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ค�ำน�ำ
ระบบการร่วมปรึกษาหารือ (Joint consultation System) เป็น
มาตรการทางด้านแรงงานสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งในระบบทวิภาคี ซึ่งหาก
ในสถานประกอบกิ จ การมี ก ารบริ ห ารและมี ส ่ ว นร่ ว มแบบใช้ ร ะบบ
การปรึกษาหารือร่วม โดยนายจ้างและลูกจ้างได้มีโอกาสปรึกษาหารือ
ร่วมกันในเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานในสถานประกอบกิจการ
ก็จะเป็นแนวทาง น�ำไปสูก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) และ
เพิ่มผลผลิตในกิจการ ท�ำให้เกิดความก้าวหน้าและยังความอยู่รอด
ของสถานประกอบกิจการนั้น
คณะกรรมการลูกจ้างเป็นรูปแบบหนึ่งของการปรึกษาหารือร่วม
ในระบบทวิภาคี ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกจ้างเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ
ของฝ่ า ยนายจ้ า ง เพื่ อ ประชุ ม ร่ ว มปรึ ก ษาหารื อ ในการแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสถานประกอบ
กิ จ การรวมทั้ ง ให้ ข ้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงสภาพ
การท� ำ งานและผลตอบแทนในการท� ำ งานให้ เ หมาะสมตามสภาพ
เศรษฐกิจ อันจะเป็นผลสะท้อนไปสู่การเสริมสร้างการแรงงานสัมพันธ์
ที่ดีในสถานประกอบกิจการ รูปแบบของคณะกรรมการลูกจ้างเป็นตัวชี้
(Indicator) ให้ฝ่ายจัดการได้ทราบท่าทีและทัศนคติของลูกจ้างที่มี
ต่อสถานประกอบกิจการและนายจ้างรวมทัง้ เปิดโอกาสให้ลกู จ้างได้เรียน

รูว้ ธิ กี ารท�ำงานเป็นกลุม่ รูจ้ กั ขัน้ ตอนวิธแี ก้ปญ
ั หาร่วมกันและเป็นการปลูกฝัง
วิธีการท�ำงานแบบประชาธิปไตย ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้ง
คณะกรรมการลูกจ้าง นายจ้าง และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปโดยถูกต้อง
เหมาะสมยิง่ ขึน้ กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจึงได้จดั พิมพ์เอกสาร
เผยแพร่ความรูเ้ รือ่ ง “คณะกรรมการลูกจ้าง” ขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการ
ลูกจ้าง นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป ได้ทราบถึงแนวทางและ
วิธีปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขในสถานประกอบกิจการ ตลอดจนความสงบสุข
ในสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจโดยรวมต่อไป
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บทที่ 1
ความหมายและประโยชน์ของ

คณะกรรมการลูกจ้าง
ความหมาย
คณะกรรมการลูกจ้างที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. 2518 นั้น เป็นองค์กรของลูกจ้างซึ่งได้รับเลือกตั้งจากลูกจ้างในสถาน
ประกอบกิจการ หรือได้รบั การแต่งตัง้ โดยสหภาพแรงงานแล้วแต่กรณี ให้เป็น
ตัวแทนของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ดังนั้นคณะกรรมการลูกจ้างจึงเป็น
เสมือนสื่อกลาง (MEANS) ในอันที่จะพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ให้ดีขึ้น
แม้วา่ คณะกรรมการลูกจ้าง จะไม่มฐี านะเป็นนิตบิ คุ คลตามกฎหมายเช่นเดียว
กับสหภาพแรงงานก็ตาม แต่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
หมวด 5 ก็ได้บญ
ั ญัตริ บั รองถึงสิทธิและหน้าทีข่ องคณะกรรมการลูกจ้างและ
สิทธิหน้าที่ของนายจ้างที่มีต่อคณะกรรมการลูกจ้างไว้
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คณะกรรมการลูกจ้าง (EMPLOYEES COMMITTEE) เป็นรูปแบบ
การร่วมปรึกษาหารือ (JOINT CONSULTATION SYSTEM) รูปแบบหนึ่ง
ของระบบทวิภาคี (BIPARTITE SYSTEM) ด้านแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างฝ่ายนายจ้าง
กับฝ่ายลูกจ้าง
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสื่อข้อความที่ดีต่อกันทั้ง
ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง
3. เพือ่ เป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการท�ำงาน
ให้ดียิ่งขึ้น
4. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน
5. เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย
6. เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการและเสนอแนะแนว
ทางแก้ไข
7. เพื่อร่วมกันก�ำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 หมวด 5 ก�ำหนดให้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง โดยความสมัครใจของลูกจ้างในสถานประกอบ
กิจการ โดยก�ำหนดวิธกี ารและหลักเกณฑ์ทจี่ ำ� เป็นไว้เพือ่ ให้นายจ้างและลูกจ้าง
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ได้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีอ่ นั จะเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินการเกีย่ วกับคณะ
กรรมการลูกจ้างของทั้งสองฝ่าย เช่น ก�ำหนดว่าลูกจ้างอาจจะจัดตั้งคณะ
กรรมการลูกจ้างได้ต้องมีลูกจ้างในสถานประกอบกิจการอย่างน้อย 50 คน
และถ้าสถานประกอบกิจการนั้นมีสหภาพแรงงานก็ต้องพิจารณาจ�ำนวน
สมาชิกของสหภาพแรงงานด้วยว่ามีจำ� นวนเท่าใดถ้าสหภาพแรงงานมีสมาชิก
เกินกว่า 1 ใน 5 ของลูกจ้างทัง้ หมด สหภาพแรงงานก็มสี ทิ ธิแต่งตัง้ กรรมการ
ลูกจ้างได้เกินกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนคณะกรรมการลูกจ้างทัง้ หมด 1 คน และ
ถ้าสหภาพแรงงานมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งของลูกจ้างทั้งหมด สหภาพแรงงานก็
จะมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างได้ทั้งคณะทันที ตัวอย่างเช่น
บริษัท ก. มีลูกจ้างทั้งหมดจ�ำนวน 110 คน และไม่มีสหภาพแรงงาน
ลูกจ้างอาจจะจัดตั้งกรรมการลูกจ้างทั้งคณะได้ 7 คน โดยใช้วิธีการเลือกตั้ง
บริษัท ข. มีลูกจ้างทั้งหมดจ�ำนวน 450 คน และมีสหภาพแรงงานอาจ
จะจัดตั้งกรรมการลูกจ้างทั้งคณะได้ 11 คน แต่ต้องพิจารณาจ�ำนวนสมาชิก
สหภาพแรงงานด้วย ถ้าบริษทั ข. มีลกู จ้างทีเ่ ป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเกิน
กว่า 90 คน กรณีนี้สหภาพแรงงานอาจจะแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างได้ 6 คน
ส่วนที่เหลืออีก 5 คน จะต้องมาจากการเลือกตั้ง แต่ถ้าบริษัท ข. มีลูกจ้างที่
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเกินกว่า 225 คน กรณีนี้สหภาพแรงงานอาจจะ
แต่งตั้งกรรมการลูกจ้างได้ทั้งคณะคือ 11 คน

3
คณะกรรมการลูกจ้าง

นอกจากนี้นายจ้างอาจแจ้งโดยท�ำเป็นหนังสือให้พนักงานประนอม
ข้ อ พิ พ าทแรงงานตรวจสอบจ� ำ นวนสมาชิ ก ของสหภาพแรงงานนั้ น ได้
หากสงสัยว่าสหภาพแรงงานที่ใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างนั้นจะมีสมาชิก
ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้หรือไม่

ประโยชน์ของคณะกรรมการลูกจ้าง
1. มุ่งส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน
การแรงงานสัมพันธ์ทดี่ ยี อ่ มเกิดขึน้ จากการทีท่ งั้ สองฝ่ายได้รว่ มกันแก้ไข
ปัญหาโดยลูกจ้างคัดเลือกตัวแทนเข้าไปประชุมปรึกษาหารือกับฝ่ายจัดการ ใน
รูปของคณะกรรมการลูกจ้าง คณะกรรมการลูกจ้างจึงเป็นตัวแทนของลูกจ้าง
ในสถานประกอบกิจการ ที่มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง เป็นการส่งเสริม
และพัฒนาแนวความคิดของระบอบประชาธิปไตยในวงการอุตสาหกรรมอีก
รูปแบบหนึ่ง
2. เป็นกลไกของระบบการบริหารโดยมีส่วนร่วม
นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ของรัฐที่ส�ำคัญประการหนึ่ง คือ การ
ส่งเสริมระบบการบริหารโดยลูกจ้างมีส่วนร่วม เนื่องจากการบริหารโดย
นายจ้างเป็นผูก้ ำ� หนดนโยบายและเป้าหมายแต่เพียงฝ่ายเดียว บางครัง้ อาจมี
ข้อผิดพลาดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อระบบแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบ
กิจการ ทางหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
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ก็โดยการเปิดโอกาสให้ลกู จ้างมีตวั แทน คือ คณะกรรมการลูกจ้างเข้าไปมีสว่ น
ร่วมเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพการจ้าง สภาพการ
ท�ำงาน สวัสดิการและอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่าย
จัดการและลูกจ้างให้คงอยู่อย่างราบรื่น
3. เป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงานของลูกจ้าง
การทีส่ ถานประกอบกิจการให้การยอมรับการเข้าไปมีสว่ นร่วมของคณะ
กรรมการลูกจ้าง โดยที่ฝ่ายนายจ้างเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา จะเป็นการเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่ลูกจ้าง
ท�ำให้ลูกจ้างมีความตั้งใจและความรับผิดชอบในการท�ำงานสูงขึ้น
เมื่อใดที่ลูกจ้างรู้สึกว่าตนเองเป็นหุ้นส่วนที่ได้รับการยอมรับของสถาน
ประกอบกิ จ การที่ ต นท� ำ งานอยู ่ การแสดงความคิ ด เห็ น ต่ า ง ๆ ของตน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำงานได้รบั การรับฟังและบางครัง้ ฝ่ายจัดการได้นำ� ไปปฏิบตั ิ
และหากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อเสนอของลูกจ้างได้กจ็ ะแจ้งเหตุผลให้ทราบ
โดยกระจ่าง ท�ำให้ลูกจ้างเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ มีความผูกพันต่อสถาน
ประกอบกิจการนัน้ ๆ อันจะส่งผลสะท้อนให้เกิดความกระตือรือร้นทีจ่ ะท�ำงาน
ให้เกิดผลก้าวหน้า เป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจอย่างดีท�ำให้ลูกจ้างไม่รู้สึก
คับข้องใจต่อสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงาน
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4. เป็นมาตรการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตได้อีกทางหนึ่งของสถาน
ประกอบกิจการ
การจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้างจะท�ำให้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสหันหน้า
เข้ า หากั น ร่ ว มปรึ ก ษาหารื อ ด้ ว ยความบริ สุ ท ธิ์ ใ จและความจริ ง ใจต่ อ กั น
จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างลูกจ้างกับฝ่ายจัดการ และยังเป็นการ
ช่วยลดปัญหาข้อขัดแย้งก่อให้เกิดความสงบสุขในวงการแรงงานท�ำให้ลกู จ้าง
มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ข องตนอย่ า งเต็ ม ก� ำ ลั ง และมี
ประสิทธิภาพท�ำให้สถานประกอบกิจการได้รับผลตอบแทนในด้านการเพิ่ม
ผลผลิต ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ การแรงงานสัมพันธ์เป็นเรือ่ งละเอียดอ่อนมีลกั ษณะ
เฉพาะตัว ความขัดแย้งระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างที่เกิดขึ้นจากเรื่องเล็ก ๆ
น้อย ๆ ถ้าเก็บสะสมไว้โดยมิได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีในไม่ช้าก็อาจจะ
ถึงขั้นแตกหักจนไม่สามารถท�ำงานด้วยกันต่อไปได้ เมื่อถึงขั้นนี้ผู้ที่สูญเสีย
ประโยชน์ก็คือนายจ้างและลูกจ้างนั่นเอง การที่จะหันหน้าเข้าหากันร่วม
ปรึกษาหารือประสานประโยชน์ซงึ่ กันและกัน คณะกรรมการลูกจ้างจึงเป็นจุด
เริ่มต้นอีกทางหนึ่งในหลาย ๆ ทางที่จะน�ำไปสู่การพัฒนารูปแบบของความ
สัมพันธ์อย่างเป็นกระบวนการและเป็นระบบตามแนวความคิดของระบบ
ทวิภาคี (Bipartite System)
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บทที่ 2
โครงสร้างและจ�ำนวน

คณะกรรมการลูกจ้าง
โครงสร้างคณะกรรมการลูกจ้าง
โครงสร้างของคณะกรรมการลูกจ้าง อาจจ�ำแนกออกได้ตามลักษณะ
ของการจัดตั้งได้ 3 ลักษณะ คือ
1. คณะกรรมการลูกจ้างที่มาจากการเลือกตั้ง
2. คณะกรรมการทีม่ าจากการเลือกตัง้ ส่วนหนึง่ และมาจากการแต่งตัง้
ส่วนหนึ่ง
3. คณะกรรมการลูกจ้างที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด
1. คณะกรรมการลูกจ้างที่มาจากการเลือกตั้ง
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปและไม่มี
สหภาพแรงงานหรือมีสหภาพแรงงานมากกว่าหนึง่ สหภาพแรงงานลูกจ้างอาจ
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จัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง โดยวิธีการด�ำเนินการเลือกตั้งในกรณีเช่นนี้
ลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบกิจการนั้นมีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งและ
มีสทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการลูกจ้าง ดังนัน้ โครงสร้างของคณะกรรมการ
ลูกจ้างในลักษณะนี้ อาจประกอบด้วยลูกจ้างที่มีและไม่มีอ�ำนาจบังคับบัญชา
คละกันอยู่ในกรรมการชุดเดียวกัน
การเลือกตั้งกรรมการลูกจ้าง มีวิธีการโดยล�ำดับ ดังนี้
(1) ให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ประสงค์จะให้มีการเลือกตั้ง
กรรมการลูกจ้างลงลายมือชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า 10 คน แจ้งเป็นหนังสือต่อ
นายจ้างและพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานท้องทีท่ สี่ ถานประกอบกิจการ
นั้นตั้งอยู่ ว่าจะให้มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างทั้งนี้ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนถึง
ก�ำหนดวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน
(2) ให้ลูกจ้างซึ่งร่วมกันลงลายมือชื่อใน (1) แต่งตั้งลูกจ้างในสถาน
ประกอบกิจการนั้น ซึ่งไม่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการลูกจ้าง
จ�ำนวน 5 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้ง
(3) ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการเลื อ กตั้ ง กรรมการลู ก จ้ า ง ตลอดจนระยะเวลาการรั บ สมั ค รและ
แจ้ ง ให้ น ายจ้ า งและพนั ก งานประนอมข้ อ พิ พ าทแรงงานทราบโดยเร็ ว
(แจ้งตามแบบ ร.ส. 17)
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(4) เมื่อนายจ้างได้รับแจ้ง ให้นายจ้างประกาศการเลือกตั้งกรรมการ
ลูกจ้างโดยมีข้อความตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งแจ้งให้ทราบไว้
ณ สถานที่ที่ลูกจ้างท�ำงานทุกแห่ง เป็นเวลาอย่างน้อยสิบวันก่อนวันเลือกตั้ง
(ประกาศตามแบบ ร.ส. 18)
ในกรณี ที่ พ นั ก งานประนอมข้ อ พิ พ าทแรงงานได้ รั บ แจ้ ง ตาม (3)
ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานแจ้งให้นายจ้างด�ำเนินการตาม (4)
(5) ในกรณีทสี่ ถานประกอบกิจการใดแบ่งเป็นแผนกหรือแบ่งเป็นหน่วย
งานถ้าคณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตัง้ เห็นสมควรและลูกจ้างส่วนมากเห็น
ชอบด้วย จะให้มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างแยกตามแผนกหรือหน่วยงาน
เพื่อให้ครบจ�ำนวนกรรมการลูกจ้างตามที่ก�ำหนด ก็ย่อมจะกระท�ำได้
(6) ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการทุกคนมีสทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ และ
มีสทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ เว้นแต่กรรมการเลือกตัง้ ซึง่ จะมีสทิ ธิเฉพาะลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้น
(7) ให้ผทู้ จี่ ะสมัครรับเลือกตัง้ เป็นกรรมการลูกจ้างยืน่ ใบสมัครรับเลือก
ตัง้ ต่อคณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตัง้ ภายในก�ำหนดระยะเวลาตามทีร่ ะบุ
ไว้ในประกาศใบสมัครรับเลือกตั้งให้มีข้อความตามแบบ ร.ส. 19 หรือมี
ข้อความอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
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1. ชื่อและชื่อสกุล
2. อายุ
3. ต�ำแหน่งหรือหน้าที่ที่ปฏิบัติในสถานประกอบกิจการดังกล่าว
ตลอดจนระยะเวลาในการท�ำงานกับสถานประกอบกิจการแห่งนั้น
4. ลายมือชื่อ
เมื่ อ คณะกรรมการด� ำ เนิ น การเลื อ กตั้ ง ได้ รั บ ใบสมั ค รให้ ก� ำ หนด
หมายเลขประจ�ำตัวผูส้ มัครเรียงตามล�ำดับใบสมัคร ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับ
การก�ำหนดหมายเลขประจ�ำตัวผู้สมัคร ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้ง
ก�ำหนดหมายเลขโดยวิธีจับฉลาก
(8) ให้นายจ้างจัดแผงหรือป้ายส�ำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งประกาศหา
เสียงเลือกตัง้ ภายในบริเวณสถานประกอบกิจการไม่นอ้ ยกว่าสองแห่งผูส้ มัคร
รับเลือกตัง้ ทีไ่ ด้หมายเลขประจ�ำตัวแล้ว มีสทิ ธิดำ� เนินการหาเสียง ปิดประกาศ
ณ แผงหรือป้ายที่นายจ้างจัดไว้ตามวรรคหนึ่ง หรือโดยการประชุมลูกจ้างผู้มี
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จะปิดประกาศ ณ ที่อื่นนอกจากแผงหรือป้ายที่
นายจ้างจัดไว้หรือประชุมลูกจ้างหรือกระจายเสียงในระหว่างเวลาท�ำงานได้
ต่อเมื่อนายจ้างอนุญาต
(9) ให้นายจ้างจัดท�ำบัญชีรายชือ่ ลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบกิจการ
และส่งให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งชุดหนึ่งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อย
กว่าสามวัน และน�ำบัญชีรายชื่อลูกจ้างดังกล่าว อีกชุดหนึ่งปิดประกาศไว้ให้
ลูกจ้างตรวจดูรายชื่อก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน
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ในกรณี ที่ ลู ก จ้ า งใดไม่ มี ร ายชื่ อ หรื อ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ลู ก จ้ า งดั ง กล่ า ว
ไม่ถกู ต้อง ลูกจ้างมีสทิ ธิคดั ค้านและขอให้นายจ้างแก้ไขให้ถกู ต้องได้ให้นายจ้าง
ด�ำเนินการแก้ไขโดยเร็วและปิดประกาศบัญชีรายชือ่ ลูกจ้างใหม่กอ่ นวันเลือกตัง้
(10) ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งเตรียมการเลือกตั้ง โดยการ
จัดหาอุปกรณ์ส�ำหรับใช้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
1. บัตรเลือกตั้งมีหมายเลขประจ�ำตัวผู้สมัครทุกคน
2. หีบลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
3. เครื่องเขียน
4. กระดานด�ำหรือกระดาษหรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อใช้
ในการนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ ให้มีขนาดใหญ่พอที่จะให้บุคคลอื่นเห็นได้ชัดใน
ขณะนับคะแนนเสียง
ให้นายจ้างหรือพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจัดหาอุปกรณ์
ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งร้องขอ
(11) ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งก�ำหนดระยะเวลาการลง
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ชั่วโมงติดต่อกันในกรณีที่ลูกจ้างท�ำงานเป็นกะหรือ
ท�ำงานในเวลาแตกต่างกันหรือท�ำงานต่างสถานทีก่ นั และไม่อาจมาลงคะแนน
เสียงพร้อมกันในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งได้ ให้จัดให้มีการลงคะแนนเสียง
แยกกัน หรือในระยะเวลาอื่นที่ลูกจ้างมีโอกาสลงคะแนนเสียงได้ทุกคน
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ในวันเลือกตัง้ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตัง้ ประกาศรายชือ่ และ
หมายเลขประจ�ำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้ ณ สถานที่ที่ท�ำการเลือกตั้ง
(12) การเลือกตัง้ กรรมการลูกจ้าง ให้กระท�ำโดยวิธกี ารลงคะแนนเสียง
ลับในบัตรเลือกตั้ง โดยให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปแจ้งต่อคณะ
กรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง แล้วให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
เลือกตั้งตรวจบัญชีรายชื่อและจดแจ้งหมายเหตุในบัญชีรายชื่อว่าบุคคล
ดังกล่าวมาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว พร้อมทั้งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้มีสิทธิ
ดังกล่าวหนึ่งชุด
(13) ก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
เลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าบุคคลอื่นที่อยู่ในบริเวณสถานที่เลือกตั้ง
เพื่อแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งหรือสิ่งใด ๆ ในหีบบัตรเลือกตั้ง แล้วผนึกหีบ
บัตรเลือกตัง้ ต่อหน้าบุคคลทีอ่ ยู่ ณ ทีน่ นั้ และหากกระท�ำได้ให้บคุ คลดังกล่าว
ร่วมกับคณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งลงลายมือชื่อในบันทึกแจ้งการเปิด
และปิดหีบบัตรดังกล่าวด้วย
(14) ให้ผมู้ สี ทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ซึง่ ได้รบั บัตรเลือกตัง้ ลงคะแนน
เสียงในบัตรเลือกตัง้ โดยวิธกี ารกากบาทหรือท�ำเครือ่ งหมายทีแ่ สดงว่าได้เลือก
ผูท้ มี่ หี มายเลขประจ�ำตัวดังกล่าวเป็นกรรมการลูกจ้างผูม้ สี ทิ ธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งจะลงคะแนนเสียงเกินจ�ำนวนกรรมการลูกจ้างซึ่งก�ำหนดไว้ไม่ได้
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ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงเกินจ�ำนวนกรรมการลูกจ้างให้ถือว่าบัตร
ลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับคะแนนเสียงในบัตรนั้น
เมื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียงแล้วให้น�ำบัตร
เลือกตัง้ มอบให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตัง้ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
เลือกตั้งหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าผู้ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง
(15) เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
เลือกตั้งประกาศด้วยวาจาว่า พ้นก�ำหนดการลงคะแนนเสียงแล้วและจะ
ด�ำเนินการนับคะแนนเสียงต่อไป
ในการนับคะแนนเสียง ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งเปิดหีบ
บัตรและเริม่ นับคะแนนเสียงโดยการเปิดบัตรเลือกตัง้ คราวละหนึง่ บัตร แสดง
ให้ผเู้ กีย่ วข้องได้เห็นทัว่ กันแล้วขานคะแนนเสียง เพือ่ ให้คณะกรรมการด�ำเนิน
การเลือกตัง้ ซึง่ มีหน้าทีบ่ นั ทึกคะแนนเสียงให้ลงคะแนนเสียงไว้ และให้ดำ� เนิน
การเช่นเดียวกันนี้จนกว่าบัตรเลือกตั้งในหีบบัตรเลือกตั้งหมด
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งรวมคะแนนเสียงที่ได้รับเลือกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนโดยเรียงล�ำดับผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้คะแนน
เสียงมากที่สุด จนครบจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้เป็นกรรมการลูกจ้าง
(16) ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตัง้ แจ้งให้นายจ้างและพนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงานแห่งท้องที่ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ทราบ
โดยไม่ชกั ช้าว่าผูใ้ ดได้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการลูกจ้าง (หรือแจ้งตามแบบ ร.ส. 20)
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อนึ่ง สถานประกอบกิจการหรือลูกจ้างที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
กรรมการลูกจ้างและไม่เข้าใจในวิธีการด�ำเนินการเลือกตั้ง ก็อาจจะขอให้
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานเข้าไปให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำหรือช่วยเหลือ
ในการเลือกตัง้ โดยขอค�ำแนะน�ำได้ที่ กลุม่ งานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ ส�ำนัก
แรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หมายเลขโทรศัพท์
0-2246-2118, 0-2643-4470, กลุม่ งานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานพืน้ ที่
หรือ ส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ที่สถานประกอบ
กิจการตั้งอยู่
2. คณะกรรมการลูกจ้างที่มาจากการเลือกตั้งส่วนหนึ่ง และมาจาก
การแต่งตั้งส่วนหนึ่ง
เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ สถานประกอบกิ จ การนั้ น มี ส หภาพแรงงาน และ
สหภาพแรงงานมีสมาชิกเกินหนึง่ ในห้าของลูกจ้างในสถานประกอบการกิจการ
นั้ น สหภาพแรงงานมี สิ ท ธิ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการลู ก จ้ า งได้ มี จ� ำ นวนเกิ น กว่ า
กรรมการลูกจ้างอืน่ ทีม่ ไิ ด้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานอีกหนึง่ คน ตัวอย่างเช่น
สถานประกอบกิจการทีม่ ลี กู จ้างเกิน 200 คน แต่ไม่เกิน 400 คน จะมีกรรมการ
ลู ก จ้ า งได้ 9 คน ในกรณี เ ช่ น นี้ หากมี ก ารจั ด ตั้ ง สหภาพแรงงานและ
สหภาพแรงงานนั้นมีสมาชิกเกินหนึ่งในห้าของลูกจ้างทั้งหมด
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(1) สหภาพแรงงานอาจใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างได้ 5 คน และ
กรรมการลู ก จ้ า งที่ ส หภาพแรงงานแต่ ง ตั้ ง จะต้ อ งเป็ น สมาชิ ก ของ
สหภาพแรงงาน
(2) กรรมการลูกจ้างที่เหลืออีก 4 คน ต้องมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งใน
ส่วนนีส้ มาชิกสหภาพแรงงานไม่มสี ทิ ธิสมัครเข้ารับการเลือกตัง้ แต่มสี ทิ ธิเพียง
ลงคะแนนเสี ย งเลือ กตั้งเท่า นั้น ลัก ษณะเช่น นี้คณะกรรมการลูกจ้างจึง
ประกอบด้วยสมาชิกของสหภาพแรงงาน และลูกจ้างอืน่ ทีม่ ไิ ด้เป็นสมาชิกของ
สหภาพแรงงานนั้น
การร้องขอกับนายจ้างให้ประกาศการเลือกตัง้ ส่วนทีเ่ หลือให้ดำ� เนินการ
เช่นเดียวกับการเลือกตัง้ กรรมการลูกจ้างทัง้ คณะในประกาศกรมแรงงาน เรือ่ ง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการเลือกตัง้ กรรมการลูกจ้าง ลงวันที่ 16 พฤษภาคม
2518 โดยอนุโลมกล่าวคือการร้องขอนั้นต้องกระท�ำในนามลูกจ้างไม่ใช่
สหภาพแรงงาน
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการนั้นมีสหภาพแรงงานมากกว่าหนึ่ง
สหภาพฯ สหภาพแรงงานทุกสหภาพฯ จะตกลงร่วมกันแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ลู ก จ้ า งโดยแบ่ ง จ� ำนวนกรรมการลูก จ้า ง ตามสัดส่วนสมาชิกของแต่ละ
สหภาพแรงงานตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ไม่ได้ ส่วนจะต้องด�ำเนินการเลือกตัง้
ตามประกาศกรมแรงงานหรือไม่นั้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
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1. ถ้ามีสหภาพแรงงานเพียงหนึ่งสหภาพแรงงานที่มีสมาชิกเกินหนึ่ง
ในห้า สหภาพแรงงานแห่งนั้นเท่านั้นมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการลูกจ้าง และ
กรรมการอีกส่วนหนึ่งต้องมาจากการเลือกตั้ง
2. ถ้ามีสหภาพแรงงานมากกว่าหนึ่งแห่งมีจ�ำนวนสมาชิก เกินหนึ่งใน
ห้าของจ�ำนวนลูกจ้างทั้งหมด และสหภาพแรงงานหนึ่งได้ใช้สิทธิแต่งตั้ง
กรรมการลูกจ้างแล้ว สหภาพแรงงานอื่นจะใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการลูกจ้าง
เช่นกัน และได้ยื่นค�ำร้องต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ลักษณะ
เช่นนี้เกิดการแย่งใช้สิทธิจึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้าง โดยจะ
ต้องด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 45 วรรค
สาม ซึ่ ง ให้ น� ำ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 15 วรรคสามและวรรคสี่ ม าบั ง คั บ ใช้
โดยอนุโลม
3. กรณีสหภาพแรงงานเพียงแห่งเดียวมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนลูกจ้างทั้งหมดได้ใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างทั้งคณะ หรือกรณี
สหภาพแรงงานมากกว่าหนึ่งแห่งมีจ�ำนวนสมาชิกเกินหนึ่งในห้าของจ�ำนวน
ลูกจ้างทั้งหมด และสหภาพใดสหภาพหนึ่งได้ใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการลูกจ้าง
บางส่วนโดยไม่มีสหภาพแรงงานอื่นหรือผู้ใดยื่นค�ำร้องต่อพนักงานประนอม
ข้อพิพาทแรงงาน สหภาพแรงงานนั้นก็เป็นผู้ใช้สิทธิแต่งตั้งคณะกรรมการ
ลูกจ้างตามมาตรา 45 วรรคสอง โดยไม่ต้องจัดให้มีการลงคะแนนเสียง
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เลือกตั้งหรือจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างส่วนที่ขาดอยู่แล้วแต่กรณี
ทั้ ง นี้ ต ามมาตรา 45 วรรคสาม แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั ม พั น ธ์
พ.ศ. 2518
3. คณะกรรมการลูกจ้างที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด
สถานประกอบกิจการใดทีม่ สี หภาพแรงงาน และสหภาพแรงงานนัน้ มี
จ�ำนวนสมาชิกเกินกึง่ หนึง่ ของลูกจ้างทัง้ หมด สหภาพแรงงานอาจใช้สทิ ธิแต่ง
ตั้งกรรมการลูกจ้างได้ทั้งคณะและกรรมการลูกจ้างที่สหภาพแรงงานใช้สิทธิ
แต่งตัง้ อาจจะเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือไม่กไ็ ด้ สหภาพแรงงานจะ
แต่ ง ตั้ ง ลู ก จ้ า งอื่ น ที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก ของสหภาพแรงงานก็ ไ ด้ การที่
สหภาพแรงงานจะใช้สทิ ธิแต่งตัง้ กรรมการลูกจ้างทัง้ คณะดังกล่าวข้างต้น ถ้า
นายจ้างหรือสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องสงสัยว่าจ�ำนวนสมาชิกจะมีครบตาม
ที่กฎหมายก�ำหนดไว้หรือไม่ ก็ให้ยื่นค�ำร้องต่อพนักงานประนอมข้อพิพาท
แรงงานเพื่อให้ท�ำการตรวจรับรองจ�ำนวนสมาชิกสหภาพแรงงานต่อไป
(มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518)
วิธีการด�ำเนินการแต่งตั้งนั้นให้สหภาพแรงงานท�ำหนังสือแต่งตั้ง
กรรมการลูกจ้างขึ้นตามจ�ำนวนที่กฎหมายก�ำหนด แจ้งต่อนายจ้างและ
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานประจ�ำท้องทีเ่ พือ่ ทราบและด�ำเนินการต่อไป
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จ�ำนวนคณะกรรมการลูกจ้าง
ในสถานประกอบกิจการทีเ่ ป็นของนายจ้างคนเดียวกัน จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลเดียวและมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ลูกจ้างอาจด�ำเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการลูกจ้างขึ้นได้หนึ่งคณะท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนลูกจ้างทั้งหมดใน
สถานประกอบกิจการนั้น และหากสถานประกอบกิจการนั้นมีหน่วยงาน
ส�ำนักงานย่อยหรือสาขาในจังหวัดอืน่ ๆ ซึง่ ผูบ้ ริหารในหน่วยงานย่อยนัน้ ๆ ไม่มี
อ�ำนาจในการจัดการและควบคุมบังคับบัญชาลูกจ้างในหน่วยงานย่อยในระดับ
หนึ่ ง โดยหลั ก เกณฑ์ แ ล้ ว สถานประกอบกิ จ การลั ก ษณะนี้ จ ะจั ด ตั้ ง คณะ
กรรมการลูกจ้างได้เพียงคณะเดียว โดยลูกจ้างอาจใช้วธิ เี ฉลีย่ จ�ำนวนกรรมการ
ลูกจ้างที่จะจัดตั้งในจังหวัดต่างๆ นั้นตามสัดส่วนของจ�ำนวนลูกจ้างที่มีอยู่ใน
จังหวัด ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดความยุตธิ รรมและในกรณีทหี่ น่วยงานย่อย ส�ำนักงาน
ย่อยหรือสาขาในจังหวัดอื่นๆ ผู้บริหารในหน่วยงานย่อยนั้น มีอ�ำนาจในการ
จัดการและควบคุมบังคับบัญชาลูกจ้างในหน่วยงานย่อยในระดับหนึ่ง จะจัด
ตั้งคณะกรรมการลูกจ้างได้จังหวัดละหนึ่งคณะ
การจัดตั้งอาจกระท�ำได้โดยวิธีการเลือกตั้งจากลูกจ้างทั่วไปและถ้า
กิจการนั้นมีสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานนั้นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ลูกจ้างขึ้นก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. 2518 หมวด 5
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จ�ำนวนลูกจ้าง
ทั้งหมดใน
สถานประกอบกิจการ

จ�ำนวนกรรมการ
ลูกจ้างทั้งคณะ
ตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด

50 - 100 คน
101 - 200 คน
201 - 400 คน
401 - 800 คน
801 - 1,500 คน
1,501 - 2,500 คน
2,501 - คนขึ้นไป

5
7
9
11
13
15
17 - 21

สัดส่วนจ�ำนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน
กับจ�ำนวนลูกจ้างทั้งหมดใน
สถานประกอบกิจการ
เกิน 1 ใน 5
เกินกึ่งหนึ่ง
สหภาพแรงงาน สหภาพแรงงาน
เลือกตั้ง
แต่งตั้งทั้งคณะ
แต่งตั้ง
2
3
5
3
4
7
4
5
9
5
6
11
6
7
13
7
8
15
8 - 10
9 - 11
17 - 21

หากสหภาพแรงงานซึ่งมีสมาชิกเกินกว่ากึ่งหนึ่ง หรือเกินกว่าหนึ่งใน
ห้าของจ�ำนวนลูกจ้างทั้งหมดมิได้ใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างแต่อย่างใด
ลูกจ้างในสถานประกอบการนั้นสามารถเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างทั้งคณะได้
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ข้อสังเกต
1. กิจการใดที่มีจ�ำนวนลูกจ้างไม่แน่นอน ให้ถืออัตราเฉลี่ยของจ�ำนวน
ลูกจ้างในระยะเวลาสามเดือนก่อนวันเลือกตั้งเป็นเกณฑ์เพื่อก�ำหนดจ�ำนวน
กรรมการลูกจ้าง
2. ค�ำว่าสถานประกอบกิจการ ตามมาตรา 45 และมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 หมายความถึงหน่วยงานหนึ่ง
ของนายจ้างอันเป็นหน่วยงานที่มีอ�ำนาจในการจัดการและควบคุมบังคับ
บัญชาลูกจ้างในหน่วยงานนั้น มิได้หมายถึงเพียงนิติบุคคลหนึ่งหรือนายจ้าง
คนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของหน่วยงาน ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการมีคณะ
กรรมการลูกจ้างก็เพือ่ ให้ลกู จ้างเข้าไปมีสว่ นร่วม ในการจัดการของหน่วยงาน
แต่ละแห่งของนายจ้าง หลักส�ำคัญจึงอยูท่ รี่ ะบบการจัดการในแต่ละหน่วยงาน
ของนายจ้าง นอกจากนี้ในกรณีที่ในสถานประกอบกิจการนั้นๆ มีหน่วยงาน
หรือสาขาในต่างจังหวัด หากลักษณะของการบริหารงานมีการด�ำเนินงานโดย
ถือการสั่งการจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค และมีลักษณะการบริหารงาน
เชื่อมโยงกันไปหมด มิได้แบ่งเป็นหน่วยงานที่ด�ำเนินการตามล�ำพังเป็นหน่วย
งานๆ แม้ว่าหน่วยงานหรือสาขาในต่างจังหวัดนั้นๆ จะได้มีการแบ่งส่วนงาน
ออกเป็นฝ่าย หรือเป็นแผนกก็ตามถือได้ว่าหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและใน
ต่างจังหวัดนัน้ เป็นสถานประกอบกิจการเพียงสถานกิจการเดียว จึงจะมีคณะ
กรรมการลูกจ้างได้เพียงคณะเดียวเท่านั้น
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3. ในสถานประกอบกิจการทีม่ จี ำ� นวนลูกจ้าง 2,501 คนขึน้ ไป กฎหมาย
ก�ำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้างจ�ำนวน 17, 19 หรือ 21 คน ก็ได้ แต่
เพื่อความสะดวกในการลงคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติในที่ประชุมคณะ
กรรมการลูกจ้าง และตามกฎหมายในสถานประกอบกิจการทีม่ สี หภาพแรงงาน
ซึ่งมีสมาชิกเกินหนึ่งในห้าของลูกจ้างทั้งหมด สหภาพแรงงานนั้นมีสิทธิแต่ง
ตัง้ กรรมการลูกจ้างเป็นจ�ำนวนมากกว่ากรรมการลูกจ้างอืน่ ทีไ่ ม่ได้เป็นสมาชิก
ของสหภาพแรงงานหนึง่ คน กล่าวคือ ถ้าสถานประกอบกิจการมีจำ� นวนคณะ
กรรมการลูกจ้างทั้งหมด 17, 19 หรือ 21 คน สหภาพแรงงานก็จะมีสิทธิแต่ง
ตัง้ กรรมการลูกจ้างได้เป็นจ�ำนวน 9 , 10 และ 11 คนตามล�ำดับแต่หากสถาน
ประกอบกิจการนั้นมีจ�ำนวนคณะกรรมการลูกจ้างทั้งหมด 18 หรือ 20 คน
สหภาพแรงงานก็จะไม่สามารถแบ่งจ�ำนวนกรรมการลูกจ้างทีจ่ ะเลือกตัง้ และ
แต่งตัง้ ให้เป็นไปตามกฎหมายก�ำหนดไว้ได้ การจัดตัง้ คณะกรรมการลูกจ้างจึง
ไม่ควรให้เป็นจ�ำนวนเลขคู่
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การพ้นจากต�ำแหน่งของกรรมการลูกจ้าง
(มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518)

นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งเมือ่ ครบวาระแล้ว (3 ปี) กรรมการลูกจ้าง
ย่อมพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
4. ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก
5. ลูกจ้างเกินกึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนลูกจ้างทัง้ หมดในสถานประกอบกิจการ
นั้น มีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
6. ศาลแรงงานมีค�ำสั่งให้พ้นจากต�ำแหน่ง
7. มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะ
• การลาออก
การลาออกจากต�ำแหน่งของกรรมการลูกจ้าง กฎหมายมิได้บัญญัติว่า
ให้ยนื่ ใบลาออกต่อใครแต่เมือ่ พิจารณาประกาศกรมแรงงาน เรือ่ ง หลักเกณฑ์
และวิธกี ารในการเลือกตัง้ คณะกรรมการลูกจ้าง ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2518
ข้อ 17 ที่ก�ำหนดให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งแจ้งผลการเลือกตั้ง
กรรมการลูกจ้างให้นายจ้างและพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบ
ก็พอจะอนุโลมมาใช้กับการลาออกของกรรมการลูกจ้างได้โดยให้กรรมการ
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ลู ก จ้ า งที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาออก แจ้ ง การลาออกเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้นายจ้างและพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบด้วย
แต่ในกรณีที่สหภาพแรงงานแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างบางส่วนหรือทั้ง
คณะนัน้ การลาออกของกรรมการลูกจ้างก็ควรทีก่ รรมการลูกจ้างผูน้ นั้ จะแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานสหภาพแรงงาน เพราะเมื่อสหภาพแรงงาน
เป็ น ผู ้ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลนั้ น ขึ้ น มา การขอลาออกจึ ง ควรแจ้ ง ต่ อ ประธาน
สหภาพแรงงาน เพือ่ ให้ประธานสหภาพแรงงานทราบและด�ำเนินการแต่งตัง้
ผู้อื่นด�ำรงต�ำแหน่งแทนต่อไป และควรแจ้งนายจ้างและพนักงานประนอม
ข้อพิพาทแรงงานทราบด้วยเช่นกัน
• เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
การที่ บุ ค คลใดจะตกเป็ น คนไร้ ค วามสามารถหรื อ เสมื อ นไร้ ค วาม
สามารถนั้น ต้องปรากฏว่าบุคคลนั้นเป็นคนวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนหรือมี
ข้อบกพร่องอย่างร้ายแรง ตามที่กฎหมายก�ำหนดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่น
ค�ำร้องต่อศาล ขอให้ศาลสัง่ ให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความ
สามารถซึง่ บุคคลนัน้ จะกระท�ำนิตกิ รรมใดๆ ไม่ได้ถา้ จะกระท�ำต้องให้ผอู้ นุบาล
กระท�ำแทน ส่วนบุคคลเสมือนไร้ความสามารถจะกระท�ำนิตกิ รรมใดๆ จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้พิทักษ์เสียก่อนกฎหมายจึงบัญญัติให้กรรมการลูกจ้างพ้น
จากต�ำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าว
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• ได้รับโทษจ�ำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก
“การได้ รั บ โทษจ� ำ คุ ก โดยค� ำ พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ� ำ คุ ก ” อาจแยก
พิจารณาได้ดังนี้
1. ความผิดที่กรรมการลูกจ้างได้รับโทษในกรณีนี้ ไม่จ�ำเป็นต้องเป็น
ความผิดที่กระท�ำต่อนายจ้างเท่านั้น แต่อาจเป็นความผิดซึ่งได้กระท�ำผิดต่อ
บุคคลอื่นที่มิใช่นายจ้างด้วย
2. “ค�ำพิพากษาถึงที่สุด” หมายความถึง ค�ำพิพากษาของศาลชั้นต้น
หรือศาลอุทธรณ์ซึ่งไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกาภายในก�ำหนดระยะเวลา ตามที่
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ก�ำหนดไว้ แต่ถ้าคู่ความใช้สิทธิอุทธรณ์
หรือฎีกาตามค�ำพิพากษาของศาลชัน้ ต้นหรือศาลอุทธรณ์นนั้ คดียอ่ มยังไม่ถงึ ที่
สุด จนกว่าศาลสูงจะได้พจิ ารณาชีข้ าดตัดสินคดีตามอุทธรณ์หรือฎีกานัน้ แล้ว
3. “การได้รบั โทษจ�ำคุก” หมายถึง กรรมการลูกจ้างได้รบั โทษจ�ำคุกจริง
โดยต้องขังอยู่ในคุกตามค�ำพิพากษา ดังนั้นกรณีที่มิได้มีการจ�ำคุกจริง เช่น
ศาลพิพากษาว่ากรรมการลูกจ้างมีความผิดจริงตามฟ้อง แต่มเี หตุอนั ควรตาม
ทีก่ ำ� หนดในมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ศาลจึงเห็นสมควรรอการ
ก�ำหนดโทษหรือรอการลงโทษไว้ แล้วปล่อยตัวกรรมการลูกจ้างไปดังนั้นย่อม
ไม่อยูใ่ นความหมายว่ากรรมการลูกจ้างผูน้ นั้ ได้รบั โทษค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก
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• ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนลูกจ้างทั้งหมดในสถานประกอบการ
นั้นมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
เนือ่ งจากกรรมการลูกจ้างท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนของลูกจ้างทัง้ หมด และ
ได้รับเลือกจากลูกจ้างส่วนใหญ่ของสถานประกอบกิจการนั้น ดังนั้น หาก
ลูกจ้างส่วนใหญ่เห็นว่ากรรมการลูกจ้างไม่ได้ทำ� หน้าทีเ่ พือ่ ลูกจ้างทัง้ มวล หรือ
ไม่มีประสิทธิภาพก็ชอบที่จะลงมติให้พ้นจากต�ำแหน่งได้
ส�ำหรับปัญหาที่ว่าลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของลูกจ้างทั้งหมดจะสามารถลง
มติให้กรรมการลูกจ้างทีส่ หภาพแรงงานแต่งตัง้ เข้ามาพ้นจากต�ำแหน่งได้หรือ
ไม่ ตามบทบัญญัติของกฎหมายใช้ค�ำว่า “กรรมการลูกจ้างย่อมพ้นจาก
ต�ำแหน่งเมื่อ......” ดังนั้น จึงต้องหมายความถึงกรรมการลูกจ้างทั้งคณะใน
สถานประกอบกิจการนัน้ ไม่วา่ จะมาจากการเลือกตัง้ หรือแต่งตัง้ ก็ตามลูกจ้าง
สามารถลงมติให้พ้นจากต�ำแหน่งได้
• ศาลแรงงานมีค�ำสั่งให้พ้นจากต�ำแหน่ง
การที่ศาลแรงงานจะมีค�ำสั่งให้พ้นจากต�ำแหน่งได้ ต้องมีผู้ร้องต่อศาล
เสียก่อน ผู้ที่จะร้องขอต่อศาลได้ก็คือลูกจ้างหรือนายจ้างของสถานประกอบ
กิจการแห่งนั้น แต่โดยที่ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิตามมาตรา 48 แห่งพระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ลงมติได้อยู่แล้ว การใช้สิทธิทางศาลใน
ข้อนี้จึงน่าจะเป็นฝ่ายนายจ้าง และสามารถใช้สิทธิได้เมื่อปรากฏว่ากรรมการ
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ลูกจ้างมีพฤติการณ์ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ.
2518 ซึง่ จะได้กล่าวต่อไป อย่างไรก็ตามก็ไม่หา้ มลูกจ้างใช้สทิ ธิตามมาตรานีด้ ว้ ย
• มีการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะ
การที่จะให้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะต้อง
มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 49 ซึ่งจะกล่าวภายหลัง
เมื่อกรรมการลูกจ้างพ้นจากต�ำแหน่งก่อนวาระให้มีการเลือกตั้ง หรือ
แต่งตั้งกรรมการลูกจ้างแทนต�ำแหน่งที่ว่างและให้กรรมการซึ่งตนแทน
ตัวอย่างเช่น หากกรรมการลูกจ้างผู้หนึ่งด�ำรงต�ำแหน่งมาแล้วหนึ่งปีต้องพ้น
จากต�ำแหน่งไปไม่ว่าด้วยเหตุใด และมีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างแทน
ต�ำแหน่งที่ว่าง ลูกจ้างที่ได้รับเลือกตั้งจะอยู่ในต�ำแหน่งภายในระยะเวลาที่
เหลือคือสองปีเท่านั้น
ข้อก�ำหนดให้มก
ี ารเลือกตัง้ หรือแต่งตัง้ กรรมการลูกจ้างใหม่ทงั้ คณะ

(ม. 49 แห่งพระราชบัญญัตแ
ิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518)
ให้มกี ารเลือกตัง้ หรือแต่งตัง้ กรรมการลูกจ้างใหม่ทงั้ คณะ เมือ่ ปรากฏว่า
1. จ�ำนวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น หรือ
ลดลงเกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนลูกจ้างที่มีอยู่เดิม
2. กรรมการลูกจ้างพ้นจากต�ำแหน่งเกินกึ่งหนึ่ง
3. ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นมีมติให้
กรรมการลูกจ้างทั้งคณะพ้นจากต�ำแหน่ง
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4. ศาลแรงงานมีค�ำสั่งให้กรรมการลูกจ้างทั้งคณะพ้นจากต�ำแหน่ง
1. จ�ำนวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงเกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนลูกจ้างที่มีอยู่เดิม เช่น
เดิมสถานประกอบกิจการ ก. มีลูกจ้าง 200 คน มีกรรมการลูกจ้างได้
7 คน ถ้านายจ้างขยายการผลิตรับลูกจ้างเพิ่มอีก 120 คน รวมเป็น 320 คน
ซึง่ ลูกจ้างทีเ่ พิม่ ขึน้ นีเ้ กินกว่ากึง่ หนึง่ ของลูกจ้างทัง้ หมด (กึง่ หนึง่ ของ 200 คน)
จึงต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะเพราะเมื่อมีลูกจ้าง
320 คน จะมีกรรมการลูกจ้างได้ 9 คน ทั้งนี้เนื่องจากถ้าจะให้มีการเลือกตั้ง
กรรมการลูกจ้างเพียง 2 คน จากจ�ำนวนลูกจ้าง (ที่เพิ่มขึ้น) 120 คน ก็จะผิด
ไปจากบทบั ญ ญั ติ ต ามมาตรา 46 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั ม พั น ธ์
พ.ศ. 2518 ในท�ำนองเดียวกัน ถ้าจ�ำนวนลูกจ้างลดลงเกินกึ่งหนึ่ง เช่น ลดลง
110 คน จะเหลือลูกจ้างเพียง 90 คน (200-110) ซึ่งจะมีกรรมการลูกจ้างได้
เพียง 5 คน การที่จะคัดเลือกให้มีกรรมการลูกจ้างคนใดคนหนึ่งพ้นจาก
ต�ำแหน่งให้เหลือเพียง 5 คน จะเกิดปัญหาได้จึงก�ำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่
ทั้งคณะ
๏ ถ้าในสถานประกอบกิจการ ก. มีลูกจ้างทั้งหมด 200 คน และมี
สหภาพแรงงาน ก. ซึ่งมีสมาชิกเป็นลูกจ้าง 70 คน เกินกว่าหนึ่งในห้าของ
จ�ำนวนลูกจ้างทั้งหมด (40 คน) เดิมสหภาพแรงงานแต่งตั้งกรรมการลูกจ้าง
ได้ 4 คน อี ก 3 คน ใช้ วิ ธีเ ลื อ กตั้ ง เมื่ อ มี ลู ก จ้ า งเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 320 คน
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คณะกรรมการลูกจ้างจะมีกรรมการลูกจ้างได้ 9 คน (สหภาพแรงงานอาจแต่ง
ตั้งได้ 5 คน อีก 4 คน ใช้วิธีเลือกตั้ง) ในกรณีที่มีจ�ำนวนลูกจ้างเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงดังตัวอย่างนี้ ก็ต้องจัดให้มีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่ทั้งคณะ
๏ ถ้าสหภาพแรงงาน ก. มีสมาชิก 120 คน เกินกว่ากึง่ หนึง่ ของลูกจ้าง
ทั้งหมด 200 คน แต่เมื่อรับลูกจ้างเพิ่มเป็น 320 คน กึ่งหนึ่งเท่ากับ 160 คน
หากสมาชิกของสหภาพแรงงานไม่เพิ่มขึ้นเลยจะมีผลให้สหภาพแรงงาน ก.
ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างได้ทั้งคณะ คงแต่งตั้งได้เพียง 5 คน
อีก 4 คน ต้องใช้วิธีเลือกตั้งเว้นแต่จ�ำนวนสมาชิกสหภาพแรงงานเพิ่มขึ้นจน
มีจ�ำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของลูกจ้างทั้งหมด (160 คน) จึงจะมีสิทธิแต่งตั้ง
กรรมการลูกจ้างได้ทั้งคณะ 9 คน
2. กรรมการลูกจ้างพ้นจากต�ำแหน่งเกินกึ่งหนึ่ง
การพ้นจากต�ำแหน่งของกรรมการลูกจ้าง ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังที่
ได้กล่าวไว้แล้วเมื่อมีกรรมการลูกจ้างพ้นจากต�ำแหน่งเกินกึ่งหนึ่งและต้องมี
การแต่งตั้งใหม่หรือเลือกตั้งใหม่ทั้งคณะ ขณะยังไม่มีการแต่งตั้งใหม่หรือ
เลือกตัง้ ใหม่หรือเลือกตัง้ ใหม่ทง้ั คณะ กรรมการลูกจ้างทีเ่ หลือจะยังไม่พน้ จาก
ต�ำแหน่งกรรมการลูกจ้าง เนือ่ งจากมาตรา 48 (7) บัญญัตใิ ห้กรรมการลูกจ้าง
พ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ เมือ่ มีการเลือกตัง้ หรือแต่งตัง้ กรรมการลูกจ้าง
ใหม่ทั้งคณะ ดังนั้น เมื่อยังไม่มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างใหม่
ทั้งคณะ กรรมการลูกจ้างที่เหลือจึงยังไม่พ้นจากต�ำแหน่ง
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3. ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นมีมติให้
กรรมการลูกจ้างทั้งคณะพ้นจากต�ำแหน่ง
การที่กฎหมายให้สิทธิแก่ลูกจ้างในการปลดกรรมการลูกจ้างออกจาก
ต�ำแหน่งได้นเี้ ป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย กล่าวคือ เมือ่ กรรมการลูกจ้าง
เป็นตัวแทนของลูกจ้างทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งของลูกจ้าง ถ้าปรากฏว่า
กรรมการลูกจ้างมิได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะตัวแทนทีด่ หี รือไม่สจุ ริต ฯลฯ ลูกจ้าง
ทัง้ มวลมีสทิ ธิทจี่ ะลงมติให้กรรมการลูกจ้างนัน้ พ้นจากต�ำแหน่งได้ การใช้สทิ ธิ
ตามอนุมาตรานี้ ลูกจ้างสามารถลงมติให้กรรมการลูกจ้างทีม่ าจากการแต่งตัง้
ของสหภาพแรงงานพ้นจากต�ำแหน่งได้ด้วย ตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว
4. ศาลแรงงานมีค�ำสั่งให้กรรมการลูกจ้างทั้งคณะพ้นจากต�ำแหน่ง
ในเรือ่ งนีก้ เ็ ช่นเดียวกับทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วในข้อ 3 กล่าวคือ ศาลแรงงาน
จะออกค�ำสั่งนี้ได้ต้องมีผู้ร้องขอเสียก่อน ซึ่งผู้ร้องขออาจจะเป็นนายจ้างหรือ
ลูกจ้างก็ได้
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บทที่ 3
กฎหมายและประกาศกรมแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการเลือกตั้ง

คณะกรรมการลูกจ้าง

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
หมวด 5 คณะกรรมการลูกจ้าง
มาตรา 45 ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป
ลูกจ้างอาจจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นได้
ในกรณีที่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นเกินหนึ่งในห้าของจ�ำนวน
ลูกจ้างทั้งหมดเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานให้คณะกรรมการลูกจ้าง
ประกอบด้วยลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้น ที่สหภาพแรงงานแต่งตั้งมี
จ�ำนวนมากกว่ากรรมการอืน่ ทีม่ ไิ ด้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหนึง่ คน ถ้า
ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นเกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนลูกจ้างทั้งหมดเป็น
สมาชิกของสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานอาจแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างทั้ง
คณะก็ได้
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ให้น�ำมาตรา 15 วรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับแก่การแต่งตั้ง
กรรมการลูกจ้างตามวรรคสองโดยอนุโลม
หมายเหตุ
มาตรา 15 สมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานอาจแจ้งข้อเรียกร้อง
ตามมาตรา 13 ต่ออีกฝ่ายหนึ่งแทนนายจ้างหรือลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกได้
จ�ำนวนสมาชิกซึ่งเป็นลูกจ้างต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวน
ลูกจ้างทั้งหมด
ในกรณีที่สหภาพแรงงานเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง ข้อเรียกร้องนั้นไม่
จ�ำต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง
ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่า สหภาพแรงงานนั้นจะมีลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ข้อเรียกร้องเป็นสมาชิกครบจ�ำนวนที่ได้ระบุไว้ในวรรคหนึ่งหรือไม่นายจ้าง
สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพแรงงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาจยืน่ ค�ำร้องโดยท�ำหนังสือ
ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานตรวจรับรองเมื่อพนักงานประนอม
ข้อพิพาทแรงงานได้รบั ค�ำร้องดังกล่าวแล้วให้ดำ� เนินการตรวจหลักฐานทัง้ ปวง
ว่าสหภาพแรงงานนั้นมีลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องเป็นสมาชิกหรือไม่
ถ้ามีให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานออกหนังสือรับรอง มอบให้ผู้ยื่น
ค�ำร้องเป็นหลักฐาน ถ้าไม่มใี ห้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานแจ้งให้ฝา่ ย
ที่เกี่ยวข้องทราบ
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ในกรณีที่สหภาพแรงงานเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง ถ้าความปรากฏแก่
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานตามค�ำร้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ว่า ลูกจ้าง
ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้นบางส่วนเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานอื่นด้วย
ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ผู้แทนลูกจ้างในการด�ำเนินการตามมาตรา 13
มาตรา 46 คณะกรรมการลูกจ้างมีจ�ำนวนดังต่อไปนี้
(1) ห้าคน ส�ำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคน
ขึ้นไป แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคน
(2) เจ็ดคน ส�ำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกินหนึ่งร้อยคน
แต่ไม่เกินสองร้อยคน
(3) เก้าคน ส�ำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกินสองร้อยคน
แต่ไม่เกินสี่ร้อยคน
(4) สิบเอ็ดคน ส�ำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกินสี่ร้อยคน
แต่ไม่เกินแปดร้อยคน
(5) สิบสามคน ส�ำหรับสถานประกอบกิจการทีม่ ลี กู จ้างเกินแปดร้อยคน
แต่ไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยคน
(6) สิบห้าคน ส�ำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกินหนึ่งพัน
ห้าร้อยคน แต่ไม่เกินสองพันห้าร้อยคน
(7) สิบเจ็ดคนถึงยี่สิบเอ็ดคน ส�ำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง
เกินสองพันห้าร้อยคน
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หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างให้เป็นไปตามที่
อธิบดีก�ำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 47 กรรมการลูกจ้างอยู่ในต�ำแหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้
รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ได้
มาตรา 48 นอกจากพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ กรรมการลูกจ้างพ้น
จากต�ำแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก
(5) ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนลูกจ้างทั้งหมดในสถานประกอบ
กิจการนั้น มีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
(6) ศาลแรงงานมีค�ำสั่งให้พ้นจากต�ำแหน่ง
(7) มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะ
เมื่อกรรมการลูกจ้างพ้นจากต�ำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการเลือกตั้งหรือ
แต่งตั้งกรรมการลูกจ้างแทนต�ำแหน่งที่ว่าง แล้วแต่กรณี
กรรมการลูกจ้างซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งตามวรรคสองอยู่ใน
ต�ำแหน่งตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา 49 ให้มกี ารเลือกตัง้ หรือแต่งตัง้ กรรมการลูกจ้างใหม่ทงั้ คณะ เมือ่
(1) จ�ำนวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงเกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนลูกจ้างทั้งหมดที่มีอยู่เดิม
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(2) กรรมการลูกจ้างพ้นจากต�ำแหน่งเกินกึ่งหนึ่ง
(3) ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นมีมติให้
กรรมการลูกจ้างทั้งคณะพ้นจากต�ำแหน่ง
(4) ศาลแรงงานมีค�ำสั่งให้กรรมการลูกจ้างทั้งคณะพ้นจากต�ำแหน่ง
มาตรา 50 นายจ้างต้องจัดให้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการ
ลูกจ้างอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่ง
ของกรรมการลูกจ้างทัง้ หมด หรือสหภาพแรงงานร้องขอโดยมีเหตุผลสมควร เพือ่
(1) จัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
(2) ปรึกษาหารือเพือ่ ก�ำหนดข้อบังคับในการท�ำงานอันจะเป็นประโยชน์
ต่อนายจ้างและลูกจ้าง
(3) พิจารณาค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้าง
(4) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ
ในกรณีที่คณะกรรมการลูกจ้างเห็นว่าการกระท�ำของนายจ้างจะท�ำให้
ลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร คณะ
กรรมการลูกจ้าง ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานมีสิทธิร้องขอให้ศาลแรงงาน
พิจารณาวินิจฉัย
มาตรา 51 ในกรณีทกี่ รรมการลูกจ้างผูใ้ ดหรือคณะกรรมการลูกจ้างไม่
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนโดยสุจริต หรือกระท�ำการอันไม่สมควรอันเป็นภัยต่อความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเปิดเผยความลับของนายจ้างเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร นายจ้างมีสิทธิร้องขอให้ศาล
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แรงงานมีค�ำสั่งให้กรรมการลูกจ้างผู้นั้นหรือกรรมการลูกจ้างทั้งคณะพ้นจาก
ต�ำแหน่งได้
มาตรา 52 ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้าง ลดค่าจ้าง ลงโทษ ขัดขวางการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการลูกจ้าง หรือกระท�ำการใดๆ อันอาจเป็นผลให้
กรรมการลูกจ้างไม่สามารถท�ำงานอยูต่ อ่ ไปได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากศาล
แรงงาน
มาตรา 53 ห้ามมิให้นายจ้างให้หรือตกลงจะให้เงินหรือทรัพย์สินแก่
กรรมการลูกจ้าง เว้นแต่ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด โบนัส
เงินปันผล หรือประโยชน์อื่นที่กรรมการลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามปกติในฐานะ
ลูกจ้าง
หมวด 10 บทก�ำหนดโทษ
มาตรา 143 นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 มาตรา
52 หรือมาตรา 53 ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ตามบทบัญญัติ ของกฎหมาย นายจ้างจะต้องจัดให้มีการประชุมหารือ
กับคณะกรรมการลูกจ้างอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการ
ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการลูกจ้างทั้งหมด หรือสหภาพแรงงานร้องขอ
โดยมีเหตุผลอันสมควร
หากนายจ้ า งฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม จะได้ รั บ โทษจ� ำ คุ ก ไม่ เ กิ น
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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ประกาศกรมแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้ง
คณะกรรมการลูกจ้าง

อาศั ย อ� ำ นาจตามความในมาตรา 46 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 อธิบดีกรมแรงงาน ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธี
การเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในสถานประกอบกิจการแห่งหนึง่ ให้เลือกตัง้ กรรมการลูกจ้างได้
หนึง่ คณะ เว้นแต่สถานประกอบกิจการนัน้ มีหน่วยงานหรือสาขาในจังหวัดอืน่
ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเช่นว่านั้น อาจตกลงกันเลือกตั้งกรรมการ
ลูกจ้างขึน้ จังหวัดละคณะได้ จ�ำนวนกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
หรือในหน่วยงานหรือสาขาในแต่ละจังหวัดให้ก�ำหนดโดยถือหลักเกณฑ์ตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
ข้อ 2 ในสถานประกอบกิจการทีม่ จี ำ� นวนลูกจ้างไม่แน่นอนให้ถอื อัตรา
เฉลี่ยของจ�ำนวนลูกจ้างในระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการเลือกตั้งเป็นเกณฑ์
เพื่อก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการลูกจ้าง
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ข้อ 3 ให้ลกู จ้างในสถานประกอบกิจการทีป่ ระสงค์จะให้มกี ารเลือกตัง้
กรรมการลูกจ้าง ลงลายมือชื่อรวมกันไม่น้อยกว่าสิบคนแจ้งเป็นหนังสือต่อ
นายจ้างหรือพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานแห่งท้องที่ท่ีสถานประกอบ
กิจการนั้นตั้งอยู่ ว่าจะให้มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้าง ทั้งนี้ให้แจ้งล่วงหน้า
ก่อนถึงก�ำหนดวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข้อ 4 ให้ลูกจ้างซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือแจ้งว่าจะให้มีการเลือกตั้ง
กรรมการลูกจ้างแต่งตัง้ ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการซึง่ ไม่ประสงค์จะสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการลูกจ้างห้าคนเป็นคณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้ง
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตัง้ ก�ำหนดวัน เวลา และสถาน
ทีใ่ นการเลือกตัง้ กรรมการลูกจ้าง ตลอดจนก�ำหนดระยะเวลารับสมัคร ผูท้ จี่ ะ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการลูกจ้างและแจ้งให้นายจ้างหรือพนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบโดยเร็ว ในการนี้คณะกรรมการด�ำเนินการ
เลือกตั้งอาจแจ้งตามแบบ ร.ส. 17 ท้ายหลักเกณฑ์นี้ก็ได้
เมื่อนายจ้างได้รับแจ้งแล้ว ให้นายจ้างประกาศการเลือกตั้งกรรมการ
ลูกจ้างโดยมีข้อความตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งแจ้งให้ทราบไว้
ณ สถานที่ที่ลูกจ้างท�ำงานทุกแห่ง เป็นเวลาอย่างน้อยสิบวันก่อนวันเลือกตั้ง
การประกาศจะท�ำตามแบบ ร.ส. 18 ท้ายหลักเกณฑ์นี้ก็ได้
ในกรณีทพี่ นักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ได้รบั แจ้งตามวรรคหนึง่
ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานแจ้งให้นายจ้างด�ำเนินการตามวรรค
สอง
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ข้อ 6 ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดแบ่งเป็นแผนกหรือเป็น
หน่วยงาน ถ้าคณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งเห็นสมควรและลูกจ้างส่วน
ข้างมากเห็นชอบด้วยจะให้มกี ารเลือกตัง้ กรรมการลูกจ้างแยกตามแผนกหรือ
หน่วยงาน เพื่อให้ครบจ�ำนวนกรรมการลูกจ้างตามข้อ 1 ก็ได้
ข้อ 7 ภายใต้บังคับข้อ 4 ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการทุกคนมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งและมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ข้อ 8 ให้ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการลูกจ้างยื่นใบสมัครรับ
เลือกตั้งต่อคณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งภายในก�ำหนดระยะเวลาตามที่
ระบุไว้ในประกาศ ใบสมัครรับเลือกตั้งให้มีข้อความตามแบบ ร.ส. 19 ท้าย
หลักเกณฑ์นี้หรือมีข้อความอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและชื่อสกุล
(2) อายุ
(3) ต�ำแหน่งหรือหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั ใิ นสถานประกอบกิจการดังกล่าวตลอด
จนระยะเวลาในการท�ำงานกับสถานประกอบกิจการแห่งนั้น
(4) ลายมือชื่อ
เมื่ อ คณะกรรมการด� ำ เนิ น การเลื อ กตั้ ง ได้ รั บ ใบสมั ค ร ให้ ก�ำ หนด
หมายเลขประจ�ำตัวผูส้ มัครเรียงตามล�ำดับใบสมัคร ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับ
การก�ำหนดหมายเลขประจ�ำตัวผู้สมัคร ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้ง
ก�ำหนดหมายเลขโดยวิธีจับฉลาก
ข้อ 9 ให้นายจ้าง จัดแผงหรือป้ายส�ำหรับผู้สมัครเลือกตั้งประกาศหา
เสียงเลือกตั้งภายในบริเวณสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่าสองแห่ง
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ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้หมายเลขประจ�ำตัวแล้ว มีสิทธิด�ำเนินการ
หาเสียง ปิดประกาศ ณ แผงหรือป้ายทีน่ ายจ้างจัดไว้ตามวรรคหนึง่ หรือ โดย
การประชุมลูกจ้างผูม้ สี ทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ แต่จะปิดประกาศ ณ ทีอ่ นื่
นอกจากแผงหรือป้ายทีน่ ายจ้างจัดไว้ หรือประชุมลูกจ้างหรือกระจายเสียงใน
ระหว่างเวลาท�ำงานได้ต่อเมื่อนายจ้างอนุญาต
ข้อ 10 ให้นายจ้างจัดท�ำบัญชีรายชื่อลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบ
กิจการและส่งให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตัง้ หนึง่ ชุดก่อนวันเลือกตัง้ ไม่
น้อยกว่าสามวัน และน�ำบัญชีรายชือ่ ลูกจ้างดังกล่าวอีกชุดหนึง่ ปิดประกาศไว้
ให้ลูกจ้างตรวจดูรายชื่อก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน
ในกรณี ที่ ไ ม่มีรายชื่อ ลูก จ้า งผู้ใ ดในบัญชี หรือบัญชีร ายชื่อลูกจ้าง
ดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกจ้างมีสิทธิคัดค้านและขอให้นายจ้างแก้ไขให้ถูกต้องได้
ให้นายจ้างด�ำเนินการแก้ไขโดยเร็ว และปิดประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างใหม่
ก่อนวันเลือกตั้ง
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งเตรียมการเลือกตั้งโดย
จัดหาอุปกรณ์ส�ำหรับใช้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
(1) บัตรเลือกตั้งซึ่งมีหมายเลขประจ�ำตัวผู้สมัครทุกคน
(2) หีบลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
(3) เครื่องเขียน
(4) กระดานหรือกระดาษหรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อใช้
ในการนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ ให้มีขนาดใหญ่พอที่จะให้บุคคลอื่นเห็นได้ชัดใน
ขณะนับคะแนนเสียง
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ให้นายจ้างหรือพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจัดหาอุปกรณ์
ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งร้องขอ
ข้ อ 12 ให้ ค ณะกรรมการด� ำ เนิ น การเลื อ กตั้ ง ก� ำ หนดระยะเวลา
ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ชั่วโมงติดต่อกัน
ในกรณีที่ลูกจ้างท�ำงานเป็นกะหรือท�ำงานในเวลาแตกต่างกันหรือ
ท�ำงานต่างสถานที่กัน และไม่อาจมาลงคะแนนเสียงพร้อมกันในระยะเวลา
หนึง่ ได้ ให้จดั ให้มกี ารลงคะแนนเสียงแยกกัน หรือในระยะเวลาอืน่ ทีล่ กู จ้างมี
โอกาสลงคะแนนเสียงได้ทุกคน
ในวันเลือกตัง้ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตัง้ ประกาศรายชือ่ และ
หมายเลขประจ�ำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้ ณ สถานที่ท�ำการเลือกตั้ง
ข้อ 13 การเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างให้กระท�ำโดยวิธีการลงคะแนน
เสียงในบัตรเลือกตั้ง โดยให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปแจ้งต่อคณะ
กรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง แล้วให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
เลือกตั้งตรวจบัญชีรายชื่อ และจดแจ้งหมายเหตุในบัญชีรายชื่อว่าบุคคล
ดังกล่าวมาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว พร้อมทั้งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้มีสิทธิ
ดังกล่าวหนึ่งชุด
ข้อ 14 ก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
เลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าบุคคลอื่นที่อยู่ในบริเวณสถานที่เลือกตั้ง
เพือ่ แสดงว่าไม่มบี ตั รเลือกตัง้ หรือสิง่ ใดๆ ในหีบบัตรเลือกตัง้ แล้วผนึกหีบบัตร
เลือกตั้งนั้นต่อหน้าบุคคลที่อยู่ ณ ที่นั้น และหากกระท�ำได้ให้บุคคลดังกล่าว
ร่วมกับคณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อในบันทึกแจ้งการเปิด
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และปิดหีบบัตรดังกล่าวด้วย
ข้อ 15 ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งได้รับบัตรเลือกตั้งลง
คะแนนเสียงในบัตรเลือกตัง้ โดยวิธกี ากบาท หรือท�ำเครือ่ งหมายทีแ่ สดงว่าได้
เลือกผูท้ มี่ หี มายเลขประจ�ำตัวดังกล่าวเป็นกรรมการลูกจ้าง ผูม้ สี ทิ ธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งจะลงคะแนนเสียงเกินจ�ำนวนกรรมการลูกจ้าง ซึ่งก�ำหนดไว้ไม่
ได้ ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงเกินจ�ำนวนกรรมการลูกจ้างให้ถือว่าบัตร
ลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับคะแนนเสียงในบัตรนั้น
เมื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียงแล้ว ให้พับบัตร
เลือกตั้งมอบให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้ง
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตร
เลือกตั้งต่อหน้าผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ข้อ 16 เมือ่ ถึงเวลาสิน้ สุดการเลือกตัง้ แล้ว ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
เลือกตั้งประกาศด้วยวาจาว่าพ้นก�ำหนดการลงคะแนนเสียงแล้วและจะ
ด�ำเนินการนับคะแนนเสียงต่อไป
ในการนับคะแนนเสียงให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตัง้ เปิดหีบบัตร
และเริ่มนับคะแนนเสียง โดยการเปิดบัตรเลือกตั้งคราวละหนึ่งบัตรแสดงให้
ผูเ้ กีย่ วข้องได้เห็นทัว่ กัน แล้วขานคะแนนเสียงเพือ่ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
เลือกตัง้ ซึง่ มีหน้าทีบ่ นั ทึกคะแนนเสียงได้ลงคะแนนเสียงไว้ และให้ดำ� เนินการ
เช่นเดียวกันนี้จนกว่าบัตรเลือกตั้งในหีบบัตรเลือกตั้งหมด
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งรวมคะแนนเสียงที่ได้รับเลือกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้คะแนนเสียงมากที่สุด
ตามล�ำดับครบจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้เป็นกรรมการลูกจ้าง
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ข้อ 17 ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งแจ้งให้นายจ้างและ
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานแห่งท้องที่ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้ง
อยู่ทราบโดยไม่ชักช้า ว่าผู้ใดได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการลูกจ้างหรือแจ้งตาม
แบบ ร.ส. 20 ท้ายหลักเกณฑ์นี้
ข้อ 18 ให้กรรมการลูกจ้างซึ่งได้รับเลือกตั้งตามข้อ 16 มีสิทธิและ
หน้าที่ในฐานะกรรมการลูกจ้างนับแต่วันที่เลือกตั้งเป็นต้นไป
ข้อ 19 การเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างแทนต�ำแหน่งที่ว่างตามมาตรา
48 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ให้น�ำบทบัญญัติว่าด้วย
การเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างดังกล่าวมาแล้ว มาใช้บังคับโดยอนุโลม

		

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2518

				
			

นิคม จันทรวิทุร
อธิบดีกรมแรงงาน
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บทที่ 4
การด�ำเนินงานของ

คณะกรรมการลูกจ้าง

แนวทางการด�ำเนินงานของคณะกรรมการลูกจ้าง
คณะกรรมการลูกจ้าง เมื่อได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแล้วจะด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี การที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอาจสรุปเป็น
แนวทางการด�ำเนินงานได้ดังนี้
(1) ตั้งประธานกรรมการลูกจ้างขึ้นเป็นการภายในโดยเลือกกันเอง
ระหว่างกรรมการเพื่อท�ำหน้าที่ประสานงานหรือเป็นหลักของคณะกรรมการ
ลูกจ้างในการด�ำเนินการต่างๆ และเป็นผูท้ ตี่ ดิ ต่อประสานงานกับนายจ้างและ
ลูกจ้างอื่นๆ
(2) แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการลูกจ้าง เพื่อท�ำหน้าที่ด้าน
ธุรการ การจดรายงานการประชุม รวบรวมความเห็นของกรรมการลูกจ้าง
แล้วจัดพิมพ์เป็นวาระการประชุมเสนอต่อนายจ้างเพือ่ พิจารณาล่วงหน้าก่อน
การประชุมกับคณะกรรมการลูกจ้าง
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(3) คณะกรรมการลูกจ้างควรจะก�ำหนดเวลาพบปะกันเป็นครั้งคราว
ตามสมควร เพื่อหารือปัญหาต่างๆ ที่ควรแก้ไข หรือหนทางที่จะสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ตลอดจนอ�ำนวยความสะดวกในการพบปะ
หารือกับฝ่ายนายจ้างเสมอ
(4) คณะกรรมการลูกจ้าง เมือ่ ได้รบั การแต่งตัง้ หรือเลือกตัง้ ขึน้ มาแล้ว
ทุกคนควรศึกษาถึงหน้าที่และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลูกจ้างให้
เข้าใจโดยแจ้งชัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทัง้ นีอ้ าจหารือกับนายจ้างเพือ่
ขออนุญาตให้มีการอบรมให้รู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ถูกต้องของคณะ
กรรมการลูกจ้าง โดยประสานหน่วยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานในท้องที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่
กรรมการลูกจ้างทุกคนควรปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับของลูกจ้างและ
นายจ้าง ไม่ถือโอกาสน�ำเอาต�ำแหน่งกรรมการลูกจ้างและความไว้วางใจที่
ลูกจ้างและนายจ้างมอบให้ไปอวดอ้างเพื่อด�ำเนินการนอกเหนือกฎระเบียบ
ข้อบังคับของสถานประกอบกิจการนั้น
(5) ถ้านายจ้างไม่จดั ให้มกี ารประชุมร่วมกับคณะกรรมการลูกจ้างอย่าง
น้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้งตามกฎหมายก�ำหนด กรรมการลูกจ้างควรติดต่อ
สอบถามนายจ้างขอให้เปิดการประชุมโดยเร็ว ถ้านายจ้างยังเพิกเฉยอยู่ก็ให้
กรรมการลูกจ้างรีบแจ้งให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบ
ทั้งสองฝ่ายควรวางแนวทางที่จะปฏิบัติต่อกันในเรื่องของการประชุม
หารือ ควรก�ำหนดแบบแผนในการประชุมในรายละเอียดให้แจ้งชัดทุกขัน้ ตอน
(6) ขอบเขตของเรื่องที่ควรจะน�ำเข้าสู่การร่วมปรึกษาหารือระหว่าง
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ฝ่ายนายจ้างกับคณะกรรมการลูกจ้างนอกเหนือจากที่กฎหมายก�ำหนด และ
แนวทางในการน�ำผลจากการปรึกษาหารือไปปฏิบัติ
6.1 เรื่องที่จะน�ำเข้าหารือ (นอกเหนือจากที่กฎหมายก�ำหนด)
๏ ประสิทธิภาพการผลิต
๏ ความปลอดภัยในการท�ำงาน
๏ การจัดท�ำความสะอาดในสถานประกอบกิจการ
๏ การท�ำกิจกรรมที่ก่อประโยชน์แก่ชุมชนตามโอกาส
๏ การพิจารณาความดี ความชอบ และการลงโทษ
๏ การชะลอการเลิกจ้างและการโยกย้ายต�ำแหน่งการแต่งตัง้ บุคคล
๏ การจัดสรรผลประโยชน์ที่พึงได้
๏ การด�ำเนินการสหกรณ์ ฌาปนกิจ และร้านค้า
๏ เรื่องที่จะยื่นข้อเรียกร้อง
6.2 แนวทางในการน�ำผลการหารือไปปฏิบัติ
๏ จั ด ท�ำ บันทึกสรุปการร่วมปรึก ษาหารือเป็นลายลักษณ์อักษร
ระหว่างฝ่ายบริหารและกรรมการลูกจ้าง
๏ ประชาสัมพันธ์ผลสรุปให้ทราบทั่วกัน
๏ ทั้งสองฝ่ายน�ำไปปฏิบัติ
๏ กรณีทลี่ กู จ้างเสียประโยชน์ให้ดำ� เนินการตามขัน้ ตอนของกฎหมาย
๏ ก�ำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ และกรรมการ
ลูกจ้างในการปฏิบัติตามข้อปรึกษาหารือร่วม
๏ ทั้งสองฝ่ายควรติดตามการปฏิบัติตามข้อปรึกษาหารือร่วมและ
แก้ไขให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
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(7) ให้ความส�ำคัญกับการประชาสัมพันธ์ กล่าวคือลูกจ้างและฝ่าย
จัดการทุกคนในสถานประกอบกิจการนั้น ควรมีสิทธิรับรู้ผลของการประชุม
รวมทั้งมติในที่ประชุมระหว่างฝ่ายนายจ้างและคณะกรรมการลูกจ้าง
หลักการบริหารงานของคณะกรรมการลูกจ้าง
การบริหารงานของคณะกรรมการลูกจ้างจ�ำเป็นจะต้องพิจารณาจาก
ขอบเขตหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ประกอบกับสภาพความสัมพันธ์ภายใน
ระหว่างนายจ้างกับคณะกรรมการลูกจ้างเป็นเกณฑ์ เพื่อให้การด�ำเนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทุกฝ่ายใน
สถานประกอบกิจการนั้นๆ
ขอบเขตการด�ำเนินงานที่กฎหมายรับรอง
คณะกรรมการลูกจ้างมีหน้าที่จะต้องร่วมปรึกษาหารือกับนายจ้างเพื่อ
พิจารณาข้อยุติร่วมกันในเรื่องต่างๆดังนี้
ก. การจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
ข. ปรึกษาหารือเพือ่ ก�ำหนดข้อบังคับในการท�ำงาน อันจะเป็นประโยชน์
ต่อนายจ้างและลูกจ้าง
ค. พิจารณาค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้าง
ง. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้ง
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ก. การจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
คณะกรรมการลูกจ้างควรใช้ดุลยพินิจว่าเหมาะสมหรือจ�ำเป็น
แค่ไหนอย่างไรที่จะเสนอขอสวัสดิการนั้นๆ กับนายจ้าง โดยต้องพิจารณา
ความเป็นไปได้และก�ำลังทรัพย์ของนายจ้างประกอบด้วย ทัง้ นีค้ ณะกรรมการ
ลูกจ้างต้องค�ำนึงถึงจ�ำนวนลูกจ้างที่จะได้รับผลประโยชน์ว่ามากพอสมควร
และคุ้มกับรายจ่ายของนายจ้างที่ต้องเพิ่มขึ้นเพื่อจัดสวัสดิการนั้นหรือไม่
ข. ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ ก� ำ หนดข้ อ บั ง คั บ ในการท� ำ งานอั น จะเป็ น
ประโยชน์ต่อนายจ้างและลูกจ้าง
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นายจ้างมีอ�ำนาจก�ำหนดข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท�ำงานได้ฝ่ายเดียว คณะกรรมการลูกจ้างจึงเป็นเพียงผู้หยิบยก
กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานบางข้อที่ลูกจ้างส่วนใหญ่ ไม่
พอใจหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติมาชี้แจงแถลงเหตุผลกันในที่ประชุมกับฝ่าย
นายจ้าง เพือ่ ขอให้เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขให้เหมาะสมหรือให้เกิดความคล่อง
ตัวในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายนายจ้างชี้แจง
เหตุผล วัตถุประสงค์หรือความจ�ำเป็นที่จะต้องออกกฎระเบียบข้อนั้น ๆ ไว้
อันจะมีผลในทางเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีอีกส่วนหนึ่งด้วย
การด�ำเนินการในข้อ ก. และ ข. เป็นเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงกับ
ข้อตกลงเกีย่ วกับสภาพการจ้าง ดังนัน้ เมือ่ ทีป่ ระชุมร่วมระหว่างฝ่ายนายจ้าง
กับคณะกรรมการลูกจ้างมีข้อยุติแล้ว หาก
(1) ข้อยุตนิ นั้ เป็นประโยชน์แก่นายจ้าง และลูกจ้างมากกว่าข้อตกลงฯ
เดิม ทั้งสองอาจประกาศใช้ได้ โดยถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงานที่เป็นคุณแก่
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ลู ก จ้ า งยิ่ ง กว่ า มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ได้ ต ามมาตรา 20 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
(2) ข้อยุตนิ นั้ เป็นคุณแก่นายจ้างฝ่ายเดียว หรือเป็นข้อยุตทิ ลี่ ดิ รอนหรือ
ลดประโยชน์ที่ลูกจ้างเคยได้รับอยู่ลงจากเดิม ไม่มีผลในการบังคับใช้ แต่จะ
เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างในโอกาสต่อไป เมื่อมี
การด�ำเนินการตามขัน้ ตอนของกฎหมายในเรือ่ งของการเปลีย่ นแปลงข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง กล่าวคือ เป็นข้อยุติเบื้องต้นที่ทั้งสองฝ่ายต่างยอมรับ
เหตุผลและเงือ่ นไขแห่งข้อยุตนิ นั้ ๆ เมือ่ มีการแจ้งข้อเรียกร้อง ฝ่ายแจ้งข้อเรียก
ร้องก็สามารถน�ำข้อยุตจิ ากการปรึกษาหารือร่วมกันไปบรรจุไว้ในข้อเรียกร้อง
เพื่อให้เปลี่ยนผลของข้อยุตินั้นๆ เป็นข้อตกลง ฯ ซึ่งมีผลใช้บังคับต่อไป
ค. พิจารณาค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้าง
การร้องทุกข์ของลูกจ้างให้นายจ้างจัดการแก้ไขหรือคลีค่ ลายเรือ่ งใด
เรือ่ งหนึง่ เพือ่ ระงับข้อขัดแย้งระหว่างกัน มีขอบข่ายของข้อร้องทุกข์กว้าง ๆ ดังนี้
(1) เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่
(1.1) กฎหมายและค�ำสั่งต่างๆ ที่ทางราชการประกาศใช้เกี่ยวกับ
เรื่องแรงงานทั้งหมด เช่น พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518,
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
(1.2) สัญญาข้อตกลงร่วมหรือสัญญาส่วนบุคคล ได้แก่ สัญญา
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง สัญญาจ้างแรงงาน ฯลฯ
(1.3) ระเบียบข้อบังคับหรือค�ำสั่งได้แก่ ระเบียบการร้องทุกข์
ระเบียบการลงโทษ ระเบียบการลา ฯลฯ ต้องชอบด้วยกฎหมายแรงงาน

48
คณะกรรมการลูกจ้าง

ในกรณีทนี่ ายจ้างออกระเบียบใด โดยขัดหรือฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน หรือบาง
ครั้งลงโทษรุนแรงเกินกว่าเหตุก็น�ำมาเป็นเรื่องร้องทุกข์ได้
(1.4) ธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งเป็นเรื่องศาสนา ประเพณีของ
ท้องถิ่น
(2) สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการท�ำงาน
ได้แก่ การดูแลสถานที่ในเรื่องของการระบายอากาศ ความร้อน
ความหนาว เสียง แสงสว่าง ความปลอดภัยต่างๆ ฯลฯ ซึ่งขั้นต�่ำเป็นไปตาม
ที่กฎหมายก�ำหนดไว้
(3) การปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่เป็นธรรม และละเมิดศักดิศ์ รีของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่
ได้แก่ การเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของกันและกัน ไม่ล่วงละเมิด
สิทธิอันควรของอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น นายจ้างไม่ควรพูดจาหยาบคายกับลูกจ้าง
และการปฏิบัติต่อลูกจ้างในทุกวิถีทางต้องเป็นไปโดยยุติธรรมไม่ล�ำเอียงหรือ
เลือกปฏิบัติให้สิทธิแก่ลูกจ้างโดยเสมอกัน
(4) เกี่ยวกับการตีความ การปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง
สัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างซึ่งทั้งสองฝ่ายอาจเขียนไว้
คลุมเครือโดยไม่ตั้งใจ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องตีความอาจท�ำให้เกิดปัญหาข้อ
ขัดแย้งขึ้นได้ จะเห็นได้ว่าขอบข่ายของเรื่องที่จะร้องทุกข์นั้นมีกว้างขวางพอ
สมควร และการด�ำเนินการพิจารณาค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้าง คณะกรรมการ
ลูกจ้างควรกระท�ำเท่าที่จ�ำเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์ ทั้งนี้
ต้องไม่เป็นการก้าวล่วงไปในขบวนยุติข้อร้องทุกข์ ที่มีขั้นตอนการพิจารณา
ก�ำหนดไว้ โดยชัดเจนอยู่แล้วในระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบกิจการ
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นั้น ดังนั้นการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายนายจ้างกับคณะกรรมการ
ลูกจ้างเกีย่ วกับการพิจารณาค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้าง จึงอาจจ�ำแนกลักษณะการ
ด�ำเนินการออกได้ ดังนี้
1) การพิจารณาเกี่ยวกับข้อร้องทุกข์ของลูกจ้างโดยส่วนรวม เช่น
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน สภาพการท�ำงาน ฯลฯ
2) ติดตามผลการพิจารณาค�ำร้องทุกข์ในขั้นตอนการร้องทุกข์ของ
สถานประกอบกิจการ
3) พิจารณาให้ความเห็นในกรณีที่ผู้ที่มีอ�ำนาจในการยุติข้อร้องทุกข์
ตามขั้นตอนได้เสนอเรื่องให้พิจารณา ให้ความเห็นในการประชุมร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายนายจ้างกับคณะกรรมการลูกจ้าง
ดังนั้น หากการพิจารณาค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้างในสถานประกอบ
กิจการบางแห่งมีระเบียบเกี่ยวกับการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ของลูกจ้างอยู่บ้าง
แล้ว แต่เมื่อมีกรรมการลูกจ้าง ลูกจ้างอาจยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางคณะ
กรรมการลูกจ้างก็ได้ ด้วยความรู้สึกว่ากรรมการลูกจ้างในฐานะตัวแทนของ
ตนจะสามารถด�ำเนินการได้ผลดีกว่า หรืออาจเป็นได้วา่ ลูกจ้างได้รอ้ งเรียนตาม
ล�ำดับแล้ว แต่เห็นว่าตนเองยังไม่ได้รบั ความเป็นธรรม จึงร้องขอให้กรรมการ
ลูกจ้างด�ำเนินการให้ ซึ่งกรรมการลูกจ้างก็ควรที่จะพิจารณาค�ำร้องทุกข์โดย
รอบคอบ และต้องแยกให้ออกว่าการร้องทุกข์นั้นเป็นเรื่องที่สามารถจะรับไว้
พิจารณาได้หรือไม่ เช่น เป็นเรื่องส่วนตัว การละเมิดเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่หรือ
การละเมิดศักดิศ์ รีหรือข้อกฎหมาย เป็นต้น และจะต้องพิจารณาโดยให้ความ
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เป็นธรรมแก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายไม่ลำ� เอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ถ้าข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าผู้ร้องทุกข์เป็นฝ่ายผิด ผู้ร้องทุกข์จะต้องยอมรับข้อเท็จจริงนั้นเพื่อ
สร้างความเชื่อถือให้เกิดแก่นายจ้าง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิด
ขึ้นในสถานประกอบกิจการ
ง. หาทางปรองดอง และระงับข้อขัดแย้ง
ความขัดแย้งในสถานประกอบกิจการมีได้หลายลักษณะหลายรูปแบบ
อาจเป็นความขัดแย้งในระดับลูกจ้างด้วยกันหรือระหว่างฝ่ายบริหารกับลูกจ้าง
อาจเริ่มจากความไม่พอใจกันเป็นส่วนตัวจนมีผลให้เกิดปัญหาในการท�ำงาน
ร่วมกัน ในสถานที่ท�ำงานหรืออาจเกิดจากการมองอีกฝ่ายหนึ่งอย่างมีอคติ
คณะกรรมการลูกจ้างควรมีส่วนช่วยประสานความเข้าใจกันหาทาง
ปรองดองและระงับปัญหาข้อขัดแย้งที่ก�ำลังจะเกิดหรือเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งอาจ
เป็นเพียงปัญหาข้อขัดแย้งเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสงบสุขใน
สถานประกอบกิจการนั้นเป็นส�ำคัญ
ขอบเขตการด�ำเนินงานนอกเหนือจากที่กฎหมายก�ำหนด

ผลจากการด�ำเนินงานในกรณีนี้จะมีขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความ
เชือ่ มัน่ ว่าการปรึกษาหารือร่วมกัน เป็นระบบทีใ่ ห้คณ
ุ ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารองค์การ นายจ้างควรรับความเห็นของคณะ
กรรมการลูกจ้างไว้พจิ ารณาด้วยความจริงใจโดยไม่มอี คติ เพราะข้อเสนอแนะ
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บางเรือ่ งอาจเกีย่ วข้องกับระบบการบริหารองค์การอยูด่ ว้ ย และเมือ่ พิจารณา
แล้วหากเห็นว่าพอจะถือปฏิบัติได้ก็ควรด�ำเนินการและแจ้งให้ที่ประชุมคณะ
กรรมการลูกจ้างทราบ
ข้อควรค�ำนึงในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลูกจ้าง

แม้วา่ กฎหมายจะให้สทิ ธิแก่ลกู จ้างในการจัดตัง้ คณะกรรมการลูกจ้าง
แต่การที่คณะกรรมการลูกจ้างจะปฏิบัติงานอย่างได้ผลในการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนั้น นายจ้างจะต้องให้ความร่วมมือ
อย่างจริงใจ และการทีค่ ณะกรรมการลูกจ้างจะได้รบั การยอมรับในทางปฏิบตั ิ
นั้นควรค�ำนึงถึงการปฏิบัติ ดังนี้
(1) กรรมการลูกจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกจ้างทั่วไป
เพราะผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการลูกจ้างนั้นถือว่าเป็น
บุคคลทีไ่ ด้รบั เกียรติจากเพือ่ นร่วมงานให้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
และเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ กรรมการลูกจ้าง
ควรยอมรับบทบาทของนายจ้างในฐานะผู้บริหารกิจการซึ่งต้องรับผิดชอบ
ต่อการด�ำเนินงานทั้งหมด
(2) แม้วา่ กฎหมายจะให้สทิ ธิคมุ้ ครองกรรมการลูกจ้างบางประการ โดย
เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการลงโทษ ซึง่ นายจ้างจะต้องได้รบั อนุญาตจากศาลแรงงานก่อน
ก็ตาม ผูท้ เี่ ป็นกรรมการลูกจ้างก็ควรปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน
โดยเคร่งครัด เพราะถ้ามีการขออนุญาตศาลแรงงานลงโทษบ่อยๆ กรรมการ
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ลูกจ้างผูน้ นั้ ก็อาจจะเป็นทีไ่ ม่ไว้วางใจของเพือ่ นร่วมงานและนายจ้างได้
(3) กรรมการลูกจ้างเมือ่ จะหารือกันเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านควรจะหารือ
กันนอกเวลา ท�ำงานหรือถ้าจะหารือปัญหากันในเวลาท�ำงานก็จะต้องขอ
อนุญาตจากหัวหน้างานหรือนายจ้างก่อนเพราะการหารือปัญหาต่างๆ ในเวลา
ท�ำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานหรือนายจ้างอยู่เสมอ อาจจะไม่
เป็นที่พอใจของนายจ้างและเพื่อนร่วมงานที่เห็นว่าการเป็นกรรมการลูกจ้าง
นัน้ สะดวกสบาย สามารถทีจ่ ะกระท�ำอะไรก็ได้ ในขณะทีล่ กู จ้างอืน่ ต้องปฏิบตั ิ
งานอย่างเต็มทีแ่ ละอยูใ่ นระเบียบวินยั อย่างเคร่งครัดซึง่ อาจจะก่อให้เกิดความ
ไม่พอใจและกลายเป็นความขัดแย้งในที่สุด
(4) กรรมการลูกจ้างพึงระลึกเสมอว่าการเป็นกรรมการลูกจ้างนั้นเป็น
อีกฐานะหนึ่งคือ เป็นผู้แทนของลูกจ้างในการแสดงความเห็นและรักษาผล
ประโยชน์แทนลูกจ้างอื่น เพื่อจุดประสงค์ในอันจะก่อให้เกิดแรงงานสัมพันธ์
ที่ดีขึ้นในสถานประกอบกิจการ และการเป็นกรรมการลูกจ้างนี้ก็อยู่ในระยะ
เวลาจ�ำกัดเพียงสามปีเท่านัน้ แต่หน้าทีท่ นี่ ายจ้างได้มอบหมายให้ทำ� เป็นเรือ่ ง
ส�ำคัญจะต้องเอาใจใส่ตลอดเวลาท�ำงาน ลูกจ้างทีเ่ ป็นกรรมการลูกจ้างจะต้อง
รับผิดชอบงาน และพร้อมเสมอที่จะท�ำงานในหน้าที่ตามค�ำสั่งของนายจ้าง
(5) การรับหน้าทีเ่ ป็นกรรมการลูกจ้างนัน้ เป็นการเสียสละอย่างสูงทัง้
สติปัญญา ก�ำลังกายและความสะดวกสบายต่างๆ แม้ว่าจะไม่มีสิ่งตอบแทน
การท�ำงานในหน้าที่กรรมการลูกจ้างก็ตาม แต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นใน
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กิจการ ลูกจ้างทุกคนมีขวัญและมีความสุขสบายย่อมเป็นสิง่ ทีน่ า่ ภาคภูมใิ จยิง่
ของกรรมการลูกจ้างทุกคน
(6) กฎหมายก�ำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาขั้นสุดท้ายไว้กับกรรมการ
ลูกจ้าง เมื่อกรรมการลูกจ้างเห็นว่าการกระท�ำของนายจ้างจะท�ำให้ลูกจ้างไม่
ได้รับความเป็นธรรม หรือได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร คณะกรรมการ
ลูกจ้างก็มสี ทิ ธิรอ้ งขอให้ศาลแรงงานพิจารณาวินจิ ฉัย ดังนัน้ ก่อนทีก่ รรมการ
ลูกจ้างจะใช้สทิ ธิทางศาล ควรจะได้ใช้มาตรการอืน่ ๆ อย่างเต็มทีเ่ สียก่อน เช่น
คณะกรรมการลู ก จ้ า งอาจหารื อ ร่ ว มกั บ นายจ้ า งหรื อ พนั ก งานประนอม
ข้อพิพาทแรงงาน เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการขจัดปัญหาเหล่านั้น เพราะ
บ่อยครัง้ ทีก่ ารใช้สทิ ธิทางศาลมีผลกระทบต่อแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบ
กิจการนั้น
อย่างไรก็ตามกรรมการลูกจ้างควรระลึกไว้เสมอว่าการปรึกษาหารือ
ร่วมกับนายจ้าง ไม่ใช่การยืน่ ข้อเรียกร้องเกีย่ วกับสภาพการจ้าง ข้อเสนอต่างๆ
จะประสานความส�ำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายและ
ความจริงใจในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างแท้จริง
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บทบาทของคณะกรรมการลูกจ้างต่อนายจ้าง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

สร้างความเชื่อถือให้แก่นายจ้าง
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
เสียสละเพื่องานของกรรมการลูกจ้าง
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง
ติดตามเรื่องที่ได้มีการเสนอแนะตกลงกันได้
แจ้งผลการเจรจาการตกลงให้ลูกจ้างทราบ
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บทที่ 5
หน้าที่ บทบาท และสิทธิของนายจ้าง

ต่อคณะกรรมการลูกจ้าง

หน้าทีข
่ องนายจ้างเกีย
่ วกับการเลือกตัง้ คณะกรรมการ
ลูกจ้าง
เมื่อนายจ้างได้รับหนังสือจากลูกจ้างว่า มีความประสงค์จะให้มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง นายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ประกาศการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้าง โดยมีข้อความตามที่คณะ
กรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งแจ้งให้ทราบ ณ สถานที่ที่ลูกจ้างท�ำงานทุกแห่ง
เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง
(2) ให้นายจ้างจัดแผงหรือป้ายส�ำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งประกาศ
หาเสียงเลือกตั้งภายในบริเวณสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
(3) ให้นายจ้างจัดท�ำบัญชีรายชือ่ ลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบกิจการ
และส่งให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตัง้ 1 ชุด ก่อนวันเลือกตัง้ ไม่นอ้ ยกว่า
3 วัน
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ในกรณีที่ไม่มีรายชื่อลูกจ้างผู้ใดในบัญชี หรือบัญชีรายชื่อไม่ถูกต้อง
ลูกจ้างมีสิทธิคัดค้านให้นายจ้างแก้ไขให้ถูกต้อง ให้นายจ้างด�ำเนินการแก้ไข
โดยเร็วและปิดประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างใหม่ก่อนวันเลือกตั้ง
(4) ให้นายจ้าง (หรือกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้ง พนักงานประนอม
ข้อพิพาทแรงงาน)จัดหาอุปกรณ์ส�ำหรับใช้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดังต่อไปนี้
1. บัตรเลือกตั้งซึ่งมีหมายเลขประจ�ำตัวผู้สมัครทุกคน
2. หีบบัตรลงคะแนนเสียง
3. เครื่องเขียน
4. กระดานหรือกระดาษหรืออุปกรณ์อนื่ เพือ่ ใช้ในการนับคะแนนเสียง
หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของนายจ้าง
ต่อคณะกรรมการลูกจ้าง
1. นายจ้างจะต้องจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกรรมการ
ลูกจ้างอย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง
2. นายจ้างต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการลูกจ้างเมื่อ
ได้รับค�ำร้องขอจาก
ก. กรรมการลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการลูกจ้างทั้งหมดหรือ
ข. สหภาพแรงงาน
ทั้งนี้ในค�ำร้องขอนั้น จะต้องมีเหตุผลอันสมควรเพื่อ
1. จัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
2. ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ ก� ำ หนดข้ อ บั ง คั บ ในการท� ำ งานอั น จะเป็ น
ประโยชน์ต่อนายจ้างและลูกจ้าง
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3. พิจารณาค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้าง
4. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ
ดังนั้นหากการร้องขอของกรรมการลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน มิได้มี
เหตุผลอันสมควรเพือ่ การใดการหนึง่ ดังกล่าวข้างต้น นายจ้างชอบทีจ่ ะปฏิเสธ
ได้ แต่อย่างไรก็ตามการจะให้มีการประชุมหรือไม่ นายจ้างจ�ำต้องพิจารณา
โดยรอบคอบถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้น อันจะมีผลกระทบโดยตรงกับความ
สัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย เพราะการจัดประชุมมีผลดีต่อนายจ้างมากกว่าการ
ปฏิเสธอย่างน้อยก็จะได้ทราบถึงความรู้สึกของลูกจ้างต่อการบริหารงานของ
นายจ้าง เพือ่ เป็นข้อมูลในการก�ำหนดมาตรการป้องกันปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
นอกจากนั้นกฎหมายยังได้ก�ำหนดข้อห้ามส�ำหรับนายจ้างมิให้กระท�ำ
การดังต่อไปนี้ต่อคณะกรรมการลูกจ้างคือ
(ก) ให้หรือตกลงจะให้เงินแก่กรรมการลูกจ้างหรือ
(ข) ให้หรือตกลงจะให้ทรัพย์สินแก่กรรมการลูกจ้าง
เว้นแต่ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด โบนัส เงินปันผล
หรือประโยชน์อื่นที่กรรมการลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามปกติ
ถ้านายจ้างให้หรือตกลงจะให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากเงินหรือ
ประโยชน์ที่กรรมการลูกจ้างจะพึงได้รับตอบแทนจากการท�ำงานตามปกติ
เพื่อจูงใจให้กรรมการลูกจ้างปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของนายจ้าง เป็นสิ่งที่กฎหมายได้ก�ำหนดห้ามไว้มิให้นายจ้าง
กระท�ำการดังกล่าว
(ค) เลิกจ้าง ลดค่าจ้าง ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการลูกจ้าง กระท�ำการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้กรรมการลูกจ้างไม่สามารถ
ท�ำงานอยู่ต่อไปได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน
58
คณะกรรมการลูกจ้าง

บทบาทของนายจ้างที่พึงมีต่อคณะกรรมการลูกจ้าง
ในกรณีทนี่ ายจ้างเห็นความส�ำคัญและยอมรับว่าคณะกรรมการลูกจ้าง
จะมีส่วนช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสัมพันธ์อันดีในสถาน
ประกอบกิจการ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ฝ่ายนายจ้างอาจมีบทบาทเพือ่
ช่ วยส่ ง เสริ มและสนับสนุน การด�ำเนิน งานของคณะกรรมการลูกจ้างได้
ดังต่อไปนี้
(1) ก�ำหนดตัวบุคคลทีจ่ ะเป็นตัวแทนของฝ่ายนายจ้างในการหารือโดย
ไม่จ�ำเป็นต้องมีจ�ำนวนเท่ากับคณะกรรมการลูกจ้าง
(2) ก�ำหนดนโยบายและให้ความรู้แก่ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง (ฝ่ายจัดการ
ระดับสูง) และกรรมการลูกจ้างในเรื่องการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ลูกจ้าง
(3) ให้การยอมรับคณะกรรมการลูกจ้างซึง่ ท�ำหน้าทีแ่ ทนลูกจ้างในการ
เสนอความคิดเห็น และข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบตั งิ านกับนายจ้าง ตลอด
จนให้ความส�ำคัญและดูแลเอาใจใส่กับข้อเสนอเหล่านั้นและหาทางแก้ไข
ปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างจริงใจ เพราะถ้าลูกจ้างได้รับการดูแลเอาใจใส่จาก
นายจ้างดี มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงและมีสุขภาพจิตดีก็จะเกิดความสมบูรณ์ในการท�ำงาน พร้อมที่จะ
ช่วยนายจ้างเพิม่ ผลผลิตเพือ่ ความก้าวหน้าของกิจการอันเป็นผลให้นายจ้างมี
ก�ำไรเพิ่มขึ้น เมื่อนายจ้างมีก�ำไรเพิ่มขึ้นแล้วแต่ละฝ่ายก็ย่อมจะได้ส่วนเฉลี่ย
ของผลก�ำไรที่เป็นธรรมตอบแทน
(4) เตรียมจัดท�ำงบประมาณตามความจ�ำเป็นเพื่อการด�ำเนินงานร่วม
กับคณะกรรมการลูกจ้าง
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(5) ให้หลักประกันความมั่นใจในการท�ำงานว่าจะไม่ถูกกลั่นแกล้ง
(6) ปฏิบัติตามผลที่ได้มีการหารือกัน
(7) ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีจ่ ะช่วยในการบริหารงานของคณะกรรมการลูกจ้าง
(8) ให้มีกิจการร่วมกันในด้านสังคมและสวัสดิการ
(9) เมื่อมีปัญหาเปิดโอกาสให้กรรมการลูกจ้างหารือได้ตลอดเวลา
(10) แจ้งผลการหารือร่วมกับคณะกรรมการลูกจ้างให้ลูกจ้างทราบ
(11) ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ลูกจ้างในการด�ำเนินการตามโครงการ
ที่ได้มีการตกลงกัน
สิทธิของนายจ้างต่อคณะกรรมการลูกจ้าง
นายจ้างมีสิทธิที่จะร้องขอให้ศาลแรงงานมีค�ำสั่งให้กรรมการลูกจ้าง
ผู้หนึ่งผู้ใด หรือกรรมการลูกจ้างทั้งคณะพ้นจากต�ำแหน่งได้ เมื่อปรากฏว่า
1. ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
ในการพิจารณาว่าการกระท�ำอย่างใดเป็นการกระท�ำที่ไม่สุจริตนั้น
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงหน้าที่ตามปกติของกรรมการลูกจ้างเป็น
กรณี ๆ ไป จะก�ำหนดกฎเกณฑ์ตายตัวไม่ได้ อาทิ ในการพิจารณาค�ำร้องทุกข์
ของลูกจ้าง หากกรรมการลูกจ้างรู้อยู่แล้วว่าลูกจ้างผู้ร้องได้กระท�ำความผิด
จริง แต่กลับไปเรียกหรือรับทรัพย์สินจากลูกจ้างผู้ร้องโดยให้ค�ำมั่นว่าจะ
พยายามหาทางให้ผู้นั้นพ้นผิด เป็นต้น ตัวอย่างข้างต้นเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัด
แต่เรือ่ งการกระท�ำโดยไม่สจุ ริตนัน้ มีทางทีจ่ ะกระท�ำได้มากมาย ซึง่ ไม่อาจจะ
ก�ำหนดล่วงหน้าได้อย่างไรก็ตามภาระการพิสจู น์ความไม่สจุ ริตย่อมตกเป็นของ
นายจ้างผูก้ ล่าวอ้าง ในอันทีจ่ ะหาพยานหลักฐานไปแสดงต่อศาลแรงงานเพือ่
ออกค�ำสั่งต่อไป
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2. กระท�ำการอันไม่สมควรอันเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน
ค�ำว่าประชาชนในที่นี้น่าจะมีความหมายรวมถึงบรรดาลูกจ้างใน
สถานประกอบกิจการนั้น ๆ ด้วยเพราะหากเป็นการกระท�ำที่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนโดยทัว่ ไปก็เป็นความผิดต่อแผ่นดิน และเจ้าพนักงาน
ต�ำรวจก็มีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้ว ตัวอย่างของการกระท�ำอันไม่สมควรอันจะ
เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อย เช่น กรรมการลูกจ้างมีนสิ ยั ชอบข่มเหงรังแก
ลูกจ้างอื่นหรือพกอาวุธไปสถานที่ท�ำงานโดยเปิดเผย เป็นต้น
3. เปิดเผยความลับของนายจ้างเกี่ยวกับการประกอบกิจการโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร
การเปิดเผยความลับในที่นี้ต้องเป็นความลับเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการของนายจ้าง อาทิ ต้นทุนการผลิต สูตรสารเคมี เป็นต้น เนื่องจาก
กรรมการลูกจ้างมีโอกาสที่จะปรึกษาหารือปัญหาต่าง ๆ กับนายจ้างโดย
ใกล้ชิด จึงอาจจะรู้ความลับบางประการของกิจการ ซึ่งหากรั่วไหลแล้วอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง กฎหมายจึงบัญญัตใิ ห้สทิ ธินายจ้างในการ
ที่จะร้องขอให้ศาลสั่งให้กรรมการลูกจ้างผู้เปิดเผยความลับของนายจ้างพ้น
จากต�ำแหน่งได้
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ฝ่ายนายจ้างกับคณะกรรมการลูกจ้างจะร่วมมือกัน
ในการพัฒนาสถานประกอบกิจการได้อย่างไรบ้าง
1. ปรึกษาหารือร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
พัฒนาสถานประกอบกิจการ ประสิทธิภาพการผลิต ความมั่นคง ความ
ปลอดภัย สวัสดิการ ภาพพจน์ ชื่อเสียงและอื่น ๆ
2. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นควรร่วมกันแก้ไขปัญหานั้น ๆ โดยไม่ชักช้า
3. ร่วมกันรณรงค์ให้พนักงานมีความตืน่ ตัวในการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิตและด�ำเนินกิจกรรมตามเป้าหมาย
4. ให้การส่งเสริมแก่ลูกจ้างที่มีความคิดริเริ่มในการค้นคว้าและหา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาให้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับคณะกรรมการ
ลูกจ้าง
6. ประชาสัมพันธ์ปัญหาและกิจกรรมที่ด�ำเนินการร่วมกันให้พนักงาน
ได้ทราบทั่วไป
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ค�ำพิพากษาฎีกา
ที่เกี่ยวข้อง
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ค�ำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 2008/2526
แม้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งมิจัดให้มีการลงคะแนนเสียงใน
บัตรเลือกตัง้ ตามทีอ่ ธิบดีกรมแรงงานก�ำหนดไว้ในประกาศกรมแรงงาน เรือ่ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างก็ตาม เมื่อกรณีนี้มี
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการลูกจ้าง 7 คน ครบจ�ำนวนตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดในสถานประกอบกิจการแห่งนี้ และหากจะจัดให้มกี ารลงคะแนนเสียง
ในบัตรเลือกตัง้ ตามประกาศกรมแรงงานฯ ผลทีไ่ ด้รบั ก็ไม่เปลีย่ นแปลงเป็นอืน่
ไปได้ กรรมการลูกจ้างก็จะได้แก่ผสู้ มัครรับเลือกตัง้ ทัง้ 7 เป็นกรรมการลูกจ้าง
ไปทีเดียว จึงเป็นการด�ำเนินการในประกาศกรมแรงงานฯ ให้มผี ลใช้ได้อย่าง
จริงจังในทางปฏิบัติ
ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ใช่วา่ จะเป็นได้โดยต้องมีการลงคะแนนเสียงทุกกรณี
ไปก็หาได้ไม่ ดังจะเห็นได้จากกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2518) ที่ออกตาม
ความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ทีว่ า่ ด้วย
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การเลือกตัง้ ผูแ้ ทนลูกจ้างให้เข้าร่วมเจรจากับนายจ้างในกรณีทมี่ กี ารเรียกร้อง
ให้มกี ารก�ำหนดข้อตกลงเกีย่ วกับสภาพการจ้างหรือการแก้ไขเพิม่ เติมข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าว ข้อ 1 บัญญัติไว้มีใจความว่า
หากมีผปู้ ระสงค์จะเป็นผูแ้ ทนลูกจ้าง 7 คนพอดีกไ็ ม่ตอ้ งลงคะแนนเสียงเลือก
ตั้งต่อเมื่อมีผู้ประสงค์จะเป็นผู้แทนลูกจ้างเกิน 7 คนและไม่อาจตกลงกันได้
จึงให้มกี ารลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรือกรณีทอี่ าจเทียบเคียงได้ดว้ ย พ.ร.บ.การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 7 ซึ่งบัญญัติว่า ในเขต
เลือกตั้งใด ถ้ามีผู้สมัครไม่เกินจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีการ
เลือกตัง้ ได้ในเขตเลือกตัง้ นัน้ ให้ถอื ว่าผูส้ มัครนัน้ เป็นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ โดยไม่ตอ้ ง
ท�ำการลงคะแนนเลือกตั้ง
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1749/2530
จ�ำเลยมิได้บรรจุโจทก์ให้เป็นพนักงานคุมเครือ่ งท�ำความเย็นโดยเฉพาะและไม่
ปรากฏว่ามีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างห้ามมิให้จ�ำเลยโยกย้ายสับเปลี่ยน
หน้าที่โจทก์ ดังนั้น เมื่อโจทก์ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องโดยไม่เติมน�้ำเครื่อง
ท�ำความเย็น ท�ำให้เครือ่ งท�ำความเย็นดับเป็นเหตุให้จำ� เลยได้รบั ความเสียหาย
จ�ำเลยจึงมีสทิ ธิสงั่ สับเปลีย่ นโยกย้ายโจทย์โดยให้โจทก์ได้คา่ จ้างเท่าเดิมเพือ่ ไป
ท�ำหน้าที่พนักงานทั่วไปได้ เมื่อไม่ปรากฏว่าต�ำแหน่งพนักงานทั่วไปเป็น
ต� ำ แหน่ ง ที่ ต�่ ำ กว่ า พนั ก งานคุ ม เครื่ อ งท� ำ ความเย็ น หรื อ โจทก์ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ลดลง จึงไม่เป็นการผิดสภาพการจ้างและไม่เป็นการลงโทษหรือเป็น
ผลให้โจทก์ซงึ่ เป็นกรรมการลูกจ้างไม่สามารถทนท�ำงานอยูต่ อ่ ไปได้ อันจ�ำเลย
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จะต้องขออนุญาตต่อศาลแรงงานก่อนตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
มาตรา 52
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1907/2534
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ยตุ ติ ามค�ำวินจิ ฉัยของศาลแรงงานกลางว่าผูร้ อ้ งได้
สั่งพักงานผู้คัดค้านโดยจ่ายค่าจ้าง การที่ผู้ร้องได้สั่งพักงานผู้คัดค้านในกรณี
เช่ น นี้ น ่ า จะเป็ น การสั่ ง ให้ ผู ้ คั ด ค้ า นหยุ ด ท� ำ งานชั่ ว คราวเพื่ อ ด� ำ เนิ น การ
ยืน่ ค�ำร้องขออนุญาตลงโทษผูค้ ดั ค้านต่อศาลแรงงานกลางเสียก่อน เมือ่ ผูร้ อ้ ง
ได้จา่ ยค่าจ้างให้แก่ผคู้ ดั ค้านในระหว่างไม่ได้ทำ� งานจึงไม่ถอื ว่าเป็นการลงโทษ
ค�ำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางชอบแล้ว
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 3066/2535
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 45 มาตรา 46
และประกาศกรมแรงงาน เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารในการเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการลูกจ้าง ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2518 ข้อ 1 ก�ำหนดว่า
“ในสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่ง ให้เลือกตั้งกรรมการลูกจ้างได้หนึ่งคณะ
เว้นแต่สถานประกอบกิจการนัน้ มีหน่วยงานหรือสาขาในจังหวัดอืน่ ลูกจ้างใน
สถานประกอบกิจการเช่นว่านั้นอาจตกลงกันเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างขึ้น
จังหวัดละคณะได้จ�ำนวนกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบกิจการหรือใน
หน่วยงาน หรือสาขาในแต่ละจังหวัดให้กำ� หนดโดยถือหลักเกณฑ์ตามมาตรา
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46 แห่ง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518” ฉะนั้น แม้สหภาพแรงงาน อ.
จะได้ตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง จ�ำนวน 21 คน ส�ำหรับโรงงานของจ�ำเลยที่
จังหวัดชลบุรแี ล้ว ทางสหภาพแรงงานย่อมมีสทิ ธิทจี่ ะตัง้ คณะกรรมการลูกจ้าง
จ�ำนวน 13 คน ส�ำหรับโรงงานจ�ำเลยที่จังหวัดนครราชสีมาได้อีก โจทก์จึง
เป็นกรรมการลูกจ้างโดยชอบด้วยกฎหมายตามการแต่งตั้งในครั้งหลังนี้
จ� ำ เลยไม่ มี สิ ท ธิ เ ลิ ก จ้ า งโจทก์ โ ดยมิ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากศาลแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 52
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 3731/2535
การจดทะเบียนคณะกรรมการของสหภาพแรงงานเป็นเพียงวิธกี ารทาง
กฎหมาย เพือ่ ให้ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนเท่านัน้ เมือ่ ทีป่ ระชุมใหญ่ของ
สหภาพแรงงาน อ. ได้ลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานและ
นายจ้างได้ทราบผลการประชุมของคณะกรรมการสหภาพแรงงานแล้วว่า
ผู้ใดได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสหภาพแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 แล้ว แม้จะยังไม่ได้มีการจดทะเบียนรับรองการ
เป็นกรรมการก็ตาม จึงมีอ�ำนาจตั้งคณะกรรมการลูกจ้างได้
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 4107/2536
ข้อบังคับการท�ำงานของผูร้ อ้ งก�ำหนดประเภทการลงโทษไว้โดยมิได้ระบุ
ขั้นตอนการลงโทษไว้ ผู้ร้องจึงไม่จ�ำต้องลงโทษตามขั้นตอนในข้อบังคับการ
ท�ำงาน ผูร้ อ้ งอาจเลือกวิธใี ด ๆ ตามข้อบังคับการท�ำงานโดยพิจารณาจากความ
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หนักเบาของความผิดของพนักงานแต่ละคนผูค้ ดั ค้านกระท�ำผิดในขณะปฏิบตั ิ
หน้าที่ในสถานที่ท�ำงานโดยไม่ย�ำเกรงต่อข้อบังคับการท�ำงานของผู้ร้อง การ
กระท�ำของผู้คัดค้านไม่เป็นเยี่ยงอย่างอันดี ท�ำให้แตกความสามัคคียากแก่
การปกครองบังคับบัญชากรณีจึงมีเหตุสมควรให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 4398/2536
กรณีที่สหภาพแรงงานแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างกฎหมายมิได้บัญญัติ
ว่าต้องแจ้งให้นายจ้างทราบ และพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
มิได้บัญญัติว่ากรรมการลูกจ้างที่สหภาพแรงงานแต่งตั้งเป็นกรรมการลูกจ้าง
ตัง้ แต่เมือ่ ใด เพียงแต่กำ� หนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งไว้คราวละ 3 ปี แต่อาจ
ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ได้ ซึ่งแตกต่างกับการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้าง
เพราะคณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งต้องแจ้งให้นายจ้างและพนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงานแห่งท้องที่ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่โดยไม่
ชักช้าว่าผู้ใดได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการลูกจ้าง แสดงว่ากรรมการลูกจ้างได้
รับแต่งตั้งจากสหภาพแรงงานเป็นกรรมการลูกจ้างตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้ง
สหภาพแรงงาน อ. แต่งตั้งโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้าง วันที่ 3 มีนาคม 2536
โดยแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างรวม 6 คน ตามที่กฎหมายก�ำหนด แม้จะยังไม่มี
การเลือกตัง้ กรรมการทีเ่ หลืออีก 5 คน (สถานประกอบกิจการแห่งนีม้ กี รรมการ
ลูกจ้างได้ 11 คน) โจทก์กเ็ ป็นกรรมการลูกจ้างตัง้ แต่วนั ดังกล่าวจ�ำเลยเลิกจ้าง
โจทก์ซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างโดยมิได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน จึงไม่ชอบ
ด้วยพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52 อุทธรณ์ของจ�ำเลย
ฟังไม่ขึ้น
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ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 6712/2538
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 48 บัญญัติ
ว่ า “นอกจากพ้ น ต�ำ แหน่ ง ตามวาระ กรรมการลู ก จ้ า งพ้ น จากต�ำ แหน่ ง
เมื่อ ฯลฯ (7) มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะ” เมื่อ
จ�ำเลยแถลงรับในรายงานกระบวนการพิจารณาว่า ขณะทีเ่ ลิกจ้างโจทก์ยงั ไม่มี
การเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะโจทก์จึงยังไม่พ้นจาก
ต�ำแหน่งกรรมการลูกจ้าง
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 4850/2545
การที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ค ณะกรรมการลู ก จ้ า งตามมาตรา 45
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เป็นตัวแทนของลูกจ้างในการเข้าร่วมประชุมกับนายจ้างเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการแก่ลกู จ้าง ปรึกษาหารือเพือ่ ก�ำหนดข้อบังคับในการท�ำงานพิจารณา
ค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้าง และหาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในสถาน
ประกอบกิจการตามาตรา 50 แม้โจทก์จะเป็นผูต้ กลงท�ำงานให้บริษทั จ�ำเลยที่
1 เพือ่ รับค่าจ้างอันมีฐานะเป็นลูกจ้างของบริษทั จ�ำเลยที่ 1 แต่ในขณะเดียวกัน
โจทก์ก็เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนบริษัทจ�ำเลยที่ 1 อันมีฐานะ
เป็นนายจ้างด้วยตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา
5 ซึ่งฐานะนายจ้าง ลูกจ้างนั้น จะมีผลประโยชน์บางส่วนที่ขัดกัน ดังนั้น การ
ที่สหภาพแรงงานพนักงานทีพีไอมีมติแต่งตั้งโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้าง จึง
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เป็นการขัดต่อเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการประชุมระหว่างนายจ้าง
กับคณะกรรมการลูกจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
มาตรา 50 การที่สหภาพแรงงานพนักงานทีพีไอมีมติแต่งตั้งให้โจทก์เป็น
กรรมการลูกจ้างย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีฐานะเป็น
กรรมการลูกจ้าง และไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 52 แห่งพระราช
บัญญัติดังกล่าว
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 4516/2550
มีปญ
ั หาวินจิ ฉัยว่า โจทก์เป็นผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมายให้ทำ� การแทนจ�ำเลย
ตามความหมายค� ำ ว่ า “นายจ้ า ง” ในพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั ม พั น ธ์
พ.ศ. 2518 มาตรา 5 หรือไม่ เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟัง
มาว่าโจทก์เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลของจ�ำเลย มีหน้าที่สอบสวนลงโทษลูกจ้าง
มีอ�ำนาจออกหนังสือเตือนลูกจ้างที่กระท�ำความผิด อันเป็นอ�ำนาจหน้าที่ใน
การลงโทษลูกจ้างของจ�ำเลย อีกทัง้ ปรากฏตามสัญญาจ้างแรงงานทีโ่ จทก์เบิก
ความยอมรับว่าโจทก์ลงนามแทนจ�ำเลย และคูค่ วามไม่โต้แย้งกันว่าโจทก์เป็น
ผู้รับมอบอ�ำนาจให้ท�ำสัญญาจ้างลูกจ้างเข้าท�ำงานกับจ�ำเลยแทนจ�ำเลย อัน
เป็นอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการจ้างลูกจ้างของจ�ำเลยโจทก์จงึ เป็นผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
ให้ท�ำการแทนจ�ำเลยในส่วนที่เกี่ยวกับการลงโทษและจ้างลูกจ้างของจ�ำเลย
แทนจ�ำเลย โจทก์จึงมีฐานะเป็นนายจ้างตามมาตรา 5 แม้ว่าโจทก์จะเป็น
ลูกจ้างของจ�ำเลย แต่ฐานะนายจ้างและลูกจ้างนั้นมีผลประโยชน์บางส่วนที่
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ขัดกัน การที่สหภาพแรงงานแต่งตั้งโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้างจึงขัดต่อ
เจตนารมณ์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการประชุ ม ระหว่ า งนายจ้ า งกั บ คณะ
กรรมการลูกจ้างตามมาตรา 50 ที่บัญญัติให้นายจ้างต้องจัดให้มีการประชุม
หารือกับคณะกรรมการลูกจ้างเพือ่ จัดสวัสดิการแก่ลกู จ้าง ก�ำหนดข้อบังคับใน
การท�ำงาน พิจารณาค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้าง หาทางปรองดองและระงับข้อขัด
แย้งในสถานประกอบกิจการ ร้องขอให้ศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยในกรณี
ทีเ่ ห็นว่าการกระท�ำของนายจ้างจะท�ำให้ลกู จ้างไม่ได้รบั ความเป็นธรรมหรือได้
รับความเดือดร้อนเกินสมควร การแต่งตัง้ โจทก์เป็นกรรมการลูกจ้างจึงเป็นการ
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มีฐานะเป็นกรรมการลูกจ้างและไม่ได้รับความ
คุม้ ครองตามมาตรา 52 จ�ำเลยไม่จำ� ต้องได้รบั อนุญาตจากศาลแรงงานในการ
เลิกจ้างโจทก์ อุทธรณ์ข้อนี้ของจ�ำเลยฟังขึ้น
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ภาคผนวก
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ลูกจ้างลงลายมือชื่อร่วมกัน
ไม่น้อยกว่า 10 คน

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด�ำเนินการเลือกตั้ง 5 คน

แจ้งเป็นหนังสือก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า 15 วัน

ก�ำหนด วัน เวลา
สถานที่ ตลอดจน
ระยะเวลา
รับสมัคร

ด�ำเนินการรับสมัคร

แผนภาพการเลือกตั้ง

คณะกรรมการลูกจ้าง
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ประกาศการเลือกตั้ง
อย่างน้อย 10 วัน
ก่อนวันเลือกตั้ง

พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน

จัดแผงหรือป้ายส�ำหรับ
ผู้สมัครหาเสียง
อย่างน้อย 2 แห่ง

นายจ้าง

จัดท�ำบัญชีลูกจ้างใน
สถานประกอบกิจการทุกคน
อย่างน้อย 2 ชุด

ด�ำเนินการเลือกตั้ง

ปิดประกาศบัญชีรายชื่อ
ลูกจ้าง อย่างน้อย 3 วัน
ก่อนวันเลือกตั้ง

แจ้งผลการเลือกตั้ง
นายจ้าง
พนักงานประนอม
ข้อพิพาทแรงงาน
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จัดท�ำอุปกรณ์การเลือกตั้ง
เมื่อได้รับการร้องขอ

แบบ ร.ส. 17

หนังสือแจ้งให้ประกาศการเลือกตั้ง
กรรมการลูกจ้าง
………………………………….
สถานประกอบกิจการ..............................
วันที่............เดือน.................พ.ศ................

เรื่อง ขอให้ประกาศการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้าง
เรียน .............................................................
ด้วยข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้มีความประสงค์จะให้มีการเลือกตั้ง
กรรมการลูกจ้าง
ส�ำหรับสถานประกอบกิจการนี้ ในวันที.่ ..............เดือน......................พ.ศ.................
ตั้งแต่เวลา...........................น. ถึงเวลา......................น. การเลือกตั้งจะกระท�ำที่
..............................................................................................................................................
โดยให้ผทู้ จี่ ะสมัครรับเลือกตัง้ ยืน่ ใบสมัครต่อคณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตัง้
คนหนึง่ คนใดตามรายนามข้างล่างนี้ ตัง้ แต่วนั ที.่ .............เดือน................พ.ศ........
ถึงวันที่............เดือน........................พ.ศ..................
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
76
คณะกรรมการลูกจ้าง

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาประกาศการเลือกตัง้ กรรมการลูกจ้างเพือ่
ให้ลูกจ้างทุกคนทราบโดยเร็ว
				

ขอแสดงความนับถือ

ลงชือ่ ........................................................... ลงชือ่ ..............................................................
ลงชือ่ ........................................................... ลงชือ่ ..............................................................
ลงชือ่ ........................................................... ลงชือ่ ..............................................................
ลงชือ่ ........................................................... ลงชือ่ ..............................................................
ลงชือ่ ........................................................... ลงชือ่ ..............................................................
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แบบ ร.ส. 18

ประกาศ
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการลูกจ้าง
ด้วย....................................กับพวกรวม............คน ได้แจ้งให้ประกาศการ
เลือกตัง้ กรรมการลูกจ้างตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์
พ.ศ. 2518 และได้ก�ำหนดวันเวลา และสถานที่ในการเลือกตั้งและก�ำหนด
ระยะเวลาการสมัครรับเลือกตั้งไว้ ดังต่อไปนี้
1. วันเลือกตั้ง
วัน............ เดือน..............................พ.ศ..............
เวลา......................น. ถึง..............................น.
2. สถานที่เลือกตั้ง
ณ. ..........................................................................
3. การรับสมัครรับเลือกตั้ง
ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการลูกจ้าง ให้ยื่นใบสมัคร
ต่อกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งคนหนึ่งคนใด ดังมีรายชื่อต่อไป
1. .....................................................................
2. .....................................................................
3. .....................................................................
4. .....................................................................
5. .....................................................................
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4. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง
วันที่..................... เดือน................................... พ.ศ............................ ถึง
วันที่..................... เดือน................................... พ.ศ............................
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

		

ประกาศ ณ วันที่........... เดือน....................... พ.ศ..................
ลงชื่อ......................................................นายจ้าง
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ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการลูกจ้าง

แบบ ร.ส. 19

...................................................

ข้าพเจ้า
(1) ชื่อ................................................... ชื่อสกุล.................................................
(2) อายุ...................................................ปี
(3) ท�ำงานอยูใ่ นสถานประกอบกิจการแห่งนี้ เป็นเวลา.........ปี.........เดือน
ขณะนี้ท�ำงานในต�ำแหน่ง..........................................................................
ขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการลูกจ้าง
			

สมัคร ณ วันที่................ เดือน................พ.ศ............

			

ลงชื่อ..................................................ผู้สมัคร
แบบ ร.ส. 20
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หนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้าง
.....................................................

			
				

สถานประกอบกิจการ.................................
วันที.่ ................เดือน......................พ.ศ.........

เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการลูกจ้าง
เรียน ............................... (1) นายจ้าง (2) พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน
ด้วยลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ...............................................................
เลขที่.....................ถนน............................ต�ำบล..........................อ�ำเภอ........................
จังหวัด.................................ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างตามพระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เมื่อวันที่...........เดือน...............พ.ศ.............
ปรากฏว่าผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการลูกจ้างมีรายชื่อดังต่อไปนี้
(1)........................................................ (2)............................................................
(3)........................................................ (4)............................................................
(5)........................................................ (6)............................................................
(7)........................................................ (8)............................................................
(9)........................................................ (10).........................................................
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(11)........................................................ (12).......................................................
(13)........................................................ (14).......................................................
(15)........................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
			

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ...........................................กรรมการด�ำเนินการเลือกตั้ง
ลงชื่อ...........................................กรรมการด�ำเนินการเลือกตั้ง
ลงชื่อ...........................................กรรมการด�ำเนินการเลือกตั้ง
ลงชื่อ...........................................กรรมการด�ำเนินการเลือกตั้ง
ลงชื่อ...........................................กรรมการด�ำเนินการเลือกตั้ง
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ตัวอย่าง
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการลูกจ้าง
ชือ่ สถานประกอบกิจการ...............................................................................
...................................................
วัน/เวลาเลือกตั้ง วัน..................เดือน.........................................พ.ศ.........................
		
ตัง้ แต่เวลา.......................น. ถึงเวลา..................น.
สถานที่เลือกตั้ง ..........................................................................................
หมายเลข			
ชื่อ – นามสกุล
1		
.......................................................................................
2		
.......................................................................................
3		
.......................................................................................
4		
.......................................................................................
5		
.......................................................................................
6		
.......................................................................................
7		
.......................................................................................
8		
.......................................................................................
9		
.......................................................................................
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ตัวอย่าง
บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการลูกจ้าง
กาเครื่องหมายกากบาท x ในช่องหน้าหมายเลขผู้สมัคร
กาเครื่องหมายได้เพียง...................หมายเลขเท่านั้น
บัตรลงคะแนนทีก่ าหมายเลขเกินหรือมีรอย ขูด ลบ ขีด ฆ่า จะถือเป็นบัตรเสีย
หมายเลข			
รายชื่อผู้สมัคร
1		
..........................................................................................
2		
..........................................................................................
3		
..........................................................................................
4		
..........................................................................................
5		
..........................................................................................
6		
..........................................................................................
7		
..........................................................................................
8		
..........................................................................................
9		
..........................................................................................
10		
..........................................................................................
11		
..........................................................................................
12		
..........................................................................................
13		
..........................................................................................
14		
..........................................................................................
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ตัวอย่าง
หนังสือแจ้งการแต่งตั้ง (คณะ) กรรมการลูกจ้าง
ที่...................		
			

ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................
วันที่................. เดือน.......................พ.ศ......................

เรื่อง การแต่งตั้ง (คณะ) กรรมการลูกจ้าง
เรียน ......................(1) นายจ้าง (2) พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการสหภาพแรงงาน จ�ำนวน.....ฉบับ
ด้วยสหภาพแรงงาน...........................................................................................
ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกในบริษัท...........................................ตั้งอยู่เลขที่...........................
ถนน.............................ต�ำบล/แขวง.........................อ�ำเภอ/เขต...................................
จังหวัด................................. จ�ำนวน.................คน จากจ�ำนวนลูกจ้างของบริษัท
ทัง้ หมดตามพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 จ�ำนวน...................คน
ได้ประชุมคณะกรรมการสหภาพแรงงาน ครั้งที่................เมื่อวันที่......................
พิจารณาแต่งตั้ง (คณะ) กรรมการลูกจ้าง จ�ำนวน................คน
ดังมีรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็น (คณะ) กรรมการลูกจ้าง ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
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อนึ่ง คณะกรรมการลูกจ้างที่ได้รับการแต่งตั้ง จะเป็นตัวแทนลูกจ้าง
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและประสานประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างฝ่าย
บริหารและลูกจ้าง ตลอดจนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารเพื่อ
ระงับข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการต่อไป พร้อมนีส้ หภาพแรงงานได้แนบ
ส�ำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสหภาพแรงงาน ณ วันทีล่ งมติแต่งตัง้
(คณะ) กรรมการลูกจ้างดังแนบท้าย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

				

ขอแสดงความนับถือ

				
(ชื่อและนามสกุล)
			
ประธานสหภาพแรงงาน............................................

หมายเหตุ ประทับตราสหภาพแรงงานก�ำกับลายเซ็นประธานสหภาพแรงงาน
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ตัวอย่าง
หนังสือแจ้งการลาออกของกรรมการลูกจ้าง
ที่...................		
			

ชื่อสถานประกอบกิจการและที่ตั้ง.........................
วันที่................. เดือน.......................พ.ศ.....................

เรื่อง แจ้งการลาออกจากการเป็นกรรมการลูกจ้าง
เรียน ประธานสหภาพแรงงาน (นายจ้าง พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน)
ด้วยข้าพเจ้า.................................................ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการลูกจ้าง
บริษัท..............................................เมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ................
มีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นกรรมการลูกจ้าง เนื่องจาก...................
..............................................................................................................................................
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่..................เดือน...................พ.ศ................เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
				

ขอแสดงความนับถือ

				

( ชื่อและนามสกุล )
กรรมการลูกจ้างบริษัท
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ตัวอย่าง
หนังสือแจ้งการแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างแทน
ชื่อสถานประกอบกิจการและที่ตั้ง
วันที่.................เดือน......................พ.ศ.........
เรื่อง แจ้งรายชื่อกรรมการลูกจ้างที่แต่งตั้งแทน
เรียน ......................(1) นายจ้าง (2) พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�ำเนาภาพถ่ายหนังสือแจ้งการลาออกจากกรรมการลูกจ้าง
		
จ�ำนวน..................ฉบับ
		
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสหภาพแรงงาน
		
จ�ำนวน..................ฉบับ
เนือ่ งจากลูกจ้างซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการลูกจ้าง ตัง้ แต่วนั ที.่ ..................
เดือน.......................พ.ศ.................ได้แจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการลูกจ้าง
จ�ำนวน....................คน จากจ�ำนวน กรรมการลูกจ้างทั้งคณะ.................คน คือ
1. ............................................... ลาออกจากการเป็นกรรมการลูกจ้าง
เมื่อวันที่.....................................................
ดังนั้น สหภาพแรงงาน...........................................จึงขอใช้สิทธิแต่งตั้ง
สมาชิกสหภาพแรงงานเป็นกรรมการลูกจ้างแทนกรรมการลูกจ้างทีล่ าออกไป
จ�ำนวน.......................คน คือ
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1. .......................................................................................
2. .......................................................................................
ฯลฯ
ทัง้ นีก้ รรมการลูกจ้างทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ในครัง้ นีจ้ ะมีหน้าทีแ่ ละสิทธิ
ตามกฎหมายในฐานะกรรมการลูกจ้างตัง้ แต่วนั ที.่ .........เดือน..................พ.ศ........
และจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการลูกจ้างได้จนครบวาระของคณะกรรมการ
ลูกจ้างชุดเดิม พร้อมนี้ สหภาพแรงงานได้แนบส�ำเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการสหภาพแรงงาน ณ วันที่.................................
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
				

ขอแสดงความนับถือ

				

(ชื่อและนามสกุล)
ประธานสหภาพแรงงาน

หมายเหตุ ประทับตราสหภาพแรงงานก�ำกับลายเซ็นประธานสหภาพแรงงาน
89
คณะกรรมการลูกจ้าง

คณะผูจ้ ด
ั ท�ำ
นายอิทธิพล แผ่นเงิน
			

ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานประนอมข้อพิพาทแรงงาน
และข้อขัดแย้ง

นายอภิญญา สุจริตตานันท์

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์

นายประดิษฐ์ สุรชัย

นักวิชาการแรงงาน 7 ว

นางนฤมล กันนะ		

นักวิชาการแรงงาน 6 ว

นางสาวอลิสรา ยกเจริญ

นักวิชาการแรงงาน 5

นางสาววรลักษณ์ กาจหาญ เจ้าพนักงานแรงงาน 4
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