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ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานในระบบที่ท างานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยรวม 10 ฉบับ 
ได้แก่  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส่วนที่ว่าด้วยการจ้างแรงงาน , พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 , 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 , พระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2528 , พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 , พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 , 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 , พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 , 
พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 และพระราช
ก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 โดยกฎหมายแต่ละฉบับมีเจตนารมณ์และการ
บังคับใช้ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมักครอบคลุมใน 4 เรื่องส าคัญ คือ การพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน , 
มาตรฐานในการจ้างงานและสภาพการจ้างงาน , แรงงานสัมพันธ์ , หลักประกันและสวัสดิการแรงงาน   

อย่างไรก็ตามกลับพบว่ามีกฎหมายบางฉบับที่ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล โดยเฉพาะ
กับหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จึงท าให้กฎหมายแรงงานของไทยเกิดปัญหาในทาง
ปฏิบัติ เนื่องจากผู้บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ความส าคัญกับมาตรฐานแรงงานสากล อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐก็ไม่
ทราบเจตนารมณ์ของกฎหมายแรงงาน ที่มุ่งคุ้มครองแรงงาน/คนท างานเป็นส าคัญ  

หนึ่งในกฎหมายดังกล่าวนั้น คือ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ทั้งที่ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การจ้างงาน
ประสบความส าเร็จและมีเสถียรภาพได้ คือ การมีสวัสดิการและระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ซึ่ง ไม่เพียงแต่เป็น
กุญแจที่น าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านแรงงานสัมพันธ์เท่านั้น แต่จะเป็นแนวทางที่ส าคัญส าหรับ
การพัฒนาการด าเนินกิจการระยะยาวในลักษณะที่ยั่งยืนของสถานประกอบการอีกด้วย  

เมื่อมาพิจารณาที่ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 โดยตรง ซึ่งค าว่า “แรงงานสัมพันธ์” นั้นหมายถึง
ความเกี่ยวข้องและการปฏิบัติต่อกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ และยังมีความหมายรวม
ไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การของฝ่ายนายจ้าง (สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง และสภาองค์การ
นายจ้าง) กับองค์การของฝ่ายลูกจ้าง (สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และสภาองค์การลูกจ้าง) ที่เข้ามามี
บทบาทตามกฎหมาย และยังรวมไปถึงบทบาทของรัฐบาลในการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง และสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันก่อให้เกิดความสงบสุขทางอุตสาหกรรมของ
ประเทศ 

กล่าวได้ว่า “แรงงานสัมพันธ์” จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการรวมตัว, สิทธิการเจรจาต่อรองร่วม 
และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วมของแรงงานในระบบใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในมาตรา 86-111 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงบทบาทของสหภาพแรงงาน ในฐานะ
ที่เป็นองค์กรแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน 

แตอ่ย่างไรก็ตามด้วยข้อจ ากัดของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ที่มีความล้าหลัง ไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ แม้จะเป็นกฎหมายเพียงฉบับเดียวในประเทศไทยที่ท าให้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีสิทธิใน
การรวมตัวอย่างถูกกฎหมายเป็นสหภาพแรงงาน, สหพันธ์แรงงาน และสภาองค์การลูกจ้าง ตามลักษณะการ
รวมตัวในรูปแบบต่างๆที่กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ได้ก าหนดไว้แล้วก็ตาม อีกทั้งเมื่อรวมตัวแล้วก็ยังสามารถ
เจรจาต่อรองกับนายจ้างเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานที่เอ้ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของแรงงาน 
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แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับพบว่าแม้แรงงานจะมีสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง แต่ตัวกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์เอง ซึ่งได้บังคับใช้และถือเป็นกรอบในการก ากับระบบแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยมานาน
กว่า 41 ปี ขณะที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยในวันนี้ได้พัฒนาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
และมากมาย ท าให้บทบัญญัติและเนื้อหาสาระของกฎหมายหลายส่วนมีความล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่ได้เปลี่ยนแปลงไป ท าให้กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้ และท า
ให้เกิดการละเมิดสิทธิและข้อพิพาทแรงงานมากมาย เกิดความไม่เป็นธรรมในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง 
โดยเฉพาะไม่สามารถคุ้มครองผู้จัดตั้งสหภาพแรงงานและสมาชิกสหภาพแรงงานได้สมเจตนารมณ์ของ
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เหล่านี้ส่งผลร้ายต่อผู้ใช้แรงงาน ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยโดยรวม 

กล่าวได้ว่า “แม้แรงงานจะมีสิทธิตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและ
เจรจาต่อรองกับนายจ้างได้ แต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิที่มีดังกล่าวนั้นตามที่กฎหมายก าหนดไว้ได้” ดังนั้น
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถึงสิทธิแรงงาน โครงการวิจัยนี้จึงเกิดขึ้นมาเพ่ือศึกษาถึงแนวทางและ
วิธีการในการปฏิรูป พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 เพ่ือการเข้าถึงความเป็นธรรมในการรวมตัวและเจรจา
ต่อรองของแรงงานภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้ได้จริง  

โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ คือ  (1) เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุและที่มาของปัญหาอันเป็น
เงื่อนไขส าคัญที่ท าให้สิทธิการรวมตัวและเจรจาต่อรองของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยเข้าไม่ถึง
การคุ้มครอง  (2) เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา เพ่ือจะได้แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการรวมตัว
และเจรจาต่อรองของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย  (3) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงกติกาสากลระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและเจรจา
ต่อรอง จ านวน 8 ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม, อนุสัญญายุโรป
ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน ปี 1950 ,ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ, องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา, อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ 98 และปฏิญญาสมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ ามชาติ (ASEAN 
Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers) และยังได้ศึกษา
ถึงกฎหมายหรือนโยบายที่มีการรวมตัวของแรงงาน 5 อันดับแรกของโลกในภูมิภาคยุโรป และ 5 อันดับแรกใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ได้แก่ สวีเดน, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, เบลเยี่ยม, เดนมาร์ค, ไต้หวัน, สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, 
ฮ่องกง และนิวซีแลนด์  โดยพิจารณาถึงจุดเด่นของกฎหมายแต่ละประเทศ ที่ส่งผลต่อการรวมตัวเป็นสหภาพ
แรงงานและการเจรจาต่อรองกับนายจ้างของแรงงานในระบบในภาคอุตสาหกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ร.บ.
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 

ขณะเดียวกันยังพบว่า พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มีความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
คุ้มครองแรงงานในระบบในภาคอุตสาหกรรมต่อการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและเจรจาต่อรองระดับสากล 
ทั้ง อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ 98, ASEAN Declaration on the Protection 
and Promotion of the Rights of Migrant Workers รวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540, รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 
และรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 

กระบวนการวิจัยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ถึงสภาพการณ์และปัญหาของพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518  ในการใช้สิทธิรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและเจรจาต่อรอง ผ่านการสัมภาษณ์และ
สังเกตการณ์ผ่านการประชุม จากองค์กรสมาชิกในคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และจาก
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ส านักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และส านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด ที่ผู้วิจัยได้ท างานอาสาสมัครด้านวิชาการในองค์กรดังกล่าวอยู่แล้ว โดยเน้นไปที่องค์กร
สมาชิกในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่ครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, ปราจีนบุรี 
ในกิจการยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นกิจการที่มีการละเมิดสิทธิแรงงานเป็นล าดับต้นๆ
ของประเทศไทย 

ผลการศึกษาข้อที่ 1 พบว่า สาเหตุและที่มาของปัญหาอันเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้สิทธิการ
รวมตัวและเจรจาต่อรองของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยเข้าไม่ถึงการคุ้มครอง พบว่า 
ประกอบด้วย 3 สาเหตุส าคัญดังนี้ 

1) สาเหตุที่มาจากตัวบทกฎหมายโดยตรง คือ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ซึ่งมีข้อจ ากัดดังนี้  
  1.1) กฎหมายยังไม่สามารถคุ้มครองผู้ด า เนินการก่อตั้ งสหภาพแรงงานหรือคณะ

กรรมการบริหารสหภาพแรงงานช่วงระหว่างการเจรจาต่อรองใน 3 ลักษณะ คือ  1.1.1) กฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์ไม่บังคับให้นายจ้างและลูกจ้างต้องเจรจากันเสมอ เมื่อมีการแจ้งข้อเรียกร้องต่อกัน   1.1.2) นายจ้างมี
การปิดงานบางส่วนเฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการยื่นข้อเรียกร้อง และกฎหมายไม่ได้ก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดในการปิดงานไว้  1.1.3) เมื่อการพิพาทแรงงานยุติ นายจ้างมักจะไม่มอบหมายงานให้ลูกจ้างที่
ถูกปิดงานได้กลับเข้าไปท างานในสถานประกอบการเหมือนเดิม  

  1.2) กฎหมายท าให้ลูกจ้างเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลแรงงานล่าช้า พบว่า การ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน ผ่านกลไกศาลแรงงานเป็นเรื่องยุ่งยากและมีต้นทุนสูง นายจ้างจึงมักใช้
ข้อเสียเปรียบนี้มาต่อรองกับลูกจ้าง อีกทั้งผู้พิพากษามาจากกระบวนการยุติธรรมปกติจึงไม่มีความเชี่ยวชาญ
เรื่องแรงงาน ศาลมีหน้าที่รับฟังผ่านข้อมูลต่างๆ จึงขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายใดจะหาข้อมูลได้มากกว่ากัน ซึ่งในความ
เป็นจริงก็พบชัดเจนว่านายจ้างกับลูกจ้างไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาได้เท่ากันอยู่แล้ว มี
ลูกจ้างจ านวนมากไม่สามารถจ้างทนายความได้  หรือไม่อาจน าสืบพยานหลักฐานที่สมบูรณ์ให้สามารถได้
ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนต่อสู้คดีได้เต็มที ่

2) สาเหตุที่มาจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ พบว่า เมื่อ
การพิพาทแรงงานยุติ นายจ้างมักจะมีการเลิกจ้างกรรมการสหภาพแรงงานด้วยเหตุอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
กระท าอันไม่เป็นธรรมตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 121-123 ติดตามมา 

3) สาเหตุที่มาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรวมตัวและเจรจาต่อรองของสหภาพแรงงาน 
พบว่า มาจากกระบวนการไตรภาคีท่ีขยายข้อจ ากัดของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ให้มากข้ึน ซึ่งเป็นผลจากการที่
กระทรวงแรงงานได้มีการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงแรงงานฉบับใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2558 โดย
มาจากเพียงการสรรหาจากตัวแทนสภาองค์การลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์เท่านั้น นี้จึงส่งผล
ต่อการขาดการมีส่วนร่วมขององค์กรแรงงานทั้งหมดทีไ่ม่ได้เป็นสมาชิกของสภาองค์การลูกจ้าง  

ผลการศึกษาข้อที่ 2 พบว่า แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการรวมตัวและเจรจาต่อรองของ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ต้องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 
ให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการ
สมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกันและอนุสัญญาฉบับท่ี 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการของ
สิทธิในการรวมตัวกันและการเจรจาต่อรองร่วม โดยให้มีลักษณะเป็นกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับเดียว
ครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่ม มุ่งส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ที่เป็นธรรม เปลี่ยน
กรอบคิดแรงงานสัมพันธ์จากเดิมที่เป็นแบบ “นายกับบ่าว” ที่ให้อ านาจแก่ฝ่าย “นายจ้าง” ให้มีเหนือ 
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“ลูกจ้าง” ไปสู่ “หุ้นส่วนสังคมและเศรษฐกิจ” (Social partnership) ที่มองว่า “ผู้จ้างงาน” กับ “คนท างาน” 
เป็น “หุ้นส่วน” กัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน การตัดสินใจที่จะมีผลกระทบกับทั้งสองฝ่ายในการท างาน
ร่วมกันจึงต้องใช้หลักการตัดสินใจร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเท่าเทียมและเป็นธรรม 

ผลการศึกษาข้อที่ 3 พบว่า การแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ให้มีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม ต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนากลไกต่างๆที่เกี่ยวข้อง อันจะท าให้การ
รวมตัวและการเจรจาต่อรองของลูกจ้างเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ ประกอบด้วย 5 กลไก ดังนี้ 

1) การมีกลไกการบริหารจัดการด้านการรวมตัวและเจรจาต่อรองในระบบแรงงานสัมพันธ์โดยตรง
สืบเนื่องจากการเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการของประเทศต่างๆ พบว่า การมีกลไกการบริหารจัดการ
ด้านการรวมตัวและเจรจาต่อรองในระบบแรงงานสัมพันธ์ถือเป็นเงื่อนไขส าคัญในการเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดี
ของแรงงาน โดยเฉพาะการมีหลักคิดที่มองว่าการพัฒนาเศรษฐกิจมีผู้ใช้แรงงานเป็นหุ้นส่วนส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังพบได้จากประสบการณ์ของหลายๆประเทศ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการ
ที่นายจ้างยอมรับบทบาทของสหภาพแรงงานในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน (Fully equal partners) 
และในส่วนของสหภาพแรงงานนั้นก็ต้องยอมรับอ านาจของนายจ้างในกิจการงานของนายจ้าง ให้ความร่วมมือ
ด้วยความสุจริตเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเป็นสิ่งส าคัญ ตลอดจนการให้ความส าคัญกับระบบไตรภาคี คือ ฝ่ายสหภาพ
แรงงาน ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายรัฐบาล โดยทั้ง 3 ฝ่ายจะท างานด้วยกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์
ร่วมกัน พบว่า ผลดีที่เกิดขึ้นจากกลไกเหล่านี้ในต่างประเทศ เป็นการสร้างความมั่นคงแห่งชาติ สร้าง
บรรยากาศการลงทุน ลดทอนปัญหาการเผชิญหน้าอันรุนแรงลงได้ อีกทั้งยังพบว่าประเทศที่มีการต่อรองร่วมที่
ร่วมมือกันอย่างมากมีแนวโน้มที่คนงานจะมีการว่างงานน้อยกว่า มีความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความ
แตกต่างด้านค่าจ้างน้อยลง และมีจ านวนการหยุดงานประท้วงและระยะเวลาหยุดงานประท้วงน้อยกว่า   
มีตัวอย่างที่น่าสนใจเชิงรูปธรรมในข้อเสนอนี้ที่สามารถน ามาปรับใช้ในประเทศไทยได้ คือ “สภาที่ปรึกษาว่า
ด้วยการท างานประจ าสถานประกอบการธุรกิจ” (Works Council) ที่มอียู่ในหลายประเทศในยุโรป 

2) การใช้กลไกทางศาลแรงงาน มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาในคดีด้านแรงงานสัมพันธ์ที่สะท้อนถึง
กระบวนการยุติธรรมทางแรงงาน ในการให้ความคุ้มครอง สร้างความเป็นธรรม และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งถือว่าเป็นอีกข้อเสนอทางนโยบายในการใช้กลไกดังกล่าวนี้ในการเข้าถึงการ
รวมตัวและเจรจาต่อรองของแรงงาน เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3532/2559 สั่งให้นายจ้างจ่ายค่าเสียหาย
แทนรับลูกจ้างกลับเข้าท างาน โดยค านึงถึงการคุ้มครองฝ่ายนายจ้างเพ่ือให้ประกอบกิจการไปโดยราบรื่น  
อันจะเป็นผลดีแก่ลูกจ้างโดยรวม หรือค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2034/2551 บัญญัติว่าการที่นายจ้างจะขอ
อ านาจศาลให้อนุญาตเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างได้ ตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52 นายจ้าง
ต้องมีเหตุผลอันสมควรและได้ลงโทษตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้มาก่อนแล้ว เป็นต้น 

3) การใช้ช่องทางกรณีที่ประเทศไทยให้สัตยาบันหรืออยู่ระหว่างการให้สัตยาบันอนุสัญญาขั้นพ้ืนฐาน
ของ ILO เพ่ือน าไปสู่การปรับกลไกการท างานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการด าเนินการตามอนุสัญญาที่ได้ให้
สัตยาบันไปแล้ว รวมถึงการมีกลไกการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมจากองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) โดยตรง ทั้งนี้พบว่ากลไกการติดตามประเมินผลภายหลังการให้สัตยาบันอนุสัญญาขั้นพ้ืนฐาน
ของ ILO ที่ผ่านมา คือ ประเทศไทยจะต้องจัดท ารายงานชี้แจงทุกๆ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ให้สัตยาบัน กล่าวคือ 
เมื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาแล้ว และจากนั้นต้องรายงานทุกรอบ 2 ปี เป็นอย่างน้อย เพ่ือให้ ILO ได้รับทราบถึง
การด าเนินมาตรการ รวมทั้งกฎหมายและแนวปฏิบัติต่างๆ เพ่ือการปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
อนุสัญญา ตลอดจนการจัดท าค าชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน 
ILO ทั้งนี้ ILO ก็มีกระบวนการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาของประเทศสมาชิกที่ให้
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สัตยาบันอนุสัญญาแล้วทุกระยะ โดย ILO จะให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อทักท้วงเป็นรายกรณีไป และ
เผยแพร่ให้ประเทศสมาชิกและประชาคมโลกได้รับทราบด้วย  

4) การปรับบทบาททัศนคติของบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่
สัมฤทธิ์ผลสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนั้น โดยน าหลักคิดเรื่องความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา
และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นส าคัญ โดย
ภาครัฐต้องใช้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) น าแรงงานในฐานะผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน  การตัดสินใจ  การด าเนินงาน  และ
การประเมินผล โดยมีการจัดระบบงาน/วิธีการท างาน  การจัดโครงสร้าง  และการสร้างวัฒนธรรมการท างาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เอ้ือต่อการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
ตลอดจนมีการสร้างบรรยากาศการพัฒนาองค์กรแรงงานให้เติบโตเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาของสถาน
ประกอบการและภาครัฐ  
 5) การมีข้อตกลงระดับอาเซียนเรื่องการรวมตัวและเจรจาต่อรอง ปัจจุบันการย้ายถิ่นของประชากร
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนมีความรวดเร็วและหนาแน่นขึ้น แต่หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของประเทศต่างๆ 
ในอาเซียน ยังคงมีความแตกต่างกันอยู่ ส่งผลให้แนวคิดเกี่ยวกับการรับรองสิทธิเสรีภาพของลูกจ้างในการ
รวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานแตกต่างกันออกไป อีกทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนมีเพียงบางประเทศที่ให้
สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98 อันส่งผลให้ประเทศอ่ืนๆ ที่ยังมิได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ไม่มีข้อผูกพันโดยตรงที่จะต้องท าการแก้ไขกฎหมายภายในประเทศให้มีความ
สอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญา ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของลูกจ้างในการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานในภูมิภาคอาเซียน อาเซียนจึงจ าเป็นต้องสร้างกลไกใน
ระดับระหว่างประเทศภายในอาเซียน ด้วยการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสหภาพ
แรงงาน โดยอาจท าความตกลงในระดับภูมิภาคขึ้นใหม่ภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้
ลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานในภูมิภาคอาเซียนได้รับความคุ้มครองทางด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุก
ประเทศ  

โดยสรุป การมองแรงงานเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา และการมีกลไกด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อ
ปกป้องการรวมตัวจัดตั้งเป็นสหภาพแรงงานเพื่อเป็นองค์กรในการเจรจาต่อรองคุ้มครองผลประโยชน์
เกี่ยวกับสภาพการจ้างให้แก่แรงงาน ก็จะสามารถท าให้แรงงานสามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายในการ
รวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและเจรจาต่อรองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518  ได้จริง 
แรงงานมีโอกาสได้รับการปกป้องคุ้มครองเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองอย่างชัดเจน  ทั้ง
เป็นปัจจัยเสริมหนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกระแสที่ประชาคมโลกยอมรับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
และสิทธิด้านแรงงาน ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับการแข่งขันทางธุรกิจที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ คุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต 
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Executive Summary 
 

There have been ten (10) Labor Protection Laws for industrial sectors available in 
Thailand from the past, including the Civil and Commercial Codes; Hire of Work section, 
Labor Relations Act B.E. 2518 (1975), Act on the Establishment of and Procedure for Labor 
Court, B.E. 2522 (1979), Act of employment protection and job seeker 2528 (1985), Social 
Security Act B.E. 2533 (1990), Compensation Act B.E. 2537 (1994), Labor Protection Act B.E. 
2541 (1998), Skill Development Promotion Act B.E. 2545 (2003), Occupational Safety, Health 
and Environment Act B.E. 2554 (2011), and Working of Alien Act B.E. 2560 (2017), which each 
aimed to be enforcement in different ways, covering 4 main aspects; Labor skill and 
potential development, Employment standard and condition, Labor relation and social 
security and welfare. 

However, there are some of them not conforming to the International Labor 
Standard, especially International Labor Organization’s one. Therefore, Thai Labor Laws are 
not practical and causes problems due to that the authorized persons do not give an 
importance to international labor standard and the government sector do not understand 
the objective of Labor Laws, focusing chiefly on workforce/workers. 

One of those mentioned is the Labor Relations Act B.E. 2518 (1975). The main factor 
enables successful and sustainable employment is good welfare and labor relation, not only 
playing key role and leading to prevention and remedy of labor problems but also being 
critical guideline for long term and sustainable development of the entrepreneurs.  

Considering the Labor Relations Act B.E. 2518 (1975) directly, the word “Labor 
Relation” means relationship and interaction between employers and employees in the 
entrepreneurs, relationship between organizations of employers (Employer Union, Employer 
Association, Employer Council) and units of employees (Labor Union, Labor Association, 
Employee Council) according to the Law, and also the government obligation in arranging 
both employers’ and employees’ relationship as disciplines as well as encouraging good 
interrelationship, which can lead to overall industrial peacefulness of the country. 

Hence, “Labor Relation” is the issue concerning Right of gathering, collective 
bargaining and Right and Freedom protection of labor gathering and collective bargaining of 
the industrial sectors. The Section 86-111 identified clearly about Labor Union Role as a 
legal labor organization aiming principally on seeking and protecting benefits of employment 
condition and supporting good relation between employers and employee as well as among 
employees, too. 

Although, there are many limitations of the Labor Relations Act B.E. 2518 (1975), 
which is not update for current situation, it is the only one of Thailand enabling industrial 
labor to have legal right of gathering as the Labor Union, Labor Association and Labor 
Council, which were defined differently in the Act. Furthermore, being groups could gain 
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more power to negotiate with the employers for better changes of the employment 
condition, which facilitates better quality of life of the labor. 

Actually, though the labors have their rights of gathering and bargaining, it’s found 
that the Law, itself, which was enforced and has been framework to monitor Thailand’s 
labor relation system for more than 41 years, while Thai economic, social and politic 
situations have been changing rapidly and enormously, has contained out of date articles 
and contents, not conforming to the changing situation. Lastly, it could not establish good 
labor relation system, then triggered violation of the others’ right, a lot of arguments and 
unfair practice of gathering and bargaining, especially inability to protect Labor Union 
founders and members as the initial objective of Labor Relations Act B.E. 2518 (1975), which 
also leads to negative effects against overall labors in both commercial and industrial 
sectors. 

In other words, even though the labors have their legal rights of gathering as union 
and bargaining with the employers, in fact, they could not access their rights as mentioned 
by the Law. To make it more rational for Labor Right Accessibility, this research project was 
conducted to study on direction and how to reform the Labor Relations Act B.E. 2518 (1975), 
in order to obtain practical fairness for labor gathering and bargaining of Thailand’s industry. 

The objectives of this study are: 1) To analyze causes and sources of the problems 
as the main condition hindering the Rights of labor gathering and bargaining from protective 
accessibility in Thai Industrial sectors. 2) To investigate how to solve the problems in order 
to obtain appropriate direction and method of labor gathering and bargaining in Thai 
Industrial sectors. 3) To set recommendation as the policy for correction, improvement or 
enhancement toward the Labor Relations Act B.E. 2518 (1975), for more appropriate and 
reasonable. 
 The researcher has studied international rules related to rights of gathering as labor 
union and bargaining for 8 books, consisting of 1) Universal Declaration of Human Rights 
(UDHR), 2) International Covenant on Civil and Political Rights) (ICCPR), 3) International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 4) The European Convention on 
Human Rights 1950, 5) United Nation Global Compact (UNGC), 6) Organization for Economic 
Co-operation and Development (OECD),  7) ILO Convention 87 and 98, 8) ASEAN Declaration 
on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers and also the top 5 labors 
gathering in Europe (Sweden, Finland, Norway, Belgium and Denmark) and the top 5 labor 
gathering in Asia Pacific (Taiwan, Singapore, Australia, Hong Kong and New Zealand) by 
considering the advantage of each country’s law, affecting the gathering as labor unions and 
bargaining with the employers of the industrial sectors system, compared to the Labor 
Relations Act B.E. 2518 (1975). 

Concurrently, it’s found that the Labor Relations Act B.E. 2518 (1975) did not 
conform to Labor Protection Standard of the industrial sector system against gathering as 
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labor union and international bargaining, ILO Convention 87 and 98, 8) ASEAN Declaration on 
the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, the Constitution of Thailand 
B.E. 2540 (1997), the Constitution of Thailand B.E. 2550 (2007), and the Constitution of 
Thailand B.E. 2560 (2017). 

The research methodology focused mainly on scrutinizing the situation and problems 
of the Labor Relations Act B.E. 2518 (1975) in applying the right of gathering as labor union 
and bargaining by interview and observation through the meeting of the member council of 
the Thai Labor Reconciliation Committee (TLRC) and the Office of the Labor Relation, 
Department of Labor Protection and Welfare, Ministry of Labor, and the Provincial Office of 
Labor Protection and Welfare, which the researcher had worked in as the academic 
volunteers, emphasizing on the member council in the Eastern region, ranging from Samut 
Prakarn, Chacheongsao, Chonburi, Rayong, Prachin Buri, of the automobile and parts 
assembly  as well as electronic company only, which most of labor right violation were 
found primarily in Thailand 

The result #1 showed that causes and sources of the problems as the main 
condition hindering the Rights of labor gathering and bargaining from protective accessibility 
in Thai Industrial sectors are as follows. 

1) The direct cause from the Law’s contents; there are some limitations of the Labor 
Relations Act B.E. 2518 (1975), which are:- 

 1.1) The law was not able to protect the labor union founders or the 
administrative committee of the labor union during the period of bargaining, which could be 
grouped into 3 characteristics;  1.1.1) the Labor Relations Act B.E. 2518 (1975) did not force 
both employers and employees to regularly set any bargaining session whenever there are 
any requirements against each party.  1.1.2) The employers partly concealed the particular 
related labor member on demand submission and the Law did not define termination 
period for closing any cases.  1.1.3) When the arguments were ended, the employers were 
likely not to assign any work to the employees who have just been closed the job to 
reenter the entrepreneurs. 

 1.2) The Law enabled the employees to access judgment procedure of the 
Labor Court slowly. It’s found that accessibility of labor judgment procedure through the 
Labor Court mechanism is really complex and bearing extra high cost, hence, the employers 
utilized this advantage of them to bargain with the employees. Additionally, the judge 
normally comes from an usual judgment procedure, which he or she may be not expertise 
especially in labor issues. The Court has its responsibility to listen to facts so that the results 
may rely on which party who can find more details to support its side. In fact, it’s clearly 
found that the employers and the employees are not able to access related details for 
consideration equally; a lot of employees cannot hire the lawyer/attorney nor can they lead 
to witness and completed evidence for being recognizable facts of the cases. 
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2) The cause from the Law’s enforcement; it’s found that the Labor Relations Act 
B.E. 2518 (1975) is not effective enough. When any labor issues were ended, the employers 
often terminates the employment of labor union committee with any reasons not related to 
unfair practice defined in Section 121-123 consequently. 

3) The cause from the factors related to the labor union gathering and bargaining; it 
derived from the tripartite procedure extended more limitations of the Labor Relations Act 
B.E. 2518 (1975). It resulted from that the Ministry of Labor had announced the new Rules of 
MOL; Criteria and Method of Employers and Employees Representative Committee for being 
the labor union committee under the Labor Relations Act, which the representative must 
come from the legal Employees Council under the Law only, so this led to lack of 
participation of other labor unions which were not the members of the Employee Council. 

The result #2 showed that the appropriate direction and method of labor gathering 
and bargaining in Thai Industrial sectors are Improvement of the Labor Relations Act B.E. 
2518 (1975) to conform to the ILO Convention 87 (Freedom of Association and Protection of 
the Rights to Organise Convention, 1948, No. 87) and ILO Convention 98 (Right to Organise 
and Collective Bargaining Convention, 1949, No. 98). These are aimed to be the same Labor 
Law for all groups of labor, emphasizing on support, development and protection of the fair 
labor relation procedure, as well as changing labor relation frame concept from the former 
“Boss and Servant,” empowering the employers over the employees  toward “Social and 
Economic Partnership,” viewing the employers and the workers as equally partners, which 
any making a decision can affect both parties, therefore, it’s necessary to make mutual 
decision for working together, based on equality and fairness. 

The result #3 showed that To solve and improve the Labor Relations Act B.E. 2518 
(1975) to be more appropriate and reasonable must be done alongside with the 
development of various related mechanisms, leading practical gathering and bargaining of 
the employees, which there are five (5) forms of mechanisms as the following. 

1) Availability of direct gathering and bargaining administrative mechanism in labor 
relation system as a consequence of learning and experience. It’s found that, in many 
countries, availability of direct gathering and bargaining administrative mechanism in labor 
relation system is the main conditions to access better quality of the labors’ life, 
particularly, the concept that views workers as important partners for overall country’s 
growth and development, which can be seen in many countries, indicating that the 
employers open their minds to accept the role of labor union as fully equal partners, while 
the labor unions have to accept power range of the employers within their own 
entrepreneurs, provide cooperation honestly in order to principally create more efficiency, 
also give importance to tripartite system; consisting of labor union, employers’ side and 
government side, working together closely to establish mutual benefits. Furthermore, in 
many countries, the results from these mechanisms could build National Security, favorable 
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Investment Climate, but reduce the violent facing problems. In addition, the countries, 
having collective bargaining with strong cooperation are likely to experience less 
unemployment, less revenue gap and less wage difference. Unexpectedly, numbers of strike 
and duration of strike are also decreasing. One interesting concrete example from this 
proposal which can be brought into Thailand is the Consultant Council at the work place 
(Work Council), available in many European countries. 

2) Application of Labor Court mechanism; the decisions of the Supreme Court for 
labor relation cases, reflecting labor justice process to protect, create fairness and support 
good relation between employers and employees are viewed as another proposed policy, 
being a mechanism to access labor gathering and bargaining, for example, the Supreme 
Court decision #3532/2559, demanding the employers to indemnify instead of reemploy, 
which could protect the employers to continue their works smoothly and benefit the 
employees also, and the Supreme Court decision #2034/2551, legislating that the employers 
were able to ask for the Court’s approval in order to terminate employment of the 
employee committee according to the Labor Relations Act B.E. 2518 (1975), Section 52, in 
case the employers had reasonable causes and have already applied defined penalty prior 
to this.   

3) Application of the ILO’s ratification by Thailand against the Fundamental 
Convention channel to approach on how to adjust related working mechanism to promote 
continuation according to what were ratified, including to set concrete follow up and assess 
mechanisms from ILO directly. It’s found that the past follow up and assess mechanisms, 
after its the ratification against the Fundamental Convention, demanded Thailand to prepare 
the report to clarify every two years after the date of ratification. In other words, when 
Thailand had already ratified against the Fundamental Convention, it’s necessary to do the 
report every two years, at least, to inform ILO about what is going on, various laws and 
guidelines to be in line with the Convention’s regulation, also to do the explanation on 
problems and obstacles, hindering implementation from being conformed to ILO standard, 
however, ILO, itself, possess follow up and assess mechanisms to monitor the 
implementation of  member countries who had ratified against the Convention periodically, 
and will provide opinion and recommendation or warning differently case by case, then 
distribute these among the member countries and the world community. 

4) Adjustment of role and attitude of related government personnel; To establish the 
mechanism of effective law enforcement as initially aimed by that, the concept of 
Partnership for participative government administration and development was brought into 
as crucial tools for the officials’ work. The government sector must apply “Participatory 
Governance,” leading the labors as related stakeholders in all sectors to participate in 
planning, making decision, implementing and evaluating process by setting work 
systems/methods, organizing, building working culture for the officials, facilitating related 
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labors for more opportunities to involve in the Governance, and enabling favorable 
atmosphere for developing labor organization to be growing up as partners of further 
entrepreneurs and the government development. 
 5) Availability of ASEAN agreement on gathering and bargaining: Presently, migration 
of the population among ASEAN countries has been rising rapidly and heavily, however, 
criteria under the law of each ASEAN country are still different, which result in variety of 
concepts of Right and Freedom Security for the employees gathering and bargaining as labor 
union. Additionally, some countries had ratified against the ILO Convention 87 and 98, 
hence, the ones not ratifying against the ILO Convention had no commitment to adjust their 
domestic laws to comply with the Convention’s principle. Therefore, to create legal 
measurement to protect right and freedom of the employees gathering as labor union in 
ASEAN, it’s necessary to establish the international mechanisms among ASEAN countries by 
setting agreement on freedom of gathering as labor union, or perhaps redoing initial regional 
agreement under frame cooperation of the ASEAN, resulting in that the employers or the 
workers in ASEAN region are able to get the same standard of labor protection from all. 

In conclusion, viewing the labor as partners for development and availability of labor 
relation to protect gathering as labor union and to be an organization for bargaining on 
benefits of employment condition for the labors will enable the labors to practically access 
their right by law for gathering as labor union and bargaining according to the Labor 
Relations Act B.E. 2518 (1975). The labor will obtain opportunities to get protection of 
freedom association and clear bargaining. Moreover, they are supportive criteria for 
economic expansion which the current world community accepts as the standard of Human 
and Labor Right relates to commercial competition, necessary to be more responsible 
against dignity of human, social quality and environment sustainably in the future. 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยเรื่อง “แม้มีสิทธิ (ตามกฎหมาย) แต่เข้าไมถ่ึงสิทธิ (ตามความเป็นจริง)” :  

กรณีศึกษาสิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและเจรจาต่อรอง 
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 

 
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ เป็นการวิจัยถึงสิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและเจรจา

ต่อรองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 โดยเป็นการแสดงข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าแม้แรงงานใน
ระบบในภาคอุตสาหกรรมไทยซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ตามกฎหมายฉบับนี้จะมีสิทธิตามที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่
กลับพบว่าแรงงานยังเข้าไม่ถึงสิทธิตามความเป็นจริง กฎหมายยังไม่สามารถสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้ 
และท าให้เกิดการละเมิดสิทธิและข้อพิพาทแรงงานมากมาย เกิดความไม่เป็นธรรมในการรวมตัวและเจรจา
ต่อรอง เหล่านี้ส่งผลร้ายต่อผู้ใช้แรงงาน ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยโดยรวม  

โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ประการ คือ  (1) เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุและที่มาของปัญหาอันเป็น
เงื่อนไขส าคัญที่ท าให้สิทธิการรวมตัวและเจรจาต่อรองของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยเข้าไม่ถึง
การคุ้มครอง (2) เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา เพ่ือจะได้แนวทางและวิธีการที่ เหมาะสมในการรวมตัว
และเจรจาต่อรองของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย  (3) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

ผู้วิจัยใช้กระบวนการศึกษาทั้งเอกสาร แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วมโดย
การสัมภาษณ์ การรับฟังข้อมูลและร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลถึงสถานการณ์ปัญหาและการ
คลี่คลายปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนศึกษาจากตัวอย่างที่ดีจากต่างประเทศ 

ข้อค้นพบส าคัญจากงานวิจัยนี้ พบว่า สาเหตุที่เป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้สิทธิการรวมตัวและเจรจา
ต่อรองของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยเข้าไม่ถึงการคุ้มครอง พบว่า  1) มาจากตัวบทกฎหมาย
โดยตรง ซึ่งมีข้อจ ากัดที่ยังไม่สามารถคุ้มครองผู้ด าเนินการก่อตั้งสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการบริหาร
สหภาพแรงงานช่วงระหว่างการเจรจาต่อรอง คือ ไม่บังคับให้นายจ้างและลูกจ้างต้องเจรจากันเสมอ เมื่อมีการ
แจ้งข้อเรียกร้องต่อกัน, นายจ้างมีการปิดงานบางส่วนเฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการยื่นข้อ
เรียกร้อง และกฎหมายไม่ได้ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการปิดงานไว้, เมื่อการพิพาทแรงงานยุติ นายจ้างมักจะ
ไม่มอบหมายงานให้ลูกจ้างที่ถูกปิดงานได้กลับเข้าไปท างานในสถานประกอบการเหมือนเดิม , กระบวนการ
ยุติธรรมของศาลแรงงานที่ล่าช้า  2) สาเหตุที่มาจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ที่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ พบว่า เมื่อการพิพาทแรงงานยุติ นายจ้างมักจะมีการเลิกจ้างกรรมการสหภาพแรงงานด้วยเหตุ
อ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  3) สาเหตุที่มาจากปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการรวมตัวและเจรจาต่อรองของสหภาพแรงงาน คือ มาจากกระบวนการไตรภาคีที่ขยาย
ข้อจ ากัดของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ให้มากข้ึน  

ดังนั้นแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการรวมตัวและเจรจาต่อรองของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย ต้องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ให้มีความสอดคล้องกับ
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิใน
การรวมตัวกันและอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการของสิทธิในการรวมตัวกันและการเจรจา



ฑ 

 

ต่อรองร่วม เปลี่ยนกรอบคิดแรงงานสัมพันธ์แบบเดิมมาสู่การเป็น “หุ้นส่วนสังคมและเศรษฐกิจที่มองว่า  
“ผู้จ้างงาน” กับ “คนท างาน” เป็น “หุ้นส่วน” กัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน การตัดสินใจที่จะมี
ผลกระทบกับทั้งสองฝ่ายในการท างานร่วมกันจึงต้องใช้หลักการตัดสินใจร่วมกัน บนพ้ืนฐานของความเสมอ
ภาคเท่าเทียมและเป็นธรรม 

ทั้งนี้การแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ต้อง
ด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนากลไกต่างๆที่เกี่ยวข้อง อันจะท าให้การรวมตัวและการเจรจาต่อรองของ
ลูกจ้างเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ ประกอบด้วย 5 กลไก ดังนี้  1) การมีกลไกการบริหารจัดการด้านการรวมตัว
และเจรจาต่อรองในระบบแรงงานสัมพันธ์โดยตรง  2) การใช้กลไกทางศาลแรงงาน ในการให้ความคุ้มครอง 
สร้างความเป็นธรรม และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง  3) การใช้ช่องทางกรณีที่
ประเทศไทยให้สัตยาบันหรืออยู่ระหว่างการให้สัตยาบันอนุสัญญาขั้นพ้ืนฐานของ ILO เพ่ือน าไปสู่การปรับ
กลไกการท างานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการด าเนินการตามอนุสัญญาที่ได้ให้สัตยาบันไปแล้ว รวมถึงการมีกลไก
การติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) โดยตรง  4) การปรับ
บทบาททัศนคติของบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่สัมฤทธิ์ผลสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนั้น โดยน าหลักคิดเรื่องความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาและการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นส าคัญ 5) การมีข้อตกลงระดับ
อาเซียนเรื่องการรวมตัวและเจรจาต่อรอง เพ่ือเป็นมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ลูกจ้างในการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานในภูมิภาคอาเซียน ให้ได้รับความเท่าเทียมและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันในทุกประเทศ  

โดยสรุปการมองแรงงานเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา และการมีกลไกด้านแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือปกป้อง
การรวมตัวจัดตั้งเป็นสหภาพแรงงานเพ่ือเป็นองค์กรในการเจรจาต่อรองคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพ
การจ้างให้แก่แรงงาน ก็จะสามารถท าให้แรงงานสามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายในการรวมตัวเป็นสหภาพ
แรงงานและเจรจาต่อรองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ได้จริง แรงงานมีโอกาสได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองอย่างชัดเจน   
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Abstract 

 
The research on 

“Even there are (legal) Rights, cannot access through (practically)” 
Case: Right of Gathering as Labor Union and Bargaining 
According to the Labor Relations Act B.E. 2518 (1975) 

 
This qualitative research is to study on Rights of Gathering as Labor Union and 

Bargaining according to the Labor Relations Act B.E. 2518 (1975), presenting empirical data 
that whether the labors of the industrial sectors system which are the beneficial by law 
have their rights, they are unable to access theirs practically. The law could not establish 
good labor relation system, and then there are a lot of violation of the others’ rights and 
arguments, unfair practice of gathering and bargaining. These lead to negative consequences 
directly toward the labors in the commercial sectors and overall Thailand’s economic. 

The three (3) objectives were set, which are 1) To analyze causes and sources of the 
problems as the main condition hindering the Right of Labor gathering and bargaining from 
protective accessibility in Thai Industrial sectors. 2) To investigate how to solve the problems 
in order to obtain appropriate direction and method of labor gathering and bargaining in Thai 
Industrial sectors. 3) To set recommendation as the policy for correction, improvement or 
enhancement toward the Labor Relations Act B.E. 2518 (1975), for more appropriate and 
reasonable. 

The researcher has studied from reliable sources of paper documents, electronic 
sources of data, collection of data; participation by interview, informative hearing and taking 
parts in the conversation for exchanging ideas with related parties about all related 
problems situation and how to solve them, also, has learned from the examples from many 
countries. 

From this study, the findings showed that the causes which are the critical conditions 
enabling protective inaccessibility of the rights of labor gathering and bargaining in Thai 
industrial sectors derived from 

1) The direct cause from the Law’s contents; there are limitations which are not 
able to protect the labor union founders or the administrative committee of the labor union 
during the period of bargaining, not force both employers and employees to regularly set 
any bargaining session whenever there are any requirements against each party. The 
employer partly concealed the particular related labor members on demand submission 
and the Law did not define termination period for closing any cases. When the arguments 
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were ended, the employers were likely not to assign any work to the employees who have 
just been closed the job to reenter the entrepreneurs as before. 

2) The cause from the Law’s enforcement; the Labor Relations Act B.E. 2518 (1975) 
is considered not effective enough. When any labor issues were ended, the employers often 
terminates the employment of labor union committee with any reasons not related to 
unfair practice under the Law.     

3) The cause from the factors related to the labor union gathering and bargaining; it 
derived from the tripartite procedure extended more limitations. 

Therefore, the appropriate guideline and method for gathering and bargaining of the 
labors in Thai industrial sectors should be improving the Labor Relations Act B.E. 2518 (1975) 
to conform with the ILO Convention 87 (Freedom of Association and Protection of the Rights 
to Organise Convention, 1948, No. 87) and ILO Convention 98 (Right to Organise and 
Collective Bargaining Convention, 1949, No. 98), changing the former frame concept of 
“Labor Relation to be “Social and Economic Partnerships,” Social and Economic 
Partnership,” viewing the employers and the workers as equally partners, which any making 
a decision can affect both parties, therefore, it’s necessary to make mutual decision for 
working together, based on equality and fairness. 
 Improvement of the Labor Relations Act B.E. 2518 (1975) for more appropriate and 
fair must be done alongside with development of related mechanism, which could lead the 
gathering and bargaining of the employees to practical implementation; there are five (5) 
forms of mechanisms, which are 

1)  Availability of direct gathering and bargaining administrative mechanism in labor 
relation system. 

2) Application of Labor Court mechanism to protect, establish fairness, and 
encourage the good relationships between the employers and the employees.   

3) Application of the ILO’s ratification by Thailand against the Fundamental 
Convention channel to approach on how to adjust related working mechanisms to promote 
continuation according to what were ratified, including to set concrete follow up and assess 
mechanisms from ILO directly.  

4)  Adjustment of role and attitude of related government personnel; To establish 
the mechanism of effective law enforcement as initially aimed by that, the concept of 
Partnership for participative government administration and development was brought into 
as crucial tools for the officials’ work.  

5) Availability of ASEAN agreement on gathering and bargaining: to create legal 
measurement to protect right and freedom of the employees gathering as labor union in 
ASEAN, resulting in that employers or workers in ASEAN region are able to get the same 
standard of labor protection from all. 
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In conclusion, viewing the labor as partners for development and availability of labor 
relation mechanism to protect gathering as labor union and to be an organization for 
bargaining and protecting the benefits of employment condition for the labors will enable 
the labors to practically access their rights by law for gathering as labor union and bargaining 
according to the Labor Relations Act B.E. 2518 (1975). The labors will obtain opportunities to 
get protection of freedom association and clear bargaining. 
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ค าน ารายงานวิจัย 

 
  งานวิจัยเรื่อง “แม้มีสิทธิ (ตามกฎหมาย) แต่เข้าไม่ถึงสิทธิ (ตามความเป็นจริง)” : กรณีศึกษา
สิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและเจรจาต่อรองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518” เป็น
งานวิจัยที่ผู้วิจัยได้รับงบประมาณวิจัยสนับสนุนการด าเนินการจากส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ตามเลขที่สัญญา พป.084/2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 โดยด าเนินการในช่วงระยะเวลาสั้นๆ คือ 
มิถุนายน-พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นการใช้เวลาอันจ ากัดอย่างเข้มข้นในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุและที่มาของปัญหา อันเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้สิทธิการรวมตัวและเจรจาต่อรองของ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยเข้าไม่ถึงการคุ้มครอง และแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึง
การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 
ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป 
  โดยผู้วิจัยได้เลือกศึกษาสถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงานเฉพาะกลุ่มแรงงานในระบบใน
ภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นองค์กรสมาชิกของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ที่ผู้วิจัยได้ท างาน
อาสาสมัครด้านวิชาการในองค์กรดังกล่าวอยู่แล้ว โดยเน้นไปที่องค์กรสมาชิกในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ที่
ครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, ปราจีนบุรี ในกิจการยานยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นกิจการที่มีการละเมิดสิทธิแรงงานเป็นล าดับต้นๆ ของประเทศไทย 
  ผู้เขียนขอขอบพระคุณส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ที่เห็นชอบมอบหมายให้ผู้วิจัย
ศึกษาเรื่องนี้และก ากับดูแลงานวิจัยนี้อย่างเข้มงวดจนแก้ไขส าเร็จสมบูรณ์  
  ขอบคุณเป็นพิเศษส าหรับผู้ให้การสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลทั้งทางการและไม่ทางการทุกท่าน 
โดยเฉพาะจากสมาชิกในสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (สยท.)  เช่น สหภาพแรงงานชิ้นส่วน 
ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TAM) โดยเฉพาะสาขาเจเทคโตะ สาขานิปปอนแกสเก็ต สาขาซันสตาร์ 
สาขาโคโยจอยท์, สหภาพแรงงานวายเอสภัณฑ์, สหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย, กลุ่มสหภาพแรงงาน
ภาคตะวันออก, สหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์แห่งประเทศไทย เช่น สหภาพแรงงานพานาโซนิค 
แห่งประเทศไทย   
  คณะท างานฝ่ายกฎหมาย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย น าโดย คุณชาลี ลอยสูง  
และคณะ และนักจัดตั้งในสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยและสมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (CILT) ทุกคน  
  ตลอดจนฝ่ายบริหารด้านทรัพยากรบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ของบริษัทเจเทคโตะ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด โดย คุณประกาศิต รัชดานนท์ และ คุณไวยวุฒิ สุกิจพิริยพันธ์   รวมถึงส านักแรงงานสัมพันธ์  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่ให้ข้อคิดเห็นอีกด้านที่เป็นประโยชน์ 
  ขอบคุณเป็นพิเศษส าหรับทีมวิชาการรอบตัวผู้วิจัยที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลไม่มากก็น้อย ได้แก่ 
ทนายความพรนารายณ์ ทุยยะค่าย  หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย คสรท., อาจารย์ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
นักวิชาการอิสระด้านแรงงาน, อาจารย์ Andrew Brown มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย และปีย์ กฤตยากีรณ 
จาก Solidarity Center Thailand (SC)  
  ขอบคุณ  คุณวิสุทธิ์-คุณรัศมี เรืองฤทธิ์ และ คุณปรุง ดีสี ที่ไปรับ-ส่งผู้วิจัยในการลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลงานวิจัยเรื่องนี้ และ คุณสุพิน หมอพิมาย เจ้าหน้าที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)  
ที่ช่วยจัดการงานธุรการต่างๆ 
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  หากงานวิจัยเรื่องนี้จะมีประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นต่อการเข้าถึงสิทธิการรวมตัวและเจรจาต่อรองของ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้เข้าถึงการคุ้มครองมากยิ่งขึ้น ผ่านการแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม 
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และการพัฒนากลไกต่างๆที่เก่ียวข้อง  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 

1.1 จ ำนวนและประเภทของแรงงำนในประเทศไทย 
จากการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี 2559 พบว่า ประเทศไทย 

มีจ านวนแรงงานรวมทั้งสิ้น 38.3 ล้านคน  แบ่งเป็นแรงงานในระบบ 17 ล้านคน  และแรงงานนอกระบบ 21.3 ล้านคน  
ในที่นี้แรงงานในระบบ หมายถึง ผู้มีงานท าที่ได้รับความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม ได้แก่ 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
รัฐวิสาหกิจ ครูหรือครูใหญ่โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ และลูกจ้างท่ีได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานท าที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมเหมือนกับ
กลุ่มแรงงานในระบบ 

ส าหรับในงานวิจัยเรื่องนี้ แรงงานในระบบ (Formal Sector) หมายถึง เฉพาะแรงงานที่ได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและท างานในภาคอุตสาหกรรมเพียงเท่านั้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 โดยตรง  ทั้งนี้ จากสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี 2559 
ระบุว่ากลุ่มแรงงานในระบบในภาคอุตสาหกรรม  อันดับแรกท างานอยู่ในสาขาการผลิตประมาณ 6.69 ล้านคน  
รองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ประมาณ 6.31 ล้านคน  สาขาที่พักแรม
และบริการด้านอาหารประมาณ 2.84 ล้านคน  และสาขาการก่อสร้างประมาณ 2.49 ล้านคน  

เมื่อกล่าวถึงแรงงานในระบบในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ในที่นี้ย่อมรวมถึงกลุ่มแรงงานข้ามชาติ  
3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว กัมพูชา และแรงงานสัญชาติอ่ืนๆ ที่มาท างานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยด้วย
เช่นกัน เช่น เวียดนาม พบว่าเมื่ออ้างอิงจากสถิติผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ  ในระบบ
ประกันสังคมตามมาตรา 33 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส านักงานประกันสังคม ระบุว่า มีจ านวน
ผู้ประกันตนต่างชาติทั้งหมด 494,229 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 ของจ านวนผู้ประกันตนมาตรา 33  ส่วนใหญ่
เป็นผู้ประกันตนสัญชาติพม่า จ านวน 306,924 คน  สัญชาติกัมพูชา จ านวน 79,874 คน  สัญชาติลาว จ านวน 
13,707 คน  สัญชาติเวียดนาม 583 คน  และสัญชาติอ่ืนๆ จ านวน 93,141 คน  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเพียงแค่เฉพาะ
แรงงาน 4 สัญชาติ กลุ่มนี้จะมีจ านวนถึง 401,088 คน ที่อยู่ในระบบการคุ้มครองของกฎหมายแรงงานประเทศไทย 

ส าหรับปัญหาที่แรงงานในระบบต้องเผชิญเป็นส่วนใหญ่ คือ ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการ
ท างาน, การเข้าไม่ถึงสิทธิคุ้มครองต่างๆ และปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ 

ทั้งนี้ สภาพการจ้างงานดังกล่าวเป็นผลจากนโยบายการพัฒนาประเทศที่ยังคงกระจุกอยู่ในเมืองใหญ่ 
ท าให้แรงงานที่ท างานอยู่ในภาคเกษตรในชนบทอพยพย้ายถิ่นเข้ามาหางานท าในเมืองมากขึ้น ในขณะที่
แนวโน้มการเคลื่อนย้ายของประชากรวัยแรงงานภายในภูมิภาคเกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับการปรับตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมและข้อตกลงตามกรอบความร่วมมืออาเซียน ทั้งนี้แนวโน้มของแรงงานข้ามชาติที่อพยพ  
ย้ายถิ่นเข้ามาท างานและกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจประเทศไทยนั้นก็เพ่ิมมากข้ึนด้วยเช่นเดียวกัน 
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1.2 กฎหมำยคุ้มครองแรงงำนในภำคอุตสำหกรรมและข้อจ ำกัดของกฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์ 
ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานในระบบที่ท างานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยรวม 10 ฉบับ 

ได้แก่  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส่วนที่ว่าด้วยการจ้างแรงงาน, พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518, 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522, พระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2528, พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533, พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537, 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541, พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545, 
พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 และพระราช
ก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560  โดยกฎหมายแต่ละฉบับมีเจตนารมณ์และการ
บังคับใช้ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมักครอบคลุมใน 4 เรื่องส าคัญดังนี้ การพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน , 
มาตรฐานในการจ้างงานและสภาพการจ้างงาน, แรงงานสัมพันธ์, หลักประกันและสวัสดิการแรงงาน  

อย่างไรก็ตามกลับพบว่ามีกฎหมายบางฉบับที่ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล โดยเฉพาะกับ
หลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จึงท าให้กฎหมายแรงงานของไทยเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ 
เนื่องจากผู้บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ความส าคัญกับมาตรฐานแรงงานสากล อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐก็ ไม่ทราบ
เจตนารมณ์ของกฎหมายแรงงานที่มุ่งคุ้มครองแรงงาน/คนท างานเป็นส าคัญ หนึ่งในกฎหมายดังกล่าวนั้น คือ 
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ทั้งที่ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การจ้างงานประสบความส าเร็จและมีเสถียรภาพได้ 
คือ การมีสวัสดิการและระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นกุญแจที่น าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทางด้านแรงงานสัมพันธ์เท่านั้น แต่จะเป็นแนวทางที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาการด าเนินกิจการระยะยาวใน
ลักษณะที่ยั่งยืนของสถานประกอบการอีกด้วย  

เมื่อมาพิจารณาที่ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 โดยตรง ซึ่งค าว่า “แรงงานสัมพันธ์” นั้นหมายถึง
ความเกี่ยวข้องและการปฏิบัติต่อกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ และยังมีความหมายรวม
ไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การของฝ่ายนายจ้าง (สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง และสภาองค์การ
นายจ้าง) กับองค์การของฝ่ายลูกจ้าง (สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และสภาองค์การลูกจ้าง)  ที่เข้ามามี
บทบาทตามกฎหมาย และยังรวมไปถึงบทบาทของรัฐบาลในการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง และสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันก่อให้เกิดความสงบสุขทางอุตสาหกรรมของ
ประเทศ 

กล่ำวได้ว่ำ “แรงงำนสัมพันธ์” เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิกำรรวมตัว, สิทธิกำรเจรจำต่อรองร่วม 
และกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพในกำรรวมตัวและกำรเจรจำต่อรองร่วมของแรงงำนในระบบใน
ภำคอุตสำหกรรม โดยเฉพำะในมำตรำ 86-111 ได้ระบุไว้อย่ำงชัดเจนถึงบทบำทของสหภำพแรงงำน  
ในฐำนะที่เป็นองค์กรแรงงำนที่ถูกต้องตำมกฎหมำย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส ำคัญเพื่อแสวงหำและคุ้มครอง
ผลประโยชน์เกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำง และส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงและระหว่ำง
ลูกจ้ำงด้วยกัน 

อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ ากัดของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ที่มีความล้าหลังไม่ทันต่อ
สถานการณ์ แม้จะเป็นกฎหมายเพียงฉบับเดียวในประเทศไทยที่ท าให้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีสิทธิในการ
รวมตัวอย่างถูกกฎหมายเป็นสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และสภาองค์การลูกจ้าง ตามลักษณะการรวมตัว
ในรูปแบบต่างๆ ที่กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ได้ก าหนดไว้แล้วก็ตาม อีกทั้งเมื่อรวมตัวแล้วก็ยังสามารถเจรจา
ต่อรองกับนายจ้างเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานที่เอ้ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของแรงงาน 
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แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับพบว่าแม้แรงงานจะมีสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง แต่ตัวกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์เอง ซึ่งได้บังคับใช้และถือเป็นกรอบในการก ากับระบบแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยมานาน
กว่า  41 ปี ขณะที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยในวันนี้ได้พัฒนาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
และมากมาย ท าให้บทบัญญัติและเนื้อหาสาระของกฎหมายหลายส่วนมีความล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีได้เปลี่ยนแปลงไป ท าให้กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้ และท า
ให้เกิดการละเมิดสิทธิและข้อพิพาทแรงงานมากมาย เกิดความไม่เป็นธรรมในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง 
โดยเฉพาะไม่สามารถคุ้มครองผู้จัดตั้งสหภาพแรงงานและสมาชิกสหภาพแรงงานได้สมเจตนารมณ์ของกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ เหล่านี้ส่งผลร้ายต่อผู้ใช้แรงงาน ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยโดยรวม 

กล่ำวได้ว่ำ “แม้แรงงำนจะมีสิทธิตำมกฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์ในกำรรวมตัวเป็นสหภำพแรงงำน
และเจรจำต่อรองกับนำยจ้ำงได้ แต่ก็ไม่สำมำรถเข้ำถึงสิทธิที่มีดังกล่ำวนั้นตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ได้” 
กล่ำวคือ 

ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 89 ได้บัญญัติไว้ว่า ลูกจ้างตั้งแต่ 10  คน ขึ้นไป 
สามารถรวมตัวกัน เพ่ือจัดตั้งเป็นสหภาพแรงงานขึ้นในสถานประกอบการได้ เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว 
ผู้ก่อตั้งต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน เพ่ือเลือกตั้ง
คณะกรรมการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ และอนุมัติร่างข้อบังคับที่ได้ยื่นแก่นายทะเบียน 
ในระหว่างนี้จะมีการรับสมัครสมาชิกด้วย 

เมื่อได้คณะกรรมการสหภาพแรงงานแล้ว ให้กรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิหน้าที่ด าเนินงานในนาม
สหภาพแรงงาน ตามวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงาน ซึ่งวัตถุประสงค์นั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมายตามมาตรา 86 
คือ สหภาพแรงงานต้องมีวัตถุที่ประสงค์เพ่ือการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างและ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน 

กล่าวได้ว่าสหภาพแรงงานจึงมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้คือ 
(1) เรียกร้อง เจรจา ท าความตกลง และรับทราบค าชี้ขาดหรือท าข้อตกลงกับนายจ้างหรือสมาคม

นายจ้างในกิจการของสมาชิกได้ 
(2) จัดการและด าเนินการเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์ ทั้งนี้ภายใต้บังคับของวัตถุที่ประสงค์ของ

สหภาพแรงงาน  
(3) จัดให้มีการบริการสนเทศเพ่ือให้สมาชิกมาติดต่อเกี่ยวกับการจัดหางาน 
(4) จัดให้มีการบริการการให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือขจัดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการ

บริหารงานและการท างาน 
(5) จัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือสวัสดิการของสมาชิก หรือเพ่ือ

สาธารณประโยชน์ ทั้งนีต้ามท่ีที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร 
(6) เรียกเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกและเงินค่าบ ารุงตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับของสหภาพ

แรงงาน 
อย่ำงไรก็ตำมกลับพบว่ำ แม้กฎหมำยจะให้สิทธิในกำรก่อตั้งสหภำพแรงงำน แต่ ไม่สำมำรถ

คุ้มครองผู้จัดตั้งสหภำพแรงงำนและสมำชิกสหภำพแรงงำนได้สมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย1 ไม่ว่ำจะเป็น 

                                                           
1 บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ เอกสารประกอบเวทีสาธารณะเร่ืองการละเมิดสิทธิสหภาพแรงงาน : ช่องว่างทางกฎหมายและทางออกที่เป็นไปได้ 
วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 08.30-16.00 น ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชด าเนิน กรุงเทพฯ จัดโดยคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมกับโซดาริตี้เซ็นเตอร์ประเทศไทย (SC) (เอกสารอัดส าเนา) 
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(1) ผู้มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานและเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน ต้องมีอายุ 20 ปี บรรลุนิติภาวะ 
และมีสัญชาติไทยโดยก าเนิดเท่านั้น และต้องเป็นลูกจ้างที่หมายถึง ผู้ซึ่งตกลงท างานให้แก่นายจ้างเพ่ือรับ
ค่าจ้าง ดังนั้น จึงท าให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ฯลฯ ไม่สามารถตั้งสหภาพแรงงานได้   

(2) ลูกจ้างอย่างน้อย 10 คน ต้องไปยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงาน พร้อมกับ 
ร่างข้อบังคับสหภาพแรงงาน รวมทั้งกรรมการสหภาพแรงงานเมื่อได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกแล้วต้องน าไปยื่น  
จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐมีอ านาจปฏิเสธการจดทะเบียนได้  

(3) การจัดตั้งสหภาพแรงงานกลายเป็นเรื่องเชิงเทคนิคระหว่างลูกจ้างกับเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น มีการ
ใช้เอกสารที่เก่ียวข้องจ านวนมากในการจัดตั้งสหภาพแรงงานกว่าจะส าเร็จ 

(4) คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานทุกคนจะต้องเป็นพนักงานประจ า ท างานเต็มเวลาให้กับ
สถานประกอบการหรือบริษัทเท่านั้น ลูกจ้างต้องเจรจาขอลาหยุดเพ่ือท ากิจกรรมสหภาพ ท าให้นายจ้างกลั่นแกล้ง
ได้ง่ายขึ้น เจ้าของโรงงานอาจบอกให้ฝ่ายบริหารไม่อนุญาตให้กรรมการสหภาพท างานล่วงเวลา การกระท า
เช่นนี้ส่งผลต่อสถานะทางเศรษฐกิจต่อผู้น าสหภาพแรงงานและไปบั่นทอนก าลังใจให้ผู้น าสหภาพแรงงานไม่
อยากท างานให้สหภาพแรงงาน 

(5) ลูกจ้างที่ไม่ใช่คนไทยสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้ แต่ไม่สามารถรับ
ต าแหน่งบริหารในสหภาพแรงงานได้ เพราะผู้ที่จะรับต าแหน่งเหล่านี้ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น ท าให้เกิด
ข้อจ ากัดในสถานประกอบการที่มีการจ้างงานแรงงานข้ามชาติและเข้าไม่ถึงการคุ้มครอง 

(6) ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้มีอ านาจบังคับบัญชาจะเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจ้างอ่ืน ได้ จัดตั้ง
หรือเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ และลูกจ้างอ่ืนจะเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาได้จัดตั้ง
หรือเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้  

(7) ก าหนดให้เลือกที่ปรึกษาในการเจรจาต่อรองของสหภาพแรงงานเฉพาะที่จดทะเบียนกับ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น จ านวนไม่เกินสองคน และกระทรวงแรงงาน
มีอ านาจอิสระในการปฏิเสธการจดทะเบียนที่ปรึกษาสหภาพแรงงาน 

(8) กฎหมายไม่ได้คุ้มครองผู้ด าเนินการก่อตั้งสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการบริหารสหภาพ
แรงงานอย่างชัดเจน แม้จะมีการห้ามการเลือกปฏิบัติในลักษณะที่ต่อต้านสหภาพแรงงาน แต่พบว่าลูกจ้างก็ยัง
ถูกเลิกจ้างอย่างถูกกฎหมายในข้อหาอื่นๆ ได้ทุกเมื่อ เช่น ทุจริตต่อหน้าที่ ขโมยทรัพย์สินบริษัท เป็นต้น ในบาง
กรณีก็ถูกเลิกจ้างขณะท าการจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (ดังนั้นจึงไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายในเรื่อง
การเลือกปฏิบัติเพื่อต่อต้านสหภาพแรงงาน) ในหลายๆ กรณีนายจ้างกลบเกลื่อนการเลิกจ้างว่าไม่ใช่เป็นเพราะ
สาเหตุที่เก่ียวข้องกับสหภาพแรงงาน  

(9) กฎหมายไม่ห้ามการปิดงานเฉพาะกลุ่มลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือมีรายชื่อยื่น
ข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง และไม่ห้ามนายจ้างรับคนเข้าท างานแทนลูกจ้างที่ใช้สิทธินัดหยุดงานอยู่ 

(10) ข้อแตกต่างการคุ้มครอง "กรรมการลูกจ้าง" และ "กรรมการสหภาพแรงงาน" คือ การลงโทษ 
หรือเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง ต้องได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน ในขณะที่นายจ้างมีอ านาจเด็ดขาดในการเลิกจ้าง
หรือลงโทษกรรมการสหภาพ 

(11) ลูกจ้างจ านวนอย่างน้อยร้อยละ 15 ของพนักงานทั้งหมด หรือสหภาพที่มีสมาชิกอย่างน้อย 
ร้อยละ 20 ของแรงงานทั้งหมดของบริษัทสามารถยื่นข้อเรียกร้องในการเจรจาต่อรองร่วมในเรื่องสภาพการจ้าง 
อย่างไรก็ตามสหภาพจะต้องมีการลงคะแนนเสียงในการประชุมประจ าปีว่าจะยื่นข้อเรียกร้องหรือไม่ ถ้าการ
ลงคะแนนเสียงไม่ผ่านก็ไม่สามารถท่ีจะท าการเจรจาต่อรองร่วมได้ และต้องส่งส าเนาข้อเรียกร้องเพ่ือการเจรจา
ต่อรองร่วมไปยังกระทรวงแรงงานด้วย   
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(12) บทลงโทษในการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมมีบทลงโทษขนาดเบาเกินไปที่จะท าให้นายจ้าง
เกิดความเกรงกลัว   

มีตัวอย่างกรณีศึกษาที่เห็นได้ชัดในเรื่องนี้ว่าเป็นผลมาจากข้อจ ากัดของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 
จากการแถลงข่าวของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  
ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการคุกคามและละเมิดสิทธิ
สหภาพแรงงานอย่างเร่งด่วน โดยในใบแถลงข่าวนี้ได้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า  

“มีแรงงานจ านวนมากต้องถูกเลิกจ้าง ให้ออกจากงานหรือถูกกระท าโดยไม่เป็นธรรมเพียงเพราะเหตุ
จากการก่อตั้งสหภาพแรงงาน หรือการถูกเลือกปฏิบัติเพราะการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของสหภาพแรงงาน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับ
การคุกคามและละเมิดสิทธิแรงงานอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส าคัญ พบว่า มาจากการรวมตัวจัดตั้งองค์กรสหภาพ
แรงงาน หรือการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้แรงงาน การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของนายจ้าง การใช้ช่องว่าง
ทางกฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการเอารัดเอาเปรียบลูกจ้าง  

สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบรุนแรงต่อคนงานที่พบในขณะนี้ ได้แก่ 
(1) กรณีบริษัทสแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จ ากัด ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กดดันให้สมาชิกสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ประเทศไทยต้องลาออกจากงาน รวมทั้งยังมีการฟ้องร้องด าเนินคดี
อาญากับผู้น าแรงงานที่เก่ียวข้อง และฟ้องร้องทางคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายกับสมาชิกสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์
ประเทศไทย ซึ่งคดีทางแพ่งอยู่ในกระบวนการทางศาล 

(2) กรณี บริษัท โตไก รับเบอร์ อิสเทิร์น จ ากัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง เลิกจ้างลูกจ้างที่เป็นแกนน า
ทั้งหมดขณะอยู่ในระหว่างการยื่นข้อเรียกร้องและจัดตั้งสหภาพแรงงานโตไก รับเบอร์ อิสเทิร์น เมื่อเดือน
มกราคม 2558   

(3) กรณ ีบริษัท โคบาเทค ประเทศไทย จ ากัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ภายหลังจากที่เกิดข้อพิพาท
แรงงานน าไปสู่การปิดงานของนายจ้าง ต่อมาข้อพิพาทแรงงานสิ้นสุด และนายจ้างตกลงรับลูกจ้างกลับเข้า
ท างานตั้งแต่ วันที่ 15  มกราคม  2558 แต่ปัจจุบัน คือ กุมภาพันธ์ 2558 สมาชิกสหภาพแรงงาน จ านวน 194 คน 
นายจ้างกลับไม่มอบหมายงานในหน้าที่เดิมให้สมาชิกสหภาพแรงงานโคบาเทคประเทศไทยท า แต่กลับจัดให้
ลูกจ้างกลุ่มนี้ไปอยู่ในเต็นท์หลังโรงงานโดยไม่มีก าหนด  

ทั้งนี้  เป็นผลส าคัญมาจากการที่หน่วยงานภาครัฐยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น กรณีมีข้อพิพาทถึงขั้นนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานแล้วมีข้อตกลงรับลูกจ้างกลับ
เข้าท างาน แต่นายจ้างก็ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือไม่สามารถบังคับให้นายจ้างมอบหมายงานให้ลูกจ้างท า
ดังเดิมได้ อีกท้ังเจ้าพนักงานไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งด้านแรงงานก็ไม่ได้ท าหน้าทีห่รือใช้อ านาจเพ่ือแก้ไขปัญหา หรือ
มาตรการส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์อย่างจริงจัง ในทางกลับกันเจ้าหน้าที่รัฐกลับอ้างนโยบายให้ยุติในชั้นไกล่เกลี่ย 
อ้างนโยบายส่งเสริมการลงทุนมากดดันให้ลูกจ้างเลิกใช้สิทธิตามกฎหมาย มีการไกล่เกลี่ยให้ลูกจ้างได้รับสิทธิที่
ต่ ากว่ากฎหมายก าหนด”  

1.3 ระบบไตรภำคี กระบวนกำรยุติธรรมกับกำรคุ้มครองแรงงำนภำคอุตสำหกรรมในกำรรวมตัว
และเจรจำต่อรอง 

เมื่อมาพิจารณาถึงกลไกและกระบวนยุติธรรมในประเทศไทยก็มีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการให้ความ
ยุติธรรมกับแรงงานในเรื่องเก่ียวกับสิทธิในการจัดตั้งองค์กรสหภาพแรงงาน การด าเนินงาน การยื่นข้อเรียกร้อง
และการเจรจาต่อรอง การนัดหยุดงานหรือการปิดงาน รวมทั้งการบริหารจัดการของฝ่ายนายจ้างในระหว่าง  
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มีข้อพิพาทแรงงานหรือที่กระทบต่อองค์กรลูกจ้าง อีกท้ังระยะเวลาในการด าเนินการตามกฎหมายยาวนานมาก  
ไม่เอ้ือต่อการคุ้มครององค์กรหรือการเจรจาต่อรอง 

มีหลายกรณีที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.) ชี้ขาดว่าเป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรม แต่กลับ
สั่งให้นายจ้างชดใช้ค่าเสียหายแทนการรับลูกจ้างกลับเข้าท างาน ด้วยอ้างว่านายจ้างกับลูกจ้างขัดแย้งจนเกิด
ความร้าวฉาน และนายจ้างไม่ไว้วางใจให้ลูกจ้างท างานแล้ว   

ในประเด็นเรื่องคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.) นั้น จ าเป็นที่จะต้องกล่าวถึงที่มาของ
คณะกรรมการด้วยเช่นกันว่าก็เป็นอุปสรรคไม่น้อยในการเข้าถึงความยุติธรรมของแรงงาน ซึ่งเป็นผลมาจาก
กลไกการเลือกตั้งแบบระบบไตรภาคี ที่ผ่านมาก่อนปี 2559 ที่มีการประกาศใช้ระเบียบฉบับใหม่ พบปัญหา
ในทางปฏิบัติและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง กล่าวคือ กระทรวงแรงงานได้มีระเบียบกระทรวง
แรงงาน ว่าด้วยแนวทางและวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการ
ไตรภาคี2 พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 37 ที่ได้ก าหนดไว้ว่า  

“ให้มีคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.) เป็นคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน เพ่ือท าหน้าที่ด้านแรงงานสัมพันธ์ในการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานในกิจการส าคัญ และการ
วินิจฉัยค าร้องเก่ียวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรม” 

ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการกลาง กรรมการฝ่ายนายจ้าง 
และกรรมการฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละเท่าๆ กัน คือ ฝ่ายละ 5 คน รวม 15 คน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ ากัดของระเบียบที่ก าหนดสัดส่วนการเลือกตั้งว่า 1 สหภาพแรงงาน เท่ากับ 1 เสียง 
ในการออกเสียงเลือกตั้งจึงมีสหภาพแรงงานจ านวนมากถูกจัดตั้งขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นฐานเสียงสนับสนุนในการช่วง
ชิงต าแหน่งในองค์กรไตรภาคี ท าให้ระบบไตรภาคีซึ่งน่าจะเป็นเครื่องมือท าให้รัฐ นายจ้าง และผู้ใช้แรงงาน
สามารถพูดคุย ตัดสินใจเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน ได้ถูกออกแบบให้กลายเป็นระบบที่ท าให้แรงงานต้องมา
ทะเลาะเพ่ือแย่งชิงต าแหน่งในองค์กรไตรภาคีที่ถูกตั้งขึ้นมานี้ 

เนื่องจาก การที่ใช้จ านวนสหภาพแรงงานเป็นตัวตัดสินในการช่วงชิงต าแหน่งคณะกรรมการโดยไม่ได้
ค านึงว่าสหภาพที่ออกเสียงนั้นจะมีสมาชิกมากน้อยต่างกันอย่างไร สหภาพเล็กที่มีสมาชิกเพียงไม่กี่คนก็มีหนึ่งเสียง
เท่ากับสหภาพใหญ่ที่มีสมาชิกหลายพันคน จึงพบว่าผู้น าแรงงานที่หวังจะได้กุมเสียงข้างมากในการโหวตชิง
ต าแหน่งไตรภาคีจึงไปด าเนินการจัดตั้งสหภาพเล็กสหภาพน้อยขึ้นมามากมายเพ่ือสนับสนุนตนเองและพรรคพวก  
อีกท้ังสหภาพเหล่านี้จ านวนมากไม่ได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือมวลสมาชิก  

ข้อน่าสังเกตอีกประการก็คือช่วงปีไหนที่มีวาระในการเลือกตั้งต าแหน่งไตรภาคี จะมีการจดทะเบียน
สหภาพแรงงานมากขึ้นจนสังเกตได้ ตัวอย่างเช่นการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสหภาพแรงงานในปี พ.ศ.2554   

                                                           
2 คณะกรรมการไตรภาคี คือ ผู้แทนที่ได้รับเลือกมาจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ 
1. ฝ่ายรัฐบาลหรือผู้แทนรัฐบาล 
2. ฝ่ายนายจ้าง คือ ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง โดยสมาคมนายจ้างส่งเสนอชื่อและได้รับเลือกให้เป็นผู้แทน ในกรณีไม่มีสม าคม
นายจ้าง ให้นายจ้างเสนอชื่อตัวแทนเข้าเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างมา 
3. ฝ่ายลูกจ้าง คือ ให้สหภาพแรงงานเป็นผู้เสนอชื่อตัวแทน ในกรณีที่ไม่มีสหภาพแรงงานให้คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ส่งตัวแทนเสนอชื่อเข้ามาเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 
หน้าที่ของคณะกรรมการไตรภาคีนั้นจะแบ่งเป็นคณะย่อยๆ เช่น คณะกรรมการประกันสังคม , คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน , 
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน , คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน , คณะกรรมการกองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้าง ,คณะกรรมการอุทธรณ์ 
คณะกรรมการเหล่านี้มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ควบคุม เช่น คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ก็มีหน้าที่ในการก าหนดสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 92 มาตรา 93 เป็นต้น 
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ซึ่งมีการเลือกตั้งไตรภาคีหลายต าแหน่ง เป็นต้น รวมถึงในปี 2556 ที่มีสหภาพแรงงานตั้งขึ้นจ านวนมากอย่างน่าผิด
สังเกตเช่นเดียวกัน 

ผู้แทนของฝ่ายแรงงานที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปนั่งเป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีหลายคณะ 
จึงพบว่าไม่เข้าใจเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกลไกไตรภาคี แต่เป็นไปเพ่ือต้องการรักษาสถานะความเป็นผู้น า
องค์กรของตนไว้ เพ่ือให้เกิดการยอมรับในต าแหน่งแห่งที่มากกว่าการเข้าไปท างานเพ่ือผลประโยชน์ของ
แรงงาน 

1.4 กฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์กับควำมไม่สอดคล้องกับแนวนโยบำยและกฎหมำยทั้งในประเทศและ
ระหว่ำงประเทศ 

กฎหมายฉบับนี้ได้ขัดกับหลักการของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) ฉบับที่ 87  
ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ.1948 และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการ
รวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ.1949 ซึ่งทั้ง 2 อนุสัญญานี้รัฐบาลไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันหรือลงนาม
รับรองด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง รวมทั้งเกรงว่าจะมีการจัดตั้งสหภาพเล็กๆ น้อยๆ ขึ้นมามากมายและท าให้
การนัดหยุดงานขยายตัว 

ประการต่อมาเมื่อมาพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ก็ได้บัญญัติไว้ชัดเจนในเรื่องการรวมตัวของ
แรงงานในมาตรา 45 ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็น สมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์  
กลุ่มเกษตรกร องค์การภาคเอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน” รวมถึงในเรื่องแรงงานสัมพันธ์นั้นถูกระบุในรัฐธรรมนูญ
ฉบับ 2540 มาตรา 86 ว่า “รัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรวัยท างานมีงานท า คุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงาน
เด็กและแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม รวมทั้งค่าตอบแทนแรงงานให้เป็นธรรม” 

รัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ระบุในมาตรา 84 วงเล็บ 7 ว่า “(7) ส่งเสริมให้ประชากรวัยท างานมีงานท า
คุ้มครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผู้ท างานมีสิทธิเลือกผู้แทนของตน 
จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุ้มครองให้ผู้ท างานที่มีคุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ 
และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ” 

รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ระบุในมาตรา 42 ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ 
สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอ่ืน”  

นี้ไม่นับทิศทางเรื่องการปฏิรูปแรงงาน นับตั้งแต่ที่มีสมัชชาปฏิรูประดับชาติมาตั้งแต่ปี 2554 มาจน
ปัจจุบันที่มีข้อเสนอส าคัญในเรื่องการ “ปฏิรูปด้านแรงงาน” ใน 4 ด้าน คือ การเพ่ิมค่าจ้าง, เพ่ิมสวัสดิการ, 
เพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน และเพ่ิมอ านาจต่อรองของแรงงาน โดยเฉพาะเรื่องการให้เสรีภาพในการรวมตัวและ
เจรจาต่อรองของคนงานกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นอิสระ  

ทั้งนีก้ารน าเสนอเรื่องการรวมตัวและเจรจาต่อรองในระดับนโยบายสาธารณะ ถูกน าเสนอครั้งแรกผ่าน
การประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ 2 พ.ศ.2555 ซึ่งได้มีการจัดท าข้อเสนอเรื่องการปฏิรูประบบแรงงาน
และสวัสดิการ : การเพ่ิมอ านาจต่อรองของแรงงาน การปรับโครงสร้างค่าจ้าง การเพ่ิมผลิตภาพและการ
คุ้มครองแรงงาน  

โดยเห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ าสูงใน 5 มิติ คือ รายได้ สิทธิ โอกาสอ านาจ และ
ศักดิ์ศรี ผู้ที่อยู่ในฐานะต่ าต้อยมากๆ ในสังคมที่เหลื่อมล้ าก็คือ เกษตรกรยากจน คนงานพ้ืนฐาน โดยเฉพาะ
ลูกจ้างภาคเกษตรและลูกจ้างในระบบจ้างเหมาช่วง (Sub-contracting) ซึ่งคนกลุ่มนี้ คือ ก าลังแรงงานที่มีส่วน
ส าคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product) แต่คนเหล่านี้ยังรายได้ต่ า ด้อย
สิทธิ ด้อยโอกาส ไร้อ านาจ และขาดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
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ดังนั้น การคุ้มครองทางสังคม (social protection) ซึ่งประกอบด้วย การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการ
รวมกลุ่ม การเจรจาต่อรอง การได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมและการมีสวัสดิการเข้าไปหนุนเสริม มีความส าคัญต่อ
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคมเป็นอย่างมาก การคุ้มครองทางสังคมเป็นสิทธิที่ผู้ใช้แรงงาน
ทุกคนต้องได้รับอย่างเท่าเทียมกับภาคส่วนต่างๆ ในสังคม รัฐบาล ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม นายจ้าง และ
ลูกจ้างต้องร่วมกันท าให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจนในการคุ้มครองทางสังคมแก่ผู้ใช้แรงงาน เพ่ือให้ด ารงชีพอย่างมี
ศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับประชากรกลุ่มอ่ืนในสังคมไทย 

การท าให้ผู้ใช้แรงงานได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างแท้จริงนั้น จ าเป็นต้องใช้การคุ้มครองทางสังคม
หลายรูปแบบบูรณาการเข้าด้วยกัน คือ การเจรจาทางสังคมแรงงาน (social dialogue) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง
สิทธิการรวมตัวและสิทธิในการเจรจาต่อรอง การยึดหลักการท างานที่มีคุณค่า (decent work) ซึ่งหมายถึงงาน
ที่สามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับชีวิตการท างานของมนุษย์ตามแนวคิดขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ มาตรฐานแรงงาน หลักการ และสิทธิ (labour standard principles and rights) การมีงานท าและ
รายได้ (employment and income) การคุ้มครองทางสังคมและความมั่นคงทางสังคม (social protection 
and social security) มาเป็นหลักส าคัญในการก าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการที่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคประชาสังคม และผู้ใช้แรงงานต้องร่วมกันด าเนินการ 

ที่ผ่านมาผู้มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและผู้น าไปปฏิบัติ ยังขาดความรู้เรื่องแรงงาน  
ขาดความตระหนัก ขาดความเข้าใจ เข้าไม่ถึงความซับซ้อนของปัญหาแรงงาน ขาดความต่อเนื่องของการ
ก าหนดนโยบาย รวมถึงกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันยังไม่มีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้แรงงาน จึงไม่สามารถ
ปฏิรูประบบแรงงานและสวัสดิการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

การประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ 2 พ.ศ.2555 จึงมีมติส าคัญในเรื่องการรวมกลุ่มและเจรจา
ต่อรอง โดยต้องมีการเพิ่มอ านาจต่อรองของแรงงาน ซึ่งประกอบด้วย 

1. ให้รัฐบาลให้สัตยาบันตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพใน
การสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน และอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่ง
สิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง 

2. รัฐบาลและนายจ้างให้สิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวของแรงงานกลุ่มต่างๆ ทั้งเป็นการรวมตั วใน
กลุ่มอุตสาหกรรม ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม ระหว่างแรงงานประเภทเดียวกัน และต่างประเภทกัน ระหว่างคน
ที่เป็นลูกจ้างและไม่เป็นลูกจ้าง รวมทั้งข้าราชการและแรงงานทุกประเภททั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 
 ประการต่อมาการน าเสนอการรวมตัวและเจรจาต่อรองในระดับนโยบายสาธารณะครั้งที่  2  
ถูกน าเสนอผ่านกรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม โดยคณะท างานเตรียมการปฏิรูปเพ่ือคืน
ความสุขแก่คนในชาติ 2557 กระทรวงกลาโหม ได้น าเสนอเรื่องการปฏิรูประบบแรงงาน ในส่วนการเพ่ิมอ านาจ
การต่อรองของแรงงาน  

โดยส่งเสริมให้ด าเนินการให้สัตยาบันตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 ว่าด้วย
เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน และอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตาม
หลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง เพ่ือให้สิทธิเสรีภาพและคุ้มครองการรวมตัวของ
แรงงาน จ ากัดการแทรกแซงจากรัฐ เพ่ิมอ านาจต่อรองให้กับแรงงาน และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และใน
หัวข้อการสร้างความเข้มแข็งระบบแรงงานสัมพันธ์ เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือยกร่าง พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ.2518 เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และสภาวะทาง
เศรษฐกิจสังคมและพัฒนาการด้านแรงงานสัมพันธ์ในปัจจุบัน 
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หลังจากนั้นก็ไม่มีการน าเสนอประเด็นเรื่องการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรองในเชิงนโยบายสาธารณะแต่อย่างใด 
นอกจากการขับเคลื่อนขององค์กรแรงงานโดยตรง ซึ่งก็พบว่า นับตั้งแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา รัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
กลับไม่มีความชัดเจนใดๆ ในการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 ว่าด้วย
เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการ
เจรจาต่อรองร่วม ทั้งๆ ที่ประเทศไทยได้เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2462 หรือกว่า 97 ปีมาแล้ว เพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดที่ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ไม่สามารถเอ้ือต่อ
การรวมกลุ่มและเจรจาต่อรองของแรงงานกลุ่มต่างๆ ได้จริง 

กระทรวงแรงงานชะลอเวลาด้วยการตั้งคณะท างานมาแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 
กับพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2534 ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับให้เรียบร้อยก่อน 
ซึ่งแน่นอนถ้าเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการนิติบัญญัติโดยทั่วไปแล้วมักใช้เวลายาวนานกว่า 3-5 ปี กว่าจะ
สามารถแก้ไขกฎหมายฉบับหนึ่งๆ ให้แล้วเสร็จลงได้ (ทั้งนี้ อาจยกเว้นภายหลังที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ มีการตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กฎหมายหลายฉบับผ่านเข้าสู่การพิจารณา
และสามารถประกาศใช้ได้อย่างรวดเร็วดังที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง)  

ความไม่ชัดเจนดังกล่าวถูกตอกย้ ามากยิ่งขึ้นในการประชุมใหญ่ประจ าปีขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ สมัยที่ 104 ณ ห้องประชุมสมัชชาใหญ่ สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่  
9 มิถุนายน 2558 ที่ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวปราศรัยในการ
ประชุมตอนหนึ่งว่า “ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะให้สัตยาบันอนุสัญญา 4 ฉบับเท่านั้น ได้แก่ อนุสัญญาว่า
ด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ.2006 (MLC), อนุสัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและ
อาชีพ ค.ศ.1958, อนุสัญญาฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบงานส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการ
ท างาน ค.ศ.2006 (พ.ศ.2549) และอนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท างานในภาคประมง ค.ศ.2007” โดยไม่
มีการกล่าวถึงอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ 98 แต่อย่างใด 

ต่อมาเมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดสัมมนาไตรภาคี เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจในขอบเขต
และเนื้อหาของอนุสัญญาทั้งสองฉบับ และวิเคราะห์เสนอความคิดเห็นต่อการพัฒนากฎหมายที่เกี่ ยวข้องต่อ
หน่วยงาน องค์กรของตนให้สอดคล้องกับอนุสัญญา แต่ก็ดูราวกับว่าเป็นการจัดงานปกติของหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้องตามงบประมาณประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้วเพียงเท่านั้น แม้จะมีการเรียกร้องจากองค์กรแรงงานใน
ประเทศไทยมากว่า 24 ปี  เพ่ือให้รัฐบาลไทยให้การรับรองอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับนี้ ทั้งผ่านข้อเรียกร้องโดยตรง
ในวันกรรมกรสากล (1 พฤษภาคม) รวมถึงการเรียกร้องเฉพาะเรื่องดังกล่าวนี้ในวันที่ 7 ตุลาคม ของทุกปีที่เป็น
วันงานที่มีคุณค่า ที่แรงงานทั่วโลกจะออกมารณรงค์ให้เห็นความส าคัญของการจ้างงานที่เป็นธรรม เนื่องจาก
อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบบันี้ถือเป็นหัวใจส าคัญของผู้ใช้แรงงาน แต่ก็ยังไม่มีการตอบรับที่ชัดเจนแต่อย่างใด  

กล่าวได้ว่า เหล่านี้คือกลไกทั้งระดับระหว่างประเทศและระดับชาติที่เอ้ือต่อการส่งเสริมให้แรงงาน
สามารถรวมตัวและเจรจาต่อรองได้ แต่ด้วยข้อจ ากัดของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ดังที่กล่าวมาเบื้องต้นเอง 
กลับท าให้ไม่สามารถเป็นกติกาที่ส่งเสริมให้แรงงานที่อ่อนแอกว่า สามารถรวมตัวกันให้เข้มแข็งเพ่ือมีอ านาจ
ต่อรองมากขึ้น อันจะท าให้เกิดการท างานอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับฝ่ายนายจ้างที่เข้มแข็งกว่าได้    
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1.5 ทบทวนงำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับปัญหำกำรรวมตัวเป็นสหภำพแรงงำนและเจรจำต่อรองกับ
นำยจ้ำงของกลุ่มแรงงำนในระบบในภำคอุตสำหกรรม ตำม พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518  

จากการทบทวนงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและเจรจาต่อรองกับ
นายจ้างของกลุ่มแรงงานในระบบในภาคอุตสาหกรรม ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2518 จ านวน 7 เล่ม 
ได้แก่ 

1) สิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานตามกฎหมายไทย: ศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ วิทยานิพนธ์ของนายชัยวัฒน์ วิเชนสวัสดิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ปี 2541  

2) ความเป็นอิสระของสหภาพแรงงานตามกฎหมายแรงงานของไทยกับอนุสัญญาองค์การ ระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 วิทยานิพนธ์ของ นายสุรสิทธิ์ ศรีตั้งรัตนกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2545  

3) การคุ้มครองเสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพแรงงานตามกฎหมายไทย วิทยานิพนธ์ของ  
นายกมล โสตถิโภคา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2541  

4) การแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย: กรณีศึกษาศาลแรงงาน วิทยานิพนธ์ของ นายคงศักดิ์ บูรณะกุล 
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2538  

5) การแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย: คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ วิทยานิพนธ์ของ นายธีระ  
ศิริรัตนาพานิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2538  

6) การระงับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
วิทยานิพนธ์ของ นายเอกวิทย์ ญาณวัฒนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปี 2543  

7) การระงับข้อพิพาทแรงงานโดยอนุญาโตตุลาการ เป็นวิทยานิพนธ์ของ นายชนาธิป ชินะนาวิน  
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2547 

วิทยำนิพนธ์ทั้ง 7 เรื่อง ได้ย้ ำให้เห็นถึงภำพรวมของปัญหำส ำคัญดังที่ได้กล่ำวมำบ้ำงแล้ว 
ในข้อ 1.1-1.4 ที่ว่ำ 

 กฎหมายยังไม่สามารถที่จะให้ความคุ้มครองหรือให้หลักประกันอย่างเพียงพอ เพราะกฎหมายได้
ก าหนดข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานอยู่มาก อาทิเช่น ข้อก าหนดในเรื่องของการ
จัดตั้ง การก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะใช้สิทธิในการจัดตั้ง การให้อ านาจแก่นายทะเบียนในการพิจารณาว่าจะ
รับจดทะเบียนสหภาพแรงงานที่ตั้งขึ้นใหมห่รือไม่ การแบ่งประเภทของสหภาพแรงงานหรือการไม่มีบทคุ้มครอง
ผู้เริ่มก่อการ เป็นต้น 

 สหภาพแรงงานของประเทศไทยถูกจ ากัดสิทธิในเรื่องการจัดตั้งสหภาพแรงงานและความเป็นอิสระใน
การรวมตัวของลูกจ้างในหลายประการ อันเป็นการขัดต่ออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 
และฉบับที่ 98  

 การคุ้มครองเสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพแรงงานตามกฎหมายไทย ต้องอาศัยทั้งอ านาจรัฐ 
อ านาจนายจ้าง และอ านาจหน้าที่ของกรรมการ และคณะกรรมการของสหภาพแรงงานประกอบกัน 

  การน าระบบไตรภาคีมาใช้ก็เพ่ือเป็นกลยุทธ์ในการควบคุมความขัดแย้ง ซึ่งส่งผลให้เกิดองค์กร
ไตรภาคขีึ้นเป็นจ านวนมาก ศาลแรงงานถือเป็นองค์กรไตรภาคีองค์กรหนึ่ง ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2522 แม้ว่า
ศาลแรงงานเป็นกลไกทางสถาบันของรัฐที่มีบทบาทส าคัญ ในการโอนย้ายความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้างให้เข้ามาอยู่ในกรอบของกฎหมาย ขณะเดียวกันศาลแรงงานก็สามารถไกล่เกลี่ยประนีประนอมจน
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คู่ความตกลงกันได้ในระดับสูงและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบทบาทของศาลแรงงานที่มุ่งจะไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมเพ่ือให้คู่ความสามารถกลับไปท างานร่วมกันได้อีกนั้นยังไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร 

 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ยังไม่สามารถท าหน้าที่เป็นกลไกทางสถาบันในการแก้ไขปัญหา
แรงงานสัมพันธ์ได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจาก  1) การมีอ านาจบังคับใช้ที่ไม่เด็ดขาด  2) ปัญหาในกระบวนการ
สอบสวนข้อเท็จจริง  3) ปัญหาในการตีความกฎหมายที่ขาดความยืดหยุ่นและไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
หลักการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี เป็นต้น  

 การระงับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงไม่ได้ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ มีข้อจ ากัดหลายเรื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจของรัฐมนตรีในการสั่งให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้น เข้าสู่การชี้ขาดโดยบังคับ 
หรือในกรณีที่นายจ้างกับลูกจ้างตัดสินใจร่วมกันจะชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในเรื่อง
คุณสมบัติของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานและระยะเวลาในการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน รวมถึงกรณีที่นายจ้างหรือ
ลูกจ้างเลือกที่จะระงับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ โดยใช้วิธีทางแรงงานสัมพันธ์มาบีบบังคับแก่อีกฝ่าย
หนึ่งนั้น ควรมีมาตรการในทางกฎหมายชะลอการที่นายจ้างและลูกจ้างจะใช้สิทธิในการใช้วิธีทางแรงงาน
สัมพันธ์ โดยการที่นายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงาน และการคุ้มครองการแจ้งข้อเรียกร้องของลูกจ้างที่ไม่มี
ระยะเวลาที่แน่นอน  

 เมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นายจ้างและลูกจ้างมักจะใช้การนัดหยุดงานและการปิดงาน 
ซึ่งส่งผลเสียหายแก่นายจ้างลูกจ้างและสังคมมากกว่าที่จะใช้กระบวนการชี้ขาดโดยสมัครใจ อันมาจากปัญหาที่
คู่พิพาทไม่สามารถสรรหาผู้ชี้ขาดได้  ความล่าช้าในกระบวนการชี้ขาดโดยสมัครใจและการไม่เชื่อถือ
กระบวนการชี้ขาดโดยสมัครใจ 

มีรำยละเอียดแต่ละเรื่องดังนี้ 
1) สิทธิในกำรรวมตัวเป็นสหภำพแรงงำนตำมกฎหมำยไทย:  ศึกษำเปรียบเทียบกับ

มำตรฐำนขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ 
วิทยานิพนธ์ของ นายชัยวัฒน์ วิเชนสวัสดิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อ 

ปี 2541 โดยศึกษาถึงสิทธิในการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงาน ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่มีความส าคัญเพ่ือ
คุ้มครองลูกจ้าง ไม่ให้ต้องตกอยู่ในสภาพที่เสียเปรียบนายจ้างจนเกินไป เพราะนายจ้างอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบ 
ในทางเศรษฐกิจ และสิทธิอย่างเดียวที่จะท าให้ลูกจ้างอยู่ในฐานะที่เสมอภาคกับนายจ้างได้ก็คือ สิทธิในกา ร
รวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงาน โดยลูกจ้างสามารถที่จะก่อตั้งหรือเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานได้อย่าง
อิสระ โดยปราศจากการแทรกแซงหรือการเลือกปฏิบัติอย่างใดๆ ทั้งจากฝ่ายนายจ้างและรัฐ ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้น
มูลฐานของประชาชน  

สหภาพแรงงานในประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดตั้งขึ้ นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2499 โดย
พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.2499 ที่ออกมาใช้บังคับได้ให้สิทธิแก่ลูกจ้างโดยทั่วไปให้มีสิทธิในการรวมตัวจัดตั้ง
เป็นสหภาพแรงงานประเภททั่วไป ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในการประกอบธุรกิจอาชีพ
การงานร่วมกัน และเพ่ือปรับปรุงแก้ไขสภาพการจ้างให้เหมาะสม ดังนั้น สิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน
จึงเป็นสิทธิที่มีความส าคัญต่อลูกจ้างในการแจ้งข้อเรียกร้อง หรือเจรจาต่อรองกับนายจ้างเพ่ือคุ้ มครองและ
รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของลูกจ้าง 

กฎหมายแรงงานของประเทศไทยในปัจจุบันที่มีบทบัญญัติในการให้ความคุ้มครองสิทธิในการ
รวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงาน คือ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ที่ให้สิทธิแก่ลูกจ้างในการจัดตั้ง
สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน หรือสภาองค์การลูกจ้าง  
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แต่ถึงอย่างไรก็ตามกฎหมายยังไม่สามารถที่จะให้ความคุ้มครองหรือให้หลักประกันอย่าง
เพียงพอ เพราะกฎหมายที่มาได้ก าหนดข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานอยู่มาก อาทิเช่น 
ข้อก าหนดในเรื่องของการจัดตั้ง การก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะใช้สิทธิในการจัดตั้ง การให้อ านาจแก่นาย
ทะเบียนในการพิจารณาว่าจะรับจดทะเบียนสหภาพแรงงานที่ตั้งขึ้นใหม่หรือไม่ การแบ่งประเภทของสหภาพ
แรงงานหรือการไม่มีบทคุ้มครองผู้เริ่มก่อการ เป็นต้น  

2) ควำมเป็นอิสระของสหภำพแรงงำนตำมกฎหมำยแรงงำนของไทยกับอนุสัญญำองค์กำร 
ระหว่ำงประเทศ ฉบับท่ี 87 และฉบับที่ 98 

วิทยานิพนธ์ของ นายสุรสิทธิ์ ศรีตั้งรัตนกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
เมื่อปี  2545 โดยศึกษาถึงสภาพความเป็นมาและสิทธิของลูกจ้างในการจัดตั้ งสหภาพแรงงานตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2534 และพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 เพ่ือเปรียบเทียบกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศไทย ฉบับที่ 87 
และฉบับที่ 98 ทั้งนี้เพ่ือปรับระบบสหภาพแรงงานของประเทศไทยให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศดังกล่าว เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นอิสระในการรวมตัวของลูกจ้าง ในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน 
และการจัดตั้งสมาคม  

พบว่า สหภาพแรงงานของประเทศไทยถูกจ ากัดสิทธิในเรื่องการจัดตั้งสหภาพแรงงาน และ
ความเป็นอิสระในการรวมตัวของลูกจ้างในหลายประการ ท าให้สหภาพแรงงานไม่ได้รับความเป็นอิสระ อันเป็น
การขัดต่ออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 ดังนั้นประเทศไทยจึงควร
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  
พ.ศ. 2543 ในส่วนที่เกี่ยวกับสหภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมการรวมตัวและการจัดตั้งสหภาพแรงงาน อันจะส่งผล
ให้สหภาพแรงงานในประเทศไทย มีความเป็นอิสระในการเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างได้อย่างเสรี เป็นการ 
สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยและให้ความเป็นธรรมต่อลูกจ้าง ตามอนุสัญญาฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98  
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

3) กำรคุ้มครองเสรีภำพในกำรรวมกันเป็นสหภำพแรงงำนตำมกฎหมำยไทย 
วิทยานิพนธ์ของ นายกมล โสตถิโภคา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี 2541 

โดยศึกษาถึงการคุ้มครองเสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพแรงงานตามกฎหมายไทย ผลกระทบของอ านาจ
ต่างๆ ที่มีต่อการใช้เสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพแรงงาน และเสนอแนะเพ่ือให้ความคุ้มครองการใช้
เสรีภาพจากอ านาจต่างๆ เหล่านั้น จากการศึกษาผลกระทบ พบว่า อ านาจดังกล่าว คือ อ านาจรัฐ อ านาจ
นายจ้าง และอ านาจหน้าที่ของกรรมการ และคณะกรรมการของสหภาพแรงงาน  

อ านาจรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้เสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพแรงงาน โดยอ านาจของ
บทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งในระดับรัฐธรรมนูญและในระดับพระราชบัญญัติ โดยรัฐธรรมนูญให้การรับรอง
เสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพแรงงานไว้อย่างสัมพัทธ์ กล่าวคือ รัฐสงวนไว้ซึ่งอ านาจในอันที่จะจ ากัดการใช้
สิทธิและเสรีภาพนั้นๆ ในภายหลังได้ การรับรองเสรีภาพไว้อย่างสัมพัทธ์ ก่อให้เกิดอ านาจแก่องค์การฝ่ายนิติบัญญัติใน
การที่จะออกกฎหมาย ก าหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้เสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพแรงงานได้ 
และเนื่องจากวิวัฒนาการของความสัมพันธ์ทางด้านแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างของไทยแตกต่างกันโดย
สิ้นเชิงกับประเทศอุตสาหกรรมชั้นน า โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ประกอบกับเงื่อนไข
ที่เกี่ยวกับความม่ันคงของผู้น าของรัฐบาล ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 และในสมัยต่อๆ มา 
จึงท าให้การให้เสรีภาพแก่ลูกจ้างอยู่ในขอบเขตที่จ ากัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นใน กฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของการใช้เสรีภาพ  
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โดยก าหนดให้การใช้เสรีภาพนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมและการลงโทษ นับตั้งแต่พระราชบัญญัติ
แรงงาน พ.ศ.2499 หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการแรงงานสัมพันธ์ ลงวันที่ 16 เมษายน 2515  
ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่  16 มีนาคม 2515 หรือพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ.2518 ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  

กฎหมายทุกฉบับก าหนดให้นายทะเบียนสหภาพ แรงงาน และมีอ านาจออกค าสั่งไม่รับจด
ทะเบียนตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด หรือการสั่งเลิก สหภาพแรงงาน หรือสั่งให้กรรมการหรือคณะกรรมการ
ของสหภาพแรงงานออกจากต าแหน่ง ซึ่งค าสั่งดังกล่าวเป็นค าสั่งทางปกครอง ดังนั้นนายทะเบียนในฐานะเป็น
องค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง ย่อมต้องผูกพันภายใต้หลักกฎหมายปกครองที่เรียกว่า หลักการว่าด้วยการกระท า
ทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเรียกร้องให้นายทะเบียนต้องด าเนินการใดๆ ในกระบวนการใช้อ านาจให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 อันเป็นกฎหมายที่ให้อ านาจนายทะเบียน และจะต้อง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกระบวนการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทที่มีอ านาจมหาชน ทั้งนี้โดยเจตนารมณ์หรือ
ความมุ่งหมายของกฎหมายก็เพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั่นเอง  

การน าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาปรับ
ใช้กับกระบวนการใช้อ านาจของนายทะเบียนในการพิจารณาออกค าสั่งทางปกครองดังกล่าวข้างต้น ท าให้มีการ
คุ้มครองการใช้เสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพแรงงานเพ่ิมมากข้ึน  

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่น ามาใช้กับกระบวนการใช้อ านาจของนายทะเบียน ก็คือ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจพิจารณาออกค าสั่งทางปกครอง หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวกับสิทธิได้รับค าแนะน าและได้รับแจ้งสิทธิหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาสิทธิ ได้รับแจ้งให้ทราบถึง
ผลกระทบต่อสิทธิ และเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน สิทธิ ตรวจดูเอกสารของเจ้าหน้าที่ สิทธิ
ได้ทราบเหตุผลของค าสั่งทางปกครอง  

นอกจากนี้ภายหลังการออกค าสั่งทางปกครองแล้ว ลูกจ้างก็ยังขอรับความคุ้มครองจากองค์กรที่
มีหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายได้อีกด้วย องค์กรดังกล่าวคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของนายทะเบียน โดยการอุทธรณ์ตามกฎหมาย หรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หรือศาลแรงงาน  

อ านาจของนายจ้างเข้ามาเก่ียวข้องกับการใช้เสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพแรงงาน โดยการ
ใช้อ านาจเลิกจ้างหรือกระท าการใดๆ อันเป็นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทนท างานต่อไปได้ เพราะสาเหตุที่ลูกจ้าง
ร่วมกันจัดตั้งสหภาพแรงงาน ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อความม่ันคงของการใช้เสรีภาพของลูกจ้าง  

จากการศึกษาการให้ความคุ้มครองเสรีภาพดังกล่าวในกฎหมาย ภายในของประเทศ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ มุ่งให้ความคุ้มครองตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสหภาพแรงงาน ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจส าคัญต่อความ
มั่นคงของการใช้เสรีภาพของลูกจ้าง เพราะภายหลังจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นแล้ว สหภาพแรงงานจะเป็นองค์กร
ส าคัญในการคุ้มครองสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของลูกจ้าง  

แต่ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518  มิได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจน เป็นผลให้ลูกจ้าง
ซึ่งถูกเลิกจ้าง หรือถูกนายจ้างกลั่นแกล้ง เพราะเหตุลูกจ้างร่วมกันก่อตั้งสหภาพแรงงาน ไม่ได้รับการเยียวยา
จากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือศาลแรงงาน  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้ศึกษาแนวค าวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามกฎหมายต่างๆ 
และศึกษาตัวบทของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ทั้งฉบับ โดยเฉพาะบทบัญญัติว่าด้วยการกระท าอันไม่เป็นธรรม 
สรุปได้ว่า บทบัญญัติของกฎหมายฉบับปัจจุบันได้ให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงกรณีลูกจ้างร่วมกันจัดตั้ง
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สหภาพแรงงานไว้แล้ว อ านาจหน้าที่ของกรรมการ และคณะกรรมการของสหภาพแรงงาน ซึ่งมีผลกระทบ
กระเทือน ต่อการใช้เสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพแรงงานของลูกจ้าง เป็นผลจากการด าเนินกิจการของ
กรรมการ หรือคณะกรรมการที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกหรือด าเนินการใดๆที่อาจกระทบ กระเทือนถึงส่วน
ได้เสียของสมาชิกเป็นส่วนรวม หรือกระท าการใดๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของ
สหภาพแรงงาน หรือซึ่งรู้หรือควรรู้ว่าจะมีผลกระทบกระเทือนต่อการใช้เสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพ
แรงงานของลูกจ้าง  

การให้ความคุ้มครองจึงต้องอาศัยการควบคุมตรวจสอบภายใน ทั้งโดยข้อบังคับของสหภาพ
แรงงานและโดยสมาชิกทั้งโดยส่วนตัว และโดยที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก หรือโดยองค์กรของรัฐ ฝ่ายปกครอง 
คือ นายทะเบียน ซึ่งอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และศาลแรงงาน  

การให้ความคุ้มครองเสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพแรงงานจากอ านาจต่างๆ ดังกล่าว 
ข้างต้น ย่อมจะก่อให้เกิดการใช้เสรีภาพฯ ของลูกจ้างอย่างกว้างขวางขึ้น อันจะเป็นผลให้สภาพความเป็นอยู่
ของลูกจ้างดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

4) กำรแรงงำนสัมพันธ์ในประเทศไทย: กรณีศึกษำศำลแรงงำน 
วิทยานิพนธ์ของ นายคงศักดิ์ บูรณะกุล คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2538 

โดยศึกษาถึงวิวัฒนาการของการแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย ขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นศึกษาถึงบทบาทของศาล
แรงงานในฐานะกลไกทางสถาบันของรัฐที่ท าหน้าที่ระงับข้อพิพาทหรือความขัดแย้งในระบบแรงงานสัมพันธ์ 
วิวัฒนาการของการแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย ได้แสดงให้เห็นอย่างส าคัญถึงบทบาทของรัฐในการเข้า
แทรกแซงและควบคุมความขัดแย้งในระบบแรงงานสัมพันธ์  เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินไปอย่าง
ราบรื่นต่อเนื่องของระบบการผลิตของสังคม  

โดยเฉพาะนับตั้งแต่การเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างจริงจังในช่วงต้นทศวรรษที่ 2503 รัฐได้เข้า
ควบคุมแรงงานอย่างเข้มงวดด้วยมาตรการกดและปราบปราม เพ่ือให้ทุนเอกชนสามารถเข้ามามีบทบาทใน
กระบวนการใช้ประโยชน์จากแรงงานอย่างเต็มที่ แต่เมื่อมาตรการดังกล่าวเริ่มอ่อนล้าและส่งผลกระทบต่อการ
รักษาความชอบธรรมของรัฐ รัฐจึงได้หันมาส่งเสริมให้ความขัดแย้งเข้ามาอยู่ในกรอบของกฎหมายเพิ่มมากข้ึน  

นอกจากนี้ยังได้มีการน าระบบไตรภาคีมาใช้เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการควบคุมความขัดแย้ง ซึ่งส่งผล
ให้เกิดองค์กรไตรภาคีขึ้นเป็นจ านวนมาก ศาลแรงงานถือเป็นองค์กรไตรภาคีองค์กรหนึ่ง ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นใน 
ปี พ.ศ. 2522 จากการศึกษาพบว่าศาลแรงงานเป็นกลไกทางสถาบันของรัฐที่มีบทบาทส าคัญในการโอนย้าย
ความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้เข้ามาอยู่ในกรอบของกฎหมาย ขณะเดียวกันศาลแรงงานก็สามารถ
ไกล่เกลี่ยประนีประนอมจนคู่ความตกลงกันได้ในระดับสูงและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบทบาทของ
ศาลแรงงานที่มุ่งจะไกล่เกลี่ยประนีประนอมเพ่ือให้คู่ความสามารถกลับไปท างานร่วมกันได้อีกนั้น ยังไม่บรรลุผล
เท่าท่ีควร 

5) กำรแรงงำนสัมพันธ์ในประเทศไทย: คณะกรรมกำรแรงงำนสัมพันธ์ 
วิทยานิพนธ์ของ นายธีระ ศิริรัตนาพานิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2538 

โดยศึกษาถึงภาพรวมของระบบแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย กับบทบาทของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยการใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสาร  

ผลการวิจัย พบว่า ประการแรก ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
โดยเฉพาะบทบาทของรัฐที่มีต่อระบบแรงงานสัมพันธ์ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างมากในการท าความเข้าใจต่อ
การเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของระบบแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย  
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ประการที่สอง คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ไม่สามารถท าหน้าที่เป็นกลไกทางสถาบันในการ
แก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาและข้อจ ากัดในตัวเองของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์หลายประการ เช่น  1) การมีอ านาจบังคับใช้ที่ไม่เด็ดขาด  2) ปัญหาในกระบวนการสอบสวน
ข้อเท็จจริง  3) ปัญหาในการตีความกฎหมายที่ขาดความยืดหยุ่นและไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักการ
แรงงานสัมพันธ์ที่ดี เป็นต้น ดังนั้นจึงควรจะปรับปรุง แก้ไข ปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ ของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์เพ่ือให้เป็นกลไกทางสถาบันแห่งหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานสัมพันธ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6) กำรระงับข้อพิพำทแรงงำนที่ตกลงกันไม่ได้ตำมพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
วิทยานิพนธ์ของ นายเอกวิทย์ ญาณวัฒนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เมื่อปี 2543 

โดยศึกษาถึงการเรียกร้องและเจรจาต่อรองกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในเรื่องเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานและ
ข้อเรียกร้องที่ ไม่สามารถตกลงกันได้  จนกลายเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ ได้  นี้ย่อมส่งผล
กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจและความสงบสุขของประชาชน ซึ่งกฎหมายแรงงานสัมพันธ์มีเจตนารมณ์ที่จะให้
นายจ้างและฝ่ายลูกจ้างมีความเข้าใจอันดีต่อกันและปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม  

ในการระงับข้อพิพาทแรงงานนั้น กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ได้เข้ามาก าหนดวิธีการระงับข้อ
พิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพ่ือระงับข้อพิพาทแรงงานอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมแก่คู่กรณีมากที่สุด 
รวมถึงการให้นายจ้างหรือลูกจ้าง ใช้วิธีทางแรงงานสัมพันธ์อันเป็นหนทางสุดท้ายในการระงับข้อพิพาทด้วย 
กล่าวคือที่นายจ้างสามารถใช้วิธีทางแรงงานสัมพันธ์ โดยการปิดงาน หรือการที่ลูกจ้างสามารถใช้วิธีทางแรงงาน
สัมพันธ์โดยการนัดหยุดงาน ทั้งนี ้เพ่ือเป็นการบีบบังคับให้อีกฝ่ายปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของตน  

หากข้อพิพาทแรงงานทุกกรณีใช้วิธีทางแรงงานสัมพันธ์ในการเรียกร้อง จะมีผลท าให้ความสงบสุข
ของบ้านเมืองและเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างมาก อีกทั้งจะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อนายจ้างและลูกจ้างด้วย  

จากการศึกษาพบว่า ในการระงับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงไม่ได้ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์  
มีข้อจ ากัดหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจของรัฐมนตรีในการสั่งให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้น
เข้าสู่การชี้ขาดโดยบังคับ หรือในกรณีท่ีนายจ้างกับลูกจ้างตัดสินใจร่วมกันจะชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจ  

จะเห็นได้ว่าในเรื่องคุณสมบัติของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานและระยะเวลาในการชี้ขาดข้อพิพาท
แรงงาน รวมถึงกรณีที่นายจ้างหรือลูกจ้างเลือกที่จะระงับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ โดยใช้วิธีทาง
แรงงานสัมพันธ์มาบีบบังคับแก่อีกฝ่ายหนึ่งนั้น ควรมีมาตรการในการทางกฎหมายชะลอการที่นายจ้างและ
ลูกจ้างจะใช้สิทธิในการใช้วิธีทางแรงงานสัมพันธ์ โดยการที่นายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานและการ
คุ้มครองการแจ้งข้อเรียกร้องของลูกจ้างที่ไม่มีระยะเวลาที่แน่นอน เป็นต้น  

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ก าหนดกรอบในการใช้ดุลพินิจของรัฐมนตรีในการสั่งให้ชี้ขาดโดยบังคับ หรือการก าหนดคุณสมบัติผู้ชี้ขาด 
ระยะเวลาในการชี้ขาด และการถอดถอนผู้ชี้ขาดให้ชัดเจน รวมถึงการก าหนดมาตรการในการชะลอมิให้คู่กรณี
เลือกใช้วิธีทางแรงงานสัมพันธ์ที่ง่ายเกินไป โดยการก าหนดให้มีการลงมติสุดท้ายโดยการลงคะแนนลับเกินกึ่ง
หนึ่งของลูกจ้างที่ลงลายมือชื่อแจ้งข้อเรียกร้อง หากเป็นสหภาพแรงงานจะนัดหยุดงานได้นั้นจะต้องกระท าโดย
มติที่ประชุมใหญ่ ซึ่งในการแก้ไขข้อบกพร่องของกฎหมายดังกล่าวเพ่ือระงับข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นให้ยุติลง
โดยเร็ว เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ และเพ่ือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้างในอันที่จะร่วมปฏิบัติงานกันต่อไป  
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7) กำรระงับข้อพิพำทแรงงำนโดยอนุญำโตตุลำกำร 
วิทยานิพนธ์ของนายชนาธิป ชินะนาวิน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2547 

โดยศึกษาถึงกระบวนการชี้ขาดโดยสมัครใจในประเทศไทย ที่ประสบปัญหาการที่นายจ้างและลูกจ้างไม่นิยมท า
การระงับข้อพิพาทแรงงานโดยกระบวนการชี้ขาดโดยสมัครใจ โดยได้ศึกษาถึงปัญหาในกระบวนการชี้ขาดโดย
สมัครใจ เพื่อน าไปปรับปรุงกระบวนการชี้ขาดโดยสมัครใจในประเทศไทย  

ผลจากการศึกษาพบว่าเมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นายจ้างและลูกจ้างมักจะใช้
การนัดหยุดงานและการปิดงาน ซึ่งส่งผลเสียหายแก่นายจ้างลูกจ้างและสังคม มากกว่าที่จะใช้กระบวนการชี้
ขาดโดยสมัครใจอันมาจากปัญหาที่คู่พิพาทไม่สามารถสรรหาผู้ชี้ขาดได้  ความล่าช้าในกระบวนการชี้ขาดโดย
สมัครใจและการไม่เชื่อถือกระบวนการชี้ขาดโดยสมัครใจ 

เมื่อพิจารณากระบวนการระงับข้อพิพาทแรงงานโดยอนุญาโตตุลาการในต่างประเทศแล้ว 
พบว่า ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศฟิลิปปินส์  เป็นประเทศที่มีระบบการ
ระงับข้อพิพาทแบบผสมระหว่างกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยบังคับและกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดย
สมัครใจซึ่งคล้ายคลึงกับประเทศไทย  

ประเทศออสเตรเลียมีระบบการอนุญาโตตุลาการโดยบังคับ ประเทศเยอรมันมีการระงับข้อ
พิพาทแรงงานในสถานประกอบการและระบบศาลแรงงาน ประเทศอังกฤษมีรูปแบบการระงับข้อพิพาท
แรงงานโดยองค์กรของรัฐ และประเทศสหรัฐอเมริกาอันเป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในการระงับข้อ
พิพาทแรงงานโดยอนุญาโตตุลาการ จึงสมควรน ารูปแบบกระบวนการอนุญาโตตุลาการในต่างประเทศมาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการชี้ขาดโดยสมัครใจในประเทศไทย  

เสนอแนะให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 เกี่ยวกับการชี้ขาดโดยสมัครใจ 
โดยเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผู้ชี้ขาด กระบวนการเปิดเผยความเป็นอิสระของผู้ชี้ขาด รวมทั้งท าการปรับปรุง
ข้อบังคับของส านักงานผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.6 กำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและผลกระทบต่อกำรรวมกลุ่มของแรงงำนใน
ภำคอุตสำหกรรม 

เมื่อสิทธิพ้ืนฐานส าคัญของแรงงาน คือ สิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วม ไม่ได้รับการคุ้มครอง
และปกป้องอย่างจริงจัง จึงส่งผลให้คนงานไม่สามารถเข้าถึงสิทธินี้ได้จริง ท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้ใช้
แรงงานเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในล าดับรั้งท้ายของโลก  

นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเป็นทางการ 
ผลกระทบส าคัญทีอ่าจเกิดข้ึนต่อแรงงานในประเทศไทยภายหลังการเปิด AEC ไม่ว่าจะเป็น 

(1) แรงงานในระบบในระดับล่างอาจจะตกงานมากขึ้น กล่าวคือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ
ท าให้นักลงทุนชาวไทยย้ายไปลงทุนในประเทศอ่ืนได้ง่ายขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการจ้างแรงงานไทยภายในประเทศ 
รวมทั้ง การพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ อาจต้องหยุดชะงักลง หรือมีการไปจ้างท าการผลิตในต่างประเทศที่มี
ค่าจ้างแรงงานที่ถูกกว่า (Outsourcing) ซึ่งสามารถกระท าได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในไทยบางประเภท 
มีแนวโน้มที่จะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านที่มีค่าจ้างแรงงานที่ต่ ากว่า เช่น พวกสิ่งทอ รองเท้า 
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น  

(2) อ านาจในการต่อรองของแรงงานจะลดลง เพราะเมื่อนายจ้างมีโอกาสมากขึ้นในการเลือกจ้าง
แรงงานมากขึ้น อ านาจในการต่อรองของแรงงานย่อมลดลง โดยเฉพาะการไม่สามารถรวมตัวเป็นสหภาพ
แรงงานตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และเจรจาต่อรองกับนายจ้างได้ 
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(3) จะเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษมากขึ้น เพราะการรวมตัวของอาเซียนจะท าให้เกิดการย้ายทุนเสรี 
ในขณะเดียวกันทุนการเคลื่อนย้ายเสรีจะพยายามสร้างประโยชน์จากแรงงานที่ติดอยู่กับพ้ืนที่ เพราะแรงงาน
เหล่านี้จะถูกล็อกไม่ให้เคลื่อนที่ เนื่องจากกฎหมายต่างๆไม่เอ้ือ และรวมทั้งรัฐบาลก็พยายามที่จะให้ประโยชน์
กับทุนที่เข้ามาหาประโยชน์ เช่นการลงทุนที่ไม่ต้องเสียภาษี มีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย ซึ่งจะท าให้แรงงาน
ที่ติดอยู่กับพ้ืนที่ก็จะถูกขูดรีดมากขึ้น ในขณะที่ทุนก็มีอ านาจต่อรองมากขึ้น โดยการอ้างว่าจะย้ายฐานการผลิต 
เป็นต้น 

 โดยสรุปดังที่ได้กล่ำวมำทั้งหมดนั้น ด้วยข้อจ ำกัดของกฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์เองและสถำนกำรณ์
กำรจ้ำงงำนในยุค AEC และมำตรฐำนกำรจ้ำงงำนในระดับสำกล เม่ือกฎหมำยฉบับนี้ยังคงมีบทบัญญัติที่
จ ำกัดสิทธิและเสรีภำพในกำรรวมตัวและเจรจำต่อรองของคนงำนกลุ่มต่ำงๆ โดยเฉพำะกลุ่มแรงงำนใน
ระบบในภำคอุตสำหกรรม มีกำรแทรกแซงกำรรวมตัวและเจรจำต่อรอง ปรำศจำกควำมเป็นอิสระ คนงำน
ไม่มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจ เหล่ำนี้ยิ่งส่งผลให้กำรรวมตัวของคนงำนยำกขึ้น และท ำให้พลังในกำรเจรจำ
ต่อรองมีน้อยลง ถือเป็นกำรลดคุณค่ำควำมเป็นมนุษย์ลง และน ำไปสู่ควำมเหลื่อมล้ ำและควำมไม่เป็นธรรม
ในกำรจ้ำงงำนมำกยิ่งข้ึนไปอีก อันน ำไปสู่กำรขัดกับหลักกำรของศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ซึ่งรัฐธรรมนูญทั้ง
ฉบับ 2540, 2550 และ 2560 ไม่ยินยอมให้กระท ำได้ เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงสิทธิแรงงำน 
โครงกำรวิจัยนี้จึงเกิดขึ้นมำเพื่อศึกษำถึงแนวทำงและวิธีกำรในกำรปฏิรูป พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์  
พ.ศ.2518 เพื่อกำรเข้ำถึงควำมเป็นธรรมในกำรรวมตัวและเจรจำต่อรองของแรงงำนภำคอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยให้ได้จริง ท่ีสอดคล้องกับบริบทของโครงสร้ำงกำรจ้ำงงำนของประเทศไทยในปัจจุบัน ในฐำนะ
ที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและประชำคมโลก 
 
2. วัตถุประสงคใ์นกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุและที่มาของปัญหาอันเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้สิทธิการรวมตัวและเจรจา
ต่อรองของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยเข้าไม่ถึงการคุ้มครอง 

2.2 เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา เพ่ือจะได้แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการรวมตัวและ
เจรจาต่อรองของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย   

2.3 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ.2518 ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
 
3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

3.1 ได้กลไกการบริหารจัดการด้านการรวมตัวและเจรจาต่อรองของระบบแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย
ในกลุ่มแรงงานในระบบในภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นผลมาจากเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการของ
ประเทศต่างๆ และของประเทศไทยโดยตรง 

3.2 เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูป พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ที่เหมาะสม
กับประเทศไทย 
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4. วิธีวิจัยและขอบเขตกำรศึกษำ 

 4.1 วิธีวิจัย 
  4.1.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาถึงการรวมตัวและเจรจา

ต่อรองที่ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (good practice) ของต่างประเทศ และในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540, ฉบับปี 2550 
และฉบับปี 2560 รวมถึงทิศทางการปฏิรูปแรงงานของประเทศไทยช่วงที่ผ่านมา 

  4.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการพูดคุยสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ผ่านการประชุม  
จากองค์กรสมาชิกในคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)  และจากส านักแรงงานสัมพันธ์  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
ตามขอบเขตของเนื้อหาที่ได้ก าหนดไว้  

 4.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
  - ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน ที่เป็นผลมาจากข้อจ ากัดของ 

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และอุปสรรคของการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวและ
เจรจาต่อรองของแรงงานในประเทศไทย เฉพาะเพียงกลุ่มแรงงานในระบบที่ท างานในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น 
รวมถึงระบบไตรภาคีท่ีเป็นกลไกเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิของแรงงาน 

  - ศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนของแรงงาน สิทธิผู้ใช้แรงงาน และสิทธิในการรวมกลุ่มของ
แรงงานโดยตรง ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540, รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 และรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560  
รวม 3 ฉบับ 

  - ทบทวนข้อเสนอที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปแรงงานทั้งในเชิงภาพรวมและเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
การรวมตัวและเจรจาต่อรอง ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

  - ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องการรวมตัวและเจรจาต่อรองของแรงงาน  เช่น 
ปฏิญญาสิทธิมนุษยชน, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง , กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม , อนุสัญญายุโรปว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน ปี 1950, 
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact), องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) 

  - ศึกษานโยบายในประเทศทางยุโรปบางประเทศที่มีการรวมตัวขององค์กรแรงงานและการ
เจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพใน 5 อันดับแรกของโลก ในภูมิภาคยุโรป ได้แก่ สวีเดน , ฟินแลนด์, นอร์เวย์,  
เบลเยี่ยม, เดนมาร์ค และ 5 อันดับแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ได้แก่ ไต้หวัน, สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, ฮ่องกง, 
นิวซีแลนด์ รวม 10 ประเทศ  

  - จัดท าข้อเสนอต่อเรื่องสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย ในฐานะที่ประเทศไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และส่วนหนึ่งของ
ประชาคมโลก 

4.3 ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำยและพื้นที่เป้ำหมำยในกำรศึกษำ 
ผู้วิจัยเลือกศึกษาสถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงานเฉพาะกลุ่มแรงงานในระบบในภาคอุตสาหกรรม 

ที่เป็นองค์กรสมาชิกของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ที่ผู้วิจัยได้ท างานอาสาสมัครด้าน
วิชาการในองค์กรดังกล่าวอยู่แล้ว โดยเน้นไปที่องค์กรสมาชิกในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ที่ครอบคลุมตั้งแต่จังหวัด
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สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, ปราจีนบุรี  ในกิจการยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งถือว่าเป็น
กิจการที่มีการละเมิดสิทธิแรงงานเป็นล าดับต้นๆของประเทศไทย 

 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (6 เดือน) 
 

6. กำรวำงแผนกำรวิจัย 

แผนการด าเนินงาน 
มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค . 
59 

ก.ย. 
59 

ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

1. ทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง       
2. ออกแบบแนวทางการเก็บข้อมูล และลง
เก็บโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการพูดคุยใน
ระดับพ้ืนที่ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

      

3. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รวบรวม
ทั้งจากวิจัยเอกสารและลงพ้ืนที่ 

      

4. จัดเวทีเสนอผลการศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง 
คือ กิจการยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์  
1 ครั้ง และกิจการไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์  
1 ครั้ง  

      

5. เขียนรายงานการวิจัย       
6. ส่งรายงานการวิจัย       
 

7. งบประมำณ 
 รวม 100,000 บาท  
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บทที่ 2 

กติกำสำกลระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิในกำรรวมตัวเป็นสหภำพแรงงำนและเจรจำต่อรอง 
 

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า สิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วมเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของ
มนุษย์ในการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและเป็นธรรม และสิ่งเหล่านี้ก็ได้รับการรับรองโดยกฎหมายและ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ   

2.1 ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน 

ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights: UDHR) คือ 
เป็นกฎหมายแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และเป็นรากฐานของ
อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่างๆในสมัยต่อมา ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติรับรอง
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 (พ.ศ.2491) โดยประเทศไทยได้ออกเสียงสนับสนุน ถือเป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติต่อกันของมวลมนุษย์และของบรรดานานาชาติ ถึงแม้ว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะมิได้มีผล
บังคับทางกฎหมายเช่นเดียวกับสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ แต่ปฏิญญาสากลฉบับนี้
นับว่ามีพลังส าคัญทางศีลธรรม จริยธรรม และมีอิทธิพลทางการเมืองไปทั่วโลก และถือเป็นหลักเกณฑ์ส าคัญใน
การปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่บรรดาประเทศทั่วโลกยอมรับ 

เนื้อหาของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั้นมีจ านวนทั้งสิ้น 30 ข้อ ประกอบด้วยสิทธิของ
พลเมือง (civil rights) สิทธิทางการเมือง (political rights) และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
(economic, social and cultural rights) ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวและเจรจาต่อรองนั้น ถูกระบุอยู่ในข้อต่างๆ 
ดังนี้3 

ข้อ 7 ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายเท่าเทียมกัน 
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

ข้อ 20 ทุกคนมีเสรีภาพในการประชุมและการตั้งสมาคมโดยสันติ  และจะถูกบังคับให้สังกัดสมาคมไม่ได้ 
ข้อ 22 ทุกคนมีสิทธิในความมั่นคงทางสังคม  และชอบที่จะได้รับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม 
ข้อ 23 ทุกคนมีสิทธิในการท างาน ในการเลือกงานโดยอิสระ ในเงื่อนไขที่ยุติธรรมและเอ้ืออ านวยต่อ

การท างาน และในการคุ้มครองต่อการว่างงาน มีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกัน ส าหรับงานที่เท่าเทียมกัน 
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ทุกคนที่ท างานมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเอ้ืออ านวยต่อการ
ประกันความเป็นอยู่อันควรค่าแก่ศักดิ์ศรีของมนุษย์ส าหรับตนเองและครอบครัว และหากจ าเป็นก็จะได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติมด้วย ทุกคนมีสิทธิที่จะจัดตั้งและที่จะเข้าร่วมสหภาพแรงงานเพ่ือความ
คุ้มครองผลประโยชน์ของตน 

ข้อ 24 ทุกคนมีสิทธิพักผ่อนและมีเวลาว่าง และจ ากัดเวลาท างานตามสมควรและมีวันหยุดเป็นครั้งคราว
โดยได้รับค่าตอบแทน 

                                                           
3 ค าแปลปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรกฎาคม 2551 (เอกสารอัด
ส าเนา) 
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โดยสาระต่างๆ ดังกล่าวนี้ย่อมคุ้มครองแรงงานทุกคนไม่ว่าจะมีสัญชาติใดๆ ก็ตาม เมื่อท างานก็ต้อง
ย่อมได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวมตัวเป็นองค์กรเพ่ือเจรจากับนายจ้างในการเข้าถึงสิทธิ
แรงงานและคุณภาพชีวิตที่ด ีดังนั้นไม่ว่าแรงงานจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานข้ามชาติก็ถือว่าเป็นแรงงานคน
หนึ่งๆ ที่ต้องได้รับการคุ้มครองที่เท่าเทียมกันตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
  
2.2 กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง 

กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (International Covenant on 
Civil and Political Rights – ICCPR เป็นสนธิสัญญาพหุภาคี ซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ให้การ
รับรองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2509 และมีผลใช้บังคับเมื่อ 23 มีนาคม พ.ศ.2519 สนธิสัญญานี้ให้ค ามั่น
สัญญาว่าภาคีจะเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของบุคคล ซึ่งรวมถึงสิทธิในชีวิต เสรีภาพในศาสนา 
เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการรวมตัว สิทธิเลือกตั้ง และสิทธิในการได้รับการพิจารณาความอย่างยุติธรรม  

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญานี้เมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 และมีผลบังคับใช้กับไทย
เมื่อ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2540 ทั้งนี้ รัฐภาคีต้องส่งรายงานการด าเนินงานตามกติกานี้แก่คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน (Human Rights Committee- HRC) ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญอิสระ 18 คน โดย HRC อาจรับฟัง 
ข้อร้องเรียนของรัฐภาคีเก่ียวกับการละเมิดกติกาของรัฐภาคีอ่ืนได้ 

โดยในข้อ 22 และ 26 จากทั้งหมด 53 ข้อ จะเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิแรงงาน การรวมตัวและเจรจา
ต่อรองโดยตรง ที่ระบุไว้ว่า  

ข้อ 22  
1. บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม รวมทั้งสิทธิที่จะก่อตั้งและเข้าร่ วม

สหภาพแรงงานเพ่ือปกป้องประโยชน์ของตน  
2. การจ ากัดการใช้สิทธินี้จะกระท ามิได้ นอกจากจะก าหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จ าเป็นส าหรับ

สังคมประชาธิปไตย เพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การ
สาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ความในข้อนี้ไม่ห้าม
การวางข้อจ ากัดอันชอบด้วยกฎหมายในการใช้สิทธินี้ของทหารและต ารวจ  

3. ความในข้อนี้ไม่ให้อ านาจรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคมและว่าด้วย
การคุ้มครองสิทธิในการจัดตั้ง ค.ศ.1948 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในอันที่จะมีมาตรการทางนิติบัญญัติ 
หรือบังคับใช้กฎหมายในลักษณะที่จะกระทบต่อหลักประกันต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาดังกล่าว 

ข้อ 26 
บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย 

โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ ในกรณีนี้ กฎหมายจะต้องห้ามการเลือกปฏิบัติใดๆ และต้องประกันการ
คุ้มครองบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจริงจังจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลใด เช่น เชื้อชาติ ผิว เพศ 
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอ่ืนใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน ก าเนิด 
หรือสถานะอ่ืนๆ  
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2.3 กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ( International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights- ICESCR เป็นสนธิสัญญาพหุภาคี ซึ่งผ่านมติ
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2509 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2519 
เป็นต้นมา เป็นกติกาฯ ผูกมัดภาคีให้ท างานเพ่ือมุ่งสู่การให้สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง (ESCR)  
แก่ปัจเจกบุคคล รวมถึงสิทธิแรงงานและสิทธิในสุขภาพอนามัย สิทธิในการศึกษา ตลอดจนสิทธิในมาตรฐาน
การครองชีพที่พอเพียง  

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2542 และมีผลใช้บังคับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542
โดยรัฐภาคีต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานให้แก่เลขาธิการของสหประชาชาติ (UN) เพ่ือส่งต่อไปให้ 
คณะมนตรีด้านเศรษฐกิจและสังคม (ECOSOC) พิจารณา ทั้งนี้ ECOSOC อาจส่งข้อมูลให้คณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชน (Human Rights Commission) เพ่ือศึกษา ท าค าแนะน า รวมทั้งอาจประสานไปยังทบวงการ
ช านัญพิเศษอ่ืนๆ เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามกติกา รวมถึง ECOSOC อาจส่งรายงานให้สมัชชาใหญ่
พิจารณาร่วมด้วย 

สิทธิที่ได้รับการคุ้มครองในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ว่าด้วย
ประเด็นแรงงาน การรวมตัวและการเจรจาต่อรอง ถูกก าหนดอยู่ในภาค 3 ของกติกาฯ ในข้อ 7, 8, 9 

ข้อ 7  
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสภาพการท างานที่ยุติธรรมและน่าพึงพอใจ ซึ่งประกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง  
(ก) ค่าตอบแทนขั้นต่ าที่ให้แก่ผู้ท างานทั้งปวง ประกอบด้วย  (1) ค่าจ้างที่เป็นธรรมและค่าตอบแทนที่

เท่าเทียมกันส าหรับงานที่มีคุณค่าเท่ากัน โดยปราศจากความแตกต่างในเรื่องใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีจะได้รับ
การประกันสภาพการท างานที่ไม่ด้อยกว่าบุรุษ โดยได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกันส าหรับงานที่เท่าเทียมกัน   
(2) ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมส าหรับตนและครอบครัวตามบทบัญญัติแห่งกติกานี้  

(ข) สภาพการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  
(ค) โอกาสเท่าเทียมกันส าหรับทุกคนที่จะได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการท างานของตนใน

ระดับท่ีสูงขึ้นตามที่เหมาะสม โดยไม่ขึ้นอยู่กับข้อพิจารณาใด นอกจากอาวุโสและความสามารถ  
(ง) การพักผ่อน เวลาว่างและข้อจ ากัดท่ีสมเหตุสมผลในเรื่องเวลาท างานและวันหยุดเป็นครั้งคราวโดย

ได้รับค่าตอบแทน ตลอดจนค่าตอบแทนส าหรับวันหยุดทางการด้วย 

ข้อ 8  
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกัน 
(ก) สิทธิของทุกคนที่จะก่อตั้งสหภาพแรงงานและเข้าร่วมสหภาพแรงงานตามที่ตนเลือก เพ่ือส่งเสริม

และคุ้มครองประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของตน ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ขององค์การที่เกี่ ยวข้อง
เท่านั้น ห้ามจ ากัดการใช้สิทธินี้ นอกจากที่ได้ก าหนดโดยกฎหมายและที่จ าเป็นในสังคมประชาธิปไตย เพ่ือ
ประโยชน์ของความมั่นคงแห่งชาติหรือความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น 

(ข) สิทธิของสหภาพแรงงานที่จะจัดตั้งสหพันธ์หรือสมาพันธ์แห่งชาติ และสิทธิของสมาพันธ์แห่งชาติที่
จะก่อตั้งหรือเข้าร่วมกับองค์การสหภาพแรงงานระหว่างประเทศ 
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(ค) สิทธิของสหภาพแรงงานที่จะด าเนินงานอย่างเสรีโดยไม่ขึ้นอยู่กับการจ ากัดใด นอกจากที่ได้ก าหนด
โดยกฎหมายและซึ่งจ าเป็นในสังคมประชาธิปไตย เพ่ือประโยชน์ของความมั่นคงแห่งชาติหรือความสงบ
เรียบร้อยของส่วนรวมหรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

(ง) สิทธิที่จะนัดหยุดงาน หากใช้สิทธิโดยสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศนั้น 

ข้อ 9  
รัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้รับรองสิทธิของทุกคนในอันที่จะมีสวัสดิการสังคม รวมทั้งการประกันสังคม 

 
2.4 อนุสัญญำยุโรปว่ำด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน ปี 19504 

อนุสัญญายุโรปว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน ปี 1950 หรือ The European Convention on Human 
Right -ECHR มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า อนุสัญญาเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 
(Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
อนุสัญญาที่ส าคัญที่สุดที่สภายุโรป (The Council of Europe) ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกของสภายุโรป 
ทั้ง 47 ประเทศ ได้เข้าเป็นภาคีและรับหลักการของอนุสัญญาฯ เป็นสนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ ครอบคลุมในเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอย่างกว้างขวาง  

อนุสัญญาฉบับนี้บัญญัติรับรองในเรื่องเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นองค์การไว้ในส่วนที่ 1 มาตรา 11 
โดยรวมอยู่กับเสรีภาพในการชุมนุม โดยรับรองว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมและรวมตัวกันเป็นองค์การ 
รวมถึงรับรองสิทธิในการก่อตั้งสหภาพแรงงาน ห้ามจ ากัดการใช้สิทธินี้ นอกจากที่ได้ก าหนดโดยกฎหมายและที่
จ าเป็นในสังคมประชาธิปไตย 

สิ่งที่ส าคัญที่สุดซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมทางกฎหมายระหว่างประเทศ คือ การจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชน 
และมีบทบัญญัติให้เอกชนฟ้องร้องว่ารัฐได้กระท าละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ ท าให้สิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครอง
อย่างจริงจัง โดยรัฐที่ละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลที่ถูกละเมิดเพ่ือเป็นการเยียวยาแก้ไขการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน  

ดังนั้น อนุสัญญาฉบับนี้จึงเป็นหลักฐานที่เป็นรูปธรรมในการล้มล้างความคิดเดิมของนักนิติศาสตร์บางกลุ่ม
ที่เห็นว่า "สิทธิมนุษยชนไม่ใช่สิทธิตามกฎหมายเนื่องจากไม่สามารถฟ้องร้องโดยศาลได้" 

ในระยะแรกอนุสัญญาฯ ไม่ได้บรรจุสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมไว้ แม้ว่าในขณะที่จัดท า
อนุสัญญาฯ จะได้มีปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนรับรองสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แต่
เนื่องจากรัฐสมาชิกสภาแห่งยุโรปเห็นว่าอนุสัญญาฯ เป็นบทบัญญัติทางกฎหมาย มีมาตรการการบังคับใช้ทาง
กฎหมายโดยกระบวนการทางศาล อันต่างจากปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็น
ตราสารที่รวบรวม "หลักการ" ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน   

ดังนั้น ถ้าน าสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ขณะนั้นยังมีความไม่ชัดเจนถึงขอบเขตและ
วิธีการในการประกันและมีการโต้เถียงกันมากในการบังคับใช้ จึงอาจก่อปัญหาในการสอดส่องดูแลบังคับให้
เป็นไปตามพันธกรณี ดังจะเห็นได้ว่าแม้ในการร่างกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม(IECSCR) ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังอนุสัญญายุโรปถึง 16 ปี ก็ไม่มีบทบัญญัติในการฟ้องร้อง อันต่างจาก 
ICCPR ซึ่งได้มีบทบัญญัติในการฟ้องร้องการละเมิด 

                                                           
4 หนังสือเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสิทธิมนษุยชน หน่วยที่ 1-4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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นอกจากบทบัญญัติตามอนุสัญญาดั้งเดิมใน ค.ศ.1950 แล้ว ต่อมามีการขยายการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนเพ่ิมเติมในรูปพิธีสารต่อท้ายอีก รวมทั้งสิ้น 11 ฉบับ พิธีสารฉบับหลังๆ ได้มีการรับรองสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้ได้รับการคุ้มครองในระบบยุโรปมากข้ึน 

2.5 ข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ (UN Global Compact) 

UN Global Compact เกิดขึ้นเมื่อปี 1999 เพ่ือให้บรรษัททั้งหลายเข้าร่วมท าข้อตกลงภายใต้หลัก
สากล 10 ประการ ส าหรับน าไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ให้ได้ชื่อว่าเป็น บรรษัทที่มีความรับผิดชอบ
ต่อพลเมืองในสังคมโลก หรือ Responsible Corporate Citizen  

หลักสากล 10 ประการดังกล่าว เกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights) เรื่องแรงงาน (Labour) เรื่องสิ่งแวดล้อม (Environment) และเรื่องการต่อต้านการทุจริต (Anti-
Corruption) ทั้งนี้การเข้าร่วมในข้อตกลงจะเป็นไปโดยสมัครใจ และไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายแต่อย่างใด  

UN Global Compact ได้ระบุเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการ
รับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง ไว้ในหลักการที่ 3 จาก 10 หลักการส าคัญ ได้แก่ 

1. ภาคธุรกิจควรส่งเสริมและเคารพการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
2. ภาคธุรกิจควรท าให้แน่ใจว่าการด าเนินกิจการของตนปราศจากการละเมิด สิทธิมนุษยชน  
3. ภาคธุรกิจควรเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มและยอมรับการต่อรองร่วม  
4. ภาคธุรกิจควรยึดมั่นในการขจัดแรงงานบังคับหรือแรงงานเกณฑ์ทุกรูปแบบ  
5. ภาคธุรกิจควรยึดมั่นในการขจัดการใช้แรงงานเด็ก  
6. ภาคธุรกิจควรยึดมั่นในการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานในทุกสาขาอาชีพ  
7. ภาคธุรกิจควรสนับสนุนแนวทางในการจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม  
8. ภาคธุรกิจควรริเริ่มบทบาทในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  
9. ภาคธุรกิจควรส่งเสริมการพัฒนาและการแพร่หลายของเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
10. ภาคธุรกิจควรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงการกรรโชก และติดสินบน  

 
2.6 องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (Organization for Economic Co-operation 
and Development - OECD) 

OECD เป็นองค์กรที่เน้นแนวปฏิบัติส าหรับบรรษัทข้ามชาติที่ไปลงทุนในประเทศต่างๆ เพ่ือคุ้มครอง
คนงานทุกคนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบรรษัทข้ามชาติในทุกโรงงานในทุกประเทศ ให้ได้รับการปฏิบัติไม่
แตกต่างกัน ปัจจุบัน OECD มีสมาชิก 34 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, กรีซ, 
ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, นอร์เวย์, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, แคนาดา, อังกฤษ, สวีเดน, 
สวิตเซอร์แลนด์, ตุรก,ี สหรัฐอเมริกา, เยอรมน,ี ชิลี, เช็ก, อิสราเอล, เม็กซิโก, ฮังการี, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, 
เกาหลีใต,้ โปแลนด์, อิหร่าน, เอสโตเนีย, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, ญี่ปุ่น, รัสเซีย และ 1 องค์กร คือ สหภาพยุโรป 
นอกจากนี้ OECD ยังร่วมมือและมีข้อตกลงต่างๆ กับประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกว่า 70 ประเทศ ผ่าน Centre 
for Co-operation with Non-Members (CCNM) 

ทั้งนี้ OECD ได้ระบุเรื่องการจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ สาระส าคัญที่สมาชิก OECD ต้องปฏิบัติ หนึ่ง
ในหลายๆ เรื่อง คือ  

- การเคารพสิทธิคนงานในการเข้าร่วมสหภาพแรงงานและการเลือกตั้งผู้แทนของตนเอง  
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- การเข้าร่วมการเจรจาทั้งเงื่อนไขของบริษัทเดียวหรือผ่านองค์กรนายจ้างด้วยทัศนคติที่ต้องการท า
ข้อตกลงสภาพการจ้าง 

- ร่วมมือกับสหภาพแรงงานและเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือลดผลกระทบของการเลิกจ้างในกรณีของการเลิกจ้าง
พร้อมกันหลายคนหรือในกรณีท่ีบริษัทปิดการด าเนินงาน 

- ห้ามข่มขู่คนงานว่าจะย้ายฐานการผลิตหรือการผลิตส่วนใดส่วนหนึ่งไปยังประเทศอ่ืน อันสืบเนื่องมาจาก
การเรียกร้องของสหภาพแรงงานหรือการนัดหยุดงานของคนงาน 

2.7 อนุสัญญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศฉบับท่ี 87 และ 98 

ในสังคมประชาธิปไตย การยอมรับการรวมตัวเป็นองค์การของลูกจ้างถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ที่จะกระท าได้ และมีการบัญญัติรับรองถึงเสรีภาพในการรวมตัวเป็นองค์การ และการเจรจาต่อรองในกฎหมาย
ระหว่างประเทศหลายๆฉบับ โดยเฉพาะในอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างที่บัญญัติรับรองในเรื่อง 
เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นองค์การและการเจรจาต่อรอง คือ อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98  
ที่นานาอารยประเทศถือว่าเป็นอนุสัญญาขั้นพ้ืนฐานทางด้านแรงงานที่ส าคัญ  

อนุสัญญำ ILO ฉบับที่ 87 มีชื่อเต็มว่ำ “อนุสัญญำว่ำด้วยเสรีภำพในกำรรวมตัวเป็นองค์กำรและ
กำรคุ้มครองสิทธิในกำรรวมตัวกัน ค.ศ.1948” 

อนุสัญญานี้มีสาระส าคัญ 3 ประการ ที่เมื่อให้สัตยาบันแล้วจะท าให้กระบวนการแรงงานเติบโตอย่าง
มากคือ 

(1) คนท ำงำนและนำยจ้ำงสำมำรถใช้สิทธิในกำรรวมตัวได้อย่ำงเสรีโดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่ต้อง
ได้รับอนุญำตล่วงหน้ำจำกรัฐ 

นั่นหมายความว่า นายจ้างและคนท างานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนท างานในภาครัฐหรือเอกชน ไม่ว่าจะ
เป็นแรงงานในระบบ นอกระบบ หรือแรงงานข้ามชาติ พวกเขามีสิทธิที่จะรวมตัวจัดตั้งหรือเข้าเป็นสมาชิก
องค์การของตนโดยเสรี เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของตนได้อย่างอิสระโดยไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตล่วงหน้าจาก
หน่วยงานใด นอกจากนี้การคุ้มครองเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นองค์การตามอนุสัญญานี้ต้องปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ อาชีพ ศาสนา เพศ อายุ ความคิดเห็นทางการเมือง 
สีผิว ของเขาเหล่านั้น 

(2) องค์กำรของคนท ำงำนและนำยจ้ำง มีเสรีภำพในกำรที่จะยกร่ำงธรรมนูญข้อบังคับองค์กำรของ
ตนเอง คัดเลือกผู้แทนของตน และกำรจัดกำรบริหำรองค์กำรของตน โดยที่รัฐจะต้องหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไป
แทรกแซงหรือจ ากัดสิทธิดังกล่าว 

(3) องค์กำรของคนท ำงำนหรือนำยจ้ำงที่จัดตั้งขึ้น มีสิทธิเสรีภำพในกำรจัดตั้ง เข้ำร่วมกิจกรรม 
หรือเข้ำเป็นสมำชิกกับองค์กำรในประเทศและต่ำงประเทศใดๆ ได้โดยเสรี 

นอกจากนี้อนุสัญญาฉบับที่ 87 นี้ ยังได้จัดให้มีคณะกรรมการด้านเสรีภาพในการสมาคม เป็นกลไก
พิเศษขึ้นมาเพ่ือควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ มีหน้าที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นองค์การของรัฐสมาชิก แม้ว่ารัฐสมาชิกจะยังไม่ได้ให้สัตยาบัน
อนุสัญญานี้ก็ตาม 

อนุสัญญำ ILO ฉบับที่ 98 มีชื่อเต็มว่ำ “อนุสัญญำว่ำด้วยเสรีภำพในกำรรวมตัวเป็นองค์กำรและ
สิทธิในกำรเจรจำต่อรอง ค.ศ.1949” 

อนุสัญญานี้มีสาระส าคัญ 3 ประการ คือ 
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(1) คุ้มครองคนงำนจำกกำรกระท ำใดๆ อันเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุที่เป็นสมำชิกสหภำพ
แรงงำน 

นั้นหมายความว่า รัฐต้องให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวจากการกระท าใดๆ อันเป็นการ
เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน เพื่อให้คนท างานไม่สามารถเข้าร่วมสหภาพได้ หรือต้องออกจากการเป็นสมาชิกของ
สหภาพแรงงาน รวมถึงการให้ความคุ้มครองจากการถูกเลิกจ้าง เพราะการที่คนท างานเป็นสมาชิกของสหภาพ
แรงงาน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหภาพแรงงาน 

(2) องค์กำรที่คนท ำงำนหรือนำยจ้ำงจัดตั้งขึ้น ต้องได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงเพียงพอจำกกำรกระท ำ
ที่ท ำให้เกิดกำรแทรกแซงระหว่ำงกัน ตั้งแต่ในขั้นตอนของกำรก่อตั้ง กำรปฏิบัติ รวมถึงกำรบริหำรงำน 

นั้นหมายความว่า ภาครัฐต้องมีหน้าที่ก าหนดมาตรการที่ให้ความคุ้มครองแก่องค์การของนายจ้างและ
องค์การของคนท างานให้ปลอดจากการแทรกแซงกันและกัน 

(3) ส่งเสริมให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกกลไกกำรเจรจำ โดยสมัครใจทั้งนำยจ้ำงหรือองค์กำรนำยจ้ำง
กับองค์กำรของคนงำน 

โดยข้อดีของกำรให้สัตยำบันอนุสัญญำ ILO ฉบับท่ี 87 และ 98 ประกอบด้วย 
(1) เป็นการช่วยลดปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ที่มีอยู่ปัจจุบันและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น เพราะจะ

เกิดการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานขนาดใหญ่ และการนัดหยุดงานก็ลดน้อยลง ส่งผลให้ทั้งนายจ้างและ
ลูกจ้างสามารถเจรจาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อันเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนที่แท้จริง ซึ่งจะเป็นผลดี
ต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทยโดยรวม  

(2) การให้สัตยาบัน เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทยในชุมชนระหว่างประเทศ เพราะ
เป็นการแสดงว่าประเทศไทยยอมรับมาตรฐานแรงงานสากล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้าในยุคโลกาภิวัตน์ ที่ก าลังน าเรื่องมาตรฐานแรงงานมาใช้เป็นเหตุผลในการกีดกันทางการค้า 

(3) การให้สัตยาบัน จะเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรอง และ
แก้ไขกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในประเทศให้สอดคล้องตามหลักการของอนุสัญญาดังกล่าว ที่ส าคัญได้แก่ 
    (3.1) การส่งเสริมเสรีภาพในการรวมกลุ่ม เช่น ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิ
จัดตั้งสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานภาคเอกชนกับสหภาพแรงงานภาครัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมเป็น
องค์กรเดียวกันได้ 

  (3.2) การคุ้มครองจากการแทรกแซงจากนายจ้าง เช่น คนงานที่ริเริ่มจัดตั้งสหภาพแรงงาน
และรวมตัวเจรจาต่อรองต้องได้รับการคุ้มครองจากการถูกเลิกจ้างและการปิดงานเฉพาะกลุ่ม 

  (3.3) การคุ้มครองจากการแทรกแซงจากเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น การสั่งให้กรรมการสหภาพ
แรงงานออกจากต าแหน่ง การบังคับให้ลูกจ้างและนายจ้างที่จัดตั้งองค์กรต้องจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่รัฐ  
การบังคับให้ที่ปรึกษาของนายจ้างและลูกจ้างต้องจดทะเบียนกับทางการ 

(4) การให้สัตยาบัน ในระยะยาว จะช่วยสร้างสังคมที่มีการแบ่งปันผลประโยชน์กันอย่างเป็นธรรม 
และช่วยลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน โดยเฉพาะการลดช่องว่างทางรายได้ระหว่างกลุ่มแรงงานต่างๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ 

(5) ลดปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย เพราะน าไปสู่การ
บริหารจัดการแรงงานขา้มชาติได้อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความเป็นจริง 
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2.8 ปฏิญญำสมำคมประชำชำติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่ำด้วยกำรคุ้มครองและกำรส่งเสริมสิทธิของ
แรงงำนข้ำมชำติ (ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of 
Migrant Workers) 
 ในภูมิภาคอาเซียนมีแรงงานจ านวนมากต่างข้ามชาติย้ายถิ่นไปท างานอีกประเทศหนึ่งอยู่ตลอดเวลา 
ในปัจจุบันการเดินทางข้ามพรมแดนเป็นไปด้วยความสะดวกและง่ายกว่าในอดีต จึงพบเห็น "แรงงานข้ามชาติ" 
ในประเทศไทย รวมถึงมีแรงงานไทยจ านวนมากที่ไปท างานต่างประเทศ แรงงานเหล่านี้ต่างมีส่วนเอ้ืออ านวยใน
เศรษฐกิจและสังคมของทั้งประเทศผู้รับแรงงานและผู้ส่งแรงงาน  
 อย่างไรก็ตามปัญหาหนึ่งที่ส าคัญของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้เมื่อใช้ชีวิตอยู่ อีกประเทศหนึ่ง คือ การ
ไม่ได้รับความคุ้มครองในด้านต่างๆ มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่สามารถรวมตัวและเจรจาต่อรองเพ่ือการ
เข้าถึงสิทธิแรงงานตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ได้ เช่น แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยไม่สามารถจัดตั้ง
สหภาพแรงงานตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ได้ ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเองได้เพ่ือเข้าถึงสิทธิแรงงาน 
จนน าไปสู่การเลือกปฏิบัติ การกดขี่ข่มเหง การใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย รวมถึงเรื่องของการค้ามนุษย์ติดตามมา 
เป็นต้น 
 จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงท าให้ในเวทีประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 
2550 ณ เกาะเซบู (Cebu) ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีการรับรองและลงนามในเอกสารต่างๆ รวมถึงการหารือใน
ประเด็นส าคัญหลายประการ หนึ่งในนั้น คือ การลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการสร้างความเข้มแข็งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ที่มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ของตน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในภาคส่วนที่เปราะบางและเสียเปรียบ  
 ปฏิญญาดังกล่าวมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ปฏิญญาสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วย
การคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ (ASEAN Declaration on the Protection and 
Promotion of the Rights of Migrant Workers)5 
 ปฏิญญาฉบับนี้ประกาศว่าประเทศสมาชิกของอาเซียนจะต้องคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ แรงงาน
ข้ามชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่งเสริมสวัสดิการ และศักดิ์ศรีของแรงงานข้ามชาติ โดยประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ให้ค ามั่นว่าจะใช้มาตรการที่ชัดเจนในการจัดการกับการลักลอบขนย้ายและการค้ามนุษย์ มีการน า
บทลงโทษขั้นรุนแรงมาใช้กับผู้ที่กระท าความผิด รวมทั้งประเทศที่ว่าจ้างแรงงานจะต้องให้ความช่วยเหลือ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกแสวง ประโยชน์ ละเมิดสิทธิหรือถูกท าร้าย ในกรณีที่แรงงานดังกล่าวถูกจับกุมประเทศที่
ว่าจ้าง จะต้องอ านวยความสะดวกในการให้เจ้าหน้าที่กงสุลหรือเจ้าหน้าที่การทูตของประเทศลูกจ้างเข้ามา
ด าเนินการช่วยเหลือร่วมด้วย 
 เนื้อหาปฏิญญาประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หลักการทั่วไป พันธกิจของประเทศผู้รับ พันธกิจของประเทศ
ผู้ส่ง และพันธกิจของอาเซียน ดังนี้6  

                                                           
5 Association of Southeast Asian nations. ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the 
Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW). สืบค้นจาก www.asean.org/wp-
content/uploads/images/archive/23062.pdf (สืบค้นเมื่อ 31 มกราคม 2560) 
6 การแปลเป็นภาษาไทย อ้างอิงจากเอกสารสัมมนาระดับชาติเร่ือง "ปฏิญญาสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการคุ้มครอง
และการส่งเสริมสิทธิแรงงานต่างด้าว" โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 9 กรกฎาคม 2550 จัดโดยกระทรวงแรงงาน และองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/23062.pdf
http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/23062.pdf
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 หลักกำรทั่วไป 
1. ทั้งประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่งจะต้องสร้างพ้ืนฐานหลักทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

ของประชาคมอาเซียนให้มีความแข็งแกร่ง โดยการส่งเสริมศักยภาพสูงสุดและศักดิ์ศรีของแรงงานข้ามชาติ  
ในสภาพแวดล้อมที่มีเสรีภาพ ความยุติธรรม และความมั่นคงโดยที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และ
นโยบายของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ 

2. ด้วยเหตุผลทางด้านมนุษยธรรม ประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่งจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการ
ที่จะแก้ ปัญหาของกรณีแรงงานข้ามชาติ ซึ่งได้กลายเป็นบุคคลที่ไม่มีเอกสารรับรองโดยไม่ได้เป็นความผิดของ
พวกเขา 

3. ประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่งจะต้องค านึงถึงสิทธิพ้ืนฐานและศักดิ์ศรีของแรงงานข้ามชาติและ
สมาชิกในครอบครัว ซึ่งพ านักอยู่กับแรงงานเหล่านั้นอยู่แล้ว โดยที่ไม่เป็นการท าความเสียหายต่อการที่ประเทศ
ผู้รับจะบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของตน 

4. จะไม่มีสิ่งใดในปฏิญญาฉบับปัจจุบันที่จะถูกตีความโดยนัยในการแปลงสถานภาพทางกฎหมายของ
แรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองโดยปราศจากเอกสารที่ถูกต้อง 

 พันธกิจของประเทศผู้รับ  
5. เพ่ิมความพยายามที่จะคุ้มครองสิทธิความเป็นมนุษย์ขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมสวัสดิการ และด ารงไว้ซึ่ง

ศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของแรงงานข้ามชาติ 
6. ด าเนินการเพื่อที่จะบรรลุถึงความสามัคคีปรองดองและความอดทนอดกลั้นระหว่างประเทศผู้รับกับ

แรงงานข้ามชาติ 
7. อ านวยความสะดวกให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรและหนทางแก้ไข จากการ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรมและการศึกษา การได้รับความยุติธรรมตลอดจนการบริการด้านสวัสดิการ
สังคมตามที่เหมาะสม และโดยที่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศผู้รับ ทั้งนี้โดยที่บุคคลเหล่านั้นจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อก าหนดต่างๆ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่ใช้บังคับอยู่ของประเทศนั้นๆ ตลอดจน
ข้อตกลงทวิภาคี และสนธิสัญญาพหุภาคี 

8. ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติให้ได้รับการจ้างงานและการจ่ายค่าจ้างที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม และมีโอกาสเพียงพอในการได้ท างานที่มีคุณค่าและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี 

9. จัดให้แรงงานข้ามชาติซึ่งอาจจะตกเป็นเหยื่อของการเลือกปฏิบัติ การละเมิด การถูกแสวงประโยชน์ 
เอารัดเอาเปรียบ ความรุนแรง ได้รับโอกาสอย่างเพียงพอในการที่จะเข้าถึงระบบกฎหมายและระบบศาลของ
ประเทศผู้รับ 

10. อ านวยความสะดวกในการใช้การด าเนินงานด้านกงสุล โดยเจ้าหน้าที่กงสุลหรือเจ้าหน้าที่ด้านการ
ทูตของประเทศต้นทาง เมื่อแรงงานข้ามชาติถูกจับกุมหรือจะถูกจ าคุก หรืออยู่ภายใต้อารักขา หรือถูกกักตัวไว้ 
ในลักษณะใดก็ตาม ภายใต้กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของประเทศผู้รับและโดยที่สอดคล้องกับอนุสัญญา 
เวียนนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกงสุล 

 พันธกิจของประเทศผู้ส่ง  
11. ส่งเสริมมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติ 
12. ด าเนินการให้มั่นใจได้ว่าประชากรของตนมีโอกาสที่จะมีงานท าและโอกาสในการด ารงชีวิต อยู่ใน

ฐานะที่เป็นทางเลือกท่ียั่งยืนแทนการย้ายถิ่นของคนงาน 
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13. ก าหนดนโยบายและกระบวนการในการที่จะอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการย้าย 
ถิ่นฐานของแรงงาน ซึ่งรวมไปถึงการสรรหา การจัดเตรียมการเพ่ือส่งแรงงานไปยังต่างประเทศและการ
คุ้มครองแรงงานข้ามชาติ เมื่ออยู่ต่างประเทศ รวมไปถึงการส่งกลับประเทศและการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
กลับคืนถิ่นฐานเดิม 

14. จัดตั้งและส่งเสริมวิธีปฏิบัติทางด้านกฎหมายในการที่จะก ากับดูแลการสรรหาแรงงาน ข้ามชาติ
และการรับเอากลไกในการที่จะลดวิธีปฏิบัติในการสรรหาแรงงานข้ามชาติ ที่ไม่ถูกต้องไปใช้ โดยการใช้สัญญาที่
ถูกต้องตามกฎหมายและมีผลสมบูรณ์ การก ากับดูแลและการรับรองตัวแทนจัดหาแรงงานและนายจ้าง  
รวมไปถึงการท าบัญชีด าส าหรับตัวแทนจัดหาแรงงานที่ละเลยหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 พันธกิจของอำเซียน 
15. ส่งเสริมให้มีการท างานที่มีคุณค่า มีมนุษยธรรม มีผลิตผล มีศักดิ์ศรี และมีค่าตอบแทนส าหรับ

แรงงานข้ามชาติ 
16. จัดตั้งและด าเนินการโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือคืน  

ถิ่นฐานเดิมส าหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศต้นทาง 
17. ใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมในการที่จะป้องกันหรือลดอัตราการลักลอบขนคนข้ามประเทศ และ

การค้ามนุษย์ โดยการก าหนดบทลงโทษที่มีความรุนแรงมากขึ้นส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมเหล่านั้น
นอกเหนือจากมาตรการอ่ืนๆ 

18. อ านวยความสะดวกให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ข้ามชาติ 
เพ่ือประโยชน์ในการที่จะส่งเสริมนโยบายและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติทั้งในประเทศผู้ส่งและ
ประเทศผู้รับ 

19. ส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถโดยการแบ่งปันข้อมูล วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ตลอดจนโอกาสและ
ปัญหาต่างๆ ซึ่งสมาชิกของกลุ่มอาเซียนต้องประสบในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและ
สวัสดิการของแรงงานข้ามชาติ 

20. ขยายขอบเขตความช่วยเหลือที่จัดให้แก่แรงงานข้ามชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ซึ่งตกอยู่
ในสถานการณ์ขัดแย้ง หรือในสถานการณ์วิกฤตินอกเขตอาเซียนในกรณีที่มีความจ าเป็น และโดยที่ขึ้นอยู่กับขีด
ความสามารถและก าลังของสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือตาม
การปรึกษาหารือและการจัดการระดับทวิภาคีต่างๆ 

21. สนับสนุนองค์กรระหว่างประเทศ คู่เจรจาอาเซียนและประเทศอ่ืนๆ ให้ยอมรับนับถือหลักการ
เหล่านี้และให้การสนับสนุนตลอดจนความช่วยเหลือในการที่จะน ามาตรการต่างๆ ในปฏิญญานี้ไปด าเนินการ 

22. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาเซียนท าการติดตามเกี่ยวกับปฏิญญานี้และพัฒนา
เครื่องมือของอาเซียนในการที่จะคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิต่างๆ ของแรงงานข้ามชาติ โดยที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของอาเซียนในการที่เป็นประชาคมที่ห่วงใยและร่วมมือซึ่งกันและกัน ตลอดจนสั่งการให้เลขาธิการ
อาเซียนส่งรายงานประจ าปี เกี่ยวกับความคืบหน้าของการน าเอาปฏิญญาไปด าเนินการในการประชุมสุดยอด
โดยผ่านทางการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน 
 จากปฏิญญาทั้ง 22 ข้อ ดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ต่อมาในวันที่ 30 กรกฎาคม 2550 ที่กรุงมะนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีแถลงการณ์ร่วมกันของรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพ่ือก่อตั้ง
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คณะกรรมการอาเซียนเพ่ือติดตามการด าเนินงานตามปฏิญญา7 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในการ
พัฒนาให้อาเซียนมีเครื่องมือในการ ส่งเสริมและปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติ คณะกรรมการจะมาจาก
ผู้แทนอาวุโสจากประเทศสมาชิกประเทศละหนึ่งคน และผู้แทนหนึ่งคนจากฝ่ายเลขาธิการอาเซียน โดยมี
เลขานุการจากกองเลขาธิการอาเซียนคอยช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. แสวงหาวิธีการต่างๆ เพ่ือให้เกิดการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของปฏิญญา 
2. อ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดส าหรับอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับ

การส่งเสริมและปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติ 
3. ส่งเสริมการท างานร่วมกันในภูมิภาคและทวิภาคี และช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของ

แรงงานข้ามชาติ 
4. อ านวยความสะดวกการแบ่งปันข้อมูลเรื่องแรงงานข้ามชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง

นโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิแรงงานข้ามชาติทั้งในประเทศท่ีส่งและรับแรงงาน 
5. กระตุ้นองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรนานาชาติ และประเทศอ่ืนๆ ให้เคารพหลักการและเพ่ิมการ

สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินการของมาตรการต่างๆ ที่มีอยู่ในปฏิญญา 
6. ส่งเสริมความกลมกลืนของกลไกการท างานร่วมกันระหว่างประเทศที่ส่งแรงงานและรับแรงงาน ใน

การส่งเสริมและปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลงของอาเซียนที่ระบุไว้ในข้อที่ 17 
ของปฏิญญา 

7. ท างานอย่างใกล้ชิดกับกองเลขานุการอาเซียน ในการเตรียมการรายงานของเลขาธิการอาเซียนต่อ
การประชุมสุดยอดอาเซียน 

8. ท างานเพ่ือการพัฒนาเครื่องมือของอาเซียนในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ 
 
  

                                                           
7 Association of Southeast Asian Nations. Joint Communique of the 40th ASEAN Ministerial Meeting (AMM) “One Caring and 
Sharing Community” Manila, 29-30 July 2007 . สืบค้นจาก http://asean.org/?static_post=joint-communique-of-the-40th-asean-
ministerial-meeting-amm-one-caring-and-sharing-community-manila-29-30-july-2007-2  (สืบค้นเมื่อ 31 มกราคม 2560) 

http://asean.org/?static_post=joint-communique-of-the-40th-asean-ministerial-meeting-amm-one-caring-and-sharing-community-manila-29-30-july-2007-2
http://asean.org/?static_post=joint-communique-of-the-40th-asean-ministerial-meeting-amm-one-caring-and-sharing-community-manila-29-30-july-2007-2
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บทที่ 3 

นโยบำยด้ำนกำรรวมตัวและเจรจำต่อรองของสหภำพแรงงำนในต่ำงประเทศ 
 
3.1 นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรรวมตัวและเจรจำต่อรองของสหภำพแรงงำน 5 อันดับแรกของโลกใน
ภูมิภำคยุโรป และ 5 อันดับแรกในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค 

Hiro Ishibashi , Senior Specialist on Workers’ Activities ILO Subregional Office for 
Southeast Asia and the Pacific ได้อธิบายเรื่อง Trade Union Movement in Asia and the Pacific: 
Challenges and Opportunities, 2555  ถึงสัดส่วนของสมาชิกสหภาพแรงงานในยุโรปและในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิคเม่ือเทียบกับจ านวนคนงานทั้งประเทศ พบว่า 5 อันดับแรกในยุโรป ได้แก่ สวีเดน ฟินแลนด์ เดนมาร์ก 
เบลเยี่ยม นอร์เวย์  ส่วนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ได้แก่ มองโกเลีย ไต้หวัน ฟิจิ อิสราเอล และสิงคโปร์ อย่างไร
ก็ตามผู้วิจัยได้เลือกน าเสนอในประเทศไต้หวัน สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง และนิวซีแลนด์ คือในล าดับ 2 และ 
5-8 ซึ่งจะเห็นภาพความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มขององค์กรแรงงานในประเทศนั้นๆ มากกว่า   

 

ตำรำงแสดงสัดส่วนของสมำชิกสหภำพแรงงำนในภูมิภำคเอเชียแปชิกฟิค 

ประเทศ % 

Mongolia 38.9 

Taiwan 37.7 

Fiji 30 

Israel 30 

Singapore 26 

Australia 24 

Hong Kong 22 

New Zealand 21.5 

Japan 18 

Sri Lanka 18 
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ประเทศ % 

Turkey 15 

Korea 11 

Malaysia 9 

India 9 

Indonesia 8 

Nepal 7 

Philippines 7 

Pakistan 7 

Cambodia  6  

Papua NG 5 

Bangladesh 4 

Thailand 1.5 

 

โดยมีรำยละเอียดแต่ละประเทศดังนี้ 

1) สวีเดน8 
ประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่ใช้ระบบการจ้างงานแบบรัฐสวัสดิการ เป็นระบบสังคมและเศรษฐกิจตาม

หลักการจ้างงานเต็มที่ นโยบายด้านแรงงานได้รับการส่งเสริมจากรัฐ  โดยเฉพาะการส่งเสริมสหภาพแรงงานให้
แข็งแกร่ง สิทธิของแรงงานจึงได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดี แรงงานชาวสวีเดนเกือบร้อยละ 80 เป็นสมาชิกของ
สหภาพแรงงาน บทบาทหลักประการหนึ่งของสหภาพแรงงาน คือ สนับสนุนและท �ำให้การเจรจาต่อรองร่วม
ลุล่วงไปด้วยดี  

ลักษณะเด่นของประเทศสวีเดน คือ การมีระบบการมีส่วนร่วมของผู้แทนสหภาพแรงงานใน
คณะกรรมการบริษัท มีระบบไตรภาคีที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน 
  ประเทศสวีเดนได้ออกกฎหมายส าคัญ 3 ฉบับ ในการรองรับการมีส่วนร่วมของแรงงานกับฝ่ายสถาน
ประกอบการ คือ กฎหมายสถานภาพของผู้แทนสหภาพแรงงานในสถานที่ท างาน ค.ศ.1974 (Act on the 

                                                           
8 ดร.โชคชัย สุทธาเวศ ตัวแบบทางสายกลางของการแรงงานสัมพันธ์ไทย, 2552 (เอกสารอัดส าเนา) และ Wikipedia. Swedish Trade Union 
Confederation. สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_Trade_Union_Confederation#Affiliates  (สืบค้นเมื่อ 31 มกราคม 2560) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_Trade_Union_Confederation#Affiliates
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Position of a trade Union Representative at the Work Place) กฎหมายการมีส่วนร่วมตัดสินใจ
ระหว่างแรงงานกับฝ่ายจัดการในการท างาน ค.ศ.1976 (Act on Co-determination at Work) และกฎหมาย
การมีผู้แทนพนักงานในคณะกรรมการบริษัทในภาคการจ้างงานเอกชน (the 1987 Act on Board Representation 
for Employees in Private Employment)   

กฎหมายฉบับแรกที่ให้อ านาจสหภาพแรงงานในการมีผู้ตรวจกิจการสหภาพแรงงานโดยได้รับค่าจ้างใน
การไปท าหน้าที่ กฎหมายฉบับที่สองมุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมในกิจการ โดยก าหนดให้ทุกๆ
สถานประกอบกิจการที่มีคนงานตั้งแต่ 25-1,000 คน มีผู้แทนสหภาพแรงงานในคณะกรรมการบริษัทได้ 2 คน 
หากพนักงานเกินกว่า 1,000 คน ให้มีผู้แทนสหภาพแรงงานในคณะกรรมการบริษัทได้ 3 คน  

กฎหมายยังได้ให้การรับรองการเจรจาต่อรองร่วมและข้อตกลงที่มีการกระท าระหว่างสหภาพแรงงาน
กับฝ่ายจัดการไม่ว่าจะเกิดขึ้น ณ ระดับใด คือ สถานประกอบกิจการ อุตสาหกรรม หรือท้องถิ่น (พ้ืนที่ ) รวมทั้ง
ความร่วมมือระหว่างแรงงานและฝ่ายจัดการในการอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ และความม่ันคงและการคุ้มครองการจ้างงาน 

ทั้งนี้ในปี 1982 ได้มีข้อตกลงร่วมระหว่างสภาองค์การนายจ้าง กับสภาแรงงานว่าด้วยประสิทธิภาพ
และการมีส่วนร่วม ซึ่งเน้นย้ าเรื่องการมีค่านิยมหลักร่วมกันของฝ่ายจัดการ คนท างาน และผู้แทนสหภาพ
แรงงาน เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจและมีสปิริตต่อกันและกันในการสนับสนุนประสิทธิภาพของกิจการ ความ
ยืดหยุ่นของความร่วมมือ การคุ้มครองการจ้างงาน และการพัฒนาความช านาญและทักษะในการท างานของ
แรงงาน กลไกดังกล่าว คือ การจัดตั้งสภาการพัฒนาประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม (The Efficiency and 
Participation Development Council) ขึ้นมา มีขอบเขตความร่วมมือกว้างขวางทั้งในระดับสถานประกอบ
กิจการ ระดับอุตสาหกรรม ระดับชาติ และระหว่างประเทศ 

รูปแบบการท างานของระบบการมีส่วนร่วมตัดสินใจระหว่างแรงงานกับฝ่ายจัดการในระดับสถาน
ประกอบกิจการ นอกเหนือจากการมีผู้แทนฝ่ายแรงงานในคณะกรรมการบริษัทแล้วนั้น มี 3 รูปแบบคือ  
1) การให้สหภาพแรงงานไปร่วมเจรจาต่อรองกับผู้แทนสถานประกอบกิจการตามแนวข้อตกลงระดับชาติ  
2) การมีผู้แทนสหภาพแรงงานไปร่วมเจรจาต่อรองกับผู้แทนสถานประกอบกิจการในระดับต่างๆ ตามสายงาน
ของบริษัท  3) การมีส่วนร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสองฝ่าย ซึ่งใช้กับสถานประกอบ
กิจการที่มีคนงาน 25 คน ขึ้นไป 

ปัจจัยความส าเร็จของระบบการมีส่วนร่วมตัดสินใจระหว่างแรงงานกับฝ่ายจัดการในสวีเดนขึ้นอยู่กับ
ความเข้มแข็งของสหภาพแรงงาน จากการอัตราการรวมตัวเข้าเป็นเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่สูงถึง  
ร้อยละ 80-90 ของคนท างานในอุตสาหกรรม การไว้วางใจกันและกันและทัศนคติที่เข้ากันได้ของนายจ้างกับ
ลูกจ้าง การมีระบบการเจรจาต่อรองร่วมแบบเชื่อมโยงหรือแบบอุตสาหกรรม การยอมรับระบบการเจรจา
ต่อรองแบบอุตสาหกรรมจากนายจ้าง การสนับสนุนอุดมการณ์ทางการเมืองแบบสังคมประชาธิปไตยที่เน้นการ
มีส่วนร่วมของสองฝ่าย รวมทั้งระบบแรงานสัมพันธ์ในประเทศสวีเดนได้รับการสนับสนุนจากระบบรัฐสวัสดิการด้วย 

องค์กรสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดนชื่อว่า The Swedish Trade Union Confederation 
หรือ LO  ถือเป็นองค์กรแรงงานศูนย์กลางระดับชาติ ก่อตั้งเมื่อปี 2441 มีสมาชิกกว่า 1.5 ล้านคน มาจากการ
รวมตัวของ 14 สหภาพแรงงานระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่   
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2) ฟินแลนด์9 
ลูกจ้างส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70-80 ในฟินแลนด์จะเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานตามสาขาอาชีพที่ตน

ท างานอยู่ ไม่ว่าจะมีนายจ้างเป็นใครก็ตาม จะได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าในเรื่องการจ้างงาน ตลอดจน
คุ้มครองผลประโยชน์ต่างๆ ในด้านสภาพการจ้างงานของสมาชิกและได้รับสิทธิในกองทุนช่วยเหลือผู้ว่างงาน
โดยสมาชิกสหภาพแรงงานจะจ่ายเงินค่าสมาชิกร้อยละ 1-2 ของเงินเดือน 

สหภาพแรงงานจะร่วมกับฝ่ายผู้ว่าจ้างดูแลเรื่องสัญญาข้อตกลงที่ก าหนดเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทน เวลา
การท างาน เงินชดเชยในเวลาเจ็บป่วย ค่าล่วงเวลา และวันหยุด จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายหากมีข้อ
พิพาทในการจ้างงาน เป็นผู้เจรจาต่อรองเกี่ยวกับงาน 

หากต้องถูกให้ออกจากงานโดยไม่สมัครใจ ในกรณีที่เป็นสมาชิกของกองทุนช่วยเหลือผู้ว่างงานอย่าง
น้อยที่สุด 26 สัปดาห์ จะได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงชดเชยส าหรับผู้ว่างงานของสหภาพแรงงาน จ านวนเงินชดเชย 
จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับเงินเดือน ถ้าหากได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงชดเชยส าหรับผู้ว่างงานของสหภาพแรงงาน ก็
จะไม่ได้รับเงินสวัสดิการผู้ว่างงานจากส านักงานสวัสดิการสังคมหรือ KELA และในช่วงที่รับเงินดังกล่าวนั้น
แรงงานจะไม่มีสิทธิได้รับการบริการด้านอื่นๆ จากสหภาพแรงงาน 

ในที่ท างานของแรงงานจะมีตัวแทนสหภาพแรงงาน ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างลูกจ้างและผู้ว่าจ้าง ดูแล
สอดส่องในสถานที่ท างานให้มีการปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงร่วม และกฎหมายแรงงานและเข้าแทรกแซงปัญหา  

ในประเทศฟินแลนด์มีสหพันธ์แรงงานระดับชาติขนาดแห่ง 3 แห่ง จึงมีเอกภาพสูงมาก ต่อรองได้ทั้ง
กับรัฐบาลและนายจ้าง คอื  

• สหพันธ์แรงงานแห่งประเทศฟินแลนด์ (Suomen ammattiliitojen keskusjärjestö SAK) เป็น
สหพันธ์ที่ใหญ่ที่สุด ก่อตั้งขึ้นในปี 2512 มีสมาชิกมากกว่า 1 ล้านคน จาก 20 องค์กรสหภาพแรงงานระดับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ 

• สหพันธ์ลูกจ้างแห่งประเทศฟินแลนด์ (Toimihenkilökeskusjärjestö STTK) 
• สหพันธ์แรงงานลูกจ้างวิชาชีพระดับสูง (Korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestö AKAVA) 
การรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานระดับชาติ เป็นหนึ่งในเหตุผลส าคัญที่ท าให้ที่ฟินแลนด์มีสัดส่วนสมาชิก

สหภาพแรงงานจึงสูงมากในระดับที่สูงที่สุดในโลก 

3) นอร์เวย์10  
กฎหมายแรงงานที่ส าคัญของประเทศนอร์เวย์ ได้ระบุเรื่องต่างๆ ดังนี้ สามารถจัดตั้งสมาคมได้ มีสิทธิ

นัดหยุดงานและเรียกร้อง, สามารถเรียกร้องเจรจาเรื่องค่าจ้างแรงงานได้, ไม่สามารถบังคับให้ท างานได้, ห้าม
จ้างงานบุคคลอายุต่ ากว่า 18 ปี, ไม่มีค่าจ้างขั้นต่ าขึ้นอยู่กับการต่อรอง, ชั่วโมงการท างานไม่เกินสัปดาห์ละ 
37.5 ชั่วโมง, มีวันหยุดให้ปีละ 4 สัปดาห์ 

สมาพันธ์และสหภาพแรงงานที่ส าคัญ ได้แก่ The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) 
ซึ่งเป็นองค์กรคนงานที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในนอร์เวย์ โดย LO ถือเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงใน
สังคมและมีประวัติต่อเนื่องในการมีส่วนพัฒนาสังคมมานานกว่า 100 ปี สมาชิกกว่า 900,000 คน  จาก 24 
สภาพแรงงานระดับชาติ ทั้งที่เป็นคนงานในระดับบังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการ รวมถึงแรงงานในภาค

                                                           
9 Wikipedia. Central Organization of Finnish Trade Unions. สืบค้นจาก 
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Organisation_of_Finnish_Trade_Unions#External_links   (สืบค้นเมื่อ 31 มกราคม 2560) 
10 The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO). Welcome to LO Norway. สืบค้นจาก 
http://www.lo.no/language/English/  (สืบค้นเมื่อ 31 มกราคม 2560) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Organisation_of_Finnish_Trade_Unions#External_links
http://www.lo.no/language/English/
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รัฐวิสาหกิจ จุดเด่นของสหภาพแรงงานที่นี่คือ มีสัดส่วนผู้หญิงเป็นสมาชิกมากกว่าร้อยละ 50  ในแต่ละสหภาพ
แรงงาน อีกท้ังผู้หญิงจะมีบทบาทในการบริหารงานอย่างมากในแต่ละองค์กร 

4) เบลเยี่ยม11  
 นโยบายที่ส าคัญของประเทศเบลเยี่ยมในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง คือ การมีสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจ หรือ “คณะมนตรีเศรษฐกิจกลาง” The Central Economic Council Kingdom of 
Belgium (CCE) ซึ่งมีรูปแบบคล้ายคลึงกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอ่ืนๆ 
โดยใน ปี ค.ศ. 1930 (พ.ศ.2473) รัฐบาลได้มีความคิดใหม่เกี่ยวกับบทบาทของรัฐ บทบาทของสหภาพแรงงาน 
และบทบาทของลูกจ้างในนโยบายทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1944 (พ.ศ.2487) ได้มีการร่างปฏิญญาว่าด้วย Social Solidarity ได้ก าหนดให้
นายจ้างต้องยอมรับบทบาทของสหภาพแรงงานในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน (Fully equal partners)
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการมีค่าจ้างเพ่ิมขึ้นและระบบประกันสังคม ในส่วนของสหภาพ
แรงงานนั้นก็ต้องยอมรับอ านาจของนายจ้างในกิจการงานของนายจ้าง และให้ความร่วมมือด้วยความสุจริตเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิต 

ค.ศ. 1948 (พ.ศ.2491) ได้มีการตั้ง Central Economic Council และ Business Councils โดย
กฎหมายว่าด้วย Economic organization มีหน้าที่ให้ความเห็นหรือตอบค าถามเกี่ยวกับเศรษฐกิจของชาติใน
รูปของรายงานต่อรัฐมนตรีหรือฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งอาจเกิดข้ึนได้ท้ังกรณีมีค าร้องขอหรือ CCE เป็นผู้ริเริ่มเอง 

CCE มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจ แต่ไม่มีผลผูกพันต่อการใช้อ านาจตัดสินใจทั้ง
ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติ โดยหลักแล้วการให้ค าปรึกษาไม่ได้เป็นข้อบังคับ ดังนั้นรัฐบาลหรือรัฐสภาจะขอ
ความเห็นของตัวแทนของสังคมใน CCE หรือไม่ก็ได้ ถึงกระนั้น CCE มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะ 
เช่น ตารางค่าแรง (Pay scale) และมาตรฐานสินค้า (Product standards) เป็นต้น 

นอกจากนี้ CCE ยังมีหน้าที่ส าคัญ คือ จัดให้มีการหารือระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม และด าเนินการใน
ฐานะเป็นเวที (Forum) เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับสังคมและ
เศรษฐกิจ 

ทัง้นี้ CCE เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมระหว่างประเทศของสภาเศรษฐกิจและสังคม (คณะมนตรีศรษฐกิจ
และสังคม) และสถาบันในลักษณะเดียวกัน (AICESIS) และมีผู้แทนในคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมยุโรป 
(EESC)[1] 

CCE ประกอบด้วยประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายนายจ้างและสหภาพแรงงาน จ านวน 50 คนโดยได้รับ
การแต่งตั้งโดย royal decree มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 4 ปีตามข้อเสนอแนะขององค์กรนายจ้างและ
ลูกจ้าง ส่วนองค์กรที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไร (Non-profit organizations) หรือองค์กรอิสระอาจมีส่วน
ร่วมในกิจการงานของ CCE ได้ ไม่มีสิทธิออกเสียง 

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจประเทศเบลเยี่ยม (CCE) มีการประชุม 10 ครั้งต่อปี และมีคณะท างาน 
(Council’s committees) ท าหน้าที่สะท้อนประเด็นต่างๆ ที่ส่งมาโดย CCE แบ่งเป็น 5 คณะ แต่ละคณะดูแล
รับผิดชอบเรื่องต่อไปนี้  1) นโยบายเศรษฐกิจและสังคม  2) ด้านกิจการยุโรป  3) องค์การทางเศรษฐกิจ   
4) การพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาสังคมใหม่  5) การแข่งขันทางการค้า  

                                                           
11 เรียบเรียงข้อมูลจาก วัชรา ไชยสาร. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส และสมาคมที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม 
และสถาบันในลักษณะเดียวกัน (AICESIS) พร้อมด้วยองค์กรสภาที่ปรึกษาในประเทศเบลเยี่ยม. วารสารสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2549. 
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นอกจาก CCE แล้ว ประเทศเบลเยี่ยมยังมีสภาแรงงานแห่งชาติ (The National Labour Council -CNT) 
ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 1952 (พ.ศ.2495)12 โดยประกอบไปด้วย 3 สหพันธ์
แรงงาน ได้แก่ 

1. The Confederation of Christian Trade Unions ก่อตั้งขึ้นในปี 1904 (พ.ศ.2447) มาจากการ
รวมตัวขององค์กรแรงงาน 22 แห่ง จาก 16 ภาคอุตสาหกรรม มีสมาชิกประมาณ 1.7 ล้านคน ซึ่งถือเป็นร้อยละ 16 
ของประชากรทั้งประเทศ  

2. General Confederation of Liberal Trade Unions of Belgium ไม่ทราบปีที่ก่อตั้งแน่ชัด  
มีสมาชิกประมาณ 230,000 คน 

3. General Federation of Belgian Labour (ABVV/FGTB) ก่อตั้งขึ้นในปี 1898 (พ.ศ.2441) มี
สมาชิกประมาณ 1.2 ล้านคน  

5) เดนมำร์ก13 
เดนมาร์กเป็นประเทศในยุโรปที่มีสมาชิกสหภาพแรงงานต่อจ านวนแรงงานอยู่ในสัดส่วนสูง คือราว  

ร้อยละ 75  และสัดส่วนดังกล่าวยังถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างคงที่ แม้จ านวนสมาชิกสหภาพแรงงานจะลดลงไป
บ้างในระยะหลังก็ตาม ในส่วนของโครงสร้างการรวมกลุ่มของคนงาน แม้ว่าระบบการผลิตมีลักษณะเป็นยุคหลัง
อุตสาหกรรมมากขึ้นก็ตาม แต่สหภาพแรงงานเดนมาร์กรวมกลุ่มบนฐานของสังคมอุตสาหกรรมยุโรปแบบ
ดั้งเดิม คือ บนฐานทางชนชั้นและการศึกษา 

องค์กรแรงงานหลักประกอบด้วย 3 องค์กร คือ 
- Danish Confederation of Trade Unions ใช้ชื่อย่อว่า LO (Landsorganisationen i Danmark) 

เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมกันของแรงงานไร้ฝีมือและแรงงานมีฝีมือ โดยในปัจจุบันมีสมาชิกที่หลากหลาย 
เช่น พยาบาล พนักงานธนาคาร นักแสดง เป็นต้น 

- Confederation of Professionals in Denmark หรือ FTF เป็นสมาพันธ์ของลูกจ้างที่มีความรู้และ
ทักษะระดับกลาง เช่น ครู เป็นต้น  

- The Danish Confederation of Professional Associations หรือ AC มีสมาชิกส่วนที่มีระดับ
การศึกษาระดับ   มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม จ านวนสมาชิกของ Danish Confederation of Trade 
Unions มีแนวโน้มที่ลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบแรงงานในการการจ้างงาน  

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้สัดส่วนของสมาชิกสหภาพแรงงานของเดนมาร์กอยู่ในอัตราสูงและค่อนข้างคงที่ 
เนื่องจากองค์กรแรงงานสามารถขยายฐานสมาชิกออกนอกสหภาพแรงงานแบบอุตสาหกรรมได้ด้วย นอกจากนี้
ยังพบว่าคนงานหญิงและคนงานชายเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน  ภาคการผลิตแต่ละ
สาขามีสัดส่วนสมาชิกสหภาพแรงงานในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งแตกต่างกับในหลายประเทศที่ในบางสาขาการ
ผลิต เช่น สาขาบริการการเงิน จะมีจ านวนสมาชิกสหภาพแรงงานน้อยมาก 

ลักษณะเด่นอีก ประการหนึ่งของตลาดแรงงานของเดนมาร์กคือ ความเป็นสถาบันในตลาดแรงงานที่
เข้มแข็ง ซึ่งเกิดข้ึนมาจากการท าความตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างโดยการต่อรองกัน ส าหรับเดนมาร์ก ไม่มี
ข้อกฎหมายที่ก าหนดเงื่อนไขการเจรจาข้อพิพาทแรงงานระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้าง ในการเจรจา
สภาพการจ้าง สหภาพแรงงานจะใช้สิทธิในการนัดหยุดงาน และนายจ้างมีสิทธิปิดงาน ซึ่งหมายความว่าคนงาน
                                                           
12 ACV-CSC. Trade unions in Belgium. สืบค้นจาก http://eng.acv-
online.be/Belgium/Trade_unions/Belgium_tarde_unions.asp   (สืบค้นเมื่อ 31 มกราคม 2560)  
13 วรดุลย์ ตุลารักษ์. สหภาพแรงงานในยุคโลกาภิวัตน์: เปรียบเทียบ เอเชีย ยุโรป และสหรัฐฯ. สืบค้นจาก 
http://v1.midnightuniv.org/midnight2544/0009999442.html  (สืบค้นเมื่อ 31 มกราคม 2560) 

http://eng.acv-online.be/Belgium/Trade_unions/Belgium_tarde_unions.asp
http://eng.acv-online.be/Belgium/Trade_unions/Belgium_tarde_unions.asp
http://v1.midnightuniv.org/midnight2544/0009999442.html
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ต้องมีก าลังมากพอ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า สหภาพแรงงานเดนมาร์กมีความเข้มแข็งมากจนท าให้กฎระเบียบใน
ก ากับดูแลตลาดแรงงานมีความส าคัญรองลงไป 

6) ไต้หวัน14  
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยของไต้หวันเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเกิดขึ้นของสหภาพแรงงาน

เช่นเดียวกับในเกาหลีใต้ สหภาพแรงงานในไต้หวันเคยเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองแบบอ านาจนิยม และ
สหภาพแรงงานก็เคยท าหน้าที่หลักในการช่วยเหลือรัฐบาลน านโยบายไปปฏิบัติ  อย่างไรก็ตามตั้งแต่ทศวรรษ 
1980 เป็นต้นมา สหภาพแรงงานไต้หวันมีทางเลือกใหม่ที่เป็นอิสระมากขึ้น การเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน
เติบโตและมีอิทธิพลมากขึ้นด้วย ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปลายทศวรรษที่ 1990 น ามาสู่ความ
ความหวังว่าสหภาพแรงงานจะมีอิสระมากขึ้น 

สหภาพแรงงานในไต้หวันเคยถูกมองอย่างยาวนานว่า เป็นองค์กรแขนขาของรัฐบาลในการบังคับใช้
นโยบายอุตสาหกรรมให้เกิดผลในทาง ปฏิบัติ และช่วยรัฐบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามสถานการณ์
ข้างต้นเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่มีการยกเลิกกฎอัยการศึกในปี 1987 (พ.ศ.2530) กรรมกร นักกิจกรรม ผู้น าการ
ต่อต้านรัฐบาล พยายามก่อตั้งสหภาพแรงงานสถานประกอบการขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ  

มากไปกว่านั้นจุดเปลี่ยนทางการเมืองส าคัญคือ พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า ( Democratic 
Progressive Party-DPP) ได้รับชัยชนะแทนที่พรรคก๊กมินตั๋ง อย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไต้หวันยังอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอที่จะท าให้ สหภาพแรงงานเป็นอิสระอย่าง
แท้จริง และการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานก็ยังถูกจ ากัดอยู่มาก  

หากพิจารณาจ านวนสมาชิกสหภาพแรงงานในไต้หวัน ซึ่งอยู่สัดส่วนที่สูงกว่าในหลายประเทศ (ยกเว้น 
ประเทศจีน ซึ่งสหภาพแรงงานส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งโดยรัฐ) สัดส่วนที่สูงเช่นนี้ส่วนหนึ่งเกิดจาก
กฎหมายแรงงานบังคับให้คนงานต้องเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 

สหภาพแรงงานในไต้หวันถูกก ากับควบคุมโดยกฎหมายสหภาพแรงงาน (Labor Union Law) 
กฎหมายได้วางโครงสร้างสหภาพแรงงาน, เงื่อนไขการรวมตัวของคนงาน, และความผูกพันธ์ตามกฎหมายของ
สหภาพแรงงาน ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายอนุญาตให้คนงานสามารถตั้งสหภาพแรงงานในหลายลักษณะ 
นับตั้งแต่สหภาพแรงงานวิชาชีพไปจนถึงสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

กฎหมายอนุญาตให้มีสหภาพแรงงานเพียงแห่งเดียวต่อหนึ่งบริษัท และบังคับให้คนงานต้องเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงาน หากคนงานปฏิเสธการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน อาจถูกพักงานโดยค าสั่งของสหภาพแรงงานได้ 
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติกฎหมายนี้ไม่สามารถบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สหพันธ์แรงงานไต้หวัน (Chinese Federation of Labor-CFL) เป็นองค์กรแรงงานในระดับสหพันธ์
แรงงานองค์กรเดียวที่ถูกกฎหมาย แต่ในช่วงหลังตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 มีการก่อตั้งสหพันธ์สหภาพแรงงานที่
เป็นอิสระ (The Labor Federation of Independent Unions-TLF) เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่สหภาพแรงงาน
แต่ละแห่งนอกเหนือจากการเป็นสมาชิก CFL อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไม่ให้การรับรององค์กรที่ตั้งขึ้นมา แต่ก็ผ่อนปรน
ให้ด าเนินกิจกรรมได้บ้าง 

แม้กฎหมายแรงงานไต้หวันจะบังคับให้คนงานต้องเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน แต่จ านวนสมาชิก
สหภาพแรงงานก็มีแนวโน้มลดต่ าลงเช่นเดียวกับประเทศอ่ืน แต่มิได้หมายความว่า สหภาพแรงงานไต้หวันจะ
อ่อนแอลง ในปัจจุบันสัดส่วนของสมาชิกสหภาพแรงงานไต้หวันลดลงกว่าในทศวรรษที่ 1980 แต่ไม่ควรมองว่า 
สหภาพแรงงานมีพลังน้อยลง ในปัจจุบันสหภาพแรงงานอาจมีพลังและอิทธิพลมากกว่าในอดีตก็ได้ เนื่องจาก
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สหภาพแรงงานสร้างความเป็นอิสระจากรัฐบาลมากขึ้นในวันนี้ แรงสนับสนุนของจากองค์กรแรงงานจึงไม่ใช่สิ่ง
ที่รัฐบาลได้มาเปล่าๆ อีกต่อไปแล้ว 

7) สิงคโปร์15 
กระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower หรือ MOM) ของสิงคโปร์มีอ านาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบด้านแรงงานและการจ้างงานในสิงคโปร์ ภายในกระทรวงแรงงานประกอบด้วยกรมและกองที่
ประสานงานร่วมกันในการคุ้มครองแรงงานชาวสิงคโปร์และต่างชาติในประเทศสิงคโปร์ ดังนี้ 

(1) กองบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ (Foreign Manpower Management Division หรือ FMMD) 
รับผิดชอบดูแลแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะ 

(2) กองแรงงานสัมพันธ์และสถานประกอบกิจการ (Labour Relations and Workplaces Division 
หรือ LRWD) 

(3) กรมนโยบายและกลยุทธ์ในสถานประกอบกิจการ (Workplace Policy and Strategy 
Department หรือ WPSD) 

(4) กองความมั่นคงทางรายได้ (Income Security Policy Division หรือ ISPD) 
(5) กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Safety and Health Division หรือ OSHD) 

รับผิดชอบการตรวจแรงงานด้านต่างๆ 
นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วมกับกระทรวงแรงงานในการด าเนินมาตรการคุ้มครองแรงงาน 

รวมถึงโครงการเพ่ือความมั่นคงทางสังคม (Social Security Program) ด้านต่างๆ ประกอบด้วย 
(1) คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Central Provident Fund Board) มีหน้าที่รับผิดชอบการ

จัดเก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ และการจัดสรรผลประโยชน์ต่างๆ แก่สมาชิก ซึ่งรวมถึงแรงงานที่อยู่นอก
ระบบเศรษฐกิจ 

(2) กระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความร่วมมือในการก าหนดนโยบายและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับ
สวัสดิการด้านสุขภาพแก่แรงงาน และ 

(3) พันธมิตรไตรภาคีเพ่ือการจ้างงานที่เป็นธรรมและก้าวหน้า (Tripartite Alliance for Fair and 
Progressive Employment Practices หรือ TAFEP) ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนให้การจ้างงานของบริษัทเป็นไป
อย่างยุติธรรม เป็นต้น 

นโยบายและกฎหมายด้านแรงงานของประเทศสิงคโปร์ จึงเป็นลักษณะเน้นการให้ความรู้และฝึกอบรม
ให้แรงงานมีทักษะแรงงานที่ดีและมีการพัฒนาตนเองเป็นส าคัญ จัดเตรียมสวัสดิการต่างๆ ตามกฎหมายให้
เพียงพอต่อแรงงาน และป้องกันปัญหาการว่างงานและสังคมผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกัน
หว่างภาครัฐและเอกชน ท าให้กระทรวงแรงงานของสิงคโปร์จึงก าหนดมาตรการและด าเนินนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ในการคุ้มครองและพัฒนาแรงงานและการจ้างงาน ดังนี้ 

1. นโยบาย Work-Life เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกระทรวงแรงงาน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และ
สมาคมต่างๆ ได้แก่ National Trade Union Congress (NTUC) Singapore National Employment 
Federation (SNEF) และ Employer Alliance on Work-Life โดยมีจุดประสงค์ให้การบังคับใช้กฎหมาย
แรงงานของสิงคโปร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการด้านแรงงาน โดยการ

                                                           
15 Wikipedia. National Trades Union Congress. สืบค้นจาก 
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Trades_Union_Congress#Trade_unions_in_Singapore  (สืบค้นเมื่อ 31 มกราคม 2560) 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Trades_Union_Congress#Trade_unions_in_Singapore
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ส่งเสริมให้นายจ้างและลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย สิทธิ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และ
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบกิจการที่ดี 

2. นโยบายส่งเสริมแนวปฏิบัติในการจ้างงานที่เป็นธรรม (Fair and Responsible Practices) 
สนับสนุนโดยพันธมิตรไตรภาคีเพ่ือการจ้างงานที่เป็นธรรมและก้าวหน้า (Tripartite Alliance for Fair 
Employment Practices) ด าเนินนโยบายโดยการจัดอบรม สัมมนา จัดท าคู่มือแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ 
และเครื่องมืออ่ืนๆ 

3. นโยบายช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายทั่วไปในวัยชรา ผ่าน
โครงการกองทุน 3 Ms ได้แก่ Medisave Medishield และ Medifund และโครงการดูแลผู้สูงอายุอ่ืนๆ (Aged 
Care-Provision) คือ Eldershield Eldercare Fund และ Interim Disability Assistance Programme 

เมื่อมาพิจารณาที่ด้านแรงงานสัมพันธ์และสหภาพแรงงาน พบว่า ในปี 2511 รัฐบาลใหม่ได้มีการ
ประกาศใช้กฎหมายการจ้างงาน (Employment Act) และ Industrial Relation Act โดยนโยบายให้
ความส าคัญแก่ความร่วมมือของไตรภาคี ผ่านการท างานร่วมกับ The National Trade Union Congress 
(NTUC) หรือถูกเรียกในชื่อว่า Singapore National Trades Union Congress (SNTUC) ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่
เดือนกันยายนปี 2504 ถือเป็นสภาสหภาพแรงงานระดับชาติแห่งเดียวในประเทศ 

ระบบแรงงานสัมพันธ์ของสิงคโปร์นั้นมีจุดเด่นในเรื่องการเน้นหนักความสัมพันธ์แบบไตรภาคี ซึ่ง
ประกอบด้วยฝ่ายสหภาพแรงงาน, ฝ่ายนายจ้าง, และฝ่ายรัฐบาล โดยหลักการแล้ว ทั้ง 3 ฝ่ายจะท างานด้วยกัน
อย่างใกล้ชิดเพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน  

เมื่อเดือนเมษายน 2559 NTUC มีสมาชิกกว่า 900,000 คน  โดยมาจากการรวมตัวของสหภาพแรงงาน 
60 แห่ง  สมาคมการค้า 2 แห่ง  และสมาคมทั่วไป 32 แห่ง  ถือว่าเป็นองค์กรศูนย์กลางของสหภาพแรงงานใน
สิงคโปร์  ทั้งนี้ มีสหภาพแรงงานที่ไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกคิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่ร้อยละ 1.5 ของสหภาพแรงงาน
ทั้งหมดเท่านั้น 

8) ออสเตรเลีย16 
ระบบแรงงานสัมพันธ์ในออสเตรเลีย ได้ถือหลักความเสมอภาคระหว่างนายจ้าง โดยใช้แนวทาง

แรงงานสัมพันธ์เข้ามาใช้ด้วยการปรึกษาหารือ และการเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง หรือองค์การ
นายจ้างกับสหภาพแรงงาน และเห็นได้ว่าแม้ลูกจ้างจะมีสิทธิต่างๆ แต่นายจ้างก็มีสิทธิที่จะเลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่
พร้อมต่อการท างานได้เช่นกัน 

ที่ผ่านมาสหภาพแรงงานออสเตรเลียจะใช้วิธีการจัดตั้ งผู้สมัครงานในช่วงก่อนที่จะเข้าไปท างานใน
สถานประกอบการ โดยใช้เว็บไซต์ศูนย์จัดหางาน ให้ค าแนะน าเรื่องสิทธิแรงงาน , การจัดตั้งสหภาพแรงงาน  
ทั้งยังเป็นสื่อกลางของการพูดคุยปัญหาสถานที่ท างานของพนักงานด้วย ทั้งนี้  พนักงานของศูนย์การจัดหางาน
เองก็รวมตัวก่อตั้งสหภาพแรงงานขึ้นด้วย  

แต่ละรัฐจะมีกฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงานที่มีความแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามมาตรการที่
คล้ายคลึงกันคือ สหภาพแรงงานจะมีบทบาทในการเป็นกลไกประสานงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เช่น เวลา
ลูกจ้างเกิดปัญหาในที่ท างาน ลูกจ้างสามารถยื่นค าร้องทุกข์เป็นหนังสือต่อนายจ้าง โดยมีการก าหนดเวลาใน
การปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาในแต่ละขั้นตอน และลูกจ้างอาจมีผู้แทนจากสหภาพแรงงาน และนายจ้างอาจมี

                                                           
16 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดท าฐานข้อมูลสวัสดิการแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
(เอกสารอัดส าเนา) และ Australian Council of Trade Unions.  About the ACTU.  สืบค้นจาก http://www.actu.org.au/about-the-
actu (สืบค้นเมื่อ 31 มกราคม 2560) 
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ผู้แทนจากองค์การนายจ้างมาด าเนินการเพ่ือหาข้อยุติได้ อีกทั้งขณะที่มีการแก้ไขข้อร้องทุกข์ให้การท างานของ
ลูกจ้างเป็นไปตามปกติ หรือกรณีการหักค่าบ ารุงสหภาพแรงงาน ให้นายจ้างหักค่าจ้างของลูกจ้างเพ่ือเป็นค่า
บ ารุงสหภาพแรงงาน โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ตามงวดการจ่ายค่าจ้างและตามอัตราที่สหภาพ
แรงงานก าหนดได้ รวมถึงลูกจ้างมีวันหยุดราชการประจ าปีตามที่รัฐก าหนด โดยรวมวันปิคนิคที่ก าหนดโดย
สหภาพแรงงานด้วย  

หรือในกรณีที่มีการลดจ านวนลูกจ้าง มีการเปลี่ยนแปลงในสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการปรับ
โครงสร้างองค์การการเปลี่ยนแปลงในการผลิต การปรับปรุงเทคโนโลยีซึ่งจะมีผลกระทบต่อลูกจ้าง ให้นายจ้าง
จัดให้มีการปรึกษาหารือกับลูกจ้างที่จะได้รับผลกระทบและสหภาพแรงงานของลูกจ้าง โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่อาจเกิดกับลูกจ้าง แต่นายจ้างก็ไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่เห็นว่าอาจมี
ผลกระทบต่อกิจการของนายจ้าง เมื่อนายจ้างมีความจ าเป็นต้องเลิกจ้างลูกจ้างอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว การปรึกษากับลูกจ้างให้มุ่งถึงความจ าเป็นในการเลิกจ้าง แนวทางอ่ืนที่ลดการเลิกจ้าง เวลาและ
จ านวนของลูกจ้างที่จะถูกเลิกจ้าง และการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่อาจถูกเลิกจ้าง เป็นต้น 
 องค์กรสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียชื่อว่า The Australian Council of Trade Unions (ACTU) 
โดยมีสมาชิกจาก 46 สหภาพแรงงาน ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2470 มีสมาชิก 1.8 ล้านคน  

9) ฮ่องกง17 
กฎหมายการจ้างงานเป็นกฎหมายหลักด้านแรงงานของรัฐบาลฮ่องกง ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานการจ้าง

งานขั้นต ่า ทั้งนี้นายจ้างและลูกจ้างอาจจะมีข้อตกลงเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างมากกว่าที่กฎหมาย
ก าหนดก็ได ้

ในที่นี้ลูกจ้าง (ยกเว้นบุคคลที่กฎหมายการจ้างงานถือว่าไม่เข้าข่าย ได้แก่ ลูกจ้างที่ระบุในสัญญาจ้างว่า
ไม่อ้างอิงกฎหมายการจ้างงานของฮ่องกง, บุคคลซึ่งท างานอยู่ภายใต้ข้อตกลงลูกเรือซึ่งเป็นไปตามกฎของการ
ขนส่งสินค้า (ลูกเรือ) หรือท างานบนเรือซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็นสัญชาติฮ่องกง, ลูกจ้างฝึกงานที่มีสัญญาการ
ฝึกงานอยู่ภายใต้กฎหมายการฝึกงาน นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ก าหนดของกฎหมายการจ้างงาน)  หมายถึง
ลูกจ้างแบบเต็มเวลา, ลูกจ้างพาร์ทไทม์, ลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างที่มาท างานแทน โดยไม่ค านึงถึงชั่วโมง
ท างาน จะได้รับสิทธิและประโยชน์ดังนี้ การคุ้มครองเรื่องค่าจ้าง, การควบคุมการลดค่าจ้าง, การอนุญาตให้มี
วันหยุดตามประเพณี, การคุ้มครองหญิงมีครรภ์ (ห้ามมิให้ท างานหนัก งานที่เสี่ยงอันตราย หรือให้โทษ), การ
คุ้มครองการจ้างงาน (การเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลและไม่เป็นไปตามกฎหมาย), การจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับ
เงื่อนไขการให้บริการของนายจ้าง, การคุ้มครองเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมจากการเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงานและอ่ืนๆ 

ส าหรับในเรื่องการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานโดยตรงนั้นถูกระบุอยู่ในข้อ 27 ของกฎหมายขั้นพ้ืนฐาน 
(Article 27 of the Basic Law) ที่ลูกจ้างมีเสรีภาพในการสมาคมและเข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน อีกทั้ง
นายจ้างจะไม่สามารถปฏิเสธหรือยับยั้งการเข้าร่วมการใช้สิทธินี้ได้ 

ปัจจุบันฮ่องกงมีสมาชิกสหภาพแรงงานรวมทั้งสิ้น 826,729 คน 819 องค์กร หรือคิดเป็นร้อยละ 23.24  
ของจ านวนแรงงานทั้งหมด องค์กรแรงงานระดับชาติที่มีจ านวนสมาชิกมากที่สุด คือ Affiliated to the Hong Kong 
Federation of Trade Unions (FTU) มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 403,235 คน จาก 251 องค์กร ก่อตั้งเมื่อปี 2491 

                                                           
17 The Labour Department of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region. LABOUR LEGISLATION 
OVERVIEW OF MAJOR LABOUR LEGISLATION. สืบค้นจาก http://www.labour.gov.hk/eng/legislat/contentA.htm  (สืบค้นเมื่อ 
31 มกราคม 2560) 

http://www.labour.gov.hk/eng/legislat/contentA.htm
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10) นิวซีแลนด์18 
The Employment Relations Act 2000 (the Employment Relations Act) ถือเป็นกฎหมาย

แม่บทที่เกี่ยวเนื่องกับการจ้างแรงงานภายในนิวซีแลนด์ มีความครอบคลุมถึงการก าหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคคล
เข้างาน สัญญาการจ้างงาน ระยะเวลาทดลองงาน สหภาพแรงงาน สิทธิพ้ืนฐานแรงงาน การอบรมและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

1. สัญญาการจ้างงาน ผู้เป็นลูกจ้างทุกประเภทในนิวซีแลนด์ต้องเข้าสู่สัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายใต้เงื่อนไขอันเป็นที่ตกลงทั้ง 2 ฝ่ายและลงนามโดยผู้เป็นลูกจ้างก่อนเริ่มต้นท างาน ซึ่งสัญญาการจ้างงาน
สามารถมีความแตกต่างข้ึนอยู่กับลักษณะงานแต่ยังต้องคงข้อความบังคับ (Mandatory Clause) ตามที่ระบุใน
กฎหมาย The Employment Relations Act 

ภายใต้ระบบแรงงานสัมพันธ์ผู้เป็นลูกจ้างสามารถท าสัญญาจ้างงานเป็นรายบุคคล ( Individual 
Agreements) ซึ่งจะเป็นข้อตกลงเฉพาะระหว่างนายจ้างกับผู้เป็นลูกจ้างรายนั้นๆ หรือผู้เป็นลูกจ้างจะเลือกเข้า
ท าสัญญาร่วมโดยให้สิทธิสหภาพ (เฉพาะที่จดทะเบียนภายใต้ the Employment Relations Act) เป็นผู้
เจรจาต่อรองเงื่อนไขในสัญญาในนามของผู้เป็นลูกจ้าง (Collective agreements) ซึ่งหมายความว่าผู้เป็น
ลูกจ้างจะเข้าสู่สัญญาที่เหมือนกันกับผู้เป็นลูกจ้างรายอื่นภายใต้หน้าที่งานเดียวกัน  

2. ความรับผิดชอบตามหลักสุจริต (Good faith obligation) ตามหลักสุจริตผู้ว่าจ้างผู้เป็นลูกจ้าง 
หรือสหภาพแรงงานต่างมีความรับผิดชอบต่อกันและกัน ความรับผิดชอบดังกล่าวถูกก าหนดเพ่ือไม่ให้เกิดความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือการหลอกลวงระหว่างผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายแรงงาน ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ว่าจ้าง
มีแผนงานที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้เป็นลูกจ้าง (adverse effect on an employee’s) ความรับผิดชอบ
ตามหลักสุจริต ก าหนดให้ผู้ว่าจ้างต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ก่อนที่จะกระท าการใดๆ 

3. การเลิกจ้าง โดยทั่วไปผู้เป็นลูกจ้างสามารถขอออกจากงานได้โดยยื่นใบแสดงความจ านงตาม
แบบฟอร์มที่ระบุในสัญญาจ้างงาน รวมทั้งข้อความที่ระบุสิทธิในการการยุติการจ้างงานส าหรับนายจ้าง
เช่นเดียวกัน เหตุผลโดยทั่วไปส าหรับการยุติการจ้างงานส าหรับนายจ้าง คือ เหตุผลด้านผลการปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน การประพฤติผิดซ้ าซากหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยเหตุผลทางสุขภาพ ซึ่งในการ
พิจารณายุติการจ้างงานผู้ เป็นนายจ้างต้องปฏิบัติภายใต้หลักการที่ยอมรับได้และมีเหตุผลขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมที่อ านวย ในการยุติการจ้างงานผู้เป็นนายจ้างต้องปฏิบัติตามข้ึนตอนที่ก าหนด ตามกฎหมายและ
ผู้เป็นลูกจ้างสามารถน าหลักฐานมาแสดงเมื่อมีเหตุที่ท าให้เชื่อได้ว่าการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ตามในช่วง
ทดลองงาน 90 วัน  ผู้ว่าจ้างสามารถยุติการทดลองงานโดยไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุตามกฎหมายได้แต่
ยังคงต้องอยู่ในหลักสุจริตแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 2 ฝ่าย 

4. KiwiSaver รูปแบบการเข้าร่วมสมทบเงินเพ่ือการเกษียณ KiwiSaver อยู่ในลักษณะความสมัครใจ
แต่ผู้ว่าจ้างทุกคนต้องแจ้งข้อมูลและรายละเอียดแก่ผู้เป็นลูกจ้างทุกรายซึ่งถูกควบคุมโดย The KiwiSaver Act 2006 
ภายใต้โครงการดังกล่าวผู้เป็นลูกจ้างที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการและนายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนในอัตราที่ก าหนด 

5. เงินชดเชยกรณีอุบัติเหตุจากการท างาน ผู้เป็นลูกจ้างที่ได้รับอุบัติเหตุจากการท างาน ค่าใช้จ่ายของ
อุบัติเหตุจะถูกครอบคลุมโดยตาม The Accident Compensation Corporation (ACC) ซึ่งทั้งผู้ว่าจ้างและผู้
เป็นลูกจ้างจะมีหน้าที่จ่ายเงินผ่านการช าระภาษี 

                                                           
18 เรียบเรียงข้อมูลจากเอกสารเร่ืองข้อมูลด้านธุรกิจการค้าในนิวซีแลนด์ โดย ข้าราชการในโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 
ส านักงาน ก.พ.ร. (เอกสารอัดส าเนา)  
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6. การจ้างแรงงานต่างชาติ ผู้เป็นลูกจ้างทุกสัญชาติที่ไม่ได้เป็นพลเมืองชาวนิวซีแลนด์ต้องได้รับอนุมัติ 
วีซ่าส าหรับการท างาน 

ส าหรับในเรื่องการเข้าร่วมสหภาพแรงงาน ลูกจ้างมีสิทธิเลือกเข้าร่วมสหภาพแรงงานใดๆ  นายจ้าง
หรือผู้อ่ืนไม่มีสิทธิกดดันให้ลูกจ้างต้องหรือไม่ต้องเข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน ถ้ามีการเจรจาต่อรองที่สหภาพ
แรงงานจัดขึ้น นายจ้างต้องเข้าร่วมเจรจาต่อรองสัญญาข้อตกลงร่วมกันกับสหภาพแรงงานนั้น, สมาชิกสหภาพ
แรงงานสามารถเข้าร่วมการประชุมสหภาพแรงงาน (สูงสุด 2 ชั่วโมงต่อครั้ง) ภายในหนึ่งปี, ในช่วงเวลาการ
ว่าจ้างงานนายจ้างสามารถหักค่าธรรมเนียมให้สหภาพ ถ้าลูกจ้างท าการขอร้องให้หักค่าแรงงานของตน, สมาชิก
บางคนอาจมีสิทธิเข้าศึกษาเรียนรู้ความสัมพันธ์แรงงาน, สหภาพแรงงานต้องได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้
เข้าเยี่ยมสถานที่ท างานซึ่งนายจ้างปฏิเสธไม่ได้ ตลอดการท าข้อตกลงร่วม รวมถึงการนัดหยุดงานและการ
ประท้วง 

องค์กรแรงงานระดับชาติของนิวซีแลนด์ คือ The New Zealand Council of Trade Unions (NZCTU) 
ก่อตั้งเมื่อปี 2530 มีสมาชิกประมาณ 360,000 คน ซึ่งเป็นองค์กรแรงงานที่ใหญ่ที่สุดมาจาก 40 องค์กรสมาชิก
ในระดับอุตสาหกรรม ทั้งนี้องค์กรแรงงานแห่งนี้มีการท างานร่วมกับพรรคแรงงานอย่างใกล้ชิด 
 
3.2 จุดเด่นของนโยบำยแต่ละประเทศ ที่ส่งผลต่อกำรรวมตัวเป็นสหภำพแรงงำนและกำรเจรจำต่อรองกับ
นำยจ้ำงของแรงงำนในระบบในภำคอุตสำหกรรม  

 3.2.1 ประเทศสวีเดน  
ประเทศสวีเดนมีกฎหมายว่าด้วยผู้แทนสหภาพแรงงาน (The 1974 Act on Trade Union Representatives) 

ก าหนดให้มีผู้แทนแรงงานที่เลือกโดยสหภาพแรงงานนั่งอยู่ในคณะกรรมการบริษัทที่มีคนงานตั้งแต่ 25 คนขึ้นไป 
ซึ่งปกติจะมีได้สองคน แต่หากกิจการขนาดที่มีคนงานตั้งแต่ 1 ,000 คนขึ้นไป จะมีได้สามคน โดยภาพรวมมีได้
ประมาณหนึ่งในสามของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด และสามารถมีรองกรรมการได้อีกจ านวนเท่ากรรมการตัวจริง 
การมีส่วนร่วมของแรงงานจึงเป็นการให้อ านาจแก่สหภาพแรงงานส่งผู้แทนเข้าไปนั่งในคณะกรรมการบริษัท และ
ตัดสินใจการบริหารงานของบริษัทร่วมกัน เป็นการสร้างความไว้วางใจกันและกันและทัศนคติที่เข้ากัน ได้ของ
นายจ้างกับลูกจ้าง 

 3.2.2 ประเทศฟินแลนด์ 
กฎหมายแรงงานในฟินแลนด์ได้ก าหนดให้ลูกจ้างทุกคนที่ท างานในประเทศฟินแลนด์ ต้องสมัครเป็น

สมาชิกสหภาพแรงงานในสายอาชีพที่ตนท างานอยู่ เพราะสหภาพแรงงานจะท าหน้าที่แก้ไขปัญหากับนายจ้าง 
และจะร่วมกับฝ่ายผู้ว่าจ้างดูแลเรื่องสัญญาข้อตกลงที่ก าหนดเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทน เวลาการท างาน เงิน
ชดเชยในเวลาเจ็บป่วย ค่าล่วงเวลา และวันหยุด จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายหากมีข้อพิพาทในการ
จ้างงาน 

3.2.3 ประเทศนอร์เวย์ 
กฎหมายแรงงานของนอร์เวย์ ได้ก าหนดให้สหภาพแรงงานทุกแห่งเป็นหน่วยงานอิสระ ที่สามารถ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นเอกเทศ ปราศจากข้อผูกมัดกับทางราชการ หน้าที่ส าคัญที่สุดของสหภาพแรงงาน คือ การ
ต่อรองกับนายจ้างเรื่องค่าจ้างและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ได้แก่ จ านวนชั่วโมงท างาน วันหยุดพัก สิทธิในการรับ
การฝึกวิชาชีพ ฯลฯ ดูแลว่าบริษัทนายจ้างปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างแรงงานหรือไม่  
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3.2.4 ประเทศเบลเยี่ยม 
เบลเยี่ยมมีปฏิญญาว่าด้วย Social Solidarity ที่ก าหนดให้นายจ้างต้องยอมรับบทบาทของสหภาพ

แรงงานในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน (Fully equal partners) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน 
และในส่วนของสหภาพแรงงานนั้นก็ต้องยอมรับอ านาจของนายจ้างในกิจการงานของนายจ้าง ให้ความร่วมมือ
ด้วยความสุจริตเพื่อเพ่ิมผลผลิต 

3.2.5 ประเทศเดนมำร์ก 
เดนมาร์กไม่มีข้อกฎหมายที่ก าหนดเงื่อนไขการเจรจาข้อพิพาทแรงงานระหว่างสหภาพแรงงานกับ

นายจ้าง ในการเจรจาสภาพการจ้างสหภาพแรงงานจะใช้สิทธิในการนัดหยุดงาน และนายจ้างมีสิทธิปิดงาน 
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้อ านาจต่อรองสหภาพแรงงานมีอย่างมาก คือ สัดส่วนของสมาชิกสหภาพแรงงานของ
เดนมาร์กอยู่ในอัตราสูงและค่อนข้างคงที่ เนื่องจากองค์กรแรงงานสามารถขยายฐานสมาชิกออกนอกสหภาพ
แรงงานแบบอุตสาหกรรมได้ ไปรวมกับแรงงานที่อยู่นอกภาคอุตสาหกรรม ท าให้การนัดหยุดงานจึงสามารถ
ต่อรองนายจ้างได้อย่างมาก 

3.2.6 ประเทศไต้หวัน 
กฎหมายสหภาพแรงงาน (Labor Union Law) อนุญาตให้มีสหภาพแรงงานเพียงแห่งเดียวต่อหนึ่ง

บริษัท และบังคับให้คนงานต้องเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หากคนงานปฏิเสธการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 
อาจถูกพักงานโดยค าสั่งของสหภาพแรงงานได้ 

3.2.7 ประเทศสิงคโปร์ 
สิงคโปร์มีการใช้กฎหมายการจ้างงาน (Employment Act) และ Industrial Relation Act โดยให้

ความส าคัญแก่ความร่วมมือของไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายสหภาพแรงงาน ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายรัฐบาล 
โดยทั้ง 3 ฝ่ายจะท างานด้วยกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน 

3.2.8 ประเทศออสเตรเลีย 
สหภาพแรงงานมีบทบาทส าคัญในการเป็นกลไกประสานงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เช่น เวลา

ลูกจ้างเกิดปัญหาในที่ท างาน ลูกจ้างสามารถยื่นค าร้องทุกข์เป็นหนังสือต่อนายจ้าง โดยมีการก าหนดเวลาใน
การปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาในแต่ละขั้นตอน และลูกจ้างอาจมีผู้แทนจากสหภาพแรงงาน และนายจ้างอาจมี
ผู้แทนจากองค์การนายจ้างมาด าเนินการเพ่ือหาข้อยุติได้ ใช้หลักแนวทางแรงงานสัมพันธ์ในการปรึกษาหารือ
เป็นสัมพันธ์ 

3.2.9 ประเทศฮ่องกง 
กฎหมายขั้นพ้ืนฐาน (Article 27 of the Basic Law) ข้อ 27 ได้ระบุไว้ว่า ลูกจ้างมีเสรีภาพในการ

สมาคมและเข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน และนายจ้างไม่สามารถปฏิเสธหรือยับยั้งการเข้าร่วมการใช้สิทธินี้ได้ 

3.2.10 ประเทศนิวซีแลนด์ 
The Employment Relations Act 2000 (the Employment Relations Act) เป็นกฎหมาย

แม่บทที่เกี่ยวเนื่องกับการจ้างแรงงานภายในนิวซีแลนด์ หมวดหนึ่งได้ก าหนดเรื่องสหภาพแรงงาน ที่ระบุว่า
ลูกจ้างมีสิทธิเลือกเข้าร่วมสหภาพแรงงานใดๆ นายจ้างหรือผู้อ่ืนไม่มีสิทธิกดดันให้ลูกจ้างต้องหรือไม่ต้องเข้าร่วมกับ
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สหภาพแรงงาน ถ้ามีการเจรจาต่อรองที่สหภาพแรงงานจัดขึ้น นายจ้างต้องเข้าร่วมเจรจาต่อรองสัญญา
ข้อตกลงร่วมกันกับสหภาพแรงงาน 
 

โดยสรุปจำกที่กล่ำวมำจึงเห็นได้ว่ำสหภำพแรงงำนในประเทศยุโรปและภูมิภำคเอเชียแปซิฟิคที่
แรงงำนสำมำรถรวมกลุ่มและเจรจำต่อรองได้ มักมีกฎหมำยที่เอ้ือต่อกำรรวมกลุ่ม สหภำพแรงงำนก่อตั้ง
จำกคนงำนในฐำนอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน, คนงำนที่มีระดับกำรศึกษำใกล้เคียงกัน และแต่ละสหภำพ
แรงงำนมุ่งสร้ำงเครือข่ำยที่เข้มแข็ง โครงสร้ำงองค์กรแรงงำนที่เชื่อมโยงกับสหภำพแรงงำนทั้งในแนวดิ่ง 
(สำขำอุตสำหกรรมเดียวกัน) และแนวระนำบ (ต่ำงสำขำอุตสำหกรรม , กลุ่มแรงงำนหลำกหลำย) ท ำให้มี
อิทธิพลต่อรัฐบำลในกำรก ำหนดนโยบำยในระดับชำติที่กว้ำงกว่ำปัญหำแรงงำนเพียงประกำรเดียว  
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บทที่ 4 
สภำพกำรณ์และปัญหำของกฎหมำยไทย 

และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อกำรใช้สิทธิรวมตัวเป็นสหภำพแรงงำน:  
กรณีศึกษำพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518 

 
4.1 ที่มำที่ไปและสำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518  

4.1.1 ที่มำที่ไปของพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.251819 
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับแรกของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.2499 ซึ่งใช้บังคับ

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2500 โดยมีหลักการและเหตุผลเพ่ือประสานความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง และค านึงถึงการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศใน
ฐานะผู้ร่วมก่อตั้งองค์การดังกล่าวเมื่อ พ.ศ. 2462  ทั้งยังเป็นการแสดงความสนใจของประเทศไทยต่อการใช้
แรงงาน ส่งเสริมความเป็นธรรมแห่งสังคมตามครรลองแห่งระบอบเสรีประชาธิปไตย  

ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างกว้างขวาง โดยรัฐบาลได้ปรึกษาหารือร่วมกันทั้งฝ่าย
นายจ้างและลูกจ้าง ตลอดจนรับฟังมติของมหาชน กฎหมายฉบับนี้บัญญัติทั้งเรื่องการคุ้มครองแรงงานและเรื่อง
แรงงานสัมพันธ์ ในส่วนของแรงงานสัมพันธ์บัญญัติเรื่องการเรียกร้อง การเจรจาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง การ
ระงับข้อพิพาทแรงงาน การจัดตั้งสหภาพแรงงาน ตลอดจนเรื่องการกระท าอันไม่เป็นธรรม     

เมื่อมีการปฏิวัติโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อปี พ.ศ.2501 ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 19 
ยกเลิกพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.2499 สหภาพแรงงานที่ได้จัดตั้งขึ้นต้องยุบเลิกไป หากมีปัญหาการพิพาท
แรงงานก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งเป็นผู้วินิจฉัย 

ต่อมา พ.ศ. 2508 สืบเนื่องจากได้มีการพิพาทแรงงานและการนัดหยุดงานเกิดขึ้นมาก รัฐบาลจึงได้
ออกพระราชบัญญัติก าหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน พ.ศ.2508 ขึ้น โดยบัญญัติถึงขั้นตอนในการเรียกร้อง 
การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยและวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน แต่ยังไม่บัญญัติถึงสิทธิในการจัดตั้งสหภาพ
แรงงาน 

พ.ศ. 2515 จอมพลถนอม กิตติขจร ได้ออกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ยกเลิกประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 และพระราชบัญญัติก าหนดวิธีการระงับข้อพิพาทแรงงาน พ.ศ.2508 ขณะเดียวกัน
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวได้ให้อ านาจกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การแรงงานสัมพันธ์ โดยน าหลักการแรงงานสัมพันธ์ในพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.2499 มาใช้อีก แต่ปรับปรุง
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ให้สิทธิลูกจ้างจัดตั้งองค์กรของตนขึ้นได้ แต่เรียกว่า สมาคมลูกจ้าง 

พ.ศ. 2518 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ขึ้นโดยเฉพาะ เพ่ือใช้แทน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการแรงงานสัมพันธ์ ปรับปรุงหลักการวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น ส าหรับสมาคมลูกจ้างก็ได้เปลี่ยนมาเป็นสหภาพแรงงาน นอกจากนั้นยังบัญญัติในเรื่องของคณะ 
กรรมการลูกจ้างไว้ด้วย  

วัตถุประสงค์ของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับนี้ คือ 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนเก่ียวกับการแจ้งข้อเรียกร้อง และการระงับข้อพิพาทแรงงานระหว่าง

นายจ้างกับลูกจ้าง 

                                                           
19 สรุปจากเอกสารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, 2556 (เอกสารอัดส าเนา) 
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2. ให้สิทธิแก่นายจ้างและลูกจ้างในการจัดตั้งองค์กรของตน เพ่ือแสวงหาและคุ้มครองประโยชน์
เกี่ยวกับการจ้างและการท างาน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองฝ่าย 

3. ให้สิทธิแก่ลูกจ้างในการจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง เพ่ือให้นายจ้างได้หารือในกิจการต่างๆ    
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกันและกัน 

4. ให้ความคุ้มครองแก่นายจ้างและลูกจ้างที่ด าเนินกิจกรรมตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ และป้องกันมิ
ให้เกิดการกระท าอันไม่เป็นธรรม 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2518 มีอายุครบ 41 ปี 
ในวันที่ 28 มีนาคม 2559  

ในปี พ.ศ. 2536 เมื่อได้มีการตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น จึงได้โอนอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงมหาดไทยตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาเป็นของกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม 

พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ถือเป็นกฎหมำยแรงงำนที่ต้องเผชิญกับข้อจ ำกัดกำร
คุ้มครองสิทธิรวมตัวต่อรองของแรงงำนที่มีควำมหลำกหลำยอำชีพ มีกำรปรับปรุงมำแล้วรวม 4 ครั้ง  
มักเกิดขึ้นในยุคทหำรปกครองประเทศ ส่วนใหญ่เน้นกำรควบคุม จ ำกัดเสรีภำพกำรรวมตัวต่อรองของ
ลูกจ้ำงและสหภำพแรงงำนมำกขึ้น ได้แก่ 

(1) ค าสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519  
(2) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 54 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2534 สาระส าคัญ

ของประกาศ รสช.ฉบับที่ 54 คือ ที่ปรึกษาในการเจรจาต่อรองของสหภาพแรงงานต้องเป็นผู้จดทะเบียนตาม
คุณสมบัติที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก าหนด การนัดหยุดงานจะเกิดขึ้นได้ต้องจัดประชุมใหญ่ และ
ลงคะแนนลับได้มติอย่างน้อยก่ึงหนึ่งของทั้งหมดจึงจะนัดหยุดงานได้ ฯลฯ 

(3) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 กฎหมายนี้ออกเพ่ือแยกพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ออกจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาอยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2534 

(4) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 กฎหมายนี้ออกมาเพ่ือก าหนดให้สหพันธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 สามารถเข้าเป็นสมาชิกของสภาองค์การ
ลูกจ้างตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2518 

4.1.2 สำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.251820  ประกอบด้วย 13 เรื่อง ดังนี้ 

(1) นิยำมศัพท ์
นายจ้าง หมายถึง  ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างให้และหมายรวมถึงผู้ซึ่งได้รับ 

มอบหมายจากนายจ้างให้ท าการแทน ในกรณีท่ีนายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายถึงผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลนั้น 
และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลให้กระท าการแทน 

ลูกจ้าง หมายถึง  ผู้ซึ่งตกลงท างานให้แก่นายจ้างเพ่ือรับค่าจ้าง 
สภาพการจ้าง หมายถึง เงื่อนไขในการจ้างหรือการท างาน ก าหนดวันและเวลาท างาน ค่าจ้าง  

สวัสดิการและการเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการท างาน 
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง หมายถึง ข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

                                                           
20 สรุปจาก พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 
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ข้อพิพาทแรงงาน หมายถึง ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเก่ียวกับสภาพการจ้าง 
การปิดงาน หมายถึง การที่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกจ้างท างานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน 
การนัดหยุดงาน  หมายถึง  การที่ลูกจ้างร่วมกันไม่ท างานชั่วคราว เนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน 

(2) ขอบเขตกำรบังคับใช้  
มิให้ ใช้บั งคับแก่ราชการส่วนกลาง , ราชการส่วนภูมิภาค , ราชการส่ วนท้องถิ่น , ราชการ

กรุงเทพมหานคร, กิจการรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกิจการอ่ืนตามที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกิจการที่อยู่นอกข่ายบังคับของกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ โดยได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
ไม่ใช้บังคับ พ.ศ.2523 ขึ้น 

(3) ข้อตกลงเกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำง 
- สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไว้เป็น

หนังสือ หากไม่ได้จัดท าไว้ให้ถือว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง (มาตรา 10) 

- อายุของข้อตกลง มีผลใช้บังคับภายในระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแต่ไม่เกิน 3 ปี ถ้าไม่
ก าหนดเวลาไว้ให้ถือว่ามีผลใช้บังคับ 1 ปี นับแต่วันที่ได้ตกลงกันหรือนับจากวันที่รับลูกจ้างเข้าท างาน แล้วแต่กรณี 
เมื่อข้อตกลงสิ้นสุดและมิได้มีการเจรจาตกลงกันใหม่ให้มีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี  (มาตรา 12) 

(4) กำรก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำง 
1. การยื่นข้อเรียกร้องต้องท าเป็นหนังสือแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบ (มาตรา 13) 
2. ถ้าเป็นข้อเรียกร้องของฝ่ายลูกจ้าง ต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อของลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 15  ของลูกจ้างทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้น ระบุชื่อผู้แทนซึ่งจะต้องเป็นลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
กับข้อเรียกร้องนั้น หรือเป็นกรรมการสหภาพแรงงานหรือกรรมการสหพันธ์แรงงาน จ านวนไม่เกิน 7 คน หาก
จะตั้งที่ปรึกษาก็ได้ แต่ไม่เกิน 2 คน (มาตรา 13, 14, 17) 

3. ถ้าสหภาพแรงงานแจ้งข้อเรียกร้องแทนจะต้องมีสมาชิกเป็นลูกจ้างไม่น้อยกว่า 1/5 ของลูกจ้าง
ทั้งหมด (มาตรา 15) 

4. เมื่อได้รับข้อเรียกร้องแล้ว ให้ฝ่ายรับข้อเรียกร้องแจ้งชื่อผู้แทนให้ฝ่ายเรียกร้องทราบ (มาตรา 16) 
5. ทีป่รึกษาที่ทั้งสองฝ่ายจะแต่งตั้งได้ จะต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว โดยมีอายุ 1 ปี 

นับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียน แต่สามารถขอจดทะเบียนต่อได้อีก (มาตรา 17 ทวิ) 
6. ทั้งสองฝ่ายต้องเริ่มเจรจากันภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับข้อเรียกร้อง (มาตรา 16) 
7. หากตกลงกันได้ ให้ด าเนินการดังนี้ (มาตรา 18) 

ก. ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้แทนในการเจรจาของทั้งสองฝ่าย 
ข. ให้นายจ้างประกาศข้อตกลงโดยเปิดเผยไว้ ณ สถานที่ที่ลูกจ้างท างานอยู่เป็นเวลา 30 วัน  

โดยเริ่มประกาศภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ตกลงกัน 
ค. นายจ้างต้องน าข้อตกลงไปจดทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตกลงกันได้ 

8. ผลข้อตกลงจะผูกพันนายจ้าง และลูกจ้างทุกคนซึ่งลงลายมือชื่อในข้อเรียกร้องและลูกจ้างทุกคน
ซึ่งเลือกตั้งผู้แทน (มาตรา 19) 
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หากเป็นข้อตกลงที่กระท าโดยนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างกับสหภาพแรงงานหรือลูกจ้างซึ่ง
ท างานในกิจการประเภทเดียวกัน โดยมีลูกจ้างซึ่งท างานในกิจการประเภทเดียวกันเป็นสมาชิก หรือร่วมในการ
เรียกร้องเกินกว่าสองในสามของลูกจ้างทั้งหมด ข้อตกลงจะผูกพันนายจ้างและลูกจ้างซึ่งท างานในกิจการ
ประเภทเดียวกันนั้นทุกคน 

9. เมื่อมีข้อตกลงแล้ว ห้ามมิให้นายจ้างท าสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลง 
เว้นแต่สัญญาจ้างนั้นจะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า (มาตรา 20) 

(5) วิธีระงับข้อพิพำทแรงงำน 
1. ถ้าไม่มีการเจรจากันภายใน 3 วัน หรือเจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ ให้ถือว่ามีข้อพิพาท

แรงงานเกิดขึ้น ถ้าฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องยังประสงค์จะด าเนินการต่อไป ให้แจ้งต่อพนักงานประนอมข้อพิพาท
แรงงาน เป็นหนังสือภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่พ้นก าหนดหรือที่ตกลงกันไม่ได้เพ่ือให้ไกล่เกลี่ยให้ (มาตรา 21) 

2. พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ด าเนินการไกล่เกลี่ยให้ตกลงกันภายใน 5 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง (มาตรา 22) 

3. ถ้าตกลงกันได้ให้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประกาศ, น าไปจดทะเบียน) ถ้าตกลงกันไม่ได้ถือว่า
เป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ (มาตรา 22) 

4. เมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ หากกิจการนอกข่าย มาตรา 23 ทั้งสองฝ่ายอาจ
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 

ก. ตกลงกันทั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจ 
ข. นายจ้างปิดงาน จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องมีหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ และอีกฝ่ายหนึ่ง

ทราบล่วงหน้า (มาตรา 22 , 34) 
ค. ลูกจ้างนัดหยุดงานต้องมีหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่และอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

24 ชั่วโมง 
กรณีที่สหภาพแรงงานจะใช้สิทธินัดหยุดงานต้องจัดประชุมใหญ่เพ่ือขอมติ โดยต้องมี
คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดลงคะแนนเสียงให้ใช้สิทธินัดหยุดงานได้ และ
ต้องลงคะแนนเสียงเป็นการลับ (มาตรา  103) 

5. เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ในกิจการการรถไฟ, การท่าเรือ, การโทรศัพท์หรือการ
โทรคมนาคม, การผลิตหรือจ าหน่ายพลังงานหรือกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชน, การประปา, การผลิตหรือการกลั่น
น้ ามันเชื้อเพลิง, กิจการโรงพยาบาลหรือกิจการสถานพยาบาล , กิจการอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง ได้แก่ 
กิจการทุกประเภทของรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ, กิจการของวิทยาลัยเอกชนและของ
โรงเรียนราษฎร์, กิจการสหกรณ์, กิจการขนส่งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ รวมตลอดถึงกิจการบริการเสริม
การขนส่งหรือเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง สถานที่ขนส่ง ท่าเทียบเรือ ท่าอากาศยานและกิจการท่องเที่ยว, กิจการ
จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง (มาตรา 23) 

พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจะส่งให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เพ่ือวินิจฉัย และแจ้งให้
ทั้งสองฝ่ายทราบภายใน 30 วัน ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ (มาตรา 33) 

6. ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้รายใด อาจมีผล
กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน ก็มีอ านาจสั่งให้
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานนั้นได้ ค าชี้ขาดเป็นที่สุดทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตาม 
(มาตรา 24) 
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7. ในกรณีที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือกรณีที่ประเทศ
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดจากคณะบุคคลที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง เมื่อชี้ขาดแล้วให้ถือเป็น
ที่สุดทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตาม (มาตรา 25) 

8. กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เห็นว่าการปิดงานหรือการนัด
หยุดงานใดอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชน หรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน จะมี
อ านาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าท างานและจ่ายค่าจ้างอัตราที่เคยจ่ายให้แก่ลูกจ้างนั้น สั่งให้ลูกจ้างที่นัด
หยุดงานกลับเข้าท างาน จัดบุคคลเข้าท างานแทนลูกจ้างที่ถูกปิดงานหรือนัดหยุดงาน และสั่งให้คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานนั้น (มาตรา 35) 

(6) ข้อห้ำมส ำหรับนำยจ้ำง 
เมื่อได้มีการแจ้งข้อเรียกร้องแล้วและอยู่ระหว่างการเจรจา การไกล่เกลี่ยหรือการชี้ขาด ห้ามมิให้เลิก

จ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการหรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการ 
หรืออนุกรรมการสหพันธ์แรงงานซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่บุคคลดังกล่าว 

ก. ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
ข. จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
ค. ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย โดยนายจ้างได้ว่ากล่าวตักเตือน
เป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีท่ีร้ายแรงไม่จ าเป็นต้องเตือน ทั้งนี้ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง
จะต้องไม่ออกมาเพ่ือขัดขวางมิให้บุคคลดังกล่าวด าเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง 

ง. ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วัน ท างานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (โทษจ าคุก 6 เดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ) (มาตรา 136) 

(7) คณะกรรมกำรลูกจ้ำง 
1. สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ลูกจ้างอาจจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้างได้ 

(มาตรา45) 
2. ถ้าลูกจ้างในสถานประกอบการนั้นเกิน 1/5 ของลูกจ้างทั้งหมดเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน 

สหภาพแรงงานสามารถแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างมีจ านวนมากกว่ากรรมการอ่ืนที่มิได้เป็นสมาชิกสหภาพ 1 คน 
และถ้าลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของลูกจ้างทั้งหมดเป็นสมาชิกสหภาพ สหภาพอาจแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้างทั้ง
คณะได้ (มาตรา 45) 

3. วาระของการเป็นกรรมการลูกจ้าง กรรมการลูกจ้างอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับ
การเลือกตัง้หรือแต่งตั้งใหม่ก็ได้ 

นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระกรรมการลูกจ้างย่อมพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย, ลาออก, เป็น
คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ, ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก, ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่ง
ของลูกจ้างทั้งหมดมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง, ศาลแรงงานมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง, มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง
กรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะ 

4. ข้อก าหนดให้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะ เมื่อจ านวนลูกจ้างในสถาน
ประกอบการนั้นมีจ านวนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนลูกจ้างที่มีอยู่เดิม , กรรมการลูกจ้างพ้นจาก
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ต าแหน่งเกินก่ึงหนึ่ง, ลูกจ้างเกินก่ึงหนึ่งมีมติให้พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ, ศาลแรงงานมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง
ทั้งคณะ 

5. นายจ้างต้องจัดให้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการลูกจ้างอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง หรือ
เมื่อกรรมการลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งหรือสหภาพร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร เพ่ือจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง , 
ปรึกษาหารือเพ่ือก าหนดข้อบังคับในการท างาน, พิจารณาค าร้องทุกข์ของลูกจ้าง, หาทางปรองดองระงับข้อ
ขัดแย้งในสถานประกอบการ (มาตรา 50) 

6. สิทธิของนายจ้างเกี่ยวกับคณะกรรมการลูกจ้าง 
นายจ้างมีสิทธิร้องขอให้ศาลแรงงานมีค าสั่งให้กรรมการลูกจ้างคนใด หรือทั้งคณะพ้นจาก

ต าแหน่งได้ เมื่อปรากฎว่ากรรมการลูกจ้างผู้นั้นหรือกรรมการลูกจ้างทั้งคณะ 
1) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยสุจริต 
2) การท าการอันไม่สมควรอันเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือ 
3) เปิดเผยความลับของนายจ้างเกี่ยวกับการประกอบกิจการโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

7. ข้อห้ามส าหรับนายจ้างต่อคณะกรรมการลูกจ้าง 
ก. ห้ามเลิกจ้าง ลดค่าจ้าง ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการลูกจ้าง หรือกระท า

การใดๆ  อันอาจเป็นผลให้กรรมการลูกจ้างไม่สามารถท างานต่อไปได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากศาลแรงงาน (มาตรา52) 

ข. ห้ามให้หรือตกลงจะให้เงินหรือทรัพย์สินแก่กรรมการลูกจ้าง เว้นแต่ค่าล่วงเวลา ค่าท างาน
ในวันหยุด โบนัส เงินปันผลหรือประโยชน์ที่กรรมการลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามปกติในฐานะ
ลูกจ้าง (มาตรา 53) 

(8) สมำคมนำยจ้ำง 
1. วัตถุประสงค์ของสมาคมนายจ้าง เพื่อแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและนายจ้างด้วยกัน (มาตรา 54) 
2. การขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้างต้องไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นผู้เริ่มก่อการ พร้อมด้วยร่าง

ข้อบังคับ 3 ฉบับ เมื่อได้รับจดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล (มาตรา 57) 
3. สมาชิกสมาคมนายจ้าง ต้องเป็นนายจ้างที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน (มาตรา 63) 
4. การสิ้นสมาชิกภาพสมาคมนายจ้าง เมื่อตาย ลาออก ที่ประชุมใหญ่ให้ออก หรือตามที่ก าหนด

ในข้อบังคับ (มาตรา 65) 
5. อ านาจนายทะเบียนสั่งให้กรรมการ คณะกรรมการออกจากต าแหน่ง เมื่อปรากฎว่า (มาตรา 73) 

ก. กระท าการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาด หรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

ข. ด าเนินกิจการไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน หรืออาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ 

ค. ให้หรือยินยอมให้ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการเป็นผู้ด าเนินการของสมาคมนายจ้าง 
6. การเลิกสมาคมนายจ้าง ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ, มติที่ประชุมใหญ่, 

นายทะเบียนมีค าสั่งให้เลิก, ล้มละลาย (มาตรา 82)  
7. อ านาจนายทะเบียนสั่งเลิกสมาคมนายจ้าง ในกรณีดังนี้ (มาตรา 83) 

ก. ด าเนินการขัดต่อวัตถุประสงค์ ขัดต่อกฎหมายหรือเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของ
ประเทศ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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ข. เมื่อนายทะเบียนมีค าสั่งให้เลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งคณะและไม่ด าเนินการเลือกตั้ง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนขยายให้ 

ค. ไม่ด าเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี 

(9) สหภำพแรงงำน 
1. วัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงาน แสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน (มาตรา 86) 
2. ประเภทของสหภาพแรงงาน 

ก. สหภาพแรงงานที่มีสมาชิกเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน 
ข. สหภาพแรงงานที่มีสมาชิกเป็นลูกจ้างซึ่งท างานในกิจการประเภทเดียวกัน โดยไม่ค านึงว่า

จะมีนายจ้างก่ีคน (มาตรา 88) 
นอกจากนี้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ยังแบ่งสหภาพแรงงานออกเป็น 2 ระดับ (มาตรา 95) 
ก. สหภาพแรงงานที่มีสมาชิกเป็นลูกจ้างในระดับผู้บังคับบัญชา มีอ านาจในการจ้าง การลด

ค่าจ้าง การเลิกจ้าง  การให้บ าเหน็จหรือการลงโทษ 
ข. สหภาพแรงงานที่มีสมาชิกเป็นลูกจ้าง ซึ่งไม่มีอ านาจบังคับบัญชา 

3. การขอจดทะเบียน ไม่น้อยกว่า 10 คน เป็นผู้เริ่มก่อการพร้อมร่างข้อบังคับ 3 ฉบับ เมื่อได้รับ
การจดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล 

4. หน้าที่ของผู้เริ่มก่อการ 
ก. เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว ให้จดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 120 วัน เพ่ือ

เลือกตั้งกรรมการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการและอนุมัติร่างข้อบังคับที่
ได้ยื่นต่อนายทะเบียน 

ข. เมื่อด าเนินการแล้ว ให้น าส าเนาข้อบังคับและกรรมการไปจดทะเบียนภายใน 14 วัน 
(มาตรา 93) 

5. คุณสมบัติของสมาชิก (มาตรา 95) 
ก. เป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียว หรือเป็นลูกจ้างซึ่งท างานในกิจการประเภทเดียวกันกับผู้

ขอจดทะเบียน และท างานในระดับเดียวกับผู้ขอจัดตั้ง 
ข. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

6. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ เมื่อตาย, ลาออก, ที่ประชุมใหญ่ให้ออก, ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
(มาตรา 97) 

7. คุณสมบัติของกรรมการหรืออนุกรรมการ ต้องเป็นสมาชิกของสหภาพนั้น, มีสัญชาติไทยโดย
การเกิด, อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี (มาตรา 101) 

8. อ านาจหน้าที่ของสหภาพแรงงาน 
ก. เรียกร้อง เจรจา ท าความตกลง และรับทราบค าชี้ขาด หรือท าข้อตกลงกับนายจ้าง 
ข. ด าเนินการเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์ ทั้งนี้ภายใต้บังคับของวัตถุประสงค์ของสหภาพ 
ค. จัดให้มีบริการสนเทศ เพ่ือให้สมาชิกมาติดต่อเกี่ยวกับการจัดหางาน 
ง. จัดให้มีบริการให้ค าปรึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งเก่ียวกับการท างาน 
จ. จัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือสวัสดิการของสมาชิกหรือเพ่ือ

สาธารณประโยชน์ ตามท่ีที่ประชุมใหญ่เห็นควร 



52 
 

ฉ. เรียกหรือเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิก และเงินบ ารุงตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ
สหภาพ 

9. กิจการที่กระท าได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ (มาตรา 103) 
ก. แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
ข. ด าเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของสมาชิกเป็นส่วนรวม 
ค. เลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจ าปีและงบประมาณ 
ง. จัดสรรเงินหรือทรัพย์สิน เพ่ือสวัสดิการของสมาชิกหรือเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
จ. การเลิกสหภาพแรงงาน 
ฉ. การควบคุมสหภาพแรงงาน 
ช. ก่อตั้งสหพันธ์แรงงาน หรือเป็นสมาชิกสหพันธ์แรงงาน 

10. ความคุ้มกันลูกจ้าง สหภาพแรงงาน กรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหภาพ
แรงงาน จากการกล่าวหาหรือฟ้องร้องทางแพ่ง อาญา (มาตรา 99) 

ก. เข้าร่วมเจรจาท าความตกลง เพ่ือเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ที่สมาชิกควรได้รับ 
ข. นัดหยุดงาน หรือช่วยเหลือ ชักชวน หรือสนับสนุนให้สมาชิกหยุดงาน 
ค. ชี้แจงหรือโฆษณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน 
ง. จัดให้มีการชุมนุม หรือเข้าร่วมโดยสงบในการนัดหยุดงาน 

ทั้งนี้เว้นแต่เป็นความผิดอาญา ในลักษณะความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน 
เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงเกี่ยวกับทรัพย์และความผิดในทางแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ
การกระท าความผิดทางอาญาในลักษณะดังกล่าว 

11. ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลา เพ่ือด าเนินการสหภาพแรงงาน ในฐานะ
ผู้แทนลูกจ้างในการเจรจาการไกล่เกลี่ย การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน และมีสิทธิไปร่วมประชุมตามที่ทางราชการ
ก าหนดได้โดยให้ลูกจ้างแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลาพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องถ้ามี และให้ถือว่าวัน
ลานั้นเป็นวันท างาน (มาตรา 102) 

12. อ านาจนายทะเบียนสั่งให้กรรมการ/คณะกรรมการออกจากต าแหน่งเมื่อปรากฎว่า (มาตรา 106) 
ก. กระท าการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ

พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน หรือคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ 

ข. ด าเนินกิจการไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงานอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย 
หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรืออาจเป็นภัยแก่เศรษฐกิจหรือความมั่นคงของ
ประเทศ 

ค. ให้หรือยินยอมให้ผู้ใดผู้หนึ่งมิใช่กรรมการเป็นผู้ด าเนินการของสหภาพแรงงาน 
    อย่างไรก็ตามกรรมการ/คณะกรรมการมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี และศาลแรงงาน

ตามล าดับ 
13. การเลิกสหภาพแรงงาน เกิดขึ้นได้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหภาพแรงงาน, เมื่อที่

ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก, เมื่อนายทะเบียนมีค าสั่งให้เลิก, เมื่อล้มละลาย 
14. อ านาจนายทะเบียนสั่งเลิกสหภาพแรงงาน 
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ก. การด าเนินการของสหภาพแรงงาน ขัดต่อวัตถุประสงค์ ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อ
เศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 

ข. เมื่อนายทะเบียนมีค าสั่งให้เลิกตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ทั้งคณะและไม่ด าเนินการเลือกตั้ง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนขยายระยะให้ 

ค. เมื่อสหภาพแรงงานไม่ด าเนินการติดต่อกันเป็นเวลาเกิน 2 ปี 
แต่สหภาพแรงงานมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีและศาลแรงงานตามล าดับ 

(10) สหพันธ์นำยจ้ำงและสหพันธ์แรงงำน 
1. สหพันธ์นายจ้าง 
สมาคมนายจ้างตั้งแต่ 2 สมาคมขึ้นไป ที่สมาชิกประกอบกิจการประเภทเดียวกันอาจรวมกัน  

จดทะเบียนจัดตั้งสหพันธ์นายจ้าง เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมนายจ้าง และคุ้ มครอง
ผลประโยชน์ของสมาคมนายจ้างและนายจ้างได้ (มาตรา 112) 

2. สหพันธ์แรงงาน 
สหภาพแรงงานตั้งแต่ 2 สหภาพขึ้นไป และแต่ละสหภาพแรงงานมีสมาชิกเป็นลูกจ้างของนายจ้าง

คนเดียวกัน หรือมีสมาชิกเป็นลูกจ้างซึ่งท างานในกิจการประเภทเดียวกัน อาจรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งสหพันธ์
แรงงาน เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหภาพแรงงาน และคุ้มครองผลประโยชน์ของสหภาพแรงงาน
และลูกจ้าง (มาตรา 113) 

3. การจัดตั้งหรือการเป็นสมาชิกของสหพันธ์นายจ้างหรือสหพันธ์แรงงานจะกระท าได้  ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสมาคม
นายจ้างหรือสหภาพแรงงาน 

4. สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงานที่จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล 

(11) สภำองค์กำรนำยจ้ำง 
สมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้างไม่น้อยกว่า 5 แห่ง อาจจัดตั้งสภาองค์การนายจ้าง เพ่ือส่งเสริม

การศึกษาและส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ได้ เมื่อจดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล (มาตรา 119) 

(12) สภำองค์กำรลูกจ้ำง 
สหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานไม่น้อยกว่า 15 แห่ง อาจจัดตั้ งสภาองค์การลูกจ้าง เพ่ือส่งเสริม

การศึกษาและการแรงงานสัมพันธ์ได้ เมื่อจดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล 

(13) กำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม  ลักษณะที่เรียกว่า “การกระท าอันไม่เป็นธรรม” คือ 
1. การที่นายจ้างเลิกจ้าง เพราะเหตุที่ 

ก. ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานนัดชุมนุม ท าค าร้อง แจ้งข้อเรียกร้องเจรจาด าเนินการ ฟ้องร้อง 
หรือเป็นพยาน หรือให้หลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือต่อศาลแรงงาน หรือเพราะเหตุ
ที่ลูกจา้งหรือสหภาพแรงงานก าลังจะกระท าการดังกล่าว 

ข. ลูกจ้างเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน (มาตรา 121) 
2. นายจ้างกระท าการอันอาจเป็นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทนท างานอยู่ต่อไปได้ เพราะเหตุที่ 
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ก. ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานนัดชุมนุม ท าค าร้อง แจ้งข้อเรียกร้องเจรจาด าเนินการ ฟ้องร้อง 
หรือเป็นพยานหรือให้หลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือต่อศาลแรงงาน หรือเพราะเหตุ
ที่ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานก าลังกระท าการดังกล่าว 

ข. ลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน (มาตรา 121) 
3. นายจ้าง 

ก. ขัดขวางการเป็นสมาชิกหรือการใช้สิทธิของสมาชิก 
ข. ให้ลูกจ้างออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน (มาตรา 122) 

4. นายจ้างขัดขวางหรือเข้าแทรกแซงการด าเนินการของสหภาพแรงงาน 
5. นายจ้างให้หรือตกลงจะให้เงินหรือทรัพย์สินแก่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน (มาตรา 121) 
6. ผู้ใดกระท าการอันอาจเป็นผลให้นายจ้างฝ่าฝืนตามข้อ 12.1 ถึง 12.5 (มาตรา 122) 
7. ผู้ใดบังคับขู่เข็ญโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือต้องออก

จากการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน (มาตรา 122) 
เมื่อมีการฝ่าฝืน ผู้เสียหายอาจยื่นค าร้องกล่าวหาต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ภายใน 60 วัน 

นับแต่วันที่มีการฝ่าฝืน คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์จะพิจารณาออกค าสั่งภายใน 90 วัน ถ้ามีการปฏิบัติตาม
ค าสั่ง คดีอาญาระงับถ้าไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งสามารถด าเนินคดีอาญาได้ 
 
4.2 ภำพรวมของกระบวนกำรรวมตัวและเจรจำต่อรองตำมที่ก ำหนดไว้ใน พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์  
พ.ศ.2518 ควำมแตกต่ำงเม่ือเปรียบเทียบกับนโยบำยด้ำนกำรรวมตัวและเจรจำต่อรองของสหภำพแรงงำน
ในต่ำงประเทศ ระดับสำกล ระดับอำเซียน รัฐธรรมนูญฉบับต่ำงๆ ในประเทศไทย และกรณีศึกษำที่เกิดขึ้น  

4.2.1 ภำพรวมของกระบวนกำรรวมตัวและเจรจำต่อรองตำมที่ก ำหนดไว้ใน พ.ร.บ.แรงงำน
สัมพันธ์ พ.ศ.2518 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 เป็นกฎหมายที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อกันระหว่างบุคคล
สองฝ่าย คือ ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพ่ือให้บุคคลทั้งสองฝ่ายได้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน  สามารถท า
ข้อตกลงในเรื่องสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ในการท างานร่วมกันได้ รวมทั้งก าหนดวิธีการระงับข้อขัดแย้ง
หรือข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้น กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. 2518 

หลักการของแรงงานสัมพันธ์นั้นต้องการให้ทั้งสองฝ่าย คือ นายจ้างและลูกจ้างได้อยู่กันอย่างสันติสุข 
โดยใช้ระบบทวิภาคี มีการพูดคุยกัน มีความเข้าใจกันและยอมรับในเหตุผลซึ่งกันและกันตราบใดที่ทั้งสองฝ่าย
สามารถตกลงกันได้ ส่วนฝ่ายที่สามหรือรัฐบาลจะเข้าไปมีบทบาทเฉพาะในฐานะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอม
เพ่ือให้เรื่องยุติลง  

กล่าวได้ว่าแรงงานสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ  (1) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน อันได้แก ่ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐ  (2) กฎเกณฑ์และกระบวนการควบคุม
การท างาน การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการท างาน  (3) ความขัดแย้งที่สืบเนื่องจากการควบคุมการ
ท างาน และการแบ่งปันผลประโยชน์จากการท างาน  (4) บทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมความร่วมมือและ
ระงับข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 

ทั้งนี้ประโยชน์ของแรงงานสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้เกิดความสงบสุขในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนและการขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลดีต่อการเติบโต
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ของเศรษฐกิจของประเทศ เพราะช่วยไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงานหรือการปิดงาน 
ยืดเยื้อ ซึ่งอาจน าไปสู่เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุขในสังคม   

โดย พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้ก ำหนดสิทธินำยจ้ำงและลูกจ้ำง ให้สำมำรถรวมตัวกัน
ได้ใน 5 ลักษณะ คือ 

(1) ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป สามารถจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้างได้ และ
นายจ้างต้องจัดให้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการลูกจ้างอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง 

(2) ลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานได้ มีสภาพเป็นนิติบุคคล  
(3) นายจ้างตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้างได้ มีสภาพเป็นนิติบุคคล 
(4) การจัดตั้งสหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงาน 
 สหพันธ์นายจ้าง เกิดจากสมาคมนายจ้างตั้งแต่สองสมาคมขึ้นไปที่มีสมาชิกประกอบกิจการ

ประเภทเดียวกัน รวมกันจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหพันธ์นายจ้าง มีสภาพเป็นนิติบุคคล 
 สหพันธ์แรงงาน เกิดจากสหภาพแรงงานตั้งแต่สองสหภาพขึ้นไป รวมตัวกันจดทะเบียนจัดตั้ง

เป็นสหพันธ์แรงงาน มีสภาพเป็นนิติบุคคล 
(5) การจัดตั้งสภาองค์การนายจ้างและสภาองค์การลูกจ้าง 
 สมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้างไม่น้อยกว่า 5 แห่ง รวมกันจัดตั้งสภาองค์การนายจ้าง  

มีสภาพเป็นนิติบุคคล  
 สหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานไม่น้อยกว่า 15 แห่ง รวมกันจัดตั้งสภาองค์การลูกจ้าง  

มีสภาพเป็นนิติบุคคล 
นอกจำกกำรรวมตัวแล้ว พ.ร.บ. แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ยังให้สิทธิแก่ลูกจ้ำง นำยจ้ำง และ

องค์กำรตำมกฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์ เข้ำร่วมในกระบวนกำรเจรจำต่อรองเกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำง ดังนี้ 
(1) ให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนข้ึนไป จัดให้มีข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างไว้

เป็นหนังสือ หากไม่มีให้ถือว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง 

(2) การยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้ยื่นเป็นหนังสือแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบ โดยลูกจ้าง 
ร้อยละ 15  สามารถเข้าชื่อกัน ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง หรือสหภาพแรงงานที่มีสมาชิก ร้อยละ 20 ของ
ลูกจ้างทั้งหมด สามารถยื่นข้อเรียกร้องแทนลูกจ้างที่เป็นสมาชิกได้ ทั้งนี้ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างต้องเริ่มเจรจา
กันภายใน 3 วัน นับแต่วันรับข้อเรียกร้อง 

(3) หลังจากยื่นข้อเรียกร้องแล้ว 
 กรณีนายจ้างและลูกจ้างเจรจาตกลงกันได้ ให้ท าเป็นหนังสือ และติดประกาศโดยเปิดเผย 
และนายจ้าง ต้องน าข้อตกลงไปจดทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตกลงกันได้ 
 กรณีนายจ้างและลูกจ้างเจรจาตกลงกันไม่ได้ ไม่ว่าจะเจรจากันแล้วภายใน 3 วัน หรือไม่มีการ
เจรจากัน ให้ถือว่ามีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น ให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ภายใน 24 ชั่วโมง 

(4) พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน จะด าเนินการไกล่เกลี่ยให้ตกลงกันภายใน 5 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าตกลงกันได้ ให้ท าเป็นหนังสือและน าไปจดทะเบียน หากตกลงกันไม่ได้ ถือว่าเป็นข้อพิพาท
แรงงานที่ตกลงกันไม่ได ้

(5) กรณีการไกล่เกลี่ยไม่เป็นข้อยุติถือเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ทั้ง 2 ฝ่ายอาจ
ด าเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
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 ตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจ 
 นายจ้างจะปิดงานหรือลูกจ้างจะนัดหยุดงานต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ และแจ้งพนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบล่วงหน้าก่อน 24 ชั่วโมง 
 ถ้านายจ้างไม่ประสงค์ปิดงานหรือลูกจ้างไม่ประสงค์จะนัดหยุดงานจะเจรจากันเอง หรือให้
เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยต่อไปได ้

(6) ในขณะที่ลูกจ้างนัดหยุดงานหรือนายจ้างปิดงาน ทั้งสองฝ่ายจะให้พนักงานประนอมข้อพิพาท 
แรงงานไกล่เกลี่ยหรือเจรจากันเองจนยุติได้ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอ านาจสั่งให้ลูกจ้างเลิกนัด
หยุดงานและนายจ้างเลิกปิดงานและสั่งให้บุคคลอ่ืนเข้าท างานแทน และสั่งให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์  
ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน และให้ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามค าชี้ขาด 

(7) ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยหรือการชี้ขาด ห้ามมิให้เลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงานของ
ลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง หรือสมาชิกสหภาพแรงงานที่เก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท า
ความผิดโดยเจตนา แก่นายจ้าง หรือจงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ฯลฯ   

 
4.2.2 ควำมแตกต่ำงเม่ือเปรียบเทียบกับนโยบำยด้ำนกำรรวมตัวและเจรจำต่อรองของสหภำพ

แรงงำนในต่ำงประเทศ 
 

ประเทศ จุดเด่นของนโยบำย 
ด้ำนกำรรวมตัวและเจรจำต่อรอง 

ของสหภำพแรงงำนในต่ำงประเทศ 

ควำมแตกต่ำงจำก  
พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518 

กำรเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรบริหำรในบริษัทที่แรงงำนท ำงำนอยู่ 
สวีเดน ประเทศสวีเดนมีกฎหมายว่าด้วยผู้แทน

สหภาพแรงงาน (The 1974 Act on Trade 
Union Representatives) ก าหนดให้มี
ผู้แทนแรงงานที่เลือกโดยสหภาพแรงงานนั่ง
อยู่ในคณะกรรมการบริษัทที่มีคนงานตั้งแต่ 
25 คนข้ึนไป ซึ่งปกติจะมีได้สองคน แต่หาก
กิจการขนาดที่มีคนงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป 
จะมีได้สามคน และสามารถมีรองกรรมการได้
อีกจ านวนเท่ากรรมการตัวจริง  

ไมม่ีการก าหนดในเรื่องนี้โดยตรง  
มีเพียงการก าหนดในมาตรา 45-53 หมวด 5 
คณะกรรมการลูกจ้าง ว่าลูกจ้างในสถาน
ประกอบกิจการตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป สามารถ
จัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้างได้ และนายจ้าง
ต้องจัดให้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการ
ลูกจ้างอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง  แต่ข้อจ ากดั 
คือ บริษัทอาจไม่ให้การยอมรับและไม่น า
ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติตาม 

กำรก ำหนดให้ลูกจ้ำงทุกคนต้องสมัครเป็นสมำชิกสหภำพแรงงำน และต้องมีสหภำพแรงงำนเพียงแห่ง
เดียวต่อหนึ่งบริษัท 
ฟินแลนด์ กฎหมายแรงงานในฟินแลนด์ก าหนดให้

ลูกจ้างทุกคนที่ท างานในประเทศฟินแลนด์ 
ต้องสมัครเป็นสมาชิกสหภาพในสายอาชีพที่
ตนท างานอยู่ เพ่ือให้สหภาพแรงงานท าหน้าที่
เป็นตัวแทนในการหารือกับนายจ้างในเรื่อง
ต่างๆ 
 

กฎหมายก็ไม่ได้ก าหนดให้ลูกจ้างต้องสมัคร
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ขึ้นอยู่กับความ
สมัครใจของแต่ละบุคคล อีกทั้งทัศนคติด้าน
สหภาพแรงงานของนายจ้างบางแห่งยังเป็นไป
ในเชิงลบหรือต่อต้านมากกว่าเป็นความร่วมมือ
ในการดูแลลูกจ้างร่วมกัน 
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ประเทศ จุดเด่นของนโยบำย 
ด้ำนกำรรวมตัวและเจรจำต่อรอง 

ของสหภำพแรงงำนในต่ำงประเทศ 

ควำมแตกต่ำงจำก  
พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518 

ไต้หวัน กฎหมายสหภาพแรงงาน (Labor Union Law) 
อนุญาตให้มีสหภาพแรงงานเพียงแห่งเดียวต่อ
หนึ่งบริษัท และบังคับให้คนงานต้องเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงาน หากคนงานปฏิเสธ
การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน อาจถูกพักงาน
โดยค าสั่งของสหภาพแรงงานได้  

กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ไม่ได้ระบุเรื่องการ
บังคับให้ลูกจ้างต้องเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงาน รวมทั้งไม่ได้ก าหนดเรื่องการมีสหภาพ
แรงงานแห่งเดียวในบริษัท นี้จึงส่งผลให้อ านาจ
การต่อรองของลูกจ้างมีน้อยลงเวลาเกิดปัญหา
ในสภาพการจ้างงานต่างๆ เพราะเกิดความ
แตกแยกในสหภาพแรงงานแต่ละแห่งที่ไม่ไป
ในทิศทางเดียวกัน 

แรงงำนสำมำรถเข้ำเป็นสมำชิกสหภำพแรงงำนได้อย่ำงเป็นอิสระ และสหภำพแรงงำนสำมำรถบริหำรงำน
ได้อย่ำงเป็นเอกเทศ 
นอร์เวย์ กฎหมายแรงงานของนอร์เวย์ ได้ก าหนดให้

สหภาพแรงงานทุกแห่งเป็นหน่วยงานอิสระ ที่
สามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นเอกเทศ 
ปราศจากข้อผูกมัดกับทางราชการ  

ในหมวด 7 สหภาพแรงงาน ได้มีการก าหนดให้
เจ้าหน้าที่รัฐมีอ านาจเข้าไปในส านักงานของ
สหภาพแรงงานเพ่ือตรวจสอบกิจการของ
สหภาพรวมทั้งสั่งให้กรรมการหรือลูกจ้างของ
สหภาพแรงงานส่งหรือแสดงเอกสาร หรือ
บัญชีของสหภาพแรงงาน เพ่ือประกอบการ
พิจารณากรณีท่ีมีปัญหาเกิดข้ึน อีกท้ัง
เจ้าหน้าที่รัฐมีอ านาจสั่งให้กรรมการสหภาพ
แรงงานออกจากต าแหน่งได้ เมื่อด าเนินกิจการ
ผิดวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงาน หรือขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความ
มั่นคงของประเทศ เป็นต้น 

ฮ่องกง กฎหมายขั้นพ้ืนฐาน (Article 27 of the 
Basic Law) ข้อ 27 ได้ระบุไว้ว่า ลูกจ้างมี
เสรีภาพในการสมาคมและเข้าร่วมกับสหภาพ
แรงงาน และนายจ้างไม่สามารถปฏิเสธหรือ
ยับยั้งการเข้าร่วมการใช้สิทธินี้ได้ 

กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ได้ก าหนดให้ลูกจ้าง
สามารถรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานได้อย่าง
อิสระ อย่างไรก็ตามผลส าคัญจากการรวมตัว
เป็นสหภาพแรงงาน มักจะถูกต่อต้านจาก
นายจ้างและอาจน ามาสู่การกดดันให้สละการ
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในอนาคตได้ ถ้ามี
การเจรจาต่อรองจนน ามาสู่ข้อพิพาทแรงงาน 
และมีการปิดงานเกิดข้ึน 

นิวซีแลนด์ The Employment Relations Act 2000 
เป็นกฎหมายแม่บทที่เกี่ยวเนื่องกับการจ้าง
แรงงานภายในนิวซีแลนด์ หมวดหนึ่งได้
ก าหนดเรื่องสหภาพแรงงาน ที่ระบุว่าลูกจ้างมี
สิทธิเลือกเข้าร่วมสหภาพแรงงานใดๆ  

กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ประเทศไทยไม่ได้
ก าหนดแบบบังคับว่า นายจ้างต้องเข้าร่วม
เจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงานเวลามีการยื่น
ข้อเรียกร้องทุกกรณี ท าให้กระบวนการเจรจา
จึงแสวงหาข้อยุติได้ยากและน ามาสู่การเกิดข้อ
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ประเทศ จุดเด่นของนโยบำย 
ด้ำนกำรรวมตัวและเจรจำต่อรอง 

ของสหภำพแรงงำนในต่ำงประเทศ 

ควำมแตกต่ำงจำก  
พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518 

นายจ้างหรือผู้อื่นไม่มีสิทธิกดดันให้ลูกจ้าง 
ต้องหรือไม่ต้องเข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน  
ถ้ามีการเจรจาต่อรองที่สหภาพแรงงานจัดขึ้น 
นายจ้างต้องเข้าร่วมเจรจาต่อรองสัญญา
ข้อตกลงร่วมกันกับสหภาพแรงงาน 

พิพาทแรงงานได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการปิดงาน
กลุ่มลูกจ้างหรือสมาชิกสหภาพแรงงานที่
เกี่ยวข้องกับการยื่นข้อเรียกร้อง 

นำยจ้ำงต้องยอมรับบทบำทสหภำพแรงงำนในฐำนะท่ีเป็นหุ้นส่วนที่เท่ำเทียมกัน 
เบลเยี่ยม เบลเยี่ยมมปีฏิญญาว่าด้วย Social Solidarity 

ทีก่ าหนดให้นายจ้างต้องยอมรับบทบาทของ
สหภาพแรงงานในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนที่เท่า
เทียมกัน (Fully equal partners) เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน และในส่วน
ของสหภาพแรงงานนั้นก็ต้องยอมรับอ านาจ
ของนายจ้างในกิจการงานของนายจ้าง ให้
ความร่วมมือด้วยความสุจริตเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

กฎหมายไม่มีการก าหนดเรื่องการเป็นหุ้นส่วน
ที่เท่าเทียมกันระหว่างนายจ้างกับสหภาพ
แรงงาน มีเพียงนโยบายของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานที่วาง
แนวทางเรื่องการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น 

กฎหมำยให้อิสระสหภำพแรงงำนในกำรรวมกลุ่มกับแรงงำนประเภทใดๆ ก็ได้ ท ำให้มีอ ำนำจต่อรองมำกขึ้น 
เดนมำร์ก สัดส่วนของสมาชิกสหภาพแรงงานของ

เดนมาร์กอยู่ในอัตราสูงและค่อนข้างคงท่ี 
เนื่องจากกฎหมายให้อิสระองค์กรแรงงาน
สามารถขยายฐานสมาชิกออกนอกสหภาพ
แรงงานแบบอุตสาหกรรมได้ ไปรวมกับ
แรงงานที่อยู่นอกภาคอุตสาหกรรม ท าให้การ
นัดหยุดงานจึงสามารถต่อรองนายจ้างได้อย่างมาก 

กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ได้ก าหนดว่าผู้ที่จะ
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้ต้องเป็นลูกจ้างที่
หมายถึง ผู้ซึ่งตกลงท างานให้แก่นายจ้างเพ่ือ
รับค่าจ้าง ดังนั้นจึงท าให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้ที่ท างานนอกภาค 
อุตสาหกรรม คนท างานในภาคเศรษฐกิจนอก
ระบบจึง ไม่สามารถเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงานในกลุ่มแรงงานในระบบภาค 
อุตสาหกรรมได ้ท าให้อ านาจการต่อรองกับ
นายจ้างจึงมีน้อย   

กำรให้ควำมส ำคัญกับระบบไตรภำคี ระบบแรงงำนสัมพันธ์ในกำรเข้ำถึงสิทธิแรงงำนและคุณภำพชีวิตท่ีดี 
สิงคโปร์ สิงคโปร์มีการใช้กฎหมายการจ้างงาน 

(Employment Act) และ Industrial 
Relation Act โดยให้ความส าคัญแก่ความ
ร่วมมือของไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วยฝ่าย
สหภาพแรงงาน ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายรัฐบาล 
โดย ทั้ง 3 ฝ่ายจะท างานด้วยกันอย่างใกล้ชิด
เพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน 

ระบบไตรภาคีไม่ได้ถูกก าหนดไว้ในกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์โดยตรง แต่มีระเบียบ
กระทรวงแรงงาน ว่าด้วยแนวทางและวิธีการ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทน
ฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ.2551 
เป็นกฎหมายในการคัดเลือกผู้แทนฝ่าย
นายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้ามาร่วมใน
คณะกรรมการไตรภาคีชุดต่างๆ อย่างไรก็ตาม
ข้อจ ากัดของระบบไตรภาคี ประเทศไทย คือ 
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ยังขาดการมีส่วนร่วมขององค์กรแรงงาน
ทั้งหมด เพราะก าหนดเฉพาะกลุ่มสมาชิกของ
สภาองค์การลูกจ้างเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับการรับ
เลือก ดังนั้นจึงพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้า
ไปเป็นกรรมการมักจะเป็นตัวแทนกลุ่มเดิมที่มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐ และไม่สามารถ
ปกป้องผลประโยชน์ของลูกจ้างได้อย่างเต็มที่  

ออสเตรเลีย สหภาพแรงงานมีบทบาทส าคัญในการเป็น
กลไกประสานงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
เช่น เวลาลูกจ้างเกิดปัญหาในที่ท างาน ลูกจ้าง
สามารถยื่นค าร้องทุกข์เป็นหนังสือต่อนายจ้าง 
โดยมีการก าหนดเวลาในการปรึกษาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในแต่ละขั้นตอน และลูกจ้างอาจมี
ผู้แทนจากสหภาพแรงงาน และนายจ้างอาจมี
ผู้แทนจากองค์การนายจ้างมาด าเนินการเพ่ือ
หาข้อยุติได้ ใช้หลักแนวทางแรงงานสัมพันธ์
ในการปรึกษาหารือเป็นสัมพันธ์ 

มีลักษณะเดียวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
ประเทศไทย ที่ได้ระบุบทบาทของสหภาพ
แรงงานในการท าหน้าที่แสวงหาและคุ้มครอง
ผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน  

 
4.2.3 ควำมแตกต่ำงจำกมำตรฐำนและกลไกกำรรวมตัวและเจรจำต่อรองระดับสำกล (อนุสัญญำ

องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศฉบับท่ี 87 และ 98) 
แม้ประเทศไทยจะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศมาแต่แรกเริ่ม แต่ประเทศไทยก็เป็น

ประเทศภาคีสมาชิกท่ีเหลือไม่ก่ีประเทศที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวนี้  
จากการประมวลมุมมองของรัฐไทยต่อการที่ยังไม่ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศฉบับที่ 87 และ 98 ซึ่งมีข้อพึงพิจารณามากกว่าด้านกฎหมาย โดยได้ค านึงถึงประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม ระบบการปกครอง และอ่ืนๆ พบว่า  

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรับทราบความเห็น ผลการพิจารณาและผลการด าเนินการของ
กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง 
ศึกษาธิการ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ศาลแรงงานกลาง 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เรื่อง  "การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98"  
ซึ่งความเห็นของสภาที่ปรึกษาฯ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ระบุถึงข้อจ ากัดในการให้สัตยาบัน คือ 

“การให้สัตยาบันฉบับที่ 87 จะมีผลกระทบถึงความมั่นคงของชาติอันเนื่องมาจากการรวมตัวของ
แรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ท างาน 
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ และปัจจุบันยังมีสถิติ
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การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายของคนต่างด้าวสัญชาติต่างๆ อยู่จ านวนมาก ซึ่งแม้ว่าจะมีการผ่อนปรน 
ให้ท างานได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น หากมีการอนุญาตหรือให้มีเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการ
รวมตัวแก่กลุ่มแรงงานต่างด้าวแล้ว ควรจะมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว ทั้งในส่วนของ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการให้สัตยาบันในอนุสัญญา
ฉบับนี้” 

นอกจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว คณะท างานผลักดันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 9821  
ได้ระบถุึงข้ออ้างของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการให้สัตยาบันมักยกข้ออ้างดังต่อไปนี้มาคัดค้าน  ได้แก่ 

(1) การให้สัตยาบันจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติ เป็นการท าลายบรรยากาศการลงทุน 
(2) หากให้สัตยาบันแล้ว ข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารและต ารวจจะรวมตัวกัน และพากันนัด

หยุดงานท าให้ปกครองไม่ได้ เป็นอันตรายต่อความม่ันคง 
(3) การให้สัตยาบันจะท าให้แรงงานข้ามชาติสามารถรวมตัวกันได้ และจะน าไปสู่ปัญหาความมั่นคง

ของชาติ  
(4) อนุสัญญา 2 ฉบับเป็นของเก่า มีอายุกว่า 60 ปีน่าจะเป็นเรื่องล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่จ าเป็นต้องให้สัตยาบัน  
(5) ประเทศไทยมีกฎหมายที่ดีอยู่แล้ว ซึ่งครอบคลุมหลักการของอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับนี้แล้วจึงไม่ต้อง

ไปสนใจให้สัตยาบัน ซึ่งจะท าให้เป็นภาระกับรัฐบาลที่จะต้องเขียนรายงานและถูกตรวจสอบจาก ILO อย่าง
ใกล้ชิด  

(6) หากให้สัตยาบันแล้วจะท าให้มีการจัดตั้งสหภาพเล็กๆ ขึ้นมาเต็มบ้านเต็มเมือง และจะท าให้การ
นัดหยุดงานขยายตัว  

(7) ยังมีบางประเทศที่ไม่ได้ให้สัตยาบัน โดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจ เช่น สหรัฐอเมริกาและจีน
อเมริกาเป็นสหพันธรัฐ  

(8) บางประเทศให้สัตยาบันไปแล้วไม่เห็นจะท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อผู้ใช้แรงงาน เช่น กรณี
ของประเทศกัมพูชา  

ชาลี ลอยสูง และ บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ (2556)22 ได้วิเคราะห์เพ่ิมเติมถึงปัญหาในการผลักดันให้
รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 รวม 3 ประการดังนี้ 

(1) ปัญหาจากนายจ้างและสถานประกอบการบางส่วน ยังมีทัศนคติว่าการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง 
การมีองค์กรของแรงงานจะท าให้เกิดความขัดแย้งในสถานประกอบการและมีการใช้สิทธิเกินขอบเขต ทั้งนี้ พบ
ตัวอย่างส าคัญได้จากการจัดตั้งสหภาพแรงงานในประเทศไทยยังไม่เป็นที่ยอมรับและถูกกีดกันอย่างจริงจัง ทั้ง
จากหน่วยงานรัฐ นายจ้างและสถานประกอบการ ซึ่งมักมองสหภาพแรงงานว่าเป็นศัตรูและอุปสรรคต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่อุตสาหกรรมใหม่ในพ้ืนที่ต่างจังหวัด  

(2) ปัญหาจากผู้น าแรงงานและแรงงานที่ยังไม่เห็นความส าคัญและความเกี่ยวข้องของตนเองกับ
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 พบว่ามีผู้น าสหภาพแรงงานบางคนมีทัศนคติว่าการรับรองอนุสัญญา ILO 
ฉบับที่ 87 และ 98 จะเปน็การส่งเสริมให้สหภาพแรงงานจัดตั้งกันมากข้ึน และยิ่งท าให้เกิดการแตกแยกมากขึ้น
กว่าเดิม เพ่ือช่วงชิงอ านาจ และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากแรงงานแต่ละกลุ่มสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงาน

                                                           
21 อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 : ท าไมต้องให้สัตยาบัน? จัดท าโดยคณะท างานผลักดันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98, มีนาคม 
2553 (เอกสารอัดส าเนา) 
22ชาลี ลอยสูง และบุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์. ปัญหา-อุปสรรคการผลักดันให้รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98  
และความท้าทายที่น าไปสู่การบรรลุข้อตกลง, 24 กันยายน 2557 (เอกสารอัดส าเนา) 
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ได้สะดวกราบรื่นขึ้น และเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่มีอ านาจควบคุมจดทะเบียนอนุญาตให้จัดตั้งสหภาพแรงงานได้
เหมือนก่อน  

(3) ปัญหาเชิงทัศนคติของคนทั่วไปในสังคม ที่เป็นทัศนคติเชิงลบของสังคมที่มีต่อแรงงานหรือสหภาพ
แรงงาน ยังไม่ยอมรับว่าแรงงานเป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อนสังคมและมีศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับ
ประชาชนกลุ่ม มองเห็นการรวมตัวกันของผู้ใช้แรงงานเป็นสิ่งแปลกแยก ไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมไทย 
นายจ้างในไทยมองคนงานเป็นลูกจ้างที่ต้องเชื่อฟังตน มากกว่าที่จะถือเป็นหุ้นส่วน การรวมตัวกันถือเป็นการ
แข็งข้อกระด้างกระเดื่องต่อนายจ้าง ในที่นี้ยังรวมถึงอคติความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดหล่อหลอมปลูกฝังกันผ่านสื่อ
ต่างๆ มายาวนาน ที่มีต่อกลุ่มแรงงานข้ามชาติระดับล่างที่มาจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งยังคงถูกมองว่า “หาก
รัฐบาลให้สัตยาบันอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ  จะท าให้แรงงานข้ามชาติมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น  ทั้งสิทธิการรวมตัว
และจัดตั้งสหภาพแรงงาน  การเจรจาต่อรองและการนัดหยุดงาน  อาจเป็นการเสี่ยงต่อความมั่นคงของ
ประเทศ” ดังนั้นประเทศไทยจึงยังไม่ควรให้สัตยาบันอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเรียกร้องจากองค์กรแรงงานในประเทศไทยมากว่า 24 ปี 
นับตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งปรากฎเรื่องนี้ในข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ เพ่ือให้รัฐบาลไทยให้การรับรองอนุสัญญา
ทั้ง 2 ฉบับนี้  รวมถึงการเรียกร้องเฉพาะเรื่องดังกล่าวนี้ โดยตรงในวันที่  7 ตุลาคม ของทุกปี  ซึ่งเป็น 
“วันงานที่มีคุณค่า”23 ที่แรงงานทั่วโลกจะออกมารณรงค์ให้สาธารณชนเห็นความส าคัญของการจ้างงานที่เป็นธรรม 
เนื่องจากอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับนี้ถือเป็นหัวใจส าคัญของผู้ใช้แรงงาน แต่ก็ยังไม่มีการตอบรับที่ชัดเจนแต่อย่างใด 
นอกจากการที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชะลอเวลาด้วยการตั้งคณะท างานมาแก้ไขพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 กับพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2534 ให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับให้เรียบร้อยก่อน จึงจะการด าเนินการรับอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับต่อไป  

จำกกำรประมวลข้อจ ำกัดของ พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518 พบว่ำ ยังคงมีประเด็นส ำคัญรวม 
8 ประเด็น ที่ยังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศฉบับที่ 87 และ 98 กล่ำวได้ว่ำ 
พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518 จึงไม่สำมำรถน ำไปสู่กำรรวมตัวและเจรจำต่อรองร่วมของสหภำพ
แรงงำนได้จริง มีรำยละเอียดดังนี้24 

(1) ผู้มีสิทธิจัดตั้งสหภำพแรงงำนและเป็นกรรมกำรสหภำพแรงงำน  
ขัดกับหลักการเรื่องการจัดตั้งองค์กรโดยเสรีและปราศจากการเลือกปฏิบัติ เพราะกฎหมายก าหนดไว้ว่า 
- ต้องมีอายุ 20 ปี บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทยโดยก าเนิดเท่านั้น  
- เป็นลูกจ้างท่ีหมายถึง ผู้ซึ่งตกลงท างานให้แก่นายจ้างเพ่ือรับค่าจ้าง ดังนั้นจึงท าให้ผู้ประกอบอาชีพ

อิสระ ผู้รับงานไปท าที่บ้าน ฯลฯ ไม่สามารถตั้งสหภาพแรงงานได้   
- ยังมีข้อยกเว้นห้ามข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และคนท างานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ

จัดตั้งสหภาพแรงงาน  

                                                           
23 คือวันที่ขบวนการแรงงานทั่วโลกได้รณรงค์เพ่ือให้เกิดการจ้างงานที่ดีและมั่นคง โดยเชื่อว่างานที่มีคุณค่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตในการ
ท างานและส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงานที่ยั่งยืน ในที่นี้ “งานที่มีคุณค่า”หมายถึง งานซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับวิถีชีวิต
และการท างานของมนุษย์ อันประกอบด้วย หลักการที่ส าคัญ ดังนี้  1. การมีโอกาสและรายได้  2. การมีสิทธิ เสรีภาพในด้านต่างๆ  3. การได้
แสดงออก  4. การได้รับการยอมรับจากสังคม  5. ความมั่นคงของครอบครัว  6. การได้พัฒนาตนเอง  7. การได้รับความยุติธรรมและ  8. การ
มีความเท่าเทียมทางเพศ ทั้งนี้แนวคิดเร่ือง “งานที่มีคุณค่า” ได้ถูกน าาเสนอต่อรัฐสมาชิกเป็นคร้ังแรกในการประชุมใหญ่แรงงานระหว่าง
ประเทศ (International Labour Conference) คร้ังที่ 87 เมื่อ พ.ศ. 2547 โดยมีความเชื่อมั่นว่า งานที่มีคุณค่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตใน
การท าางานให้ดีขึ้น และส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงานที่ยังยืน 
24 เรียบเรียงข้อมูลบางส่วนจากเอกสารเร่ืองกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้องอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98  ความล่าช้ าในการให้
สัตยาบัน โดย บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 
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- ลูกจ้างเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ไม่สามารถรวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กรเดียวกัน เพราะกฎหมาย
แบ่งแยกออกจากกัน คือ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ใช้กับลูกจ้างเอกชน  
ส่วนพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 ใช้กับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 

- สหภาพแรงงานในมหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากในปี 2546 พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยเอกชนได้แยกมหาวิทยาลัยเอกชนออกจากการคุ้มครองของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 และ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 

- ถ้าลูกจ้างออกจากงานก็จะเสียสมาชิกภาพจากสหภาพแรงงานด้วย และเนื่องจากว่าตามกฎหมายแล้ว 
ผู้น าสหภาพต้องเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน นั่นก็หมายความว่าผู้น าแรงงานที่ออกจากงานก็ต้อง
หมดภาวะความเป็นผู้น าสหภาพแรงงานไปโดยปริยาย 

- คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานทุกคนจะต้องเป็นพนักงานประจ าท างานเต็มเวลาให้กับ
สถานประกอบการหรือบริษัท ดังนั้น จึงต้องเจรจาต่อรองเรื่องการลาหยุดงานไปท ากิจกรรมของ
สหภาพกับนายจ้าง 

(2) หลักเกณฑ์กำรจัดตั้งสหภำพแรงงำนและกำรด ำเนินงำน  
ขัดกับหลักการเรื่องเจ้าหน้าที่ต้องละเว้นการแทรกแซงใดๆ หรือขัดขวางการบริหารงาน การด าเนิน

กิจกรรมขององค์กรคนงาน เพราะกฎหมายก าหนดไว้ว่า  
- ลูกจ้างอย่างน้อย 10 คน ต้องไปยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงาน พร้อมกับร่างข้อบังคับ

สหภาพแรงงาน รวมทั้งกรรมการสหภาพแรงงานเมื่อได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกแล้วต้องน าไปยื่น  
จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ 

- ลูกจ้างที่ไม่ใช่คนไทยสามารถเข้าเป็นสมาชิกสหภาพได้ แต่ไม่สามารถรับต าแหน่งบริหารใน
สหภาพได้ เพราะผู้ที่จะรับต าแหน่งเหล่านี้ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น  

- สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต้องมีสมาชิกอย่างน้อยร้อยละ 25 ของลูกจ้างทั้งหมด จึงจัดตั้งสหภาพ
แรงงานได้ 

- เจ้าหน้าที่รัฐมีอ านาจเข้าไปในส านักงานของสหภาพแรงงานเพ่ือตรวจสอบกิจการของสหภาพ
รวมทั้งสั่งให้กรรมการหรือลูกจ้างของสหภาพแรงงานส่งหรือแสดงเอกสาร หรือบัญชีของสหภาพ
แรงงาน เพ่ือประกอบการพิจารณากรณีท่ีมีปัญหาเกิดขึ้น 

- เจ้าหน้าที่รัฐมีอ านาจสั่งให้กรรมการสหภาพแรงงานออกจากต าแหน่งได้ เมื่อด า เนินกิจการผิด
วัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงาน หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคง
ของประเทศ เป็นต้น 

(3) สิทธิกำรรวมตัวเป็นสหพันธ์แรงงำน  
ขัดกับหลักการเรื่ององค์กรคนงาน มีสิทธิก่อตั้งและเข้าร่วมสหพันธ์และสมาพันธ์ได้โดยเสรี เพราะ

กฎหมายก าหนดไว้ว่า  
- สหภาพแรงงานเอกชนกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ไม่สามารถรวมตัวเป็นสหพันธ์แรงงานและ

สภาองค์การลูกจ้างได้  
- กฎหมายก าหนดให้เฉพาะสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ เข้าเป็นสมาชิกของสภาองค์การลูกจ้างได้ 

(4) จ ำนวนสหภำพแรงงำนในสถำนประกอบกำรเดียวกัน  
ขัดกับหลักการเรื่องสิทธิการรวมตัวอย่างเสรีของคนท างาน เพราะกฎหมายก าหนดไว้ว่า  
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- ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งมีสหภาพแรงงานได้เพียงสหภาพแรงงานเดียว และลูกจ้างคนหนึ่ง
จะเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น 

(5) กำรห้ำมลูกจ้ำงเข้ำเป็นสมำชิกสหภำพแรงงำน 
ขัดกับหลักการเรื่องการรวมตัวอย่างเสรีของคนท างาน โดยไม่ถูกจ ากัดสิทธิ เพราะกฎหมายก าหนดไว้ว่า  
- ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้มีอ านาจบังคับบัญชาจะเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจ้างอ่ืน ได้จัดตั้งหรือ

เป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ และลูกจ้างอ่ืนจะเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ได้จัดตั้งหรือเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้  

- ฝ่ายบริหารในรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างซึ่งท างานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว งานจรตามฤดูกาล และ
ตามโครงการไม่มีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้ 

(6) กำรเลือกที่ปรึกษำของสหภำพแรงงำน 
ขัดกับหลักการเรื่องสิทธิในการบริหารงานของสหภาพแรงงานโดยไม่ถูกแทรกแซงจากเจ้าหน้าที่รัฐ 

เพราะกฎหมายก าหนดไว้ว่า  
- ก าหนดให้เลือกที่ปรึกษาในการเจรจาต่อรองของสหภาพแรงงานเฉพาะที่จดทะเบียนกับ 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเท่านั้น 
- สหภาพแรงงานแต่ละแห่งให้มีที่ปรึกษาไม่เกินสองคน ซึ่งต้องท าการจดทะเบียนกับกระทรวง

แรงงานและตอ้งท าการต่ออายุตามระยะเวลา  
- กระทรวงแรงงานมีอ านาจอิสระในการปฏิเสธการจดทะเบียนที่ปรึกษาสหภาพแรงงาน 

(7) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธินัดหยุดงำน 
ขัดกับหลักการเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐต้องละเว้นการแทรกแซงใดๆ หรือขัดขวางการด าเนินกิจกรรมของ

สหภาพ เพราะกฎหมายก าหนดไว้ว่า  
- สหภาพแรงงานเอกชนจะนัดหยุดงานได้ต้องจัดประชุมใหญ่ และมีสมาชิกลงคะแนนเสียงอย่างน้อย

กึ่งหนึ่งของทั้งหมด จึงจะสามารถนัดหยุดงานได้ 
- รัฐมนตรีมีอ านาจใช้ดุลพินิจสั่งยุติการนัดหยุดงานที่ด าเนินการแล้วหรือก าหนดกิจการที่ห้ามใช้

สิทธินัดหยุดงานได้  
- ห้ามกิจการรัฐวิสาหกิจทุกประเภทนัดหยุดงาน ที่ด าเนินการแล้วแม้ไม่ใช่กิจการบริการสาธารณะที่

จ าเป็นต่อชีวิตประชาชน 

(8) กำรคุ้มครองผู้จัดตั้งสหภำพแรงงำนและกำรรวมตัวต่อรอง 
ขัดกับหลักการเรื่ององค์กรของคนท างานต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอจากการกระท าที่เป็นการ

เลือกปฏิบัติ หรือไม่ถูกแทรกแซงขัดขวางจากนายจ้าง เพราะกฎหมายก าหนดไว้ว่า  
- กฎหมายไม่ได้คุ้มครองผู้ด าเนินการก่อตั้งสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการบริหารสหภาพ

แรงงานอย่างชัดเจน แม้จะมีการห้ามการเลือกปฏิบัติในลักษณะที่ต่อต้านสหภาพแรงงาน แต่
พบว่าลูกจ้างก็ยังถูกเลิกจ้างอย่างถูกกฎหมายในข้อหาอ่ืนๆ ได้ทุกเมื่อ เช่น ทุจริตต่อหน้าที่  
ขโมยทรัพย์สินบริษัท เป็นต้น 

- กฎหมายไม่ห้ามการปิดงานเฉพาะกลุ่มลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือมีรายชื่อยื่นข้อ
เรียกร้องต่อนายจ้าง และไม่ห้ามนายจ้างรับคนเข้าท างานแทนลูกจ้างที่ใช้สิทธินัดหยุดงานอยู่ 
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- ข้อแตกต่างการคุ้มครอง "กรรมการลูกจ้าง" และ "กรรมการสหภาพแรงงาน" คือ การลงโทษ หรือ
เลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง ต้องได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน ในขณะที่นายจ้างมีอ านาจเด็ดขาดใน
การเลิกจ้างหรือลงโทษกรรมการสหภาพ 

- ลูกจ้างจ านวนอย่างน้อยร้อยละ 15 ของพนักงานทั้งหมด หรือสหภาพที่มีสมาชิกอย่างน้อยร้อยละ 20 
ของแรงงานทั้งหมดของบริษัทสามารถยื่นข้อเรียกร้องในการเจรจาต่อรองร่วมในเรื่องสภาพการจ้าง 
อย่างไรก็ตามสหภาพจะต้องมีการลงคะแนนเสียงในการประชุมประจ าปีว่าจะยื่นข้อเรียกร้อง
หรือไม่ ถ้าการลงคะแนนเสียงไม่ผ่านก็ไม่สามารถที่จะท าการเจรจาต่อรองร่วมได้ และต้องส่ง
ส าเนาข้อเรียกร้องเพ่ือการเจรจาต่อรองร่วมไปยังกระทรวงแรงงานด้วย   

4.2.4 ควำมแตกต่ำงจำกมำตรฐำนและกลไกกำรรวมตัวและเจรจำต่อรองระดับภูมิภำคอำเซียน 
(ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers) 
 ดังที่ได้กล่าวถึงเนื้อหาปฏิญญาสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการคุ้มครองและการ
ส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ (ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the 
Rights of Migrant Workers) ในบทที่ 2 มาแล้วว่า จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการปกป้องคุ้มครองสิทธิแรงงาน
ข้ามชาติได้ท่ามกลางที่ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ยังมีข้อจ ากัดในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงานของ
แรงงานข้ามชาติโดยตรงที่กฎหมายยังห้ามไว้ ดังนั้นการอาศัยตัวปฏิญญานี้จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติในการรวมกลุ่มเพ่ือเข้าถึงสิทธิแรงงานได้ ดังนี้ 
 ประกำรแรก แม้ปฏิญญาไม่ใช้กฎหมายที่มีผลผูกพันต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่มีพันธะผูกพันใน
แง่กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นเพียงการให้ค ามั่นสัญญาหรือแสดงการยืนยันร่วมกันเพ่ือประกาศ เจตนารมณ์
ของบรรดารัฐต่างๆ เพ่ือที่จะก าหนดมาตรฐานแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของมวลมนุษยชาติเท่านั้น แต่ถือ
ว่ามีความส าคัญในฐานะที่เป็นหลักการส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนโลกใบนี้ ฉะนั้นแม้รัฐใดๆ  
ที่ลงนามจะไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดปฏิญญานี้ หรือเป็นความผิดทางกฎหมาย รวมถึงไม่ถือว่า
เป็นมาตรการเพ่ือควบคุมไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิต่อแรงงานข้ามชาติด้วย สิ่งที่รัฐหรือประชาคมในอาเซียน
อ่ืนๆ จะกระท าได้ คือ การเรียกร้อง กดดัน ให้มีการปฏิบัติตาม กล่าวโดยง่ายๆ คือ สามารถประณามประเทศที่
ไม่ปฏิบัติตามได้ หยิบยกประเด็นที่เกิดข้ึนมากดดันรัฐบาลนั้นๆ ได้ ถือเป็นประเด็นเชิงจริยธรรมทางการเมือง  
 ประกำรที่สอง ปฏิญญามีความส าคัญเมื่อมีการถูกหยิบยกมากล่าวซ้ าให้เห็นหลักการที่ปฏิญญาได้
ประกาศไว้ร่วมกัน เช่น กรณีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่มีฐานะทางกฎหมาย แต่ปฏิญญา
ฉบับนี้ก็จะถูกอ้างถึงเสมอมาในเวลาเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้ง ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
และรัฐบาลหลายประเทศมักจะปฏิบัติตาม จนในที่สุดปฏิญญาฉบับนี้กลายเป็นจารีตระดับโลก มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา ปฏิญญาจึงเปรียบเสมือนกฎหมายแบบจารีต ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันเพ่ือป้องปรามมิให้ความ
ขัดแย้งในสังคมรุนแรงมากขึ้น  
 ประกำรที่สำม ปฏิญญาเอ้ืออ านวยให้องค์กรระหว่างประเทศ เช่น ILO สามารถท างานกับอาเซียน
ได้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมาองค์กรระหว่างประเทศมักจะท างานเพียงระดับรัฐเท่านั้น แต่ไม่ได้ท างานในระดับ
ภูมิภาค หรือในระดับการรวมกลุ่มระหว่างประเทศ เช่น อาเซียน ปฏิญญาฉบับนี้ได้ประกาศอย่างชัดเจนถึงการ
ร่วมมือและสนับสนุนการท างานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
 ประกำรที่ ส่ี ปฏิญญากล่าวอย่างชัดเจนถึงการจัดท ารายงานสถานการณ์ต่างๆ ประจ าปี เพ่ือให้
เลขาธิการอาเซียนน ารายงานดังกล่าวนั้นไปรายงานในที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน หมายความว่า ปฏิญญา
กลายเป็นกลไกทางการเมืองที่แสดงถึงศักยภาพของเลขาธิการอาเซียนที่จะต้องท าให้ข้อตกลงต่างๆ ใน 
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ค าประกาศส่งผลเชิงรูปธรรมขึ้นมาให้ได้ รวมถึงแรงงานข้ามชาติก็สามารถใช้กลไกดังกล่าวร้องเรียนการละเมิด
สิทธิผ่านทางเลขาธิการอาเซียนได้ 

4.2.5 ควำมแตกต่ำงจำกมำตรฐำนและกลไกกำรรวมตัวและเจรจำต่อรองระดับประเทศไทย 
(รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540, รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550, รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560)  

นับตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2558 ที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ น าโดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะที่ได้ยกร่างขึ้นมา 
หลังจากนั้นทางคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมี นายมีชัย 
ฤชุพันธุ์ เป็นประธานเพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง และเผยแพร่ต่อสาธารณะครั้งแรก
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 และได้น าความคิดเห็นที่ได้มาปรับปรุงจนกลายเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับลง
ประชามติ ที่ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 และมีการลงประชามติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 
จนน ามาสู่การประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560  

จำกกำรทบทวนสำระส ำคัญของ พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518 เ ม่ือเปรียบเทียบกับ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยฉบับปี 2540 ฉบับปี 2550 และฉบับปี 2560 ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ประเด็น “กำรรวมตัวและเจรจำต่อรอง” เท่ำนั้น พบว่ำ พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มีประเด็นที่
แตกต่ำงจำกรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับดังกล่ำว ใน 2 มำตรำ ดังนี้ 

มำตรำ 1 
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ระบุเรื่องกำรรวมกลุ่มของแรงงำนไว้ในมำตรำ 45 ว่ำ  
บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การ

เอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน 
การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เฉพาะเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพ่ือป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ 

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ระบุเรื่องกำรรวมกลุ่มของแรงงำนไว้ในมำตรำ 64 ว่ำ 
บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การ

เอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่

กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายเฉพาะ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือเพ่ือป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ 

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ระบุเรื่องกำรรวมกลุ่มของแรงงำนไว้ในมำตรำ 42 ว่ำ 
บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กรชุมชน หรือหมู่คณะอ่ืน 
การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่

ตราขึ้นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
เพ่ือการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด 

จำกกำรน ำเสนอเนื้อหำของรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับจะเห็นได้ว่ำ ได้เปิดโอกำสให้มีกำรรวมตัวในรูป
ของสหภำพแรงงำนได้อย่ำงเสรี  แต่อย่ำงไรก็ตำมมีข้อสังเกตบำงประกำรต่อรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ระบุ
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เรื่องกำรรวมกลุ่มของแรงงำนไว้ในมำตรำ 42 ซึ่งพบว่ำ ได้มีการตัดค าว่า “สหพันธ์” ออกไป ทั้งๆ ที่ค าว่า 
“สหพันธ์” มีปรากฏชัดเจนใน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และค าว่า “องค์การภาคประชาสังคม” ก็ถูก
ระบุอยู่ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ.2558 กล่าว
ได้ว่ากฎหมายล าดับรองได้มีการระบุค านี้ไว้ แต่กฎหมายรัฐธรรมนูญกลับไม่มี 

เหล่านี้อาจจะส่งผลต่อการรวมตัวของผู้ใช้แรงงานกรณีของกลุ่มบุคคลที่รวมตัวในนามของสหพันธ์, 
สมาพันธ์, คณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) , สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ (สรส.), สมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (CILT), สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า 
อิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM), สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (TAW), 
สหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์แห่งประเทศไทย (TEEF) หรือกลุ่มผู้ใช้แรงงานย่าน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มสหภาพแรงงานย่านอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ เป็นต้น ทั้งๆ ที่เป็นการรวมตัวของภาค
แรงงานในฐานะที่เป็นภาคประชาสังคม เพ่ือเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับภาครัฐ เพราะอาจไม่
ถือว่าเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของบุคคลต่างๆตามความหมายของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อีกทั้งค าว่า 
“หมู่คณะอ่ืน” ก็ยังไม่ชัดเจนว่าหมายถึงกลุ่มใดบ้าง เฉพาะกลุ่มที่เป็นนิติบุคคลหรือไม่ อย่างไร ที่จักต้องมีการ
ตีความต่อไป 

มำตรำ 2 
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ระบุเรื่องแรงงำนสัมพันธ์ไว้ในมำตรำ 86  ว่ำ  
รัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรวัยท างานมีงานท า คุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง 

จัดระบบแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม รวมทั้งค่าตอบแทนแรงงานให้เป็นธรรม 
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ระบุเรื่องแรงงำนสัมพันธ์ไว้ในมำตรำ 44 และ 84 (7) ว่ำ 
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท างาน รวมทั้งหลักประกันใน

การด ารงชีพ ทั้งในระหว่างการท างานและเม่ือพ้นภาวะการท างาน ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
มาตรา 84  
รัฐต้องด าเนินการตามแนว นโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้ 
(7) ส่งเสริมให้ประชากรวัยท างานมีงานท า คุ้มครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ์และ

ระบบไตรภาคีท่ีผู้ท างานมีสิทธิเลือกผู้แทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุ้มครองให้ผู้ท างานที่มีคุณค่า
อย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ระบุเรื่องแรงงำนสัมพันธ์ไว้ในมำตรำ 74 ว่ำ  
รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการท างานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัยและให้มี

งานท า และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการท างาน ได้รับรายได้ 
สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพและพึงจัดให้มีหรือส่งเสริมการออม
เพ่ือการด ารงชีพเมื่อพ้นวัยท างาน 

รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
จากการน าเสนอเนื้อหาของรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับ จะเห็นได้ว่าในเรื่องแรงงานสัมพันธ์นั้น รัฐธรรมนูญ

ฉบับปี 2550 ถือว่ามีความก้าวหน้ามากที่สุดที่พยายามแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยมีการระบุเรื่อง
จัดระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผู้ท างานมีสิทธิเลือกผู้แทนของตน ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 84 ว่า
“(7) ส่งเสริมให้ประชากรวัยท างานมีงานท า คุ้มครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบ
ไตรภาคีที่ผู้ท างานมีสิทธิเลือกผู้แทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุ้มครองให้ผู้ท างานที่มีคุณค่าอย่าง
เดียวกันได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ” 
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อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญทุกฉบับยังไม่มีการระบุเรื่องการรวมตัวกันและการเจรจาต่อรองของผู้ใช้
แรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศไว้ ซึ่งนี้เป็นประเด็นส าคัญที่ผู้ใช้แรงงานได้ผลักดันมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งผ่านการรณรงค์ให้รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ 98 
มากว่า 10 ปี เนื่องจาก พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มีจุดอ่อนในการคุ้มครองผู้ใช้แรงงานในการรวมตัว
เป็นสหภาพแรงงานและเจรจาต่อรองกับนายจ้าง 

4.2.6 กรณีศึกษำที่เกิดขึ้น25 
มีรายละเอียดโดยย่อแต่ละกรณี ดังนี้ 
กรณีศึกษำที่ 1 สหภำพแรงงำนออฟโร้ด สัมพันธ์ 
 พนักงานได้รวมตัวกันก่อตั้งสหภาพแรงงานออฟโร้ด สัมพันธ์  
 สหภาพแรงงานได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงาน ก่อนทีข่้อตกลงสภาพการจ้างเดิมจะสิ้นสุด  
 บริษัทได้ยื่นข้อเรียกร้องของบริษัทฯ ต่อสหภาพแรงงานเช่นเดียวกัน 
 ทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการเจรจาตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 แต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ 

จนน ามาสู่การแจ้งข้อพิพาทแรงงานต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน แต่ก็ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้อีก 
 นายจ้างได้ใช้สิทธิปิดงานเฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงาน  
 พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานนัดไกล่เกลี่ย แต่พบว่าทางบริษัทไม่มาไกล่เกลี่ยแต่อย่างใด  

โดยไม่มีการแจ้งเหตุขัดข้องต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแต่อย่างใด ท าให้ทางพนักงานประนอมข้อพิพาท
แรงงานต้องนัดหมายการเจรจาครั้งต่อไป โดยที่ไม่มีมาตรการใดๆ ในการบังคับให้นายจ้างต้องเข้าร่วมเจรจาได้ 

 ผลจากการที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดสิทธิของลูกจ้างในระหว่างปิดงานเอาไว้ แน่นอนจึงเกิดปัญหาใน
เรื่องสิทธิต่างๆ ของลูกจ้างในระหว่างเวลาปิดงานดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในค่าจ้าง สิทธิในสวัสดิการต่างๆ 
สิทธิในการนับอายุการท างาน และสิทธิในการขอกลับเข้าท างานใหม่อีกครั้ง 

 นอกจากนั้นแล้วปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งของกฎหมายฉบับนี้ คือ กฎหมายไม่ได้ก าหนด
ระยะเวลาว่าการปิดงานจะสิ้นสุดเมื่อใด ยิ่งท าให้ส่งผลต่อสิทธิต่างๆ ของลูกจ้างมากยิ่งขึ้นไปอีก โดยเฉพาะสิทธิ
ประโยชน์ทดแทนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 

 อย่างไรก็ตามภายหลังผ่านไปร่วม 2 เดือนหลังจากลูกจ้างถูกปิดงาน ทางนายจ้างได้มีการมา 
ไกล่เกลี่ยเจรจาตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดไว้ ภายหลังจากที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ได้ประสานงานไปยังนายจ้างโดยตรง  

กรณีศึกษำที่ 2 สหภำพแรงงำนเพื่อนแรงงำนไทย 
 สหภาพแรงงานได้มีการยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัท และมีการเจรจาระหว่างสหภาพแรงงานกับบริษัท

แต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ บริษัทจึงได้ใช้สิทธิปิดงานลูกจ้างสมาชิกสหภาพแรงงานทุกคน 
 แม้การเจรจาได้ข้อยุติลง บริษัทได้ทยอยเรียกพนักงานเข้าท างาน โดยพนักงานที่ได้รับการเรียกตัว 

ได้ถูกสั่งห้ามไม่ใหพู้ดคุยกับลูกจ้างที่อยู่ในเต็นท์ พร้อมไม่ให้ท างานล่วงเวลา 
 ในส่วนที่พนักงานยังไม่ถูกเรียกตัว ทางบริษัทได้จัดเต็นท์ให้นั่งรออยู่บริเวณประตูด้านหลังของ

บริษัทและให้ลงเวลาเข้างาน 09.00 น. และลงเวลาเลิกงานเวลา 16.30 น. และจ ากัดพ้ืนที่ให้อยู่เพียงในเต็นท์ 
ให้ใช้ห้องน้ าร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่บริเวณเต็นท์ และมีกล้องวงจรปิดคอยสอดส่อง
ตลอดเวลา และต่อมาบริษัทฯ ได้เรียกให้พนักงานกลุ่มนี้มาเขียนใบลาออก ทั้งนี้มี 5 คน ไม่เขียนใบลาออก  

                                                           
25 รายละเอียดกรณีศึกษาท้ังหมดอย่างละเอียดได้แนบท้ายในภาคผนวก 
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1 ใน 5 คน เป็นกรรมการสหภาพแรงงาน และถูกท าร้ายร่างกายโดยไม่ทราบสาเหตุ  โดยในส่วนพนักงานที่ถูก
ท าร้ายได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจ าวันที่สถานีต ารวจ แต่ไม่สามารถจับกุมผู้มาท าร้ายได้แต่อย่างใด 

 บริษัทได้มีการประกาศเลิกจ้างกรรมการและสมาชิกสหภาพแรงงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชย รวม 4 กรณี 
โดยระบุว่า ได้มีการโพสต์รูปถ่ายพนักงานที่นั่งรอบริษัทเรียกตัวเข้าไปท างานในเฟสบุ๊ค, ไม่ท างานล่วงเวลา
ระหว่างที่มีการเจรจาข้อเรียกร้อง  

 ต่อมากรรมการและสมาชิกสหภาพแรงงานที่ถูกเลิกจ้างได้ไปฟ้องร้องต่อศาลให้มีการจ่ายค่าชดเชย 
ผ่านมา 1 ปีกว่า ได้มีการไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ในชั้นศาล และบริษัทได้จ่ายเงินบางส่วนให้ที่ต่ ากว่าค่าชดเชย 
และลูกจ้างได้ยุติการด าเนินคดี  

กรณีศึกษำที่ 3 สหภำพแรงงำนสแตนเล่ย์ประเทศไทย 
 บริษัทได้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งในบริษัท ทั้งนี้สมาชิกส่วนใหญ่คือสมาชิกเดิม

ที่ลาออกไปจากสหภาพแรงงานแห่งแรกท่ีก่อตั้งมาก่อน 
 สหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานแห่งแรก เหลือสมาชิกเพียง 44 คน 

ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องประจ าปีเพ่ือขอปรับสภาพการจ้างกับบริษัท 
 มีการเจรจาระหว่างบริษัทฯ กับสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ ประเทศไทยเพียง 2 ครั้ง แต่ไม่สามารถ

หาข้อยุติได้ อีกทั้งบริษัทได้มีการยื่นข้อเรียกร้องสวนต่อสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ ประเทศไทย เพ่ือขอยกเลิก
ข้อตกลงสภาพการจ้างเดิมที่เคยปฏิบัติมาทั้งหมด รวมถึงการยื่นข้อเรียกร้องเพ่ิมเติมเรื่องการไม่ปรับขึ้นเงิน
โบนัสและจ านวนเงินขึ้นประจ าปี 

 บริษัทแจ้งว่าได้ท าข้อตกลงสภาพการจ้างฉบับใหม่กับสหภาพแรงงานที่ตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว และ
ถ้าลูกจ้างคนใดไม่ยินยอมเซ็นรับข้อตกลงใหม่จะถือว่าไม่ใช่ลูกจ้างบริษัทอีกต่อไป  

 บริษัทได้ใช้สิทธิปิดงานเฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ ประเทศไทย รวม 44 คน ท าให้
พนักงานกลุ่มนี้ไม่ได้รับค่าจ้าง และท าให้มีพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์คนหนึ่งเกิดความเครียดและแท้งบุตร  

 บริษัทได้ยื่นเงื่อนไขเพ่ิมเติมจ านวน 18 ข้อ ส าหรับพนักงาน 44 คนเพียงเท่านั้น ถึงจะยอมรับการ
กลับเข้าท างาน  

 สหภาพแรงงานจึงตัดสินใจยอมรับข้อเรียกร้องของนายจ้าง โดยเฉพาะในเรื่องการไม่ปรับเงินขึ้น 
และการไม่ได้โบนัสตลอดช่วง 3 ปีของการท างาน 

 ภายหลังการถูกปิดงานมาร่วม 1 ปีกว่า สมาชิกสหภาพแรงงานที่ถูกนายจ้างปิดงาน ได้กลับเข้าไป
รายงานตัวกับทางบริษัทเพ่ือท างานต่อ ทั้งนีพ้นักงานจ านวนหนึ่งที่ทนแรงกดดันและแบกรับภาระทางเศรษฐกิจ
ไม่ไหว ได้ตัดสินใจลาออกจากบริษัทแทน 

 ภายหลังจากการกลับเข้าไปท างานแล้ว พบว่า นายจ้างได้สร้างเงื่อนไขหลายประการที่ท าให้ลูกจ้าง
กลุ่มนี้ให้เกิดความหวาดกลัวประเด็นทางกฎหมาย อีกทั้งบริษัทก็มีข้อเสนอทั้งแลกกับการลาออก และการ
กดดันเพ่ิมถ้ายังคงท างานต่ออยู่ในบริษัทแห่งนี้ต่อไป  

 ลูกจ้างบางคนก็เลือกที่จะลาออก และบางส่วนที่เหลือทั้งหมดก็ถูกบริษัทเลิกจ้างในข้อหาที่แตกต่างกัน
ออกไป 

กรณีศึกษำที่ 4 สหภำพแรงงำนโคบำเทค ประเทศไทย 
 สหภาพแรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัท แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ และกลายเป็นข้อพิพาท

แรงงาน  
 พนักงานประนอมข้อพิพาทได้ไกล่เกลี่ยแต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้  
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 บริษัทฯ จึงได้ใช้สิทธิปิดงาน เฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงานฯ จ านวน 195 คน ที่เกี่ยวข้องกับการ
ยื่นข้อเรียกร้อง 

 ในระหว่างที่ปิดงาน นายจ้างมีการรับลูกจ้างเหมาค่าแรงและลูกจ้างใหม่เข้ามาท างานแทนกลุ่ม
ลูกจ้างที่ถูกปิดงาน 

 หลังจากนั้นมีการเจรจากันหลายครั้งจนได้ข้อยุติ ทั้งนี้ข้อตกลงหนึ่งระบุว่า บริษัทตกลงให้ลูกจ้าง
กลับเขา้ท างาน โดยให้ลูกจ้างไปรายงานตัวเพ่ือเข้าท างาน 

 เมื่อลูกจ้างไปรายงานตัว กลับพบว่าบริษัทได้ให้ลูกจ้างเซ็นหนังสือสัญญายินยอมรับทราบเงื่อนไข
การว่าจ้างก่อนเข้าท างาน รวมทั้งก าหนดให้ลูกจ้างกลุ่มนี้กลับไปปรับทัศนคติทางด้านความรุนแรงและทางด้าน
จิตใจที่บ้าน และให้กลับมารายงานตัวอีกครั้ง 

 หลังจากท่ีลูกจ้างกลับมารายงานตัวอีกครั้ง บริษัทได้ให้ลูกจ้างทั้ง 195 คนนี้ ไปนั่งในเต็นท์ที่บริษัท 
จัดเตรียมไว้ให้ที่บริเวณด้านหลังโรงงาน โดยไม่มีการมอบหมายงานให้ท าแต่อย่างใด อีกทั้งยังมีการจัดเตรียมน้ าดื่ม
พร้อมสุขาเคลื่อนที่ไว้ให้จ านวน 5 ห้อง ทั้งนี้ลูกจ้างทั้ง 195 คน ยังคงนั่งอยู่ในเต็นท์หลังโรงงานโดยที่
กระบวนการผลิตของนายจ้างยังด าเนินไปตามปกติ และมีลูกจ้างกลุ่มใหม่เข้ามาท างานทดแทนสมาชิกสหภาพ
แรงงานในฐานะลูกจ้างกลุ่มนี้เรียบร้อยแล้ว ในที่สุดลูกจ้างหลายคนทนไม่ไหวตัดสินใจลาออกจากงานโดยไม่ได้
รับค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น 

กรณีศึกษำที่ 5 สหภำพแรงงำนซันโคโกเซ ประเทศไทย 
 ภายหลังจากท่ีสหภาพแรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้อง และไม่สามารถเจรจาให้ยุติ จนกลายเป็นข้อพิพาท

แรงงาน บริษัทจึงได้มีค าสั่งปิดงานสมาชิกสหภาพ จ านวน 663 คน และน าไปสู่การสั่งห้ามเข้าท างานในโรงงาน
และงดจ่ายค่าจ้าง  

 มีมาตรการกดดันลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในรูปต่างๆ ร่วมด้วย เช่น การน าแรงงาน
เหมาค่าแรงและแรงงานข้ามชาติเข้ามาท างาน, การสั่งให้ลูกจ้างล้างห้องน้ า, การเปิดโครงการสมัครใจลาออก
ด้วยข้ออ้างเรื่องการขาดทุนแต่ก็มีการให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลา (OT) ควบคู่กันไป, การท างานท่ามกลางความ
ไม่ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมในโรงงาน เป็นต้น  

 มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จนถึงครั้งที่ 27 ซึ่งผลการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ 
ท าให้ข้อพิพาทแรงงานยุติ และบริษัทฯได้สั่งสมาชิกสหภาพแรงงานทุกคนมารายงานตัว 

 ภายหลังจากนั้นเมื่อลูกจ้างได้รายงานตัวกลับเข้าไปท างานแล้ว ได้มีมาตรการในการข่มขู่ กดดัน
หลายประการและน ามาสู่การเลิกจ้างสมาชิกสหภาพแรงงานจ านวน 19 คน โดยไม่มีความผิดแต่บริษัทได้จ่าย
ค่าชดเชยให้ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้  

 ทั้งนี้ลูกจ้างทั้ง 19 คน ได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานกรณีการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยศาลได้มี
การไกล่เกลี่ยนายจ้างให้จ่ายเงินให้ลูกจ้างท้ัง 19 คน เป็นค่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเรียบร้อยแล้ว 

กรณีศึกษำที่ 6 สหภำพแรงงำนเอ็น ที เอ็น ประเทศไทย 
 สหภาพแรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทและได้มีการเจรจาตามขั้นตอนของกฎหมายจนสามารถ

หาข้อยุติได ้
 บริษัทได้นัดพูดคุยกับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับเงื่อนไขในการกลับเข้าท างาน ทั้งนี้บริษัทได้ร่าง

หนังสือขอโทษ เพ่ือให้สหภาพแรงงานลงลายมือชื่อ แต่สหภาพแรงงานไม่สามารถยอมรับหนังสือขอโทษฉบับ
ดังกล่าวที่บริษัทร่างได้ เนื่องด้วยมีเนื้อความเกินความเป็นจริงที่ตกลงกันไว้ในระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท  



70 
 

 สหภาพแรงงานได้ร่วมกับบริษัทร่างหนังสือฉบับใหม่เพ่ือให้ครอบคลุมตามเงื่อนไขในการกลับเข้า
ท างาน แต่ภายในวันเดียวกันทางฝ่ายบริษัทแจ้งกลับมาว่า ทางประธานบริษัทไม่รับหนังสือขอโทษที่ทาง
สหภาพแรงงานและบริษัทร่วมกันร่างข้ึนมา  

 บริษัทได้เลิกจ้างกรรมการสหภาพแรงงานจ านวน 8 คน อ้างว่าได้กระท าความผิดโดยจงใจท าให้
บริษัทได้รับความเสียหาย และฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ทั้งนี้กรรมการสหภาพแรงงาน
บางส่วนไม่ได้เป็นกรรมการลูกจ้าง สามารถเลิกจ้างได้ทันที 

 ต่อมาได้มีการไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ในชั้นศาล และบริษัทได้จ่ายเงินบางส่วนให้ที่ต่ ากว่าค่าชดเชย 
และลูกจ้างได้ยุติการด าเนินคดี  

กรณีศึกษำที่ 7 สหภำพแรงงำนซัมมิทแหลมฉบังโอโตบอดี้ 
 สหภาพแรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้องเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง แต่การเจรจาหาข้อยุติไม่ได้ 
 ระหว่างการเจรจายังไม่ยุติ บริษัทได้แจ้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานทั้ง 17 คน ให้ระงับการเข้า

ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงาน  
 ภายในบริษัทมีมาตรการเกิดข้ึนหลายอย่างกับพนักงาน คือ (1) มีการบังคับข่มขู่ให้พนักงานยินยอม

ท างานล่วงเวลา (2) ไม่จัดรถรับ-ส่งให้กับพนักงานกะ 2 ในช่วงเวลา 05.00 น. (3) ลงโทษพนักงานที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการท างานล่วงเวลา 

 บริษัทได้ออกค าสั่งให้กรรมการสหภาพ 4 คน คือ ประธาน รองประธาน กรรมการพ้ืนที่แหลมฉบัง 
และกรรมการพ้ืนที่ระยอง หยุดปฏิบัติงานให้แก่บริษัทเป็นการชั่วคราว เนื่องจากบริษัทได้อยู่ในระหว่างขอ
อนุญาตศาลเลิกจ้างเรื่องหย่อนสมรรถภาพและเป็นปรปักษ์กับองค์กร ท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย 

 ต่อมาภายหลังได้มีการไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ในชั้นศาล และบริษัทได้ย้ายกรรมการสหภาพแรงงาน
ไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่อ่ืนได้ และบางคนได้รับกลับเข้าท างาน จึงมีการยุติการด าเนินคดี  

กรณีศึกษำที่ 8 สหภำพแรงงำนโตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ 
 ลูกจ้างของบริษัทฯ ได้รวมตัวกันยื่นข้อเรียกร้องเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและสวัสดิการ

ต่างๆ ต่อนายจ้างตามมาตรา 13 ของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518  
 ขณะเดียวกันในช่วงระหว่างการเจรจา ลูกจ้างก็ได้ยื่นขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานโตไก อิสเทิร์น 

รับเบอร์  
 หลังจากนั้นอยู่ในช่วงก าลังรับสมัครสมาชิกเพ่ิม บริษัทฯ ได้แจ้งพักงานแกนน าผู้จัดตั้ง 7 คน ในช่วงแรก 

และต่อมาปลายเดือนได้มีการเลิกจ้างผู้ก่อการจัดตั้งสหภาพแรงงานทั้ง 11 คน 
 ต่อมาได้มีการไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ในชั้นศาล และบริษัทได้จ่ายเงินบางส่วนให้ที่ต่ ากว่าค่าชดเชย 

และลูกจ้างได้ยุติการด าเนินคดี  
กรณีศึกษำที่ 9 สหภำพแรงงำนมิชลินประเทศไทย 
 สหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทยได้ยื่นข้อเรียกร้องประจ าปี มีการเจรจาหลายครั้งจนได้ข้อยุติ  
 ภายหลังการเจรจาได้ข้อยุติและมีบันทึกข้อตกลง ในช่วงแรกบริษัทไม่ยอมรับกรรมการและสมาชิก

บางส่วนประมาณ 60 คน กลับเข้าท างาน อย่างไรก็ตามภายหลังการเจรจาเหลือสมาชิก 2 คน ที่ยังไม่ถูกเรียก
กลับเข้าท างาน เนื่องจากมีคดีฟ้องร้องจากบริษัท 

 ส าหรับคนที่กลับเข้าท างานแล้ว นายจ้างมีมาตรการกดดัน โดยหลายคนไม่ได้กลับไปท างานจุดเดิม 
และมีการจัดงานให้ท าในหน้าที่ต่ าลงกว่าเดิม ซึ่งไม่เป็นคุณกับลูกจ้าง เช่น ท างานในสภาพที่ร้อนและ 
หนักกว่าเดิม บางคนให้ท างานที่แตกต่างจากสภาพการจ้างเดิม เมื่อท าไม่ได้ตามเป้าหมายก็ให้เขียนรายงาน 



71 
 

และลงโทษให้ใบเตือน บางคนถูกพูดจาข่มขู่ กดดัน และท าให้บางคนทนความกดดันไม่ไหวจนต้องลาออกไป 
บางคนมีการน าประวัติย้อนหลังมาลงโทษและลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุถึงขั้นเลิกจ้าง เป็นต้น 
 
4.3 ปัญหำและข้อจ ำกัดที่เกิดจำกตัวบทบัญญัติ พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518  

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็น
องคก์รแรงงานท่ีปกป้องคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิแรงงาน อันประกอบด้วย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
(สรส.) สภาแรงงาน สหพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน เครือข่ายเพ่ือสิทธิ
แรงงานข้ามชาติ รวมกว่า 30 องค์กร ที่มีสมาชิกกว่าสามแสนคน ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2546 ได้รับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและเจรจาต่อรองกับนายจ้างในปี 2559 ผ่านการจ้างงาน 
ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งผู้วิจัยเป็นอาสาสมัครท างานด้านวิชาการขององค์กรที่ท า
หนา้ที่รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวดังที่ได้กล่าวในกรณีศึกษาในข้อ 4.2.6 ไปแล้ว พบข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

4.3.1 กฎหมำยยังไม่สำมำรถคุ้มครองผู้ด ำเนินกำรก่อตั้งสหภำพแรงงำนหรือคณะกรรมกำรบริหำร
สหภำพแรงงำนช่วงระหว่ำงกำรเจรจำต่อรอง 

ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาวิจัย พบปัญหาและข้อจ ากัดที่เกิดจากตัวบทบัญญัติ พ.ร.บ.
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ที่ไม่สามารถคุ้มครองผู้ด าเนินการก่อตั้งสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการบริหาร
สหภาพแรงงานช่วงระหว่างการเจรจาต่อรองใน 3 ลักษณะ คือ  

ลักษณะที่ 1: กฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์ไม่บังคับให้นำยจ้ำงและลูกจ้ำงต้องเจรจำกันเสมอ เม่ือมี
กำรแจ้งข้อเรียกร้องต่อกัน โดยพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ไม่มีกำรระบุเรื่องดังกล่ำวนี้ไว้ 

ลักษณะที่ 2 : นำยจ้ำงมีกำรปิดงำนบำงส่วนเฉพำะสมำชิกสหภำพแรงงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรยื่น
ข้อเรียกร้อง และกฎหมำยไม่ได้ก ำหนดระยะเวลำสิ้นสุดในกำรปิดงำนไว้ โดยในกรณีนี้ถูกระบุอยู่ใน
พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  หมวด 3 กำรปิดงำนและกำรนัดหยุดงำน ตั้งแต่มำตรำ 34-36 
โดยกำรปิดงำนตำมควำมหมำย พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518 หมำยถึง กำรที่นำยจ้ำงปฏิเสธไม่ให้
ลูกจ้ำงเข้ำท ำงำนในสถำนประกอบกำรชั่วครำว เนื่องจำกมีปัญหำข้อพิพำทแรงงำนที่ยังตกลงกันไม่ได้  

ลักษณะที่ 3: เม่ือกำรพิพำทแรงงำนยุติ นำยจ้ำงมักจะไม่มอบหมำยงำนให้ลูกจ้ำงที่ถูกปิดงำนได้
กลับเข้ำไปท ำงำนในสถำนประกอบกำรเหมือนเดิม โดยพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ไม่มี
กำรระบุเรื่องดังกล่ำวนี้ไว้ 

มีรายละเอียดดังนี้ 
1) กฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์ไม่บังคับให้นำยจ้ำงและลูกจ้ำงต้องเจรจำกันเสมอ เม่ือมีกำรแจ้งข้อ

เรียกร้องต่อกัน  
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์มิได้มีการบัญญัติห้ามมิให้นายจ้างหรือลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานปฎิเสธใน

การเจรจาต่อรอง จึงมีกรณีเกิดขึ้นบ่อยๆ ที่เมื่อฝ่ายยื่นข้อเรียกร้องได้ยื่นข้อเรียกร้องแล้ว อีกฝ่ายหนึ่งปฏิเสธไม่
ยอมรับข้อเรียกร้อง และบางทีก็ไม่ยอมเจรจาข้อเรียกร้อง โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นจากฝ่ายนายจ้าง ในทางกลับกัน
หากมีกฎหมายก าหนดบังคับให้เจรจาต่อรอง ก็น่าจะมีผลดีมากกว่าที่จะปล่อยให้ต่างฝ่ายต่างปฏิเสธที่จะพบปะ
เจรจากัน เพราะปัญหาบางอย่างอาจจะเจรจาตกลงกันได้ หากกระท าการเจรจาด้วยเหตุผลตามท านองคลอง
ธรรมและต่างฝ่ายต่างสุจริตใจการเจรจาเพื่อแสวงหาข้อยุติที่เป็นปัญหาร่วมกัน 

ในมาตรา 16 ได้ก าหนดไว้ว่า เมื่อไดข้้อเรียกร้องแล้ว ฝ่ายรับข้อเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างหรือ
ฝ่ายลูกจ้าง มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งชื่อตนเองหรือผู้แทนของฝ่ายตนที่จะเป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจาให้ฝ่ายแจ้งข้อ
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เรียกร้องทราบเป็นหนังสือ และก าหนดต่อไปว่า ทั้งสองฝ่ายจะต้องเริ่มเจรจากันภายใน 3 วัน นับแต่วันที่รับข้อ
เรียกร้อง นี้จะเห็นได้ว่าระยะเวลาที่ค่อนข้างเร่งรัดมากส าหรับการเตรียมตัวเจรจา มีเวลาในการรวบรวมเรียบ
เรียงพยานหลักฐานและเอกสารต่างๆที่ประสงค์จะแสดงต่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่เพียงพอ ประกอบกับมีเวลาในการ
พิจารณาข้อเรียกร้องที่ได้รับมาค่อนข้างจ ากัด โอกาสที่จะตกลงประนีประนอมกันได้จึงมีน้อย  

หากเจรจาแล้วไม่อาจตกลงกันได้ กฎหมายให้ถือว่ามีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น ซึ่งหากแต่ละฝ่ายยังคง
ไม่สามารถตกลงกันได้ในขั้นตอนการไกล่เกลี่ยของพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานอีก ก็จะกลายเป็น ข้อ
พิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้อันจะน าไปสู่การใช้สิทธิปิดงาน ซึ่งความจริงแล้วไม่ควรจะปล่อยให้เกิดขึ้นง่า ย 
มิฉะนั้นจะกลายเป็นเครื่องมือในการเอาเปรียบลูกจ้างที่นายจ้างสามารถน ามาใช้ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว 

ต่อมาเม่ือข้อพิพาทแรงงานไดเ้กิดข้ึนแล้ว และได้แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน
ทราบภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้รับแจ้งตามมาตรา 21 แล้ว มาตรา 22 
ก าหนดให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานด าเนินการไกล่เกลี่ย เพ่ือให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อ
เรียกร้องตกลงกันภายใน 5 วัน ซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นเช่นเดียวกัน เพราะถ้าระยะเวลา
มากกว่านี้เจ้าพนักงานก็จะมีโอกาสที่จะตรวจสอบรายละเอียด ตลอดจนพยานหลักฐานต่าางๆ ของทั้ง 2 ฝ่าย
ได้มากขึ้น  

2) นำยจ้ำงมีกำรปิดงำนบำงส่วนเฉพำะสมำชิกสหภำพแรงงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรยื่นข้อเรียกร้อง 
และกฎหมำยไม่ได้ก ำหนดระยะเวลำสิ้นสุดในกำรปิดงำนไว้ 

แม้สิทธิในการปิดงานเป็นมาตรการทางแรงงานสัมพันธ์ ที่รับรองให้ฝ่ายนายจ้างใช้ในการกดดันหรือ
บีบบังคับลูกจ้างให้ตกลงตามที่นายจ้างเรียกร้อง หรือยินยอมถอนข้อเรียกร้องของตน แต่กฎหมาย ในหมวด 3 
การปิดงาน มิได้บัญญัติถึงรายละเอียดของการปิดงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดงานบางส่วน คือ เฉพาะ
สมาชิกสหภาพแรงงานที่เก่ียวข้องกับการยื่นข้อเรียกร้อง  

การไม่บัญญัติถึงความหมาย ขอบเขต และความชอบด้วยกฎหมายของการปิดงานบางส่วน การไม่
บังคับให้นายจ้างและลูกจ้างต้องเจรจากันเสมอเมื่อมีการแจ้งข้อเรียกร้องต่อกัน การเร่งรัดระยะเวลาในการ
ด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทแรงงานในแต่ละขั้นตอน ที่ปรากฎในหมวด 3 ท าให้การปิดงานสามารถ
กระท าได้ง่ายดายและรวดเร็วเกินไป 

ในมาตรา 22 วรรค 3 ก็ระบุเพียงว่า “ในกรณีที่ไม่อาจตกลงกันได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้
ถือว่าข้อพิพาทแรงงานนั้นเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลง
กันตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา 26 หรือนายจ้างจะปิดงานหรือลูกจ้างจะนัดหยุดงานโดยไม่ขัดต่อ
มาตรา 34 ก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 หรือ มาตรา 36” 

เมื่อนายจ้างได้ใช้สิทธิปิดงานเฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งน ามาสู่การงดจ่ายค่าจ้าง เป็นการกดดัน
ให้ลูกจ้างต้องออกจากงานทางอ้อม โดยที่บริษัทแทบจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ เลย และลูกจ้างที่ถูกปิดงาน
ก็ไม่มีหลักประกันว่าจะได้กลับเข้าท างานหรือไม่ เมื่อใด อีกทั้งยังท าให้ลูกจ้างคนอ่ืนๆ ที่มิได้ถูกปิดงานไม่กล้าที่
จะด าเนินการใดๆ ต่อลูกจ้างที่ถูกปิดงานไป เนื่องจากเกรงว่านายจ้างจะใช้การปิดงานบางส่วนกับตนบ้าง 

การกระท าอันไม่เป็นธรรมตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 นั้น ได้แก่ การกระท าดังที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 121 122 123 ซึ่งมิได้บัญญัติให้มีการปิดงานบางส่วนโดยเลือกปฏิบัติเฉพาะต่อลูกจ้างบางรายที่
เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นหนึ่งในการกระท าอันไม่เป็นธรรมไว้แต่อย่างใด ดังนั้น
เมื่อนายจ้างใช้สิทธิปิดงานดังกล่าว แม้ในรูปแบบที่เห็นได้ชัดเจนว่าไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้าง ก็ไม่อาจปรับเข้า
มาตรา 121 ได้ จึงท าให้การปิดงานโดยเลือกปฏิบัติกลายเป็นเครื่องมือก าจัด กีดกัน ขัดขวางการใช้สิทธิของ
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ลูกจ้าง ที่นายจ้างสามารถน ามาใช้ได้โดยชอบธรรม ซ่ึงไม่น่าจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์อันแท้จริงของกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์แต่อย่างใด 

อีกท้ังในเรื่องของการมิได้ก าหนดระยะเวลาในการปิดงานว่านายจ้างจะสามารถปิดงานได้นานเพียงใด 
ท าให้ลูกจ้างที่ถูกปิดงานได้รับความเดือดร้อนจากการขาดรายได้นานเกินสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่
นายจ้างไม่ได้ใช้สิทธิในการปิดงานโดยสุจริต คือ เป็นเครื่องมือในการไล่ลูกจ้างออกจากงานอย่างถาวร โดยไม่
ต้องมีความรับผิดชอบอย่างในกรณีการเลิกจ้างตามปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกจ้างที่ เกี่ยวข้องกับข้อ
เรียกรอ้งหรือกระท าการใดๆ ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของนายจา้ง   

การไม่เรียกกลับเข้าท างานจะท าให้ลูกจ้างเหล่านั้นต้องขาดรายได้และผลประโยชน์อันควรได้รับจาก
การท างานเป็นเวลานานเกินสมควร เมื่อไม่มีรายได้ส าหรับเลี้ยงชีพ ในที่สุดลูกจ้างเหล่านั้นก็จะต้องออกไปหา
งานท าใหม่และเป็นฝ่ายลาออกไปเอง โดยนายจ้างไม่มีหน้าที่จ่ายค่าชดเชยให้อย่างกรณีการเลิกจ้างตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

3) เม่ือกำรพิพำทแรงงำนยุติ นำยจ้ำงมักจะไม่มอบหมำยงำนให้ลูกจ้ำงที่ถูกปิดงำนได้กลับเข้ำไป
ท ำงำนในสถำนประกอบกำรเหมือนเดิม  

ส าหรับในเรื่องของการไม่มอบหมายงานให้ลูกจ้างที่ถูกปิดงาน พบว่า เป็นความไม่ชัดเจนของกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ที่ไม่ได้ระบุเรื่องนี้ไว้โดยตรง อีกทั้งกฎหมายก็ไม่ได้บังคับว่านายจ้างจะต้องหยุดงานหรือปิด
กิจการหรือให้ลูกจ้างอ่ืนท างานต่อไปไม่ได้  ซึ่งหมายความว่านายจ้างสามารถน าบุคคลอ่ืนเข้ามาท างานแทน
ลูกจ้างในระหว่างที่มีการปิดงานได้ โดยอ้างหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนา โดยที่นายจ้างก็ไม่มีหน้าที่ต้องจ่าย
ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างที่ถูกปิดงาน ซึ่งตามปกติในกรณีการปิดงานทั่วๆ ไป นายจ้างก็แทบจะไม่มีความจ าเป็นต้อง
น าลูกจ้างชุดเดิมกลับเข้ามาท างานอยู่แล้ว หากว่าเป็นการปิดงานบางส่วน โดยที่นายจ้างเลือกปิดงานเฉพาะ
ลูกจ้างที่มีบทบาทเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง นายจ้างยิ่งไม่ต้องการรับลูกจ้างชุดดังกล่าวนี้กลับเข้ามาท างาน  

เพราะย่อมคาดว่าว่าในอนาคตลูกจ้างกลุ่มเหล่านี้อาจด าเนินการเรียกร้องสิ่งต่างๆ  ซึ่งขัดต่อ
ผลประโยชน์ของนายจ้างเพิ่มเติมอีก ซึ่งนอกจากจะสร้างความร าคาญและความล าบากใจแก่นายจ้างแล้ว ก็จะ
เกิดความไม่สงบสุขในสถานประกอบการของนายจ้างด้วย โอกาสที่ลูกจ้างเหล่านี้จะได้กลับเข้ามาท างานจึงมี
น้อยมาก 

เมื่อข้อพิพาทแรงงานยุติและแม้นายจ้างยังคงจ่ายค่าจ้างให้คนงานแต่ไม่มอบหมายงานให้ลูกจ้างท า  
ท าให้ลูกจ้างเหล่านี้เกิดความท้อใจและรู้สึกหมดคุณค่าในตัวเองจนต้องออกจากงานไปเอง ซึ่งมีผลเท่ากับเป็น
การก าจัดลูกจ้างให้พ้นไปเสีย โดยไม่ก่อให้เกิดหน้าที่อย่างใดแก่นายจ้างอย่างในกรณีการเลิกจ้างตามนัยของ
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

4.3.2 กฎหมำยท ำให้ลูกจ้ำงเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมของศำลแรงงำนล่ำช้ำ26        
เมื่อค าว่า “แรงงานสัมพันธ์” นั้น หมายถึงความเกี่ยวข้องและการปฏิบัติต่อกันระหว่างนายจ้างและ

ลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายนี้ได้มีผลกระทบต่อกระบวนการบริหาร 
การจัดการธุรกิจของนายจ้าง และมีผลต่อการท างานและความเป็นอยู่ของลูกจ้าง เมื่อแรงงานสัมพันธ์เป็นเรื่อง
ของความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง จึงมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งเป็นข้อพิพาทแรงงานขึ้นได้  

มีข้อพิพาทแรงงานจ านวนมากที่เกิดจากปัญหาและข้อจ ากัดของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 
และน าคดีขึ้นสู่ศาลแรงงาน หรือการไม่ยอมรับผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.) ซึ่งหาก

                                                           
26 อ้างอิงข้อมูลจากข้อเสนอการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงานของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
2555 , ข้อมูลจากเวทีเสวนา: "กระบวนการยุติธรรมกับสิทธิแรงงาน" เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2551  จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2008/08/17700  เมื่อกรกฎาคม 2560   

https://prachatai.com/journal/2008/08/17700
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คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยกับค าสั่งคณะกรรมการฯ สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ขอเพิกถอนค าสั่งต่อศาล
แรงงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 8 (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 
2522 ที่ได้ระบุไว้ว่า “มาตรา 8 ศาลแรงงานมีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในเรื่องต่อไปนี้  (4) คดี
อุทธรณ์ค าวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์หรือรัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์” เหล่านี้ท าให้จ าเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ของศาลแรงงานเพ่ือพิจารณาและตัดสินใจต่อไป  

แม้ว่าศาลแรงงานไม่ได้ยึดหลักเรื่องการลงโทษหรือสิทธิในทรัพย์สินเหมือนกฎหมายอ่ืน แต่ยึดหลักให้
นายจ้างลูกจ้างท างานร่วมกันได้อย่างสันติสุขและเป็นธรรม การพิจารณาคดีแรงงานจึงใช้ระบบไต่สวน โดยศาล
จะเป็นผู้สืบเสาะหาข้อเท็จจริงเอง รวมทั้งสามารถเรียกบุคคลหรือเอกสารต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง และ
พิพากษาไปตามรูปคดี โดยมีผู้พิพากษา 3 คนเป็นองค์คณะ ประกอบด้วยผู้พิพากษากลาง (เจ้าของส านวน)  
ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง และผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้าง เน้นใช้ระบบไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงกันได้
ตลอดระยะเวลา ก่อนที่ศาลจะมีค าพิพากษา 

อย่างไรก็ตามกลับพบปัญหาที่เกิดข้ึนจากการพิจารณาหลายประการ ได้แก่ 
(1) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องยุ่งยากและล้วนมีต้นทุนสูง และนายจ้างจึงมักใช้ข้อเสียเปรียบนี้

มาต่อรองกับลูกจ้าง 
(2) ผู้พิพากษามาจากกระบวนการยุติธรรมปกติจึงไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องแรงงาน และน าเอา

ทัศนคติหรือวิธีการปฏิบัติแบบเดิมที่เชื่อว่าลูกจ้างและนายจ้างมีสถานะเท่ากันในการพิจารณาทางคดี ศาลมี
หน้าที่รับฟังผ่านข้อมูลต่างๆ จึงขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายใดจะหาข้อมูลได้มากกว่ากัน ซึ่งในความเป็นจริงก็พบชัดเจนว่า
นายจ้างกับลูกจ้างไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาได้เท่ากันอยู่แล้ว มีลูกจ้างจ านวนมากไม่
สามารถจ้างทนายความได้ หรือว่าไม่อาจน าสืบพยานหลักฐานที่สมบูรณ์ให้สามารถได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนต่อสู้
คดีได้เต็มที่27 

(3) ผู้พิพากษา 3 คนที่เป็นองค์คณะ มีสถานะไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะตัวแทนของฝ่ายลูกจ้างนั้น
พบว่า บางคนยังไม่สามารถเป็นตัวแทนลูกจ้างที่สามารถรักษาผลประโยชน์ของลูกจ้างได้จริง และยังขาดความรู้
ทางกฎหมายด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง 

(4) แนวโน้มของการไกล่เกลี่ยที่เกิดขึ้น บางครั้งขัดแย้งกับสิทธิแรงงาน ไม่ค านึงเรื่องข้อเท็จจริง เช่น 
ค่าเสียหายที่ศาลก าหนดให้ไม่ได้สัดส่วนกับความเสียหายที่ลูกจ้างได้รับจากการถูกเลิกจ้าง เพราะผู้ที่ท าหน้าที่
ไกล่เกลี่ยในศาลแรงงานจ านวนไม่น้อยยังขาดความเข้าใจต่อปัญหาแรงงาน  ไม่มีความเป็นมืออาชีพ การไกล่
เกลี่ยจึงเป็นไปในลักษณะให้คดีจบด้วยไว และเป็นไปในลักษณะคดีแพ่งหรือเรื่องระหว่างบุคคลเท่านั้น ขาดการ
มองในเชิงความมั่นคงของมนุษย์ 

(5) ศาลมักจะให้มีการประนีประนอมยอมความซึ่งไม่เป็นผลดีต่อลูกจ้าง เพ่ือลดจ านวนคดีที่จะต้อง
พิจารณา แม้แต่กรณีที่ศาลได้สั่งให้ลูกจ้างท่ีถูกเลิกจ้างอย่างผิดกฎหมายให้กลับเข้าท างาน นายจ้างก็มักจะเสนอ
เงินชดเชยจ านวนมากเพ่ือเลี่ยงการรับกลับเข้าท างาน 

                                                           
27

 ข้อมูลจากเวทีรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เร่ืองกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงานในระบบศาลคู่ จัดโดยคณะอนุกรรมการปฏิรูป
กฎหมายด้านแรงงาน คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) วันที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม คปก. อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 16 

สืบค้นข้อมูลได้จาก http://www.lrct.go.th/th/wp-content/uploads/2012/11/ความเห็นและข้อเสนอแนะ-เร่ือง-กระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน.
pdf  

http://www.lrct.go.th/th/wp-content/uploads/2012/11/ความเห็นและข้อเสนอแนะ-เรื่อง-กระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน.pdf
http://www.lrct.go.th/th/wp-content/uploads/2012/11/ความเห็นและข้อเสนอแนะ-เรื่อง-กระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน.pdf
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(6) คดีแรงงานล่าช้ามาก ในศาลแรงงานภาคบางแห่งเลื่อนคดีแต่ละครั้ง ราว 3 เดือน หรือในช่วงที่
โยกย้ายผู้พิพากษา กว่าจะมีผู้พิพากษาใหม่มาปฏิบัติหน้าที่ ก็ใช้ระยะเวลาหลายเดือน ผู้พิพากษาที่เหลืออยู่น้อย
จึงต้องท างานหนักมาก หรือไม่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้คดีล่าช้า รวมคดีแรงงานที่ข้ึนสู่ศาลฎีกาใช้เวลานานถึง 3-5 ปี  

(7) มีการอ้างหรือใช้ประเด็นทางอาญาเพ่ือต่อรองในเรื่องทางแรงงานกับผู้น าแรงงาน ท าให้เป็นภาระ
แก่ลูกจ้างอย่างมากในการต่อสู้คดี และไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องการประกันตัว เช่น นายจ้างเสนอว่าถ้าไม่
ลาออกจะด าเนินคดีอาญา หรือถ้ายอมลาออกจะถอนแจ้งความหรือถอนฟ้องคดีอาญา 

(8) ในความเป็นจริงศาลมีอ านาจที่จะพิพากษาหรือสั่งเกินค าขอได้ อีกทั้งผู้พิพากษาก็สามารถสั่งให้มี
ผลผูกพันกับคู่ความได้ ทั้งนี้มีค าพิพากษาฎีกา 9139/255328 วางบรรทัดฐานไว้ว่า “ศาลแรงงานมีค าสั่งหรือ
พิพากษาเกินค าขอได้ หากเห็นสมควรเพ่ือความเป็นธรรมแก่คู่ความ” ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 52 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ศาลแรงงานพิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่า
หรือนอกจากที่ปรากฏในค าฟ้อง เว้นแต่ในกรณีที่ศาลแรงงานเห็นสมควรเพ่ือความเป็นธรรมแก่คู่ความจะ
พิพากษาหรือสั่งเกินค าขอบังคับก็ได้" แต่ในทางปฏิบัติผู้พิพากษาจะพิพากษาตามค าร้องหรือค าฟ้องที่ลูกจ้าง
เป็นผู้ฟ้องมา ซึ่งในหลายกรณีพบว่ามีลูกจ้างจ านวนมากที่ไม่รู้ประเด็นทางกฎหมายว่ามีสิทธิฟ้องร้องว่ามีอะไรที่
เกี่ยวข้องบ้าง จึงท าให้สิทธิที่ควรจะรับตกหล่นไป 
 ประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงมีความสอดคล้องกับกรณีที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้มีการ
เสนอแนะต่อรัฐบาลเมื่อมกราคม 255829 เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเสนอให้มีการแยกศาลแรงงานออกจาก
ศาลยุติธรรม เพ่ือให้ผู้พิพากษาศาลแรงงานมีความเชี่ยวชาญในการพิจารณาคดีแรงงานที่มีลักษณะคดีแตกต่าง
จากคดีในศาลยุติธรรมทั่วไป ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติของผู้พิพากษาศาลแรงงานและจัดให้มีความเชี่ยวชาญในคดี
แรงงานอย่างแท้จริง และอยู่กับศาลแรงงานได้โดยไม่ต้องโยกย้ายไปศาลอ่ืน เนื่องจากโครงสร้างของศาล
ยุติธรรมในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษานั้นไม่อ านวยต่อการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับ  
ผู้พิพากษาศาลแรงงาน และการจะน ากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้กับคดีแรงงานควรมีขอบเขตแล ะ
ค านึงถึงความสอดคล้องกับลักษณะของคดีแรงงานด้วย  

อีกทั้งจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนวิธีพิจารณาคดีแรงงานให้ผู้พิพากษาศาลแรงงานลงมาตรวจสอบ
ค้นหาความจริงให้ได้มากที่สุด เนื่องจากค าพิพากษาคดีแรงงานมีความส าคัญและมีผลกระทบต่อสังคมใน  
วงกว้าง โดยจะต้องวางแนวทางให้ศาลชั้นต้นมีลักษณะเป็นศาลพิจารณา (Trial Court) ที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ข้อเท็จจริงยุติที่ศาลชั้นต้น เพราะการบัญญัติให้ศาลแรงงานเป็นศาลชั้นต้น ท าให้ผู้พิพากษาถูกโยกย้าย
เวียนไป ทั้งท่ีหลักการของศาลแรงงาน คือ การมวีิธีการพิจารณาที่ประหยัด รวดเร็วเป็นธรรมและเสมอภาค  

                                                           
28 ค าพิพากษาย่อสั้น ระบุว่า กรณีที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จ าเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน ตามขอ 
ซึ่งน้อยกว่าสิทธิของโจทก์ที่จะได้รับเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน แม้ตามกฎหมายแรงงานในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยเป็น
กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลแรงงานกลางจะต้องพิพากษาให้โจทก์ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย 
แต่ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 52 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ศาลแรงงานพิพากษาหรือสั่งเกินไป
กว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในค าฟ้อง เว้นแต่ในกรณีที่ศาลแรงงานเห็นสมควรเพ่ือความเป็นธรรมแก่คู่ความจะพิพากษาหรือสั่งเกินค าขอบังคับ
ก็ได้" เมื่อปรากฏในค าฟ้องและค าขอท้ายฟ้องว่า โจทก์ขอให้บังคับจ าเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน แต่โจทก์
ไม่ได้ขอบังคับให้จ าเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ตามสิทธิที่จะได้รับเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน ดังนั้นการที่ศาลแรงงานกลางพิพากษา
ให้จ าเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน ตามขอจึงชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นกรณีที่ศาลฎีกาจะพิพากษาให้จ าเลย
จ่ายค่าชดเชยตามสิทธิของโจทก์ที่จะได้รับเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน เพราะจะเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏใน
ค าฟ้อง อันไม่ใช่กรณีเพ่ือความเป็นธรรมแก่คู่ความ 
29 ข้อมูลจากเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเร่ือง “กระบวนการยุติธรรมด้านแรงงานในระบบศาลคู่” จัดโดย
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) สืบค้นข้อมูลจาก http://www.lrct.go.th/th/?p=15224  เมื่อกรกฎาคม 2560 และคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย. (2558). ปฏิรูปศาลแรงงาน :แยกศาลแรงงานจากศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา. 

http://www.lrct.go.th/th/?p=15224
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4.4 ปัญหำและข้อจ ำกัดที่เกิดจำกกำรบังคับใช้ พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518 

นอกจากพบปัญหาและข้อจ ากัดที่เกิดจากตัวบทบัญญัติ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518  ที่ไม่
สามารถคุ้มครองผู้ด าเนินการก่อตั้งสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานช่วงระหว่างการ
เจรจาต่อรองดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังพบปัญหาและข้อจ ากัดที่เกิดจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ.2518  

4.4.1 เม่ือกำรพิพำทแรงงำนยุติ นำยจ้ำงมักจะมีกำรเลิกจ้ำงกรรมกำรสหภำพแรงงำนด้วยเหตุ
อ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรมตำมท่ีก ำหนดไว้ในมำตรำ 121-123 ติดตำมมำ  

โดยในกรณีนี้ถูกระบุอยู่ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 หมวด 7 สหภาพแรงงาน ตั้งแต่
มาตรา 86-111 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงบทบาทของสหภาพแรงงาน ในฐานะที่เป็นองค์กรแรงงานที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง และ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน และหมวด 9 การกระท าอันไม่
เป็นธรรม ตั้งแต่มาตรา 121-127 ได้ระบุเรื่อง ข้อห้ามส าหรับนายจ้าง ห้ามกระท าการบางอย่างต่อลูกจ้างที่อาจ
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือเป็นผู้ก่อตั้งสหภาพแรงงาน โดยให้ถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่เป็นธรรม และ
กล่าวถึงวิธีการขอความเป็นธรรมหรือวิธีการปกป้องสิทธิ 

กล่าวคือ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ไม่สามารถคุ้มครองผู้ด าเนินการก่อตั้งสหภาพแรงงานหรือคณะ
กรรมการบริหารสหภาพแรงงานได้อย่างแท้จริง ตามที่ระบุไว้ในหมวด 7  แม้จะมีการห้ามการเลือกปฏิบัติใน
ลักษณะที่ต่อต้านสหภาพแรงงานในหมวด 9 การกระท าอันไม่เป็นธรรม แต่พบว่าลูกจ้างก็ยังถูกเลิกจ้างอย่างถูก
กฎหมายในข้อหาอื่นๆ ได้ โดยเฉพาะเรื่องจงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เป็นต้น ทั้งนี้ยังพบข้อแตกต่าง
การคุ้มครอง "กรรมการลูกจ้าง" และ "กรรมการสหภาพแรงงาน" คือ การลงโทษ หรือเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง 
ต้องได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน ตามมาตรา 52 ในขณะที่นายจ้างมีอ านาจเด็ดขาดในการเลิกจ้างหรือลงโทษ
กรรมการสหภาพได้ทันท ี
 
4.5 ปัญหำและข้อจ ำกัดที่เกิดจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรรวมตัวและเจรจำต่อรองของสหภำพ
แรงงำน 

4.5.1 กระบวนกำรไตรภำคีกับกำรขยำยข้อจ ำกัดของกฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์ให้มำกขึ้น 
ระบบไตรภาคีมีจุดก าเนิดจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) ที่ตระหนักว่านายจ้างกับลูกจ้าง

ต่างพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ดังนั้นฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้างและรัฐบาลก็ควรจะหันหน้าเข้าหากันอย่างบริสุทธิ์ใจ 
เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมโดยการปรึกษาหารือ (Consultation) และร่วมมือกัน (Co-operation) ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของทั้ง 3 ฝ่าย หรือในประเด็นที่จะกระทบกระเทือนต่อทุกฝ่าย 

หากฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง รัฐบาล ต่างไม่เข้าใจกันและขัดแย้งกัน อาทิ นายจ้างแสวงหาก าไรสูงสุด
โดยไม่สนใจต่อชีวิตของลูกจ้าง ส่วนฝ่ายลูกจ้างก็เฉื่อยงาน นัดหยุดงานหรือท าลายเครื่องจักร อันก่อให้เกิด
ผลเสียแก่ทุกฝ่าย เช่น ผลิตภาพตกต่ า อัตราก าไรตกต่ า บรรยากาศการลงทุนถูกท าลายลง ปัญหาการว่างงาน
เพ่ิมสูงขึน้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศชะงักงัน  

ดังนั้น จึงมีความเชื่อว่าหากมีคณะไตรภาคีซึ่งประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย ได้หันหน้ามาปรึกษาหารือกัน
และร่วมมือกันก็จะสามารถหาทางประนีประนอมผลประโยชน์ และสร้างความสามัคคีระหว่างฝ่ายต่างๆ  ได้ 
โดยยึดหลักการและผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมหรือผลประโยชน์ของชาติเป็นเป้าหมาย 
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ปัจจุบันกระทรวงแรงงานมีคณะกรรมการไตรภาคี สังกัดกระทรวงแรงงาน จ านวน 17 คณะ โดยมี
ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยแนวทางและวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างใน
คณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. 2551 ที่บังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2551 เป็นกฎหมายในการคัดเลือก
ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ได้แก่ 

1. คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งชาติ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
2. คณะกรรมการค่าจ้าง สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
3. คณะกรรมการพิจารณาการท างานของคนต่างด้าว สังกัดกรมการจัดหางาน 
4. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การท างานของคนต่างด้าว สังกัดกรมการจัดหางาน 
5. คณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน สังกัดกรมการจัดหางาน 
6. คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
7. คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
8. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
9. คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
10. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน สังกัดกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
11. คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
12. คณะกรรมการกองทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงาน สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
13. คณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
14. คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
15. คณะกรรมการประกันสังคม สังกัดส านักงานประกันสังคม  
16. คณะกรรมการอุทธรณ์ สังกัดส านักงานประกันสังคม 
17. คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน  สังกัดส านักงานประกันสังคม 
โดยคณะกรรมกำรไตรภำคีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรรวมตัวและเจรจำต่อรองของสหภำพแรงงำน 

คือ คณะกรรมกำรแรงงำนสัมพันธ์ สังกัดกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน โดยมีหน้ำที่ดังนี้ 
- วินิจฉัยข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ในกิจการต่างๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการที่ส าคัญ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518  
- ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ในกิจการใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เห็นว่าข้อ

พิพาทแรงงานนั้น อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ตามมาตรา 24  หรือเห็นว่าการปิดงานหรือการนัดหยุดงานอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของ
ประเทศ หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน หรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ หรืออาจ
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามมาตรา 35 

- ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้อันเกิดขึ้นในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือกิจการประเภทใด
ประเภทหนึ่งที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในกรณีประเทศประสบ
ปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งให้ชี้ขาดตามมาตรา 25 หรือ 
ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันแต่งตั้งให้ชี้ขาดตามมาตรา 26 
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- วินิจฉัยชี้ขาดค าร้องกล่าวหาเรื่องการกระท าอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา 125 และในกรณีที่
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดว่าเป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรม ให้มีอ านาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับ
เข้าท างาน หรือให้จ่ายค่าเสียหาย หรือให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร 

- เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเรียกร้อง การเจรจา การระงับข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน และ
การปิดงาน ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมาย 

- ตราข้อบังคับการประชุม และวางระเบียบการพิจารณาวินิจฉัยและชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน และ
การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการกระท าอันไม่เป็นธรรม และการออกค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

ที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงรัฐบาลเมื่อพฤษภาคม 2557 คณะกรรมการไตรภาคี ก็คือ  
ผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้ง มาจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ 

1. ฝ่ายรัฐบาลหรือผู้แทนรัฐบาล 
2. ฝ่ายนายจ้าง คือ ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง โดยสมาคมนายจ้างส่งเสนอชื่อและได้รับ

เลือกให้เป็นผู้แทน ในกรณีไม่มีสมาคมนายจ้าง ให้นายจ้างเสนอชื่อตัวแทนเข้าเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่าย
นายจ้างมา 

3. ฝ่ายลูกจ้าง คือ ให้สหภาพแรงงานเป็นผู้เสนอชื่อตัวแทน ในกรณีที่ไม่มีสหภาพแรงงานให้คณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการส่งตัวแทนเสนอชื่อเข้ามาเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 

หน้าที่ของคณะกรรมการไตรภาคีนั้นจะแบ่งเป็นคณะย่อยๆ อีกตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
คณะกรรมการเหล่านี้มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ควบคุม เช่น คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ก็มีหน้าที่ในการ
ก าหนดสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 92 มาตรา 93 เป็นต้น 

ส ำหรับในส่วนของกระบวนกำรไตรภำคีกับกำรขยำยข้อจ ำกัดของกฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์ให้มำก
ขึ้นนั้น พบว่ำ นับตั้งแต่วันที่ 9 มกรำคม 2559 เป็นต้นมำ กระทรวงแรงงำนได้มีกำรประกำศใช้ระเบียบ
กระทรวงแรงงำน ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกกรรมกำรผู้แทนฝ่ำยนำยจ้ำงและกรรมกำรผู้แทน
ฝ่ำยลูกจ้ำงในคณะกรรมกำรแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2558 

สาระส าคัญของระเบียบฯ ฉบับนี้มีความแตกต่างจากระเบียบฉบับเดิมอย่างสิ้นเชิง คือ ระเบียบ
กระทรวงแรงงาน ว่าด้วยแนวทางและวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างใน
คณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. 2551 ที่บังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2551 
  โดยในข้อ 5 ของระเบียบฯ ฉบับใหม่ปี 2558 ได้ระบุไว้ว่า “การได้มาซึ่งกรรมการฝ่ายนายจ้างและ
กรรมการฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ให้อธิบดีแจ้งให้สภาองค์การนายจ้างและสภาองค์การ
ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์เสนอชื่อผู้สมัครสภาละสองคนเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการฝ่าย
นายจ้างและกรรมการฝ่ายลูกจ้างเพ่ือให้ คณะกรรมการคัดเลือกตามข้อ 7 พิจารณาเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานพิจารณาแต่งตั้งต่อไป”  อีกทั้งในข้อ 6 ยังได้ระบุเรื่องคุณสมบัติหนึ่งที่ส าคัญของผู้ที่จะสมัคร
ได้ในส่วนของผู้ใช้แรงงาน คือ ต้องเป็นหรือเคยเป็นกรรมการสภาองค์การลูกจ้างมาก่อน  

กระบวนการคัดเลือกได้ถูกระบุไว้ในข้อ 7 ว่า “ให้อธิบดีนัดประชุมผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพ่ือเลือก
กันเองให้ได้จ านวนสองเท่าของจ านวนกรรมการฝ่ายนายจ้างและกรรมการฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ที่ครบวาระ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาตามจ านวนคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่
ครบวาระต่อไป” 
 ส าหรับคณะกรรมการคัดเลือก ถูกระบุไว้ในข้อ 29  ให้ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ได้แก่ “รอง
ปลัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคงในการท างาน เป็นประธานกรรมการ, อธิบดี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นรองประธานกรรมการ , ผู้อ านวยการกองนิติการ กรมสวัสดิการและ
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คุ้มครองแรงงาน, ผู้อ านวยการกลุ่มงานทะเบียนกลาง ส านักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน, ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมาย ส านักบริหารกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นกรรมการ,
ผู้อ านวยการส านักแรงงานสัมพันธ์ ส านักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และผู้อ านวยการกลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ส านักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ” 

ที่ผ่านมาโดยตลอดนั้น กระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์นั้น ถูกระบุไว้ในข้อ 6 ใน
ระเบียบฯ ฉบับปี 2551 ว่า “ให้อธิบดีแจ้งให้สมาคมนายจ้างและสหภาพแรงงานในเขตภาคต่างๆ เสนอชื่อ
ผู้แทนฝ่ายตนที่จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพ่ือเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการ
ไตรภาคีแล้วแต่กรณีได้ไม่เกินองค์กรละหนึ่งคน สมาคมนายจ้าง และสหภาพแรงงานจะเสนอชื่อผู้แทนตาม
วรรคหนึ่งได้คนละไม่เกินสองคณะ” 
   ข้อ 7 “ในเขตภาคใดหากไม่มีสมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานซึ่งจดทะเบียนที่ตั้งส านักงานไว้ แต่มี
สถานประกอบกิจการ ให้อธิบดีแจ้งให้นายจ้างและคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการส่งผู้แทน
ฝ่ายตนแห่งละหนึ่งคนเพื่อเสนอชื่อผู้แทนสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการไตรภาคี แล้วแต่กรณี” 
  ข้อ 10 “ให้สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน แจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งแห่งละหนึ่งคน ซึ่งต้องเป็น
กรรมการสมาคมนายจ้าง หรือกรรมการสหภาพแรงงานนั้น แล้วแต่กรณี ต่ออธิบดีภายในระยะเวลาที่อธิบดี
ก าหนด ให้อธิบดีประกาศรายชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ สถานที่ท าการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  
สิบห้าวัน” 
   จำกที่กล่ำวมำจึงเห็นได้ว่ำ 
  (1) เมื่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มาจากเพียงการสรรหาจากตัวแทนสภาองค์การลูกจ้างตาม
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์จ านวน 15 สภาองค์การลูกจ้างเท่านั้น คือ 

1. สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมี  นายชินโชติ แสงสังข์ เป็น
ประธาน 

2. สภาองค์การลูกจ้างแรงงานเสรีแห่งชาติ ปัจจุบันมี นายสรยุทธ ศิริวรภา เป็นประธาน 
3. สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมี นายพนัส ไทยล้วน เป็นประธาน 
4. สภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมี นายทวี เตชะทีราวัตน์ เป็น

ประธาน 
5. สภาองค์การลูกจ้างสภาลูกจ้างแห่งชาติ ปัจจุบันมี นายบรรชา ประสิทธิ์สันต์ เป็นประธาน 
6. สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมี  นายมนัส โกศล เป็น

ประธาน 
7. สภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมี นายบรรจง บุญรัตน์ 

เป็นประธาน 
8. สภาองค์การลูกจ้างแห่งชาติ ปัจจุบันมี นายสุชาติ ไทยล้วน เป็นประธาน 
9. สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานอุตสาหกรรมเอกชน ปัจจุบันมี นายทวี ดียิ่ง เป็นประธาน 
10. สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานอิสระแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมี  นายชัยพร จันทนา 

เป็นประธาน 
11. สภาองค์การลูกจ้างองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมี นายอุดมศักดิ์ บุพนิมิตร 

เป็นประธาน 
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12. สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันมี นายมานิตย์ พรหมการีย์
กุล เป็นประธาน 

13. สภาองค์การลูกจ้างแรงงานสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันมี นายทศพร คุ้มตะโก เป็น
ประธาน 

14. สภาองค์การลูกจ้างคนงานไท ปัจจุบันมี ดร.พงศ์อัมพร บรรดาศักดิ์ เป็นประธาน 
15. สภาองค์การลูกจ้างสภาคุ้มครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมี นายบุญเชิด เขียว

ข า เป็นประธาน 
สิ่งท่ีจะติดตำมมำ คือ 

 (1.1) ขาดการมีส่วนร่วมขององค์กรแรงงานทั้งหมด ซึ่งจากการเก็บข้อมูลในเดือนกรกฎาคม 2559 
มีสหภาพแรงงานจ านวนทั้งหมด 1,389 องค์กร  มีสมาชิก 448,260 คน  ซึ่งจ านวนสหภาพและสมาชิกทั้งหมด
ไม่ได้เป็นสมาชิกของสภาองค์การลูกจ้าง และสภาองค์กรลูกจ้างก็ไม่ใช่ตัวแทนขององค์กรแรงงานทั้งหมด  
 (1.2) ไม่มีหลักประกันใดๆ ว่าผู้แทนของฝ่ายแรงงานที่มาจากสรรหาจากสภาองค์การลูกจ้างที่ได้
เข้าไปเป็นกรรมการในสัดส่วนตัวแทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ จะสามารถสนับสนุนข้อ
เรียกร้องของแรงงานกลุ่มต่างๆ เนื่องจากกระบวนการสรรหามาจากการคัดเลือกจากภาครัฐเป็นส าคัญ ซึ่งไม่
โปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมตั้งแต่เริ่มต้น อีกท้ังยังมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่า สภาองค์การลูกจ้าง
บางแห่งมีแนวความคิดที่ขัดแย้งและคัดค้านข้อเรียกร้องของแรงงานกลุ่มอ่ืนๆ มาโดยตลอด  

(2) ระบบไตรภาคี คือ เครื่องมือที่ท าให้รัฐ นายจ้าง และแรงงานสามารถหารือตัดสินใจเพ่ือ
ผลประโยชน์ร่วมกัน แต่กลายเป็นระบบที่ท าให้องค์กรแรงงานต้องมาทะเลาะเพ่ือแย่งชิงต าแหน่งในองค์กร
ไตรภาคี ท าให้เกิดการแข่งขันช่วงชิงต าแหน่งกันระหว่างองค์กรแรงงานต่างๆ ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง อีกทั้งภาค
ราชการยังเป็นภาคที่มีสัดส่วนผู้แทนมากที่สุดด้วย แต่กลับพบว่าการให้ข้าราชการระดับสูงเป็นกรรมการแต่มี
ภารกิจมาก จึงไม่พร้อมต่อการทุ่มเทในการท างาน นอกจากการมาประชุมเป็นส าคัญเท่านั้น 

(3) จะมีสหภาพแรงงานจ านวนมากถูกจัดตั้งขึ้นมาในนามของ “สภาองค์การลูกจ้างต่างๆ” เพ่ือใช้เป็น
ฐานเสียงสนับสนุนในการช่วงชิงต าแหน่งในองค์กรไตรภาคี เนื่องจากระบบการสรรหากรรมการชุดต่างๆ ต่อ
จากนี้ไป จะมาจากตัวแทนของสภาองค์การลูกจ้างเพียงเท่านั้นแล้ว ขณะเดียวกันส าหรับสภาองค์การลูกจ้าง
บางแห่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว ก็พบว่าไม่ได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือมวลสมาชิกแต่อย่างใด นอกจากรับเงินจากกระทรวง
แรงงานไปท ากิจกรรมให้เสร็จไปโดยปราศจากผลลัพธ์จากการท ากิจกรรมที่ชัดเจน หรือบางแห่งก็ หยุดการ
ด าเนินกิจการไปแล้ว แต่กระทรวงแรงงานกลับไม่มีการตรวจสอบแต่อย่างใด 

(4) ระบบไตรภาคีท่ีใช้อยู่ในประเทศไทยเป็นอุปสรรคส าคัญของการควบรวมเป็นสหภาพแรงงานแบบ
อุตสาหกรรม เพราะระบบไตรภาคีในประเทศไทยส่งเสริมการแยกย่อยให้มีหลายๆ สภาองค์การลูกจ้าง 
เพ่ือที่จะได้เข้ามีบทบาทในองค์กรไตรภาคี การควบรวมจะท าให้เกิดการเสียเปรียบในการแข่งขันภายใต้ระบบ
กติกาที่ใช้อยู่ 

(5) ค่านิยมของสังคมที่อยู่ใต้ระบบอ านาจนิยมและระบบอุปถัมภ์ยาวนาน การเป็นผู้น าองค์กรต่างๆ 
แม้ส่วนใหญ่จะมีค่าจ้างหรือผลประโยชน์ในรูปตัวเงินตอบแทนไม่มากนัก แต่หลายคนต้องการรักษาสถานะ
ความเป็นผู้น าองค์กรของตนไว้ เพ่ือให้เกิดการยอมรับ ดังมีค ากล่าวว่า “ใครๆ ก็อยากเป็นเจ้าอาวาสกันทั้งนั้น 
ก็เลยตั้งวัดขึ้นมาเพ่ือก้าวเข้าสู่ต าแหน่งดังกล่าว เพ่ือที่จะรักษาสถานะเจ้าอาวาสไว้วัดจึงต้องด ารงอยู่ต่อไป” 
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บทที่ 5 

ข้อเสนอต่อกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518  
กรณกีำรรวมตัวและเจรจำต่อรองของแรงงำนภำคอุตสำหกรรมในประเทศไทย 

 
 

จากที่กล่าวมาในบทที่ 1-4 ได้แสดงให้เห็นถึงสาเหตุและที่มาของปัญหา อันเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้
สิทธิการรวมตัวและเจรจาต่อรองของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยเข้าไม่ถึงการคุ้มครองตลอดจน
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศไทยและในระดับสากล ที่เรียกร้องให้รัฐบาลไทยต้องให้สัตยาบัน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ 98 เพ่ือท าให้สถานการณ์ปัญหาการละเมิดสิทธิ
แรงงานและการพิพาทด้านแรงงานสัมพันธ์ได้รับการเยียวยา แก้ไข และปกป้องไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยทันที 
ขณะเดียวกันกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ก็มีข้อจ ากัดและความไม่เป็นธรรมในการไม่คุ้มครองแรงงานที่มีการ
รวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและเจรจาต่อรองกับนายจ้างจ านวนมากหลายประการที่จักต้องด าเนินการแก้ไข  
 
5.1 ข้อค้นพบจำกกำรศึกษำวิจัย 

จากการประมวลสาเหตุและที่มาของปัญหาอันเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้สิทธิการรวมตัวและเจรจา
ต่อรองของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยเข้าไม่ถึงการคุ้มครอง  พบว่า ประกอบด้วย 3 สาเหตุ
ส าคัญดังนี้ 

5.1.1 สำเหตุทีม่ำจำกตัวบทกฎหมำยโดยตรง คือ พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518  
  5.1.1.1 กฎหมำยยังไม่สำมำรถคุ้มครองผู้ด ำเนินกำรก่อตั้งสหภำพแรงงำนหรือ

คณะกรรมกำร บริหำรสหภำพแรงงำนช่วงระหว่ำงกำรเจรจำต่อรองใน 3 ลักษณะ คือ  
  ลักษณะที่ 1: กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ไม่บังคับให้นายจ้างและลูกจ้างต้องเจรจากันเสมอ เมื่อ

มีการแจ้งข้อเรียกร้องต่อกัน โดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ไม่มีการระบุเรื่องดังกล่าวนี้ไว้ เมื่อ
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์มิได้มีการบัญญัติห้ามมิให้นายจ้างหรือลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานปฎิเสธในการเจรจา
ต่อรอง จึงมีกรณีเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่เมื่อฝ่ายยื่นข้อเรียกร้องได้ยื่นข้อเรียกร้องแล้ว อีกฝ่ายหนึ่งปฏิเสธไม่ยอมรับ
ข้อเรียกร้อง และบางทีก็ไม่ยอมเจรจาข้อเรียกร้องโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นจากฝ่ายนายจ้าง ท าให้ส่งผลเสียทั้งสอง
ฝ่ายเพราะท าให้ปัญหาด้านแรงงานที่เกิดขึ้นจึงไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ด้วยเหตุผลตามเจตนารมณ์ของ
หลักการกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่ได้บัญญัติไว้  

   ลักษณะที่ 2 : นายจ้างมีการปิดงานบางส่วนเฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ยื่นข้อเรียกร้อง และกฎหมายไม่ได้ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการปิดงานไว้ โดยในกรณีนี้ถูกระบุอยู่ใน
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  หมวด 3 การปิดงานและการนัดหยุดงาน ตั้งแต่มาตรา 34-36 
โดยการปิดงานตามความหมาย พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 หมายถึง การที่นายจ้างปฏิเสธไม่ให้ลูกจ้าง
เข้าท างานในสถานประกอบการชั่วคราว เนื่องจากมีปัญหาข้อพิพาทแรงงานที่ยังตกลงกันไม่ได้ แม้สิทธิในการ
ปิดงานเป็นมาตรการทางแรงงานสัมพันธ์ ที่รับรองให้ฝ่ายนายจ้างใช้ในการกดดันหรือบีบบังคับลูกจ้างให้ตกลง
ตามท่ีนายจ้างเรียกร้อง หรือยินยอมถอนข้อเรียกร้องของตน แต่กฎหมายในหมวด 3 การปิดงาน มิได้บัญญัติถึง
รายละเอียดของการปิดงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดงานบางส่วน คือ เฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงานที่
เกี่ยวข้องกับการยื่นข้อเรียกร้อง 
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ดังนั้นเมื่อนายจ้างได้ใช้สิทธิปิดงานเฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งน ามาสู่การงดจ่ายค่าจ้าง เป็นการ
กดดันให้ลูกจ้างต้องออกจากงานทางอ้อม อีกท้ังในเรื่องของการมิได้ก าหนดระยะเวลาในการปิดงานว่านายจ้าง
จะสามารถปิดงานได้นานเพียงใด ท าให้ลูกจ้างที่ถูกปิดงานได้รับความเดือดร้อนจากการขาดรายได้นานเกิน
สมควร โดยที่บริษัทแทบจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ เลย และลูกจ้างที่ถูกปิดงานก็ไม่มีหลักประกันว่าจะได้
กลับเข้าท างานหรือไม่ เมื่อใด อีกทั้งยังท าให้ลูกจ้างคนอ่ืนๆที่มิได้ถูกปิดงานไม่กล้าที่จะด าเนินการใดๆ  ต่อ
ลูกจ้างที่ถูกปิดงานไป เนื่องจากเกรงว่านายจ้างจะใช้การปิดงานบางส่วนกับตนบ้าง 

  ลักษณะที่ 3: เมื่อการพิพาทแรงงานยุติ นายจ้างมักจะไม่มอบหมายงานให้ลูกจ้างที่ถูกปิดงาน
ได้กลับเข้าไปท างานในสถานประกอบการเหมือนเดิม โดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ไม่มีการ
ระบุเรื่องดังกล่าวนี้ไว้ อีกทั้งกฎหมายก็ไม่ได้บังคับว่านายจ้างจะต้องหยุดงานหรือปิดกิจการหรือให้ลูกจ้างอ่ืน
ท างานต่อไปไม่ได้  ซึ่งหมายความว่านายจ้างสามารถน าบุคคลอ่ืนเข้ามาท างานแทนลูกจ้างในระหว่างที่มีการปิด
งานได้ โดยอ้างหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนา โดยที่นายจ้างก็ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างที่ถูกปิด
งาน ซึ่งตามปกติในกรณีการปิดงานทั่วๆ ไป นายจ้างก็แทบจะไม่มีความจ าเป็นต้องน าลูกจ้างชุดเดิมกลับเข้ามา
ท างานอยู่แล้ว หากว่าเป็นการปิดงานบางส่วน โดยที่นายจ้างเลือกปิดงานเฉพาะลูกจ้างที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับ
ข้อเรียกร้อง นายจ้างยิ่งไม่ต้องการรับลูกจ้างชุดดังกล่าวนี้กลับเข้ามาท างาน  

  ดังนั้นเมื่อข้อพิพาทแรงงานยุติและแม้นายจ้างยังคงจ่ายค่าจ้างให้คนงานแต่ไม่มอบหมายงาน
ให้ลูกจ้างท า ท าให้ลูกจ้างเหล่านี้เกิดความท้อใจและรู้สึกหมดคุณค่าในตัวเองจนต้องออกจากงานไปเอง ซึ่งมีผล
เท่ากับเป็นการก าจัดลูกจ้างให้พ้นไปเสีย โดยไม่ก่อให้เกิดหน้าที่อย่างใดแก่นายจ้างอย่างในกรณีการเลิกจ้างตาม
นัยของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

  5.1.1.2 กฎหมำยท ำให้ลูกจ้ำงเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมของศำลแรงงำนล่ำช้ำ 
  พบว่ามีข้อพิพาทแรงงานจ านวนมากที่เกิดจากปัญหาและข้อจ ากัดของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 

พ.ศ.2518 และน าคดีขึ้นสู่ศาลแรงงาน หรือการไม่ยอมรับผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
(ครส.) ซึ่งหากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยกับค าสั่งคณะกรรมการฯ สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ขอเพิกถอน
ค าสั่งต่อศาลแรงงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 8 (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 ที่ได้ระบุไว้ว่า “มาตรา 8 ศาลแรงงานมีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในเรื่อง
ต่อไปนี้ (4) คดีอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือรัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์”  

  แม้ว่าศาลแรงงานไม่ได้ยึดหลักเรื่องการลงโทษหรือสิทธิในทรัพย์สินเหมือนกฎหมายอ่ืน แต่ยึด
หลักให้นายจ้างลูกจ้างท างานร่วมกันได้อย่างสันติสุขและเป็นธรรม การพิจารณาคดีแรงงานจึงใช้ระบบไต่สวน 
โดยศาลจะเป็นผู้สืบเสาะหาข้อเท็จจริงเอง รวมทั้งสามารถเรียกบุคคลหรือเอกสารต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง 
และพิพากษาไปตามรูปคดี โดยมีผู้พิพากษา 3 คนเป็นองค์คณะ ประกอบด้วยผู้พิพากษากลาง (เจ้าของส านวน) 
ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง และผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้าง เน้นใช้ระบบไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงกันได้
ตลอดระยะเวลา ก่อนที่ศาลจะมีค าพิพากษา 

  อย่างไรก็ตามกลับพบปัญหาที่เกิดข้ึนจากการพิจารณาหลายประการ โดยเฉพาะผู้พิพากษามา
จากกระบวนการยุติธรรมปกติจึงไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องแรงงาน และน าเอาทัศนคติหรือวิธีการปฏิบัติแบบเดิม
ที่เชื่อว่าลูกจ้างและนายจ้างมีสถานะเท่ากันในการพิจารณาทางคดี ศาลมีหน้าที่รับฟังผ่านข้อมูลต่างๆ จึงขึ้นอยู่
กับว่าฝ่ายใดจะหาข้อมูลได้มากกว่ากัน ซึ่งในความเป็นจริงก็พบชัดเจนว่านายจ้างกับลูกจ้างไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่เก่ียวข้องในการพิจารณาได้เท่ากันอยู่แล้ว มีลูกจ้างจ านวนมากไม่สามารถจ้างทนายความได้หรือไม่อาจ
น าสืบพยานหลักฐานที่สมบูรณ์ให้สามารถได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนต่อสู้คดีได้เต็มที่  อีกทั้งผู้พิพากษา 3 คน ที่เป็น
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องค์คณะ มีสถานะไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะตัวแทนของฝ่ายลูกจ้างนั้น  พบว่า บางคนยังไม่สามารถเป็น
ตัวแทนลูกจ้างที่สามารถรักษาผลประโยชน์ของลูกจ้างได้จริง และยังขาดความรู้ทางกฎหมายด้านแรงงานที่
เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง 

5.1.2 สำเหตุที่มำจำกกำรบังคับใช้ พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ที่ยังไม่มีประสิทธิภำพ 
โดยพบว่าเมื่อการพิพาทแรงงานไดยุ้ติลง นายจ้างมักจะมีการเลิกจ้างกรรมการสหภาพแรงงานด้วยเหตุ

อ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 121-123 ติดตามมา โดยได้ระบุ
เรื่อง ข้อห้ามส าหรับนายจ้างห้ามกระท าการบางอย่างต่อลูกจ้างที่อาจเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือเป็น  
ผู้ก่อตั้งสหภาพแรงงาน โดยให้ถือว่าเป็นการกระท าท่ีไม่เป็นธรรม  

แต่กฎหมายแรงงานสัมพันธ์กลับไม่สามารถคุ้มครองผู้ด าเนินการก่อตั้งสหภาพแรงงานหรือคณะ
กรรมการบริหารสหภาพแรงงานได้อย่างแท้จริง ตามที่ระบุไว้ในหมวด 7  ตั้งแต่มาตรา 86-111 ถึงบทบาทของ
สหภาพแรงงาน ในฐานะที่เป็นองค์กรแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือแสวงหาและ
คุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและ
ระหว่างลูกจ้างด้วยกัน แม้จะมีการห้ามการเลือกปฏิบัติในลักษณะที่ต่อต้านสหภาพแรงงานในหมวด 9 การ
กระท าอันไม่เป็นธรรม แต่พบว่าลูกจ้างก็ยังถูกเลิกจ้างอย่างถูกกฎหมายในข้อหาอ่ืนๆ ได้ โดยเฉพาะเรื่องจงใจ
ท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เป็นต้น ทั้งนี้ยังพบข้อแตกต่างการคุ้มครอง "กรรมการลูกจ้าง" และ 
"กรรมการสหภาพแรงงาน" คือ การลงโทษ หรือเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง ต้องได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน 
ตามมาตรา 52 ในขณะที่นายจ้างมีอ านาจเด็ดขาดในการเลิกจ้างหรือลงโทษกรรมการสหภาพได้ทันที 

5.1.3 สำเหตุที่มำจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรรวมตัวและเจรจำต่อรองของสหภำพ
แรงงำน 

5.1.3.1 มำจำกกระบวนกำรไตรภำคีที่ขยำยข้อจ ำกัดของกฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์ให้มำกขึ้น 
แม้ระบบไตรภาคีจะมีจุดก าเนิดจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่ตระหนักว่า

นายจ้างกับลูกจ้างต่างพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ดังนั้น หากมีคณะไตรภาคีซึ่งประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย ได้หัน
หน้ามาปรึกษาหารือกันและร่วมมือกันก็จะสามารถหาทางประนีประนอมผลประโยชน์ และสร้างความสามัคคี
ระหว่างฝ่ายต่างๆ ได้ โดยยึดหลักการและผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมหรือผลประโยชน์ของชาติเป็น
เป้าหมาย 

ปัจจุบันกระทรวงแรงงานมีคณะกรรมการไตรภาคี สังกัดกระทรวงแรงงาน จ านวน 17 คณะ 
โดยมีระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยแนวทางและวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่าย
ลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. 2551 ที่บังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2551 เป็นกฎหมายในการ
คัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง โดยคณะกรรมการไตรภาคีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรวมตัว
และเจรจาต่อรองของสหภาพแรงงาน คือ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน  ซ่ึงมีหน้าที่ส าคัญ คือ วินิจฉัยชี้ขาดค าร้องกล่าวหาเรื่องการกระท าอันไม่เป็นธรรม และในกรณีที่
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดว่าเป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรม ให้มีอ านาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับ
เข้าท างาน หรือให้จ่ายค่าเสียหาย หรือให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร 

อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่วันที่  9 มกราคม 2559 เป็นต้นมา กระทรวงแรงงานได้มีการ
ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงแรงงานฉบับใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนฝ่าย
นายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2558 ซึ่งมาจากเพียงการสรรหา
จากตัวแทนสภาองค์การลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์จ านวน 15 สภาองค์การลูกจ้างเท่านั้น  
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นี้จึงส่งผลต่อการขาดการมีส่วนร่วมขององค์กรแรงงานทั้งหมด ซึ่งจากการเก็บข้อมูลในเดือน
มิถุนายน 2560 มีสหภาพแรงงานจ านวนทั้งหมด 1,389 องค์กร มีสมาชิก 445,012 คน ซึ่งจ านวนสหภาพและ
สมาชิกทั้งหมดไม่ได้เป็นสมาชิกของสภาองค์การลูกจ้าง และสภาองค์กรลูกจ้างก็ไม่ใช่ตัวแทนขององค์กร
แรงงานทั้งหมด ดังนั้นท าให้มีสหภาพแรงงานจ านวนมากถูกจัดตั้งขึ้นมาในนามของ “สภาองค์การลูกจ้าง
ต่างๆ” เพ่ือใช้เป็นฐานเสียงสนับสนุนในการช่วงชิงต าแหน่งในองค์กรไตรภาคี เนื่องจากระบบการสรรหา
กรรมการชุดต่างๆ ต่อจากนี้ไป จะมาจากตัวแทนของสภาองค์การลูกจ้างเพียงเท่านั้น และท าให้องค์กรแรงงาน
ต้องมาทะเลาะเพ่ือแย่งชิงต าแหน่งในองค์กรไตรภาคี เกิดการแข่งขันช่วงชิงต าแหน่งกันระหว่างองค์กรแรงงาน
ต่างๆ ทกุครั้งที่มีการเลือกตั้ง อีกทั้งภาคราชการยังเป็นภาคท่ีมีสัดส่วนผู้แทนมากที่สุดด้วย แต่กลับพบว่าการให้
ข้าราชการระดับสูงเป็นกรรมการแต่มีภารกิจมาก จึงไม่พร้อมต่อการทุ่มเทในการท างาน นอกจากการมา
ประชุมเป็นส าคัญเท่านั้น     
 
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำเกี่ยวกับสิทธิในกำรรวมตัวและกำรเจรจำต่อรอง 

จากการประมวลสาเหตุ 3 ประการข้างต้นที่ท าให้สิทธิการรวมตัวและเจรจาต่อรองของแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยเข้าไม่ถึงการคุ้มครอง ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อการ
รวมตัวและเจรจาต่อรองของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้  

5.2.1 กำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518  
โดยมีข้อเสนอต่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ผ่านตัวอย่างที่น่าสนใจกรณี

ที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และองค์กรสมาชิก ได้มีการรวบรวมการลงรายมือชื่อจ านวน 
12,567 ชื่อ เสนอร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. …. ฉบับบูรณาการแรงงาน ต่อประธานรัฐสภา เมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แต่อย่างไรก็ตามภายหลัง
เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ท าให้ร่างกฎหมายฉบับนี้จึงไม่ได้ถูก
น าเสนอตามขั้นตอนกระบวนการนิติบัญญัติ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญและส่งผลต่อการเสนอ
กฎหมายเข้าชื่อของภาคประชาชนที่ไม่ได้รับการพิจารณาร่วมไปด้วย 

ผู้วิจัยเห็นว่าหลักการในร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... (ฉบับบูรณาการแรงงาน)30  
สามารถหยิบยกมาเป็นข้อเสนอต่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ได้เป็นอย่างดี 
ภายใต้การน าเสนอถึงหลักการใหม่เพ่ือความเป็นธรรมในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง กล่าวคือ  

1) มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการ
สมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกันและอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการของสิทธิ
ในการรวมตัวกันและการเจรจาต่อรองร่วม  

2) เป็นกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับเดียวครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่ม  
3) มุ่งส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ที่เป็นธรรม 
โดยสำระส ำคัญร่ำงพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.  ... . (ฉบับบูรณำกำรแรงงำน)  

มีรำยละเอียดดังนี้ 
1) ปรับเปลี่ยนค านิยามให้สอดคล้องกับหลักการใหม่ เช่น ยกเลิกค าว่า “นายจ้าง” และ “ลูกจ้าง” 

ตามสัญญาจ้างแรงงาน ปรับปรุงความหมายของ “สภาพการจ้าง” และเพ่ิมเติมความหมาย “งานที่มีคุณค่า” 

                                                           
30 ILAW. 21 มิถุนายน 2555. ร่วมเสนอร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับผู้ใช้แรงงานเขียนเอง. สืบค้นจาก 
https://www.ilaw.or.th/node/1606  (สืบค้นเมื่อ 31 มกราคม 2560) 

https://www.ilaw.or.th/node/1606
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เพ่ือขยายขอบเขตประเด็นการแจ้งข้อเรียกร้องและการเจรจาต่อรองร่วมให้ครอบคลุมสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ
คนท างานได้มากขึ้น คือ  

“ผู้จ้างงาน” หมายความว่า ผู้จ้างงานตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามกฎหมายเกี่ยวด้วยแรงงาน หรือ
ตามสัญญาจ้างท าของหรือสัญญาอ่ืนใด ที่บุคคลหนึ่งให้บุคคลอีกคนหนึ่งท างานให้เพ่ือรับค่าตอบแทน และให้
หมายความรวมถึง  

(1) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท างานแทนผู้จ้างงาน  
(2) ในกรณีที่ผู้จ้างงานเป็นนิติบุคคล ให้หมายรวมถึงผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายจากผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลให้ท าการแทนด้วย  
(3) ผู้ประกอบกิจการที่มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นผู้จัดหาคนมาท างานอันมิใช่การประกอบ

ธุรกิจจัดหางาน โดยการท างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของ  
ผู้ประกอบกิจการและโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการท างานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนให้แก่คนที่มาท างานนั้นหรือไม่ก็ตาม  

“องค์การผู้จ้างงาน” หมายความว่า สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง หรือ สภาองค์การนายจ้างและ
ให้หมายความรวมถึงการรวมตัวของผู้จ้างงานไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร หรือรวมตัวในรูปแบบใด  

“คนท างาน” หมายความว่า ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามกฎหมายเกี่ยวด้วยแรงงานหรือ  
ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างท าของ หรือ ผู้ซึ่งตกลงท างานให้แก่ผู้จ้างงาน เพ่ือรับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนใดๆ  
  “องค์การคนท างาน” หมายความว่า สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน หรือ สภาองค์การลูกจ้างและให้
หมายความรวมถึงการรวมตัวของคนท างานไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร หรือรวมตัวในรูปแบบใด  
 “สภาพการจ้าง” หมายความว่า เงื่อนไขอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการท างาน ก าหนดวันเวลาท างาน 
ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อ่ืนของผู้จ้างงาน หรือคนท างาน หรือประโยชน์ขององค์การ
คนท างานหรือองค์การผู้จ้างงาน รวมถึงงานที่มีคุณค่า  

“งานที่มีคุณค่า” หมายความว่า สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างาน ได้แก่ การไม่บังคับใช้แรงงาน การ
คุ้มครองแรงงานเด็ก เสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม และการไม่เลือกปฏิบัติ การพัฒนา
ศักยภาพในการท างาน การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจ้างงานหรือการท างาน และการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ 
การคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม  

2) ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิพ้ืนฐานการรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วมของแรงงานตามความสมัครใจ  
โดยไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐและถูกเลือกปฏิบัติด้านอายุ สัญชาติ อาชีพสถานภาพการจ้าง ระดับต าแหน่งหน้าที่
ในงานและประเภทกิจการ  

3) เจ้าหน้าที่รัฐ มีหน้าที่รับแจ้งการจัดตั้งองค์การคนท างาน และองค์การผู้จ้ างงาน เพ่ือออกหนังสือ
รับรองความมีองค์กรนั้นทันที โดยไม่มีดุลพินิจอนุมัติให้จัดตั้งหรือไม่ ถ้ามีการแจ้งชื่อองค์กร, วัตถุประสงค์, ที่ตั้ง
ส านักงาน, อัตราค่าสมัคร/ค่าบ ารุง พร้อมทั้งข้อบังคับและชื่อผู้แทนองค์กรแล้ว  

4) สถานประกอบการเดียวกันหรือกิจการเดียวกัน จะมีองค์การคนท างาน จ านวนกี่แห่งก็ได้ และ
คนท างานมีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกขององค์การกี่แห่งก็ได้ตามความสมัครใจ  

5) คนท างาน และผู้จ้างงาน มีสิทธิรวมตัวกันเป็นองค์การและสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การฯ  ทั้ง
ภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศในทุกรูปแบบ  

6) ผู้จ้างงานและคนท างานมีอิสระในการแต่งตั้งที่ปรึกษาในการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องไม่เกินฝ่ายละ 3 คน  
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7) องค์การคนท างานที่ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกหรือคนท างาน กรรมการ 
อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การฯได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องทางแพ่งและอาญา  

7.1) เข้าร่วมเจรจาท าความตกลงกับผู้จ้างงาน หรือหน่วยงานรัฐ หรือองค์การเอกชนเพ่ือสิทธิ
ประโยชน์ของสมาชิกหรือสาธารณะ  

7.2) สนับสนุนช่วยเหลือให้มีการนัดหยุดงาน หรือจัดให้มีการเข้าร่วมนัดหยุดงาน  
7.3) ชี้แจงหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกองค์การคนท างานหรือต่อสาธารณะ  

8) คุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการองค์การคนท างานอย่างเข้มแข็ง คือ ห้ามผู้จ้างงานเลิกจ้าง
โยกย้าย เปลี่ยนแปลงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ ลดค่าจ้าง ลงโทษ ขัดขวางการท างาน หรือ การท าการใดๆ อันอาจ
เป็นผลให้ไม่สามารถท างานต่อไปได้ เว้นแต่จะมีค าพิพากษาถึงทีสุ่ดจากศาลแรงงาน  

9) คุ้มครองคนท างานชัดเจน โดยห้ามผู้จ้างงานเลิกจ้างเพราะเหตุที่คนท างานด าเนินการหรือเตรียมจะ
ด าเนินการจัดตั้งองค์การคนท างาน รวมทั้งห้ามการกระท าใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกระท าใดๆ 
อันเป็นผลให้คนท างาน ผู้แทน กรรมการหรืออนุกรรมการองค์การคนท างาน หรือ กรรมการการมีส่วนร่วมใน
สถานประกอบกิจการไม่สามารถท าหน้าที่ได้ตามกฎหมาย  

10) ห้ามผู้จ้างงานเลิกจ้างคนท างานในระหว่างที่มีการด าเนินการแจ้งข้อเรียกร้อง หรือในระหว่างที่
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างหรือค าชี้ขาดมีผลใช้ข้อบังคับ โดยคุ้มครองคนท างาน หรือผู้แทน หรือกรรมการ
ซึ่งเกี่ยวกับข้อเรียกร้องนั้นๆ ยกเว้นกรณีทุจริตอย่างร้ายแรงหรือกระทาผิดอาญาร้ายแรงโดยเจตนาอย่าง
ร้ายแรงและศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดแล้ว  

11) ไม่มีบทบัญญัติให้เจ้าหน้าที่รัฐมีอ านาจด าเนินการเรื่องต่อไปนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันความเป็น
อิสระในการด าเนินงานขององค์การคนท างานและผู้จ้างงาน ได้แก่  

11.1) สั่งให้กรรมการบางคน หรือทั้งหมดขององค์การฯ ออกจากต าแหน่งได้  
11.2) สั่งให้เลิกองค์การคนท างาน หรือ องค์การผู้จ้างงานได้  
11.3) เข้าไปในส านักงานขององค์การฯ เพ่ือตรวจสอบกิจการขององค์การฯ หรือสั่งให้ส่งหรือแสดง

เอกสารหรือบัญชีขององค์การฯ  
12) ก าหนดให้มีหมวดว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ และหมวดว่าด้วยการส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสถานประกอบกิจการ โดยให้มีกรรมการชุดใหม่ที่กฎหมายเดิมไม่มี คือ  
12.1) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการไตรภาคีฝ่ายละ 5 คน 

โดยฝ่ายผู้จ้างงานให้ขึ้นทะเบียนเพ่ือเลือกกันเอง ฝ่ายคนท างานให้ขึ้นทะเบียนเพ่ือเลือกกันเองตาม
สัดส่วนของสมาชิกองค์การคนท างาน และผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่ละฝ่ายเสนอจากบุคคลที่มีความรู้
ประสบการณ์เหมาะสม คณะกรรมการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ  

12.2) คณะกรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ เป็นคณะกรรมการทวิภาคีในสถาน
ประกอบกิจการ มีจ านวนกรรมการอย่างน้อยฝ่ายละ 3-21  คน ตามที่กฎหมายก าหนด โดยมาจาก
ผู้แทนคณะกรรมการคนท างานและฝ่ายบริหารในสถานประกอบการ  

12.3) คณะกรรมการคนท างานในสถานประกอบกิจการ มีจ านวน 3-21 คน ตามที่กฎหมาย
ก าหนดโดยขึ้นกับจ านวนคนท างานในแต่ละสถานประกอบกิจการ ใช้วิธีการแต่งตั้ง และ เลือกตั้งตาม
หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งคณะกรรมการลูกจ้างที่เคยมี กล่าวคือ องค์การคนท างานมีอ านาจแต่งตั้ง
กรรมการคนท างานได้ทั้งหมดถ้ามีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งของคนท า งานทั้งหมดหรือในสาขา หรือ 
ส านักงานย่อย และผู้จ้างงานต้องให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย และอ านวยความสะดวกในการเลือกตั้ง
กรรมการคนท างานด้วย  
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13) เพ่ิมบทคุ้มครองผู้ท างานที่ใช้สิทธินัดหยุดงานหรือถูกปิดงาน ได้แก่  
13.1) คนท างานใช้สิทธินัดหยุดงานได้กว้างขึ้น ไม่ใช่เฉพาะภายหลังเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลง

กันไม่ได้ แต่รวมถึงเมื่อฝ่ายผู้จ้างงานไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือ ไม่ปฏิบัติตาม
ค าชี้ขาด หรือมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่นอกเหนือจากข้อเรียกร้องและการเจรจาต่อรอง  

13.2) ผู้จ้างงานใช้สิทธิปิดงานได้เฉพาะข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนท างานเกิน
กึ่งหนึ่งในสถานประกอบกิจการ  

13.3) คนท างานมีสิทธิชุมนุมในเขตพ้ืนที่สถานประกอบกิจการ ใช้น้ า  ใช้ไฟฟ้า ห้องสุขา หอพัก 
และสวัสดิการอื่นที่ผู้จ้างงานจัดให้ก่อนนัดหยุดงานหรือปิดงาน  

13.4) ห้ามผู้จ้างงาน จ้างผู้อ่ืนเข้าท างานแทนหรือท าการจ้างโดยวิธีอ่ืนในกรณีที่คนท างานใช้สิทธิ
นัดหยุดงานหรือถูกปิดงาน  

13.5) คนท างานทุกกิจการมีสิทธินัดหยุดงานได้ ยกเว้นกิจการสาธารณูปโภคต้องแจ้งให้ผู้จ้างงาน
และสาธารณชนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนนัดหยุดงาน  

13.6) รัฐมนตรีไม่มีอ านาจออกค าสั่งยุติการปิดงาน หรือการนัดหยุดงานที่ด าเนินการไปแล้วและไม่
มีอ านาจก าหนด กิจการที่ห้ามนัดหยุดงานและปิดงาน  
จำกสำระส ำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ....(ฉบับบูรณำกำรแรงงำน) จึงเห็น

ได้ว่ำมีประเด็นส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรรวมตัวและเจรจำต่อรองของแรงงำนภำคอุตสำหกรรมในประเทศไทย 
รวม 17 เรื่อง กล่ำวคือ 

1) คนท างานไม่ว่าอาชีพใดหรือประกอบกิจการใด มีสิทธิและเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการรวมตัวเพ่ือ
จัดตั้งหรือเข้าเป็นสมาชิกองค์กร ลักษณะหรือรูปแบบใดก็ได้ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สิทธิและ
เสรีภาพดังกล่าวได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเต็มที่จะละเมิดมิได้ 

2) จ ากัดบทบาทมิให้รัฐเข้ามาแทรกแซง ควบคุม ก าหนดกฎเกณฑ์อันเป็นอุปสรรคต่อการรวมตัวเพ่ือ
จัดตั้งหรือเข้าเป็นสมาชิกองค์กรของคนท างาน  

3) ผู้จ้างงานต้องส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการจัดตั้งองค์การคนท างาน หรืองดเว้ นการ
กระท าใดๆ ที่เป็นการขัดขวางให้เกิดการรวมตัวของคนท างาน  

4) กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมแรงงานทุกภาคส่วน ทั้งแรงงานในระบบอุตสาหกรรม แรงงานรัฐวิสาหกิจ 
แรงงานนอกระบบ แรงงานภาคเกษตร แรงงานข้ามชาติ  

5) เปลี่ยนนิยามและค าจ ากัดความ “นายจ้าง” และ “ลูกจ้าง” เป็น “ผู้จ้างงาน” และ “คนท างาน”  
ที่ครอบคลุมการจ้างงานทุกประเภทไม่ว่าอยู่ภายใต้สัญญาจ้างใดๆ  

6) เปลี่ยนกรอบคิดแรงงานสัมพันธ์จากเดิมที่เป็นแบบ “นายกับบ่าว” ที่ให้อ านาจแก่ฝ่าย “นายจ้าง”
ให้มีเหนือ “ลูกจ้าง” ไปสู่ “หุ้นส่วนสังคมและเศรษฐกิจ” (Social partnership) ที่มองว่า “ผู้จ้างงาน” กับ 
“คนท างาน” เป็น “หุ้นส่วน” กัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน การตัดสินใจที่จะมีผลกระทบกับทั้งสองฝ่ายใน
การท างานร่วมกันจึงต้องใช้หลักการตัดสินใจร่วมกัน บนพื้นฐานของความเสมอภาคเท่าเทียมและเป็นธรรม  

7) ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจร่วมกันอย่างแท้จริงระหว่างผู้จ้างงานและคนท างาน 
โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ และคณะกรรมการคนท างานในสถาน
ประกอบกิจการ  

8) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลการประกอบการ การจ้างงาน อย่างโปร่งใส โดย  
ผู้จ้างงานมีหน้าที่แสดงข้อมูลแก่คณะกรรมการคนท างานเมื่อมีการร้องขอ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการท าหน้าที่
ของคณะกรรมการคนท างาน  
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9) ส่งเสริมการจ้างงานตามหลักการ “งานที่มีคุณค่า (Decent Work)” ที่เคารพในสิทธิขั้นพ้ืนฐานใน
การท างาน อันได้แก่ การไม่บังคับใช้แรงงาน การคุ้มครองแรงงานเด็ก เสรีภาพในการรวมตัว และการเจรจา
ต่อรอง และการไม่เลือกปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพในการท างาน การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจ้างงานหรือการ
ท างาน และการคุ้มครองทางสังคม  

10) ก าหนดให้รัฐต้องสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ การรวมตัวและการบริหารจัดการ
องค์การคนท างานให้มีความม่ันคง ยั่งยืน และอย่างเท่าเทียม  

11) ก าหนดให้มีการจัดตั้งส านักงานส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย
ฝ่ายรัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้จ้างงาน และคนท างาน โดยคนท างานเลือกกันเองเป็นผู้แทน มีอ านาจหน้าที่ก าหนด
งบประมาณเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ จัดท าแผนแม่บท ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์  

12) การด าเนินงานที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ การปิดกิจการชั่วคราว การย้ายฐานการผลิต 
การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ การยุบแผนก การควบรวม การจ้างเหมาทุกลักษณะงาน จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการคนท างาน  

13) การแจ้งข้อเรียกร้อง คนท างานที่เป็นลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรง มีสิทธิแจ้งข้อเรียกร้องต่อผู้จ้างงาน 
หรือเข้าร่วมกับคนท างานซึ่งเป็นลูกจ้างโดยตรงของผู้จ้างงาน  

14) ในการเจรจาข้อเรียกร้อง ผู้จ้างงาน คนท างาน สามารถเพ่ิมผู้แทนและที่ปรึกษาในการเจรจา
ต่อรองได้เพ่ือประโยชน์ในการเจรจาข้อเรียกร้อง    

15) คนท างานในทุกกิจการมีสิทธินัดหยุดงานได้ ในกรณีที่มีการนัดหยุดงานหรือปิดงาน คนท างานมี
สิทธิชุมนุมในเขตพ้ืนที่สถานประกอบกิจการ สาธารณูปโภคและสวัสดิการอ่ืนที่ผู้จ้างงานจัดให้ก่อนนัดหยุดงาน
หรือปิดงาน 

16) เมื่อมีการปิดงานหรือนัดหยุดงาน ผู้จ้างงานไม่สามารถน าแรงงานเข้ามาท างานในกระบวนการผลิต 
แทนคนท างานเดิมระหว่างการใช้สิทธินัดหยุดงานหรือปิดงานได้ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดแรงงานสัมพันธ์อันดีและ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

17) คุ้มครองสิทธิในการเจรจาต่อรอง เมื่อองค์การคนท างานปฏิบัติการเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกหรือ
สาธารณะ ต้องไม่ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องทางอาญาหรือแพ่ง 

แต่อย่ำงไรก็ตำมมีข้อสังเกตส ำคัญต่อสำระส ำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ....
(ฉบับบูรณำกำรแรงงำน) ดังนี้  

1) ร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับนี้ เป็นการยกเลิกกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับเดิมและปรับปรุง
เพ่ิมเติมแบบ “รื้อรากถอนโคน” โครงสร้างและสาระบัญญัติเดิมเพ่ือก่อสร้างกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
ฉบับใหม่ มีที่มาจากมุมมองจุดยืนจากฝ่ายสหภาพแรงงานที่ต้องการปกป้อง คุ้มครอง สิทธิผลประโยชน์และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแรงงานอย่างเข้มแข็งเต็มท่ี บางเรื่องเป็นหลักการใหม่ที่เข้าใจยากและอาจไม่เห็นด้วย
ได้ถ้าขาดการสื่อสารแลกเปลี่ยนเพียงพอกับประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ย่อมเผชิญเสียงคัดค้านหรือปฏิเสธจากฝ่ายทุน 
เจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งฝ่ายแรงงานบางส่วนได้แน่นอน  

2) ร่างกฎหมายฉบับนี้ คงไม่สามารถครอบคลุมแรงงานส่วนราชการและหน่วยงานรัฐได้ เช่น 
ข้าราชการ รวมถึงพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชน และหน่วยงานนิติบุคคลของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ
และมิใช่รัฐวิสาหกิจเพราะมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นจานวนมากมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งมัก
มีบทบัญญัติว่า “กิจการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานนั้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการแรงงาน
สัมพันธ์” ท าให้จ าเป็นต้องออกกฎหมายกลางหรือพระราชบัญญัติรายฉบับเพ่ือยกเลิก หรือปรับปรุงแก้ไขบาง
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มาตราของกฎหมายแต่ละหน่วยงานเหล่านั้นที่ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ (รวมถึง
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม)  

5.2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ อันจะท ำให้กำรรวมตัวและกำรเจรจำต่อรองของลูกจ้ำงเป็นไปได้จริง
ในทำงปฏิบัติ 

(1) กำรมีกลไกกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรรวมตัวและเจรจำต่อรองในระบบแรงงำนสัมพันธ์
โดยตรง 

สืบเนื่องจากการเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการของประเทศต่างๆ พบว่า การมีกลไกการ
บริหารจัดการด้านการรวมตัวและเจรจาต่อรองในระบบแรงงานสัมพันธ์ถือเป็นเงื่อนไขส าคัญในการเข้าถึง
คุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงาน โดยเฉพาะการมีหลักคิดที่มองว่าการพัฒนาเศรษฐกิจมีผู้ใช้แรงงานเป็นหุ้นส่วน
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังพบได้จากประสบการณ์ของหลายๆ ประเทศที่ได้
แจกแจงในบทที่ 3 โดยเฉพาะจากกรณีประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการมีปฏิญญาว่าด้วย Social 
Solidarity ที่ก าหนดให้นายจ้างต้องยอมรับบทบาทของสหภาพแรงงานในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน 
(Fully equal partners) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน และในส่วนของสหภาพแรงงานนั้นก็ต้องยอมรับ
อ านาจของนายจ้างในกิจการงานของนายจ้าง ให้ความร่วมมือด้วยความสุจริตเพื่อเพ่ิมผลผลิต เป็นสิ่งส าคัญ 

รวมถึงจากกรณีประเทศอ่ืนๆ ที่แนวนโยบายสอดคล้องกันในเรื่องของการก าหนดให้ลูกจ้างทุกคนต้อง
สมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน นายจ้างไม่สามารถปฏิเสธหรือยับยั้งการเข้าร่วมการใช้สิทธินี้ได้  และต้องมี
สหภาพแรงงานเพียงแห่งเดียวต่อหนึ่งบริษัท สหภาพแรงงานทุกแห่งเป็นหน่วยงานอิสระ ที่สามารถปฏิบัติงาน
อย่างเป็นเอกเทศ ปราศจากข้อผูกมัดกับทางราชการ มีอิสระในการรวมกลุ่มกับแรงงานประเภทใดๆ ก็ได้ ท าให้
มีอ านาจต่อรองมากขึ้น และถ้ามีการเจรจาต่อรองที่สหภาพแรงงานจัดขึ้น นายจ้างต้องเข้าร่วมเจรจาต่อรอง
สัญญาข้อตกลงร่วมกันกับสหภาพแรงงาน ตลอดจนการให้ความส าคัญกับระบบไตรภาคี ฝ่ายสหภาพแรงงาน 
ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายรัฐบาล โดย ทั้ง 3 ฝ่ายจะท างานด้วยกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน 

พบว่าผลดีที่เกิดขึ้นจากกลไกเหล่านี้ในต่างประเทศ คือ เป็นการสร้างความมั่นคงแห่งชาติ สร้าง
บรรยากาศการลงทุน ใช้กลไกการรวมตัวและเจรจาร่วมต่อรองเป็นกลไกในการลดทอนปัญหาการเผชิญหน้า 
อันรุนแรงลงได้ โดยการส่งเสริมการพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผล อีกทั้งยังพบว่าประเทศที่มีการต่อรองร่วมที่
ร่วมมือกันอย่างมากมีแนวโน้มที่คนงานจะมีการว่างงานน้อยกว่า มีความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความ
แตกต่างด้านค่าจ้างน้อยลง และมีจ านวนการหยุดงานประท้วงและระยะเวลาหยุดงานประท้วงน้อยกว่าประเทศ
ที่มีการต่อรองร่วมที่ร่วมมือกันน้อย 

จึงกล่าวได้ว่านอกจากการปรับแก้ไขกฎหมายแรงงานสัมพันธ์แล้ว บทเรียนที่ดีจากต่างประเทศในเรื่อง
การพัฒนากลไกด้านแรงงานสัมพันธ์ขึ้นมา ทีม่องว่าแรงงานเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาการท างานร่วมกันระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง นี้จึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะการที่นายจ้างจะต้องยอมรับสหภาพแรงงานว่ามีวัตถุประสงค์ที่
ต้องการต่อรองบนพื้นฐานของความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เรื่องทางการเมืองหรืออยากเอาชนะ
นายจ้างแต่อย่างใด 

มีตัวอย่ำงท่ีน่ำสนใจเชิงรูปธรรมในข้อเสนอนี้ที่สำมำรถน ำมำปรับใช้ในประเทศไทยได้ คือ “สภำที่
ปรึกษำว่ำด้วยกำรท ำงำนประจ ำสถำนประกอบกำรธุรกิจ” (Works Council) ที่มีอยู่ในหลำยประเทศใน
ยุโรป31 
                                                           
31 อ้างอิงข้อมูลจากการบรรยายของ Prof. Dr. Patrick Ziltener เรื่อง "Understanding the European Works Councils (EWC) - Insights 
from Recent Research" ที่สรุปเป็นภาษาไทยโดย ดร. โชคชัย สุทธาเวศ จัดโดยมูลนิธินิคม จันทรวิทุร สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 
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สืบเนื่องจากที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) ได้ออก
อนุสัญญาฉบับที่ 135 ว่าด้วย Workers’ Representative ในปี 1971 เพ่ือเป็นมาตรฐานแรงงานสากลที่
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างทุนและแรงงาน โดยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการของฝ่ายแรงงานขึ้นในบริษัท 
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของคนงานหรือการแต่งตั้งของสหภาพแรงงานก็ได้ และต้องไม่เป็นปฏิปักษ์กับบทบาท
และการเจรจาต่อรองร่วมของสหภาพแรงงานกับผู้ประกอบการ และให้ผู้ว่าจ้างออกค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน
ของคณะผู้แทนแรงงานดังกล่าวด้วย อนุสัญญาฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของ
ประชาธิปไตยของแรงงานในสถานประกอบการในระดับสากล 

ต่อมาเมื่อมีการรวมตัวเป็นสหภาพยุโรปใน ค.ศ. 1994 เป็นต้นมารัฐสภาแห่งสหภาพยุโรป จึงได้มีการ
ก าหนดกฎเกณฑว์่าด้วยเรื่อง European Works Council (EWC) ขึ้นมา บทบาทหลักของสภาที่ปรึกษาว่าด้วย
การท างานประจ าสถานประกอบการธุรกิจแห่งยุโรปที่ริเริ่มกันตั้งแต่ ค.ศ. 1994 และพัฒนามาตามล าดับ ก็คือ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ( Information) และการปรึกษาหารือ (Consultation) กับตัวแทน
ผู้ประกอบการหรือฝ่ายจัดการในทุกประเทศสมาชิกท่ีบริษัทไปเปิดด าเนินธุรกิจ แต่โดยหลักการเป็นการจัดการ
ความสัมพันธ์กันของแรงงานและทุนสองฝ่ายในประเด็นระดับยุโรป ที่อาจกระทบต่อการจ้างงานหรือเงื่อนไข
การท างาน  

โดยการจัดตั้งสภานี้จะเกิดขึ้นจากฝ่ายบริษัทริเริ่มขึ้น หรือคนงานอย่างน้อย 100 คน ในบริษัทเดียวกัน
ข้ามประเทศอย่างน้อยสองประเทศ ร้องขอต่อทางส านักงานใหญ่ของบริษัทให้จัดตั้งขึ้น และจะเป็นไปได้ก็เมื่อ
บริษัทข้ามชาตินั้น ต้องมีการจ้างพนักงานในทุกประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป 
(European Economic Area) รวมกันอย่างน้อย 1,000 คน และอย่างน้อยสองประเทศต้องมีพนักงาน
ประเทศละไม่น้อยกว่า 150 คน และในการจัดตั้งก็ต้องมีคณะกรรมการพิเศษชั่วคราว (Special Negotiation 
Body) ที่พนักงานเสนอชื่อ โดยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานและสภาสหภาพแรงงานแห่งยุโรป 
เพ่ือเจรจากับตัวแทนฝ่ายจัดการจากส านักงานใหญ่ของบริษัทให้จัดตั้ง  หรือยอมรับการมีสภาที่ปรึกษาฯแห่ง
ยุโรปร่วมของทุกบริษัทที่อยู่เหนือสภาที่ปรึกษาฯ ในระดับประเทศ  

ในปัจจุบัน (พ.ศ.2558–2560) มีข้อมูลเกี่ยวกับสภาที่ปรึกษาว่าด้วยการท างานประจ าสถาน
ประกอบการธุรกิจแห่งสหภาพยุโรปที่น่าสนใจ อาทิ  

1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการปรึกษาหารือระหว่างสภาที่ปรึกษาในการท างานของสถาน
ประกอบการแห่งยุโรปกับผู้แทนจากส านักงานใหญ่ (บริษัทแม่) ต้องกระท าขึ้นในกรอบเวลาอันเหมาะสม และ
ในแง่ข้อมูลก็จะต้องถูกต้อง ทันสมัย และมีอย่างเพียงพอด้วย 

2) สภาที่ปรึกษาในการท างานของสถานประกอบการแห่งยุโรป ตั้งขึ้นระหว่างประเทศในเขตแดน
ชุมชนทางเศรษฐกิจการค้าของสหภาพยุโรป แต่อยู่มากกว่าสองประเทศและบริษัทเป็นเจ้าของเดียวกัน เช่น 
บริษัทบีเอ็มดับบลิวของชาวเยอรมัน หรือบริษัทฟอร์ดของชาวอเมริกัน  

3) สภาที่ปรึกษาในการท างานฯในบริษัทข้ามชาติต่าง ในปัจจุบัน (2560) มีถึง 1,083 สภา  
4) สภาที่ปรึกษาในการท างานฯที่มีฐานมาจากหรือเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานจะมีประสิทธิภาพ

มากกว่าสภาฯ ที่ไม่มีสหภาพแรงงานเกี่ยวข้อง เพราะสหภาพแรงงานจะสนับสนุนด้านข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ และ
การฝึกอบรม และการเข้าถึงและมีเครือข่ายระหว่างประเทศ 

5) สภาที่ปรึกษาในการท างานฯ ดังกล่าวในบริษัทลงทุนข้ามชาติบางบริษัท ก าลังขยายตัวออกไปนอก
สหภาพยุโรป และกลายเป็นสภาการท างานของสถานประกอบการแห่งโลกก็มีในบางบริษัทด้านยานยนต์ 

                                                                                                                                                                                     
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร  
ตึกเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
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6) บริษัทนั้นๆ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับกิจกรรมของสภาที่ปรึกษาในการท างานฯ เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุมระหว่างประเทศของผู้แทนสภาที่ปรึกษาในการท างานฯกับผู้แทนส านักงานใหญ่ของบริษัทนั้นๆ 

7) อุตสาหกรรมหรือกิจการที่มีจ านวนสภาดังกล่าวมากน้อยกว่ากัน เรียงตามล าดับ คือ 1) โลหะ  
2) บริการ 3) เคมี 4) อาหาร เกษตร และท่องเที่ยว 5) ก่อสร้างและงานไม้ 6) ขนส่ง 7) สิ่งทอ 8) บริการ
สาธารณะ 9) อ่ืนๆ 

8) สัญชาติของกิจการในสหภาพยุโรปที่มีสภาที่ปรึกษาในการท างานฯ ระดับยุโรป 15 ล าดับแรก คือ 
1) เยอรมนี 2) สหรัฐอเมริกา 3) ฝรั่งเศส 4) อังกฤษ 5) สวีเดน 6) เนเธอร์แลนด์ 7) สวิสเซอร์แลนด์  
8) เบลเยียม 9) ฟินแลนด์ 10) อิตาลี 11) ญี่ปุ่น 12) ออสเตรีย 13) เดนมาร์ก 14) นอรเวย์ และ 15) สเปน 

9)  ประเด็นทีส่ภาที่ปรึกษาในการท างานฯได้ท างาน เรียงล าดับดังนี้  1) สุขภาพและความปลอดภัยใน
การท างาน (ร้อยละ 32 )  2) การคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน (ร้อยละ 28)  3) การฝึกอบรมในการ
ท างาน (ร้อยละ 24)  4) การปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ (ร้อยละ 14)  5) โอกาสในความเท่าเทียมกันในการ
ท างาน (ร้อยละ 12)  6) นโยบายในการวิจัยและพัฒนา (ร้อยละ 6)  7) ชั่วโมงการท างาน (ร้อยละ 4)   
8) ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ (ร้อยละ 3) 

ระบบเช่นนี้นอกจากในเยอรมนีแล้ว ยังนิยมใช้ในประเทศออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ 
ส่วนในประเทศฝรั่งเศส ตั้งขึ้นในรูปคณะกรรมการร่วมทั้งสองฝ่ายของผู้แทนแรงงานและเจ้าของกิจการ 
เช่นเดียวกับบริษัทของญี่ปุ่นที่มีคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ (Joint Consultation Committee) และ
เกาหลี ใต้ที่มีคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างแรงงานและฝ่ายจัดการ ( Labour-Management 
Committee) 

การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์แบบนี้เองที่ถือว่านายจ้างและลูกจ้างมีฐานะเสมือนเป็นหุ้นส่วนใน
กิจการนั้น โดยนายจ้างเป็นผู้ออกทุนและบริหารงาน ส่วนลูกจ้างเป็นผู้ที่ร่วมแรง ผลกระทบใดๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อ
กิจการย่อมเป็นผลกระทบต่อทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ทั้งสองฝ่ายจึงมีภาระความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือให้
กิจการนั้นเติบโตก้าวหน้าขึ้น เมื่อกิจการเจริญขึ้น ก าไรมากขึ้นแล้ว ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างย่อมได้รับ
ประโยชน์ร่วมกันมากขึ้นด้วย  

หลักการแบบนี้จึงสอดคล้องกับที่ส านักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ก็ได้มีแนว
ปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย พ.ศ.2548 แต่มีการน าหลักการนี้มาใช้ในทางปฏิบัติน้อยมาก
โดยตระหนักว่า การพัฒนาและเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ให้เหมาะสมที่สุดส าหรับประเทศไทยเพ่ือ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นระบบที่ให้ความ
ยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายและเพ่ือผดุงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ตลอดจนเพ่ือประคับประคอง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สามารถผ่านพ้นสภาวะปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศไปได้ด้วย
ความร่วมมือร่วมใจจากทุกๆ ฝ่าย จึงมีแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยดังนี้ 

1. เคารพยึดถือและปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายแรงงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง รวมทั้ง 
ค าตัดสินในเรื่องอัตราค่าจ้าง สภาพการจ้าง สภาพการท างาน และข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมด้านแรงงาน 

2. ระงับข้อขัดแย้ง ข้อร้องทุกข์ และข้อพิพาทแรงงานตามกระบวนการซึ่งได้มีข้อตกลงกันไว้  หากไม่มี
กระบวนการดังกล่าวก็จะใช้วิธีการเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยและการชี้ขาดแทน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการจัดตั้งและการพัฒนาองค์การลูกจ้างและองค์การนายจ้าง  เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพ มีอิสระ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

4. เสริมสร้างและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของการร่วมเจรจาต่อรอง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในด้าน
สภาพการจ้าง สภาพการท างาน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
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5. ส่งเสริมให้นายจ้างและลูกจ้างใช้วิธีร่วมปรึกษาหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกั บสิทธิหน้าที่และ
ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย  อันจะเป็นวิถีทางที่จะพัฒนาไปสู่การพ่ึงพาอาศัยกันและกันอย่างทัดเทียม และ
เสมอภาคตามหลักระบบประชาธิปไตยในวงการแรงงาน 

6. ก าหนดนโยบายและลักปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลที่เหมาะสม เพ่ือให้การแรงงานสัมพันธ์
ภายในสถานประกอบการเอื้ออ านวยต่อประสิทธิภาพในการท างานและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

7. ละเว้นการกระท าหรือสนับสนุนการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน และการขัดขวางการ
ด าเนินงานอันชอบด้วยกฎหมายเก่ียวกับเสรีภาพในการสมาคม สิทธิในการเจรจาต่อรอง การรักษาระเบียบวินัย 
และธรรมเนียมปฏิบัติในสถานประกอบการ 

8. ส่งเสริมความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่อันพึงมีพึงปฏิบัติต่อกัน  ตลอดจนความ
รับผิดชอบต่อสังคมของทั้งสองฝ่าย 

9. ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์แนวทางระบบแรงงานสัมพันธ์ บนพ้ืนฐานของขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายและสนอง
ความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

10. ส่งเสริมและพัฒนาการปรึกษาหารือและการร่วมมือกันในระดับชาติระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล  
องค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง ในเรื่องเกี่ยวกับการก าหนดการแก้ไขปรับปรุงและการประเมินผลนโยบาย
การพัฒนาของชาติในด้านต่างๆ 

11. ส่งเสริมระบบประชาธิปไตยอันเป็นเงื่อนไขที่จะท าให้แนวปฏิบัติดังกล่าวบรรลุผล โดยรัฐบาลควร
บังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เลือกปฏิบัติให้เกิดความเป็นกลางและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

12. ส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ในระดับนโยบายของประเทศ อันเป็นเงื่อนไขที่จะท าให้แนวทางปฏิบัติ
ดังกล่าวบรรลุผลและสามารถแก้ไขปัญหาแรงงาน ในอนาคตรัฐบาลควรบรรจุหลักสูตรการแรงงานสัมพันธ์ 
เข้าไว้ในแผนการศึกษาของชาติ 

13. รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้างจะยึดและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์โดยทั่วหน้ากัน 
แต่เมื่อมาพิจารณาในเชิงประจักษ์ แม้มีกรอบหลักการด้านกลไกแรงงานสัมพันธ์นี้ก าหนดไว้ แต่เมื่อ

นโยบายของรัฐบาลยังคงมุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุน การรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและการเจรจาต่อรอง ยังถูก
มองว่าเป็นการท าลายบรรยากาศการลงทุน ท าให้กรอบด้านแรงงานสัมพันธ์ของไทยยังเป็นแบบกรอบโบราณ 
คือ “นายกับบ่าว” ที่มอบอ านาจในการตัดสินใจเรื่องค่าจ้าง สภาพการจ้าง สวัสดิการของคนงานให้กับนายจ้าง
และฝ่ายบริหารอย่างเบ็ดเสร็จ การมีส่วนร่วมของแรงงานถูกปฏิเสธทั้งจากฝ่ายรัฐและฝ่ายทุน และท าให้กระทั่ง
ตัวของแรงงานเองยังยอมจ านนอยู่กับกรอบคิดดังกล่าว กระบวนการจัดตั้งสหภาพแรงงานในพ้ืนที่อุตสาหกรรม
ที่มีนักลงทุนข้ามชาติเข้ามาด าเนินกิจการ มีมาตรการหลายอย่างเพ่ือกีดกันคนงานไม่ให้รวมตัวกัน บรรษัทข้าม
ชาติส่วนหนึ่งมีนโยบายเชิงรุกกับสหภาพแรงงาน มีการข่มขู่ คุกคามและเสนอประโยชน์ให้ผู้น าแรงงานเพ่ือที่จะ
ท าลายสหภาพแรงงาน  

ขณะเดียวกันองค์กรและสถาบันต่างๆ ในสังคมไทยก็ยังมีทัศนคติเชิงลบอย่างมากต่อสหภาพแรงงาน
มองเห็นการรวมตัวกันของผู้ใช้แรงงานเป็นสิ่งแปลกแยกไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมไทย นายจ้างในไทยมอง
คนงานเป็นลูกจ้างที่ต้องเชื่อฟังตน มากกว่าที่จะถือเป็นหุ้นส่วน การรวมตัวกันถือเป็นการแข็งข้อ กระด้าง
กระเดื่องต่อนายจ้าง  

บรรษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยแม้จะมีความเข้าใจและมีประสบการณ์ท างานร่วมกับสหภาพ
แรงงานในประเทศตนมาก่อน แต่พอมาลงทุนในไทยกลับไม่ยอมรับการมีสหภาพแรงงาน เพราะคาดหวังที่จะ
เข้าประกอบกิจการมากกว่าที่จะเผชิญกับการรวมตัวและเจรจาต่อรองของสหภาพแรงงาน และยิ่งมีทัศนะเชิง
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ลบต่อสหภาพแรงงานก็ยิ่งท าให้การรวมตัวจัดตั้งของคนงาน ยังถือเป็นเรื่องยากแม้ในบริษัทข้ามชาติที่มี 
ธรรมเนียมการท างานกับสหภาพแรงงานมาก่อนก็ตาม 

ส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐไทย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานก็ยังไม่ได้แสดงบทบาทอย่างเด่นชัดใน
การท าหน้าที่ส่งเสริมสิทธิการรวมตัวต่อรองของสหภาพแรงงานในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง
ตามที่แนวปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย พ.ศ.2548  ได้วางบรรทัดฐานไว้ โดยมุ่งที่จะ
ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุนในประเทศมากกว่าด้านแรงงานสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่รัฐยังท างานได้
อย่างไม่มีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด  

นี้ไม่นับว่ารัฐและทุนยังได้ร่วมกันจัดตั้งกลไกที่จะท าให้เกิดความร่วมมือ การตัดสินใจและการท างาน
ร่วมกัน คือ การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ กรอ. ขึ้น ในการเป็นกลไกการประสานงานกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน สนับสนุนให้สถาบันภาคเอกชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากข้ึน 
โดยรัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) ขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2524 มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ
มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยที่
กรรมการจากภาครัฐประกอบด้วยรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
ภาคเอกชนประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 สถาบัน คือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ในการประชุม กรอ. ปกตินายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในที่ประชุม 

ต่อมากลไกนี้ได้ถูกขยายออกไปสู่ส่วนภูมิภาค ซึ่งน าไปสู่การจัดตั้ง กรอ. จังหวัดที่เป็นการจ าลอง
รูปแบบมาจากคณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง มีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย แม้ กรอ.จะไม่ใช่องค์กรที่มีอ านาจตัดสินใจเชิง
นโยบายและสั่งการโดยตรงแต่ก็เป็นช่องทางส าคัญที่ท าให้ฝ่ายทุนภาคธุรกิจสามารถเข้าไปมีอิทธิพลเหนือการ
ก าหนดนโยบายของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ แรงงานจึงถูกกีดกันออกไปท าให้สูญเสียสถานะความเป็น
หุ้นส่วนทางสังคมของประเทศไป  

กลไกและช่องทางของ กรอ. นี้เองก็ได้เป็นประตูบานส าคัญท่ีท าให้ฝ่ายทุนสามารถเข้าสู่กลไกอ่ืนๆ ของ
รัฐที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐ ได้ก าหนดให้มี
ตัวแทนของฝ่ายทุนเข้าไปอยู่ในองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ เสมอไป ขณะที่ผู้ใช้แรงงานมักถูก
มองข้ามว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมท่ีควรมีสิทธิในกระบวนการตัดสินใจดังกล่าวเช่นเดียวกัน 

เพ่ือให้มีการปรับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยเห็นว่าจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการสร้างหรือ
พัฒนากลไกด้านแรงงานสัมพันธ์แบบนี้ขึ้นมา โดยมีกระบวนการร่วมกันในการท างานในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ 

(1) การยอมรับสหภาพแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝ่ายบริหารระดับสูง 
(2) การมีการเจรจาต่อรองร่วมและการปรึกษาหารือร่วมควบคู่กันไป 
(3) การมีส่วนร่วมระหว่างสหภาพแรงงานกับฝ่ายบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการและการประชุม 
(4) การอยู่ร่วมกันที่ลงตัวถ้อยทีถ้อยอาศัยและยอมกันในเรื่องที่ผ่อนปรนได้ 
(5) ในกรณีเกิดวิกฤติสหภาพแรงงานต้องให้ความร่วมมือกับบริษัท 
(6) ความยืดหยุ่นทางการปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์ไม่ใช่การยึดข้อกฎหมายประการเดียว 
(7) การไม่ยึดถือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์เป็นตัวตั้ง จะน าไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นการเฉพาะที่ทั้งสอง

ฝ่ายจะปรับตัวเข้าหากัน 
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(8) การมีส่วนร่วมระหว่างฝ่ายบริษัทกับพนักงาน ทั้งที่เป็นการเปิดโอกาสแก่สหภาพแรงงานและ
พนักงานทั่วไปได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง 

(9) ประสบการณ์ท่ีขมขื่นในบางครั้ง ได้ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายหันกลับมาสร้างสรรค์แรงงานสัมพันธ์ที่ดี 
(10) บทบาทเพ่ือสังคมภายนอกสถานประกอบกิจการของทั้งสองฝ่าย เกิดขึ้นในกิจการเหล่านี้และเป็น

ภาพพจน์ที่มีฐานจากความส าเร็จของแรงงานสัมพันธ์ภายในบริษัท 
แรงงานสัมพันธ์แบบนี้จึงเป็นลักษณะของแรงงานสัมพันธ์ที่นายจ้างและลูกจ้างพยายามประสาน

ประโยชน์เข้าหากัน และร่วมมือกันในการท างาน ลูกจ้างก็จะสามารถท างานได้ เต็มที่ ได้อยู่ร่วมกับนายจ้าง
อย่างมีความสุข ได้รับรู้ปัญหานายจ้าง ได้พูดคุยกัน มีความก้าวหน้าในอาชีพ ได้รับความเป็นธรรม มีความสุข
ในการท างาน ได้รับการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีและเหมาะสม ส่วนสหภาพแรงงานก็สามารถท าตามบทบาทหน้าที่
การช่วยเหลือลูกจ้างให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานก าหนดไว้ได้อย่างเต็มที่ และสหภาพ
แรงงานเองก็ย่อมมีการเติบโตอย่างมั่นคง 

ส าหรับประโยชน์ที่นายจ้างได้รับ คือ การผลิตไม่หยุดชะงัก ได้ผลงานที่ดี ลูกค้าเชื่อถือ ผลการ
ประกอบกิจการดี ส่งผลผลิตให้ลูกค้าได้ตามก าหนด คุณภาพสินค้าดีขึ้น มีการท างานที่ต่อเนื่อง โดยนายจ้างไม่
มุ่งท าลายสหภาพแรงงาน มีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน  ส่วนประโยชน์ที่มีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ก็คือ ไม่มีความขัดแย้งในสังคม เกิดความสงบสุขในการบริหารจัดการประเทศ ไม่มีการนัดหยุดงาน 
หรือปิดงาน เศรษฐกิจประเทศก็เจริญเติบโตตามท่ีรัฐบาลได้วางไว้ 

(2) กำรใช้กลไกทำงศำลแรงงำน  
แม้จะกล่าวถึงความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงานในบทที่ 4 แต่อย่างไรก็ตามหาก

พิจารณาสถิติคดีคุ้มครองสิทธิแรงงานที่คู่ความน ามาฟ้องศาลแรงงานประจ าปี พ.ศ.2559 ก็ยังคงสูงถึง 18,600 
เรื่อง โดยเรียงตามล าดับ 5 คดีสูงสุด32 ได้แก่  

(1) ขอให้คิดค่าชดเชย จ านวน 4,269 ข้อหา 
(2) ขอให้จ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องและตามก าหนดเวลา จ านวน 3,564 ข้อหา 

  (3) ขอให้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จ านวน 3,282 ข้อหา 
  (4) ขอให้ปฏิบัติตามข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง จ านวน 2,236 ข้อหา 
  (5) ขอให้รับกลับเข้าท างานและหรือให้จ่ายค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างไม่เป็ธรรม 1,697 ข้อหา 
 จะเห็นได้ว่าในล าดับที่ 4 และ 5 คือ คดีที่เก่ียวข้องกับ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 โดยตรง นี้จึง
ชี้ให้เห็นได้ว่าแม้มีการสร้างมาตรการและกลไกหรือหน่วยงานทางปกครองในการคุ้มครองด้านแรงงานสัมพันธ์ 
เช่น คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์แรงงาน แต่กลับพบว่าบทบัญญัติของกฎหมาย มาตรการตลอดจนกลไกที่มี
อยู่ก็ยังไม่สามารถระงับยับยั้งหรือป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานในการรวมตัวและเจรจาต่อรองได้อย่าง
เพียงพอ ดังนั้น สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงานจึงยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และท าให้การใช้ช่องทางของ
กลไกศาลแรงงานซึ่งเป็นศาลช านัญพิเศษเพ่ือคุ้มครองสิทธิแรงงานจึงมีความส าคัญ แม้จะยังคงมีอุปสรรคและ
ข้อจ ากัดอยู่ก็ตาม 
 มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกา33ในคดีด้านแรงงานสัมพันธ์ที่สะท้อนถึงกระบวนการยุติธรรมทาง
แรงงาน ในการให้ความคุ้มครอง สร้างความเป็นธรรม และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและ

                                                           
32 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานด้านคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ประจ าเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 โดยกลุ่มระบบข้อมูลและสถิติ ส านัก
แผนงานและงบประมาณ ส านักงานศาลยุติธรรม, มกราคม 2560 (เอกสารอัดส าเนา) 
33 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศาลฏีกา. ระบบสืบค้นค าพิพากษา ค าสั่งค าร้องและค าวินิจฉัยศาลฎีกา สื บค้นจาก 
http://deka.supremecourt.or.th/search/index (สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2560) 
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ลูกจ้าง ซึ่งถือว่าเป็นอีกข้อเสนอทางนโยบายในการใช้กลไกดังกล่าวนี้ในการเข้าถึงการรวมตัวและเจรจาต่อรอง
ของแรงงาน นอกเหนือจากการพัฒนากลไกด้านแรงงานสัมพันธ์ที่มองผู้ใช้แรงงานเป็ นหุ้นส่วนการพัฒนา
ประเทศ หรือการแก้ไขกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ก็ตาม เช่น 
 ประกำรที่ 1 : สั่งให้นำยจ้ำงจ่ำยค่ำเสียหำยแทนรับลูกจ้ำงกลับเข้ำท ำงำน โดยค ำนึงถึงกำร
คุ้มครองฝ่ำยนำยจ้ำงเพื่อให้ประกอบกิจกำรไปโดยรำบรื่น อันจะเป็นผลดีแก่ลูกจ้ำงโดยรวม 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3532/2559  

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 44 มิได้บัญญัติบังคับไว้เด็ดขาดให้ต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงความเห็นในทุกกรณี จึงเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่จะพิจารณาว่า
เรื่องประเภทใดที่สมควรจะเชิญหรือไม่ ส่วนมาตรา 41 (4) เป็นบทบัญญัติที่ให้อ านาจคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์สั่งให้นายจ้างกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ประการ คือ สั่งให้รับลูกจ้างกลับเข้าท างานก็ได้ หรือสั่ง
ให้จ่ายค่าเสียหายก็ได้ หรือสั่งให้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่เห็นสมควรก็ได้ หรืออาจจะสั่งพร้อมกัน
หลายประการก็ย่อมได ้

เมื่อขณะเป็นลูกจ้างโจทก์ได้ด าเนินคดีอาญาแก่นายจ้างและผู้บังคับบัญชา และร้องเรียนนายจ้า งต่อ
หน่วยงานของรัฐและองค์กรต่างๆ รวมแล้วหลายสิบเรื่อง อันเป็นการก้าวก่ายการใช้สิทธิปกติในทางการบริหาร
ของนายจ้าง จากพฤติการณ์ของโจทก์จะเห็นได้ว่าโจทก์กับจ าเลยที่ 12 ซึ่งเป็นนายจ้างมีความขัดแย้งกันอย่าง
รุนแรงเป็นเหตุให้จ าเลยที่ 1 ถึงที่ 11 ในฐานะคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เห็นว่าหากให้โจทก์ท างานร่วมกับ
จ าเลยที่ 12 อีกต่อไปรังแต่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งที่นับวันมีแต่จะรุนแรงมากขึ้น จึงมิได้มีค าสั่งให้จ าเลยที่ 12 
รบัโจทก์กลับเข้าท างาน เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมแก่กรณี มิได้
ค านึงแต่การคุ้มครองสิทธิหรือประโยชน์ของลูกจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ยังค านึงถึงการคุ้มครองฝ่ายนายจ้าง
เพ่ือให้ประกอบกิจการไปโดยราบรื่น อันจะเป็นผลดีแก่ลูกจ้างโดยรวมอีกด้วย 

เมื่อไม่ปรากฏว่าจ าเลยที่ 1 ถึงที่ 11 กลั่นแกล้งโจทก์ ประกอบกับจ านวนคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ตามมาตรา 37 ซึ่งมีตัวแทนของฝ่ายลูกจ้างที่คอยถ่วงดุลในการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ นอกจากเพ่ือปกป้องมิให้ลูกจ้างถูกเอาเปรียบแล้วยังให้การพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปโดย
เหมาะสมแก่กรณีและเป็นธรรมแก่ลูกจ้างด้วย ค าสั่งของจ าเลยที่ 1 ถึงที่ 11 ที่ให้จ าเลยที่ 12 จ่ายเฉพาะ
ค่าเสียหายแก่โจทก์ จึงเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง 
 ประกำรที่ 2 : ลูกจ้ำงที่ลงลำยมือชื่อในข้อเรียกร้องตำมมำตรำ 13 พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518 
ในภำยหลังที่กระบวนกำรเจรจำต่อรองตำมบทบัญญัติของกฎหมำยยังไม่เสร็จสิ้น ก็ถือว่ำมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับข้อเรียกร้องดังกล่ำวแล้วนั้น สำมำรถใช้สิทธิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 15347/2558  
แม้ผู้กล่าวหาซึ่งเป็นลูกจ้างของโจทก์จะมิได้ร่วมลงลายมือชื่อในข้อเรียกร้องมาตั้งแต่ต้น แต่เมื่อ

ภายหลังจากฝ่ายลูกจ้างแจ้งข้อเรียกร้อง ฝ่ายโจทก์กับฝ่ายลูกจ้างมีการเจรจากันตามกฎหมายแล้วแต่ไม่
สามารถตกลงกันได้ จนกระทั่งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานเข้ามาด าเนินการไกล่เกลี่ย แสดงว่า
กระบวนการเจรจาต่อรองตามบทบัญญัติของกฎหมายยังไม่เสร็จสิ้น ทั้งเมื่อไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดห้ามมิให้
ลูกจ้างลงลายมือชื่อในข้อเรียกร้องเพ่ิมเติม การที่ผู้กล่าวหาลงลายมือชื่อในข้อเรียกร้องเพ่ิมเติมในระหว่าง
กระบวนการใช้สิทธิตามกฎหมายดังกล่าวนั้น จึงถือว่าผู้กล่าวหาเป็นผู้ลงลายมือชื่อในข้อเรียกร้องด้วยแล้ว การ
ที่โจทก์ปฏิเสธไม่ยอมรับ ไม่มีผลท าให้ผู้กล่าวหาไม่อาจใช้สิทธิของตนตามกฎหมายได้ เมื่อผู้กล่าวหา เป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องจึงร่วมนัดหยุดงานตามสิทธิที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้ได้ ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการ
ผละงานหรือละทิ้งหน้าที่ตามท่ีโจทก์กล่าวอ้าง 
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 ประกำรที่ 3 : รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนสำมำรถใช้ดุลยพินิจในกำรออกค ำสั่งตำมมำตรำ 35 
พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518 สั่งให้นำยจ้ำงซึ่งปิดงำนรับลูกจ้ำงกลับเข้ำท ำงำนตำมเดิม  โดยจ่ำย
ค่ำจ้ำงตำมอัตรำที่เคยจ่ำยเพื่อรอกำรชี้ขำดข้อพิพำทแรงงำนของคณะกรรมกำรแรงงำนสัมพันธ์ได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1666/2557  
ก่อนที่จ าเลยทั้งสอง คือ กระทรวงแรงงาน จะออกค าสั่งที่ 94/2550 สั่งให้โจทก์ คือ บริษัท อัลมอนด์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด รับลูกจ้างในส่วนที่โจทก์ปิดงานกลับเข้าท างานและจ่ายค่าจ้างให้ตามอัตราที่เคยจ่าย จ าเลย
ทั้งสองให้โอกาสโจทก์และสหภาพแรงงานอัลมอนด์ด าเนินการตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 
มาโดยตลอด จนถึงขั้นตอนที่โจทก์ใช้สิทธิปิดงานส าหรับลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานประมาณ 150 คน 
และหลังจากนั้นจ าเลยทั้งสองยังคงควบคุมดูแลข้อพิพาทแรงงานอย่างใกล้ชิดตลอดมา โดยให้พนักงานประนอม
ข้อพิพาทแรงงานเข้าไกล่เกลี่ยอีกหลายครั้ง แต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ และมีทีท่าจะทวีความ
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  

ฝ่ายลูกจ้างจ านวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดงานพากันไปชุมนุมที่ท าเนียบรัฐบาล 
สถานทูตสหรัฐอเมริกา และไปพบคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติที่กองทัพบก ปรากฏว่าแต่ละหน่วยงานไม่
สามารถแก้ปัญหาข้อพิพาทแรงงานนี้ได้ ทั้งพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าหากปล่อยเวลาให้เนิ่นนานออกไปอีก
เหตุการณ์อันเนื่องมาจากข้อพิพาทแรงงานอาจเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นได้ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหา ยแก่
เศรษฐกิจของประเทศ อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน  

แม้กิจการของโจทก์เป็นการผลิตและส่งออกสินค้าประเภทเครื่องประดับ และโจทก์ปิดงานโดยถูก
ขั้นตอนตามกฎหมายก็ตาม ก็ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 35 ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะใช้ดุลพินิจมีค าสั่งให้นายจ้างซึ่งปิดงานรับลูกจ้างกลับเข้าท างานตามเดิมโดย
จ่ายค่าจ้างตามอัตราที่เคยจ่ายเพ่ือรอการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ ค าสั่งที่ 
94/2550 ของจ าเลยทั้งสองจึงชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีเหตุเพิกถอน 
  มาตรา 24 เป็นบทบัญญัติให้น ามาใช้แก่ข้อพิพาทแรงงานที่อยู่ในขั้นตอนที่เป็นข้อพิพาทแรงงานที่  
ตกลงกันไม่ได้ แต่ขณะที่จ าเลยทั้งสองออกค าสั่งที่ 94/2550 ข้อพิพาทแรงงานรายนี้ได้ล่วงเลยขั้นตอนข้อ
พิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้จนถึงข้ันตอนการปิดงานแล้ว จึงน ามาตรา 24 มาใช้บังคับไม่ได้ 
 ประกำรที่ 4 : หำกนำยจ้ำงจะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำนในทำงที่
ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้ำง ต้องได้รับควำมยินยอมจำกลูกจ้ำงหรือมิฉะนั้นนำยจ้ำงจะต้องแจ้งข้อเรียกร้องต่อ
ลูกจ้ำงตำม พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์ ฯ มำตรำ 13 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5481/2552  
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฯ มาตรา 108 บังคับให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จัดให้มี

ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน และมาตรา 110 บัญญัติเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท างานโดยให้นายจ้างประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น แต่ พ.ร.บ.
คุ้มครองแรงงานฯ ไม่ได้บัญญัติถึงกระบวนการที่นายจ้างและลูกจ้างต้องปฏิบัติเพ่ือให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน แต่กระบวนการดังกล่าวได้บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฯ มาตรา 10 วรรคสาม 
ซึ่งบัญญัติให้ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าในสถานประกอบกิจการมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือไม่ให้ถือว่า
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานที่นายจ้างต้องจัดให้มีตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเป็นข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง  



97 
 

ดังนั้น หากนายจ้างประสงค์จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานซึ่งเป็น
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างโดยไม่แจ้งข้อเรียกร้องต่อลูกจ้างในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง นายจ้างต้องได้รับ
ความยินยอมจากลูกจ้างหรือมิฉะนั้นจะต้องแจ้งข้อเรียกร้องต่อลูกจ้างตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ฯ มาตรา 13 
จนมีการเจรจาตกลงกันหรือหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ์ฯ ต่อไป 
 ประกำรที่ 5 : กำรที่นำยจ้ำงจะขออ ำนำจศำลให้อนุญำตเลิกจ้ำงกรรมกำรลูกจ้ำงได้ ตำม พ.ร.บ.
แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มำตรำ 52 นำยจ้ำงต้องมีเหตุผลอันสมควรและได้ลงโทษตำมขั้นตอนที่ก ำหนด
ไว้มำก่อนแล้ว 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2034/2551 
แม้ลูกจ้างซึ่งเป็นประธานสหภาพแรงงานและเป็นกรรมการลูกจ้าง ได้ท างานเป็นพนักงานเย็บจักรจะ

ดื่มสุราและชักชวนผู้อ่ืนดื่มสุราในขณะปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนายจ้าง อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท างานของนายจ้างก็ตาม แต่ลูกจ้างก็สามารถปฏิบัติงานโดยเย็บเก้าอ้ีโซฟาได้ถูกต้องตามแบบที่
ก าหนด และลักษณะงานที่ลูกจ้างปฏิบัติโดยสภาพไม่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอ่ืนได้ ไม่ปรากฏว่าลูกจ้าง
มีอาการเมาสุราจนถึงขั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง  

และในวันเกิดเหตุเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งนายจ้างให้พนักงานท างานจนถึงเวลา 14 นาฬิกา
เท่านั้น แล้วจัดให้มีพิธีรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่และให้พนักงานเล่นน้ าสงกรานต์ภายในบริษัท ทั้งโทษสถานหนักตาม
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของผู้ร้องก็มีระดับโทษตั้งแต่ตัดโบนัส งดโบนัส งดขึ้นเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน 
ปลดออกและไล่ออก การที่นายจ้างขอเลิกจ้างลูกจ้างอันเป็นระดับโทษหนักที่สุดจึงยังไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะ
อนุญาตให้เลิกจ้างได้ 

(3) กำรใช้ช่องทำงกรณีที่ประเทศไทยให้สัตยำบันหรืออยู่ระหว่ำงกำรให้สัตยำบันอนุสัญญำขั้น
พืน้ฐำนของ ILO เพื่อน ำไปสู่กำรปรับกลไกกำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรตำมอนุสัญญำที่
ได้ให้สัตยำบันไปแล้ว รวมถึงกำรมีกลไกกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นรูปธรรมจำกองค์กำรแรงงำน
ระหว่ำงประเทศ (ILO) โดยตรง 

อนุสัญญาขั้นพ้ืนฐานหรืออนุสัญญาหลัก (Fundamental conventions) ขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) มี 8 ฉบับ ได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครอง
สิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ.1978 ฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวกันและการเจรจาต่อรองร่วม ค.ศ.1949 
ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ.1930 ฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ.1957 ฉบับที่ 100 
ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน ค.ศ.1951 ฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ)  
ค.ศ.1958 ฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ า ค.ศ.1973 และฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุ ดของการใช้
แรงงานเด็ก ค.ศ.1999 

โดยประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไปแล้ว 6 ฉบับจากอนุสัญญา 8 ฉบับดังกล่าว คือ ฉบับที่ 29 แรงงาน
บังคับ และฉบับที่ 105 การยกเลิกแรงงานบังคับ ใน พ.ศ.2512 ฉบับที่ 100 ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน ใน 
พ.ศ.2542 ฉบับที่ 182 รูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ใน พ.ศ.2544 ฉบับที่ 138 อายุขั้นต่ า ใน 
พ.ศ.2547 และฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) ในพ.ศ.2560 ซึ่งยังไม่ได้ให้
สัตยาบันอยู่ 2 อนุสัญญาในด้านเสรีภาพในการสมาคม 

ทั้งนี้พบว่ากลไกการติดตามประเมินผลภายหลังการให้สัตยาบันอนุสัญญาขั้นพ้ืนฐานของ ILO ที่ผ่านมา 
คือ ประเทศไทยจะต้องจัดท ารายงานชี้แจงทุกๆ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ให้สัตยาบัน กล่าวคือ เมื่อให้สัตยาบัน
อนุสัญญาแล้ว (ไม่สามารถยกเลิกการให้สัตยาบันได้จนกว่าจะครบ 10 ปี นับแต่วันที่อนุสัญญามีผลบังคับใช้ ) 
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ประเทศภาคีมีพันธกิจที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 22 ของธรรมนูญของ ILO ในการจัดท ารายงานฉบับแรกเมื่อให้
สัตยาบันครบ 2 ปี และจากนั้นต้องรายงานทุกรอบ 2 ปี เป็นอย่างน้อย เพ่ือให้ ILO ได้รับทราบถึงการด าเนิน
มาตรการ รวมทั้งกฎหมายและแนวปฏิบัติต่างๆ เพ่ือการปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญา  

ตลอดจนการจัดท าค าชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน 
ILO แต่พันธกิจที่ส าคัญยิ่งในฐานะประเทศสมาชิก คือ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน การปรับปรุงสภาพ
การท างานและความเป็นอยู่ของคนงาน และการเสริมสร้างโอกาสในการจ้างงาน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ พันธกิจ
ในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO นั้นเอง 

ทั้งนี้ ILO ก็มีกระบวนการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาของประเทศสมาชิกที่ให้
สัตยาบันอนุสัญญาแล้วทุกระยะ โดย ILO จะให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อทักท้วงเป็นรายกรณีไป เช่น 
ยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญา หรือมีบทบัญญัติใดในกฎหมายขัดต่อข้อก าหนดใน
อนุสัญญาหรือไม่ เป็นต้นและเผยแพร่ให้ประเทศสมาชิกและประชาคมโลกได้รับทราบด้วย ประเทศใดที่ผ่าน
กระบวนการตรวจสอบและติดตามผลดังกล่าว โดยไม่ได้รับข้อทักท้วงจาก ILO ย่อมแสดงถึงการมีมาตรฐาน
แรงงานตามอนุสัญญาที่ได้ให้สัตยาบันไว้ 

มีตัวอย่างที่น่าสนใจในการใช้ช่องทางนี้ต่อการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและเจรจาต่อรอง กล่าวคือ 
ในการประชุมสมัยที่ 326 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 14-24 มีนาคม 
2559 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อร้องเรียนกรณีฟิจิละเมิดอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการ
สมาคมและสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 ที่ให้สัตยาบันไว้  

ตัวอย่างที่ 1 : รัฐบาลฟิจิถูกร้องเรียนโดยผู้แทนลูกจ้างในที่ประชุมใหญ่ ILO สมัยที่ 102 เดือน
มิถุนายน 2556 ว่าละเมิดอนุสัญญาฉบับที่ 87 ที่ให้สัตยาบัน โดยกระท าการละเมิดสิทธิสหภาพแรงงานอย่าง
ร้ายแรง โดยละเมิดและกดข่ีผู้น าแรงงาน ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การไล่ผู้น าแรงงานโดยไม่เป็นธรรมในหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ขัดขวางการด าเนินกิจกรรมและการจัดประชุมสหภาพแรงงาน ท าร้ายร่ างกาย จับกุม  
คุมขังผู้น าแรงงาน แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม ใช้ก าลังทหารปราบปรามการเข้าร่วมประชุมของนักสหภาพ
แรงงานจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายคน ห้ามผู้น าแรงงานเข้าร่วมการประชุม ILO รวมทั้งไม่ยอมรับข้อเรียกร้อง
ของ ILO ที่ให้เปิดเวทีการเจรจา ทั้งนี้คณะกรรมการไตรภาคีของ ILO จึงได้เข้าไปตรวจสอบและแนะน าแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในประเทศฟิจิโดยตรงโดยมีการลงนามข้อตกลงไตรภาคีโดยรัฐบาลยอมรับจะเร่งออก
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์มาบังคับใช้ในเร็ววัน 

ตัวอย่างที่ 2 : รัฐบาลเวเนซุเอลาถูกร้องเรียนโดยองค์การนายจ้างระหว่างประเทศ ( IOE) และผู้แทน
นายจ้างหลายราย ว่าละเมิดอนุสัญญาฉบับที่  87 โดยขอให้ ILO ตั้งคณะกรรมาธิการไต่สวน (Commission 
of Inquiry) เข้าไปตรวจสอบสถานการณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาในประเทศ เนื่องจากมีการท าร้ายร่างกาย ข่มขู่ ลักพา
ตัวนายจ้างเวเนซุเอลา ที่ประชุมจึงมีมติให้มีการพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการไต่สวนเข้าไปตรวจสอบ
สถานการณ์ในเวเนซุเอลาอย่างเร่งด่วน 

ตัวอย่างที่ 3 : กรณีกัวเตมาลาละเมิดอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการ
คุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 ที่ให้สัตยาบันไว้  โดยผู้แทนฝ่ายลูกจ้างได้ยื่นข้อร้องเรียนฟ้องรัฐบาล
กัวเตมาลาว่า ไม่คุ้มครองนักสหภาพแรงงาน โดยมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน 58 คดี และ
เสียชีวิตในเหตุการณ์รุนแรงในประเทศ 16 ราย โดยญาติของผู้เสียชีวิตเห็นว่ายังไม่มีความคืบหน้าในการหาตัว
ผู้กระท าผิด ท าให้ ILO จึงมีการสอบสวนหาผู้กระท าผิดคดีฆาตกรรมเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหภาพ และให้
รัฐบาลออกมาตรการเพ่ือคุ้มครองสมาชิกและเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานที่ถูกข่มขู่ รวมทั้งแก้ไขกฎหมายให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับที่ 87  
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(4) กำรปรับบทบำททัศนคติของบุคลำกรภำครัฐท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกลไกกำรบังคับใช้กฎหมำย
ที่สัมฤทธิ์ผลสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของกฎหมำยฉบับนั้น 
 การปรับบทบาททัศนคติของบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่
สัมฤทธิ์ผลสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนั้นมิใช่เรื่องที่สามารถกระท าได้เร็ววัน เพราะต้องมีการ
น าหลักคิดเรื่องความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเข้ามาเป็นเครื่องมือใน
การท างานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นส าคัญ  
 ในที่นี้หุ้นส่วนการพัฒนา หมายถึง การที่รัฐสนับสนุนให้ผู้ ใช้แรงงานเข้าร่วมเป็นภาคีพันธมิตร 
(alliance) ในการพัฒนาของรัฐในทุกระดับ  โดยเฉพาะการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้สหภาพแรงงานและ
องค์กรแรงงานระดับต่างๆ ได้เติบโต มีบทบาทส าคัญในการจัดการวิถีชีวิตของตนเอง ทั้งด้วยการร่วมกันภายใน
สถานประกอบการและมีส่วนร่วมกับภาครัฐในวงกว้าง เพ่ือให้บรรลุแนวทางเป้าหมายท างานที่มีคุณค่าอย่าง
แท้จริง34 
 โดยภาครัฐต้องใช้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance)  น าแรงงานใน
ฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การตัดสินใจ การ
ด าเนินงาน และการประเมินผล โดยมีการจัดระบบงาน/วิธีการท างาน การจัดโครงสร้าง  และการสร้าง
วัฒนธรรมการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เอ้ือต่อการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ  
 ทั้งนีก้ลไกการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับสหภาพแรงงาน ประกอบด้วย 
 (1) การร่วมกันก าหนดมาตรการและกลไกในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน เพ่ือร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมกระบวนการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถาน
ประกอบการและสังคมอย่างยั่งยืน 
 (2) การมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในกระบวนการพัฒนานโยบายด้านแรงงาน ทั้งในระดับสถานประกอบการ
และระดับชาติ เพ่ือก าหนดทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทแรงงานแต่ละกลุ่ม 
 (3) การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การด าเนินตามนโยบาย ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับรู้และ
ตรวจสอบโครงการต่างๆ ที่มีผลกระทบผู้ใช้แรงงานในวงกว้าง เปิดโอกาสให้แรงงานสามารถแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา น าไปสู่กระบวนการสร้างฉันทามติ (Consensus Building) เพ่ือหาทางออก
ที่ดีที่สุด และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย 
 (4) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น คน ความรู้ ความเชี่ยวชาญต่างๆ เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของสหภาพแรงงาน ตลอดจนมีการสร้างบรรยากาศการพัฒนาองค์กรแรงงานให้เติบโต
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาของสถานประกอบการและภาครัฐ เช่น การส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย 
(มรท.8001) อย่างต่อเนื่อง, มีแผนปฏิบัติเพื่อมุ่งไปสู่แรงงานสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์, จัดเวทีด้านแรงงานสัมพันธ์
โดยมีงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียง, จัดให้มีการศึกษาดูงาน Best Practice ด้านแรงงานสัมพันธ์ ที่มีการ
ปฏิบัติตามแนวทางของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 เป็นต้น เหล่านี้คือ
แนวคิดท่ีภาครัฐสามารถน าไปปรับใช้เพื่อปรับทัศคติในการท างานได้ต่อไป 
 
 

                                                           
34 ปรับความหมายจากค าว่า “หุ้นส่วนการพัฒนา” ที่ปรากฎในรายงานการศึกษาประกอบการจัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาภาค
ประชาสังคม พ.ศ. ....ซ่ึงจัดท าโดยคณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย วาระปฏิรูปที่ 29 : ระบบสวัสดิการสังคม 
สภาปฏิรูปแห่งชาติ และได้เสนอต่อที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ซ่ึงเห็นชอบแล้ว 



100 
 

 (5) กำรมีข้อตกลงระดับอำเซียนเรื่องกำรรวมตัวและเจรจำต่อรอง 
ดังที่กล่าวไปแล้วว่าปัจจุบันการย้ายถิ่นของประชากรประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนมีความรวดเร็ว

และหนาแน่นขึ้น แตห่ลักเกณฑ์ทางกฎหมายของประเทศต่างๆ ในอาเซียนยังคงมีความแตกต่างกันอยู่ ส่งผลให้
แนวคิดเก่ียวกับการรับรองสิทธิเสรีภาพของลูกจ้างในการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานแตกต่างกันออกไป อีก
ทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนมีเพียงบางประเทศที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98 อันส่งผลให้
ประเทศอ่ืนๆ ที่ยังมิได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ไม่มีข้อผูกพันโดยตรงที่
จะต้อง ท าการแก้ไขกฎหมายภายในประเทศให้มีความสอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญา  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของลูกจ้างในการรวมตัว
กันเป็นสหภาพแรงงานในภูมิภาคอาเซียน ให้ได้รับความเท่าเทียมและเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกประเทศ โดย
มีความสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ อาเซียนจึงจ าเป็นต้องสร้างกลไกในระดับระหว่าง
ประเทศภายในอาเซียน ด้วยการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงาน โดยอาจท า
ความตกลงในระดับภูมิภาคขึ้นใหม่ภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียน มีตัวอย่างในสหภาพยุโรปที่มีการออก
กฎบัตรทางสังคมแห่งสหภาพยุโรป  

โดยวิธีนี้จะก่อให้เกิดเสถียรภาพของหลักเกณฑ์ในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็น  สหภาพ
แรงงานในระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยอาเซียนอาจน าหลักการที่ได้รับรองไว้ในอนุสัญญาฉบับที่ 87 
และฉบับที่ 98 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของอาเซียนเอง ซึ่งในการ
จัดท าข้อตกลงนี้นั้นอาเซียนอาจอาศัยกลไกของอาเซียนที่มีอยู่แล้วอย่างที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้าน
กฎหมาย เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการยกร่างก็ได้ ผลดีประการส าคัญ คือ จะส่งผลให้ลูกจ้างหรือผู้ใช้
แรงงานในภูมิภาคอาเซียนได้รับความคุ้มครองทางด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกประเทศ อันจะ
น ามาซึ่งความ มั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่และการท างานของลูกจ้าง ที่จะส่งผลดีโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ  ใน
ประชาคมอาเซียน 

โดยสรุป กำรมองแรงงำนเป็นหุ้นส่วนในกำรพัฒนำ และกำรมีกลไกด้ำนแรงงำนสัมพันธ์ เพื่อ
ปกป้องกำรรวมตัวจัดตั้งเป็นสหภำพแรงงำนเพื่อเป็นองค์กรในกำรเจรจำต่อรองคุ้มครองผลประโยชน์
เกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำงให้แก่แรงงำน ก็จะสำมำรถท ำให้แรงงำนสำมำรถเข้ำถึงสิทธิตำมกฎหมำยในกำร
รวมตัวเป็นสหภำพแรงงำนและเจรจำต่อรองตำมพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518  ได้จริง 
แรงงำนมีโอกำสได้รับกำรปกป้องคุ้มครองเสรีภำพในกำรสมำคมและกำรเจรจำต่อรองอย่ำงชัดเจน  ทั้งเป็น
ปัจจัยเสริมหนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในกระแสที่ประชำคมโลกยอมรับมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิด้ำนแรงงำน ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับกำรแข่งขันทำงธุรกิจที่ต้องมีควำมรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีควำมเป็น
มนุษย์ คุณภำพสังคมและสิ่งแวดล้อมมำกขึ้นต่อไปอย่ำงยั่งยืนในอนำคต 
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ภำคผนวกที่ 1 

กรณีศึกษำสถำนกำรณ์กำรละเมิดสิทธิสหภำพแรงงำนด้ำนกำรรวมตัวและเจรจำต่อรอง 
ในกำรจ้ำงงำนภำคอุตสำหกรรมยำนยนต์และช้ินส่วนยำนยนต์  

 
รวม 9 กรณีศึกษำ ได้แก่ สหภำพแรงงำนออฟโร้ด สัมพันธ์, สหภำพแรงงำนเพื่อนแรงงำนไทย, 

สหภำพแรงงำนสแตนเล่ย์ ประเทศไทย, สหภำพแรงงำนโคบำเทค ประเทศไทย, สหภำพแรงงำนซันโค 
โกเซ ประเทศไทย, สหภำพแรงงำนเอ็น ที เอ็น ประเทศไทย , สหภำพแรงงำนซัมมิทแหลมฉบังโอโตบอดี้, 
สหภำพแรงงำนโตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ , สหภำพแรงงำนมิชลินประเทศไทย 
 

กรณีศึกษำที่ 1 : สหภำพแรงงำนออฟโร้ด สัมพันธ์  
สหภาพแรงงานออฟโร้ด สัมพันธ์ เป็นการรวมตัวของแรงงานบริษัทออฟโร้ด แอคเซสซอรี่ส์ จ ากัด 

ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทริ์นซีบอร์ด ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ท าการผลิตอุปกรณ์ตกแต่ง
รถยนต์ เปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2549  มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 390 คน นายจ้างเป็นชาวออสเตรเลีย  
ส่งสินค้าให้กับบริษท ARB Corporation ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายตั้งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย 

สถำนกำรณ์ปัญหำ 
 ปี 2552 พนักงานได้รวมตัวกันก่อตั้งสหภาพแรงงานออฟโร้ด สัมพันธ์ ตั้งอยู่ที่ ต.มาบยางพร  

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
 12 กันยายน 2559 สหภาพแรงงานได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานประจ าปี 2559 ก่อนที่

ข้อตกลงสภาพการจ้างเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  
 19 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ยื่นข้อเรียกร้องของบริษัทฯ ต่อสหภาพแรงงานเช่นเดียวกัน 
 ทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการเจรจาตามขั้นตอนของพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 แต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ 

จนน ามาสู่การแจ้งข้อพิพาทแรงงานต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 
2559 แต่ก็ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้อีก 

 23 พฤศจิกายน 2559 นายจ้างได้ใช้สิทธิปิดงานเฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงาน และให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 

 25 และ 30 พฤศจิกายน 2559 พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานนัดไกล่เกลี่ย แต่พบว่าทาง
บริษัทไม่มาไกล่เกลี่ยแต่อย่างใด โดยไม่มีการแจ้งเหตุขัดข้องต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแต่อย่างใดด้วย
เช่นเดียวกัน ท าให้ทางพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานต้องนัดหมายการเจรจาครั้งต่อไปโดยที่ไม่มีมาตรการ
ใดๆในการบังคับให้นายจ้างต้องเข้าร่วมเจรจา 

กรณีศึกษำที่ 2 : สหภำพแรงงำนเพื่อนแรงงำนไทย 
สหภาพแรงงานเพ่ือนแรงงานไทย เป็นการรวมตัวของแรงงานบริษัททีเอ ออโตโมทีฟ พาร์ท (ประเทศไทย) 

จ ากัด ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
บริษัทประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชนิดท่อส่งน้ ามันเชื้อเพลิง 
สถำนกำรณ์ปัญหำ 
สหภาพแรงงานเพ่ือนแรงงานไทยได้มีการยื่นค าขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานที่ส านักงานสวัสดิการ

แรงงานจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องต่อ
บริษัทจ านวน 10 ข้อ  
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ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2557 มีการเจรจาระหว่างสหภาพแรงงานกับบริษัทแต่ไม่
สามารถหาข้อยุติได้ บริษัทได้ใช้สิทธิปิดงานลูกจ้างเฉพาะในส่วนพนักงานที่ลงรายมือชื่อหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อ
เรียกร้องฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 จ านวน 104 คน มาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2557 ต่อมาในวันที่  
2 เมษายน 2557 นายจ้างได้ยื่นข้อเรียกร้องสวนจนน ามาสู่ข้อพิพาทแรงงาน และต่อมาในวันที่ 10 เมษายน 
2557 บริษัทได้แจ้งปิดงานครอบคลุมสมาชิกสหภาพแรงงานทุกคน 

ทั้งนี้ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 การเจรจาระหว่างสหภาพแรงงานกับบริษัทได้ข้อยุติที่กระทรวง
แรงงาน แต่พบปัญหาภายหลัง ดังนี้ 

(1) บริษัทได้ทยอยเรียกพนักงานเข้าท างาน โดยพนักงานที่ได้รับการเรียกตัวให้ได้ถูกสั่งห้ามไม่ให้
พูดคุยกับลูกจ้างท่ีอยู่ในเต็นท์ พร้อมไม่ให้ท างานล่วงเวลา 

(2) ในส่วนที่พนักงานยังไม่ถูกเรียกตัวจ านวน 38 คน ทางบริษัทได้จัดเต็นท์ให้นั่งรออยู่บริเวณประตู
ด้านหลังของบริษัทและให้ลงเวลาเข้างาน 09.00 น. และลงเวลาเลิกงานเวลา 16.30 น.  พักกลางวันเวลา 
13.00 น. ซึ่งสามารถออกไปรับประทานอาหารข้างนอกได้ นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังได้ออกประกาศให้สมาชิก
สหภาพแรงงานท าตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทเสมือนกับท างานในสายการผลิต และจ ากัดพ้ืนที่ให้อยู่เพียง
ในเต็นท์ ให้ใช้ห้องน้ าร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่บริเวณเต็นท์ และมีกล้องวงจรปิดคอยสอดส่อง
ตลอดเวลา 

(3) บริษัทได้มีการประกาศเลิกจ้างกรรมการและสมาชิกสหภาพแรงงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชย รวม  
4 กรณี คือ 

- 29 พฤษภาคม 2557 บริษัทเลิกจ้างสมาชิกสหภาพแรงงานจ านวน 1 คน เนื่องจากได้มีการ 
โพสต์รูปถ่ายพนักงานที่นั่งรอบริษัทเรียกตัวเข้าไปท างานในเฟสบุ๊ค เนื่องจากท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย 

- 28 มิถุนายน 2557 บริษัทได้ออกค าสั่งเลิกจ้างกรรมการสหภาพและสมาชิกจ านวน 7 คน โดย
อ้างว่าไม่ท างานล่วงเวลาระหว่างที่เจรจาข้อเรียกร้อง ท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย 

- 8 กรกฎาคม 2557 บริษัทออกค าสั่งพักงานสมาชิกสหภาพ 38 คน โดยอ้างว่า มีส่วนร่วมรู้เห็น
ไม่ท างานล่วงเวลาระหว่างที่มีการเจรจาข้อเรียกร้อง ท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย 

- 14 กรกฎาคม 2557 บริษัทเรียกพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพ 38 คน เข้าพบ ผลจากการเข้าพบ
ท าให้พนักงาน 34 คน ตกลงเขียนใบลาออกโดยบริษัทยินยอมจ่ายเงินช่วยเหลือให้ประมาณ  ร้อยละ 30   
ขณะที่อีก 5 คน ไม่ยอมเขียนใบลาออก ทั้งนี้ในช่วงเย็นมีผู้ชายจ านวน 4 คน เข้ามาท าร้ายพนักงานคนหนึ่ง คือ 
เลขานุการสหภาพแรงงาน ซึ่งไม่เซ็นใบลาออกรับค่าชดเชยที่บริเวณหน้าห้องพัก  

ทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ผู้ถูกเลิกจ้างจ านวน 7 คน ได้ใช้สิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ (ครส.) ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 เพ่ือให้บริษัทฯ รับกลับเข้าท างาน อย่างไรก็ตามในการ
ระหว่างการพิจารณา ครส. เห็นว่าเป็นการยากที่บริษัทฯ จะรับลูกจ้างกลุ่มนี้เข้าท างาน จึงเสนอให้เป็นการยื่น
ค าร้องกรณีให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแทน  

ต่อมาในปลายเดือนพฤศจิกายน 2557 ครส.ได้มีค าตัดสินให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว อย่างไร
ก็ตามบริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับค าตัดสินดังกล่าว จึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแรงงาน โดยฟ้อง ครส. เป็นจ าเลยที่ 1 
และสหภาพแรงงานเพ่ือนแรงงานไทยเป็นจ าเลยร่วม ขณะนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรม 

กรณีศึกษำที่ 3 : สหภำพแรงงำนสแตนเล่ย์ประเทศไทย 
สหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ประเทศไทย เป็นการรวมตัวของแรงงานบริษัทสแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จ ากัด นิคม

อุตสาหกรรมเวลโกรว์ ต าบลบางวัว อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
บริษัทประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือช่าง เครื่องมือวัด 
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สถำนกำรณ์ปัญหำ 
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 บริษัทสแตนเล่ย์ เวิร์คส์ได้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นมา

อีกสหภาพหนึ่งในบริษัท ชื่อว่าสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ เวิร์คส์ ประเทศไทย ทั้งนี้สมาชิกส่วนใหญ่ประมาณ 
300 คน คือ สมาชิกที่ลาออกไปจากสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานที่จัดตั้งมา
ตั้งแต่ปี 2547  

ต่อมาในวันที่ 24 กันยายน 2556 สหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ ประเทศไทย ซึ่งขณะนี้เหลือสมาชิกเพียง 
44 คน ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องประจ าปีเพ่ือขอปรับสภาพการจ้างกับบริษัท 

ระหว่างวันที่ 25 กันยายน–28 ตุลาคม 2556 มีการเจรจาระหว่างบริษัทฯ กับสหภาพแรงงาน 
สแตนเล่ย์ ประเทศไทยเพียง 2 ครั้ง แต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ อีกทั้งบริษัทได้มีการยื่นข้อเรียกร้องสวนต่อ
สหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ ประเทศไทย เพื่อขอยกเลิกข้อตกลงสภาพการจ้างเดิมที่เคยปฏิบัติมาทั้งหมด รวมถึง
การยื่นข้อเรียกร้องเพ่ิมเติมเรื่องการไม่ปรับขึ้นเงินโบนัสและจ านวนเงินขึ้นประจ าปีเป็นเวลารวม 3 ปี 

1 ตุลาคม 2556 บริษัทแจ้งว่าได้ท าข้อตกลงสภาพการจ้างฉบับใหม่กับสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ 
เวิร์คส์ เรียบร้อยแล้ว และถ้าลูกจ้างคนใดไม่ยินยอมเซ็นรับข้อตกลงใหม่จะถือว่าไม่ใช่ลูกจ้างบริษั ทอีกต่อไป 
และในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 บริษัทได้ใช้สิทธิปิดงานเฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ ประเทศไทย 
รวม 44 คน ท าให้พนักงานกลุ่มนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมาตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา และท าให้มี
พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์คนหนึ่งเกิดความเครียดและแท้งบุตร  

อีกทั้งในวันที่ 9 มกราคม 2557 บริษัทได้ยื่นเงื่อนไขเพ่ิมเติมจ านวน 18 ข้อ ส าหรับพนักงาน 44 คน
เพียงเท่านั้น ถึงจะยอมรับการกลับเข้าท างาน  

ก่อนหน้านั้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 สหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ ประเทศไทย ได้ยื่นฟ้องต่อ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.) กรณีที่นายจ้างกระท าการละเมิด พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 
มาตรา 121 (1), (2), (3), (4) และมาตรา 122 (1) เพ่ือขอให้ครส.ชี้ขาดและมีค าสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าเสียหาย
เท่ากับค่าจ้างที่ได้รับในอัตราสุดท้ายก่อนถูกปิดงาน จนกว่าจะได้เข้าท างานและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เสมือนมิได้
ถูกปิดงาน พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5  ซึ่งในกรณีนี้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้วินิจฉัยว่า ทั้งสองฝ่ายได้
ใช้สิทธิยื่นข้อเรียกร้องและด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย นายจ้างมิได้กระท าการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายที่กล่าวอ้าง จึงมีค าสั่งที่ 464 - 507/2557 ยกค าร้องของสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ประเทศไทย  

จากผลค าตัดสินดังกล่าวท าให้สหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ ประเทศไทย จึงใช้สิทธิทางศาลแรงงานต่อ 
และน ามาสู่วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ที่ศาลแรงงานภาค 2 จังหวัดชลบุรี มีค าพิพากษายกฟ้องที่ทางสหภาพ
แรงงานสแตนเลย์ ประเทศไทย ฟ้องบริษัทสแตนเล่ย์ เวิร์คส์ มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ทั้งนี้ศาลได้พิพากษาว่า 
การปิดงานของบริษัทสแตนเล่ย์ เวิร์คส์ ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นประเด็นอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องจึงไม่น ามาพิจารณา
ต่อไป เช่น การที่บริษัทแทรกแซงโดยการสนับสนุนให้จัดตั้งสหภาพใหม่ขึ้นมา เพราะถือว่าเป็นการปิดงานโดย
ชอบแล้ว 

เมื่อค าพิพากษาปรากฏออกมาเช่นนี้ ท าให้สหภาพแรงงานสแตนเลย์ ประเทศไทย จึงกลับไปสู่การใช้
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอีกครั้งหนึ่ง และในที่สุดเมื่อวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน 2557 ทางสหภาพ
แรงงานฯจึงตัดสินใจยอมรับข้อเรียกร้องของนายจ้างฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 โดยเฉพาะในเรื่องการไม่
ปรับเงินขึ้น และการไม่ได้โบนัสตลอดช่วง 3 ปีของการท างาน 

ดังนั้น เมื่อลูกจ้างรับข้อเรียกร้องดังกล่าว ข้อพิพาทแรงงานจึงเป็นอันยุติ และบริษัทฯ ต้องรับลูกจ้าง
ในส่วนที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมดกลับเข้าท างาน ทั้งนี้บริษัทแจ้งว่าจะจ่ายค่าจ้างนับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 
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เป็นต้นไป โดยลูกจ้างที่เหลืออยู่ทั้ง 12 คน ต้องเข้าไปรับหนังสือที่บริษัทฯเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 
เพ่ือให้กลับเข้าไปรายงานตัวในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 

ภายหลังการถูกปิดงานมาร่วม 1 ปีกว่า ต่อมาในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 สมาชิกสหภาพแรงงาน 
สแตนเล่ย์ ประเทศไทย จ านวน 12 คน ที่ถูกนายจ้างปิดงานทั้งหมดจ านวน 44 คน และยังคงสามารถยืนหยัด
ต่อสู้มาตั้งแต่วันที่บริษัท “ปิดงาน” คือเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 หรือเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมานั้น ได้กลับเข้าไป
รายงานตัวกับทางบริษัทฯ เพ่ือท างานต่อ (สถานการณ์ก่อนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 คือ ทั้ง 44 คน ยังไม่มี
ใครได้รับค่าจ้าง พนักงานจ านวนหนึ่งที่ทนแรงกดดันและแบกรับภาระทางเศรษฐกิจไม่ไหว ได้ตัดสินใจลาออก
จากบริษัทเพ่ือเลือกรับค่าชดเชยแทน) 

อย่างไรก็ตามภายหลังจากการกลับเข้าไปท างานแล้ว พบว่า นายจ้างได้สร้างเงื่อนไขหลายประการที่
ท าให้ลูกจ้างกลุ่มนี้ให้เกิดความหวาดกลัวประเด็นทางกฎหมาย อีกทั้งบริษัทก็มีข้อเสนอทั้งแลกกับการลาออก 
และการกดดันเพ่ิมถ้ายังคงท างานต่ออยู่ในบริษัทแห่งนี้ต่อไป รวมถึงการกดดันจากสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ 
เวิร์คส์ ประเทศไทย กรณีที่เรียกร้องให้ลูกจ้างกลุ่มนี้ต้องรับเงื่อนไขเพ่ิมเติมจ านวน 18 ข้อ ตามที่บริษัทฯได้แจ้ง
ไว้ตั้งแต่ต้นปี 2557 แล้ว35 ถึงจะถือว่าเป็นการยอมรับการกลับเข้าท างานอย่างสมบูรณ์ ในที่สุดกลางเดือน
มกราคม 2558 ลูกจ้างบางคนก็เลือกที่จะลาออก และบางส่วนที่เหลือทั้งหมดก็ถูกบริษัทเลิกจ้างในข้อหาที่
แตกต่างกันออกไป 
 สถานการณ์ส าคัญท่ีต้องบันทึกไว้เพ่ิมเติม คือ 

- มีนักสหภาพแรงงานอีก 4 คน ที่เข้าไปช่วยในกระบวนการต่อสู้ของสหภาพแรงงานสแตนเลย์
ประเทศไทย ได้แก่ นายลาเร่ อยู่เป็นสุข นายวินัย ติ่นโตนด นายประสิทธิ์ ประสพสุข และนางสาวเรืองรุ่ง 
วิเชียรพงษ์ ได้ถูกบริษัทสแตนเล่ย์ เวิร์คส์ ฟ้องด าเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาท ต่อศาลอาญาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ซึ่งศาลได้มีค าพิพากษาเรียบร้อยแล้ว โดยต้องเสียค่าปรับรวมทั้ง 4 คน เป็นเงินหลักแสนกว่าบาท และให้อยู่ใน
ระหว่างรอลงอาญาจ านวน 2 ปี 

- เมื่อเดือนธันวาคม 2557 สหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ เวิร์คส์ ประเทศไทย ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหาย
ทางแพ่งต่อสหภาพแรงงานสแตนเลย์ประเทศไทย จ านวน 300,000 บาท โดยอ้างข้อหาเรื่องการปราศรัยหน้า
โรงงานในช่วงระหว่างจัดชุมนุมท าให้ผู้ฟ้องได้รับความเสียหายจากการที่ท าให้เพ่ือนสมาชิกเกลียดชังและไม่
สมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างชั้นศาล  

                                                           
35 เงื่อนไข 18 ข้อ มีดังนี้ 1. ต้องยอมรับข้อเรียกร้องสวนของนายจ้างชอบด้วยกฎหมาย 2. ประธาน, เลขาฯสหภาพฯ ต้องท าหนังสือขอโทษ
สหภาพฯใหม่ที่ตั้งขึ้นกรณีออกหนังสือโจมตีสหภาพฯใหม่ 3. ต้องยอมรับว่าข้อเรียกร้องที่สหภาพฯยื่นต่อบริษัทไม่ชอบด้วยกฎหมาย 4. ต้อง
ยอมรับว่าเพราะไม่ยอมถอนข้อเรียกร้อง 5 ข้อ จึงเป็นเหตุให้บริษัทต้องยื่นข้อเรียกร้องสวน 5. ต้องยอมรับว่าสหภาพฯไม่ยอมรับข้อเรียกร้อง
ของบริษัทไม่ยอมแต่งตั้งตัวแทนเจรจาจึงเป็นเหตุให้บริษัทแจ้งพิพาทแรงงาน 6. ต้องยอมรับว่าหลังจากบริษัทยื่นพิพาทแล้วสหภาพฯปฏิเสธที่
จะเจรจาไม่ใช่เพราะนายจ้างไม่ยอมเจรจาด้วย 7. เลขาฯสหภาพฯต้องยอมรับว่าตนได้ปฏิเสธลงชื่อในหนังสือยกเลิกการมอบหมายงานก่อน
แจ้งค าสั่งปิดงาน 8. สหภาพฯต้องยอมรับว่านายจ้างแจ้งปิดงานให้พวกตนทราบแล้วแต่ประธานสหภาพฯปฏิเสธลงชื่อรับค าสั่งปิดงาน  9. 
สมาชิกท่านหนึ่งชื่อ.....ต้องลงโฆษณาขอโทษบริษัทในเฟซบุ๊คตนเองเป็นเวลา 1 ปี หากไม่ท าจะถูกด าเนินคดีหมิ่นประมาทและถูกเลิกจ้างไม่
จ่ายค่าชดเชย 10. คณะกรรมการสหภาพฯต้องขอโทษผู้บริหารและพนักงานที่น าบุคคลภายนอกมาตั้งเวทีปราศรัยโจมตีบริษัท  11. ห้าม
กระท าการตามข้อ 10 อีก 12. ให้สหภาพฯคืนเงินค่าฟ้องคดีบริษัท ทั้งหมดให้กับสมาชิก 13. ให้เลขาฯสหภาพฯถอนการยื่นอุทธรณ์คดีที่ฟ้อง
บริษัท 14. เพ่ือแสดงความส านึกที่สหภาพได้กระท า ให้คณะกรรมการการจัดพิธีกรรมทางศาสนา เพ่ือขอขมาต่อบริษัทและผู้บริหารต่อหน้า
พนักงานทั้ง 2 กะ ณ ที่ท าการบริษัทภายในวันแรกที่กลับเข้าท างาน 15. ให้คณะกรรมการสหภาพด าเนินการห้ามบุคคลภายนอก หยุดสื่อสาร
ข้อความหรือกระท าการอื่นใดที่มิใช่ธุระ 16. ให้คณะกรรมการหยุดการร้องเรียนกล่าวหานายจ้างต่อองค์กรภายนอกต่างๆได้แก่ลูกค้าของ
นายจ้าง 17. สหภาพฯต้องยอมรับว่าการปิดงานของนายจ้างชอบด้วยกฎหมายแล้ว 18. ให้นางสาว........ลบข้อความที่กล่าวให้ร้ายโจมตีบริษัท
ทุกกรณีหากยังปรากฏภายหลังว่ากระท าการดังกล่าวอีกจะลงโทษด้วยการเลิกจ้าง 
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กรณีศึกษำที่ 4 : สหภำพแรงงำนโคบำเทค ประเทศไทย  
สหภาพแรงงานโคบาเทค ประเทศไทย เป็นการรวมตัวของแรงงานบริษัทโคบาเทค (ประเทศไทย) 

จ ากัด บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อปี 2545 ตั้งอยู่ที่ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
บริษัทประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูงและชิ้นส่วนหัวฉีดเชื้อเพลิง

ส าหรับยานพาหนะ 
สถำนกำรณ์ปัญหำ 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 สหภาพแรงงานโคบาเทคฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทโคบาเทคฯ 

เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องโบนัส, การปรับเงินขึ้น, ค่าอาหาร, ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาข้อ
เรียกร้องตามข้ันตอนของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ และกลายเป็นข้อพิพาท
แรงงาน  

ต่อมาพนักงานประนอมข้อพิพาทจึงได้นัดไกล่เกลี่ยแต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ในที่สุดบริษัทฯ จึงได้ใช้
สิทธิปิดงาน (ไม่ให้ลูกจ้างท างานและไม่จ่ายค่าจ้างให้ชั่วคราวในระหว่างยังมีข้อพิพาทแรงงานอยู่) เฉพาะ
สมาชิกสหภาพแรงงานฯ จ านวน 195 คน ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นข้อเรียกร้อง โดยให้เริ่มหยุดงานตั้งแต่วันที่  
22 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไปจนกว่าจะหาข้อยุติร่วมกันได้ (ในระหว่างที่ปิดงาน นายจ้างมีการรับลูกจ้างเหมา
ค่าแรงและลูกจ้างใหม่เข้ามาท างานแทนกลุ่มลูกจ้างที่ถูกปิดงาน) 

หลังจากนั้นมีการเจรจากันหลายครั้งจนได้ข้อยุติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 มีการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงสภาพการจ้าง ซึ่งมีผลผูกพันเฉพาะผู้เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องจ านวน 195 คนเท่านั้น ตั้งแต่วันที่  
10 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2559 ทั้งนี้ข้อตกลงหนึ่งระบุว่า บริษัทตกลงให้ลูกจ้างกลับเข้าท างาน
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2558 เป็นต้นไป โดยให้ลูกจ้างไปรายงานตัวในวันที่ 15 มกราคม 2558 เพ่ือเข้าท างาน 

แต่เมื่อลูกจ้างไปรายงานตัว กลับพบว่าบริษัทฯได้ให้ลูกจ้างเซ็นหนังสือสัญญายินยอมรับทราบเงื่อนไข
การว่าจ้างก่อนเข้าท างาน รวมทั้งก าหนดให้ลูกจ้างกลุ่มนี้กลับไปปรับทัศนคติทางด้านความรุนแรงและทางด้าน
จิตใจที่บ้านตั้งแต่วันที่ 15–20 มกราคม 2558 และให้กลับมารายงานตัวอีกครั้งในวันที่ 21 มกราคม 2558 

21 มกราคม 2558 หลังจากท่ีลูกจ้างกลับมารายงานตัวอีกครั้ง บริษัทได้ให้ลูกจ้างทั้ง 195 คนนี้ ไปนั่ง
ในเต็นท์ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ที่บริเวณด้านหลังโรงงาน โดยไม่มีการมอบหมายงานให้ท าแต่อย่างใด อีกทั้ง
ยังมีการจัดเตรียมน้ าดื่มพร้อมสุขาเคลื่อนท่ีไว้ให้จ านวน 5 ห้อง ทั้งนี้ลูกจ้างทั้ง 195 คน ยังคงนั่งอยู่ในเต็นท์หลัง
โรงงานโดยที่กระบวนการผลิตของนายจ้างยังด าเนินไปตามปกติ และมีลูกจ้างกลุ่มใหม่เข้ามาท างานทดแทน
สมาชิกสหภาพแรงงานในฐานะลูกจ้างกลุ่มนี้เรียบร้อยแล้ว จนในที่สุดลูกจ้างหลายคนทนไม่ไหวตัดสินใจลาออก
จากงานโดยไม่ได้รับค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น 

จากสถานการณ์ดังกล่าว สหภาพแรงงานฯจึงได้ไปยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์  (ครส.) 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 เพ่ือให้วินิจฉัยให้นายจ้างมอบหมายงานให้  

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 บริษัท โคบาเทค ประเทศไทย จ ากัด ได้ฟ้องด าเนินคดีอาญาต่อสมาชิก
สหภาพแรงงานโคบาเทค ประเทศไทย จ านวน 100 คน และที่ปรึกษา 1 คน รวม 101 คน และทางบริษัทฯ  
มีเงื่อนไขหากพนักงานยอมลาออกจะถอนฟ้องและยินดีจ่ายเงินช่วยเหลือให้ 

วันที่  2 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ปิดประกาศเลิกจ้างพนักงาน จ านวน 99 คน โดยแยกเป็น  
จ่ายค่าชดเชย จ านวน 16 คน  ไม่จ่ายค่าชดเชย 83 คน  โดยเหตุผลในการเลิกจ้าง คือ ร่วมกันปิดล้อม พูดจา
ข่มขู่ และแสดงท่าทางอันเป็นการท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ต่อผู้แทนนายจ้าง, 
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ไม่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และสร้างความขัดแย้งขึ้นภายในบริษัท, 
ท าให้บริษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยการโพสรูปภาพที่เอาเสื่อมาบังฝนที่สาดเข้าเต๊นท์ลงในสื่อออนไลน์ 

วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ให้บริษัทฯ มอบหมายงานให้
เฉพาะสมาชิกสหภาพฯ ที่ยังไม่พ้นสภาพการเป็นพนักงานจ านวน 19 คนเท่านั้น 

กรณีศึกษำที่ 5 : สหภำพแรงงำนซันโคโกเซ ประเทศไทย 
สหภาพแรงงานซันโคโกเซ ประเทศไทย เป็นการรวมตัวของแรงงานบริษัทซันโคโกเซ เทคโนโลยี

ประเทศไทย จ ากัด ตั้งอยู่เลขที่ 64/20 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง  
จ.ระยอง  

บริษัทผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นพลาสติกได้แก่ กันชน สปอยล์เลอร์ และชิ้นส่วนตกแต่งภายใน
รถยนต์ ส่งงานให้ลูกค้าที่ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย เช่น โตโยต้า, ฮอนด้า, มิตซูบิชิ, เจเนรัลมอเตอร์, 
นิสสัน, ฮีโน่ , ซูซูกิ, อีซูซุ, ฟอร์ด, มาสด้า, มิโนะรุ, ทากาตะ, เดนโซ่, เอ็นเอชเค ฯลฯ บริษัทประกอบกิจการ
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชนิดท่อส่งน้ ามันเชื้อเพลิง 

สถำนกำรณ์ปัญหำ 
วันที่ 20 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้มีค าสั่งปิดงานสมาชิกสหภาพแรงงานซันโคโกเซ ประเทศไทย 

ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 จ านวน 663 คน และน าไปสู่การสั่งห้ามเข้าท างานในโรงงานและงดจ่าย
ค่าจ้างตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา  

การปิดงานตามความหมาย พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 หมายถึง การที่นายจ้างปฏิเสธไม่ให้ลูกจ้าง
เข้าท างานในสถานประกอบการชั่วคราว เนื่องจากมีปัญหาข้อพิพาทแรงงานที่ยังตกลงกันไม่ได้ เป็นมาตรการที่
นายจ้างกดดันให้ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนในระหว่างปิดงาน เนื่องจากไม่มีรายได้ เพราะลูกจ้างไม่สามารถ
เข้าท างานได้ ก็จะไม่ได้รับค่าจ้าง เป็นวิธีการกดดันลูกจ้างให้ยอมตามข้อเรียกร้องที่นายจ้างก าหนด ดังนั้นคนที่
ได้รับความเดือดร้อน คือ ลูกจ้างที่ถูกปิดงานทุกคน อีกทั้งยั งไม่ได้รับสิทธิแรงงานตามกฎหมายต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องในระหว่างปิดงานนี้ด้วย เช่น ประกันสังคม, คุ้มครองแรงงาน, กองทุนเงินทดแทน 
 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงท าให้ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก และได้มีการชุมนุมที่บริเวณ
ด้านหน้าบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง เพ่ือให้มีการเจรจาเปลี่ยนแปลง
ค าสั่งดังกล่าว อย่างไรก็ตามไม่เป็นผลแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ประสานงานกับทางนิคมฯ เพ่ือขอใช้
อ านาจศาลในการสั่งให้ลูกจ้างย้ายสถานที่ชุมนุมออกจากบริเวณดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา  

ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นได้มีความพยายามอย่างยิ่งยวดในการเจรจาระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้าง
กว่า 15 ครั้ง ให้ได้ข้อยุติลงตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน แต่นายจ้างก็บิดพลิ้วการเจรจา/ 
ไม่ยอมเจรจา แม้จะมีเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานจากส่วนกลาง น าโดย รองปลัดกระทรวงแรงงาน สุวิทย์  
สุมาลา ลงไปเจรจาเองก็ตาม  

อีกทั้งมีมาตรการกดดันลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในรูปต่างๆ ร่วมด้วย เช่น การน าแรงงาน
เหมาค่าแรงและแรงงานข้ามชาติเข้ามาท างาน, การสั่งให้ลูกจ้างล้างห้องน้ า, การเปิดโครงการสมัครใจลาออก
ด้วยข้ออ้างเรื่องการขาดทุนแต่ก็มีการให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลา (OT) ควบคู่กันไป, การท างานท่ามกลางความ
ไม่ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมในโรงงาน เป็นต้น36   

                                                           
36 รายละเอียดเพ่ิมเติมทั้งหมดในเร่ืองนี้อ่านได้ที่นี่ เอกสารฉบับเผยแพร่ทางการ สรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กรณีสหภาพแรงงานซันโคโกเซ 
ประเทศไทย (1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2558) จัดท าโดย: ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) อ่ านได้ที่นี่  
http://thanaiphorn.com/files/sankogosei_edb_paan31-12-58.pdf 
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จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงสร้างความวิตกกังวลใจต่อลูกจ้างมากยิ่งขึ้นว่าอาจน าไปสู่การเลิกจ้าง
สมาชิกสหภาพแรงงานทั้งหมด มากกว่าการเจรจาข้อพิพาทแรงงานตามที่กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ได้วาง
หลักการไว้แล้ว จึงท าให้สมาชิกสหภาพแรงงานได้ตัดสินใจเดินทางมาที่กระทรวงแรงงานเพ่ือขอความช่วยเหลือ
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 6 มกราคม 2559 และได้ยุติการชุมนุมลง
ในเวลา 24.00 น. เนื่องด้วยข้อจ ากัดของ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ที่ห้ามชุมนุมในสถานที่
ราชการ หากสหภาพแรงงานไม่เลิกชุมนุมทางกระทรวงแรงงานจะด าเนินคดีทางอาญากับทุกคน  

ภายหลังจากวันที่ 6 มกราคม 2559 ที่ลูกจ้างไม่สามารถชุมนุมทั้งที่หน้าบริษัทฯ และที่กระทรวง
แรงงานได้ ท าให้ลูกจ้างที่ถูกปิดงานทั้งหมดจึงได้มาชุมนุมอยู่ภายนอกโรงงาน ในบริเวณพ้ืนที่ว่างเปล่าส่วน
บุคคลในเขตพ้ืนที่อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพ่ือรอผลการเจรจาข้อเรียกร้องให้ได้ข้อยุติ และลูกจ้างทุก
คนจะได้กลับเข้าท างานตามปกติเช่นเดิม ซึ่งระหว่างการชุมนุมนี้เองพบว่า ได้มีทหารและต ารวจมาเฝ้าประกบ
และกดดันไม่ให้ท ากิจกรรมเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองทั้งสิ้น 

ต่อมาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครั้งที่ 27 ซึ่งผลการไกล่เกลี่ยปรากฏว่า
ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ ท าให้ข้อพิพาทแรงงานยุติ และบริษัทฯ ได้สั่งสมาชิกสหภาพแรงงานทุกคนมา
รายงานตัวตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป 

อย่างไรก็ตามภายหลังจากนั้นเมื่อลูกจ้างได้รายงานตัวกลับเข้าไปท างานแล้ว ได้มีมาตรการในการข่มขู่ 
กดดันหลายประการและน ามาสู่การเลิกจ้างสมาชิกสหภาพแรงงานจ านวน 19 คน โดยไม่มีความผิด โดยเมื่อ
เดือนสิงหาคม 2560 คดีความดังกล่าวได้ยุติลงแล้วโดยผู้พิพากษาได้ไกล่เกลี่ยให้นายจ้างจ่ายค่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
ให้กับลูกจ้างทั้ง 19 คน37 

นอกจำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้วยังพบว่ำ ได้เกิดกำรกำรฟ้องร้องทำงคดีแพ่งและคดีอำญำสมำชิก
สหภำพแรงงำนใน 2 กรณี ร่วมด้วย 

กรณีแรก : สืบเนื่องจากท่ีบริษัทฯ ได้ปิดงานเฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงานเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 
ท าให้ลูกจ้างจึงได้มีการมารวมตัวชุมนุมท่ีบริเวณหน้าบริษัทฯ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 

ทาง บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จ ากัด จึงได้ด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง 
จังหวัดระยอง เรื่องให้ผู้ชุมนุมรื้อถอนเต็นท์ที่ชุมนุมและเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินคนละ 5 แสนบาท โดย
อ้างว่า นายฉีด กันเข็ม และ นายค าพันธ์ จูมนอก พนักงาน บริษัท ซันโคโกเซ และบริวารได้กระท าการ
ประมาทเลินเล่อ กระท าการผิดกฎหมายให้โจทก์เสียหายแก่เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิ จากการปิดล้อม
บริเวณที่ดินทางเดินและถนนซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนิคมฯ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 
อยู่หน้าบริษัทซันโค โกเซ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด รวมถึงได้สร้างเต็นท์พลาสติก สร้างห้องน้ าห้องส้วม 
วางถังใส่สิ่งปฏิกูลจากห้องน้ า ห้องส้วมบนทางเท้า และรางระบายน้ า ท าให้การคมนาคมในนิคมอุตสาหกรรม
ของโจทย์เกิดการติดขัด พนักงานบริษัทท่ีตั้งอยู่ในนิคมฯได้รับความเดือดร้อน รวมถึงรถเข้าออกล าบาก  

ดังนั้นทางนิคมฯ ในฐานะโจทก์จึงเรียกร้องค่าเสียหายถึงวันฟ้องเป็นเงินจ านวน 500,000 บาท และ 
คิดค่าเสียหายจากจ าเลยทั้ง 2 คน อีกวันละ 500 ,000 บาท นับถัดจากวันที่ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการรื้อ
ถอนสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ ออกจากถนน และท่ีดินของนิคม  

                                                           
37 อ่านรายละเอียดอื่นๆเพ่ิมเติมได้ที่ เอกสารสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กรณีสหภาพแรงงานซันโคโกเซ ประเทศไทย (1 กันยายน 2558 – 10 
กุมภาพันธ์ 2559) จัดท าโดย : ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สืบค้นได้ที่  
http://thanaiphorn.com/files/sankogosei_edb_paan_update_10-02-59.pdf  
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จากการที่ศาลแพ่งใช้อ านาจคุ้มครองพ้ืนที่และออกค าสั่งให้คนงานซันโคโกเซฯ  ที่อยู่บริเวณหน้า
บริษัทซันโค โกเซฯ ออกจากพ้ืนที่ ซึ่งหมายมาถึงตอนช่วงเวลาประมาณช่วงค่ าทางคนงานก็ได้ช่วยกันขนย้าย
ข้าวของออกจากพ้ืนที่ทันท ี

ต่อมาในกรณีนี้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ศาลจังหวัดระยองได้ยกฟ้องการเรียกค่าเสียหายดังกล่าว 
กรณีที่ 2: เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 สมาชิกสหภาพแรงงานซันโคโกเซคนหนึ่ง ได้ถูกอัยการจังหวัด

ระยองส่งหมายมาแจ้งว่า ให้มาพบในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ส านักงานอัยการจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณา
ว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องอย่างไร ซึ่งคาดการณ์ว่าเป็นไปตามมาตรา 225 ในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งระบุไว้ว่า 
“ผู้ใดกระท าให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท และเป็นเหตุ ให้ทรัพย์ของผู้อ่ืนเสียหาย หรือการกระท าโดยประมาทนั้น
น่าจะเป็น อันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ” ซึ่งขณะนี้เดือนสิงหาคม 2559 อัยการยังคงให้สมาชิกสหภาพแรงงานคนนี้มารายงานตัว 
โดยที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าควรจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้  ทางอัยการได้แจ้งว่าให้
คนงานน าหลักทรัพย์ ที่คาดการณ์ไว้ คือ ประมาณ 5 แสนบาท เตรียมไว้เพ่ือประกันตัวในวันดังกล่าวนั้นด้วย 
ถ้ามีการสั่งฟ้องขึ้นมา 

ย้อนไปเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่  บริษัทซันโคโกเซฯ นิคมอุตสาหกรรม 
อีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง โดยสาเหตุเพลิงไหม้มาจากอุปกรณ์ในโรงงานเกิดการช ารุด แต่ไม่มีการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ในการใช้งานแต่อย่างใดว่าพร้อมหรือไม่ แล้วคนงานที่เข้ากะในช่วงเวลานั้ น ไม่ทราบว่าเกิดการช ารุด
จนสามารถท าให้เกิดเพลิงไหม้ได้ จึงเข้าไปใช้งาน และเมื่อใช้แล้วได้เกิดไฟลุกไหม้และพยายามดับ แต่ไม่
สามารถดับได้จนลุกลามไหม้โรงงาน 

อีกทั้งคนงานทั้งโรงงานที่มาท างานในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานต่างช่วยกัน
ระดมมาดับไฟ เพ่ือไม่ให้ลุกลามมากขึ้นอีกต่างหาก หรือรอแต่ความช่วยเหลือจากทางนิคมฯมาดับไฟ  

อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตส าคัญที่ต้องบันทึกไว้ในเรื่องนี้  คือ ในบันทึกชั้นพนักงานสอบสวนก็ชี้ชัดว่า 
เป็นเพราะอุปกรณ์ช ารุดอยู่แล้ว ดังนั้นไม่ว่าใครจะมาใช้งาน ก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อยู่ดี 

กรณีศึกษำที่ 6 : สหภำพแรงงำนเอ็น ที เอ็น ประเทศไทย 
สหภาพแรงงานเอ็น ที เอ็น ประเทศไทย เป็นการรวมตัวของแรงงานบริษัทเอ็น ที เอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ไทยแลนด์) จ ากัด นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
บริษัทประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะส าหรับยานยนต์และส าหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์   
สถำนกำรณ์ปัญหำ 
สืบเนื่องจากวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 สหภาพแรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทและได้มีการเจรจา

ตามข้ันตอนของกฎหมายจนสามารถหาข้อยุติได้ในวันที่ 3 เมษายน 2557 
ต่อมาในวันที่ 9 เมษายน 2557 บริษัทได้นัดพูดคุยกับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับเงื่อนไขในการกลับเข้า

ท างาน ทั้งนี้บริษัทได้ร่างหนังสือขอโทษ เพ่ือให้สหภาพแรงงานลงลายมือชื่อ แต่สหภาพแรงงานไม่สามารถ
ยอมรับหนังสือขอโทษฉบับดังกล่าวที่บริษัทร่างได้ เนื่องด้วยมีเนื้อความเกินความเป็นจริงที่ตกลงกันไว้ใน
ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งนี้ในข้อตกลงได้ระบุว่าสหภาพแรงงานจะต้องเป็นผู้ท าหนังสือขอโทษ 
ขณะเดียวกันสหภาพแรงงานได้ร่างหนังสือขอโทษ เพ่ือยื่นให้บริษัทพิจารณาเช่นกัน แต่บริษัทมีการท้วงติง
หนังสือขอโทษของสหภาพแรงงาน ว่ามีเนื้อความไม่ครอบคลุมในเงื่อนไขที่ตกลงกัน  

22 เมษายน 2557 สหภาพแรงงานได้ร่วมกับบริษัทร่างหนังสือฉบับใหม่เพ่ือให้ครอบคลุมตามเงื่อนไข
ในการกลับเข้าท างานฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2557 โดยร่างหนังสือออกมา 3 ฉบับดังนี้  
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- ฉบับที่ 1 เป็นหนังสือขอโทษต่อผู้บังคับบัญชากรณีเกี่ยวกับทัศนคติที่ไม่ดีการไม่เคารพ การเฉื่อยงาน
และการปลุกระดม  

- ฉบับที่ 2 เป็นหนังสือขอโทษต่อบริษัทกรณีหยุดงานพร้อมกันเป็นจ านวนมาก 
- ฉบับที่ 3 เป็นหนังสือสัตยาบัน กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี 

ในระหว่างการเจรจาข้อเรียกร้อง ประจ าปี 2557  
แต่ภายในวันเดียวกันทางฝ่ายบริษัทแจ้งกลับมาว่า ทางประธานบริษัทไม่รับหนังสือขอโทษที่ทาง

สหภาพแรงงานและบริษัทร่วมกันร่างขึ้นมา  
29 เมษายน 2557  บริษัทได้นัดเจรจากับสหภาพแรงงานเป็นครั้งที่ 3  โดยให้สหภาพแรงงานยอมรับ

หนังสือขอโทษฉบับที่บริษัทเป็นผู้ร่างขึ้นมาเท่านั้น แต่สหภาพแรงงานได้ชี้แจงว่าไม่สามารถยอมรับหนังสือ 
ขอโทษฉบับดังกล่าวได้ เพราะเนื้อความในหนังสือท่ีบริษัทเป็นผู้ร่างข้ึนมานั้นมีเนื้อความเกินความเป็นจริง ทั้งนี้
สหภาพแรงงานได้เสนอต่อบริษัทให้ไปหารือและร่วมกันร่างหนังสือขอโทษฉบับใหม่ที่ส านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง แต่บริษัทไม่เห็นด้วย พร้อมกันนั้นทางบริษัทออกหนังสือปฏิเสธไม่รับหนังสือขอโทษ
ฉบับที่สหภาพแรงงานได้ท าร่วมกันกับทางบริษัท  

6 พฤษภาคม 2557 บริษัทได้เลิกจ้างกรรมการสหภาพแรงงานจ านวน 8 คน อ้างว่าได้กระท าความผิด
โดยจงใจท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย และฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานและค าสั่งอันชอบด้วย
กฎหมายของบริษัทเป็นกรณีร้ายแรง ตามความในมาตรา 119 (1), (2), (4) พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 ทั้งนี้กรรมการสหภาพแรงงานทั้ง 8 คนไม่ได้เป็นกรรมการลูกจ้าง และภายในวันเดียวกันได้เลิกจ้าง
พนักงานซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานจ านวน 1 คน เนื่องจากใช้วาจาไม่สุภาพกับประธานบริษัท เป็นการดูหมิ่น
ซึ่งหน้าเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับอันเกี่ยวกับการท างาน 

17 พฤษภาคม 2557 กรรมการสหภาพแรงงานที่เหลือซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างได้รับหมายศาล เรื่อง
การขออนุญาตเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง 

11 มิถุนายน 2557 กรรมการสหภาพแรงงาน 8 คน และสมาชิก 1 คน ที่ได้ถูกบริษัทเลิกจ้างโดยไม่
จ่ายค่าชดเชยได้ไปเขียนค าร้องกับเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระยอง  และต่อมา
ในวันที่ 28 และ 30 กรกฎาคม 2557 ได้ขอถอนค าร้อง เนื่องจากประสงค์จะขอใช้สิทธิทางศาลแทน ขณะนี้อยู่
ในกระบวนการยุติธรรม 

กรณีศึกษำที่ 7 : สหภำพแรงงำนซัมมิทแหลมฉบังโอโตบอดี้ 
สหภาพแรงงานซัมมิทแหลมฉบังโอโตบอดี้ เป็นการรวมตัวของแรงงานบริษัทซัมมิท แหลมฉบัง โอโต 

บอดี้ เวิร์ค จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา ชลบุรี  
บริษทัประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้านตัวถังรถยนต์ 
สถำนกำรณ์ปัญหำ 
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 สหภาพได้ยื่นข้อเรียกร้องเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง

ประจ าปี 2556 แต่การเจรจาหาข้อยุติไม่ได้จนท าให้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 บริษัทได้แจ้งคณะกรรมการ
สหภาพแรงงานทั้ง 17 ท่าน ให้ระงับการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงงาน  

อีกท้ังในขณะเดียวกันภายในบริษัทมีมาตรการเกิดขึ้นหลายอย่างกับพนักงาน คือ (1) มีการบังคับข่มขู่
ให้พนักงานยินยอมท างานล่วงเวลา (2) ไม่จัดรถรับ-ส่งให้กับพนักงานกะ 2 ในช่วงเวลา 05.00 น. (3) ลงโทษ
พนักงานที่ไม่ให้ความร่วมมือในการท างานล่วงเวลา 

ต่อมาในวันที่ 11 เมษายน 2557 ทางบริษัทได้ออกค าสั่งให้กรรมการสหภาพ 4 ท่าน คือ  ประธาน  
รองประธาน กรรมการพื้นที่แหลมฉบัง และกรรมการพ้ืนที่ระยอง หยุดปฏิบัติงานให้แก่บริษัทเป็นการชั่วคราว 
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เนื่องจากบริษัทได้อยู่ในระหว่างขออนุญาตศาลเลิกจ้างเรื่องหย่อนสมรรถภาพและเป็นปรปักษ์กับองค์กร ท าให้
บริษัทได้รับความเสียหาย โดยในเดือนพฤษภาคม 2557 ศาลได้นัดไกล่เกลี่ยแต่ท้ายที่สุดนายจ้างยืนยันที่จะให้
เป็นไปตามกระบวนการทางศาล ขณะนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรม 

กรณีศึกษำที่ 8 : สหภำพแรงงำนโตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ 
สหภาพแรงงานโตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ เป็นการรวมตัวของแรงงานบริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
บริษัทประกอบกิจการผลิตลูกยางกันสะเทือนส าหรับรถยนต์ ชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับการเดินวงจรในรถยนต์ 

ตัวเชื่อมส าหรับกันรั่ว 
สถำนกำรณ์ปัญหำ 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 ลูกจ้างของบริษัทฯ ได้รวมตัวกันยื่นข้อเรียกร้องเพ่ือขอ

เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและสวัสดิการต่างๆ ต่อนายจ้างตามมาตรา 13 ของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 
ขณะเดียวกันในช่วงระหว่างการเจรจา ลูกจ้างก็ได้ยื่นขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานโตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ 
โดยได้รับทะเบียนเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 หลังจากนั้นอยู่ในช่วงก าลังรับสมัครสมาชิกเพ่ิม บริษัทฯ ได้แจ้ง
พักงานแกนน าผู้จัดตั้ง 7 คนในช่วงแรก และต่อมาปลายเดือนได้มีการเลิกจ้างผู้ก่อการจัดตั้งสหภาพแรงงานทั้ง 
11 คน  

กรณีศึกษำที่ 9 : สหภำพแรงงำนมิชลินประเทศไทย 
สหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทย เป็นการรวมตัวของแรงงาน บริษัทสยามมิชลิน จ ากัด นิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
บริษัทประกอบกิจการผลิตชิ้นยางรถยนต์ยี่ห้อมิชลิน 
สถำนกำรณ์ปัญหำ 
สหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทยได้ยื่นข้อเรียกร้องประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  

มีการเจรจาหลายครั้งจนได้ข้อยุติ  
สถานการณ์ปัญหามี 3 ส่วน คือ  
(1) ในช่วงที่การเจรจาไม่ยุติและสหภาพแรงงานได้มีการนัดหยุดงานเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้มีผู้

ไม่หวังดียิงปืนเข้าใส่สมาชิกท่ีชุมนุมและยิงบ้านพักแกนน า  
(2) ภายหลังการเจรจาได้ข้อยุติและมีบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ส านักแรงงาน

สัมพันธ์ กรมสวัสดิการแรงงานและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานแล้ว พบว่า ในช่วงแรกบริษัทไม่ยอมรับ
กรรมการและสมาชิกบางส่วนประมาณ 60 คนกลับเข้าท างาน อย่างไรก็ตามภายหลังการเจรจาเหลือสมาชิก 2 คน 
ที่ยังไม่ถูกเรียกกลับเข้าท างาน เนื่องจากมีคดีฟ้องร้องจากบริษัท 

(3) ส าหรับคนที่กลับเข้าท างานแล้ว นายจ้างมีมาตรการกดดัน โดยหลายคนไม่ได้กลับไปท างานจุดเดิม 
และมีการจัดงานให้ท าในหน้าที่ต่ าลงกว่าเดิม ซึ่งไม่เป็นคุณกับลูกจ้าง เช่น ท างานในสภาพที่ร้อนและหนัก
กว่าเดิม บางคนให้ท างานที่แตกต่างจากสภาพการจ้างเดิม เมื่อท าไม่ได้ตามเป้าหมายก็ให้เขียนรายงาน และ
ลงโทษให้ใบเตือน บางคนถูกพูดจาข่มขู่ กดดัน และท าให้บางคนทนความกดดันไม่ไหวจนต้องลาออกไป  
บางคนมีการน าประวัติย้อนหลังมาลงโทษและลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุถึงขั้นเลิกจ้าง เป็นต้น  
 ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการหารือกันในคณะกรรมการลูกจ้างแล้ว และมีการยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใดจนบัดนี้ 
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ภำคผนวกที่ 2 
ร่ำงพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์พ.ศ. .... (ฉบับบูรณำกำรแรงงำน) 

 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 

พ.ศ. ........ 
...................................... 

 เนื่องจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติหลาย
ประการไม่เหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันและไม่สอดคล้องกับหลักการที่เป็นมาตรฐานแรงงานสากล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลายมาตรายังขัดกับหลักการในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ 
และ ๙๘ ที่ว่าด้วยเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วมและถูกก าหนดให้เป็นอนุสัญญาหลัก เป็น
สิทธิแรงงานขั้นพ้ืนฐานที่ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมอย่างจริงจัง จึงเป็นเหตุให้คนท างานและผู้
จ้างงานส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าวได้จริง ภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๑๘  ยัง
มีข้อจ ากัดที่จะท าให้เกิดระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนท างานและผู้จ้างงานได้ ดังจะเห็นว่ามีปัญหาข้อ
ขัดแย้งและข้อพิพาทด้านแรงงานจ านวนมาก และหลายครั้งที่ความขัดแย้งและข้อพิพาทได้น าสู่การต่อสู้ 
เผชิญหน้ากันอย่างรุนแรง สร้างความเสียหายให้กับท้ังคนท างาน ผู้จ้างงาน และประเทศชาติโดยรวม 
 เพ่ือให้กฎหมายมีหลักการและสาระที่สอดรับกับสภาพแวดล้อมทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนไปอย่างมาก เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักการอันเป็นสากลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ยอมรับของนานาอารยะประเทศ และเพ่ือส่งเสริมให้เกิดระบบแรงงานสัมพันธ์ที่คนท างานและผู้จ้างงาน
สามารถท างานร่วมกันด้วยความพอใจ อย่างสันติสุข และต่างได้รับความเป็นธรรม และที่ส าคัญคือสามารถน าสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค จึงเห็นสมควรให้มีการยกร่างพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... ฉบับนี้ขึ้น 
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-ร่ำง- 

พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ ฉบับบูรณำกำรแรงงำน 
บททั่วไป 

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘   
(๒) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔   
(๓) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๔) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ ๔๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ แก้ไข

เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๕) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ ๕๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๔ 

เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๖) พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓   
บรรดากฎหมาย กฎ ประกาศและข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้จ้างงาน” หมายความว่า ผู้จ้างงานตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามกฎหมายเกี่ยวด้วยแรงงาน หรือ

ตามสัญญาจ้างท าของหรือสัญญาอ่ืนใด ที่บุคคลหนึ่งให้บุคคลอีกคนหนึ่งท างานให้เพ่ือรับค่าตอบแทน และให้
หมายความรวมถึง  

(๑) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท างานแทนผู้จ้างงาน 
(๒) ในกรณีที่ผู้จ้างงานเป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและผู้ซึ่ง

ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลให้ท าการแทนด้วย 
(๓) ผู้ประกอบกิจการที่มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นผู้จัดหาคนมาท างานอันมิใช่การประกอบ

ธุรกิจจัดหางาน โดยการท างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้
ประกอบกิจการและโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการท างานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนให้แก่คนที่มาท างานนั้นหรือไม่ก็ตาม 

“คนท างาน” หมายความว่า ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามกฎหมายเกี่ยวด้วยแรงงาน หรือ
ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างท าของ หรือ ผู้ซึ่งตกลงท างานให้แก่ผู้จ้างงาน เพ่ือรับค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ไม่ว่าอยู่
ภายใต้สัญญาใดๆ 

“คู่กรณี” หมายความว่า ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันของคนท างานหรือองค์การของคนท างาน ฝ่าย
หนึ่งกับผู้จ้างงานหรือองค์การของผู้จ้างงาน อีกฝ่ายหนึ่ง ในการแจ้งหรือรับข้อเรียกร้อง 

“ผู้ชี้ขาด” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งคู่กรณีตกลงเลือกให้ท าหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาท
แรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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“สภาพการจ้าง” หมายความว่า เงื่อนไขอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการท างาน ก าหนดวันและเวลา
ท างาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อ่ืนของผู้จ้างงาน หรือคนท างาน หรือประโยชน์ของ
องค์การคนท างานหรือองค์การผู้จ้างงาน รวมถึงงานที่มีคุณค่า 

“งานที่มีคุณค่า” หมายความว่า สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างาน ได้แก่ การไม่บังคับใช้แรงงาน การ
คุ้มครองแรงงานเด็ก เสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม และการไม่เลือกปฏิบัติ การพัฒนา
ศักยภาพในการท างาน การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจ้างงานหรือการท างาน และการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ 
การคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม 

“ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง” หมายความว่า ข้อตกลงระหว่างผู้จ้างงานหรือองค์การของผู้จ้างงาน 
กับคนท างานหรือองค์การของคนท างาน   

“ข้อพิพาทแรงงาน” หมายความว่า ข้อพิพาทระหว่างผู้จ้างงานหรือองค์การของผู้จ้างงาน กับ
คนท างานหรือองค์การของคนท างาน เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ในระหว่างเตรียมการ หรือเจรจาต่อรอง หรือปิดงาน 
หรือนัดหยุดงาน ตามข้ันตอนแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

“ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับแรงงาน” หมายความว่า ข้อขัดแย้งระหว่างผู้จ้างงานหรือองค์การของผู้จ้างงาน 
กับ คนท างาน หรือองค์การของคนท างาน เกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 
นอกเหนือจากช่วงเวลาที่มิได้อยู่ในระหว่างเตรียมการแจ้งข้อเรียกร้อง หรือเจรจาต่อรอง หรือการปิดงาน หรือ
การนัดหยุดงาน ตามข้ันตอนแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

“การปิดงาน” หมายความว่า การที่ผู้จ้างงานปฏิเสธไม่ยอมให้คนท างานทั้งหมดท างานชั่วคราว 
เนื่องจากข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ หรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้น เกี่ยวข้องกับ
คนท างานเกินก่ึงหนึ่ง ของคนท างานในสถานประกอบกิจการ   

“การนัดหยุดงาน”หมายความว่า การที่คนท างานร่วมกันไม่ท างานชั่วคราว เนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน
ที่ตกลงกันไม่ได้หรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ 

“องค์การผู้จ้างงาน” หมายความว่า สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง หรือ สภาองค์การนายจ้าง และ
ให้หมายความรวมถึงการรวมตัวของผู้จ้างงานไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร หรือรวมตัวในรูปแบบใด   

“องค์การคนท างาน” หมายความว่า สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน หรือ สภาองค์การลูกจ้าง และ
ให้หมายความรวมถึงการรวมตัวของคนท างานไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร หรือรวมตัวในรูปแบบใด   

“เจ้าหน้าที่ทะเบียนองค์การ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงแรงงาน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า รัฐมนตรี ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มำตรำ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทวงแรงงาน รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้ มีอ านาจ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนองค์การ พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและผู้ชี้ขาดข้อพิพาท

แรงงาน เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๒) ออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
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หมวด ๑ 

กำรรวมตัวและกำรส่งเสริมกำรรวมตัว 
 

มำตรำ ๖ คนท างาน หรือผู้จ้างงาน มีสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวเพื่อจัดตั้งองค์การ ไม่ว่าจะท างาน
อาชีพใดหรือประกอบกิจการใด และไม่ว่าจะจัดตั้งองค์การในลักษณะหรือรูปแบบใด หรือท้องที่ใด  

องค์การคนท างานและองค์การผู้จ้างงานมีวัตถุประสงค์อย่างน้อยเพ่ือการคุ้มครองและแสวงหาสิทธิ
และผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

มำตรำ ๗ องค์การคนท างานและองค์การผู้จ้างงาน เป็นผู้ก าหนดข้อบังคับขององค์การ ซึ่งอย่ างน้อย
ต้องมี ชื่อองค์การ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน อัตราค่าสมัครและค่าบ ารุง วิธีการช าระเงิน 

ให้แจ้งข้อบังคับและชื่อผู้แทนขององค์การ ต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนองค์การ และให้เจ้าหน้าที่ทะเบียน
องค์การออกหนังสือรับรองโดยทันที 

มำตรำ ๘ สมาชิกขององค์การคนท างานหรือองค์การผู้จ้างงาน มีสิทธิรับรู้และตรวจสอบข้อมูลรวมทั้ง
มีส่วนร่วมเก่ียวกับการด าเนินกิจการขององค์การ 

มำตรำ ๙ องค์การคนท างานหรือองค์การผู้จ้างงานจะกระท าการดังต่อไปนี้ได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่  
(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(๒) เลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจ าปี และ

งบประมาณ 
(๓) เลิกองค์การ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ต้องมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกตามทะเบียน 
(๔) ด าเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของสมาชิกเป็นส่วนรวมในทางที่ลดทอนสิทธิ

และประโยชน์ของสมาชิก   
มำตรำ ๑๐ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการรวมตัวและแรงงานสัมพันธ์ ผู้จ้างงานมีหน้าที่หักค่าจ้าง

ของคนท างานซึ่งเป็นสมาชิกองค์การคนท างาน เพ่ือช าระค่าบ ารุงองค์การคนท างาน  
มำตรำ ๑๑ คนท างาน องค์การคนท างาน ผู้จ้างงาน องค์การผู้จ้างงาน แม้ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง 

ก็มีสิทธิเข้าร่วมหรือสนับสนุนในการเรียกร้องต่อรองตามพระราชบัญญัตินี้ 
มำตรำ ๑๒ องค์การคนท างานหรือองค์การผู้จ้างงานมีสิทธิและเสรีภาพ รวมตัวกันหรือเข้าเป็นสมาชิก

ทั้งในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
มำตรำ ๑๓ การให้กรรมการองค์การคนท างานหรือ กรรมการองค์การผู้จ้างงาน หรือผู้ที่กรรมการ

องค์การมอบหมายให้ด าเนินกิจกรรมขององค์การที่เกี่ยวกับการเจรจา การไกล่เกลี่ย การชี้ขาดข้อพิพาท
แรงงาน และการร่วมประชุม อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าการ
ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการท างาน และให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เสมือนหนึ่งมาท างานตามปกติ  

การด าเนินกิจกรรมตามวรรคแรก ให้แจ้งผู้จ้างงานทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
มำตรำ ๑๔ เมื่อองค์การคนท างานปฏิบัติการดังต่อไปนี้ เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกหรือสาธารณะ ให้

คนท างาน องค์การคนท างาน กรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การคนท างาน ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องทางอาญาหรือทางแพ่ง 

(๑) เข้าร่วมเจรจาท าความตกลงกับผู้จ้างงาน องค์การผู้จ้างงาน หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์การ
เอกชน เพ่ือเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์สมาชิกหรือสาธารณะ 

(๒) นัดหยุดงาน หรือช่วยเหลือ ชักชวน หรือสนับสนุน ให้มีการนัดหยุดงาน 
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(๓) ชี้แจงหรือแจกเอกสารเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกองค์การคนท างาน  หรือต่อ
สาธารณะ  

(๔) จัดให้มีการชุมนุมหรือเข้าร่วมในการนัดหยุดงาน 
 

หมวด ๒ 
กำรส่งเสริมและพัฒนำแรงงำนสัมพันธ์ 

ส่วนที่ ๑ 
คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำแรงงำนสัมพันธ์ 

 
มำตรำ ๑๕ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ เรียกโดยย่อว่า “คส.พร.” 

ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นรอง
ประธานกรรมการ ผู้แทนรัฐบาล สามคน ผู้ทรงคุณวุฒิ ห้าคน ผู้แทนฝ่ายผู้จ้างงาน และผู้แทนฝ่ายคนท างาน 
ผ่ายละห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และข้าราชการกระทรวงแรงงาน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น
เลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้แทน ตามวรรคหนึ่ง  
ฝ่ายคนท างาน ให้ขึ้นทะเบียนเพ่ือเลือกกันเองโดยค านึงถึงสัดส่วนของจ านวนคนท างานที่เป็นสมาชิก

ในองค์การ   
ฝ่ายผู้จ้างงานให้ขึ้นทะเบียนเพื่อเลือกกันเอง  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้แทนฝ่ายคนท างาน เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สองคน ฝ่ายผู้จ้างงาน สองคน และ

ฝ่ายรัฐบาล หนึ่งคน  ร่วมกันประชุมเพ่ือคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมด้านแรงงาน 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

มำตรำ ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดวงเงินงบประมาณประจ าปี เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ การรวมตัว 

และการบริหารจัดการ ของคนท างาน องค์การคนท างาน และองค์การผู้จ้างงาน  
(๒) จัดท าแผนแม่บทและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ของประเทศ โดยมีส่วนร่วม

รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ จากฝ่ายองค์การคนท างาน องค์การผู้จ้างงาน หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ให้มีการทบทวนและจัดท าแผนแม่บทและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ของประเทศ
ทุกสี่ปี  

(๓) เสนอแนะหรือให้ค าปรึกษา ต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดมาตรการส่งเสริม พัฒนา
และป้องกันปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากลและเป็นประโยชน์ด้านการค้า
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนท างาน  

(๔) ติดตามผลการด าเนินงานตาม (๑) (๒) และเปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้ 
(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบการจัดการแรงงาน

สัมพันธ์ของประเทศให้ครอบคลุมระดับสถานประกอบกิจการ อุตสาหกรรม ชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ผลกระทบจากนโยบายสาธารณะ รวมทั้งการฟ้ืนฟูและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ 

(๖) ก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลการด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ 
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(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมแรงงาน
สัมพันธ์ มอบหมาย  

(๘) ก าหนดระเบียบว่าด้วยการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายคนท างานและฝ่ ายผู้จ้างงาน การเลือกตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์  

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

มำตรำ ๑๗ กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับ
แต่งตัง้อีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งแทนตนจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ 

มำตรำ ๑๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการอาจพ้นจากต าแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะขาดประชุมสามครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๔) เป็นบุคคลที่กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการ

แรงงานสัมพันธ์ ซึ่งศาลแรงงานได้พิพากษาแล้ว  
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนคนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
เมื่อกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการเลือกกรรมการขึ้นใหม่ ตามมาตรา ๑๖ โดย

อนุโลม โดยให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระที่
เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งปี จะไม่ด าเนินการเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่แทนก็ได้ 

ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการตามวรรคสอง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
และให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการที่เหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง 

มำตรำ ๑๙ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อน และยังไม่ได้
แต่งตั้งประธานหรือรองประธาน หากมีเหตุจ าเป็น ให้กรรมการคัดเลือกกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมเป็น
การชั่วคราว 

มำตรำ ๒๐ การประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน 
ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

มำตรำ ๒๑ การประชุมและปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการที่
ได้รับมอบหมาย มีอ านาจให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลใด ชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล 
หลักฐาน หรือส่งหนังสือท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

มำตรำ ๒๒ ให้กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ 
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ส่วนที่ ๒ 

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำแรงงำนสัมพันธ์ 
 

มำตรำ ๒๓ ให้จัดตั้งส านักงานส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงาน 

มำตรำ ๒๔ ให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและส านักงาน 
(๒) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
(๓) ส ารวจ ศึกษา วิจัยและจัดท าข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ของ

ระบบแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี หรือเพ่ือประโยชน์ ในการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่
ต่อสาธารณชน   

(๔) ฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในด้านส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์  
(๕) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
มำตรำ ๒๕ ให้มีผู้อ านวยการส านักงานท าหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในส านักงาน 
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หมำด ๓ 

กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในสถำนประกอบกิจกำร 
ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมกำรกำรมีส่วนร่วมในสถำนประกอบกิจกำร 
 

มำตรำ ๒๖ ให้มีคณะกรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการในสถานประกอบกิจการแต่ละแห่ง 
ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในวรรค ๔  โดยมีผู้แทนจากคณะกรรมการที่มีอ านาจสูงสุดของสถานประกอบกิจการนั้น 
หนึ่งคน ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนฝ่ายผู้จ้างงานซึ่งสถานประกอบกิจการแห่งนั้น แต่งตั้งจากฝ่าย
บริหารของสถานประกอบกิจการนั้น และผู้แทนฝ่ายคนท างาน คือคณะกรรมการคนท างาน ในสถานประกอบ
กิจการนั้น ในกรณีที่สถานประกอบกิจการนั้นมีคณะกรรมการคนท างาน  

ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการคนท างานในสถานประกอบกิจการ ให้คนท างานจัดให้มีการเลือกกันเอง 
โดยให้ผู้จ้างงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายและอ านวยความสะดวกในการเลือก  

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามที่
อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

กรณีที่ไม่มีคนสมัคร หรือสมัครไม่ครบตามจ านวน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ต้องด าเนินการให้มี
กรรมการ โดยผู้จ้างงานต้องด าเนินการคัดเลือกกรรมการคนท างานให้ได้ตามจ านวนที่ก าหนดโดยมิชักช้า โดย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของคนท างานในแผนกต่างๆ ที่ไม่ใช่ฝ่ายจัดการ 

จ านวนผู้แทนของฝ่ายผู้จ้างงานและฝ่ายคนท างานให้เป็นไปตามขนาดสถานประกอบกิจการดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าหรับสถานประกอบกิจการ ที่มีคนท างานตั้งแต่สิบคนขึ้นไปแต่ไม่เกินห้าสิบคน ให้มีผู้แทน

คนท างานจ านวน สาม คน และผู้แทนฝ่ายผู้จ้างงานในจ านวนไม่เกินสามคน 
(๒) ส าหรับสถานประกอบกิจการ ที่มีคนท างานเกินห้าสิบคน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคน ให้มีผู้แทน

คนท างานจ านวนห้าคน และผู้แทนฝ่ายผู้จ้างงานในจ านวนไม่เกินห้าคน 
(๓) ส าหรับสถานประกอบกิจการ ที่มีคนท างานหนึ่งร้อยคน แต่ไม่เกินสองร้อยคนให้มีผู้แทนคนท างาน

จ านวนเจ็ดคน และผู้แทนฝ่ายผู้จ้างงานในจ านวนไม่เกินเจ็ดคน 
(๔) ส าหรับสถานประกอบกิจการ ที่มีคนท างานเกินสองร้อยคน  แต่ไม่เกินสี่ร้อยคนให้มีผู้แทน

คนท างานจ านวนเก้าคน และผู้แทนฝ่ายผู้จ้างงานในจ านวนไม่เกินเก้าคน 
(๕) ส าหรับสถานประกอบกิจการ ที่มีคนท างานเกินสี่ร้อยคน  แต่ไม่เกินแปดร้อย คนให้มีผู้แทน

คนท างานจ านวนสิบเอ็ดคน และผู้แทนฝ่ายผู้จ้างงานในจ านวนไม่เกินสิบเอ็ดคน 
(๖) ส าหรับสถานประกอบกิจการ ที่มีคนท างานเกินแปดร้อยคน แต่ไม่เกินหนึ่งพัน คนให้มีผู้แทน

คนท างานจ านวนสิบสามคน และผู้แทนฝ่ายผู้จ้างงานในจ านวนไม่เกินสิบสามคน 
(๗) ส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีคนท างานเกินหนึ่งพันคน แต่ไม่เกินสองพันห้าร้อยคน ให้มีผู้แทน

คนท างานจ านวนสิบห้าคน และผู้แทนฝ่ายผู้จ้างงานในจ านวนไม่เกินสิบห้าคน 
(๘) ส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีคนท างานเกินสองพันห้าร้อยคนขึ้นไป ให้มีผู้แทนคนท างาน

จ านวนยี่สิบเอ็ดคน และผู้แทนฝ่ายผู้จ้างงานในจ านวนไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน 
มำตรำ ๒๗ กรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอีกได้ 
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มำตรำ ๒๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ
พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) เมื่อสถานประกอบกิจการเห็นควรให้มีการเปลี่ยนผู้แทนใหม่ ส าหรับกรณีผู้แทนฝ่ายผู้จ้างงาน 
(๕) พ้นจากการเป็นคณะกรรมการคนท างาน 
(๖) องค์การคนท างานเห็นควรให้มีการเปลี่ยนผู้แทนใหม่ ส าหรับกรณีผู้แทนฝ่ายคนท างาน  
(๗) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
ในกรณีที่กรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้ง

หรือเลือกตั้งกรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการแทนต าแหน่งที่ว่าง  และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือ
เลือกตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน  

มำตรำ ๒๙ ให้คณะกรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสอง
เดือนต่อหนึ่งครั้ง  

ในกรณีที่กรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ร้องขอให้มีการประชุม 
ประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ ต้องจัดให้มีการประชุมภายในสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับค าร้องขอ 

ให้ถือว่าวันประชุมของกรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการเป็นวันท างานให้แก่นายจ้าง 
มำตรำ ๓๐ ให้ประธานกรรมการประกาศผลการประชุมต่อคนท างาน และแจ้งผลการประชุม

ปรึกษาหารือต่อผู้บริหารสูงสุดทราบและถือปฏิบัติโดยมิชักช้า 
มำตรำ ๓๑ ให้คณะกรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานประกอบกิจการ การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานประกอบกิจการ การส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
และการพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตแรงงานของสถานประกอบกิจการ  

(๒) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการนั้น 
(๓) พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและสภาพการจ้างในการท างาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้จ้างงาน 

คนท างาน สถานประกอบกิจการ และรวมถึงคนท างานและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่ต้องไม่ขัดกับกฎหมาย
แรงงานที่เก่ียวข้องและข้อตกลงสภาพการจ้างที่ได้ท าไว้กับผู้แทนคนงานหรือองค์การคนท างาน 

(๔) ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของคนท างานหรือองค์การคนท างาน รวมถึงการร้อง
ทุกข์ท่ีเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

(๕) ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อตกลงสภาพการจ้าง และไม่ด าเนินการที่ขัดแย้งกับข้อตกลงสภาพการ
จ้างที่องค์การคนท างานมีข้อตกลงร่วมกับผู้จ้างงานในขณะนั้น 

(๖) ให้ข้อเสนอแนะต่อสถานประกอบกิจการในการก าหนดและบังคับใช้จริยธรรมของธุรกิจของสถาน
ประกอบกิจการ และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม ผู้บริโภค และผลประโยชน์ที่ให้แก่สังคม
ของสถานประกอบกิจการนั้นให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ 
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 มำตรำ ๓๒ ให้ผู้จ้างงานอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการการมีส่วนร่วมในสถาน
ประกอบกิจการ หรืองดเว้นการกระท าใดๆ อันเป็นผลให้กรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการไม่
สามารถท างานตามอ านาจหน้าที่ต่อไปได ้

 
ส่วนที่ ๒ 

คณะกรรมกำรคนท ำงำนในสถำนประกอบกิจกำร 
 

มำตรำ ๓๓ สถานประกอบกิจการที่มีคนท างาน ตั้งแต่สิบคนขึ้นไป คนท างานอาจจัดตั้งคณะกรรมการ
คนท างานในสถานประกอบกิจการนั้นได้ การจัดตั้งคณะกรรมการคนท างานในสถานประกอบกิจการ โดยให้
คนท างานจัดให้มีการเลือกตั้งกันเอง ผู้จ้างงานมีหน้าที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและอ านวยความสะดวกในการ
เลือกตั้งคณะกรรมการคนท างานตามที่คนท างานร้องขอ  

ในกรณีที่คนท างานในสถานประกอบกิจการนั้นเกินหนึ่งในห้าของจ านวนคนท างานทั้งหมดหรือ ใน
สาขา หรือส านักงานย่อย เป็นสมาชิกขององค์การคนท างาน ให้คณะกรรมการคนท างานประกอบด้วย
คนท างานในสถานประกอบกิจการนั้นที่องค์การคนท างานแต่งตั้งมีจ านวนมากกว่ากรรมการอ่ืนที่มิได้เป็น
สมาชิกขององค์การคนท างาน หนึ่งคน  

ในกรณีที่สถานประกอบกิจการนั้นมีองค์การคนท างานที่มีคนท างานเป็นสมาชิกมากว่ าหนึ่งในห้า
มากกว่าหนึ่งแห่งหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยให้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการคนท างานส่วนที่เป็นสิทธิของ
องค์การคนท างานเป็นขององค์การคนท างานที่มีคนท างานเป็นสมาชิกมากที่สุด 

ถ้าคนท างานในสถานประกอบกิจการนั้นเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนคนท างานทั้งหมดหรือในสาขาหรือ
ส านักงานย่อยเป็นสมาชิกขององค์การคนท างาน ให้องค์การคนท างานเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการคนท างานทั้งคณะ 

ในการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งคณะกรรมการคนท างานนั้นจะต้องค านึงถึงการกระจายสัดส่วนของ
กรรมการคนท างานที่สะท้อนความเป็นตัวแทนของคนท างานในแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ ของสถานประกอบ
กิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยนั้นๆ 

กรณีที่สถานประกอบกิจการมีหลายสาขาหรือส านักงานย่อย ให้แต่ละสาขาหรือส านักงานย่อยมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการคนท างานขึ้นต่างหาก แต่ให้คณะกรรมการคนท างานจากแต่ละสาขาหรือส านักงานย่อย
สามารถ ปรึกษาหารือและจัดประชุมร่วมกันได้ 

มำตรำ ๓๔ คณะกรรมการคนท างานมีจ านวนดังต่อไปนี้ 
(๑) สามคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยที่มีคนท างานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป

แต่ไม่เกินห้าสิบคน 
(๒) ห้าคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยที่มีคนท างานเกินห้าสิบคน   

แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคน 
(๓) เจ็ดคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยที่มีคนท างานหนึ่งร้อยคน   

แต่ไม่เกินสองร้อยคน 
(๔) เก้าคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยที่มีคนท างานเกินสองร้อยคน 

แต่ไม่เกินสี่ร้อยคน 
(๕) สิบเอ็ดคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยที่มีคนท างานเกินสี่ร้อยคน 

แต่ไม่เกินแปดร้อยคน 
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(๖) สิบสามคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยที่มีคนท างานเกินแปดร้อยคน 
แต่ไม่เกินหนึ่งพันคน 

(๗) สิบห้าคน ส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีคนท างานเกินหนึ่งพันคน แต่ไม่เกินสองพันห้าร้อย คน 
(๘) ยี่สิบเอ็ดคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยที่มีคนท างานเกินสองพัน

ห้าร้อยคน 
มำตรำ ๓๕ กรรมการ คนท างาน อยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ได้ 
มำตรำ ๓๖ ให้กรรมการคนท างานที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งจากองค์การคนท างานท าการเลือก

ประธานหนึ่งคนรองประธานหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน 
มำตรำ ๓๗ นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการคนท างานพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
(๕) เมือ่องค์การคนท างานมีมติเห็นควรให้มีการเปลี่ยนผู้แทนใหม่ กรณีกรรมการมาจากการแต่งตั้งของ

องค์การคนท างาน 
ในกรณีที่กรรมการคนท างานในสถานประกอบกิจการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งหรือ

เลือกตั้งกรรมการคนท างานในสถานประกอบกิจการแทนต าแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกต้ังอยู่
ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

ยกเว้น กรณีท่ีคณะกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งเหลือวาระไม่เกินสามเดือนไม่ต้องมีการเลือกตั้งหรือ
แต่งตั้งใหม่  

ให้มีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการคนท างานใหม่ทั้งคณะเมื่อกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการ  

มำตรำ ๓๘ ให้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งคณะกรรมการคนท างานใหม่ทั้งคณะ เมื่อจ านวนคนท างานใน
สถานประกอบกิจการนั้นมีจ านวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนที่มีอยู่เดิม 

มำตรำ ๓๙ คณะกรรมการ คนท างานมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างคนท างานกับผู้จ้างงาน  
(๒) ตรวจสอบให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตาม ข้อตกลงสภาพการจ้าง กฎหมายและมาตรฐาน

แรงงานระหว่างประเทศเพ่ือประโยชน์ของคนท างานและสถานประกอบกิจการ   
(๓) พิจารณาค าร้องทุกข์ของคนท างานเพ่ือน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกับฝ่ายผู้จ้างงาน 
(๔) เป็นผู้แทนของคนท างานในคณะกรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ  
(๕) เป็นผู้แทนคนท างานในการฟ้องต่อศาลแรงงานในกรณีที่คนท างานเห็นว่าถูกละเมิดสิทธิหรือได้รับ

ความเสียหาย 
มำตรำ ๔๐ ผู้จ้างงานมีหน้าที่จะต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้แก่คณะกรรมการคนท างาน เพ่ือประโยชน์ใน

การท าหน้าที่ในคณะกรรมการคนท างานและองค์การคนท างาน เมื่อได้รับการร้องขอ 
(๑) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเงินของบริษัท 
(๒) ข้อมูลแสดงสถานการณ์การขายและการผลิตของบริษัท 
(๓) แผนการผลิตและการลงทุนของบริษัท 
(๔) แผนการน าเอาเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาใช้ 
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(๕) แผนการย้ายฐานการผลิตหรือการย้ายบางแผนกไปยังที่อ่ืน 
(๖) แผนการยุบควบรวมกิจการ 
(๗) แผนการเกี่ยวกับก าลังคนหรือทรัพยากรมนุษย์ 
คณะกรรมการคนท างานจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการท าหน้าที่ในคณะกรรมการ

คนท างานและองค์การคนท างานเท่านั้น 
มำตรำ ๔๑ การด าเนินการของผู้จ้างงานต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

คนท างานเกินก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการคนท างานทั้งหมด    
(๑) หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการลางานและการหยุดงานตามระเบียบข้อบังคับในการท างานและ

ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง 
(๒) หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการลงโทษ และก าหนดบทลงโทษ  
(๓) หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการก าหนดค่าเสียหายที่คนท างานต้องช าระต่อผู้จ้างงาน 
(๔) การปิดกิจการชั่วคราว การย้ายฐานการผลิตหรือการย้ายบางแผนกที่จะมีผลกระทบกับสถานภาพ

การจ้างงานของคนท างาน 
(๕) การน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้และจะมีผลกระทบต่อการจ้างงาน 
(๖) การยุบแผนก การควบรวมแผนกท่ีจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน  
(๗) การจ้างเหมาทุกลักษณะงาน 
มำตรำ ๔๒  คณะกรรมการคนท างานต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่คนท างานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

โดยให้ประธานคณะกรรมการคนท างานเป็นประธานในที่ประชุม และให้คณะกรรมการคนท างานเป็นผู้ก าหนด
วาระการประชุม 

ผู้จ้างงานมีหน้าที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและสถานที่ในการจัดประชุม  
ในการประชุม คณะกรรมการคนท างานจะต้องรายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการคนท างาน

ในรอบปีต่อที่ประชุม ขณะที่ฝ่ายผู้จ้างงานก็มีหน้าที่จะต้องรายงาน สถานการณ์ทางการเงิน ผลประกอบการใน
รอบปีที่ผ่านมา แผนการผลิตและแผนการพัฒนาก าลังพลที่จะมีผลกระทบต่อคนท างานในปีต่อไป โดยเปิดให้
คนท างานได้มีโอกาสซักถาม 

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้แก่ คนท างาน คณะกรรมการคนท างานผู้จ้างงานและผู้แทนผู้จ้างงาน 
ผู้แทนองค์การคนท างาน ผู้แทนองค์การผู้จ้างงานที่เก่ียวข้อง 

การประชุมใหญ่ให้จัดในวันเวลาท างานปกติและถือว่าเป็นวันท างานให้กับผู้จ้างงาน  
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการมีหลายสาขา ให้คณะกรรมการคนงานในแต่ละสาขาแยกจัดประชุมใหญ่

หรือจัดร่วมกันก็ได้   
มำตรำ ๔๓ สถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อย (ในกรณีที่มีหลายสาขาหรือ

ส านักงานย่อย) ที่มีการจ้างงานตั้งแต่สามร้อยคนขึ้นไป ผู้จ้างงานจะต้องยินยอมให้คนท างานจ านวนหนึ่ง 
สามารถท างานเต็มเวลาให้กับคณะกรรมการคนท างานโดยถือว่าเป็นการท างานให้กับสถานประกอบกิจการ
และจะได้รับค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์อ่ืน เช่นเดียวกับคนที่ท างานตามปกติ ดังนี้ 

(๑) หนึ่งคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อย ที่มีคนท างานตั้งแต่สามร้อยคน
ขึ้นไปแต่ไม่เกินหกร้อยคน 

(๒) สองคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อย ที่มีคนท างานตั้งแต่หกร้อย
หนึ่งคน แต่ไม่เกินหนึ่งพันคน 
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(๓) สามคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อย ที่มีคนท างานตั้งแต่หนึ่งพัน
หนึ่งคน แต่ไม่เกินสองพันคน 

(๔) สี่คน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อย ที่มีคนท างานตั้งแต่สองพันหนึ่งคน 
แต่ไม่เกินสามพัน คน 

(๕) ห้าคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อย ที่มีคนท างานตั้งแต่สามพัน
หนึ่งคน แต่ไม่เกินสี่พันคน 

(๖) หกคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อย ที่มีคนท างานตั้งแต่สี่พันหนึ่งคน 
แต่ไม่เกินห้าพันคน 

(๗) เจ็ดคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยที่มีคนท างานตั้งแต่ห้าพันหนึ่งคน 
แต่ไม่เกินหกพันคน 

(๘) แปดคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อย ที่มีคนท างานตั้งแต่หกพัน
หนึ่งคนแต่ไม่เกินเจ็ดพันคน 

(๙) เก้าคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยที่มีคนท างานตั้งแต่เจ็ดพันหนึ่งคน
แต่ไม่เกินแปดพันคน 

(๑๐) สิบคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยที่มีคนท างานตั้งแต่แปดพัน
หนึ่งคนขึ้นไป 
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หมวด ๔ 

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำง และกำรแจ้งข้อเรียกร้อง 
 

มำตรำ ๔๔ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ให้ท าเป็นหนังสือ มีผลเริ่มบังคับภายในระยะเวลาที่
คนท างานและผู้จ้างงานตกลงกัน แต่จะตกลงกันให้มีผลบังคับใช้เกินกว่าสามปีไม่ได้ ถ้ามิได้ก าหนดระยะเวลาไว้
ให้ถือว่ามีผลใช้บังคับหนึ่งปีนับแต่วันที่คู่กรณีได้ตกลงกัน หรือนับแต่วันที่ผู้จ้างงานรับคนท างานเข้าท างาน 
แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างสิ้นสุดลง ถ้ามิได้มีการเจรจาตกลงกัน
ใหม่ให้ถือว่าข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างนั้นมีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี  

กรณีที่มีการแจ้งข้อเรียกร้อง เจรจาตกลงกันใหม่แต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้และระยะเวลาที่ก าหนด
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างนั้นสิ้นสุดลง ให้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นมีผลใช้บังคับเป็นการชั่วคราว
ต่อไปจนถึงวันที่คู่กรณีได้ตกลงกันใหม่  

ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างใหม่ให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดลงจนถึงก าหนด
วันเวลาสิ้นสุดที่ได้ตกลงกันใหม่ และหากมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างใหม่ ข้อใดที่เป็นคุณต่อคนท างาน
มากกว่าข้อตกลงเดิมให้ผู้จ้างงานปฏิบัติตามนั้น นับแต่วันที่ก าหนดระยะเวลาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม
สิ้นสุดลง 

มำตรำ ๔๕ การเรียกร้องให้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างคนท างานหรือผู้จ้างงานต้องแจ้งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งทราบ 

ในกรณีที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องตามมาตรานี้ ยังไม่ครบ
ก าหนดการบังคับใช้ คู่กรณีแจ้งข้อเรียกร้องได้ก่อนครบก าหนดการบังคับใช้ภายในสามสิบวัน หากไม่มีข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างเช่นว่านี้ คนท างานแจ้งข้อเรียกร้องได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ  

ในกรณีที่คนท างานเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง ข้อเรียกร้องนั้นต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อของคนท างานซึ่ง
เกี่ยวกับข้อเรียกร้องตามหนังสือแจ้งข้อเรียกร้องก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของคนท างานทั้งหมดซึ่ง
เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง ตามหนังสือแจ้งข้อเรียกร้องก าหนด และอาจแจ้งรายชื่อผู้แทนเจรจาในการเจรจาข้อ
เรียกร้องจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน 

การแจ้งข้อเรียกร้องของคนท างานตามวรรคสาม หากปรากฏภายหลังว่ามีจ านวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ข้อเรียกร้อง ที่มีรายชื่อและลายมือชื่อลดลงน้อยกว่าร้อยละสิบห้า ให้ถือว่าข้อเรียกร้องนั้นชอบด้วยกฎหมาย
ตลอดไป หรือหากมีการเพ่ิมรายชื่อและลายมือชื่อภายหลังการแจ้งข้อเรียกร้อง ก็ให้แจ้งรายชื่อและลายมือชื่อ
เพ่ิมเติมให้ผู้จ้างงานและให้ถือว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องตั้งแต่วันที่แจ้งข้อเรียกร้อง 

ในกรณีที่ผู้จ้างงานเป็นฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้อง ผู้จ้างงานต้องระบุชื่อผู้เข้าร่วมในการเจรจาโดยระบุชื่อ
ตนเองหรือจะตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจาก็ได้ ถ้าผู้จ้างงานตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมในการเจราจาผู้แทน
ของผู้จ้างงานต้องเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนผู้จ้างงานหรือนิติบุคคล กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน 
กรรมการองค์การผู้จ้าง ที่เก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องจ านวนไม่เกินเจ็ดคน 

การเข้าร่วมในการเจรจาข้อเรียกร้องอย่างน้อยต้องมีผู้จ้างงานหรือผู้ แทนผู้จ้างงานที่มีอ านาจกระท า
การแทนผู้จ้างงานหรือนิติบุคคลเข้าร่วมในการเจรจาทุกครั้ง 

ให้คนท างานที่เป็นลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรง มีสิทธิแจ้งข้อเรียกร้องต่อผู้จ้างงาน ตามมาตรา ๔ (๓) 
หรือ เข้าร่วมกับคนท างานซึ่งเป็นลูกจ้างโดยตรงของผู้จ้างงานในการแจ้งข้อเรียกร้อง 
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มำตรำ ๔๖ ในการเจรจาข้อเรียกร้องคู่กรณีอาจเลือกผู้แทนของแต่ละฝ่าย ในกรณีที่มีการเลือกผู้แทน
ให้แจ้งรายชื่อผู้แทนให้อีกฝ่ายทราบเป็นหนังสือก่อนการเจรจาข้อเรียกร้อง ผู้แทนคนท างานและผู้แทนผู้จ้างงาน
ในการเจรจาข้อเรียกร้อง ต้องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้น 

ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องอาจแจ้งส าเนาข้อเรียกร้องและส าเนารายชื่อผู้แทนต่อพนักงานประนอมข้อพิพาท
แรงงานก็ได ้

มำตรำ ๔๗ องค์การคนท างาน หรือองค์การผู้จ้างงาน มีสิทธิแจ้งข้อเรียกร้องแทนต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง 
จ านวนสมาชิกองค์การคนท างานต้องมีไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนคนท างานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ 
ข้อเรียกร้องนั้น 

ในกรณีที่องค์การคนท างาน  เป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง ข้อเรียกร้องนั้นไม่จ าเป็นต้องมีรายชื่อและลายมือ
ชื่อคนท างานซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าองค์การคนท างานนั้นจะมีคนท างานซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องเป็นสมาชิกครบ
จ านวนที่ได้ระบุไว้ตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ผู้จ้างงาน องค์การผู้จ้างงาน คนท างาน หรือองค์การคนท างานที่
เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้น มีสิทธิยื่นค าร้องเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานตรวจรับรอง 
เมื่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้รับค าร้องดังกล่าวแล้วให้ด าเนินการตรวจหลักฐานและออกหนังสือ
รับรองให้แก่ผู้ยื่นค าร้อง และแจ้งให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องทราบ 

มำตรำ ๔๘ เมื่อมีการแจ้งข้อเรียกร้องแล้ว ให้คู่กรณีฝ่ายที่รับข้อเรียกร้องแจ้งชื่อตนเองหรือผู้แทนใน
การเจรจาข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องทราบโดยมิชักช้า และให้คู่กรณีเริ่มเจรจากันภายในห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้อง 

การนับระยะเวลาเป็นวัน ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่เวลาที่แจ้งข้อเรียกร้องให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นต้นไป 
จนครบยี่สิบสี่ชั่วโมงนับเป็นหนึ่งวัน หากมีวันหยุดคั่นให้นับวันหยุดเข้าด้วยกัน 

มำตรำ ๔๙ ผู้จ้างงานหรือคนท างานอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาในการเจรจาข้อเรียกร้อง ได้จ านวนไม่เกิน
ฝ่ายละสามคน และให้แจ้งชื่อที่ปรึกษาฝ่ายตนเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ 

มำตรำ ๕๐ ในกรณีท่ีคนท างานหรือองค์การคนท างาน หรือผู้จ้างงานหรือองค์การผู้จ้างงาน แล้วแต่กรณี 
สามารถตกลงเกี่ยวกับข้อเรียกร้องตามมาตรา ๔๕ ได้แล้ว ให้คู่กรณีท าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อคู่กรณีหรือผู้แทนในการเจรจาข้อเรียกร้องของทั้งสองฝ่าย  

ให้ผู้จ้างงานประกาศข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยเปิดเผยไว้ ณ สถานที่ที่คนท างานซึ่งเกี่ยวข้อง
กับข้อเรียกร้องท างานอยู่เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน โดยเริ่มประกาศภายในสามวันนับแต่วันที่ตกลงกันได้ 

ให้ผู้จ้างงานน าข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างตามวรรคหนึ่ง ไปแจ้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ตกลงกัน 

มำตรำ ๕๑  ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างมีผลผูกพันเฉพาะผู้จ้างงาน และคนท างานซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ข้อเรียกร้อง ยกเว้นคนท างานที่เข้าท างานภายหลังจากการท าข้อตกลงและเป็นสมาชิกองค์การคนท างาน  

มำตรำ ๕๒ เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามมิให้ผู้จ้างงานกระท าการใดๆ 
ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่ จะเป็นคุณแก่องค์การคนท างาน หรือคนท างานยิ่งกว่า 
  



131 
 

 
หมวด ๕ 

ข้อพิพำทแรงงำนและกลไกยุติข้อพิพำทแรงงำน 
ส่วนที่ ๑ 

ข้อพิพำทแรงงำน พนักงำนประนอมข้อพิพำทแรงงำน 
 

มำตรำ ๕๓  ในกรณีท่ีไม่มีการเจรจากันภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตามมาตรา ๔๘ หรือมีการเจรจากัน
แล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าได้มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น และให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้อง  
แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่พ้นก าหนดเวลาตาม
มาตรา ๔๘ หรือนับแตเ่วลาที่ตกลงกันไม่ได้ แล้วแต่กรณี 

มำตรำ ๕๔  เมื่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้รับหนังสือแจ้งตามมาตรา ๕๓ แล้วให้พนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงานด าเนินการไกล่เกลี่ยโดยมิชักช้า เพ่ือให้คู่กรณีตกลงกันภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้รับหนังสือแจ้ง 

ในกรณีที่คู่กรณีตกลงกันได้ ไม่ว่าเนื่องจากการไกล่เกลี่ยหรือการเจรจาตกลงกันเองในภายหลังให้น า
มาตรา ๕๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไม่อาจตกลงกันได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าข้อพิพาทแรงงานนั้นเป็นข้อพิพาท
แรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกันให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานด าเนินการ
ไกล่เกลี่ยต่อไป หรือน าข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้นไปเจรจาตกลงกันเอง หรือตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
ตามมาตรา ๕๕ หรือผู้จ้างงานจะปิดงาน หรือคนท างานจะนัดหยุดงานโดยไม่ขัดต่อมาตรา ๖๑ ก็ได้ 

 
ส่วนที่  ๒ 

กลไกยุติข้อพิพำทแรงงำน ผู้ชี้ขำดข้อพิพำทแรงงำน 
 

มำตรำ ๕๕  เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา ๕๔ คู่กรณีอาจตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาดข้อ
พิพาทแรงงานหนึ่งคน หรือหลายคนก็ได้เพ่ือชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้โดยความสมัครใจ 

มำตรำ ๕๖  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ทราบการแต่งตั้งให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานแจ้งเป็นหนังสือ
ก าหนดวันส่งค าชี้แจงเกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงานและวันเวลาและสถานที่ที่จะพิจารณาข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกัน
ไม่ได้ ให้คู่กรณีทราบ 

มำตรำ ๕๗  ในการพิจารณาข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานต้องให้โอกาส
คู่กรณีชี้แจงแถลงเหตุผลและน าพยานเข้าสืบ 

มำตรำ ๕๘  เมื่อพิจารณาข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เสร็จแล้วให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานท าค าชี้ขาด
เป็นหนังสือค าชี้ขาดอย่างน้อยต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ 

(๑) วัน เดือน ปี ที่ท าค าชี้ขาด 
(๒) ประเดน็แห่งข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ 
(๓) ข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความ 
(๔) เหตุผลแห่งค าชี้ขาด 
(๕) ค าชี้ขาดให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติ  
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ค าชี้ขาดของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ให้ถือเสียงข้างมากและต้องลงลายมือชื่ อผู้ชี้ขาด
ข้อพิพาทแรงงาน 

ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานส่งค าชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายหรือผู้แทน
ตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๘ ทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ท าค าชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ 
พร้อมทั้งปิดส าเนาค าชี้ขาดไว้ ณ สถานที่ที่คนท างานซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องท างานอยู่ 

ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานน าค าชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้มาแจ้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายภายในเจ็ดวัน 

มำตรำ ๕๙  ค าชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา ๕๘ ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลา
หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ชี้ขาด 

มำตรำ ๖๐  เมื่อมีการแจ้งข้อเรียกร้องตาม มาตรา ๔๕  ถ้าข้อเรียกร้องยังอยู่ในระหว่างการเจรจา 
การไกล่เกลี่ย หรือการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานหรือการปิดงาน หรือการนัดหยุดงาน ตามมาตรา ๔๕ ถึง มาตรา ๔๘  
หรือตามมาตรา ๖๑ ห้ามมิให้ผู้จ้างงานเลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงาน หรือสถานที่ท างานของคนท างาน 
หรือไม่มอบหมายงานให้ท างานตามปกติ หรือห้ามเข้าบริเวณสถานประกอบกิจการ สถานที่ท างาน หรือให้อยู่
ภายนอกสถานประกอบกิจการแต่จ่ายค่าจ้างให้ตามปกติ ผู้แทนคนท างาน สมาชิกกรรมการ อนุกรรมการของ
องค์การคนท างานที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้นก่อนได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานและคดีนั้นถึงที่สุดแล้ว เว้น
แต่การเลิกจ้างเพราะเหตุเกษียณอายุ 

มาตรา ๖๑ ผู้จ้างงานอาจปิดงาน คนท างานหรือองค์การคนท างานอาจใช้สิทธินัดหยุดงานได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อมีการแจ้งข้อเรียกร้องตามมาตรา ๔๕ และเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ 
(๒) เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง 
(๓) เมื่อมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับแรงงาน  
(๔) เมื่อฝ่ายที่ต้องปฏิบัติตามค าชี้ขาดไม่ปฏิบัติตามค าชี้ขาด 
มำตรำ ๖๒ ในกรณีที่มีการนัดหยุดงานหรือปิดงาน ให้คนท างานมีสิทธิชุมนุมในเขตพ้ืนที่สถานประกอบ

กิจการ และใช้น้ า ไฟฟ้า ห้องสุขา หอพัก และสวัสดิการอื่นที่ผู้จ้างงานจัดให้ก่อนนัดหยุดงานหรือปิดงาน  
ในกรณีที่คู่กรณีใช้สิทธิปิดงาน หรือนัดหยุดงาน ห้ามมิให้ผู้จ้างงาน จ้างผู้อ่ืนเข้าท างานแทน หรือการ

จ้างงานโดยวิธีอ่ืน  
มำตรำ ๖๓  คนท างานในทุกกิจการมีสิทธินัดหยุดงานได้ ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนด โดย

แจ้งให้คู่กรณีทราบหลังจากแจ้งให้ทราบแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงจึงนัดหยุดงานได้ เว้นแต่ กิจการสาธารณูปโภค ต้อง
แจ้งให้คู่กรณีและสาธารณชนทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อยสามวันจึงจะหยุดงานได้ 
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หมวด ๖ 

กำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพในกระบวนกำรแรงงำนสัมพันธ์ 
 

มำตรำ ๖๔ ห้ามมิให้ผู้จ้างงานเลิกจ้าง โยกย้าย เปลี่ยนแปลงต าแหน่งหน้าที่ ลดค่าจ้าง ลงโทษ 
ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคนท างาน หรือกระท าการใดๆ อันอาจเป็นผลให้กรรมการคนท างานไม่
สามารถท างานอยู่ต่อไปได้ เว้นแต่จะมีค าพิพากษาถึงที่สุดจากศาลแรงงาน 

มำตรำ ๖๕ ห้ามมิให้ผู้จ้างงานให้ หรือตกลงจะให้ และห้ามมิให้กรรมการคนท างานรับหรือตกลงจะรับเงิน
หรือทรัพย์สิน เว้นแต่ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด โบนัส เงินปันผล หรือประโยชน์อ่ืนที่กรรมการ
คนท างานมีสิทธิรับตามปกติในฐานะคนท างาน 

มำตรำ ๖๖ ห้ามไม่ให้ผู้จ้างงานเลิกจ้าง ลดค่าจ้าง ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
การมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ หรือกระท าการใดๆ อันอาจเป็นผลให้กรรมการการมีส่วนร่วมในสถาน
ประกอบกิจการท างานต่อไปได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานและคดีถึงที่สุด ทั้งนี้ไม่รวมกรณีเลิกจ้าง
เพราะเหตุเกษียณอาย ุ

มำตรำ ๖๗ ห้ามมิให้ผู้จ้างงาน 
(๑) เลิกจ้างคนท างาน เพราะเหตุที่คนท างานด าเนินการเพื่อจัดตั้งองค์การคนท างานหรือเตรียมการจะ

ด าเนินการดังกล่าว 
(๒) เลิกจ้างคนท างาน ผู้แทนคนท างาน กรรมการ หรืออนุกรรมการองค์การคนท างาน หรือ กรรมการ

คนท างาน หรือ กรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ เพราะเหตุที่บุคคลดังกล่าวได้นัดหรือเข้าร่วม
ชุมนุม ท าค าร้อง ยื่นข้อเรียกร้อง เจรจา สนับสนุนการนัดหยุดงานหรือ ด าเนินการฟ้องร้องหรือ เป็นพยานหรือ 
ให้หลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน หรือต่อศาลแรงงาน หรือองค์กรอิสระ 
หรือองค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานราชการทุกประเภทหรือ เพราะเหตุที่คนท างานผู้แทน
คนท างานหรือกรรมการ หรืออนุกรรมการองค์การคนท างาน หรือ กรรมการคนท างาน หรือ กรรมการการมี
ส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ ก าลังจะกระท าการดังกล่าว 

(๓) กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ อันอาจเป็นผลให้คนท างาน ผู้แทนคนท างาน กรรมการ หรือ อนุกรรมการองค์การคนท างาน หรือ 
กรรมการคนท างาน หรือ กรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ ไม่สามารถท าหน้าที่ได้ตาม
พระราชบัญญัตินี้  

(๔) กระท าการใดๆ อันเป็นผลให้คนท างานเป็นสมาชิกหรือออกจากการเป็นสมาชิกองค์การคนท างาน 
โดยการให้ หรือตกลงจะให้เงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่คนท างานหรือบุคคลอื่นใด   

(๕) กระท าการใดๆ อันเป็นผลให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การคนท างาน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
(๖) กระท าการใดๆ โดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นผลให้องค์การคนท างานไม่สามารถ

ด าเนินงานหรือใช้สิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ 
มำตรำ ๖๘ ห้ามมิให้ผู้ใด 
(๑) บังคับหรือขู่เข็ญ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้คนท างานต้องเป็นสมาชิกองค์การคนท างานหรือ 

ต้องออกจากการเป็นสมาชิกองค์การคนท างาน 
(๒) การกระท าการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้ผู้จ้างงานฝ่าฝืน มาตรา ๖๗ 
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มำตรำ ๖๙ ในระหว่างที่มีการด าเนินการแจ้งข้อเรียกร้องหรือในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสหภาพ
การจ้างหรือค าชี้ขาดมีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้จ้างงานเลิกจ้างคนท างาน ผู้แทนคนท างาน กรรมการ หรือ
อนุกรรมการองค์การคนท างาน หรือ กรรมการคนท างาน หรือ กรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบ
กิจการ ซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องเว้นแต่บุคคลดังกล่าว 

(๑) ทุจริตอย่างร้ายแรงต่อหน้าที่และศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 
(๒) กระท าความผิดอาญา ร้ายแรง โดยเจตนาแก่ผู้จ้างงาน และศาลได้มีค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว  
(๓) จงใจท าให้ผู้จ้างงานได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(๔) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ระเบียบหรือค าสั่งของผู้จ้างงานอันชอบด้วยกฎหมายและ 

เป็นธรรมในกรณีร้ายแรง และผู้จ้างงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว ซึ่งหนังสือเตือนนั้นต้องมีผลบังคับไม่เกิน
หนึ่งปี นับแต่วันที่คนท างานได้กระท าผิดและมีการกระท าผิดซ้ าค าเตือน เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงผู้จ้างงาน  
ไม่จ าเป็นต้องตักเตือน   

(๕) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันท างานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๖) กระท าการใดๆ เป็นการยุยง สนับสนุน หรือชักชวนให้มีการฝ่าฝืนข้อตกลงสภาพการจ้างหรือค าชี้ขาด 
มำตรำ ๗๐ เมื่อมีการฝ่าฝืน มาตรา ๖๗  มาตรา ๖๘  มาตรา ๖๙  ผู้เสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนอาจ

ยื่นค าร้องกล่าวหาผู้ฝ่าฝืนต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีการฝ่าฝืน 
มำตรำ ๗๑ เมื่อได้รับค าร้องกล่าวหาตาม มาตรา ๗๐ ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พิจารณา

วินิจฉัยชี้ขาดและออกค าสั่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องกล่าวหา 
รัฐมนตรีมีอ านาจขยายระยะเวลาให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดได้ไม่เกิ น

สามสิบวัน 
ถ้าฝ่ายใดไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ให้น าคดีไปสู่ศาลแรงงานได้

ภายในสามสิบวัน  
ในกรณีท่ีผู้จ้างงานเป็นฝ่ายน าคดีไปสู่ศาล ผู้จ้างงานต้องปฏิบัติตามค าสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ก่อน 

และวางเงินต่อศาลตามจ านวนที่ก าหนดจ่ายตามค าสั่งนั้น จึงจะฟ้องคดีได้  
ในกรณีที่ผู้จ้างงานฝ่าฝืนมาตรา ๖๗  มาตรา ๖๘  หรือ มาตรา ๖๙  และคณะกรรมการแรงงาน

สัมพันธ์ได้มีค าสั่งให้รับกลับเข้าท างาน ให้ผู้จ้างงานปฏิบัติตามค าสั่งเมื่อทราบค าสั่งคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์โดยชอบแล้ว ทั้งนี้ไม่ว่าฝ่ายที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวจะได้ฟ้องคดีต่อศาลแรงงานแล้วหรือไม่ก็ตาม  

หากผู้จ้างงานไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามวรรคสามผู้เสียหายมีสิทธิ
ด าเนินคดีอาญาฐานฝ่าฝืนค าสั่งเจ้าพนักงานได้ทันที  

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ก าหนด ให้การด าเนินคดีอาญาต่อผู้ถูกกล่าวหาเป็นอันระงับไป 

มำตรำ ๗๒ การฝ่าฝืน มาตรา ๖๗  หรือมาตรา ๖๘  หรือมาตรา ๖๙  จะด าเนินคดีอาญาได้ต่อเมื่อ
ผู้เสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืน ได้ยื่นค าร้องกล่าวหาผู้ฝ่าฝืนตาม มาตรา ๗๐ และผู้ถูกกล่าวหาไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตาม มาตรา ๗๑ 
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หมวด ๗ 

ส ำนักงำนแรงงำนสัมพันธ์ ส ำนักงำนทะเบียนกลำง และส ำนักงำนชี้ขำดข้อพิพำทแรงงำน 
 

มำตรำ ๗๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์" ประกอบด้วย
ตัวแทนฝ่ายคนท างานห้าคน ตัวแทนฝ่ายผู้จ้างงานห้าคน ที่มาจากการเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งผู้แทนให้เป็นไปตามมาตรา ๑๕  

รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการหนึ่งคนและตัวแทนฝ่ายรัฐสี่คน 
มำตรำ ๗๔ ให้ประธานกรรมการ และกรรมการตามมาตรา ๗๓ อยู่ในต าแหน่ง คราวละสามปี  
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนประธานกรรมการ หรือ กรรมการ ซึ่งพ้น

จากต าแหน่งตามมาตรา ๗๕ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งแทนนั้น อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธาน
กรรมการหรือกรรมการซึ่ง ตนแทน 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
มำตรำ ๗๕ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗๔ ประธานกรรมการ หรือกรรมการ

พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดประชุมติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร  
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
มำตรำ ๗๖ การประชุมของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

และต้องมีกรรมการซึ่งเป็นฝ่ายผู้จ้างงานและฝ่ายคนท างานอย่างน้อยฝ่ายละสองคนจึงจะเป็นองค์ประชุม  
ถ้าในการประชุมคราวใด ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการด้วยกันคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการในที่ประชุม 
มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
มำตรำ ๗๗ ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้              
(๑) ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย 
(๒) วินิจฉัยชี้ขาดค าร้องตามมาตรา ๗๑ และในกรณีที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดว่าเป็นการ

กระท าอันไม่เป็นธรรม ให้มีอ านาจสั่งให้ผู้จ้างงานรับคนท างานกลับเข้าท างาน และจ่ายค่าเสียหาย หรือจ่าย
ค่าเสียหายตามค าร้อง หรือให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี  

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง การเจรจา การระงับข้อพิพาทแรงงาน  การนัดหยุดงานและ
การปิดงาน ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

(๔) ตราข้อบังคับการประชุม และวางระเบียบการพิจารณาวินิจฉัย และชี้ขาดข้อพิพาท แรงงาน และ
การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการกระท าอันไม่เป็นธรรม และการออกค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

มำตรำ ๗๘  คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือหา
ข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มอบหมาย เป็นประจ าหรือเฉพาะคราวได้ 
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มำตรำ ๗๙ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้กรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรืออนุกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ท างานของผู้จ้างงาน สถานที่ที่คนท างานท างานอยู่ หรือส านักงานขององค์การ  
ผู้จ้างงาน องค์การคนท างาน ในระหว่างเวลาท าการ เพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารได้ตาม
ความจ าเป็น 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งสิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือคณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก ตอบหนังสือสอบถาม ขี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งสิ่งของ หรือเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ดังกล่าว ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

มำตรำ ๘๐ กรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรืออนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์จะมีหนังสือเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องก็ได้ 

มำตรำ ๘๑ ให้จัดตั้งส านักงานแรงงานสัมพันธ์ขึ้นในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
(๒) ด าเนินการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เกี่ยวกับค าร้อง และข้อพิพาทแรงงาน 
(๓) ด าเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์มอบหมาย 
มำตรำ ๘๒ ให้จัดตั้งส านักงานทะเบียนกลางขึ้นในกระทรวงแรงงาน มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ

ทั่วราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของส านักงาน 
(๒) รับหนังสือแจ้งการรวมตัวจัดตั้งองค์การคนท างาน หรือองค์การผู้จ้างงาน 
(๓) ออกหนังสือส าคัญเป็นหลักฐานการรวมตัวการจัดตั้งองค์การคนท างาน หรือองค์การผู้จ้างงาน 
(๔) จัดท าท าเนียบรายชื่อองค์การของคนท างาน และองค์การผู้จ้างงาน 
มำตรำ ๘๓ ให้จัดตั้งส านักงานผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานขึ้นในกระทรวงแรงงาน มีอ านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าบัญชีและคุณสมบัติของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน เพ่ือเสนอให้คู่กรณีเลือกต้ัง  
(๒) ทบทวนบัญชีรายชื่ออย่างน้อยทุกๆ สามปี 
(๓) ปฏิบัติงานธุรการของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน คณะผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานและคณะท างาน 
(๔) ปฏิบัติการตามท่ีพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 
(๕) ควบคุม และด าเนินการวิชาการเก่ียวกับการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 
(๖) อ านาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
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หมวด ๘ 

บทก ำหนดโทษ 
 

มาตรา ๘๔ ผู้จ้างงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๒๖ วรรค ๒ หรือ มาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษ 
ปรับไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาท  

มาตรา ๘๕ ผู้จ้างงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๒๙ วรรค ๒ หรือ วรรค ๓ ต้องระวางโทษ 
จ าคุกไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน หรือ ปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๘๖ ผู้จ้างงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ ปรับไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาท 
มาตรา ๘๗ ผู้จ้างงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๔๐ หรือ มาตรา ๔๑ หรือ มาตรา ๔๒ หรือ 

มาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ   
มาตรา ๘๘ ผู้จ้างงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๕๒ หรือ มาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่

น้อยกว่า หกเดือน ปรับหนึ่งแสนบาท  
มาตรา ๘๙ ผู้จ้างงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๖๒ ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน 

ปรับห้าหมื่นบาท  
มาตรา ๙๐ ผู้จ้างงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๖๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่น้อยกว่า หนึ่งเดือน 

หรือ ปรับไม่น้อยกว่าสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
มาตรา ๙๑ ผู้จ้างงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๖๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่น้อยกว่าหกเดือน 

ปรับหนึ่งแสนบาท 
มาตรา ๙๒ ผู้จ้างงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๖๖ หรือ มาตรา ๖๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่

น้อยกว่าหนึ่งปี ปรับห้าแสนบาท 
มาตรา ๙๓ ผู้จ้างงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๖๘ หรือ มาตรา ๖๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่

น้อยกว่าหกเดือน ปรับหนึ่งแสนบาท 
มาตรา ๙๔  ผู้จ้างงานหรือคนท างาน ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๗๙ ต้องระวางโทษจ าคุก หนึ่ง

เดือน ปรับห้าหมื่นบาท  
 

บทเฉพำะกำล 
 

มำตรำ ๙๕ บรรดาค าร้องกล่าวหา ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  
ค าชี้ขาดผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ค าชี้ขาดหรือค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือคดีซึ่งเกิดขึ้นหรือ
ยังไม่ถึงที่สุดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
จนกว่าค าร้องกล่าวหาข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง ค าชี้ขาด ค าสั่งหรือคดีนั้น
จะถึงที่สุด 

 ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ มี
อ านาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ตลอดจนมีอ านาจสั่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเช่นเดียวกับผู้ชี้ขาด  
ข้อพิพาทแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์  ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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 บรรดาค าร้องกล่าวหา ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ค าชี้ขาดของ 
ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ค าชี้ขาด ค าวินิจฉัยหรือค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือคดีซึ่งเกิดขึ้น
หลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มำตรำ ๙๖ บรรดาสมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์
แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง ซึ่งได้จดทะเบียนตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ ให้ถือว่า
เป็นองค์การผู้จ้างงานและองค์การคนท างาน ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มำตรำ ๙๗ บรรดาค าขอจัดตั้งสมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง สหภาพแรงงาน 
สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ ให้ถือว่าเป็น
การด าเนินการตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

มำตรำ ๙๘ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้บังคับใช้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง 
ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มำตรำ ๙๙ ให้คณะกรรมการลูกจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ สิ้นสภาพลง ให้
มีการเลือกตั้งและ หรือ แต่งตั้งกรรมการคนท างาน ภายในสามสิบวันหลังพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

มำตรำ ๑๐๐ ให้กรรมการสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง กรรมการสมาคม
นายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นกรรมการ
องค์การคนท างาน กรรมการองค์การผู้จ้างงาน ตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะครบวาระ หรือองค์การ
คนท างาน องค์การผู้จ้างงานจะด าเนินการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ 

มำตรำ ๑๐๑ ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกเก้าสิบวัน และให้มี
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามมาตรา ๗๓ ภายในเก้าสิบวันหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   

มำตรำ ๑๐๒ ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นผู้ชี้ขาด
ข้อพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มำตรำ ๑๐๓ ให้ส านักงานแรงงานสัมพันธ์ ส านักงานทะเบียนกลาง และส านักงานชี้ขาดข้อพิพาท
แรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นส านักงานแรงงานสัมพันธ์ ส านักงานทะเบียน
กลาง ส านักงานชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ภำคผนวกที่ 3 
กำรน ำผลกำรศึกษำวิจัยท่ีเกิดขึ้นมำเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยน 

กับกรรมกำรสมำพันธ์แรงงำนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (CILT) ที่จะเดินทำงไปเข้ำร่วม 
โปรแกรมกำรฝึกอบรมขององค์กร “JILAF”  ที่ประเทศญี่ปุ่น 

ระหว่ำงวันที่ 18 มิถุนำยน -1 กรกฎำคม 2560 
เมื่อเดือนพฤษภำคม 2560 

 

 
 ผู้ วิจัยได้น ำผลศึกษำวิจัยที่ เกิดขึ้นมำน ำเสนอแลกเปลี่ยนกับกรรมกำรสมำพันธ์แรงงำน
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (CILT) ที่จะเดินทำงไปเข้ำร่วมโปรแกรมกำรฝึกอบรมขององค์กร “JILAF”  
ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่ำงวันที่ 18 มิถุนำยน -1 กรกฎำคม 2560 โดยแลกเปลี่ยนในเดือนพฤษภำคม 2560 
ดังนี้  

ปัญหาส าคัญด้านการรวมตัวของแรงงานในประเทศไทยยังมีปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะเสรีภาพใน
การรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วมที่ถูกจ ากัด ท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้ใช้แรงงานเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงานในล าดับรั้งท้ายของโลก 

สิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วม คือ สิทธิมนุษยชน เป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของมนุษย์  
อีกทั้งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งที่ได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) โดยอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม และสิทธิในการรวมตัวและเจรจา
ต่อรองร่วมนั้น ถือเป็นอนุสัญญาที่เป็นหลักการพ้ืนฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญที่สุดหลักการหนึ่งของ ILO  
ที่เชื่อกันว่าจะเป็นการสร้างหลักประกันส าคัญให้กับคนท างาน และจะน ามาซึ่งสังคมที่เป็นธรรมและสันติสุข แต่
ประเทศไทยก็ยังไม่มีการรับรองแต่อย่างใด แม้ว่าในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา สหภาพแรงงานไทยและกลุ่มผู้ใช้
แรงงาน ในนามของคณะท างานผลักดันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ได้มีการรณรงค์ต่อกระทรวง
แรงงานและรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้รัฐบาลให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ทั้ง 2 ฉบับ  

ปัญหาและอุปสรรคการขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 
ในช่วงที่ผ่านมา พบว่ามี 4 ประการดังนี้ 

(1) ปัญหาจากหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พบว่า มีการอ้างว่าให้มีการแก้ไขพ.ร.บ.
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 ก่อน และต้องรอให้มีการ
ประกาศใช้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ที่ใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนก่อน ถึงจะให้การรับรองอนุสัญญาได้ 

(2) ปัญหาจากนายจ้าง / สถานประกอบการ ที่มองสหภาพแรงงานว่าเป็นศัตรูและอุปสรรค มีการ 
ไล่แกนน าในการจัดตั้งสหภาพแรงงานออก บางครั้งกระทรวงแรงงานเข้าข้างนายจ้างในการไกล่เกลี่ย และ
นายจ้างมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีอิทธิพลในพื้นท่ี เหล่านี้ส่งผลต่อการรวมตัวและเจรจาของแรงงาน 

(3) ปัญหาจากผู้น าแรงงานและแรงงานที่ยังไม่เห็นความส าคัญ มองว่าจะท าให้เกิดการแตกแยกมาก
ขึ้นกว่าเดิม รวมถึงอุปสรรคจากระบบไตรภาคี 1 เสียง 1 สหภาพ ท าให้คนงานมีการตั้งสภาพแรงงานขึ้นมาเพ่ือ
เป็นฐานเสียงแต่ไม่มีการด าเนินกิจกรรมอย่างจริงจัง 

(4) ปัญหาเชิงทัศนคติของคนทั่วไปในสังคม ที่มองเห็นการรวมตัวของผู้ใช้แรงงานเป็นสิ่งแปลกแยก  
การรวมตัวกันถือเป็นการแข็งข้อกระด้างกระเดื่องต่อนายจ้าง อีกทั้งประเด็นแรงงานไม่เป็นข่าว ท าให้ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากคนทั่วไป รวมถึงยังมองว่าการรวมตัวของแรงงานข้ามชาติ เป็นการเสี่ยงต่อความมั่นคงของ
ประเทศ 
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โดยสรุปปัญหาอุปสรรคส าคัญในการรับรองอนุสัญญา ILO 87 และ 98 คือ การขาดความรู้ความ
เข้าใจในผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ทั้งก่อนและหลังการให้สัตยาบัน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและมุมมองในการด าเนินการในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการให้เกิดการยอมรับกันอย่างสมดุล ควรมี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญา ILO ทั้ง 2 ฉบับอย่างกว้างขวาง  

ทั้งนี้มี 2 กรณีศึกษาที่น่าสนใจ คือ มีบริษัท 2 แห่ง ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติสัญชาติสวีเดน ที่มีข้อตกลง
เรื่องจรรยาบรรณทางการค้า (code of conduct) โดยบริษัทมอลลิเก้ เฮลท์แคร์ มีข้อตกลงชื่อว่า 
“Mölnlycke Health Care's Code of Conduct” ที่ระบุในเรื่องของการเคารพในสิทธิมนุษยชน, คุณภาพ
ชีวิตในการจ้างงาน และการยึดหลักความเท่าเทียมในการท างาน ส่วนบริษัทอิเลคโทรลักซ์ มีข้อตกลงชื่อว่า 
“Electrolux Workplace Code of Conduct” ที่ระบุถึงเรื่องค่าตอบแทนในการท างาน และการรวมตัว
เจรจาต่อรองอย่างชัดเจน   

โดยประเทศสวีเดนถือเป็นประเทศที่ก่อตั้งขึ้นอย่างมั่นคงบนรากฐานแห่งประชาธิปไตย ซึ่งหลัก
ประชาธิปไตยมิใช่เป็นเพียงวิถีแห่งระบอบการปกครองประเทศเท่านั้น แต่นี้คือภาพสะท้อนถึงการที่ทุกคนใน
สังคมมีสิทธิเท่าเทียมกัน และสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้ โดยเฉพาะสิทธิในการร่วมชุมนุม เสรีภาพใน
การพูด และสิทธิในการตั้งค าถามต่อผู้มีอ านาจ มีระบบสวัสดิการที่สามารถท าให้แรงงานสามารถสร้างสมดุล
ระหว่างการท างานและชีวิตครอบครัวได้เป็นอย่างดี  

สิ่งส าคัญ คือ แรงงานชาวสวีเดนเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน บทบาทหลัก
ประการหนึ่งของสหภาพแรงงาน คือ การสนับสนุนและท าให้การเจรจาต่อรองร่วมลุล่วงไปด้วยดี  

แต่หลักการดังกล่าวนี้ กลับไม่ปรากฏขึ้นในประเทศไทยแม้แต่น้อย อีกทั้งยังได้รับการตอกย้ าผ่าน
ผู้บริหารที่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการมีสหภาพแรงงาน และมีการล้มล้างสหภาพแรงงานผ่านวิธีการเลิกจ้าง
กรรมการและสมาชิกสหภาพแรงงาน ท าให้คนงานไม่กล้ารวมตัวเพ่ือเจรจาต่อรอง เพราะมีความเสี่ยงต่อการ
ถูกเลิกจ้างสูง 
 เหตุการณ์แรก  

- กันยายน 2554 แกนน าสหภาพแรงงานมอลลิเก้เฮลท์แคร์ จ านวน 17 คน ได้ถูกบริษัทมอลลิเก้เฮลท์แคร์ 
เลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม เนื่องจาก เมื่อเดือนสิงหาคม 2554  สหภาพแรงงานได้เรียกร้องให้บริษัทปรับสภาพ
การจ้างงานโดยเพ่ิมค่าครองชีพจากเดิมอยู่ที่ 1,070 บาทต่อเดือน ไปเป็น 1,250 บาทต่อเดือน และจ่ายโบนัส
ตามอายุงาน คือ 3  ปี 5 ปี และ 10 ปี แต่ต่อมาบริษัทกลับมีค าสั่งให้แกนน าสหภาพแรงงานรวม 10 คน 
หยุดงาน หลังจากนั้นในปลายเดือนสิงหาคม 2554 พนักงานบริษัทได้หยุดงานเพ่ือคัดค้านการสั่งหยุดงานของ
แกนน าสหภาพแรงงาน  ต่อมาในต้นเดือนกันยายน บริษัทได้ตอบรับข้อเรียกร้องทั้งหมดของสหภาพแรงงาน  
แต่ในปลายเดือนกันยายนกลับมีค าสั่งเลิกจ้างแกนน าสหภาพแรงงาน 17 คน โดยให้เหตุผลว่ายุยงให้พนักงาน
ผละงาน 

- มีนาคม 2555 บริษัทมอลลิเก้เฮลท์แคร์ ได้ท าหนังสือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสภาพการจ้าง ซึ่งมีการ
ลดการจ่ายโบนัสและค่าตัดชิ้นงาน มาให้พนักงานแต่ละคนเซ็น โดยให้เหตุผลว่านโยบายค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาทนั้น
ท าให้บริษัทต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 40  จึงต้องลดสวัสดิการคนงานลง อย่างไรก็ตามการ
เปลี่ยนแปลงข้อตกลงสภาพการจ้างดังกล่าว ไม่มีการหารือกับสหภาพแรงงานก่อน สหภาพแรงงานจึงได้ท า
หนังสือคัดค้าน และเป็นเหตุให้พนักงาน 18 คน ถูกเลิกจ้าง ต่อมาคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.)  
มีค าสั่งให้รับพนักงานกลับเข้าท างาน แต่ทางนายจ้างได้ยื่นเรื่องขอให้ศาลยกเลิกค าสั่ง ครส. 
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- ธันวาคม 2557 เหลือสมาชิกสหภาพแรงงานประมาณ 50 คน แต่มีเพียง 4 คน เท่านั้น ที่จ่ายค่า
บ ารุงให้สหภาพแรงงาน เนื่องจากสมาชิกถูกกดดันจากฝ่ายบริหารให้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงาน  

เหตุการณ์ที่สอง 
- มกราคม 2556 บริษัท อิเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จ ากัด ได้เลิกจ้างประธานสหภาพแรงงานอิเลค

โทรลักซ์ ประเทศไทย หลังจากขอให้บริษัทพิจารณาปรับค่าจ้างประจ าปีให้เหมาะสม จนท าให้สมาชิกสหภาพ
แรงงานได้ออกมาชุมนุมเรียกร้องเพ่ือให้ประธานสหภาพแรงงานกลับเข้าท างานเหมือนเดิม แต่หลังจากนั้น
ปรากฏว่าบริษัทกลับได้ประกาศเลิกจ้างคณะกรรมการและสมาชิกสหภาพจ านวน 129 คน  

- กุมภาพันธ์ 2556 ตัวแทนองค์กรสหพันธ์แรงงาน IF Metall ประเทศสวีเดน ซึ่งสหภาพแรงงานอิเลค
โทรลักซ์สวีเดนเป็นสมาชิก และผู้แทนของสหภาพแรงงานอิเลคโทรลักซ์สวีเดน ซึ่งเป็นคณะกรรมการของ
บริษัทอิเลคโทรลักซ์ ได้เข้าเจรจากับผู้บริหารของบริษัทอิเลคโทรลักซ์ ประเทศไทยที่จังหวัดระยอง และบริษัทฯ 
ตกลงที่จะรับพนักงานทั้งหมดกลับเข้าท างาน 

- ภายหลังมีข้อตกลงแล้ว บริษัทฯ กลับไม่ปฏิบัติตาม คือ อายุงานจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เริ่มกลับมา
ท างานตามสัญญาจ้างใหม่, ให้คนงานทดลองงานใหม่อีก 119 วัน และกรณีของคณะกรรมการสหภาพแรงงาน 
8 คน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับกลับเข้าท างานและได้ขออนุญาตศาลแรงงานเลิกจ้าง 

- สถานการณ์ปัจจุบัน คือ กรรมการสหภาพแรงงานทั้ง 8 คน เลือกที่จะยุติการต่อสู้ และรับค่าชดเชย
จากนายจ้างเพื่อเลิกจ้างแทน ขณะเดียวกันบริษัทก็ยังมีการรับสมัครพนักงานใหม่อยู่เป็นระยะๆ 

- สหภาพแรงงานยุติการด าเนินกิจกรรม 
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ภำคผนวกที่ 4 

กำรน ำผลศึกษำวิจัยท่ีเกิดขึ้นมำเป็นข้อมูลน ำเข้ำกำรจัดเวทีเสวนำ 
เรื่อง “ร่ำง พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์ ฉบับ 6 มีนำคม 2560: ก้ำวไปข้ำงหน้ำหรือย่ ำอยู่กับท่ี” 

วันอำทิตย์ที่ 16 กรกฎำคม 2560 เวลำ 10.00-15.00 น. 
ณ ห้องคริสตัล บอลรูม  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์สีลม  ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 

จัดโดย 
คณะกรรมกำรสมำนฉันท์แรงงำนไทย (คสรท.)  และโซลิดำริตี้เซ็นเตอร์ประเทศไทย (SC) 

 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 -15.00 น. ณ ห้องคริสตัลบอลรูม  โรงแรม 

ฮอลิเดย์อินน์สีลม ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมกับ 
โซลิดาริตี้เซ็นเตอร์ประเทศไทย (SC) จัดเสวนาเรื่อง “ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับ 6 มีนาคม 2560: ก้าว
ไปข้างหน้าหรือย่ าอยู่กับที”่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  (1) เข้าใจสาระส าคัญของร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับ 
6 มีนาคม 2560  (2) เปรียบเทียบสาระส าคัญของร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ฉบับ 6 มีนาคม 2560 ว่าเป็นไป
ตามหลักการอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 หรือไม่ อย่างไร  (3) อภิปราย ประเมินและถกเถียงต่อร่าง 
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ฉบับ 6 มีนาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานโดยตรง  (4) เพ่ือ
จัดท าข้อเสนอของผู้ใช้แรงงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ฉบับ  
6 มีนาคม 2560  ทั้งนี้ได้มีการน าผลศึกษาวิจัยที่เกิดขึ้นจากข้อจ ากัดของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518  
มาเป็นข้อมูลน าเข้าในการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 100 คน มาจากสหภาพแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็นองค์กรสมาชิกใน คสรท. โดยเฉพาะจากภาคชิ้นส่วนยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเลค 
ทรอนิคส์ 

สามารถสรุปสาระส าคัญแต่ละช่วงของการเสวนาได้ดังนี้ 
 
(1) ชี้แจงวัตถุประสงค์กำรจัดเสวนำ  

นำยสำวิทย์ แก้วหวำน ประธำนคณะกรรมกำรสมำนฉันท์แรงงำนไทย 
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ใช้บังคับมากว่า 40 ปี มีกฎหมายหลาย

มาตราที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะถ้าย้อนไปตั้งแต่ที่มีการ
แบ่งแยกองค์กรแรงงานภาคเอกชนกับภาครัฐวิสาหกิจออกจากกัน ตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อ 23 
กุมภาพันธ์ 2534 ที่ในเดือนเมษายน 2534 รัฐบาลในขณะนั้นได้ด าเนินการออก พ.ร.บ.พนักงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2534 เพ่ือยุบเลิกสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ไม่มีสิทธิแจ้งข้อเรียกร้องและร่วมเจรจา
ต่อรอง และไม่มีสิทธิรวมตัวกับสหภาพแรงงานเอกชน และนี้ท าให้ขบวนการแรงงานจึงเกิดความแปลกแยกกัน 
แน่นอนแรกๆ ยังไม่เท่าไหร่ ยังมีการเชื่อมประสานการท างานกันอยู่ โดยเฉพาะในช่วงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 
ปี 2535  

ผลจากการขับเคลื่อนของภาครัฐวิสาหกิจกว่า 9 ปี ก็ท าให้ได้ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  
พ.ศ. 2543 ขึ้นมา แรงงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจ และมีสิทธิแจ้งข้อเรียกร้องได้ 
แต่กฎหมายยังคงแบ่งแยกสิทธิการรวมตัวของแรงงานเอกชนกับรัฐวิสาหกิจ เหมือนเดิมมาจวบจนปัจจุบัน  
สถานการณ์เหล่านี้จึงท าให้พนักงานหรือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเชื่อว่า เอกชน รัฐวิสาหกิจ มีบริบทการ
ท างานที่ต่างกัน จึงจ าเป็นต้องใช้กฎหมายคนละฉบับ แน่นอนในอีกทางหนึ่งในภาครัฐวิสาหกิจบางส่วนบางกลุ่ม
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ก็พยายามปรับเปลี่ยน ชี้ให้เห็นความอ่อนแอของการไม่รวมตัวกัน มีการล้มสหภาพแรงงาน ท าให้ในที่สุด
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ สรส. จึงมาเปน็สมาชิก คสรท. และขับเคลื่อนการท างานร่วมกัน  

ส าหรับจุดยืนในเรื่องกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นั้น คือ ต้องเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันที่หลักการ
เดียวกัน มีความสอดคล้องกับอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 แน่นอนทาง คสรท.เองก็มีการขับเคลื่อนมา
ตั้งแต่สมัยฉบับสีม่วงแล้ว แต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพราะรัฐก็มักจะบอกว่าต้องมีกฎหมายภาครัฐมา
ประกบ มาพิจารณาร่วมกัน เมื่อพิจารณาร่วมกันก็ย าไปย ามาก็เละ กฎหมายคนงานหลายฉบับที่เสนอไปผ่าน
กฎหมายเข้าชื่อ ก็เหมือนเดิม เอามาย า หลักการก็หายไป  

ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาก็มีการเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะก่อนมีรัฐประหารปี 2557 ท้ายสุด
กฎหมายฉบับนี้โดยภาครัฐก็ก าลังจะเสนอเข้าสู่สภา ทางคสรท. และสรส. ก็คัดค้าน จนในที่สุดก็มีการถอน
ออกมา กระทรวงแรงงานได้มีการตั้งคณะท างานขึ้นมา 1 ชุด ประกอบด้วยผู้น าภาคส่วนต่างๆ ทั้ง สรส. และ
สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง คสรท. ซึ่ง คสรท. และสรส. ได้ยืนยันกฎหมายฉบับเดียว ครอบคลุม
แรงงานทุกประเภท ปราศจากการแทรกแซงจากภาครัฐ สรส.ก็ส่งผู้แทนเข้าไป คสรท.ก็ส่ง แต่นั้นเองเสียงข้างน้อย
ย่อมแพ้เสียงข้างมาก เมื่อต้องตัดสินใจว่าจะแยกหรือรวมกฎหมาย สุดท้ายก็แยกกฎหมายคนละฉบับ  

ต่อมามีการประชุมที่ สรส. และมีมติให้แยกการท างานจากกระทรวงแรงงานออกมา เพราะในหลักการ
ยังไม่ได้ ทาง คสรท. และสรส. จึงถอนออกจากคณะท างาน และในที่สุดคณะท างานของกระทรวงเองก็ยกร่างเสร็จ 
และน ามาสู่การประชาพิจารณ์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ซึ่งมีพ่ีน้องแรงงานบางส่วนได้เข้าไปรับฟังมา
บ้างแล้ว และต่อมาเมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 คณะท างานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ก็ได้แก้ไขร่างกฎหมายอีกครั้งหลังรับฟังความคิดเห็นแล้ว 

ดังนั้นการจัดเสวนาขึ้นมาในวันนี้ ส าหรับพวกเราก็ต้องไตร่ตรองและใคร่ครวญ แต่โดยส่วนตัวของผม
คือ ยังยืนยันหลักการว่ากรรมกรแบ่งแยกไม่ได้ ทุกคนเป็นพี่น้อง จ าเป็นต้องมีกฎหมายฉบับเดียว สุดท้ายชนชั้น
ใดเขียนกฎหมายก็รับใช้ชนชั้นนั้น กฎหมายเป็นเครื่องมือทางชนชั้น ใครมีอ านาจก็ใช้กฎหมาย ดังนั้นเป็นเรื่องที่
ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด แม้ไม่เห็นด้วยก็ตาม เพราะมีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีก็ต้องพิจารณาร่วมกัน 

คสรท. ก็อาจต้องไปคุยกันหลังจากวันนี้ว่าจังหวะก้าวของขบวนการแรงงานจะขับเคลื่อนอย่างไรต่อไป 
เพราะกฎหมายเป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และในระหว่างนี้ก็มีความพยายาม
จะจัดตั้งสหภาพแรงงานผู้ประกันตนขึ้นมา ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายประกันสังคม ที่วันนี้ก็ยังไม่ตอบโจทย์ 
โดยเฉพาะการขยายอายุรับบ านาญชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี พูดง่ายๆคือ ส่งเงินสมทบกันจนตายก็ไม่ได้
ชราภาพ หรือเกษียณอายุหรือออกจากงานก็สิ้นสุดผู้ประกันตน ท าไมต้องสิ้นสุด ท าไมไม่ได้รับสิทธิต่อไป 

ท้ายที่สุดผมเคารพคนที่ยกร่างกฎหมาย เช่น พ่ีตุลา ปัจฉิมเวช คนงานผ่านการถกเถียงมาหลายยุค
หลายสมัย อย่าสับสนการต่อสู้เพราะที่ผ่านคงไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่ากฎหมายปี 2518 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 
เราไม่ควรลืมหลักการเดิม จุดยืนของเรา เพราะการแก้ไขเป็นรายมาตรา ผมเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด
เหมือนที่ผ่านมาก็ย ากันไม่รู้กี่ร่างจนไม่เหลืออะไร และก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อร่างนี้เข้าไปแล้วจะถูกตัดตอนแบบไหน
อย่างไรอีก จากที่กล่าวทั้งหมดเหล่านี้คือที่มาที่ไปของการจัดเวทีเสวนานี้ขึ้นมา คสรท. จึงได้ร่วมกับโซลิดาริตี้
เซ็นเตอร์ประเทศไทย (SC) ในการเชื้อเชิญวิทยากรหลายๆภาคส่วนมาให้ความรู้ร่วมกัน  
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(2) เสวนำ “ร่ำง พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์ฉบับ 6 มีนำคม 2560 : ก้ำวไปข้ำงหน้ำหรือย่ ำอยู่กับท่ี” 

ทนำยพรนำรำยณ์ ทุยยะค่ำย หัวหน้ำฝ่ำยกฎหมำย คสรท. 
 กระบวนการในการท าร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับของรัฐบาลนี้ใช้เวลาพอสมควร ค าถามคือ  
พ่ีน้องแรงงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยอย่างไร มีประเด็นที่เราต้องถกเถียง ใส่ใจ ขับเคลื่อนกันต่ออย่างไร 
เหล่านี้เป็นประเด็นส าคัญ เวทีการเสวนาจะเริ่มต้นด้วยการรับฟังสาระส าคัญ แนวคิด และวิธีการที่จะเดินต่อ 
ประกอบด้วยวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย กองนิติการ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, นางสุนี ไชยรส อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.), นายสนธยา เผ่าดี 
ผู้จัดการทั่วไปบริษัทนิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จ ากัด และนายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ที่ปรึกษาในการ
จัดท าร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับบูรณาการแรงงาน ส าหรับการตั้งชื่องานเหมือนเป็นปลายปิดพอสมวร 
ว่าจะก้าวไปข้างหน้าหรือย่ าอยู่กับที่ แต่อย่างไรก็ตามสามารถอภิปรายได้อย่างเหมาะสมตามมุมคิดแต่ละท่าน 

นำยณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย กองนิติกำร กรมสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน   

ที่ผ่านมาหลายคนคงได้รับฟังมาบ้างแล้ว ซึ่งทางกระทรวงแรงงานได้จัดมาแล้ว 2 ครั้ง อีกทั้งยังได้
เผยแพร่ทางเวบไซด์ซึ่งยังสามารถรับฟังได้โดยตลอด เพราะเป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 
สามารถรับฟังได้จนถึงชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
นอกจากนั้นทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยอนุกรรมาธิการแรงงานก็จัดรับฟังไปแล้วเมื่อมีนาคม 2560 
เช่นเดียวกัน 

ทุกคนทราบดีว่ากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 2518 มีระยะเวลา 40 ปี มีความพยายามในการปรับปรุง
แก้ไขโดยตลอดแต่ไม่ส าเร็จ มีการผลักดันหลายๆ ฝ่ายทั้งทางนายจ้าง ลูกจ้าง แม้กระทั่งทางคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทยเอง สถานะร่างตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะท างานฝ่ายกฎหมายใน
กระทรวงแรงงาน ซึ่งทางนายจ้างได้ยื่นคัดค้านมาหลายมาตรา 

กระบวนการต่อจากนี้ คือ เมื่อทางกระทรวงแรงงานยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา และต่อด้วยการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเข้าพิจารณาในเดือน
กันยายน 2560 ซึ่งร่างกฎหมายนี้จะเข้าพร้อมกับร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ของภาครัฐวิสาหกิ   

เมื่อมาพิจารณาโครงสร้างกฎหมาย จะมี 5 ส่วน รับรองการรวมตัวของนายจ้างลูกจ้างในรูปแบบต่างๆ 
ซึ่งในรัฐธรรมนูญก็รองรับไว้ในรูปแบบสหภาพแรงงานหรือรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ในส่วนที่ 2 คือ 
การวางหลักเกณฑ์ในการยื่นข้อเรียกร้อง ข้อตกลงสภาพการจ้าง เดินไปแล้วกระบวนการจะไปจบตรงไหน การ
ใช้สิทธิปิดงาน การนัดหยุดงาน การเจรจาไกล่เกลี่ย การระงับข้อพิพาท เรื่องที่ 3 การคุ้มครองสิทธิผู้เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะฝ่ายลูกจ้าง แต่ก็คุ้มครองฝ่ายนายจ้างด้วย ในแง่นิติสัมพันธ์กฎหมายต้องคุ้มครองทุกฝ่าย แต่
กฎหมายที่ออกมาทั่วโลกมักคุ้มครองผู้ถูกกระท ามากกว่า เรื่องที่ 4 คุ้มครองแล้ว มีกระบวนการคุ้มครอง
เยียวยาอย่างไร สามารถน าคดีจากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์สู่ศาลแรงงานได้ เรื่องที่ 5 มีกลไกในการ
จัดการคุ้มครอง เช่น คณะรัฐมนตรีสามารถออกกฎกติกาได้ มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการท าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 

ก่อนตอบค าถามว่าก้าวหน้าหรือถอยหลัง ผมเห็นว่าในส่วนกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับนี้มี
ความก้าวหน้า ได้แก่  

กระบวนการยื่นข้อเรียกร้อง มีการแก้ไข ปรับปรุง เช่น การก าหนดระยะเวลายื่นข้อเรียกร้อง ต้องยื่น  
กี่วัน, สมาชิกท่ีถอนตัวระหว่างยื่นข้อเรียกร้องไม่ครบ ร้อยละ 15 ก็ยังสามารถด าเนินการต่อได้, เรื่องระยะเวลา
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มีความยืดหยุ่นยาวนานขึ้น จาก 3 วัน เป็น 5 วัน เป็นต้น, เรื่องของที่ปรึกษาไม่ต้องขึ้นทะเบียน เพ่ือหลีกเลี่ยง
การควบคุมแทรกแซง คุณสมบัติไม่ครบ เพราะท่ีผ่านมาไม่มีบัตรที่ปรึกษามีโทษ, ในมาตรา 22 เพ่ิมทางเลือกใน
การระงับข้อพิพาท เอาปัญหาในทางปฏิบัติมาเขียนไว้ในกฎหมาย เช่น เอาข้อตกลงที่ตกลงไม่ได้ เอาไปตกลง
กันเองหรือให้พนักงานประนอมไปไกล่เกลี่ย หรือจะตั้งผู้ชี้ขาด หรือจะใช้สิทธิปิดงาน หยุดงาน เพ่ือระงับข้อ
พิพาทแรงงานทีเ่ปิดกว้างขึ้น ต่อมาเมื่อใช้สิทธิปิดงานก็ต้องปิดทุกส่วน ไม่ใช่แค่บางส่วน ท าให้ลูกจ้างได้รับการ
คุ้มครองมากขึ้น  

มีคณะกรรมการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เพ่ิมข้ึนมาซึ่งกฎหมายเดิมไม่มี มีอ านาจหน้าที่เรื่องการส่งเสริม
เรื่องการวางยุทธศาสตร์ การคัดเลือกผู้แทนไปประชุม ILO รวมถึงการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ, ในส่วน
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ไม่ได้ปรับปรุงมาก แก้ไขในส่วนกระบวนการพิจารณาค าวินิจฉัยมากกว่า, เรื่อง
การกระท าไม่เป็นธรม มีการปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่การจัดตั้งสหภาพแรงงาน เมื่อนายจ้างรู้มีการโยกย้ายหน้าที่ 
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย , การปิดงาน มีการระบุเรื่องการห้ามเลือกปฏิบัติ เอาค าพิพากษาศาลฎีกา 
ปี 59 ที่วางบรรทัดฐานไว้มาปรับปรุงในข้อนี้ 

เรื่องการตั้งสหภาพแรงงาน ไม่กีดกันเรื่องสัญชาติแบบกฎหมายเดิม แต่อย่างไรก็ตามการรับฟัง  
ความคิดเห็น 2 เวทีที่ผ่านมา ในประเด็นนี้นายจ้างไม่ค่อยเห็นด้วย รวมถึงบอร์ดบริหารก็ไม่ควรมี ซึ่งในร่างนี้  
ฝั่งนายจ้างไม่เอาด้วย ถ้าเข้า สนช. ประเด็นนี้ก็ต้องมีการถกเถียงต่อไป 

กระบวนการยื่นข้อเรียกร้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน เช่น สัญญาจ้างสิ้นสุดตาม
ระยะเวลาหรือเกษียณอายุ ยกเว้นว่านายจ้างไม่ต้องขออ านาจศาลเลิกจ้างแล้ว เพราะไม่ใช่เรื่องกลั่นแกล้งใดๆ
เหล่านี้คือภาพรวมร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับใหม่นี้ทั้งหมด 

วันนี้จะถือว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากภาคแรงงานก็เป็นเรื่องที่ยินดี ว่ามีความคิดเห็นต่อร่าง
ประเด็นไหนบ้าง สมมติว่าวันนี้จัดเวทีเสร็จแล้ว  ก็สามารถน าความคิดเห็นนี้น าเข้าสู่ พิจารณาในชั้น
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ เดิมทีกระบวนการในชั้นกฤษฎีกาเป็นกระบวนการปิด แต่ในยุคปัจจุบันก็เปิดกว้าง 
สามารถให้ข้อมูลต่อกฤษฎีกาได้โดยตรง หรือในชั้นกรรมาธิการก็มีการรับฟังเช่นกัน ก็เปิดการรับฟังได้ ที่ผ่าน
มาก็เห็นในหลายฉบับ ถ้าดูในมาตรา 77 จะเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะรับฟังตลอดกระบวนการก่อน
ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

ถามว่ากฎหมายฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 หรือไม่ ในอนุสัญญาเป็นเรื่อง
หลักการ เวลามาแปลงเป็นกฎหมาย ก็เป็นมุมมองที่จะถกเถียงกันได้ ถ้าดูในรัฐธรรมนูญหมวดสิทธิเสรีภาพ 
หลักการในกฎหมายจะรองรับสิทธิเสรีภาพไว้เป็นหลักก่อน แล้วค่อยมาเขียนข้อยกเว้น ข้อยกเว้นก็เพ่ือคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของอีกฝ่ายหนึ่ง และรักษาความสงบเรียบร้อยของอีกฝ่ายหนึ่งในภาพรวม แต่จะขอบเขตแค่ไหน
อย่างไรก็ต้องตีความพิจารณาต่อไป 

มีการคุยกันว่า หลายเรื่องเป็นการแทรกแซงหรือไม่อย่างไร เช่น ที่ปรึกษาปัจจุบันต้องมีคุณสมบัติ
ก าหนดไว้ มีอายุที่ปรึกษา 2 ปี ตัวอย่างเช่น การไปขึ้นทะเบียนถือว่าแทรกแซงหรือไม่ เพราะคนที่เข้าไป
เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ด้านแรงงานพอสมควร เพ่ือให้กระบวนการเดินต่อไป ไม่ใช่การยุยงให้เกิดข้อพิพาท
แรงงาน เอาค่าทนาย ค่าที่ปรึกษา แต่ในอีกมุมหนึ่งคือ ไม่ต้องก าหนด เพราะเขาไว้วางใจแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา  
ก็ต้องยอมรับเขา จะไปควบคุมก ากับก าหนดกฎเกณฑ์อย่างไร นี้ก็เป็นมุมมอง 2 ฝ่าย ที่มองต่างกัน เป็นต้น 

ในเชิงประวัติศาสตร์ของกฎหมาย คือ ปี 2534 มีการปฏิวัติ มองว่าผู้น าแรงงานบางคนไปยุยงส่งเสริม
ให้เกิดข้อพิพาทแรงงาน สร้างความวุ่นวาย ก่อม็อบ ไม่รู้จิตวิญญาณกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ รัฐก็มองแบบนั้น 
และออกค าสั่ง รสช. มาควบคุม เป็นต้น เหล่านี้มีที่มาที่ไป ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ  แบบนี้เรียกว่าจะไปแทรกแซง
หรือไม่ อย่างไร 
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ดังนั้น เวลาอ่านอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ต้องอ่านควบคู่ไปกับรัฐธรรมนูญปี 2560 รวมถึง
ปฏิญญาต่างๆ เช่น ทางยุโรปที่วางหลักการเรื่องสิทธิการรวมตัวไว้ ที่ผ่านมาการปฏิวัติอุตสาหกรรมท าให้
ลูกจ้างถูกเอารัดเอาเปรียบ อนุสัญญา ILO จึงเกิดขึ้นมา แต่ก็มีข้อยกเว้นก าหนดไว้ แต่เวลาเอามาใช้ มองว่า
ต้องคุ้มครองทั้งหมด ซึ่งต้องดูข้อยกเว้นด้วย เช่น ในเรื่องมาตรา 4 มีเรื่องข้อยกเว้นว่าถ้าเป็นลูกจ้าง พนักงาน
ของรัฐ หน่วยงานรัฐ ต้องไปออกกฎกติการับรองการรวมตัวของพนักงานไว้  

เช่น ข้าราชการ ก็มีการร่างการรวมตัวไว้เป็นพระราชกฤษฎีกาแต่ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ก็ยัง
ไม่ได้ประกาศใช้ มีการก าหนดว่าหน่วยงานต่างๆ ต้องไปออกกฎเกณฑ์การรวมตัว เช่น พยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข เป็นพลเมืองชั้น 2 พยายามให้รัฐบาลบรรจุเป็นข้าราชการ ถ้าสัญญาจ้างแบบ 4 ปี ไม่มีงบจ้างก็จะ
ตกงาน ส่วนราชการก็ต้องไปออกกฎกติกาภายใน 1 ปี เป็นต้น การรวมตัวก็ให้ทุกหน่วยไปออกเอง แต่
กระทรวงแรงงานอาจมีไกด์ไลน์ในการด าเนินการ 

เรื่องของการรวมตัวนอกจากสหภาพ สหพันธ์ สภาองค์การลูกจ้าง ก็ยังรวมตัวในรูปแบบอ่ืนๆ  ได้ 
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงสภาพการจ้างให้ดีขึ้น หรือไปร่วมกับกิจกรรมกลุ่มอ่ืนๆ ได้ ในรัฐธรรมนูญก็รับรองสิทธิ
เหล่านี้ไว้  

ร่างนี้กระทรวงแรงงานเองก็ได้มีกระบวนการ re-check ว่าสอดคล้องอนุสัญญาหรือไม่อย่างไร เรียนว่า
เรามีผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเรื่องนี้อยู่ และจะส่งดราฟไปให้ ILO comment  เพ่ือ re-check ในเรื่องนี้ 
ล าพังการให้ความเห็นจากฝ่ายนายจ้าง-ลูกจ้าง ย่อมมีมุมมองที่แตกต่างกันคนละข้าง คนที่จะให้น้ าหนัก คือ 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศโดยตรง 

ส าหรับในส่วนหลักการที่เขียนว่าสอดคล้องกับ ILO 87 98 ถ้าเนื้อในไม่สอดคล้องกับหลักการก็ปรับให้
สอดคล้องได้ แต่อยู่ที่มุมมองตีความ ร่างเดิมในกฤษฎีกาก็อ้างอิงเรื่องนี้อยู่ 

แต่ในร่างก็ยังระบุเรื่องการห้ามท ากิจกรรมทางการเมืองของสหภาพแรงงาน ในคณะท างานก็มีการ
พิจารณาว่าขอบเขตขนาดไหนอย่างไร เช่น สหภาพแรงงานไปผลักดันเชิงนโยบาย ไปยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 
เป็นเรื่องการเมืองไหม? เหล่านี้เป็นเรื่องสาธารณะ แต่ไม่ใช่การสนับสนุนพรรคการเมือง 

กรณีคณะกรรมการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์มีการล็อคสเปคไว้หรือไม่ อย่างไร เสนอว่าท่านก็ให้ความคิดเห็น
มาว่าไม่ครอบคลุมลูกจ้างกลุ่มอ่ืนอย่างไร และกระบวนการได้มาเป็นอย่างไร 

อีกท้ังร่างนี้รวมลูกจ้างเหมาค่าแรงเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน เดิมทีไปจ ากัดกลุ่มนี้ ในปัจจุบันมีลูกจ้าง
รับเหมาค่าแรงมากขึ้น ก็ยื่นข้อเรียกร้องได้ หรือในเรื่องระดับบน ระดับล่าง ที่ยังแบ่งแยกอยู่ในสหภาพแรงงาน 
ILO มองว่าไม่ขัด เป็นการวมกลุ่มของแต่ละระดับท่ีแตกต่างกัน ถ้ารวมกัน บนจะไปครอบง าล่างหรือไม่ อย่างไร 

เรื่องการสื่อสารภาษาไทยในกลุ่มแรงงานข้ามชาติถือว่ายังไม่นิ่ง มีการคุยกับผู้แทนการค้าอเมริกา  
มองว่าไม่จ าเป็น แต่ถ้าไกล่เกลี่ยก็ต้องใช้ภาษาไทยในการเจรจา ส่วนการท างานที่ก าหนดในเรื่อง 3 ปี คือ การ
นับระยะเวลาการท างาน 2 ปี ต่อ 2 ปี มันไม่นิ่ง จึงต้องให้ 3 ปี 

ความสมดุลในการออกแบบกฎหมาย กับมุมมองเรื่องการแทรกแซงจากรัฐ เช่น การมีกองทุน
ช่วยเหลือ มีหนังสือพบนายจ้าง ก็ต้องไปดูตัวบทกฎหมาย ว่ารัฐมีอ านาจมากน้อยแค่ไหน อย่างไร หรือที่มา
กรรมการ ก็อาจเสนอมา เช่น เลือกตั้งแบบบอร์ดประกันสังคม ก็เสนอมาได้ 

ดังนั้น ถือได้ว่าวันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดี เพราะการรับอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 98 ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ 
อีกท้ังมาตรา 77 ท าให้ตั้งธงใหม่ได้ ท ากระบวนการใหม่ได้  ตอนนี้ที่จะเกี่ยวข้องคือยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
รัฐบาลที่เข้ามาจะอิงยุทธศาสตร์ชาติเป็นส าคัญ  

ส าหรับในส่วนการเสนอกฎหมายภาคประชาชน จ าเป็นต้องรอกฎหมายลูกอยู่ บทเรียนปี 50 คือมีการ
เสนอกฎหมายภาครัฐประกบด้วย ก็เกิดปัญหา บางทีแนวคิดสุดโต่ง ก็เลยต้องออกในรูปกฎหมายลูกท้ังหมด 
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นำยศักดินำ ฉัตรกุล ณ อยุธยำ ที่ปรึกษำในกำรจัดท ำร่ำง พ.ร.บ.แรงงำนสัมพันธ์ ฉบับบูรณำกำร
แรงงำน 

ก้าวไปข้าวหน้าหรือย่ าอยู่กับที่ พบว่า ก้าวไปนิดเดียว เพราะได้เติมนู่นนี่เข้ามา ส าหรับผมคือเรื่องเล็ก
ไม่ใช่เรื่องใหญ่ส าหรับการท ากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ถ้าเทียบกับฝ่ายแรงงานท า คือ การรื้อกรอบความคิด  
ถ้าภาษาพ่ีตุลา ปัจฉิมเวช คือ การปะผุมากกว่าไม่ได้ปรับวิธีคิด สร้างวิธีคิดใหม่ และถ้ามาดูในหลักการและ
เหตุผลที่เขียนว่า ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ แต่เมื่อมาดูสาระ ไม่ได้แก้ไขปัญหาฉบับ 2518 ที่เราร่างในยุค
สงครามเย็น เราใช้กรอบความคิดเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ กลัวแรงงานมาก มองเป็นแรงงานต่างด้าว เพราะ
แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานจีน มีการควบคุม มองแรงงานเป็นเรื่องการควบคุมทั้งๆ ที่กรอบคิดเรื่องแรงงาน
สัมพันธ์ในสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม คือนายจ้าง นายทุน ลูกจ้าง ผลประโยชน์มันขัดกัน ฝ่ายหนึ่งได้ ฝ่ายหนึ่งเสีย 
ไม่ใช่การอยู่แบบใครได้ แต่จัดระบบแรงงานสัมพันธ์ ออกกฎหมายให้อยู่กับร่องรอย ท าให้คนที่มีผลประโยชน์
ขัดแย้งกัน อยู่ด้วยกันได้ 

เมื่อมาดูการแก้ไขที่ระบุในเหตุผล ก าหนดไว้ใหญ่ แต่ในสาระน้อยมาก และยังไม่ตอบโจทย์อนุสัญญา
ฉบับที่ 87 รัฐยังเข้ามาแทรกแซงหลายเรื่องอยู่ ต้องขออธิบดีอนุญาต ทั้งๆ ที่ ILO ฉบับที่ 87 คือ สิทธิขั้น
พ้ืนฐาน เป็นสิทธิ กฎหมายต้องส่งเสริม ไม่ใช่มาริดรอนสิทธิ ยังริดรอนสิทธิหลายส่วน เรามีคนงาน 40 ล้านคน 
กลับถูกจ ากัด แม้รัฐธรรมนูญรับรอง คนงานรวมตัวเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ ต่อรองในการท ากิจกรรม  
ท าข้อตกลงร่วมกัน เป็น collective bargaining ต้องกลับไปที่จุดเริ่มจริงๆ ว่า เรามีกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
ไปเพื่ออะไร 

เราควรไปดูประเทศที่มีกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่ดี เช่น ในยุโรป ในสแกนดินีเวีย จัดระบบแรงงาน
สัมพันธ์ที่ดี สังคมที่ดี สังคมมีความประชาธิปไตย คุณภาพชีวิตแรงงานที่ดี แต่ผมเข้าใจได้ว่า ใครร่างกฎหมายก็
เป็นไปตามชนชั้นนั้น ดังนั้นเมื่อลูกจ้างมีส่วนร่วมน้อยท าให้ต้องฝ่าข้ามเรื่องนี้ การใช้กรอบความมั่นคงแห่งชาติ
มาจับ ไม่ได้ใช้กรอบสิทธิมนุษยชน เมื่อใช้ฐานที่ผิดก็น ามาสู่ฐานคิดที่ผิดด้วย 

ผมสอนวิชาแรงงานสัมพันธ์มี 3 กรอบ คือ เชื่อในความอันหนึ่งอันเดียวกัน เชื่อในระบบอุปถัมภ์ เรา
ติดกรอบนี้ ไม่สามารถสร้างแรงงานสัมพันธ์ได้ มองว่าให้ผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ได้ประโยชน์ ต่อมากรอบมาร์กซิสต์เชื่อ
ในความขัดแย้งชนชั้น ลูกจ้างนายจ้างไม่สามารถประสานประโยชน์ได้ ต่อมาคือการสร้างประชาธิปไตยในการ
ท างาน ให้อ านาจคนงาน coordination ให้คนงานตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ของตนเอง 
ซึ่งร่างแรงงานก็ใช้กรอบนี้ ตัดสินใจร่วมกัน มองเรื่องการเจรจาต่อรอง ยอมรับเรื่องสหภาพแรงงานในการ
รวมตัว ส่วนเสริมการรวมตัว จัดพื้นที่การพูดคุยกัน 

แต่กฎหมายฉบับนี้ ยังไม่มีการจัดพ้ืนที่ให้เท่าเทียมกัน ยังเข้าไม่ถึงข้อมูลประกอบการเจรจาต่อรอง 
ข้อมูลในการพูดคยุไม่ตรงกัน รัฐก็มีอีกข้อมูลหนึ่ง ถ้าอยากให้กฎหมายฉบับนี้มันดีต้องท าให้เกิดการเข้าถึงข้อมูล 
ตัดสินใจร่วมกัน ในยุโรป คณะกรรมการลูกจ้างมีบทบาทในการปรึกษาหารือมาก เมื่อเทียบกับประเทศไทย
ยังให้ความส าคัญน้อยอยู่  

ถ้าจะให้กฎหมายนี้ไปได้ ผมมองว่าวางกฎหมายไว้ก่อน เหตุผลในการท าร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่อง
ส าคัญกว่า คือ การให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ไปก่อน แล้วค่อยว่ากันในเรื่องกฎหมาย  
มันสะท้อนเจตนารมณ์เรื่องการมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี จะน าสังคมไปสู่ความเสมอภาคได้ เพราะกฎหมายมัน
ตีความได้หลากหลาย ให้สัตยาบันไปเลย และตรงไหนในตัวกฎหมายไม่ใช่ก็ปรับแก้ไขไป 

อนุสัญญา 2 ฉบับนี้ ถึงเก่าแก่แต่เป็นสิทธิพ้ืนฐาน เวลาถามว่าจะรับก่อนแล้วค่อยแก้ไขกฎหมาย หรือ
แก้ไขกฎหมายก่อน ซึ่งเราเคยจัดเวทีหลายรอบแล้ว ก็พบว่า สามารถรับก่อนได้ ผู้อ านวยการ ILO ก็กล่าวเองว่า 
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ให้รับไปแล้วค่อยแกไ้ขกฎหมายให้สอดรับก็ได้ การให้สัตยาบันคือ การเคารพและเชื่อมั่นสิทธิในการรวมตัวและ
เจรจาต่อรอง 

การน ามาอ้างในร่างกฎหมายและหลักการเหตุผล ก็ควรท าให้ด าเนินไปตามหลักการอนุสัญญา 
กฎหมายเป็นเพียงส่วนหนึ่ง จารีตส าคัญมากกว่า ในยุโรป ประเทศที่ประสบความส าเร็จ คือ เวลาเจรจาต่อรอง
ไม่ได้เจรจาในระดับสถานประกอบการเหมือนประเทศเล็กๆ ที่อยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการ ประเทศประชาธิปไตย
เจรจาระดับชาติระดับอุตสาหกรรมากกว่า ทางกระทรวงแรงงานจะด าเนินการเรื่องนี้ คือ ให้นายจ้างรวมกัน 
ลูกจ้างรวมกัน และเจรจาในระดับอุตสาหกรรมากกกว่า ส่งเสริมเจรจาในกรอบใหญ่ๆ เช่น เบลเยี่ยมมีแค่ 3 
สหภาพ ถ้าเราจัดแบบนี้จะลดความยุ่งเหยิงความแตกต่างหลากหลายได้ ท าให้เกิดมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน 

มองว่าร่างฉบับนี้น่าจะมาจากฉบับสีม่วงที่แรงงานท าในเรื่องคณะกรรมการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ 
กระทรวงแรงงานต้องส่งเสริมความแตกต่างหลากหลายในขบวนการแรงงานให้ลดลง ลดจ านวนคนงานลง ไม่มี
อ านาจการต่อรอง กระทรวงแรงงานควรเน้นการส่งเสริม อย่าแยกย่อย มิฉะนั้นจะแบบเดิมอยู่ เมื่อก่อน
ประเทศไทยไม่ใช่สหภาพแรงงานแบบสถานประกอบการ ค าถาม คือ ระบบแรงงานสัมพันธ์แบบไหนกันแน่ที่
จะท าให้นายจ้างกับแรงงานสามารถอยู่ร่วมกันไปได้ 

ร่างนี้ต้องรื้อเยอะ เพราะรายละเอียดร่างนี้ไม่แตกต่างจากร่าง 2518 ที่ล้มเหลว ดูได้จากคนงานรวมตัว
ยาก เจรจาต่อรองยาก กฎหมายปี 18 กันคนจ านวนมากออกจากขบวนการแรงงาน มีแค่คนจ านวนน้อยที่
สามารถรวมกลุ่มได้เท่านั้น ซึ่งต่ ามากในสถานการณ์ระดับโลก 

เวลาพูดว่าการรวมตัว คือ การรวมตัวในการเจรจาต่อรอง ใช้สิทธิทางแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายฉบับนี้
ไม่ได้คุ้มครองและส่งเสริม รวมถึงผลของข้อตกลงร่วม ระบบแรงงานสัมพันธ์ไม่ได้เอ้ือและส่งผลต่อคนส่วนใหญ่ 
ในประเทศท่ีประสบความส าเร็จ คือ จ านวนคนเป็นสมาชิกสูงกับผลของข้อตกลงร่วมกว้างไม่ใช่แค่ระดับสถาน
ประกอบการเท่านั้น 

กฎหมายฉบับนี้ต้องรื้อเยอะ แม้กระทรวงแรงงานพยายามแล้ว แต่กรอบเดิมมันไม่ดี เสนอว่าให้
สัตยาบันไปก่อน แล้วค่อยมาท ากฎหมาย ถ้าเราเชื่อมั่นว่า นี้คือกลไกส าคัญ ก็ต้องรับอนุสัญญาไปก่อน 

นำยสนธยำ เผ่ำดี ผู้จัดกำรทั่วไปบริษัทนิตโต้ มำเทค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
วันนี้ได้ถูกเชิญมาในฐานะตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ตนเองท างานด้านแรงงานสัมพันธ์ในปีที่ 21 ตัว

กฎหมายแรงงานมีความพยายามเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง มีการคุยกันหลายครั้ง ในช่วง 10 กว่าปีที่แล้ว
บริบทก็เปลี่ยนไป ถ้าจะตอบว่ามันกระทบอย่างไรบ้าง นายจ้างจะเป็นกลุ่มที่ใช้แรงงานไทยกลุ่มหนึ่ง ใช้แรงงาน
ข้ามชาติกลุ่มหนึ่ง นายจ้างกลุ่มที่ใช้แรงงานไทย อย่างผมมาจากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ เราเกิดความกังวล
อะไรหรือไม่ กับการรวมตัวพูดคุย ผมไม่กังวล แต่ในกลุ่มที่ใช้แรงงานต่างด้าว จะมีความกังวล แต่ที่กังวล
มากกว่าคอื แรงงานต่างด้าว เจอการบังคับใช้เข้มงวด จะกลับมาท างานไหม 

ผมมองว่าถ้าเขาจะใช้แรงงานข้ามชาติ เราต้องติดตามประเด็นเหล่านี้ ผมคิดว่านายจ้างฝั่งสมุทรสาคร
ควรมาเวทีนี้ การรวมตัวของแรงงานข้ามชาติเป็นปัจจัยในการเคารพหลักการสากล ถามว่าเศรษฐกิจดีขึ้นไหม 
มั่นคงไหม คงตอบไม่ได้ เพราะถ้าคุณจะขายของต่างชาติ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายสากลอยู่แล้ว เป็นความ
กังวลมากกว่า ถ้ารับให้รับเลย คือ เป็นผู้ได้รับผลกระทบกฎหมาย แต่เมื่อออกมาแล้วก็ต้องยอมรับ ต้องหา
วิธีการท าให้สอดคล้องกฎหมาย หาวิธีการจัดการเพ่ือให้ธุรกิจไปได้ ต้องหาทางพูดคุยกับพนักงานอยู่แล้ว วันนี้
แม้ไม่มีเรื่องการรวมตัวก็ต้องคุยกับผู้ใช้แรงงานอยู่แล้ว 

ผมไม่กังวลว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการ ควรคุยกันมากกว่าว่าจะไปยังไงต่อ ในกลุ่มที่ผมดูแล
เรื่องชิ้นส่วนยานยนต์ใน 100 กว่าบริษัท มองว่าอยู่ด้วยกันแล้วจะไปยังไงให้ได้มากกว่า ผมเห็นด้วยกับที่  
อ.ศักดินาพูดในหลายประเด็น 
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ในทฤษฎีหนึ่งเดียวในหลายๆ นักคิด ก็พิจารณาว่าลูกจ้าง นายจ้าง รัฐ จะไปอย่างไรมากกว่า ผมว่า
เศรษฐกิจจะรอดอยู่ที่การเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่เข้ามา เพราะการรับหลักการ 
ILO 87 98 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 การใช้เทคโนโลยีมาแทน นี้เกิดผลกระทบมากกว่า 
เพราะคนงานมีวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ ม. 3 ม. 6 จะปรับตัวอย่างไร การเปลี่ยนแปลงด้วยข้อกฎหมายแบบนี้
กระทบธุรกิจน้อยกว่า 

ผมเคยคุยกับเพ่ือน เราไปท างานต่างประเทศ ประเทศที่เราไปท างาน เราก็ไม่ได้รวมตัวแบบนี้ ท า ไม
ประเทศไทยต้องรวมตัวในกลุ่มแรงงานข้ามชาติด้วย ท าไมประเทศไทยต้องให้แรงงานข้ามชาติรวมตัว แต่ถ้ารับ
จริงๆ ก็ต้องมองว่าท าอย่างไรให้อยู่ด้วยกันให้ได้มากกว่า 

กรณีคณะกรรมการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ กระบวนการคัดกรองกรรมการจะคัดกรองอย่างไร ให้
ยอมรับร่วมกันได้ทุกฝ่าย ตัวแทนมันครอบคลุมไหม หลายกรรมการไม่ว่าฝั่งนายจ้าง ลูกจ้าง หลายคนก็ไม่ทราบ
ปัญหา ไม่มีความรู้ที่แท้จริง มีองค์กรทั้งฝั่งนายจ้าง ลูกจ้าง หลากหลายมาก เช่น นายจ้าง ก็มีฝั่งอาแป๊ะ อาเจ๊ก
จะไปยังไง ผมก็ท างานกับกลุ่มลูกจ้าง ฝั่งแหลมฉบัง จะไปต่ออย่างไร ต้องไปดูสัดส่วน ภูมิภาค จะ link อย่างไร 
จะส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุน อยากฝากข้อเสนอนี้ไว้ มีกรรมการชุดนี้มาแล้ว ต้องใช้หลักสุจริตหรือไม่ 
อย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง ต้องท าอย่างไรให้เกิดการส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ทวิภาคี อยากให้เน้น
เรื่องนี้มากกว่า 

เราไม่ได้มองฝั่งลูกจ้าง เรามองฝั่งนายจ้างด้วยว่า มันไปก าหนดด้วยไหม คนที่จะมาท างานด้านแรงงาน
สัมพันธ์ ควรชัดเจนแบบ จป. มีองค์ความรู้ที่เพียงพอ สรุปคือนายจ้างไม่กังวล มีการพูดคุยปรึกษาหารืออยู่แล้ว 
ในภาพใหญ่ต้องไปดูคณะกรรมการส่งเสริม ส่งเสริมจริงไหม เด็ดขาดหรือไม่ อย่างไร 

เรื่องพูดภาษาไทยได้ ก็ต้องทั้งฝั่งนายจ้าง ลูกจ้างก็ต้องใช้ทุกฝ่าย แต่พูดไม่ได้ก็ใช้กลไกล่ามได้ หลักการ
ทั้งหมด ต่างประเทศวางเรื่องการอยู่ร่วมกัน เช่น นิวซีแลนด์วางหลักสุจริตไว้เลย  วันนี้ฝั่งนายจ้างลูกจ้าง คือ 
จิตส านึกที่ดีเป็นเรื่องส าคัญ มองประโยชน์ส่วนรวม เอาประโยชน์ส่วนตนก่อน ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ข้อมูลเท่ากัน 

นำงสุนี ไชยรส อดีตกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำย (คปก.) 
อยากจะชมเชยกระทรวงแรงงานว่าเมื่อเทียบกับปี 2558 ก็มีการทักท้วง มีปัญหาเยอะแยะ ให้ถอน

ออกไป ไปตั้งต้นใหม่ ก็มีการถอนออกไป แต่กระบวนการท าร่างฉบับนี้ แม้ไม่เข้มข้น เอาหลายเรื่องที่รับฟัง
ความคิดเห็นไปแก้ไข แต่บางอย่างในมิติแรงงาน อาจไม่ใช่ข้อดีทั้งหมด แต่ชมในเรื่องการน าประเด็นในการรับ
ฟังมาปรับใช้ เป็นกระทรวงเดียวที่ท้วงไปแล้ว ถอนออกมา  

มีเรื่องน่าเสียดายคือ พอท าแล้ว ท าไมไม่รับรองอนุสัญญา ILO 87 98 ไปเลย เราก็งงมาก ใครจะ
เปลี่ยนแปลง เหนื่อยกันไป เกมส์ยาวเกิน รับไปก่อนเลย มีอนุสัญญามากมายที่รับมาแล้ว เราก็ไม่ได้ออก
กฎหมายเลิศหรือสมบูรณ์ มองว่าฝ่ายนายจ้างก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากมาย 

ถ้าลองยกตัวอย่างกฎหมาย คือ รวมคนท างานทั้งหมดให้อยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกัน เพราะเรามี
กฎหมายหลายฉบับมาก รุงรังมาก แค่แรงงานสัมพันธ์ ยังแยกรัฐวิสาหกิจออกไปเลย ทั้งๆที่ควรอยู่ในมาตรา
เดียวกัน เช่น ไทยพีบีเอสก็ยังไม่สามารถตั้งสหภาพแรงงานได้ หรือส่วนราชการ องค์กรอิสระก็ตั้งไม่ได้ เหล่านี้ก็
ยังมีข้อยกเว้น แรงงานสัมพันธ์ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวินัย นี้คือมาตราคือสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน มาตรา 27 ใน 
รธน. ก็ก าหนดไว้แล้ว ถ้าเจาะลึกในมาตรา 4 ไม่ควรอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้แล้ว ควรเอาร่างเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจมารวมกัน 

สมัย คปก. มีร่างประมวลกฎหมายแรงงานเพ่ือตอบโจทย์งานด้านแรงงานทั้งหมด กระทรวงแรงงานก็
รับลูก แต่ไม่ทันได้ด าเนินการต่อ คปก. ก็หายไปก่อน เราพูดเรื่องแรงงานสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายทุกฉบับ 
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ไม่ใช่แค่การจัดการความขัดแย้งเท่านั้น เพราะพอพูดเรื่องการยื่นข้อเรียกร้อง คือ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คนงานมากกว่า หรือมีการฟ้องแพ่งอาญา รัฐต้องช่วยเหลือคนงานเวลาได้รับความไม่เป็นธรรม กองทุนยุติธรรม 
พ่ีน้องแรงงานจะใช้ได้ไหม ซึ่งไม่ได้ระบุในกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ แต่ไปอยู่ในกฎหมายอ่ืน แต่กลับเกี่ยว
เนื่องกัน ดังนั้นจ าเป็นต้องโยงให้เห็นกระบวนการรวมตัวและเจรจาต่อรองทั้งระบบ 

วันนี้มีกฎหมายอ่ืนๆ เข้ามากระทบแรงงาน การแก้ไขกฎหมายต้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การเมือง เศรษฐกิจ มีค าสั่งระเบียบพยายามท าให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ให้สิทธิพิเศษใน BOI 
รัฐธรรมนูญก็มีข้ออ่อนเรื่องประเด็นแรงงาน ว่าเป็นห่วงโซ่ส าคัญในการผลิต ยังให้ความส าคัญน้อย ไปส่งเสริม
ทุนมากกว่า ยิ่งท าให้ลูกจ้างหลุดออกจากวงจรแรงงานสัมพันธ์ เพราะมีกฎหมายอีกหลายฉบับไปยกเว้น
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในที่สุด ท าอย่างไรกฎหมายอ่ืนไปยกเว้นกับกลุ่มทุนจ านวนมาก แต่ไม่สามารถเอา
ข้อเสนอคนงานมาใส่ไว้ได้ เช่น ใครที่ได้สิทธิพิเศษ ใครละเมิดสิทธิแรงงาน จะลดสิทธิพิเศษ เป็นต้น 

หรือโจทย์ที่มีปัญหาตอนนี้ ตั้งแต่ปี 40 เกิดวิกฤษเศรษฐกิจ หรือกรณีอ่ืนๆที่มีความส าคัญ มีผลกระทบ
ต่อแรงงาน ต้องออกแบบเผื่อเอาไว้ ว่าพ่ีน้องแรงงานจะใช้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความเร่งด่วน
ของปัญหา รับมือไม่ได้ ใช้กฎหมายแบบเดิมไม่ได้  

ดังนั้น คิดว่ากระทรวงแรงงานมาเริ่มต้นใหม่ดีกว่า เข้า ครม. สนช. กันยายน ก็ยังเปลี่ยนแปลงได้ 
รัฐธรรมนูญมาตรา 77 ออกมาเดือนเมษายน รัฐก่อนออกกฎหมายทุกฉบับต้องรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่ายอย่าง
กว้างขวาง กระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยก็ไปก าหนดเงื่อนไขหลายอย่าง เช่น ต้องอยู่ 3 ปี อยู่ได้ 4 ปีจบเลย จะตั้งได้
อย่างไร อ่านเขียนภาษาไทยมันจ าเป็นไหม ดังนั้นการเปิดช่องในการเจรจาน่าจะส าคัญกว่า ถ้าแรงงานข้ามชาติ
ไม่มีช่อง โอกาสตกหล่นก็มีอยู่สูง เพราะช่วยได้ไม่หมด ขนาดราชการเรายังน ามารวมในกฎหมายฉบับนี้ 

เสนอว่าต้องประเมินผลกระทบมากกว่านี้ พิจารณาทุกขั้นตอน กระทรวงแรงงานสามารถใช้มาตรา 77 
พิจารณาใหม่ได้ ที่ผ่านมามักพูดว่ารับฟังมาแล้ว ผ่านในเวบไซด์ กรณีกฎหมายอุทยาน จะให้พ่ีน้องชาติพันธุ์
เสนอผ่านเวบไซด์ หรือกระท่ังพ่ีน้องแรงงานเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร 

เสนอให้เอาประมวลกฎหมายแรงงานไปพิจารณาหรือเอากฎหมาย 2 ฉบับ คือ รัฐวิสาหกิจ กับ เอกชน
มารวมกัน ถ้ายังคงเป็นแบบนี้ มันคือการแก้ปะผุ รับไปก่อนมาแก้ใหม่ มันยากมาก 

กฎหมายนี้กลุ่มทุนธุรกิจยังมาวิจารณ์ ถือเป็นความหละหลวมเร่งรีบ สนช.พิจารณากฎหมายหลายร้อย
ฉบับเร็วมาก ออกพระราชก าหนดไม่ต้องเข้าสภา เกิดปัญหาทุกกลุ่มมากมาย รัฐบาลก็ต้องถอย คือ ใช้มาตรา 44 
ไปยกเว้นโทษและบางตรา แต่ตัวกฎหมายก็ยังมีปัญหาอยู่ ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใคร มีกระแสเรียกร้องให้รื้อทั้งฉบับ 
เสนอให้เข้าสภา สนช. มีอ านาจแก้ไขไหม ถ้าไม่แก้ก็มีปัญหา ถ้าแก้ไข จะท าอย่างไร เหล่านี้คือบทพิสูจน์ว่าถ้า
เราไม่เดินตามกระบวนการที่ดีของรัฐธรรมนูญ นี้คือ ปัญหาที่จะได้รับผลกระทบแน่นอน การผ่านกฤษฎีกาหรือ 
สนช. พบว่า กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเป็นไปได้ยากกว่าขั้นตอนผู้เสนอกฎหมาย คือ กระทรวงแรงงาน  

หรือกรณีตัวอย่างที่ปรึกษา ที่ปรึกษานายจ้าง มาจากเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงจากกระทรว งแรงงานก็มี
จ านวนไม่น้อย ก็ควรมีข้อยกเว้น เพ่ือให้หลุดจากอ านาจไปก่อนที่มีอยู่ 

มองว่ากฎหมายเข้าชื่อยังอยู่ เราก็ยังใช้ประโยชน์จากช่องทางนี้ได้  ที่ผ่านมาพบว่านายกรัฐมนตรีไม่
เซ็นรับรองเสียที กฎหมายเข้าชื่อก็ไม่ได้ล็อคไว้ ก็เกิดปัญหาอีก พอเข้าสภาแล้ว คือ ต้องมีกรรมาธิการ 1 ใน 3 
เราไม่สามารถคาดหวัง ส.ส.  ส.ว. ได้  กฎหมายเข้าชื่อฉบับนี้ไม่ดี ต้องร่างใหม่ เราควรเกาะติดอีกเรื่อง และ
สามารถใช้ช่องทางกฎหมายเข้าชื่อสู้กันอีกยกเพ่ือปฏิรูปกฎหมาย ไม่เสียเวลาวนไปวนมา ดังนั้นมองว่ากฎหมาย
ฉบับนี้ไม่สอดคล้องกับหลักการ ILO 87 98 มีความรุงรัง เสนอให้เหลือฉบับเดียวพอเท่านั้น 
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(3) แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นต่อจำกกำรเสวนำในภำคเช้ำ   
ด ำเนินกระบวนกำรโดย ทนำยพรนำรำยณ์ ทุยยะค่ำย หัวหน้ำฝ่ำยกฎหมำย คสรท. 

 ทั้งนี้กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นต่อจำกกำรเสวนำในภำคเช้ำ เริ่มต้นภำคบ่ำยด้วยกำรที่นำยชำลี 
ลอยสูง รองประธำนคณะกรรมกำรสมำนฉันท์แรงงำนไทย (คสรท.) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อสถำนกำรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

นำยชำลี ลอยสูง 
 เดิมก่อนที่ผมจะถอนตัวจากคณะท างานของกระทรวงแรงงานออกมา มีการไปถอนร่างกฎหมายกันมา
ก่อนแล้ว เนื่องจากช่วงนั้นปี 2558 มองว่าไม่ได้เป็นฉบับเดียวกัน หลักการไม่ได้ ที่ถอนคือไปในนาม คสรท. 
และไปขอถอนจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เลย ช่วงที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาใหม่ๆ กระทรวง
แรงงานจะเอาร่างสมัยนั้นเข้าพิจารณา ก็เสนอให้ถอนไป นายกรัฐมนตรีก็เห็นว่าให้ถอนออกมาก่อน ยังไม่เข้า
พิจารณา  

พอถอนร่างกฎหมายออกมาได้ 1 เดือน ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เชิญพ่ีน้องแรงงานทุก
องค์กร เชิญมาทั้งหมดเลย เอาแค่ คสรท. อย่างเดียวไม่ได้ เชิญสภาองค์การลูกจ้างมาทั้งหมด รัฐวิสาหกิจด้วย 
มาคุยกัน และได้ข้อสรุปว่าให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา ก็ถามว่าเอาใครบ้าง ก็ฝ่ายละ 5 คน สภา 3 คน 
2 คน คือ เรา คสรท. กับ สรส. แต่รัฐวิสาหกิจก็มีปัญหา คือ สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจไม่ยอม ก็เอาเข้ามาเป็น 
6 เพ่ิมทุกฝ่ายเป็น 6 หมด  

แต่ที่เราถอนตัวออกมาจากคณะท างานยกร่าง คือ เพราะไม่สอดคล้องกับอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 
และ 98 ตอนแรกยังไม่พูดว่าแยก ไม่แยก เพราะต้องเป็นองค์กรเดียวกันโดยปริยาย แต่พอคุยไปคุยมา ไม่เข้า
หลักการ ผมก็มาแจ้งพ่ีน้องว่าคณะกรรมการยกร่างให้แยกเป็น 2 ฉบับ เป็นรัฐวิสาหกิจกับเอกชน ก็เลยถอน
ออกมา  

อย่างไรก็ตามก็ต้องอธิบายว่าหลายเรื่องในร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ ก็ได้น าสาระส าคัญบางประเด็นใน
ฉบับบูรณาการแรงงานหลายเรื่องไปด าเนินการ เช่น หมวดส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ แต่ในเรื่องที่มา
คณะกรรมการมองว่าเรื่องตัวแทนก็แก้ไขได้ เพียงแต่ว่าเราจะมีพลังมากน้อยแค่ไหนอย่างไรในการขับเคลื่อน
เรื่องนี้ต่อไป  
 ภำยหลังจำกที่นำยชำลี ลอยสูง ได้แลกเปลี่ยนแล้ว ผู้เข้ำร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประเด็นที่
น่ำสนใจ ดังนี้ 

(1) ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังคงเป็นฉบับปะผุ เสนอแนะให้มีการยกร่างใหม่อีกครั้ง และขับเคลื่อนเพ่ือให้
เกิดการถอนร่างนี้ออกมาจากการพิจารณาของกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะในเรื่องการก่อตั้งและจดทะเบียน
สหภาพแรงงาน , การแบ่งแยกสหภาพแรงงานระดับบังคับบัญชาและปฏิบัติการ , การก าหนดคุณสมบัติ
กรรมการต่างๆที่ยังไม่ครอบคลุมคนงานทุกภาคส่วน , การขยายระยะเวลาในการเจรจาต่อรอง , ระยะเวลาใน
การยื่นพิพาทแรงงาน , ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ย , การให้อ านาจอธิบดีในการตัดสินใจหลายๆเรื่อง ฯลฯ 
เนื่องจากเห็นว่าฉบับปัจจุบันก็คงไม่เลวร้ายกว่าที่บังคับใช้อยู่ อย่างไรก็ตามนี้ขึ้นอยู่กับอ านาจในการต่อรองและ
แข็งขันในการเจรจามากกว่า ว่าจะท าอย่างไรให้กฎหมายฉบับนี้ต้องครอบคลุมแรงงานทุกภาคส่วน และ
สอดคล้องกับอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 

(2) ที่ผ่านมาพบปัญหาว่า มีการเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างที่ต้องขออ านาจศาล แต่กระบวนการยังไม่ยุติ
ในศาลฎีกา แต่คนงานถูกเลิกจ้างไปแล้ว กฎหมายแรงงานสัมพันธ์จะแก้ไขปัญหาหรือวางระเบียบปฏิบัติในเรื่องนี้
อย่างไร 
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(3) กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ยังมีข้อจ ากัดเรื่องการรับคนงานกลับเข้าท างานว่า ต้องรับทุกคนหรือรับ
แค่บางคนเท่านั้นก็ได้ มองว่าไม่เป็นธรรมกับคนงานท่ีไปฟ้องร้องต่อศาลแรงงาน 

(4) บทลงโทษนายจ้างยังเบาไป ยังไม่สามารถท าให้นายจ้างเกิดความเกรงกลัวได้  
(5) การน าหลักการเรื่องสุจริตใจมาใช้, การไม่เลือกปฏิบัติ เป็นไปได้มากน้อยอย่างไรในความเป็นจริง 
(6) จะมีหลักประกันอย่างไร ว่าความคิดเห็นที่ถูกรับฟังถูกน าไปแก้ไขจริง และไม่ถูกเปลี่ยนแปลงใน

ชั้นการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติชั้นต่างๆ เช่น ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นต้น 
(7) เสนอแนะให้มีการรณรงค์ให้รับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ควบคู่ไปกับการแก้ไขร่าง

กฎหมายฉบับนี้ร่วมด้วย 
(8) เสนอแนะว่า ถ้าถอนออกมาเลย เป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร หรือให้มีการปรับแก้ไขบางมาตราแทน 

แต่นั้นอาจผิดหลักการเรื่องวิธีคิดเรื่องกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับเดียวครอบคลุมแรงงานทุกภาคส่วนเช่นกัน 
(9) ดังนั้นโดยสรุป ที่ประชุมมีมติเรื่องการมอบหมายให้คณะท างานฝ่ายกฎหมาย คสรท. หารือ

ร่วมกับกรรมการยุทธศาสตร์ คสรท. เพ่ือพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องและแนวทางการขับเคลื่อนต่อไป ทั้งนี้
ให้ยึดหลักการความสอดคล้องกับอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 เป็นส าคัญ  

ทั้งนี้ในช่วงสุดท้ำยเป็นกำรปิดเวทีเสวนำโดยนำยลำเร่ อยู่เป็นสุข เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
สมำนฉันท์แรงงำนไทย (คสรท.) โดยย้ าถึงการมีกฎหมายฉบับเดียว ที่พ่ีน้องแรงงานต้องเป็นหนึ่งเดียว แม้ว่า
ร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ดูเหมือนว่าจะดีขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงมาจากร่างที่ใช้ปัจจุบัน แต่ก็ยังไม่สอดคล้องกับ
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ98 อยู่ ซึ่งในมุมของวิทยากรนั้น ชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์การจัดตั้งสหภาพ
แรงงานในยุโรปสะท้องให้เห็นถึงความเข้มแข็งของสหภาพแรงงาน กระทั่งการยกระดับรวมตัวเป็นพรรค
การเมืองในการเข้าไปบริหารประเทศ ส่วนมุมของนายจ้าง คือ มุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต เป็น
ข้อกังวลทางเศรษฐกิจมากกว่าการรวมตัวของคนงาน ดังนั้นโดยสรุป คือ คสรท. และสรส.จะมีเวทีเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมวิเคราะห์ร่างกฎหมายอย่างละเอียดและก าหนดแนวทางขับเคลื่อนร่วมกันต่อไป 
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