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ฉบับนี้มีอะไร
ทําไมถึงตองมีกฎหมาย

 เมื่อเกิดการรวมตัวกันของผูคนจํานวนมากที่ไดมาอยูรวมกัน

ในสังคม ปญหายอมเกิดขึ้น ความขัดแยง การละเมิดสิทธิ การไดรับการ

คุมครอง ก็จําเปนท่ีจะตองมีอะไรสักอยางมาชวยเพื่อใหเกิดความเปน

ธรรม และมีผลกําหนด หรือใชบังคับใหคนที่อยูรวมกันจํานวนมากไดใช

เปนกรอบ เพื่อไมใหเกิดปญหา
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บรรณาธิการ

 สวสัดคีรบัพีน่องสมาชกิสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย (สร.รฟท.) 
ทุกทาน กระผมนายสราวุธ สราญวงศ ประธาน 
สร.รฟท. พบกันเปนครั้งแรกในวารสารสองทาง

ของการรถไฟฯในฐานะเปนเพยีงผูประกอบการรายหน่ึง ไมเปนไปตามเจตนารมณตาม
พระราชปณิธานของลนเกลารัชกาลที่ 5 ที่ใหกิจการรถไฟฯ ดําเนินกิจการขนสงทาง
รถไฟเพ่ือประโยชนแหงรัฐและประชาชนโดยไมหวังผลกําไร นอกจากนี้ ยังมีในเรื่อง
ของนโยบายการใหเอกชนเขามารวมลงทุน (PPP.) ในโครงการระบบรถไฟชานเมือง
สายสีแดงทั้งในเฟสแรก รังสิต-บางซื่อ-ตลิ่งชัน (รัฐลงทุน 100% ทั้งโครงสรางพื้นฐาน 
และขบวนรถ) และโครงการสวนตอขยาย ซึ่งโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง
จะเปนโอกาสของการรถไฟฯ ในการเปลี่ยนถายเทคโนโลยีจากระบบรถดีเซล ไปสู
ระบบรถไฟฟา และขยายไปสูท่ัวทุกภูมิภาคในระยะ 100 กม.และ 300 กม.ในระยะ
ตอ ๆ ไป โดยปจจุบันการรถไฟฯมอบหมายภารกิจใหบริษัทลูกคือ บริษัทรถไฟฟา 
รฟท. จํากัด (รฟฟท.) ดําเนินการทั้งดานจัดการเดินรถ และซอมบํารุง ซึ่งถือเปนทักษะ 
(Skill) และองคความรู (Knowledge) ภายในขององคกร หากผูมีอํานาจมีนโยบายให
ระบบนายทุนเอกชนเขามาดําเนินการแทนโดย ใชผลการศึกษาตามนโยบายการรวม
ลงทุน (PPP) ก็จะทําใหการรถไฟฯเสียโอกาสในการเก็บสะสมองคความรูไปตอยอด 
พัฒนาองคกรในอนาคตได และการรถไฟฯก็จะถูกลดบทบาทภารกิจ จนสุดทายแลวก็
อาจจะถกูแทนทีด่วยนายทนุผูประกอบกจิการขนสงทางรางรายอืน่ในอนาคตอนัใกลนี้ 
และในเรือ่งใกลตวัทีเ่กีย่วของกบัสทิธ ิความมัน่คงในการทาํงานเพือ่สวสัดกิารของสมาชกิ 
ที่ผานกระบวนการนําเสนอและพิจารณาผานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ (ไตรภาคี) ที่มีผลบังคับใชแลวเชน เร่ืองหลักเกณฑการจายคารักษาพยาบาล 
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย คาทําศพกรณีตาย อันมิใชเนื่องจากการทํางาน / 
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคารักษาพยาบาลกรณีผูปวยฉุกเฉินโรคติดตออันตราย 
ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  /เรื่อง หลักเกณฑ
การจายคาชวยเหลือบุตร และคาชวยเหลือการศึกษาของบุตร และยังมีในสวนที่อยู
ระหวางการพิจารณาเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ซ่ึงทุกเร่ืองท่ีนําเสนอ
ใหมีการพิจารณาลวนเปนขอมูลที่นํามาจากการพบปะสมาชิกและรับขอเสนอมา
ดําเนินการทั้งสิ้น
 สุดทายนี้เพื่อใหสมาชิก และคนรถไฟทุกทาน ไดตระหนักถึงบทบาทภารกิจ
สําคัญของการรถไฟฯในการเปนระบบขนสงทางรางที่เปนระบบสาธารณูปโภคหลักที่
ใหบริการประชาชนทั่วทุกสวนภูมิภาค หากถูกแทนที่โดยระบบทุนนิยมผูกขาด
อนาคตจะเปนเชนไร โปรดติดตามอยางใกลชิด และรวมกันปกปองรักษาการรถไฟฯไว
เพื่อประโยชนของสาธารณชน คนรุนหลังตอไป ดวยความเชื่อมั่นและศรัทธาในพลัง
การตอสูของชนชั้นกรรมกร
     ดวยจิตคารวะ
            สราวุธ  สราญวงศ
         ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย

 สวสัดคีรบัมวลสมาชิกและทานผูอานท่ีเคารพทุกทาน.... พบกบัวารสารสองทางฉบบัเดอืนมถินุายน 2565 หายหนา
หายตาจากสมาชิกและทานผูอานไปนาน ตามสถานการณการแพรระบาดของเชือ้ไวรสัโควิค 19 รอบหนึง่ รอบสอง รอบสาม ฯลฯ 
ประเด็นสําคัญท่ีปฏิเสธไมไดเพราะเปนความรับผิดชอบของทีมงานสองทางทุกคน ขอนอมรับขอบกพรองกับการหางหาย
สื่อของสหภาพ “วารสารสองทาง” ในครั้งนี้ สวนสถานการณแนวโนมการติดเชื้อโควิด -19 ลดลง ศูนยบริหารสถานการณ
การแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (ศ.บ.ค.) จงึมมีตเิหน็ชอบใหปรบัระดบัพืน้ทีส่ถานการณทัว่ราชอาณาจกัร
เปนพ้ืนท่ีเฝาระวัง (สีเขียว) 77 จังหวัด และยังเห็นชอบผอนคลายใหถอดหนากากได นอกอาคารหรือที่โลงแจง โดยเนน
ความสมัครใจของแตละบุคคล ซึ่งเริ่มดําเนินการไดหลังประกาศราชกิจจานุเบกษา ประชาชนทั่วไป หากเปนสถานที่
ภายนอกอาคาร ที่โลงแจง ถอดหนากากได แตใหสวมหนากาก เมื่ออยูรวมกับบุคคลอื่น โดยไมสามารถเวนระยะหาง 
มคีวามแออดัมกีารรวมกลุมคนจาํนวนมาก หรอืมีการระบายอากาศไมด ีเชน ขนสงสาธารณะ ตลาด สนามกีฬา หรอืสถานที่
แสดงดนตรีท่ีมีผูชม เปนตน แตเมื่ออยูภายในอาคารใหสวมหนากาก สามารถถอดไดในกรณีที่อยูคนเดียว หากอยูรวมกับ
บุคคลอื่นที่ไมไดอาศัยอยูที่พํานักเดียวกัน ตองสามารถเวนระยะหางได ไมรวมกลุมแออัด ใหอยูในท่ีระบายอากาศไดดี 

คุยกับประธาน

ฉบับเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งที่ผานมาหลังจากที่พ่ีสาวิทย  แกวหวาน อดีตประธาน 
สร.รฟท. ไดเกษียณอายุ ผมก็ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการ สร.รฟท. 
ใหทําหนาท่ีรักษาการประธาน สร.รฟท. ตั้งแตวันท่ี 30 กันยายน 2564 เปนตนมา 
และไดรับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 เมื่อวันที่ 15 
กุมภาพันธ 2565 รับรองใหทําหนาที่ประธาน สร.รฟท. ซ่ึงถือวาเปนภารกิจที่มี
ความสาํคญัอยางย่ิง ทีต่องมหีนาทีรั่บผดิชอบตอองคกร และมวลหมูสมาชิก เปนไปตาม
ขอบงัคบัของสหภาพฯ และวตัถปุระสงคในการจดัตัง้สหภาพแรงงงานตามพระราชบญัญตัิ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 2543 ในการแสวงหาและคุมครองสิทธิประโยชนใหกับ
สมาชิกและโดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความรวมมือดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ
และรักษาผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจําเปนอยางยิ่งในการสรางความรวมมือ 
รวมแรง รวมใจจากมวลหมูสมาชิกทุกทาน
 ดวยสถานการณปจจุบัน ไมวาจะเปนปญหาความผันผวนทางดานเศรษฐกิจ 
ปญหาการแพรระบาดของไวรัสโควิด -19 และนโยบายทางการเมืองที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงานของการรถไฟฯ ผลกระทบตอพี่นองสมาชิกท้ังท่ีเปนพนักงาน และ
ลูกจางเฉพาะงาน รวมถึงอดีตพนักงานและครอบครัวท่ีทุกทานตองติดตามขาวสาร 
ความเคลื่อนไหว อยางใกลชิด ไมวาจะเปนเรื่องของการพิจารณาราง พ.ร.บ.การขนสง
ทางราง พ.ศ. ...ที่จะใหอํานาจหนาที่กับกรมการขนสงทางราง ใหทําหนาที่กํากับดูแล 
(Regulator) กําหนดมาตรฐานตางๆ ในการประกอบกิจการขนสงทางราง แตพอ 
สร.รฟท.เขาไปศึกษาเน้ือหากลับพบวา “กรมราง”ไมไดทําหนาท่ีกํากับดูแลเพียง
อยางเดียว แตมีอํานาจหนาที่อื่น ๆ ทั้งเรื่องของการจัดการอสังหาริมทรัพย ที่ดิน การ
เขามาเห็นชอบอนุญาตการใชทางการเชื่อมตอระบบ การจัดสรรเสนทางเดินรถ และ
ความจุในทาง รวมถึงการลงโทษทางปกครองกับผู ประจําหนาที่ และการราง
บทเฉพาะกาล ที่มีลักษณะจํากัดขอบเขตการใชอํานาจตาม พ.ร.บ.การจัดวางการ
รถไฟแลทางหลวง พ.ศ. 2464 ,พ.ร.บ.การรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2494 โดยตอง
ไมขดัหรอืแยงกบัราง พ.ร.บ.การขนสงทางราง ซึง่มผีลตออนาคตในการประกอบกจิการ

และกรณีมีกิจกรรมที่จําเปน ตองถอดหนากาก เชน รับประทานอาหาร ออกกําลังกาย บริการบริเวณใบหนา ศิลปะการแสดง เปนตน โดยใหดําเนินการดวยความ
ระมดัระวงั เมือ่กจิกรรมน้ันเสรจ็สิน้ ควรสวมหนากากทนัท ี แตทัง้นี ้จากขอมลูการสาํรวจอนามยัโพลของกรมอนามยั เก่ียวกบัมาตรการสวมหนากากตลอดเวลาในสถานท่ี
สาธารณะ และสถานประกอบการ พบวา ประชาชนรอยละ 93.3 เห็นวายังคงตองสวมหนากากตอไป มีเพียงรอยละ 6.7 ที่เห็นวาใหเลิกทํา ทีมงานเห็นวาไสหนากากมา
เกือบจะ 3  ปแลวถาเปนความสบายใจไสตอไปก็ได โดยเฉพาะประชาชนที่อยูในเขตเมืองนอกจากปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 แลว ยังมี PM 2.5 ในบรรยากาศทั่วไป 
หรือเรียกงาย ๆ วาคาฝุน PM 2.5 คือ การกําหนดขึ้นเพื่อบงชี้ความเขมขนของการปลอยฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศ มีหนวยเปน ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร โดยคิดคาเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมง และรายป ซึ่งถาสูดเขาลึกถึงทางเดินหายใจและปอด กอใหเกิดการระคายเคือง แสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ หอบหืด หัวใจ
วายเฉียบพลัน หลอดเลือดสมองตีบ และที่อันตรายที่สุดอาจถึงขั้นเปนมะเร็งปอด  สําหรับคอการเมืองมีเรื่องใหญของโลก  ณ ปจจุบัน จากความเดิมเมื่อหลังจากสหภาพ
โซเวียตสลายตัวเปนประเทศยอย ๆ  สหรัฐก็ประสบความสําเร็จเปนมหาอํานาจหลักที่เปนศูนยกลางของโลกยุคโลกาภิวัฒน และในขณะที่สหรัฐกําลังขยายอิทธิพลตนเอง
ใหแผไพศาล โดยมีเปาหมายสูงสุดในการเปนมหาอํานาจหนึ่งเดียว แตเมื่อ 24 กุมภาพันธ 2565 รัสเซีย ประกาศ ‘ปฏิบัติการพิเศษทางทหาร’ ในยูเครนมารวม 5 เดือน
จนโลกสะเทือน แตความเปนจริงที่โลกเห็นคือ รัสเซียซัดกับ NATO โดยใชพื้นที่ยูเครนในการสับยุทธ นักวิเคราะหหลายคนรวมถึงประชากรทั้งหลายทั่วโลกจับตามองถึง
วิกฤติศตวรรษที่ 21  โลกขั้วเดียวและการเปลี่ยนผาน การลมสลายของระเบียบโลกเกา และการกอตั้งระเบียบโลกใหมที่เปนธรรม อยากระพริบตา... กลับมาบานเรา เรื่อง
ทาท าย  กระหึ่มกึกกอง เรื่องใหญ คือ...ประเทศไทยกับยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟก  กลัวเปน NATO 2 ปญหาอธิปไตยของชาติ พื้นที่กระสุนตกมีความเปนไปไดสูง นาหวง
การรถไฟฯ ที่มีภารกิจทางประวัติศาสตรรับใชประชาชนมารวม 113 ป มาแลว พ.ร.บ. การขนสงทางราง พ.ศ. ... ผลกระทบอยางไร สมาชิกและทานผูอานตองติดตาม…. 
สองทางฉบับนี้ยังอัดแนนเนื้อหาและสาระดี ๆ เชนเดิมพลิกไปอานกันนะครับ                                                                                 ดวยจิตคาราวะ

สุพิเชฐ สุวรรณชาตรี
บรรณาธิการ  
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 ✯✮✯ ขาวสองทางฉบับนี้เปนฉบับเดือนมิถุนายน 2565 ✯✮✯ หลังจากสดุดหยุดชงักไปชั่วระยะหนึ่ง

ดวยอุปสรรคหลายประการ ✯✮✯ บัดนี้สถานการณไดผอนคลายลงสองทางจึงออกมาเพื่อสองทางนําแสงสวาง

ทางอุดมการณและปญญาสูสมาชิก สร.รฟท.และมิตรสหายในแวดวงขบวนแรงงานไทยตอไป ✯✮✯ ในทามกลาง

วิกฤตอยางรุนแรงทั้งระดับโลกและแนนอนยอมสงผลกระทบตอทุกประเทศในท่ีสุด ✯✮✯ ประเทศไทยหนึ่งใน

สมาชิกของโลกยอมหนีไมพนกฎเกณฑนี้ ✯✮✯ และกระทบหนักกวาหลายประเทศในโลกและในกลุมประเทศ

อาเชี่ยน ✯✮✯ เพราะพื้นฐานการพัฒนาประเทศมาแตเดิมเปนการนําพาระบบเศรษฐกิจของชาติไปพ่ึงพา

ทุนขามชาติเปนหลัก ✯✮✯ กวา 70% ของเศรษฐกิจไทยพึ่งพาทุนขามชาติเมื่อเกิดโรคโควิค19 ตั้งแตปลายป 2562  

จนปจจุบันตางชาติตางปดประเทศสูกับโควิด อุตสาหกรรมที่เชื่อมรอยกับการทองเที่ยวไทยทรุดหนัก ✯✮✯ คนวางงานเพิ่มขึ้นนับลานคน ✯✮✯ รัฐบาลตองกูเงิน

กวา 1 ลานลานบาทมาบรรเทาความเดือดรอนใหประชาชนกลายเปนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเกิน 60% ของ จีดีพี ✯✮✯ และยังซํ้าเติมดวยสงครามระหวางยูเครน

ที่แทจริงคือกลุมนาโตกับรัสเซียสงผลใหมีการกีดกันทางการคาทําใหราคาพลังงานสูงข้ึนและขาดแคลนสรางความเดือดรอนใหประชาชนทั่วโลก ✯✮✯ สําหรับ

ชนชาวไทยถึงยุคนํ้ามันแพงที่สุดในประวัติศาสตรรวมทั้งแกสหุงตม ✯✮✯ การบริหารประเทศแทบทุกรัฐบาลยังเอื้อประโยชนใหกับนายทุนเปนสําคัญเพราะนั้นคือ

กระเปาถุงเงินของทุกพรรคการเมืองที่มีบทบาทสําคัญในสภา ✯✮✯ ซ่ึงช้ีชัดกรณีนายทุนการเมืองโกงท่ีดินการรถไฟที่เขากระโดง บุรีรัมยยังไมคืนให รฟท ✯✮✯ 

ทั้งที่ชี้ชัดโดยคําพิพากษาของศาลฎีกาแลว ✯✮✯ การพยายามออกกฎหมาย พ.ร.บ.การขนสงทางรางกาวลวงแทรกแซงการบริหารการรถไฟมุงเพิ่มโทษทั้งทางแพง

ทางอาญาแกพนักงานขับรถไฟโดยเฉพาะใหสูงขึ้น ✯✮✯ และยังกาวลวงการบริหารที่ดินของรถไฟฯเอื้อประโยชนนายทุนอีกดวย ✯✮✯ ยังๆไมพอยังแก ขดร. ให

บุคคลภายนอกขับรถไฟฯไดโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยของผูโดยสารและทรัพยสินของการรถไฟฯแมแตนอย ✯✮✯ สมาชิก สร.รฟท. ท่ัวประเทศตองติดตาม

ความคืบหนาอยางใกลชิด รฟท. จะทําหนาท่ีปกปองสิทธิของสมาชิกและผลประโยชนของสมาชิกและของการรถไฟฯอยางสุดความสามารถ ✯✮✯ ยังไมพอยังแก 

พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 2543 ใหถอยหลังเขาคลอง ✯✮✯ เปนการทําลายระบบแรงงานสัมพันธที่ดีแตหนาดานอางเพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญา ILO 

ฉบับ 87 และ 98 รูถึงไหนอายถึงนั้น ✯✮✯ นี่คือภาระความรับผิดชอบของคนรถไฟท้ังประเทศและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทุกแหงตองแสดงพลังอีกแลว 

✯✮✯ ขอมูลขาวสารเรงดวน สร.รฟท.จะรายงานทุกชองทางสื่อใหทราบตามลําดับ ✯✮✯ หลักสําคัญของชนชั้นแรงงานทั้งผองคือพี่นองจงรวมตัวกันใหเปนพลังที่

ยิ่งใหญเพื่อปกปองสิทธิศักดิ์ศรีของชนชั้นแรงงานใหถึงที่สุด ✯✮✯ เพื่อหยุดยั้งการกดขี่ขูดรีดทุกรูปแบบใหจงได พบกันใหมฉบับหนาสวัสดีครับ ✯✮✯     

                                                               หนาตระแกรง

 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
อนุมัติหลักการร างพ.ร.บ.แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ... เสนอโดย
กระทรวงแรงงานเสนอ ราง พ.ร.บ. ฉบบันี้ 
ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพจิารณาในรายละเอยีดผานความเหน็
คณะกรรมการกฤษฎีกาแลว ขั้นตอน
ตอไปสงใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
ตอไปน้ัน ความเคลื่อนไหวในแวดวง
แรงงาน โดยเม่ือวนัที ่10 มถินุายน 2565 

องคกรฝายแรงงานไมปลื้ม…  …  ..
คัดคานราง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธในรัฐว�สาหกิจ พ.ศ. …  

แวดวงแรงงาน

สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (สรส.) รวมกับ สมาพันธแรงงานขนสงระหวาง
ประเทศ (ITF) จัดสัมมนาวิเคราะห “พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ...” 
ณ หองประชุมชั้น 2 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ โดยมีผู แทนจากองคกร
สมาชิกของท้ัง 2 องคกรใหความสนใจเขารวมสัมมนาอยางลนหลาม ซึ่งความเห็นใน
การระดมความคิด ภาพรวมมีการแกไขเปลี่ยนแปลง หลักการภายใน พระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 โดยมีการอางอิงอาศัยหลักการใหสอดคลอง
กับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ (อนุสัญญา ILO ฉบับท่ี 87 และ 98) ซ่ึงเปน
อนุสัญญาที่สงเสริมใหมีการรวมตัวของคนงานเปนหลัก แตภายในรางกฎหมายฉบับนี้
มีการเปลี่ยนแปลงแกไขหลักการสําคัญในพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
พ.ศ. 2543 สงผลกระทบตอการดาํเนนิงาน และทาํลายความเปนเอกภาพ ความเขมแข็ง
ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจอยูหลายประการ 
 ตอมาวันที่ 15 มิถุนายน 2565 สมาพันธแรงงานรัฐซิสาหกิจสัมพันธ (สรส.)
ไดมีการเปดประชุมคณะกรรมการกลาง สรส. ครั้งที่ 5/2565 ณ หองประชุม
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย (สร.รฟท. ) พิจารณาเรื่องคัดคาน
ราง พ.ร.บ. แรงงานสมัพนัธในรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. ... ท่ีประชุมเห็นวาไมสอดคลองหลักการ 
ILO 87 & 98 มุ งทําลายและละเมิดระบบการรวมตัวเป นสหภาพแรงงาน
ที่เขมแข็ง รวมถึงมีความลาหลังทางความคิดของการปรับปรุงการบริการจัดการ
ระบบแรงงานสัมพันธ และจะมีการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อรวมกันคัดคานราง พ.ร.บ.ฯ 
ดังกลาว จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตอไป

“ส ามัคคี มีพลัง คือแรงผลักดันแหงความสําเร็จ ”



หนา         ฉบับประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565                             สองทาง  สหภาพแรงงานรัฐว�สาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย4

ตอหนาจาก   1 สร.รฟท.เดินหนาคัดคาน พ.ร.บ.การขนสงทางราง พ.ศ. ...

อานตอหนา     5

ตามที่รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ตามประกาศราช

กิจจานุเบกษา เลมตอนท่ี 82 ก  วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ยุทธศาสตรดานการ

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐขอ 4.3.1 ภาครัฐมีขนาดที่

เหมาะสม การจัดระบบขององคกรภาครัฐที่แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่

ทําหนาที่กํากับและหนวยงานผูใหบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน

และมีการแขงขันท่ีเปนธรรม โดยภารกิจท่ีภาครัฐยังจําเปนตองดําเนินการ และ

กําหนดใหมีโครงสรางหนวยงานที่สอดคลองกับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ 

มีความคุมคา และสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดินไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สวนที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส กําหนด

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสง โดยเรงจัดต้ังกรมการขนสง

ทางรางเพื่อทําหนาที่กํากับดูแล (Regulatory Unit) ผู ใหบริการในสาขา

การขนสงทางราง กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยและการบํารุงรักษา

โครงสรางพื้นฐานทางราง กําหนดโครงสรางอัตราคาบริการและระดับคุณภาพ

การใหบริการ กําหนดมาตรการสงเสริมการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนใน

กิจการระบบรางของประเทศและการคุ มครองผูใชบริการ รวมท้ังปรับปรุง

มาตรการกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการขนสงใหทันสมัยและลด

ความซํ้าซอน บังคับใชกฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหระบบขนสงทางรางเปน

โครงขายหลักในการเดินทางและขนสงหลักของประเทศ คณะรัฐมนตรี จึงไดมี

มติเม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เห็นชอบการจัดต้ังกรมการขนสงทางราง และ

อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ….. (การจัดตั้งกรมการขนสงทางราง) และรางพระราชบัญญัติการขนสง

ทางราง พ.ศ…. โดยปจจุบันพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

(ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 ประกาศใชแลวเมื่อวันท่ี 14 เมษายน 2562 กลาวคือ 

กรมการขนสงทางรางเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นแลวแตรางพระราชบัญญัติการขนสง

ทางราง พ.ศ….. อันคือกฎหมายท่ีใหกรมขนสงทางรางใชในการกํากับดูแล

กิจการขนสงทางราง การบริหารจัดการการขนสงทางราง ยังไมคลอดออกมา

โดยมีหลักการและเหตุผลความจําเปน ตามที่ยุทธศาสตรดานการสรางความ

สามารถในการแขงขันมีจุดมุ งหมายสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

พัฒนาการขนสงและโลจิสติกส รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือขายคมนาคมอยางไร

รอยตอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางรางของประเทศให

มีโครงขายที่สมบูรณครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เชื่อมตอระบบการขนสงทางราง

กับการขนสงระบบอื่น และประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาให

เกิดกิจการขนสงทางรางขึ้นในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคอยางม่ันคง

และยั่งยืน เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย

ในการเดินทาง สมควรมีกฎหมายที่กํากับดูแลกิจการขนสงทางราง ใหสามารถ

ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการขนสงทางราง การบริหารจัดการการขนสง

ทางรางอยางเปนระบบนี่คือแนวคิดที่มาจากภาครัฐ

 กลับมาดูฝ งของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ นับแต ครม.

มีมติ เห็นชอบอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ….. (การจัดตั้งกรมการขนสงทางราง) และรางพระราชบัญญัติ

การขนสงทางราง พ.ศ…. เมื่อสหภาพฯศึกษาแลวถาเปนไปตามหลักการเดิมคือ

อํานาจหนาที่ เพียงการกํากับดูแล (Regulator) สหภาพฯไมไดมีประเด็น

ในการคัดคาน แตเม่ือดูราง พ.ร.บ.ออกมาขึ้นตนเปนลําไมไผพอเหลาลงไปจาก

เพียงการกํากับดูแล (Regulator กลายเปนทําหนาที่เปนผู ประกอบกิจการ 

(Operator) เสียเอง เปนตนเหตุทําใหสหภาพออกโรงคัดคานไมเห็นดวยกับราง

พระราชบัญญัติการขนสงทางราง พ.ศ. …. ” ทั้งยื่นหนังสือถึงหนวยงานที่

เก่ียวของและเดินสายเพ่ือชี้แจงสมาชิกทั่วประเทศเกี่ยวกับ”รางพระราชบัญญัติ

การขนสงทางราง พ.ศ. …. ” มีผลกระทบกับองคกรการรถไฟฯและพนักงาน

อยางไร? ซึ่งมีสมาชิกสนใจเขารับฟง และสอบถามขอสงสัยตางๆ  โดยกอนหนา

นี้เมือวันที่ 9 มีนาคม 2565 สหภาพฯ”ไดออกหนังสือที่ สร.รฟท. 238/2565 

ถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา  เรื่องขอใหยับยั้งการพิจารณา

รางพระราชบัญญัติการขนสงทางราง พ.ศ. ... รายละเอียดหนังสือไดกลาวถึง

ตามที่กระทรวงคมนาคม ไดเสนอรางพระราชบัญญัติการขนสงทางราง 

พ.ศ. ... ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 

โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการขนสงทางราง 

พ.ศ. … โดยมีหลักการและเหตุผล “เพื่อใหมีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับ

การควบคุมกํากับดูแลกิจการขนสงทางราง ใหสามารถยกระดับมาตรฐาน

อตุสาหกรรมการขนสงทางราง การบรหิารจดัการการขนสงทางรางอยางเปนระบบ 

สอดคลองกับการพัฒนาการขนสงรูปแบบอ่ืน ๆ ใหเปนโครงขายเดียวกัน

อยางสมบูรณ” และสงใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยจะมี

การนําเสนอตอ สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไปนั้น กอนที่คณะรัฐมนตรีจะ

พิจารณาราง พ.ร.บ. ฉบับนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดสงหนังสือไปให

หนวยงานตางๆ เชนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานอัยการสูงสุด 

สํานักงานศาลยุติธรรม เปนตน เพื่อขอความเห็นเก่ียวกับราง พ.ร.บ.การขนสง

ทางรางฯ โดยหนวยงานนั้นๆ ไดเสนอความเห็นกลับมาซึ่งมีขอสังเกตและให

ความเห็นใหมีการทบทวนเนื้อหา มิใหมีความซํ้าซอนกับกฎหมายฉบับอื่นๆ ที่ใช

บังคับอยูในปจจุบัน เชนบรรดาสิทธิ อํานาจหนาที่ของกรมการขนสงทางราง 

ตองไมซ้ําซอนกับ หนวยงานรัฐอื่นๆ ในการราง พ.ร.บ. การขนสงทางรางฯ 

มีเจตนารมณที่ชัดเจนเพื่อใหมีหนวยงานที่มีฐานะเปนหนวยงานกํากับดูแล 

(Regulator) มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานการ

ประกอบกิจการขนสงทางราง มาตรฐานทางดานความปลอดภัย มาตรฐานการ

ใหบริการ และการกําหนดอัตราคาบริการ เพื่อควบคุมและกํากับดูแลกิจการ

ขนสงทางรางใหสามารถยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมขนสงทางรางและ

การบริหารจัดการขนสงทางรางอยางเปนระบบ แตมีการกําหนดใหอํานาจ

หนาที่กรมการขนสงทางราง มากเกินกวาหนวยงานกํากับดูแล (Regulator) 

และอาจมีผลใหกรมการขนสงทางรางเปนหนวยงานเจาของโครงการ ขนสงทาง

รางนั้นเอง จึงควรมีการพิจารณาทบทวนในรายละเอียดที่ชัดเจนและคํานึงถึง

การแบงแยกบทบาทหนาที่และอํานาจ ใหกรมการขนสงทางรางใชในการกํากับ

ดูแล ในกิจการขนสงทางรางใหมีความสอดคลองกับกฎหมายอื่น ประการตอมา

เมื่อพิจารณาราง พ.ร.บ.การขนสงทางรางฯ ที่สงใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

พิจารณา เห็นวาในเนื้อหาสาระของราง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลกระทบเปนวงกวาง

ทั้งตอหนวยงานตาง ๆ ของรัฐหลายภาคสวน รวมทั้งภาคประชาชนที่เปน

ผู ใช บริการ ซึ่งในเรื่องของการตรากฎหมายและหลักการมีส วนรวมนั้น 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในมาตรา 77 

บญัญติัวา “กอนการตรากฎหมายทกุฉบับ รฐัพงึจดัใหมีการรบัฟงความคดิเหน็

ของผูเก่ียวของ วิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดาน

และเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้น

ตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย

ทกุข้ันตอนเมือ่กฎหมายมผีลใชบงัคบัแลว รฐัพงึจดัใหมกีารประเมนิผลสมัฤทธิ์

ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีกาํหนดโดยรบัฟงความคดิเหน็ของผูเกีย่วของ
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ประกอบดวย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับ

บริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป…..” โดยที่ผานมาหนวยงานที่เกี่ยวของ ยังไมได

ดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของและผูที่มีสวนไดเสีย 

(Stakeholders) อยางทั่วถึงและรอบดานตามกระบวนการของกฎหมาย อีกท้ัง

ยังมีความเห็นและขอสังเกตของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเห็นวา ราง พ.ร.บ. ฉบับนี้ 

จะสงผลกระทบตอประโยชนของสังคมและประชาชน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะ

ตองดําเนินการใหเปนไปตามกระบวนการหลักการมีสวนรวม ตามบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญอยางเครงครัด การที่กระทรวงคมนาคมมีเจตนามุงหมายที่จะ

ออกกฎหมายเพ่ือกําหนดอํานาจหนาที่ใหกับหนวยงานกํากับดูแล (Regulator) 

เพ่ือใหทําหนาที่ดูแลเร่ืองมาตรฐานดานตาง ๆ และการสรางมาตรฐานใหเปน

สากลแกระบบขนสงทางราง  แตเมื่อพิจารณาเนื้อหาของราง พ.ร.บ. ฉบับนี้ 

กลับมีบทบัญญัติที่มีความซํ้าซอน ขัดแยงกับบรรดาสิทธิ และอํานาจหนาที่ของ

การรถไฟแหงประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการจัดวางการรถไฟแลทางหลวง 

พ.ศ. 2464 กับ พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2494 โดยใน

ราง พ.ร.บ. การขนสงทางรางฯ กําหนด “ใหบรรดาอํานาจ สิทธิและประโยชน

ที่การรถไฟแหงประเทศไทย มีอยู ตามกฎหมายวาดวยการรถไฟแหง

ประเทศไทย ใหยังคงมีอยูตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ 

ฉบับน้ี.” เทากับวารางพระราชบัญญัติการขนสงทางรางฯที่ออกมา ซํ้าซอนกับ

กฎหมายที่การรถไฟฯถือใชบังคับอยูในปจจุบัน และเปนการจํากัด อํานาจ และ

สิทธิของการรถไฟฯ สหภาพฯเห็นดวยอยางยิ่งกับการมีกฎหมายเพื่อกํากับดูแล 

และพัฒนามาตรฐานดานระบบการขนสงทางราง เน่ืองจากเปนระบบการขนสง

ที่มีความสําคัญในอนาคต แตเม่ือพิจารณาสาระสําคัญในรางพระราชบัญญัติ

การขนสงทางราง พ.ศ. … แลว กลับมีเนื้อหาที่มีความซํ้าซอน และไมเปนไป

ตามหลักการและเหตุผลของการรางกฎหมายฉบับนี้ รวมทั้งกระบวนการในการ

ตรากฎหมายไมไดดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ อยางเครงครัด  สร.รฟท. 

จึงขอแสดงจุดยืนใน การคัดคาน รางพระราชบัญญัติการขนสงทางราง 

พ.ศ. . และขอใหนายกรัฐมนตรียับยั้งกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย

ฉบับนี้ออกไปกอน โดยดําเนินการใหถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชนตอไป

ตอหนาจาก   4 สร.รฟท.เดินหนาคัดคาน พ.ร.บ.การขนสงทางราง พ.ศ. ...

ตอหนาจาก   4 สหภาพฯ ยื่นหนังสือคานอนุญาตบุคคลภายนอกขับรถไฟฯ

โดยมีนายสุชีพ สุขสวาง รองผูวาการกลุมธุรกิจการเดินรถ เปนผูแทน

รับหนังสือ ในหนังสือระบุวาตามท่ีกรมการขนสงทางรางไดมีการเผยแพร

ผลการประชุมคณะทํางานจัดทําหลักเกณฑการออกใบอนุญาตขับรถไฟ 

รถไฟฟา และรถไฟความเร็วสูง ครั้งท่ี 5-1 /2565 ที่ประชุมไดเห็นชอบ

การแกไขขอบังคับและระเบียบการเดินรถ พ.ศ. 2549 ของการรถไฟ

แหงประเทศไทย (ขดร.) หมวด 1 ขอ 1 (37) เปน “พนักงานขับรถ 

หมายความวา พนกังานซึง่ไดรบัมอบหนาทีเ่ปนผูขับรถจกัรขณะกระทาํ

หนาทีน่ัน้ หรือบคุคลภายนอกท่ีมใีบอนญุาตเปนพนักงานขบัรถขนสงทางราง

ซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยอนุญาตใหเปนผูขับรถจักรขณะกระทํา

หนาที่นั้น” ในการเห็นชอบดังกลาว สืบเนื่องมาจากการรถไฟฯ มีหนังสือ

ที่ รฟ.1/613/2565 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565 เรื่องการแกไขเพิ่มเติม

ขอบังคับและระเบียบการเดินรถ พ.ศ. 2549 ของการรถไฟแหง

ประเทศไทย ถึงอธิบดีกรมการขนสงทางราง(ตามที่อางถึง) แจงวา

คณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุงขอบังคับและระเบียบการเดินรถ 

การรถไฟฯ ไดมีการพิจารณาแกไขเพิ่มเติม ขดร. พ.ศ.2549 หมวด 1 

วิเคราะหศัพท ขอ 1 (37) เพื่อใหคลอบคลุมถึงพนักงานขับรถทุกประเภท

ที่จะมีประกาศกําหนดประเภทของใบอนุญาตไวตามกฎหมาย เพ่ือแก

ปญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถไฟ กรณีใหเอกชนสามารถจาง บุคคล

ภายนอก หมายถึง พนักงานขับรถไฟที่เกษียณอายุราชการแลว หรือ

ประสงคออกจากงานกอนเกษียณ (Early Retire) หรือพนักงานขับรถไฟ

อ่ืน ๆ ของ รฟท. ซึ่งมีอายุไมเกิน 65 ป ที่ ประสงคจะมาทํางานเปน

พนักงานขับรถไฟใหบริษัทเอกชน ในทางของการรถไฟฯ จากกรณีที่การ

รถไฟฯ โดยคณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุงขอบังคับระเบียบการ

เดินรถ ของการรถไฟฯ ไดดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับระเบียบ

การเดินรถ พ.ศ. 2549 ของการรถไฟฯ ซึ่งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

รถไฟแหงประเทศไทย (สร.รฟท.) ไมเห็นดวยกับการแกไขเพิ่มเติม

ขอบังคับฯดังกลาว ดวยเหตุผลดังนี้

 1. ในหลักการดานแรงงานสัมพันธ ตามพระราชบัญญัติแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ 2543 เนื่องจากขอบังคับและระเบียบการเดินรถฯ 

ซึ่งเปนกฎ ระเบียบ คําสั่ง ที่ใชบังคับเฉพาะพนักงานของการรถไฟฯ 

ในการปฏิบัติงานดานการเดินรถ โดยการดําเนินการเปลี่ยนแปลงแกไข

ตองรับฟงความคิดเห็นจากพนักงานผูเกี่ยวของ และดําเนินการแบบมี

สวนรวม ใหเปนไปตามหลักการตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 77และ

ตองทําความตกลงกับสหภาพแรงงานกอน เนื่องจากเปนขอตกลง

สภาพการจาง

 2. เจตนารมณตามพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย 

2494 ในการดําเนินกิจการใหคํานึงถึงประโยชนแหงรัฐและประชาชน

และความปลอดภัย โดยกรณีการกําหนดเรื่องของอายุพนักงานขับรถของ

การรถไฟฯไมเกิน 60 ป และมีสุขภาพรางกายสมบูรณ ก็เพื่อใหการปฏิบัติ

งานของพนักงานขับรถมีประสิทธิภาพในการใหบริการระบบขนสงทาง

รางที่เปนสาธารณูปโภค เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดตอผูโดยสาร 

และทรัพยสินของการรถไฟฯ

 3. ในดานหลักการความปลอดภัย ซ่ึงในอนาคตที่จะมีการ

เปล่ียนแปลง ปรับปรุงเทคโนโลยีของระบบรถไฟใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

รวมถึงความเร็วของขบวนรถที่จะเพิ่มมากขึ้นดวย ในการทําหนาที่

พนักงานขับรถตองใชความสามารถทางประสาทสัมผัสทุกดาน ในการคิด 

วิเคราะหตัดสินใจตอเหตุการณเฉพาะหนาที่เกิดข้ึนตามสภาพงาน หากมี

การแกไขขอบังคับแลวอนุญาตใหผูที่เกษียณอายุ หรือผูที่ออกจากงาน

แลว มาทําหนาที่พนักงานขับรถจะมีผลตอสมรรถนะการทํางานและ

ความปลอดภัยของขบวนรถไฟ

               ดังนั้น สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย (สร.

รฟท.) ขอคัดคานการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและระเบียบการเดินรถ 

พ.ศ. 2549 ของการรถไฟแหงประเทศไทย หมวด 1 วิเคราะหศัพท 

ขอ 1 (37) โดย สร.รฟท.ยินดีและพรอมท่ีจะเขารวมเจรจาเพื่อหาขอยุติ

ที่เปนประโยชนตอการรถไฟฯ ตามหลักการสรางแรงงานสัมพันธที่ดี และ

ขอใหการรถไฟฯแจงผลการดําเนินการให สร.รฟท.ทราบเพื่อที่จะไดแจง

ขอมูลใหกับพนักงานขับรถทั่วประเทศไดทราบตอไป



หนา         ฉบับประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565                             สองทาง  สหภาพแรงงานรัฐว�สาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย6

 เมื่อเกิดการรวมตัวกันของผู คนจํานวนมากที่ไดมาอยู ร วมกันในสังคม 

ป ญหาย อมเกิดขึ้น ความขัดแย ง การละเมิดสิทธิ  การได รับการคุ มครอง 

ก็จําเป นที่จะต องมีอะไรสักอย างมาช วยเพื่อให เกิดความเป นธรรม และมี

ผลกําหนด หรือใชบังคับใหคนที่อยูรวมกันจํานวนมากไดใชเปนกรอบ เพื่อไมใหเกิด

ปญหา ที่ไมถูกไมควรตามมา ของการตองอยูรวมกัน จึงไดมีการกําหนดระเบียบ 

หรือวิธี ใหทุกคนตองปฏิบัติหรือกําหนดกฎเกณฑขึ้นมา เพื่อที่ใชบังคับกับทุกคน 

ก็เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย ซึ่งจะถูกกําหนดโดยคนท่ีมีอํานาจสูงสุด 

ณ ทีน่ัน้ ตอมากม็กีารเรยีกกันตอ ๆ มาวาอาํนาจรฐั ซ่ึงระเบียบกฎเกณฑท่ีถูกกําหนดข้ึน 

อาจมีผลกระทบกับคนบางคนบางกลุมที่อยูรวมกัน ทําใหในเวลาตอมา การที่จะออก

กฎระเบียบหรือกฎเกณฑ เพื่อมีผลใชบังคับกับทุกคนท่ีอยูรวมกัน จึงมีการใหโอกาส

คนที่อยูรวมกันภายใตผูที่มีอํานาจสูงสุดในการปกครอง มีสวนรวมในการออกกฎ 

ระเบียบตาง ๆ ซึ่งกฎระเบียบนั้นจะมีผลบังคับใหทุก ๆ คนตองปฏิบัติ เพื่อการอยู

รวมกันจะไดมีความเปนระเบียบเรียบรอย แลวในเวลาตอมา กฎระเบียบ ท่ีคนท่ีอยู

รวมกันกําหนดขึ้นมานั้นก็มีการเรียกกันตอมา วา “กฎหมาย” 

 จากที่ไดกลาวมาขางตนยังมีเพื่อนสมาชิก อีกหลายทานคิดวากฎหมายเปน

เรื่องไกลตัว เพราะคิดวาเราไมไดเขาไปรวมออกกฎ หรือระเบียบดวยจึงไมคอยให

ความสําคัญ กับกฎหมายที่ใชบังคับกับทุกคนอยูในปจจุบันนี้ ถาเราลองคิดกลับกันดู

วา ถาเราสามารถออกกฎหรือระเบียบเพื่อใชบังคับ หรือกําหนดกฎเกณฑได ก็คงจะ

ดีใชไหมครับ เพราะโดยธรรมชาติของคนสวนใหญมักจะทําหรือคิดเขาขางตัวเองไว

กอน จึงมีคนกลุ มหน่ึงที่พยายามที่จะเขียนกฎ หรือระเบียบเพื่อใหตนเองได

ประโยชน มวลสมาชิกตองคิดกันใหมแลวนะครับ เพราะถาจะใหผูที่มีอํานาจ หรือผู

แทนของผูที่มีอํานาจ ณ เวลานั้น ๆ  เปนผูที่เขียนกฎ หรือระเบียบเองโดยที่พวกเราไม

สามารถเขาไปมีสวนรวมดวย กฎ หรือระเบียบ ก็จะเขียนใหเปนประโยชนตอผูท่ี

เขียนเอง หรือพวกพอง หรือจะเปรียบเที่ยบใหเห็นในเรื่องใกลๆตัวของพวกเราเอง 

ตัวอยางเชน เมื่อองคกรของเรา คือการรถไฟฯ จะออกกฎหรือปรับปรุงระเบียบ ก็จะ

มีทางสหภาพฯเขาไปมีสวนรวมเพื่อชวยดูวา กฎ หรือระเบียบที่จะออกมาบังคับใช

กับพนักงานภายในองคกร เปนประโยชน หรือเปนธรรมกับพนักงานหรือไมอยางไร 

เปนตน นั้นก็จะเห็นไดวาถาใหผูแทนของพนักงาน “สหภาพแรงงาน” เขาไปมีสวน

รวมในการกําหนดกฎเกณฑ ที่มีผลกระทบกับพนักงานทุกคน หรือผูท่ีอาจไดรับ

ผลกระทบจากกฎ หรือระเบียบที่จะออกมาบังคับกับทุกคนในองคกร การที่มีผูแทน

ซึ่งเปนผูแทนของเราจริง ๆ ก็จะไดชวยดู ชวยกําหนดกฎเกณฑ ท่ีมีประโยชนตอ

ทุกคนจริง ๆ

 คราวนี้เราก็กลับมาดูท่ีภาพใหญที่ไดกลาวไวขางตนแลวนั้น กฎหมาย

มีความสําคัญกับทุก ๆ คน จะคิดวา “ธุระไมใช” อีกตอไปไมไดแลวนะครับ 

การที่ให ผู มีอํานาจในการปกครองจะออกกฎหมายอะไรมาเพ่ือใชบังคับกับ

คนทั่วไปหรือเปนเรื่องเฉพาะ สุดทายบางเรื่องก็จะมากระทบกับประชาชน

ซึ่งหมายรวมถึงพวกเรา คือพนักงาน ตามจริงแลวในระบบปจจุบันมีผู แทนของ

ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการออกกฎระเบียบอยูในระบบกลไกของรัฐอยูก็จริง 

การปกครองในบานเรา รัฐสภาเปนองคการสําคัญที่ทําหนาที่ทางนิติบัญญัติโดยการ

ตรากฎหมาย เพื่อใชบริหารราชการแผนดิน แตผูแทนเหลานั้นสวนใหญมาจากชนชัน้

นายทุนไมมีผูแทนของผูใชแรงงาน เมื่อผูแทนสวนมากมาจากกลุมทุนผลประโยชน

ทําใหการออกกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาบังคับใช ก็จะตอบสนองประโยชน

กับกลุมหรือพรรคพวกของตนเอง ดังคําวลี ที่สมาชิกไดยินกันบอยวา “ชนชั้นใดเปน

ผูเขียนกฎหมาย กฎหมายที่ออกมาก็มีไวเพื่อรับใชชนชั้นนั้น” ดังมีปรากฎใหเห็นเปน

ตัวอยางในหลายๆ กรณีทั้งในอดีต และปจจุบันที่กําลังจะมาถึง ถาเปนเชนนี้แลว 

มวลสมาชิกทุกคนคิดวา กฎหมายยังเปนเรื่องไกลตัวกันอีกไหมครับ ผมวาพวกเราคง

ตองคิดกันใหมแลวนะครับ ดังนั้นนับแตนี้ตอไปเราคงตองมารูจักกฎหมายที่จะเปน

ประโยชนกับพวกเรากันไปพรอม ๆ กัน เร่ิมจากลําดับความสําคัญของกฎหมายที่ใช

บังคับกับพวกเรากัน ซ่ึงกฎหมายที่ใชบังคับเร่ิมดวย กฎหมายรัฐธรรมนูญ เปน

กฎหมายสูงสุดที่กําหนดรูปแบบการปกครองและระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

ตลอดจนรับรองและสงเสริมสิทธิตาง ๆ ของประชาชนทั้งประเทศ นอกจากนี้ 

ยังเปนกฎหมายแมบทของกฎหมายอื่นทุกฉบับ กฎหมายอื่นจึงจะขัดหรือแยงกับ

รัฐธรรมนูญมิได ตอมาก็เปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เพ่ือใชขยาย

รายละเอียดในแตละมาตราของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ลําดับตอมาก็คือ 

พระราชบัญญัติตาง ๆ  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือกฎหมายอาญา 

พระราชกจิกฤษฎกีา พระราชกําหนด กฎกระทรวง เปนตน ในสวนของขอบังคับ และ

ระเบียบตาง ๆ ซึ่งจะไดมีการเขียนขึ้นตามมาจากที่ไดออกกฎหมายนั้น ๆ เพื่อให

สามารถนาํกฎหมายทีไ่ดตราขึน้มาแลว นาํเอาไปใชบงัคบัหรอืกระทําการในเรือ่งนัน้ ๆ 

ไดสะดวก รวดเร็ว โดยผูที่จะนําไปใชจะไดไมมีความผิด เพราะกฎหมายใหอํานาจ

กระทําได และตองอยูภายในกรอบที่กฎหมายใหอํานาจไว อยางนี้เปนตน ดังนี้แลว

ถาพวกเราเขาใจและเรียนรูเร่ืองกฎหมายก็จะเปนประโยชนกับตนเอง องคกร และ

ประเทศชาติไดดวย ฉบับนี้ “มุมกฎหมายเปนเรื่องใกลตัว” พบปะพูดคุยกับ

มวลสมาชิกแคนี้กอนพบกันใหมฉบับหนา ฝาก ติ ชม เสนอแนะ และติดตามดวย

นะครับ...สวัสดี 

     ดวยความเชื่อมั่น อนาคตตองสดใส

         “เอวราง” 

หนา หนา         ฉบับประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 6

มุมกฎหมายเปนเรื่องใกลตัว
ทําไมถึงตองมีกฎหมาย

 7. เงินสะสมคืน

  7.1 ใหกองเงินสะสมฯ งดการหักเงิน 5 % ของเงินเดือน และ

งดการหักเงินชดใชหนี้เงินกูกองเงินสะสมฯของพนักงาน ตั้งแตวันที่ 31 

กรกฎาคม ของปที่พนักงานจะเกษียณอายุ

  7.2  ใหกองเงินสะสมฯ จายเงินสะสมคืนใหแกพนักงานตาม 

7.1 ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม ของปที่พนักงานจะเกษียณอายุ และใหแลว

เสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน

 8.  การจายเงิน

  การจายเงินดังกลาวตาม 2.1 , 2.2, 5 และ 7 จะตองไดรับการ

แจงผลการสอบหนี้สินจากฝาย/สํานักงานตนสังกัดของพนักงานกอน

 9.  สําหรับพนักงานท่ีพักอาศัยบานพักของการรถไฟฯ ใหฝาย

การเงินและการบัญชีหักเงินเปนคาคํ้าประกันจํานวนรอยละ 20 ของเงินตาม 

2.1,  2.2, 5 และ 7 โดยจายสวนที่เหลือใหแกพนักงานโดยทันที

 10. ใหคืนเงินตาม 9 ตอเมื่อพนักงาน ไดแสดงหลักฐานวาไดออก

จากบานพักเปนที่เรียบรอยแลวและไมมีการชดใชคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

 สําหรับระเบียบการฉบับที่ 131 “วาดวยการกําหนดขั้นตอนการ

ดําเนินการเบิกเงินและสอบหนี้สินของผู ปฏิบัติงานที่พนสภาพการเปน

พนักงาน หรือถึงแกกรรม” ฉบับเต็มสมาชิกสามารถ

เขาไปดาวนโหลดที่ เว็บไซคของสหภาพฯ http://

www.srut.or.th หรือสแกนคิวอารโคดดานลางนี้

ครับ หากทานปฏิบัติตามระเบียบการและขั้นตอน

แลวยังไมไดรับสิทธิหรือมีความลาชาขอใหรองทุกข

ไปยังสหภาพฯ ตอไป

  

“เหตุการณ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 

การอภิวัฒนประชาธิปไตย

เปนเหตุการณสําคัญ

ในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปน 

ระบอบประชาธปิไตยอนัมีกษตัรยิอยูภายใตรฐัธรรมนูญ” 

ตอหนาจาก   7 รูไว...กอนเกษียณ

ปรัชญา  
คติพจน  
คําคม

90 ป เมื่อ 24 มิถุนายน 2475
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 ขอเขียนนี้ไดตีพิมพลงในสองทางฉบับเดือนกุมภาพันธ 2564 ไปแลวครั้ง

หนึ่งแตก็เปนเรื่องเดิม ๆ ที่ตองตอบคําถามใหกับสมาชิกทุก ๆ ปคือข ั้นตอนการ

ดําเนินการเบิกเงินและสอบหนี้สินของผูปฏิบัติงานที่พนสภาพการเปนพนักงาน ซึ่งมี

สมาชิกหลายคนยังไมเขาใจขั้นตอนทําใหไดรับเลขบํานาญและเงินสงเคราะห

ครั้งเดียว (บําเหน็จ)หรือเงินสงเคราะหรายเดือน (บํานาญ) ลาชา บางคนไดรับเร็ว 

แตบางคนเวลาลวงเลยมาหลายเดือนแลวยังไมไดรับเปนเพราะอะไร? ความลาชาอยู

ที่ขั้นตอนใด....ซึ่งเรื่องนี้สหภาพฯไดเคยเสนอใหการรถไฟฯใหมีการออกระเบียบของ

การรถไฟแหงประเทศไทยในวิธีปฏิบัติ ซึ่งการรถไฟฯไดออกระเบียบการฉบับที่ 131 

“วาดวยการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการเบิกเงินและสอบหนี้สินของผูปฏิบัติ

งานที่พนสภาพการเปนพนักงาน หรือถึงแกกรรม” มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 12 

พฤศจิกายน 2544 เปนตนมา ซึ่งทางทีมงานฝายวิชาการไดสรุปยอ ๆมาใหสมาชิก

ทุกทานไดทราบและเปนแนวทางขั้นตอนการดําเนินการสําหรับผูที่เกษียณอายุดังนี้

 ขอ 3 เมื่อพนักงานพนสภาพจากการเปนพนักงาน หรือถึงแกกรรม ใหผู

เกี่ยวของดําเนินการดังนี้

หมวดที่ 1 กรณีเกษียณอายุ

 1. การรถไฟฯ ฝาย / สํานักงานตนสังกัดของพนักงาน ออกคําสั่งแจงให

พนักงานและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบลวงหนา

 2. ใหฝาย / สํานักงานตนสังกัดของพนักงาน สั่งการใหพนักงานที่จะ

เกษียณอายุการทํางานในปงบประมาณนั้นๆ ย่ืนแสดงความจํานงขอรับเงิน

สงเคราะหครั้งเดียว (บําเหน็จ) หรือเงินสงเคราะหรายเดือน (บํานาญ) ภายในสิ้น

เดือนมิถุนายนของทุกป พรอมแจงและแนบเอกสารสําคัญดังนี้.-

  2.1 การขอรับเงินสงเคราะหครั้งเดียว (เงินบําเหน็จ)

   (1) ใหพนักงานแจงเลขประจําตัวผู เสียภาษีเงินไดและสําเนา

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

   (2)  ใหฝาย/สํานักงาน ตนสังกัดของพนักงาน แจงเลขประจํา

ตัวผูเสียภาษีเงินไดและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารฯของพนักงาน ใหฝายการ

เงินและการบัญชี หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบภายใน 2 วันทําการ นับถัดจาก

วันที่ไดรับเรื่องจากพนักงาน

   (3)  ใหฝายการเงินและการบัญชี จายเงินสงเคราะหครั้งเดียว 

(เงินบําเหน็จ) ใหแลวเสร็จภายใน 30 วันทําการ นับถัดจากวันท่ีไดรับเรื่องตาม 

2.1, 3 (การสอบหนี้สิน) และ 4 (การคํานวณอายุการทํางาน)

  2.2 การขอรับเงินสงเคราะหรายเดือน (เงินบํานาญ) 

   (1) ใหพนักงานแจงเลขประจําตัวผู เสียภาษีเงินไดและสําเนา

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

   (2) ใหพนักงานแจงชื่อผู ท่ีกําหนดใหเปนผู รับเงินสงเคราะห

รายเดือนพิเศษ 1 เดือน

   (3) ใหพนักงานสงสําเนาทะเบียนบาน ของผูท่ีกําหนดใหเปน

ผูรับเงินสงเคราะหรายเดือนพิเศษ 1 เดือน จํานวน 1 ฉบับ

   (4) ใหฝาย/สํานักงาน สงเอกสารตาม (1), (2) และ (3) ให

กองทุนเงินสงเคราะห ภายใน 2 วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับเรื่องจากพนักงาน

   (5.) ใหฝายการเงินและการบัญชี จายเงินสงเคราะหรายเดือน 

(เงินบํานาญ) ใหแลวเสร็จภายใน 30 วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับเรื่องตาม 

2.2 , 3 (การสอบหนี้สิน) และ 4 (การคํานวณอายุการทํางาน)

 การยื่นแสดงความจํานงตามขอ 2.1 และ 2.2 ดังกลาว ขอใหรับรอง

สําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารทุกฉบับ และนําตนฉบับมาใหเจาหนาท่ีประวัติ

ตรวจสอบดวย

 3. การสอบหนี้สิน

  3.1 ใหฝาย/สํานักงานตนสังกัดของพนักงานมีหนังสือแจงให สโมสร

รถไฟ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ และสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจรถไฟฯจํากัด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกป เพื่อทําการตรวจ

สอบหนี้สิน

  3.2 ใหสโมสรรถไฟ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ และสหกรณ

ออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯจํากัด ดําเนินการสอบหนี้สินให

รายงานโดย....ฝายวิชาการ

แลวเสร็จ และนําสงฝายสํานักงานตนสังกัดของพนักงาน ภายใน 3 วันทําการนับถัด

จากวันที่ไดรับเรื่อง ตาม 3.1 และงดการใชสิทธิ์ของพนักงานตั้งแตวันนั้นเปนตนไป 

สําหรับพนักงานท่ีพักอาศัยบานพักของการรถไฟฯ ซึ่งยังไมสามารถยายออกจาก

บานพักดังกลาวไดก็ใหบันทึกในเอกสารสอบหน้ีสิน และแจงฝาย/สํานักงานตน

สังกัดทราบ

  3.3 ใหฝาย/สํานักงานตนสังกัดของพนักงานของพนักงานสงเอกสาร

สอบหนี้สิน ซึ่งหนวยงานตาม 3.2 รับรองแลวไปใหฝายการเงินและการบัญชีหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของภายใน 2 วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับแจงผลการสอบ

หนี้สิน

 4. การคํานวนอายุการทํางาน

  4.1 ใหกองการบุคคล ฝายบริหาร

งานบุคคล ดําเนินการคํานวณอายุการทํางาน

ของพนักงานท่ีจะเกษียณอายุในปงบประมาณ

นั้น ๆ เปนการลวงหนาและใหแลวเสร็จพรอม

สงใหกองทุนสงเคราะหฯ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 

ของทุกป

  4.2 ใหฝาย/สํานักงานตนสังกัดของพนักงาน ดําเนินการคํานวณอายุ

การทํางานของพนักงานประเภทชางฝมือ ที่จะเกษียณอายุในปงบประมาณนั้น ๆ 

เปนการลวงหนาและใหแลวเสร็จพรอมสงใหกองทุนสงเคราะหฯ ภายในวันท่ี 1 

ตุลาคม ของทุกป

ขั้นตอนการดําเนินการ

 ใหกองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล และฝาย/สํานักงานตนสังกัดของ

พนักงาน ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1  วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกป ใหคํานวนอายุการทํางานของ

พนักงานที่จะเกษียณอายุในปงบประมาณนั้นๆ ตั้งแตวันแรกท่ีเขาทํางานจนถึง

วันที่ 30 มิถุนายน ของปที่พนักงานเกษียณอายุและเก็บสะสมไวเพื่อคํานวณ

เพิ่มเติมในภายหลัง

 ขั้นตอนที่ 2  วันที่ 30 กันยายนของทุกป ใหนําอายุการทํางานของพนักงาน

ที่สะสมไวตามขั้นตอนที่ 1 มาคํานวณเพ่ิมเติมจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปที่

พนักงานเกษียณอายุ และนําสงกองทุนสงเคราะหตาม 4.1 และ 4.2

 การคํานวณอายุการทํางานดังกลาวขางตน หากปรากฏในภายหลังวามี

ความผิดพลาดเกิดขึ้น ใหเจาหนาที่ผู รับรองเปนผู ชดใชเงินสวนที่กองทุน

สงเคราะหจายเกิน  และใหไดรับการพิจารณาโทษดวย

 5. เงินเดือน ๆ สุดทาย 

  5.1 ใหฝาย/สํานักงานตนสังกัดของพนักงานดําเนินการตั้งเบิกเงิน

เดือน ๆ สุดทายและสงใหฝายการเงินและการบัญชี ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ของปที่

พนักงานจะเกษียณอายุ

  5.2  ใหฝายการเงินและการบัญชีดําเนินการจายเงินเดือน ๆ สุดทาย

ใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับเรื่องตาม 5.1

 6.  เงินตอบแทนความชอบในการทํางาน

  6.1 ใหฝาย/สํานักงานตนสังกัดของพนักงานดําเนินการตั้งเบิกเงิน

ตอบแทนความชอบในการทํางานใหแกพนักงาน และนําสงฝายการเงินและการ

บัญชี ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ของปที่พนักงานจะเกษียณอายุ

  6.2  ใหฝายการเงินและการบัญชี ดําเนินการจายเงินตอบแทนความ

ชอบในการทํางานใหแลวเสร็จภายใน 2 วันทําการนับถัดจากวันที่ไดรับเรื่องตาม  

  6.3 ยกเวนกรณีถูกอายัดเงินตามหมายศาล ยกเวนผูไมมีสิทธิไดรับ

เ งิ นตอบแทนความชอบในการทํางาน

ตาม พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

พ.ศ. 2543

รูไว…กอนเกษียณ

อานตอหนา     6
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วารสาร “สองทาง” ขาวสารเพื่อผูใชแรงงาน เจาของ : สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย อาคาร 4 หมู 1 นิคมรถไฟ กม.11 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 

บรรณาธิการ : สุพิเชฐ  สุวรรณชาตรี

กองบรรณาธิการ : บรรพต สังคสุข, ปยพันธ ชํานาญภักดี, กชภูมิ ชนะวงศ, นายเศกสิทธ์ิ นาคสัมฤทธ์ิ, 

   ยศพร วรรณโร, กัมพลสร เจตนจุฑารัตน, ศุภชัย ใบบาง, นครชัย โยธะชัยสาร, 

   สมชาติ นาคแสนพญา, รัฐพงษ มิตรรัก, ปราโมทย  โมกงาม

ที่ปรึกษา  : ศราวุธ สราญวงศ, สมศักดิ์  โกศัยสุข, สาวิทย แกวหวาน, กมล ศิริจันทร

พิมพที่  :  โรงพิมพดอกเบี้ย โทร. 0-2272-1169-72 โทรสาร 0-2272-1173

โทรศัพท : 02-9362002  mobile: 084-6643187
Comlink: 821-5224  Fax 02-5378403 
E-mail : srutthailand@gmail.com
www.srut.or.th

Line@ :

Facebook page: https://www.facebook.com/thaisrut/

ทุจริตในการรถไฟ

โปรดแจง


ภาพกิจกรรม - ความเคลื่อนไหว

ประมวลภาพ สร.รฟท. ลงพื้นที่ทั่วประเทศ

เพื่อช�้แจงสมาช�กเกี่ยวกับ  

“ราง พ.ร.บ. การขนสงทางราง พ.ศ…  ..” 

มีผลกระทบกับองคกรการรถไฟฯ และพนักงานอยางไร?….

ประมวลภาพ สร.รฟท. ลงพื้นที่ทั่วประเทศ

“ราง พ.ร.บ. การขนสงทางราง พ.ศ…  ..” 

มีผลกระทบกับองคกรการรถไฟฯ และพนักงานอยางไร?….


