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เอกสารฉบับเผยแพร่ทางการ  
สรุปสถานการณ์ที่เกดิขึน้ กรณีสหภาพแรงงานซันโคโกเซ ประเทศไทย 

(1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2558) 
จัดทาํโดย : ฝ่ายวชิาการ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)1 

 
 

 

ประเดน็นําเสนอในเอกสารฉบับนี ้รวม 4 ประเดน็ 
 

 

(1) เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึน้ก่อนถูกนายจ้างปิดงาน : ไกล่เกล่ีย 15 ครัง้ ตกลงกันไม่ได้ บริษัทฯ
ปฏิเสธการชีข้าด เลือกการ “ปิดงาน No Work No Pay”2 เป็นคาํตอบ แม้กระทรวงแรงงานจะ
เป็นตวักลางในการเจรจาก็ไม่มีผลอย่างใด 

(2) ข้อสังเกตที่เกิดขึน้ก่อนและหลังการพิพาทแรงงาน : การละเมิดสิทธิแรงงานขัน้รุนแรงแบบ 
“ตายทัง้เป็น” ผลักให้ลูกจ้างไม่มีความม่ันคง ไม่มีหลักประกันและไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี แม้มี
การร้องเรียนให้ภาครัฐเข้ามาตรวจสอบแต่ก็เฉยเมย 
 การนํามาตรา 75 ใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาใช้ แตข่ณะเดียวกนัก็กลบัเปิดให้

พนกังานทํางานลว่งเวลา 
 มีการขนย้ายอปุกรณ์การผลติไปไว้ท่ีบริษัทแห่งอ่ืน 
 มีการนําพนักงานเหมาค่าแรงและแรงงานข้ามชาติกัมพูชาเข้ามาทํางานในโรงงานแทนท่ี

พนกังานประจํา ด้วยสวสัดกิารท่ีมีความแตกตา่งกบัพนกังานประจําอยา่งสิน้เชิง  
 มีการบงัคบัให้พนกังานทําความสะอาดห้องนํา้และลอ็คห้องนํา้เพ่ือไมใ่ห้พนกังานได้เข้าใช้ 
 ความไม่ปลอดภยัในสถานประกอบการท่ีส่งผลสวสัดิภาพของพนักงาน โดยเฉพาะไม่มี

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทํางานระดบัวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจําบริษัทฯช่วงกลางคืน  
 การปิดงานกลุม่พนกังานท่ียงัตัง้ครรภ์อยู่ สง่ผลตอ่ความเครียดของแม่และกระทบกระเทือนถึง

บตุรในครรภ์ 
(3) กระบวนการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคีเครือข่ายแรงงานทัง้ระดับประเทศและ

ต่างประเทศ 
 สถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจําประเทศไทย 
 JAPAN COUNCIL OF METAL WORKER’S UNION (JCM) 
 IndustriALL Global Union 

(4) ข้อเสนอเร่งด่วนต่อกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เกิดการยุตปัิญหาโดยพลัน 

                                                            
1 เอกสารฉบบันีเ้รียบเรียงโดยนางสาวบษุยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ เม่ือ 31 ธันวาคม 2558 จากข้อมลูเบือ้งต้นบางส่วนท่ีจดัทําโดยนาย 
จิระพฒัน์ คงสขุ ผู้ประสานงานกลุม่สหภาพแรงงานภาคตะวนัออก และการวิเคราะห์จากคณะกรรมการ สหพนัธ์แรงงานยานยนต์แห่ง
ประเทศไทย (สยท.) ท่ีมีนายลาเร่ อยู่เป็นสขุ เป็นประธาน 
2 การปิดงาน หมายถึง การท่ีนายจ้างปฏิเสธไม่ให้ลกูจ้างเข้าทํางานในสถานประกอบการชัว่คราว เน่ืองจากมีปัญหาข้อพิพาทแรงงานท่ียงั
ตกลงกันไม่ได้ เป็นมาตรการท่ีนายจ้างกดดันให้ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนในระหว่างปิดงาน เน่ืองจากไม่มีรายได้ เพราะลูกจ้างไม่
สามารถเข้าทํางานได้ ก็จะไม่ได้รับค่าจ้าง เน่ืองจากสญัญาจ้างแรงงานเป็นสญัญาต่างตอบแทน เม่ือทํางานให้นายจ้างไม่ได้ นายจ้างก็ไม่
ต้องจ่ายค่าจ้าง เป็นวิธีการกดดนัลกูจ้างให้ยอมตามข้อเรียกร้องท่ีนายจ้างกําหนด ดงันัน้คนท่ีได้รับความเดือดร้อน คือ ลกูจ้างท่ีถกูปิดงาน
ทกุคน อีกทัง้ยงัไม่ได้รับสิทธิแรงงานตามกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวข้องในระหว่างปิดงานนีด้้วย เช่น ประกนัสงัคม, คุ้มครองแรงงาน , กองทนุ
เงินทดแทน  
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บริษัทซนัโคโกเซ เทคโนโลยีประเทศไทย จํากัด ตัง้อยู่เลขท่ี 64/20 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น 
ซีบอร์ด ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เป็นบริษัทผลิตอปุกรณ์ชิน้สว่นรถยนต์ท่ีเป็นพลาสติกได้แก่ กนัชน 
สปอยล์เลอร์ และชิน้สว่นตกแต่งภายในรถยนต์ สง่งานให้ลกูค้าท่ีผลิตรถยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย เช่น โต
โยต้า, ฮอนด้า, มิตซูบิชิ , เจเนรัลมอเตอร์, นิสสนั, ฮีโน่ , ซูซูกิ, อีซูซุ, ฟอร์ด, มาสด้า, มิโนะรุ, ทากาตะ, เดนโซ่, 
เอ็นเอชเค ฯลฯ  

ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2511 เป็นบริษัทสญัชาติญ่ีปุ่ น 100 % โดยมีบริษัทแม่อยู่ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น และมี
สาขาตา่งๆอยูใ่นอีก 11 ประเทศ รวม 19 แหง่ คนงานรวมทัว่โลกทัง้สิน้ประมาณ 2,000 คน 

ในประเทศไทยมีคณะกรรมการบริษัท รวม 10 คน ได้แก่ (1) นายอะกิโนริ เทราโมโตะ (2) นายทาคายกิู 
มาสดึะ (3) นายชินอิชิ นากาโอะ (4) นายทสัซโึอะ ชิบาตะ (5) นายมาซายะ อิเคโมโตะ (6) นายยคิูโนบ ุซาโต้ (7) 
นายคะซฮิึโตะ โอคมุรุะ (8) นายนฐัพล ตณัฑดิลก (9) นางสาวเกษร วิจิตรวฒันานนท์ (10) นายเทสซยึะ โฮริตะ   

โดยมี  Mr.Yoshiaki Shibata เป็นผู้ มีอํานาจสงูสดุในการตดัสินใจทิศทางของบริษัทซนัโคโกเซฯ  
จ.ระยอง  

สําหรับสหภาพแรงงานซนัโคโกเซ ประเทศไทย ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2550 ตัง้อยู่เลขท่ี 249  
หมู่ 2 ต.ปลวกแดง  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  จํานวนสมาชิกทัง้หมด 663 คน จากพนกังานประจําทัง้สิน้จํานวน 
772 คน มีแรงงานเหมาคา่แรงจํานวน 400 กว่าคน และแรงงานข้ามชาติ (ไม่ทราบจํานวนทีแ่น่ชดัและไม่ทราบ
สถานะทางกฎหมายว่ามีใบอนุญาตทํางานถูกต้องหรือไม่ อย่างไร) ทํางานในสถานประกอบการร่วมกับ
พนักงานประจําด้วย แต่ได้รับสิทธิและสวสัดิการท่ีแตกต่างกันอย่างมาก อีกทัง้แรงงานกลุ่มนีไ้ม่สามารถเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานได้ ตามเง่ือนไขของกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์  

ปัจจบุนัมีนายอมรเดช ศรีเมือง เป็นประธาน และนายคําพนัธ์ จมูนอก เป็นเลขาธิการ  
สหภาพแรงงานแห่งนีเ้ป็นสมาชิกโดยตรงของกลุม่สหภาพแรงงานภาคตะวนัออก และสหพนัธ์แรงงาน

ยานยนต์แห่งประเทศไทย (สยท. หรือ TAW) ซึ่ง สยท. เป็นสมาชิกของสมาพันธ์แรงงานเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
อิเลคทรอนิกส์ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM) ท่ี TEAM เป็นสมาชิกของสมาพันธ์แรงงาน
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (CILT) และคณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย (คสรท.)  

 
(1) เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึน้ก่อนถูกนายจ้างปิดงาน : ไกล่เกล่ีย 15 ครัง้ ตกลงกันไม่ได้ บริษัทฯ
ปฏิเสธการชีข้าด เลือกการ “ปิดงาน No Work No Pay” เป็นคาํตอบ แม้กระทรวงแรงงานจะเป็น
ตวักลางในการเจรจาก็ไม่มีผลอย่างใด 

(1.1) เม่ือวนัท่ี 1 กันยายน 2558 สหภาพแรงงานซนัโคโกเซ ประเทศไทย ได้ย่ืนข้อเรียกร้องเพ่ือขอ
เปลีย่นแปลงสภาพการจ้างงานตอ่บริษัทฯรวมทัง้หมด 25 ข้อ เน่ืองจากเห็นวา่ 

 ผลประกอบการของบริษัทฯดีขึน้ ทัง้นีเ้ม่ืออ้างอิงตามงบดลุปี 2558 แม้ตวัเลขทางบญัชีจะแสดงผล
ว่าสถานประกอบการขาดทนุ 45,521,074 บาท แต่เม่ือมาพิจารณาตวัเลขอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง พบว่า บริษัทฯกลบัมี
สนิทรัพย์หมนุเวียนเพ่ิมขึน้ถึง 46,238,538 บาท และยงัสามารถชําระหนีส้ินจนลดลงจากปี 2557 ได้เป็นจํานวน
เงินสงูถงึ 100,552,883 บาท  

 อ้างอิงจากงบดลุของบริษัทฯท่ีสิน้สดุเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 พบว่าบริษัทฯ แจ้งมีหนีส้ินไม่
หมนุเวียนจํานวน 94 ล้านบาท โดยระบเุพ่ิมเติมในหมายเหตปุระกอบงบการเงินว่า บริษัทฯ ได้วางแผนโครงการ
สมคัรใจลาออก ก. และ ข. ไว้ เป็นหนีส้ํารองสําหรับสิทธิประโยชน์ลกูจ้าง นีจ้ึงสามารถวิเคราะห์ได้เพ่ิมเติมว่า 
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บริษัทฯ มีเจตนาต้องการเปลี่ยนสภาพการจ้างงานเป็นแบบไม่มั่นคงแทน (นําแรงงานกลุ่มเหมาค่าแรงและ
แรงงานข้ามชาติเข้ามาทํางานแทน) จึงได้มีการตัง้โครงการในงบดลุถึง 2 โครงการ กลา่วได้ว่า จึงไม่ใช่ไม่มีเงิน
จ่ายโบนสัแตอ่ยา่งใดตามท่ีบริษัทฯอ้างมาโดยตลอด  

 เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2558 บริษัทฯได้มีการเพ่ิมทนุจดทะเบียน เป็น 406,000,000.00 บาท จากเดิม
เม่ือกนัยายน 2553 ได้แจ้งกบักรมธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เพียง 400,000,000.00 บาท 

จากสถานการณ์ 3 ข้อย่อยข้างต้น นีจ้ึงกล่าวได้อย่างชัดเจนว่าบริษัทฯ มีกําไรในปี 2557-2558 
ประมาณ 200 กว่าล้านบาท เม่ืออธิบายในเชิงเศรษฐศาสตร์จํานวนเงินท่ีไม่ถกูแสดงในบญัชีงบดลุและสง่ผลต่อ
การขาดทนุนัน้ เป็นผลมาจากท่ีบริษัทนําเงินไปลงทนุเพ่ิมขึน้และนําไปชําระหนีแ้ทน รวมทัง้การมีค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานเพ่ิมขึน้อีกประมาณ 14 % ซึง่สะท้อนถงึการมีกําไรมากพอสมควรของบริษัทฯท่ีจะสามารถจ่ายให้
พนกังานได้เพ่ิมขึน้อยา่งแน่นอน ไมใ่ช่เร่ืองของการขาดทนุตามท่ีบริษัทฯกลา่วอ้างแตอ่ยา่งใด 

 บริษัทฯมีการผลิตอย่างต่อเน่ืองและมีการให้พนักงานทํางานล่วงเวลา (OT) อีกทัง้ยังมีการรับ
พนักงานเหมาค่าแรงและแรงงานข้ามชาติเข้ามาทํางานเพ่ิมเติมนอกเหนือจากพนักงานประจํา เหล่านีคื้อ
คา่ใช้จ่ายท่ีบริษัทฯต้องจ่ายเพ่ิมขึน้อยา่งแน่นอน  

 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจบุนัได้ปรับตวัสงูขึน้ ทําให้พนกังานมีภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพท่ี
มากขึน้ อีกทัง้รัฐบาลก็ไม่มีมาตรการในการปรับค่าแรงขัน้ต่ําขึน้จากเดิม ท่ียังคงเป็นจํานวน 300 บาทเพียง
เทา่นัน้ในปี 2559  

 ข้อตกลงสภาพการจ้างเดิมจะสิน้สดุลงตามท่ีกฎหมายได้กําหนดไว้ในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558  
 ทัง้นีใ้นวนัเดียวกนับริษัทฯได้แตง่ตัง้ตวัแทนเจรจาและกําหนดวนัเจรจาท่ี 4 กนัยายน 2558 ท่ีบริษัทฯ 

(1.2) วนัท่ี 4 กนัยายน 2558 มีการเจรจาครัง้แรก โดยบริษัทฯแจ้งว่าไม่รับพิจารณาทกุข้อเรียกร้อง
ของสหภาพแรงงานฯ เพราะบริษัทฯอ้างว่าขาดทนุต่อเน่ือง ทัง้นีไ้ม่มีการนดัเจรจากนัครัง้ต่อไป ทําให้ต้องยติุการ
เจรจาและกลายเป็นข้อพิพาทแรงงานแทนตามท่ี พ.ร.บ.แรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ.2518 ได้กําหนดไว้ 

(1.3) วันท่ี 5 กันยายน 2558 สหภาพฯได้ไปย่ืนหนังสือพิพาทแรงงานท่ีสํานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจงัหวดัระยอง ทัง้นีเ้จ้าหน้าท่ีสวสัดิการฯได้นดัเจรจาในวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 ณ ห้องประชุม
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวดัระยอง 

(1.4) วนัท่ี 9 กนัยายน 2558 มีการเจรจาแต่ยงัไม่สามารถตกลงได้ จึงนดัครัง้ท่ี 2 ในวนัท่ี 24 
กนัยายน 2558 

(1.5) ก่อนวันนัดเจรจาครัง้ท่ี 2 คือ ในวันท่ี 21 กันยายน 2558 บริษัทฯได้มีการย่ืนข้อเรียกร้องต่อ
สหภาพฯรวม 6 ข้อ ทัง้นีพ้บว่า ในข้อสดุท้ายได้ระบไุว้ว่า “ผลประโยชน์และสภาพการจ้างอื่นใดทีพ่นกังานได้รับ
อยู่แลว้ในปัจจบุนันอกเหนือจากขอ้เรียกร้องนี ้บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลีย่นแปลงแกไ้ขยกเลิกโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหนา้”  
 อยา่งไรก็ตามตามขัน้ตอนของกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ สหภาพแรงงานฯจึงได้ทําหนงัสือแต่งตัง้ตวัแทน
เจรจาพร้อมท่ีปรึกษาย่ืนให้กับบริษัทฯ และนัดเจรจาครัง้ท่ี 1 วันท่ี 23 กันยายน 2558 ท่ีสํานักงานสหพันธ์
แรงงานยานยนต์ฯ สาขาบอ่วิน ตัง้อยูเ่ลขท่ี 120/46 หมู ่3 ต.บอ่วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 

(1.6) วนัท่ี 22 กนัยายน 2558 บริษัทฯได้แจ้งเป็นหนงัสือต่อสหภาพฯขอเลื่อนเวลาและสถานท่ีการ
เจรจาเป็นวนัท่ี 24 กนัยายน 2558 ณ ห้องประชมุสาํนกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวดัระยองแทน 
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(1.7) วนัท่ี 24 กนัยายน 2558 แม้มีการเจรจา แตก็่ยงัไมส่ามารถตกลงกนัได้ จึงนดัหมายครัง้ท่ี 3  ใน
วนัท่ี 12 ตลุาคม 2558 

(1.8) วนัท่ี 25 กันยายน 2558 บริษัทฯได้ประกาศปิดงาน3 เฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงานฯเท่านัน้ 
สําหรับพนกังานท่ีไม่เป็นสมาชิกสหภาพฯ และพนกังานท่ีเป็นสมาชิกสหภาพฯระดบับริหารนัน้ ถือว่าไม่มีส่วน
เก่ียวข้องกบัการปิดงานในครัง้นี ้ให้มาทํางานปกติ ตัง้แตว่นัท่ี 27 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป  
 นอกจากนัน้แล้วในวนัเดียวกนันี ้ยงัพบวา่  

 บริษัทฯได้มีประกาศแจ้งพนักงานว่า “พนกังานที่เป็นสมาชิกสหภาพฯที่มีความประสงค์จะลาออก
จากงาน บริษัทฯไดเ้ตรียมโครงการเกษียณอายกุารทํางานไว ้โดยจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานไดกํ้าหนด
ไว ้โดยสมาชิกสหภาพฯตอ้งส่งใบลาออกภายในวนัที ่25 กนัยายน 2558”  

 บริษัทฯยังมีหนังสืออีกหนึ่งฉบบั เป็นหนังสือแสดงความยินยอมต่อข้อเรียกร้องของบริษัทฯโดยมี
ใจความวา่ “ขอยอมรับขอ้เรียกของบริษัทฯปี 2558 และขอสละสิทธิขอ้เรียกร้องของสหภาพฯ” สาํหรับพนกังานท่ี
ลงนามแล้ว ให้มาทํางานได้ตามปกติ และสามารถทํา (OT) ได้ด้วยเชน่เดียวกนั 
 อยา่งไรก็ตามในกรณีนีท้างสหภาพแรงงานฯ ได้ดําเนินการดงันี ้

 ได้แจ้งสํานกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดัระยองว่า บริษัทได้ปิดงานโดยไม่ชอบด้วย 
พ.ร.บ.แรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ.2518 เน่ืองจากข้อตกลงสภาพการจ้างเดิมยงัไมห่มดอาย ุ 

 ในเย็นวนัเดียวกนันัน้ประมาณเวลา 18.30 น. ได้แจ้งให้สมาชิกรับทราบข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ เพ่ือให้
สมาชิกไม่ตกหลมุพรางบริษัทฯ และให้ไปทํางานปกติในวนัจันทร์ท่ี 28 กันยายน 2558 เพ่ือยืนยนัเจตนาของ
สมาชิกท่ีจะเข้าทํางาน  

ต่อมาประมาณเวลา 19.30 น. ทางฝ่ายบริษัทฯโดยผู้จดัการฝ่ายบคุคลและผู้จดัการใหญ่ฝ่ายผลิต และ
พนกังานแปลภาษา ได้นําหนงัสือมาให้ประธานสหภาพฯ ระหว่างท่ีสหภาพฯได้ชีแ้จงสมาชิกอยู่ ว่า บริษัทฯขอ
ยกเลกิแจ้งการปิดงาน โดยขอให้พนกังานกลบัเข้าทํางานปกติเหมือนเดิม 

(1.9) วันท่ี 12 ตุลาคม 2558 มีการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อเรียกร้องครัง้ท่ี 3 ท่ีสํานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจงัหวดัระยอง แตย่งัไมส่ามารถตกลงกนัได้ นดัเจรจาครัง้ท่ี 4 ในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558  

(1.10) วนัท่ี 21 ตลุาคม 2558 สหภาพแรงงานและองค์กรแรงงานท่ีเก่ียวข้องได้เข้าพบผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายประนอมข้อพิพาท สํานกัแรงงานสมัพนัธ์ กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพ่ือชีแ้จง
สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ ทางผู้ อํานวยการฯแจ้งว่าจะส่งเจ้าหน้าท่ีจากส่วนกลางไปช่วยไกล่เกลี่ยในวันท่ี 2 
พฤศจิกายน 2558  

(1.11) วนัท่ี 30 ตลุาคม 2558 สหภาพแรงงานฯได้ทําหนงัสือถึงบริษัทฯ เร่ืองขอให้บริษัทเปิดประชุม
คณะกรรมการลกูจ้าง เพราะเลยกําหนดเวลาประชมุตามท่ี พ.ร.บ.แรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ.2518 ได้กําหนดไว้ ทัง้นี ้
ทางบริษัทฯแจ้งวา่ให้รอคําตอบในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558  

(1.12) วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 มีการเจรจาไกลเ่กลี่ยข้อเรียกร้องครัง้ท่ี 4 ท่ีสํานกังานสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงานจงัหวดัระยอง แต่ยงัไม่สามารถตกลงกนัได้เน่ืองจากนายจ้างติดภารกิจจึงขอยติุการเจรจาก่อน 

                                                            
3
 หมายถึง การท่ีนายจ้างไม่ให้ลกูจ้างเข้าทํางานและไม่จ่ายค่าจ้างให้ยามเม่ือเกิดข้อพิพาทแรงงาน ทัง้นีเ้ป็นผลตามกฎหมายแรงงาน

สมัพนัธ์ หมวด 3 ท่ีให้สทิธิสถานประกอบการสามารถกระทําได้ 
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นดัไกลเ่กลี่ยครัง้ท่ี 5 ในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 และได้นดัหมายวนัท่ีจะเปิดประชมุคณะกรรมการลกูจ้างใน
วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558  

(1.13) วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 มีการเจรจาไกลเ่กลี่ยข้อเรียกร้องครัง้ท่ี 5 ท่ีบริษัทฯ แม้ในครัง้นีจ้ะมี
การนําเสนอข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในเชิงงบการเงิน แต่ก็ยงัไม่สามารถตกลงกนัเอง จนในท่ีสดุเจ้าหน้าท่ีประนอมข้อ
พิพาทได้เสนอว่า “จะใช้กระบวนการชีข้าดหรือไม่ อย่างไร” แต่ทางบริษัทฯปฏิเสธ นดัเจรจาครัง้ท่ี 6 ในวนัท่ี 12 
พฤศจิกายน 2558 ท่ีบริษัทฯ 

(1.14)  วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 มีการเจรจาไกลเ่กลีย่ข้อเรียกร้องครัง้ท่ี 6 ท่ีบริษัทฯ ก่อนการเจรจา
สหภาพแรงงานฯได้ย่ืนจดหมายเปิดผนึกของสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยท่ีเป็นต้นสังกัดของ
สหภาพแรงงานฯต่อนายจ้าง เพ่ือต้องการสร้างแรงงานสมัพนัธ์ท่ีดีกบับริษัท แต่บริษัทฯปฏิเสธการเจรจา อีกทัง้
ยงัไมส่ามารถเจรจาเป็นผลลลุว่งแตอ่ยา่งใด นดัเจรจาครัง้ท่ี 7 ท่ีกระทรวงแรงงาน ในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558                   

(1.15) วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 มีการเจรจาไกลเ่กลี่ยข้อเรียกร้องครัง้ท่ี 7 ท่ีกระทรวงแรงงาน ผล
การเจรจายงัไมส่ามารถหาข้อยติุได้เช่นเดิม นดัไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทครัง้ต่อไป วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง
ประชมุสาํนกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ระยอง 

(1.16) วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 มีการเจรจาไกลเ่กลี่ยข้อเรียกร้องครัง้ท่ี 8 ณ สํานกังานสวสัดิการ
และคุ้มครองแรงงาน จ.ระยอง แตย่งัไมส่ามารถหาข้อยติุได้เช่นเดิม แม้สหภาพแรงงานฯจะยอมถอยข้อเรียกร้อง
มาเหลือเพียงจํานวนโบนสัคนละ 60,000 บาท และแบ่งจ่าย 5 งวดก็ตาม แต่นายจ้างก็ยงัไม่ยอมรับข้อเสนอ
ดงักลา่วนีแ้ตอ่ยา่งใด 

(1.17) วนัท่ี 3 ธันวาคม 2558 มีการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อเรียกร้องครัง้ท่ี 9 ท่ีสํานกังานสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน จ.ระยอง แตก็่ยงัไมส่ามารถหาข้อยติุได้ 

(1.18) วันท่ี 4 ธันวาคม 2558 มีการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อเรียกร้องครัง้ท่ี 10 ณ กระทรวงแรงงาน 
กรุงเทพฯ แตก็่ยงัไมส่ามารถหาข้อยติุได้เช่นเดิม 
 ในวนัเดียวกนันีท้างนางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทยและคณะ 
ได้เข้าพบนางสาวพรรณี ศรียทุธศกัด์ิ อธิบดีกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เพ่ือปรึกษาหารือกรณีสหภาพ
แรงงานซนัโคโกเซ ประเทศไทย โดยมีนายปฐม เพชรมณี รองอธิบดี , ผู้ อํานวยการกลุม่งานประนอมข้อพิพาท
แรงงานและข้อขัดแย้ง และเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมสํานักแรงงานสมัพันธ์ กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานด้วยเช่นเดียวกนั 

(1.19) วนัท่ี  9 ธนัวาคม 2558 มีการเจรจาไกลเ่กลีย่ข้อเรียกร้องครัง้ท่ี 11 ท่ีบริษัทฯ การเจรจาในครัง้นี ้
นายจ้างยงัยืนยนัเสนอจ่ายเงินโบนสัจํานวน 0.6 เดือนหรือเป็นเงินจํานวนคนละ 9,485 บาทเท่ากนัทกุคน และ
เสนอปรับคา่จ้างประจําปี 158 บาท  

(1.20) วนัท่ี 16 ธันวาคม 2558 มีการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อเรียกร้องครัง้ท่ี 12 ท่ีบริษัทฯ โดยรอง
ปลดักระทรวงแรงงานเข้าร่วมเจรจาด้วย แต่ก็ยงัไม่มีข้อยติุแต่อย่างใด และนํามาสูก่ารปิดงาน  “No Work No 
Pay” ในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2558 เป็นต้นมาจนปัจจบุนั   
 ทัง้นีท่ี้ผ่านมาเจ้าหน้าท่ีประนอมข้อพิพาทแรงงาน จ.ระยอง และเจ้าหน้าท่ีจากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รวมทัง้รองอธิบดีฯ ได้ลงไปช่วยไกล่เกลี่ยแล้วก็ยงัไม่มีทีท่าว่าจะยติุได้ โดย
ย้อนไปเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2558 ทางนายสุวิทย์ สุมาลา รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมประชุมกับ
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คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯท่ีห้องประชมุกระทรวงแรงงาน และมีมติว่าทางรองปลดัฯจะเข้าไปไกลเ่กลี่ยด้วย
ตนเองท่ีบริษัท จ.ระยอง ในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2558 และกําชบัว่าจะต้องเจรจาให้ยติุโดยท่ีไม่ให้นายจ้างประกาศ
ปิดงานต่อลกูจ้าง (เนือ่งจากข้อตกลงสภาพการจ้างจะหมดอายวุนัที่ 15 ธนัวาคม 2558 นายจ้างจะสามารถ
ประกาศปิดงานไดต้ัง้แต่วนัที ่16 ธนัวาคมเป็นตน้ไป) 
 (1.21) วนัท่ี 18 ธันวาคม 2558 เวลา 14.30 น. ทางบริษัทฯได้มีหนังสือถึงสหภาพแรงงานฯ แจ้งเร่ือง
การปิดงาน โดยระบวุ่า ตามท่ีได้เกิดข้อพิพาทแรงงานท่ีตกลงกนัไม่ได้เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2558 อาศยัอํานาจ
ตาม พ.ร.บ.แรงงานสมัพนัธ์ 2518 มาตรา 22 ขอใช้สิทธิปิดงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการอ่ืนใดให้กับ
สมาชิกสหภาพและผู้ เก่ียวข้องกบัข้อเรียกร้อง ตัง้แต่วนัท่ี 20 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป สําหรับ
ลกูจ้างอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัข้อเรียกร้องให้เข้าทํางานและได้รับคา่จ้างตามปกติ 
 โดยเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 บริษัทฯได้มีความพยายามปิดงานสมาชิกสหภาพแรงงานมาครัง้หนึ่ง
แล้ว แตบ่ริษัทฯทําผิดขัน้ตอนทางกฎหมายเลยต้องยกเลกิคําสัง่ดงักลา่วนัน้ 
 จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ทําให้สหภาพแรงงงานจึงได้มีการหารือกับนายจ้างโดยตรงในเร่ืองนี ้โดยมี
เจ้าหน้าท่ีจากกระทรวงแรงงาน , เจ้าหน้าท่ีจากสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ระยอง และ
คณะกรรมการจากสหพนัธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (สยท.) เข้าร่วมเจรจา แต่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
คําสัง่เร่ืองการปิดงานแตอ่ยา่งใด 

(1.22) วันท่ี 19 ธันวาคม 2558 มีหนังสือด่วนท่ีสดุจากสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
จ.ระยอง ส่งถึงประธานสหภาพแรงงานฯ เร่ืองขอเชิญไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน โดยขอเชิญผู้แทนเจรจาฝ่าย
สหภาพแรงงานไปพบเพ่ือร่วมเจรจาหาข้อยุติ โดยมีนายสมศักด์ิ สวุรรณจริต ผู้ ว่าราชการจังหวัดระยองเป็น
ประธาน ในวนัอาทิตย์ท่ี 20 ธนัวาคม 2558 ท่ีห้องประชมุสาํนกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ระยอง 

ต่อมาในวันท่ี 20 ธันวาคม 2558 ตามการนัดหมาย นายจ้างกลับบิดพลิว้ไม่ยอมมาเจรจา ทัง้ๆท่ี
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวข้องทัง้ระดบักระทรวงแรงงานและระดบัพืน้ท่ีได้มารอเจรจาเพ่ือหาข้อยติุอย่างพร้อมหน้า
แล้วก็ตาม 
 (1.23) วนัท่ี 21 ธันวาคม 2558 ท่ีสํานกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ระยอง มีการเจรจาไกล่
เกลี่ยข้อเรียกร้องครัง้ท่ี 13 โดยครัง้นีน้ายจ้างเสนอจ่ายเงินโบนสัจํานวน 0.6 เดือน และเงินบวกพิเศษคนละ 500 
บาท และปรับเงินขึน้ประจําปี 1 % บวกอีก 70 บาท สว่นข้ออ่ืนๆยงัไมไ่ด้มีการเจรจากนัแต่อย่างใด นดัเจรจาครัง้
ตอ่ไปวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558  
 (1.24) วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558 มีการเจรจาไกลเ่กลี่ยข้อเรียกร้องครัง้ท่ี 14 ท่ีบริษัทฯ แต่ก็ยงัไม่มีข้อยติุ
นดัเจรจาครัง้ตอ่ไป วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุบริษัทฯ 

(1.25) วนัท่ี 29 ธันวาคม 2558 มีการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อเรียกร้องครัง้ท่ี 15 ท่ีสํานกังานสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน จ.ระยอง แต่ก็ยงัไม่มีข้อยติุ นดัเจรจาครัง้ต่อไป วนัท่ี 8 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ 
สถานท่ีแหง่เดิม 

แม้การยื่นข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯจะถูกกฎหมายเป็นไปตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 
2518 แต่สถานการณ์ที่เกิดขึน้ ดังที่ได้แสดงในหัวข้อด้านล่างนี ้เร่ืองข้อสังเกตที่เกิดขึน้ก่อนและหลัง
การพพิาทแรงงาน ส่งผลให้สมาชิกสหภาพแรงงานในฐานะ “ลูกจ้าง” เกิดความหวาดหว่ัน โดยเฉพาะ
ความไม่ม่ันคงในการจ้างงานในอนาคตที่มีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งบริษัทฯสามารถใช้มาตรการต่างๆมา
กดดันเพื่อทําลายอํานาจการรวมตัวเพื่อเจรจาต่อรองของพนักงานในรูปธรรมต่างๆ และอาจนําไปสู่
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การเลิกจ้างในที่ สุด อันเป็นผลมาจากสภาวะการกดดันจากการถูกปิดงานและไม่มีรายได้จากการ
ทาํงานเพื่อดาํรงชีพแต่อย่างใด  

ถือได้ว่าขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรงแรงงาน ที่ มุ่งเป้าสร้างความเป็น
ธรรมให้เกิดขึน้ในสังคมการทํางาน เพื่อให้ลูกจ้างเกิดความม่ันคงในการทํางาน มีหลักประกันและมี
คุณภาพชีวติที่ด ีซึ่งจะนําไปสู่การสร้างเศรษฐกจิและสังคมของชาตใิห้ม่ันคงต่อไป 

 
(2) ข้อสังเกตที่เกิดขึน้ก่อนและหลังการพิพาทแรงงาน : การละเมิดสิทธิแรงงานขัน้รุนแรงแบบ 
“ตายทัง้เป็น” ผลักให้ลูกจ้างไม่มีความม่ันคง ไม่มีหลักประกันและไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี แม้มีการ
ร้องเรียนให้ภาครัฐเข้ามาตรวจสอบแต่ก็เฉยเมย  
 

(2.1) ก่อนเกิดการพพิาทแรงงาน  
  บริษัทได้มีมาตรการต่างๆเพ่ือแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย โดยเฉพาะได้มีการนํามาตรา 75 ใน 
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาใช้4 แตใ่นขณะเดียวกนับริษัทฯก็กลบัเปิดให้พนกังานทํางานลว่งเวลา (OT) 
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งขัดแย้งกลบัท่ีบริษัทกล่าวอ้างเร่ืองสถานการณ์ทางการเงินท่ีย่ําแย่ สามารถแสดงรูปธรรมท่ี
เกิดขึน้ได้ ดงันี ้

 

มาตรการที่เกดิขึน้ ระยะเวลาการทาํงานล่วงเวลา (OT) 
 วนัท่ี 8 เมษายน 2558 มีประกาศ 2 เร่ือง 

เก่ียวกบัสถานการณ์ของบริษัทฯและแนว
ทางการดําเนินการ และยกเลิกการทํางานกะ 
โดยมีมาตรการเป็นข้อๆ เช่น ลดคา่ใช้จ่ายของ
บริษัทฯ, งดงานเลีย้งและงานกีฬาสี, ให้พนกังาน
สลบักนัหยดุพกัร้อน, ให้พนกังานหยดุงานตาม
มาตรา 75 ในพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 เป็น
ต้น 

 21 มีนาคม - 20 เมษายน 2558 บริษัทได้
เปิดการผลติและมีการเปิด OT ให้กบั
พนกังานทําอยา่งตอ่เน่ืองในวนัจนัทร์ถงึวนั
ศกุร์และรวมวนัเสาร์-อาทิตย์  

บริษัทฯเร่ิมประกาศใช้มาตรา 75 ในบริษัท รวม
ทัง้หมด 6 ครัง้ ระยะเวลารวมทัง้สิน้ 60 วนั 

บริษัทฯได้เปิดให้มีการทํา OT ในวนัจนัทร์ถงึ
วนัศกุร์และรวมวนัเสาร์-อาทิตย์ ตัง้แตเ่ดือน

                                                            
4
 มาตรา 75 เป็นบทบญัญัติท่ีต้องการคุ้มครองนายจ้างท่ีประสบปัญหาในการดําเนินกิจการมีความจําเป็นต้องหยุดกิจการทัง้หมดหรือ

บางส่วนเป็นการชั่วคราว โดยนายจ้างยังคงมีความประสงค์จะประกอบกิจการของตนต่อไปอีก เพ่ือบรรเทาค่าใช้จ่ายของนายจ้างจึง
กําหนดให้นายจ้างรับภาระจา่ยเงินให้แก่ลกูจ้างในระหวา่งหยดุงานไมน้่อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของค่าจ้าง ขณะเดียวกนัก็เป็นบทบญัญตัิท่ี
คุ้มครองประโยชน์ลกูจ้างด้วย เพราะหากนายจ้างอาจไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในด้านแรงงานทัง้หมดได้ จําเป็นต้องเลิกจ้างลกูจ้าง ก็
จะทําให้ลกูจ้างไมมี่งานทําได้รับความเดือดร้อนติดตามมา  
 

การหยุดกิจการชัว่คราวท่ีนายจ้างต้องจ่ายเงินตามมาตรานี ้ต้องมาจากสาเหตุท่ีมิใช่เหตุสุดวิสยั  คําว่า “เหตุสดุวิสยั” (Force majeure)   

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 ให้ความหมายว่า เหตใุดๆอนัจะเกิดขึน้ก็ดี จะให้ผลพิบตัิก็ดี  เป็นเหตท่ีุไม่อาจป้องกนัได้  แม้
ทัง้บุคคลผู้ ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตนุัน้ จะได้จดัการระมดัระวงัตามสมควรอนัพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะ
เชน่นัน้ 
 

ตวัอยา่งท่ีไมถื่อวา่เป็นเหตสุดุวิสยั เชน่ นายจ้างประสบปัญหาการเงินเพราะบริหารกิจการผิดพลาด ทําให้ไม่มีเงินมาซือ้วตัถดุิบเพ่ือนํามาใช้
ในกระบวนการผลติ จงึไมมี่งานให้ลกูจ้างทํา หรือนายจ้างประมาทเลินเลอ่ไม่จดัการป้องกนัอคัคีภยัให้ดี ทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรและเกิดไฟ
ไหม้สถานประกอบการต้องปิดซอ่ม เป็นต้น 
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มาตรการที่เกดิขึน้ ระยะเวลาการทาํงานล่วงเวลา (OT) 
 ครัง้ท่ี 1 เร่ิมวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2558 ถงึวนัท่ี 8 

พฤษภาคม 2558 รวมทัง้สิน้ 5 วนั และวนัท่ี 11 
พฤษภาคม 2558 ถงึวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 
รวมทัง้สิน้ 5 วนั 
 ครัง้ท่ี 2 เร่ิมวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2558 ถงึวนัท่ี 

22 พฤษภาคม 2558 รวมทัง้สิน้ 5 วนัและวนัท่ี 
25 พฤษภาคม 2558 ถงึวนัท่ี 29 พฤษภาคม 
2558 รวมทัง้สิน้ 5 วนั 
 ครัง้ท่ี 3 เร่ิมวนัท่ี 2 มิถนุายน 2558 ถงึวนัท่ี 5 

มิถนุายน 2558 รวมทัง้สิน้ 5 วนัและวนัท่ี 8 
มิถนุายน 2558 ถงึวนัท่ี 12 มิถนุายน 2558 รวม
ทัง้สิน้ 5 วนั 
 ครัง้ท่ี 4 เร่ิมวนัท่ี 15 มิถนุายน 2558 ถงึวนัท่ี 19 

มิถนุายน 2558 รวมทัง้สิน้ 5 วนัและวนัท่ี 22 
มิถนุายน 2558 ถงึวนัท่ี 26 มิถนุายน 2558 รวม
ทัง้สิน้ 5 วนั 
 ครัง้ท่ี 5 เร่ิมวนัท่ี 29 มิถนุายน 2558 ถงึวนัท่ี 3 

กรกฎาคม 2558 รวมทัง้สิน้ 5 วนัและวนัท่ี 6 
กรกฎาคม 2558 ถงึวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 
รวมทัง้สิน้ 5 วนั 
 ครัง้ท่ี 6 เร่ิมวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2558 ถงึวนัท่ี 17 

กรกฎาคม 2558 รวมทัง้สิน้ 5 วนัและวนัท่ี 20 
กรกฎาคม 2558 ถงึวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558 
รวมทัง้สิน้ 5 วนั 

เมษายน – กนัยายน 2558 รวมทัง้หมด 5 ครัง้ 
ระยะเวลารวมทัง้สิน้ 150 วนั  จงึเห็นได้วา่
บริษัทมียอดการผลติสงูขึน้ และมีเงินจ่าย
สาํหรับเป็นคา่ทํางานลว่งเวลาให้พนกังานได้
นอกเหนือจากคา่จ้างโดยปกติ 
 ครัง้ท่ี 1 ตัง้แตว่นัท่ี 21 เมษายน ถงึ 20 

พฤษภาคม 2558 รวม 30 วนั  
 ครัง้ท่ี 2 ตัง้แตว่นัท่ี 21 พฤษภาคม ถงึ 20 

มิถนุายน 2558 รวม 30 วนั  
 ครัง้ท่ี 3 ตัง้แตว่นัท่ี 21 มิถนุายน ถงึ 20 

กรกฎาคม 2558 รวม 30 วนั  
 ครัง้ท่ี 4 ตัง้แตว่นัท่ี 21 กรกฎาคม ถงึ 20 

สงิหาคม 2558 รวม 30 วนั  
 ครัง้ท่ี 5 ตัง้แตว่นัท่ี 21 สงิหาคม ถงึ 20 

กนัยายน 2558 รวม 30 วนั  
 
 

 วนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 บริษัทฯได้ประกาศเปิด
โครงการสมคัรใจลาออก จํานวน 450 คน เปิดรับ
สมคัรตัง้แต่วนัท่ี 26-28 สิงหาคม 2558 โดยต้อง
ทํางานถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผู้ เข้าร่วม
โครงการสมคัรใจลาออกจํานวน 176 คน โดย
บริษัทฯชีแ้จ้งว่าขาดทุนต่อเน่ืองและไม่มีการ
บงัคบัให้เข้าร่วมโครงการฯ    

 วันท่ี 27 สิงหาคม 2558 สหภาพฯได้ทําหนังสือ
ถึงสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวดัระยอง 
โดยแจ้งว่า  บริษัทฯไม่ เคยปรึกษาหารือกับ

 ผลจากการทํางานลว่งเวลาอยา่งตอ่เน่ือง  
ตัง้แตเ่ดือนเมษายน–สงิหาคม 2558 พบวา่ 
สนิค้าท่ีผลติออกมามีจํานวนมาก จนทําให้
บริษัทฯต้องนําสนิค้าเหลา่นีไ้ปเก็บไว้ท่ี
สาขานิคมอตุสาหกรรมเหมราช จ.ระยอง 
แทน 
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มาตรการที่เกดิขึน้ ระยะเวลาการทาํงานล่วงเวลา (OT) 
สหภาพฯในเร่ืองดงักลา่วมาก่อนแต่อย่างใด ทาง
สหภาพฯจงึขอให้บริษัทฯ เลื่อนโครงการฯออกไป
ก่อน และให้มีการกําหนดสดัส่วนและรูปแบบท่ี
ชดัเจน 
 
อย่างไรก็ตามในกรณีนีมี้ข้อมลูจากการไกลเ่กลี่ย
ข้อพิพาทครัง้ท่ี 4 ในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 
โดยบริษัทฯได้แจ้งว่าต้องใช้เงินประมาณ 45-50 
ล้านบาท ในการจ่ายพนักงานกลุ่มนี ้ซึ่งขัดแย้ง
กบัข้อกลา่วอ้างท่ีบริษัทฯแจ้งวา่ขาดทนุ  

 

(2.2) หลังเกิดการพพิาทแรงงาน พบวา่ 
(2.2.1) มีการขนย้ายอุปกรณ์การผลิตไปไว้ที่บริษัทแห่งอ่ืน 
 ตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2558 ถึงเดือนตลุาคม 2558 บริษัทฯมีการขนย้ายอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบั

การผลิต คือ แม่พิมพ์ นําออกไปไว้ท่ีบริษัทฯอ่ืน จนเป็นท่ีน่าตัง้ข้อสงัเกตถึงการลดกระบวนการผลิตในสว่นของ
พนกังานประจําในโรงงานลง  
 (2.2.2) มีการนําพนักงานเหมาค่าแรงและแรงงานข้ามชาติกัมพูชาเข้ามาทํางานในโรงงาน
แทนที่พนักงานประจาํ ด้วยสวัสดกิารที่มีความแตกต่างกับพนักงานประจาํอย่างสิน้เชิง ซึ่งถือได้ว่าเป็น
การไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในมาตรา 11/1 ที่ได้มีการกําหนดในเร่ืองนีไ้ว้
ชัดเจน และกระทรวงแรงงานกไ็ม่มีการเข้ามาตรวจสอบแต่อย่างใด 

 วันท่ี 26 กันยายน 2558 บริษัทฯได้ว่าจ้างพนักงานเหมาค่าแรงของบริษัทสารัช อินเตอร์  
ซพัพลาย จํากดั ตัง้อยู่ท่ีหมู่ท่ี 5 ต.ตะเคียนเตีย้ อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ ก่อตัง้เม่ือปี 2552 ซึง่เป็นบริษัทจดัหางาน
ป้อนให้กบับริษัทฯต่างๆ จํานวน 180 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงกว่า 90 % เข้ามาทํางานควบคู่ไปกบัพนกังาน
ประจําในทกุแผนกในบริษัทฯ ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. สง่ผลให้พนกังานเกิดความสบัสนและข้อสงสยัว่า 
“บริษัทฯแจ้งขาดทนุแต่กลบัสามารถรับพนกังานเข้ามาทํางานเพ่ิมข้ึนจากเดิมได”้ รวมถึงจากห้างหุ้นสว่นจํากดั
สยามเอ็มพลอยเม็นท์เอเจ็นซี่ ตัง้อยู่เลขท่ี 111/10 ม. 6 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นบริษัทจัดหา
แรงงานขนาดเลก็ มาจ้างงานร่วมกบัพนกังานประจําด้วยเช่นเดียวกนั 

 วนัท่ี 29 กนัยายน 2558 ผู้จดัการโรงงานบริษัทฯได้แจ้งต่อประธานสหภาพฯและกรรมการ 3 
คน ว่า บริษัทฯจะเปลี่ยนแปลงเวลาทํางานของพนักงานเหมาค่าแรง เป็นเวลา14.00-23.00 น. แทน โดยเร่ิม
ตัง้แต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป ในประเด็นนีมี้ข้อสงัเกตจากทางสหภาพแรงงานฯว่า “ปกติแล้วการ
ทํางานช่วงเวลา 17.40 – 22.30 น. เป็นช่วงเวลาทํางานล่วงเวลา (OT) ของพนกังานประจําอยู่แล้ว แปลว่า
พนกังานเหมาค่าแรงจะเข้ามาทํางานทดแทนในส่วนนี้หรือไม่ อย่างไร” แต่บริษัทฯก็ไม่มีคําตอบในเร่ืองนีแ้ต่
อยา่งใด 

 วนัท่ี 5 ตลุาคม 2558 เวลา 14.00 น. บริษัทโตโยต้าฯได้สง่พนกังานท่ีรับผิดชอบเร่ืองความ
ปลอดภยั เข้ามาตรวจสอบบริษัทเร่ืองความปลอดภยัในพืน้ท่ีทํางานและเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง พบว่า บริษัทฯได้
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ให้พนกังานเหมาค่าแรงท่ีทํางานในช่วงเวลาดงักล่าวนีไ้ปอยู่ท่ีโรงอาหารและศาลาสบูบหุร่ี โดยไม่ให้เข้ามาใน
พืน้ท่ีการทํางานและปรากฏตวัในช่วงเวลาการตรวจสอบของบริษัทโตโยต้าฯ  

 วันท่ี 12 ตุลาคม 2558 พนักงานเหมาค่าแรงท่ีบริษัทฯได้ว่าจ้างผ่านห้างหุ้ นส่วนจํากัด
สยามเอ็มพลอยเม็นท์ เอเจ็นซี่ ได้เข้ามาทํางานในโรงงาน พร้อมแรงงานข้ามชาติสญัชาติกมัพชูา รวมประมาณ 
180 คน  

 วนัท่ี 19 ตลุาคม 2558 มีแรงงานข้ามชาติสญัชาติกมัพชูาจํานวน 5 คน เข้ามาทํางานเพ่ิมเติม
จากเดิมในแผนกพน่ส ี 
 ทัง้นีมี้การตัง้ข้อสงัเกตว่า “พนกังานแรงงานข้ามชาติสญัชาติกมัพูชาที่เข้ามาทํางานนี้ ไม่แน่ชดัว่าเป็น
แรงงานที่เข้าเมืองถูกกฎหมายหรือไม่อย่างไร เนือ่งจากไม่สามารถสือ่สารภาษาไทยได้ชดัเจน อีกทัง้ไม่พบบตัร
ประจําตวัทีเ่ป็นผลมาจากการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ทีเ่พ่ิงส้ินสดุไปเมื่อเดือนตลุาคม 2558 ทีผ่่านมา” ซึง่
ในกรณีนีย้ังไม่มีหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง หรือ
กระทรวงแรงงานโดยตรงเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้แต่อย่างใด เพ่ือสร้างความกระจ่างแจ้ง เพราะอาจ
นําไปสู่ความสุ่มเสี่ยงในการท่ีบริษัทอาจละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติไม่ให้ได้รับการคุ้ มครอง ตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้มากย่ิงขึน้ไปอีก 

 วนัท่ี 26 ตลุาคม 2558 บริษัทฯได้ให้พนกังานเหมาค่าแรงทัง้หมดเปลี่ยนเวลาทํางานจากเดิมท่ี
เข้างานเวลา 14.00-23.00 น. เป็นเวลา 08.00-17.00 น.  ซึง่เป็นเวลาทํางานปกติของพนกังานประจํา และเร่งให้
พนกังานประจําสอนงานทกุอย่างให้กบัพนกังาน เหมาค่าแรง อีกทัง้มีการประเมินตลอดว่าเป็นงานหรือยงั สอน
อะไรไปบ้างแล้วจากหวัหน้างาน  

 วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯได้นําพนกังานเหมาค่าแรงเข้ามาทํางานในบริษัทฯเพ่ิมอีก
ประมาณ 40 กวา่คน  

 สวสัดิการสาํหรับพนกังานกลุม่เหมาค่าแรงเท่าท่ีตรวจสอบได้ (สําหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติยงั
ไม่สามารถตรวจสอบได)้ คือ  
 

รายการ 

เปรียบเทยีบสวัสดกิารที่ได้รับ 

พนักงานประจาํ 
พนักงาน

เหมาค่าแรง 
บ.ที่ 1 

พนักงานเหมา
ค่าแรง 
บ.ที่ 2 

เงินเดือนเฉลีย่สาํหรับพนกังาน 11,000/20,000 
300 บาทตอ่

วนั 
300 บาทตอ่วนั 

อายงุาน 3-16 ปี 1 เดือน 1 เดือน 
อายพุนกังาน  25-45  ปี 18-45 ปี 18-45 ปี 
โบนสั  มี  ไมมี่ ไมมี่ 
เงินเดือนขึน้ มี ไมมี่ ไมมี่ 
คา่เงินชว่ยเหลอื 350 / ด  ไมมี่ ไมมี่ 
ค่าตาํแหน่งงาน  
SUB LEADER 600/ด ไมมี่ ไมมี่ 
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รายการ 

เปรียบเทยีบสวัสดกิารที่ได้รับ 

พนักงานประจาํ 
พนักงาน

เหมาค่าแรง 
บ.ที่ 1 

พนักงานเหมา
ค่าแรง 
บ.ที่ 2 

LEADER 1000/ด ไมมี่ ไมมี่ 
SHIFT LEADER 1000/ด ไมมี่ ไมมี่ 
คา่กะ  1,400 / ด 40 / วนั 40 / วนั 
อาหารกลางวนั 35 บ./วนั 

  
30 บ. / วนั 

  
  

  
30 บ./ วนั 

  
  

อาหารช่วง O.T (วนัปกติ) 55 บ./ วนั 
อาหารทํางานในวนัหยดุ 35 บ./ วนั 
อาหารทํางานลว่งเวลาในวนัหยดุ 55 บ./ วนั 
อาหารทํางานในวนัหยดุ(นกัขตัฤกษ์) 55 บ./ วนั 

Overtime ตวัหาร 30 วนั 
ตวัหาร 8 / 

ชม. 
ตวัหาร 8 / ชม. 

ลว่งเวลาในวนัปกติ(กลางวนั) 1.5 เทา่ 56 / ชม. 56 / ชม. 
ทํางานในวนัหยดุ / นกัขตัฤกษ์ 2 เทา่ 75 / ชม. 75 / ชม. 
ทํางานลว่งเวลาในวนัหยดุ 3 เทา่ 112 / ชม. 112 / ชม. 
คา่เช่าบ้าน 2,300/ด ไมมี่ ไมมี่ 
เบีย้ขยนัรายเดือน 400,500,600,950 500 / ด 400,500,600 
ปฏิบติังานสม่ําเสมอทัง้ปี 1,200/ด ไมมี่ ไมมี่ 
นํา้มนัรถ 800/ด ไมมี่ ไมมี่ 
คา่รักษาพยาบาล 5,000 / ปี ไมมี่ ไมมี่ 
 - ครอบครัวพนกังาน (คูส่มรส,บตุร)  ประกนักลุม่  ไมมี่ ไมมี่ 
ประกนัสงัคม  มี  มี ไมมี่ 
รางวัลครบรอบอายุงาน  
5 ปี ทอง 2 สลงึ ไมมี่ ไมมี่ 
7 ปี เงิน 5,000 บาท ไมมี่ ไมมี่ 
10 ปี ทอง 1 บ. ไมมี่ ไมมี่ 
กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 5% ไมมี่ ไมมี่ 
เสียชีวติ  

 - พนกังานทกุกรณี (ประกนัชีวิต)  200,000 บาท ไมมี่ ไมมี่ 
 - เป็นเจ้าภาพ+แสดงความเสยีใจ(พนกังาน) พวงหรีด ไมมี่ ไมมี่ 
 - เป็นเจ้าภาพ+แสดงความเสยีใจ(ครอบครัว
พนกังาน) 

5,000+หรีด ไมมี่ ไมมี่ 

รับขวญับตุร 1,000 บ. ไมมี่ ไมมี่ 
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รายการ 

เปรียบเทยีบสวัสดกิารที่ได้รับ 

พนักงานประจาํ 
พนักงาน

เหมาค่าแรง 
บ.ที่ 1 

พนักงานเหมา
ค่าแรง 
บ.ที่ 2 

วนัทํางาน / ปี 248 วนั / ปี ไมมี่ข้อมลู   ไมมี่ข้อมลู  
ตรวจสขุภาพ 1 ครัง้ / ปี ไมมี่ ไมมี่ 
ชดุทํางาน/ปี 3 ชดุ/ปี ไมมี่ ไมมี่ 
การลา    
ลาพกัร้อน 6-15 วนั ไมมี่ ไมมี่ 
ลาอปุสมบท 15 วนั ไมมี่ ไมมี่ 
ลากิจพิเศษไม่ตดัคา่จ้าง 7 วนั ไมมี่ ไมมี่ 
ฌาปนกิจ บิดา-มารดา ภรรยา,สามี และบตุร   3 วนั   ไมมี่ ไมมี่ 
ลากิจติดตอ่ราชการ  มี  ไมมี่ ไมมี่ 
ลาภรรยาคลอดบตุร  3 วนั  ไมมี่ ไมมี่ 
ลาป่วย 30 วนั มี มี 
เอกสารการรับเงิน เป็นสลิป เป็นสลิป เป็นซองขาว 
รถรับสง่มีแอร์ มี ไมมี่ ไมมี่ 

 

 (2.2.3) มีการบังคับให้พนักงานทําความสะอาดห้องนํา้และล็อคห้องนํา้เพื่อไม่ให้พนักงานได้
เข้าใช้ 

 วนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 บริษัทฯได้ล็อคห้องนํา้ไม่ไห้พนักงานได้ใช้ โดยอ้างว่าพนักงานท่ีจะใช้ได้
ต้องเป็นคนทําความสะอาดห้องนํา้เทา่นัน้ ทัง้นีพ้นกังานคนใดจะใช้ห้องนํา้ต้องไปขออนญุาตจากผู้ รับผิดชอบใน
การถือกญุแจไขห้องนํา้ตามท่ีบริษัทฯมอบหมายก่อน 

 วนัท่ี 27 ตุลาคม 2558 ได้มีเจ้าหน้าท่ีจากกระทรวงแรงงานมาปรึกษาหารือร่วมกับนายจ้างและ
สหภาพแรงงานซนัโคโกเซ ประเทศไทย เน่ืองจากขณะนีอ้ยูใ่นช่วงระหวา่งการพิพาทแรงงาน ทางสหภาพแรงงาน
ฯได้แจ้งปัญหาเร่ืองดงักลา่วให้เจ้าหน้าท่ีทราบ เจ้าหน้าท่ีแจ้งว่าได้หารือกบับริษัทฯเรียบร้อยแล้ว และยืนยนัว่า
จะไมมี่การลอ็คห้องนํา้แตอ่ยา่งใด 

 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558  สหภาพแรงงานฯได้ขออนุญาตประธานบริษัทฯเพ่ือขอใช้ห้องนํา้ท่ี
แผนกจดัสง่ ระหว่างชีแ้จงสถานการณ์พิพาทแรงงานท่ีเกิดขึน้ในช่วงเย็น โดยบริษัทฯได้อนญุาต แต่พอถึงเวลา
ดําเนินการจริง พนกังานไม่สามารถใช้ห้องนํา้ได้ โดยเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยับริษัทฯแจ้งว่า ได้รับคําสัง่
จากผู้จดัการฝ่ายบคุคลวา่ให้ใช้ได้เฉพาะพนกังานหญิงท่ีตัง้ครรภ์เพียงเทา่นัน้ ทําให้สมาชิกสหภาพแรงงานฯต้อง
ไปขออนญุาตบริษัทฯฝ่ังตรงข้ามเข้าห้องนํา้แทน 

 วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 ได้มีผู้บริหารบางแผนกได้มีการเรียกพนกังานไปพบเพ่ือสอบถามกรณี
ไม่ล้างห้องนํา้ตามคําสัง่เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2558 และได้แจ้งต่อว่า ถ้าพนกังานคนไหนไม่ล้างห้องนํา้ จะสง่ช่ือ
ให้ผู้จดัการฝ่ายบคุคลลงโทษด้วยใบเตือนท่ีฝ่าฝืนคําสัง่ดงักลา่วนี ้



-  13 

 วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯได้มีการออกประกาศเร่ือง การทําความสะอาดห้องนํา้เพ่ือ
สขุภาพอนามยัท่ีดีของพนกังาน เลขท่ี Memo HR.016/2015 ลงช่ือนายชินอิชิ นากาโอะ ประธานบริษัทฯ สง่ถึง
พนกังานทกุคนในบริษัท โดยระบวุา่ห้องนํา้ของบริษัททัง้ในสว่นสาํนกังานและในสว่นโรงงานสกปรกและไม่น่าใช้ 
เป็นแหล่งรวมเชือ้โรคต่างๆ เน่ืองจากมีผู้ ใช้บริการบางส่วนใช้ห้องนํา้ผิดวิธี เช่น เป็นสถานท่ีสูบบุหร่ี หรือใช้
ห้องนํา้เป็นท่ีทิง้ขยะ ดงันัน้บริษัทฯจงึแจ้งให้พนกังานทกุคนปฏิบติัตามหมายกําหนดการหรือตารางการทําความ
สะอาดของแตล่ะแผนกท่ีจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป สาํหรับพนกังานท่ีฝ่าฝืนประกาศฉบบันี ้บริษัทจะพิจารณาลงโทษ
ตามระเบียบข้อบงัคบัในการทํางานตอ่ไป โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 

 ภายหลงัจากการปิดงานเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2558 เป็นต้นมา บริษัทฯห้ามพนกังานเข้าในสถาน
ประกอบการและใช้อปุกรณ์หรือทรัพย์สินใดๆของบริษัทฯทัง้สิน้ แม้ขณะนีพ้นกังานท่ีถกูปิดงานจํานวน 600 กว่า
คนได้มีการชุมนมุเพ่ือเรียกร้องให้บริษัทฯยกเลิกการปิดงานท่ีบริเวณหน้าบริษัทฯ ก็จําเป็นต้องไปขอใช้ห้องนํา้
ของบริษัทฯฝ่ังตรงข้ามแทน 
 (2.2.4) ความไม่ปลอดภยัในสถานประกอบการที่ส่งผลสวัสดภิาพของพนักงาน โดยเฉพาะไม่มี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการทาํงานระดบัวชิาชีพ (จป.วชิาชีพ) ประจาํบริษัทฯช่วงกลางคืน 
 ถ้ายงัจํากนัได้เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2558 บริษัทฯแห่งนีไ้ด้เคยเกิดเหตเุพลิงไหม้มาครัง้หนึ่งท่ีห้องพ่นส ี
ชัน้ 2 ของโรงงาน จากการรวบรวมข้อมลูพบความไม่ปลอดภยัในการทํางานในสถานประกอบการท่ีสง่ผลสวสัดิ
ภาพของพนกังาน ดงันี ้

 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และรถลากงานไม่มีบัตรอนุญาต (Certificate) ให้สามารถทํางานใน
ตําแหน่งเฉพาะทางนีไ้ด้แม้แตค่นเดียว  

 ตู้ดบัเพลงิไมพ่ร้อมใช้งาน บางตู้อปุกรณ์ดบัเพลงิไมค่รบ สายดบัเพลงิไมมี่ 
 นํา้มนัไฮดรอลคิในเคร่ืองฉีดได้ร่ัวไหลลงพืน้ เป็นอนัตรายต่อพนกังานทําให้ลื่นล้ม และเสี่ยงกบัไฟฟ้า

ดดูเน่ืองจากมีข้อตอ่สายไฟอยูใ่นบริเวณดงักลา่วนัน้ 
 นํา้ร่ัวลงฝ้าหลายจุด บริษัทฯได้ดําเนินการเพียงแค่เปลี่ยนฝ้าอย่างเดียวแต่นํา้ยังร่ัวอยู่ อาจทําให้

เสีย่งตอ่ฝ้าร่วงลงมาโดนศีรษะพนกังานระหวา่งทํางานได้ 
 เคร่ืองตดัเม็ดพลาสติกใช้ฮิตเตอร์ในการหลอมและใช้นํา้ในการหลอ่เย็นเส้นพลาสติก พบว่า ไม่มีฝา

ครอบหวัฮิตเตอร์และขัว้ต่อไฟ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอบุติัเหตตุ่อพนกังาน เช่น ไฟช็อต นํา้ร้อนลวกแขนและมือ
พนกังาน 

 โคมไฟแสงสว่างนอกห้องพ่นสีไม่ใช้ประเภทโคมไฟกนัระเบิด ทําให้มีโอกาสท่ีละอองสีกับทินเนอร์
สามารถระเหยออกมาตามรูท่ีเจาะและกลายเป็นเชือ้เพลงิได้ 

 พนกังานทํางานอยูใ่ต้บริเวณเครนว่ิงท่ีมีการยกแมพิ่มพ์ข้ามหวัพนกังานไปมา 
 ไมมี่เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทํางานระดบัวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจําในช่วงเวลากลางคืนท่ี

มีพนกังานเข้ากะทํางานในไลน์ผลติ 
 เสยีงไฟเตือน (alarm) ดงับอ่ยครัง้โดยไมท่ราบสาเหต ุ
 เม่ือเกิดไฟไหม้สารเคมี แตบ่ริษัทกลบัไมมี่อปุกรณ์ป้องกนัให้กบัพนกังาน 
 ไมมี่การจดัฝึกอบรมซ้อมดบัเพลงิและหนีไฟให้กบัพนกังาน 
 เม่ือมีการเพ่ิมสายไฟในระบบ แตก่ลบัไมมี่การร้อยทอ่สายไฟตามเคร่ืองฉีดให้ปลอดภยั 
 ไมมี่การปิดตู้คอนโทรลในเคร่ืองจกัรเม่ือมีการใช้งานและใช้งานใกล้กบัทอ่นํา้ 
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 ไมมี่ฝาครอบสายพานลาํเลยีงตามเคร่ืองจกัร อาจทําให้เกิดอนัตรายตอ่พนกังาน 
 ไฟแสงสวา่งบนฝาแผนกเพ้นท์ไมมี่การปรับปรุงและซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพใช้งานได้ 

 สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ดังกล่าวนี  ้แม้ว่าบริษัทฯจะทําผิด พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.2554 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง แต่ทางสํานักงานสวัสดิการและคุ้ มครอง
แรงงานจงัหวดัระยองก็ไมมี่การดําเนินการและเข้ามาตรวจสอบความไมป่ลอดภยัท่ีเกิดขึน้ดงักลา่วนี ้
 (2.2.5) การปิดงานกลุ่มพนักงานที่ยังตัง้ครรภ์อยู่  ส่งผลต่อความเครียดของแม่และ
กระทบกระเทอืนถงึบุตรในครรภ์ 
 ในกลุม่แรงงานท่ีถกูปิดงานพบว่ามีแรงงานท่ีตัง้ครรภ์อยู่กลุม่หนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากคําสัง่นีร่้วมด้วย 
การปิดงานแง่หนึ่งก็คือการท่ีนิติสมัพนัธ์ระหว่างนายจ้างกบัลกูจ้างได้หยดุชะงกัลงชัว่คราว หรือพดูง่ายๆได้ว่า 
“เป็นการเลิกจ้างชั่วขณะหนึ่ง” ใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้มีบทบญัญัติโดยเฉพาะเพ่ือคุ้มครอง
แรงงานหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไว้หลายกรณี เช่น ห้ามนายจ้างใช้ลกูจ้างซึง่เป็นหญิงมีครรภ์ทํางานอนัอาจเป็นอนัตราย
ตอ่การมีครรภ์หรือทํางานในช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสมตามมาตรา 39, ให้นายจ้างเปลี่ยนงานให้ลกูจ้างซึง่เป็นหญิง
มีครรภ์เป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลงัคลอดตามมาตรา 42 และห้ามนายจ้างเลิกจ้างลกูจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะ
เหตมีุครรภ์ตามมาตรา 43 
 เม่ือบริษัทฯได้ปิดงานกลุ่มนีแ้ละนํามาสู่การไม่ได้รับค่าจ้างติดตามมา อาจส่งผลต่อความเครียดท่ี
แรงงานหญิงท่ีตัง้ครรภ์อย่างแน่นอน เพราะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในร่างกาย คือ การเพ่ิมขึน้ของ
ฮอร์โมนความเครียด ทําให้สภาพภายในร่างกาย เช่น มดลกูอาจเกิดการติดเชือ้ขณะตัง้ครรภ์ หรือกระตุ้นให้ต้อง
คลอดก่อนกําหนด ทําให้ลกูน้อยมีนํา้หนักแรกเกิดต่ํากว่าเกณฑ์ มีปัญหาเร่ืองปอด มีพฒันาการท่ีช้า มีปัญหา
ด้านการเรียนรู้เม่ือโตขึน้ มีรายงานวิจยัทางการแพทย์จํานวนไม่น้อยท่ีระบถุึงผลระยะยาวท่ีจะเกิดขึน้ ไม่ว่าจะ
เป็นมีแนวโน้มท่ีจะเป็นโรคหวัใจ เบาหวาน และความดนัโลหิตสงู  

โดยเฉพาะช่วง 3 เดือนแรกของการตัง้ครรภ์นัน้ ความเครียดของแม่มีผลต่ออารมณ์ และพฤติกรรมของ
ลูกในครรภ์ เด็กกลุ่มนีจ้ะมีภาวะซึมเศร้า ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าได้ง่าย ตกใจ โมโหง่าย และปรับตัวเข้ากับว่ิง
แวดล้อมรอบตวัได้ยาก กลายเป็นเด็กเลีย้งยาก เหล่านีคื้อสถานการณ์ท่ีจะส่งผลต่อทรัพยากรมนษุย์คนหนึ่งท่ี
จะต้องเติบโตขึน้มาอยา่งยากจะหลกีเลีย่ง 
 
(3) กระบวนการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคีเครือข่ายแรงงานทัง้ระดับประเทศและ
ต่างประเทศ 

ในช่วงท่ีผ่านสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (สยท. หรือ TAW), สมาพันธ์แรงงาน
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM), สมาพนัธ์แรงงานอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (CILT) และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้มีการย่ืนจดหมายถึงภาคีเครือข่าย
แรงงานทัง้ระดบัประเทศและตา่งประเทศ ดงันี ้

(3.1) สถานเอกอัครราชทตูญ่ีปุ่นประจาํประเทศไทย 
ได้มีการเข้าย่ืนจดหมายอย่างเป็นทางการถึงทูตแรงงาน ประจําสถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุ่ นประจํา

ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 2558 ทัง้นีใ้นวนัท่ี 21 ธันวาคม 2558 ทางตวัแทนจากสถานเอกอคัรราชทูต
ญ่ีปุ่ นฯ ได้โทรศพัท์มาสอบถามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้อยา่งละเอียดร่วมด้วย 
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(3.2) JAPAN COUNCIL OF METAL WORKER’S UNION (JCM) 
ได้มีการสง่จดหมายอยา่งเป็นทางการถงึประธาน JCM ตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม 2558 เป็นครัง้แรก และครัง้

ท่ี 2 ในเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยได้มีการปรึกษาหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกนัระหว่างนายยงยทุธ เม่นตะเภา 
ประธาน TEAM กบั MR.SHINYA IWAI International Affairs Bureau Chief Assistant Director from IMF-JC, 
JCM ท่ีสํานกังาน TEAM ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2558 ก็ได้มีการหารือ
ระหวา่ง TEAM กบั JCM อีกรอบหนึง่ท่ีสาํนกังาน TEAM  

ขณะนีท้าง JCM อยู่ในระหว่างเจรจากบัผู้บริหารของบริษัทซนัโคโกเซ ท่ีเป็นบริษัทแม่ตัง้อยู่ท่ีประเทศ
ญ่ีปุ่ นโดยตรง เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพ่ือเรียกร้องให้ยุติการปิดงาน รับคนงานกลบัเข้าทํางาน และ 
กลบัเข้าสูก่ระบวนการเจรจาระหวา่งสหภาพและฝ่ายบริหาร 

โดยเม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2558 ท่ีผา่นมาทางผู้ อํานวยการและผู้ รับผิดชอบด้านต่างประเทศของ JAM ซึง่
เป็นองค์กรสมาชิกของ JCM ได้เดินทางไปยงัสํานักงานใหญ่ของบริษัทซนัโคโกเซ ซึ่งตัง้อยู่ในเขตปกครอง 
โตโยมะ เพ่ือพบปะกบัฝ่ายบริหาร (ผู้ อํานวยการ) มาครัง้หนึง่แล้ว 
 (3.3) IndustriALL Global Union 
 เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 ทางสหภาพแรงงานฯได้เข้าพบตวัแทนจากองค์กร IndustriALL Global 
Union ท่ีโรงแรมเมเปิล้ บางนา กรุงเทพฯ เพ่ือปรึกษาหารือถึงสถานการณ์และแสวงหามาตรการแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึน้  

หลงัจากนัน้ได้มีการส่งจดหมายอย่างเป็นทางการถึง Mr.Jyrki Raina เลขาธิการใหญ่ IndustriALL 
Global Union ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทําให้ในวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 ทางเลขาธิการฯได้เข้าพบผู้บริหารของ
กระทรวงแรงงาน ท่ีกระทรวงแรงงานเพ่ือหารือในเร่ืองนี ้(เดิมขอพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่ติดงาน
เร่งด่วน) และได้เข้าพบสมาชิกสหภาพแรงงานฯท่ีได้มาชมุนมุอยูท่ี่กระทรวงแรงงานในวนัดงักลา่วด้วย  

สถานการณ์ขณะนีท้างเลขาธิการฯอยู่ในระหว่างการประสานงานกบัทาง JCM เพ่ือให้มีการดําเนินการ
กดดนับริษัทแม่ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น และการประสานงานกบับริษัทฯท่ีเป็นลกูค้าของบริษัทฯซนัโคโกเซ เช่น FORD 
และ GM ซึ่งเป็นบริษัทฯท่ีมีข้อตกลงในการจ้างงานกบั IndustriALL Global Union เพ่ือแจ้งให้ทราบถึง
สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงานท่ีเกิดขึน้นี ้รวมถึงการติดต่อกบัประธานบริษัทซนัโคโกเซ (เคนโซะ คโุรดะ) ท่ี
ประเทศญ่ีปุ่ นโดยตรง 

 
(4) ข้อเสนอเร่งด่วนต่อกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เกิดการยุตปัิญหาโดยพลัน 

จากท่ีกลา่วมาทัง้หมด จึงเห็นได้ชดัเจนแล้วว่าปัญหาท่ีเกิดขึน้นี ้หากปลอ่ยให้สหภาพแรงงานเจรจากบั
บริษัทฯโดยตรง ย่ิงจกัทําให้กระบวนการแรงงานสมัพนัธ์ย่ําแย่ขึน้ และสง่ผลต่อความไม่มัน่คงในการทํางานใน
อนาคต  

ทัง้ๆท่ีกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์มีวตัถปุระสงค์สําคญั คือ การสร้างระบบแรงงานสมัพนัธ์ท่ีนํามาซึง่การ
ทํางานร่วมกันระหว่างนายจ้างกบัแรงงานให้สามารถอยู่และทํางานร่วมกันได้อย่างสนัติสขุ และมีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากการทํางานร่วมกนัอยา่งเป็นธรรม 

แต่วนันีก็้เห็นชดัแล้วว่า กฎหมายแรงงานสมัพนัธ์เองก็ไม่สามารถวางกรอบกติกาให้นายจ้างยอมรับใน
สถานะท่ีเสมอภาคเท่าเทียมกนัของแรงงาน ให้เป็นเสมือนหุ้นสว่นท่ีมาทํางานร่วมกนั โดยฝ่ายหนึ่งลงทนุ กบัอีก



-  16 

ฝ่ายหนึ่งลงแรง เป็นความขดัแย้งท่ีมองความแตกต่างหลากหลาย ให้กลายเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถจดัการได้ด้วย
กระบวนการเจรจาตอ่รองร่วม (Collective bargaining)  

ดงันัน้ถึงเวลาแล้วท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะต้องมีมาตรการทางกฎหมายท่ีชดัเจน เพราะย่ิง
ปลอ่ยให้การปิดงานดําเนินตอ่ไป จกัทําให้สถานการณ์เลวร้ายและสะท้อนถึงความไร้ประสทิธิภาพของกฎหมาย
แรงงานสมัพนัธ์มากขึน้ไปอีก  

โดยขอให้มีการนํามาตรา 35 วงเลบ็ (1) และวงเลบ็ (4) ในพ.ร.บ.แรงงานสมัพนัธ์ 2518 มาบงัคบัใช้ ซึง่
ได้บญัญติัไว้วา่  

ในกรณีท่ีรัฐมนตรีเห็นว่าการปิดงานหรือการนัดหยดุงานนัน้อาจทําให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจ
ของประเทศ หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน หรืออาจเป็นภยัต่อความมัน่คงของประเทศ หรือ
อาจขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รัฐมนตรีมีอํานาจดงัตอ่ไปนี ้

(1) สัง่ให้นายจ้างซึง่ปิดงานรับลกูจ้างกลบัเข้าทํางาน และจ่ายค่าจ้างตามอตัราท่ีเคยจ่ายให้แก่ลกูจ้าง
นัน้  

(2) สัง่ให้ลกูจ้างซึง่นดัหยดุงานกลบัเข้าทํางานตามปกติ 
(3) จดัให้บคุคลเข้าทํางานแทนลกูจ้างซึง่มิได้ทํางานเพราะการปิดงานหรือการนดัหยดุงาน นายจ้างต้อง

ยอมให้บคุคลเหลา่นัน้เข้าทํางาน และห้ามมิให้ลกูจ้างขดัขวางให้นายจ้างจ่ายคา่จ้างแก่บคุคลเหลา่นัน้ตามอตัรา
ท่ีเคยจ่ายให้แก่ลกูจ้าง 

(4) สัง่ให้คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์ดําเนินการชีข้าดข้อพิพาทแรงงาน 
สอดคล้องกบัคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1666/2557 ท่ีวางบรรทดัฐานไว้วา่  
“แม้นายจ้างจะปิดงานโดยถูกขัน้ตอนตามกฎหมาย แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็สามารถใช้

ดลุพินิจมีคําสัง่ใหน้ายจ้างทีปิ่ดงาน รับลูกจ้างกลบัเข้าทํางานตามเดิม โดยจ่ายค่าจ้างตามอตัราทีเ่คยจ่าย เพือ่
รอการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานของคณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์ได้ ถือว่าใช้อํานาจตามพ.ร.บ.แรงงานสมัพนัธ์ 
พ.ศ.2518 มาตรา 35 โดยถูกกฎหมาย” 

เหล่านีถ้ือได้ว่าเป็นการนําไปสู่การสร้างบรรยากาศในการเจรจาต่อรอง ที่นําหลักการเร่ือง
สุจริตใจมาเป็นเคร่ืองมือ ตามที่กระทรวงแรงงานได้วางบรรทัดฐานแนวปฏิบัตนีิไ้ว้อย่างชัดเจนและดี
มากแล้ว 

 

 


