
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวสิาหกจิสัมพนัธ์ 
พ.ศ. 2543 

____________ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2543 
เป็นปีท่ี 55 ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ให ้
ประกาศวา่ 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยพนกังานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน า และ ยนิยอมของ 
รัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา 1 พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ "พระราชบญัญติัแรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ พ.ศ. 2543" 
มาตรา 2* พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นตน้ไป *[รก.2543/31ก/1/7 เมษายน 2543] 
มาตรา 3 ใหย้กเลิกพระราชบญัญติัพนกังานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ พ.ศ. 2534 
มาตรา 4 พระราชบญัญติัน้ีเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดั  

เสรีภาพในเคหสถาน และการจ ากดัเสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคม สหภาพ สหพนัธ์สหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร องคก์ารเอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน ซ่ึงตราข้ึนโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 35 และ 

มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
มาตรา 5 พระราชบญัญติัน้ีไม่ใชบ้งัคบัแก่รัฐวสิาหกิจตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ใหรั้ฐวสิาหกิจทั้งหลายอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัน้ีไม่วา่กฎหมายจดัตั้งรัฐวสิาหกิจนั้น 
หรือ กฎหมายท่ี เก่ียวขอ้ง จะก าหนด ไวเ้ช่นใดกต็าม เวน้แต่รัฐวสิาหกิจท่ีก าหนดในพระราช 
กฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง 

มาตรา 6 ในพระราชบญัญติัน้ี 
"รัฐวสิาหกิจ" หมายความวา่ 
(1) องคก์ารของรัฐบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์ารของรัฐบาลหรือกิจการของรัฐ 
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ตามกฎหมายท่ีจดัตั้งกิจการนั้น และใหห้มายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐเป็นเจา้ของ 
  (2) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองท่ีมีฐานะ 
เทียบเท่า หรือรัฐวสิาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยูด่ว้ยเกินร้อยละหา้สิบ 

"ลูกจา้ง" หมายความวา่ ผูซ่ึ้งตกลงท างานใหแ้ก่นายจา้งเพื่อรับค่าจา้ง 
"นายจา้ง" หมายความวา่ รัฐวสิาหกิจซ่ึงตกลงรับลูกจา้งเขา้ท างานโดยจ่ายค่าจา้งให้ และให ้

หมายความรวมถึง ผูมี้อ  านาจ กระท าการแทน รัฐวสิาหกิจ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจาก ผูท่ี้มี 
อ านาจกระท าการแทนรัฐวสิาหกิจดว้ย 

"ฝ่ายบริหาร" หมายความวา่ ลูกจา้งระดบัผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีอ านาจในการจา้งเลิกจา้ง ข้ึน 
ค่าจา้ง ตดัค่าจา้ง หรือลดค่าจา้ง 

"สภาพการจา้ง" หมายความวา่ หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการจา้งหรือการท างาน ก าหนดวนั 
และเวลาท างาน ค่าจา้ง สวสัดิการ การเลิกจา้ง หรือประโยชนอ่ื์นของนายจา้ง หรือลูกจา้ง อนั 
เก่ียวกบัการจา้ง หรือการท างาน 

"ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง" หมายความวา่ ขอ้ตกลงระหวา่งนายจา้งกบั สหภาพ 
แรงงานตามพระราชบญัญติัน้ี 

"ขอ้พิพาทแรงงาน" หมายความวา่ ขอ้ขดัแยง้ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งเก่ียวกบัสภาพการ 
จา้ง 

"ปิดงาน" หมายความวา่ การท่ีนายจา้งปฏิเสธไม่ยอมใหลู้กจา้งท างานชัว่คราว เน่ืองจากขอ้ 
พิพาทแรงงาน 

"นดัหยดุงาน" หมายความวา่ การท่ีลูกจา้งร่วมกนัไม่ท างาน เฉ่ือยงานหรือถ่วงงาน เพื่อให ้
การด าเนินงานบางส่วน หรือทั้งหมดของรัฐวสิาหกิจตอ้งหยดุชะงกัหรือชา้ลง 

"สหภาพแรงงาน" หมายความวา่ สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจท่ีจดัตั้งข้ึนตาม 
พระราชบญัญติัน้ี 

"สหพนัธ์แรงงาน" หมายความวา่ สหพนัธ์แรงงานรัฐวสิาหกิจท่ีจดัตั้งข้ึนตาม 
พระราชบญัญติัน้ี 

"คณะกรรมการ" หมายความวา่ คณะกรรมการแรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ 
"นายทะเบียน" หมายความวา่ อธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานหรือผูซ่ึ้งอธิบดี 
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มอบหมาย 
"พนกังานประนอมขอ้พิพาทแรงงาน" หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งให ้ปฏิบติัการ 

ตามพระราชบญัญติัน้ี 
"พนกังานเจา้หนา้ท่ี" หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตาม พระราชบญัญติัน้ี 
"รัฐมนตรี" หมายความวา่ รัฐมนตรีผูซ่ึ้งรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา 7 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมรักษาการ ตาม 

พระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อ านาจแต่งตั้งพนกังานประนอมขอ้พิพาทแรงงานและพนกังาน 
เจา้หนา้ท่ีเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

การแต่งตั้งตามวรรคหน่ึงใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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หมวด 1 
คณะกรรมการแรงงานรัฐวสิาหกจิสัมพนัธ์ 

__________ 
มาตรา 8 ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ "คณะกรรมการแรงงาน รัฐวสิาหกิจ 

สัมพนัธ์" ประกอบดว้ยรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงแรงงานและ สวสัดิการ 
สังคม เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมบญัชีกลาง เป็น 
กรรมการ โดยต าแหน่ง และกรรมการอ่ืนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากฝ่ายนายจา้งหา้คนและ ฝ่ายลูกจา้ง 
หา้คน และใหอ้ธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ฝ่ายนายจา้งตามวรรคหน่ึง หมายความวา่ ผูว้า่การ ผูอ้  านวยการ กรรมการผูจ้ดัการ หรือ 
บุคคล ซ่ึงด ารงต าแหน่ง ท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกนัแต่เรียกช่ืออยา่งอ่ืนในรัฐวสิาหกิจ 

ฝ่ายลูกจา้งตามวรรคหน่ึง ใหแ้ต่งตั้งจากผูซ่ึ้งไดรั้บการเลือกตั้งในระหวา่งประธานสหภาพ 
แรงงานดว้ยกนั การเลือกตั้ง ใหเ้ป็นไปตาม ระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศ ในราชกิจจา 
นุเบกษา 

มาตรา 9 กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการซ่ึงพน้ 
จากต าแหน่ง อาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้

มาตรา 10 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 9 กรรมการซ่ึง รัฐมนตรี 
แต่งตั้งพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) รัฐมนตรีใหอ้อกเพราะมีการกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม พระราชบญัญติั 
น้ี หรือมีความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี 
(4) พน้จากการเป็นนายจา้งหรือพน้จากการเป็นประธานสหภาพแรงงาน แลว้แต่กรณี 
(5) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ 
(7) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับ ความผดิท่ีได ้

กระท าโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 



5 

 

ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ ใหรั้ฐมนตรี แต่งตั้ง 
กรรมการ แทนต าแหน่ง ท่ีวา่ง และให ้ผูซ่ึ้ง ไดรั้บแต่งตั้ง อยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู่ ของ 
กรรมการซ่ึงตนแทน 

การแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งก่อนครบวาระของกรรมการฝ่ายลูกจา้งใหแ้ต่งตั้ง 
จากประธานสหภาพแรงงาน ผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งท่ีอยูล่  าดบัถดัไปของการเลือกตั้งคราวท่ี กรรมการซ่ึง 
พน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระไดรั้บเลือกตั้ง 

มาตรา 11 ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครบตามวาระแลว้ แต่ยงั 
มิไดมี้การแต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ ใหก้รรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระปฏิบติัหนา้ท่ี ไปพลาง 
ก่อน จนกวา่กรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

มาตรา 12 การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ ก่ึงหน่ึงของ 
จ านวนกรรมการทั้งหมด และตอ้งมีกรรมการฝ่ายนายจา้งและฝ่ายลูกจา้งอยา่งนอ้ย ฝ่ายละหน่ึงคน 
จึงเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคราวใด ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถ ปฏิบติั 
หนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  

มติท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนน 
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ในการประชุมคราวใด ถา้ไม่ไดอ้งคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึงใหจ้ดัให ้มีการ 
ประชุมอีกคร้ังหน่ึงภายในสิบหา้วนันบัตั้งแต่วนัท่ีนดัประชุมคร้ังแรก การประชุมคร้ังหลงัน้ีแมจ้ะ 
ไม่มีกรรมการฝ่ายนายจา้งหรือฝ่ายลูกจา้งมาประชุม ถา้มีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ ก่ึงหน่ึง 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด กใ็หถื้อเป็นองคป์ระชุม 

มาตรา 13 ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(1) ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของสภาพการจา้ง 
(2) เสนอคณะรัฐมนตรีก าหนดขอบเขตสภาพการจา้งท่ีเก่ียวกบัการเงินส าหรับ รัฐวสิาหกิจ 

แต่ละแห่งท่ีรัฐวสิาหกิจนั้นอาจด าเนินการเองได ้
(3) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัสภาพการจา้งตามวรรคสาม และมาตรา 28 
(4) พิจารณาวนิิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทแรงงานตามมาตรา 31 
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(5) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อด าเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทแรงงานก่อนมี ค า 
วนิิจฉยัช้ีขาดตามมาตรา 31 วรรคหา้ 

(6) พิจารณาวนิิจฉยัช้ีขาดตามมาตรา 38 
(7) พิจารณาวนิิจฉยัและออกค าสั่งตามมาตรา 39 

  (8) เสนอความเห็นและใหค้  าแนะน าแก่รัฐวสิาหกิจเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม กฎหมาย 
(9) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามพระราชบญัญติัน้ี หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรฐานขั้นต ่าของสภาพการจา้งตาม (1) เม่ือไดรั้บ ความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีแลว้ 

ใหใ้ชบ้งัคบัแก่รัฐวสิาหกิจทุกแห่ง 
ในกรณีท่ีรัฐวสิาหกิจใด เห็นสมควร ปรับปรุง สภาพการจา้ง ท่ีเก่ียวกบัการเงินท่ีอยู่ 

นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวต้ามมาตรา 13 (2) จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ 
คณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะด าเนินการได ้

มาตรา 14 คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุไม่เกินหา้คน เป็นท่ีปรึกษา ของ 
คณะกรรมการ เพื่อใหค้  าปรึกษา และเสนอความเห็น ในเร่ืองท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา 15 คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติัการ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา 16 ในการปฏิบติัการตามหนา้ท่ีใหค้ณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนกังาน 
เจา้หนา้ท่ี ซ่ึงคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ มอบหมายมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(1) เขา้ไปในสถานท่ีท างานของนายจา้ง สถานท่ีท่ีลูกจา้งท างานอยูห่รือส านกังาน ของ 
นายจา้ง สหภาพแรงงาน หรือสหพนัธ์แรงงาน ในระหวา่งเวลาท าการเพื่อสอบถามขอ้เทจ็จริง หรือ 
ตรวจสอบเอกสารไดต้ามความจ าเป็น 

(2) มีหนงัสือสอบถามหรือเรียกบุคคล ซ่ึงเก่ียวขอ้งมาใหถ้อ้ยค าหรือใหส่้งส่ิงของ หรือ 
เอกสาร ท่ีเก่ียวขอ้ง มาเพื่อประกอบ การพิจารณา ของ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ 
พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ใหผู้ซ่ึ้งเก่ียวขอ้งอ านวยความสะดวก ช้ีแจงขอ้เทจ็จริง ตอบหนงัสือสอบถาม หรือส่งส่ิง 
ของหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ 
มอบหมายใน การปฏิบติัหนา้ท่ี ตามวรรคหน่ึง 
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มาตรา 17 คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการจะมีหนงัสือเชิญผูเ้ช่ียวชาญหรือ 
ผูท้รงคุณวฒิุมาแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกไ็ด ้

มาตรา 18 ใหมี้ส านกังานคณะกรรมการแรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ในกรม สวสัดิการและ 
คุม้ครองแรงงานและใหมี้อ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) ปฏิบติังานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามพระราช บญัญติัน้ี 
(2) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย  
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หมวด 2 
คณะกรรมการกจิการสัมพนัธ์ 

_________ 
มาตรา 19 ใหมี้คณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ข้ึนในรัฐวสิาหกิจแต่ละแห่ง ประกอบดว้ย 

กรรมการ ของรัฐวสิาหกิจ นั้นคนหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการรัฐวสิาหกิจแห่งนั้นก าหนดเป็นประธาน 
กรรมการ ผูแ้ทนฝ่ายนายจา้งซ่ึงรัฐวสิาหกิจแห่งนั้น แต่งตั้งจากฝ่ายบริหารของรัฐวสิาหกิจนั้น ตาม 
จ านวนท่ีรัฐวสิาหกิจก าหนด ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่หา้คนแต่ไม่เกินเกา้คน และ ผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้งซ่ึง 
แต่งตั้งจากสมาชิกของสหภาพแรงงาน ในรัฐวสิาหกิจนั้นตามท่ีสหภาพแรงงาน เสนอ มีจ  านวน 
เท่ากบัจ านวนผูแ้ทนฝ่ายนายจา้งเป็นกรรมการ 
ในกรณีท่ีไม่มีสหภาพแรงงานในรัฐวสิาหกิจใดหรือในระหวา่งท่ีสหภาพแรงงาน ตอ้งเลิก 
ไปตาม มาตรา 65 ใหรั้ฐวสิาหกิจนั้นจดัใหลู้กจา้งท่ีมิใช่ฝ่ายบริหารเลือกตั้งผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้ง จ านวน 
เท่ากบัจ านวนผูแ้ทนฝ่ายนายจา้งเขา้ร่วมเป็นกรรมการ 
ใหลู้กจา้งซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งตามวรรคสองอยูใ่นต าแหน่งกรรมการจนกวา่จะสามารถเลือกตั้ง 
ผูแ้ทนของสหภาพแรงงานตามวรรคหน่ึงได ้

มาตรา 20 กรรมการกิจการสัมพนัธ์มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการซ่ึงพน้ 
จากต าแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้

มาตรา 21 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 20 กรรมการกิจการ สัมพนัธ์ 
พน้จากต าแหน่ง เม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) พน้จากการเป็นฝ่ายบริหารหรือเม่ือรัฐวสิาหกิจเห็นควรใหมี้การเปล่ียนผูแ้ทน ใหม่ 

ส าหรับกรณีของผูแ้ทนฝ่ายนายจา้ง 
(5) พน้จากการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือเม่ือสหภาพแรงงานเห็นควร ใหมี้การ 

เปล่ียนผูแ้ทนใหม่หรือพน้จากการเป็นลูกจา้ง ส าหรับกรณีของผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้ง 
(6) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับ ความผดิท่ีได ้



9 

 

กระท าโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 
ในกรณีท่ีกรรมการกิจการสัมพนัธ์พน้จากต าแหน่งก่อนวาระ ใหมี้การแต่งตั้ง กรรมการ 

กิจการสัมพนัธ์แทนต าแหน่งท่ีวา่ง และใหผู้ซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู่ 
ของกรรมการซ่ึงตนแทน 

มาตรา 22 ใหค้ณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์จดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ หน่ึงคร้ัง 
และใหน้ าความในมาตรา 12 มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ โดย 
อนุโลม ในกรณีท่ีกรรมการกิจการสัมพนัธ์ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามร้องขอ ใหค้ณะ กรรมการกิจการ 
สัมพนัธ์จดัใหมี้การประชุมภายในสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ 

มาตรา 23 ใหค้ณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์มีอ  านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(1) พิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ 

รัฐวสิาหกิจตลอดจนส่งเสริมและพฒันาการแรงงานสัมพนัธ์ 
(2) หาทางปรองดองและระงบัขอ้ขดัแยง้ในรัฐวสิาหกิจนั้น 
(3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน อนัจะเป็นประโยชนต่์อ นายจา้ง 
ลูกจา้งและรัฐวสิาหกิจนั้น 
(4) ปรึกษาหารือเพื่อแกปั้ญหาตามค าร้องทุกขข์องลูกจา้งหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการ 
ร้องทุกขท่ี์เก่ียวกบัการลงโทษทางวนิยั 
(5) ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจา้ง 
มาตรา 24 ใหน้ายจา้งอ านวยความสะดวกในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการกิจการสัมพนัธ์ 

หรืองดเวน้การกระท าใด ๆ อนัเป็นผลใหก้รรมการกิจการสัมพนัธ์ไม่สามารถ ท างานตามอ านาจ 
หนา้ท่ีต่อไปได ้

นายจา้งจะเลิกจา้ง ลดค่าจา้ง หรือตดัค่าจา้ง กรรมการกิจการสัมพนัธ์ไดต่้อเม่ือ ไดรั้บ 
อนุญาต จากศาลแรงงานก่อน เวน้แต่กรรมการกิจการสัมพนัธ์ผูน้ั้นจะใหค้วามยนิยอมเป็น หนงัสือ 
หรือเป็นการเลิกจา้งเพราะเหตุเกษียณอายุ 
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หมวด 3 
ข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้างและวธิีระงับข้อพพิาทแรงงาน 

____________ 
มาตรา 25 ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งใหมี้ระยะเวลาใชบ้งัคบัตามท่ีนายจา้งและสหภาพ 

แรงงานไดต้กลงกนั แต่จะตกลงกนัใหมี้ผลใชบ้งัคบัเกินกวา่สามปีไม่ไดถ้า้มิไดก้  าหนดระยะเวลาไว ้
ใหถื้อวา่ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งมีผลใชบ้งัคบัหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีนายจา้งและลูกจา้งไดต้กลง 
กนัหรือนบัแต่วนัท่ีนายจา้งรับลูกจา้งเขา้ท างานแลว้แต่กรณี 
ในกรณีท่ีระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งส้ินสุดลงถา้มิไดมี้การ 
เจรจาตกลงกนัใหม่ ใหถื้อวา่ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งนั้นมีผลใชบ้งัคบัต่อไปอีกคราวละ 
หน่ึงปี 

การเรียกร้องใหมี้การก าหนดขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง หรือการแกไ้ขเพิ่มเติม 
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง นายจา้งหรือสหภาพแรงงานตอ้งยืน่ขอ้เรียกร้องเป็นหนงัสือใหอี้ก  
ฝ่ายหน่ึงทราบและใหฝ่้ายท่ียืน่ขอ้เรียกร้องส่งส าเนาขอ้เรียกร้องใหน้ายทะเบียนทราบโดยมิชกัชา้  

ใหฝ่้ายยืน่ขอ้เรียกร้องระบุช่ือผูซ่ึ้งมีอ านาจท าการแทนเป็น ผูแ้ทนในการเจรจาซ่ึงตอ้งมี 
จ านวนไม่เกินเจด็คน 

ผูแ้ทนในการเจรจาฝ่ายนายจา้งตอ้งแต่งตั้งจากฝ่ายบริหารของรัฐวสิาหกิจนั้น และผูแ้ทนใน 
การเจรจาฝ่ายสหภาพแรงงานตอ้งแต่งตั้งจากกรรมการหรือสมาชิกสหภาพแรงงานนั้น 

มาตรา 26 เม่ือไดรั้บขอ้เรียกร้องแลว้ ใหฝ่้ายท่ีรับขอ้เรียกร้องแจง้ช่ือผูแ้ทนในการเจรจา 
จ านวนไม่เกินเจด็คนเป็นหนงัสือใหฝ่้ายท่ียืน่ขอ้เรียกร้องทราบโดยมิชกัชา้และใหท้ั้งสองฝ่ายเร่ิม 
เจรจากนัภายในหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้เรียกร้อง 
นายจา้งหรือสหภาพแรงงานจะแต่งตั้งท่ีปรึกษาเพื่อใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่ผูแ้ทนของตนก็ 
ไดแ้ต่ตอ้งมีจ านวนฝ่ายละไม่เกินสองคน 

มาตรา 27 ถา้นายจา้งกบัสหภาพแรงงานสามารถตกลงเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องไดแ้ลว้ใหท้ า 
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งนั้นเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูแ้ทนในการเจรจาของนายจา้ง และ 
สหภาพแรงงาน ซ่ึงมีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูแ้ทนฝ่ายตนและใหน้ายจา้งประกาศ 
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งโดยเปิดเผยไว  ้ณ สถานท่ีท่ีลูกจา้งท างานอยูเ่ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 
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สามสิบวนั โดยเร่ิมประกาศภายในสามวนันบัแต่วนัท่ีไดต้กลงกนั 
ใหน้ายจา้งน าขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งตามวรรคหน่ึงไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน  
หรือผูซ่ึ้งนายทะเบียนมอบหมายภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดต้กลงกนั 

มาตรา 28 ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งท่ีเก่ียวกบัการเงินท่ีอยูน่อกเหนือจากท่ีก าหนด  
ตามมาตรา 13 (2) นายจา้งจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี 
ก่อนจึงจะด าเนินการได ้

มาตรา 29 ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งมีผลผกูพนันายจา้งและลูกจา้งซ่ึงเป็นสมาชิก 
สหภาพแรงงาน 
หา้มมิใหน้ายจา้งท าสัญญาจา้งแรงงานกบัลูกจา้งซ่ึงเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานขดัหรือแยง้ 
กบัขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง เวน้แต่สัญญาจา้งแรงงานนั้นจะเป็นคุณแก่ลูกจา้งยิง่กวา่ 

มาตรา 30 ในกรณีท่ีไม่มีการเจรจากนัภายในก าหนดตามมาตรา 26 หรือมีการเจรจากนั 
แลว้แต่ตกลงกนัไม่ไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด ใหถื้อวา่ไดมี้ขอ้พิพาทแรงงานเกิดข้ึน และใหฝ่้ายยืน่ขอ้ 
เรียกร้องแจง้เป็นหนงัสือใหพ้นกังานประนอมขอ้พิพาทแรงงานทราบภายในเจด็สิบสองชัว่โมงนบั 
แต่เวลาท่ีพน้ก าหนดหรือนบัแต่เวลาท่ีตกลงกนัไม่ไดแ้ลว้แต่กรณี 

มาตรา 31 เม่ือพนกังานประนอมขอ้พิพาทแรงงานไดรั้บแจง้ตามมาตรา 30 แลว้ให ้
พนกังานประนอมขอ้พิพาทแรงงานด าเนินการประนอมขอ้พิพาทภายในก าหนดสิบวนันบัแต่วนัท่ี 
พนกังานประนอมขอ้พิพาทแรงงานไดรั้บหนงัสือแจง้ 

ถา้ไดมี้การตกลงกนัภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหน้ ามาตรา 27 มาใชบ้งัคบัโดย 
อนุโลม 

ในกรณีท่ีไม่อาจตกลงกนัไดภ้ายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่ขอ้พิพาทแรงงานนั้น 
เป็นขอ้พิพาทแรงงานท่ีตกลงกนัไม่ได ้และใหฝ่้ายท่ีแจง้ขอ้เรียกร้องน าขอ้พิพาทแรงงานท่ีตกลงกนั 
ไม่ได ้ส่งใหค้ณะกรรมการภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีเป็นขอ้พิพาทแรงงานท่ีตกลงกนัไม่ได้ 

เม่ือคณะกรรมการไดรั้บขอ้พิพาทแรงงานท่ีตกลงกนัไม่ได ้ใหพ้ิจารณาวนิิจฉยัช้ีขาดภายใน 
เกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้พิพาทแรงงานดงักล่าว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อ 
ด าเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทแรงงานดงักล่าวก่อนมีการวนิิจฉยัช้ีขาดกไ็ด ้
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มาตรา 32 ค าวนิิจฉยัช้ีขาดของคณะกรรมการใหเ้ป็นท่ีสุด ฝ่ายยืน่ขอ้เรียกร้องและฝ่ายรับ 
ขอ้เรียกร้องตอ้งปฏิบติัตาม แต่ถา้เป็นค าวนิิจฉยัช้ีขาดท่ีเก่ียวกบัการเงินท่ีอยูน่อกเหนือก าหนดตาม 
มาตรา 13 (2) จะมีผลใชบ้งัคบัไดต่้อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว้ และใหค้  า 
วนิิจฉยัช้ีขาดมีผลใชบ้งัคบัไดเ้ป็นเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดว้นิิจฉยัช้ีขาดหรือไดรั้บความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี แลว้แต่กรณี 

มาตรา 33 ไม่วา่กรณีใดหา้มมิใหน้ายจา้งปิดงานหรือลูกจา้งนดัหยดุงาน 
มาตรา 34 เม่ือไดมี้การยืน่ขอ้เรียกร้องตามมาตรา 25 แลว้ ถา้ขอ้เรียกร้องนั้นยงัอยูใ่น 

ระหวา่งการเจรจา การประนอม การไกล่เกล่ีย หรือการช้ีขาดขอ้พิพาทแรงงานตามมาตรา 26 
มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 หรือมาตรา 31 หา้มมิใหน้ายจา้งเลิกจา้ง หรือโยกยา้ย 
หนา้ท่ีการงานลูกจา้ง ผูแ้ทนลูกจา้ง กรรมการ หรืออนุกรรมการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้เรียกร้อง เวน้แต่ 
บุคคลดงักล่าว 

(1) ทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือกระท าความผดิอาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง 
(2) จงใดท าใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหาย 
(3) ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานหรือระเบียบ หรือค าสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมายของ 

นายจา้ง โดยนายจา้งไดว้า่กล่าวตกัเตือนเป็นหนงัสือแลว้และยงัไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีลูกจา้ง 
ไดรั้บทราบหนงัสือเตือนนั้น ทั้งน้ี ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือค าสั่งนั้น ตอ้งมิไดอ้อกเพื่อขดัขวางมิให ้
บุคคลดงักล่าวด าเนินการเก่ียวกบัขอ้เรียกร้อง เวน้แต่กรณีท่ีร้ายแรง นายจา้งไม่จ าตอ้งตกัเตือน 

(4) ละท้ิงหนา้ท่ีเป็นเวลาสามวนัท างานติดต่อกนั โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
หา้มมิใหลู้กจา้ง ผูแ้ทนลูกจา้ง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้เรียกร้อง สนบัสนุน หรือก่อเหตุการณ์นดัหยดุงาน 
มาตรา 35 หา้มมิใหน้ายจา้ง 
(1) เลิกจา้งหรือกระท าการใด ๆ อนัอาจเป็นผลใหลู้กจา้งไม่สามารถทนท างานอยูต่่อไปได้ 

เพราะเหตุท่ีลูกจา้งไดด้ าเนินการขอจดัตั้งสหภาพแรงงาน สหพนัธ์แรงงาน หรือเขา้เป็นสมาชิก หรือ 
กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพนัธ์แรงงาน กรรมการกิจการสัมพนัธ์ กรรมการแรงงาน 
รัฐวสิาหกิจสัมพนัธ ์หรืออนุกรรมการ หรือด าเนินการฟ้องร้อง เป็นพยาน หรือใหห้ลกัฐานต่อ 
พนกังานเจา้หนา้ท่ีนายทะเบียนหรือคณะกรรมการ หรือต่อศาลแรงงาน 
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(2) ขดัขวางในการท่ีลูกจา้งเป็นสมาชิก หรือใหลู้กจา้งออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพ 
แรงงาน สหพนัธ์แรงงาน กรรมการกิจการสัมพนัธ์ หรือให ้หรือตกลงจะใหเ้งิน หรือทรัพยสิ์นแก่ 
ลูกจา้งหรือเจา้หนา้ท่ีของสหภาพแรงงาน เพื่อมิใหส้มคัร หรือรับสมคัรลูกจา้งเป็นสมาชิก หรือ 
เพื่อใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน 

(3) ขดัขวางการด าเนินการของสหภาพแรงงาน หรือสหพนัธ์แรงงาน หรือขดัขวางการใช ้
สิทธิของลูกจา้งในการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ 

(4) เขา้แทรกแซงการด าเนินการของสหภาพแรงงาน หรือสหพนัธ์แรงงานโดยมิชอบดว้ย 
กฎหมาย 

มาตรา 36 หา้มมิใหผู้ใ้ด 
(1) บงัคบัหรือขู่เขญ็ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม ใหลู้กจา้งตอ้งเป็นหรือหา้มไม่ใหเ้ป็น 

สมาชิกสหภาพแรงงาน หรือตอ้งออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือ 
(2) กระท าการใด ๆ อนัอาจเป็นผลใหฝ่้ายนายจา้งฝ่าฝืนมาตรา 35 
มาตรา 37 ในระหวา่งท่ีขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งตามมาตรา 25 วรรคหน่ึง หรือค าช้ี 

ขาดตามมาตรา 32 มีผลใชบ้งัคบั หา้มมิใหน้ายจา้งเลิกจา้งหรือโยกยา้ยหนา้ท่ีการงานของกรรมการ  
อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้เรียกร้อง เวน้แต่มีการยบุเลิก 
รัฐวสิาหกิจหรืองานส่วนหน่ึงส่วนใดของรัฐวสิาหกิจหรือบุคคลดงักล่าวไดก้ระท าการดงัต่อไปน้ี 

(1) ทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือกระท าความผดิอาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง 
(2) จงใจท าใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหาย 
(3) ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน หรือระเบียบ หรือค าสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมายของ 

นายจา้งโดยนายจา้งไดว้า่กล่าวตกัเตือนเป็นหนงัสือแลว้ และยงัไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีลูกจา้ง 
ไดรั้บทราบหนงัสือเตือนนั้น ทั้งน้ี ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือค าสั่งนั้น ตอ้งมิไดอ้อกเพื่อขดัขวางมิให ้
บุคคลดงักล่าวด าเนินการเก่ียวกบัขอ้เรียกร้อง เวน้แต่กรณีท่ีร้ายแรง นายจา้งไม่จ าตอ้งตกัเตือน 

(4) ละท้ิงหนา้ท่ีเป็นเวลาสามวนัท างานติดต่อกนั โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
(5) กระท าการใด ๆ เป็นการยยุง สนบัสนุน หรือชกัชวนใหมี้การฝ่าฝืนขอ้ตกลงเก่ียวกบั 

สภาพการจา้งหรือค าช้ีขาด 
มาตรา 38 ใหผู้เ้สียหายเน่ืองจากการฝ่าฝืนมาตรา 35 หรือมาตรา 37 มีสิทธิยืน่ค  าร้องได ้
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ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บความเสียหายกล่าวหาผูฝ่้าฝืนต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา 
วนิิจฉยัช้ีขาด 

ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัช้ีขาดและออกค าสั่งภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้อง และ 
ใหฝ่้ายนายจา้งและลูกจา้งปฏิบติัตามค าช้ีขาดนั้น ในกรณีน้ี ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งให ้
นายจา้งรับลูกจา้งกลบัเขา้ท างาน หรือใหจ่้ายค่าเสียหาย หรือใหผู้ฝ่้าฝืนปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัอยา่ง 
หน่ึงอยา่งใดตามท่ีเห็นสมควรได ้

มาตรา 39 ในกรณีท่ีนายทะเบียนเห็นวา่ กรรมการของสหภาพแรงงานหรือสหพนัธ์ 
แรงงานผูใ้ดด าเนินการผดิวตัถุประสงคข์องสหภาพแรงงาน หรือสหพนัธ์แรงงาน แลว้แต่กรณี และ 
การด าเนินการนั้นเป็นภยนัตรายต่อความสงบสุขของประชาชน หรือความมัน่คงของประเทศ ใหส่้ง 
เร่ืองต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวนิิจฉยัโดยมิชกัชา้ 

ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัและออกค าสั่งภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอและใหผู้ฝ่้าฝืน 
ปฏิบติัตามค าสั่งนั้น 
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หมวด 4 
สหภาพแรงงาน 

_______ 
มาตรา 40 สหภาพแรงงานจะมีข้ึนได ้กแ็ต่โดยอาศยัอ านาจตามบทแห่งพระราชบญัญติัน้ี 

สหภาพแรงงานตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
(1) ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งลูกจา้งกบันายจา้ง และระหวา่งลูกจา้งดว้ยกนั 
(2) พิจารณาช่วยเหลือสมาชิกตามค าร้องทุกข ์
(3) แสวงหาและคุม้ครองผลประโยชนเ์ก่ียวกบัสภาพการจา้งของลูกจา้ง 
(4) ด าเนินการและใหค้วามร่วมมือเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชนข์อง 

รัฐวสิาหกิจ 
ใหรั้ฐวสิาหกิจแต่ละแห่งมีสหภาพแรงงานไดเ้พียงสหภาพแรงงานเดียว 
มาตรา 41 บุคคลดงัต่อไปน้ี มีสิทธิรวมตวักนัจดัตั้งสหภาพแรงงานได ้
(1) เป็นลูกจา้งในรัฐวสิาหกิจเดียวกนัท่ีมิใช่ฝ่ายบริหาร 
(2) บรรลุนิติภาวะแลว้ และ 
(3) มีสัญชาติไทย 
มาตรา 42 สหภาพแรงงานจะตั้งข้ึนไดต้อ้งมีสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของลูกจา้ง 

ทั้งหมดแต่ไม่รวมถึงลูกจา้งซ่ึงท างานอนัมีลกัษณะเป็นคร้ังคราว เป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล 
หรือเป็นงานตามโครงการ ตอ้งมีขอ้บงัคบั และตอ้งจดทะเบียนต่อนายทะเบียน และเม่ือไดจ้ด 
ทะเบียนแลว้ ใหส้หภาพแรงงานเป็นนิติบุคคล 

มาตรา 43 การขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน ใหลู้กจา้งมีสิทธิจดัตั้งสหภาพแรงงานจ านวน 
ไม่นอ้ยกวา่สิบคน เป็นผูเ้ร่ิมก่อการ ยืน่ค  าขอเป็นหนงัสือต่อนายทะเบียน พร้อมดว้ยร่างขอ้บงัคบั 
ของสหภาพแรงงานอยา่งนอ้ยสามฉบบั บญัชีรายช่ือและลายมือช่ือของผูแ้สดงความจ านงเขา้เป็น 
สมาชิกสหภาพแรงงานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของลูกจา้งทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงลูกจา้งซ่ึงท างานอนัมี 
ลกัษณะเป็นคร้ังคราว เป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการ 
ค าขอและบญัชีรายช่ือใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
ก าหนด 
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ลูกจา้งคนหน่ึงจะเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไดเ้พียงแห่งเดียว 
เม่ือนายทะเบียนรับค าขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานแลว้ ใหน้ายทะเบียนปิดประกาศโดย 
เปิดเผย ณ สถานท่ีท างานของลูกจา้ง เพื่อใหลู้กจา้งทั้งหมดทราบ 

มาตรา 44 ขอ้บงัคบัของสหภาพแรงงาน ตอ้งมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
(1) ช่ือ ซ่ึงตอ้งมีค  าวา่ "สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจ" ก ากบัไวห้นา้ช่ือนั้นดว้ย 
(2) วตัถุประสงค ์
(3) ท่ีตั้งส านกังาน 
(4) วธีิรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) อตัราเงินค่าสมคัรและค่าบ ารุงและวธีิการช าระเงิน 
(6) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก 
(7) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคณะกรรมการ ไดแ้ก่ จ านวนกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ วาระ 

ของการเป็นกรรมการ การพน้จากต าแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ 
(8) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการประชุมใหญ่ 
(9) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการบริหารสหภาพแรงงาน 
(10) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการใชจ่้าย การเกบ็รักษาเงินและทรัพยสิ์นอ่ืน ตลอดจนการท าบญัชี 

และการตรวจบญัชี 
ขอ้บงัคบัตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีสาระท่ีสามารถเอ้ืออ านวยใหก้ารด าเนินงานของสหภาพ 

แรงงานเป็นไปโดยเกิดความเป็นธรรม และรักษาประโยชนข์องสมาชิกและลูกจา้งในรัฐวสิาหกิจ 
และตอ้งไม่มีสาระเป็นการกีดกนัการเขา้เป็นสมาชิกหรือตอ้งขาดจากสมาชิกภาพโดยไม่มีเหตุอนั 
ควร 

มาตรา 45 เม่ือนายทะเบียนไดรั้บค าขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานในรัฐวสิาหกิจใดและ 
ตรวจสอบแลว้เห็นวา่ วตัถุประสงคถ์ูกตอ้งตามขอบเขตของมาตรา 40 และไม่ขดัต่อความสงบ 
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ผูย้ืน่ค  าขอมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามมาตรา 41 ค าขอ 
ดงักล่าว มีขอ้ความตลอดจนเอกสารหลกัฐานครบถว้นถูกตอ้งตามมาตรา 43 และขอ้บงัคบัถูกตอ้ง 
ตามมาตรา 44 มีรายช่ือและลายมือช่ือผูแ้สดงความจ านงเขา้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเป็นจ านวน 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของลูกจา้งทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงลูกจา้งซ่ึงท างานอนัมีลกัษณะเป็นคร้ัง 
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คราว เป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการ และยงัไม่มีการจดทะเบียนสหภาพ 
แรงงานข้ึนในรัฐวสิาหกิจนั้น ใหน้ายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบส าคญัแสดงการจดทะเบียน 
สหภาพแรงงาน ใหแ้ก่สหภาพแรงงานนั้น 

ค าขอจดทะเบียนรายใด มีขอ้ความตลอดจนเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้นถูกตอ้งอยา่งใด 
อยา่งหน่ึง หรือมีผูแ้สดงความจ านงเขา้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไม่ถึงร้อยละยีสิ่บหา้ของลูกจา้ง 
ทั้งหมดตามวรรคหน่ึง ใหผู้ย้ืน่ค  าขอจดทะเบียนรายดงักล่าวด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมใหถู้กตอ้ง 
ครบถว้นภายในก าหนดเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนมีหนงัสือแจง้ใหท้ราบ ถา้ผูย้ืน่ค  าขอจด 
ทะเบียนไม่ด าเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดเวลานั้น ใหถื้อวา่ค  าขอจดทะเบียน 
สหภาพแรงงานรายดงักล่าวเป็นอนัตกไป 

มาตรา 46 ในกรณีท่ีมีผูย้ืน่ค  าขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานในรัฐวสิาหกิจใดเกินหน่ึงราย 
ถา้ปรากฏวา่ค าขอจดทะเบียนรายใดมีขอ้ความและเอกสารหลกัฐานครบถว้นถูกตอ้งตลอดจนได ้
แจง้จ านวนผูแ้สดงความจ านงเขา้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานถึงร้อยละยีสิ่บหา้ของลูกจา้งทั้งหมด 
ตามมาตรา 45 เป็นล าดบัแรก ใหน้ายทะเบียนรับจดทะเบียนสหภาพแรงงานนั้น แต่ถา้มีค  าขอท่ีมี 
ลกัษณะครบถว้นดงักล่าวเกินหน่ึงราย ใหน้ายทะเบียนด าเนินการใหผู้ย้ืน่ค  าขอจดทะเบียนแต่ละราย 
มาร่วมพิจารณาท าความตกลงเพื่อรวมเป็นค าขอเดียวกนั ถา้ไม่สามารถตกลงกนัได ้ใหรั้บจด 
ทะเบียนสหภาพแรงงานท่ีมีจ านวนผูแ้สดงความจ านงเขา้เป็นสมาชิกมากท่ีสุด ถา้ยงัปรากฏวา่มีค  า 
ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน โดยมีจ านวนรายช่ือผูแ้สดงความจ านงเขา้เป็นสมาชิกมากท่ีสุด 
เท่ากนัเกินหน่ึงราย ใหน้ายทะเบียนด าเนินการจบัสลากโดยเปิดเผยระหวา่งผูย้ืน่ค  าขอดงักล่าวและ 
รับจดทะเบียนสหภาพแรงงานรายท่ีจบัสลากได้ 

มาตรา 47 ผูย้ืน่ค  าขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับจดทะเบียนต่อรัฐมนตรีโดยท า 
เป็นหนงัสือยืน่ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งดงักล่าว 
ใหรั้ฐมนตรีวนิิจฉยัอุทธรณ์ และแจง้ใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ 
หนงัสืออุทธรณ์ 
ค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด 

มาตรา 48 เม่ือไดจ้ดทะเบียนแลว้ ใหน้ายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนสหภาพแรงงาน 
ในราชกิจจานุเบกษา 
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มาตรา 49 ใหผู้เ้ร่ิมก่อการจดัตั้งสหภาพแรงงานจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรก 
ภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บนบัแต่วนัท่ีจดทะเบียน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงาน และ 
มอบหมายการทั้งปวงใหแ้ก่คณะกรรมการสหภาพแรงงานเลือกตั้งผูส้อบบญัชี และอนุมติัร่าง 
ขอ้บงัคบัท่ีไดย้ืน่ต่อนายทะเบียนตามมาตรา 45 
เม่ือท่ีประชุมใหญ่ไดเ้ลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงาน และอนุมติัร่างขอ้บงัคบัแลว้ 
ใหน้ าส าเนาขอ้บงัคบัและรายช่ือ ท่ีอยู ่อาชีพ หรือวชิาชีพของกรรมการสหภาพแรงงานไปจด 
ทะเบียนภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติ 

มาตรา 50 การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของสหภาพแรงงานและการเปล่ียนแปลง 
กรรมการสหภาพแรงงาน จะกระท าไดโ้ดยมติของท่ีประชุมใหญ่และตอ้งน าไปจดทะเบียนภายใน 
สิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติ 
การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัและการเปล่ียนแปลงกรรมการสหภาพแรงงานตามวรรคหน่ึง 
จะมีผลใชบ้งัคบัต่อเม่ือนายทะเบียนไดรั้บจดทะเบียนแลว้ 
ใหน้ ามาตรา 45 มาใชบ้งัคบัแก่การขอแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัและการเปล่ียนแปลง 
กรรมการสหภาพแรงงานโดยอนุโลม 

มาตรา 51 สมาชิกของสหภาพแรงงานในรัฐวสิาหกิจใดจะตอ้งเป็นลูกจา้งในรัฐวสิาหกิจ 
นั้นตลอดเวลาท่ียงัเป็นสมาชิก 
หา้มมิใหฝ่้ายบริหารเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 

มาตรา 52 สมาชิกของสหภาพแรงงานมีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิกเอกสาร หรือ 
บญัชีเพื่อทราบการด าเนินกิจการของสหภาพแรงงานไดใ้นเวลาเปิดท าการ 
ในการขอตรวจสอบตามวรรคหน่ึง เจา้หนา้ท่ีของสหภาพแรงงานตอ้งใหค้วามสะดวกตาม 
สมควร 

มาตรา 53 สมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพแรงงานส้ินสุดลง เม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ท่ีประชุมใหญ่ใหอ้อก เพราะมีเหตุตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของสหภาพแรงงาน 
(4) ขาดคุณสมบติัตามมาตรา 51 
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มาตรา 54 เพื่อประโยชนข์องสมาชิกสหภาพแรงงาน ใหส้หภาพแรงงานมีสิทธิ 
หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) ยืน่ขอ้เรียกร้องต่อฝ่ายนายจา้งเก่ียวกบัสภาพการจา้งแทนสมาชิก 
(2) ยืน่ค  าร้องทุกขต่์อคณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์เพื่อพิจารณาตามมาตรา 23 (4) 
(3) ตั้งผูแ้ทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ 
(4) จดัใหมี้การใหบ้ริการเพื่อสวสัดิการของสมาชิก หรือจดัสรรเงินหรือทรัพยสิ์น 

เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งน้ี ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่เห็นสมควร 
(5) เรียกเกบ็เงินค่าสมคัรเป็นสมาชิกและเงินค่าบ ารุงตามอตัราท่ีก าหนดในขอ้ 

บงัคบัของสหภาพแรงงาน 
(6) ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์บญัญติัไวใ้นมาตรา 40 
มาตรา 55 ใหส้หภาพแรงงานมีคณะกรรมการสหภาพแรงงานเป็นผูด้  าเนินกิจการ 

และเป็นผูแ้ทนของสหภาพแรงงานในกิจการท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอก เพื่อการน้ีคณะกรรมการ 
สหภาพแรงงานจะมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนท าแทนกไ็ด ้
คณะกรรมการสหภาพแรงงานอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสหภาพแรงงานเพื่อปฏิบติังาน 
ตามท่ีมอบหมายได ้
คณะกรรมการสหภาพแรงงานประกอบดว้ย ประธานสหภาพแรงงานเป็นประธาน 
กรรมการและมีกรรมการอ่ืนตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั 

มาตรา 56 กรรมการสหภาพแรงงานหรืออนุกรรมการสหภาพแรงงานตามมาตรา 55 ตอ้ง 
เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น 
กรรมการสหภาพแรงงานซ่ึงนายทะเบียนสั่งใหอ้อกจากต าแหน่งตามมาตรา 63 จะด ารง 
ต าแหน่งกรรมการสหภาพแรงงานใหม่ได ้ต่อเม่ือพน้ก าหนดเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนสั่ง 
ใหอ้อกจากต าแหน่ง 
มาตรา 57 สหภาพแรงงานจะกระท าการดงัต่อไปน้ีไดก้แ็ต่โดยมติของท่ีประชุมใหญ่ 

(1) แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
(2) เลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงาน เลือกตั้งผูส้อบบญัชี รับรองงบดุล รายงานประจ าปี 

และงบประมาณ 
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(3) จดัใหมี้การใหบ้ริการเพื่อสวสัดิการของสมาชิก หรือจดัสรรเงินหรือทรัพยสิ์น 
เพื่อสาธารณประโยชน์ 

(4) ร่วมจดัตั้งหรือเขา้เป็นสมาชิกสหพนัธ์แรงงาน 
(5) รับเงินช่วยเหลือจากบุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย หรือคนต่างดา้วตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 
(6) เลิกสหภาพแรงงาน 
มาตรา 58 เม่ือสหภาพแรงงานปฏิบติัการดงัต่อไปน้ี เพื่อประโยชนข์องสมาชิกสหภาพ 

แรงงาน ใหส้หภาพแรงงาน กรรมการสหภาพแรงงาน อนุกรรมการสหภาพแรงงาน และเจา้หนา้ท่ี 
ของสหภาพแรงงานไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งถูกกล่าวหา หรือฟ้องร้องทางอาญาหรือทางแพ่ง 

(1) เขา้ร่วมเจรจาท าความตกลงกบันายจา้ง เพื่อเรียกร้องเก่ียวกบัสภาพการจา้ง 
(2) ช้ีแจงหรือโฆษณาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัขอ้เรียกร้อง หรือขอ้พิพาทแรงงานหรือ 

การด าเนินงานของสหภาพแรงงาน 
ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นความผดิทางอาญาในลกัษณะความผดิเก่ียวกบัการก่อใหเ้กิดภยนัตรายต่อ 

ประชาชน เก่ียวกบัชีวติและร่างกาย เก่ียวกบัเสรีภาพ และช่ือเสียง เก่ียวกบัทรัพย ์และความผดิ 
ในทางแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการกระท าความผดิทางอาญาในลกัษณะดงักล่าว 

มาตรา 59 การใหก้รรมการสหภาพแรงงานไปด าเนินงานสหภาพแรงงานหรือไปร่วมการ 
ประชุมสหภาพแรงงานหรือสัมมนาใด ๆ โดยถือเสมือนวา่การไปด าเนินงานดงักล่าว เป็นการ 
ท างานใหก้บันายจา้งใหเ้ป็นไปตามท่ีสหภาพแรงงานและนายจา้งจะไดต้กลงกนั 
ลูกจา้งซ่ึงเป็นกรรมการของสหภาพแรงงานมีสิทธิลาไปร่วมประชุมสหภาพแรงงานหรือ 
ร่วมการประชุมหรือสัมมนาอ่ืนได ้ทั้งน้ี ใหส้หภาพแรงงานแจง้ใหน้ายจา้งทราบล่วงหนา้ และใหถื้อ 
วา่วนัเวลาท่ีลูกจา้งไปด าเนินงานดงักล่าวเป็นวนัท างานใหก้บันายจา้ง 

มาตรา 60 สหภาพแรงงานตอ้งจดัใหมี้ทะเบียนสมาชิกตามแบบท่ีอธิบดีกรมสวสัดิการและ 
คุม้ครองแรงงานก าหนด และเกบ็รักษาไวท่ี้ส านกังานพร้อมท่ีจะใหต้รวจสอบไดใ้นเวลาท าการ 
ใหส้หภาพแรงงานประกาศวนัและเวลาเปิดท าการไวท่ี้ส านกังานของสหภาพแรงงาน 

มาตรา 61 สหภาพแรงงานตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบบญัชีและตอ้งเสนองบดุล พร้อมดว้ย 
รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
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เม่ือท่ีประชุมใหญ่รับรองงบดุลและรายงานการสอบบญัชีแลว้ ใหส่้งส าเนาหน่ึงชุด 
ใหแ้ก่นายทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่มีมติรับรอง 

มาตรา 62 ใหน้ายทะเบียนหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูซ่ึ้งนายทะเบียนมอบหมายมีอ านาจสั่ง 
ใหน้ายจา้ง กรรมการของสหภาพแรงงาน หรือสมาชิกของสหภาพแรงงาน กระท าการ หรืองดเวน้ 
การกระท าใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี หรือท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 
หรือขอ้บงัคบัของสหภาพแรงงานแลว้แต่กรณี และใหมี้อ านาจดงัต่อไปน้ี 

(1) เขา้ไปในรัฐวสิาหกิจหรือส านกังานของสหภาพแรงงานในเวลาท าการ เพื่อสอบ 
ขอ้เทจ็จริงหรือตรวจสอบกิจการของสหภาพแรงงาน 

(2) สั่งใหฝ่้ายนายจา้ง กรรมการสหภาพแรงงาน อนุกรรมการสหภาพแรงงาน หรือ 
เจา้หนา้ท่ีของสหภาพแรงงาน ส่งหรือแสดงเอกสาร หรือบญัชีของสหภาพแรงงาน เพื่อประกอบ 
การพิจารณากรณีท่ีมีปัญหาเกิดข้ึน 

(3) สอบถามบุคคลใน (2) หรือเรียกบุคคลดงักล่าวมาเพื่อสอบถามหรือใหช้ี้แจงขอ้เทจ็จริง 
เก่ียวกบัการด าเนินกิจการของสหภาพแรงงาน 

มาตรา 63 นายทะเบียนมีอ านาจสั่งใหก้รรมการสหภาพแรงงานผูใ้ดผูห้น่ึงหรือ 
คณะกรรมการสหภาพแรงงาน ออกจากต าแหน่งได ้เม่ือปรากฏวา่ 

(1) กระท าการอนัมิชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงเป็นการขดัขวางการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี 
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ นายทะเบียน หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

(2) ฝ่าฝืนมาตรา 57 (5) 
(3) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของนายทะเบียน หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูซ่ึ้ง 

นายทะเบียนมอบหมายตามมาตรา 62 
(4) ด าเนินการไม่ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องสหภาพแรงงานอนัเป็นการขดัต่อ 

กฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  หรืออาจจะเป็นภยัต่อเศรษฐกิจ 
หรือความมัน่คงของประเทศ หรือ 

(5) ใหห้รือยนิยอมใหผู้ใ้ดผูห้น่ึงซ่ึงมิใช่กรรมการสหภาพแรงงานเป็นผูด้  าเนินกิจการของ 
สหภาพแรงงาน 

ค าสั่งตามวรรคหน่ึงใหท้ าเป็นหนงัสือและแจง้ใหผู้ซ่ึ้งเก่ียวขอ้งและสหภาพแรงงานทราบ 
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โดยมิชกัชา้ 
มาตรา 64 ผูซ่ึ้งไดรั้บค าสั่งใหอ้อกจากต าแหน่งกรรมการสหภาพแรงงานตามมาตรา 63 มี 

สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อรัฐมนตรีโดยท าเป็นหนงัสือภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่ง 
ใหรั้ฐมนตรีวนิิจฉยัช้ีขาดอุทธรณ์และแจง้ใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ี 
ไดรั้บหนงัสืออุทธรณ์ ค าวนิิจฉยัช้ีขาดของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด 

มาตรา 65 สหภาพแรงงานยอ่มเลิกดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) ถา้มีขอ้บงัคบัของสหภาพแรงงานก าหนดใหเ้ลิกในกรณีใด เม่ือมีกรณีนั้น 
(2) ท่ีประชุมใหญ่มีมติใหเ้ลิก 
(3) ลม้ละลาย 
(4) นายทะเบียนมีค าสั่งใหเ้ลิกตามมาตรา 66 
มาตรา 66 นายทะเบียนมีค าสั่งใหเ้ลิกสหภาพแรงงานไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) เม่ือนายทะเบียนตรวจสอบและพบภายหลงัวา่ การรับจดทะเบียนและออกใบส าคญั 

แสดงการจดทะเบียนสหภาพแรงงานแก่ผูย้ืน่ค  าขอจดทะเบียนนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา 45 หรือ 
มาตรา 46 

(2) เม่ือปรากฏวา่การด าเนินการของสหภาพแรงงานขดัต่อวตัถุประสงค ์ขดัต่อกฎหมาย 
หรือเป็นภยัต่อเศรษฐกิจ หรือความมัน่คงของประเทศ หรือขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม 
อนัดีของประชาชน 

(3) เม่ือนายทะเบียนมีค าสั่งใหเ้ลือกตั้งกรรมการข้ึนใหมทั่้งคณะ และไม่ด าเนินการเลือกตั้ง 
ภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนก าหนด หรือภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนขยายระยะเวลาใหจ้น 
ส้ินระยะเวลาดงักล่าว 

(4) เม่ือสหภาพแรงงานไม่ด าเนินกิจการติดต่อกนัเป็นเวลาเกินสองปี หรือ 
(5) เม่ือมีจ  านวนสมาชิกเหลือนอ้ยกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของลูกจา้งทั้งหมดแต่ไม่รวมถึงลูกจา้ง  

ซ่ึงเป็นฝ่ายบริหารหรือท างานอนัมีลกัษณะเป็นคร้ังคราว เป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็น 
งานตามโครงการ 

เม่ือนายทะเบียนมีค าสั่งใหเ้ลิกสหภาพแรงงานใด ใหแ้จง้ค  าสั่งเป็นหนงัสือใหส้หภาพ 
แรงงานนั้นทราบโดยมิชกัชา้ 



23 

 

มาตรา 67 ค าสั่งใหเ้ลิกสหภาพแรงงานตามมาตรา 66 กรรมการเกินก่ึงหน่ึงของจ านวน 
กรรมการทั้งหมดซ่ึงด ารงต าแหน่งอยูใ่นวนัท่ีถูกสั่งใหเ้ลิก มีสิทธิเขา้ช่ือกนัอุทธรณ์ค าสั่งนั้น 
ต่อรัฐมนตรี โดยท าเป็นหนงัสือยืน่ต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 
การอุทธรณ์ค าสั่งต่อรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง ไม่เป็นเหตุทุเลาการบงัคบัตามค าสั่งของนาย 
ทะเบียน 

ใหรั้ฐมนตรีวนิิจฉยัอุทธรณ์และแจง้ใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีรับ 
อุทธรณ์ค าวนิิจฉยัช้ีขาดของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด 
ค าสั่งเลิกสหภาพแรงงานใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการยืน่ 
อุทธรณ์หรือเม่ือรัฐมนตรีวนิิจฉยัช้ีขาด แลว้แต่กรณี 

มาตรา 68 เม่ือสหภาพแรงงานตอ้งเลิกตามมาตรา 65 ใหแ้ต่งตั้งผูช้  าระบญัชีและใหน้ า 
บทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยการช าระบญัชีหา้งหุน้ส่วนสามญัจด 
ทะเบียน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั และบริษทัจ ากดั มาใชบ้งัคบัแก่การช าระบญัชีสหภาพแรงงานโดย 
อนุโลม 

มาตรา 69 เม่ือช าระบญัชีแลว้ ถา้มีทรัพยสิ์นเหลืออยู ่หา้มมิใหน้ าไปแบ่งใหแ้ก่สมาชิกของ 
สหภาพแรงงาน แต่ใหโ้อนทรัพยสิ์นนั้นไปใหแ้ก่สหภาพแรงงานอ่ืนตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัวา่ 
ดว้ยวธีิการจดัการของสหภาพแรงงาน หรือตามมติของท่ีประชุมใหญ่ 
ในกรณีท่ีในขอ้บงัคบัหรือท่ีประชุมใหญ่ มิไดร้ะบุใหส้หภาพแรงงานใดเป็นผูรั้บทรัพยสิ์น 
ท่ีเหลือนั้น ใหผู้ช้  าระบญัชีมอบทรัพยสิ์นนั้นใหแ้ก่มูลนิธิหรือสมาคมท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ 
สงเคราะห์ช่วยเหลือหรือส่งเสริมสวสัดิการของผูใ้ชแ้รงงาน 
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หมวด 5 
สหพนัธ์แรงงาน 

________ 
มาตรา 70 สหภาพแรงงานตั้งแต่สิบสหภาพแรงงานข้ึนไป อาจรวมกนัจดัตั้งสหพนัธ์ 

แรงงานไดเ้พื่อปกป้องคุม้ครองผลประโยชนเ์ก่ียวกบัสภาพการจา้งและเพื่อส่งเสริมการศึกษาและ 
ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีในรัฐวสิาหกิจ 
สหพนัธ์แรงงานตอ้งมีขอ้บงัคบัและตอ้งจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เม่ือไดจ้ดทะเบียนแลว้ 
ใหส้หพนัธ์แรงงานเป็นนิติบุคคล 

มาตรา 71 ใหน้ าบทบญัญติัวา่ดว้ยสหภาพแรงงานในหมวด 4 มาใชบ้งัคบัแก่สหพนัธ์ 
แรงงานโดยอนุโลม 

มาตรา 72 สหพนัธ์แรงงานอาจเขา้เป็นสมาชิกสภาองคก์ารลูกจา้งตามกฎหมายวา่ดว้ย 
แรงงานสัมพนัธ์ได ้

หมวด 6 
บทก าหนดโทษ 

_________ 
มาตรา 73 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 13 วรรคสอง หรือมาตรา 24 ตอ้งระวางโทษ 

จ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
มาตรา 74 ผูใ้ดไม่อ านวยความสะดวก ไม่ตอบหนงัสือสอบถาม ไม่ช้ีแจงขอ้เทจ็จริง 

หรือไม่ส่งส่ิงของหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งแก่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 16 
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งนายทะเบียนหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูซ่ึ้งนายทะเบียนมอบหมาย 
ตามมาตรา 62 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้ง 
ปรับ 

มาตรา 75 ผูแ้ทนฝ่ายนายจา้งหรือผูแ้ทนฝ่ายสหภาพแรงงานตามมาตรา 25 หรือท่ีปรึกษา 
ฝ่ายนายจา้งหรือฝ่ายสหภาพแรงงานตามมาตรา 26 ผูใ้ดรับหรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิ์นจากผูใ้ด 
ผูห้น่ึงเพื่อกระท าการอนัเป็นเหตุใหรั้ฐวสิาหกิจหรือสหภาพแรงงานตอ้งเสียผลประโยชนท่ี์ควรได้ 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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มาตรา 76 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงตามมาตรา 27 วรรคสอง หรือฝ่าฝืนมาตรา 
29 วรรคสอง หรือไม่ปฏิบติัตามค าวนิิจฉยัช้ีขาดของคณะกรรมการตามมาตรา 32 ตอ้งระวางโทษ 
จ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา 77 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 33 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสอง 
หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
ผูใ้ดยยุงปลุกป่ันเพื่อใหมี้การกระท าความผดิตามวรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
สองปีหรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา 78 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 39 วรรคสอง 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา 79 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 34 หรือมาตรา 36 หรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการ 
ตามมาตรา 38 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้ง 
ปรับ 

มาตรา 80 ผูใ้ดเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานโดยรู้อยูว่า่สหภาพแรงงานนั้นยงัไม่ไดจ้ด 
ทะเบียนตามมาตรา 45 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาทหรือทั้ง 
จ าทั้งปรับ 

ผูใ้ดเป็นผูด้  าเนินการสหภาพแรงงานท่ียงัไม่ไดจ้ดทะเบียน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
หน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา 81 ผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งสหภาพแรงงานผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา 49 หรือกรรมการ 
สหภาพแรงงานผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา 50 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินวนัละหา้สิบบาทตลอด 
ระยะเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู ่

มาตรา 82 สหภาพแรงงานใดรับบุคคลเขา้เป็นสมาชิกโดยฝ่าฝืนมาตรา 51 ตอ้งระวางโทษ 
ปรับไม่เกินหา้พนับาท 

มาตรา 83 สหภาพแรงงานใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 60 หรือมาตรา 61 ตอ้งระวาง 
โทษปรับไม่เกินสองพนับาท 
กรรมการสหภาพแรงงานผูใ้ดรู้เห็นเป็นใจใหส้หภาพแรงงานกระท าการตามวรรคหน่ึง 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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มาตรา 84 ผูใ้ดเป็นสมาชิกสหพนัธ์แรงงานโดยรู้อยูว่า่สหพนัธ์แรงงานนั้นยงัไม่ไดจ้ด 
ทะเบียนตามมาตรา 70 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้ง 
จ าทั้งปรับ 

ผูใ้ดด าเนินการสหพนัธ์แรงงานท่ียงัไม่ไดจ้ดทะเบียน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี 
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา 85 สหพนัธ์แรงงานใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 71 ประกอบดว้ยมาตรา 60 
หรือมาตรา 61 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท 
กรรมการสหพนัธ์แรงงานผูใ้ดรู้เห็นเป็นใจใหส้หพนัธ์แรงงานเขา้กระท าการตามวรรคหน่ึง 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา 86 ผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งสหพนัธ์แรงงานผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา 71 ประกอบดว้ย 
มาตร 49 หรือกรรมการสหพนัธ์แรงงานผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา 71 ประกอบดว้ยมาตรา 50 ตอ้ง 
ระวางโทษปรับไม่เกินวนัละหา้สิบบาทตลอดระยะเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา 87 สหพนัธ์แรงงานใดรับบุคคลเขา้เป็นสมาชิกโดยฝ่าฝืนมาตรา 71 ประกอบดว้ย 
มาตรา 51 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 

มาตรา 88 ผูใ้ดใชค้  าวา่ "สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจ" หรือ "สหพนัธ์แรงงานรัฐวสิาหกิจ" 
หรืออกัษรต่างประเทศซ่ึงมีความหมายท านองเดียวกนั ประกอบกบัช่ือในดวงตรา ป้ายช่ือ จดหมาย 
ใบแจง้ความ หรือเอกสารอยา่งอ่ืนเก่ียวกบักิจการธุรกิจโดยมิไดเ้ป็นสหภาพแรงงานหรือสหพนัธ์  
แรงงาน ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาทและปรับอีกเป็นรายวนัไม่เกินวนัละหา้ร้อยบาท  
จนกวา่จะเลิกใช ้

มาตรา 89 เม่ือสหภาพแรงงานหรือสหพนัธ์แรงงานไดเ้ลิกตามพระราชบญัญติัน้ี 
กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรือสหพนัธ์แรงงานผูใ้ดขดัขวางการ 
ด าเนินการของผูช้  าระบญัชี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือ 
ทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา 90 ผูใ้ดยงัคงด าเนินกิจการของสหภาพแรงงานหรือสหพนัธ์แรงงานซ่ึงไดเ้ลิกไป 
แลว้ตามพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่การช าระบญัชีของสหภาพแรงงานหรือสหพนัธ์แรงงาน ตอ้ง 
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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มาตรา 91 บรรดาความผดิตามพระราชบญัญติัน้ีท่ีมีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษปรับ 
หรือโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือมีโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับใหน้าย 
ทะเบียนมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 
ภายใตบ้งัคบัของบทบญัญติัตามวรรคหน่ึงในการสอบสวนถา้พนกังานสอบสวนพบวา่ 
บุคคลใดกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี และบุคคลนั้นยนิยอมใหเ้ปรียบเทียบใหพ้นกังาน 
สอบสวนส่งเร่ืองมายงันายทะเบียนภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีผูน้ั้นแสดงความยนิยอมใหเ้ปรียบเทียบ  
เม่ือผูก้ระท าผดิไดช้ าระเงินค่าปรับตามจ านวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวนัแลว้ใหถื้อวา่ 
คดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
ถา้ผูก้ระท าผดิไม่ยนิยอมใหเ้ปรียบเทียบ หรือเม่ือยนิยอมแลว้ไม่ช าระเงินค่าปรับภายใน 
ก าหนดเวลาตามวรรคสามใหด้ าเนินคดีต่อไปได ้
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บทเฉพาะกาล 
____________ 

มาตรา 92 ใหถื้อวา่สมาคมพนกังานรัฐวสิาหกิจซ่ึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งข้ึนตาม 
พระราชบญัญติัพนกังานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ พ.ศ. 2534 เป็นสหภาพแรงงานตามพระราชบญัญติัน้ี 
และมีสิทธิหนา้ท่ีด าเนินการไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ี 
เม่ือครบก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ถา้สหภาพแรงงานตาม 
วรรคหน่ึงแห่งใดมีสมาชิกไม่ครบตามท่ีก าหนดในมาตรา 42 ใหถื้อวา่สหภาพแรงงานนั้นเป็นอนั 
ส้ินสุดและใหน้ าบทบญัญติัตามมาตรา 68 และมาตรา 69 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา 93 เม่ือครบก าหนดตามมาตรา 92 วรรคสอง ใหส้หภาพแรงงานตามมาตรา 92 วรรค 
หน่ึง ท่ีมีสมาชิกครบตามท่ีก าหนดในมาตรา 42 จดัใหมี้การเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานข้ึน 
ใหม่โดยมิชกัชา้ 

ใหก้รรมการสมาคมพนกังานรัฐวสิาหกิจซ่ึงเป็นกรรมการสหภาพแรงงานตามมาตรา 92 
พน้จากต าแหน่ง เม่ือจดัใหมี้การเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานข้ึนใหม่แลว้ หรือเม่ือพน้หน่ึงร้อย 
หา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ทั้งน้ี ไม่วา่ขอ้บงัคบัของสหภาพแรงงานนั้นจะ 
ก าหนดไวอ้ยา่งไร 

มาตรา 94 ใหถื้อวา่ค  าขอจดัตั้งสมาคมพนกังานรัฐวสิาหกิจท่ีไดย้ืน่ไวต้ามพระราช 
บญัญติัพนกังานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ พ.ศ. 2534 ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัเป็นค าขอ 
จดัตั้งสหภาพแรงงานตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา 95 บรรดาระเบียบ ประกาศ มติ ค าวนิิจฉยัช้ีขาด หรือค าสั่งของคณะกรรมการ 
รัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ท่ีถึงท่ีสุดแลว้ตามพระราชบญัญติัพนกังานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์พ.ศ. 2534 ซ่ึงมี 
อยูก่่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไป 
ใหถื้อวา่บรรดาสภาพการจา้งท่ีมีอยูก่่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั เป็นขอ้ตกลง 
เก่ียวกบัสภาพการจา้งตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา 96 บรรดาค าร้อง ค าร้องทุกข ์และขอ้เสนอเก่ียวกบัสิทธิประโยชนท่ี์ไดย้ืน่ไวต้าม 
พระราชบญัญติัพนกังานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ พ.ศ. 2534 และยงัมิไดมี้การพิจารณาวนิิจฉยัถึงท่ีสุด 
ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหด้ าเนินการต่อไปตามพระราชบญัญติัน้ี 



29 

 

มาตรา 97 บทบญัญติักฎหมายใด อา้งถึงกฎหมายวา่ดว้ยกฎหมายพนกังานรัฐวสิาหกิจ 
สัมพนัธ์ ใหถื้อวา่อา้งถึงพระราชบญัญติัน้ี และค าวา่ "พนกังาน" ตามกฎหมายดงักล่าวใหห้มายถึง 

"ลูกจา้ง" ตามพระราชบญัญติัน้ี 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภยั 
นายกรัฐมนตรี 
 
___________________________________ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยเป็นการสมควรปรับปรุง 
กฎหมายวา่ดว้ยพนกังานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ เพื่อใหฝ่้ายบริหารกบัพนกังานและลูกจา้งของ 
รัฐวสิาหกิจมีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบในขอบเขตท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบาย 
การพฒันาและส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความมัน่คงของประเทศ และ 
สอดคลอ้งกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 117 ตอนท่ี 31 ก วนัท่ี 7 เมษายน 2543] 


