
  

                            

                        
 

เผยแพร่วนัท่ี  13   กนัยายน  2561               
 

ใบแจ้งข่าว 
แรงงานข้ามชาต ิ115 คน รับเงนิจ านวน 8 ล้านบาท ภายหลังศาลแรงงานภาค 6  

ไกล่เกล่ียข้อพิพาทแรงงาน กรณีพนักงานตรวจแรงงานมีค าส่ังให้นายจ้างจ่ายเงนิแก่ลูกจ้างกว่า 25 ล้านบาท  
 

เมื่อวนัท่ี 12  กนัยายน 2561  แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์  จ านวน 115 คน  ซึง่เป็นลกูจ้างของห้าง
หุ้นสว่นจ ากดัแมส่อด พี.เอ. จ ากดั โดย นางสาวสภุา  จกัรเจริญทรัพย์  และบริษัท หุ้น แบงค์ค็อก จ ากดั โดยนาง
พรทิพย์ แซ่หุ้ น กรรมการผู้มีอ านาจกระท าแทนบริษัท   เข้ารับเงินท่ีส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จงัหวดัตาก สาขาแมส่อด รวมเป็นเงินทัง้สิน้  8,000,000 บาท ภายหลงัจาก พนกังานตรวจแรงงาน จงัหวดัตาก มี
ค าสัง่ เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561  ให้นายจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แม่สอดพีเอ และบริษัทหุ้นแบงค์ค็อก จ ากดั 
จ่ายคา่จ้าง คา่ลว่งเวลาในวนัเวลาท างาน ค่าท างานในวนัหยุด ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด ค่าชดเชย และค่าจ้างแทน
การบอกกล่าวล่วงหน้า ให้กบัแรงงานข้ามชาติของห้างหุ้นส่วนจ ากดัแม่สอด พี.เอ จ านวน 115 คน รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 20,041,318.04.- บาท (หรือประมาณ 64,000 ดอลลา่สหรัฐ)  

ท่ีมาของคดีนี ้สืบเน่ืองจาก  
 วนัท่ี 27 กนัยายน 2560   แรงงานข้ามชาติจ้างจ านวน 115 คน ของโรงงานตดัเย็บเสือ้ผ้าซึง่จดทะเบียนใน

ช่ือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แม่สอด พี.เอ.  อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก ย่ืนข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง (โดย
นางสาวสุภา จักรเจริญทรัพย์ หุ้นส่วนผู้จัดการ) ให้ท าข้อตกลงเก่ียวกบัสภาพการจ้างงาน ซึ่งลูกจ้างได้
เรียกร้องเป็นหนงัสือโดยถูกต้องตามเง่ือนไขมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518  
นายจ้างไมยิ่นยอมตามข้อเรียกร้องและไม่ได้มีการด าเนินการเจรจาให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เป็น
เหตใุห้เกิดข้อพิพาทแรงงาน 

 หลงัจากเกิดข้อพิพาทแล้ว ฝ่ายแรงงานผู้ ย่ืนข้อเรียกร้องจงึด าเนินการแจ้งเป็นหนงัสือตอ่พนกังานประนอม
ข้อพิพาทแรงงาน และได้มีการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สองครัง้ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 แต่ไม่
สามารถตกลงกนัได้ และในระหวา่งนีแ้ม้แรงงานจะได้เข้าท างานตามปกติแต่นายจ้างได้งดจ่ายงานให้กบั
แรงงานท าภายในโรงงาน กระทัง่วนัท่ี 18 ตลุาคม 2560 นายจ้างปิดประกาศภายในโรงงานให้แรงงานท่ี
พกัอาศยัภายในโรงงานขนย้ายของออกจากโรงงาน เป็นเหตุให้ตวัแทนแรงงานเข้าแจ้งความด าเนินคดี
อาญากบันายจ้าง ท่ีสภอ.แม่สอด เน่ืองจากเห็นว่าการกระท าของนายจ้างขดัต่อพระราชบญัญัติแรงงาน
สมัพันธ์ แม้ว่าจะมีการนัดเจรจากันอีกครัง้ในเดือน พฤศจิกายน 2560 แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ และ
นายจ้างท าการปิดประกาศห้ามแรงงานเข้าภายในโรงงาน 

 วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ครบก าหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง แต่นายจ้างไม่จ่าย และนายจ้างจงใจงดจ่าย
งานแก่ลกูจ้าง ถือวา่เป็นการเลิกจ้างไมเ่ป็นธรรมต่อลกูจ้าง ท าให้แรงงานข้ามชาติจ านวน 115 คน เข้าย่ืน



  

ค าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวดัตาก (สาขาแม่สอด) 
เพ่ือให้มีการคุ้มครองแรงงานตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน  

 12 มกราคม 2561 พนกังานตรวจแรงงาน ส านกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวดัตาก ออกค าสั่ง
เลขท่ี 1/2561 ให้แรงงานข้ามชาติจ านวน 115 คน มีสิทธิได้รับการคุ้มครองตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 20,041,318.04 บาท พร้อมทัง้ดอกเบีย้นบัแต่ผิดนัดแก่แรงงานข้ามชาติทัง้ 115 คน 
หากฝ่ายนายจ้างและลกูจ้าง ไม่พอใจต่อค าสัง่ดงักล่าว สามารถน าคดีขึน้สู่ศาลได้ภายใน 30 วนั นับแต่
ทราบค าสัง่   

  22 กุมภาพนัธ์ 2561บริษัทหุ้น แบงค์ค็อกได้ย่ืนฟ้องเพิกถอนค าสัง่พนกังานตรวจแรงงาน พร้อมวาง เงิน
ต่อศาลแรงงาน เป็นเงินทัง้สิน้ 20,041,318.04 บาท  เพ่ือขอให้ศาลมีค าสัง่เพิกถอนในประเด็นท่ีบริษัท
ไม่ได้เป็นนายจ้าง และการจ้างงานเป็นการจ้างท าของกับบริษัทห้างหุ้ นส่วนจ ากัดแม่สอด พีเอ  ต่อมา 
พนักงานตรวจแรงงาน แก้ไขประเด็นยอดเงิน เป็นเหตุให้บริษัทหุ้นแบงค์ค็อก จ ากัด ต้องวางเงินต่อศาล
แรงงานเพ่ิมอีกกวา่ 5 ล้าน 

 29 กรกฎาคม 2561 ศาลก าหนดให้มีการสืบพยาน ฝ่ายโจทก์ จ าเลย และแรงงานข้ามชาติหรือผู้ ร้องสอด 
ซึ่งมีทนายความ จากมูลนิธิเพ่ือสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) 
มูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) มูลนิธิแ อ๊ดเวนตีสเ พื่อการพัฒนาและบรร เทา
ทุกข์   (ADRA Thailand)เป็นผู้แทนในคดี โดยระหว่างท่ีมีการพิจารณาคดี ศาลแรงงานได้ท าการไกล่
เกลี่ย ท าให้โจทก์และแรงงานหรือผู้ ร้องสอดทัง้ 115 คน ตกลงรับเงิน 8 ล้านบาท และในส่วนท่ีเหลือ จะไป
ฟ้องบงัคบัเอากบัห้างหุ้นสว่นจ ากดัแมอ่ด พีเอ ตามค าสัง่ของพนกังานตรวจแรงงาน 
ปัจจบุนัแม้วา่รัฐบาลไทยจะได้มีความพยายามจดัท านโยบายการบริหารจดัการแรงงานข้ามชาติ เพ่ือให้ 

แรงงานข้ามชาติได้รับการคุ้มครองตามนโยบายและกฎหมายของรัฐ รวมทัง้ค่าแรงท่ีเท่าเทียมกบัแรงงานไทยตาม
มติของคณะกรรมการค่าแรงงานขัน้ต ่า แต่ก็พบว่ายังมีนายจ้างอีกเป็นจ านวนมาก ท่ียังจงใจหลีกเลี่ยงการจ่าย
คา่แรงให้กบัแรงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย และการท่ีกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ของไทย ยงัจ ากดัสิทธิของ
แรงงานข้ามชาติในการจัดตัง้สหภาพแรงงาน เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการสหภาพแรงงาน  จึงท าให้แรงงาน
มกัจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการในการได้รับการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน และการเจรจาตอ่รองกบันายจ้าง 
 นอกจากนีรั้ฐบาลไทย ได้มีแผนให้ภาคธุรกิจให้ความส าคญัต่อหลกัการเคารพด้านสิทธิมนุษยชนมากขึน้ 
ผ่านการจัดการท าแผนปฏิบัติการระดบัชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตามหลักการสหประชาชาติว่าด้วย
ธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principle on Business and Human Rights 2011 : UNGP) ดงันัน้ 
รัฐบาลควรก าหนดให้ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีใช้แรงงานข้ามชาติเป็นก าลังหลักในการผลิต จัดท ารายงานการ
ประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนของธุรกิจ (human rights due diligence) เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องปรามการ
แสวงหาประโยชน์จากแรงงานโดยมิชอบ โดยรายงานดงักลา่วจ าเป็นต้องเปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือสร้างความรับรู้
และง่ายต่อการสอบทาน อีกทัง้ยังเป็นการให้ความส าคญัต่อเร่ืองเร่ืองความโปร่งใส ( transparency) และการ
ตรวจสอบย้อนกลบั (traceability) ตามหลกับรรษัทภิบาลอีกด้วย 
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