่งในการเจรจาเขาประชุมชวงยื่นขอเสนอทุกครั้ง ก็จะมี นพ.กําจัด
พลางกูร, นพ.พนมพันธ ศิริวัฒนานุกูล สํานักโรคจากการประกอบอาชีพเขาทุกครั้ง แตพอประชุม
เรื่องนี้ สัดสวนของผูถูกผลกระทบกลับไมไดรับแตงตั้งเปนกรรมการจัดตั้งศูนยอาชีวเวชศาสตร
2) ขอใหรัฐบาลออกกฎหมาย พ.ร.บ.สถาบันสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. .... (ฉบับบูรณาการ) ที่ผูใชแรงงานเรียกรองมายาวนาน 10
กวาป เพื่อการมีสวนรวมในการทํางานเชิงปฏิรูประบบสุขภาพความปลอดภัยแบบมีสวนรวม
3) กรณีผูใชแรงงานเจ็บปวยและประสบอันตรายจากการทํางาน
Ö แพทยโรงพยาบาลตองทําการรักษาตามจรรยาบรรณแพทย
Ö การสํารองจายคารักษาพยาบาลควรเปนภาระของสํานักงานประกันสังคมกับ
กองทุนเงินทดแทน แมคนงานเจ็บปวยและประสบอันตรายจากการทํางาน
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Ö บทบาทของกระทรวงสาธารณสุ ข และแพทย ไม เ ต็ ม ที่ กั บ การรั ก ษาและ

วินิจฉัยโรคและออกใบรับรองแพทยวาคนงานปวยเปนโรคและประสบอันตรายสาเหตุมาจากการ
ทํางาน
Ö ใหกระทรวงแรงงานกับกระทรวงสาธารณสุขทําขอตกลงกันในการรับผิดชอบ
รักษาผูปวยและประสบอันตรายจากการทํางาน
Ö การเขาไปมีสวนรวมกํากับดูแล โรงพยาบาล 24 แหง (จะเปนรูปแบบใดตองมี
เวทีพูดคุยกัน) และตองทําสื่อในการเผยแพรใหสาธารณชนรับรูถึงโรงพยาบาลที่มีคลินิกอาชีวเวช
ศาสตร 24 แหง
Ö ความเชี่ยวชาญของแพทยที่รับผิดชอบคลินิกอาชีวเวชศาสตร ของโรงพยาบาล
ทั้ง 24 แหง
4) สรางเกณฑการวินิจฉัยโรค
Ö ตองมีการรายงานการทํางานตอสาธารณชนรับรู
5) จัดใหมีเวทีประชุมรวมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงาน กรณีผูปวย
โรคบิสซิโนซิส
Ö เรื่องการเขาถึงสิทธิ์
Ö คายังชีพในฐานะที่ปวยพิการอวัยวะภายใน (สูญเสียสมรรถภาพปอด)
Ö จัดการศึกษารวมกันระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับสภาเครือขายกลุมผูปวย
จากการทํางานฯ
Ö การขอรับบริการรักษาใน รพ.ที่ผูปวยตองการ (สป.สช.)
6) ปญหาการดูแลรักษาแรงงานขามชาติ
Ö อยากให รพ.ของรัฐเพิ่มการรับขึ้นทะเบียน หลักประกันสุขภาพของคนงาน
Ö ขั้นตอนการบริการรักษาของ สป.สช. (บัตรทอง) ลาชา – เรื่องมาก กรณีตอง
รับเฉพาะฉุกเฉิน
Ö มีปญหาการออกใบรับรองคนพิการของแรงงานขามชาติ
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(7) การเคลื่อนไหวกรณีกฎหมายคุมครองแรงงานใหม ป 2551
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ไดพิจารณาเห็นชอบวาระ 3 ผาน รางพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบับเมื่อวันที่ 19 และ 21 ธันวาคม 2550 ถือ
เปนการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ครั้งสําคัญ นับแตมีการบังคับ
ใชกฎหมายฉบับนี้ตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม 2541
รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่..)พ.ศ. .... ฉบับที่ สนช.ลงมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 มีหลายประเด็นใกลเคียงกับขอเรียกรองของคณะกรรมการ
สมานฉั น ท แ รงงานไทย และคณะกรรมการจั ด งานวั น แรงงานแห ง ชาติ ซึ่ ง ต อมาได ก ลายเป น
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ใชบังคับตั้งแตวันที่ 27 พฤษภาคม
2551
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เชน
(1) หามนายจางเรียกหรือรับหลักประกันการทํางาน หรือหลักประกันความเสียหายใน
การทํางาน ไมวาจะเปนเงิน ทรัพยสิน หรือการค้ําประกันดวยบุคคล จากลูกจางเวนแตลักษณะ
หรือสภาพของงานที่ทํานั้น ลูกจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพยสินของนายจาง
ลั ก ษณะหรื อ สภาพของงานที่ ใ ห เ รี ย ก หรื อ รั บ หลั ก ประกั น จากลู ก จ า ง ประเภทของ
หลักประกัน จํานวนมูลคาของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
เมื่อนายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ใหนายจางคืนเงิน
ประกันพรอมดอกเบี้ยถามีใหลูกจางภายใน 7 วัน นับแตวันที่นายจาง เลิกจาง หรือลูกจางลาออก
หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ
(2) ยกเลิกมาตรา 5 (3) และเพิ่มความตอไปนี้เพื่อคุมครองลูกจางเหมาคาแรง ดังนี้
“ มาตรา 11/1 ในกรณีที่ผูประกอบกิจการมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผู
จัดหาคนมาทํางาน อันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทํางานนั้น เปนสวนหนึ่งสวนใด
ในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้น จะเปน
ผูควบคุมดูแลการทํางาน หรือรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกคนที่มาทํางานนั้นหรือไมก็ตาม ให
ถือวา ผูประกอบกิจการเปนนายจางของคนที่มาทํางานดังกลาว
ใหผูประกอบกิจการดําเนินการใหลูกจางรับเหมาคาแรงที่ทํางานในลักษณะเดียวกัน
กับลูกจาง ตามสัญญาจางโดยตรง ไดรับสิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไม
เลือกปฏิบัติ”
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(3) สัญญาจางแรงงานขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางที่
ทําใหนายจางไดเปรียบลูกจางเกินสมควร ใหศาลมีอํานาจสั่งใหสัญญาจางขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นมีผลใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรม และพอสมควรแกกรณี
(4) หามมิใหนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงาน กระทําการลวงเกิน
คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง (กฎหมายเดิมคุมครองการลวงเกิน
ทางเพศตอลูกจางหญิง และเด็กเทานั้น)
(5) กํ า หนดเวลาทํ า งานปกติ ไ ม เ กิ น 8 ชั่ว โมงต อ วั น กรณี วั น ใดทํ า งานน อ ยกว า 8
ชั่วโมง นายจาง และลูกจางจะตกลงใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทํางานใน
วันทํางานปกติอื่นก็ได แตตองไมเกินวันละ 9 ชั่วโมง และรวมทั้งสัปดาหไมเกิน 48 ชั่วโมง
กรณีนายจาง และลูกจางตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือไปรวมกับเวลาทํางานใน
วันทํางานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกวาวันละ 8 ชั่วโมง ใหนายจางจายคาตอบแทนไมนอยกวา
หนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับลูกจางรายวัน
และรายชั่วโมง
(6) กรณีลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในตําแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ
หรืองานเกี่ยวกับการเงิน และบัญชี นายจางอาจใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางานได เทาที่ไม
มีผลกระทบตอสุขภาพของลูกจางหญิงมีครรภ โดยไดรับความยินยอมจากลูกจางเปนคราวๆไป
(7) กรณีนายจางเลิกจางโดยมิใชกรณีตามมาตรา 119 ใหนายจางจายคาจางสําหรับ
วันหยุดพักผอนประจําป ในปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุดพักผอนประจําปที่ลูกจางพึงมีสิทธิ์
ไดรับตามมาตรา 30
ในกรณีลูกจางเปนฝายบอกเลิกสัญญา หรือนายจางเลิกจาง ไมวาการเลิกจางนั้นเปน
กรณี ต ามมาตรา 119 หรื อ ไม ก็ ต าม ให น ายจ า งจ า ยค า จ า งแก ลู ก จ า งสํ า หรั บ วั น หยุ ด พั ก ผ อ น
ประจําปที่ลูกจางพึงมีสิทธิ์ไดรับตามมาตรา 30
(8) ปรับปรุงมาตรา 75 กรณีมีเหตุจําเปนที่นายจางปดกิจการชั่วคราว และจายเงิน
อยางนอยครึ่งหนึ่งแกลูกจางในระหวางหยุดทํางาน เปนดังนี้
“มาตรา 75 ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สําคัญอันมีผลกระทบ
ตอการประกอบกิจการของนายจางจนทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติ ซึ่งมิใช
เหตุสุดวิสัย ตองหยุดกิจการทั้งหมด หรือบางสวนเปนการชั่วคราว ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจาง
ไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของคาจางในวันทํางาน ที่ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการ
ตลอดระยะเวลาที่นายจางไมไดใหลูกจางทํางาน
ใหนายจางแจงใหลูกจาง และพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาเปนหนังสือกอนวัน
เริ่มหยุดกิจการตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาสามวันทําการ”
(กฎหมายเดิม ใหนายจางจายไมนอยกวารอยละหาสิบ และแจงลวงหนากอนวันหยุด
งานโดยไมกําหนดวา ตองแจงเปนหนังสือ และแจงกอนจํานวนกี่วัน)
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(9) ปรับปรุงแกไขมาตรา 120 เปนดังนี้
ในกรณีที่นายจางจะยายสถานประกอบกิ จการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น อันมีผลกระทบ
สํ า คั ญ ต อ การดํ า รงชี วิ ต ตามปกติ ข องลู ก จ า ง หรื อ ครอบครั ว นายจ า งต อ งแจ ง ให ลู ก จ า งทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนยายสถานประกอบกิจการ ถาลูกจางไมประสงคจะไปทํางาน
ดวย ใหลูกจางมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจางไดภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงจากนายจาง
หรือวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ แลวแตกรณี โดยลูกจางมีสิทธิ์ไดรับคาชดเชยไมนอย
กวาอัตราคาชดเชยที่ลูกจางพึงไดรับตามมาตรา 118”
กําหนดใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจออกคําสั่งใหนายจางจายคาชดเชย
พิ เ ศษ หรื อ ค า ชดเชยพิ เ ศษแทนการบอกกล า วล ว งหน า แล ว แต ก รณี กรณี น ายจ า งย า ยสถาน
ประกอบกิจการถานายจางไมแจงลวงหนา หรือลูกจางบอกเลิกสัญญาจางภายใน 30 วันตามวรรค
หนึ่ง
(10) กําหนดใหนายจางซึ่งมีลูกจางตั้งแต 10 คนขึ้นไป มีหนาที่ยื่นแบบแสดงสภาพ
การจาง และสภาพการทํางานตออธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเดือนมกราคมของทุกป
(11) เพิ่มเติมตามมาตรา 124/1ตอไปนี้
“กรณี ที่ น ายจ า งปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของพนั ก งานตรวจแรงงาน ตามมาตรา 124
ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไดปฏิบัติตามคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลแลว การดําเนิน
คดีอาญาตอนายจางใหเปนอันระงับไป”
(12) นายจางตองเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางผิดนัดรอยละ 15 ตอป ในกรณี
ไมคืนเงินประกันการทํางาน หรือไมจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด ภายในเวลาที่
กําหนด หรือไมจายคาชดเชย คาชดเชยพิเศษตามกฎหมาย
ราง พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผานการพิจารณาของ สนช. อีกฉบับ
คือ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 เปนการปรับปรุงเพิ่มเติมหมวด
คณะกรรมการคาจาง ในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัตินี้จะใช
บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป คือ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 มี
สาระสําคัญ ดังนี้
1. ยกเลิ ก บทนิ ย ามคํ า ว า “อั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ํ า พื้ น ฐาน” และเพิ่ ม เติ ม นิ ย ามคํ า ว า
“อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ” เพื่อใหลูกจางไดพัฒนาฝมือของตนตามมาตรฐานที่กําหนด
และไดคาจางตามมาตรฐานฝมือในแตละสาขาอาชีพที่กําหนด
2. เพิ่มเติมใหคณะกรรมการคาจางมีอํานาจหนาที่ 2 เรื่อง คือ กําหนดแนวทางใน
การพิจารณาของนายจางในการปรับคาจางตามภาวะเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อปองกันมิให
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เขาใจวา ใหคณะกรรมการคาจางตองพิจารณาปรับคาจางทุกป และมีอํานาจกําหนดอัตราคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือ
3. เพิ่มเติมใหคณะกรรมการคาจางมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือ
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่มอบหมาย และมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 5 คน
เปนที่ปรึกษา โดยตองเปนผูทรงคุณวุฒิดานแรงงาน การบริหารคาจาง และเงินเดือน เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม หรือกฎหมาย
4. กํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารพิ จ ารณากํ า หนดอั ต ราค า จ า งตามมาตรฐานฝ มื อ ให
คณะกรรมการคาจางศึกษา และพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับในแตละ
อาชีพตามมาตรฐานฝมือที่กําหนดไว โดยวัดคาทักษะฝมือ ความรู และความสามารถ แตตองไมต่ํา
กวาอัตราคาจางขั้นต่ําที่คณะกรรมการคาจางกําหนด
5. เพิ่มเติมใหคณะกรรมการคาจางประกาศกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา หรืออัตราคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือ โดยตองเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก
อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกําหนดจะมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเปน
เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล และเพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงในทางปฏิบัติ ซึ่งตองเสนอ
ผานคณะรัฐมนตรีพิจารณากอนประกาศใชอยูแลว
6. เพิ่มเติมใหพนักงานตรวจแรงงานสงประกาศกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา หรือ
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ใหแกนายจางที่อยูในขายบังคับ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
นายจางในการปฏิบัติตามกฎหมาย
7. เพิ่มเติมให สํานักงานคณะกรรมการคาจาง มีอํานาจหนาที่จัดทําแผนพัฒนาระบบ
ค า จ า ง และรายได ข องประเทศ เสนอต อ คณะกรรมการค า จ า ง และมี อํ า นาจติ ด ตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาดังกลาว
มีกลุมองคกรแรงงานหลายแหง (เชน สหพันธแรงงานยานยนตแหงประเทศไทย, กลุม
สหภาพแรงงานภาคตะวันออก) จัดสัมมนา – อภิปรายเพื่อรับทราบและวิเคราะหพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่บังคับใชตั้งแตวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป
ซึ่งประกอบดวยบทบัญญัติจํานวน 27 มาตรา มีมาตราใหมที่ตรงกับขอเรียกรองของฝายแรงงาน
มากที่สุด คือ
 มาตรา 120 ซึ่ ง แก ไขให ลู ก จ า งมี สิ ท ธิ์ ไ ด รั บ ค า ชดเชยพิ เ ศษไม น อ ยกว า อั ต รา
คาชดเชยปกติเต็มตามที่ลูกจางไดรับตามมาตรา 118 กรณีที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ
ไปตั้ง ณ สถานที่อื่น อันมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัว และ
ลูกจางไมประสงคจะไปทํางานดวย
สําหรับบทบัญญัติที่มีสหภาพแรงงานหลายแหงวิจารณ และฝายลูกจางอาจไมไดสิทธิ
ประโยชนอยางแทจริง เนื่องจากขอจํากัดของกฎหมายหรือปญหาการบังคับใชกฎหมาย เพราะ
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หลายสถานประกอบการไมมีสหภาพแรงงานหรืออํานาจตรวจสอบตอรองใหนายจางปฏิบัติตาม
เจตนารมณกฎหมายได เชน
ประการที่หนึ่ง กรณีมาตรา 11/1 กําหนดใหความคุมครองแกลูกจางรับเหมาคาแรง
โดยใหถือวาผูประกอบกิจการ (เจาของกิจการ) เปนนายจางของลูกจางรับเหมาคาแรง และเพื่อให
ลูกจางรับเหมาคาแรงที่ทํางานในลักษณะเดียวกันกับลูกจางตามสัญญาจางโดยตรงของผูประกอบ
กิจการ ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรมจากผูประกอบกิจการ โดยไมมีการเลือก
ปฏิบัติ
ขอสังเกต คือ
คําวา “ที่เปนธรรม” ในเรื่องสิทธิประโยชนและสวัสดิการ หมายความถึง คาจางและ
สวัสดิการทั้งที่เปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงินที่นายจางจัดใหลูกจางรับเหมาคาแรงตามระเบียบ
ขอบังคับในการทํางานของบริษัทผูประกอบกิจการซึ่งเปนเจาของกิจการ หรือรวมถึงสิทธิประโยชน
ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธที่สหภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการนั้นเรียกรองตอรองไดมา
ดวย ซึ่งมักมีมาตรฐานแรงงานสูงกวากฎหมายคุมครองแรงงาน
“การเลือกปฏิบัติ” เปนหนึ่งในขอกําหนดที่มีระบุในมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.
8001 - 2546) ซึ่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดโครงการรณรงค
สนับสนุนใหสถานประกอบการตางๆ สมัครใจดําเนินการอยู โดยมีความหมายโดยกวางวา
 สถานประกอบกิจการตองไมกระทําหรือสนับสนุนใหมีการเลือกปฏิบัติในการจาง
งาน การจายคาตอบแทนการทํางาน สวัสดิการโอกาสไดรับการฝกอบรมและพัฒนา การพิจารณา
เลื่อนขั้นหรือตําแหนงหนาที่ การเลิกจางหรือการเกษียณอายุการทํางาน อันเนื่องมาจากเหตุ
เพราะความแตกตางในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ ทัศนคติสวนตัวในเรื่องเพศ
ความพิการ สถานภาพสมรส การเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน ความนิยมในพรรคการเมือง หรือ
แนวความคิดสวนบุคคล
 สถานประกอบกิ จ การต อ งไม ขัด ขวาง แทรกแซงหรื อ กระทํ า การใดๆ อัน เป น
ผลกระทบตอกิจกรรมหรือการใชสิทธิหรือวิธีปฏิบัติของลูกจางเกี่ยวกับเชื้อชาติ ประเพณีประจํา
ชาติ ศาสนา เพศ การแสดงออกตามทัศนคติสวนตัวในเรื่องเพศ การเขารวมเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงานหรือพรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยที่กิจกรรมของลูกจางดังกลาวมิไดมีผลกระทบเสียหายใดๆ
ตอกิจการ
มีคําพิพากษาฎีกาที่ 197-199/2550 (ซึ่งเกิดกอนบังคับใชรัฐธรรมนูญ 2550 และ
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551) ไดวินิจฉัยวา ผูประกอบกิจการที่ไดวาจางดวยวิธี
เหมาคาแรง ตองรับผิดตอลูกจางของนายจางผูรับเหมาคาแรงตามสัญญาที่นายจางผูรับเหมา
คาแรงทําไวกับลูกจางเทานั้น เนื่องดวยกฎหมายมุงคุมครองลูกจางใหไดรับสิทธิพึงมีพึงไดตาม
สัญญาจางแรงงานที่ผูรับเหมาคาแรงมีตอลูกจาง จะขอใหบังคับใหผูประกอบกิจการรับผิดและ
ผูกพันดังเชนลูกจางของผูประกอบกิจการที่ไดจางลูกจางนั้นโดยตรงไมได เพราะลูกจางของ
70

ผูรับเหมาคาแรงไมใชลูกจางของผูประกอบกิจการโดยตรงตามสัญญาจางแรงงาน แตมาตรา
5(3) ใหถือวาผูประกอบกิจการนั้นเปนนายจางของลูกจางผูรับเหมาคาแรงดวยเทานั้น
จากแนวคําวินิจฉัยขางตน สรุปไดวา ลูกจางของผูรับเหมาคาแรงไมมีนิติสัมพันธกับผู
ประกอบกิจการที่ไดวาจางดวยวิธีเหมาคาแรง เพราะผูประกอบกิจการไมไดมีสัญญาจางโดยตรง
กับลูกจางผูรับเหมาคาแรง เพราะฉะนั้นลูกจางของผูรับเหมาคาแรง จึงไมมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการ
สิทธิประโยชนตามระเบียบขอบังคับในการทํางาน หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เทาเทียม
กับลูกจางของผูประกอบกิจการที่ทําสัญญาจางโดยตรงได โดยศาลไมไดคํานึงถึงหลักการคุมครอง
คนทํางานในงานที่มีคุณคาอยางเดียวกันพึงไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน สวัสดิการที่เปน
ธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 84(7) แตใหความสําคัญกับสัญญาจางแรงงาน
ระหวางนายจางและลูกจางวา มีนิติสัมพันธโดยตรงหรือไม และจะบังคับใหนายจางรับผิดได
เฉพาะตามสัญญาจางแรงงานเทานั้น
ปญหาคือ นักกฎหมายและผูพิพากษาที่เกี่ยวของกับคดีแรงงาน จะปรับเปลี่ยนแนว
วินิจฉัยใหเปนไปตามเจตนารมณที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติตามมาตรา 11/1 ของกฎหมาย
ใหมนี้หรือไม เพียงใด? เพราะรับทราบมาวา สถานประกอบการจํานวนมากไดปรับขึ้นคาจางหรือ
สวัสดิการลูกจางเหมาคาแรงบาง แตไมไดจัดใหเทาเทียมกับลูกจางประจําที่จางโดยตรงซึ่งทํางาน
ลักษณะเดียวกัน
ในชวงป 2550 กอนที่รางกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับแกไขจะผานการพิจารณา
เห็นชอบของ สนช.และบังคับใชในป 2551 บริษัทเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลหรือที่ปรึกษาบริษัท
หลายแหงจัดสัมมนาเตรียมรับมือกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับใหม โดยเชิญนักกฎหมายแรงงาน
ฝ า ยบริ ษั ท / ผู จั ด การฝ า ยบุ ค คลจากสถานประกอบการต า งๆ เข า ร ว มแลกเปลี่ ย นแนวทาง
แกปญหาของนายจาง มีขอเสนอแนะเชน
1. พิจารณาจางเหมาคาแรง เฉพาะลักษณะงานที่จําเปนจริงๆ และกําหนดคางานหรือ
ลั ก ษณะงานให ต า งจากลู ก จ า งที่ ทํ า สั ญ ญาจ า งโดยตรง หรื อ แยกเป น ส ว นงานต า งหากจากกั น
เด็ดขาด ไมจางลูกจาง 2 ประเภทในลักษณะงานเดียวกันชัดเจน
2. จางเปนลูกจางโดยตรงแบบมีกําหนดระยะเวลาจางแนนอนครั้งเดียวไมเกิน 2 ป
(สัญญาจางระยะสั้น / ชั่วคราว)
3. ทําสัญญาจางแบบจางทําของ (เลี่ยงรูปแบบสัญญาจางแรงงาน) มุงผลสําเร็จของงาน
และไมอยูในอํานาจควบคุมบังคับบัญชาโดยตรงของนายจาง
เทาที่รับรูมา สถานประกอบการหลายแหงที่ยังคงการจางเหมาคาแรงไว โดยเพิ่มคาจาง
หรือสวัสดิการบางอยางใหบาง แตไมเทาเทียมกับลูกจางประจําที่นายจางวาจางโดยตรง บางแหงก็
เลิกจางลูกจางเหมาคาแรงเปนกลุมแรกๆ เพราะประหยัดตนทุนบริหารและเลิกจางไดเร็วงายกวา
ลูกจางที่เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานโดยทั่วไป
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ประการที่สอง กรณีมาตรา 23 ที่ใหนายจางประกาศกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลา
สิ้นสุดของการทํางานวันหนึ่งไดไมเกิน 8 ชั่วโมง ในกรณีวันใดเวลาทํางานนอยกวา 8 ชั่วโมง ให
นายจางและลูกจางตกลงใหนําเวลาสวนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทํางานในวันอื่นก็ได แตตองไม
เกินวันละ 9 ชั่วโมง
ปญหา คือ
Ö ผูนําสหภาพแรงงาน วิเคราะหวา เปนการเปดชองใหนายจางไมตองจายคาทํางาน
ลวงเวลา (โอที) โดยบังคับ/ ขมขู ประการใดใหลูกจางจําตองทํางานลวงเวลาเปนประจําได โดย
นายจางอาจกําหนดเวลาทํางานแตละวันยืดหยุนมากหรือนอยตามปริมาณออเดอร สภาวะธุรกิจได
งายขึ้นมาก โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ลูกจางไมรูกฎหมายหรือไรอํานาจการรวมตัวตอรอง
Ö อาจเป น การขั ด แย ง ต อ หลั ก การสามแปด ของชี วิ ต คุ ณ ค า ความเป น มนุ ษ ย ที่
ขบวนการแรงงานสากลไดตอสูมา คือ ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง พักผอนหลับนอน 8 ชั่วโมง และ
ศึกษาเลาเรียน 8 ชั่วโมง หรือขัดแยงตอมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ อนุสัญญาฉบับที่ 14
วาดวยการหยุดพักผอนประจําสัปดาหในสถานประกอบการอุตสาหกรรม เมื่อทํางานมาแลวอยาง
นอย 6 วันที่ประเทศไทยใหสัตยาบันแลวเมื่อป 2511
ประการที่ส าม การเพิ่ ม มาตรา 39/1 วรรคสองคือ นายจ า งอาจใหห ญิง มีค รรภ ที่
ทํางานในตําแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการหรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชีทํางานลวง
เวลาไดเทาที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพแรงงานหญิงมีครรภ
ผูนําแรงงานหญิงจํานวนมากไมเห็นดวยกับการปรับเพิ่มขอกฎหมายนี้ใน พ.ร.บ.ใหม
เพราะจะสงเสริมใหนายจางบังคับลูกจางหญิงมีครรภทํางานลวงเวลา (โอที) ไดงายขึ้น หรือลูกจาง
หญิงมีครรภในตําแหนงงานดังกลาวอาจทํางานโอทีมากขึ้น ซึ่งจะกระทบตอสุขภาพของลูกจางหญิง
และทารกในครรภมารดาได
ประการที่สี่ ตามกฎหมายใหมในมาตรา 75 แกไขเพิ่มเติม 3 ประเด็นเพื่อคุมครอง
ลูกจางในเหตุจําเปนที่นายจางสั่งหยุดงานชั่วคราวได คือ
1. นายจางจายเงินแกลูกจางไมนอยกวารอยละ 75 ของคาจางกอนวันหยุดงาน
2. นายจา งต องแจง ให ลูก จา งและพนัก งานตรวจแรงงานทราบลว งหนา เป น
หนังสือ
3. การแจงลวงหนาเปนหนังสือ ตองไมนอยกวา 3 วันทําการ กอนเริ่มหยุด
กิจการ
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ปญหา คือ
Ö การแจ ง ล ว งหน า ให ลู ก จ า งและพนั ก งานตรวจแรงงานทราบ ฝ า ยลู ก จ า งและ
พนั ก งานตรวจแรงงานจะมี สิ ท ธิ์ โ ต แ ย ง คั ด ค า นชะลอหนั ง สื อ สั่ ง หยุ ด งานก อ นเริ่ ม หยุ ด กิ จ การ
ชั่วคราวไดหรือไม มากนอยเพียงใด? เพื่อปองกันมิใหนายจางใชดุลพินิจสวนตัวหรือมีเจตนาเอา
เปรียบลดคาแรงไมเปนธรรมโดยใชเปนมาตรการกลั่นแกลงลูกจางหรือสมาชิกสหภาพแรงงาน
จํานวนมากที่มีรายไดนอย
Ö กฎหมายควรมีการระบุเหตุสําคัญที่มิใชเหตุสุดวิสัยที่จะอนุญาตใหนายจางสั่งหยุด
กิจการ เพื่อไมเปดเสรีใหนายจางใชดุลพินิจกวางขวางเกินขอบเขตความจําเปนโดยไมสุจริตได
Ö เนื่องจากกฎหมายไมไดกําหนดระยะเวลาที่นายจางสั่งลูกจางหยุดงาน ทําใหหลาย
บริษัทจงใจสั่งใหลูกจางบางสวนหยุดงานไปเรื่อยๆ หรืออาจหยุดงานเปนชวงๆ เปนเวลานานทําให
ลูกจางจํานวนมากจําตองรับคาจางต่ํา และอาจลาออกจากงานไป เทากับเปนการเลิกจางทางออม
ได
Ö หลายบริษัทหยุดจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม ในระหวางที่นายจางใช
มาตรา 75 ทํ า ให สิ ท ธิ ก ารรั บ ประโยชน ท ดแทนประกั น สั ง คม บางกรณี ข องลู ก จ า งขาดความ
ตอเนื่อง หรือสูญเสียได ถามีการหยุดงานยาวนาน เพราะกองนิติการ สํานักงานประกันสังคม
วิ นิ จ ฉั ย ว า เงิ น ที่ น ายจ า งจ า ยตามมาตรา 75 ไม ใ ช ค า จ า งตามความหมายของกฎหมาย
ประกันสังคมที่นายจางตองนํามาคํานวณจายเงินสมทบ
ประการที่ ห า กรณี มี ม าตราใหม ที่ กํ า หนดให ศาลแรงงานมี อํา นาจสั่ง ให สั ญญาจ า ง
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบหรือคําสั่งมีผลใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแก
กรณี (มาตรา 14/1)
ยังเปนขอสงสัยอยูวา จะมีลูกจางคนใดกลานําสัญญาจาง ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับการ
ทํางานที่เอาเปรียบลูกจางเกินสมควรไปเสนอศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได ถาจะเปนไปไดก็คือ
ลูกจางที่มีความรูฝมือตําแหนงหนาที่สูงพอควร หรือผูนําสหภาพแรงงาน กรรมการลูกจางที่มี
กฎหมายแรงงานสัมพันธคุมกันไมใหถูกเลิกจางไดงายทันที
ขอสังเกต คือ กฎหมายไมใหศาลแรงงานมีอํานาจยกเลิกสัญญาจาง ขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางาน ระเบียบหรือคําสั่งของนายจางที่ไดเปรียบลูกจางเกินสมควร ศาลแรงงานมีอํานาจสั่งให
มีผลใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรม และพอสมควรแกกรณี
คําวา “เพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี” ยอมเปนขอกฎหมายที่เปดกวางให
ผูพิพากษาศาลใชดุลพินิจพิจารณาตัดสินเพื่อคุมครองลูกจางได ซึ่งยอมขึ้นกับแนววินิจฉัยของ
กฤษฎีกาที่ผานมา และแนวคิดของผูพิพากษาในแตละกรณี
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(8) การเคลื่อนไหวคานที่มากรรมการไตรภาคี
ความเปนมา
ในทัศนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) การมีตัวแทนและมีสวนรวมของ
คนทํางานในรูปแบบไตรภาคี คือองคประกอบหนึ่งของการทํางานที่มีคุณคา (Decent Work) คือ
การยอมรับการมีสวนรวมอยางเทาเทียมกันของลูกจาง นายจาง และรัฐบาล ในการตัดสินใจเรื่อง
ที่กระทบทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อความเขาใจและความสัมพันธอันดีตอกันทั้ง 3 ฝายนี้
อาจกลาวไดวาคณะกรรมการไตรภาคีในสังคมไทย เผชิญวิกฤติความชอบธรรม หรือ
ความศรั ท ธายอมรั บ ของผู เ กี่ ย วข อ งจํ า นวนมาก ซึ่ ง เกิ ด จากสาเหตุ ห ลายประการ โดยเฉพาะ
หลักเกณฑที่มาของผูแทนฝายลูกจางและฝายนายจางในไตรภาคี,ปญหาเกี่ยวกับ คุณสมบัติและ
คุณภาพ บทบาทการทํางานของกรรมการไตรภาคีบางสวนรวมทั้งอํานาจรัฐมีบทบาทสูงในการ
ควบคุมวาระการประชุมและทิศทางการทํางานขององคกรไตรภาคีเสมอมา เปนตน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84(7) บัญญัติใหรัฐ
ตองดําเนินการตามแนวนโยบายเศรษฐกิจ คือสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครอง
แรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ และระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทน
ของตน ซึ่งเปนหลักการใหมที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญเปนครั้งแรก ทําใหกระทรวงแรงงานมีความ
จําเปนตองแกไขประกาศหรือระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูแทนฝายลูกจางและ
ฝายนายจางในคณะกรรมการไตรภาคี ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
กระทรวงแรงงาน มีคณะกรรมการไตรภาคีที่ อยู ในความรับ ผิดชอบของแต ละกรม
ตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจรัฐมนตรีแตงตั้ง หรือแตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี รวมประมาณ
20 คณะ มีระเบียบกระทรวงแรงงานที่กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนฝาย
นายจ า งและผู แ ทนฝ า ยลู ก จ า งในคณะกรรมการไตรภาคี จํ า นวน 4 ชุ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไดแก
1. คณะกรรมการคาจาง
2. คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
3. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
4. คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง
ในขณะที่คณะกรรมการไตรภาคีตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ กฎหมายเงินทดแทน
กฎหมายประกันสังคมและอื่นๆ ไมมีระเบียบกําหนดไว ในทางปฏิบัติ รัฐมนตรีแรงงานมักจะ
แตงตั้งผูแทนฝายลูกจางที่มาจากสภาองคการลูกจางเสนอชื่อและผูแทนฝายนายจางมาจากสภา
องคการนายจางหรือองคกรภาคธุรกิจเอกชนเสนอชื่อ
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ต น ป 2551 กระทรวงแรงงานได จั ด ประชุ ม กั บ ผู แ ทนสภาองค ก ารลู ก จ า งและสภา
องคการนายจาง เพื่อหารือเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกผูแทนฝายนายจางและฝาย
ลูกจางในคณะกรรมการไตรภาคีสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยกระทรวงแรงงานไดเสนอแนวทาง
เลือกตั้งกรรมการไตรภาคี 5 แนวทางใหพิจารณาดังนี้
แนวทางที่ 1 การใหสมาคมนายจาง สหภาพแรงงานสงผูแทนสมัครรับเลือกตั้ง
และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไตรภาคีตางๆ ตามแนวทางปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา
แนวทางที่ 2 การให ส หภาพแรงงาน เป น ผู ส ง ผู แ ทนสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง และ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตามแนวทางปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา ยกเวนเฉพาะ ในคณะกรรมการ
ไตรภาคีที่เกี่ยวของกับการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
แนวทางที่ 3 การขยายฐานของผูรับสมัครเลือกตั้ง และผูใชสิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการไตรภาคีคณะตางๆ
แนวทางที่ 4 การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการไตรภาคี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สํ า นั ก งาน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยตรง โดยใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน (ผูประกันตน) เปนผู
มีสิ ทธิ ส มัค รรับ เลือกตั้ งและใช สิ ทธิ ลงคะแนนเสี ย งเลือกตั้ ง หรื อ การเลื อกตั้ งโดยอ อ มผ า นทาง
สหภาพแรงงานภายใตเงื่อนไข ผูไดรับการเสนอชื่อตองเปนสมาชิกสหภาพแรงานมาแลวไมนอย
กวา 1 ปและผูใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตองเปนผูประกันตนมาแลวไมนอยกวา 1 เดือน
แนวทางที่ 5 การสรรหาโดยเลือกตั้งกันเองในระหวางผูไดรับการสรรหา
วิธีการ
5.1 รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา ประกอบด ว ยปลั ด กระทรวง
แรงงาน เป น ประธาน อธิ บ ดี ทุ ก กรม เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานประกั น สั ง คม ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ประกันสังคม ที่ปรึกษากฎหมาย ผูแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูแทนสภาองคการนายจาง
ผูแ ทนสภาองค ก ารลูก จ า งนั กวิ ช าการที่ มีค วามรู ดา นแรงงาน และผู อํา นวยการสํา นั กแรงงาน
สัมพันธ เปนกรรมการและเลขานุการ มีหนาที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาฯ
5.2 ให จั ง หวั ด เสนอชื่ อ ผู ส มั ค รที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนด
จังหวัดละ 2 คน ประกอบดวยฝายนายจาง 1 คน ฝายลูกจาง 1 คน
5.3 ใหสภาองคการนายจาง สภาองคการลูกจางสมาคมนายจาง สหภาพ
แรงงาน สหพันธนายจาง สหพันธแรงงาน ทั่วประเทศ และองคกรที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่
เกี่ยวกับแรงงานและการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล คัดเลือกหนวยงานละ 2 คน
5.4 ใหผูสมัครรับเลือกตั้ง ตามขอ 5.2 และ 5.3 ทําการคัดเลือกดวยกันเอง
ใหเหลือ 200 คน เปนผูแทนฝายนายจาง 100 คน ฝายลูกจาง 100 คน
5.5 ให ผู ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กทั้ ง 200 คน จั บ ฉลากจนกว า จะอยู ใ นคณะ
กรรมการไตรภาคีคณะใด
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ดวยคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการอุทธรณของกองทุนประกันสังคม ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ. 2533 และคณะกรรมการกองทุ น เงิ น ทดแทนตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 จะดํารงตําแหนงครบวาระในเดือนกุมภาพันธ 2551
สํานักงานประกันสังคมจึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ และ วิธีการคัดเลือก
ผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางในคณะกรรมการไตรภาคีของสํานักงานประกันสังคม เมื่อวันที่
4 กุมภาพันธ 2551 เพื่อรางระเบียบที่เกี่ยวของ และดําเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งตัวผูแทนของฝาย
นายจางและฝายลูกจาง
และกําหนดการจัดการเลือกตั้งที่มีความเปนไปไดโดยประหยัด
งบประมาณ รวดเร็วและเหมาะสมที่สุด
เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 สํานักงานประกันสังคมจึงไดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูแทน
สภาองคการนายจาง และสภาองคการลูกจางทุกแหง เพื่อนํามาเปนขอสรุปประกอบการพิจารณา
กําหนดเกณฑและที่มาในการคัดเลือกผูแทนฝายลูกจางและฝายนายจาง ในคณะกรรมการไตรภาคี
ของสํานักงานประกันสังคม
วันที่ 6 มีนาคม 2551 คณะทํางานฯ ไดเสนอรูปแบบการคัดเลือกผูแทนฝายลูกจาง /
นายจาง เปนไปตามสัดสวนจํานวนผูประกันตนในแตละจังหวัด คัดเลือกใหไดรวมทั้งประเทศ
จํานวน 98 คน และคัดเลือกกันเองใหเหลือจํานวนผูแทนฝายลูกจางตามจํานวนที่ตองการในแต
ละคณะ ตัวอยาง คือ
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ผูแทนฝายลูกจาง
ผูประกันตนในจังหวัด/เขตพื้นที่ สมัครเปนผูแทนฝายลูกจาง

ผูเลือกผูแทนฝายลูกจาง
สถานประกอบการแตละจังหวัด/เขตพื้นที่สงผูเลือกผูแทน
ผูประกันตน ไมเกิน 300 คน : 1 คน
ผูประกันตน 301-500 คน : 2 คน
ผูประกันตน 501-800 คน : 3 คน
ผูประกันตน 801 คนขึ้นไป : 4 คน

75 จังหวัด/เขตพื้นที่สงผูแทนฝายลูกจางตามสัดสวน
ผูประกันตน ไมเกิน 300,000 คน : 1 คน
ผูประกันตน 300,001-500,000 คน : 2 คน
ผูประกันตน 500,001-800,000 คน : 3 คน
ผูประกันตน 800,001 คนขึ้นไป : 4 คน

ผูแทนฝายลูกจางทั่วประเทศ 98 คน

ผูสมัครผูแทนฝายลูกจาง

คณะกรรมการ
ประกันสังคม

คณะกรรมการอุทธรณ
3 คน

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
3 คน
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รูปแบบที่กระทรวงแรงงานเสนอมามีความยุงยากซับซอน ขอเสนอของฝายลูกจางมี
ความแตกตางกันไมเปนเอกภาพ มีขอโตแยงกระทรวงแรงงานหลายประเด็น ทําใหกระทรวง
แรงงานตองชะลอการออกระเบียบไปเรื่อยๆ จนถึงกันยายน 2551 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานจึงไดลงนามออกระเบียบกระทรวงวาดวยแนวทางและวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทน
ฝ า ยนายจ า งและผู แ ทนฝ า ยลู ก จ า ง ในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. 2551 ลงวั น ที่ 18
กั น ยายน 2551 ในขณะที่ ฝ า ยลู ก จ า งซึ่ ง มี ส ภาองค ก ารลู ก จ า งบางแห ง และคณะกรรมการ
สมานฉันทแรงงานไทยไดเสนอเปนหลายแนวทาง คือ
1) ใหใชแนวทางที่สภาองคการลูกจางเสนอชื่อผูลงสมัครรับเลือกตั้ง และสงผูแทน
สหภาพแรงงานมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามแนวทางเดิมที่เคยปฏิบัติมา
2) จัดใหกรรมการทุกสหภาพแรงงานมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกตั้ง (ไมตองมา
จากสภาองคการลูกจาง) ใหสหภาพแรงงานมีสิทธิลงคะแนนเสียงตามสัดสวนจํานวนสมาชิก
สหภาพนั้น กลาวคือ สมาชิกไมถึง 50 คน ใหออกเสียง 1 เสียง สมาชิก 50 คนตอ 1 เสียง และให
มีสัดสวนหญิงชายที่ใกลเคียงกันของคณะกรรมการไตรภาคีทุกคณะ (สรุปจากหนังสือ เรื่อง การ
เลือกตั้งกรรมการไตรภาคี เรียน รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการสมานฉันท
แรงงานไทย)
3) ลู ก จ า ง/ผู ป ระกั น ตนทุ ก คน มี สิ ท ธิ ล งสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง และทุ ก คนมี สิ ท ธิ
เลือกตั้งกรรมการไตรภาคีโดยตรง (ขอเสนอของเครือขายสหพันธแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตและ
สภาองคการลูกจางบางแหง)
ขอสังเกต คือ แนวทางที่ 1) และ 2) ขางตน ยังผูกติดกับสหภาพแรงงาน หรือสภา
องคการลูกจางที่จะเสนอชื่อผูลงสมัครรับเลือกตั้ง และใชสิทธิเลือกตั้งกรรมการไตรภาคีโดยไมเปด
กวางใหลูกจางหรือคนทํางานทุกคนที่ไดรับผลกระทบจากบทบาทไตรภาคีมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการ
ไตรภาคีโดยตรง เพื่อความเปนผูแทนของตนอยางแทจริงในการทํางานดานตางๆ
สถานการณปจจุบัน
มีคณะกรรมการไตรภาคี 4 ชุด ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
2541 และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 คือ คณะกรรมการคาจาง
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง ที่มีการออกระเบียบกําหนดคุณสมบัติ
ของผูสมัครพรอมทั้งหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจาง และฝายลูกจางใน
คณะกรรมการไตรภาคี โดยรัฐบาล ฝายลูกจาง และฝายนายจางทั้ง 3 ฝายมีจํานวนเทากัน ปญหา
ขอจํากัดคือ
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ประการที่หนึ่ง กําหนดใหเฉพาะสภาองคการลูกจาง สภาองคการนายจาง เสนอ
รายชื่อผูลงสมัครของแตละฝายเพื่อเปนผูแทนไตรภาคี 4 คณะดังกลาว โดยไมเปดใหลูกจางและ
องคการแรงงานประเภทอื่นตามกฎหมายแรงงานสัมพันธและรัฐธรรมนูญ (เชน สหพันธแรงงาน,
สหภาพแรงงาน, กลุมสหภาพแรงงานเขตยานอุตสาหกรรมตางๆ เปนตน) มีสิทธิสงผูลงสมัครรับ
เลือกตั้งและคัดเลือกผูแทนฝายตนได
ประการที่สอง กําหนดใหกรรมการองคกรซึ่งเปนผูแทนสหภาพแรงงานหรือสมาคม
นายจางแลวแตกรณีมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแทนฝายตนได 1 องคกร 1 คะแนนเสียง
เทากันหมด ไมเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกมากนอยของสหภาพแรงงานและสมาคมนายจางแตละแหง
ประการที่สาม มีเฉพาะคณะกรรมการคาจางตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2551 ซึ่งบังคับใชตั้งแต 28 กุมภาพันธ 2551 กําหนดใหคณะกรรมการคาจาง (ไตรภาคี)
มีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ไมเกิน 5 คนเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการคาจาง (มาตรา 87/1)
ในขณะที่คณะกรรมการไตรภาคีชุดอื่นๆ จะมีที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิมาจากรัฐมนตรีกระทรวง
แรงงานเปนผูพิจารณาแตงตั้ง ซึ่งมักไดขาราชการเกษียณหรือบุคคลที่ไมไดมีผลงานความรูความ
เชี่ยวชาญดานตางๆ เปนที่ประจักษชัดแกสังคม

วิเคราะหมาตรา 84(7) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
มาตรา 84(7) สงเสริมใหประชากรวัยทํางาน คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบ
แรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกันสังคม
รวมทั้งคุมครองใหผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทนสิทธิประโยชน และสวัสดิการ
ที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
ถอยคําที่ตองทําความเขาใจใหชัดแจงคือ ระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทน
ของตน ขอจําแนกวิเคราะหถอยคําดังนี้
(1) ผูทํางาน หมายถึงใครบาง?
ข อ สั ง เกต คื อ รั ฐ ธรรมนู ญ ใช คํ า กว า งว า “ผู ทํ า งาน” ไม ไ ด ใ ช คํ า ว า “ลู ก จ า ง”
เพราะคนทํางานยอมหมายความวา เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพทํางานเพื่อหารายไดเลี้ยงชีพซึ่ง
อาจเปนลูกจาง นายจาง กรรมกร คนงาน ผูใชแรงงานหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นก็ได ซึ่งคงไมใช
องคกรคนทํางานที่เปนสหภาพแรงงาน / สมาคมนายจางหรือคณะกรรมการใดๆ ที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายดานแรงงานฉบับตางๆ ของกระทรวงแรงงานเทานั้น
(2) เลือกผูแทน หมายถึง เลือกแบบใด?
ขอสังเกต คือ รัฐธรรมนูญใชคําวา “เลือก” ผูแทนของตนอาจมีความหมายคือ
เลือกตั้งหรือหมายถึงคัดเลือก/เลือกสรรอยางไรก็ไดใชไหม? เปนประเด็นที่นาขบคิดถกเถียง แต
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ยอมมีความชัดเจนวา ไมใชใหอํานาจรัฐราชการหรือรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานพิจารณาแตงตั้งฝาย
เดียวตามดุลพินิจสวนตนได โดยไมผานกระบวนการเลือกแบบใดแบบหนึ่งมากอน
(3) ผูแทนของตน หมายถึงของใคร?
ขอสังเกต คือ การกําหนดใหเฉพาะสหภาพแรงงาน คณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการและสมาคมนายจางเสนอชื่อผูแทนฝายตนที่จะสมัครเขารับการเลือกตั้ง
เพื่อเปนผูแทนฝายลูกจางและฝายนายจางในคณะกรรมการไตรภาคีแลวแตกรณีไดไมเกินองคกร
ละ 1 คนตามระเบียบกระทรวงแรงงานฯ พ.ศ.2551 (ขอ 6) และในเขตภาคใดที่ไมมีสมาคม
นายจาง หรือสหภาพแรงงานซึ่งจดทะเบียนที่ตั้งสํานักงานไว แตมีสถานประกอบกิจการใหอธิบดี
กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงานแจ ง ให น ายจ า งและคณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารในสถาน
ประกอบกิจการสงผูแทนฝายตนแหงละ 1 คน เพื่อเสนอชื่อผูแทนสมัครเขารับการเลือกตั้งเปน
กรรมการไตรภาคีได (ขอ 7) โดยหลักเกณฑและวิธีการประชุมและเลือกกันเองของผูลงคะแนน
เลือกตั้งตามจํานวนที่อธิบดีกําหนด สําหรับการเลือกตั้งแตละครั้งภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด
(ขอ 11)
ขอสังเกต คือ
Ö การแบ ง เป น 10 เขตภาค โดยมี เ ขตละ 6-10 จั ง หวั ด ซึ่ ง มี อ าณาเขตติ ด ต อ
ใกลเคียงกันเพื่อใหเลือกกันเองนั้น อาศัยฐานกฎหมายอะไรมาดําเนินการ? มีวัตถุประสงคเพื่อ
อะไร? มีขอดีคืออาจเพื่อปองกันการบล็อกโหวต หรือกระจายการสงผูแทนและการคัดเลือกกันเอง
ของแตละฝายไดกวางขวาง มีเหมือนกับการแบงเขตภาคของศาลแรงงานกลาง ซึ่งอาศัยแนวทาง
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ในการ
ดําเนินการและจําเปนตองเลือกผูพิพากษาสมทบฝายนายจางและฝายลูกจางกระจายไปตามแตละ
พื้นที่เขตศาลเพื่อเปนองคคณะพิจารณาคดีรวมกับขาราชการตุลาการ
Ö คณะกรรมการสวั สดิ การในสถานประกอบกิ จการที่จัด ตั้ง ขึ้นในสถานประกอบ
กิ จ การที่ มี ลู ก จ า งตั้ ง แต 50 คนขึ้ น ไป เป น องค ก รปรึ ก ษาหารื อ ร ว มเท า นั้ น ซึ่ ง ผลการหารื อ
นายจางอาจยอมปฏิบัติตามหรือไมก็ไดถาเปนสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางนอยกวา 50 คนจะ
ดําเนินการอยางไร? นายจางหรือฝายจัดการของนายจางหลายแหงอาจเปนผูแจงชื่อผูแทนฝาย
ลูกจางก็ได คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการจํานวนมาก ลวนเปนบุคคลที่ฝาย
นายจางจัดสงมาสมัครหรือเปนบุคคลที่นายจางชี้นําควบคุมไดอาจไรอิสระในการเสนอชื่อและ
คัดเลือกผูแทนฝายตนได
Ö ถาใหสหภาพแรงงาน หรือคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการแลวแต
กรณีสงผูแทนของฝายตนสมัครเขารับการเลือกตั้งและเลือกกันเองเปนกรรมการไตรภาคี ยอม
กลายเปนผูแทนของกลุมสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
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นั้นๆ มากกวาเปนผูแทนของคนทํางานสวนใหญที่ไมสังกัดสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการ
สวัสดิการฯ ใดที่ตองทํางานเพื่อสิทธิประโยชนของคนทํางานทั้งปวงตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ
ระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยแนวทางและวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนฝาย
นายจางและผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. 2551 ไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาและมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 14 ตุลาคม 2551 เปนตนมา โดยกระทรวงแรงงานไดเรงรัด
จัดเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 เพื่อปฏิรูประบบไตรภาคีแรงงาน
ครั้งใหญ? ซึ่งนายอาทิตย อิสโม รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานใหสัมภาษณวา
“คณะกรรมการไตรภาคีตางๆ จะตองมาจากการเลือกตั้งภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ใหทุกฝาย
เขามามีสวนรวม แตจะใช 2 ทาง คือ ตัวแทนจากสหภาพแรงงาน 1,250 แหงและตัวแทนจาก
โรงงานที่มีลูกจางตั้งแต 50 คน ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการคัดเลือก
กันเอง สวนในระดับเขตทั้งประเทศมีทั้งหมด 10 เขต ใหเหลือ 300 คน หลักจากนั้นคัดเลือก
กันเองเปนตัวแทนระดับภาคเหลือ 100 คน และ 100 คนนั้นทําการเลือกตั้งตัวแทนฝายลูกจาง
แตละคณะทั้งหมด 8 คณะ จะใชงบประมาณ 6.8 ลานบาท เพื่อจัดเลือกตั้ง” (นสพ.กรุงเทพ
ธุรกิจ, 17 ตุลาคม 2551, หนา 7)
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8 คณะไตรภาคีที่ครบวาระและใกลครบวาระดํารงตําแหนง ไดแก
รายชื่อ
คณะกรรมการ
ไตรภาคี

พ.ร.บ.ที่จัดตั้ง

พ.ร.บ.จัดหางานและคุม ครอง
1. คณะกรรมการ
พัฒนาการจัดหางานและ คนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติม
โดย พ.ร.บ.จัดหางานและคุมครอง
คุมครองคนหางาน
คนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
2. คณะกรรมการความ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ปลอดภัย อาชีวอนามัย มาตรา 100
และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน
3. คณะกรรมการ
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
สวัสดิการแรงงาน
มาตรา 92
4. คณะกรรมการกองทุน พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
สงเคราะหลูกจาง
มาตรา 129
5. คณะกรรมการ
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
แรงงานสัมพันธ (ครส.) มาตรา 37

6. คณะกรรมการ
ประกันสังคม

วาระการ
ดํารงตําแหนง
22 เม.ย.46 - 21
เม.ย.49

จํานวนผูแทน
ฝายนายจาง :
ลูกจาง
1:1

6 ธ.ค.48 - 5 ธ.ค.51
7:7
7 ธ.ค.48 - 6 ธ.ค.50
7 ธ.ค.48 - 6 ธ.ค.50
30 มี.ค.50 - 29 มี.ค.
53, 3 ก.ค.49 - 2 ก.ค.
52, 20 มี.ค.49 - 19
มี.ค.52 (3 ป)
20 ก.พ.49 - 19 ก.พ.
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5:5
5:5

5:5

พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533
มาตรา 8 แกไขโดย พ.ร.บ.
5:5
ประกันสังคม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2537
19 ธ.ค.48-18 ก.พ.50
7. คณะกรรมการ
พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533
อุทธรณ
มาตรา 86 แกไขโดย พ.ร.บ.
3:3
ประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
8. คณะกรรมการกองทุน พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 19 ธ.ค.48-18 ธ.ค.50
3:3
เงินทดแทน
31
รวม 8 คณะไตรภาคี
34 : 34
ขอสังเกต คือ  มีคณะกรรมการไตรภาคี 7 ชุด (1-4, 6-8) มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ยกเวน
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และไมครบวาระพรอมกันทุกคน เพราะ
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 38 กําหนดใหวาระเริม่ แรกเมื่อดํารงตําแหนงครบ 1 ป และ 2 ปตอมา
ใหพนจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 โดยวิธีจับสลาก
 มีกรรมการไตรภาคี 4 ชุดที่ครบวาระการดํารงตําแหนงไปแลวเมื่อเดือนธันวาคม 2550
(ชุดที่ 2-4 และ 8) และ 2 ชุดที่ครบวาระไปแลวเมือ่ กุมภาพันธ 2551 (ชุดที่ 6-7)
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ประเด็นปญหา คือ การกําหนดใหสหภาพแรงงาน หรือคณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการสงผูแทนฝายตนมาเลือกกันเองจาก 300 คน 10 เขตภาคทั่วประเทศให
เหลือ 100 คน และเลือกกันเองใหเหลือจํานวนผูแทนฝายลูกจางใหครบ 8 คณะกรรมการไตรภาคี
ไมนาจะเปนการดําเนินงานที่สอดคลองกับเจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 มาตรา 84(7) เพราะสหภาพแรงงานจํานวน 1,250 แหงทั้งประเทศ มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น
เพียง 3 แสนกวาคนคิดเปนรอยละ 3 ของจํานวนลูกจางที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมทั้ง
ประเทศ 9 ลานกวาคนเทานั้น ยอมไมอาจเปนตัวแทนของลูกจาง คนทํางานทั่วประเทศได
นอกจากนี้สถานประกอบกิจการจํานวนมากยังไมมีสหภาพแรงงานหรือลูกจางไมมี
สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามที่กฎหมายแรงงานกําหนดอยาง
แทจริง คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการหลายแหงมีบทบาทเปนไมประดับใน
สถานประกอบการคงไร ป ระสิ ทธิ ภ าพในการมี ส ว นร ว มหารื อ กับ ฝ า ยบริ ห ารกิ จ การได ถ า ไม มี
สหภาพแรงงานเปนแรงหนุนตอรองดวย
วันอาทิตยที่ 19 ตุลาคม 2551 องคการแรงงานแหงประเทศไทย ประกอบดวยสภา
องคการลูกจาง 7 แหง เชน สภาองคการลูกจางพัฒนาแรงงานแหงประเทศไทย สภาองคการ
ลูกจางแรงงานยานยนตแหงประเทศไทย สภาองคการลูกจางศูนยกลางแรงงานแหงประเทศไทย
เปนตน รวมกับผูแทนสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจแหงประเทศไทย ไดจัดประชุมเพื่อวิเคราะห
ระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยที่มาของผูแทนฝายลูกจางและฝายนายจางในคณะกรรมการ
ไตรภาคี พ.ศ. 2551 ที่ประกาศใช โดยมีมติวา
 จะยื่ น หนั ง สื อ คั ด ค า นถึ ง กระทรวงแรงงาน เพราะขั ด แย ง กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 84(7) ที่ตองการใหคนทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน
ในระบบไตรภาคี ไมใชใหสหภาพแรงงานและคณะกรรมการสวัสดิการฯ จัดประชุมคัดเลือกผูแทน
กันตามที่ อธิ บดีกํ าหนด และจะฟ องศาลปกครองเพื่ อขอเพิ กถอนระเบี ยบฯ ดัง กล าวต อไป ถ า
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานไมยอมปรับปรุง
วันที่ 29 ตุลาคม 2551 นางสาววิไลวรรณ แซเตีย และพวก รวม 13 คน ไดเดินทาง
ไปที่ศาลปกครองกลางเพื่อดําเนินการยื่นคําฟองตอศาลขอใหไตสวนกรณีฉุกเฉินแลวมีคําสั่งระงับมิ
ให รมว.แรงงาน (นางอุไรวรรณ เทียนทอง) ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยที่มา
ของไตรภาคี ฯ ดั ง กล า ว จนกว า จะมี คํ า สั่ ง หรื อ คํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด (คดี ห มายเลขดํ า ที่ 1713
/2551) เพราะขัดแยงรัฐธรรมนูญมาตรา 84(7) และเกิดความเสียหายแกผูฟองคดีและผูทํางาน
ทั่วประเทศ แตศาลไมเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากอยูในระหวางการประกาศสมัครรับเลือกตั้ง
เปนกรรมการไตรภาคี
ตอมา นายแสนอุดม ยัคลา กับพวกรวม 26 คน (ซึ่งเปนสมาชิกสหภาพแรงงานสังกัด
สหพันธแรงงานเครื่องใชไฟฟาและอิเลคทรอนิคสแหงประเทศไทย) ไดฟองนางอุไรวรรณ เทียน
ทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานตอศาลปกครองกลาง (คดีหมายเลขดําที่ 1874/2551)
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เพื่อมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหคุมครองชั่วคราว ระงับการเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีในวันที่
30 พฤศจิกายน 2551 เพราะผูถูกฟองออกระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยแนวทางและวิธีการ
เพื่อใหไดมาผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. 2551 ขัดแยงกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 84(7) โดยกําหนดใหผูแทนสหภาพ
แรงงานและ / หรือคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมีสิทธิเลือกผูแทนฝายลูกจาง
โดยมิไดกําหนดใหลูกจางหรือผูทํางานเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งผูแทนในคณะกรรมการไตรภาคี ตัด
สิทธิคนทํางานในสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีคนงาน 1-49 คน ในการเลือกตั้งและสมัครรับ
เลือกตั้ง เพราะมีคนงานไมถึง 50 คนที่จะจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ตามกฎหมายได รวมทั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับประกันสังคม 3 คณะ ลูกจางผูประกันตนของสวน
ราชการที่มีประมาณ 5 แสนคน ถูกตัดสิทธิตามระเบียบกระทรวงแรงงานฯ ดังกลาวดวย
กระทรวงแรงงานก็ยังยืนยันจัดการเลือกตั้งกรรมการไตรภาคีฝายนายจางและฝาย
ลูกจางจํานวน 8 คณะในวันอาทิตยที่ 30 พฤศจิกายน 2551 สงผลใหสหภาพแรงงานหลายแหง
ในสังกัดสภาองคการลูกจางที่เปนสมาชิกของสภาองคการแรงงานแหงประเทศไทย (อรท.) ไดยื่น
หนังสือถึงอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เมื่อตนเดือนธันวาคม 2551 คัดคานการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง เพื่อแตงตั้ง เปนกรรมการไตรภาคี 8 คณะในสังกั ดกระทรวงแรงงาน
เพราะมีความไมถูกตองชอบธรรม ดังนี้
1. การออกระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยแนวทางและวิธีการ เพื่อใหไดมาซึ่งผูแทน
ฝายนายจางและฝายลูกจางในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. 2551 ขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 84(7) โดยกําหนดใหการคัดเลือกระบบไตรภาคี โดย
ใหผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน ดวยตนเอง แตระเบียบดังกลาวกําหนดใหตัวแทนจากสหภาพ
แรงงานเปนผูใชสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้ง รวมทั้งยังมีลูกจางบางคนดําเนินการฟองเพิกถอน
ระเบียบดังกลาวตอศาลปกครอง คดีอยูระหวางการพิจารณา
2. บุคคลที่มีรายชื่อการประกาศผลการเลือกตั้งบางคณะ ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 5
แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กําหนดความหมาย “ลูกจาง” หมายความวาผูซึ่ง
ทํางานใหนายจางโดยรับคาจาง ไมวาจะเรียกชื่อวาอยางไร แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับ
งานบาน อันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย ผูไดรับเลือกตั้งไมถือวาเปนลูกจางตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ซึ่งทางกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมิไดดําเนินการตรวจสอบแตอยางไร
3. การดําเนินการจัดการเลือกตั้งโดยแบงเปนเขตเลือกตั้ง 10 เขต ซึ่งผูมีสิทธิเลือก
ตั้งแตละเขตมาใชสิทธิ์มีจํานวนไมถึงรอยละ 50 เนื่องจากผูใชสิทธิ์ไมสามารถเดินทางมาใชสิทธิ์ ณ
หนวยเลือกตั้งตามที่กําหนดได มีการกําหนดหนวยเลือกตั้งเพียงภาคละ 1 หนวย ไมกระจายทั่วถึง
ไมสะดวกตอการมาใชสิทธิ์
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วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2551 ซึ่ ง เป น วั น ประชุ ม สภาผู แ ทนราษฎรพิ จ ารณาให ค วาม
เห็นชอบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย เปนนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ
สมานฉันทแรงงานไทย ไดทําหนังสือถึงปลัดกระทรวงแรงงาน คัดคานการเลือกตั้งกรรมการ
ไตรภาคีที่เกี่ยวของกับการประกันสังคม เพราะเห็นวามีการดําเนินการที่ไมเปนธรรมตอผูมีสวนได
สวนเสีย และจํากัดสิทธิผูประกันตน ดังนี้
1. การเลือกตั้งดังกลาวตัดสิทธิผูประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 แหงพระราช
บัญญัติประกันสังคม 2533 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งผูประกันตนเหลานี้ไมมีการรวมตัว
จัดตั้งเปนกลุมกอนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตามระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยแนวทาง
และวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ.
2551 แตตองถือวามีสิทธิในฐานะผูประกันตนที่มีสวนเปนเจาของเงินกองทุน
2. ตัดสิทธิการลงคะแนนเสียงของผูประกันตนในสถานประกอบการขนาดเล็ก ที่มี
จํานวนคนงานนอยกวา 50 คน (1-49 คน) โดยกําหนดใหเปนการลงคะแนนโดยผูแทนจาก
สถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป
3. ตัดสิทธิการใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของลูกจางชั่วคราวของรัฐ จํานวนมาก ซึ่ง
เปนผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคม เนื่องจากลูกจางเหลานี้ไมมีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
และไมมีคณะกรรมการสวัสดิการในแตละหนวยราชการ จึงไมมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
4. ตัดสิทธิผูประกันตนซึ่งเปนลูกจางองคกรพัฒนาเอกชนจํานวนมากในการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง อันเนื่องจากวาปจจุบันองคกรพัฒนาเอกชนมีจํานวนมาก แตเปนองคกรที่มีขนาดเล็ก
มีลูกจางเพียงไมกี่คน ไมถึง 50 คน จะไมสามารถใชสิทธิลงคะแนนได
ดวยเหตุผลขางตน คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย จึงมีขอเสนอวาผูประกันตน
ควรมีสิทธิเลือกผูแทนของตนในไตรภาคี ดังนี้
1. เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 84(7) ที่ระบุวา “ระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกตั้งผูแทนของตน” หมายความวาผู
ทํางานคือ ลูกจาง / ผูประกันตน แตละคนตองมีสิทธิเลือกตั้งผูแทนของตนในระบบไตรภาคี ไมใช
ผูแทนองคกรผูทํางานเปนผูเลือก (ไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม)
2. ผูประกันตนและนายจางในกองทุนประกันสังคมจายเงินเขากองทุนประกันสังคม
เทากันก็ตองมีหุนสวนในกองทุนเทากัน การบริหารกองทุนประกันสังคม กระทบตอทั้งนายจางและ
ผูประกันตนทั้งหมด ซึ่งปจจุบันมีกวา 9 ลานคน จึงตองใหผูประกันตนทุกคนมีสิทธิเลือกตั้งผูแทน
ในไตรภาคี ไมใชใหสิทธิเฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งมีอยูประมาณ 4 แสนคนทั่วประเทศ
หรือผูแทนสหภาพแรงงานและคณะกรรมการสวัสดิการเลือกกัน เทานั้น
3. การใหสิทธิผูประกันตนเลือกผูแทนของตนในคณะกรรมการไตรภาคีที่เกี่ยวของ
ยอมปองกันการบล็อกโหวตแบบ 1 สหภาพแรงงาน 1 เสียง ซึ่งเกิดขึ้นมานานแลวได และปองกัน
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การแสวงหาผลประโยชนสวนตัวของผูนําสหภาพแรงงานบางคน ซึ่งใชวิธีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
ขนาดเล็กจํานวนมาก และชักจูงกรรมการสหภาพแรงงานไปลงคะแนนเสียงเลือกกลุมพวกฟองของ
ตนเปนผูแทนฝายลูกจาง
4. เปนภารกิจของรัฐที่ตองสงเสริมคนทํางานทุกภาคสวน ใหมีสิทธิ์และมีสวนรวมเลือก
ผูแทนของตนในระบบไตรภาคี ตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 85(7) และไมควรอางในเรื่องของภาระงบประมาณที่เปนเหตุใหไมสามารถดําเนินการได
วั น ที่ 23 ธั น วาคม 2551 คณะกรรมการสมานฉั น ท แ รงงานไทย ได ร อ งเรี ย นต อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีความเห็นวาจะทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
กระทรวงแรงงานพิจารณาทบทวนระเบียบกระทรวงแรงงานฯ นี้
เอกสารขาวกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ประจําวันที่ 18 ธันวาคม 2551
พาดหัวขอขาววา เลือกตั้งไตรภาคีแรงงาน 8 ชุด โปรงใสตรวจสอบได ไดสรุปการเลือกตั้ง
ผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางในคณะกรรมการไตรภาคี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551
ปรากฏวา มีผูสมัครเขารับเลือกตั้งทั่วประเทศ ประกอบดวยผูแทนสมาคมนายจาง 50 คน ผูแทน
นายจางสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางหาสิบคนขึ้นไปจํานวน 45 คน ผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง
ฝายลูกจาง ประกอบดวย ผูแทนสหภาพแรงงานจํานวน 80 คน ผูแทนคณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบการ 10 คน ทั้งนี้มีฝายลูกจางมาใชสิทธิเลือกตั้ง 526 คนจากจํานวน 593 คน
หรือคิดเปนรอยละ 89 และมีฝายนายจางมาใชสิทธิเลือกตั้ง 141 คน จากจํานวน 179 คน หรือ
คิดเปนรอยละ 79
เหตุผลที่ไมสามารถใหทุกคนเขามารวมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไตรภาคีได กรมชี้แจงวา
เพราะใชงบประมาณจํานวนจํากัดในการดําเนินงาน จึงคิดวิธีใหสถานประกอบการที่มีลูกจาง
ตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปสรรหาบุคคลขึ้นมาเปนตัวแทนลูกจาง
จนถึงสิ้นป 2551 ยังไมมีคณะกรรมการไตรภาคีชุดใด จากผลการเลือกตั้ง 30 พ.ย.
51 ที่ไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน คงเปนเพราะเสียงคัดคานจากฝายแรงงาน
บทสรุป
เหตุ ผ ลการให สิ ท ธิ ลู ก จ า งซึ่ ง เป น คนทํ า งานมี สิ ท ธิ เ ลื อ กผู แ ทนของตนในระบบ
ไตรภาคี?
1. สอดคลองกับเจตนารมณรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 84(7) ที่บัญญัติ “ระบบ
ไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน” หมายความวา ผูทํางาน คือ ลูกจางคนงาน /
ผูประกั นตนแต ละคนต องมีสิท ธิเ ลือกตั้ง ผูแ ทนของตนในระบบไตรภาคี ไม ใช ผูแทนองค กรผู
ทํางาน ตามที่รัฐกําหนด
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2. เพราะผูประกันตนและนายจางในกองทุนประกันสังคมทุกคนตองจายเงินสมทบเขา
กองทุ น ประกั น สั ง คมเท า กั น มี หุ น ส ว นเท า กั น การบริ ห ารกองทุ น ประกั น สั ง คมกระทบต อ
ผูประกันตนและนายจางทั้งหมด ซึ่งปจจุบันมีผูประกันตนอยู 9.3 ลานคน จึงตองใหทุกคนมีสิทธิ
เลือกผูแทนไตรภาคี ไมใชใหสิทธิเฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งมีอยูประมาณ 3.3 แสนคนทั้ง
ประเทศ หรือผูแทนสหภาพแรงงานและคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เลือกกัน
เทานั้น
3. การใหสิทธิผูประกันตนเลือกผูแทนของตนในคณะกรรมการไตรภาคี ยอมปองกัน
การบล็ อ กโหวตแบบ 1 สหภาพ 1 เสี ย ง ซึ่ ง เคยเกิ ด มายาวนาน และป อ งกั น การแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวของผูนําสหภาพแรงงานบางคน ซึ่งใชวิธีจัดตั้งสหภาพแรงงานขนาดเล็กจํานวน
มาก และรวบรวมตราประทับของสหภาพแรงงานตางๆ เพื่ออุปถัมภชักจูงกรรมการสหภาพบางคน
ไปลงคะแนนเลือกกลุมพวกเดียวกันเปนผูแทนฝายลูกจาง โดยไมคํานึงถึงคุณภาพความสามารถ
ความรับผิดชอบในการทํางานของลูกจางรายนั้น
4. เปนแนวนโยบายแหงรัฐที่ตองสงเสริมคนทํางานทุกภาคเศรษฐกิจ ใหมีสวนรวม
เลือกผูแทนฝายตนในระบบไตรภาคีตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 มาตรา 84(7) ไม ค วรอ า งง า ยๆ เป น ภาระต อ งใช ง บประมาณจํ า นวนมากจึ ง ทํ า ให ไ ม
สามารถดําเนินการได
ขอวิจารณ การลงคะแนนแบบ 1 สหภาพ 1 คะแนน
ขอดี คือ บริหารงาย ประเหยัด รวดเร็ว
ขอดอย คือ 1. ไมเปนประชาธิปไตยทางตรง ขัดกับหลักการใหผูทํางานมีสิทธิเลือก
ผูแทนของตนในระบบไตรภาคีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 84(7)
2. บล็อกโหวตงาย เกิดความแตกแยก แบงแยกในกลุมเครือขายสหภาพแรงงาน
ไดงาย
3. เกิดสหภาพแรงงานขนาดเล็กและออนแอจํานวนมากได
4. เปนเครื่องมือของผูนําสหภาพแรงงานบางคนแสวงหาอํานาจและผล
ประโยชนสวนตัวไดงาย
ขอวิจารณ การเลือกตั้งตามสัดสวนจํานวนสมาชิกสหภาพแรงงาน
ขอดี คือ
1. สงเสริมบทบาทสหภาพแรงงานจํานวนมากใหตื่นตัวในการมีสวนรวมเลือก
ผูแทนฝายตนในระบบไตรภาคี
2. ปองกันการชี้นําอุปถัมภของฝายนายจางหรือผูนําสหภาพบางคน
3. ประหยัดงบประมาณ เมือ่ เปรียบเทียบกับการเลือกตั้งโดยตรง
4. อาจสงเสริมใหสหภาพแรงงานบางแหงตองมีการขยายจํานวนสมาชิก
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ขอดอย คือ

หรือควบรวมเปนสหภาพแรงงานประเภทกิจการเดียวกัน เพื่อใหมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงเพิ่มขึ้น
1. ไมเปนประชาธิปไตยทางตรงแทจริง ขัดกับหลักการใหเสรีภาพ
คนทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 84(7)
2. กีดกัน การมีสวนรวมเลือกผูแทนไตรภาคีของผูประกันตน / ลูกจาง
จํานวนมากถึง 8 ลาน 7 แสนกวาคนที่ไมไดอยูในระบบสหภาพแรงงาน
3. สหภาพแรงงานขนาดใหญซึ่งมีสมาชิกจํานวนมากยอมมีสิทธิลงคะแนน
เสียงไดมากกวาสหภาพแรงงานขนาดเล็ก

อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการไตรภาคีสังกัดกระทรวงแรงงาน จํานวน 8 คณะ
1. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ (ครส.)
(1) วิ นิ จ ฉั ย ข อ พิ พ าทแรงงานที่ ต กลงกั น ไม ไ ด ใ นกิ จ การต า งๆ อั น เป น กิ จ การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่สําคัญ ตามที่กําหนดไวในมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519)
(2) ชี้ขาดขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดในกิจการใดที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานเห็นวาขอพิพาทแรงงานนั้น อาจมีผลกระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
ความสงบเรียบรอยของประชาชนตามมาตรา 24 หรือเห็นวาการปดงานหรือการนัดหยุดงานอาจ
ทําใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศ หรืออาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน
หรืออาจเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศหรืออาจขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ตาม
มาตรา 35 (4)
(3) ชี้ขาดขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดอันเกิดขึ้นในทองที่ใดทองที่หนึ่ง หรือ
กิจ การประเภทใดประเภทหนึ่ง ที่มี ก ารประกาศใช กฎอัย การศึ ก หรือประกาศใช ส ถานการณ
ฉุกเฉิน หรือในกรณีประเทศประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานแตงตั้งใหชี้ขาดตามมาตรา 25 หรือชี้ขาดขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดตามที่
นายจางและลูกจางตกลงกันแตงตั้งใหชี้ขาดตามมาตรา 26
(4) วินิจฉัยชี้ขาดคํารองกลาวหาเรื่องการกระทําอันไมเปนธรรมตามมาตรา 125
และในกรณีที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธชี้ขาดวาเปนการกระทําอันไมเปนธรรม ใหมีอํานาจ
สั่งใหนายจาง รับลูกจางกลับเขาทํางาน หรือใหจายคาเสียหาย หรือใหผูฝาฝนปฏิบัติหรือไม
ปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งตามที่เห็นสมควร
(5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเรียกรอง การเจรจา การระงับขอพิพาทแรงงาน
การนัดหยุดงานและการปดงาน ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมอบหมาย
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(6) ตราขอบังคับในการประชุมและวางระเบียบการพิจารณาวินิจฉัยและชี้ขาดขอ
พิพาทแรงงานและการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการกระทําอันไมเปนธรรม และการออกคําสั่งของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
2. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุมครองคนหางาน
(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน
(2) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการในการแกไขปญหาในการจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน
(3) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการในการปองกันและปราบปราม
การหลอกลวงคนหางาน
(4) ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานการจางแรงงานไทยเพื่อไปทํางาน
ในตางประเทศแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
(5) ให คํ า ปรึก ษาแนะแนวทางและวิ ธี การในการส ง เสริ ม การมี ง านทํ า และการ
พัฒนาทักษะฝมือของแรงงานไทยแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
(6) ให คํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า เกี่ ย วกั บ การกํ า หนดมาตรฐานและวิ ธี ก ารในการ
ทดสอบฝมือคนหางานแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
(7) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
3. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการประกันสังคม
(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการประกันสังคม
ตามพระราชบัญญัตินี้
(2) พิ จ ารณาให เ ห็ น ต อ รั ฐ มนตรี ใ นการตราพระราชกฤษฎี ก า การออก
กฎกระทรวง และระเบียบตางๆเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(3) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การ
จายเงินและการเก็บรักษาเงินของกองทุน
(4) วางระเบี ย บโดยความเห็ น ชอบของกระทรวงการคลั ง เกี่ ย วกั บ การจั ด หา
ผลประโยชนของกองทุน
(5) พิจารณางบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุน และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานในสวนที่เกี่ยวกับการประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้
(6) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการอื่นหรือสํานักงาน
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
89

4. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอุทธรณ
คณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจหนาที่วินิจฉัยอุทธรณของนายจาง ผูประกันตน หรือ
บุคคลอื่นใดที่ไมพอใจคําสั่งของเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม หรือของพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
ไดสั่งการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ยกเวนคําสั่งเรื่องการยึด อายัดทรัพยสิน
ผูอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการอุทธรณภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งจาก
เลขาธิการหรือของพนักงานเจาหนาที่เมื่อคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาแลว ใหมีคําสั่งเปน
หนังสือ ถาผูอุทธรณไมพอใจใหมีสิทธิ์นําคดีไปสูศาลแรงงานภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงคําวินิจฉัย แตถาไมนําคดีไปสูศาลแรงงานภายในสามสิบวันคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
อุทธรณเปนที่สุด
5. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารกองทุนและการจายเงิน
ทดแทน
(2) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบตางๆ
เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(3) วางระเบี ย บโดยความเห็ น ชอบของกระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
เกี่ยวกับการรับเงินการจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน
(4) วางระเบี ย บโดยความเห็ น ชอบของกระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนของกองทุน
(5) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณในกรณีที่นายจาง ลูกจาง หรือผูมีสิทธิ์ (ตามมาตรา
20) ซึ่งไดรับคําสั่ง คําวินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งการตาม
พระราชบัญญัตินี้แลวไมพอใจคําสั่ง คําวินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบนั้น ใหผูนั้นมีสิทธิ
อุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการไดภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง คําวินิจฉัย
หรือการประเมินเงินสมทบ (มาตรา 52) ทั้งนี้ เวนแตเปนคําสั่งเลขาธิการใหยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรั พ ย สิ น ของนายจ า งซึ่ ง ไม นํ า ส ง เงิ น สมทบหรื อ เงิ น เพิ่ ม หรื อ นํ า ส ง ไม ค รบจํ า นวน
(มาตรา 47) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหผู
อุทธรณทราบ
(6) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกสํานักงานประกันสังคมในการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้
(7) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ กฎหมายอื่ น บั ญ ญั ติ ใ ห เ ป น
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
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6. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
(1) เสนอความเห็ นต อรั ฐมนตรี เกี่ ย วกั บนโยบาย แนวทางและมาตรการด า น
สวัสดิการแรงงาน
(2) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
(3) ใหคําแนะนําในการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับสถานประกอบกิจการแตละ
ประเภท
(4) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการตอรัฐมนตรี
(5) ออกคําสั่งใหนายจางจายเงินคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการ
บอกกลาวลวงหนาตามมาตรา 120
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
7. อํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจาง
(2) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ
เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(3) ใหความเห็นแกหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจาง
(4) ปฏิบัติอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน หรือ
ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
8. อํานาจหนาที่ของกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง
(1) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารและการจายเงินกองทุนสงเคราะหลูกจาง
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
(2) พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ต อ รั ฐ มนตรี ใ นการตราพระราชกฤษฎี ก าการออก
กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(3) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน
สงเคราะหลูกจางโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
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(4) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนของกองทุนสงเคราะหลูกจางโดย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรี
(5) จัดสรรเงินกองทุนสงเคราะหลูกจางไมเกินรอยละสิบของดอกผลของกองทุนตอ
ปเพื่อเปนคาใชจายในการบริหารของกองทุนสงเคราะหลูกจาง
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
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(9) ทาทีของ สรส. TEAM และ คสรท. ตอวิกฤติการเมือง

กลาวนํา
ความชอบธรรมของอํานาจมีหลายมิติ ตองประกอบดวย หนึ่ง มีที่มาอันชอบ
ธรรม สอง มีจุดหมายชอบธรรม และสาม วิธีการใชอํานาจตองชอบธรรมดวยเชนกัน
ไมใชที่มาชอบธรรมแลวทําอะไรก็ได
ไมวาใครจะวิจารณความลมเหลวของประชาธิปไตยในประเทศไทยวาเกิดจากเหตุ
ปจจัยใด (เชน ปญหาความยากจน ปญหาการศึกษาของประชาชน ปญหาวัฒนธรรมหรือ
คุณธรรมของนักการเมือง เปนตน) ความจริงขอหนึ่งมีอยูวา ตราบใดที่ประชาธิปไตย
ยังคงเปนความสัมพันธทางอํานาจที่เปดพื้นที่ใหเฉพาะคนบางสวน ตราบนั้นก็ตองมีพลัง
อื่นเคลื่อนไหวทับซอนกับระบอบนี้ ซึ่งสามารถออกมาในรูปการปฏิเสธโดยสิ้นเชิงหรือ
ดัดแปลงมันเสียใหม ใหเปดพื้นที่สําหรับคนจํานวนมากขึ้น
จึงไมใชเรื่องแปลกอะไรเลยที่บรรดาปญญาชน นักวิชาการและผูมีชื่อเสียงทาง
สังคมหลายทาน แสดงความผิดหวังในรัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งอยางทวมทน กระทั่งวาง
เฉยกับรัฐประหาร 19 กันยายน ทั้งๆ ที่ทานเหลานี้ไมไดนิยมระบอบเผด็จการแตอยางใด
เราอาจเรียกสิ่งนี้วา เปนวิกฤติฉันทานุมัติ ซึ่งเกิดขึ้นในระดับระบอบ แตแนละ
บทบาทของผูนําการเมือง ก็มีบทบาทสําคัญที่จะใหมันเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้น
แลว แกไขไดหรือไม อันที่จริง ในกรณีทั่วไป ระบอบที่ออนแอจะขึ้นตอบทบาทของบุคคล
คอนขางมาก ในทางกลับกัน ถาตัวระบอบมีความแข็งแรงหยั่งรากลึกพอ หรือมีพลวัต
(Dynamism) พอที่จะปรับปรุงแกไขตัวเองได แมผูนําทําผิดพลาด การหักลางเผชิญหนาก็
คงไมเกิดขึ้น
แตถาไมเปนเชนนั้น สถานการณก็อาจกระตุนใหมีการอาศัยพลังนอกระบอบ
(หรือบางคนเรียกวานอกรัฐธรรมนูญ) มาขับเคลื่อนผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
คําถามมีอยูวา จะหมุนวนอยูกับสภาพเชนนี้ไปอีกนานเทาใด?
เสกสรรค ประเสริฐกุล
บางตอนในปาฐกถา “เมืองไทยในระยะเปลี่ยนผาน”, 13 ธ.ค.50 ณ ศูนยไบเทคบางนาอํานาจ
แหงความวาง ความวางแหงอํานาจ, รวมปาฐกถาในรอบหาป (ตุลาคม 2551) : น.125 - 130
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ท า มกลางการต อ สู ค รั้ ง สุ ด ท า ยหลายครั้ ง ของขบวนการพั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตย (พปป.) เพื่อตอตานลมลางรัฐบาลที่อยูภายใตระบอบทักษิณ องคกรแรงงาน
บางสวนมีทาทีเฉยเมย บางสวนมีทาทีคัดคาน บางสวนมีการออกแถลงการณประกาศสนับสนุน
การเคลื่อนไหว หรือเขารวมตอสูกับ พปป.
กลุมองคกรที่มีมติชัดเจนในการเขารวมชุมนุมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
คือ สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (สรส.) โดยมีการจัดประชุมสุดยอดผูนําแรงงานของ
สรส.เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 และมีมติตอสูรวมกับกลุมพันธมิตรฯ ซึ่งตอมาผูนําแรงงาน
รัฐวิสาหกิจบางคนไดรับการประกาศตัวเปนแกนนําของกลุมพันธมิตรฯ รุน 2 ถามีการจับกุมแกน
นํารุนแรก ที่มีอดีตเลขาธิการ สรส. (นายสมศักดิ์ โกศัยสุข) รวมอยูกอน
ผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ที่เปนแกนนํา พปป.รุน 2 คือ นายสาวิทย แกวหวาน
เลขาธิการ สรส. และเลขานุการคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย (คสรท.), นายศิริชัย ไม
งาม ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และมีบทบาทโดด
เดนในการตอตานนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ กรณี กฟผ. ตาม พรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
มาตรการสนับสนุนเขารวมการชุมนุมกับ พปป.ที่ สรส.กําหนดไวมีหลายมาตรการ
เพื่อกดดันลมลางรัฐบาลที่เห็นวาเปนรัฐบาลหุนเชิดภายใตระบอบทักษิณ ไดแก
1. มีมติ สรส.เปนเอกฉันทใหแตละสหภาพแรงงานไปชี้แจงทําความเขาใจแกพนักงาน
2. ใหทุกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจัดประชุมใหญวิสามัญ โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต
วันที่ 23 มิถุนายน 2551 เปนตนไป
3. ใหนําพามวลชนเขารวมกับ พปป.ที่บริเวณทําเนียบรัฐบาล โดยใหแตละสหภาพ
จัดทําสัญลักษณ ธงสหภาพฯ ปายสหภาพฯ ใหเดนชัด เพื่อแสดงในการเขารวมการชุมนุม
4. ออกแถลงการณ รณรงคใหสมาชิกพนักงานและครอบครัวเขารวมการชุมนุมใหมาก
ที่สุดเทาที่จะทําได และจํานวนคนเขารวมอยางนอยตองเทากับจํานวนกรรมการบริหารของแตละ
สหภาพฯ
5. จะใหบริการเดินทางฟรีแกประชาชน ในการเดินทางโดย รถไฟ ขสมก. บขส.
6. งดบริการจายไฟฟา - น้ําประปาใหหนวยงานของรัฐ
7. จะนัดหยุดงานตอบโตทันทีพรอมกัน หากรัฐบาลใชความรุนแรงปราบปรามสลาย
การชุมนุม
8. นํามวลชนสมาชิก สรส.สําแดงพลังรวมตอสูกับ พปป.วันที่ 20 มิถุนายน 2551
เวลา 13.00 น. โดยขอใหสมาชิก สรส. สวมเสื้อ สร. (ทุกสี) รวมพลที่บริเวณพระบรมรูปทรงมา
9. มาตรการ “วางมื อ วางงาน ปฏิบั ติ การกูช าติ” นั ดชุ ม นุม ปฏิบั ติ การในวั นที่ 1
สิงหาคม 2551 ตั้งแตเวลา 10.00 น. บริเวณพระบรมรูปทรงมาฯ
(มาตรการข อ 1-9 รวบรวมจากแถลงการณ ฉบั บ ที่ 1-10 ของสมาพั น ธ แ รงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ ที่ออกมาในชวงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2551)
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เหตุผล(และขอกลาวหา)ที่ สรส. สนับสนุนและเขารวมการตอสูกับ พปป. เพื่อลมลาง
ขับไลรัฐบาลที่มี สส.พรรคพลังประชาชนเปนแกนนําและนายกรัฐมนตรี สรุปจากแถลงการณ สรส.
หลายฉบับ ไดดังนี้
1. เพื่อ ยุติ การแกไขรั ฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2550 ตามแนวทางที่รัฐ บาล ส.ส. และ สว.
เขาชื่อยื่นขอแกไข ซึ่งมีเจตนาเพื่อประโยชนบุคคลที่อยูภายใตระบอบทักษิณ
2. รัฐบาลภายใตเครือขายระบอบทักษิณ เต็มไปดวยการทุจริตคอรัปชั่น ขายสมบัติชาติ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ
3. การบริ ห ารราชการที่ ผ า นมาของรั ฐ บาลล ม เหลวโดยสิ้ น เชิ ง โดยเฉพาะป ญ หา
เศรษฐกิจ ปากทองของประชาชน ผูใชแรงงาน รัฐบาลปลอยใหราคาเชื้อเพลิง ราคาสินคาอุปโภค
บริโภคปรับขึ้นสูงอยางมาก สรางความเดือดรอนแกประชาชนทุกกลุม
4. รัฐบาลสมัคร สุนทรเวช ยังสืบทอดระบอบทักษิณตอไป แมวากระบวนการยุติธรรม
ตัดสินกรณีความผิดเรื่องหวยบนดินของรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ และทําใหประเทศไทยตองเสีย
ดินแดนกรณีเขาพระวิหารใหกัมพูชา เพื่อแลกกับสัมปทานดานพลังงานในอาวไทยที่เปนรอยตอ
ระหวางไทยกับกัมพูชา ซึ่งระบอบทักษิณมีสวนไดในสัมปทานเทานั้น
5. ศาลตัดสินเรื่อง การหลบเลี่ยงภาษีของคุณหญิงพจมาน ชินวัตรวามีความผิดจริง จน
ทําให พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและครอบครัวตองหลบหนีคดีออกนอกประเทศ และออกแถลงการณ
โจมตีป ระเทศไทย เรื่อ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมของไทยถู ก แทรกแซง ทํา ให เสี ย หายในสายตา
ชาวโลก แตรัฐบาลกลับไมโตแยงเพื่อปกปองชื่อเสียงภาพลักษณของประเทศ
6. รัฐบาลสนับสนุนการสรางความแตกแยกในชาติและใชความรุนแรงทําลายฝายตรง
ขามรัฐบาล เชน กรณีที่ จ.อุดรธานี, การใชกําลังตํารวจกวา 5,000 นายเขาสลายการชุมนุมโดย
ใชอาวุ ธ ทั้งกระบองไม แก สน้ําตา โล ไลทุบตี ทํารา ยผูชุมนุ มในบา ยวันที่ 29 สิ งหาคม 2551
ทําลายขาวของและทรัพยสินบางสวนของผูชุมนุม ที่อยูบริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค ถ.ราชดําเนิน
สนับสนุนกลุมการเมืองฝายตรงขาม พปป. ใหเดินขบวนเขาปะทะกับผูชุมนุม พปป. ที่บริเวณ
สะพานมัฆวานรังสรรค จนมีผูบาดเจ็บจํานวนมากและลมตาย 1 คนเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551
แนวคิ ด และยุ ท ธศาสตร ที่ สรส.อ า งอิ ง เพื่ อ รั บ รองความถู ก ต อ งชอบธรรมในการ
เคลื่ อ นไหวของกลุ ม องค ก รตนที่ เ ข า ร ว มกั บ พปป.มาตลอดที่ จ ะต อ สู จ นกว า ได ชั ย ชนะคื อ
ยุทธศาสตร “อารยะขัดขืน” สันติวิธี อหิงสา เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
เปนปฏิบัติการทางการเมืองเพื่อตรวจสอบ สรางสังคมที่ยุติธรรม เปนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานใน
ระบอบประชาธิปไตย ตามหลักการปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน รัฐบาลหมดความชอบ
ธรรมที่จะปกครองประเทศตอไป ไมตอ งการเจรจาต อรองกับ ฝา ยรัฐบาล นายกรัฐมนตรีตอ ง
ลาออก แตรัฐบาลอางความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งจากประชาชน จนกระทั่ง
ฝาย พปป.ตองเพิ่มมาตรการตอสูใหเขมขน นําไปสูการปดลอมรัฐสภาไมใหรัฐบาลแถลงนโยบาย
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เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เกิดความรุนแรงเปนระยะ และประกาศสงครามครั้งสุดทายที่นําไปสู
การปดสนามบินสุวรรณภูมิ และทําเนียบรัฐบาลชั่วคราวที่ทาอากาศยานดอนเมือง
ทามกลางการเคลื่อนไหวของแกนนํา สรส. และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบางสวน
นายสุชาติ ลายน้ําเงิน สส.พรรคพลังประชาชน จ.ลพบุรี เปดเผยวา ตนในฐานะอดีตกรรมการ
สรส.พรอมกับที่ปรึกษารัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหประชุม
กับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 13 แหง เชน สร.ปตท., ทีโอที, การทองเที่ยว, วิทยุการบิน, อสมท.
ฯลฯ ซึ่งมีผลยืนยันวาจะสนับสนุนรัฐบาล และไมออกมาชุมนุมกับกลุมพันธมิตรฯ (มติชน, 21
มิ.ย.51, น.16)
สมาพันธแรงงานเครื่องใชไฟฟา อิเลคทรอนิคส ยานยนตและโลหะแหงประเทศ
ไทย ชื่อยอภาษาอังกฤษวา “TEAM” (THAI APPLIANCES ELECTRONICS AUTOMOBILE
AND METAL WORKERS) เปนสมาชิกสังกัดสหพันธแรงงานโลหะระหวางประเทศ (IMF)
ประกอบดวยสมาชิก 50 กวาสหภาพในสังกัด 3 สหพันธแรงงานดานโลหะ คือ
1. สหพันธแรงงานยานยนตแหงประเทศไทย (สยท.)
2. สหพันธแรงงานเครื่องใชไฟฟาและอิเลคทรอนิคสแหงประเทศไทย
3. สหพันธแรงงานอุตสาหกรรมเหล็กอัลลอยและโลหะแหงประเทศไทย
TEAM ไดออกแถลงการณจํานวน 4 ฉบับในเดือนมิถุนายน 2551 สนับสนุนการชุมนุม
ตอสูของ “กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” ที่อยูบริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค เพื่อให
รัฐบาลแกไขปญหาปากทองคนงานรายไดนอยอยางจริงจังและคัดคานการกระทํา ดังตอไปนี้
1. การแกไขรัฐธรรมนูญป 2550 เพื่อชวยเหลือพวกพอง
2. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
3. การแทรกแซงองคกรอิสระ
4. การลงนามของรัฐบาลไทยที่สนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเปน
มรดกโลกที่กัมพูชาดําเนินการอยู เพราะเทากับรับรองความชอบธรรมยกแผนดินไทยใหกัมพูชา
5. การใชความรุนแรงสลายการชุมนุมทุกกรณี
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย มีการพิจารณาประเด็นจุดยืนทางการเมือง
ขององคกร ตอการชุมนุมของ พปป. ในการประชุมหลายครั้ง และถือเปนประเด็นสําคัญในการ
ประชุ ม ประจํ า เดื อ นกั น ยายน 2551 ที่ มี ว าระเพื่ อ พิ จ ารณา เรื่ อ ง “ท า ที ข องคณะกรรมการ
สมานฉันทแรงงานไทยตอการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” ที่ประชุม
ประกอบดวยผูนําสหภาพ แรงงานจากหลายกลุมยาน สหพันธแรงงาน และผูแทนองคกรพัฒนา
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เอกชนที่เกี่ยวของ รวมประมาณ 30 คน มีทั้งฝายสนับสนุนพันธมิตรฯ ฝายเปนกลาง และฝาย
คัดคานพันธมิตรฯ เขารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้
ผูสนับสนุนพันธมิตรฯ เสนอวา
Ö เปาหมายการชุมนุมของพันธมิตรฯ คือ ใหรัฐบาลลาออกและผลักดันใหทักษิณเขา
สูกระบวนการยุติธรรม เรื่อง การเมืองใหม 70/30 เปนเพียงขอเสนอเทานั้น
Ö ไมมีขอเรียกรองอื่นในการประนีประนอมกับรัฐบาล
Ö การชุมนุมกับพันธมิตรฯ ของสหภาพแรงงานบางสวนในขณะนี้ เปนการมีสวนรวม
ปฏิรูปการเมืองของภาคประชาชน ซึ่งมีการนําเสนอปญหาผูใชแรงงานสูสังคมไดรับทราบ
ขอคิดเห็นอื่นๆ
Ö ความขัดแยงปจจุบัน เปนความขัดแยงทางชนชั้นและความคิดทางการเมือง การ
กระทําของพันธมิตรฯ ใชรูปแบบอหิงสาตามที่กลาวจริงหรือไม รูปแบบการปราศรัยเปนเรื่องขวา
จัดชัดเจน
Ö ความเปนเพื่อนที่ดีไมจําเปนตองเห็นพองกันตลอด การจะดึงทั้งขบวนการไปรวม
ตองพิจารณาอยางถี่ถวน
Ö ไมเห็นดวยกับพันธมิตรฯ เพราะเปนประเด็นเฉพาะในการโคนระบอบทักษิณ
Ö ผลกระทบจากการชุมนุมของพันธมิตรฯ ตอคนงานคือเศรษฐกิจตกต่ํา คนงาน
รายไดลดลง การผลิตสงออกลดลง
Ö พันธมิตรฯ มีจุดยืนไมชัดเจน และยังไมมีคําตอบวาขบวนการแรงงานจะไดอะไร
Ö คสรท. ตองมีโจทยในเรื่องสังคมการเมืองใหมที่ชัดเจนตอไป ตองไมเสียจุดยืนของ
องคกร การออกแถลงการณตองระวังไมใหกระทบพี่นองเราที่เขารวมชุมนุม
Ö ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง ถื อ เป น เรื่ อ งส ว นตั ว อย า มาผู ก พั น องค ก รที่ ต อ ง
ดําเนินการตาม ตองเคารพความคิดเห็นที่ตางกันโดยคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และภราดรภาพ
คสรท. ออกแถลงการณเสนอทุกฝายใชแนวทางสันติและตานรัฐประหาร
เดื อนสิ ง หาคม 2551 (หลัง การบุก สถานีโ ทรทั ศ น NBTและการยึ ด ทํา เนีย บรั ฐ บาล)
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย (คสรท.) ออกแถลงการณ เรื่อง ทาทีสถานการณการเมือง
ปจจุบัน เพราะมีความหวงใยตอความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากการพยายามสลายการชุมนุมของกลุม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งจัดชุมนุมตอเนื่องมาเกือบ 100 วัน มีขอเสนอตอฝาย
ตางๆ ดังนี้
1. สนับสนุนใหทั้งสองฝาย คือ “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” และรัฐบาล
ใชแนวทางสันติวิธีในการแกไขปญหา โดยไมใชความรุนแรงเขามาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยูใน
ปจจุบัน เพราะจะสงผลใหเกิดอันตรายตอผูชุมนุมจํานวนมาก อีกทั้งทําใหภาพพจนของประเทศ
เสียหายอันเนื่องจากการใชความรุนแรงสลายการชุมนุม
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2. ไมเ ห็นด วยกั บการฉวยโอกาสในการทํ ารัฐ ประหาร หรื อยึด อํานาจรั ฐโดยฝา ย
ทหาร เพราะหากมี ก ารกระทํ า เช น นี้ เ สมื อ นกั บ การทํ า ให ก ระบวนการด า นต า งๆ ในระบอบ
ประชาธิปไตยกาวถอยหลัง
3. สนับสนุนสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในการปฏิบัติหนาที่ตามสายงานของตนเอง
โดยการปฏิบัติหนาที่ของสื่อมวลชนก็ตองใหขาวสารอยางถูกตองตรงไปตรงมา ไมเอนเอียงเขาขาง
ฝายใดฝายหนึ่ง และไมสอใหเห็นถึงการยั่วยุใหเกิดความรุนแรง
4. เสนอใหมีบุคคลหรือองคกรกลางมาทําหนาที่รับผิดชอบในการจัดเวทีเพื่อหาทาง
ออกของความขัดแยง ในรูปแบบการเจรจาที่ใชเหตุและผลและหาทางออกรวมของทั้งสองฝายที่
มุงเนนผลประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ โดยมีบุคคลหรือองคกรกลางเขารวมในการหารือ
หาทางออกนั้นดวย
5. เสนอใหผูตองหาในกรณีบุกรุกสถานีวิทยุโทรทัศน NBT จํานวน 82 คน ไดรับสิทธิ
พื้นฐานในการประกันตัว เพื่อเขาสูกระบวนการตอสูคดีตามกฎหมายตอไป
6. มีความเห็นวา การตั้งขอหาตอแกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและ
พวก จํ า นวน 9 คน ในข อ หากบฏนั้ น มี ค วามรุ น แรงในการตั้ ง ข อ หาเกิ น กว า เหตุ ซึ่ ง หาก
พิจารณาดูแลวจะเห็นวาบุคคลทั้ง 9 คนมิไดมีเจตนาจะดําเนินการยึดอํานาจของภาครัฐแตอยางใด
7. ใหรัฐบาลลาออกจากการบริหารประเทศ เนื่องจากปจจุบันจะเห็นไดวารัฐบาลนี้ไมมี
ความชอบธรรมในการบริหารประเทศอีกตอไป
8. ส ง เสริ ม การใช ห ลั ก การประชาธิ ป ไตยแก ไ ขป ญ หาในทุ ก ด า น เช น หากจะมี
นายกรัฐมนตรีมาดํารงตําแหนงใหม ก็ตองมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากเสียงขางมาก ไมควรมา
จากการแตงตั้งจากฝายหนึ่งฝายใด
วันที่ 2 กันยายน 2551 ครสท. รวมกับเครือขายสหภาพแรงงานระหวางประเทศ
สํ า นั ก งานประเทศไทย (UNI-TLC) ออกแถลงการณ ป ระณามการใช ค วามรุ น แรงโดยนปช.
เจาหนาที่ตํารวจ และการประกาศใชพรก.ในสถานการณฉุกเฉิน หลังมีการปะทะกันระหวาง นปช.
และ พปป. โดยเจาหนาที่รัฐไมมีทาทีควบคุม-หยุดการปะทะกันได ดังนี้
1. ขอประณามกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) ในการ
เคลื่อนผูชุมนุมกลุมของตนไปที่ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งทราบดีอยูแลววากลุมผูชุมนุมของพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีการชุมนุมอยูที่นั่น เปนการแสดงใหเห็นถึงความจงใจที่จะเคลื่อนผู
ชุมนุมของตนไปปะทะกับผูชุมนุมของอีกกลุมหนึ่ง
2.ขอประณามเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ โดยเฉพาะเจ า หน า ที่ ตํ า รวจ ที่ มี ห น า ที่ ใ นการ
ควบคุมดูแลใหเกิดความสงบเรียบรอย ซึ่งไมมีทาทีที่จะจัดการกับสถานการณการปะทะดังกลาวที่
เกิดขึ้นในขณะที่เกิดเหตุนั้น คลายกับวาเจาหนาที่ของรัฐสนับสนุนใหมีการใชความรุนแรงปะทะกัน
ระหวางผูชุมนุมทั้งสองฝาย หรือเจาหนาที่ของรัฐเห็นดวยกับการใชความรุนแรงของกลุมแนวรวม
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ประชาธิ ป ไตยต อ ต า นเผด็ จ การแห ง ชาติ ใ นการเข า ปะทะกั บ กลุ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตย
3. ขอประณามการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ของรัฐบาล ซึ่งถือเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล นอกจากนี้ยังดู
เหมือนรัฐบาลพยายามสรา งอํานาจที่ชอบธรรมใหตนเองโดยการประกาศใชพระราชกําหนด
ดังกลาว ทั้งที่รัฐบาลเปนคูกรณีและเห็นสาเหตุในความขัดแยงเหลานี้ จึงถือไดวาเปนการใชอํานาจ
รัฐที่ไมเปนธรรม
4. เรียกรองใหรัฐบาลแสดงความรับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้ ดวยการลาออก
ทั้งคณะ
วันที่ 7 ตุลาคม 2551 คสรท. และพันธมิตรกวา 30 องคกร ออกแถลงการณประณาม
เจาหนาที่ตํารวจที่สลายการชุมนุมโดยใชความรุนแรง ทําใหกลุม พปป.ที่เคลื่อนยายมาชุมนุมหนา
รัฐสภาอยางสงบตองไดรับบาดเจ็บจํานวนมาก บางคนถึงขาขาดและเสียชีวิต ทั้งที่นายกรัฐมนตรี
(นายสมชาย วงศสวัสดิ์) ตอนที่จะเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีก็ไดใหคํามั่นสัญญาวาจะสราง
ความสมานฉั น ท ใ ห เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทย เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จึ ง สะท อ นความไม จ ริ ง ใจในการ
แกปญหาของรัฐบาล และรัฐบาลก็หมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศอีกตอไป
แถลงการณนี้ยังเรียกรองวา ฝายทหารไมควรอาศัยสถานการณที่เกิดขึ้น อางความชอบ
ธรรมในการปฏิวัติรัฐประหาร เพราะตองการใหประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ขอสังเกตตอทาทีของฝายองคกรแรงงาน
ประการแรก มีความชัดเจนวา สรส. และ TEAM แสดงทาทีสนับสนุนพันธมิตรฯ
สรส. ไดออกแถลงการณจํานวนมากและเขารวมตอสูเปนสวนหนึ่งของมาตรการกดดัน
ประทวง / ลมลางรัฐบาล
ประการที่สอง แมวาคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย (คสรท.) ไมไดออก
แถลงการณสนับสนุนและเขารวมการเคลื่อนไหวตอสูกับกลุมพันธมิตรฯ อยางเปดเผยโดยตรง (คง
เพราะเหตุนี้จึงทําใหคณะกรรมการ สรส. มีมติลาออกจาก คสรท. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2551) แตมีผูนําแรงงานบางสวนในเครือขาย คสรท.สนับสนุนหรือเขารวมการชุมนุมฯ
ขอเสนอเกือบทั้งหมดตามแถลงการณของ คสรท.ที่ออกมา ลวนเปนไปในทิศทาง
สนับสนุนการตอสูของพันธมิตรฯ ยกเวน เรื่องคัดคานการยึดอํานาจรัฐประหารโดยฝายทหาร
และนายกรัฐมนตรีตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ที่เห็นตางกันชัดเจนกับ
พันธมิตรฯ
ประการที่สาม สหภาพแรงงานแตละแหง มีทั้งผูที่ส นับสนุนพันธมิตรฯ นปช. และ
รัฐบาล สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบางแหง เชน สร.ขสมก. ถูกโจมตีจากสมาชิกสหภาพแรงงาน
มาก และมีสมาชิกมาลาออกจากสหภาพแลว เพราะผูนําสหภาพเขาใจวาจะหยุดเดินรถเมื่อมีความ
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เสี่ยงอันตรายตอพนักงานและผูโดยสาร ไมใชจะตองหยุดงานขับไลรัฐบาลตามมติ สรส.
ประการที่สี่ มีการกระทําที่เขาขายเปนความรุนแรงที่ฝายพันธมิตรฯ บางสวนมีสวนกอ
ขึ้นในสถานการณปดลอมรัฐสภาวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ซึ่งสื่อมวลชนบางสวนไดเผยแพรแลว และ
บางประเด็นคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย (คสรท.) มีเจตนาเพิกเฉยสงวนทาทีไมกลาวถึง
ความถูกตองชอบธรรม? เชน
Ö การบุกรุกยึดทําเนียบรัฐบาลเปนสถานที่ชุมนุม การปดลอมรัฐสภาเมื่อวันที่ 7
ตุล าคม 2551 และการปด ล อมสนามบิน สุ วรรณภู มิ เมื่ อวั น ที่ 24 พ.ย. - 2 ธ.ค. 51 ที่ศ าล
ปกครองมีคําวินิจฉัยแลววาไมใชการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญ การบุกรุก
เตรียมยึดครองสํานักงานสถานีโทรทัศน NBT สนามบินนานานาชาติสุวรรณภูมิ และสนามบิน
ดอนเมือง
Ö กรณีเจาหนาที่ตํารวจบางนายถูกผูชุมนุมกลุมพันธมิตรบางคนใชดามธงแทงเขา
จนทะลุ ป อด, ถู ก ยิ ง , ถู ก ผู ชุ ม นุ ม ขั บ รถชน หรื อ รุ ม ทํ า ร า ยทุ บ ตี ร า งกาย ที่ เ กิ ด ในเหตุ ก ารณ 7
ตุลาคม 2551
Ö กรณีนายณรงคศักดิ์ กอบไธสง ซึ่งเสียชีวิตในการปะทะกันที่เกิดขึ้นระหวางกลุม
พันธมิตรฯ และแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการแหงชาติ (นปช.) ในวันที่ 2 กันยายน 2551
ซึ่งควรเรียกรองใหตรวจสอบชัดเจนวาเจาหนาที่ตํารวจและฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้ง พปป. และ
นปช. ตองรับผิดชอบรวมกัน?
ในกระแส “การเมืองใหม” “รัฐบาลประชาภิวัตน” ที่ พปป.กําลังโฆษณารณรงคอยูนั้น
มีหลายฝายไดวิพากษวิจารณความไมถูกตองสอดคลองตามหลักการระบอบประชาธิปไตย สหภาพ
แรงงานไทรอัมพอินเตอรเนชั่นแนล รวมกับสหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย (สนนท.) และ
กลุมประกายไฟ ไดจัดประชุมและรวมออกแถลงการณ ณ อนุสรณสถานวีรชน 14 ตุลา เมื่อวัน
อาทิตยที่ 28 กันยายน 2551 ชูประเด็นวา “การเมืองใหมตองเลือกตั้งนายกฯ โดยตรง ระบบ
ลูกขุน ลดงบประมาณทหาร และสรางรัฐสวัสดิการ”
เหตุผล คือ เพราะพันธมิตรฯ ไมไดเปนคนกลุมแรกที่พยายามเสนอการเมืองใหม การ
ปฏิรูปสังคม-การเมือง เปนสิ่งที่ภาคประชาชนพยายามเสนอ และผลักดันใหเปนจริงตลอดมา ที่
ชัดเจนที่สุด คือ ขอเสนอจากเวทีสมัชชาสังคมไทยเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ที่พูดถึงการสราง
ความเขมแข็งใหขบวนการภาคประชาชน เพิ่มอํานาจประชาชน ลดอํานาจรัฐ และปรึกษาหารือกัน
เพื่อจัดกิจกรรมรณรงคที่เปนอิสระจากทั้งฝายพันธมิตรฯ และฝายรัฐบาล เพื่อใหเกิดการปฏิรูป
สังคมการเมืองที่ชัดเจน เปนประโยชนตอประชาชนคนธรรมดาจริงๆ ดังตอไปนี้
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1. การปฏิรูประบบการเมือง
1.1 สนั บสนุ นให มีการเลื อกนายกรัฐมนตรี โดยตรงจากประชาชน ต องยกเลิ ก
สมาชิก วุฒิ สภา อั นเนื่องมาจากมี ความซ้ํ าซ อนและไม จํา เปน โดยสมาชิก สภาต องมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั้งหมด
1.2 ตองลดเงื่อนไขที่เปนอุปสรรคของการรวมตัวตั้งพรรคการเมืองของประชาชน
เชน ไมจําเปนตองมีการจดทะเบียนพรรค มีสาขาพรรค และจํานวนสมาชิกตามที่กําหนด
1.3 เนนการเลือกตั้งเขตเดียวเบอรเดียว จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแปรตาม
จํานวนของผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง และสนับสนุนใหมีการเลือกตั้งตามสถานที่ทํางาน เพื่อใหแรงงาน
สามารถมีผูแทนของตนเองในพื้นที่ที่ทํางานได
2. การกระจายอํานาจ
ยกเลิกการปกครองสวนภูมิภาคที่เนนการรวมศูนยจากสวนกลาง แตสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนปกครองตนเองผานการปกครองสวนทองถิ่นอยางสมบูรณ
3. ปฏิรูประบบศาล
3.1 ตองลดอํานาจของศาลที่มีอยูเดิม อันเนื่องมาจากผูพิพากษาไมไดมาจากการ
เลือกตั้ง เสนอใหใชระบบลูกขุนที่มาจากการประชาชนธรรมดามาแทนผูพิพากษาในระบบราชการ
แบบเดิม
3.2 ยกเลิกโทษประหารชีวิต ซึ่งเปนรูปแบบของการลงโทษและไมไดนําไปสูการ
แกปญหาจริง
3.3 ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ซึ่งเปนกฎหมายที่ลาหลัง
4. ปฏิรูปกองทัพ
4.1 ตองลดงบประมาณของกองทัพ เพราะประเทศไทยไมไดอยูในสภาวะสงคราม
ดังนั้นไมจําเปนตองนํางบประมาณจํานวนมากไปใชสําหรับการสงเสริมแสนยานุภาพของกองทัพ
4.2 เสนอให ย า ยค า ยทหารออกจากเขตกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล เพื่ อ ใช พื้ น ที่
ดังกลาวสําหรับสรางสวนสาธารณะ และศูนยฝกอาชีพใหแกคนจน
5. ปฏิรูประบบโครงสรางภาษี
ตองยกเลิกภาษีทางออม (VAT) ที่เก็บจากประชาชนธรรมดา และตองเก็บภาษี
ทางตรง ภาษีที่ดิน ภาษีมรดกในอัตรากาวหนาจากคนรวยและอภิสิทธิ์ชนซึ่งมีจํานวนมากใน
ประเทศมาใชเพื่อสรางสวัสดิการใหแกคนจน
6. รัฐสวัสดิการ
6.1 ต อ งมี ก ารปฏิ รู ป ที่ ดิ น ที่ ร วมศู น ย อ ยู กั บ นายทุ น ไม กี่ ค นให แ ก คนจน และ
เกษตรกร ที่ปราศจากที่ดินหรือมีที่ดินทํากินไมเพียงพอซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ
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6.2 ตองสรางรัฐสวัสดิการ ซึ่งหมายความถึง ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการ
การรักษาพยาบาล การศึกษา และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพในราคาถูกหรือฟรี
6.3 ตองยกเลิกกฎหมายทําแทงเสรี โดยรัฐจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหผูหญิงที่
ตองการทําแทงสามารถทําไดอยางถูกกฎหมายและมีมาตรฐานทางการแพทยเพื่อความปลอดภัย
6.4 ตองมีการขยายมาตรการ 6 เดือนของรัฐบาล เชน รถเมล คาน้ํา คาไฟฟรี ให
มากกวาเปนแคมาตรการเฉพาะหนา โดยตองยกระดับการใหบริการการขนสงมวลชน การไฟฟา
ประปา และอื่นๆ ใหมีคุณภาพและมีราคาถูกที่สุด
6.5 ยกเลิกแรงงานนอกระบบ และการเอาเปรียบแบงแยกแรงงานขามชาติ โดยผูใช
แรงงานทุกคนตองไดรับวามคุมครองตามกฎหมายแรงงานเหมือนกันทั่วประเทศ

ตั้งสติ หยุดปลูกฝงความเกลียดชังและความรุนแรงทุกรูปแบบ

ความรุนแรงอีกประการที่สําคัญพอกัน คือ ความรุนแรงเชิงวัฒธรรม ที่ปรากฏใน
กระบวนการตอสูขณะนี้ นั่นคือ เมล็ดพันธุที่อันตราย หมายถึง วิธีการที่เราทําสองอยาง
อยางแรก คือ ทําใหอีกฝายที่เราสูดวยเปนอะไรบางอยางที่ไมใชคน ทําสารพัดวิธีใหเขา
กลายเปนปศาจเปนมาร สองคือ ทําใหรูสึกวาในที่สุดก็ตองใชความรุนแรงเปนคําตอบ
สุดทายอยูดี
ขบวนการใดๆ ที่ อ า งสั น ติ วิ ธี แ ล ว เอาความรุ น แรงมาผสม ผลที่ ต ามมา คื อ
ความชอบธรรมของขบวนการนั้นจะลดลง คือ พอตัวเองมีบางสวนที่ใชความรุนแรง อีก
ฝายเห็นและรูเขาก็เปนเหตุผลความชอบธรรมที่ฝายรัฐ หรือฝายตอตานจะใชความรุนแรง
กับฝายนี้ และคนที่อยูในนั้นจะกลายเปนเหยื่อของความรุนแรง บางคนตัดสินใจยอมเสีย
อางเหตุผลวาสูกันนี้ตองตายบาง ถาเชนนี้จะเทากับวา เพราะไมเห็นคนในขบวนการเปนพี่
เปนนอง เปนคนในชุมชนเดียวกันหรือไม ซึ่งอันตราย
บางตอนในบทสัมภาษณ ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท
สารคดี พฤศจิกายน 2551 น.166
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(10) เรียกรองรัฐแกไขปญหาคนวางงาน

กลาวนํา
คนสวนใหญในประเทศ คนที่ไมไดเลนหุน ไมไดเก็งกําไรคาเงิน แตอาจตองหมด
งาน หมดเงิน จากสิ่งที่ตนไมไดกอ เศรษฐกิจไทยนั้นพึ่งพาปจจัยภายนอกสูงมาก ยิ่งทํา
เขตการคาเสรีหรือเอฟทีเอ (FTA) เทาไหร เรายิ่งพึ่งตนเองนอยลงทุกที หมายความวา
เราอาศัยแตการสงออกและการลงทุนจากตางชาติเปนเชื้อเพลิงหลักในการขับเคลื่อน นี่ยัง
ไมนับเรื่องการทองเที่ยวซึ่งก็เปนปจจัยภายนอกที่เราแทบควบคุมอะไรไมไดเลย
ดังนั้น เมื่อเศรษฐกิจสหรัฐและสหภาพยุโรปถดถอยเขาก็ซื้อของเรานอยลง เราตอง
ลดการผลิต ซึ่งหมายถึงการลดแรงงาน ในสวนของภาคเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิต
เพื่อปอนภาคอุตสาหกรรม อยางเรื่องยางพาราตอนนี้ราคาตกแบบที่เรียกวาเกษตรกรทํา
ใจไมได อยางที่บอกไป เปนเหตุมาจากการคาดการณของตลาดวาเศรษฐกิจจะถดถอย
นอกจากนี้ เมื่อภาคการเงินมีปญหา ธนาคารก็ไมอยากปลอยกู ทําใหกิจการดีๆ
อาจตองลมลงเพราะขาดสภาพคลอง
แน น อนว า เราควรหาตลาดส ง ออกใหม ๆ เพื่ อ ให มี ค วามหลากหลายและลด
ผลกระทบจากการที่อุปสงคในตลาดสงออกดั้งเดิมของเราหดตัวอยางรุนแรง
ส ว นคํ า ตอบสํ า หรั บ ระยะยาวนั้ น คงต อ งหาจุ ด สมดุ ล ของเศรษฐกิ จ ไทยกั น ใหม
ปจจุบัน มูลคาการลงทุนจากตางประเทศสูงถึง 80 เปอรเซ็นตของ จีดีพี หรือผลิตภัณฑ
มวลรวมของประเทศ เรียกไดวา เรามีเศรษฐกิจที่ยืนอยูบนขาคนอื่น
ข อ เสี ย คื อ เราอ อ นไหวต อ ป จ จั ย ภายนอกมาก อี ก ทั้ ง การดึ ง ดู ด การลงทุ น จาก
ตางชาติ หรือทําใหสินคาสงออกมีราคาสูกับคูแขงในตลาดโลกได เราก็ใชวิธีขูดรีดเพื่อน
แรงงานร ว มชาติ หรื อ เพื่ อ นแรงงานต า งด า ว รวมไปถึ ง การก อ หนี้ ข องเกษตรกร การ
กระจายรายไดที่ย่ําแย
จักรชัย โฉมทองดี
บางตอนในบทสัมภาษณเรื่อง “จากตมยํากุงถึงแฮมเบอรเกอร เสรีนยิ มไมมีจริง”
Way ปที่ 2 ฉบับที่ 20, น.74
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วิกฤตการณซับไพรม หรือการปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัยที่ดอยคุณภาพของสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางของระบบทุนนิยมเก็งกําไรเสรีภาคการเงินที่โลภละโมบ สงผลกระทบ
เป น วิ ก ฤติ ส ถาบั น การเงิ น ที่ ข ยายสู ห ลายภาคเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในสหรั ฐ ยุ โ รป ลุ ก ลามสู เ อเชี ย
แมกระทั่งญี่ปุนและสิงคโปรก็ประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางคาดไมถึง ถึงกับวานายกรัฐมนตรี
สิงคโปรซึ่งขึ้นชื่อวาเปนนายกรัฐมนตรีที่มีเงินเดือนสูงที่สุดในโลก (มากกวาประธานาธิบดีบุชของ
สหรัฐฯ ถึง 5 เทา) โดยผูกติดรายไดไวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อเศรษฐกิจเขาสู
ภาวะถดถอย ตัวแปรเรื่องเงินเดือนตองปรับลดลงไปดวย รวมถึงผูบริหารระดับสูงหลายรายของ
บริ ษั ท เพื่ อ การลงทุ น ของสิ ง คโปร (เทมาเส็ ก โฮลดิ้ ง ) ก็ มี ก ารสมั ค รใจขอรั บ เงิ น เดื อ นลดลง
(ประชาชาติธุรกิจ, 27-30 พ.ย. 51, น.4)
เมื่ อบริษั ทวาณิ ชธนกิ จขนาดใหญ ข องสหรั ฐ ฯ ลม ละลาย หลายสถาบั นการเงิ นและ
ภาคอุตสาหกรรมตองติดเชื้อระบาดไปทั่วในหลายประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกาในรอบ 11
เดือน (ม.ค. - พ.ย.51) ที่ผานมา มีคนวางงานมากถึง 1.9 ลานคน คิดเปนอัตรารอยละ 6.7 ของ
ผู มี ง านทํ า ซึ่ ง สู ง ที่ สุ ด ในรอบ 30 ป สํ า หรั บ ประเทศไทยที่ ร ะบบเศรษฐกิ จ พึ่ ง พาการส ง ออก
คอนขางมาก และสหรัฐฯ ยังเปนตลาดใหญของไทยดวย จะทําใหเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบ
ตามไปดวย จะรุนแรงมากนอยเพียงใด? และมีภูมิคุมกันเพียงใด? มีสัญญาณภัย และการเลิกจาง
ปลดคนงานเปนขาวเผยแพรออกมาเปนระยะจํานวนมากแลว
ความตกต่ําของเศรษฐกิจโลกครั้งนี้ คือการตกต่ําของอุปสงค (กําลังซื้อ) ในตลาดโลก
ทํ า ให สิ น ค า ส ง ออกและสิ น ค า เกษตรได รั บ ผลกระทบเป น หลั ก ซึ่ ง จะกระทบกั บ คนงานและ
เกษตรกร เพราะรายไดของคนกลุมนี้ลดลง แตจะไมทําใหบริษัทขนาดใหญหรือสถาบันการเงิน
ของไทยไดรับผลกระทบอยางรุนแรง หากจะมีปญหา จะเปนบริษัทขนาดกลางและขนาดยอม ที่
จะตองเผชิญกับการขาดแคลนของสินเชื่อและกําลังซื้อ จนกระทั่งอาจลมละลายได แนวทางแกไข
นั้นจะตองทําอยางทันทวงที เพราะความตกต่ําทางเศรษฐกิจกําลังเกิดขึ้นอยางฉับพลัน คือ จะ
ตกต่ําอยางรุนแรงในไตรมาส 4 ของปนี้ และตอเนื่องไปถึงกลางป 2009 (ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ, ใน
“สภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก : ผลกระทบตอประเทศไทย” คอลัมน เศรษฐศาสตรจาน
รอน, นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, 8 ธ.ค.51 น.10)
นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร ผูอํานวยการโครงการวิเคราะหและเตือนภัยเอสเอ็มอีราย
สาขา สํ า นั ก งานส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและย อ ม (สสว.) กล า วในงานสั ม มนา “วิ ก ฤติ
แฮมเบอรเกอร : มหันตภัยแรงงานไทย” ที่จัดโดย คณะทํางานการแรงงานและสวัสดิการสังคม
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ วา
จากการสํ า รวจผู ป ระกอบการเอสเอ็ ม อี ที่ มี ก ารลงทุ น ขนาดไม เ กิ น 200 ล า นบาท
4,300 ตัวอยาง คาดการณวาป 52 จะมีจํานวนแรงงานเอสเอ็มอีที่จะตกงาน 5 แสนคนถึง 1 ลาน
คน โดยเฉพาะที่เปนแรงงานไรฝมือและซับคอนแทร็ก จะมีธุรกิจที่อยูในเกณฑอันตราย 15
อุตสาหกรรม ที่เสี่ยงตอการดําเนินกิจการและลดคนงาน จําเปนตองเฝาระวังเปนพิเศษ เนื่องจาก
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ปญหาการแขงขันที่รุนแรง และถูกผูประกอบการรายใหญรวมถึงโมเดิรนเทรดเขามาแทรกแซง
ตลาด เชน กดราคารับซื้อวัตถุดิบใหต่ําเพื่อจําหนวยสินคาราคาถูกแกผูบริโภค เชน กลุมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมในป 52 จะลดคนอีก 40,961 ราย กลุมเครื่องหนังและผลิตภัณฑหนังจะลดคน
4,809 ราย กลุมเฟอรนิเจอรลดคน 3,674 คน กลุมอิเลคทรอนิกสลดคน 2,367 คน กลุมแกว
และเซรามิกลดคน 479 ราย กลุมเครื่องใชไฟฟาลดคนอีก 4,741 คน เปนตน (ไทยรัฐ, 26 พ.ย.
51, น.9)
สภาหอการคาไทย และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประเมินวา อาจมีการลด
กําลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้งในประเทศและอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการสงออก
ซึ่งจะทําใหมีคนวางงานมากถึง 1 ลานคน รวมถึงความกังวลวาผูจบการศึกษาในป 2552 อีก
ประมาณ 7 แสนคน ก็อาจกลายเปนผูวางงานเชนเดียวกัน ปจจัยสําคัญที่หลายฝายตั้งสมมุติฐาน
ในขณะนี้ คื อ แรงเหวี่ ย งจากกํ า ลั ง ซื้ อ ของลู ก ค า ทั้ ง ในสหรั ฐ อเมริ ก า ยุ โ รป เอเชี ย หรื อ แม แ ต
ตะวันออกกลางที่จะลดลงอยางแนนอนในป 2552
สํานักงานสถิติแหงชาติ รายงานวา ภาวะการวางงานของประชากรในไตรมาสที่ 3 พ.ศ.
2551 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2550 ณ เวลานี้ยังไมสงผลกระทบรุนแรงมากนัก
ในภาวะเศรษฐกิจที่มีปญหาไปทั่วโลก จําเปนที่หนวยงานภาครัฐตองเฝาระวังการเลิกจาง และหา
มาตรการตางๆ มากระตุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในชวงไตรมาสแรกของป 2552 ซึ่งพนฤดูกาล
เกษตร และเปนฤดูของการจบการศึกษา จะมีคนเขามาแยงงานอีกระลอกหนึ่ง ถาเปรียบเทียบ
ขอมูลในอดีตชวงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 ภาวะการวางงานสูงเปนประวัติการณ ถึง 1.4 ลาน
คน อัตราการวางงานมากถึงรอยละ 4.4 ในขณะที่ปจจุบัน (พ.ย.51) มีจํานวนผูวางงาน 4.5 แสน
คน หรืออัตราการวางงานรอยละ 1.2 (มติชน, 26 พ.ย.51, น.5)
เลขาธิการสํานักงานสถิติแหงชาติ เปดเผยวา ผลกระทบจากความขัดแยงทางการเมือง
และการปดสนามบินที่ผานมา สงผลใหชวงไฮซีซั่น (พ.ย.-ก.พ.) กระทบการทองเที่ยวไทยอยาง
หนัก ทําใหธุรกิจโรงแรมและที่พักที่มีแรงงาน 50-200 คน มีการจางงานลดลงจาก 1.33 แสน
คนเหลือประมาณ 1 แสนคน สวนธุรกิจที่มีแรงงานไมเกิน 50 คน การจางงานลดลงจาก 9.9
หมื่นคนเหลือ 7 หมื่นคน รวมถึงแรงงานที่ทํางานเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอีกหลาย
แสนคนที่เสี่ยงตอการถูกเลิกจางในอนาคต ผูวางงานในป 2552 อาจสูงถึง 1 ลานคนก็ได จาก
ปจจุบันที่มีอยูแลว 4.5 แสนคน (กรุงเทพธุรกิจ, 8 ธ.ค.51, น.3)
ดร.อําพน กิตติอําพน เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) เปดเผยรายงานสถานการณเศรษฐกิจไทยป 2551 และแนวโนมป 2552
ตอที่ประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาบางเศรษฐกิจ (กรอ.) ระบุวา
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เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ชะลอตัวชัดเจน ทั้งดานอุปสงคภายในประเทศและการสงออกสุทธิ แต
แรงกดดั น เงิ น เฟ อ เริ่ ม ลดลง จากราคาน้ํ า มั น ที่ เ ริ่ ม ลดลงตั้ ง แต สิ ง หาคมที่ ผ า นมา การลงทุ น
ภาคเอกชนชะลอตั ว ต อ เนื่ อ ง การผลิ ต ชะลอตั ว โดยเฉพาะกลุ ม อุ ต สาหกรรมที่ จํ า หน า ย
ภายในประเทศมาก 70% ผลผลิตภาคเกษตรขยายตัวเล็กนอยในขณะที่ราคาเพิ่มมากขึ้น สวนป
2552 เศรษฐกิจชะลอตัวรุนแรงขึ้น ผลกระทบจากวิกฤติการเงินจะยืดเยื้อในป 2552 โดยเฉพาะ
ในชวงครึ่งปแรก เศรษฐกิจของประเทศมีแนวโนมหดตัวกอนที่จะคอยๆ ปรับตัวขึ้นในชวงปหลัง
เรื่องสําคัญที่ตองดูแล 6 เรื่อง คือ 1. แรงงานที่ถูกเลิกจาง 2. ดูแลราคาสินคาเกษตร 3. การ
รักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน 4. การกระตุนการทองเที่ยว 5. การเรงรัดโครงการลงทุน
ขนาดใหญ และ 6. การเสริมสภาพคลองใหกับ เอสเอ็มอี (กรุงเทพธุรกิจ, 21 พ.ย. 51, น.2)
ดร.อําพน เลขาธิการ สศช. ยังกลาววา รัฐบาลจะตองเรงกอบกูภาพลักษณของประเทศ
และฟ น ฟู ค วามเชื่ อ มั่ น ของนั ก ท อ งเที่ ย วต า งประเทศ จากนี้ ไ ปต อ งปรั บ ปรุ ง ระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัยของสนามบินใหมีความเขมงวดสูงสุด หากเกิดกรณีปดสนามบินหรือตัดน้ําตัดไฟจะตองมี
ผูรับผิดชอบตอเหตุการณ ภายใตการดําเนินการที่เด็ดขาดมีกฎหมายรองรับไวชัดเจน เพราะสราง
ความเสียหายประเทศชาติอยางมากและเปนภัยรายแรงตอความมั่นคงของประเทศชาติ (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 8 ธ.ค.51 น.3)
ความเสี่ยงทางการเมืองและผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นเปนระยะและการยึด
ครองสนามบินสุวรรณภูมิ - ดอนเมือง (ตั้งแต 25 พ.ย. - 2 ธ.ค.51) ซ้ําเติมภาวะชะลอตัวลงทาง
เศรษฐกิ จ นั ก ธุ ร กิ จ บางรายวิ เ คราะห ว า ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการยึ ด ครอง
สนามบิ น หนั ก หน ว งสาหั ส กว า วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ป 2540 และกรณี พิ บั ติ ภั ย สึ น ามิ ป ลายเดื อ น
ธันวาคม 2547
เป น ครั้ ง แรกที่ ค ณะกรรมการร ว มภาคเอกชน (กกร.) 3 สถาบั น คื อ สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
ลงทุนซื้อหนาหนังสือพิมพประกาศจุดยืนชัดเจนทางการเมืองเมื่อตนเดือนธันวาคม 2551 วา ให
รัฐบาลเปดโอกาสให สส. พรรคการเมืองอื่นเปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาลใหมหากไมสําเร็จควรยุบสภา
คืนอํานาจใหประชาชน ใหพันธมิตรฯ สลายตัวจากการยึดครองสนามบินและการชุมนุมที่ผิด
กฎหมายทันที
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ประมาณวา อัตราการสงออกและการ
นําเขาสินคาและบริการในป 2552 (ค.ศ.2009) จะติดลบตอเนื่องจากไตรมาส 4 ป 2551 ซึ่ง
ขึ้นกับภาวะวิกฤตการณการเงินและเศรษฐกิจโลกเปนสําคัญ การเติบโตทางเศรษฐกิจไทยเทากับ
รอยละ 0.1 ในไตรมาส 1 ป 2552 ทําใหสถานประกอบการมีความตองการแรงงานลดลง บาง
106

แหงจะลดจํานวนลูกจางโดยลูกจางที่ประสิทธิภาพต่ําจะถูกคัดออกกอน บางแหงตองเลิกกิจการ
และมีการเลิกจางหรือชั่วโมงการทํางานลดลง ทางเศรษฐกิจโลกหดตัวจะกระทบตอการสงออกและ
การทองเที่ยวเปนหลัก โดยรวมไตรมาส 1 ป 2552 จะมีผูวางงานประมาณ 8.8 แสนคน หรือ
อัตราการวางงานเทากับรอยละ 2.34 (เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เรื่อง
“สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน” รวมจัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 29
พ.ย.51)

องคกรแรงงานเสนอนโยบาย /มาตรการแกไขปญหาการวางงาน


องคการแรงงานแหงประเทศไทย (อรท.) ประกอบดวย 7 สภาองคการลูกจาง และ
สหพั น ธ แ รงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ แห ง ประเทศไทย เสนอ รมว.แรงงาน วั น ที่ 10 พ.ย.51 และ
นายกรัฐมนตรี วันที่ 18 พ.ย.51 ขอใหรัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณชวยเหลือลูกจางและ
นายจ า งอย า งเร ง ด ว น โดยตั้ ง กองทุ น เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาภาคแรงงาน 1,000 ล า นบาท เพื่ อ
ปองกันและแกไขปญหาการเลิกจางในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ มีขอเสนอดังนี้
1. ใหการยอมรับรวมกันวาเกิดภาวะวิกฤติของชาติทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
2. ถือหลักการประนีประนอมโดยใชหลักรัฐศาสตรเปนแนวปฏิบัติมากกวาแนวปฏิบัติ
ทางนิติศาสตร
3. ใชระบบแรงงานสัมพันธในสถานประกอบการ โดยยึดขอตกลงระหวางนายจางและ
ลูกจางหรือสหภาพแรงงาน
4. คณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น มารั บ ผิ ด ชอบกองทุ น นี้ โดยชื่ อ ว า
“คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อปองกัน แกไข ชวยเหลือภาคแรงงาน” ประกอบดวยผูแทน
ภาครัฐและเอกชน ดังนี้
(1) กระทรวงแรงงาน
(2) คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(3) สมาคมธนาคารไทย
(4) สภาหอการคาแหงประเทศไทย
(5) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(6) สภาองคการนายจาง
(7) สภาองคการลูกจาง
หลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลออกจากงาน
(1) ผูสมัครใจลาออก
(2) ผูมีอายุงานนอยที่สุด
(3) เลิกจาง จายคาชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
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มาตรการชวยเหลือเมื่อลูกจางออกจากงาน
(1) เข า ร ว มโครงการพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานหรื อ ฝ ก อาชี พ โดยได รั บ เบี้ ย เลี้ ย ง
ประจําวัน
(2) ขอรับทุนชวยเหลือการประกอบอาชีพ
(3) เมื่อสถานการณดีขึ้น และนายจางตองการลูกจางเพิ่ม ตองรับบุคคลในกลุม
ดังกลาวกลับเขาทํางานเปนลําดับแรก
ระยะเวลาของมาตรการ ไมเกิน 2 ป
การประเมินผล
ใหดําเนินมาตรการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อรายงานตอคณะรัฐมนตรีทุกเดือน
นายชูศักดิ์ ศิรินิล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กลาววา การตั้งกองทุนชวยคนตกงานอยาง
เรงดวนวา ตองดูขอกฎหมายและงบประมาณวาเพียงพอหรือไมกอนที่จะตัดสินใจ ซึ่งอาจใชจากงบ
กลาง 1 แสนลานบาทที่นายโอฬารเปนผูดูแลและตองดูวาขอเสนอของ อรท.ซ้ําซอนกับขอเสนอ
ของงบ 1.5 พันลานบาทของนางอุไรวรรณ รัฐมนตรีแรงงานหรือไม (มติชน, 19 พ.ย.51, น.13)
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย ไดจัดประชุมวิเคราะหปญหาสถานการณเลิก
จางกับผูนําแรงงานหลายกิจการเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ที่หองประชุมมูลนิธิพิพิธภัณฑ
แรงงานไทย
ไดมีการนําเสนอขอมูลวิกฤติเศรษฐกิจและสถานการณการเลิกจางในภาคอุตสาหกรรม
ตางๆ โดยผูแทนสหพันธแรงงานในกิจการที่เกี่ยวของ ไดขอสรุปปญหารวมกัน คือ
1. ลูกจางรับเหมางานหรือเหมาคาแรงจะถูกเลิกจางกอน
2. โรงงานหองแถวและแรงงานนอกระบบจะถูกเลิกจางในลําดับตอมา
3. มีการลดวันทํางาน ลดชั่วโมงการทํางานตัดการทํางานลวงเวลา
4. ยอดสั่งซื้อสินคาลดลง มีการชะลอตัว
5. การใชมาตรา 75 ของกฎหมายคุมครองแรงงานโดยสั่งใหลูกจางหยุดงานและจาย
คาจางลดลง
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ขอเสนอยุทธศาสตรการดําเนินงานของสหภาพแรงงาน
ระยะสั้น

ระยะยาว

1. ยื่นขอเรียกรองเกี่ยวกับความมั่นคงใน
การทํางาน
2. ใชกลไกเจรจาตอรองและแรงงาน
สัมพันธในการแกปญหารวมกัน
3. ตั้งคณะทํางานเฝาระวังปญหาและ
ตรวจสอบ พรอมใหความชวยเหลือ
คนงาน
4. ใหการศึกษาคนงานเพื่อสามารถ
วิเคราะหสถานการณได

1. คนงานรวมกันจัดตั้งกองทุนเงินออมเพื่อบรรเทา
ปญหา
2. ยื่นขอเรียกรอง เรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
3. รวมตัวใหเขมแข็งเพื่อเรียกรองรัฐสวัสดิการ
4. รณรงคใหแรงงานนอกระบบและแรงงานขามชาติ
มาอยูในระบบประกันสังคมทั้งหมด
5. รณรงคใหคนงานรวมตัวเขมแข็งสรางฐานเสียงทาง
การเมืองตอรองพรรคการเมืองในการกําหนด
นโยบาย



คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย ไดยื่นขอเสนอหารือกับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ดังนี้
1) กระทรวงแรงงานตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีปญหาเลิก
จางคนงานและปดกิจการ
เพื่อตรวจสอบตนตอของปญหาที่แทจริงที่เกิดขึ้นวามีสาเหตุมาจากอะไร และหากมี
สาเหตุจากวิกฤติทางเศรษฐกิจจริงก็ใหหามาตรการในการชวยเหลือในการฟนฟูที่เหมาะสม และ
หามาตรการในการชวยเหลือคนงานดวยในเวลาเดียวกัน โดยคณะกรรมการฯ มีองคประกอบคือ
ผูแทนภาครัฐ ผูแทนนายจาง ผูแทนลูกจาง นักวิชาการดานแรงงาน นักเศรษฐศาสตร ฯลฯ
2) การผลักดันแกไขการประกันการวางงานของประกันสังคม โดยเฉพาะในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับแรงงานสูงอายุ
จากผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นในการเลิกจางคนงาน ซึ่งจะเห็นไดวาสิ่งหนึ่งที่นา
วิตกคือ คนงานไรฝมือหรือทักษะต่ําที่สูงอายุ จะถูกเลิกจางโดยเฉพาะคนงานที่มีอายุ 55 ปขึ้นไป
ซึ่งคนงานเหลานี้จะไมสามารถหางานทําใหมได จะตองวางงานตอนแก
เสนอใหกระทรวงแรงงานมีการแกไข พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในหมวด 8
ประโยชนทดแทนกรณีวางงาน มาตรา 78 (3) ที่มีการตัดสิทธิผูไดรับประโยชนทดแทนตามหมวด
7 ซึ่งหมายถึงผูสูงอายุที่จะถูกเลิกจางนี้เอง ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชอบธรรมแกลูกจางสูงอายุที่ถูก
เลิกจางควรใหมีการยกเลิกมาตรา 78(3) ของ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533
3) ตั้งกองทุนใหความชวยเหลือจายเงินชดเชยแกคนงานที่ไมไดรับคาชดเชย
หลายครั้ ง ที่ ส ถานประกอบการป ด ตั ว ลงอย า งกะทั น หั น และคนงานไม ไ ด รั บ
คาชดเชยใดๆ ตองไปเขาสูกระบวนการยุติธรรมในการฟองดําเนินคดีกับนายจาง ซึ่งใชเวลานาน
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ในขณะที่คนงานตกงานขาดรายได กลับตองรอเงินชดเชยดังกลาวที่ลาชากวาจะไดรับ ทําใหเกิด
ความเดือดรอนตอตนเองและครอบครัวในการดํารงชีพ
เสนอใหกระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณในการตั้งกองทุนเพื่อใหความชวยเหลือ
ลูกจางที่ไมไดรับคาชดเชยจากสถานประกอบการ โดยใชเงินกองทุนของกระทรวงแรงงานจายให
ลูกจางไดทันที เพื่อเปนคาชดเชย และใหกระทรวงแรงงานไปดําเนินการเรียกเก็บกับนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการเพื่อนํากลับเขาคืนกองทุนตอไป
4) โครงการเงินกูยืมแกลูกจาง เพื่อใหมีการสรางอาชีพใหม โดยการดําเนินงาน
ของกระทรวงแรงงาน
เมื่อมีการเลิกจางคนงานเกิดขึ้น เปนที่แนนอนวาคนงานที่ถูกเลิกจางไมสามารถหา
งานทําใหมไดในตลาดแรงงานทั้งหมด ตองมีคนงานบางสวนที่ไมสามารถหางานทําใหมได หรือไม
อยากกลับเขาสูตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมแบบเดิม แตคนงานเหลานั้นกลับไมมีทางเลือก
ไม มี ช อ งทางในการประกอบอาชี พ ใดที่ ส ามารถเป น ทางเลื อ กได เนื่ อ งจากไม มี ต น ทุ น ในการ
ดําเนินการในการเริ่มอาชีพใหม
เสนอใหกระทรวงแรงงานตั้งกองทุนเงินยืมหรือกูในอัตราดอกเบี้ยต่ําแกคนงานที่ตก
งานหรือถูกเลิกจาง และตองการเริ่มตนอาชีพใหม ซึ่งอาจเปนอาชีพอิสระ เชน คาขาย หรือการทํา
การเกษตร เปนตน โดยการปลอยเงินยืมหรือกูใหคนงานเหลานี้ตองไมมีขอจํากัดที่เปนอุปสรรคแก
คนงานในการยืมหรือกู ตองสะดวกในการยืมหรือกูเงินกองทุนนี้
5) มาตรการลดภาษี ยกเลิกภาษีมูลคาเพิ่ม
ในชีวิตประจําวันของคนงานในการดํารงชีพ จะพบวาตนทุนในการดํารงชีพหนึ่งที่
เปนภาระตอคนงานที่มีรายไดต่ํา คือภาษี โดยเฉพาะภาษีมูลคาเพิ่มที่เสียโดยตรงจากการซื้อสินคา
อุปโภค บริโภคตางๆ
เสนอใหกระทรวงแรงงานประสานงานกับกระทรวงที่เกี่ยวของในการยกเลิกการเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่ม หรือลดอัตราการเก็บภาษีมูลคาเพิ่มลงใหเหลือไมถึงครึ่งหนึ่งของที่เก็บอยูเดิม
(เปนการชั่วคราว) ซึ่งจะทําใหราคาสินคาอุปโภคบริโภคปรับตัวลง และเปนการชวยคนงานใน
ระดับหนึ่งในสภาวะปจจุบัน
6) การกําหนดใหสถานประกอบการเปดเผยขอเท็จจริงในการประกอบการ
ปญหาหนึ่งที่ทําใหวิกฤติที่เกิดขึ้นสงผลรายแรงมากขึ้น คือ การปดบังขอมูลของ
ผูประกอบการที่ผานมาจะเห็นวาสถานประกอบการไมมีการเปดเผยขอมูลผลประกอบการของ
ตนเองใหคนงานและสาธารณชนทราบอยางโปรงใส ทําใหไมสามารถเขาถึงขอมูลเพื่อวิเคราะหได
เลยวาทิศทางขององคกรจะเปนเชนไรในอนาคต จะทราบปญหาอีกทีก็ตอเมื่อสถานประกอบการ
นั้นมีปญหาเขาขั้นวิกฤติแลว
เสนอใหกระทรวงแรงงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอกําหนดหรือกฎระเบียบให
ทุกสถานประกอบการเปดเผยขอเท็จจริงในการประกอบกิจการใหคนงานและสาธารณะไดรับทราบ
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เพื่อเปนขอมูลในการเตรียมรับมือตอสถานการณและแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารองคกร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นางอุไรวรรณ เทียนทอง) ติดภารกิจ มอบหมายให
ที่ ป รึ ก ษา รมว.คื อ นายจุ ฑ าธวั ช อิ น ทรสุ ข ศรี (อดี ต ปลั ด กระทรวงแรงงาน) กั บ ข า ราชการที่
เกี่ย วขอ งมารับ ทราบข อเสนอ ซึ่ง ทุก เรื่อ งจะรับ ไปพิ จารณา ดํา เนิ นการตามอํ านาจหนาที่ และ
นโยบายของแตละกรม มีความชัดเจนเรื่ องเดีย ว คื อ จะพิจารณาตั้ง ผูแ ทนจากคณะกรรมการ
สมานฉันทแรงงานไทยรวมเปนกรรมการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีปญหาการเลิกจางหรือ
ปดกิจการ
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ลุ ม สหภาพแรงงานในเขตย า นอุ ต สาหกรรมหลายพื้ น ที่ ที่ มี ก าร
ประชุมเพื่อกําหนดแผนการ มาตรการที่จะรณรงคชวยเหลือแรงงานที่ประสบปญหาการเลิกจาง
โดยไมเปนธรรมจากสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน เชนกลุมสหภาพแรงงานยานรังสิตและใกลเคียง
กลุมสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ฯลฯ เพื่อเผยแพรขอมูลความรูสิทธิตามกฎหมายแรงงาน
ตางๆที่พึงไดรับเมื่อถูกเลิกจาง การใหคําปรึกษาแนะนําขั้นตอนเรียกรองตอรองและการดําเนินคดี
รวมทั้งประสานความชวยเหลือดานตางๆจากเครือขายและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประเด็นที่นาหวงใย คือ การละเมิดสิทธิแรงงานขามชาติ ที่จะมีมากขึ้นในภาวะวิกฤติ
เลิกจางวางงานที่ขยายตัว คือ
Ö นโยบายรัฐที่จะไมเปดขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวครั้งใหม เพราะคิดวาจะแยงงาน
ของแรงงานไทยซึ่งเกิดวิกฤติเลิกจางจํานวนมาก โดยกรมการจัดหางานจะตออายุใบอนุญาต
ทํางานแรงงานตางดาวรายเดิมที่ขึ้นทะเบียนทํางานเมื่อป 2551 ทั้งที่มีหลายกิจการที่แรงงานไทย
เลือกที่จะไมทําและนายจางตั้งใจจางแรงงานขามชาติอยูแลว จะนําไปสูปญหาการใชแรงงาน
ลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมายมากขึ้น และการคาแรงงานมนุษยขามชาติหนักขึ้นก็ได
B ป ญ หาการคุ ม ครองสิ ท ธิ แ รงงานข า มชาติ จ ะถู ก มองข า มละเลยมากขึ้ น จาก
หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ เพราะตองใสใจแกปญหาการเลิกจางแรงงานไทยมากขึ้น
B แรงงานขามชาติจะถูกละเมิดสิทธิแรงงานและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมากขึ้น
เพราะจําตองยอมทํางานเพื่อรับคาจางต่ําๆ กวาเดิมเพื่อใหมีงานทําตอไป หรือถูกกดขี่ขูดรีด
ควบคุมใชแรงงานหนักหนวงกวาเดิมโดยไรอํานาจตอรอง ในภาวะที่นายจางเลิกจางแรงงานไทย
จํานวนมาก แรงงานขามชาติราคาถูก ขูดรีดงาย จะถูกนํามาใชทดแทนแรงงานไทยที่นายจางจะ
ยกเลิกจางมากขึ้น
เดื อ นธั น วาคม 2551 ได มี ก ารเปลี่ ย นขั้ ว จั ด ตั้ ง รั ฐ บาลชุ ด ใหม ได รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงแรงงานทานใหม (นายไพฑูรย แกวทอง) จากพรรคประชาธิปตยเขามารับตําแหนง ซึ่ง
ตองติดตามตรวจสอบตอไปวา จะตอบสนองขอเรียกรองของขบวนการแรงงานหรือไมอยางไร
บาง ?
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บทบาทกระทรวงแรงงานกับสถานการณเลิกจาง 

สถานการณเลิกจาง / วางงาน
ขอมูลจากกองประโยชนทดแทน สํานักงานประกันสังคม เปดเผยวา มีจํานวนผูวางงาน
ที่ขึ้นทะเบียนและวินิจฉัยประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ป 2550 และป 2551 ทั้งหมด ดังนี้
ป
2550
2551

ลาออก
209,997
295,967

ขึ้นทะเบียน
ถูกเลิกจาง
68,035
93,275

ไมมีสิทธิ
รวม
278,032
389,242

3,519
14,125

ขอสังเกต : Ö ลาออก หมายรวมถึง สิ้นสุดสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาแนนอนดวย, บาง
กรณีหมายถึงนายจางเกลี้ยกลอม หลอกลวงใหลาออก
Ö ถารวมผูวางงาน 3 กรณี คือ ถูกเลิกจาง, ลาออก และสิ้นสุดสัญญาจาง จะพบวา
ป 2551 มากกวาป 2550 จํานวน 111,210 คน
ข อ มู ล จากกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน ซึ่ ง มาจากการรายงานข อ มู ล โดย
สวั ส ดิก ารและคุ ม ครองแรงงานจัง หวัด ทั่ วประเทศ พบวา ตั้ง แต 1 มกราคม - 31 ธั น วาคม
2551 มีการเลิกจางลูกจางทั่วประเทศจํานวน 55,549 คน จากสถานประกอบการรวม 698
แห ง (และมี ส ถานประกอบการจํ า นวน 357 แห ง ที่ มี แ นวโน ม เลิ ก จ า งอี ก 204,264 คน)
เปรียบเทียบกับป 2550 (1 ม.ค.-31 ธ.ค.) มี ลูกจางถูกเลิกจางเพียง 29,915 คน จากสถาน
ประกอบการ 153 แหง (สอบถามหนาหองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน)
ข อ สั ง เกต คื อ ข อ มู ล สถิ ติ จํ า นวนแรงงานที่ ถู ก เลิ ก จ า งของสํ า นั ก งานประกั น สั ง คม
(สปส.) และกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน มีความแตกตางมาก คงเปนเพราะการบังคับใช
กฎหมายประกันสังคมมีความคุมครองครอบคลุมสถานประกอบการมากกวากรมสวัสดิการฯ ในแง
ที่วานายจางตองขึ้นทะเบียนและแจงจํานวนลูกจางพรอมฐานคาจางแตละคนเพื่อจายเงินสมทบ
และถาเลิกจางก็ตองแจง สปส.ดวย ถาไมแจง สปส.นายจางตองรับผิดตามกฎหมายในการจายเงิน
เพิ่มดวย ในขณะที่ไมตองแจงกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ถามีการวาจางหรือเลิกจางลูกจาง
จํานวนเทาไร?
นายพรชัย อยูประยงค โฆษกกระทรวงแรงงาน เปดเผยวา กิจการที่มีการเลิกจางมาก
ที่สุ ด คือ การผลิ ต เครื่อ งเรือ น เฟอรนิ เจอร เครื่อ งประดับ รองลงมา คือ ผลิ ตเครื่ องแต ง กาย
กิจการขายปลีก ซอมแซมของใชสวนบุคคล บริการดานธุรกิจ ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม
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ตามลําดับ สวนใหญที่เลิกจางเพราะประสบการขาดทุน การสั่งซื้อลดลง และลดขนาดองคกร
ตามลําดับ (กรุงเทพธุรกิจ, 4 ธ.ค.51, น.3)
กระทรวงแรงงานกําหนด 2 มาตรการในการชวยเหลือ คือ
1) มาตรการกอนถูกเลิกจาง
ไดตั้งคณะทํางานขึ้นมา 2 ชุด ประกอบดวย คณะติดตามผลกระทบดานแรงงาน
จากสถานการณ ก ารเลิ ก จ า ง โดยเสนอให จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการติ ด ตาม
สถานการณเศรษฐกิจและการเลิกจางของแตละจังหวัดทุกวันและรายงานใหรัฐมนตรีทราบ
2) การชวยเหลือหลังการเลิกจาง ไดแก
Ö ติดตามชวยเหลือลูกจางใหไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
Ö ช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ผ า นกองทุ น สงเคราะห ลู ก จ า งเพื่ อ บรรเทาความ
เดือดรอน
Ö จัดฝกอาชีพอิสระ ยกระดับฝมือแรงงานใหผูวางงาน
Ö จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ (War room) ทําหนาที่เฝาระวัง ติดตามสถานการณและ
ประมวลข อ มู ล ต า งๆ ที่ ก ระทบต อ ป ญ หาด า นแรงงาน เช น ข อ มู ล การวิ เ คราะห เ ศรษฐกิ จของ
นักวิชาการ หนวยงานตางๆ ที่ปรากฏในสื่อมวลชน และเวทีสัมมนาตางๆ, ขอมูลสถานการณจาง
งานของสถานประกอบกิจการตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อติดตามวิเคราะหสถานการณ ผลกระทบที่คาด
วาจะเกิดขึ้นสํารวจตัวเลขผูวางงานและเฝาระวังสถานการณการเลิกจาง ประสานขอมูลกับสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย ใหรับทราบขอมูลที่ตรงกัน
ถูกตอง
Ö สํานักงานประกันสังคม (สปส.) มีมาตรการขยายระยะเวลาการคุมครอง
ประโยชนทดแทนกรณีวางงาน โดยจะเรงพิจารณาออกกฎกระทรวงขยายจากเดิม 180 วัน หรือ 6
เดือนเปน 240 วัน หรือ 8 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของผูตกงาน
Ö สปส.จะทําขอตกลงกับธนาคารพาณิชย นําเงินกองทุน 1 หมื่นลานบาท แยก
เปนสวนลูกจาง 4,000 ลาน และสวนนายจาง 6,000 ลาน ไปฝากกับธนาคารพาณิชยเพื่อปลอย
กูใหผูประกันตนและนายจางในอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาตลาด 1-2% โดยผูประกันตนที่กูได ตองเปน
ผูออกจากงานหรือตองการเปลี่ยนงานใหม สวนผูประกอบการที่ตองใหกูเพื่อตองการใหคงการจาง
งานไว
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได เ ตรี ย มแผนการป อ งกั น และบรรเทาป ญ หาการ
วางงานอันเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก โดยมีกลุมเปาหมาย คือ สถานประกอบการ 3,000
แห ง แรงงานที่ถู กเลิ กจ า งว า งงาน 700,000 คน และผูจ บการศึ ก ษาเข า สูต ลาดแรงงานใหม
8,000 คน เพื่อดําเนินการในปงบประมาณ 2552 โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้
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1. การสรา งกลไกการเฝ า ระวั ง และติด ตามสถานการณก ารเลิ ก จ า งของสถาน
ประกอบกิจการประสานแจงหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือหรือให
ข อ แนะนํ า แก ไ ข พร อ มทั้ ง ดู แ ลการให ไ ด รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน ต ามกฎหมาย แล ว จั ด ทํ า ระบบการ
รายงานใหสวนกลางทราบโดยเร็ว
2. การสํารวจผูถูกเลิกจาง / วางงานในพื้นที่ โดยการจางผูที่จบการศึกษามาทํา
หนาที่อาสาสมัครดานแรงงานในแตละพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อสํารวจเก็บขอมูลและจํานวนของผูที่ถูก
เลิกจาง / วางงาน รวมทั้งความตองการที่จะขอความชวยเหลือจากภาครัฐ ทั้งยังเปนการบรรเทา
ความเดือดรอนของผูจบการศึกษาที่จะเขาสูกําลังแรงงานในป 2552
3. การสรางอาชีพใหมใหกับผูถูกเลิกจาง / วางงาน เพื่อจะไดประกอบอาชีพและมี
รายได
4. การจัดใหมีการจางงานในงานสาธารณะประเภทตางๆ เพื่อใหผูที่ถูกเลิกจาง /
วางงานไดมีงานทําชั่วคราวและมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพในชวงภาวะวิกฤติที่ยังไมสามารถ
ประกอบอาชีพหลักได
5. การพัฒนาฝมือแรงงานใหกับผูที่ถูกเลิกจาง / วางงาน ใหมีทักษะฝมือสูงขึ้น
เพื่อสรางโอกาสในการหางานใหม รวมทั้งการฝกอบรมใหความรูดานภาษาตางประเทศ เพื่อ
สงเสริมใหแรงงานไดมีทักษะดานภาษาเพียงพอที่จะไปทํางานในตางประเทศ
6. การฝกอาชีพระยะสั้นใหกับผูที่ถูกเลิกจาง / วางงาน เพื่อสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ
7. การสนับสนุนสภาพคลองใหกับสถานประกอบกิจการ เพื่อใหสามารถประกอบ
กิจการตอไปได โดยไมตองปดกิจการหรือเลิกจาง
10 โครงการ / งบประมาณ ที่กระทรวงแรงงาน (ยุครมว.อุไรวรรณ เทียนทอง)
จั ด ทํ า แผนรั บ มื อ สถานการณ เ ลิ ก จ า ง โดยการประชุ ม ร ว มกั บ นายโอฬาร ไชยประวั ติ รอง
นายกรัฐมนตรีเสนอของบประมาณรวมทั้งหมด 1,536 ลานบาท เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551
และนําขอเสนอขององคการแรงงานแหงประเทศไทย (อรท.) ที่ขอตั้งกองทุน 1,000 ลานบาท
ชวยเหลือคนตกงานเขาที่ประชุมพิจารณาดวย
1. โครงการจางบัณฑิตอาสาสมัครใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตแ ละ 4 อําเภอ
ในจังหวัดสงขลา
งบประมาณ 765,591,800 บาท
2. โครงการสรางอาชีพใหมใหผูถูกเลิกจางอันเนื่องมาจากผลกระทบภาวะ
เศรษฐกิจ
งบประมาณ 67,500,000 บาท
3. โครงการพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อบรรเทาปญหากอนการเลิกจาง
งบประมาณ 126,000,000 บาท
4. โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาเพื่อการทํางานตางประเทศรองรับแรงงานที่ถูก
เลิกจาง
งบประมาณ 45,000,000 บาท
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5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานทองเที่ยวและบริการดานภัยเศรษฐกิจ
งบประมาณ 61,000,000 บาท
6. โครงการฝกอาชีพแรงงานเพื่อแกปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
งบประมาณ 148,000,000 บาท
7. โครงการกองทุนสงเคราะหลูกจางชวยเหลือลูกจางที่ถูกเลิกจางเนื่องจาก
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก
งบประมาณ 270,000,000 บาท
8. โครงการพัฒนานักสหภาพแรงงานรองรับวิกฤติเศรษฐกิจ
งบประมาณ
5,400,000 บาท
9. โครงการพัฒนานักบริหารงานบุคคลเพื่อรับมือวิกฤติเศรษฐกิจ
งบประมาณ 19,600,000 บาท
10. โครงการความปลอดภัยของแรงงานภาคเกษตรเพื่อรองรับภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจ
งบประมาณ 27,951,000 บาท

ขอวิจารณตอแผนงาน / โครงการรับมือปญหาเลิกจางของกระทรวงแรงงาน
ที่เสนอรัฐบาล (นรม. สมชาย วงศสวัสดิ์)
1. กลาวโดยภาพรวม เปนโครงการที่หนวยงานรัฐคิดขึ้นโดยไมไดปรึกษากับองคกร
แรงงานหลายแหงที่เรียกรองกันอยู ซึ่งคงเปนโครงการที่แตละกรมเรงจัดทําโครงการขึ้นมาเพื่อ
เสนอการใชจายงบประมาณที่รัฐบาลเตรียมจัดสรรให
2. บางโครงการ เหมื อ นมี นั ย ยะเป า หมายทางการเมื อ ง ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ตอบสนอง
นโยบายความมั่นคงของรัฐบาลที่จะแกปญหาในพื้นที่เฉพาะมากกวามุงแกปญหาเลิกจางในวงกวาง
เชน โครงการจางงานบัณฑิตอาสาสมัครใน 3 จังหวัดชายแดน และ 4 อําเภอจังหวัดสงขลา
ปญหา คือ ทําไมตองมุงแกปญหาเลิกจางในจังหวัดเหลานั้น? และจะมีแรงงานที่เปน
บัณฑิตอาสาสมัครที่จบการศึกษาแลว กลาเสียสละไปเสี่ยงภัยสูงเพื่อทํางานในพื้นที่จังหวัดภาคใต
ดังกลาว มากนอยเพียงใด? ถาเอางบประมาณไปทําโครงการชวยเหลือคนตกงานดานอื่นคงจะมี
ประโยชนมากกวาโครงการนี้
3. โครงการสรางอาชีพใหมใหผูถูกเลิกจาง ตองมีการพิจารณาถึงประเภทอาชีพ อายุ
ภาวะตลาดแรงงานและความจําเปนเดือดรอนของลูกจางและครอบครัวที่ถูกเลิกจาง หรือกําลังจะ
ถูกเลิกจางใหชัดเจนสอดคลองกับความรูฝมือเดิมและความตองการของลูกจางแตละราย เพื่อให
แรงงานมีอาชีพใหมที่มีตลาดงานรองรับไดชัดเจนหรือพึ่งตนเองได อยาใชวิธีเหวี่ยงแห หรือเปน
มาตรการเชิงรับ รอคอยแกปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหมีตัวเลขคนฝกอาชีพใหมเพิ่มขึ้นเทานั้น
4. โครงการรองรั บ ความปลอดภั ย ของแรงงานภาคเกษตร เพื่ อ รองรั บ ภาวะวิ ก ฤติ
เศรษฐกิจที่กระทรวงแรงงานจัดทําเสนอรัฐบาล มีขอสงสัยมากวา ทําไมตองเปนโครงการรองรับ
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ความปลอดภัยของแรงงานในภาคเกษตร? นาจะเปนโครงการของหนวยงานดานความปลอดภัยฯ
ของรัฐที่จะใชงบประมาณปกติในการดําเนินงาน
5. รัฐบาลและคณะกรรมการประกันสังคม ควรเรงพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนและขยาย
สิทธิประโยชนประกันสังคม กรณีตางๆ ที่จะชวยเหลือผูถูกเลิกจางและครอบครัวไดโดยตรงโดยเร็ว
ที่สุด ซึ่งสามารถปรับปรุงแกไขประกาศ กฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวของตามกฎหมายของประกันสังคม
ไดโดยอํานาจรัฐมนตรี และ ครม.เห็นชอบ เชน
Ö เพิ่มเงินสงเคราะหบุตรสําหรับผูประกันตนที่มีคูสมรสหรือสามี/ภรรยาคนใด
คนหนึ่งหรือทั้งคูถูกเลิกจางเพื่อบรรเทาความเดือดรอนในการเลี้ยงดูบุตร
Ö ขยายการรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานใหยาวขึ้นจากเดิมไมเกิน 180 วัน
(6 เดือน)เปนไมเกิน 12 เดือน (1 ป) และปรับเงินทดแทนการขาดรายไดใหมากขึ้นเปนการ
ชั่วคราวสําหรับผูถูกเลิกจาง
Ö ขยายระยะเวลาได รั บ ประโยชน ท ดแทน กรณีป ระสบอั นตรายหรือ เจ็บ ป ว ย
คลอดบุตร ตาย และทุพพลภาพ สําหรับผูถูกเลิกจางใหยาวกวา 6 เดือน
Ö กรณีผูประกันตนถูกเลิกจางใหไดรับเงินสงเคราะหบุตรสําหรับบุตรที่มีอายุ
เกินกวา 6 ปจนถึง 15 ป
6. สําหรับโครงการอื่นๆ ที่ควรจะมี เชน
Ö โครงการสนับ สนุนเงินกูดอกเบี้ ยต่ํา หรือมาตรการกระตุนพยุงเศรษฐกิจให
ธุ ร กิ จ ต า งๆ อยู ร อดต อ ไปในระยะยาว ควรเน น การปรั บ โครงสร า งส ง เสริ ม การลงทุ น ที่ พึ่ ง
ฐานเศรษฐกิจ-ทรัพยากรภายในประเทศ และกอเกิดการจางงานที่มั่นคงในระยะยาว โดยคํานึงถึง
หวงโซวงจรกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนในระบบเศรษฐกิจโลกาภิวัตน (Value Chain, Supply Chain)
ที่ตองมีมาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมกํากับอยูตลอดเสมอ
Ö ขยายจํ า นวนทุ น การศึ ก ษาสํ า หรั บ การเรี ย นและการฝ ก อบรมอาชี พ ที่
ตลาดแรงงานขาดแคลนหรือสถานประกอบการแสดงความตองการสูงซึ่งมีแหลงงานรองรับชัดเจน
Ö ปรับเพิ่มอัตราเงินสงเคราะหลูกจางที่จะชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของ
ลูกจางที่ถูกเลิกจางใหสอดคลองกับภาวะคาครองชีพที่สูงขึ้น
Ö โครงการลงทุ น และการว า จ า งต า งๆ ของหน ว ยงานรั ฐ ต อ งให ค วามสํ า คั ญ
รองรับจัดจางผูถูกเลิกจางจากภาคเอกชนใหมากขึ้น โดยมีการประสานรวมมือกับองคกรธุรกิจ
เอกชน และองคกรแรงงานในแตละยานอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจตางๆ อยางใกลชิด
Ö สงเสริมรณรงคใหสถานประกอบการตางๆ ยอมรับปฏิบัติตามมาตรการและ
แนวทางบรรเทาปญหาการเลิกจาง โดยใหนายจางตองมีการปรึกษาหารือหรือเจรจาตอรองกับ
ลูกจาง / สหภาพแรงงาน และใชมาตรการเลิกจางเปนมาตรการสุดทายอยางโปรงใสแทจริง
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คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่แถลง
ตอส.ส.พรรครัฐบาลและ สว.บางสวน ณ หอประชุมกระทรวงตางประเทศ (ไมใชที่อาคารรัฐสภา
เพราะมีกลุมเสื้อแดง นปช.ปดลอมอยู เมื่อวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2551) กําหนดนโยบาย
สําคัญที่เกี่ยวกับการบรรเทาการเลิกจาง – วางงานอยูในนโยบายการรักษาและเพิ่มรายไดของ
ประชาชน คือ
1. รวมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินมาตรการชะลอการเลิกจางและปองกันการ
ขยายตัวของการเลิกจางในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาดกลาง
และขนาดยอม โดยใชมาตรการจูงใจเพื่อลดภาระของภาคเอกชนในการชะลอการเลิกจางงาน
2. ดํ า เนิ น มาตรการเร ง ด ว นเฉพาะหน า เพื่ อ รองรั บ ป ญ หาแรงงานว า งงานจาก
ภาคอุตสาหกรรมและนักศึ กษาจบใหม โดยจั ดโครงการฝ กอบรมแรงงานที่ วา งงานประมาณ
500,000 คน ในระยะเวลา 1 ป ตามกลุมความถนัดและศักยภาพและรองรับแรงงานกลับสู
ภูมิลําเนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกวิสาหกิจชุมชน
3. เร ง รั ด ดํ า เนิ น การช ว ยเหลื อ บรรเทาความเดื อ ดร อ นของผู ถู ก เลิ ก จ า งและผู
วางงานอั นเนื่ องมาจากวิกฤติ เ ศรษฐกิจ โดยการดู แลใหไ ดรั บสิ ทธิ ประโยชน ที่พึง จะได ตาม
กฎหมายโดยเร็ว การหางานใหม การสงเสริมอาชีพอิสระการสรางงาน และการเพิ่มพูนทักษะ
เพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จําเปนเชน การเพิ่มวงเงินใหกองทุนสงเคราะห
ลูกจางเพื่อชวยเหลือลูกจางและจัดที่ทํากิน ตลอดจนการเขาถึงแหลงทุนสําหรับแรงงานนอกภาค
เกษตรที่ถูกเลิกจางใหคืนสูภาคเกษตร
นโยบายการลดภาระคาครองชีพของประชาชน ไดแก
1. ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป โดยสนับสนุนตําราในวิชาหลักใหแก
ทุกโรงเรียน จัดใหมีชุดนักเรียนและอุปกรณการเรียนฟรีใหทันปการศึกษา 2552 และสนับสนุน
คาใชจายอื่นๆ เพื่อชดเชยรายการตางๆที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผูปกครอง
2. กํากับดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและบริการทีมีความจําเปนตอการครองชีพ
ใหมีราคาที่เปนธรรม สะทอนตนทุนอยางเหมาะสมและไมเปนการเอาเปรียบผูบริโภค
3. ดําเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชนในสวนของการเดินทาง กาซ
หุงตม และบริการดานสาธารณูปโภค โดยปรับปรุงมาตรการที่มีอยูเดิมใหสอดคลองกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ และอยูบนหลักการของการใชและบริโภคอยางประหยัด
4. ใชกองทุนน้ํามันในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนประโยชนตอการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการใชน้ํามันอยางประหยัด
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มาตรการและแนวทางบรรเทาปญหาการเลิกจาง
เสนอโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

สภาพปญหาทั่วไป
ปจจุบันสถานการณเศรษฐกิจของประเทศไทย ไดรับผลกระทบจากปจจัยปญหาตางๆ
หลายดาน ที่สําคัญ ไดแก ปญหาเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมการชะลอตัวอันเนื่องมาจากวิกฤติ
การเงินที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ปญหาอัตราเงินเฟอที่ทําใหคาครองชีพสูงขึ้น รวมทั้ง
ปญหาราคาน้ํามันในตลาดโดยที่มีความฝนผวนปรับตัวอยูตลอดเวลา อาจสงผลวิกฤติดานแรงงาน
ได ทั้งนี้เนื่องจากนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและชะลอการลงทุนในประเทศ สถานประกอบกิจการ
ไม ส ามารถขยายเพิ่ ม ขึ้ น ได ทํ า ให ค วามต อ งการจ า งงานขยายตั ว ได น อ ยลง หรื อ บางแห ง
จําเปนตองลดตนทุนการผลิตทําใหตองลดชั่งโมงการทํางานของพนักงาน หรืออาจจําเปนตองลด
พนักงานลง หรือเลิกกิจการในทายที่สุด ซึ่งจะสงผลตอปญหาการเลิกจางและกอใหเกิดความ
เดือดรอนแกลูกจางจํานวนมาก รวมทั้งอาจมีผลกระทบตอปญหาการเลิกจางและกอใหเกิดความ
เดือดรอนแกลูกจางจํานวนมาก รวมทั้งอาจมีผลกระทบตอความสงบสุขในวงการแรงงาน รวมทั้ง
บรรยากาศการลงทุนของประเทศ
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนแนวทางสําหรับนายจางที่ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในการแกไข
ปญหาของสถานประกอบกิจการ
2. เพื่อเปนแนวทางใหกับรัฐบาลหาทางชวยเหลือนายจางใหสามารถประกอบกิจการ
ตอไปไดและลูกจางมีงานทําอยางตอเนื่อง
3. เพื่อชวยบรรเทาความเดือดรอนของลูกจาง และชวยใหเกิดความเปนธรรมสําหรับ
ลูกจางในกรณีที่จาํ เปนตองมีการเลิกจาง
มาตรการในการบรรเทาปญหาเลิกจาง
1. มาตรการในการลดคาใชจายโดยความรวมมือของลูกจาง
1.1 มาตรการในการลดคาใชจายทางดานบริหาร
มาตรการนี้เปนมาตรการขั้นตนที่นายจางควรจะพิจารณาดําเนินการกอนที่
จะนํามาตรการอื่น ๆ มาใช โดยพยายามหาทางลดคาใชจาย เพื่อมิใหสงผลกระทบตอลูกจาง หรือ
หากจะมีผลกระทบก็ใหมีผลนอยที่สุด เชน การประหยัดพลังงาน ลดตนทุนการผลิต ลดคาใชจาย
ทางดานการบริหาร
ปรับปรุงวิธีการบริหารงานบุคคลและปรับปรุงการบริหารการผลิตให
สอดคลองกัน รวมทั้งการลดตนทุนตาง ๆ เทาที่จําเปน เปนตน
118

1.2 มาตรการในการลดคาใชจายทางดานแรงงาน
โดยที่มาตรการในการลดคาใชจายทางดานแรงงานมีผลกระทบตอลูกจาง
โดยตรงดังนั้น การนํามาตรการนี้ไปใชจึงควรเริ่มจากมาตรการที่มีผลกระทบตอลูกจางนอยที่สุดไป
ใชกอน และหากมีความจําเปนจึงนํามาตรการที่มีผลกระทบตอลูกจางมากขึ้นไปใช มาตรการใน
การลดคาใชจายดานแรงงานที่ควรนําไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1.2.1 ถามีการทํางานลวงเวลาหรือการทํางานในวันหยุดใหพิจารณาลด
หรือยกเลิกการทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุดนั้น
1.2.2 ใหลูกจางใชวันลาตามสิทธิที่มีอยู เชน วันหยุดพักผอนประจําป เปน
ตน
1.2.3 ใหลูกจางไดสับเปลี่ยนวันหยุดโดยความเห็นชอบรวมกันทั้งสองฝาย
1.2.4 ลดชั่วโมงการทํางานในแตละวันหรือลดจํานวนวันทํางานในแตละ
สัปดาหโดยจายคาจางตามปกติ
1.2.5 ลดชั่วโมงการทํางานในแตละวันหรือลดจํานวนวันทํางานในแตละ
สัปดาหลงโดยจายคาจางบางสวนตามที่ไดตกลงกัน
1.2.6 ลดการทํางานกะลง โดยใหลูกจางแตละกะสลับกันมาทํางาน ในวัน
หรือสัปดาหที่ไมไดมาทํางาน ใหใหไดรับคาจางตามที่ตกลงกันแตไมนอยกวารอยละ 75 ของ
คาจางปกติ
1.2.7 ลดคาใชจายในสวนที่เปนสวัสดิการที่เปนประโยชนตอลูกจางนอย
ที่สุดกอน เชนการจัดทัศนาจร การสังสรรคประจําป เปนตน หลังจากนั้นหากยังมีความจํา
เปนอยูใหพิจารณาสวัสดิการอื่นๆตามความเหมาะสม
1.2.8 เพิ่มคาจางประจําปในสัดสวนที่นอยลง ถามีความจําเปนอาจจะไม
เพิ่มคาจางประจําป
1.2.9 เมื่อไดลดผลประโยชนอื่นๆแลว ยังมีความจําเปนอยูอีก อาจลด
คาใชจายลงโดยใหลดคาจางจากผูที่ไดรับคาจางจากผูที่ไดรับคาจางสูงกอน หรือใหลดคาจางของ
ลูกจางระดับสูงในอัตราที่มากกวาลูกจางระดับต่ํา
2. มาตรการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลใหเหมาะสมกับสถานการณ
2.1 วางแผนกําลังคนใหเหมาะสม
2.1.1 โยกยายหนาที่ของลูกจาง จากหนวยงานที่มีคนมากเกินความจํา
เปนไปยังหนวยงานที่ตองการลูกจางเพิ่มความเหมาะสมของงาน และความสามารถของลูกจาง
โดยคํานึงถึงรายไดเดิมของลูกจางหรือตามที่ไดตกลงกัน
2.1.2 วางแผนกําลังคนในอนาคตใหเหมาะสมกับการผลิต
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2.2 พัฒนาศักยภาพเพิ่มผลการผลิต โดยการพัฒนาบุคลากร (HRD) เพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน เพิ่มขวัญกําลังใจ และเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกสถานประกอบกิจการ
2.3 เตรียมความพรอมเพื่อเปลี่ยนสายงาน
2.3.1 ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูเพื่อสรางความพรอมในการ
เปลี่ยนสายงานกรณีแผนกเดิมอาจตองถูกยุบเลิก
2.3.2 ประสานงานกรมพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อพัฒนายกระดับฝมือแรงงาน
ใหลูกจาง
2.4 เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการหางานใหม
2.4.1 สนับสนุนใหลูกจางไดมีโอกาสฝกอบรม พัฒนาทักษะฝมือในงาน
ลักษณะอื่นเพื่อเตรียมความพรอมในการหางานใหม โดยอาจประสานกรมพัฒนาฝมือแรงงานเขา
ดําเนินการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงาน
2.4.2 ประสานกรมการจัดหางาน เพื่อหาตําแหนงวางงานรองรับลูกจางที่
คิดวาจะถูกเลิกจาง
3. มาตรการในการลดจํานวนลูกจาง
ในการลดจํานวนลูกจาง นายจางควรพิจารณาปรับอัตรา และตําแหนงในสถาน
ประกอบการนั้นเสียกอน หลังจากนั้นจึงพิจารณาลดจํานวนลูกจางตามความสมัครใจของลูกจาง
หากยังมีความจําเปนอยูอีก ใหพิจารณาเลิกจางโดยยึดหลักการที่ใหความเปนธรรมแกทั้งสองฝาย
มากที่สุด ดังนี้
3.1 งดรับลูกจางเพิ่ม และหากมีตําแหนงใดวางใหพิจารณาแตงตั้งจากลูกจางเดิม
หรือหากตําแหนงที่วางลงไมมีความจําเปนควรยุบเลิกไป
3.2 โครงการเกษียณกอนอายุที่กําหนด นายจางอาจกําหนดเปนนโยบายใหมีการ
เกษียณกอนอายุที่กําหนดไว เชน 50 ป หรือ 55 ป เปนตน โดยใหเปนไปโดยสมัครใจของลูกจาง
อาวุโสและควรจะมีคาตอบแทนตามที่ไดตกลงกัน
3.3 โครงการสมัครใจลาออก นายจางควรสํารวจดูวาในสถานประกอบการมี
ลูกจางคนใดบางที่ประสงคจะลาออก ก็ใหมีการสมัครใจลาออก โดยนายจางควรจายเงินชวยเหลือ
รวมทั้งประโยชนอื่นตามที่จะไดตกลงกัน ทั้งนี้ควรคํานึงถึงระยะเวลาใหลูกจางหางานใหมไดตาม
สมควร
3.4 การเลิกจาง
หากนายจางดําเนินการตามมาตรการดังกลาวขางตนแลวยังไมสามารถแกไข
ปญหาใหลุลวงไปได จําเปนที่จะตองลดจํานวนลูกจางลงอีก นายจางควรพิจารณาหลักเกณฑตางๆ
ดังตอไปนี้
3.4.1 เลิกจางลูกจางที่เขาทํางานหลังสุดกอนตามลําดับ
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3.4.2 เลิกจางลูกจางที่มีประวัติการลา การขาดงาน และการมาทํางานสาย
มากออกกอนทั้งนี้ใหคํานึงถึงเหตุผลและความจําเปนของลูกจางประกอบดวย
3.4.3 เลิกจางลูกจางที่ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือคําสั่งของ
นายจางมากที่สุดกอน
3.4.4 เลิกจางลูกจางที่มีอุปนิสัยและความประพฤติที่เปนผลเสียตอการ
ทํางานออกกอน
3.4.5 เลิกจางลูกจางที่มีความสามารถและผลงานนอยที่สุดออกกอน
3.4.6 เลิกจางลูกจางที่ไดรับความเดือดรอนทางครอบครัวนอยที่สุดกอน
ในกรณีที่ผูอยูในขายที่จะถูกเลิกจางมีคุณสมบัติเทาเทียมกันอาจตัดสินใจโดยวิธีการ
จับฉลากหรือวิธีการอื่นตามที่จะไดตกลงกัน
แนวทางในการดําเนินการ
1. แนวทางทั่วไป
1.1 นายจางควรชี้แจงใหลูกจางที่เกี่ยวของทราบถึงปญหาและความจําเปนในการ
ดําเนินการตามมาตรการดังกลาว รวมทั้งรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากฝายลูกจาง
1.2 นายจางควรหารือกับสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการลูกจาง แตในกรณีที่
ไม มี ส หภาพแรงงานหรื อ คณะกรรมการลู ก จ า งให ห ารื อ กั บ ผู แ ทนลู ก จ า งเพื่ อ ดํ า เนิ น การตาม
มาตรการดังกลาว รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคคลดังกลาวดวย
1.3 การดําเนินการใดที่เปนการเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางควร
ดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธดวย
2. แนวทางในการลดคาใชจาย
นายจางควรเปดโอกาสใหสภาพแรงงาน คณะกรรมการลูกจางหรือผูแทนลูกจาง
เขามามีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะ และรวมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการลดคาใชจายและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน โดยตั้งอยูบนพื้นฐานแรงงานสัมพันธอันดี
3. แนวทางในการลดจํานวนลูกจาง
3.1 นายจางควรจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจประกอบดวย ผูแทนจากฝาย
นายจางและผูแทนจากฝายลูกจาง เพื่อพิจารณาถึงความจําเปนในการลดจํานวนลูกจาง เสนอแนะ
หลักเกณฑในการเลิกจาง ตลอดจนประโยชนตอบแทนแกลูกจางที่ถูกเลิกจาง
3.2 ในการชี้แจงใหลูกจางที่เกี่ยวของไดทราบถึงการเลิกจาง นายจางควรชี้แจงถึง
หัวขอตอไปนี้
ก. เหตุผลของการเลิกจาง
ข. การดําเนินมาตรการอื่นๆ ของนายจางที่ไดกระทําไปแลวเพื่อหลีกเลี่ยง
การเลิกจางแตยังมีความจําเปนตองเลิกจาง
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ค. หลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลที่จะเลิกจาง
ง. จํานวนและตําแหนง รวมทั้งหนวยงานที่จะมีการเลิกจาง
จ. กําหนดวันเลิกจาง
ฉ. คาชดเชย คาจางในวันหยุดพักผอนประจําป ตามสวนและผลประโยชน
ตอบแทนอื่นๆ ที่ลูกจางจะไดรับจากการถูกเลิกจาง รวมทั้งมาตรการตางๆ ที่นายจางจะชวย
บรรเทาความเดือดรอนของลูกจางที่ถูกเลิกจาง
3.3 ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนตองเลิกจางลูกจาง นายจางควรหลีกเลี่ยงการ
เลิกจางผูแทนลูกจาง หรือกรรมการสหภาพแรงงาน
3.4 นายจางใหสิทธิแกลูกจางซึ่งถูกเลิกจาง ในกรณีนี้ไดรับการพิจารณาบรรจุเขา
ทํางานใหมเปนอันดับแรก เมื่อนายจางตองการลูกจางเพิ่มอีกในภายหลัง ซึ่งสิทธิดังกลาวอาจ
จํากัดใหใชไดเฉพาะในชวงระยะเวลาที่กําหนดไวก็ได
3.5 นายจ า งควรช ว ยเหลื อ ให ลู ก จ า งสามารถหางานใหม ไ ด ด ว ยการฝ ก อาชี พ
เพิ่มเติมเผยแพรขาวสารตลาดแรงงาน ชวยติดตอสํานักจัดหางานทั้งของราชการและเอกชน
รวมทั้งออกใบรับรองใหลูกจางดวย

122

แนวปฏิบัติวาดวยการสงเสริมแรงงานสัมพันธในภาวะวิกฤติป 2551
เสนอโดย สํานักแรงงานสัมพันธ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

จากสถานการณทางเศรษฐกิจในภาวะปจจุบัน ซึ่งสงผลกระทบตอการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการหลายแหง จนกลายเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของปญหาขอขัดแยง
ขอพิพาทแรงงานและการเลิกจาง ซึ่งมีแนวโนมจะเพิ่มจํานวน ทวีความรุนแรงและเกิดสภาวะการ
เผชิญหนากันมากขึ้น การแกไขปญหาดานแรงงานในภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ สมควรที่ทุกฝายที่
เกี่ยวของจะตองเสียสละ รวมมือกัน เพื่อให เกิดความสงบสุข ดานแรงงาน ซึ่งระบบแรงงาน
สัมพันธที่ดีจะเปนปจจัยสําคัญที่จะนํามาซึ่งความสงบสุขดังกลาว กระทรวงแรงงานโยที่ประชุม
ไตรภาคี ไดกําหนด “แนวปฏิบัติวาดวยการสงเสริมแรงงานสัมพันธในภาวะวิกฤติป 2551”
เพื่อใหฝายนายจาง ฝายลูกจางและฝายรัฐบาลไดรับเปนแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
1. นายจ างควรเปดเผยขอ มูลเกี่ยวกับสถานภาพและผลการประกอบการเปนระยะ
ตามสภาพความเปนจริง เทาที่สามารถเปดเผยแกฝายลูกจางได
2. ในกรณี ที่ ส ถานประกอบกิ จ การประสบป ญ หาอั น เนื่ อ งจากผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ ผูแทนนายจางกับผูแทนลูกจางควรหารือและรวมกันดําเนินการตอไป โดยไมมีการเลิก
จางหรือปดกิจการ
3. การดําเนินการเพื่อลดคาใชจายที่มีผลกระทบตอลูกจาง นายจางกับลูกจางควรใช
ระบบทวิภาคีในการปรึกษาหารือในการเจราจากัน โดยลดคาใชจายที่มีผลกระทบตอลูกจางนอย
ที่สุดกอน
4. การลดคาใชจายดังกลาว นายจางควรรับฟง และคํานึงถึงความยินยอมพรอมใจ
และการยอมรับจากลูกจางสวนใหญในองคกรเปนหลักโดยหลีกเลี่ยงการใชอํานาจทางการบริหาร
เพื่อกดดันลูกจางใหยอมรับ
5. ลูกจางพึงตระหนักถึงภาวะวิกฤติและควรใหความรวมมือลดคาใชจายรวมทั้งควร
หลีกเลี่ยงการชุมนุมเผชิญหนาดวยความรุนแรง หรือการใชสิทธิโดยไมคํานึงถึงความเดือดรอน
ของประชาชน
6. ในกรณีที่การเจรจาหรือการรวมปรึกษาหารือไมอาจบรรลุขอยุติ ทั้งสองฝายควรแจง
เจาหนาที่ทราบทันทีเพื่อเขารวมหารือและเสนอแนวทางในการยุติปญหาโดยเร็ว
7. ในการแกไขปญหาเจาหนาที่จะใชวิธีการที่เปนกลาง ยืดหยุน และโดยสันติเพื่อหา
แนวทางยุติปญหาบนพื้นฐานความถูกตองและเปนธรรม
8. ผูนําองคกรนายจาง องคกรลูกจางควรมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาขอ
ขัดแยงและขอพิพาทแรงงาน โดยยึดแนวทางเพื่อใหทั้งสองฝายอยูดวยกันไดอยางสันติ
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ตอน 2
สถิติแรงงาน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5

จํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2551
แผนผังการจําแนกประชากรตามสถานภาพแรงงาน เดือนตุลาคม 2551
จํานวนสถานประกอบกิจการ/ลูกจาง จําแนกตามพื้นที่ เดือนธันวาคม 2551
จํานวนองคการแรงงานทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
จํานวนองคการแรงงานจําแนกตามรายจังหวัดทั่วประเทศ
ณ พฤศจิกายน 2551
ตารางที่ 6 จํานวนและการกระจายรอยละของแรงงานขามชาติที่ไดใบอนุญาตทํางาน
ตามมติ ครม. ป 2550
ตารางที่ 7 จํานวนสหภาพแรงงานจําแนกตามประเภทของการจดทะเบียน
ณ พฤศจิกายน 2551
ตารางที่ 8 มูลคาสินคาออกเฉพาะสินคาอุตสาหกรรมทีส่ งออกในลําดับตนๆ
(ป 2547 - ตุลาคม 2551)
ตารางที่ 9 สถิติสงเสริมการลงทุน ระหวางป 2549 - ตุลาคม 2551
ตารางที่ 10 จํานวนสถานประกอบกิจการ (สปก.) ทีม่ ีการเลิกจางลูกจาง และมีแนวโนม
จะเลิกจาง จําแนกตามพื้นที่ระหวาง 1 ม.ค. 51 – 31 ธ.ค. 51
ตารางที่ 11 สถิติรายป นิติบุคคลทุกประเภทการจดทะเบียน (ตั้งใหม สิ้นภาพและคงอยู)
ทั่วราชอาณาจักร ป 2542 – ตุลาคม 2551
ตารางที่ 12 จํานวนผูวางงานที่ขึ้นทะเบียนและวินิจฉัยประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
เดือนมกราคม – ธันวาคม 2550 และป 2551
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ตารางที่ 1
จํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม เดือน ตุลาคม 2551
หนวย : ลานคน

2550
อุตสาหกรรม
ยอดรวม
สาขาเกษตรกรรม
1) การเกษตร การลาสัตว
และการปาไม
2) การประมง
สาขานอกเกษตร
1) การผลิต
2) การกอสราง
3) การขายสง ขายปลีก ซอมแซม
ยานยนตฯ และของใชสวน
บุคคลและครัวเรือน
4) โรงแรมและภัตตาคาร
5) การขนสง คมนาคม
และคลังสินคา
6) กิจการดานอสังหาริมทรัพย
ธุรกิจใหเชาและธุรกิจอื่นๆ
7) การบริหารราชการแผนดินรวม
ประกันสังคมภาคบังคับ
8) การศึกษา
9) อื่นๆ

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ก.ย.

2551
ต.ค.
รวม ชาย

หญิง

36.52 36.10 37.08 37.19 37.16 20.34 16.82
14.18 13.42 15.20 14.84 13.98 8.01 5.97
13.75 12.95 14.70 14.36 13.47 7.62 5.85
0.43
22.34
5.89
2.01
5.54

0.47
22.68
6.16
2.24
5.50

0.50
21.88
5.77
1.76
5.55

0.48
22.35
5.51
2.11
5.55

0.51
23.18
5.88
2.42
5.92

0.39
12.33
2.84
2.01
3.05

0.12
10.85
3.04
0.41
2.87

2.44
1.09

2.47
1.26

2.42
0.99

2.48
1.23

2.43
1.19

0.85
0.99

1.58
0.20

0.78

0.72

0.78

0.79

0.75

0.44

0.31

1.23

1.21

1.26

1.27

1.25

0.81

0.44

1.11
2.25

0.98
2.14

1.00
2.35

1.07
2.34

1.09
2.25

0.43
0.91

0.66
1.34

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนตุลาคม 2551
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ตารางที่ 2
แผนผังการจําแนกประชากรตามสถานภาพแรงงาน
การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนตุลาคม 2551

ประชากรทั้งประเทศ
66.61 ลานคน

ผูอายุต่ํากวา 15 ป
14.26 ลานคน

ผูอายุ 15 ปขึ้นไป
52.35 ลานคน

ผูอยูในกําลังแรงงาน
37.79 ลานคน

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน
14.56 ลานคน

ผูมีงานทํา 37.16 ลานคน

ผูทํางานบาน 5.04 ลานคน

ผูวางงาน 0.45 ลานคน

เรียนหนังสือ 4.20 ลานคน

ผูรอฤดูกาล 0.18 ลานคน

อื่นๆ 5.32 ลานคน

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนตุลาคม 2551
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ตารางที่ 3
จํานวนสถานประกอบกิจการ / ลูกจาง จําแนกตามพื้นที่ เดือนธันวาคม 2551
พื้นที่ /ภาค

จํานวนสถานประกอบกิจการ
(แหง)

จํานวนลูกจาง
(คน)

เปอรเซ็นต
แตละพื้นที่ /ภาค

ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
5 จังหวัดรอบ กทม.
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต

398,906
166,003
38,242
60,372
42,193
49,582
42,514

8,820,673
3,094,718
2,004,304
1,982,236
574,115
594,731
570,569

100
35.08
22.72
22.47
6.51
6.74
6.47

ที่มา : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ขอมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2552

ตารางที่ 4
จํานวนองคการแรงงานทัว่ ราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
องคการแรงงาน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
จํานวนสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ(คน)
สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน
จํานวนสมาชิกสหภาพแรงงานในกิจการเอกชน(คน)

รวม

กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

44

39

5

175,000
1,229
341,520
18
1
12
391
2
12

156,220
348
95,730
6
1
11
176
1
12

18,780
881
245,790
12
1
215
1
-

สหพันธแรงงาน (กิจการเอกชน)
สหพันธแรงงานรัฐวิสากิจ
สภาองคการลูกจาง
สมาคมนายจาง
สหพันธนายจาง
สภาองคการนายจาง
ที่มา : สํานักแรงงานสัมพันธ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
128

ตารางที่ 5
จํานวนองคการแรงงาน จําแนกตามรายจังหวัดทั่วประเทศ ณ พฤศจิกายน พ.ศ.2551
ที่

จังหวัด

สหภาพ
แรงงาน

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

ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
รวมภูมิภาค
กาญจนบุรี
กระบี่
กําแพงเพชร
ขอนแกน
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
เชียงใหม
เชียงราย
ตาก
ตราด
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครสวรรค
นครศรีธรรมราช
นนทบุรี
นาน
บุรีรัมย
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี
ประจวบคีรีขันธ
ปตตานี
พระนครศรีอยุธยา
เพชรบุรี
พะเยา

1,241
364
877
1
2
17
104
1
1
11
1
10
1
2
12
1
142
10
35
2
1

องคการลูกจาง
สหภาพ
สหพันธ
แรงงาน
แรงงาน
รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ

44
39
5
1
1
2
-

1
1
0
-

สหพันธ
แรงงาน

สภาองค
การ
ลูกจาง

18
6
12
1
1
1
-

12
11
1
1
-

องคการนายจาง
สมาคม สหพันธ สภาองค
นายจาง นายจาง
การ
นายจาง

390
175
215
3
5
1
4
2
2
7
7
1
1
1
9
2
4
4
1
28
1
1
3
-

2
1
1
-

12
12
0
-
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ที่

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

จังหวัด

พิษณุโลก
พังงา
ภูเก็ต
มหาสารคาม
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
รอยเอ็ด
ลพบุรี
ลําปาง
ลําพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สงขลา
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สระแกว
สระบุรี
สิงหบุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎรธานี
หนองคาย
อางทอง
อุดรธานี
อุทัยธานี

สหภาพ
แรงงาน

19
2
50
3
2
1
1
8
376
28
1
24
1
2
4
1

องคการลูกจาง
สหภาพ
สหพันธ
แรงงาน
แรงงาน
รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ

1
-

-

สหพันธ
แรงงาน

สภาองค
การ
ลูกจาง

1
8
-

-

ที่มา : สํานักแรงงานสัมพันธ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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องคการนายจาง
สมาคม สหพันธ สภาองค
นายจาง นายจาง
การ
นายจาง

1
2
19
3
1
2
1
1
6
3
1
5
12
27
13
4
2
2
3
20
-

1
-

-

ตารางที่ 6
จํานวนและการกระจายรอยละของแรงงานขามชาติที่ไดใบอนุญาตทํางาน
ตามมติ ครม. ป 2550
จําแนกตามประเภทกิจการที่จางงานจากมากที่สุดไปหานอยทีส่ ุด
ประเภทกิจการและรหัสกิจการ
กิจการอื่นๆ (11)
เกษตรและปศุสัตว (3)
กอสราง (8)
ตอเนื่องประมง (2)
ลูกจางในครัวเรือน (10)
ประมงทะเลและน้ําจืด (1)
โรงสีขาว, โรงอิฐ, โรงน้ําแข็ง (4+5+6)
เหมืองแร / เหมืองหิน (9)
ขนถายสินคาทางน้ํา (7)
รวม

จํานวนแรงงาน
198,490
92,200
76,206
58,890
53,933
9,836
10,473
769
773
501,570

รอยละ
39.6
18.4
15.2
11.7
10.8
1.9
2.1
0.15
0.15
100

ที่มา : ฝายทะเบียนและขอมูลสารสนเทศ
กลุมพัฒนาระบบควบคุมการทํางานของคนตางดาว สํานักบริหารแรงงานตางดาว 2551
Ö หมายเลขใน ( ) คือ รหัสประเภทจางงาน
(11) หมายถึงรหัสกิจการอื่นๆ ที่ไมไดกําหนดไว ซึ่งมีจํานวนมากที่สุดประมาณรอยละ 40
ของทั้งหมด เชน การผลิตเชิงอุตสาหกรรมในโรงงาน, การคาปลีกและคาสง, เกี่ยวกับการ
กอสราง, ธุรกิจใหบริการ, บริการชุมชน เปนตน
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ตารางที่ 7
จํานวนสหภาพแรงงาน จําแนกตามประเภทของการจดทะเบียน
ณ พฤศจิกายน พ.ศ.2551
ประเภทของสหภาพแรงงาน
จํานวนสหภาพแรงงานทั้งหมด
จําแนกตามประเภทที่ขอจดทะเบียน
- สหภาพแรงงานนายจางคนเดียว
- สหภาพแรงงานประเภทกิจการเดียวกัน
จําแนกตามระดับของลูกจางที่ขอจดทะเบียน
- สหภาพแรงงานระดับผูบังคับบัญชา
- สหภาพแรงงานระดับพนักงาน

รวม

กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

1,241

364

877

449
792

99
265

350
527

51
1,190

22
342

29
848

ที่มา : สํานักแรงงานสัมพันธ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

ตารางที่ 8
มูลคาสินคาออกเฉพาะสินคาอุตสาหกรรมที่สงออกในลําดับตนๆ
สินคาสงออก

2547

2548

2549

เครื่องจักรและเครื่องจักรกล 516,017 646,621 769,393
เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา
491,867 517,825 532,007
คอมพิวเตอร
215,412 336,060 410,255
เครื่องใชไฟฟา
338,784 353,322 368,989
ยานพาหนะและชิ้นสวน
232,472 328,306 380,644
ผลิตภัณฑสิ่งทอ
211,193 219,393 211,017
แผงวงจรไฟฟาและชิ้นสวน
196,443 238,454 267,596
ผลิตภัณฑพลาสติก
183,858 242,141 246,754
ผลิตภัณฑโลหะสามัญ
154,260 180,108 221,497
ชิ้นสวนคอมพิวเตอร
142,059 124,499 140,284
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2551
132

2550
808,884
540,078
426,697
389,417
442,139
191,328
277,948
259,776
259,568
112,670

หนวย : ลานบาท
2551
(ม.ค.-ต.ค.)
707,019
406,468
376,349
344,365
382,297
154,949
184,046
237,372
240,878
91,931

ตารางที่ 9
สถิติการสงเสริมการลงทุน ระหวางป 2549 - ปจจุบัน

การสงเสริม

การขอรับการสงเสริม
2551
2549
2550

การอนุมัติใหการสงเสริม
2551
2549
2550

1,269
490.9
85.3

1,222
373.2
66.8

(ม.ค.-ต.ค.)

จํานวน
เงินลงทุน
ทุนจด
ทะเบียน
ไทย
ตางชาติ
การจางงาน

1,283
634.7
109.7

1,080
377.1
67.1

หนวย

(ม.ค.-ต.ค.)

1,342
744.5
135.5

975
331.8
57.7

44.3
32.9
27.0
29.9
76.8
13.4
41.1
76.8
40.0
36.9
58.6
44.3
205,133 199,166 158,032 177,571 215,427 124,984

ราย
พันลานบาท
พันบานบาท
พันลานบาท
พันลานบาท
คน

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2551

ตารางที่ 10
จํานวนสถานประกอบกิจการ (สปก.) ที่มีการเลิกจางลูกจาง
และมีแนวโนมจะเลิกจาง จําแนกตามพื้นที่ ระหวาง 1 ม.ค. 51 – 31 ธ.ค. 51
สถานประกอบกิจการที่มีการเลิกจาง สถานประกอบกิจการที่มีแนวโนมจะ
ลูกจาง
เลิกจาง
พื้นที่
จํานวนลูกจาง
ลูกจางทั้งหมด
สปก. (แหง)
สปก. (แหง)
(คน)
(คน)
กรุงเทพมหานคร
118
7,233
20
13,663
5 จังหวัดรอบ กทม.
158
21,073
90
57,400
ภาคกลาง
165
16,164
158
72,556
ภาคเหนือ
151
7,414
43
35,209
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
37
1,861
37
23,548
ภาคใต
69
1,804
9
1,888
รวมทั่วประเทศ
698
55,549
357
204,264
ที่มา : คณะทํางานติดตามและวิเคราะหสถานการณการเลิกจาง กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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ตารางที่ 11
สถิติรายป นิติบุคคลทุกประเภทจดทะเบียน (ตั้งใหม สิ้นสภาพ และคงอยู)
ทั่วราชอาณาจักร ป 2542 - ตุลาคม 2551
หนวย : ราย
ป

2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
(ม.ค.ต.ค.)

นิติบุคคล
(ยอดยกมา)
(1)

จัดตั้งใหม
และฟนฟูคืน
สูทะเบียน
(2)

รวมนิติ
บุคคล
(3) =
(1)+(2)

สิ้นสภาพ
(4)

406,372
422,933
422,357
433,558
442,394
457,683
480,508
503,066
529,101

25,825
29,468
31,999
35,699
43,995
47,652
49,602
46,895
40,750

432,197
452,401
454,356
469,257
486,389
505,335
530,110
549,961
569,851

9,264
30,044
20,798
26,863
28,706
24,827
27,044
20,860
25,869

2.14
6.64
4.58
5.72
5.90
4.91
5.10
3.79
3.93

422,933
422,357
433,558
442,394
457,683
480,508
503,066
529,101
543,982

543,982

38,162

582,144

21,914

3.76

560,230

นิติบุคคล
% สิ้นสภาพ /
รวมนิติบุคคล คงอยูทั้งสิ้น
(5) = (4)/(3)*100 (7) =(3)-(4)

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ขอมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2551
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ตารางที่ 12
จํานวนผูวา งงานที่ขึ้นทะเบียนและวินจิ ฉัยประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
เดือนมกราคม – ธันวาคม 2550 และป 2551
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

ขึ้นทะเบียนหางาน (กกจ.) ป 2550
ถูกเลิก
ลาออก
รวม
จาง
13,097
4,437
17,534
13,475
3,949
17,424
15,100
4,874
19,974
16,865
5,777
22,642
18,752
4,423
23,175
18,466
4,489
22,955
19,817
5,481
25,298
19,036
8,553
27,589
19,673
7,012
26,685
21,659
6,950
28,609
19,092
5,892
24,984
14,965
6,198
21,163
278,032
209,997
68,035

ขึ้นทะเบียนหางาน (กกจ.) ป 2551
ลาออก

ถูกเลิกจาง

รวม

20,503
20,337
23,593
25,062
24,155
28,665
24,545
22,898
24,926
25,424
27,199
28,660
295,967

7,223
4,568
5,764
6,021
5,199
5,807
5,702
5,554
7,271
7,045
10,635
22,486
93,275

27,726
24,905
29,357
31,083
29,354
34,472
30,247
28,452
32,197
32,469
37,834
51,146
389,242

ที่มา : กองประโยชนทดแทน สํานักงานประกันสังคม
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ตอน 3
ระเบียบ / ประกาศ / พระราชบัญญัติใหม ป 2551

1.
2.
3.
4.
5.
6.

พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
คําชี้แจง พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) ป 2551
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2551
พ.ร.บ.ปองกันและปราบปราบการคามนุษย พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยแนวทางและวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทน
ฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ.2551
7. ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่องคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูแทนฝายนายจางและลูกจาง
ในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ.2551
8. ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องอัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 8)
คําชี้แจงประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่องอัตราคาจางขั้นต่ํา
9. ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องอัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 9)
คําชี้แจงประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่องอัตราคาจางขั้นต่ํา
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พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “นายจาง” ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
““นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางใหและหมายความ
รวมถึง
(๑) ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง
๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ / ตอนที่ ๓๙ก/ หนา ๔-๑๗/ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
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(๒) ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และ
ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๙ ในกรณีที่นายจางไมคืนหลักประกันที่เปนเงินตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง หรือไมจาย
คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๗๐
หรือคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษตาม
มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ ใหนายจางเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลาผิดนัด
รอยละสิบหาตอป”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ ภายใตบังคับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกันการ
ทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางาน ไมวาจะเปนเงิน ทรัพยสินอื่นหรือการค้ําประกันดวย
บุคคลจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้นลูกจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน หรือ
ทรัพยสินของนายจาง ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให
เรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจาง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จํานวนมูลคาของหลักประกัน และ
วิธีการเก็บรักษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ในกรณีที่นายจางเรียก
หรือรับหลักประกัน หรือทําสัญญาประกันกับลูกจางเพื่อชดใชความเสียหายที่ลูกจางเปนผูกระทําเมื่อ
นายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุใหนายจางคืนหลักประกันพรอมดอกเบี้ยถา
มีใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายจางเลิกจางหรือวันที่ลูกจางลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้น
อายุ แลวแตกรณี
มาตรา ๑๑
หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจางตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงินที่ตองชดใช
กองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา ๑๓๕ ใหลูกจางหรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน แลวแตกรณี
มีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซึ่งเปนลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากร
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย”
มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๑/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑
“มาตรา ๑๑/๑ ในกรณีที่ผูประกอบกิจการมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาคนมา
ทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิต
หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเปนผูควบคุมดูแลการทํางานหรือ
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รับผิดชอบในการจายคาจางใหแกคนที่มาทํางานนั้นหรือไมก็ตาม ใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจาง
ของคนที่มาทํางานดังกลาว
ใหผูประกอบกิจการดําเนินการใหลูกจางรับเหมาคาแรงที่ทํางานในลักษณะเดียวกันกับลูกจาง
ตามสัญญาจางโดยตรง ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ”
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๔/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑
“มาตรา ๑๔/๑ สัญญาจางระหวางนายจางกับลูกจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือ
คําสั่งของนายจางที่ทําใหนายจางไดเปรียบลูกจางเกินสมควร ใหศาลมีอํานาจสั่งใหสัญญาจาง ขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นมีผลใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ หามมิใหนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานกระทําการลวงเกิน
คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง
มาตรา ๑๗ สัญญาจางยอมสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในสัญญาจางโดยมิตองบอกกลาว
ลวงหนา
ในกรณีที่สัญญาจางไมมีกําหนดระยะเวลา นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิกสัญญาจางโดยบอก
กลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจายคาจางคราวหนึ่งคราว
ใด เพื่อใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายคาจางคราวถัดไปขางหนาก็ไดแตไมจําตองบอกกลาว
ลวงหนาเกินสามเดือน ทั้งนี้ ใหถือวาสัญญาจางทดลองงานเปนสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลาดวย
การบอกเลิกสัญญาจางตามวรรคสอง นายจางอาจจายคาจางใหตามจํานวนที่จะตองจายจนถึง
เวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่บอกกลาวและใหลูกจางออกจากงานทันทีได
การบอกกลาวลวงหนาตามมาตรานี้ไมใชบังคับแกการเลิกจางตามมาตรา ๑๑๙ แหงพระราชบัญญัตินี้

และมาตรา ๕๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหนายจางตองแจงการดําเนินการอยางหนึ่งอยาง
ใดหรือสงเอกสารตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานตรวจแรงงาน นายจางจะแจงหรือสง
ดวยตนเอง ทางไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นก็
ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และให
ใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๒๓ ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติใหลูกจางทราบ โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและ
เวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทํางานของแตละประเภทงานตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทํางานวันใดนอยกวาแปดชั่วโมง
นายจางและลูกจางจะตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทํางานในวันทํางานปกติ
อื่นก็ได แตตองไมเกินวันละเกาชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลว สัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบ
แปดชั่วโมง เวนแตงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงตองมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่งไมเกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาห
หนึ่งตองไมเกินสี่สิบสองชั่วโมง
ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือไปรวมกับเวลาทํางานในวัน
ทํางานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกวาวันละแปดชั่วโมงใหนายจางจายคาตอบแทนไมนอยกวาหนึ่งเทา
ครึ่งของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับลูกจางรายวันและลูกจาง
รายชั่วโมงหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได
ในชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน
ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันได
เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดชั่วโมงทํางานแตละวันไมเกิน
แปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๘ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา ในอุโมงคหรือปลองในภูเขาเวนแต
สภาพของการทํางานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง
(๒) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
(๓) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เวนแตสภาพของการทํางานไมเปนอันตรายตอ
สุขภาพหรือรางกายของลูกจาง
(๔) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน
(๒) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
(๓) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม
(๔) งานที่ทําในเรือ
142

(๕) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๙/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑
“มาตรา ๓๙/๑ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวางเวลา ๒๒.๐๐
นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุด
ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในตําแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ หรืองาน
เกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจางอาจใหลูกจางนั้นทํางานลวงเวลาในวันทํางานไดเทาที่ไมมีผลกระทบ
ตอสุขภาพของลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราวๆ ไป”

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๐ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานในสถานที่
ดังตอไปนี้
(๑) โรงฆาสัตว
(๒) สถานที่เลนการพนัน
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๔) สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๑ หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝายลูกจางซึ่งเปนเด็ก
หามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางซึ่งเปนเด็กใหแกบุคคลอื่น
ในกรณีที่นายจางจายเงินหรือประโยชนตอบแทนใด ๆ ใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็ก บิดามารดา
ผูปกครอง หรือบุคคลอื่น เปนการลวงหนากอนมีการจาง ขณะแรกจาง หรือกอนถึงงวดการจายคาจางใน
แตละคราว มิใหถือวาเปนการจายหรือรับคาจางสําหรับลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้น และหามมิใหนายจางนําเงิน
หรือประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหักจากคาจางซึ่งตองจายใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กตามกําหนดเวลา”
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖๕ ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่หรือซึ่งนายจางใหทํางานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ไมมี
สิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ แตลูกจางซึ่งนายจางให
ทํางานตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอ
ชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา
(๑) ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง การใหบําเหน็จ หรือการ
เลิกจาง
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(๒) งานเรขายหรือชักชวนซื้อสินคาซึ่งนายจางไดจายคานายหนาจากการขายสินคาใหแกลูกจาง
(๓) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งไดแกงานที่ทําบนขบวนรถและงานอํานวยความสะดวกแก
การเดินรถ
(๔) งานเปดปดประตูน้ําหรือประตูระบายน้ํา
(๕) งานอานระดับน้ําและวัดปริมาณน้ํา
(๖) งานดับเพลิงหรืองานปองกันอันตรายสาธารณะ
(๗) งานที่มีลักษณะหรือสภาพตองออกไปทํางานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของ
งานไมอาจกําหนดเวลาทํางานที่แนนอนได
(๘) งานอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินอันมิใชหนาที่การทํางานปกติของลูกจาง
(๙) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง”
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖๗ ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยมิใชกรณีตามมาตรา ๑๑๙ ใหนายจางจายคาจาง ใหแก
ลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุดพักผอนประจําปที่ลูกจางพึงมี
สิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐
ในกรณีที่ลูกจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาหรือนายจางเลิกจาง ไมวาการเลิกจางนั้นเปนกรณีตาม
มาตรา ๑๑๙ หรือไมก็ตาม ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปสะสมที่
ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐”
มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๕ ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สําคัญอันมีผลกระทบตอการ
ประกอบกิจการของนายจางจนทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติซึ่งมิใชเหตุสุดวิสัย
ตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละ
เจ็ดสิบหาของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจางไมได
ใหลูกจางทํางาน
ใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาเปนหนังสือกอนวันเริ่มหยุด
กิจการตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาสามวันทําการ”
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๙๓ คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางและมาตรการดานสวัสดิการแรงงาน
(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ จัด
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
(๓) ใหคําแนะนําในการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับสถานประกอบกิจการแตละประเภท
(๔) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการตอรัฐมนตรี
(๕) ออกคําสั่งใหนายจางจายเงินคาชดเชยพิเศษหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว
ลวงหนาตามมาตรา ๑๒๐
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๙๔ ใหนํามาตรา ๗๘ วรรคสอง มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๓
มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ มาใชบังคับกับคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๑๕/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑
“มาตรา ๑๑๕/๑ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙
ใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไปยื่นแบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทํางานตอ
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเดือนมกราคมของทุกป ทั้งนี้ ใหพนักงานตรวจแรงงานสงแบบ
ตามที่อธิบดีกําหนดใหนายจางภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ในกรณี ที่ ข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ สภาพการจ า งและสภาพการทํ า งานที่ ไ ด ยื่ น ไว ต ามวรรคหนึ่ ง
เปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนหนังสือตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน
เดือนถัดจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว”
มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๑๙ และมาตรา ๑๒๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑๙ นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด
ดังตอไปนี้
(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมาย และ
เปนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง นายจางไมจําเปนตองตักเตือน
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หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด
(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมีเหตุ
อันสมควร
(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ในกรณี (๖) ถาเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษตองเปนกรณีที่เปนเหตุ
ใหนายจางไดรับความเสียหาย
การเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถานายจางไมไดระบุขอเท็จจริงอันเปนเหตุที่เลิก
จางไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจางหรือไมไดแจงเหตุที่เลิกจางใหลูกจางทราบในขณะที่เลิกจาง นายจาง
จะยกเหตุนั้นขึ้นอางในภายหลังไมได
มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่นายจางจะยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่นอันมีผลกระทบ
สําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัว นายจางตองแจงใหลูกจางทราบลวงหนาไม
นอยกวาสามสิบวันกอนวันยายสถานประกอบกิจการ ในการนี้ ถาลูกจางไมประสงคจะไปทํางานดวยให
ลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากนายจางหรือวันที่นายจาง
ยายสถานประกอบกิจการ แลวแตกรณี โดยลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวาอัตราคาชดเชย
ที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๑๑๘
ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางทราบลวงหนาตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ
แทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือเทากับคาจางของการทํางาน
สามสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกลูกจาง
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ลูกจางบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่นายจางไมจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาตาม
วรรคสาม ใหลูกจางมีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวันครบ
กําหนดการจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา
ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาและมีคําสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง
เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลว ปรากฏวา ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษหรือ
คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีคําสั่งเปนหนังสือให
นายจางจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา แลวแตกรณีใหแกลูกจาง
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบ หรือถือวาทราบคําสั่ง
ในกรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลวปรากฏวา ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาชดเชย
หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีคําสั่ง
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เปนหนังสือและแจงใหนายจางและลูกจางทราบ
คําสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหเปนที่สุด เวนแตนายจางหรือลูกจางจะอุทธรณคําสั่ง
ตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง ในกรณีที่นายจางเปนฝายนําคดีไปสูศาลนายจางตอง
วางหลักประกันตอศาลตามจํานวนที่ตองจายตามคําสั่งนั้น จึงจะฟองคดีได”
มาตรา ๑๙ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแลวปรากฏวาลูกจางมีสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดที่
นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งใหนายจางจายเงิน
ดังกลาวใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาไดทราบคําสั่ง”
มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๒๔/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑
“มาตรา ๑๒๔/๑ ในกรณีที่นายจางปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๒๔
ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแลว การดําเนินคดีอาญาตอ
นายจางใหเปนอันระงับไป”
มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๑๒๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“เมื่อคดีถึงที่สุดและนายจางมีหนาที่ตองจายเงินจํานวนใดใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของ
ลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ใหศาลมีอํานาจจายเงินที่นายจางวางไวตอศาลใหแกลูกจางหรือทายาท โดย
ธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย หรือกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีที่ไดจายเงินตามมาตรา ๑๓๔
ไดแลวแตกรณี”
มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓๕ ในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงินจากกองทุนสงเคราะห
ลูกจางไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกลูกจางตามมาตรา ๑๓๔ แลว ใหกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานมีสิทธิไลเบี้ยคืนจากผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายตองจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางนั้นพรอมดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละสิบหาตอปนับแตวันที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงินจากกองทุนสงเคราะห
ลูกจางใหแกลูกจาง ทั้งนี้ ไมวาผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายจะไดจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางอีกหรือไม
สิทธิไลเบี้ยตามวรรคหนึ่งใหมีอายุความสิบปนับแตวันที่จายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจาง”
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มาตรา ๒๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๑ คําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙ (๓) ใหอุทธรณตออธิบดี หรือผู
ซึ่งอธิบดีมอบหมายไดภายในระยะเวลาที่กําหนดในคําสั่ง และใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
พิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณคํา
วินิจฉัยของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายดังกลาวใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน
เวนแตอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น หรือมีการวางหลักประกันตามที่อธิบดี หรือ
ผูซึ่งอธิบดีมอบหมายกําหนด
ในกรณีที่นายจางหรือลูกจางไดปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙ (๓)
หรือได ป ฏิ บัติ ตามคํ า วินิจฉั ยของอธิบ ดี ห รือผูซึ่ งอธิบ ดี มอบหมายตามวรรคหนึ่ ง ภายในระยะเวลาที่
กําหนดการดําเนินคดีอาญาตอนายจางหรือลูกจางใหเปนอันระงับไป”
มาตรา ๒๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๔ นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ มาตรา
๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙/๑ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓
มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๖ มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง กฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๙๕ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง ไมจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว
ลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙/๑
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ เปนเหตุใหลูกจางไดรับอันตรายแกกาย
หรือจิตใจ หรือถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๒๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๔๔/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑
“มาตรา ๑๔๔/๑ ผูประกอบกิจการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑/๑ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท”
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มาตรา ๒๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๐ ผูใดไมอํานวยความสะดวก ไมมาใหถอยคํา ไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตาม
หนังสือเรียกของคณะกรรมการคาจาง คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการของ
คณะกรรมการดังกลาว หรือผูซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเชนวานั้นมอบหมาย แลวแตกรณี
หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานตรวจแรงงาน หรือแพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญ
ตามมาตรา ๑๔๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๑ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการคาจาง คณะกรรมการสวัสดิการ
แรงงาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกลาว หรือผูซึ่งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการเชน
วานั้นมอบหมาย แลวแตกรณี หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงาน หรือแพทย นัก
สังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญตามมาตรา ๑๔๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่สั่งตามมาตรา ๑๒๐ หรือคําสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงานที่สั่งตามมาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ หรือมาตรา ๑๒๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๕๕/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑
“มาตรา ๑๕๕/๑ นายจางผูใดไมยื่นหรือไมแจงแบบแสดงสภาพการจาง และสภาพการทํางาน
ตามมาตรา ๑๑๕/๑ และไดรับหนังสือเตือนจากพนักงานตรวจแรงงานแลวยังไมยื่นหรือไมแจงภายใน สิบ
หาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือเตือนตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงานพ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณใน
ปจจุบันและไมเอื้อประโยชนตอการดําเนินการเพื่อใหความคุมครองลูกจาง สมควรแกไขเพิ่มเติมโดย
กําหนดหามนายจางเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือความเสียหายในการทํางาน กําหนดใหศาลมี
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อํานาจสั่งใหสัญญาจางขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจาu3591 . มีผลใชบังคับ
เพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี กําหนดใหนายจางและลูกจางตกลงนําเวลาทํางานปกติสวนที่
ไมครบแปดชั่วโมงไปรวมกับเวลาทํางานปกติในวันอื่นไดซึ่งตองไมเกินวันละเกาชั่วโมง กําหนดให
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจออกคําสั่งใหนายจางจายเงินคาชดเชยพิเศษหรือคาชดเชย
พิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาในกรณีที่มีการยายสถานประกอบกิจการ และกําหนดใหนายจางยื่น
แบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทํางาน รวมทั้งเพิ่มเติมบทกําหนดโทษใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับการแกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อใหการคุมครองลูกจางมีประสิทธิภาพและใหลูกจางไดรับความคุมครอง
มากขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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คําชี้แจง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป
ประกอบดวยบทบัญญัติจํานวน ๒๗ มาตรา เพื่อเปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน และไมเอื้อประโยชน ตอ
การดําเนินการเพื่อใหความคุมครองลูกจาง อยางไรก็ตาม เพื่อความเขาใจในตัวบทกฎหมาย และเพื่อให
การตีความกฎหมายเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงไดจัดทําคําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่องที่ ๑
ดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดรอยละสิบหาตอป
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง)
มาตรา ๙ ในกรณีที่นายจางไมคืนหลักประกันที่เปนเงินตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง หรือไมจาย
คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดภายในเวลาที่กําหนดตาม มาตรา
๗๐ หรือคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษ
ตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ ใหนายจางเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลา
ผิดนัดรอยละสิบหาตอป
ฯลฯ
เจตนารมณของกฎหมาย
กําหนดสภาพบังคับในทางแพงเพื่อใหความคุมครองแกลูกจางในระหวางที่นายจางผิดนัด โดย
ใหนายจางเสียดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดรอยละสิบหาตอป
คําชี้แจง
การแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง เปนการแกไขเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหสอดคลองกับถอยคํา
ตามมาตรา ๑๐ (จากเงินประกันเปนหลักประกันที่เปนเงิน) คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา
ตามมาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๑๒๑ ดังนั้น กรณีที่นายจางมีสิทธิเรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจางได
ตามมาตรา ๑๐ และไดเรียกหรือรับหลักประกันที่เปนเงินจากลูกจาง เมื่อนายจางเลิกจางหรือลูกจาง
ลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ นายจางมีหนาที่ตองคืนหลักประกันที่เปนเงินพรอมดอกเบี้ย(ถามี)
ใหแกลูกจางภายในกําหนดเวลาเจ็ดวัน ถาไมคืนหลักประกันที่เปนเงินใหแกลูกจางภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว นายจางตองเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลาผิดนัดในอัตรารอยละสิบหาตอปใหแก
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ลูกจาง นอกจากนั้น นายจางตองเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลาที่นายจางผิดนัดไมจายคาจาง
คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดภายในเวลาตามที่กําหนดตาม มาตรา ๗๐
ไมจายคาชดเชย ตามมาตรา ๑๑๘ ไมจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา หรือคาชดเชย
พิเศษ ตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ และไมจายคาชดเชยพิเศษ ตามมาตรา ๑๒๒ ในอัตรารอยละสิบ
หาตอป ซึ่งเปนมาตรการปองกันไมใหนายจางจายเงินดังกลาวเกินกําหนดเวลา เพราะเงินดังกลาวหลาย
ประเภทเปนรายไดหลักในการดํารงชีพของลูกจาง สําหรับเงินประกัน เมื่อสัญญาประกันสิ้นอายุแลว
หรือความเปนนายจางลูกจางสิ้นสุดลงแลวจึงไมมีมูลเหตุใดๆใหนายจางยึดถือตอไป
ตัวอยาง
บริษัท แดง จํากัด นายจาง ไดเรียกเงินประกันการทํางานจากนายเอก ลูกจาง ไวจํานวน
๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไมเกินจํานวนตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด เมื่อบริษัท แดง
จํากัด นายจาง เลิกจาง หรือนายเอก ลูกจาง ลาออกจากงาน แลวแตกรณี ดังนี้ บริษัท แดง จํากัด
นายจาง มีหนาที่ตองคืนเงินประกันการทํางานเต็มจํานวน หรือจํานวนที่เหลือจากการหักชดใช
คาเสียหายหากมีกรณีที่นายเอกทําความเสียหายใหกับ บริษัท แดง จํากัด นายจาง พรอมดอกเบี้ย
ใหแกนายเอกลูกจางภายในกําหนดเจ็ดวัน นับแตบริษัท แดง จํากัด นายจางเลิกจาง หรือนายเอก
ลูกจางลาออกจากงานแลวแตกรณี หากเกินกําหนดเวลาดังกลาว ยอมถือไดวา บริษัท แดง จํากัด
นายจาง ผิดนัดตองเสียดอกเบี้ยใหแกนายเอก ลูกจางในระหวางเวลาผิดนัดในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป

เรื่องที่ ๒
หลักประกันการทํางาน
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๑๐ และมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง)
มาตรา ๑๐ ภายใตบังคับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกัน การ
ทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางาน ไมวาจะเปนเงิน ทรัพยสินอื่น หรือการค้ํา
ประกันดวยบุคคลจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้นลูกจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเงินหรือทรัพยสินของนายจาง ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพ
ของงานที่ใหเรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจาง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จํานวนมูลคาของ
หลักประกัน และวิธีการเก็บรักษาใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทําสัญญาประกันกับลูกจาง เพื่อชดใชความ
เสียหายที่ลูกจางเปนผูกระทํา เมื่อนายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุให
นายจางคืนหลักประกันพรอมดอกเบี้ย ถามี ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายจางเลิกจางหรือ
วันที่ลูกจางลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แลวแตกรณี
มาตรา ๕๑ หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใดๆ จากฝายลูกจางซึ่งเปนเด็ก
ฯลฯ
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เจตนารมณของกฎหมาย
ใหความคุมครองแกลูกจาง
และฝายลูกจางซึ่งเปนเด็กมิใหตองเดือดรอนในการจัดหา
หลักประกัน ไมวาหลักประกันนั้นจะเปนเงิน ทรัพยสินอื่น หรือการค้ําประกันดวยบุคคลโดยไมจําเปน
และเพื่อปองกันมิใหนายจางแสวงหาผลประโยชนจากหลักประกันโดยไมสมควร
คําชี้แจง
เดิมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๕๑ วรรคสอง ได
บัญญัติหามมิใหนายจางเรียกหรือรับเงินประกันการทํางานหรือเงินประกันความเสียหายในการทํางาน
จากลูกจาง หรือฝายลูกจางซึ่งเปนเด็กเทานั้น มิไดหามนายจางเรียกหรือรับหลักประกันในกรณีที่เปน
ทรัพยสินอื่น หรือการใหลูกจางหาบุคคลมาค้ําประกันการทํางานแตอยางใด ดังนั้น จึงเปนชองวางของ
กฎหมายที่ทําใหนายจางสามารถเรียกหรือรับหลักประกันการทํางาน หรือหลักประกันความเสียหายใน
การทํางานจากลูกจาง หรือฝายลูกจางซึ่งเปนเด็กเปนทรัพยสินอื่น หรือใหลูกจาง หรือฝายลูกจางซึ่งเปน
เด็กหาบุคคลมาค้ําประกันการทํางานได แตตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดแกไข
เพิ่มเติมหลักการใหม โดยหามมิให นายจางเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความ
เสียหายในการทํางานจากลูกจาง “ไมวาจะเปนเงินหรือทรัพยสินอื่น หรือการค้ําประกันดวยบุคคล” ดังนี้
นับแตวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใชบังคับ (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑) นายจางจึงไมอาจเรียกหรือรับ
หลักประกันการทํางาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทํางาน กรณีที่เปนทรัพยสินอื่น หรือการให
นําบุคคลมาค้ําประกัน จากลูกจาง หรือฝายลูกจางซึ่งเปนเด็กไดอีกตอไป และหากนายจางไดเรียกหรือ
รับหลักประกันการทํางาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานดังกลาวจากลูกจาง หรือจากฝาย
ลูกจางซึ่งเปนเด็กไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ก็มีหนาที่ตองคืนใหแกลูกจาง หรือฝายลูกจาง
ซึ่งเปนเด็กทั้งสิ้นหากไมคืน ยอมถือไดวา นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ มีความผิดตาม
มาตรา ๑๔๔ ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สําหรั บลูกจางที่ทํางานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานที่ตองรับผิ ดชอบเกี่ยวกั บการเงิ นหรือ
ทรัพยสินของนายจาง และลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้นอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได
นายจางสามารถเรียกหรือรับหลักประกันการทํางาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานจาก
ลูกจางดังกลาวได ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ลูกจางทํา (พิจารณาจากลักษณะหรือสภาพของ
งานเทานั้น มิใชจากตําแหนงงาน) ประเภทของหลักประกัน จํานวนมูลคาของหลักประกัน และวิธีการ
เก็บรักษาหลักประกัน ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานประกาศ
กําหนด และเมื่อนายจางเลิกจางหรือลูกจางลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ นายจางมีหนาที่ตองคืน
หลักประกันที่ไดเรียกหรือรับไว ถามี ใหแกลูกจางนั้นภายใน ๗ วันนับแตวันที่นายจางเลิกจางหรือ
ลูกจางลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ แลวแตกรณี
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ตัวอยาง
กอนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใชบังคับ บริษัท น้ําตาล
จํากัด นายจาง ไดใหนายเอก ลูกจาง ซึ่งทํางานในตําแหนง พนักงานธุรการ ซึ่งลักษณะหรือสภาพของ
งานที่ทําไมไดรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินของนายจาง และนายหนึ่ง ซึ่งทํางานในตําแหนง
พนักงานเก็บเงิน หาบุคคลมาค้ําประกันการทํางาน โดยกําหนดวงเงินค้ําประกันไวคนละ ๑๐๐,๐๐๐
บาทดังนี้ เมื่อพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใชบังคับ บริษัท น้ําตาล
จํากัดนายจาง มีหนาที่ตองคืนสัญญาประกันใหกับนายเอก ทันที และหากยังประสงคจะเรียกหรือรับ
หลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานโดยการใหบุคคลค้ําประกันจากนาย
หนึ่ง อีกตอไปบริษัท น้ําตาล จํากัด นายจาง จะตองดําเนินการใหหลักประกันดังกลาวเปนไปตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด

เรื่องที่ ๓
ใหลูกจางหรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน มีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมด
ของนายจางซึ่งเปนลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากร
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๑๑)
มาตรา ๑๑ หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจางตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงินที่ตองชดใช
กองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา ๑๓๕ ใหลูกจางหรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานแลวแต
กรณี มีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซึ่งเปนลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษี
อากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
เจตนารมณของกฎหมาย
กําหนดใหความคุมครองแกลูกจาง หรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน โดยกําหนดให
ลูกจางหรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซึ่งเปน
ลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากร
คําชี้แจง
เดิมมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติวา “หนี้ที่เกิดจาก
การไมชําระคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ
เงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม ใหลูกจางหรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน แลวแตกรณีมี
บุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซึ่งเปนลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากรตาม
ประมวลกฎหมายแพง”และพาณิชย
ซึ่งคําวา คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชยคาชดเชย
พิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ พิจารณาไดจากบทนิยามตามมาตรา ๕
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สําหรับเงินเพิ่มนั้น ในกรณีที่นายจางจงใจไมคืนเงินประกัน ไมจายคาจาง คาลวงเวลา คา
ทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ตลอดจนคาชดเชย คาชดเชยพิเศษ โดยปราศจากเหตุผล
อันสมควรเมื่อพนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ถึงกําหนดคืนหรือจาย ใหนายจางเสียเงินเพิ่มใหแกลูกจาง
รอยละสิบหาของเงินที่คางจายทุกเจ็ดวัน
สวนตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติวา “หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจางตอง
จายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงินที่ตองชดใชกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา ๑๓๕ ใหลูกจางหรือ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน แลวแตกรณี มีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซึ่งเปน
ลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย”
คําวา “หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้” มีความหมายกวาง
กวาที่บัญญัติไวตามมาตรา ๑๑ เดิม กลาวคือ หมายถึงหนี้เงินทุกประเภทที่นายจางมีหนาที่ตองจาย
ใหแกลูกจางซึ่งนอกจากจะหมายถึง คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด
คาชดเชยและคาชดเชยพิเศษตามบทบัญญัติตางๆแลว ยังหมายความรวมถึงหนี้เงินอื่นๆ ที่นายจางมี
หนาที่ตองจายใหแกลูกจางตามพระราชบัญญัตินี้ดวย เชน ดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มตามมาตรา ๙
หลักประกันที่เปนเงิน ตามมาตรา ๑๐ คาใชจายตามมาตรา ๗๓ เงินกรณีที่นายจางหยุดกิจการชั่วคราว
ตามมาตรา ๗๕ เงินกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานสั่งใหนายจางหยุดการใชเครื่องจักร ตามมาตรา ๑๐๕
เงินกรณีที่นายจางสั่งพักงานลูกจาง ตามมาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗ เปนตน หนี้เงินดังกลาวขางตน
เปนหนี้ที่ลูกจางมีบุริมสิทธิในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย
สวนหนี้เงินที่นายจางมีหนาที่ตองชดใชกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา ๑๓๕ นั้น ตาม
บทบัญญัติในมาตรานี้ก็กําหนดใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนเจาหนี้ผูทรงบุริมสิทธิในลําดับ
เดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เชนเดียวกัน
บุริมสิทธิ หมายถึง สิทธิของเจาหนี้ในการไดรับชําระหนี้ของตนโดยสิ้นเชิงจากทรัพยสินทั้งหมด
หรือเฉพาะบางสิ่งบางอยางของลูกหนี้ไดกอนเจาหนี้รายอื่นๆ
บุริมสิทธิเกิดขึ้นไดแตโดยบทบัญญัติของกฎหมายเทานั้น ไมอาจเกิดขึ้นไดโดยขอตกลงหรือ
สัญญาระหวางบุคคล ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายที่กอใหเกิดบุริมสิทธินั้นมีแหลงที่มา ๒ ทาง คือ ตามที่
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เชน ตามบรรพ ๒ ลักษณะ ๑ หมวด ๒ สวนที่ ๖
มาตรา ๒๕๑ ถึง ๒๘๙ ตามบรรพ ๕ ลักษณะ ๒ หมวด ๓ มาตรา ๑๕๙๘/๑๓ เรื่องบุริมสิทธิของผูอยู
ในปกครองเปนตน และตามที่บัญญัติไวในกฎหมายเฉพาะ เชน ตามพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนตน
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๒๕๓ ถาหนี้มีอยูเปนคุณแกบุคคลใดในมูลอยางหนึ่งอยางใดดังจะกลาวตอไปนี้ บุคคล
นั้นยอมมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของลูกหนี้ คือ
(๑) คาใชจายเพื่อประโยชนอันรวมกัน
(๒) คาปลงศพ
(๓) คาภาษีอากร และเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับเพื่อการงานที่ไดทําใหแกลูกหนี้ซึ่งเปนนายจาง
(๔) คาเครื่องอุปโภคอันจําเปนประจําวัน
มาตรา ๒๕๗ บุริมสิทธิในเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับเพื่อการงานที่ไดทําใหแกลูกหนี้ซึ่งเปน
นายจางนั้น ใหใชสําหรับคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย
คาชดเชยพิเศษ และเงินอื่นใดที่ลูกจางมีสิทธิไดรับเพื่อการงานที่ไดทําให นับถอยหลังขึ้นไปสี่เดือนแต
รวมกันแลวตองไมเกินหนึ่งแสนบาทตอลูกจางคนหนึ่ง
ตัวอยาง
บริษัท จน จํากัด นายจาง คางจายคาจางนายหนึ่ง ลูกจาง สองงวด งวดละ ๖๐,๐๐๐ บาท รวม
เปนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ในขณะเดียวกันบริษัท จน จํากัด ก็เปนหนี้เงินกูยืม บริษัท รวย จํากัด
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เชนนี้ เมื่อมีการฟองรองบังคับคดี นายหนึ่ง ลูกจาง เปนเจาหนี้มีบุริมสิทธิจาก
มูลหนี้คาจางคางจาย ยอมมีสิทธิไดรับชําระหนี้คาจางจากการขายทอดตลาดทรัพยสินของบริษัท จน
จํากัด นายจาง จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท กอน บริษัท รวย จํากัด ซึ่งเปนเพียงเจาหนี้สามัญ สวนหนี้เงิน
ที่เกินจากจํานวนที่ลูกจางมีสิทธิไดรับในฐานะเปนเจาหนี้มีบุริมสิทธิ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ลูกจางยังคง
มีสิทธิเรียกรองหรือบังคับใหนายจางชําระหนี้ใหในฐานะเปนเจาหนี้สามัญตอไปได

เรื่องที่ ๔
การจางโดยวิธเี หมาคาแรง
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๑๑/๑)
มาตรา ๑๑/๑ ในกรณีที่ผูประกอบกิจการมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาคน
มาทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางาน
โดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดใน
กระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเปน
ผูควบคุมดูแลการทํางานหรือรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกคนที่มาทํางานนั้นหรือไมก็ตาม
ใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจางของคนที่มาทํางานดังกลาว
ใหผูประกอบกิจการดําเนินการใหลูกจางรับเหมาคาแรงที่ทํางานในลักษณะเดียวกันกับ
ลูกจางตามสัญญาจางโดยตรง ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
เจตนารมณของกฎหมาย
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กําหนดใหความคุมครองแกลูกจางรับเหมาคาแรง โดยใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจางของ
ลูกจางรับเหมาคาแรง และเพื่อใหลูกจางรับเหมาคาแรงที่ทํางานในลักษณะเดียวกันกับลูกจางตามสัญญา
จางโดยตรงของผูประกอบกิจการ ไดรับสิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมจากผูประกอบกิจการ
โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
คําชี้แจง
มาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่งบัญญัติใหถือวา ผูประกอบกิจการที่มอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่ง
อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได ที่ไมใชผูรับอนุญาตจัดหางาน จัดหาคนมาทํางานใน
กระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของตน ไมวาบุคคลซึ่งจัดหาคนมาทํางานนั้น จะเปนผู
ควบคุมดูแลการทํางานหรือเปนผูรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกคนที่มาทํางานนั้นหรือไมก็ตาม เปน
นายจางของคนที่มาทํางานดังกลาว
ผู ป ระกอบกิ จ การที่ จ ะถื อ ว า เป น นายจ า งของคนที่ ถู ก จั ด หามาทํ า งานให แ ก ต นจะต อ งมี
องคประกอบ ดังนี้
๑. ผูประกอบกิจการมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาคนมาทํางานอันมิใชการ
ประกอบธุรกิจจัดหางาน
บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไดรับมอบหมาย อาจเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได และการ
มอบหมายอาจทําเปนหนังสือสัญญาชัดเจน หรือโดยพฤตินัยก็ได ทั้งนี้ ไมวาบุคคลที่ไดรับมอบหมายให
เปนผูจัดหาคนงานนั้น จะไดเขามาเปนผูควบคุมงาน หรือรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกคนที่มา
ทํางานนั้นหรือไมก็ตามแตบุคคลที่ไดรับมอบหมายตองมิใชผูประกอบธุรกิจจัดหางาน และการมอบหมาย
นั้น
ตองมิใชลักษณะของการประกอบธุรกิจจัดหางานตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ทั้งนี้ เพราะหากเปนการดําเนินการในลักษณะของการประกอบธุรกิจจัดหางาน
ผูประกอบกิจการธุรกิจจัดหางานมีหนาที่เพียงแตจัดหาคนหางานสงใหผูประกอบกิจการโดยตรงเทานั้น
ผูประกอบธุรกิจจัดหางานหาไดมีนิติสัมพันธกับคนหางานในลักษณะของนายจาง และลูกจางกันตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯแตอยางใด และในกรณีเชนนี้ ผูประกอบกิจการยอมมีฐานะเปน
นายจางโดยตรงของคนงานที่เขาไปทํางานใหตนอยูแลว
๒. การทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู
ประกอบกิจการหากคนที่มาทํางานนั้นไมไดทํางานในสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจใน
ความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ ยอมถือไมไดวา ผูประกอบกิจการเปนนายจางของคนงาน
ดังกลาวเชน
(๑) บริษัทผลิตรถยนตวาจางใหบริษัทภายนอกจัดสงคนงานเขามาทํางานในกระบวนการผลิต
รถยนตรวมกับลูกจางของบริษัทผลิตรถยนตโดยใหคนงานเหลานี้รับคาจางจากผูรับจางเหมากรณีเชนนี้
ตองถือวา ผูประกอบกิจการ (บริษัทผลิตรถยนต) เปนนายจางของลูกจางเหลานี้
(๒) การจางบุคคลภายนอกซึ่งประกอบธุรกิจรับจางใหบริการรักษาความปลอดภัย และทําความ
สะอาด โดยใหผูรับจางสงลูกจางของตนเขามาทํางานดังกลาวในสถานประกอบกิจการของเจาของสถาน
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ประกอบกิจการนั้น เห็นวา การทํางานของลูกจางดังกลาวไมเปนการทํางานสวนหนึ่งสวนใดใน
กระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ กรณีเชนนี้ ผูประกอบกิจการไมเปน
นายจางของลูกจางผูรับจางใหบริการรักษาความปลอดภัย และทําความสะอาด
(๓) งานนําสงรถยนตไปยังตัวแทนจําหนายทั่วประเทศโดยวาจางบริษัทขนสงโดยใชอุปกรณ
พิเศษเปนลักษณะงานขนสง เมื่อไมใชธุรกิจหรือกระบวนการผลิตของผูประกอบกิจการแลวผูประกอบ
กิจการก็ไมใชนายจางของลูกจางในสวนนี้
(๔) งานบรรจุชิ้นสวนรถยนตรวมกลองเปน CKD (Complete Knocked Down) เพื่อสงออก
ลั ก ษณะของการทํา งานเปน ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการผลิ ต โดยใชเ ครื่ อ งมื อของผู ป ระกอบกิ จ การผู
ประกอบกิจการจึงเปนนายจางของลูกจางที่ทํางานในสวนนี้
เมื่อพิจารณาครบองคประกอบทั้งสองขอขางตนแลว กฎหมายใหถือวาผูประกอบกิจการเปน
นายจางของคนที่มาทํางานดังกลาว ดังนี้ ผูประกอบกิจการก็ตองมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ตอคนที่มาทํางานดังกลาว เสมือนเปนลูกจางของตนดวย ทั้งนี้ ไมวาคน
ที่มาทํางานนั้นจะมีสถานะเปนลูกจางของบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูประกอบกิจการใหจัดหาคนมา
ทํางานในสถานประกอบกิจการดวยหรือไมก็ตาม
บทบัญญัติตามมาตรานี้ มุงประสงคที่จะคุมครองลูกจางรับเหมาคาแรง (Contract Labour)
เทานั้น ดังนั้น ในเบื้องตนจึงตองพิจารณาเสียกอนวา การที่ผูประกอบกิจการมอบหมายใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งไปจัดหาคนมาทํางานใหนั้น ผูประกอบกิจการมุงประสงคตอการจัดหาแรงงาน (Supply of
Labour) มิใชมุงประสงคตอการไดรับสินคาหรือบริการ (Supply of Goods and Service) เพราะหากผู
ประกอบกิจการมุงประสงคตอสินคาหรือบริการแลว นิติสัมพันธระหวางผูประกอบกิจการและคูสัญญาจะ
มีลักษณะเปนสัญญาจางทําของ (Job Contracting) หรือจางเหมาบริการ (Contract for Service) ซึ่งไม
อยูภายใตบังคับ
ของบทบัญญัติมาตรานี้
เมื่อผูประกอบกิจการรายใดที่มีการดําเนินการตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง ซึ่งกฎหมายใหถือวา
เปนนายจางของคนที่มาทํางานดังกลาวแลว หากสถานประกอบกิจการนั้น มีคนที่ทํางานในลักษณะงาน
เดียวกันรวมกันอยูสองประเภท กลาวคือ ลูกจางซึ่งผูประกอบกิจการจางเองโดยตรงประเภทหนึ่ง
(มาตรา ๑๑/๑ วรรคสองเรียกวา ลูกจางตามสัญญาจางโดยตรง) กับคนงานที่ผูประกอบกิจการ
มอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดหามาใหอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง เรียกวา
ลูกจางรับเหมาคาแรงเชนนี้ ผูประกอบกิจการดังกลาว มีหนาที่ตองดําเนินการใหลูกจางรับเหมาคาแรง
ที่ทํางานในลักษณะเดียวกับลูกจางซึ่งผูประกอบกิจการจางเองโดยตรง
ไดรับสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
คําวา “งานในลักษณะเดียวกัน” หมายความถึง งานที่ลูกจางรับเหมาคาแรงกับงานที่ลูกจางตาม
สัญญาจางโดยตรงของผูประกอบกิจการทํามีลักษณะเดียวกัน
โดยอาจพิจารณาจากลักษณะงาน
ตําแหนงงาน หนาที่การงาน หรืออํานาจหนาที่ เชน งานตัด งานเย็บ งานประกอบ งานตรวจสอบ
คุณภาพงานบัญชี งานธุรการ งานชาง งานเก็บขอมูล งานขาย เปนตน
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คําวา “สิทธิประโยชน” (Benefits) และคําวา “สวัสดิการ” (Welfare) หมายความรวมถึง
คาตอบแทน หรือรางวัลที่นายจางจายใหแกพนักงาน หรือลูกจาง ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินเพื่อ
เสริมสรางขวัญกําลังใจ และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนชวยเสริมสรางความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตแกลูกจาง เชน คาจาง คาลวงเวลา เบี้ยขยัน คากะ คาอาหาร คาครองชีพ หอพัก สิทธิใน
การไดหยุดพักผอนประจําปเพิ่มขึ้นตามอายุงาน สิทธิการไดรับเงินโบนัส หรือเงินพิเศษอื่น การได
โดยสารรถรับสงที่นายจางจัดให การไดรับชุดทํางานจากนายจาง เปนตน
คําวา “เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ” หมายถึง การปฏิบัติตอลูกจางรับเหมาคาแรงและลูกจาง
ตามสัญญาจางโดยตรงบนพื้นฐานของหลักคุณธรรมในการจางงาน โดยไมปฏิบัติตอลูกจางทั้งสอง
ประเภทดังกลาวแตกตางกัน หรือดอยกวากัน ในลักษณะที่ไมสัมพันธกับหลักคุณธรรม หรือเงื่อนไขของ
งานหรือโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
สําหรับแนวทางการพิจารณา “เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ” อาจพิจารณาไดจากลักษณะงาน
หนาที่ความรับผิดชอบ คุณวุฒิ ประสบการณ ระยะเวลาทํางาน ทักษะฝมือ คุณภาพของงานหรือ
ปริมาณของงาน เปนตน ดังนั้น หากลูกจางทั้งสองประเภทมีคุณสมบัติเหมือนกันจะตองไดรับสิทธิ
ประโยชนและสวัสดิการภายใตเงื่อนไขอยางเดียวกัน เชน ลูกจางรับเหมาคาแรงและลูกจางตามสัญญา
จางโดยตรงทํางานในลักษณะเดียวกัน มีหนาที่ความรับผิดชอบเหมือนกัน ผลิตผลของงานอยูใน ระดับ
เดียวกัน เมื่อนายจางจัดสวัสดิการชุดทํางานใหแกลูกจางตามสัญญาจางโดยตรงปละ ๒ ชุด ก็ตอง
ดําเนินการใหลูกจางรับเหมาคาแรงไดรับสวัสดิการชุดทํางานปละ ๒ ชุด เชนกัน มิฉะนั้นอาจถือไดวา
เปนการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมและเปนการเลือกปฏิบัติ
ตัวอยาง
บริษัท ยานยนต จํากัด ประกอบกิจการรับจางทําเบาะหนังรถยนต สงใหแกบริษัทประกอบ
รถยนตทั่วไป เนื่องจากปริมาณงานมีเปนจํานวนมาก และงานมีความเรงดวน ลูกจางโดยตรงของ
บริษัทฯ ที่มีอยูในแผนกตัดหนังทํางานไมทัน บริษัท ยานยนต จํากัด จึงไดมอบหมายใหหางหุนสวน
จํากัด ยิ่งรวยจัดหาคนงานเขามาทํางานในแผนกตัดหนังเพิ่มขึ้นอีกจํานวน ๕๐ คน เชนนี้ ยอมถือไดวา
บริษัท ยานยนต จํากัด เปนนายจางของคนที่มาทํางานทั้ง ๕๐ คน ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง และ
หากลูกจางรับเหมาคาแรงดังกลาวมีหนาที่รับผิดชอบและคุณสมบัติเหมือนกับลูกจางโดยตรงของบริษัทฯ
ดังนี้ บริษัท ยานยนต จํากัด มีหนาที่ตองดําเนินการใหลูกจางรับเหมาคาแรงทั้ง ๕๐ คน ดังกลาว ไดรับ
สิทธิประโยชน และสวัสดิการภายใตเงื่อนไขอยางเดียวกัน ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง

เรื่องที่ ๕
ใหศาลแรงงานมีอํานาจสั่งใหสัญญาจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ
หรือคําสั่งมีผลใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๑๔/๑)
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มาตรา ๑๔/๑ สัญญาจางระหวางนายจางกับลูกจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานระเบียบ
หรือคําสั่งของนายจางที่ทําใหนายจางไดเปรียบลูกจางเกินสมควร ใหศาลมีอํานาจสั่งใหสัญญา
จาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นมีผลใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและ
พอสมควรแกกรณี
เจตนารมณของกฎหมาย
กําหนดใหศาลมีอํานาจสั่งใหสัญญาจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของ
นายจางที่ไดเปรียบลูกจางเกินสมควรมีผลใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรม เพื่อประโยชนในการคุมครอง
ลูกจาง
คําชี้แจง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๗๕ ไมไดบัญญัติวา สัญญาจางแรงงานตอง
ทําเปนหนังสือ และตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็ไมไดมีบทบัญญัติกําหนดแบบ
ของสัญญาจางแรงงานไวดังนั้น ตามสภาพความเปนจริงแลว กรณีที่มีการทําสัญญาจางแรงงานกันไว
เปนหนังสือ นายจางมักเปนฝายจัดทําสัญญาจางแรงงานขึ้นแตฝายเดียว และโดยที่ลูกจางมีสถานะทาง
เศรษฐกิจเสียเปรียบฝายนายจาง รวมทั้งบางครั้งความตองการทํางานของลูกจางมีมากกวาความสนใจ
ในเนื้อหาที่เปนสาระสําคัญของสัญญาจางแรงงาน เมื่อพิจารณาจากสัญญาจางแรงงานโดยทั่วไป จึง
พบวาฝายลูกจางมักจะตกเปนฝายเสียเปรียบในสัญญาจางแรงงาน และในบางครั้งลูกจางตองรับภาระ
มากกวาที่ควรจะเปน แตเนื่องจากสัญญาจางแรงงาน เปนเรื่องที่คูสัญญาทั้งสองฝายจะตองแสดงเจตนา
เขาผูกพันกันตั้งแตแรกขณะที่ทําสัญญา ดังนั้น การที่ลูกจางจะมากลาวอางในภายหลังวาสัญญาจาง
แรงงานดังกลาวไมเปนธรรมกับตน จึงเปนเรื่องที่ฟงไมขึ้น ประกอบกับตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไมไดมีบทบัญญัติใหศาลมีอํานาจใชดุลยพินิจ ในการ
ปรับลดขอสัญญาจางแรงงาน ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางใหใชบังคับ
เพียงเทาที่เปนธรรมแกลูกจางไวโดยแจงชัด จึงเปนเหตุใหมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติตามมาตรานี้ ทั้งนี้
เพื่อใหศาลแรงงานสามารถใชดุลยพินิจ ในการสั่งใหสัญญาจางแรงงาน ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางใหใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมแกลูกจางได อยางไรก็ตาม บทบัญญัติ
ตามมาตรา ๑๔/๑ นี้ เปนอํานาจของศาลแรงงานในการพิจารณาพิพากษาคดีที่มีการฟองรองคดีแรงงาน
ตอศาลแรงงานไวแลวเทานั้น
ตัวอยาง
(๑) บริษัท เกินงาม จํากัด นายจาง ไดสงนายสุดทน ลูกจาง ไปฝกอบรมที่ประเทศญี่ปุนเปน
เวลา ๑ ป โดยบริษัท เกินงาม จํากัด นายจาง เปนฝายออกคาใชจายในระหวางการฝกอบรมให เปน
เงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งสองฝายไดตกลงทําหนังสือสัญญาการทํางานชดใชทุนคืน โดยกําหนดให
นายสุดทนตองทํางานใชทุนคืนเปนเวลา ๑๐ ป หลังจากที่กลับมาทํางานที่ประเทศไทย หากทํางานไม
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ครบนายสุดทนตองชดใชคาเสียหายใหแกบริษัทฯ เปนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เชนนี้ หากกรณีมีปญหาที่
ตองบังคับตามสัญญาดังกลาวเกิดขึ้นจนมีการนําคดีไปสูศาล ศาลแรงงานยอมมีอํานาจใชดุลยพินิจสั่งให
สัญญาดังกลาวใหใชบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมแกลูกจางได
(๒) บริษัท เกินทุน จํากัด นายจาง ตกลงรับนางสาวนิด เปนลูกจาง โดยในสัญญาจางแรงงาน
ระหวางบริษัทฯ กับนางสาวนิดขอหนึ่งมีขอกําหนดวา เมื่อนางสาวนิดพนสภาพจากการเปนลูกจางของ
บริษัท เกินทุน จํากัด นายจางแลว ภายในระยะเวลา ๑๐ ป หามมิใหนางสาวนิดไปทํางานกับบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการในลักษณะเดียวกันกับบริษัท เกินทุน จํากัด หากผิดสัญญา นางสาวนิดยินยอมชดใช
คาเสียหายใหบริษัทฯ เปนเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เชนนี้ หากนางสาวนิด ลาออกจากการเปน
ลูกจางของบริษัท เกินทุน จํากัดและเขาทํางานบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันกับบริษัท
เกินทุน จํากัด ศาลแรงงานยอมมีอํานาจใชดุลยพินิจในการกําหนดคาเสียหายโดยพิจารณาจากกําหนด
ระยะเวลาที่พนจากการเปนลูกจางความเสียหายที่บริษัทเกินทุน จํากัด จะไดรับจากการผิดสัญญาหรือ
เหตุอยางอื่นประกอบการพิจารณากําหนดคาเสียหายได

เรื่องที่ ๖
หามกระทําการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศ
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๑๖
มาตรา ๑๖ หามมิใหนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานกระทําการลวงเกิน
คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่อคุมครองลูกจางซึ่งเปนเด็ก หญิง และชาย มิใหถูกลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอน
รําคาญทางเพศจากนายจาง หรือผูที่มีอํานาจบังคับบัญชาเหนือลูกจาง
คําชี้แจง
กฎหมายหามมิใหผูที่มีอํานาจบังคับบัญชาเหนือลูกจางไมวาจะเปนนายจาง หัวหนางานผู
ควบคุมงาน หรือผูตรวจงานกระทําการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอ
ลูกจาง (บทบัญญัติเดิมคุมครองเฉพาะลูกจางซึ่งเปนหญิง และเด็กเทานั้น)
โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมายคําวา
“ลวงเกิน” หมายถึง แสดงอาการเกินสมควรตอผูอื่นโดยลวงจารีตประเพณีหรือจรรยามารยาท
ดวยการลวนลาม ดูหมิ่น สบประมาท เปนตน ( “ลวนลาม” หมายถึง ลวงเกินในลักษณะชูสาวดวย
การพูดหรือกระทําเกินสมควร เชน การพูดจาลวนลาม หรือถือโอกาสลวนลามดวยการจับมือถือแขน “
ดูหมิ่น” หมายถึง แสดงกิริยาทาทาง พูดจา หรือเขียนเปน ลายลักษณอักษรเปนเชิงดูถูกวามีฐานะต่ํา
ตอย หรือไมดีจริง ไมเกงจริง)
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“คุกคาม” หมายถึง แสดงอํานาจดวยกิริยาหรือวาจาใหหวาดกลัว ทําใหหวาดกลัว
“รําคาญ” หมายถึง ระคายเคือง เบื่อ ทําใหเดือดรอนเบื่อหนาย
การลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญโดยมีวัตถุประสงคหรือเปนการกระทําในทาง
เพศ อาจจะเปนการกระทําตอรางกายโดยตรง หรือเปนการกระทําที่มีผลตอจิตใจก็ได
ตัวอยาง
ก. อาศัยอํานาจหนาที่ของ ก. ชักชวน ข. พนักงานหญิงที่อยูภายใตบังคับบัญชา ออกไปเที่ยว
เตรกับ ก. ในเวลาค่ําคืนนอกเวลางาน หาก ข. ไมไป ก. จะกลั่นแกลงเสนอความเห็น ไมยอมให
พนักงาน ผูนั้นผานการทดลองงาน ถือวา ก. มีความประสงค ที่จะกระทําการลวงเกินทางเพศตอ
พนักงานหญิงผูใตบังคับบัญชามิใชกระทําไปตามวิสัยของชายเจาชูเทานั้น การกระทําของ ก. นอกจาก
จะเปนการประพฤติผิดศีล ธรรมหรือจารีตประเพณีอันดีงามของสั งคมอันเปนการฝาฝนตอข อบังคั บ
เกี่ยวกับการทํางานของบริษัทแลว ยังมีผลกระทบตอ การบริหารงานบุคคลของบริษัท ทําใหพนักงาน
ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางานการฝาฝน ขอบังคับในการทํางานของ ก. จึงเปนกรณีรายแรง (คํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๗๒/๒๕๔๕)

เรื่องที่ ๗
การบอกกลาวลวงหนา
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๑๗)
มาตรา ๑๗ สัญญาจางยอมสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในสัญญาจางโดยมิตองบอกกลาว
ลวงหนา
ในกรณีที่สัญญาจางไมมีกําหนดระยะเวลา นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิกสัญญาจางโดยบอก
กลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจายคาจางคราวหนึ่งคราว
ใด เพื่อใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายคาจางคราวถัดไปขางหนาก็ได แตไมจําตองบอกกลาว
ลวงหนาเกินสามเดือน ทั้งนี้ ใหถือวาสัญญาจางทดลองงานเปนสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลา
ดวย
การบอกเลิกสัญญาจางตามวรรคสอง นายจางอาจจายคาจางใหตามจํานวนที่จะตองจายจนถึง
เวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่บอกกลาว และใหลูกจางออกจากงานทันทีได
การบอกกลาวลวงหนาตามมาตรานี้ไมใชบังคับแกการเลิกจางตามมาตรา ๑๑๙ แหง
พระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๕๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่อใหเกิดความชัดเจนวา สัญญาจางทดลองงานเปนสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลาประเภท
หนึ่งซึ่งการบอกเลิกสัญญาจางตองบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบ
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คําชี้แจง
มาตรา ๑๗ เดิมมิไดระบุไวอยางชัดเจนวา สัญญาจางทดลองงานเปนสัญญาจางที่ไมมีกําหนด
ระยะเวลาหรือไม จึงไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๗ ใหมีความชัดเจนวา สัญญาจางทดลองงาน
เปนสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลาประเภทหนึ่ง หากนายจางหรือลูกจางจะบอกเลิกสัญญาจางจึงมี
หนาที่ตองบอกกลาวลวงหนาตามมาตรา ๑๗ ดวย
“สัญญาจางทดลองงาน” หมายถึง สัญญาที่นายจางตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยมีเงื่อนไขให
ลูกจางทดลองทํางานในชวงระยะเวลาหนึ่ง หากลูกจางสามารถปฏิบัติงานไดดีเปนที่พอใจของฝาย
นายจาง นายจางจะใหลูกจางทํางานตอไป หรือหากนายจางไมพอใจก็สามารถบอกเลิกสัญญาจางในชวง
ระยะเวลาทดลองงานได
ตัวอยาง
(๑) นายจางเลิกจางลูกจางในระหวางทดลองงานตองบอกกลาวลวงหนากอนเลิกจางตามมาตรา
๑๗ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๔๙/๒๕๔๕)
(๒) สัญญาจางแรงงานมีกําหนดระยะเวลาการจาง ๑ ป แตกําหนดใหมีการทดลองงานเปนเวลา
๔ เดือนนับแตวันทําสัญญา นายจางมีสิทธิบอกเลิกจางในเวลาใดๆ ระหวางอายุสัญญาทดลองงานได
เปนสัญญาที่ไมมีกําหนดระยะเวลา (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๑๗/๒๕๔๘)

เรื่องที่ ๘
การแจงการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๑๘)
ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหนายจางตองแจงการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือสง
เอกสารตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานตรวจแรงงาน นายจางจะแจงหรือสงดวยตนเอง
ทางไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นก็ได
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนายจางในกรณีที่นายจางมีหนาที่ตองแจงการดําเนินการหรือสง
เอกสารตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้
คําชี้แจง
นายจางสามารถแจงการดําเนินการหรือสงเอกสารดวยตนเอง ทางไปรษณีย โทรศัพทโทรสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด เชน การแจงการจางหรือการแจงการสิ้นสุดการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กตอพนักงานตรวจ
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แรงงาน (มาตรา ๔๕) การสงสําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย (มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐) และการยื่นแบบแสดง
สภาพการจางและสภาพการทํางาน (มาตรา ๑๑๕/๑) เปนตน

เรื่องที่ ๙
การกําหนดเวลาทํางานปกติ
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๒๓
มาตรา ๒๓ ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติใหลูกจางทราบ โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและ
เวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทํางานของแตละประเภทงานตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทํางานวันใดนอยกวาแปดชั่วโมง
นายจางและลูกจางจะตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทํางานในวัน
ทํางานปกติอื่นก็ได แตตองไมเกินวันละเกาชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลว สัปดาหหนึ่ง
ตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง เวนแตงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงตองมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่งไมเกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้น
แลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบสองชั่วโมง
ในกรณี ที่ น ายจ า งและลู ก จ า งตกลงกั น ให นํา เวลาทํ า งานส ว นที่ เ หลื อ ไปรวมกั บ เวลา
ทํางานในวันทํางานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกวาวันละแปดชั่วโมง ใหนายจางจายคาตอบแทน
ไม นอยกว าหนึ่ ง เทาครึ่งของอั ตราค าจา งต อชั่ว โมงในวันทํ างานตามจํานวนชั่ว โมงที่ ทํา เกิ น
สําหรับลูกจางรายวันและลูกจางรายชั่วโมงหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอ
หนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดในชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจาง
ตามผลงาน
ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันได
เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดชั่วโมงทํางานแตละวันไม
เกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง
เจตนารมณของกฎหมาย
ใหนายจางประกาศกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานวันหนึ่งไดไมเกินแปด
ชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทํางานวันใดนอยกวาแปดชั่วโมง ใหนายจางและลูกจางสามารถตกลงกันใหนํา
เวลาสวนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทํางานในวันอื่นก็ได แตเมื่อรวมกับเวลาทํางานปกติเดิมแลวตองไม
เกินวันละเกาชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการกําหนดเวลาทํางานและเพื่อมิใหมีการ
กําหนดเวลาทํางานปกติเกินวันละเกาชั่วโมง
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คําชี้แจง
การกําหนดเวลาทํางานปกติเกิดขึ้นจากพื้นฐานความคิดในเรื่องการคุมครองสุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัยในการทํางาน โดยกฎหมายไมตองการใหนายจางใชแรงงานลูกจางมากเกินไปเพราะยิ่ง
ทํางานมากเทาใดโอกาสที่ลูกจางจะประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางานยิ่งมีมากตามไปดวย
ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดเวลาทํางานปกติขั้นสูงเอาไวเพื่อเปนเกณฑใหนายจางถือปฏิบัติ ซึ่งนายจาง
จะใหลูกจางทํางานเกินไปกวาเวลาทํางานปกติไมได เวนแตจะเขาขอยกเวนตามกฎหมาย
มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งกําหนดใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติใหลูกจางทราบ โดยหนดเวลา
เริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทํางานของแตละประเภทงาน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกิน ๘ ชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทํางานวันใดนอยกวา ๘
ชั่วโมง นายจางและลูกจางจะตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทํางานในวัน
ทํางานปกติอื่นก็ได แตตองไมเกินวันละ ๙ ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไม
เกิน ๔๘ ชั่วโมง เวนแตงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ตองมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่งไมเกิน ๗ ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาห
หนึ่งตองไมเกิน ๔๒ ชั่วโมง
จากบทบัญญัติดังกลาว นายจางจึงมีหนาที่ตองประกาศเวลาทํางานปกติในแตละวันวามีเวลา
เริ่มตนการทํางาน และสิ้นสุดการทํางานเมื่อใด เวลาทํางานปกตินี้กําหนดไดไมเกินเวลาทํางานของแตละ
ประเภทงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เชน บริษัท กองเงิน จํากัด ประกอบกิจการเปนตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑจากกุง อาจกําหนดเวลาทํางานปกติ โดยกําหนดใหลูกจางทํางานตั้งแตวันจันทรถึง
วันเสารตั้งแต ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๗.๐๐ นาฬิกา โดยมีเวลาพัก ๑๒.๐๐นาฬิกา ถึง ๑๓.๐๐ นาฬิกา
ซึ่งจะเห็นไดวามีเวลาทํางานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง และสัปดาหหนึ่งไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง เชนนี้ ถือวา
บริษัท กองเงิน จํากัด ไดปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งถูกตองแลว
เมื่อนายจางไดประกาศกําหนดเวลาทํางานตามปกติไวแลว หากมีกรณีที่มีความจําเปนเกิดขึ้น
จนเปนเหตุใหนายจางไมสามารถใหลูกจางทํางานตอไปในวันนั้นจนครบเวลาทํางานปกติไดนายจางและ
ลูกจางอาจตกลงกันนําเวลาสวนที่ไมครบนั้น ไปรวมกับเวลาทํางานในวันทํางานปกติอื่นได แตเมื่อรวม
กับเวลาทํางานปกติในวันนั้นแลวตองไมเกินวันละ ๙ ชั่วโมง เชน นายจางกําหนดเวลาทํางานตามปกติ
ไววันละ ๘ ชั่วโมง แตเมื่อใหลูกจางทํางานได ๖ ชั่วโมง จะเริ่มทํางานชั่วโมงที่ ๗ เกิดฝนตกหนัก น้ํา
ทวม ไฟฟาดับ จนเปนเหตุใหเครื่องจักรไมสามารถทํางานตอไปได กรณีเชนนี้ นายจางอาจใหลูกจาง
เลิกงานในวันนั้น และอาจตกลงกับลูกจางใหนําชั่วโมงการทํางานที่เหลืออยูอีก ๒ ชั่วโมง ไปรวมกับ
เวลาทํางานปกติในวันรุงขึ้นไดอีก ๑ ชั่วโมง และในวันทํางานปกติถัดไปไดอีก ๑ ชั่วโมง
ส ว นกรณี ที่ มี ก ารตกลงนํ า เวลาส ว นที่ เ หลื อ ไปรวมกั บ เวลาทํ า งานในวั น ทํ า งานปกติ อื่ น
คาตอบแทนการทํางานในชั่วโมงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกินกวา ๘ ชั่วโมงนั้น มาตรา ๒๓ วรรคสอง ไดกําหนดให
ลูกจางรายวัน ลูกจางรายชั่วโมง และลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน มีสิทธิไดรับคาตอบแทนใน
ชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของคาจางในวันทํางานปกติ สวนลูกจางรายเดือนไมมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๓ วรรคสองนี้ เชน บริษัท หอยขม จํากัด นายจาง
กําหนดเวลาทํางานปกติตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๗.๐๐ นาฬิกา เวลาพักระหวาง ๑๒.๐๐ 165

๑๓.๐๐ นาฬิกา ปรากฏวาในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา เกิดเหตุฝนตกหนัก
น้ําทวม ไฟฟาดับ จนเปนเหตุใหเครื่องจักรไมสามารถทํางานได บริษัทฯ จึงใหลูกจางกลับบานทันที
และหากนายจางสามารถตกลงกับลูกจางที่จะนําชั่วโมงการทํางานที่เหลืออีก ๑ ชั่วโมงไปรวมกับเวลา
ทํางานปกติของวันรุงขึ้น ดังนี้ นายจางตองจายคาตอบแทนการทํางานในชั่วโมงที่ ๙ ของวันรุงขึ้นไม
นอยกวาอัตราหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอชั่วโมงใหแกลูกจางที่ไดรับคาจางเปนรายวัน รายชั่วโมง
หรือหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานสําหรับ
งานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งตอนทาย
นายจางจะกําหนดเวลาทํางานปกติวันหนึ่งเกิน ๗ ชั่วโมงไมได และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลว
สัปดาหหนึ่งตองไมเกิน ๔๒ ชั่วโมง สวนงานใดที่จัดเปนงานอันตรายนั้น สามารถพิจารณาไดจาก
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ ขอ ๒
ในกรณีที่ลักษณะงาน หรือสภาพของงานของนายจางบางประเภทไมอาจประกาศกําหนดเวลา
เริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันเปนการแนนอนได นายจางและลูกจางสามารถตกลงกัน
กําหนดชั่วโมงทํางานตั้งแตเริ่มงานในแตละวันเปนตนไปจนถึงเวลาเลิกงาน แตตองไมเกินวันละ ๘
ชั่วโมง และสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง

เรื่องที่ ๑๐
การหามมิใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานบางประเภท
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๓๘)
มาตรา ๓๘ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา ในอุโมงค หรือปลองในภูเขา เวน
แตสภาพของการทํางานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง
(๒) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
(๓) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เวนแตสภาพของการทํางาน ไมเปน
อันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง
(๔) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่อคุมครองมิใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํา งานที่เสี่ยงอันตรายตอสุขภาพหรือชีวิตแตเปดโอกาสให
ลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานตาม (๑) และ (๓) ได ถาสภาพของการทํางานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือ
รางกาย
คําชี้แจง
การแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๘ ประเด็นหลัก คือ การแกไข (๓) เพื่อเปดโอกาสใหลูกจางซึ่งเปน
หญิงทํางานในงานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟได หากสภาพของการทํางานไมเปนอันตราย
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ตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง ทํานองเดียวกับที่ไดกําหนดยกเวนไวใน (๑) เชน การทํางานใน
วิชาชีพหรือวิชาการเกี่ยวกับการสํารวจ การขุดเจาะ การกลั่นแยก และการผลิตผลิตภัณฑจาก
ปโตรเลียมหรือปโตรเคมี ซึ่งสถานประกอบกิจการมีระบบความปลอดภัยในการทํางานที่สามารถควบคุม
ใหสภาพแวดลอมในการทํางานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจางไดอยางมีประสิทธิภาพ

เรื่องที่ ๑๑
การหามมิใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางาน
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๓๙ และมาตรา ๓๙/๑)
มาตรา ๓๙ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน
(๒) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
(๓) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม
(๔) งานที่ทําในเรือ
(๕) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙/๑ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวางเวลา ๒๒.๐๐
นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุด
ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในตําแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ
หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจางอาจใหลูกจางนั้นทํางานลวงเวลาในวันทํางานได
เทาที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพของลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภโดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง
กอนเปนคราวๆ ไป
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่อใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภที่ทํางานในบางตําแหนง หรือบางลักษณะงานสามารถทํางาน
ลวงเวลาในวันทํางานไดเทาที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ
คําชี้แจง
เปนการแกไขมาตรา ๓๙ เดิมโดยแยกเปน ๒ มาตรา เพื่อกําหนดงานที่หามทําเปน มาตรา ๓๙
และชวงเวลาที่หามทําเปนมาตรา ๓๙/๑ ทั้งนี้ไดคงหลักการตามบทบัญญัติเดิมทุกประการ แตไดเพิ่ม
ความวรรคสองในมาตรา ๓๙/๑ สําหรับกรณีลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภเปนลูกจางที่ทํางานในตําแหนง
ผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจางจะใหลูกจางเหลานี้ทํางาน
ลวงเวลาในวันทํางานก็ได ถาไดรับความยินยอมจากลูกจาง โดยความยินยอมนี้จะตองทําลวงหนากอนมี
การทํางานชวงเวลาแตละคราว และจะทําไดเทาที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพของลูกจางหญิงมีครรภ
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เรื่องที่ ๑๒
สถานที่ที่หา มลูกจางซึ่งเปนเด็กทํางาน
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๕๐)
มาตรา ๕๐ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานในสถานที่
ดังตอไปนี้
(๑) โรงฆาสัตว
(๒) สถานที่เลนการพนัน
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๔) สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เจตนารมณของกฎหมาย
ขยายความคุมครองแกลูกจางซึ่งเปนเด็กมิใหทํางานในสถานที่ที่ไมเหมาะสมกับสภาพจิตใจหรือ
ศีลธรรมของเด็ก
คําชี้แจง
มาตรา ๕๐ เดิมกําหนดหามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ป ทํางานใน (๑)
โรงฆาสัตว (๒) สถานที่เลนการพนัน (๓) สถานที่เตนรํา รําวง หรือรองเง็ง และ (๔) สถานที่ที่มีอาหาร
สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายและบริการโดยมีผูบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคาหรือมีที่สําหรับ
พักผอนหลับนอนหรือมีบริการนวดใหแกลูกคา ซึ่ง (๓) และ (๔) ยังไมครอบคลุมและไมสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยสถานบริการ จึงไดแกไขเพิ่มเติมโดยใชคําวา “สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถาน
บริการ” ในมาตรา ๕๐ (๓) ใหม แทน (๓) และ (๔) เดิม
คําวา “สถานบริการ” ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ หมายความวา สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อให
บริการโดยหวังผลประโยชนในทางการคา ดังตอไปนี้
(๑) สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง เปนปกติธุระประเภททีมีและประเภทที่ไมมีคูบริการ
(๒) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายและบริการโดยมีผูบําเรอ
สําหรับปรนนิบัติลูกคา
(๓) สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผูบริการใหแกลูกคา เวนแต
(ก) สถานที่ซึ่งผูบริการไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทยแผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ หรือไดรับยกเวนไม
ตองขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทยประเภทการนวด
ไทยตามกฎหมายดังกลาว หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
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(ข) สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะตองมีลักษณะของสถานที่ การบริการหรือผู
ให บ ริ ก ารเป น ไปตามมาตรฐานที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ประกาศกํ า หนดโดยความเห็ น ชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวย ประกาศดังกลาวจะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบเพื่อ
การรับรองใหเปนไปตามมาตรฐานนั้นดวยก็ได หรือ
(ค) สถานที่อื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
(๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายหรือใหบริการ โดยมีรูปแบบอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอมหรือปลอยปละ
ละเลยใหนักรอง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกคา
(ข) มีการจัดอุปกรณการรองเพลงประกอบดนตรีใหแกลูกคา โดยจัดใหมีผูบริการขับรอง
เพลงกับลูกคา หรือยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกคา
(ค) มีการเตนหรือยินยอมใหมีการเตน หรือจัดใหมีการแสดงเตน เชน การเตนบนเวทีหรือ
การเตนบริเวณโตะอาหารหรือเครื่องดื่ม
(ง) มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณอื่นใดตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
(๕) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนาย โดยจัดใหมีการแสดงดนตรีหรือการ
แสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปดทําการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
(๖) สถานที่อนื่ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

เรื่องที่ ๑๓
ลูกจางที่ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลา
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๖๕)
มาตรา ๖๕ ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่หรือซึ่งนายจางใหทํางานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ไมมี
สิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ แตลูกจางซึ่งนายจางให
ทํางานตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอ
ชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา
(๑) ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง การใหบําเหน็จหรือการ
เลิกจาง
(๒) งานเรขายหรือชักชวนซื้อสินคาซึ่งนายจางไดจายคานายหนาจากการขายสินคา
ใหแกลูกจาง
(๓) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งไดแกงานที่ทําบนขบวนรถและงานอํานวยความสะดวกแก
การเดินรถ
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(๔) งานเปดปดประตูน้ําหรือประตูระบายน้ํา
(๕) งานอานระดับน้ําและวัดปริมาณน้ํา
(๖) งานดับเพลิงหรืองานปองกันอันตรายสาธารณะ
(๗) งานที่มีลักษณะหรือสภาพตองออกไปทํางานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของ
งานไมอาจกําหนดเวลาทํางานที่แนนอนได
(๘) งานอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินอันมิใชหนาที่การทํางานปกติของลูกจาง
(๙) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง
เจตนารมณของกฎหมาย
กําหนดประเภทของลูกจางที่ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลา
เทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางาน

แตมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงิน

คําชี้แจง
ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางหรือนายจางใหทํางานอยางหนึ่งอยางใดตั้งแต (๑)
ถึง (๙) ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลา หรือคาลวงเวลาในวันหยุดในกรณีที่มีการทํางานนอกหรือเกินเวลา
ทํางานปกติในวันทํางานหรือในวันหยุด ทั้งนี้ ลูกจางตาม (๓) ถึง (๙ มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงิน
เทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา
อยางไรก็ตาม มาตรา ๖๕ (๑) ไดตัดคําวา “การลดคาจาง” ออก เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแก
ลูกจาง และไดเพิ่มเติม (๒) สําหรับลูกจางที่ทํางานงานเรขายหรือชักชวนซื้อสินคาซึ่งนายจางไดจายคา
นายหนาจากการขายสินคาใหแกลูกจาง หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา เงินคาคอมมิชชั่น (Commission)
เชน เซลสแมน (Salesman) เปนตน แตถาลูกจางซึ่งทํางานดังกลาวไมไดรับเงินคาคอมมิชชั่น นายจางก็
ตองจายคาลวงเวลา และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางนั้น

เรื่องที่ ๑๔
คาจางในวันหยุดพักผอนประจําปสะสม
กรณีนายจางเลิกจางหรือลูกจางบอกเลิกสัญญา
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๖๗)
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยมิใชกรณีตามมาตรา ๑๑๙ ใหนายจางจายคาจางใหแก
ลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุดพักผอนประจําปที่ลูกจางพึงมี
สิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐
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ในกรณีที่ลูกจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาหรือนายจางเลิกจางไมวาการเลิกจางนั้นเปน
กรณีตามมาตรา ๑๑๙ หรือไมก็ตาม ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอน
ประจําปสะสมที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่อคุมครองใหลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดพักผอนประจําปสะสม กรณีที่ลูกจางลาออก
จากงาน หรือนายจางเลิกจางไมวาลูกจางจะไดกระทําผิดประการหนึ่งประการใดที่นายจางไมตองจาย
คาชดเชยหรือไม
คําชี้แจง
มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง หมายถึง ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยลูกจางมิไดกระทําความผิดอยาง
หนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๑๙ ซึ่งลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชย นายจางตองจายคาจางใหแกลูกจาง
สําหรับวันหยุดพักผอนประจําปของปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุดพักผอนประจําปที่ลูกจางพึงมีสิทธิ
ตามกฎหมายหรือตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน เชน ลูกจางทํางานมาแลว ๓ ป ๖ เดือน โดย
นายจางไดจัดใหลูกจางหยุดพักผอนประจําปสําหรับ ๓ ปที่ทํางานมาแลว และในปที่ ๔ เมื่อลูกจางได
ทํางานมาแลว ๖ เดือนนายจางไดเลิกจางลูกจางดวยเหตุสถานประกอบกิจการเลิกประกอบกิจการ และ
ตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานลูกจางมีสิทธิหยุดพักผอนประจําป ปละ ๑๐ วัน ลูกจางไดคาจางเดือน
ละ๓๐,๐๐๐ บาท หรือวันละ ๑,๐๐๐ บาท ดังนี้ นายจางตองจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป
เทากับคาจาง ๑๐÷๑๒×๖ = ๕ วัน เปนเงิน ๕×๑,๐๐๐ = ๕,๐๐๐ บาท
สําหรับมาตรา ๖๗ วรรคสอง หมายถึง กรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันสะสมวันหยุดพักผอน
ประจําป ตอมานายจางเลิกจางลูกจางไมวาการเลิกจางนั้นเปนเพราะเหตุที่ลูกจางกระทําผิดประการหนึ่ง
ประการใดที่ไมตองจายคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๙ หรือเพราะเหตุอื่นใด หรือกรณีที่ลูกจางเปนฝายบอก
เลิกสัญญาจาง (ลาออก) นายจางตองจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป สะสม
หมายถึง วันหยุดพักผอนประจําปที่ลูกจางมีสิทธิหยุด แตตกลงกันสะสมไวและไมทันไดใชสิทธิหยุดก็ถูก
เลิกจางหรือลาออกเสียกอน ลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางตามจํานวนวันหยุดพักผอนประจําปที่สะสมไวนั้น
ในปกอนปที่ถูกเลิกจางหรือลาออกทุกปรวมกัน การคํานวณคาจางในวันหยุดพักผอนประจําปสะสมให
คํานวณโดยถืออัตราคาจางในปที่เลิกจางหรือลาออก มิใชคํานวณจากคาจางในแตละปที่มีสิทธิยอนหลัง
ไปเชน ลูกจางมีวันหยุดพักผอนประจําปสะสมในสองปกอนปที่เลิกจางรวม ๑๖ วัน นายจางก็ตองจาย
คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปเปนเงิน ๑๖×๑,๐๐๐ = ๑๖,๐๐๐ บาท
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เรื่องที่ ๑๕
การจายเงินและการบอกกลาวลวงหนา
กรณีที่นายจางหยุดกิจการเปนการชั่วคราว
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๗๕)
มาตรา ๗๕ ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สําคัญอันมีผลกระทบตอการ
ประกอบกิจการของนายจางจนทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติซึ่งมิใชเหตุ
สุดวิสัยตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวา
รอยละเจ็ดสิ บหาของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่
นายจางไมไดใหลูกจางทํางานใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาเปน
หนังสือกอนวันเริ่มหยุดกิจการตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาสามวันทําการ
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่อคุมครองลูกจางไมใหขาดรายไดระหวางที่นายจางมีความจําเปนหยุดกิจการทั้งหมดหรือ
บางสวนเปนการชั่วคราว และเพื่อลูกจางทราบลวงหนาวานายจางจะหยุดกิจการชั่วคราว
คําชี้แจง
กําหนดใหนายจางที่มีความจําเปนตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว โดยมิใช
เหตุสุดวิสัยตองจายเงินใหลูกจางไมนอยกวารอยละ ๗๕ และแจงลวงหนาใหลูกจางและพนักงานตรวจ
แรงงานทราบ เชน เครื่องจักรเสียเพราะขาดการบํารุงรักษาจนตองซอมหรือเครื่องจักรเสื่อมสภาพตอง
ติดตั้งเครื่องจักรใหม โรงงานถูกไฟไหม เพราะเครื่องจักรระเบิด หรือเกิดจากความประมาทเลินเลอของ
ลูกจางที่มีหนาที่คุมเครื่องจักร น้ําทวมเนื่องจากทอประปาภายในโรงงานแตก ขาดวัตถุดิบ เพราะ
นายจางไมจัดสํารองไวตามปกติ ไฟฟาดับ เพราะหมอแปลงในโรงงานของนายจางเสีย ขาดแคลนน้ํามัน
เชื้อเพลิง เพราะนายจางไมจัดสํารองไวตามปกติ ทางราชการสั่งปดโรงงานตามกฎหมายโรงงาน ปญหา
ขาดสภาพคลองทางการเงิน นายจางลมละลาย หรือถูกเจาหนี้ยึดโรงงาน เพราะนายจางบริหารงานไมดี
จึงประสบสภาวะขาดทุนหรือมีหนี้สินลนพนตัว ไมมีใบสั่งสินคาจากลูกคา หรือผลิตสินคาจนลนตลาด
พราะนายจางบริหารการตลาดไมดี ผลิตสินคาไมไดคุณภาพ หรือขายแพงเกินไป เปนตน นายจางตอง
จายเงินใหแกลูกจางที่นายจางมิไดใหทํางานไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของคาจางในวันทํางานปกติที่
ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอดไปจนกวานายจางเลิกหยุดกิจการและใหลูกจางไดทํางาน
ตามปกติการหยุดกิจการที่วานี้ตองเปนการหยุดกิจการ “โดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สําคัญอันมีผลกระทบตอ
การประกอบกิจการของนายจางจนทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติ” เทานั้น
นายจางจึงจะจายเงินใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวารอยละ ๗๕ ได และตองแจงลวงหนาใหลูกจางและ
พนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนากอนเริ่มหยุดกิจการไมนอยกวา ๓ วันทําการ (เดิมจายเงินให
ลูกจางไมนอยกวารอยละ ๕๐ และใหแจงลวงหนาใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบกอนวันเริ่ม
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หยุดกิจการ) หากนายจางไมมีเหตุที่สําคัญดังกลาวขางตนและหยุดกิจการ เชน หยุดกิจการเนื่องจาก
ฝายบริหารของสถานประกอบกิจการมีปญหาขอพิพาทกัน นายจางตองจาย “คาจาง” ใหแกลูกจางนั้น
เสมือนหนึ่งลูกจางมาทํางานตามปกติ
ตัวอยาง
ความจําเปนที่นายจางจะยกขึ้นอางเพื่อใหไดรับความคุมครองตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง จะตอง
เปนความจําเปนที่สําคัญอันจะมีผลกระทบตอการประกอบกิจการของนายจางอยางมากทําใหนายจางไม
สามารถประกอบกิจการตามปกติได เมื่อนายจางใหบริษัทอื่นเชาอาคาร ที่ดิน รวมทั้งเครื่องจักรและ
อุปกรณตางๆ ทั้งหมด แลวประกาศใหลูกจางหยุดงาน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑ เดือน ดวยสาเหตุคําสั่งซื้อลด
นอยลง และคําสั่งซื้อนอยมาก ไมมีงานใหทํา ยอมแสดงใหเห็นวานับแตใหเชาโรงงานทั้งหมดแลว
นายจางคงประสงคที่จะไดรายไดหลักจากคาเชาเดือนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เทานั้น นายจางหามีเจตนาที่
จะประกอบกิจการอยางแทจริงอีกตอไปไม มิใชเปนการหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว
ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๐๓-๖๗๕๒/๒๕๔๙)

เรื่องที่ ๑๖
คาชดเชยพิเศษเนื่องจากการยายสถานประกอบกิจการ
กฎหมายที่เกี่ยวของ(มาตรา ๙๓(๕) และมาตรา ๑๒๐)
มาตรา ๙๓ คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๕) ออกคําสั่งใหนายจางจายเงินคาชดเชยพิเศษหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว
ลวงหนาตามมาตรา ๑๒๐
มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่นายจางจะยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่นอันมี
ผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัว นายจางตองแจงใหลูกจาง
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันยายสถานประกอบกิจการ ในการนี้ ถาลูกจางไม
ประสงคจะไปทํางานดวยใหลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากนายจาง หรือวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ แลวแตกรณี โดยลูกจางมี
สิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวาอัตราคาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๑๑๘
ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางทราบลวงหนาตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายคาชดเชย
พิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือเทากับคาจางของ
การทํางานสามสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแก
ลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ลูกจางบอกเลิกสัญญา
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ในกรณีที่นายจางไมจายคาชดเชยพิเศษ
หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว
ลวงหนาตามวรรคสาม ใหลูกจางมีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายใน
สามสิบวันนับแตวันครบกําหนดการจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว
ลวงหนา
ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาและมีคําสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได
รับคํารอง
เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลว ปรากฏวา ลูกจางมีสิทธิไดรับ
คาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา ใหคณะกรรมการสวัสดิการ
แรงงานมีคําสั่งเปนหนังสือใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอก
กลาวลวงหนาแลวแตกรณี ใหแกลูกจางภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบ หรือถือวาทราบ
คําสั่ง
ในกรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลว ปรากฏวา ลูกจางไมมีสิทธิไดรบั
คาชดเชย หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงานมีคําสั่งเปนหนังสือและแจงใหนายจางและลูกจางทราบ
คําสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหเปนที่สุด เวนแตนายจางหรือลูกจางจะ
อุทธรณคําสั่งตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง ในกรณีที่นายจางเปนฝายนํา
คดีไปสูศาลนายจางตองวางหลักประกันตอศาลตามจํานวนที่ตองจายตามคําสั่งนั้น จึงจะฟอง
คดีได
เจตนารมณของกฎหมาย
กําหนดใหความคุมครองแกลูกจางโดยใหมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษเนื่องจากการยายสถาน
ประกอบกิจการของนายจางที่มีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัว
คําชี้แจง
มาตรา ๑๒๐ เดิม บัญญัติใหความคุมครองแกลูกจางใหไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวารอยละ
หาสิบของอัตราคาชดเชยจากนายจางเนื่องจากการยายสถานประกอบกิจการของนายจาง อยางไรก็ตาม
ก็ยังมีแนวความคิดวา การยายสถานประกอบกิจการเปนการดําเนินการของนายจางแตฝายเดียว เมื่อผล
ของการยายสถานประกอบกิจการไปกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัวจน
ไมสามารถยายไปทํางาน ณ สถานประกอบกิจแหงใหมของนายจางได ผลจากเหตุดังกลาว จึงไมสมควร
ตกเปนภาระหรือเปนเคราะหกรรมแกฝายลูกจาง ซึ่งเสียเปรียบในทางเศรษฐกิจอยูแลว จึงสมควร
กําหนดใหลูกจ างมีสิท ธิไดรับ คาชดเชยพิเศษจากกรณีดังกลาวไมนอยกวาอัต ราคาชดเชยในกรณีที่
นายจางเลิกจางประกอบกับระยะเวลาการดําเนินการเพื่อเรียกรองสิทธิในคาชดเชยพิเศษดังกลาวใหแก
ลูกจาง ตามที่กําหนดไวเดิมมีระยะเวลาคอนขางยาวนาน และมีหลายขั้นตอน จึงสมควรแกไขระยะเวลา
ในการดําเนินการใหเร็วขึ้น และสมควรลดขั้นตอนใหเหลือนอยที่สุด ทั้งนี้ เพื่อใหลูกจางไดรับการ
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เยียวยาจากเหตุดังกลาวไดเร็วยิ่งขึ้นจึงไดมีการแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๒๐ ใหม โดยมีบทบัญญัติตามที่
กําหนดไวขางตน
จากบทบัญญัติมาตรา ๑๒๐ สามารถพิจารณาหลักเกณฑการยายสถานประกอบกิจการ และการ
จายคาชดเชยพิเศษ และคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาได ดังตอไปนี้
๑. นายจางยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น หมายความถึง นายจางยายสถานที่ที่
ใชเปนสถานประกอบกิจการจากที่แหงหนึ่งไปยังอีกที่แหงหนึ่ง เชน นายจางมีโรงงานผลิตน้ําปลาตั้งอยูที่
จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากสถานที่ตั้งโรงงานอยูในที่คับแคบ การขนสงวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไม
สะดวก จึงไดปดสถานประกอบกิจการที่จังหวัดสมุทรปราการแลวยายไปเปดสถานประกอบกิจการแหง
ใหม ณ จังหวัดสมุทรสาคร เชนนี้ ถือไดวานายจางยายสถานประกอบกิจการตามมาตรา ๑๒๐ วรรค
หนึ่ง
สวนการโยกยายลูกจางไปทํางานยังสถานที่ทํางานแหงอื่น หรือตั้งสถานประกอบกิจการเพิ่มเติม
จากที่มีอยูเดิม แลวใหลูกจางไปทํางานยังสถานที่ทํางานแหงใหม กรณีเชนนี้ ไมถือเปนการยายสถาน
ประกอบกิจการตามมาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง
๒. การยายสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ มีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของ
ลูกจาง หรือครอบครัว
การยายสถานประกอบกิจการที่ลูกจางจะมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษตามมาตรานี้ จะตองเปน
การยายที่มีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจาง หรือครอบครัว ดังนั้นการพิจารณา
องคประกอบตามขอ ๒ นี้ จึงตองพิจารณาลูกจางหรือครอบครัวของลูกจางแตละคนวาไดรับผลกระทบ
สําคัญจากการยายสถานประกอบกิจการของนายจางหรือไม ไมใชพิจารณาจากลูกจางโดยรวมหรือ
ถือเอาเกณฑขางมากของลูกจาง ผลกระทบที่สําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจาง หรือครอบครัว
เชน ลูกจางตองเดินทางไปทํางาน ณ สถานที่แหงใหมไกลขึ้น ใชเวลาในการเดินทางมากขึ้นเสีย
คาใชจายในการเดินทางมากขึ้น มีบุตรพิการไมสามารถชวยเหลือตนเองไดและตองมีคนดูแล เปนตน
เมื่อการยายสถานประกอบกิจการของนายจางครบองคประกอบทั้ง ๒ ขอขางตนยอมกอใหเกิด
หนาที่แกนายจาง และทําใหลูกจางมีสิทธิตามกฎหมาย ดังนี้
กรณีที่เปนหนาที่ของนายจาง
๑. นายจางตองแจงใหลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วันกอนวันยายสถานประกอบ
กิจการ เพื่อใหลูกจางไดมีเวลาพิจารณาวาการยายสถานประกอบกิจการมีผลกระทบสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตตามปกติของตนเอง หรือครอบครัวหรือไม และมีเวลาตัดสินใจวา จะไปทํางานกับนายจาง ณ
สถานที่แหงใหมหรือไม หากนายจางไมแจงใหลูกจางทราบลวงหนา หรือแจงลวงหนานอยกวา ๓๐ วัน
ก็ดีนายจางมีหนาที่ตองจาย คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา เทากับคาจางอัตราสุดทาย ๓๐
วัน
๒. นายจางมีหนาที่ตองจาย คาชดเชยพิเศษ ซึ่งตองไมนอยกวาอัตราคาชดเชยที่ลูกจางพึงมี
สิทธิไดรับในกรณีที่นายจางเลิกจางตามมาตรา ๑๑๘ ถาลูกจางนั้นไมประสงคไปทํางาน ณ สถานที่แหง
ใหมดวย และไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาจางตอนายจางภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากนายจาง
หรือวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ
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กรณีที่เปนสิทธิของลูกจาง
๑. ไดรับ คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา เทากับคาจางอัตราสุดทาย ๓๐ วัน หาก
นายจางไมไดแจงการยายสถานประกอบกิจการใหลูกจางทราบลวงหนา หรือแจงลวงหนานอยกวา ๓๐
วัน
๒. ไดรับ คาชดเชยพิเศษ ซึ่งตองไมนอยกวาอัตราคาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับจาก กรณีที่
นายจางเลิกจางตามมาตรา ๑๑๘ หลังจากบอกเลิกสัญญาจางตอนายจางภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงจากนายจาง หรือวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ
นายจางตองจาย คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา และ คาชดเชยพิเศษ ภายใน ๗
วัน นับแตวันที่ลูกจางบอกเลิกสัญญาจาง ถานายจางไมจายเงินดังกลาวภายในกําหนดเวลา ลูกจางมี
สิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ครบกําหนดเวลาการ
จายเงินดังกลาว
เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานไดรับคํารองจากลูกจางแลว จะตองพิจารณาและมีคําสั่ง
ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคํารอง ดังนี้
๑. หากผลการพิจารณาปรากฏวา การยายสถานประกอบกิจการของนายจางมีผลกระทบสําคัญ
ตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจาง หรือครอบครัว และนายจางไมไดแจงการยายสถานประกอบ
กิจการใหลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน รวมทั้งลูกจางไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตอนายจาง
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ลูกจางไดรับแจงจากนายจาง หรือวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ แลว
ใหมีคําสั่งเปนหนังสือใหนายจางจาย คาชดเชยพิเศษ และ คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา
แลวแตกรณี ใหแกลูกจางภายใน ๓๐ วัน
๒. แตหากผลการพิจารณาปรากฏวา การยายสถานประกอบกิจการของนายจางไมมีผลกระทบ
สําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจาง หรือครอบครัว ใหมีคําสั่งเปนหนังสือวา ลูกจางไมมีสิทธิ
ไดรับเงินดังกลาวตามขอ ๑
คําสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหเปนที่สุด เวนแตนายจาง หรือลูกจางไมเห็นดวยกับ
คําสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ก็สามารถอุทธรณคําสั่งตอศาลแรงงานไดภายใน ๓๐ วัน นับ
แตวันที่ทราบคําสั่ง กรณีที่นายจางเปนฝายนําคดีไปสูศาล นายจางจะตองวางหลักประกันตอศาลตาม
จํานวนที่ตองจายตามคําสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานกอน จึงจะมีสิทธิฟองคดีตอศาลได
ตัวอยาง
บริษัท สีดํา จํากัด นายจาง มีสถานประกอบกิจการตั้งอยูที่จังหวัดสมุทรปราการ นาย ตุม ลูกจาง
ทํางานกับบริษัทฯ นายจาง ติดตอกันมาได ๑๑ ป ตอมาบริษัทฯ ตองการขยายกิจการจึงไดขายโรงงานที่
จังหวัดสมุทรปราการ แลวไปเปดสถานประกอบกิจการแหงใหมที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการยายสถานประกอบ
กิจการของนายจางมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจาง หรือครอบครัว ดังนี้ นายตุม มี
สิทธิเลือกที่จะไปทํางานกับบริษัทฯ ณ สถานประกอบกิจการแหงใหม หรือมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเพื่อ
ขอรับคาชดเชยพิเศษจากบริษัทฯ นายจางได ซึ่งจํานวนคาชดเชยพิเศษตองไมนอยกวาคาชดเชยในกรณีที่
นายจางเลิกจางตามมาตรา ๑๑๘ คือ ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย ๓๐๐ วัน กอนการเลิกจาง
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เรื่องที่ ๑๗
แบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทํางาน
กฎหมายที่เกี่ยวของ(มาตรา ๑๑๕/๑)
มาตรา ๑๑๕/๑ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา
๑๓๙ ใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไปยื่นแบบแสดงสภาพการจางและสภาพการ
ทํางานตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเดือนมกราคมของทุกป ทั้งนี้ใหพนักงานตรวจ
แรงงานสงแบบตามที่อธิบดีกําหนดใหนายจางภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการจางและสภาพการทํางานที่ไดยื่นไวตามวรรคหนึ่ง
เปลี่ยนแปลงไป
ใหนายจางแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนหนังสือตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายภายในเดือนถัดจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่อใหมีขอมูลการปฏิบัติตามกฎหมายของนายจางและเพื่อประโยชนในการกํากับ
พนักงานตรวจแรงงาน

ดูแลของ

คําชี้แจง
มาตรานี้กําหนดใหนายจางที่มีลูกจางตั้งแต ๑๐ คนขึ้นไปยื่นแบบแสดงสภาพการจางและการ
ทํางาน ซึ่งมีลักษณะเปนรายงานขอมูลการปฏิบัติตามกฎหมายของนายจางโดยใหนายจางสํารวจตนเอง
และยื่นแบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทํางานตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผู
ซึ่งอธิบดีมอบหมายในเดือนมกราคมของทุกป ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานจะสงใหนายจางภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป
อยางไรก็ตาม เมื่อนายจางไดยื่นแบบดังกลาวแลว ตอมาขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการจางและ
สภาพการทํางานที่ไดยื่นไวนั้นเปลี่ยนแปลงไป นายจางจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงเปนหนังสือตออธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเดือนถัดจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

เรื่องที่ ๑๘
ขอยกเวนที่นายจางไมตองจายคาชดเชย
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๑๑๙)
มาตรา ๑๑๙ นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้
(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง
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(๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมาย
และเปนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรงนายจางไมจําเปนตอง
ตักเตือน
หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันทีล่ กู จางไดกระทําผิด
(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมีเหตุ
อันสมควร
(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ในกรณี (๖) ถาเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษตองเปนกรณีที่
เปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหาย
การเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถานายจางไมไดระบุขอเท็จจริงอันเปน
เหตุที่เลิกจางไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจางหรือไมไดแจงเหตุที่เลิกจางใหลูกจางทราบใน
ขณะที่เลิกจาง นายจางจะยกเหตุนั้นขึ้นอางในภายหลังไมได
เจตนารมณของกฎหมาย
กําหนดขอยกเวนใหนายจางไมตองจายคาชดเชยกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจางที่มีความผิด
ตามที่กฎหมายกําหนด แตทั้งนี้ นายจางจะตองระบุขอเท็จจริงอันเปนเหตุที่เลิกจางไวในหนังสือบอกเลิก
สัญญาจางหรือแจงเหตุที่เลิกจางใหลูกจางทราบในขณะที่เลิกจาง
คําชี้แจง
เปนขอยกเวนที่นายจางจะไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางเมื่อกระทําความผิดตาม มาตรา
๑๑๙ ซึ่งโดยปกตินายจางเลิกจางลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๑๒๐ วันขึ้นไป ตองจายคาชดเชยใหแก
ลูกจางนั้นตามอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๑๑๘ แตหากนายจางเลิกจางลูกจางในกรณีหนึ่งกรณีใดตาม
(๑) ถึง (๖) ก็ไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจาง โดยบทบัญญัติที่เปนขอยกเวนใหนายจางไมตองจาย
คาชดเชยที่เปลี่ยนไปคือ ขอยกเวนตาม (๖) ซึ่งแมลูกจางจะไดรับโทษจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากการกระทําความผิดนั้นนายจางไมไดรับความเสียหาย นายจางตอง
จายคาชดเชยใหกับลูกจาง และการเลิกจางตามมาตรา ๑๑๙(๑) ถึง (๖) นายจางตองระบุขอเท็จจริงอัน
เปนเหตุที่เลิกจางไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจาง หรือตองแจงดวยวาจาถึงเหตุที่เลิกจางใหลูกจางทราบ
ในขณะที่เลิกจางดวย นายจางจึงจะเลิกจางลูกจางโดยไมตองจายคาชดเชยได
ตัวอยาง
(๑) ขอยกเวนที่นายจางไมตองจายคาชดเชยที่วา “ไดรับโทษตามคําพิพากษาใหถึงที่สุดให
จําคุก” นั้น หมายถึง ลูกจางไดรับโทษตามคําพิพากษาใหจําคุกและคดีถึงที่สุดในขณะที่เปนลูกจาง
ไมใชกรณีที่ลูกจางไดรับโทษจําคุกและพนโทษมาแลวจึงมาเปนลูกจางของนายจาง (คําพิพากษาศาล
ฎีกาที่ ๒๙๐๙/๒๕๒๔)
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(๒) นายจางอางวาลูกจางกระทําผิดตอระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจางอันมี
ลักษณะตามขอยกเวนไมตองจายคาชดเชยแกลูกจางตามมาตรา ๑๑๙ แตเมื่อนายจางมิไดอางเหตุ
ดังกลาวไวในหนังสือเลิกจาง โดยนายจางเพิ่งจะยกเหตุนั้นขึ้นเปนขอตอสูในคําใหการเมื่อถูกลูกจางฟอง
คดี ศาลแรงงานยอมไมสามารถจะหยิบยกขอตอสูของนายจางมาประกอบการพิจารณาได (คําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๓๘๗๓/๒๕๔๓)

เรื่องที่ ๑๙
กําหนดระยะเวลาที่ใหนายจางปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน
ตามมาตรา ๑๒๔
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๑๒๔ วรรคสาม)
มาตรา ๑๒๔ วรรคสาม เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแลวปรากฏวาลูกจางมีสิทธิไดรับ
เงินอยางหนึ่งอยางใดที่นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่ง
ใหนายจางจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายตามแบบที่
อธิบดีกําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาไดทราบคําสั่ง
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่อแกไขกําหนดระยะเวลาที่นายจางตองปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานกรณีที่
ลูกจางยื่นคํารองตามมาตรา ๑๒๓ ใหสอดคลองกับระยะเวลาที่นายจางมีสิทธินําคดีไปสูศาล ตามมาตรา
๑๒๕
คําชี้แจง
ตามมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดใหสิทธิแกลูกจาง
หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายที่มีความประสงคจะใหพนักงานตรวจแรงงานเนินการ
ให เนื่องจากการที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิการไดรับเงิน อยางหนึ่งอยางใดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตามมาตรา ๑๒๔ วรรคสามเดิมกอนการแกไขเพิ่มเติมไดกําหนดระยะเวลาให
นายจางปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ทราบ หรือถือวาทราบ
คําสั่ง ซึ่งระยะเวลาดังกลาวไมสอดคลองกับระยะเวลาที่ใหสิทธิแกนายจางกรณีที่ไมพอใจคําสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงานอุทธรณคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตอศาลแรงงานภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่
ทราบคําสั่งตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง ดังนั้น จึงไดแกไขเพิ่มเติมกําหนดระยะเวลาทั้ง
สองกรณีใหสอดคลองกัน
ตัวอยาง
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นาย ตุย ยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานวา บริษัท เฮงชาย จํากัด นายจาง เลิกจาง โดยไม
จายคาชดเชย ดังนี้ เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนขอเท็จจริงแลว ปรากฏวา นายตุย มีสิทธิไดรับ
คาชดเชย พนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งให บริษัท เฮงชาย จํากัด นายจาง จายคาชดเชยใหแก นายตุย
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ทราบ หรือถือวาทราบคําสั่งได

เรื่องที่ ๒๐
ใหการดําเนินคดีอาญาตอนายจางเปนอันระงับไป เมื่อนายจางไดปฏิบัติตามคําสั่ง
ของพนักงานตรวจแรงงานภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไวในคําสั่ง
หรือไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแลว
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๑๒๔/๑)
มาตรา ๑๒๔/๑ ในกรณีที่นายจางปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา
๑๒๔ ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแลวการ
ดําเนินคดีอาญาตอนายจางใหเปนอันระงับไป
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่อใหการดําเนินคดีอาญาตอนายจางเปนอันระงับไปหากนายจางปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
ตรวจแรงงานภายในระยะเวลาที่กําหนดในคําสั่งหรือปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแลว
คําชี้แจง
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานไดสอบสวนขอเท็จจริงและมีคําสั่งใหนายจางจายเงิน อยางหนึ่งอยาง
ใดใหแกลูกจางตามมาตรา ๑๒๔ วรรคสามหรือศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายจางจายเงิน
ดังกลาวแมวานายจางจะไดจายเงินตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือจาย
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแลวก็ตาม นายจางยังคงตองรับผิดทางอาญา เนื่องจากระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา และเปนกฎหมายอันเกี่ยวดวย
ความสงบเรียบรอยของประชาชน แตไมมีบทบัญญัติใหความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนอันระงับไป
ดังนั้น จึงเพิ่มความตามมาตรา ๑๒๔/๑ กําหนดใหการดําเนินคดีอาญาตอนายจางเปนอันระงับไปทํานอง
เดียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙(๓) ซึ่งไดบัญญัติรองรับไวตาม
มาตรา ๑๔๑
ตัวอยาง
นายตุย ลูกจาง ยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน วา บริษัท เด็ดเดี่ยว จํากัด นายจางเลิก
จางโดยไมจายคาชดเชย และคางจายคาจาง ๒ งวด จึงขอใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งใหบริษัทเด็ด
เดี่ยว จํากัด นายจาง จายคาชดเชย และคาจางคางจาย พรอมดอกเบี้ย พนักงานตรวจแรงงานสอบสวน
ขอเท็จจริงแลว เห็นวา นายตุย มีสิทธิไดรับเงินตามคํารอง จึงมีคําสั่งใหบริษัท เด็ดเดี่ยว จํากัด นายจาง
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จายคาชดเชย และคาจางคางจาย พรอมดอกเบี้ย ใหแกนายตุย ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ทราบ
หรือถือวา ทราบคําสั่ง เมื่อบริษัท เด็ดเดี่ยว จํากัด นายจางไดรับคําสั่งแลว จึงไดนําเงินคาชดเชย
คาจางคางจาย พรอมดอกเบี้ยมาชําระใหแกนายตุย ลูกจาง ภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ วันนับแตวันที่
ไดทราบคําสั่ง เชนนี้ เมื่อนายจางไดปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานภายในระยะเวลาที่
กําหนดในคําสั่งแลวการดําเนินคดีอาญาตอนายจางจึงเปนอันระงับไป

เรื่องที่ ๒๑
ใหศาลแรงงานมีอํานาจจายเงินที่นายจางวางไวตอศาลใหแกลูกจาง
หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย หรือกองทุนสงเคราะหลูกจาง
ในกรณีที่ไดจายเงินตามมาตรา ๑๓๔ ใหแกลูกจางแลว ได
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๑๒๕ วรรคสี่)
มาตรา ๑๒๕ วรรคสี่ เมื่อคดีถึงที่สุดและนายจางมีหนาที่ตองจายเงินจํานวนใดใหแกลูกจางหรือ
ทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ใหศาลมีอํานาจจายเงินที่นายจางวางไวตอศาลใหแก
ลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย หรือกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีที่ได
จายเงินตามมาตรา ๑๓๔ ได แลวแตกรณี
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่อใหลูกจาง และกองทุนสงเคราะหลูกจางไดรับเงินจากนายจางตามสิทธิที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้โดยเร็ว
คําชี้แจง
คําวา “เมื่อคดีถึงที่สุด” ตามบทบัญญัติในมาตรานี้ หมายถึง เมื่อมีการฟองคดีตอศาลแรงงาน
แลว และคดีนั้นสิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใด เชน นายจางและลูกจางทําสัญญาประนีประนอมยอมความและ
ศาลพิพากษาตามยอม หรือกรณีศาลแรงงานมีคําพิพากษาและไมมีคูความฝายใดอุทธรณเปนตน หาก
คดีดังกลาวนี้ มีผลใหนายจางตองจายเงินจํานวนใดใหแกลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึง
แกความตาย ศาลแรงงานก็มีอํานาจสั่งจายเงินที่นายจางนํามาวางไวตอศาลใหแกลูกจางหรือทายาทโดย
ธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไดในกรณีที่กองทุนสงเคราะหลูกจางไดจายเงินใหแกลูกจางตาม
มาตรา ๑๓๔อันสืบเนื่องมาจากนายจางผูฟองคดีไมจายเงินตางๆตามพระราชบัญญัตินี้ที่คางจายใหแก
ลูกจาง เชน คาชดเชย คาจาง ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกําหนด ศาล
แรงงานก็มีอํานาจสั่งจายเงินที่นายจางนํามาวางไวตอศาลใหแกกองทุนสงเคราะหลูกจางได
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ตัวอยาง
บริษัท งานดี จํากัด นายจาง เปนโจทกฟองพนักงานตรวจแรงงาน เปนจําเลยตอศาลแรงงาน
กลาง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ที่สั่งใหบริษัทฯ
จายเงินคาชดเชยใหแกนายตุม ลูกจาง ซึ่งตองวางเงินตอศาลตามจํานวนที่กําหนดไวในคําสั่งดวย ทั้งนี้
ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสาม ศาลแรงงานกลางพิจารณาแลว เห็นวา นายตุม ลูกจาง มีสิทธิไดรับ
คาชดเชยจากบริษัท งานดี จํากัด นายจาง ตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน จึงมีคําพิพากษายก
ฟองโจทกปรากฏวา บริษัท งานดี จํากัด นายจาง ไมอุทธรณคําพิพากษาของศาลแรงงานกลางตอศาล
ฎีกา เชนนี้ คดียอมเปนที่สุด ศาลแรงงานกลางมีอํานาจสั่งใหจายเงินที่นายจางนํามาวางศาลใหแกนาย
ตุมลูกจางได

เรื่องที่ ๒๒
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีสิทธิไลเบี้ยคืนจาก
ผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายที่ตองจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางนั้นพรอมดอกเบี้ย
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๑๓๕)
มาตรา ๑๓๕ ในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงินจากกองทุนสงเคราะห
ลูกจางไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกลูกจางตามมาตรา ๑๓๔ แลว ใหกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานมีสิทธิไลเบี้ยคืนจากผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายตองจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางนั้นพรอม
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละสิบหาตอปนับแตวันที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงินจาก
กองทุนสงเคราะหลูกจางใหแกลูกจาง ทั้งนี้ ไมวาผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายจะไดจายเงิน
ดังกลาวใหแกลูกจางอีกหรือไมสิทธิไลเบี้ยตามวรรคหนึ่งใหมีอายุความสิบปนับแตวันที่จายเงิน
จากกองทุนสงเคราะหลูกจาง
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่อใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีสิทธิไลเบี้ยเงินสงเคราะหเทากับจํานวนที่จายจาก
กองทุนสงเคราะหลูกจางเพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหแกลูกจางคืนจากผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายตอง
จายเงินใหแกลูกจาง พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละสิบหาตอป เนื่องจากนายจางไมจายเงินคาชดเชยหรือ
เงินอื่นใหแกลูกจาง ทั้งนี้ ไมวาผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายจะไดจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางอีกหรือไมก็
ตาม
คําชี้แจง
กรณีที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงินสงเคราะหจากกองทุนสงเคราะหลูกจางเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนใหแกลูกจางตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางวาดวยการ
จายเงินสงเคราะห อัตราเงินที่จะจาย และระยะเวลาการจาย พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กําหนดใหลูกจางมีสิทธิ
ขอรับเงินสงเคราะหจากกองทุนสงเคราะหลูกจาง หากนายจางได เลิกจางลูกจางโดยไมจายคาชดเชย
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และหรือเงินอื่นตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เชน คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานใน
วันหยุด เปนตน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งเปนผูมีกรรมสิทธิ์และเปนหนวยงานผูบริหาร
กองทุนสงเคราะหลูกจางมีสิทธิไลเบี้ยเอาเงินจํานวนที่ไดจายใหแกลูกจางนั้นคืนจากผูซึ่งมีหนาที่ตาม
กฎหมาย เชน นายจาง ผูประกอบกิจการตามมาตรา ๑๑/๑ ผูรับเหมาชั้นตน หรือผูรับเหมาชวงถัดขึ้น
ไปตามมาตรา ๑๒ พรอมดวยดอกเบี้ยอัตรารอยละสิบหาตอปนับแตวันที่ไดจายเงินสงเคราะหใหแก
ลูกจางไดไมวาบุคคลดังกลาวจะไดจายเงินคาชดเชยหรือเงินอื่นๆที่กลาวขางตนใหแกลูกจางอีกหรือไมก็
ตามทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีสิทธิไลเบี้ยเอาเงินที่ไดจายจากกองทุนสงเคราะหลูกจาง
ใหแกลูกจางดังกลาวขางตนนั้นภายในอายุความ ๑๐ ปนับจากวันที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานได
จายเงินสงเคราะหใหแกลูกจาง

เรื่องที่ ๒๓
การอุทธรณคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙ (๓)
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๑๔๑)
มาตรา ๑๔๑ คําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙ (๓) ใหอุทธรณตออธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไดภายในระยะเวลาที่กําหนดในคําสั่ง และใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายพิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับอุทธรณ คําวินิจฉัยของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายดังกลาวใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจ
แรงงาน เวนแตอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น หรือมีการวางลักประกัน
ตามที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายกําหนด
ในกรณีที่นายจางหรือลูกจางไดปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙(๓)
หรื อ ได ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของอธิ บ ดี ห รื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมายตามวรรคหนึ่ ง ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด การดําเนินคดีอาญาตอนายจางหรือลูกจางใหเปนอันระงับไป
เจตนารมณของกฎหมาย
ใหนายจางหรือลูกจางมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่ออกคําสั่งโดยใชอํานาจ
ตาม มาตรา ๑๓๙(๓) ทั้งนี้ เพื่อใหมีการกลั่นกรองคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานอีกชั้นหนึ่ง และ
เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางถูกตองและเปนธรรมยิ่งขึ้น
คําชี้แจง
ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานไดปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายและตรวจพบวานายจางหรือลูกจาง
ปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจสั่ง
เปนหนังสือใหนายจางหรือลูกจางปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายนี้ได โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๓๙
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(๓) หากนายจางหรือลูกจางไดรับคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานโดยชอบแลวไมพอใจหรือไมเห็นดวย
จะตองอุทธรณคําสั่งดังกลาวตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในระยะเวลาที่ไดกําหนดไวในคําสั่ง
นั้น และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการอุทธรณ นายจางหรือลูกจางควรทําเปนหนังสือโดยระบุ ขอโตแยง
และขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบคําอุทธรณดวย แตอยางไรก็ตามการอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน เวนแตอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายนั้นมีคําสั่งเปนอยางอื่น (ซึ่งในทางปฏิบัตินายจางหรือลูกจางผูอุทธรณจะตองมีคําขอเพื่อแสดง
ความประสงคขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน) หรือไดวางหลักประกันตามที่
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายกําหนด
เมื่ออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไดรับคําอุทธรณของนายจางหรือลูกจางแลวจะตองพิจารณา
คําอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ ซึ่งคําวินิจฉัยของอธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายนั้นเปนที่สุดแตถานายจางหรือลูกจางไดปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจ
แรงงานหรือไดปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว
การดําเนินคดีอาญาตอนายจางหรือลูกจางใหเปนอันระงับไป
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พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรม ิ น ทรมหาภู มิ พลอดุล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
พระราชบ ั ญ ญั ตินี้ มีบ ทบั ญ ญั ติ บางประการเกี่ ยวกับ การจำกัดสิ ท ธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐ ธรรมนู ญ แหงราชอาณาจักรไทยบัญ ญัติใ หกระทำไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จงทรงพระกร ุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญ ญัติขึ้นไวโดยคำแนะนำและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา“พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒1 พระราชบัญญั ตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถั ดจากวันประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเปน
ตนไป
มาตรา ๓
คุมครองแรงงาน พ.ศ.
มาตรา ๔
“อัตราคาจางขั้นต่ํา ”
1

ใหยกเลิกบทนิยามคำวา “อัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐาน” ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
๒๕๔๑
ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “อัตราคาจางตามมาตรฐานฝ มือ” ระหวางบทนิ ยามคำวา
และคำวา “การทํางานลวงเวลา” ในมาตรา ๕ แหงพระราชบ ัญญัติคุมครองแรงงาน

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ / ตอนที่ ๓๙ ก / หนา ๑๘ – ๒๓ / วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
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พ.ศ. ๒๕๔๑
““อัตราคาจางตามมาตรฐานฝ มือ” หมายความวาอัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกำหนดขึ้นใน
แตละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝมือ”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๙ คณะกรรมการคาจางมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นและใหคําปรึกษาแนะนำตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและการพั ฒ นา
คาจางและรายได
(๒) กำหนดแนวทางในการพิจารณาของนายจางในการปรับคาจางตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม
(๓) กําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา
(๔) กําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
(๕) ใหคำแนะนำดานวิชาการและแนวทางการประสานประโยชน แกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน และประชาชนทั่วไป
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมายใน
การเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการคาจางจะมีขอสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายได
ของประเทศดวยก็ได”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘๒ การประชุ มคณะกรรมการคาจางตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํา นวนกรรมการทั้ ง หมด โดยมกรรมการฝ ายนายจ างและฝ ายลู ก จางอยางน อ ยฝ ายละหนึ่ ง คน จึงจะ
เปนองคประชุม
ในการประชุ ม เพ ื่ อ พิ จ ารณากำหนดอั ต ราค า จ า งขั้น ต่ํา หรื อ อั ต ราคา จ า งตามมาตรฐานฝ มื อ
ตามมาตรา ๗๙ จะตองมีกรรมการเขาประชุมไมน อยกว า สองในสามของจำนวนกรรมการทั้ งหมดโดย
มีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละสองคนจึงจะเปนองคประชุม และตองไดมติอยาง
นอยสองในสามของกรรมการที่เขาประชุม
ในการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดอัตราคาจางขั้นต่ําหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝ มือคราวใด
ถาไมไดองคประชุมตามที่กำหนดไวในวรรคสอง ใหจัดใหมการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิบหาวันนับแต
วั น ที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้แม จะไมมีกรรมการซึ่งมาจากฝายนายจางหรือฝายลูกจาง
เขารวมประชุม ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดก็ใหถือเปนองค
ประชุม และตองไดมติอยางนอยสองในสามของกรรมการที่เขาประชุม”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
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และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘๔ ให ค ณะกรรมการค า จา งมี อ ำนาจแตง ตั้ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาหร ือ
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการคาจางมอบหมายได
ใหค ณะกรรมการค า จา งกำหนดองคป ระชุ ม และวิ ธี ก ารดำเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการได
ตามความเหมาะสม”
มาตรา ๘ ใหเ พิ่ม ความต อไปนี้เ ปน มาตรา ๘๔/๑ แหงพระราชบั ญญัติคุม ครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑
“มาตรา ๘๔/๑ ให ค ณะกรรมการค า จ างมี อ ำนาจแตง ตั้ง ผู ท รงคุณ วุ ฒิจ ำนวนไม เ กิน ห า คน
เป น ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการค า จ า ง ซึ่ ง ในจำนวนนี้ อ ย า งน อ ยต อ งเป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นแรงงาน
การบริหารคาจางและเงินเดือน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม หรือกฎหมาย วาระการดำรงตําแหนงและการพน
จากตำแหนงของที่ปรึกษาซึ่งคณะกรรมการคาจางแตงตั้ง ตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในมาตรา ๘๐ และ
มาตรา ๘๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ มาตรา ๙๐ และมาตรา ๙๑ แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘๗ ในการพิจ ารณากำหนดอั ต ราค า จา งขั้น ต่ํา ใหค ณะกรรมการค าจ า งศึ ก ษาและ
พิจารณาขอ เท็จจริงเกี่ยวกับ อัตราคาจา งที่ลูก จางไดรับ อยูประกอบกับ ข อ เท็จจริงอ ื่ น โดยคำน ึงถึ งดัช นี
ค า ครองชี พ อัต ราเงิ น เฟ อ มาตรฐานการครองชี พ ต น ทุ น การผลิ ต ราคาของสิ น ค า และบร ิ ก าร
ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
การพิ จารณากำหนดอัตราค าจ างขั้น ต่ําจะกำหนดใหใ ช เฉพาะกิจการ งานหรื อสาขาอาชี พ
ประเภทใด เพียงใด ในทองถิ่นใดก็ได
ในการพ ิจ ารณากำหนดอัต ราค าจา งตามมาตรฐานฝ มื อ ให คณะกรรมการค า จา งศึ กษาและ
พิจารณาขอเท็จ จริงเกี่ย วกับอั ตราค าจางที่ลู ก จางไดรับ ในแตละอาชีพ ตามมาตรฐานฝมื อที่กำหนดไว
โดยวัดคาทักษะฝมือ ความรู และความสามารถ แตตองไมต่ํา กวาอัตราคาจางขั้น ต่ําที่คณะกรรมการ
คาจางกําหนด
มาตรา ๘๘ เมื่อไดศึกษาขอมูลและพิจารณาขอเท็จจริงตามที่กำหนดไวในมาตรา ๘๗ แลวให
คณะกรรมการค าจางประกาศกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ําหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝ มือโดยเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๙ ประกาศกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ําหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือตามมาตรา ๘๘
ใหใชบังคับแกนายจางและลูกจางทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ
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มาตรา ๙๐ เมื่อประกาศกำหนดอั ตราค าจางขั้น ต่ําหรืออั ตราค าจางตามมาตรฐานฝม ือมี ผ ลใช
บังคั บ แล ว หา มมิ ใ ห น ายจ างจายค าจางให แ ก ลูก จางน อ ยกวาอัต ราค าจ างขั้น ต่ํา หรือ อัต ราคาจ า งตาม
มาตรฐานฝมือที่กําหนด
ใหพนักงานตรวจแรงงานสงประกาศกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ําหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
ใหแกนายจางที่อยูในขายบังคับ และใหนายจางนั้นปดประกาศดังกลาวไวในที่เปดเผย เพื่อใหลูกจางได
ทราบ ณ สถานที่ทํางานของลูกจางตลอดระยะเวลาที่ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ
มาตรา ๙๑ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการคาจางในกระทรวงแรงงานมี อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศเสนอตอคณะกรรมการคาจาง
(๒) จัดทําแผนงานโครงการเสนอตอคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ
(๓) ประสานแผนและการดําเนินการของคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ
(๔) รวบรวม ศึ ก ษา วิ จั ย วิ เ คราะห และประเมิ น ผลสถานการณ เ ศรษฐกิ จแรงงาน
ภาวการณครองชีพ การขยายตัวของตลาดแรงงาน ผลิตภาพแรงงาน การลงท ุน การยายถิ่น และขอมูล
อ ื่น ที ่เ กี ่ย วขอ ง เพื ่อ ใชใ นการวางแผนพัฒ นาระบบคา จา งและรายไดข องประเทศและเป น ขอ มูล
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ
(๕) เสนอแนะผลการศึกษา และผลการพิจารณาขอมูลทางวิชาการ และมาตรการเสริมอื่นตอ
กระทรวงแรงงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการพัฒนาระบบคาจางและรายได
(๖) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศ และการปฏิบัติงาน
ตามมติของคณะกรรมการคาจาง
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการมอบหมาย”
มาตรา ๑๐ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามความในมาตรา ๗๙ มาตรา ๘๔ และ
มาตรา ๘ ๘ แ ห ง พ ระราชบั ญ ญั ต ิ คุ  ม ครองแ รงงาน พ.ศ . ๒๕๔๑ ซึ ่ ง ใช บ ั ง คั บ อยู  ก  อ น วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมี
ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามมาตรา ๗๙ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญั ติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช พระราชบั ญญั ติ ฉ บั บนี้ คื อ เนื่ องจากบทบั ญญั ติ ใ นหมวด ๖
แหงพระราชบั ญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมสอดคลองก ับสภาพการ ณ ในปจจุบ ันจงควรแกไข
เพิ่มเติมอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการคาจาง โดยเพิ่มอำนาจในการกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
และอำนาจในการแตงตั้ งที่ปรึ กษาคณะกรรมการคาจ าง กำหนดให คณะกรรมการค าจ างเสนออัตราค าจ างที่
กำหนดต อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งกำหนดใหสำนักงานคณะกรรมการคาจางมี
อำนาจหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศเสนอตอคณะกรรมการคาจาง และ
ติ ดตามประเมิน ผลแผนพั ฒนาดั งกล าว ทั้ งนี้ เพื่อให ก ารกำหนดอัตราคาจางของคณะกรรมการคา จา งม ี
ประสิทธิภาพและเปนธรรมตอลูกจาง จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
การทํางานของคนตางดาว
พ.ศ.๒๕๕๑
--------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในราชการปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศ
วา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกําจัดสิท ธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปน
ตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่) พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ในราชอาณาจักรของคนตางดาว
เฉพาะในฐานะ ดังตอไปนี้
(๑) บุคคลในคณะผูแทนทางทูต
(๒) บุคคลในคณะผูแทนทางกงสุล

๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ /ตอนที่ ๓๗ ก/ หนา ๒๔-๔๓/ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
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(๓) ผูแทนของประเทศสมาชิกและพนักงานขององคการสหประชาชาติและทบวงการชํานัญ
พิเศษ
(๔) คนรับใชสวนตัวซึ่งเดินทางจากตางประเทศเพื่อมาทํางานประจําอยูกับบุคคลตาม (๑) หรือ
(๒) หรือ (๓)
(๕) บุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจตามความตกลงที่รัฐบาลไทยทําไวกับรัฐบาลตางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศ
(๖) บุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจเพื่อประโยชนในทางการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปะ การ
กีฬา หรือกิจการอื่น ทั้งนี้ ตามที่จะกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
(๗) บุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหเขามาปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจอยางหนึ่งอยางใดโดยจะ
กําหนดเงื่อนไขไวดวยหรือไมก็ได
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย
“ทํางาน” หมายความว า การทํางานโดยใชกําลังกายหรือความรูดวยประสงค คาจางหรือ
ประโยชนอื่นใดหรือไมก็ตาม
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตทํางาน
“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา คนตางดาวซึ่งไดรับใบอนุญาต
“ลูกจาง” หมายความวา ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ (๑) และ (๒)
และมาตรา ๑๔ ใหทํางานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๕
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการทํางานของคนตางดาว
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
“นายทะเบี ย น” หมายความว า อธิ บ ดี และพนั ก งานเจ า หน า ที่ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ตาม
ขอเสนอแนะของอธิบดีเพื่อออกใบอนุญาตและปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการจัดหางาน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม
และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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หมวด ๑
การทํางานของคนตางดาว
-------------------สวนที่ ๑
บททัว่ ไป
--------------------มาตรา ๗ งานใดที่ ค นต า งด า วอาจทํ า ได ใ นท อ งที่ ใ ด เมื่ อ ใด ให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง โดยคํานึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยและความ
ตองการแรงงานตางดาวที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ จะกําหนดใหแตกตางกันระหวางคนตาง
ดาวทั่วไปกับคนตางดาวตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ก็ได
ตามวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการทํางานของคนตางดาวตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๘ เพื่อประโยชนในการจํากัดจํานวนคนตางดาวซึ่งมิใชชางฝมือหรือผูชํานาญการที่จะ
เข า มาทํ า งานบางประเภทหรื อ บางลั ก ษณะในราชอาณาจั ก ร รั ฐ มนตรี โดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรีจะกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจางคนตางดาวซึ่ง
มิใชชางฝมือหรือผูชํานาญการที่จะเขามาทํางานตามประเภทหรือลักษณะที่กําหนดในราชอาณาจักรก็ได
ผูใดประสงคจะจางคนตางดาวตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอนายทะเบียนตามแบบที่อธิบดีกําหนด
และชําระคาธรรมเนียมกอนทําสัญญาจางไมนอยกวาสามวันทําการ
ผูใดไมปฏิบัติตามบทบัญญัติในวรรคสอง ตองเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเทาของคาธรรมเนียมที่ตอง
ชําระ
สวนที่ ๒
ใบอนุญาตทํางาน
-------------------------มาตรา ๙ หามมิใหคนตางดาวทํางานใดนอกจากงานมาตรา ๗ และไดรับอนุญาตจากนาย
ทะเบียน เวนแตคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาคนเขาเมืองเพื่อ
ทํางานอันจําเปนและเรงดวนที่มีระยะเวลาทํางานไมเกินสิบหาวัน แตคนตางดาวจะทํางานนั้นไดเมื่อมี
หนังสือแจงใหนายทะเบียนทราบ
ในการออกใบอนุญาต นายทะเบียนจะกําหนดเงื่อนเงื่อนไขใหคนตางดางตองปฏิบัติดวยก็ได
ใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
อธิบดีจะวางระเบียบเพื่อกําหนดแนวทางในการกําหนดเงื่อนไขตามวรรคสอง ใหนายทะเบียน
ตองปฏิบัติก็ได
มาตรา ๑๐ คนตางดาวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรหรือ
ไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนขาเมืองโดยมิใชไดรับ
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อนุญาตใหเขามาในฐานะนักทองเที่ยวหรือผูเดินทางผาน และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๑ ผูใดประสงคจะจางคนตางดาวซึ่งอยูนอกราชอาณาจักรเขามาทํางานในกิจการของ
ตนในราชอาณาจักร จะยื่นขอรับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมแทนคนตางดาวนั้นก็ได
การขอรั บ ใบอนุ ญ าตแทนคนต า งด า วตามวรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตามวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๒ ในการอนุญาตใหคนตางดาวนั้นทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น ใหผูอนุญาตตามกฎหมายดังกลาวมีหนังสือแจงการอนุญาตนั้นตอ
นายทะเบียนพรอมดวยรายละเอียดที่อธิบดีกําหนดโดยเร็ว
เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนออกใบอนุญาตใหคนตางดาวนั้นภายในเจ็ดวันนับ
แตวันที่ไดรับแจง
ในระหวางรอรับใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหคนตางดาวนั้นทํางานไปพลางกอนไดโดยไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ จนถึงวันที่นายทะเบียนแจงใหมารับใบอนุญาต
มาตรา ๑๓ คนตางดาวซึ่งไมอาจขอรับในอนุญาตตามมาตรา ๙ เพราะเหตุดังตอไปนี้ อาจ
ขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียนเพื่อทํางานตามประเภทที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยคํานึงถึงความมั่นคงของชาติและผลกระทบตอสังคม
(๑) ถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศและไดรับการผอนผันใหไปประกอบอาชีพ ณ ที่
แหงใดแทนการเนรเทศหรืออยูในระหวางรอการเนรเทศ
(๒) เขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนขาเมืองแตไดรับ
อนุ ญ าตให อ ยู ใ นราชอาณาจั ก รเป น การชั่ ว คราวเพื่ อ รอการส ง กลั บ ออกไปนอกราชอาณาจั ก รตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
(๓) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลง
วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕
(๕) เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ
ประกาศตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดไวดวยก็ได
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ คนต า งด า วซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนาและเป น คนสั ญ ชาติ ข องประเทศที่ มี ช ายแดนติ ด กั บ
ประเทศไทย ถาไดเขามาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใชแทนหรือหนังสือเดินทางตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมือง อาจไดรับอนุญาตใหทํางานบางประเภทหรือลักษณะงานในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
ในชวงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่กําหนดได ทั้งนี้ เฉพาะการทํางานภายในทองที่ที่อยูติดกับชายแดน
หรือทองที่ตอเนื่องกับทองที่ดังกลาว
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คนตางดาวซึ่งประสงคจะทํางานตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตทํางานชั่วคราวพรอม
กับเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางตอนายทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในการออกใบอนุญาต ใหนายทะเบียนระบุทองที่ที่อนุญาตใหทํางาน ระยะเวลาที่อนุญาตให
ทํางาน ประเภทหรือลักษณะงาน และนายจางที่คนงานตางดาวนั้นจะไปทํางานดวยทั้งนี้ ตามแบบและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ความในมาตรานี้จะใชบังคับกับทองที่ใด สําหรับคนตางดาวสัญชาติใด เพื่อทํางานประเภทหรือ
ลักษณะใดในชวงระยะเวลาหรือฤดูกาลใด โดยมีเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๕ ลูกจางซึ่งไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) และ
มาตรา ๑๔ เฉพาะงานที่กําหนดในกฎกระทรวง ตองสงเงินเขากองทุนเพื่อเปนประกันคาใชจายในการ
สงลูกจางนั้นกลับออกไปนอกราชอาราจักร โดยใหนายจางมีหนาที่หักเงินคาจางจากลูกจางนั้นและนําสง
เขากองทุน
จํานวนเงินที่ลูกจางตองสงเขากองทุน การหักเงินคาจาง และการนําสงเงินคาจางเขากองทุน
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ กําหนดเวลา และอัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ จํานวนและอัตราดังกลาวจะกําหนดใหแตกตางกันสําหรับลูกจางซึ่งเปนคนตางดาวแตละสัญชาติก็
ได โดยคํานึงถึงคาใชจายในการสงลูกจางแตละสัญชาติกลับออกไปนอกราชอาราจักร
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับลูกจางซึ่งมีหลักฐานใบรับตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แสดงวา
ไดจายเงินเขากองทุนครบแลว หรือมีหนังสือรับรองตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง และลูกจางซึ่งปรากฏตาม
หลักฐานของนายทะเบียนวาไดจายเงินเขากองทุนครบถวนแลว ทั้งนี้ เฉพาะลูกจางซึ่งยังไมเคยไดรับ
เงินคืนตามมาตรา ๑๘ หรือยังไมเคยถูกสงกลับตามมาตรา ๒๐
มาตรา ๑๖ เมื่อนายจางนําสงเงินคาจางของลูกจางผูใดเขากองทุนแลว ใหนายทะเบียนออกใบ
รับใหแกนายจาง โดยในใบรับนั้นอยางนอยตองระบุชื่อและเลขประจําตัวของลูกจางซึ่งถูกหักคาจาง
จํานวนเงินที่นําสง และจํานวนเงินคางสง และใหนายจางมอบใบรับใหแกลูกจางนั้นไวเปนหลักฐาน
เมื่อลูกจางถูกหักเงินคาจางเพื่อนําสงเขากองทุนครบถวนแลว ใหนายทะเบียนออกหนังสือ
รับรองใหแกลูกจางนั้นเพื่อเปนหลักฐาน
ในกรณีที่หนังสือรับรองตามวรรคสอง สูญหายหรือเสียหาย ลูกจางมีสิทธิขอรับใบแทนจากนาย
ทะเบียน
การออกใบรับตามวรรคหนึ่ง การออกหนังสือรับรองตามวรรคสอง และการออกในแทนตาม
วรรคสาม ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ นายจางซึ่งไมนําสงคาจางตามมาตรา ๑๕ เขากองทุนหรือนําสงไมครบถวนตอง
เสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของเงินคาจางที่ไมไดนําสงหรือนําสงไมครบ
มาตรา ๑๘ ลูกจางซึ่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยคาใชจายของตนเองมีสิทธิไดรับเงิน
คาจางของตนที่ถูกหักและนําสงเขากองทุนคืน โดยยื่นคํารองขอคืนตอนายทะเบียน ณ ดานตรวจคนเขา
เมืองที่ตนจะตองผานเพื่อกลับออกไปนอกราชอาณาจักร หรือมีหนังสือแจงการขอคืนไปยังนายทะเบียน
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การขอเงินคืนคาจางตามวรรคหนึ่ง ลูกจางตองแนบหลักฐานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่งในกรณี
ยังสงเงินเขากองทุนไมครบถวน หรือหลักฐานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองในกรณีสงเงินเขา
กองทุนครบถวนแลว
ใหนายทะเบียนมีหนาที่คืนเงินคาจางตามวรรคหนึ่งใหแกลูกจางภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได
รับคํารองหรือหนังสือแจงการขอคืน แลวแตกรณี ในกรณีที่นายทะเบียนคืนเงินคาจางใหแกลูกจางเมื่อ
พนกําหนดเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนคืนเงินพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่
ครบกําหนดสามสิบวันดังกลาวจนถึงวันที่นายทะเบียนคืนเงินคาจางใหแกลูกจาง
การคืนเงินคาจางและดอกเบี้ยตามมาตรานี้จะคืนเปนเงินสด หรือเช็คระบุชื่อลูกจาง หรือโอน
เงินเขาบัญชีเงินฝากของลูกจางก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๑๙ ลูกจางซึ่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยคาใชจายของตนเอง ถามิไดขอรับเงิน
คาจางของตนที่ถูกหักและนําสงเขากองทุนคืนตามมาตรา ๑๘ ภายในสองปตั้งแตวันที่กลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร ใหเปนอันหมดสิทธิที่จะไดรับเงินนั้นคืน และใหเงินนั้นตกเปนของกองทุน
ในกรณีที่ลูกจางวรรคหนึ่งกลับเขามาในราชอาณาจักรและกลับเขาทํางานตามใบอนุญาตเดิมที่
ยังไมสิ้นอายุ หรือไดทํางานตามใบอนุญาตใหมอันเปนงานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
มาตรา ๑๕ แลวแตกรณี ภายในสองปนับแตวันที่กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ลูกจางนั้นไมตองถูก
หักเงินคาจางเพื่อนําสงเขากองทุนอีก เวนแตเงินคาจางที่ลูกจางนั้นเคยถูกหักและนําสงเขากองทุนยังไม
ครบถวน ใหนายจางหักเงินคาจางของลูกจางนั้นและนําสงเขากองทุนจนกวาจะครบถวน
มาตรา ๒๐ เมื่อมีกรณีที่จะตองสงลูกจางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ใหกองทุนจายเงินของ
กองทุนเปนคาใชจายในการสงลูกจางนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ในกรณีที่ลูกจางซึ่งจะถูกสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักรยังสงเงินเขากองทุนไมครบถวนให
กองทุนจายเงินของกองทุนสมทบในสวนที่ขาด เวนแตลูกจางนั้นเขามาทํางานในราชอาณาจักรตาม
ความตองการของนายจาง นายจางนั้นตองรับผิดชอบในเงินจํานวนที่ลูกจางยังสงเขากองทุนไมครบถวน
และใหกองทุนเรียกเก็บเงินสวนที่ยังขาดอยูนั้นจากนายจาง
มาตรา ๒๑ ใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีอายุไมเกินสองปนับแตวันออกเวน
แตใบอนุญาตที่ออกใหแกคนตางดาวตามมาตรา ๑๒ ใหมีอายุเทาระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหเขามา
ทํางานตามกฎหมายนั้นๆ
อายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไมมีผลเปนการขยายระยะเวลาอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวา
ดวยคนเขาเมือง
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ไดรับการขยายระยะเวลาทํางานตาม
กฎหมายนั้นๆ ใหผูอนุญาตตามกฎหมายดังกลาวมีหนังสือแจงการขยายระยะเวลาทํางานนั้นตอนาย
ทะเบี ย นตามแบบที่ อ ธิ บ ดี กํ า หนดโดยเร็ ว และให น ายทะเบี ย นจดแจ ง การขยายระยะเวลานั้ น ลงใน
ใบอนุญาต
มาตรา ๒๓ กอนใบอนุญาตสิ้นอายุและผูรับใบอนุญาตประสงคจะทํางานนั้นตอไป ใหยื่นคํารอง
ขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียน
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เมื่อไดยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูขอตออายุใบอนุญาตทํางานไปพลางกอนไดจนกวานาย
ทะเบียนจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาตใหตอไดครั้งละไมเกินสองป โดยใหกระทําเพียงเทาที่จําเปนเพื่อปองกัน
การตั้งถิ่นฐานของคนตางด าวในราชอาณาจักร และกรณี คนต างดาวตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒)
ระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหทํางานติดตอกันรวมแลวตองไมเกินสี่ป เวนแตคณะรัฐมนตรีจะกําหนดเปน
อยางอื่นเปนคราวๆไป
การขอตออายุและการต ออายุใ บอนุ ญาต ใหเ ปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ผูรับใบอนุญาตตองมีใบอนุญาตอยูกับตัวหรืออยู ณ สถานที่ทํางานในระหวางเวลา
ทํางานเพื่อแสดงตอพนักงานเจาหนาที่หรือนายทะเบียนไดเสมอ
มาตรา ๒๕ ถาใบอนุญาตสูญหายหรือเสียหาย ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือเสียหาย
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๖ ผูรับใบอนุญาตตองทํางานตามประเภทหรือลักษณะงาน และกับนายจาง ณ ทองที่
หรือสถานที่และเงื่อนไขตามที่ไดรับอนุญาต
ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจางทองที่หรือ
สถานที่ทํางาน หรือเงื่อนไข ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ หามมิใหบุคคลใดรับคนตางดาวเขาทํางาน เวนแตคนตางดาวซึ่งมีใบอนุญาต
ทํางานกับตนเพื่อทํางานตามประเภทหรือลักษณะงานที่ระบุไวในใบอนุญาต ณ ทองที่หรือสถานที่ที่ระบุ
ไวในใบอนุญาต
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตให
นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๒
กองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
-----------------------มาตรา ๒๙ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นในกรมการจัดหางาน เรียกวา “กองทุนเพื่อการสงคนตางดาว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร” เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการสงลูกจาง คนตาง
ดาวและผูถูกสั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายวาดวยคนเขา
เมืองและกฎหมายวาดวยการเนรเทศ แลวแตกรณี
มาตรา ๓๐ ใหกองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(๑) เงินเพิ่มตามมาตรา ๘ วรรคสาม

196

(๒) เงินที่นายจางนําสงเขากองทุนตามมาตรา ๑๕
(๓) เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๗
(๔) เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง
(๕) เงินที่เรียกเก็บจากนายจางตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง
(๖) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๗) เงินคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บไดตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่กระทรวงการคลังอนุญาตให
นําไปใชจายไดโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
(๘) ดอกผลของกองทุน
(๙) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง
เงินและทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหนําสงเขากองทุนโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๓๑ เงินของกองทุนใหใชเพื่อวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(๑) เปนคาใชจายเกี่ยวกับการสงลูกจางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) คืนใหแกลูกจางตามมาตรา ๑๘ และเปนคาใชจายที่เกี่ยวกับการดังกลาว
(๓) เปนคาใชจายเกี่ยวกับการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายวา
ดวยคนเขาเมือง
(๔) เปนคาใชจายเกี่ยวกับการสงผูถูกสั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายวา
ดวยการเนรเทศ
(๕) เป นค าใชจายอันจํ าเป นตอการบริหารกองทุนซึ่งตองไมเ กินรอยละสิบของดอกผลของ
กองทุน
(๖) เงินของกองทุนตามมาตรา ๓๐ (๗) และดอกผลของเงินดังกลาวใหใชเฉพาะเพื่อประโยชน
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทํางานของคนตางดาวของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในกรณีที่เงินของกองทุนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐบาลจายเงินอุดหนุน
ใหแกกองทุนเปนคราวๆ ตามความจําเปน
มาตรา ๓๒ ใหมีคณะกรรมการกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปนรองประธาน
กรรมการ ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนสํานักงาน
อัยการสงสุด ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจากผูซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญดานแรงงาน การเงิน การอุตสาหกรรม และกฎหมายเปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการสํานักบริหารแรงงานตางดางเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนอาจแตงตั้งขาราชการกรมการจัดหางานเปนผูชวยเลขานุการไดไมเกินสอง
คน
มาตรา ๓๓ กรรมการกองทุนผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
กรรมการกองทุนผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไม
เกินสองวาระติดตอกัน
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มาตรา ๓๔ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการกองทุนผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออกเพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหยอนความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
มาตรา ๓๕ ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว า ด ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองมาใช บั ง คั บ กั บ การแต ง ตั้ ง กรรมการกองทุ น
ผูทรงคุณวุฒิและการประชุมของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย
ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย
วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการแตงตั้งอนุกรรมการกองทุนและการประชุมของ
คณะอนุกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กํ าหนดแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญของการใชจายเงินของ
กองทุนในแตละปตามวัตถุประสงคของกองทุน
(๒) กําหนดหลักเกณฑการคํานวณคาใชจายอันจําเปนในการสงลูกคา คนตางดาว หรือผูถูก
สั่งเนรเทศแตละสัญชาติกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
(๓) พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพื่อใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุนและตามแนวทาง
และลําดับความสําคัญตาม (๑)
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของสําหรับทดรองใชจายในการสง
ลูกจาง คนตางดาว หรือผูถูกสั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การใชจาย การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชนและ
การตรวจสอบภายในของกองทุน
(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจายเงินของกองทุนใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใชในการสงลูกจาง คนตางดาว หรือผูถูกสั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และการเบิก
จายเงินทดรองตาม (๔)
ขอกําหนด ผลการพิจารณา และระเบียบตามมาตรานี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ระเบียบตาม (๕) และ (๖) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๓๘ ให ก รมการจั ด หางานจั ด ทํ า บั ญ ชี ข องกองทุ น ให เ ป น ไปตามระบบการบั ญ ชี ที่
กระทรวงการคลังไดวางไว
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มาตรา ๓๙ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีอิสระที่สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของกองทุน
มาตรา ๔๐ ให ผูส อบบัญ ชีร ายงานผลการสอบบัญ ชีตอ คณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ เสนอต อ
คณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี และใหกรมการจัดหางานเผยแพรงบการเงินที่
ผูตรวจสอบบัญชีรับรองแลวภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ
หมวก ๓
คณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาว
--------------------มาตรา ๔๑ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาว ประกอบดวยปลัดกระทรวง
แรงงาน เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ข า วกรองแห ง ชาติ อั ย การสู ง สุ ด ผู แ ทน
กระทรวงกลาโหม ผู แ ทนกระทรวงการต า งประเทศ ผู แ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผู แ ทน
กระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ผูแทนองคกรนายจางและผูแทนองคกรลูกจางฝายละไมเกินสามคนและผูทรงวุฒิอีกไมเกินสี่
คนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานแรงงาน การ
อุตสาหกรรม และกฎหมาย เปนกรรมการ
ให อธิ บ ดี เ ปน กรรมการและเลขานุก าร และผู อํา นวยการสํ านั ก บริ ห ารแรงงานตา งดา วเป น
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
การไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกรนายจางและผูแทน
องคกรลูกจาง และวาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรค
หนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายการทํางานของคนตางดาวตอคณะรัฐมนตรี
(๒) เสนอแนะต อ คณะรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี ใ นการออกพระราชกฤษฎี ก า กฎกระทรวง
ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ติดตาม ดูแล และประสานการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทํางานของคนตาง
ดาวตามนโยบายการทํางานของคนตางดาวที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๔) กํากับการดําเนินงานของกรมการจัดหางานในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให
เปนไปตามนโยบายการทํางานของคนตางดาวที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๔๓ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม
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ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๔๔ ให ค ณะกรรมการมี อํ า นาจแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
ใหนําความในมาตรา ๔๓ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด ๔
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการทํางานของคนตางดาว
--------------------มาตรา ๔๕ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการทํ างานของคนต างด าว ประกอบดว ย
ปลั ดกระทรวงแรงงาน เป นประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทน
องคกรนายจางและผูแทนองคกรลูกจางฝายละหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินสาม
คน เปนกรรมการ
ใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการของกรมการจัดหางานคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการและอีกสอง
คนเปนผูชวยเลขานุการ
การไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกรนายจางและผูแทน
องคกรลูกจาง และวาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรค
หนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตตามมาตรา ๙ มาตรา
๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๒๖ หรือไมตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ หรือเพิกถอน
ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๒๘ ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าต ผู ข ออนุ ญ าต ผู รั บ ใบอนุ ญ าต หรื อ ผู ถู ก เพิ ก ถอน
ใบอนุญาต แลวแตกรณี มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยทําเปนหนังสือยื่นตอนาย
ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งดังกลาว
ใหนายทะเบียนสงคําอุทธรณพรอมทั้งเหตุผลในการมีคําสั่งไมออกใบอนุญาต ไมอนุญาต ไมตอ
อายุใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ได
รับคําอุทธรณ และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณวินิจฉัยคําอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได
รับคําอุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนที่สุด
ในกรณีอุทธรณคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ผูอุทธรณมีสิทธิทํางานไปพลางกอน
ไดจนกวาจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
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มาตรา ๔๗ ใหนําบทบัญญัติวาดวยคําสั่งทางปกครองและคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการทําคําสั่งทาง
ปกครองและการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยอนุโลม
หมวด ๕
การกํากับดูแล
--------------------มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดี นายทะเบียน และพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงรวมทั้งใหสงเอกสารหรือหลักฐาน
(๒) เขาไปในสถานที่ใดในระหวางเวลาที่มีหรือเชื่อไดวามีการทํางานในกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัยวามีคนตางดาวทํางานโดยไมชอบดวยกฎหมายเพื่อตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
โดยตองมีหมายศาล เวนแตเปนการเขาไปในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงเวลาพระอาทิตยตกในการนี้ ให
มีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานใดๆ จากบุคคลที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของกับ
สถานที่ดังกลาวได
มาตรา ๔๙ นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร
ประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
มาตรา ๕๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดี นายทะเบียนและพนักงาน
เจาหนาที่เปนพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบคนตางดาวผูใดทํางานโดยไมไดรับอนุญาตอันเปนการฝาฝน
พระราชบัญญัตินี้ และสั่งใหไปรายงานตัวยังสถานีตํารวจพรอมกับพนักงานเจาหนาที่ แตคนตางดาวผู
นั้นไมยินยอมหรือจะหลบหนี ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับคนตางดาวนั้นโดยไมตองมีหมายจับและ
ใหนําตัวผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนโดยทันที ในการนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘๑
มาตรา ๘๑/๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาใชบังคับกับการจับตามมาตรานี้โดยอนุโลม
เพื่อประโยชนในการชวยเหลือพนักงานสอบสวนในการสอบสวน รัฐมนตรีจะแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งมีความรูความชํานาญในการสอบสวนรวมเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิ จ ารณาความอาญาก็ ไ ด ในกรณี เ ช น นี้ ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ดั ง กล า วมี อํ า นาจหน า ที่ ช ว ยเหลื อ
พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ได
การดําเนินการเกี่ยวกับการจับกุมตามวรรคสอง และการรวมกันสอบสวนตามวรรคสามให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีและผูบัญชาการตํารวจแหงชาติรวมกันกําหนด
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หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
-----------------------มาตรา ๕๑ คนตางดาวผูใดทํางานโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือ
ปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่คนตางดาวซึ่งถูกลาวหาวากระทําความผิดตามวรรคหนึ่งยินยอมเดินทางกลับออกไป
นอกราชอาณาจั ก รภายในเวลาที่ พ นั ก งานสอบสวนกํ า หนดซึ่ ง ต อ งไม ช า กว า สามสิ บ วั น พนั ก งาน
สอบสวนจะเปรียบเทียบปรับและดําเนินการใหคนตางดาวนั้นเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได
มาตรา ๕๒ ผู รับใบอนุญาตผู ไดทํางานอันเปนการฝาฝนเงื่อนไขที่กํ าหนดไวตามมาตรา ๙
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๓ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมแจงตอนายทะเบียนตามมาตรา ๒๒ หรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๕๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท และถาคนตางดาว
นั้นไมมีใบอนุญาต ผูกระทําตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทตอคนตางดาวที่จาง
หนึ่งคน
มาตรา ๕๕ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียกหรือไมยอมใหขอเท็จจริงหรือไม
สงเอกสารหรือหลักฐานแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๘ ทั้งนี้
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๕๖ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความผิดตามมาตรา ๕๑ ใหคณะกรรมการ
เปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได
คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํานวนสามคนและคนหนึ่งตอง
เปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เมื่ อ คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บได เ ปรี ย บเที ย บและผู ต อ งหาได ชํ า ระค า ปรั บ ตามจํ า นวนที่
เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
----------------------มาตรา ๕๗ ใหออกกฎกระทรวงกําหนดงานที่คนตางดาวอาจทําไดตามมาตรา ๗ ใหแลวเสร็จ
ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวงตามมาตรา ๗ ใหนายทะเบียนอนุญาตใหคนตางดาวทํางานใดๆ
ได เวนแตงานที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๒๑
มาตรา ๕๘ คนตางดาวผูใดไดรับใบอนุญาตหรือไดรับการผอนผันใหทํางานตามพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว
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(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหถือวาไดรับ
ใบอนุ ญ าตหรื อ ได รั บ อนุ ญ าตให ทํ า งานตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ทั้ ง นี้ ตามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว ใ น
ใบอนุญาตหรือการผอนผันนั้น
ใบอนุ ญาตที่ออกให ต ามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ ที่ ๓๒๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ ใหใชไดตอไปตราบเทาที่ใบอนุญาตยังไมสิ้นอายุ และผูรับใบอนุญาตยังทํางานที่ไดรับอนุญาต
นั้น
มาตรา ๕๙ บรรดาคําขอและคําอุทธรณที่ไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตาง
ดาว พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๔ ก อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ ให ถื อ ว า เป น คํ า ขอหรื อ คํ า อุ ท ธรณ ที่ ไ ด ยื่ น ไว ต าม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๐ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งของ
รัฐมนตรีหรืออธิบดี ซึ่งไดออกหรือสั่งโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการทํางานของคน
ตางดาว พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๔ และยังมีผลใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และใหถือเสมือนเปนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งของรัฐมนตรีหรืออธิบดีที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
อัตราคาธรรมเนียม
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ใบอนุญาต
ฉบับละ
๒๐,๐๐๐ บาท
การตออายุใบอนุญาต
ครั้งละ
๒๐,๐๐๐ บาท
ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ
๓,๐๐๐ บาท
การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน
นายจางหรือทองที่หรือสถานที่ทํางานที่ได
รับอนุญาตหรือเงื่อนไขในการอนุญาต
ครั้งละ
๕,๐๐๐ บาท
(๕) การจางคนงานตางดาวซึ่งมิใชชางฝมือ
หรือผูชํานาญการ
รายละ
๑๐,๐๐๐ บาท
(๖) คายื่นคําขอ
ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท
ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม จะกําหนดคาธรรมเนียมใหแตกตางกันโดย
คํานึงถึงสาขาอาชีพหรือทองที่ทํางานของคนตางดาวก็ได
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการทํางาน
ของคนตางดาวตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ ไมสอดคลองกับลักษณะการ
เคลื่อนยายแรงงานในระบบเศรษฐกิจโลกปจจุบัน และโดยที่แรงงานตางดาวเปนปจจัยสําคัญประการ
หนึ่งที่ชวยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ กรณีจึงมีความจําเปนตองปรับปรุงระบบการทํางาน
ของคนตางดาวใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย
พ.ศ. ๒๕๕๑
--------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคา
หญิงและเด็ก
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.
๒๕๕๑”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ” หมายความวา การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีการ
ผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น การเอาคนลงเปนทาส
F

๑

F

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๙ ก/หนา ๒๘/๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
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การนําคนมาขอทาน การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการคาหรือการอื่นใดที่
คลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคล ไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม
“การบังคับใชแรงงานหรือบริการ” หมายความวา การขมขืนใจใหทํางานหรือใหบริการโดยทําให
กลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพยสินของบุคคลนั้นเองหรือของผูอื่น
โดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย หรือโดยทําใหบุคคลนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัด
ขืนได
“องคกรอาชญากรรม” หมายความวา คณะบุคคลซึ่งมีการจัดโครงสรางโดยสมคบกันตั้งแตสาม
คนขึ้นไปไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง และไมวาจะเปนโครงสรางที่ชัดเจนมีการกําหนด
บทบาทของสมาชิกอยางแนนอนหรือมีความตอเนื่องของสมาชิกภาพหรือไม ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่
จะกระทําความผิดฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานที่มีอัตราโทษจําคุกขั้นสูงตั้งแตสี่ปขึ้นไปหรือกระทํา
ความผิดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชนทางทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดอันมิชอบดวยกฎหมายไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
“เด็ก” หมายความวา บุคคลผูมีอายุต่ํากวาสิบแปดป
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและให
หมายความรวมถึงขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาขาราชการพลเรือนสามัญระดับสาม ซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งจากผูที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหประธานศาลฎีกา และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของตน
ใหประธานศาลฎีกามีอํานาจออกขอบังคับ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ขอบังคับประธานศาลฎีกา กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได
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หมวด ๑
บททั่วไป
--------มาตรา ๖ ผูใดเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ กระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยว กักขัง จัดใหอยู
อาศัย หรือรับไวซึ่งบุคคลใด โดยขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวง ใชอํานาจโดยมิชอบ
หรือโดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นแกผูปกครองหรือผูดูแลบุคคลนั้น เพื่อใหผูปกครองหรือผูดูแลให
ความยินยอมแกผูกระทําความผิดในการแสวงหาประโยชนจากบุคคลที่ตนดูแล หรือ
(๒) เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยว กักขังจัดใหอยู
อาศัย หรือรับไวซึ่งเด็กผูนั้นกระทําความผิดฐานคามนุษย
มาตรา ๗ ผูใดกระทําการดังตอไปนี้ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดฐานคามนุษย
(๑) สนับสนุนการกระทําความผิดฐานคามนุษย
(๒) อุปการะโดยใหทรัพยสิน จัดหาที่ประชุมหรือที่พํานักใหแกผูกระทําความผิดฐานคามนุษย
(๓) ชวยเหลือดวยประการใดเพื่อใหผูกระทําความผิดฐานคามนุษยพนจากการถูกจับกุม
(๔) เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูกระทําความผิดฐานคามนุษย
เพื่อมิใหผูกระทําความผิดฐานคามนุษยถูกลงโทษ
(๕) ชักชวน ชี้แนะ หรือติดตอบุคคลใหเขาเปนสมาชิกขององคกรอาชญากรรมเพื่อประโยชนใน
การกระทําความผิดฐานคามนุษย
มาตรา ๘ ผูใดตระเตรียมเพื่อกระทําความผิดตามมาตรา ๖ ตองระวางโทษหนึ่งในสามของโทษที่
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๙ ผูใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดตามมาตรา ๖ ตอง
ระวางโทษไมเกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
ถาผูที่สมคบกันกระทําความผิดคนหนึ่งคนใดไดลงมือกระทําความผิดตามที่ไดสมคบกันผูรวม
สมคบดวยกันทุกคนตองระวางโทษตามที่ไดบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นอีกกระทงหนึ่งดวย
ในกรณีที่ความผิดไดกระทําถึงขั้นลงมือกระทําความผิด แตเนื่องจากการเขาขัดขวางของผูสมคบ
ทําใหการกระทํานั้นกระทําไปไมตลอด หรือกระทําไปตลอดแลวแตการกระทํานั้นไมบรรลุผล ผูสมคบที่
กระทําการขัดขวางนั้นตองรับโทษตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจใหความจริงแหงการสมคบตอพนักงานเจาหนาที่กอนที่
จะมีการกระทําความผิดตามที่ไดมีการสมคบกัน ศาลจะไมลงโทษหรือลงโทษผูนั้นนอยกวาที่กฎหมาย
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได
มาตรา ๑๐ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๖ ไดกระทําโดยรวมกันตั้งแตสามคนขึ้นไปหรือ
โดยสมาชิกขององคกรอาชญากรรม ตองระวางโทษหนักกวาโทษที่กฎหมายบัญญัติไวกึ่งหนึ่ง
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ในกรณีที่สมาชิกขององคกรอาชญากรรมไดกระทําความผิดตามมาตรา ๖ สมาชิกขององคกร
อาชญากรรมทุกคนที่เปนสมาชิกอยูในขณะที่กระทําความผิด และรูเห็นหรือยินยอมกับการกระทํา
ความผิดดังกลาว ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นแมจะมิไดเปนผูกระทําความผิด
นั้นเอง
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําเพื่อใหผูเสียหายที่ถูกพาเขามาหรือสงออกไปนอก
ราชอาณาจักรตกอยูในอํานาจของผูอื่นโดยมิชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๑๑ ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๖ นอกราชอาณาจักร ผูนั้นจะตองรับโทษใน
ราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ โดยใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญามา
ใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยแสดงตนเปนเจาพนักงานและกระทํา
การเปนเจาพนักงาน โดยตนเองมิไดเปนเจาพนักงานที่มีอํานาจหนาที่กระทําการนั้น ตองระวางโทษเปน
สองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๑๓ ผูใดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นผูบริหาร
ทองถิ่น ขาราชการ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น พนักงานองคการหรือหนวยงานของรัฐ
กรรมการหรือผูบริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาพนักงาน หรือกรรมการองคกรตางๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไว
สําหรับความผิดนั้น
กรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะทํางาน และพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ผูใดกระทําความผิดใดตามพระราชบัญญัตินี้เสียเอง ตองระวางโทษเปนสามเทาของ
โทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๑๔ ใหความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๒
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
----------------มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย เรียกโดยยอวา
“คณะกรรมการ ปคม.” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งเปน
ประธานคณะกรรมการ ปกค. เปนรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งนายกรัฐมนตรี
แตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณโดดเดนเปนที่ประจักษดานการปองกัน การปราบปราม การ
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บําบัดฟนฟู และการประสานงานระหวางประเทศเกี่ยวกับการคามนุษยไมนอยกวาเจ็ดป ดานละหนึ่งคน
โดยตองเปนภาคเอกชนไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนกรรมการ และมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยเปนเลขานุการ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุเปนผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย
(๒) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือโครงสราง
ของสวนราชการที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
เพื่อใหการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) กําหนดยุทธศาสตรและมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
(๔) กําหนดแนวทางและกํากับดูแลการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศตลอดจนการ
ใหความรวมมือและประสานงานกับตางประเทศเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
(๕) สั่งการและกํากับดูแลใหมีการศึกษาวิจัยและจัดทําขอมูลแบบบูรณาการ เพื่อประโยชนใน
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย
(๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนองคกรเอกชนที่มีวัตถุประสงคดานการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย ตลอดจนหลักเกณฑในการชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมขององคกรดังกลาว
(๗) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงินการ
เก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุน
(๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๙) สั่งการและกํากับดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการ ปกค.
(๑๐) ดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๑๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
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(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ขาดการประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกันเปนกรรมการแทน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งก็ได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยังมิไดมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลาง
กอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
มาตรา ๒๑ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปน
ประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการตองมีการประชุมอยางนอยปละสามครั้ง
มาตรา ๒๒ ใหมีคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคา
มนุษย เรียกโดยยอวา “คณะกรรมการ ปกค.” ประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมายเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัยการสูงสุด ผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เลขาธิการสภา
ความมั่นคงแหงชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิจํานวนแปดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจาก
ผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานการปองกัน การปราบปราม การบําบัดฟนฟูและการประสานงาน
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการคามนุษยไมนอยกวาเจ็ดป ดานละสองคน โดยตองเปนภาคเอกชนไมนอย
กวากึ่งหนึ่ง เปนกรรมการ และมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปน
กรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการ ปกค. มีอํานาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการ โดยอาจแตงตั้งจากขาราชการหรือ
ภาคเอกชนก็ได
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
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มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการ ปกค. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําและกํากับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนประสานงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของ ทั้งในระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น ชุมชน และประชาสังคมใหสอดคลองกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
(๒) จั ด ทํ า และกํ า กั บ การดํ า เนิ น การตามแผนงานและแนวทางในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย
(๓) จัดใหมีและกํากับการดําเนินการตามโครงการรณรงคและการใหการศึกษากับประชาชน
ทั่วไปเพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
(๔) จัดใหมีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร
มาตรการ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอตอคณะกรรมการ
(๕) ติดตามและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ การให
ความรวมมือและประสานงานกับตางประเทศเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษยเสนอตอ
คณะกรรมการ
(๖) กําหนดหลักเกณฑและอนุมัติการใชเงินและทรัพยสินของกองทุนตามมาตรา ๔๔ (๔)
(๗) จัดทําและกํากับแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และพันธกรณีระหวาง
ประเทศ
(๘) ดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๔ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มา
ใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และการประชุมของ
คณะกรรมการ ปกค. โดยอนุโลม
คณะกรรมการ ปกค. ตองมีการประชุมอยางนอยปละหกครั้ง
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
เพื่ อ พิ จ ารณาและเสนอความเห็ น ในเรื่ อ งหนึ่ ง เรื่ อ งใดหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารอย า งหนึ่ ง อย า งใดตามที่
คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. มอบหมายก็ได
ใหนํามาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานโดยอนุโลม
มาตรา ๒๖ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยทําหนาที่เปน
สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค.
(๒) เปนศูนยกลางในการประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และเอกชน
ที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศ ในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้
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(๓) จัดระบบงานดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย รวมทั้งชวยเหลือเยียวยาและ
คุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายใหมีประสิทธิภาพ
(๔) จัดใหมีการรวบรวม ศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย รวมทั้งจัดใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) จัดใหมีขอมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลดานการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย
(๖) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. หรือตามที่คณะกรรมการและ
คณะกรรมการ ปกค. มอบหมาย
ให สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย จั ด งบประมาณและ
บุคลากรใหเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
หมวด ๓
อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
---------------------มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
ฐานคามนุษย ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐาน
(๒) ตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย
เมื่อผูนั้นยินยอม แตถาผูนั้นเปนหญิงจะตองใหหญิงอื่นเปนผูตรวจ
(๓) ตรวจคนยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่
ตกเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยอยูในยานพาหนะนั้น
(๔) เขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจคน ยึด หรืออายัด เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวา
มีพยานหลักฐานในการคามนุษย หรือเพื่อพบและชวยบุคคลที่ตกเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิด
ฐานคามนุษย และหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกยาย ซอนเรน หรือ
ทําลายไปเสียกอน หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษราย โยกยาย หรือซอนเรน
ในการใชอํานาจตาม (๔) พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงความบริสุทธิ์กอนการเขาคนและรายงาน
เหตุผลที่ทํา ใหสามารถเขาคนได รวมทั้งผลการตรวจคนเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ตลอดจนจัดทําสําเนารายงานดังกลาวใหไวแกผูครอบครองเคหสถานหรือสถานที่คน ถาไมมีผูครอบครอง
อยู ณ ที่นั้น ใหพนักงานเจาหนาที่สงมอบสําเนารายงานนั้นใหแกผูครอบครองดังกลาวในทันทีที่กระทํา
ได และหากเปนการเขาคนในเวลาระหวางพระอาทิตยตกและขึ้น พนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการ
เขาคนตองดํารงตําแหนงนายอําเภอหรือรองผูกํากับการตํารวจขึ้นไป หรือเปนขาราชการพลเรือนตั้งแต
ระดับเจ็ดขึ้นไป ทั้งนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการเขาคนสงสําเนารายงานเหตุผลและผล
การตรวจคน บัญชีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตกเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยและ
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บัญชีทรัพยที่ไดยึดหรืออายัดไวตอศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจเหนือทองที่ที่ทําการคนหรือศาลอาญา
ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจคนเพื่อเปนหลักฐาน
ในการดํา เนินการตาม (๒) และ (๓) พนักงานเจาหนาที่อาจสั่งใหผูใตบังคับบัญชาทําแทนได
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่จะขอความชวยเหลือจากบุคคล
ใกลเคียงเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได แตจะบังคับใหผูใดชวยโดยอาจเกิดอันตรายแกผูนั้น
ไมได
มาตรา ๒๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร
ประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนในการแสวงหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการคามนุษย
และเพื่อคุมครองปองกันภัยแกบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐาน
คามนุษย พนักงานเจาหนาที่อาจจัดใหบุคคลดังกลาวอยูในความคุมครองเปนการชั่วคราวไดแตตองไม
เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ทั้งนี้ ใหรายงานใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ทราบโดยไมชักชา
ในกรณีที่มีความจําเปนตองใหการคุมครองบุคคลซึ่งอาจจะเปนผูเสียหายเกินกวากําหนดเวลาใน
วรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ยื่นคํารองตอศาลเพื่อมีคําสั่งอนุญาต ทั้งนี้ ศาลจะอนุญาตไดไมเกินเจ็ด
วัน โดยจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไวดวยก็ได
การจัดใหบุคคลซึ่งอาจจะเปนผูเสียหายอยูในความคุมครองเปนการชั่วคราวตามมาตรานี้ตองจัด
ใหบุคคลดังกลาวอยูในสถานที่อันสมควรซึ่งมิใชหองขังหรือสถานคุมขัง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด
การปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ใหคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดยเครงครัด
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเอกสารหรือขอมูลขาวสารอื่นใดซึ่งสงทางไปรษณีย
โทรเลข โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร เครื่องมือหรืออุปกรณในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อ
สารสนเทศอื่นใด ถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการกระทําความผิดฐานคามนุษย พนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งไดรับอนุมัติเปนหนังสือจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ
ผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี จะยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจเพื่อมี
คําสั่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่ไดมาซึ่งเอกสาร หรือขอมูลขาวสารดังกลาวก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในขอบังคับประธานศาลฎีกา
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหศาลพิจารณาถึงผลกระทบตอสิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิอื่นใด
ประกอบกับเหตุผลและความจําเปน ดังตอไปนี้
(๑) มีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดฐานคามนุษย
(๒) มีเหตุอันควรเชื่อวาจะไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานคามนุษยจากการ
เขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาว
(๓) ไมอาจใชวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกวาได
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การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหศาลสั่งอนุญาตไดคราวละไมเกินเกาสิบวันโดยจะกําหนดเงื่อนไข
ใดๆ ก็ได และใหผูเกี่ยวของกับเอกสารหรือขอมูลขาวสารตามคําสั่งดังกลาวใหความรวมมือเพื่อใหเปนไป
ตามความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีคําสั่งอนุญาต หากปรากฏขอเท็จจริงวาเหตุผลความจําเปนไมเปนไป
ตามที่ระบุหรือพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ใหศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร
ในการดําเนินการตามคําสั่งของศาล ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจรองขอใหบุคคลใดชวยเหลือ
ในการปฏิบัติหนาที่ได เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตแลว ใหพนักงาน
เจาหนาที่บันทึกรายละเอียดผลการดําเนินการนั้น และใหสงบันทึกนั้นไปยังศาลที่มีคําสั่งโดยเร็ว
บรรดาเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาตามวรรคหนึ่ง ใหเก็บรักษาและใชประโยชนในการ
สืบสวนและใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีความผิดฐานคามนุษยเทานั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๓๑ กอนฟองคดีตอศาล ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนในการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยไดรับคํารองขอจากพนักงานสอบสวนจะนํา
ผูเสียหายหรือพยานบุคคลมายื่นคํารองตอศาล โดยระบุการกระทําทั้งหลายที่อางวาไดมีการกระทํา
ความผิดและเหตุแหงความจําเปนที่จะตองมีการสืบพยานไวโดยพลันก็ได
ในกรณีที่ผูเสียหายหรือพยานบุคคลจะใหการตอศาลเอง เมื่อผูเสียหายหรือพยานบุคคลแจงแก
พนักงานอัยการแลว ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลโดยไมชักชา
ใหศาลสืบพยานทันทีที่ไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในการนี้ หากผูมีสวนไดเสียใน
คดีคนใดยื่นคํารองตอศาลแถลงเหตุผลและความจําเปนขอถามคานหรือตั้งทนายความถามคานเมื่อ
เห็นสมควรก็ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตได และใหนําความในมาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคสาม และวรรคสี่แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาตอมามีการฟองผูตองหาเปนจําเลยในการกระทําความผิดตามที่กําหนดไวในหมวด ๑ ก็ใหรับ
ฟงพยานดังกลาวในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นได
มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๔
การชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย
--------------------มาตรา ๓๓ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยพิจารณาใหความชวยเหลือ
แกบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยอยางเหมาะสมในเรื่องอาหาร ที่พักการ
รักษาพยาบาล การบําบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ การใหการศึกษา การฝกอบรม การใหความ
ชวยเหลือทางกฎหมาย การสงกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลําเนาของผูนั้น การดําเนินคดีเพื่อเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนใหผูเสียหายตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยใหคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
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และความแตกตางทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติประเพณีวัฒนธรรมของผูเสียหาย การแจงสิทธิของ
ผูเสียหายที่พึงไดรับการคุมครองในแตละขั้นตอนทั้งกอน ระหวาง และหลังการชวยเหลือ ตลอดจน
ขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินการชวยเหลือในแตละขั้นตอน และตองรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหาย
กอนดวย
การใหความชวยเหลือตามวรรคหนึ่ง อาจจัดใหบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายไดรับการดูแลในสถาน
แรกรับตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี สถานแรกรับตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองเด็ก หรือสถานสงเคราะหอื่นของรัฐหรือเอกชนก็ได
มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชนในการชวยเหลือผูเสียหาย ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
แจ งใหผูเ สี ย หายทราบในโอกาสแรกถึง สิท ธิที่จะเรียกคาสิ นไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทํ า
ความผิดฐานคามนุษย และสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ผูเสียหายมีสิทธิและประสงคที่จะเรียกคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจาก
การกระทําความผิดฐานคามนุษย ใหพนักงานอัยการเรียกคาสินไหมทดแทนแทนผูเสียหายตามที่ไดรับ
แจงจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
การเรียกคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับคดีอาญาหรือจะยื่นคํา
รองในระยะใดระหวางที่คดีอาญากําลังพิจารณาอยูในศาลชั้นตนก็ได
คําพิพากษาในสวนที่เรียกคาสินไหมทดแทน ใหรวมเปนสวนหนึ่งแหงคําพิพากษาในคดีอาญา
และในกรณีที่ศาลสั่งใหใชคาสินไหมทดแทน ใหถือวาผูเสียหายเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา และใหอธิบดี
กรมบังคับคดีมีหนาที่ดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาในกรณีนี้ดวย
ในการดําเนินกระบวนพิจารณาเพื่อเรียกคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง และการบังคับคดีตาม
วรรคสามมิใหเรียกคาธรรมเนียม และใหนําความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาบังคับใช
โดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๖ ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีการคุมครองความปลอดภัยใหแกผูเสียหายระหวางที่อยู
ในความดูแลไมวาบุคคลนั้นจะพํานักอยู ณ ที่ใด ไมวากอน ขณะ หรือหลังการดําเนินคดี ทั้งนี้ ใหคํานึงถึง
ความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวของผูเสียหายดวย
ในกรณี ที่ ผู เ สี ย หายจะให ก ารหรื อ เบิ ก ความเป น พยานในความผิ ด ฐานค า มนุ ษ ย ต าม
พระราชบัญญัตินี้ใหผูเสียหายซึ่งเปนพยานไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยาน
ในคดีอาญา
ถาผูเสียหายตองเดินทางกลับประเทศที่เปนถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนา หรือถาบุคคลในครอบครัว
ของผูเสียหายอาศัยอยูในประเทศอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานงานกับหนวยงานในประเทศนั้นๆ ไม
วาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และไมวาจะกระทําผานสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศ
นั้นๆ หรือไมก็ตาม เพื่อใหมีการคุมครองความปลอดภัยใหแกผูเสียหายและบุคคลในครอบครัวอยาง
ตอเนื่องในประเทศนั้น
มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชนในการดํา เนินคดีกับผูกระทํา ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้การ
รักษาพยาบาล การบําบัดฟนฟู การเรียกรองสิทธิของผูเสียหาย พนักงานเจาหนาที่อาจดําเนินการใหมี
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การผอนผันใหผูเสียหายนั้นอยูในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราวและไดรับอนุญาตใหทํางานเปนการ
ชั่วคราวตามกฎหมายได ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงเหตุผลทางดานมนุษยธรรมเปนหลัก
มาตรา ๓๘ ภายใตบังคับมาตรา ๓๗ ใหพนักงานเจาหนาที่สงตัวผูเสียหายซึ่งเปนคนตางดาว
กลับประเทศที่เปนถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนาโดยไมชักชา เวนแตบุคคลนั้นเปนผูไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือเปนผูไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรเปน
กรณีพิเศษจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักฐานเอกสารตามกฎหมายวาดวยการ
ทะเบียนราษฎรหรือกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาวในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึง
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคคลนั้น
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยตกเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคา
มนุษยในตางประเทศ หากผูนั้นประสงคจะกลับเขามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู ใหพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบวาบุคคลนั้นเปนผูมีสัญชาติไทยจริงหรือไม หากบุคคลนั้นเปนผูมีสัญชาติ
ไทยใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบุคคลนั้นเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักร
หรือถิ่นที่อยูโดยไมชักชา และใหคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูนั้น
ในกรณีที่ผูเสียหายในตางประเทศเปนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือเปนผูไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและกอนออกนอกราชอาณาจักร สถานะของการไดรับอนุญาตใหมีถิ่น
ที่อยูเปนการชั่วคราวยังไมสิ้นสุด เมื่อไดตรวจพิสูจนขอเท็จจริงเกี่ยวกับความถูกตองของผูเสียหายที่ถือ
เอกสารแลว หากผูนั้นประสงคจะกลับเขามาในราชอาณาจักร ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามที่
จําเปนเพื่อใหผูเสียหายนั้นเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรโดยไมชักชา ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูนั้น และใหไดรับการพิจารณาใหอยูในราชอาณาจักรตอไปไดตามสถานะ
และระยะเวลาที่เปนอยูเดิมกอนออกไปนอกราชอาณาจักร
ในกรณีที่ผูเสียหายในตางประเทศเปนคนตางดาวและไมมีเอกสารประจําตัว แตมีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวาเปนผูที่มีหรือเคยมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรโดยถูกตองตามกฎหมาย เมื่อไดตรวจ
พิสูจนสถานะของการมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรของผูนั้นแลวหากผูนั้นประสงคจะกลับเขา
มาในราชอาณาจักร ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหผูเสียหายนั้นเดินทางกลับเขา
มาในราชอาณาจักรโดยไมชักชา ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูนั้นและใหไดรับการ
พิ จ ารณาให อ ยู ใ นราชอาณาจั ก รต อ ไปได ต ามสถานะและระยะเวลาที่ เ ป น อยู เ ดิ ม ก อ นออกไปนอก
ราชอาณาจักร
มาตรา ๔๐ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดทํารายงานประจําป
เกี่ยวกับสถานการณ จํานวนคดี การดําเนินการของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของและแนวทางการ
ดําเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษยเสนอตอคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๑ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม หามมิให
พนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับผูเสียหายในความผิดฐานเขามา ออกไปหรืออยูในราชอาณาจักรโดย
ไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานฐานปลอม
หรือใชซึ่งหนังสือเดินทางปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
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และปราบปรามการคาประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดตอ ชักชวนแนะนําตัว ติดตามหรือรบเราบุคคล
เพื่อคาประเวณีและการเขาไปมั่วสุมในสถานการคาประเวณีเพื่อคาประเวณี หรือความผิดฐานเปนคนตาง
ดาวทํางานโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว
หมวด ๕
กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
---------------------มาตรา ๔๒ ใหจัดตั้งกองทุนในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเรียกวา
“กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย” เพื่อเปนทุนใชจายสําหรับการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย และเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน ประกอบดวย
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรืออุทิศให
(๔) เงินที่ไดรับจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๕) ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน
(๖) เงินที่ไดจากการขายทรัพยสินของกองทุนหรือที่ไดจากการจัดหารายได
(๗) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๔๓ เงินและดอกผลที่กองทุนไดรับตามมาตรา ๔๒ ไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปน
รายไดแผนดิน
มาตรา ๔๔ เงินและทรัพยสินของกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) การชวยเหลือผูเสียหายตามมาตรา ๓๓
(๒) การคุมครองความปลอดภัยใหแกผูเสียหายตามมาตรา ๓๖
(๓) การชวยเหลือผูเสียหายในตางประเทศใหเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู
ตามมาตรา ๓๙
(๔) การปองกันและปราบปรามการคามนุษย ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ปกค. กําหนด
(๕) การบริหารกองทุน
มาตรา ๔๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้ง
จํานวนสามคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนจากภาคเอกชนจํานวนสองคนซึ่งเกี่ยวของกับงานดานพัฒนา
สังคม ดานสังคมสงเคราะห ดานปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือดานการเงิน เปนกรรมการ
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และใหรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเปน
กรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๔๖ ใหนํามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๕ มา
ใชบังคับกับการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การประชุมของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน และการแตงตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดย
อนุโลม
มาตรา ๔๗ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติการจายเงินตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๔
(๒) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) รายงานสถานะการเงิ น และการจั ด การกองทุ น ต อ คณะกรรมการตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๘ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชนและการจัดการ
กองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๔๙ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวนหาคน
ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากผูที่มีความรู
ความสามารถและประสบการณดานการเงิน การสังคมสงเคราะห และการประเมินผลดานละหนึ่งคนและ
ให ร องปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย ซึ่ ง ปลั ด กระทรวงมอบหมายเป น
กรรมการและเลขานุการ
ใหนํามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใชบังคับกับการดํารง
ตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของกองทุน โดยอนุโลม
มาตรา ๕๐ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
(๓) เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจง
ขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล
มาตรา ๕๑ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการสงสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินตรวจสอบและรับรองภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทํารายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุน
เสนอตอคณะกรรมการภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อใหคณะกรรมการเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสอง ใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
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หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
---------------------มาตรา ๕๒ ผูใดกระทําความผิดฐานคามนุษย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงสิบป และปรับตั้ง
แตแปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ไดกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาป แตไมถึงสิบแปดปตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหกปถึงสิบสองป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสองแสนสี่หมื่นบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ไดกระทําแกบุคคลอายุไมเกินสิบหาป ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตแปดปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
มาตรา ๕๓ นิติบุคคลใดกระทําความผิดฐานคามนุษย ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองแสนบาทถึง
หนึ่งลานบาท
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่ง
การ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือไมสั่งการ หรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของ
กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นบุคคลดังกลาวตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหกปถึงสิบสองป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสองแสนสี่หมื่นบาท
มาตรา ๕๔ ผูใดขัดขวางการสืบสวน การสอบสวน การฟองรอง หรือการดําเนินคดีความผิดฐาน
คามนุษย เพื่อมิใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถาเปนการกระทําอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) ให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกผูเสียหายหรือพยานเพื่อจูงใจใหผู
นั้นไมไปพบพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไมไปศาลเพื่อใหขอเท็จจริงหรือ
เบิกความ หรือเพื่อใหขอเท็จจริงหรือเบิกความอันเปนเท็จ หรือไมใหขอเท็จจริงหรือเบิกความ ในการ
ดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ใชกําลังบังคับ ขูเข็ญ ขมขู ขมขืนใจ หลอกลวง หรือกระทําการอันมิชอบประการอื่นเพื่อมิ
ใหผูเสียหายหรือพยานไปพบพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไมไปศาล
เพื่อใหขอเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพื่อใหผูนั้นใหขอเท็จจริงหรือเบิกความอันเปนเท็จ หรือไมให
ขอเท็จจริงหรือเบิกความ ในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหสูญหายหรือไรประโยชน เอาไปเสีย แกไขเปลี่ยนแปลง ปกปด
หรือซอนเรน เอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ หรือปลอม ทํา หรือใชเอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ อัน
เปนเท็จในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกกรรมการกรรมการ ปกค.
อนุกรรมการ สมาชิกของคณะทํางาน หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเจาพนักงานใน
ตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือ
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ประโยชนอื่นใด เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือ
(๕) ใชกําลังบังคับ ขูเข็ญ ขมขู ขมขืนใจ หรือกระทําการอันมิชอบประการอื่นตอกรรมการ
กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะทํางาน หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
เจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวนเพื่อจูงใจใหกระทํา การ ไม
กระทํา การ หรือประวิงการกระทํา อันมิชอบดวยหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๕ ผูใดกระทําการดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
บาท เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติตามหนาที่หรือกฎหมาย
(๑) รูวามีการยื่นคําขอเพื่อใหไดมาซึ่งเอกสารหรือขอมูลขาวสารตามมาตรา ๓๐ แลวเปดเผยแก
บุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของใหรูวามีหรือจะมีการยื่นคําขอเพื่อใหไดมาซึ่งเอกสารหรือขอมูลขาวสาร
ดังกลาวโดยประการที่นาจะทําใหผูยื่นคําขอสูญเสียโอกาสที่จะไดมาซึ่งเอกสารหรือขอมูลขาวสารนั้น
หรือ
(๒) รูหรือไดมาซึ่งเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาตามมาตรา ๓๐ แลวเปดเผยแกบุคคลที่ไมมี
หนาที่เกี่ยวของใหรูเอกสารหรือขอมูลขาวสารดังกลาว
มาตรา ๕๖ ผูใดกระทําการหรือจัดใหมีการกระทําการดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) บันทึกภาพ แพรภาพ พิมพรูป หรือบันทึกเสียง แพรเสียงหรือสิ่งอื่นที่สามารถแสดงวา
บุคคลใดเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย ทั้งนี้ ไมวาขั้นตอนใดๆ
(๒) โฆษณาหรือเผยแพรขอความ ซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือในทาง
พิจารณาคดีของศาลที่ทําใหบุคคลอื่นรูจักชื่อตัว ชื่อสกุลของผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคา
มนุษยหรือบุคคลในครอบครัวผูเสียหายนั้น ทั้งนี้ ไมวาโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด
(๓) โฆษณาหรือเผยแพรขอความ ภาพหรือเสียง ไมวาโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด เปดเผย
ประวัติ สถานที่อยู สถานที่ทํางาน หรือสถานศึกษาของบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิด
ฐานคามนุษย
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการกระทําที่ผูกระทําจําตองกระทําเพื่อประโยชนของทาง
ราชการในการคุมครองหรือชวยเหลือผูเสียหาย หรือผูเสียหายยินยอมโดยบริสุทธิ์ใจ

บทเฉพาะกาล
-------------------มาตรา ๕๗ ใหโอนเงินทุนสงเคราะหเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยตาม
ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษยวาดวยการดําเนินงานและการใชจายเงิน
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สําหรับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเปนทุนประเดิมแกกองทุนตาม
พระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังมิไดกําหนดลักษณะความผิดใหครอบคลุม
การกระทําเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากบุคคลที่มิไดจํากัดแตเฉพาะหญิงและเด็กและกระทําดวย
วิธีการที่หลากหลายมากขึ้น เชน การนําบุคคลเขามาคาประเวณีในหรือสงไปคานอกราชอาณาจักร
บังคับใชแรงงานบริการหรือขอทาน บังคับตัดอวัยวะเพื่อการคา หรือการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
ประการอื่น ซึ่งในปจจุบันไดกระทํา ในลักษณะองคกรอาชญากรรมขามชาติมากขึ้น ประกอบกับประเทศ
ไทยไดลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร และ
พิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปรามและลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญา
สหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร จึงสมควรกําหนดลักษณะ
ความผิดใหครอบคลุมการกระทําดังกลาวเพื่อใหการปองกันและปราบปรามการคามนุษยมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นสอดคลองกับพันธกรณีของอนุสัญญาและพิธีสารจัดตั้งกองทุนเพื่อปองกันและปราบปรามการคา
มนุษย รวมทั้งปรับปรุงการชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายใหเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
สูงสุดของผูเสียหาย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

221

ระเบียบกระทรวงแรงงาน

วาดวยแนวทางและวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง
ในคณะกรรมการไตรภาคี
พ.ศ. ๒๕๕๑
-------------------โดยที่รัฐธรรมนู ญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา ๗๕ และมาตรา ๘๔ (๗) กําหนดระบบไตรภาคี
ที่ ผู ท ำงานมี สิ ท ธิ เ ลื อ กผู แ ทนของตน ประกอบกั บ พระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั ม พ ั น ธ
พ.ศ.
๒๕๑๘ มาตรา ๓๗ คำสั่ ง ของคณะปฏิ รู ป การปกครองแผ น ดิ น ฉบั บ ที่ ๔๗ ลงวั น ที่ ๒๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๑๙ ขอ ๒ พระราชบั ญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๖๑ ทวิ
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๘ และมาตรา ๘๖ พระราชบ ั ญ ญ ั ต ิ เ ง ิ น
ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๓๑ และพระราชบ ั ญ ญ ั ติ คุ ม ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา
๗๘ มาตรา ๙๒ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๒๙ พระราชบัญ ญั ติสง เสริ มการพัฒนาฝมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๘ กําหนดใหมีคณะกรรมการไตรภาคีประกอบดวยผู แทนฝ ายรัฐ บาลผู แทนฝ า ย
นายจ างและผู แ ทนฝ ายลู กจางประกอบกั บคณะรั ฐ มนตรีไดมีม ติเมื่อวัน ที่ ๒๐ มิถุน ายน ๒๕๓๘ แตงตั้ง
คณะกรรมการกองทุนเพื่ อผูใ ชแ รงงานและคณะรัฐ มนตรีไดมีม ติเมื่ อวัน ที่ ๘ กั น ยายน ๒๕๔๘ แตง ตั้ง
คณะกรรมการส ง เสริม ความปลอดภัย ในการทำงานซึ่ ง เป น คณะกรรมการไตรภาคีเ ช น เดี ย วกั น
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกระเบี ยบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบี ยบกระทรวงแรงงาน วาดวยแนวทางและวิ ธีการเพื่ อใหไดมา
ซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒๑ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบหรือขอบังคับใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สมาคมนายจ าง” หมายความวา สมาคมนายจางที่จัด ตั้ง ขึ้น ตามกฎหมายวา ดวยแรงงาน
สัมพันธ
“สหภาพแรงงาน” หมายความว า สหภาพแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดว ยแรงงาน
สัมพันธ
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป
“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทำงานโดยจายคาจางให และหมายความรวมถึง
(๑) ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง
(๒) ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอ ำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
และผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลใหทําการแทนดวย
“ผูแทน” หมายความวา ผูไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูแทนฝายนายจางหรือผูแทนฝายลูกจางใน
๑

ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๕ / ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง / หนา ๑ – ๑๐ / ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑
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คณะกรรมการไตรภาคี
“คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ” หมายความวา คณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
“เขตภาค” หมายความวา เขตภาค ๑ ถึงเขตภาค ๑๐ ประกอบดวย
เขตภาค ๑ ได แ ก จัง หวั ด ชั ย นาท พระนครศรี อ ยุธ ยา ลพบุ รี สระบุรี ส ิ ง หบ ุรี และ
อางทอง โดยสถานที่ทําการเลือกตั้งไดแกจังหวัดลพบุรี
เขตภาค ๒ ไดแก จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง
และสระแกว โดยสถานที่ทําการเลือกตั้งไดแกจังหวัดชลบุรี
เขตภาค ๓ ได แ ก จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ นครราชสี ม า บุ รี รัม ย ยโสธร ศรี ส ะเกษ สุ ริ น ทร
อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ โดยสถานที่ทําการเลือกตั้งไดแกจังหวัดนครราชสีมา
เขตภาค ๔ ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร รอยเอ็ด
เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู และอุดรธานี โดยสถานที่ทําการเลือกตั้งไดแกจังหวัดอุดรธานี
เขตภาค ๕ ไดแ ก จั งหวั ด เชี ย งราย เชี ยงใหม น าน พะเยา แพร แม ฮ อ งสอน ลำปาง
และลําพูน โดยสถานที่ทําการเลือกตั้งไดแกจังหวัดเชียงใหม
เขตภาค ๖ ไดแก จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิ จิตร พิษ ณุโลก เพชรบู รณ สุโขทัย
อุตรดิตถ และอุทัยธานี โดยสถานที่ทําการเลือกตั้งไดแกจังหวัดนครสวรรค
เขตภาค ๗ ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และ
สุพรรณบุรี โดยสถานที่ทําการเลือกตั้งไดแกจังหวัดกาญจนบุรี
เขตภาค ๘ ไดแ กจั ง หวั ด กระบี่ ชุ ม พร นครศรีธ รรมราช พัง งา ภู เ ก็ต ระนอง และ สุ
ราษฎรธานี โดยสถานที่ทําการเลือกตั้งไดแกจังหวัดภูเก็ต
เขตภาค ๙ ได แ ก จั ง หวั ด ตรั ง นราธิ ว าส ป ต ตานี พั ท ล ุง ยะลา สงขลา และสตู ล โดย
สถานที่ทําการเลือกตั้งไดแกจังหวัดสงขลา
เขตภาค ๑๐ ได แ ก กรุ ง เทพมหานคร นครปฐม นนทบุ รี ปทุ ม ธานี สมุ ท รปราการ และ
สมุทรสาครโดยสถานที่ทําการเลือกตั้งไดแกกรุงเทพมหานคร
“อธิ บ ดี ” หมายความว า อธิ บ ดี ก รมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงานหรื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานมอบหมาย
“รัฐมนตรี” หมายความวารัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ขอ ๕ ให อ ธิ บ ดี ก รมสวั ส ดิก ารและคุ  ม ครองแรงงานรั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และให
หัวหนาสวนราชการระดับกรมใหความรวมมือในการดำเนินการตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ ใหสวนราชการที่
เกี่ยวข องดำเนิ นการแจงกรมสวั สดิการและคุ มครองแรงงานเพื่ อจัดใหม การเลื อกตั้ งตามระเบียบนี้
เมื่อเหลือเวลาไมถึงหนึ่งรอยยี่สิบวันที่ผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางจะพนจากตำแหนง
ตามวาระในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งอธิบดีมีอํานาจออกประกาศกําหนดเพื่อใหการเลือกตั้งดังกลาว
เปนไปดวยความเรียบรอย
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หมวด ๑
การเสนอชื่อผูสมัครขารับการเลือกตั้งและผูลงคะแนนเลือกตั้ง
ขอ ๖ ใหอ ธิบ ดีแ จงใหส มาคมนายจา งและสหภาพแรงงานในเขตภาคต างๆ เสนอชื่ อผู แ ทน
ฝ  า ยตนที่ จ ะสมั ค รเข า รั บ การเลื อ กตั้ ง เพื่ อ เป น ผู แ ทนฝ า ยนายจ า ง และผู แ ทนฝ า ยลู ก จ า งใน
คณะกรรมการไตรภาคีแลวแตกรณีไดไมเกินองคกรละหนึ่งคน
สมาคมนายจาง และสหภาพแรงงานจะเสนอช ื่อผูแทนตามวรรคหนึ่งไดคนละไมเกินสองคณะทั้งนี้
การเสนอชื่อผูแทนใหกระทําภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด สําหรับการเลือกตั้งในแตละครั้งขอ ๗ ใน
เขตภาคใดหากไม มี ส มาคมนายจ า งหรื อ สหภาพแรงงานซึ่ ง จดทะเบี ย นที่ ตั้ งสํานักงานไว แตมีสถาน
ประกอบกิจการ ใหอธิบดีแจงใหนายจางและคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบก ิ จ การส ง ผู แ ทน
ฝ า ยตนแห ง ละหนึ่ ง คนเพื่ อ เสนอชื่ อ ผู แ ทนสมั ค รเข า รั บ การเลื อ กตั้ งเปนกรรมการไตรภาคี แลวแต
กรณี
นายจางหรื อคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิ จการใดจะเสนอชื่ อผูแทนตามวรรคหนึ่ งได
คนละไมเกินสองคณะ ทั้งนี้ การเสนอชื่อผูแทนใหกระทําภายในระยะเวลาที่ อธิบ ดีกำหนดสำหรับการ
เลือกตั้งในแตละครั้ง
ขอ ๘ ในเขตภาคใดหากมี สมาคมนายจา งสหภาพแรงงานซึ่ งจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานไว เ ปน
จำนวนน อยกว า จำนวนกรรมการไตรภาคี แต ล ะฝ ายที่มี การเลื อกตั้ งในแต ละครั้ง ใหมี ก ารดําเนินการ
ตามขอ ๖ และขอ ๗ขอ ๙ คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครเขารับการเลือกตั้งใหเปน ไปตาม
กฎหมายวาดวยการนั้ น ในกรณี ที่กฎหมายมิไดกำหนดไว คุ ณสมบัติแ ละลั กษณะตองห ามของผู สมัค ร
เขารั บการเลือกตั้งใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด
ใหอ ธิบดี ดําเนินการตรวจสอบคุณ สมบัติข องผู สมัครเข ารับการเลื อกตั้งว าเป นผูมี คุณสมบั ติและ
ไมมีล ักษณะตอ งหามในการดำรงตำแหนงคณะกรรมการไตรภาคีแ ตล ะคณะหรือ ไม แลว แจงผลการ
ตรวจสอบดังกลาวใหผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง สมาคมนายจาง สถานประกอบกิจการ สหภาพแรงงาน
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการซึ่งเปนผูเสนอชื่อผูแทนดังกลาวทราบผูสมัครเขารับการ
เลือกตั้งตองแสดงหลักฐานและใหการรับรองคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งดวยตนเอง
ในกรณีที่อธิบดีแจงวาผู สมัครเขารับการเลือกตั้งรายใดขาดคุณสมบัติที่จะเขารับการเลือกตั้งตาม
วรรคหนึ่ ง ใหสมาคมนายจาง สถานประกอบกิจการ สหภาพแรงงาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ ซึ่งเปนผูเสนอชื่อผูแทนดังกลาวมีสิท ธิอุท ธรณเ ปน หนังสือ ตอ ปลัดกระทรวงแรงงาน
ภายในหาวันทำการนับแตวันที่ไดรับแจงโดยปลัดกระทรวงแรงงานตองวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสิบ
หาวัน คําวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงแรงงานใหเปนทีสุด
ขอ ๑๐ ให ส มาคมนายจ า ง สหภาพแรงงาน แจ ง ชื่ อ ผู ล งคะแนนเลื อ กตั้ง แหง ละหนึ่ ง คนซึ่ง
ตองเปนกรรมการสมาคมนายจาง หรือกรรมการสหภาพแรงงานนั้ น แลว แตกรณี ตอ อธิบ ดีภายใน
ระยะเวลาที่อ ธิ บดีกำหนด ให อธิบ ดีประกาศรายชื่อ ผ ูล งคะแนนเลื อ กตั้ง ณ สถานที่ ท ำการเล ือกตั้ง
กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบหาวัน
บุคคลใดไดรับการแจงชื่อเปนผูลงคะแนนเลือกตั้งของสมาคมนายจาง หรือสหภาพแรงงานใดใน
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การเลือกตั้งครั้งใดแลว ไมมีสิทธิเปนผูลงคะแนนเลือกตั้งของสมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานอื่นในการ
เลือกตั้งครั้งนั้นไดอีกในกรณี ที่อธิ บ ดีมี ห นัง สือแจงวา ผูล งคะแนนเลือ กตั้ง ขาดคุ ณสมบัติต ามวรรคหนึ่ ง
สมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอปลัดกระทรวงแรงงานภายในห าวันทำ
การนั บ แต ว ั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง โดยปลั ด กระทรวงแรงงานต  อ งวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ใ ห แ ล ว เสร็ จ ภายในสิ บ วั น
คําวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงแรงงานใหเปนที่สุด
ขอ ๑๑ ในเขตภาคใดหากไม มี ส มาคมนายจ า ง สหภาพแรงงาน ซึ่ ง จดทะเบี ย นที่ ตั้ ง
สำนั กงานไว หรื อมีอยูเ ป น จำนวนน อยกว าจำนวนกรรมการไตรภาคี แตละฝ ายที่ มี การเลื อ กตั้งนั้ นให
อธิ บ ดี จ ั ด ใหม ก ารประชุ ม ผ ู ล งคะแนนเลื อ กต ั้ ง ที่ ถู ก เสนอชื่ อ แต ล ะฝ า ย เพื่ อ เลื อ กกั น เองเปนผู
ลงคะแนนเลือกตั้งตามจำนวนที่อธิบดีก ำหนด สําหรับ การเลือกตั้งแตละครั้ง ภายในระยะเวลาที่อธิบดี
กําหนด
สำหรั บ หลั กเกณฑ แ ละวิธี ก ารประชุม และเลื อ กกัน เองของผู ลงคะแนนเลื อ กตั้ง ฝา ยนายจา ง
ฝายลูกจางที่ถูกเสนอชื่อใหเปนไปตามประกาศที่อธิบดีกําหนด
หมวด ๒
การเตรียมการเลือกตั้ง
ขอ ๑๒ เมื่อดําเนินการตามขอ ๙ เสร็จแลว ใหอธิบดีประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวของ
ผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง วัน เวลาเปดและปดการลงคะแนนเลือกตั้ง และสถานที่ทำการเลือกตั้งผู แ ทน
ฝ ายนายจางและผู แ ทนฝ า ยลู กจ างเพื่ อ แตงตั้ งเป น กรรมการไตรภาคี ณ กรมสวัสดิก ารและคุม ครอง
แรงงานสํา นั ก งานสวั ส ดิก ารและคุม ครองแรงงานจั ง หวัดทุ ก จัง หวั ด และสถานที่ ท ำการเลือกตั้ง โดย
ไมชักชา
ขอ ๑๓ ใหอธิบดีเตรียมการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้
(๑) จัด ทำบ ั ญ ชี ร ายชื่ อ หมายเลขประจำตัว ของผู ส มั ค รเข  า รับ การเลื อ กตั้ง ที่จ ะใช ใ นการ
ลงคะแนน และบัญชีรายชื่อผูทําหนาที่ลงคะแนนเลือกตั้ง
(๒) จัดหาอุปกรณสําหรับใชลงคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้
(ก) บัตรเลือกตั้ง
(ข) หีบบัตรเลือกตั้ง
(ค) เครื่องเขียน
(ง) กระดานดํา กระดาษ หรืออุปกรณอยางอื่นที่คลายคลึงกันเพื่อใชในการน ับคะแนนเลือกตั้ง
บัตรเลือกตั้งใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
หมวด ๓
การดําเนินการเลือกตัง้
ขอ ๑๔ ใหอ ธิบ ดีแ ตงตั้งคณะกรรมการตรวจคะแนนประจำหนว ยเลือ กตั้ง อยางน อ ยสี่ค น
ประกอบดว ย ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจคะแนนหนึ่ ง คนจากข าราชการกรมสวัสด ิการและ
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คุมครองแรงงาน และกรรมการตรวจคะแนนอื่นจากผลงคะแนนเลือกตั้ง
ขอ ๑๕ คณะกรรมการตรวจคะแนนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดระเบียบและควบคุม ดูแ ลใหความสะดวกแกผ ูล งคะแนนเลือกตั้ง เพื่อ ใหการเลือกตั้ง
เปนไปดวยความเรียบรอย รวมทั้งตองมิใหผูใดเขาไปในที่เลือกตั้ง เวนแตผูมีหนาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
หรือผูที่จะเขาไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง
(๒) ตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนของผ ูลงคะแนนเลื อ กตั้ง บัน ทึก ชื่อ และหมายเหตุล งใน
บัญชีรายชื่อผูลงคะแนนเลือกตั้ง
(๓) สงบัตรเลือกตั้งใหกับผูลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
(๔) จัดระเบียบในการเขาไปลงคะแนนเลือกตั้งใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(๕) ตรวจนับและรวมคะแนนเลือกตั้ง
(๖) พิจ ารณาตั ดสิท ธิ ล งคะแนนของผ ูล งคะแนนเลื อ กตั้ง ที่ฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิบั ติตามขอ ๕
วรรคสอง ขอ ๒๒ หรือขอ ๒๓
ขอ ๑๖ ใหอธิบดีแตงตั้งเจาหนาที่คะแนนจากขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือ
สวนราชการที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง
เจา หน า ที่ ค ะแนนมี ห น า ที่ ช ว ยเหลื อ กรรมการตรวจคะแนนตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายในการ
ปฏิบัติหนาที่โดยใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจคะแนน
ขอ ๑๗ การลงมติวินิจ ฉัยของคณะกรรมการตรวจคะแนนให ถื อ เส ียงข า งมาก กรรมการ
ตรวจคะแนนคนหนึ่ งใหมเสี ยงหนึ่ง ในการออกเสียงลงคะแนน ถ ามีคะแนนเสียงเท ากัน ให ประธานออก
เสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๘ เมื่ อ ถึ ง เวลาเป ด การลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ให ป ระธานกรรมการตรวจคะแนน
เปดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปดเผยแสดงใหผูลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งอยู ณ ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว า หีบบัตร
เลือกตั้งเป น หีบ เปล า แล ว ให ท ำการบั น ทึก การดำเน ิ น การดัง กลาว โดยใหผ ูล งคะแนนเลือ กตั้งไม
น  อยกว าสองคน ซ ึ่งอยูใ นที่เ ลื อกตั้งในขณะนั้ น ลงลายมือ ชื่ อในบัน ทึ ก ดว ย เวน แตไม มีผูล งคะแนน
เลือกตั้งณ ที่เลือกตั้ง
ขอ ๑๙ ในระหว า งเวลาเป ดการลงคะแนนเลื อ กตั้ง ใหผ ู ล งคะแนนเลื อ กตั้ง ไปแสดงตน
ตอ กรรมการตรวจคะแนน โดยแสดงบั ตรประจำตัว ประชาชน บั ตรประจำตัว ประชาชนที่ หมดอายุ
หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายสามารถแสดงตนไดและมี
หมายเลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร ใหกรรมการตรวจคะแนนตรวจสอบรายช ื่อในบัญชีรายชื่อผู
ลงคะแนนเลือกตั้งและจดหมายเลขของบัตรและชื่อ หนวยงานของรัฐ ท ี่อ อกบัตรแลว ใหผูล งคะแนน
เลือกตั้งลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้ วมือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง แลวใหกรรมการ
ตรวจคะแนนมอบบัตรเลือกตั้งใหแกผูนั้น เพื่อไปลงคะแนนเลือกตั้ง
การจายบัตรเลือกตั้ง ใหจายตามลําดับบัตรเลือกตั้ง
ผูลงคะแนนเลือกตั้งตองมาใชสิทธิเลือกตั้งดวยตนเอง จะมอบใหผูอื่นมาใชสิทธิแทนไมได
ในกรณี ที่ ส งส ั ย ว  า ผู ล งคะแนนเลื อ กตั้ ง ที่ ม าแสดงตนนั้ น ไม ใ ช ผู ที่ มี ชื่ อ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ผูล งคะแนนเลื อ กตั้ง ใหค ณะกรรมการตรวจคะแนนเป น ผูว ิ นิ จฉัยว าผู นั้น มี สิทธิ ล งคะแนนเล ือ กตั้ง
หรือไม คําชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจคะแนนให เปนท ี่สุด คณะกรรมการตรวจคะแนนตองบันทึก
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คําวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไวดวย
ขอ ๒๐ การลงคะแนนเลือกตั้ง ใหทําเครื่องหมายกากบาทลงในช องทำเครื่องหมายในบ ัตร
เลือกตั้งใหตรงกบหมายเลขประจําตัวของผ ูสมัครเขารีบการเลือกตั้งซึ่งตนตองการเลือก และในกรณี ที่
ผูลงคะแนนเล ือกตั้งไมประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้ง ใหผูลงคะแนนเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาท
ในชองทําเครื่องหมาย “ไมลงคะแนน” ในบัตรเลือกตั้ง
ขอ ๒๑ ผูลงคะแนนเลือกตั้งคนหนึ่งจะลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเพื่อเปน
ผูแทนฝ ายนายจางและผู แทนฝายลู กจางในคณะกรรมการไตรภาคี ไดตามจำนวนกรรมการไตรภาคี
แตละคณะที่มีการเลือกตั้ง
ขอ ๒๒ เมื่อผูลงคะแนนเลือกตั้งไดรับบัตรเลือกตั้งแลวใหไปยังคูหาลงคะแนนที่วางคราวละ
หนึ่งคนเพื่อลงคะแนนเลื อกตั้ง โดยใหทำเครื่องหมายกากบาทลงในบั ตรเลือกตั้งแลวพับบัตรเลือกตั้ง
เพื่อมิใ หผูอื่น ทราบวาลงคะแนนเลือ กตั้งใหแ กผ ูใ ด หรือไมป ระสงคจ ะลงคะแนนเลือกตั้ง
แลวใหน ำบัต รเลื อ กตั้ ง นั้ น ใส ล งหี บ บั ต รเล ื อ กตั้ ง ดว ยตนเองต อ หน า กรรมการตรวจคะแนนแล ว
ออกไปจากหนวยเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตองลงคะแนนเลือกตั้งใหเสร็จภายในเวลาอันสมควร
ขอ ๒๓ ผูล งคะแนนเลื อกตั้งจะนาเอกสาร หรือกระทํา ดวยประการใดๆ ซึ่ง เปน การระบุ
รายชื่อหรือหมายเลขประจำตัวของผูสมัครเขารับการเลือกต ั้งเขาไป ณ ที่เลื อกตั้งไมได ทั้งนี้ ไมว า
ดวยเหตุผลใดก็ตาม

หมวด ๔
การตรวจและรวมคะแนน
ขอ ๒๔ เมื่ อ ป ด การลงคะแนนเลื อ กตั้ง แลว ให ค ณะกรรมการตรวจคะแนนนั บ คะแนน
เลือกตั้ง ณ หนวยเลือกตั้งนั้นโดยเปดเผยจนเสร็จ หามมิใหเลื่อนหรือประวิงการนับคะแนนเลือกตั้งให
คณะกรรมการตรวจคะแนนประกาศผลของการนั บคะแนนเลื อกตั้ง ณ หนวยเลือกตั้งนั้นและใหจัดทำ
บัญ ชี รายชื่อ ผูไดรับ เลือ กตั้ง แยกแตละคณะกรรมการไตรภาคีโ ดยเรีย งลำดับ ผู ซึ่งไดรับคะแนน
เลือกตั้งมากที่ สุดเรียงตามลำดับจนถึงผู ไดรับคะแนนเลื อกตั้งนอยที่สุดแลว มอบให อธิบ ดีโดยเร็ว
ในกรณี ที่ มี่ผู ไดรับ คะแนนเลือ กตั้ง เทา กัน ในลำด ับ ใด ให ป ระธานกรรมการตรวจคะแนน
จับสลากเพื่อเรียงลําดับในลําดับนั้น
ขอ ๒๕ เมื่อการนับ คะแนนเลื อกตั้งเสร็จสิ้น แลว ใหคณะกรรมการตรวจคะแนนเก็ บ บัตร
เลือกตั้งที่ใชนับคะแนนเลือกตั้งแลวใสซองปดผนึกโดยลงลายมื อชื่อคณะกรรมการตรวจคะแนนกำกับไว
บนซองและแยกเก็บบัตรเสียไวตางหาก แลวมอบใหอธิบดีพรอมกับบัญชีรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งเมื่ อ
ประกาศผลการเลื อ กตั้ง แล ว อธิ บ ดีจ ะทำลายบั ต รเลื อ กตั้ ง และเอกสารอื่ น ได เ มื่ อ พ นระยะเวลา
คัดคานการเลือกตั้งตามขอ ๒๙ แลวไมนอยกวาเจ็ดวัน
ขอ ๒๖ ใหอธิบดีเสนอรายชื่อผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝ ายลูกจางที่มีคะแนนมากที่สุด
ตามลำดับ จนครบจำนวนผู ไ ดรับ คะแนนเลื อ กตั้ง ในคณะกรรมการไตรภาคี เพื่ อ ใหค ณะรัฐ มนตรี
หรือรัฐมนตรี แตงตั้งแล วแตกรณี เปน กรรมการผู แทนฝ ายนายจ างและกรรมการผู แ ทนฝ ายลู ก จ า ง
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ในคณะกรรมการไตรภาคีตอไปผูไดรับ คะแนนเลื อกตั้งในลำดับ ถัดไปตามลำดับ ทั้ งหมดจากจำนวนที่
กำหนดในกรรมการไตรภาคีคณะใด ใหเปนกรรมการสํารองในคณะนั้นบ ั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ไ ด รั บ การ
เลื อ กตั้ง ตามวรรคสองมี ผ ลใช บั ง คั บ ตามวาระการดำรงตำแหน งของคณะกรรมการไตรภาคีแตละ
คณะ
ขอ ๒๗ ในกรณี ที่ ก รรมการผู แทนฝ า ยนายจ างหรือ กรรมการผู แ ทนฝ า ยลู ก จ า งพ น จาก
ตำแหนงกอนครบวาระ ใหเลขานุ การคณะกรรมการไตรภาคี คณะนั้นๆ เสนอชื่อผูแ ทนฝายนายจา ง
หรือผูแทนฝายลูกจางจากกรรมการสํารอง เพื่อไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทนตำแหนงกรรมการ
ที่วางโดยใหมีวาระเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
ในกรณี ที มีผู สมัค รเขารับการเลื อกตั้งเท ากับจำนวนกรรมการไตรภาคี หรือไม มีกรรมการ
สํารองที่ไดรับการขึ้น บัญชีไว หากวาระของกรรมการเหลื ออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบ วัน จะไมจัดใหมี
การเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได
ขอ ๒๘ บัตรเลือกตั้งตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย
(๑) บัตรที่มิใชบัตรซึ่งกรรมการตรวจคะแนนมอบให
(๒) บัตรที่ทําเครื่องหมายนอกชองทําเครื่องหมาย
(๓) บัตรที่มีเครื่องหมายหรือขอความอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท
(๔) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้ง
(๕) บัตรที่ทำเครื่องหมายเกินจำนวนกรรมการไตรภาคีที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามขอ ๒๑
(๖) บัตรที่ไ ดท ำเครื่ องหมายลงคะแนนเลือ กตั้งใหแ กผู แ ทนซึ่ งไดรับ การเสนอชื่ อแล วทำ
เครื่องหมายในชอง “ไมลงคะแนน” เลือกตั้งดวย
(๗) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนเลือกตั้งใหกับผูไดรับการเสนอชื่อคนใดบัตรดังกลาวให
คณะกรรมการตรวจคะแนนสลั กหลังวา “เสีย” พรอมทั้งระบุเหตุผลของการเปนบัตรเสีย และลง
ลายมือชื่อกํากับไวไมนอยกวาสามคนในการนั บคะแนน หากปรากฏวามีบัตรเสีย ใหแยกบัตรเสียออก
ไวเปนสวนหนึ่ งและหามมิใหนับบัตรเสียเปนคะแนนเลือกตั้งไมวากรณีใด
หมวด๕
การคัดคานการเลือกตั้ง
ขอ ๒๙ เมื่ อคณะกรรมการตรวจคะแนนประกาศผลการเลื อ กตั้งแลว ถาสมาคมนายจ า ง
หรือ สหภาพแรงงาน สถานประกอบกิจการ หรือคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการที่
เกี่ ย วข อ งกับ การเลื อ กตั้งเห็ น ว า การที่ บุค คลไดรั บ การเลือ กตั้งเพื่ อ แตงตั้งเป น กรรมการไตรภาคี
เปนไปโดยไม ถูกตองหรื อไม ชอบดวยกฎหมาย มีสิท ธิยื่น คำค ัดคานต อ อธิ บ ดีภายในกำหนดเจ็ดวัน
นับแตวันประกาศผลเลือกตั้ง
เมื่ ออธิ บ ดีไดรับ คำรองคั ดคานแล วใหดำเนิ นการพิ จารณาวินิ จฉัยสั่ง การตามที่ เ ห็ น สมควร
โดยไมชักชา คําวินิจฉัยสั่งการของอธิบดีใหเปนที่สุด
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หมวด ๖
การเลือกตัง้ เพิ่ม
ขอ ๓๐ ในกรณี ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ไม ไ ด จ ำนวนผู ที่ จ ะดำรงตำแหน ง กรรมการผู แ ทน
ฝา ยนายจา งและกรรมการผู แ ทนฝา ยลูกจ า งครบจำนวนที่ ก ำหนด ใหอ ธิบ ดีดํา เนิ น การเพื่ อ ให มี
การเลือกตั้งกรรมการผ ูแทนฝ ายนายจางและกรรมการผูแ ทนฝายลูก จา งเพิ่ม เติม ใหค รบจำนวนที่
กำหนดไวและใหนำความในหมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๗ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
หมวด ๗
คาใชจาย
ขอ ๓๑ คาใชจา ยในการดำเนินการตามระเบียบนี้ใ หเบิก จายจากสําน ักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน กรมการจดหางาน กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน
หรือสํานักงานประกันสังคม แลวแตกรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
อุไรวรรณ เทียนทอง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
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ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูแ ทนฝายนายจาง
และผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการไตรภาคี
พ.ศ.๒๕๕๑
-------------------โดยระเบียบกระทรวงแรงงทน วาดวยแนวทางและวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและ
ผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๙ กําหนดใหอธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูแทนฝาย
นายจางและผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการไตรภาคีในกรณีที่กฎหมายมิไดกําหนดไว
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๙ แหงระเบียบดังกลาว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติและ
ลั ก ษณะต อ งห า มของผู ส มั ค รเข า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น ผู แ ทนฝ า ยนายจ า งและผู แ ทนฝ า ยลู ก จ า งใน
คณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ.๒๕๕๑”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ ณ วันที่สิ้นสุดการเสนอชื่อผูแทนฝายนายจางหรือผูแทน
ฝายลูกจาง
(๓) เปนนายจางหรือลูกจาง
(๔) ในกรณีผูส มั ค รถูกเสนอชื่ อโดยสมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน หรือคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการตองเปนหรือเคยเปนกรรมการสมาคมนายจางหรือกรรมการสหภาพ
แรงงานหรือกรรมการลูกจางหรือกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ขอ ๔ ผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการ
พัฒนาการจัดหางานและคุมครองคนหางาน ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.
๒๕๒๘ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนนายจางหรือลูกจาง
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(๒) เปนผูมีความรูในการจัดหางานและคุมครองคนหางาน
(๓) ไมดํารงตําแหนงกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุมครองคนหางานติดตอกันเกินสอง
คราว
ขอ ๕ ผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการ
ประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) เปนนายจางหรือลูกจาง
(๒) ไมดํารงตําแหนงกรรมการประกันสังคมติดตอกันเกินสองวาระ
ขอ ๖ ผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางในคณะกรรมการอุทธรณ
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) เปนนายจางหรือลูกจาง
(๒) ไมดํารงตําแหนงกรรมการอุทธรณติดตอกันเกินสองวาระ
ขอ ๗ ผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูแทนฝายนาจางและผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนนายจางหรือลูกจาง
(๒) ไมดํารงตําแหนงกรรมการกองทุนเงินทดแทนติดตอกันเกินสองวาระ
ขอ ๘ ผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ ณ วันสิ้นสุดการเสนอชื่อผูแทนฝายนายจางหรือผูแทน
ฝายลูกจาง
(๓) เปนนายจางหรือลูกจาง
(๔) ในกรณีผู ส มัค รถู กเสนอชื่อโดยสมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน หรือคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการตองเปนหรือเคยเปนกรรมการสมาคมนายจางหรือกรรมการสหภาพ
แรงงานหรือเปนหรือเคยเปนกรรมการลูกจางหรือกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการไมนอยกวา
หนึ่งป
ขอ ๙ ผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ.๒๕๔๑ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ ณ วันสิ้นสุดการเสนอชื่อผูแทนฝายนายจางหรือผูแทน
ฝายลูกจาง
(๓) เปนนายจางหรือลูกจาง
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(๔) ในกรณี ผูส มั ค รถู กเสนอชื่อโดยสมาคมนายจ าง สหภาพแรงงาน หรื อคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการตองเปนหรือเคยเปนกรรมการสมาคมนายจาง กรรมการสหภาพ
แรงงานกรรมการลูกจางหรือกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ หรือเปนหรือเคยเปนกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ เจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานไมนอยกวาหนึ่งป
ขอ ๑๐ ผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการ
กองทุ น สงเคราะห ลู ก จ า ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มียายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ ณ วันสิ้นสุดการเสนอชื่อผูแทนฝายนายจางหรือผูแทน
ฝายลูกจาง
(๓) เปนนายจางหรือลูกจาง
(๔) ในกรณี ผูส มั ค รถู กเสนอชื่ อโดยสมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน หรือคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการตองเปนหรือเคยเปนกรรมการสมาคมนายจางหรือกรรมการสหภาพ
แรงงานหรือกรรมการลูกจางหรือกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑

ลายเซ็น
(นายอาทิตย อิสโม)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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ตอน 4
รางกฎหมายดานแรงงาน ฉบับรัฐบาล

1. สถานะรางกฎหมายวาดวยประกันสังคมของคณะรัฐมนตรี
2. ราง พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. ราง พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ยกเลิกหมวด 8 ความปลอดภัยฯ และแกไขเพิ่มเติม)
4. ราง พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน พ.ศ. ....
5. ราง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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สถานะของรางกฎหมายวาดวยประกันสังคมของคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอและใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยรับความเห็น
ของสวนราชการที่เกี่ยวของ๑ ไปพิจารณาดวยแลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป
กระทรวงแรงงานเสนอวา
๑. กฎหมายวาดวยการประกันสังคมที่ใชบังคับในปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.๒๕๓๓ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขมาแลว ๒ ครั้ง คือ แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ในระยะเวลา ๓ ปแรก พระราชบัญญัติดังกลาวไดใชบังคับแก
กิจการที่มีลูกจางตั้งแต ๒๐ คนขึ้นไป และตอมาในป ๒๕๓๖ หลังจากดําเนินการมาแลว ๓ ป จึงได
ขยายการใชบังคับกิจการที่มีลูกจางตั้งแต ๑๐ คนขึ้นไป และในป ๒๕๔๕ หลังจากดําเนินการมาแลว
๑๒ ป จึงไดขยายการใชบังคับไปยังกิจการที่มีลูกจางตั้งแต ๑ คนขึ้นไป
๒. ในชวงแรกที่กฎหมายประกันสังคมมีผลใชบังคับใหสิทธิประโยชนแกลูกจาง ๔ กรณี คือ
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีทุพพล กรณีตาย อันมิใชเนื่องจากการทํางาน และกรณี
คลอดบุตร ตอมาในป ๒๕๔๑ ไดมีการขยายสิทธิประโยชนเพิ่มอีก ๒ กรณี คือกรณีสงเคราะหบุตร
และกรณีชราภาพ และในป ๒๕๔๗ มีการให ความคุมครองกรณีวางงานซึ่งถือเปนการใชสิ ท ธิ
ประโยชนแหงการคุมครองครบทั้ง ๗ กรณีตามที่กฎหมายกําหนดไว
๓. ในปจจุบันหลังจากที่พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และที่มีการแกไขเพิ่มเติม
มีผลใชบังคับ ไดมีการเรียกรองใหปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติดังกลาว จากนายจาง ลูกจาง
ผู ป ระกั น ตน ผู มี ห น า ที่ เ กี่ ย วกั บ การบั ญ ญั ติ ก ฎหมาย เช น คณะกรรมาธิ ก ารแรงงาน สภา
ผู แ ทนราษฎร วุ ฒิ ส ภา รวมถึ ง การผลั ก ดั น เพื่ อ ให ก ฎหมายว า ด ว ยประกั น สั ง คมเหมาะสมกั บ
สถานการณของประเทศจากนักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) องคกรแรงงานตางๆ ซึ่งมี
ประเด็นในการปรับปรุงแกไข เชน การสงเงินสมทบของผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ การ
๑

ความเห็นของสวนราชการที่เกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัติดังกลาว อาทิ กระทรวงการคลังเห็นควรปรับปรุงแกไขรางมาตรา ๑๑ เพื่อให

กองทุนประกันสังคมสามารถบริหารจัดการกองทุนไดโดยไมขัดกับหลักกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุเปนบรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานไดมา
โดยการซื้ อ หรื อ แลกเปลี่ ย นจากเงิ น กองทุ น ให สํ า นั ก งานมี อํ า นาจบริ ห ารจั ด การเมื่ อ เกิ ด รายได ใ ห ร ายได เ ป น ของสํ า นั ก งานไม ต อ งนํ า ส ง
กระทรวงการคลัง และกระทรวงสาธารณสุขเห็นควรใหกําหนดนิยามคําวา “สถานพยาบาล” ใหชัดเจน และในมาตรา ๔(๑) ควรเพิ่มพนักงาน
ราชการเขาไปดวย รวมทั้งกําหนดใหการดูแลสุขภาพควรใหครอบคลุมถึงคนในครอบครัวดวย เชน บิดา มารดา และบุตร ซึ่งจะทําใหมีสวัสดิการ
คลายคลึงกับราชการและรัฐวิสาหกิจ และควรใหครอบคลุมถึงผูที่รับงานจากโรงงานอุตสาหกรรมมาดําเนินการที่บานดวย เปนตน
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ขยายความคุมครองสูแรงงานนอกระบบ สิทธิของผูประกันตนในการไดรับประโยชนใหมี
ความยืดหยุนมากขึ้น และมีความสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม กําหนดใหมีการ
ใช สื่ อ อิ เ ลคทรอนิ ก ส และหรื อ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศประเภทอื่ น สํ า หรั บ การแจ ง การ
ดําเนินการ หรือเอกสารตอหนวยงานของรัฐได รวมทั้งแกไขเพื่อใหบทบัญญัติเอื้อประโยชน
ตอ การบริ ห ารจั ด การกองทุ น ที่ดี หรื อ การลดขั้ น ตอนการทํ า งานจึ ง สมควรปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยการปรับปรุงบทบัญญัติตางๆใหมีความเหมาะสม
ยิ่ ง ขึ้ น การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายเป น ไปอย า งเป น ธรรมและเหมาะสมกั บ สภาพการณ ใ นป จ จุ บั น ที่
เปลี่ยนแปลงไป จึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวเพื่อดําเนินการ โดยมีสาระสําคัญเปนการ
กําหนดการสรางหลักประกันในการดํารงชีวิตของกลุมสมาชิกผูมีรายไดเรียกวาผูประกันตน
และจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมเพื่อรวมเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย อันไมเนื่องจากการทํางาน รวมทั้งการคลอดบุตร สงเคราะห
บุตร ชราภาพและวางงาน เพื่อใหไดรับการรักษาพยาบาล และมีรายไดอยางตอเนื่อง
----------------------------------------------
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รางฯ ที่ คคก.(คณะที่ 9) ตรวจพิจารณาแลว

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
--------------หลักการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ดังตอไปนี้
(๑) ขยายความคุมครองไปถึงลูกจางชั่วคราวทุกประเภทของสวนราชการ (แกไข
เพิ่มเติมมาตรา ๔)
(๒) แกไขบทนิยามคําวา “ลูกจาง” เพื่อใหมีความหมายครอบคลุมลูกจางทั้งหมด
แกไขบทนิยามคําวา “ทุพพลภาพ” เพื่อใหชัดเจน และบทกําหนดบทนิยามคําวา “ภัยพิบัติ” เพื่อ
กําหนดขอบเขตการไดรับยกเวนการออกเงินสมทบ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๕)
(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางโดยให
เลือกกันเอง เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๘)
(๔) กํา หนดอํา นาจแต ง ตั้ง ที่ป รึ ก ษาคณะกรรมการประกั น สัง คม คุณ สมบั ติแ ละ
ลักษณะตองหามของกรรมการประกันสังคมและคณะกรรมการการแพทย (เพิ่มมาตรา ๘/๑ มาตรา ๘/
๒ และแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔)
(๕) กําหนดใหกองทุนตองวางและถือไวซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแกกิจการ
(เพิ่มมาตรา ๒๔/๑)
(๖) แกไขระบบการเสนองบการเงินกองทุนใหชัดเจนและสอดคลองกับความเปนจริง
และกําหนดใหสํานักงานจัดทํารายงานประมาณการรายรับและรายจายของกองทุน เพื่อใหสอดคลอง
กับแนวทางปฏิบัติ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗ และเพิ่มมาตรา ๒๗/๑)
(๗) แก ไ ขบทบัญญั ติเ กี่ย วกั บการยื่นแบบรายการขึ้ น ทะเบี ยนนายจางและแบบ
รายการขึ้นทะเบียนผูประกันตน และแกไขอัตราจํานวนเงินที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบให
สอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๖ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๙ วรรคสอง)
(๘) แก ไขหลั ก เกณฑแ ละอั ต ราการจา ยเงิ น สมทบ ประเภท และเงื่อนไขการรั บ
ประโยชนทดแทน รวมทั้งการสนับสนุนจากรัฐบาลแกแรงงานนอกระบบ และแกไขระยะเวลาการขาด
สงเงินสมทบซึ่งมีผลทําใหสิ้นสุดความเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๐ และ
มาตรา ๔๑)

245

(๙) แกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจงเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงในแบบรายงาน และ
กําหนดใหผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ ซึ่งสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหนึ่งรอนยี่สิบเดือนไดรับการ
ลดอัตราเงินสมทบ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๖)
(๑๐) กําหนดยกเวนหรือลดหยอนการออกเงิ นสมทบในกรณี เ กิดภั ยพิ บั ติ (เพิ่ ม
มาตรา ๔๖/๑)
(๑๑) ปรั บ ปรุ ง ถ อ ยคํ า ให ส อดคล อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๖ เกี่ ย วกั บ การนั บ
ระยะเวลานําสงเงินสมทบ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๗)
(๑๒) แกไขการคํานวณเงินเพิ่มคางชําระเงินสมทบและกําหนดใหคิดเงินเพิ่มไดไม
เกินเงินสมทบที่คางชําระ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ และเพิ่มมาตรา ๕๔)
(๑๓) กําหนดใหการไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม ไม
เปนการตัดสิทธิหรือประโยชนตามกฎหมายอื่น (เพิ่มมาตรา ๕๔/๑)
(๑๔) แก ไ ขระยะเวลาการยื่ น คํ า ขอรั บ ประโยชน ท ดแทนภายในกํ า หนดเวลาที่
เลขาธิการกําหนด (แกไขเพิ่มมาตรา ๕๖)
(๑๕) แกไขวิธีการคํานวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาดรายได และ
กําหนดใหผูประกันตนมีหนาที่เลือกสถานพยาบาลเพื่อเขารับบริการทางการแพทย และกําหนดสิทธิ
หากมีเหตุจําเปนกรณีผูประกันตนไมสามารถเขารับบริการทางการแพทยในสถานพยาบาลที่เลือกได
(แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙)
(๑๖) กํ า หนดให จ า ยประโยชน ท ดแทนกรณี ผู ป ระกั น ตนจงใจทํ า ให ต นเองหรื อ
ยินยอมใหบุคคลอื่นกระทําใหถึงแกความตาย และกําหนดใหผูประกันตนไดรับสิทธิประโยชนสูงสุด
เพียงประเภทเดียวในกรณีที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดตามมาตรา ๖๔ และ
มาตรา ๗๑ ในเวลาเดียวกัน (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๑ ทวิ)
(๑๗) แกไขวิธีการนับระยะเวลาการเกิดสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีตางๆ
(แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๕)
(๑๘) ยกเลิกมาตรา ๖๘ เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงในปจจุบัน
(๑๙) แกไขหลักเกณฑและอัตราการไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดกรณีทุพพล
ภาพ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๓(๒))
(๒๐) แกไขใหผูประกันตนที่ทุพพลภาพ ตามมาตรา ๗๑ หรือผูประกันที่เจ็บปวย
ดวยโรคเรื้อรังถึงแกความตายมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีตาย และผูประกันตนที่รับบํานาญ
ชราภาพถึงแกความตายมีสิทธิไดรับคาทําศพ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๓ ทวิ)
(๒๑) แก ไ ขคํ า ว า “บุ ต รโดยชอบด ว ยกฎหมาย” เป น คํ า ว า “บุ ต ร” เพื่ อ ให
สอดคล องกับมาตราอื่น และแก ไขใหผู ประกันตนสามารถทําหนั งสือระบุบุคคลผูมีสิท ธิไดรับเงิน
บําเหน็จชราภาพในกรณีผูประกันตนไมมีทายาท (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๕ ตรี และมาตรา ๗๗
จัตวา)
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(๒๒) แกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการถูกเลิกจางใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน และกําหนดกรณีที่ผูประกันตนมิไดทํางานมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณี
วางงาน (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๘)
(๒๓) แก ไ ขการขยายหรื อ เลื่ อ นกํ า หนดเวลาปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยการ
ประกันสังคม (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๔ ทวิ)
(๒๔) กําหนดมาตรการลงโทษทางอาญาแกนายจางซึ่งไมยื่นแบบรายการแสดงการ
สงเงินสมทบ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๗)
เหตุผล
โดยที่กฎหมายวาดวยการประกันสังคมที่ใชบังคับในปจจุบันมีบทบัญญัติบางประการ
ไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการ
เพื่ อให การบริ หารจัดการกองทุนเปนไปตามวัต ถุประสงค และเกิดประโยชน แก ผู ประกัน ตนและ
นายจางเพิ่มขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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ราง
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
--------------..............................
..............................
..............................
..........................................................................................................................
....................................
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
..........................................................................................................................
....................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ.
๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก
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(๑) ขาราชการ และลูกจางประจําของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และ
ราชการสวนทองถิ่น
(๒) ครูหรือครูใหญของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
(๓) นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิตหรือนักศึกษา หรือแพทยฝกหัด ซึ่งเปนลูกจาง
ของโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถานพยาบาลนั้น
(๔) ลูกจางของนายจางที่มีสํานักงานในประเทศและไปประจําทํางานในตางประเทศ
(๕) ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๖) หนวยงานของรัฐ กิจการ หรือลูกจางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “ลูกจาง” ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ “ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งทํางานใหนายจางโดยรับคาจาง”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “ทุพพลภาพ” ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ “ทุ พพลภาพ” หมายความวา การสูญเสี ยอวัยวะหรือสู ญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะหรือของรางกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการประกาศกําหนดโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการการแพทย”
มาตรา ๖ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “ภัยพิบัติ” ระหวางบทนิยามคําวา “วางงาน”
และ “กองทุน” ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
“ “ภัยพิบัติ” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ ไมวาภัย
จากธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความ
เสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ”
มาตรา ๗ ให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั งคม พ.ศ.
๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการประกันสังคม”
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวง
สาธารณสุข และผูแทนสํานักงบประมาณเปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง
ฝายละหาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการเลือกผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางตามวรรคหนึ่งให
เปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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คณะกรรมการจะแตงตั้งขาราชการในสํานักงานเปนผูชวยเลขานุการก็ได”
มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๘/๑ และมาตรา ๘/๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
“มาตรา ๘/๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณไม
นอยกวาสิบปในดานระบบงานประกันสังคม ดานบริหารจัดการ ดานการแพทย ดานกฎหมาย และ
ดานเศรษฐศาสตร จํานวนไมเกินหาคนเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
มาตรา ๘/๒ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งหรือที่ปรึกษาตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะ
ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๖) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือเลิกจางจากหนวยงานของรัฐหรือสถานประกอบ
กิจการของเอกชน เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
(๗) ไม เ ป น คู สั ญ ญาหรื อ มี ป ระโยชน ไ ด เ สี ย ในกิ จ การที่ เ ป น คู สั ญ ญาหรื อ มี ธุ ร กิ จ
เกี่ยวของกับสํานักงาน ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ ให มี ค ณะกรรมการการแพทย ค ณะหนึ่ ง ประกอบด ว ย ประธาน
กรรมการและกรรมการอื่นมีจํานวนรวมกันไมเกินสิบหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง และผูแทนสํานักงาน
เปนกรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ซึ่งอยางนอยตองมีความรูความเชี่ยวชาญในดานอายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม
ออโธปดิกส เศรษฐศาสตรสาธารณสุข หรือพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล และใหอยูในตําแหนงคราว
ละสองป
ใหนําความในมาตรา ๘/๒ มาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา
๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม”

250

มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๔/๑ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓
“มาตรา ๒๔/๑ กองทุนตองวางและถือไวซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแกกิจการ
แยกตามประเภทหรือกลุมของประโยชนทดแทน มีบัญชีลงรายการรับและจายเงิน สินทรัพยและ
หนี้ สิ นที่ แ สดงกิ จ การที่ เ ป น อยู ต ามความจริ ง และตามที่ ค วร พร อ มด ว ยข อ ความอั น เป น ที่ ม าของ
รายการนั้นๆ และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการเสนองบการเงินกองทุนในปที่ลวงมาแลวตอสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทินเพื่อตรวจสอบรับรองกอนเสนอตอรัฐมนตรี
ใหรัฐมนตรีเสนองบการเงินกองทุนตามวรรคหนึ่งตอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอตอ
รัฐสภาเพื่อทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๗/๑ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓
“มาตรา ๒๗/๑ ใหสํานักงานจัดทํารายงานประมาณการรายรับและรายจายที่แสดง
ถึงเสถียรภาพของกองทุนและความสามารถในการดําเนินการในอนาคตตอคณะกรรมการเพื่อทราบ
ภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทิน”
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ ใหนายจางซึ่งมีลูกจางที่ เปนผูป ระกันตนตามมาตรา ๓๓ ยื่น แบบ
รายการขึ้นทะเบียนนายจางและแบบรายการขึ้นทะเบียนผูประกันตนตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ลูกจางนั้นเปนผูประกันตน”
มาตรา ๑๔ ให ย กเลิ ก ความในวรรคสองของมาตรา ๓๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ประกั นสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติ ประกันสังคม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“จํานวนเงินที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบที่ผูประกันตนตามวรรคหนึ่งตอง
นําสงเขากองทุนตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม ใหเปนไปตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้โดยให
คํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นดวย”
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มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๐ บุคคลอื่นใดซึ่งมิใชลูกจางตามมาตรา ๓๓ จะสมัครเขาเปนผูประกันตน
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหแสดงความจํานงตอสํานักงาน
หลั ก เกณฑ และอั ต ราการจา ยเงิ น สมทบของผู ป ระกัน ตน ประเภทของประโยชน
ทดแทนที่ จะได รับตามมาตรา ๕๔ ตลอดจนหลักเกณฑ และเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชน
ทดแทนใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ใหรัฐบาลจายเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแตไมเกินกึ่ง
หนึ่งของเงินสมทบที่ไดรับจากผูประกันตนตามวรรคหนึ่ง”
มาตรา ๑๖ ให ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง และวรรคสองของมาตรา ๔๑ แห ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๑ ความเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ สิ้นสุดลงเมื่อผูประกันตนนั้น
(๑) ตาย
(๒) ไดเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ อีก
(๓) แสดงความจํานงตอสํานักงานวาไมประสงคจะเปนผูประกันตนตอไป
(๔) ไมสงเงินสมทบหาเดือนติดตอกัน
(๕) ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนสงเงินสมทบมาแลวไมครบหาเดือน
การสิ้นสุดความเปนผูประกันตนตาม (๔) สิ้นสุดลงตั้งแตเดือนแรกที่ไมสงเงินสมทบ
และการสิ้นสุดความเปนผูประกันตนตาม (๕) สิ้นสุดลงในเดือนที่สงเงินสมทบไมครบหาเดือน
มาตรา ๑๗ ให ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๔๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ข อเท็จจริงเกี่ยวกับ ขอความในแบบรายการที่ได ยื่นไวตอ
สํานักงานเปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจงเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติ มรายการตามระเบียบที่
เลขาธิการกําหนดภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว”
มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๖ ใหรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงินสมทบเขา
กองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย
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และกรณีคลอดบุตร ฝายละเทากันตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราเงินสมทบ
ทายพระราชบัญญัตินี้
ใหรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงินสมทบเขากองทุนเพื่อ
การจายประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และกรณีวางงานตามอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราเงินสมทบทายพระราชบัญญัตินี้
สําหรับการเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ ใหรัฐบาลและผูประกันตนออกเงินสมทบ
เขากองทุน โดยรัฐบาลออกหนึ่งเทาและผูประกันตนออกสองเทาของอัตราเงินสมทบที่แตละฝายตอง
ออกตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งและวรรคสอง แตถาผูประกันตนนั้นไดจายเงินสมทบตามมาตรา ๓๙
มาแลวไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบเดือน ใหผูประกันตนออกเงินสมทบตามอัตราเงินสมทบที่กําหนดใน
วรรคหนึ่ง
การกําหนดอั ต ราเงิ น สมทบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหกําหนดโดยคํ านึงถึ ง
ประโยชนทดแทนและคาใชจายในการบริหารงานของสํานักงานตามมาตรา ๒๔
คาจางขั้นต่ําและขั้นสูงที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบของผูประกันตนตาม
มาตรา ๓๓ แตละคน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เศษของเงินสมทบที่มีจํานวนตั้งแตหา
สิบสตางคขึ้นไปใหนับเปนหนึ่งบาท ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง ในกรณีที่ผูประกันตนทํางานกับนายจาง
หลายราย ใหคํานวณเงินสมทบจากคาจางที่ไดรับจากนายจางแตละราย”
มาตรา ๑๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๖/๑ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓
“มาตรา ๔๖/๑ ในกรณีท องที่ ใ ดทอ งที่ห นึ่ง ประสบภัยพิ บั ติ อย างร า ยแรงที่ส ง ผล
กระทบต อการประกอบกิจการของผู ประกอบกิ จการประเภทใดประเภทหนึ่ง รัฐ มนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหยกเวนหรือลดหยอน
การออกเงินสมทบก็ได
การออกประกาศตามวรรคหนึ่ ง ให ก ระทํ า ได เ ป น ครั้ ง คราว ทั้ ง นี้ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบตอสภาวการณทางเศรษฐกิจประกอบกับเสถียรภาพของกองทุนเปนสําคัญ แตจะยกเวน
หรือลดหยอนไดคราวละไมเกินหกเดือน
ผูประกันตนซึ่งไดรับยกเวนหรือลดหยอนตามวรรคหนึ่ง หรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๗๓
และมาตรา ๗๕ จัตวา ใหไดรับประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๒๐ ให ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง และวรรคสองของมาตรา ๔๗ แห ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๔๗ ทุกครั้งที่มีการจายคาจาง ใหนายจางหักคาจางของผูประกันตนตาม
จํานวนที่จะตองนําสงเปนเงินสมทบในสวนของผูประกันตนตามมาตรา ๔๖ และใหถือวาผูประกันตน
ไดจายเงินสมทบแลวตั้งแตวันถึงกําหนดจายคาจาง
ใหนายจางนําเงินสมทบในสวนของผูประกันตนที่ไดหักไวตามวรรคหนึ่งและเงิน
สมทบในสวนของนายจางสงใหแกสํานักงานภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงิน
สมทบไวพรอมทั้งยื่นแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
เลขาธิการประกาศกําหนด”
มาตรา ๒๑ ให ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๔๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๙ นายจ า งซึ่ ง ไม นํ า ส ง เงิ น สมทบในส ว นของตนหรื อ ในส ว นของ
ผูประกันตน หรือสงไมครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๔๗ ตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอย
ละสองตอเดือนของจํานวนเงินสมทบที่นายจางยังมิไดนําสงหรือของจํานวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู นับ
แตวันถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบ”
มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๔ ผูประกันตนหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๗๓ มาตรา ๗๕ จัตวา และมาตรา
๗๗ จัตวา มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากกองทุน ดังตอไปนี้
(๑) ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
(๒) ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร
(๓) ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
(๔) ประโยชนทดแทนในกรณีตาย
(๕) ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร
(๖) ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ
(๗) ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน ยกเวนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙
สิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามวรรคหนึ่งไมอาจโอนกันไดและไมอยูในความรับผิด
แหงการบังคับคดี”
มาตรา ๒๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๕๔/๑ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓
“มาตรา ๕๔/๑ การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัติ
นี้ไมเปนการตัดสิทธิหรือประโยชนที่ผูประกันตนหรือผูมีสิทธิพึงไดตามกฎหมายอื่น”
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มาตรา ๒๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๖ ผูประกันตนหรือบุคคลอื่นใดเห็นวาตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
ตามมาตรา ๕๔ และประสงค จะขอรับประโยชน ทดแทนนั้ น ใหยื่นคําขอรับประโยชนทดแทนตอ
สํานักงานภายในสองปนับแตวันที่มีสิทธิ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด และใหเลขาธิการหรือ
ผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งการโดยเร็ว
ในกรณียื่นคําขอรับประโยชนทดแทนเกินสองปนับแตวันที่มีสิทธิ ผูยื่นคําขอตอง
แสดงเหตุผลและความจําเปนที่ไมอาจยื่นภายในกําหนดเวลาดังกลาวตอเลขาธิการ หากเลขาธิการ
เห็นวามีเหตุผลและความจําเปนเพียงพอใหรับคําขอนั้นไวพิจารณา
ในกรณีที่มีการสั่งจายประโยชนทดแทนที่เปนตัวเงินตามวรรคหนึ่ง และไดแจงให
ผูประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิทราบแลว ใหผูประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิดําเนินการขอรับเงิน
ดังกลาวโดยเร็ว หากมิไดดําเนินการภายในสองปนับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักงานใหเงินนั้นตกเปน
ของกองทุน”
มาตรา ๒๕ ให ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๕๗ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญัติประกั นสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๗ การคํานวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาดรายไดใหแก
ผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ใหคํานวณโดยนําคาจางที่ที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบสูงสุด
สามเดือนภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนเดือนที่มีสิทธิมารวมกันเปนฐานในการคํานวณแลวหาร
ดวยเกาสิบ ในกรณีที่ผูประกันตนมีคาจางไมครบสามเดือนใหคิดจากคาจางเฉลี่ยเปนรายวัน”
มาตรา ๒๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๙ ใหเลขาธิการประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผูประกันตนมีสิทธิไปรับ
บริการทางการแพทยในราชกิจจานุเบกษา
ให ผู ป ระกั น ตนเลื อ กสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ ง สํ า หรั บ การไปรั บ บริ ก ารทาง
การแพทยของผูประกันตนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการกําหนด
ในกรณีที่ผูประกันตนไมสามารถไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตาม
วรรคสองไดโดยเหตุประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน
การบริการทางการแพทยที่ตองจายใหแกสถานพยาบาลอื่นที่ไปเขารับบริการทางการแพทยตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และจํานวนที่เลขาธิการกําหนด ทั้งนี้ จํานวนคาทดแทนการบริการทางการแพทย
จะตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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ในกรณีผูประกันตนไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตามวรรคสองแลว
แตอาจเกิดอันตรายตอผูประกันตน เพราะเหตุบริการที่ใหไมไดมาตรฐาน หรือไมเหมาะกับลักษณะ
ของการเจ็ บ ป ว ย หรื อ ให บ ริ ก ารเนิ่ น ช า ให ผู ป ระกั น ตนมี สิ ท ธิ เ ข า รั บ บริ ก ารทางการแพทย จ าก
สถานพยาบาลอื่น โดยใหสถานพยาบาลตามวรรคสองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตามหลักเกณฑและ
อัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แตถาสถานพยาบาลที่
ผูประกันตนเขารับบริการเปนสถานพยาบาลของทางราชการ ใหจายตามจํานวนที่จายจริง
ค า ใช จ า ยตามวรรคสี่ ใ ห สํ า นั ก งานจ า ยให แ ก ผู ป ระกั น ตนหรื อ สถานพยาบาลที่
ผูประกันตนเขารับบริการทางการแพทยตามวรรคสี่ และใหสํานักงานเรียกเก็บคืนจากสถานพยาบาล
ตามวรรคสอง”
มาตรา ๒๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖๑ ผู ป ระกั น ตนหรื อ บุ ค คลตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ไม มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ
ประโยชนทดแทนเมื่อปรากฏวาการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้น เพราะเหตุที่
บุคคลดังกลาวจงใจจงใจกอใหเกิดขึ้นหรือยินยอมใหผูอื่นกอใหเกิดขึ้น”
มาตรา ๒๘ ใหยกเลิกมาตรา ๖๑ ทวิ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้
แทน
“มาตรา ๖๑/๑ ในกรณีที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดตาม
มาตรา ๖๘ และมาตรา ๗๑ ในชวงเวลาเดียวกัน ใหมีสิทธิรับเงินทดแทนการขาดรายไดเพียงประเภท
เดียว”
มาตรา ๒๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖๕ ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรสําหรับ
ตนเองหรื อ ภริ ย า ทั้ ง นี้ ต อ เมื่ อ ภายในระยะเวลาสิ บ ห า เดื อ นก อ นวั น รั บ บริ ก ารทางการแพทย
ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาเจ็ดเดือน
ในกรณีที่ผูประกันตนไมมีภริยา หากผูประกันตนอยูกินฉันสามีภริยากับหญิงใดโดย
เปดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด ก็ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีคลอด
บุตรสําหรับหญิงนั้นดวย

256

ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ใหผูประกันตนแตละคนมีสิทธิไดรับสําหรับการ
คลอดบุตรไมเกินสองครั้ง”
มาตรา ๓๐ ใหยกเลิกมาตรา ๖๘ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
มาตรา ๓๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผูประกันตนทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการทํางานใหมีสิทธิ
ไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดตามอัตราและระยะเวลาที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เงินทดแทนการขาดรายไดตองไมเกินอัตรารอยละหาสิบของคาจาง
ตามมาตรา ๕๗
ในกรณีที่ผูประกันตนทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการทํางานจนไมสามารถทํางานได
ใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดรอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗ ตลอดชีวิต”
มาตรา ๓๒ ให ย กเลิ ก ความใน (๒) ของมาตรา ๗๓ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติ ประกั นสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๒) เงิ น สงเคราะห ก รณี ที่ ผู ป ระกั น ตนถึ ง แก ค วามตายให จ า ยแก บุ ค คล ซึ่ ง
ผูประกันตนทําหนังสือระบุใหเปนผูมีสิทธิไดรบั เงินสงเคราะหนั้น แตถาผูประกันตนมิไดมีหนังสือระบุ
ไวก็ใหนํามาเฉลี่ยจายใหแกสามีภรรยา บิดามารดา หรือบุตรของผูประกันตนในจํานวนที่เทากัน ดังนี้
(ก) ถากอนถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลวตั้งแตสามสิบ
หกเดือนขึ้นไป แตไมถึงหนึ่งรอยยี่สิบเดือน ใหจายเงินสงเคราะหเปนจํานวนเทากับรอยละหาสิบของ
คาจางรายเดือนที่คํานวณไดตามมาตรา ๕๗ คูณดวยสาม
(ข) ถากอนถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลวตั้งแตหนึ่ง
รอยยี่สิบเดือนขึ้นไป ใหจายเงินสงเคราะหเปนจํานวนเทากับรอยละหาสิบของคาจางรายเดือนที่
คํานวณไดตามมาตรา ๕๗ คูณดวยสิบ”
มาตรา ๓๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๓ ทวิ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใช
ความตอไปนี้เปนมาตรา ๗๓/๑ แทน
“มาตรา ๗๓/๑ ในกรณีที่ผูประกันตนที่ไดรับเงินทดแทนการขาดรายได เนื่องจาก
การเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังตามมาตรา ๖๔ หรือทุพพลภาพตามมาตรา ๗๑ หรือผูประกันตนซึ่งไดรับ
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เงินบํานาญชราภาพตามมาตรา ๗๗ ทวิ วรรคหนึ่ง ถึงแกความตาย ใหจายประโยชนทดแทนเปนคา
ทําศพหรือเงินสงเคราะห ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูประกันตนเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังตามมาตรา ๖๔ หรือทุพพลภาพตาม
มาตรา ๗๑ ถึงแกความตายใหจายประโยชนทดแทนเปนคาทําศพและเงินสงเคราะหตามมาตรา ๗๓
(๑) และ (๒) โดยใหนําเงินทดแทนการขาดรายไดที่ผูประกันตนไดรับในเดือนสุดทายกอนถึงแกความ
ตายเปนเกณฑในการคํานวณ แตถาผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินคาทําศพและเงินสงเคราะหกรณี
ผูประกันตนถึงแกความตายตามมาตรา ๗๓ ดวย ใหไดรับเงินคาทําศพและเงินสงเคราะหตามมาตรา
๗๓ เทานั้น
(๒) ในกรณีผูประกันตนซึ่งไดรับเงินบํานาญชราภาพตามมาตรา ๗๗ ทวิ วรรคหนึ่ง
ถึงแกความตาย ใหจายประโยชนทดแทนเปนคาทําศพตามมาตรา ๗๓ (๑)”
มาตรา ๓๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗๕ ตรี แหงพระราชบัญญัติ
ประกั นสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกั นสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๕ ตรี ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร
สําหรับบุตรซึ่งมีอายุตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินสิบหาปบริบูรณจํานวนคราวละไม
เกินสองคน บุตรดังกลาวไมรวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น”
มาตรา ๓๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๗ จัตวา แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๗ จัตวา ในกรณีผูประกันตนซึ่งมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชรา
ภาพตามมาตรา ๗๗ ทวิ ถึงแกความตายกอนที่จะไดรับประโยชนทดแทนหรือผูรับเงินบํานาญชรา
ภาพถึงแกความตายภายในหกสิบเดือนนับแตเดือนที่มีสิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพใหทายาทของผู
นั้นมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ
ทายาทผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ไดแก
(๑) บุตร ยกเวนบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นให
ไดรับสองสวน ถาผูประกันตนที่ตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไป ใหไดรับสามสวน
(๒) สามีภริยาใหไดรับหนึ่งสวน และ
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน
ในกรณีที่ไมมีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นไดตายไปเสียกอน ใหแบงเงิน
ตามมาตรา ๗๗ (๒) ในระหวางทายาทผูมีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผูมีสิทธิไดรับ
ในกรณีผูประกันตนไมมีทายาทผูมีสิทธิตามวรรคสอง ใหบุคคลซึ่งผูประกันตนทํา
หนังสือระบุไวเปนผูมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ”
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มาตรา ๓๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๘ ลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน
ตอเมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหกเดือน และตองอยูภายในระยะเวลาสิบหา
เดือนกอนการวางงาน และจะตองเปนผูที่อยูในเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ผูประกันตนเปนผูมีความสามารถในการทํางาน พรอมที่จะทํางานที่เหมาะสม
ตามที่จัดหาใหหรือตองไมปฏิเสธการฝกงาน และไดขึ้นทะเบียนไวที่สํานักจัดหางานของรัฐ โดยตอง
ไปรายงานตัวไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง
(๒) ผูประกันตนตองมิไดวางงานเนื่องจากถูกเลิกจางดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ที่ทําใหผู
นั้นไมมีสิทธิไดรับคาชดเชยตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือถูกเลิกจางโดยมีความผิด
ตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของทางราชการในกรณีเปนลูกจางของสวนราชการ
(๓) ผูประกันตนตองมิไดวางงานเนื่องจากการลาออกจากงานหรือหยุดงานไปเวน
แตการลาออกจากงานหรือหยุดงานไปดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้
(ก) ผูประกันตนถูกขมขู บังคับ ฉอฉล หรือหลอกลวงใหลาออกจากงาน
(ข) ผูประกันตนไมสามารถทํางานอยูตอไปไดเนื่องจากสภาพการทํางาน
หรือลักษณะงานกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพรางกายหรือจิตใจ เนื่องจากถูกนายจางหรือบุคคลที่
ทํางานหรือพักอาศัยในสถานประกอบกิจการของนายจางลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอน
รําคาญทางเพศ หรือเนื่องจากถูกกระทําการใดๆ อันไมเปนธรรม
(ค) นายจางยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น อันมีผลกระทบ
สําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของผูประกันตนหรือครอบครัว หรือผูประกันตนถูกนายจางสั่งหรือสง
ใหไปประจําทํางานสํานักงานสาขาหรือหนวยงานอื่นที่มีระยะหางจากสถานที่ทํางานเดิมหรือที่พัก
อาศัยเกินกวาหาสิบกิโลเมตร
(๔) ผูประกันตนตองมิใชผูใชสิทธิรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพตามหมวด ๗
ในลักษณะนี้”
มาตรา ๓๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๔ ทวิ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๗ และใหใช
ความตอไปนี้เปนมาตรา ๘๔/๑ แทน
“มาตรา ๘๔/๑ กําหนดเวลาตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗
และมาตรา ๔๗ ทวิ ถาผูมีหนาที่ปฏิบัติตามกําหนดเวลานั้นมีเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงได และได
ยื่ น คํ า ร อ งเพื่ อ ขอขยายหรื อ เลื่ อ นกํ า หนดเวลาโดยแสดงเหตุ แ ห ง ความจํ า เป น นั้ น ถ า เลขาธิ ก าร
เห็นสมควร จะขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาออกไปก็ได ทั้งนี้ ตองยื่นคํารองภายในสิบหาวันนับแตเหตุ
จําเปนนั้นสิ้นสุดลง
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การขยายเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๗ ไมเปนเหตุใหลดหรือ
งดเงินเพิ่ม”
มาตรา ๓๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา ๙๗ นายจางผูใดยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔ หรือแจงขอเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขเพิ่มเติมรายการตามมาตรา ๔๔ เปนเท็จ หรือไมยื่นแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 47 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๓๙ ผูประกันตนผูใดมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพจาก
กองทุนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ หรือพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๗ และยังมีชีวิตอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๐ ใหคณะกรรมการตามมาตรา ๘ และคณะกรรมการการแพทยตามมาตรา
๑๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง อยู ใ นวั น ที่ พ ระราช
บัญญัตินี้ใหบังคับ ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งคณะกรรมการใหมตามพระราชบัญญัตินี้ แต
ตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
......................
นายกรัฐมนตรี
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รางฯ ที่คณะกรรมการพิจารณา
รางกฎหมายของกระทรวงแรงงาน
ตรวจพิจารณาแลว

- ราง บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
-----------------------------------------หลักการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ม เติ ม โดยพระราชบั ญญั ติคุ ม แรงงาน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ดังตอไปนี้
(๑) ยกเลิกหมวด ๘ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(ยกเลิกมาตรา ๑๐๐ ถึงมาตรา ๑๐๗)
(๒) แก ไขเพิ่มเติ มบทกําหนดโทษใหสอดคลองกับ การยกเลิ กหมวด ๘ (แก ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๑ วรรคสอง และยกเลิกมาตรา ๑๕๔ และมาตรา ๑๕๕)
เหตุผล
โดยที่ไดมีการตรากฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน เพื่อกําหนดการดําเนินการควบคุม กํากับ ดูแล และบริหารจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอ
นามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานไวเปนการเฉพาะ ประกอบกับเพื่อใหการบริหารจัดการเปนไป
อยางมีเอกภาพ สมควรยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน และแกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษใหสอดคลองกับการยกเลิกบทบัญญัติดังกลาวดวย
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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- ราง พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..)
------------------------------------.............................................
.............................................
.............................................
.........................................................................................................
.................................................
โดยเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
..........................................................................................................
.................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
...”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ เมื่ อ พ น กํ า หนดหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต วั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกหมวด ๘ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน มาตรา ๑๐๐ ถึงมาตรา ๑๐๗ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่ง ของมาตรา ๑๔๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๔ นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ มาตรามาตรา ๒๒ มาตรา
๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙/๑ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๑ มาตรา
๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๖ มาตรา ๙๐
วรรคหนึ่งกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๖ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๖ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๓ มาตรา ๔๕ มาตรา๕๖มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา
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๕๙ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา๗๕วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๗ มาตรา ๙๙
มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๗ หรือไม
บอกกลาวลวงหนาตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๓๙ (๒) หรือ (๓) ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๘ นายจางผูใดฝาฝนมาตรา ๓/ หรือมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๗ ใหย กเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๕๑ แหงพระราชบั ญญั ติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่สั่งตามมาตรา ๑๒๐ หรือ
คําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งตามมาตรา ๑๒๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกมาตรา ๑๕๔ และมาตรา ๑๕๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ.๒๕๕๑
ผูสนองพระบรมราชโองการ
.........................................
นายกรัฐมนตรี

รางฯที่คณะกรรมการพิจารณา
รางกฎหมายของกระทรวงแรงงาน
ตรวจพิจารณาแลว
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- ราง บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. ....
--------------------------------หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เหตุผล
เนื่ องจากในป จจุ บั นมี การนํ า เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่ องจักร อุป กรณ สารเคมี และ
สารเคมีอันตรายมาใชในกระบวนการผลิต การกอสราง และบริการ แตขาดการพัฒนาความรูความ
เข า ใจควบคู กั น ไป ทํ า ให ส ง ผลกระทบต อ ผู ใ ช แ รงงานในด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
สภาพแวดลอมในการทํางาน และกอใหเกิดอันตรายจากการทํางาน จนถึงแกบาดเจ็บ พิการ ทุพพล
ภาพ เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการทํางานซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นดวย
ประกอบกับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มีหลักการสวนใหญเปนเรื่องการคุมครอง
แรงงานทั่วไปและมีขอบเขตจํากัดไมสามรถกําหนดกลไกและมาตรการบริหารงานความปลอดภัยได
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อประโยชนในการวางมาตรการควบคุม กํากับ ดูแล และบริหารจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานอยางเหมาะสม สําหรับปองกัน
สงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเปนกําลังสําคัญของชาติ สมควรมีกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเปนการเฉพาะ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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- ราง พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. ...
------------------------------------...............................................
...............................................
...............................................
...................................................................................................................................
...............................
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทํา
ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ เมื่ อ พ น กํ า หนดหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต วั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มิ ใ ห ใ ช บั ง คั บ แก กิ จ การอื่ น ทั้ ง หมดหรื อ แต บ างส ว นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“นายจ า ง” หมายความว า ผู ซึ่ ง ตกลงรั บ ลู ก จ า งเข า ทํ า งานโดยจ า ยค า จ า งให แ ละ
หมายความรวมถึง
(๑) ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง
(๒) ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลและผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย
(๓) ในกรณีที่ผูประกอบกิจการมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาคนมาทํางานอัน
มิใชการประกอบธุรกิจจัดหางาน โยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจใน
ความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเปนผูควบคุมดูแลการทํางานหรือรับผิดชอบ
ในการจายคาจางใหแกคนที่มาทํางานนั้นหรือไมก็ตาม ใหถือวาเปนผูประกอบกิจการเปนนายจางของ
คนที่มาทํางานดังกลาว

265

“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานทํางานใหนายจางโดยไดรับคาจางไมวาจะ
เรียกชื่ออยางไร
“ผูบริหาร” หมายความวา ลูกจางตั้งแตระดับผูจัดการในหนวยงานขึ้นไป
“หัวหนางาน” หมายความวา ผูมีหนาที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา หรือสั่งใหลูกจาง
ทํางานตามหนาที่ของหนวยงาน
“เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางแตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา หนวยงานแตละแหงของนายจางที่มีลูกจางทํางาน
อยูในหนวยงาน
“คณะกรรมการ” หมายความว า คณะกรรมการความปลอดภัย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
“กองทุน” หมายความวา กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน
“พนักงานตรวจความปลอดภัย” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยกับออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้
และยกเวนคาธรรมเนียม
การแตงตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยจะกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยก็ได
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได
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หมวด ๑
บททั่วไป
------------------------------มาตรา ๖ ใหนายจางมีหนาที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจางใหมีสภาพการ
ทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของลูกจางมิใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
ให เ จ า ของหรื อ ผู ค รอบครองสถานที่ ซึ่ ง ยิ น ยอม ใหบุ ค คลหนึ่ง บุ ค ลใดมาทํ า งานหรื อ ทํ า
ประโยชนในสถานที่นั้นโดยไมอยูในฐานะเปนนายจางมีหนาที่ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อใหมีสภาพแวดลอมการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
ให ลู ก จ า งมี ห น า ที่ ใ ห ค วามร ว มมื อ กั บ นายจ า งในการดํ า เนิ น การและส ง เสริ ม ด า นความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อในเกิดความปลอดภัยแกลูกจางและสถาน
ประกอบกิจการ
มาตรา ๗ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหนายจางตองดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่
ตองเสียคาใชจายใหนายจางเปนผูออกคาใชจายเพื่อการนั้น
หมวด ๒
การบริหาร การจัดการ และการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
-----------------------------มาตรา ๘ ใหนายจางบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนอในกฎกระทรวง
กํ า หนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง จะใหน ายจ า งจั ดทํ า เอกสารหรื อ รายงานใดโดยมีก าร
ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคลใดดวยก็ได
ให เ จ า ของหรื อ ผู ค รอบครองสถานที่ ซึ่ ง ยิ น ยอมให บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดมาทํ า งานหรื อ ทํ า
ประโยชนในสถานที่นั้นโดยไมอยูในฐานะเปนนายจางที่มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ใหลูกจางมีหนาทีปฏิบัติตามหลักเกณฑความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานตามมาฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๙ บุ คคลใดประสงค จะใหบ ริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง
ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝกอบรมหรืใหคําปรึกษาเพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
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สภาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะตองขึ้น
ทะเบียนตอสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน กรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน
คุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน การเพิก
ถอนการกําหนดคาบริการ และวิธีการบริการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลัดเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกํากระทรวง
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานไมรับขึ้นทะเบี ยนหรือเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา ๙ ผูข อขึ้นทะเบียนหรือผูถูก เพิกถอน
ทะเบียนมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตออธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงการไมรับขึ้นทะเบียน
หรือเพิกถอนทะเบียน
คําวินิจฉัยของอธิบดีใหเปนที่สุด
มาตรา ๑๑ นิติบุคคลใดประสงคจะใหบริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง
ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝกอบรมหรือใหคําปรึกษาเพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานตามมาฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะตองไดรับ
ใบอนุญาตจากอธิบดี
คุณสมบัติของผูขออนุญาต การขออนุญาต การอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต การ
ออกใบแทนใบอนุญาต การพั ก ใช แ ละการเพิกถอนใบอนุญาต การกําหนดคา บริ การ และวิ ธีการ
ใหบริการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ อธิบ ดี ไ มอ อกใบอนุ ญาต ไมตอ อายุ ใ บอนุ ญ าต ไมอ อกใบแทน
ใบอนุญาต หรือพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกใหแกนิติบุคคลตามมาตรา ๑๑ นิติ
บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของอธิบดี
แจงการไมออกใบอนุญาตหรือการไมตออายุใบอนุญาต หรือการเพิกถอนในอนุญาต
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
มาตรา ๑๓ ใหนายจางจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากรหนวยงาน
หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการดานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะตองขึ้นทะเบียนตอกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับการขันทะเบียน
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน โดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดลอมใน
การทํางานที่อาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ใหนายจาง
แจงใหลูกจางทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางาน และแจกคูมือปฏิบัติงานใหลูกจางทุกคน
กอนที่ลูกจางจะเขาทํางาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทํางาน
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่นายจางไดรับคําเตือน คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยของอธิบดี คําสั่งของ
พนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให
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นายจางหรือปดประกาศคําเตือน คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยดังกลาว ในที่ที่เห็นไดงาย ณ สถานประกอบ
กิจการเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
มาตรา ๑๖ ใหนายจางจัดใหผูบริหาร หัวหนางาน และลูกจางทุกคนไดรับการฝกอบรม
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทํ า งานได อ ย า งปลอดภั ย ทั้ ง นี้ ตาม
หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๗ ใหนายจางติดประกาศสัญญาลักษณเตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งขอความแสดงสิทธิและหนาที่
ของนายจางและลูกจางตามที่อธิบดีประกาศกําหนดในที่ที่เห็นงาย ณ สถานประกอบกิจการ
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่สถานที่ใดมีสถานประกอบกิจการหลายแหลง ใหนายจางทุกรายของ
สถานประกอบกิจการในสถานที่นั้น มีหนาที่รวมกันดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ลูกจางซึ่งทํางานในสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งลูกจางซึ่งทํางานในสถาน
ประกอบกิจการอื่นที่ไมใชของนายจาง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานซึ่งใชในสถานประกอบกิจการนั้นดวย
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายจางเชาอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ หรือสิ่ง
อื่นใดที่นํามาใชในสถานประกอบกิจการ ใหนายจางมีอํานาจดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือสิ่งอื่น
ใดที่เชานั้นตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมกอใหเกิดสิทธิแกผูใดที่จะเรียกรองคาเสียหาย หรือค า
ทดแทนใดๆ
มาตรา ๒๐ ลูกจางมีหนาที่ดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิต รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
โดยคํานึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ในกรณีที่ลูกจางทราบถึงขอบกพรองหรือการชํารุดเสียหาย และไมสามารถแกไขไดดวย
ตนเองได ใหแจงตอเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน หัวหนางาน หรือผูบริหาร และเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางาน หัวหนางาน หรือผูบริหาร แจงเปนหนังสือตอนายจางโดยไมชักชา
ในกรณีหัวหนางานทราบถึงขอบกพรองหรือการชํารุดเสียหายซึ่งอาจทําใหลูกจางไดรับ
อันตรายตอชี วิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ตองดํ าเนินการปองกันอันตรายนั้นภาพใน
ขอบเขตที่รับผิดชอบหรือที่ไดรับมอบหมายทันทีที่ทราบ กรณีที่ไมอาจดําเนินการได ใหแจงผูบริหาร
หรือนายจางดําเนินการแกไขโดยไมชา
มาตรา ๒๑ ใหนายจางจัดและดูแลใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลที่ไดมาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ลูกจางมีหนาที่สวมใสอุปกณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณตาม
วรรคหนึ่งใหสามารถใชงานไดตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทํางาน
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ในกรณีที่ลูกจางไมสวมอุปกรณดังกลาว ใหนายจางสั่งใหลูกจางหยุดการทํางานนั้นจนกวา
ลูกจางจะสวมใสอุปกรณดังกลาว
มาตรา ๒๒ ใหผูรับเหมาชั้นตนและผูรับเหมาชวงตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
มีหนาที่ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจาง
เชนเดียวกับนายจาง
ในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวง และมีผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไป ใหผูรับเหมาชวงถัดขึ้น
ไปตลอดสายจนถึงผูรับเหมาชั้นตันที่มีลูกจางทํางานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน มีหนาที่รวมกันใน
การจั ด สถานที่ ทํ า งานให มี ส ภาพการทํ า งานที่ ป ลอดภั ย และมี ส ภาพแวดล อ มในการทํ า งานที่ ถู ก
สุขลักษณะเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกลูกจางทุกคน
หมวด ๓
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
-------------------------------มาตรา ๒๓ ใหมีกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน เปนประธานกรรมการ
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจางและ
ผูแทนฝายลูกจาง ฝายละเจ็ดคน และผูทรงคุณวุฒิอีกหาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ
ให ข า ราชการกรมสวั ส ดิ ก ารละคุ ม ครองแรงงานซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง เป น กรรมการและ
เลขานุการ
การไดมาและการพนจากตําแหนงของฝายนายจางและฝายลูกจางตามวรรคหนึ่งใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานหรือประสบการณที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
มาตรา ๒๔ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็ นต อ รั ฐ มนตรีเ กี่ ย วกั บ นโยบาย แผนงาน หรื อ มาตรฐานการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน
(๒) เสนอความเห็ น ต อ รั ฐ มนตรี ใ นการออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบี ย บเพื่ อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ใหความเห็นแกหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
(๔) วินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๓๒ วรรคสาม และมาตรา ๔๐ วรรคสอง
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(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๕ กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ว าระอยู ใ นตํ า แหน ง คราวละสองป กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการแทน
ตําแหนงที่วาง และใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งจะเขารับ
หนาที่
มาตรา ๒๖ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน
จากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก เมื่อขาดประชุมตามที่กําหนดสามครั้งติดตอกัน โดยไมมีเหตุอัน
สมควร
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนคนไรความสามารถ
(๖) ตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๒๗การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละหนึ่งคนจึง
จะเปนองคประชุม
ในการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคราวใด ถาไมไดองคประชุมตามที่กําหนดไวใน
วรรคหนึ่ง ใหจัดใหมีการประชุมอีกครั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้ง
หลังแมไมมีกรรมการซึ่งมาจากฝายนายจางหรือฝายลูกจางมารวมประชุม ถามีกรรมการมาประชุมไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ก็ใหถือเปนองคประชุม
ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น
มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสรียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
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ใหคณะกรรมการกําหนดองคประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะอนุกรรมการไดตามความ
เหมาะสม
มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ และอนุกรรมการไดรับ
เบี้ ย ประชุ ม และประโยชน ต อบแทนอื่ น ตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี กํ า หนดโดยความเห็ น ชอบของ
กระทรวงการคลัง
มาตรา ๓๐ ใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานรับผิดชอบงานธุรการ
ของคณะกรรมการ และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) สรรหา รวบรวม และวิ เ คราะห ข อ มู ล ด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อการจัดทํานโยบาย แผนงาน โครงการดานความปลอดภัย อาชีวอนา
มัน และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(๒) จัดทําแนวทางการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานเสนอตอคณะกรรมการ
(๓) ประสานการดําเนินการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ตลอดจนหนวยงานที่
เกี่ยวของ
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการ
(๕) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการ
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
หมวด ๔
การควบคุมดูแล กํากับ ดูแล
------------------------------------มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชนในการควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินการดานความปลอดภัยอา
ชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหนายจางดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการประเมินอันตราย
(๒) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีผลตอลูกจาง
(๓) จัดทําแผนการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานและจัดแผนการควบคุมดูลูกจางและสถานประกอบกิจการ
(๔) สงผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการดําเนินงานและแผนการ
ควบคุมตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ประเภทกิจการ ขนาด
ของกิจการที่ตองดําเนินการ และระยะเวลาที่ตองดําเนินการ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง นายจางจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําและไดรับการรับรอง
ผลจากผูชํานาญการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
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มาตรา ๓๒ ผู ใ ดจะทํ า การเป น ผู ชํ า นาญการด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานจะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีตามพระราชบัญญัตินี้
การขอใบอนุ ญ าต การออกใบอนุ ญ าต คุ ณ สมบั ติ ข องผู ชํ า นาญการ การควบคุ ม การ
ปฏิบัติงานของผูไดรับใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักใช การ
เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
ให นํ า บทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา ๑๒ มาใช บั ง คั บ กั บ การอนุ ญ าตเป น ผู ชํ า นาญการด า นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยอนุโลม
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยรายแรงหรือลูกจางประสบอันตราย
จากการทํางาน ใหนายจางดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) กรณีที่ลูกจางเสียชีวิต ใหนายจางแจงตอพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ
โดยโทรศัพท โทรเลข โทรสาร หรือวิธีอื่นใดที่มีรายละเอียดพอสมควร และใหแจงรายละเอียดและ
สาเหตุเปนหนังสือภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ลูกจางเสียชีวิต
(๒) กรณีที่สถานประกอบกิจการไดรับความเสียหาย อันเนื่องมาจากเพลิงไหม การระเบิด
สารเคมีรั่วไหล หรืออุบัติภัยรายแรงอื่น ใหนายจางแจงตอพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ
โดยโทรศัพท โทรเลข โทรสารหรือวิธีอื่นใด และใหแจงเปนหนังสือโดยระบุสาเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น
ความเสียหาย การแกไขละวิธีการปองกันการเกิดซ้ําขึ้นอีกภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เกิดเหตุ
(๓) กรณีที่มีลูกจางประสบอันตราย หรือเจ็บปวยตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทนเมื่อ
นายจางแจงประสบอันตรายหรือเจ็บปวยตอสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมายดังกลาวแลวใหนายจาง
สงสําเนาหนังสือแจงนั้นตอพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในเจ็ดวันดวย
การแจงเปนหนังสื อตามวรรคหนึ่ง ใหเ ปนไปตามแบบที่อธิ บดีประกาศกํ าหนดและเมื่อ
พนักงานตรวจความปลอดภัยไดรับแจงแลว ใหดําเนินการตรวจสอบและหามาตรการปองกันอันตราย
โดยไมชักชา
มาตรา ๓๔ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาใชบังคับกับ
เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ตามมาตรา ๖ วรรคสอง โดยอนุโลม
หมวด ๕
พนักงานตรวจความปลอดภัย
------------------------------มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานตรวจความปลอดภัยมี
อํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานประกอบกิจการ หรือสํานักงานของนายจางในเวลาทําการ หรือเมื่อเกิด
อุบัติภัย
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(๒) ตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียงเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางานที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(๓) ใช เครื่ องมือในการตรวจวัดหรือตรวจสอบเครื่องจั กรหรืออุปกรณ ในสถานประกอบ
กิจการ
(๔) เก็บตัวอยางของวัสดุหรือผลิตภัณฑใดๆ มาเพื่อวิเคราะหเกี่ยวกับความปลอดภัย
(๕) สอบถามขอเท็จจริง หรือสอบสวนเรื่องใดๆภายในขอบเขตอํานาจและเรียกบุคคลที่
เกี่ยวของมาชี้แจง รวมทั้งตรวจสอบหรือใหสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบวา นายจาง ลูกจาง ผูใดฝาฝน
หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ กฎกระทรวงซึ่ ง ออกตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ พบว า
สภาพแวดลอมในการทํางาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักร หรืออุปกรณที่ลูกจางใชจะกอใหเกิดความไม
ปลอดภัยแกลูกจางหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน ถามีเหตุจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวได พนักงานตรวจความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกิน
สองครั้ง ครั้งละไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนอเวลาดังกลาว
ในกรณีจําเปนเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดี หรือผูซึ่งอธิอบดีมอบหมาย ใหพนักงานตรวจ
ความปลอดภัยมีอํานาจสั่งใหหยุดการใชเครื่องจักร อุปกรณ อาคารสถานที่ หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่
อาจจะกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอลูกจางดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวในระหวาง
การปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยได เมื่อนายจางไดปรับปรุงแกไขใหถูกตองตาม
คําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายจางอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เพื่อพิจารณาสั่งใหทํางานตอไปได
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่นายจางไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตาม
มาตรา ๓๖ ถามีเหตุอันอาจกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานสมควร
เขาไปดําเนินการแทน ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งใหพนักงานตรวจความปลอดภัย
หรือมอบหมายใหบุคคลใดเขาจัดการแกไขเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งนั้นไดในกรณีเชนนี้ นายจางตองเปน
ผูเสียคาใชจายสําหรับการเขาจัดการแกไขนั้นตามจํานวนที่จายจริง
กอนที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะตองมีคําเตือนเปน
หนังสือใหนายจางปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่กําหนดคําเตือน
ดังกลาวจะกําหนดไปพรอมกับคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยก็ได
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานขอรับเงินชวยเหลือ
จากกองทุ นเพื่ อเป นค า ใช จายในการดํ าเนิ นการได และเมื่อได รับ เงินจากนายจางแลว ใหช ดใชเ งิน
ชวยเหลือที่ไดรับมาคืนแกกองทุน
มาตรา ๓๘ ใหอธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งมีหนังสือใหยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน
ของนายจาง ซึ่งไมจายคาใชจายในการดําเนินการตามมาตรา ๓๗ ทั้งนี้ เพียงเทาที่จําเปนเพื่อเปน
คาใชจายสําหรับการเขาจัดการแกไขตามจํานวนที่จายจริง
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การมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อไดแจงเปนหนังสือให
นายจางนําเงินคาใชจายมาจายภายในระยะเวลากําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิ บวันนับแตวันที่
นายจางไดรับหนังสือนั้นและนายจางไมจายภายในเวลาระยะที่กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรค
หนึ่งใหเ ปนไปตารมระเบี ยบที่รัฐ มนตรีกําหนด ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโยอนุโลม
เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาด และชําระคาใชจายที่นาจางตองเปนผูจายตามมาตรา ๓๗ ถามีเงินเหลือใหคืนกับนายจาง
โดยเร็วโดยใหพนักงานตรวจความปลอดภัย มีหนังสือแจงใหทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืนโดยสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ถานายจางไมมาขอรับคืนภายในหาปนบั แตวันไดรับแจง ใหเงินดังกลาวตก
เปนของกองทุน
มาตรา ๓๙ ระหวางหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามมาตรา ๓๖ ใหนายจาง
จายเงินเทากับคาจางหรือสิทธิประโยชนอื่นใดที่ลูกจางไดรับอยูตลอดระยะเวลาที่ใหหยุดงานเวนแตการ
หยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทําของลูกจาง
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง หาก
นายจาง ลูกจางไมเห็นดวย ใหมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตออธิบดีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบ
คําสั่ง ใหอธิบดีวินิจฉัยอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับอุทธรณ คําวินิจฉัยอธิบดีใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ พนั กงานตรวจความปลอดภัยมีคํ าสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง หากนายจาง
ลูกจางไมเห็นดวย ใหมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบ
คํ า สั่ ง ให ค ณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ภ ายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ รั บ อุ ท ธรณ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด
การอุทธรณ ยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยเวน
แตอธิบดีหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี จะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติตามหนาที่ พนักงานตรวจความปลอดภัยตองแสดงบัตรประจําตัว
เมื่อผูที่เกี่ยวของรองขอ
บัตรประจําตัวพนักงานตรวจความปลอดภัย ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๔๒ หามนายจางเลิกจางลูกจาง หรือโยกยายหนาที่การงาของลูกจางเพราะเหตุที่
ลูกจางดําเนินการฟองรองหรือเปนพยานหรือใหหลักฐานหรือใหขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานตอพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการ ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตอศาล
มาตรา ๔๓ ในกรณี ที่ น ายจ า ง ลู ก จ า ง ได ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของพนั ก งานตรวจความ
ปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
แลวการดําเนินคดีอาญาตอนายจาง ลูกจาง ใหเปนอันระงับไป
มาตรา ๔๔ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓
มาใชบังคับกับเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ตามมาตรา ๖ วรรคสอง โดยอนุโลม
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หมวด ๖
กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
-----------------------------------มาตรา ๔๕ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเรียกวา
“กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพในการทํางาน” เพื่อเปนทุนใชจายในการดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๖ กองทุนประกอบดวย
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินรายไดปที่ไดรับการจัดสรรจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวยกองทุนเงิน
ทดแทน
(๓) เงินคาปรับที่ไดจากการลงโทษผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(๖) ผลประโยชนที่ไดจากเงินของกองทุน
(๗) คาทําเนียมใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา
๑๓ มาตรา ๓๒
(๘) เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ภ๘ วรรคสี่
(๙) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยของกองทุน
(๑๐) รายไดอื่นๆ
มาตรา ๔๗ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) การรณรงคสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานและ
การพัฒนา แกไขและบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ทั้งนี้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
(๒) ชวยเหลือและอุดหนุนหนวยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ องคกรเอกชนหรือบุคคลที่
เสนอโครงการหรือแผนงานในการดําเนินการสงเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนางานดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(๓) คาใชจายในการบริหารกองทุนและตามมาตรา ๒๙
(๔) ใหนายจางกูยืมเพื่อแกไขสภาพความไมปลอดภัย หรือเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุและ
โรคอันเนื่องจากการทํางาน
(๕) เงินทดรองจายในการดําเนินการตามมาตรา ๓๗
การดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหเ ปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
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กําหนดและใหนําเงินดอกผลของกองทุนเปนคาใชจายในการดําเนินการ (๑) (๒) และ (๓) ได ไมเกิน
รอยละเจ็ดสิบหาของผลของกองทุนตอป
มาตรา ๔๘ เงินและทรัพยสินที่กองทุนไดรับตามมาตรา ๔๖ ไมตองนําสงกระทรวงการคลัง
เปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๔๙ ใหมีคณะกรมการคณะหนึ่ง เรียก “คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” ประกอบดวย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เป น ประธานกรรมการ ผู แ ทนกระทรวงการคลั ง ผู แ ทนสํ า นั ก งานประกั น สั ง คมและผู แ ทนสํ า นั ก
งบประมาณ เปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจางและฝายผูแทนลูกจางฝายละหาคนและขาราชการกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการและเลขานุการ
การได ม าซึ่ ง ผู แ ทนฝ า ยนายจ า งและผู แ ทนฝ า ยลู ก จ า งตามวรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๕๐ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง วรรค
สามและวรรคสี่ มาใชบังคับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การประชุมของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และใหนํามาตรา ๒๘
มาใชบังคับการแตงตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานโดยอนุโลม
มาตรา ๕๑ ใหคระกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานโดยอนุโลม
(๑) กํากับการจัดการและบริหารกองทุน
(๒ พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อชวยเหลือและการอุดหนุน การกูยืม การทดรองจายและ
การสนับสนุนเงินในการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนสมัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการจัดหา
ผลประโยชนของกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหเงินชวยเหลือ และเงินอุด
หนุนการขอเงินชวยเหลือและเงินอุดหนุน การอนุมัติเงินทดรองจาย การขอเงินทดรองจาย การใหกูยืม
เงินและการชําระเงินคืนแกกองทุน
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานหรือตามที่
รับมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๕๒ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปดบัญชี ใหคณะกรรมการบริหารกองทุน
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดลอ มในการทํา งานเสนองบดุล และรายงานการรั บ จ า ย
เงิ น กองทุ น ในป ที่ ล ว งมาแล ว ต อ สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น เพื่ อ ตรวจสอบรั บ รองและเสนอต อ
คณะกรรมการ
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งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรี และใหรัฐมนตรี
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
--------------------------------มาตรา ๕๓ นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา
๘ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ วรรคสอง กรอกขอความอันเปนเท็จในการรับรองหรือตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานหรือรายงาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๕ ผู ใ ดให บ ริ ก ารตรวจวั ด ตรวจสอบ ทดสอบ รั บ รอง ประมิ น ความเสี่ ย งจั ด
ฝกอบรม หรือใหคําปรึกษาโดยไมไดขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ ตอง
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๖ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๑ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
หมื่นบาท
มาตรา ๕๘ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๙ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๐ ผูใดไมปฏิบัติตมมาตรา ๑๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหนึ่ง ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๑ ผูใดขัดขวางการดําเนินการของนายจางตามมาตรา ๑๙ หรือขัดขวางการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัยหรืบุคคลผูซึ่งไดรับมอบหมายตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง โดย
ไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๖๓ ผู ใ ดกระทํ า การเป น ผู ชํ า นาญการด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๔ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจ
ความปลอดภัยตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหริอปรับ
ไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา
๓๖ วรรคหนึ่ง หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหสิ่งที่พนักงานตรวจความปลอดภัยสั่งใหระงับการ
ใชห รือ ผูกมั ดประทับ ตราไว ก ลับ ใช ง านได อีก ระหวา งการปฏิบัติ ต ามคํ าสั่ ง ของพนั ก งานตรวจความ
ปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินแปดแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับเปนรายวันไมเกินวันละหาพันบาทจนกวาจะดําเนินการตามคําสง
มาตรา ๖๖ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษปรับครั้งละไมเกินหาหมื่น
บาท
มาตรา ๖๗ นายจางผูใดฝาฝนมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคล
นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือเกิดจากการไมสั่งการ หรือไมกระทํางานอัน
เปนหนาที่ที่ตองกระทําของกรรมการผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
นั้น ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆดวย
มาตรา ๖๙ ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวกับกิจการของนายจางอันเปนขอเท็จจริงที่ปกติ
วิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซึ่งผูนั้นไดหรือลวงรูขอเท็จจริงดังกลาวมาเนื่องจากการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้หรือเพื่อประโยชน
แกการคุมครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ หริสอบสวนหรือพิจารณาคดี
มาตรา ๗๐ บรรดาความคิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับ
ไม เ กินสี่ แ สนบาท ถ า เจ าพนั ก งานดั ง ตอไปนี้ เห็ นว า ผูก ระทํ า ไมค วรได รั บ โทษจํ า คุก หรื อไม ค วรถู ก
ฟองรอง ใหมีอํานาจเปรียบเทียบ ดังนี้
(๑) อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(๒) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดอื่น
ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดที่เจาพนักงาน
มีอํานาจเปรียบเทียบไดตามวรรคหนึ่งและบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่อง
ใหอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับแตบุคคลนั้นแสดงความยินยอมให
เปรียบเทียบ
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เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มี
การเปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูกระทําความผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน
กําหนดเวลาวรรคสาม ใหดําเนินคดีตอไป
มาตรา ๗๑ การกระทําความมาตรา ๖๕ ถาคณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งประกอบดวย
อธิบดี ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือผูแทน และอัยการสูงสุดหรือผูแทนเห็นวาผูกระทําผิด
ไมควรไดรับโทษจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ใหมีอํานาจเปรียบเทียบได และใหนํามาตรา ๗๐ วรรค
สอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
---------------------------------มาตรา ๗๒ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูใน
การทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปจนกวาจะ
มีการแตงตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๗๓ ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพื่อปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด ๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ.๒๕๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
.............................................
นายกรัฐมนตรี
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อัตราคาธรรมเนียม
---------------------------------(๑) ใบอนุญาตใหบริการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(๒) ใบอนุญาตผูชํานาญการ ดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(๓) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนบุคลากรตาม
มาตรา ๙ และมาตรา ๑๓
(๔) ใบแทนใบอนุญาต
(๕) ใบแทนใบสําคัญการขึน้ ทะเบียน
(๖) การตออายุใบอนุญาตหรือใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียน

ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๕,๐๐ บาท
ฉบับละ ๕.๐๐ บาท
ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับ
ใบอนุญาตหรือใบสําคัญนั้น
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รางฯ ที่คณะกรรมการพิจารณา
รางกฎหมายของกระทรวงแรงงาน
ตรวจพิจารณาแลว

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. ....
หลักการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดระยะเวลาและหลักเกณฑการแจงขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง (แกไข
เพิ่มเติมมาตรา ๑๓)
(๒) ขยายระยะเวลาการเริ่มเจรจา และกําหนดหลักเกณฑการนับระยะเวลา (แกไข
เพิ่มเติมมาตรา ๑๖)
(๓) ขยายระยะเวลาการแจงขอพิพาทแรงงานตอพนักงานประนอมขอพิพาท (แกไข
เพิ่มเติมมาตรา ๒๑)
(๔) ขยายระยะเวลาเกี่ยวกับการดําเนินการไกลเกลี่ยของพนักงานประนอมขอพิพาท
แรงงาน (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒)
(๕) กํ า หนดให ฝา ยจางข อเรีย กรอ งและฝายรั บ ขอ เรี ย กร องสามารถรว มกันทํ า เป น
หนังสือแจงตอพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานใหยุติการไกลเกลี่ยเพื่อกลับไปเจรจาหาทางตกลง
กันเองได (เพิ่มมาตรา ๒๒/๑)
(๖) ปรับปรุงองคประกอบและวิธีการไดมาซึ่งผูแทนในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
(แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗)
(๗) กําหนดใหลูกจางซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจโดยตรงในการจาง การเลิกจาง
การใหบําเหน็จหรือการลงโทษเปนสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจางอื่นไดจัดตั้งหรือเปนสมาชิกอยู
ไมได (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๕)
(๘) กําหนดใหลูกจางซึ่งเปนกรรมการสหภาพแรงงาน มีสิทธิลาเพื่อไปรวมประชุมหรือ
อบรมหรือสัมมนาหรือปฏิบัติหนาที่กรรมการไตรภาคีตามที่ทางราชการกําหนด ตลอดจนการเปนพยาน
ตามหมายเรียกของศาลในคดีที่เกี่ยวกับแรงงาน (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๒)
(๙) ห ามมิ ใ หนายจ างเลิ ก จางลูก จ า งเพราะเหตุที่ลูกจ างกํ าลั งดํา เนิ น การเพื่อจั ดตั้ ง
สหภาพแรงงาน หรือใชสิทธิปดงานในสวนของลูกจางที่เกี่ยวของกับขอเรียกรองเปนบางคนอันเปนการ
เลือกปฏิบัติ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๑)
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(๑๐) ห า มนายจ า งเลิ ก จ า งบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ข อ เรี ย กร อ งในระหว า งที่ ข อ ตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองมีผลใชบังคับ รวมถึงการใชบังคับโดยผลกฎหมาย
ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๓)
(๑๑) ปรับ ปรุ งแกไขบทกําหนดโทษใหเหมาะสม (แกไ ขเพิ่ มเติมมาตรา ๑๓๐ และ
มาตรา ๑๓๑)
เหตุผล
เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั ม พั น ธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ใช บั ง คั บ มาเป น เวลานาน
บทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับการพัฒนาดานแรงงานสัมพันธและสภาวการณทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับขั้นตอนการเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ย
และการจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง องคประกอบและวิธีการไดมาซึ่งผูแทนในคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ การคุมครองผูจัดตั้งสหภาพแรงงาน การใชสิทธิลาของกรรมการสหภาพแรงงาน การ
กระทําอันไมเปนธรรม และบทกําหนดโทษ ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและ
ลูกจาง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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-รางพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
---------------------------......................................
......................................
......................................
.............................................................................................................................
.........................................
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ การเรียกรองใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หรือการแกไข
เพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง นายจางหรือลูกจางตองแจงขอเรียกรองเปนหนังสือใหอีกฝาย
หนึ่งทราบ
ในกรณีการเรียกรองใหแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ใหแจงขอเรียกรอง
ภายในระยะเวลาหกสิบวัน กอนวันที่ขอตกลงเกี่ยวกับสหภาพแรงงานเติมจะสิ้นสุดลง เวนแตขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางไดกําหนดระยะเวลาการแจงขอเรียกรองไวเปนอยางอื่น
ในกรณีที่นายจางเปนผูแจงขอเรียกรอง นายจางตองระบุชื่อผูเขารวมในการเจรจา โดยจะ
ระบุชื่อตนเองเปนผูเขารวมในการเจรจา หรือจะตั้งผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจาก็ได ถานายจางตั้ง
ผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจา ผูแทนของนายจางตองเปนกรรมการ ผูถือหุน ผูเปนหุนสวน หรือ
ลูกจางประจําของนายจาง กรรมการของสมาคมนายจาง หรือกรรมการของสหพันธนายจาง และตองมี
จํานวนไมเกินเจ็ดคน
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ในกรณีที่ลูกจางเปนผูแจงขอเรียกรอง ขอเรียกรองนั้นตองมีรายชื่อและลายมือชื่อของลูกจาง
ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองไมนอยกวารอยละสิบหาของลูกจางทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองนั้น
ณ วันที่แจงขอเรียกรอง ถาลูกจางไดเลือกตั้งผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจาไวแลว ใหระบุชื่อผูแทนเขา
รวมในการเจรจามีจํานวนไมเกินเจ็ดคน พรอมกับการแจงขอเรียกรองดวย ถาลูกจางยังมิไดเลือกตั้ง
ผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจา ใหลูกจางเลือกตั้งผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจา และระบุชื่อผูแทน
ผูเขารวมในการเจรจามีจํานวนไมเกินเจ็ดคนโดยมิชักชา
ขอเรียกรองตามวรรคสี่ยอมไมเสียไป แมตอมาภายหลังลูกจางที่มีรายชื่อและลงลายมือชื่อได
ถอนชื่อออกไปจนเปนเหตุใหรายชื่อและลายมือชื่อของลูกจางมีไมถึงรอยละสิบหาของลูกจางทั้งหมดซึ่ง
เกี่ยวของกับขอเรียกรอง
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งและการกําหนดระยะเวลาในการเปนผูแทนลูกจางเพื่อเปน
ผูเข ารวมในการเจรจา การดําเนินการเกี่ยวกับข อเรี ยกรองและการรับทราบคําชี้ขาดใหเปนไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ เมื่อไดรับขอเรียกรองแลว ใหฝายที่รับขอเรียกรองแจงชื่อผูเขารวมเจรจาเปน
หนังสือใหฝายแจงขอเรียกรองทราบโดยไมชักชา และใหทั้งสองฝายเริ่มเจรจาหาทางตกลงกันภายในหา
วันนับแตวันที่ไดรับขอเรียกรอง
การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหนับระยะเวลาเปนชั่วโมงตั้งแตฝายรับขอเรียกรองไดรับ
ขอเรียกรองเปนตนไปจนครบยี่สิบสี่ชั่วโมงติดตอกันเปนหนึ่งวันและถามีวันหยุดใหนับระยะเวลาใน
วันหยุดดวย”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ.๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ไมมีการเจรจากันภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๒/๑
หรือมีการเจรจากันแลวแตตกลงกันไมได ใหถือวาไดมีขอพิพาทแรงงานเกิดขึ้นแลว และใหฝายแจงขอ
เรียกรองแจงเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทราบภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตพน
กําหนดเวลาตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๒/๑ หรือนับแตเวลาที่ตกลงกันไมได แลวแตกรณี
มาตรา ๒๒ เมื่อพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับหนังสือแจงตามมาตรา ๒๑ แลว
ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานเริ่มดําเนินการไกลเกลี่ยภายในหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
เพื่อใหฝายแจงขอเรียกรองและฝายรับขอเรียกรองตกลงกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
ในกรณีที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไกลเกลี่ยใหตกลงกันได ใหนําความในมาตรา
๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลวใหถือวาขอพิพาทแรงงานนั้นเปนขอพิพาทแรงงานที่
ตกลงกันไมได เวนแตกอนพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ฝายแจงขอเรียกรองและฝายรับขอเรียกรองได
ขอใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานใหทําการไกลเกลี่ยตอไป จนกวาฝายแจงขอเรียกรองหรือฝาย
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รับขอเรียกรองไดแจงเปนหนังสือขอใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานระงับการไกลเกลี่ย จากนั้นให
ถือวาขอพิพาทแรงงานดังกลาวเปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได
ในกรณีเปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได นายจางและลูกจางอาจตกลงกันตั้งผูชี้ขาดขอ
พิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๖ หรือนายจางจะปดงานหรือลูกจางจะนัดหยุดงานโดยไมขัดตอมาตรา ๓๔
ก็ได ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๖
ใหนํามาตรา ๑๖ วรรคสอง มาใชบังคับแกการนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม”
มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๒/๑ แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
๒๕๑๘
“มาตรา ๒๒/๑ ภายในระยะเวลาตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หากฝายแจงขอเรียกรองและ
ฝายรับขอเรียกรองประสงคจะเจรจากันใหมใหทั้งสองฝายรวมกันทําเปนหนังสือแจงตอพนักงานประนอม
ขอพิพาทแรงงานใหยุติการไกลเกลี่ย และใหทั้งสองฝายเจรจากันภายในหาวันนับแตวันที่พนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับหนังสือดังกลาว ทั้งนี้ การนับระยะเวลาใหนําความในมาตรา ๑๖ วรรค
สอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาไดมีการตกลงกันตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา ๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ” ซึ่ง
รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ประกอบด ว ย ประธานกรรมการคนหนึ่ ง และกรรมการผู แ ทนฝ า ยนายจ า งห า คน
กรรมการผู แทนฝ ายลูกจางหาคน และกรรมการอื่นอีกสามคน กั บ หัว หน าสํ านั กงานคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธเปนกรรมการและเลขานุการ
การไดมาซึ่งผูแทนนายจางและผูแทนฝายลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหใชวิธีการเลือกตั้งตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“ลูกจางซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจโดยตรงในการจาง การเลิกจาง การใหบําเหน็จหรือ
การลงโทษ จะเปนสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจางอื่นไดจัดตั้งหรือเปนสมาชิกอยูไมไดและลูกจางอื่น
จะเปนสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจางซึ่งเปนผูบังคับบัญชาดังกลาวไดจัดตั้งขึ้นหรือเปนสมาชิกอยู
ไมได”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐๒ ลูกจางซึ่งเปนกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพื่อไปดําเนินกิจการสหภาพ
แรงงานในฐานะผูแทนลูกจาง สําหรับการเจรจา การไกลเกลี่ย การชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน และมีสิทธิลา
เพื่อไปรวมประชุมหรืออบรมหรือสัมมนาหรือปฏิบัติหนาที่กรรมการไตรภาคีตามที่ทางราชการกําหนด
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รวมทั้งการเปนพยานตามหมายเรียกของศาลในคดีที่เกี่ยวกับแรงงานได ทั้งนี้ ใหลูกจางดังกลาวแจงให
นายจางทราบลวงหนาถึงสาเหตุที่ลาโดยชัดแจง พรอมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวของถามี และใหถือวาวัน
ลาของลูกจางนั้นเปนวันทํางานใหกับนายจาง”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒๑ แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒๑ หามมิใหนายจาง
(๑) เลิกจางลูกจางเพราะเหตุที่ลูกจางกําลังดําเนินการเพื่อจัดตั้งสหภาพแรงงานหรือเปน
สมาชิกหรือกรรมการของสหภาพแรงงาน
(๒) เลิกจางลูกจางเพราะเหตุที่ลูกจางหรือสหภาพแรงงานไดนัดชุมนุม ทําคํารองแจงขอ
เรี ยกร อง เจรจา หรือดํ าเนินการฟ องรองหรือเปนพยานหรื อใหหลักฐานตอพนักงานเจาหน าที่ต าม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน นายทะเบียน พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ผูชี้ขาดหรือ
กรรมการแรงงานสัมพันธ หรือตอศาลแรงงาน หรือเพราะเหตุที่ลูกจางหรือสหภาพแรงงานกําลังจะ
กระทําการดังกลาว
(๓) กระทําการใดอันอาจเปนผลใหลูกจางทนทํางานอยูตอไปไมได เพราะเหตุที่ลูกจางนั้น
เปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรือลูกจาง หรือสหภาพแรงงานไดกระทําการ หรือกําลังจะกระทําการ
ตาม(๒)
(๔) ขัดขวางในการที่ลูกจางเปนสมาชิกหรือใหลูกจางออกจากการเปนสมาชิกของสหภาพ
แรงงาน หรือใหหรือตกลงจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกลูกจางหรือเจาหนาที่ของสหภาพแรงงาน
เพื่อมิใหสมัครหรือรับสมัครลูกจางเปนสมาชิกหรือเพื่อใหออกจากการเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน
(๕) ใชสิทธิปดงานในสวนของลูกจางที่เกี่ยวของกับขอเรียกรองเปนบางคนอันเปนการเลือก
ปฏิบัติ
(๖) ขัดขวางการดําเนินการของสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน หรือสภาองคการลูกจาง
หรือขัดขวางการใชสิทธิของลูกจางในการเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน
(๗) เขาแทรกแซงในการดําเนินการของสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน หรือสภาองคการ
ลูกจางโดยไมมีอํานาจโดยชอบธรรมดวยกฎหมาย”
มาตรา ๑๑ ใหย กเลิกความในมาตรา ๑๒๓ แห งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒๓ ในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรอง
ตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ใหมีผลใชบังคับตอไปตามมาตรา ๑๒ วรรค
สอง หรือคําชี้ขาดมีผลใชบังคับ หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการ
หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธแรงงาน ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง
เวนแตบุคคลดังกลาว
(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาตอนายจาง
(๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
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(๓) ฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจาง
โดยนายจ างไดว ากลา วและตัก เตือนเปนหนังสื อแล ว เวนแตกรณี ที่ รายแรง นายจางไม
จําตองวากลาวและตักเตือน ทั้งนี้ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นตองมิไดออกเพื่อขัดขวางมิใหบุคคล
ดังกลาวดําเนินการเกี่ยวกับขอเรียกรอง
(๔) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๕) กระทําการใดๆ เปนการยุยง สนับสนุน หรือชักชวนใหมีการฝาฝนขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางหรือคําชี้ขาด”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๑๓๑ แหงพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓๐ นายจ า งผู ใ ดฝา ฝ น หรือ ไม ป ฏิบั ติ ต ามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๒ วรรคสอง
ประกอบดวยมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๒/๑ วรรคสอง ประกอบดวยมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท
นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๑๓๑ นายจางหรือลูกจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางหรือคําชี้ขาดขอพิพาทแรงงานที่ไดรับจดทะเบียนตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสอง
มาตรา ๒๒/๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๙ วรรคสี่ ในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้
ขาดของขอพิพาทแรงงานนั้นมีผลใชบังคับ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน0หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
บทเฉพาะกาล
------------------------มาตรา ๑๓ บรรดาคํารองกลาวหา ขอเรียกรอง ขอพิพาทแรงงาน ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง คําชี้ขาดของผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน คําชี้ขาดหรือคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
หรือคดีซึ่งเกิดขึ้น หรือยังไมถึงที่สุดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนไปตามบทบัญญัติเดิม
จนกวาคํารองกลาวหา ขอเรียกรอง ขอพิพาทแรงงาน ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง คําชี้ขาด คําสั่ง
หรือคดีนั้นจะถึงที่สุด
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
.............................................
นายกรัฐมนตรี
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