
ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงิน 
ของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 

 

นางสาวจิรายุ  อาจฤทธิ์∗ 
 

  ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$  
พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น เป-นกลไกในการได�มาซ่ึงหลักเกณฑ$และเง่ือนไขในการจ�างหรือการทํางานท่ีเป-นธรรม 
ท้ังกับนายจ�างและลูกจ�างโดยผู�ร:างกฎหมายตระหนักว:าในสภาพความเป-นจริงนั้นนายจ�างย:อมมีอํานาจ
ในการเจรจาต:อรองเหนือกว:าลูกจ�างเสมอ ผู�ร:างกฎหมายจึงได�สร�างกระบวนการเจรจาต:อรองผ:านองค$กร
ท่ีเกิดจากการรวมกลุ:มของลูกจ�างในรูปแบบของสหภาพแรงงาน รวมท้ังได�สร�างกระบวนการท่ีทําให� 
คู:เจรจาท้ังสองฝ>ายมีโอกาสในการเจรจาต:อรองอย:างเท:าเทียมกัน เพ่ือให�ได�ข�อตกลงท่ีเกิดประโยชน$และ
เป-นธรรมท้ังกับนายจ�างและลูกจ�างสําหรับข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินนั้น 
เนื่องจากเป-นข�อตกลงท่ีกระทบต:อการใช�จ:ายเงินของรัฐวิสาหกิจ กฎหมายจึงกําหนดกระบวนการ
พิเศษเพ่ิมเติมจากข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างในกรณีอ่ืนๆเพ่ือให�รัฐบาลสามารถกํากับดูแลให�การ
ใช�จ:ายเงินเป-นไปอย:างคุ�มค:า และมีประสิทธิภาพ ท้ังยังสามารถกํากับดูแลสภาพการจ�างของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจในภาพรวมให�เป-นไปในมาตรฐานเดียวกัน เม่ือข�อตกลงเก่ียวกับการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงิน
เป-นเรื่องท่ีมีความสําคัญ และมีกระบวนการท่ีกฎหมายกําหนดไว�เป-นกรณีพิเศษ จึงสมควรท่ีจะมี
การศึกษาทําความเข�าใจกระบวนการดังกล:าว เพ่ือให�สามารถการดําเนินการในเรื่องดังกล:าว 
ได�อย:างถูกต�องและเป-นไปตามหลักเกณฑ$ท่ีกฎหมายกําหนด 
 
๑. ความหมายของ “ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงิน” 

 
“ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงิน” นั้น เป-นถ�อยคําท่ีปรากฏอยู:ใน

มาตรา ๒๘ แห:งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงกําหนดให� “ข�อตกลง
เก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีอยู�นอกเหนือจากท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๓ (๒) นายจ�าง
จะต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีก�อนจึงจะดําเนินการได�” 
โดยพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ มิได�มีการให�ความหมายหรือกําหนดนิยามของ
ถ�อยคําดังกล:าวเอาไว�แต:อย:างใด อย:างไรก็ดี เม่ือพิจารณาจากถ�อยคําท่ีปรากฏแล�วย:อมเข�าใจได�ว:า 
ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงิน นั้น เป-นข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างในลักษณะหนึ่ง 
ดังนั้น เพ่ือให�สามารถเข�าใจถึงความหมายของคําว:า “ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับ
การเงิน”ในเบ้ืองต�นจึงต�องทําความเข�าใจความหมายของ “ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�าง” เสียก:อน 

โดยท่ีมาตรา ๖ แห:งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ ได�กําหนดให� 
“ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�าง”หมายถึง ข�อตกลงระหว:างนายจ�างกับสหภาพแรงงานตาม
พระราชบัญญัตินี้ จึงอาจสรุปได�ว:า ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างตามพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ ต�องเป-น “การทําข�อตกลงระหว:างนายจ�างและสหภาพแรงงาน” อย:างไรก็ดี  

                                                           

∗นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ ปฏิบัติหน�าท่ีฝ>ายวิเคราะห$การร:างกฎหมาย กองหลักนิติบัญญัติ 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  



๒ 
 

แม�ในบทนิยามดังกล:าวจะมิได�กําหนดเนื้อหาสาระของข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างเอาไว� แต:หากได�
พิจารณาจากถ�อยคําท่ีปรากฏก็ย:อมเป-นท่ีชัดเจนอยู:ว:า ข�อตกลงระหว:างนายจ�างกับสหภาพแรงงานท่ี
จะมีลักษณะเป-นข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�าง นั้น ต�องเป-นการตกลงกันในเรื่องท่ีเก่ียวกับ  
“สภาพการจ�าง” และเม่ือพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ ได�ให�ความหมายของคําว:า 
“สภาพการจ�าง” หมายถึง หลักเกณฑ$และเง่ือนไขการจ�างหรือการทํางาน กําหนดวันและเวลาทํางาน 
ค:าจ�าง สวัสดิการ การเลิกจ�าง หรือประโยชน$อ่ืนของนายจ�างหรือลูกจ�างอันเก่ียวกับการจ�างหรือการ
ทํางาน ดังนั้น “ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�าง” ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ นั้น 
จึงย:อมหมายถึง “ข�อตกลงระหว:างนายจ�างกับสหภาพแรงงาน ในเรื่องท่ีเก่ียวกับหลักเกณฑ$และ
เง่ือนไขการจ�างหรือการทํางาน กําหนดวันและเวลาทํางาน ค:าจ�าง สวัสดิการ การเลิกจ�าง หรือ
ประโยชน$อ่ืนของนายจ�างหรือลูกจ�างอันเก่ียวกับการจ�างหรือการทํางาน” 

ปIญหาท่ีต�องพิจารณาต:อมาก็คือ “ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับ
การเงิน” มีความหมายหรือลักษณะอย:างไร 

ดังท่ีได�กล:าวไปแล�วข�างต�นว:า “ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงิน” นั้น 
เป-นคําท่ีปรากฏอยู:ในมาตรา ๒๘ แห:งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ ซ่ึงกฎหมายมิได�ให�
ความหมายหรือกําหนดนิยามของถ�อยคําดังกล:าวเอาไว� แต:ในมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๗ เมษายน 
๒๕๔๗เรื่องการกําหนดขอบเขตสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินสําหรับรัฐวิสาหกิจ นั้น ได�มีการให�
ความหมายของ “สภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงิน” หมายความว:า ค:าจ�าง สวัสดิการ และประโยชน$อ่ืน
ของนายจ�างหรือลูกจ�าง อันเก่ียวกับการจ�างหรือการทํางานท่ีสามารถคํานวณเป-นเงินได� ดังนั้น  
จึงอาจสรุปได�ว:า “ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงิน” ตามมาตรา ๒๘ แห:ง
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ พ.ศ. ๒๕๔๓ หมายถึง ข�อตกลงระหว:างนายจ�างกับสหภาพ
แรงงานในเรื่องท่ีเก่ียวกับค:าจ�าง สวัสดิการ หรือประโยชน$อ่ืนของนายจ�างหรือลูกจ�างอันเก่ียวกับการจ�าง
หรือการทํางานท่ีสามารถคํานวณเป-นเงินได�หรือกล:าวอีกนัยหนึ่งว:าเป-น“ข�อตกลงระหว:างนายจ�าง 
กับสหภาพแรงงานในเรื่องท่ีเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีสามารถคํานวณเป-นเงินได�” นั่นเอง 

เม่ือได�พิจารณาไปแล�วในเบ้ืองต�นถึงความหมายของ “ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพ 
การจ�างท่ีเก่ียวกับการเงิน” สามารถนําความหมายดังกล:าวมาแยกเป-นองค$ประกอบของ“ข�อตกลง
เก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงิน” ได�ดังนี้ 
  

๑.๑ ข�อตกลงระหว&างนายจ�างกับสหภาพแรงงาน 
ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างตามความหมายของพระราชบัญญัติแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ นั้น จะต�องเป-น “การทําข�อตกลงสองฝ0าย”ระหว:างฝ>ายนายจ�าง๑ 
ซ่ึงหมายความถึง รัฐวิสาหกิจท่ีอยู:ภายใต�บังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ผู�มีอํานาจกระทําการแทน
รัฐวิสาหกิจ หรือผู�ซ่ึงได�รับมอบหมายจากผู�ท่ีมีอํานาจกระทําการรัฐวิสาหกิจ กับฝ>ายสหภาพแรงงาน 
ดังนั้น การแสดงเจตนาฝ>ายเดียวของฝ>ายนายจ�างจึงไม:ถือว:าเป-นข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�าง  
(คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๘๕-๖๘๗/๒๕๒๔) อย:างไรก็ดี หากฝ>ายลูกจ�างได�นําประกาศฝ>ายเดียวของ

                                                           
๑มาตรา ๖ แห:งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ พ.ศ. ๒๕๔๓ 



๓ 
 

นายจ�างมาปฏิบัติตาม อาจส:งผลให�ประกาศดังกล:าวมีผลเป-นข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างได� 
(คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๖๓๕/๒๕๒๕)๒ 

นอกจากนี้ การทําข�อตกลงสองฝ>ายนั้น ยังต�องเป-นการทําข�อตกลงกันระหว:าง 
ฝ>ายนายจ�างกับฝ>ายสหภาพแรงงานเท:านั้น การท่ีนายจ�างทําข�อตกลงกับลูกจ�างโดยตรงไม:ถือเป-นข�อตกลง
เก่ียวกับสภาพการจ�างตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงจะแตกต:างจาก “ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�าง” 
ตามมาตรา ๕แห:งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ$ พ.ศ. ๒๕๑๘ ท่ีหมายถึง“ข�อตกลงระหว:างนายจ�างกับ
ลูกจ�าง หรือระหว:างนายจ�างหรือสมาคมนายจ�างกับสหภาพแรงงานเก่ียวกับสภาพการจ�าง” 

โดยท่ีมาตรา ๙๕๓ วรรคสอง แห:งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ  
ได�กําหนดให�ถือว:าบรรดาสภาพการจ�างท่ีมีอยู:ก:อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ เป-นข�อตกลงเก่ียวกับ
สภาพการจ�างตามพระราชบัญญัตินี้  ดังนั้น สภาพการจ�างท่ีรัฐวิสาหกิจแต:ละแห:งมีอยู:ก:อนวันท่ี 
๘ เมษายน ๒๕๔๓ จึงถือเป-นข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างของรัฐวิสาหกิจ แม�มิใช:ข�อตกลงท่ีเกิดจาก
การยื่นข�อเรียกร�องและเจรจาตกลงกันระหว:างนายจ�างและสหภาพแรงงาน แต:เป-นสภาพการจ�างท่ี
กฎหมายให�ถือว:าเป-นข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างเพ่ือเป-นฐานท่ีนายจ�างและสหภาพแรงงานจะใช�
สิทธิยื่นข�อเรียกร�องเพ่ือให�มีการกําหนดข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างฉบับใหม: หรือยื่นข�อเรียกร�อง
ให�แก�ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให�ได�ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีพอใจและยอมรับได�ต:อไป๔ 

 
๑.๒ ข�อตกลงระหว&างนายจ�างกับสหภาพแรงงานต�องเป)นข�อตกลงเก่ียวกับ 

สภาพการจ�าง 
ตามท่ีได�กล:าวไปแล�วข�างต�นว:ามาตรา ๖ แห:งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ$ฯ กําหนดให�“สภาพการจ�าง” หมายถึง หลักเกณฑ$และเง่ือนไขการจ�างหรือการทํางาน กําหนดวัน
และเวลาทํางาน ค:าจ�าง สวัสดิการ การเลิกจ�าง หรือประโยชน$อ่ืนของนายจ�างหรือลูกจ�าง อันเก่ียวกับ 
การจ�างหรือการทํางานซ่ึงในเรื่องนี้ศาสตราจารย$เกษมสันต$ วิลาวรรณ ได�อธิบายความหมายของ 
“สภาพการจ�าง”เพ่ิมเติมว:า “สภาพการจ�าง” คือ นิติสัมพันธ2หรือการปฏิบัติท้ังหลายระหว�างนายจ�าง
กับลูกจ�าง ต้ังแต�แรกเข�าทํางานจนกระท่ังถึงการเลิกจ�าง คือ ต้ังแต�เง่ือนไขการจ�างหรือการทํางาน 
การกําหนดวันและเวลาทํางาน ค�าจ�าง สวัสดิการ การเลิกจ�าง รวมท้ังประโยชน2ต�างๆ ของท้ังนายจ�าง
และลูกจ�างท่ีเก่ียวกับการจ�างหรือการทํางาน ดังนั้น เรื่องใดก็ตามท่ีเป:นความสัมพันธ2ระหว�างนายจ�าง
กับลูกจ�างแล�ว จะเป:นสภาพการจ�างท้ังสิ้น๕ 

กรณีของข�อตกลงในเรื่องอ่ืนท่ีไม:อยู: ในนิยามของสภาพการจ�างข�างต�น 
ข�อตกลงนั้นย:อมไม:ใช:ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�าง เช:น บันทึกข�อตกลงระหว:างสหภาพแรงงานกับ
นายจ�างให�นายจ�างหักค:าจ�างของลูกจ�างท่ีเป-นสมาชิกของสหภาพแรงงานเพ่ือเป-นค:าบํารุง ค:าฌาปนกิจ 
                                                           

๒อ�างถึงใน จารณต$ บูรณชัย, การทําข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างในรัฐวิสาหกิจ,วิทยานิพนธ$
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร$ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร$ ,๒๕๕๔. น . ๑๙. 

๓มาตรา ๙๕  บรรดาระเบียบ ประกาศ มติ คําวินิจฉัยช้ีขาด หรือคําสั่งของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ$ท่ีถึงท่ีสุดแล�วตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงมีอยู:ก:อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช�บังคับ ให�ยังคงใช�บังคับต:อไป 

ให�ถือว:าบรรดาสภาพการจ�างท่ีมีอยู:ก:อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ เป-นข�อตกลงเก่ียวกับ
สภาพการจ�างตามพระราชบัญญัติน้ี 

๔เกษมสันต$ วิลาวรรณ, กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ, (กรุงเทพ:วิญUูชน ๒๕๔๙),น. ๕๖ -๕๗. 
๕เกษมสันต$ วิลาวรรณ, คําอธิบายกฎหมายแรงงาน,พิมพ$ครั้งท่ี ๑๘,(กรุงเทพ:วิญUูชน ๒๕๕๕),น.๒๒๙. 



๔ 
 

เป-นข�อตกลงอย:างอ่ืน มิใช:ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�าง (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๖๘๒/๒๕๓๒) 
ข�อตกลงระหว:างนายจ�างกับสหภาพแรงงานในเรื่องท่ีนายจ�างอนุญาตให�สหภาพแรงงานอยู:ในบริเวณ
บริษัทของนายจ�าง เป-นกรณีท่ีนายจ�างให�ความสะดวกเพ่ือประโยชน$ของสหภาพแรงงานในเรื่องท่ี
นายจ�างอนุญาตให�สหภาพแรงงานโดยเฉพาะ ไม:ใช:เรื่องอันเก่ียวกับสภาพการจ�างจึงไม:ใช:ข�อตกลง
เก่ียวกับสภาพการจ�าง (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๔๕๐๓/๒๕๔๕)๖ 

นอกจากนี้ มีข�อน:าพิจารณาว:า ข�อตกลงให�นายจ�างจัดสวัสดิการให�แก:ลูกจ�างท่ี
เกษียณอายุ จะถือเป-นข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างหรือไม: เนื่องจากเป-นการจัดสวัสดิการให�แก:
ลูกจ�างท่ีพ�นสภาพการเป-นลูกจ�างของรัฐวิสาหกิจและไม:มีนิติสัมพันธ$ความเป-นนายจ�างและลูกจ�างแล�วใน
เรื่องนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได�ให�ความเห็นไว�ปรากฏในบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง 
การยื่นข�อเรียกร�องเก่ียวกับสภาพการจ�าง (กรณีขององค$การขนส:งมวลชนกรุงเทพ) (เรื่องเสร็จท่ี ๑๐๙๐/
๒๕๕๖)โดยสรุปว:า “การท่ีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค2การขนส�งมวลชนกรุงเทพได�ยื่นข�อเรียกร�องต�อ
องค2การขนส�งมวลชนกรุงเทพ ให�จัดต้ังกองทุนสวัสดิการพนักงานและให�จ�ายเงินเข�ากองทุนสวัสดิการ
พนักงาน เพ่ือช�วยบรรเทาความเดือดร�อนของพนักงานท่ีได�รับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพต่ํากว�าเงิน
บําเหน็จเม่ือเกษียณอายุ เป:นการเรียกร�องให�มีการจัดสวัสดิการให�แก�พนักงานองค2การขนส�งมวลชน
กรุงเทพ อันถือเป:นข�อเรียกร�องในเรื่องสภาพการจ�างตามมาตรา ๖ แห�งพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ2ฯ ซ่ึงสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค2การขนส�งมวลชนกรุงเทพเรียกร�องให�มีการแก�ไข
เพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างได�” 

 
๑.๓ สภาพการจ�างนั้นต�องสามารถคํานวณเป)นเงินได� 

โดยท่ีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๔๗เรื่องการกําหนดขอบเขต
สภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินสําหรับรัฐวิสาหกิจ ได�ให�ความหมายของ “สภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับ
การเงิน” หมายถึง“ค�าจ�าง สวัสดิการ และประโยชน2อ่ืนของนายจ�างหรือลูกจ�างอันเก่ียวกับการจ�าง 
หรือการทํางานท่ีสามารถคํานวณเป:นเงินได�”รวมท้ังในทางวิชาการได�มีการอธิบายถึงลักษณะของ  
“สภาพการจ�างท่ีเก่ียวด�วยการเงิน” เพ่ิมเติมว:า“สภาพการจ�างท่ีเก่ียวด�วยการเงิน” นั้น หมายถึง
“สภาพการจ�างในส:วนท่ีเก่ียวกับค:าจ�าง สวัสดิการ หรือประโยชน$อ่ืนของนายจ�างหรือลูกจ�างท่ีสามารถ
คํานวณเป-นเงินได� หรือสภาพการจ�างท่ีรัฐวิสาหกิจต�องใช�จ:ายเงินเพ่ือสภาพการจ�างนั้น ซ่ึงอาจเป-นการใช�
จ:ายเงินโดยตรง เช:น การปรับค:าจ�าง การเปลี่ยนแปลงอัตราการจ:ายค:าล:วงเวลาหรือค:าตอบแทนใน
การทํางานอ่ืนๆ การจ:ายโบนัส การจ:ายเงินเพ่ือสวัสดิการต:างๆ หรือการใช�จ:ายเงินเพ่ือการจัด
สวัสดิการท่ีเป-นสิ่งของหรือบริการ เช:น การตัดเสื้อผ�าชุดทํางาน การจัดรถรับส:งลูกจ�าง เป-นต�น๗ 
ดังนั้น สภาพการจ�างท่ีไม:สามารถคํานวณเป-นเงินได� หรือเป-นสภาพการจ�างท่ีไม:ต�องใช�จ:ายเงินเพ่ือ 
สภาพการจ�างนั้น เช:น การกําหนดวันและเวลาทํางาน วันหยุด วันลา ย:อมไม:ถือเป-นสภาพการจ�าง 
ท่ีเก่ียวกับการเงิน 

ในประ เ ด็น เ ก่ี ยว กับความหมายของ “ข� อตกลง เ ก่ี ยว กับสภาพการจ� า ง 
ท่ีเก่ียวกับการเงิน” มีข�อสังเกตว:า เนื่องจากกฎหมายมิได�กําหนดบทนิยามของถ�อยคําดังกล:าวไว�  
ท้ังท่ีเป-นถ�อยคําท่ีมีความสําคัญและปรากฏอยู:ในบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนั้น ความหมายของ 
“ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงิน” จึงเป-นเพียงการประมวลเอาบทนิยามของคําว:า 
                                                           

๖อ�างแล�วเชิงอรรถท่ี ๒ , น ๑๙. 
๗อ�างแล�วเชิงอรรถท่ี ๔ , น ๓๑. 



๕ 
 

“ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�าง” ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ เข�ากับ
ความหมายของคําว:า “สภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงิน” ท่ีปรากฏในมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ 
เมษายน ๒๕๔๗ ซ่ึงบุคคลท่ีอยู:ภายใต�บังคับของกฎหมายฉบับนี้ หากพิจารณาแต:เพียงบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ ย:อมไม:สามารถเข�าใจถึงความหมายของถ�อยคําดังกล:าวได� 
ท้ังท่ีโดยหลักแล�วกฎหมายต�องมีความชัดเจนเพียงพอท่ีจะให�บุคคลท่ีอยู:ภายใต�บังคับกฎหมายนั้น 
สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ$ท่ีกฎหมายกําหนดได�อย:างถูกต�อง ผู�เขียนจึงมีความเห็นว:าควรมี 
การเพ่ิมเติมบทนิยามของคําว:า “ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเ ก่ียวกับการเงิน” ไว�ใน
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ เพ่ือให�สามารถเข�าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได�อย:าง
ถูกต�อง 
 

๒. การแก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
 

แต:เดิมนั้นการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างในรัฐวิสาหกิจไม:มี
กระบวนการกํากับดูแลอย:างมีประสิทธิภาพ ทําให�มีการเพ่ิมค:าจ�าง ค:าตอบแทน หรือสวัสดิการต:างๆ 
อยู:บ:อยครั้ง ดังนั้น ในปW พ.ศ. ๒๕๒๔ คณะรัฐมนตรีจึงได�มีมติคณะรัฐมนตรีว:าด�วยโครงสร�างเงินเดือน
ของพนักงานลูกจ�างรัฐวิสาหกิจ โดยห�ามมิให�รัฐวิสาหกิจปรับปรุงอัตราค:าจ�าง เงินเดือน ค:าครองชีพ 
สวัสดิการอ่ืนใด เว�นแต:จะได�รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป-นกรณีพิเศษต:อมาพระราชบัญญัติพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๓๔ ได�นําหลักการดังกล:าวมาบัญญัติไว�ในกฎหมาย และหลักการดังกล:าวก็ได� 
ส:งต:อมายังพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ พ.ศ. ๒๕๔๓๘โดยกําหนดไว�อย:างชัดเจนในมาตรา 
๒๘แห:งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ ซ่ึงจะกล:าวในรายละเอียดต:อไป 

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได�กําหนดมาตรการ 
ทางกฎหมายในการกํากับดูแลการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงิน
ก:อนท่ีข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างนั้นจะมีผลใช�บังคับ เพ่ือให�การใช�จ:ายเงินของรัฐวิสาหกิจเป-นไป
อย:างคุ�มค:าและมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให�ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินนั้น จะต�อง
ได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$และคณะรัฐมนตรีก:อน จึงจะ
สามารถดําเนินการได� ยกเว�นข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินซ่ึงคณะรัฐมนตรี 
ได�ให�ความเห็นชอบให�รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการได�เองเม่ือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได�ให�ความ
เห็นชอบแล�ว 

จากการศึกษาพบว:า ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ>นมีการกําหนด
มาตรการทางกฎหมายท่ีเป-นการกํากับดูแลกระบวนการจัดทําหรือแก�ไขข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�าง 
ท่ีเก่ียวกับการเงินเอาไว�เช:นกัน เช:น ในมลรัฐนิวยอร$ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการกําหนดให�ข�อตกลง
เก่ียวกับสภาพการจ�างระหว:างนายจ�างกับองค$กรของลูกจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมา 
(Additional Funds) ต�องได�รับการอนุมัติจากรัฐสภาก:อนจึงจะมีผลบังคับใช�ได� (Public Employee 
Fair Employment Act Sec. 204 –a 1) หรือในประเทศญ่ีปุ>น ท่ีมีการกําหนดให� ข�อตกลงเก่ียวกับ

                                                           

๘นิคม จันทรวิทุร,สาระสําคัญและบทวิเคราะห$พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$  
พ.ศ. ๒๕๓๔ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ$มูลนิธิอารมณ$พงศ$พงัน,๒๕๓๔) น. ๑๔.อ�างถึงในจารณต$ บูรณชัย, 
อ�างแล�ว เชิงอรรถท่ี ๒, น. ๖๐. 



๖ 
 

สภาพการจ�างจะต�องได�รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก:อนจึงจะมีผลใช�บังคับ (Public Corporation, 
Etc. Labor Relations Act 1948 Article 16)๙ 

ในกรณีของประเทศไทยนั้นเม่ือพิจารณาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ จะพบว:าการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงิน 
มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

 
๒.๑ การเจรจาต&อรองเพ่ือแก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�าง 

ในกรณีท่ีนายจ�างหรือสหภาพแรงงานเห็นว:า ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�าง 
ท่ีใช�บังคับอยู:ในปIจจุบันไม:เหมาะสม สมควรท่ีจะมีการแก�ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงจะต�องยื่น 
ข�อเรียกร�องต:ออีกฝ>ายหนึ่งเพ่ือเจรจาทําความตกลงกันต:อไป๑๐นายจ�างไม:อาจแก�ไขเพ่ิมเติมเพียง 
ฝ>ายเดียวได� เว�นแต:การแก�ไขเพ่ิมเติมนั้นจะเป-นคุณแก:ลูกจ�างยิ่งกว:า เม่ือนายจ�างหรือสหภาพแรงงาน
ยื่นข�อเรียกร�องต:ออีกฝ>ายหนึ่งแล�วฝ>ายท่ีรับข�อเรียกร�องต�องทําหนังสือแจ�งชื่อผู�แทนในการเจรจาของ
ฝ>ายตนซ่ึงต�องมีคุณสมบัติคือ ฝ>ายนายจ�างต�องแต:งต้ังจากฝ>ายบริหารของรัฐวิสาหกิจ ฝ>ายสหภาพแรงงาน
ต�องแต:งต้ังจากกรรมการหรือสมาชิกสหภาพแรงงาน จํานวนไม:เกินเจ็ดคน โดยต�องแจ�งให�อีกฝ>ายหนึ่ง
ทราบโดยเร็วก:อนท่ีผู�แทนในการเจรจาท้ังสองฝ>ายจะเจรจากัน แล�วผู�แทนท้ังสองฝ>ายจะต�องเริ่มเจรจา
กันภายใน ๕ วัน นับแต:วันท่ีได�ข�อเรียกร�อง๑๑ถ�านายจ�างกับสหภาพแรงงานสามารถตกลงเก่ียวกับ 
ข�อเรียกร�องได�แล�ว ให�ทําข�อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ�างนั้นเป-นหนังสือลงลายมือชื่อผู�แทนในการ
เจรจาของนายจ�างและสหภาพแรงงาน ซ่ึงมีจํานวนไม:น�อยกว:าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู�แทนฝ>ายตนและ
ให�นายจ�างประกาศข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างโดยเปxดเผยไว� ณ สถานท่ีท่ีลูกจ�างทํางานอยู:เป-น
เวลาอย:างน�อยสามสิบวัน โดยเริ่มประกาศภายในสามวันนับแต:วันท่ีได�ตกลงกัน และนายจ�างจะต�อง
นําข �อตกลงเกี ่ยวกับสภาพการจ �างตามวรรคหนึ ่งไปจดทะเบียนต:อนายทะเบียนหรือผู� ซ่ึง 
นายทะเบียนมอบหมายภายในสิบห�าวันนับแต:วันท่ีได�ตกลงกัน๑๒ซ่ึงหากเป-นกรณีของข�อตกลงเก่ียวกับ
สภาพการจ�างท่ีไม:เก่ียวกับการเงินนั้น เม่ือนายจ�างและสหภาพแรงงานนําข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการ
จ�างไปจดทะเบียนแล�ว ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างดังกล:าวจะมีผลผูกพันนายจ�างและลูกจ�างท่ีเป-น
สมาชิ กสหภาพแรงงานให� ต� อ งปฏิ บั ติ ตาม  ๑๓ แต: ในกร ณีของข� อตกลง เ ก่ี ยว กับสภาพ 
การจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินนั้น หากเป-นข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีอยู: 
นอกเหนือจากท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๓ (๒)๑๔แห:งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ 

                                                           
๙อ�างแล�วเชิงอรรถท่ี ๒ ,น ๒๓๕. 
๑๐มาตรา ๒๕ วรรคสาม แห:งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ พ.ศ. ๒๕๔๓  
๑๑มาตรา ๒๖ แห:งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ พ.ศ. ๒๕๔๓  
๑๒มาตรา ๒๗ แห:งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ พ.ศ. ๒๕๔๓  
๑๓รายละเอียดของข้ันตอนการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างน้ัน โปรดดูใน 

เกษมสันต$วิลาวรรณ, กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ, (กรุงเทพ:วิญUูชน ๒๕๔๙)น. ๕๘ –๖๗. 
๑๔มาตรา ๑๓  ให�คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ีดังต:อไปน้ี 

ฯลฯ  ฯลฯ 
(๒) เสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดขอบเขตสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินสําหรับรัฐวิสาหกิจ 

แต:ละแห:งท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันอาจดําเนินการเองได� 
ฯลฯ  ฯลฯ 



๗ 
 

นายจ�างจะต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$และคณะรัฐมนตรีก:อน
จึงจะสามารถดําเนินการได� ท้ังนี้ มาตรา ๒๘๑๕ แห:งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ 
 

๒.๒ การเสนอคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ2และคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให�ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๘ แห&งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ2ฯ 

เม่ือได�ดําเนินการการเจรจาต:อรองเพ่ือให�มีการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับ 
สภาพการจ�างจนครบตามข้ันตอนแล�ว กฎหมายกําหนดแนวทางการดําเนินการเอาไว�สองแนวทางดังนี้ 

 
๑) กรณีท่ีเป-นข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีอยู:นอกเหนือจาก

ท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๓ (๒)แห:งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
โดยท่ีมาตรา ๒๘ แห:งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ พ.ศ. 

๒๕๔๓ได�กําหนดให� 
“ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีอยู�นอกเหนือจากท่ี

กําหนดตามมาตรา ๑๓ (๒) จะต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ2 
และคณะรัฐมนตรีก�อนจึงจะดําเนินการได�” 

ดังนั้น เม่ือมีการยื่นข�อเรียกร�อง การเจรจาต:อรอง และดําเนินการอ่ืนๆ  
จนครบข้ันตอนแล�ว โดยหลักข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินจะยังไม:สามารถ
ดําเนินการได�จนกว:านายจ�างจะเสนอข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างนั้นให�คณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ$และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให�ความเห็นชอบก:อนจึงจะสามารถดําเนินการได�
เว�นเสียแต:ว:าจะเป-นข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีรัฐวิสาหกิจดําเนินการได�เองตาม 
มาตรา ๑๓ (๒) ท่ีได�รับยกเว�นให�ไม:ต�องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$
และคณะรัฐมนตรี 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$หรือคณะรัฐมนตรีไม:ให� 
ความเห็นชอบข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงิน นายจ�างย:อมไม:อาจดําเนินการตาม
ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินในเรื่องนั้นได� 
 

๒) กรณีท่ีเป-นข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีรัฐวิสาหกิจ
ดําเนินการได�เองตามมาตรา ๑๓ (๒) แห:งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

โดยท่ีมาตรา ๑๓ (๒) แห:งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได�ให�อํานาจคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ในการเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือกําหนดขอบเขตสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินสําหรับรัฐวิสาหกิจแต:ละแห:งท่ีรัฐวิสาหกิจนั้น 
อาจดําเนินการได�เอง โดยไม:ต�องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$และ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๘ แห:งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ  

ในการนี้คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ได�ใช�อํานาจตามมาตรา 
๑๓ (๒) ดังกล:าว เสนอเรื่องให�คณะรัฐมนตรีพิจารณา และคณะรัฐมนตรีได�ให�ความเห็นชอบในการ
กําหนดขอบเขตสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินสําหรับรัฐวิสาหกิจแต:ละแห:งท่ีรัฐวิสาหกิจนั้น 
                                                           

๑๕มาตรา ๒๘  ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีอยู:นอกเหนือจากท่ีกําหนด
ตามมาตรา ๑๓ (๒) นายจ�างจะต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีก:อนจึงจะดําเนินการได� 



๘ 
 

อาจดําเนินการได�เองโดยกําหนดให�รัฐวิสาหกิจท่ีมีรายชื่อดังต:อไปนี้ สามารถดําเนินการปรับปรุง 
สภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินในการกําหนดอัตราค:าจ�าง ค:าตอบแทน หรือสวัสดิการของพนักงานได�เอง 
เม่ือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นเห็นชอบแล�วซ่ึงรัฐวิสาหกิจท่ีได�รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
ได�แก: 

๑. ธนาคารเพ่ือการส:งออกและนําเข�าแห:งประเทศไทย 
๒. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห:งประเทศไทย 
๓. บริษัท วิทยุการบินแห:งประเทศไทย จํากัด 
๔. บริษัท ท:าอากาศยาน จํากัด (มหาชน) 
๕. บริษัท ทศท คอร$ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
๖. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย:อม 
๗. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
๘. บรรษัทบริหารสินทรัพย$สถาบันการเงิน 
๙. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย:อม (ปIจจุบันคือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลาง และขนาดย:อมแห:งประเทศไทย) 
๑๐.  การรถไฟฟ{าขนส:งมวลชนแห:งประเทศไทย 
๑๑.  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
๑๒. ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  
๑๓.  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
๑๔.  บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
๑๕.  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
๑๖.  บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)๑๖ 

 
ในกรณีของรัฐวิสาหกิจท่ีมิได�มีรายชื่อข�างต�นคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ$ได�เสนอต:อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดขอบเขตการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีรัฐวิสาหกิจ
ดําเนินการได�เองตามมาตรา ๑๓ (๒) แห:งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ พ.ศ. ๒๕๔๓
ดังนี้ 

วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๔๗ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอการ
กําหนดขอบเขตสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินสําหรับรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องเก่ียวกับการกําหนดอัตรา
ค:าจ�างสวัสดิการและประโยชน$อ่ืนของนายจ�างหรือลูกจ�างอันเก่ียวกับการจ�างหรือการทํางานท่ี
สามารถคํานวณเป-นเงินได� 

-  เรื่องค:าจ�างยังคงสงวนไว�ให�เป-นอํานาจของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ$และคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาให�ความเห็นชอบ กรณีท่ีรัฐวิสาหกิจจะมีการปรับปรุงสภาพ
การจ�างท่ีเก่ียวกับค:าจ�าง ตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม  มาตรา ๒๘  และมาตรา ๓๒ยกเว�นการกําหนด

                                                           

๑๖รัฐวิสาหกิจลําดับท่ี ๑ – ๑๒ เป-นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖  
รัฐวิสาหกิจลําดับท่ี ๑๓ เป-นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗  
รัฐวิสาหกิจลําดับท่ี ๑๔ เป-นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗  
รัฐวิสาหกิจลําดับท่ี ๑๕ เป-นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๔๗  
รัฐวิสาหกิจลําดับท่ี ๑๖ เป-นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 



๙ 
 

อัตราค:าจ�างแรกบรรจุ และการกําหนดอัตราค:าจ�างข้ันตํ่า-ข้ันสูงของลูกจ�างทุกตําแหน:งให�รัฐวิสาหกิจ
แต:ละแห:งสามารถดําเนินการได�เองเม่ือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นเห็นชอบด�วย  

- เรื่องสวัสดิการ ให�กําหนดเป-นขอบเขตสภาพการจ�าง ตามมาตรา ๑๓ (๒) แห:ง
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$พ.ศ. ๒๕๔๓ ท่ีให�รัฐวิสาหกิจแต:ละแห:งสามารถดําเนินการ
ได�เองเม่ือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นเห็นชอบแล�วยกเว�นเรื่องค:ารักษาพยาบาลยังคงสงวนไว�ให�เป-น
อํานาจของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$และคณะรัฐมนตรี 

- เรื่องประโยชน$อ่ืนของนายจ�าง หรือลูกจ�างอันเก่ียวกับการจ�าง หรือการทํางานท่ี
สามารถคํานวณเป-นเงินได�  ให�กําหนดเป-นขอบเขตสภาพการจ�าง ตามมาตรา ๑๓ (๒) แห:งพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$  พ.ศ. ๒๕๔๓ ท่ีให�รัฐวิสาหกิจแต:ละแห:งสามารถดําเนินการได�เอง 
เม่ือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นเห็นชอบแล�ว   

โดยเรื่องสวัสดิการและเรื่องประโยชน$อ่ืนของนายจ�าง หรือลูกจ�าง ฯ ให�ปรับปรุงได�
เท:าท่ีรัฐวิสาหกิจแต:ละแห:งมีสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินอยู:เดิมโดยคํานึงถึงสถานะการเงิน   
ผลการดําเนินงานของกิจการและการจัดหารายได�เพ่ิมข้ึนให�ครอบคลุมรายจ:ายท่ีเพ่ิมข้ึนด�วย 
หรือสามารถประหยัดค:าใช�จ:ายให�ครอบคลุมรายจ:ายท่ีจะเกิดข้ึนซ่ึงอาจจะกําหนดเป-นเง่ือนไขให�คง
สัดส:วนของรายจ:ายด�านบุคลากรต:อรายได�ให�คงอยู:ในอัตราเดิม 

วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีได�มีมติให�เห็นชอบให�การปรับปรุงค:าห�อง
และค:าอาหารในกรณีเข�ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล สําหรับลูกจ�างเท:าท่ีจ:ายจริงตาม
ความจําเป-น แต:ไม:เกินวันละ ๑,๒๐๐ บาท และสําหรับบุคคลในครอบครัวเท:าท่ีจ:ายจริงตามความ 
จําเป-น แต:ไม:เกินวันละ ๘๐๐ บาท เป-นข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีรัฐวิสาหกิจ
สามารถดําเนินการได�เอง ท้ังนี้ สิทธิสําหรับบุคคลในครอบครัวจะต�องเป-นสิทธิท่ีมีอยู:เดิม และการ
กําหนดสภาพการจ�างดังกล:าวจะต�องคํานึงถึงสถานะการเงิน ผลการดําเนินงานของกิจการ และการ
จัดหารายได�เพ่ิมข้ึนให�ครอบคลุมรายจ:ายท่ีเพ่ิมข้ึนด�วย หรือสามารถประหยัดค:าใช�จ:ายให�ครอบคลุม
รายจ:ายท่ีจะเกิดข้ึน และขอบเขตสภาพการจ�างดังกล:าวไม:ใช:สภาพบังคับท่ีรัฐวิสาหกิจต�องดําเนินการ 
และเม่ือรัฐวิสาหกิจใดดําเนินการปรับปรุงสภาพการจ�างแล�ว ให�รัฐวิสาหกิจแจ�งการปรับปรุงดังกล:าว
ให�คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ทราบ 
 สําหรับประเด็นท่ีคณะรัฐมนตรีได�มีมติเห็นชอบให�รัฐวิสาหกิจจํานวน ๑๖ แห:ง 
สามารถปรับปรุงข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินในส:วนของค:าจ�าง ค:าตอบแทน 
หรือสวัสดิการในรัฐวิสาหกิจได�เอง เม่ือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นได�ให�ความเห็นชอบ โดยไม:มี
กําหนดเง่ือนไขหรือกรอบการดําเนินการ นั้น มีข�อสังเกตว:ากรณีดังกล:าวอาจเป-นการให�อิสระแก:
รัฐวิสาหกิจมากเกินสมควร ซ่ึงขัดกับเจตนารมณ$ของกฎหมายท่ีประสงค$จะให�คณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$เข�ามากํากับดูแลการใช�จ:ายเงินของรัฐวิสาหกิจให�เป-นไป
อย:างคุ�มค:าและมีประสิทธิภาพ 

ผู�เขียนจึงมีความเห็นว:าในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให�ความเห็นชอบกําหนด
ขอบเขตสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีรัฐวิสาหกิจดําเนินการได�เองนั้น ควรต�องมีการกําหนด
เ ง่ือนไขดังเช:น ท่ี กําหนดไว� ในมติคณะรัฐมนตรี เ ม่ือวัน ท่ี  ๗ เมษายน ๒๕๔๗ ท่ี กําหนดให�  
“รัฐวิสาหกิจสามารถปรับปรุงสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงิน ได�เท�าท่ีรัฐวิสาหกิจแต�ละแห�งมีสภาพ
การจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินอยู�เดิมโดยจะต�องคํานึงถึงสถานะการเงิน ผลการดําเนินงานของกิจการ และ
การจัดหารายได�เพ่ิมข้ึนให�ครอบคลุมรายจ�ายท่ีเพ่ิมข้ึนด�วย หรือสามารถประหยัดค�าใช�จ�ายให�



๑๐ 
 

ครอบคลุมรายจ�ายท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงอาจกําหนดเป:นเง่ือนไขให�คงสัดส�วนของรายจ�ายด�านบุคลากรต�อ
รายได�ให�คงอยู�ในอัตราเดิม”นอกจากนี้ ในกรณีท่ีเป-นสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีรัฐวิสาหกิจ
กําหนดได�เอง เม่ือรัฐวิสาหกิจได�มีการปรับปรุงสภาพการจ�างให�เรื่องดังกล:าวแล�ว ควรกําหนดให�
รัฐวิสาหกิจรายงานผลการดําเนินการต:อคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$และคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือให�รัฐบาลสามารถติดตามภาพรวมของข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินของ
รัฐวิสาหกิจได� 
 
๓. การแก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีอยู&ในรูปแบบของระเบียบ
และข�อบังคับของรัฐวิสาหกิจ 

 

 กรณีของการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีอยู:ในรูปแบบของ
ระเบียบและข�อบังคับของรัฐวิสาหกิจนั้น เป-นกรณีท่ีมีความซับซ�อนค:อนข�างมาก เนื่องจากกฎหมาย
จัดต้ังรัฐวิสาหกิจแต:ละแห:งได�กําหนดข้ันตอนในการแก�ไขเพ่ิมเติมระเบียบหรือข�อบังคับเอาไว� 
เป-นการเฉพาะ จากการศึกษาพบว:าในรัฐวิสาหกิจบางแห:งการแก�ไขเพ่ิมเติมระเบียบหรือข�อบังคับ 
ท่ี เ ก่ียว กับการ เ งินจะต�องได� รั บความเห็นชอบจากคณะรั ฐมนตรี เช:น มาตรา  ๒๓(๑๑)๑๗ 
แห:งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห:งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒แต:ในบางรัฐวิสาหกิจการแก�ไข
เพ่ิมเติมระเบียบหรือข�อบังคับท่ีเก่ียวกับการเงินจะต�องได�รับความเห็นชอบจากกระทรวงคลัง เช:น มาตรา 
๒๒ (๘)๑๘ แห:งพระราชบัญญัติการท:องเท่ียวแห:งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 กรณีเช:นนี้ทําให�เกิดปIญหาว:า ในการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�าง 
ท่ีเก่ียวกับการเงิน ซ่ึงอยู:ในรูปแบบของระเบียบและข�อบังคับของรัฐวิสาหกิจนั้น รัฐวิสาหกิจจะต�อง
ดําเนินการตามกฎหมายท้ังสองฉบับ ซ่ึงได�แก: พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ และกฎหมาย
จัดต้ังรัฐวิสาหกิจ หรือดําเนินการตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ เพียงฉบับเดียว 
 ในประเด็นนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได� เคยให�ความเห็นเอาไว�ปรากฏตาม 
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแก�ไขข�อบังคับการประปาส:วนภูมิภาค ว:าด�วยการ
สงเคราะห$เก่ียวกับการศึกษาของบุตร (เรื่องเสร็จท่ี ๑๐๖๕/๒๕๕๕) ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 
 

                                                           

 
๑๗มาตรา ๒๓ให�คณะกรรมการมีอํานาจวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของ  

กนอ. อํานาจเช:นว:าน้ีให�รวมถึง 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๑๑) การออกระเบียบหรือข�อบังคับเก่ียวกับกองทุนสงเคราะห$หรือการสงเคราะห$ อ่ืน 
เพ่ือสวัสดิการของผู�ปฏิบัติงานใน กนอ. และครอบครัวด�วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๘มาตรา ๒๒  ให�คณะกรรมการมีอํานาจและหน�าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึง

กิจการของ ททท.  อํานาจและหน�าท่ีเช:นว:าน้ีให�รวมถึง 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๘) ออกข�อบังคับว:าด�วยกองทุนสงเคราะห$หรือการสงเคราะห$อ่ืนเพ่ือสวัสดิการของพนักงาน
และลูกจ�างและครอบครัว โดยได�รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ฯลฯ   ฯลฯ 



๑๑ 
 

(คณะท่ี ๙) ได�วินิจฉัยสรุปความได�ว:า “มาตรา ๑๗ (๘)๑๙ แห�งพระราชบัญญัติการประปาส�วนภูมิภาค  
พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติข้ึนเพ่ือกําหนดความสัมพันธ2ระหว�างนายจ�างและลูกจ�างของรัฐวิสาหกิจกับรัฐ  
โดยรัฐเห็นสมควรให�มีการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห2แก�พนักงานและลูกจ�างของ กปภ.  
แต�สวัสดิการหรือการสงเคราะห2จะให�มากน�อยแค�ไหนเพียงใด จําเป:นต�องได�รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให�การคุ�มครองสวัสดิการหรือการสงเคราะห2พนักงานและลูกจ�างของรัฐวิสาหกิจ 
ทุกแห�งมีมาตรฐานเดียวกันต�อมา เม่ือมีการตราพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ2  
พ.ศ. ๒๕๔๓โดยในส�วนท่ีเก่ียวกับหลักเกณฑ2และเง่ือนไขการจ�างหรือการทํางาน กําหนดวันและเวลา
ทํางาน ค�าจ�าง สวัสดิการ การเลิกจ�าง หรือประโยชน2อ่ืนของนายจ�าง หรือลูกจ�าง อันเก่ียวกับการจ�าง  
หรือการทํางานซ่ึงเป:นสภาพการจ�าง๒๐ ของรัฐวิสาหกิจนั้น มาตรา ๑๓ (๒)๒๑แห�งพระราชบัญญัติดังกล�าว
บัญญัติให�คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ2มีอํานาจหน�าท่ีในการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
กําหนดขอบเขตสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินสําหรับรัฐวิสาหกิจแต�ละแห�งท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นอาจ
ดําเนินการได�เอง เว�นแต�ในกรณีท่ีรัฐวิสาหกิจใดเห็นสมควรปรับปรุงสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินท่ี
อยู�นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว�ตามมาตรา ๑๓ (๒) จะต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ2และคณะรัฐมนตรีก�อนจึงจะดําเนินการได� และต�อมาได�มีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ 
เมษายน ๒๕๔๗ กําหนดให�การปรับปรุงสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินในเรื่องของสวัสดิการ ยกเว�น
สวัสดิการค�ารักษาพยาบาลนั้น ให�เป:นอํานาจของคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจแต�ละแห�งท่ีจะ
สามารถพิจารณาและให�ความเห็นชอบเก่ียวกับสิทธิประโยชน2ดังกล�าวของพนักงานได�เองตามความ
เหมาะสม  ดังนั้น กปภ. จึงสามารถแก�ไขข�อบังคับดังกล�าวได� โดยไม�ต�องขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีอีก” 

 นอกจากนี้ ยังมีกรณีตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ{าขนส:งมวลชนแห:งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณีการปรับปรุงสภาพ
การจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินในการกําหนดอัตราค:าจ�างในส:วนของเงินเดือน (เรื่องเสร็จท่ี ๗๗๘/๒๕๕๖) 
ซ่ึงในเรื่องนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ ท่ี ๙) ได�วินิจฉัยสรุปความได�ว:า “ในกรณีท่ีจะดําเนินการ
ปรับปรุงสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินในการกําหนดอัตราค�าจ�างในส�วนของเงินเดือน การรถไฟฟMา
ขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย (รฟม.) ต�องปฏิบัติตามมาตรา ๑๓แห�งพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ2 พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ2และคณะรัฐมนตรีก�อน แต� เนื่องจาก รฟม. ได�รับการยกเว�นจากคณะรัฐมนตรีตาม 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ ท่ีให�ดําเนินการปรับปรุงสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับ

                                                           
๑๙มาตรา ๑๗  ให�คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลท่ัวไปซ่ึงกิจการ 

ของ กปภ. อํานาจหน�าท่ีเช:นว:าน้ีให�รวมถึง 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๘) วางข�อบังคับว:าด�วยกองทุนสงเคราะห$หรือการสงเคราะห$อ่ืนเพ่ือสวัสดิการของพนักงาน 
และลูกจ�างและครอบครัว โดยได�รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒๐มาตรา ๖แห:งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๑มาตรา ๑๓  ให�คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ีดังต:อไปน้ี 

ฯลฯ    ฯลฯ 
(๒) เสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดขอบเขตสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินสําหรับรัฐวิสาหกิจ 

แต:ละแห:งท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันอาจดําเนินการเองได� 
ฯลฯ    ฯลฯ 



๑๒ 
 

การเงินในการกําหนดอัตราค�าจ�าง ค�าตอบแทน หรือสวัสดิการต�าง ๆ ของพนักงานได�เองเม่ือ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเห็นชอบแล�ว ดังนั้น รฟม. จึงไม�ต�องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก 
 แต�มติคณะรัฐมนตรีดังกล�าวก็ไม�มีผลเป:นการยกเว�นเง่ือนไขอีกประการหนึ่งท่ีให� รฟม. ต�องขอความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลังดังนั้น การท่ี รฟม. จะออกข�อบังคับเพ่ือปรับปรุงสภาพการจ�างท่ี
เก่ียวกับการเงินในการกําหนดอัตราค�าจ�างในส�วนของเงินเดือน จึงต�องขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังด�วย” 
 ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๙) ได�อธิบายถึงเง่ือนไขท่ีทําให�กรณีของการ
รถไฟฟ{าขนส:งมวลชนแห:งประเทศไทยแตกต:างไปจากกรณีของการประปาส:วนภูมิภาค ดังนี้  
“ในกรณีนี้ (กรณีตามข�อหารือของการรถไฟฟMาขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย) แตกต�างจากกรณีของการ
ประปาส�วนภูมิภาคท่ีการแก�ไขข�อบังคับเก่ียวกับการสงเคราะห2การศึกษาของบุตรของพนักงาน โดยมาตรา 
๑๗ (๘) แห�งพระราชบัญญัติการประปาส�วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดเง่ือนไขไว�ประการเดียวว�า
ต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แต�เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติยกเว�นให�การประปาส�วนภูมิภาค
ในกรณีของการปรับปรุงสภาพการจ�างท่ีเก่ียวข�องกับการเงินในเรื่องของสวัสดิการ ยกเว�นสวัสดิการ 
ค�ารักษาพยาบาลไม�ต�องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก การประปาส�วนภูมิภาคจึงไม�ต�องขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเม่ือจะแก�ไขข�อบังคับดังกล�าว” 
 เม่ือพิจารณาจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาข�างต�นแล�วอาจสรุป 
แนวทางการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีอยู:ในรูปแบบของ
ระเบียบและข�อบังคับของรัฐวิสาหกิจได�เป-นสองแนวทางดังนี้  
 แนวทางท่ีหนึ่ง ในกรณีท่ีกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจกําหนดให�การออกระเบียบหรือ
ข�อบังคับในเรื่องดังกล:าวต�องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หากเป-นข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการ
จ�างท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติยกเว�นให�รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการได�เอง กรณีเช:นนี้ 
เม่ือข�อบังคับหรือระเบียบในเรื่องดังกล:าวได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแต:ละแห:งแล�ว 
ย:อมมีผลใช�บังคับได�ทันทีโดยไม:ต�องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง  
 แนวทางท่ีสอง ในกรณีท่ีกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจกําหนดให�การออกระเบียบหรือ
ข�อบังคับในเรื่องดังกล:าวต�องขอความเห็นชอบจากหน:วยงานอ่ืนท่ี มิใช:จากคณะรัฐมนตรี  
เช:น กระทรวงการคลัง แม�จะเป-นข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ
ยกเว�นให�รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการได�เอง เม่ือได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
แต:ละแห:งแล�ว ก็ต�องขอความเห็นชอบจากหน:วยงานท่ีกําหนดไว�เสียก:อน จึงจะมีผลใช�บังคับได� 

อนึ่ง มีข�อสังเกตว:า ปIญหาในเรื่องนี้เกิดข้ึนจากการกําหนดกระบวนการข้ันตอนการ
แก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�าง ท้ังในกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจและพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ และเนื่องจากกฎหมายเหล:านี้ตราข้ึนในช:วงเวลาและสถานการณ$ท่ีมี
ความแตกต:างกัน แนวคิดในการกํากับดูแลการใช�จ:ายเงินของรัฐวิสาหกิจก็ย:อมแตกต:างกันไป ส:งผลให�
บทบัญญัติท่ีกําหนดเก่ียวกับการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงิน นั้น แตกต:าง
กันออกไป ท้ังท่ีตราข้ึนโดยมีวัตถุประสงค$เดียวกัน คือต�องการท่ีจะกํากับดูแลการใช�จ:ายเงินของ
รัฐวิสาหกิจให�เป-นไปอย:างคุ�มค:าและมีประสิทธิภาพ  

 ด�วยบริบทของกฎหมายในลักษณะท่ีกล:าวมาข�างต�นนี้ส:งผลให�ในทางปฏิ บั ติ  
แม�เป-นสภาพการจ�างในเรื่องเดียวกันก็ตาม แต:การดําเนินการเพ่ือแก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับ 
สภาพการจ�างซ่ึงอยู:ในรูปแบบของระเบียบหรือข�อบังคับของรัฐวิสาหกิจก็จะแตกต:างกันไป ท้ังนี้ 



๑๓ 
 

ตามแต:ว:ากฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจแต:ละแห:งจะกําหนดไว�เช:นใด โดยเฉพาะอย:างยิ่งในกรณีท่ีของ
ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีรัฐวิสาหกิจดําเนินการได�เองนั้น แม�จะได�รับยกเว�น
ให�ไม:ต�องดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$และคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือให�เกิดความคล:องตัวในการดําเนินการ แต:ในรัฐวิสาหกิจบางแห:งก็ยังต�องปฏิบัติตามข้ันตอนท่ี
กฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจกําหนด เช:น ต�องขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังเสียก:อน ข�อตกลง
เก่ียวกับสภาพการจ�างในเรื่องนั้นจึงจะมีผลใช�ได� ซ่ึงทําให�เกิดความล:าช�า และเกิดความลักลั่นกัน
ระหว:างรัฐวิสาหกิจแต:ละแห:งส:งผลให�การดําเนินการปรับปรุงสภาพการจ�างไม:เป-นไปในมาตรฐาน
เดียวกัน 

 อย:างไรก็ดี การจะแก�ไขกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจทุกแห:งให�มีรูปแบบการดําเนินการใน
ลักษณะเดียวกันนั้น เป-นเรื่องท่ีเป-นไปได�ยาก เนื่องจากการแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายแต:ละฉบับนั้น  
มีกระบวนการและต�องใช�ระยะเวลาค:อนข�างมาก ผู� เขียนจึงเห็นว:า ในกรณีเช:นนี้ควรกําหนดให� 
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ เป-นกฎหมายกลาง๒๒ท่ีกําหนดกระบวนการข้ันตอนใน
การจัดทําและแก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท้ังหมด ในกรณีท่ีกฎหมายใดกําหนด
กระบวนการข้ันตอนในการจัดทําและแก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีขัดหรือแย�ง
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ จะต�องใช�กระบวนการท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ เพ่ือให�การจัดทําและแก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างของรัฐวิสาหกิจนั้น 
เป-นไปในแนวทางเดียวกัน 

 
๔. ผลผูกพันของข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงิน 
 

มาตรา ๒๙ แห:งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$  พ.ศ. ๒๕๔๓  
ได�กําหนดให�ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างมีผลผูกพันนายจ�างและลูกจ�างซ่ึงเป-นสมาชิกสหภาพ
แรงงาน และห�ามมิให�นายจ�างทําสัญญาจ�างแรงงานกับลูกจ�างซ่ึงเป-นสมาชิกสหภาพแรงงานขัดหรือ
แย�งกับข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�าง เว�นแต:สัญญาจ�างแรงงานนั้นจะเป-นคุณแก:ลูกจ�างยิ่งกว:า 

ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างจึงมีลักษณะเป-นข�อตกลงระหว:างนายจ�างกับสหภาพ
แรงงานซ่ึงเป-นตัวแทนของลูกจ�างท้ังหมดท่ีเป-นสมาชิกของสหภาพแรงงาน เป-นสัญญาประเภทหนึ่ง
แยกออกต:างหากจากสัญญาจ�างแรงงานซ่ึงเป-นการทําข�อตกลงระหว:างนายจ�างและลูกจ�างแต:ละคน
ดังนั้น ในกรณีท่ีมีการจัดทําหรือแก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�าง ข�อตกลงนั้นจึงผูกพัน
เฉพาะนายจ�างและลูกจ�างซ่ึงเป-นสมาชิกสหภาพแรงงานเท:านั้น ซ่ึงการท่ีกฎหมายกําหนดไว�ใน
ลักษณะเช:นนี้ ย:อมทําให�เกิดสัญญาจ�างแรงงานสองมาตรฐานข้ึนระหว:างลูกจ�างท่ีเป-นสมาชิกสหภาพ

                                                           

๒๒อันท่ีจริงแล�วพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็มีบทบัญญัติท่ีกําหนดให�
รัฐวิสาหกิจต:างๆ จะต�องดําเนินการหลักเกณฑ$ท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติน้ีโดยในมาตรา ๕ วรรคสอง ได�กําหนดให� 
“ให�รัฐวิสาหกิจท้ังหลายอยู�ภายใต�บังคับแห�งพระราชบัญญัติน้ีไม�ว�ากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นหรือกฎหมายท่ี
เกี่ยวข�องจะกําหนดไว�เช�นใดก็ตาม เว�นแต�รัฐวิสาหกิจที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง” อย:างไรก็ดี 
บทบัญญัติดังกล:าวก็มีผลเป-นเพียงการกําหนดให�รัฐวิสาหกิจต�องดําเนินการตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ$ฯ เท:าน้ัน มิได�เป-นการ “ตัด” การดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนแต:อย:างใด 



๑๔ 
 

แรงงานและลูกจ�างท่ีมิได�เป-นสมาชิกสหภาพแรงงาน ซ่ึงไม:เป-นไปตามหลักการแรงงานสัมพันธ$ท่ีดี 
ก:อให�เกิดความยุ:งยากในการบริหารงานของนายจ�าง และเกิดความแตกแยกระหว:างลูกจ�างด�วยกัน๒๓ 

ในกรณีฝ>ายใดฝ>ายหนึ่งไม:ปฏิบัติข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�าง คู:กรณีย:อมมีสิทธิ
ฟ{องร�องต:อศาลเรียกร�องให�อีกฝ>ายปฏิบัติตามข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างได� นอกจากความรับผิด
ในทางแพ:งแล�วในกรณีท่ีนายจ�างทําสัญญาจ�างแรงงานกับลูกจ�างซ่ึงเป-นสมาชิกสหภาพแรงงานขัดหรือแย�ง
กับข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�าง นายจ�างยังมีความผิดอาญาตามมาตรา ๗๖ แห:งพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ ซ่ึงต�องระวางโทษจําคุกไม:เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม:เกินหนึ่งพันบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับอีกด�วย 

ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างโดยปกติแล�วจะมีระยะเวลาใช�บังคับตามท่ีนายจ�าง
และสหภาพแรงงานได�ตกลงกัน แต:ท้ังนี้ จะตกลงกันให�มีผลใช�บังคับเกินกว:าสามปWไม:ได� ในกรณีท่ี
มิได�กําหนดระยะเวลาไว� ให�ถือว:าข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างมีผลใช�บังคับหนึ่งปWนับแต:วันท่ี
นายจ�างและลูกจ�างได�ตกลงกัน หรือนับแต:วันท่ีนายจ�างรับลูกจ�างเข�าทํางานแล�วแต:กรณีในกรณีท่ี
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างสิ้นสุดลงถ�ามิได�มีการเจรจาตกลงกันใหม:  
ให�ถือว:าข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างนั้นมีผลใช�บังคับต:อไปอีกคราวละหนึ่งปW ซ่ึงในระหว:างท่ี
ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างยังมีผลใช�บังคับอยู:นั้น จะยื่นข�อเรียกร�องใหม:ท่ีมีผลเป-นการแก�ไข
เพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างเดิมไม:ได� แต:หากเป-นการยื่นข�อเรียกร�องเพ่ือให�มีผลหลังจาก
ท่ีระยะเวลาตามข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างเดิมสิ้นสุดลงย:อมสามารถทําได� เนื่องจากกฎหมาย
ไม:ได�กําหนดระยะเวลาในการยื่นข�อเรียกร�องเอาไว�๒๔ 

 
๕. บทสรุป 
 

โดยท่ีข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงิน เป-นข�อตกลงท่ีมีผลกระทบ
ต:อการใช�จ:ายเงินของรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ จึงได�กําหนดมาตรการ
ทางกฎหมายโดยให�รัฐบาลเข�ามากํากับดูแลการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ี
เก่ียวกับการเงินก:อนท่ีข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างนั้นจะมีผลใช�บังคับ เพ่ือให�การใช�จ:ายเงินของ
รัฐวิสาหกิจเป-นไปอย:างคุ�มค:าและมีประสิทธิภาพ โดยในมาตรา ๒๘ แห:งพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ กําหนดเป-นหลักการว:า  

“ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินนั้น จะต�องได�รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ2และคณะรัฐมนตรีก�อน จึงจะสามารถดําเนินการได�” 

ยกเว�นกรณีของข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินซ่ึงคณะรัฐมนตรีได�
ให�ความเห็นชอบให�รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการได�เองตามมาตรา ๑๓ (๒) แห:งพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ ท่ีรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการได�เองเม่ือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น
ได�ให�ความเห็นชอบ โดยไม:ต�องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ 
และคณะรัฐมนตรี 

                                                           

๒๓อ�างแล�วเชิงอรรถท่ี ๔, น. ๖๘. 
 ๒๔บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการยื่นข�อเรียกร�องเก่ียวกับสภาพการจ�าง (กรณี

ขององค$การขนส:งมวลชนกรุงเทพ) (เรื่องเสร็จท่ี ๑๐๙๐/๒๕๕๖) 



๑๕ 
 

ดังนั้น ในการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินนั้น  
จึงต�องดําเนินการตามข้ันตอนดังต:อไปนี้ 

๑. ดําเนินการเจรจาต:อรองเพ่ือแก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างจนครบ
ข้ันตอนตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงเป-นข้ันตอนท่ัวไปของการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�าง 

๒. เม่ือดําเนินการตาม ข�อ ๑. เรียบร�อยแล�ว จะต�องพิจารณาว:า ข�อตกลงเก่ียวกับ
สภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงิน ในเรื่องนั้น “เป:นข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงิน 
ท่ีรัฐวิสาหกิจดําเนินการได�เอง”หรือไม: 

ในกรณีท่ีเป-นข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีรัฐวิสาหกิจ
ดําเนินการได�เอง เม่ือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได�ให�ความเห็นชอบแล�ว ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�าง
นั้นก็จะมีผลใช�บังคับได�  

ในกรณีท่ีเป-นข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินนอกเหนือจากท่ี
รัฐวิสาหกิจดําเนินการได�เองต�องเสนอให�คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$และคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให�ความเห็นชอบก:อน จึงจะมีผลใช�บังคับได� 
 อย:างไรก็ดี โดยท่ีการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงิน นั้น
ยังคงมีปIญหาบางประการ เช:น การท่ีไม:มีบทนิยามของคําว:า “ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�าง 
ท่ีเก่ียวกับการเงิน” ในพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ ความซํ้าซ�อนกันระหว:าง
กระบวนการท่ีกําหนดในกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจและพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ$ฯ 
หรือการท่ีคณะรัฐมนตรีมิได�กําหนดเง่ือนไขในการแก�ไขปรับปรุงข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ี
เก่ียวกับการเงินท่ีรัฐวิสาหกิจดําเนินการได�เอง ซ่ึงทําให�รัฐวิสาหกิจสามารถแก�ไขปรับปรุงข�อตกลง
เก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีรัฐวิสาหกิจดําเนินการได�เองอย:างอิสระ ปราศจากการกํากับ
ดูแลจากรัฐบาล จึงสมควรท่ีจะมีการแก�ไขปรับปรุงปIญหาดังกล:าว เพ่ือให�กระบวนการแก�ไขเพ่ิมเติม
ข�อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ�างท่ีเก่ียวกับการเงินมีความชัดเจน คล:องตัว และสามารถกํากับดูแลการ
ใช�จ:ายเงินของรัฐวิสาหกิจให�เป-นไปอย:างคุ�มค:าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




