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ฝ่ายลูกจ้างได้จัดท�าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซ่ึงถือเป็น
ความสมัพนัธ์ทางกฎหมายระหว่างฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายลูกจ้าง 
อันเป็นผลมาจากการตกลงหรืออาจเกิดจากการเจรจาต่อรอง
ตามที่แต่ละฝ่ายต้องการ ซึ่งความต้องการของแต่ละฝ่ายนี้เอง 
จะเป็นพลังและเครือ่งผลกัดนัทีจ่ะให้ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลกูจ้าง
เข้าร่วมการเจรจาต่อรองและตกลงท�าสญัญาต่อกนัได้ 

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานได้จดัท�าโครงการศกึษา
วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่เหมาะสม
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ของ
ไทยกับต่างประเทศ เมื่อปี ๒๕๔๙๑ พบว่า ประเทศส่วนใหญ่
มีการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ก้าวหน้ากว่าประเทศไทย รวม
๑๐ ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา แคนาดา ออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด์ สหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีสหราชอาณาจกัร ญีปุ่น่ 
สาธารณรฐัเกาหลใีต้ มาเลเซีย และสงิคโปร์ กล่าวโดยสรปุ คอื
ทุกประเทศมีกฎหมายเพื่อส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ แต่ในบาง
ประเทศได้มีกฎหมายส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ของภาครัฐ 
ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ท่ีแยกออกจากกัน เช่น 
ในสหรฐัอเมรกิา แคนาดา และสาธารณรฐัเกาหลใีต้ ทีมี่กฎหมาย
ส่งเสริมแรงงานภาครัฐเป็นการเฉพาะ แต่โดยรวมทุกประเทศ
มแีนวโน้มทีจ่ะเปิดโอกาสและส่งเสรมิให้มกีารรวมตวัเพ่ือจดัตัง้
องค์กรด้านแรงงานและการเจรจาต่อรองร่วม เพือ่ให้สอดคล้องกบั
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 

กฎหมายแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์เป็นกฎหมายทีก่�าหนด
แนวทางปฏิบัติต่อกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้

ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจอันดีต่อกัน สามารถเจรจาต่อรอง
และท�าข้อตกลงในเรือ่งสทิธหิน้าทีแ่ละผลประโยชน์การท�างาน
ร่วมกนัได้ อนัเป็นการส่งเสรมิความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง 

แต่เน่ืองจากพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้มกีารใช้บงัคบัมาเป็นเวลานาน และมบีทบัญญตัิ
บางประการไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การก�าหนดขั้นตอนการเจรจาและการ
ไกล่เกลีย่ข้อพิพาทแรงงานทีข่าดความยดืหยุน่และไม่สอดคล้อง
กับแนวทางการส่งเสริมการแก้ไขข้อขัดแย้งและการยุติข้อพิพาท
แรงงานด้วยระบบทวิภาคี รวมไปถึงการก�าหนดให้มีการ
จดทะเบียนองค์กรฝ่ายนายจ้างและองค์กรฝ่ายลกูจ้าง การจ�ากดั
สิทธิการปิดงานหรือนัดหยุดงานขององค์กรฝ่ายนายจ้างและ
องค์กรฝ่ายลูกจ้าง และการจ�ากัดสิทธิการรวมตัวจดัตัง้องค์กร
ของฝ่ายลกูจ้างทีก่�าหนดให้รฐัวสิาหกจิแต่ละแห่งมสีหภาพแรงงาน
ได้เพียงสหภาพแรงงานเดียว อนัมลีกัษณะเป็นการควบคมุจาก
ภาครฐัซึง่ไม่สอดคล้องกบัอนุสญัญาขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ อีกทัง้บทก�าหนดโทษทางอาญาบางประการไม่เหมาะสม
กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ดงันัน้ จงึเหน็ว่าการจ้างงานถอืว่าเป็นส่วนส�าคญัในการ
ด�าเนินกิจการของสถานประกอบการ โดยที่ฝ่ายนายจ้างกับ
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* จัดท�าโดย นางพัชรา พุกเศรษฐี วิทยากรช�านาญการ ส�านักกฎหมาย ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
๑ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. …. , กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน, ข้อมูลออนไลน์ สืบค้นจาก https://www.labour.go.th/attachments/article/53762/ 30032563.pdf, (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๓)



จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ส่งผลให้เมื่อวันที่ 
๒๙ กนัยายน ๒๕๖๓ คณะรฐัมนตรอีนมุตัหิลกัการร่างพระราช
บัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ….๒ ซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๔๓ เกีย่วกบัวธิรีะงบัข้อพพิาทแรงงาน การห้ามปิดงานหรอื
การนัดหยุดงาน หลักเกณฑ์การจัดตั้งและการด�าเนินงานของ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจและสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ 
รวมถงึปรบัปรงุอตัราโทษให้เหมาะสมยิง่ขึน้ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในรฐัวสิาหกจิให้มกีารเจรจายตุิ
ข้อพิพาทในระดับทวิภาคี ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นายจ้างกบัลกูจ้างเพือ่ให้เกดิความเข้าใจซึง่กนัและกนั คุม้ครอง
การด�าเนินการของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวกันจัดตั้ง
สหภาพแรงงาน และพัฒนากฎหมายให ้สอดคล ้องกับ
สถานการณ์ปัจจบุนัทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยมสีาระส�าคัญทีต่่างไป
จากเดิม ดังนี้ 

๑. ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางงาน  
 -  ก�าหนดระยะเวลาในการยื่นข้อเรียกร้องให้มีการ

ก�าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยก�าหนดให้ยื่นภายในระยะ
เวลา ๖๐ วัน ก่อนวันที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม
จะสิ้นสุดลง 

 -  ก�าหนดให้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างท่ีกระท�า
โดยนายจ้างกบัสหภาพแรงงาน ซึง่มลีกูจ้างเป็นสมาชกิเกนิกว่า
สองในสามของลกูจ้างท้ังหมด มีผลผูกพันนายจ้างและลกูจ้างทกุคน 

 -  ก�าหนดให้นายจ้างน�าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างมาแจ้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

๒. วิธีระงับขอพิพาทแรงงาน 
 ก�าหนดให้ในกรณทีีม่ข้ีอพพิาทแรงงานทีต่กลงกนัไม่ได้ 

ทัง้สองฝ่ายอาจตกลงกนัให้พนกังานประนอมข้อพพิาทแรงงาน
ด�าเนินการประนอมข้อพิพาทแรงงานต่อไป หรือน�าข้อพิพาท
แรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้นไปเจรจาตกลงกันเอง หรือส่ง
ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ให้คณะกรรมการวินิจฉัย
การกระท�าอันไม่เป็นธรรมและข้อพิพาทแรงงานเพื่อชี้ขาด
ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้

๓. การปดงานและการนัดหยุดงาน 
 -  ก�าหนดให้นายจ้างอาจปิดงานหรอืลกูจ้างอาจนดัหยดุ

งานได้ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาท
แรงงานและอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าก่อน เป็นเวลาอย่างน้อย 
๒๔ ชั่วโมง 

 - ก�าหนดให้การปิดงานหรือการนัดหยุดงานในงาน
ที่เป็นบริการสาธารณะ ได้แก่ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์หรือโทรคมนาคม บรรเทาสาธารณภัย 
ควบคุมการจราจรทางอากาศ และกิจการอื่นตามที่ประกาศ
ก�าหนด โดยฝ่ายทีปิ่ดงานหรอืนดัหยดุงานจะต้องจดัให้มบีรกิาร
สาธารณะขั้นต�่าเท ่าที่จ�าเป ็นเพื่อไม ่ให ้ส ่งผลกระทบต่อ
ประชาชน

๔.  คณะกรรมการวนิจิฉัยการกระทาํอนัไมเปนธรรมและ
ขอพิพาทแรงงาน 

 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการกระท�าอันไม่
เป็นธรรมและข้อพิพาทแรงงาน ประกอบด้วย อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานกรรมการ และให้
ผู้อ�านวยการส�านักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เป็นกรรมการและเลขานกุาร โดยมอี�านาจหน้าท่ีในการ
ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

๕.  สหภาพแรงงาน 
 - ก�าหนดให้รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งสามารถมีสหภาพ 

แรงงานได้มากกว่าหนึ่งสหภาพแรงงาน
 - อนุญาตให้ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่เป็นฝ่ายบริหาร

สามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานได้
 - ก�าหนดให้สหภาพแรงงานตัง้แต่สองสหภาพแรงงาน

ขึ้นไป สามารถรวมกันจัดตั้งเป็นสหพันธ์แรงงานได้ 
 - ก�าหนดให้สหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่งสามารถจัดตั้งเป็นสภาองค์การแรงงาน
๖. อัตราโทษ 
 ปรับปรุงอัตราโทษให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น เช่น 

มาตรา ๘๗ ผูใ้ดฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๘ หรอืมาตรา ๑๙ (การปิดงาน
หรือนัดหยุดงาน) ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับ
ไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ มาตรา ๙๐ ผู้ใดเป็น
ผู้ด�าเนินการสหภาพแรงงานที่ยังไม่ได้รับใบรับรองการจัดตั้ง 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

 จากการพิจารณาศึกษาผลกระทบต่าง ๆ หากมีการ
ปรับปรุงกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น พบว่าจะเกิดผลกระทบในเชิงบวก๓ ดังนี้

๑. ดานเศรษฐกิจ ท�าให้ไม่เกิดการกีดกันทางการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั 
อกีท้ังยงัได้ส่งเสรมิความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างนายจ้างกบัลกูจ้าง
ที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการพัฒนากฎหมายในประเทศนั้น
และเป็นการแสดงถึงความมีศักดิ์ศรีในสังคมระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดระบบแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคีที่ดี

๒ สรปุข่าวการประชมุคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๖๓, ข้อมลูออนไลน์ สบืค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/
details/35516, (ข้อมูล ณ วันที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)

๓ อ้างถึงแล้ว เชิงอรรถที่ ๑.

ธันวาคม ๒๕๖๓
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ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เนื่องจากมีการลดอ�านาจของรัฐ
ไม่ให้เข้าไปควบคุมนายจ้างและลูกจ้างจนเกินไป

 ๒. ดานสังคม ส่งผลให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองสิทธิ
เกี่ยวกับการรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ในการแสวงหาและคุ้มครอง
ผลประโยชน์เกีย่วกบัสภาพการจ้างได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
อกีทัง้ยงัท�าให้เกดิความร่วมมอืในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง
ในรัฐวิสาหกิจให้มีการเจรจายุติข้อพิพาทในระดับทวิภาคี และ
ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างนายจ้างกบัลกูจ้างเพือ่ให้เกดิ
ความเข้าใจซ่ึงกนัและกนัโดยเปิดโอกาสให้ทัง้สองฝ่ายได้หาทาง
ปรองดองกันเองได้มากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความสงบสุขแก่
สังคมโดยรวม

 ๓. ดานส่ิงแวดลอมหรือสุขภาวะ เป็นการส่งเสริม
ระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ท�าให้
ลกูจ้างมสีขุภาวะท่ีสมบรูณ์ทัง้ทางกาย ทางจิตใจ ทางสงัคม และ
ทางปัญญา

 ๔. ดานอื่น ๆ มีความทันต่อสภาวการณ์ของสังคม
และมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ย่อมส่งผลให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

ส�าหรับสถานะปัจจบุนัของร่างพระราชบญัญตัแิรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. …. ขณะนี้อยู ่ระหว่างการตรวจ
พิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งหากตรวจ
พิจารณาเสร็จแล้วจะได้มกีารส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรต่อไป

 บทสรุป หากมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. …. ดังกล่าวนี้ และมีผลบังคับใช้เป็น
กฎหมายก็จะสอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการ
สมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และอนุสัญญา

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัที ่๙๘ ว่าด้วยสทิธิในการ
รวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง อีกท้ังยังสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และสอดคล้องกับ
แผนปฏิรูปประเทศในด้านกฎหมายและด้านกระบวนการ
ยุติธรรม โดยประชาชนและสังคมจะได้รับประโยชน์ ดังนี้

 (๑) มีกลไกในการคุ้มครองการด�าเนินการของลูกจ้าง
ท่ีเกี่ยวข้องกับการรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานให้ใช้สิทธิ
ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์ในการแสวงหา
และคุ ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 (๒) เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในรัฐวิสาหกิจให้มีการเจรจายุติข้อพิพาทในระดับทวิภาคี และ
ส่งเสรมิความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างนายจ้างกบัลกูจ้างเพือ่ให้เกดิ
ความเข้าใจซึง่กนัและกนั โดยเปิดโอกาสให้ท้ังสองฝ่ายได้หาทาง
ปรองดองกันเองได้มากข้ึน ส่งผลให้เกิดความสงบสุขแก่สังคม
โดยรวม

 (๓) มีการพัฒนากฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมท้ังหลัก
สากล ซ่ึงจะเป ็นเครื่องมือส�าคัญท่ีจะช ่วยสร ้างระบบ
แรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจที่ดี มีความเป็นธรรมและเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในระยะยาว

 ดงันัน้ จงึเหน็ได้ว่ากฎหมายแรงงานรฐัวสิาหกจิสัมพนัธ์
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในบางเร่ืองอาจ
มีโทษทางอาญา ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐ
ที่จะต้องเข้าไปส่งเสริมควบคุมและก�ากับเพื่อให้ทัง้สองฝ่าย
ด�าเนนิการภายใต้กรอบของกฎหมาย และแม้ร่างพระราชบญัญตัิ
แรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์ พ.ศ. .... จะมีบทบัญญัติบางประการที่มี
ลักษณะเป็นการห้ามหรือจ�ากัดสิทธิของนายจ้างและลูกจ้าง
เกี่ยวกับเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพในเคหสถาน 
การแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การประกอบอาชีพ 

การรวมกนัเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชมุชน หรอื
หมูค่ณะอืน่ ตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา 
๓๔ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๔ 
ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช  ๒๕๖๐ 
กต็าม แต่ก็เป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง อนัจะน�า
มาสู่การเสริมสร้างแรงงานสมัพนัธ์ท่ีด ี ส่งผลให้เกดิ
ความสงบสขุในวงการอตุสาหกรรม ความมัน่คงทาง
เศรษฐกจิ สงัคมของประเทศยิง่ขึน้ 
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