พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสั มพันธ์
พ.ศ. 2543
____________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2543
เป็ นปี ที่ 55 ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนา และ ยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า "พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543"
มาตรา 2* พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป *[รก.2543/31ก/1/7 เมษายน 2543]
มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534
มาตรา 4 พระราชบัญญัติน้ ีเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัด
เสรี ภาพในเคหสถาน และการจากัดเสรี ภาพในการรวมกันเป็ นสมาคม สหภาพ สหพันธ์สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน หรื อหมู่คณะอื่น ซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอานาจตามมาตรา 35 และ
มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา 5 พระราชบัญญัติน้ ีไม่ใช้บงั คับแก่รัฐวิสาหกิจตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ให้รัฐวิสาหกิจทั้งหลายอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งพระราชบัญญัติน้ ีไม่วา่ กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น
หรื อ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง จะกาหนด ไว้เช่นใดก็ตาม เว้นแต่รัฐวิสาหกิจที่กาหนดในพระราช
กฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 6 ในพระราชบัญญัติน้ ี
"รัฐวิสาหกิจ" หมายความว่า
(1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรื อกิจการของรัฐ
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ตามกฎหมายที่จดั ตั้งกิจการนั้น และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็ นเจ้าของ
(2) บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรื อทบวงการเมืองที่มีฐานะ
เทียบเท่า หรื อรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยูด่ ว้ ยเกินร้อยละห้าสิ บ
"ลูกจ้าง" หมายความว่า ผูซ้ ่ ึงตกลงทางานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง
"นายจ้าง" หมายความว่า รัฐวิสาหกิจซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทางานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และให้
หมายความรวมถึง ผูม้ ีอานาจ กระทาการแทน รัฐวิสาหกิจ หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจาก ผูท้ ี่มี
อานาจกระทาการแทนรัฐวิสาหกิจด้วย
"ฝ่ ายบริ หาร" หมายความว่า ลูกจ้างระดับผูบ้ งั คับบัญชาที่มีอานาจในการจ้างเลิกจ้าง ขึ้น
ค่าจ้าง ตัดค่าจ้าง หรื อลดค่าจ้าง
"สภาพการจ้าง" หมายความว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างหรื อการทางาน กาหนดวัน
และเวลาทางาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรื อประโยชน์อื่นของนายจ้าง หรื อลูกจ้าง อัน
เกี่ยวกับการจ้าง หรื อการทางาน
"ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง" หมายความว่า ข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับ สหภาพ
แรงงานตามพระราชบัญญัติน้ ี
"ข้อพิพาทแรงงาน" หมายความว่า ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการ
จ้าง
"ปิ ดงาน" หมายความว่า การที่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกจ้างทางานชัว่ คราว เนื่องจากข้อ
พิพาทแรงงาน
"นัดหยุดงาน" หมายความว่า การที่ลูกจ้างร่ วมกันไม่ทางาน เฉื่อยงานหรื อถ่วงงาน เพื่อให้
การดาเนินงานบางส่ วน หรื อทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจต้องหยุดชะงักหรื อช้าลง
"สหภาพแรงงาน" หมายความว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจที่จดั ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
"สหพันธ์แรงงาน" หมายความว่า สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจที่จดั ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
"นายทะเบียน" หมายความว่า อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานหรื อผูซ้ ่ ึงอธิบดี
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มอบหมาย
"พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน" หมายความว่า ผูซ้ ่ ึงรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ ปฏิบตั ิการ
ตามพระราชบัญญัติน้ ี
"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผูซ้ ่ ึงรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิการตาม พระราชบัญญัติน้ ี
"รัฐมนตรี " หมายความว่า รัฐมนตรี ผซู ้ ่ ึงรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 7 ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการ ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
การแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด 1
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสั มพันธ์
__________
มาตรา 8 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรี ยกว่า "คณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์" ประกอบด้วยรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการ
สังคม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็ น
กรรมการ โดยตาแหน่ง และกรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งจากฝ่ ายนายจ้างห้าคนและ ฝ่ ายลูกจ้าง
ห้าคน และให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ฝ่ ายนายจ้างตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผูว้ า่ การ ผูอ้ านวยการ กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อ
บุคคล ซึ่งดารงตาแหน่ง ที่มีอานาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรี ยกชื่ออย่างอื่นในรัฐวิสาหกิจ
ฝ่ ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผูซ้ ่ ึงได้รับการเลือกตั้งในระหว่างประธานสหภาพ
แรงงานด้วยกัน การเลือกตั้ง ให้เป็ นไปตาม ระเบียบที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศ ในราชกิจจา
นุเบกษา
มาตรา 9 กรรมการซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้น
จากตาแหน่ง อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา 10 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา 9 กรรมการซึ่ง รัฐมนตรี
แต่งตั้งพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรี ให้ออกเพราะมีการกระทาอันเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม พระราชบัญญัติ
นี้ หรื อมีความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
(4) พ้นจากการเป็ นนายจ้างหรื อพ้นจากการเป็ นประธานสหภาพแรงงาน แล้วแต่กรณี
(5) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(6) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ หรื อ
(7) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับ ความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
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ในกรณี ที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรี แต่งตั้ง
กรรมการ แทนตาแหน่ง ที่วา่ ง และให้ ผูซ้ ่ ึง ได้รับแต่งตั้ง อยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ของ
กรรมการซึ่งตนแทน
การแต่งตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ งก่อนครบวาระของกรรมการฝ่ ายลูกจ้างให้แต่งตั้ง
จากประธานสหภาพแรงงาน ผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งที่อยูล่ าดับถัดไปของการเลือกตั้งคราวที่ กรรมการซึ่ง
พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระได้รับเลือกตั้ง
มาตรา 11 ในกรณี ที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งดารงตาแหน่งครบตามวาระแล้ว แต่ยงั
มิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระปฏิบตั ิหน้าที่ ไปพลาง
ก่อน จนกว่ากรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
มาตรา 12 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า กึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการฝ่ ายนายจ้างและฝ่ ายลูกจ้างอย่างน้อย ฝ่ ายละหนึ่งคน
จึงเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถ ปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
มติที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมคราวใด ถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่งให้จดั ให้ มีการ
ประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิ บห้าวันนับตั้งแต่วนั ที่นดั ประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้แม้จะ
ไม่มีกรรมการฝ่ ายนายจ้างหรื อฝ่ ายลูกจ้างมาประชุม ถ้ามีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า กึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด ก็ให้ถือเป็ นองค์ประชุม
มาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) กาหนดมาตรฐานขั้นต่าของสภาพการจ้าง
(2) เสนอคณะรัฐมนตรี กาหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสาหรับ รัฐวิสาหกิจ
แต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดาเนินการเองได้
(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามวรรคสาม และมาตรา 28
(4) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา 31
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(5) แต่งตั้งบุคคลหรื อคณะบุคคลเพื่อดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานก่อนมี คา
วินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 31 วรรคห้า
(6) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 38
(7) พิจารณาวินิจฉัยและออกคาสัง่ ตามมาตรา 39
(8) เสนอความเห็นและให้คาแนะนาแก่รัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตาม กฎหมาย
(9) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อตามที่รัฐมนตรี มอบหมาย
มาตรฐานขั้นต่าของสภาพการจ้างตาม (1) เมื่อได้รับ ความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี แล้ว
ให้ใช้บงั คับแก่รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
ในกรณี ที่รัฐวิสาหกิจใด เห็นสมควร ปรับปรุ ง สภาพการจ้าง ที่เกี่ยวกับการเงินที่อยู่
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ตามมาตรา 13 (2) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ
คณะรัฐมนตรี ก่อนจึงจะดาเนินการได้
มาตรา 14 คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิไม่เกินห้าคน เป็ นที่ปรึ กษา ของ
คณะกรรมการ เพื่อให้คาปรึ กษา และเสนอความเห็น ในเรื่ องที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 15 คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 16 ในการปฏิบตั ิการตามหน้าที่ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรื อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการ หรื อ คณะอนุกรรมการ มอบหมายมีอานาจดังต่อไปนี้
(1) เข้าไปในสถานที่ทางานของนายจ้าง สถานที่ที่ลูกจ้างทางานอยูห่ รื อสานักงาน ของ
นายจ้าง สหภาพแรงงาน หรื อสหพันธ์แรงงาน ในระหว่างเวลาทาการเพื่อสอบถามข้อเท็จจริ ง หรื อ
ตรวจสอบเอกสารได้ตามความจาเป็ น
(2) มีหนังสื อสอบถามหรื อเรี ยกบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถอ้ ยคาหรื อให้ส่งสิ่ งของ หรื อ
เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อประกอบ การพิจารณา ของ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ผซู ้ ่ ึงเกี่ยวข้องอานวยความสะดวก ชี้แจงข้อเท็จจริ ง ตอบหนังสื อสอบถาม หรื อส่ งสิ่ ง
ของหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายใน การปฏิบตั ิหน้าที่ ตามวรรคหนึ่ง
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มาตรา 17 คณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการจะมีหนังสื อเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิมาแสดงความคิดเห็นในเรื่ องที่เกี่ยวข้องก็ได้
มาตรา 18 ให้มีสานักงานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ในกรม สวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงานและให้มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ปฏิบตั ิงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามพระราช บัญญัติน้ ี
(2) ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่คณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการมอบหมาย
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หมวด 2
คณะกรรมการกิจการสั มพันธ์
_________
มาตรา 19 ให้มีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ข้ ึนในรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ประกอบด้วย
กรรมการ ของรัฐวิสาหกิจ นั้นคนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแห่งนั้นกาหนดเป็ นประธาน
กรรมการ ผูแ้ ทนฝ่ ายนายจ้างซึ่งรัฐวิสาหกิจแห่งนั้น แต่งตั้งจากฝ่ ายบริ หารของรัฐวิสาหกิจนั้น ตาม
จานวนที่รัฐวิสาหกิจกาหนด ซึ่งต้องไม่นอ้ ยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน และ ผูแ้ ทนฝ่ ายลูกจ้างซึ่ง
แต่งตั้งจากสมาชิกของสหภาพแรงงาน ในรัฐวิสาหกิจนั้นตามที่สหภาพแรงงาน เสนอ มีจานวน
เท่ากับจานวนผูแ้ ทนฝ่ ายนายจ้างเป็ นกรรมการ
ในกรณี ที่ไม่มีสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดหรื อในระหว่างที่สหภาพแรงงาน ต้องเลิก
ไปตาม มาตรา 65 ให้รัฐวิสาหกิจนั้นจัดให้ลูกจ้างที่มิใช่ฝ่ายบริ หารเลือกตั้งผูแ้ ทนฝ่ ายลูกจ้าง จานวน
เท่ากับจานวนผูแ้ ทนฝ่ ายนายจ้างเข้าร่ วมเป็ นกรรมการ
ให้ลูกจ้างซึ่งได้รับเลือกตั้งตามวรรคสองอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการจนกว่าจะสามารถเลือกตั้ง
ผูแ้ ทนของสหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่งได้
มาตรา 20 กรรมการกิจการสัมพันธ์มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้น
จากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา 21 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา 20 กรรมการกิจการ สัมพันธ์
พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(4) พ้นจากการเป็ นฝ่ ายบริ หารหรื อเมื่อรัฐวิสาหกิจเห็นควรให้มีการเปลี่ยนผูแ้ ทน ใหม่
สาหรับกรณี ของผูแ้ ทนฝ่ ายนายจ้าง
(5) พ้นจากการเป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรื อเมื่อสหภาพแรงงานเห็นควร ให้มีการ
เปลี่ยนผูแ้ ทนใหม่หรื อพ้นจากการเป็ นลูกจ้าง สาหรับกรณี ของผูแ้ ทนฝ่ ายลูกจ้าง
(6) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับ ความผิดที่ได้
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กระทาโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
ในกรณี ที่กรรมการกิจการสัมพันธ์พน้ จากตาแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้ง กรรมการ
กิจการสัมพันธ์แทนตาแหน่งที่วา่ ง และให้ผซู ้ ่ ึงได้รับแต่งตั้งอยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา 22 ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์จดั ให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ หนึ่งครั้ง
และให้นาความในมาตรา 12 มาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ โดย
อนุโลม ในกรณี ที่กรรมการกิจการสัมพันธ์ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามร้องขอ ให้คณะ กรรมการกิจการ
สัมพันธ์จดั ให้มีการประชุมภายในสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องขอ
มาตรา 23 ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่ งเสริ มและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
(2) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
(3) พิจารณาปรับปรุ งระเบียบข้อบังคับในการทางาน อันจะเป็ นประโยชน์ต่อ นายจ้าง
ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจนั้น
(4) ปรึ กษาหารื อเพื่อแก้ปัญหาตามคาร้องทุกข์ของลูกจ้างหรื อสหภาพแรงงาน รวมถึงการ
ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินยั
(5) ปรึ กษาหารื อเพื่อพิจารณาปรับปรุ งสภาพการจ้าง
มาตรา 24 ให้นายจ้างอานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการกิจการสัมพันธ์
หรื องดเว้นการกระทาใด ๆ อันเป็ นผลให้กรรมการกิจการสัมพันธ์ไม่สามารถ ทางานตามอานาจ
หน้าที่ต่อไปได้
นายจ้างจะเลิกจ้าง ลดค่าจ้าง หรื อตัดค่าจ้าง กรรมการกิจการสัมพันธ์ได้ต่อเมื่อ ได้รับ
อนุญาต จากศาลแรงงานก่อน เว้นแต่กรรมการกิจการสัมพันธ์ผนู ้ ้ นั จะให้ความยินยอมเป็ น หนังสื อ
หรื อเป็ นการเลิกจ้างเพราะเหตุเกษียณอายุ
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หมวด 3
ข้ อตกลงเกีย่ วกับสภาพการจ้ างและวิธีระงับข้ อพิพาทแรงงาน
____________
มาตรา 25 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้มีระยะเวลาใช้บงั คับตามที่นายจ้างและสหภาพ
แรงงานได้ตกลงกัน แต่จะตกลงกันให้มีผลใช้บงั คับเกินกว่าสามปี ไม่ได้ถา้ มิได้กาหนดระยะเวลาไว้
ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บงั คับหนึ่งปี นับแต่วนั ที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลง
กันหรื อนับแต่วนั ที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทางานแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ระยะเวลาที่กาหนดตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างสิ้ นสุ ดลงถ้ามิได้มีการ
เจรจาตกลงกันใหม่ ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นมีผลใช้บงั คับต่อไปอีกคราวละ
หนึ่งปี
การเรี ยกร้องให้มีการกาหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรื อการแก้ไขเพิม่ เติม
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง นายจ้างหรื อสหภาพแรงงานต้องยืน่ ข้อเรี ยกร้องเป็ นหนังสื อให้อีก
ฝ่ ายหนึ่งทราบและให้ฝ่ายที่ยนื่ ข้อเรี ยกร้องส่ งสาเนาข้อเรี ยกร้องให้นายทะเบียนทราบโดยมิชกั ช้า
ให้ฝ่ายยืน่ ข้อเรี ยกร้องระบุชื่อผูซ้ ่ ึงมีอานาจทาการแทนเป็ น ผูแ้ ทนในการเจรจาซึ่งต้องมี
จานวนไม่เกินเจ็ดคน
ผูแ้ ทนในการเจรจาฝ่ ายนายจ้างต้องแต่งตั้งจากฝ่ ายบริ หารของรัฐวิสาหกิจนั้น และผูแ้ ทนใน
การเจรจาฝ่ ายสหภาพแรงงานต้องแต่งตั้งจากกรรมการหรื อสมาชิกสหภาพแรงงานนั้น
มาตรา 26 เมื่อได้รับข้อเรี ยกร้องแล้ว ให้ฝ่ายที่รับข้อเรี ยกร้องแจ้งชื่อผูแ้ ทนในการเจรจา
จานวนไม่เกินเจ็ดคนเป็ นหนังสื อให้ฝ่ายที่ยนื่ ข้อเรี ยกร้องทราบโดยมิชกั ช้าและให้ท้ งั สองฝ่ ายเริ่ ม
เจรจากันภายในห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับข้อเรี ยกร้อง
นายจ้างหรื อสหภาพแรงงานจะแต่งตั้งที่ปรึ กษาเพื่อให้คาปรึ กษาแนะนาแก่ผแู ้ ทนของตนก็
ได้แต่ตอ้ งมีจานวนฝ่ ายละไม่เกินสองคน
มาตรา 27 ถ้านายจ้างกับสหภาพแรงงานสามารถตกลงเกี่ยวกับข้อเรี ยกร้องได้แล้วให้ทา
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อผูแ้ ทนในการเจรจาของนายจ้าง และ
สหภาพแรงงาน ซึ่งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูแ้ ทนฝ่ ายตนและให้นายจ้างประกาศ
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยเปิ ดเผยไว้ ณ สถานที่ที่ลูกจ้างทางานอยูเ่ ป็ นเวลาอย่างน้อย
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สามสิ บวัน โดยเริ่ มประกาศภายในสามวันนับแต่วนั ที่ได้ตกลงกัน
ให้นายจ้างนาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามวรรคหนึ่งไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
หรื อผูซ้ ่ ึงนายทะเบียนมอบหมายภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้ตกลงกัน
มาตรา 28 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินที่อยูน่ อกเหนือจากที่กาหนด
ตามมาตรา 13 (2) นายจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี
ก่อนจึงจะดาเนินการได้
มาตรา 29 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลผูกพันนายจ้างและลูกจ้างซึ่งเป็ นสมาชิก
สหภาพแรงงาน
ห้ามมิให้นายจ้างทาสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างซึ่งเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานขัดหรื อแย้ง
กับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างแรงงานนั้นจะเป็ นคุณแก่ลูกจ้างยิง่ กว่า
มาตรา 30 ในกรณี ที่ไม่มีการเจรจากันภายในกาหนดตามมาตรา 26 หรื อมีการเจรจากัน
แล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ให้ถือว่าได้มีขอ้ พิพาทแรงงานเกิดขึ้น และให้ฝ่ายยืน่ ข้อ
เรี ยกร้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบภายในเจ็ดสิ บสองชัว่ โมงนับ
แต่เวลาที่พน้ กาหนดหรื อนับแต่เวลาที่ตกลงกันไม่ได้แล้วแต่กรณี
มาตรา 31 เมื่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้รับแจ้งตามมาตรา 30 แล้วให้
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานดาเนินการประนอมข้อพิพาทภายในกาหนดสิ บวันนับแต่วนั ที่
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้รับหนังสื อแจ้ง
ถ้าได้มีการตกลงกันภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นามาตรา 27 มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
ในกรณี ที่ไม่อาจตกลงกันได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าข้อพิพาทแรงงานนั้น
เป็ นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ และให้ฝ่ายที่แจ้งข้อเรี ยกร้องนาข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกัน
ไม่ได้ ส่ งให้คณะกรรมการภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่เป็ นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้
เมื่อคณะกรรมการได้รับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ให้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายใน
เก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับข้อพิพาทแรงงานดังกล่าว
ในกรณี ที่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลหรื อคณะบุคคลเพื่อ
ดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานดังกล่าวก่อนมีการวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้
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มาตรา 32 คาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็ นที่สุด ฝ่ ายยืน่ ข้อเรี ยกร้องและฝ่ ายรับ
ข้อเรี ยกร้องต้องปฏิบตั ิตาม แต่ถา้ เป็ นคาวินิจฉัยชี้ขาดที่เกี่ยวกับการเงินที่อยูน่ อกเหนือกาหนดตาม
มาตรา 13 (2) จะมีผลใช้บงั คับได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แล้ว และให้คา
วินิจฉัยชี้ขาดมีผลใช้บงั คับได้เป็ นเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้วนิ ิจฉัยชี้ขาดหรื อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
มาตรา 33 ไม่วา่ กรณี ใดห้ามมิให้นายจ้างปิ ดงานหรื อลูกจ้างนัดหยุดงาน
มาตรา 34 เมื่อได้มีการยืน่ ข้อเรี ยกร้องตามมาตรา 25 แล้ว ถ้าข้อเรี ยกร้องนั้นยังอยูใ่ น
ระหว่างการเจรจา การประนอม การไกล่เกลี่ย หรื อการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา 26
มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 หรื อมาตรา 31 ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้าง หรื อโยกย้าย
หน้าที่การงานลูกจ้าง ผูแ้ ทนลูกจ้าง กรรมการ หรื ออนุกรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรี ยกร้อง เว้นแต่
บุคคลดังกล่าว
(1) ทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
(2) จงใดทาให้นายจ้างได้รับความเสี ยหาย
(3) ฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานหรื อระเบียบ หรื อคาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของ
นายจ้าง โดยนายจ้างได้วา่ กล่าวตักเตือนเป็ นหนังสื อแล้วและยังไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ลูกจ้าง
ได้รับทราบหนังสื อเตือนนั้น ทั้งนี้ ข้อบังคับ ระเบียบ หรื อคาสัง่ นั้น ต้องมิได้ออกเพื่อขัดขวางมิให้
บุคคลดังกล่าวดาเนินการเกี่ยวกับข้อเรี ยกร้อง เว้นแต่กรณี ที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จาต้องตักเตือน
(4) ละทิ้งหน้าที่เป็ นเวลาสามวันทางานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ห้ามมิให้ลูกจ้าง ผูแ้ ทนลูกจ้าง กรรมการ อนุกรรมการ หรื อสมาชิกสหภาพแรงงาน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรี ยกร้อง สนับสนุน หรื อก่อเหตุการณ์นดั หยุดงาน
มาตรา 35 ห้ามมิให้นายจ้าง
(1) เลิกจ้างหรื อกระทาการใด ๆ อันอาจเป็ นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทนทางานอยูต่ ่อไปได้
เพราะเหตุที่ลูกจ้างได้ดาเนินการขอจัดตั้งสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน หรื อเข้าเป็ นสมาชิก หรื อ
กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธ์แรงงาน กรรมการกิจการสัมพันธ์ กรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรื ออนุกรรมการ หรื อดาเนินการฟ้ องร้อง เป็ นพยาน หรื อให้หลักฐานต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่นายทะเบียนหรื อคณะกรรมการ หรื อต่อศาลแรงงาน
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(2) ขัดขวางในการที่ลูกจ้างเป็ นสมาชิก หรื อให้ลูกจ้างออกจากการเป็ นสมาชิกของสหภาพ
แรงงาน สหพันธ์แรงงาน กรรมการกิจการสัมพันธ์ หรื อให้ หรื อตกลงจะให้เงิน หรื อทรัพย์สินแก่
ลูกจ้างหรื อเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงาน เพื่อมิให้สมัคร หรื อรับสมัครลูกจ้างเป็ นสมาชิก หรื อ
เพื่อให้ออกจากการเป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงาน
(3) ขัดขวางการดาเนินการของสหภาพแรงงาน หรื อสหพันธ์แรงงาน หรื อขัดขวางการใช้
สิ ทธิของลูกจ้างในการเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรื อ
(4) เข้าแทรกแซงการดาเนินการของสหภาพแรงงาน หรื อสหพันธ์แรงงานโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย
มาตรา 36 ห้ามมิให้ผใู ้ ด
(1) บังคับหรื อขู่เข็ญ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม ให้ลูกจ้างต้องเป็ นหรื อห้ามไม่ให้เป็ น
สมาชิกสหภาพแรงงาน หรื อต้องออกจากการเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานหรื อ
(2) กระทาการใด ๆ อันอาจเป็ นผลให้ฝ่ายนายจ้างฝ่ าฝื นมาตรา 35
มาตรา 37 ในระหว่างที่ขอ้ ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง หรื อคาชี้
ขาดตามมาตรา 32 มีผลใช้บงั คับ ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างหรื อโยกย้ายหน้าที่การงานของกรรมการ
อนุกรรมการ หรื อสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรี ยกร้อง เว้นแต่มีการยุบเลิก
รัฐวิสาหกิจหรื องานส่ วนหนึ่งส่ วนใดของรัฐวิสาหกิจหรื อบุคคลดังกล่าวได้กระทาการดังต่อไปนี้
(1) ทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
(2) จงใจทาให้นายจ้างได้รับความเสี ยหาย
(3) ฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน หรื อระเบียบ หรื อคาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของ
นายจ้างโดยนายจ้างได้วา่ กล่าวตักเตือนเป็ นหนังสื อแล้ว และยังไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ลูกจ้าง
ได้รับทราบหนังสื อเตือนนั้น ทั้งนี้ ข้อบังคับ ระเบียบ หรื อคาสั่งนั้น ต้องมิได้ออกเพื่อขัดขวางมิให้
บุคคลดังกล่าวดาเนินการเกี่ยวกับข้อเรี ยกร้อง เว้นแต่กรณี ที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จาต้องตักเตือน
(4) ละทิ้งหน้าที่เป็ นเวลาสามวันทางานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) กระทาการใด ๆ เป็ นการยุยง สนับสนุน หรื อชักชวนให้มีการฝ่ าฝื นข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างหรื อคาชี้ขาด
มาตรา 38 ให้ผเู ้ สี ยหายเนื่องจากการฝ่ าฝื นมาตรา 35 หรื อมาตรา 37 มีสิทธิยนื่ คาร้องได้
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ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับความเสี ยหายกล่าวหาผูฝ้ ่ าฝื นต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาด
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดและออกคาสัง่ ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับคาร้อง และ
ให้ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างปฏิบตั ิตามคาชี้ขาดนั้น ในกรณี น้ ี ให้คณะกรรมการมีอานาจออกคาสัง่ ให้
นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทางาน หรื อให้จ่ายค่าเสี ยหาย หรื อให้ผฝู ้ ่ าฝื นปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิอย่าง
หนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรได้
มาตรา 39 ในกรณี ที่นายทะเบียนเห็นว่า กรรมการของสหภาพแรงงานหรื อสหพันธ์
แรงงานผูใ้ ดดาเนินการผิดวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงาน หรื อสหพันธ์แรงงาน แล้วแต่กรณี และ
การดาเนินการนั้นเป็ นภยันตรายต่อความสงบสุ ขของประชาชน หรื อความมัน่ คงของประเทศ ให้ส่ง
เรื่ องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยมิชกั ช้า
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยและออกคาสั่งภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้รับคาขอและให้ผฝู ้ ่ าฝื น
ปฏิบตั ิตามคาสั่งนั้น
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หมวด 4
สหภาพแรงงาน
_______
มาตรา 40 สหภาพแรงงานจะมีข้ ึนได้ ก็แต่โดยอาศัยอานาจตามบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี
สหภาพแรงงานต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
(1) ส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน
(2) พิจารณาช่วยเหลือสมาชิกตามคาร้องทุกข์
(3) แสวงหาและคุม้ ครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างของลูกจ้าง
(4) ดาเนินการและให้ความร่ วมมือเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์ของ
รัฐวิสาหกิจ
ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งมีสหภาพแรงงานได้เพียงสหภาพแรงงานเดียว
มาตรา 41 บุคคลดังต่อไปนี้ มีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานได้
(1) เป็ นลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจเดียวกันที่มิใช่ฝ่ายบริ หาร
(2) บรรลุนิติภาวะแล้ว และ
(3) มีสัญชาติไทย
มาตรา 42 สหภาพแรงงานจะตั้งขึ้นได้ตอ้ งมีสมาชิกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของลูกจ้าง
ทั้งหมดแต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทางานอันมีลกั ษณะเป็ นครั้งคราว เป็ นการจร เป็ นไปตามฤดูกาล
หรื อเป็ นงานตามโครงการ ต้องมีขอ้ บังคับ และต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน และเมื่อได้จด
ทะเบียนแล้ว ให้สหภาพแรงงานเป็ นนิติบุคคล
มาตรา 43 การขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน ให้ลูกจ้างมีสิทธิจดั ตั้งสหภาพแรงงานจานวน
ไม่นอ้ ยกว่าสิ บคน เป็ นผูเ้ ริ่ มก่อการ ยืน่ คาขอเป็ นหนังสื อต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยร่ างข้อบังคับ
ของสหภาพแรงงานอย่างน้อยสามฉบับ บัญชีรายชื่อและลายมือชื่อของผูแ้ สดงความจานงเข้าเป็ น
สมาชิกสหภาพแรงงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของลูกจ้างทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทางานอันมี
ลักษณะเป็ นครั้งคราว เป็ นการจร เป็ นไปตามฤดูกาล หรื อเป็ นงานตามโครงการ
คาขอและบัญชีรายชื่อให้เป็ นไปตามแบบที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กาหนด
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ลูกจ้างคนหนึ่งจะเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานได้เพียงแห่งเดียว
เมื่อนายทะเบียนรับคาขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานแล้ว ให้นายทะเบียนปิ ดประกาศโดย
เปิ ดเผย ณ สถานที่ทางานของลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างทั้งหมดทราบ
มาตรา 44 ข้อบังคับของสหภาพแรงงาน ต้องมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ ซึ่งต้องมีคาว่า "สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ" กากับไว้หน้าชื่อนั้นด้วย
(2) วัตถุประสงค์
(3) ที่ต้ งั สานักงาน
(4) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
(5) อัตราเงินค่าสมัครและค่าบารุ งและวิธีการชาระเงิน
(6) ข้อกาหนดเกี่ยวกับสิ ทธิและหน้าที่ของสมาชิก
(7) ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ได้แก่ จานวนกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ วาระ
ของการเป็ นกรรมการ การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ
(8) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
(9) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการบริ หารสหภาพแรงงาน
(10) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้จ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินอื่น ตลอดจนการทาบัญชี
และการตรวจบัญชี
ข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสาระที่สามารถเอื้ออานวยให้การดาเนินงานของสหภาพ
แรงงานเป็ นไปโดยเกิดความเป็ นธรรม และรักษาประโยชน์ของสมาชิกและลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ
และต้องไม่มีสาระเป็ นการกีดกันการเข้าเป็ นสมาชิกหรื อต้องขาดจากสมาชิกภาพโดยไม่มีเหตุอนั
ควร
มาตรา 45 เมื่อนายทะเบียนได้รับคาขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดและ
ตรวจสอบแล้วเห็นว่า วัตถุประสงค์ถูกต้องตามขอบเขตของมาตรา 40 และไม่ขดั ต่อความสงบ
เรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน ผูย้ นื่ คาขอมีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรา 41 คาขอ
ดังกล่าว มีขอ้ ความตลอดจนเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา 43 และข้อบังคับถูกต้อง
ตามมาตรา 44 มีรายชื่อและลายมือชื่อผูแ้ สดงความจานงเข้าเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานเป็ นจานวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของลูกจ้างทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทางานอันมีลกั ษณะเป็ นครั้ง
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คราว เป็ นการจร เป็ นไปตามฤดูกาล หรื อเป็ นงานตามโครงการ และยังไม่มีการจดทะเบียนสหภาพ
แรงงานขึ้นในรัฐวิสาหกิจนั้น ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
สหภาพแรงงาน ให้แก่สหภาพแรงงานนั้น
คาขอจดทะเบียนรายใด มีขอ้ ความตลอดจนเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้องอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรื อมีผแู ้ สดงความจานงเข้าเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานไม่ถึงร้อยละยีส่ ิ บห้าของลูกจ้าง
ทั้งหมดตามวรรคหนึ่ง ให้ผยู ้ นื่ คาขอจดทะเบียนรายดังกล่าวดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในกาหนดเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่นายทะเบียนมีหนังสื อแจ้งให้ทราบ ถ้าผูย้ นื่ คาขอจด
ทะเบียนไม่ดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลานั้น ให้ถือว่าคาขอจดทะเบียน
สหภาพแรงงานรายดังกล่าวเป็ นอันตกไป
มาตรา 46 ในกรณี ที่มีผยู ้ นื่ คาขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดเกินหนึ่งราย
ถ้าปรากฏว่าคาขอจดทะเบียนรายใดมีขอ้ ความและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตลอดจนได้
แจ้งจานวนผูแ้ สดงความจานงเข้าเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานถึงร้อยละยีส่ ิ บห้าของลูกจ้างทั้งหมด
ตามมาตรา 45 เป็ นลาดับแรก ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนสหภาพแรงงานนั้น แต่ถา้ มีคาขอที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังกล่าวเกินหนึ่งราย ให้นายทะเบียนดาเนินการให้ผยู ้ นื่ คาขอจดทะเบียนแต่ละราย
มาร่ วมพิจารณาทาความตกลงเพื่อรวมเป็ นคาขอเดียวกัน ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ ให้รับจด
ทะเบียนสหภาพแรงงานที่มีจานวนผูแ้ สดงความจานงเข้าเป็ นสมาชิกมากที่สุด ถ้ายังปรากฏว่ามีคา
ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน โดยมีจานวนรายชื่อผูแ้ สดงความจานงเข้าเป็ นสมาชิกมากที่สุด
เท่ากันเกินหนึ่งราย ให้นายทะเบียนดาเนินการจับสลากโดยเปิ ดเผยระหว่างผูย้ นื่ คาขอดังกล่าวและ
รับจดทะเบียนสหภาพแรงงานรายที่จบั สลากได้
มาตรา 47 ผูย้ นื่ คาขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งไม่รับจดทะเบียนต่อรัฐมนตรี โดยทา
เป็ นหนังสื อยืน่ ต่อรัฐมนตรี ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว
ให้รัฐมนตรี วนิ ิจฉัยอุทธรณ์ และแจ้งให้ผอู ้ ุทธรณ์ทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับ
หนังสื ออุทธรณ์
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุด
มาตรา 48 เมื่อได้จดทะเบียนแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนสหภาพแรงงาน
ในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา 49 ให้ผเู ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งสหภาพแรงงานจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
ภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บนับแต่วนั ที่จดทะเบียน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงาน และ
มอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการสหภาพแรงงานเลือกตั้งผูส้ อบบัญชี และอนุมตั ิร่าง
ข้อบังคับที่ได้ยนื่ ต่อนายทะเบียนตามมาตรา 45
เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงาน และอนุมตั ิร่างข้อบังคับแล้ว
ให้นาสาเนาข้อบังคับและรายชื่อ ที่อยู่ อาชีพ หรื อวิชาชีพของกรรมการสหภาพแรงงานไปจด
ทะเบียนภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
มาตรา 50 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหภาพแรงงานและการเปลี่ยนแปลง
กรรมการสหภาพแรงงาน จะกระทาได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่และต้องนาไปจดทะเบียนภายใน
สิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการเปลี่ยนแปลงกรรมการสหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่ง
จะมีผลใช้บงั คับต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนแล้ว
ให้นามาตรา 45 มาใช้บงั คับแก่การขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการเปลี่ยนแปลง
กรรมการสหภาพแรงงานโดยอนุโลม
มาตรา 51 สมาชิกของสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดจะต้องเป็ นลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ
นั้นตลอดเวลาที่ยงั เป็ นสมาชิก
ห้ามมิให้ฝ่ายบริ หารเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน
มาตรา 52 สมาชิกของสหภาพแรงงานมีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิกเอกสาร หรื อ
บัญชีเพื่อทราบการดาเนินกิจการของสหภาพแรงงานได้ในเวลาเปิ ดทาการ
ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานต้องให้ความสะดวกตาม
สมควร
มาตรา 53 สมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพแรงงานสิ้ นสุ ดลง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ที่ประชุมใหญ่ให้ออก เพราะมีเหตุตามที่กาหนดในข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 51
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มาตรา 54 เพื่อประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงาน ให้สหภาพแรงงานมีสิทธิ
หน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ยืน่ ข้อเรี ยกร้องต่อฝ่ ายนายจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้างแทนสมาชิก
(2) ยืน่ คาร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อพิจารณาตามมาตรา 23 (4)
(3) ตั้งผูแ้ ทนเข้าร่ วมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
(4) จัดให้มีการให้บริ การเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรื อจัดสรรเงินหรื อทรัพย์สิน
เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร
(5) เรี ยกเก็บเงินค่าสมัครเป็ นสมาชิกและเงินค่าบารุ งตามอัตราที่กาหนดในข้อ
บังคับของสหภาพแรงงาน
(6) ดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 40
มาตรา 55 ให้สหภาพแรงงานมีคณะกรรมการสหภาพแรงงานเป็ นผูด้ าเนินกิจการ
และเป็ นผูแ้ ทนของสหภาพแรงงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการ
สหภาพแรงงานจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนทาแทนก็ได้
คณะกรรมการสหภาพแรงงานอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสหภาพแรงงานเพื่อปฏิบตั ิงาน
ตามที่มอบหมายได้
คณะกรรมการสหภาพแรงงานประกอบด้วย ประธานสหภาพแรงงานเป็ นประธาน
กรรมการและมีกรรมการอื่นตามที่กาหนดในข้อบังคับ
มาตรา 56 กรรมการสหภาพแรงงานหรื ออนุกรรมการสหภาพแรงงานตามมาตรา 55 ต้อง
เป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น
กรรมการสหภาพแรงงานซึ่งนายทะเบียนสั่งให้ออกจากตาแหน่งตามมาตรา 63 จะดารง
ตาแหน่งกรรมการสหภาพแรงงานใหม่ได้ ต่อเมื่อพ้นกาหนดเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่นายทะเบียนสั่ง
ให้ออกจากตาแหน่ง
มาตรา 57 สหภาพแรงงานจะกระทาการดังต่อไปนี้ได้กแ็ ต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่
(1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) เลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงาน เลือกตั้งผูส้ อบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจาปี
และงบประมาณ
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(3) จัดให้มีการให้บริ การเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรื อจัดสรรเงินหรื อทรัพย์สิน
เพื่อสาธารณประโยชน์
(4) ร่ วมจัดตั้งหรื อเข้าเป็ นสมาชิกสหพันธ์แรงงาน
(5) รับเงินช่วยเหลือจากบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรื อคนต่างด้าวตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
(6) เลิกสหภาพแรงงาน
มาตรา 58 เมื่อสหภาพแรงงานปฏิบตั ิการดังต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกสหภาพ
แรงงาน ให้สหภาพแรงงาน กรรมการสหภาพแรงงาน อนุกรรมการสหภาพแรงงาน และเจ้าหน้าที่
ของสหภาพแรงงานได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งถูกกล่าวหา หรื อฟ้ องร้องทางอาญาหรื อทางแพ่ง
(1) เข้าร่ วมเจรจาทาความตกลงกับนายจ้าง เพื่อเรี ยกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
(2) ชี้แจงหรื อโฆษณาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับข้อเรี ยกร้อง หรื อข้อพิพาทแรงงานหรื อ
การดาเนินงานของสหภาพแรงงาน
ทั้งนี้ เว้นแต่เป็ นความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อ
ประชาชน เกี่ยวกับชีวติ และร่ างกาย เกี่ยวกับเสรี ภาพ และชื่อเสี ยง เกี่ยวกับทรัพย์ และความผิด
ในทางแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิดทางอาญาในลักษณะดังกล่าว
มาตรา 59 การให้กรรมการสหภาพแรงงานไปดาเนินงานสหภาพแรงงานหรื อไปร่ วมการ
ประชุมสหภาพแรงงานหรื อสัมมนาใด ๆ โดยถือเสมือนว่าการไปดาเนินงานดังกล่าว เป็ นการ
ทางานให้กบั นายจ้างให้เป็ นไปตามที่สหภาพแรงงานและนายจ้างจะได้ตกลงกัน
ลูกจ้างซึ่งเป็ นกรรมการของสหภาพแรงงานมีสิทธิลาไปร่ วมประชุมสหภาพแรงงานหรื อ
ร่ วมการประชุมหรื อสัมมนาอื่นได้ ทั้งนี้ ให้สหภาพแรงงานแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้า และให้ถือ
ว่าวันเวลาที่ลูกจ้างไปดาเนินงานดังกล่าวเป็ นวันทางานให้กบั นายจ้าง
มาตรา 60 สหภาพแรงงานต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงานกาหนด และเก็บรักษาไว้ที่สานักงานพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ในเวลาทาการ
ให้สหภาพแรงงานประกาศวันและเวลาเปิ ดทาการไว้ที่สานักงานของสหภาพแรงงาน
มาตรา 61 สหภาพแรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีและต้องเสนองบดุล พร้อมด้วย
รายงานการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่
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เมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแล้ว ให้ส่งสาเนาหนึ่งชุด
ให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่มีมติรับรอง
มาตรา 62 ให้นายทะเบียนหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ผซู ้ ่ ึงนายทะเบียนมอบหมายมีอานาจสัง่
ให้นายจ้าง กรรมการของสหภาพแรงงาน หรื อสมาชิกของสหภาพแรงงาน กระทาการ หรื องดเว้น
การกระทาใด ๆ เพื่อให้เป็ นไปตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
หรื อข้อบังคับของสหภาพแรงงานแล้วแต่กรณี และให้มีอานาจดังต่อไปนี้
(1) เข้าไปในรัฐวิสาหกิจหรื อสานักงานของสหภาพแรงงานในเวลาทาการ เพื่อสอบ
ข้อเท็จจริ งหรื อตรวจสอบกิจการของสหภาพแรงงาน
(2) สั่งให้ฝ่ายนายจ้าง กรรมการสหภาพแรงงาน อนุกรรมการสหภาพแรงงาน หรื อ
เจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงาน ส่ งหรื อแสดงเอกสาร หรื อบัญชีของสหภาพแรงงาน เพื่อประกอบ
การพิจารณากรณี ที่มีปัญหาเกิดขึ้น
(3) สอบถามบุคคลใน (2) หรื อเรี ยกบุคคลดังกล่าวมาเพื่อสอบถามหรื อให้ช้ ีแจงข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหภาพแรงงาน
มาตรา 63 นายทะเบียนมีอานาจสั่งให้กรรมการสหภาพแรงงานผูใ้ ดผูห้ นึ่งหรื อ
คณะกรรมการสหภาพแรงงาน ออกจากตาแหน่งได้ เมื่อปรากฏว่า
(1) กระทาการอันมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็ นการขัดขวางการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ นายทะเบียน หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่
(2) ฝ่ าฝื นมาตรา 57 (5)
(3) ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของนายทะเบียน หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ผซู ้ ่ ึง
นายทะเบียนมอบหมายตามมาตรา 62
(4) ดาเนินการไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงานอันเป็ นการขัดต่อ
กฎหมายหรื อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื ออาจจะเป็ นภัยต่อเศรษฐกิจ
หรื อความมัน่ คงของประเทศ หรื อ
(5) ให้หรื อยินยอมให้ผใู ้ ดผูห้ นึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสหภาพแรงงานเป็ นผูด้ าเนินกิจการของ
สหภาพแรงงาน
คาสั่งตามวรรคหนึ่งให้ทาเป็ นหนังสื อและแจ้งให้ผซู ้ ่ ึงเกี่ยวข้องและสหภาพแรงงานทราบ
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โดยมิชกั ช้า
มาตรา 64 ผูซ้ ่ ึงได้รับคาสั่งให้ออกจากตาแหน่งกรรมการสหภาพแรงงานตามมาตรา 63 มี
สิ ทธิอุทธรณ์คาสัง่ นั้นต่อรัฐมนตรี โดยทาเป็ นหนังสื อภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับคาสัง่
ให้รัฐมนตรี วนิ ิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์และแจ้งให้ผอู ้ ุทธรณ์ทราบภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่
ได้รับหนังสื ออุทธรณ์ คาวินิจฉัยชี้ขาดของรัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุด
มาตรา 65 สหภาพแรงงานย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ถ้ามีขอ้ บังคับของสหภาพแรงงานกาหนดให้เลิกในกรณี ใด เมื่อมีกรณี น้ นั
(2) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก
(3) ล้มละลาย
(4) นายทะเบียนมีคาสั่งให้เลิกตามมาตรา 66
มาตรา 66 นายทะเบียนมีคาสั่งให้เลิกสหภาพแรงงานได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบและพบภายหลังว่า การรับจดทะเบียนและออกใบสาคัญ
แสดงการจดทะเบียนสหภาพแรงงานแก่ผยู ้ นื่ คาขอจดทะเบียนนั้นไม่เป็ นไปตามมาตรา 45 หรื อ
มาตรา 46
(2) เมื่อปรากฏว่าการดาเนินการของสหภาพแรงงานขัดต่อวัตถุประสงค์ ขัดต่อกฎหมาย
หรื อเป็ นภัยต่อเศรษฐกิจ หรื อความมัน่ คงของประเทศ หรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้อย หรื อศีลธรรม
อันดีของประชาชน
(3) เมื่อนายทะเบียนมีคาสั่งให้เลือกตั้งกรรมการขึ้นใหมทั้งคณะ
และไม่ดาเนินการเลือกตั้ง
่
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกาหนด หรื อภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนขยายระยะเวลาให้จน
สิ้ นระยะเวลาดังกล่าว
(4) เมื่อสหภาพแรงงานไม่ดาเนินกิจการติดต่อกันเป็ นเวลาเกินสองปี หรื อ
(5) เมื่อมีจานวนสมาชิกเหลือน้อยกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของลูกจ้างทั้งหมดแต่ไม่รวมถึงลูกจ้าง
ซึ่งเป็ นฝ่ ายบริ หารหรื อทางานอันมีลกั ษณะเป็ นครั้งคราว เป็ นการจร เป็ นไปตามฤดูกาล หรื อเป็ น
งานตามโครงการ
เมื่อนายทะเบียนมีคาสั่งให้เลิกสหภาพแรงงานใด ให้แจ้งคาสั่งเป็ นหนังสื อให้สหภาพ
แรงงานนั้นทราบโดยมิชกั ช้า
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มาตรา 67 คาสั่งให้เลิกสหภาพแรงงานตามมาตรา 66 กรรมการเกินกึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดซึ่งดารงตาแหน่งอยูใ่ นวันที่ถูกสั่งให้เลิก มีสิทธิเข้าชื่อกันอุทธรณ์คาสั่งนั้น
ต่อรัฐมนตรี โดยทาเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อนายทะเบียนภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสัง่
การอุทธรณ์คาสัง่ ต่อรัฐมนตรี ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็ นเหตุทุเลาการบังคับตามคาสัง่ ของนาย
ทะเบียน
ให้รัฐมนตรี วนิ ิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งให้ผอู ้ ุทธรณ์ทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่รับ
อุทธรณ์คาวินิจฉัยชี้ขาดของรัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุด
คาสั่งเลิกสหภาพแรงงานให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาการยืน่
อุทธรณ์หรื อเมื่อรัฐมนตรี วนิ ิจฉัยชี้ขาด แล้วแต่กรณี
มาตรา 68 เมื่อสหภาพแรงงานต้องเลิกตามมาตรา 65 ให้แต่งตั้งผูช้ าระบัญชีและให้นา
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยการชาระบัญชีหา้ งหุน้ ส่ วนสามัญจด
ทะเบียน ห้างหุน้ ส่ วนจากัด และบริ ษทั จากัด มาใช้บงั คับแก่การชาระบัญชีสหภาพแรงงานโดย
อนุโลม
มาตรา 69 เมื่อชาระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่ ห้ามมิให้นาไปแบ่งให้แก่สมาชิกของ
สหภาพแรงงาน แต่ให้โอนทรัพย์สินนั้นไปให้แก่สหภาพแรงงานอื่นตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับว่า
ด้วยวิธีการจัดการของสหภาพแรงงาน หรื อตามมติของที่ประชุมใหญ่
ในกรณี ที่ในข้อบังคับหรื อที่ประชุมใหญ่ มิได้ระบุให้สหภาพแรงงานใดเป็ นผูร้ ับทรัพย์สิน
ที่เหลือนั้น ให้ผชู ้ าระบัญชีมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่มูลนิธิหรื อสมาคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือหรื อส่ งเสริ มสวัสดิการของผูใ้ ช้แรงงาน
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หมวด 5
สหพันธ์ แรงงาน
________
มาตรา 70 สหภาพแรงงานตั้งแต่สิบสหภาพแรงงานขึ้นไป อาจรวมกันจัดตั้งสหพันธ์
แรงงานได้เพื่อปกป้ องคุม้ ครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างและเพื่อส่ งเสริ มการศึกษาและ
ส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีในรัฐวิสาหกิจ
สหพันธ์แรงงานต้องมีขอ้ บังคับและต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เมื่อได้จดทะเบียนแล้ว
ให้สหพันธ์แรงงานเป็ นนิติบุคคล
มาตรา 71 ให้นาบทบัญญัติวา่ ด้วยสหภาพแรงงานในหมวด 4 มาใช้บงั คับแก่สหพันธ์
แรงงานโดยอนุโลม
มาตรา 72 สหพันธ์แรงงานอาจเข้าเป็ นสมาชิกสภาองค์การลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ได้
หมวด 6
บทกาหนดโทษ
_________
มาตรา 73 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 13 วรรคสอง หรื อมาตรา 24 ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 74 ผูใ้ ดไม่อานวยความสะดวก ไม่ตอบหนังสื อสอบถาม ไม่ช้ ีแจงข้อเท็จจริ ง
หรื อไม่ส่งสิ่ งของหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการตามมาตรา 16
หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งนายทะเบียนหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ผซู ้ ่ ึงนายทะเบียนมอบหมาย
ตามมาตรา 62 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรื อทั้งจาทั้ง
ปรับ
มาตรา 75 ผูแ้ ทนฝ่ ายนายจ้างหรื อผูแ้ ทนฝ่ ายสหภาพแรงงานตามมาตรา 25 หรื อที่ปรึ กษา
ฝ่ ายนายจ้างหรื อฝ่ ายสหภาพแรงงานตามมาตรา 26 ผูใ้ ดรับหรื อยอมจะรับเงินหรื อทรัพย์สินจากผูใ้ ด
ผูห้ นึ่งเพื่อกระทาการอันเป็ นเหตุให้รัฐวิสาหกิจหรื อสหภาพแรงงานต้องเสี ยผลประโยชน์ที่ควรได้
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา 76 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงตามมาตรา 27 วรรคสอง หรื อฝ่ าฝื นมาตรา
29 วรรคสอง หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรา 32 ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 77 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 33 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ผูใ้ ดยุยงปลุกปั่นเพื่อให้มีการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สองปี หรื อปรับไม่เกินสี่ หมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 78 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 39 วรรคสอง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 79 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 34 หรื อมาตรา 36 หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของคณะกรรมการ
ตามมาตรา 38 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรื อทั้งจาทั้ง
ปรับ
มาตรา 80 ผูใ้ ดเป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงานโดยรู ้อยูว่ า่ สหภาพแรงงานนั้นยังไม่ได้จด
ทะเบียนตามมาตรา 45 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรื อทั้ง
จาทั้งปรับ
ผูใ้ ดเป็ นผูด้ าเนินการสหภาพแรงงานที่ยงั ไม่ได้จดทะเบียน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 81 ผูเ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งสหภาพแรงงานผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 49 หรื อกรรมการ
สหภาพแรงงานผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 50 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินวันละห้าสิ บบาทตลอด
ระยะเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยู่
มาตรา 82 สหภาพแรงงานใดรับบุคคลเข้าเป็ นสมาชิกโดยฝ่ าฝื นมาตรา 51 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 83 สหภาพแรงงานใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 60 หรื อมาตรา 61 ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองพันบาท
กรรมการสหภาพแรงงานผูใ้ ดรู ้เห็นเป็ นใจให้สหภาพแรงงานกระทาการตามวรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่เกินห้าพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา 84 ผูใ้ ดเป็ นสมาชิกสหพันธ์แรงงานโดยรู ้อยูว่ า่ สหพันธ์แรงงานนั้นยังไม่ได้จด
ทะเบียนตามมาตรา 70 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรื อทั้ง
จาทั้งปรับ
ผูใ้ ดดาเนินการสหพันธ์แรงงานที่ยงั ไม่ได้จดทะเบียน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 85 สหพันธ์แรงงานใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 71 ประกอบด้วยมาตรา 60
หรื อมาตรา 61 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
กรรมการสหพันธ์แรงงานผูใ้ ดรู ้เห็นเป็ นใจให้สหพันธ์แรงงานเข้ากระทาการตามวรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่เกินห้าพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 86 ผูเ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งสหพันธ์แรงงานผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 71 ประกอบด้วย
มาตร 49 หรื อกรรมการสหพันธ์แรงงานผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 71 ประกอบด้วยมาตรา 50 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินวันละห้าสิ บบาทตลอดระยะเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยู่
มาตรา 87 สหพันธ์แรงงานใดรับบุคคลเข้าเป็ นสมาชิกโดยฝ่ าฝื นมาตรา 71 ประกอบด้วย
มาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 88 ผูใ้ ดใช้คาว่า "สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ" หรื อ "สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ"
หรื ออักษรต่างประเทศซึ่งมีความหมายทานองเดียวกัน ประกอบกับชื่อในดวงตรา ป้ ายชื่อ จดหมาย
ใบแจ้งความ หรื อเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับกิจการธุรกิจโดยมิได้เป็ นสหภาพแรงงานหรื อสหพันธ์
แรงงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทและปรับอีกเป็ นรายวันไม่เกินวันละห้าร้อยบาท
จนกว่าจะเลิกใช้
มาตรา 89 เมื่อสหภาพแรงงานหรื อสหพันธ์แรงงานได้เลิกตามพระราชบัญญัติน้ ี
กรรมการ อนุกรรมการ หรื อสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรื อสหพันธ์แรงงานผูใ้ ดขัดขวางการ
ดาเนินการของผูช้ าระบัญชี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่เกินห้าพันบาท หรื อ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 90 ผูใ้ ดยังคงดาเนินกิจการของสหภาพแรงงานหรื อสหพันธ์แรงงานซึ่งได้เลิกไป
แล้วตามพระราชบัญญัติน้ ี เว้นแต่การชาระบัญชีของสหภาพแรงงานหรื อสหพันธ์แรงงาน ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่เกินห้าพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา 91 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ีที่มีโทษปรับสถานเดียวหรื อมีโทษปรับ
หรื อโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับให้นาย
ทะเบียนมีอานาจเปรี ยบเทียบได้
ภายใต้บงั คับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งในการสอบสวนถ้าพนักงานสอบสวนพบว่า
บุคคลใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรี ยบเทียบให้พนักงาน
สอบสวนส่ งเรื่ องมายังนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ผนู ้ ้ นั แสดงความยินยอมให้เปรี ยบเทียบ
เมื่อผูก้ ระทาผิดได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรี ยบเทียบภายในสามสิ บวันแล้วให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผูก้ ระทาผิดไม่ยนิ ยอมให้เปรี ยบเทียบ หรื อเมื่อยินยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรับภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคสามให้ดาเนินคดีต่อไปได้

28
บทเฉพาะกาล
____________
มาตรา 92 ให้ถือว่าสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 เป็ นสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติน้ ี
และมีสิทธิหน้าที่ดาเนินการได้เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับพระราชบัญญัติน้ ี
เมื่อครบกาหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ถ้าสหภาพแรงงานตาม
วรรคหนึ่งแห่งใดมีสมาชิกไม่ครบตามที่กาหนดในมาตรา 42 ให้ถือว่าสหภาพแรงงานนั้นเป็ นอัน
สิ้ นสุ ดและให้นาบทบัญญัติตามมาตรา 68 และมาตรา 69 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 93 เมื่อครบกาหนดตามมาตรา 92 วรรคสอง ให้สหภาพแรงงานตามมาตรา 92 วรรค
หนึ่ง ที่มีสมาชิกครบตามที่กาหนดในมาตรา 42 จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานขึ้น
ใหม่โดยมิชกั ช้า
ให้กรรมการสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็ นกรรมการสหภาพแรงงานตามมาตรา 92
พ้นจากตาแหน่ง เมื่อจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานขึ้นใหม่แล้ว หรื อเมื่อพ้นหนึ่งร้อย
ห้าสิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ทั้งนี้ ไม่วา่ ข้อบังคับของสหภาพแรงงานนั้นจะ
กาหนดไว้อย่างไร
มาตรา 94 ให้ถือว่าคาขอจัดตั้งสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้ยนื่ ไว้ตามพระราช
บัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับเป็ นคาขอ
จัดตั้งสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 95 บรรดาระเบียบ ประกาศ มติ คาวินิจฉัยชี้ขาด หรื อคาสั่งของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ที่ถึงที่สุดแล้วตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2534 ซึ่งมี
อยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้ยงั คงใช้บงั คับต่อไป
ให้ถือว่าบรรดาสภาพการจ้างที่มีอยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ เป็ นข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 96 บรรดาคาร้อง คาร้องทุกข์ และข้อเสนอเกี่ยวกับสิ ทธิประโยชน์ที่ได้ยนื่ ไว้ตาม
พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 และยังมิได้มีการพิจารณาวินิจฉัยถึงที่สุด
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้ดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติน้ ี
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มาตรา 97 บทบัญญัติกฎหมายใด อ้างถึงกฎหมายว่าด้วยกฎหมายพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ ให้ถือว่าอ้างถึงพระราชบัญญัติน้ ี และคาว่า "พนักงาน" ตามกฎหมายดังกล่าวให้หมายถึง
"ลูกจ้าง" ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
___________________________________
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยเป็ นการสมควรปรับปรุ ง
กฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เพื่อให้ฝ่ายบริ หารกับพนักงานและลูกจ้างของ
รัฐวิสาหกิจมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในขอบเขตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาและส่ งเสริ มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความมัน่ คงของประเทศ และ
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
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