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สารบัญ 
 
• รายงานการตรวจประเมินบริษัทเหรียญไทย อ็พพาเรล ของ Worker Right Consortium  
 

° บทนํา 
 
° แหลงที่มาของหลักฐาน 
 
° การประเมินขอกลาวหาในรายงาน 
 
° ส่ิงที่คณะผูตรวจประเมินตรวจพบ ขอเสนอแนะ และรายงานสถานปจจุบันของการ

แกปญหา 
 
• ดัชนีทายบท: รายช่ือคณะผูตรวจประเมินโรงงานเหรียญไทยของ WRC
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รายงานผลการตรวจประเมนิของ Worker Rights Consortium  
ในกรณีของบริษัทเหรยีญไทย แอพพาเรล จํากัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
บทนํา 
 

บริษัทเหรียญไทย แอพพาเรล จํากัด (ตอไปเรียกวา "บริษัทเหรียญไทย") เปนผูผลิตสินคา
ใหกับบริษัท Nike บริษัท Puma บริษัท Columbia บริษัท Next และบริษัท Lee Sport (หนวยงาน
หน่ึงของบริษัท VF Corporation) ที่เปนผูไดรับลิขสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยเพ่ือผลิตสินคาภายใตชื่อ 
และยี่หออื่นๆ บริษัทเหรียญไทยเปนเจาของและผูดําเนินการโรงงานแมของบริษัทที่ช่ือวาบริษัท
เหรียญไทย แอพพาเรล จาํกัด ตั้งอยูที่จังหวัดนครปฐม ชานเมืองกรุงเทพมหานคร โดยมีนายเธียรชัย 
มหาสิริเปนผูจัดการ และครอบครัวนายเธียรชัย มหาสิริ เปนผูถือหุนใหญ เมื่อเร่ิมมีการตรวจ
ประเมินโดย WRC โรงงานมีการจางแรงงานราว 700 คน ปจจุบันมีคนงานเหลืออยูประมาณ 500 
คน 

WRC เร่ิมเขาทําการตรวจประเมินบริษัทเหรียญไทยตามคํารองเรียนจากคนงาน ซ่ึง
กลาวหาวาโรงงานไดละเมิดจรรยาบรรณการคาของมหาวิทยาลัยในเครือ WRC ในหลายประเด็น 
โดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิในการรวมตัวเพ่ือเจรจาตอรองของคนงาน ผลตอบแทน สวัสดิการ การ
ใหคนงานนํางานกลับไปทําที่บาน สุขอนามัย และจากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน ใน
ระหวางทีเ่กิดปญหา ไดแสดงใหเห็นวามกีารละเมิดสิทธิคนงาน เกิดขึ้นที่โรงงานสาขาของ บริษทั
เหรียญไทยอีกสองแหงดวย  คือ Pacific Thailand (ปจจุบันคือโรงงาน Six Sigma Apparel) ต้ังอยูที่
จังหวัดอุบลราชธานี โดย ครอบครัวของนายเธียรชัย มหาสิริเปนเจาของเต็ม  และโรงงาน 
Nangrong Pacific Garment ตั้งอยูท่ีจังหวัดบุรีรัมย ซ่ึงครอบครัวของนายเธียรชัย มหาสิริ ถือหุนอยู 
51 %  WRC จึงเห็นความจาํเปนที่จะตองรวมเอาขอมูลเบื้องตนที่เก่ียวกับการละเมิดสทิธิคนงานใน
โรงงานสองแหงน้ันไวในรายงานผลการตรวจประเมินฉบับเดียวกันน้ีดวย แมวาภายหลังท้ังสอง
โรงงานจะถูกเปลี่ยนมือโดยขายใหเจาของใหมไปแลวก็ตาม  

การประเมินโดย WRC มีขึ้นระหวางวันที่ 26 มกราคมจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2547 โดย
คณะผูเชี่ยวชาญที่ประกอบดวยผูเช่ียวชาญในดานแรงงานของประเทศไทย ทนายความดานแรงงาน
ที่มีช่ือเสียงของประเทศไทย และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอีกหลายคน โดย WRC ไดทําการวิจัย
ติดตามผล และติดตามดูแลสถานการณ ในระหวางเดือนมีนาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547  

คณะผูตรวจประเมินไดดําเนินความพยายามหลายครั้ง เพ่ือเขาพบฝายบริหารของบริษัท
เหรียญไทย ทั้งน้ีก็เพ่ือสรางความเขาใจกับฝายบริหารของโรงงานในประเด็นที่ฝายบริหารถูก
กลาวหา และเพ่ือที่จะไดรวมกันวางแผนแกไขปญหาขอขัดแยงตอไป และฝายบริหารของบริษัท
เหรียญไทยเองก็ไดอนุญาตใหคณะผูตรวจประเมินไดเขาพบ ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2547 ซ่ึงใน
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การพูดคุยกัน ฝายบริหารไดยินยอมใหคณะผูตรวจประเมินสามารถเขาทาํการประเมนิโรงงานได 
หากแตตอมาฝายบริหารกลับคํา ปฏิเสธไมยอมใหคณะผูตรวจประเมินไดเขาตรวจประเมินโรงงาน
ตามที่ตกลงกัน และไมยอมใหเขาพบอีก  แมตอมา Nike ผูซ้ือรายใหญรายหน่ึงของบริษัทเหรียญ
ไทยจะไดพยายามกดดันใหบริษัทเหรียญไทยยินยอมใหคณะผูตรวจประเมินเขาตรวจประเมิน
โรงงาน แตฝายบริหารบริษัทเหรียญไทยก็ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตาม  

ภายหลังจากการประชุมรวมกับฝายบริหารของบริษัทเหรียญไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2547 
คณะผูตรวจประเมินเห็นวาจาํเปนตองดําเนินการตรวจประเมินตอ โดยประเมินการกระทําและ
ขอคิดเห็นของฝายผูบริหาร จากการติดตอทางโทรศัพท อีเมลล รวมถึงเอกสารตางๆ จากบริษัท
ลูกคา สหภาพแรงงานในโรงงาน และเจาหนาที่ของรัฐบาลดวย 

WRC พบวาในขณะที่ บริษัทเหรียญไทยไมพยายามแกไขปญหารวมกับ WRC โดยตรง
ตามประเด็นปญหาที่ WRC ตรวจสอบพบ และขอเสนอแนะหลายประการ ที่ปรากฏในรายงาน
ฉบับน้ี หากแตอยางไรก็ตามบรษิัทเหรียญไทยไดดําเนินความพยายามมากยิ่งข้ึนอยางเห็นไดชัด 
เพ่ือแกปญหาการละเมิดสิทธิคนงานในหลายประเด็น โดยที่อยูเบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงสําคัญ
หลายประการ เกิดจากแรงกดดันอยางจริงจงัจากบริษัท Puma ซึ่งเปนลูกคารายใหญอีกรายหนึ่งของ
บริษัทเหรียญไทยน่ันเอง 

Puma เมื่อไดรับการติดตอจาก WRC ก็เขามาตรวจสอบทันที และควรไดรับการยกยองจาก
การเขามามีสวนรวมในกรณีน้ี สวน Nike เองก็ไดเขาพบกับฝายบริหารของ เหรยีญไทยโดยตรง 
เพ่ือไตสวนปญหาตามขอเสนอแนะของ WRC และแมวาปจจุบันบริษัทเหรียญไทย สามารถ
แกปญหาไปไดแลวหลายประเด็นก็ตาม หากแตก็ยังมีบางปญหาที่ยังไมไดรับการแกไข โดยเฉพาะ
ในเร่ืองของการใหคนงานเอางานกลับไปทําที่บาน การทีโ่รงงาน Pacific Thailand (ปจจุบันคือ
โรงงาน Six Sigma Apparel) ยังไมยอมจายคาชดเชยแกคนงานที่บริษัทปลดออก การผิดสัญญาการ
รับคนงานกลับเขาทาํงานของโรงงาน Nangrong Pacific Garment   

ส่ิงที่จะเปนตัวช้ีวัดวาการเปลีย่นแปลงตาง ๆ ในทางสรางสรรค ของฝายนายจางเปนส่ิงที่
มั่นคงยั่งยืนหรือไม ก็คือ ความสัมพันธระหวางฝายบริหารกับ     สหภาพแรงงาน   

ในขณะนี้ WRC จะยังคงคอยเฝาดูพัฒนาการตางๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือใหมั่นใจไดวาบริษัท
เหรียญไทยไดดําเนินการแกไขประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงานทุกประเด็นโดยบริบูรณ และ WRC 
ก็สนับสนุนใหบริษัทเหรียญไทยและลูกคาของบริษัทเหรียญไทยทุกรายคอยเฝาระวังการละเมิดน้ัน
ดวย 

การที่บริษัทเหรียญไทยมีการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณการคาอยางเครงครัดมากขึ้นน้ัน 
เปนส่ิงสําคัญที่ลูกคายังคงสั่งสินคาจากบริษัทเหรียญไทยเปนประจํา (ตราบใดที่บริษัทเหรียญไทย
แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนและตอเน่ืองวาจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณการคา)  
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หากลูกคามีการยกเลิกคําส่ังซ้ือในภายหลังจากที่มีการเรียกรองสิทธิของคนงาน และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อโรงงานมีการดําเนินมาตรการแกปญหาอยูบางแลว ก็จะสงผลทางลบตอความ
นาเช่ือถือของจรรยาบรรณการคา ในทางกลับกันเมื่อใดที่โรงงานปฏิบตัิตามจรรยาบรรณการคา 
ลูกคาเหลาน้ีก็จะยังคงทําธุรกิจกับโรงงานตอไปอยางตอเน่ือง ซ่ึงเปนการสงสัญญาณจากลูกคา วา
พวกเขาเอาจรงิตอการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางการคา และในขณะเดียวกันก็เปนผลประโยชน
ทางธุรกิจของโรงงานดวยเชนกัน 
แหลงท่ีมาของหลักฐาน 
 แหลงขอมูลที่คณะผูตรวจประเมินรวบรวมมาไดมาจากหลักฐานดังตอไปน้ี: 

• ผลการสัมภาษณพนักงาน ทั้งที่ยังคงสภาพลูกจางในปจจบุันและถูกออกจากงานไป
แลวเปนจาํนวน 100 คนของบริษัทเหรียญไทย พนักงานปจจุบันและทีถู่กใหออกไป
แลวจาํนวน 30 คน ของบริษัท Pacific Garment / Six Sigma และ พนักงานปจจุบัน
และที่ถูกใหออกไปแลวจํานวน 10 คนของโรงงาน Nangrong Pacific Garment 

• การสัมภาษณและการติดตอผานอีเมลลกับนายเธียรชัย มหาสิริ ผูเปนเจาของและ
ผูจัดการโรงงานเหรียญไทย และอดีตเจาของและผูจัดการโรงงาน Pacific Garment / 
Six Sigma และโรงงาน Nangrong Pacific Garment 

• การสัมภาษณนายแพทยเปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประธาน 
กรรมาธิการแรงงานของรัฐสภา 

• การสัมภาษณคุณปานพต บุญนิธิ ผูตรวจการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย จาก
แรงงานจังหวดันครปฐม กรมแรงงาน 

• การติดตอผานอีเมลลกับเจาพนักงานรักษามาตรฐานธุรกิจของ Nike (Nike 
Compliance Officer) ในอเมริกาและไทย 

• การสัมภาษณและการติดตอทางอีเมลลกับเจาพนักงานรักษามาตรฐานธุรกิจของ Puma 
(Puma Compliance Officer) ที่ประเทศเยอรมันและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

• ผลการสํารวจดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยผูเชี่ยวชาญที่เปนสมาชิกคณะ
ผูตรวจประเมินจาก WRC 

• การเก็บรวบรวมและการวิจยัเอกสารวาดวยเร่ืองขอตกลงเรื่องการเจรจาตอรอง บันทึก
การประชุมเจรจารวมสามฝาย รายงานผลการประเมินจากหนวยงานอาชวีอนามัยและ
ความปลอดภยัของรัฐบาล ผลสํารวจเงินเดือนพนักงานและเอกสารทีบ่ันทึกตาม
กฎหมายในกรณีของการพิพาทแรงงาน 

• การวิเคราะหกฎหมายไทยวาดวยอุตสาหกรรมสัมพันธ และมาตรฐานในสถาน
ประกอบการ 
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ขอกลาวหา  
 จากการรองเรยีนของแรงงานและจากการวิจัยเบื้องตนโดยคณะผูตรวจประเมินของ WRC 
และที่ปรึกษาคณะผูตรวจประเมินตรวจพบความเปนไปได ที่บริษัทเหรียญไทยจะละเมิดกฎหมาย
และ/หรือจรรยาบรรณการคาของมหาวิทยาลัยในหลายประเด็น ดังน้ี 
 

กรณีของบริษทัเหรียญไทย 
• ผลประโยชน นโยบายและกระบวนการการจางงาน: ผูบริหารของบริษัทเหรียญไทย 

จงใจละเมิดกฎหมาย โดยการพยายามเปลีย่นนโยบายและกระบวนการจางงานใน
โรงงานเพียงฝายเดียว การเปล่ียนแปลงดังกลาวกอใหเกิดการริดรอนสิทธิและ
ผลประโยชนของคนงาน เชน โอกาสการไดทํางานลวงเวลา การลาปวย การลากิจและ
การลาพักรอน 

• เสรีภาพในการรวมตัวและการตอรอง: ผูบริหารของบริษัทเหรียญไทยจงใจสราง
บรรยากาศและยุยงปลุกปน เพ่ือใหมีการตอตานสหภาพแรงงานอยางเปนระบบเชน มี
การคุกคาม การประกาศใหรายปายสีสหภาพแรงงาน ในระหวางที่มีการเปดการเจรจา
ตอรอง มีการไลแกนนําสหภาพแรงงานออกจากงานในระหวางการเจรจาสัญญา ซ่ึง
ประการหลังน้ีเปนการละเมิดกฎหมายแรงงานไทยอยางชัดเจน 

• สุขอนามัยและความปลอดภัย: โรงงานไมไดจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่
ปลอดภัย พนักงานมีอุปกรณปองกันภัยไมเพียงพอ 

• การบังคับทํางานลวงเวลา: พนักงานไดรับคําเตือนจากโรงงานหลายครั้ง เมื่อพวกเขา
ปฏิเสธไมทํางานลวงเวลา และคนงานที่อยูระหวางระยะเวลาทดลองงานนั้นบอยคร้ัง
จะถูกส่ังใหตองทํางานลวงเวลา โดยเปนเงื่อนไขพิจารณาเกณฑการผานการทดลอง
งานของพนักงานที่อยูระหวางระยะเวลาทดลองงานดวย 

• การใหคนงานนํางานกลับไปทําที่บาน: บริษัทเหรียญไทยไดใหงานคนงานกลับไปทํา
ที่บาน นอกเหนือจากการทํางานในชั่วโมงทํางานปกติ 

Pacific Thailand/Six Sigma Apparel:  
• ไมยอมจายคาเสียหายจากการเลิกจางโดยไมบอกกลาวลวงหนาและไมยอมจาย

คาชดเชยเมื่อใหคนงานออกจากงาน: เปนขอกลาวหาทีว่าฝายบริหารไมยอมทําตาม
คําส่ังของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ที่กําหนดใหโรงงานตองจายคาชดเชยให
คนงานตามกฎหมาย รวมทั้งคาเสียหายกรณีที่ไมแจงใหคนงานทราบลวงหนา กอนให
คนงานออกจากงาน 

Pacific Garment: 
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• ไมยอมทําตามขอตกลงการรับพนักงานกลับเขาทาํงาน: ในกรณีของกลุมคนงานที่ถูกไล
ออกหลังจากกรณีพิพาทแรงงาน ซ่ึงบริษัทไมปฏิบัติตามขอตกลงที่จะรับคนงานกลับเขามา
ทํางานตามเดิม และบริษทัไมยอมจายคาชดเชยใหผูที่สมัครใจไมกลับมาทาํงานอีก  

 
 คณะผูตรวจประเมินไดจัดเรียงประเด็นการละเมิดสิทธิตางๆ และไดใหขอเสนอแนะ
สําหรับทางออก ตลอดจนสิ่งที่ผูเกี่ยวของไดดําเนินการแกไขไปตั้งแตตนจนปจจุบันโดยละเอียดไว
ดังน้ี 
 
ขอกลาวหาตอเหรยีญไทย จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย 
 
ผลประโยชน นโยบายและกระบวนการการจางงาน 
 
ขอกลาวหา 
 บริษัทเหรียญไทย จงใจละเมิดกฎหมายแรงงานไทย โดยการประกาศใชนโยบายของ
โรงงานที่สงผลทําใหเกิดการจํากัดสิทธิและผลประโยชนที่เคยไดของลูกจางแตเพียงฝายเดียว ใน
กรณีของการมีสิทธิไดทํางานลวงเวลา สิทธิในการลาปวย ลากิจและลาพักผอน 
 
สิ่งท่ีคณะผูตรวจประเมินพบ 
 คณะผูตรวจประเมินพบวาบริษัทเหรียญไทยละเมิดกฎหมายแรงงานไทยโดยไดดําเนิน
มาตรการ ที่เปนผลใหเกิดการจํากัดสิทธิของคนงาน ซ่ึงเดิมเคยไดรับการคุมครองจากสัญญาการจาง
งาน ที่ทําขึ้นอยางถูกกฎหมาย แตเพียงฝายเดียว  
 ทั้งที่กฎหมายแรงงานไทยบัญญัติไววา นายจางมิอาจเปลีย่นแปลงกฎระเบียบในสถาน
ประกอบการใดๆ ที่อยูภายใตขอตกลงสภาพการจางงานแตโดยพลการ โดยเฉพาะประเด็นที่จะ
สงผลใหสิทธิของลูกจาง และมาตรฐานสถานประกอบการลดลง โดยปราศจากการเจรจาตกลง
รวมกับคนงานและ/หรือสหภาพแรงงานเสียกอน1 ศาลแรงงานของไทยกําหนดนิยาม “เงื่อนไขการ
จางงาน” วาหมายความถึงสัญญาที่ทาํขึ้นเปนลายลักษณอักษร (รวมทั้งสัญญา ที่ตกลงจากการเจรจา
ตอรองรวม) และ “สภาพการจางงานอื่นที่มีอยูเดิมที่แมจะมิไดระบุไวในสัญญาที่ทําขึ้นจากการ
เจรจาตอรองรวม" 2และ "เงื่อนไขตางๆที่มิไดมีการกําหนดใชกับลูกจางอยางชัดเจน แตนายจาง

                                                         
1 พระราชบัญญัตแิรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 10-20 
2 ศาลแรงงาน ราชอาณาจักรไทย คดีหมายเลข 673/2536 
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กระทําตามเงื่อนไขนั้นๆ"3 ดังน้ันในมุมมองของศาลแรงงานไทยนั้น ไมวาจะมีการเขียนไวเปนลาย
ลักษณอักษรหรือโดยวาจากต็าม จะยึดถือระบบระเบียบที่ปฏิบัติกันมาเปนหลัก นายจางอาจทาํการ
เปล่ียนแปลงสภาพการจางงานไดแตเพียงฝายเดียว หากการเปลี่ยนแปลงนั้นตองมีผลในทางบวกตอ
ลูกจางเทาน้ัน ซ่ึงหมายถึงการปรับปรุงมาตรฐานในสถานประกอบการใหดีขึ้น หรือการเพิ่มสิทธิ
ประโยชนใหกับลูกจางมากยิ่งขึ้น4 สวนในกรณีที่นโยบายใดก็ตามซึ่งสงผลทําใหสิทธิและ
ประโยชนของลูกจางลดลงนั้น นายจางมีหนาที่ตองเปดการเจรจาตอรองกับลูกจาง หรือตัวแทน 
และตองตกลงกันใหไดกอนจะมีการใชนโยบายนั้นจริงๆ กฎหมายแรงงานไทยยังไดบัญญัติไวอีก
วาหากขอตกลงสภาพการณจางงานเดิมหมดอายุไป และหากทั้งสองฝายยังตกลงเรื่อง ขอตกลงการ
จางงานใหมไมได ใหขอตกลงการจางงานเดิมยังคงมีผลบังคับใชตอไปอยางนอยอีกหน่ึงป5 
 คนงานของบริษัทเหรียญไทยมีตัวแทนตามกฎหมายคือ “สหภาพแรงงานเหรียญไทย” 
กอตั้งเมื่อพ.ศ. 2532 คนงาน 570 คน จาก 700 คน เปนสมาชิกสหภาพแรงงานเหรียญไทยในชวงที่ 
WRC เริ่มตนการตรวจประเมิน สหภาพแรงงานเหรียญไทยเปนตัวแทนที่ถูกตองตามกฎหมายของ
คนงาน มีสิทธิตามกฎหมาย และไดทําหนาที่เปนตัวแทนในการเจรจาตอรองกับโรงงานมาแลว
หลายคร้ัง 
 ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 สหภาพแรงงานเหรียญไทย และฝายบริหารของบริษัท
เหรียญไทยมีการเจรจาหลายครั้ง เน่ืองจากขอตกลงการจางงานฉบับเดิม จะหมดอายุลงในเดือน
ธันวาคมถัดไปนั่นเอง การเจรจาตอรองโดยตรงระหวางสองฝายเกิดขึ้นในวันที่ 12 และ 14 
พฤศจิกายน และ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 แตเหตุการณกลับกลายเปนวา ฝายบริหารไดประกาศกับ
ตัวแทนสหภาพแรงงานเหรียญไทยในการประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม วาฝายบริหารจะไมมีวัน
ยอมรับขอเสนอใดๆ จากสหภาพแรงงานเหรียญไทย ในเรื่องการเปลี่ยนแปลง ขอตกลงการจางงาน
เดิมอีก และไมประสงครวมเจรจาตกลงใดๆ กับสหภาพแรงงานเหรียญไทย ฝายสหภาพแรงงาน
เหรียญไทยจึงขอใหสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครปฐมเปนคนกลางเขามาไกลเกลี่ยขอ
พิพาท 
 สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครปฐมไดเขามาเปนคนกลางจัดการประชุมรวม
สามฝายหลายครั้งคือ ในวันที่ 8, 19, 24 ธันวาคม 2546 และ 7 มกราคม 2547 หากแตการประชุม
ดังกลาวก็ไมอาจทาํใหเกิดขอตกลงใดๆ เพ่ิมเติมไดอีก ตอมาในชวงระหวางเดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2546 – กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 ซ่ึงเปนชวงที่การเจรจาตอรอง ฝายบริหารของบริษัทเหรียญไทย ได
บังคับใชนโยบายตางๆที่ริดรอนสิทธิของคนงานอยางตอเน่ือง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
                                                         
3 ศาลแรงงาน ราชอาณาจักรไทย คดีหมายเลข 523, 531/2536 
4 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 
5 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 12 
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• สิทธิการทํางานลวงเวลา: ตามระเบียบที่เคยปฏิบัติกันมาน้ัน เมื่อใดก็ตามที่ฝายบริหารของ

โรงงานประสงคที่จะใหพนักงานทํางานลวงเวลา หัวหนาคนงานก็จะเปดโอกาสใหคนงานได
ลงชื่อในแบบฟอรมที่จะทํางานลวงเวลา หากแตในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 โรงงานได
ประกาศบังคับใชนโยบายใหม โดยคนงานจะตองลงชื่อในคํารองเพื่อขอทํางานลวงเวลา โดย
ฝายบริหารบอกคนงานหลายๆ คนวา แบบฟอรมที่ลงชื่อไปนั้นมิใชเพียงคําขอที่จะมีผลตอสิทธิ
ท่ีจะไดทํางานลวงเวลาในครั้งน้ีเทาน้ัน หากแตจะมีผลตอสิทธิการทํางานลวงเวลาในอนาคต
ดวย ดวยเหตุน้ีหลายคนจึงวิตกวาหากลงชื่อไป พวกเขาก็อาจถูกจาํกัดสิทธิและโอกาสที่จะ
ปฏิเสธการทํางานลวงเวลาในอนาคตดวย ในทางตรงขามหากใครไมลงช่ือก็อาจถูกปฏิเสธ
ไมใหทํางานลวงเวลาในอนาคตดวย จากการที่คณะผูตรวจประเมินไดสัมภาษณคนงานเชิงลึก 
ปรากฏชัดวาความไมแนนอนในเรื่องโอกาสไดทํางานลวงเวลา เปนสาเหตุหลักที่ทําใหคนงาน
เกือบ 200 คน ลาออกในชวงตนปพ.ศ. 2547 สวนการใหคนงานนํางานกลบัไปทําที่บาน (ส่ิงที่
คณะผูตรวจประเมินตรวจพบในประเด็นตอไป) ก็เปนมาตรการหนึ่งที่โรงงานสรางขึน้มา เพ่ือ
จํากัดโอกาสการไดทํางานลวงเวลาของคนงานนั่นเอง 

 
• สวัสดิการขาว: ตามทีเ่คยปฏบิัติมาอยางนอยชวงสิบปน้ัน บริษัทเหรียญไทยจะจัดหาขาวสุก

สําหรับมื้อกลางวัน ใหกับคนงานที่ทํางานในกะวันอาทติย และคนงานที่พักอยูในหอพักคนงาน
บริษัทเหรียญไทย แตในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 บริษัทเหรียญไทยไดยกเลิกสวัสดิการ
ดังกลาวไป 

  
• มาตรการจาํกดัเวลาเขาออกหอพัก: ตามที่เคยปฏิบัติกันมา คนงานที่พักอาศัยในหอพักของ

บริษัทเหรียญไทยจะตองกลับเขาหอพักกอนเที่ยงคืน และอนุญาตใหคนขางนอกเขามาใน
หอพักไดไมเกินระยะเวลาดังกลาว เมื่อส้ินเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 บริษัทเหรียญไทย
ประกาศใชนโยบายใหมโดยคนงานตองกลับเขาหอพักภายในเวลาสี่ทุม และหามมใิหนําคน
ขางนอกเขามาในหอพักหลัง 17.30 น. คนงานหลายคนบอกวานโยบายใหมน้ี สงผลกระทบตอ
พวกเขาอยางรุนแรง เน่ืองจากจํากัดโอกาสของพวกเขาในเรื่องของสังคมและการใชชีวิต
ภายนอกโรงงาน ความเปลี่ยนแปลงนี้ยังสงผลกระทบตอการทํากิจกรรมตางๆเชิงรวม 
ของสหภาพแรงงานเหรียญไทย เน่ืองจากที่ทําการของสหภาพแรงงานเหรียญไทยตั้งอยูภายใน
บริเวณโรงงาน และกรรมการของสหภาพแรงงานเหรียญไทยสวนใหญเองก็อาศัยอยูในหอพัก 
ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงสงผลกระทบตอคนงานอื่นที่ไมไดพักในหอพักของบริษัท   
ท่ีมีปญหาตองการปรึกษากับสหภาพแรงงาน 
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• สิทธิการพักในหอพักของคนงานใหม: การไดมีสิทธิพักในหอพักของโรงงาน นับเปนสิทธิ
ประโยชนที่สําคัญที่ใหกับคนงานของบริษัทเหรียญไทย โดยเฉพาะคนงานที่ยังเปนโสด แตใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ฝายบริหารไดยกเลิกสิทธิประโยชนน้ีไปเสีย โดยหามมิใหคนงาน
ใหมเขาพักอาศัยในหอพักอีกตอไป แมวาจะมีหองวางก็ตาม 

 
• โบนัสผูชํานาญพิเศษ: ตามที่เคยปฏิบัติกันมานั้น จะมีคนงานอาวุโสสามรายที่เคยทํางานใน

แผนกเสื้อเสวตเตอร คนงานกลุมน้ีจะไดเงินพิเศษอีกเดือนละ 500 บาท (12.10 เหรียญสหรัฐ) 
สําหรับทักษะพิเศษในดานงานผลิต แตในชวงปลายปพ.ศ. 2546 น้ัน โรงงานไดยกเลิก
สวัสดิการน้ีไปแตฝายเดียว 

 
• การลาพักผอนประจาํปและการลากิจ: ตามที่เคยปฏิบัติมา คนงานของบริษัทเหรียญไทยมีสิทธิ

ลากิจและลาพักผอนประจําปตามตองการ หากแตภายใตนโยบายใหมของบริษัทเหรียญไทยนั้น 
ฝายบริหารไดบังคับใชกฎระเบียบใหมที่จาํกัดการใชวันลากิจและวันลาพักผอนประจําปของ
คนงาน กอใหเกิดผลเสียสองประการคือ ประการแรก ฝายบริหารจะเปนผูกําหนดวาวันใดที่
พนักงานมีสิทธิที่จะเลือกเปนวันพักผอนประจาํปได และพนักงานจะตองใชวันพักผอนใหหมด
กอนวันที่ 15 ธันวาคมของทุกป การเปล่ียนแปลงดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบในทันที กลาวคือ 
เน่ืองจากไมมีการแจงใหคนงานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนา จึงมีการลงโทษ
คนงานอยางนอยหาคนที่ลาพักผอนกอนวันที่ 15 ธันวาคม ในขอหาวาขาดงาน คนงานที่ถูก
ลงโทษวาขาดงานในชวงระยะเวลาดังกลาว ไมไดรับเบ้ียขยัน ซึ่งมีมูลคาเทียบเทากับคาแรงสอง
วัน รวมทั้งไมไดรับคาแรงปกติที่ไดรับอยูแลวในสองวนัดังกลาวดวย ประการท่ีสอง ภายใต
นโยบายใหมคนงานมิอาจลากิจได จนกวาจะใชวันพักผอนประจําปทีม่ีใหหมดไปเสียกอน 
ระเบียบดังกลาวสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนงานอยางชัดเจน ตัวอยางเชน แตเดิมในเดือนใด
ท่ีคนงานไมไดเบี้ยขยัน เพราะคนงานผูน้ันลากิจ หากคนงานดังกลาวยังมีความจาํเปนที่จะตอง
หยุดงานอีกในเดือนถัดไปก็ยังสามารถที่จะใชสิทธิการลาหยุดพักผอนประจาํปในเดือนน้ันได 
เพ่ือไมใหถูกตัดเบี้ยขยันอีก แตภายใตนโยบายใหมน้ีคนงานจะไมมีโอกาสกําหนดวันลากิจของ
ตนอีกตอไป และทําใหจะตองยิ่งเสียโอกาสไดรับเบี้ยขยันในอนาคต 

 
• การลาปวย: ตามท่ีเคยปฏิบัตมิาน้ัน คนงานสามารถจะลาปวยไดตามความตองการโดยไดรับ

คาจางไมเกิน 30 วัน และถึงแมวาบริษัทเหรียญไทยจะกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรวา หาก
คนงานผูใดประสงคจะลาปวย ผูน้ันจะตองแจงใหบริษัทเหรียญไทยทราบเปนลายลักษณอักษร
เสียกอน หากแตทางปฏิบัตแิลวคนงานเพียงแตโทรศัพทมาบอกหัวหนางานกอนก็เพียงพอแลว 
(รวมทั้งสามารถโทรบอกเพื่อลาปวยชวงเชากอนทํางานได) อยางไรก็ตามในเดือนธันวาคม 
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พ.ศ. 2546 โดยปราศจากการแจงเตือนลวงหนา บริษัทเหรียญไทยเริ่มเขมงวดระเบียบ โดย
กําหนดใหคนงานตองแจงเปนลายลักษณอักษรเสียกอน ผลที่ตามมาก็คือมีคนงานหนึ่งคนตอง
ถูกไลออกดวยขอหา “ไมแจงใหบริษัทเหรียญไทยทราบลวงหนา” ถึงแมวาคนงานผูน้ันจะได
โทรมาแจงใหหัวหนางานทราบกอนก็ตาม ซ่ึงเธอและเพ่ือนคนงานอื่นก็ปฏิบัติเชนน้ีมานาน
หลายคร้ังแลว จากการตรวจประเมินพบวา การเลือกปฏิบัติน้ันมีเจตนาแอบแฝง คือทางบริษัท
เหรียญไทยตองการกําจัดแกนนําสหภาพแรงงานเหรียญไทย ซ่ึงถือเปนการเลือกปฏิบัติ และถือ
เปนการละเมิดนโยบายที่เคยปฏิบัติกันมาอยางชัดเจน 

 
• การลาเพื่อปฏบิัติภารกิจในนามสหภาพแรงงาน: เดิมที่ระบุในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง

กําหนดเงื่อนไขไววา “บริษัทจะอนุญาตใหผูแทนสหภาพแรงงานลางานไดรวมกันทั้งคณะไม
เกินปละ 30 วนั โดยไดรับคาจาง ไมเสียเปยขยัน และประเมินผลงานประจาํป ถาหากเกินจาก 
30 วัน จะถือเปนการลากิจเปนกรณีพ่ีเศษ โดยไมไดรับคาจาง แตไมเสียเปยขยัน และการ
ประเมินผลงานประจําป6 เพ่ือเขารวมประชุมและฝกอบรม ตามที่ไดรับเชิญโดยองคกรเอกชน 
นอกจากนั้นยังมีสิทธิลาโดยยังไดรับคาแรงเต็มโดยไมจํากัดวันลา หากเขารวมกิจกรรมที่จัดโดย
สถาบันของรัฐ หรือเพ่ือเขารวมประชุมเพ่ือเจรจาตอรอง หรือไกลเกลี่ยขอพิพาทในโรงงานเอง 
อยางไรก็ตาม หลังมีขอตกลงการจางงานใหมเมื่อเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 บริษัทเหรียญ
ไทยไดประกาศใชนโยบายใหมวาดวยเร่ืองการลากิจเพ่ือปฏิบตัิงานในนามสหภาพ ในกรณีการ
เขารวมกิจกรรมขององคกรเอกชน โดยการลากิจในกรณีดังกลาว ผูประสงคจะลา ตองแจงให
บริษัทเหรียญไทยทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาหน่ึงสัปดาห นอกจากน้ันฝายบริหารยัง
เขาไปแทรกแซงในกระบวนการการคัดเลือกตัวแทน เพ่ือเขารวมกิจกรรมของสหภาพแรงงาน
เหรียญไทยอีก และในหลายครั้งที่ฝายบริหารไดปฏิเสธมิใหคณะกรรมการสหภาพที่มิใช
ประธานสหภาพแรงงาน หรือกรรมการสหภาพฝายกิจการการศึกษาเขารวมกิจกรรม โดยให
เหตุผลวาโรงงาน “จาํเปนตองใชงาน” คนงานเหลาน้ัน ทั้งน้ีเหลาลูกจางและผูสังเกตการณลวน
แลวแตมีความเห็นวา หลักสูตรฝกอบรมตางๆ ท่ีลูกจางพยายามขอเขารวมน้ัน มีความจําเปนตอ
การพัฒนาแกนนําสหภาพใหมีความสามารถ และสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิผลอยางยิ่ง 

 
• เงินทุนฌาปนกิจสงเคราะห: ภายใต ขอตกลงการจางงานเดิม บริษัทเหรียญไทยมีหนาที่ตองจัด
ใหมีกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห เมื่อคนงานเสียชีวิตหรือญาติผูใกลชิดเสียชีวิตไป โดยบริษัท

                                                         
6 ขอตกลงจากการเจรจาตอรองสภาพการจางระหวางบริษัท เหรียญไทย จํากัด และสหภาพแรงงานเหรียญไทย พ.ศ. 2544 
ขอ 3.2 
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เหรียญไทยเปนผูรับผิดชอบหักเงิน 10 บาท (0.24 เหรียญสหรัฐ) จากคาจางรายเดือน7 โดยเปน
เงินกองทุนที่จะนําไปจายใหญาติของผูตายเพ่ือเปนคาใชจายในงานฌาปนกิจ แตภายใตนโยบาย
ใหม บริษัทเหรียญไทยไดขอยกเลิกบริการเก็บเงินน้ีไปเสีย โดยโอนใหสหภาพแรงงานเหรียญไทย
เปนฝายเก็บเงินเอง 
 
 ดังท่ีกลาวมาขางตน กฎหมายแรงงานไทยไดหามมิใหนายจางเปลี่ยนแปลงแบบแผนที่เคย
ปฏิบัติกันมา หรือขอตกลงเกี่ยวกับการจางงานเดิมแตโดยพลการ โดยเฉพาะในประเด็นที่จะสงผล
ใหสิทธิและประโยชนของลูกจางตองถูกตัดทอนลง จะเห็นวาความเปลี่ยนแปลงในทุกกรณี 
สะทอนใหเห็นถึงการขาดความคงเสนคงวาของนโยบาย และเห็นไดชัดวาเปนการเปลี่ยนแปลง
ขอตกลงเกี่ยวกับการจางงาน แมจะเปนขอตกลงที่มิไดเขียนเปนลายลักษณอักษร แตก็ปฏิบัติสืบตอ
กันมานานหลายป การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงเปนการละเมิดกฎหมายแรงงานไทยและขอตกลงการ
จางงานเดิมอยางชัดแจง ในกรณีของการลากิจเพ่ือปฏิบัติภารกิจของสหภาพ และการหักเงินเขา
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห การเปลี่ยนแปลงเชนน้ีถือเปนการละเมิดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
งานเดิม ที่จัดทําข้ึนระหวางบริษัทเหรียญไทย กับสหภาพแรงงานเหรียญไทย ทั้งๆที่กฎหมาย
แรงงานไทยบัญญัติไวอยางชัดเจนวา “เมื่อใดที่ขอตกลงการจางงานเดิมหมดอายุและยังไมมีการใช
ขอตกลงการจางงานใหม ขอตกลงการจางงานเดิมจะยังคงมีผลบังคับใชตอไปอีกอยางนอยหน่ึงป8” 
จึงไมมีขอสงสัยใดวา ขอตกลงการจางงานเดิม จะยังคงมีผลบังคับใชตอไปหรือไม ในเดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซ่ึงเปนเวลาที่บริษัทเหรียญไทยไดเร่ิมบังคับใชนโยบายและระเบียบใหม (ไม
เกินหน่ึงเดือนกอน ขอตกลงการจางงานเดิมหมดอายุลง) และเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงแตละ
อยางบริษัทเหรียญไทยกระทําไปแตฝายเดียวโดยพลการ โดยปราศจากการเจรจาตกลงกับงานคน
หรือตัวแทนในเรื่องขอตกลงเกี่ยวกับการจางงานเสียกอน คณะผูตรวจประเมินจึงสรุปไดวาความ
เปล่ียนแปลงใดๆ ที่กระทําโดยผูบริหารของบริษัทเหรียญไทยเปนการจงใจละเมิดกฎหมายแรงงาน
ไทยโดยเจตนา 
 
ขอเสนอแนะ 
 WRC ขอเสนอวาบริษัทเหรียญไทย ตองยกเลิกกฎระเบียบ หรือมาตรการใดๆ ที่เปนการ
เปล่ียนแปลงสภาพการจางในระหวาง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 – เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2547 

                                                         
7 ขอตกลงจากการเจรจาตอรองระหวางบริษัท เหรียญไทย จํากัด และสหภาพแรงงานเหรียญไทย พ.ศ. 2539 ตามกฎหมาย
นั้นขอตกลงการจางงานเดิม จะยังคงมีผลบังคับอยู หากไมมีการเปลี่ยนแปลงขอตกลงใด หรือกลายเปนโมฆะ เนื่องจาก
บทบัญญัติใดๆตามขอตกลงการจางงานฉบับใหม 
8 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 12 
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ซ่ึงนายจางกระทาํการเปลี่ยนแปลงแตเพียงฝายเดียว และใหหันกลับมาใชระเบียบหรือมาตรการเดิม
ไปจนกวาจะมกีารตกลงกันเปนที่เรียบรอยแลว  
 และบริษัทเหรียญไทยตองรวมเจรจาตอรองเก่ียวกับขอตกลงการจางงาน กับสหภาพแรง
งานเหรียญไทยอยางตรงไปตรงมา  
 WRC ไดแจงขอเสนอแนะนี้ตอฝายบริหารของบริษัทเหรียญไทย ตลอดจนลูกคารายสําคัญ
ของโรงงาน ซ่ึงไดแก Nike และ Puma โดยตรง 
 
ปฏิกิริยาจากเหรียญไทย และลูกคา และความคืบหนาในการแกปญหา  
 ในขณะที่บริษัทเหรียญไทย มิไดมีปฏิกิริยาใด ๆ โดยตรงกับขอเสนอแนะของ WRC ใน
วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 บริษัทเหรียญไทยและสหภาพแรงงานเหรียญไทยสามารถบรรลุ 
ขอตกลงการจางงานเดิม โดยบริษัทเหรียญไทยตกลงยอมยกเลิกกฎระเบียบและมาตรการใด ๆ  ที่
ประกาศใชแตเพียงฝายเดียว โดยกลับมาใชกฎระเบียบและมาตรการที่เคยปฏิบัติกันมา โดยสหภา
พแรงงานเหรียญไทยไดตกลงยอมรับอัตราคาจางที่เพ่ิมข้ึนระหวาง 1 บาท ถึง 3 บาท (0.024 – 0.073 
เหรียญสหรัฐ) ตอคน ตอวันโดยใหขึ้นกับกับลําดับอาวุโส โดยจะเริ่มในป พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 
2549   และตามขอตกลงจากการประนีประนอมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2547  บริษัทเหรียญไทยจะไม
ตองจัดหาขาวสุกในวันอาทิตยใหคนงานอีกตอไป หากใหเปลี่ยนเปนการจัดหาขาวสารและอุปกรณ
ใหคนงานหุงหาอาหารเอง แตถึงแมวาจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใหเห็นบางก็ตาม ในเดือน 
พฤษภาคมและ มิถุนายน พ.ศ. 2547 ผูบริหารบริษัทเหรียญไทยก็ยังมิไดยกเลิกกฎระเบียบและ
มาตรการใหมสวนใหญที่ประกาศใชโดยพลการแตเพียงฝายเดียว จึงนับไดวาเหรียญไทย ยังคง
ละเมิดขอตกลงการจางงานเดิมอยูดี 
 ย่ิงกวาน้ันบริษัทเหรียญไทยยังทําใหเรื่องราวยุงยากซับซอนขึ้นไปอีก ดวยการกฎระเบียบ
และมาตรการใหมดังกลาวมาบัญญัติรวมไวใน “ระเบียบบริษัทฉบับใหม” และจัดสงระเบียบ
ดังกลาวไปที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวดันครปฐมโดยตรง โดยระเบียบ
ดังกลาวยังมิไดผานกระบวนการเจรจาตอรอง และความเห็นชอบจากคนงานและตัวแทนแตอยางใด 
ซ่ึงสหภาพแรงงานเหรียญไทย ทราบเรื่องจากการไดรับโทรศัพทจากเจาหนาที่สํานักงานสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ที่โทรมาถามวา “ทําไมจึงไมปรากฏลายเซ็นของตัวแทน
สหภาพแรงงานเหรียญไทยในเอกสารดังกลาว”  
 และดังที่จะกลาวตอไปจะเห็นไดชัดเจนวามีกฎระเบียบหลายขอที่จํากัดและริดรอนสิทธิ
ของลูกจาง 
 
• ขอจํากัดเร่ืองการลาปวยโดยไมไดรับคาจาง: ตามนโยบายเดิมที่กําหนดขึ้นโดยสอดคลองกับ

กฎหมายประกันสังคม ลูกจางที่ปวยยังคงสิทธิความเปนลูกจางจนกวาผูน้ันจะใชวันลาปวย โดย
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ไมไดรับคาจางครบ 365 วัน9 สวนระเบียบใหมขอที่ 41.1 (1) กลับกําหนดวา บริษัทสามารถ
ปลดลูกจางที่ลาปวยเกิน 60 วนัในหนึ่งป ออกจากงานได ผลกระทบของนโยบายนี้ แสดง
ออกมาใหเห็นไดอยางชัดเจนในกรณีของลูกจางหญิงของโรงงานท่ีมีช่ือวา เพลินพนา เผือกขจร 
เธอเปนหนึ่งในลูกจางอีกหลายคนที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนตในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2546 อุบัติเหตุคร้ังน้ันสงผลใหขาซายหักและแขนขวาพกิาร หลายเดือนหลังจากเกิดอุบัติเหตุ 
เธอไดรับการรักษา และฟนฟูรางกายอยางตอเน่ืองตามสิทธิจากกองทุนประกันสังคม ซึ่งเธอมี
สิทธิไดรับ เน่ืองจากเธอยังคงเปนลูกจางของบริษัทเหรียญไทย ระหวางที่อยูในชวง
กายภาพบําบัด หมอของเธอวินิจฉัยอาการเธอโดยใหความหวังวา หากเธอไดรับการรักษาตอไป
อีกสองสามเดือน อาจจะสามารถรักษาใหหายได จนไมจําเปนตองเขารับการผาตัดในอนาคต
อีก อยางไรก็ตามหลังจากไดรับขาวดีน้ีไมนาน ในวนัที่ 16 มิถุนายน 2547 เพลินพนาถูก
ผูจัดการฝายบุคคลเรียกเขาไปพบ และแจงใหเธอทราบวา เธอจาํเปนตองลาออกจากงาน 
เน่ืองจากขณะนี้เธอลาปวยมาเกิน 90 วันแลว ดังน้ัน จึงนับไดวาเธอไดทําผิดระเบียบของบริษัท 
ซ่ึงกําหนดไววา ลูกจางลาปวยไดไมเกิน 60 วัน และหากเพลินพนาตองถูกออกจากงานที่บริษัท
เหรียญไทยแลว เธอจะตองสญูเสียการไดรับการรักษาในกองทุนประกันสังคมทันที รวมทั้งที่
พักอาศัยในหอพักคนงานดวย และหากไมไดการรักษาตอไป เธออาจตองกลายเปนคนพิการ
แบบถาวรไปเลย หรืออาจตองผาตัดรักษาความพิการซึ่งตองมีคาใชจายสูงมากในอนาคต 

 
• ขอจํากัดเร่ืองการลาปวยที่ยังไดรับคาจาง: ภายใตระเบียบเดิม ลูกจางมีสิทธิลาปวยโดยไดรับ

คาจางไมเกิน 30 วัน  ยกเวนในกรณีท่ีลูกจางบาดเจ็บจากการทํางาน ซ่ึงสามารถลาปวยไดเกิน 
30 วัน ขอ 28 ของระเบียบใหมไดตัดขอยกเวนดังกลาวออกเปนผลให ลูกจางที่ประสบอุบัติเหตุ
ตองถูกริดรอนสิทธิเมื่อเจ็บปวย 

 
• การลงโทษทางวินัยและการไลออก: ตามระเบียบเดิมน้ัน ลูกจางจะไดรับใบเตือนสามฉบับกอน

การถูกใหออกจากงาน ซ่ึงเปนมาตรการทางวินัยอยางหนึ่ง (ยกเวนในกรณีที่เปนความผิดทาง
อาญา) ระเบียบใหมไดทําใหนโยบายใหมน้ีมีการเปลี่ยนแปลงไปในสองแนวทาง คือ ประการ
แรก ในขอ 35 ของระเบียบใหม บริษัทเหรียญไทยสามารถใหพนักงานคนใดออกจากงานก็ได 
หากผูน้ันละเมิดหรือกระทําผิดในสี่สถานไดแก "ทุจริตตอหนที่ หรือกระทําความผิดอาญาโดย
เจตนาแกนายจาง" "จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย" "ประมาทเลินเลอเปนเหตุให

                                                         
9 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมนั้น คนงานมสีิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากรัฐเตม็จํานวนเปนระยะเวลา 365 วัน 
นอกจากจะไดรักษาฟรีแลว ยังไดเงินคาชดเชยอีกคร่ึงหนึ่งของคาจางที่ไดรับอยูในปจจุบนัจากสํานักงานประกันสังคมอีก
ดวย 
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นายจางไดรับความเสียหายอยางรุนแรง" และ "ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือระเบียบ
หรือคําส่ังของบริษัท" ระเบียบน้ีระบุวาบรษิัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และจะออกใบเตือนเปน
ลายลักษณอักษร "เวนแตกรณีที่รายแรง บริษัทฯ ไมตองตักเตือน" แตไมไดระบุนิยามวา "กรณี
รายแรง" คืออะไร ระเบียบใหมน้ีสรางความชอบธรรมใหบริษัท สามารถไลพนักงานใดๆออกก็
ไดโดยไมจําเปนตองมีการแจงเตือนลวงหนา ระเบียบขอ 36 ยังไดกําหนดวา "ระดับความ
รุนแรงของการลงโทษทางวนัิย" ในกรณีมีการละเมิดนโยบายบริษัท ไดแก สถานเบาคือการ
เตือนดวยวาจา ขั้นที่สองเตือนเปนลายลักษณอักษร ขั้นที่สามใหลาโดยไมไดรับคาจาง จนถึง
การลงโทษสถานหนักขั้นที่ส่ีคือการใหออกจากงาน นอกจากนี้ยังกําหนดกําหนดเงื่อนไข
เพ่ิมเติมวา "การลงโทษทางวนัิย บริษัทฯ ไมจําเปนตองกระทําตามลําดับ แตพนักงานจะรับโทษ
สถานใดนั้น ขึ้นอยูกับพฤติกรรม หรือเจตนาของการกระทาํผิดในแตละครั้ง" ในกรณีของ
ระเบียบน้ีทําใหผูจัดการบริษัทเหรียญไทยมีอํานาจทีจ่ะไลคนงานคนไหนก็ตามที่ละเมิด
ระเบียบบริษัทออกได โดยไมจําเปนตองทําตามขั้นตอนการลงโทษทางวินัยที่มีความรุนแรง
มากขึ้นตามลําดับ นอกจากนี้ในระเบียบที่ลงโทษ   ”ขั้นที่สาม ที่ใหลูกจางลาโดยไมไดรับ
คาจาง” ก็ไมไดกําหนดจํานวนวันสูงสุด ที่ลงโทษใหคนงานลาโดยไมไดรับคาจางไวดวย เห็น
ไดชัดวาระเบยีบทั้งสองขอ ริดรอนสิทธิของคนงานอยางมาก 

 
• การลากิจ: ตามระเบียบเดิม (กอนที่ฝายบริหารจะประกาศใชระเบียบใหมแตเพียงฝายเดียวโดย

พลการในเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2547) ลูกจางมีสิทธิที่จะลากิจโดยไมไดรับคาแรงดวยตนเอง 
แตขอ 27 ของระเบียบใหมกลับใหสิทธิฝายบริหาร ในการตัดสินวาลูกจางมเีหตุผลเพียงพอที่จะ
ขอลากิจไดหรือไม เปนกรณีๆไป  หากฝายบริหารพบวาคนงานมีเหตุผลไมเพียงพอก็มีสิทธิ
ระบวุา " ขาดงาน " โดยในระเบียบใหมไมมีการใหคํานิยามวา เหตุผลที่เพียงพอมีขอบเขตถึง
ไหน หากแตโดยใหขึ้นกับดุลยพินิจของฝายบริหาร หรือหัวหนางานเปนผูตัดสินเทาน้ัน 
นโยบายใหมน้ีทําใหคนงานแตละคน ตองเส่ียงที่อาจถูกบันทึกในประวัตวิา " ขาดงาน " ในแต
ละครั้งที่พวกเขาลากิจ 

 
• สิทธิการทํางานลวงเวลาและการทาํงานในวันหยุด: ดังที่กลาวมาขางตน ตามระเบียบเดิม

คนงานมีสิทธิเลือกวาจะทาํงานลวงเวลาหรือไมก็ได โดยหากบริษัทเหรียญไทยประสงคให
คนงานทํางานลวงเวลาในวันใด หัวหนาคนงานเพียงแคสงเอกสารใหคนงานเซ็นช่ือ กอนการ
ทํางานลวงเวลาแตละครั้งเทาน้ัน แตในขอ 22 ของระเบียบใหมกลับบัญญัติวา "หนวยงานใดที่
มีความจาํเปนตองทํางานลวงเวลา หรือทาํงานในวันหยุด ใหกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมขอ
ทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุดลวงหนา โดยผนผูบังคับบัญชา แลวย่ืนฝายบุคคล เพ่ือ
เปนหลักฐานการปฏิบัติงานตอไป" ภายหลังการประกาศใชระเบียบใหม ดังกลาว ซ่ึงมีผลบังคับ
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ใชชั่วคราวเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 กรรมการสหภาพและคนงานหลายคนตีความวา หาก
ใครเซ็นชื่อในแบบฟอรม อาจหมายถึงคนน้ันยินยอมเสียสิทธิในการไมทํางานลวงเวลาใน
อนาคต และใครไมยอมเซ็นในใบแบบฟอรมอาจหมายถึงการปฏิเสธไมทํางานลวงเวลาใน
อนาคต  

 
นอกเหนือจากปญหากฎระเบียบของบริษัทเหรียญไทยดังที่ดังกลาวมาแลว ในชวงระหวาง 
กุมภาพันธ – มิถุนายน 2547 บริษัทเหรียญไทยยังบังคับใชนโยบายใหมที่ไดเขียนถึงในบทแรกเปน
ระยะๆ นโยบายที่บังคับใชไปแลวไดแกการจํากัดสิทธิ เร่ืองหอพักคนงาน และการบังคับให        
สหภาพแรงงาน เปนผูเรียกเก็บเงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหดวยตนเอง ซ่ึงเปนเรื่องท่ียากที่จะ
ประเมินไดวาขอไหนที่ยังมีการบังคับใชอยู เน่ืองจากมีนโยบายบางประเภทเปนนโยบายเฉพาะทีใ่ช
กับสถานการณบางอยาง ซ่ึงอาจจะยังไมเกิดขึ้นในชวงระยะเวลานั้น บางนโยบาย เชน สิทธิการ
ทํางานลวงเวลานั้นไมเห็นผลกระทบชัดเจน เน่ืองจาก ในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธถึงสิงหาคม 
ไมมีการใหทํางานลวงเวลาเลย 
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมและสถานะปจจุบันของการแกไขปญหา 
 
จากการติดตามสถานการณ และการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมด WRC 
ไดเสนอแนะใหบริษัทเหรียญไทยยุติการใชระเบียบใหม ที่บังคับใชแตเพียงฝายเดียวในชวงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2546 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2547 ไวกอน และยุติการบังคับใชกฎระเบียบฉบับ
ใหมที่บริษัทเหรียญไทยไดสงใหสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครปฐมอนุมัติ 
จนกวาฝายบริหารจะสามารถเจรจาและบรรลุซ่ึงขอตกลงรวมกับคนงานและตัวแทนคนงานแลว
เสียกอน ในระหวางนี้ฝายบรหิารตองกลับไปปฏิบัติตามขอตกลงและระเบียบเดิม ตอมา WRC ยัง
ไดสงขอเสนอแนะนี้ไปใหกับ Puma และ Nike โดยตรง โดยเฉพาะในกรณีของเพลินพนา WRC ได
พยายามขอความชวยเหลือจาก Nike และ Puma ใหเขามาไกลเกลี่ยในเร่ืองน้ี เน่ืองจากเปนกรณีที่
รายแรง เพราะหากรอใหโรงงานปรับเปลี่ยนกฎระเบียบตามขั้นตอน ก็อาจจะสายเกินไป และอาจ
สงผลใหเธอตองตกงาน ไรที่พักอาศัย และไมไดรับการรักษา ในขณะที่ Nike ไมไดทําอะไรในเรื่อง
น้ี Puma กลับดําเนินการในทันที โดยเขาทําการตรวจสอบเรื่องน้ีอยางจริงจังและกดดันใหฝาย
บริหารของบริษัทเหรียญไทยยุติระเบียบท่ีจะสงผลรายกับเธอเสีย (การจํากัดวันลาปวยใหไมเกิน 60 
วัน โดยยังคงสภาพการจางไวได) ฝายบริหารของเหรียญไทยตกลงตามที่ Puma รองขอ (และตามที่
แรงกดดันจากสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครปฐมที่เขามาไกลเกลี่ยดวยในเวลา
เดียวกัน) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2547 ฝายบริหารของบริษัทเหรียญไทยไดสงจดหมายใหเพลินพนา 
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เพ่ือยืนยันวาเธอจะไมถูกไลออก ในระหวางท่ีเธออยูระหวางการรักษาตัวอยางแนนอน และเธอยัง
ไดรับอนุญาตใหพักอยูในหอพักของบริษัทเหรียญไทยไดตอไป 
 ในที่สุดฝายบริหารบริษัทเหรียญไทย ไดทําตามขอเสนอของ WRC โดยยอมเปดการเจรจา
กับสหภาพแรงงานเหรียญไทย เพ่ือตกลงเรื่องระเบียบชุดใหม ในวันที่ 22 และ 28 กรกฎาคม 2547 
มีการประชุมรวมกันระหวางฝายบริหารบริษัทเหรียญไทย กับสหภาพแรงงานเหรียญไทย และ
ตัวแทนจากสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจงัหวัดนครปฐม และท้ังหมดบรรลุขอตกลง
วาดวยระเบียบบริษัทชุดใหม ภายใตระเบียบใหมน้ัน ขอใดที่คนงานเห็นวาเปนปญหา ก็จะมีการ
ยกเลิกไป หรือมีการปรับเปลี่ยนใหม ทั้งน้ีครอบคลุมถึงระเบียบการจาํกัดสิทธิในการทํางาน
ลวงเวลา การจาํกัดเวลาการเขาออกหอพัก เงื่อนไขเรื่องวันพักผอนประจําปและวันลากิจ ขอจํากัด
เร่ืองการลาปวย และการลาเพื่อภารกิจของสหภาพแรงงาน คนงานหาคนที่เคยถูกลงโทษ เน่ืองจาก
ลาพักผอนเมื่อปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ไดรับเงินคาจางทีเ่คยถูกหักไปเต็มจํานวน และยังมี
การบรรลุซ่ึงขอตกลงระหวางสหภาพแรงงานเหรียญไทย และฝายบริหารบริษัทเหรียญไทยวาดวย
ขั้นตอนการลงโทษทางวินัยดวย (ระเบียบขอ 35 และ ขอ 36 ตามรายละเอียดขางตน)  การประชุม
ในระยะเวลาตอมา ระหวางสหภาพแรงงานเหรียญไทย และฝายบริหารบริษัทเหรียญไทยในชวง
ปลายเดือนกรกฎาคมและตนเดือนสิงหาคม เปนการประชุมในเรื่องปญหาการดําเนินการตาม
ระเบียบใหมของบริษัทเหรียญไทยตามรายละเอียดขางตน โดยผลของการเจรจาตกลงในครั้งน้ัน 
สงผลใหเกิดการแกปญหาตามมา บางเรื่องก็อยูระหวางการแกไข สวนในกรณีของ "คาตอบแทน
สําหรับผูชํานาญการ” ที่เคยใหกับพนักงานอาวุโสสามคนนั้น ผลที่ตามมาก็คือ พนักงานอาวุโสสอง
คนไดตัดสินใจลาออก และไดรับคาชดเชยตามความเหมาะสม อีกรายหนึ่งทางบริษัทไดเล่ือน
ตําแหนงจากลูกจางรายวัน เปนพนักงานรายเดือน มีรายไดรวมสูงกวาอัตราคาจางเดมิ บวกเงินเพ่ิม
พิเศษสําหรับผูชํานาญการ ในประเด็นเรื่องหอพักน้ัน ยังอยูในระหวางการเจรจา โดยเปนเรื่องการ
กําหนดคาใชจายสําหรับลูกจางใหมที่ตองการอาศัยอยูในหอพัก อยางไรก็ตามฝายบริหารบริษัท
เหรียญไทย ก็มีความคิดที่จะกลับไปใชนโยบายเดิมในกรณีของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งท้ัง
สองฝายยังคงรอคําตัดสินจากสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครปฐม วาบริษทัเหรียญไทย
จะยังคงสามารถหักเงินเดือนคนงานโดยอัตโนมัติ โดยไมตองไดรับการยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรจากคนงานทั้งหมดหรือไม (เพ่ือเปนการยืนยันวาคนงานจะยอมใหหักเงิน) และแมวา
ทางสหภาพจะเคยรวบรวมลายมือช่ือของคนงานเมื่อหลายปกอนแลวก็ตาม แตฝายบริหารบริษัท
เหรียญไทยก็อางวาลายมือชือ่ที่เคยรวบรวมอาจจะไมไดเปนส่ิงที่คนงานในปจจุบันพึงประสงค
จริงๆ ก็ได  
 โดยรวมดูเหมือนวาการเจรจาตอรองระหวาง ฝายบริหารบริษัทเหรยีญไทย และ สหภาพ
แรงงานเหรียญไทยจะเปนไปในทางสรางสรรคขึ้นทําใหปญหาที่ยังมีอยูมีโอกาสที่จะไดรับการ
แกไขในอนาคต 
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เสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาตอรอง 
 
ขอกลาวหา 
 ผูจัดการของบริษัทเหรียญไทยมีเจตนาสรางสถานการณที่คุกคามตอการแสดงความคดิเห็น
และเรียกรองสิทธิของคนงานดวยวิธีการหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนยุยงปลุกปน และใหราย
ปายสีเพ่ือตอตานสหภาพแรงงานเหรียญไทย โดยเฉพาะในระหวางที่มีการเจรจาตอรอง และถึงกับ
มีการไลแกนนําสหภาพแรงงานเหรียญไทยคนหนึ่งออก ในระหวางที่มีการเจรจาตอรองในเร่ือง
ของสัญญาจางงาน ซึ่งนับเปนการละเมิดกฎหมายแรงงานอยางชัดเจน 
 
ผลการตรวจประเมิน  
 คณะผูตรวจประเมินไดรวบรวมหลักฐานที่แสดงออกถึงพฤติกรรม ที่เห็นไดชัดวาฝาย
บริหารของบริษัทเหรียญไทยไมสนใจ และไมจริงใจที่จะเปดการเจรจาตอรองอยางตรงไปตรงมา
กับคนงานและสหภาพแรงงาน นอกจากนี้ยังแสดงออกซึ่งการคุกคาม ปลุกปน ยุยงใหคนงาน
ตอตานสหภาพแรงงาน ถึงขั้นมีการไลสมาชิกสหภาพแรงงานคนหนึ่งออกระหวางมกีารเจรจา
ตอรองระหวางฝายบริหารและสหภาพแรงงาน 
 ในข้ันแรกคณะผูตรวจประเมินไดเก็บรวบรวมหลักฐาน ที่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่
กาวราว และขาดเหตุผลของนายเธยีรชัย มหาสิริ และฝายบริหารจากการใหการณของลูกจางที่
นาเช่ือถือจํานวนมาก มีรายงานวาในชวงทีมี่การเจรจาหกครั้งระหวาง ฝายบริหารบริษทัเหรียญไทย 
กับสหภาพแรงงานเหรียญไทย ในชวง 12 พฤศจิกายน ถึง 24 ธันวาคม พ.ศ. 2546 นายเธียรชัยได
ปฏิเสธคํารองขอของสหภาพแรงงานเหรียญไทย ที่เรียกรองใหนายเธียรชัยเขารวมประชุม และมี
สวนรวมในการเจรจาตอรองครั้งแลวครั้งเลา เน่ืองจากตัวแทนฝายบรหิารบริษัทเหรียญไทยที่เขา
ประชุมไมมีอํานาจในการตัดสินใจใดๆ  ในการประชุมวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนการ
เจรจารวมสามฝายในครั้งที่สอง มีสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครปฐมเปนผูจัดการ
ประชุม ตัวแทนจากฝายบริหารบริษัทเหรียญไทย ไดแจงกับคณะผูเจรจาจากฝายสหภาพแรงงาน
เหรียญไทย วานายเธียรชัย ไมสามารถเขารวมประชุมไดเน่ืองจากติดธุระอื่น แตจากคําใหการณของ
ลูกจางหลายๆ คน ทราบวาในขณะที่การเจรจากาํลังเร่ิมตนขึ้นน้ัน นายเธียรชัยยังคงอยูในโรงงาน 
และไดพูดผานระบบเสียงตามสายในโรงงาน โดยนายเธียรชัยไดตําหนิและขมขูสหภาพอยาง
รุนแรง คําใหการณของบรรดาลูกจางในเร่ืองดังกลาวมีรายละเอียดมากจนครอบคลุมถึงภาษาที่ใช
ดังตัวอยางดังน้ี 
 "ฝายบริหารจะยุติผลประโยชนใดๆ ที่เคยใหกับลูกจางเนื่องจากสหภาพแรงงานเหรียญไทย
ไมยอมประนีประนอม" 
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 "แกนนําสหภาพเปนพวกเอาแตได ตองการแตส่ิงที่จะเปนประโยชนตอตนเองไมเคย
คํานึงถึงผูอื่น" 
 "ฝายบริหารไมตองการเจรจาเรื่องสัญญาจางอีกตอไป" 
 "เราตองการใหพวกสหภาพออกจากโรงงานไปเสีย" 
 "อยาใหพวกสหภาพจูงจมูกพวกทาน" 
 คณะผูตรวจประเมินสรุปวา คําพูดที่วาน้ี และคําพูดอื่นๆ ของนายเธียรชัย และฝายบริหารที่
พูดผานระบบเสียงตามสายในโรงงานในระยะเวลานั้น เปนการจงใจสรางความลาํบากใหกับคนงาน
ที่ตองการใชสิทธิของพวกเขา และนับเปนการกระทําที่ขดัตอกฎหมายแรงงานไทย10 รวมทั้ง
กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยที่รับประกันสิทธิในการรวมกลุมเพ่ือเจรจาตอรองของคนงาน และหามมิ
ใหมีการยุยง ปลุกปนใหรายปายสีท้ังทางตรงและทางออมกับลูกจาง เพ่ือเปนการกดดันพวกเขา มิ
ใหมีการใชสิทธิตามกฎหมายไดโดยสะดวก 
 ขั้นที่สอง จากการตรวจสอบของคณะผูตรวจประเมิน พบวามีคนงานอยางนอยหน่ึงคนถูก
ไลออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย ระหวางทีมี่การเจรจาตอรอง11 ทั้งๆท่ีกฎหมายแรงงานไทยหามมิ
ใหนายจางไลลูกจางที่เปนสมาชิกสหภาพออกระหวางทีมี่การเจรจาตอรองระหวางฝายบริหาร
กับสหภาพแรงงาน จากการตรวจสอบของคณะผูตรวจประเมินพบวา นางสมบูรณ พันธมุข ถูกไล
ออกระหวางทีมี่การเจรจาตอรองเร่ืองสภาพการจาง โดยนางสมบูรณมีประวัตวิาเปนหน่ึงในแกนนํา
ของสหภาพแรงงาน เธอสมรสแลวกับผูท่ีไดรับเลือกเปนกรรมการของสหภาพแรงงานเหรียญไทย  
 ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ส่ีวันหลังจากนางสมบูรณลาปวย ผูจัดการโรงงานไดแจง
ใหเธอทราบวา เธอถูกไลออกจากงานดวยสาเหตุ "ขาดงานโดยไมแจงใหโรงงานทราบ" ทั้งๆ ที่จรงิ
แลวนางสมบูรณไดโทรศัพทมาแจงหัวหนาของเธอกอนจะลาปวย และจริงๆ แลวส่ิงน้ีก็เปนธรรม
เนียม ที่คนงานถือปฏิบัติมานานแลว กลาวคือหากจะลาปวย การโทรศัพทมาลาปวยก็ถือวาเพียงพอ
แลว และจากการสอบถาม คนงานตางใหการณวาไมเคยมีครั้งใดที่ฝายบริหารจะบอกวาการกระทาํ
น้ีเปนส่ิงที่ผิดระเบียบ และก็ไมเคยมีการลงโทษคนงานในเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นมากอน อยางไร
ก็ตามผูจัดการโรงงานไดแจงเหตุผลใหนางสมบูรณทราบวา ปจจุบันโรงงานกําหนดใหตองมีการ
แจงลาปวยเปนลายลักษณอักษรลวงหนา โดยอางถึงระเบียบของโรงงาน จากนั้นส่ังใหนางสมบูรณ
ออกจากโรงงานทันทีและไมตองกลับมาอีก โดยเธอไมไดรับจดหมายหรือเอกสารใดๆ ที่แจงใหเธอ
ออกจากงานเลย ดวยคําแนะนําของกรรมการสหภาพแรงงาน เธอเลือกที่จะกลับมาทาํงานอีกในวัน
ถัดมา (17 ธันวาคม) ดวยเกรงวาเธอจะถูกไลออกโดยมิไดรับเงินชดเชย เน่ืองจากจะถูกบันทึกวาขาด

                                                         
10 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121 และมาตรา 122 รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 
45  
11 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 31 
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งานติดตอกับสามวัน อยางไรก็ตามในวันที่ 20 ธันวาคม เธอถูกทางโรงงานบังคับใหออกนอก
โรงงาน โดยเจาหนาที่ฝายบุคคล พรอมจดหมายยืนยันการใหออกจากงาน และตอมามกีารติด
ประกาศไวที่หนาโรงงาน เพ่ือหามเธอไมใหกลับเขาโรงงานอีก  
 หากพิจารณาจากสถานภาพของคนงานผูน้ี (นักกิจกรรมสหภาพตัวยง และเปนภรรยาของ
กรรมการสหภาพ) ชวงเวลาที่ลูกจางรายนั้นถูกไลออก (ชวงที่มีการเจรจาระหวางสองฝายเขม็ง
เกลียวจนถึงจุดสูงสุด) เหตุผลที่นาเคลือบแคลงสําหรับการไลออก (ระเบียบใหมเร่ืองการลาปวยที่
ขัดตอกฎหมายแรงงานไทยดังที่กลาวไวขางตน) คณะผูตรวจประเมินสรุปวามีความเปนไปไดสูงที่
ลูกจางรายนี้จะถูกไลออก เน่ืองจากเธอและสามีเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของสหภาพ และแมวา
จะไมมีแรงจูงใจในสวนน้ีเกี่ยวของก็ตาม การไลออกคร้ังน้ีก็ยังถือวาขัดตอกฎหมายแรงงานไทยอยู
ดี เน่ืองจากกฎหมายแรงงานไทยหามมิใหนายจางไลลูกจางทีเ่ปนสมาชิกสหาภาพออก ในชวงที่มี
การเจรจาตอรองระหวางฝายบริหารกับสหภาพแรงงาน จึงไมตองสงสัยเลยวาการไลลูกจางออกครั้ง
น้ี เปนการกระทําที่ผิดกฎหมายอยางแนนอน 
 
ขอเสนอแนะ 
 WRC เสนอตอฝายบริหารบริษัทเหรียญไทยวาตองกลับไปเจรจากับลูกจางและสหภาพแรง
งานเหรียญไทยอยางตรงไปตรงมา ทั้งน้ีมิใชเปนการปฏบิัติตามกฎหมายเทาน้ัน หากแตจะนาํไปสู
การบรรลุขอตกลง จากการเจรจาของทั้งสองฝายที่จะชวยแกปญหาตางๆในที่สุด โดยไมจําเปนตอง
ใหบุคคลภายนอกเขาไปชวยเหลือ WRC ยังเสนอใหโรงงานยุติการประกาศคุกคามสหภาพแรงงาน
เหรียญไทยลงอยางสิ้นเชิง รวมถึงพฤติกรรมคุกคามและการกีดกันสมาชิกสหภาพแรงงานเหรียญ
ไทย WRC ยังไดเสนอใหมีการจัดการอบรมบรรดาหัวหนางานในเรื่อง เสรีภาพในการรวมตัว 
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชในบริษัทเหรียญไทย การปดประกาศแสดงนโยบายโรงงานวาดวย
สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวในบริเวณรอบๆ โรงงาน รวมทั้งเปดโอกาสให สหภาพแรงงานเหรียญ
ไทยไดใชระบบเสียงตามสายของโรงงานเพื่อประโยชนในกิจการของสหภาพ 
 
 ในเรื่องของการไลพนักงานออกระหวางทีม่ีการเจรจาตอรองเรื่องสัญญา โดยไมชอบดวย
กฎหมายน้ัน WRC เสนอวาโรงงานตองรับนางสมบูรณ พันธมุขกลับเขาทาํงาน เน่ืองจากการไลเธอ
ออกไมชอบดวยกฎหมาย แตที่สุดนางสมบูรณก็เลือกที่จะไมกลับเขาทํางาน เน่ืองจากปญหาการ
เจ็บปวยเรื้อรัง ทําใหเธอไมสามารถทาํงานในโรงงานไดเต็มประสิทธิภาพเชนเดิม เธอจึงเลือกที่จะ
ยายไปทํางานที่อื่น ที่ซ่ึงเธอไมจําเปนตองยืนและเดินตลอดวัน WRC จงึเสนอวาทางบริษัทเหรียญ
ไทยควรจายคาชดเชยและคาจางยอนหลังใหกับเธอดวย 
 
ปฏิกิริยาจากเหรียญไทย ลูกคา และความกาวหนาในการแกปญหา  



 21

 ในขณะที่ ฝายบริหารบริษัทเหรียญไทยไมไดมีการติดตอกับ WRC ในเร่ืองขอเสนอแนะ
ดังกลาวโดยตรง ฝายบริหารบริษัทเหรียญไทยก็ไดทําตามขอเสนอหลักน้ันคือ การกลับมาเปดการ
เจรจา และแสดงทาทีที่เปนมิตรกับสหภาพแรงงานเหรียญไทยมากขึ้น เห็นไดชัดวาจากแรงกดดัน
ของเจาหนาทีสํ่านักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครปฐมที่เขามาเปนคนกลาง 
รวมถึงการติดตอประสานงานของ WRC Nike และ Puma สงผลใหนายเธียรชัย หันกลับมาเจรจา
ตอรองกับสหภาพแรงงานเหรียญไทย จนสามารถบรรลุซ่ึงขอตกลงการจางงาน ในวนัที่ 9 
กุมภาพันธ อยางไรก็ตามดังรายละเอียดในหัวขอ "ผลประโยชนนโยบายและขั้นตอนตามสัญญา" 
ในเวลาตอมา ฝายบริหารบริษัทเหรียญไทย ไดยุติการเจรจาตอรอง กับสหภาพแรงงานเหรียญไทย
เสีย โดยพยายามจะประกาศใช "ระเบียบบริษัท" ชุดใหมที่ริดรอนสิทธิของคนงานอีก เพ่ือแกไข
สถานการณ WRC Nike และ Puma ไดพยายามออกมากดดันโรงงานอีกเปนคร้ังที่สอง และฝาย
บริหารบริษัทเหรียญไทย ก็หันกลับมาเจรจาตอรองกับสหภาพแรงงานอีกครั้ง และในที่สุดทั้งสอง
ฝายก็สามารถบรรลุขอตกลงการจางงานในวันท่ี 28 กรกฎาคม โดยขอตกลงการจางงานใหมน้ีได
ชวยแกปญหาขอขัดแยงในโรงงานในหลายประเด็น  
 นอกจากนี้คนงานยังรายงานวาสภาพการเจรจาตอรองระหวาง ฝายบริหารบริษัทเหรียญ
ไทย กับสหภาพแรงงานเหรียญไทยดีขึ้น การคุกคามของเหรียญไทยที่มีตอสหภาพแรงงานเหรียญ
ไทยไดยุติลง ปจจุบันฝายบริหารบริษัทเหรียญไทยยินยอมใหสหภาพแรงงานเหรียญไทยใชระบบ
เสียงตามสาย เพ่ือประชาสัมพันธในเรื่องเก่ียวกับแรงงาน โดยเฉพาะในประเด็นของอาชวีอนามัย 
จากสถานการณที่ดีขึ้นน้ี คนงานตางก็รูสึกวาน่ีเปนการแกไขปญหาในทางสรางสรรค และเปนการ
แกไขขอผิดพลาดในอดีต ในสวนของแกนนําสหภาพแรงงานที่เคยถูกตักเตือน เน่ืองจากปฏเิสธไม
ยอมทํางานลวงเวลาในเดือนพฤศจิกายน 2546 โรงงานไดแจงกับพวกเขาวา คนงานมีสิทธิที่จะยอม
ทํางานลวงเวลาหรือไมก็ได สวนนางสมบูรณ พันธมุข ไดรับคาชดเชยและคาจางยอนหลังเปน
จํานวน 33,516 บาท (811.37 เหรียญสหรัฐ) และในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 สามีของเธอเองก็
สมัครใจเลือกที่จะลาออกในเวลาเดียวกันและยังไดคาชดเชยดวย 
 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
ขอกลาวหา  
 คณะผูตรวจประเมินไดทราบจากคนงานวาทางโรงงาน ไมไดจัดใหมีสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ปลอดภัย 
 
สิ่งท่ีคณะผูตรวจประเมินตรวจพบ  
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 คณะผูตรวจประเมินไดพยายามเขาไปสอบสวนขอกลาวหาวาดวยอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยของบริษัทเหรียญไทย แตเน่ืองจากบริษัทเหรียญไทยไดปฏิเสธคําขอของคณะผูตรวจ
ประเมิน ที่ขอเขาไปในโรงงานตลอดมา ทําใหคณะผูตรวจประเมินไมสามารถตรวจสอบ หรือ
ทดสอบความปลอดภัยและอาชวีอนามัยอยางเปนวิทยาศาสตรไดอยางเต็มรูปแบบ แตก็สามารถเก็บ
รวบรวมหลักฐานจากแหลงตางๆ ไดแกการสังเกตการณระหวางที่คณะผูตรวจประเมินเดินผาน
โรงงาน ในคร้ังที่มีการตรวจเยี่ยมโรงงานในครั้งแรก การประชุมเชิงปฏบิัติการ รวมกับกลุมคนงาน
โดยผูเชี่ยวชาญดานอาชีวอนามัยที่เปนสมาชิกของคณะผูตรวจประเมินจาก WRC ซึ่งไดรวมกัน
จัดทําแผนภูมิโรงงาน กับแผนภูมิปญหาสุขภาพของรางกายของคนงาน การสํารวจคนงานในเรื่อง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากคนงานประมาณ 100 คน การทบทวน การตรวจสอบเอกสาร
ตางๆ ของทางราชการ เพ่ือตรวจสอบวาบริษัทเหรียญไทยมีการดําเนินงาน ตามมาตรฐานดานอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานหรือไม จากการศึกษา คณะผูตรวจประเมนิตรวจสอบ
พบวามีปญหาตางๆจริง และลวนแลวแตละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณการคากบักฎหมายแรงงาน
ไทยวาดวยสิทธิของคนงาน ที่จะไดทํางานในสภาพแวดลอมที่ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัย
ทั้งส้ิน 
 
• คณะกรรมการสุขภาพอนามยัและความปลอดภัย : ภายใตกฎหมายแรงงานไทย โรงงานของ

บริษัทเหรียญไทย ตองจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ประกอบดวย
คนงานและฝายบริหาร และตองอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการ สามารถประชมุกันได
เดือนละหนึ่งครั้ง12 บริษัทเหรียญไทยเองไดทําตามกฎหมายในบางสวน โดยไดตั้ง
คณะกรรมการสุขอนามัยและความปลอดภัยข้ึนจริง แตไมคอยมีการประชุมกันอยางสม่ําเสมอ 
อยางไรก็ตามมีคนงานหลายคน รวมทั้งสมาชิกของคณะกรรมการเองรายงานวา แมวา
คณะกรรมการจะแจงปญหาใหฝายบริหารทราบไปหลายปญหาแลวก็ตาม ก็มักไมไดรับความ
ใสใจ หรือการตอบสนองใดๆ จากฝายบริหาร ทั้งน้ีปญหาที่สําคัญไดแกนํ้าดื่ม การจัดหา
อุปกรณปองกันความปลอดภัยของคนงาน ทั้งหมดนี้ ฝายบริหารบริษัทเหรียญไทย ไมได
ดําเนินการใดๆ เพ่ือแกไขปญหาตามขอเรยีกรองหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการเลย คณะ
ผูตรวจประเมนิจึงมิอาจประเมินวาบริษัทไดทําตามมาตรฐาน ตามกฎหมายแรงงานไทยหรือไม 

                                                         
12 ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมวาดวยคณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางาน พ.ศ. 2538  



 23

ไมวาจะเปนคุณสมบัติ การฝกอบรมและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและเจาหนาที่ของ
คณะกรรมการสุขอนามัยและความปลอดภัย13 

 
• นํ้าด่ืม : คณะผูตรวจประเมินตรวจพบหลักฐาน จากการทีไ่ดเขาไปสังเกตการณในโรงงาน และ

จากคาํใหการณจากคนงานหลายๆ คนวา ระบบน้ําดื่มในโรงงานประกอบดวยถังนํ้าขนาดใหญ
หลายถัง สวนใหญจะผุข้ึนสนิม สวนทอนํ้าก็มีสนิม รั่ว (เปนผลใหมีพวกหนูและแมลงตกลงไป
บอยๆ) และแมจะมีเคร่ืองกรองขนาดเล็กหลายตัว แตก็มีขนาดเล็กเกินไป คนงานประมาณ 100 
คน ที่คณะผูตรวจประเมินสัมภาษณรายงานวา สาเหตุที่พวกเขาหลีกเลี่ยงไมด่ืมนํ้าที่โรงงาน
จัดหาใหก็เน่ืองจากน้ํามีกลิ่น สีและรสชาดไมดี และหากวามีปญหาดังกลาว ทางโรงงานก็
จําเปนที่จะตองปรับปรุงระบบน้ําด่ืม และตองทดสอบจนกระทั่งมั่นใจไดวา คนงานจะมีนํ้าดื่ม
ท่ีสะอาดและปลอดภัยด่ืม แตเน่ืองจากฝายบริหารบริษัทเหรียญไทยปฏิเสธมิใหคณะผูตรวจ
ประเมินเขาทาํการทดสอบระบบน้ําดื่ม ภายหลังจากการตรวจเยี่ยมโรงงานในครั้งแรก ทําให
คณะผูตรวจประเมินไมสามารถนําตวัอยางน้ํา มาทาํการทดสอบในหองทดลองได คณะผูตรวจ
ประเมิน ยังมิอาจเชื่อถือผลการตรวจลาสุดที่จัดทําขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม และวันที่ 16 
สิงหาคม พ.ศ. 2545 โดยกรมวิทยาศาสตรบริการ ที่รายงานวาระบบน้าํดื่มในโรงงานมีความ
เหมาะสมตอการบริโภคของมนุษย เน่ืองจากกรมวิทยาศาสตรบริการ ไมไดทําการทดสอบวา
นํ้ามีสารปรอท แคลเซียม เหล็ก และแมกนีเซียมเจือปนในระดับที่เปนอันตรายหรือไม และใน
เร่ืองนํ้าด่ืมน้ีเปนประเด็นปญหาที่คณะกรรมการสุขอนามัยและความปลอดภัยไดพยายาม
เรียกรองใหฝายบริหารบริษัทเหรียญไทย ดําเนินแกไขมาหลายครั้งแลว คณะกรรมการได
พยายามรองเรียนบริษัทหลายครั้งนับตั้งแต พ.ศ. 2540ใหฝายบริหารเปลี่ยนถังเก็บนํ้าใหม และ
เปลี่ยนหมอกรองน้ําใหมีขนาดใหญข้ึน รวมถึงใหโรงงานเปลี่ยนไสกรองตามกําหนด 
คณะกรรมการใหการณวาทุกครั้งท่ีรองเรียน ส่ิงที่ฝายบริหารไดดําเนินการ ก็คือทดสอบ
คุณภาพน้ําเปนครั้งๆ ไป และบางครั้งก็มีการแจงใหคณะกรรมการทราบผลการทดสอบดวย
วาจา หากแตไมยินยอมใหคณะกรรมการดูผลทดสอบจริงๆ เห็นไดชัดวา โรงงานจาํเปนตอง
จัดการบํารุงรกัษาระบบน้าํด่ืมในทันที และใหมีการทดสอบคุณภาพอยางตอเน่ือง และประเด็น
เร่ืองนํ้าด่ืมน้ีสะทอนใหเห็นความจริงที่วา ควรมีความรวมมือระหวาง ฝายบริหารบริษัทเหรียญ
ไทย และ คณะกรรมการสุขอนามัยและความปลอดภัยมากกวาน้ี 

 
                                                         
13 ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมวาดวยคณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางาน พ.ศ. 2538 และประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมวาดวยความปลอดภัยในการทํางานของคนงาน 
พ.ศ. 2540 
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• สภาพแวดลอมในการทํางานโดยทั่วไปและลักษณะของทาทางที่เหมาะสมกับเคร่ืองมือในการ
ทํางาน: คณะกรรมการตรวจพบวา โรงงานยังไมไดดําเนินการแกไขปญหาในดานลักษณะของ
ทาทางที่เหมาะสมกับเคร่ืองมือในการทํางานอยูหลายประเด็น ตามที่ตรวจพบโดยสถาบันอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย (หนวยงานหน่ึงของ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน) ที่จัดทํา
ข้ึนใน พ.ศ. 254514 ในแผนกตัดพบวา รถเข็นในโรงงานมีขนาดเตี้ยเกินไป ทําใหคนงานตองงอ
ตัว ทาํใหเกิดอาการเจ็บไหลและเจ็บหลัง ในแผนกสอย พบปญหาคนงานเจ็บมือ เน่ืองจาก
โรงงานไมมีอุปกรณการขึงผาที่เหมาะสม ในแผนกบรรจุสินคา คนงานตองบรรจุสินคาบนพ้ืน
ทําใหเจ็บเอว สวนหลัง และขาบอยๆ ในแผนกเย็บน้ัน โตะถาไมสูงก็เต้ียเกินไป ทําใหเจ็บหลัง 
ทางคณะผูตรวจประเมิน ระบุวาโรงงานเจตนาละเลยไมดําเนินการแกไขปญหาตาม
ขอเสนอแนะของ กรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเฉพาะปญหาของแผนกเย็บ (จัดหา
โตะที่มีความสูงท่ีเหมาะสม) แผนกตัด (เปลี่ยนรถเข็นใหม) แผนกสอย (จัดหาเครื่องมือที่ดีขึ้น
กวาน้ี) นอกเหนือจากรายงานที่ทําข้ึนโดยกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะผูตรวจ
ประเมิน ยังตรวจพบปญหาดังน้ีคือ ทางเดินเต็มไปดวยช้ันเก็บของ ซ่ึงคนงานมักชนหรือเกี่ยว
เวลาเขาออกพื้นที่ทํางาน และอาจเปนอันตรายในกรณีท่ีเกิดเหตฉุุกเฉินและตองมีการอพยพ
คนงานออกจากโรงงาน สวนที่เก็บของในแผนกตัดมีตะขอยาวโผลออกมา โดยอยูในระดับ
ศีรษะเปนอันตรายตอคนงานเวลาเดินผานอยางเห็นไดชัด 

 
• ฝุน : เน่ืองจาก ฝายบริหารบริษัทเหรียญไทยปฏิเสธไมยอมให คณะผูตรวจประเมิน เขามา

ตรวจสอบในโรงงาน จึงไมสามารถทดสอบหาสิ่งปลอมปนในอากาศได แตจากรายงานผลการ
ทดสอบโดยสถาบันอาชวีอนามัยและความปลอดภัยในป พ.ศ. 2545 ตรวจพบวา ปริมาณฝุนใน
อากาศมีอยูไมเกิน 15 มก.ตอ ตร.ม. ซ่ึงไมเกินปริมาณที่กฎหมายกําหนดไว อยางไรก็ตาม กรม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดเสนอแนะใหบริษัทเหรียญไทยใชมาตรการตางๆ เพ่ือ
ปองกันปญหาไดแก การจัดใหพนักงานสวมหนากากกันฝุน เพ่ิมความถี่การทําความสะอาดใน
โรงงาน ทําความสะอาดแผนกรองอากาศในระบบปรับอากาศ ลดการใชพัดลมเพดาน เพ่ือลด
ปริมาณการไหวเวียนของฝุน เพ่ิมการตรวจรางกายทางดานอาชวีอนามยัและความปลอดภัย
ใหแกคนงาน คณะผูตรวจประเมินพบวาหลังที่มีการเขามาตรวจประเมินโดย กรมอาชวีอนามัย
และความปลอดภัย ในป พ.ศ. 2545 บริษัทเหรียญไทยไดดําเนินการตามมาตรการหนึ่งที่
สถาบันอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเสนอแนะนํา น่ันคือ การตรวจบํารุงรักษาระบบปรับ
อากาศของโรงงานสัปดาหละหน่ึงครั้ง แตตอมากลับทําไมสมํ่าเสมอ และไมเพียงพอ ฝาย

                                                         
14 รายงานผลการตรวจประเมินดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยบริษัทเหรียญไทย กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 สถาบันอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย กรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 
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บริหารของบริษัทเหรียญไทยเองก็ไมไดดําเนินการ ตามขอเสนอแนะของกรมอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยัอีก ทําใหยังมีฝุนในอากาศที่ยังสรางความรําคาญ และเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของคนงาน  

 
• อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลและกลไกดานความปลอดภัย: ในระหวางที่ คณะผูตรวจ

ประเมิน เดินผานโรงงาน ไดสังเกตเห็นวา คนงานไมมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล และ
ไมมีกลไกดานความปลอดภัยดวย ไดแกไมมีหนากาก (เพ่ือกันฝุน) ไมมีเครื่องปองกันน้ิว (ใน
จักรเย็บเพ่ือปองกันอาการบาดเจ็บที่น้ิว) เครื่องปองกันหูและตา (เพ่ือกันฝุน ผงและวัสดุอื่นๆ) 
จากคาํใหการณของคนงานยืนยันตรงกันวา พวกเขาจําเปนตองใชเครื่องมือเหลาน้ีจริงๆ และสิ่ง
ท่ีคนงานและคณะผูตรวจประเมินเปนหวงโดยเฉพาะก็คือเคร่ืองปมกระดุม ซ่ึงขาดกลไกการ
ปองกันความปลอดภัย จากคําใหการณของคนงานจํานวนมาก เคร่ืองน้ีมีประวัตวิาเปนสาเหตุ
ทําใหคนงานตองบาดเจ็บมาแลวหลายครั้ง และฝายบริหารบริษัทเหรียญไทย เองก็ไดทําตามขอ
เรียกรองของ คณะกรรมการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ดวยการติดเครื่องปองกันน้ิวมือที่
ตัวเคร่ือง หากแตปญหายังคงมีอยู เน่ืองจากไมมีการบํารงุรักษาตัวเครื่องจักรอยางเพียงพอ 
นอกจากนี้คณะผูตรวจประเมิน ยังตรวจพบวามีคนงานหญิงรายหน่ึง ประสบกับอุบัติเหตุที่น้ิว
อยางรุนแรง เน่ืองจากแผนเพลทในจักรเย็บผาของเธอหลุด กรณีที่เกิดขึ้นน้ีช้ีใหเห็นวา โรงงาน
มีความจาํเปนที่จะตองจัดหา และบาํรุงรักษาเครื่องปองกันภัยสวนบุคคล และกลไกการปองกัน
ความปลอดภยัอยางเปนระบบ 

 
• นํ้าทวม : ในบริเวณหอพักของโรงงานและทางเขาโรงงานมีนํ้าทวมเปนประจํา และเนื่องจาก

พ้ืนลางของหอพักปูกระเบื้อง เมื่อนํ้าทวมจงึทําใหล่ืน ซ่ึงเปนอันตรายตอคนงาน บางจุดใน
บริเวณโรงงานยังประสบปญหาหลังคาร่ัว เวลาฝนตกจะรั่วลงมาใสเครื่องจักร ทําใหคนงาน
หวาดวิตกวา อาจเกิดไฟฟาลัดวงจรได 

 
• การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล: คณะผูตรวจประเมิน ไดรับแจงจากคนงานหลายคนวา 

มีบอยครั้งท่ีพวกเขาพบวา กลองใสชุดปฐมพยาบาลวางเปลา จากเหตุผลท่ีพบประการหนึ่งก็คือ 
ทางโรงงานไดมอบหมายหนาที่ใหคนงานกลุมหน่ึง เปนผูดูแลจัดหายาใสตูปฐมพยาบาลใหเต็ม
อยูเสมอ แตคนงานกลุมน้ีไมมีเวลาที่จะทาํหนาที่น้ี และไมไดรับคาจางเพ่ิมขึ้นอีก หากตองไป
ทําหนาที่น้ีระหวางหยุดพัก หรือหลังเวลาเลิกงาน นอกจากนี้ยังถูกช้ีนําจากฝายบริหารให
พยายามประหยัดการจายยา เพ่ือที่คนงานในกะดึกไดมียาใชดวย ที่จริงแลวการที่มีชุดปฐม
พยาบาลอยางเพียงพอ นับเปนองคประกอบขั้นพ้ืนฐานที่สําคัญของสถานประกอบการที่มีความ
ปลอดภัย การเขามากาวกายของฝายบริหารในการจัดการในเร่ืองน้ีถือวาเปนการละเมิดสิทธิ
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คนงานอยางรุนแรง คณะผูตรวจประเมิน ยังตรวจพบวาคลินิคในโรงงานนั้นมีมาตรฐานต่ํามาก 
จะวาไปแลวทีว่าคลินิกน้ันก็คือพ้ืนที่ในสํานักงานสวนหน่ึงที่โรงงานกันไวโดยมีมานบางๆ ก้ัน
ไวเทาน้ันเอง เมื่ออยูในสภาพแวดลอมที่มีเสียงดัง คนงานที่เจ็บปวยจะไมมีความเปนสวนตัว
และความสงบพอในการรับการตรวจรักษาหรือพักผอน นอกจากนี้คนงานหลายคนยังใหการณ
อีกวา พยาบาลมักไมคอยวางเนื่องจากตองทํางานอื่นๆ ใหฝายบริหารอีกดวย คนงานที่ไมสบาย
และเชื่อวาตนไมสบายดวยอาการเจ็บปวยรายแรงมักไมไดรักษาพยาบาลอะไรเปนพิเศษ แมแต
ทําการวัดอุณหภูมิ วัดความดันและวัดชีพจรก็ตาม ดังน้ันการปรับปรุงระบบการรักษาพยาบาล
คนงานของโรงงาน จึงมีความจําเปนยิ่งตอการมีสภาพแวดลอมการทํางาน ที่ปลอดภัยและถูก
สุขอนามัย ไมวาจะมองจากบรรทัดฐานของกฎหมายหรือกฎแหงความประพฤติใดๆ 

 
ขอเสนอแนะ  
 WRC ขอเสนอใหโรงงานแกไขปญหาในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
ฝายบริหารของบริษัทเหรียญไทย ตองจัดใหคณะกรรมการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ไดรับ
การฝกอบรมที่เหมาะสม บรรดาคณะกรรมการตองมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด15ตองไดรับการ
มอบอํานาจใหสามารถสืบสวน ตรวจสอบปญหาดานสุขอนามัยและความปลอดภัยไดเต็มที่ 
สามารถวางแผนแกปญหาตางๆ ภายใตขอบเขตตามที่กฎหมายกําหนดได16 และควรไดรับการ
สนับสนุนอยางเพียงพอ เพ่ือใหสามารถปฏบัิติหนาที่ไดอยางเต็มประสทิธิภาพ ไดแกการมีสิทธิใน
การประชาสัมพันธขาวสารดานอาวชวีะอนามัยและความปลอดภัยแกคนงานดวยระบบเสียงตาม
สายของโรงงาน (เชน ความจําเปนในการใชอุปกรณรักษาความปลอดภัยสวนบุคคล ในกรณีที่ตอง
ทํางานอันตราย) การควบคุมใหมีการบํารุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลา การประสานงานใหมีการ
ตรวจสอบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดใหมีการฝกอบรม การปองกันเพลิงไหม และ
ทางบริษัทเหรยีญไทยเองตองทํางานรวมกับคณะกรรมการอยางใกลชิด เพ่ือปองกันไมใหมีการ
ทํางานซ้ําซอนกัน 
 
• นํ้าดื่ม: เน่ืองจากถังเก็บนํ้าดื่มขึ้นสนิม โรงงานจึงควรมีการเปล่ียนถังเก็บนํ้าใบใหมในทันที 

ควรมีการนําเคร่ืองกรองสําหรับอุตสาหกรรมมาใชแทนเครื่องกรองเดิม ซ่ึงออกแบบมาใช
สําหรับครัวเรือนธรรมดา ควรมีการเปลี่ยนไสกรองเปนประจาํ โรงงานเองตองจัดใหมีการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําเปนประจาํเพ่ือใหม่ันใจไดวา นํ้ามีความปลอดภัยสําหรับการบริโภคจริงๆ 

                                                         
15 ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมวาดวยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
พ.ศ. 2538 ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคมวาดวยความปลอดภัยในการทาํงานของลูกจาง พ.ศ. 2540 
16 ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมวาดวยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
พ.ศ. 2538 ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคมวาดวยความปลอดภัยในการทาํงานของลูกจาง พ.ศ. 2540  
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• สภาพการทาํงานและลักษณะของทาทางทีเ่หมาะสมกับเครื่องมือในการทํางาน: ตาม

ขอเสนอแนะของ สถาบันอาชวีอนามัยและความปลอดภัย WRC ไดเสนอแนะวา ควรมีการ
เปลี่ยนแปลง รถเข็นในแผนกตัดใหมีขนาดสูงขึ้น หรือไมก็ใหมีการจัดระบบใหมใหคนงานไม
ตองงอหลังเพ่ือเข็นรถ ในแผนกสอย ก็ควรมีการปรับแตงเคร่ืองจักรเพ่ือไมใหคนงานตองออก
แรงยืดผามากเกินไป ในแผนกบรรจุสินคาควรจัดใหมีโตะที่มีความสูงในระดับเอว เพ่ือไมให
คนงานตองน่ังบรรจกุลองบนพื้น และควรใหมีโตะท่ีปรับระดับไดในแผนกเย็บเพ่ือใหคนงาน
สามารถปรับระดับความสูงไดตามตองการ  

 
• ฝุน: ทางโรงงานควรดําเนินมาตรการแกไขตามขอเสนอแนะของ กรมอาชวีอนามัยและความ

ปลอดภัย เชนการใชหนากากผา การเพิ่มการทาํความสะอาดในบริเวณพื้นที่ของโรงงานใหบอย
ข้ึน การเพ่ิมและการทําความสะอาดแผนกรองฝุนในเครื่องปรับอากาศของโรงงาน การลดการ
ใชพัดลมเพดาน เพ่ือลดการหมุนเวียนของฝุนในอากาศ การฝกอบรมและการตรวจสขุภาพ
คนงานใหสม่ําเสมอเปนระบบ 

 
• เคร่ืองมือปองกันอันตรายและกลไกการปองกันอันตราย: โรงงานควรเรงใหมีการดําเนินการ

ตามขอเสนอแนะโดย สถาบันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในรายงานผลการตรวจสอบใน
ป พ.ศ. 2545 และตามบทบัญญัติในกฎหมายแรงงานไทย17 นอกจากนี้ยังควรจัดหาอุปกรณ และ
กลไกการปองกันอันตรายสวนบุคคล ตามท่ีคณะกรรมการอาชีวอนามยัและความปลอดภัยฝาย
บริหารเสนอแนะ บริษัทเหรียญไทยตองจัดระบบใหมีการจัดหาและบาํรุงรักษาอุปกรณปองกัน
ภัยอยางเพียงพอและสะดวกตอการใชงาน ฝายบริหารบริษัทเหรียญไทย ควรจัดใหมีการ
ฝกอบรมคนงาน เพ่ือช้ีใหเห็นถึงความสําคญั และการใชงานอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคลอยางถูกตอง 

 
• นํ้าทวม: โรงงานควรสรางทอระบายน้ําเพ่ิมเติม เพ่ือปองกันนํ้าทวมในบริเวณหอพัก ควรมีการ

อุดรอยรั่วบนหลังคาโรงงาน 
 
• การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล: ส่ิงแรกท่ีตองทําโดยดวน คือการจัดหายาและอุปกรณ

รักษาพยาบาลใสตูปฐมพยาบาลใหเต็มอยูเสมอ โดยกําหนดหนาที่และเวลาใหลูกจางตรวจสอบ
ตูยาและจัดหายามาเติม และเมื่อแบงเวลามาทาํงานในหนาที่น้ี คนงานควรไดรับคาตอบแทน

                                                         
17 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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ดวย ที่สําคัญคนงานตองไดรับอนุญาตใหเปดตูปฐมพยาบาล เมื่อใดก็ตามที่เขาตองการยา 
นอกจากนี้ WRC ยังขอเสนอแนะใหพยาบาลประจําโรงงาน เขาฝกอบรมเพิ่มเติมในเรื่อง        
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพ่ิมเติมดวย 

 
ปฏิกิริยาจากโรงงานและสถานะปจจุบันของการแกไขปญหา  
 เชนเดียวกับประเด็นปญหาอ่ืน ๆ  ที่แมวาฝายบริหารบริษัทเหรียญไทย จะไมมีปฏิกิริยา
ใดๆ กับ WRC โดยตรง แตในที่สุดก็ไดปฏบิัติตามขอเสนอแนะของ WRC และสถาบนัอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยสวนใหญ พัฒนาการที่สําคัญกาวหนึ่งที่สงผลกระทบตออาชีวอนามัย และ
ความปลอดภยัในโรงงานก็คือ การที่ฝายบริหารบริษัทเหรียญไทยเปดโอกาสให คณะกรรมการ    
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไดใชระบบเสียงตามสายของโรงงาน เพ่ือประชาสัมพันธขาว หรือ
ปญหาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภยัไดโดยเสรี ซ่ึงสหภาพแรงงานเหรียญไทยก็ไดใชโอกาส
น้ี สรางความตื่นตัว ในเร่ืองความปลอดภยัในสถานประกอบการในหมูคนงาน 
 คณะกรรมการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย ไดเริ่มกลับมาประชุมตามปกติเชนเดิม และ
ไดหันกลับมารณรงคใหโรงงานดําเนินการแกไขปญหาน้ําดื่ม มีการเสนอใหโรงงานมีการ
เปล่ียนแปลงทอนํ้าดื่มและไสกรอง ในเรื่องของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล โรงงานได
ประกาศเมื่อวนัที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 วาโรงงานมุงมั่นตอการใหคนงานใชอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสม18 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานพ.ศ. 2541 วา
ดวยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ 
และเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของลูกคา “บริษัทฯ จึงไดจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคลใหกับพนักงานของบริษัทฯ ตามขอกําหนดของกฎหมายและลูกคาทุกประการ อาทิผาปดจมูก 
ถุงมือ เอียรปลั๊ก หนากากปองกันกล่ินหรือสารเคมี การดกันเข็มกระเด็น การดล็อคจักรสเน็ป การด
ปองกันเข็มตํามือ เปนตน” ทาง WRC พอใจในการกระทําของฝายบริหารบริษัทเหรียญไทยดังกลาว 
และจากการตดิตามในภายหลังพบวาคนงานทุกคนไดรับหนากากผาแลวจริง สวนปญหาเรื่องฝุนใน
บริเวณโรงงานไดแกปญหาโดย กําหนดใหเวลา 10 โมงเชาของทุกวันเปนเวลาที่โรงงานกําหนดให
คนงานยุติการทํางานชั่วคราว เพ่ือใหทําความสะอาดกําจัดฝุนในพ้ืนที่ทํางานของตน 
 ในเรื่องของลักษณะของทาทางที่เหมาะสมกับเครื่องมือในการทํางาน โรงงานได
ดําเนินการตามขอเสนอแนะสวนใหญ ยกเวนการปรับแตงเครื่องจักรในแผนกสอย ในแผนกตัด 
นอกเหนือจากการจัดหารถเข็นใหมแลวโรงงานไดจัดใหมีเกาอี้ในแผนกนี้มากข้ึน และจัดใหมีการ
หมุนเวียนการทํางานบอยคร้ังมากขึ้น และแมวาการปฏิบตัิการดังกลาวจะแตกตางจากสิ่งที่กรมอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย และ WRC เคยเสนอแนะไวก็ตาม หากแต WRC กลับรูสึกยินดีที่เห็น
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ความเปล่ียนแปลงดังกลาว เน่ืองจากดีกวาที่คาดคิดไวมาก ในสวนของดานการรักษาพยาบาล
ปจจุบัน ในกรณีที่มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้น คนงานจะไดรับการตรวจวินิจฉัยปญหาสุขภาพดวยรังสี
เอ็กซเรยตามความเหมาะสม 
 และแมวาที่กลาวมาจะนับวาเปนความกาวหนาครั้งใหญก็ตาม หากแตก็ยังมีในหลาย
ประเด็นที่ยังตองมีการแกปญหาในทันทีไดแก ปญหานํ้าทวมในโรงงาน ปญหายาและอุปกรณในตู
ยาปฐมพยาบาล การบริการดานการรักษาพยาบาลในโรงงานมีขอบเขตจาํกัดและไมพอตอความ
ตองการในการที่จะบรรเทาปญหาขางตน โรงงานควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการอาชวีอนามัยและ
ความปลอดภยั เขามามีสวนรวมใหมากทีสุ่ดเทาที่จะเปนไปได 
 
การบังคับใหทํางานลวงเวลา 
 
 ขอกลาวหา  
 ฝายบริหารบริษัทเหรียญไทยมีการตักเตือนคนงาน หากพวกเขาปฏิเสธไมยอมทํางาน
ลวงเวลา นอกจากนี้คนงานที่อยูระหวางการทดลองงาน จะถูกบังคับใหทํางานลวงเวลาติดตอกัน
เปนระยะเวลาหลายสัปดาห 
 
สิ่งท่ีคณะกรรมการตรวจพบตรวจพบ  
 ภายใตกฎหมายแรงงานไทย นายจางมิอาจบังคับใหคนงานตองทํางานลวงเวลา ยกเวนแต
คนงานใหความยินยอม19 จากการใหการณของคนงานที่นาเช่ือถือจํานวนมาก คณะผูตรวจประเมิน 
พบวาคนงานถูกเตือนดวยวาจาโดยฝายบริหารจริง เมื่อใดก็ตามที่เขาปฏิเสธไมยอมทํางานลวงเวลา 
เน่ืองจากฝายบริหารเคยย่ืนคําขาดไว อีกปญหาที่พบคือคนงานใหมที่อยูระหวางการทดลองงาน จะ
ถูกบังคับใหตองทํางานลวงเวลาติดตอกันหลายสัปดาห การกระทําทั้งสองประการดังกลาวน้ันขัด
ตอกฎหมายแรงงานไทยอยางชัดเจน ขอกลาวหาแรกนี้เกิดเมื่อมีการประกาศบังคับใชมาตรการวา
ดวยการทํางานลวงเวลาโดยฝายบริหารในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยในวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2546 ฝายบริหารบริษัทเหรียญไทยไดประกาศใหคนงานทุกคนตองทํางานลวงเวลา 
เพ่ือจะไดทํางานตามคําสั่งซ้ือใหแลวเสร็จตามกําหนดสงมอบสินคา คนงานหลายคนไดปฏิเสธไม
ยอมทําตามคําส่ังฝายบริหารบริษัทเหรียญไทย เน่ืองจากพวกเขาตองการเดินทางไปเยี่ยมเพ่ือน
คนงานจํานวนหลายคนที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต และ/หรือ ตองการเดินทางไปเยี่ยมญาติ
ของคนงานที่กําลังรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เหตุการณดังกลาวเปนผล
ใหเกิดกรณีพิพาทระหวางฝายบริหารบริษทัเหรียญไทย กับสหภาพแรงงานเหรียญไทยในเวลา
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ตอมา ในวันที ่24 พฤศจิกายน 2546 ฝายบริหารบริษัทเหรียญไทยไดย่ืนคําขาดใหคนงานทุกคน 
ตองทํางานลวงเวลาในสัปดาหน้ัน มิฉะนั้นจะเสียสิทธิในการไดทํางานลวงเวลาอีกในอนาคต ใน
ครั้งน้ันมีคนงานและแกนนําสหภาพแรงงานเหรียญไทยหลายคนไมยอมทําตามคาํส่ังของบริษัท
เหรียญไทย และเลือกท่ีจะไปเยี่ยมเพ่ือนคนงานที่พักรักษาตวัอยูท่ีโรงพยาบาล หรือไมก็ครอบครัว
ของเพื่อนคนงานที่เสียชีวิตแทน ฝายบริหารบริษัทเหรียญไทยตอบโตทันทีโดยการเตือนคนงาน
และแกนนําสหภาพ และประกาศวาคนงานที่ไมปฏิบัติตามคาํส่ังจะไมไดทํางานลวงเวลาอีกใน
อนาคต จากการที่คนงานปกติก็ไดรับคาแรงงานต่ําอยูแลว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสิ่งทอและใน
บริษัทเหรียญไทยเอง การที่คนงานเสียโอกาสการไดทํางานลวงเวลาจงึสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของ
พวกเขาอยางรุนแรง และถือวาเปนการลงโทษที่รุนแรงเปนอยางมาก และเปนการละเมดิกฎหมาย
แรงงานไทยวาดวยการบังคับใหคนงานทํางานลวงเวลาอยางชัดแจง 

ขอกลาวหาขอที่สอง ในเร่ืองการบังคับใหคนงานทํางานลวงเวลานั้น มาจากการที่ฝาย
บริหารบังคับใหคนงานที่อยูระหวางการทดลองงาน ตองทํางานลวงเวลาเปนเวลาหลายสัปดาห
ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 คณะผูตรวจประเมนิ ไดสอบถาม
คนงานที่นาเชื่อถือหลายคนที่ใหการณตรงกันวา ผูจัดการโรงงานไดออกคําส่ังใหคนงานที่อยู
ระหวางการทดลองงานตองทํางานลวงเวลา และขูวาหากพวกเขาไมทํางานลวงเวลา ก็จะไมผานการ
ทดลองงานแนนอน การละเมิดน้ีเกิดขึ้นเปนประจําระหวางเดือนธันวาคม 2546 จนถึงมกราคม 
2547 และเมื่อชวงท่ีมีการทาํงานลวงเวลาหมดไป คนงานที่อยูระหวางการทดลองงานกลับถูกบังคับ
ใหตองทํางานอื่นๆ เชน งานซอมบํารุงเครื่องจักรเปนระยะเวลาประมาณ 20 นาที ระหวางการหยุด
พักรับประทานอาหารกลางวันที่กินเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง โดยไมไดคาตอบแทน เห็นไดวาโรงงาน
กระทําการอันเปนการละเมิดกฎหมายแรงงานไทย และจรรยาบรรณทางการคาอยางชัดเจน 
 
ขอเสนอแนะ 

คณะผูตรวจประเมินจาก WRC ไดเสนอใหโรงงานหยุดการบังคับใหคนงานตองทํางาน
ลวงเวลาในทนัที และโรงงานควรใชข้ันตอนเดียวกันกับขั้นตอนที่ใชกับคนงานประจํา (ใหคนงาน
เซ็นตชื่อในแบบฟอรมกอน) เพ่ือใหคนงานแตละคนแสดงเจตจํานงวา จะสมัครใจทาํงานลวงเวลา
ในแตละวันที่โรงงานเสนอใหทํางานลวงเวลาหรือไม 
 
ปฏิกิริยาจากโรงงานและสถานะปจจุบันของการแกไขปญหา 

ในระหวางเดือนกุมภาพันธเปนระยะแรกที่ คณะผูตรวจประเมิน เร่ิมการตรวจประเมนิ
บริษัทเหรียญไทย คณะผูตรวจประเมินไดแจงกับฝายบริหารบริษัทเหรียญไทย และ Nike วา
โรงงานไมมีสิทธิบังคับใหคนงานทํางานลวงเวลา ไมวาในกรณีใดๆ และดังที่กลาวมาขางตน ฝาย
บริหารบริษัทเหรียญไทยไดยกเลิกการบังคับใหคนงานทํางานลวงเวลา แตหันมาใหคนงานรับงาน
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ไปทําที่บานแทน (ประเด็นตอไป) แตเมื่อเดือนกันยายน 2547 เปนตนมา ฝายบริหารบริษัทเหรียญ
ไทยไดเปดใหคนงานทํางานลวงเวลาอีกครั้ง และดูเหมือนวาคนงานมสิีทธิที่จะไดทํางานลวงเวลา 
และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธที่จะไมทํางานลวงเวลาก็ได  

WRC ยังคงติดตามตรวจสอบสถานการณและไดขอใหลูกคาติดตามสถานการณดวย
เชนกัน 
 
การใหคนงานนํางานกลับไปทําท่ีบาน 
 
ขอกลาวหา  

โรงงานเปลี่ยนแปลงระบบการใหทํางานลวงเวลา มาเปนการวาจางแบบเหมาชวงโดยการ
ใหคนงานรับงานไปทํางานที่บาน นอกเหนือจากช่ัวโมงการทํางานปกติ 
 
สิ่งท่ีคณะผูตรวจประเมินตรวจพบ 

คณะผูตรวจประเมินพบวาบริษัทเหรียญไทย ไดวาจางเหมางานเย็บผาใหคนงานเอาไปทํา
นอกเหนือจากชั่วโมงงานปกติ หรือที่เรียกกันวา "นํางานกลับไปทําที่บาน (Homework)” การ
กระทําดังกลาวน้ีถือวาละเมดิจรรยาบรรณการคาอยางชัดเจน ระบบน้ีเร่ิมมีผลต้ังแตวันที่ 12 
เมษายน พ.ศ. 2547 ตามคาํใหการณของคนงานจํานวนมาก และจากการสังเกตการณในระยะแรก
ของคณะผูตรวจประเมิน ที่ตรวจพบวาฝายบริหารบริษัทเหรียญไทยไดจัดหาจักรเย็บผา และผาให
คนงานกลับนําไปทําท่ีบาน โดยคิดคาจางเหมาตอช้ิน และในเวลาเดียวกันน้ัน ฝายบริหารบริษัท
เหรียญไทย ยังไดติดตั้งจักรเย็บผาในแผนกบรรจุสินคา เพ่ือใหคนงานที่อาศัยในหอพักคนงานของ
บริษัท สามารถทํางานจางเหมาไดดวย WRC ประเมินวาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547 มีคนงานกวา 
50 คน หรือประมาณ 10% ไดทํางานจางเหมาชวงดังกลาว 

ที่สําคัญก็คือ ในชวงที่มีการใหมีคนงานนําเอางานกลับไปทําที่บาน คือระหวางเดือน 
เมษายน พ.ศ. 2547 - สิงหาคม พ.ศ. 2547 น้ัน ทางโรงงานไดยุติการทํางานลวงเวลาลงไป โดยเปน
การผลักภาระการผลิตสวนเกินจากเวลาทาํงานปกติ แทนที่จะใหทาํงานลวงเวลาในโรงงานดังที่เคย
ปฏิบัติมา กลับเปลี่ยนเปนการใหคนงานเอางานกลับไปทําที่บานแทน การกระทาํเชนน้ีละเมิด
จรรยาบรรณการคาสองประการคือ ประการแรก การใหคนงานนํางานกลับไปทําที่บานเปน
อุปสรรคตอการบังคับใชจรรยาบรรณการคาตางๆ เพราะเมื่อมีการใหไปทํางานนอกโรงงาน 
นอกเหนือจากเวลาทาํงานปกติ ก็ยากที่จะทําใหเชื่อวามกีารปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แรงงานเด็ก คาจางข้ันต่ํา เน่ืองจากวาโรงงานไดประกาศวาจะ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการคาแลว ก็ไมสามารถกระทําใดๆทั้งส้ิน ที่ทําใหประเมินไดวาบริษัทได
ทําตามจรรยาบรรณการคาน้ันแลว  
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ประการที่สอง คณะผูตรวจประเมินพบวาเงือ่นไขการเอางานไปทํางานที่บานนั้น เลวราย
กวาการทาํงานในชวงเวลาปกติ เน่ืองจากคนงานไดรับการปฏิบัติจากโรงงานในฐานะที่เปน
ผูรับเหมาชวง แทนที่จะเปนแรงงานธรรมดา พวกเขาจึงไมมีสิทธิตามกฎหมายประกันสังคม ไมมี
สิทธิไดรับการรักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ทั้งน้ีคนงานจะยังไดรับสิทธิดังกลาวหากโรงงาน
ยังคงมีการใหทํางานลวงเวลาเชนเดิม ภายใตเงื่อนไขการจางงานปจจุบนั การที่โรงงานใหคนงานนํา
งานกลับไปทําที่บานแทนที่จะใหทํางานลวงเวลา จึงเปนการริดรอนสิทธิของคนงานลงอยางชัดเจน 
และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งน้ี เปนการกระทําของฝายบริหารแตเพียงฝายเดียว ไมมีการ
เจรจาตกลงกับคนงานหรือตัวแทนมากอน การกระทําทั้งหมดนี้จึงขัดตอกฎหมายแรงงานไทยที่หาม
มิใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางงานใดๆ โดยพลการ (ตามรายละเอียดในหัวขอ "ผลประโยชน 
นโยบายและขั้นตอนการจางงาน")20 

 
ขอเสนอแนะ 

WRC เสนอใหฝายบริหารบริษัทเหรียญไทย ยุติการใหคนงานนํางานกลับไปทําที่บานโดย
ทันที และหากวันใดที่ไมสามารถผลิตสินคาไดทัน ควรใหมีการทํางานลวงเวลาโดยมีระเบียบและ
คาตอบแทนเปนไปตามกฎหมายแรงงานไทย  
 
ปฏิกิริยาจากโรงงานและสถานะปจจุบันของการแกไขปญหา 

ในขณะที่ฝายบริหารบริษัทเหรียญไทย ไมไดตอบสนองกับ WRC โดยตรงเชนเคย และก็
ไมไดยุติการใหคนงานนํางานกลับไปทําที่บาน และในชวงท่ีงานมีปริมาณลดลงโรงงานไดกลับมา
เปดใหมีการทํางานลวงเวลาในบางสวน WRC ไมเห็นดวยกับการที่บริษัทใหคนงานนํางานกลับไป
ทําที่บาน และไดเสนอใหฝายบริหารบริษัทเหรียญไทยยุติระบบดังกลาวเสีย นอกจากนี้ WRC ยัง
กระตุนใหผูซ้ือไดพยายามกดดันบริษัทเหรียญไทยใหยุติการกระทําดังกลาวโดยถาวร และชวยกัน
ติดตามตรวจสอบปญหานี้อยางใกลชิด 

 
ผลการสอบสวนการละเมิดสิทธิคนงานของโรงงานสาขาของบริษัทเหรยีญไทย และผูรับเหมาชวง 

นอกเหนือจากการไดตรวจสอบขอกลาวหาในเรื่องการละเมิดสิทธิของคนงานที่บริษัท
เหรียญไทย ที่นครปฐมแลว คณะผูตรวจประเมิน ยังไดตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิคนงานที่
โรงงานซึ่งแตเดิมบริษัทเหรียญไทยเปนเจาของอีกสองแหง คือโรงงานแปซิฟคไทยแลนด (ปจจุบัน
คือ Six Sigma) และนางรองแปซิฟก โดยหลังจากที่มีปญหาการละเมิดสิทธิเกิดขึ้น ไดมีการขาย
โรงงานทั้งสองแหงใหเจาของใหมไป ดังน้ันคณะผูตรวจประเมินจาก WRC จึงมุงประเด็นการ

                                                         
20 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 15-20 
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ตรวจสอบไปยังประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับขอพิพาทแรงงานอันเกิดจากการไลคนงานออกในชวง
ที่โรงงานทั้งสองแหงยังมีเจาของเดิมคือบริษัทเหรียญไทย ดําเนินการอยู 

 
ขอกลาวหาตอ Pacific Thailand / Six Sigma (อุบลราชธานี ประเทศไทย) 
 Pacific Thailand เปนโรงงานผลิตเสื้อผา ตั้งอยูที่จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย เดิมเคย
มีเจาของและดําเนินการโดยบริษัทเหรียญไทย ตอมาไดถูกขายใหเจาของใหมเมื่อเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2546 ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนโรงงาน Six Sigma แตยังคงรับหนาที่เปนผูรับเหมาชวงผลิตสินคา
สงใหบริษัทเหรียญไทย 
 
ขอกลาวหาวาดวยการไมจายคาเสียหายจากการเลิกจางโดยไมบอกกลาวลวงหนาและคาชดเชยจาก
การใหออกจากงาน  
 
ขอกลาวหา  

ฝายบริหารของโรงงานปฏิเสธที่จะปฏิบัตติามคําส่ังของกรมแรงงาน เร่ืองการจาย
คาเสียหายจากการเลิกจางโดยไมบอกกลาวลวงหนาและไมจายคาชดเชยตามกฎหมายเมื่อมีการให
ออกจากงาน 
 
สิ่งท่ีคณะผูตรวจประเมินตรวจพบ  

คณะผูตรวจประเมิน ตรวจพบวา ฝายบริหารบริษัทแปซิฟก ไทยแลนด ไดไลคนงานออก
จํานวน 123 คน โดยไมมีการแจงใหทราบลวงหนา และไมจายคาชดเชยตามกฎหมาย และใน
ประเด็นการไมจายคาชดเชยนั้น ฝายบริหารของโรงงานไดละเมิดคําสั่งของกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานอีกดวย คณะผูตรวจประเมิน ไดตรวจพบขอเท็จจริงท่ีสอดคลองกับขอกลาวหา
ดังกลาว ดังน้ี 

• วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 นายเธียรชัย มหาศิริ ผูจัดการบริษัทเหรียญไทย ไดยกเลิก
กิจการบริษัท Pacific Thailand และขายบางสวนของกิจการใหกับนายสันติ ยินดีภพ 
เจาของใหม และมีการเปลี่ยนชื่อโรงงานเปน Six Sigma เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง
เจาของเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามการตัดสินของสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวดัอุบลราชธานีน้ันใหถือวาในทางเทคนิคนายเธียรชัย ยังมีภาระผูกพัน
เปนนายจางของคนงานอยู 

• ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โรงงาน Six Sigma ไดนําระบบการจายคาแรงตาม
ชิ้นงานมาบังคบัใช ในครั้งน้ันมีคนงานจํานวนมากออกมาตอตานระบบใหมน้ี เพราะ
สวนใหญเชื่อวาพวกเขาจะไดคาจางต่าํกวาคาแรงข้ันต่ํา 
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• ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546  เพ่ือตอบโตการตอตานของคนงาน ฝายบริหาร
บริษัท Six Sigma ไดแจงตอบรรดาคนงานวาหากพวกคนงานไมตองการทาํงานภายใต
ระบบใหมน้ีแลว ก็สามารถเลือกท่ีจะลาออกโดยสมัครใจและจะไดรับคาชดเชยตาม
กฎหมาย คําประกาศดังกลาวมีผลทําใหคนงานจํานวน 123 คน ยุติการทํางานในทันที 
ในขณะที่มีเพียง 24 คน ที่ยังคงทํางานตอไป สามวันตอมา ฝายบริหารบริษัท Six 
Sigma แจงใหคนงานทราบวา ฝายบริหารบริษัท Six Sigma จะไมจายเงนิคาชดเชยให
คนงาน  เน่ืองจากฝายบริหารเห็นวา คนงานสมัครใจเลือกที่จะออกจากงานไปเอง จึง
ไมมีสิทธิไดรับคาชดเชย ในอีกหลายเดือนตอมามีการเจรจาระหวางคนงาน แกนนํา
คนงาน และ ฝายบริหารบริษทัแปซิฟก ไทยแลนด และ ฝายบริหารบริษทั Six Sigma 
เกิดขึ้นอีกหลายครั้ง 

• ในวันท่ี 16 มี.ค. พ.ศ. 2547 นายเธียรชัย เสนอใหมีการจายเงินจาํนวน 1,500 บาท (36.31 
เหรียญสหรัฐ) เปนคาทําขวญัใหคนงานทุกคน ซ่ึงเปนจํานวนที่คนงานประเมินแลววา
ต่ํากวาจาํนวนที่คนงานสมควรไดรับอยางมาก แตก็มีคนงาน 75 คนยอมรับขอเสนอ 
สวนอีก 46 คนไดสงหนังสือรองเรียนตอสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดอุบลราชธานี 

• ในวันท่ี 26 มี.ค. พ.ศ. 2547 สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีได
ตัดสินจากการตรวจพบวาในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 บริษัท Pacific Thailand ได
ทําการโอนทรัพยสินของบริษัทแตเพียงบางสวนใหโรงงาน Six Sigma แตไมไดโอน
ภาระผูกพันธตามสัญญาท่ีมตีอลูกจางเดิมตามกฎหมาย21 และการที่ Pacific Thailand 
ไดยกเลิกการวาจางคนงานในวันน้ันโดยมิไดจายคาชดเชยหรือแจงใหคนงานทราบ
ลวงหนา" สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีจึงสรุปคําตัดสินไววา 
"อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 124 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
พนักงานตรวจแรงงาน สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี
จึงมีคําส่ังใหบริษัท แพวิฟก (ไทยแลนด) จํากัด และนายเธียรชัย มหาศิริ กรรมการ
ผูจัดการ นายจาง จายเงินคาจางแทนการบอกกลาวลวงหนา จาํนวน 79,837 บาท 
(1,932.72 เหรียญสหรัฐ) และคาชดเชย  876,320 บาท (21,214.30 เหรียญสหรัฐ) ใหกับ
นางบุญอนันต สิรินนท และพวกอีก 45 คน...ภายใน 15 วันนับจากการไดรับคําส่ังน้ี" 

  
 แมวาการตัดสินของสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีจะตรงไปตรงมา 
แตถึงทุกวันน้ีคนงานทั้ง 46 คนก็ยังไมไดรับคาชดเชยและคาเสียหายแตอยางใด โดยนายเธียรชัยอาง

                                                         
21 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 13  
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วาทั้งตนเอง และโรงงานไมมีเงินจาย อยางไรก็ตามนายเธียรชัยไมยอมย่ืนอุทธรณคําตัดสิน และเสน
ตายการย่ืนอุทธรณก็หมดไปแลว 
 เมื่อไดรับการปฏิเสธคนงานของ Pacific Thailand จึงไดย่ืนฟองศาลแพงเพ่ือเรียกรอง
คาเสียหายจากนายเธียรชัย ตอมามีการสอบพยานในวันที่ 16 สิงหาคม 2547 และ 30 สิงหาคม 2547 
สวนการพิพากษากําหนดไวในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 นอกจากนี้ทั้งคนงาน สวนหน่ึงของ
กลุมคนงาน และสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไดย่ืนฟองคดีอาญาตอนาย
เธียรชัย โดยกลาวหาวานายเธียรชัยไมยอมทําตามคาํส่ังของสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 มี.ค.  2547  มีการยื่นฟองโดยคนงานเองเมื่อ 30 สิงหาคม 2547  และ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีก็ย่ืนฟองอีกเมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2547 ซ่ึงใน
ระหวางนี้นายเธียรชัยไดพยายามย่ืนขอเสนอวาจะจายคาชดเชยรายละ 1,500 บาท เพ่ือยุติขอพิพาท 
ซ่ึงมีคาเพียงหนึ่งในสิบส่ีของจํานวนที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดมีคําส่ังใหบริษัทจาย
เปนคาชดเชยเทาน้ัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 WRC ไดเสนอใหนายเธียรชัย มหาสิริ ผูจัดการของบริษัทเหรียญไทยทําตามคําส่ังของ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีในทันที และตองจายสินจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนาเปนจํานวน 79,837 บาท และคาชดเชยจากการเลิกจางจาํนวน 876,320 คน โดยเงินจํานวน
น้ีตองนําไปแบงจายใหคุณบุญอนันต สิรินนท และพวก  
 เน่ืองจากวาสวสัดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไดตัดสินเรื่องน้ีไปกวาหา
เดือนแลว แตโรงงานก็ยังเพิกเฉย WRC จึงขอเสนอใหลูกคาเขามาชวยกดดันใหนายเธียรชัย และ
ฝายบริหารบริษัทเหรียญไทย หันมาแกไขปญหานี้โดยดวน 
 
ขอกลาวหาตอ Nangrong Pacific Garment (บุรรีัมย)  
Nangrong Pacific Garment เปนโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป ต้ังอยูในเขตจังหวัดบุรีรัมย มีบริษัท
เหรียญไทย เปนเจาของแตเพียงผูเดียว จนกระทั่งถูกขายใหเจาของใหมไปในกลางปพ.ศ. 2547 แต
ยังผลิตสินคาปอนใหกับบริษัทเหรียญไทยอยู 
 
ขอกลาวหาวาไมยอมทําตามขอตกลงในการรับคนงานกลับเขาทํางานใหม 
ขอกลาวหา 
 Nangrong Pacific Garment ละเมิดขอตกลงโดยไมยอมรับคนงานที่ถูกเลิกจางโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายภายหลังมีขอพิพาทแรงงาน กลบัเขาทํางานใหม และไมยอมจายคาเสียหายตามความ
เหมาะสมแกผูท่ีไมประสงคจะกลับเขาทาํงานตามขอตกลง 
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สิ่งท่ีคณะผูตรวจประเมินตรวจพบ 
 คณะผูตรวจประเมิน สรุปวา Nangrong Pacific Garment ไดละเมิดขอตกลงเรื่องการรับ
คนงานที่ถูกเลิกจางโดยไมชอบดวยกฎหมายในเดือนตุลาคม 2545 กลับเขาทาํงาน โดยในจํานวนนี้
มีคนงานกลุมหน่ึงที่ไมประสงคจะกลับเขาทาํงานในโรงงานอีก แตกลับไมไดรับคาชดเชยและ
คาจางยอนหลัง ทั้งที่พวกเขามีสิทธิที่จะไดรับตามที่กฎหมายกําหนดไว 
 คณะผูตรวจประเมินไดตรวจสอบกรณีของ Nangrong Pacific Garment และสามารถสรุป
เหตุการณที่เกิดขึ้นในชวง 24 เดือนที่ผานมาไดดังน้ี 
 
• 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 กลุมคนงานจํานวน 77 คน ไดรวมกันหยุดงานเพ่ือตอตานโรงงานที่

บังคับใชระบบการจายคาจางตามชิ้นงานซึ่งเปนระบบใหม ภายใตระบบนี้คนงานจะไดรับ
คาจางข้ันต่าํเต็มจํานวน 133 บาท (3.21 เหรียญสหรัฐ) ก็ตอเมื่อพวกเขาสามารถทํางานไดตาม
เปาที่โรงงานตั้งไว  

• 29 ตุลาคม พ.ศ. 2545 มีการตกลงกันระหวาง ฝายบริหารบริษัท Nangrong Pacific Garment 
และกลุมคนงาน โดยขอตกลงระบุวาโรงงานจะอนุญาตใหคนงานกลับเขาทาํงานได แตโรงงาน
กําหนดใหคนงานตองชดเชยคาเสียหายใหโรงงาน ฐานที่หยุดงาน โดยจะทยอยหักจาก
เงินเดือนคนงาน อยางไรก็ตามภายหลังจากการตกลงกันไดแลว ฝายบริหารกลับบอกกับคณะผู
เจรจาฝายคนงานวาโรงงานจะไลคนงานทั้ง 77 คนออก โดยโรงงานประกาศใหคนงานทราบ
ท่ัวกันในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  

• ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 มีคนงานหลายคนไดย่ืนเรื่องรองทุกขกับ กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน ในนามของคนงานทั้ง 77 คน และในการประชุมที่จัดโดยกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน เพ่ือแกปญหาขอรองเรียนในวันที่ 13 พฤศจิกายน คนงานและฝายบริหารได
ลงนามในบันทึกขอตกลงโดยระบุวาโรงงานจะรับคนงานทั้ง 77 คน กลับเขาทํางาน โดยจะ
กําหนดใหกลับเขาทาํงานเปนกลุมๆ ละประมาณ 20 คน โดยจะคอยๆ ทยอยรับกลับภายใน 4 
เดือน บันทึกขอตกลงยังระบุอีกวา หากเมื่อใดก็ตามที่โรงงานไมสามารถรับคนงานกลับเขา
ทํางานตามเวลาที่คนงานผูน้ันมีสิทธิไดกลับเขาทาํงาน โรงงานจะยังคงจายคาจางใหคนงาน
จนกวาจะมีตาํแหนงวางลง 

• ในหลายสัปดาหตอมา โรงงานไดปฏิเสธไมยอมรับคนงาน 17 คน จาก 20 คนท่ีถึงกําหนดกลับ
เขามาทาํงานในวันที่ 1 ธันวาคม ตามบันทึกขอตกลงวันที่ 13 พฤศจิกายน และยังปฏิเสธไมยอม
จายคาจางใหพวกเขาอีก ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2546 ฝายบริหารของโรงงาน ไดออกหนังสือ
ยืนยันวาโรงงานจะไมรับคนงานทั้ง 77 คนเขาทํางานอกี 
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 จากขอเท็จจริงที่รวบรวมมาได คณะผูตรวจประเมินจึงสามารถสรุปสถานการณ โดยใช
หลักฐานจากบันทึกขอตกลงที่ลงนามโดยฝายบริหารและคนงาน เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกายน ตอหนา
เจาหนาที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ซ่ึงเปนขอตกลงที่ชอบดวยกฎหมาย คณะผูตรวจ
ประเมินสรุปวา จากหลักกฎหมายพ้ืนฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติลวนบัญญัติตรงกันวา 
เมื่อมีการระงบัขอพิพาทและมีการบันทึกขอตกลงเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงมีการลงนามรวมกันทั้ง
สองฝายโดยสมัครใจแลว ใหถือวาเอกสารดังกลาวมีผลผูกพันทางกฎหมาย ที่คูกรณีและผูไกลเกลี่ย
มีหนาท่ีตองปฏิบัติตาม แลวก็ไมมีฝายใดแยงวา ขอตกลงดังกลาวไมมีผลผูกพันตามกฎหมาย        
จึงสรุปไดวาฝายบริหารจงใจละเมิดขอตกลงการรับคนงานที่ถูกไลออกกลับเขาทาํงานใหม 
 ทั้งน้ีประเด็นสําคัญที่คณะผูตรวจประเมินตรวจพบไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับคดีที่มีการ
ฟองรองตอศาลแรงงาน ซ่ึงศาลยกฟอง (โดยพิจารณาจากบันทึกขอตกลงเมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2545 
ที่มีใจความสาํคัญวาคนงานจะไมเรียกรองใด ๆ จากทางโรงงาน) แตเปนเร่ืองที่คนงานมีสิทธิ
เรียกรองคาจางยอนหลังนับตั้งแตขอตกลงเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2545 ซึ่งมีใจความสาํคัญวาโรงงานจะ
รับคนงานทั้ง 77 คนกลับเขาทํางาน โดยเร่ิมต้ังแตวันที่ 1 ธ.ค. 2545 เปนตนไปจนกวาจะครบทั้ง 77 
คน แตเมื่อมีการรับคนงานชุดแรกจํานวน 20 คนกลับเขาทํางาน นายจางกลับรับแค 3 คน อีก 17 คน
ไมรับ และก็ประกาศวาจะไมรับคนงานกลับเขาทาํงานอีก โดยประกาศเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2546  
 ทั้งน้ีประเด็นสําคัญก็คือสิ่งที่คณะผูตรวจประเมิน ตรวจพบไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับคดีที่
มีการฟองรองตอศาลแรงาน ซ่ึงศาลยกฟอง เปนคดีที่คนงานพยายามเรียกรองคาจางยอนหลัง
สําหรับงานที่พวกเขาทํากอนถูกไลออก เมื่อ 29 ตุลาคม จากเหตุผลวาบันทึกความเขาใจลงวันที่ 13 
พฤศจิกายน เปนหลักฐานที่แสดงวาคนงานไมมีสิทธิเรียกรองใดๆอีก22 การพิพากษาดังกลาวซ่ึง
ปจจุบันอยูระหวางการอุทธรณ มีความขัดแยงกับผลการตรวจประเมินของ คณะผูตรวจประเมิน 
ขางตน เน่ืองจากศาลสนใจเฉพาะสถานภาพของสิทธิของคนงาน กอนมีการทําบันทกึขอตกลง และ
ส่ิงที่เปนประเด็นขัดแยงกันตามเนื้อหาของบันทึกความเขาใจ สวนประเด็นที่ คณะผูตรวจประเมิน 
พบมีความเก่ียวพันกับความพยายามของคนงาน ที่จะบังคับใชขอตกลงที่บันทึกในบันทึกความ
เขาใจ มากกวาจะคนหาวาบนัทึกขอตกลงใดมีชองโหว ทั้งน้ีการเรียกรองของคนงานก็เกิดขึ้น
ภายหลังการลงนามในบันทึกความเขาใจไปแลว และยังพบวาในบันทึกขอตกลงไมมีประโยคหรือ
ขอตกลงใดจะทําใหผูใดอางไดวา ขอผูกพันตามบันทึกขอตกลงไมมีผลผูกพันตามกฎหมาย 
 
ขอเสนอแนะ 
 เน่ืองจากไมมีการเปลี่ยนแปลงใจความในบันทึกขอตกลงที่ทําขึ้นเมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2545 ในประเด็นใดอีก คนงานจึงมีสิทธิที่จะไดรับคาจางและผลประโยชนตามผลงาน และ

                                                         
22 ศาลแรงงานกลาง (จังหวัดนครราชสีมา) หมายเลขคดีที่ 3333/2546 
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สามารถเลือกที่จะกลับเขาทาํงานตามตองการตามลาํดับอาวุโส เมื่อออกจากงาน ตามที่กําหนดใน
บันทึกความเขาใจ คนงานเหลาน้ีควรไดรับคาจางยอนหลัง สําหรับผูไมประสงคกลับมาทาํงานอีก ก็
ควรไดรับคาจางที่คาํนวณจากชวงระยะเวลาระหวางที่พวกเขารอบรรจุ กับวันที่ไดงานใหมหรือ
วันที่คนงานออกจากตลาดแรงงานไปอยางถาวร
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ดัชนีทายบท 
รายชื่อคณะผูตรวจประเมินโรงงานเหรียญไทยของ WRC 
 
วรวิทย เจริญเลิศ 
รศ.ดร. วรวิทย เจริญเลิศ คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย รศ.ดร.วรวิทย ศึกษาวิจัยและตีพิมพบทความวาดวยเรื่องปญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั
ในประเทศไทยหลายชิ้น 
 
Bent D. Gehrt 
Bent Gehrt เปนผูตรวจประเมิน WRC ประจําประเทศไทย 
 
สฤษด์ิ เจียมกมล นบ. 
สฤษด์ิ เจียมกมล อดีตเคยเปนผูนําสหภาพแรงงานในโรงงานผลิตชิ้นสวนรถยนต ปจจุบันเปน
ทนายความผูเชี่ยวชาญดานแรงงาน ประจําที่สํานักงานปทุม-นิติธรรมทนายความ กรุงเทพมหานคร  
 
บัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒ ิ
บัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ  ผูประสานงานและนักวิจัยดานสิทธิคนงาน มูลนิธิอารมณ     พงพงัน ซ่ึง
เปนองคกรพัฒนาเอกชนที่ไดรับความเชือ่ถือมานาน ศึกษาวจิัยอยางกวางขวางในประเด็นเกี่ยวกับ
แรงงาน เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศไทย มูลนิธิ ฯ ตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร  
 
Agatha Schmaedick 
Agatha Schmaedick  ผูอํานวยการของ WRC ภาคพ้ืนเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
 
สมบุญ สีคําดอกแค 
สมบุญ สีคําดอกแค อดีตเคยเปนคนงานในโรงงานทอผา และเปนผูกอตั้ง และผูอํานวยการคน
ปจจุบันของ สภาเครือขายกลุมผูปวยจากการทํางานและสิง่แวดลอมแหงประเทศไทย เปนหน่ึงใน
องคกรพัฒนาเอกชนแรก ๆ ท่ีดําเนินงานและมีความเช่ียวชาญเร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภยั
ของประเทศไทย 
 
 
 
 




