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สรุป สาระส าคัญ 
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... (ฉบับบูรณาการแรงงาน) 

โดย บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ 
240755 

 
 โครงสร้างร่างพระราชบัญญัติ 
บทท่ัวไป - ช่ือกฎหมาย การใช้บังคับและค านิยาม     มาตรา 1-5 
หมวดที่ 1 การรวมตัวและส่งเสริมการรวมตัว     มาตรา 6-14 
หมวดที่ 2 การส่งเสริมและการพัฒนาแรงงานสัมพันธ์    มาตรา 15-25 

ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการส่งเสริมและการพัฒนาแรงงานสัมพันธ์    
ส่วนท่ี 2 ส านักงานส่งเสริมละพัฒนาแรงงานสัมพันธ์     

หมวดที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสถานประกอบกิจการ  มาตรา 26-43 
ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ    
ส่วนท่ี 2 คณะกรรมการคนท างานในสถานประกอบกิจการ    

หมวด 4  ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและการแจ้งข้อเรียกร้อง   มาตรา 44-52 
หมวด 5  ข้อพิพาทแรงงานและกลไกยุติข้อพิพาทแรงงาน    มาตรา 53-63 

ส่วนท่ี 1 ข้อพพิาทแรงงาน พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน    
ส่วนท่ี 2 กลไกยุติข้อพิพาทแรงงาน ผู้ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงาน    

หมวด 6  การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการแรงงานสัมพันธ์   มาตรา 64-72 
หมวด 7  ส านักงานแรงงานสัมพันธ์ ส านักงานทะเบียนกลางและ   มาตรา 73-83 

ส านักงานช้ีขาดข้อพิพาทแรงงาน      
หมวด 8  บทก าหนดโทษ       มาตรา 84-94 
บทเฉพาะกาล         มาตรา 95-103 

 
 หลักการจัดท าร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
โดย คณะท างานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ฉบับบูรณาการแรงงาน  
 (1) เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับท่ี 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการ
สมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกันและอนุสัญญาฉบับท่ี 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการของสิทธิใน
การรวมตัวกันและการเจรจาต่อรองร่วม  
 (2) กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับเดียว ครอบคลุมแรงงานทุกภาคส่วน 
 (3) เปลี่ยนกรอบคิดแรงงานสัมพันธ์จากความสัมพันธ์แบบ “นายกับบ่าว” ไปสู่ “หุ้นส่วนทางสังคมและ
เศรษฐกิจ” 
 (4) มุ่งส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ที่เป็นธรรม 
 
 สาระส าคัญร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับบูรณาการแรงงาน 
 1. ปรับเปลี่ยนค านิยามให้สอดคล้องกับหลักการใหม่ ในการยกร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับใหม่ เช่น 
ยกเลิกค าว่า “นายจ้าง” และ “ลูกจ้าง” ตามสัญญาจ้างแรงงาน ปรับปรุงความหมายของ “สภาพการจ้าง” และ 
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เพ่ิมเติมความหมาย “งานที่มีคุณค่า” เพ่ือขยายขอบเขตประเด็นการแจ้งข้อเรียกร้องและการเจรจาต่อรองร่วมให้
ครอบคลุมสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับคนท างานได้มากขึ้น คือ 
 “ผู้จ้างงาน” หมายความว่า ผู้จ้างงานตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามกฎหมายเกี่ยวด้วยแรงงาน หรือ
ตามสัญญาจ้างท าของหรือสัญญาอ่ืนใด ที่บุคคลหนึ่งให้บุคคลอีกคนหนึ่งท างานให้เพ่ือรับค่าตอบแทน และให้
หมายความรวมถึง 
  (1) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท างานแทนผู้จ้างงาน 
  (2) ในกรณีที่ผู้จ้างงานเป็นนิติบุคคล ให้หมายรวมถึงผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลให้ท าการแทนด้วย  
  (3) ผู้ประกอบกิจการที่มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นผู้จัดห าคนมาท างานอันมิใช่การ
ประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการท างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจในความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบกิจการและโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการท างานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนให้แก่คนที่มาท างานนั้นหรือไม่ก็ตาม 
 “องค์การผู้จ้างงาน” หมายความว่า สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง หรือ สภาองค์การนายจ้างและให้
หมายความรวมถึงการรวมตัวของผู้จ้างงานไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร หรือรวมตัวในรูปแบบใด  
 “คนท างาน” หมายความว่า ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามกฎหมายเกี่ยวด้วยแรงงานหรือผู้
รบัจ้างตามสัญญาจ้างท าของ หรือ ผู้ซึ่งตกลงท างานให้แก่ผู้จ้างงาน เพื่อรับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนใดๆ  
 “องค์การคนท างาน” หมายความว่า สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน หรือ สภาองค์การลูกจ้างและให้
หมายความรวมถึงการรวมตัวของคนท างานไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร หรือรวมตัวในรูปแบบใด 
 “สภาพการจ้าง” หมายความว่า เงื่อนไขอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการท างาน  ก าหนดวันเวลาท างาน 
ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นของผู้จ้างงาน หรือคนท างาน หรือ ประโยชน์ขององค์การ
คนท างานหรือองค์การผู้จ้างงาน รวมถึงงานที่มีคุณค่า 
 “งานที่มีคุณค่า” หมายความว่า สิทธิขั้นพื้นฐานในการท างาน ได้แก่ การไม่บังคับใช้แรงงาน  การ
คุ้มครองแรงงานเด็ก เสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม และการไม่เลือกปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพ
ในการท างาน การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจ้างงานหรือการท างาน และการคุ้มครองทางสังคม  ได้แก่ ก าร
คุ้มครองเก่ียวกับสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
 2. ยกเลิกพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ .ศ.2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
พ.ศ.2543 เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิพ้ืนฐานการรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วมของแรงงานตามความสมัครใจ 
โดยไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐและถูกเลือกปฏิบัติด้านอายุ สัญชาติ อาชีพสถานภาพการจ้าง ระดับต าแหน่งหน้าที่ใน
งานและประเภทกิจการ 

3. เจ้าหน้าที่รัฐ มีหน้าที่รับแจ้งการจัดตั้งองค์การคนท างาน และองค์การผู้จ้างงาน เพ่ือออกหนังสือ
รับรองความมีองค์กรนั้นทันทีโดยไม่มีดุลพินิจอนุมัติให้จัดตั้งหรือไม่ ถ้ามีการแจ้งชื่อองค์กร, วัตถุประสงค์, ที่ตั้ง
ส านักงาน, อัตราค่าสมัคร/ค่าบ ารุง พร้อมทั้งข้อบังคับและชื่อผู้แทนองค์กรแล้ว 

4. สถานประกอบการเดียวกันหรือกิจการเดียวกัน จะมีองค์การคนท างาน จ านวนกี่แห่งก็ได้ และ
คนท างานมีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกขององค์การกี่แห่งก็ได้ตามความสมัครใจ  
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5. คนท างาน และผู้จ้างงาน มีสิทธิรวมตัวกันเป็นองค์การและสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การฯทั้ง
ภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศในทุกรูปแบบ 

6. ผู้จ้างงาน และ คนท างานมีอิสระในการแต่งตั้งท่ีปรึกษาในการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องไม่เกินฝ่ายละ 
3 คน 

7. องค์การคนท างานที่ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกหรือคนท างาน กรรมการ 
อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การฯได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องทางแพ่งและอาญา  

 7.1 เข้าร่วมเจรจาท าความตกลงกับผู้จ้างงาน หรือหน่วยงานรัฐ หรือองค์การเอกชนเพื่อสิทธิ
ประโยชน์ของสมาชิกหรือสาธารณะ 

 7.2 สนับสนุนช่วยเหลือให้มีการนัดหยุดงาน หรือจัดให้มีการเข้าร่วมนัดหยุดงาน 
 7.3 ชี้แจงหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกองค์การคนท างาน หรือ ต่อสาธารณะ 
8. คุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการองค์การคนท างานอย่างเข้มแข็ง คือ ห้ามผู้จ้างงานเลิกจ้าง 

โยกย้าย เปลี่ยนแปลงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ ลดค่าจ้าง ลงโทษ ขัดขวางการท างาน หรือ การท าการใดๆอันอาจเป็นผล
ให้ไม่สามารถท างานต่อไปได้ เว้นแต่จะมีค าพิพากษาถึงที่สุดจากศาลแรงงาน 

9. คุ้มครองคนท างานชัดเจน โดยห้ามผู้จ้างงานเลิกจ้างเพราะเหตุที่คนท างานด าเนินการหรือเตรียมจะ
ด าเนินการจัดตั้งองค์การคนท างาน รวมทั้ง ห้ามการกระท าใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกระท า
ใดๆอันเป็นผลให้คนท างาน ผู้แทน กรรมการหรืออนุกรรมการองค์การคนท างาน หรือ กรรมการการมีส่วนร่วมใน
สถานประกอบกิจการไม่สามารถท าหน้าที่ได้ตามกฎหมาย 

10. ห้ามผู้จ้างงานเลิกจ้างคนท างานในระหว่างที่มีการด าเนินการแจ้งข้อเรียกร้อง หรือในระหว่างที่
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างหรือค าชี้ขาดมีผลใช้ข้อบังคับ โดยคุ้มครองคนท างาน หรือผู้แทน หรือกรรมการซึ่ง
เกี่ยวกับข้อเรียกร้องนั้นๆ ยกเว้นกรณีทุจริตอย่างร้ายแรงหรือกระท าผิดอาญาร้ายแรงโดยเจตนาอย่างร้ายแรง
และศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว 

11. ไม่มี บทบัญญัติให้เจ้าหน้าที่รัฐมีอ านาจด าเนินการเรื่องต่อไปนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันความเป็นอิสระ
ในการด าเนินงานขององค์การคนท างานและผู้จ้างงาน ได้แก่ 

 11.1 สั่งให้กรรมการบางคน หรือทั้งหมดขององค์การฯออกจากต าแหน่งได้ 
 11.2 สั่งให้เลิกองค์การคนท างาน หรือ องค์การผู้จ้างงานได้ 
 11.3 เข้าไปในส านักงานขององค์การฯเพื่อตรวจสอบกิจการขององค์การฯ หรือสั่งให้ส่งหรือแสดง

เอกสารหรือบัญชีขององค์การฯ  
12. ก าหนดให้มีหมวดว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ และหมวดว่าด้วยการส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสถานประกอบกิจการ โดยให้มีกรรมการชุดใหม่ที่กฎหมายเดิมไม่มีคือ 
  12.1 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์  

 เป็นคณะกรรมการไตรภาคีฝ่ายละ 5 คนโดยฝ่ายผู้จ้างงานให้ขึ้นทะเบียนเพื่อเลือกกันเอง ฝ่าย
คนท างานให้ขึ้นทะเบียนเพื่อเลือกกันเองตามสัดส่วนของสมาชิกองค์การคนท างาน  และผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่ละฝ่าย
เสนอจากบุคคลที่มีความรู้ประสบการณ์เหมาะสม คณะกรรมการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ 
  12.2 คณะกรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ 
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 เป็นคณะกรรมการทวิภาคีในสถานประกอบกิจการ มีจ านวนกรรมการอย่างน้อยฝ่ายละ 3-21 
คนตามท่ีกฎหมายก าหนดโดยมาจากผู้แทนคณะกรรมการคนท างานและฝ่ายบริหารในสถานประกอบการ 
  12.3 คณะกรรมการคนท างานในสถานประกอบกิจการ  

 มีจ านวน 3-21 คน ตามที่กฎหมายก าหนดโดยขึ้นกับ จ านวนคนท างานในแต่ละสถานประกอบ
กิจการ ใช้วิธีการแต่งตั้ง และ เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งคณะกรรมการลูกจ้างที่เคยมี กล่าวคือองค์ การ
คนท างานมีอ านาจแต่งตั้งกรรมการคนท างานได้ท้ังหมดถ้ามีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งของคนท างานทั้งหมดหรือในสาขา 
หรือ ส านักงานย่อย  และผู้จ้างงานต้องให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย และอ านวยความสะดวกในการเลือกตั้งกรรมการ
คนท างานด้วย 

13. เพิ่มบทคุ้มครองผู้ท างานที่ใช้สิทธินัดหยุดงานหรือถูกปิดงาน ได้แก่ 
 13.1 คนท างานใช้สิทธินัดหยุดงานได้กว้างข้ึน ไม่ใช่เฉพาะภายหลังเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตก

ลงกันไม่ได้ แต่รวมถึงเมื่อฝ่ายผู้จ้างงานไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง หรือ ไม่ปฏิบัติตามค าชี้ขาด
หรือมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่นอกเหนือจากข้อเรียกร้องและการเจรจาต่อรอง  

 13.2 ผู้จ้างงานใช้สิทธิปิดงานได้เฉพาะข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนท างาน
เกินกึ่งหนึ่งในสถานประกอบกิจการ 

 13.3 คนท างานมีสิทธิชุมนุมในเขตพ้ืนที่สถานประกอบกิจการ ใช้น้ า ใช้ไฟฟ้า ห้องสุขา หอพัก
และสวัสดิการอื่นที่ผู้จ้างงานจัดให้ก่อนนัดหยุดงาน หรือ ปิดงาน 

 13.4 ห้ามผู้จ้างงาน จ้างผู้อื่นเข้าท างานแทนหรือท าการจ้างโดยวิธีอ่ืนในกรณีท่ีคนท างานใช้สิทธิ
นัดหยุดงานหรือถูกปิดงาน 

 13.5 คนท างานทุกกิจการมีสิทธินัดหยุดงานได้ ยกเว้นกิจการสาธารณูปโภคต้องแจ้งให้ผู้จ้าง
งานและสาธารณชนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนนัดหยุดงาน 

 13.6 รัฐมนตรีไม่มีอ านาจออกค าสั่งยุติการปิดงาน หรือการนัดหยุดงานที่ด าเนินการไปแล้วและ
ไม่มีอ านาจก าหนด กิจการที่ห้ามนัดหยุดงานและปิดงาน 

 
 ข้อสังเกต 
ประการที่หนึ่ง 

ร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับนี้ เป็นการยกเลิกกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับเดิมและปรับปรุงเพิ่มเติม
แบบ “รื้อรากถอนโคน” โครงสร้างและสาระบัญญัติเดิมเพ่ือก่อสร้างกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ฉบับใหม่  มี
ที่มาจากมุมมองจุดยืนจากฝ่ายสหภาพแรงงานที่ต้องการปกป้อง คุ้มครอง สิทธิผลประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของแรงงานอย่างเข้มแข็งเต็มท่ี บางเรื่องเป็นหลักการใหม่ท่ีเข้าใจยากและอาจไม่เห็นด้วยได้ถ้าขาดการสื่อสาร-
แลกเปลี่ยนเพียงพอกับประชาสังคมท่ีเกี่ยวข้อง ย่อมเผชิญเสียงคัดค้านหรือปฏิเสธจากฝ่ายทุน เจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้ง
ฝ่ายแรงงานบางส่วนได้แน่นอน 
ประการที่สอง  

ร่างกฎหมายฉบับนี้ คงไม่สามารถครอบคลุมแรงงานส่วนราชการและหน่วยงานรัฐได้ เช่น ข้าราชการ 
รวมถึงพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชน และหน่วยงานนิติบุคคลของรัฐท่ีมิใช่ส่วนราชการและมิใช่
รัฐวิสาหกิจเพราะมีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งข้ึนจ านวนมากมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งมักมี
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บทบัญญัติว่า “กิจการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานนั้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการแรงงาน
สัมพันธ์” ท าให้จ าเป็นต้องออกกฎหมายกลางหรือพระราชบัญญัติรายฉบับเพ่ือยกเลิก หรือปรับปรุงแก้ไขบาง
มาตราของกฎหมายแต่ละหน่วยงานเหล่านั้นที่ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ (รวมถึง
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม) 

 
 


