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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ลูกจางชั่วคราวเปนกลไกสําคัญในการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศเนื่องจาก
งานหลายประเภทต อ งการความต อ เนื่ อ ง ความคล อ งตั ว ด า นภาษาท อ งถิ่ น ความคุ น เคยทาง
วัฒนธรรม และการจางลูกจางชั่วคราวมีคาใชจายต่ํากวาการสงบุคลากรไปประจําการในตางประเทศ
ปจจุบันลูกจางชั่วคราวในตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศมีจํานวนประมาณ 1,400 คนทั่ว
โลก คิดเปนรอยละ 64 ของบุคลากรในตางประเทศ
ลูกจางชั่วคราวในตางประเทศมีสถานภาพ ทัศนคติ ความเชื่อ และวัฒนธรรม แตกตางจาก
ลูกจางในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีกฎหมายหรือประเพณีทองถิ่นที่จําเปนตองใชประกอบกับ
ระเบียบราชการไทย การนําระเบียบลูกจางประจํา ภายในประเทศมาบังคับใชโดยอนุโลมกับลูกจาง
ชั่วคราวในตางประเทศจึงกอปญหาทางปฏิบัติ
รายงานการศึกษาเรื่อง “ปญหาการจ างงานลู กจางชั่ วคราวในตางประเทศ กรณีสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนวทางดําเนินการ
แกไขปญหาการจางงานลูกจางทองถิ่นของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ซึ่งเปดทําการมา
ตั้งแตป พ.ศ.2516 โดยจางงานลูกจางชั่วคราวในตางประเทศตามกฎหมายไทย กฎระเบียบที่ใช
บัง คับ กรอบอั ตรากํ าลั ง อั ตราคา จ าง จึง ไมส อดคลองกับ สภาพการณและกฎหมายของบราซิ ล
ดังนั้นลูกจางที่ออกจากงานเมื่อเกษียณการทํางาน ถูกขอใหออก ถูกใหออก หรือถูกไลออก จึงใช
เปนเหตุฟองรองศาลแรงงานบราซิล แตเมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯไดพยายามแกไขปญหาโดยการนํา
ลู กจ างชั่ วคราวที่ เป นคนท องถิ่ นของสถานเอกอั ครราชทู ต รวมหกคนเข าสู ระบบการจ างงานตาม
กฎหมายแรงงานบราซิล ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2551 ลูกจางสถานเอกอัครราชทูตฯ กลับไม
พอใจเพราะมี ภ าระต อ งจ า ยภาษี เ งิ น ได แ ละเงิ น ประกั น สั ง คมในส ว นของลู ก จ า ง สถาน
เอกอัครราชทูตฯ จึงไดดําเนินมาตรการตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาดังกลาว
ผลจากการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาของสถานเอกอัครราชทูตฯ นําไปสูขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1.1 จัดทําแผนการปรับปรุงระเบียบลูกจางชั่วคราวในตางประเทศโดยจัดกลุมตําแหนง
ลูกจางใหมใหครอบคลุมลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปรับปรุงคาตอบแทนใหเหมาะสมกับคาครองชีพและ
การจางงาน การเขาสูระบบประกันสังคม การใหสวัสดิการและสิทธิประโยชนที่สอดคลองกับหลัก
ปฏิบัติทองถิ่น การทําสัญญาจางงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานรายปเพื่อพิจารณาตอสัญญาจาง

จ
และคาตอบแทน และการมอบอํานาจใหหัวหนาคณะผูแทนกําหนดจํานวนและคาจางภายใตกรอบ
วงเงินงบประมาณที่กําหนด
1.2 จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี กระบวนการโลกาภิวัติที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการของบุคลากรเพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางาน
2. ขอเสนอแนะในการดําเนินการ ไดแก การปรับปรุงอัตรากําลังและคาจางให เหมาะสม
กับลักษณะงาน และคาครองชี พ การทําสัญญาจางงาน จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานรายป การ
ใช ระเบี ย บปฏิ บั ติ ภายในของสถานเอกอั ค รราชทู ตที่ ส อดคล อ งกั บ กฎหมายบราซิ ล และความ
ตองการของบุคลากร การยุติการจางงานลูกจางที่ ดอยประสิทธิภาพ การเลือกใชการจางเหมาบริการ
การเพิ่มตําแหนงผูติดตามเอกอัครราชทูตฯ หรือการจางงานลูกจางชั่วคราวรายใหมทดแทน
ผูจัดทํารายงานการศึกษาหวังวา รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของของสวนราชการตาง ๆ สามารถใชเปนกรณีศึกษาสําหรับสวนราชการในตางประเทศ และ
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาในกรณีสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปนประโยชนใน
การบริหารงานลูกจางของสวนราชการในตางประเทศตอไป
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบุคคลตางๆ ที่ไดใหความชวยเหลือในการศึกษาครั้งนี้ โดยเฉพาะนายจักริน
ฉายะพงศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ที่ไดสนับสนุนใหผูจัดทํารายงานการศึกษาฯ เขารับ
การอบรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณขาราชการ อดีตขาราชการ และเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย สําหรับขอมูลและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนสําหรับการจัดทํารายงานการศึกษา
ฉบับนี้
ขอขอบคุณ ศาสตราจารย ดร.สุรชัย ศิริไกร ดร.จิตริยา ปนทอง และ รองศาสตราจารย
ดร.สมพร แสงชัย อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดใหคําแนะนําหลายดานซึ่งทําใหการศึกษาดําเนินไปอยาง
มีทิศทางและสมบูรณชัดเจนยิ่งขึ้น และขอขอบคุณเพื่อนรวมรุนนักบริหารการทูตรุนที่ 2 เพื่อน
ขาราชการกระทรวงการตางประเทศ ตลอดจนเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
ที่ไดมีสวนรวม ชวยเหลือ และเปนกําลังใจใหงานศึกษาครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา และความสําคัญของปญหา
ในสหพันธสาธารณรัฐบราซิลมีคณะทูตตางประเทศประมาณ 200 แหง มีลูกจางทองถิ่น
ประมาณ 6,000 คน คณะทู ตในสหพั นธ ส าธารณรั ฐบราซิ ล ต า งประสบป ญหาลู ก จ า งท องถิ่ น ที่
ตองการออกจากงาน หรือถูกใหออกจากงานฟองรองศาลแรงงานและเรียกเงินชดเชยตามกฎหมาย
แรงงานมาโดยตลอด จากขอมูลของกระทรวงแรงงานบราซิล เมื่อป พ.ศ. 2552 ระบุวาศาลแรงงาน
ของบราซิลไดตัดสินใหลูกจางทองถิ่นของสถานทูตตาง ๆ ชนะคดีรวม 540 คดีหรือกวา รอยละ 95
ของคดี ทั้ ง หมด เนื่ องจากกฎหมายแรงงานของบราซิ ล ปกป อ ง ผลประโยชน ลู ก จ า งอย า งมาก
กระทรวงการต า งประเทศบราซิ ล จึ ง แนะนํ า และแจ ง เตื อนคณะทู ตเป น ระยะ ๆ ให ป ฏิ บั ติต าม
กฎหมายแรงงานโดยอางหลักปฏิบัติตางตอบแทนวาคณะทูตบราซิลในตางประเทศไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานทองถิ่นอยางเครงครัด ในป พ.ศ. 2541 คณะทูตที่จางงานตามกฎหมาย
บราซิลมีเพียงรอยละ 20 แตในป พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 80 ซึ่งเปนผลจากการผลักดันของ
กระทรวงแรงงานบราซิลและสหพันธลูกจางสถานเอกอัครราชทูตและองคการระหวางประเทศใน
บราซิลรวมกับสื่อมวลชนทองถิ่นและฝายตุลาการ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิ เลีย เปดทําการมาตั้งแตป พ.ศ. 2516 ไดทําการจางงาน
ลูก จ า งชั่ วคราวในต างประเทศตามกฎหมายไทย ซึ่ งมี ป ญหาเรื่องกฎระเบี ย บที่ ใ ช บัง คั บ กรอบ
อัตรากําลังอัตราคาจางที่ไมสอดคลองกับสภาพการณและกฎหมายแรงงานของบราซิล ดังนั้นลูกจาง
ที่ออกจากงานเมื่อเกษี ย ณการทํ า งาน ถู กขอให ออก ถู ก ให ออก หรื อถูก ไลออก ได ใ ชเป นเหตุ
ฟองรองศาลแรงงานบราซิลวา สถานเอกอัครราชทูตฯ ไมไดจางงานใหถูกตองตามกฎหมายแรงงาน
ของบราซิล เมื่อลูกจางทองถิ่นออกจากงานจึงเสียสิทธิอันพึงไดจากกองทุนประกันการวางงานและ
กองทุนประกันสังคม ปญหาดังกลาวสง ผลกระทบตอการบริหารงานลูกจาง สิ้นเปลืองทรัพยากร
บุคคล เวลา และงบประมาณของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการแกไขปญหาและตอสูคดี
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดพยายามแกไขปญหาโดยการเลิกจางงานตําแหนงยาม พนักงาน
บริการ และพนักงานทําสวน รวม 3 อัตรา เมื่อลูกจางทองถิ่นดังกลาวเกษียณอายุหรือออกจากงาน
แลวจะใชการจางเหมาบริการแทน และไดพยายามนําลูกจางทองถิ่นที่เหลือเขาระบบการจางงาน
ตามกฎหมายแรงงานบราซิลตั้งแตป พ.ศ. 2545 แตไมสามารถดําเนินการไดเพราะลูกจางทองถิ่นไม
ยินยอมและไมมีงบประมาณเพียงพอสําหรับดําเนินการ ตอมาเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ลูกจาง
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ชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูตฯไดรับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 40 โดยไดรับ
เปนเงินสกุลทองถิ่น (เฮอัล) แทนสกุลดอลลารสหรัฐ เพื่อเตรียมการนําลูกจางชั่วคราวเขาระบบการ
จางงานตามกฎหมายแรงงานของบราซิลที่กําหนดวาการจายเงิ นคาจางตองเปนสกุลทองถิ่นบราซิล
เทานั้น อยางไรก็ตาม ลูกจางชั่วคราวไมพอใจที่ตองรับเงินเดือนในสกุลทองถิ่นแทนดอลลารสหรัฐ
ซึ่งอาจนําไปแลกเปลี่ยนเปนเงิน ทองถิ่นไดในอัตราที่สูงกวา ลูกจางชั่วคราวจํานวนสี่คนจากหกคน
ไดเสนอสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอยุติการทํางานโดยใหสถานเอกอัครราชทูตฯ จายเงินชดเชยให
เปนจํานวนหนึ่งเดือนตอปตามจํานวนปที่ทํางาน แตทนายความของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้ง
เจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศบราซิล และเจาหนาที่กระทรวงแรงงานบราซิลไดแจงแกสถาน
เอกอั ค รราชทู ตฯ ว า การจ า ยเงินชดเชยให ลู ก จา งชั่ วคราวดั ง กล า วไม ถูก กฎหมาย ดั ง นั้นลู ก จ า ง
ชั่วคราวที่รับเงินไปแลวยังสามารถฟองรองสถานเอกอัครราชทูตฯ ตอศาลแรงงานไดในภายหลัง
ณ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2551 สถานเอกอัครราชทูตฯ มีลูกจางตามบัญชีอัตราคาจางลูกจางชั่วคราว
ในตางประเทศ 17 ตําแหนง มีผูถือครองตําแหนง จํานวน 8 อัตรา ดังนี้
1. ผูติดตามของเอกอัครราชทูตฯ ตําแหนงพนักงานประกอบอาหาร และพนักงานบริการ
ซึ่งเปนคนไทย มีวาระการทํางานตามวาระของเอกอัครราชทูต รวม 2 คน จึงไมอยูภายใตกฎหมาย
แรงงานบราซิล
2. ลูกจางทองถิ่น รวม 6 คน ประกอบดวย ผูชวยดําเนินการดานการเมือง การทูต และ
เศรษฐกิจ 1 คน ลาม 1 คน เสมียน 1 คน พนักงานขับรถ 2 คน พนักงานทําสวน 1 คน
สถานเอกอัครราชทูตฯ ตัดสินใจนําลูกจางชั่วคราวที่เปนคนทองถิ่นทั้งหกคนเขาระบบ
การจางงานตามกฎหมายแรงงานอยางครบถวนถูกตองตามกฎหมายบราซิล โดยกระทรวงการต า งประเทศได อนุ มั ติใ ห ส ถานเอกอั ค รราชทู ตฯ นํ า ลู ก จ า งทั้ ง หมดเข า สู ระบบการจ า งงานตาม
กฎหมายแรงงานบราซิ ล ในเดื อนกุ ม ภาพั นธ พ.ศ. 2551 โดยในวั นที่ 15 กุ มภาพั นธ พ.ศ. 2551
สถานเอกอัค รราชทู ตฯ ไดจา ยเงิ นชดเชยตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสั ง คมของ
บราซิล เพื่ อนําลูกจ า งทองถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯทั้ง 6 คนเขาสูระบบการจ างงานตาม
กฎหมายบราซิล รวมทั้งคาจางสํานักงานทนายความ และคาจางสํานักงานบัญชีในการดําเนินการ
ดั ง กล า ว รวมเป นเงิ น 36.67 ล า นบาท แต ป ญหาลู ก จ า งชั่ วคราวของสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ
กลับรุนแรงมากขึ้น เพราะเมื่อเขาระบบการจางงานตามกฎหมายบราซิล ลูกจางชั่วคราวไดรับสิทธิ
และความคุมครองตามกฎหมายแรงงาน แตมีภาระตองจายเงินประกันสังคมในสวนของลูกจาง
รอยละ 11 ของรายได และภาษีเงินไดรอยละ 15-27.5 ของรายได ทําใหลูกจางรูสึกวาเงินเดือนที่
ไดรับการปรับเพิ่มไมเพียงพอ จึงเรียกรองใหมีการขึ้นเงินเดือน ลดเวลาทํางานและเพิ่มวันหยุด
เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ไมสามารถดําเนินการตามคําเรียกรองได ลูกจางก็เกิดความไมพอใจและ
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มีพฤติกรรมบายเบี่ยงไมปฏิบัติหนาที่ เขาทํางานสาย ขาดงาน ลางาน โดยอ างสิทธิ ตามกฎหมาย
แรงงานอยางเต็มที่ รวมทั้งมีการฟองศาลแรงงานเพื่อจงใจกดดันใหสถานเอกอัครราชทูตฯ ยุติการ
จางงานเพื่อจะไดเรียกรองเงินชดเชยการออกจากงาน
ในความพยายามแกไขปญหาลูกจางอยางเบ็ดเสร็จ สถานเอกอัครราชทูต ฯ ไดวาจาง
สํานักงานทนายความตั้งแตเดือนกันยายน 2552 ทําหนาที่ที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
เพื่อใหการดําเนินการทุกอยางของสถานเอกอัครราชทูตฯ สอดคลองกับกฎหมายแรงงานของ
บราซิล รวมทั้งบังคับใชระเบียบปฏิบัติภายในของสถานเอกอัครราชทูตฯ และกําหนดใหมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรายป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตอมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 กระทรวงการตางประเทศไดอนุมัติใหเลิก
จางงานลูกจางชั่วคราวหนึ่งรายโดยจายเงินชดเชยเปนกรณีพิเศษเพื่อยุติการจางงานตามขอเสนอของ
ลูกจาง
รายงานการศึ ก ษาสภาพป ญหาและแนวทางดํ า เนิน การแก ไ ขปญหาการจ างงานลู ก จ า ง
ชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียนี้ เปนการนําเหตุการณดานการบริหารที่เกิดขึ้น
จริง ผูศึกษาไดเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการแกไขปญหา จนเกิดผลบางประการขึ้น
แลว รวมทั้ง เพื่อเปนขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนกับ หน วยงานของผูศึ กษาและผูเข ารับ การ
ฝ ก อบรมอื่ น ๆ ที่ อาจจะประสบป ญหาในลั ก ษณะเดี ย วกั นใช เป นแนวทางแก ป ญ หา หรื อ เป น
บทเรียนดานการบริหารที่เพื่อเสริมสรางสมรรถนะแกตนเองและหนวยงาน
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการจางงานลูกจางชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงบราซิเลีย กอนและภายหลังการนําลูกจางเขาระบบการจางงานตามกฎหมายบราซิล
1.2.2 เพื่อวิเคราะหสภาพปญหา และแนวทางแกไขปญหาการบริหารงานลูกจางชั่วคราว
ซึ่งเปนคนทองถิ่นของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
1.2.3 เพื่อใชเปนกรณีศึกษาสําหรับสวนราชการในตางประเทศ และนําไปสูขอเสนอใน
การแกไขปญหาการจางงานลูกจางของสวนราชการไทยในตางประเทศโดยเฉพาะกลุมประเทศ
ลาตินอเมริกาซึ่งมีแนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานคลายคลึงกับบราซิลและกําลังประสบ
ปญหาลูกจางในลักษณะเดียวกัน
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1.3 ขอบเขต และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาสภาพการจางงานลูกจางชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูตของไทย ณ กรุงบราซิเลีย
ทั้งกอนและหลังการนําลูกจางทองถิ่นเขาสูระบบการจางงานตามกฎหมายบราซิล รวมทั้งปญหาที่
เกิดขึ้น และขอเสนอแนะในการแกไข
1.3.2 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาสวนบุคคลนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยขอมูลเชิงลึกจากเอกสารที่
เกี่ยวของทั้งของหนวยงานไทย บราซิล และการพบหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ แบงเปน 2
ประเภท ไดแก
(1) ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ขอมูลที่ไดจากการรวบรวมเอกสารราชการและการบันทึกจาก
แหลงขอมูลโดยตรง การสัมภาษณบุคคลทั้งฝายไทยและบราซิล ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
โดยตรง อาทิ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงแรงงานบราซิล ทนายความ นักบัญชี อดีต
ผูบริหารของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
(2) ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลที่รวบรวมจากเอกสารของทางราชการ เอกสารวิชาการ
สิ่งพิมพ เว็ปไซตที่เผยแพรโดยภาครัฐและเอกชนไทยและบราซิล
1.4 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
1.4.1 ทําใหทราบปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคล กรณีลูกจางชั่วคราว
ในตางประเทศ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เพื่อนําไปใชเปนแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต
1.4.2 ไดทราบแนวทางการดําเนินการและผลการดําเนินการนําลูกจางของสถานเอกอัครราชทูตฯ เขาระบบการจางงานตามกฎหมายของบราซิล เพื่อใชเปนขอมูล ประกอบการ
ปรับปรุงนโยบายการจางงานลูกจางชั่วคราวในตางประเทศของสวนราชการไทย
1.4.3 ใชเปนกรณีศึกษาสําหรับสถานเอกอัครราชทูตอื่น ๆ นําไปปรับใชสําหรับการ
พิจารณาดําเนินการนําลูกจางเขาระบบการจางงานตามกฎหมายทองถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิเคราะหสาเหตุและปจจัยของปญหาตลอดจนนําเสนอแนวทางแกไขปญหาลูกจาง
ชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ในรายงานการศึกษาฉบับนี้มีแนวความคิดและ
ทฤษฎี ดังนี้
2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1.1 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (Maslow’s Hierachy of Needs Theory)1
Abraham Maslow (1940) ไดแบงลําดับความตองการของมนุษยออกเปน 5 ลําดับขั้น
ดังตอไปนี้
ความตองการระดับตน
(1) ความตองการทางกายภาพ เชน สภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสม รายไดที่
เพียงพอเลี้ยงชีพ
(2) ความตองการความมั่นคงปลอดภัย เชน ความมั่นคงในงาน และความปลอดภัยในชีวิต
ความตองการระดับสูง
(3) ความตองการมีสวนรวมในสังคม โดยการทํางานเปนทีม การยอมรับและการ
สนับสนุน ทางดานจิตใจจากภายในองคการ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคคลมีความผูกพันกับองคการ
(4) ความตองการการยอมรับนับถือ เกิดไดจากความภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อไดรับตําแหนง
งานหรือความรับผิดชอบ เปนที่ยอมรับและชื่นชมจากสังคม
(5) ความตองการบรรลุสิ่งที่ตั้งใจ โดยการกระทําสิ่งที่ตนสนใจเพื่อใหไดใชศักยภาพอยาง
เต็มที่ เปนความปรารถนาขั้นสุดทายและสูงสุดของบุคคล
Maslow เชื่อวาความต องการในแต ละระดั บจะต องไดรับการตอบสนองก อนที่ความตองการ
ในลําดับถัดไปจะเกิดขึ้น ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนตัวจูงใจพฤติกรรมของผูนั้น
อีกตอไป

1

ณัฎฐพันธ เขจรนันทน 2551 : 82-86
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2.1.2 ทฤษฎีวัฒนธรรมองคการ
วัฒนธรรมองคการ คือ คานิยมและความเชื่อที่มีรวมกันในองคการและเปนแนวทางในการ
กําหนดพฤติกรรมของคนในองคการ
ในการพิจารณาวาคานิยมใดมีความเหมาะสมหรือสําคัญกับองคการหรือไมนั้น ผูนําจําเปน
ตองวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายนอกองคการ วิสัยทัศน และกลยุท ธขององคการ องคการจะประสบ
ความสําเร็จหากมีวัฒนธรรมที่มุงเนนความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) โดยการผสมผสาน
คานิยมเหลานี้ใหสมดุลระหวางคานิยมที่เปนวัฒนธรรม (Cultural Values) กลยุทธขององคการ
(Organizational Strategy) และบริบทแวดลอมภายนอก (External Environment)
Kim S. Cameron และ Robert E. Quinn2 ไดเสนอแนะวา การมองประสิทธิผลขององคการ
จําแนกออกไดเปน 2 มิติ คือ มิติของความยืดหยุน (Flexibility) กับการมีเสถียรภาพ (Stability) และ
เนนการมองภายในเปนสําคัญ (Internal Focus) กับการมุงเนนไปสูภายนอก (External Focus) โดย
วัฒนธรรมแตละแบบมุงเนนคานิยมที่ตางกัน ไดแก
(1) วัฒนธรรมแบบปรับตัว (Adaptability Culture) มีความยืดหยุนสูง มุงเนนการตอบ
สนองตอสภาพแวดลอมภายนอก ใหอิสระการตัดสินใจแกพนักงาน เนนการใหรางวัลและผลตอบแทน
แกผูที่ริเริ่มสรางสรรค
(2) วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ (Achievement Culture) มุงเนนความมีเสถียรภาพหรือ
ความมั่นคง การตอบรับจากสภาพแวดลอมภายนอกองคการ มีวิสัยทัศนชัดเจน มุงผลสําเร็จตาม
เปาหมายองคการ
(3) วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture) มีความยืดหยุนสูง มุงเนนสภาพแวดลอมใน
องคการ ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของพนักงานเพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองใหพรอมรับ
การเปลี่ ยนแปลงจากภายนอก เนนความต องการของพนัก งาน ยึดมั่นความเป นธรรม และการ
ปฏิบัติตามสัญญา
(4) วัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) มุงเนนความมีเสถียรภาพหรือความ
มั่นคง ใหความสําคัญตอภาวะแวดลอมภายใน มุงเนนดานวิธีการ ความเปนเหตุผล ความมีระเบียบ
ของการทํางาน ยึดและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
องคการหนึ่งอาจมีวัฒนธรรมองคการมากกวาหนึ่งแบบหรืออาจครบทุกแบบก็ได แตองคการที่
ประสบความสําเร็จสูงมักมีวัฒนธรรมที่เขมแข็งเพียงแบบเดียวเทานั้น
2

เพิ่งอาง หนา 258-263
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2.1.3 แนวความคิดเกี่ยวกับปจจัยที่กําหนดพฤติกรรมของคน
พิทยา บวรวัฒนา3 ใหความเห็นวาการจะเขาใจเรื่องขององคการไดจําเปนตองเขาใจเรื่องคน
หรือปจเจกบุคคลที่เปนสมาชิกองคการ โดยไดระบุปจจัยตาง ๆ ที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของคน
ไดแก
- คานิยม (Values) หมายถึง ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับความถูกตอง หรือความไมถูกตอง
คนแตละคนในองคการจะมีระบบความเชื่อของตนเองวา อะไรคือสิ่งที่ถูก อะไรคือสิ่งที่ผิด คานิยม
จึงเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดทัศนคติของคน ระบบความเชื่อของคนมีลักษณะที่มั่นคงและ
เปลี่ยนแปลงไดยาก เพราะคานิยมของคนถูกหลอหลอมมาชานานตั้งแตยังเปนเด็ก
- ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความรูสึกที่คนมีตอสิ่งของ คนหรือเหตุการณ เปนการ
แสดงออกถึงความรูสึกวาชอบหรือไมชอบเชน ทัศนคติเกี่ยวกับงานไดแก ความพึงพอใจในงาน
ความผูกพันตอองคก าร ความทุมเทในการทํางาน ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรมของคนไดแก คนที่มี
ความพอใจในงานจะไมลางานหรือขาดงาน มีการคนพบวา มนุษยมีแนวโนมที่จะพยายามทําให
ทัศนคติทั้งหลายของตนมีลักษณะที่กลมกลืนและไมขัดแยงกัน ถาคนเกิดมีทัศนคติที่ขัดแยงกันใน
ตัวคน ตัวคนนั้นจะเกิด ความไมสบายใจขึ้นและพยายามขจัดความขัดแยงดังกลาว อยางไรก็ตาม
ถาเกิดความจําเปนที่จะตองฝนใจคนในองคการใหพวกเขาทําในสิ่งที่พวกเขาไมเห็นดวยแลว ฝายบริหาร
มีวิธีลดความขัดแยงระหวางทัศนคติที่พึงเกิดขึ้นได โดยพยายามทําใหคนในองคการเกิดความรูสึกวา
ความขัดแยงดังกลาวมีสาเหตุมาจากภายนอก และอยูนอกเหนือความสามารถของคนๆ นั้นที่จะ
ควบคุม หรือองคการอาจใชวิธีชดเชยดวยการใหรางวัลแกคนในองคการที่จําเปนตองทําในสิ่งที่
ตนเองไมเห็นดวย
- บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะทางจิตวิทยาตาง ๆ ที่รวมกันเปนคน ๆ นั้น
การมอบหมายงานใหคนในองคการทําควรใหเหมาะสมกับบุคลิกของคน ๆ นั้น
- การมอง (Perception) หมายถึง กระบวนการที่ปจเจกบุคคลจัดระบบและตีความ
ความรูสึกตาง ๆ ที่ตนมีเพื่อสรางความหมายใหกับสิ่งรอบตัว ปจเจกบุคคลแตละคนอาจมองสิ่ง
เดียวกันไมเหมือนกัน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมองมี 3 ประเภท คือ 1) ลักษณะสวนตัวของผูมองซึ่ง
หมายถึง ทัศนคติ บุคลิกภาพ ผลประโยชน ประสบการณในอดีต และความคาดหวัง 2) ลักษณะ
ของสิ่งที่ถูกมอง 3) สถานการณในขณะที่มอง ในการอธิบายวา สาเหตุของพฤติกรรมนั้น ๆ มาจาก
ปจจัยภายในซึ่งคน ๆ นั้นสามารถควบคุมได หรือมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกซึ่งคน ๆ นั้นถูก
สถานการณบังคับใหมีพฤติกรรมเชนนั้น เรามักมีแนวโนมที่จะคิดวาพฤติกรรมของคนอื่นมีสาเหตุ
3

พิทยา บวรวัฒนา 2541 : 24 - 29
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มาจากปจจัยภายใน ในขณะที่พฤติกรรมของตนมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอก วิธีแยกแยะวา
พฤติกรรมของคนมีสาเหตุมาจากปจจัยภายใน หรือภายนอกนั้น มีหลักอยู 3 ประการ คือ
ประการแรก ดูวาพฤติกรรมของคนนั้นผิดปกติไปจากผูอื่นหรือเปลาเชน คนที่มาทํางาน
สาย เปนคนที่ใครก็รูวาชอบมาทํางานสายเปนประจําอยูแลวนั้น สาเหตุของพฤติกรรมของคนที่
ชอบมาสายนั้นมาจากปจจัยภายใน
ประการที่สอง ดูวาคนทุกคนมีพฤติกรรมเหมือนกันหรือเปลาในสถานการณเดียวกัน ถามี
ก็ถือวาสาเหตุของพฤติกรรมนาจะมาจากปจจัยภายนอก
ประการที่สาม ดูวาพฤติกรรมของคนมีความเสมอตน เสมอปลายแคไหน คนๆนั้นมี
พฤติกรรมแบบเดียวกันตลอดเวลาในสถานการณเดียวกัน ถาเปนเชนนี้มักถื อวา พฤติกรรมของคนๆ
นั้นมีสาเหตุมาจากปจจัยภายใน
โดยสรุปแลว นักบริหารจําเปนตองเขาใจวา คนในองคการมีพฤติกรรมเปนไปตามความนึกคิด
ของเขา มิใชตามความนึกคิดของนักบริหาร ถึงแมนักบริหารจะไดจัดระบบเงินเดือนที่ใหผลตอบแทนใน
รูปตัวเงินสูงมากกวาที่อื่นก็ตาม แตถาคนในองคการยังมองวาระบบเงินเดือนดังกลาวไมดี พฤติกรรมของ
คนในองคการก็จะถูกกําหนดโดยทัศนะดังกลาวตอไป นักบริหารจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับความคิด
ของคนในองคการ
- การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอยางถาวรทางพฤติกรรม ซึ่งเปนผลจาก
การเรียนรูจากประสบการณ คนที่เคยมีพฤติกรรมแบบหนึ่ง แลวทําใหเกิดผลดี คนๆ นั้นก็จะมี
แนวโนม ที่ จะมี พ ฤติ กรรมนั้นซ้ํ า อี ก ซึ่ ง นัก บริ หารจะให รางวั ล กั บ คนในองค ก ารที่ มี พ ฤติ ก รรม
เปนไปตามที่องคการตองการ นอกจากนี้ การเรียนรูยังเกิดขึ้นจากการเลียนแบบพฤติกรรมของผูอื่น
ดวย คนในองคการนั้นจะเรียนรูตลอดเวลาในขณะที่ทํางาน ฝายบริหารที่ดีจึงมีหนาที่จัดกระบวน
การเรียนรูใหกับคนในองคการ
- การจูงใจ (Motivation) คนที่มีแรงจูง ใจในการทํางานไดแก คนที่มี ความทุมเทและ
พยายามทํางานมากเปนพิเศษกวาคนอื่น การจูงใจหมายถึงการสรางความปรารถนาในตัวคนที่จะทํา
บางสิ่ง บางอยาง เพื่ อให การกระทํานั้ นเป นตั วสนองความต องการของป จเจกบุค คล คนที่ ความ
ตองการยังไมไดรับการตอบสนองจะเปนคนที่มีความเครียด และความเครียดนี้จะเปนตัวผลักดันทํา
ใหปจเจกบุคคลนั้นขยันทํางาน เพื่อตอบสนองความตองการหรือเปาหมายบางอยา งของตน
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2.2 กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
2.2.1 แนวปฏิบัติของกระทรวงการตางประเทศไทย
(1) กระทรวงการตางประเทศไดจัดทําหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจาง
ชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณหมวดคาจางชั่วคราวของสวนราชการที่มีสํานักงานในตางประเทศ
พ.ศ.2544 โดยระบุวาตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายไทยและกฎหมายทองถิ่น
(2) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศตี ความวา การจางแรงงานของ
สถานเอกอัครราชทูตเปนธุรกรรมในการบริหารหรือการจางงานอันมิใชกิจการทางทูตหรือกงสุล
ของรัฐที่จะสามารถอางความคุมกันได การฟองสถานเอกอัครราชทูตโดยลูกจางทองถิ่นในตาง ประเทศ
จําเปนตองพิจารณาถึงขอเท็จจริง แนวปฏิบัติและหลักกฎหมายของประเทศนั้น ๆ เปนสําคัญ อยางไรก็ตาม
ศาลแรงงานอาจมีคําพิพากษาใหสถานเอกอัครราชทูตจาย แตบังคับคดีแกทรัพยสินสถานเอกอัครราชทูต
มิไดเพราะมีความคุมกันจากการบังคับคดี
(3) ระเบียบกระทรวงการคลัง
- กระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวที่จาง
จากเงินงบประมาณหมวดคาจางชั่วคราวของสวนราชการที่มีสํานักงานในตางประเทศ พ.ศ.2544
ขอ 42 (1) วา “ประเทศใดมีกฎหมายประกันสังคมบังคับใหหนวยงานในตางประเทศที่อยูในฐานะ
นายจางตองจัดทําประกันสังคมใหแกลูกจาง ใหสวนราชการจัดทําประกันสังคมใหแกลูกจาง”
- กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือที่ กค 0505.4/32711 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2545 อนุมัติ
ในหลัก การใหส ถานเอกอัค รราชทูตฯ สถานกงสุล ตา ง ๆ ที่มี คดี ความเกี่ ยวของกั บข อกฎหมาย
สามารถจางทนายความไดโดยใหอยูในดุลพินิจของปลัดกระทรวงการตางประเทศที่จะพิจารณา
อนุมัติใหเบิกจายเงินงบประมาณเปนคาใชจายเพื่อการดังกลาวไดเทาที่จายจริงโดยคํานึงถึงความ
จํ า เป น เหมาะสม เพื่ อ ประโยชน แก ท างราชการ และเมื่ อกระทรวงการต า งประเทศได เบิ ก จ า ย
คา ใช จา ยดัง กล า วแลว จะตองพิจารณาข อเท็ จจริง ว าการที่ ทางราชการต องรับ ผิ ดชอบค าใชจา ย
ดังกลาวเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาที่หรือไม โดยถือ
ปฎิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และกรมบัญชีกลางไดตั้งขอสังเกตวา สถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลตาง ๆ ควรศึ กษากฎหมายแรงงานของประเทศนั้น ๆ ใหถองแท เพื่อจะไดไมตองเสียเงิ น
งบประมาณเปนคาใชจายที่เกิดจากการฟองรองของลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ เชน คาใชจายใน
การดําเนินคดีทางศาลหรือเงินชดเชยตาง ๆ
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2.2.2 แนวปฏิบัติของกระทรวงการตางประเทศบราซิล
(1) อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางการทูต ค.ศ. 1961 และอนุสัญญากรุง
เวียนนาวาดวยความสัมพันธทางการกงสุล ค.ศ. 1963 ใหความคุมกันแกตัวแทนทางทูตมิไดใหแก
คณะผูแทนทางทูตของรัฐตางประเทศ จึงไมครอบคลุมถึงประเด็นเรื่องแรงงานในเขตอาณาของ
ประเทศผูรับ
(2) European Convention on Immunity of the States of 1972 ของสหภาพยุโรป Foreign
Sovereign Immunities Act 1976 ของสหรัฐอเมริกา State Immunity Act 1978 ของอังกฤษ ระบุวา
นิติบุคคล (บริษัท สถาบัน ฯลฯ) ของตางประเทศไมมีเอกสิทธิ์ ในประเด็นการบริหาร เนื่องจาก
ความสัมพันธดานแรงงานเกิดในทองถิ่น
(3) การดําเนินการของรัฐตางประเทศที่มิไดเกี่ยวของกับกิ จกรรมทางการทูต/กงสุล แตเปน
การดําเนินการดานบริหาร เชน การทําสัญญาจางลูกจางของรัฐผูรับ รัฐตางประเทศยอมไมไดรับ
ความคุมกันจากเขตอํานาจศาลและยอมอยูภายใตเขตอํานาจของศาลของรัฐผูรับ บุคคลตามกฎหมาย
ระหวางประเทศไมมีความคุมกันสําหรับการกระทําทางบริหาร อาทิ แรงงานสัมพันธที่ไดทําขึ้นใน
ทองถิ่น
(4) รัฐธรรมนูญบราซิลกําหนดใหศาลแรงงานบราซิลมีอํานาจในการพิจารณาตัดสินขอ
พิพาทแรงงานระหวางคนงานกับบุคคลในกฎหมายระหวางประเทศ
(5) ตามแนวทางคําพิพากษาศาลแรงงานสูงสุดบราซิล ความคุมกันทางการทูตไมอาจ
นํามาใชไดกับขอพิพาทแรงงานซึ่งอยูภายใตอํานาจศาลบราซิลตามรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐบราซิล
(6) ในกรณีที่ศาลแรงงานบราซิลมีหมายเรียกสถานเอกอัครราชทูตและองคการระหวาง
ประเทศไปขึ้นศาลในคดีแรงงาน หากไมตั้งผูแทนในการพิจารณาของศาล ศาลจะตัดสิน ขอพิพาท
แรงงานนั้นโดยถือวาขาดนัด และในทุกกรณีศาลไดตัดสินโดยใหความเห็นชอบตอขอเรียกรองของฝาย
ลูกจางสงผลใหมีคําสั่งบังคับคดีและคําตัดสินของศาลกระทรวงการตางประเทศบราซิลจึงแนะนําให
ผูแทนตางประเทศตั้งตัวแทนไปศาลเพื่อหาทางยุติผลบังคับของมาตรการบังคับคดีดังกลาว
2.2.3 สรุปกฎหมายบราซิลที่เกี่ยวของกับการจางงาน
(1) รัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ.1988 (Constitution of the Federative Republic of Brazil 1988)
มาตรา 6-11 กําหนดหลักการพื้นฐานที่กฎหมายดานสังคมของรัฐจะตองปฏิบัติตาม
มาตรา 7 กําหนดสิทธิของคนงานในเมืองและในชนบท 34 ขอ นอกเหนือจากสิทธิอื่น ๆ ที่
มีเปาหมายเพื่อพัฒนาสภาพทางสังคมของคนงาน สิทธิตาง ๆ ดังกลาวคูสัญญาไมสามารถเจรจาเปน
อยางอื่นได
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มาตรา 114 กําหนดใหศาลแรงงานมีอํานาจในการพิจารณาตัดสินขอพิพาทแรงงานระหวาง
คนงานกับบุคคลตามกฎหมายระหวางประเทศ
(2) กฎหมายแรงงาน (Consolidacao das Leis do Trabalho – CLT)ไดแก กฤษฎีกา
(Decree) ฉบับ ที่ 5452 ประกาศใชเมื่อวั นที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1943 เรีย กวา ประมวลกฎหมาย
แรงงาน (Consolidacao das Leis do Trabalho – CLT) เปนการประกาศสิทธิของคนงาน แมจะ
ไดรับการปรับปรุงแกไขบางในระยะเวลาตอมา แตหลั กการยังคงเดิมคือ การคุมครองปกปองสิทธิ
ประโยชนของผูใชแรงงาน
(3) กฎหมายกองทุนประกันเวลาการทํางาน (Fundo de Garantia do Tempo de Servico –
FGTS) เรียกยอวา กองทุนประกันการวางงาน กําหนดใหนายจางนําเงินรอยละ 8 ของรายไดทั้งหมด
ตอเดือนของลูกจางฝากในบัญชีธนาคารที่รัฐบาลกําหนดในชื่อของลูกจาง (Blocked Account) ลูกจางจะ
ขอรับเงินจากบัญชีดังกลาวไดในกรณีถูกใหออกจากงานโดยไมมีเหตุอันควร (without just cause) เมื่อ
เกษียณการทํางาน หรือสิ้นสุดสัญญาจาง
(4) กฎหมายประกันสังคม (Instituto Nacional do Seguro Social –INSS) กําหนดให
นายจางจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจํานวนรอยละ 20 ของรายไดทั้งหมดตอเดือนของ
ลูกจาง และอีกรอยละ 1 สมทบกองทุนประกันภัยจากการปฏิบัติงาน รวมรอยละ 21 และนายจางมี
หนาที่หักเงินรายไดของลูกจางรอยละ 11 สมทบเขากองทุนประกันสังคมดังกลาว
การจายเงินบํานาญเกษียณอายุภายใตระบบประกันสังคมมี 2 เงื่อนไข คือ เมื่อ ลูกจางชายจาย
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมครบ 35 ป หรือ หญิงจายครบ 30 ป และชายอายุครบ 65 ป หญิงอายุครบ
60 ป แตลูกจางชายมีสิทธิทํางานจนถึงอายุ 70 ป หญิงอายุ 65 ป
(5) กฎหมายเลขที่ 8.212 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ.1991 (Lei No. 8.212 de 24 de julho
de 1991) มาตรา 12 กําหนดวา บุคคลธรรมดา (pessoas fisicas) ตอไปนี้เปนสมาชิกภาคบังคับของการ
ประกันสังคม
(d) ผูใหบริการในบราซิลตอคณะทูตหรือสถานกงสุลอาชีพของตางประเทศและหนวยงาน
ที่อยูภายใตการบังคับบัญชา หรือใหบริการตอสมาชิกของคณะทูตและสถานกงสุลทั้งหลาย ยกเวน
ผูที่มิใชคนชาติบราซิลผูไมมีถิ่นที่อยูถาวรในประเทศบราซิล และคนบราซิลที่ไดรับความคุมครอง
จากกฎหมายประกันสังคมของประเทศของคณะทูตหรือสถานกงสุลนั้น ๆ แลว
2.2.4 ระเบียบปฏิบัติในการจางงานตามกฎหมายบราซิล
(1) ลูกจางทุกคนจะตองมีบัตรแรงงานและประกันสังคม (Carteira de Trabalho e Previdencia
Social – CTPS) ซึ่งสามารถทําไดตั้งแตอายุ 16 ปบริบูรณ เมื่อเขาทํางานลูกจางจะตองแสดงบัตร
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ดังกลาวตอนายจาง โดยนายจางจะตองลงบันทึกขอมูลในบัตร ระบุวันที่รับเขาทํางาน คาจาง และ
เงื่อนไขตาง ๆ
(2) นายจางตองมีสมุดทะเบียนลูกจาง (Livro de Empregados) และตองจดทะเบียนขอมูล
ตาง ๆ ตั้งแตเริ่มจางงานลูกจางแตละคน คือ สถานะการจางงาน วันที่รับเขาทํางาน เวลาทํางาน
เงื่อนไขตาง ๆ
(3) นายจางมีหนาที่จดทะเบียนลูกจางตอสํานักงานแรงงานทองถิ่น (Delegacia Regional do
Trabalho- DRT) และจัดทําบันทึกขอมูลประจําปของบริษัท (Relacao de Informacoes Sociais – RAIS)
(4) สัญญาจางงานตามกฎหมายบราซิลมีพื้นฐานวาเปนสัญญาที่ไมจํากัดอายุ (Prazo
indeterminado) สัญญาที่มีกําหนดอายุทําไดเพียง 3 กรณี คือ สัญญาเกี่ยวกับการบริการที่มีลักษณะ
ไมยั่งยืน (transitoriedade) เปนกิจกรรมชั่วคราว (transitorio) สัญญาตามประสบการณ (contrato de
experiencia)
การบอกเลิกสัญญาจางงานประเภทไมจํากัดอายุสิ้นสุดสัญญาทํา ไดโดยการแจงยกเลิก
สัญญาลวงหนา (aviso previo) อยางนอย 30 วัน
(5) นายจางไมสามารถลดคาจางลูกจางลงจากเดิมเวนแตมีการตกลงรวมกันของกลุมอาชีพ
ลูกจาง
(6) การใชประโยชน (utilidades) ที่นายจางเปนฝายใหตอไปนี้ไมถือวาเปน เงินเดือน คือ
การศึกษา อุปกรณการศึกษา การขนสงไป-กลับ จากที่ทํางาน รวมทั้งการใชบริการขนสงสาธารณะ
ความชวยเหลือดานการแพทย ไมวาโดยตรงหรือผานประกันสุขภาพ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
การประกันสังคมเอกชน บัตรอาหาร บัตรยานพาหนะ วันหยุดพักผอนประจําสัปดาหอยางนอย 1
วัน และควรเปนวันอาทิตย
(7) เวลาทํางานไมเกินวันละ 8 ชม. ไมเกิน 44 ชม.ตอสัปดาห เวลาทํางานนอกเหนือจาก
นี้ถือเปนการทํางานลวงเวลา (hora extraordinaria) โดยตองไดรับคาจางเพิ่มอยางนอยรอยละ 50 จาก
เวลาทํางานปกติ
(8) วันลาหยุดพักผอนประจําป ทุก 12 เดือนของอายุสัญญาจางแรงงาน โดยไดรับเงินเดือน
จํานวนวันหยุดประจําปที่ลูกจางมีสิทธิไดรับคือ 30 วันตอเนื่องกัน ในกรณียกเวน กฎหมายยอมใหแบง
วันหยุดเปนสองชวง แตละชวงตองไมนอยกวา 10 วันตอเนื่อง
(9) เงินรางวัลวันหยุดพักผอนประจําป 1/3 ของเงินเดือน ลูกจางมีสิทธิขอแลกวันหยุด
ประจําปไมเกิน 10 วัน เปนเงินโบนัส (Abono de ferias)
(10) เงินเดือนเดือนที่ 13
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(11) การเกษียณการทํางาน เมื่อลูกจางชายอายุ 65 ป หญิงอายุ 60 ป
(12) การสิ้นสุดสัญญาจางงาน กรณีสัญญาจางแบบไมกําหนดระยะเวลา เมื่อนายจางหรือ
ลูกจางจะเลิกสัญญาโดยไมมีเหตุอันควร ตองแจงอีกฝายทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน
(13) การยุติสัญญาจางแรงงานที่มีอายุเกิน 1 ป จะตองดําเนินการโดยความเห็นชอบของ
สหภาพแรงงานกลุมอาชีพหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
(14) นายจางมีสิทธิเลิกจางงานโดยมีเหตุอันควรได ในกรณีที่ลูกจาง ทุจริต ประพฤติตนไม
เหมาะสม กระทําการแขงขันกับบริษัทนายจางในนามของตนเองหรือบุคคลที่สาม หรือในลักษณะที่เปน
การเสียหายตอหนาที่เวนแตนายจางไดใหความยินยอม ตองคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญาเวนแตไดรับ
ยกเวนโทษ ละทิ้งหนาที่ เมาสุราเปนประจําหรือระหวางปฏิบัติหนาที่ เปดเผยความลับ ไมเชื่อฟง
คําสั่งนายจางหรือผูบังคับบัญชา ทิ้งงาน ทําใหเสียหายซึ่งเกียรติยศหรือชื่อเสียง หรือทํารายรางกาย
ผูอื่นเวนแตเพื่อปองกันตนเองหรือปองกันบุคคลอื่น เลนการพนันเปนนิจ กระทําการอันเปนภัยตอ
ความมั่นคงของชาติ
(15) ลู กจา งมีสิ ทธิ เลิก สัญญาจ างงานและรั บเงินชดเชยตามสิ ทธิไ ดในกรณีที่ ถูกสั่ งให
ทํา งานที่ เกิ นกํ า ลั ง ผิ ดกฎหมาย ขั ดศี ล ธรรม หรื อไม ค รอบคลุ ม ในสั ญญาจ า งงาน นายจ า งหรื อ
ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอลูกจางเขมงวดเกินควร เสี่ยงต อการบาดเจ็บรุนแรง นายจางไมปฏิบัติตาม
สัญญา นายจางหรือผูแทนกระทําการที่เสื่อมเสียเกียรติหรือชื่อเสียงของลูกจางหรือสมาชิกครอบครัวของ
ลูกจาง นายจางหรือผูแทนทํารายลูกจางเวนกรณีปองกันตัวเองหรือปองกันผูอื่นอยางถูกตองตามกฎหมาย
หรือนายจางลดงานของลูกจางที่รับเงินคาจางตามจํานวนงานในลักษณะที่สงผลกระทบตอจํานวนเงิน
คาจางที่ไดรับ ทั้งนี้ ลูกจางมีสิทธิหยุดงานชั่วคราวหรือเลิกสัญญาจาง หากจําเปนตองกระทําการใดที่
เปนไปตามกฎหมายซึ่งไมสอดคลองกับการจางงานตอไป และมีสิทธิยุติสัญญาจางในกรณีที่นายจางซึ่ง
เปนเจาของบริษัทแตผูเดียวเสียชีวิต และในกรณีนายจางไมปฏิบัติตามสัญญาจางหรือถูกลดงานซึ่งมี
ผลกระทบตอรายได โดยลูกจางอาจฟองรองเพื่อขอยุติการจางงานและเรียกรองเงินชดเชยไมวาจะ
ยังทํางานอยูหรือไมในขณะที่ศาลพิจารณาตัดสินความ
(16) เมื่อเลิกจางงานลูกจางมีสิทธิเรียกรอง คาจางสวนที่เหลือ สิทธิวันหยุดพักผอนที่ยัง
ไมไดใช เงินเพิ่ม 1/3 ของวันหยุดพักผอนประจําปที่ยังไมไดใช
(17) กรณีการเลิกจางโดยไมมีเหตุอันควร ลูกจางมีสิทธิเรียกรอง คาจางที่คางชําระตาม
จํานวนวันทํางานในเดือนที่เลิกจาง เงินเดื อนเดือนที่ 13 ตามสัดสวนวันทํางาน เงินรางวัลวันหยุด
พักผอนตามสัดสวนวันทํางาน คาปรับใหแกลูกจางรอยละ 40 ของวงเงินกองทุนประกันการวางงาน
ลูกจางและเงินสมทบใหแกกองทุนประกันการวางงานรอยละ 10 ของวงเงินกองทุนประกันการ
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วางงานลูกจาง และสิทธิอื่น ๆ อันพึงไดรับตามสัญญาจาง
(18) ในการเลิกจางงาน นายจางและลูกจางจะตองกรอกแบบฟอรมเอกสารการเลิกสัญญา
จาง (Termo de Recissao de Contrato de Trabalho – TRCT) ที่สํานักงานแรงงานทองถิ่น หรือ
ลงนามขอตกลงยุติการจางงานตอหนาผูพิพากษาศาลแรงงาน
(19) เมื่อลูกจางชายอายุครบ 65 ป และหญิงครบ 60 ป หรือสงเงินสมทบประกันสังคม
ครบ 35 ป สําหรับชาย และ 30 ป สําหรับหญิง ลูกจางมีสิทธิขอยุติการทํางาน โดยรับเงินบํานาญ
จากกองทุนประกันสัง คม และมี สิทธิถอนเงินจากบัญชีกองทุนประกันการวางงานของตน โดย
นายจางจะตองจายเงินเพิ่มเติม ใหลูกจาง 40% ของวงเงินกองทุนประกันการวางงาน และคาปรับ
10% ของวงเงินกองทุนฯ เขากองทุนประกันการวางงานของรัฐบาล
(20) ลูกจางมีสิทธิทํางานตอไปจนอายุครบ 70 ป สําหรับชาย และ 65 ป สําหรับหญิง ทั้งนี้
หากลูกจางตองการลาออกหรือนายจางตองการยุติการจางงานเมื่ อใดก็ตามภายหลังลูกจางชายอายุ
ครบ 65 ป และลูกจางหญิงอายุครบ 60 ป นายจางจะตองจายเงินชดเชยใหลูกจางตามกฎหมายซึ่ง
ประกอบดวย เงินเดือน เงินประกันสังคม เงินประกันการวางงาน เงินรางวัลวันหยุดพักผอน เงิน
โบนัสเดือนที่ 13 เงินชดเชยรอยละ 40 ของวงเงินกองทุนประกันการวางงานของลูกจาง และอีกรอย
ละ 10 ของวงเงินฯ เขากองทุนประกันการวางงานของรัฐบาล
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
ลูกจ างชั่ วคราวเป นกลไกสํ าคั ญในการดํ าเนินงานของสถานเอกอัครราชทู ต ฯ ป ญหาการ
บริหารงานบุคคล และป ญหาความขัดแยงหรื อคดี ความระหวางสถานเอกอัครราชทู ตฯ กับลู กจาง
ชั่วคราวที่เปนคนทองถิ่น มีผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งสิ้นเปลืองเงินงบประมาณ บุคลากร และเวลา ในการแกไขปญหาทั้งในดาน
บริหารงานบุคคล และการดําเนินการทางศาล จึงสมควรที่จะศึกษา วิเคราะหที่มาของปญหา สาเหตุ
ของปญหาดานการบริหารงานบุคคล การจางงาน และปญหาความแตกตางระหวางระเบียบปฏิบัติตาม
กฎหมายไทยและกฎหมายของแตละประเทศ
การศึ กษาครั้ง นี้ เปนการศึ กษาเพื่อสรางความรู ความเข าใจ ดานการบริหารงานลู กจา ง
ชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูตในตางประเทศ ภายใตกรอบแนวคิดที่สําคัญ 3 ประการคือ กรอบ
แนวคิ ดดา นการบริ หารจัดการทรัพยากรบุ คคล พฤติกรรม แรงจูงใจ วัฒนธรรมองคก าร กรอบ
กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจางงานของสวนราชการไทยและตางประเทศ
โดยทําการศึกษากรณีปญหาการจางงานลูกจางชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
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ในดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และพฤติกรรมของบุคลากร
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยได ทําการศึกษาปจจัยที่มีสวนในการกําหนดพฤติกรรมของลูกจาง
ทองถิ่นเชน คานิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ ทัศนะหรือมุมมอง การเรียนรู และการจูงใจ ที่เชื่อมโยง
กับประสิทธิผลขององคการ และศึกษากฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของบนพื้นฐานวา
สถานเอกอัค รราชทู ต ณ กรุ งบราซิ เลี ย เปนส วนราชการของไทย จึง ต องยึ ดถื อกฎระเบี ย บของ
ราชการ การดําเนินการทั้ งหมดของสถานเอกอัค รราชทูต ฯ จึ งตองผานกระบวนการหารื อกับ ที่
ปรึกษากฎหมายของสถานเอกอัครราชทูต และการขอความเห็นชอบจากกระทรวงการตางประเทศ
ของไทยรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
ก.พ. อยางไรก็ตาม การดําเนินการทุกอยางที่เกี่ยวกับแรงงานบราซิลจะตองอยูภายใตกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับของรัฐบาลบราซิล จึง จําเปนอยางยิ่งที่เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจะตองมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบดังกลาว

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 สาเหตุและที่มาของปญหา
ขอมูลของสหภาพแรงงานลูกจางสถานเอกอัครราชทูต และองคการระหวางประเทศใน
บราซิลระบุวาเมื่อป พ.ศ. 2541 สถานเอกอัครราชทูตของประเทศตางๆในบราซิล จางงานลูกจา ง
ตามกฎหมายแรงงานบราซิลเพียงรอยละ 20 และกระทรวงการตางประเทศบราซิล รายงานวาในป
พ.ศ. 2547 มีคดีพิพาทแรงงานระหวางสถานเอกอัครราชทูตประเทศตาง ๆ ในบราซิลกับลูกจาง
ทองถิ่นกวา 500 คดี สหภาพแรงงานลูกจางฯ และกระทรวงแรงงานของบราซิล จึงเปนตัวแทนของ
ลูกจางในการเรียกรองสิทธิตามกฎหมายแรงงานและรวมกันกดดันผานกระทรวงการตางประเทศ
บราซิลและสื่อมวลชนทองถิ่นเพื่อใหสถานเอกอัครราชทูต ประเทศตางๆ ทําการจางงานลูกจางตาม
กฎหมาย แรงกดดันจากฝายตุลาการ สหภาพแรงงานลูกจางฯ และสื่อมวลชน ทําใหกระทรวงการ
ตางประเทศบราซิล ตองออกหนังสือแจงเวียนและจัดประชุม เปนระยะ ๆ เพื่อ ชี้แจงใหกับสถาน
เอกอัครราชทูตและองคการระหวางประเทศ ของประเทศตาง ๆ ใหปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
บราซิลและกฎหมายประกันสังคม
กฎหมายแรงงานของบราซิลใหการปกปองผลประโยชนลูกจางอยางมาก จึงเปนชองทาง
ให ลู ก จ า งโดยเฉพาะลู กจ า งสถานเอกอั ค รราชทู ตต า งประเทศและทนายความร วมกั น ฟ องร อง
นายจ า งในศาลแรงงานโดยลู ก จ า งจะทํ า ข อ ตกลงกั บ ทนายความซึ่ ง อาสาว า ความโดยขอรั บ
คาธรรมเนียมร อยละ 8-10 ของวงเงิ นที่จะไดรับจากนายจางหากชนะคดี ในกรณีแพ ค ดี ลู กจา ง
อาจจะตองจายคาธรรมเนียมใหทนายความแต เปนจํานวนเล็กนอยมาก และในกรณี ที่นายจางชนะ
คดีและรองขอศาลใหเรียกเบี้ยปรับจากลูกจาง ลูกจางสามารถรองขอตอศาลขอยกเวนคาธรรมเนียม
เบี้ ยปรับ ของศาล ซึ่ งศาลแรงงานจะยอมรั บคํ าร องขอของลู กจ าง เนื่ องจากระบบกฎหมายของ
บราซิ ล ถื อ ว า ลู ก จ า งเป น ฝ า ยเสี ย เปรี ย บนายจ า ง คดี ค วามที่ ลู ก จ า งโดยเฉพาะลู ก จ า งสถาน
เอกอัครราชทูตและองคการระหวางประเทศฟองศาลแรงงาน เกือบทุกคดีศาลแรงงานจะพิพากษา
ให นายจ างแพค ดี กระทรวงการต า งประเทศบราซิล จึ ง แนะนํา ใหส ถานเอกอั ค รราชทู ตทุก แห ง
ประนีประนอมความกับลูกจาง และจางงานตามกฎหมายบราซิล
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3.2 การดําเนินการนําลูกจางชั่วคราวเขาระบบการจางงานตามกฎหมายบราซิล
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เห็นชอบกับมาตรการระยะยาวที่จะ
ใหมีการปฏิรูประบบบริหารราชการในตางประเทศทั้งระบบ ซึ่งกระทรวงการตางประเทศเห็นวา
จําเปนตองปรับปรุงระบบบริหารลูก จางทองถิ่นเพื่อใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี โดยออก
ระเบียบวาดวยลูกจางในตางประเทศ และเปลี่ยนระบบการจางที่จางจนเกษียณอายุและคาจางมีขั้น
วิ่ ง ให เป นการทํ า สั ญญาจ า ง มี ก ารประเมิ นผลการปฏิ บั ติง านเพื่ อต อสั ญญาจ า ง ปรั บ ปรุ ง กรอบ
อัตรากําลังและตําแหนงมาตรฐานใหมี ลักษณะชวยงานวิชาการหรือบริหารมากขึ้นโดยใหสถาน
เอกอัครราชทูตฯ เปนผูกําหนดใหเหมาะกับภารกิจ และกําหนดอัตราคาจางใหเหมาะกับระบบการ
จางและเพิ่มคาจางเมื่อไดรับการตอสัญญาจางและมีผลงานดี ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดแจงวา
เห็นด วยกับ ขอเสนอแนะของกระทรวงฯ และไดแจง ประมาณการเงิ นชดเชยที่ จะตองจัดเตรีย ม
สําหรับการเปลี่ยนระบบการจางงานลูกจางของสถานเอกอัครราชทูตฯ 3 ตําแหนง เปนเงิน 40,590
ดอลลารสหรัฐ แตไมมีการดําเนินการหลังจากนั้น ตอมาในป พ.ศ. 2545 กระทรวงการตางประเทศ
ได สั่ งการให ส ถานเอกอั ครราชทู ต ฯ จั ดสง ข อ มูล กฎหมายบราซิ ล เพื่อประกอบการพิ จารณานํ า
ลูกจางเขาสูระบบประกันสังคมของบราซิล ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ฯ ไดแจงตอกระทรวงฯ วา
กฎหมายบราซิลบังคับใหนายจางทําประกัน สังคมใหลูกจาง แตลูกจางสถานเอกอัครราชทูตฯ ได
แสดงความจํานงที่จะไมเขาสูระบบประกันสังคม
ในชวงป พ.ศ. 2532- 2551 มีลูกจางสถานเอกอัครราชทูตฯจํานวน 7 รายที่เกษียณอายุตาม
กฎหมายไทย หรือถูกใหออกเนื่องจากผิดวินัย เมื่อไดรับเงินชดเชยตามกฎหมายแลว ไดยื่นเรื่องฟอง
ศาลแรงงานวา สถานเอกอัครราชทูตฯ ไมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ศาลแรงงานตัดสินใหลูกจาง
ชนะ 6 คดี อีก 1 คดี สถานเอกอัครราชทูตฯ ชนะเนื่องจากศาลตัดสินใหใชกฎหมายไทยในการ
พิจารณาคดี บนพื้ นฐานว า สถานเอกอั ครราชทูตฯ คื อดินแดนประเทศไทย ซึ่ง ไมส อดคลองกั บ
กฎหมายระหวางประเทศ และเปนเพียงคดีเดียวที่ศาลตัดสินใหใชกฎหมายไทย และมีลูกจางอีก 1
รายที่ ตกลงรั บ เงิ นชดเชยซึ่ ง สถานเอกอัค รราชทูตฯ จา ยให ตามสิ ท ธิตามกฎหมายแรงงานและ
กฎหมายประกันสังคมโดยมีการลงนามขอตกลงกันตอหนาผูแทนสหภาพแรงงานลูกจางแทนการ
ฟองศาลแรงงาน
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2550 กระทรวงการตางประเทศบราซิลไดมีหนังสือถึงสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียแจงวา สํานักงานอัยการศาลแรงงานภาค 10 ไดมีหนังสือถึงกรมพิธี
การทูต นําสงหนังสือของสหภาพแรงงานลูกจางสถานเอกอัครราชทูตและองคการระหวางประเทศ
(Sindnacoes) แจงวา สถานเอกอัครราชทูตฯ ไมไดปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในเรื่องการ
ลงทะเบียนในบัตรแรงงานและประกันสังคม การจายเงินประกันสังคมและเงินประกันการวางงาน
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เงินลวงเวลา และเงินรางวัลวันหยุดพักผอนประจําป
ตอมากระทรวงการตางประเทศบราซิล ไดแจงวา มีสถานเอกอัครราชทูต ประเทศตางๆที่
ถูกสหภาพแรงงานลูกจางสถานเอกอัครราชทูต รองเรียนกวา 20 แหง และรัฐบาลบราซิลไมยอมรับ
อํานาจความคุม กันจากอํานาจศาลของรัฐตางประเทศในกรณีคดี แรงงานตามคํ าตัดสินของศาล
แรงงานสูงสุด บราซิล ในกรณีที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ มิไดแสดงเจตนารมยที่จะปฏิบัติตามขอ
กฎหมายขางตนหรือลงนามขอตกลงกับกระทรวงการตางประเทศรับรองวาจะแกไขปญหาการจาง
งานลูกจางทองถิ่นใหถูกตองตามกฎหมาย สํานักงานอัยการศาลแรงงานจะยื่นฟองสถานเอกอัคร
ราชทูตฯ ตามกฎหมายแรงงาน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย จึงไดเสนอทางเลือกในการนําลูกจางเขาระบบการ
จางงานฯ ใหกระทรวงการตางประเทศ พิจารณา ดังนี้
1. การแกไขปญหาระยะสั้นโดยการนําลูกจางเขาสูระบบการจางงานตามกฎหมายแบบกาว
ไปขางหนาโดยไมจายคา ปรับยอนหลัง ซึ่งจะไมตองจายเงินคาปรับจํานวนมากในคราวเดียว แต
สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจถูกดําเนินคดีภายหลัง ซึ่งจะมีคาใชจายการจางทนายความและสํานักงาน
บัญชี เพื่อตอสูคดีแตละครั้งประมาณ 160,000-200,000 บาท อีกทั้งจํานวนคาปรับและเงินชดเชยจะ
เพิ่มขึ้นตามปที่จายลาชาประมาณรอยละ 30-40 ตอป จึงคาดวาจะมีคาใชจายในอนาคตรวม 50-100
ลานบาท
2. การแกไขปญหาในภาพรวมระยะยาว โดยการจายคาปรับยอนหลังและปฏิบัติตาม
กฎหมายการจา งงานอย า งครบถ วน เป นการจ ายเงิ นล วงหนา เพื่ อลูก จ า งได รับ ผลประโยชน ใ น
ภายหลัง จะปองกันการฟองรองของลูกจางและเปนการปลดภาระหนักของสถานเอกอัครราชทูตใน
การตอสูคดีความที่ยืดเยื้อ แตรัฐบาลจะตองใชเงินจํานวนมากในคราวเดียว
กระทรวงการตางประเทศพิจารณาแลวเห็นวา
1. กฎหมายเกี่ยวกับการจางงานของบราซิลมีความยุงยากซับซอนและขึ้นกับ ดุลพินิจของ
ศาล จึงไมมีทนายความหรือเจาหนาที่ทางการรายใดของบราซิลสามารถรับรองไดวาวิธีใดจะเปน
การแกไขปญหาลูกจางที่ดีที่สุด
2. การแกไขปญหาลูกจางทองถิ่นของสถานเอกอัครราชทูต ฯโดยการเจรจาประนีประนอม
กับลูกจางเชนในอดีตที่ผานมา มิไดทําใหสถานเอกอัครราชทูต ฯพนผิดตามกฎหมายการจางงาน
ของบราซิล และเมื่อเปรียบเทียบจํานวนเงินงบประมาณระหวางการแกไขปญหาลูกจางในภาพรวม
กับการแกไขปญหาระยะสั้นโดยชะลอการจายเงินไวจนกระทั่งสถานเอกอัครราชทูต ฯ ถูกลูกจาง
ฟองรองในอนาคตแลว กระทรวงเห็นวาการแกไขปญหาในภาพรวมใหเบ็ดเสร็จในคราวเดียวจะใช
งบประมาณจํานวนนอยกวา และเปนการยุติปญหาที่ยืดเยื้อในอดีตซึ่งจะเปนการปลดภาระหนักของ
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สถานเอกอัครราชทูตฯในการตอสูคดีในศาล เพื่อใหขาราชการและลูกจางสถานเอกอัครราชทูต ฯ
สามารถปฏิบัติภารกิจที่สําคัญอื่น ๆ ไดอยางเต็มศักยภาพและคุมคากับงบประมาณของแผนดิน
3. สะทอนถึงการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ในแงของการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
ทองถิ่นของรัฐผูรับ อีกทั้งยังสามารถใชเปนหลักปฏิบัติตางตอบแทนในกรณีหากเกิดปญหากับ
ลูกจางไทยที่ทํางานในสถานเอกอัครราชทูตบราซิลในประเทศไทย
4. ในปงบประมาณ 2550 เงินบาทแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ ทําให
งบประมาณในหมวดบุคลากร รายการคาจางลูกจางชั่วคราวในตางประเทศมีงบประมาณคงเหลือ
ประมาณ 40 ลานบาทซึ่งเพียงพอรองรับคาใชจายดังกลาว
ในเดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2550 กระทรวงการต า งประเทศ ได จั ด ส ง คณะประกอบด ว ย
ผูอํานวยการกองคลัง ผูอํานวยการกองพัฒนากฎหมายระหวางประเทศ ผูอํานวยการกองกฎหมาย
กระทรวงการตางประเทศ และผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบลูกจาง กรมบัญชีกลางเดินทางไป
บราซิ ล เพื่ อ หารื อ กั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งหาทางยุ ติ ป ญ หาการจ า งงานลู ก จ า งของสถานเอกอั ค รราชทู ตฯ คณะดั งกล าวได เสนอกระทรวงการต างประเทศ เพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติ ให สถานเอกอั ครราชทู ต ฯ นํ าลู กจ างเข าสู ระบบการจ างงานให ถู กต องตามกฎหมายแรงงานและกฎหมาย
ประกันสังคมบราซิล และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 สถานเอกอัครราชทูตฯ นําลูกจาง
สถานเอกอัครราชทูตฯ จํานวน 6 คน เขาสูระบบการจางงานตามกฎหมายบราซิล โดยมีคาใชจาย
ดังนี้
1. จายเงินเขากองทุนประกันการวางงานรอยละ 8 ของรายไดลูกจางยอนหลังตั้งแตลูกจาง
เขาทํางาน พรอมดอกเบี้ย จํานวน 599,125.52 เฮอัล
2. จายเงินเขากองทุนประกันสังคมและประกันอุบัติเหตุในสวนของนายจางรอยละ 21
และในส วนของลูกจางรอยละ 11 ของรายไดลูกจา ง ยอนหลัง 10 ป พร อมดอกเบี้ยและคาปรั บ
จํานวน 1,212,782.36 เฮอัล
3. จายเงินรางวัลวันหยุดพักผอนประจําปใหลูกจางยอนหลัง 5 ป จํานวน 154,279.9 เฮอัล
รวมเปนเงิน 1,966,187.84 เฮอัล หรือประมาณ 35,391,381.12 บาท
4. คาจางทนายความ
31,250.00
เฮอัล
5. คาจางบริษัทบัญชีคํานวณคาใชจาย
8,000.00
เฮอัล
รวมคาใชจายทั้งสิ้น 2,005,437.70 เฮอัล หรือ 1,145,964.48 ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ
36,670,863.36 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐ = 1.75 เฮอัล และ 1 ดอลลารสหรัฐ = 32
บาท)
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3.3 ปญหาและอุปสรรคการนําลูกจางเขาระบบจางงานตามกฎหมายบราซิล
3.3.1 ลูกจางไมตองการเขาระบบประกันสังคม
เมื่ อ วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2545 สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ได ร ายงานกระทรวงการตางประเทศเกี่ยวกับ ประเด็นการเขาสูระบบประกันสั งคมและการจ างงานตามกฎหมายบราซิ ล
พร อ มทั้ ง นํ า ส ง บั นทึ ก ในนามของลู ก จ า งสถานเอกอั ค รราชทู ต ทั้ ง หกรายแจ ง ความจํ า นงว า ไม
ประสงคจะเขาสูระบบประกันสังคมและขอเลือกใหทางราชการไทยจา ยบําเหน็จใหเมื่อลูกจา ง
เกษียณอายุ แตขอสงวนสิทธิที่จะไดรับคา ตอบแทนตา ง ๆ ตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการ
สังคมบราซิลอยางครบถ วน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ฯ ไดเสนอกระทรวงการตางประเทศว า
แนวทางที่ เ ห็ น ว า อาจแก ป ญ หาได คื อ การจ า ยเงิ น ชดเชยต า ง ๆ ที่ เ ป น พั น ธกรณี ข องสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ทั้งหมดยอนหลังสําหรับลูกจางทุกคนตามกฎหมาย แลวบอกเลิกสัญญาการจาง
ตามกฎหมายแรงงานบราซิล จากนั้นจึงเริ่มวาจางลูกจางรายใหมตามกฎหมายแรงงานหรือใชการ
จางเหมาบริการในตําแหนงพนักงานบริการ พนักงานทําความสะอาด พนักงานทําสวน พนักงานขับ
รถยนต แตขอเสนอดังกลาวไมไดรับการพิจารณาจากกระทรวงการตางประเทศ
3.3.2 ลูกจางขอขึ้นเงินเดือนแตไมไดรับการพิจารณา
เมื่อป พ.ศ. 2551 ลูกจางชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูตฯ จํานวน 6 คน มีอายุเฉลี่ย 52 ป
อายุงานเฉลี่ย 25 ป ลูกจาง 5 คน เงินเดือนเต็มขั้นแลวตั้งแต 3 - 11 ป ขึ้นไป อีก 1 คนเหลืออีก 4 ขั้น
จะเต็มขั้น ลูกจาง 4 ใน 6 คนแสดงความประสงคจะลาออกโดยขอใหสถานเอกอัครราชทูตฯ จาย
บํา เหน็ จให เป นเงิ นเดื อนป ล ะหนึ่ งเดื อนตามจํ า นวนป ที่ ทํ า งาน แต ส ถานเอกอัค รราชทูตฯ และ
กระทรวงการตางประเทศไดยืนยันหลักการใหสถานเอกอัครราชทูต ดําเนินการนําลูกจางเข าระบบ
การจางงานตามกฎหมายบราซิลอยางสมบูรณ และสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดปรับอัตราคาจางของ
ลูกจางและเปลี่ยนแปลงสกุลเงินคาจางจากดอลลารสหรัฐฯ เปนเงินสกุลทองถิ่น (เฮอัล) ตั้งแตวันที่
1 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เปนการปรับคาจางครั้งแรกในรอบ 12 ป โดยปรับเพิ่มประมาณรอยละ 40
ตอมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 ลูกจางชั่วคราวทั้ง 6 คน ไดรวมลงนามในหนังสือ รองเรียนตอ
สถานเอกอั ค รราชทู ตฯ ให พิ จารณาปรั บอั ตราเงินค า จ า ง หรื อจั ดสรรเงิ นช วยค า อาหารและค า
พาหนะเดินทางใหลูกจาง เนื่องจากเมื่อเขาสูระบบการจางงานตามกฎหมายในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2551 แลว ลูกจางมีภาระตองจายคาประกันสังคมในสวนของลูกจางรอยละ 11 และภาษีเงินได
ในอั ตราร อยละ 15 - 27.5 ของรายได ส วนนายจ างตองรั บภาระจ ายคา ประกั นสั งคมร อยละ 21
คาประกันการวางงานรอยละ 8 เงินรางวัลวันหยุดพักผอนประจําป 1/3 ของเงินเดือน เงินเดือนเดือน
ที่ 13 (โบนั ส ) ค า ล วงเวลา ค า ขนสง ค า อาหาร ฯลฯ ตามกฎหมายแรงงาน โดยที่ บ ราซิ ล กํ า ลั ง
ประสบปญหาเงินเฟอและคาครองชีพเพิ่มสูง ทําใหรายไดของลูกจางต่ํากวาที่เคยไดรับ กอนการ
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ปรั บ ค า จ า งในเดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ.2550 ซึ่ ง สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ได ร ายงานกระทรวงการ
ตางประเทศสนับสนุนขอรองเรียนของลูกจาง แตยังไมไดรับการพิจารณาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.3.3 เงื่อนไขของลูกจางในการเขาระบบจางงาน
กฎหมายบราซิลเรื่องการขึ้นคาจางและสิทธิประโยชนตาง ๆ ของลูกจางที่กฎหมายไมได
บัง คับ จะเป นผลการตกลงร วมกันระหว างสหภาพนายจา งและสหภาพแรงงานลู กจ าง สํ าหรั บ
ลู ก จ า งสถานเอกอั ค รราชทู ตฯ อยู ภายใต ส หภาพแรงงานลู ก จ า งของสถานเอกอั ค รราชทู ตและ
องคการระหวางประเทศ (Sindnacoes) โดยกฎหมายบังคับใหสถานเอกอัครราชทูตฯ หักเงินเดือน
ลูกจ างปละ 1 วั นเป นค าบํา รุง สหภาพฯ แตเนื่องจากสถานเอกอั ครราชทูตและองคก ารระหวา ง
ประเทศในบราซิลไมไดรวมตัวกันเปนสหภาพนายจางสถานเอกอัครราชทูตฯ สหภาพแรงงานฝาย
ลูกจางจึงไมสามารถทําขอตกลงฝายเดียวได
เงื่อนไขของลูกจางสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการเขาระบบการจางงานตามกฎหมาย
- ลูกจางไมลงนามสัญญาจางงาน ซึ่งทนายความใหความเห็นวา การจดทะเบียนเขาระบบ
การจางงานเทากับยอมรับกฎหมายแรงงานซึ่งกําหนดเงื่อนไข สิทธิ ตาง ๆ ไวครบถวนแลว
- จะตองไมปรับลดสิทธิใด ๆ ที่ลูกจางเคยไดรับ ซึ่งเจาหนาที่กระทรวงแรงงานบราซิล
ยืนยันวาเปนสิทธิตามกฎหมาย เชน ลูกจางเคยไดรับสิทธิวันหยุดพิเศษเพื่อทํากิจธุระสวนตัวปละ 7
วัน การยืดหยุนเวลาทํางาน
การบังคับนําลูกจางเขาระบบการจางงานฯ ทั้งที่อายุงานและเพดานเงินเดือนของลูกจางสูงมาก
นั้นไดกอภาระดานงบประมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากนายจางตองจายคาประกันสังคม และคา ประกันการ
วางงานรวมรอยละ 29 ของรายไดลูกจางตอเดือน (เงินเดือน คาลวงเวลา เงินรางวัลประเพณี) และการที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดจายเงินประกันการวางงานยอนหลังตั้งแตเริ่มจางงานทั้งในสวนของนายจาง
และลูกจางรวมดอกเบี้ยทําใหลูกจางมีวงเงินประกันการวางงานจํานวนสูง (68,000 – 212,000 เฮอัล
ณ วันเกษียณการทํางานของลูกจาง) ทําใหลูกจางซึ่งมีอายุมากแลวและไมเต็มใจทํางานตอ พยายาม
ทุกทางที่จะใหสถานเอกอัครราชทูตฯ ยุติการจางงานเพื่อใหลูกจางไดสิทธิขอรับเงินชดเชยเพิ่มอีก
รอยละ 40 ของวงเงินประกันการวางงานของลูกจางตามกฎหมายแรงงาน
3.4 แนวทางของสถานเอกอัครราชทูตและองคการระหวางประเทศอื่น ๆ ในการนําลูกจางเขาระบบ
การจางงานตามกฎหมาย
สถานเอกอัครราชทูตและองคการระหวางประเทศตางๆ ใชวิธีแกไขปญหาลูกจางแตกตางกัน
เชน สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามและฟลิปปนสจายเงินชดเชยแลวเลิกจางงานลูกจางทองถิ่นทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต นําลูกจางเขาระบบแบบกาวไปขางหนาโดยไม
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จายเงินคาปรับยอนหลัง สําหรับสถานเอกอัครราชทูตพมาใชวิธีเจรจาจายเงินชดเชยยอนหลังเพียง
บางสวนโดยจายตรงใหลูกจาง ซึ่งทนายความของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ยืนยันวา
การไมปฏิบัติตามกฎหมายการจางงานอยางครบถวนยังไมเปนที่ยุติและอาจถูกลูกจางฟองรองใน
อนาคตได สวนสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครเซา เปาโล เลือกใชระบบกาวไป
ขางหนาโดยการตกลงกับลูกจางจายเงินชดเชยใหในสวนที่ลูกจางควรไดรับตามสิทธิตามกฎหมาย
แรงงาน
3.5 สถานะการจางงานลูกจางชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย หลังการเขาระบบ
การจางงานตามกฎหมายบราซิล ( ณ วันที่ 30 เมษายน 2553)
สถานเอกอัครราชทูตฯ มีลูกจางทองถิ่น 6 คน คือ
- นายสําราญ รื่นเริง ผูชวยดําเนินการดานการเมือง การทูต และเศรษฐกิจ เงินเดือน
6,360 เฮอัล อายุ 56 ป บรรจุป พ.ศ. 2524 เต็มขั้นป พ.ศ. 2548
- นางจูเบลิตา ดา กอสตา ซูซา ลาม เงินเดือน 5,790 เฮอัล อายุ 53 ป บรรจุป พ.ศ.
2522 เต็มขั้นป พ.ศ. 2552
- นายศิริพงษ ฉิมพลิกานนท พนักงานขับรถ เงินเดือน 3,590 เฮอัล อายุ 63 ป บรรจุป
พ.ศ. 2515 เต็มขั้นป พ.ศ. 2540
- นายมาริงโย ดิวิโน โลเปสเปเรรา พนักงานขับรถ เงินเดือน 3,590 เฮอัล อายุ 62 ป
บรรจุป พ.ศ. 2527 เต็มขั้นป พ.ศ. 2544
- นายอันโตนิโอ เมเซฮา เด ซูซา พนักงานทําสวน เงินเดือน 2,120 เฮอัล อายุ 60 ป
บรรจุป พ.ศ. 2521 เต็มขั้นป พ.ศ. 2540
- นางวาเนซซา โอลิเวรา ฮอลานดา เสมียน เงินเดือน 4,023 เฮอัล อายุ 33 ป บรรจุป
พ.ศ. 2539 เหลือขั้นวิ่งอีก 3 ขั้น
3.5.1 ความขัดแยงในสถานเอกอัครราชทูตฯ
กอนการเขาระบบการจางงานฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดใหสิทธิลูกจางลากิจสวนตัวเปน
กรณีพิเศษนอกเหนือจากที่กฎหมายบราซิลกําหนดปละไมเกิน 7 วัน กําหนดเวลาปฏิบัติงาน ระหวาง
08.30-12.30 น. และ 14.00-17.00 น. รวม 7 ชั่วโมง ตอวัน แตในทางปฏิบัติไดผอนผันใหลูกจางมีเวลา
ทํางานที่ยืดหยุน ภายหลังเขาระบบการจางงานฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเปลี่ยนเวลาปฏิบัติงาน
เปนระหวาง 09.00-12.30 น. และ 14.30-17.30 น. รวม 7 ชั่วโมง ตอวัน โดยไมมีการยืดหยุนเวลา
ทํางาน และยกเลิกสิทธิวันลากิจสวนตัว ซึ่งลูกจางอางวา ตามกฎหมาย นายจางไมมีสิทธิยกเลิ กสิทธิ
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พิเศษใด ๆ ที่ลูกจางเคยไดรับ หากลูกจางไมยินยอม พรอมทั้งขอใหเพิ่มวันหยุดสวนตัวเปนกรณี
พิเศษเปน 12 วันตอป สถานเอกอัครราชทูตฯ ไมยอมรับขอเสนอดังกลาว
3.5.2 พฤติกรรมของลูกจาง
(1) นางจูเบลิตา กอสตา ซูซา ตําแหนงลาม
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 นางจูเบลิตาฯ ไดรับอนุญาตจากสํานักงานประกันสังคมให
รับเงินบํานาญการทํางานจากกองทุนประกันสังคมได ภายหลังสงเงินประกัน สังคมครบ 30 ป จึง
ขอใหสถานเอกอัครราชทูตฯ เปนฝายเลิกจางงานเพื่อที่จะไดรับเงินชดเชยจากกองทุนประกันการ
วางงาน แตสถานเอกอัครราชทูต ฯ ไมยินยอม นางจูเบลิตาฯ จึงไดยื่นฟองตอศาลแรงงานเมื่อวันที่
14 มกราคม พ.ศ. 2552 เพื่อเรีย กเงินชดเชยการเกษี ยณอายุ การทํา งานและคา เสี ยหายทางจิ ตใจ
(moral damage) รวมเปนเงิน 188,950.39 เฮอัล โดยกลาวหาวาสถานเอกอัครราชทูตฯ กดดันให
ลาออกจากงาน กลาวหาวาขโมยอุปกรณสํานักงาน ปฏิบัติอยางไมเทาเทียม และจายเงินประกันการ
ว า งงานไม ค รบถ ว น ศาลแรงงานชั้ น ต น ได ตั ด สิ น ว า ไม มี ห ลั ก ฐานเพี ย งพอ และสถาน
เอกอัครราชทูตฯ จายเงินเขากองทุนประกันการวางงานของนางจูเบลิตา ฯ ครบถวนถูกตอง เมื่อนาง
จูเบลิตาฯ ยื่นอุทธรณ ศาลเห็นวาคําอุทธรณไมมีเหตุผลเพียงพอแตไดสั่งการใหนักบัญชีของศาล
คํานวณวงเงินประกันการวางงานใหใหม หากพบวาสถานเอกอัครราชทูตฯ จายไมครบถวนใหจาย
เพิ่มเติมสวนที่ขาด นักบัญชีของศาลยืนยันวาสถานเอกอัครราชทูต ฯ จายเงินครบถวน
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรับแจงจากทนายความของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ วา นางจูเบลิตาฯ ไมไดยื่นฎีกาตอศาลแรงงานสูงสุด ดังนั้น ศาลอุทธรณจะมี
หนังสือประกาศคําตัดสินคดีในเร็ว ๆ นี้
ดานพฤติกรรมในการทํางาน นางจูเบลิตาฯ จะเขาทํางานชากวาเวลาเกือบทุกวันสลับกับ
การลาปวย สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดวากลาวตักเตือนหลายครั้ง และเคยสั่ง พักงานโดยไมไดรับ
เงินเดือนเปนเวลา 5 วัน แตนางจูเบลิตาฯ ก็ไมไดปรับปรุงการทํางาน ยังคงบายเบี่ยงไมปฏิบัติหนาที่
กระดางกระเดื่อง มาทํางานสาย ขาดงาน ลางาน โดยอางอิงกฎหมายแรงงานเต็มที่ (ขอมูลป พ.ศ.
2551 นางจูเบลิตา ฯ ลาพักผอน 30 วัน ลาปวย 12 วันครึ่ง ลากิจ 5 วันครึ่ง ป 2552 ลาพักผอน 30 วัน
ลาปวย 49 วันครึ่ง ลากิจ 15 วัน เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2553 ลาพักผอน 30 วัน ลาปวย 15 วัน
ครึ่ง ลากิจครึ่งวัน มาสายเกือบทุกวัน)
(2) นายสําราญ รื่นเริง ตําแหนงผูชวยดําเนินการดานการเมือง การทูต และเศรษฐกิจ
ไมตองการเดินทางไปปฏิบัติราชการตางเมืองและไมตองการปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่
(3) นายศิริพงษ ฉิมพลิกานนท ตําแหนงพนักงานขับรถ
แจงวามีปญหาเรื่องสุขภาพและสายตา ไมตองการทํางานกลางคืน
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(4) นายมาริงโย มาริงโย ดิวิโน โลเปสเปเรรา ตําแหนงพนักงานขับรถ
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 นายมาริงโยฯ ไดขอใหสถานเอกอัค รราชทูตฯ ออกหนังสือ
รับรองวาทํางานกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เปนเวลา 31 ป เพื่อจะนําไปรวมกับชวงเวลาที่เคยทํางานที่
อื่นมารวมแลวครบ 35 ป เพื่อใหไดสิทธิขอรับเงินบํานาญรายเดือนและเงินฝากจากบัญชีเงินประกัน
การวางงาน แตสถานเอกอัครราชทูต ฯ ปฏิเสธเพราะนายมาริงโยฯ ทํางานที่สถานเอกอัครราชทูต
เพียง 24 ป ทําใหนายมาริงโยฯ มีทาทีในแงลบตอการปฏิบัติหนาที่เชนการโยกโยไมปฏิบัติ ตามคําสั่ง
โดยมีขออางตาง ๆ หรือปฏิเสธการทํางานลวงเวลา
(5) นายอันโตนิโอ เมเซฮา เด ซูซา ตําแหนงพนักงานทําสวน
มีพฤติกรรมติดสุรา ขาดงาน
(6) นางวาเนซซา โอลิเวรา ฮอลานดา ตําแหนงเสมียน
มีปญหาสุขภาพ และใชสิทธิลาปวยเดือนละประมาณ 4 ครั้ง
3.6 การดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
3.6.1 การขอความรวมมือลูกจาง
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เอกอัครราชทูตฯ (นายจักริน ฉายะพงศ เขารับหนาที่ 3
สิ ง หาคม พ.ศ. 2552) ได เ รี ย กประชุ ม เจ า หน า ที่ ส ถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ เพื่ อ ชี้ แ จงนโยบายการ
บริหารงานวา จะปฏิบัติตอลูกจางทองถิ่ นอยางยุติธรรมและเทาเทียมกัน พรอมทั้งขอความรวมมือ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานเอกอัครราชทูต ฯ และกระทรวงการตางประเทศไทยโดยเครงครัด
แตลูกจางปฏิเสธโดยอางวา สถานเอกอัครราชทูตฯ ไมมีอํานาจยกเลิกสิทธิใด ๆ ที่ลูกจางเคยไดรับ
หากลูกจางไมยินยอม
3.6.2 การจางที่ปรึกษากฎหมายประจําสถานเอกอัครราชทูตฯ
สถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นวา มีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงระบบการทํางานและ
กฎระเบียบตาง ๆ เชน การกําหนดเวลาทํางานที่แนนอน การกําหนดหนาที่ที่ชัดเจน การมีระบบ
ประเมินผล และการบังคับใชกฎระเบียบอยางเครงครัดและเทาเทียมกั น เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
ลูกจางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนแกราชการ สรางขวัญและกําลังใจแกขาราชการ จึงไดขอ
อนุมัติกระทรวงการตางประเทศวาจางสํานักงานทนายความเปนที่ปรึกษากฎหมายประจําสถาน
เอกอัครราชทูตฯ เพื่อชวยดําเนินการปรับปรุงระบบการทํางาน โดยกําหนดกฎระเบียบที่สอดคลอง
กับกฎหมายบราซิล
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3.6.3 การประกาศใชระเบียบปฏิบัติภายในสถานเอกอัครราชทูต ฯ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดพยายามจัดประชุม ลูกจางหลายครั้งเพื่อชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ในการปรับปรุงระบบบริหารภายในของสถานเอกอัครราชทูตฯ และเสนอใหลูกจางไดพบกับ ที่
ปรึกษากฎหมายของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อชี้แจงทํา ความเขาใจประเด็นกฎหมายตาง ๆ แต
ลูกจางปฏิเสธที่จะรั บฟงเหตุผลของสถานเอกอัครราชทูต ไมยอมพบกับที่ปรึกษากฎหมาย และ
เรี ย กร อ งที่ จ ะแต ง ตั้ ง ทนายความฝ า ยลู ก จ า งไปเจรจากั บ สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ซึ่ ง สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ไมยินยอมเนื่องจากเห็นวาเปนเรื่องการบริหารภายในของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ไมใชการเจรจาตอรองระหวางคูคดีความ
ตั้งแตวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เปนตนไป สถานเอกอัครราชทูต ฯ ไดประกาศใช
ระเบียบปฏิบัติภายในสถานเอกอัครราชทูตฯ ( Internal Regulations of the Royal Thai Embassy,
Brasilia ในภาคผนวก ก) ตามที่ ไ ด ห ารื อ กั บ ที่ ป รึ ก ษากฎหมายของสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ
สาระสําคัญ คือ กําหนดชั่วโมงทํางานระหวางวันจันทร -ศุกร เวลา 09.00-12.30 และ 14.00 - 17.30
น. (ไมมีการยืดหยุนเวลา) กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายป สวนการลาปวย ลากิจ
ลาพั ก ผ อน การจ า ยเงิ น ประกั นสั ง คม เงิ นรางวั ล วั นหยุ ด พั ก ผ อ น เงิ นล วงเวลา ให เ ป น ไปตาม
กฎหมายบราซิ ล ต องแตงกายสุ ภาพเหมาะสมกับหนาที่ รัก ษาระเบี ยบวิ นัย รักษาความลั บและ
ขอมูลภายในของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง และรักษาทรัพยสิ นของสถาน
เอกอั ค รราชทู ต ฯ แต ลู ก จ า งไม ย อมรั บ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ดั ง กล า ว ที่ ป รึ ก ษากฎหมายของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ตองสงระเบียบปฏิบัติไปทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของลูกจางเพื่อเปน
หลักฐาน พรอมทั้งปดประกาศระเบียบปฎิบัติฯ ไวที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อใหระเบีย บปฏิบัติมี
ผลตามกฎหมายบราซิล ภายหลังประกาศใชระเบียบปฎิบัติภายในของสถานเอกอัครราชทูตฯ แลว
ลูกจางสวนใหญยินยอมเขาทํางานตามเวลา ซึ่งนับวาสถานเอกอัครราชทูตฯ ประสบความสําเร็จขั้น
หนึ่งในการบังคั บใช ระเบี ยบปฏิบัติ แตผลที่ตามมาคือ ลูกจา งกล าวหาในการประชุม เจา หนา ที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ วาสถานเอกอัครราชทูตฯ ปฏิบัติตอลูกจางเยี่ยงศัตรู การดําเนินการของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ เปนระบบเผด็จการไมเปนประชาธิปไตย ฯลฯ ทําใหบรรยากาศการทํางาน
ตึงเครียดยิ่งขึ้น
3.6.4 การยุติการจางงานลูกจาง
(1) นางจูเบลิตา กอสตา ซูซา ตําแหนงลาม
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 นางจูเบลิตาฯไดยื่นขอเสนอการเลิกจางงานกับสถาน
เอกอัครราชทูตฯ โดยแจงวา มีอาการปวยเรื้อรังที่แขนทั้งสองขาง แพทยไดใหการรักษาและทํา
กายภาพบําบัดเปนระยะแตไมหายขาด จึงตองการยุติการทํางานโดยขอรับเงินชดเชยจากสถาน
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เอกอัครราชทูตฯ รอยละ 25 ของวงเงินในกองทุนประกันการวางงานของลูกจาง เปนกรณีพิเศษ
(วงเงินกองทุนประกันการวางงานของนางจูเบลิตาฯ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ประมาณ
124,403.75 เฮอัล)
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดขออนุมัติกระทรวงฯ ยุติการจางงานตามขอเสนอของนางจูเบ
ลิตาฯ เนื่องจากเห็นวาประหยัดงบประมาณในสวนเงินคาปรับรอยละ 10 สําหรับกองทุนประกัน
การว า งงาน และเงิ น ชดเชยอี ก ร อ ยละ 15 ของวงเงิ น กองทุ น ประกั น การว า งงาน ซึ่ ง สถาน
เอกอัครราชทูตฯ จะตองจายทั้งในกรณีเปนฝายเลิกการจางงาน หรือเมื่อนางจูเบลิตาฯ มีอายุครบ 60
ป และขอลาออกจากงาน นอกจากนั้น การลงนามขอตกลงยุติการจางงานตอหนาผูพิพากษาถือเปน
สิ้นสุด ลูกจางจะไมสามารถฟองรองใด ๆ ตอศาลไดอีก
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 สถานเอกอั ครราชทู ตฯ ไดรับหนัง สือจากกระทรวงการตางประเทศบราซิล นําสงหมายศาลแรงงาน แจงเรื่องนางจูเบลิตาฯ ฟองสถานเอกอัครราชทูตฯ และ
กําหนดวันพิจารณาคดีในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ทนายความนางจูเบลิตาฯ กลาวหาวา
สถานเอกอัครราชทูตฯ ปฏิบัติตอนางจูเบลิตาฯ แตกตางไปเมื่อทราบวานางจูเบลิตาฯ ไดขอรับเงิน
จากกองทุ น ประกั นสั ง คม (การเรี ย กประชุ ม โดยไม มี เหตุ ผล ให ง านมากกว า ปกติ แ ละเข ม งวด
มากกวาที่ปฏิบัติตอลูกจางคนอื่น ) เนื่องจากตองการกดดันใหลาออกจากงานโดยไมตองจายเงิน
ชดเชยและคาปรับสําหรับการยุติการจางงาน ซึ่งผลการกดดันเปนเหตุใหนางจูเบลิตาฯ ปวยมากและ
ทําใหตองขาดงานหลายครั้ง นางจูเบลิ ตาฯ จึงรองขอตอศาลใหยุติการจางงานโดยทางออม ตาม
มาตรา 483 ของประมวลกฎหมายแรงงาน โดยเรี ย กร อ งค า ใช จ า ยในการยุ ติ ก ารจ า งงานรวม
68,922.54 เฮอัล (ประมาณ 1,378,450.80 บาท)
ในการพิจารณาของศาลเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ทนายความสถานเอกอัครราชทูตฯ
ไดแจงวาสถานเอกอัครราชทูตฯ พรอมจะจายเงินชดเชยเพื่อยุติการจางงานเปนจํานวน 28,000 เฮอัล
(ประมาณ 560,000 บาท) ซึ่งทนายความนางจูเบลิตาฯ ยอมรับ โดยผูแทนสถานเอกอัครราชทูตฯ
และนางจูเบลิตาฯ ไดลงนามขอตกลงยุติการจางงานตอหนาผูพิพากษา เมื่อทั้งสองฝายลงนามขอ
ตกลงแลวถือวาการยุติการจางงานมีผลสมบูรณตามกฎหมาย และนางจูเบลิตาฯ จะไมมีสิทธิฟอง
รองหรือเรียกรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเรื่องการจางงานไดอีก
(2) ลูกจางที่ครบเกษียณการทํางานตามกฎหมายไทย
สถานเอกอัครราชทูตฯ มีลูกจาง 3 คนที่ครบเกษียณการทํางานตามกฎหมายไทย (อายุ
60 ป) แตตองตออายุการจางงานเนื่องจากกฎหมายบราซิลกําหนดใหลูกจางชายเกษียณการทํางาน
เมื่ออายุ 65 ป คือ
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- นายศิริพงษ ฉิมพลิกานนท พนักงานขับรถ อายุครบ 60 ป เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
- นายมาริงโย ดิวิโน โลเปสเปเรรา พนักงานขับรถ อายุครบ 60 ป เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ.2551
- นายอันโตนิโอ เมเซฮา เด ซูซา พนักงานทําสวน อายุครบ 60 ป เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ที่ผานมาสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดพยายามปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังและกฎหมาย
การจางงานบราซิล และไดขออนุมัติตออายุการจางงานพนักงานขับรถทั้งสองเมื่ออายุครบ 60 ป แต
ปจจุบันลูกจางทั้งสามอายุมากขึ้น เริ่มมีปญหาสุขภาพ ประสิทธิภาพการทํางานยอหยอน และขาด
แรงจู งใจในการทํ างานและโดยที่ผู ป ฏิบั ติง านในตํา แหน งพนัก งานขั บรถและพนัก งานทํ าสวน
จําเปนตองมีความคลองตัว สุขภาพแข็งแรง พรอมที่จะปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานและความอดทน
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงเสนอใหยุติการจางงานลูกจาง
ทั้งสาม
ทั้งนี้ การตออายุการจางงานลูกจางทั้งสามรายตอไปจะมีคาใชจายประจําเดือน คือ เงินเดือน
เงินลวงเวลา (คาลวงเวลาเฉลี่ยของพนักงานขับรถ ชั่วโมงละ 35 เฮอัลหรือ 700 บาท) เงินรางวัล
ประเพณี เงินประกันสังคมและเงินประกันการวางงานซึ่งมีอัตราสูงเนื่องจากลูกจางทั้งสามคนมีอายุ
งานสูง การจางงานลูกจางรายใหมจะลดงบประมาณของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดมากกวา (ตาราง
เปรียบเทียบคาใชจายการจางงานลูกจางปจจุบัน กับการจางงานลูกจางรายใหม ในภาคผนวก ข) และ
เมื่อลูกจางอายุครบ 65 ป ก็มีสิทธิขอยุติการทํางานโดยไดรับเงินรายไดและเงินรางวัลตามกฎหมาย
พรอมทั้งเงินเพิ่มเงินประกันการวางงานและคาปรับรวมรอยละ 50 ของวงเงินกองทุนประกันการ
วางงานของลูกจาง ในขณะที่การตออายุการจางงานในแตละปจะทําใหลูกจางมีเงินสะสมในกองทุน
ประกันการวางงานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหคาใชจายของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการยุติการจางงาน
ลูกจางดังกลาวเพิ่มขึ้นตามไปดวย ปรากฏตามตารางเปรียบเทียบวงเงินกองทุนประกันการวางงาน
ลูกจางสถานเอกอัครราชทูตฯ (ภาคผนวก ค)
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือถึงกระทรวงการตางประเทศ
แจงอนุมัติในหลักการใหสถานเอกอัครราชทูตฯ จายเงินเพิ่มเติมเงินกองทุนประกันการวางงานของ
ลูกจางตามจายจริงตามที่กฎหมายบราซิลกําหนดเพื่อยุติการจางงานลูกจางทั้งสามราย ซึ่งส ถานเอกอัครราชทูตฯ จะตองเจรจาทําขอตกลงกับลูกจางเพื่อยุติการจางงานตอไป
3.7 บทวิเคราะห
3.7.1 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
กอนเขาระบบการจางงาน การดําเนินการคัดเลือก การรับสมัคร การบรรจุแตงตั้ง การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน โทษทางวินัย การพนหนาที่ข องลูกจางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เปนไป
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ตามระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณหมวดคาจางชั่วคราว
ของสวนราชการที่มีสํานักงานอยูในตางประเทศ พ.ศ. 2544 แตไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
ใหเพิ่มสิทธิประโยชนบางเรื่องตามกฎหมายบราซิล อาทิ วันหยุดพักผอนปละ 30 วัน วันหยุด
ราชการตามกฎหมายบราซิล (เพิ่มจากวันหยุดราชการตามกฎหมายไทยรวมแลวไมเกิน 20 วัน)
โบนัสปละ 1 เดือน และเงินรางวัลวันหยุดพักผอนประจําป
หลังการเขาระบบการจางงานตามกฎหมายแรงงานบราซิล สถานเอกอัครราชทูตฯ ตอง
ปฏิบัติตามที่กฎหมายบราซิลกําหนด ทั้งในเรื่องเวลาทํางาน รายได วันหยุด เงื่อนไข สิทธิประโยชน
ของลูกจาง
การจางงานของสถานเอกอั ครราชทูตฯไมมีการลงนามสั ญญาจางงาน ไมมีก ารกําหนด
ระยะเวลาการจางงาน และลักษณะงาน (job description) จึงไมมีกรอบการทํางานที่ชัดเจน มีการ
หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเอกอัครราชทูตและขาราชการประจําสถานเอกอัครราชทูตฯ ทุก 2-4 ป ทําให
การบริหารงานลูกจางขาดความตอเนื่อง
กระบวนการคั ดเลื อกลู ก จา งของสถานเอกอั ค รราชทู ตฯ แมจะมี ระบบการสรรหาและ
คัดเลือกตามระเบียบราชการไทย แตอัตราเงินเดือนซึ่งมีฐานเงินเดือนต่ํามากเมื่อเทียบกับมาตรฐาน
บราซิล ทําใหไมสามารถจูงใจและรักษาบุคคลที่มีความรูความสามารถไวไดนาน นอกจากนั้น การ
ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เปนองคการขนาดเล็ก งบประมาณจํากัดโอกาสที่ลูกจางจะไดรับการเลื่อน
ตําแหนงสูงหรือไดเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูเปนไปไดน อยมาก
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายปสําหรับลูกจางสถานเอกอัครราชทูตฯ มีผลเฉพาะเมื่อ
ลูกจางยังมีขั้นวิ่งในฐานเงินเดือนรองรับ แตขั้นวิ่งในบัญชีอัตราคาจางลูกจางชั่วคราวในบราซิลมี
เพียง 20 ขั้น ดังนั้น เมื่อลูกจางทํางานไประยะหนึ่ง เงินเดือนเต็มขั้นแลวจึงไมมีสิ่งจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
การใชมาตรการทางวินัยกับลูกจางภายหลังการเขาระบบจางงานตามกฎหมายบราซิลมี
ขอจํากัดอยางมาก เนื่องจากกฎหมายแรงงานบราซิลมีพื้นฐานจากแนวคิดเพื่อปกปองคุมครองสิทธิ
ลูกจางเต็มที่ การดําเนินการใด ๆ อาจเปนผลใหลูกจางฟองศาลแรงงานเพื่ อเรียกรองคาเสียหายจาก
นายจาง
3.7.2 ดานพฤติกรรมและการสรางแรงจูงใจของบุคคลในองคการ
จากการศึกษาปจจัยที่มีสวนในการกําหนดพฤติกรรมและการสรางแรงจูงใจของลูกจาง
ชั่วคราวที่เปนคนทองถิ่นเชน คานิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ มุมมอง และการจูงใจ มีความเชื่อมโยง
กับประสิทธิผลขององคการ สรุปไดดังนี้
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(1) ขอมูลเมื่อป พ.ศ. 2551 ระบุวาลูกจางชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีจํานวน 6
คน มีอายุเฉลี่ย 52 ป อายุงานเฉลี่ย 25 ป ลูกจาง 5 คน เงินเดือนเต็มขั้นแลวตั้งแต 3 -11 ป ขึ้นไป
อีก 1 คนเหลืออีก 4 ขั้นจะเต็มขั้น ลูกจาง 4 ใน 6 คนแสดงความประสงคจะลาออกโดยขอใหสถาน
เอกอัครราชทูตฯ จายบําเหน็จใหเปนเงินเดือนปละหนึ่งเดือนตามจํานวนปที่ทํางาน ดวยสถานภาพ
ที่ลูกจางสวนใหญมีเงินเดือนเต็มขั้นมานานแลว และถูกบังคับ เขาระบบการจางงานตามกฎหมาย
บราซิล ทําใหตองมีภาระจายคาประกันสังคมในสวนของลูกจางรอยละ 11 และภาษีเงินได ในอัตรา
รอยละ 15 - 27.5 ของรายได สิ่งเหลานี้เปนปจจัยภายนอกที่สงผลตอพฤติกรรมของลูกจางชั่วคราว
ซึ่งสวนใหญมีอายุมากแลวและไมเต็มใจทํางานตอ พยายามทุกทางที่จะใหสถานเอกอัครราชทูตฯ
ยุติการจางงานเพื่อใหลูกจางไดสิทธิรับเงินชดเชยเพิ่มอีกรอยละ 40 ของวงเงินประกันการวางงาน
ของลูกจางตามกฎหมายแรงงาน จนนําไปสูการฟองรองคดีทางศาล การไมใหความรวมมือในการ
ทํางาน
ปจจัยทั้งภายใน ภายนอกเหลานี้ ประกอบกับกฎหมายแรงงานบราซิลไดเอื้อประโยชนตอ
ลูกจางชั่วคราวที่ทํางานในสถานทูตและองคการระหวางประเทศและมีสหภาพแรงงานลูกจางสถาน
เอกอัครราชทูตและองคการระหวางประเทศในบราซิลคอยใหการสนับสนุน ไดสงผลใหลูกจางมี
ทัศนคติ มุมมองในทางลบตอสถานเอกอัครราชทูตฯ และยากตอการแกไข แมวาตามหลักจิตวิทยา
และพฤติกรรมองคการ บุคคลมีแนวโนมที่จะพยายามทําใหทัศนคติทั้งหลายของตนมีลักษณะที่
กลมกลืนและไมขัดแยงกัน ถาเกิดมีทัศนคติที่ขัดแยงกันในตัวคน ตัวคนนั้นจะเกิดความไมสบายใจ
ขึ้นและพยายามขจัดความขัดแยงดังกลาว
(2) ตามทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ Maslow อาจถือไดวาความตองการของลูกจ าง
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในดานกายภาพและความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งจัดเปนความตองการของมนุษย
ในระดับตนไดรับการตอบสนองเพราะลูกจางมีรายไดคอนขางสูงและมีตําแหนงงานมั่นคง เมื่อ
เทียบกับลูกจางทั่วไปในบราซิลเนื่องจากปฏิบัติงานมานาน แตการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดนํา
ลูกจางทั้งหมดเขาสูระบบการจางงานตามกฎหมาย ทั้งที่ลูกจางสี่ในหกคนตองการลาออก และหา
ในหกคนเงินเดือนเต็มขั้นแลว จึงไมสามารถตอบสนองความตองการดานจิตใจหรือความตองการ
ในระดับสูงของลูกจาง
3.7.3 ดานวัฒนธรรมองคการ
(1) สวนราชการของไทยรวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตฯ มีวัฒนธรรมองคการแบบราชการ
มีคานิยมที่เนนความประหยัด ความเปนทางการ ความเปนระเบียบ เคารพและยึดถือกฎระเบียบ
เครงครัดการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตัดสินใจนําลูกจางสถานเอกอัครราชทูตฯ เขาระบบการจาง
ตามกฎหมายบราซิลเปนการตัดสินใจตามทัศนคติและความเชื่ อของสวนราชการไทยที่ยึดมั่นใน
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กรอบกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ โดยไมคํานึงถึงความตองการของลูกจาง ศักยภาพการทํางานของ
ลูกจาง และความคุมคาเชิงงบประมาณ
(2) เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ พิจารณาวา ลูกจางไมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ตองการใหลูกจางออกจากงาน โดยเสนอจางงานลูกจางรายใหมหรือใชการจางเหมาบริการซึ่งมี
คาใชจายต่ํากวาการจางลูกจางปจจุบัน ตามกฎหมายบราซิล สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตองจายเงิน
ชดเชยกองทุนประกันการวา งงานใหลู กจ าง ซึ่ง จะต องได รับความเห็ นชอบจากกรมบัญชีก ลาง
กระทรวงการคลัง ประเด็นที่กรมบั ญชีกลางใหความสําคัญคือ แมวาการจายเงินชดเชยใหลูกจาง
ออกจากงานจะเปนประโยชนในดานการบริหารจัดการและคุมคากวาในเชิงงบประมาณ แตไม
สามารถดําเนินการไดจนกวาจะสามารถหาตัวบทกฎหมายมารองรับ ทั้งนี้ เนื่องจากทัศนคติและ
ความเชื่ อซึ่ ง เป นวั ฒ นธรรมองค ก ารของ กรมบั ญชี ก ลาง กระทรวงการคลั ง คื อ การรั ก ษาและ
ดําเนินการตามกรอบกฎหมาย โดยไมใหความสําคัญกับประเด็นเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ
(3) กอนการเขาระบบการจางงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ บริหารงานบนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมเครือญาติ มุงสนองตอบความตองการของลูกจางเพื่อบรรเทาความรูสึกแตกตางดาน
สถานภาพ ภาษา ศาสนา ประเพณี ระหวางขาราชการกับลูกจาง
ภายหลังเขาระบบการจางงานฯ ทัศนคติของลูกจางเปลี่ยนไปเนื่องจากไมพอใจที่ถูกบังคับ
ใหเขาระบบการจางงานฯ บวกกับไดรับสิทธิและความคุมครองตามกฎหมายแรงงานเต็มที่ เชน
กฎหมายแรงงานระบุวา นายจางมีสิทธิใหลูกจางออกจากงานไดหากพิสูจนไดวาดื่มสุราระหวาง
ปฏิบัติหนาที่ ทุจริต เกียจคราน ขาดงาน ฯลฯ แตในทางปฏิบัติเปนเรื่องยากที่จะพิสูจนตอศาล และ
ลูกจางอาจฟองกลับในขอหาทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงเสียหายทางจิตใจ ฯลฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ
จึงตองระมัดระวังในการดําเนินการทุกอยางทุกขั้นตอนใหถูกตองครบถวนตามกฎหมาย เชน การ
สั่งงาน การจายเงินรางวัล การจายคาลวงเวลา เพื่อไมใหมีชองทางที่ลูกจางจะนําไปเปนเหตุฟองศาล
แรงงาน ในขณะเดียวกันสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็จะตองระมัดระวังใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
วา หากเกิดคดีลูกจางฟองศาลแรงงานแลวจะตองพิสูจนไดวา ไมได เกิดจากการกระทําโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาที่ ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงตองระมัดระวัง
การบังคับใชมาตรการดานการบริหารและวินัย
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ภายหลังเขาระบบการจางงานฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดพยายามปรับเปลี่ยนองคการสู
วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จเพื่อตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล แตไมไดรับความรวมมือจากลูกจางที่
ไมสามารถปรับเปลี่ยนคานิยมและทัศนคติใหยอมรับสภาพแวดลอมและเงื่อนไขการทํางานแบบ
ใหม
(4) การปรับเปลี่ยนเวลาทํางานของสถานเอกอัครราชทูตฯ การยกเลิกสิทธิพิเศษที่ลูกจาง
เคยไดรับ การกําหนดระเบียบปฏิบัติภายใน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนปจจัยที่สราง
ความไมพอใจของลูกจางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เพิ่มขึ้น ลูกจางไมมีความผูกพันและ
ปฏิเสธที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ เชน งานเลี้ยงสังสรรค การแขงกีฬา
อาเซียน ไมตองการปรับตัวใหเขากับกฎระเบียบที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กําหนดขึ้นใหมเพราะทํา
ใหเสียประโยชน
3.7.4 การจัดการองคการ
เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด ของข า ราชการและลู ก จ า งเกี่ ย วกั บ การจั ด การองค ก ารของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ผูทําการศึกษาไดจัด สงแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถาน
เอกอั ค รราชทู ตฯ (ภาคผนวก ง) ให แก ขา ราชการ/อดีตขา ราชการสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง
บราซิเลีย สํานักงานผูชวยทูตฝายทหาร สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครเซา เปาโล
รวม 7 ราย และลูกจางทองถิ่น (คนไทย) รวม 2 ราย ไดรับคืนจากขาราชการ/อดีตขาราชการ 7 ราย
ลูกจาง 1 ราย
สรุปผลจากการสอบถามความเห็นจากกลุมขาราชการ มีดังนี้
1. การบริหารจัดการของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีความชัดเจน/เหมาะสมหรือไม
1.1 การกําหนดภารกิจหนาที่ของบุคลากร
ประเภทของ
ผูตอบแบบ
สอบถาม
ขรก. 7 ราย
ขรก. - ราย
ลูกจาง
1 ราย

ชัดเจน/
เหมาะสม



ไมชัดเจน/
ไมเหมาะสม

ความเห็นเพิ่มเติม
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1.2 การสั่งการและสายการบังคับบัญชา
ประเภทของ
ผูตอบแบบ
สอบถาม
ขรก. 7 ราย
ขรก. - ราย
ลูกจาง
1 ราย

ชัดเจน/
เหมาะสม

ไมชัดเจน/
ไมเหมาะสม

ความเห็นเพิ่มเติม
การสั่งการทําไดลําบากเนื่องจากลูกจางพยายามเลี่ยงงาน




1.3 ความคลองตัว/รวดเร็ว/ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน
ประเภทของ
ผูตอบแบบ
สอบถาม
ขรก. 6 ราย
ขรก. 1 ราย
ลูกจาง
1 ราย

ชัดเจน/
เหมาะสม

ไมชัดเจน/
ไมเหมาะสม

ความเห็นเพิ่มเติม



ไมคลองตัว ดอยประสิทธิภาพเนื่องจากลูกจางไมมีความกระตือรือรน




1.4 การติดตาม ตรวจสอบ ผลการดําเนินงาน
ประเภทของ
ผูตอบแบบ
สอบถาม
ขรก. 6 ราย
ขรก. 1 ราย
ลูกจาง
1 ราย

ชัดเจน/
เหมาะสม

ไมชัดเจน/
ไมเหมาะสม

ความเห็นเพิ่มเติม



ไมไดรับความรวมมือจากลูกจาง




1.5 การประสานงานระหวางหนวยงาน/ระหวางผูรวมงาน
ประเภทของ
ผูตอบแบบ
สอบถาม
ขรก. 6 ราย

ชัดเจน/
เหมาะสม

ไมชัดเจน/
ไมเหมาะสม

ความเห็นเพิ่มเติม



ขรก. 1 ราย



ลูกจาง
1 ราย



การประสานงานกับหนวยงานบราซิลและกับลูกจางเปนไปดวยความ
ยากลําบาก
การประสานงานระหวางหนวยงานคอนขางมีปญหา
หนวยงานบราซิลหาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบยาก
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1.6 วัสดุ/อุปกรณที่ใชในการทํางาน
ประเภทของ
ผูตอบแบบ
สอบถาม
ขรก. 4 ราย
ขรก. 3 ราย
ลูกจาง
1 ราย

ชัดเจน/
เหมาะสม

ไมชัดเจน/
ไมเหมาะสม

ความเห็นเพิ่มเติม





ไมเพียงพอ เกา ทรุดโทรม
แตคอนขางลาสมัย

1.7 สถานที่ทํางาน
ประเภทของ
ผูตอบแบบ
สอบถาม
ขรก. 3 ราย
ขรก. 4 ราย
ลูกจาง
1 ราย

ชัดเจน/
เหมาะสม

ไมชัดเจน/
ไมเหมาะสม

ความเห็นเพิ่มเติม



เกา ทรุดโทรม




1.8 สภาพแวดลอมในการทํางาน
ประเภทของ
ผูตอบแบบ
สอบถาม
ขรก. 6 ราย
ขรก. 1 ราย
ลูกจาง
1 ราย

ชัดเจน/
เหมาะสม

ไมชัดเจน/
ไมเหมาะสม

ความเห็นเพิ่มเติม





1.9 สิ่งที่ควรปรับปรุง/พัฒนา
ประเภทของ
ผูตอบแบบ
สอบถาม
ขรก. 7 ราย
ขรก. - ราย
ลูกจาง
1 ราย

ชัดเจน/
เหมาะสม

ไมชัดเจน/
ไมเหมาะสม

ความเห็นเพิ่มเติม
อาคารที่ทําการ อุปกรณสํานักงาน คอมพิวเตอร
Outsource งานบริการ
อุปกรณการทํางาน เชน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต
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2. ความพึงพอใจ (พอใจ/ไมพอใจ/ควรปรับปรุงอยางไร)
2.1 ประเภทของงาน/ปริมาณงาน/ผลงาน
ประเภทของ
ผูตอบแบบ
สอบถาม
ขรก. 6 ราย
ขรก. 1 ราย
ลูกจาง
1 ราย

ชัดเจน/
เหมาะสม

ไมชัดเจน/
ไมเหมาะสม

ความเห็นเพิ่มเติม



ควรยกเลิกการจางงานลูกจางและ outsource แทน




2.2 ชั่วโมงการทํางาน/เวลาทํางาน
ประเภทของ
ผูตอบแบบ
สอบถาม
ขรก. 7 ราย
ขรก. - ราย
ลูกจาง
1 ราย

ชัดเจน/
เหมาะสม

ไมชัดเจน/
ไมเหมาะสม

ความเห็นเพิ่มเติม



ควรปรับปรุง



2.3 คาตอบแทน/สวัสดิการ/ความมั่นคงในการทํางาน
ประเภทของ
ผูตอบแบบ
สอบถาม
ขรก. 6 ราย
ขรก. 1 ราย
ลูกจาง
1 ราย

ชัดเจน/
เหมาะสม

ไมชัดเจน/
ไมเหมาะสม

ความเห็นเพิ่มเติม



ควรปรับปรุง



ควรปรับปรุง



2.4 การมีสวนรวมของบุคลากรในการกําหนดแผนปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ประเภทของ
ผูตอบแบบ
สอบถาม
ขรก. 7 ราย
ขรก. - ราย
ลูกจาง
1 ราย

ชัดเจน/
เหมาะสม



ไมชัดเจน/
ไมเหมาะสม

ความเห็นเพิ่มเติม
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2.5 โอกาสในการพัฒนาความรู/การเลื่อนขั้น/ตําแหนง
ประเภทของ
ผูตอบแบบ
สอบถาม
ขรก. 6 ราย
ขรก. 1 ราย
ลูกจาง
1 ราย

ชัดเจน/
เหมาะสม

ไมชัดเจน/
ไมเหมาะสม

ความเห็นเพิ่มเติม


ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง



2.6 บรรยากาศการทํางาน/ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน/ผูบังคับบัญชา/teamwork
ประเภทของ
ผูตอบแบบ
สอบถาม
ขรก. 7 ราย
ขรก. - ราย
ลูกจาง
1 ราย

ชัดเจน/
เหมาะสม

ไมชัดเจน/
ไมเหมาะสม

ความเห็นเพิ่มเติม



ลูกจางไมตองการมีปฏิสัมพันธกับลูกจางคนอื่นและกับนายจาง




2.7 วิธีแกไขปญหา/ความขัดแยงในสถานเอกอัครราชทูตฯ
ประเภทของ
ผูตอบแบบ
สอบถาม
ขรก. 6 ราย
ขรก. 1 ราย
ลูกจาง
1 ราย

ชัดเจน/
เหมาะสม

ไมชัดเจน/
ไมเหมาะสม

ความเห็นเพิ่มเติม





2.8 โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
ประเภทของ
ผูตอบแบบ
สอบถาม
ขรก. 7 ราย
ขรก. - ราย
ลูกจาง
1 ราย

ชัดเจน/
เหมาะสม



ไมชัดเจน/
ไมเหมาะสม

ความเห็นเพิ่มเติม
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2.9 กฎระเบียบที่ใชบังคับ
ประเภทของ ชัดเจน/
ผูตอบแบบ เหมาะสม
สอบถาม
ขรก. 5 ราย

ขรก. 2 ราย
ลูกจาง
1 ราย

ไมชัดเจน/
ไมเหมาะสม



ความเห็นเพิ่มเติม

ไมสามารถใชกฎระเบียบไทยไดเต็มที่เพราะตองยึดกฎหมายบราซิล
เปนหลัก



2.10 วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประเภทของ
ผูตอบแบบ
สอบถาม
ขรก. 7 ราย
ขรก. - ราย
ลูกจาง
1 ราย

ชัดเจน/
เหมาะสม

ไมชัดเจน/
ไมเหมาะสม

ความเห็นเพิ่มเติม




2.11 สิ่งที่ควรปรับปรุง/พัฒนา
ประเภทของ
ผูตอบแบบ
สอบถาม
ขรก. - ราย

ชัดเจน/
เหมาะสม

ไมชัดเจน/
ไมเหมาะสม

ขรก. 7 ราย

ลูกจาง
1 ราย



ความเห็นเพิ่มเติม

ยกเลิกการจางลูกจางและใชการ outsource แทน
ลูกจางที่เงินเดือนเต็มขั้นควรไดรับการปรับปรุงเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
ควรจางบุคลากรจากประเทศไทยแทนลูกจางทองถิ่น
เพิ่มทักษะดานภาษาทองถิ่นของขาราชการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของลูกจาง
ควรปรับปรุงเวลาทํางาน
ควรปรับปรุงคาตอบแทนและการเลื่อนขั้นลูกจาง
ควรใหลูกจางไดรับการอบรมหลักสูตรตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร

จากผลการจัดทําแบบสอบถาม จะเห็นไดวา ขาราชการสวนใหญและลูกจางที่ตอบ
แบบสอบถามตองการใหมีการปรับปรุงอุปกรณสํานักงาน ที่ทําการ คาตอบแทน ระบบการจาง
งานและการปฏิบัติงานของลูกจาง ซึ่งหากสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถดําเนินการไดก็จะชวย
สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และจะเปนปจจัยสําคัญใน
การเสริมสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยรวม

บทที่ 4
ขอสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 ขอสรุป
ปจจุบันลูกจ างชั่วคราวในตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศมีจํานวนประมาณ
1,400 คนทั่วโลก คิดเปนรอยละ 64 ของบุคลากรในตางประเทศ (สายการทูตรอยละ 27 และสาย
สนับสนุนรอยละ 9) สัดสวนลูกจางแบงเปนหมวดแรงงานรอยละ 63 หมวดธุรการรอยละ 26 และ
หมวดวิชาการรอยละ 11
ลู ก จ า งชั่ ว คราวที่ เ ป น คนในท อ งถิ่ น เป น กลไกสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น งานของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากงานหลายประเภทตองการความตอเนื่อง ความคลองตัวดานภาษาทองถิ่น
และความคุ นเคยทางวั ฒนธรรม และการจ างลู กจ างชั่ วคราวมี ค าใช จ ายต่ํ ากว าการส งบุ คลากรไป
ประจําการในตางประเทศ อยางไรก็ตาม การที่หนวยงานสวนกลางเปนผูกําหนดอัตรากําลังลูกจางในแต
ละสํานักงาน ทําใหขาดความคลองตัวในการกําหนดตําแหนงที่ตองการตามความจําเปนในทองถิ่น และ
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงตามภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตรของรัฐบาล นอกจากนั้น การบริหารลูกจาง
ชั่วคราวในตางประเทศใชกฎระเบียบเดียวกับลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวในประเทศโดยอนุโลม
ทําใหระเบียบปฏิบัติบางประการไมสอดคลองกับกฎหมายทองถิ่นจึงเกิดปญหาในทางปฏิบัติของสวน
ราชการในตางประเทศ จึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งทําความเขาใจกับ
บุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตฯ ถึงความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการองคการให
สามารถรองรั บสภาพแวดล อมที่ เปลี่ ยนแปลงไป ปรั บเปลี่ ยนทั ศนคติ ค านิ ยม และสร างวัฒนธรรม
องคการใหมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากขึ้น
4.2 ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
4.2.1 การปรับปรุงระเบียบลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ
ตามนโยบายปฏิ รู ประบบการบริ หารราชการในต างประเทศ กระทรวงการต างประเทศมี
แผนการปรั บปรุ งระเบี ยบลู กจ างชั่ วคราวในต างประเทศโดยการจั ดกลุ มตํ า แหน งลู กจ างใหม ให
ครอบคลุมลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปรับปรุงคาตอบแทนใหเหมาะสมกับคาครองชีพและการจางงาน การ
เขาสูระบบประกันสังคม การใหสวัสดิการและสิทธิประโยชนที่สอดคลองกับหลักปฏิบัติทองถิ่น การ
ทําสัญญาจางงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานรายปเพื่อพิจารณาตอสัญญาจางและคาตอบแทน และ
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การมอบอํ านาจให หั วหน าคณะผู แทนกํ าหนดจํ านวนและค าจ างภายใต กรอบวงเงิ น งบประมาณที่
กําหนด เพื่อใหสํานักงานในตางประเทศมีความคลองตัวในการกําหนดอัตราตําแหนงตามความ
ตองการมากขึ้น รวมทั้งมีการปรับอัตราคาจางใหสอดคลองกับตลาดแรงงานทองถิ่น ซึ่งระเบียบ
ลู ก จ า งชั่ ว คราวในต า งประเทศดั ง กล า วน า เป น ประโยชน ต อ การบริ ห ารงานลู ก จ า งของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ อยางยิ่ง
4.2.2 การจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ควรจั ด ทํ า แผนบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ให ส อดคล อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล อมดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และกระบวนการ
โลกาภิวัติที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) การวิเคราะหงาน โดยจัดทําขอมูลรายละเอียดของงานแตละตําแหนง เพื่อนําไปสูการ
กําหนดคุณสมบัติของบุคลากร ลักษณะงาน และมาตรฐานงานในแตละตํา แหนงใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค ภารกิจ และกระบวนงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ
(2) การวางแผนกําลังคนและการสรรหาบุคลากร โดยการคาดการณความตองการดาน
บุค ลากรในอนาคต และคัดเลือกบุค ลากรที่มี ค วามรู ความสามารถ ทั ศ นคติ และประสบการณ
เหมาะสมมาปฏิบัติงาน
(3) การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ และทัศนคติ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
(4) การบริหารคาตอบแทนและผลประโยชนที่เหมาะสมกับงาน เพื่อสรางแรงจูงใจที่ตรง
กับความตองการของบุคลากร
(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปรงใส ยุติธรรม
(6) การสรางวัฒนธรรมองคการในการมีสวนรวม มีความผูกพัน ทํางานรวมกันเปนกลุมมี
ความเชื่อถือไววางใจซึ่งกัน สามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองสภาพแวดลอม มุงเนนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน
4.3 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
4.3.1 การปรับปรุงอัตรากําลังและคาจาง
ตามบัญชีงลูกจางชั่วคราวในตางประเทศประจําปงบประมาณ 2553 สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงบราซิเลีย มีอัตราลูกจาง 17 อัตรา (ภาคผนวก จ) แต ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2533 มีอัตรากําลังลูกจาง
เพียง 7 อัตรา คือ ผูติดตามเอกอัครราชทูต 2 อัตรา (พนักงานประกอบอาหารและพนักงานบริการ)
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ลูกจางทองถิ่น 6 อัตรา (ผูชวยดําเนินการดานการเมือง การทูต และเศรษฐกิจ ลาม (ออกจากงานเมื่อวันที่
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และยั งไม ได จ างทดแทน) เสมี ย น พนั ก งานขั บ รถประจํ า ตํ า แหน ง
เอกอัครราชทูต พนักงานขับรถสวนกลาง พนักงานทําสวน)
ตํ า แหน ง งานที่ มี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป น ต อ งจ า งงานต อ เนื่ อ งเพื่ อประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดแก ตําแหนง ผูชวยดําเนินการ ฯ ลาม เสมียน แตการจาง
งานในตําแหนงดังกลาวควรคัดเลือกผูที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงานโดยแทจริง
ไมใชการเลื่อนตําแหนงลูกจางที่มีอยูเดิมเพื่อตอบแทนความดีความชอบโดยไมไดคํานึงถึงศักยภาพ
ในการปฏิบั ติง าน เชน การเลื่อนตํ าแหน งนางจู เบลิตาฯ จากตํา แหนง เสมี ยนเป นล าม การเลื่ อน
ตําแหนงนายสําราญฯ จากตําแหนงลามเปนผูชวยดําเนินการฯ
ลูกจางชั่วคราวสถานเอกอัครราชทูตฯ 5 คนใน 6 คน เงินเดือนเต็มขั้นแลว อีก 1 ราย เหลือ
ขั้นวิ่งอีก 3 ขั้น จึงควรพิจารณาหามาตรการชวยเหลือลูกจางที่เงินเดือนเต็มขั้น เชน ขยายเพดานเงิน
คาจาง จัดสรรเงินชวยเหลือคาอาหารและคาพาหนะเดินทาง หรือเงินตอบแทนพิเศษ ใหกับลูกจางที่
เงินเดือนเต็มขั้นแลวแตมีผลการประเมินการปฏิบัติงานดีเดน ในอัตรารอยละ 5-10 ซึ่งจะชวยให
ลูกจางมีกําลังใจที่จะปฏิบัติหนาที่เพิ่มขึ้น
4.3.2 สัญญาจางงานและลักษณะงาน
ลูกจางปจจุบันของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไมไดมีการทําสัญญาจางงานและไมมีการ
กําหนดลักษณะงาน (job description) จึงพยายามจํากัดการทําหนาที่ของตนเองและปฏิเสธการ
ทํางานลวงเวลา โดยเฉพาะพนักงานขับรถทั้งสองรายซึ่งเปนอุปสรรคตอการทํางานของเจาหนาที่ซึ่ง
จําเปนตองปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลางาน
การจางงานลูกจางรายใหมจําเปนตองทําสัญญาจางงานใหสอดคลองกับกฎหมายแรงงาน
บราซิลและกําหนดขอบเขตหนาที่แตละตําแหนงใหชัดเจน (Service Agreement Between the Royal
Thai Embassy, Brasilia and … ในภาคผนวก ฉ)
4.3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานรายป
ควรจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานรายป เพื่อใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทํ า งาน และนํ า ไปเชื่ อมโยงกั บ การเลื่ อนขั้ นเงิ นเดื อนและค า ตอบแทนต า ง ๆ ซึ่ ง สถาน
เอกอั ครราชทู ตฯ ได ร วมกั บที่ ปรึ กษากฎหมายฯ จั ดทํ าแบบประเมิ นผลฯ (Annual Performance
Assessment, Royal Thai Embassy, Brasilia ในภาคผนวก ช) และเริ่มดําเนินการตั้งแตตนป พ.ศ. 2553
การประเมินผลฯ จะตองถือปฏิบัติอยางจริงจัง เที่ยงธรรม และถูกตองตรงตามความเปนจริง
และใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปและการต อสัญญาการจางงาน
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4.3.4 การบังคับใชระเบียบปฏิบัติภายในของสถานเอกอัครราชทูต
เนื่ องจากการจา งงานลู ก จ า งชั่ วคราวเป นไปตามระเบี ย บของไทยแต ตองสอดคล องกั บ
กฎหมายบราซิล ทําใหเกิดความสับสนและขัดแยงกันมาตลอด จึงจําเปนตองมีระเบียบปฏิบัติภายใน
ของสถานเอกอัครราชทูต เพื่อใชเปนกรอบการบริหารงานลูกจางชั่วคราว แตควรมีการประชุมหารือ
เจาหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรวมกันพิจารณาจัดทําระเบียบปฏิ บัติฯ ใหเปนไปตาม
กฎหมายบราซิล และสอดคลองกับความตองการของเจาหนาที่
4.3.5 การจางเหมาบริการ
การแบงประเภทการจางงานในตางประเทศตามประเภทของเงิน คือเงินในงบประมาณ เปน
การจ างตามกรอบอัตรากํา ลังที่ ไดรับ อนุมัติจาก ก.พ. (อัตราตามบั ญชีถื อจาย) และการจางเหมา
บริการใชเงินหมวดคาใชสอย หรือจางจากเงินนอกงบประมาณ (งบรายได 10%) ซึ่งเปนการจางให
ชวยงานกงสุล เป นขอจํ ากัดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจ างเหมาบริการ เนื่องจากสถาน
เอกอัครราชทูตที่จางเหมาบริการตองเจียดจายเงินคาจางจากงบประมาณหมวดคาใชสอยของสถาน
เอกอัครราชทูตเอง ทั้งที่การจางเหมาบริการประหยัดงบประมาณไดมากกวาการจางลูกจางชั่วคราว
ปจจุบันสถานเอกอัครราชทูตฯ ใชการจ างเหมาบริการสําหรับตําแหนงยามและพนักงาน
บริการจากบริษัทเอกชนซึ่งมีคาใชจายต่ํากวาการจางลูกจางชั่วคราว สถานเอกอัครราชทูตฯ ไมตอง
รับภาระการจายเงินรางวัล เงินตอบแทน ฯลฯ และมีเจาหนาที่สับเปลี่ยนกันปฏิบัติงานโดยไมมีวัน
ลาปวย ลากิจ หรือวันหยุดพักผอนประจํา ป และสามารถขอเปลี่ยนตัวเจาหนาที่ไดหากไมพอใจ
ผลงาน
สถานเอกอั ครราชทู ตฯ ได ขออนุ มั ติกระทรวงการต างประเทศในหลักการเพื่ อ ขอจ างเหมา
บริการพนักงานขับรถและพนักงานทําสวนแทนการจางงานลูกจาง 3 รายที่ครบเกษียณการทํางานตาม
กฎหมายไทย โดยขอใหกระทรวงฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจางเหมาบริการดังกลาวใหแก
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขณะนี้ยังไมทราบผลการพิจารณาของกระทรวงฯ
4.3.6 การเพิ่มตําแหนงผูติดตามเอกอัครราชทูตฯ
สถานเอกอัครราชทูตในบราซิลหลายแหงเลิกจางงานลูกจางทองถิ่นและนําลูกจางที่เปนคนชาติของ
ตนเขา ไปทํา งานแทน เช น ตํ า แหน ง พนั ก งานบริ การ พนั ก งานประกอบอาหาร พนัก งานขั บ รถ
เนื่องจากไมมีภาระการจายเงินประกันการวางงาน เงินประกันสังคม เงินลวงเวลา และตัดปญหาการ
ฟองรองศาลแรงงาน ซึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเสนอให กระทรวงการตา งประเทศพิ จารณา
แลวแตยังไมทราบผล
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4.3.7 การจางงานลูกจางชั่วคราวรายใหม
ในกรณีที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรับอนุมัติใหจางงานลูกจางรายใหมเพื่อทดแทนลูกจางที่
พนหนาที่หรือไดรับอนุมัติอัตรากําลังเพิ่มเติม การจางงานดังกลาวจะตองมีสัญญาการจางงานที่กําหนด
เงื่อนไขการทํางานและลักษณะงานที่ชัดเจน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตองมีอํานาจพิจารณาตอ
สัญญาจางงานหรือยุติสัญญาจางงาน
แนวทางการจางงานลูกจางทองถิ่นของสถานทูตตางประเทศและบริษัทเอกชนในบราซิล
คือการจางงานระยะสั้น 2-4 ป แลวใหออกโดยยอมจายเงินชดเชยและคาปรับการใหออกจากงาน
รอยละ 50 ของวงเงินประกั นการวา งงานของลูก จา ง ซึ่ง จะทํา ให นายจ างมีค วามคลองตั วและมี
อํานาจในการบริหารงานลูกจางเพราะฐานเงินเดือนต่ํา วงเงินประกันดังกลาวมีจํานวนไมมาก และ
ลูกจางที่มีอายุการจางงานระยะสั้นก็จะไมติดใจที่จะฟองรองศาลแรงงานเนื่องจากไดรับเงินชดเชย
แลว และวงเงินที่จะสามารถฟองรองจากนายจางไดก็ไมสูงพอที่ทนายความจะสนใจรับวาความให
4.4 ขอเสนอเพื่อการศึกษาครั้งตอไป
รายงานนี้เปนการศึกษาปญหาการจางงานลูกจางชั่วคราวในตางประเทศเฉพาะกรณีสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย การศึกษาครั้งตอไปควรพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบปญหาและแนว
ทางแกไขปญหาการจางงานของสถานเอกอัครราชทูตในแตละภูมิภาค เพื่อหา best practice ที่จะ
นําไปประกอบการจัดทําแนวปฏิบัติและนโยบายการจางงานลูกจางชั่วคราวในตางประเทศของสวน
ราชการไทยในตางประเทศเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
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ภาคผนวก ก

Internal Regulations of
the Royal Thai Embassy, Brasilia
______________________
The following internal regulations shall be applied to all employees of the
Royal Thai Embassy in Brasilia based on the Federal Constitution and the
Consolidation of Labour Law:
1. WORKING HOURS : The working hours to be completed by all employees,
except those who are or will be included in the exception provided in art. 62 of the
Consolidation of Labor Laws, will be from 9.00 to 12.30hs and from 14:00 to 17:30
hours, Monday to Friday.
2. HOLIDAYS : Will be observing the holidays provided for in Brazilian law, as
well as those days regarded as such in Thailand. For these, the Royal Thai Embassy
will announce to its employees about the possibility or not to be exempted from duty
that day.
3. UNJUSTIFIED ABSENCE: An employee who without due reason has not
worked all week earlier, or that has not fulfilled his working hours will forfeit the
right to remuneration paid weekly leave, in accordance with Article 6. Law 605 of
05/01/49.
4. PAID LEAVE: All employees are entitled to annual leave in accordance with the
provisions of Articles 129 to 148 to the Consolidation of Labor Laws and the
proportion provided for in art. 130 of the same law.
5. APPLICATIONS FOR LICENSE: Employees may get paid leave from work,
where and as provided for in art. 473 of CLT.
6. MEDICAL CERTIFICATES: On account of sickness duly attested by a medical
certificate, exemption will be granted paid to the employee, and if the difference in
disease properly proven to exceed 15 (fifteen) days subsequent to the 15th. will be
paid by Social Security. Maternity leave will apply also to the precepts established in
the Federal Constitution (Article 7. XVII) and the Constitutional Provisions Act
Transitional (art. 10)
7. SOCIAL RESPONSIBILITY AND BENEFITS: The Embassy will collect
social security contributions in accordance with Brazilian law, employees cashing
their respective terms, as required by Brazilian law.
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8. OVERTIME: Any overtime worked, which are not cleared within seven (7) days
will be paid with the expected additional Brazilian law.
9. THE ASSESSMENT OF PERFORMANCE OF EMPLOYEE: Each employee
will be evaluated annually by the Royal Embassy of Thailand about their personal
performance as an employee, seeking, of course its good relationship with the
Embassy. If you show disinterest in and carry out their activities, so be warned that it
will improve its performance, while the employer terminates the employment
contract, paying the compensation provisions in Brazilian law, unless the employee
gives reasonable grounds for the dismissal when will also be observing the precepts
contained in Article 482 of the CLT.
10. DRESS CODE: It is the duty of every employee to show up dressed in a
presentable, and according to the function which it conducts.
11. DISCIPLINE: It used to observe the laws and Rules, as to the procedure in the
workplace, while the superiors and performing with dedication each of the tasks that
are required by reason of his office, reserving the right of the Embassy apply the
applicable penalties as warning, suspension or termination of the contract for cause,
depending on the severity of the misconduct.
12. CONFIDENTIAL: Every employee within the limits of its function at the
Embassy, is obliged to maintain confidentiality regarding information obtained during
the course of work, which became a cause for termination of contract, failure to
comply with this rule, getting still subject to criminal sanctions, as provided by law if
such information is disclosed even after the shutdown of the employee of the embassy.
13. INFORMATION: It is the employee who is charged with giving information to
others, and especially to answer any request for information from official bodies, or
not to provide such information with complete accuracy of their content.
14. THE ZEAL FOR THE PROPERTY OF THE EMBASSY: - It is the duty of
every employee, especially in the context of his to look after the assets of the
Embassy which are under their responsibility or that are being used by the employee.

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบคาใชจา ยการจางงานลูกจางปจจุบันและการจางงานลูกจางรายใหม
(เงินสกุลเฮอัล 1 เฮอัล เทากับ 20 บาท)

ตําแหนง

ผูชวย
ดําเนินการ
ลาม
พนักงาน
ขับรถ
พนักงาน
ทําสวน
เสมียน

เงินเดือน
ตอป+
เงินเดือน เงินเดือน
เงินประกัน
ลูกจาง เดือนที่ 13+
เงิน
การ
ปจจุบัน / เงินรางวัล ประกันสังคม
วางงาน
จางใหม
วันหยุด
พักผอน
ประจําป
6,360.00 84,800.00 17,808.00 6,784.00
3,180.00 42,400.00
8,904.00
3,392.00
5,790.00 77,200.00 16,212.00 6,176.00
2,890.00 38,533.33
8,092.00
3,082.67
3,590.00 47,866.67 10,052.00 3,829.33
1,790.00 23,866.67
5,012.00
1,909.33
2,261.33
2,120.00 28,266.67
5,936.00
1,060.00 14,133.33
2,968.00
1,130.67
4,023.00 53,640.00 11,264.40 4,291.20
2,170.00 28,933.33
6,076.00
2,314.67

สวนตาง
คาใชจาย
รายปของ
คาใชจายตอ
การจางงาน
ป
ลูกจาง
ปจจุบันและ
รายใหม
109,392.00
54,696.00
99,588.00
49,708.00
61,748.00
30,788.00
36,464.00
18,231.30
69,195.60
37,324.00

54,696.00
49,880.00
30,960.00
18,232.67
31,871.60

ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบวงเงินกองทุนประกันการวางงานลูกจาง สอท. ณ กรุงบราซิเลีย
(เงินสกุลเฮอัล 1 เฮอัล เทากับ 20 บาท)

เงินประกัน
การ
วางงาน/
เดือน

วงเงินกองทุน
ประกันการ
วางงาน ณ 31
ม.ค.53

วงเงินกองทุน
ประกันการ
วางงาน ณ 30
ก.ย.53

วงเงินกองทุน
ประกันการ
วางงาน ณ วัน
เกษียณอายุ
ตามกฎหมาย
บราซิล

ชื่อ

ตําแหนง

เงินเดือน

เงิน
ประกันสังคม/
เดือน

นายสําราญ
รื่นเริง

ผูชวย
ดําเนินการ
ดาน
การเมือง

6,360.00

1,335.60

508.80

148,039.93

152,110.33

212,148.73

5,790.00

1,215.90

463.20

122,273.03

126,543.47

163,891.55

3,590.00

753.90

287.20

101,073.04

103,370.64

108,827.44

3,590.00

753.90

287.20

84,075.42

86,373.02

96,137.82

2,120.00

445.20

169.60

56,420.84

57,777.64

68,292.84

4,023.00

844.83

321.84

52,806.90

55,381.62

167,061.10

นางจูเบ
ลิตา ดา
ลาม
กอสตา
ซูซา
นายศิริพงศ
ฉิมพลิกา
พขร
นนท
นายมาริง
โย ดิวิโน
พขร
โลเปส
เปเรรา
นายอันโต
พนักงานทํา
นิโอ เมเซ
สวน
ฮา เด ซูซา
นางวาเนซ
ซา
เสมียน
โอลิเวรา
ฮอลานดา

หมายเหตุ 1. ตัวเลขวงเงินกองทุนประกันการวางงานเปนตัวเลขประมาณการ
2. นายจางมีหนาที่จายเงินประกันการวางงานเดือนละ 8% ของรายไดลูกจางเขาบัญชี
กองทุนประกันการวางงานของลูกจาง (Blocked Account)
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3. ดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีกองทุนฯ ประมาณปละ 6% ปรับเปลี่ยนตามดัชนีคาครองชีพ
รายเดือน
4. ลูกจางมีสิทธิถอนเงินในบัญชีเมื่ออายุครบ 65 ป สําหรับชาย และหญิง 60 ป และได
สงเงินประกันสังคมครบ 35 ป สําหรับชาย และ 30 ป สําหรับหญิง หรือเมื่อกองทุนประกันสังคม
อนุญาตใหเกษียณการทํางาน
5. ในกรณีนายจางใหออกจากงานโดยไมมีเหตุอันควร ลูกจางมีสิทธิไดรับเงิน เพิ่มเติม
40% จากวงเงินประกันการวางงาน และนายจางตองจายคาปรับอีก 10% เขากองทุนประกันการ
วางงานของรัฐบาล
6. ในกรณีลูกจางอายุครบ 65 ป สําหรับชาย และหญิง 60 ป และยุติการทํางาน นายจาง
ตองจายเงินเพิ่มเติมและคาปรับรวม 50% เชนขอ 5
7. ลูกจางมีสิทธิทํางานจนอายุครบ 70 ป สําหรับชาย และหญิง 65 ป โดยนายจางตอง
จายเงินเพิ่มเติมและคาปรับรวม 50% เชนขอ 5
8. ในกรณีลูกจางที่ไดรับอนุญาตใหถอนเงินจากกองทุนประกันการวางงาน เมื่อสงเงิน
ประกันสังคมครบ 35 ป สําหรับชาย และ 30 ป สําหรับหญิง
หรือกรณีไดรับอนุญาตจากกองทุนฯ ใหถอนเงินจากกองทุนประกันการวางงานไดเพื่อไป
ซื้อบานหลังแรก รักษาตัวในกรณีปวยเปนโรครายแรง ตามที่กฎหมายกองทุนประกันการวางงาน
กําหนดเมื่อถอนเงินตนออกจากธนาคารออมทรัพยแลว แตยังทํางานและมีเงินประกันการวางงานที่
นายจ า งจ า ยรายเดื อนเข า ไปเพิ่ ม เติ ม ก็ จะนํ า ไปบวกกั บ ยอดเงิ นเดิ ม ที่ มี อยู สู ง สุ ดก อนจะถู ก ถอน
ออกไป และการจายเงินชดเชยกรณีนายจางบอกเลิกจางงานหรือกรณีลูกจาง ใชสิทธิเกษียณการ
ทํางาน ซึ่งนายจางจะตองจายเงินชดเชยใหลูกจางภายใน 10 วัน เมื่อยุติการทํางาน

ภาคผนวก ง

แบบสอบถาม
เพื่อใชประกอบการศึกษาวิจัยหัวขอ
“ปญหาลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ กรณีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ”
เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูตรุนที่ 2
1. การบริหารจัดการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียมีความชัดเจน/เหมาะสมหรือไม
1.1 การกําหนดภารกิจหนาที่ของบุคลากร
............................................................................................................................................
1.2 การสั่งการและสายการบังคับบัญชา
...........................................................................................................................................
1.3 ความคลองตัว/รวดเร็ว/ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน
...........................................................................................................................................
1.4 การติดตาม ตรวจสอบ ผลการดําเนินงาน
...........................................................................................................................................
1.5 การประสานงานระหวางหนวยงาน/ระหวางผูรวมงาน
...........................................................................................................................................
1.6 วัสดุ/อุปกรณที่ใชในการทํางาน
...........................................................................................................................................
1.7 สถานที่ทํางาน
...........................................................................................................................................
1.8 สภาพแวดลอมในการทํางาน
.........................................................................................................................................
1.9 สิ่งที่ควรปรับปรุง/พัฒนา
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. ความพึงพอใจ (พอใจ/ไมพอใจ/ควรปรับปรุงอยางไร)
2.1 ประเภทของงาน/ปริมาณงาน/ผลงาน
.........................................................................................................................................
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2.2 ชั่วโมงการทํางาน/เวลาทํางาน
.........................................................................................................................................
2.3 คาตอบแทน/สวัสดิการ/ความมั่นคงในการทํางาน
.........................................................................................................................................
2.4 การมีสวนรวมของบุคลากรในการกําหนดแผนปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ
.........................................................................................................................................
2.5 โอกาสในการพัฒนาความรู/การเลื่อนขั้น/ตําแหนง
.........................................................................................................................................
2.6 บรรยากาศการทํางาน/ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน/ผูบ ังคับบัญชา/teamwork
........................................................................................................................................
2.7 วิธีแกไขปญหา/ความขัดแยงในสถานเอกอัครราชทูตฯ
........................................................................................................................................
2.8 โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
.........................................................................................................................................
2.9 กฎระเบียบที่ใชบังคับ
........................................................................................................................................
2.10 วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน
........................................................................................................................................
2.11 สิ่งที่ควรปรับปรุง/พัฒนา
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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บัญชีลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
ประจําปงบประมาณ 2551

(หมวดคาจางชั่วคราว) เฮอัลตอเดือน

(วันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)
ปรับเมื่อ 1 สิงหาคม 2550

อัตรา
เลขที่

1

2

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

นายสําราญ รื่นเริง

ผูชวยดําเนินการดานการเมือง

5 ต.ค. 2497 / 2558

การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

นางจูเบลิตา ดา กอสตา ซูซา

ลาม

ขั้นต่ํา

3,180

ขั้นสูง

6,360

ขั้นวิ่ง

159

คาจาง

คาจาง

เงินเพิ่ม

คาจาง 1 ขั้น

ปที่แลว

ปปจจุบัน

คาจาง

ปถัดไป

2550

2551

2,640

หมายเหตุ

2552

6,360

-

6,360

บรรจุ 9 พ.ย. 2524

เต็มขั้น

2,890

5,790

145

2,280

5,500

145

5,645

บรรจุ 1 ส.ค. 2522

2,170

4,350

109

1,485

3,587

109

3,696

บรรจุ 18 มี.ค. 2539

8 เม.ย. 2500 / 2560

3

น.ส. วาเนสซา โอลิเวรา ฮอลานดาเสมียน
3 พ.ค. 2520 / 2580
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บัญชีลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
ประจําปงบประมาณ 2551

(หมวดคาจางชั่วคราว) เฮอัลตอเดือน

(วันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)
ปรับเมื่อ 1 สิงหาคม 2550

อัตรา
เลขที่

4

ชื่อ - สกุล

นายศิริพงษ ฉิมพลิกานนท

ตําแหนง

พนักงานขับรถยนต

ขั้นต่ํา

1,790

ขั้นสูง

3,590

ขั้นวิ่ง

90

คาจาง

คาจาง

เงินเพิ่ม

คาจาง 1 ขั้น

ปที่แลว

ปปจจุบัน

คาจาง

ปถัดไป

2550

2551

1,480

3,590

2552

-

3,590

4 ก.พ. 2490 / 2550

5

นายมาริงโย ดิวิโน โลเปสเปเรรา พนักงานขับรถยนต

วางมีเงินบรรจุได

บรรจุ 1 เม.ย. 2515

เต็มขั้น

1,790

3,590

90

1,480

7 ส.ค. 2491/ 2551

6

หมายเหตุ

3,590

-

3,590

บรรจุ 16 พ.ย. 2527

เต็มขั้น

พนักงานทําความสะอาด

440

880

22

704
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บัญชีลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
ประจําปงบประมาณ 2551

(หมวดคาจางชั่วคราว) เฮอัลตอเดือน

(วันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)
ปรับเมื่อ 1 สิงหาคม 2550

อัตรา
เลขที่

7

8

ชื่อ - สกุล

วางมีเงินบรรจุได

นางสําเนียง กงจก

ตําแหนง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ขั้นวิ่ง

คาจาง

คาจาง

เงินเพิ่ม

คาจาง 1 ขั้น

ปที่แลว

ปปจจุบัน

คาจาง

ปถัดไป

2550

2551

พนักงานบริการ

440

880

22

440

พนักงานบริการ(ประกอบอาหาร)

740

1,480

37

851

2552

-

-

888

-

37

925

6 ก.ย. 2495 / 2555

9

นางคูณ คันธา

วางไมมีเงินบรรจุไมได

บรรจุ 20 ม.ค. 2548

ลาออก 1 ม.ค. 2551
พนักงานบริการ

440

880

22

484

528

44

550

บรรจุ 20 ม.ค. 2548
ลาออก 1 ม.ค. 2551

- - 2497 / 2557

10

หมายเหตุ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

440

880

โอนเงินไป อังการา อัตราที่ 1

22

ตั้งแต 1 ต.ค.46

11

วางมีเงินบรรจุได

12

นายอันโตนิโอ เมเซฮา เด ซูซา

พนักงานทําสวน

พนักงานทําสวน

1,060

2,120

53

1,060

2,120

53

20 มิ.ย. 2493 / 2553

13

วางไมมีเงินบรรจุไมได

-

-

880

2,120

-

-

-

2,120

บรรจุ 1 พ.ย. 2521

เต็มขั้น
พนักงานรักษาความปลอดภัย

440

880

22

17

บัญชีลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
ประจําปงบประมาณ 2551

(หมวดคาจางชั่วคราว) เฮอัลตอเดือน

(วันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)
ปรับเมื่อ 1 สิงหาคม 2550

อัตรา
เลขที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

14

วางไมมีเงินบรรจุไมได

พนักงานรักษาความปลอดภัย

15

วางไมมีเงินบรรจุไมได

ลาม

16

วางไมมีเงินบรรจุไมได

17

วางไมมีเงินบรรจุไมได

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ขั้นวิ่ง

440

880

22

1,200

2,400

60

เสมียน

900

1,800

45

พนักงานขับรถยนต

740

1,480

37

คาจาง

คาจาง

เงินเพิ่ม

คาจาง 1 ขั้น

ปที่แลว

ปปจจุบัน

คาจาง

ปถัดไป

2550

2551

2552

บรรจุได 11 ตําแหนง

รวมเดือนละ

26,163.00

ดอลลารสหรัฐ

หมายเหตุ

17

บัญชีลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
ประจําปงบประมาณ 2551

(หมวดคาจางชั่วคราว) เฮอัลตอเดือน

(วันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)
ปรับเมื่อ 1 สิงหาคม 2550

อัตรา
เลขที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ขั้นวิ่ง

คาจาง

คาจาง

เงินเพิ่ม

คาจาง 1 ขั้น

ปที่แลว

ปปจจุบัน

คาจาง

ปถัดไป

2550

2551

รวม 12 เดือน
รวมเปนเงินบาท

อัตราแลกเปลี่ยน

1 ดอลลารสหรัฐ เทากับ 41.00 บาท

313,956.00
12,872,196.00

2552
ดอลลารสหรัฐ
บาท

หมายเหตุ

17

บัญชีลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
ประจําปงบประมาณ 2552

(หมวดคาจางชั่วคราว) เฮอัลตอเดือน

(วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)
ปรับเมื่อ 1 สิงหาคม 2550

อัตรา
เลขที่

1

2

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

นายสําราญ รื่นเริง

ผูชวยดําเนินการดานการเมือง

5 ต.ค. 2497 / 2558

การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

นางจูเบลิตา ดา กอสตา ซูซา

ลาม

ขั้นต่ํา
3,180

ขั้นสูง
6,360

ขั้นวิ่ง
159

คาจาง

คาจาง

เงินเพิ่ม

คาจาง 1 ขั้น

ปที่แลว

ปปจจุบัน

คาจาง

ปถัดไป

2551

2552

6,360

2553

6,360

-

6,360

น.ส. วาเนสซา โอลิเวรา ฮอลานดา
3 พ.ค. 2520 / 2580

บรรจุ 9 พ.ย. 2524

เต็มขั้น 2548

2,890

5,790

145

5,645

5,790

145

5,790

8 เม.ย. 2500 / 2560

3

หมายเหตุ

บรรจุ 1 ส.ค. 2522

เต็มขั้นป 2552

เสมียน

2,170

4,350

109

3,696

3,914

218

4,023

บรรจุ 18 มี.ค. 2539

ขอ 2 ขั้น

17

บัญชีลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
ประจําปงบประมาณ 2552

(หมวดคาจางชั่วคราว) เฮอัลตอเดือน

(วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)
ปรับเมื่อ 1 สิงหาคม 2550

อัตรา
เลขที่

4

ชื่อ - สกุล

นายศิริพงษ ฉิมพลิกานนท

ตําแหนง

พนักงานขับรถยนต

ขั้นต่ํา

1,790

ขั้นสูง

3,590

ขั้นวิ่ง

90

คาจาง

คาจาง

เงินเพิ่ม

คาจาง 1 ขั้น

ปที่แลว

ปปจจุบัน

คาจาง

ปถัดไป

2551

2552

3,590

3,590

หมายเหตุ

2553
-

3,590

4 ก.พ. 2490 / 2550

บรรจุ 1 เม.ย. 2515

เต็มขั้น 2540
ตออายุการทํางานครั้งที่ 2
1 ตค.51 - 30 กย. 52

5

นายมาริงโย ดิวิโน โลเปสเปเรรา

พนักงานขับรถยนต

1,790

3,590

90

3,590

3,590

-

3,590

7 ส.ค. 2491/ 2551

บรรจุ 16 พ.ย. 2527

เต็มขั้น 2543
ตออายุการทํางานครั้งที่ 1
1 ตค. 51 - 30 กย. 52

6

วางมีเงินบรรจุได

พนักงานทําความสะอาด

440

880

22

704

7

วางมีเงินบรรจุได

พนักงานบริการ

440

880

22

440

-

-

-

17

บัญชีลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
ประจําปงบประมาณ 2552

(หมวดคาจางชั่วคราว) เฮอัลตอเดือน

(วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)
ปรับเมื่อ 1 สิงหาคม 2550

อัตรา
เลขที่

8

8

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

นางสําเนียง กงจก

พนักงานบริการ(ประกอบอาหาร)

6 ก.ย. 2495 / 2555

ลาออก 24 ก.ค. 2552

น.ส.นภาพร บวชชุม

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ขั้นวิ่ง

740

1,480

37

740

1,480

37

440

880

22

พนักงานบริการ

440

880

22

พนักงานรักษาความปลอดภัย

440

880

22

พนักงานบริการ(ประกอบอาหาร)

คาจาง

คาจาง

เงินเพิ่ม

คาจาง 1 ขั้น

ปที่แลว

ปปจจุบัน

คาจาง

ปถัดไป

2551

2552

หมายเหตุ

2553

35,000.- บาท

บรรจุ 1 ม.ค. 2551

34,000.- บาท

บรรจุ 4 ส.ค. 2552

16 มิ.ย. 2527/2587

9

นางคูณ คันธา
- - 2497 / 2557

9

นางเตือนจิต บวชชุม

พนักงานบริการ

28,500.- บาท

บรรจุ 1 ม.ค. 2551

ลาออก 24 ก.ค. 2552
20,500.- บาท

บรรจุ 4 ส.ค. 2552

17 ส.ค. 2503/2563

10

วางไมมีเงินบรรจุไมได

โอนเงินไป อังการา อัตราที่ 1

ตั้งแต 1 ต.ค.46
11

วางมีเงินบรรจุได

พนักงานทําสวน

1,060

2,120

53

-

-

-

-

17

บัญชีลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
ประจําปงบประมาณ 2552

(หมวดคาจางชั่วคราว) เฮอัลตอเดือน

(วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)
ปรับเมื่อ 1 สิงหาคม 2550

อัตรา
เลขที่

12

ชื่อ - สกุล

นายอันโตนิโอ เมเซฮา เด ซูซา

ตําแหนง

พนักงานทําสวน

ขั้นต่ํา

1,060

ขั้นสูง

2,120

ขั้นวิ่ง

53

20 มิ.ย. 2493 / 2553

คาจาง

คาจาง

เงินเพิ่ม

คาจาง 1 ขั้น

ปที่แลว

ปปจจุบัน

คาจาง

ปถัดไป

2551

2552

2,120

2,120

หมายเหตุ

2553
-

2,120

บรรจุ 1 พ.ย. 2521

เต็มขั้น 2540

13

วางไมมีเงินบรรจุไมได

พนักงานรักษาความปลอดภัย

440

880

22

14

วางไมมีเงินบรรจุไมได

พนักงานรักษาความปลอดภัย

440

880

22

15

วางไมมีเงินบรรจุไมได

ลาม

1,200

2,400

60

16

วางไมมีเงินบรรจุไมได

เสมียน

900

1,800

45

17

บัญชีลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
ประจําปงบประมาณ 2552

(หมวดคาจางชั่วคราว) เฮอัลตอเดือน

(วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)
ปรับเมื่อ 1 สิงหาคม 2550

อัตรา
เลขที่

17

ชื่อ - สกุล

วางไมมีเงินบรรจุไมได

ตําแหนง

ขั้นต่ํา

พนักงานขับรถยนต

740

ขั้นสูง

1,480

ขั้นวิ่ง

คาจาง

คาจาง

เงินเพิ่ม

คาจาง 1 ขั้น

ปที่แลว

ปปจจุบัน

คาจาง

ปถัดไป

2551

2552

2553

37

บรรจุได 11 ตําแหนง

รวมเดือนละ
รวม 12 เดือน
รวมเปนเงินบาท

อัตราแลกเปลี่ยน

1 ดอลลารสหรัฐ เทากับ 41.00 บาท

25,364.00

ดอลลารสหรัฐ

304,368.00

ดอลลารสหรัฐ

12,479,088.00

บาท

หมายเหตุ

ภาคผนวก จ

บัญชีลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
ประจําปงบประมาณ 2553 (วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
ปรับเมื่อ 1 สิงหาคม 2550

อัตรา
เลขที่

ชื่อ - สกุล

1 นายสําราญ รื่นเริง
5 ต.ค. 2497 / 2558

ตําแหนง

ผูชวยดําเนินการดานการเมือง

ขั้นสูง ขั้นวิ่ง

3,180

6,360

159

คาจาง

เงินเพิ่ม คาจาง 1 ขั้น

ปที่แลว ปปจจุบัน คาจาง
2552

2553

6,360

6,360

ปถัดไป

ลาม

-

6,360 บรรจุ 9 พ.ย. 2524
เต็มขั้น 2548

2,890

5,790

145

5,790

5,790

-

5,790 บรรจุ 1 ส.ค. 2522
เต็มขั้น 2552

พนจากหนาที่ 13 พ.ค. 2553

3 น.ส. วาเนสซา โอลิเวรา ฮอลานดา

หมายเหตุ

2554

การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

2 นางจูเบลิตา ดา กอสตา ซูซา
8 เม.ย. 2500 / 2560

ขั้นต่ํา

คาจาง

(หมวดคาจางชั่วคราว) เฮอัลตอเดือน

เสมียน

2,170

4,350

109

3,914

4,023

109

4,132 บรรจุ 18 มี.ค. 2539

พนักงานขับรถยนต

1,790

3,590

90

3,590

3,590

-

3,590 บรรจุ 1 เม.ย. 2515

3 พ.ค. 2520 / 2580
4 นายศิริพงษ ฉิมพลิกานนท

เต็มขั้น 2540

4 ก.พ. 2490 / 2550
* ตออายุการทํางานครั้งที่ 3 1 ต.ค.52 - 30 ก.ย. 53
5 นายมาริงโย ดิวิโน โลเปสเปเรรา

พนักงานขับรถยนต

1,790

3,590

90

3,590

3,590

-

3,590 บรรจุ 16 พ.ย. 2527
เต็มขั้น 2543

7 ส.ค. 2491/ 2551
* ตออายุการทํางานครั้งที่ 2 1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53
6

วางมีเงินบรรจุได

พนักงานทําความสะอาด

440

880

22

704

7

วางมีเงินบรรจุได

พนักงานบริการ

440

880

22

440

พนักงานบริการ(ประกอบอาหาร)

740

1,480

37

8 น.ส.นภาพร บวชชุม
16 มิ.ย. 2527/2587

34,000.- บาท

บรรจุ 4 ส.ค. 2552

บัญชีลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
ประจําปงบประมาณ 2553 (วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
ปรับเมื่อ 1 สิงหาคม 2550

อัตรา
เลขที่

ชื่อ - สกุล

9 นางเตือนจิต บวชชุม

ตําแหนง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง ขั้นวิ่ง

พนักงานบริการ

440

880

22

พนักงานรักษาความปลอดภัย

440

880

22

คาจาง

คาจาง

(หมวดคาจางชั่วคราว) เฮอัลตอเดือน
เงินเพิ่ม คาจาง 1 ขั้น

ปที่แลว ปปจจุบัน คาจาง
2552

2553

หมายเหตุ

ปถัดไป
2554

20,500.- บาท

บรรจุ 4 ส.ค. 2552

17 ส.ค. 2503/2563
10

วางไมมีเงินบรรจุไมได

โอนเงินไป อังการา
อัตราที่ 1 ตั้งแต 1 ต.ค.46

11

วางมีเงินบรรจุได

12 นายอันโตนิโอ เมเซฮา เด ซูซา

พนักงานทําสวน

1,060

2,120

53

พนักงานทําสวน

1,060

2,120

53

2,120

2,120

-

2,120 บรรจุ 1 พ.ย. 2521
เต็มขั้น 2540

20 มิ.ย. 2493 / 2553
13

วางไมมีเงินบรรจุไมได

พนักงานรักษาความปลอดภัย

440

880

22

14

วางไมมีเงินบรรจุไมได

พนักงานรักษาความปลอดภัย

440

880

22

15

วางไมมีเงินบรรจุไมได

ลาม

1,200

2,400

60

16

วางไมมีเงินบรรจุไมได

เสมียน

900

1,800

45

17

วางไมมีเงินบรรจุไมได

พนักงานขับรถยนต

740

1,480

37

บรรจุได 11 ตําแหนง
รวมเดือนละ

25,473.00

ดอลลารสหรัฐ

รวม 12 เดือน

305,676.00

ดอลลารสหรัฐ

รวมเปนเงินบาท

12,532,716.00

บาท

52

ภาคผนวก ฉ

SERVICE AGREEMENT
Between The Royal Thai Embassy, Brasilia and ……………
______________________

1. TERM : This agreement is effective for one year from 1 October 2009 to 30
September 2010 after which period, a renewal with or without amendment may be
sought by either party.
2. POSITION : The Royal Thai Embassy hires _Name_as_Position ______.
The job description, forming integral part to this contract, is herewith attached as
ANNEX 1.
3. SALARY : The salary shall be R$ _________ per month.
4. WORKING HOURS : 09.30 – 12.30 hrs. and 13.30 – 17.30 hrs. Mondays to
Fridays or 35 hours a week whichever is longer.
5. HOLIDAYS : Local public holidays as well as Thai holidays as announced.
6. ANNUAL PAID LEAVE : After completing 1 year’s service, 30 day
holiday with pay will be granted.
A week of leave means seven consecutive calendar days.
All leave must be taken in the current calendar year .
Application for leave must be submitted for consideration at least 4 weeks
in advance.
7. LEAVE OF ABSENCE : Due to an emergency (such as illness or death
within the immediate family) leave of absence may be granted according to the
relevant law.
8. SICK LEAVE/MATERNITY LEAVE : In case of serious illness which
requires treatment in a hospital, application for sick leave with pay might be
applied for on a case by case basis. Doctor’s certificates are required in cases of
serious illness. Sick leave and Maternity leave will be granted according to the
relevant laws and regulations.
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9. SOCIAL BENEFIT RESPONSIBILITIES : In addition to the salary, the
Embassy will pay its social benefit contributions according to the relevant laws
and regulations. The employee shall bear all kinds of local taxes as prescribed by
local laws and regulations.
10. OVERTIME BENEFITS : If an order has been made to work longer than
35 hours a week , overtime shall be paid according to the relevant laws and
regulations.
11. RETIREMENT : On the date of birth of the year in which he/she reaches
the age of sixty-five/ sixty.
12. SEVERANCE PAY : In case the employee does not pass the efficiency
assessment, the Embassy may terminate the service agreement. In which case, the
Embassy shall effect severance payment to the employee according to the relevant
laws and regulations.
13. ASSESSMENT : Assessment of performance shall be done annually
according to procedure in ANNEX 2. Subject to Clause 15 on severance
payment, under-performance constitutes a ground for termination of this service
agreement.
14. DRESS CODE : Proper dress in a polite and presentable manner.
15. DISCIPLINE : The Embassy retains the right to take disciplinary actions
against the employee who commits wrongful acts against the Embassy or fails to
obey orders of his/her supervisors. Depending on the gravity of the matter, the
punishment will be imposed accordingly ranging from warning to immediate
termination of the service contract. Detailed code of conduct and its procedure is
attached as ANNEX 3.
16. NOTICE OF TERMINATION : Four week’s notice of termination of this
agreement may be given at any time by either side.

For the Royal Thai Embassy

Employee

Signature…………………..

Signature…………………..

Date……………………….
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ภาคผนวก ฉ (1)
ANNEX 1
Position

________________

Responsibilities:
_________________________

Salary: R$ ____________ per month.
Qualifications: ______________________________
Special requirements: ______________________________

-----------------
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ภาคผนวก ฉ (2)
ANNEX 2
PERFORMANCE ASSESSMENT
1. There will be an annual performance assessment of Embassy’s
employees. The employee whose performance meets the required standard shall
remain in the employment until the following year. If, in the following year, the
employee satisfactorily passes the performance assessment, the employee shall be
in the employment until the end of the service agreement.
2. In case the employee fails the performance assessment, the Embassy
has, at its discretion, the power to take the following actions:
(a) to terminate the service agreement, in which case the Embassy
shall pay the employee appropriate severance payment ; and
(b) to give the employee an opportunity to improve himself/herself
within 30 days. After the time lapses, there will be another
assessment. If the employee fails to meet the standard set, the
Embassy shall terminate the service agreement and pay
appropriate severance payment to the employee.
3. After expiry of the first contract, renewal of contract is possible.
However such renewal is subject to the performance assessment of the employee.
To be eligible for renewal, the past performance of the employee must be above
75% of the standard set.
4. The performance assessment must be done objectively. The employee
will be informed of the result of the assessment.

-----------------
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ภาคผนวก ฉ (3)
ANNEX 3
CODE OF CONDUCT
In the course of his/her duty with the Embassy, the employee is to:
1. behave honestly and with integrity;
2. act with care and diligence;

3. treat others with respect, courtesy, and without coercion of harassment of
any kind;

4. comply with all applicable Thai and Brazilian labour law;

5. comply with any lawful and reasonable direction given by authorized
persons;

6. maintain appropriate confidentiality with regard to information obtained
during the course of the Embassy employment;

7. disclose, and take reasonable steps to avoid any conflict of interest (real or
apparent) in connection with his/her employment;

8. use Embassy resources in a proper manner;

9. not provide false or misleading information in response to a request for
information that is made for official purposes;

10. not make improper use of information or his duties, status, or authority in
order to gain, or seek to gain, a benefit or advantage for himself/herself or
for any other persons; and

11. at all times behave in a way that upholds the values, integrity and good
reputation of the Embassy.
-------------
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PROCEDURES FOR MANAGING BREACHES OF
CODE OF CONDUCT
1. These procedures may apply to conduct in and outside the workplace
where there is a real connection between the conduct and its effect on the
Embassy. Not all alleged breaches of the Code of Conduct may need to be dealt
with formally.
Minor Breach
2. The Embassy may deal with alleged minor infringement in whatever
method it may think fit. However, the employee concerned will be allowed an
opportunity to answer or make a statement, orally or in writing, in relation to the
alleged breach.
4. If it has been determined that a minor breach of Code of Conduct has
occurred, the Embassy may take any of the following actions:
1.1
1.2
1.3
1.4

counsel the employee concerned – formally or informally;
issue a formal reprimand;
deduct the monthly salary not over three months in a row;
reduce the employee’s salary.

Serious Breach
5. Allegation of serious breach of the Code of Conduct shall be dealt with
formally and without delay. Such process shall commence when the allegation is
sufficiently serious and the prima facie case is established.
6. The disciplinary committee may be established to conduct an
inquiry and determine whether a breach has occurred. The committee shall allow
the employee concerned an opportunity to answer or make a statement, orally or
in writing, in relation to the alleged breach.
7. If the employee concerned has made a confession; or is convicted under
local law of a serious criminal offence; and absence without leave for 15 days, the
Embassy may take appropriate disciplinary measures without having to appoint
the committee to deal with the allegations.
8. In determining if an alleged conduct constitutes a serious breach or not,
regard must be had to all the involved circumstances i.e. damage to the reputation
of the Embassy etc.
9. A serious breach of Code of Conduct may result in the termination of
service agreement without any compensation or severance payment.
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APPEALS
2. Employee who wishes to appeal a determination is entitled to do so. An
appeal should be lodged directly to the Ministry of Foreign Affairs in Bangkok
through the Royal Thai Embassy in Brasilia.

-----------------

ภาคผนวก ช

Annual Performance Assessment
Royal Thai Embassy, Brasilia
Employee’s Name---------------------------------------------------- Title---------------------Evaluation Period ----------------------------------- to ---------------------------------------PERFORMANCE DEFINITIONS
*5
*4
*3
*2
*1

Exceptional
Exceeds expectations
Meets expectations
Below Expectation
Unacceptable

EVALUATION OF PERFORMANCE

*5

*4

*3

*2

*1

QUALITY - Performs work
- thoroughly
- effectively
- accurately
- timely

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

QUANTITY – Completes/exceeds the assigned workloads ---- ---- ---KNOWLEDGE
- Is able to handle the work within job description ---HUMAN RELATIONS
- is able to interact with supervisors, coworkers
and visitors, able to work as a team
---COMMUNICATION SKILLS
- Is able to present ideas and information to others----

----

----

----

JUDGEMENT
- Is able to make decisions based on sound reasoning---- ----

----

----

----

----

---- ----

----

----

----

----

--

----

----

----
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JOB DEPENDABILITY
- Honesty
- Trustworthy
- Attendance & Punctuality

----------

----------

----------

----------

----------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

- Shows originality
------- Makes decisions when required---- ---- Initiates action
-------

----------

----------

----------

ATTITUDE
INITIATIVE

Ethics
Loyalty
Dedication
Conflict resolution
Personal appearance

OVERALL EVALUATION

Evaluator

---------------------- POINTS

------------------------------------

Ambassador -------------------------------------

Date ---------------------------

Date ---------------------------

I am signing this form to indicate that I have received it and completed my portion.
My signature does not necessary indicate that I agree with the contents.

Employee

------------------------------------

Date ---------------------------

ประวัติผูเขียน
นางสาวพัชนี กิจถาวร
วุฒิการศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณการรับราชการ
เจาหนาที่การทูต 3
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ
เลขานุการตรี/โท
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน
เจาหนาที่การทูต 6
กรมสารนิเทศ
เลขานุการเอก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
เจาหนาที่การทูต 7
กรมยุโรป
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน
ผูอํานวยการกอง
กรมอเมริกาและแปซิฟกใต
หัวหนากลุม
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
ตําแหนงหนาที่ปจจุบันและสถานที่ทํางาน
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
Royal Thai Embassy,
SEN AV.Das Nacoes-Lote 10,70433 900 Brasilia-DF.
Tel : (5561) 3224 6943
Fax : (5561) 3223 7502
E-mail : patchanee@mfa.go.th

