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“จริงซ าได๋ที่บอกกัน หรือเพียงหลอกฝันแล้วจากลา”: เปรียบเทียบร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์รายฉบับก่อน  

เข้า ครม.  

หากน า พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาเปรียบเทียบกับร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับมีนาคม 

2560 , ฉบับมีนาคม 2561 และฉบับกุมภาพันธ์ 2562 จะเห็นความแตกต่างในบางประเด็นที่น่าสนใจ ที่ทาง

กระทรวงแรงงานได้มีการแก้ไขในหลายมาตราที่เกี่ยวข้องก่อนน าเข้าสู่ ครม.พิจารณา ดังนี้ 
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บทน า ไม่มรีะบุไว ้ เนื่องจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพนัธ์ 

พ.ศ. 2518 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มี

บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับการ

พัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์และสภาพการณ์

ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

 

สมควรปรบัปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับขัน้ตอน

การเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์และวิธีการ

จัดทาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง วิธี

ระงับข้อพิพาทแรงงาน การชี้ขาดข้อพิพาท

แรงงานการปิดงานและการนัดหยุดงาน 

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์  

 

เพิ่มบทบัญญัติให้มีคณะกรรมการส่งเสรมิ

การแรงงานสมัพันธ์ รวมท้ังปรับปรุง

หลักเกณฑ์การจัดตั้งและการด าเนิน

กิจการของสมาคมนายจ้างสหภาพแรงงาน 

สหพันธ์นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน สภา

องค์การนายจ้าง และสภาองค์การลูกจ้าง  

พระราชบัญญัติฉบับนี้เปน็กฎหมายท่ีบัญญัติขึน้เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับ

ขั้นตอน การเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการ

จ้าง วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน การชี้ขาดขอ้พิพาทแรงงาน การปิดงานและการนัด

หยุดงาน คณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์  

 

เพิ่มบทบัญญัติ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ รวมท้ังปรับปรุง

หลักเกณฑ์การจัดตั้งและการด าเนินกิจการ ของสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน 

สหพันธ์นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การนายจ้าง และสภาองค์การลูกจ้าง อัน

เป็นการส่งเสรมิเสรภีาพในการรวมตัวเพื่อจัดต้ังองค์กรดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับ

อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  

 

ในการยกร่างกฎหมายได้เปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนได้แสดงความ

คิดเห็นแล้ว และกฎหมายดังกล่าวมีความสอดคล้อง กับหลักนิติธรรมไม่เป็นการเพิม่

ภาระจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพเกินกว่าเหตุและไม่กระทบศักด์ิศรีความเปน็มนุษย์ของ

ประชาชน มีผลใช้บังคับเปน็การทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง 

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปน็การเฉพาะเจาะจงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย 
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อันเปน็การส่งเสรมิเสรีภาพในการรวมตัว

เพื่อจัดต้ัง ด าเนินกิจการและคุ้มครอง

องค์กรดังกล่าว  

 

เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสญัญาขององค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 87 ว่าด้วย

เสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ครองสิทธิ

ในการรวมตัว และอนุสัญญาขององค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 98 ว่าด้วย

สิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจา

ต่อรอง ตลอดจนปรบัปรุงอัตราโทษให้

เหมาะสม จึงจ าเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี ้

การบงัคบัใช ้ เมื่อพ้นก าหนดสามสบิวันนับ

แต่วันประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษาเป็นต้นไป 

เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแตว่ันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ใช้บังคับเมือ่พ้นก าหนดเก้าสิบวันนบัแต่วนัประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด 5 คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสมัพันธ์ ให้ใช้บังคับ

ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ความ 

ครอบคลมุกลุม่

มิให้ใช้บังคับแก่ 

(1) ราชการส่วนกลาง 

ไม่ให้ใช้บังคับแก ่ 

(1) ส่วนราชการ  

ไม่ให้ใช้บังคับแก ่ 

(1) ส่วนราชการ  

ไม่ให้ใช้บังคับแก ่

(1) ส่วนราชการ 
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แรงงาน (2) ราชการส่วนภูมภิาค 

(3) ราชการส่วนท้องถิน่ 

รวมท้ังราชการของกรุงเทพ 

มหานคร และเมอืงพัทยา 

(4) กิจการรัฐวิสาหกิจตาม

กฎหมายว่าด้วยพนักงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์

(5) กิจการอื่นตามที่ก าหนด

ในพระราชกฤษฏีกา 

(2) กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย

แรงงานรฐัวิสาหกิจสัมพันธ ์เว้นแต่การที่

สหพันธ์แรงงานเข้าเปน็สมาชิกสภาองค์การ

ลูกจ้างตามมาตรา 125  

(3) องค์การมหาชน  

(4) หน่วยงานของรัฐในรปูแบบอืน่  

 

ให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ไป

ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้มีการรับรองสิทธิ 

เสรีภาพในการรวมกลุ่มของพนักงานหรอื

ลูกจ้างภายในหน่วยงาน แต่ต้องไม่กระทบ

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการ

แผ่นดิน ท้ังนี้ต้องก าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ เงื่อนไข และรายละเอียดของการ

ใช้สิทธิ เสรีภาพในการรวมกลุ่มดังกล่าว

ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนบัแต่วันท่ี

กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 

(2) กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า

ด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์เว้นแต่

การที่สหพันธ์แรงงานเข้าเป็นสมาชิกสภา

องค์การลูกจ้างตามมาตรา 125  

(3) องค์การมหาชน  

(4) หน่วยงานของรัฐในรปูแบบอืน่  

 

ให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ไป

ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้มีการรับรอง

สิทธิ เสรีภาพในการรวมกลุ่มของ

พนักงานหรือลูกจ้างภายในหนว่ยงาน 

แต่ต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารราชการแผ่นดิน  

(2) กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า

ด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เว้นแต่

การที่สหพันธ์แรงงานเข้าเป็นสมาชิกสภา

องค์การลูกจ้างตามมาตรา 123 

(3) องค์การมหาชน 

(4) หน่วยงานของรัฐในรปูแบบอืน่ 

นยิามค าวา่ลกูจา้ง 

และกลุม่แรงงานเหมา

 ผู้ซึ่งตกลงท างานให้แก่

นายจ้างเพื่อรบัค่าจ้าง 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างานให้แก่นายจ้างเพื่อรบัค่าจ้าง และให้

หมายความรวมถึงลูกจ้างรับเหมาค่าแรงท่ีท างานเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการ

ผู้ซึ่งตกลงท างานให้แก่นายจ้างเพื่อรับ

ค่าจ้าง 
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คา่แรง ผลิตหรือธุรกิจ ในความรับผิดชอบของนายจ้าง 

การปดิงาน การที่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอม

ให้ลูกจ้างท างานช่ัวคราว 

เนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน 

การที่นายจ้างหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน 

ผูร้กัษาการกฎหมาย รัฐมนตรวี่าการกระทรวง 

มหาดไทยเป็นผู้รักษาการ 

และจัดต้ังส านักงานทะเบียน

กลางในกรมแรงงาน และ

ส านักส านักงานคณะกรรม 

การแรงงานสมัพันธ์ และ

ส านักงานผู้ชี้ขาดข้อพิพาท

แรงงาน ในกระทรวงมหาด 

ไทย 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงแรงงานเปน็ผู้รักษาการกฎหมาย และให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน ท าหน้าท่ีเป็น

ส านักงานทะเบียนกลาง ส านักงานคณะกรรมการแรงงานสมัพันธ์ และส านักงานผู้ชี้ขาดขอ้พิพาทแรงงาน 

ขอ้ตกลงเกีย่วกบั

สภาพการจา้ง 

ให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ยี่สิบคนขึน้ไปจัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการ

จ้างอย่างนอ้ยต้องมขี้อความ 

ดังต่อไปนี้ 1) เงื่อนไขการ

จ้างหรือการท างาน 2) 

ก าหนดวันและเวลาท างาน 3) 

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอย่างน้อย

ต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้ 1) เงื่อนไขการ

จ้างหรือการท างาน 2) ก าหนดวันและเวลา

ท างาน 3) ค่าจ้าง 4) สวัสดิการ 5) การ

เลิกจ้าง 6) การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ของ

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอย่างน้อยต้องมขี้อความ ดังต่อไปนี้ 1) เงื่อนไขการ

จ้างหรือการท างาน 2) ก าหนดวันและเวลาท างาน 3) ค่าจ้าง 4) สวัสดิการ 5) การ

เลิกจ้าง 6) การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ของลูกจ้าง 7) การเกษียณอายุหรือครบสัญญา

จ้าง 8) การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการต่ออายุขอ้ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 
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ค่าจ้าง 4) สวัสดิการ 5) การ

เลิกจ้าง 6) การยื่นเรื่องราว

ร้องทุกข์ของลูกจ้าง 7) การ

แก้ไขเพิ่มเติมหรือการต่อ

อายุข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ

การจ้าง 

ลูกจ้าง 7) การเกษียณอายุหรือครบสัญญา

จ้าง 8) การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการต่ออายุ

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (9) 

ประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอัน

เก่ียวกับการจ้างหรือการท างาน 

จ านวนลกูจา้งในการ

แจง้ขอ้เรยีกรอ้ง 

ต้องมีรายช่ือและลายมือช่ือ

ของลูกจ้างซ่ึงเกี่ยวขอ้งกับขอ้

เรียกร้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 

15 ของลูกจ้างท้ังหมด ซึ่ง

เก่ียวข้องกับข้อเรียกรอ้งนัน้ 

ในกรณีท่ีลูกจ้างเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง ข้อเรียกร้องนั้นต้องมีรายช่ือและลายมือช่ือของลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องไม่น้ อย

กว่าร้อยละ 15 ของลูกจ้างท้ังหมด ท้ังนี้ "ข้อเรียกร้องท่ีลูกจ้างได้แจ้งไว้แล้วย่อมไม่เสียไป แม้ ภายหลังจะมีเหตุท าให้รายช่ือและ

ลายมือช่ือของลูกจ้างมีไม่ถึงร้อยละ 15 ของลูกจ้างท้ังหมดซ่ึงเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง" 

ระยะเวลาในการแจง้

ขอ้เรยีกรอ้ง 

ไม่มีการระบุระยะเวลาไว ้ ต้องแจ้งข้อเรียกร้องภายใน 60 วัน ก่อนท่ีวันท่ีขอ้ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมจะสิ้นสุดลง เว้นแต่ข้อตกลงก าหนดระยะเวลา

การแจ้งข้อเรยีกร้องไว้เป็นอย่างอืน่ 

การเจรจาภายหลงัรบั

ขอ้เรยีกรอ้ง 

ต้องเจรจากันภายใน 3 วัน ท้ังสองฝ่ายต้องเริ่มเจรจากันในเวลา 5 วัน นับแต่วันท่ีได้รับข้อเรียกร้อง 

 

การนบัระยะเวลารบั

ขอ้เรยีกรอ้ง 

ไม่มีการก าหนดไว ้ การนับระยะเวลาให้นบัเป็นช่ัวโมงตั้งแต่เวลาที่ไดร้ับขอ้เรียกร้องเป็นต้นไปจนครบยี่สบิสี่ชั่วโมง ถือเป็น 1 วัน และถ้ามีวนัหยุดให้

นับระยะเวลาในวันหยุดด้วย 

คณุสมบตัทิีป่รกึษา กฎหมายเดิมมีระบไุว ้ ไม่มีการระบุคุณสมบัติท่ีปรึกษา 

เมือ่เกดิขอ้พพิาท ก าหนดไว้ท่ี 24 ช่ัวโมง เมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานให้แจ้งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบภายใน 48 ช่ัวโมง นบัแต่พ้นก าหนดเวลา หรือนับแต่
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แรงงานใหแ้จง้

พนกังานประนอมขอ้

พิพาทแรงงานทราบ 

เวลาท่ีตกลงกันไม่ได้ 

การเจรจากนัเอง

ภายหลงัเกดิการ

พิพาทแรงงาน 

ไม่มีการก าหนดไว ้มีเพียง

เรื่องการตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาท

แรงงาน หรือนายจ้างจะปิด

งานหรือลูกจ้างจะนัดหยุดงาน 

 

ข้อพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไม่ได้ ท้ังสองฝ่ายอาจตกลงกัน ให้พนักงานประนอมขอ้พิพาทแรงงานด าเนินการไกล่เกลี่ยต่อไป หรือ

น าข้อพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไม่ได้นั้นไปเจรจาตกลงกันเอง หรือตั้งผู้ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงาน หรือปิดงานหรือนัดหยุดงาน  

การไกลเ่กลีย่ ไกล่เกลี่ยภายใน 5 วัน ไกล่เกลี่ยภายใน 15 วัน 

กจิการสาธารณปูโภค

ที่หา้มนดัหยดุงาน 

(1) การรถไฟ 

(2) การท่าเรือ 

(3) การโทรศัพท์หรือการ

โทรคมนาคม 

(4) การผลิตหรือการจ าหน่าย

พลังงาน หรือกระแสไฟฟ้าแก่

ประชาชน 

(5) การประปา 

(6) การผลิตหรือการกลั่นน ้า

มันเช้ือเพลิง 

(1) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  

(2) กิจการไฟฟ้า  

(3) กิจการประปา  

(4) กิจการโทรศัพท์หรือโทรคมนาคม  

(5) กิจการดับเพลิง  

(6) กิจการควบคมุการจราจรทางอากาศ  

(7) กิจการอื่นตามทีก่ าหนดใน

กฎกระทรวง 

(1) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  

(2) กิจการไฟฟ้า  

(3) กิจการประปา  

(4) กิจการโทรศัพท์หรือโทรคมนาคม  

(5) กิจการบรรเทาสาธารณภัย  

(6) กิจการควบคมุการจราจรทางอากาศ  

(7) กิจการอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
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(7) กิจการโรงพยาบาลหรือ

กิจการสถานพยาบาล 

(8) กิจการอื่นตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง 

การอทุธรณค์ าชีข้าด

ตอ่รฐัมนตร ี

เมื่อมขี้อพิพาทแรงงานท่ีตก

ลงกันไม่ได้ในกิจการรถไฟ 

ท่าเรือ.......ให้พนักงาน

ประนอมขอ้พิพาทแรงงานส่ง

ข้อพิพาทแรงงานให้

คณะกรรมการแรงงาน

สัมพันธ์วินิจฉยั และสามารถ

อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ 

ไม่มรีะบุเรื่องการอุทธรณ์ต่อรฐัมนตรนีี้ไว้ 

หากไมเ่หน็ดว้ยกบั 

ค าชีข้าดของ

คณะกรรมการแรงงาน

สมัพนัธ ์

ค าชี้ขาดของคณะกรรมการ

แรงงานสมัพันธ์ให้เป็นท่ีสุด 

ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่าย

รับขอ้เรียกร้องตอ้งปฏบิัติ

ตาม 

หากไม่เห็นด้วยกับค าช้ีขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลแรงงานภายใน 30 วันนับแต่วันรบัหนังสือแจ้ง 

อ านาจรฐัมนตรใีน

การแกไ้ขขอ้พพิาท

รัฐมนตรมีีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) สั่งให้นายจ้างซึ่งปิดงาน

ในกรณีท่ีรัฐมนตรีเห็นว่าการปิดงานหรือการนัดหยุดงานนั้น อาจท าให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

ของประเทศ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ด าเนินการชีข้าดข้อพิพาทแรงงาน  
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แรงงาน รับลูกจ้างกลับเข้าท างาน และ

จ่ายค่าจ้างตามอัตราท่ีเคยจ่าย

ให้แก่ลูกจ้างนั้น (2) สั่งให้

ลูกจ้างซ่ึงนัดหยุดงานกลับเข้า

ท างานตามปกติ (3) จัดให้

บุคคลเข้าท างานแทนลูกจ้าง

ซึ่งมิได้ท างานเพราะการปิด

งานหรือการนัดหยุดงาน 

นายจ้างต้องยอมให้บุคคล

เหล่านั้นเข้าท างาน และห้ามมิ

ให้ลูกจ้างขัดขวางให้นายจ้าง

จ่ายค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้น

ตามอัตราท่ีเคยจ่ายให้แก่

ลูกจ้าง (4) สั่งให้

คณะกรรมการแรงงาน

สัมพันธ์ด าเนินการชี้ขาดข้อ

พิพาทแรงงาน 

ในกรณทีีม่ปีระกาศใช้

กฏอยัการศกึหรอื

ในกรณีท่ีมีประกาศใช้กฏ

อัยการศึก , ประกาศ 

ในกรณีท่ีมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในกรณีท่ีประเทศประสบปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ 
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ประกาศสถานการณ์

ฉกุเฉนิ 

สถานการณ์ฉุกเฉนิ 

ให้รัฐมนตรีมอี านาจประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา ห้ามมิ

ให้นายจ้างปิดงาน หรือ

ลูกจ้างนัดหยุดงานในเขต

ท้องท่ีท่ีได้ประกาศใช้กฏ

อัยการศึกหรือประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉนิท้ังหมด

หรือบางส่วนได ้

ให้รัฐมนตรีมอี านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้ข้อพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไม่ได้ อันเกิดขึ้นในท้องที่ใดท้องท่ีหนึ่ง 

หรือกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งได้รับการพิจารณาช้ีขาดจากคณะบุคคลคณะใดคณะหนึ่งตามที่รฐัมนตรีจะได้ก าหนดหรือ

แต่งตั้งก็ได้ 

คณะกรรมการแรงงาน

สมัพนัธ ์(ครส.) 

ประกอบด้วยประธาน

กรรมการหนึ่งคน และ

กรรมการอืน่อีกไมน่้อยกว่า

แปดคน แต่ไม่เกินสบิ 

สี่คนในจ านวนนั้นอยา่งน้อย

ต้องมีกรรมการซึ่งเปน็ฝ่าย

นายจ้างสามคนและฝ่ายลูกจ้าง

สามคน 

ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นซึ่งรฐัมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละห้า

คน และผู้ทรงคุณวฒุิซึ่งมีความรูค้วามสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในด้านแรงงานสมัพันธ์เป็นท่ีประจักษ์ไม่น้อยกว่า

ห้าปีจ านวนสามคน 

การพน้จากต าแหนง่ 

ครส. 

 (1) ตาย 

(2) ลาออก 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 
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(3) รัฐมนตรีให้ออก 

(4) พ้นจากต าแหน่งโดยการ

จับสลาก 

(5) เป็นบคุคลลม้ละลาย 

(6) เป็นคนไรค้วามสามารถ

หรือเสมือนไรค้วามสามารถ 

หรือ 

(7) ได้รับโทษจ าคุกโดยค า

พิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 

(3) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อ

หน้าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ

หย่อนความสามารถ  

(4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน

ไร้ความสามารถ 

(6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด

ให้จ าคุก 

(3 )รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน

ความสามารถ  

(4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(6) เป็นบุคคลที่กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมาย

ว่าด้วยการแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งศาลได้มีค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว 

(7) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 

คณะกรรมการสง่เสรมิ

การแรงงานสมัพนัธ ์

กฎหมายเดิมไมม่ีก าหนดไว ้ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงแรงงาน เปน็ประธานกรรมการ ผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง 

ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง ฝ่ายละห้าคน ผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งมีความรูค้วามสามารถ ความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ในด้านแรงงานสมัพันธ์เป็นท่ีประจักษ์ไม่น้อยกว่าห้าปี

จ านวนสามคน ซึ่งรัฐมนตรวี่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

ประกอบด้วยปลัดกระทรวงแรงงานเป็น

ประธานกรรมการ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละห้าคน 

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมคีวามรู้ ความสามารถ 

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในด้าน

แรงงานสมัพันธ์เป็นท่ีประจักษ์ไมน่้อย

กว่าห้าปี จ านวนนสามคน ซึ่งรัฐมนตรี

แต่งตั้งเป็นกรรมการ 

อ านาจหนา้ที่

คณะกรรมการสง่เสรมิ

กฎหมายเดิมไมม่ีก าหนดไว ้ (1) เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ในการ

ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ม 

ปรับถ้อยค าเฉพาะในขอ้ 2 ใหม่เป็นดังนี ้

(2) ให้ความเห็น ค าแนะน า องค์กรฝ่ายนายจ้าง และองค์กรฝ่ายลูกจ้าง เก่ียวกับ 
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การแรงงานสมัพนัธ ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน

สัมพันธ์ท้ังระบบต่อรฐัมนตรี รวมท้ัง

ก าหนดมาตรการและแนวทางในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพนัธ์

เพื่อเสริมสรา้งแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี

ให้มีความเขม้แข็ง 

(2) ให้ความเห็น ค าแนะน า องค์กรฝ่าย

นายจ้าง และองค์กรฝ่ายลูกจ้าง เก่ียวกับ

มาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา

แรงงานท่ีเหมาะสม 

(3) สนับสนุน ส่งเสรมิ ประสานงาน 

รวมท้ังด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกับการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน

สัมพันธ์กับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมท้ัง

เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการให้รัฐมนตรีทราบอย่างนอ้ย

ปีละหนึ่งครั้ง 

(4 ) เสนอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุง

กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ต่อคณะรัฐมนตรี 

มาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงหลักสุจริต

และการส่งเสริมระบบแรงงานสมัพันธ์ของทุกฝ่าย 
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รวมท้ังการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ

ประกาศ  

(5) ให้ความเห็นเก่ียวกับการส่งผู้แทนฝ่าย

นายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมประชุมของ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ รวมท้ัง

กิจการอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตาม

อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ 

(6) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือ

คณะท างานเพื่อด าเนินการใดๆ ตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 

(7) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงานมอบหมาย 

บทบาทหนา้ที่

คณะกรรมการลกูจา้ง 

(1) จัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง 

(2) ปรึกษาหารือเพื่อก าหนดข้อบังคบัในการท างานอันจะเปน็ประโยชน์ต่อ

นายจ้างและลูกจ้าง 

(3) พิจารณาค าร้องทุกข์ของลูกจ้าง 

(4) หาทางปรองดองและระงบัขอ้ขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ 

(1) จัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง 

(2) ปรึกษาหารือเพื่อก าหนดข้อบังคบัในการท างานอันจะเปน็ประโยชน์ต่อนายจ้าง

และลูกจ้าง 

(3) พิจารณาค าร้องทุกข์ของลูกจ้าง 

(4) หาทางปรองดองและระงบัขอ้ขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ 

(5) ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
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การจัดตัง้สหภาพ

แรงงาน 

ผู้มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงาน

ต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้าง

คนเดียวกัน หรือเปน็ลูกจ้าง

ซึ่งท างานในกิจการประเภท

เดียวกันโดยไม่ค านึงว่าจะมี

นายจ้างกี่คน ต้องบรรลุนิติ

ภาวะ และมีสัญชาติไทย 

 

ให้ลูกจ้างผู้มีสิทธิจัดตั้งสหภาพ

แรงงานจ านวนไม่นอ้ยกว่าสบิ

คนเป็นผู้เริ่มก่อการยืน่ค าขอ

เป็นหนังสือต่อนายทะเบียน 

พร้อมด้วยร่างข้อบังคับสหภาพ

แรงงานอย่างนอ้ยสามฉบับ 

ลูกจ้างจ านวนไม่นอ้ยกว่าสิบคนมสีิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานได้ โดยยื่นค าขอรับใบส าคัญ

รับรองการจัดต้ังสหภาพแรงงานต่ออธิบดี พร้อมด้วยข้อบังคับของสหภาพแรงงาน 

กรณีลูกจ้างซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยมีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานได้โดยต้องมีคณุสมบัติ

ดังต่อไปนี ้

(1) มีถิ่นพ านักตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

(2) ท างานในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 

(3) สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได ้

หลักเกณฑ์และวิธีการขอใบส าคัญรบัรองการจัดต้ังสหภาพแรงงานให้เป็นไปตามที่ 

อธิบดีก าหนด 

ลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกันหรอื

ลูกจ้างซ่ึงท างานในประเภทกิจการ

เดียวกัน บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 

จ านวนไม่นอ้ยกว่าสิบคนมีสิทธิจัดตั้ง

สหภาพแรงงานได้ โดยยื่นค าขอ 

รับใบส าคัญรับรองการจัดต้ังสหภาพ

แรงงาน พร้อมด้วยขอ้บังคบัของสหภาพ

แรงงานต่ออธิบดี 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการขอใบส าคัญรบัรอง

การจัดต้ังสหภาพแรงงานให้เป็นไปตามที ่

อธิบดีก าหนด 

การเลอืกหรอืแตง่ตัง้

เปน็กรรมการหรอื

อนกุรรมการ ซึง่ไมม่ี

สญัชาตไิทย 

ผู้ซึ่งจะได้รับเลือกตั้งหรือ

แต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือ

อนุกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ 

ดังต่อไปนี้ (1) เปน็สมาชิก

ของสหภาพแรงงานนัน้ (2) มี

ผู้ซึ่งจะได้รับการเลือกหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการ ซึ่งไมม่ีสัญชาติไทย

จะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ยืน่ค าขอจัดตั้งสหภาพแรงงาน 

กรณีสหภาพแรงงานมีสมาชิกเปน็ลูกจ้าง

ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยรวมอยู่ด้วย อาจมี

กรรมการสหภาพแรงงานซึ่งเป็นลูกจ้าง

ไม่มีสัญชาติไทยจ านวนไม่เกินหนึ่งในห้า

ของกรรมการทั้งหมด 
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สัญชาติไทยโดยการเกิด (3) 

มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบป ี

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งอนุกรรมการ

เพื่อปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมายได้ 

การลาของกรรมการ

สหภาพแรงงาน 

กรรมการสหภาพแรงงานมี

สิทธิลา โดยถือว่าวันลานั้น

เป็นวนัท างาน หาก  

1) เจรจา ไกล่เกลี่ย ช้ีขาดข้อ

พิพาทแรงงาน  

2) ประชุม อบรม สัมมนา 

ตามที่ทางราชการก าหนดอัน

เก่ียวกับกิจการของสหภาพ

แรงงาน 

 

กรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาโดยถือว่าวนัลานั้นเปน็วันท างาน หาก  

1) เจรจา ไกล่เกลี่ย ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงาน  

2) ประชุม อบรม สัมมนา ตามที่ทางราชการก าหนดอันเก่ียวกับกิจการของสหภาพแรงงาน  

3) เพื่อไปประชุมสหภาพแรงงานหรอืสัมมนา ตามท่ีสหภาพแรงงานและนายจ้างได้ตกลงกัน  

4) ปฏิบัติหน้าท่ีผู้พิพากษาสมทบ กรรมการในคณะกรรมการไตรภาคีตามกฎหมาย หรือกรรมการในคณะกรรมการอืน่ตามที่

กฎหมายก าหนด  

5) เพื่อไปเป็นพยานตามหมายเรียกของศาลในคดีท่ีเก่ียวกับแรงงาน 

การตอ้งขอมตทิี่

ประชมุใหญ่

ด าเนนิการตา่งๆ 

1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  

2) ด าเนินกิจการอันอาจ

กระทบกระเทือนถึงส่วนได้

เสียของสมาชิก  

3) เลือกตั้งกรรมการ ผู้สอบ

บัญชี รับรองงบดุล รายงาน

ประจ าปี และงบประมาณ  

1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  

2) ด าเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของสมาชิก  

3) เลือกตั้งกรรมการ ผู้สอบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจ าปี และงบประมาณ  

4) จัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพือ่สวัสดิการของสมาชิกหรือเพื่อสาธารณประโยชน์  

5) ควบสหภาพแรงงานเข้ากนั  

6) เลิกสหภาพแรงงาน  

7) จัดตั้งสหพันธ์แรงงานหรือเปน็สมาชิกของสหพันธ์  
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4) จัดสรรเงินหรือทรัพย์สิน

เพื่อสวัสดิการของสมาชิกหรือ

เพื่อสาธารณประโยชน์  

5) ควบสหภาพแรงงานเข้ากนั  

6) เลิกสหภาพแรงงาน  

7) จัดตั้งสหพันธ์แรงงานหรือ

เป็นสมาชิกของสหพันธ์  

8) นัดหยุดงานเมื่อมขี้อพิพาท

แรงงานท่ีตกลงกันไม่ได้ ท้ังนี้

ต้องมีคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่ง

ของสมาชิกท้ังหมดของสหภาพ

แรงงาน และต้องลงคะแนน

เสียงเป็นการลบั 

8) นัดหยุดงานเมื่อมขี้อพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไม่ได้  

การกระท าอนัไมเ่ปน็

ธรรม 

1) เลิกจ้าง หรือกระท าการ

ใดๆ อันอาจเป็นผลให้ลูกจ้าง

ไม่สามารถทนท างานอยู่ต่อไป

ได้ เพราะเหตุท่ีลูกจ้างหรือ

สหภาพแรงงานกระท าการ

หรือตระเตรียมการ 

1) เลิกจ้าง หรือกระท าการใดๆ อันอาจ

เป็นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทนท างานอยู่

ต่อไปได้ เพราะเหตุท่ีลูกจ้างหรือสหภาพ

แรงงานกระท าการหรือตระเตรียมการ 

ดังต่อไปนี ้

(ก) จัดตั้งสหภาพแรงงาน  

1) เลิกจ้าง โยกย้ายหน้าท่ีการงาน ลด

ค่าจ้าง ไม่มอบหมายงาน หรือกระท าการ

ใดๆ อันอาจเป็นผลให้ลูกจ้างไมส่ามารถ

ทนท างานอยู่ต่อไปได้ เพราะเหตุท่ี

ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานกระท าการ

หรือตระเตรียมการ ดังต่อไปนี ้

1) เลิกจ้าง โยกย้ายหน้าท่ีการงาน ลด

ค่าจ้าง ไม่มอบหมายงาน หรือกระท าการ

ใดๆ อันอาจเป็นผลให้ลูกจ้างไมส่ามารถ

ทนท างานอยู่ต่อไปได้ เพราะเหตุท่ี

ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานกระท าการ

หรือตระเตรียมการ ดังต่อไปนี ้
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ดังต่อไปนี ้

(ก) นัดชุมนุม ท าค าร้อง แจ้ง

ข้อเรียกรอ้ง หรือเจรจาตาม

พระราชบัญญัตินี ้

(ข) ฟ้องร้องหรือเปน็พยาน

ในคดีเก่ียวกับแรงงาน 

(ค) ให้หลักฐานต่อพนักงาน

ประนอมขอ้พิพาทแรงงาน ผู้ชี้

ขาดข้อพิพาทแรงงาน 

กรรมการแรงงานสัมพนัธ์ 

อธิบดี ศาลแรงงาน หรือ

พนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม

กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 

 

2) ขัดขวางในการที่ลูกจ้าง

เป็นสมาชิก ให้ลูกจ้างออก

จากการเป็นสมาชิกของ

สหภาพแรงงาน หรือให้หรือ

ตกลงจะให้เงิน ทรัพย์สิน 

(ข) เป็นสมาชิกหรือเปน็กรรมการของ

สหภาพแรงงาน  

(ค) นัดชุมนมุ ท าค าร้อง แจ้งขอ้เรียกร้อง 

หรือเจรจาตามพระราชบัญญัตินี ้

(ง) ฟ้องร้องหรือเป็นพยานในคดีเก่ียวกับ

แรงงาน 

(จ) ให้หลักฐานต่อพนักงานประนอมขอ้

พิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 

กรรมการแรงงานสัมพนัธ์ อธิบดี ศาล

แรงงาน หรือพนักงานเจ้าหนา้ท่ีตาม

กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 

 

2) ขัดขวางในการที่ลูกจ้างเป็นสมาชิก ให้

ลูกจ้างออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพ

แรงงาน หรือให้หรือตกลงจะให้เงิน 

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืน่ใดแก่ลูกจ้าง

หรือเจ้าหน้าท่ีของสหภาพแรงงาน เพื่อ

ไม่ให้สมัครหรอืรับสมัครลูกจ้างเป็นสมาชิก 

หรือเพื่อให้ออกจากการเป็นสมาชิกของ

 

ถ้อยค าอื่นๆด้านท้ายเหมือนฉบบัมีนาคม 

2560 

 

ถ้อยค าอื่นๆด้านท้ายเหมือนฉบบัมีนาคม 

2560 

 

ยกเว้นมีการแก้ไขใน 5) 

5) ใช้สิทธิปิดงานแก่ลูกจ้างท่ีเก่ียวข้อง

กับข้อเรียกรอ้งเปน็บางคนอนัเป็นการ

เลือกปฏิบัติ  
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ประเดน็ 

ทีแ่กไ้ข 

ฉบบั พ.ศ.2518 ฉบบัมนีาคม 2560 ฉบบัมนีาคม 2561 ฉบบั ครม. 

5 กมุภาพนัธ ์2562 

หรือประโยชน์อืน่ใดแก่

ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าท่ีของ

สหภาพแรงงาน เพื่อไม่ให้

สมัครหรือรับสมัครลูกจ้างเปน็

สมาชิก หรือเพื่อให้ออกจาก

การเป็นสมาชิกของสหภาพ

แรงงาน 

 

3) ขัดขวางการด าเนนิการ

ของสหภาพแรงงาน สหพันธ์

แรงงาน หรือขัดขวางการใช้

สิทธิของลูกจ้างในการเป็น

สมาชิกของสหภาพแรงงาน  

 

4) เข้าแทรกแซงการ

ด าเนินการของสหภาพ

แรงงาน สหพันธ์แรงงาน โดย

ไม่มอี านาจตามกฎหมาย   

สหภาพแรงงาน 

 

3) ขัดขวางการด าเนนิการของสหภาพ

แรงงาน สหพันธ์แรงงาน หรือสภาองค์การ

ลูกจ้าง หรือขัดขวางการใช้สิทธิของลูกจ้าง

ในการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน  

 

4) เข้าแทรกแซงการด าเนินการของ

สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน หรือสภา

องค์การลูกจ้างโดยไม่มอี านาจตาม

กฎหมาย  

 

5) ใช้สิทธิปิดงานแก่ลูกจ้างท่ีเก่ียวข้องกับ

ข้อเรียกรอ้งเป็นบางสว่นหรือบางคนอัน

เป็นการเลือกปฏบิัติ  

การฝา่ฝนืเรือ่งการ ให้ยื่น ครส. ภายใน 60 วัน ให้ยื่น ครส. ภายใน 90 วัน 
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ประเดน็ 

ทีแ่กไ้ข 

ฉบบั พ.ศ.2518 ฉบบัมนีาคม 2560 ฉบบัมนีาคม 2561 ฉบบั ครม. 

5 กมุภาพนัธ ์2562 

กระท าอนัไมเ่ปน็

ธรรม 

 

ระยะเวลาการวนิจิฉยั

ของ ครส. 

ภายใน 90 วัน และขยาย

เวลาตามสมควร 

รัฐมนตรมีีอ านาจขยายระยะเวลาให้

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พิจารณา

วินิจฉัยชี้ขาดได้ตามท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้ต้อง

ไม่เกินสามสิบวนั 

ภายใน 90 วัน 

การน าคดสีูศ่าล

แรงงาน 

กฎหมายเดิมไมม่ีการระบุ

เรื่องนี้ไว ้

ให้กระท าการภายใน 30 วันหากไม่เห็นชอบกับค าสั่ง ครส. และต้องวางเงินต่อศาลแรงงานตามค าสั่ง ครส. ด้วย จึงจะสามารถฟ้อง

คดีได ้

การน าคดไีปสูศ่าล

แรงงานไมเ่ปน็เหตใุห้

ทุเลาการปฏบิตัติาม

ค าสัง่ของ ครส. 

กฎหมายเดิมไมม่ีการระบุ

เรื่องนี้ไว ้

การน าคดีไปสู่ศาลแรงงานไม่เปน็เหตุให้ทุเลาการปฏิบัติตามค าสั่งของ ครส. เวน้แต่ได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานโดยมี

หลักประกันท่ีเช่ือถือได้ และเมื่อคดีถึงท่ีสุดและผู้ถูกกล่าวหามีหน้าท่ีต้องจ่ายเงินจ านวนใดให้แก่ลูกจ้าง ให้ศาลมีอ านาจจ่ายเงินท่ีผู้

ถูกกล่าวหาวางไว้ต่อศาลให่แก่ลูกจ้างผู้กล่าวหา 

บทก าหนดโทษตา่งๆ กฎหมายเดิมระบุไว้แต่โทษ

เป็นจ านวนนอ้ย 

เพิ่มโทษมากขึ้นกว่าเดิม แต่ทุกมาตรา พบว่า โทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับลดหลั่น

ตามแต่ละมาตรา 

 

  โดยสรปุจากที่กลา่วมาทัง้หมดจึงเหน็ได้วา่ ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ....ฉบับที่ผ่าน ครม. เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ยังคงมีวิธีคิดหรือ mindset แบบเดิมที่ไม่แตกต่างจาก

แนวคิดใน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 แม้ว่าสุดท้ายแล้วค าว่า “แรงงานสัมพันธ์” นั้นหมายถึง ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอันก่อให้เกิดความสงบสุข  
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แต่ร่างกฎหมายฉบบันีก้ย็งัไมค่รอบคลมุแรงงานทกุกลุม่ ไม่มุง่สง่เสรมิ พัฒนาและคุม้ครองกระบวนการแรงงานสมัพนัธท์ี่เปน็ธรรม ยังไม่เปลี่ยนกรอบคิดแรงงานสัมพันธ์จากเดิมที่

ยังใหอ้ านาจแกฝ่า่ย “นายจา้ง” ให้มีเหนอื “ลูกจ้าง” และท้ายทีส่ดุยอ่มไมส่ามารถน าไปสู ่“การสรา้งให้เกดิหุ้นส่วนทางสังคมและเศรษฐกิจ” (Social partnership) ที่มองว่า “ผู้จ้าง

งาน” กับ “คนท างาน” เป็น “หุ้นส่วน” กัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน (Fully equal partners) การตัดสินใจที่จะมีผลกระทบกับทั้งสองฝ่ายในการท างานร่วมกัน จึงต้องใช้

หลักการตัดสินใจร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม  

 


