เผยแพร่ วนั ที่ 13 กันยายน 2561
ใบแจ้ งข่ าว
แรงงานข้ ามชาติ 115 คน รั บเงินจานวน 8 ล้ านบาท ภายหลังศาลแรงงานภาค 6
ไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาทแรงงาน กรณีพนักงานตรวจแรงงานมีคาสั่งให้ นายจ้ างจ่ ายเงินแก่ ลูกจ้ างกว่ า 25 ล้ านบาท
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 แรงงานข้ ามชาติชาวเมียนมาร์ จานวน 115 คน ซึง่ เป็ นลูกจ้ างของห้ าง
หุ้นส่วนจากัดแม่สอด พี.เอ. จากัด โดย นางสาวสุภา จักรเจริ ญทรัพย์ และบริ ษัท หุ้น แบงค์ ค็อก จากัด โดยนาง
พรทิ พย์ แซ่ห้ ุน กรรมการผู้มีอานาจกระทาแทนบริ ษัท เข้ ารั บเงิ นที่ สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดตาก สาขาแม่สอด รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 8,000,000 บาท ภายหลังจาก พนักงานตรวจแรงงาน จังหวัดตาก มี
คาสัง่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ให้ นายจ้ าง คือ ห้ างหุ้นส่วนจากัด แม่สอดพีเอ และบริ ษัทหุ้นแบงค์ค็อก จากัด
จ่ายค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลาในวันเวลาทางาน ค่าทางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าชดเชย และค่าจ้ างแทน
การบอกกล่าวล่วงหน้ า ให้ กบั แรงงานข้ ามชาติของห้ างหุ้นส่วนจากัดแม่สอด พี.เอ จานวน 115 คน รวมเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 20,041,318.04.- บาท (หรื อประมาณ 64,000 ดอลล่าสหรัฐ)
ที่มาของคดีนี ้ สืบเนื่องจาก
 วันที่ 27 กันยายน 2560 แรงงานข้ ามชาติจ้างจานวน 115 คน ของโรงงานตัดเย็บเสื ้อผ้ าซึง่ จดทะเบียนใน
ชื่อ ห้ างหุ้นส่ วนจากัด แม่ สอด พี.เอ. อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ยื่นข้ อเรี ยกร้ องต่อนายจ้ าง (โดย
นางสาวสุภา จักรเจริ ญทรั พย์ หุ้นส่วนผู้จัดการ) ให้ ทาข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างงาน ซึ่งลูกจ้ างได้
เรี ยกร้ องเป็ นหนังสือโดยถูกต้ องตามเงื่อนไขมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
นายจ้ างไม่ยินยอมตามข้ อเรี ยกร้ องและไม่ได้ มีการดาเนินการเจรจาให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด เป็ น
เหตุให้ เกิดข้ อพิพาทแรงงาน
 หลังจากเกิดข้ อพิพาทแล้ ว ฝ่ ายแรงงานผู้ยื่นข้ อเรี ยกร้ องจึงดาเนินการแจ้ งเป็ นหนังสือต่อพนักงานประนอม
ข้ อพิพาทแรงงาน และได้ มีการดาเนินการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท สองครั ง้ ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 แต่ไม่
สามารถตกลงกันได้ และในระหว่างนี ้แม้ แรงงานจะได้ เข้ าทางานตามปกติแต่นายจ้ างได้ งดจ่ายงานให้ กบั
แรงงานทาภายในโรงงาน กระทัง่ วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายจ้ างปิ ดประกาศภายในโรงงานให้ แรงงานที่
พักอาศัยภายในโรงงานขนย้ ายของออกจากโรงงาน เป็ นเหตุให้ ตวั แทนแรงงานเข้ าแจ้ งความดาเนินคดี
อาญากับนายจ้ าง ที่สภอ.แม่สอด เนื่อ งจากเห็นว่าการกระทาของนายจ้ างขัดต่อพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ แม้ ว่าจะมีการนัดเจรจากันอีกครั ง้ ในเดือน พฤศจิกายน 2560 แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ และ
นายจ้ างทาการปิ ดประกาศห้ ามแรงงานเข้ าภายในโรงงาน
 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ครบกาหนดการจ่ายเงินค่าจ้ าง แต่นายจ้ างไม่จ่าย และนายจ้ างจงใจงดจ่าย
งานแก่ลกู จ้ าง ถือว่าเป็ นการเลิกจ้ างไม่เป็ นธรรมต่อลูกจ้ าง ทาให้ แรงงานข้ ามชาติจานวน 115 คน เข้ ายื่น

คาร้ องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดตาก (สาขาแม่สอด)
เพื่อให้ มีการคุ้มครองแรงงานตามพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองแรงงาน
 12 มกราคม 2561 พนักงานตรวจแรงงาน สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก ออกคาสั่ง
เลขที่ 1/2561 ให้ แรงงานข้ ามชาติจานวน 115 คน มีสิทธิ ได้ รับการคุ้มครองตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน
รวมเป็ นเงินทัง้ สิ ้น 20,041,318.04 บาท พร้ อมทัง้ ดอกเบีย้ นับแต่ผิดนัดแก่แรงงานข้ ามชาติทงั ้ 115 คน
หากฝ่ ายนายจ้ างและลูกจ้ าง ไม่พอใจต่อคาสัง่ ดังกล่าว สามารถนาคดีขึน้ สู่ศาลได้ ภายใน 30 วัน นับแต่
ทราบคาสัง่

22 กุมภาพันธ์ 2561บริ ษัทหุ้น แบงค์ค็อกได้ ยื่นฟ้องเพิกถอนคาสัง่ พนักงานตรวจแรงงาน พร้ อมวาง เงิน
ต่อศาลแรงงาน เป็ นเงินทัง้ สิ ้น 20,041,318.04 บาท เพื่อขอให้ ศาลมีคาสัง่ เพิกถอนในประเด็น ที่บริ ษัท
ไม่ได้ เป็ นนายจ้ าง และการจ้ างงานเป็ นการจ้ างทาของกับบริ ษัทห้ างหุ้นส่วนจากัดแม่สอด พี เอ ต่อมา
พนักงานตรวจแรงงาน แก้ ไขประเด็นยอดเงิน เป็ นเหตุให้ บริ ษัทหุ้นแบงค์ค็อก จากัด ต้ องวางเงินต่อศาล
แรงงานเพิ่มอีกกว่า 5 ล้ าน
 29 กรกฎาคม 2561 ศาลกาหนดให้ มีการสืบพยาน ฝ่ ายโจทก์ จาเลย และแรงงานข้ ามชาติหรื อผู้ร้องสอด
ซึ่งมีทนายความ จากมูลนิ ธิเพื่อสุขภาพและการเรี ยนรู้ ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation)
มูล นิ ธิเพื่ อสิ ท ธิ มนุษยชนและการพัฒ นา (HRDF) มู ล นิ ธิ แ อ๊ ด เวนตี ส เพื ่ อ การพั ฒ นาและบรรเทา
ทุ ก ข์ (ADRA Thailand ) เป็ นผู้แทนในคดี โดยระหว่างที่มีการพิจารณาคดี ศาลแรงงานได้ ทาการไกล่
เกลี่ย ทาให้ โจทก์และแรงงานหรื อผู้ร้องสอดทัง้ 115 คน ตกลงรับเงิน 8 ล้ านบาท และในส่วนที่เหลือ จะไป
ฟ้องบังคับเอากับห้ างหุ้นส่วนจากัดแม่อด พีเอ ตามคาสัง่ ของพนักงานตรวจแรงงาน
ปั จจุบนั แม้ วา่ รัฐบาลไทยจะได้ มีความพยายามจัดทานโยบายการบริ หารจัดการแรงงานข้ ามชาติ เพื่อให้
แรงงานข้ ามชาติได้ รับการคุ้มครองตามนโยบายและกฎหมายของรัฐ รวมทังค่
้ าแรงที่เท่าเทียมกับแรงงานไทยตาม
มติของคณะกรรมการค่าแรงงานขัน้ ต่า แต่ก็พบว่ ายังมีนายจ้ างอีกเป็ นจานวนมาก ที่ยังจงใจหลีกเลี่ยงการจ่าย
ค่าแรงให้ กบั แรงานข้ ามชาติให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และการที่กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ของไทย ยังจากัดสิทธิของ
แรงงานข้ ามชาติในการจัดตังสหภาพแรงงาน
้
เป็ นกรรมการหรื ออนุกรรมการสหภาพแรงงาน จึงทาให้ แรงงาน
มักจะเป็ นฝ่ ายเสียเปรี ยบในการในการได้ รับการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน และการเจรจาต่อรองกับนายจ้ าง
นอกจากนี ้รัฐบาลไทย ได้ มีแผนให้ ภาคธุรกิจให้ ความสาคัญต่อหลักการเคารพด้ านสิทธิมนุษยชนมากขึ ้น
ผ่านการจัดการทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้ วยธุรกิจกับสิทธิ มนุษยชน ตามหลักการสหประชาชาติว่าด้ วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principle on Business and Human Rights 2011 : UNGP) ดังนัน้
รั ฐบาลควรกาหนดให้ ภาคธุรกิ จขนาดใหญ่ที่ใช้ แรงงานข้ ามชาติเป็ นกาลังหลักในการผลิต จัดทารายงานการ
ประเมินผลด้ านสิทธิมนุษยชนของธุรกิจ (human rights due diligence) เพื่อเป็ นมาตรการในการป้องปรามการ
แสวงหาประโยชน์จากแรงงานโดยมิชอบ โดยรายงานดังกล่าวจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยต่อสาธารณะเพื่อสร้ างความรับรู้
และง่ายต่อการสอบทาน อีกทังยั
้ งเป็ นการให้ ความสาคัญต่อเรื่ องเรื่ องความโปร่ งใส (transparency) และการ
ตรวจสอบย้ อนกลับ (traceability) ตามหลักบรรษัทภิบาลอีกด้ วย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------รายละเอียดข้ อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ นางสาวจิรารัตน์ มูลศิริ ทนายความ ที่ 089 273 471

