เผยแพร่ วนั ที่ 7 ธันวาคม 2561
ใบแจ้ งข่ าว
แรงงานข้ ามชาติ จานวน 201 คน ได้ รับเงินค่ าจ้ างและค่ าชดเชยจากการถูกเลิกจ้ าง จานวน 9,991,960 บาท
หลังการเข้ าสู่กลไกการคุ้มครองสิทธิแรงงาน ตามพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองแรงงาน พ.ศ.2541
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 แรงงานข้ ามชาติ จานวน 201 คน อดีตลูกจ้ าง โรงงานสนุกการ์ เมนท์ อาเภอแม่
สอด จังหวัดตาก ได้ เดินทางไปยังสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดตาก สาขาอาเภอแม่สอด เพื่อรับ
เงินค่าจ้ างและค่าชดเชยกรณีนายจ้ างประกาศปิ ดกิจการ โดยแยกเป็ น ค่าจ้ างค้ างจ่าย ตามอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่า
ระยะเวลา 45 วัน เป็ นเงินจานวน 2,775,538 บาท และค่าชดเชยกรณี เลิกจ้ าง เป็ นเงินจานวน 7,216,422 บาท รวม
เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 9,991,960 บาท (ประมาณ 30,000 ดอลลาร์ สหรัฐ) ทังนี
้ ้ สืบเนื่องจาก
1. วันที่ 17 กันยายน 2561 แรงงานข้ ามชาติ จานวน 166 คน ซึง่ เป็ นลูกจ้ างในกิจการตัดเย็บเสื ้อผ้ าของ
โรงงานสนุกการ์ เมนท์ ได้ ยื่นข้ อเรี ยกร้ องตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 2518 เพื่อให้ นายจ้ างเปลี่ยนแปลง
สภาพการจ้ างงาน ให้ จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าจ้ างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยนายจ้ างและลูกจ้ างได้ มีการเจรจา
จานวน 2 ครัง้ แต่ตกลงกันไม่ได้ ลูกจ้ างจึงได้ แจ้ งข้ อพิพาททางแรงงานกับพนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงาน
2. วันที่ 26 กันยายน 2561 เจ้ าหน้ าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ นดั เจรจาข้ อพิพาททาให้ นายจ้ าง
และลูกจ้ างสามารถตกลงกันได้ และทาบันทึกข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างตามที่แรงงานทัง้ 166 คน เรี ยกร้ อง ลง
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
3. วันที่ 27 ตุลาคม 2561 นายจ้ างประกาศปิ ดกิจการและเลิกจ้ างแรงงาน จานวน 201 คน โดยนายจ้ างได้
แจ้ งกับทางเจ้ าหน้ าที่สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าจะปิ ดกิจการในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายจ้ าง
เสนอจ่ายค่าชดเชย และค่าบอกกล่าวล่วงหน้ า ตามกฎหมาย และเงินประกันทางาน 15 วัน ลูกจ้ างทังหมดรั
้
บ
ข้ อเสนอจากนายจ้ าง และได้ เดินทางมารับค่าจ้ างและค่าชดเชย ตามที่นายจ้ างได้ นาเงินมาวางไว้ แล้ ว เมื่อวันที่ 3
ธันวาคม 2561 ณ สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
4. ในการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นัน้ เป็ นการยอมรับและ
ไกล่เกลี่ยของแรงงานข้ ามชาติทงั ้ 201 คน ตามข้ อเสนอจากนายจ้ าง เพื่อไม่ติดใจเรี ยกร้ องเงินค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา
ค่าทางานในวันหยุด ที่ลกู จ้ างมีสิทธิเรี ยกคืนจากนายจ้ างได้ ย้อนหลังสองปี โดยอาศัยอายุความแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และสิทธิตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ลกู จ้ างมีสิทธิที่จะเรี ยกได้
เป็ นเงินจานวน สีส่ ิบล้ านบาท

การจ้ างงานในพื ้นที่อาเภอแม่สอด ซึง่ ปั จจุบนั ได้ ถกู ประกาศให้ เป็ นพื ้นที่พฒ
ั นาเศรษฐกิจพิเศษ มีการ
สนับสนุนให้ มีการจ้ างแรงงานข้ ามชาติในลักษณะไป-กลับ หรื อตามฤดูกาล ตามมาตรา 64 แห่งพระราชกาหนดการ
บริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ.2560 ทาให้ แรงงานข้ ามชาติสว่ นใหญ่ถกู ผลักจากแรงงานที่ได้ ขึ ้น
ทะเบียนกับรัฐบาลไทยและต้ องเข้ าสูก่ ระบวนการพิสจู น์สญ
ั ชาติ
เพื่อให้ แรงงานมีสถานะที่ถกู กฎหมายและได้
ประโยชน์จากสิทธิของกฎหมายคุ้มครองแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม กลายเป็ นแรงงานที่ต้องขึ ้นทะเบียนใหม่
ในลักษณะไป-กลับ หรื อตามฤดูกาล ที่มีลกั ษณะการจ้ างงานแบบชัว่ คราว 3 เดือน ในกิจการที่พบว่าส่วนใหญ่การ
จ้ างงานกลุม่ ดังกล่าวนี ้อยู่ในกิจการที่เป็ นลักษณะงานประจา และการคุ้มครองสิทธิของแรงงานได้ ถกู ลดทอนลงไป
เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ทางสังคมภายใต้ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และเงินทดแทน
ภายใต้ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และปั ญหาของแรงงานที่ยงั ไม่เข้ าถึงอัตราค่าแรงขันต
้ ่าตามที่
กฎหมายกาหนด รวมทังสิ
้ ทธิในการรวมกลุม่ ที่ยงั ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ ตามพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ แม้ วา่
ไทยจะได้ เป็ นสมาชิกและเป็ นผู้ร่วมก่อตังองค์
้ การด้ านแรงงานระหว่างประเทศมาเกือบครบวาระ 100 ปี แล้ วก็ตาม
ดังนัน้ จึงเป็ นความจาเป็ นอย่างเร่ งด่วน ที่รัฐบาลไทยจาเป็ นต้ องเร่ งการให้ สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาด้ านแรงงาน
ระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ 98 ทบทวนกระบวนการจ้ างงานในพื ้นที่ชายแดน โดยเฉพาะที่มีการประกาศให้ เป็ น
พื ้นที่พฒ
ั นาเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐได้ สนับสนุนการลงทุน เพื่อให้ เกิดการสมดุลด้ านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและการ
คุ้มครองแรงงาน ตามหลักการธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ที่ไทยได้ ให้ คามัน่ ต่อสหประชาชาติในการออกแผนปฏิบตั ิ
การเพื่อให้ เกิดการคุ้มครอง เคารพ และการเยียวยาได้ อย่างแท้ จริ ง
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