ความหมาย เจตนารมณ และประโยชนของ
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ความหมาย
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ตามมาตรา 96 แหง พ.ร.บ.คุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 นั้น เปนองคกรของลูกจางซึ่งไดรับการเลือกตั้งในสถานประกอบกิจการ เพื่อเปนตัวแทน
ของลูกจางรวมปรึกษาหารือกับนายจางเพือ่ จัดสวัสดิการใหแกลูกจาง ดังนั้น คณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการจึงเปนเสมือนสื่อกลางที่จะถายทอดความตองการดานสวัสดิการของลูกจางใหนายจาง
ทราบและรวมปรึกษาหารือใหขอ เสนอแนะตลอดจนตรวจสอบดูแล การจัดสวัสดิการภายในสถานประกอบ
กิจการ
เจตนารมณ
ตามกระบวนการแรงงานสัมพันธ ลูกจางที่เกี่ยวของกับขอเรียกรอง หรือสหภาพแรงงาน
จะเปนฝายแจงขอเรียกรองขอใหนายจางเปลีย่ นแปลงสภาพการจาง จากการศึกษาพบวา ลูกจางมักจะ
เรียกรองขอใหนายจางจัดสวัสดิการที่นอกเหนือกฎหมายกําหนดเปนสวนใหญ หากมิไดรับการสนองตอบ
อาจจะเกิดเปนขอขัดแยงหรือขอพิพาทเกิดขึน้ ซึ่งทั้งสองฝายอาจใชสิทธิปดงาน หรือนัดหยุดงาน ดังนั้น
กฎหมายจึงกําหนดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการขึ้น ซึ่งโดยเจตนารมณของการ
จัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เปนการสงเสริมระบบทวิภาคีเพื่อเปดโอกาสให
ลูกจางไดมีการหารือกับนายจางในการจัดสวัสดิการอื่น ๆ ซึ่งนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายกําหนดไดอยาง
เหมาะสมแกประเภทกิจการและเปนสวัสดิการที่ลูกจางเองก็ตองการ มิใชนายจางจัดการแตฝายเดียวแตไม
เปนที่สนใจของลูกจางซึ่งในรูปแบบเปนเพียงการรวมหารือ อํานาจการตัดสินใจยังเปนของนายจางอยู การที่
เปดโอกาสใหลูกจางไดแสดงความตองการ
และไดรับฟงความคิดเห็นขอมูลจากนายจางวาสามารถจัด
สวัสดิการทีเ่ สนอไดหรือไม เปนการสงเสริมการแรงงานสัมพันธ และยุติปญหาขอเรียกรองขอพิพาท
แรงงานแตเบื้องตน นาจะดีกวาการใชมาตรการทางแรงงานสัมพันธ โดยวิธแี จงขอเรียกรองและเจรจา
ตอรองทางเดียวซึ่งอาจมิไดยตุ ิดวยการทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง แตอาจใชสิทธิปดงาน นัดหยุด
งาน กดดันกัน ซึ่งจะสรางความเสียหายและความเดือดรอนแกทั้งสองฝาย อยางไรก็ตาม ถาสถานประกอบ
กิจการนั้นมีคณะกรรมการลูกจางที่จดั ตั้งตามกฎหมายแรงงานสัมพันธอยูแ ลว
ซึ่งมีหนาที่รวมหารือกับ
นายจางเกีย่ วกับการจัดสวัสดิการดวย เพือ่ มิใหการจัดตัง้ คณะกรรมการซ้ําซอน มาตรานี้ก็อนุญาตให
คณะกรรมการลูกจางทําหนาที่เปนคณะกรรมการสวัสดิการฯ ดวย

-2ประโยชนของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
1.
เปนการสงเสริมแรงงานสัมพันธ และความเขาใจอันดีระหวางฝายนายจางกับฝาย
ลูกจางทัง้ นีเ้ พราะการแรงงานสัมพันธที่ดียอ มเกิดขึน้ จากการที่ทงั้ สองฝายไดรว มกันปองกันและแกไขปญหา
โดยตางฝายตางไดเสนอความคิดเห็นและความตองการระหวางกัน คณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการก็เปนตัวแทนของลูกจางทีม่ าจากการเลือกตั้งที่จะเขาไปรวมประชุมปรึกษาหารือกับฝาย
จัดการ เพื่อใหเกิดการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและตรงกับความตองการของลูกจางอันจะชวยลดปญหาขอ
ขัดแยงและเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางนายจางและลูกจาง
2. เปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของลูกจาง การที่นายจางใหการยอมรับ
การเขาไปมีสวนรวมของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเปนตัวแทนของลูกจางโดย
ที่ฝายนายจางเปดโอกาส และรับฟงความคิดเห็นตลอดจนรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ จะเปนการสรางขวัญ
และกําลังใจใหแกลูกจาง เพราะลูกจางมีความรูสึกวาตนเองไดมีสวนรวม และไดรับการยอมรับจากนายจาง
ความคิดเห็นและความตองการตาง ๆ ของลูกจาง ไดรบั การรับฟงและถูกนําไปปฏิบัติ หรือถานายจางไม
สามารถปฏิบัติไดกจ็ ะแจงเหตุผลใหทราบโดยกระจาง ทําใหลกู จางเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ มีความผูกพันตอ
สถานประกอบกิจการ อันจะสงผลใหเกิดความกระตือรือรนที่จะทํางานใหเกิดความกาวหนา มีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน ไมรูสึกคับของใจตอสภาพแวดลอมในที่ทํางาน
3. เปนแนวทางในการปรับปรุงสวัสดิการและสภาพแวดลอมในการทํางานใหดียิ่งขึ้น
เพราะมีการปรับปรุงสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการใหเหมาะสมกับลักษณะงานและความ
ตองการของลูกจาง ซึ่งถานายจางเปนผูก ําหนดการจัดสวัสดิการแตเพียงฝายเดียว สวัสดิการที่จดั ขึ้นอาจไม
ชวยปรับปรุงสภาพการทํางานหรือไมเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น ทั้งนี้
เพราะสวัสดิการดังกลาวอาจไมใชสวัสดิการที่ลูกจางตองการหรือไมมีความรูความเขาใจที่จะใชสวัสดิการ
นั้นใหเกิดประโยชนอยางแทจริง แตเมือ่ มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อรวม
ปรึกษาหารือและใหขอเสนอแนะแกฝายนายจางในการจัดสวัสดิการแรงงานที่จัดขึ้นก็จะเปนสวัสดิการที่มี
ประโยชนตรงกับความตองการของลูกจาง เพราะนายจางไดทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของ
ลูกจาง กอใหเกิดการปรับปรุงสวัสดิการและสภาพการทํางานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
4. เปนการสงเสริมระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานโดยใชกลไกการบริหารแบบมี
สวนรวม เพราะคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเปนตัวแทนของลูกจางในสถานประกอบ
กิจการทีม่ าจากการเลือกตัง้ เปนการสงเสริมและพัฒนาแนวความคิดของระบอบประชาธิปไตยใหกับลูกจาง
ในวงการอุตสาหกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง และถือเปนการเปดโอกาสใหลูกจางไดมีตัวแทนเขาไปมีสวนรวมเสนอ
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในการปรับปรุงสวัสดิการ สภาพแวดลอมในการทํางาน และอื่น ๆ ทีจ่ ะชวยให
เกิดความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและลูกจางใหทํางานรวมกันไดอยางราบรื่น

-35. เปนการชวยเพิม่ ผลผลิตและประสิทธิภาพในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
เพราะการจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการจะทําใหทั้งฝายนายจางและลูกจางมี
โอกาสหันหนาเขาหากันรวมปรึกษาหารือดวยความบริสุทธิ์ใจและมีความจริงใจตอกัน จะชวยผอนคลาย
ความตึงเครียดระหวางลูกจางกับฝายจัดการและยังเปนการชวยลดปญหาขอขัดแยง กอใหเกิดความสงบสุข
ในสถานประกอบกิจการ นอกจากนี้ลกู จางยังไดรับการตอบสนองดานสวัสดิการตามความตองการและถึง
จะไมไดรับสวัสดิการที่ตอ งการแตก็จะไดรบั ทราบเหตุผลที่กระจางชัดจากนายจาง การที่ทั้งสองฝายมี
ความเขาใจทีด่ ตี อกันชวยสรางบรรยากาศในการทํางานทําใหลูกจางตั้งใจที่จะปฏิบัติงานตามหนาทีข่ อง
ตนอยางเต็มกําลัง และมีประสิทธิภาพ ทําใหสถานประกอบกิจการไดรบั ผลตอบแทนในดานการเพิม่ ผลผลิต
ทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ

******************************

กฎหมาย
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
หมวด 7 สวัสดิการ
มาตรา 92 ใหมีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมเปนประธานกรรมการ กรรมการผูแทนฝายรัฐบาลสี่คน กรรมการผูแทนฝายนายจาง
และกรรมการผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และขาราชการกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนเลขานุการ
มาตรา 93 คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางและมาตรการดานสวัสดิการ
แรงงาน
(2) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเกีย่ วกับ
การจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
(3) ใหคําแนะนําในการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับสถานประกอบกิจการแตละประเภท
(4) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการตอรัฐมนตรี
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอืน่ บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 94 ใหนํามาตรา 78 วรรคสอง มาตรา 80 มาตรา 81 มาตรา 82 วรรคหนึ่ง มาตรา
83 และมาตรา 84 มาใชบังคับกับคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานโดยอนุโลม
มาตรา 95 ใหรฐั มนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหนายจางตองจัดสวัสดิการใน
เรื่องใด หรือกําหนดใหการจัดสวัสดิการในเรื่องใดตองเปนไปตามมาตรฐานได
มาตรา 96 ในสถานประกอบกิจการที่มีลกู จางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปใหนายจางจัดใหมี
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบดวย ผูแทนฝายลูกจางอยางนอยหาคน
กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการใหมาจากการเลือกตั้งตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดของนายจางมีคณะกรรมการลูกจางตามกฎหมายวา
ดวยแรงงานสัมพันธแลว ใหคณะกรรมการลูกจางทําหนาที่เปนคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้

-5มาตรา 97 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) รวมหารือกับนายจางเพื่อจัดสวัสดิการแกลกู จาง
(2) ใหคําปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแกนายจางในการจัดสวัสดิการสําหรับ
ลูกจาง
(3) ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจางจัดใหแกลูกจาง
(4) เสนอขอคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เปนประโยชนสําหรับลูกจางตอ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
มาตรา 98 นายจางตองจัดใหมีการประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการอยางนอยสามเดือนตอหนึง่ ครั้ง หรือเมื่อกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเกิน
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดหรือสหภาพแรงงานรองขอโดยมีเหตุผลสมควร
มาตรา 99 ใหนายจางปดประกาศการจัดสวัสดิการตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 95
หรือตามที่มีขอ ตกลงกับลูกจางใหจดั ขึ้นไวในทีเ่ ปดเผยเพือ่ ใหลกู จางไดทราบ ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง
หมวด 16 บทกําหนดโทษ
มาตรา 144 นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิตามมาตรา ฯลฯ กฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 95 ฯลฯ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 146 นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ฯลฯ มาตรา 99 ฯลฯ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองหมืน่ บาท
มาตรา 152 นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 96 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา 153 นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 98 ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
*****************************

โครงสราง และจํานวนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
โครงสรางของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
จําแนกออกได 2 ลักษณะ คือ
1. คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการที่มาจากการเลือกตั้ง
2. คณะกรรมการลูกจางตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ทําหนาที่เปนคณะ
กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการที่มาจากการเลือกตั้ง
ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป ใหเลือกตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการฯ ไดหนึ่งคณะ ซึง่ ถาสถานประกอบกิจการแหงนั้นมีสํานักงานสาขาหรือหนวยงานของนายจาง
แตละแหงที่ตงั้ อยูภายนอกและแตละแหงมีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป ก็ใหสาขาหรือหนวยงานนั้น ๆ
เลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการขึ้นดวย
คณะกรรมการลูกจางตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ทําหนาที่เปนคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 96 กําหนดวา
สถานประกอบกิจการที่มีลกู จางตั้งแต 50 คนขึ้นไป
จัดใหมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการอยางนอย 5 คน
ตัวแทนลูกจาง
ที่มาจากการเลือกตั้ง

คณะกรรมการลูกจาง
ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518

หนาที่ของคณะกรรมการ

อํานาจหนาทีแ่ ละแนวทางในการดําเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ มีอาํ นาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. รวมหารือกับนายจางเพื่อจัดสวัสดิการแกลกู จาง
2. ใหคําปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแกนายจางในการจัดสวัสดิการสําหรับลูกจาง
3. ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการทีน่ ายจางจัดใหแกลกู จาง
4. เสนอขอคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เปนประโยชนสาํ หรับลูกจางตอ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เมื่อไดรบั การเลือกตั้งแลวจะดํารง
ตําแหนงคราวละ 2 ป การทีจ่ ะปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ อาจสรุปเปนแนวทางการดําเนินงานไดดังนี้
1.
ตั้งประธานกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการขึ้นเปนการภายในโดยเลือก
กันเองระหวางกรรมการ เพือ่ ทําหนาที่ประสานงานหรือเปนหลักของคณะกรรมการฯ ในการดําเนินการตาง
ๆ และเปนผูทตี่ ิดตอประสานงานกับนายจางและลูกจางอืน่ ๆ
2.
ควรแตงตั้งเลขานุการของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการขึน้
เปนการภายใน เพื่อทําหนาทีด่ านธุรการ เชน รวบรวมเอกสารเกีย่ วกับการประชุม หาขอมูลในเรื่องที่
เกีย่ วของ บันทึกสรุปการประชุม เปนตน
3.
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการควรจะกําหนดเวลาพบปะกัน
เปนครัง้ คราวตามสมควรเพื่อหารือปญหาตาง ๆ ที่ควรแกไข หรือหาขอมูลความตองการสวัสดิการในเรื่อง
ตาง ๆ ของลูกจางในสถานประกอบกิจการ เพื่อนํามาใชประกอบการประชุมรวมกับนายจาง และเสนอแนะ
ตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
4.
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เมื่อไดรับการเลือกตั้งขึ้นมาแลว
ทุกคนควรศึกษาถึงอํานาจหนาที่และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการให
เขาใจโดยแจงชัดตามเจตนารมณของกฎหมาย เพือ่ จะไดทาํ หนาทีใ่ หบรรลุวัตถุประสงคของการจัดใหมี
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
5. กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการทุกคนควรปฏิบัติตนใหเปนทีย่ อมรับของ
ลูกจางและนายจาง ไมถือโอกาสนําเอาตําแหนงกรรมการ และความไววางใจที่ลูกจางและนายจางมอบใหไป
อวดอาง เพื่อดําเนินการนอกเหนือกฎระเบียบขอบังคับของสถานประกอบกิจการนัน้

-86. ถานายจางไมจดั ใหมกี ารประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการอยางนอยสามเดือนตอหนึง่ ครั้ง หรือเมื่อกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเกินกึง่ หนึง่ ของ
กรรมการทั้งหมดหรือสหภาพแรงงานรองขอ โดยมีเหตุผลสมควร กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ควรติดตอสอบถามนายจาง ขอใหเปดการประชุมโดยเร็ว ถานายจางยังเพิกเฉยอยูก ใ็ หกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการแจงใหอธิบดีกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงานทราบ สําหรับสถานประกอบกิจการ
ที่ตั้งอยูใ นเขตกรุงเทพมหานคร ถาสถานประกอบกิจการตัง้ อยูใ นจังหวัดอืน่ ก็ใหกรรมการแจงผูว า ราชการ
จังหวัดทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการ
7. คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการและนายจางควรวางแนวทางทีจ่ ะ
ปฏิบัติตอกัน ในเรื่องของการประชุมหารือกําหนดแบบแผนการประชุมในรายละเอียดใหแจงชัดทุกขั้นตอน
โดยขอบเขตเรือ่ งที่ควรจะนําเขาสูการรวมปรึกษาหารือระหวางทั่งสองฝายควรเปนประเด็นในเรือ่ งการจัด
สวัสดิการใหแกลูกจาง การกําหนดมาตรการในการควบคุมดูแล ตรวจสอบ การจัดและการใชสวัสดิการให
เกิดประสิทธิภาพ
8. เมื่อมีการประชุมหารือระหวางนายจางกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ ไดผลสรุปเปนประการใด ควรดําเนินการนําผลการหารือไปปฏิบัติดังนี้
8.1 จัดทําบันทึกสรุปการประชุมหารือเปนลายลักษณอักษรระหวางฝายบริหารและ
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
8.2 ประชาสัมพันธผลสรุปใหทราบทัว่ กัน
8.3 กําหนดหนาทีค่ วามรับผิดชอบของฝายจัดการและกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการในการปฏิบัตติ ามผลสรุปของการประชุม
8.4 ทั้งสองฝายนําไปปฏิบัติตามอํานาจหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
8.5 ทั้งสองฝายควรติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม วาเกิดปญหา อุปสรรคหรือ
ไมอยางไร และรวมกันหาทางแกไขใหเหมาะสมกับสถานการณ
9.
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการควรใหความสําคัญกับการ
ประชาสัมพันธผลสรุปหรือมติของที่ประชุมในเรื่องการจัดสวัสดิการใหลกู จางและฝายจัดการทุกคนในสถาน
ประกอบกิจการนั้น ไดทราบถึงสิทธิหนาทีแ่ ละผลประโยชนที่จะไดรับ
10. คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการควรใชดลุ ยพินจิ พิจารณาวา
สวัสดิการที่จะเสนอขอใหนายจางจัดนั้น เหมาะสมหรือจําเปนแคไหนอยางไร โดยพิจารณาถึงความเปนไปได
กําลังทรัพยของนายจาง ภาวะเศรษฐกิจและความจําเปนของลูกจาง รวมทั้งควรคํานึงถึงจํานวนลูกจางที่ไดรับ
ประโยชนจากสวัสดิการนั้น ๆ มากพอสมควรและคุมกับรายจายของนายจางที่ตองเพิ่มขึ้นเพือ่ จัดสวัสดิการ
นั้นหรือไม

-911. ถาคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมีขอคิดเห็นที่ตองการจะ
เสนอแนะแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เปนประโยชนสําหรับลูกจางโดยทั่วไป สามารถเสนอขอคิดเห็น
และแนวทางดังกลาวใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ซึ่งเปนคณะกรรมการในระดับชาตินําไป
พิจารณากําหนดเปน นโยบายหรือระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ได โดยเสนอความคิดเห็นผานมายังฝายเลขานุการ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน คือ กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ซึ่งฝาย
เลขานุการจะไดรวบรวมและนําเสนอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานเพื่อพิจารณาตอไป
ขอควรคํานึงในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
การที่คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการจะไดรับการยอมรับในทางปฏิบัติ
ทั้งจากฝายจัดการและจากลูกจางดวยกันเอง ควรคํานึงถึงการปฏิบัติ ดังนี้
1. กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ จะตองปฏิบัติงานใหเปนตัวอยางแกลูกจาง
ทั่วไป เพราะผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการนัน้ ถือวาเปนบุคคลที่ไดรับเกียรติจากเพื่อนรวมงานใหปฏิบัติ
หนาทีใ่ นการรวมปรึกษาหารือและใหขอเสนอแนะแกนายจางในการจัดสวัสดิการสําหรับลูกจาง
ใน
ขณะเดียวกันกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการก็ควรยอมรับบทบาทของนายจางหรือฝาย
จัดการในฐานะผูบริหารกิจการซึ่งจะตองรับผิดชอบตอการดําเนินการจัดสวัสดิการทั้งหมดดวย
2. กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เมื่อจะหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ ควรจะหารือกันนอกเวลาทํางาน หรือถามีความจําเปนจะตองหารือกันในเวลาทํางานก็ควรขอ
อนุญาตจากหัวหนางาน หรือนายจางกอน เพราะการหารือปญหาตาง ๆ ในเวลาทํางานโดยไมไดรับอนุญาต
จากหัวหนางานหรือนายจาง อาจจะไมเปนที่พอใจของนายจางและเพื่อนรวมงานโดยมองวาการเปนกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการนัน้ สะดวกสบายสามารถที่จะกระทําอะไรก็ได ในขณะที่ลูกจางอืน่ ตอง
ปฏิบัติงานอยางเต็มทีแ่ ละอยูใ นระเบียบวินยั อยางเครงครัด ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความไมพอใจ และกลายเปน
ความขัดแยงในที่สุด
3. กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพึงระลึกเสมอวาการเปนกรรมการสวัสดิการ
นั้นเปนอีกสถานภาพหนึ่งของตน คือเปนผูแทนของลูกจางในการเสนอแนะขอคิดเห็นและความตองการ
สวัสดิการของลูกจาง ไปรวมปรึกษาหารือกับนายจาง เพื่อใหเกิดการจัดสวัสดิการขึ้นในสถานประกอบ
กิจการ และการเปนกรรมการสวัสดิการนี้ก็อยูในระยะเวลาจํากัดเพียง 2 ป เทานั้น แตในอีกสถานภาพของ
กรรมการก็คือการเปนลูกจาง ซึ่งมีหนาที่ที่นายจางไดมอบหมายใหทําเปนงานประจํา อันเปนเรื่องสําคัญที่
จะตองเอาใจใสตลอดเวลาทํางาน ลูกจางที่เปนกรรมการจึงยิ่งตองรับผิดชอบงานและพรอมเสมอที่จะทํางานใน
หนาที่ตามคําสัง่ ของนายจาง

- 10 4. การรับหนาที่เปนกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการนั้น เปนการเสียสละ
อยางสูงทั้งสติปญญา กําลังกายและความสะดวกสบายตาง ๆ แมวา จะไมมีสิ่งตอบแทนการทํางานในหนาที่
กรรมการสวัสดิการก็ตาม แตถาเกิดการจัดสวัสดิการทีด่ ขี ึ้นในสถานประกอบกิจการ ลูกจางทุกคนก็จะไดรบั
ประโยชน ความสะดวกสบาย มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน ยอมเปนสิ่งที่นาภาคภูมใิ จยิ่งของกรรมการ
สวัสดิการทุกคน
5. กรรมการสวัสดิากรควรระลึกไวเสมอวาการปรึกษาหารือรวมกับนายจางเพื่อใหเกิด
การจัดสวัสดิการใหลูกจางไมใชการยืน่ ขอเรียกรอง ขอเสนอตาง ๆ จะประสบความสําเร็จหรือไมขึ้นอยู
กับการนําขอมูลเหตุผลมาชี้แจงเพื่อใหเกิดการยอมรับ ความสัมพันธระหวางกรรมการกับฝายจัดการ และ
ความจริงใจของทั้งสองฝายที่จะรวมกันแกไขปญหา ปจจัยตาง ๆ เหลานี้จะชวยใหการจัดสวัสดิการบังเกิด
ในทางปฏิบัตอิ ยางแทจริง
บทบาทของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
1. สรางความเชื่อถือใหแกนายจาง
2. ใหความรวมมือในกิจกรรมอันเปนประโยชนแกทั้งสองฝาย
3. ใหขอมูลที่ถกู ตองตามความเปนจริง
4. เสียสละเพื่องานของกรรมการฯ
5. เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา
6. ตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของนายจาง
7. ติดตามเรื่องที่ไดมีการเสนอแนะตกลงกันได
8. แจงผลการเจรจาการตกลงใหลูกจางทราบ

**************************

บทบาทหนาที่ของนายจางตอคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
หนาทีข่ องนายจางเกีย่ วกับการเลือกตัง้ คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึน้ ไปในสถานประกอบกิจการแตละแหง
ถาสถานประกอบกิจการแหงนั้นยังไมมีคณะกรรมการลูกจางที่ทําหนาทีเ่ ปนคณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 สถานประกอบกิจการแหงนั้น
จะตองจัดใหมคี ณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีพนักงาน
เพิ่มขึ้นครบหาสิบคน โดยนายจางมีหนาทีท่ ี่จะตองปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ใหนายจางแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง เพื่อทําหนาที่ประกาศวิธีการ
เลือกตั้ง กําหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการเลือกตัง้ คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ตลอดจนกําหนดระยะเวลารับสมัครผูท่ีจะสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสวัสดิการฯ และแจงใหกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานทราบโดยเร็ว โดยในสวนกลางใหแจงตอผูอํานวยการสํานักงานสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานพืน้ ที่ ในสวนภูมภิ าคใหแจงตอสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบ
กิจการตั้งอยู
2. ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการฯ ไว ณ สถานที่ทลี่ ูกจางทํางานกอนวันเลือกตั้ง
3. ใหนายจางอํานวยความสะดวก จัดหาอุปกรณสําหรับใชประกาศหาเสียงและ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และออกคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง
4. ใหนายจางจัดทําบัญชีรายชื่อลูกจางทุกคนในสถานประกอบกิจการและสงใหคณะ
กรรมการดําเนินการเลือกตั้งหนึ่งชุดกอนวันเลือกตั้ง และนําบัญชีรายชือ่ ลูกจางดังกลาวอีกชุดหนึ่งปด
ประกาศไวใหลูกจางตรวจดูรายชื่อกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสามวัน
ในกรณีที่ไมมรี ายื่อลูกจางผูใดในบัญชี หรือบัญชีรายชื่อลูกจางดังกลาวไมถูกตอง ลูกจาง
มีสิทธิคัดคานและขอใหนายจางแกไขใหถกู ตองได ใหนายจางดําเนินการแกไขโดยเร็ว และปดประกาศ
บัญชีรายชื่อลูกจางใหมกอนวันเลือกตั้ง
5. ใหนายจางเผยแพรหรือปดประกาศรายชื่อและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการฯ เปนภาษาไทยโดยเปดเผย ณ สถานประกอบกิจการ ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
6. ใหนายจางสงสําเนาประกาศตามขอ 5 ใหพนักงานตรวจแรงงานภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งหรือวันที่เปลี่ยนแปลงกรรมการ
หนาที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของนายจางตอคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
1. นายจางจะตองจัดใหมีการประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการอยางนอย 3 เดือนตอหนึ่งครั้ง

- 12 2. นายจางตองจัดใหมกี ารประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ เมื่อกรรมการสวัสดิการฯ เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดรองขอโดยมีเหตุผลสมควร
3. นายจางตองจัดใหมกี ารประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ เมื่อสหภาพแรงงานรองขอโดยมีเหตุผลสมควร
ดังนั้น หากการรองขอของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการหรือสหภาพแรงงาน
มิไดมีเหตุผลอันสมควรเพื่อการจัดหรือปรับปรุงสวัสดิการนายจางชอบทีจ่ ะปฏิเสธได ถาคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการไมเห็นดวยก็อาจจะรองขอใหพนักงานเจาหนาที่ (ในกรุงเทพมหานคร
ไดแก อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ในสวนภูมิภาค ไดแก ผูวาราชการจังหวัด) พิจารณาสอบสวน
และลงโทษนายจางไดถาเห็นวานายจางมีความผิดจริง แตอยางไรก็ตาม การจะใหมีการประชุมหรือไม
นายจางจะตองพิจารณาโดยรอบคอบถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นอันจะมีผลกระทบโดยตรงกับความสัมพันธ
ของทั้งสองฝาย หากนายจางมีความจริงใจที่จะแกปญ
 หารวมกับลูกจางแลวควรที่จะจัดใหมกี ารประชุม
เพื่อหารือกับกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการโดยสม่ําเสมอ เพราะการจัดประชุมมีผลดีตอ
นายจางมากกวาการปฏิเสธ อยางนอยก็จะไดทราบถึงความตัองการและความรูสึกของลูกจางตอการจัด
สวัสดิการของนายจาง เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดมาตรการ แนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและ
สามารถปองกันปญหาตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ ได
อนึ่ง การจัดประชุมนายจางควรจะจัดทําหนังสือเชิญประชุม กําหนดวาระการประชุม จัดทํา
แฟมการประชุม บันทึกการประชุม ทั้งหมดเปนลายลักษณอักษรและเก็บไวเปนหลักฐาน
4. นายจางตองปดประกาศการจัดสวัสดิการตามที่รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกําหนดให
นายจางตองจัดสวัสดิการในเรือ่ งใดเรื่องหนึ่ง
หรือกําหนดใหการจัดสวัสดิการเรือ่ งใดตองเปนไปตาม
มาตรฐานหรือการจัดสวัสดิการตามที่มีขอตกลงกับลูกจาง โดยใหการปดประกาศจัดขึ้นไวในที่เปดเผย
เพื่อใหลูกจางไดทราบ ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง
บทบาทของนายจางที่พงึ มีตอ คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ในกรณีที่นายจางเห็นความสําคัญและยอมรับวาคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการจะมีสวนชวยลดปญหาความขัดแยง สรางความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและลูกจาง
และชวยใหลูกจางไดรับสวัสดิการที่เปนประโยชนอันจะยังผลใหมีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึน้ นายจาง
ควรมีบทบาทเพื่อชวยสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการดังนี้
1. กําหนดตัวบุคคลที่จะเปนตัวแทนของฝายนายจางในการหารือกับคณะกรรมการโดย
ไมจําเปนตองมีจํานวนเทากับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

- 13 2. กําหนดนโยบายและใหความรูแกผูแทนฝายนายจาง โดยเฉพาะฝายจัดการระดับสูง
และกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ในเรือ่ งการดําเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการ
3. ใหการยอมรับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ซึ่งทําหนาที่แทน
ลูกจางในการเสนอความคิดเห็นตาง ๆ ในการจัดสวัสดิการตลอดจนใหความสําคัญและดูแลเอาใจใสกับ
ขอเสนอเหลานั้น และหาทางแกไขปรับปรุงใหดีขึ้นอยางจริงใจ เพราะถาลูกจางไดรับการดูแลเอาใจใส
จากนายจาง มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสม มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพดี ก็จะชวยใหมี
ขวัญกําลังใจและประสิทธิภาพในการทํางาน พรอมทีจ่ ะชวยนายจางเพิ่มผลผลิตเพื่อความกาวหนาของกิจการ
อันจะเปนผลใหายจางมีกําไรเพิ่มขึน้ และเมื่อนายจางมีผลกําไรเพิม่ ขึ้นแลว แตละฝายก็ยอมจะไดสว นเฉลีย่
ของผลกําไรที่เปนธรรมตอบแทน
4. เตรียมจัดทํางบประมาณตามความจําเปนเพื่อการดําเนินการรวมกับคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
5. ใหหลักประกันความมั่นใจในการทํางานแกกรรมการสวัสดิการฯ วาจะไมถูกกลั่นแกลง
6. ปฏิบัติตามผลที่ไดมีการหารือรวมกัน
7. ใหขอมูลขาวสารที่จะชวยในการบริหารงานของคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ
8. จัดใหมีกิจกรรมรวมกันในดานสังคมและสวัสดิการ
9. เมื่อมีปญหาเปดโอกาสใหกรรมการสวัสดิการฯ หารือไดตลอดเวลา
10. แจงผลการหารือรวมกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการใหลูกจาง
ทราบ
11. ใหความรูความเขาใจแกลูกจางในการดําเนินการตามโครงการที่ไดมีการตกลงกัน
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