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องค�ประกอบเน*+อหา

• ค�าน�า

• แหล)งข+อม,ลอ+างอ	ง

• ข+อกล)าวหาท�
ได+ม�การประเม	น

• ส	
งท�
สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานแรงงานตรวจพบ ข+อเสนอแนะและสถานการณ�ป�จจ�บ�น 
- ส	ทธ	เสร�ภาพในการรวมกล�)ม
- ก�าหนดนโยบายและว	ธ�การด�าเน	นการท�
ถ,กต+องตามกฎหมาย
- ส	ทธ	สตร�
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ค-าน-า

สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานได+ท�ารายงานเก�
ยวก�บส	
งท�
ตรวจพบ ค�าแนะน�าและสถานการณ�ป�จจ�บ�นในการ
ตรวจประเม	นการปฏ	บ�ต	ต)อแรงงานของบร	ษ�ทไทยการ�เมนต�เอ$กซปอร�ตซ4
งเป5นโรงงานต�ดเย6บเส78อผ+าในจ�งหว�ด
สม�ทรสาคร ประเทศไทย บร	ษ�ทไทยการ�เมนต�เอ$กซปอร�ตเป5นส)วนหน4
งของ TAL กล�)มบร	ษ�ทข+ามชาต	ท�
ต�8งอย,)ใน
ประเทศฮ)องกง จากการเป;ดเผยของมหาว	ทยาล�ย บร	ษ�ทไทยการ�เมนต�เอ$กซปอร�ตผล	ตส	นค+าท�
ต	ดโลโก+ของ
มหาว	ทยาล�ยในส	นค+าของ Ashworth, Cutter & Buck และ Nike และโรงงานเคยผล	ตส	นค+าให+ก�บผ,+ได+
ร�บอน�ญาตของมหาว	ทยาล�ยอ7
นๆ ด+วยเช)น Tommy Hilfiger Golf, Louisville Golf และ Dodger 
โรงงานม�คนงานประมาณ 3,000 คน

สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานเร	
มเข+าตรวจประเม	นเม7
อได+ร�บค�าร+องเร�ยนจากล,กจ+างเม7
อเด7อนธ�นวาคม 2549 

ว)าโรงงานได+ม�การละเม	ดกฎหมายไทยและจรรยาบรรณทางการค+า โดยเฉพาะในประเด6นส	ทธ	เสร�ภาพในการรวม
กล�)มและส	ทธ	สตร� การประเม	นได+ด�าเน	นการในเด7อนธ�นวาคม 2549 และเด7อนมกราคม 2550 โดยม�การ 
ต	ตตามความค7บหน+าในเด7อนม	ถ�นายน 2550 สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานได+จ�ดท�ารายงานสร�ปผลส	
งท�
ตรวจพบและ
ค�าแนะน�า การตอบร�บของฝAายผ,+จ�ดการต)อส	
งท�
ตรวจพบและการแก+ไขในป�จจ�บ�น

สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานย	นด�เสนอผลการประเม	นคร�8งน�
ว)า สภาพการท�างานในบร	ษ�ทไทยการ�เมนต� 
เอ$กซปอร�ตพ�ฒนาด�ข48นอย)างช�ดเจน รวมถ4งการร�บล,กจ+างท�
ถ,กเล	กจ+างอย)างไม)ถ,กกฎหมาย ในขณะท�
พวกเขาก�าล�ง
ใช+ส	ทธ	ในการรวมกล�)มกล�บเข+าท�างาน ม�การอบรมในประเด6นส	ทธ	แรงงานให+ก�บฝAายจ�ดการระด�บล)างและระด�บ
กลางท�
วโรงงาน เพ7
อให+สอดคล+องในการปฏ	บ�ต	ตามนโยบายด+านส	ทธ	แรงงาน โดยฝAายผ,+จ�ดการเป5นฝAายร	เร	
ม จ�ด
ให+และม�การเจรจาอย)างจร	งจ�งก�บสหภาพแรงงานท�
เพ	
งจ�ดต�8งข48น

ความค7บหน+าส�าค�ญของบร	ษ�ทไทยการ�เมนต�เอ$กซปอร�ตท�
เก	ดข48นได+มาจากส)วนของฝAายผ,+จ�ดการของ
โรงงานท�
ท�างานร)วมก�บสภาองค�กรส	ทธ	แรงงานอย)างจร	งใจ เพ7
อท�าให+เก	ดการเปล�
ยนแปลง สภาองค�กรส	ทธ	-
แรงงาน ย�งคงจะประสานงานก�บบร	ษ�ทไทยการ�เมนต�เอ$กซปอร�ต เพ7
อให+ม�ความเช7
อม�
นว)าความค7บหน+าท�
เก	ดข48น
จะย�งคงด�าเน	นต)อไปและประเด6นท�
ย�งค+างอย,)จะได+ร�บการแก+ไขอย)างเต6มท�


ในเม7
อม�ความค7บหน+าท�
เก	ดข48นอย)างช�ดเจน สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานอยากแนะน�าอย)างจร	งจ�งว)าผ,+ได+ร�บ
อน�ญาตฯ และย�
ห+อส	นค+าเส78อผ+าอ7
นๆ ท�
ได+ใช+บร	ษ�ทไทยการ�เมนต�เอ$กซปอร�ตในการผล	ตส	นค+าท�
ผ)านมา ควรจะส�
ง
ซ78อส	นค+าก�บทางโรงงานน�
ต)อไป  สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานเคยรายงานเก�
ยวก�บเร7
องต)างๆ ท�
เก	ดข48นในกรณ�อ7
นๆ 
ความสามารถของโรงงานท�
จะสามารถพ�ฒนาสภาพการท�างานให+ด�ข48นอย)างย�งย7น อาจม�ความเส�
ยงอย)างมากถ+า
โรงงานไม)สามารถจะร�กษาธ�รก	จไว+ได+หล�งจากท�
ได+พยายามแก+ไขป�ญหาท�
เก	ดข48น และการส,ญเส�ยการส�
งซ78อส	นค+า
เป5นเร7
องละเอ�ยดอ)อนมากส�าหร�บโรงงานรอบข+างว)าการปฏ	บ�ต	ตามส	ทธ	แรงงานจะไม)ได+ร�บการต	ดต)อท�าธ�รก	จ 
สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานหว�งว)าผ,+ได+ร�บอน�ญาตฯ จะม�การต	ดต)อส�
งซ78อส	นค+าอย)างม�
นคงและราคาท�
ส,งพอท�
จะ
ท�าให+โรงงานสามารถปฏ	บ�ต	ตามกฎเกณฑ� 
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แหล/งท�$มาข&อม0ลอ&างอ
ง

ส	
งท�
พบและข+อเสนอท�
สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานรวบรวมมาได+จากหล�กฐานด�งต)อไปน�
:

• ผลการส�มภาษณ�ฝAายผ,+จ�ดการ รวมถ4งเจ+าหน+าท�
ฝAายปฏ	บ�ต	ตามจรรยาบรรณทางการค+าของโรงงาน

• ผลส�มภาษณ�เช	งล4กคนงานฝAายผล	ต 60 คน

• ผลการส�มภาษณ�เจ+าหน+าท�
ส�าน�กงานสว�สด	การและค�+มครองแรงงานจ�งหว�ดสม�ทรสาคร

• การอภ	ปรายก�บเจ+าหน+าท�
จรรยาบรรณการค+าของ Nike 

• ตรวจด,เอกสารท�
เป5นทางการและบ�นท4กของบร	ษ�ท

ข&อกล/าวหาท�$ได&ประเม
น

โดยอ+างค�าร+องเร�ยนของคนงานและการว	จ�ยเบ78องต+นของสภาองค�กรส	ทธ	แรงงาน ได+พบข+อก�งวลและข+อ
กล)าวหาด�งต)อไปน�


• ส	ทธ	เสร�ภาพในการรวมกล�)ม: บร	ษ�ทเล	กจ+างผ,+จ�ดต�8งสหภาพแรงงานและรองประธานคณะกรรมการ
สว�สด	การ ซ4
งเป5นการกล�
นแกล+งขณะท�
พวกเขาก�าล�งใช+ส	ทธ	ในการรวมกล�)ม

• การออกนโยบายและว	ธ�การด�าเน	นการท�
ถ,กต+องตามกฎหมาย : บร	ษ�ทได+บ�งค�บล,กจ+างให+เซ6นเอกสาร
เพ7
อให+ตกลงท�
จะให+ม�การเปล�
ยนแปลงกฎระเบ�ยบการท�างานและบร	ษ�ทได+เข+าไปย�)งเก�
ยวก�บการจ�ดการ
การเล7อกต�8งคณะกรรมการสว�สด	การท�
ผ)านมา

• ส	ทธ	สตร�: บร	ษ�ทละเลยในการจ�ดสถานท�
ท�
ท�างานท�
เหมาะสมให+ก�บคนงานท+องเพ7
อปFองก�นความ
ปลอดภ�ยในระหว)างการต�8งครรภ�
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ส
$งท�$ตรวจประเม
นพบ ข&อเสนอแนะและสถานการณ�ป(จจ)บ�น

1. ส
ทธ
เสร�ภาพในการรวมกล)/ม
สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานพบหล�กฐานอย)างแน)นหนาว)า ฝAายผ,+จ�ดการของบร	ษ�ทไทยการ�เมนต�เอ$กซปอร�ตได+เข+าไป
ข�ดขว+าง ข)มข,)และกล�
นแกล+ง  คนงานท�
พยายามท�
จะจ�ดต�8งสหภาพแรงงานและการหาสมาช	กท�
โรงาน ซ4
งรวมถ4ง
การเล	กจ+างกรรมการสหภาพแรงงานและกรรมการสว�สด	การอย)างผ	ดกฏหมายและพยายามพ,ดใส)ร+ายปFายส�เพ7
อ
ท�าลายช7
อเส�ยงของสหภาพแรงงานท�
เพ	
งจ�ดต�8งใหม)และแกนน�า

ส
$งท�$ตรวจพบ
a) การเล	กจ+างกรรมการสว�สด	การและแกนน�าสหภาพแรงงานอย)างผ	ดกฎหมาย  

สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานพบว)ารองประธานของคณะกรรมการสว�สด	การโรงงาน1 ถ,กเล	กจ+างอย)างไม)ถ,กต+อง 
เม7
อว�นท�
 4 พฤศจ	กายน 2549 และแกนน�าสหภาพแรงงาน 6 คนในแกนน�าจ�านวน 15 คนท�
เป5นคณะกรรมการใน
การจดทะเบ�ยนสหภาพแรงงานของบร	ษ�ทไทยการ�เมนต�เอ$กซปอร�ตถ,กเล	กจ+างอย)างผ	ดกฎหมาย เม7
อว�นท�
 4 

ธ�นวาคม 2549 ท�8งสองกรณ�น�
 สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานพบว)าล,กจ+างเหล)าน�
ถ,กกล�
นแกล+งโดยการเล	กจ+างเน7
องจาก
พวกเขาได+ใช+ส	ทธ	ในการรวมกล�)ม และเป5นต�วแทนของเพ7
อนร)วมงานในการแสดงความค	ดเห6นท�
เก�
ยวข+องก�บ
สภาพการจ+าง ซ4
งเป5นการละเม	ดกฎหมายไทยและจรรยาบรรณทางการค+า หล�กฐานท�
บ)งช�8ส	
งท�
ตรวจพบได+น�ามา
เป;ดเผยตามรายละเอ�ยดข+างล)างน�


1) กรณ�ของรองประธานคณะกรรมการสว�สด	การ
เม7
อปลายเด7อนต�ลาคม 2549 ฝAายผ,+จ�ดการของบร	ษ�ทไทยการ�เมนต�เอ$กซปอร�ตได+พยายามท�
จะเปล�
ยนแปลงเวลา
การท�างานของโรงงานโดยจะให+ท�างานเพ	
มว�นละ 20 นาท� เพ7
อจะน�าไปหย�ดว�นเสาร�ส�ดท+ายของเด7อน2 
รองประธานสว�สด	การได+ต)อส,+เก�
ยวก�บการเปล�
ยนแปลงน�
อย)างเป;ดเผย ซ4
งภายใต+กฎหมายไทยการเปล�
ยนแปลงน�

ต+องได+ร�บการย	นยอมจากล,กจ+างจ4งจะน�าไปปฏ	บ�ต	ได+  โดยบทบาทของรองประธานสว�สด	การ เขาไม)ยอมเซ6น
เอกสารท�
จะอน�ม�ต	ให+ม�การเปล�
ยนแปลงเวลา หล�งจากฝAายผ,+จ�ดการได+บ�งค�บให+ล,กจ+างเซ6นเอกสารใหม)เพ7
อ
สน�บสน�นให+ม�การเปล�
ยนแปลง (การบ�งค�บในคร�8งน�
ได+เป;ดเผยรายละเอ�ยดท�
อ7
นในรายงานฉบ�บน�
) รองประธาน
ร)วมก�บล,กจ+างคนอ7
นสามคนของบร	ษ�ทไทยการ�เมนต�เอ$กซปอร�ตส)งค�าร+องเร�ยนไปท�
ส�าน�กงานสว�สด	การและ
ค�+มครองแรงงานจ�งหว�ดสม�ทรสาคร และว�นต)อมารองประธานก6ถ,กไล)ออก

1 คณะกรรมการสว�สด	การค7อต�วแทนคนงานท�
ถ,กเล7อกต�8งข48นตามกฎหมายไทยเพ7
อท�าหน+าท�
ให+ค�าแนะน�าและปร4กษาหาร7อในเร7
อง
นโยบายโรงงาน (พระราชบ�ญญ�ต	ค�+มครองแรงงาน 2541 มาตรา 96 ถ4ง 99)
2 ในการประเม	นได+พบด+วยว)าฝAายผ,+จ�ดการได+พยายามใช+ว	ธ�การหลายอย)างเพ7
อเปล�
ยนแปลงก�าหนดการน�
 รวมถ4งการละเม	ดกฎหมายเพ7
อ
ให+ได+ตามความต+องการและบ�งค�บให+ล,กจ+างเซ6นเอกสารเพ7
อเห6นชอบก�บการเปล�
ยนแปลง ประเด6นท�
ตรวจพบในรายละเอ�ยดในข+อสองของ
รายงานน�
 “การออกนโยบายและว	ธ�การด�าเน	นการ” อ+างอ	งในหน+า 9
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ฝAายผ,+จ�ดการโรงงงานม�ค�าอธ	บายสองข+อส�าหร�บการเล	กจ+างคนงานด�งกล)าว ฝAายผ,+จ�ดการแจ+งก�บเจ+าหน+าท�
แรงงาน
ว)าท�
ต+องเล	กจ+างรองประธานน�8นเพราะทางบร	ษ�ทต+องการปร�บปร�งโครงสร+างการผล	ต แต)ฝAายผ,+จ�ดการแจ+งก�บ
สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานว)า การเล	กจ+างรองประธานน�8นเน7
องจากสงส�ยว)าเขาเป5นผ,+ม�ส)วนร)วมในการขโมยของใน
โรงงานท�
เก	ดข48นเม7
อว�นท�
 1 ม	ถ�นายน 2549 ในว�นน�8นฝAายผ,+จ�ดการจ�บรถบรรท�กท�
ใช+ขนส)งเศษว�สด�ออกจาก
โรงงานเพ7
อน�าไปขายท�
อ7
น แต)พบว)าม�การล�กลอบน�าว�สด�ใหม)ออกนอกโรงงาน
 อย)างท�
ได+กล)าวไว+จากค�าอธ	บายของฝAายผ,+จ�ดการ จากการสอบสวนของต�ารวจเก	ดข48นหล�งเหต�การณ� ม�
การสร�ปว)ารองประธานไม)ม�ส)วนร�บผ	ดชอบ ย	
งกว)าน�8นฝAายผ,+จ�ดการย�งไม)สามารถท�
จะหาหล�กฐาน หร7อค�าอธ	บาย
ท�
น)าเช7
อถ7อว)าท�าไมล,กจ+างคนน�
จ4งต+องม�ส)วนร)วมร�บผ	ดชอบในการขโมยของให+ก�บสภาองค�กรส	ทธ	แรงงาน
 การขาดหล�กฐานในการย7นย�นว)ารองประธานเข+าไปม�ส)วนเก�
ยวข+องก�บการขโมย รวมท�8งท�
ฝAายผ,+จ�ดการได+แจ+ง
เร7
องท�
แตกต)างให+ก�บเจ+าหน+าท�
สว�สด	การและค�+มครองแรงงาน เป5นเหต�ให+ม�ข+อสงส�ยในความถ,กต+องในเร7
องท�
แจ+ง
ให+สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานทราบ

การขาดความน)าเช7
อถ7อส�าหร�บค�าอธ	บายในการให+เหต�ผลในการเล	กจ+างรองประธาน บวกก�บหน+าท�
ของ
คนงานและเวลาท�
ถ,กเล	กจ+าง (หน4
งว�นหล�งจากท�
เขาได+พยายามส)งค�าร+องเร�ยนต)อเจ+าหน+าท�
แรงงานจ�งหว�ด)

ท�าให+สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานม�ข+อสร�ปว)าท�
รองประธานถ,กเล	กจ+างน�8น เป5นการถ,กกล�
นแกล+งเน7
องจากเขาได+
พยายามพ,ดต)อต+านนโยบายของฝAายผ,+จ�ดการ ซ4
งการเล	กจ+างคร�8งน�
เป5นการละเม	ดกฎหมายไทยและจรรยาบรรณ
ทางการค+า

2) กรณ�แกนน�าสหภาพแรงงาน 6 คน
แกนน�าสหภาพแรงงาน 6 คนถ,กเล	กจ+างไม)นานหล�งจากท�
ม�การจ�ดต�8งสหภาพแรงงานและการเร	
มต+นหาสมาช	ก
สหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานม�ช7
อว)าสหภาพแรงงงานรวมใจเพ7
อนส�มพ�นธ� ซ4
งได+จดทะเบ�ยนสหภาพเม7
อว�นท�
 
13 พฤศจ	กายน 2549 ท�
กระทรวงแรงงานและได+ร�บใบร�บรองเม7
อว�นท�
 20 พฤศจ	กายน 2549

ในว�นท�
 26 พฤศจ	กายน 2549 สหภาพแรงงานได+เป;ดร�บสม�ครสมาช	ก โดยแจกใบสม�ครนอกเวลางานบร	เวณ
นอกโรงงาน ในว�นน�8นแกนน�าสหภาพแรงงานแจ+งว)าได+แจกใบสม�ครมากกว)า 1,000 ใบ ในว�นท�
 4 ธ�นวาคม
หน4
งอาท	ตย�หล�งจากท�
สหภาพแรงงานได+เร	
มเป;ดร�บสม�ครสมาช	ก แกนน�า 6 คนถ,กเร�ยกเข+าไปท�
ส�าน�กงานฝAาย
บ�คคลไม)นานก)อนท�
จะหมดเวลาการท�างานและถ,กเล	กจ+างท�นท�  เหต�ผลท�
บอกก�บคนงานในการเล	กจ+างพวกเขา
ค7อการปร�บเปล�
ยนโครงสร+างการผล	ต หล�งจากร�บหน�งส7อเล	กจ+าง แกนน�าท�8ง 6 คนถ,กเจ+าหน+าร�กษาความ
ปลอดภ�ย น�าต�วออกจากโรงงานท�นท�และไม)อน�ญาต	ให+กล�บเข+าไปในบร	เวณพ78นท�
การผล	ตเพ7
อเก6บข+าวของหร7อได+
บอกลาเพ7
อนท�
ท�างานด+วยก�น

ในว�นท�
 6 ธ�นวาคม 2549 เจ+าหน+าท�
จากส�าน�กงานสว�สด	การและค�+มครองแรงงานจ�งหว�ดสม�ทรสาคร 
ได+เข+ามาตรวจสอบประเด6นการเล	กจ+างก�บทางฝAายผ,+จ�ดการ และแจ+งว)าควรร�บแกนน�าท�8ง 6 คนท�
ถ,กเล	กจ+างกล�บ
เข+าท�างาน ฝAายผ,+จ�ดการปฏ	เสธท�
จะปฏ	บ�ต	ตามค�าแนะน�าของเจ+าหน+าท�


เม7
อสภาองค�กรส	ทธ	แรงงานถามฝAายผ,+จ�ดการบร	ษ�ทไทยการ�เมนต�เอ$กซปอร�ตส�าหร�บค�าอธ	บายการไล)
ออกจากงานของแกนน�าสหภาพแรงงาน ฝAายผ,+จ�ดการตอบว)าไม)ร,+ว)าคนงานเป5นสมาช	กสหภาพแรงงานในขณะ
ท�
ท�าการเล	กจ+าง สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานพบว)าค�าอ+างของฝAายผ,+จ�ดการท�
บอกว)าไม)ร,+น�8นไม)ม�ความน)าเช7
อถ7อ โดยม�
สองเหต�ผลค7อ 
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1. สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานได+ร�บความช�ดเจนจากคนงานท�
ได+ส�มภาษณ�ว)าคนงานคนอ7
นๆ ในโรงงาน
จ�านวนมากจ�าคนงานท�8ง 6 คนน�
ได+ เน7
องจากท�8ง 6 คนได+พ,ดจาอย)างเป;ดเผยในการช�กชวนมาเป5น
สมาช	กสหภาพแรงงาน ในว�นท�
 26 พฤศจ	กายน คนงานท�8ง 6 คนน�
ได+พยายามหาสมาช	กโดยแจกแบบ
ฟอร�มใบสม�ครให+ก�บสมาช	กอย)างเป;ดเผยบร	เวณด+านนอกหน+าประต,โรงงงาน

2. ในการเล	กจ+างต�วแทนคนงานซ4
งท�8ง 6 คนเป5นหน4
งในแกนน�า 15 คนท�
ได+จ�ดต�8งสหภาพแรงงานและม�
ต�าแหน)งท�
ส�าค�ญในโครงสร+างของแกนน�าสหภาพแรงงานด�งต)อไปน�
 ประธาน รองประธาน เหร�ญญ	ก
 ผ,+ช)วยเหร�ญญ	ก ทะเบ�ยนและผ,+ช)วยทะเบ�ยน 

ซ4
งในโรงงานท�
ม�คนงาน 3,000 คน ซ4
งด,ไม)น)าเช7
อถ7อว)า  6 คนเท)าน�8นท�
ถ,กเล	กจ+างเน7
องจากการปร�บเปล�
ยน
โครงสร+าง ซ4
งท�8งหมดเป5นแกนน�าท�
ส�าค�ญของสหภาพแรงงาน

ประเด6นท�
ฝAายผ,+จ�ดการอ+างว)าม�การเปล�
ยนแปลงโครงสร+างการผล	ตจ4งจ�าเป5นต+องม�การเล	กจ+างน�8น 
ฝAายผ,+จ�ดการไม)สามารถท�
จะหาค�าอธ	บายใดๆ รายละเอ�ยดเก�
ยวก�บการปร�บปร�งโครงสร+างการผล	ตใหม)ให+ก�บ
สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานหร7อเจ+าหน+าท�
สว�สด	การและค�+มครองแรงงาน แม+ว)าสภาองค�กรส	ทธ	แรงงานได+พยายาม
ขอด,รายละเอ�ยดเก�
ยวก�บแผนการปร�บปร�งโครงสร+างการผล	ตของบร	ษ�ทไทยการ�เมนต�เอ$กซปอร�ตหลายคร�8ง แต)
สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานได+ร�บเพ�ยงค�าอธ	บายเบ78องต+นอย)างคล�มเคร7อว)าบร	ษ�ทต+องการท�
จะลดจ�านวนคนงานท�

ไม)ใช)เป5นคนงานต�ดเย6บเท)าน�8น ฝAายผ,+จ�ดการบอกก�บสภาองค�กรส	ทธ	แรงงานว)าโครงสร+างน�
ได+ปร�บให+ม�ความ
เหมาะสมมาแล+วเป5นเวลาสองปK แต)บร	ษ�ทก6ไม)สามารถจ�ดหาเอกสารท�
ม�ต�วตนใดๆ ท�
แสดงถ4งการเปล�
ยนแปลงท�

เก	ดข48นหร7อเวลาอ7
นท�
ม�ความจ�าเป5นต+องเล	กจ+างคนงานในการปร�บปร�งโครงสร+าง ย	
งกว)าน�8นถ+าต+องม�การเล	กจ+าง
เพ7
อต+องการปร�บปร�งโครงสร+างใหม) ควรแจ+งสาเหต�ในการเล	กจ+างอย)างโปร)งใส)ให+ล,กจ+างท�8งหมด เพ7
อสร+าง
แรงงานส�มพ�นธ�ท�
ด�

b) พยายามใส)ร+ายปFายส�ให+แกนน�าเส�ยช7
อเส�ยงและใช+ผ,+บ�งค�บใช+กฎหมายท�าให+คนงานท�
ก�าล�งใช+ส	ทธ	เก	ด  
ความกล�ว

ในว�นท�
 7 ธ�นวาคม 2549 บร	ษ�ทไทยการ�เมนต�เอ$กซปอร�ตได+แจกใบปล	วให+ก�บล,กจ+างท�กคนในบร	เวณ
โรงงานซ4
งในใบปล	วบอกเป5นน�ยว)าแกนน�าสหภาพแรงงานท�8ง 6 คนท�
ถ,กเล	กจ+างเม7
อว�นท�
 4 ธ�นวาคม ม�ส)วน
เก�
ยวข+องก�บการขโมยของเม7
อว�นท�
 1 ม	ถ�นายน เน78อหาในใบปล	วค7อ “เจ+าหน+าท�
ต�ารวจได+ม�การสอบสวนในกรณ�
ด�งกล)าวและพบว)าคนงานแผนกโกด�ง3  ไม)ยอมพ,ดความจร	ง ด�งน�8นจ4งม�ความจ�าเป5นต+องม�การปร�บปร�งโครงสร+าง
การผล	ต” ข+อความในใบปล	วด�งกล)าวถ,กน�าไปอ)านผ)านเส�ยงตามสายให+ก�บคนงานฟ�งขณะท�
คนงานก�าล�งท�างาน 
สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานพบว)าบทความท�8งหมดในใบปล	วไม)สมเหต�สมผล ซ4
งในข+อสร�ปเป5นการลงความเห6นท�
ไม)
เป5นจร	ง ในการเป;ดเผยก�บสภาองค�กรส	ทธ	แรงงาน ฝAายผ,+จ�ดการไม)สามารถหาค�าช�8แจงใดๆ ได+ว)าท�าไมในการ
เข+าไปเก�
ยวข+องก�บการขโมยของล,กจ+างตามท�
กล)าวหาจ4งม�ความจ�าเป5นต+องม�การปร�บปร�งโครงสร+างการผล	ต
ตามบทความท�
อย,)ในใบปล	วน�8นไม)เป5นความจร	ง ตามล�กษณะคนงาน (แกนน�าท�8ง 6 คน) ก�บห�วข+อของใบปล	ว 
และตามสองเหต�การณ�ท�
เก	ดข48น (ไม)นานหล�งจากสหภาพแรงงานได+พยายามหาสมาช	ก ) สภาองค�กรส	ทธ	แรงงาน
สร�ปว)าท�
ฝAายผ,+จ�ดการท�าใบปล	วและประกาศออกส,)สาธารณะค7อความพยายามท�
จะท�าให+แกนน�าสหภาพ

3 รองประธานสว�สด	การท�างานในแผนกโกด�งขณะท�
เขาถ,กเล	กจ+าง แต)ไม)ม�แกนน�าสหภาพแรงงานคนใดท�างานในบร	เวณด�งกล)าว
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แรงงานท�
ถ,กเล	กจ+างและสหภาพแรงงานเส�ยช7
อเส�ยงและม�เจตนาข�ดขว+างคนงานท�
ใช+ส	ทธ	ในการเข+าร)วมก�บ
สหภาพแรงงาน
นอกจากน�8สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานย�งได+ทราบเร7
องจากการส�มภาษณ�คนงานว)า ม�เจ+าหน+าท�
ผ,+บ�งค�บใช+กฎหมายมา
ประจ�าอย,)ท�
บร	เวณโรงงาน ตามค�าขอของฝAายผ,+จ�ดการในระยะเวลาน�8น โดยเร	
มให+มาต�8งแต)ว�นท�
 7 ธ�นวาคม ซ4
ง
เป5นว�นเด�ยวก�นก�บท�
ฝAายผ,+จ�ดการได+ท�าใบปล	วและประกาศในประเด6นเก�
ยวก�บแกนน�าสหภาพแรงงานท�
ถ,กเล	กจ+าง
ท�8ง 6 คน ว)าม�ส)วนเก�
ยวข+องก�บคด�อาญา ฝAายผ,+จ�ดการโรงงานได+ขอเจ+าหน+าท�
ต�ารวจในเคร7
องแบบสองนายมา
ประจ�าอย,)ท�
ทางเข+าโรงงาน คนงานจ�านวนหน4
งให+การก�บสภาองค�กรส	ทธ	แรงงานว)าพวกเขาเช7
อว)าท�
ม�เจ+าหน+าท�

ต�ารวจมาประจ�าท�
โรงงานน�8น เป5นเพราะว)าม�การจ�ดต�8งสหภาพแรงงานและพวกเขาก6กล�วท�
จะเข+าร)วมก�บ
สหภาพแรงงาน 

ฝAายผ,+จ�ดการบอกก�บสภาองค�กรส	ทธ	แรงงานว)าเหต�ท�
ต+องขอเจ+าหน+าท�
ต�ารวจมาประจ�าหน+าโรงงานน�8น
ไม)เก�
ยวก�บคด�หร7อเป5นการต)อต+านสหภาพแรงงาน แต)เพ7
อปกปFองฝAายผ,+จ�ดการท�
ถ,กข)มข,) ซ4
งม�ฝAายผ,+จ�ดการบางคน
ถ,กข)มข,)ทางโทรศ�พท� ซ4
งสภาองค�กรส	ทธ	แรงงานไม)สามารถร�บรองได+ว)าม�การข,)ทางโทรศ�พท� หร7อม�การค�กคาม 
อ7
นๆ ก�บฝAายผ,+จ�ดการจร	งหร7อไม) และการประเม	นในคร�8งน�8แม+ว)าไม)สามารถหาผลสร�ปได+ว)า การม�เจ+าหน+าท�
ต�ารวจ
มาประจ�าท�
หน+าโรงงานม�เจตนาเพ7
อข�ดขวางคนงานท�
ใช+ส	ทธ	ในการรวมกล�)มหร7อไม) แต)จากการให+ปากค�าของคน
งานม�นส)งผลอย)างได+ช�ด

ค-าแนะน-า
สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานได+แนะน�าก�บฝAายผ,+จ�ดการบร	ษ�ทไทยการ�เมนต�เอ$กซปอร�ตว)า ให+ร�บรองประธาน

สว�สด	การและแกนน�าสหภาพแรงงานท�8ง 6 คนเข+าท�างานโดยเร6ว โดยให+ท�างานในต�าแหน)งเด	ม พร+อมท�8งจ)ายค)า
จ+างย+อนหล�งและส	ทธ	ประโยชน�อ7
นตามกฎหมายท�
พ4
งได+ร�บ น�บต�8งแต)ว�นท�
พวกเขาถ,กเล	กจ+าง
สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานเน+นความส�าค�ญของข�8นตอนการร�บกล�บเข+าท�างานต+องปฏ	บ�ต	โดยท�นท� ก)อนท�
จะเก	ด
ความเส�ยหายมากกว)าน�8 ต)อส	ทธ	ของล,กจ+างในการจ�ดต�8งสหภาพแรงงานอย)างเสร� โดยไม)ให+ม�ความร,+ส4กกล�วท�
จะ
ถ,กเล	กจ+างหร7อถ,กกล�
นแกล+ง

สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานย�งแนะน�าอ�กด+วยว)าถ+าหากฝAายผ,+จ�ดการต+องการท�
จะปฏ	บ�ต	ตามระเบ�ยบหร7อ
ฟFองคด�อาญาก�บล,กจ+างคนใด ท�
ม�ส)วนเก�
ยวข+องก�บการขโมยของเม7
อเด7อนม	ถ�นายน ต+องใช+ว	ธ�การท�
เหมาะสมท�
ไม)
แฝงความหมายอย)างไม)เหมาะสม ให+ม�ความเก�
ยวพ�นก�นระหว)างความผ	ดทางอาญาก�บการจ�ดต�8งสหภาพแรงงาน

เก�
ยวก�บประเด6นการใส)ร+ายปFายส�ในใบปล	วและท�
ม�เจ+าหน+าท�
ต�ารวจมาประจ�าอย,)ท�
โรงงาน สภาองค�กร-
ส	ทธ	แรงงานแนะน�าว)า ฝAายผ,+จ�ดการบร	ษ�ทไทยการ�เมนต�เอ$กซปอร�ตควรออกใบปล	วและประกาศตามสายให+คน
งานท�8งหมดทราบโดยด)วน เพ7
อสร+างความกระจ)างว)าการส7บสวนกรณ�การขโมยของในเด7อนม	ถ�นายนไม)เก�
ยวข+อง
ก�บการปร�บปร�งโครงสร+างในโรงงานซ4
งเป5นเหต�ของการเล	กจ+าง และสหภาพแรงงานและกรรมการไม)ได+ม�ส)วน
พ�วพ�น

 สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานแนะน�าอ�กด+วยว)าฝAายผ,+จ�ดการควรออกจดหมายเป;ดผน4กขอโทษกรรมการ
สหภาพแรงงานส�าหร�บค�าพ,ดเป5นเช	งว)าพวกเขาต+องถ,กเล	กจ+างเพราะม�ส)วนเก�
ยวข+องก�บคด�อาญา นอกจากน�8
สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานขอให+ฝAายผ,+จ�ดการอธ	บายก�บคนงานว)าท�
ม�เจ+าหน+าท�
ต�ารวจมาประจ�าท�
โรงงานน�8น ไม)ได+ม�
ส)วนเก�
ยวข+องในการจ�ดต�8งสหภาพแรงงานหร7อการท�าก	จกรรมของกรรมการสหภาพแรงงาน
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การตอบร�บของฝ4ายผ0&จ�ดการและสถานการณ�ป(จจ)บ�น
ค�าแนะน�าตามท�
เสนอข+างบนน�8น ฝAายผ,+จ�ดการตกลงว)าจะร�บรองประธานสว�สด	การและแกนน�า

สหภาพแรงงานท�8ง 6 คนเข+าท�างาน โดยคนงานท�8ง 7 คน ได+กล�บเข+าท�างานในว�นท�
 19 ม�นาคม โดยได+ร�บค)าจ+าง
ย+อนหล�งเต6มและส	ทธ	ประโยชน�ตามกฎหมายท�
พ4
งได+ร�บ 

ฝAายผ,+จ�ดการย�งได+ตกลงท�
จะท�าตามค�าแนะน�าท�
จะประกาศเก�
ยวก�บการสอบสวนคด�อาญาและเร7
องของ
เจ+าหน+าท�
ต�ารวจท�
มาประจ�าท�
โรงงาน  แต)อย)างไรก6ตามต)อมาในเด7อนม	ถ�นายน 2550 เม7
อสภาองค�กรส	ทธ	แรงงาน
ได+เข+าไปเย�
ยมบร	ษ�ท พบว)าฝAายผ,+จ�ดการไม)ได+จ�ดท�าประกาศด�งกล)าว สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานแนะน�าเก�
ยวก�บกรณ�
น�
ว)า หากสหภาพแรงงานร,+ส4กว)าคนงานบางส)วนย�งคงม�ความเข+าใจผ	ดระหว)างประเด6นการส7บสวนคด�อาญาก�บ
สหภาพแรงงาน ฝAายผ,+จ�ดการควรต	ดประกาศเร7
องด�งกล)าวเพ7
อความกระจ)างและท�าให+คนงานเข+าใจด�ข�8น 
ซ4
งฝAายผ,+จ�ดการตกลงท�
จะต	ดประกาศหากสหภาพแรงงานร+องขอ ซ4
งในว�นน�8สหภาพแรงงานไม)ได+ท�าเร7
องร+องขอ 

น�บต�8งแต)ม�การร�บกล�บเข+าท�างาน คนงานแจ+งว)าไม)ม�การเล7อกปฏ	บ�ต	หร7อค�ดค+านต)อกรรมการ
สหภาพแรงงานท�8ง 6 คนท�
กล�บเข+ามาท�างานหร7อกรรมการสหภาพแรงงานคนอ7
น ขณะท�
ฝAายผ,+จ�ดการสงวนส	ทธ	
ร�บท�าตามค�าแนะน�าว)าอาจฟFองคด�อาญาก�บรองประธานสว�สด	การผ,+ถ,กกล)าวหาว)ากระท�าผ	ด  ป�จจ�บ�นบร	ษ�ทย�งไม)
ได+ด�าเน	นตามกฎหมายแต)อย)างใด 

นอกจากท�
จะปฏ	บ�ต	ตามค�าแนะน�าของสภาองค�กรส	ทธ	แรงงาน ฝAายผ,+จ�ดการย�งได+จ�ดท�าโปรแกรมอบรม
เร7
องแรงงานส�มพ�นธ�ท�
ด�ให+ก�บซ�บเปอร�ไวเซอร�เพ7
อม�
นใจว)านโยบายของบร	ษ�ทในเร7
องส	ทธ	เสร�ภาพในการรวม
กล�)มได+ถ,กน�าไปปฏ	บ�ต	โดยท�
วถ4ง สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานได+พ	จารณาข�8นตอนการปฏ	บ�ต	น�
แล+วว)าเป5นข�8นตอนท�
ด�

2. การจ�ดท-านโยบายและว
ธ�ด-าเน
นการท�$ถ0กต&องตามกฎหมาย
สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานพบว)าบร	ษ�ทไทยการ�เมนต�เอ$กซปอร�ตได+ละเม	ดกฎหมายไทย 2 ประเด6นเก�
ยว

ก�บการจ�ดท�านโยบาย ประเด6นแรกโรงงานได+บ�งค�บล,กจ+างให+ตกลงท�
จะให+ม�การเปล�
ยนแปลงระเบ�ยบการท�างาน
โดยพยายามท�
จะหล�กเล�
ยงการปฏ	บ�ต	ตามกฎหมาย ซ4
งหากจะม�การเปล�
ยนแปลงใดฝAายผ,+จ�ดการต+องเจรจาก�บ
ต�วแทนคนงาน ประเด6นท�
สองโรงงานพยายามเข+าไปย�)งเก�
ยวก�บการเล7อกต�8งต�วแทนคณะกรรมการสว�สด	การซ4
ง
ถ7อว)าเป5นการละเม	ดกฎหมาย

a) บ�งค�บล,กจ+างให+เซ6นเอกสารเพ7
อเปล�
ยนแปลงสภาพการจ+าง

ส
$งท�$ตรวจพบ
สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานพบว)าฝAายผ,+จ�ดการบร	ษ�ทไทยการ�เมนต�เอ$กซปอร�ตพยายามบ�งค�บล,กจ+างให+เซ6น

เอกสารย	นยอมให+ม�การเปล�
ยนแปลงเง7
อนไขการท�างาน พระราชบ�ญญ�ต	แรงงานส�มพ�นธ� มาตรา 13 ระบ�ไว+ว)าหาก
นายจ+างต+องการเปล�
ยนแปลงสภาพการจ+างจะต+องแจ+งข+อเร�ยกร+องเป5นหน�งส7อต)อล,กจ+างหร7อต�วแทนล,กจ+างและจ�ด
ให+ม�การเจรจาข+อเร�ยกร+องก�บต�วแทนล,กจ+าง แทนท�
จะปฎ	บ�ต	ตามขบวนน�8 บร	ษ�ทไทยการ�เมนต�เอ$กซปอร�ตได+จ�ด
ให+ม�การลงคะแนนเส�ยงก�บข+อเสนอในการเปล�
ยนแปลงเวลาท�างานท�
วโรงงานและเม7
อผลร�บการลงคะแนนเส�ยง
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ออกมาว)าไม)เห6นชอบก�บข+อเสนอฝAายผ,+จ�ดการจ4งได+ม�การกดด�นคนงานท�
ลงคะแนนค�ดค+านการเปล�
ยนแปลงโดย
ให+ลงคะแนนเส�ยงใหม)อ�กคร�8งเพ7
อให+เห6นชอบก�บข+อเสนอนโยบาย

อย)างท�
ได+กล)าวมาแล+วเม7
อปลายเด7อนต�ลาคม 2549 ฝAายผ,+จ�ดการไทยการ�เมนท�เอ$กซปอร�ตได+เสนอให+
เพ	
มเวลาท�างานอ�กว�นละ 20 นาท�เพ7
อน�าเวลาด�งกล)าวไปหย�ดว�นเสาร�ส�ดท+ายของเด7อน (ปกต	ท�างานว�นละแปด
ช�
วโมง อาท	ตย�ละ 6 ว�น) ในว�นท�
 19 ต�ลาคม ฝAายผ,+จ�ดการได+จ�ดให+ม�การลงมต	ก�บข+อเสนอการเปล�
ยนแปลงโดย
ให+คนงานแต)ละคนท�าเคร7
องหมายว)าเขาสน�บสน�นก�บเวลาใหม)น�
หร7อไม) จากค�าให+การของคนงานท�
ร)วมส�งเกต�
การณ�ผลน�บคะแนนในว�นน�8นพบว)าเม7
อรวบรวมคะแนนเส�ยง ท�าให+เห6นว)าคนงานส)วนใหญ)ไม)สน�บสน�นในการ
เปล�
ยนแปลงเวลาการท�างาน แต)อย)างไรก6ตามคนงานต+องระบ�ช7
อและหมายเลขประจ�าต�วพน�กงานในบ�ตรลง
คะแนนด+วย ซ4
งท�าให+ฝAายผ,+จ�ดการทราบว)าคนงานคนใดไม)เห6นชอบก�บข+อเสนอ คนงานให+การว)าในว�นต)อมาคน
งานจ�านวนมากท�
ลงคะแนนเส�ยงค�ดค+านข+อเสนอถ,กเร�ยกเข+าไปค�ยต�วต)อต�วก�บผ,+จ�ดการ เพ7
อกดด�นให+ลงคะแนน
เส�ยงใหม)เพ7
อเห6นชอบด+วยก�บการเปล�
ยนแปลงช�
วโมงการท�างาน โดยความกล�วท�
จะถ,กกล�
นแกล+งหร7อโดยร�าคาญ
ก�บค�าขอร+องซ8�าๆ เพ7
อให+พวกเขาเปล�
ยนการลงคะแนน ม�คนงานจ�านวนมากท�
ย	นยอมลงคะแนนเส�ยงใหม)เพ7
อเห6น
ชอบก�บการเปล�
ยนแปลงคร�8งน�
 เม7
อม�จ�านวนคนงานเพ�ยงพอในการเปล�
ยนแปลงการลงคะแนนเส�ยงให+เป5นการ
เห6นชอบก�บข+อเสนอการเปล�
ยนแปลง  ฝAายผ,+จ�ดการประกาศว)าจะเร	
มปฏ	บ�ต	ตามก�าหนดเวลาใหม) 
ในว�นท�
 3 พฤศจ	กายน คนงาน 4 คนได+ย7
นค�าร+องต)อส�าน�กงานสว�สด	การและค�+มครองแรงงานจ�งหว�ดสม�ทรสาคร  
เพ7
อให+ตรวจสอบเก�
ยวก�บแผนปฏ	บ�ต	การการเปล�
ยนแปลงช�
วโมงการท�างาน ในว�นท�
 6 พฤศจ	กายน 
เจ+าหน+าท�
สว�สด	การและค�+มครองแรงงานสองคนได+เข+ามาท�
โรงงานและแจ+งก�บฝAายผ,+จ�ดการว)าว	ธ�การท�
โรงงาน
พยายามเปล�
ยนแปลงช�
วโมงการท�างานน�8น เป5นส	
งท�
ปฎ	บ�ต	ไม)ได+และแนะน�าว)าต�วแทนฝAายผ,+จ�ดการควรอภ	ปราย
เก�
ยวก�บข+อเสนอการเปล�
ยนแปลงน�
ก�บคณะกรรมการสว�สด	การโรงงาน ในว�นท�
 8 พฤศจ	กายน ฝAายผ,+จ�ดการ
ประกาศว)าจะไม)ม�การเปล�
ยนแปลงช�
วโมงการท�างาน

(อย)างท�
ได+กล)าวมาแล+วคนงานหลายคนท�
เป5นผ,+ร+องเร�ยนต)อส�าน�กงานสว�สด	การและค�+มครองแรงงานถ,กเล	กจ+าง
อย)างไม)ถ,กต+องตามกฎหมายในเด7อนพฤศจ	กายนและเด7อนธ�นวาคมซ4
งเป5นการกล�
นแกล+งท�8งจากเร7
องน�
และเร7
อง
อ7
นท�
เข+าไปเก�
ยวข+องในความพยายามท�
จะท�าให+สภาพการท�างานในโรงงานให+ด�ข48น)

ในขณะท�
สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานพอใจท�
บร	ษ�ทไทยการ�เมนต�เอ$กซปอร�ตได+ปฏ	บ�ต	ตามค�าแนะน�าของเจ+าหน+าท�

ส�าน�กงานสว�สด	การและค�+มครองแรงงานโดยไม)ม�การเปล�
ยนแปลงเวลาการท�างานโดยเพ�ยงแต)ฝAายเด�ยว
การข)มข,)คนงานท�
ใช+ส	ทธ	ในการไม)เห6นด+วยก�บข+อเสนอเป5นส	
งไม)เหมาะสมเป5นการส)งส�ญญาณ ต)อพน�กงานว)า
โรงงานไม)เคารพส	ทธ	ตามกฎหมายของคนงานและต�วแทนของพวกเขาท�
ได+ออกความค	ดเห6นเก�
ยวก�บประเด6น
นโยบายสถานท�
ท�างาน

ค-าแนะน-า
เพ7
อลดผลความเส�ยหายจากท�
โรงงานพยายามบ�งค�บคนงานให+เปล�
ยนแปลงการลงคะแนนเส�ยง 

สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานแนะน�าว)าฝAายผ,+จ�ดการควรออกหน�งส7อขอโทษท�
เข+าไปย�)งเก�
ยวก�บการลงคะแนนเส�ยงของ
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คนงาน หากต+องม�การลงมต	คร�8งต)อไปสภาองค�กรส	ทธ	แรงงานแนะน�าว)าฝAายผ,+จ�ดการโรงงานควรก�าหนดนโยบาย
ว	ธ�การเปล�
ยนแปลงระเบ�ยบการท�างานอย)างช�ดเจนและถ,กต+องตามกฎหมาย ในกรณ�ท�
ต+องม�การลงประชามต	ต+อง
ม�นโยบายท�
วางเง7
อนไขว)าการลงคะแนนเส�ยงจะต+องเป5นความล�บ การน�บคะแนนจะต+องน�บในสถานท�
เป;ดเผย
และต+องยอมร�บผลท�
ได+

การตอบร�บของฝ4ายผ0&จ�ดการและสถานการณ�ป(จจ)บ�น
จากประสบการณ�ท�
ผ)านมาฝAายผ,+จ�ดการเห6นด+วยว)าขบวนการลงประชามต	ไม)ใช)เป5นว	ธ�ท�
สอดคล+องก�บ

การด�าเน	นธ�รก	จท�
ด� เม7
อสหภาพแรงงานถ,กจ�ดต�8งข48นในเด7อนต)อมาจากท�
ม�การลงประชามต	 ฝAายผ,+จ�ดการต�ดส	นใจ
หย�ดการใช+ลงประชามต	เป5นเคร7
องม7อในการให+คนงานแสดงความค	ดเห6นส�าหร�บการเปล�
ยนแปลงระเบ�ยบการ
ท�างาน  ฝAายผ,+จ�ดการแจ+งว)าจะเจรจาก�บสหภาพแรงงานหร7อต�วแทนคนงานเม7
อโรงงานต+องการท�าการเปล�
ยน
แปลงใดๆ สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานพ	จารณาแล+วว)าน�
ค7อว	ธ�การแก+ไขป�ญหาท�
ด� ซ4
งเห6นด+วยท�
จะม�การเจรจาก�บ
สหภาพแรงงาน ซ4
งเป5นหน+าท�
ท�
โรงงานต+องปฏ	บ�ต	ตามพระราชบ�ญญ�ต	แรงงานส�มพ�นธ� มาตรา 13 เก�
ยวก�บ
ข�8นตอนการเปล�
ยนแปลงสภาพการจ+างท�
ถ,กกฎหมาย

b) ไม)ปฏ	บ�ต	ตามกฎเกณฑ�และฝAายผ,+จ�ดการเข+าไปย�)งเก�
ยวในการเล7อกต�8งคณะกรรมการสว�สด	การ

ส
$งท�$ตรวจพบ
สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานพบว)าการเล7อกต�8งคณะกรรมการสว�สด	การท�
ผ)านมาฝAายผ,+จ�ดการไม)ได+ปฏ	บ�ต	

ตามข�8นตอนท�
เหมาะสมตามกฎหมายไทย การประเม	นได+พ	ส,จน�ให+เห6นในส)วนส�าค�ญว)าไม)ม�การปฏ	บ�ต	ตาม
กฎเกณฑ� ซ4
งเป5นข+อบ)งช�8ว)าฝAายผ,+จ�ดการได+พยายามเข+าไปย�)งเก�
ยวก�บการใช+ส	ทธ	ในการเล7อกต�8งต�วแทนของคนงาน
ท�
จะมาเป5นคณะกรรมการสว�สด	การตามกฎหมายไทย 

ในต+นปK 2549 คนงานได+ร�บแจ+งจากฝAายผ,+จ�ดการว)าจะม�การจ�ดการเล7อกต�8งคณะกรรมการสว�สด	การ
โรงงาน และให+คนงานแต)ละคนค�ดเล7อกคนงานจากในแผนกของตนเพ7
อให+มาเป5นต�วแทนกรรมการในแผนก
อย)างไรก6ตามส	
งท�
เป5นการละเม	ดกฎหมายไทย 4  ค7อไม)ม�กระบวนการส�าหร�บการค�ดเล7อกคนท�
จะสม�ครเป5น
ต�วแทนเล7อกต�8งให+ก�บคนงาน คนงานเพ�ยงถ,กบอกง)ายๆ ว)าให+เข�ยนช7
อของเพ7
อนร)วมงานท�
พวกเขาเช7
อว)าจะมาเป5น
ต�วแทนกรรมการท�
ด�ท�
ส�ด ย	
งกว)าน�8นคนงานได+ร�บใบลงคะแนนท�
พ	มพ�ช7
อของพวกเขาและหมายเลขประจ�าต�ว
พน�กงาน การท�
ไม)ป;ดช7
อให+เป5นความล�บในการเล7อกต�8งน�8นเป5นการละเม	ดกฎหมายไทย5 หล�งจากการเล7อกต�8งจบ
ส	8นแล+ว ผ,+จ�ดการฝAายบ�คคลและคณะกรรมการสว�สด	การท�
หมดวาระ ได+น�ากล)องลงคะแนนออกไปในสถานท�
ไม)
ได+ระบ�และม�การน�บคะแนนโดยไม)เป;ดเผย คนงานได+ร�บทราบภายหล�งว)าคนงานคนใดได+ร�บคะแนนเป5นท�
หน4
ง
และท�
สองแต)คนงานไม)ได+ถ,กบอกว)าผ,+สม�ครแต)ละคนได+ร�บคะแนนเท)าไรบ+าง หร7อรายช7
อของคนงานคนอ7
นผ,+ซ4
ง

4 พระราชบ�ญญ�ต	ค�+มครองแรงงาน 2541 มาตรา 96, ประกาศของกรมสว�สด	การและค�+มครองแรงงานเร7
องหล�กเกณฑ�และว	ธ�การเล7อกต�8ง
คณะกรรมการสว�สด	การในสถานประกอบก	จการ พ.ศ. 2544

5 ประกาศของกรมสว�สด	การและค�+มครองแรงงานเก�
ยวก�บกฎเกณฑ�และว	ธ�ด�าเน	นการการเล7อกต�8งคณะกรรมการสว�สด	การในสถาน
ประกอบการ พ.ศ.  2544 วรรค 11
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ได+ร�บการลงคะแนนก�บจ�านวนคะแนนท�
พวกเขาได+ร�บ จากการส�มภาษณ�คนงานช�8ให+เห6นว)าคนงานร,+ส4กไม)พอใจ
ก�บขบวนการน�
  ความล+มเหลวของฝAายผ,+จ�ดการท�
ไม)น�บคะแนนท�นท�และเป;ดเผย เป5นส	
งท�
ไม)สอดคล+องก�บมาตรา
ฐานท�
ถ,กกฎหมายในประเด6นว	ธ�ด�าเน	นการลงคะแนนเส�ยง6 

ค-าแนะน-า
ประเด6นการเล7อกต�8งคณะกรรมการสว�สด	การไม)ได+ปฏ	บ�ต	อย)างถ,กต+องตามกฎหมาย สภาองค�กรส	ทธ	

แรงงานแนะน�าว)า ให+ยกเล	กคณะกรรมการสว�สด	การช�ดเด	มและให+ม�การจ�ดการเล7อกต�8งใหม) เพ7
อให+สอดคล+องก�บ
กฎหมาย ภายใต+การควบค�มด,แลของเจ+าหน+าท�
ส�าน�กงานสว�สด	การและค�+มครองแรงงานจ�งหว�ด

การตอบร�บของฝ4ายผ0&จ�ดการและสถานการณ�ป(จจ)บ�น
ในเวลาน�8นฝAายผ,+จ�ดการได+อธ	บายเก�
ยวก�บการยกเล	กคณะกรรมการสว�สด	การในเวลาเด�ยวก�บการร�บ

กรรมการสหภาพแรงงานกล�บเข+าท�างาน อาจจะสร+างความต4งเคร�ยดให+ก�บกล�)มคนงานในโรงงานและเสนอว)าให+
คณะกรรมการสว�สด	การช�ดป�จจ�บ�นปฏ	บ�ต	หน+าท�
จนกระท�
งจะหมดวาระภายในต+นปK 2551 หล�งจากน�8นก6จะ
สามารถจ�ดให+ม�การเล7อกต�8งได+อย)างถ,กต+องตามกฎหมาย ป�ญหาได+ถ,กแก+ไขในเด7อนพฤษภาคม 2550

เม7
อฝAายผ,+จ�ดการและสหภาพแรงงานได+ประกาศการจ�ดต�8งคณะกรรมการล,กจ+าง ซ4
งภายใต+กฎหมายไทย 
คณะกรรมการล,กจ+างม�ส	ทธน�
งอย,)ในต�าแหน)งคณะกรรมการสว�สด	การท�
ม�ส	ทธ	ท�
จะอภ	ปรายและเจรจาเก�
ยวก�บ
ประเด6นสว�สด	การและส	ทธ	ประโยชน�ของคนงาน7 การเล7อกต�8งคณะกรรมการล,กจ+างถ,กจ�ดข48น ในว�นท�
 15 

ม	ถ�นายน 2550 และ สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานได+ร�บเช	ญให+เข+าไปส�งเกต�การณ�ในการเล7อกต�8งในคร�8งน�
 
ทางสภาองค�กรส	ทธ	แรงงานพบว)าการเล7อกต�8งถ,กจ�ดข48นโดยย�ต	ธรรมและโปร)งใสซ4
งสอดคล+องก�บกฎหมาย 
ซ4
งท�าให+เห6นว)าฝAายผ,+จ�ดการได+ท�าตามส�ญญาท�
จะจ�ดให+ม�การเล7อกต�8งต�วแทนคนงานท�
ม�ความย�ต	ธรรม

ไม)นานหล�งจากม�การเล7อกต�8งคณะกรรมการสว�สด	การได+ต�ดส	นใจย�บด+วยต�วของต�วเอง  ซ4
งเป5นการ
แก+ไขป�ญหาเก�
ยวก�บความไม)เหมาะสมในการเล7อกต�8งสมาช	ก  ฝAายผ,+จ�ดการได+จ�ดห+องท�างานให+ก�บคณะกรรมการ
ล,กจ+างและคณะกรรมการล,กจ+างได+เข+าไปเป5นส)วนของคณะกรรมการส)วนต)างๆ เช)น คณะกรรมการโรงอาหาร 
คณะกรรมการขนส)งและคณะกรรมการแรงงานส�มพ�นธ�

3. ส
ทธ
สตร�
ส
$งท�$ตรวจพบ

สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานพบว)าบร	ษ�ทไทยการ�เมนต�เอ$กซปอร�ตละเลยส)วนส�าค�ญในการจ�ดหางานท�

เหมาะสมให+ก�บคนงานหญ	งท�
อย,)ในช)วงต�8งครรภ� ซ4
งเป5นการละเม	ดจรรยาบรรณทางการค+าของมหาว	ทยาล�ยท�
ระบ�
ไว+ว)าโรงงานต+องจ�ดหาบร	การท�
เหมาะสมและจ�ดหางานท�
เหมาะสมเพ7
อปFองก�นส�ขภาพและความปลอดภ�ยให+ก�บ
คนงานท+อง

6 ประกาศของกรมสว�สด	การและค�+มครองแรงงานเก�
ยวก�บกฎเกณฑ�และว	ธ�ด�าเน	นการการเล7อกต�8งคณะกรรมการสว�สด	การในสถาน
ประกอบการ พ.ศ. 2544 วรรค 13

7 พระราชบ�ญญ�ต	ค�+มครองแรงงาน 2541 มาตรา 96
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จากการประเม	นพบว)าในบางแผนกของบร	ษ�ทไทยการ�เมนต�เอ$กซปอร�ตนานๆ คร�8งท�
จะม�คนงานท+องถ,ก
ย+ายให+ไปท�างานท�
เบากว)าหร7อม�โอกาสส�บเปล�
ยนท)าทางการท�างานระหว)างการน�
งและการย7นหร7อสามารถเบรค
ได+บ)อยคร�8งตามท�
ต+องการ ย	
งกว)าน�8นคนงานได+ให+การว)าบ)อยคร�8งท�
คนงานท+องถ,กฝAายผ,+จ�ดการกดด�นให+ท�างาน
ต	ดต)อก�นเพ7
อเร)งงานในสภาพร)างกายท�
อ4ดอ�ดเน7
องจากอย,)ในระยะการต�8งครรภ� ป�ญหาน�
ได+เก	ดข48นท�
แผนกด	ปป;Lง
เป5นหล�ก ซ4
งเป5นแผนกท�
ใช+สารเคม�ท�
ใช+ก�บส	
งทอเพ7
อไม)ท�าให+ผ+าย�บ แต)เหต�การณ�เหล)าน�8ไม)ได+เก	ดข48นแต)แผนกน�

เท)าน�8นย�งได+เก	ดข48นก�บแผนกอ7
นด+วยแต)ม�ปร	มาณน+อยกว)า 

คนงานได+เล)าอย)างโดยละเอ�ยดว)าได+ม�เหต�การณ�หน4
งเก	ดข48นในโรงงานแผนกด	ปป;Lงเม7
อเด7อนส	งหาคม 
2549 ม�คนงานท+องได+แท+งล,กในขณะท�างาน ซ4
งขณะน�8นเธอเพ	
งท+องได+ห+าเด7อน จากค�าให+การของคนงานคนอ7
นๆ  
จากแผนกด�งกล)าวล,กจ+างคนน�
ได+ถ,กบ�งค�บให+ย7นร�ดผ+าโดยล�กษณะค7อต+องย7นก+มไปข+างหน+า ในห+าเด7อนแรกของ
การต�8งท+องของเธอ  แม+ว)าจะม�การร+องขอหลายคร�8งเพ7
อย+ายท�
ท�างานไปในต�าแหน)งอ7
นเพ7
อให+เหมาะสมก�บคนท+อง  
ถ4งแม+ว)าเป5นไปไม)ได+ ท�
สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานจะร�บรองได+ว)าสาเหต�ท�
ท�าให+เก	ดเหต�การณ�แท+งล,กในคร�8งน�
 น�8น
เก�
ยวข+องก�บการท�างานของหล)อนหร7อไม) แต)ม�นก6เป5นไปได+ว)าสภาพร)างกายท�
ถ,กกดด�นจากส	
งแวดล+อมจะท�าให+
คนงานม�สภาพร)างกายท�
ไม)แข6งแรง อาจม�ส)วนท�
ท�าให+เก	ดการแท+งล,ก จะเป5นด+วยเหต�ผลใดก6ตามท�
เป5นต+นเหต�ให+
เก	ดการแท+งล,ก ฝAายผ,+จ�ดการควรจ�ดหางานท�
เหมาะสมให+มากข48นส�าหร�บคนงานคนน�
ในช)วงการต�8งครรภ� 
เหต�การณ�ท�
เก	ดข48นในคร�8งน�
เน+นความส�าค�ญท�
โรงงานต+องม�แผนปFองก�นเร7
องส�ขภาพและความปลอดภ�ยของคน
งานท+อง

ค-าแนะน-า
สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานได+แนะน�าก�บฝAายผ,+จ�ดการบร	ษ�ทไทยการ�เมนต�เอ$กซปอร�ตให+ม�การพ�ฒนาแผน

ของโรงงานเพ7
อร�บรองว)าม�ความปลอดภ�ยในเร7
องส	
งแวดล+อมในการท�างานและจ�ดหาท�
ท�างานท�
เหมาะสมให+ก�บ
คนงานท+อง ฝAายผ,+จ�ดการควรท�าระบบทะเบ�ยนกลางของฝAายบ�คคลท�
สามารถท�าให+เห6นข+อม,ลได+ช�ดเจนว)า ใน
แต)ละแผนกม�คนงานท+องเท)าไรเพ7
อจะได+สามารถจ�ดงานท�
เหมาะสมได+เม7
อต+องการ

ค-าตอบร�บของฝ4ายผ0&จ�ดการและสถานการณ�ป(จจ)บ�น
ฝAายผ,+จ�ดการม�อาการตกใจเม7
อทราบข+อม,ลท�
ม�การประเม	นพบเก�
ยวก�บสถานการณ�ในแผนกด	ปป;Lงและ

ส�ญญาว)าจะแก+ไขโดยท�นท� ฝAายผ,+จ�ดการแจ+งว)าการปฏ	บ�ต	ต)อคนงานท+องด�งท�
สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานได+กล)าวมา
น�8นไม)ใช)เป5นแนวนโยบายของบร	ษ�ท โรงงานส�ญญาว)าจะจ�ดอบรมให+ก�บซ�บเปอร�ไวเซอร�ในประเด6นแนวทางการ
ปฏ	บ�ต	ตามนโยบายท�
ถ,กต+องของบร	ษ�ท ซ4
งให+ม�ความเคารพต)อส	ทธ	ของคนงานท+องและจ�ดการอบรมให+ก�บ
คนงานท+องเพ7
อให+ม�ความร,+เร7
องส	ทธ	และความร�บผ	ดชอบให+เพ	
มมากย	
งข48น ในเด7อนเมษายน 2550 การอบรมได+
ถ,กจ�ดข48นคร�8งแรก โดยม�ผ,+ให+การอบรมค7อพยาบาลสองคนของโรงงาน โรงงานตกลงท�
จะจ�ดส�าเนาเอกสารท�
ใช+ใน
การจ�ดการอบรมให+ก�บสภาองค�กรส	ทธ	แรงงาน ฝAายผ,+จ�ดการเห6นด+วยท�
จะพ�ฒนาระบบทะเบ�ยนกลางท�
จะต	ดตาม
คนงานท+อง สภาองค�กรส	ทธ	แรงงานจะตรวจสอบเพ7
อให+ม�ความแน)ใจว)าฝAายผ,+จ�ดการได+ท�าตามส�ญญาน�8นส�าเร6จ
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