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รองผูวาราชการจังหวัดชลบุรี (นายคมสัน เอกชัย) กลาวเปดงานสัมมนา สรุปไดวา
ภาคตะวันออก เปนแหลงรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีคนมาอยูรวมกันจํานวน
มากในพื้นที่ ยกเวนจังหวัดจันทบุรี และตราดที่เปนพื้นที่เกษตร ถารวมถึงชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ
และฉะเชิงเทรา จะเปนภาคเศรษฐกิจที่ใหญมาก คนทํางานสวนใหญไมใชคนในพืน้ ที่ มีสหภาพแรงงาน
บางแหงตั้งขึน้ มาเคลื่อนไหว เปนเหยื่อของเอ็นจีโอตางชาติ ไมหันหนามาพูดกันดีๆ ทําไมตองไปเชื่อคน
อื่น ระวังโรงงานจะยายฐานไปตางประเทศ
การมีสหภาพแรงงาน เพื่อเปนประโยชนกับลูกจางและนายจาง ตองใหนายจางมาชวยพัฒนา
ความรูทักษะฝมือ อยาตั้งสหภาพแรงงานแลวทําใหนายจางเกิดความไมไววางใจ หวาดระแวง ตองระวัง
ขบวนการขามชาติที่เขามากระตุกขาไมใหคนภูมิภาคเอเชียเจริญ เพราะกระทบตอผลประโยชนของเขา
พูดอยางนี้ทานจะเชื่อหรือไมก็ได
ปจจุบนั นายจางมีทางเลือกใชเทคโนโลยีสมัยใหม บางโรงมีพื้นที่ใหญโต แตมีคนทํางานเพียง
ไมกี่คนคุมเครื่องจักร ไมวาทานจะมาจากที่ไหน จะมาทําอะไรที่นี่ ขอใหอยูกันอยางสมานฉันท มี
ความสุข ขอใหชวยแกปญหายาเสพติด สรางโรงงานสีขาว ดื่มเหลา เบียรในเวลาที่เหมาะสม ชวยกัน
จัดการเสพติดยาบายาอีในพื้นที่ ขอใหสหภาพทํางานในเชิงบวก มีทัศนคติที่ดีตอ กัน อยูกันแบบพี่นอ ง
ทุกคน
การอภิปราย เรื่อง “นานาทัศนะ สถานการณสิทธิแรงงานในภาคตะวันออก”
ดําเนินการโดย นายทศพร คุม ตะโก ประธานกลุมสหภาพแรงงานภาคตะวันออก
1. นายบุญยืน สุขใหม เลขาธิการกลุมสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ไดแสดงความคิดเห็น
สรุปไดวา
Ö ลูกจางเหมาคาแรงเปนปญหาใหญ ถูกเอาเปรียบหลายเรื่อง เพราะจํานวนมากลาปวย
ไมไดคาจาง บางคนนอกจากไมไดคาจาง ยังถูกหักเปน 2 แรง วันหยุดตามประเพณีไมไดคาแรง วันหยุด
นักขัตฤกษ นายจางไมใหลา
Ö นายจางเหมาคาแรงหักเงินสมทบประกันสังคม บางทีไมนําสงสํานักงาน บางทีไมหัก
เงินสมทบ การบาดเจ็บก็ไมไดสิทธิกองทุนเงินทดแทน
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Ö มีการละเมิดสิทธิการรวมตัว สภาพการจางและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหลายประการ
เชน ถาใครเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน จะทํางานไมถึง 120 วัน หรือถูกเลิกจางทันที สวัสดิการตางๆ ได
นอยเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานประจํา เชน พนักงานไดคากะ 150 บาท ลูกจางเหมาคาแรงได 70 บาท
โบนัสก็ไมได แตกตางกันมาก ทําใหบริษทั รับเหมาไดประโยชนจากการใชแรงงานราคาถูก
2. นายบรรจบ ศรีสุข ประธานชมรมบริหารงานบุคคลแหลมฉบัง ไดแสดงความคิดเห็น สรุปได
วา
Ö ไมวาองคกรนายจางหรือองคกรลูกจาง ถารวมตัวเขมแข็ง ทางราชการจะฟงเรา
Ö ชมรมบริหารงานฯ มีเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนครั้งละ 2,000 บาท มี
โครงการอบรมที่ปรึกษาแรงงานใหมีความเปนมืออาชีพมีจริยธรรมในการทํางานและกําลังจัดตั้งมูลนิธิ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
Ö การใหจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ควรเปนเรื่องที่ทํางานแบบมืออาชีพ มีความรับผิดชอบ
ไมใชใครก็ได ปญหาการบริหารที่สําคัญจะเกี่ยวของกับ 1. ผูถือหุน 2. ผูบริหารบริษัท 3. สหภาพ
แรงงาน และ 4. หนวยงานรัฐ
Ö สิ่งที่นายจางจํานวนมากทําคือ off-shore คือ การปดกิจการ แลวเปลี่ยนเปนจางทํา
ของจากตางประเทศ โดยบริษัททําหนาทีพ่ ัฒนาสินคา เชน IBM off-shore ไปอินเดีย บริษัท
ฟอรด ปดโรงงานที่ฟลิปปนส และมาเปดที่นี่ บริษัทเครืออาซาฮี เริ่มปดโรงงานที่นี่ ถาไมมีความสามารถ
ในการแขงขัน ก็จะไมอยู
Ö กฎหมายบางฉบับเปนปญหากับพนักงาน เปนกฎหมายตราบาปพนักงานได เชน
กฎหมายตรวจสุขภาพลูกจาง บอกวาตองตรวจภายหลังเขาทํางานภายใน 30 วัน ถาเกิดเปนโรคก็อาจ
ไมรับได ไมมีการตรวจกอนเขาทํางาน ทําใหลูกจางไมพนทดลองงาน การมีคูมือสุขภาพพนักงานทําให
ไปสมัครงานที่ไหนไมได เพราะบริษทั รูป ญหาสุขภาพ อาจไมรับเขาทํางาน
Ö ภาวะเศรษฐกิจปนมี้ ีปญหามาก จีดีพีลดลง รัฐบาลไมมีเงินงบประมาณเพียงพอ เพราะ
เก็บภาษีสรรพากรไมเขาเปา ปญหารุนแรงที่ภาคใต อุทกภัย ธุรกิจรถยนต 3 เดือนที่ผานมายอดขาย
ลดลงไป 25% สงออกรถยังดีอยู แตรถทีส่ งขายตางประเทศถูกกวาขายในบานเรา
Ö การมีสหภาพที่ดีก็มี ที่ไมดีก็มี เหมือนนักธุรกิจชาวตางชาติบางคนพูดไมดี ไมเคารพ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รัฐบาลนาจะไมตอใบอนุญาตทํางานให (work permit) แตละโรงงาน
มีวัตนธรรมการทํางานตางกัน ขึ้นกับประเภทธุรกิจ พืน้ ที่และความสามารถในการจาย เชน โตโยตา มี
ยอดขายสูงสุด มาสดาจะจายเทาโตโยตาไมได ตองชวยนายจางพัฒนาคน สรางการบริหารงานบุคคลให
เปนมืออาชีพ มีจริยธรรมในวิชาชีพ
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นายชฤทธิ์ มีสิทธิ์ อนุกรรมการสิทธิแรงงานในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เสนอ
ขอคิดเห็น สรุปไดวา
Ö ยังมีสถานประกอบการจํานวนหนึ่งที่มีปญหาไมลงตัว นายจางมีทัศนะการแขงขันทาง
ธุรกิจที่ไมมืออาชีพ ไมเขาใจหลักการแรงงานสัมพันธอยางเพียงพอ เนนกดคาแรง ไมแขงขันคุณภาพ
ฝมือแรงงาน
Ö ปญหาหนักขณะนี้ คือ การละเมิดสิทธิรวมตัวและเจรจาตอรอง ตองเขาใจวา สิทธิ
รวมตัวเจรจาตอรอง เปนรากฐานของสังคมประชาธิปไตย ไมใชเปนเรื่องของคนงานเทานั้น การปฏิรูป
รัฐธรรมนูญก็ทํากันไป แตถาคนไมมีงานทําที่มั่นคงและสิทธิรวมตัวตอรองไมมั่นคงก็จะไปไมรอด
Ö นายจางจํานวนมากไมเขาใจ ไมยอมรับ วิตกกังวล ไมพรอมที่จะอยูกับสหภาพแรงงาน
ถาลูกจางรวมกลุมยื่นขอเรียกรองก็ไมอยากเจรจาดวย กลัวจะหยุดงาน สําหรับลูกจางแมนายจางไมชอบ
สหภาพแรงงานก็จะตั้งสหภาพ โดยมีสหภาพที่แข็งแรงกวามาชวย
Ö ถาลูกจางไมมีปญหา ไมมีความตองการไมวาใครสงเสริมก็คงตั้งสหภาพไมสําเร็จ
นายจางใชวิธปี ลดอยางเดียว ไมมีการปรานี บางกรณีไมมีเหตุลงโทษ ก็หาเหตุใหปลดไปกอน อางการ
ปรับโครงสรางบริหารใหลูกจางไปศาลฟอง ลูกจางก็ตายกลางทางจําเปนตองถอยเพราะปญหาเศรษฐกิจ
Ö นายจางบางแหงบอกวาจะใหตามขอเรียกรองทุกขอ แตขอใหถอนทะเบียนสหภาพ บาง
กิจการอันตราย เชน แกส สหภาพยื่นขอเรียกรองเกิดขอพิพาทแรงงาน นายจางไมใหกรรมการสหภาพ
เขาทํางาน ยินดีจายทุกอยางอางวาเปนโรงงานผลิตแกส กลัวจะกอความเสียหายในการผลิต ปญหาคือ
วิตกจริตเกินไป โรงงานไรประสิทธิภาพในการควบคุมปองกันอันตรายถึงขั้นจะปลอยใหใครกอความ
เสียหายไดงายเชนนั้นหรือ
Ö กฎหมายแรงงานสัมพันธ มีการแบงแยกลูกจางเปนสหภาพแรงงานแบบผูบังคับบัญชา
กับไมบังคับบัญชาออกจากกัน สหภาพแรงงานก็อาจตั้งแบบมีนายจางคนเดียวกัน หรือเปนแบบ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันก็ได ตอนนี้สถานการณเปลี่ยนแปลง หลายสหภาพแรงงานหันมารวมตัว
แบบอุตสาหกรรมเดียวกัน แตนายจางก็ไมอาจยอมรับได ไมขัดขวางการตั้งสหภาพ แตขอใหตั้งสหภาพ
ในบานตัวเองไดไหม จะใหอะไรใหหมด แตอยาไปยุงกับโรงงานอื่น ยิ่งมีการกระจายงานไปสูชุมชน หรือ
ตามบาน ทําใหอนาคตการรวมตัวอาจตองเปลี่ยนไปมาก
Ö มีการกระทําบางอยางที่นายจางกระทําโดยไมจริงใจ ไมคุยดวยขอมูล เหตุผล ทําใหไม
อาจยอมรับได เชน มีการเจรจายืดเยื้อไปเรื่อยๆ ไมคบื หนา ทุกฝายไมยอมถอย เกิดผลสูญเสียแกทุก
ฝาย มีประกาศเปดเผยวา ถาใครลาออกจากสมาชิกสหภาพจะใหตามขอเรียกรองทุกอยางที่กําลังเจรจา
ตอรองอยู ทําใหขอพิพาทบานปลาย สหภาพบางครั้งก็ออกแถลงการณใชคําพูดที่รูวากําลังดาใครอยูแม
ไมระบุชื่อ ทําใหบรรยากาศอึมครึม แกไขปญหายากขึ้น แมวาภายหลังจะกลับเขาทํางาน ก็ทําใหอีกฝาย
ยอมรับไดยาก จึงเกิดโครงการใหลาออกกอนเกษียณ และอื่นๆ อีก
Ö สถานการณความขัดแยงที่รุนแรงราวฉาน จะไปไกลเกลี่ยในคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ (ครส.) หรือที่ศาลแรงงาน จะเปนไปไดหรือ?
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Ö ขาราชการบางคน บอกวา ลูกจางกาวราวรุนแรง ไมฟงเหตุผล เชน เวลาลูกจางยื่นขอ
เรียกรอง นายจางงดโอที เลือกงดโอทีบางแผนกที่มีสมาชิกสหภาพแรงงานจํานวนมาก ในขณะทีท่ ุกวันนี้
คาจางที่ไดรับไมเปนธรรม พอนายจางงดโอที ก็โกรธ บางกลุมฉวยโอกาสเฉื่อยงาน ไมทํางานเต็มที่ ซึ่ง
อาจไมผิดกฎหมาย แตมันเสียความรับผิดชอบ ความสมานฉันทของลูกจางกับนายจาง
Ö มีอีกเรื่องที่นาหวงมาก คือ ทหาร ตํารวจบางราย ผูมีอิทธิพลทั้งหลายในทองถิ่นถูกดึง
เขาไปเกี่ยวพันกับการบริหารแรงงานสัมพันธในบางสถานประกอบการ เชน เอาตํารวจมาขูใหลูกจาง
ยอมรับสารภาพวาทําผิดขอหาอาญา สอบถามขอเท็จจริงกับลูกจางโดยเอาตํารวจมานั่งดวย บางครั้ง
แตงตัวเหมือนตํารวจหรือเปนตํารวจนอกราชการ บางทีไปเที่ยวถามวาแกนนําสหภาพคนนั้นมีบานอยูที่
ไหน ทําใหลูกจางเกิดความหวาดกลัว เปนตน
การสัมมนาชวงบาย
ดําเนินการโดย นายสมศักดิ์ พลายอยูวงษ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมสิทธิกรรมกรไทย
นายบัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ นักวิจัยสิทธิแรงงาน มูลนิธิอารมณ พงศพงัน นําเสนอผลการ
สํารวจเบื้องตน เรื่อง “บทบาทสหภาพแรงงาน กับปญหาเหมาคาแรงในสถานประกอบการ” สรุป
ไดดังนี้
เมื่อเดือนมีนาคม 2550 มูลนิอารมณ พงศพงัน ไดจัดทําแบบสอบถามสํารวจปญหาจางเหมา
คาแรง และบทบาทสหภาพแรงงานในภาคตะวันออก เพื่อมุงหวังเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการสงเสริม
คุมครองสิทธิแรงงานของลูกจางในระบบจางเหมาคาแรงหรือยกเลิกระบบจางเหมาไมเปนธรรมในสถาน
ประกอบการตอไป
สหภาพแรงงานที่ตอบมาทัง้ หมด 30 แหง สรุปขอมูลไดดังนี้
(1) การเปนสมาชิกของสหพันธแรงงานและสภาองคการลูกจาง
มีครึ่งหนึ่งสังกัดสหพันธแรงงานและ 1 แหงสังกัดสภาองคการลูกจาง จําแนกไดดังนี้คือ
มีสหภาพแรงงาน 12 แหง สังกัดสหพันธแรงงานยานยนตแหงประเทศไทย
มีสหภาพแรงงาน 1 แหง สังกัดสหพันธแรงงานเครื่องใชไฟฟาและอิเลคทรอนิคแหง
ประเทศไทย
มีสหภาพแรงงาน 1 แหง สังกัดสหพันธแรงงานปโตรเลียมและเคมีภัณฑแหงประเทศ
ไทย
มีสหภาพแรงงาน 1 แหง สังกัดสหพันธแรงงานกระดาษและการพิมพแหงประเทศไทย
มีสหภาพแรงงาน 1 แหง สังกัดสหพันธแรงงานอาหารและเครื่องดื่มแหงประเทศไทย
มีสหภาพแรงงาน 1 แหง สังกัดสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย
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(2) ที่ตั้งบริษัท
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

จํานวน
จํานวน
จํานวน

12
17
1

แหง
แหง
แหง

(3) พิจารณาจํานวนลูกจางของผูรับเหมาคาแรงและผูประกอบการ (โดยประมาณ) ในแต
ละโรงงาน จํานวน 30 แหง พบวา
Ö รอยละ 54 หรือจํานวน 18 โรงงานมีการจางเหมาคาแรง และมีแนวโนมขยายตัวใน
หลายแหง
Ö บางโรงงานจะมีการพิจารณาบรรจุเปนพนักงานประจํา แตก็มีจํานวนนอยและจะ
กําหนดเกณฑการประเมินผลเพื่อบรรจุดวย เชน อายุงาน, จํานวนวันมาทํางานในรอบป เปนตน
Ö มีโรงงาน 2 แหงที่จํานวนลูกจางหมาคาแรงมากกวาลูกจางประจํา และมี 2 โรงงานที่
สัดสวนใกลเคียงกันมาก ในขณะที่สว นใหญยังจางนอยกวาลูกจางประจําของสถานประกอบการ
(4) สหภาพแรงงานเคยยื่นขอเรียกรองเกี่ยวกับปญหาจางเหมาคาแรง หรือไม?
เคย
จํานวน
14
สหภาพ
ไมเคย
จํานวน
12
สหภาพ
ไมตอบ
จํานวน
4
สหภาพ
สหภาพแรงงานที่ตอบวาไมเคยยื่นขอเรียกรอง หรือไมตอบ พบวาสวนใหญเปนสถาน
ประกอบการที่ไมมีการจางเหมาคาแรง เชน กิจการขนสง กิจการอาหาร โรงกลั่นน้ํามัน หรือมีการจาง
เหมาชวง หรือเหมาคาแรงจํานวนนอยไมเกิน 100 คน แตอาจมีปญหาการจางงานระยะสั้นชัว่ คราว
(5) ผลดี - ผลเสียของการจางเหมาคาแรงในสถานประกอบการ
ผลดี
1. มีงานทํา
2. ลูกจางบางสวนจะไดรับสวัสดิการบางอยางเทากับลูกจางประจํา และบางสวนมี
โอกาสไดรับบรรจุเปนลูกจางประจํา
3. ไมตองมีภาระผูกพันกับบริษัท สามารถหางานใหมไดงาย
ผลเสีย
1. ไมมั่นคงในการทํางาน ถูกจางระยะสัน้ เสี่ยงตอการถูกเลิกจาง
2. ไมไดรับสิทธิพื้นฐานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 และ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 บางเรื่อง
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3. ลูกจางเหมาคาแรงไมไดรับโบนัส เงินเดือน สวัสดิการเพิ่ม
4. กระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนงานและครอบครัว เพราะบุตรอาจขาด
ความแนนอนในการศึกษาตอเนื่อง ขาดการพัฒนาคุณภาพฝมือแรงงาน
5. บริษัทสงวนสิทธิในการจางและเลิกจางเมื่อไรก็ได
6. ถูกลงโทษหลายอยางพรอมกัน ไมมีระดับความหนักเบาตามความผิด
7. ไดรับคาจาง และสวัสดิการตางๆ ไมเปนธรรม ไมเทาเทียมกับลูกจางประจําทั้งที่
ทํางานหนักเหมือนกับลูกจางประจํา
8. ชิ้นงานออกมาไมมีประสิทธิภาพ
9. ถาไมมีตําแหนงงานวาง ตองมีระยะทดลองงานถึง 1 ป จึงจะมีการบรรจุได
10. ไมมีการคุมครองแรงงานชัดเจนในระบบจางเหมาคาแรง
(6) ประเด็นที่ลูกจางเหมาคาแรงถูกละเมิดสิทธิแรงงานตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541
1. ไมไดรับสิทธิลาปวยตามกฎหมาย เชน ลาปวย 1 วันตองมีใบรับรองแพทย, ลาปวยถูก
หักคาแรงโดยถือเปนขาดงาน
2. ไมไดรับคาทํางานลวงเวลา หรือคาทํางานในวันหยุดตามกฎหมาย
3. ไมไดรับการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน หรืออุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
4. ไมมีสวนรวมในการคัดเลือกหรือลงสมัครเปนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบการ (คปอ.) และคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ
(7) สวัสดิการที่ลูกจางรับหมาคาแรง ไมไดรับ แตลกู จางประจําของสถานประกอบการไดรับ
ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนเงินสะสม ประกันสุขภาพหรือประกันชีวติ กับบริษัทเอกชน (ได
เฉพาะประกันสังคม), คาเชาบาน, โบนัส, คาอาหารชวงทํางานลวงเวลา
(8) สภาพการจางที่ลูกจางเหมาคาแรงไดรับนอยกวาลูกจางที่ทํางานในโรงงานเดียวกัน เชน
เบี้ยขยัน คาครองชีพ คารถ คากะ การปรับ คาจางประจําป เปนตน
(9) สหภาพแรงงานเคยยื่นขอเรียกรองประเด็นใดเกี่ยวกับจางเหมาคาแรง
1. มิใหมีการจางระบบเหมาคาแรง โดยระบุไวในขอตกลงสภาพการจางภายใน
ระยะเวลาทีต่ กลงกัน (มี 3 แหง)
2. ใหบรรจุลูกจางเหมาคาแรงเปนลูกจางประจําของบริษัท ยกเลิกสัญญาจางเหมา
คาแรง
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(ผลคือ บริษัทเลิกสัญญาจางเหมาคาแรงทั้งหมด และจายคาชดเชยแตไมยอมบรรจุ,
บางแหงมีการบรรจุเปนลูกจางแตเปนจํานวนนอย โดยมีเงื่อนไขกําหนด)
3. หามบริษัทจางเหมาคาแรงในสายงานการผลิต
(นายจางตอรองวา เปนอํานาจของฝายบริหาร)
4. ใหจายคาจางยอนหลังสําหรับลูกจางเหมาคาแรงที่มีการทํางานเกินเวลาทํางาน
ปกติจนถึงปจจุบัน
5. ขอเพิ่มสวัสดิการบางอยาง และบรรจุใหเปนพนักงานประจํา
6. ขอใหลูกจางเหมาคาแรงไดรับคาชดเชยตามกฎหมาย
7. เรียกรองใหบรรจุเปนพนักงานประจํา ไดรับเบี้ยขยัน และคาเชาบาน
8. บรรจุเปนพนักงานประจํา
9. เรียกรองใหเกิดขอตกลงสัดสวนการจางเหมาคาแรงไมเกิน 40% ของแรงงาน
ทั้งหมด และลูกจางประจําอยางนอย 60% และมีอัตราจางเหมาคาแรงลดลงเรื่อยๆ
10. เรียกรองใหไดรับสวัสดิการเบี้ยขยัน ชุดฟอรมทํางาน และเงินชวยเหลือพิเศษ
(โบนัส)
11. เรียกรองใหยกเลิกระบบจางเหมาคาแรง มีสิทธิหยุดพักผอนประจําป ไดรับคากะ,
ชุดทํางาน และโบนัส
12. เรียกรองใหบริษทั ผูประกอบการตองรับผิดชอบจายเงินชวยเหลือแกลูกจางเหมา
คาแรงที่นิ้วขาด / แขนขาด/ ตาบอด
13. เรียกรองใหเกิดขอตกลงจางเหมาคาแรงไมเกิน 30% ของลูกจางทั้งหมด
14. สนับสนุนใหลูกจางเหมาคาแรงยื่นขอเรียกรองตอนายจางบริษทั รับเหมาโดยตรง
(10) อนาคตสหภาพแรงงานจะยื่นขอเรียกรองคุม ครองลูกจางเหมาคาแรงเรื่องใดบาง?
1. บรรจุเปนพนักงานประจํา
2. ใหไดรับสวัสดิการหรือสภาพการจางเทาเทียมกับพนักงานประจํา
3. ไมใหมีการจางเหมาคาแรงในสถานประกอบการ
4. ปรับสวัสดิการบางอยาง และใหบริษัทแจกผลิตภัณฑของบริษทั ใหแกพนักงาน
รับเหมาดวย
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เสนอขอคิดเห็นตอสถาการณจางเหมาคาแรง โดย
1. นายสมศักดิ์ สุดยอด
รองประธานดานจัดตั้งและคุมครองแรงงาน กลุมสหภาพแรงงานภาคตะวันออก
2. นายสาวิทย แกวหวาน
เลขานุการคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย
3. นายสิทธิภาพ แยมภักดี
นักวิชาการ 7 อ. หัวหนากลุมงานพื้นที่ศรีราชา สรจ.ชลบุรี
4. นายนิสัย สุขะ
หัวหนาหนวยงานเฉพาะกิจฯ กลุมงานพื้นที่ศรีราชา สรจ.ชลบุรี
นายสมศักดิ์ สุดยอด เสนอขอคิดเห็น สรุปไดวา
(1) บริษัทขามชาติใชชองวางของกฎหมายแรงงานมาจางเหมาคาแรงจํานวนมาก โรงงานที่มี
สหภาพแรงงาน นายจางจะใชจางเหมาคาแรงมาแบงแยกแรงงานโตตอบสหภาพ โรงงานฟอรด มีลูกจาง
2,200 คน มีจางเหมาคาแรง 1,100 คน สหภาพตอรองใหปรับเปนพนักงานประจํา ลดจํานวนการจาง
เหมา เพื่อใหมีสมาชิกสหภาพเพิ่มขึ้น เคยยื่นขอเรียกรองใหยกเลิกและกําหนดสัดสวนการจางพนักงาน
ประจํารอยละ 70 และจางเหมารอยละ 30
(2) การที่รัฐบาลวางยุทธศาสตรประเทศไทยใหเปนดีทรอยเอเชีย การเปดโมเดลรถรุนใหม
Eco-Car ทําใหมีการรับสมัครคนงานเพิ่ม แตไมมั่นคง บางแหงมีการตั้งโตะตั้งซุมรับสมัครคนงาน
แถวใกลโรงงานโดยจดทะเบียนเปนบริษัทประเภทบริการ
(3) ทางออก คือ
1. สหภาพแรงงานตองมีบทบาทคุมครองลูกจางในระบบจางเหมาคาแรง เชน
เรียกรองใหปรับเปนพนักงานประจํา ถาไมมีความผิดชัดเจนจะไมใหเลิกจางไดงาย ใชจรรยาบรรณทาง
การคาระหวางประเทศ (Code of Conduct) ทีค่ รอบคลุมถึงการคุมครองสิทธิแรงงานในการผลิต
ชิ้นสวนรถยนตและบริษทั รับเหมาตางๆ ที่เกี่ยวของ สหภาพคงตองพิจารณาวาจะปลอยใหมีการจาง
กําหนดระยะเวลาเปนชวงๆ หรือจางเหมาคาแรง 2 ปไดบรรจุเปนพนักงานประจํา ไมมีกําหนดระยะเวลา
จาง อยางไหนดีกวากัน?
2. รวมตัวเปนสหภาพแรงงานในประเภทกิจการเดียวกัน
สหภาพแรงงานบางแหงตั้งมานาน 20 กวาป มีสวัสดิการดีมาก ถามวา สังคมได
อะไรบางจากการมีสหภาพแรงงาน ตองเปลี่ยนแนวคิดใหม คุมครองลูกจางทุกประเภทในกิจการ อยา
คิดถึงบริษทั ตัวเองเทานั้น จึงจะแกปญหาจางหมาคาแรงได
3. กําหนดยุทธศาสตรยื่นขอเรียกรองพรอมกัน
ทุกโรงงานที่มีสหภาพแรงงาน มีลูกจางรับเหมาคาแรงอยูในกิจการประเภทเดียวกัน
ควรจะวางแผนใหเกิดการเรียกรองและเจรจาตอรองไปดวยกัน
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นายสาวิทย แกวหวาน เสนอขอคิดเห็นสรุปไดวา
(1) ปญหาจางเหมาคาแรง เกิดขึ้นทั่วโลก เปนยุทธศาสตรการจางงานแบบยืดหยุน ของกระแส
การคาโลก หรือโลกาภิวัตน ซึ่งมีแนวโนมการรวมกลุม การคาของภูมิภาค และทวิภาคีมากขึน้ เพราะ
อเมริกาไมยอมรับการเจรจาแบบพหุภาคี เห็นวายืดยาวลาชาไมไดรบั ประโยชน
(2) การจางเหมาแพรไปในทุกกิจการ ทั้งภาครัฐ และเอกชนในรัฐวิสาหกิจ ก็มีรูปแบบการจาง
ลูกจางเฉพาะงาน หรือตอสัญญาจาง 3 เดือน 6 เดือนตอครั้ง วิธีแกคือ ทําใหสภาพการจางมีความเทา
เทียมกัน ในอนาคตอาจตองมองถึงปญหาการจางรายชั่วโมง การจางบางชวงบางเวลา เชน เชาบริษัท ก.
จาง, บาย บริษัท ข. จาง
(3) การเคลื่อนไหวเคยมีขอ เสนอตางกัน คือ 1. ยกเลิกทั้งหมด และ 2. คุมครองใหเทาเทียม
หลายคนวิตกวาถายกเลิกหมดจะทําไดหรือไม? เพราะการยกเลิกจางเหมาจะกระทบตอการมีงานทําของ
แรงงานบางกลุมได จึงมีขอเสนอเมื่อ 14 กุมภาพันธ ที่ยื่นตอรัฐบาลใหคุมครองแรงงานทุกกลุมเทาเทียม
(4) ขอเสนอ คือ ตองสรางเอกภาพในการตอสู มีการประสานกับองคกรระหวางประเทศ เพราะ
ไมใชปญหาของโรงงานใดหรือประเทศใดประเทศหนึง่ เทานั้น ตองยกระดับการตอสูไปสูการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางเศรษฐกิจสังคม มีการเคลื่อนไหวมวลชน โดยมีองคความรู วิสัยทัศนทกี่ วางไกลกวาเดิม
----------------------------------------นายสิทธิภาพ แยมภักดี เสนอขอคิดเห็น สรุปไดดังนี้
(1) ในชลบุรี มีบริษัทรับเหมาทั้งไทยและตางประเทศ ทุกแหงตองจายคาจางขั้นต่าํ ตาม
กฎหมาย สํานักงานมีขอมูลรายชื่อบริษทั รับเหมาที่ไดมาจากการไปตรวจโรงงาน บางที่มาจากการรอง
ทุกขของลูกจาง เจาหนาที่ตองทํางาน 2 หนาที่คือ พนักงานตรวจแรงงาน และพนักงานประนอมขอ
พิพาทแรงงาน
(2) จ.ชลบุรี มีพนักงานออกตรวจแรงงานได 12 คน จํานวนโรงงาน 5,000 กวาราย สถาน
ประกอบการขึ้นทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัด 8,000 กวาแหง มีลูกจางประมาณ 2 แสน
ปญหาที่พบ เชน ไมจายคาชดเชย ซึ่งรับเรื่องรองทุกขวันละมากกวา 10 เรื่อง มีปญหาเลิกจางเปน
คราวๆ เพราะจางเปนชวงๆ ละ 90 วัน กอนครบ 120 วัน บางแหงตองบอกใหจายคาบอกกลาวลวงหนา
ถาเลิกจางทันที ถาใหหยุดงาน 1 วันโดยลูกจางไมมีความผิด ก็ตองจายคาแรง 1 วัน
การลาปวย มีคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานวา ถาลาปวย 3 วันติดตอกัน จึงตองมี
ใบรับรองแพทย ถาไมถึง 3 วันก็ตองปวยจริง จึงไดคาจาง
(3) ปญหาบริษัทเหมาชวงที่พบมาก เชน กิจการกอสราง บริษัทยาม บางแหงมาจากจังหวัดอื่น
เชน เชียงใหมโดยมาตั้งสํานักงานเล็กๆ หาหัวหนางานมาคุมยาม รปภ. ทําใหตองติดตามหาตัวนายจาง
มารับผิดชอบลาชา
(4) แนวทางแกไข คือ สงเสริมใหเขาโครงการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) ซึ่งมีขอกําหนด
มาตรฐานระบบจัดการแรงงาน และสงเสริมการปฏิบัตติ ามกฎหมายแรงงานหลายเรื่อง
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กรณีเลิกจาง และนายจางหนีหาย สงเสริมใหลูกจางมาใชสิทธิกับกองทุนสงเคราะหลูกจาง เพราะ
ลูกจางจํานวนมากไมรูวามีกองทุนฯ ชวยไดอยู
---------------------------------------------นายนิสัย สุขะ เสนอขอคิดเห็น สรุปไดวา
(1) ชลบุรี มีปญหาผูรับเหมาซ้ําซาก ทั้งผูรับเหมาชั้นตน และผูรบั เหมาชวง เชน มีการหนีเพราะ
เช็คเดง บางทีปฏิเสธวา ไมใชลูกจางของตน หรือหาผูรับเหมาที่ตองรับผิดไมพบ
(2) การเลิกจางบางครั้ง เปนความเขาใจผิดของลูกจาง หรือเปนการบอกเลิกจางโดยผูไมมี
อํานาจ เชน หัวหนางาน เจาของบริษัทที่เปนเจาของสถานที่ทํางาน เห็นวา คนนี้ทํางานไมดี ก็ไปบอกวา
ไมตองมาทํางานถาทํางานไมเอาไหนแบบนี้ คนงานเขาใจวาถูกเลิกจางก็ออกจากงานไป ปญหาคือ ไมใช
บทบาทของหัวหนางานที่จะไมใหลูกจางคนใดทํางาน ในขณะที่นายจางของตนตองเลิกจาง เพราะไมมา
ทํางานติดตอกันหลายวัน หรือบางทีเปนการฝากบอกหัวหนางานใหแจงลูกจางออกจากงาน บางกรณี
ไกลเกลีย่ ที่สํานักงานลูกจางไมยอมนายจาง แตพอไปถึงศาล กลับยอมรับการเลิกจางก็มี
บางครั้งเปนปญหาของลูกจางเอง เชน นายจางไมใหลางาน ลูกจางจึงไปตกลงแลกกะทํางาน
กันเอง หรือลูกจางไปตกลงแลกวันทํางานลวงเวลากันเอง นายจางไมไดบังคับใหทํางานลวงเวลาหรือ
ทํางานกะ
(3) ขอเสนอ คือ ควรมีโครงการอบรมสิทธิหนาที่นายจาง, หัวหนางานใหชัดเจน โดยติดตอให
บริษัทผูรบั เหมาคาแรงมารวมอบรมพรอมกันไปดวย
---------------------------------------
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