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19 กันยายน 2561
ใบแจ้ งข่ าว
ทายาทแรงงานประมง รั บเงิน 250,000 บาท ภายหลังศาลแรงงานภาค 7 (กาญจนบุรี)
ไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาทแรงงาน กรณีสานักงานประกันสังคม ออกคาสั่งให้ นายจ้ างจ่ ายเงินทดแทนแก่ ทายาท
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561ศาลแรงงานภาค 7 จังหวัดกาญจนบุรี ได้ กาหนดนัด สืบพยานจาเลย ในคดีที่ นาง
ละ นโยนท์ เซ็ง (HLA NYUNT SEIN) เป็ นโจทก์ยื่นฟ้อง สานักงานประกันสังคม จังหวัดเพชรบุรี เป็ นจาเลยที่ 1 และ
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน จาเลยที่ 2 กรณีออกคาสัง่ ให้ นายโก แรงงานข้ ามชาติ ที่เสียชีวิตระหว่างการทางานบน
เรื อประมง ไม่มีสิทธิได้ รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน และมีมติให้ นายจ้ างเป็ นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินทดแทนตาม
คาสัง่ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ของจาเลยที่ 1 และยกอุทธรณ์ของโจทก์
ในการสืบพยานศาลได้ กาหนดประเด็นการพิจารณาสองประเด็นคือ
1. นางคมคาย มานิช นายจ้ างเป็ นผู้มีหน้ าที่จ่ายเงินสมทบ ตามพะราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 หรื อไม่
2. กรณีมีเหตุให้ ต้องเพิกถอนคาสัง่ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ที่ 1/2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 หรื อไม่
ระหว่างการสืบพยานจาเลย ซึง่ มีกรรมการกองทุนเงินทดแทนและเจ้ าหน้ าที่ประมงจังหวัดเพชรบุรี ขึ ้นเบิกความ
และยื นยันคาสั่งของสานักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีที่สั่งให้ นายจ้ างจ่ายเงิ นทดแทนแก่โจทก์ เป็ นเงิ นจานวน
456,768 บาทและเจ้ าหน้ าที่ประมงขึ ้นเบิกความเพื่อให้ การประเด็นการทาประมงแบบตลอดทังปี
้ หลังจากสืบพยานฝ่ าย
จาเลย 2 เสร็ จเสิ ้นแล้ ว ศาลได้ เรี ยกนางคมคาย มานิช นายจ้ าง ซึง่ เป็ นจาเลยที่ 3 และนางละ นโยนท์ เซ็ง (HLA NYUNT
SEIN) โจทก์ เพื่อทาการไกล่เกลี่ยโดยไม่อนุญาตให้ บุคคลอื่นนอกจากล่ามและพนักงานอัยการอยู่ในห้ องพิจารณา ซึ่ง
ศาลทาการไกล่เกลี่ยจนถึงเวลาประมาณ 14.30 นาฬิกา โดยไม่มีการหยุดพัก จนสองฝ่ ายตกลงกันได้ ดังนี ้
1. 12 กันยายน 2561 นางละ นโยนท์ เซ็ง (HLA NYUNT SEIN) โจทก์ ยินยอมรั บเงินทดแทนจากจาเลยที่ 3
เป็ นเงินจานวน 250,000 บาท โดยจาเลยที่ 3 ขอแบ่งจ่ายเป็ น 2 งวด โจทก์ได้ รับเงินงวดแรกในวันดังกล่าว
จานวน 100,000 บาท
2. 18 กันยายน 2561 จาเลยที่ 3 ได้ จ่ายเงินทดแทนที่เหลืออีกจานวน 150,000 บาท ให้ แก่โจทก์ และโจทก์ได้
ยื่นคาร้ องขอถอนคาฟ้องจาเลยทังสาม
้
ในการทาประมงนัน้ รั ฐบาลไทยได้ ให้ ความสาคัญในการจัดทานโยบายเพื่อแก้ ไขปั ญหาการทาประมงที่ ผิด
กฎหมาย การขาดรายงาน และการควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing-IUU) เพื่อให้ เกิดการทา
ประมงอย่างยั่งยืน รวมทัง้ การคุ้มครองแรงงานประมง ดังนั น้ แผนการลงนามอนุสญ
ั ญาด้ านแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 188 ว่าด้ วยการทางานภาคประมง ค.ศ.2007 จึงนับเป็ นความจาเป็ นอย่างเร่ งด่วนที่นอกเหนือจากการแก้ ไขการ
ทาประมงที่ผิดกฎหมายแล้ ว ยังก่อให้ เกิดการคุ้มครองสิทธิของแรงงานที่รวมถึง การได้ รับค่าชดเชยอันเกิดจากอุบตั ิเหตุ
อันเนื่องมาจากการทางาน ซึง่ ในกรณีของไทยก็คือสิทธิการเข้ าถึงกองทุนเงินทดแทนของแรงงาน กรณีที่ประสบอันตราย

เสียชีวิตหรื อสูญหายเนื่องจากการทางาน เนื่องจากงานประมงถือเป็ นงานที่หนักและอันตราย แต่แรงงานยังไม่สามารถ
เข้ าถึงกองทุนเงิ นทดแทนของสานักงานประกันสังคม แม้ จะมีการออกคาสั่งให้ นายจ้ างรั บผิ ดชอบ แต่ก ระบวนการ
เยียวยาที่มีอยู่นนั ้ ทาให้ แรงงานต้ องประสบกับสถานการณ์การต่อรองโดยกลไกของกระบวนการยุติธรรม
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