
ปญหาการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางในสถานประกอบกิจการ 
ขนาดกลาง และขนาดยอม 

 
 
 
 
 
 
 

 

ศิริพงศ  ศิริโยธิพันธุ 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
วิทยานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค  
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 

พ.ศ. 2555 

DPU



Problem in Settling the Request for Working Condition in  
Small and Medium Size Enterprises 

 
 
 
 
 
 
 
 

SIRIPONG  SIRIYODHIPAN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of Master of Laws 

Department of Law 
Pridi Banomyong Faculty of Law, Dhurakij Pundit University 

2012 

DPU



กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ดวยความกรุณาจากทาน ศาสตราจารย ดร.ธีระ  
ศรีธรรมรักษ ท่ีรับเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และไดใหคําแนะนําอันมีคุณคายิ่ง เพ่ือคนควา
ขอมูลในการเขียนวิทยานิพนธ ตลอดจนสละเวลาในการตรวจแกไข รวมทั้งการช้ีแนะแนวทาง 
ขอคิดเห็นตาง  ๆท่ีเปนประโยชนในการทําวิทยานิพนธของผูเขียนมาโดยตลอด จนกระท่ังวิทยานิพนธ 
ฉบับนี้มีความสมบูรณดวยดี ผูเขียนจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.ไพศิษฐ พิพัฒนกุล ท่ีกรุณารับเปนประธาน 
สอบวิทยานิพนธ ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม รองศาสตราจารย 
ดร.ภูมิ โชคเหมาะ และรองศาสตราจารยพินิจ  ทิพยมณี ท่ีทานใหความกรุณาเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ  
และใหขอคิดในแงมุมตางๆ เพื่อความสมบูรณถูกตองแหงเนื้อหาของวิทยานิพนธนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.กิติพงศ หังสพฤกษ อาจารย สดุดี สินไชย ท่ี
กรุณาใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา และใหกําลังใจ ผูเขียน ตลอดมาจนวิทยานิพนธนี้เสร็จสมบูรณ 
 ขอขอบคุณคณะอาจารยและเจาหนาท่ีหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร และ
หนวยงานตางๆ อันไดแกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฝายกฎหมายสวัสดิการสังคม หองสมุด
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หองสมุดองคการแรงงานระหวางประเทศ ตลอดจนผูมีพระคุณ
ทุกทานท่ีใหคําแนะนําและชวยเหลือผูเขียน รวมถึงเพ่ือนๆ ท่ีคอยเปนกําลังใจอันสําคัญ ใหความ
ชวยเหลือและมอบส่ิงท่ีดีแกผูเขียนตลอดมา 
 หากวิทยานิพนธฉบับนี้มีคุณคาหรือมีประโยชนซ่ึงสามารถกอใหเกิดความรู และขอคิด
อันควรแกการศึกษาหรือการนําไปปฏิบัติ ผูเขียนขอมอบคุณความดีคร้ังนี้ ดวยความระลึกถึงพระคุณ 
ครูอาจารย ผูมีพระคุณของผูเขียน ตลอดจนผูแตงหนังสือตําราทุกทานท่ีผูเขียนใชอางอิงในวิทยานิพนธ 
ฉบับนี้ แตหากมีขอผิดพลาดหรือขอบกพรองใดๆ ในวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียง 
ผูเดียว 
         
                                                                         
                                                           ศิริพงศ  ศิริโยธิพันธุ 
 

 

 

 

DPU



สารบัญ 
 

     หนา 
บทคัดยอภาษาไทย....................................................................................................................  ฆ 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ...............................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ....................................................................................................................  ช 
สารบัญตาราง............................................................................................................................  ฏ 
บทท่ี 
        1. บทนํา...........................................................................................................................  1 
  1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา...............................................................  1 
  1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา...................................................................................  6 
  1.3 สมมติฐานของการศึกษา.......................................................................................  6 
  1.4 ขอบเขตของการศึกษา........................................................................................... 7 
  1.5 วิธีดําเนนิการศึกษา...............................................................................................  7 
  1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ..................................................................................         7 
      1.7 นิยามศัพท.............................................................................................................  8 
 2.  ประวัติความเปนมา ความหมาย ลักษณะสําคัญ  แนวคิด และทฤษฎี  
  การเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง..............................................................................     10 
  2.1 ประวัติความเปนมา และแนวคิดการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง....................  10 
   2.1.1 ประวัตแินวความคิดการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง 
    ขององคการแรงงานระหวางประเทศ.........................................................  10      
   2.1.2 ประวัติความเปนมา และแนวความคิดการเรียกรองเกีย่วกบั 
    สภาพการจางของประเทศไทย...................................................................    15 
  2.2 ความหมายของสภาพการจาง...............................................................................  17 
   2.2.1 เง่ือนไขการจางหรือการทํางาน.....................................................................  18 
   2.2.2 กําหนดวนั และเวลาทํางาน...........................................................................  18 
   2.2.3 คาจาง..........................................................................................................  19 
   2.2.4 สวัสดิการ........................................................................................................  19 
   2.2.5 การเลิกจาง.......................................................................................................  20 
   2.2.6 ประโยชนอ่ืนของนายจางหรือลูกจางเกีย่วกับการจางหรือการทํางาน............  21 

DPU



สารบัญ (ตอ) 
 

 
   2.3 ความหมาย และลักษณะสําคัญของการเรียกรองเกีย่วกบัสภาพการจาง................  21 
   1) การเรียกรอง..................................................................................................... 21 
   2) การเรียกรองตามกฎหมาย................................................................................  21 
 2.3.1 ลักษณะสําคัญของการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง...............................  26 
  2.4 แนวคิด และทฤษฎี การเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง........................................    39 
 2.4.1 แนวคิดเกีย่วกบัการเรียกรองเก่ียวกับสภาพการจาง....................................  39 
  2.5 ทฤษฎีการเรียกรองเกี่ยวสภาพการจาง..................................................................     47 
   1) ทฤษฎีความตองการของมนุษย........................................................................  47 
   2) ทฤษฎีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ.......................................................................  48 
   3) ทฤษฎีความม่ันคงทางสังคม............................................................................     49 
  2.6 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม......................  50 
 2.6.1 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม...........  50 
 2.6.2  ความหมายของวิสาหกจิขนาดกลาง และขนาดยอมของตางประเทศ  
    และบางประเทศ.........................................................................................     50 
 2.6.3 ความหมายของวิสาหกจิขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs) ของไทย.......  51 
 2.6.4 ความหมายและแนวคิด ในการใหสิทธิประโยชนของตางประเทศ  
    และกลุมประเทศ........................................................................................  52 
 2.6.5 แนวคิด และทฤษฎีของวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดยอม......................  52 
 3. มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการเรียกรองเก่ียวกับสภาพการจางขององคการ 
  แรงงานระหวางประเทศ กฎหมายตางประเทศ และการเรียกรองเกี่ยวกับ 
  สภาพการจางในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย....... 53 
  3.1 มาตรการที่กําหนดในอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ.................  54 
 3.1.1 อนุสัญญาฉบับท่ี 87....................................................................................  54 
 3.1.2 อนุสัญญาฉบับท่ี 98....................................................................................  56 
 3.1.3 ขอแนะท่ี 91................................................................................................  61 
  3.2 การเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางของตางประเทศ.............................................  65 
 3.2.1 การเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางของประเทศมาเลเซีย............................  65 

DPU



สารบัญ (ตอ) 
 

 
 3.2.2 การเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางของ ประเทศฟลิปปนส........................  74 
 3.2.3 การเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางของประเทศญ่ีปุน................................. 79 
 3.2.4 การเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางของประเทศเยอรมัน............................  90 
  3.3 หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของลูกจางตามรัฐธรรมนูญ 
 แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550..............................................................  94 
 3.3.1 หลักเสรีภาพในการชุมนุม..........................................................................  95 
 3.3.2 หลักเสรีภาพในการรวมตัวกนั....................................................................  95 
 3.3.3 หลักการท่ีรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายเศรษฐกิจ............................. 95 
  3.4  มาตรการทางกฎหมายการเรียกรองเกีย่วสภาพการจางใน 
        สถานประกอบการของไทย..................................................................................  96 
 3.4.1 ความหมายของสภาพการจางและประเภทของขอตกลง 
      เกี่ยวกับสภาพกการจาง...............................................................................  96 
  3.5 มาตรการคุมครองและควบคุมทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการเรียกรอง 
         เกี่ยวกับสภาพการจาง...........................................................................................  125 
 3.5.1 มาตรการคุมครองและควบคุมทางกฎหมาย 
    เกี่ยวกับการแจงขอเรียกรอง.......................................................................  125 
 3.5.2 มาตรการคุมครองลูกจางเม่ือขอตกลงเกี่ยวกับ 
    สภาพการจางมีผลใชบังคับ........................................................................  130 
 4. ปญหา และการวิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการเรียกรอง 
  เก่ียวกับสภาพการจางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพนัธ พ.ศ. 2518......................  133 
  4.1 ปญหาในเร่ืองการกําหนดจํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
   ท่ีตองจัดใหมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง………………................................  134 
  4.2 ปญหาในเร่ือง การกําหนดระยะเวลาใชบังคับขอตกลงเกี่ยวกับ 
      สภาพการจาง และกําหนดระยะเวลาเรียกรอง ใหเปล่ียนแปลงแกไข  
      ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางท่ีใชอยูเดิม............................................................  136 
  4.3 ปญหาในเร่ือง การกําหนดระยะเวลาเร่ิมการเจรจาตอรอง  
   และระยะเวลาส้ินสุดการเจรจาตอรอง..................................................................  138 

DPU



สารบัญ (ตอ) 
 

 
  4.4 ปญหาของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางท่ีลูกจาง 
   ไดรับความคุมครองตามมาตรา 20........................................................................  140 
  4.5 ปญหาในเร่ืองการใชความคุมครองลูกจางในการรวมเปน 
   กลุมลูกจางหรือการรวมกลุมกันเพื่อจดัต้ังสหภาพแรงงาน...................................  141 
  4.6 ปญหาในเร่ืองการกําหนดจํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
   ท่ีจะจดัต้ังคณะกรรมการลูกจาง ตามมาตรา 45.....................................................  142 
 5. บทสรุป และขอเสนอแนะ............................................................................................  144
  5.1 บทสรุป.................................................................................................................  144 
  5.2  ขอเสนอแนะ.........................................................................................................  149 
บรรณานุกรม............................................................................................................................. 153 
ประวัติผูเขยีน............................................................................................................................ 159 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี หนา 
     1.1 จํานวนและรอยละของสถานประกอบกิจการจําแนก 
  ตามขนาดสถานประกอบกจิการ พ.ศ. 2550.............................................................  5 
 1.2 จํานวนและรอยละของลูกจาง จําแนกตามขนาด 
  สถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2550.............................................................................  5 
 1.3 กําหนดประเภทกิจการมูลคาทรัพยสินถาวร............................................................  9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

DPU



ค 

หัวขอวิทยานพินธ ปญหาการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางในสถานประกอบกิจการขนาด
กลางและขนาดยอม 

ช่ือผูเขียน ศิริพงศ  ศิริโยธิพันธุ 
อาจารยท่ีปรึกษา ศาสตราจารย ดร.ธีระ  ศรีธรรมรักษ 
สาขาวิชา นิติศาสตร 
ปการศึกษา 2554 
  

บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิด ความเปนมาของการเรียกรอง
เกี่ยวกับสภาพการจางในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอม และปญหาการเรียกรอง 
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศและ
กฎหมายของตางประเทศ ผูเขียนไดเลือกทําการศึกษาไดแกประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส 
ประเทศญ่ีปุน และประเทศเยอรมนี ท่ีใหความคุมครองลูกจางในการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง 
ประกอบการนําเสนอกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมเพื่อใหความ
คุมครองลูกจางในสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs) ในการเรียกรองเกี่ยวกับ 
สภาพการจางตอไป 
 จากการศึกษาพบวา ไมมีกฎหมายใหความคุมครองลูกจางในการรวมตัวกันเปนกลุม
ลูกจาง หรือการรวมตัวเพื่อจัดตั้งเปนสหภาพแรงงานกอนยื่นขอเรียกรองตามมาตรา 13 ตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 นอกจากน้ันกฎหมายแรงงานสัมพันธยังไมไดกําหนด
ระยะเวลาในการแจงขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง เม่ือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางครบ
กําหนดระยะเวลาใชบังคับ และในอีกกรณีหนึ่งคือไมไดกําหนดใหสถานประกอบกิจการขนาดยอม 
ท่ีมีลูกจาง 1-19 คน ตองจัดใหมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ซ่ึงหากไมมีการคุมครองลูกจางใน
สถานประกอบกิจการดังกลาว จะกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลกระทบตอการแรงงานสัมพันธ  
อันจะสงผลตออํานาจในการตอรองของฝายลูกจางอยางมาก และไมสอดคลองกับหลักความเสมอภาค 
และเทาเทียมกันตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และไมสอดคลองกับ
อนุสัญญา ฉบับท่ี 87 และฉบับท่ี 98 ขององคการแรงงานระหวางประเทศในเร่ืองการรวมตัว และ 
การเจรจาตอรอง 
 ผูเขียนเห็นวาเปนการจําเปนตองปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ ในสวนท่ีเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการท่ีตองจัดใหมี
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ขอตกลงเกี่ยวสภาพการจาง การกําหนดระยะเวลาใชบังคับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ระยะเวลา 
ในการแจงขอเรียกรองใหเปล่ียนแปลงแกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางท่ีใชอยูเดิม กําหนด
ระยะเวลาเร่ิมการเจรจาตอรอง ระยะเวลาส้ินสุดการเจรจาตอรอง กําหนดประเภทขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางท่ีหามมิใหนายจางทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางท่ีใชบังคับอยู กําหนดการใหความคุมครองลูกจางในการรวมเปนกลุมลูกจางหรือการ
รวมกลุมกันเพื่อจัดต้ังสหภาพแรงงานกอนการยื่นขอเรียกรอง และการกําหนดจํานวนลูกจางในการ
แจงขอเรียกรอง และการถอนรายช่ือออกจากการสนับสนุนการเรียกรองภายหลังแจงขอเรียกรองแก 
อีกฝายหนึ่งแลว 
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ABSTRACT 
 
 The thesis aims to studying the concept and history of employee’s requests relation to 
the employment condition in Small and Medium Size Enterprises and also problem raising from 
the employee’s request according to Labor Relation Act B.E 2518, Conventions of International 
Labour Organization (ILO) and related international laws. The labor laws in Malaysia Philippines 
Japan and Germany have been taken into account in this thesis particularly in the labor protection 
where employee makes their demands for the employment condition. Moreover, the study also 
further reveals the concept to identify the proper legal measurement that can protect the employee 
in Small and Medium Size Enterprises (SMEs) from submitting their request for the employment 
condition improvement. 
 Having analyzed all relevant information, the study finds out that there is no 
legislation protecting the employee who tries to get together as a group of employee or initiate the 
establishment of Labor Union. The mentioned protection is not exist before the submission of 
their requirement according to Section 13 of Labor Relation Act B.E. 2518. Furthermore, the act 
does not provide the time duration for employer to response to their employee’s request in the 
employment condition especially when the agreement on employment condition has been expired. 
In addition, the act does also not enforce the Small and Medium Size Enterprises (SMEs) who has 
the number of employee between 1-19 to have the agreement on employment condition. Without 
the protection to the labor, this can raise the problem and obstacle which later will affect the labor 
relation. Consequently, the lack of protection will have a great impact on the bargaining power of 
employee which is inconsistent with the equal principle according to the Thai Constitution Law 
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B.E. 2550 as well as tolerates the conventions chapter 87, 98 of the International Labor Organi‐
zation. 
 The study results that it is essential to amend the Labor Relation Act in order to 
improve the labour legislation particularly to specify the certain number of employee to be able to 
submit their request for the employee condition. The agreement on time duration to enforce the 
employment condition, period of time to response to the request on labour condition submitted by 
employee are needed to be reconsidered. In addition, to make the act delivers the fairness between 
employer and employee, the law should be specified the time for negotiation when it begins and 
when it is ended. The agreement in employment condition can also be classified for instance, the 
employer is prohibited to make a contract with employee wherever it conflicts with the existing 
employment condition as well as protect the employee who has taken part in the establishment of 
the Labor Union. As well as to specify the number of employees to submit the request and also to 
withdraw their names from the submitted request after informing the other party. 
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สถานการณของเศรษฐกิจและสังคม ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

ปญหาดานแรงงานจึงเปนปญหาหน่ึงของประเทศที่อยูในระบบทุนนิยม ประเทศไทยก็เชนกันได
มีการบริหารโดยยึดหลักตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ต้ังแตป พ.ศ. 2501
เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยเนนการพัฒนาในโครงสรางพื้นฐาน (Basic Infrastructure) เพื่อกระตุน
เศรษฐกิจใหสามารถพัฒนาตอไปอยางตอเน่ือง ซึ่งปจจุบันอยูในชวงของการใชแผนเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (ต้ังแตป พ.ศ. 2549 ถึงป พ.ศ. 2554) และกําลังจะใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 โดยเร่ิมใชในป พ.ศ. 2555 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
เศรษฐกิจ จากระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาทางการเกษตรเปนสังคมอุตสาหกรรม ซึ่งจากเดิมสังคมแบบ
เกษตรกรรม การผลิตใชในการบริโภคมากกวามุงประโยชนในทางการคา การใชแรงงานก็เปน
แรงงานในหมูเครือญาติ ปญหาดานแรงงานจึงมีนอย แตเมื่อการพัฒนาประเทศมุงไปสูการพัฒนา
อุตสาหกรรม มุงประโยชนในทางการคา เชน การสงออกไปขายในตางประเทศ การใชแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มจํานวนมากขึ้น จึงเกิดมีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมไปสู
ภาคอุตสาหกรรม มีการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาเพื่อเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค ทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นมีการแขงขันกันมากขึ้น ปญหาที่
ตามมาคือการแสวงหากําไรใหมากที่สุด โดยทําใหตนทุนการผลิตตํ่าที่สุด ลูกจางถูกปฏิบัติเสมือน
ปจจัยการผลิตถูกบีบบังคับดานคาจางใหตํ่าที่สุด

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมมาเปนอุตสาหกรรมการ
จางแรงงาน จึงเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคม กอใหเกิดการใชแรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตดาน
สินคาและบริการ การจางแรงงานจึงเปนตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจประการหน่ึงที่จะบงบอกวาประเทศมี
การพัฒนาไปในแนวทางใด โดยทั่วไปแลวนายจางซึ่งอยูในฐานะเจาของทุนและทรัพยสิน ยอมมี
สิทธิมีอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของตนที่ดําเนินอยูอยางเด็ดขาดโดยเฉพาะในสถาน
ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งลูกจางมีจํานวนนอย กลาวคือในสถาน
ประกอบกิจการขนาดกลางมีการจางแรงงานต้ังแต 50-200 คน สวนกิจการขนาดยอมมีการจาง
แรงงานต้ังแต 1-50 คน ซึ่งมีลูกจางจํานวนไมมาก กิจการที่กลาวน้ีพัฒนามาจากกิจการในครอบครัว
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ขาดความรูความเขาใจเร่ืองสิทธิหนาที่ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ ทําใหนายจางมีสิทธิเด็ดขาดใน
ทุกๆ ดาน อาทิ สิทธิในการเลือกจางเฉพาะลูกจางที่ยอมรับตามเงื่อนไขที่เอ้ือประโยชนแกตนมาก
ที่สุด และเชื่อฟงตนมากที่สุด นอกจากน้ีนายจางยังมีสิทธิเสรีภาพในการกอต้ังสมาคม หรือองคกร
ของตน หรือเปนสมาชิก องคกร ฝายนายจางอ่ืน รวมทั้งมีสิทธิในการเจรจาตอรองกับลูกจางหรือ
องคกรลูกจาง เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของตน

ในทํานองเดียวกัน ลูกจางก็มีสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันเพื่อปกปองผลประโยชน
ของฝายตน จากการเอารัดเอาเปรียบของนายจางใหลดนอยลง การรวมตัวกันน้ีอาจกระทําใน
ลักษณะชั่วคราว เพื่อเรียกรอง เจรจา เปนเร่ืองๆ ไป แลวสลายตัวไปเมื่อบรรลุผลในเร่ืองน้ัน หรือ
รวมตัวกันอยางถาวรในรูปของสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน หรือสภาองคกรลูกจาง มีสิทธิใน
การรวมเจรจาตอรองโดยผูแทน หรือโดยผูแทนองคกรของตนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการทํา
ขอตกลงรวม หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง นอกจากน้ันลูกจางยังมีสิทธิโดยเทาเทียมกันใน
เร่ืองของคาจาง เงื่อนไขการจาง หรือการทํางาน ขอบังคับในการทํางาน และสวัสดิการตางๆ ขณะ
เดียวกัน ลูกจางและองคกรลูกจางมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของ
นายจาง รวมทั้งขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เชนเดียวกันกับฝายนายจาง และองคกรนายจาง สิทธิ
และเสรีภาพเหลาน้ี ไดรับการรับรองโดยอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 871

เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัวกันโดยมุงใหลูกจางมีสิทธิ
ในการรวมตัวโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และใชสิทธิไดอยางเสรี เพื่อสงเสริม และปองกัน
ผลประโยชนของตน และอนุสัญญา ฉบับที่ 982 ใหความคุมครองเกี่ยวกับการกอต้ัง และการเจรจา
ตอรอง ซึ่งใหความคุมครองคนงานมิใหถูกเลือกปฏิบัติ มุงคุมครองคนงานจากการถูกเลือกปฏิบัติ
หรือถูกกระทําโดยไมเปนธรรม โดยสาเหตุจากการที่ใชสิทธิในการรวมตัวกัน การเปนสมาชิก
สหภาพแรงงาน หรือเขารวมในกิจกรรมของสหภาพแรงงาน

ดังน้ัน ปญหาการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางจึงเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดตลอด
กาลในสังคมมนุษยที่อยูรวมกันในสถานประกอบกิจการ ทั้งขอขัดแยงสวนตัว (Les Conflicts
Individuals) และขอขัดแยงรวม (Les Conflicts Collections) ซึ่งอาจเปนไปไดทั้งขอขัดแยงเกี่ยวกับ
สิทธิ (Conflict of Right) และขอขัดแยงที่เกี่ยวของกับผลประโยชน (Conflict of Interest) ซึ่งขอ
ขัดแยงดังกลาวน้ี เปนที่มาหรือเปนบอเกิดที่สําคัญของการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง อันเกิด
จากการแจงขอเรียกรองของฝายลูกจาง หรือฝายนายจาง เพื่อใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ

1 บัณฑิตย  ธนชัยเศรษฐวุฒิ ก (2544). สูเสนทางปฏิรูปกฎหมายแรงงานสัมพันธ. หนา 52.
2 บัณฑิตย  ธนชัยเศรษฐวุฒิ ข (2537). สิทธิแรงงานไทยในยุคโลกานุวัตร. หนา 257-260.
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การจางหรือแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ทั้งขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจาก
การแจงขอเรียกรองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรอง เชน สัญญาจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจาง ที่กําหนดขึ้นโดยตรงหรือโดยปริยาย ซึ่งพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มิไดบัญญัติไว

ปญหาแรงงานสัมพันธ อันเน่ืองมาจากความขัดแยง และความไมเขาใจระหวางนายจาง
กับลูกจาง โดยเฉพาะในสภาพประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs) จะมีปญหาการ
เขาออกของลูกจางสูงคือ เมื่อลูกจางมีความชํานาญงานมากขึ้น ก็จะโยกยายไปทํางานในสถาน
ประกอบกิจการขนาดใหญที่มีการบริหารจัดการที่เปนระบบ มีผลตอบแทนที่ดีกวา ไมวาจะเปน
คาจาง สวัสดิการโอกาสในแงความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน นอกจากน้ันการจาง
แรงงานในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอมจํานวนมากเปนการจางแรงงานแบบ
ชั่วคราวคือเปนลูกจางทดลองงานโดยกําหนดระยะเวลาทดลองงานไมเกินหน่ึงรอยยี่สิบวัน แลวเลิก
จาง นอกจากน้ันลูกจางยังถูกครอบงําทําใหมีความกลัวที่จะถูกกลั่นแกลงใหออกจากงาน หรือ
โยกยายหนาที่การงาน ทําใหกระทบตอความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน ดังน้ันการรวมตัวของ
ลูกจางเปนกลุมลูกจางหรือการรวมกันเพื่อจัดต้ังเปนสหภาพแรงงานเพื่อเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการ
จางจึงทําไดยาก แมลูกจางจะรวมตัวกันไดก็ไมเหนียวแนน เชนกรณีที่ จํานวนลูกจางที่จะยื่นขอ
เรียกรองตอนายจางตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด ฝายลูกจางตองมีจํานวนอยูครบถวนไมนอยกวา
รอยละสิบหาของลูกจางทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับขอเรียกรองมิใชมีลูกจางอยูครบเพียงในวันที่เรียกรอง
เทาน้ัน การที่ลูกจางผูสนับสนุนขอถอนชื่อจากการสนับสนุนเหลือจํานวนลูกจางไมครบรอยละสิบ
หาขอพิพาทแรงงานน้ันก็สิ้นสภาพลงนับแตวันที่ลูกจางผูสนับสนุนมีจํานวนไมครบตามที่กฎหมาย
กําหนด3 นอกจากน้ันการเร่ิมตนรวมตัวของลูกจางเปนกลุมลูกจางหรือรวมกันเพื่อจะจัดต้ังสหภาพ
แรงงาน กอนจะมีการยื่นขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง (ตามมาตรา 13) ก็ไมมีกฎหมายใหความ
คุมครองลูกจางในกรณีน้ี

ดวยเหตุผลขางตนจะเห็นไดชัดวาในสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดยอม
ซึ่งมีลูกจางจํานวนไมมากนัก สวนมากกิจการพัฒนาเติบโตมาจากธุรกิจภายในครอบครัวความ
สามารถในการปรับเปลี่ยน และปรับปรุงโครงสรางการบริหารเปนไปอยางชาๆ เพราะขาดความรู
ดานการบริหารจัดการ ตลอดจนขาดความรูในเร่ือง สิทธิ และหนาที่ตามกฎหมายของแตละฝาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งนายจางและฝายจัดการจํานวนมากในประเทศไทยยังคงยึดมั่นกับปรัชญาและ

3 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3415/2525.
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แนวคิดในเร่ือง “สิทธิ” และ “อํานาจ” ในการบริหารจัดการภายในองคกรธุรกิจวาเปนของตนเพียง
ฝายเดียว สิทธิและอํานาจขององคกรลูกจาง สหภาพแรงงานถูกมองวาเปน “สิ่งเบี่ยงเบน” และเปน
“อํานาจที่ทาทาย” ของนายจาง4 จึงไมไดรับการยอมรับจากฝายนายจาง ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน
จึงทําใหเกิดปญหาในการรวมตัวกันของลูกจางในการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางในสถาน
ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอม ทําไดยาก

แมการกอต้ังองคกรของฝายลูกจางหรือนายจาง การเขาเปนสมาชิกเปนสิทธิขั้นมูลฐาน
ที่ไดรับความคุมครอง จากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (ขอ 23) จากกติกาสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ขอ 8) และจากอนุสัญญาขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ (อนุสัญญาฉบับที่ 87 และอนุสัญญา ฉบับที่ 98) เพื่อสงเสริมการใชสิทธิ
ในการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง อันจะนําไปสูการทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง

สิทธิตางๆ เหลาน้ี ประเทศไทยไดรับรอง และนํามาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 ที่บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอภาคกันในกฎหมาย และ
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน” วรรคสองบัญญัติวา “ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียม
กัน” มาตรา 84 (7) ที่บัญญัติวา รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจดังตอไปน้ี.... ฯลฯ
...... สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ
.... ฯลฯ..... และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ไดกําหนดใหสิทธิฝายนายจางและฝาย
ลูกจาง ในการที่จะรวมตัวกันเปนองคกร เพื่อปกปองผลประโยชนของฝายตน โดยสิทธิดังกลาวมา
น้ีสอดคลองกับหลักเกณฑที่กําหนดในอนุสัญญาฉบับที่ 87 และอนุสัญญาฉบับที่ 98 ซึ่งใหความ
คุมครองเร่ืองการกระทําอันไมเปนธรรม

แตอยางไรก็ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธของไทยยังมีชองวางไมไดบัญญัติใหความ
คุมครองลูกจางในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง ต้ังแต 1-19 คน ซึ่งเปนสถานประกอบกิจการ
ขนาดยอม ที่จะตองจัดใหมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง อันจะทําใหเกิดสิทธิในการเรียกรอง
เกี่ยวกับสภาพการจาง เพื่อใหมีการแกไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการจ าง การทํางาน และสวัสดิการ
อ่ืนๆ ทั้งที่สถานประกอบกิจการในลักษณะมีเปนจํานวนมากรายละเอียดปรากฏตามตารางขางลางน้ี
ซึ่งทําใหเกิดปญหากับลูกจาง เปนผลใหไดรับความเดือดรอน

4 สังศิต  พิริยะรังสรรค. (2540). การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธในสถานประกอบการ. หนา 15.
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ตารางที่ 1.1 จํานวนและรอยละของสถานประกอบกิจการ จําแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ
พ.ศ. 25505

ขนาด / คน จํานวน / แหง รอยละ
1-9 276,936 68.6

10-49 99,300 24.6
50-299 22,797 5.6

300 ขึ้นไป 4,748 1.2

ตารางที่ 1.2 จํานวนและรอยละของลูกจาง จําแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการพ.ศ. 25506

ขนาด / คน จํานวน / แหง รอยละ
1-9 1,000,841 10.6

10-49 2,066,354 21.9
50-299 2,609,098 27.7

300 ขึ้นไป 3,743,880 39.7

เห็นไดวา สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอมมีจํานวนลูกจางและสถาน
ประกอบกิจการเปนจํานวนมาก จึงมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของประเทศไทย อีก
ทั้งทําใหเศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคง เมื่อมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางแลวก็สามารถที่จะ
เรียกรองใหมีการแกไข เปลี่ยนแปลง ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางได แตอยางไรก็ดี การรวมตัวกัน
เพื่อเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง มีปญหาดังที่กลาวมาขางตน เพราะความไมมั่นคงของสถาน
ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มีการเคลื่อนยายแรงงานสูง การรวมตัวกันเรียกรอง
เพื่อใหเกิดการแกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพการจางทําไดยาก

ปญหาการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาว เปนปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นอยาง
ตอเน่ืองมาเปนระยะเวลายาวนานต้ังแตป พ.ศ. 2518 จนถึงปจจุบันที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 ยังมีผลใชบังคับ การศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับปญหาทางกฎหมายเพื่อไดมาซึ่งแนวทางการ

5 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.  (2550). สถิติสวัสดิการและคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2550. หนา
27-70.

6 แหลงเดิม. หนา 27-70.
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เรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางทั้งสองประเภทที่ถูกตอง จึงมีความเหมาะสม และกอใหเกิด
ประโยชนแกนายจางและลูกจาง รวมทั้งเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชในการแกปญหา
ทางกฎหมายและไดมาซึ่งแนวทางในการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางฝายนายจางและ
ฝายลูกจางที่ถูกตอง เปนผลใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน การปฏิบัติตามขอตกลง การเคารพซึ่ง
สิทธิและหนาที่ตอกันอันจะนําไปสูความสุขสงบทางอุตสาหกรรม และระบบแรงงานสัมพันธที่ดี
ของประเทศซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และกฎหมาย
แรงงานทุกฉบับ

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา ความหมาย แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับสภาพการจาง
1.2.2 เพื่อศึกษามาตรการในการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง ขององคการแรงงานระหวาง

ประเทศ และของตางประเทศ เปรียบเทียบกับการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง ในสถานประกอบ
กิจการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของประเทศไทย

1.2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะหขอตกลงรวมตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศกับขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางตามกฎหมายแรงงานสัมพันธในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาด
ยอม

1.2.4 เพื่อศึกษาหาแนวทาง และเสนอแนะแกไขปรับปรุงกฎหมายแรงงานของประเทศไทยให
เหมาะสมและเปนธรรมแกลูกจางและนายจางตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศตอกระทรวง
แรงงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ

1.3 สมมติฐานของการศึกษา
แมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายแรงงานสัมพันธออกประกาศใชต้ังแตป พ.ศ. 2518

หลังจากประกาศใชมาเปนเวลานาน 37 ป พบวา กฎหมายฉบับดังกลาวมีปญหาและอุปสรรคบาง
ประการที่สําคัญในเร่ืองการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง โดยเฉพาะปญหาการเรียกรองเกี่ยวกับ
สภาพการจาง จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอมที่ตองจัดใหมี
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ตามมาตรา 10 ระยะเวลาในการบังคับใชขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางตามบทบัญญัติของมาตรา 12 การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการแจงขอเรียกรองเพื่อใหมีการ
แกไข เปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ระยะเวลาในการเร่ิมตนเจรจาตอรอง และระยะ
เวลาในการเจรจาตอรองตามมาตรา 16 และสิทธิประโยชนเกี่ยวกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ตามมาตรา 20 จากปญหาดังกลาวจึงมีความจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขบทบัญญัติกฎหมาย
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แรงงานสัมพันธ ในเร่ืองที่เกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสมในการแจงขอเรียกรอง การเจรจาตอรอง
และผลของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามมาตรา 13 ถึงมาตรา 22 รวมถึงการชี้ขาดของผูชี้ขาด
ขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 26 ถึงมาตรา 30 ของกฎหมายแรงงานสัมพันธ ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมแกลูกจางในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอมตอไป

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 ในสวนที่เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง ในสถาน
ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในภาคเอกชน และอนุสัญญา ขอแนะขององศ
การแรงงานระหวางประเทศ รวมทั้งกฎหมายของตางประเทศ

1.5 วิธีดําเนินการศึกษา
วิทยานิพนธน้ีเปนการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาคนควา

ขอมูลจากเอกสาร คําพิพากษา อนุสัญญาและขอแนะขององศการแรงงานระหวางประเทศ กฎหมาย
ตางประเทศ บทบัญญัติของกฎหมายตางๆ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานพ.ศ. 2541 เพื่อใหไดมาซึ่ง
แนวทางในการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางที่เหมาะสม เปนธรรม

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.6.1 ทําใหทราบถึงประวัติความเปนมา ความหมาย แนวคิดทฤษฎี ลักษณะสําคัญเกี่ยวกับของ

สภาพการจาง
1.6.2 ทําใหทราบถึงมาตรการในการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง ขององคการแรงงาน

ระหวางประเทศ ตางประเทศ เปรียบเทียบกับการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางตามกฎหมาย
แรงงานของประเทศไทย

1.6.3 ทําใหทราบถึงการวิเคราะหเปรียบเทียบขอตกลงรวมตามมาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามกฎหมายแรงงานสัมพันธของประเทศไทย

1.6.4 สามารถนําเสนอแนวทางแกไขปญหาในการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง
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1.7 นิยามศัพท
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises-SMEs) มีความหมาย

ครอบคลุมกิจการในประเด็นตางๆ ดังน้ี
1) กิจการการผลิต ครอบคลุมการผลิตภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
2) กิจการการคา ประกอบดวยการขนสง การคาปลีก และหมายถึงการนําเขาและการ

สงออก (Import and Export) รวมไปถึงธุรกิจ Franchise
3) กิจการการบริการ เปนกิจการที่สนับสนุนดานการผลิต การคา และบริการในดาน

ตางๆ รวมไปถึงการอํานวยความสะดวกในดานการผลิต
สําหรับความหมายของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมของไทยมีปรากฏอยูใน

กฎหมาย 2 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. 2534
และพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 กลาวคือ

1) พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. 2534 โดย
ปรากฏในกฎกระทรวง ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549 กําหนดจํานวนทรัพยสินถาวรของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดยอม (SME) ที่จะขอรับความชวยเหลือจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอม พ.ศ. 2549 ขอ 2 มูลคาทรัพยสินถาวรไมเกิน 200 ลานบาท โดยไมนับรวมมูลคาที่ดิน

2) พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม พ.ศ. 2543 มาตรา 4
บัญญัติใหวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม ไดแก วิสาหกิจที่มีจํานวนการจางงานมูลคาทรัพยสิน
ถาวร ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง อน่ึงไดมีกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
กําหนดจํานวนการจางงาน และมูลคาทรัพยสินถาวรของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม
พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 โดยจําแนกกิจการออกเปน 4 ประเภท ไดแก กิจการการ
ผลิต กิจการใหบริการ กิจการคาสง และกิจการคาปลีก โดยพิจารณาจากขนาดมูลคาทรัพยสินถาวร
ไมรวมที่ดิน หรือจํานวนการจางงานตามตาราง กําหนดประเภทกิจการมูลคาทรัพยสินถาวร หรือ
จํานวนการจางงานปรากฏตามตารางขางลางน้ี
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ตารางที่ 1.3  กําหนดประเภทกิจการมูลคาทรัพยสินถาวร

วิสาหกิจขนาดกลาง

ประเภทกิจการ จํานวนการจางงาน (คน) ทรัพยสินถาวร
1. กิจการการผลิต 50-200 สินทรัพยไมรวมที่ดิน

ระหวาง 50-200 ลานบาท
2. กิจการการใหบริการ 50-200 สินทรัพยถาวร ไมรวมที่ดิน

ระหวาง 50-200 ลานบาท
3. กิจการการคาสง 25-50 สินทรัพยถาวร ไมรวมที่ดิน

มูลคาระหวาง 50-100 ลานบาท
4. กิจการคาปลีก 15-30 สินทรัพยถาวร ไมรวมที่ดิน

ระหวาง 30-60 ลานบาท

วิสาหกิจขนาดยอม

ประเภทกิจการ จํานวนการจางงาน (คน) ทรัพยสินถาวร
1. กิจการการผลิต ไมเกิน 50 ขนาดสินทรัพย  ไมเกิน 50 ลานบาท

ไมรวมที่ดิน
2. กิจการการใหบริการ ไมเกิน 50 ขนาดสินทรัพยถาวร ไมรวมที่ดิน

ไมเกิน 50 ลานบาท
3. กิจการการคาสง ไมเกิน 25 สินทรัพยถาวร ไมรวมที่ดิน

มูลคาไมเกิน 50 ลานบาท
4. กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 สินทรัพยถาวร ไมรวมที่ดิน

มูลคาไมเกิน 50 ลานบาท
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บทที่ 2
ประวัติความเปนมา ความหมาย ลักษณะสําคัญ แนวคิด และทฤษฎี

การเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง

การศึกษาเร่ืองปญหาการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง ในเบื้องตนตองทําความเขาใจ
กับประวัติความเปนมา ความหมาย ลักษณะสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี การเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการ
จาง ซึ่งลวนแลวแตมีผลตอการแรงงานสัมพันธ โดยปกติในประเทศที่พัฒนาแลวสหภาพแรงงานจะ
มีบทบาทสูง เน่ืองจากกอนที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางจะสิ้นสุดลง แตละฝายจะยื่นขอเรียกรอง
เกี่ยวกับสภาพการจาง หรือรวมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับ คาจาง สวัสดิการ เงื่อนไขการจางหรือการ
ทํางานกันใหมวาควรจะเปนอยางไร การเจรจาระหวางคูกรณีก็เพื่อพยายามหาขอประนีประนอมที่
ทั้งสองฝายพอที่จะยอมรับกันได แลวนําไปสูการทําขอตกลงรวมกันใหม1

2.1 ประวัติความเปนมา และแนวคิดการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง
สภาพการจาง (Condition of Employment) เปนที่มา และเปนสาระสําคัญของขอตกลง

เกี่ยวกับการจาง การตกลงกันเปนนายจางและลูกจางน้ัน ตองผูกพันกันดวย “สภาพการจาง” เสมอ
ต้ังแตเร่ิมแรกที่ตกลงหรือทําสัญญากัน กลาวคือ ขอตกลง หรือสัญญาจางระหวางลูกจางกับนายจาง
ตองเกี่ยวกับสภาพการจางเทาน้ัน ถาเร่ืองที่ตกลงกันไมใชสภาพการจางขอตกลงหรือสัญญาน้ันก็
ไมใช ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง

2.1.1 ประวัติความเปนมา และแนวคิด การเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ

องคการแรงงานระหวางประเทศไดจัดต้ังขึ้น เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ป ค.ศ. 1919 จนถึง
ปจจุบัน องคการแรงงานระหวางประเทศ มีอายุประมาณ 102 ป ถือวาเปนองคกรที่เกาแกองคกร
หน่ึงที่ไดจัดต้ังขึ้นคูกับองคการสันนิบาตชาติซึ่งไดยกเลิกไปแลว ดังน้ันเมื่อองคการสหประชาชาติ

1 Allam M. Cartter and F.Ray Marshall. (1917). Labor Economics. p. 313. อางถึงใน นิติพร
ตันวิไล.  (2552). การคุมครองลูกจางในการเจรจาตอรอง. หนา 10.
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ไดจัดต้ังขึ้น องคการแรงงานระหวางประเทศ จึงกลายเปนองคการชํานาญพิ เศษขององคการ
สหประชาติองคการแรก2

องคการแรงงานระหวางประเทศ เปนองคการที่เนนเร่ืองนโยบาย และปญหาดาน
แรงงาน และสังคม และมีบทบาทในการกําหนดนโยบายทางสังคมใหกับประเทศตางๆ ทั้งโลก ซึ่ง
ประเทศตางๆ ตางยึดถือแนวนโยบายทางสังคมใหสอดคลองกับหลักการขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ ในสวนแรกของบทน้ี จะขอกลาวถึงประวัติ และความเปนมาขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศโดยสังเขป

แนวความคิดในการกอต้ังองคการแรงงานระหวางประเทศเกิดขึ้นราวๆ ปลายศตวรรษ
ที่ 18 อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งกอใหเกิดการจางแรงงานที่ไมเปนธรรม
แกผูใชแรงงาน โดยเฉพาะหลักประกันที่เกี่ยวเน่ืองกับความปลอดภัยในการทํางาน คาแรง สภาพ
การทํางาน การที่จะผลักดันใหมีการคุมครองแรงงานในการทํางานดานตางๆ ใหไดรับการยอมรับ
แตยังไมประสบผลสําเร็จในชวงเวลาดังกลาวแตอยางใด

การปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดขึ้นคร้ังแรกในประเทศอังกฤษ เปนการดําเนินการที่ขาดการ
ประสานนโยบายที่ประสานประโยชน ระหวางนายจางกับลูกจาง แตสงเสริมสิทธิปจเจกชน มุงให
เกิดความเจริญรุงเรือง รักษาประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม ผลกระทบจึงเกิดขึ้นกับลูกจางและ
คนงานในสถานประกอบกิจการโดยเฉพาะคนงานที่ไรฝมือ โดยนายจางฝายเดียว เปนผูกําหนด
คาจางแรงงาน โดยมุงที่จะลดตนทุนในการผลิตเพราะนายจางเห็นวา ลูกจางเปนปจจัยในการผลิต
อยางหน่ึง ดังน้ันสภาพการทํางานของลูกจาง จึงไมมั่นคง ไมสามารถเจรจาตอรอง คาจาง สวัสดิการ
สภาพการทํางาน นายจางจะเลิกจางเมื่อใดก็ได

อน่ึงในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ประเทศตางๆ ไดพยายามคนหาแหลงวัตถุดิบที่
จะนํามาปอนสถานประกอบกิจการของตน จึงเกิดการลาอาณานิคม เพื่อหาวัตถุดิบมาปอนกิจการ
ของตน เพื่อการแขงขันดานการคาระหวางประเทศ ทําใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบในทุกๆ ดาน ใน
ยุคน้ีมีแนวคิดของนักวิชาการหลายสาขาไดพยายามสรางแนวความคิด เพื่อจะกอให เกิดความ
รวมมืออยางเปนธรรมใหแกลูกจาง

โรเบิรต โอเวน (Robert Owen ค.ศ. 1771-1853) เปนนักอุตสาหกรรมชาวสกอตแลนด
ที่ ริเร่ิมความคิดใหประเทศตางๆ เขามามีบทบาทเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของคนงาน ในป
ค.ศ. 1818 โรเบิรต โอเวน มีจดหมายถึง ผูแทนของรัฐบาลประเทศมหาอํานาจ 5 ประเทศในยุโรป

2 กําจร  นาคช่ืน ก (2552). มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ (เอกสารประมวลสาระชุดวิชา กฎหมาย
แรงงานและการอุตสาหกรรมช้ันสูง หนวยที่ 1). หนา 1-5.
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ซึ่งจะประชุมสภาเอกซลา ซาเปลล (Congress of Aix-La chapelle) โดยเสนอว าควรจัดต้ัง
คณะกรรมการแรงงานขึ้น แตไมเปนผล เพราะขณะน้ันผูแทนของแตละประเทศมุงความสนใจไป
ในเร่ืองอํานาจทางทหารมากกวา3

แดเนียล เลอ กรอง (Daniel Le Grand ค.ศ. 1783-1859)4 นักอุตสาหกรรมชาวฝร่ังเศส
ไดชื่อวาเปนผูริเร่ิมความคิด ที่สําคัญเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ ไดเรียกรองให
รัฐบาลของประเทศในยุโรปหลายประเทศ คือ ฝร่ังเศส เยอรมนี สวิตเซอรแลนด และอังกฤษ ไดมี
ขอตกลงรวมวาดวย กฎหมายแรงงานเพื่อขจัดการแขงขันที่กอให เกิดความไมเปนธรรม แตไม
ประสบผลสําเร็จ ในชวงที่ เลอ กรอง มีชีวิตอยู แตก็เปนผลในเวลาตอมา โดยมีการจัดประชุมคร้ัง
แรกเรียกวา International Benevolent Congress ในป ค.ศ. 1856 และ 1857 ที่ประชุมไดรับรองญัตติ
ใหมีการรางมาตรการระหวางประเทศกําหนดเร่ืองอุตสาหกรรมสัมพันธเพื่อสงเสริมการดําเนินการ
ของนักอุตสาหกรรมชั้นนําในการคุมครองแรงงาน ตอมาไดมีการพัฒนาเปนความเคลื่อนไหวของ
สหภาพแรงงานอยางรวดเร็ว น้ันเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาความเชื่อมโยงระหวางประเทศใน
เร่ืองน้ี

จากแนวความคิดของนักวิชาการดังกลาวน้ี ประเทศตางๆ ในยุโรปไดตระหนักถึงความ
จําเปนในการใหความรวมมือ เพื่อจัดทํามาตรการดานแรงงานระหวางประเทศ โดยเสนอออกมาใน
รูปแบบการจัดประชุมระหวางประเทศ จนถึงการจัดต้ังคณะกรรมการหรือองคการระดับชาติหลาย
องคการเพื่อสงเสริมแนวความคิดน้ี

จนกระทั่งในป ค.ศ. 1864 ไดมีการจัดต้ัง สมาคมกฎหมายแรงงานระหวางประเทศขึ้น
(International Association for Legal Protection of worker) และไดมีการจัดต้ังองคกร เพื่อดําเนินการ
อยางเปนทางการเปนคร้ังแรก เมื่อป ค.ศ. 1866 สมาคมกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ ไดประชุม
กันที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่งที่ประชุมไดมีการนําเสนอใหมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับ
เวลาทํางาน โดยกําหนดใหทํางานวันละ 8 ชั่วโมง และในป ค.ศ. 1890 ไดมีการประชุมที่เบอรลิน
โดยรัฐบาลเยอรมนี เกี่ยวกับการใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม และเหมือง และไดมีการเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานแรงงานระหวางประเทศขึ้น โดยที่ประชุมเห็นวาเด็กมีอายุตํ่ากวา 12 ป
ไมควรอนุญาตใหทํางาน สตรี และเด็กอายุตํ่ากวา 14 ป ไมควรอนุญาตใหทํางานในเหมืองแร5

3 เกษมสันต วิลาวรรณ และกําจร นาคช่ืน.  (2550). วิวัฒนาการขององศการแรงงานระหวางประเทศ
(เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแรงงาน หนวยที่ 8-15. ตอนที่ 8.1.1). หนา 5.

4 แหลงเดิม. หนา 5.
5 International Labor office.  (1990). International Labor Standard. p. 4.
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ในป ค.ศ. 1900 ไดมีการประชุมที่กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ดําเนินการอันเปนรากฐาน
สําคัญของการกอต้ังองคการแรงงานระหวางประเทศคือ การกอต้ัง “สมาคมกฎหมายระหวางประเทศ”
เพื่อการตรากฎหมายแรงงาน (The International Association for Labour Legislation) ขึ้น6 ต้ังสํานัก
อยูที่ประเทศสวิตเซอรแลนดและถือไดวา สมาคมกฎหมายแรงงานระหวางประเทศเปนองคการ
แรงงานระหวางประเทศองคกรแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ป 1901

ในเดือนสิงหาคม ป ค.ศ. 1897 ผูแทนองคการของคนงาน คริสเตียนจาก 14 ประเทศ
จํานวน 400 คน ไดขอประชุมเปนคร้ังแรก เร่ืองการคุมครองแรงงานที่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด
ไดมีมติเรียกรองใหรัฐบาลสวิตเซอรแลนดดําเนินความพยายามสงเสริมใหมีกฎหมายแรงงาน
ระหวางประเทศขึ้น และขอใหออกหนังสือเชิญชวนประเทศตางๆ จัดต้ังสํานักงานแรงงานขึ้น

สมาคมกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ ไดจัดประชุมอีก 2 คร้ัง ในป 1905 และป 1906
ที่กรุงเบอรลิน มีประเทศเขารวมประชุม 13 ประเทศ ไดแกประเทศเดนมารก ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ
อิตาลี ลักแซมเบิรก เนเธอรแลนด โปรตุเกส โรมาเนียร เซอรเบีย สเปน สวิตเซอรแลนด และ
สหราชอาณาจักร สําหรับการประชุมในป ค.ศ. 1906 ที่ประชุมไดรับรองอนุสัญญาระหวางประเทศ
2 ฉบับ เร่ืองการหามใชฟอสฟอรัสขาว และเร่ืองการทํางานกลางคืนของสตรี อนุสัญญาทั้งสอง
ฉบับน้ี เปนอนุสัญญา แรงงานระหวางประเทศฉบับแรก7

ในเดือนกันยายน ป ค.ศ. 1913 สมาคมไดจัดประชุมขึ้นอีก มีประเทศที่เขารวมประชุม
13 ประเทศ ไดแกประเทศเดนมารก เยอรมนี กรีซ อิตาลี ลักเซมเบิรก เนเธอรแลนด โปรตุเกส
โรมาเนีย เซอรเบีย สเปน สวิตเซอรแลนด และสหราชอาณาจักร และไดยกรางอนุสัญญาขึ้น 2 ฉบับ
เปนเร่ืองชั่วโมงการทํางานของสตรี และเด็ก และเร่ืองขอหามใชแรงงานเด็กในเวลากลางคืน
อยางไรก็ตาม อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ไมสามารถทําใหเสร็จ เน่ืองจากเกิดสงครามโลกคร้ังที่ 1 ขึ้น

แตอยางไรก็ตามในชวงเหตุการณสงครามโลกคร้ังที่ 1 ก็มีการจัดประชุมผลักดันทาง
ดานแรงงาน เพื่อสรางความชอบธรรมในการใชแรงงาน และนําไปสูการกอตัวขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศในที่สุด ในเดือนพฤศจิกายน ป ค.ศ. 1914 สหพันธแรงงานของอเมริกา (American
Federation of Labor) ไดจัดประชุมที่เมืองฟลาเดลเฟย เรียกรองใหมีการประชุมผูแทนขององคการ
แรงงานจากประเทศตางๆ เพื่อเสนอใหมีการดําเนินการคุมครองผลประโยชนของผูใชแรงงาน และ
ชวยเหลือในการวางรากฐาน เพื่อสันติภาพอันยั่งยืน

6 รุงพงษ ชัยนาม.  (2528). เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันระหวางประเทศ (หนวยที่ 7 ตอนที่ 2 ).
หนา 453.

7 เกษมสันต วิลาวรรณ และกําจร นากช่ืน.  เลมเดิม. หนา 6.
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จากน้ันในป ค.ศ. 1916 กลุมสหภาพแรงงานจากประเทศตางๆ ไดประชุมกันที่เมืองลีค
ประเทศอังกฤษ โดยมีขบวนการแรงงานจากประเทศอังกฤษและฝร่ังเศสใหการสนับสนุน การ
ประชุมไดมีการเสนอแนะใหมีหลักประกันแกคนงานในเร่ืองชั่วโมงการทํางาน การประกันสังคม
และความปลอดภัยในการทํางาน โดยเสนอใหรวมอยูในสนธิสัญญาสันติภาพดวย นอกจากน้ันยัง
เรียกรอง ใหจัดต้ังคณะกรรมการระหวางประเทศขึ้น เพื่อกํากับดูแลการปรับใชกฎเกณฑที่ เสนอและ
จัดใหมีการประชุมระหวางประเทศในอนาคตเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศที่สําคัญไดเสนอวา คณะกรรมการระหวางประเทศที่ต้ังขึ้น จะตองมีผูแทนของฝายลูกจาง
และฝายนายจางรวมอยูดวย และยังเรียกรองใหจัดต้ังสํานักงานแรงงานระหวางประเทศอยางถาวร
จึงเปนจุดเร่ิมตนของการจัดต้ัง องคการแรงงานระหวางประเทศในปจจุบัน

เมื่อสงครามโลกสงบลงไดมีการประชุมสันติภาพในป ค.ศ. 1919 ที่กรุงปารีส และไดจัดต้ัง
คณะกรรมการกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ (Commission on International Labour Legislation)
เพื่อรางขอเสนอเตรียมบรรจุไวในสนธิสัญญาสันติภาพ คณะกรรมการชุดน้ีเปนไตรภาคี ประกอบ
ดวยผูแทนจากฝายรัฐบาล สหภาพแรงงาน และนายจางกรรมการ 4 คนมาจากขบวนการแรงงาน
ไดแก George Barnes (สหราชอาณาจักร) Samuel Gompers (สหรัฐอเมริกา) Leon Jouhaux (ฝร่ังเศส)
และ Emile Vandervelde (เบลเยี่ยม) สวนผูแทนฝายรัฐบาล และนายจาง มาจากเช็คโกสโลวาเกีย
อิตาลี โปแลนด สหรัฐ และประเทศกําลังพัฒนาอีก 2 ประเทศ คือ คิวบา และญ่ีปุน โดยมี Samuel
Gompers ประธานสหพันธแรงงานของอเมริกา (The American Federation of Labor-A F L) เปน
ประธานในที่ประชุม8

การประชุมของคณะกรรมการกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ ใชเวลานานถึง 2 เดือน
คณะกรรมการไดเสนอใหมีการจัดต้ังองคการแรงงานระหวางประเทศ และประเด็นหน่ึงในการ
ประชุมของคณะกรรมการชุดน้ี คือ จัดสรรสิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนของฝายรัฐบาล จะตอง
ไมถูกปดกั้นดวยการลงคะแนนของฝายอ่ืน (Block vote) กลาวคือ นายจาง และลูกจาง จะลงคะแนน
เสียงคว่ําเสียงของรัฐบาลไมได9 ฝายลูกจางตระหนักดีวาเปนเร่ืองยากลําบาก ที่จะทําความตกลง
รวมกัน ผูแทนของฝายรัฐบาล และฝายนายจาง แตก็หลีกเลี่ยงไมได และเห็นความสําคัญของ
องคการที่จะจัดต้ังขึ้นมาเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตร คณะกรรมการไดตกลงรางสูตร การใชสิทธิ
ลงคะแนน โดยใหประเทศสมาชิกเสนอชื่อผูแทนตอที่ประชุมใหญขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศได ประเทศละ 4 คน โดยเปนผูแทนฝายรัฐบาล 2 คน ฝายนายจาง 1 คน ฝายลูกจาง 1 คน

8 แหลงเดิม. หนา 7.
9 แหลงเดิม. หนา 7-8.
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โดยแตละคนมีเสียงหน่ึงเสียงเปนเอกเทศ โดยไมคํานึงวาผูแทนอ่ืนของประเทศตน จะลงคะแนน
เสียงเปนอยางไร

ระบบไตรภาคี ที่กลาวมาขางตน นับวาเปนรากฐานสําคัญขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ คือการกระจายอํานาจในระหวางผูแทนฝายรัฐบาล ฝายนายจางและฝายลูกจาง ใชเปน
หลักเกณฑของการเปนผูแทน ในการประชุมใหญ และในคณะประศาสนขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศนับต้ังแตเร่ิมตนมาจนถึงปจจุบันน้ี

นอกจากน้ัน จากรายงานขอเสนอของคณะกรรมการกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ
ไดนํามาบรรจุในสวนที่ 13 ของสนธิสัญญาสันติภาพแวรซาย (Port XII of the Treaty of Versailles)
กฎเกณฑที่รางขึ้นในคณะกรรมการน้ียังอยูในธรรมนูญขององคการแรงงานระหวางประเทศมาจน
ถึงปจจุบัน และ10 คําปรารภในธรรมนูญขององคการแรงงานระหวางประเทศประกาศวา “สันติภาพ
ที่ยั่งยืน และเปนสากลเกิดขึ้นได ก็โดยพื้นฐานของการมีความยุติธรรมในสังคมเทาน้ัน” (Universal
and lasting peace can be established only if it is based upon social justice)11

2.1.2 ประวัติความเปนมา และแนวความคิดการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางของประเทศ
ไทย

กฎหมายแรงงานไดเกิดขึ้นจากการวิวัฒนาการทางแรงงานของมนุษย ต้ังแตมีการรวม
ตัวกัน อยูรวมกันเปนสังคม อันสืบเน่ืองมาแตโบราณในสังคมบุพการ เปนสังคมที่มีการแบงแยก
เปนชนชั้นตางๆ ตอมายังสังคมทาส สังคมศักดินา ซึ่งมีการระดมไพรบาน พลเมือง เขาสังกัด
หมวดหมูกับมูลนาย จากแรงงานที่มีการเกณฑเขามารับใชทางราชการแผนดิน กลายมาเปนแรงงาน
เสรี โดยเปลี่ยนฐานันดรจากไพรไปสูขุนนาง และมีการลดหยอน การเกณฑ แรงงาน ทําใหไพรบาน
พลเมือง มีอิสระในการใชแรงงานประกอบอาชีพอิสระของตนเอง ตอมามีการพัฒนามาเร่ือยดังที่เรา
พอจะเห็นได ในบางคร้ัง บางคราว ในชนบท เดือนหน่ึงๆ จะมีการเรียกประชุมชาวบาน แจงให
ทราบ ประกาศของทางราชการ ในเร่ืองตางๆ นอกจากน้ัน ก็มีการนําประชาชนรวมพัฒนาหมูบาน
ของตนเอง เชน ทําถนน ขุดลอกบอนํ้าประจําหมูบาน เก็บผักตบชวา ตามลําคลองสาธารณะทั่วไป

ในราวๆ รัชกาลที่ 2 มีการหลั่งไหลของแรงงานจากประเทศจีนเขามาเปนแรงงานรับจาง
แทนแรงงานไพรที่เปนชายไทยมากขึ้น พอถึงรัชกาลที่ 5 ก็มีการยกเลิก การเกณฑแรงงาน มาถึง
รัชกาลที่ 6 ประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International
Labour Organization)12 สถานการณแรงงานของไทย เร่ิมมีความกาวหนาขึ้น เพราะเกิดโรงงาน

10 International Labour office. (1990). International Labour Standards. p. 4.
11 เกษมสันต วิลาวรรณ และกําจร นาคช่ืน. เลมเดิม.  หนา 4.
12 วิจิตรา (ฟุงลัดดา)  วิเชียรชม ก (2553). ยอหลักกฎหมายแรงงาน. หนา 1-2.
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อุตสาหกรรมในประเทศไทย ทําการผลิตสินคาที่หายาก ขาดแคลน ในตลาดยุโรปที่ประสบภัยจาก
สงครามโลก ทําใหมีการใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นเปนอยางมาก

ในรัชกาลที่ 7 ก็เร่ิมมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 2 ฉบับ คือ กฎหมายอุตสาหกรรม
และกรรมกร พ.ศ. 2470 เพื่อคุมครองความปลอดภัยของคนงาน และมีการตราประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย พ.ศ. 2472 ซึ่งมีบทบัญญัติวาดวยลักษณะการจางงาน กําหนดสิทธิ และหนาที่ของ
คูสัญญา รวมทั้งเหตุของการเลิกจาง หรือเลิกสัญญาจางแรงงาน13

หลังจากน้ัน ดวยแรงผลักดันของผูใชแรงงาน ก็ไดมีการตราพระราชบัญญัติแรงงาน
พ.ศ. 2499 โดยประกาศใชต้ังแต 2500 ซึ่งเปนกฎหมายแรงงานที่สมบูรณที่สุดฉบับแรกของประเทศ
ไทย เรียกวา “สัญญาการรวมเจรจาตอรอง” (Collective Bargaining Agreement)14 หมายถึง สัญญาที่
เกิดจากการรวมเจรจาตอรององคการฝายลูกจาง (สหภาพแรงงาน สหพันธแรงงานหรือสภาองคการ
ลูกจาง) กับนายจางหรือองคการฝายนายจางเพื่อทําขอตกลงหรือสัญญารวมเจรจาตอรองโดย ลูกจาง
หรือกลุมลูกจางไมมีสิทธิน้ี กําหนดกระบวนการคุมครองแรงงาน และแรงงานสัมพันธ ใหสิทธิผูใช
แรงงาน หรือลูกคา กอต้ังสหภาพแรงงาน ตามหลักสหภาพแรงงานสากล แตกฎหมายฉบับน้ีไดถูก
ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 19 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2501 หลังจากน้ัน 7 ป ประกาศของ
คณะปฏิบัติฉบับน้ีไดถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติกําหนดวิธีระงับขอพิพาทแรงงาน พ.ศ. 2508
กฎหมายฉบับน้ีใหอํานาจรัฐในการจัดการแกไขปญหาแรงงาน

เมื่อป พ.ศ. 2511 มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญที่ใหสิทธิเสรีภาพทางแรงงาน ทําใหเกิด
การนัดหยุดงานของผูใชแรงงานอยูเสมอๆ และมากขึ้นทุกที ปญหาแรงงาน ทวีความรุนแรงมากขึ้น
อันสืบเน่ืองมาจากการเติบโตขยายตัวของระบบการผลิต เปนอุตสาหกรรมในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2515 มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 มีกฎหมายแมบทที่
สําคัญคือ กฎหมายคุมครองแรงงาน มีการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับแรงงานขึ้นหลายประการ ทั้ง
ในดานการคุมครองแรงงาน และใหสิทธิการจัดต้ังองคกรลูกจางดวย ซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทย
เร่ืองการคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ใชบังคับเร่ือยมา รวมเวลา 26 ป ในที่สุดก็ไดมี
การเสนอรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. .... และออกมาใชบังคับ คือ พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีผลบังคับใชในวันที่ 19 สิงหาคม 2541 นอกจากน้ันก็มีพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ใชบังคับในสวนของกฎหมายแรงงานสัมพันธ

13 แหลงเดิม. หนา 1-2.
14 กิติพงศ  หังสพฤกษ ก (2550). ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง (เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมาย

แรงงาน หนวยที่ 9 ตอนที่ 9.1 เรื่องที่ 9.1.1). หนา 85-86.
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ดังน้ันองคประกอบของกฎหมายแรงงานไทย จึงมีอยูดวยกัน 4 สวนซึ่งสําหรับกิจการใน
ภาคเอกชนก็คือ สัญญาจางแรงงาน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายคุมครอง
แรงงาน ซึ่งไดแกพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. 2537 กฎหมายแรงงานสัมพันธ ไดแก พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และสวน
สุดทายคือกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงานอันไดแก พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงาน และวิธี
พิจารณากฎคดีแรงงาน พ.ศ. 2522

สําหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาจางแรงงาน เปนกฎหมายเอกชน มีลักษณะเปนสัญญา
ทางแพง จึงตองนําบทบัญญัติกฎหมายแพงทั่วไปมาใชบังคับดวย สวนกฎหมายคุมครองแรงงาน
และกฎหมายแรงงานสัมพันธ เปนกฎหมายมหาชน ซึ่งใหความคุมครองลูกจางเปนพิเศษ นอกเหนือ
จากคูสัญญาทางแพงทั่วๆ ไป โดยมีหลักคิดอยูวา ลูกจาง อยูในฐานะที่ดอยกวา เสียเปรียบในทาง
เศรษฐกิจ ไมไดมีสถานะ เสมอภาคกับนายจางในการเขาเปนคูสัญญา จึงมีความจําเปนที่รัฐตองเขา
มามีบทบาทใหความคุมครองเปนพิเศษ โดยการบัญญัติกฎหมายออกมาเพื่อคุมครองการใชแรงงาน
ของลูกจาง เพื่อใหเกิดความเปนธรรม และมีความเสมอภาคมากยิ่งขึ้น และใหมีสิทธิในการรวมตัว
เพื่อใหเกิดพลังตอรองกับนายจางผูเปนเจาของกิจการ เพื่อใหกฎหมายมีผลบังคับอยางจริงจัง ใน
ความสัมพันธทางดานแรงงานระหวางนายจางและลูกจาง จึงจําเปนตองมีบทบัญญัติของกฎหมาย
วิธีสบัญญัติออกมาใชบังคับดวย คือ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 เปนพิเศษซึ่งแตกตางจากกฎหมายทั่วๆ ไป

2.2 ความหมายของสภาพการจาง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ไดกําหนดความหมายของ “สภาพการจาง”

ไวในมาตรา 5 ดังน้ี
“สภาพการจาง” หมายความวา เงื่อนไขการจาง หรือการทํางานกําหนดวันและเวลา

ทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอ่ืนของนายจางหรือลูกจางอันเกี่ยวกับการจาง
หรือการทํางาน”

สภาพการจางทั้ง 6 ประการน้ี กฎหมายมิไดกําหนดใหตองทําเปนลายลักษณอักษร หรือ
เปนหนังสือในรูปของคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางก็ได ซึ่งอาจกําหนดขึ้นฝายเดียวโดยนายจางก็ได หรืออาจเปนการตกลงกันระหวาง
นายจาง สมาคมนายจาง หรือสหพันธนายจาง กับลูกจาง สหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงานก็ได
และไมจําเปนตองมีครบทั้งหกประการ จึงจะเรียกวาสภาพการจาง มีเพียงขอใดขอหน่ึงก็ถือวาเปน
สภาพการจางแลว แตถาไมเกี่ยวกับขอใดขอหน่ึงในหกประการก็ไมใชสภาพการจาง
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สภาพการจางดังกลาว ลวนมีที่มาจากสัญญาจางแรงงาน15 ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 6 จางแรงงานมาตรา 575 ถึงมาตรา 586 อันเปนบอเกิด
ของกฎหมายแรงงาน และความสัมพันธทางแรงงานระหวางนายจางและลูกจาง ซึ่งกอใหเกิดนิติ
สัมพันธระหวางคูสัญญา ทําใหเกิดสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตอกัน ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย และกฎหมายแรงงาน เชน กฎหมายคุมครองแรงงานทั่วไป กฎหมายคาจางขั้นตํ่า
กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการทํางาน กฎหมายแรงงานสัมพันธกฎหมายเงินทดแทน กฎหมาย
ประกันสังคม กฎหมายแรงงานตางดาว และกฎหมายวาดวยศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
เปนตน แตถาคูสัญญา ไมมีเจตนาผูกพันเปนนายจาง และลูกจาง ตอกันตามสัญญาจางแรงงานแลว
ขอกําหนดหรือขอตกลงตางๆ ที่มีตอกัน ก็ไมใชสภาพการจาง ตามนิยามศัพทในมาตรา 5 แหง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 น้ี นอกจากน้ันขอกําหนดหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางน้ัน ตองไมขัดตอกฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ หรือกฎหมายแรงงาน
อ่ืน ซึ่งมีสภาพบังคับ และเปนกฎหมายเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
มิฉะน้ันยอมตกเปนโมฆะ ไมมีผลบังคับตอกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150
และมาตรา 151

2.2.1 เงื่อนไขการจางหรือการทํางาน (Employment or Working Conditions)
หมายถึง เงื่อนไขหรือขอกําหนด หรือขอตกลงระหวางนายจาง และลูกจาง เกี่ยวกับการ

จางหรือการทํางานของลูกจาง ตามสัญญาจางแรงงานซึ่งลูกจางตกลงทํางานใหภายใตบังคับบัญชา
ของนายจางตามเงื่อนไขขอกําหนด คําสั่ง หรือระเบียบขอบังคับ เกี่ยวกับการทํางานของนายจาง
และนายจางตกลงจะใหคาจางตลอดเวลาที่ลูกจางทํางานให

2.2.2 กําหนดวัน และเวลาทํางาน (Working Day and Hours)
หมายถึง วันและเวลาทํางานของลูกจาง ซึ่งลูกจางอาจไดตกลงไวกับนายจางในสัญญา

จางแรงงาน โดยทั่วๆ ไปแลวนายจางจะเปนฝายกําหนดเองวาลูกจางจะตองมาทํางานในวันใดบาง
เวลาใด วันละกี่ชั่วโมง หรือผลัดละกี่ชั่วโมง วันใดเปนวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดพักผอนประจําป หรือวันลากิจ วันลาปวย รวมทั้งการทํางานลวงเวลา การทํางานในวันหยุด
และคาตอบแทน ตลอดจนวันลาตางๆ เชน ลาบวช ลาเพื่อฝกอบรม เปนตน ซึ่งนายจางอาจกําหนด
ไวในรูปของคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานตามมาตรา 108 แหงพระราช
บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ก็ได ซึ่งกําหนด

15 กิติพงศ หังสพฤกษ ข (2547). “จางแรงงาน.” เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย 1 (ฉบับ
ปรับปรุง) เลมที่ 2 หนวยที่ 12 นนทบุรี สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช). หนา 166-178.

DPU



19

วันและเวลาทํางานดังกลาว นายจางอาจกําหนดใหลูกจางไดรับสิทธิประโยชนมากกวาที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็ได แตจะกําหนดใหนอยกวาไมได เชนกรณีนายจาง
ประกาศกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปซึ่งเปนสิทธิของนายจาง แตจะกําหนดใหลูกจางไมไดรับ
คาจางในวันหยุดดังกลาวไมได16 หรือกรณีการเปลี่ยนแปลงเวลาทํางานของลูกจางจากเวลาปกติเปน
ผลัดหรือเปนกะ ถือวาเปนการแกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางจากขอตกลงที่มีอยูเดิม ไมเปน
คุณกับลูกจาง ตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง จึงเปนขัดตอกฎหมาย การที่ลูกจางไมเขาทํางาน
เพราะไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไมใชเปนการหยุดงาน หรือนัดหยุดงาน17

2.2.3 คาจาง (Wages)
หมายถึงเงินที่นายจางจะตองจายใหแกลูกจาง ตลอดระยะเวลาที่ลูกจางทํางานให และ

ลูกจางตองตกลงทํางานเปนลูกจางเพื่อรับคาจางดวย จึงจะเปนลูกจางตามสัญญาจางแรงง าน คาจาง
จึงเปนสภาพการจางอันเปนสาระสําคัญของสัญญาจางแรงงานตามประมวล กฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 582 และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 ดังน้ัน การทํางาน
ใดๆ ที่ผูทํางานไมมีเจตนาทํางานเปนลูกจางเพื่อรับคาจาง แมจะเปนการทํางานโดยมีเงินเปน
คาตอบแทน การทํางานเชนน้ีก็ไมใชลูกจาง และไมกอใหเกิดสัญญาจางแรงงานขึ้นได 18 แตถากรณี
ที่ไมมีการตกลงกันวาจะจายคาจาง แตตามพฤติการณ ไมอาจคาดหมายไดวางานที่ทําน้ันเปนการทํา
ใหเปลา ใหถือเอาโดยปริยายวามีคํามั่นจะใหสินจาง19 แตตองจายใหไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นตํ่า
ตามที่กฎหมายกําหนดไว

คาจาง20 หมายความวา เงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการ
ทํางานตามสัญญาจาง สําหรับระยะเวลาการทํางานเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน
หรือระยะเวลาอ่ืน หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําใหไดในเวลาทํางานปกติของวัน
ทํางาน และใหความหมายรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุด และวันลาที่ลูกจางมิได
ทํางาน แตลูกจางมีสิทธิไดรับ

2.2.4 สวัสดิการ (Welfare)
สวัสดิการเปนสภาพการจางอยางหน่ึง แตสวัสดิการบางอยางพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 95 ก็กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจ ออกเปน

16 คําพิพากษาฎีกาที่ 2410/2525.
17 คําพิพากษาฎีกาที่ 2019/2523.
18 คําพิพากษาฎีกาที่ 3465/2524.
19 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 576.
20 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 5.
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กฎกระทรวง กําหนดใหนายจางจัดสวัสดิการในเร่ืองใด ตองเปนไปตามมาตรฐานใหแกลูกจาง เชน
สวัสดิการเกี่ยวกับ หองนํ้า หองสวม นํ้าด่ืม หองรักษาพยาบาล ปจจัยในการปฐมพยาบาล พยาบาล
และแพทย เปนตน แตสวัสดิการบางอยาง กฎหมายก็มิไดบังคับใหนายจางตองจัดหาใหแกลูกจาง
แตเกิดจากการที่นายจางใหการอนุเคราะหใหลูกจางเอง เชน คาเลี้ยงดูบุตร คาเลาเรียนบุตร คา
รักษาพยาบาล คาครองชีพ เงินชวยเหลือพนักงาน กรณีตาย หรือเจ็บปวย อาหารกลางวัน หอพัก
หรือการจัดจําหนาย สินคาราคาถูกใหกับลูกจาง เปนตน แตเมื่อนายจางกําหนดใหแลวก็กลายเปน
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการเรียกรองหรืออาจเปนสวัสดิการที่เกิดจากการ
แจงขอเรียกรองใหนายจางจัดใหตาม มาตรา 5 และมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 ก็ได การจัดสวัสดิการตามกฎ กระทรวงที่ออกตามมาตรา 95 แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือตามที่นายจางตกลงกับลูกจางน้ัน นายจางตองปดประกาศ
สวัสดิการตางๆ ดังกลาวไวในที่เปดเผยเพื่อใหลูกจางรับรูทั่วกัน ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง21

ตัวอยางเชนกรณีนายจางจายคูปองคาอาหารใหแกลูกจาง คนละ 190 บาทตอเดือนน้ัน คูปอง
คาอาหารที่จายใหมีลักษณะเปนสวัสดิการ อันเปนสภาพการจางอยางหน่ึง เมื่อลูกจางยอมรับเอง
และนายจางก็จายคูปองคาอาหารใหลูกจางตลอดมา จึงเปนขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง
เกี่ยวกับสภาพการจาง มีผลเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง22

2.2.5 การเลิกจาง (Termination of Employment)
การเลิกจางคือ การที่นายจางบอกเลิกสัญญาจางแรงงานกับลูกจาง ไมวาจะเปนการเลิก

จาง อันเกิดจากการที่ลูกจางกระทําความผิดหรือไมก็ตาม ดังน้ันการเลิกจาง หรือการบอกเลิกสัญญา
จางดังกลาว จึงไมใชสภาพการจาง แตการเลิกจาง ตามความหมายของสภาพการจางตามมาตรา 5
หมายถึง เงื่อนไข หรือขอกําหนดเกี่ยวกับการจางแรงงาน ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
หรือในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางวา เมื่อมีเหตุหรือขอเท็จจริงอยางหน่ึงเกิดขึ้น หรือหากลูกจาง
กระทําผิดระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางขอใดขอหน่ึง อันเปน
สาเหตุแหงการเลิกจางแลว นายจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางได การที่ลูกจางรูตัวลวงหนาวาจะตอง
ออกจากงานเมื่ออายุครบ 60 ป น้ันไมถือวาเปนการจางที่มีกําหนดระยะเวลาแนนอน แตการพนจาก
ตําแหนงเพราะเกษียณอายุถือเปนการเลิกจาง23

21 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 99.
22 คําพิพากษาฎีกาที่ 9403-9495/2538.
23 คําพิพากษาฎีกาที่ 116/2527.
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2.2.6 ประโยชนอื่นของนายจาง หรือลูกจาง เกี่ยวกับการจางหรือการทํางาน
ประโยชนอ่ืนของนายจางหรือลูกจางอันเกี่ยวกับการจางหรือการทํางาน (Other Benefits

Derived by the Employer or Employee in Connection with the Employment or Work) ในสวนน้ี
เปนบทครอบจักรวาล เพื่อใหความหมายของสภาพการจาง ครอบคลุมไปถึงเร่ืองอ่ืนๆ นอกจากที่
กลาวมาแลว ในสวนที่เปนประโยชนอ่ืนของนายจาง หรือลูกจาง อันเกี่ยวกับการจาง หรือการทํางาน
เทาน้ัน เชน สิทธิในการยื่นเร่ืองราวรองทุกข กองทุนสงเคราะห การใหบําเหน็จความดี ความชอบ
แตถาไมเกี่ยวกับการจางหรือการทํางาน แมจะเปนประโยชนแกนายจาง หรือลูกจาง ก็ไมถือวาเปน
สภาพการจางตามหัวขอน้ี ยกตัวอยางกรณีที่ลูกจางยื่นขอเรียกรองใหนายจาง ตองรับบุตรของลูกจาง
เขาทํางานในสถานประกอบกิจการของนายจางที่ลูกจางทํางานอยูเปนลําดับแรก หรือเรียกรองให
นายจางใหคารักษาพยาบาล บิดา-มารดา ของลูกจาง เปนตน

2.3 ความหมาย และลักษณะสําคัญของการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง
จากการที่ไดศึกษาถึงเร่ืองของสภาพการจางมาแลวจะทราบไดวาสภาพการจางน้ัน มี

ความสําคัญตอการจางแรงงานเปนอยางมาก เพราะเปนหลักเกณฑในการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การจางและการทํางานไวเปนแนวทางในการปฏิบัติระหวางนายจางกับลูกจาง แตกอนที่จะมี
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางก็จะตองมีการแจงขอเรียกรองเพื่อใหมีการเจรจาตกลงกันเสียกอน

1) ความหมายของการเรียกรอง
การเรียกรองเปนวิธีการทางการแรงงานสัมพันธ ที่กําหนดใหฝายนายจางหรือฝาย

ลูกจางซึ่งไมพอใจในสภาพการจางเดิมที่มีอยูแลว หรือตองการใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง ไดเสนอความตองการของตนไปยังอีกฝายหน่ึง เพื่อใหทราบความตองการของฝายตน
วาตองการใหมีสภาพการทํางานอยางใด เชน ตองการไดคาจางเพิ่มเทาใด ตองการใหนายจางปรับปรุง
สถานที่ทํางานอยางใด นายจางตองการเปลี่ยนแปลงเวลาทํางานลูกจางอยางไร ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อที่จะใหทั้ง 2 ฝาย ไดรวมเจรจาตอรอง (Collective Bargain) หาทางตกลงกันเพื่อจัดทําขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง (Collective Bargaining Agreement) ตอไป

2) ลักษณะการเรียกรองตามกฎหมาย
การแจงขอเรียกรองตามกฎหมายของประเทศไทยในปจจุบันน้ี ไดกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการในการแจงขอเรียกรองไวในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ดังน้ี
คือ
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“มาตรา 13 การเรียกรองใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หรือการ
แกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง นายจางหรือลูกจางตองแจงขอเรียกรองเปนหนังสือให
อีกฝายหน่ึงทราบ

ในกรณีที่นายจางเปนผูแจงขอเรียกรอง นายจางตองระบุชื่อผูเขารวมในการเจรจา
โดยจะระบุชื่อตนเองเปนผูเขารวมในการเจรจา หรือจะต้ังผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจาก็ได ถา
นายจางต้ังผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจา ผูแทนของนายจางตองเปนกรรมการผูถือหุน ผูเปน
หุนสวน หรือลูกจางประจําของนายจาง กรรมการของสมาคมนายจาง หรือกรรมการของสหพันธ
นายจาง และตองมีจํานวนไมเกินเจ็ดคน

ในกรณีที่ลูกจางเปนผูแจงขอเรียกรอง ขอเรียกรองน้ันตองมีรายชื่อของลูกจางซึ่ง
เกี่ยวของกับขอเรียกรองไมนอยกวารอยละสิบหาของลูกจางทั้งหมดซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองน้ัน
ถาลูกจางไดเลือกต้ังผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจาไวแลว ใหระบุชื่อผูแทนผูเขารวมในการเจรจา
มีจํานวนไมเกินเจ็ดคนพรอมกับการแจงขอเรียกรองดวย ถาลูกจางมิไดเลือกต้ังผูแทนเปนผูเขารวม
ในการเจรจา ใหลูกจางเลือกต้ังผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจาและระบุชื่อผูแทนผูเขารวมในการ
เจรจา มีจํานวนไมเกินเจ็ดคนโดยมิชักชา

การเลือกต้ังและการกําหนดระยะเวลาในการเปนผูแทนลูกจางเพื่อเปนผู เขารวมใน
การเจรจา การดําเนินการเกี่ยวกับขอเรียกรองและการรับทราบคําชี้ขาด ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง”

จากมาตรา 13 ซึ่งเปนหลักเกณฑที่สําคัญในการที่จะดําเนินการแจงขอเรียกรองให
ถูกตองตามกฎหมายน้ี จึงพิจารณาไดดังน้ี

(1) กรณีระยะเวลาของการเรียกรอง
จากบทบัญญัติในมาตรา 13 น้ี เห็นไดวาในปจจุบันการแจงขอเรียกรองตาม

กฎหมายมีอยู 2 กรณี ไดแกการเรียกรองกอนที่จะมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางและการเรียกรอง
เมื่อมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง กลาวคือ

ก. การเรียกรองกอนท่ีจะมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
หมายความวานายจางและลูกจางยังมิไดมีการจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ

การจางงานกันเอาไวเลย ลูกจางหรือนายจางจึงไดดําเนินการแจงขอเรียกรองเพื่อที่จะไดมีการ
กําหนดและจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางขึ้นไว

ข. กรณีมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางแลว
หมายความวานายจางและลูกจางไดมีการจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ

จางกันเอาไวแลว แตตองการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
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น้ันใหดียิ่งขึ้น ลูกจางหรือนายจางก็แจงขอเรียกรองเพื่อขอแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางน้ันเสียใหม

(2) ผูมีสิทธิแจงขอเรียกรอง
สวนใหญแลวจะพบวาการแจงขอเรียกรองมักจะกระทําโดยลูกจางมากกวาฝาย

นายจาง เพราะลูกจางมักจะเปนผูที่มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงสภาพการจางต างๆ ไมวาจะเปน
เร่ืองของการปรับคาจาง สวัสดิการ สภาพการทํางานที่ปลอดภัย ฯลฯ สวนฝายนายจางมักจะยังติด
ยึดอยูกับอํานาจที่เขาใจวาตนมีอยูเหนือฝายลูกจาง บางคร้ังนายจางเองตองการเปลี่ยนแปลงแกไข
สภาพการจาง เชน ตองการกําหนดวันและเวลาทํางานใหม นายจางก็จะสั่งเปลี่ยนแปลงทันที เพราะ
เขาใจวาเปนอํานาจบริหารของตนที่สามารถกระทําไดโดยไมแจงขอเรียกรอง ซึ่งเปนการกระทําที่ผิด
กฎหมาย แตเน่ืองจากลูกจางสวนใหญก็ไมมีความรูทางดานกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายแรงงาน
สัมพันธ จึงไมทราบวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ไมมีผลผูกพันใหลูกจางตองปฏิบัติตาม

จากการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายในมาตรา 13 ประกอบกับมาตรา 15 ที่
บัญญัติไวน้ี จึงทําใหไดทราบวาการแจงขอเรียกรองน้ันบุคคลตอไปน้ีจะเปนผูมีสิทธิแจงขอ
เรียกรองไดคือ

ก. นายจาง ซึ่งหมายถึงผูที่ตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางใหเปน
ผลตอบแทนการทํางาน และหมายความรวมถึงผูซึ่งรับมอบหมายจากนายจางใหทําการแทนดวย ถา
นายจางเปนนิติบุคคล ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและผูที่ไดรับมอบหมายจากผูที่มีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลก็ถือวาเปนนายจางดวย ดังไดกลาวมาแลว

ข. ลูกจาง หมายถึง บุคคลซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับค าจางเปน
ผลตอบแทนการทํางาน

ในกรณีที่ลูกจางเปนผูแจงขอเรียกรองน้ี จะตองมีจํานวนลูกจางซึ่งเกี่ยวกับขอ
เรียกรองไมนอยกวารอยละสิบหาของลูกจางทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองน้ันรวมลงชื่อและ
ลายมือชื่อในหนังสือขอเรียกรองน้ันดวย โดยจํานวนลูกจางที่กฎหมายระบุวาตองรวมลงชื่อและ
ลายมือชื่อที่ไมนอยกวารอยละสิบหาน้ี จะตองมีครบรอยละสิบหาทั้งรายชื่อ และลายมือชื่อ ถาขาด
ไปอยางใดอยางหน่ึงจะถือวาขอเรียกรองไมสมบูรณ ไมเปนขอเรียกรองตามกฎหมาย และจะตอง
จํานวนครบรอยละสิบหาต้ังแตเร่ิมแจงขอเรียกรองตลอดไปจนกวาจะเจรจาตอรองกันเสร็จ และ
จัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไวเรียบรอยดวย ไมใชวาตอนที่แจงขอเรียกรองมีไมครบจํานวน
รอยละสิบหา แจงขอเรียกรองไปแลวตอมาจึงนํารายชื่อและลายมือชื่อมาเพิ่มเติมในภายหลัง แบบน้ี
ใชไมไดเชนเดียวกับในกรณีที่ตอนแจงขอเรียกรองมีรายชื่อและลายมือชื่อของลูกจางครบจํานวน
รอยละสิบหา แตตอมาภายหลังมีการถอนชื่อออกไปจนไมครบจํานวนรอยละสิบหา เชนน้ีก็ถือวา
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เปนขอเรียกรองที่ไมสมบูรณ ไมใชขอเรียกรองตามกฎหมาย ดังน้ัน จึงไมจําเปนตองมีการปฏิบัติตอ
กันตามกฎหมาย และจะไมไดรับการคุมครองใดๆ ตามกฎหมายดวย

การยื่นขอเรียกรองของลูกจางตอนายจางตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
ตามที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 กําหนดไว โดยลูกจางตองมีอยูครบ
จํานวนไมนอยกวารอยละสิบหาของลูกจางทั้งหมดซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง หาใชมีอยูครบ
จํานวนเพียงเฉพาะในวันยื่นขอเรียกรองไม การที่ลูกจางผูสนับสนุนขอเรียกรองถอนชื่อออกจาก
การสนับสนุน ขอเรียกรองดวยความสมัครใจ เหลือจํานวนลูกจางผูสนับสนุนขอเ รียกรองไมครบ
รอยละสิบหาของลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ.2518 ขอพิพาทแรงงานน้ันจึงสิ้นสภาพลง นับแตวันที่ลูกจางผูสนับสนุนขอเรียกรอง
ไมครบจํานวนตามกฎหมาย

กรณีน้ีมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่นาสนใจดังน้ี
เมื่อโจทกกับพวกยื่นขอเรียกรองตอจําเลยตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ

พ.ศ. 2518 มาตรา 13 มีลายมือชื่อผูแจงเรียกรองไมถึงรอยละสิบหาของลูกจางทั้งหมด ยอมเปนขอ
เรียกรองที่ไมชอบดวยกฎหมาย แมตอมาจะมีลายมือชื่อผูแจงขอเรียกรองเพิ่มขึ้นก็หาทําใหขอ
เรียกรองดังกลาวกลับถูกตองตามกฎหมายไม โจทกจึงไมมีมูลฐานที่จะยกขึ้นอางเพื่อนัดหยุดงานได
โดยชอบดวยกฎหมาย เมื่อจําเลยใหโจทกกลับเขาทํางานแตโจทกก็ยังคงนัดหยุดงานตอไป จึงเปน
กรณีที่โจทกละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุ อันสมควร จําเลยเลิกจางได
โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา ไมตองจายคาชดเชย และถือไมไดวาเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม 24

นอกจากนายจางและลูกจางจะมีสิทธิแจงขอเรียกรองไดแลว ในมาตรา 15 ยัง
ไดกําหนดใหองคการทางดานแรงงานของทั้งฝายนายจางและลูกจางมีสิทธิที่จะแจงขอเรียกรองได
ดวย

“มาตรา 15 สมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานอาจแจงขอเรียกรอง ตามมาตรา
13 ตออีกฝายหน่ึงแทนนายจางหรือลูกจางซึ่งเปนสมาชิกได จํานวนสมาชิกซึ่งเปนลูกจางตองมี
จํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนลูกจางทั้งหมด

ในกรณีที่สหภาพแรงงานเปนผูแจงขอเรียกรอง ขอเรียกรองน้ันไมจําตองมี
รายชื่อ และลายมือชื่อลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง

ในกรณีที่มีขอสงสัยวา สหภาพแรงงานน้ันจะมีลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง
เปนสมาชิกครบจํานวนที่ไดระบุไวในวรรคหน่ึงหรือไม นายจาง สมาคมนายจาง หรือสหภาพแรงงาน

24 คําพิพากษาฎีกาที่ 2607-2608/2527.
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ที่เกี่ยวของอาจยื่นคํารองโดยทําเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานตรวจรับรอง เมื่อ
พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับคํารองดังกลาวแลว ใหดําเนินการตรวจหลักฐานทั้งปวง
วา สหภาพแรงงานน้ันมีลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองเปนสมาชิกหรือไม ถามี ใหพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานออกหนังสือรับรองมอบใหผูยื่นคํารองเปนหลักฐาน ถาไมมี ใหพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานแจงใหฝายที่เกี่ยวของทราบ

ในกรณีที่สหภาพแรงงานเปนผูแจงขอเรียกรอง ถาความปรากฏแกพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานตามคํารองของฝายใดฝายหน่ึงวา ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองน้ัน
บางสวนเปนสมาชิกสหภาพแรงงานอ่ืนดวย ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานจัดใหมีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังผูแทนลูกจางในการดําเนินการตามมาตรา 13”

ค. สมาคมนายจาง สมาคมนายจาง มีสิทธิที่จะแจงขอเรียกรองแทนนายจางซึ่ง
เปนสมาชิกได ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 15

ง. สหภาพแรงงาน เมื่อสมาคมนายจางมีสิทธิที่จะแจงขอเรียกรองแทนนายจาง
ซึ่งเปนสมาชิกได สหภาพแรงงานก็ตองมีสิทธิแจงขอเรียกรองแทนลูกจางไดโดยเทาเทียม กัน แต
สหภาพแรงงานที่จะแจงขอเรียกรองตอนายจางน้ันจะตองใหนายจางยอมรับและยินดีเจรจาตอรอง
ดวย จึงจะเกิดประโยชนในการแจงขอเรียกรองแทน ดังน้ัน สหภาพแรงงานน้ันๆ ก็จะตองแสดงให
นายจางเห็นวามีอํานาจหรือพลังมากพอที่จะทําใหนายจางยอมรับได ซึ่ งน่ันก็คือการที่สหภาพ
แรงงานน้ันๆ จะตองมีสมาชิกที่ทํางานอยูกับนายจางน้ันเปนจํานวนมากพอสมควรถึงขนาดที่วา
นายจางและกิจการอาจไดรับการกระทบกระเทือนได หากลูกจางซึ่งเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน
ปฏิบัติตามคําสั่งของสหภาพแรงงาน

ดังน้ัน กฎหมายจึงกําหนดวาในกรณีที่สหภาพแรงงานเปนผูแจงขอ เรียกรอง
แทนลูกจางน้ัน สหภาพแรงงานจะแจงขอเรียกรองแทนไดก็ตอเมื่อปรากฏวา สหภาพแรงงานน้ันๆ
มีจํานวนสมาชิกของสหภาพแรงงานน้ันเปนลูกจางของนายจางหรือสถานประกอบการที่จะยื่นขอ
เรียกรองแทนไมนอยกวาหน่ึงในหาของลูกจางทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองน้ัน

ถาผูที่ เกี่ยวของสงสัยวาจํานวนสมาชิกของสหภาพแรงงานครบจํานวนที่
กฎหมายกําหนดไวหรือไม ก็อาจยื่นคํารองเปนหนังสือขอใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน
ตรวจดูจํานวนสมาชิกใหก็ได ซึ่งพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานก็จะไดดําเนินการตรวจ
หลักฐานใหวาสหภาพแรงงานน้ันมีจํานวนสมาชิกซึ่งเปนลูกจางที่เกี่ยวของกับขอเรียกรองครบ
จํานวนที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม ถาครบจํานวนที่กฎหมายกําหนดไวก็จะออกหนังสือรับรองให
ผูยื่นคํารองไวในหลักฐาน ถาไมครบจํานวนที่กฎหมายกําหนดไว พนักงานประนอมขอพิพาท
แรงงานก็จะแจงใหฝายที่เกี่ยวของทราบตอไป
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แตถึงแมวากฎหมายจะไดกําหนดจํานวนลูกจางซึ่งเปนสมาชิกของสหภาพ
แรงงานไวดังกลาวมาแลวก็ตาม ก็ยังปรากฏอยูเสมอวานายจางมักจะปฏิเสธที่จะเจรจาดวย โดยอาง
วาเปนการกระทําของลูกจางจํานวนนอยในสถานประกอบการน้ัน เปนเพียงเสียงสวนนอยไมควรมี
ผลในการเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง จึงไดมีการเสนอแนวคิดที่สมควรจะไดมีการ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายในเร่ืองน้ีเสียใหมเพื่อใหเสียงของลูกจางเพิ่มมากขึ้น เชน เพิ่มจํานวนลูกจาง
ที่ตองเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานไมนอยกวากึ่งหน่ึงของลูกจางทั้งหมดในสถานประกอบ การ
เปนตน

2.3.1  ลักษณะสําคัญของการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง
ในปจจุบันการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางไดทวีความสําคัญมากขึ้น ทั้งน้ีเพราะ

ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางไดมีความสลับซับซอน และกอใหเกิดผลกระทบอยางมาก
ทั้งตอสถานประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศ นายจางมิไดมีหนาที่เพียงเปนผูวาจาง ผูออก
คําสั่ง และผูจายคาจางเทาน้ัน แตยังมีบทบาทไปถึงการจูงใจใหลูกจางทํางาน และการกระตุนใหเกิด
ประสิทธิภาพในการผลิตดวย สวนลูกจางก็มิไดมีบทบาทเพียงการรับคําสั่งและรับคาจางเทาน้ัน แต
ไดเขามีสวนเปนสวนหน่ึงของการผลิตและการบริหารงานของนายจาง นอกจากน้ี ลูกจางยังได
สรางอํานาจการเจรจาตอรองโดยการรวมกลุมเปนสหภาพแรงงาน มีการยื่นขอเรียกรองและเจรจา
ตอรองกับนายจาง ซึ่งหากทั้งนายจางและลูกจางไมเขาใจถึงกลไกแรงงานสัมพันธที่ถูกตองและไม
สามารถรวมกันหาทางออกที่เหมาะสมแลว ปญหาแรงงานสัมพันธยอมนําไปสูขอพิพาทแรงงานจน
ถึงกับมีการนัดหยุดงานหรือปดงานไดในที่สุด

การเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง มุงกอใหเกิดความสงบสุขในอุตสาหกรรม (Industrial
Peace) ทําใหนายจางและลูกจางสามารถอยูรวมกันไดอยางเหมาะสม (Labour Relation Harmony)
และดวยความพอใจของทั้งสองฝาย

ในสังคมอุตสาหกรรมน้ันการแรงงานสัมพันธยอมมีความสําคัญทั้งในทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง ในทางเศรษฐกิจ แรงงานสัมพันธยอมมีผลกระทบตอการลงทุน การเพิ่มขึ้นของ
ผลผลิต รายได ตลาดแรงงาน ราคาสินคา และภาวะคาครองชีพในทางสังคม การแรงงานสัมพันธที่
ดีจะสรางความมั่นคงใหแกสังคม และลดปญหาสังคมเกี่ยวกับคนวางงาน คนชรา คนพิการ และ
อ่ืนๆ ทั้งสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน สวนในทางการเมืองน้ัน แรงงานสัมพันธยอมมีบทบาท
สรางเสถียรภาพทางการเมือง และทําใหประเทศชาติมีความมั่นคง กลาวโดยสวนรวมแลววิชา
แรงงานสัมพันธเปนวิชาที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดย เฉพาะในยุคที่
ประเทศไทยกําลังกาวไปสูความเปนประเทศอุตสาหกรรมในอนาคต

DPU



27

2.3.1.1 ลักษณะท่ีมาของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
การตกลงกันเปนนายจางและลูกจางน้ันตองผูกพันกันดวย “สภาพการจาง” เสมอ

ต้ังแตแรกเร่ิมที่ตกลงหรือทําสัญญากัน กลาวคือ ขอตกลงหรือสัญญาจางน้ันตองเกี่ยวกับ “สภาพ
การจาง” เทาน้ันถาเร่ืองที่ตกลงกันน้ันไมใช “สภาพการจาง” ขอตกลงหรือสัญญาน้ันก็ไมใชขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง แมจะเปนนายจางและลูกจางกันตามสัญญาจางแรงงานแลวก็ตาม แตก็ไมอาจ
กลาวหาวาอีกฝายผิดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางได

โดยมีแนวคําพิพากษาศาลฎีกาในประเด็นการเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางที่นาสนใจดังน้ี

มาตรา 10 วรรค 3 และมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ที่บัญญัติวา ในกรณีที่สงสัยวาในสถานประกอบกิจการน้ันมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือไม
ใหถือวาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานซึ่งนายจางจะตองจัดใหมีตามกฎหมายวาดวยคุมครองแรงงาน
เปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ดังน้ัน การแกไขขอบังคับของนายจางที่มีลักษณะเปนการแบง
หนวยงาน กําหนดอัตรากําลัง เปนวิธีการบริหารงานบุคคลเทาน้ัน ไมมีลักษณะเปนขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานและไมมีลักษณะเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางแตอยางใด นายจางมี อํานาจแกไขได
โดยไมตองแจงขอเรียกรอง หรือไดรับความยินยอมจากลูกจาง25 และในกรณีที่ลูกจางเขาทํางานกับ
นายจางโดยตกลงวานายจางจะแบงกําไรใหในอัตรารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ แมไมไดทําเปนหนังสือ
แตนายจางก็จายใหต้ังแตป พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2538 จึงถือไดวาขอตกลงดังกลาวเปนสัญญาจาง
นายจางเปลี่ยนแปลงโดยลูกจางไมยินยอมไมได26

กรณีอํานาจบังคับบัญชาของนายจาง อํานาจในการบังคับบัญชาหรือลงโทษ
ลูกจางอันเปนสาระสําคัญประการหน่ึงของสัญญาจางแรงงานน้ันจะตองเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือ
ประโยชนของนายจางและลูกจางเกี่ยวกับการจางหรือการทํางานซึ่งเปน “สภาพการจาง” ถาไมใช
“สภาพการจาง” แตเปนเร่ืองสวนตัวของลูกจาง นายจางยอมไมมีอํานาจบังคับบัญชาหรือลงโทษ
ลูกจางได

ในประเด็นเร่ืองอํานาจในการบังคับบัญชาของนายจางตามสัญญาจางแรงงาน มี
แนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่นาสนใจ ดังน้ี

ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจาง หามพนักงานเลนการพนันเฉพาะใน
ระหวางเวลาทํางาน สวนคําสั่งที่ออกมาก็เปนเพียงเสริมขอบังคับเกี่ยวกับการเลนการพนันวาจะมี

25 คําพิพากษาฎีกาที่ 635/2534.
26 คําพิพากษาฎีกาที่ 6629/2541.
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โทษสถานเดียวคือไลออกเทาน้ัน โดยไมมีการสั่งพักงานอีก การที่ลูกจางเลนการพนันบนหอพักของ
นายจางนอกเวลาทํางาน จึงถือไมไดวาเปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน และคําสั่งอันชอบ
ดวยกฎหมายของนายจางไม27

อยางไรก็ดี แมจะเปนเร่ืองสวนตัวของลูกจางก็ตาม แตถานายจางมีระเบียบ
ขอบังคับใหนายจางเลิกจางได ในกรณีที่การกระทําของลูกจางเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรง
หรืออาจเปนเหตุใหนายจางเสื่อมเสียชื่อเสียง นายจางก็สามารถพิจารณาลงโทษลูกจางได ไมวาจะ
เปนการกระทําในขณะทํางานหรือนอกเวลาทํางาน กระทําภายในหรือภายนอกสถานที่ทํางานก็ตาม

2.3.1.2 ลักษณะของ ขอเรียกรอง
การเรียกรองใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หรือการแกไข

เพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 น้ัน ตองเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับสภาพการจางหรือการทํางาน ซึ่งมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 กําหนดไวโดยสรุปวา “สภาพการจาง” หมายถึงเงื่อนไขการจางหรือการ
ทํางาน กําหนดวัน และเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอ่ืนของลูกจางหรือ
นายจางอันเกี่ยวกับการจางหรือการทํางาน ดังน้ันจึงหมายรวมถึงเร่ืองใดก็ตามที่เกี่ยวกับการจาง
หรือการทํางานแลวสามารถนํามาเปนขอเรียกรองได ยกเวนเร่ืองที่เปนสิทธิในทางจัดการของ
นายจางหรือฝายบริหารโดยแท28 เชนการวางแผน การจัดการองคกร การจัดคนเขาทํางาน การอํานวยการ
หรือการควบคุมเพื่อใหการดําเนินกิจการบรรลุเปาหมายในทางเศรษฐกิจ ไดมาซึ่งผลกําไร ทั้งน้ี
ความหมายของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามหลักสากลน้ันเราพิจารณาจากขอแนะฉบับที่ 91
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ ในมาตรา 2 ที่กําหนดวา ใหรวมถึงขอตกลงทั้งหมดที่เปนลาย
ลักษณอักษรเกี่ยวกับสภาพการทํางานและการจางงาน ที่ถือวาเปนขอสรุประหวางนายจางหรือกลุม
นายจาง ซึ่งอาจมีคนเดียวหรือหลายคน กับผูแทนองคกรลูกจางหน่ึงคนหรือมากกวา และในกรณีที่
ไมมีองคกรลูกจาง ใหถือวาตัวลูกจางที่ไดรับเลือก หรือไดรับมอบอํานาจตามกฎเกณฑที่กําหนดไว
โดยกฎหมาย หรือขอบังคับในประเทศเปนตัวแทน29 ซึ่งตามกฎหมายแรงงานสัมพันธของไทยได
บัญญัตินิยาม คําวา “ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง” ไวในลักษณะที่สอดคลองกับหลักสากล
ดังกลาว

27 คําพิพากษาฎีกาที่ 1027/2527.
28 วิชัย เอื้ออังคณากุล. (2523).  “อํานาจบังคับบัญชาและอํานาจในการเลิกจางของนายจาง.” วารสาร

นิติศาสตร, ปท่ี 11, ฉบับท่ี 2. หนา 267.
29 นิคม  จันทรวิทรุ. (2531). ประเทศไทยกับกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ. หนา 82.
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ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรอง และขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติแรงง าน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 ซึ่งกอใหเกิดผลทางกฎหมายที่แตกตางกันหลายประการ ดังที่จะไดศึกษากัน
ตอไป เร่ืองหลัก การทางกฎหมาย การวิเคราะหปญหาการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง

2.3.1.3 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางท่ีไมไดเกิดจากกการแจงขอเรียกรอง
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรอง หมายถึง

ขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง หรือระหวางนายจางหรือสมาคมนายจางกับสหภาพแรงงาน
เกี่ยวกับสภาพการจางที่มีผลผูกพันตอกันตามหลักนิติกรรมและสัญญาแหงประมวลกฎหมายแพง
และพณิชย โดยมิไดเกิดจากการแจงขอเรียกรองตามมาตรา 13 หรือมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 แตเกิดจากที่มาซึ่งแตกตางกันหลายกรณี คือ อาจเกิดจากบทบัญญัติของ
กฎหมายตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 อาจเกิดจากขอบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศของนายจาง หรืออาจเกิดจากการตกลงกันระหวางนายจางกับลูกจาง
โดยตรง หรือโดยปริยายก็ได

1) ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางท่ี เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมาย พระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 กําหนดใหนายจางที่มีลูกจางต้ังแตยี่สิบคนขึ้นไปตองจัดใหมี
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเปนหนังสือโดยบัญญัติไวในมาตรา 10 วรรคหน่ึง และวรรคสอง
และตองมีขอความตามที่ระบุไวในมาตรา 11 ดวย

(1) นายจางที่มีลูกจางต้ังแตยี่สิบคนขึ้นไปตองจัดใหมีขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 10 วรรคหน่ึง บัญญัติไววา

“ใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตยี่สิบคนขึ้นไป จัดใหมีขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางตามความในหมวดน้ี”

มาตรา 10 วรรคหน่ึง บังคับใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแต
ยี่สิบคนขึ้นไปตองจัดใหมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ดังน้ันนายจางของสถานประกอบกิจการ
ดังกลาวจึงเปนผูมีหนาที่ตองจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางขึ้นเองเมื่อมีลูกจางครบยี่สิ บคน
ขึ้นไป โดยไมตองมีการเรียกรองจากฝายใดฝายหน่ึง ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามมาตรา 10
วรรคหน่ึงน้ีจึงไมใชขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองตามมาตรา 13 หรือ
มาตรา 15 แตเกิดจากบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับใหนายจางตองจัดใหมีขึ้น และเมื่อจัดใหมีขึ้น
แลว แมตอมาจะมีลูกจางไมถึงยี่สิบคนก็ตาม นายจางจะยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมขอตกลงน้ันโดย
ลูกจางไมยินยอมไมได เวนแตจะแจงขอเรียกรองตามขั้นตอนของกฎหมาย
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(2) ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามมาตรา 10 วรรคหน่ึงตองทําเปนหนังสือ
มาตรา 10 วรรคสอง บัญญัติไววา “ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหทําเปนหนังสือ” ดังน้ี สถาน
ประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตยี่สิบคนขึ้นไปตามมาตรา 10 วรรคหน่ึง จึงตองจัดใหมีขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางเปนหนังสือ แตมิไดหมายความวากฎหมายบังคับใหขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางทุกชนิดตองจัดทําเปนหนังสือ เพราะขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการแจง
ขอเรียกรองชนิดอ่ืนน้ัน กฎหมายไมบังคับใหตองจัดทําเปนหนังสือ เวนแตขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานตามมาตรา 108 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่มาตรา 10 วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ใหถือวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ในกรณีเปน
ที่สงสัยวาสถานประกอบกิจการน้ันมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือไม มาตรา 10 วรรคสองจึง
ไมนําไปใชบังคับกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางชนิดอ่ืนดวย ดังน้ัน ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 บังคับใหตองทําเปนหนังสือจึงมีเพียงสองกรณี
เทาน้ัน คือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามมาตรา 10 วรรคหน่ึง และขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองตามมาตรา 13 และมาตรา 15 ซึ่งตองทําเปนหนังสือตามมาตรา 18
วรรคหน่ึง และจดทะเบียนตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา 18 วรรคสองดวย

โดยมีแนวคําพิพากษาศาลฎีกาในประเด็น ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ที่นาสนใจ ดังน้ี

ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
บัญญัติใหทําเปนหนังสือมี 2 กรณีคือ กรณีแรกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่สถานประกอบ
กิจการที่มีลูกจางต้ังแตยี่สิบคนขึ้นไปจะตองจัดใหมีตามที่บัญญัติไวในมาตรา 10 วรรคแรก ซึ่ง
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางในกรณีน้ีจะตองมีขอความดังที่บัญญัติไวในมาตรา 11 สวนกรณีที่
สอง ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองของนายจางหรือลูกจาง และสามารถ
ตกลงกันไดตามที่บัญญัติไวในมาตรา18 ซึ่งขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาวนอกจากจะตองทําเปน
หนังสือแลว นายจางหรือผูแทนนายจางและผูแทนลูกจางหรือกรรมการของสหภาพแรงงานแลวแต
กรณี จะตองลงลายมือชื่อและตองนําไปจดทะเบียนอีกดวย

การที่นายจางตกลงจายคูปองคาอาหารโดยมิไดมีการแจงขอเรียกรอง และ
มิใชขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่นายจางตองจัดใหมีตามกฎหมาย จึงไม จําตองทําเปนหนังสือ
ดังน้ี นายจางจะยกเลิกการจายคูปองคาอาหารซึ่งเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางโดยที่มิไดมีการแจงขอเรียกรองแกลูกจางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 13 หาไดไม30

30 คําพิพากษาฎีกาที่ 9403-9495/2538.
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(3) ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามมาตรา10 วรรคหน่ึงตองมีขอความตามมาตรา
11 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ซึ่งบัญญัติไววา “ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
อยางนอยตองมีขอความดังตอไปน้ี

ก. เงื่อนไขการจางหรือการทํางาน
ข. กําหนดวันและเวลาทํางาน
ค. คาจาง
ง. สวัสดิการ
จ. การเลิกจาง
ฉ. การยื่นเร่ืองราวรองทุกขของลูกจาง
ช. การแกไขเพิ่มเติมหรือการตออายุขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง”
บทบัญญัติแหงมาตรา 11 ซึ่งเปนบทตอเน่ืองจากมาตรา 10 น้ัน มีผล

บังคับใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตยี่สิบคนขึ้นไป ตองจัดใหมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางเปนหนังสือ โดยขอตกลงน้ีจะตองมีขอความครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 11 เปนอยาง
นอยกลาวคือจะมีขอความมากกวาที่กําหนดไวก็ไดแตจะมีนอยกวา 7 ขอดังกลาวไมได แตมิได
หมายความวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางชนิดอ่ืนจะตองมีขอความครบถวนตามที่กําหนดไวใน
มาตรา 11 ไปดวย รวมทั้งการแจงขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง ก็ไมจําตองแจงครบทั้ง 7 ขอ การแจง
ขอเรียกรองเพียงขอใดขอหน่ึง หรือตกลงกันไดเพียงขอเดียวก็เปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางแลว

สําหรับในเร่ืองน้ีมีตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกา ที่นาสนใจ ดังน้ี ระเบียบ
ของนายจางเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจายเงินรางวัลจากการขายสินคาใหแกพนักงานที่กําหนดไววาจะ
จายเงินรางวัลใหแกพนักงานขายตอเมื่อยังคงเปนพนักงานขายของนายจางอยูในวันที่นายจาง
กําหนดจายเงินรางวัลใหน้ัน ถือวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 31 และในอีกกรณี หลักเกณฑ
วาดวยการค้ําประกันการทํางานของนายจางเปนเงื่อนไขการจางหรือการทํางานที่ ตองทําเปน
หนังสือ จึงเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 10 และมาตรา 11 มีผลผูกพันนายจางและลูกจางตองปฏิบัติตาม32

2) ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางท่ี เกิดจากขอบังคับของนายจาง ขอบังคับของ
นายจางที่เปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง มี 2 ชนิด คือขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานตามมาตรา
108 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งกฎหมายใหถือวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง และขอบังคับทั่วไปของนายจางที่เกี่ยวกับสภาพการจาง

31 คําพิพากษาฎีกาที่ 4313/2528.
32 คําพิพากษาฎีกาที่ 628/2543.
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(1) ขอบังคับที่กฎหมายถือวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หมายถึง
ขอบังคับตามมาตรา 10 วรรคสาม ซึ่งบัญญัติไววา

“ในกรณีเปนที่สงสัยวา ในสถานประกอบกิจการน้ันมีขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางหรือไม ใหถือวาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่นายจางตองจัดใหมีตามกฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงาน เปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามพระราชบัญญัติน้ี”

มาตรา 10 วรรคสามน้ี เปนบทบัญญัติที่ตอเน่ืองจากมาตรา 10 วรรคหน่ึง
และวรรคสอง ซึ่งบังคับใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตยี่สิบคนขึ้นไป ตองจัดใหมีขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางเปนหนังสือ แตถาสถานประกอบกิจการใดไมจัดใหมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางเปนหนังสือ ก็ไมมีบทกําหนดโทษผูฝาฝนไว33 ดังน้ันในกรณีเปนที่สงสัยวาในสถานประกอบ
กิจการน้ันมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือไม มาตรา 10 วรรคสาม จึงกําหนดใหถือวาขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานที่นายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันต้ังแตสิบคนขึ้นไป ตองจัดใหมีเปนภาษาไทยตาม
มาตรา 108 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 โดยมีบทกําหนดโทษนายจางที่ฝาฝนไม
ปฏิบัติตามบทบังคับในมาตรา 108 น้ีไวดวย

ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานตามมาตรา 108 วรรคหน่ึงน้ัน อยางนอยตอง
มีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังตอไปน้ี

ก. วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก
ข. วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด
ค. หลักเกณฑการทํางานลวงเวลา และการทํางานในวันหยุด
ง. วันและสถานที่จายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคา

ลวงเวลาในวันหยุด
จ. วนัลาและหลักเกณฑการลา
ฉ. วินัยและโทษทางวินัย
ช. การรองทุกข
ซ. การเลิกจาง คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ
นอกจากตองมีรายละเอียดครบทั้งแปดขอความตามมาตรา 108 วรรค

หน่ึงแลว มาตรา 108 วรรคสองและวรรคสาม ยังกําหนดใหนายจางปฏิบัติดังตอไปน้ี

33 กิติพงศ หังสพฤกษ ก (2550). ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง (เอกสารการสอนชุดวิชาแรงงาน
หนวยที่ 9 สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช). หนา 92.
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ก. ประกาศใชบังคับเกี่ยวกับการทํางานภายในสิบหาวัน นับแตวันที่
นายจางมีลูกจางรวมกันต้ังแตสิบคนขึ้นไป (มาตรา 108 วรรคสอง)

ข. จัดเก็บสําเนาขอบังคับน้ันไว ณ สถานประกอบกิจการ หรือสํานักงาน
ของนายจางตลอดเวลา และใหสงสําเนาขอบังคับใหแกอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแตวันประกาศใชบังคับดังกลาว (มาตรา 108 วรรคสอง)

ค. เผยแพรและปดประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดยเปดเผย ณ
สถานที่ทํางานของลูกจางเพื่อใหลูกจางไดทราบและดูไดโดยสะดวก (มาตรา 108 วรรคสาม)

นายจางผูใดไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงมาตรา 108 ดังกลาว ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองหมื่นบาทตามมาตรา 146 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541

(2) ขอบังคับทั่วไปของนายจาง ที่เกี่ยวกับสภาพการจางที่นายจางซึ่งมีลูกจาง
ต้ังแตหน่ึงคนขึ้นไปใชบังคับในสถานประกอบกิจการน้ัน ลวนเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ทั้งสิ้น ไมวานายจางจะมีลูกจางถึงสิบคนหรือไมก็ตาม เชน ขอบังคับเกี่ยวกับวันและเวลาทํางาน
วินัยและการลงโทษทางวินัย หรือสวัสดิการตางๆ เปนตน เมื่อนายจางประกาศใชบังคับแลวก็มีผล
เปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางทันที นายจางจะยกเลิก หรือแกไขเปลี่ยนแปลง โดยไมเปนคุณ
แกลูกจาง หรือใหประโยชนแกลูกจางตํ่ากวาที่กําหนดไวในขอบังคับน้ันโดยลูกจางไมยินยอมไมได
เวนแตจะแจงขอเรียกรองตอลูกจางตามมาตรา 13 เพื่อขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอบังคับ
น้ัน ในทํานองเดียวกัน ลูกจางจะฝาฝนไมปฏิบัติตามขอบังคับโดยชอบดวยกฎหมายของนายจาง
ไมไดดุจกัน มิฉะน้ันอาจถูกนายจางลงโทษทางวินัยได เวนแตจะแจงขอเรียกรองตอนายจางเชน
เดียวกัน

สําหรับในเร่ืองน้ีมีตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาที่นาสนใจ ดังน้ี
ขอบังคับของนายจางที่กําหนดใหนายจางจายเงินสงเคราะหแกลูกจางที่

ออกจากงานเพาะเกษียณอายุ ลาออก หรือตาย เปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจาก
การแจงขอเรียกรอง นายจางจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในทางที่ ไมเปนคุณแกลูกจางไมได34 หรือ
มิฉะน้ันนายจางตองแจงขอเรียกรองตอลูกจางตาม มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518

3) ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางท่ี เกิดจากระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของ
นายจาง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของนายจางที่เกี่ยวกับสภาพการจาง ซึ่งนายจางประกาศใชหรือ
มีคําสั่งไปแลว ยอมกลายเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง มีผลผูกพันนายจางและลูกจางที่จะตอง
ปฏิบัติตามเชนเดียวกับขอบังคับของนายจางทุกประการ

34 คําพิพากษาฎีกาที่ 2514/2533.
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สําหรับในเร่ืองน้ีมีตัวอยางแนวคําพิพากษาดังน้ี
นายจางออกคําสั่งที่ 6/2535 ยกเลิกคําสั่งที่ 63/2517 โดยมิไดยื่นขอเรียกรอง

และมิไดรับความยินยอมจากลูกจาง และขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหมไมเปนคุณแกลูกจาง จึง
เปนการตองหามตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 คําสั่งที่ 6/2535 ไมมีผล
บังคับแกลูกจาง 35

4) ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางท่ี เกิดจากการตกลงกันโดยตรง ขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการตกลงกันโดยตรง หมายถึง ขอตกลงที่นายจางกับลูกจางไดตกลง
กันเองโดยตรง ไมวาจะตกลงกันเปนลายลักษณอักษร หรือตกลงกันดวยวาจาต้ังแตแรกเร่ิมทําสัญญา
จางแรงงานตอกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือตกลงกันหลังจากที่เปนนายจางและ
ลูกจางกันแลวก็ได แตขอตกลงน้ันตองเกี่ยวกับสภาพการจาง จึงจะมีผลใชบังคับเปนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรอง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 น้ัน ยอมมีผลใชบังคับตอกันนายจางจะแกไขเปลี่ยนแปลงโดยลูกจางไมยินยอมไมได
เวนแตจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา อยางไรก็ตามไดมีคําพิพากษาศาลฎีกา วินิจฉัยไวดังน้ี

สัญญาจางกําหนดใหจําเลยจายคาจางใหโจทกเปนเงินดอลลารสหรัฐ โดยไม
มีขอตกลงเร่ืองอัตราแลกเปลี่ยนไว ฉะน้ัน อัตราแลกเปลี่ยนเปนเงินไทยจึงตองคิดตามอัตรา
แลกเปลี่ยนของทางราชการในวันถึงกําหนดจายคาจาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ือง การ
คุมครองแรงงานฯ ขอ 27 วรรคสอง เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ 24 ตุลาคม 2540 ซึ่งเปนวันจาย
คาจางกําหนดให 1 ดอลลารสหรัฐเทากับ 38.40 บาท จําเลยจะประกาศกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนขึ้น
ใหมโดยกําหนดให 1 ดอลลารสหรัฐเทากับ 26 บาทไมได เพราะ การที่จําเลยประกาศกําหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนขึ้นใหมน้ี จึงเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางที่ไมเปนคุณแกโจทก เมื่อโจทกมิไดให
ความยินยอม ประกาศของจําเลยที่กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินขึ้นใหมจึงไมมีผลใชบังคับ36

5) ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เกิดจากการตกลงกันโดยปริยาย ขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรองกรณีสุดทายน้ีมีที่มาจากการตกลงกัน
ระหวางนายจางกับลูกจางโดยปริยาย ซึ่งหมายถึง นายจางและลูกจางมิไดตกลงกันโดยตรง แตอาจ
เกิดจากการที่นายจางเปนผูกําหนดใหลูกจางเอง หรือนายจางเปนฝายเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางเองโดยลูกจางยอมรับและปฏิบัติตาม การที่นายจางใหสิทธิแกลูกจางเขาพักอาศัยอยู

35 คําพิพากษาฎีกาที่ 3067/2535.
36 คําพิพากษาฎีกาที่ 55/2543.
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ในหองพักของนายจางเปนการใหสวัสดิการแกลูกจาง อันเปนสภาพการจางอยางหน่ึง และเปนสวน
หน่ึงของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางนายจางกับลูกจาง37

การที่นายจางเคยจายเงินพิเศษแกลูกจางปละ 15 วัน แลวไดเปลี่ยนมาเปนการ
จายคูปองอาหารเดือนละ 190 บาทแทน ลูกจางของจําเลยหาไดทักทวงหรือโตแยงคัดคานประการใดไม
ตรงกันขามกลับยอมรับเอาผลการเปลี่ยนแปลงโดยยอมรับเอาคูปองคาอาหารแทนเงินพิเศษตลอด
มา จึงมีผลผูกพันจําเลยและลูกจาง38

2.3.1.4 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางท่ีเกิดจากการแจงขอเรียกรอง
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองเปนขอตกลงซึ่งมี

ที่มาและบอเกิดจากการแจงขอเรียกรองของฝายนายจางหรือฝายลูกจางเพื่อใหมีการกําหนดหรือ
แกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามมาตรา 13 หรือมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เทาน้ัน กลาวคือ ตองมีการแจงขอเรียกรองเปนหนังสือใหอีกฝายหน่ึง
ทราบโดยจะตองแจงใหถูกตองตามกําหนดเวลา วิธีการ และขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไวจน
สามารถทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกันได จึงจะเรียกขอตกลงเชนน้ีวา “ขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรอง” ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดในแตละขั้นตอนที่แตกตางกันคือ อาจ
เกิดจากการเจรจาตกลงกันไดเองระหวางนายจางกับลูกจางหลังจากที่มีการแจงขอเรียกรองแลว
หรืออาจเกิดจากการไกลเกลี่ยของพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานเมื่อเกิดเปนขอพิพาทแรงงาน
ขึ้น หรืออาจเกิดจากการชี้ขาดโดยสมัครใจของผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานเมื่อเกิดเปนขอพิพาท
แรงงานที่ตกลงกันไมได หรืออาจเกิดจากการวินิจฉัยชี้ขาดโดยบังคับตามมาตรการที่กฎหมาย
กําหนดไวก็ได

1) ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ เกิดจากการเจรจาตกลงกันเองระหวาง
นายจางกับลูกจาง เมื่อมีการแจงขอเรียกรองเพื่อกําหนดหรือแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางตามมาตรา 13 หรือมาตรา 15 แลว มาตรา 16 กําหนดใหทั้งสองฝายตองเร่ิมเจรจากันภายใน
สามวันนับแตวันที่ไดรับขอเรียกรอง ถาสามารถเจรจาตกลงกันไดภายในกําหนดเวลาสามวันก็ทํา
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกันเปนหนังสือตามมาตรา 18 หรือถาไมมีการเจรจากันหรือไม
สามารถเจรจากันไดภายในกําหนดเวลาดังกลาวจนเกิดเปนขอพิพาทแรงงานขึ้นแลวตามมาตรา 21
แตตอมาสามารถเจรจาตกลงกันไดเอง ไมวาในเวลาหรือขั้นตอนใด ขอตกลงน้ันก็เปนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองโดยการเจรจาตกลงกันไดเองระหวางนายจาง
กับลูกจางทั้งสิ้น การที่สหภาพแรงงานไดยื่นขอเรียกรองตอนายจางตามวิธีการและขั้นตอนที่

37 คําพิพากษาฎีกาที่ 833/2530.
38 คําพิพากษาฎีกาที่ 9403/2538.
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พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 กําหนดไว ขอใหพิจารณาจัดเงินชวยเหลือคาดํารงชีพ
แกพนักงาน จนทั้งสองฝายสามารถตกลงเกี่ยวกับขอเรียกรองตามมาตรา 13 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางดังกลาวจึงมีผลบังคับและผูกพันลูกจางซึ่งเปนสมาชิกสหภาพแรงงานตามมาตรา 19 วรรค
สอง39

2) ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ เกิดจากการไกลเกลี่ยของพนักงานประนอม
ขอพิพาทแรงงาน ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองกรณีน้ีเกิดขึ้นเมื่อมี
การแจงขอเรียกรองแลว แตทั้งสองฝายมิไดเจรจากันภายในกําหนดเวลาสามวันตามมาตรา 16 หรือ
เจรจากันแลวแตตกลงกันไมได ซึ่งถือวาไดมีขอพิพาทแรงงานเกิดขึ้น มาตรา 21 กําหนดใหฝาย
แจงขอเรียกรองแจงเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแตเวลาที่พนกําหนดตามมาตรา 16 หรือนับแตเวลาที่ตกลงกันไมได ซึ่งพนักงานประนอมขอ
พิพาทแรงงานตองดําเนินการไกลเกลี่ยเพื่อใหทั้งสองฝายตกลงกันภายในกําหนดหาวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสือแจง ถาไกลเกลี่ยแลวสามารถตกลงกันได ไมวาจะเปนการไกลเกลี่ยภายในกําหนด
หาวันหรือไมก็ตามมาตรา 22 วรรคสองกําหนดใหนํามาตรา 18 มาใชบังคับโดยอนุโลมคือ ตองทํา
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเปนหนังสือ ปดประกาศ และจดทะเบียนตามมาตรา 18 น้ันเอง
ขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจางในขั้นตอนน้ี จึงเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการ
แจงขอเรียกรองโดยการไกลเกลี่ยของพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน สําหรับในกรณีน้ีมี
ตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาดังน้ี การที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดไกลเกลี่ยขอพิพาท
แรงงานระหวางนายจางกับสหภาพแรงงานของลูกจางแลวตกลงกันวานายจาง ตกลงนําเงินคาครอง
ชีพเดือนละ 500 บาทไปรวมกับเงินเดือนของพนักงานและพนักงานไมติดใจที่จะนําปญหาการคิด
คํานวณคาลวงเวลายอนหลังไปฟองรองตอไปอีก บันทึกขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางที่เกิดขึ้นจากการแจงขอเรียกรองของสหภาพแรงงานของลูกจางตอนายจาง ผูแทนทั้ง
สองฝายลงลายมือชื่อในบันทึกขอตกลงที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดบันทึกไว แลว
คูกรณีนําไปจดทะเบียนตออธิบดีกรมแรงงาน40 จึงเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดขึ้นโดย
ชอบตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มีผลใชบังคับและผูกพันคูกรณีรวมทั้ง
ลูกจางทั้งหมดซึ่งเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน

3) ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ เกิดจากการชี้ขาดโดยสมัครใจ เมื่อเกิดเปน
ขอพิพาทแรงงานขึ้นตามมาตรา 21 วรรคหน่ึง และพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดไกลเกลี่ย
แลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายในกําหนดเวลาหาวันตามมาตรา 22 วรรคหน่ึง ซึ่งถือวาขอพิพาท

39 คําพิพากษาฎีกาที่ 4371/2544.
40 ปจจุบันคือ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน.
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แรงงานน้ันเปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดแลว มาตรา 22 วรรคสาม กําหนดใหนายจางและ
ลูกจางอาจตกลงกันโดยสมัครใจ ต้ังผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานคนหน่ึงหรือหลายคนเพื่อชี้ขาดขอ
พิพาทแรงงานน้ันก็ได คําชี้ขาดซึ่งผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตองทําเปนหนังสือโดยมีขอความตามที่
กําหนดไวในมาตรา 29 วรรคหน่ึงน้ัน เปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดยการชี้ขาดของผูชี้ขาด
ขอพิพาทแรงงานซึ่งนายจางและลูกจางไดตกลงกันต้ังผูชี้ขาดดวยความสมัครใจ การที่ลูกจางไดยื่น
ขอเรียกรองตอนายจาง เจรจาตกลงกันไดในบางขอ แตขอ 9 เร่ืองการจายเบี้ยขยัน ตกลงกันไมไดจน
เกิดเปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได นายจางและลูกจางจึงตกลงกันต้ังผูชี้ขาดขอพิพาท
แรงงานดวยความสมัครใจ ผูชี้ขาดไดทําคําชี้ขาดใหนายจางจายเบี้ยขยันใหแกลูกจางผูที่ไมลากิจ ลา
ปวย หรือขาดงาน หรือมาทํางานสายในรอบหน่ึงเดือนเทากับคาจางของลูกจางน้ัน 1 วัน คําชี้ขาด
ของผูชี้ขาดน้ีเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรอง ลูกจางและนายจาง
ตองผูกพันตามคําชี้ขาดน้ัน หากนายจางประสงคจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในคําชี้ขาดขอพิพาท
แรงงาน ตองยื่นขอเรียกรองดําเนินการตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
กําหนดไว นายจางจะดําเนินการไปฝายเดียวโดยลูกจางไมยินยอมดวยไมได

4) ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ เกิดจากการชี้ขาดโดยบังคับ โดยปกติแลว
เมื่อมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการใด มาตรา 22 วรรคสาม
กําหนดใหนายจางและลูกจางอาจตกลงกันต้ังผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานโดยสมัครใจเพื่อชี้ขาดขอ
พิพาทแรงงานโดยสมัครใจเพื่อชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตาม หรือนายจางและลูกจางจะเลือกใช
มาตรการทางแรงงานสัมพันธขั้นสุดทายดวยการปดงาน หรือนัดหยุดงานโดยไมขัดตอมาตรา 34 ก็
ได แตในบางกรณี กฎหมายมิไดเปดโอกาสใหทั้งสองฝายเลือกใชวิธีการดังกลาว โดยบังคับใหขอ
พิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดน้ัน รวมทั้งการปดงานหรือการนัดหยุดงานที่เกิดขึ้นแลวตองเขาสู
การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือคณะบุคคล ซึ่งนายจางหรือลูกจางอาจอุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือคณะบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
เพื่อวินิจฉัยอุทธรณก็ได คําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือคณะบุคคลที่มิได
อุทธรณภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว และคําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีถือเปนที่สุด และ
ถือวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองดวยการชี้ขาดโดยบังคับ

(1) การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือคณะบุคคล การชี้ขาด
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือคณะบุคคลเกิดขึ้นไดในกรณีตอไปน้ี

ก. เมื่อมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดในกิจการสําคัญ ตามมาตรา 23
วรรคหน่ึง คือ การรถไฟ การทาเรือ การโทรศัพทหรือการโทรคมนาคม การผลิตหรือการจําหนาย
พลังงาน หรือกระแสไฟฟาแกประชาชน การประปา การผลิตหรือการกลั่นนํ้ามันเชื้อเพลิง กิจการ
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โรงพยาบาล หรือกิจการสถานพยาบาล หรือกิจการอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง41 ไดแก กิจการ
ทุกประเภทของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 42 กิจการของวิทยาลัยเอกชน
และโรงเรียนราษฎรตามกฎหมายวาดวยวิทยาลัยเอกชนและกฎหมายวาดวยโรงเรียนราษฎร กิจการ
สหกรณตามกฎหมายวาดวยการสหกรณ กิจการขนสงทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ รวมตลอด
ถึงกิจการบริการเสริมการขนสงหรือกิจการเกี่ยวเน่ืองกับการขนสง ณ สถานีขนสง ทาเทียบเรือ
ทาอากาศยาน และกิจการทองเที่ยว กิจการจําหนายนํ้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว าดวยนํ้ามัน
เชื้อเพลิงซึ่งมาตรา 23 วรรคสอง กําหนดใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานสงขอพิพาทแรงงาน
ใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่มิได
อุทธรณตอรัฐมนตรี ซึ่งถือเปนที่สุดตามมาตรา 23 วรรคสี่น้ัน ยอมถือวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรอง

ข. เมื่อมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดในกิจการอ่ืน นอกจากกิจการ
ตามมาตรา 23 ซึ่งโดยปกติแลว นายจางและลูกจางมีสิทธิที่จะตกลงกันแตงต้ั งผูชี้ขาดขอพิพาท
แรงงานดวยความสมัครใจ หรือนายจางจะปดงานหรือลูกจางจะนัดหยุดงานก็ไดตามมาตรา 22
วรรคสามน้ัน นายจางและลูกจางอาจถูกจํากัดสิทธิดังกลาวได เมื่อมีเหตุการณไมปกติเกิดขึ้นสอง
กรณีตามมาตรา 24 และมาตรา 25 ดังน้ี

กรณีแรก ถารัฐมนตรีเห็นวาขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดน้ัน
อาจมีผลกระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจของประเทศหรือความสงบเรียบรอยของประชาชน รัฐมนตรี
มีอํานาจสงใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธชี้ขาดขอพิพาทแรงงานน้ันไดตามมาตรา 24 วรรค
หน่ึง ซึ่งคําชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธกรณีน้ี มาตรา 24 วรรคสามใหถือเปนที่สุด และ
ยอมถือเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรอง นายจางหรือลูกจางจะฟอง
รัฐมนตรีขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธไมได เพราะความสัมพันธ
ระหวางรัฐมนตรีและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่รัฐมนตรีแตงต้ัง มิใชความสัมพันธระหวาง
ตัวการและตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตเปนการที่รัฐมนตรีและคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธตางปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว (คําพิพากษาศาลฎีกาที่
1110/2520)

41 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518.
42 ปจจุบัน รัฐวิสาหกิจไมอยูในบังคับของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 แตอยูภายใต

บังคับแหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543.
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กรณีที่สอง เปนกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดตามมาตรา 22 วรรคสาม อันเกิดขึ้น
ในทองที่ใดทองที่หน่ึง หรือกิจการประเภทใดประเภทหน่ึงไดรับการพิจารณาชี้ขาดจากคณะบุคคล
คณะใดคณะหน่ึงตามที่รัฐมนตรีจะไดกําหนดหรือแตงต้ังก็ได (มาตรา 25) และหามมิใหนายจางปด
งาน หรือลูกจางนัดหยุดงาน (มาตรา 36 วรรคหน่ึง) เฉพาะในกรณีที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึก
ตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน หรือในกรณีที่ประเทศประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรายแรงคําชี้ขาด
ของคณะบุคคลน้ัน มาตรา 25 วรรคสองใหเปนที่สุด และยอมถือเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ที่เกิดจากการแจงขอเรียกรอง ทั้งฝายแจงขอเรียกรองและฝายรับขอเรียกรองตองปฏิบัติตาม

2.4 แนวคิด และทฤษฎี การเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง
กระบวนการในการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางตามหลักการแรงงานสัมพันธเปน

ความสัมพันธในเชิงองคกรระหวางนายจางและลูกจางในการที่จะใหมีการแกไข เปลี่ยนแปลง
สภาพการจาง ซึ่งมีผลตอสมาชิกขององคกรโดยสวนรวม การศึกษาแนวคิดการเรียกรองเกี่ยวกับ
สภาพการจาง จําเปนตองทําความเขาใจ แนวคิด ทฤษฎี ของระบบแรงงานสัมพันธ ประกอบดวย
แนวคิด ทฤษฎีที่หลากหลาย โดยเฉพาะในยุกตการปฏิวัติอุสาหกรรม ในทวีปยุโรป จุดมุงหมาย
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคมอุตสาหกรรม ในเบื้องตนคงตองทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง

2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง
กฎหมายแรงงานนับไดวา เปนกฎหมายที่มีความสําคัญยิ่งตอชีวิตการทํางานของนายจาง

และลูกจาง ความมั่นคงในการทํางานของลูกจาง โดยเฉพาะลูกจางในภาคเอกชน ไมวาจะเปนใน
เร่ืองคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาชดเชย เงินทดแทน การแรงงานสัมพันธ การฟองคดี
ทางแรงงาน รวมตลอดถึงแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทย

จากกรณีดังกลาวขางตน รัฐจึงจําเปนตองออกกฎหมายตางๆ ขึ้นมาเพื่อควบคุม และ
คุมครอง ใหการใชแรงงานเปนไปอยางมีระเบียบมีความยุติธรรมกอประโยชนสูงสุดแกผูใช
แรงงาน43

43 ธีระ  ศรีธรรมรักษ. (2551). เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายแรงงาน (มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย). หนา 3-8.
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2.4.1.1 แนวคิดของกฎหมายแรงงาน44

1) เปนกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหนาที่ของนายจาง ลูกจาง องคการของ
นายจาง และองคการของลูกจาง รวมทั้งมาตรการที่กําหนดใหนายจาง ลูกจาง และองคการดังกลาว
ตองปฏิบัติตอกันและตอรัฐ ทั้งน้ีเพื่อใหการจางแรงงาน การใชแรงงาน การประกอบกิจการ และ
ความ สัมพันธระหวางนายจาง และลูกจางเปนไปโดยเหมาะสม ตางไดรับประโยชนที่พอเพียง

2) กฎหมายแรงงานเปนกฎหมายที่ เกิดขึ้นในทวีปยุโรป ยุคของการปฏิวั ติ
อุตสาหกรรมในตอนตนศตวรรษที่ 19 ซึ่งในตอนน้ันมีการนําเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ มาใชในการ
ทํางาน มีการจางงานมากขึ้น มีคนเขาทํางานในอุตสาหกรรมตางๆ ทั้งชาย หญิง เด็ก ลูกจางตอง
ทํางานหนัก มีชั่วโมงการทํางานนาน และสภาพการทํางานเหมาะสมแกสุขภาพอนามัย รัฐบาลของ
ประเทศตางๆ จึงตองออกกฎหมายเพื่อคุมครองลูกจางดังกลาว ประเทศอังกฤษเปนประเทศแรกที่
ใชกฎหมายแรงงาน ตอมาประเทศอ่ืนในยุโรป และในทวีปอเมริกากับประเทศใชกฎหมายแรงงาน
ภายหลังประเทศตางๆ ทั่วโลกก็มีกฎหมาย แรงงาน สําหรับประเทศไทย มีกฎหมายแรงงานฉบับ
แรกคือ พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499

3) การจางแรงงาน เปนสัญญาตางตอบแทนระหวางบุคคลที่คูสัญญาซึ่งเรียกวา
นายจางและลูกจาง โดยนายจางมีหนาที่จายสินจางหรือคาจางใหแกลูกจาง และลูกจางมีหนาที่
ทํางานใหแกนายจาง สัญญาจางแรงงานแตกตางกับสัญญาประเภทอ่ืน เน่ืองจากเปนสัญญาที่ลูกจาง
ที่เปนมนุษยตองใชแรงงานทํางานใหแกนายจางตามที่นายจางกําหนด หรือสั่งการใหทํา ลูกจางจึง
ตองอยูในการควบคุมบังคับบัญชาของนายจาง

4) กฎหมายแรงงานเปนกฎหมายสังคม เปนกฎหมายที่กําหนดความรับผิดทาง
แพงและทางอาญา เปนกฎหมายเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยที่นายจาง ลูกจาง และผูเกี่ยวของตอง
ปฏิบัติการที่ลูกจางกับนายจางทําสัญญาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกัน แตอยางไรก็ตาม สัญญา
หรือขอตกลงใดๆ จะผิดแผกแตกตางจากกฎหมายไมได

ในสังคมด้ังเดิม การผลิตสินคามักจะเปนไปในลักษณะของภาคเกษตรกรรม ใช
เพื่อการบริโภคมากกวาผลิตเพื่อขาย ตอมาเศรษฐกิจขยายขึ้น มีการคาขาย แลกเปลี่ยนสินคากันอยาง
กวางขวางทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศและระหวางประเทศ45 การผลิตจึงเปลี่ยนไปเปนการ

44 เกษมสันต  วิลาวรรณ. (2550). เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแรงงาน (หนวยที่ 1 มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช). หนา 2.

45 วิชัย โถสุวรรณจินดา. (2533). แรงงานสัมพันธ กุญแจแหงความรวมมือระหวางนายจางและ
ลูกจาง. หนา 12.
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ผลิตเพื่อขาย โดยทําเคร่ืองมือสมัยใหมเขามาชวยในการผลิต โดยเฉพาะในชวงการปฏิวัติ กรรมวิธี
ในการผลิตในประเทศอังกฤษ ป ค.ศ. 1750-1850 ทําใหระบบการผลิตในครัวเรือนเลิกลมไป เพราะ
สูกับตนทุนการผลิตที่ใชเคร่ืองจักรไมได ดังน้ัน ประชาชนจึงหันเขามาสูระบบการใชแรงงานเปน
ลูกจางในโรงงาน อุตสาหกรรมมากขึ้น

หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 การนําเคร่ืองจักรกลมาใชแทน
แรงงานคน ทําใหเกิดระบบการทํางานภาคอุตสาหกรรมขึ้นแทนระบบการทํางานภาคเกษตรกรรม
ทําใหคนงานภาคเกษตรกรรมหลั่งไหลเขาสูแรงงานภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ดังน้ัน เมื่อมีแรงงาน
มาก นายทุนผูประกอบกิจการ ก็จะวาจางในอัตราที่ถูก ละเลยตอสวัสดิการของลูกจาง ความเปนอยู
ระหวางนายจาง และลูกจาง จึงมีความแตกตางกันมาก

ความแตกตางระหวางนายจางและลูกจางดังกลาว ควรจะเปนหนาที่ของรัฐที่จะ
เขามากํากับดูแลใหเกิดความเปนธรรม นายทุนสวนใหญจะเปนผูมีอิทธิพล เปนกลุมทุนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐ หรือกลุมทุนของผูนําประเทศที่ใหผูอ่ืนถือไวแทน

ทฤษฎีการคาเสรีของ อดัม สมิธ (Adam Smith) ที่เขียนไวในหนังสือ Weath of
Nations (1776) สรุปเปนลัทธิประกอบการเสรี (Laissez Faire) ทฤษฎีดังกลาวถือวาการมีกฎเกณฑ
นอยที่สุดคือกฎเกณฑที่ดีที่สุด ประโยชนของสาธารณะยอมไดรับการคุมครองมากกวา คาอุปสงค
อุปทาน และราคาเปนไปตามภาวะทางเศรษฐกิจ แทนที่จะกําหนดไวเปนกฎหมาย น้ันคือระบบ
การคาเสรี จึงทําใหรัฐปลอยปละละเลยตอคนงาน โดยอางวาเพื่อใหเปนไปตามหลัก ทฤษฎีการคา
เสรี ลูกจางก็พยายามตอสู เพื่อใหไดมาซึ่งการอยูดีกินดี แตก็ไมสามารถทําไดเน่ืองจากมีการออก
กฎหมาย การรวมกลุมของลูกจางในหลายประเทศ อาทิ

ประเทศฝร่ังเศสไดมีกฎหมาย Loi dechapalier 1761 หรือที่เรียกวา กฎหมายซา
ปาลิเออร คือหามรวมกลุมอยางเด็ดขาดทั้งในตลาดแรงงาน และในตลาดสินคา กฎหมายน้ีใชมา
นาน 50 ปเศษ

ประเทศอังกฤษ ไดมีกฎหมาย Combination Acts 1799 และ 1800 เปนกฎหมาย
หามการรวมกลุม โดยถือวาการรวมกลุมเปนการคบคิดกันเพื่อกําจัดเสรีภาพทางการคา หามทั้ง
ลูกจาง และนายจาง46

ตอมาเร่ิมมีแนวความคิดใหมเกี่ยวกับระบบกฎหมายแรงงาน โดยเห็นวากฎหมาย
ที่มีอยูเดิมไมใหความเปนธรรมกับผูใชแรงงานเทาที่ควร โดยเฉพาะในชวงปฏิวัติอุตสาหกรรมตอง
กลับ มาพิจารณาแกไข ปรับปรุง กฎหมายที่มีอยูโดยเนนหลักการ 2 ประการ

46 เมธี  ดุลยจินดา. (2520). แรงงานสัมพันธ. หนา 39-45.
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1)  ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางไมใชเปนเพียงความสัมพันธระหวาง
เอกชนกับเอกชนเทาน้ัน แตตองมีฝายที่สามเขามามีบทบาทเปนคนกลาง คือรัฐบาลน่ันเอง เพื่อเขา
มากําหนดความสัมพันธระหวางบุคคลสองฝายใหเปนไปในแนวทางที่เปนประโยชน และชวย
สรางสรรคสังคม

2)  นิติสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางมิใชมีลักษณะเปนความสัมพันธใน
ฐานะปจเจกชน (Individual) แตเปนความสัมพันธในรูปแบบการรวมกลุม (Collective)47

แตอยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในดานกฎหมายดังกลาวขางตน ก็มิไดทําให
สถานการณดานแรงงานระหวางลูกจาง และนายจางดีขึ้น ในสหรัฐอเมริกา ในสมัยที่เพิ่งมีการจัดต้ัง
สหภาพแรงงานปรากฏวามีขอพิพาทแรงงานระหวางนายจาง และสหภาพแรงงานคอนขางรุนแรง
ทําใหทุกฝายมีความเห็นพองตองกันวา ตองมีกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานโดยเฉพาะเปนกฎหมาย
พิเศษ เพราะเมื่อมีสมาคมนายจาง และสหภาพแรงงานที่ทรงอิทธิพลสูงเกิดขึ้นก็ยิ่งทําใหเกิดชนวน
ขอพิพาทที่รุนแรงยิ่งขึ้น

ในราวป ค.ศ. 1920-1930 ความตองการของประชาชนเร่ิมแนชัดขึ้น มติมหาชน
สนใจในสิ่งตอไปน้ีเปนพิเศษ กลาวคือ

1) ใหพลังและอิทธิพลของฝายนายจางกับลูกจาง มีความสมดุลกัน
2) ใหความคุมครองประชาชนใหเกิดขอพิพาทแรงงานระหวางนายจางกับลูกจาง

นอยลง ดวยการสนับสนุนใหมีการเจรจาตอรอง เมื่อมีการแจงขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง
3) ใหจัดทําระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูที่เขารวมในการ

เจรจาตอรอง เมื่อมีการเรียกรองเกี่ยวกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เพื่อมิใหนายจางหรือสมาคม
นายจางมีอิทธิพลในการเจรจาตอรองเหนือลูกคา และสหภาพแรงงานก็ควรรับและปฏิบัติตาม
ขอตกลงอันเปนผลจากการเจรจาตอรองจนทําใหสหรัฐอเมริกาตองประกาศใชกฎหมายวาดวยการ
แรงงานสัมพันธแหงชาติ (Wagner Act 1935) ซึ่งใชเปนหลักในการแรงงานสัมพันธถึง 12 ปเศษ48

แตอยางไรก็ตามการตอสูระหวางนายจางกับลูกจางโดยการเรียกรองเกี่ยวกับ
สภาพการจางยังคงมีตอมาจนถึงสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 การรวมตัวกันของลูกจาง เพื่อเรียกรอง
เกี่ยวกับสภาพการจางเพื่อใหเกิดการเจรจาตอรองกับนายจางในเร่ืองที่ เกี่ยวกับสภาพการจาง การ
ทํางาน ก็ไดรับการยอมรับมากขึ้น จึงมีการออกกฎหมายมารองรับสิทธิของนายจางและลูกจางใน
การเรียกรอง การเจรจาตอรองกันในฐานะที่ทัดเทียมกัน เมื่อเกิดขอขัดแยงดานแรงงานขึ้น การเจรจา

47 พรเพชร  วิชิตชลชัย.  (2532). คําอธิบายกฎหมายแรงงาน. หนา 8.
48 เมธี ดุลยจินดา. เลมเดิม. หนา 50-53.
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เพื่อระงับขอขัดแยงระยะแรกๆ รัฐมิไดเขามามีสวนรวมดวยโดยถือวาเปนผลประโยชนระหวาง
นายจางกับลูกจาง จึงควรใหทั้งสองฝายตกลงกันเอง แตบางคร้ังการเจรจายืดยื้อทําใหเกิดผลกระทบ
ตอสวนรวม รัฐจึงเขาไปมีสวนชวยใหการเจรจาสําเร็จผลลง หรือกําหนดขั้นตอนการเจรจาหากเกิด
ขอพิพาท ขอขัดแยงทางดานแรงงานขึ้น49 บทบาทของรัฐในกรณีน้ีแมจะมีความสําคัญ และกอให
เกิดประโยชนแกภาค อุตสาหกรรม และแรงงานของประเทศก็ตาม แตก็ยังไมเปนที่ยอมรับกันใน
บางประเทศ แมบางประเทศที่ยอมรับหลักการดังกลาว ก็ยังมีการตอตานจากนายจาง เพราะนายจาง
มีแนวคิดในเร่ือง “สิทธิ” และ “อํานาจ” ในการบริหารจัดการภายในองศกรเปนของตนฝายเดียว
สวนสิทธิ และอํานาจของลูกจาง องคกรลูกจางหรือสหภาพแรงงานเปน “สิ่งเบี่ยงแบน” และเปน
“อํานาจที่ทาทาย”50 จึงตองนํามาพิจารณาถึงความจําเปนที่รัฐตองเขามาแทรกแซง

โดยทั่วไปแลวนายจางในกิจการตางๆ ไมวาจะเปนภาคเอกชนหรือภาครัฐ มักจะ
มีสองฐานะในเวลาเดียวกันคือ เปนนายจางของลูกจางในสถานประกอบการ ในขณะเดียวกันก็เปน
ลูกจางของสถานประกอบการดวย โดยวัตถุประสงคในการบริหารจัดการจึงเปนการรักษาไวซึ่ง
อํานาจในการควบคุมธุรกิจ ใหลูกจางในสถานประกอบการใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปน
ประโยชนแกกิจการมากที่สุดและเปนที่พอใจของเจาของกิจการ ในทางกลับกันลูกจางเองก็มีความ
ตองการใหสภาพความเปนอยูของตนดีขึ้น และพยายามเรียกรองสิ่งเหลาน้ี เชนการเรียกรองใหขึ้น
คาจาง คาลวงเวลา สวัสดิการ ซึ่งขัดกับความตองการในการสรางผลกําไรใหกับธุรกิจของนายจาง
เพราะคาจางแรงงานสูงก็ทําใหตนทุนการผลิตสูงไปดวย กําไรจึงลดนอยลงไมสามารถแขงขันกับผู
ประกอบธุรกิจรายอ่ืนได ความเห็นของนายจางและลูกจางจึงมีความขัดแยงอยูเสมอ จากความคิดเห็น
ที่ตางกันดังกลาวนายจางและลูกจาง จะพบวาเปนไปไมไดที่ฝายใดฝายหน่ึงจะไดรับประโยชนมาก
ขึ้นจากการทํางานรวมกันโดยไมทําใหอีกฝายหน่ึงเสียประโยชน ดังน้ันการชวงชิงผลประโยชนใน
การทํางานรวมกันที่มิไดมีขอตกลงกันไวกอนน้ี จึงกลายเปนความขัดแยงในที่สุด

สิ่งที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือเร่ืองที่เกี่ยวกับอํานาจในการตัดสินใจ ในการ
บริหารงานในการประกอบธุรกิจนายจางถือวาการจัดการเกี่ยวกับกิจการตางๆ ในสถานประกอบ
กิจการตองอยูในอํานาจการตัดสินใจของนายจาง นายจางเองเปนผูตองเสี่ยงภัยในการลงทุน สวน
ลูกจางไมมีสวนในการเสี่ยงภัยดวย หากการดําเนินกิจการงานผิดพลาดลูกจางก็ไมไดมีสวน
รับผิดชอบดวย แตลูกจางกลับเห็นวาลูกจางควรมีสวนรวมหรือใหความเห็นชอบในการตัดสินใจใน
การดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือกรรมวิธีในการผลิต เชน การ

49 อัญชลี  คอคงคา.  (2531). สหภาพแรงงานและแรงงานสัมพันธ. หนา 5.
50 สังศิต  พิริยะรังสรรค. (2540). การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธในสถานประกอบการ. หนา 18.
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นําเคร่ืองจักรเขาทดแทนแรงงานของคน ซึ่งสงผลกระทบตอสภาพการทํางานลูกจาง อาจทําใหมีการ
เลิกจางเพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้นจึงตองเอาแนวความคิดของลูกจางและนายจางมาแสดงใหเห็น
รวมทั้งแนวทางที่รัฐจําเปนตองเขามามีบทบาทในเร่ืองน้ี

ดังน้ัน ในการตกลงใจที่จะใหมีการเรียกรองในเร่ืองใดเกี่ยวกับสภาพการจาง
ลูกจางจะคํานึงถึงสิ่งตางๆ เหลาน้ี

1) ฐานะทางเศรษฐกิจ ขอเรียกรองในแงเศรษฐกิจจะขึ้นอยูกับฐานะทั่วๆ ไปใน
วงเศรษฐกิจ สิ่งที่สําคัญคือ อัตรากําไรและฐานะของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในตลาดแรงงานและ
ในตลาดสินคา เมื่อธุรกิจมีรายไดเพิ่มขึ้น คือมีกําไรเพิ่มมากขึ้น ลูกจางก็มักจะขอเพิ่มคาจาง โดย
เฉพาะเมื่อกําไรเพิ่มเร็วกวาคาจาง ลูกจางจะถือภาวะเชนน้ีเปนการยั่วยุใหการเรียกคาจางเพิ่ม

2) การตกลงในเร่ืองที่ไดมีการตกลงกันมาแลว สิ่งที่จูงใจใหลูกจางเรียกรองเพื่อ
ขอเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางคือ ไดมีการเรียกรองไดผลอะไรมาบางแลวในธุรกิจ
อ่ืน ดังน้ันการตกลงใดๆที่ไดเคยมีการทํากันมาแลวจะถูกอางเพื่อนํามาขอเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับการจาง
เสมอ51

2.4.1.2 การแทรกแซงของรัฐ
จากแนวความคิดของนายจางและลูกจางดังกลาว จะเห็นไดวา ปญหาที่เกิดขึ้น

ระหวางนายจางและลูกจางน้ันเกิดขึ้นเพราะความคิดที่สวนทางกันในเร่ืองของสิทธิ และประโยชน
และหนาที่ที่ฝายใดฝายหน่ึงคิดวาควรจะมีจะได

ความคิดที่สวนทางกันดังกลาวเน่ืองมาจาก คาจางเปนสวนหน่ึงของตนทุน สวน
กําไรเปนผลตางระหวางรายไดจากการขายและตนทุน เมื่อตนทุนสูงเพราะอัตราคาจางกําไรของ
นายจางก็จะลดลง ฉะน้ันไมเฉพาะแตคาจางที่เปนตัวเงินเทาน้ันที่เปนชนวนของก ารขัดแยงแตเปน
เพราะปจจัยอ่ืนๆ อีก เชน สวัสดิการ การตกลงในเร่ืองเวลาทํางานวันหยุด วันพักผอนประจําป ฯลฯ
ซึ่งมีสวนทําใหคาใชจายของนายจางสูงขึ้น หรือมีผลทําใหการผลิตลดนอยลงไดอันสงผลกระทบถึง
การดําเนินงานของนายจางโดยตรง

ดังน้ันเมื่อนายจางและลูกจางมีแนวความคิดที่สวนทางกันในเร่ืองของผลประโยชน
รัฐซึ่งมีหนาที่เกี่ยวดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพของประชาชนโดยตรงจึงตองเขาไปใหความสนใจ
เกี่ยวกับเงื่อนไขการทํางาน เพื่อใหกิจการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลตอเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดวยการเขาไปเปนคนกลาง และหาทางการไกลเกลี่ยหรือหาทางที่จะยุติความขัดแยงดวย
การกําหนดกฎเกณฑที่เหมาะสมขอพิพาทแรงงานที่อาจเกิดขึ้นเพราะอยางไรก็ตาม ไมวานายจางและ

51 เมธี ดุลยจินดา. เลมเดิม. หนา 144.
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ลูกจางจะมีความคิดและทัศนะที่ตางกันอยางไร แตขอเท็จจริงมีอยูวานายจางและลูกจางน้ันตางตอง
อาศัยซึ่งกันและกัน และมีผลประโยชนรวมกันในธุรกิจที่ดําเนินอยูในเร่ืองของความเจริญ ความอยู
รอด หรือความเสื่อมถอยของกิจการ ยอมสงผลกระทบถึงนายจางของทางใดทางหน่ึงไมโดยตรงก็
โดยออมเสมอ ดังน้ัน จึงจําเปนตองหาทางระงับยับยั้งมิใหความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง
ตองเสื่อมถอยกลายเปนความขัดแยงซึ่งเปนปฏิปกษตอกัน และสงเสริมใหทั้งสองฝายมีความ
สัมพันธอันดีตอกัน52

การแทรกแซงของรัฐจะเปนไปในลักษณะของการจัดต้ังกลไกการไกลเกลี่ย
และชี้ขาดเพื่อชวยเหลือนายจางและลูกจาง โดยนายจางและลูกจางจะไมตองใชวิธีการนัดหยุดงาน
หรือปดงานงดจาง เพราะการหยุดงานน้ันหากยืดเยื้อออกไปยอมกอใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจ
และเศรษฐกิจของประเทศ ดังน้ันรัฐจึงมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลใหมีการยกเลิกเงื่อนไขการ
ทํางานที่มีสภาพการทํางานที่ไมเหมาะสม และสงเสริมใหมีมาตรฐานที่ดีขึ้น โดยการกําหนด
หลักเกณฑในดานแรงงานและแรงงานสัมพันธ ใหมีความเหมาะสมในการจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง ขั้นตอนการดําเนินการดังกลาว รวมทั้งวิธีการในการระงับขอพิพาททางดานแรงงาน
หากจะเกิดมีขึ้นจากการทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง53

กลยุทธที่รัฐนํามาใชเพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและลูกจาง
ไดแกระบบทวิภาคี หมายถึง ความสัมพันธ 2 ฝายระหวางฝายนายจางและลูกจางภายในสถาน
ประกอบการซึ่งนายจางอาจใชระบบบริหารแบบใหมมาใช โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาและมนุษย
สัมพันธมาใชดวยการสรางขวัญในการทํางาน เชน คาจาง ความมั่นคงในการทํางาน ประเภทของงาน
โอกาสความกาวหนา ผลประโยชน อ่ืนๆ สภาพการทํางาน ทัศนคติที่มีตอที่ทํางาน ตลอดจนอารมณ
ของหัวหนางาน ทั้งน้ีโดยใชกลไกในรูปการบริหารงานรวมกันของทั้งสองฝายภายในสถานประกอบการ
ไดแก

1) การจัดต้ังสภาคนงาน (Work Council) ซึ่งจัดต้ังในสถานประกอบการ โดย
เสนอความคิดเห็นของคนงานตลอดจนขอเรียกรองตางๆ ตอนายจาง ตลอดจนพิจารณาระเบียบใหม
ซึ่งบริษัทนํามาใชแกคนงาน ตัวอยางเชน ประเทศในยุโรปตะวันตก แตลักษณะการดําเนินงานยังไม
เปนทางการนัก ขาดระเบียบรัดกุมในการคัดเลือกตัวแทนมารวมงานอยางแทจริงจึงไมไดสนอ ง
ประโยชนของลูกจาง คนงานในระยะหลังจึงนิยมต้ังสหภาพแรงงานมากขึ้น

52 แมน  สารรัตน.  (2527). เศรษฐศาสตรแรงงาน. หนา 193.
53 จิตตรา หิรัญอัศว. (2520). การเจรจาตอรอง. หนา 193.
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2) การต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษารวม (Joint Consultation Committee) โดยมี
ตัวแทนของฝายนายจางและลูกจางมารวมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับทัศนะและความตองการของ
ลูกจาง และที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือการหลีกเลี่ยงการจัดต้ังสหภาพแรงงานเปนที่กลาวกันวา
คณะกรรมการที่ปรึกษารวมน้ีบางคร้ังดําเนินการเปนฝายนายจางแทนที่จะเปนของฝายลูกจางอยาง
แทจริง เพราะผูแทนมิไดมีความผูกพันกับลูกจางอยางใกลชิด บางแหงนายจางใชเปนเหตุผลชี้ชวน
ใหลูกจางเห็นวา ผลประโยชนของลูกจางมีผูแทนคุมครองใหแลว จึงไมมีความจําเปนจะตองกอต้ัง
หรือเขารวมกับสหภาพแรงงาน

3) การใหผูแทนลูกจางเขามารวมประชุมในคณะกรรมการบริหารของบริษัท
ประเทศในกลุมสแกนดิเนเวีย เร่ิมมีการคัดเลือกตัวแทนลูกจางมารวมเปนกรรมการของบริษัท แตในประเทศ
ไทยคงเปนไปไดยากเพราะฝายจัดการบริษัทยังถือสิทธิในการบริหาร และการดําเนินการบางอยาง
เปนความลับที่ไมเปดเผยแกลูกจางผูถือหุนหรือแมแตรัฐบาล

ระบบไตรภาคี กลไกระบบทวิภาคีดังกลาวแมจะชวยเสริมสรางความเขาใจอันดี
ระหวางฝายนายจางและลูกจางภายในสถานประกอบน้ันๆ แตบางแหงที่จะบริหารยังลาหลังปญหา
ความขัดแยงตางๆ ไมสามารถที่จะนํามาพิจารณารวมกันแกไขไดแลวน้ันจําเปนตองพึ่งรัฐใหเปน
ตัวกลางมาทําหนาที่ประสานประโยชนทั้งสองฝาย จึงเกิดเปนระบบไตรภาคีขึ้นมาภายหลัง

ระบบไตรภาคี ประกอบดวย 3 ฝายไดแก นายจาง ลูกจางกับรัฐบาล โดยรัฐทําหนาที่
เปนผูกําหนดกฎเกณฑในการดูแลใหทั้งฝายนายจาง และลูกจางปฏิบัติตามกฎเกณฑและพยายาม
ขจัดปญหาดานแรงงานใหนอยที่สุด เปนตนวาการออกกฎหมายคุมครองแรงงานและพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ เพื่อรักษาผลประโยชนของลูกจางและปองกันมิใหฝายนายจางเอารัดเอาเป รียบ
รวมทั้งการจัดต้ังองคกรอ่ืนๆ ที่เปนกลไกในการบริหารแรงงาน

นอกจากน้ี วิธีการในดานแรงงานสัมพันธที่รัฐนํามาใชเพื่อใหเกิดความสันติสุข
ทางดานแรงงาน คือ

การเจรจาตอรอง (Collective Bargaining) หมายถึง การที่คูเจรจาคือฝายลูกจาง
และนายจางจัดผูแทนของแตละฝายมาพบเพื่อเจรจาตอรองกับลูกจางที่รวมตัวกันเปนสหภาพ
แรงงานแลวจัดสงผูแทนของตนเขารวมเจรจาตอรองกับฝายนายจาง หรือนายจางจะจัดสงผูแทน
ของสมาคมนายจางมารวมก็ได การเจรจาลักษณะน้ีทําเปนกลุมหรือทั้งสองฝาย (Collective) โดยการ
เจรจาตอรองน้ีมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ คือ เพื่อตออายุสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงขอสัญญา
โดย ทั่วไปปละคร้ัง หรือการเจรจาตอรองเกี่ยวกับขอพิพาทหรือปญหาเดือดรอนตางๆ ซึ่งมาจากการ
ละเลยไมปฏิบัติตามขอสัญญาของนายจางหรือลูกจาง
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การเจรจาจะไดผลอยางไรน้ันขึ้นกับวานายจางเต็มใจดวยตนเอง หรือกฎหมาย
บังคับใหยอมรับฐานะของสหภาพหรือตัวแทนลูกจางในฐานะคู เจรจา และยอมเจรจาโดยไมบิดพลิ้ว
หรือประวิงเวลา หรือใชมาตรการตางๆ ลมลางสหภาพแรงงาน

การชี้ขาด ในกรณีที่การเจรจาตอรองไมไดผล ถาคูกรณีหาทางระงับขอพิพาท
เอาเอง ตามแนวทางที่รัฐกําหนดและยังหาขอยุติไมได อาจเสนอเร่ืองสูคณะอนุญาโตตุลาการใหหา
ขอยุติได (Voluntary Arbitration) คําตัดสินน้ัน คูกรณีอาจเลือกไมปฏิบัติเสียก็ได เชนการแรงงานสัมพันธ
ระบบอังกฤษ แตอยางไรก็ตามในบางคร้ังก็อาจนําเร่ืองเขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการแบบ
บังคับ (Compulsory Arbitration) หรือในบางคร้ังกฎหมายก็จะบังคับใหคูกรณีนําเร่ืองพิพาทสูศาล
แรงงาน (Labour Court) และถือคําตัดสินของศาลเปนที่สุด แตคูกรณีสามารถอุทธรณตอศาลฎีกาได
และคําตัดสินชี้ขาดของศาลฎีกาตองถือเปนแนวปฏิบัติจะหลีกเลี่ยงไมได ในกรณีของไทยใช
ผสมผสานกันคือมีทั้งการเจรจาตอรองกับหาขอยุติพิพาทดวยความสมัครใจ และการนําขอพิพาทสู
การตัดสินขององคกรที่กฎหมายกําหนดหรือศาลแรงงาน แลวแตวาคูกรณีจะตกลงกันไดหรือไม
และมากนอยเพียงใด และการใชแนวทางใดจะเปนที่เหมาะสม54

2.5 ทฤษฎีการเรียกรองเกี่ยวสภาพการจาง
การที่สังคมมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา ในขณะเดียวกันความตองการของมนุษยก็มีการ

พัฒนาตามไปดวย เพื่อตอบสนองตอการดํารงชีพขั้นพื้นฐานมากนอยเพียงใด เมื่อมนุษยไดรับการ
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานแลว สิ่งที่จะตามคือตองการความมั่นคงในการที่จะ ไดรับการ
ตอบสนองในสิ่ งดังกลาวอยางถาวร และมั่นคง ตลอดระยะเวลาที่ตนดํารงชีวิตอยูตลอดไป คือมี
ความประสงคที่จะใหความมั่นคงที่ตนไดรับตกทอดไปยังลูกหลานหรือบุคคลที่รัก

แนวความคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับความตองการของมนุษย ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ความมั่นคงทางสังคม ถือไดวาเปนหลักเบื้องตนและเปนสวนหน่ึงของบอเกิดการคุ มครอง และ
สวัสดิการดานแรงงาน สําหรับคาแรงหรือคาจางที่ผูใชแรงงานไดรับ เปนเพียงปจจัยพื้นฐานที่ตอบสนอง
ความตองการเบื้องตนเทาน้ัน แตไมเปนการเพียงพอตอการดํารงชีพของผูใชแรงงานแตประการใด
เราจึงตองศึกษาแนวคิด และหลักทฤษฎีดังกลาวโดยละเอียดกลาวคือ

1)  ทฤษฎีความตองการของมนุษย55

ความตองการของมนุษยถือวาเปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงที่ทําใหมนุษยตองด้ิน
รนตอสู เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตนตองการเพื่อตอบสนองตน ความตองการของมนุษยอาจแบงไดเปน

54 ชนาธิป ชินะนาวิน. (2547). การระงับขอพิพาทแรงงานโดยอนุญาโตตุลาการ. หนา 35-38.
55 วิชัย แหวนเพชร. (2543). มนุษยสัมพันธในการบริหารอุตสาหกรรม. หนา 29-49.
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ความตองการที่เกิดโดยธรรมชาติ หรือเกิดจากการปรุงแตงตามความคิดของมนุษยเองก็ได ความ
ตองการจะทําใหเกิดการกระทํา การเรียนรู ลองผิด ลองถูก ความตองการน้ี บางคร้ังจะถูกกระตุน
โดยตรงจากกระบวนการภายในรางกาย บางคร้ังก็เกิดจากสิ่งแวดลอมที่อยูภายนอก ความตองการน้ี
จะเปนพลังไปสูเปาหมายของมนุษยไมมากก็นอย

นอกจากความตองการที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมนุษยแตละคนเปนสิ่ งที่แยกแยะ
มนุษยออกจากลัทธิอ่ืนๆ ความตองการของมนุษยจะทวีมากขึ้นเร่ือยๆ ไมมีขอจํากัด ก็ถือเปนสิ่งที่ดี
ที่จะสรางสรรคสังคมใหเจริญกาวหนาตอไป ความตองการหรือความทะเยอทะยานน้ันตองเปนความ
ทะเยอทะยานที่อยูบนพื้นฐานของ “คุณภาพ” ซึ่งหมายความวา มนุษย มิใชเพียงแตมีความตองการ
ไมจํากัดเพียงอยางเดียว หากจําเปนตองมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของความตองการขึ้น โดยยก
ระดับคุณภาพความตองการทางวัตถุ และความตองการที่มิใหมากไปกวาผูอ่ืนไปสูความมี จริยธรรม
สติปญญา และความงดงาม ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญควบคูไปกับ “ปริมาณ” ของความทะเยอทะยานดวย

ดังน้ันเราจะเห็นไดวา ตามแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาขางตน ความตองการของ
มนุษยเกิดจากแรงผลักดันภายในรางกายตามธรรมชาติ และเกิดจากแรงจูงใจตางๆ รวมทั้งแรง ผลักดัน
จากภายนอกที่อยูรอบๆ ตัวมนุษย เชน สังคมที่อยูโดยเนนการตอบสนองความตองการ และหลักการ
ใชชีวิตรวมกันในสังคมอยางสงบสุข มีความสัมพันธที่ดีตอกัน ดวยเหตุน้ีเองทําใหมีการกําหนด
กฎเกณฑเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชแรงงาน จึงกอใหเกิดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ าง
ทําใหเกิดความเปนธรรมแกผูใชแรงงาน

2) ทฤษฎีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
จากแนวความคิดเกี่ยวกับความตองการของมนุษยดังที่กลาวมาขางตนแลว มนุษยยัง

มีความคิดเกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ถือไดวาเปนปจจัยหลังที่กอใหเกิดขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง เมื่อมนุษยไดรับการสนองตนในสิ่งที่ตนตองการแลว ปจจัยตอไปที่มนุษยคํานึงถึงคือ
ความมั่นคงตอสิ่งที่ตนไดรับตอบสนองอันเปนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งความหมายคือ ความ
รูสึกของการมีชีวิตความเปนอยูที่ ดีของแตละบุคคล ซึ่งจะสอดคลองกับความพอใจตอการตอบสนอง
ตอความจําเปนและความตองการในตัว56 และยังหมายรวมถึงความสุขสมบูรณดานความเปนอยู
และดานจิตใจ อันเปนผลมาจากการที่เขาไดรับการตอบสนองตอความตองการหรือความตองการ
สําหรับตน และครอบครัว ทําใหบุคคลน้ันไม เกิดความกลัว ความกังวล หรือความเดือดรอนทาง
กายภาพในการดํารงชีวิตสําหรับตัวเขาเอง และครอบครัวทั้งในปจจุบันและอนาคต แตปจจัยที่จะ
กอใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมทั้งมาตรการในการสรางมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีปจจัยในหลาย

56 ศักดิ์ศรี  บริบาลบรรพตเขตต. (2535). ระบบความมั่นคงทางสังคม. หนา 6.
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กรณีทั้งที่เกิดจากตัวบุคคลน้ันเอง และเกิดจากสภาพแวดลอม และปจจัยอ่ืนที่ไมอาจคาดหมายได
ลวงหนา

ดังน้ันการสรางกฎเกณฑที่เกี่ยวกับใหมีการทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ระหวางนายจางและลูกจางถือเปนปจจัยหน่ึงของการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหแกผูใช
แรงงานเหลาน้ัน นอกจากคาจาง-สินจาง และยังเปนตัวชวยเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหกับเขา
เหลาน้ัน เพื่อใหเกิดความรูสึกวาตนเองและครอบครัว มีหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในปจจุบัน
และในอนาคตในอีกระดับหน่ึง

3) ทฤษฎีความมั่นคงทางสังคม57

นอกจากความตองการของมนุษยแลว ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตามที่ไดกลาวมา
ขางตน ความมั่นคงทางสังคมก็คือเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหน่ึงที่กอใหเกิดการจัดสวัสดิการดาน
แรงงานแกผูใชแรงงาน เพื่อเปนหลักประกันวาจะไดรับความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ เมื่อเขาประสบ
ความสูญเสีย ทําใหเขามีรายไดพอที่จะดํารงชีพ เน่ืองจากการเสี่ยงภัยทางสังคมที่อยูนอกเหนือ
ความสามารถในการควบคุม และชวยเหลือตนเองในระดับบุคคล58

แนวคิดพื้นฐาน และวิวัฒนาการของระบบความมั่นคงทางสังคมเกิดจากการที่มนุษย
แสวงหาสิ่งจําเปนในการดํารงชีพ และสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อใหเกิดความมั่นคงสําหรับตัวเองและครอบครัว
ญาติ พี่นอง โดยแนวความคิดดังกลาวประกอบดวย ความคิดทางการเมือง แนวความคิดเกี่ยวกับการ
เสี่ยงภัย แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิ-หนาที่ ที่ตองรับผิดชอบรวมกันในสังคม แนวความคิดเหลาน้ี
นําพาซึ่งการวิวัฒนาการของระบบความมั่นคงทางสังคมทําใหเกิดผลคือความสงบสุขของผูใช
แรงงานและครอบครัว และจูงใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น

ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองโดยการชี้ขาดของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธในขอน้ี เปนกรณีที่มีการปดงานหรือการนัดหยุดงานเกิดขึ้นแลวตาม
มาตรา 35 ซึ่งตางจากกรณีใน 1) และ 2) ที่กฎหมายบังคับใหขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดตอง
เขาสูการชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธทันทีตามมาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 และ
มาตรา 36 วรรคหน่ึง โดยนายจางจะปดงานหรือลูกจางจะนัดหยุดงานไมได

กรณีตามมาตรา 35 น้ี เปนกรณีที่รัฐมนตรีเห็นวาการปดงานหรือการนัดหยุดงานน้ัน
อาจทําใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศ หรืออาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน
รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธดําเนินการชี้ขาดขอพิพาทแรงงานได ซึ่งคํา
ชี้ขาดน้ียอมถือเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรอง

57 แหลงเดิม. หนา 6-7
58 แหลงเดิม.

DPU



50

จากคําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน เมื่อมีขอพิพาทแรงงานที่
ตกลงกันไมไดในกิจการสําคัญ ตามมาตรา 23 ใน 1) ของขอ ก. และคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
ไดมีคําวินิจฉัยแลว นายจางและลูกจางมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ ไดรับคํา
วินิจฉัย คําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีซึ่งมาตรา 23 วรรคสี่ ใหเปนที่สุด ยอมถือเปนขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรอง

2.6 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม59

2.6.1 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs) หมายถึง กิจการหรือธุรกิจที่ผูประกอบการ

(Enterpreneurs) มีจุดมุงหมายเพื่อการแสวงหากําไร วิสาหกิจทั้งสองขนาดดังกลาว จึงถือวาเปน
องคกรธุรกิจ (Business organizations) ที่มีการดําเนินการดานตางๆ เปนปกติธุระ เชน การผลิต การ
ใหบริการทั้งการจําหนาย และการพาณิชยในขณะเดียวกันมีการกําหนดขนาดของกิจการ โดย
พิจารณาจากขนาดของสินทรัพย และหรือเงินลงทุน รวมทั้งการจางแรงงานของแตละกิจการ เพื่อ
บอกความหมายของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมไดชัดเจน และแยกออกจา กกิจการขนาด
ใหญ เพื่อใหมีมาตรการทางกฎหมาย และหรือที่มิใชมาตรการทางกฎหมายมาใชการสงเสริม
วิสาหกิจดังกลาว จากการที่วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม มีความหมายครอบคลุมกิจการแต
ละประเภท จึงเปนการยากที่จะทําใหวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมมีความหมายที่แนนอน
และเหมือนกันทุกประเทศ ทั้งที่วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม มีการเรียกขานเปนสากลไป
แลว ความหมาย หรือนิยามศัพทของคําวาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs) จึงแตกตาง
กันไป จึงควรศึกษาความหมายทางกฎหมายของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมของตาง
ประเทศ และของไทย

2.6.2 ความหมายของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมของตางประเทศ และบางประเทศ60

เห็นไดวาตางประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกันไป กฎหมาย
บานเมืองจึงสะทอนใหเห็นสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่ตางกัน จึงมีผลใหมีการบัญญัติความหมาย
ทางกฎหมาย (Legal Terms) ของวิสาหกิจขนากลาง และขนาดยอมแตกตางกันไป แตอยูภายใต

59 ภูมิ  โชคเหมาะ และคณะ.  (2550). กฎหมายท่ีสงเสริมและท่ีมีผลกระทบตอสิทธิ และประโยชนของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม ศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิและประโยชนท่ีเกี่ยวกับการเงิน การคลัง
และหรือการภาษีอากร (รายงานการวิจัย). หนา 7.

60 แหลงเดิม.  หนา 8-10
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วัตถุประสงคที่คลายกัน กลาวคือเพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหองคกรธุรกิจดังกลาวอยูคูกับเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศตอไป ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางเศรษฐกิจ หรือการกินดีอยูดีของคนใน
ประเทศหรือกลุมประเทศสืบไป จึงควรศึกษาความหมายของ SMEs ของตางประเทศบางประเทศ

1) ความหมายของ SMEs ประเทศญ่ีปุน (Japan)
ความหมายของ SMEs หมายถึง กิจการที่มีทุนไมเกิน 100 ลานเยน การจางงานไม

เกิน 300 คน
2) ความหมายของ SMEs ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน (Germany) แบงวิสาหกิจ

ออกเปน 2 ขนาด ไดแก ขนาดเล็ก และขนาดยอม
(1) วิสาหกิจขนาดเล็ก (Small Enterprise) หมายถึง กิจการที่มีทรัพยสินหมุนเวียน

ไมเกิน 1 ลานดอยชมารก (DM) การจางแรงงานไมเกิน 9 คน
(2) วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprise)  หมายถึง กิจการที่มีทรัพยสิน

หมุนเวียนเกิน 1 ลานดอยชมารก (DM) แตไมเกิน 100 ลานดอยชมารก การจางแรงงานต้ังแต 10 คน
แตไมเกิน 499 คน

3) ความหมาย SMEs ของ ประเทศฟลิปปนส หมายถึง ที่มีแบงวิสาหกิจ ออกเปน 2
ประเภท

(1) วิสาหกิจขนาดยอม มีทรัพยสินหมุนเวียนต้ังแตหน่ึงแสนถึงหน่ึงลานเปโซ
(2) วิสาหกิจขนาดกลาง มีทรัพยสินหมุนเวียน 1-4 ลานเปโซ

4) ความหมายของ SMEs ของประเทศมาเลเซีย หมายถึง วิสาหกิจขนาดยอมที่มี
ทรัพยสินหมุนเวียนไมเกิน 50,000 เหรียญมาเลเซีย

5) ความหมายของ SMEs ในสหภาพยุโรป (EU) สหภาพยุโรป แบงวิสาหกิจที่ใหการ
สงเสริม 2 ขนาด ไดแก ขนาดเล็ก และขนาดกลาง

(1) วิสาหกิจขนาดเล็ก มีทรัพยสินหมุนเวียนไมเกิน 7 ลานยูโร การจางแรงงานไม
เกิน 50 คน

(2) วิสาหกิจขนาดกลาง มีทรัพยสินหมุนเวียนเกิน 7 ลานยูโร การจางแรงงานเกิน
50 คน แตไมเกิน 250 คน

2.6.3 ความหมายของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs) ของไทย
ความหมายของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมของไทย มีปรากฏอยูในกฎหมาย 2

ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. 2534 และ
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม พ.ศ. 254361

61 แหลงเดิม. หนา 10-11.
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2.6.4 ความหมายและแนวคิด ในการใหสิทธิประโยชนของตางประเทศ และกลุมประเทศ
2.6.4.1 ความหมายของ “สิทธิ” (Right) หมายถึง ประโยชนที่กฎหมายใหความคุมครอง

แกบุคคล สวนคําวา “ประโยชน” หมายถึง ประโยชนการใหความชวยเหลือ หากเอาคําทั้งสองมา
รวมกันเปน “สิทธิประโยชน” (Privilege) หรือเอกสิทธิ หรือสิทธิพิเศษตามที่ปรากฏในกฎหมาย
การสงเสริมการลงทุนของประเทศไทย และนาๆ อารยประเทศ62

2.6.5 แนวคิด และทฤษฎีของวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดยอม63

แนวคิดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนกลไกปองกันมิใหเกิดการผูกขาด ทําให
เศรษฐกิจมีการแขงขัน ทั้งเพิ่มบทบาทในการสรางสินคาใหมๆ ทั้งยังใหเปนกลไกในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ภูมิภาค และลดชองวางการพัฒนาระหวางเมืองกับชนบทโดยมีแนวความคิดดังน้ี

1) แนวคิดในเร่ือง การคุมครอง และสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม ตอง
ใชกฎหมายเศรษฐกิจเปนเคร่ืองมือ กํากับ หรือจํากัดพฤติกรรมของธุรกิจ จึงขึ้นอยูกับนโยบายของ
รัฐ ในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ

2) แนวคิดในทางกฎหมายในการคุมครอง และสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ยอม แบงออกเปน 2 กลุม

กลุมที่ 1 เปนแนวคิดทางกฎหมายที่เชื่อมโยงนโยบายเศรษฐกิจวารัฐไมควรเขาไป
แทรกแซงกลไกตลาด ควรใหกลไกตลาดทํางาน โดยรัฐเขาแทรกแซงเทาที่จําเปน ยกเวน กรณีเกิด
ความไมยุติธรรมทางสังคม เชน การกีดกันการจางงาน

กลุมที่ 2 เปนแนวคิดทางเศรษฐกิจวาปญหาของเศรษฐกิจขนาดกลาง และขนาดยอม
เกิดจากมีขนาดเล็ก และดอยโอกาสกวาวิสาหกิจขนาดใหญ มิอาจแกไขไดโดยกลไกตลาดไมวาดาน
การผลิต การตลาด และตลาดแรงงาน ทําใหรัฐตองเขามาปรับโครงสรางอุตสาหกรรม ปรับปรุง
คุณภาพชีวิตตลอดจนสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ดังน้ัน แนวคิด ทฤษฎี ในการคุมครอง และสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ยอมที่ดอยโอกาส และสงเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อเปนแหลงจางงานของสังคมเปน
เงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาประเทศ และการกระจายรายได

62 แหลงเดิม.  หนา 14.
63 ไว จามรมาน. (2542). กฎหมายคุมครองวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม. หนา 314.
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บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางขององคการ

แรงงานระหวางประเทศ กฎหมายตางประเทศ และการเรียกรอง
เกี่ยวกับสภาพการจางในสถานประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอมในประเทศไทย

หลักการในเร่ืองการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง ตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 ถือวาเปนหลักการที่ไดรับการยอมรับวามีความเหมาะสม และสอดคลองกับ
สากล ใชบังคับตอลูกจาง ภาคเอกชน เพื่อใหลูกจางมีชีวิตความเปนอยูที่ดี สมศักด์ิศรีความเปน
มนุษย และสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและลูกจาง กฎหมายแรงงานจึงเปนกฎหมาย
ที่มีความสําคัญอยางยิ่งในสังคมโลก ซึ่งมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวของ ที่บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ
หนาที่ของนายจาง-ลูกจาง แนวคิด และหลักการน้ีที่ประชุมใหญขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฟลาเดลเฟย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 ในป
ค.ศ. 1944 (พ.ศ. 2487) ไดลงมติรับรอง ดังประกาศแหงฟลาเดลเฟย ซึ่งไดใหคําจํากัดความเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค และเจตนารมณขององคการขึ้นใหม และประกาศน้ียังคงเปนแนวคิดทางการ
ดําเนินงานทั้งหมดขององคการแรงงานระหวางประเทศ

ประกาศแหงฟลาเดลเฟย1 ประกอบดวยหลักการดังตอไปน้ี
1) แรงงานมิใชสินคา
2) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการต้ังสมาคมเปนสิ่งจําเปนสําหรับความ

กาวหนาอันยั่งยืน
3) ความยากจน ณ ที่หน่ึงที่ใด ยอมเปนปฏิปกษตอความเจริญรุงเรืองในทุกหนทุกแหง
4) มนุษยทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหาทั้งสวัสดิภาพทางวัตถุ และพัฒนาดานจิตใจภายใต

เงื่อนไขของเสรีภาพ และความภาคภูมิ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และโอกาสอันทัดเทียมกันโดย
มิคํานึงถึงเชื้อชาติ ความเชื่อถือ หรือเพศใดๆ ทั้งสิทธิ

1 กําจร  นากช่ืน ข (2549). แนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยตามหลักการวาดวยเสรีภาพในการสมาคม
และการเจรจาตอรอง. หนา 17-18.
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3.1 มาตรการท่ีกําหนดในอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ
แนวคิดและหลักการของเสรีภาพในการสมาคม และการรวมเจรจา องคการแรงงาน

ระหวางประเทศไดกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าเพื่อคุมครองการใชแรงงาน ตามมาตรฐานแรงงาน
ระหวางประเทศ เพื่อใหประเทศภาคี สมาชิก รับไปปฏิบัติ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกฎเกณฑ
การใชแรงงานของประเทศที่เปนภาคี สมาชิกตางๆ มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศที่สําคัญคือ
อนุสัญญา (Conventions) และขอแนะ (Recommendations) ซึ่งตราขึ้น โดยที่ประชุมใหญของ
องคการแรงงานระหวางประเทศ

อนุสัญญาและขอแนะที่เกี่ยวของวาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการรวมเจรจา
ตอรอง ไดแก อนุสัญญา ฉบับที่ 87, อนุสัญญา ฉบับที่ 98 และขอแนะ ฉบับที่ 91

3.1.1 อนุสัญญาฉบับท่ี 872 มีสาระสําคัญ ดังน้ี
1) ขอบเขตการบังคับใช

อนุสัญญาฉบับน้ีใชบังคับกับลูกจางนายจางทุกคน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
รวมถึงขาราชการ และรวมทั้งในงานเกษตรกรรมดวย ยกเวนการใชบังคับกับทหารและตํารวจ
เทาน้ัน แตประเทศสมาชิกอาจพิจารณาออกกฎหมาย ระเบียบ โดยนําเอาหลักการบางสวนของ
อนุสัญญามาใชบังคับแกทหารและตํารวจได

2) การรับรองสิทธิในการรวมตัวกัน
ประเทศสมาชิกที่ใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับน้ี จะตองรับรองสิทธิในการรวมตัวกัน

โดยไมเลือกปฏิบัติ อันเน่ืองมาจากความแตกตางใดๆ เชน เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ลัทธิ นิกาย
ทั้งน้ี การรวมตัวกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ หมายถึง การรวมตัวกันโดยปราศจากการ
เลือกปฏิบัติในอาชีพ ผิว เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือลัทธิความเชื่อทางการเมือง

3) สิทธิในการรวมตัวกัน
ลูกจางและนายจางมีสิทธิ จัดต้ังและเขารวมองคการของตน โดยปราศจากการรับรอง

หรือการอนุมัติของรัฐ ซึ่งการรวมตัวกันโดยปราศจากการรับรองของรัฐ หมายความวากฎหมาย
ภายในของประเทศจะตองใหอิสระแกสมาคมหรือสหภาพแรงงานในการบริหารงานของตน โดย
ปลอดจากการตรวจสอบการบริหารกิจการภายในสมาคมหรือสหภาพแรงงานโดยเจาหนาที่ของรัฐ

4) เสรีภาพในการเลือกองคการ
ลูกจางและนายจางตองมีสิทธิจัดต้ังและเขารวมองคการดวยตนเองไดโดยอิสระ

กลาวคือสามารถเลือกที่จะจัดต้ังองคการของตนเอง หรือเขารวมเปนสมาชิกในองคการใดๆ ที่ตองการ
ได ตามขอบังคับขององคการน้ันๆ

2 ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล ก (2550). อัดสําเนาคําบรรยายปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ภาค 2
ปการศึกษา 2550.

DPU



55

5) การดําเนินการขององคการ องศการของลูกจางหรือองคการของนายจางมีสิทธิดังน้ี
(1) รางธรรมนูญและกฎขอบังคับของตนเอง
(2) เลือกต้ังผูแทนของตนโดยอิสระเต็มที่
(3) ดําเนินกิจกรรมและบริหารงานไดเอง
(4) จัดทําแผนงานโครงการงบประมาณของตนได
ฝายรัฐจะตองไมเขาแทรกแซงการดําเนินการขององคการ ที่จะเปนการจํากัดสิทธิ

หรือขัดขวางการดําเนินการที่ชอบดวยกฎหมาย
6) การเลิกหรือสั่งพักการดําเนินการขององคการ

องคการของนายจางและองคการของลูกจางตองไมอยูภายใตบังคับของฝายบริหารที่
จะสั่งเลิกองคการหรือสั่งระงับการดําเนินการชั่วคราวได

7) การจัดต้ังสหพันธและสมาพันธ
องคการของนายจางและองคการของลูกจางมีสิทธิจัดต้ังและเขารวมสหพันธและ

สมาพันธใดๆ ก็ได และสหพันธหรือสมาพันธน้ันตองมีหลักประกันในการดําเนินการเชนเดียวกับ
การจัดต้ังองคการของนายจางและองคการของลูกจาง ทั้งน้ี ฝายรัฐจะเขาแทรกแซงในการจํากัดสิทธิ
ขางตนหรือขัดขวางการใชสิทธิดังกลาวไมได

8) การเปนภาคีสมาชิกระหวางประเทศ
สหพันธและสมาพันธมีสิทธิเขารวมเปนภาคีสมาชิกกับองคการระหวางประเทศ

ใดๆ ก็ได
9) การเปนนิติบุคคล

ประเทศสมาชิกตองไมจํากัดการเปนนิติบุคคล โดยวางเงื่อนไขที่เปนปฏิปกษตอ
หลักประกันของการรวมตัวกันขององคการของนายจางและองคก ารของลูกจาง สหพันธและ
สมาพันธ

10) การปฏิบัติตามกฎหมาย
นายจาง ลูกจางและองคการตองเคารพกฎหมายภายในของประเทศ แตกฎหมาย

ภายในของประเทศก็ตองไมละเมิดหลักประกันที่รับรองไวตามอนุสัญญาน้ีดวย
11) การคุมครองสิทธิในการรวมตัวกัน

ประเทศสมาชิกตองกําหนดมาตรการที่จําเปนและเหมาะสม เพื่อใหนายจางและ
ลูกจางมีอิสระที่จะใชสิทธิในการรวมตัวกันได หมายความวาเมื่อประเทศสมาชิกรับรองสิทธิในการ
รวมตัวกันของนายจางและลูกจางแลว ก็ตองใหความคุมครองแกการใชสิทธิเชนวาน้ัน โดยการออก
มาตรการคุมครอง ซึ่งอาจเปนกฎหมายหรือระเบียบตางๆ
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3.1.2 สาระสําคัญของอนุสัญญาฉบับท่ี 983 มีดังน้ี
อนุสัญญาฉบับน้ีกําหนดการคุมครองลูกจางมิใหถูกเลือกปฏิบัติ โดยมีสาเหตุสืบเน่ือง

มาจากการที่ลูกจางเปนสมาชิกสหภาพแรงงานหรือไมเขารวมเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน และ
คุมครองกรณีมีการแทรกแซงการดําเนินการของสหภาพแรงงาน รวมทั้งการสงเสริมการรวมเจรจา
ตอรอง ดังน้ี4

1) ลูกจางมีสิทธิไดรับการคุมครองที่เพียงพอตอการกระทําที่เปนปฏิปกษตอสหภาพ
แรงงานที่เกี่ยวของกับการทํางาน

การคุมครองเชนวาน้ีจะตองครอบคลุมการกระทําที่มีลักษณะเปนการกําหนด
เงื่อนไขการจางงานโดยหามลูกจางเขารวมสหภาพแรงงานหรือตองออกจากการเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงาน และรวมถึงการคุมครองมิใหเลิกจางลูกจางหรือกระทําการอยางมีอคติตอลูกจางโดยเหตุที่
ลูกจางเปนสมาชิกสหภาพแรงงานหรือมีสวนรวมในกิจกรรมของสหภาพแรงงานนอกเวลาทํางาน
หรือภายในเวลาทํางานที่นายจางอนุญาตแลว

2) องคการของลูกจางและองคการของนายจางมีสิทธิไดรับการคุมครองที่เพียงพอตอ
การกระทําที่เปนการแทรกแซงการจัดต้ัง การดําเนินการหรือการบริหารองคการ ไมวาจะกระทํา
โดยองคการเอง โดยผูแทนขององคการหรือสมาชิกขององคการก็ตาม

การสงเสริมการจัดต้ังองคการของลูกจางภายใตการสนับสนุนของนายจางหรือ
องคการของนายจาง หรือการใหความชวยเหลือทางการเงินหรืออ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหอยู
ในความควบคุมของนายจางหรือองคการของนายจาง ถือวาเปนการกระทําที่เปนการแทรกแซงใน
ความหมายน้ีดวย

3) จะตองสรางกลไกที่เหมาะสมกับสภาวการณของประเทศเพื่อรองรับการคุมครอง
สิทธิในการรวมตัวกัน

4) จะตองสรางมาตรการที่เหมาะสมกับสภาวการณของประเทศเพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมการพัฒนาและใชประโยชนอยางเต็มที่ของกลไกการเจรจาตอรองโดยสมัครใจระหวาง
นายจางหรือองคการนายจางกับองคการลูกจางเพื่อทําขอตกลงรวมเกี่ยวกับสภาพและเงื่อนไขใน
การทํางาน

5) อนุสัญญาฉบับน้ีไมใชบังคับกับพนักงานเจาหนาที่ของรัฐที่ มีตําแหนงหนาที่
รับผิดชอบในการบริหารงานของรัฐ

3 นิคม  จันทรวิทูร. (2531). ประเทศไทยกับประมวลกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ. หนา 45-49.
4 สุรสิทธ์ิ  ศรีตั้งรัตนกุล. (2546). ความเปนอิสระของสหภาพแรงงานตามกฎหมายแรงงานของไทย

กับอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 87 และฉบับท่ี 98. หนา 29-54.
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จะเห็นวา การกําหนดหลักการรวมตัวกันของนายจางและคนงาน 3 ประการตาม
มาตรา 2 ของอนุสัญญาฉบับที่ 87 ดังรายละเอียดขางตนน้ัน จะตองมีบทบัญญัติรองรับสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล ดังน้ี

(1) สิทธิรวมตัวกันโดยปราศจากความแตกตางใดๆ (Without Distinction Whatsoever)
(2) สิทธิรวมตัวกันโดยปราศจากการรับรองของรัฐ (Without Previous Authorization)
(3) มีเสรีภาพในการเลือกองคการที่ตนพอใจได (Free Choice of Organization)
ปฏิญญาวาดวยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน
การประชุมสุดยอดดานการพัฒนาสังคม (World Social Summit) ที่โคเปนเฮเกน

เมื่อป พ.ศ. 2538 ไดมีมติรับรองพันธะกิจของประเทศตางๆ ในการสงเสริมหลักการและสิทธิ
พื้นฐานของคนงาน ไดแก การขจัดการใชแรงงานบังคับและแรงงานเด็กเสรีภาพในการสมาคมและ
การรวมเจรจาตอรองคาตอบแทนที่เทาเทียมกันและการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจางงานซึ่งเปนสาระสําคัญ
ของอนุสัญญาหลักหรืออนุสัญญาขั้นพื้นฐาน (Core Labour Standards) 7 ฉบับ ไดแกอนุสัญญาของ
องคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 29, 105, 87, 98, 100, 111 และ 138

เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) ในการประชุมระดับรัฐมนตรีขององคการ
การคาโลกที่ประเทศสิงคโปร ไดมีมติปฏิเสธการนําเอาขอบททางสังคมหรือมาตรฐานแรงงาน
ระหวางประเทศเขามาปรับใชกับการคาระหวางประเทศ และตอกย้ําพันธะกิจในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศขั้นพื้นฐานวา องคการแรงงานระหวางประเทศเปนองคการที่
กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ ซึ่งที่ประชุมสนับสนุนการ
ดําเนินการดังกลาวขององคการแรงงานระหวางประเทศและคัดคานการใชมาตรฐานแรงงานเพื่อ
การกีดกันทางการคา

ตอมา ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1998 ที่ประชุมใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศ
สมัยที่ 86 ก็ไดรับรองปฏิญญาวาดวยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน (รายละเอียดตาม
ผนวก ค) เพื่อสงเสริมใหประเทศสมาชิกไดใชความพยายามในการปฏิบัติตามหลักการของอนุสัญญา
ขั้นพื้นฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศ และพิจารณาใหสัตยาบันอนุสัญญาเหลาน้ัน ซึ่ง
นับต้ังแตป ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) ผูอํานวยการใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศจะมี
หนังสือถึงประเทศสมาชิกทุกป เพื่อกระตุนใหสมาชิกพิจารณาใหสัตยาบันอนุสัญญาขั้นพื้นฐาน
หรืออนุสัญญาหลักใหครบถวน

การประชุมคณะประศาสนการของ ILO สมัยที่ 271 (มีนาคม พ.ศ. 2541) มีมติใหนํา
เร่ืองการจัดทําปฏิญญาวาดวยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานและกลไกการติดตามผลเขาพิจารณาใน
ที่ประชุมใหญเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2541 ทั้งน้ีเพื่อใหประเทศสมาชิกไดแสดงออกถึงพันธะที่จะ
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สงเสริมสิทธิพื้นฐานของคนงานซึ่งเปนสวนหน่ึงของสิทธิมนุษยชน และรวมฉลอง 50 ปแหง
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติดวย

อยางไรก็ตามประเทศสมาชิกของคณะประศาสนการหลายประเทศโดยเฉพาะกลุม
ประเทศกําลังพัฒนาซึ่งรวมทั้งกลุมอาเซียนและประเทศไทย ยังมีความวิตกกังวลตอการออก
ปฏิญญาวาปฏิญญาจะตองไมเปนเคร่ืองมือในการเชื่อมโยงมาตรฐานแรงงานกับการคาระหวาง
ประเทศ

ในการประชุมองคการแรงงานระหวางประเทศสมัยที่ 86 (มิถุนายน พ.ศ. 2541) ที่
ประชุมไดแตงต้ังคณะกรรมการขั้นพิจารณาปฏิญญาซึ่งมีเน้ือหาหลักดังน้ี

1) กําหนดพันธะกิจใหประเทศสมาชิกเคารพและปฏิบัติตามหลักการขั้นพื้นฐานของ
องคการและยังเปนการสงเสริมสิทธิมนุษยชนอีกดวย สําหรับหลักการน้ี ไดแก สิทธิในการรวมตัว
และการรวมเจรจาตอรอง การขจัดการใชแรงงานบังคับและแรงงานเด็ก และความเสมอภาคในการ
จางงานและอาชีพ

2) ปฏิญญาไดยืนยันวาองคการแรงงานระหวางประเทศเปนองคการที่มีอํานาจรับผิดชอบ
การดําเนินการดานมาตรฐานแรงงาน

3) กําหนดใหองคการแรงงานระหวางประเทศชวยเหลือประเทศสมาชิกในการปฏิบัติ
ตามหลักการ ตลอดจนใหองคการระหวางประเทศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับองคการแรงงานระหวาง
ประเทศมีสวนในการสงเสริมหลักการน้ีดวย

4) เนนวาปฏิญญาจะไมถูกใชเพื่อกีดกันทางการคา
5) สําหรับกลไกติดตามผลน้ัน ไดจัดใหมีการทํารายงานประจําป (Annual Report) และ

รายงานระดับโลก (Global Report) เพื่อทราบถึงแนวโนมของประเทศตางๆ ในการปฏิบัติตาม
ปฏิญญาดวย

การออกปฏิญญาฉบับน้ีถือเปนประเด็นอภิปรายสําคัญของการประชุมสมัยที่ 86 และมี
การโตแยงถกเถียงจากฝายตางๆ จนไมอาจหาขอยุติหรือรับรองโดยฉันทามติได จนในที่สุดไดมีมติ
ใหออกเสียงในที่ประชุมเต็มคณะเพื่อใหการรับรอง ปรากฏวามีการรับรอง 273 เสียง งดออกเสียง
43 เสียง ไมมีการออกเสียงคัดคาน สําหรับคะแนนเสียงที่ถือวาผานการรับรอง คือ 264 เสียง ประเทศ
อาเซียนที่ใหการรับรองปฏิญญา ไดแก ไทยและฟลิปปนส สวนประเทศอาเซียนอ่ืนงดออกเสียง

เมื่อปฏิญญาผานการรับรองแลว ประเทศไทยซึ่งเปนสมาชิกองคการแรงงานระหวาง
ประเทศก็ตองปฏิบัติตามพันธะที่กําหนดในปฏิญญาใหไดครบถวน ซึ่งไดแก การจําทํารายงาน
ประจําปในเร่ืองการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานหลักซึ่งยังไมไดใหสัตยาบัน รายงานดังกลาวน้ีจะ
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มีการนําไปประเมินในเร่ืองของความกาวหนา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการที่จะใหสัตยาบัน
อนุสัญญาหลักวามีปญหาและตองการความชวยเหลือจาก ILO อยางไรบาง

คณะกรรมการวาดวยเสรีภาพในการสมาคมในคณะประศาสนการ ซึ่งตอไปจะเรียกวา
คณะกรรมการวาดวยเสรีภาพในการสมาคมไดวินิจฉัยในคดีเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิแรงงาน
ตามหลักการวาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการรวมเจรจาตอรองมานับเปนหลายพันคดี ดังน้ัน
เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดวาดวยการนําหลักการดังกลาวมาปรับใช จึงไดประมวลความเห็น
บางสวนของคดีในประเด็นกรอบใหญที่สําคัญมาไว ดังน้ี

1) หนาที่ขององคการแรงงานระหวางประเทศและอาณัติของคณะกรรมการวาดวย
เสรีภาพในการสมาคม

หนาที่ขององคการตองดําเนินการใหหลักการวาดวยเสรีภาพในการสมาคมสัมฤทธิ์
เพราะเปนการพิทักษเบื้องตนใหเกิดสันติภาพและความยุติธรรมในสังคม ตามธรรมนูญ องคการ
แรงงานระหวางประเทศจัดต้ังขึ้นเพื่อปรับปรุงสภาพการทํางานและสงเสริมเสรีภาพในการสมาคม
ในประเทศทั้งหลาย ดังน้ัน การดําเนินการขององคการแรงงานระหวางประเทศภายในวัตถุประสงค
จึงไมอาจพิจารณาวาเปนการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอธิปไตยน้ันๆ ซึ่งตกลงผูกพันที่
จะใหความรวมมือกับองคการแรงงานระหวางประเทศเพื่อดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดรับ
มอบหมาย

วัตถุประสงคของการดําเนินกระบวนการของคณะกรรมการวาดวยเสรีภาพในการ
สมาคมคือการสงเสริมการเคารพสิทธิสหภาพแรงงาน ทั้งในแงขอกฎหมายและขอเท็จจริง

อาณัติของคณะกรรมการวาดวยเสรีภาพในการสมาคมคือการวินิจฉัยวากฎหมาย
และแนวปฏิบัติของประเทศสอดคลองกับหลักการวาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการรวมเจรจา
ตอรองตามที่กําหนดในอนุสัญญาที่เกี่ยวของหรือไม และในกรณีที่กฎหมายของประเทศ รวมทั้ง
การตีความของศาลสูง เปนการละเมิดหลักการวาดวยเสรีภาพในการสมาคม คณะกรรมการจะตอง
พิจารณากฎหมายน้ันภายในอาณัติใหแนวทางและเสนอใหประเทศน้ันรับความชวยเหลือทาง
วิชาการเพื่อดําเนินการใหกฎหมายน้ันสอดคลองกับหลักการวาดวยเสรีภาพในการสมาคม

2) พันธะกิจพื้นฐานของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับสิทธิสหภาพแรงงานและสิทธิมนุษยชน
เมื่อประเทศใดเปนสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศ ประเทศน้ันยอม

ยอมรับหลักการพื้นฐานที่บรรจุอยูในธรรมนูญและคําประกาศแหงฟลาเดลเฟย รวมทั้งหลักการวา
ดวยเสรีภาพในการสมาคม

ประเทศสมาชิกไมอาจอางขอผูกพันหรือขอตกลงอ่ืนใดมาปฏิเสธการไมปฏิบัติตาม
อนุสัญญาที่ประเทศน้ันใหสัตยาบัน
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สิทธิสหภาพแรงงาน ก็เหมือนกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอ่ืนๆ ที่ควรไดรับการ
เคารพ ไมวาระดับการพัฒนาของประเทศน้ันจะเปนเชนไร

3) ภารกิจขององคการนายจางและคนงาน
การพัฒนาองคการใหมีอิสระและเสรีภาพและการเจรจากับผูที่เกี่ยวของเปนสิ่งที่

หลีกเลี่ยงไมไดที่รัฐบาลจะตองเผชิญกับปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมและหาทางแกไขเยียวยาเพื่อ
ประโยชนของชาติและคนงานใหดีที่สุด

การที่รัฐบาลอางความจําเปนในการพัฒนาประเทศเพื่อกําหนดความเคลื่อนไหวของ
สหภาพแรงงานในสถานการณของการใชกฎหมายที่ไมปกติ จนทําใหคนงานไมสามารถใชสิทธิ
สหภาพแรงงานหรือดําเนินการเปนปกติได ยอมไมเปนธรรม การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่
สมดุลตองการองคการที่เปนอิสระและเขมแข็งซึ่งสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาได

วัตถุประสงคพื้นฐานของกระบวนการสหภาพแรงงานควรเปนหลักประกันในการ
พัฒนาความเปนอยูที่ดีทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของคนงานทั้งมวล

ผลประโยชนในทางเศรษฐกิจและงานอาชีพซึ่งคนงานและองคการของคนงานตอง
ปกปอง ไมไดเกี่ยวของแตเฉพาะสภาพการทํางานที่ดีหรือการรวมตัวเรียกรองตามลักษณะของงาน
อาชีพเทาน้ัน แตยังรวมถึงการแสวงหาคําตอบในการแกไขปญหานโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจที่
สถานประกอบการตองเผชิญซึ่งกระทบตอคนงานดวย และกิจกรรมของสหภาพแรงงานมิไดจํากัด
แตเพียงปญหาในงานอาชีพเทาน้ัน ยังรวมถึงทางเลือกของการกําหนดนโยบายทั่วไปโดยเฉพาะใน
ดานเศรษฐกิจ ที่จะมีผลตอสถานการณของคนงาน ไมวาจะเปนเร่ืองคาจ าง วันหยุดหรือสภาพการ
ทํางานตางๆ

4) สิทธิสหภาพแรงงานกับเสรีภาพพลเมือง
คณะกรรมการวาดวยเสรีภาพในการสมาคมพิจารณาเห็นวาเปนการเหมาะสมที่จะ

ตอกย้ําความสําคัญของหลักการพื้นฐานในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เพราะการละเมิด
หลักการดังกลาวมีผลกระทบอยางรายแรงตอการใชสิทธิสหภาพแรงงานโดยอิสระ

คณะกรรมการเห็นวาระบบประชาธิปไตยเปนพื้นฐานของการใชสิทธิของสหภาพ
แรงงานโดยอิสระ กระบวนการสหภาพแรงงานที่ เปนอิสระและมีเสรีภาพอยางแทจริงจะดําเนินไป
ไดก็ตอเมื่อมีการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเทาน้ัน

ขอกลาวหาวากระทําความผิดทางอาญาไมควรใชเพื่อขมขูนักสหภาพแรงงานเพราะ
เหตุที่เปนสมาชิกสหภาพแรงงานหรือดําเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงาน
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สิทธิในการนัดหยุดงานและการจัดประชุมของสหภาพแรงงานเปนสิทธิสหภาพ
แรงงานที่สําคัญ ดังน้ัน มาตรการของฝายรัฐที่ออกมาเพื่อรักษากฎหมายไมควรขัดขวางสหภาพ
แรงงานมิใหจัดประชุมในระหวางมีขอพิพาทแรงงาน

3.1.3 ขอแนะฉบับท่ี 91 ป ค.ศ. 19515 วาดวยการสงเสริมการเจรจาตอรอง (Collective
Agreements Recommendation, 1951)

ที่ประชุมขององคการแรงงานระหวางประเทศ ไดมีมติรับเอาขอแนะฉบับที่ 91 ป
ค.ศ. 1951 วาดวยการสงเสริมการเจรจาตอรอง เปนขอเสนอแนะเพิ่มเติมอนุสัญญา ฉบับที่ 98 ป
ค.ศ. 1949 วาดวยสิทธิในการรวมตัวกันและการรวมเจรจาตอรอง โดยมีสาระสําคัญดังน้ี

1) จัดใหมีกลไกที่เหมาะสมตอสภาพของประเทศในการจัดต้ัง โดยวิธีการตกลงหรือ
กําหนดไวในกฎหมาย หรือขอบังคับของประเทศ

2) องคการจะกําหนดวิธีการปฏิบั ติและหนาที่ โดยมีกลไกที่กําหนดโดยขอตกลง
ระหวางสมาชิก หรือกฎหมายของประเทศ หรือขอบังคับที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศ

3) วัตถุประสงค ของขอแนะในการปองกันสิทธิในการเจรจาตอรองที่เกี่ยวกับสภาพ
การทํางาน และการทําขอตกลงเกี่ยวกับการเจรจาระหวางลูกจางหรือกลุมของลูกจาง หรือองคการ
ของลูกจาง ซึ่งตัวแทนของลูกจางที่ทําหนาที่ในการเจรจาตอรอง จะตองไดรับการเลือกโดยความ
สมัครใจ โดยกฎหมายของประเทศ และขอกําหนดอ่ืน

4) ไมมีขอกําหนดเปนเงื่อนไขในการกอตัวองคการลูกจางหรือสนับสนุนทางการเงิน
หรือวิธีการอ่ืน

5) การเจรจาตอรองมีผลผูกพันผูลงนามในขอตกลง นายจางและลูกจางจะกําหนด
ขอตกลงที่เปนเงื่อนไขในการเจรจาตอรองไมได

ขอตกลงรวมและการใชบังคับ
เราไดศึกษากระบวนการในการรวมเจรจาตอรองและการระงับขอพิพาท ทั้งตามหลัก

การสากล และขอแนะฉบับที่ 91 ขององคการแรงงานระหวางประเทศ รวมทั้งหลักการตามกฎหมาย
แรงงานสัมพันธของไทย ทั้งสองฉบับไปแลว ในเร่ืองขอตกลงรวมและการใชบั งคับน้ีจะพิจารณา
หลักการทั่วไปทางกฎหมายของขอตกลงรวมการเจรจาตอรอง หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
และการใชบังคับขอตกลงรวมระหวางฝายนายจาง และฝายลูกจางดังกลาว

1) หลักการทั่วไปของขอตกลงรวมหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
(1) ความหมายของขอตกลงรวม และขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง

5 ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล ก  เลม เดิม.
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ขอแนะฉบับที่ 91 วาดวยขอตกลงรวม ค.ศ. 1951 (R.91 Collective Agreements
Recommendation, 1951) กําหนดใหแตละประเทศควรจัดใหมีกลไกหรือระบบที่เหมาะสมกับ
สภาวการณของประเทศ โดยทางขอตกลงหรือกฎหมายหรือกฎขอบังคับ ซึ่งมีวิธีการที่สอดคลอง
กับเงื่อนไขหรือสภาวการณของชาติ ทั้งสําหรับการเจรจาตอรองการกําหนด การแกไขเพิ่มเติม และ
การจัดทําขอตกลงรวมขึ้นใหมทั้งฉบับ หรือสําหรับใหคูกรณีทั้งสองฝายไดรวมเจรจากันเพื่อจัดทํา
แกไขเพิ่มเติม หรือจัดทําขอตกลงรวมขึ้นใหมทั้งฉบับ ซึ่งองคประกอบหรือระบบวิธีการดําเนินงาน
และการปฏิบัติของกลไกดังกลาว ควรกําหนดโดยขอตกลงระหวางคูกรณีทั้งสองฝาย หรือโดยกฎหมาย
ของประเทศน้ัน หรือโดยกฎหมายของประเทศน้ัน หรือโดยกฎขอบังคับ (ขอ 1) และไดนิยามคําวา
“ขอตกลงรวม” (Collective Agreements) ไวในขอ 2)

ก. โดยความมุงหมายของขอแนะฉบับน้ี คําวา “ขอตกลงรวม” หมายถึงขอตกลง
ทั้งหมดที่ทําเปนหนังสือเกี่ยวกับเงื่อนไขการทํางาน และเงื่อนไขการจางระหวางนายจาง กลุมของ
นายจางกลุมหน่ึง หรือองคการของนายจาง องคการหน่ึงหรือหลายองคการฝายหน่ึง กับองคการ
แรงงานซึ่งเปนตัวแทนของลูกจางองคการหน่ึงหรือหลายองคการ หรือในกรณีที่ไมมีองคการ
แรงงานของลูกจางดังกลาว ผูแทนลูกจางซึ่งเกี่ยวของที่ไดรับการเลือกต้ังและแตงต้ังโดยลูกจางซึ่ง
เกี่ยวของตามกฎหมายของชาติและกฎขอบังคับอีกฝายหน่ึง” และใน (2) ของขอ 2 ยังกําหนดไววา

ข. ไมมีบทบัญญัติใดในคํานิยามน้ีที่จะตีความไปในทางที่ยอมรับ องคการ
แรงงานของลูกจางที่ต้ังขึ้นภายใตอํานาจหรือการชวยเหลือทางการเงินโดยฝายนายจางหรือตัวแทน
ของฝายนายจาง”

(2) ประเภทของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
จากคํานิยามของขอตกลงรวมตามขอแนะฉบับที่ 91 ของ ILO ซึ่งหมายถึง

ขอตกลงรวมทั้งหมดหรือขอตกลงรวมทุกชนิดที่ทําเปนหนังสือเกี่ยวกับเงื่อนไขการทํางานและ
เงื่อนไขการจางทุกอยาง สวนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 น้ันก็มีความหมายทํานองเกี่ยวกับขอแนะฉบับที่ 91 คือหมายถึง ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางทั้งหมด ทั้งที่ทําเปนหนังสือและมิไดทําเปนหนังสือ และทั้งที่เกิดจากบทบัญญัติของ
กฎหมายและที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองใหมีการกําหนด หรือแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางซึ่งตองทําเปนหนังสือตามมาตรา 10 และมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติน้ี รวมทั้ง
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากบทบัญญัติของมาตรา 10 และไมไดเกิดจากการแจง
ขอเรียกรองตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งอาจจะทําเปนหนังสือหรือไมไดทําเปนหนังสือ หรือเกิดจาก
การตกลงกันโดยปริยายก็ได จึงอาจกลาวไดวา ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีสองประเภทคือ
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรอง และขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
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จางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองตามมาตรา 13 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 25186

ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรอง อาจเกิดจาก
ที่มาซึ่งแตกตางกันหลายกรณี เชน 1) เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายตามมาตรา 10 วรรคหน่ึง แหง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 2) เกิดจากขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจางตาม
มาตรา 10 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และมาตรา 108 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 3) เกิดจากขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดยทั่วไปของ
นายจาง 4) เกิดจากระเบียบของนายจาง ประกาศของนายจาง และคําสั่งของนายจาง 5) เกิดจากการ
ตกลงกันโดยตรง หรือเกิดจากการตกลงกันโดยปริยาย และ 6) เกิดจากสัญญาจางแรงงาน

สวนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองน้ัน อาจเกิด
จากแตละขั้นตอนที่แตกตางกันหลังจากที่มีการแจงขอเรียกรองตามมาตรา 13 หรือ มาตรา 15 แลว
คือ 1) อาจเกิดจากการรวมเจรจาตกลงกันไดเองระหวางฝายนายจางกับฝายลูกจางตามมาตรา 16
และมาตรา 18 2) อาจเกิดจากการไกลเกลี่ยของพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 21
และมาตรา 22 วรรคหน่ึงและวรรคสอง 3) อาจเกิดจากการชี้ขาดโดยสมัครใจตามมาตรา 22 วรรค
สาม 4) อาจเกิดจากการชี้ขาดโดยบังคับในกิจการสําคัญตามมาตรา 23 การชี้ขาดโดยคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ หรือการชี้ขาดโดยคณะกรรมการแรงงานสัมพันธในกิจการธรรมดา ซึ่งไมใช
กิจการสําคัญตามมาตรา 23 เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานเห็นวาขอพิพาทแรงงานที่ตกลง
กันไมไดน้ัน อาจมีผลกระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจของประเทศหรือความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน (มาตรา 24) กรณีหน่ึง และกรณีที่รัฐมนตรีใชอํานาจตามกฎหมายประกาศในราชกิจจา -
นุเบกษากําหนดใหขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดตามมาตรา 23 วรรคสาม อันเกิดในทองที่ใด
ทองที่หน่ึงหรือกิจการประเภทใดประเภทหน่ึง ไดรับการพิจารณาชี้ขาดจากคณะบุคคลคณะใดคณะ
หน่ึงตามที่รัฐมนตรีจะไดกําหนดหรือแตงต้ังก็ได (มาตรา 25) และหามมิใหนายจางปดงาน หรือ
หามมิใหลูกจางนัดหยุดงาน (มาตรา 36 วรรคแรก) เฉพาะในกรณีที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึก
ตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉินหรือในกรณีที่ประเทศประสบปญหาเศรษฐกิจอยางรายแรง อีกกรณี
หน่ึง 5) อาจเกิดจากกรณีที่รัฐมนตรีเห็นวาการปดงาน หรือการนัดหยุดงานที่เกิดขึ้นแลวน้ัน อาจทํา
ใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศ หรืออาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน
รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธดําเนินการชี้ขาดขอพิพาทแรงงานได 6) อาจ

6 กิติพงศ  หังสพฤกษ ข (2550). เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายแรงงาน หนวยท่ี 8-15. หนา 90-106.
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เกิดจากคําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรี เมื่อมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดในกิจการสําคัญตาม
มาตรา 23 ในขอ 4) ซึ่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ไดมีคําวินิจฉัยแลว และนายจางและลูกจางมี
สิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับคําวินิจฉัย คําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรี
ดังกลาวใหเปนที่สุด (มาตรา 23 วรรคสี่) และถือเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการ
แจงขอเรียกรองเชนเดียวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่มิไดอุทธรณตอรัฐมนตรี
ตามมาตรา 23 วรรคสี่ ในขอ 4) และคําชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธตามมาตรา 24 หรือ
คําชี้ขาดของคณะบุคคลตามมาตรา 25 ซึ่งถือเปนที่สุดและเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิด
จากการแจงขอเรียกรองที่คูกรณีทั้งสองฝายตองปฏิบัติตามเชนเดียวกัน

สําหรับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ พ.ศ. 2543 ที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองอันเกี่ยวกับสภาพการจางน้ัน ตามคํานิยามของ
มาตรา 5 “สภาพการจาง” หมายความวา หลักเกณฑและเงื่อนไขการจางหรือการทํางาน กําหนดวัน
และเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอ่ืนของนายจาง หรือลูกจางอันเกี่ยวกับ
การจางหรือการทํางาน ซึ่งอาจเกิดจาก 1) การเจรจาตกลงกันไดเองตามมาตรา 27 วรรคสอง 2) การ
ไกลเกลี่ยของพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 31 วรรคสอง 3) การพิจารณาวินิจฉัยชี้
ขาดขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธตามมาตรา 31
วรรคสี่ในกรณีที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไกลเกลี่ยแลว แตไมอาจตกลงกันไดตาม
มาตรา 31 วรรคสาม คําวินิจฉัยชี้ขาดดังกลาวยอมถือเปนที่สุด คูกรณีทั้งสองฝายตองปฏิบัติตาม เวน
แตเปนคําวินิจฉัยชี้ขาดที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งอยูนอกเหนือจากที่กําหนดตามมาตรา 13 (2) จะมีผลใช
บังคับไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวเทาน้ัน (มาตรา 32) 4) การไกลเกลี่ยของ
บุคคล หรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธแตงต้ังกอนมีการวินิจฉัยชี้ขาด
ในขอ 3) ตามมาตรา 31 วรรคทาย และ 5) เกิดจากการปรึกษาหารือกันโดยอํานาจของคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธตามมาตรา 23 (5) เพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง

(3) แบบและวิธีปฏิบัติของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจาการแจงขอเรียกรอง กฎหมายมิได

กําหนดแบบของขอตกลงไว จะตกลงกันเปนหนังสือ เปนลายลักษณอักษร หรือตกลงกันดวยวาจา
โดยปริยาย หรือโดยธรรมเนียมปฏิบัติก็ได ยกเวนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากบทบัญญัติ
ของกฎหมายในมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เทาน้ันที่ตองทําตามแบบ
คือ ตองทําเปนหนังสือตามมาตรา 10 วรรคสอง แตขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจง
ขอเรียกรองตามมาตรา 13 และมาตรา 15 น้ัน ถาสามารถตกลงกันได ก็ตองทําตามแบบที่กําหนดไว
ในมาตรา 18 คือ ตองทําเปนหนังสือ ตองลงลายมือชื่อนายจางหรือผูแทนนายจาง และผูแทนลูกจาง
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หรือกรรมการสหภาพแรงงานในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง และนายจางตองนําขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางน้ันไปจดทะเบียนตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงง าน หรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย นอกจากตองทําตามแบบดังกลาวตามมาตรา 18 วรรคหน่ึง และวรรคสองแลว
มาตรา 18 วรรคหน่ึง ยังกําหนดวิธีปฏิบัติโดยบังคับใหเปนหนาที่ของนายจางตองประกาศขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางน้ันไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ที่ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองทํางานอยู
เปนเวลาอยางนอย 30 วัน โดยเร่ิมประกาศภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดตกลง วิธีปฏิบัติของกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ ทั้งสองฉบับดังกลาวสอดคลองกับขอแนะฉบับที่ 91 ขอ 8 ที่บัญญัติใหกฎหมาย
หรือขอบังคับของชาติอาจกําหนดใหนายจางที่มีขอผูกพันหรือเปนคูสัญญาตามขอตกลงรวมตองมี
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อใหลูกจางที่เกี่ยวของทราบขอความที่กําหนดในขอตกลงรวมซึ่งมีผลใช
บังคับในสถานประกอบกิจการที่ลูกจางทํางานอยู และอาจใหมีการจดทะเบียนหรือสงขอตกลงรวม
ตอหนวยงานของรัฐ รวมทั้งการแกไขเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นตอไป รวมทั้งอาจกําหนดระยะเวลาขั้นตํ่าที่
ตกลงรวมมีผลใชบังคับ เวนแตจะครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลิกโดยคูกรณีทั้งสองฝาย

2) การใชบังคับขอตกลงรวม หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ในขอ 2) น้ี จะศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาในการใชบังคับ และผลผูกพันของขอตกลง

รวม หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ดังตอไป

3.2 การเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางของตางประเทศ
เมื่อเกิดการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางขึ้น ยอมสงผลกระทบทั้งตัวนายจาง ลูกจาง

และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ฉะน้ันเมื่อเกิดการเรียกรองขึ้นในแตละประเทศก็จะกําหนด
ระเบียบ กฎเกณฑ และขอบังคับ ในการระงับขอพิพาทแรงงานน้ัน เพื่อยุติขอพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้น
โดยเร็ว ดังน้ันเพื่อทราบระบบและโครงสรางของการเรียกรอง การเจรจาตอรอง การระงับขอพิพาท
แรงงานของแตละประเทศไมวาจะเปนประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส ประเทศญ่ีปุน ประเทศ
เยอรมัน เพื่อจะไดนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับการเรียกรอง  การเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดของประเทศไทยตอไป

3.2.1 การเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางของประเทศมาเลเซีย
การเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางเปนกระบวนการขั้นตอนหน่ึงตามกฎหมายแรงงาน

สัมพันธ ในการใชสิทธิของฝายนายจาง และฝายลูกจางเพื่อใหเกิดการแกไข เปลี่ยนแปลงสภาพการ
จางโดยมีขั้นตอนดังน้ี
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3.2.1.1 หลักเกณฑการแจงขอเรียกรอง
พระราชบัญญัติอุตสาหกรรมสัมพันธพ.ศ. 2510 มาตรา 177 (Industrial Relation

Act1967 Article 177 ) ของประเทศมาเลเซีย บัญญัติใหตัวแทน ที่มีสิทธิแจงขอเรียกรองหรือไดรับ
เชิญใหรวมการเจรจาตอรอง ฝายลูกจาง คือ สหภาพแรงงาน (Labour Union) กับฝายนายจาง คือ ตัว
นายจาง หรือสมาคมนายจาง7 เขารวมเจรจาตอรองเพื่อกําหนดหรือแกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางงานตามที่ฝายเสนอยื่นขอเรียกรองมา

3.2.1.2 วิธีการแจงขอเรียกรองและการรวมเจรจาตอรอง
พระราชบัญญัติอุตสาหกรรมสัมพันธ พ.ศ. 2510 (Industrial Relation Act 1967)

ของประเทศมาเลเซีย บัญญัติใหการแจงขอเรียก รองเพื่อกําหนดหรือแกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางตองทําเปนหนังสือและฝายที่ไดรับแจงขอเรียกรองจะตองมีหนังสือตอบรับการรวมเจรจา
ตอรองภายใน 15 วันนับแตวันที่ระบุในหนังสือแจงขอเรียกรอง และคูกรณีจะตองเร่ิมประชุมรวม
เจรจาตอรองภายใน 30 วัน นับแตวันที่ระบุในหนังสือตอบรับการประชุม

เมื่อมีการแจงขอเรียกรองและมีการปฏิเสธหรือไมมีการตอบรับภายใน 14 วัน
นับแตวันที่ระบุในหนังสือแจงขอเรียกรองหรือการประชุมเจรจาตอรองไมเร่ิมขึ้นภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ระบุในหนังสือตอบรับการประชุม กฎหมายใหฝายแจงขอเรียกรองอาจทําหนังสือแจงไป
ยังอธิบดีกรมแรงงานสัมพันธ (Director General for Industrial Relations) หรือรัฐมนตรีกระทรวง
แรงงานและกําลังคน (The Minister of Labour and Manpower) ซึ่งอธิบดีกรมแรงงานสัมพันธอาจ
สั่งการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนหรือเปนประโยชน วางขั้นตอนตามที่เห็นสมควรใหคูกรณีรวมเจรจากัน
โดยไมชักชา8 หรืออาจเขาดําเนินการใหทั้ง 2 ฝายเจรจากันอีก แตถาทั้ง 2 ฝายยังคงปฏิเสธ หรือยัง
ไมอาจตกลงกันไดก็ถือวามีกรณีพิพาทแรงงาน (Labour Dispute) เกิดขึ้น ในเร่ืองที่มีการยื่นขอเรียก
รองน้ัน9

เมื่อกรณีที่มีการเจรจากันแลวคูกรณีไมสามารถตกลงกันได คูกรณีสามารถเลือก
รับการไกลเกลี่ย (Conciliation) โดยพนักงานของรัฐ หรือคูกรณีจะเลือกระงับขอพิพาทแรงงานตาม

7 Industrial Relation Act 1967 of Malaysia, Part IV Collective Bargaining and Collective Agreement,
section 31 (1).  อางถึงใน เอกวิทย  ญาณวัฒนา.  (2543). การระงับขอพิพาทท่ีตกลงกันไมไดตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518. หนา 90-102.

8 Industrial Relation Act 1967 of Malaysia, section 13.
9 K. Somasundram, JMN.  (1980). “Settlement of Trade Disputes in Malaysia.” in First Asian

Congress of Labor Law and Social Security. p. 125.
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วิธีแรงงานสัมพันธ โดยนายจางประกาศปดงานหรือลูกจางนัดหยุดงานแลวแตกรณี แตจะตอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด

3.2.1.3 การไกลเกลี่ยโดยเจาพนักงานของรัฐ
เมื่อมีการเจรจากันแลวแตคูกรณีไมอาจตกลงกันได พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม

สัมพันธ(Industrial Relation Act 1967) ของประเทศมาเลเซีย มิไดกําหนดวาเมื่อมีขอพิพาทแรงงาน
เกิดขึ้นแลวจะตองทําการไกลเกลี่ยโดยเจาพนักงานของรัฐ แตถาคูกรณีประสงคเลือกรับการ
ไกลเกลี่ย (Conciliation) โดยเจาพนักงานของรัฐ กฎหมายกําหนดใหฝายใดฝายหน่ึงแจงเปน
หนังสือไปยังอธิบดีกรมแรงงานสัมพันธ ขอใหมีการไกลเกลี่ยก็ได ยกเวนอธิบดีกรมแรงงาน
สัมพันธเห็นวาขอพิพาทแรงงานน้ันไมอาจระงับไดดวยการเจรจาตอรองระหวางคูกรณีเอง และเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ (Public Interest) อธิบดีกรมแรงงานสัมพันธอาจเขาดําเนินการวางขั้นตอนที่
เห็นวาจําเปนใหคูกรณีปฏิบัติ เพื่อระงับขอพิพาทแรงงานน้ัน แมจะไมมีการแจงขอใหมีการ
ไกลเกลี่ยโดยเจาพนักงานของรัฐก็ตาม10

อธิบดีกรมแรงงานสัมพันธมีอํานาจดังตอไปน้ี
(1) วางขั้นตอนที่เห็นวาเหมาะสมเพื่อใหคูกรณีปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเจรจากัน
(2) สอบสวนเร่ืองและสถานการณแวดลอมตางๆ ของขอพิพาทโดยอาจสอบถาม

เปนการสวนตัวหรือเปนหนังสือก็ได
(3) เสนอใหคูกรณีระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นโดยการชี้ขาดโดยสมัครใจ
แมอธิบดีกรมแรงงานสัมพันธจะมีอํานาจดังที่กลาวมาแลวขางตน แตรัฐมนตรี

กระทรวงแรงงานและกําลังคน(The Minister of Labour and Manpower) ก็สามารถที่จะเขาแทรกแซง
โดยการสั่งใหนําขอพิพาทแรงงานน้ันเขาการไกลเกลี่ยโดยเจาพนักงานของรัฐเมื่อใดก็ไดตามแตจะ
เห็นสมควร11

3.2.1.4 การระงับขอพิพาทแรงงานตามวิธีกรมแรงงานสัมพันธ
กฎหมายแรงงานของประเทศมาเลเซียไดกําหนดวาเมื่อมีการยื่นขอเรียกรองกัน

แลว และคูกรณีไดรวมเจรจาตอรองกันแลว แตทั้ง 2 ฝายไมสามารถตกลงกันได กฎหมายไดวาง
ขั้นตอนใหทั้งคูไดรวมเจรจาตอรองกันอีกคร้ังหน่ึง แตถาผลของการเจรจาตอรองคร้ังที่ 2 แตถาทั้ง
2 ฝายยังคงปฏิเสธ หรือยังไมอาจตกลงกันไดก็ถือวามีขอพิพาทแรงงาน (Labour Dispute) เกิดขึ้นใน
เร่ืองที่มีการยื่นขอเรียกรองน้ัน

10 Industrial Relation Act 1967 of Malaysia, section 18 (3).
11 Industrial Relation Act 1967 of Malaysia, section 19A.
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เมื่อเกิดขอพิพาทแรงงานถาคูกรณีประสงคเลือกรับการไกลเกลี่ย (Conciliation)
โดยเจาพนักงานของรัฐ กฎหมายกําหนดใหฝายใดฝายหน่ึงแจงเปนหนังสือไปยังอธิบดีกรมแรงงาน
สัมพันธ ถึงอยางไรก็ดีกฎหมายมิไดกําหนดใหคูกรณีตองเขาสูการไกลเกลี่ยโดยเจาพนักงานของรัฐ
ดวยวิธีบังคับเสมอไป ยกเวน อธิบดีกรมแรงงานสัมพันธเห็นวาขอพิพาทแรงงานน้ันไมอาจระงับ
ไดดวยการรวมเจรจาตอรองระหวางคูกรณีเอง และเพื่อประโยชนสาธารณะ (Public Interest) อธิบดี
กรมแรงงานสัมพันธอาจเขาดําเนินการวางขั้นตอนที่เห็นวาจําเปนใหคูกรณีปฏิบัติ เพื่อระงับขอ
พิพาทแรงงานน้ัน หรือเมื่อเกิดขอพิพาทแรงงานขึ้นคูกรณีอาจเลือกที่จะระงับขอพิพาทแรงงานโดย
การระงับขอพิพาทแรงงานตามวิธีแรงงานสัมพันธ คือการที่นายจางปดงาน (Lock Out) หรือการที่
ลูกจางนัดหยุดงาน (Strike) ถึงแมกฎหมายแรงงานสัมพันธของประเทศมาเลเซียจะมิไดกําหนดถึง
การปดงานหรือนัดหยุดงานไวโดยตรง แตเมื่อพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวของพอสรุปไดดังน้ี

(1) การปดงาน และการนัดหยุดงาน
การปดงาน (Lock Out) คือการที่นายจางคนเดียว (Individual Employer) หรือ

โดยสมาคมนายจาง กระทําเพื่อบังคับลูกจางในทางเศรษฐกิจ โดยการปดโรงงานหรือไมยอมให
ลูกจางเขาทํางานและไมจายคาจาง เพื่อใหฝายลูกจางยินยอมตามขอเจรจาน้ัน

การนัดหยุดงาน (Strike) คือการที่ฝายลูกจาง หรือสหภาพแรงงานพรอมใจ
รวมกันไมทํางานใหแกนายจาง เพื่อใหนายจางยอมรับตามขอเสนอของฝายลูกจาง ซึ่งตามกฎหมาย
The Trade Unions Ordinance of Malaysia ไดกําหนดใหสหภาพแรงงานใหการสนับสนุน การ
จัดการองคการ หรือจัดการเงินสําหรับการนัดหยุดงานรวม ถึงการจายผลประโยชนอ่ืนๆ ใหแก
สมาชิกในระหวางที่มีการนัดหยุดงาน12 และเมื่อพิจารณาวิธีการที่กําหนดใหปฏิบัติกอนที่กฎหมาย
จะอนุญาตใหมีการนัดหยุดงานหรือปดงาน ในการถามความเห็นของสมาชิกสหภาพแรงงานวาจะ
นัดหยุดงานหรือไม คือ กําหนดใหมีการลงคะแนนลับ (Secret Ballot)13 กอนที่จะมีการนัดหยุดงาน
และในระหวางที่ลูกจางเขาไปมีสวนรวมในกิจการของสหภาพที่ไดจดทะเบียน ขอกําหนดในสัญญา
จางแรงงานจะไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของลูกจางซึ่งเปนคูสัญญาในการเขารวมกิจกรรมของ
สหภาพแรงงาน รวมทั้งการสนับสนุนการจัดการหรือการจัดการดานการเงินของการนัดหยุดงาน14

ตามพระราชบัญญัติอุสาหกรรมสัมพันธ( Industrial Relation Act 1967)
ของประเทศมาเลเซีย ไดกําหนดวาในการเขารวมกิจกรรมของลูกจางในกิจการของสหภาพหามมิให

12 The Trade Unions Ordinance of Malaysia, section 2.
13 The Trade Unions Ordinance of Malaysia, section 25A.
14 The Employment Ordinance 1955 of Malaysia, section 8.
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ผูใดขัดขวางการที่ลูกจางจะใชสิทธิเขารวมหรือสนับสนุนการจัดการสหภาพแรงงาน และเปน
สมาชิกในการกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย15

ซึ่งจะเห็นไดวาถึงแมกฎหมายแรงงานสัมพันธของประเทศมาเลเซียจะมิได
กําหนดถึงการปดงานหรือนัดหยุดงานไวโดยตรง แตเมื่อพิจารณาจากฎหมายอ่ืนอันมีลักษณะ
ใกลเคียง จะเห็นไดวากฎหมายตางๆ เหลาน้ันไดกลาวถึงการปดงานหรือนัดหยุดงาน ในอันที่จะใช
บังคับกับนายจางและลูกจางในเร่ืองเกี่ยวกับการปดงานหรือนัดหยุดงานแลวแตกรณี

(2) วิธีปฏิบัติและเงื่อนไขการนัดหยุดงานการปดงาน
การปดงานและการนัดหยุดงานที่ชอบดวยกฎหมายตองปฏิบัติดังน้ี คือ
ก. การปดงานจะตองเปนการกระทําโดยสมาคมนายจางในการรับรองหรือ

การนัดหยุดงานจะตองเปนการกระทําโดยสหภาพแรงงานที่นายจางใหการรับรอง16

ข. ปดงานหรือการนัดหยุดงานจะกระทําไดก็ตอเมื่อเปนขอพิพาทแรงงาน
ระหวางนายจางและลูกจางเทาน้ัน17

ค. ตองผานการลงคะแนนลับ (Secret Ballet) ซึ่งคะแนนเสียงที่เห็นชอบให
มีการปดงานหรือนัดหยุดงานมีไมตํ่ากวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกผูมีสิทธิออกเสียงผลการลง
คะแนนลับเลขาธิการสหภาพ (Secretary of the Union) จะตองนําไปจดทะเบียนตอนายทะเบียน
ภายใน 14 วัน หลังจากมีการลงคะแนนลับ18

การลงคะแนนลับ (Secret Ballot) จะตองแจงขอมูลในการปดงานหรือนัด
หยุดงานกลาวคือ  กําหนดวัน  เวลา  ที่จะปดงาน หรือนัดหยุดงานใหชัดแจงและตองกลาวถึงขั้นตอนของกฎหมาย
ที่จะอนุญาตใหทําไดหรือกฎหมายอนุญาตใหมีการปดงานหรือนัดหยุดงานได การลงคะนนลับที่ไม
ปฏิบัติใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดจะนํามาอางเพื่อใชปดงานหรือนัดหยุดงานไมได19

(3) ขอหามการปดงานและนัดหยุดงาน
ขอหามของกฎหมายหามมิใหนายจางและลูกจางนัดหยุดงานในกรณีดังตอ

ไปน้ี20

15 Industrial Relation Act 1967 of Malaysia, section 4 (1).
16 Industrial Relation Act 1967 of Malaysia, section 13 (I).
17 Industrial Relation Act 1967 of Malaysia, section 45 (6).
18 The Trade Unions Ordinance of Malaysia, section 25 (1).
19 The Trade Unions Ordinance of Malaysia, section 40 (2).
20 วรพจน  วัชรางคกุล.  (2527). กระบวนการระงับขอพิพาทแรงงานตามกฎหมาย. หนา 100-101.
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ก. ขอพิพาทแรงงานอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน
(Board of Inquiry) ซึ่งไดรับการแตงต้ังโดยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและกําลังคน และหามนัด
หยุดงานหรือปดงานตอไปอีก 7 วัน หลังจากมีการสรุปผลการพิจารณาแลว

ข. หลังจากที่ขอพิพาทแรงงานไดถูกสงมายังศาลอุตสาหกรรม (Industrial
Court) และคูกรณีไดรับแจงการสงขอพิพาทมายังศาลอุตสาหกรรมแลว

ค. หลังจากที่ Yang di-Pertuan Agong หรือเจาหนาที่ผูมี อํานาจของรัฐ
(State Authority) พิจารณาเห็นวาไมควรสงขอพิพาทที่เกี่ยวของกับรัฐบริการ (Government Service)
หรือการบริการในการบริหาร (The Service of Any Stautory Authority) ไปยังศาลอุตสาหกรรมและ
ไดสงแจงความเปนหนังสือไปใหคูกรณีทราบแลว

ง. กรณีที่อยูภายใต เงื่อนไขของสัญญารวมเจรจาตอรอง (Collective
Agreement) ซึ่งไดรับการรับรองโดยศาลอุตสาหกรรมหรือโดยคําตัดสินของศาลอุตสาหกรรม

จ. หามนัดหยุดงาน และปดงานในเร่ืองซึ่งเปนขอพิพาทเกี่ยวกับเร่ืองที่
กฎหมายไมอนุญาตใหยื่นขอเรียกรองเพื่อทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เชน การเลื่อนตําแหนง
ลูกจาง

ถึงอยางไรก็ดีตามพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมสัมพันธ ค.ศ. 1967 (Industrial
Relations Act 1967) ของประเทศมาเลเซียไดกําหนดถึงอํานาจของรัฐมนตรีในการสั่งการ ใหขอพิพาท
แรงงานใหเขาสูการพิจารณาของศาลอุตสาหกรรม (Industrial Court)21 และเมื่อขอพิพาทแรงงานน้ัน
เขาสูการพิจารณาของศาลอุตสาหกรรม แลวกฎหมายหามมิใหนายจางปดงานหรือลูกจางนัดหยุดงาน
ทันที เมื่อคูกรณีไดรับแจงเปนหนังสือแลว22 อันที่จะถือไดวากฎหมายไดวางมาตรการในการให
อํานาจรัฐมนตรีที่จะควบคุมการที่นายจางปดงานหรือลูกจางนัดหยุดงาน

3.2.1.5 การระงับขอพิพาทแรงงานกรณีพิเศษ
(1) การระงับขอพิพาทแรงงานในภาวะฉุกเฉิน

ตามพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมสัมพันธ ค.ศ. 1967 (Industrial Relations
Act 1967) ของประเทศมาเลเซีย มิไดใหอํานาจแกรัฐมนตรีในการระงับขอพิพาทแรงงานในภาวะ
ฉุกเฉินไว แตถึงอยางไรก็ดีกฎหมายไดใหอํานาจแกรัฐมนตรีในอันที่จะสงขอพิพาทแรงงานที่
เห็นสมควรเขาสูการพิจารณาของศาลอุตสาหกรรมได เวนแตมีสัญญากําหนดถึงการระงับขอพิพาท
แรงงานกันไว ซึ่งจะตองระงับขอพิพาทตามสัญญาที่ไดตกลงกันไวกอน เมื่อวิธีที่ระงับขอพิพาท

21 Industrial Relation Act 1967 of Malaysia, section 26 (2).
22 Industrial Relation Act 1967 of Malaysia, section 44 (6).
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ตามที่ไดตกลงกันไวไมอาจยุติได หรือรัฐมนตรีเห็นวาการระงับขอพิพาทที่ตกลงไวไมเหมาะสมที่
จะยุติขอพิพาทแรงงานได รัฐมนตรีมีสิทธิที่จะเสนอขอพิพาทแรงงานน้ันตอศาลอุตสาหกรรมได23

(2) การระงับขอพิพาทแรงงานในกิจการพิเศษ
พระราชบัญญัติอุตสาหกรรมสัมพันธ ค.ศ. 1967 ของประเทศมาเลเซียไมได

หามมิใหมีการนัดหยุดงานหรือปดงานในสถานประกอบกิจการสําคัญแตประการใด หากแต
กําหนดวิธีการปฏิบัติของคูกรณีในการที่จะปดงานหรือนัดหยุดงาน คือ เมื่อคูกรณีฝายใดจะทําการ
ปดงานหรือนัดหยุดงานคูกรณีฝายที่จะปดงานหรือนัดหยุดงานน้ันตองแจง เกี่ยว วัน เวลา เปน
หนังสือกําหนดการปดงานหรือนัดหยุดงานน้ันแกคูกรณีอีกฝายหน่ึง และอธิบดีกรมแรงงาน
สัมพันธ (Director General for Industrial Relations) ดวย

ในกิจการที่สําคัญ (Essential Services) หมายถึง การบริการที่สําคัญซึ่งระบุ
ไวใน Schedule ทายกฎหมาย Industrial Relations Act 1967 อันไดแก

ก. กิจการธนาคาร
ข. การไฟฟา
ค. การดับเพลิง
ง. ทาเรือ อูตอเรือ ทาจอดเรือนํ้าลึก ทาอากาศยาน และกิจการตางๆ ในการ

น้ีรวมทั้งการขนถายสินคาขึ้นลงเรือ การลําเลียงสินคา การควบคุมสินคาทางเรือ และการนํารอง
จ. การไปรษณีย
ฉ. กิจการราชทัณฑ
ช. การผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น รวมถึงการกลั่น การเก็บรักษา

การบรรจุ และจําหนาย
ซ. กิจการบริการสาธารณสุข
ฌ. กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งการแพรขาว และโทรทัศน
ญ. กิจการโทรเลข โทรศัพท และโทรคมนาคม บริการดานการขนสงสินคา

ทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ
ฎ. การสงสินคาออกทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ
ฏ. การประปา
ฐ. การบริการที่จัดการโดยหนวยงานรัฐ ไดแก

(ก) เคมีภัณฑ
(ข) การบินพลเรือน

23 Industrial Relation Act 1967 of Malaysia, section 26 (2), (3).
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(ค) ภาษีศุลกากร, ภาษีเงินได
(ง) การตรวจคนเขาเมือง
(จ) เรือเดินทะเล
(ฉ) กรมอุตุนิยมวิทยา
(ช) สิ่งพิมพ

ฑ. การบริการที่เกี่ยวของหรือเปนการชวยเหลือโดยตรงตอการบํารุงรักษา
และกิจการซึ่งเปนประโยชนตอกองทัพ และกรมตํารวจ

ฒ. ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ซึ่งเกี่ยวพันกับการปองกัน และรักษาความ
ปลอดภัยของประเทศ

ณ. งานใหการบริการในดานการใหความปลอดภัยแกลูกจางของกิจการที่
ไดกลาวมาแลวขางตน

ซึ่งตามกฎหมาย Industrial Relations Act 1967 ของประเทศมาเลเซีย ได
กําหนดหลักเกณฑที่คูกรณีฝายที่จะปดงานหรือนัดหยุดงาน ตองปฏิบัติ24

(1) ตองแจงการปดงานหรือนัดหยุดงานเปนหนังสือแกคูกรณีอีกฝาย
หน่ึง กอนกําหนดการปดงานหรือนัดหยุดงาน 42 วัน

(2) หามปดงานหรือนัดหยุดงานภายใน 21 วัน นับแตสงคําบอกกลาว
การปดงานหรือนัดหยุดงาน

(3) หามมิใหปดงานหรือนัดหยุดงานกอนกําหนดที่แจงวาจะปดงาน
หรือนัดหยุดงาน

อยางไรก็ตามในการปดงานหรือนัดหยุดงานในกิจการบริการที่สําคัญ
(Essential Services) กฎหมายมิไดหามมิใหกิจการน้ันๆ ปดงานหรือนัดหยุดงานแตประการใด
ดังน้ันคูกรณีในขอพิพาทแรงงานในกิจการสําคัญจะเปนกิจการบริการที่สําคัญ ไมวาจะเปนกิจการ
ธนาคาร การไฟฟา การดับเพลิง ทาเรือ การบริการสาธารณสุข เปนตน แตถึงอยางไรก็ดีในการปด
งานหรือนัดหยุดงานน้ันหากรัฐมนตรีมีความเห็นวาขอพิพาทแรงงานน้ันสมควรไดรับการชี้ขาด
โดยการเขาสูการพิจารณาของศาลอุตสาหกรรม (Industrial Court) แตตองไดรับความเห็นชอบใน
การนําขอพิพาทดังกลาวเขาสูการพิจารณาของศาลอุตสาหกรรมจาก The Young di-Pertuan Agong
เสียกอน25

24 Industrial Relation Act 1967 of Malaysia, section 43.
25 Industrial Relation Act 1967 of Malaysia, section 26 (2), 44.
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3.2.1.6 องคกรระงับขอพิพาทแรงงานข้ันสุดทายของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมสัมพันธ (Industrial Relations Act 1967) ของ

ประเทศมาเลเซีย ไดใหอํานาจรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหขอพิพาทแรงงาน (Trade Dispute) ที่เกิดขึ้น
หรือมีแนวโนมวาจะเกิดขึ้น เขาสูการพิจารณาของศาลอุตสาหกรรม (Industrial Court) ได หาก
รัฐมนตรีเห็นวาเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะแกไขขอพิพาทน้ัน และเมื่อขอพิพาทแรงงานน้ันถูกสงไปยังศาล
อุตสาหกรรม (Industrial Court) กฎหมายหามมิใหนายจางปดงานหรือลูกจางนัดหยุดงานเมื่อคูกรณี
ไดรับหนังสือแจงแลว26

นอกจากน้ีตามพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมสัมพันธ (Industrial Relations Act
1967) ของประเทศมาเลเซีย ยังใหอํานาจรัฐมนตรีที่จะแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นเพื่อสืบสวน
ขอเท็จจริงในขอพิพาทแรงงานน้ันเรียกวาคณะกรรมสอบสวน (Committee of Investigation หรือ
Board of Inquiry) เพื่อสอบสวนขอเท็จจริงเมื่อขอพิพาทแรงงานเกิดขึ้น หรือมีแนวโนมวาจะเกิด
ขอพิพาทแรงงานขึ้น (Apprehended)27 ถึงแมขอพิพาทแรงงานน้ันหรือกรณีที่ยังไมเปนขอพิพาท
ดังกลาวจะยังไมผานขั้นตอนการไกลเกลี่ยหรือเขาสูการพิจารณาโดยศาลอุตสาหกรรม (Industrial
Court) ก็ตาม

ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนประกอบดวยบุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังขึ้น อาจมีเพียง
คนเดียวหรือหลายคนก็ได28 มีอํานาจที่จะเรียกใหบุคคลใดๆ สงมอบเอกสารใหแกคณะกรรมการ
หรืออาจเรียกบุคคลเพื่อใหตอบขอซักถาม หรือแสดงพยานหลักฐานตางๆ ภายใตการสาบานหรือคํา
รับรองยืนยันได29 ขณะอยูระหวางการสอบสวนหรือการสอบสวนเสร็จสิ้น คณะกรรมการสอบสวน
อาจเสนอรายงานตลอดจนความเห็นโดยการเผยแพรผานสื่อมวลชน หรือเสนอรายงานโดยตรงตอ
รัฐมนตรีก็ได และตองเสนอรายงานน้ันตอ The Dewan Rakyat (Lower House of Parliament) และ
รัฐมนตรีอาจรายงานตอสาธารณชนตามที่เห็นสมควรตามขอมูลที่ไดรับ ผลการสอบสวนและ
บทสรุปของคณะกรรมการสอบสวน30

26 Industrial Relation Act 1967 of Malaysia, section 26 (2), 44.
27 Industrial Relation Act 1967 of Malaysia, section 34.
28 Industrial Relation Act 1967 of Malaysia, section 35.
29 Industrial Relation Act 1967 of Malaysia, section 36.
30 Industrial Relation Act 1967 of Malaysia, section 37.
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3.2.2 การเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางของประเทศฟลิปปนส31

3.2.2.1 หลักเกณฑการแจงขอเรียกรอง
Labour Code ของประเทศฟลิปปนส บัญญัติใหฝายที่ตองการแจงขอเรียกรอง

และรวมเจรจาตอรองของฝายลูกจางจะตองมีฐานะเปนที่เรียกวา สหภาพแรงงานหรือสมาคมลูกจาง
ที่ไดมีการจดทะเบียนเรียบรอยแลว (Legitimate Labour Organization) จากกระทรวงแรงงาน หรือ
สํานักงานสาขา หรือสํานักงานทองถิ่น32 กับฝายนายจาง เพื่อเจรจาตอรองตามที่ฝายแจงขอเรียกรอง
เสนอเพื่อแกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางงาน

3.2.2.2 วิธีการแจงขอเรียกรองและการรวมเจรจาตอรอง
Labour Code ของประเทศฟลิปปนส บัญญัติใหฝายที่ตองการแจงขอเรียกรอง

เพื่อกําหนดหรือแกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตองทําเปนหนังสือและฝายที่ไดรับแจงขอ
เรียกรองจะตองมีหนังสือตอบวาจะรับเน้ือหาของขอเรียกรองหรือไมเพียงไร เปนหนังสือไมชากวา
10 วัน นับแตวันที่ระบุในหนังสือแจงขอเรียกรอง แตถาหนังสือตอบรับยังไมตกลงตามขอเรียกรอง
ที่เสนอ คูกรณีฝายใดฝายใดฝายหน่ึงอาจขอใหมีการประชุมหารือเกี่ยวกับขอเรียกรองน้ัน โดยใหมี
การเจรจากันภายใน 10 วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองขอใหมีการประชุม อยางไรก็ดีเมื่อมีการประชุม
แลวแตยังไมอาจตกลงกันไดก็ถือวามีขอพิพาทแรงงาน (Labour Dispute) เกิดขึ้น ในเร่ืองที่มีการยื่น
ขอเรียกรองน้ัน

เมื่อกรณีที่มีการเจรจากันแลวคูกรณีไมสามารถตกลงกันได คูกรณีสามารถเลือก
รับการไกลเกลี่ย (Conciliation) โดยรัฐ หรือคูกรณีจะเลือกระงับขอพิพาทแรงงานตามวิธีแรงงาน
สัมพันธ โดยนายจางประกาศปดงานหรือลูกจางนัดหยุดงานแลวแตกรณี แตจะตองปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด

3.2.2.3 การไกลเกลี่ยโดยเจาพนักงานของรัฐ
เมื่อมีการเจรจากันแลวแตคูกรณีไมอาจตกลงกันได Labour Code ของประเทศ

ฟลิปปนส มิไดกําหนดวาเมื่อมีขอพิพาทแรงงานเกิดขึ้นแลวจะตองทําการไกลเกลี่ย โดยเจาพนักงาน
ของรัฐ แตถาคูกรณีฝายใดฝายหน่ึง หรือทั้ง 2 ฝาย ประสงคที่จะเลือกรับการไกลเกลี่ย (Conciliation)
โดยเจาพนักงานของรัฐ โดยกรมแรงงานสัมพันธ (The Bureau of Labour Relations) หรือกองแรงงาน
สัมพันธทองถิ่นในสวนภูมิภาค (The Labour Relations Division in the Regional Offices) หรืออาจ
จําตองรับการไกลเกลี่ยโดยบังคับ (Compulsory Conciliation) เมื่อพนักงานแรงงานสัมพันธหรือ
กรมแรงงานสัมพันธทองถิ่นเห็นสมควรไกลเกลี่ย

31 Labour Code of the Phillippines, chapter II Definition article 212.
32 Labour Code of the Phillippines, chapter II Definition article 212.
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ในระหวางที่มีการไกลเกลี่ย ซึ่งเปนวิธีการยุติขอพิพาทแรงงานโดยมีคนกลางคือ
เจาพนักงานของรัฐเปนผูชวยใหคูกรณีพิพาทไดเจรจาทําความตกลงหรือปรึกษาหารือเพื่อทําความ
ตกลงกัน โดยเจาพนักงานของรัฐผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยจะเปนผูชี้แนะใหทั้ง 2 ฝาย ไดไตรตรองและ
ตกลงกันได รวมทั้งสนับสนุนใหคูกรณียุติขอพิพาทโดยการชี้ขาดขอพิพาทโดยสมัครใจ ทั้งน้ีใน
ระหวางที่มีการไกลเกลี่ยกันน้ันหามมิใหคูกรณีกระทําการใดๆ อันเปนการขัดขวางเพื่อมิใหมีการ
ระงับขอพิพาท

เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ แลว แตยังไมสามารถยุติขอพิพาทแรงงานน้ัน
ได กรมแรงงานสัมพันธหรือกองแรงงานสัมพันธทิ้งถิ่นในสวนภูมิภาคอาจสงขอพิพาทแรงงานเขา
สูการชี้ขาดโดยบังคับ (Compulsory Arbitration)33

3.2.2.4 การระงับขอพิพาทแรงงานตามวิธีแรงงานสัมพันธ
กฎหมายแรงงานสัมพันธของประเทศฟลิปปนส กําหนดวาเมื่อมีการเจรจา

ตอรองกันระหวางนายจางและลูกจางในเร่ืองขอตกลงและสภาพการจางงาน ทั้งฝายนายจางและฝาย
ลูกจางตองใหความรวมมือในการรวมเจรจาตอรอง34 และไมอาจตกลงตามขอเรียกรองน้ันได อัน
กอใหเกิดขอพิพาทแรงงานขึ้น กฎหมายแรงงานสัมพันธของประเทศฟลิปปนส ไดรับรองสิทธิที่
ลูกจางจะใชการนัดหยุดงาน (Strike) หรือนายจางจะใชการปดงาน (Lock Out) ไวเปนวิธีการ
แกปญหาขอพิพาทแรงงาน

(1) การปดงาน และการนัดหยุดงาน
การปดงาน (Lock Out) คือ การที่นายจางไมใหลูกจางเขาทํางานเปนการ

ชั่วคราว เน่ืองจากไมอาจตกลงตามขอเรียกรองที่ไดมีการเจรจาตอรองแลว
การนัดหยุดงาน (Strike) คือ การที่ลูกจางรวมกันหยุดทํางานชั่วคราว

เน่ืองจากไมอาจตกลงตามขอเรียกรองที่ไดมีการเจรจาตอรองแลว
ดังน้ันตามกฎหมายแรงงานสัมพันธของประเทศฟลิปปนส ไดกลาวถึงการ

ปดงานหรือนัดหยุดงานในเร่ืองขอตกลงและสภาพการจางงาน และไมอาจตกลงอันกอใหเกิดขอ
พิพาทแรงงานขึ้น อันเปนผลจากการลมเหลวของการรวมเจรจาตอรองในกิจการที่มิใชอุตสาหกรรม
สําคัญ เน่ืองจากความขัดแยงในเร่ืองผลประโยชนของคูกรณีเทาน้ัน จึงจะถือวาเปนการปดงานหรือ
นัดหยุดงานโดยชอบดวยกฎหมาย

33 Labour Code of the Phillippens, Title VII, Collective Bargaining and administration of Agreement,
article 251.

34 Labour Code of the Phillippens, Title VII, Collective Bargaining and administration of Agreement,
article 252.
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(2) วิธีปฏิบัติและเงื่อนไขการนัดหยุดงาน การปดงาน
กฎหมายแรงงานสัมพันธของประเทศฟลิปปนส เมื่อมีการเจรจาตอรองกัน

ระหวางนายจางและลูกจางในเร่ืองขอตกลงและสภาพการจางงาน และไมอาจตกลงอันกอใหเกิดขอ
พิพาทแรงงานขึ้น กฎหมายแรงงานสัมพันธของประเทศฟลิปปนส ไดรับรองสิทธิที่ลูกจางจะใชการ
นัดหยุดงาน (Strike) หรือนายจางจะใชการปดงาน (Lock Out) ไวเปนวิธีการแกปญหาขอพิพาท
แรงงาน

การปดงานและการนัดหยุดงานที่ชอบดวยกฎหมายตองปฏิบัติดังน้ี คือ
ก. เมื่อการรวมเจรจาตอรองไมสามารถตกลงกันได ตัวแทนฝายลูกจางอาจ

แจงเปนหนังสือแกนายจางในการนัดหยุดงาน หรือฝายนายจางอาจแจงเปนหนังสือประกาศปดงาน
ไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน กอนที่จะมีการนัดหยุดงานหรือปดงาน ไมนอยกวา 30 วัน
หากสงหนังสือแจงการปดงานหรือนัดหยุดงานดังกลาวแลวแตกรณีกอนการปดงานหรือนัดหยุด
งานเปนเวลานอยกวา 15 วัน จะถือวาเปนการกระทําอันไมเปนธรรม

ทั้งน้ีเพื่อที่รัฐมนตรีจะไดประกาศใหทราบทั่วกัน และในชวงเวลากอน
กําหนดปดงานหรือนัดหยุดงานจะถึงกําหนด (The Cooling off Period) รัฐมนตรีจะพยายามดําเนิน
การประนีประนอมและไกลเกลี่ย (Mediation and Conciliation) เพื่อใหมีการระงับขอพิพาทโดย
สมัครใจ (Voluntary Settlement) แตหากขอพิพาทแรงงานดังกลาวยังไมอาจยุติลงได กฎหมายก็
อนุญาตใหมีการนัดหยุดงานหรือปดงานตามกําหนดเวลาที่แจงไวได

ข. ในการนัดหยุดงานตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3
ของสมาชิกสหภาพแรงงานที่เกี่ยวของกับการเจรจาตอรอง โดยการลงคะแนนลับ (Secret Ballot)
และในการปดงานจะตองไดรับความเห็นชอบจาก 2 ใน 3 ของคณะกรรมการบริหาร (Board of
Directors of the Employer Corporation or Association) หรือหุนสวนคนอ่ืนๆ ในหางหุนสวน
(Partners in a Partnership) โดยการลงคะแนนลับ35

เมื่อสหภาพแรงงานหรือนายจางไดมีมติลงคะแนนลับในเร่ืองการนัดหยุด
งานหรือปดงานแลวแตกรณี สหภาพแรงานหรือนายจางน้ันตองสงผลการลงคะแนนใหรัฐมนตรี
ทราบอยางชาไมเกิน 7 วันกอน กําหนดการปดงานหรือนัดหยุดงานซึ่งอยูในชวง The Cooling-off
Period36

35 Labour Code of the Philippines, article 264.
36 Labour Code of the Philippines, article 264 (f).
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ถึงอยางไรก็ดีกฎหมายแรงงานสัมพันธของประเทศฟลิปปนส ไดกําหนด
หามมิใหนายจางปดงานหรือลูกจางนัดหยุดงาน ในกรณีดังตอไปน้ี

ก. ขอพิพาทแรงงานอันเปนขอพิพาทระหวางสหภาพดวยกัน หรือขอพิพาท
ภายในสหภาพแรงงานน้ันเอง37

ข. ขอพิพาทแรงงานเกิดขึ้นโดยปราศจากการเจรจาตอรองระหวางนายจาง
และลูกจาง

ค. ไมบอกกลาวการปดงานหรือนัดหยุดงานตามที่กฎหมายกําหนด และไม
มีการขอมติเสียงสวนใหญของสมาชิกสหภาพแรงงานในการนัดหยุดงาน หรือไดรับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหาร หรือหุนสวนอ่ืนในหางหุนสวน ในการที่นายจางจะปดงาน

ง. หลังจากประธานาธิบดีหรือรัฐมนตรีไดวินิจฉัยขอพิพาทแรงงานน้ันแลว
(Jurisdiction)

จ. ขอพิพาทน้ันเขาสูหรืออยูระหวางการพิจารณาการชี้ขาดโดยบังคับ (Compulsory
Arbitration) หรือการชี้ขาดโดยสมัครใจ (Voluntary Arbitration)38

(3) ขอหามกอนการปดงานหรือนัดหยุดงาน
ก. กฎหมายกําหนดใหคูกรณีฝายที่จะปดงานหรือนัดหยุดงานแจงเปน

หนังสือใหกระทรวงแรงงานทราบกอนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนที่จะมีการปดงานหรือนัด
หยุดงาน ซึ่งเมื่อกระทรวงแรงงานไดรับหนังสือแจงการปดงานหรือนัดหยุดงานจ ะสงพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงาน (Conciliation Division) ไปดําเนินการไกลเกลี่ย นอกจากการไกลเกลี่ย
โดยบังคับแลว กระทรวงแรงงานยังเปดโอกาสใหคูกรณีแกไขขอพิพาทแรงงานดวยความสมัครใจ
(Voluntary Settlement) คือการเขาสูการชี้ขาดโดยสมัครใจ (Voluntary Arbitration)

ข. หากขอพิพาทไมสามารถยุติภายในระยะเวลาที่กําหนดกฎหมายอนุญาต
ใหสหภาพแรงงานนัดหยุดงาน หรือนายจางปดงานได เวนแตรัฐมนตรีเห็นควรสงขอพิพาทแรงงาน
น้ันเขาสูการชี้ขาดโดยบังคับ (Compulsory Arbitration) ถาเปนขอพิพาทที่เกี่ยวของกับความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัยของสาธารณะ โดยคณะกรรมการแรงงานสัมพันธแห งชาติ (The
National Labour Relations Commission) ซึ่งจะมีผลทําใหคูกรณีไมอาจปดงานหรือนัดหยุดงานได

(4) ระหวางมีการปดงานหรือนัดหยุดงาน
ก. ระหวางที่มีการปดงานหรือนัดหยุดงานใหพนักงานประนอมขอพิพาท

แรงงานดําเนินการไกลเกลี่ยตอไป

37 Labour Code of the Philippines, article 264.
38 Labour Code of the Philippines, article 265.
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ข. ระหวางที่มีการปดงานหรือนัดหยุดงาน ประธานาธิบดีหรือรัฐมนตรี
อาจสั่งใหขอพิพาทแรงงานเขาสูการชี้ขาดโดยบังคับของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธแหงชาติ
(The National Labour Relations Commission) และสงผลใหการปดงานหรือนัดหยุดงานตองยุติลง
โดยนายจางที่ปดงานตองเปดงานใหลูกจางทํางานและลูกจางตองกลับเขาทํางานแลวภายใตสภาพ
การจางเดิมกอนการนัดหยุดงาน ทั้งน้ีเพื่อประโยชนสาธารณะ (Public Interest)39

3.2.2.5 การระงับขอพิพาทแรงงานกรณีพิเศษ
1) การระงับขอพิพาทแรงงานในภาวะฉุกเฉิน

ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธของประเทศฟลิปปนส ไดใหอํานาจรัฐมนตรี
วา การกระทรวงแรงงาน (The Secretary of Labour) มีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยและออกคําสั่ง
เพื่อยุติขอพิพาทแรงงาน อันเปนการระงับขอพิพาทแรงงานในภาวะฉุกเฉิน ดังน้ีคือ40

(1) ขอพิพาทแรงานไมอาจยุติโดยการไกลเกลี่ยของสํานักงานแรงงาน
ทองถิ่น (Regional offices) หรือการชี้ขาดโดยผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน (The Labour Arbiters) ของ
กรมแรงงานสัมพันธ (The Bureau of Labour Relations Commission) หรือหลังจากมีการชี้ขาดขอ
พิพาทแรงงานโดยสมัครใจ ในเวลาอันสมควร และ

(2) ขอพิพาทแรงงานน้ันเปนขอพิพาทแรงงานที่เกี่ยวกับผลประโยชนของ
ประเทศ และไดรับการวินิจฉัยขอพิพาทโดยคณะกรรมการภายใตการบริหารของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน และอธิบดีแรงงานสัมพันธ (The director of Labour Relations Commission)

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ถือเปนที่สุดและมีผลบังคับ
กับคูกรณี เวนแตประธานาธิบดีจะเห็นเปนอยางอ่ืน

2) การระงับขอพิพาทแรงงานในกิจการพิเศษ
กฎหมายแรงงานสัมพันธของประเทศฟลิปปนส กํ าหนดใหกิจการ

อุตสาหกรรมสําคัญ (Vital Industries)41 ที่เกี่ยวกับผลประโยชนของชาติ (National Interest) ไมวาจะ
เปนกิจการดานสาธารณะประโยชน (Pubic Utilities) อันไดแก การขนสง การติดตอสื่อสาร รวมถึง
ธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน โรงเรียนและวิทยาลัยที่ไดรับความรับรองจากรัฐ โรงพยาบาล เปน
ตน กฎหมายมิไดหามมิใหปดงานหรือนัดหยุดงาน42 สวนสถานประกอบการที่รัฐเปนเจาของและ

39 Rules and Regulations Implementing Presidential Degree No.823, section 7, August 1978.
40 Rules and Regulations Implementing Presidential Degree No.823, section 8, 6 January 1976, of the

Philippines.
41 Rules and Regulations Implementing Presidential Degree No.368, of the Philippines.
42 Labour Code of the Philippines, article 264.
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สถานประกอบการที่อยูภายใตการควบคุมของรัฐ (รัฐวิสาหกิจ) อันไดแก โรงเรียนของรัฐบาล มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาล การไฟฟา การประปา ธนาคารแหงชาติ เปนตน อยูภายใตกฎขอบังคับของ The Civil
Service Law โดยกําหนดใหสภาพการจางและเงื่อนไขการจางงานลูกจางของรัฐ ใหอยูภายใต
เงื่อนไขเดียวกันที่กําหนดโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา The Nation Assembly เชนเดียวกัน43 ซึ่งจะ
ไมอยูภายใตกฎหมายแรงงานสัมพันธของประเทศฟลิปปนสที่จะใชบังคับได

3.2.2.6 องคกรระงับขอพิพาทแรงงานข้ันสุดทายของรัฐ
ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธของประเทศฟลิปปนส ไดใหอํานาจประธานาธิบดี

หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (The Secretary of Labour) มีอํานาจในการสงขอพิพาท
แรงงานที่เห็นวาเปนขอพิพาทแรงงานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของประโยชนและความ
ปลอดภัยสาธารณะของชาติ เขาสูการชี้ขาดโดยบังคับ (Compulsory Arbitration) โดยคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธแหงชาติ (The National Labour Relations Commission) และมีผลใหคูกรณีไมอาจ
ใชสิทธิในการปดงานหรือนัดหยุดงานได

ในระหวางที่มีการปดงานหรือนัดหยุดงาน ประธานาธิบดีหรือรัฐมนตรีอาจสั่ง
ใหขอพิพาทแรงงานเขาสูการชี้ขาดโดยบังคับของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธแหงชาติ (The
National Labour Relations Commission) และสงผลใหการปดงานหรือนัดหยุดงานตองยุติลง โดย
นายจางที่ปดงานตองเปดงานใหลูกจางทํางานและลูกจางตองกลับเขาทํางานแลวภายใตสภาพการ
จางงานเดิมกอนการนัดหยุดงาน ทั้งน้ีเพื่อประโยชนสาธารณะ (Public Interest)44

3.2.3 การเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางของประเทศญ่ีปุน45

ลักษณะพิเศษของสหภาพแรงงานของญ่ีปุน คือ สหภาพแรงงานในญ่ีปุนน้ันเกือบ
ทั้งหมดเปนสหภาพแรงงานเฉพาะในกิจการแตละกิจการมีจํานวนนอยที่เปนสหภาพแรงงานตาม
ประเภทอุตสาหกรรม เชน ในยุโรปสหรัฐอเมริกา ดังน้ัน สหภาพแรงงานโดยทั่วไปของญ่ีปุนยังจัด
ไมไดวาอยูในฐานะสมดุลกับนายจางในการตอรองเกี่ยวกับสภาพการจางหรือการทํางาน อยางไรก็
ตาม โดยเหตุที่การจางแรงงานน้ันเปนการจางแรงงานถาวรและตลอดชีวิตของลูกจางเปนสวนมาก
ลูกจางเองก็รูสึกวาเปนการยากที่ออกจากงานและไปหางานใหม สหภาพแรงงานจึงไมประสงคที่จะ
เรียกรองมากจนเกินไปจนขนาดตองมีการนัดหยุดงานหรือกอความเสียหายตอนายจางขอเรียกรอง
ของสหภาพแรงงานจึงมีขอบเขตจํากัดและไมถึงกับบริษัทจะปฏิบัติไมได

43 Labour Code of the Philippines, article 277.
44 Rules and Regulations Implementing Presidential Decree No.823, section 7, August 1978.
45 ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล ข (2520). การแรงงานสัมพันธในประเทศญี่ปุนในหนังสือภาษาวัฒนธรรมสังคม

ญี่ปุน (รายงานการวิจัย). หนา 94-110.
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สหภาพแรงงานสวนมาก เมื่อไดดําเนินงานเปนปกแผน ก็ไดเปนที่ยอมรับจากฝาย
นายจาง และนายจางเห็นประโยชนของการมีสหภาพแรงงานในการแกปญหาขัดแยงตางๆ ระหวาง
นายจางกับลูกจาง

การเรียกรองคาจางและการเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมักจะกระทํากัน
ในเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายน ซึ่งเรียกวา Spring Labour Offensive เมื่อกิจการหน่ึงสามารถเพิ่ม
คาจางไดก็จะมีผลใหกิจการอ่ืนๆ ไดรับคาจางเพิ่มขึ้นตาม สหพันธแรงงานจะทําการวิเคราะหรายได
และสภาพทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมแตละประเภท และทําขอเสนอแนะใหสหภาพแรงงานที่มี
โอกาสตอรองคาจางสูงสุดเปนผูเรียกรองกอน เพื่อที่สหภาพแรงงานอ่ืนจะไดถือตามมาตรฐานน้ัน
เรียกรองคาจางจากนายจางเพิ่มขึ้นตาม  อยางไรก็ดีจะไมมีการเรียกรองมากจนเกินกวาที่นายจางจะ
ตอบสนอง เพราะการเจรจาตอรองน้ันเปนเร่ืองภายในระหวางสหภาพแรงงานกับนายจาง จึงยอมจะ
หาทางที่จะตกลงกันดวยดีเสมอ โดยมิใหกระทบกระเทือนตอการทํางานรวมกันระหวางนายจางกับ
ลูกจาง

3.2.3.1 วิธีการแจงขอเรียกรองและการรวมเจรจาตอรอง
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศญ่ีปุน ตามมาตรา 8 ไดกลาววา “สิทธิ

ของคนงานที่จะรวมตัวกันและรวมเจรจาตอรองยอมไดรับประกัน” ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ
ตระหนักในเร่ืองการใชสิทธิของลูกจางผานทางองคกร ในอันที่จะมีสิทธิในเร่ืองการปรับปรุงสภาพ
การทํางานตลอดจนการยกฐานะทางเศรษฐกิจ โดยการเจรจาตอรองกับนายจาง ทั้ งน้ีเพื่อความเทา
เทียมกับนายจางในการเจรจาตอรอง ลูกจางสามารถจัดต้ังองคกรหรือสมาคมแรงงานของตนเองเพื่อ
เลือกตัวแทนในการดําเนินการเจรจาตอรองในเร่ืองสภาพการจางงาน 46 ทั้งน้ีในการเจรจาตอรอง
ระหวางนายจางและลูกจาง คือการที่ตัวแทนของสหภาพแรงงาน หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจให
กระทําการแทนสหภาพแรงงาน มีอํานาจในการเจรจาตอรองเกี่ยวกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
และอ่ืนๆ หรือองคการนายจางในนามของสมาชิกสหภาพแรงงาน47

จะเห็นไดวาในการยื่นขอเรียกรองและเจรจาตอรองเกี่ยวกับสภาพการจางงาน
น้ันจะตองกระทําโดยสหภาพแรงงาน หรือผูที่ไดรับการมอบอํานาจใหกระทําการแทนสหภาพ
แรงงานเทาน้ัน และในการรวมเจรจาตอรองกฎหมายไดกําหนดหามมิใหนายจางปฏิเสธการเจรจา
ตกลงกับตัวแทนลูกจาง โดยไมเปนธรรมและขาดเหตุผลอันสมควร48 และเมื่อมีการเจรจาตอรองกัน
แลวคูกรณีไมอาจตกลงกันไดยอมเกิดขอพิพาทแรงงานขึ้น

46 Trade Union Law of Japan, article 1.
47 Trade Union Law of Japan, article 6.
48 Trade Union Law of Japan, article 7 (2).
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ในสวนของ “ขอพิพาทแรงงาน” (Labour Dispute) น้ัน หมายถึงความขัดแยง
ตอขอเรียกรองซึ่งเกิดขึ้นระหวางคูกรณีในเร่ืองเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ 49 เมื่อมีขอพิพาทแรงงาน
เกิดขึ้นกฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีอํานาจในการประนอม ไกลเกลี่ย และ
การวินิจฉัยขอพิพาทแรงงาน50

3.2.3.2 ความตกลงกันระงับขอพิพาท (Dispute Settlement)
ตามกฎหมายแรงงานประเทศญ่ีปุน ในทางทฤษฏี คณะกรรมการแรงงาน

สัมพันธจะเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับขอพิพาทดานผลประโยชน ในขณะที่ศาลแพงจะรับผิดชอบการ
ดําเนินการขอพิพาทดานสิทธิ (ไมวาจะเปนสิทธิของแตละบุคคลหรือสวนรวม) อยางไรก็ตาม แต
ในทางปฏิบัติ ไมอาจเปนไปไดที่จะแบงแยกหนาที่ เชนน้ีออกจากกันไดอยางชัดเจนเพราะ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ มีอํานาจทั้งการพิจารณาพิพากษาคดีและการระงับขอพิพาท และ
ศาลก็มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการระงับขอพิพาทโดยความสมัครใจ

1) คณะกรรมการแรงงานสัมพันธและความตกลงกันระงับขอพิพาท
องคกรการบริหารหลัก  ๆดานแรงงานสัมพันธในญ่ีปุนคือ คณะกรรมการแรงงาน

สัมพันธ ซึ่งองคกรน้ีจะรับผิดชอบในการตกลงกันระงับขอพิพาทเ ร่ืองผลประโยชน เพราะการ
อนุญาโตตุลาการหรือการไกลเกลี่ยของภาคเอกชนน้ันยังไมเปนที่รูจักในญ่ีปุน ซึ่งในแตละเขตการ
ปกครองทองถิ่น (Local Prefecture) จะมีคณะกรรมการแรงงานสัมพันธทองถิ่น (Local Labour
Relations Commission) ในขณะที่คณะกรรมการกลางแรงงานสัมพันธ (Central Labour Relations
Commission) ประจําอยู ณ กรุงโตเกียว ซึ่งคณะกรรมการกลางแรงงานสัมพันธ จะพิจารณาคําสั่ง
และคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธทองถิ่น รวมถึงพิจารณาคดีซึ่งเกินอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการแรงานสัมพันธทองถิ่น นอกจากน้ี คณะกรรมการแรงานสัมพันธกลาง ยัง
พิจารณาคดีที่สําคัญๆ ระดับชาติดวย

สมาชิกของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธประกอบดวยผูแทนจากฝาย
ลูกจาง ฝายนายจางและคนกลาง ฝายละ 9 คน51 ซึ่งไดรับการแตงต้ังโดยรัฐมนตรี52 คือ

(1) ตัวแทนฝายลูกจางน้ันมาจากคําแนะนําของสหภาพแรงงาน
(2) ตัวแทนฝายนายจางมาจากคําแนะนําขององคกรของนายจาง

49 Labour Relation Adjustment Law of Japan, article 6.
50 Trade Union Law of Japan, article 20.
51 Trade Union Law of Japan, article 19 (6).
52 Trade Union Law of Japan, article 19 (7).
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(3) ตัวแทนคนกลาง จากบุคคลที่ตัวแทนฝายนายจางและตัวแทนฝายลูกจาง
เห็นชอบ

และนอกจากสมาชิกที่กลาวมาน้ี คณะกรรมการแรงงานสัมพันธทองถิ่น
ไดรับการแตงต้ังจากผูวาราชการ โทะ โดะ ฟุ หรือผูวาราชการจังหวัด53

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีหนาที่หลักๆ 2 ประการคือ
ก. การวินิจฉัยชี้ขาด (Adjudication) คําฟองรองเกี่ยวกับการกระทําดาน

แรงงานที่ไมเปนธรรม54

ข. การวินิจฉัยขอพิพาทแรงงานอันเน่ืองมาจากการรวมเจรจาตอรอง
ดวยการประนีประนอม การไกลเกลี่ย รวมทั้งเสนอแนะวิธีในการระงับขอพิพาทแรงงาน55

อยางไรก็ดีเมื่อเกิดขอพิพาทแรงงานขึ้นคูกรณีแรงงานน้ัน ตองแจงให
คณะ กรรมการแรงงานสัมพันธ หรือ ผูวา โทะ โดะ ฟุ หรือ ผูวาราชการจังหวัดทราบทันทีถึงขอพิพาทแรงงาน
ซึ่งไดกอใหเกิดหรือมีความเปนไปไดที่จะกอใหเกิดการกระทําการพิพาท56 ในกรณีน้ี คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ อาจใชขั้นตอนการดําเนินการ 3 ขั้นตอนดังน้ี การประนอมขอพิพาท (Conciliation)
การไกลเกลี่ย (Mediation) และการวินิจฉัยขอพิพาทแรงงาน (Arbitration)

(ก) การประนอมขอพิพาท (Conciliation)
เมื่อเกิดขอพิพาทแรงงานขึ้น ประธานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ

ที่เกี่ยวของจะเลือกเจาหนาที่ประนอมจากคณะกรรมการประนอมขอพิพาทตามคํารองของคูกรณีทั้ง
สองฝายหรือฝายใดฝายหน่ึง หรือของประธานเอง ทั้งน้ีประธานกรรมการอาจเลือกบุคคลอ่ืนที่มิใช
คณะกรรมการประนอมเปนเจาหนาที่ประนอมชั่วคราวได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ57 และเจาหนาที่ประนอม (Conciliator) จะตองเปนผูที่มีความรูและประสบการณ
เพื่อชวยเหลือใหคูกรณียุติขอพิพาท ซึ่งในการน้ีเจาหนาที่ประนอมจะตองติดตอคูกรณีเพื่อหาขอ
เท็จจริงในการระงับขอพิพาทแรงงาน58 เมื่อเจาหนาที่ประนอมไมสามารถระงับขอพิพาทได จะ
ตองลาออกและรายงานขออุปสรรคตอคณะกรรมแรงงานสัมพันธ59

53 Trade Union Law of Japan, article 19 (20).
54 Trade Union Law of Japan, article 1 (4).
55 Trade Union Law of Japan, article 25.
56 Labour Relation Adjustment Law of Japan, article 9.
57 Labour Relation Adjustment Law of Japan, article 12.
58 Labour Relation Adjustment Law of Japan, article 11, 13.
59 Labour Relation Adjustment Law of Japan, article 14.
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(ข) การไกลเกลี่ย (Mediation)
การไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานโดยคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ

จะกระทําโดยการแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นชุดหน่ึง เรียกวา Mediation Committee ซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการซึ่งเปนตัวแทนฝายนายจาง ฝายลูกจาง และกรรมการกลาง โดยมีจํานวนเทาๆ กัน60

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธจะดําเนินการไกลเกลี่ย ก็ตอเมื่อ61

- เมื่อคูกรณีที่ เกี่ยวของยื่นคํารองตอคณะกรรมกา รแรงงาน
สัมพันธ

- เมื่อคูกรณีฝ ายใดฝ ายหน่ึงหรือทั้ งสองฝ าย ยื่นคํารองตอคณะ
กรรมการแรงงานสัมพันธตามที่ระบุไวในขอตกลงแรงงาน

- ในกรณีที่เกี่ยวกับงานบริการ เมื่อคูกรณีฝายใดฝายหน่ึงยื่นคํารอง
ตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ

- ในกรณีที่ เกี่ยวกับงานบริการ เมื่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
พิจารณาเห็นวาจําเปนที่จะตองดําเนินการ

- ในกรณีที่ รัฐมนตรีแรงงาน หรือผูวาโทะ โดะ ฟุ หรือผูวาราชการ
จังหวัด พิจารณาแลวเห็นวา ขอพิพาทแรงงานน้ันเกี่ยวกับงานบริการ หรือจะขยายวงกวาง หรือมี
สวนเกี่ยวกับงานพิเศษ ซึ่งจะมีผลกระทบตอประชาชน จะขอใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
ดําเนินการ

การแตงต้ังกรรมการไกลเกลี่ย คือการที่ประธานคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธเปนผูเสนอชื่อกรรมการไกลเกลี่ยซึ่งเปนตัวแทนนายจาง จากกรรมการซึ่งเปน
ตัวแทนนายจางในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธหรือคณะกรรมการพิจารณาพิเศษ และเลือก
กรรมการไกลเกลี่ยฝายลูกจาง จากกรรมการตัวแทนลูกจางในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธหรือ
คณะกรรมการพิจารณาพิเศษ และเลือกกรรมการกลางในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธหรือใน
คณะกรรมการพิจารณาพิเศษ โดยคณะกรรมการไกลเกลี่ยประกอบดวยประธาน 1 คน ซึ่งเลือกจาก
กรรมการกลางในคณะกรรมการไกลเกลี่ย แตงต้ังโดยกรรมการไกลเกลี่ย 62 ในการไกลเกลี่ยน้ัน
คณะกรรมการไกลเกลี่ยมีอํานาจในการเสนอแนะวิธีระงับขอพิพาทและเสนอใหคูความรับทราบ
และประกาศขอระงับขอพิพาทน้ันพรอมเหตุผลแหงการชี้ขาดถาจําเปนใหหนวยงานทางหนังสือ
พิมพหรือวิทยุใหชวยประกาศใหทราบทั่วกันและในการระงับขอพิพาทกรณีดังกลาว คูกรณียอมรับ

60 Labour Relation Adjustment Law of Japan, article 19, 20.
61 Labour Relation Adjustment Law of Japan, article 18.
62 Labour Relation Adjustment Law of Japan, article 21, 22.
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แตภายหลังเกิดการขัดแยงเน่ืองจากการตีความหรือการปฏิบัติ คูกรณีที่เกี่ยวของมีสิทธิยื่นคํารองให
คณะกรรมการไกลเกลี่ยชี้แจงขอดังกลาวได และคณะกรรมการไกลเกลี่ย ตองดําเนินการชี้แจงให
คูกรณีทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับคํารอง ในระหวางระยะเวลาดังกลาวเมื่อคูกรณีไดรับ
คําชี้แจงแลว หามมิใหคูกรณีเขาไปดําเนินการใดๆ กับขอพิพาทน้ันอีก63

(ค) การวินิจฉัยขอพิพาทแรงงาน (Arbitration)
การที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธจะทําการวินิจฉัยขอพิพาท

แรงงานอยางอนุญาโตตุลาการโดยการแตงต้ังคณะกรรมการวินิจฉัย ซึ่งประกอบดวยกรรมการ 3
คน Arbitration Committee โดยการที่ประธานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเปนผูเสนอชื่อคณะ
กรรมการวินิจฉัยจากกรรมการกลางในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือในคณะกรรมการ
พิจารณาพิเศษ โดยความยินยอมของคูกรณีทั้งสองฝาย ทั้งน้ี ถาคูกรณีไมยินยอม ประธานกรรมการ
จะเลือกกรรมการวินิจฉัยอีกคร้ังหลังจากถามความเห็นของคูกรณีแลว64

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธจะดําเนินการวินิจฉัยในกรณีตอไป
น้ี65

- ในกรณีที่คูกรณีทั้งสองฝาย ยื่นคํารองตอคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ

- ในกรณีที่คูกรณีฝายใดฝายหน่ึงหรือทั้งสองฝาย ยื่นคํารองตอ
คณะ กรรมการแรงงานสัมพันธตามที่ระบุไวในขอตกลงแรงงาน

ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยประกอบดวยประธาน 1 คน เลือกจาก
กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยโดยการลงคะแนน และในการประชุมและวินิจฉัยชี้ขาดกระทํา
ไดเมื่อมีกรรมการเขาประชุมอยางนอย 2 คน โดยถือคะแนนเสียงขางมากในการวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการวินิจฉัย66 ถึงอยางไรก็ดีกรรมการซึ่งเปนตัวแทนฝายนายจางและลูกจาง ในคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ หรือในคณะกรรมการพิจารณาพิเศษ สามารถเขาประชุมและแสดงความคิดเห็นได
โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการวินิจฉัย 67 ซึ่งอาจกลาวโดยสรุปไดวา กฎหมายแรงงานของ
ประเทศญ่ีปุน Japan on Labour & Labour Adjustment 1984 ในเร่ืองการเจรจาตอรองในเร่ืองที่เกี่ยว
กับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ซึ่งกฎหมายมิไดกําหนดในเร่ืองขั้นตอนการยื่นขอเรียกรองและ

63 Labour Relation Adjustment Law of Japan, article 26.
64 Labour Relation Adjustment Law of Japan, article 31, 31-2.
65 Labour Relation Adjustment Law of Japan, article 30.2.
66 Labour Relation Adjustment Law of Japan, article 31-3.
67 Labour Relation Adjustment Law of Japan, article 31-5.
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วิธีการรวมเจรจาตอรองระหวางนายจางและลูกจาง แตกฎหมายไดบัญญัติบังคับใหนายจางตองยอม
รวมเจรจาตอรองกับลูกจางเมื่อลูกจางเรียกรอง ดังน้ันเมื่อมีการรวมเจรจาตอรองกันแลว แตไมอาจ
ตกลงกันได คูกรณีอาจยื่นคํารองตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเพื่อใหประนอม ไกลเกลี่ย หรือ
วินิจฉัยขอพิพาทแรงงานน้ัน

แตทั้งน้ีเมื่อเกิดขอพิพาทแรงงานขึ้นคูกรณีอาจเลือกที่จะใชวิธีทาง
แรงงานสัมพันธโดยการปดงานหรือนัดหยุดงาน เพื่อใหเปนตามขอเรียกรอง68

3.2.3.3 การระงับขอพิพาทแรงงานตามวิธีแรงงานสัมพันธ
จากการที่รัฐธรรมนูญของญ่ีปุนไดรับประกันสิทธิของลูกจางในการดําเนินการ

รวมกัน ทําใหกิจกรรมบางอยางของสหภาพแรงงานในการรวมเจรจาตอรองระหวางนายจางและ
ลูกจางในเร่ืองที่เกี่ยวกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง แตไมสามารถตกลงกันไดยอมเกิดขอพิพาท
แรงงาน หมายถึง การกระทําอันเน่ืองมาจากขอพิพาทหรืออันตรายจากการกระทําดังกลาว ดวยขอ
ขัดแยงทางแรงงานระหวางนายจางและลูกจาง69ซึ่งสงผลใหเกิดการกระทําเน่ืองจากขอพิพาทหรือ
เกิดเหตุการณใดๆ ที่อาจเปนไปไดจากการกระทําเน่ืองจากขอพิพาทดังกลาว น้ันถือวาไดรับความ
เห็นชอบตามกฎหมาย Labour Relation Adjustment Law of Japan ตามมาตรา 7 ไดบัญญัติไววา
“การกระทําเน่ืองจากขอพิพาท หมายถึง การนัดหยุดงาน การปดงานงดจางของนายจาง ( Lockout)
และการกระทําอ่ืนๆ รวมทั้งการตอตาน ขัดขวางการดําเนินงานของสถานประกอบการ ซึ่งดําเนินการ
โดยคูกรณีแรงงานสัมพันธโดยมีวัตถุประสงคเพื่อบรรลุขอเรียกรองของตน”

(1) การปดงานและการนัดหยุดงาน
การปดงาน (Lock out) คือ การที่นายจางไมใหลูกจางเขาทํางานเปนการ

ชั่วคราว เน่ืองจากไมอาจตกลงตามขอเรียกรองที่ไดมีการเจรจาตอรองแลว
การนัดหยุดงาน (Strike) คือ การที่ลูกจางรวมกันหยุดทํางานชั่วคราว

เน่ืองจากไมอาจตกลงตามขอเรียกรองที่ไดมีการเจรจาตอรองแลว
โดยทั่วไป รูปแบบที่ลูกจางญ่ีปุนดําเนินการกระทําเน่ืองจากขอพิพาทน้ัน

รวมถึงการนัดหยุดงาน การอูงาน การทํางานโดยเครงครัดตอกฎ (Working to Rule) การนัดกันลา
พักผอนประจําป การติดโปสเตอร การผูกริบบิ้นและแถบผารอบแขน การยืนประทวงหนาสถานที่
ทํางาน (Picketing) และการจัดกลุมน่ังประทวง (Sit-Ins)

68 Labour Relation Adjustment Law of Japan, article 7.
69 Labour Relation Adjustment Law of Japan, article 6.
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อน่ึง เพื่อใหการดําเนินการเหลาน้ีเปนการกระทําเน่ืองจากขอพิพาทซึ่ง
ถูกตองตามกฎหมาย การกระทําดังกลาวน้ีตองดําเนินการโดยสหภาพแรงงาน (โดยไมจําเปนวาตอง
เปนสหภาพแรงงาน ที่จดทะเบียนภายใตกฎหมายสหภาพแรงงานหรือไม)

นอกจากน้ี การกระทําการพิพาทตองไมรวมถึงการกระทําที่รุนแรงซึ่งถือวา
เปนการกระทําอันไมสมควร70 และไมรวมรูปแบบของพฤติกรรมทางอาญาอ่ืนๆ เชน การคุกคาม
และการขมขู

(2) วิธีปฏิบัติและเงื่อนไขการนัดหยุดงาน การปดงาน
เมื่อมีขอพิพาทแรงงานเกิดขึ้น คูกรณีที่เกี่ยวของจะตองแจงคณะกรรมการ

แรงงานสัมพันธ หรือผูวาโทะ โดะ ฟุ หรือผูวาราชการจังหวัดทราบทันที71

หากเกิดขอพิพาทแรงงานของงานบริการ เชน การขนสง, การโทรศัพทหรือ
การโทรคมนาคม การประปา การผลิตหรือกลั่นนํ้ามันเชื้อเพลิง การผลิตกระแสไฟฟา, กิจการ
โรงพยาบาลหรือกิจการสถานพยาบาล เปนตน หากคูกรณีจะใชวิธีทางแรงงานสัมพันธ โดยการปดงาน
หรือนัดหยุดงาน หรือกระทําการใดๆ เพื่อใหดําเนินการตามขอเรียกรอง จะตองแจงใหคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธและรัฐมนตรีแรงงาน หรือผูวาโทะ โดะ ฟุ หรือผูวาราชการจังหวัดทราบลวงหนา
อยางนอย 10 วัน กอนเร่ิมดําเนินการ72

ขอบเขตของขอตกลง “การกระทําเน่ืองจากขอพิพาท” น้ันเปนเร่ืองที่ศาล
ญ่ีปุนเปนผูชี้ขาด และจากนํ้าหนักของคําวินิจฉัยชี้ขาดทางกฎหมายเหลาน้ี “การกระทําเน่ืองจากขอ
พิพาท” ตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวของกับสมาชิกของสหภาพแรงงาน

ดังน้ัน จะไมมีการคุมครองการนัดหยุดงานและการดําเนินงานรูปแบบอ่ืนใด
ดานแรงงานที่มีวัตถุประสงคทางการเมืองหรือเปนไปเพื่อฝกใฝสหภาพแรงงานอ่ืนๆ นอกจากน้ี ใน
สวนของคําวินิจฉัยชี้ขาดน้ัน ศาลสูง (Supreme Court) กําหนดวาการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ
สหภาพแรงงาน ณ สถานที่ทํางานและขณะการควบคุมของนายจาง จะไมถือวาเปนการกระทํา
เน่ืองจากขอพิพาทในภาครัฐ และรวมทั้งในภาคเอกชนดวยหากกิจกรรมดังกลาวมีแนวโนมที่จะ
ขัดขวางการดําเนินการทางธุรกิจ

70 Trad Union Law of Japan, article 1.
71 Labour Relation Adjustment Law of Japan, article 9.
72 Labour Relation Adjustment Law of Japan, article 37.
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เมื่อกิจกรรมของสหภาพแรงงาน เปน “การกระทําเน่ืองจากขอพิพาท” ที่
เหมาะสม สหภาพแรงงาน และสมาชิกสหภาพแรงงาน จะไดรับความคุมกันจากการกระทําทางแพง
และอาญา73 ซึ่งถือเปนขอยกเวนทางอาญาที่มีคุณสมบัติครบถวน

อน่ึง เน่ืองจากมีการหามพนักงานของรัฐเขารวมในการกระทําการพิพาท
ขอขัดแยงตางๆ ของพนักงานรัฐจึงไดรับการดําเนินการภายใตระบบซึ่งแยกตางหากอีกระบบหน่ึง
โดยผานหนวยงานดานบุคลากรแหงชาติ (National Personnel Authority) ซึ่งไมสังกัดฝายใด หรือ
โดยผานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ

อยางไรก็ดี ในป ค.ศ. 1975 ศาลฎีกามีคําวินิจฉัยชี้ขาดใหสิทธิของนายจางใน
การปดงานงดจาง (lock out) ถือเปนการกระทําเน่ืองจากขอพิพาท ทั้งน้ี นายจางจะปดงานงดจาง
พนักงานซึ่งเกี่ยวของกับการกระทําเน่ืองจากขอพิพาทไดเพียงในกรณีที่ความสมดุลทางอํานาจ
ระหวางนายจางและสหภาพแรงงาน ไดถูกเปลี่ยนไปในรูปผลประโยชนของสหภาพแรงงาน และ
นายจางตองยกเลิกการปดงานงดจางทันทีที่สหภาพแรงงาน บอกเลิกการนัดหยุดงาน

(3) ขอหามการปดงานและนัดหยุดงาน
กฎหมายแรงงานสัมพันธ ค.ศ. 1976 ของประเทศญ่ีปุน ค.ศ. 1976 (Labour

Relation Adjustment Law of Japan Act 1976) หามมิใหคูกรณีกระทําการใดๆ ซึ่งขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือการรักษาความปลอดภัยในโรงงานหรือสถานประกอบการ ไมถือเปนการกระทําอัน
เน่ืองจากขอพิพาท74

นอกจากน้ีกฎหมายวิธีการควบคุมการกระทําเน่ืองจากขอพิพาทในกิจการ
ไฟฟาและเหมืองถานหิน ฉบับที่ 171 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2496 เปนกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อปองกัน
มิใหเกิดการกระทําอันไมเหมาะสมเน่ืองจากขอพิพาทแรงงานในกิจการไฟฟา และเหมืองถานหิน
ซึ่งเปนกิจการที่มีความสําคัญตอประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งมาตรา 17 ไดบัญญัติหามมิใหลูกจางหรือสหภาพ
แรงงานขัดขวางการทํางานโดยใช เปนขอตอรองกับองคการสาธารณะ โดยการนัดหยุดงาน หรือรวม
ยุยงใหลูกจางคนอ่ืนๆ กระทําการดังกลาว และหามมิใหองคการสาธารณะปดงาน

นอกจากน้ียังมีกฎหมายสหภาพแรงงานหนวยงานสาธารณะจังหวัด
ฉบับที่ 189 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ซึ่งเปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อความสงบเรียบรอยใน
การแรงงานสัมพันธระหวางหนวยงานสาธารณะจังหวัดกับลูกจางของหนวยงาน เพื่ อใหกิจการ
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพที่สุด และเพื่อเปนการสงเสริมสวัสดิการของประชาชนในการรับ
ประโยชนและบริการจากหนวยงานดังกลาว ซึ่งมาตรา 11 หามมิใหลูกจางหรือสหภาพแรงงาน

73 Trade Union law of Japan, article 1, 8.
74 Labour Relation Adjustment law of Japan, article 36.
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ดําเนินการขัดขวางการปฏิบัติของหนวยงาน โดยการนัดหยุดงาน หนวงเหน่ียว เขารวมหรือยุยงให
ลูกจางคนอ่ืนกระทําการดังกลาว และหามหนวยงานปดงาน

3.2.3.4 การระงับขอพิพาทแรงงานกรณีฉุกเฉิน75

การระงับขอพิพาทแรงงานในกรณีฉุกเฉินจะกระทําในกรณีที่นายกรัฐมนตรี
เห็นวาขอพิพาท แรงงานน้ันเกี่ยวของกับสวัสดิการทั่วไปของประชาชน หรือมีผลลุกลามใหญโต
หรือเกี่ยวกับกิจการอันมีลักษณะพิเศษ ซึ่งการหยุดน่ิงของกิจการน้ันเปนอันตรายตอเศรษฐกิจของ
ชาติหรือชีวิตประจําวันของประชาชน และนายกรัฐมนตรีขอความเห็นเปนการลวงหนาไปยัง
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธแหงชาติแลวมีคําสั่งตามที่สมควร เมื่อคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธแหงชาติไดรับคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีแลว ก็ตองพยายามอยางที่สุดในอันที่จะจัดใหมีการ
ยุติขอพิพาทน้ันโดยการประนีประนอม ไกลเกลี่ย วินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการเขาสอบสวนแลว
โฆษณาขอเท็จจริงใหทราบเปนการทั่วไป และเสนอแนะใหมีการใชมาตรการที่จําเปนเพื่อระงับขอ
พิพาท ในกรณีน้ีถือวาคณะกรรมการแรงงานสัมพันธแหงชาติจะตองวินิจฉัยคดีเปนพิเศษกอนคดี
อ่ืนๆ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งใหมีการวินิจฉัยคดีโดยฉุกเฉินน้ีคูกรณีจะกระทําการนัด
หยุดหรือปดงานหรือดําเนินการใดเพื่อใหสําเร็จตามขอเรียกรองไมไดเปนเวลาอยางนอย 50 วันนับ
แตวันที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธแหงชาติวินิจฉัยชี้ขาด

กฎหมายแรงงานสัมพันธของประเทศญ่ีปุน ค.ศ. 1976 (Labour Relation
Adjustment Law 1976) เปนหลักการเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทแรงงาน กฎหมายน้ีวางหลักไววา
คูกรณีในแรงงานสัมพันธจะตองพยายามอยางที่สุดที่จะสงเสริมความเปนธรรมและความสมควรใน
แรงงานสัมพันธ และถามีขอพิพาทแรงงานเกิดขึ้นระหวางกัน ก็ตองพยายามที่จะระงับขอพิพาทน้ัน
โดยความจริงใจ ฝายรัฐบาลก็ถือวามีหนาที่จะตองชวยเหลือคูกรณีในการแรงงานสัมพันธ เพื่อระงับ
ขอเรียกรองระหวางกัน โดยตองพยายามอยางที่สุดในการปองกัน มิใหเกิดการกระทําใดๆ เชน การ
นัดหยุดงาน การปดงานหรือการกระทําหรือการโตตอบอยางอ่ืนอันเน่ืองจากขอพิพาทแรงงาน

การระงับขอพิพาทแรงงานกรณีปกติ จะกระทําโดยการประนีประนอมขอพิพาท
แรงงาน โดยผูประนอมขอพิพาท ซึ่งประธานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธจังหวัดหรือประธาน
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธแหงชาติ แตงต้ังเมื่อมีคํารองขอจากคูกรณีฝายใดฝายหน่ึง หรือทั้ง
สองฝาย หรือโดยประธานคณะกรรมการดังกลาวเห็นสมควรผูประนอมขอพิพาทจะตองพยายาม
ติดตอคูพิพาท ทําความเขาใจความตองการของทั้งสองฝายและชวยเหลือเพื่อใหยุติพิพาท แตใน

75 ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล ค (2520). การแรงงานสัมพันธในประเทศญี่ปุน ในหนังสือภาษาวัฒนธรรมและ
สังคมญี่ปุน (ผลงานวิจัยกลุมศึกษาภาษาวัฒนธรรมและสังคม ชุมนุมนักเรียนทุนญี่ปุน ประจําป 2519/2520).
หนา 94-110.

DPU



89

กรณีที่ผูประนอมขอพิพาทเห็นวา ไมมีทางใดที่จะชวยใหยุติกันได ผูประนอมขอพิพาทจะตองถอน
ตัวและรายงานขอเท็จจริงที่สําคัญเหลาน้ันใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธทราบ ถาคูกรณีทั้งสอง
ฝาย หรือคูกรณีฝายใดฝายหน่ึงมีคํารองมายังคณะกรรมการแรงงานสัมพันธใหมีการไกลเกลี่ยหรือ
เปนกรณีเกี่ยวกับสวัสดิภาพทั่วไปของประชาชนตามคํารองของคูกรณีฝายใดฝายหน่ึง หรือเมื่อ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธเห็นสมควร หรือตามคํารองของรัฐมนตรีวากระทรวงแรงงานหรือ
ผูบริหารทองถิ่น คณะกรรมการแรงงานสัมพันธก็ทําการไกลเกลี่ยเปนขั้นตอนตอไป การไกลเกลี่ย
จะกระทําตอหนาคูกรณี โดยพิจารณาขอเท็จจริงตางๆ แลวคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทจะเสนอ
ขอยุติใหแกคูกรณีและแนะนําใหยอมรับตามน้ัน โดยคําเสนอขอยุติ น้ี จะมีการพิมพเผยแพร และอาจ
โฆษณาทางหนังสือพิมพหรือวิทยุไดดวย ในกรณีเกี่ยวกับกิจการอันเปนสวัสดิภาพทั่วไปของ
ประชาชนซึ่งไดแกกิจการอันเปนบริการที่เปนสิ่งสําคัญตอชีวิตประจําวันของประชาชน เชนกิจการ
ขนสง กิจการไปรษณียโทรเลข และโทรศัพท กิจการประปา กาซและไฟฟา กิจการรักษาพยาบาล
และการสาธารณสุข และกิจการอ่ืนที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศกําหนดโดยความยินยอมของรัฐสภา
คณะกรรมการไกลเกลี่ยจะตองกระทําการไกลเกลี่ยใหเปนที่ยุติโดยเร็วเปนพิเศษ การไกลเกลี่ยน้ันยัง
ไมมีผลเชนเดียวกับคําชี้ขาดโดยคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งจะดําเนินการโดยคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธเมื่อคูกรณีทั้งสองฝาย หรือเมื่อคูกรณีฝายหน่ึงฝายใดมีคํารองใหพิจารณาวินิจฉัย เน่ืองจาก
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไดระบุโดยตรงวาใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเปนผูวินิจฉัย
การพิจารณาวินิจฉัยโดยคณะอนุญาโตตุลาการน้ีกระทําโดยคณะกรรมการจํานวน 3 คน ซึ่งคณะ
กรรมการแรงงานสัมพันธเปนผูแตงต้ัง และมีผลเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่คูกรณีจะตอง
ปฏิบัติตาม อยางไรก็ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติกรณีการประนีประนอมขอพิพาทแรงงาน การ
ไกลเกลี่ยการพิจารณาวินิจฉัยโดยคณะอนุญาโตตุลาการน้ีไมเปนขอจํากัดตอการที่คูกรณีจะยุติขอ
พิพาทเปนประการอ่ืนตามที่จะตกลงกันหรือตามกระบวนการที่ระบุไวในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง

การระงับขอพิพาทแรงงานในกรณีฉุกเฉินจะกระทําในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นวาขอ
พิพาทแรงงานน้ันเกี่ยวของกับสวัสดิการทั่วไปของประชาชน หรือมีผลลุกลามใหญโตหรือเกี่ยวกับ
กิจการอันมีลักษณะพิเศษ ซึ่งการหยุดน่ิงของกิจการน้ันเปนอันตรายตอเศรษฐกิจของชาติหรือ
ชีวิตประจําวันของประชาชน และนายกรัฐมนตรีขอความเห็นเปนการลวงหนาไปยังคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธแหงชาติแลวมีคําสั่งตามที่สมควร เมื่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธแหงชาติ
ไดรับคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีแลว ก็ตองพยายามอยางที่สุดในอันที่จะจัดใหมีการยุติขอพิพาทน้ัน
โดยการประนีประนอม ไกลเกลี่ย วินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการเขาสอบสวนแลวโฆษณาขอเท็จจริง
ใหทราบเปนการทั่วไป และเสนอแนะใหมีการใชมาตรการที่จําเปนเพื่อระงับขอพิพาท ในกรณีน้ีถือ
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วาคณะกรรมการแรงงานสัมพันธแหงชาติจะตองวินิจฉัยคดีเปนพิเศษกอนคดีอ่ืนๆ ในกรณีที่นายก
รัฐมนตรีไดมีคําสั่งใหมีการวินิจฉัยคดีโดยฉุกเฉินน้ีคูกรณีจะกระทําการนัดหยุดหรือปดงานหรือ
ดําเนินการใดเพื่อใหสําเร็จตามขอเรียกรองไมไดเปนเวลาอยางนอย 50 วันนับแตวันที่คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธแหงชาติวินิจฉัยชี้ขาด

3.2.4 การเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางของประเทศเยอรมนี
รัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน ไดรองรับสิทธิตางๆ อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของ

มนุษย รวมถึงสิทธิดานแรงงานเสรีภาพในการสมาคมของทั้งลูกจางและนายจาง และรองรับสิทธิ
เสรีภาพในการกําหนดเงื่อนไขสภาพการจางงานกันโดยสัญญารวมเจรจาตอรอง

เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจของประเทศเยอรมัน ระบบแรงงานสัมพันธในประเทศเปน
ระบบในรูปแบบของ “หุนสวนทางสังคม” (Social Partnership Model) หมายถึง ระบบที่มีการ
รวมมือกัน และโนมเอียงไปสูการเห็นชอบแบบสมานฉันท โดยฝายนายจางเปดโอกาสใหสหภาพ
แรงงานหรือลูกจางมีสวนรวมในการบริหารจัดการ เปนการนําระบบแรงงานสัมพันธแบบทวิภาคี
คือการรวมปรึกษาหารือมาเปนหลักพื้นฐาน อีกทั้งมีระบบขอเสนอแนะ (Suggestion System) คือ
การมีคณะกรรมการลูกจาง (Works Councils) ซึ่งเปนตัวแทนลูกจาง และนายจาง ทั้งสองฝายรวมกัน
กําหนดเงื่อนไขการจางงาน และสภาพการทํางานตางๆ และลูกจางมีสิทธิไดรับทราบขอมูลขาวสาร
ของบริษัทดานบุคคล ดานสังคม ดานการเงิน ในระดับสถานประกอบการ แตอยางไรก็ตาม ระบบ
แรงงานสัมพันธในประเทศเยอรมันก็ไมปฏิเสธระบบการเจรจาตอรอง ระหวางสหภาพแรงงานกับ
นายจาง แตการเจรจาตอรองรวม สวนใหญมักเกิดขึ้นในระดับอุตสาหกรรมของประเทศ หรือระดับ
สาขาทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน76

กฎหมายของประเทศเยอรมัน มีมาตรการสงเสริม การแรงงานสัมพันธแบบทวิภาคี ใน
เร่ืองการปรึกษาหารือ โดยรัฐธรรมนูญของประเทศ ไดใหการรับรองสิทธิไว อันเปนสิทธิพื้นฐาน
ของมนุษยดังที่กลาวมา และนอกจากน้ันยังมีมาตรการสงเสริมการปรึกษาหารือระหว างนายจาง
และลูกจางในระดับตางๆ อยูในกฎหมายอีก 2 ฉบับ คือ

1)  กฎหมายวาดวยธรรมนูญเกี่ยวกับการทํางาน (The works Constitution Act 1972)
2) กฎหมายวาดวย การมีสวนรวมในการตัดสินใจของลูกจาง (The Employee Co-

Determination Act 1976)
ใน “กฎหมายวาดวยธรรมนูญเกี่ยวกับการทํางาน” (The Works Constitution Act 1972)

มีมาตรการสงเสริมการปรึกษาหารือ และการตัดสินใจรวมกันระหวางนายจ างและลูกจางในสถาน

76 ศูนยกฎหมายธุรกิจอินเตอรเนช่ันแนล และกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. (2548). การพัฒนา
แนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงดานแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับประเทศไทย . หนา 96.

DPU



91

ประกอบกิจการ โดยในสถานประกอบกิจการของภาคเอกชน จะมีองคกรหลักตามกฎหมายวาดวย
ธรรมนูญเกี่ยวกับการทํางานอยู 2 องคกร คือ “นายจาง” และ “คณะกรรมการลูกจาง”

ตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญเกี่ยวกับการทํางาน รับรองสิทธิของคณะกรรมการลูกจาง
(Works Councils) ในการมีสวนรวมในการตัดสินใจ สวนรวมในการทํางาน สิทธิในการใหคําปรึกษา
หารือ และไดรับขาวสารในเร่ืองสวัสดิการการบริหารงานบุคคล สงเสริมและจัดสถานที่ทํางาน รับ
เร่ืองราวรองทุกขจากลูกจาง อํานาจหนาที่ตามกฎหมายน้ีกอใหเกิดสิทธิที่จะกระทําการตางๆ ตอ
นายจาง หรือลูกจางในนามของตนเอง ในกรณีมีขอพิพาทเกิดขึ้นดวย และมีอํานาจฟองคดีตอศาล
แรงงาน ในขณะเดียวกันก็อาจตกเปนจําเลยได77

1)  การจัดตั้งคณะกรรมการลูกจาง (Works Councils) ในสถานประกอบการ
กฎหมายกําหนดไววา ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแต 5 คนขึ้นไป ลูกจาง

มีสิทธิจัดต้ังคณะกรรมการลูกจาง (Works Councils) ไดโดยใชวิธีการเลือกต้ังโดยตรงจากลูกจางใน
สถานประกอบกิจการน้ันเอง สหภาพแรงงานไมมีสวนรวมในการเลือกต้ัง ระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงกรรมการลูกจาง มีวาระ 4 ป นับแตวันที่ไดรับการเลือกต้ัง (มาตรา 21) คณะกรรมการ
ลูกจางมีสถานภาพเปนผูแทนลูกจาง ในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติธรรมนูญเกี่ยวกับ
การทํางาน

2) จํานวนคณะกรรมการลูกจาง78

การกําหนดจํานวนกรรมการลูกจาง จะมีจํานวนมากหรือนอย ขึ้นอยูกับจํานวนของ
คนงานในสถานประกอบกิจการ ดังน้ี

จํานวนลูกจางต้ังแต 5-20 คน จะมีกรรมการลูกจาง 1 คน
จํานวนลูกจางต้ังแต 21-50 คน จะมีกรรมการลูกจาง 3 คน
จํานวนลูกจางต้ังแต 51-150 คน จะมีกรรมการลูกจาง 5 คน
จํานวนลูกจางต้ังแต 151-300 คน จะมีกรรมการลูกจาง 7 คน

3) อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการลูกจาง79

การดําเนินงานของคณะกรรมการลูกจางจะทําในรูปมติคณะกรรมการลูกจาง โดยมี
ประธานคณะกรรมการลูกจางเปนผูแทนนํามติที่ประชุมไปปฏิบัติ

77 ไพศิษฐ พิพัฒนกุล ง (2526). การบริหารงานแบบเยอรมัน. หนา 46.
78 แหลงเดิม. หนา 47.
79 แหลงเดิม. หนา 48-49.
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คณะกรรมการลูกจางมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญดังน้ี
(1) ทําขอตกลงในสถานประกอบกิจการกับนายจาง ในเร่ืองคาจาง เงื่อนไขในการ

จางหรือการทํางานที่มีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางนายจาง และสภาพแรงงาน โดยทํา
เปนหนังสือ

(2)  ประชุมปรึกษาหารือกับนายจาง และหาทางระงับขอพิพาท ในสถานประกอบ
กิจการในเร่ืองตางๆ

(3) ดูแลวาลูกจางไดรับการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ตามบทบัญญัติวาดวย
ความปลอดภัย ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง และขอตกลงในสถานประกอบกิจการครบถวน
หรือไม

(4)  เสนอตอนายจางใหจัดมาตรการที่จําเปน เพื่อประโยชนของกิจการ และลูกจาง
ของสถานประกอบกิจการน้ัน

(5)  จัดเตรียมการเลือกต้ังผูแทนลูกจางเด็กในสถานประกอบกิจการ
(6)  สงเสริมการทํางานลูกจางผูพิการ ลูกจางสูงอายุ ลูกจางชาวตางประเทศ ใน

สถานประกอบกิจการ
(7)  พิจารณาคํารองทุกขของลูกจาง และหาทางทําความตกลงกับนายจางในการ

ระงับปญหาน้ันๆ
(8)  รวมกับนายจางในการกําหนดสวัสดิการดานตางๆ ในเร่ืองที่กฎหมายและ

ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไมไดกําหนดไว เชน เร่ืองการเ ร่ิมและการสิ้นสุดของเวลาทํางาน
เวลาพัก การจัดการที่พักอาศัยใหลูกจาง กําหนดมาตรการปองกันภยันตราย และการเจ็บปวยจาก
การทํางาน มาตรการคุมครองปองกันสุขภาพอนามัยของลูกจาง เปนตน

(9)  คณะกรรมการลูกจางมีสิทธิรับทราบ และนายจางมีหนาที่แจงใหคณะกรรมการ
ลูกจางทราบ เร่ืองแผนการขยาย ปรับปรุง นําเคร่ืองมือ อุปกรณทันสมัย มาใชในสถานประกอบ
กิจการตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในการทํางาน

(10)  คณะกรรมการลูกจางมีสวนรวมกับนายจางในการพิจารณาการบริหารงาน
บุคคล เชน การคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาทํางาน โยกยาย การเลิกจาง และการบอกเลิกจาง นายจางตอง
ชี้แจงใหคณะกรรมการลูกจางทราบกอน ถานายจางทําไปโดยคณะกรรมการลูกจางไมเห็นชอบดวย
การกระทําน้ันยังไมมีผลจนกวาจะตกลงกันได หรือไดรับการวินิจฉัย จากคณะกรรมการประนอม
ขอพิพาท นอกจากน้ันยังมีอํานาจในการบริหารกําลังคน สงเสริมพัฒนาฝมือและวิชาชีพดวย

(11)  อํานาจพิจารณา ปญหาทางเศรษฐกิจ โดยกําหนดใหสถานประกอบกิจการที่มี
ลูกจางต้ังแต 100 คนขึ้นไป ตองจัดใหมีคณะกรรมการเศรษฐกิจเพื่อใหคําปรึกษาหารือกับนายจาง
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เร่ืองเศรษฐกิจ เชน การผลิต การลงทุน สถานะการเงิน การยายสถานประกอบกิจการ การเปลี่ยนแปลง
องคกรหรือวัตถุประสงคของสถานประกอบกิจการ เปนตน

4) เร่ืองท่ีคณะกรรมการลูกจางเขาไปมีสวนปรึกษาหารือ การปรึกษาหารือในสถาน
ประกอบกิจการ มีเน้ือหากวางขวางครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหาร การดํา เนินงาน ในทุกๆ เร่ืองที่มี
ผลกระทบตอลูกจางโดยตรง และโดยออม ยกเวนไมรวมเร่ืองที่อยูในขอบขาย อํานาจของการรวม
เจรจาตอรองตามที่มีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไวเชน การกําหนดคาจาง จะไมนํามาตัดสินใ จ
รวมกันในระดับสถานประกอบกิจการ (มาตรา 77 วรรค 3)

5) การระงับขอพิพาทระหวางคณะกรรมการลูกจางกับนายจาง
เน่ืองจากคณะกรรมการลูกจาง มีอํานาจเขารวมดําเนินการกับนายจางในกิจการ

ตางๆ ของสถานประกอบกิจการ และมีอํานาจทําขอตกลงเปนหนังสือกับนายจางได ดังน้ัน ในกรณี
ที่นายจางกับคณะกรรมการลูกจางมีปญหาที่ไมอาจหาขอยุติได คณะกรรมการลูกจางไมมีอํานาจ
เรียกรองใหลูกจางนัดหยุดงาน เพราะนายจาง และคณะกรรมการลูกจางตองรวมมือกันแบบลักษณะ
มีความเชื่อถือศรัทธารวมกัน (มาตรา 74) และรวมมือกัน แตทั้งสองฝาย ตองใชกระบวนการที่
กฎหมายระบุขั้นตอนไวคือ ตองจัดใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการประนอมขอพิพาทขึ้น และนําขอ
พิพาทเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการดังกลาวใหเปนผูวินิจฉัย

คณะกรรมการประนอมขอพิพาทประกอบดวยผูแทนฝายนายจาง และฝายลูกจางมี
จํานวนเทากัน โดยมีคนกลางที่ทั้งสองฝายเห็นชอบพรอมกันใหเปนประธาน ถาไมอาจต้ังคนกลาง
ไดอาจขอใหศาลแรงงานเปนผูแตงต้ังให ในกรณีที่คณะกรรมการประนอมขอพิพาทใชดุลพินิจไม
เปนธรรม คูกรณีอาจรองตอศาลแรงงานใหวินิจฉัยได

6) สถานะของคณะกรรมการลูกจาง
ตามกฎหมายธรรมนูญเกี่ยวกับการทํางาน กําหนดใหคณะกรรมการลูกจางเปน

ผูแทนลูกจางในสถานประกอบกิจการน้ัน มีสิทธิกระทําการตางๆ ตอนายจางหรือตอบรรดาลูกจาง
ในนามของตนเอง ในกรณีที่มีขอพิพาทเกิดขึ้นคณะกรรมการลูกจางมีอํานาจฟองคดีตอศาลแรงงาน
และในทางกลับกันอาจตกเปนจําเลยได

7) บทบาทสําคัญของคณะกรรมการลูกจาง
หนาที่ที่สําคัญของคณะกรรมการลูกจาง คือ ตรวจตราดูแลลูกจางในสถานประกอบ

กิจการใหไดรับการปฏิบัติโดยเทาเทียมกัน นอกจากน้ันยังมีบทคุมครองการเลิกจางคณะกรรมการ
ลูกจางดวย

ตาม “กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมตัดสินใจของลูกจาง” (The Employee Co-
Determination Act 1976) เปนมาตรการสงเสริมแรงงานสัมพันธระบบทวิภาคีในการรวมปรึกษาหารือ
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และรวมตัดสินใจในระดับนโยบายขององคกรธุรกิจ โดยกฎหมายฉบับน้ีบัญญัติใหองคกรภาค
เอกชนจัดใหมี “คณะกรรมการกํากับดูแลบริษัท” (Supervisory Board) ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการกํากับ
ดูแลบริษัทน้ีมีอํานาจสูงสุด ในองคกรธุรกิจน้ันเหนือคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งกฎหมายใหสิทธิ
ลูกจางสงผูแทนฝายลูกจางเขามาเปนคณะกรรมการรวมกับ ฝายนายจางในคณะกรรมการกํากับดูแล
บริษัทน้ี

(1) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลบริษัท80

คณะกรรมการกํากับดูแลบริษัทเปนองคกรสูงสุดของบริษัทมีอํานาจกําหนดวาง
นโยบาย และทิศทางในการบริหารบริษัท ควบคุมการดําเนินงาน และการบริหารใหเปนไปตาม
นโยบาย และแผนที่วางไว ตลอดจนลงมติยุบเลิกบริษัทหรือการควบบริษัทเขาดวยกัน ทั้งมีอํานาจ
แตงต้ังถอดถอนคณะกรรมการบริหารบริษัท และผูจัดการฝายลูกจางดวย

(2) องคกร หรือกิจการที่ตองจัดใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลบริษัท ไดแก บริษัท
จํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ที่มีการซื้อขายหุน หรือองคกรที่มีลูกจางเกิน 2,000
คนขึ้นไป

(3) องคประกอบ และจํานวนกรรมการ81

ประกอบดวยกรรมการที่มาจากผูแทนฝายลูกจาง และกรรมการจากฝายนายจาง
(ผูถือหุน) ประกอบเปนคณะกรรมการรวมกัน

สวนคณะกรรมการฯ ขึ้นอยูกับจํานวนลูกจางในองคกรน้ัน เชน สถานประกอบ
กิจการที่มีลูกจางไมเกิน 10,000 คน จะประกอบดวย กรรมการจํานวน 12 คน เปนกรรมการฝาย
นายจาง (ผูถือหุน) 6 คน และจากฝายลูกจาง 6 คน

กรรมการในสวนของฝายลูกจาง ตองมาจากลูกจางในกิจการน้ัน และจาก
สหภาพแรงงานประกอบกัน

3.3 หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของผูใชแรงงานตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 255082

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนฉบับที่ 18 เมื่อรางเสร็จ และ
ไดรับความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติแลวไดทําการเผยแพรใหประชาชนทราบ และจัดใหมีการลง

80 ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล ค เลมเดิม. หนา 44.
81 แหลงเดิม.
82 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย.  (2550, 24 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 124,

ตอนที่ 47 ก.
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มติ เพื่อขอความเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบ ผลปรากฏวาผูมาลงมติเห็นชอบรอยละ 57 จึงนําทูลเกลาฯ
ถวายพระมหากษัตริยใหลงพระปรมาภิไธย แสดงใหเห็นวารัฐธรรมนูญฉบับน้ีใหความสําคัญ และ
ยึดติดกับประชาชนโดยตรงเปนสําคัญ มีเน้ือหาสาระที่เกี่ยวกับ สิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปน
มนุษย ความเทาเทียมกันที่เกี่ยวกับประชาชนผูใชแรงงานโดยตรงดังจะไดศึกษาตอไป

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่สําคัญที่เกี่ยวของโดยตรงกับประชาชนผูใชแรงงาน
โดยตรง คือการใหความคุมครอง สงเสริมขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในดานตางๆ ซึ่ง
เปนสิทธิขั้นพื้นฐานประชาชนใหไดรับหลักประกันและสวัสดิภาพในการทํางาน มีบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ สนับสนุน สงเสริมสิทธิดังกลาวไวในหลายมาตราที่สําคัญพอสรุปได ดังน้ี

3.3.1 หลักเสรีภาพในการชุมนุม
ตามมาตรา 63 กําหนดใหบุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก

อาวุธ
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะ
ใชที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม หรือ
ในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก

3.3.2 หลักเสรีภาพในการรวมตัวกัน
บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณกลุมเกษตรกร

องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอ่ืน
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐยอมมีเสรีภาพในการรวมกลุมเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป

แตทั้งน้ีตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและความตอเน่ืองในการจัดทํา
บริการสาธารณะ ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทาง
เศรษฐกิจ (มาตรา  64)

3.3.3 หลักการท่ีรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายเศรษฐกิจ
มาตรา 84 (7) กําหนดใหรัฐ สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงาน

เด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ
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3.4 มาตรการทางกฎหมายในการเรียกรองเกี่ยวสภาพการจางในสถานประกอบการของไทย
ตามกฎหมายแรงงานของไทย ไดมีบทบัญญัติกําหนดนิยามหรือความหมายเกี่ยวกับสภาพ

การจางไวในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 โดยกําหนดประเภทตางๆ
ของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง รวมตลอดถึงการกําหนดหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการทํา หรือ
เปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง โดยกําหนดใหคูกรณีไมวาเปนฝายลูกจางหรือนายจาง
ที่เปนผูเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง ซึ่งจะตองทําตามขั้นตอนที่กฎหมายแรงงานสัมพันธกําหนด
ไว 4 ขั้นตอน ผลของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ความคุมครองตอการใชสิทธิของลูกจาง ดังจะ
ไดกลาวตอไป

3.4.1 ความหมายของสภาพการจางและประเภทของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ในสวนความหมายของสภาพการจาง และประเภทของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง

ตามหลักกฎหมายไทยอาจแยกพิจารณาไดดังรายละเอียดตอไปน้ี
3.4.1.1 ความหมาย และขอบเขตของสภาพการจาง

ตามกฎหมายแรงงานไทย ไดกําหนดความหมายของ “สภาพการจาง” ไวใน
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 หมายความวา เงื่อนไขการจางหรือการ
ทํางาน กําหนดวันและเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอ่ืนของนายจางหรือ
ลูกจางเกี่ยวกับการจางหรือการทํางาน ขอตกลงระหวางนายจางและลูกจาง หรือระหวางนายจาง
หรือสมาคมนายจาง กับสหภาพแรงงานตองเกี่ยวกับสภาพการจาง ซึ่งสภาพการจางน้ันเปนที่มา
และเปนสาระสําคัญของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางสภาพการจาง ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ
ของไทย ดังที่กลาวทําใหเห็นไดวา สภาพการจางที่สหภาพแรงงานหรือลูกจาง หรือนายจาง มีสิทธิ
ที่จะเรียกรองไดน้ันมีขอบเขตที่กวาง อาจรวมถึงการยื่นเร่ืองราวรองทุกข การแกไขเพิ่มเติมหรือตอ
อายุขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง83 ตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
เน่ืองจากมาตราดังกลาว กําหนดใหขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางอยางนอยตองมีรายการตามที่
มาตราดังกลาวกําหนดไว ซึ่งรายการในมาตรา 11 นอกจากเปนรายการที่อยูในความหมายของสภาพ
การจางแลวก็มีรายการอ่ืนเกี่ยวกับการยื่นเร่ืองราวรองทุกข และการแกไขเพิ่มเติมหรือตออายุ
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดวย ดังน้ันเมื่อเปนสภาพการจางตามกฎหมายแลว ทําใหฝายนายจาง
หรือฝายลูกจางสามารถยื่นขอเรียกรองใหทําการแกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพการจางได

83 วิจิตรา (ฟุงลัดดา)  วิเชียรชม ข (2552). ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง (รายงานการวิจัย).
หนา 42.
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ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง84 เปนคําที่รวมเอาความผูกพันในเร่ืองสภาพการ
จางระหวางนายจางกับลูกจางทั้งสถานประกอบกิจการ เมื่อมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางแลว ทั้ง
สองฝายมีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอตกลงน้ันใหครบถวน การแกไขเพิ่มเติมตองดําเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายแรงงานสัมพันธฉบับน้ีอยางถูกตองเร่ิมดวยการแจงขอเรียกรองตออีกฝายหน่ึง
เปนหนังสือ เจรจาทําขอตกลงหรือมีกระบวนการในการระงับขอพิพาทตอไปหากตกลงกันไมได
นายจางจะแกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางในทางที่ไมเปนคุณแกลูกจางไมได เวนแตลูกจางตก
ลงยินยอมดวย หรือไดทําขอตกลงสภาพการจางกันใหมตามขั้นตอนของกฎหมาย

โดยเจตนารมณขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง85 หมายถึง ขอตกลงฉบับใหญ
ระหวางฝายนายจางกับฝายลูกจาง ไมใชขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจางแตละคน ขอตกลง
ระหวางนายจางกับลูกจางแตละคนน้ัน ถือวาเปนเพียง “สัญญาจางแรงงาน” ในตางประเทศมักเรียก
วา “สัญญารวมเจรจาตอรอง” (Collective Bargaining Agreement) ซึ่งเปนขอตกลงระหวางนายจาง
กับสหภาพแรงงาน

ดังน้ัน อาจสรุปไดวา ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธฝายนายจาง หรือฝายลูกจาง
มีสิทธิยื่นขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง โดยมีขอบเขตเกี่ยวกับเร่ืองตอไปน้ี86

(1) เงื่อนไขการจาง หรือการทํางาน
(2) กําหนดวัน และเวลาทํางาน
(3) คาจาง
(4) สวัสดิการ
(5) การเลิกจาง
(6) ประโยชนอ่ืนของนายจาง หรือลูกจาง เกี่ยวกับการจางหรือการทํางาน
(7) การยื่นเร่ืองราวรองทุกขของลูกจาง
(8) การแกไข เพิ่มเติม หรือตออายุขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
(9) การที่คูกรณีฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
(10) การที่คูกรณีฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่คุมครองเกี่ยวกับสภาพการ

จาง หรือการทํางาน
นอกจากน้ันขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง ตองไมขัดตอกฎหมายโดยชัดแจง

ไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไมเปนการพนวิสัย

84 เกษมสันต  วิลาวรรณ ก (2540). คําอธิบายกฎหมายแรงงาน. หนา 229.
85 แหลงเดิม.
86 วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม ข เลมเดิม. หนา 42-43.
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3.4.1.2 ประเภทของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางอาจแบงไดเปน 2 ประเภท
(1) ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรอง
(2) ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอรียกรอง

3.4.1.3 ระบบการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง
การเรียกรองตองอยูในขอบเขตของกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธและ

ขอเรียกรองที่แจงไว กลาวคือ ตองเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับสภาพการจาง และเปนเร่ืองระหวางนายจาง
กับลูกจางเทาน้ัน รวมทั้งขอเรียกรองน้ันจะตองไมขัดตอกฎหมาย เวนแตจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา
ที่กฎหมายกําหนดไว ตลอดจนตองไมเกี่ยวกับเร่ืองสวนตัวของลูกจาง หรือเร่ืองสวนตัวของนายจาง
หรือเร่ืองที่เปนอํานาจบริหารจัดการของนายจางโดยแท แตถาเปนเร่ืองที่ลูกจางหรือสหภาพแรงงาน
ขอใหมีกรรมการสหภาพแรงงานเขารวมรับฟงการพิจารณาความผิดของลูกจาง ซึ่งเปนสมาชิก
สหภาพแรงงาน โดยมิไดกาวกายดุลพินิจหรืออํานาจบริหารจัดการของนายจาง ขอเรียกรองเชนน้ี
เมื่อตกลงกันไดยอมมีผลบังคับใชได (คําพิพากษาฎีกาที่ 2583/2523) มิฉะน้ัน อีกฝายหน่ึงยอมมี
สิทธิที่จะไมเจรจาดวย87

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาหลักเกณฑและวิธีการในการแจงขอเรียกรองตาม
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ปรากฏวา ไมมีหลักเกณฑหรือวิธีการในการรวมเจรจาตอรองที่
แนนอน เน่ืองจากจะตองมีการปรับปรุงใหเขากับสภาวการณ หรือสภาพของคูกรณีในแตละราย
ประกอบกับสถานการณทางดานสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งน้ี
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธไดบัญญัติขั้นตอนของการรวมเจรจาตอรองตามมาตรา 16 ไว ดังน้ี

3.4.1.3.1 การแจงขอเรียกรอง
1) ความหมายของขอเรียกรอง พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ

พ.ศ. 2518 มิไดมีบทบัญญัติของนิยาม คําวา “ขอเรียกรอง” ไว แตเมื่อพิจารณาถึงลักษณะของขอ
เรียกรองตามเจตนารมณในมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 แลว สามารถ
สรุปไดวา คือ เปนการเรียกรองใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หรือแกไขเพิ่มเติม
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง โดยนายจางหรือลูกจางตองแจงขอเรียกรองเปนหนังสือใหอีกฝาย
หน่ึงทราบ ดังน้ัน ความหมายของขอเรียกรองจึงตองอยูภายใตเงื่อนไข ที่จะกําหนดหรือแกไข
เพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง โดยนายจางหรือลูกจางตองแจงขอเรียกรองเปนหนังสือตอ
อีกฝายหน่ึง

87 กิติพงศ  หังสพฤกษ ข เลมเดิม. หนา 174.
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การแจงขอเรียกรองจึงเปนวิธีการที่เปดโอกาสใหฝายนายจางหรือฝาย
ลูกจางที่ไมพอใจในสภาพการจางเดิม หรือตองการใหมีขอกําหนดเกี่ยวกับสภาพการจางใหม ได
เสนอความตองการของตนไปยังอีกฝายหน่ึง เพื่อใหทราบความตองการของฝายตนวาตองการให
สภาพการทํางานเปนอยางใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทั้งสองฝายไดรวมเจรจาตอรอง เพื่อตกลง
กันจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตอไป และหากพิจารณาในมุมมองของลูกจาง การแจงขอ
เรียกรองมีความหมายพิเศษ ถึงลักษณะของการใชอํานาจในการตอรองที่กระทําน้ันโดยความพรอม
เพรียงกันของลูกจาง เปนกระบวนการที่มีขั้นตอนแบบแผนตามกฎหมาย และบรรดาลูกจางที่ไดใช
สิทธิกระทําการแจงขอเรียกรองตอนายจาง ยอมไดรับความคุมครองโดยกฎหมายเพื่อปองกันมิให
ลูกจางถูกกลั่นแกลงเลิกจางในระหวางที่มีการรวมเจรจาตอรอง

2) การแจงขอเรียกรองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธมีสาเหตุอยู 2
กรณี คือ88 (มาตรา 13)

กรณีแรก การแจงขอเรียกรองกอนที่จะมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จาง กลาวคือในสถานประกอบกิจการน้ัน ยังไมมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เพื่อใชบังคับ
ระหวางนายจางกับลูกจาง ตอเมื่อนายจางหรือลูกจางประสงคจะมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง จึง
ไดแจงขอเรียกรอง เพื่อใหมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการน้ัน

กรณีที่สอง การแจงขอเรียกรองเพื่อจะมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางฉบับใหม คือ มีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใชบังคับอยูแลว แตนายจางหรือลูกจางตองการ
เปลี่ยนแปลง แกไข หรือปรับปรุงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่มีอยูเดิมน้ัน ใหดียิ่งขึ้น

3.4.1.3.2 ผูมีสิทธิแจงขอเรียกรอง
โดยทั่วไปการแจงขอเรียกรองสวนใหญ จะกระทําโดยฝายลูกจางมาก

กวาฝายนายจางเน่ืองจากลูกจางจะเปนฝายเสียเปรียบนายจาง ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม จึง
แสดงความประสงคของตนใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางและการทํางาน ไมวาจะเปนเร่ือง
ของการขอเพิ่มคาจางขอเพิ่มสวัสดิการ หรือขอเพิ่มความปลอดภัยในการทํางาน แตในสภาพปญหา
เศรษฐกิจที่เกิดการชะลอตัวหรือเศรษฐกิจที่อยูในสภาวะตกตํ่าไปทั่วโลก ดังเชนในปจจุบัน นายจาง
อาจมีความจําเปนตองแจงขอเรียกรองเพื่อลดคาใชจายทางดานแรงงานลง อันเปนการลดตนทุนการ
ผลิต ซึ่งถาฝายนายจางเขาใจผิดวาตนมีอํานาจเหนือกวาฝายลูกจาง ในฐานะที่เปนเจาของกิจการ จึง
แกไขสภาพการจางตามความประสงคของตน เชน กําหนดวันและเวลาทํางานใหมโดยไมแจงขอ
เรียกรองตอฝายลูกจางกอน หรือไดรับความยินยอมจากลูกจางกอน ถือวาการกระทําดังกลาวเปน

88 สุดาศิริ  วศวงศ. (2544). กฎหมายแรงงานสัมพันธ. หนา 57.
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การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย (มาตรา 13 ประกอบกับ มาตรา 15) ดังน้ัน เมื่อพิจารณากฎหมาย
วาดวยแรงงานสัมพันธที่กําหนดใหผูมีสิทธิแจงขอเรียกรองได คือ

1) นายจางและผูซึ่งไดรับมอบหมายจากนายจางใหทําการแทน ถา
นายจางเปนนิติบุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและผูที่ไดรับมอบหมายจากผูที่มีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคล ก็ถือวาเปนนายจางดวย ซึ่งตามกฎหมาย คําวา “นายจาง” หมายถึง ผูที่ตกลง
รับลูกจางเขาทํางาน โดยจายคาจางใหเปนผลตอบแทนจากการทํางาน และใหหมายถึง ผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากนายจางใหทําการแทน ถานายจางเปนนิติบุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
และผูที่ไดรับมอบหมายจากผูที่มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ก็ถือวาเปนนายจางดวย

ทั้งน้ี การแจงขอเรียกรองตามมาตรา 13 วรรคสอง แหงพระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ที่กําหนดไววา ในกรณีที่นายจางเปนผูแจงขอเรียกรอง นายจาง
ตองระบุชื่อผูเขารวมในการเจรจา โดยระบุชื่อตนเองเปนผูเขารวมในการเจรจา หรือจะต้ังตัวแทน
เปนผูเขารวมในการเจรจาก็ได ถานายจางต้ังตัวแทนเปนผูเขารวมในการเจรจา ผูแทนนายจางจะตอง
เปนกรรมการผูถือหุน ผูเปนหุนสวน หรือลูกจางประจําของนายจาง กรรมการของสมาคมนายจาง
หรือกรรมการของสหพันธนายจาง และตองมีจํานวนไมเกินเจ็ดคน89

จะเห็นไดวา นอกจากตัวนายจางแลว นายจางยังอาจต้ังผูแทนเปนผู
ดําเนินการแจงขอเรียกรอง แตผูแทนน้ันจะตองเปนผูมีสวนไดเสียกับการแจงเรียกรองดวย
นอกจากน้ี สมาคมนายจางก็มีสิทธิแจงขอเรียกรองไดเชนเดียวกับสหภาพแรงงาน

2) ลูกจาง คําวา “ลูกจาง” หมายถึง ผูที่ตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อ
รับคาจางเปนผลตอบแทนจากการทํางาน90

การแจงขอเรียกรองของลูกจางน้ัน มิใชวาลูกจางที่ไมพอใจเกี่ยวกับ
สภาพการจาง หรือการทํางานจะสามารถแจงขอเรียกรองไดทุกราย เพราะถาหากเปนเชนน้ันนายจาง
และลูกจางก็คงจะทํางานกันดวยความหวาดระแวง เพราะความตองการของลูกจางแตละคนยอม
แตกตางกันไปกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธจึงกําหนดวา ในกรณีที่ลูกจางเปนผูแจงขอเรียกรอง
ขอเรียกรองน้ันจะตองมีรายชื่อและลายมือชื่อของลูกจาง ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองไมนอยกวารอย
ละสิบหาของลูกจางทั้งหมดซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองน้ัน91 จะเห็นไดวา แมกฎหมายจะใหสิทธิ
ลูกจางในการแจงขอเรียกรองได แตลูกจางทุกคนก็ไมมีสิทธิแจงขอเรียกรองกับนายจางไดโดยตรง
กลาวคือ เมื่อลูกจางตองการแจงขอเรียกรองในเร่ืองใด กลุมลูกจางน้ันจะตองมีจํานวนรอยละสิบหา

89 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ, มาตรา 13 วรรคสอง.
90 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2818, มาตรา 5.
91 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518, มาตรา 13.
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ของจํานวนลูกจางในสถานประกอบการน้ัน และตองมีรายชื่อและลายมือชื่อของลูกจางที่แจงขอ
เรียกรองต้ังแตเร่ิมแจงขอเรียกรองไปจนกระทั่งมีการเจรจาตกลงกันไดและไดจัดทําขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางกันใหม

ในเร่ืองของจํานวนลูกจางที่แจงขอเรียกรองตอนายจาง ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กฎหมายกําหนดเปนสิ่งสําคัญอีกประการหน่ึง ที่จะทําใหกระบวนการเจรจาตอรอง
ดําเนินไปตามวัตถุประสงค ฝายลูกจางตองมีจํานวนอยูครบถวนไมนอยกวารอยละสิบหาของ
ลูกจางทั้งหมดซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง มิใชมีลูกจางอยูครบจํานวน เพียงเฉพาะในวั นที่แจงขอ
เรียกรองเทาน้ันการที่ลูกจางผูสนับสนุนขอเรียกรองขอถอนชื่อ จากการสนับสนุนขอเรียกรองดวย
ความสมัครใจทําใหเหลือจํานวนลูกจางไมครบรอยละสิบหา ขอพิพาทแรงงานน้ัน ยอมสิ้นสภาพลง
นับแตวันที่ลูกจางผูสนับสนุนขอเรียกรองมีจํานวนไมครบตามที่กําหนดในกฎหมาย92

นอกจากน้ี ประเด็นเกี่ยวกับจํานวนลูกจางที่สามารถแจงขอเรียกรอง
ตอฝายนายจางไดน้ันปรากฏหลักเกณฑที่นาสนใจ ตามคําพิพากษาฎีกาที่ 2607-2608/2527 ที่
พิพากษาวา เมื่อโจทกกับเพื่อนแจงขอเรียกรองตอจําเลยตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 โดยมีลายมือชื่อผูเรียกรองไมครบรอยละสิบหา ขอเรียกรองน้ันจึงไมมีผล และ
ถือไดวาขอเรียกรองตกไป การที่มีการยื่นเอกสารการลงลายมือชื่อผูเรียกรองเพิ่มขึ้น หาไดทําใหขอ
เรียกรองดังกลาวกลับมาถูกตองตามกฎหมายไม โจทกจึงไมมีมูลฐานที่จะยกขึ้นอางเพื่อนัดหยุดงาน
ไดโดยชอบดวยกฎหมาย เมื่อจําเลยโจทกกลับเขาทํางาน แตโจทกยังคงนัดหยุดงานกันตอไปจึงเปน
กรณีที่โจทกละทิ้งหนาที่การงานเปนเวลาสามวันทํางานติดตอกัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร จําเลย
เลิกจางโจทกได โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และไมตองจายคาชดเชย อีกทั้งยังถือไมไดวาเปน
การเลิกจางที่ไมเปนธรรม93

จากคําพิพากษาฎีกาทั้งสองดังกลาว ไดมีการวางหลักเกณฑไวอยาง
ชัดเจนวา การแจงขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางเพื่อเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 จะตองมีรายชื่อ และลายมือชื่อของ
ลูกจางไมนอยกวารอยละสิบหาของลูกจางทั้งหมดที่เกี่ยวของกับขอเรียกรอง โดยตองมีทั้งรายชื่อ
และลายมือชื่อทั้งสองอยางครบถวนต้ังแตการแจงขอเรียกรอง หากไมครบถวนมาต้ังแตแรกแลว มา
เพิ่มเติมในภายหลังก็ไมทําใหการแจงขอเรียกรองน้ันสมบูรณขึ้นมาได และถึงแมขอเรียกรองจะ
สมบูรณมาต้ังแตแรก แตถาตอมามีการถอนรายชื่อ และลายมือชื่อออกไปจากขอเรียกรอง จนเหลือ

92 คําพิพากษาฎีกาที่ 3415/2525.
93 คําพิพากษาฎีกาที่ 2607-2608/2527.
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จํานวนไมถึงรอยละสิบหา ขอเรียกรองน้ัน ก็ถือวาไมสมบูรณมาต้ังแตแรก เมื่อขอเรียกรองของ
ลูกจางไมสมบูรณ ลูกจางที่แจงขอเรียกรองจึงไมมีสิทธินัดหยุดงาน94

3) สหภาพแรงงาน คําวา “สหภาพแรงงาน” หมายถึง องคกรของ
ลูกจางที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแสวงหาและ
คุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจางและสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับ
ลูกจางดวยกัน95

ทั้งน้ี เมื่อสหภาพแรงงานไดจดทะเบียนแลว จะมีสถานภาพเปนนิติ
บุคคลตามกฎหมาย (มาตรา 87) ซึ่งการจัดต้ังสหภาพแรงงานในสถานประกอบการ ถือวาเปนสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของลูกจางและถือเปนสิทธิมนุษยชนอยางหน่ึง ตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวาง
ประเทศ ฉบับที่ 87 เร่ือง เสรีภาพในการสมาคมและการปกปองสิทธิในการจัดต้ังองคกร ซึ่งกําหนด
ใหคนงานและนายจางมีสิทธิจัดต้ังและเขารวมในองคกรในทางแรงงาน โดยปราศจากการแทรกแซง
โดยเจาพนักงานของรัฐ สหภาพแรงงานจึงถือวาเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในระบบแรงงาน
สัมพันธ

ในกรณีสหภาพแรงงานเปนผูแจงขอเรียกรอง สหภาพแรงงานน้ัน
จะตองมีจํานวนสมาชิกซึ่งเปนลูกจางทํางานในกิจการของนายจางไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวน
ลูกจางทั้งหมดจึงจะมีสิทธิแจงขอเรียกรองได ทั้งน้ี ตามมาตรา 15 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ที่กําหนดใหสมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงาน อาจแจงขอเรียกรอง
ตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ตออีกฝายหน่ึงแทนนายจางหรือลูกจาง ซึ่งเปนสมาชิก
ได โดยตองมีสมาชิกซึ่งเปนลูกจางจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนลูกจางทั้งหมดในสถาน
ประกอบการน้ัน

จํานวนสมาชิกของสหภาพแรงงานที่สามารถแจ งขอเรียกรองได
ถือเปนเร่ืองสําคัญที่ทําใหสหภาพแรงงานมีสิทธิแจงขอเรียกรองแทนลูกจางได ซึ่งเปนหนาที่ของ
พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน จะตองตรวจสอบความครบถวนของจํานวนสมาชิกสหภาพ
แรงงาน เพื่อออกหนังสือรับรองวา สหภาพแรงงานมีจํานวนสมาชิกครบถวนตามมาตรา 15 วรรค
สาม แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 หรือไม สาเหตุที่กฎหมายกําหนดใหจํานวน
สมาชิกสหภาพแรงงานตองมีจํานวนมากกวา ในกรณีที่ลูกจางรวมตัวกันแจงขอเรียกรอง เน่ืองจาก
การรวมตัวของลูกจางเพื่อจัดต้ังสหภาพแรงงาน ยอมมีจํานวนสมาชิกใหการสนับสนุนมากเพียง
พอที่จะกอใหเกิดพลังอํานาจใหนายจางยอมรับได ประกอบกับสถานประกอบการในประเทศไทย

94 คําพิพากษาฎีกาที่ 3241/2527.
95 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518, มาครา 86.
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สวนใหญมีขนาดกลางและขนาดเล็ก ทําใหการรวมตัวของสหภาพแรงงานมีปญหาความไมเขมแข็ง
หากกําหนดจํานวนสมาชิกสหภาพแรงงานที่มีสิทธิแจงขอเรียกรองแทนลูกจางใหสูงกวาน้ี สหภาพ
แรงงานอาจไมสามารถแจงขอเรียกรองได สิ่งที่สําคัญก็คือ จํานวนสมาชิกตองใหการสนับสนุน
สหภาพแรงงานตลอดระยะเวลาที่แจงขอเรียกรอง จนกวาจะเจรจาจะสามารถตกลงกันได หรือ
จนกระทั่งมีการจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หากสมาชิกถอนชื่อออกจากการแจงขอ
เรียกรองหรือลาออกจากการเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานในระหวางเวลาน้ัน จนทําใหสมาชิกที่
เหลืออยูมีจํานวนไมครบตามที่กฎหมายกําหนด ขอเรียกรองน้ันยอมไมสมบูรณ ซึ่งมีผลตอลูกจางที่
รวมกันแจงขอเรียกรอง เน่ืองจากลูกจางจะไมไดรับความคุมครองจากการกระทําของนายจางใน
ระหวางการแจงขอเรียกรองดังกลาว

3.4.1.3.3 เร่ืองที่จะทําการแจงขอเรียกรอง
การแจงขอเรียกรองน้ันจะตองเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับสภาพการจางหรือ

การทํางาน ซึ่งมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 กําหนดไวโดยสรุปวา
“สภาพการจาง” หมายถึง เงื่อนไขการจางหรือการทํางาน กําหนดวัน และเวลาทํางาน คาจาง
สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอ่ืนของลูกจางหรือนายจางอันเกี่ยวกับการจางหรือการทํางาน
จึงหมายความรวมถึง เร่ืองใดก็ตามหากเกี่ยวกับการจางหรือการทํางานแลวสามารถนํามาเปน
สาระสําคัญในการแจงขอเรียกรองได ยกเวนเร่ืองที่เปนสิทธิในทางจัดการของนายจางหรือฝาย
บริหารโดยแท96 เชน การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การอํานวยการ หรือการ
ควบคุมเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายในการแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจของสถาน
ประกอบการ ทั้งน้ี ความหมายของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามหลักสากลน้ันพิจารณาจากขอ
แนะฉบับที่ 91 ขององคการแรงงานระหวางประเทศ มาตรา 2 ที่กําหนดวา ใหรวมถึงขอตกลงทั้งหมด
ที่มีลักษณะเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับเร่ืองสภาพการทํางานและการจางงาน ที่ถือเปนขอสรุป
ระหวางนายจางหรือกลุมนายจาง ซึ่งอาจมีคนเดียวหรือหลายคน กับผูแทนองคกรของลูกจางหน่ึง
คนหรือมากกวา และในกรณีที่ไมมีองคกรของลูกจาง ก็ใหถือวาตัวลูกจางซึ่งไดรับเลือกต้ัง หรือ
ไดรับการมอบอํานาจตามกฎเกณฑที่กําหนดโดยกฎหมาย หรือขอบังคับในประเทศเปนตัวแทน97

ซึ่งตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธของไทยไดบัญญัตินิยาม คําวา “ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จาง” ไว ในลักษณะที่สอดคลองกับหลักสากลดังกลาว

96 วิชัย เอื้ออังคณากุล. (2523). “อํานาจบังคับบัญชาและอํานาจในการเลิกจางของนายจาง.” วารสาร
นิติศาสตร, ปท่ี 11, ฉบับท่ี 2. หนา 267.

97 นิคม จันทรวิทุร. (2531). ประเทศไทยกับประมวลกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ. หนา 82.
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โดยปกติในสถานประกอบการหน่ึงจะมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จาง เพื่อเปนกฎเกณฑใชบังคับ ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ98

ประการแรก ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการแจง
ขอเรียกรอง เชน เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ในมาตรา 10
ไดกําหนดใหสถานประกอบการที่มีลูกจางต้ังแตยี่สิบคนขึ้นไป จําเปนตองจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางไวเปนหนังสือ และการเปลี่ยนแปลงขอตกลงสภาพการจางน้ัน จะตองไดรับความ
ยินยอมจากลูกจางดวย ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาวน้ี อาจเกิดจากระเบียบ คําสั่ง หรือ
ประกาศของนายจาง หรือเกิดจากการตกลงกันระหวางนายจางและลูกจางโดยตรง หรือเกิดจากการ
ตกลงกันระหวางนายจางกับลูกจางโดยปริยาย หรือโดยประเพณีปฏิบัติ เชน นายจางไดจัดสวัสดิการ
ในเร่ือง บริการรถรับ-สง ลูกจาง หรือบริการอาหารกลางวันใหกับลูกจางฟรี ซึ่งถือปฏิบัติกันมานาน
แมจะมิไดระบุไวในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน สวัสดิการ
ดังกลาวก็ถือวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง

ประการที่สอง  ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอ
เรียกรอง ซึ่งทั้งฝายนายจางและลูกจาง มีการแจงขอเรียกรองโดยถูกตองตามวิธีการและขั้นตอนของ
กฎหมายแลวอาจมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองเกิดขึ้นได ในหลาย
กรณี เชน เกิดจากการเจรจาตกลงกันระหวางนายจางกับลูกจางโดยตรง เกิดจากการตกลงกันโดย
พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานเปนผูไกลเกลี่ย เกิดจากการชี้ขาดของผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน
ดวยความสมัครใจระหวางลูกจางกับนายจาง หรือเกิดจากการชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธหรือคณะบุคคลตลอดจนเกิดจากคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

เมื่อนายจางประสงคจะเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
จะตองแจงขอเรียกรองตอลูกจางหรือสหภาพแรงงานเพื่อเจรจาตกลงกัน เวนแตการแกไขขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางน้ัน จะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา นายจางจึงสามารถเปลี่ยนแปลงขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางแตเพียงฝายเดียวได ทั้งน้ี เพื่อมิใหลูกจางถูกกระทบกระเทือนในสิทธิหรือ
ไดรับความเสียหาย

โดยมีแนวคําพิพากษาศาลฎีกาในประเด็นการเปลี่ยนแปลงขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางที่นาสนใจ ดังน้ี

98 สมยศ  พฤกษาเกษมสุข. (2535). คูมือการย่ืนขอเรียกรอง และการเจรจาตอรองสําหรับลูกจาง. หนา
28-29.
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มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ที่บัญญัติ
หามนายจางทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางโดยขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพก ารจาง เวน
แตสัญญาจางแรงงานน้ันจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา ดังน้ัน จําเลยจึงแกไขระเบียบวาดวยการจายเงิน
บํานาญใหแกลูกจางโดยกระทบกระเทือนเปนที่เสียหายแกสิทธิของลูกจางที่มีอยูแลวไมได ซึ่ง
ความหมายของ คําวา “บํานาญ” หมายถึง เงินเลี้ยงชีพที่จายใหโดยมีกําหนดเวลา สําหรับความดี
ความชอบในการทํางานที่ไดทํามา เมื่อโจทกทํางานหรือบริษัทจําเลยมานานเกินสิบป จึงมีสิทธิ
ไดรับบํานาญตามระเบียบฉบับเดิมของจําเลย ถึงแมโจทกจะลาออกดวยความสมัครใจ ก็มีสิทธิ
ไดรับบํานาญ โดยไมจําเปนตองทํางานใหครบเกษียณ99 และในกรณีลูกจางกระทําผิดเลนการพนัน
คร้ังแรกน้ันไดมีขอกําหนดในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหถือวาเปนการทําผิดวินัยตองรับโทษ
ตัดคาจางรอยละสิบ มีกําหนดหน่ึงเดือนนายจางจะเปลี่ยนแปลงขอตกลง โดยการประกาศฝายเดียว
วา ถาลูกจางเลนการพนันคร้ังแรก ใหถือเปนการกระทําผิดวินัยมีโทษถึงขั้นเลิกจางไมได คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธจึงมีอํานาจชี้ขาดใหลูกจางที่กระทําผิดฐานเลนการพนันคร้ังแรกกลับเขาทํางาน
หรือใหนายจางชดใชคาเสียหายก็ได100

3.4.1.3.4 ระยะเวลาในการแจงขอเรียกรอง
จากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มิได

บัญญัติระยะเวลาในการแจงขอเรียกรองไวอยางชัดเจน แตเมื่อพิจารณาผลบังคับใชของขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ที่กําหนดวา
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง มีผลใชบังคับภายในระยะเวลาที่นายจางและลูกจางไดตกลงกัน แต
จะตกลงกันใหมีผลใชบังคับเกินกวาสามปไมได ถามิไดกําหนดระยะเวลาไว ใหถือวาขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับหน่ึงป นับแตวันที่นายจางและลูกจางไดตกลงกัน กลาวคือ
กฎหมายไดยอมรับสิทธิเสรีภาพของคูสัญญาเชนเดียวกับหลักการของประเทศตางๆ

นอกจากน้ี โดยทั่วไปลูกจางจะเปนฝายแจงขอเรียกรองโดยเสนอ
ความตองการของตนไปยังนายจางวา ประสงคใหมีสภาพการจางหรือการทํางานอยางไร เน่ืองจาก
ลูกจางเปนผูอยูในฐานะที่เสียเปรียบทางเศรษฐกิจและสังคม ความตองการที่จะแกไขเปลี่ยนแปลง
สภาพการจางจึงเปนเร่ืองปญหาทางเศรษฐกิจเปนสวนใหญ เชน การขอเพิ่มคาจาง เพิ่มสวัสดิการ
ตางๆ สวนการแจงขอเรียกรองของนายจางน้ัน จะเกิดมีขึ้นในกรณีการแจงขอเรียกรองเพื่อเปนการ
ตอรองหรือแลกเปลี่ยนกับขอเรียกรองของลูกจางในระหวางการรวมเจรจาตอรองกัน มากกวาที่

99 คําพิพากษาฎีกาที่ 236/2522.
100 คําพิพากษาฎีกาที่ 3073/2522.
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นายจางจะเปนผูริเร่ิมแจงขอเรียกรองตอลูกจางกอน เพราะวานายจางเปนเจาของธุรกิจยอมตองการ
ความสงบสุขในสถานประกอบการ และไมตองการมีความขัดแยงกับลูกจางโดยไมจําเปน ในกรณี
ที่นายจางแจงขอเรียกรองก็สามารถดําเนินการแจงขอเรียกรองตอสหภาพแรงงาน เพื่อใหมีผลเปน
การแจงขอเรียกรองตอสมาชิกของสหภาพแรงงานทุกคน เมื่อนายจางแจงขอเรียกรองตอลูกจางเปน
รายบุคคล ลูกจางผูใดไดรับขอเรียกรองใหถือวาฝายลูกจางไดรับการแจงขอเรียกรองแลว กรณี
นายจางแจงขอเรียกรองตอหัวหนาแผนก เพื่อใหนําไปสงมอบกับลูกจางในแผนก และนายจางได
ปดประกาศการแจงขอเรียกรองน้ันแลว ใหถือวาเปนการแจงขอเรียกรองโดยชอบดวยกฎหมาย101

3.4.1.3.5 การเร่ิมเจรจาตอรอง
เมื่อไดรับขอเรียกรองแลว ฝายที่ไดรับขอเรียกรอง มีหนาที่แจงชื่อ

ผูเขารวมในการเจรจาฝายตนใหกับฝายแจงขอเรียกรองทราบโดยเร็ว ซึ่งกฎหมายบังคับใหตอง
กระทําเปนหนังสือ แตมิไดกําหนดรูปแบบไว จากน้ันใหทั้งสองฝายเร่ิมเจรจากันภายในกําหนดสาม
วัน (มาตรา 16) ถึงแมวา จะอยูในระหวางรอผลการตรวจสอบขอมูลของสมาชิกสหภาพแรงงาน
โดยพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ทั้งสองฝายก็ตองเจรจากันภายในสามวัน เวนแตทั้งสอง
ฝายจะตกลงกันเลื่อนการเจรจาออกไป หรือมีการตกลงกันไดเปนอยางอ่ืน ซึ่งประเด็นการนับเวลา
น้ัน โดยหลัก คือจะไมนับวันที่รับขอเรียกรองรวมไวดวย ทั้งน้ี ตามมาตรา 193/3 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งในทางปฏิบัติพบวา ในการเจรจาตอรองกันน้ัน  ทั้งสองฝายมีการจัดทํา
บันทึกผลการเจรจาเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูเขารวมเจรจาทุกคนไมวาจะตกลงกันไดหรือไม เพื่อ
ใชเปนหลักฐานอางอิงในการเจรจาตอรองคร้ังตอไป

เน่ืองจากไมมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดใหทั้งสองฝายจะตอง
เจรจากันเปนระยะเวลานานเทาใด หรือตองเจรจากันจํานวนกี่คร้ัง ดังน้ัน เร่ืองการเจรจาจึงเปน
หนาที่ของทั้งสองฝายจะตองกําหนดนัดหมายกันเอง จนกวาจะมีการตกลงกันได ขอยุติของการ
เจรจาจึงอาจเน่ินนานออกไป

ในกรณีที่ทั้งสองฝายมิไดนัดหมายเพื่อเจรจากัน และคูกรณีมิไดติดใจ
ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานเขามาดําเนินการนัดหมายการเจรจาให ก็ตองถือวา ฝายที่ได
แจงขอเรียกรองไวไมติดใจที่จะเรียกรองอีกตอไป การแจงขอเรียกรองน้ันยอมเปนอันตกไป

นักวิชาการดานแรงงานไดกลาวไววา การรวมเจรจาตอรองเปนวิถีทาง
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสรางเสริมความสัมพันธอันดีตอกัน ซึ่งจะกอใหเกิดประชาธิปไตย
ในอุตสาหกรรม (industrial democracy)102 นายจางและลูกจางที่ตองการความสงบสุขในสถาน

101 คําพิพากษาฎีกาที่ 1739/2525.
102 เกษมสันต  วิลาวรรณ ข (2528). กฎหมายแรงงานสัมพันธ. หนา 59.
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ประกอบการ จึงสมควรใชสิทธิตามกฎหมายอยางเต็มที่ โดยไมควรปฏิเสธการเขารวมเจรจาตอรอง
กันตามกฎหมาย ดังน้ัน การที่สหภาพแรงงานปฏิเสธไมยอมเขารวมเจรจาตอรองตามขั้นตอนของ
มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 กลาวคือ ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับ
ขอเรียกรองจนลวงเลยมาถึงขั้นตอนการไกลเกลี่ยโดยพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน นายจาง
จึงมีสิทธิปดงาน อันมีผลทําใหลูกจางตองประสบปญหาการวางงาน ซึ่งกอใหเกิดปญหาเศรษฐกิจ
ของลูกจางและปญหาทางสังคมตามมา

การเจรจาตอรองจึงถือวา เปนเร่ืองที่สําคัญ เมื่อเกิดขอพิพาทแรงงาน
ขึ้นมา คูกรณีจะตองพยายามชี้แจงถึงเหตุผลที่เหมาะสม เพื่อเปนการโนมนาวจิตใจใหอีกฝายหน่ึง
ยอมรับ โดยบางคร้ังจะตองใหความยินยอมตามที่อีกฝายหน่ึงรองขอ และยอมรับตามที่อีกฝายหน่ึง
เสนอดวย กลาวคือ จะตองมีทั้งการใหและการยอมรับควบคูกันไป (give and take) อันเปนเจตนารมณ
ของกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ และเมื่อปญหาตางๆ ในสถานประกอบการสามารถตกลงกัน
ไดดวยดีแลวในสถานประกอบการน้ัน ก็จะมีแตความรมเย็นเปนสุข มีความเขาใจที่ดีตอกัน อันทํา
ใหเกิดความรวมมือและรวมแรงรวมใจกันผลิตผลงานไปตามหนาที่อยางสันติสุข เพื่อใหสถาน
ประกอบการของตนประสบความสําเร็จตามเปาหมายของการผลิต ซึ่งสุดทายแลวทุกคนในองคกร
ก็จะไดรับผลประโยชนจากผลผลิตของตน ดังน้ัน ทั้งสองฝายจึงตองพยายามหาวิธีการเร่ิมตนเจรจา
เพื่อใหเกิดความสัมพันธภาพที่ดีตอกัน

3.4.1.3.6 การเจรจาตอรองที่ตกลงกันได
เมื่อทั้งสองฝายเร่ิมตนเจรจาตอรองกันภายในสามวัน นับแตวันที่

ไดรับขอเรียกรอง และการเจรจาตอรองไดดําเนินไป จนในที่สุดนายจางหรือสมาคมนายจางกับ
ลูกจาง หรือสหภาพแรงงานสามารถตกลงกันได กฎหมายกําหนดใหคูกรณีตองจัดทําขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง103 กลาวคือ ใหจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเปนหนังสือลงลายชื่อ
นายจางหรือผูแทนนายจาง และผูแทนลูกจางหรือกรรมการสหภาพแรงงาน แลวแตกรณี และให
นายจางประกาศขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางภายในสามวัน นับแตวันที่ไดตกลงกันโดยเปดเผยไว
ณ สถานที่ที่ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองทํางานอยู เปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน นอกจากน้ี
นายจางยังตองนําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไปจดทะเบียนตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดตกลงกัน

3.4.1.3.7 การไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงาน
ในกรณีที่ไมมีการเร่ิมตนเจรจากัน หรือนับแตเวลาที่การเจรจาตอรอง

ตกลงกันไมไดกฎหมายกําหนดใหฝายที่แจงขอเรียกรอง เปนผูมีหนาที่จัดทําหนังสือแจงตอพนักงาน

103 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518, มาตรา 18.
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ประนอมขอพิพาทแรงงานแหงทองที่น้ันๆ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตเวลาที่ครบกําหนดสามวัน
ใหทราบวามีขอพิพาทแรงงานเกิดขึ้นแลว เพื่อใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดเขาไป
ดําเนินการระงับขอพิพาทแรงงานใหสิ้นสุดโดยเร็ว โดยทําหนาที่เปนคนกลางในการไกลเกลี่ย
เพื่อใหขอพิพาทแรงงานไดขอยุติ หรือตกลงกันได (มาตรา 21)

การไกลเกลี่ยเปนวิธีการยุติขอพิพาทแรงงานโดยมีคนกลางเปนผูให
ความชวยเหลือใหฝายนายจางและฝายลูกจาง ซึ่งกําลังมีขอพิพาทดานแรงงานไดปรึกษาหารือ เจรจา
ตอรองรวมกัน หรือทําความเขาใจกันโดยความสมัครใจของทั้งสองฝาย ซึ่งอาจตกลงกันไดโดย
ขอเสนอแนะของพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน เน่ืองจากการเจรจาตอรองไดมีคนกลางเขามา
ชวยเหลือและสนับสนุน นักวิชาการดานแรงงานไดกลาวถึงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือ
สัญญารวมเจรจาตอรองที่เกิดจากการไกลเกลี่ยวา เปนขอตกลงหรือสัญญาที่ศักด์ิสิทธิ์ ซึ่งคูกรณีมี
ความพึงพอใจและยอมรับและนํามาปฏิบัติมากที่สุด รองจากขอตกลงหรือสัญญาที่เกิดจากการรวม
เจรจาตอรองกันเอง104 ดังน้ัน ระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงาน ถือวาเปนสวนหน่ึงของการรวม
เจรจาตอรอง ซึ่งเกิดขึ้นกอนที่จะมีการปดงานหรือการนัดหยุดงาน

1) กรณีการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานประสบผลสําเร็จ
เมื่อการไกลเกลี่ยประสบผลสําเร็จแลว คูกรณีจะทําขอตกลงกันไว

เรียกวา “สัญญารวมเจรจาตอรอง” (Collective Bargaining Agreement) หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง เพื่อใชบังคับตอไป ซึ่งขอตกลงที่เกิดจากการไกลเกลี่ยจะมีผลใชบังคับทั้งในดานกฎหมาย
และทางดานแรงงานสัมพันธ ระหวางฝายนายจางกับฝายลูกจาง ดังน้ัน การจัดทําขอตกลงดังกลาว
จึงตองกระทําอยางรอบคอบ กลาวคือ ตองเขียนขอตกลงใหไดใจความ โดยมีความชัดเจนและ
ครบถวน ดังน้ี105

(1) ตองเปนขอตกลงที่ไมทําใหเกิดขอขัดแยงจากการใช หรือ
ตีความตามขอตกลง

(2) ตองมีขอความครบถวนตรงตามเจตนารมณของคูกรณี
(3) ตองมีขอความที่สามารถแกไขปญหา ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ไดมากที่สุด
นอกจากน้ี ขอพิพาทแรงงานที่มีการตกลงกันไดน้ัน ไมจําเปนตองตก

ลงกันไดในทุกขอ ฝายที่แจงขอเรียกรองอาจขอถอนขอเรียกรองไปบางขอกอนก็ได หากเห็นวา การ
ถอนขอเรียกรองไปบางขอจะทําใหการเจรจาตอรอง ยุติลงไดงายกวา และเปนที่นาพอใจแลว

104 เกษมสันต  วิลาวรรณ ค (2541). แรงงานสัมพันธ. หนา 115.
105 เกษมสันต  วิลาวรรณ ง (2545). หลักการกฎหมายและการบริหารแรงงานสัมพันธ. หนา 182.
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อน่ึง การถอนขอเรียกรองทั้งหมดหรือบางสวนไมมีกฎหมายหามไว
ฉะน้ัน หากฝายที่แจงขอเรียกรองมีความประสงคจะขอถอนขอเรียกรอง ยอมกระทําไดตลอดเวลา
แมจะอยูในระหวางการประนอมขอพิพาท หรือในขั้นตอนการแสวงหาขอเท็จจริงระหวางการชี้ขาด
ขอพิพาทแรงงาน เวนแตจะมีชี้ขาดขอพิพาทแรงงานบังคับใชแลว ทั้งสองฝายจึงตองปฏิบัติตามคํา
ชี้ขาดน้ัน

อยางไรก็ตาม กฎหมายไดกําหนดวาคูกรณีจะตกลงกันใหขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับเกินกวาสามปไมได แตถาไมมีการกําหนดระยะเวลากันไว
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางน้ันก็จะมีผลใชบังคับอยูเพียงหน่ึงป นับแตวันที่ฝายนายจางและฝาย
ลูกจางไดตกลงกัน (มาตรา 12) ซึ่งนายจางจะตองติดประกาศขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ณ
สถานที่ ซึ่งลูกจางที่เกี่ยวของกับขอเรียกรองทํางาน จํานวนอยางนอยสามสิบวัน โดยใหติดประกาศ
ภายในสามวัน นับแตวันที่ไดตกลงกัน เพื่อใหลูกจางสามารถทราบถึงประกาศขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางน้ันโดยสะดวก (มาตรา 18) โดยนายจางจะตองนําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไป
จดทะเบียนตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดตกลงกัน หากฝาย
นายจางไมประกาศขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หรือไมนําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไปจด
ทะเบียน นายจางจะถูกลงโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาท (มาตรา 130)

2) กรณีการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานไมประสบผลสําเร็จ
เมื่อพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทําการไกลเกลี่ย เพื่อให

ทั้งสองฝายไดตกลงกันโดยมีระยะเวลาของการไกลเกลี่ยเพียงหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาของการไกลเกลี่ยหาวันแลว ในกรณีที่ทั้งสองฝายยังไมสามารถตกลง
กันได ไมวาพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานจะทําการไกล เกลี่ยหลายคร้ัง หรือไมไดทําการ
ไกลเกลี่ยเลยก็ตาม กฎหมายใหถือวาขอพิพาทแรงงานน้ัน เปน “ขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได”
(มาตรา 22) ซึ่งฝายนายจางและฝายลูกจางจะตกลงกันต้ังผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน ในขั้นตอนตอไป
หรือจะทําการปดงานหรือนัดหยุดงานก็มีสิทธิ ดําเนินการไดทั้งสองกรณี ทั้งน้ี เพื่อยุติปญหาขอ
พิพาทแรงงานใหไดในที่สุด

อยางไรก็ตาม กฎหมายไมไดบัญญัติถึงอํานาจหนาที่ของพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานในขั้นตอนน้ีวา พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ยังมีอํานาจดําเนินการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานดังกลาวไดตอไป จนกวาจะหาขอยุติไดหรือไม การที่กฎหมายใหอํานาจ
พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานเขาดําเนินการไกลเกลี่ ยเพื่อใหทั้งสองฝายไดตกลงกัน ภายใน
ระยะเวลาเพียงหาวันน้ันกฎหมายอาจมีเจตนารมณใหขอพิพาทแรงงานดังกลาว ไดขอยุติลงโดย
รวดเร็วที่สุด แตเมื่อคูกรณียังไมสามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลาดังกลาว ในทางปฏิบัติแลว
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เพื่อประโยชนของทั้งสองฝายพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน จึงยังคงดําเนินการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทแรงงานน้ันตอไป จนกวาขอพิพาทแรงงานน้ันจะไดขอยุติ เวนแตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานจะมีคําสั่งใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน ในกรณีที่ขอพิพาท
แรงงานน้ันอาจมีผลกระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศตามมาตรา 24 หรือ
ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518

3.4.1.3.8 การชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน
เมื่อพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดทําการไกลเกลี่ยขอพิพาท

แรงงานแลว แตไมประสบผลสําเร็จ ฝายนายจางและฝายลูกจางอาจตกลงกันต้ังผูชี้ขาดขอพิพาท
แรงงานขึ้นมาเพื่อที่จะไดยุติขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1)  ลักษณะของการชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน มี 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 การชี้ขาดขอพิพาทแรงงานโดยสมัครใจ (Voluntary

Arbitration) คือ การที่คูกรณีขอพิพาทแรงงาน ไดสมัครใจเขาสูขั้นตอนของการชี้ขาดขอพิพาท
แรงงาน โดยรวมกันเลือกบุคคลผูทําการชี้ขาด ซึ่งไมมีกฎหมายหรือบุคคลใดมาบีบบังคับ การชี้ขาด
ในลักษณะน้ีเปนการแสวงหาขอยุติ ดวยวิธีการยอมรับผลของการชี้ขาดไวลวงหนา กลาวคือ คูกรณี
ไมสามารถทราบไดวา ขอพิพาทที่มีอยูจะไดรับการพิจารณาอยางไร หรือผลการตัดสินจะออกมาใน
รูปแบบใด การชี้ขาดโดยสมัครใจ จึงเปนวิธีที่เสี่ยงตอผลที่จะบังเกิดขึ้น แตก็เปนวิธีสุดทายที่จะถึง
ขั้นตอนการใชสิทธิปดงานของนายจาง หรือการนัดหยุดงานของลูกจาง และเปนวิธีที่นิยมใชกันใน
การยุติขอพิพาทแรงงาน เพราะเปนวิธีการที่สามารถยุติขอพิพาทแรงงานอยางไดผลตลอดมา ซึ่งไม
เสียเวลาและคาใชจายดังเชนวิธีอ่ืน

เมื่อทราบผลของคําชี้ขาดแลว โดยปกติคําชี้ขาดน้ันยอมผูกพัน
คูกรณี และถือวาเปนที่สุดคูพิพาทแรงงานจึงตองปฏิบัติตามคําชี้ขาด (Final and Binding) แตเน่ืองจาก
ผูชี้ขาดไมมีอํานาจบังคับใหคูพิพาทแรงงานปฏิบัติตามคําชี้ขาด ดังน้ัน หากคูพิพาทแรงงานฝายใด
ฝายหน่ึงไมยอมปฏิบัติตามคําชี้ขาด คูกรณีอีกฝายหน่ึงอาจตองนําคดีฟองรองตอศาลแรงงานกลาง
บังคับใหมีการปฏิบัติตามคําชี้ขาด เสมือนหน่ึงวา อีกฝายหน่ึงเปนฝายผิดสัญญา106

การชี้ขาดขอพิพาทแรงงานโดยสมัครใจน้ี คูพิพาทแรงงานจะ
ดําเนินการไปพรอมกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานก็ได โดยอาจใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงาน
เปนผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานดวย เพราะการชี้ขาดขอพิพาทแรงงานโดยสมัครใจ และการไก ลเกลี่ย

106 เกษมสันต  วิลาวรรณ ข เลมเดิม. หนา 285-286.
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ขอพิพาทแรงงาน ตางก็เปนการรวมมือกันในการระงับขอพิพาทของฝายนายจางและฝายลูกจาง
ดังน้ัน ผูดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงาน อาจเสนอทางเลือกใหมีการต้ังผูชี้ขาดขอพิพาท
แรงงานใหแกคูพิพาทแรงงาน เมื่อทั้งสองฝายตางเลือกใหมีการชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน จึงจะเร่ิมตน
ดําเนินการชี้ขาดขอพิพาทแรงงานน้ัน การชี้ขาดขอพิพาทแรงงานโดยความสมัครใจน้ี ไมมีแบบและ
วิธีพิจารณา ดังน้ัน จํานวนของผูชี้ขาด รวมทั้งระยะเวลาของการชี้ขาด จึงขึ้นอยูกับคูพิพาทแรงงาน
ที่จะตกลงกัน ซึ่งแตกตางจากการเสนอขอพิพาทแรงงานใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาดโดย
ความสมัครใจ ที่มีรูปแบบวิธีพิจารณาที่แนนอนตามกฎหมาย

ประเภทที่ 2 การชี้ขาดขอพิพาทแรงงานโดยบังคับ (Compulsory
Arbitration) คือ การที่คูพิพาทแรงงานถูกบังคับใหเขาสูกระบวนการชี้ขาดโดยกฎหมาย หรือคําสั่ง
จากผูมีอํานาจบังคับใหนําขอพิพาทแรงงานน้ัน เขาสูการชี้ขาดของบุคคลหรือคณะบุคคลตามที่
กําหนดไว เพื่อที่จะยุติขอพิพาทแรงงาน มิใหนายจางในสถานประกอบการแหงน้ันปดงานหรือ
ลูกจางนัดหยุดงาน โดยกําหนดใหคูกรณีตองปฏิบัติตามคําชี้ขาด การชี้ขาดขอพิพาทแรงงานโดย
บังคับน้ี เปนการจํากัดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย ที่จะรวมมือกันนัดหยุดงาน (Right to Strike) เพื่อ
ตอรองทางดานแรงงานสัมพันธ จึงเปนกฎหมายที่มีลักษณะทํานองบังคับ ใหลูกจางทุ กคนตอง
ทํางานตอไป และยังเปนการจํากัดเสรีภาพในการตัดสินใจดําเนินธุรกิจของนายจางดวย เพราะการ
ชี้ขาดขอพิพาทแรงงานโดยการบังคับ นายจางอาจไมเห็นดวย เพราะผลของคําชี้ขาดอาจปฏิบัติได
ยากหรือไมอาจปฏิบัติไดเลยก็ได แตจําตองยอมรับเงื่อนไขตามคําชี้ขาดดังกลาว ดังน้ัน หากรัฐ
กําหนดใหมีการชี้ขาดขอพิพาทแรงงานโดยบังคับในกิจการหลายราย หรือในกิจการหลายประเภท
ก็อาจสงผลกระทบตอการลงทุนได

โดยทั่วไปแลว ทุกฝายตางยอมรับกันวา ใหมีการจํากัดสิทธิในการ
ปดงานหรือการนัดหยุดงานไดเฉพาะ เพื่อคุมครองกิจการบริการสาธารณะ (Protection of the Public)
เทาน้ัน การชี้ขาดโดยบังคับจึงใชกับกิจการที่เปนบริการสาธารณะหรือสาธารณูปโภค ซึ่งหากมีการ
นัดหยุดงานแลวจะเกิดความเสียหายตอประชาชนสวนใหญ107 ทั้งน้ี มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ไดกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
ชี้ขาดขอพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้น กับคูพิพาทแรงงานที่มีการปดงานหรือการนัดห ยุดงานในกิจการ
สําคัญหรือเพื่อความสงบเรียบรอยของประชาชน ที่อาจทําใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจของ
ประเทศหรืออาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน

ในการพิจารณาเพื่อจัดทําคําชี้ขาดของผูชี้ขาดน้ัน ปจจัยสําคัญที่ผู
ชี้ขาดตองพิจารณาอยางรอบคอบ คือ ความสามารถของนายจาง และความประสงคหรือความจําเปน

107 เกษมสันต วิลาวรรณ จ เลมเดิม. หนา 286-287.
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ของลูกจางตอขอเรียกรองน้ันๆ ผูชี้ขาดจึงตองแสวงหาขอเท็จจริงจากขอมูลที่ไดรับจากฝายนายจาง
และฝายลูกจาง ประกอบกับการทําความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจประเภทน้ันๆ ซึ่งจะตอง
พิจารณาให เหมาะสมกับปจจัยต างๆ ทั้ งทางดานเศรษฐกิจและสังคมในขณะน้ัน เพื่ อกลั่นกรอง
ใหไดคําวินิจฉัยชี้ขาดที่เหมาะสม และเปนที่ยอมรับทั้งฝายนายจางและฝายลูกจางหรือผูที่เกี่ยวของ
ดวย

การที่ รัฐตัดสินใจจัดต้ังระบบการชี้ขาดโดยบังคับ อาจประกอบดวย
สาเหตุหลายประการ108 เชน ความเชื่อวากลไกในระบบการชี้ขาดโดยบังคับจะสามารถปองกันการ
ปดงานและการนัดหยุดงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะชวยใหการกําหนดคาจางและเงื่อนไข
การทํางานสามารถยุติไดอยางรวดเร็ว และทันตอเหตุการณในขณะที่มีการขัดแยงกัน หรือรัฐอาจ
ตองการใหเกิดผลดังกลาว เพื่อประโยชนของรัฐและความปลอดภัยของชุมชน หรือรัฐอาจเชื่อวา
วิธีการดําเนินการชี้ขาดโดยบังคับเทาน้ัน จะทําใหฝายนายจางและฝายลูกจางไดรับประโยชนมาก
ที่สุด ซึ่งรัฐอาจใชวิธีการชี้ขาดดังกลาว กับอุตสาหกรรมทุกประเภท หรือการจํากัดเฉพาะอุตสาหกรรม
บางประเภทที่รัฐเห็นวา มีความสําคัญ เชน การประปา การไฟฟา การปโตรเลียม การขนสง และ
การจําหนายอาหารและเชื้อเพลิง เปนตน ซึ่งการปดงานและการนัดหยุดงานในอุตสาหกรรมดังกลาว
อาจกอใหเกิดความไมสะดวกกับประชาชนเปนอยางยิ่ง อีกทั้งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและชีวิต
ของประชาชนโดยทั่วไป

การชี้ขาดขอพิพาทแรงงานโดยบังคับ นับวาเปนปญหาสําคัญที่มี
ผลกระทบในระบบแรงงานสัมพันธเปนอยางมาก เน่ืองจากไดตัดสิทธิขั้นพื้นฐานของฝายนายจาง
และฝายลูกจางดังที่ไดกลาวมาแลว ดังน้ัน ระบบการชี้ขาดโดยบังคับ จึงตองกําหนดประเภทของขอ
พิพาทแรงงานที่แนนอน ซึ่งในหลายประเทศจะพิจารณาขอพิพาทแรงงานโดยแยกตามประเภทของ
กิจการและสถานการณที่จะตองชี้ขาดโดยบังคับ กลาวคือ มีการกําหนดวากิจการใดบางเปนกิจการ
สําคัญที่กระทบตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม หรือเพื่อประโยชนของรัฐ ซึ่งสวนมากจะเปนกิจการ
ทางดานสาธารณูปโภค หรือกิจการที่เกี่ยวกับสาธารณสุข หรือกิจการทางดานการพลังงาน สวน
สถานการณสวนใหญแลว จะเปนสถานการณเกี่ยวกับความมั่นคงหรือในภาวะสงครามหรือใน
สถานการณที่เกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้นในสังคม

2) ผลการของการชี้ขาด ขอพิพาทแรงงาน
เมื่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธหรือคณะบุคคล ไดทําการชี้ขาด

ขอพิพาทแรงงานแลวคําชี้ขาดน้ัน จะมีผลผูกพันคูกรณีเปนเวลาหน่ึงป นับแตวันที่ไดวินิจฉัยหรือ
นับแตวันที่มีคําชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาต รา 30 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ

108 จิตตรา หิรัญอัศว. เลมเดิม. หนา 196-197.
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พ.ศ. 2518 แตเน่ืองจากผูชี้ขาดไมมีอํานาจบังคับใหมีการปฏิบัติตามคําชี้ขาดขอพิพาทแรงงานดังที่
ไดกลาวมาแลว ดังน้ัน ถาคูกรณีฝาฝนจะมีความผิดตามมาตรา 131 ถึง มาตรา 133 แหงพระราช
บัญญัติดังกลาว ซึ่งคูกรณีอีกฝายหน่ึงอาจฟองคดีตอศาลบังคับใหมีการปฏิบัติตามคําชี้ขาด เสมือน
หน่ึงเปนฝายผิดสัญญาได109 อยางไรก็ตามในกรณีที่มีขอสงสัยวา ฝายใดฝายหน่ึงไมปฏิบัติตาม
ขอตกลง หรือคําชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน คูพิพาทแรงงานจะตองพยายามหาทางปรองดองตอกัน หรืออาจ
ดําเนินคดีตอศาล แทนที่จะทําการปดงานหรือนัดหยุดงานโดยที่ยังมิไดเจรจาเพื่อทราบปญหาหรือ
ขอเท็จจริงตางๆ เสียกอน เน่ืองจากหากคูกรณีฝายใดฝายหน่ึงไดมีการปฏิบัติตามขอตกลงหรือคําชี้
ขาดอยางครบถวนแลว จะมีผลทําใหการปดงานหรือการนัดหยุดงานที่ไดดําเนินการไปอาจไมชอบ
ดวยกฎหมาย110

3.4.1.4 ระยะเวลาในการใชบังคับ
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรอง กฎหมายมิได

กําหนดระยะเวลาในการใชบังคับไว นายจางและลูกจางจะตกลงสัญญาจางกันนานเปนระยะเวลา
เทาใดก็ไดตามสัญญาจางแรงงานที่มีกําหนดระยะเวลาการจางแนนอน หรือไมกําหนดระยะเวลาไว
เลยก็ไดซึ่งเรียกวาสัญญาจางแรงงานที่ไมมีกําหนดระยะเวลาแนนอน หรือนายจางจะกําหนดหรือ
ไมกําหนดระยะเวลาในการใชบังคับระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งของนายจางไวหรือไมก็
ได ถาไมกําหนดไวก็มีผลใชบังคับตลอดไปจนกวาทั้งสองฝายจะตกลงยินยอมแกไขเพิ่มเติมกันเอง
หรือนายจางแกไขเพิ่มเติมเองโดยลูกจางไมคัดคานและยินยอมปฏิบัติตาม แตถาฝายใดฝายหน่ึงไม
ยินยอมตกลงใหมีการยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเดิม ฝายที่ตองการยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติม
ก็ตองแจงขอเรียกรองตออีกฝายหน่ึงเพื่อใหมีการกําหนด หรือแกไขเพิ่มเติมขอตกลงน้ันตาม
มาตรา 13 ตอไป

แตขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองน้ัน พระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 กําหนดระยะเวลาการใชบังคับไวในมาตรา 12 ดังน้ี

“ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง มีผลใชบังคับภายในระยะเวลาที่นายจางและ
ลูกจางไดตกลงกันแตจะตกลงกันใหมีผลใชบังคับเกินกวาสามปไมได ถามิไดกําหนดระยะเวลาไว
ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับหน่ึงปนับแตวันที่นายจางและลูกจางไดตกลง
กันหรือนับแตวันที่นายจางรับลูกจางเขาทํางาน แลวแตกรณี

109 เกษมสันต  วิลาวรรณ จ เลมเดิม. หนา 285-286.
110 วิชัย  โถสุวรรณจินดา. เลมเดิม. หนา 98.
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ในกรณีที่ระยะเวลาที่กําหนดตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางสิ้นสุดลง ถา
มิไดมีการเจรจาตกลงกันใหม ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางน้ันมีผลใชบังคับตอไปอีก
คราวละหน่ึงป”

มาตรา 12 เปนบทบัญญัติที่จํากัดเสรีภาพในการทําสัญญาเกี่ยวกับระยะเวลาการ
ใชบังคับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองนายจางและลูกจางตาม
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา มิใหตองถูกผูกพัน
และปฏิบัติตามขอตกลงเปนระยะเวลาที่นานเกินไปซึ่งอาจจะไมกําหนดระยะเวลาไวเลยก็ไดต าม
หลักเสรีภาพในการทําสัญญา มาตรา 12 น้ีจึงมีผลใชบังคับเฉพาะขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่
เกิดจากการแจงขอเรียกรองเทาน้ัน ตัวอยางเชน นายจางตกลงจางเอกเปนลูกจางมีกําหนด 5 ปนับแต
วันทําสัญญาจาง ถาเลิกจางหรือลาออกกอนครบกําหนด อีกฝายมีสิทธิเรียกคาเสียหาย เมื่อเอก
ทํางานครบ 3 ป เอกจะลาออกโดยอางวาสัญญาจางแรงงานเปนโมฆะเพราะขัดกับมาตรา 12 แหง
พระราช บัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ซึ่งกําหนดหามมิใหนายจางและลูกจางตกลงกันเกิน
กวา 3 ป ไมไดแมจะเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 ก็ตาม เพราะมาตรา 12 น้ันเปนบทบัญญัติที่จํากัดเสรีภาพใน
การทําสัญญาซึ่งใชบังคับเฉพาะขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองตาม
มาตรา 13 เทาน้ัน กรณีดังกลาวเปนการตกลงสัญญาจางแรงงานที่มีกําหนดระยะเวลาการจาง
แนนอน อันเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรองชนิดหน่ึง จึงตอง
บังคับตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งมิไดจํากัดระยะเวลาในการใชบังคับไว ดังน้ัน
นายจางและลูกจางจะตกลงสัญญาจางแรงงานกันเปนระยะเวลาเทาใดก็ได

อยางไรก็ตาม แมจะเปนขอตกลงที่เกิดจากการแจงขอเรียกรอง แตถาขอตกลง
น้ันไมเกี่ยวกับสภาพการจางก็ไมใชขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางจึงไมอยูในบังคับของมาตรา 5
และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธเชนเดียวกัน

ระยะเวลาการใชบังคับตามมาตรา 12 น้ัน อาจแยกพิจารณาไดสามกรณี ดังน้ี
1) มีผลใชบังคับภายในระยะเวลาที่นายจางและลูกจางตกลงกัน แตจะตกลงใหมี

ผลใชบังคับเกินกวาสามปไมได  (มาตรา 12 วรรคหน่ึง) หมายความวา นายจางและลูกจางตกลงกัน
กําหนดระยะเวลาใชบังคับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเปนระยะเวลาเทาใดก็ได เชน 6 เดือน 1 ป
2 ป เปนตน แตจะตกลงกันใหมีผลใชบังคับเกินกวาสามปไมได ถาตกลงกันเกินกวา 3 ป เชน 4 ป
5 ป หรือ 6 ป ขอตกลงน้ันยอมไมเปนโมฆะ แตจะมีผลใชบังคับกันไดเพียง 3 ป อันเปนผลให
นายจางหรือลูกจางอาจแจงขอเรียกรองเพื่อขอแกไขเพิ่มเติมขอตกลงน้ันไดเมื่อใกลจะครบ 3 ป และ
แมจะครบ 3 ป ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแลวแตไมมีการแจงขอเรียกรองตอกัน ขอตกลงที่มี
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ระยะเวลาเกินกวา 3 ป ซึ่งเกิดจากการแจงขอเรียกรองยอมสิ้นผลการใชบังคับในลักษณะที่เปน
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองตามมาตรา 12 วรรคหน่ึง แตยังคงมีผล
ใชบังคับกันตอไปโดยผลของกฎหมายในมาตรา 12วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไววา “ในกรณีที่ระยะเวลาที่กําหนด
ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางสิ้นสุดลง ถามิไดมีการเจรจาตกลงกันใหมใหถือวาขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางน้ันมีผลใชบังคับตอไปอีกคราวละหน่ึงป” อันเปนผลใหทั้งสองฝายสามารถ
แจงขอเรียกรองตอกันได111

2) ถามิไดกําหนดระยะเวลาไว ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใช
บังคับหน่ึงปนับแตวันที่นายจางและลูกจางไดตกลงกัน หรือนับแตวันที่นายจางรับลูกจางเขาทํางาน
แลวแตกรณี (มาตรา 12 วรรคหน่ึงตอนทาย)

3) ในกรณีที่ระยะเวลาที่กําหนดตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางสิ้นสุดลงไม
วาจะเปนการตกลงกันกําหนดเอง หรือมิไดกําหนดไวแตมาตรา 12 วรรคหน่ึงใหถือวามีผลใชบังคับ
1 ปน้ัน ยอมเปนผลใหขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองสิ้นสุดลงทันที
แตเพื่อมิใหสถานประกอบกิจการน้ันเกิดชองวาง ไมมีขอตกลงระหวางนายจางและลูกจางซึ่งมีผล
ใชบังคับตอกัน อันอาจกอใหเกิดความไมสงบทางแรงงานขึ้นได มาตรา 12 วรรคสอง จึงกําหนดให
ถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางน้ันมีผลใชบังคับตอไปอีกคราวละ 1 ป ตลอดไป ซึ่งนายจาง
หรือลูกจางยอมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมขอตกลงน้ันดวย การเจรจาตกลงกันเอง
หรือดวยการแจงขอเรียกรองตามมาตรา 13 ก็ได

“ในกรณีที่ระยะเวลาที่กําหนดตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางสิ้นสุดลง ถา
มิไดมีการเจรจาตกลงกันใหม ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางน้ันมีผลใชบังคับตอไปอีก
คราวละหน่ึงป” น้ันผูวิจัยเห็นวา บทบัญญัติน้ีใชบังคับเฉพาะกรณีที่ไมมีการเจรจาตกลงกันใหม
เทาน้ัน แตถามีการเจรจาตกลงกันใหมไมวาการเจรจาตกลงกันใหมน้ันจะเกิดขึ้นกอนหรือหลังจาก
ที่ระยะเวลาที่กําหนดไวในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางสิ้นสุดลงแลวก็ตาม ก็ยอมมีผลใชบังคับ
ตอกันตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหมทันที โดยมิจําตองรอใหครบระยะเวลา 1 ป ตาม
มาตรา 12 วรรคสองเสียกอน เพราะระยะเวลาการใชบังคับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจาก
การแจงขอเรียกรองน้ันสิ้นสุดลงแลว นายจางและลูกจางจึงอาจเจรจาตกลงกันใหมเมื่อใดก็ได แตถา
ไมมีการเจรจาตกลงกันใหม ขอตกลงน้ันยอมมีผลใชบังคับตอไปอีกคราวละ 1 ป ตลอดไปตามบท
บัญญัติของกฎหมายจนกวาจะทําขอตกลงกันได และจะใชสิทธิปดงานหรือนัดหยุดงานไมได
เพราะเปนการฝาฝนมาตรา 34 (2) ที่หามมิใหปดงานหรือนัดหยุดงานเมื่อฝายที่มีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
ขอตกลงไดปฏิบัติตามขอตกลง ซึ่งมีโทษทางอาญาตามมาตรา 139

111 เกษมสันต วิลาวรรณ ฉ (2546). คําอธิบายกฎหมายแรงงาน. หนา 183-184.

DPU



116

ถาจะตีความวา “ตองเคารพระยะเวลาการใชบังคับตอไปอีกคราวละ 1 ป ตาม
มาตรา 13 วรรคสอง” ก็ดูจะเปนการตีความที่ขัดตอเจตนารมณของมาตรา 12 ที่ตองการใหขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับภายในระยะเวลาที่จํากัด เพื่อใหนายจางและลูกจางสามารถ
เจรจาตกลงกันใหมตามสภาพการณและความจําเปนของแตละฝายที่อาจเปลี่ยนแปลงไปไดเมื่อ
ขอตกลงน้ันสิ้นผลการใชบังคับตามระยะเวลาที่กําหนดไวแลว อยางไรก็ตามก็เปนเพียงความเห็น
ของผูวิจัยซึ่งนักกฎหมายทานอ่ืนอาจไมเห็นดวย และขณะน้ียังไมมีคําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับ
กรณีน้ี

สําหรับเร่ืองน้ีมีตัวอยางคําพิพากษา ดังน้ี
แมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเดิมสิ้นสุดลงแตจําเลยกับสหภาพแรงงาน

อุตสาหกรรมอาภรณไทยก็มิไดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกันใหม ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางเดิมจึงยังคงมีผลใชบังคับตอไปอีกคราวละ 1 ป จนกวาจะไดมีการทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางกันใหม ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 12 วรรคสอง112

ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่โจทกทั้งสองอางถึงไดระบุระยะเวลาเร่ิมตน
และสิ้นสุดผลการบังคับใชไวโดยชัดแจงเพียง 1 ป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2536 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2536 เปนกรณีพิเศษแตกตางจากขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางขออ่ืนซึ่งเปนหลักทั่วไปในขอตกลง
รวมทั้งหมด แสดงใหเห็นเจตนาพิเศษของคูสัญญาที่ประสงคใหขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางขอน้ันมี
ผลบังคับใชเพียงชั่วระยะเวลาที่กําหนดเทาน้ันซึ่งคูสัญญามีสิทธิที่จะทําไดโดยชอบและมีผลตามกฎหมาย
เปนขอยกเวนการบังคับใชแหงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางทั่วไปขออ่ืนๆ และเมื่อใชบังคับครบ
กําหนด 1 ป ในวันที่ 31 ธันวาคม 2536 แลวก็จะสิ้นสุดทันที ไมมีผลใชบังคับตอไปอีก 1 ป ตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 12 วรรคทาย113

3.4.1.5 ผลผูกพันของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ตามที่ไดศึกษาไปแลวประเภทของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางวาขอตกลง

เกี่ยวกับสภาพการจางมีสองประเภทคือ ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอ
เรียกรอง และขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรอง ซึ่งขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางทั้งสองประเภทน้ียอมมีผลผูกพันนายจางใหตองปฏิบัติตามโดยอาศัยหลักกฎหมายที่
แตกตางกัน กลาวคือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรองน้ัน มีผล
ผูกพันนายจางและลูกจางตามหลักนิติกรรมและสัญญาแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สวน

112 คําพิพากษาฎีกาที่ 3924/2536.
113 คําพิพากษาฎีกาที่ 6877-6878/2538.
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ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรอง ซึ่งมีที่มาจากการแจงขอเรียกรองของ
นายจางหรือลูกจางตออีกฝายเพื่อใหมีการกําหนด หรือแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 น้ัน นอกจากจะมีผลผูกพันนายจาง
และลูกจางตามหลักนิติกรรมและสัญญาแลว ยังมีผลผูกพันนายจางและลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอ
เรียกรองตามบทบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ซึ่งไมมีผลใชบังคับกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรอง

1) ผลผูกพันของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอ
เรียกรอง

ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรองยอมมีผล
ผูกพันนายจางและลูกจาง ไมวาขอตกลงน้ันจะเกิดจากสัญญาจางแรงงาน ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ หรือคําสั่งของนายจางโดยชอบดวยกฎหมายของนายจางซึ่งอาจทําเปนหนังสือ เปนลาย
ลักษณอักษร โดยวาจา โดยปริยายหรือโดยธรรมเนียมปฏิบัติก็ได ซึ่งนายจางหรือลูกจางอาจแจงขอ
เรียกรองตออีกฝายหน่ึงเพื่อขอใหมีการกําหนด หรือแกไขเพิ่มเติมขอตกลงน้ันเมื่อใดก็ได

(1) ผูกพันนายจางและลูกจางที่เปนคูสัญญา
นายจางอาจเปนผูกําหนดขึ้นเองหรือตกลงกับลูกจางรายใดรายหน่ึง หรือ

หลายรายเกี่ยวกับสภาพการจางเพื่อกําหนดเงื่อนไขการจางหรือการทํางาน กําหนดวันและเวลา
ทํางาน คาจาง สวัสดิการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเลิกจาง หรือประโยชนอ่ืนของนายจางหรืลูกจางอัน
เกี่ยวกับการจางหรือการทํางานไวเปนการเฉพาะซึ่งอาจเหมือนหรือแตกตางจากลูกจางรายอ่ืน กลุม
อ่ืน หรือแผนกอ่ืนก็ได ขอตกลงน้ันยอมมีผลผูกพันเฉพาะนายจางและลูกจางที่เปนคูสัญญาเทาน้ัน
ไมผูกพันนายจางและลูกจางอ่ืน กลุมอ่ืน หรือแผนกอ่ืนดวย แมจะเปนการตกลงกับลูกจางเกินกวา
สองในสามของลูกจางทั้งหมด ก็ไมมีผลใหขอตกลงน้ันผูกพันนายจางและลูกจางอ่ืนที่มิไดตกลง
ดวยซึ่งตรงกันขามกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองที่มีผลผูกพันไป
ถึงลูกจางทุกคนตามมาตรา 19 วรรคสอง รวมทั้งลูกจางที่เขาทํางานใหมดวย เวนแตสัญญาจางแรงงาน
ที่นายจางทํากับลูกจางจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวาตามมาตรา 20

(2) ผูกพันนายจางและลูกจางที่เกี่ยวของทุกคน
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง โดยชอบดวยกฎหมายของนายจางที่

เกี่ยวกับสภาพการจางไมวาจะเปนลายลักษณอักษร โดยวาจา โดยปริยาย หรือโดยธรรมเนียมปฏิบัติ
ยอมมีผลผูกพันนายจางและลูกจางที่เกี่ยวของซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติตามทุกคน เชน นายจางกําหนด
วัน และเวลาทํางานสัปดาหละ 5 วัน ต้ังแต 8.30-17.30 นาฬิกา โดยมีวันเสารและวันอาทิตยเปน
วันหยุดประจําสัปดาห ดังน้ีนายจางจะแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบเกี่ยวกับการทํางานโดยกําหนดวัน
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ทํางานปกติเปนสัปดาหละ 6 วัน และหยุดเฉพาะวันอาทิตยโดยอางวาเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา 28
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยลูกจางไมยินยอมไมได

สําหรับในเร่ืองน้ีมีคําพิพากษาศาลฎีกาดังน้ี
ลูกจางทําหนาที่เลขานุการกรรมการผูจัดการของนายจาง ทํางานวันจันทรถึง

วันเสารระหวางเวลา 8.30 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกา เปนประจําและได รับคาจางเปนรายเดือน นายจางมี
คําสั่งใหลูกจางไปทํางานเปนพนักงานตอนรับผูโดยสารบนรถยนตโดยสารและมีฐานะเปนลูกจาง
รายวันคาจางวันละ 73 บาทตองออกไปทํางานนอกสถานที่ในวันจันทรอังคาร และพุธ ต้ังแตเวลา
ประมาณ 9 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาหรือกวาน้ัน จึงเปนคําสั่งเปลี่ยนแปลงสภาพการจางอันไมเปนคุณ
แกลูกจางโดยลูกจางมิไดตกลงยินยอมดวย คําสั่งจึงไมชอบดวยกฎหมายลูกจางไมปฏิบัติตามจะถือ
วาลูกจางกระทําผิดตอระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจางไมได114

(3) ไมบังคับนายจางมิใหทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางขัดหรือแยงกับ
ขอตกลงเดิม

ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรองทุก
ชนิดที่ใชบังคับกับลูกจางโดยทั่วไปยอมมีผลผูกพันนายจางและลูกจางที่เกี่ยวของทุกคนใหตอง
ปฏิบัติตาม เวนแตจะตกลงยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงกันเอง ซึ่งจะมีผลใชบังคับเฉพาะผูที่ตกลง
ยินยอมดวยเทาน้ัน หรือจะแจงขอเรียกรองตออีกฝายหน่ึงเพื่อขอใหมีการกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอตกลงเดิม และไมมีกฎหมายหามมิใหนายจางทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางใหมขัดหรือแยงกับ
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรอง เวนแตสัญญาจางแรงงานน้ันจะ
เปนคุณแกลูกจางยิ่งกวาขอตกลงเดิม

สําหรับในเร่ืองน้ีมีตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกา ดังน้ี
เมื่อระเบียบที่ 28/2522 ของจําเลยเปนระเบียบที่ จําเลยประกาศขึ้นใช

บังคับเอง มิไดเกิดจากขอเรียกรองของฝายใดฝายหน่ึง แมจะถือวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางตามมาตรา 10 แตก็มิใชขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางอันเกิดจากขอเรียกรองจึงไมอยูในบังคับ
ของมาตรา 19 และมาตรา 20 นายจางและลูกจางมีสิทธิที่จะทําสัญญาจางแรงงานกันใหมีผลบังคับ
แตกตางไปจากระเบียบที่ 28/2522 ได115

(4) ระยะเวลาในการใชบังคับ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 กําหนดระยะเวลาในการใช

บังคับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองไวในมาตรา 12 ดังที่ไดพิจารณา

114 คําพิพากษาฎีกาที่ 3594/2531.
115 คําพิพากษาฎีกาที่ 4208/2530.
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ไปแลวในขอ 2 ระยะเวลาในการใชบังคับ สวนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่มิไดเกิดจากการแจง
ขอเรียกรองน้ัน กฎหมายมิไดกําหนดและจํากัดระยะเวลาในการใชบังคับไว จึงมีผลใชบังคับตาม
ระยะ เวลาที่กําหนดไวในสัญญาจางแรงงาน ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งของนายจาง
หรือตาม ที่นายจางและลูกจางตกลง ถามิไดกําหนดระยะเวลาไว ก็มีผลใชบังคับตลอดไป จนกวาจะ
มีการตกลงกันแกไขเปลี่ยนแปลง หรือจนกวาจะมีการแจงขอเรียกรองตอกัน ซึ่งนายจาง หรือลูกจาง
จะแจงขอเรียกรองเพื่อใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได

ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานโรงงานผลไมกระปองนนทบุรี พ.ศ. 2549 ขอ 15
กําหนด ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางที่ถูกเลิกจางโดยมิไดกระทําความผิดมากกวาอัตราที่
กําหนดไวในมาตรา 118 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมนอยกวา รอยละ10 ดังน้ี
ขอบังคับดังกลาวยอมมีผลใชบังคับตลอดไป นายจางจะแกไขเปลี่ยนแปลงโดยลูกจางไมตกลง
ยินยอมดวยไมได เวนแตจะแจงขอเรียกรองตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 แตถานายจางประกาศวา จะจายเงินบําเหน็จใหแกลูกจางที่มีอายุต้ังแต 55 ปขึ้นไปที่
ประสงคจะลาออกจากการเปนลูกจางภายในป 2549 เปนเงินจํานวน 10 เทาของเงินเดือน ประกาศ
ของนายจางฉบับน้ี ยอมมีผลใชบังคับเฉพาะป 2549 เทาน้ัน หากลูกจางลาออกในป 2550 จะ
เรียกรองเงินบําเหน็จตามประกาศป 2549 ไมได

2) ผลผูกพันของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรอง
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกของนายจางหรือ

ลูกจางตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 น้ี นอกจากจะมีผลผูกพัน
นายจางและลูกจางในฐานะที่เปนคูสัญญาตามหลักนิติกรรมและสัญญาแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยแลว ยังมีผลผูกพันนายจางและลูกจางตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 ซึ่งตรงกันขามกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกร อง
ดังตอไปน้ี

(1) ผูกพันนายจางและลูกจางที่เกี่ยวของกับขอเรียกรอง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 19 วรรคหน่ึง บัญญัติไว

วา
“ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลผูกพันนายจางและลูกจาง ซึ่งลายมือชื่อ

ในขอเรียกรองน้ัน ตลอดจนลูกจางซึ่งมีสวนในการเลือกต้ังผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจาทุกคน”
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรอง อาจมีผล

ผูกพันเฉพาะนายจางและลูกจาง ซึ่งเปนคูสัญญาตอกันเปนการเฉพาะหรืออาจมีผลผูกพันนายจาง
และลูกจางโดยทั่วไปที่มีหนาที่ตองปฏิบัติ แตขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจง
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ขอเรียกรองของนายจางหรือลูกจางเพื่อใหมีการกําหนดหรือแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางตามมาตรา 13 น้ัน ไมวาจะเปนการเรียกรองใหแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองหรือไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรอง ก็ตองบังคับตามมาตรา 19
ทั้งสิ้น คือ มีผลผูกพันนายจางและลูกจางที่เกี่ยวของกับขอเรียกรองทุกคนเมื่อขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางน้ันมีผลใชบังคับแลวดังน้ี

(1) ผูกพันนายจางและลูกจางซึ่งลงลายมือชื่อในขอเรียกรองเทาน้ันเฉพาะ
กรณีที่ไมมีการประชุมลูกจางอ่ืนที่เกี่ยวของกับขอเรียกรองเพื่อเลือกต้ังผูแทนเปนผูเขาร วมในการ
เจรจากับนายจางตามมาตรา 13 วรรคสาม หรือมีการประชุมแตไมมีลูกจางดังกลาวเขารวมประชุม
ดวย

(2) ผูกพันนายจางและลูกจางซึ่งลงลายมือชื่อในขอเรียกรองรวมทั้งลูกจาง
ซึ่งมีสวนในการเลือกต้ังผูแทนผูเขารวมในการเจรจากับนายจางตามมาตรา 13 วรรคสาม

(3) ผูกพันนายจางและลูกจางที่เกี่ยวของกับขอเรียกรอง ซึ่งเปนสมาชิกของ
สหภาพแรงงานที่แจงขอเรียกรองทุกคน ในกรณีที่สหภาพแรงงานเปนผูแจงขอเรียกรองแทนลูกจาง
ซึ่งเปนสมาชิกตามมาตรา 15 และมาตรา 98 (1) ที่ใหสหภาพแรงงานมีอํานาจและหนาที่ในการเรียกรอง
เจรจา ทําความตกลงและรับทราบคําชี้ขาด หรือทําขอตกลงกับนายจางหรือสมาคมนายจางในกิจการ
ของสมาชิกได แมจะมิไดบัญญัติไวในมาตรา 19 ก็ตาม

สําหรับในเร่ืองน้ีมีตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกา ดังน้ี
พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานระหวาง

จําเลยกับสหภาพแรงงานจําเลย ตกลงกันไดวาจําเลยตกลงนําเงินคาครองชีพเดือนละ 500 บาท ไป
รวมกับเงินเดือนของพนักงานและพนักงานไมติดใจที่จะนําปญหาการคิดคํานวณคาลวงเวลายอน
หลังไปฟองรองตอไปอีก บันทึกขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ เกิดขึ้นจาก
การแจงขอเรียกรองของสหภาพแรงงาน ผูแทนทั้งสองฝายลงมือชื่อในบันทึกขอตกลงที่พนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานไดบันทึกไว แลวคูกรณีนําไปจดทะเบียนตออธิบดี จึงเปนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดขึ้นโดยชอบตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มีผลใชบังคับและผูกพันคูกรณีรวมทั้งโจทกทั้งหมดซึ่งเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน 116 อีกกรณี
หน่ึง โจทกมิไดเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน ซึ่งเปนผูยื่นขอเรียกรองตอจําเลย ทั้งโจทกไมได
ลงลายมือชื่อในขอเรียกรอง หรือมีสวนในการเลือกต้ังผูแทนซึ่งเขารวมในการเจรจากับจําเลย ผูเปน
นายจาง จนไดมาซึ่งขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งโจทกอางมาเปนมูลในการฟองคดีน้ีและไม
ปรากฏวาลูกจางที่เปนสมาชิกของสภาพแรงงานซึ่งยื่นขอเรียกรองมีลูกจางเปนสมาชิกเกิ นกวา

116 คําพิพากษาฎีกาที่ 3115/2529.
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สองในสามของลูกจางทั้งหมด ทั้งไมมีพฤติการณอันใดที่แสดงวา จําเลยมีเจตนาที่จะใหขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางมีผลผูกพันจําเลยและลูกจางทุกคนของจําเลย โจทกจึงหาไดรับประโยชนจาก
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไม117

(2) ผูกพันนายจางและลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกันทุกคน
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองอาจมีผลใช

บังคับขยายไปถึงนายจางและลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกันทุกคนก็ได แมจะมิใช
ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองดวยการลงลายมือชื่อในขอเรียกรอง หรือมิใชลูกจางซึ่งมีสวนรวม
ในการเลือกต้ังผูแทนเขารวมในการเจรจากับนายจาง หรือมิใชลูกจางซึ่งเปนสมาชิกของสหภาพ
แรงงาน ในกรณีที่สหภาพแรงงานเปนผูแจงขอเรียกรอง ก็ตามทั้งน้ีตามบทบัญญัติแหงมาตรา 19
วรรคสอง ซึ่งกําหนดไววา

“ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่กระทําโดยนายจางหรือสมาคมนายจางกับ
สหภาพ แรงงานหรือลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกัน โดยมีลูกจางซึ่งทํางานในกิจการ
ประเภทเดียวกันเปนสมาชิกหรือรวมในการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางเกินกวาสองในสามของ
ลูกจางทั้งหมด ใหถือวา ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางน้ันมีผลผูกพันนายจางและลูกจางซึ่งทํางาน
ในกิจการประเภทเดียวกันน้ันทุกคน”

บทบัญญัติในวรรคสองของมาตรา19 น้ี มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมระบบสหภาพ
แรงงาน และเพื่อมิใหเกิดความแตกตางเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางนายจางแตละสถานประกอบ
กิจการดวยกันเอง และลูกจางซึ่งทํางานในสถานประกอบกิจการประเภทเดียวกันทุกคน ตลอดจน
เพื่อปองกันมิใหนายจางหรือลูกจางอ่ืนรวมตัวกันแจงขอเรียกรองใหมเพื่อเรียกรองสิทธิประโยชน
เกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางขึ้นแลวอันจะนําไปสูความสูญเสียทั้ง
สองฝายทั้งทางเศรษฐกิจและความบาดหมางใจซึ่งกันและกัน

ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพ
การจางซึ่งมีผลผูกพันนายจางและลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกันทุกคนตามมาตรา 19
วรรคสองน้ี อาจแยกออกเปนสองกรณี คือ

กรณีแรก หมายถึง ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่กระทําโดยนายจางหรือ
สมาคมนายจางกับสหภาพแรงงานโดยมีลูกจาง ซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกันเปนสมาชิกเกิน
กวาสองในสามของลูกจางทั้งหมดในกิจการประเภทน้ัน

117 คําพิพากษาฎีกาที่ 4648-4649/2531.
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กรณีสอง ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่กระทําโดยนายจางหรือสมาคม
นายจางกับลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกันโดยมีลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภท
เดียวกันรวมในการเรียกรองเกินกวาสองในสามของลูกจางทั้งหมด

อยางไรก็ดี แมกฎหมายจะกําหนดใหมีผลผูกพันไปถึงนายจางและลูกจางซึ่ง
ทํางานในกิจการประเภทเดียวกันทุกคนก็ตาม แตลูกจางที่จะไดรับสิทธิประโยชนเกี่ยวกับสภาพการ
จางตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดขึ้นใหมน้ี ตองมีสภาพเปนลูกจางในขณะที่ขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางใหมมีผลใชบังคับแลวเทาน้ัน หากพนสภาพการเปนลูกจางไปแลว ก็ไมมีผล
ผูกพันนายจางและลูกจางน้ัน ทั้งสองฝายจะเรียกรองเอาสิทธิประโยชนตามขอตกลงน้ันไมได
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางนายจางกับสหภาพแรงงานที่จะมีผลผูกพันลูกจางทุกคนน้ัน
ตองเปนขอตกลงตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 19 วรรคสอง ซึ่งหมายถึง
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดขึ้นใหมน้ียอมผูกพันเฉพาะลูกจางซึ่งทํางานอยูกับนายจาง ใน
ขณะทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางน้ันเทาน้ัน เมื่อโจทกลาออกกอนที่จําเลยกับสหภาพแรงงาน
ธ. จะทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหม ในขณะที่สภาพการจางเปลี่ยนแปลงไปตามขอตกลง
ใหมโจทกไมไดเปนลูกจางจําเลย และมิไดเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน ธ. แลว ขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางใหมจึงไมผูกพันโจทก118

3) ผูกพันที่จะไมแจงขอเรียกรองในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมี
ผลใชบังคับ

เมื่อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองมีผลใชบังคับ
ยอมมีผลผูกพันนายจางลูกจางดังกลาวในขอ 1) และ ขอ 2) ภายในระยะตามที่กําหนดไวในมาตรา
12 กลาวคือ ผูกพันนายจางและลูกจางที่จะตองปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางและจะแจง
ขอเรียกรองเพื่อใหมีการกําหนด หรือแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขอตกลงน้ันในระหวางที่ยังมี
ผลใชบังคับไมได ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอ
เรียกรองน้ัน อาจตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 131 ถึงมาตรา 133 ซึ่งตรงกันขามกับขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรอง ซึ่งนายจางหรือลูกจางอาจแจงขอเรียกรองเพื่อให
มีการกําหนดหรือแกไขเพิ่มเติมขอตกลงน้ันเมื่อใดก็ได ในกรณีที่มิไดกําหนดระยะเวลาการใชบังคับ
ไว

4) หามมิใหนายจางทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางขัดหรือแยงกับขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง

118 คําพิพากษาฎีกาที่ 455/2544.
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พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 บัญญัติไววา
“เมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับแลว หามมิใหนายจางทํา

สัญญาจางแรงงานกับลูกจางขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เวนแตสัญญาจางแรงงานน้ัน
จะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา”

ในกรณี มาตรา 20 มีประเด็นเกี่ยวกับ ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง มีคํา
พิพากษาศาลที่นาสนใจ ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 835/2544 ที่พิพากษาวา นายจางออกประกาศจาย
คานํ้ามันรถยนตใหผูบริหาร เปนประกาศที่โจทกกําหนดขึ้นฝายเดียวเปนคุณแกลูกจาง จึงเปน
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ภายหลังนายจางออกประกาศเลิกจายคานํ้ามันโดยผูบริหารไมได
ยินยอมดวยไมเปนคุณกับผูบริหาร (ลูกจาง) ยอมไมมีผลบังคับใช และในอีกกรณีหน่ึง ตามคํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ 2681-2683/2545 ที่พิพากษาวา ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเร่ืองการจายเงิน
โบนัสมิไดเกิดจากขอเรียกรองจึงไมอยูในบังคับของมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 นายจางและลูกจางยอมมีสิทธิทําขอตกลงเปลี่ยนแปลงใหมีผลบังคับแตกตางไปจาก
ขอตกลงเดิมไดเทาที่ไมขัดตอกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และเงินโบนัสเปนเงินที่นายจาง
ตกลงจายใหแกลูกจางนอกเหนือไปจากที่นายจางจะตองจายตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 มิไดมีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ จําเลยซึ่งเปนนายจางจึงสามารถออกประกาศเพื่อ
นําไปสูขอตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจางเกี่ยวกับการจายเงินโบนัสกับโจทกซึ่งเปนลูก จางไดไม
เปนการฝาฝนตอมาตรา 13119 เห็นไดวินิจฉัยเร่ืองขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่แตกตางกัน

เมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองมีผลใช
บังคับแลวนายจางและลูกจางทุกคนมีผลผูกพันกันก็ตองปฏิบัติตาม แตอาจมีนายจางบางรายทํา
สัญญาจางแรงงานหรือตกลงกับลูกจางดังกลาวหรือลูกจางที่เขาทํางานใหมใหขัดหรือแตกตางกับ
ขอตกลงโดยลูกจางไดรับประโยชนนอยกวา ซึ่งอาจเปนผลใหขอตกลงไมไดรับการปฏิบัติตาม และ
อาจกอให เกิดความไมสงบขึ้นซึ่งขัดกับเจตนารมณของกฎหมายแรงงานสัมพันธ มาตรา 20 จึง
กําหนดหามมิใหนายจางทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จาง เวนแตสัญญาจางแรงงานน้ันจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา

คําวา “ทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจาง” ตามความในมาตรา 20 น้ัน ยอมหมายถึง
การทําสัญญาหรือการตกลงกับลูกจางแตละรายตามความหมายของ “จางแรงงาน” ในมาตรา 575 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และนิยามศัพท “สัญญาจาง” ในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และไมวาจะเปนลูกจางเดิมที่ผูกพันกันตามขอตกลง หรือลูกจางที่เขา

119 คําพิพากษาฎีกาที่ 2681-2683/2545.
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ทํางานหลังจากที่ขอตกลงน้ันมีผลใชบังคับแลว ดังน้ัน นายจางและกลุมลูกจางหรือสมาชิกสหภาพ
แรงงาน (กรณีที่สหภาพแรงงานเปนผูแจงขอเรียกรองแทนลูกจางซึ่งเปนสมาชิก) ที่ผูกพันกันตาม
ขอตกลงจึงอาจตกลงกันเปลี่ยนแปลงขอตกลงน้ันเปนขอตกลงใหมไดเพราะขอตกลงระหวาง
นายจางกับกลุมลูกจางหรือสหภาพแรงงานดังกลาวยอมไมใชสัญญาจางแรงงานจึงไมขัดตอมาตรา
20 แตตองทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อนายจางหรือผูแทนนายจางและลูกจางทุกคนที่ตกลง
ยินยอมดวย หรือผูแทนลูกจางในกรณีที่มีการเลือกต้ังผูแทนลูกจาง หรือกรรมการสหภาพแรงงาน
แลวแตกรณี ตามมาตรา 18 ดวย เพราะเปนการเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจาก
การแจงขอเรียกรอง มิฉะน้ันยอมไมมีผลใชบังคับเมื่อเกิดขอพิพาทขึ้น และจะนําพยานบุคคลมาสืบ
การเปลี่ยนแปลงไมได ตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 94 แตถานายจาง
เปนฝายเปลี่ยนแปลงเองโดยไมเปนคุณแกลูกจาง และลูกจางมิไดตกลงยินยอมดวย การเปลี่ยนแปลง
น้ันไมวาจะทําเปนขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของนายจางก็ใชบังคับไมได เวนแตจะแจง
ขอเรียกรองตามมาตรา 13 เมื่ออายุของขอตกลงใกลจะสิ้นสุดลง จําเลยเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ
โดยพลการมิไดปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย แมขอบังคับใหมจะเปนคุณแกลูกจางโดยสวนรวม
ยิ่งกวาขอบังคับเดิมแตในสวนที่เกี่ยวกับเงินบําเหน็จไมเปนคุณแกโจทก ดังน้ัน ขอบังคับสวนที่เกี่ยวของ
กับเงินบําเหน็จจึงไมมีผลผูกพันโจทก120

การที่บทบัญญัติในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
กําหนดหามมิใหนายจางทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จาง เวนแตสัญญาจางแรงงานจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวาน้ัน ก็มุงหมายที่จะปองกันมิใหนายจาง
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ทําไวและลูกจางที่จะไดรับความคุมครอง
ตามมาตราน้ี รวมถึงลูกจางที่เขาทํางานภายหลังขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับแลว
ดวย สวนที่มาตรา 19 วรรคแรกบัญญัติวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลผูกพันเฉพาะผูที่ลง
ลายมือชื่อในขอเรียกรองหรือมีสวนในการเลือกต้ังผูแทนเขารวมเจรจาดวยน้ัน เปนบทบัญญัติ
เกี่ยวกับผูเปนลูกจางอยูแลวหารวมถึงผูเขาเปนลูกจางในภายหลังซึ่งไมมีโอกาสลงชื่อดวยไม

อยางไรก็ดี แมนายจางและลูกจางจะตองผูกพันและปฏิบัติตามขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาว นายจางก็อาจเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางได ถาเปนการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยซึ่งเปนอํานาจจัดการของนายจาง และไมมีขอกําหนด
ระบุไวในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหามมิใหนายจางเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง หรือมีการ
กําหนดไวในขอตกลงใหนายจางมีสิทธิเปลี่ยนแปลงสภาพการจางได แตการเปลี่ยนแปลงน้ันตอง
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ไมทําใหลูกจางไดรับสิทธิประโยชนนอยลงกวาขอตกลงเดิม ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรอง หรือไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรองก็ตาม เวนแต
จะเปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งเปนอํานาจบริหารจัดการของนายจางโดยแท
นายจางจะเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมอยางไร และเมื่อใดก็ไดโดยไมตองแจงขอเรียกรอง

3.5 มาตรการคุมครองและควบคุมทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง
การใชสิทธิแจงขอเรียกรองของลูกจางไมวาลูกจางจะเปนผูแจงขอเรียกรองเองหรือให

สภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงานเปนผูแจงขอเรียกรองแทนก็ตาม อาจทําใหนายจางไมพอใจ
เพราะขอเรียกรองของฝายลูกจางที่เกี่ยวกับสภาพการจางทั้งหกประการตามคํานิยา มของคําวา
“สภาพการจาง” ในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 น้ัน ลวนเปนขอ
เรียกรองที่นายจางถือวาเปนอํานาจบริหารจัดการของนายจางและอาจเปนผลใหนายจางตองเสีย
คาใชจายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะขอเรียกรองที่เกี่ยวกับการเพิ่มคาจาง สวัสดิการ หรือประโยชนอ่ืนของ
ลูกจางอันเกี่ยวกับการจางหรือการทํางาน ซึ่งตรงกันขามกับความประสงคของฝายลูกจางที่ตองการ
เขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานประกอบกิจการซึ่งถือวาตนเปนผูทํางานและเปนสวน
หน่ึงที่สรางความเจริญเติบโตและผลกําไรใหแกนายจาง นอกจากน้ีการแจงขอเรียกรองของทั้งสอง
ฝายซึ่งเปนกระบวนการแรงงานสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางโดยแทน้ันอาจถูกแทรกแซงจาก
บุคคลอ่ืนที่ไมเขาใจระบบแรงงานสัมพันธหรือมีจุดมุงหมายอ่ืนโดยการเขาไปใหคําปรึกษาหรือยุ
แหยทั้งสองฝายจนอาจเปนผลใหเกิดขอขัดแยงระหวางนายจางและลูกจางขึ้นจนยากที่จะเยียวยา อีก
ทั้งการแจงขอเรียกรองใหนายจางเพิ่มคาจางในขณะที่ประเทศกําลังประสบปญหาเศรษฐกิจอยาง
รายแรงน้ัน อาจเปนผลใหระบบเศรษฐกิ จและความมั่นคงของประเทศถึงขั้นวิกฤติก็ได
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 จึงกําหนดบทคุมครองและควบคุมมิใหเกิดเหตุการณ
เหลาน้ันไวในมาตร 31 มาตรา 32 และมาตรา 33 และเมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หรือคําชี้
ขาดมีผลใชบังคับแลว ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองก็อาจถูกนายจางกลั่นแกลงดวยการเลิกจาง
ไดเชนกัน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธจึงกําหนดบทคุมครองลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง
ไวโดย เฉพาะในมาตรา 123 ดังที่จะไดศึกษากันตอไป

3.5.1 มาตรการคุมครองและควบคุมทางกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง
1) มาตรการคุมครองลูกจางและนายจาง

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 กําหนดบทคุมครองลูกจางซึ่งเกี่ยวของ
กับขอเรียกรองเพื่อมิใหนายจางกลั่นแกลงลูกจางโดยการเลิกจางหรือโยกยายหนาที่การงานลูกจาง
น้ันในขณะที่ขอเรียกรองยังอยูในระหวางการเจรจา การไกลเกลี่ยหรือการชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน
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และคุมครองนายจางโดยการหามมิใหลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง สนับสนุน หรือนัดหยุด
งานโดยบัญญัติไวในมาตรา 31 ดังน้ี

“เมื่อไดมีการแจงขอเรียกรองตามมาตรา 13 แลว ถาขอเรียกรองน้ันยังอยูในระหวาง
การเจรจา การไกลเกลี่ยหรือการชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 13 ถึงมาตรา 29 หามมิให
นายจางเลิกจางหรือโยกยายหนาที่การงานลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิก
สหภาพแรงงาน หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธแรงงาน ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง เวน
แตบุคคลดังกลาว

(1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(2) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
(3) ฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจาง โดยนายจาง

ไดวากลาวและตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง นายจางไมจําตองวากลาว และ
ตักเตือน ทั้งน้ี ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งน้ันตองมิไดออกเพื่อขัดขวางมิใหบุคคลดังกลาวดําเนินการ
เกี่ยวกับขอเรียกรอง

(4) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร”
มาตรการคุมครองลูกจางหรือควบคุมนายจางตามมาตรา 31 วรรคหน่ึงน้ีเปน

การหามมิใหนายจางกลั่นแกลงลูกจาง 2 ประการ คือ หามเลิกจาง และหามโยกยายหนาที่การงาน
ของลูกจางซึ่งเปนบทคุมครองหรือควบคุมเด็ดขาด ไมวาเหตุแหงการเลิกจางหรือโยกยายหนาที่การ
งานน้ันจะไมเกี่ยวของกับการแจงขอเรียกรอง หรือเปนการกระทําโดยมิไดกลั่นแกลงก็ตาม เชน เลิก
จางหรือโยกยายตามแผนลดอัตรากําลังและปรับโครงสรางงานหรือตามผลการประเมินลูกจาง เปน
ตน แตมิไดหมายรวมถึงการปรับเลื่อนตําแหนงหนาที่การงานใหสูงขึ้น121 หากนายจางฝาฝนขอหาม
2 ประการดังกลาวโดยลูกจางมิไดกระทําความผิดตามมาตรา 31 (1)-(4) ยอมมีความผิดทางอาญา
ตามมาตรา 136 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ

ลูกจางที่จะไดรับความคุมครองตามมาตราน้ีตองเปนลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอ
เรียกรอง ซึ่งหมายถึงลูกจางที่มีรายชื่อและลายมือชื่อในขอเรียกรอง หรือเปนสมาชิกของสหภาพ
แรงงานที่แจงขอเรียกรอง หรือมีสวนในการเลือกต้ังผูแทนลูกจางเพื่อเจรจาตอรองกับฝายนายจาง
รวมทั้งลูกจางซึ่งมีสวนไดเสียจากขอเรียกรองน้ัน และกรรมการหรืออนุกรรมการของสหภาพแรงงาน
หรือสหพันธแรงงานซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง

121 คําพิพากษาฎีกาที่ 2393-2394/2536.
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ระยะเวลาที่ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับการเรียกรองดังกลาวจะไดรับความคุมครอง
ตามมาตรา 31 วรรคหน่ึงน้ี เร่ิมต้ังแตเมื่อมีการแจงขอเรียกรองตามมาตรา 13 และขอเรียกรองอยูใน
ระหวางการเจรจาภายในกําหนดสามวันนับแตวันที่ไดรับขอเรียกรองตามมาตรา 16 เปนตนไป และ
คุมครองตลอดระยะเวลาที่ขอเรียกรองยังอยูในระหวางการเจรจา การไกลเกลี่ย หรือการชี้ขาดตาม
มาตรา 13 ถึงมาตรา 29 ทั้งการชี้ขาดโดยสมัครใจตามมาตร 26 การวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ หรือการวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานตามมาตรา 23 การวินิจฉัย
ชี้ขาดโดยบังคับของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธตามมาตรา 24 หรือการวินิจฉัยชี้ขาดโดยบังคับ
ของคณะบุคคลตามมาตรา 25 จนกระทั่งผูชี้ขาดทําคําชี้ขาดเสร็จและนําคําชี้ขาดไปจดทะเบียนตอ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา 29

ในกรณีที่ไมมีการเจรจากันภายในกําหนดสามวัน หรือเจรจากันแลวแตตกลงกัน
ไมไดจนเกิดเปนขอพิพาทแรงงาน ตามมาตรา 21 แตฝายลูกจางซึ่งเปนผูแจงขอเรียกรองมิไดแจง
เปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่พน
กําหนดตามมาตรา 16 หรือนับแตเวลาที่ตกลงกันไมได อันเปนใหไมมีการไกลเกลี่ยตามมาตรา 22
น้ัน กรณีน้ีลูกจางยอมไมไดรับความคุมครองตามมาตรา 31 แตอยางใดเพราะขอเรียกรองไมอยูใน
ขั้นตอนของการเจรจาและการไกลเกลี่ยอีกตอไป แตอาจไดรับความคุมครองตามมาตรา 121 (1)
หากนายจางเลิกจางหรือโยกยายหนาที่การงานของลูกจางเพราะเหตุที่ลูกจางหรือสหภาพแรงงานได
ยื่นขอเรียกรองซึ่งถือวาเปนการกระทําอันไมเปนธรรม หรือแมจะมีการแจงใหพนักงานประนอมขอ
พิพาทแรงงานทราบเปนหนังสือตามมาตรา 21 และพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดดําเนินการ
ไกลเกลี่ยแลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายในกําหนดหาวัน จนเกิดเปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลง
กันไมไดตามมาตรา 22 แตไมมีการต้ังผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 26 ลูกจางก็ไมไดรับ
ความคุมครองอีกตอไป เพราะขอเรียกรองมิไดอยูในขั้นตอนของการชี้ขาดซึ่งมาตรา 31 ใหความ
คุมครองน่ันเอง แตลูกจางยอมไดรับความคุมครองตามมาตรา 121 (1) เชนเดียวกัน หรือในกรณีที่
ลูกจางใชสิทธินัดหยุดงานหรือนายจางปดงานตามมาตรา 22 วรรคสาม ซึ่งไมใชขั้นตอนของการ
เจรจา การไกลเกลี่ย หรือการชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน ลูกจางจึงไมไดรับความคุมครองตามมาตรา 31
อีกตอไป หากนายจางเลิกจางหรือโยกยายหนาที่การงานของลูกจางซึ่งเกี่ยวกับขอเรียกรอง ใน
ระหวางที่ลูกจางนัดหยุดงานหรือนายจางปดงานตามมาตรา 34 ก็ไมเปนการกระทําที่ฝาฝน
มาตรา 31 และไมมีโทษทางอาญาตามมาตรา 136 แตอาจถือวาเปนการกระทําอันไมเปนธรรมตาม
มาตรา 121 (1) ไดเชนกัน ในทํานองเดียวกัน หากนายจางเลิกจางหรือโยกยายหนาที่การงานของ
ลูกจางในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาดมีผลใชบังคับแลว ก็ไมเปนการ
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ฝาฝนมาตรา 31 เชนเดียวกัน แตอาจถือวาเปนการกระทําอันไมเปนธรรมตามมาตรา 123122 กรณี
ดังกลาวมีคําพิพากษาที่นาสนใจดังน้ี สหภาพแรงงานยื่นขอเรียกรองตอนายจางและตกลงกันได ผูที่
จะไดรับประโยชนจากขอตกลงคือสมาชิกสหภาพแรงงานซึ่งสหภาพแรงงานเปนผูยื่นขอเรียกรอง
การที่นายจางเลิกจางลูกจางที่เปนสมาชิกสหภาพแรงงานในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางมีผลใชบังคับจึงเปนการกระทําอันไมเปนธรรม123

ประเด็นสําคัญ คือ ตองไมลืมวาการเรียกรองที่จะทําใหลูกจางไดรับความ
คุมครองตามมาตรา 31 น้ัน ตองเปนการเรียกรองที่เกี่ยวกับสภาพการจางที่ทําตามแบบ เงื่อนไข และ
ขั้นตอนที่กําหนดไวในมาตรา 13 ไมใชคํารองทุกขหรือหนังสือรองเรียนซึ่งไมใชการแจงขอ
เรียกรอง (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2630/2531) และตองสมบูรณมาต้ังแตแรกเร่ิมที่แจงขอเรียกรอง
จนถึงเวลาที่มีการเจรจา การไกลเกลี่ย หรือมีการวินิจฉัยชี้ขาด หากขาดไปชวงใดชวงหน่ึงก็ถือวาไมอยู
ในบังคับของมาตรา 31 ทันที เชน กรณีที่ลูกจางขอถอนชื่อออกจากการเรียกรองจนเหลือลูกจางไม
ครบจํานวนรอยละสิบหาตามมาตรา 13 วรรคสาม หรือปรากฏวาสหภาพแรงงานที่แจงขอเรียกรองมี
จํานวนสมาชิกซึ่งเปนลูกจางไมถึงหน่ึงในหาตามมาตรา 15 วรรคหน่ึง หรือกรณีที่ผานขั้นตอนของ
การเจรจาภายในสามวันตามมาตรา 16 ไปแลว จนเกิดเปนขอพิพาทแรงงานขึ้น และฝายที่แจงขอ
เรียกรองมิไดแจงเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทราบ และไมมีการไกลเกลี่ย
โดยพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 21 และมาตรา 22 เปนตน

อยางไรก็ตาม มาตรา 31 วรรคหน่ึงไดบัญญัติขอยกเวนใหนายจางสามารถเลิก
จาง หรือโยกยายหนาที่การงานของลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองได หากลูกจางกระทําความผิด
ตามอนุมาตรา (1) ถึง (4) ซึ่งเปนบทคุมครองนายจางมิใหถูกลูกจางกลั่นแกลงเมื่อมีการแจงขอ
เรียกรองและขอเรียกรองยังอยูในระหวางการเจรจา การไกลเกลี่ย หรือการชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน
แตนายจางก็อาจเลิกจางหรือโยกยายหนาที่การงานของลูกจางไดหากนายจางมีความจําเปนในการ
บริหารจัดการอันสมควรซึ่งเปนสิทธิและอํานาจโดยแทของนายจาง และมิไดกลั่นแกลงลูกจาง แม
ลูกจางจะมิไดกระทําความผิดตามขอยกเวนที่กําหนดไวในมาตรา 31 (1)-(4) ก็ตาม นายจางก็มีสิทธิ
ที่จะยกเหตุน้ันเพื่อเลิกจางหรือโยกยายหนาที่การงานของลูกจางได ตัวอยางเชน การโยกยาย
สับเปลี่ยนพนักงานที่ประจําอยูในสาขาตางๆ ตามนโยบายที่ไมใหพนักงานทํางานประจําแตละสาขา
นานเกินไปเพื่อไมใหสนิทสนมคุนเคยกับลูกคาซึ่งอาจเกิดการเอ้ือประโยชนและนําไปสูการทุจริต
ขึ้นได หรือนายจางประสบภาวะขาดทุน และจําเปนตองลดจํานวนลูกจางลงโดยมิไดกลั่นแกลง
ลูกจาง หรือเปนการเลิกจางตามสัญญาจางแรงงานที่มีกําหนดระยะเวลาการจางแนนอน หรือเลิกจาง

122 เกษมสันต  วิลาวรรณ ข เลมเดิม. หนา 208.
123 คําพิพากษาฎีกาที่ 1026/2525.
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เพราะเหตุที่ลูกจางเจ็บปวยจนไมสามารถทํางานใหนายจางได เชน เปนอัมพาตซึ่งเปนการเลิกจางที่
มีเหตุอันควร หรือเลิกจางเพราะเหตุที่ลูกจางเปนผูขาดคุณสมบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
เชน ขาดคุณสมบัติตอเน่ืองจากมีอายุครบ 60 ป ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวที่เรียกวาเกษียณ อายุการ
ทํางานหรือขาดคุณสมบัติเน่ืองจากไมมีสัญชาติไทย หรือขาดคุณสมบัติเพราะเหตุที่ไมสามารถทํางานได
เต็มเวลา เปนตน

นอกจากการคุมครองนายจางมิใหถูกลูกจางกลั่นแกลงตามมาตรา 31 (1)-(4)
แลว มาตรา 31 วรรคทายยังคุมครองนายจางโดยการ “หามมิใหลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ
อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธแรงงาน ซึ่ง
เกี่ยวของกับขอเรียกรอง สนับสนุน หรือกอเหตุการณนัดหยุดงาน” ซึ่งหมายถึง การชวยเหลือหรือ
ใหความสะดวกแกลูกจางอ่ืนในการนัดหยุดงาน หรือกอเหตุใหลูกจางอ่ืนนัดหยุดงานโดยตนเอง
มิไดนัดหยุดงานดวยซึ่งไมใชกรณีขอหามมิใหนายจางปดงาน หรือลูกจางนัดหยุดงานตามมาตรา 34
(1)-(6)

การฝาฝนมาตรา 31 วรรคทายน้ี ลูกจางไมมีความผิดทางอาญาตามมาตรา 136
ซึ่งบัญญัติความผิดไวเฉพาะกรณีนายจางฝาฝนมาตรา 31 วรรคหน่ึงเทาน้ัน แตลูกจางอาจตองรับผิด
ทางแพงฐานจงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย แตถาลูกจางใชสิทธินัดหยุดงานโดยฝาฝน
มาตรา 34 ลูกจางอาจมีความผิดทางอาญาตามมาตรา 139 คือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

2) มาตรการควบคุมบุคคลภายนอก
เพื่อปองกันมิใหบุคคลภายนอกซึ่งมิใชนายจางหรือลูกจางที่แจงขอเรียกรองซึ่ง

เกี่ยวของกับขอเรียกรอง มิใชกรรมการสมาคมนายจาง กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธ
นายจาง กรรมการสหพันธแรงงานซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง มิใชผูแทนหรือที่ปรึกษาในการเจรจา
ของฝายใดฝายหน่ึงเขาไปแทรกแซง ยุแหย หรือกอเหตุวุนวายในการเรียกรอง การเจรจา การไกลเกลี่ย
การชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน การปดงาน หรือการชุมนุมในการนัดหยุดงาน ซึ่งเปนเร่ืองแรงงาน
สัมพันธระหวางนายจางและลูกจางโดยแท จนอาจกอใหเกิดเหตุรายแรงขึ้นได และทําใหขอพิพาท
แรงงานระงับลงไดยากขึ้น อันเปนการทําลายระบบแรงงานสัมพันธที่ดี มาตรา 32 จึงกําหนดหามมิ
ใหบุคคลภายนอกเขาไปดําเนินการหรือรวมและทําการใดๆ ในกระบวนการดังกลาว ดังน้ี

“หามมิใหบุคคลอ่ืนซึ่งมิใชนายจาง ลูกจาง กรรมการสมาคมนายจาง กรรมการ
สหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธนายจาง กรรมการสหพันธแรงงาน ผูแทนหรือที่ปรึกษาซึ่ง
เกี่ยวของกับขอเรียกรอง เขาไปดําเนินการหรือรวมกระทําการใดๆ ในการเรียกรอง การเจรจา การ
ไกลเกลี่ย การชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน การปดงานหรือการชุมนุมในการนัดหยุดงาน”
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ผูที่ฝาฝนขอหามที่กําหนดไวในมาตรา 32 น้ีมีความผิดทางอาญาตามมาตรา 137
ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหน่ึงเดือนหรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

3) มาตรการคุมครองเศรษฐกิจ
เพื่อปองกันมิใหฝายลูกจางยื่นขอเรียกรองใหฝายนายจางเพิ่มคาจางแกลูกจาง หรือ

มิใหนายจางเพิ่มคาจางในภาวะที่ประเทศกําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรายแรงและไดมี
การประกาศหามขึ้นราคาสินคาและบริการอันอาจเปนใหระบบเศรษฐกิจของประเทศถึงขั้นวิกฤติ
ทั้งปญหาตนทุนการผลิต ปญหาเงินเฟอ ฯลฯ หรืออาจกอใหเกิดการปดงานหรือการนัดหยุดงานอัน
เปนเหตุใหเกิดความไมสงบทางแรงงานหรืออุตสาหกรรมขึ้นได พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 จึงบัญญัติขอหามไวในมาตรา 33 วรรคหน่ึง ดังน้ี

“ในกรณีที่ประเทศประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรายแรง และไดมีการประกาศ
หามขึ้นราคาสินคาและบริการ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา หามมิใหลูกจาง
สหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงานยื่นขอเรียกรองใหนายจาง สมาคมนายจางหรือสหพันธ
นายจางเพิ่มคาจางแกลูกจาง หรือหามมิใหนายจางเพิ่มคาจางใหแกลูกจางได”

ขอหามตามมาตรา 33 วรรคหน่ึงน้ีเปนการหามเฉพาะการเรียกรองใหนายจางเพิ่ม
คาจาง และหามมิใหนายจางเพิ่มคาจางใหแกลูกจางเทาน้ัน มิไดหมายรวมไปถึงการยื่นขอเรียกรอง
เกี่ยวกับสภาพการจางประการอ่ืนดวย ดังน้ันลูกจาง สหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงาน จึงอาจ
ยื่นขอเรียกรองใหนายจาง สมาคมนายจาง หรือสหพันธนายจางกําหนด หรือแกไขเพิ่มเติมขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางอ่ืนที่ใชการเพิ่มคาจางไดทั้งขอเรียกรองที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการจางหรื อการ
ทํางาน กําหนดวันและเวลาทํางาน สวัสดิการที่มิใชคาจาง การเลิกจาง หรือประโยชนอ่ืนของ
นายจางหรือลูกจางอันเกี่ยวกับการจางหรือการทํางาน และมิไดใชบังคับกับ “การเลื่อนอัตราคาจาง
เพื่อเปนบําเหน็จแกลูกจางประจําป ซึ่งนายจางไดกําหนดไวแนนอนแลว หรือการเลื่อนอัตราคาจาง
เน่ืองจากลูกจางเปลี่ยนแปลงหนาที่การงาน” ตามที่กําหนดไวในวรรคสองของมาตราน้ี ซึ่งประกาศ
หามของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานตามวรรคหน่ึงดังกลาว วรรคทายของมาตราเดียวกัน
กําหนดใหยกเลิกเมื่อใดก็ไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเชนเดียวกัน

3.5.2 มาตรการคุมครองลูกจางเมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ไดบัญญัติบทคุมครองลูกจางซึ่งเกี่ยวของ

กับขอเรียกรองเมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง คําชี้แจงมีผลใชบังคับแลว ไวในหมวด 9 การ
กระทําอันไมเปนธรรม มาตรา 123 โดยการหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ
อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการ สหพันธแรงงานซึ่ง
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เกี่ยวของกับขอเรียกรองในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาดมีผลใชบังคับเวน
แตบุคคลดังกลาวจะกระทําความผิดตามมาตรา 123 (1)-(5) ดังน้ี

1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
2) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
3) ฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจางโดยนายจางได

วากลาวและตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง นายจางไมจําตองวากลาวและตักเตือน
ทั้งน้ี ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งน้ันตองมิไดออกเพื่อขัดขวางมิใหบุคคลดังกลาวดําเนินการ
เกี่ยวกับขอเรียกรอง หรือ

4) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
5) กระทําการใดๆ เปนการยุยง สนับสนุน หรือชักชวนใหมีการฝาฝนขอตกลงเกี่ยวกับ

สภาพการจางหรือคําชี้ขาด”
มีคําพิพากษาที่นาสนใจสําหรับมาตรา 15 (3) ที่นาสนใจดังน้ี
ลูกจาง ทําหนาที่ขับรถเครนยกของหนักตองใชความระมัดระวัง เมื่อลูกจาง ด่ืมสุราใน

เวลาทํางาน แตไดกลับเขาทํางานในลักษณะมึนเมาสุรา การที่ลูกจาง เขาปฏิบัติหนาที่ขับรถเครนก็
อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได การกระทําของลูกจาง จึงเปนความผิด
กรณีรายแรงโดยไมจําเปนตองรอใหเกิดความเสียหายขึ้นกอน ดังน้ี นายจางมีสิทธิเลิกจางลูกจาง ได
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 (3)124

อยางไรก็ตาม แมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 ไดบัญญัติเหตุ
แหงการเลิกจางไวเพียง 5 ประการก็ตาม ก็มิใชเปนการบัญญัติบทบังคับใหนายจางมีสิทธิเลิกจาง
ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองไดเฉพาะเหตุที่ลูกจางกระทําความผิดดังกลาวเทาน้ันไม ศาลฎีกา
ไดพิพากษาเปนบรรทัดฐานไววา หากนายจางมีความจําเปนอยางอ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
มาตรา 123 (1)-(5) แลว นายจางก็ยังมีสิทธิเลิกจางลูกจางได เชน กรณีนายจางประสบภาวะขาดทุน
มีหน้ีสินมากมายจนไมสามารถดําเนินกิจการตอไปไดอยางปกติ กิจการหยุดชะงักโดยสิ้นเชิงจน
ตองยุบหนวยงานหรือเลิกกิจการแลว จะใหนายจางตองจางลูกจางอยูตลอดไปจนประสบความ
หายนะหรือลมละลายยอมเปนไปไมได กรณีดังกลาวนายจางยอมเลิกจางลูกจางในระหวางขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับไดโดยไมถือวาเปนการกระทําอันไมเปนธรรม

124 คําพิพากษาฎีกาที่ 5596/2534.
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บทคุมครองตามมาตรา 123 น้ี เปนบทบัญญัติตอเน่ืองมาจากบทคุมครองลูกจางซึ่ง
เกี่ยวของกับขอเรียกรองมิใหถูกนายจางกลั่นแกลงโดยการเลิกจาง หรือโยกยายหนาที่การงานของ
ลูกจางน้ันเมื่อมีการแจงขอเรียกรอง และขอเรียกรองน้ันยังอยูในระหวางการเจรจา การไกลเกลี่ย
หรือการชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 13 ถึงมาตรา 29 ซึ่งกําหนดไวในมาตรา 31 ดังที่ไดศึกษา
ไปแลวDPU



บทที่ 4
ปญหา และการวิเคราะหปญหาทางกฎหมาย ในการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการ

จาง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518

การเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง มีความสําคัญตอระบบการแรงงานสัมพันธ เพราะ
เปนการสงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ ที่จะทําใหเกิดมีการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง และ
สงเสริมการเจรจาตอรอง อันจะนําไปสูการทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ตามหลักกฎหมาย
สากล ดังปรากฏในบทที่ 3 ของอนุสัญญาระหวางประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 ขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ ที่บัญญัติใหประเทศสมาชิกวางมาตรการเพื่อใหมีการใชวิธีเรียกรอง
เกี่ยวกับสภาพการจางระหวางนายจางและลูกจาง ตลอดจนมีการใชวิธีการเจรจาตอรองเพื่อระงับขอ
พิพาทแรงงานอยางกวางขวาง

สําหรับกฎหมายแรงงานสัมพันธของไทย ก็ใหความคุมครองลูกจางในการเรียกรอง
เกี่ยวกับสภาพการจาง การเจรจาตอรอง เพื่อนําไปสูการทํา แกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางเปนการปองกันไมใหเกิดขอพิพาทแรงงาน แตจากการศึกษามาตรา 5 มาตรา 10
มาตรา 12 มาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 31 มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 พบวาการใหความคุมครองลูกจาง ตามที่บัญญัติไว จะไมเปนไปตามเจตนารมณของ
กฎหมาย และไมครอบคลุมถึงลูกจางที่อยูในสถานประกอบกิจการในแตละประเภทและขนาดของ
กิจการอยางเพียงพอ ไมมีกฎหมายใหความคุมครองลูกจางในการรวมตัวเปนกลุมลูกจาง หรือ
รวมกันเพื่อจะจัดต้ังสหภาพแรงงานในการใชสิทธิเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง ตอนายจาง
ดังน้ันลูกจาง ยอมมีความเกรงกลัว และไมมีความมั่นใจในการใชสิทธิ หรือกระทําตามสิทธิขอตน
เพราะเกรงวาจะทําใหนายจางเกิดความไมพอใจ อาจนําไปสูการใหออกจากงาน การลงโทษ กลั่นแกลง
บีบบังคับ หรือกระทําในลักษณะตางๆ ขัดขวางการทํางาน ความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน
โดยเฉพาะในสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs) ที่มีลูกจางจํานวนไมมาก
การยายสถานที่ทํามีสูง นายจางอาจออกคําสั่งใหออกจากงานในกรณีที่ทราบวาลูกจางกําลังจะใช
สิทธิในการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง ทําใหลูกจางเสียเปรียบ และไมไดรับความเปนธรรม

ดังน้ัน จึงควรพิจารณาใหความคุมครองลูกจาง โดยไมคํานึงถึงจํานวนของลูกจางใน
สถานประกอบกิจการน้ันวาจะมีจํานวนมากนอยเพียงใดที่ใหมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ซึ่งจะ
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ทําใหเกิดผลตอเน่ืองคือ การใชสิทธิเรียกรองเพื่อใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางได

นอกจากน้ัน ระยะเวลาในการบังคับใชขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ตามมาตรา 12 ที่
จะสงผลใหเกิดการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางเพื่อใหมีการแกไข เปลี่ยนแปลง ขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง และปญหาการเจรจาตอรองที่กําหนดใหฝายแจงขอเรียกรอง และรับขอเรียกรองตอง
เจรจากันภายใน 3 วัน นับจากวันที่ไดรับขอเรียกรองเปนขั้นตอนที่เรงรีบเกินไป (มาตรา 16)
ตลอดจน เร่ืองการทําสัญญาจางแรงงานตามมาตรา 20 ที่บัญญัติวา เมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางมีผลใชบังคับแลว หามมิใหนายจางทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางขัดหรือแยงกับขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางเวนแตสัญญาจางแรงงานน้ันจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา ซึ่งมีความเห็นตางของ
นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิดานแรงงานตลอดจนคําพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัย ไมเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน วาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามมาตราน้ีเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางประเภท
ใด ดังจะไดรับวิเคราะหตอไป

4.1 ปญหาในเร่ืองการกําหนดจํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการท่ีตองจัดใหมีขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง

จากการศึกษาเร่ืองการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางตามพระราชบัญญัติแรงงา น
สัมพันธ พ.ศ. 2518 ที่กําหนดใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตยี่สิบคนขึ้นไป จัดใหมี
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง (มาตรา 10 วรรคหน่ึง) และในสวนของมาตรา 10 วรรคสาม กฎหมาย
กําหนดใหในกรณีที่สงสัยวาในสถานประกอบกิจการน้ันมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือไม
ใหถือวาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่นายจางตองจัดใหมีตามกฎหมายวาดวยคุมครองแรงงานเปน
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง

จากบทบัญญัติขางตนนาจะเปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณใหฝายนายจาง และฝายลูกจาง
เร่ิมตน มีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใชบังคับ และเปนจุดเร่ิมตนใหมีการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพ
การจางเพื่อใหเกิดการแกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ใชบังคับอยูในขณะน้ั น
แตก็ยังมีปญหาในเร่ืองจํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการที่กฎหมายกําหนดใหมีขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง บงบอกถึงการไมใหความสําคัญตอสถานประกอบกิจการขนาดยอม (SMEs)
ที่มีลูกจางในสถานประกอบกิจการตํ่ากวา 20 คน แทจริงแลว สถานประกอบกิจการขนาดยอมที่มี
จํานวนลูกจางตํ่ากวา 20 คน มีจํานวนมาก จากสถิติสวัสดิการและคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2550 จําแนก
ตามขนาดของสถานประกอบกิจการดังน้ี
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1) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 1-9 คน มีจํานวน 276, 936 แหง คิดเปนรอยละ 68.6
ของจํานวนสถานประกอบกิจการทั้งหมด

2) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 10-49 คน มีจํานวน 99,300 แหง คิดเปนรอยละ 24.6
ของจํานวนสถานประกอบกิจการทั้งหมด

3) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 50-299 คน มีจํานวน 22,797 แหง คิดเปนรอยละ 5.6
ของจํานวนสถานประกอบกิจการทั้งหมด

4) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 300 คนขึ้นไป มีจํานวน 4,748 แหง คิดเปนรอยละ
1.2 ของจํานวนสถานประกอบกิจการทั้งหมด

จําแนกตามจํานวนลูกจาง และขนาดของสถานประกอบกิจการ
1) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 1-9 คน มีจํานวนลูกจาง 1,000,841 คน คิดเปนรอยละ

10.6
2) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 10-49 คน มีจํานวนลูกจาง 2,066,354 คน คิดเปน

รอยละ 21.9
3) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 50-299 คน มีจํานวนลูกจาง 2,609,098 คน คิดเปน

รอยละ 27.7
4) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางมากกวา 300 คน มีลูกจาง 3,743,880 คน คิดเปน

รอยละ 39.7
จากขอมูลดังกลาวทําใหเราทราบวา สถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 1-9 คน กับสถาน

ประกอบกิจการที่มีลูกจาง 10-49 คน ซึ่งเปนสถานประกอบกิจการขนาดยอม (SMEs) มีจํานวน
สถานประกอบกิจการรวมกัน 375,936 แหง มีจํานวนลูกจางทั้งสิ้น 3,067,195 คน มีจํานวนสถาน
ประกอบกิจการคิดเปนรอยละ 93.2 ของจํานวนสถานประกอบกิจการทั้งหมดในประเทศไทย และมี
จํานวนลูกจางคิดเปนรอยละ 32.5 ของจํานวนลูกจางทั้งหมด ที่อยูในสถานประกอบกิจการทั้งหมด
ในประเทศไทย เมื่อพิจารณาถึงจํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดยอม
แลว มีจํานวนมากถึงหน่ึงในสามของลูกจางทั้งประเทศ แตภาครัฐกลับไมใหความสําคัญถึงหลัก
ประกันเกี่ยวกับการมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ภายใตกฎหมาย ในการที่จะไดรับการปฏิบัติ
อยางเทาเทียมกัน อีกทั้งไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 30
ที่กําหนดวาบุคคลยอมเสมอภาคกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
และมาตรา 84 (7) หลักการวาดวยรัฐตองระบบสงเสริมแรงงานสัมพันธที่ดี

ในมาตรา 10 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เมื่อพิจารณา
แลวพบวากฎหมายกําหนดวา ในกรณีเปนที่สงสัยวาในสถานประกอบกิจการน้ันมีขอตกลงเกี่ยวกับ
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สภาพการจางหรือไม ใหถือวาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่นายจางตองจัดใหมีตามกฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงานเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง มีขอสังเกตวากฎหมายคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 มาตรา 108 กําหนดวา ใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันต้ังแต 10 คนขึ้นไป จัดใหมีขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน เห็นไดวากฎหมายแรงงานสัมพันธมาตรา 10 วรรคแรกไมสอดคลองกับกฎหมาย
คุมครองแรงงาน มาตรา 108 ในเร่ืองของจํานวนลูกจาง ดังน้ันผูเขียนเห็นวา เปนการจําเปนที่จะตอง
แกไขมาตรา 10 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 โดยลดจํานวนลูกจาง
จากยี่สิบคนเหลือสิบคนใหสอดคลองกับมาตรา 108 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 และสอดคลองกับหลักความเสมอภาคเทาเทียมกันตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 30

แตอยางไรก็ตาม มาตรา 10 วรรคหน่ึงก็ยังมีปญหาที่ทําใหตองคํานึงถึงเพราะสถาน
ประกอบกิจการที่มีลูกจาง 1-9 คน มีสถานประกอบกิจการ จํานวน 276,936 แหง มีจํานวนเปนรอยละ
68.6 ของสถานประกอบกิจการทั้งหมด และมีจํานวนลูกจาง 1,00,841 ของจํานวนลูกจางทั้งหมดใน
ประเทศคิดเปนรอยละ 10.6 ของจํานวนลูกจางทั้งหมดภายในประเทศ นับวามีจํานวนมาก และเปน
สถานประกอบกิจการที่เปนรากฐานของระบบเศรษฐกิจของประเทศ แมประเทศจะประสบกับ
เศรษฐกิจตกตํ่า แตสถานประกอบกิจการขนาดยอม (SMEs) ยังประคับประคองใหเศรษฐกิจของ
ประเทศสามารถดําเนินไปไดในระดับหน่ึง ประชาชน คนชั้นลาง ถูกกระทบนอยมากจากวิกฤต
เศรษฐกิจตกตํ่า อีกทั้งไมสรางปญหาใหกับรัฐบาล ปจจุบันน้ี เราจะเห็นวารัฐบาลใหการสงเสริม
สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ไมวาดานการเงิน พัฒนาฝมือแรงงานเห็นได
จาก มีการออกพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม เพราะเปนเศรษฐกิจขั้น
พื้นฐาน ประเทศจึงมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการเมืองได

4.2 ปญหาในเร่ือง การกําหนดระยะเวลาใชบังคับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง และกําหนด
ระยะเวลาแจงขอเรียกรอง ใหเปลี่ยนแปลงแกไข ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางท่ีใชอยูเดิม

จากการศึกษาเร่ืองการกําหนดระยะเวลาใชบังคับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 พบวา กฎหมายกําหนดฝายนายจาง สถานประกอบ
กิจการ ตองจัดใหมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง กรณีสถานประกอบกิจการที่ยังไมมีขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง ฝายนายจางและฝายลูกจาง จะตองตกลงเจรจากันเอง หรือจะเรียกรองใหมี
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางก็ได สวนในอีกกรณีหน่ึง สถานประกอบกิจการที่มีขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางอยูแลว ฝายนายจางหรือฝายลูกจางตองการแกไข เปลี่ยนแปลง ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง ทั้งสองกรณีดังกลาว ถาฝายนายจางและฝายลูกจางตกลงกันได กฎหมายแรงงานสัมพันธ
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พ.ศ. 2518 มาตรา 12 วรรค 1 กําหนดใหขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง มีผลใชบังคับภายในระยะ
เวลาที่นายจาง และลูกจางตกลงกัน แตจะตกลงกันใหมีผลใชบังคับเกินกวา 3 ปไมได ในประเด็นน้ี
จะเห็นไดวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ฝายนายจางกับฝายลูกจางตกลงกันทําขึ้น มีกําหนด
ระยะเวลาใชบังคับสูงสุดถึง 3 ป เมื่อมาพิจารณาแลว ในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาด
ยอม ซึ่งมีจํานวนลูกจางนอย มีการเคลื่อนยายของแรงงานมาก การรวมกลุมกันของลูกจางเปน
สหภาพแรงงานทําไดยาก อีกทั้งลูกจางในสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs)
พบวาสวนมากจะเปนลูกจางทดลองงาน หมายความวา นายจางรับลูกจางเขาทํางานโดยกําหนดเวลา
ทดลองงานไมเกิน 119 วัน แลวใหลูกจางออกจากงานโดยนายจางไมตองรับผิดชอบในเร่ืองการจาย
คาชดเชย ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน มาตรา 118 อีกทั้ง ลูกจางที่เปนลูกจางประจํามีจํานวนนอย
อาจถูกครอบงําจากนายจางเจาของกิจการ ใหทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีระยะเวลาใชบังคับ
เต็มเวลาตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อไมใหเกิดการเรียกรอง ใหแกไขเปลี่ยนแปลงกันบอยๆ ซึ่งเปน
ความตองการของนายจาง สวนมากเร่ืองที่ลูกจางเรียกรองมักจะเกี่ยวกับคาจาง และสวัสดิการ เมื่อ
เรามาพิจารณา อยางละเอียดแลว จะพบวาในแตละปๆ ดัชนีคาครอบชีพสูงเพิ่มขึ้นทุกป ไมวาจะเปน
ราคาสินคา บริการ อาหาร ที่อยูอาศัย นํ้ามัน คาโดยสาร เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่ไมอาจ
ควบคุมได ในขณะเดียวกัน คาจาง สวัสดิการ ของลูกจางยังคงเทาเดิม อีกทั้งพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ ฉบับที่ใชอยูในปจจุบันน้ี มีการใชกันมานานถึง 37 ป ถาเทียบกับวัยของคน ต้ังแตเกิดจน
ตายแลว เห็นวามีการใชมาต้ังแตวัยเด็กจนถึงวัยกลางคน ถือวาใชบังคับมาเปนเวลานานมากถึงแม
กฎหมายจะเปดชองไววา ใหใชบังคับไดตามที่ตกลงกัน ซึ่งจะตกลงกันใหใชบังคับนอยกวา3 ป ก็ได
แตดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนในทางปฏิบัติแลว อํานาจการตอรองของลูกจางมีนอย มีสถานะทาง
สังคม และเศรษฐกิจดอยกวานายจาง ขาดความรู ความเขาใจ ในสิทธิของลูกจางอีกทั้งยังถูกครอบงํา
อาจถูกกลั่นแกลงใหออกจากงานได

จากที่กลาวมาขางตน ผูเขียนเห็นวามาตรา 12 จําเปนตองแกไข โดยลดระยะเวลาในการ
บังคับใชขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ตามมาตรา 12 วรรคหน่ึงจากสามป สมควรลดเปน“หน่ึงป”
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา 12 วรรคสอง ที่กําหนดวา ในกรณีที่ระยะเวลาที่กําหนดตามขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางสิ้นสุดลง ถามิไดมีการเจรจาตกลงกันใหม ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภ าพ
การจาง มีผลใชบังคับตอไปอีกคราวละหน่ึงป

ในอีกกรณีหน่ึง ปญหาในเร่ือง กําหนดระยะเวลาในการแจงขอเรียกรองกอนที่ขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางสิ้นสุดลง

จากการศึกษาพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 (มาตรา 12) พบวา กฎหมาย
ไมไดกําหนดระยะเวลาในการเรียกรองให แกไข เปลี่ยนแปลง ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไว ทํา
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ใหเกิดปญหาแกฝายนายจาง และฝายลูกจางวาจะแจงขอเรียกรองไดในเวลาใด ในระหวางที่ขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางยังคงมีผลใชบังคับอยู เพราะอาจเปนการกระทําที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ซึ่งมีโทษทางอาญา ตามมาตรา 131 คือ มีโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน
หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท ซึ่งโทษตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธน้ันไมอาจเปรียบเทียบได

ปญหาดังกลาว มีประเด็นที่จะตองพิจารณาเกี่ยวกับหลักการมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เพื่อรักษาความสงบสุขในวงการอุตสาหกรรมของฝายนายจาง และ
ฝายลูกจาง เมื่อฝายนายจางและฝายลูกจางทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกันแลว แตละฝายมี
หนาที่ตองปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งสอดคลองกับหลัก”สัญญาตองเปนสัญญา” (Pacta Sunt Servanda)
และในระหวางขอตกลงยังคงมีผลบังคับแตละฝายตองไมแจงขอเรียกรองขึ้นมา

ในกรณีดังกลาวขางตนที่ประชุมไตรภาคีระดับชาติ อันประกอบดวยฝายนายจาง ฝาย
ลูกจาง และฝายรัฐบาล ไดรวมกันกําหนดแนวทางปฏิบัติดานแรงงานสัมพันธ ซึ่งเรียกวา “แนวทาง
ปฏิบัติเพื่อสงเสริมการแรงงานสัมพันธในประเทศไทย พ.ศ. 2539” ซึ่งแกไขปรับปรุงมาจาก “แนว
ปฏิบัติเพื่อการสงเสริมแรงงานสัมพันธในประเทศไทย พ.ศ. 2524” โดยกําหนดระยะเวลาในการ
แจงขอเรียกรองไววา “การกําหนดระยะเวลาการแจงขอเรียกรองใหเขียนไวในขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง และใหถือปฏิบัติตามน้ัน สําหรับในกรณีที่ไมไดระบุในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จาง การแจงขอเรียกรองใหควรทํากอนขอตกลงเดิมสิ้นสุดลงไมเกินหกสิบวัน”

นอกจากน้ันในเร่ืองดังกลาวน้ี จะเห็นวากฎหมายมีชองวาง การไมกําหนดระยะเวลา
เพื่อใหคูกรณีมีสิทธิแจงขอเรียกรองใหมได เร่ืองดังกลาวสํานักงานกฤษฎีกาไดมีการ เสนอราง
กฎหมายเพื่อแกไขขอบกพรองดังกลาวในลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติสัมพันธ พ.ศ..... โดย
กําหนดระยะเวลา 60 วัน เพื่อใหมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการใชสิทธิ แตปจจุบันรางกฎหมายที่
สํานักงานกฤษฎีกาเสนอไปยังไมผานรัฐสภาออกมาเปนกฎหมายแตอยางใด

ดังน้ัน เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขปญหาดังกลาวขางตน ผูเขียนเห็นวาจําเปนตอง
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 12 ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน

4.3 ปญหาในเร่ือง การกําหนดระยะเวลาเร่ิมการเจรจาตอรอง และระยะเวลาสิ้นสุดการเจรจา
ตอรอง

จากการศึกษาการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 กําหนดใหการเรียกรองเพื่อทําหรือแกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพการจางตองดําเนิน
ตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไวแตละขั้นตอน พบวากฎหมายกําหนดระยะเวลาใหฝายแจงขอ
เรียกรองและฝายที่รับขอเรียกรองตองเร่ิมเจรจากันภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับขอเรียกรองน้ัน
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(มาตรา 16) เปนระยะเวลาที่เรงรีบจนเกินไป เน่ืองจากมีขั้นตอนที่ใหฝายที่รับขอเรียกรองตองแจง
ชื่อตนเองหรือผูแทนเปนหนังสือใหฝายที่แจงขอเรียกรองทราบโดยมิชักชา ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวอาจไมทันภายในระยะเวลาได นอกจากตองแจงชื่อตนหรือผูแทนแลว ทั้งฝายที่แจงขอ
เรียกรอง และฝายรับขอเรียกรอง ตองเตรียมตัวที่จะเขาสูกระบวนการเจรจาตอรอง ทั้งสองฝายจะ
ตองเตรียม ขอมูลที่เกี่ยวกับเร่ืองที่เรียกรอง ถาเปนกรณีที่เรียกรองใหเพิ่มคาจาง ขอมูลที่จะตอง
เตรียม เชน ขอมูลดานราคาสินคา บริการ ที่อยูอาศัย รวมถึงดัชนีคาครองชีพที่เปนขอมูลที่นาเชื่อถือ
ได คานํ้ามัน แกสหุงตม คาพาหนะในการเดินทาง ตลอดจนสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาเปนผูแทน
ในการรวมเจรจาตอรอง และที่ปรึกษา ขอมูลเหลาน้ีมีความสําคัญที่จะตองนําไปชี้แจง โนมนาว ให
เกิดผลที่เปนประโยชนของฝายแจงขอเรียกรอง และฝายรับขอเรียกรอง ในสวนน้ีผูเขียนเห็นวา
จําเปนตองมีการแกไขกลาวคือ จากสามวัน ควรขยายเปน “ภายในเจ็ดวัน” ซึ่งเปนเวลาที่เหมาะสม
กวา

นอกจากน้ัน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 กําหนดยังแต
เพียงระยะเวลาในการเร่ิมเจรจาตอรองของคูกรณี โดยไมไดกําหนดระยะเวลาของการเจรจาตอรอง
วาจะตองใชเวลาเทาใด บางคร้ังฝายลูกจาง และฝายนายจางใชเวลาในการเจรจาตอรองนานเปนหลายป
ทําใหบรรยากาศในการเจรจาตอรอง เพื่อใหเกิดขอตกลงรวมกัน โดยสันติตองเสียไปโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเจรจาที่ยาวนาน หากมีปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เขามาเกี่ยวของ เชนสถานการณ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อยูในภาวะที่ไมปกติเกิดจลาจลตางๆ สถานการณดังกลาวยอมสงผล
กระทบโดยตรงตอพลังอํานาจในการตอรองของแตละฝาย และสรางความกดดันจนกระทั่งกลาย
เปนปญหากับคูกรณีมากยิ่งขึ้น เพราะฝายลูกจางจะมีพลังในการตอรองสูงไดน้ัน ยอมขึ้นอยูกับ
ความพรอมเพรียงของฝายลูกจาง อันอาจสงผลกระทบตอกิจการของนายจางไดหรือไม และการ
ประสานสนับสนุนจากลูกจางในกิจการที่เปนประเภทเดียวกัน หรือในเครือเดียวกัน ตลอดจนแรง
กดดันจากสังคม และการเมืองที่เกี่ยวของกับสถานการณน้ัน สวนอํา นาจในการตอรองของฝาย
นายจาง สวนใหญจะขึ้นอยูกับระบบการผลิต และความสามารถในการหาแรงงานมาทดแทน ความ
จําเปนที่ผูกพันในกรณีที่ตองสงออกสินคาจัดจําหนาย หรือการจัดการใหบริการ และการแขงขัน
ทางธุรกิจที่อยูในประเภทเดียวกัน

ทั้งน้ี เมื่อสถานการณอันเปนปจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป อํานาจในการตอรองของ
แตละฝายยอมไดรับผลกระทบ เมื่อเปนเชนน้ี จึงทําใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบไมใหฝายหน่ึงไดรับ
ประโยชนจากสถานการณที่เปลี่ยนไป ทําใหเจตนารมณในการยุติปญหาดานแรงงาน ในทาง
สรางสรรค เพื่อความสงบสุขในอุตสาหกรรม และใหเกิดระบบแรงงานสัมพันธที่ดี ตลอดจนความ
เปนประชาธิปไตย ความเสมอภาคเทาเทียมกันในอุตสาหกรรมไมอาจเกิดขึ้นได ในสวนระยะเวลา
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ในการเจรจาตอรองน้ัน จากที่ไดวิเคราะหมา ผูเขียนเห็นวา จําเปนตองแกไขโดยกําหนดระยะเวลา
ของการเจรจาตอรองใหแนนอนกลาวคือใหเจรจาตอรองกันเปนระยะเวลาไมเกินหน่ึงปนับแตวัน
เร่ิมเจรจากัน

4.4 ปญหาของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางท่ีลูกจางไดรับความคุมครองตามมาตรา 20
จากการศึกษาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ

พ.ศ. 2518 (มาตรา 20) กําหนดหามมิใหนายจางทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจาง ขัดหรือแยงกับ
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ เมื่อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับแลวเวนแตสัญญาจางแรงงาน
น้ันจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา จากการศึกษาพบวา กฎหมายมีวัตถุประสงคที่จะใหความคุมครอง
ลูกจางเพื่อ ไมใหนายจางตกลงหรือทําสัญญากับลูกจางบางคน หรือบางกลุม ในทางที่จะทําใหสิทธิ
ของลูกจางที่ไดรับ ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางลดลง หรือไมเทาเทียมกัน ซึ่งกอใหเกิดความ
ไมเปนธรรมแกลูกจางบางคน ทําใหเกิดการแบงแยกแตกความสามัคคีกัน ทําใหลูกจางแตละกลุม
หรือแตละคนไดรับการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมกัน อันจะกอใหเกิดแรงงานสัมพันธที่ไมดีเกิดขึ้น และ
อีกประการหน่ึงที่พบจากการศึกษา เร่ืองขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรอง และขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่
ไมไดเกิดจากการแจงขอเรียกรอง เชน ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ที่กฎหมายใหถือวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ตามมาตรา 10 วรรคสาม

สําหรับเร่ืองน้ี มีความเห็นจากนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิหลายทานมีความเห็นเปนสอง
ฝาย นอกจากน้ันยังมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยเปนสองแนวทาง นักวิชาการฝายหน่ึงเห็นวา การ
ทําสัญญาจางแรงงานตามมาตรา 20 เปนกรณีที่หามมิใหนายจางทําสัญญาจางแรงงานขัด หรือแยง
กับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากขอเรียกรองตามมาตรา 13 เทาน้ัน ไมรวมถึง ระเบียบ
ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งของนายจางตามมาตรา 10 วรรคสาม

สําหรับความเห็นน้ีมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่สนับสนุน ในกรณีของมาตรา 20 ดังน้ี
“ระเบียบบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิดจากการแจงขอ
เรียกรอง และตกลงกัน ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 มาตรา 18 และ
มาตรา 22 ไมอยูในบังคับของมาตรา 20 นายจางและลูกจาง มีสิทธิทําขอตกลงเปลี่ยนแปลงระเบียบ
การจายเงินบําเหน็จซึ่งเปนสวนหน่ึงของสัญญาจางแรงงาน ใหมีผลบังคับแตกตางไปจากระเบียบ
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเดิมได เทาที่ไมขัดตอกฎหมายคุมครองแรงงาน” (คําพิพากษาศาลฎีกาที่
5506/2538) สวนผูทรงคุณวุฒิอีกฝายหน่ึงมีความเห็นวา สัญญาจางแรงงานตามมาตรา20 หมายรวมถึง
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งของนายจางดวย ดังน้ันเมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมี
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ผลใชบังคับแลว นายจางจะทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางไมวาจะเปนลูกจางเดิม หรือลูกจางที่เขา
ทํางานใหม หรือนายจางจะออกระเบียบขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อใชบังคับกับลูกจางใหขัด
หรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไมได เวนแตจะเปนคุณยิ่งกวา

สําหรับความเห็นของฝายที่ 2 มีคําพิพากษาศาลฎีกาที่นาสนใจดังน้ี “นายจางออก
ประกาศจายคานํ้ามันรถยนตใหแกผูบริหารเปนประกาศที่นายจางกําหนดขึ้นฝายเดียว ประกาศ
ดังกลาวเปนคุณแกลูกจาง จึงเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง มีผลบังคับใชตามพระราชบัญญัติ
แรงานสัมพันธ มาตรา 20 หลังจากน้ันนายจางประกาศเลิกจายคานํ้ามันสําหรับผูบริหารเพียงฝาย
เดียวโดยผูบริหารไมไดยินยอมดวยไมเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวาไมมีผลบังคับ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่
835/2544)

ปญหาดังกลาวผูเขียนเห็นวาทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติของฝายนายจางและลูกจาง
เพราะความเห็นของผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นออกเปนสองฝาย และมีคําพิพากษาสนับสนุน ความเห็น
ของแตละฝายดังน้ัน เพื่อใหเกิดความแนนอนในทางปฏิบัติเห็นวามาตรา 20 จําเปนตองแกไขใหมี
ความชัดเจน

มาตรา 20 ควรเปนดังน้ี
“มาตรา 20 เมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับแลวหามมิใหนายจางทํา

สัญญาจางแรงงานกับลูกจาง ขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ไมวาจะเปนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการแจงขอเรียกรอง หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไมไดเกิด
จากการแจงขอเรียกรอง เวนแตสัญญาจางแรงงานน้ันจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา”

4.5 ปญหาในเร่ืองการใชความคุมครองลูกจางในการรวมเปนกลุมลูกจางหรือการรวมกลุมกันเพื่อ
จัดตั้งสหภาพแรงงาน

จากการศึกษาการใหความคุมครองลูกจางซึ่งเกี่ยวกับการเรียกรองดวยการหาม
มิใหนายจางเลิกจางหรือโยกยายหนาที่การงานของลูกจาง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 ใหความคุมครองลูกจางในระหวางเวลา การเจรจาตอรองการไกลเกลี่ยหรือการชี้ขาดขอพิพาท
แรงงาน ซึ่งพบวา มีปญหาในกรณีตอไปน้ี

ในประเทศไทยพบวามีปญหาการที่ลูกจางถูกเลิกจางในระหวางดําเนินการที่จะรวมกัน
เปนกลุมลูกจาง หรือรวมกันเพื่อจัดต้ังสหภาพแรงงาน กอนการแจงขอเรียกรองตามมาตรา 13 ซึ่ง
ในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) การรวมตัวกันของลูกจางทําไดยาก
เพราะความกลัว ลูกจางขาดความรู ขาดความเขาใจในสิทธิ และหนาที่ของตน อีกทั้งการเคลื่อนยาย
แรงงานในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอม มีจํานวนสูง เน่ืองจากขาดความมั่นคง
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ความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน อํานาจในการบริหารสวนใหญขึ้นอยูกับเจาของกิจการแต
ผูเดียว กิจการสวนใหญเร่ิมตนมาจากกิจการในครอบครัว โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการขนาด
ยอม จะมีปญหามากขึ้นไปอีกเพราะอํานาจการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจางหรือการทํางานอยูกับ
เจาของกิจการคนเดียวที่จะคัดเลือกบุคคลที่ตนเห็นวาปกครองงาย อีกทั้งกฎหมายแรงงานไมเอ้ือ
ประโยชนหรือใหความคุมครองลูกจางในการรวมกัน เพื่อทําการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางเพื่อ
แกไขเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการจางหรือการทํางาน ในกรณีน้ีผูเขียนเห็นวาจําเปนตองแกไขมาตรา
31 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ใหคุมครองลูกจางในขณะที่รวมตัวกันเปนกลุม
ลูกจาง หรือรวมตัวกันเพื่อจัดต้ังสหภาพแรงงานกอนแจงขอเรียกรอง

มาตรา 31 ควรแกไขดังน้ี
เมื่อมีการแจงขอเรียกรองตามมาตรา 13 หรือในขณะที่ลูกจางรวมตัวกันเปนกลุมลูกจาง

หรือรวมตัวกันเพื่อจัดต้ังสหภาพแรงงาน หรือขอเรียกรองน้ันอยูในระหวาง................. ฯ

4.6 ปญหาในเร่ือง การกําหนดจํานวนลูกจางในการแจงขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางตอ
นายจาง  และการถอนรายชื่อออกจากการสนับสนุนการเรียกรองภายหลังแจงขอเรียกรองแกอีกฝาย
หน่ึงแลว

กระบวนการตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธแมจะมีการใหสิทธิลูกจางในการแจง
ของเรียกรองตอนายจางไดแตก็มิไดหมายความวาลูกจางแตละคนจะมีสิทธิแจงขอเรียกรองตอ
นายจางไดโดยตรง แตกฎหมายกําหนดใหลูกจางกัน ตองรวมตัวกัน รวบรวมรายชื่อและลายมือชื่อ
ของลูกจางที่เกี่ยวของกับขอเรียกรอง จนกระทั่งการเจรจาตอรองของทั้งสองฝาย สามารถตกลงกัน
ไดและนําไปสูการจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง

ทั้งน้ีลูกคาผูลงลายมือชื่อในขอเรียกรองน้ันหรือ เปนสมาชิกสหภาพแรงงานในกรณี
สหภาพแรงงานเปนผูแจงขอเรียกรองกฎหมายกําหนดวาไมจําตองมีรายชื่อและลายมือชื่อของ
ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง

ในเร่ืองของจํานวนลูกจางที่แจงขอเรียกรองตอนายจางตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
กําหนดที่จะทําใหกระบวนการเจรจาตอรองดําเนินไปตามวัตถุประสงค ฝายลูกจางตองมีจํานวนอยู
ครบถวนไมนอยกวารอยละสิบหาของจํานวนลูกจางทั้งหมดซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองในขณะที่
ยื่นขอเรียกรองตอนายจางแตมีคําพิพากษาฎีกาที่ 3415/2525 วินิจฉัยวา ”จํานวนลูกจางที่ยื่นขอ
เรียกรองตองมีจํานวนอยูครบถวนไมนอยกวารอยละสิบหาของลูกจางที่เกี่ยวของกับขอเรียกรอง
มิใชมีลูกจางอยูครบเพียงในวันที่แจงขอเรียกรองเทาน้ัน การที่ลูกจางผูสนับสนุนขอเรียกรองถอนชื่อ
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จากการสนับสนุนขอเรียกรองทําใหเหลือจํานวนลูกจางไมครบรอยละสิบหา ขอพิพาทแรงงานน้ัน
ยอมสิ้นสภาพลงต้ังแตวันที่ลูกจางผูสนับสนุนขอเรียกรองมีจํานวนไมครบตามที่กฎหมายกําหนด”

ดวยความเคารพในคําวินิจฉัยของศาลในกรณีขางตน ผูเขียนเห็นวาการวินิจฉัยเชนน้ี
นาจะคลาดเคลื่อนและเปนการตีความที่ไมตรงกับเจตนาของกฎหมายแรงงานสัมพันธที่มุงใหความ
คุมครองลูกจางในการเรียกรอง แตในทางกลับกันเปนการเปดโอกาสใหมีการใชอํานาจอิทธิพลของ
นายจางที่มีอยูเหนือกวาแทรกแซงกระบวนการตัดสินใจของลูกจางไมเปนการสงเสริ มระบบ
แรงงานสัมพันธที่ดี อีกทั้งกฎหมายแรงงานสัมพันธเปนกฎหมายที่เกี่ยวดวยความเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนการที่ลูกจางยื่นขอเรียกรองใหแกไข เปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางเปนการที่ลูกจางผูลงลายมือชื่อทําเพื่อประโยชนของลูกจางทั้งหลายแมลูกจางที่ไมได
ลงลายมือชื่อในขอเรียกรองดวยก็ไดรับประโยชนจากขอเรียกรอง การถอนรายชื่อของลูกจางออก
จากการสนับสนุนขอเรียกรองที่ยื่นตอนายจางแลว และอยูในขั้นตอนที่จะตองมีการเจรจาตอรอง
ไกลเกลี่ย หรือชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน นาจะตองถือวาขอเรียกรองน้ันชอบดวยกฎหมายมาตลาด
ต้ังแตแรก และยอมไมกลายเปนไมชอบดวยกฎหมายไปได เพราะฝายลูกจางไดปฏิบัติถูกตองตาม
กฎหมายมาตลอดทุกขั้นตอนก็ควรไดรับความคุมครองมิใหการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายน้ันตอง
เสียไป

ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตนผูเขียนเห็นวาควรมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 เพื่อปดชองวางไมใหมีการใชอํานาจ อิทธิพล หรือเสนอให
ประโยชนใหลูกจางบางคนเพื่อใหมีการถอนรายชื่อออกจากการสนับสนุนขอเรียกรอง และเปนการ
สงเสริมความสงบเรียบรอยในการอยูรวมกันของนายจางและลูกจาง เห็นควรแกไข มาตรา 13 วรรค
สาม ตอนทายดังน้ี “การถอนรายชื่อของลูกจางในภายหลังจากการยื่นขอเรียกรองแลวไมทําใหขอ
เรียกรองหรือขอพิพาทแรงงานสิ้นสภาพลงนับแตวันที่จํานวนลูกจางผูสนับสนุนขอเรียกรองไม
ครบจํานวนตามกฎหมาย”
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บทที่ 5
บทสรุป และขอเสนอแนะ

5.1 บทสรุป
กระบวนการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางในสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และ

ขนาดยอม (SMEs) ตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธเกิดขึ้นจากการที่กฎหมายมีวัตถุประสงค
เพื่อปองกัน ไมใหมีการกระทําอันมีผลตอกระบวนการเรียกรองการเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ย และ
การชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน และใหขอเรียกรองอันเปนขอพิพาทของทั้งฝายนายจางและฝายลูกจาง
ยุติลงโดยเร็ว ทั้งน้ีกฎหมายไดเปดโอกาสใหฝายลูกจางที่มีสถานะที่ดอยกวาขาดอํานาจในการ
ตอรอง ดอยกวาในเร่ืองเศรษฐกิจและสังคม สามารถใชสิทธิตางๆ โดยผานทางกลุมลูกจาง สหภาพ
แรงงานหรือผานทางผูแทนลูกจางในการเรียกรอง การเจรจาตอรองกับฝายนายจางหรือสมาคม
นายจาง เพื่อใหไดมาซึ่งการปรับปรุงผลประโยชนของฝายตนตามวัตถุประสงคเกี่ยวกับการทํางาน
การแกไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง ตลอดจนเสนอขอเรียกรองตอฝายรัฐเพื่อใหมีการปรับปรุง
แกไขกฎหมาย กฎกระทรวงหรือประกาศของกระทรวงเพื่อฝายลูกจางจะไดมีหลักกฎหมายที่ให
ความเปนธรรมมากกวาใชบังคับตอไป โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาคเทาเทียมกัน ไม
ละเมิดสิทธิหรือกระทําผิดกฎหมายอันจะมีผลทําใหการเรียกรอง การเจรจาตอรองของทั้งสองฝาย
เปนไปอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน และมีประสิทธิภาพเกิดผลในทางปฏิบัติ ดังจะเห็นไดจากการ
ที่มีขอหามทั้งฝายนายจาง ฝายลูกจางปรากฏตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 และมีบทลงโทษทางอาญาแกผูฝาฝน กฎหมายบัญญัติขึ้นโดยมีเจตนารมณที่จะใหความ
คุมครอง ปกปองลูกจาง ในระหวางการยื่นขอเรียกรอง การเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ย หรือการชี้ขาด
ขอพิพาทแรงงาน อันเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญตอระบบการแรงงานสัมพันธ ซึ่งรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 ไดบัญญัติถึงความเสมอภาคเทาเทียมกัน และ
มาตรา 84 (7) ไดบัญญัติใหรัฐตองดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจ กลาวคือ สงเสริมใหประชากร
วัยทํางานมีงานทํา และจัดระบบแรงงานสัมพันธ อันจะนําไปสูการทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางระหวาง ฝายนายจางกับฝายลูกจาง ซึ่งเปนไปตามหลักมาตรฐานสากล ดังปรากฏในอนุสัญญา
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ อนุสัญญาฉบับที่ 87 ใหสิทธิกับลูกจางทุกคนรวมตัวกันโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และสามารถใชสิทธิอยางเสรี เพื่อสงเสริมและปกปองผลประโยชนของ
ตน และมีสิทธิในการคัดเลือกหรือต้ังผูแทนของตนโดยอิสระ และอนุสัญญาฉบับที่ 98 ที่บัญญัติให
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รัฐสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศ วางมาตรการเพื่อใหเกิดการเจรจาตอรองระหวาง
ฝายนายจาง และฝายลูกจางอยางกวางขวาง นอกจากน้ันในกติกาสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ยังบัญญัติรองรับสิทธิของลูกจางในการนัดหยุดงาน ซึ่งเปน
กระบวนการหน่ึงในการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางของลูกจาง

จากการศึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธของไทยกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
สัมพันธของตางประเทศ กลาวคือ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส ประเทศญ่ีปุน และประเทศ
เยอรมนีเกี่ยวกับสภาพการจางพบวาบทบัญญัติเร่ืองการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง มีขอแตกตาง
กันดังน้ี

โดยที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 จะมีบทบัญญัติใหความคุมครอง
ลูกจางในการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง ในมาตรา 31 ก็ตาม แตการรวมตัวกันเปนกลุมลูกจาง
หรือรวมกันที่จะกอต้ังเปนสหภาพแรงงานกอนที่จะมีการเรียกรอง เพื่อจะทํากิจกรรมดานแรงงาน
สัมพันธ คือทําหนาที่ในการเรียกรองเกี่ยวกับสิทธิตางๆ ของลูกจาง เกี่ยวกับการจางหรือการทํางาน
กฎหมายแรงงานสัมพันธ ไมใหความคุมครองลูกจางที่รวมกันเปนกลุมลูกจาง หรือสหภาพแรงงาน
นอกจากน้ัน การจัดต้ังเปนสหภาพแรงงาน มาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 การจัดต้ังสหภาพแรงงานตองขอจดทะเบียน และตองมีการตรวจสอบ ตามขั้นตอนของ
กฎหมายจากฝายรัฐ ดังน้ัน การรวมตัวกันเปนกลุมลูกจาง หรือการรวมตัวกันเพื่อจะจัดต้ังเปนสหภาพ
แรงงาน นอกจากทําไดยากแลวกฎหมายแรงงานสัมพันธยังไมใหคุมครองลูกจาง เกิดชองวางของ
กฎหมาย โดยเฉพาะลูกจางในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีลูกจางจํานวน
นอยอาจถูกกลั่นแกลงโดยมีคําสั่งเลิกจาง หรือโยกยายหนาที่การงานของลูกจางในระหวางที่ลูกจาง
มีการรวมกันเปนกลุมลูกจาง หรือสหภาพแรงงาน

จึงเห็นไดวา การเลิกจางในกรณีดังกลาว หรือการโยกยายหนาที่การงานของลูกจางทํา
ใหลูกจางไมอาจดําเนินการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางไดนําไปสูความขัดแยงระหวางนายจาง
และลูกจางในที่สุด นายจางอาจมีคําสั่งเลิกจางลูกจาง ทําใหลูกจางไมมีงานทําเกิดเปนปญหาสังคม
ซึ่งตรงขามกับฝายนายจางที่ไมไดรับความเสียหาย หรือผลกระทบการมีคําสั่งเลิกจางดังกลาว

ผูเขียนเห็นวาแมกฎหมายจะบัญญัติใหความคุมครองลูกจางจากการเรียกรองเกี่ยวกับ
สภาพการจางตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธแลวก็ตาม แตกระบวนการให
ความคุมครองลูกจางก็ไมอาจบรรลุผลในทางปฏิบัติไดเพราะกอนจะมีการเรียกรองลูกจางจะตองมี
การรวมกันเปนกลุมลูกจางหรือสหภาพแรงงาน เพียงแตอยูในขั้นตอนการรวมกลุมกันหรือรวมกัน
เปนสหภาพแรงงานก็อาจถูกนายจางกลั่นแกลงทําใหไดรับความเดือดรอน เพราะไมมีกฎหมายให

DPU



146

ความคุมครองจึงเปนการทําลายพลังในการรวมตัวกันของลูกจาง ยอมเปนผลใหลูกจางไมกลาที่จะ
รวมตัวกันเพื่อจะเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางกับนายจางอีกตอไป ดังเหตุผลที่กลาวมาขางตน

นอกจากน้ีพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 10 มีปญหาในเร่ืองการให
ความคุมครองลูกจางในสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง ต้ังแต 10-19 คน กับสถานประกอบ
กิจการที่มีลูกจาง 5-9 คน ซึ่งเปนสถานประกอบกิจการขนาดยอม (SMEs) นายจางอาศัยชองวางของ
กฎหมายแรงงานสัมพันธที่ไมไดบัญญัติใหความคุมครองไว นายจางจึงใชอํานาจของตนแตเพียง
ฝายเดียวในฐานะเจาของกิจการที่มีหนาที่ควบคุม ดูแลกิจการ ทั้งที่ๆ สถานประกอบกิจการขนาด
ยอมมีจํานวนมากและเปนรากฐาน อันสําคัญที่จะนําประเทศไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งขณะน้ี
รัฐบาลไดมองเห็นความสําคัญของสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดยอม จึงมีการใหการ
สนับสนุนดานการเงินโดยต้ังธนาคาร SMEs สงเสริมดานเงินทุนแกกิจการดังกลาวใหมีความ
เขมแข็ง แตกฎหมายแรงงานสัมพันธกลับไมไดพัฒนาตามไปดวย ตราบใดที่ลูกจางในสถาน
ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอม ไมมีสภาพการจางที่ดีก็สงผลกระทบตอการพัฒนาอัน
ยั่งยืนของประเทศ

ในขณะที่กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธของตางประเทศ เชน กฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธของประเทศมาเลเซีย ไดใหความคุมครองลูกจางเกี่ยวกับการเรียกรอง โดยกําหนด
ไวในเร่ืองของสิทธิของลูกจางและนายจาง (Right of Workmen and Employers) ใน(1) หามมิใหเขา
ไปรบกวนบีบบังคับขูเข็ญลูกจางในการใชสิทธิของตน การกอต้ังชวยเหลือผูอ่ืนในการกอต้ังเขา
รวมเปนสมาชิกในองคกรลูกจาง และเขารวมในกิจกรรมตางๆ ที่ชอบดวยกฎหมาย

ในมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ค.ศ. 1967 (2) หามมิใหสมาคมนายจาง
กาวกายการจัดต้ัง การทําหนาที่ หรือการดําเนินการใดๆ กฎหมายอุตสาหกรรมสัมพันธของประเทศ
มาเลเซีย ค.ศ. 1967 มาตรา 177 (Malaysia Industrial Relation Act, 1967, Article 177) มาตรา 177
บัญญัติใน (1) หามนายจาง สมาคมนายจาง ผูแทนนายจางหรือผูแทนสมาคมนายจางดําเนินการดังน้ี
(d) ใหออก หรือขูเข็ญใหออกจากงาน ทําใหเสียหาย หรือขูวาจะทําใหเสียหายซึ่งการทํางานของ
ลูกจางโยกยาย หรือขูวาจะโยกยาย จากตําแหนงโดยเหตุที่ลูกจางน้ัน (ii) เขาไปมีสวนประชาสัมพันธ
กอต้ังหรือดําเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงาน

จะเห็นไดวากฎหมายแรงงานสัมพันธของประเทศมาเลเซีย ค.ศ. 1967 ใหความคุมครอง
ลูกจางต้ังแตลูกจางเร่ิมกอต้ังสหภาพแรงงานในการที่จะใชสิทธิเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง และ
กําหนดหามนายจางกระทําการใหลูกจางไดรับความเสียหาย ลูกจางจึงไดรับความคุมครองจากการ
ถูกเลิกจางในระหวางกระบวนเร่ิมกอต้ังสหภาพแรงงาน เพื่อเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง การ
เจรจาตอรองที่ยังไมไดขอยุติ หากนายจางฝาฝนก็มีบทลงโทษกําหนดไว ตลอดจนมีกฎหมาย
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คุมครองลูกจางในการนัดหยุดงาน ไมใหนายจางเลิกจางโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ถือวาเปน
การเลิกจางไมเปนธรรม

ในสวนของการเจรจาตอรองในประเทศมาเลเซียน้ันขึ้นอยูกับบทบาทของรัฐ นายจาง
ลูกจาง โดยเฉพาะภาครัฐมีบทบาทมาก การเจรจาทําไดระหวางสหภาพแรงงานกับสมาคมนายจาง
หรือนายจาง เมื่อตกลงกันไดก็จัดทําเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง แลวนําไปใหศาลอุตสาหกรรม
ตรวจสอบกอน เมื่อศาลตรวจสอบแลว จึงมีผลผูกพันคูกรณี

ในกรณีที่เกิดขอพิพาทแรงงานขึ้นกฎหมายไมไดกําหนดวาจะตองทําการไกลเกลี่ยโดย
เจาพนักงานของรัฐ ถาคูกรณีประสงคเลือกรับการไกลเกลี่ยโดยเจาพนักงานของรัฐใหแจงไปยัง
อธิบดีกรมแรงงานสัมพันธ ยกเวนอธิบดีแรมแรงงานสัมพันธเห็นวาเพื่อประโยชนสาธารณะก็อาจ
เขาดําเนินการกําหนดขั้นตอนตามที่เห็นวาจําเปนใหคูกรณีปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อระงับขอพิพาท
แรงงาน ถึงแมจะไมขอรับการไกลเกลี่ย รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและกําลังคนมีอํานาจที่จะเขา
แทรกแซง โดยสั่งใหนําขอพิพาทแรงงานเขารับการไกลเกลี่ยโดยเจาพนักงานของรัฐก็ได ตามแต
เห็นสมควร เปนลักษณะการบังคับชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน ถาขอพิพาทแรงงานน้ัน ไมอาจตกลงกัน
ไดโดยสมัครใจของคูพิพาทแรงงาน และมีผลกระทบตอสาธารณะประโยชน รัฐมนตรี จะสงขอ
พิพาทแรงงานดังกลาวใหศาลอุตสาหกรรมเปนผูวินิจฉัย ทั้งน้ีตองไดรับความเห็นชอบจาก
ผูปกครองรัฐ

สวนระบบแรงงานสัมพันธของประเทศญ่ีปุนความสัมพันธของฝายจัดการกับฝาย
แรงงาน (ลูกจาง) มีความสัมพันธกันอยางกลมเกลียวสภาพแรงงานเกือบทั้งหมดเปนสหภาพ
แรงงานเฉพาะในกิจการแตละกิจการมีจํานวนนอยที่เปนสหภาพแรงงานตามประเภทอุตสาหกรรม
การเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางตองทําโดยสหภาพแรงงานกับนายจางเทาน้ัน และไดรับการ
ยอมรับจากนายจาง นายจางเห็นประโยชนของการมีสหภาพแรงงานในการแกไขปญหาขัดแยง
ตางๆ ระหวางนายจางกับลูกจาง

ในปจจุบันระบบแรงงานสัมพันธของประเทศญ่ีปุน มีการพัฒนาไปอีกขั้นหน่ึงจาก
แรงงานสัมพันธแบบเผชิญหนา เปลี่ยนมาเปนความรวมมือกันระหวางนายจางกับลูกจาง เปนผลให
มาตรฐานความเปนอยูของลูกจางดีขึ้นควบคูกับความเจริญกาวหนาของสถานประกอบกิจการของ
นายจาง การรวมตัวกันของลูกจางเปนสหภาพแรงงาน มีเพียงรอยละ 20 ในป 2001 มีการรวมมือ
ปรึกษาหารือกันระหวางนายจางกับลูกจางใน 3 ระดับคือระดับชาติ มีการจัดต้ังเปนสภาไตรภาคี
เรียกวา Sangy Rodo Konwa-Kai การประชุมโตะกลมดานแรงงานและอุตสาหกรรม
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ระดับอุตสาหกรรม บริษัทขนาดใหญและกลาง และสหพันธแรงงานในอุตสาหกรรม
เดียวกัน มักจะจัดต้ังสภารวมหารือดานแรงงานสัมพันธโดยสมัครใจ แลกเปลี่ยนความคิด เห็นกัน
ปรับปรุงสวัสดิการของลูกจาง

ระดับสถานประกอบการ แมกฎหมายจะไมไดกําหนดใหมีคณะกรรมการรวม
ปรึกษาหารือของนายจางกับลูกจาง ในการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง แตสถานประกอบการ
จํานวนมากเห็นความสําคัญ จึงต้ังคณะกรรมการปรึกษาหารือ (Works Councils) ขึ้นโดยสมัครใจ มี
จํานวนถึงรอยละ 84.8 ของสถานประกอบการที่มีสหภาพแรงงาน ทําใหขอพิพาทแรงงานใน
ประเทศญ่ีปุนมีนอยมาก เหตุผลที่สําคัญ คือ การสงเสริมระบบการปรึกษาหารือ แทนที่การรวม
เจรจาตอรอง

ลักษณะพิเศษของประเทศญ่ีปุน คือ ทุกๆ เดือนมีนาคม หรือเดือนเมษายน จะมีการรวม
ปรึกษาหารือ เร่ืองคาจาง และการเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ ยวกับสภาพการจาง ซึ่งเรียกวา Spring
Labour offensive การมีระบบแรงงานสัมพันธเชนน้ี จึงนํามาซึ่งความเขาใจที่ดีตอกันของฝายนายจาง
และฝายลูกจางนํามาซึ่งความสงบสุขในระบบอุตสาหกรรม

สวนกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธของประเทศเยอรมัน ที่เกี่ยวกับการเรียกรอง
เกี่ยวกับสภาพการจาง เกิดขึ้นระหวางสหพันธนายจางกับสหภาพแรงงาน แตในปจจุบันประเทศ
เยอรมัน มีการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ ไดรับการเรียกวาเปนระบบในรูปแบบของหุนสวนทาง
สังคม (Social Partnership Model) เปนระบบที่มีการรวมมือกัน และกัน ระหวางฝายนายจาง และ
ฝายลูกจาง โนมไปสูการเห็นชอบแบบสมานฉันท โดยนายจางเปดโอกาสใหสหภาพแรงงานหรือ
ลูกจาง เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการบริษัท รับรูขอมูลขาวสารดานบุคคล การเงิน บริษัทมี
ระบบรวมปรึกษาหารือ และระบบการเจรจาตอรองรวม (Collective Bargaining System) รวมทําระบบ
เสนอแนะ (Suggestion System) ประเทศไทยไดนําเอาระบบน้ีมาใช แลวคือ คณะกรรมการลูกจาง
(Works Councils) ซึ่งตัวแทนลูกจาง และนายจางมีสวนรวมกันกําหนด เงื่อนไขการจาง และสภาพ
การทํางานในสถานประกอบกิจการ (Co-Determination)

ตามธรรมนูญเกี่ยวกับการทํางานในสถานประกอบกิจการ (The Works Constitution Act
1972) ใหสิทธิลูกจางในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางกวา 4 คนขึ้นไปใหมีคณะกรรมการลูกจาง
ได จากรายงานมูลนิธิ Friedrich Ebert Stiftung ในป ค.ศ. 2000 กลาววาในประเทศเยอรมัน มี
ประมาณ 35,000 บริษัทที่มีคณะกรรมการลูกจาง (Works Councils) ที่ครอบคลุมแรงงาน 9 ลานคน
คิดเปนรอยละ 40 ของบริษัทในภาคเอกชนที่มีการจัดต้ังคณะกรรมการลูกจาง

ดังน้ัน การขัดแยงดานแรงงานในประเทศเยอรมันจึงมีนอยมาก เมื่อเทียบกับประเทศ
อ่ืนๆ ในยุโรป แนวโนมการปรับเปลี่ยนระบบแรงงานสัมพันธยังคงเปนไปในรูปแบบของการ
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รวมมือกันและยอมรับการอยูรวมกันในสังคมแบบ Collective Bargaining และ Co-Determination
ตอไป แสดงใหเห็นวาการพัฒนาดานแรงงานสัมพันธไปในทิศทางที่ถูกตอง

5.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาประเด็นตางๆ ของปญหาการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางในสถาน

ประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดยอม ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธตลอดจนวิเคราะห
เปรียบเทียบกับกฎหมายแรงงานของตางประเทศมาแลว เห็นควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ และออกกฎกระทรวงใหเหมาะสมในประเด็นตางๆ ดังตอไปน้ี

5.2.1 ตามมาตรา 10 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ที่กําหนดให
สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตยี่สิบคนขึ้นไปจัดใหมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางควร
แกไขเปน “ใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง ต้ังแตสิบคนขึ้นไปจัดใหมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง ......................” ทั้งน้ีเน่ืองจากจํานวนลูกจาง 20 คนน้ันไมสอดคลองกับจํานวนลูกจางใน
สถานประกอบกิจการในขนาดยอม (SMEs) ที่มีลูกจางจํานวนนอยแตกิจการขนาดยอมมีความ
สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของประเทศ และสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2541 มาตรา 108 ที่นํามาใชกับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
มาตรา 10 วรรคสอง อีกทั้งกฎหมายแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 บังคับใชมานานกอนเกิดพระราช
บัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ใหการสงเสริมกิจการขนาดกลางและ
ขนาดยอม ( SMEs)

อน่ึงกรณีสถานประกอบกิจการ ที่มีลูกจางต้ังแต 5-9 คน เห็นควรใหออกเปนกฎ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม บังคับใชดังน้ี ใหสถานประกอบกิจการขนาดยอมที่มีลูกจาง
ต้ังแต 5-9 คน ตองจัดใหมีคณะกรรมการลูกจาง (Works Councils)จํานวนสองคน เพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง

5.2.2 ควรแกไขเพิ่มเติม มาตรา 12 วรรคหน่ึงเปนดังน้ี
มาตรา 12 “ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางให มีผลบังคับภายในระยะเวลาหน่ึงปนับแต

วันท่ีลูกจางและนายจางไดตกลงกันหรือนับตั้งแตวันท่ีนายจางรับลูกจางเขาทํางานแลวแตกรณี”
และควรเพิ่มวรรคสามดังน้ี
“เมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามวรรคหน่ึง และวรรคสองมีผลใชบังคับแลว

การแจงขอเรียกรองเพื่อแกไขเพิ่มเติมขอตกลงใหกระทํากอนขอตกลงน้ันสิ้นสุดลงไมเกินหกสิบ
วัน”
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เหตุผลของการแกไขมาตรา 12 วรรคหน่ึง เพื่อใหสอดคลองกับวรรคสองในเร่ืองเวลา
การบังคับใชและสอดคลองกับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ มาตรา 30 ในการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธตามมาตรา 23 คําชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ มาตรา
24 มาตรา 35 (4) หรือมาตรา 41 (3) คําชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 25 หรือมาตรา 29 ที่ใหมี
ผลใชบังคับเปนเวลา 1 ป นับแตวันที่ไดวินิจฉัยหรือวันที่ไดชี้ขาด

ในสวนของวรรคสามตามที่ผูเขียนเสมอเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกับคณะกรรมการ
กฤษฎีกาที่เสนอรางกฎหมายแกไขมาตรา 12 ไวตอรัฐสภา แตยังไมออกมาเปนกฎหมายใชบังคับ

นอกจากน้ัน ผูเขียนยังเห็นวาพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ออกมาบังคับ
ต้ังแตป พ.ศ. 2518 ซึ่งในปจจุบัน สภาพสังคม เศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงเห็นควรแกไข
เพิ่มเติมดังที่กลาวขางตน

5.2.3 ควรแกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 จากที่
กําหนดใหฝายแจงขอเรียกรองกับฝายที่รับขอเรียกรองเร่ิมเจรจากันภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับ
ขอเรียกรองน้ัน ควรขยายเปน “ภายในเจ็ดวัน” และใหกําหนดระยะเวลาของการเจรจาตอรองไวใน
กฎหมายดวยโดยกําหนดเปน “และใหมีการเจรจาตอรองกันภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่ไดรับ
ขอเรียกรอง”

ทั้งน้ีเน่ืองจากระยะเวลาสามวันเปนเวลาที่เรงรีบเกินไป เพราะยังมีขั้นตอนใหฝายรับขอ
เรียกรองตองแจงชื่อตน หรือผูแทน ตลอดจนต้ังที่ปรึกษา การสรรหาบุคคลเหลาน้ีถือวามีความสําคัญ
ในการเจรจาตอรองที่จะไมทําใหเกิดขอพิพาทแรงงานขึ้นในทางกลับกัน ฝายแจงขอเรียกรองก็
จําเปนตองสรรหาบุคคลที่เปนตัวแทนของตนทําหนาที่เปนที่ปรึกษาที่มีความสามารถที่จะโนมนาว
ใหอีกฝายเห็นคลอยตามดวย

สวนระยะเวลาในการเจรจาตอรองที่กําหนดใหเปน 1 ปนับแตวันที่ไดรับขอเรียกรอง
น้ันก็ เพื่อกําหนดขอบเขตระยะเวลาไมใหนานจนเกินไป เพราะอาจกระทบตอความสัมพันธอันดี
ระหวางฝายนายจางกับลูกจาง และกระทบตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน ยังจะกอใหเกิด
ความเสียหายแกทั้งสองฝายในภายหลัง

5.2.4 ควรแกไขเพิ่มเติม มาตรา 20 เพื่อใหมีความชัดเจน ไมมีการถกเถียงกันดานวิชาการ และ
การตีความจากศาล ดังที่ปรากฏในคําพิพากษาที่แบงออกเปนสองความเห็น ทําใหเกิดความยุงยาก
ในการปฏิบัติของลูกจางและนายจางในการใชสิทธิเรียกรองหรือโตแยง อันนําไปสูทําใหเกิดขอ
พิพาททางดานแรงงานโดยไมจําเปน ผูเขียนเห็นวามีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมใหเกิดความ
ชัดเจน ดังตอไปน้ี
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“มาตรา 20 “เมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับแลว หามมิใหนายจางทํา
สัญญาจางแรงงานกับลูกจางขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากขอเรียกรอง
หรือที่ไมไดเกิดจากขอเรียกรอง เวนแตสัญญาจางแรงงานน้ันจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา”

5.2.5 เห็นควรแกไขเพิ่มเติม มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ใน
สวนของการใหความคุมครองลูกจางในระหวางการรวมกลุมกันจัดต้ังเปนกลุมลูกจางหรือรวมกัน
เพื่อจัดต้ังสหภาพแรงงาน โดยบัญญัติใหครอบคลุม และชัดเจนวาหามนายจาง เลิกจาง หรือโยกยาย
หนาที่การงานของลูกจางในระหวางที่มีการดําเนินการรวมตัวกันเปนกลุมลูกจาง หรือรวมกันเพื่อ
จัดต้ังสหภาพแรงงาน ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของฝายนายจาง และลูกจางในการสนับสนุนระบบ
แรงงานสัมพันธที่ดี และเกิดความสงบสุขในวงอุตสาหกรรม โดยแกไขเพิ่มเติม ดังน้ี

มาตรา 31 “เมื่อมีการแจงขอเรียกรอง ตามมาตรา 13 หรือขณะที่ลูกจางรวมตัวกันเปน
กลุมลูกจาง หรือรวมตัวกันเพื่อจัดต้ังสหภาพแรงงาน....................................................................”

5.2.6 ควรแกไขเพิ่มเติม มาตรา 13 วรรคสามเปนดังน้ี
“ในกรณีที่ลูกจางเปนผูแจงขอเรียกรองน้ันตองมีรายชื่อและลายมือชื่อของลูกจาง ซึ่ง

เกี่ยวของกับขอเรียกรองไมนอยกวารอยละสิบหาของลูกจางทั้งหมดซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองน้ัน
ถาลูกจางไดเลือกต้ังผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจาไวแลวใหระบุชื่อผูแทนผูเขารวมในการเจรจามี
จํานวนไมเกินเจ็ดคนพรอมกับการแจงขอเรียกรองดวย ถาลูกจางยังมิไดเลือกต้ังผูแทนเปนผูเขารวม
ในการเจรจา ใหลูกจางต้ังผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจาและระบุชื่อผูแทนผูเขารวมในการเจรจา
มีจํานวนไมเกินเจ็ดคน การถอนรายชื่อของลูกจางในภายหลังจากการยื่นขอเรียกรองแลวไมทําให
ขอเรียกรองหรือขอพิพาทแรงงานสิ้นสภาพลงนับแตวันที่จํานวนลูกจางผูสนับสนุนขอเรียกรองไม
ครบจํานวนตามกฎหมาย”

ตามขอเสนอแนะที่ผูเขียนไดเสนอขางตนจะเห็นไดวา ผูเขียนตองการแสดงใหเห็นวา
ลูกจางสวนใหญของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ลูกจางในสถานประกอบกิจการขนาดก ลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ประสบปญหาอะไรบาง ในการดําเนินการตามขั้นตอนการเรียกรองการ การ
เจรจาตอรอง ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธของไทย และแสดงใหเห็นถึงความจําเปนเรงดวนที่ตอง
ดําเนินการใหความคุมครองลูกจาง ในกระบวนการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง ใหครอบคลุม
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสถานการณปจจุบันที่เศรษฐกิจมีปญหา
ทั้งในยุโรป และอเมริกา อันสงผลกระทบตอการจางแรงงาน และการเลิกจางในประเทศไทย เพราะ
ระบบการผลิตเกี่ยวของกันเปนลูกโซ หากกระบวนการทางกฎหมายแรงงานสัมพันธไดพัฒนาระบบ
การคุมครองลูกจางโดยเฉพาะในสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดยอม ที่เปนรากฐานใน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจใหเขมแข็งก็จะนําไปสูการเจริญและพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน และทําให
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องคกรแรงงานมีความสมดุลกันกับองคกรนายจาง นอกจากน้ีการจางแรงงานยังเปนตัวชี้วัดทาง
เศรษฐกิจ สังคม บงบอกวาประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางใด ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาพระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ฉบับปจจุบันจะไดรับการแกไขเพิ่มเติม และพัฒนาใหสอดคลอง
กับสภาพการความเปนจริง ที่ปรากฏอยูในขณะน้ี ทั้งน้ีเพื่อกอใหเกิดความยุติธรรม และความสุข
สงบในสังคมตอไปในอนาคตDPU



บรรณานุกรม

DPU



154

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

หนังสือ

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. (2550). สถิติสวัสดิการและคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2550.
กรุงเทพฯ: กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.

เกษมสันต  วิลาวรรณ. (2528). กฎหมายแรงงานสัมพันธ. กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ.
_______ . (2540). อธิบายกฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: วิญูชน.
_______ . (2541). แรงงานสัมพันธ (พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518). หลักการ

วิธีปฏิบัติ และแนวคําพิพากษาศาลฎีกา. กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ.
_______ . (2552). คําอธิบายกฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: วิญูชน.
_______ . (2554). กฎหมายแรงงานสัมพันธ. กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ.
กําจร  นาคชื่น.  (2552) . กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง. (ประมวลสาระชุดวิชา

แรงงาน หนวยที่ 1)  นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล. (2549). แนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยตามหลักการวาดวยเสรีภาพในการ

สมาคมและการเจรจาตอรอง. กรุงเทพฯ: กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จิตรา หิรัญอัศว.  (2528). การเจรจาตอรอง. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ.
ธีระ  ศรีธรรมรักษ . (2536). กฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
นิคม  จันทรวิทูร. (2531). ประเทศไทยกับประมวลกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ:

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พรเพชร  วิชิตชลชัย. (2532). คําอธิบายกฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ.

(2526). “การบริหารงานแบบเยอรมัน” การบริหารงานโดยใหพนักงานมีสวนรวม.
กรุงเทพฯ: สภาองศการนายจางแหงประเทศไทย.

เมธี ดุลยจินดา.  (2520). แรงงานสัมพันธ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
แมน  สารรัตน. (2527). เศรษฐศาสตรแรงงาน. เชียงใหม.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม.  (2553). ยอหลักกฎหมายแรงงาน พื้นฐานความรูท่ัวไปกฎหมาย

แรงงาน (พิมพคร้ังที่ 24). กรุงเทพฯ: นิติธรรม.

DPU



155

วิชัย โถสุวรรณจินดา.  (2533). แรงงานสัมพันธ กุญแจแหงความรวมมือระหวางนายจางและ
ลูกจาง. กรุงเทพฯ: ธรรมนิติ.

วิชัย แหวนเพชร. (2543). มนุษยสัมพันธในการบริหารอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: ธรรมกมล.
สังศิต  พิริยะรังสรรค. (2540). การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธในสถานประกอบการ. กรุงเทพฯ:

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
สุดาศิริ  วศวงค. (2544). กฎหมายแรงงานสัมพันธ. กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ
อัญชลี คอคงคา. (2531). สหภาพแรงงานและแรงงานสัมพันธ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

รามคําแหง.

บทความ

วิชัย  เอ้ืออังคณากุล. (2523). “อํานาจบังคับบัญชาและอํานาจในการเลิกจางของนายจาง.” วารสาร
นิติศาสตร, 11, 2.

เสาวนีย อัศวโรจน. (2528, มิถุนายน). “การระงับขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ.” วารสาร
นิติศาสตร, 16, 2.

วิทยานิพนธ

ชนาธิป  ชินะนาวิน. (2547). การระงับขอพิพาทแรงงานโดยอนุญาโตตุลาการ. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

นิติพร  ตันวิไล. (2552). การคุมครองลูกจางในการรวมเจรจาตอรอง. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.

นพรัตน  รุพันธ.  (2542). การบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541:
ศึกษาเฉพาะกรณีการระงับขอพิพาทแรงงานโดยพนักงานตรวจแรงงาน. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

พัศนาภรณ แกวสัมฤทธิ์. (2537). ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเปรียบเทียบระหวาง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 กับพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ พ.ศ. 2534. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร.  กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

DPU



156

ไว จามรมาน. (2542). กฎหมายคุมครองวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. กฎหมายเศรษฐกิจ
กับการพัฒนา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร. กรุงเทพฯ:
มหาวิยาลัยธรรมศาสตร.

วรพจน  วัชรางคกุล. (2527). กระบวนการระงับขอพิพาทแรงงานตามกฎหมาย. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

สุรสิทธิ์ ศรีต้ังรัตนกุล. (2546). ความเปนอิสระของสหภาพแรงงานตามกฎหมายแรงงานของไทย
กับอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 87 และฉบับท่ี 98. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

สดุดี  สินไชย.  (2550). มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานนอกระบบ: ศึกษาเฉพาะ
กรณีกลุมอาชีพไคโยตี้เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.

เอกวิทย ญาณวัฒนา. (2543). การระงับขอพิพาทท่ีตกลงกันไมไดตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

เอกสารอื่นๆ

กิติพงศ  หังสพฤกษ. (2550). ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง (เอกสารการสอนชุดวิชาแรงงาน
หนวยที่ 9 ).  สาขาวิชานิติศาสตร.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

กําจร  นากชื่น. (2549). แนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยตามหลักการวาดวยเสรีภาพในการสมาคม
และการเจรจาตอรอง. วปอ. รุนที่ 49 (รายงานการวิจัย).  กรุงเทพฯ: (ม.ป.ท.).

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 236/2522.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3073/2522.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 116/2523.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3465/2524.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1026/2525.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1739/2525.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3415/2525.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 116/2527.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 324/2527.

DPU



157

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1373/2527.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2607-2608/2530.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4313/2528.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 833/2530.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4208/2530.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3594/2531.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4648-4649/2531.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2514/2544.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 635//2534.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3067/2535.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2393/2536.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3924/2536.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6877-6878/2538.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 9403/2538.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6629/2541.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 55/2543.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 628/2543.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 437/2544.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2681-2683/2545.
ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล. (2520). การแรงงานสัมพันธในประเทศญ่ีปุน ในหนังสือภาษาวัฒนธรรมและ

สังคมญ่ีปุน (ผลงานวิจัยกลุมศึกษาภาษาวัฒนธรรมและสังคมชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาล
ญ่ีปุน ประจําป 2519/2520).  กรุงเทพฯ: สีทองกิจไพศาล.

_______ . (2550). อัดสําเนาคําบรรยายปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ภาค 2 ปการศึกษา
2550.

ภูมิ  โชคเหมาะ และคณะ.  (2550). กฎหมายท่ีสงเสริมและมีผลกระทบตอสิทธิและประโยชน
ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิและ
ประโยชนท่ีเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และหรือการภาษีอากร (รายงานการวิจัย).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2550). เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายแรงงาน หนวยท่ี 8-15.
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

DPU



158

_______ . (2547). เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายพาณิชย. เลมท่ี 2. หนวยท่ี 12. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

_______ . (2553 ก). เอกสารประมวลสาระชุดวิชา กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง
หนวยท่ี 1-8. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

_______ . (2553 ข). เอกสารประมวลสาระชุดวิชา กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง
หนวยท่ี 9-15. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

_______ . (2553 ค). เอกสารการสอนชุดวิชา การพนักงานสัมพันธ หนวยท่ี 5. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

_______ . (2540) การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธในสถานประกอบการ. กรุงเทพฯ: กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม และองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO).

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม. (2552). ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง (รายงานการวิจัย).

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ศักด์ิศรี บริบาลบรรพตเขต. (2535). ระบบความมั่นคงทางสังคม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร.
ศูนยกฎหมายธุรกิจอินเตอรเนชั่นแนลและกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. (2548). การพัฒนา

แนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงดานแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับประเทศ
ไทย (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: ผูแตง.

กฎหมาย

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541.
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518.
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย.

DPU



159

ประวัติผูเขียน

ชื่อ-นามสกุล ศิริพงศ ศิริโยธิพันธุ
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2522

ศิลปะศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. 2536
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. 2538
ประกาศนียบัตรวิชาชีพวาความ สภาทนายความ
พ.ศ. 2545
เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
สมัยที่ 55 ปการศึกษา 2545

สถานที่ทํางาน บริษัท สุโขทัยอินเตอรลอวแอนบิสสิเนส จํากัด

DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	Vita



