เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองของข้าราชการ
ตามหลักการพื้นฐานของ ILO
หลักการพื้นฐานของ ILO ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิใน
การร่วมเจรจาต่อรองของข้าราชการปรากฏอยู่ในอนุสัญญาฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม
และการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. ๑๙๔๘ และอนุสัญญาฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัว
และการร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. ๑๙๔๙ ซึ่ง ILO ถือว่า บทบัญญัติของอนุสัญญาทั้ง ๒ ฉบับนี้เป็น
หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางานหนึ่งในสี่ประการที่คนทํางานทุกคนต้องมี
ภายใต้อนุสัญญาทั้ง ๒ ฉบับนี้ คนทํางาน (Worker) หมายถึง ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างให้
ทํางาน โดยข้าราชการนับเป็นกลุ่มคนทํางานที่มีสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางานเช่นเดียวกับคนทํางาน
ในกลุ่มสาขาอาชีพอื่น แต่ด้วยลักษณะการจ้างงานและลักษณะของผู้เป็นนายจ้างของข้าราชการ
แตกต่างจากคนทํางานกลุ่มอื่นๆ การให้เสรีภาพและสิทธิในด้านนี้ของข้าราชการจึงแตกต่างจาก
คนทํางานกลุ่มอื่นในบางประเด็น ดังนี้
อนุสัญญาฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ. ๑๙๔๘
หลักการพื้นฐาน
๑. คนทํางานทุกกลุ่มอาชีพมีเสรีภาพในการจัดตั้งสมาคมหรือองค์กรของตนได้ ซึ่งสมาคมหรือองค์กร
นี้ หมายถึง กลุ่มของคนทํางานที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงานและปกป้อง
ผลประโยชน์จากการทํางานของตน โดยไม่คํานึงว่าจะใช้ชื่อเรียกว่าอย่างไร ทั้งนี้ คนทํางานในต่าง
สาขาอาชีพหรือต่างประเภทกิจการมีสิทธิร่วมกันจัดตั้งสมาคมหรือองค์กรดังกล่าวได้
๒. คนทํางานที่เป็นสมาชิกของสมาคมหรือองค์กรที่ตั้งขึ้นมานั้นมีสิทธิในการรวมตัวกันทํากิจกรรม
ของสมาคมหรือองค์กรได้อย่างเสรี อาทิ การประชุมสามัญ/วิสามัญขององค์กร การอบรมสัมมนา
ขององค์ ก ร การชุ ม นุ ม เรี ย กร้ อ ง หรื อ การนั ด หยุ ด งาน เป็ น ต้ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ โดยเฉพาะ
การชุ ม นุ ม เรี ย กร้ อ งและการนั ด หยุ ด งานต้ อ งกระทํ า เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ แ รงงานและปกป้ อ ง
ผลประโยชน์จากการทํางานเท่านั้น ไม่ใช่การชุมนุมหรือนัดหยุดงานเพื่อเรียกร้องทางการเมือง
หรือประเด็นทางสังคมอื่นๆ
๓. สมาคมหรือองค์กรของคนทํางานต้องไม่ถูกยกเลิกหรือถูกระงับโดยการใช้อํานาจของฝ่ายบริหาร
หรืออํานาจทางการปกครอง การสั่งยุบหรือระงับสมาคมหรือองค์กรต้องอาศัยอํานาจของ
ฝ่ายตุลาการ เว้นแต่เป็นการยุบหรือระงับโดยสมัครใจ
๔. สมาคมหรือองค์กรของคนทํางานต้องมีเสรีภาพในการรวมกันก่อตั้งหรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
องค์กรในระดับที่สูงขึ้น (สหพันธ์และสมาพันธ์) ได้ รวมถึง สมาคมและองค์กรของคนทํางานใน
ระดับระหว่างประเทศด้วย
ขอบเขตการบังคับใช้อนุสัญญากับกลุ่มข้าราชการ
 อนุสัญ ญาฉบับนี้ ไม่ไ ด้ยกเว้นการบังคั บใช้ กับทหารหรือ ตํ ารวจ แต่ให้ สิทธิ รัฐสมาชิ กสามารถ
พิจารณายกเว้นหรือจํากัดการให้สิทธิและเสรีภาพได้ในบางประการหรือยกเว้นทั้งหมด โดยต้อง
กําหนดเป็นกฎหมายหรือข้อบังคับภายในประเทศ

๒

 ในกรณีที่รัฐสมาชิกให้สิทธิและเสรีภาพตามอนุสัญญาฉบับนี้กับทหาร (armed forces) และ
ตํารวจ รัฐสมาชิกสามารถกําหนดขอบเขตแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นไว้ต่างจากคนทํางานในกิจการ
อื่นได้ เช่น ให้ทหารและตํารวจมีเสรีภาพในการจัดตั้งสมาคมหรือองค์กร และให้สิทธิในการ
รวมตัวทํากิจกรรม แต่ห้ามชุมนุมเรียกร้องและห้ามนัดหยุดงาน เป็นต้น
 รัฐบาลสามารถกําหนดให้ข้าราชการ (Public Servants) ทั้งหมดหรือข้าราชการบางกลุ่มมีสิทธิ
ในการนัดหยุดงานที่แตกต่างหรือน้อยกว่าคนทํางานในกิจการทั่วไปได้ เช่น ห้ามนัดชุมนุมหรือนัด
หยุ ด งานเพื่ อ เรี ย กร้ อ งเรื่ อ งค่ า ตอบแทนหรื อ เงิ น เดื อ น เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลสามารถห้ า ม
ข้าราชการในกลุ่มต่อไปนี้นัดหยุดงานได้
- ข้าราชการระดับบริหารซึ่งมีอํานาจสั่งการในนามของรัฐ (who exercise authority in the
name of the State)
- ข้าราชการตุลาการ
- ข้าราชการ (รวมถึง คนทํางานหรือ ลูกจ้างทั่วไป) ในโรงพยาบาล การไฟฟ้า การประปา
การโทรคมนาคม หอบังคับการบิน
 ในกรณีที่รัฐบาลได้กําหนดห้ามข้าราชการนัดหยุดงาน รัฐบาลต้องกําหนดวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม
เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์จากการทํางานของข้าราชการ
อนุสัญญาฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. ๑๙๔๙
หลักการพื้นฐาน
๑. การรวมตัว: รัฐบาลต้องคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวของคนทํางานใน ๓ ประเด็นสําคัญ คือ
- คุ้มครองคนทํางานจากการกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน เพื่อ
ขัดขวางการเข้าร่วมสหภาพแรงงานของคนทํางาน หรือเพื่อบีบให้คนทํางานออกจากการเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงาน
- คุ้มครองคนทํางานไม่ให้ถูกไล่ออกจากงานหรือถูกเลือกปฏิบัติในการจ้างงานด้วยสาเหตุจาก
การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมของสหภาพแรงงาน
- คุ้มครองสหภาพแรงงานไม่ให้ถูกแทรกแซงจากนายจ้างและจากภาครัฐเอง ไม่ว่าจะเป็น
การแทรกแซงในระหว่างการก่อตั้งสหภาพ การแทรกแซงการดําเนินกิจกรรมของสหภาพ
หรือการแทรกแซงการบริหารองค์กรของสหภาพ
๒. การร่วมเจรจาต่อรอง: รัฐบาลต้องส่งเสริมและยอมรับการเจรจาแบบทวิภาคีโดยสมัครใจของ
นายจ้างหรือองค์กรของนายจ้างกับองค์กรของคนทํางาน อันเป็นการเจรจาเพื่อขอเปลี่ยนแปลง
ขอเพิ่ม หรือขอลดหย่อนสภาพการทํางานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างงานที่เคยทําไว้ระหว่างกัน
เช่น อัตราค่าจ้าง การจัดชั่วโมง/เวลาการทํางาน การจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางาน
การจัดสวัสดิการแรงงาน การกําหนดเงื่อนไขการเลิกจ้าง ฯลฯ
ขอบเขตการบังคับใช้อนุสัญญากับกลุ่มข้าราชการ
 อนุสัญญาฉบับนี้ไม่ได้ยกเว้นการบังคับใช้กับทหารหรือตํารวจ แต่ให้สิทธิรัฐสมาชิกสามารถยกเว้น
หรื อ จํ า กั ด การให้ สิ ท ธิ ไ ด้ ใ นบางประการ โดยต้ อ งกํ า หนดเป็ น กฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ
ภายในประเทศ

๓

 รัฐบาลสามารถยกเว้นการบังคับใช้อนุสัญญาฉบับนี้ทั้งฉบับกับข้าราชการระดับบริหารซึ่งมีอํานาจ
สั่งการในนามของรัฐได้ (who exercise authority in the name of the State)
 ถึงแม้รัฐบาลไม่ได้ยกเว้นการบังคับใช้อนุสัญญาทั้งฉบับกับข้าราชการระดับบริหารซึ่งมีอํานาจสั่ง
การในนามของรั ฐ ก็ ต าม แต่ สิ ท ธิ ใ นการเจรจาต่ อ รองตามอนุ สั ญ ญาฉบั บ นี้ ไ ม่ บั ง คั บ ใช้ กั บ
ข้าราชการดังกล่าว
จัดทําโดย อังคณา เตชะโกเมนท์
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
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