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รายงานการสัมมนาเชิงปฏบิัตกิาร ครัง้ที่ 2 ระหว่างแรงงานข้ามชาตแิละนายจ้าง 

เร่ือง “การมีส่วนร่วมของแรงงานข้ามชาติ และเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง” 

วนัท่ี 6-7 สิงหำคม 2558 ณ บ้ำนคุ้งน ำ้รีสอร์ท จงัหวดัสมทุรสำคร  

จดัโดย สมำคมอตุสำหกรรมทนู่ำไทย สมำคมผู้ผลิตอำหำรส ำเร็จรูป สมำคมอำหำรแช่เยือกแข็งไทย และ MWRN 

 

 
จุดประสงค์และความคาดหวัง กำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ครัง้ท่ี 2 นี ้ จัดขึน้เพ่ือส่งเสริม

ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงแรงงำนข้ำมชำติและนำยจ้ำง โดยมุ่งเน้นให้สมำชิกของทัง้ 3 สมำคม ให้
ควำมส ำคญักับแรงงำนข้ำมชำติมำกขึน้  และให้แรงงำนข้ำมชำติได้รู้ถึงสิทธิและหน้ำท่ีท่ีมีตำมกฎหมำย 
เพ่ือน ำไปสูก่ำรจดัตัง้คณะกรรมกำรสวสัดกิำรของสถำนประกอบกำร  โดยผำ่นกำรจดัท ำกิจกรรมร่วมกนั 
 

            สรุปผลการจัดกิจกรรมและสิ่งที่ต้องด าเนินการต่อ 
 

1. การเปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาตบิอกข้อดีและปัญหาในการท างาน  
-ข้อดี แรงงำนมีควำมสขุในกำรท ำงำน พอใจในสวสัดกิำรท่ีได้รับ  
-ปัญหา กำรเลือกปฏิบตั ิเช่น ในกำรลำหยดุท่ีคนไทยลำได้ง่ำยกวำ่ ควำมไมช่ดัเจนในกำรก ำหนด

วนัลำ หวัหน้ำงำนพดูจำไมดี่ ปัญหำกำรด ำเนินเร่ืองเอกสำรให้แรงงำนข้ำมชำตช้ิำ แรงงำนไมมี่โอกำสแสดง
ควำมคดิเห็น 

-แนวทางแก้ไขปัญหา จดัตัง้กลอ่งแสดงควำมคิดเห็น จดัลำ่มเพื่อชว่ยเหลือแรงงำนข้ำมชำติ จดั
กิจกรรมร่วมกนัเพ่ือลดปัญหำชอ่งวำ่งในกำรท ำงำน แนะน ำกระบวนกำรร้องเรียนปัญหำกำรท ำงำน 
 

2. การให้ความรู้กฎหมายแรงงาน ในกำรจดักิจกรรมครัง้นี ้ได้เชิญวิทยำกร จำกสวสัดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน จ.สมุทรสำคร มำให้ควำมรู้ เร่ืองสิทธิและหน้ำท่ีของแรงงำนข้ำมชำติตำมกฎหมำย ใน
หวัข้อพืน้ฐำนส ำคญั เชน่ สิทธิกำรลำ คำ่แรงตำมกฎหมำย และกระบวนกำรตำมแรงงำนสมัพนัธ์ในกำรย่ืน
ข้อเรียกร้องถึงนำยจ้ำงและกำรตัง้คณะกรรมกำรสวสัดกิำร ของสถำนประกอบกำร 

3. ช่องทางการร้องเรียน ทำงแรงงำนข้ำมชำตไิด้รับทรำบชอ่งทำงกำรร้องเรียน ในกรณีท่ีไม่
สำมำรถปรึกษำกบัหวัหน้ำงำนได้ โดยสำมำรถด ำเนินกำรได้ ผำ่น 4 ชอ่งทำง คือ  
1) กำรย่ืนข้อเรียกร้องโดยกำรลงช่ือลกูจ้ำงไมน้่อยกวำ่ 15 % ของลกูจ้ำงทัง้หมด ย่ืนหนงัสือถึงนำยจ้ำง 
(พรบ.แรงงำนสมัพนัธ์ 2518 มำตรำ 13) 
2) กำรเรียกร้องผำ่นทำงคณะกรรมกำรสวสัดกิำร  และคณะกรรมกำรอำชีวะอนำมยัและควำมปลอดภยั   
3) กำรเรียกร้องผำ่นคณะกรรมกำรลกูจ้ำง 
4) กำรเรียกร้องผำ่นสหภำพแรงงำน   
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4. การตัง้คณะกรรมการสวัสดิการของสถานประกอบการ กำรจดัตัง้คณะกรรมกำรสวสัดกิำร
ท่ีมีประสิทธิภำพได้ ต้องมีกำรผลกัดนัมำจำกทำงฝ่ำยนำยจ้ำง มำกกว่ำฝ่ำยแรงงำน เช่น ฝ่ำยบุคคลเป็นผู้
เสนอต่อผู้บริหำรองค์กร ฝ่ำยบริหำรให้ควำมส ำคญัในกำรจัดตัง้คณะกรรมกำรสวัสดิกำรฯ กำรเลือกตัง้
อย่ำงโปร่งใส  กำรก ำหนดค่ำตอบแทนพิเศษเพ่ือจูงใจให้แรงงำนสมัครเข้ำเป็นกรรมกำรฯ โดยตวัแทนนัน้
ควรมีควำมรู้ภำษำไทยและควำมรู้กฎหมำยด้วย 

5. สิ่งท่ีต้องด าเนินการต่อ  
5.1 เสนอให้ฝ่ำยบุคคลหำวิธีกำรท ำควำมเข้ำใจและเข้ำถึงปัญหำของแรงงำนในเชิงรุก และ

น ำเสนอต่อผู้บริหำรในบริษัท ให้ควำมส ำคญัในเร่ืองกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรสวสัดิกำร   ในขณะเดียวกัน
ทำงสมำคมก็จะน ำเร่ืองนีไ้ปประชมุกบัสมำชิกในระดบับริหำรด้วยอีกทำงหนึง่  

5.2 เสนอให้มีโครงกำรน ำร่อง โดยเลือกอำสำสมคัร 6 บริษัท เป็นตวัแทนของแตล่ะสมำคม สมำคม
ละ 2 บริษัท เพ่ือเป็นตวัอย่ำงในกำรน ำผลจำกกำรจดัสมัมนำครัง้นี ้ไปขบัเคล่ือนให้แรงงำนข้ำมชำติมีส่วน
ร่วม โดยเฉพำะประเด็นกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรสวสัดิกำร ของสถำนประกอบกำร ท่ีมีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล 
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สรุปรายกิจกรรมในกำรจดัสมัมนำเชิงปฏิบตักิำร ครัง้ท่ี 2 ระหวำ่งแรงงำนข้ำมชำตแิละนำยจ้ำง 
เร่ือง “กำรมีสว่นร่วมของแรงงำนข้ำมชำติ และเข้ำใจสิทธิและหน้ำท่ีของตนเอง” 

วนัท่ี 6-7 สิงหำคม 2558 ณ บ้ำนคุ้งน ำ้รีสอร์ท จงัหวดัสมทุรสำคร  

 
 

รายช่ือคณะผู้จัดงาน 
กล่าวเปิดงาน 

คณุอ ำไพ  หำญไกรวิไลย์  ท่ีปรึกษำนำยกและกรรมกำรสมำคมแชเ่ยือกแข็งไทย  
คณุ Ko Sein Htay   ประธำนเครือขำ่ยเพ่ือสิทธิแรงงำนข้ำมชำติ (MWRN) 

กล่าวปิดงานโดย 
คณุอรรถพนัธ์ มำศรังสรรค์  เลขำธิกำรสมำคมอตุสำหกรรมทนูำ่ไทย 
คณุ Andy Hall    ท่ีปรึกษำเครือขำ่ยเพ่ือสิทธิแรงงำนข้ำมชำต ิ(MWRN) 

คณะผู้จัดงาน 
คณุสพุตัรำ ริว้ไพโรจน์  สมำคมอตุสำหกรรมทนูำ่ไทย 
คณุภคัธร เนียมแสง  สมำคมอตุสำหกรรมทนูำ่ไทย 
คณุวรพล พฒันะนกิุจ  สมำคมอตุสำหกรรมทนูำ่ไทย  
คณุวชัรำวรรณ์ ชมดง   สมำพนัธ์ผู้ผลิตสินค้ำประมงไทย 
คณุนำรีรัตน์ จนัทร์ทอง   สมำคมอำหำรแชเ่ยือกแข็งไทย 
นำงสำวอญัชลี พรมมำ  สมำคมผู้ผลิตอำหำรส ำเร็จรูป 
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สารบัญ 
รายการ                    หน้า 

 

ข้อมลูเปรียบเทียบจ ำนวนผู้ เข้ำร่วมงำนสมัมนำเชิงปฏิบตัิกำรครัง้ท่ี 1 และ ครัง้ท่ี 2           4 
 

กิจกรรมท่ี 1 “เปิดใจตวัตอ่ตวั”            4 
 

กิจกรรมท่ี 2 “ค้นหำอปุสรรคของกำรมีสว่นร่วมของแรงงำนข้ำมชำติ”               5 
 

กิจกรรมท่ี 3  กำรบรรยำย หวัข้อ “กำรให้ควำมรู้เร่ือง สิทธิ หน้ำท่ี และกำรมีสว่นร่วมของแรงงำนตำม      7 
       ท่ีกฎหมำยก ำหนด (พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงำน และ พ.ร.บ.แรงงำนสมัพนัธ์)”            

 

กิจกรรมท่ี 4 “กำรมีสว่นร่วมของแรงงำนข้ำมชำตแิละชอ่งทำงกำรย่ืนข้อร้องเรียน”                          9 
 

กิจกรรมท่ี 5 “สิ่งดีๆ ในโรงงำน”                                             10 
 

กิจกรรมท่ี 6 Future Work                                 11 

 
 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารครัง้ท่ี 1 และ ครัง้ที่ 2 
 

ในกำรจดัสมัมนำครัง้ท่ี 2 นี ้มีผู้แทนจำกฝ่ำยบคุคลและแรงงำนข้ำมชำตเิข้ำร่วมรวม 36 คน โดยใน
จ ำนวนนี ้มี 6 คน เป็นผู้แทนคนเดมิซ ำ้กบัครัง้ท่ี 1 คือ ตวัแทนฝ่ำยบคุคล 2 คน และตวัแทนแรงงำนข้ำมชำต ิ
4 คน ซึง่คดิเป็น 17%  

ตำรำงเปรียบเทียบจ ำนวนผู้ เข้ำร่วมงำนสมัมนำครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 
งำนสมัมนำ ครัง้ท่ี 1 
19-20 ธ.ค.2557 

ตวัแทนโรงงำนเข้ำร่วม ฝ่ำยบคุคล HR 14 คน จำก 26 บริษัท 
รวม 32 คน ตวัแทนแรงงำนเข้ำร่วม แรงงำนข้ำมชำต ิMW 18 คน 

งานสัมมนา ครัง้ท่ี 2 
6-7 ส.ค.2558 

ตวัแทนโรงงำนเข้ำร่วม ฝ่ำยบคุคล HR 20 คน จำก 29 บริษัท 
รวม 36 คน ตวัแทนแรงงำนเข้ำร่วม แรงงำนข้ำมชำต ิMW 16 คน 
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กิจกรรมที่ 1 “เปิดใจตัวต่อตัว”   
ด ำเนินกิจกรรมโดย คณุอรรถพนัธ์ มำศรังสรรค์ เลขำธิกำรสมำคมอตุสำหกรรมทูน่ำไทย 
 

     
 

เป็นกิจกรรมท่ีให้แรงงำนข้ำมชำติและตวัแทนฝ่ำยบุคคล แลกเปล่ียนควำมเห็น หำประเด็น แก้ไข
ปัญหำร่วมกนั ลกัษณะของกิจกรรมคือ ให้ทัง้สองฝ่ำยจบัคูก่นัระหว่ำงฝ่ำยบคุคลและแรงงำนข้ำมชำต ิผลดั
กันอธิบำยเล่ำถึงเร่ืองท่ีดี หรือปัญหำ ผลดักันถำม-ตอบ ใช้เวลำคู่ละ 5 นำที และให้แต่ละคู่มำเล่ำบนเวที 
โดยสำมำรถสรุปประเดน็ได้ดงันี ้

 

    
 
 
 

กิจกรรมเปิดใจตัวต่อตัว : ข้อคิดเห็นจำกฝ่ำยแรงงำน 
ข้อดี  
1.แรงงำนมีปัญหำปรึกษำหวัหน้ำได้ 
2.มีควำมสขุในกำรท ำงำน (พดูประเด็นเดียวกนั 5 
คน) 
3.ได้รับคำ่จ้ำงดี คำ่แรงสงูกว่ำขัน้ต ่ำ 
4.พอใจในสวสัดิกำรท่ีได้รับ (ได้รับสวสัดกิำรเหมือน
คนไทย (พดูประเดน็เดียวกนั 5 คน) 
5.ไมมี่ปัญหำเพ่ือนร่วมงำน (พดูประเด็นเดียวกนั 2 
คน) 

ปัญหำ  
1.กำรเลือกปฏิบตัใินกำรลำ คนไทยลำได้สะดวก
กวำ่แรงงำนข้ำมชำต ิ(พดูประเดน็เดียวกนั 3 คน) 
2.ควรเปิดโอกำสให้แรงงำนแสดงควำมคิดเห็น 
3.หวัหน้ำพดูเสียงดงั พดูจำไมดี่ (พดูประเดน็
เดียวกนั 4 คน) 
4.ปัญหำเอกสำรด ำเนินกำรช้ำ เสียคำ่ปรับ (พดู
ประเดน็เดียวกนั 2 คน) 
5.อยำกให้แบง่หน้ำท่ีกำรท ำงำนท่ีชดัเจน 
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กิจกรรมเปิดใจตัวต่อตัว : ข้อคิดเห็นจำกฝ่ำยแรงงำน 
6.ประทบัใจหวัหน้ำงำนดี 
7. ไมมี่ปัญหำเร่ืองงำน (พดูประเดน็เดียวกนั 2 คน) 
8. ได้รับคำ่แรงตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
9.พมำ่เปิดประเทศแล้วแรงงำนยงัคงอยำกท ำงำนท่ี
ไทยไมอ่ยำกลบัประเทศ 
10. ได้รับเงินตรงเวลำทกุครัง้และมี Slip ให้ 

6.อยำกให้มีรถรับสง่ มีลำ่มอธิบำย 
7.มีปัญหำกำรหกัเงินประกนัสงัคม 
8. รำยได้ลดลง หำกไมมี่งำน 
9. เงินออกไม่ตรงเวลำ 
10. ไมเ่ข้ำใจสิทธิประกนัสงัคม 
11. MOU มีคำ่ใช้จำ่ยสงู 
12. ได้ OT มำกกวำ่ 3 ชัว่โมง แตอ่ยำกท ำ OT เพียง 
2 ชัว่โมง 
13. ได้ OT 2 ชัว่โมง (น้อยไป) 
14. ไมไ่ด้พกั 20 นำที ก่อน OT 
 

กิจกรรมเปิดใจตัวต่อตัว : ข้อคิดเห็นจำกฝ่ำยบคุคล 
ข้อดี   
1.ท่ีโรงงำนมีลำ่ม  
2 พนกังำนท ำงำนได้ดี 
3 มีสวสัดกิำรเชน่ ท่ีพกั รถรับสง่ 
4 ท ำงำนร่วมกนัเหมือนพ่ีน้อง 
5 ให้สิทธิในกำรลำงำนตำมกฎหมำยไทย 

ปัญหำ  
1 ควรมีกำรไกลเ่กล่ียแก้ไขปัญหำให้กบัแรงงำน 
2 คำ่ตอ่อำยเุอกสำรมีคำ่ใช้จ่ำยสงู เพรำะมีกำรจ้ำง
บริษัทในกำรจดัท ำ 

 

        

กิจกรรมที่ 2 “ค้นหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของแรงงานข้ามชาติ” 
 

ด ำเนินกิจกรรมโดย คณุอรรถพนัธ์ มำศรังสรรค์ เลขำธิกำรสมำคมอตุสำหกรรมทูน่ำไทย 
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กิจกรรมค้นหำอุปสรรคของกำรมีส่วนร่วมของแรงงำนข้ำมชำติ จะก ำหนดให้แรงงำนข้ำมชำติและ
ตวัแทนฝ่ำยบุคคลแบ่งกลุ่มรวมกันเป็นกลุ่มละแปดคน จ ำนวน 4 กลุ่ม ให้รวมกันคิด โดยให้โจทย์คือท ำ
อย่ำงไรให้ฝ่ำยบุคคลรู้ปัญหำท่ีเกิดขึน้ของฝ่ำยแรงงำนข้ำมชำติ และฝ่ำยแรงงำนจะมีส่วนร่วมอย่ำงไรใน
องค์กรได้บ้ำงโดยค ำนึงถึง สิทธิและหน้ำท่ีของตนเอง เจ้ำหน้ำท่ีจะให้กระดำษและสีเพ่ือให้แตล่ะกลุ่มเขียน 
โดยให้เขียนบรรทดัแรกเป็นภำษำไทย และบรรทดัสองเป็นเมียนมำร์ เม่ือเขียนเสร็จให้หำตวัแทนออกมำพดู
หน้ำเวที สำมำรถสรุปโดยแบ่งเป็น 4 หวัข้อ ได้แก่ 1.กฎหมำย และกฎระเบียบบริษัท 2. กำรรับฟังปัญหำ
และข้อร้องเรียน / ปัญหำกำรส่ือสำร 3.กำรอบรมให้ควำมรู้ 4.สวสัดกิำร มีรำยละเอียดดงันี ้

       

 
 

1.กฎหมาย และกฎระเบียบบริษัท 
-อยำกให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยในด้ำนแรงงำน  
-ต้องกำรให้บริษัทตอ่เอกสำรให้กบัแรงงำน โดยใช้ฝ่ำยบคุคลของตนเอง ไมค่วรใช้นำยหน้ำเพรำะเพิ่ม
คำ่ใช้จำ่ยให้แรงงำน 
-อยำกให้มีกำรแก้ไขปัญหำเร่ืองกำรย้ำยออกจำกงำน เพรำะกำรย้ำยงำนแตล่ะท่ีจะมีคำ่ใช้จำ่ย 
-แรงงำน สบูบหุร่ี กินหมำกใช้สำรเสพตดิควรมีกำรร่วมกนัแก้ไขปัญหำแรงงำนวำ่ควรหำทำงออกอยำ่งไร 
บำงบริษัทมีกฎวำ่หำกพบหมำกจะเตือน และเม่ือพบในครัง้ท่ีสำมจะให้ออกจำกงำน  
-ส ำหรับควำมผิดเล็กๆ ไม่อยำกให้บริษัทลงโทษด้วยกำรพกังำน เชน่ มีเหรียญเดนิผ่ำนเคร่ืองตรวจแล้ว
สญัญำณดงัถกูลงโทษพกังำนห้ำวนั เป็นต้น 
-ต้องมีประกำศวนัหยดุประจ ำปีให้ทรำบชดัเจน  
-บริษัทควรให้แรงงำนร่วมกิจกรรม เชน่ สมัมนำ โดยไมมี่กำรหกัคำ่จ้ำงหรือวนัลำของพนกังำน 

 
 

2. การรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียน / ปัญหาการส่ือสาร 
-อยำกให้บริษัทมีท ำกลอ่งแสดงควำมคิดเห็นของพนกังำน 
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2. การรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียน / ปัญหาการส่ือสาร 
-ต้องกำรให้ฝ่ำยบคุคล พนกังำน ลำ่ม ร่วมกนัแก้ไขปัญหำแรงงำนในเร่ืองตำ่งๆ 
-อยำกให้แก้ไขปัญหำเร่ืองภำษำของแรงงำนท่ีมีควำมตำ่งกนั ท ำให้เกิดปัญหำในกำรท ำงำน 
 

-กรณีมีหนว่ยงำนมำตรวจโรงงำน ควรมีกำรมำปรึกษำแรงงำนด้วย 
-อยำกให้หวัหน้ำงำนฟังควำมเห็นจำกพนกังำน 
-แก้ไขปัญหำกำรเลือกปฏิบตัิระหวำ่งแรงงำนไทยกบัแรงงำนข้ำมชำติ 
-ป้ำยตำ่งๆ ในโรงงำนควรมีเป็นภำษำของแรงงำนข้ำมชำติ 
 

3.การอบรมให้ความรู้ 
-แรงงำนท่ีอยู่แผนกควรรู้หน้ำท่ีตนเองวำ่ท ำอะไรบ้ำงและไมค่วรให้ท ำงำนนอกเหนือหน้ำท่ี 
-ควรมีกำรให้ควำมรู้ในกำรท ำงำนกบัแรงงำน  วิธีใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร มีภำษำประจ ำชำตขิองแรงงำน
แนะน ำวิธีใช้ด้วย 
-ควรมีกำรให้ควำมรู้พนกังำนเร่ืองสิทธิประกนัสงัคม และสิทธิด้ำนแรงงำน 
-อยำกให้มีกำรจดักิจกรรมสมัมนำแบบนีข้ึน้อีก 
 

4.สวัสดกิาร 
-ให้บริษัทขำยของให้พนกังำนในรำคำท่ีถกูลงเพ่ือเป็นกำรชว่ยเหลือแรงงำนด้ำนคำ่ใช้จำ่ย 
-บริษัทควรจดักิจกรรมโดยให้พนกังำนมีสว่นร่วม เชน่ เล่นกีฬำ 
-อยำกให้บริษัทจดัหอพกัให้พนกังำน เพรำะกำรเดนิทำงกลบับ้ำนอนัตรำย 
 

กิจกรรมที่ 3 การบรรยาย หัวข้อ “การให้ความรู้เร่ือง สิทธิ หน้าท่ี และการมีส่วนร่วมของแรงงาน
ตามที่กฎหมายก าหนด (พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน และ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์)” 
 

บรรยำยโดย คณุบญุลือ ศำตรเพ็ชร  สวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน จงัหวดัสมทุรสำคร 
 
                                                                           

 
 
 
 
 

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงำน และ พ.ร.บ.แรงงำนสมัพันธ์ กฎหมำยทัง้ 2 ฉบบั เป็นกฎหมำยหลักท่ีใช้
คุ้มครองแรงงำนทัง้แรงงำนคนไทยและแรงงำนต่ำงชำติต้องอยู่ภำยใต้กฎหมำยนี ้โดยตัวกฎหมำยได้
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ก ำหนดมำตรฐำนขัน้ต ่ำท่ีให้นำยจ้ำงต้องปฏิบตัิต่อลูกจ้ำง เช่น กำรก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงขัน้ต ่ำในจังหวัด
สมทุรสำครท่ีก ำหนดรำยวนัอยูท่ี่วนัละ 300 บำท   
 
 
 

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 สรุปสำระส ำคญั 
การท างาน 

-วนัท ำงำนสปัดำห์ละไมเ่กิน 6 วนั / หนึง่สปัดำห์ต้องหยดุ 1 วนั 
-ท ำงำนไมเ่กินวนัละ 8 ชัว่โมง รวมทัง้สปัดำห์ต้องไมเ่กิน 48 ชัว่โมง  
-ท ำงำนอนัตรำยต้องไมเ่กินวนัละ 7 ชัว่โมง รวมทัง้สปัดำห์ต้องไมเ่กิน 42 ชัว่โมง   
-เวลำพกัในกำรท ำงำนไมน้่อยกวำ่วนัละ 1 ชัว่โมง  
-ลกูจ้ำงท ำงำนเกิน 5 ชัว่โมงต้องได้พกั 1 ชัว่โมง 

วันหยุด กฎหมำยแบง่เป็น 3 ประเภท คือ  
-วนัหยดุประจ ำสปัดำห์ ต้องมีไมน้่อยกวำ่ 1 วนัตอ่สปัดำห์ระยะหำ่งไมน้่อยกวำ่ 6 วนั 
-วนัหยดุตำมประเพณี นำยจ้ำงต้องจดัให้มีปีละไมน้่อยกว่ำ 13 วนั   
-วนัหยดุพกัผอ่นประจ ำปี กฎหมำยก ำหนดลกูจ้ำงท่ีท ำงำนครบ 1 ปี สำมำรถมีวนัหยดุพกัผอ่นประจ ำปีได้ 6 
วนั ถ้ำท ำงำนไมค่รบ 1 ปีให้จดัวนัหยดุให้บำงสว่นโดยเฉล่ียได้  
 

วันลาหยุด มี 6 ลกัษณะคือ 
1 ลำป่วย ลกูจ้ำงสำมำรถลำป่วยได้เท่ำท่ีป่วยจริง แตถ้่ำลำ 3 วนัขึน้ไปนำยจ้ำงสำมำรถขอใบรับรองแพทย์
ชัน้ท่ี 1 หรือหลกัฐำนกำรรักษำจำกโรงพยำบำล หรือให้ลกูจ้ำงชีแ้จงสำเหตกุำรป่วยได้  
2 ลำท ำหมนั ลำได้เทำ่ท่ีแพทย์ก ำหนด 
3 ลำกิจ เพ่ือธุระลำจำกกรณีควำมจ ำเป็นท่ีเกิดขึน้กบัตวัลกูจ้ำง บริษัทจะก ำหนดวนัลำกิจให้ไมเ่ทำ่กนั
ขึน้อยู่กบัแตล่ะบริษัท *กำรลำกิจต้องย่ืนใบลำลว่งหน้ำก่อนวนัลำเพ่ือให้นำยจ้ำงอนมุตัิก่อน 
4 ลำรับรำชกำรทหำร 
5 ลำเพ่ือเดนิทำงไปฝึกอบรม 
6 ลำคลอด 
 

การคุ้มครองการใช้แรงงานหญิง 
-ให้ ชำย หญิงมีควำมเท่ำเทียมกนั เชน่ คำ่จ้ำง สวสัดิกำร สิทธิกำรเล่ือนต ำแหนง่  
-กำรท ำงำนของ หญิง ตัง้ครรภ์ ห้ำมท ำงำนเวลำ 22.00น.-6.00น. และห้ำมท ำงำนล่วงเวลำ เว้นแตง่ำนท่ีไม่
ต้องใช้ก ำลงั เชน่ งำนวิชำกำร งำนบญัชี (ต้องได้รับควำมยินยอมจำกหญิงก่อน) และห้ำมท ำงำนในวนัหยดุ  
-หญิงมีครรภ์มีสิทธิลำคลอดได้ 90 วนัและได้รับคำ่จ้ำง 45 วนั และห้ำมเลิกจ้ำงเพรำะมีครรภ์. 
 

การจ้างแรงงานเดก็ 
-แรงงำนเดก็คือช่วงอำย ุ15-18 ปี  
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-นำยจ้ำงต้องแจ้งหนว่ยงำนคุ้มครองแรงงำนถึงเร่ืองกำรใช้แรงงำนเดก็ 
-ห้ำมให้ลกูจ้ำงท ำงำน 22.00น.-6.00น. และห้ำมท ำงำนล่วงเวลำ ห้ำมเรียกหลกัประกนักำรท ำงำน 
-ห้ำมท ำงำนอนัตรำย เช่น งำนหลอม งำนปัม้โลหะ งำนร้อน งำนเย็นเยือกแข็ง งำนเสียง 85 เดซิเบลขึน้ไป  

ค่าชดเชยการเลิกจ้าง 
กรณีลกูจ้ำงไมมี่ควำมผิดและนำยจ้ำงต้องกำรเลิกจ้ำงต้องจำ่ยคำ่ชดเชย โดยแบง่เป็นเกณฑ์ดงันี ้

ท ำงำนติดตอ่กนัครบ รับคำ่ชดเชยเท่ำกบัคำ่จ้ำงอตัรำสดุท้ำย 
ครบ 120 วนั แตร่ะยะเวลำไมถ่ึง 1 ปี คำ่จ้ำงอตัรำสดุท้ำย 30 วนั 
ครบ 1 ปี แตร่ะยะเวลำไมถ่ึง 1 ปี 3 ปี คำ่จ้ำงอตัรำสดุท้ำย 90 วนั 
ครบ 3 ปี แตร่ะยะเวลำไมถ่ึง 1 ปี 6 ปี คำ่จ้ำงอตัรำสดุท้ำย 180 วนั 
ครบ 6 ปี แตร่ะยะเวลำไมถ่ึง 1 ปี 10 ปี อตัรำคำ่จ้ำงสดุท้ำย 240 วนั 
 

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 สรุปสำระส ำคญั 
หลกัของแรงงำนสมัพนัธ์คือ ท ำอย่ำงไรให้นำยจ้ำงและลกูจ้ำงท ำงำนร่วมกนัได้อย่ำงมีควำมสขุ ทัง้

กำรปฏิบตัิตวัต่อกันระหว่ำงนำยจ้ำง กับลูกจ้ำง เช่น กำรท ำงำน สวสัดิกำร ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
กำรเล่ือนขัน้เงินเดือน กำรลงโทษ กำรโยกย้ำย กำรย่ืนข้อเรียกร้อง กำรท ำข้อตกลงเก่ียวกบัสภำพกำรจ้ำง   
กำรรวมกลุม่เพ่ือเจรจำกบันำยจ้ำง สำมำรถท ำได้โดยต้องรวมตวัเข้ำช่ือไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 15 

โดยมีขัน้ตอนกระบวนกำรแรงงำนสมัพนัธ์ ดงันี ้
1. ให้ลกูจ้ำงย่ืนข้อเรียกร้องตอ่นำยจ้ำงเป็นหนงัสือ 
2. ตัง้ตวัแทนฝ่ำยละไมเ่กิน 7 คน เข้ำเจรจำตอ่รองกนั 
3. ถ้ำตกลงกนัได้ ให้จดัท ำบนัทกึข้อตกลงเก่ียวกบัสภำพกำรจ้ำงและจดทะเบียนข้อตกลงกบัเจ้ำหน้ำท่ี 
4. แตล่ะฝ่ำยปฏิบตัติำมข้อตกลง  
5. ถ้ำเจรจำตกลงกนัเองไมไ่ด้ถือวำ่เกิดข้อพิพำทแรงงำนขึน้ ให้แจ้งพนกังำนประนอมข้อพิพำทแรงงำน 
6. ถ้ำไกลเ่กล่ียตกลงกนัได้ก็จดัท ำข้อตกลงเก่ียวกบัสภำพกำรจ้ำงและจดทะเบียนข้อตกลง 

เร่ืองกำรมีสว่นร่วมของลกูจ้ำงนอกจำกเร่ืองกำรย่ืนข้อเรียกร้องอำจมีในเร่ืองอ่ืน เชน่ คณะกรรมกำร
สวสัดกิำรในสถำนประกอบกิจกำร คณะกรรมกำรลกูจ้ำง สหภำพแรงงำน 
 

“กิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมของแรงงานข้ามชาตแิละช่องทางการย่ืนข้อร้องเรียน” 
ด ำเนินกิจกรรมโดย Andy Hall ทีป่รึกษำ MWRN 
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กิจกรรมนีจ้ะเป็นกำรถำมผู้ เข้ำร่วมงำนสมัมนำว่ำเข้ำใจกำรมีสว่นร่วมอยำ่งไร และสรุปกำรย่ืนข้อ
เรียกร้องตอ่นำยจ้ำงท ำอย่ำงไรได้บ้ำง มีรำยละเอียดส ำคญั ดงันี ้

ถำมผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมถึงประโยชน์ของกำรมีสว่นร่วมในกำรท ำงำน ในด้ำนตำ่งๆ วำ่กำรมีสว่นร่วม
นัน้ดีอยำ่งไร ?  ได้รับค ำตอบดงันี ้
1. ท ำให้นำยจ้ำงกบัลกูจ้ำงมีควำมเข้ำใจกนัมำกขึน้ 
2. ท ำให้เกิดควำมสำมคัคี 
3. ได้รับสิทธิตำมท่ีกฎหมำยแรงงำนก ำหนด 
4. เป็นกระบอกเสียงให้เพ่ือน 
5. ท ำให้เกิดกำรดแูลกนั และรับทรำบสิทธิ 
6. ลดชอ่งว่ำงระหวำ่งแรงงำนไทยกบัตำ่งชำติ 
7. มีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรม 
8. กำรได้เป็นสว่นหนึง่ของสถำนประกอบกำร 
9. ท ำให้รู้สกึเหมือนครอบครัวเดียวกนั 

การย่ืนข้อเรียกร้องต่อนายจ้างในเร่ืองต่างๆ สามารถท าได้ ผ่าน 4 ช่องทาง 
1. กำรย่ืนข้อเรียกร้องสำมำรถท ำได้ตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำย พ.ร.บ.แรงงำนสมัพนัธ์  โดยต้องมีกำร
ลงช่ือลกูจ้ำงไมน้่อยกวำ่ 15 % ของลกูจ้ำงทัง้หมด 
2. ผำ่นคณะกรรมกำรสวสัดิกำร  และคณะกรรมกำรอำชีวะอนำมยัและควำมปลอดภยั   
3. ผำ่นคณะกรรมกำรลกูจ้ำง 
4. หำกองค์กรหรืออตุสำหกรรมนัน้มีสหภำพแรงงำน  แรงงำนข้ำมชำตสิำมำรถเข้ำเป็นสมำชิกได้  ในขณะนี ้
กฎหมำยไทยยงัไมใ่ห้แรงงำนข้ำมชำติตัง้สหภำพแรงงำนได้ 
 
กิจกรรมที่ 5 “สิ่งดีๆ ในโรงงาน” 
 

ด ำเนินกิจกรรมโดย คณุวชัรำวรรณ์ ชมดง สมำพนัธ์ผูผ้ลิตสินคำ้ประมงไทย 
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กิจกรรมนี ้ให้เลำ่ถึงประสบกำรณ์ดี ๆ  ในโรงงำนท่ีเรำได้มีสว่นร่วม โดยอำสำสมคัรจำกทัง้แรงงำน
ข้ำมชำตแิละตวัแทนฝ่ำยบคุคลมำเลำ่ มีรำยละเอียดสรุปดงันี ้

                                                                                      
 

 
 
 

 
 
กิจกรรม สิ่งดีๆ ในโรงงำน ข้อมลูโดยแรงงำน 

1. โรงงำนมีกำรส ำรวจควำมพอใจเก่ียวกบัสวสัดกิำร เชน่ ท่ีพกั มีกำรเลือกตัง้คณะกรรมกำรเพ่ือชว่ยดแูล 
2. อบรมให้ควำมรู้คณะกรรมกำรท่ีพกั 
3. มีป้ำยประกำศรำยช่ือกรรมกำรและมีกลอ่งรับเร่ืองร้องเรียน 
4. กำรจดักำรเลือกตัง้คณะกรรมกำรสวสัดกิำรมี 7 คน เลือกจำกตวัแทนแตล่ะสญัชำติ 
5. คณะกรรมกำรมีกำรรวบรวมควำมเห็น ปัญหำ เสนอตอ่ผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำให้ปัญหำได้รับกำรแก้ไข  
6. มีกล่องรับควำมคดิเห็นในโรงงำนและมีกำรตดิตำมแก้ไขปัญหำท่ีชดัเจน  
7. มีกำรจดัตัง้กองทนุ (เก็บจำกพนกังำนเดือนละ 10 บำท) มีคณะกรรมกำรกองทนุ (5 คน)  
8. กำรสมัมนำนีท้ ำให้รู้ถึงสิทธิและหน้ำท่ีของแรงงำน อยำกให้มีกำรอบรมเชน่นีใ้นโรงงำน  
9. เปิดโอกำสให้ได้พดุคยุกบัผู้บริหำรมำกขึน้ 
10. มีสว่นร่วมในกิจกรรมท่ีโรงงำนจดั โดยไมแ่บง่แยกวำ่เป็นแรงงำนไทยหรือแรงงงำนข้ำมชำต ิ 
11. อยำกให้มีกำรประชำสมัพนัธ์ข้อระเบียบในภำษำตำ่งๆ เชน่ ลำว พมำ่ ในเวลำพกั 
12. ได้รับสิทธิประกนัสงัคม 

กิจกรรม สิ่งดีๆ ในโรงงำน ข้อมลูเพิ่มเตมิโดยฝ่ำยบคุคล 
1. งำนประเพณีท่ีส ำคญั ให้สถำนท่ีจดัในโรงงำนได้ เชน่ งำนแตง่งำน วนัส ำคญัทำงศำสนำ 
2. มีสว่นร่วมในกำรท ำกิจกรรมในโรงงำน + กิจกรรมทำงสงัคมภำยนอกโรงงำน 
3. สนบัสนนุให้แรงงำน หำกพบประเดน็ปัญหำ มำปรึกษำฝ่ำยบคุคล 
 
กิจกรรมที่ 6 “Future Work”  
 

ด ำเนินกิจกรรมโดย คณุอรรถพนัธ์ มำศรังสรรค์ เลขำธิกำรสมำคมอตุสำหกรรมทูน่ำไทย 
 

กิจกรรมนี ้ให้ผู้ เข้ำร่วมได้ระดมควำมเห็นในกำรวำงอนำคตร่วมกนั เพ่ือให้แรงงำนข้ำมชำติสำมำรถ
ได้มีสว่นร่วมในคณะกรรมกำรสวสัดกิำรของสถำนประกอบกำร และน ำเสนอควำมเห็นดงันี ้
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ปัญหาอุปสรรคในการจัดตัง้และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวัสดกิาร 
1. แรงงำนไมม่ัน่ใจในกำรคยุกบัผู้บริหำรโดยตรง ต้องมีระดบัสงูขึน้ไปท่ีสำมำรถคยุได้ไปน ำเสนอแทน 
2. อยำกให้มีคำ่ตอบแทนให้คณะกรรมกำร(เป็นอะไรก็ได้)เพ่ือเป็นแรงจงูใจในกำรสมคัรเป็นคณะกรรมกำรฯ 
3. หวัหน้ำไมป่ฏิบตัิตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรประกำศออกมำแล้ว 
4. เปิดให้มีเวทีหำเสียงหรือเปิดโอกำสได้พดูคยุระหวำ่งแรงงำน เพ่ือให้กำรเลือกตวัแทนมีประสิทธิภำพ 
5. ผู้ ท่ีจะเป็นคณะกรรมกำรควรรู้ภำษำไทยเพ่ือสำมำรถส่ือสำรได้ถกูต้อง 
6. คณะกรรมกำรควรรู้เร่ืองสิทธิของแรงงำนและกฎหมำย 
7. หวัหน้ำไมใ่ห้เวลำผู้แทนท่ีเป็นคณะกรรมกำรมำเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรฯ 
8. กำรสรรหำ ทัง้สองฝ่ำยต้องมัน่ใจวำ่ผู้ ท่ีเข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรฯ ต้องเป็นปำกเสียงแทนได้ และควรจดั
ให้มีกำรประชำสมัพนัธ์/ หำเสียง 
 

สิ่งท่ีต้องด าเนินการต่อ 
            1. เสนอให้ฝ่ำยบคุคลหำวิธีกำรท ำควำมเข้ำใจและเข้ำถึงปัญหำของแรงงำนในเชิงรุก และน ำเสนอ
ตอ่ผู้บริหำรในบริษัท ให้ควำมส ำคญัในเร่ืองกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรสวสัดกิำร  ในขณะเดียวกนัทำง
สมำคมก็จะน ำเร่ืองนีไ้ปประชมุกบัสมำชิกในระดบับริหำรด้วยอีกทำงหนึง่  

2. เสนอให้มีโครงกำรน ำร่อง โดยเลือกอำสำสมคัร 6 บริษัท เป็นตวัแทนของแตล่ะสมำคม สมำคม
ละ 2 บริษัท เพ่ือเป็นตวัอย่ำงในกำรน ำผลจำกกำรจดัสมัมนำครัง้นี ้ไปขบัเคล่ือนให้แรงงำนข้ำมชำติมีส่วน
ร่วม โดยเฉพำะประเด็นกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรสวสัดิกำร ของสถำนประกอบกำร ท่ีมีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


