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องคประกอบเนื้อหา 
 

- รายงานการตรวจประเมินผลบริษัทฟาร-อีสตการเมนทเท็กซไทลและบริษัทเฟสทแอพพาเรลไทยแลนด
ของ Workers Rights Consortium 

ซึ่งประกอบดวย 
o คํานํา 
 
o แหลงขอมูลอางอิง 
 
o ขอกลาวหาที่ไดมีการประเมินผลในรายงานฉบับนี้ 
 
o สิ่งที่ทีมประเมินตรวจพบ ขอเสนอแนะและรายงานสถานการณปจจุบันของการแกไขปญหา 

 
- ภาคผนวก: รายช่ือทีมประเมินบริษัทฟาร-อีสตการเมนทเท็กซไทลและบริษัทเฟสทแอพพาเรลไทยแลนด 
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รายงานผลการตรวจประเมินของสภาองคกรสิทธิแรงงาน (WRC) 
กรณีของบริษัทฟาร-อีสตการเมนทเท็กซไทลและบริษัทเฟสทแอพพาเรลไทยแลนด 
 
คํานํา 

รายงานฉบับนี้เปนฉบับแรกของรายงานทั้งหมด 2 ฉบับที่ทาง สภาองคกรสิทธิแรงงาน (WRC)ได
ดําเนินการวิจัยและทําการประเมินผลกับโรงงานสามแหงที่มีความสัมพันธใกลชิดกัน 3 แหง คือ ฟาร-อีสตการเมนท
เท็กซไทล  ต้ังอยูที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร แฟรเท็กซไทล (ประเทศไทย) ต้ังอยูที่จังหวัดสมุทรปราการ และ เฟสท
แอพพาเรล ไทยแลนด ต้ังอยูที่จังหวัดอยุธยา  มีการจางพนักงานจํานวน 110, 700 และ 700 คนตามลําดับ โรงงาน
แฟรเท็กซไทล เปนผูผลิตวัตถุดิบสิ่งทอ สวน ฟาร-อีสตการเมนทเท็กซไทล (ซึ่งในที่นี้จะเรียกยอวา“ฟาร-อีสต”) และ 
เฟสทแอพพาเรล เปนฝายตัดเย็บเสื้อผา 

การประเมินในครั้งนี้เริ่มมาจากการที่ลูกจางของโรงงานทั้งสามแหงนี้ไดรองทุกขเขามาหลายเรื่อง โดย
สวนใหญจะเปนเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของพนักงาน และสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การเก็บขอมูล
นี้ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2547 โดย ทีมงาน WRC ที่ประกอบดวยผูเช่ียวชาญทางดาน
กฎหมายแรงงาน และดานกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน โดยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ
พนักงานและฝายจัดการ จากการสํารวจสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน จากการตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของ 
และจากการพูดคุยกับลูกคาของโรงงานหลายราย 

แมวาโรงงานทั้งสามแหงนี้จะไมไดเปนโรงงานในเครือบริษัทเดียวกันแตทาง WRC ไดคัดเลือกให
หนวยงานทั้งสามแหงนี้ใชในการประเมินรวมกันเนื่องจากการมีสายงานความสัมพันธดานธุรกิจผารวมกัน มีผูถือ
หุนสามัญเปนบุคคลคนเดียวกัน มีการใชการบริหารงานบางสวนรวมกัน ขั้นตอนการทํางานและวัตถุดิบใชรวมกัน 
และการดําเนินธุรกิจรวมกัน ดังนั้นทาง WRC รูสึกวาวิธีการประเมินผลรวมกันนั้นสามารถทําใหการสรุปขอคิดเห็น
มีความชัดเจนและตรงประเด็น อยางไรก็ตาม รายงานฉบับแรกนี้ครอบคลุมเฉพาะผลการประเมินและ ขอเสนอแนะ 
ของบริษัท ฟาร-อีสต และ เฟสทแอพพาเรล สวนรายงานอีกฉบับจะออกภายในเร็วๆนี้ซึ่งเจาะจงเฉพาะบริษัท      
แฟรเท็กซไทล 

ดวยเหตุนี้ทาง WRC สามารถรายงานไดวาการประเมิลผลรวมกันนี้ไดมีผลตอการพัฒนาอยางมากตอ
สภาวะการทํางานที่บริษัท ฟาร-อีสต และ เฟสทแอพพาเรล โดยทาง WRCถือวามีสาเหตุจากผูบริหารของบริษัท ให
ความรวมมือกับ WRC และลูกคาหลักของบริษัท เชน The Gap Inc. และ Levi Strauss & Co. เพื่อใหทราบผลการ
พัฒนาภายใตกรอบระยะเวลาในการดําเนินการประเมินผลอันสั้นนี้ 

นอกจากประเด็นการพัฒนาแลว ประเด็นอื่นๆยังคงตองการใหมีการควบคุมดูแลกันตอเนื่องเพื่อใหแนใจ
วากระบวนการปรับปรุงที่มอบหมายใหนั้นยังคงดําเนินการตอไป ทาง WRC ยังคาดหวังวาการทํางานรวมกับทั้ง
ลูกคาและผูบริหารจะชวยใหบริษัทสามารถบรรลุกฎเกณฑตามมาตรฐานที่พวกเรามีดวยกัน 
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การตอบรับของยี่หอสินคาผูไดรับอนุญาตผลิตสินคามหาวิทยาลัย และยี่หอสินคาหลักรายอ่ืน 
ทาง WRC ไดรับการตอบรับไมเหมือนกันจากเสื้อผายี่หอตางๆที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ฟาร-

อีสต, เฟสทแอพพาเรล และ แฟรเท็กซไทล บริษัทที่ทาง WRC ติดตอสอบถามนั้นลวนแตซื้อเสื้อผาจากสามบริษัท
เมื่อไมนานมานี้มีดังนี้ เจาของยี่หอสินคาผูไดรับอนุญาตผลิตสินคามหาวิทยาลัย อยาง Vanity Fair  
Coporation (เรียกอยางยอวา “VF Corporation” หรือ “VF”), Levi Strauss & Co. (“LS & CO”), และ The Gap Ince 
(“The Gap”) โดย WRC ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทั้ง LS & CO และ The Gap แตไมคอยจะไดรับความ
รวมมือเทาที่ควรจาก VF Corporation 
 
การตอบรับยี่หอสินคาผูไดรับอนุญาตผลิตสินคามหาวิทยาลัย (VF) 

ตลอดการสํารวจและกระบวนการปรับปรุง ทาง VF เองไมไดใหความสนใจที่จะรับผิดชอบตอปญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ปญหาอยางหนึ่งที่ WRC ตองเผชิญคือทาง VF ไมไดจัดเตรียมขอมูลที่ถูกตองในประเด็นความสัมพันธการ
สงผลิตกับผูผลิต โดยในตอนแรกอางวาในแตละปต้ังแตป 2543 ไดสั่งซื้อสินคาภายใตลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ยี่หอ 
Lee Sport, VF Knitwear และ Vf Imagewear กับโรงงาน แตเมื่อทาง WRC ไดนําเอาการประเมินผลมาปรึกษากับ VF 
ทางบริษัทก็ตอบกลับมาวาขอมูลที่ช้ีแจงใหกับ Collegiate Licensee Company (CLC) เปนขอมูลที่ไมถูกตองเพราะ
แทจริงแลวบริษัทไมเคยมีการสั่งผลิตที่ ฟาร-อีสต และสาเหตุที่เคยแจงวาไดสั่งผลิตที่โรงงานเปนเพราะบริษัทคิดวา
นาจะเปนการดีกวาในการแจงรายชื่อบริษัทอะไรก็ไดตอ CLC ที่สามารถผลิตเสื้อผาของ VF มากกวาที่จะเสนอ
รายช่ือโรงงานเฉพาะที่บริษัทเคยสั่งซื้อสินคาภายใตลิขสิทธิของมหาวิทยาลัย1 นอกจากนี้ VF ยังยืนยันวาบริษัทไม
เคยซื้อขายกับโรงงาน ดังนั้นจึงไมมีความจําเปนที่จะใหความรวมมือหรือเขารวมกระบวนการปรับปรุงและการ
ประเมินผลของ WRC 

ในที่สุดทีมประเมินของ WRC ไดตรวจพบวาแทจริงแลว VF เองไดมีการสั่งผลิตสินคาทั้งโรงงาน ฟาร-
อีสต และ เฟสทแอพพาเรล แมวาการสํารวจจะไมสามารถตรวจสอบไดวาสินคาที่ผลิตเหลานี้เปนสินคาสําหรับ
ตลาดมหาวิทยาลัยหรือไมก็ตาม แตจากคําใหการพนักงานระบุวาในระหวางการทําการประเมินของ WRC โรงงาน
ทั้งสองแหงไมไดทีการผลิตของ Lee Sport, VF Imagewear หรือ VF Knitwear แตผูถูกสัมภาษณทุกคนตางจํากันได
วาในอดีตเคยไดมีการผลิตสินคาเหลานี้อยางไรก็ตามก็ไมมีหลักฐานใดที่สามารถบงช้ีไดวาสินคาเหลานี้เปนสินคา

                                                           
1VF แจงวาทางบริษัทเคยสั่งซื้อสินคา Lee Sport ซึ่งไมไดเปนสินคาภายใตลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยกับ ฟาร-อีสต 
ลาสุดเมื่อเดือนกันยายน ป 2546 ทางผูบริหารของVF ยืนยันวาครั้งนั้นจะเปนการ”ส่ังซื้อครั้งสุดทาย” ระหวาง VF 
และ ฟาร-อีสต  ตามนโยบายของบริษัทหลังจาก 3 เดือนของการสั่งซื้อครั้งสุดทายนี้ ทางโรงงานจะไมไดรับการ
ส่ังซื้อจากบริษัทอีกตอไปเนื่องจากการขาดคุณสมบัตใินฐานะผูผลิต หากเปนจริงตามนี้ นั่นหมายความวา ฟาร-
อีสต จะถูกปลดออกจากฐานรายชื่อผูผลิตของ VF ตั้งแตเดือนธันวาคม ป 2546 แตทางโรงงานเองก็ยังคงมีรายชื่อ
อยู 
ในฐานผูผลิตของ CLC อีกสามคร้ังในเดือนเมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ป 2547 และวันที่ทาง WRC ไดแจงกับ
ทาง VF เปนครั้งแรกในการ ขอความรวมมือการประเมินผลของ ฟาร-อีสต คือในเดือนกันยายน ป 2547 
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ภายใตลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย เพราะทางเสื้อผาของ VF เองนั้นก็ไมไดประทับตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย แต
เปนไปไดวามีการประทับตราสัญลักษณในขั้นตอนภายหลังจากกระบวนการผลิต 

จากหลายเหตุการณที่แสดงใหเห็นวาทาง VF นั้นเคยไดมีการสั่งการผลิตที่ ฟาร-อีสต และเฟสทแอพพาเรล 
อยางไมมีขอสงสัย คอืทั้งจากการสอบถามจากพนักงานของโรงงานและจากการยอมรับเองของ VF วาสินคา 
ไดมีการสั่งผลิตที่โรงงานทั้งสองเมื่อเดือนกันยายน 2546 ทําใหเห็นไดวา VF ไดมีการสั่งผลิตเปนเวลาหลายปซึ่ง
รวมถึงชวงเวลาที่มีการละเมิดสิทธิหลายประเด็นของลูกจางที่จะกลาวถึงในฉบับนี้  

อีกประเด็นหนึ่งที่ที่สําคัญก็คือทาง VF เองไมมีความตองการที่จะมีความสัมพันธทางธุรกิจกับโรงงานทั้ง
สองตอไปแมวามีการพัฒนาที่ดีขึ้นแลวก็ตาม ทาง WRC เองก็ยืนยันที่จะขอความรวมมือกับ VF ใหสั่งซื้อกับโรงงาน
ตอไปไมวาจะเปนสินคาภายใตของมหาวิทยาลัยหรือสินคาอื่นๆ เนื่องจากทาง ฟาร-อีสต ไดมีคาใชจายพิเศษในการ
ปรับปรุง และในฐานะของผูซื้อรายหลัก VF เองก็สามารถมีสวนชวยสนับสนุนการพัฒนาครั้งนี้ แต VF ก็ตอบ
กลับมาวาแมวาจะมีการพัฒนา ทางบริษัทก็ไมใหความสนใจที่จะสั่งซื้อกับโรงงานทั้งสอง นอกจากนั้นVF ก็ไดช้ีแจง
วาสินคายี่หอ Nautica ที่ทางบริษัทเคยสั่งซื้อเปนจํานวนมากกับ ฟาร-อีสต และ เฟสทแอพพาเรล ลาสุดนี้เมื่อตุลาคม 
2547 จะไมมีการสั่งซื้ออีกตอไป กอนที่รายงานฉบับนี้จะถูกนําไปเผยแพรไมนาน VF ไดบอกวาอาจจะพิจารณา
สั่งซื้อกับทาง เฟสทแอพพาเรล แตกระนั้นก็ยังไมมีการยืนยันแนนอนวาจะสั่งซื้อหรือไม 

WRC ยังคงเปนกังวลเกี่ยวกับการตอบรับของ VF ตอการประเมินผลของโรงงาน ฟาร-อีสต และ เฟสท
แอพพาเรล โดยยังคงกระตุน VF ใหรวมมือในกระบวนการปรับปรุง โดยการใหยอมรับผิดชอบบางสวนในการที่จะ
นําเสนอเปดเผยขอมูลบกพรองแกมหาวิทยาลัยตางๆ แตจนถึงปจจุบันนี้ VF ยังคงไมใหการสนับสนุนอะไรเลยใน 
กระบวนการปรับปรุงของโรงงานและใหคําแนะนําที่คลุมเครือในการแกปญหาและการเปดเผยขอมูลรายช่ือโรงงาน
ที่ใชผลิต 
 
การตอบรับของ Levi Strauss & Co.  and the Gap,Inc. 
 ลูกคาหลักของ ฟาร-อีสต และ เฟสทแอพพาเรล อยาง Levi Strauss & Co.  and the Gap, Inc. ไดมีบทบาท
สําคัญตอกระบวนการทั้งการประเมินผลและการพยายามแกไขปญหาซึ่งแตกตางอยางสิ้นเชิงกับพฤติกรรมของ ผู
ไดรับอนุญาตฯ หลังจากไดรับการติดตอจาก WRC ขอความรวมมือในการทําการสํารวจที่ ฟาร-อีสต,  แฟรเท็กซ
ไทล และ เฟสทแอพพาเรล ทั้งสองยี่หอนี้ใหการตอบรับอยางรวดเร็วและใหการสนับสนุนเปนอยางดี เนื่องจากทั้ง
สองยี่หอไดจัดแบงการสั่งซื้อใหแกโรงงาน ทาง LS & CO ไดเจาะจงชวย WRC ในการประเมินผลขั้นตนกับ
สถานการณปจจุบันที่ เฟสทแอพพาเรล และทาง The Gap ไดเจาะจงที่ ฟาร-อีสต ทั้งสองยี่หอไดชวยในการจัดการ
ประชุมขึ้นระหวาง WRC และผูบริหารของโรงงาน จัดหาคําแนะนําดานเทคนิคและใหขอมูลและคําแนะนําสําหรับ
เปนแนวทางของพัฒนาแกไข นอกจากนี้ทั้งสองยี่หอยังยืนยันวาจะชวยตรวจสอบสถานการณการทํางานระหวาง
ผูบริหาร ลูกจาง และ WRC เพื่อใหมั่นใจวาคําแนะนําที่ระบุในรายงานนี้นํามาปฏิบัติไดครบถวน 

จากการปฏิบัติงานรวมกันและชวยกันตรวจสอบสงผลใหการทํางานออกมาดีมาก ทุกฝายที่เกี่ยวของไมวา
จะเปน WRC, Gap Inc, LS & CO, ผูบริหารและลูกจางไดเขารวมในการพัฒนาแผนการแกไขตามคําแนะนําที่ระบุไว
ในรายงานนี้  การรวมมือกันยังทําใหการทํางานปรับปรุงเกิดความคลองตัวทั้งในดานการตรวจสอบและการลดการ
เกิดขอขัดแยงในคําแนะนําตางๆ ที่โดยทุกฝายไดเขาใจในแผนการแกไขและเกิดความรวมมือในการแกไขปญหา 
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แหลงท่ีมาของหลักฐาน 
แหลงขอมูลที่ทีมประเมินรวบรวมมาไดมาจากหลักฐานดังตอไปนี้: 
- การสัมภาษณพนักงานกวา 30 คนที่ทําอยูและเคยทําในบริษัท ฟาร-อีสต และ เฟสทแอพพาเรล ซึ่งการ

สัมภาษณ ไดจัดทําทั้งเวลาปฏิบัติงานและหลังเลิกงาน 
- การสัมภาษณเจาของผูจัดการฝายผลิต ผูจัดการฝายบุคคล และหัวหนาควบคุมการผลิตของทั้ง ฟาร-อีสต 

และ เฟสทแอพพาเรล 
- การสื่อสารกับเจาหนาที่ฝายประสานงานของบริษัท The Gap ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย 
- การสื่อสารกับเจาหนาที่ฝายประสานงานของบริษัท LS & CO ของสหรัฐอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต 
- การสื่อสารกับตัวแทนของ Vanity Fair ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
- การสํารวจดานสุขภาพและความปลอดภัยซึ่งจัดทําโดยผูเช่ียวชาญของ OHS และสมาชิกของทีมประเมิน

ของ WRC 
- รวบรวมและตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของ เชน การตกลงการเจรจาตอรอง บันทึกจากการประชุมตอรองทั้ง 

3 ครั้ง รายงานการตรวจสอบของเจาหนาที่รัฐบาลฝายสุขภาพและความปลอดภัยแบบฟอรมการคํานวณ
คาจางและเอกสารทางการที่ลงบันทึกการโตแยงทางกฎหมาย 

- การวิเคราะหของกฎหมายแรงงานไทยฉบับตางๆ และมาตรฐานการกําหนดสถานที่การทํางาน 
 
ขอกลาวอางที่นํามาประเมินผลในรายงานฉบับนี้ 

จากการประเมินผลเบื้องตนโดยทีมงานและที่ปรึกษาของ WRC รวมทั้งการสัมภาษณพนักงาน ซึ่งทีม
ประเมินไดทําการประเมินโดยยึดตามหลักกฎหมายและเงื่อนไขของจรรยาบรรณการคาไดพบขอกังวลและขอ
กลาวหามีดังนี้ 
ฟาร-อีสต  

- เสรีภาพในการรวมกลุม  โรงงานไดละเมิดสิทธิการรวมกลุมของพนักงานในหลายดาน เชนบังคับ
กรรมการสหภาพแรงงานและปฏิเสธการมีการละเมิดสิทธิแรงงานกับผูตรวจสอบ การกดดันพนักงาน
ไมใหเขารวมสหภาพแรงงานและการปลดประธานสหภาพแรงงานออกอยางไมถูกตองตามกฎหมาย 

- ชั่วโมงการทํางานและคาจาง โรงงานละเมิดสิทธิคนงานโดยการออกกฎบังคับใหทํางานลวงเวลา ไมจัด
เวลาพักใหแกพนักงานชวงระหวางการทํางานลวงเวลาและจายคาแรงต่ํากวาคาแรงตามปกติ 

- การกลั่นแกลง พนักงานมักจะถูกดาประจานอยางรุนแรงทางวาจาจากผูจัดการและหัวหนางาน 
- สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน โรงงานไมไดจัดสรรบรรยากาศและสถานที่ทํางานที่เหมาะสมแก

พนักงาน ขอกังวลนี้รวมถึงปญหาเฉพาะดานในโรงงานดวย 
เฟสทแอพพาเรล 

- เสรีภาพในการรวมกลุม  โรงงานไดละเมิดสิทธิการรวมกลุมของพนักงาน โดยการกดดันพนักงานไมให
ติดตอหรือเขารวมเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน 

- ชั่วโมงการทํางานและคาจาง โรงงานละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการไมยอมจายคาทํางานชดเชยเวลาลูกจาง
มาทํางานในวนัหยุดประจําสัปดาหหรือไมยอมแจงการเปลี่ยนแปลงวันหยุดลวงหนาใหแกพนักงาน 

- กล่ันแกลง พนักงานมักจะถูกดาประจานอยางรุนแรงทางวาจาจากผูจัดการและหัวหนางาน 
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- สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน โรงงานเขมงวดอยางไมมีเหตุผลในการใชหองน้ํา 
 
ทางผูจัดทํารายงานไดวางรูปแบบผลการประเมินของ WRC ในแตละประเด็นของขอกลาวหาการละเมิด          

จรรณยาบรรณการคาและคําแนะนําตางๆสําหรับการแกไข และการพัฒนาซึ่งไดมาจากการปรึกษากับพนักงาน         
ผูซื้อและผูเช่ียวชาญในแตละดาน 
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รายงานการประเมินผล ขอเสนอแนะและสถานการณปจจุบันของมาตราการแกไข 
บริษัทฟาร-อีสการเมนทเท็กไทล 
 
1. สิทธิเสรีภาพในการรวมกลุมและการเจรจาตอรอง (Freedom of Association and Collective 

Bargaining) 
 
ขอกลาวอาง 
 ทางโรงงานไดละเมิดสิทธิในการรวมกลุมดังนี้ a.) บังคับกรรมการสหภาพแรงงานและปฏิเสธการมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนกับผูตรวจสอบ b.) การขูสมาชิกสหภาพแรงงานและกดดันพนักงานไมใหเขารวมสหภาพแรง
งาน c.)  การปลดประธานสหภาพแรงงานออกอยางไมถูกตองตามกฎหมาย d.) สิทธิไมเทาเทียมกันของสมาชิก
สหภาพแรงงานในการขอลาพักผอนประจําป e.) การไมอนุญาตใหสิทธิในการลาแกกรรมการสหภาพเพื่องาน 
ของสหภาพแรงงาน f.) การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของขอตกลงสภาพการจางเพียงฝายเดียวหลังการตอรองไดเสร็จสิ้น
ลงg.) หลีกเลี่ยงไมใหสหภาพแรงงานเขารวมเปนคณะกรรมการดานสวัสดิการของบริษัท 
 
ผลรายงานการประเมิน  
a.) บังคับกรรมการสหภาพแรงงานและปฏิเสธการมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับผูตรวจสอบ 
ผลการประเมิน : WRC ตรวจสอบพบวาผูบริหารฟาร-อีสตละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยบังคับกรรมการสหภาพแรงงาน
ของฟาร-อีสตออกจดหมายไมถูกตองแจงถึงลูกคาและWRC โดยอางวาไมไดละเมิดสิทธิของมนุษยชนของพนักงาน 

ทาง WRC ไดรับสําเนาจดหมายจากสหภาพแรงงานเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2547 พรอมกับอธิบายสภาวะ
ความกดดันของสถานการณในวันที่เซ็นตลงนามในจดหมาย หลายวันตอมา WRC ก็ไดรับสําเนาจดหมายที่ไดรับ
การแปลเปนภาษาอังกฤษจากฝายบริหารโรงงาน ที่ระบุวาเปนเอกสารในนามของสหภาพแรงงานของโรงงาน     
ฟาร-อีสต ขอความบางสวนในจดหมาย 
“ สหภาพแรงงานฟาร-อีสต การเมนท จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงคในการเสริมสรางแรงงานสัมพันธใหเกิดขึ้นระหวาง
นายจางและลูกจาง ตลอดเวลาทที่ผานมากลุมสหภาพแรงงานฟาร-อีสต การเมนท กับฝายนายจางมิไดมีปญหาหรือ
ถูกเอารัดเอาเปรียบแตอยางใด กลุมสหภาพแรงงานฟาร-อีสตการเมนท ทุกคนมีงานมีตํ่าแหนงหนาที่ ที่มั่นคงและ
ไดรับการดูแลอยางดีไมไดถูกแบงแยก กีดกันแตอยางใดตลอดจนนายจางเองไดมีการปรับปรุงโรงงาน
สภาพแวดลอมของพื้นที่ทํางานและสวัสดิการตางๆ ที่นายจางจัดใหอยูในระดับที่ดี พนักงานทุกคนและกลุมสหภา
พแรงงานฯ มีความพึงพอใจมากกับบริษัทฯของเรา เราอยูกันอยางสงบสุขและพึงพอใจซึ่งกันและกัน ” 

ทีมประเมินไดตรวจเอกสารพบวา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2547 หลังจากที่ WRC ประกาศที่จะทําการ
ประเมินดานการละเมิดสิทธิคนงานที่โรงงาน ทางผูบริหารโรงงานไดเรียกคณะกรรมการสหภาพแรงงานของบริษัท
เขารวมประชุม ผูจัดการฝายบุคคลของโรงงานไดแจงในที่ประชุมวาทางโรงงานไดรับจดหมายแจงจากลูกคาและ
องคการตรวจสอบดานความคุมครองแรงงานของบริษัท ดังนั้นจึงเปนเรื่องจําเปนอยางเรงดวนในการ”โฆษณา
ภาพพจนบริษัท” เพื่อที่จะชักชวนลูกคาใหทําการสั่งซื้อสินคา เนื่องจากเห็นเรื่องเรงดวนผูจัดการจึงแจงวาไดทําราง
จดหมายใหทางสหภาพแรงงานเซ็นตพรอมขอใหประทับตราสหภาพแรงงานเพื่อ “สรางความนาเชื่อถือแกลูกคา” 
แลวจะตองสงแฟกซทันที ในตอนแรกประธานและกรรมการสหภาพแรงงานไดคัดคานคําขอใหเซ็นตและยืนยันวา
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จดหมายฉบับนี้บันทึกขอความไมถูกตองและสภาวะการทํางานจะตองไดรับการปรับปรุงกอนอนุมัติจดหมายนี้ 
ระหวางการประชุมอันยาวนาน ทางฝายผูบริหารโรงงานยืนยันที่จะขอใหทางสหภาพแรงงานรับรองจดหมายและ
สัญญาวาสถานที่ทํางานจะถูกแกไขใหดีขึ้นหลังจากที่ลูกคาไดสั่งซื้อกับโรงงานอีกครั้ง และยังขมขูกรรมการ        
สหภาพแรงงานวาจะตองรวมรับผิดชอบหากโรงงานเกิดวิกฤตและตองจางคนงานออกหาก ไมเซ็นตช่ือในจดหมาย 
ความกดดันนี้สงผลใหกรรมการสหภาพแรงงานทานหนึ่งตองเปนลมและถูกนําสงโรงพยาบาล ขณะที่อีกทานหนึ่ง
ถึงกับรองไห ในที่สุดกรรมการสหภาพแรงงานจึงยอมตอคําขอรองของผูบริหารและเซ็นตรับรองในจดหมาย 

ทีมประเมินจึงสรุปไดวาการกระทําของผูบริหารนี้เปนการขมขูและทําใหกรรมการสหภาพแรงงานสยบ 
และยังเปนการแทรกแซงกาวกายการทํางานของสหภาพแรงงานตามกฎหมายไทย2และกฎหมายระหวางประเทศ3 
การกระทําอันนี้เปนการพยายามหลีกเลี่ยงการบังคับใชจรรยาบรรณการคาอยางชัดเจน 
ขอเสนอแนะ: ในการพูดคุยกับผูบริหาร WRC เนนย้ําวาทางบริษัทไมควรที่จะขอใหพนักงานเซ็นตจดหมายที่ไม
ถูกตอง หรือขอใหพนักงานใหขอมูลที่ผิดแกผูตรวจสอบเกี่ยวกับสภาวะการทํางาน หรือความมั่นคงในอาชีพการ
ทํางานหรือการปรับปรุงสถานที่เปนเงื่อนไข  ดังนั้น WRC จึงแนะนําใหผูบริหารของบริษัทยกเลิกจดหมายดังกลาว
ทันที และใหทําจดหมายขอโทษอยางเปนทางการแกสหภาพแรงงานของบริษัท ที่ไดบังคับกรรมการใหเซ็นตรับรอง
ในจดหมาย และยังไดแนะนําอีกวาใหนําเสนอจดหมายนี้กับสหภาพแรงงานในการประชุมแบบเผชิญหนากันกับ
ผูบริหารของบริษัท ตามที่ไดกลาวไวขางลาง ทาง WRC ยังใหทราบดวยวาสิ่งสําคัญที่สุดในการปรับปรุงแกไขใน
ขั้นตนคือการที่ผูบริหารของบริษัทตองรวมทํางานดวยความเต็มใจกับสหภาพแรงงานเพื่อแกปญหาความขัดแจงใน
สถานที่ทํางานและปรับปรุงสภาวะการทํางาน 
การตอบรับของผูบริหาร: หลังจากไดรับคําแนะนําไปแลว ทางผูบริหารเห็นดวยและทําตามคําแนะนําทันที โดยการ
รางจดหมายขอโทษและสงตอไปยังฝายสหภาพแรงงาน 
 
b.) การขูสมาชิกสหภาพแรงงาน 
ผลการประเมิน: ทีมประเมินพบวาผูจัดการและหัวหนางานไดละเมิดสิทธิการรวมกลุมคนงานตามกฎหมายแรงงาน
สัมพันธ4 กฎหมายระหวางประเทศ5และผิดจรรยาบรรณการคาโดยการขมขูลูกจางไมใหเขารวมหรือรักษาสภาพ
สมาชิกในสหภาพแรงงานของบริษัท จากหลักฐานที่นาเชื่อถือได ทีมประเมินพบวาผูจัดการฝายบุคคลและหัวหนา
งานไดยุยงใหกรรมการสหภาพแรงงานหยุดของเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ของสหภาพแรงงาน พนักงานบางคนยังให
คํายืนยันวาระหวางที่ยังอยูในชวงทดลองงาน ในระยะเวลา 12 เดือนกอนหนานี้ หัวหนางานไดบอกพวกเขาวา
จะตองใหคําสาบานกับหัวหนาวาจะไมเขารวมสหภาพแรงงานหลังจากที่พวกเขาไดรับการผานการทดลองงานแลว 
ในชวงระหวางการประเมินผลของทีมประเมินทางฝายบริหารยังไดบอกกับพนักงานวาหากพวกเขาพูดคุยหรือเขา
รวมกับสหภาพแรงงาน พวกเขาอาจจะไดรับผลกระทบที่ไมสามารถระบุไดตามมาภายหลัง นอกจากนี้ 

                                                           
2 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ไทยป 2518 มาตรา 121 (4) 
3องคกรแรงงานระหวางประเทศ ตามวาระการประชุมที่ 87 และ 98  
4 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธไทย ป 2518 มาตรา 121 (3) 
5 องคกรแรงงานระหวางประเทศ ตามวาระการประชุมที่ 87 และ 98 
 



 10

ทีมประเมินยังไดรับทราบคําใหการณที่นาเชื่อถือจากพนักงาน วาพวกเขาถูกเตือนไมใหติดตอกับพนักงานของเฟสท
แอพพาเรล หรือการพยายามที่จะใหพนักงานของ เฟสทแอพพาเรลเขารวมกับสหภาพแรงงาน 
ขอเสนอแนะ: WRC แนะนําใหผูบริหารรางนโยบายยืนยันวาพนักงานทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกวาจะรวมหรือไมรวม
สหภาพแรงงานก็ได และผูบริหารจะไมใหทั้งรางวัลหรือบทลงโทษแกพนักงานหลังการตัดสินใจใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้
ผูบริหารจะตองติดประกาศในสถานที่ ที่เห็นไดชัดทั่วทั้งโรงงาน หัวหนาทุกฝายทุกแผนกจะตองอานนโยบายให
ชัดเจนแกพนักงานที่อยูภายใตการปกครองของตนเอง และยังแนะนําดวยวาผูบริหารควรอธิบายถึงสิทธิในการ
รวมกลุมของพนักงานที่บริษัทจัดใหในการปฐมนิเทศใหแกพนักงานใหม 

นอกจากนี้ WRC ไดแนะนําเพิ่มเติม วาพนักงานทุกคนที่ยังอยูในชวงทดลองงานเกินกวาเวลาที่กําหนด (คือ 
119 วัน) มีสิทธิ์ที่จะไดรับการเปลี่ยนสถานะเปนพนักงานประจําโดยทันที โดยไมคํานึงวาสนใจจะเขารวมสหภา
พแรงงานหรือไม 

สุดทายนี้หลังจากที่ไดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทาง WRC, The Gap Inc., และ LS&CO ก็ไดใหคําแนะนําวา
ทั้ง ฟาร-อีสต และ เฟสทแอพพาเรล ควรที่จะจัดกิจกรรมรวมกันเพื่อที่จะ สรางความสมานฉันทระหวางพนักงาน
ของทั้งสองบริษัทและเพื่อที่จะแสดงใหเห็นถึงเจตนาอันดีของผูบริหารในการที่จะอนุญาตใหพนักงานทั้งสองแหง
ไดมีอิสระในการพูดคุยซึ่งทาง WRC ไดใหการสนับสนุนสําหรับคําแนะนํานี้ 
การตอบรับของผูบริหาร: ผูบริหารรับรองวาจะทําตามคําแนะนําทั้งในเรื่องการแถลงการณและการติดประกาศ
นโยบายการใหอิสระในการเขารวมหรือไมเขารวมสหภาพแรงงาน WRC ไดเตรียมตัวอยางถอยคําที่ใชแถลงการณ
และนโยบาย หลังจากตกลงตามคําแนะนํานี้แลว ผูบริหารปฏิบัติตามขอตกลงโดยการแถลงการณและติดประกาศ
นโยบาย 

ตามคําแนะนําในเรื่องพนักงานที่ยังไมผานการทดลองงาน ทางผูบริหารยืนยันวาไดพยามทุกวิถีทางที่จะใน
การอนุมัติใหเปนพนักงานประจําหากทํางานพนระยะทดลองงานและชี้แจงวาการตัดสินใจใหเปนพนักงานประจํา
ขึ้นอยูกับความสามารถในการทํางานของตัวพนักงานเองไมไดเปนเพราะมีความสัมพันธกับสหภาพแรงงาน             
WRC แสดงความพอใจที่ผูบริหารเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายระยะเวลาการทดลองงาน อยางไรก็ตามเพื่อให
ความสําคัญของการสนับสนุนนโยบายนี้เพียงพอในอนาคต จึงไดแนะนําเพิ่มเติมวาใหโรงงานจัดการฝกอบรม
หัวหนางานและผูจัดการทุกแผนกในดานการนํานโยบายไปใชและใหมีการอบรมรวมกับประเด็นอื่นๆที่มีการ
พิจารณาในรายงานฉบับนี้ 

ผูบริหารเห็นดวยวาจะจัดกิจกรรมรวมกันระหวาง ฟาร-อีสต และ เฟสทแอพพาเรล ในอนาคตอันใกล ซึ่ง
จะวางแผนจัดกิจกรรมดวยความชวยเหลือของคณะกรรมการสวัสดิการของ ฟาร-อีสต ในตอนเริ่มตน ผูบริหารไดจัด
ตารางการฝกอบรมรวมกันสําหรับหัวหนาฝายและแรงงานของทั้งสองโรงงานเมื่อเดือนกุมภาพันธและมีนาคม 2548 
ทาง WRC ขอใหการฝกอบรมใหมีเนื้อหาเกี่ยวกับอิสรภาพในการรวมกลุมและขอใหชวยสงรายละเอียดของการ
อบรมมาใหตรวจสอบกอนการจัดกิจกรรม 
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c.)  การปลดประธานสหภาพแรงงานออกอยางไมถูกตองตามกฎหมาย                                               
ผลการประเมิน: ประธานสหภาพแรงงานคนเกาของฟาร-อีสตไดถูกปลดออกจากงานเมื่อเดือนพฤษภาคม 2545 กอน
หนาหนึ่งเดือนกอนที่มีการสรุปกันของการตกลงการเจรจาตอรอง WRC จึงสรุปวาเปนการไลออกจากงานผิด
กฎหมายและยังผิดขอบัญญัติกฎหมายแรงงานไทย6และกฎหมายระหวางประเทศ7 และผิดจรรยาบรรณการคาใน 
การปลดพนักงานออกจากงานอันเนื่องมาจากการทํากิจกรรมของการรักษาสิทธิการรวมกลุม 

ทีมประเมินพบวาผูบริหารใหเหตุผลในการปลดออกครั้งนี้ไมสอดคลองตอกฎหมายแรงงานสัมพันธหรือ 
การตัดสินศาลแรงงานของไทย ผูจัดการโรงงานอางตัวเปนประการแรกวาพนักงานนั้นถูกปลดออก เนื่องจาก “มา
ทํางานสายเปนประจํา” แตทางทีมประเมินตรวจสอบดูวาพนักงานไดมาทํางานสายจริงในชวงระยะเวลา 2 เดือน 
(เนื่องมาจากการรับผิดชอบงานทํางานของสหภาพเปนบางสวน) แตพฤติกรรมนี้ก็ไมมีเหตุผลเพียงพอในเชิง
กฎหมายที่จะขับไลออกจากงาน ทางโรงงานไดยื่นขออนุญาตจากศาลแรงงานของประเทศไทยในการปลดพนักงาน
ออกดวยเหตุผลนี้ แตทางศาลไดปฏิเสธคําขอ ทางศาลเห็นวาพฤติกรรมของพนักงานไมเห็นควรที่จะถูกลงโทษปลด
ออก แทจริงแลวทางบรษิัทควรที่จะออกหนังสือคําเตือนใหกับพนักงาน8  

หลังจากนั้นผูบริหารไดออกมาชี้แจงเปนรายที่สองถึงสาเหตุการไลพนักงานออกวา “มีพฤติกรรมไม
เหมาะสม” ทางทีมประเมินพบวามีการโตแยงกันระหวางพนักงานและหัวหนาฝายผลิตถึงเหตุการณปลดออก ตาม
คําใหการของพยานและเอกสารของผูบริหารพบวาผูนําสหภาพแรงงานไดเขารวมประสานระหวางคนงานและ
หัวหนางานเพื่อที่จะเรียกรองไมขอทํางานลวงเวลา ทางทีมประเมินจึงตัดสินไดวาการกระทํานี้เปนไปโดยสิทธิตาม
กฎหมายและเปนกิจกรรมโดยทั่วไปที่กรรมการสหภาพแรงงานตองเก่ียวของและไมเห็นสมควรกับการปลด
พนักงานออก แทจริงแลวการปลดพนักงานออกจากงานเนื่องจากไมยอมรับที่พนักงานมีบทบาทในฐานะกรรมการ
สหภาพแรงงานทําใหเห็นวาผูบริหารไดทําการละเมิดสิทธิการรวมกลุมขั้นรุนแรงกับพนักงาน 

จากเหตุการณนี้ทําใหเกิดความกดดันกับพนักงานคนอื่นๆ เพราะพวกเขาเกรงวาหากเรียกรองสิทธิอะไร
ขึ้นมาอาจจะทําใหถูกปลดออกจากงานได 

จากการพิจารณา ทาง WRC เห็นวาการไลพนักงานออกครั้งนี้เปนเรื่องที่ไมถูกตองและพนักงานมีสิทธิที่จะ
กลับมาทํางานในตําแหนงเดิมไดตอไป 
 เปนขอสังเกตุวาแมทายที่สุดพนักงานยอมรับคาชดเชยในการเลิกจาง แตไมใชหมายถึงวาสิทธิในการที่จะ
กลับเขาทํางานนั้นจะลดนอยลง และแทจริงการเสนอคาชดเชยในการเลิกจางพนักงานที่กําลังทําหนาที่ปกปองสิทธิ
ในการเรียกรองสิทธิอยูนั้นเปนการกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและผิดจรรยาบรรณการคา9 
ในกรณีนี้ พนักงานไดเพียงแตยอมรับขอเสนอใหถูกปลดออกหลังจากชวงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2545 ระหวางที่
ศาลแรงงานปฏิเสธโรงงานตามกฎหมายในการที่จะปลดเจาหนาที่ทานนี้ออกจากงาน ในสาระสําคัญ ฟาร-อีสต ได

                                                           
6 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธไทย ป 2518 มาตรา 121 (2) 
7 องคกรแรงงานระหวางประเทศ ตามวาระการประชุมที่ 87 และ 98 ที่หามมิใหมีการเลือกปฏิบัติกับสมาชิกสหภาพ 
โดยเฉพาะเมื่อพิสูจนไดวาการกระทํานั้นเปนเหตุใหออกจากงานอันเนื่องการเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน 
8 ตามหมายศาลแรงงานเลขที่ # 8987/2544 
9 ยกตัวอยางเชน Fair Labor Association กลาวไววา”นายจางไมควรเสนอหรือแบงแยกการเลือกปฏิบัติกับ
ลูกจาง” ในที่นี้หมายความวาการกีดกันจัดตั้งสหภาพแรงงานหรือการปฏิบัติงานของสหภาพแรงงาน 
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ใหทางเลือกพนักงานระหวางลาออกจากงานและการยอมรับการถูกปลดออกจากงานหรือถูกไลออกจากงานและ
ไมไดรับคาตอบแทนใดๆเลย ซึ่งเปนคําตัดสินของผูบริหารเองที่ผิดขอบังคับของกฎหมาย 
ขอเสนอแนะ: WRC แนะนําวาใหพนักงานที่ถูกปลดออกอยางไมถูกตองใหเสนอกลับมาทํางานในตําแหนงเดิม 
การตอบรับของผูบริหาร: หลังจากไดรับการเสนอคําแนะนํานี้ ทางผูบริหารเห็นดวยที่จะพบกับพนักงานทานนี้และ
เสนอใหกลับมาทํางานในตําแหนงเดิม นอกจากนี้ผูบริหารยังรับประกันวาในอนาคตจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
เหมาะสมและทําใหถูกขั้นตอนของการปลดพนักงานออก และใหช้ีแจงขั้นตอนการปลดพนักงานออกใหชัดเจนตอ
ทั้งพนักงานและหัวหนางานทุกคนใหเร็วที่สุดและจากนั้นจะติดประกาศ จัดการอบรมและรวมหารือกับพนักงาน
ตอไป 
 
d.) สิทธิไมเทาเทียมกันของสมาชิกสหภาพแรงงานในการขอลาพักผอนประจําป 
ผลการประเมิน: ทีมการประเมินพบวาผูบริหารโรงงานไดขอใหสมาชิกสหภาพแรงงานยื่นเรื่องขออนุญาตลา
พักผอนประจําปลวงหนา 3 วันกอนวันลา สวนพนักงานที่ไมไดเปนสมาชิกสหภาพไมจําเปนตองยื่นเรื่อง การปฏิบัติ
เชนนี้ถือวาเอาเปรียบกับพนักงานที่เปนสมาชิกสหภาพซึ่งถือวาผิดขอบัญญัติในการปฏิบัติตัวไมเทาเทียมกันและเปน
การละเมิดสิทธิการรวมกลุม 
ขอเสนอแนะ: WRC เนนย้ําวาทางบริษัทไมควรที่จะเลือกปฏิบัติกับพนักงานทุกคนบนพื้นฐานของการ เปนสมาชิก
สหภาพแรงงานหรือดวยเหตุผลอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทใดๆก็ตาม และยังไดใหคําแนะนําวาโรงงานควรจัดทํา
นโยบายการตอตานการลําเอียง และฝกอบรมใหหัวหนาฝายบุคคลไดปฏิบัตินโยบายขอนี้ดวย 
การตอบรับของผูบริหาร: ผูบริหารเห็นดวยที่จะรางนโยบายการตอตานการลําเอียง และเสนอใหกับพนักงานและจัด
อบรมหัวหนาแผนกที่เกี่ยวของกับนโยบายขอนี้ ผูบริหารยังสรุปดวยวาจะเพิ่มขอความวาใหพนักงานทุกคนไดรับ
สิทธิเทาเทียมกันในการขออนุมัติการลาพักรอนตามนโยบายสิทธิของพนักงาน ที่ไดมีการนําขึ้นมาพูดแลวใน
ประเด็นนี้ 
 
e.) การไมอนุญาตใหสิทธิการลาเพื่องานสหภาพแรงงาน 
ผลการประเมิน: ทีมประเมินพบวากรรมการสหภาพแรงงานไดถูกปฏิเสธในการขอลาเพื่อที่จะไปเขารวมสัมมนา
และการประชุมอื่นๆ ที่จําเปนตองเขารวมโดยสิทธิตามกฎหมาย10 เหตุการณเหลานี้รวมถึงเหตุการณที่ทางรัฐบาล
ไทยไดขอใหกรรมการสหภาพแรงงานเขารวมการประชุมดวย จากการกระทําเชนนี้ ทางสหภาพแรงงานไดถาย
สําเนากระดาษเขียนดวยลายมือของผูจัดการโรงงานที่ไมอนุญาตใหเขารวมสัมมนาที่จัดขึ้นโดยสถาบันความ
ปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งเปนตัวแทนของรัฐบาลไทยจัดขึ้นเมื่อ มิถุนายน 2547 กรรมการสหภาพแรงงานยังถูก
ขัดขวางไมใหเขารวมการประชุมเกี่ยวกับสหภาพที่จัดขึ้นนอกเวลางานอันเนื่องมาจากพนักงานเองถูกบังคับทํางาน
ลวงเวลา 
ขอเสนอแนะ: WRC แนะนําวาผูจัดการโรงงานตองรางจดหมายขอโทษไปยังสหภาพแรงงาน ตามที่กลาวมาขางตน 
และควรทําหมายเหตุขึ้นมาวาอนุญาตใหทางสหภาพแรงงานมีสิทธิเขารวมกิจกรรมของสหภาพ และใหทําความ
เขาใจวาสหภาพมีสิทธิเขารวมกิจกรรมดังกลาว และยังแนะนําอีกวาสหภาพแรงงานและผูบริหารควรที่จะเขารวม
ประชุมกันใหเร็วที่สุด เพื่อใหไดขอตกลงตามกระบวนการที่วาทางสหภาพแรงงานจะแจงใหผูบริหารทราบถึงการ
                                                           
10 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธไทย ป 2518 มาตรา 102 
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เขารวมกิจกรรมเหลานี้ในประเด็นของการเขารวมกิจกรรมสหภาพแรงงานนอกเวลางานของสมาชิก ทาง WRC เนน
ย้ําวาผูบริหารควรใหความมั่นใจวาการทํางานลวงเวลาทั้งหมดใหปฏิบัติดวยความสมัครใจ สําหรับคําแนะนําเฉพาะ
สําหรับประเด็นนี้ ใหดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “ช่ัวโมงทํางานและคาจาง” 
การตอบรับของผูบริหาร: ตามคําแนะนําขางตน ทางผูบริหารยืนยันที่จะปฏิบัติตามคําแนะนํา 
 
f.) มีการเปล่ียนแปลงเพียงฝายเดียวของสัญญาการจางงาน 
ผลการประเมิน: ทีมประเมินพบวาผูบริหารโรงงานไดเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของขอตกลงสภาพการจางกับสหภาพแรง
งานของ ฟาร-อีสต หลังจากที่การตอรองไดเสร็จสิ้นลงแลวเพียงฝายเดียว หลังจากขอสรุปการเจรจาตอรองเมื่อเดือน
พฤษภาคม ป 2545 ผูบริหารไดแทรกขอกําหนดขอตกลงสภาพการจางฉบับนั้นใหยังมีผลบังคับเพิ่มเปน 2 ป ซึ่ง
เนื้อหานี้ไมไดมีมติเห็นดวยในที่ประชุม ทางสหภาพเพิ่งจะรับทราบเนื้อหาตรงนี้ก็เมื่อไดสําเนาของสัญญาการจาง
งานหลังจากการประชุมเจรจาไดเสร็จสิ้นลงไดหลายวันแลว 
ขอเสนอแนะ: ในการแกไขใหถูกตอง ทาง WRC แนะนําวาใหผูบริหารเจรจาตอรองกับทางสหภาพใหเร็วที่สุด
เพื่อใหมีตารางการทําขอเจรจาครั้งตอไป 
การตอบรับของผูบริหาร: หลังจากที่นําประเด็นนี้แจงไปยังฝายบริหาร ทางฟาร-อีสต ยินดีที่จะใหมีการกลับมาเจรจา
กับสหภาพทันทีและยอมรับตรงจุดตอรองที่ระยะเวลาหนึ่งป การตอรองครั้งตอไปจัดตารางเวลาใหเริ่มในเดือน
กันยายน 2548 ขณะที่ฝายบริหารใหการตอบรับเปนอยางดี แตก็ยังคงเปนปญหาเนื่องสํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัดปฏิเสธที่จะรับการตอรองฉบับใหม ดังนั้นขณะที่มีการตกลงวาทางสหภาพและฝายผูบริหาร
จะเจรจาขอตอรองทุกป  ทางสหภาพแรงงานเองก็ไมสามารถที่จะรองเรียนกับหนวยงานที่เกี่ยวของถาหากวาจะมี
การพิพาทระหวางการตอรอง ดังนั้นในการประชุมรวมกันกับผูบริหารในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ มีการตกลงกันไววา
ทาง The Gap และ WRC จะเขามารวมฟงในฐานะผูสังเกตการณของการทําสัญญาเจรจาตอรอง หากเห็นวามีความ
จําเปนที่จะมีบุคคลที่สามเขาสังเกตุและทางสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานเองยังไมอยากที่จะเขามาทํา
ความประนีประนอมในเวลาน ั้น ผูบริหารยังยืนยันวาจะติดประกาศสัญญาหากมีการเจรจาเสร็จแลวใหทําเปน 
“นโยบายบริษัท” แมวาหนวยงานดานแรงงานของจังหวัดยังคงไมตองการที่จะรับรองใหวาเปนขอตกลงสภาพการ
จางรวมกันฉบับใหม 
 
g.) การกีดกันสมาชิกสหภาพแรงงานไมใหเขารวมคณะกรรมการดานสวัสดิการของบริษัทและความ
ไมชัดเจนในบทบาทของคณะกรรมการของโรงงาน 
ผลการประเมิน: ทีมประเมินพบวาผูบริหารโรงงานไดพยายามกีดกันไมใหตัวแทนสหภาพแรงงานเขารวมกับ
คณะกรรมการสวัสดิการโรงงานครั้งแรกที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ผูบริหารจะเปนผูคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมเอง
โดยไมมีตัวแทนสหภาพเขารวม ในตอนหลังผูบริหารยอมที่จะระงับการคัดเลือกไวและสมาชิกสหภาพหลายคนก็
ไดรับคัดเลือก อยางไรก็ตามจากคําใหการณของพนักงาน แมวาสหภาพแรงงานจะไดเขามามีสวนรวมใน
คณะกรรมการแตก็ยังคงถูกกีดกันเพราะผูบริหารมักจะกีดกันไมใหสมาชิกสหภาพเขารวมประชุมเมื่อมีการอภิปราย
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายบริษัทของสมาชิกสหภาพ การกีดกันนี้ไมสามารถชี้แจงไดวาเขาขายของการถูกละเมิด
จรรยาบรรณการคาหรือไม แตอยางไรก็ตามจากแนวทางปฏิบัติ การที่โรงงานกีดกันกรรมการสหภาพแรงงานซึ่งเปน
ตัวแทนของสมาชิกแรงงานทั้งหมด ไมใหเขาอยูในกระบวนการคณะกรรมการถือวาเปนการปฏิบัติที่แยมาก 



 14

 ทีมประเมินยังพบอีกวาไดเกิดการสับสนระหวางสมาชิกแรงงานทั้งหมดระหวางบทบาทของความสัมพันธ
ของคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทกับคณะกรรมการสุขภาพและความปลอดภัยและการประชุมการจัดการดาน
สหภาพแรงงานที่บริษัท ฟาร-อีสต  
ขอเสนอแนะ: WRC แนะนําวาโรงงานควรตรวจสอบใหแนใจวากรรมการสวัสดิการโรงงานทุกคนมีสวนรวมในการ
เขาประชุมทุกครั้ง  WRC ยังแนะนําวาผูบริหารตองประกาศใหพนักงานทุกคนทราบถึงบทบาทหนาที่ของกรรมการ
ตางๆ นั้นวามีหนาที่แตกตางกันอยางไรและกรรมการใดก็ไมมีบทบาทหนาที่เหนือกวากรรมการสหภาพแรงงาน 
การตอบรับของผูบริหาร: ผูบริหารเห็นดวยที่จะใหความแนใจวาการประชุมแตละครั้งตองมีคณะกรรมการใหครบ
องคประชุมและจะตองมีการแจงวาระการประชุมทุกเรื่องลวงหนา และทางผูบริหารยังเห็นดวยที่จะจัดทําสําเนา
เนื้อหาการประชุมใหกับ WRC เพื่อใหเขามาตรวจสอบแตละขั้นตอน ผูจัดการฝายบุคคลไดสงมอบการนําเสนอ
ใหกับพนักงานเพื่อใหเขาใจในบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการแตละคน ผูบริหารเองก็ไดติดตอกับสํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานเขตประเวศในการเตรียมการอบรมดานการทํางานของคณะกรรมการ 
 
2) ชั่วโมงการทํางานและคาจาง 
 
ขอกลาวอาง 
 ผูบริหารโรงงานไดละเมิดสิทธิมนุษยชนของลูกจางในสวนของชั่วโมงแรงงานและคาจางโดยการ a) 
บังคับพนักงานใหทํางานลวงเวลา b) ไมจัดสรรเวลาพักแกพนักงานทํางานลวงเวลา c) จายคาจางนอยกวาอัตรา
คาจางตามเกณฑใหกับพนักงาน d) มักจะมีขออางหรือขัดขวางทุกวิถีทางที่จะใหพนักงานยื่นขอลาพักผอนประจําป 
 
รายงานผลการประเมิน 
a.) การบังคับใหทํางานลวงเวลา 
ผลการประเมิน: ทีมประเมินพบวาพนักงานบริษัท ฟาร-อีสต ไดบังคับใหพนักงานตองทํางานลวงเวลาและตําหนิ
พนักงานอยางรุนแรงหากปฏิเสธที่จะทํางาน การปฏิบัตินี้เขาขายการละเมิดสิทธิ ตามขอกฎหมายไทย11และผิด
จรรยาบรรณการคาที่หามมิใหมีการบังคับใหทํางานลวงเวลา ในการสัมภาษณของทีมประเมินพนักงานยืนยันอยาง
นาเชื่อถือวาหัวหนางานมักจะบังคับพนักงานใหทํางานลวงเวลาและหากพนักงานคนไหนปฏิเสธก็จะตองแจงเหตุผล
ในการไมทํางานลวงเวลา หลายครั้งพนักงานมักจะถูกดุดาและกลาวหาอยางรุนแรงหากไมยอมทํางานลวงเวลา และ 
จะไมไดรับการอนุญาตใหออกจากบริเวณโรงงานหรือหาคนอื่นมาทําแทน พนักงานยืนยันอีกวาหากไมยอมทํางาน
ลวงเวลาเนื่องจากสาเหตุของความเหน็ดเหนื่อย ก็จะถูกดุดาและเสนอใหลาออก ปญหานี้มักจะหนักพิเศษกับ
พนักงานใหมที่ยังไมผานชวงทดลองงาน  
ขอเสนอแนะ: WRC แนะนําวาโรงงานตองกําหนดนโยบายที่ชัดเจน วาการทํางานลวงเวลาทั้งหมดจะตองถือเปนการ
สมัครใจและอบรมใหหัวหนางานและฝายบุคคลนําเอานโยบายนี้มาปฏิบัติ สวนหนึ่งของนโยบายนี้ทางโรงงานควร
อนุญาตใหพนักงานทุกคนแจงหัวหนาแผนกโดยทันทีไมวาจะดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรวาพวกเขาไมขอทํางาน
ลวงเวลาตามวันที่ถูกกําหนด พนักงานเองก็ควรมีสิทธิที่จะแจงใหหัวหนารับทราบตลอดเวลากอนถึงเวลาการทํางาน

                                                           
11 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานไทย ป 2541 มาตรา 24 
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ลวงเวลา นโยบายนี้ควรที่จะติดประกาศใหทราบโดยทั่วกันในโรงงาน และผูบริหารควรทําความเขาใจใหชัดเจนกับ
หัวหนาแผนก วาไมมีสิทธิลงโทษพนักงานที่ไมขอทํางานลวงเวลา ทาง WRC ไดแนะนําใหผูบริหารยอมใหสหภาพ
มีสวนเกี่ยวของในการรางนโยบายและแจงพนักงานทุกคนเกี่ยวกับเนื้อหาในนโยบาย 
การตอบรับทางผูบริหาร : หลังจากที่มีการแนะนํา ทางผูบริหารยินยอมโดยทันทีที่จะรางนโยบายการทํางานลวงเวลา
และจะพูดคุยช้ีแจงกับพนักงาน 
 
b.) การไมจัดสรรเวลาพักแกพนักงานที่ทํางานลวงเวลา 
ผลการประเมิน: ทีมประเมินพบวาโรงงานไดละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานในการจัดสรรเวลาพักระหวางเวลา
ทํางานปกติและทํางานลวงเวลา ตามกฎหมายคุมครองแรงงานในประเทศไทยตองมีเวลาพักอยางนอย 20 นาที 
ระหวางเวลาการทํางานปกติและการทํางานลวงเวลา ทุกครั้งที่มีการทํางานลวงเวลาใชเวลาเกินกวา 2 ช่ัวโมง12 
ทํางานลวงเวลาปกติเริ่มตั้งแต 18.30 – 20.00 น. บางครั้งตองทําไปถึง 22.00 น. อยางไรก็ตามทีมประเมินพบวา
พนักงานจะไมไดรับอนุญาตใหพักกอนเริ่มทํางานลวงเวลา แมวางานที่ทําจะกําหนดเลิกเวลา 22.00 น.  ดังนั้น
พนักงานจําเปนตองทานอาหารระหวางการทํางาน และพนักงานก็จะถูกตําหนิอยางรุนแรงหากถูกจับไดวาทาน
อาหารระหวางทํางาน 
ขอเสนอแนะ:  WRC แนะนําวาพนักงานที่เลือกที่จะทํางานลวงเวลาควรที่จะไดรับการอนุญาตใหพักอยางนอย 20 
นาที กอนเริ่มทํางานลวงเวลา และควรจะยึดหลักเกณฑตามคําสั่งของกฎหมายในเรื่องเวลาพักแตละชวง 
การตอบรับของผูบริหาร : ผูบริหารยอมรับที่จะชี้แจงใหชัดเจนเกี่ยวกับชวงพักตอนเย็นในนโยบายการทํางาน
ลวงเวลาฉบับใหม และวางแผนที่จะเจรจานโยบายนี้กับพนักงานในวันที่นัดประชุมในอีกไมก่ีสัปดาห ตามนโยบาย
ใหมนี้ระบุวาพนักงานทุกคนมีสิทธิที่จะไดพัก 20 นาที กอนเขางานลวงเวลา ซึ่งรวมถึงงานลวงเวลาที่มีระยะเวลา
นอยกวา 2 ช่ัวโมงก็มีสิทธิไดพัก 20 นาทีดวย 
 
c.) การจายคาแรงที่ต่ํากวาคาแรงเฉลี่ยในประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ผลการประเมิน: ทีมประเมินพบวาโรงงาน ฟาร-อีสต ไดละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใตจรรยาบรรณการคาที่ตองจาย
คาแรงใหกับพนักงานไมตํ่ากวาคาแรงเฉลี่ยตามอุตสาหกรรม จรรยาบรรณการคาของมหาวิทยาลัยและบริษัทจํานวน
มากกําหนดใหผูผลิตจะตองจายคาแรงในอัตราที่ไดกําหนดไวในแตละวิชาชีพ WRC ไดรวบรวมขอมูลอัตราคาจาง
ในทองที่และพบวาการจายเงินใหกับพนักงานของ ฟาร-อีสต ตํ่ากวามาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะงานที่
ใกลเคียงกันขณะเดียวกันการประเมินผลของ WRC ตอการจายคาจางพนักงานบริษัท ฟาร-อีสต พนักงานสวนใหญ 
ลวนแตมีทักษะการทํางาน พนักงานอาวุโสหลายคนทํางานมากกวา 10 ป แตยังไดรับคาแรงที่เทากับคาแรงขั้นต่ําใน
ปจจุบันคือ 170 บาทตอวัน 
พบวาหลายธุรกิจที่ต้ังอยูในทองที่นี้จะจายคาแรงเพิ่มอีกอยางนอย 1 บาทตอวัน จากอัตราคาแรงขั้นต่ําใหแกพนักงาน
อาวุโสในแตละป  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2547 ผูบริหารโรงงานไดใหสัญญาวาจะเพิ่มคาจางใหแกพนักงานหากตกลง
กับลูกคาแลว และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 ทีมประเมินพบวา ก็ยังไมมีการเพิ่มคาจางแกพนักงานแตอยางใด 
ขอเสนอแนะ : WRC แนะนําวาโรงงานควรจายเงินใหแกพนักงานไมใหตํ่ากวาคาจางเฉลี่ยและจัดขอมูลที่เกี่ยวของ
กับระดับคาจางในทองที่กับโรงงาน 

                                                           
12 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานไทย ป 2541 มาตรา 27 
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การตอบรับของผูบริหาร: ผูบริหารไดเพิ่มคาจางแกพนักงานใหตรงตามคาจางแรงงานที่กําหนด โดยจะเริ่มจายตั้งแต 
มกราคม 2548 อัตราคาจางจะจัดใหเปนดังนี้ : พนักงานมีอายุงาน 1–5 ป จะไดรับคาแรงเพิ่ม 7 บาทตอวัน รวมเปน
182 บาทตอวัน  พนักงานมีอายุงาน 5–10 ป จะไดรับคาแรงเพิ่ม 11 บาทตอวัน รวมเปน186 บาทตอวัน  และ
พนักงานที่ทํางานเกินกวา 10 ป จะไดรับคาแรงเพิ่ม 18 บาทตอวัน รวมเปน193 บาทตอวัน  นอกจากนี้ทางผูบริหาร
ไดประกาศวาระบบการเพิ่มคาจางจะถูกพิจารณาจากผลการปฏิบัติ 
 
d.) ปญหาวันหยุดประจําปของลูกจาง13 
ผลการประเมิน: ทีมประเมินตรวจคนเจอปญหาเกี่ยวกับการไดรับวันหยุดประจําปของลูกจาง ครั้งหนึ่งที่ทางทีม
ตรวจพบวาโรงงานไดเปลี่ยนแปลงขอเลื่อนวันนักขัตฤกษของพนักงาน  (จากวันที่ 28 กรกฎาคม ไปเปนวันที่ 28 
สิงหาคมแทน) ทําใหลูกจางตองประสบกับปญหา เนื่องจากโรงงานไมไดแจงการขอเปลี่ยนแปลงวันหยุดโดยไมแจง
ใหพนักงานทราบลวงหนา หรือแจงดวยระยะเวลาอันสั้น ทําใหลูกจางตองสูญเสียเงินจากการซื้อต๋ัวรถที่จะเดินทางที่
ซื้อไวลวงหนา หรือบางคนตองใชวันลาพักรอนประจําปแทน ตามที่ยังมีวันลาพักรอนเหลืออยู (และผลตามมาก็คือ
จะไมไดรับเบี้ยขยันประจําเดือนดวย) และพนักงานชั่วคราวจะไมไดสิทธิในการหยุดประจําปก็จะถูกบังคับใหทํางาน
ในวันนั้นๆ ดวย  นอกจากนี้ผูจัดการโรงงานเพิ่งจะประกาศแกพนักงานเมื่อเร็วๆนี้วา พนักงานไมมีสิทธิลางานเพิ่ม
อีก 2 วัน ในชวงวันหยุดเทศกาลปใหม ตามธรรมเนียมในอดีตบริษัทจะจายเงินชดเชยวันหยุดที่ไมถูกไปใชแทน ซึ่ง
ประเด็นหนึ่งในเรื่องวันหยุดประจําเปนเรื่องละเอียดออนตอพนักงานเนื่องจากทางบริษัทฟาร-อีสต จัดสรรวันหยุด
ประจําปใหลูกจางเพียงหกวันตอป ผูบริหารโรงงานยังบอกวาปกติไมใหเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจําป ยกเวนวามี
เหตุการณเรงดวน และระหวางวันหยุดเทศกาลตางๆ พนักงานก็จะไดรับเงินเบี้ยเลี้ยงพิเศษดวย แตในกรณีที่กลาวมา
ไมมีเหตุการณเรงดวนเนื่องจากระดับของออรเดอรที่มีอยูในขณะนั้นไมมาก 
ขอเสนอแนะ : WRC รับทราบวาทางผูบริหารของบริษัทจะขอพนักงานใหทํางานวันหยุดตามที่กําหนด แตก็จะไม
บังคับใหทํางานในวันสําคัญทางศาสนา ทาง WRC แนะนําวา ผูบริหารตองเจรจากับตัวแทนสหภาพแรงงานเรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงตารางวันหยุดวาจะตองแจงลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาหกอนการเปลี่ยนแปลง และวันลาพักรอน
ของพนักงานคนไหนที่ไดรับการอนุมัติจากผูบริหารแลวไมควรที่จะเปลี่ยนแปลงโดยไมไดรับการยินยอมจากลูกจาง 
การตอบรับของผูบริหาร : ผูบริหารเห็นดวยที่จะดําเนินการออกนโยบายวาพนักงานคนไหนที่ไดรับอนุมัติวันลา
ภายในวันที่ไดรับอนุมัตินั้นแลว จะไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไมไดรับการยินยอมจากพนักงาน ทางผูบริหารได
เริ่มรางนโยบายนี้และจะมีผลบังคับใชกับพนักงานและหัวหนางานภายในไมก่ีสัปดาหนี้ 
 
3. การกลั่นแกลงและดาประจาน 
 
ขอกลาวอาง 
 มีขอกลาวอางวาพนักงานถูกผูจัดการและหัวหนางานดาประจานดวยวาจารุนแรง 

                                                           
13 ภายใตกฎหมายไทยที่ถูกกําหนดในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ป 2541 มาตรา 5 วา “วันหยุด” หมายความ
วา วันที่กําหนด ใหลูกจางหยุดประจําสัปดาห  หรือหยุดตามประเพณี หรือหยุดพักผอนประจําป 
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รายงานผลการประเมิน 
a)  ดาประจานดวยวาจารุนแรง 
ผลการประเมิน: ทีมประเมินระบุวาผูจัดการโรงงานและหัวหนางานมักจะดุดาพนักงานดวยถอยคําหยาบคาย เสื่อม
เสียและดูถูก ผิดตามจรรยาบรรณการคาหามมิใหกลั่นแกลงลูกจาง พนักงานใหการณวาหัวหนางานมักจะเตะกลอง
ใสช้ินงานของพนักงานและตะโกนดาพนักงานที่ทํางานผิดพลาด พนักงานยังใหการณเพิ่มเติมอยางละเอียดวามี
หัวหนางานอยู 2 ทานที่ถูกกลาวหาวามีพฤติกรรมชอบดุดาดวยถอยคํารุนแรง ตามคําใหการกลาววาหัวหนางานทั้ง 2 
คนนี้มักใชถอยคําหยาบคาย เชน ดาพนักงานวา “มึงลืมสมองไวที่บานเหรอวะ?” พนักงานทานหนึ่งอางวาครั้งหนึ่งที่
เธอไมมีดายเพื่อที่จะทํางาน หัวหนางานทานหนึ่งตะโกนมาวา “เธอก็ตัดขนหมอยเธอมาใชแทนซิ” บางครั้งพนักงาน
ก็ถูกบนวาแตละครั้งที่พนักงานทํางานเสร็จแลววามักจะถูกดุดาหาวานั่งอยูเฉยๆและหากคนไหนออกจากที่นั่งเพื่อไป
เอางานมาทําเพิ่มก็ยังคงถูกดาเหมือนเดิมและบอกใหกลับมานั่งที่เดิม หามไปไหน การกระทํานี้ถือวาผิดจรรยาบรรณ
การคาที่โรงงานปลอยใหที่ทํางานมีการทํากลั่นแกลงพนักงาน 
ขอเสนอแนะ: WRC แนะนําผูบริหารวาควรอบรมหัวหนางานทุกคนใหประพฤติตนใหเหมาะสมกับตําแหนงและยัง
แนะนําเพิ่มเติมอีกวาโรงงานควรมีการสื่อสารหลายๆชองทางใหพนักงานไดรองทุกขหากถูกดุดาวากลาวดวยถอยคํา
รุนแรง อันดับแรกผูบริหารระดับสูงที่ไมมีเวลาอํานวยในการมาที่ในโรงงาน ผูบริหารควรจะติดประกาศหมายเลข
โทรศัพทเพื่อใหพนักงานสามารถติดตอไดเปนการสวนตัวหากมีเหตุการณนี้ขึ้น อันดับที่สองผูจัดการควรจะจัด
ตารางการประชุมกับตัวแทนสหภาพแรงงานของโรงงานเปนประจํา (เชนทุกเดือน หรืออยางทุกๆ 3 เดือน) เพื่อ
รวมกันตรวจสอบความคืบหนาในประเด็นนี้เพื่อเปนเวทีที่นําประเด็นและหากมีประเดน็ใหมเกิดขึ้นเพื่อจัดการแกไข 
การตอบรับของผูบริหาร: ผูบริหารเห็นดวยกับคําแนะนําของ WRC ในประเด็นนี้ ผูบริหารไดเตือนอยางเขมงวดกับ
หัวหนาสายการผลิตและพิจารณาพฤติกรรมที่เหมาะสมของหัวหนาที่จะตองปฏิบัติตัวกับพนักงานในเดือนตุลาคม 
2547 พนักงานไดรายงานอยางเห็นพองตองกันวาพฤติกรรมของหัวหนาสายผลิตตางมีการปรับปรุงอยางเห็นไดชัด 
โรงงานยังจะไดจัดกิจกรรมสัมมนาเรื่องพฤติกรรมที่เหมาะสมของหัวหนางานใหแกหัวหนาสายผลิตทุกคนตลอดทั้ง
ป 2548 การอบรมไดมีการทดสอบอยางใกลชิดในเรื่องการดาประจานดวยวาจารุนแรง ทาง WRC ยังไดรับเสนอใหมี
โอกาสตรวจสอบหลักสูตรกอนการจัดอบรมขึ้น 
 นอกจากนี้จากการชวยเหลือดานเทคนิคโดย Gap ทางบริษัทไดติดตั้งระบบกลองรับความคิดเห็นสําหรับ
พนักงานใหรายงานถึงปญหาการดุดาดวยถอยคํารุนแรงภายในโรงงาน ขณะเดียวกันผูบริหารตางเห็นดวยที่จะ 
จัดสรรโอกาสในการประชุมถึง 3 ครั้งในแตละเดือนใหแกพนักงานและตัวแทนพนักงานไดพบกับผูบริหารและรวม
ประชุมหารือในปญหา ผูบริหารไดเสนอตารางการประชุมดังนี้: กรรมการผูจัดการจะเยี่ยมชมโรงงาน ฟาร-อีสต ชวง 
สัปดาหแรกของแตละเดือน : ผูจัดการฝายบุคคลจะเยี่ยมชมโรงงาน ฟาร-อีสต ชวงสัปดาหที่สองและสี่ของแตละ
เดือน : ผูจัดการฝายบุคคลจะตองประชุมกับกรรมการสหภาพแรงงานอยางนอยเดือนละสองครั้ง การเสนอนี้มีผลใน
มติที่ประชุมเมื่อปลายเดือนมกราคม 2548 
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4)   สุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน 
 
ขอกลาวอาง 
  
 ทางโรงงานไมไดจัดสรรสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยตอสุขภาพใหแกพนักงานในกรณีดังนี้: a) ที่ทํางานมี
อุณหภูมิสูงเกินขีดอันตรายและอากาศอบอาว; b) น้ําทวมพื้นที่โรงงาน; c) หลังคารั่วและไฟดูด; d) ไมมีตูเก็บอาหาร; 
e) ไมมีที่ปองกันนิ้วมือบนเครื่องเย็บขอบกระดุม; f) เกาอี้ไมมีมาตรฐาน; g) การเขมงวดเกินเหตุผลในการใชหองน้ํา; 
h) คณะกรรมการสุขภาพและความปลอดภัยบกพรองในหนาที่; I) ขอหามอยางไมมีเหตุผลเมื่อขอลาปวย; j) ลมเหลว
ในการจัดหาบัตรประกันสุขภาพของพนักงานใหทันทวงที; k) ไมมีหองพยาบาล 
 
รายงานผลการประเมิน 
a)  ท่ีทํางานมีอุณหภูมิสูงเกินขีดอันตรายและอากาศอบอาว 
ผลการประเมิน: พนักงานไดแจงขอกลาวหาที่นาเชื่อถือวาในชวงฤดูรอน อุณหภูมิภายในบริเวณที่ทํางานของ       
ฟาร-อีสต มีความรอนสูงมากจนแทบจะทนไมได พนักงานหลายคนยังบอกอีกวามีพนักงานบางคนเปนลมขณะ
ทํางานเนื่องจากอากาศรอน ชวงที่ทางทีมประเมินทําการประเมินนั้นอยูในชวงเดือนพฤศจิกายน 2547 อุณหภูมิ
ภายในโรงงานอยูในระดับที่ดีและยังอยูในขอจํากัด ถูกตองตามกฎหมาย อยางไรก็ตามเนื่องจากการประเมินผลนี้อยู
ในชวงฤดูหนาวจึงไมสามารถระบุไดวาในชวงอื่นๆโรงงานจะมีสภาพเปนอยางไร 
 ปญหาอุณหภูมิสูงอาจจะเปนไปไดวาหลังคาโรงงานไมมีฉนวนกันความรอน การขาดระบบการขับไล
ความรอน และขาดระบบการระบายความรอนที่มีประสิทธิภาพ ปญหาที่เดนชัดที่สุดคือ พัดลมเพดานของโรงงานอยู
ในสภาพที่ไมดี ตามคําใหการณของพนักงานที่นาเชื่อถือไดวา มีอยูครั้งหนึ่งที่พัดลมเพดานตกลงมาที่พ้ืนขณะที่
พนักงานกําลังทํางานอยู 
ขอเสนอแนะ: เพื่อที่จะใหมีการตรวจสอบที่ไดผลและระบุใหไดทั้งสถานที่และชวงเวลาที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นระดับที่
รับไมได ทาง WRC แนะนําผูบริหารโรงงานวาควรจะติดตั้งเทอรโมมิเตอรทั่วบริเวณโรงงานในตําแหนงระยะเทากัน 
พนักงานแตละคนซึ่งอาจจะเปนสมาชิกของคณะกรรมการสุขภาพและความปลอดภัยควรที่จะทําการบันทึกอุณหภูมิ
ของเทอรโมมิเตอรแตละตัว ตามชวงระยะเวลาที่กําหนดในใบบันทึกรายการประจําวัน WRC ยังแนะนําอีกวาการ
ตรวจสอบและการติดตั้งอุปกรณยังคงใหมีใชตอไปจนกวาปญหาความรอนในโรงงานจะแกปญหาไดแลว 
คณะกรรมการสุขภาพและความปลอดภัยควรที่จะลงมือปฏิบัติลวงหนาและใหคําแนะนํามาตรการอื่นเพิ่มเติม 
 ควรจะมีการติดตั้งพัดลม ฉนวนกันความรอน เครื่องระบายอากาศและบางทีอาจจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
เพื่อแกปญหานี้ เพื่อที่จะแกไขปญหาของอุณหภูมิอยางเปนรูปธรรม ทาง WRC แนะนําวาผูบริหารควรที่จะได 
ปรึกษากับชางผูเช่ียวชาญในการประเมินผลกระทบของระบบการควบคุมความเย็นและหาวิธีที่ดีที่สุดในการ
ปรับปรุง 
การตอบรับของผูบริหาร: เมื่อเวลาทีมประเมินไดเขาเยี่ยมโรงงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 ทางโรงงานไดเปลี่ยน
จากพัดลมเพดานเปนพัดลมตั้งพื้น WRC ยังพบวาผูบริหารไดติดตั้งพัดลมตั้งพื้นใหมและติดตั้งระบบน้ํารดบน 
หลังคา ความพยายามนี้ไดชวยลดอุณหภูมิและเพิ่มการระบายอากาศ พนักงานรายงานวาพวกเขารูสึกถึงการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงในการแกปญหาความรอน (ในขณะที่ทํารายงานฉบับนี้ ประเทศไทยยังคงยูในชวงฤดูหนาว) WRC 
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ขอช่ืนชมความพยามของผูบริหารในการแกปญหาความรอนและการระบายอากาศไดอยางรวดเร็ว แตอยากใหมีการ
ตรวจเช็คอีกครั้งตามคําแนะนําขางตนซึ่งทางผูบริหารเองก็เห็นดวยที่จะเริ่มเฝาสังเกตการณปญหานี้โดยการติดตั้ง
เทอรโมมิเตอรทั่วโรงงาน 
 
b)  น้ําทวมพื้นท่ีโรงงาน 
ผลการประเมิน: ปญหาน้ําทวมภายในพื้นที่โรงงานในชวงฤดูฝนไดเปนปญหาหนักในชวงฤดูฝนที่ผานมา ประเด็นนี้
เปนปญหาหนักเพราะวาน้ําที่ทวมขังสกปรกเจือปนดวยน้ํามัน ฉี่แมวและพนักงานหลายคนเชื่อวามีสารยอมผาที่มา
จากแผนกยอมผาเกาที่ปดไปแลวเจือปนอยูในน้ําดวย บางครั้งน้ําทวมที่หองน้ําดวยทําใหน้ําสิ่งสกปรกมากยิ่งขึ้น 
พนักงานหลายคนเลาวาตนไดรับผลกระทบจากน้ําทวมขังในเรื่องของสุขภาพ เชนผื่นขึ้นตามผิวหนังและผิวหนัง
พุพอง พนักงานเองแจงวาเคยถูกบอกใหถายเทน้ําทวมขังกอนเริ่มทํางานดวยการวิดน้ําออกดวยขันหรือถังขยะมือ
เปลา ไมมีการจัดสรรรองเทาบูท หรือถุงมือใหแกพนักงาน โดยยืนยันดวยวาหัวหนาจะสั่งใหพวกเขาทําความสะอาด
กอนทํางาน หากไมทําจะถูกไลออก 
ขอเสนอแนะ: WRC แนะนําวาใหโรงงานปรึกษากับชางผูเช่ียวชาญเรื่องระบบทอระบายน้ําและการควบคุมน้ําทวม 
และใหพยายามหาวิธีการตางๆในการปองกันน้ําทวม หากน้ํายังคงทวมอยูอยางนอยหาระบบที่ดีกวาเดิม ถายเทน้ํา
และใหพนักงานสวมใสอุปกรณปองกันที่จําเปน WRC เขาใจวาปญหาที่แกไขไดยากเพราะตัวโรงงานเองที่มีพ้ืนดิน
ตํ่ากวาพื้นที่รอบขาง  
การตอบรับของผูบริหาร: ผูบริหารโรงงานแจงวาน้ําทวมนี้เปนปญหาและรับปากวาจะหาวิธีการแกปญหาตอไปและ
เริ่มแกไขโดยไดเทพื้นซีเมนตและทําที่ก้ันน้ําเล็กๆตรงหนาประตู ขณะที่การปรับปรุงแกไขนี้กําลังดําเนินไปดวยดี ก็
ไมมีแนวโนมวาวิธีการนี้จะสามารถแกปญหาน้ําทวมไดทั้งหมด โดยเฉพาะปญหาที่ผานมาของสวมเต็ม ดังนั้น
ผูบริหารควรจะปรึกษาผูเช่ียวชาญในดานนี้ ขณะนี้ไมสามารถใหคําตอบที่แนนอนวาการปรับปรุงจะมีผลกระทบ
อะไรบางจนกวาจะถึงฤดูฝนอีกครั้ง 
 
c) หลังคารั่วและไฟดูด 
ผลการประเมิน: ทีมประเมินพบวาเพดานของโรงงานรั่วทําใหน้ําหยดลงบนเครื่องจักรและพนักงานขณะปฏิบัติงาน 
พนักงานหลายคนระบุวาหลายครั้งเมื่อพนักงานแจงปญหานี้ ผูจัดการมักจะบอกออยางงายๆวาใหยายเครื่องจักร
มากกวาที่จะแกปญหา ทีมประเมินเคยไดยินขอกลาวอางที่นาเชื่อถือไดวามีหลายคร้ังที่พนักงานถูกไฟฟาดูดซึ่งเกิด
จากน้ําตกลงบนเครื่องจักรที่พวกเขาทํางานอยู ซึ่งครั้งลาสุดเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ 2547  
ขอเสนอแนะ: WRC แนะนําใหโรงงานซอมแซมหลังคาที่รั่วใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดอยางชากอนที่จะถึงฤดูฝนใน
รอบปตอไป 
การตอบรับของผูบริหาร: ผูบริหารเห็นดวยที่จะแกปญหานี้ในตนเดือนธันวาคม โรงงานไดเริ่มกอสรางระบบราง
ระบายน้ําบนหลังคาใหญ ทางโรงงานยังจัดหาที่ปรึกษาพรอมดวยวิศวกรเขามาออกแบบการซอมเพดานและการ
ปรับปรุงโครงสรางอื่นๆ และจัดตารางการตรวจสอบซอมแซมประจําเดือนโดยวิศวกรไฟฟา 
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d) ไมมีตูเก็บอาหาร 
ผลการประเมิน: ทีมประเมินพบวาทางโรงงานไมไดเตรียมสถานที่ ที่เหมาะสมในการเก็บอาหารหรือทรัพยสิน
สวนตัว เนื่องจากการที่ไมมีที่เก็บอาหารทําใหพนักงานสวนใหญใสอาหารในถุงพลาสติกและหอยตามเสาใน 
โรงงาน อีกทางเลือกหนึ่งที่จะเก็บสัมภาระของพนักงานคือหองครัวแตก็มักจะถูกแมวขโมยไปกิน  
ขอเสนอแนะ: WRC แนะนําใหโรงงานควรจัดทําที่เก็บสัมภาระสวนตัวและตูเก็บอาหารที่มิดชิดแกพนักงานทุกคน 
 การตอบรับของผูบริหาร: ผูบริหารเห็นดวยที่จะหารือทุกประเด็นกับคณะกรรมการสวัสดิการและสอบถาม
พนักงานวาอยากไดที่เก็บสัมภาระแบบไหน ผูบริหารยังเห็นดวยตามที่คณะกรรมการสวัสดิการแนะนําใหซื้อตูเก็บ
อาหารและตูเก็บสัมภาระสวนตัวของพนักงานใหม WRC ตรวจสอบแลววาโรงงานไดติดตั้งตูเก็บอาหารใหมแลว 
สวนตูเก็บของผูบริหารยืนยันวาจะจัดใหในอีกไมก่ีอาทิตย 
 
e) ไมมีท่ีปองกันนิ้วมือบนเครื่องเย็บขอบกระดุม 
ผลการประเมิน: ทีมประเมินพบวาเครื่องตัดขอบกระดุมไมมีที่ปองกันนิ้วมือและมีเสียงดังดวย  
ขอเสนอแนะ: WRC แนะนําใหโรงงานควรติดตั้งเครื่องปองกันนิ้วมือที่เครื่องนี้ แกปญหาเสียงดังเกินควรและจัดหา
ที่อุดหูแกพนักงาน 
การตอบรับของผูบริหาร: ทางโรงงานไดปรับปรุงหลายอยางแลว เชนลดเสียงดังของเครื่องจักรและแจกที่อุดหู
ใหกับพนักงานที่ยูกับเครื่องเย็บขอบกระดุม ในขณะนี้ปญหาเรื่องเสียงไดแกไขแลว ทางผูบริหารไดสั่งการใหดูแล
เครื่องจักรอยูสม่ําเสมอเพื่อควบคุมดานเสียงและความปลอดภัย สวนการติดตั้งอุปกรณปองกันนิ้วมือ ทางผูบริหาร
ยืนยันวาจะทําใหภายในไมก่ีสัปดาหนี้ 
 
f) เกาอี้ไมมีมาตรฐาน 
ผลการประเมิน: ทีมประเมินพบวาโรงงานไมไดจัดหาเกาอี้ที่ดีเพียงพอกับจํานวนพนักงาน บางคนนั่งบนกลองไมที่
ไมมีการรองรับที่ดีทําใหเกิดการเมื่อยลาของรางกายได และพนักงานไมสามารถเปลี่ยนทานั่งหรือพักขาใตเกาอี้ บาง
คนนั่งบนเกาอี้พลาสติกที่ไมแข็งแรง และบางคนรายงานวาขาเกาอี้หักพบัลงเวลานั่งทําใหตัวเองลมลงไปดวย 
ขอเสนอแนะ: WRC แนะนําใหโรงงานควรจัดหาเกาอี้ทํางานที่แข็งแรงและสะดวกสบาย อยางนอยตองมีพนักพิง
หลัง และมีพ้ืนที่ใตเกาอี้สําหรับพักขา และอยางเรงดวนที่สุดสําหรับหญิงมีครรภตองมีการจัดหาเกาอี้ใหโดยเร็วที่สุด 
 การตอบรับของผูบริหาร: ผูบริหารรับปากที่จะเรียกประชุมกับคณะกรรมการสวัสดิการวาตัวอยางเกาอี้แบบไหนที่
จะนํามาทดลอง และเกาอี้แบบไหนที่จะเลือกมาแทนตัวที่ใชอยูในโรงงานในปจจุบัน 
 
g) การเขมงวดไมมีเหตุผลในการใชหองน้ํา 
ผลการประเมิน: ทีมประเมินพบวาโรงงานไดมีการเขมงวดอยางไมมีเหตุผลในการใชหองน้ําของพนักงาน พนักงาน
ไมไดรับอนุญาตใหใชหองน้ําระหวางครึ่งช่ัวโมงแรกและครึ่งช่ัวโมงสุดทายของวันทํางาน พนักงานจะถูกตําหนิ
อยางรุนแรงหากใชหองน้ําในชวงเวลานั้นและหากทําผิดอีกครั้งจะถูกเตือนดวยลายลักอักษร และพนักงานยังถูก
ควบคุมขณะใชหองน้ําดวย เชน หัวหนาบอกใหพนักงานคนหนึ่งยกมือขึ้นเพื่อดูวามีพนักงานมาเขาหองน้ําหรือไม 
ขอเสนอแนะ: WRC แนะนําใหโรงงานยกเลิกกฎที่เขมงวดและการควบคุมการใชหองน้ําของพนักงาน 
การตอบรับของผูบริหาร: โรงงานไดแกปญหานี้แลว 
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 h.) คณะกรรมการสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทํางานบกพรองในหนาท่ี 
ผลการประเมิน: โรงงานไดแตงตั้งคณะกรรมการสุขภาพและความปลอดภัยเมื่อเดือนเมษายน 2547 อยางไรก็ตาม
ทีมประเมินพบวาคณะกรรมการยังทํางานไมตรงตามกฎหมายไทย14 และขอตกลงเกี่ยวกับการแกไขปญหาในหัวขอ
นี้ก็ยังไมไดรับการแกไข 
 ขอเสนอแนะ: WRC เนนย้ํากับโรงงานวาควรที่จะใหความสนใจกับการกําหนดบทบาทของคณะกรรมการสุขภาพ
และความปลอดภัย ขณะที่ทาง WRC ชมเชยความรวดเร็วเกี่ยวกับการแกไขปญหาตางๆ ที่ทาง WRC เสนอมาแตก็ยัง
เปนเรื่องสําคัญที่จะใหคณะกรรมการเปนผูนําปญหาของพนักงานมาดําเนินการปรับปรุงแกไขและพัฒนาในอนาคต 
มากกวาที่จะตองขอพึ่งผูตรวจการณจากหนวยงานขางนอก WRC เนนย้ําวาคณะกรรมตองมีการประชุมกันทุกเดือน
ตามที่กฎหมายกําหนด และคณะกรรมการจะรวมตัวกันทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในที่ทํางานเพื่อที่จะหาทางแกไขปญหา
ใหทันทวงทีและหาวิธีปองกันไมใหเกิดซ้ําอีก มีประเด็นคงคางหลายขอที่ทาง WRC แนะนําคณะกรรมการใหเปน
แกนนําในการแกปญหา เชน แสงสวางไมเพียงในพื้นที่บางจุด ฝุนมากเกินไป และของเรี่ยราดทั่วโรงงาน WRC ยัง
ตองแนะนําอีกวาใหรวมมือในกระบวนการจัดทําผลการตรวจสุขภาพที่ทางโรงงานจัดใหกับพนักงาน 
 ตามที่กลาวขางตน WRC เนนย้ําวาใหแบงแยกหนาที่ใหชัดเจนระหวางคณะกรรมการสุขภาพและความ
ปลอดภัย และคณะกรรมการสวัสดกิาร ซึ่งเปนหัวขอที่คลุมเครือเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของแตละคณะกรรมการ 
การตอบรับของผูบริหาร: ผูบริหารรับปากวาจะลงมาดูแลอยางใกลชิดเกี่ยวกับประเด็นคณะกรรมการสุขภาพและ
ความปลอดภัยภายในโรงงาน ติดตามประเด็นที่เรียกรองแกคณะกรรมการสวัสดิการใหแกไข และใหความกระจาง
ในบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการทั้งสองนี้ เนื่องจาก WRC ไดนําประเด็นมาเสนอผูบริหารทําใหพนักงาน
สามารถรายงานเกี่ยวปญหาของคณะกรรมการสุขภาพและความปลอดภัยใหแกผูบริหารไดรับทราบ 
นอกจากนี้บุคคลที่มาจากฝายธุรการถูกแตงตั้งใหเปนผูนําคณะกรรมการสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งจะเขารวม
อบรมเปนเวลา 3 เดือนเพื่อใหรับทราบถึงความรับผิดชอบของตําแหนงนี้ WRC ยืนยันวาผูบริหารกําลังฝกผูนํา
สายการผลิตใหเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยสายการผลิต และปรับเจาหนาที่อีกทานหนึ่งใหเปนเจาหนาที่ความ
ปลอดภัย และผูบริหารยังไดจัดเตรียมเจาหนาที่จากสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (เขตประเวศ) มาให
คําแนะนําเกี่ยวกับหนาที่ของคณะกรรมการในโรงงาน 
 
i.)   ขอหามอยางไมมีเหตุผลเมื่อขอลาปวย 
ผลการประเมิน: ทีมประเมินพบวาผูจัดการฝายบุคคลไดมีกฎที่ไมสมเหตุสมผลในการอนุญาตใหลาปวย โดยเฉพาะ
พนักงานจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลวาใหสมควรตองพักผอน การปฏิบัติเชนนี้เปนการผิดกฎหมาย
คุมครองแรงงานโดยตรง ตามกฎหมายพนักงานจะตองมีใบรับรองจากแพทยก็ตอเมื่อตองพักผอนต้ังแตวันที่ 3 ของ
การลาเปนตนไป แต 2 วันแรกไมจําเปนตองใชใบรับรองแพทย 15 นั่นหมายความวา ตามขอปฏิบัติของโรงงานนี้ 
พนักงาน เหมือนถูกตัดสิทธิเพราะระยะเวลาพักฟนไขก็ตองใชเวลาหาแพทยที่จะออกใบรับรองแพทยใหแทนที่จะ
ไดพักผอนเพื่อรักษาตัว ทีมประเมินพบวามีความแตกตางระหวางหัวหนางานที่ไดนํานโยบายของบริษัทไปใชกับ
ลูกนองดวย  
                                                           
14 การประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับคณะกรรมการดูแลความปลอดภัยในการทํางาน 
สุภาพ และสภาวะแวดลอมในที่ทํางาน ป 2538 
15 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานไทย ป 2541 มาตรา 32 
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ขอเสนอแนะ: WRC แนะนําโรงงานวาโรงงานตองอบรมหัวหนางานใหเขาใจกฎการลาปวยใหชัดเจนและนําไปใช
ใหถูกตอง 
การตอบรับของผูบริหาร: ผูบริหารรับปากที่จะทําตามคําแนะนํา ฝายบุคคลของ ฟาร-อีสต จะประกาศแกพนักงาน
เร็วๆ นี้วาพนักงานไมจําเปนตองมีใบรับรองแพทยในกรณีลาปวยเพียง 2 วัน ผูบริหารรับปากที่จะแนะนําระดับ
หัวหนางานใหเขาใจนโยบายนี้และปฏิบัติใหถูกตอง 
 
j) ลมเหลวในการจัดหาบัตรประกันสุขภาพของพนักงานใหทันทวงที 
ผลการประเมิน: ทีมประเมินพบวาโรงงานใชเวลานานในการจัดทําบัตรประกันสังคมแกพนักงานใหม ทั้งๆ ที่บัตรนี้
มีความจําเปนที่พนักงานจะใชสิทธิพิเศษในการไดรับการรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขของหนวยงานประกันสังคม 
นายจางแตละที่จะทําการหักเงินรายไดของลูกจางเพื่อชําระแกหนวยงานประกันสังคมและรับผิดชอบตอลูกจางวา
ไดรับเอกสารเพื่อไปใชสิทธิแลว เชน บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล จากผลการประเมินพบวา ฟาร-อีสต ไมได
ชวยติดตามเอกสารใหลูกจางเลย ดังนั้น เมื่อถึงเวลาเจ็บปวยลูกจางตองออกคาใชจายในการรักษาพยาบาลเอง แมวา
ผูบริหารสัญญาวาจะจายเงินคาชดเชยคืนใหแตละบุคคล แตก็ยังไมไดจาย ในบางครั้งเจาหนาที่ฝายบุคคล ไดแจงแก
พนักงานวาจะไดรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาภายในอีกไมนาน แตสุดทายก็ไมสามารถใหบัตรแกพนักงานไดตาม
เวลาที่กําหนด 
ขอเสนอแนะ: WRC เนนย้ําวาโรงงานควรจะตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานทุกคนไดรับบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลและแกไขการทํางานลาชา ผูบริหารควรจะมั่นใจวายอดเงินชดเชยในป 2547 ไดจายคืนพนักงานทุกคน
โดยเร็วที่สุด อยางชาไมใหเกินเดือนกุมภาพันธ 2548 
การตอบรับของผูบริหาร: ผูบริหารเห็นดวยตามที่แนะนําและระบุวาจะสงตัวแทนไปหนวยงานประกันสังคมโดยเร็ว
ที่สุด และติดตามเอกสารของพนักงานใหเร็วที่สุด ผูจัดการฝายบุคคลถูกรับมอบหมายโดยเฉพาะในการแกปญหานี้
และชวยเรงกระบวนการออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลใหกับลูกจาง 
 
k) ไมมีหองพยาบาล 
ผลการประเมิน: ทีมประเมินพบวาโรงงานไมมีหองพยาบาลในหนวยงาน เมื่อพนักงานแจงวาไมสบาย ก็จะไดรับ
อนุญาตใหนอนพักในกลางหองทํางาน ซึ่งหองทํางานนั้นไมไดถูกจัดมาไวเพื่อสถานที่พักผอนสําหรับผูปวย 
เนื่องจากเสียงดังและไมเปนสวนตัว 
ขอเสนอแนะ : เนื่องจากบริษัทมีพนักงานนอยกวา 200 คน ตามกฎหมายไมจําเปนตองมีหองพยาบาล อยางไรก็ตาม 
WRC เนนย้ําวาหองพยาบาลเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดูแลสุขภาพและผูบริหารควรพิจารณาอยางนอย 
ผูบริหารควรติดตั้งเตียง 1 หลังในหองอื่นสําหรับพนักงานไดพักผอนยามเจ็บปวยที่ไมใชหองทํางาน WRC ยังแนะ 
นําอีกวาผูบริหารควรจัดอบรมพนักงานกลุมหนึ่งใหมีความรูทางดานการปฐมพยาบาลและการใชยาสามัญขั้น
พ้ืนฐาน ซึ่งควรจะเริ่มที่คณะกรรมการสุขภาพและความปลอดภัย  
การตอบรับของผูบริหาร: ผูบริหารยืนยันวาจะปฏิบัติตามคําแนะนํา ดังนั้นผูบริหารไดจัดสถานที่สงบสําหรับ
พนักงานที่ตองการพักผอนหากรูสึกไมสบายโดยการเพิ่มเตียง 1 หลัง และทําฉากกั้นในหองประชุมใหญของบริษัท 
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รายงานผลการประเมิน ขอเสนอแนะและสถานการณของ เฟสทแอพพาเรล   
 
1) เสรีภาพในการรวมกลุม  (Freedom of Association)  
 
ท่ีมา 
ในป 2543 เจาของโรงงาน ฟาร-อีสต ไดเปดบริษัท เฟสทแอพพาเรลตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนกร จ.อยุธยา 
ประมาณ 86 กม. จากกรุงเทพมหานคร ตอมาในป 2544 เจาของไดโอนการผลิตหลักและพนักงานจาก ฟาร-อีสต ไป
ยัง เฟสทแอพพาเรล คงเหลือพนักงานประมาณ 64 คน จากทั้งหมด 380 คนไวที่ ฟาร-อีสต 
 
ขอกลาวอาง 
บริษัทไดละเมิดสิทธิของลูกจางระหวางการโอนพนักงานและการผลิตจาก ฟาร-อีสต มาที่ เฟสทแอพพาเรล โดย
ขอใหพนักงานที่เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานลาออกจากสหภาพแรงงานกอนจะยายมาที่ใหม นอกจากนี้ต้ังแต 
เฟสทแอพพาเรล เปดกิจการเมื่อป 2543 พนักงานถูกกีดกันไมใหมีการติดตอสื่อสารหรือเกี่ยวพันกับสหภาพแรงงาน
ของ ฟาร-อีสต  
 
รายงานผลการประเมิน 
a.) กีดกันการสื่อสารกับสหภาพแรงงาน 
ผลการประเมิน: ทีมประเมินไมพบหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ใหเห็นวามีการละเมิดสิทธิของลูกจางที่เกี่ยวของกับการ
ยายการผลิตและพนักงานในป 2543 แตทีมประเมินพบหลักฐานอื่นที่ผูจัดการและหัวหนางาน เฟสทแอพพาเรล ได
ละเมิดสิทธิของลูกจางโดยการพูดตอตานสหภาพแรงงาน 
ทางทีมประเมินรับทราบคําใหการณ ที่นาเชื่อถือไดจากพนักงานวาพนักงานบางคนที่ยายจาก ฟาร-อีสต มา เฟสท
แอพพาเรล ไดถูกสั่งใหยกเลิกความสัมพันธกับสหภาพแรงงานของ ฟาร-อีสต คําใหการณของพนักงานยังบงช้ีวา
ผูจัดการและหัวหนางานไดหามพนักงานใหติดตอกับ ฟาร-อีสต หรือพยายามที่จะกอต้ังสหภาพแรงงานใหม 
เหตุการณนี้เกิดขึ้นมาเปนระยะเวลา 4 ปต้ังแตการยาย จากคําใหการณนี้ทําใหเห็นวาผูบริหารไดละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของพนักงานในการที่จะจัดตั้งองคกรเพื่อแรงงานซึ่งขัดแยงกับขอกฎหมายไทย16 , กฎหมายระหวางประเทศ17 และ
จรรยาบรรณการคา 
ขอเสนอแนะ : WRC แนะนําใหผูบริหาร เฟสทแอพพาเรล รางนโยบายสิทธิเสรีภาพของพนักงานในการที่จะเลือก
เขารวมสหภาพแรงงานหรือไมก็ได และทางผูบริหารเองตองไมใหรางวัลหรือลงโทษพนักงานสําหรับการตัดสินใจ
นั้นๆ นโยบายควรที่จะติดประกาศทั่วโรงงาน และนอกจากนี้หัวหนาทุกแผนกจะตองอานนโยบายนี้ออกเสียงดัง
ชัดเจนใหแกพนักงานที่อยูภายใตบังคับบัญชา WRC ยังแนะนําเพิ่มเติมวาผูบริหารควรอธิบายนโยบายการจัดตั้ง

                                                           
16 พระราชบัญญัติความสัมพันธแรงงานไทยป 2518 มาตรา 121 (3) 
17 องคกรแรงงานระหวางประเทศ ตามวาระการประชุมที่ 87 และ 98 
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องคกรสิทธิเสรีภาพของพนักงานใหแกพนักงานใหมในตอนปฐมนิเทศดวย WRC ขอโอกาสในการตรวจสอบ
เนื้อหานโยบายและแนะนําขอปรับเปลี่ยนที่จะตองติดประกาศใหแกพนักงาน 
LS & CO ไดแนะนําวาบริษัทควรจะจัดกิจกรรมสันทนาการรวมกัน ระหวาง 2 โรงงานนี้ (เชน จัดการแขงขันกีฬา) 
เพื่อตัดขอกังขาที่วาหามไมใหสมาชิกของสหภาพ ฟาร-อีสต  และพนกังานของ เฟสทแอพพาเรล ติดตอกัน 
การตอบรับของผูบริหาร : ผูบริหารเห็นดวยที่จะทําตามคําแนะนําในประเด็นนี้ และพรอมที่จะติดประกาศนโยบาย
การจัดตั้งองคกรสิทธิเสรีภาพนี้ใหทั่วโรงงาน นอกจากนี้ผูบริหารยังเห็นดวยที่จะใหมีกิจกรรมรวมกันระหวาง ฟาร-
อีสต – เฟสทแอพพาเรล ในอนาคตอันใกลนี้ ตามที่ระบุขางตน ผูบริหารไดจัดตารางการอบรมการทํางานเปนทีม
รวมกันของหัวหนาแผนกและพนักงานของสองโรงงานในเดือนกุมภาพันธและเดือนมีนาคม 2548 WRC ไดขอให
ในการอบรมนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใหการจัดตั้งองคกรสิทธิเสรีภาพและขอโอกาสในการตรวจสอบเนื้อหากอนจะ
มีกิจกรรม 
 
2) ชั่วโมงทํางานและคาจาง 
 
ขอกลาวอาง 
     โรงงานไดถูกกลาวหาวาละเมิดสิทธิในดานชั่วโมงแรงงานและคาจางในเรื่อง  a) บกพรองในการจายเงินชดเชย
แกพนักงานที่ทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห   b) ปรับเปลี่ยนวันหยุดประจําปของพนักงานและบกพรองในการ
จายเงินชดเชยสําหรับงานที่ทําในชวงวันหยุดตามตาราง 
 
รายงานผลการประเมิน 
a) การไมจายคาแรงชดในวันหยุดประจําสัปดาห 
ผลการประเมิน: ทางทีมประเมินพบวามีหลายครั้งที่พนักงานเฟสทแอพพาเรล ไมไดรับเงินคาแรงจากการทํางานให
ในวันหยุดประจําสัปดาห (วันอาทิตย)  ประเด็นนี้ผิดตามกฎหมายไทย18 และจรรยาบรรณการคาการจายคาแรง 
สําหรับงานที่ทํานอกเวลาและตองจายในอัตราที่กฎหมายระบุไวดวย 
ขอเสนอแนะ : WRC เนนย้ําวาพนักงานควรจะไดรับคาจาง ทุกครั้งที่มีการทํางานและตองไดรับคาชดเชยอัตรา
เดียวกันกับการทํางานนอกเวลาสําหรับการทํางานในวันหยุด  LS & CO ยังไดแนะนําเพิ่มเติมวาในสลิปเงินเดือน
ควรมีการปรับปรุงในเรื่องของการชี้แจงขอมูลที่เกี่ยวของ เชน จํานวนชั่วโมงทํางานและอัตราคาแรง ดังนั้นพนักงาน
จะไดเขาใจดีขึ้นวาคาแรงของตนเองนั้นมีการคํานวณอยางไร 
การตอบรับของผูบริหาร : ผูบริหารรับทราบถึงปญหาและเห็นดวยที่จะคุยกับทางหัวหนาฝายทุกแผนกในเรื่องคาจาง
คางจาย และเขมงวดในการหามจายคาจาง นอยกวาอัตราที่เหมาะสม ผูบริหารเห็นดวยที่จะใหจายชดเชยยอนหลัง
สําหรับคนที่ไมไดรับเงินคาแรง  ในเดือนธันวาคม 2547 พบวา พนักงานไดรับคาจางชดเชยที่บริษัทคางจายครบ
หมดแลวตามคําแนะนําของ LS & CO ผูบริหารเห็นดวยที่จะพัฒนาแกไขระบบสลิปเงินเดือน 
 
 

                                                           
18 พระราชบัญญัติการคุมครองแรงงานไทย ป 2541 มาตรา 24 
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b) วันหยุดประจําป19และคาแรงชดเชย 
ผลการประเมิน: ทีมประเมินระบุวาปญหาของการขอหยุดประจําปของพนักงานเปนปญหาเดียวกันกับที่ระบุไวกับ 
ฟาร-อีสต ครั้งหนึ่งที่ทางทีมตรวจพบวาโรงงานไดเปลี่ยนแปลงขอเลื่อนวันหยุดพักผอนของพนักงาน (จากวันที่ 28 
กรกฎาคม ไปเปนวันที่ 28 สิงหาคมแทน) ทําใหลูกจางตองประสบกับปญหา เนื่องจากโรงงานไดแจงการขอ
เปลี่ยนแปลงวันหยุดโดยไมแจงใหพนักงานทราบลวงหนา หรือแจงดวยระยะเวลาอันสั้น ทําใหลูกจางตองสูญเสีย
เงินจาการซื้อต๋ัวเดินทางที่ซื้อไวลวงหนา หรือบางคนก็ไดมีการขอลากิจตอเนื่องไปแลว ตามที่ยังมีวันลากิจเหลืออยู 
(และผลตามมาก็คือจะไมไดรับเบี้ยขยันประจําเดือนดวย) และพนักงานชั่วคราวจะไมไดสิทธิในการหยุดประจําปก็
จะถูกบังคับใหทํางานในวันนั้นๆ ดวย  นอกจากนี้ทีมประเมินยังพบวา ไมไดจายคาจางวันหยุดตามอัตราที่กําหนดไว
ตามกฎหมายใหกับลูกจางที่ทํางานในวันหยุดซึ่งผิดกฎการละเมิดสิทธิของลูกจางภายใตกฎหมายไทย20 ที่ใหจาย
คาจางพนักงานตามอัตรา 
คําแนะนํา : WRC รับทราบวาทางบริษัทอาจจะสอบถามพนักงานถึงความสมัครใจในการทํางานในวันหยุดได แต
จะตองไมบังคับใหพนักงานทํางานในวันหยุดนักขัตฤกษ และหากมีการทํางานในวันหยุดนั้นตองจายคาจางตาม
อัตราที่กฎหมายกําหนด ( 2 เทาของอัตราคาจางปกติ) ผูบริหารตองเจรจากับพนักงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงตาราง
วันหยุดวาจะแจงลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาหกอนการเปลี่ยนแปลง  ตามที่กลาวขางตน LS & CO ไดแนะนํา
ผูบริหารใหจัดทําระบบสลิปเงินเดือนที่แสดงขอมูลของการทํางานลวงเวลาแตละช่ัวโมงและตองช้ีแจงวางาน
ลวงหนาทุกครั้งเปนไปตามความสมัครใจของพนักงาน 
การตอบรับของผูบริหาร :   เฟสทแอพพาเรล เห็นดวยที่จะจายเงินชดเชยที่คางจายในวันหยุดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 
และขณะนี้พนักงานก็ไดรับเงินชดเชยนั้นครบหมดแลว ผูบริหารยังยืนยันวาทํางานลวงเวลาในการทํางานในวันหยุด
จะเปนไปตามพื้นฐานของความสมัครใจของลูกจาง และจะจัดระบบการเก็บขอมูลการทํางานใหเปนมาตรฐาน 
 
3) การกลั่นแกลงและดาประจาน 
 
ขอกลาวอาง 
     มีขอกลาวหาวาพนักงานถูกผูจัดการและหัวหนางานดาประจานดวยวาจารุนแรง 
 
ผลรายงานการประเมิน 
a.) ดาประจานดวยวาจารุนแรง 
ผลการประเมิน: ทีมประเมินระบุวาผูจัดการโรงงานและหัวหนางานมักจะดุดาพนักงานดวยถอยคําหยาบคาย เสื่อม
เสียและดูถูก ผิดตามจรรยาบรรณการคาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหามมิใหทารุณกรรมลูกจาง 
ขอเสนอแนะ : WRC แนะนําผูบริหารวาควรอบรมหัวหนางานทุกคนใหประพฤติตนใหเหมาะสมกับตําแหนงและยัง
แนะนําเพิ่มเติมอีกวาโรงงานควรมีการสื่อสารหลายๆ ชองทางใหพนักงานไดรองทุกขหากถูกดุดาวากลาว 
                                                           
19 ภายใตกฎหมายไทยที่ถูกกําหนดในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานป 2541 มาตรา 5 วา “ วันหยุด “ 
หมายความวาวันที่ถูกกําหนด ใหลูกจางหยุดประจําสัปดาห หรือหยุดตามประเพณี หรือหยุดพักผอนประจําป 
20 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานไทยป 2541 มาตรา 62 (2) 
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 ดวยถอยคํารุนแรง คําแนะนํานี้เหมือนกับที่เคยใหกับ ฟาร-อีสต (ในหัวขอกลั่นแกลงและดาประจานที่ ฟาร-อีสต) 
ที่วาโรงงานตองติดประกาศหมายเลขโทรศัพทของผูบริหารไวในที่ที่เห็นไดชัดในโรงงาน ในกรณีที่พนักงาน
ตองการติดตอเปนการสวนตัว ขณะที่ผูบริหารไมอยูในโรงงานและผูจัดการควรจะจัดตารางการประชุมกับตัวแทน
ของโรงงานเปนประจํา (เชนทุกเดือน หรือทุกๆ 3 เดือน) เพื่อรวมกันตรวจสอบและหากทีประเด็นใหมจะได
เตรียมการแกไข 
การตอบรับของผูบริหาร : ผูบริหารเห็นดวยกับคําแนะนําการอบรมเรื่องการทารุณกรรมสําหรับหัวหนาฝายผลิตและ
พนักงานฝายผลิตที่ เฟสทแอพพาเรล ไดถูกจัดขึ้นมาแลว   LS & CO ไดชวยตรวจสอบและเพิ่มเติมเนื้อหาสําหรับ 
การรอบรม 
 
4) สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
 
ขอกลาวอาง 
     โรงงานเขมงวดในการใชหองน้ําอยางไมมีเหตุผล 
 
ผลรายงานการประเมิน 
a.) การเขมงวดการใชหองน้ํา 
ผลการประเมิน: ทีมประเมินตรวจพบวาพนักงานตองขออนุญาตทุกครั้งที่ตองการใชหองน้ํา 
คําแนะนํา : ทาง WRC เนนย้ํากับผูบริหารวาควรจะยุติการกระทําแบบนี้ทันที และใหอิสระกับพนักงานในการใช
หองน้ําเมื่อไหรก็ไดตามตองการ 
การตอบรับของผูบริหาร : ผูบริหารเห็นดวยที่จะจัดทําระบบใหมและอนุญาตใหพนักงานใชหองน้ําไดอยางอิสระ 
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ภาคผนวก 
 
รายชื่อคณะผูตรวจประเมินโรงงานฟาร-อีสต การเมนทเท็กซไทลและเฟสทแอพพาเรล
ไทยแลนด 
 
รศ.ดร.วรวิทย เจริญเลิศ  คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย รศ.ดร.วรวิทย 
เจริญเลิศ ศึกษาวิจัยและตีพิมพบทความวาดวยเรื่องปญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทยหลายชิ้น 
 
 
Mr. Bent D.Gehrt  เปนผูตรวจประเมิน WRC ในประเทศไทย 
 
 
คุณบัณทิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ   ผูประสานงานและนักวิจัยดานสิทธิคนงาน มูลนิธิอารมณพงษพงัน ซึ่งเปนองคกร
พัฒนาเอกชนที่ไดรับความเชื่อถือมานาน ศึกษาวิจัยอยางกวางขวางในประเด็นเกี่ยวกับแรงงาน เศรษฐกิจและ
การเมืองในประเทศไทย มูลนิธิฯ ต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
Ms. Agatha Schmaedick  ผูอํานวยการ WRC ภาคพ้ืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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