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พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพันธ 
พ.ศ. 2543 

____________ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2543 

เปนปที่ 55 ในรัชกาลปจจุบนั 
 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  ให
ประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยพนกังานรฐัวิสาหกจิสัมพันธ 
จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และ ยินยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปนี ้
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพันธ พ.ศ. 2543" 
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

เปนตนไป *[รก.2543/31ก/1/7 เมษายน 2543] 
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 
มาตรา 4  พระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมายทีม่ีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกับการจํากัด

เสรีภาพในเคหสถาน และการจํากัดเสรีภาพในการรวมกนัเปนสมาคม สหภาพ สหพนัธสหกรณ 
กลุมเกษตรกร องคการเอกชน หรือหมูคณะอื่น ซ่ึงตราขึ้นโดยอาศยัอํานาจตามมาตรา 35  และ
มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 

มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกรัฐวิสาหกจิตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ใหรัฐวิสาหกิจทั้งหลายอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ไมวากฎหมายจัดตั้งรัฐวสิาหกิจนัน้ 
หรือ กฎหมายที่ เกี่ยวของ จะกําหนด ไวเชนใดกต็าม เวนแตรัฐวิสาหกิจที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา 6 ในพระราชบัญญัตินี้ 
"รัฐวิสาหกจิ" หมายความวา 
(1) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลหรือกิจการของรัฐ

ตามกฎหมายที่จัดตั้งกจิการนั้น และใหหมายความรวมถึงหนวยงานธรุกิจที่รัฐเปนเจาของ 
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(2) บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะ
เทียบเทา หรือรัฐวิสาหกจิตาม (1) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละหาสิบ 

"ลูกจาง" หมายความวา ผูซ่ึงตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจาง 
"นายจาง" หมายความวา รัฐวิสาหกจิซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และให 

หมายความรวมถึง ผูมีอํานาจ กระทาํการแทน รัฐวิสาหกจิ หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจาก ผูที่มี
อํานาจกระทําการแทนรัฐวิสาหกิจดวย 

"ฝายบริหาร" หมายความวา ลูกจางระดับผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจในการจางเลิกจาง ขึน้
คาจาง ตัดคาจาง หรือลดคาจาง 

"สภาพการจาง" หมายความวา หลักเกณฑและเงื่อนไขการจางหรือการทํางาน กําหนดวัน
และเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอ่ืนของนายจาง หรือลูกจาง อัน
เกี่ยวกับการจาง หรือการทํางาน 

"ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง" หมายความวา ขอตกลงระหวางนายจางกับ สหภาพ
แรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

"ขอพิพาทแรงงาน" หมายความวา ขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางเกี่ยวกับสภาพการ
จาง 

"ปดงาน" หมายความวา การที่นายจางปฏิเสธไมยอมใหลูกจางทํางานชั่วคราว เนื่องจากขอ
พิพาทแรงงาน 

"นัดหยดุงาน" หมายความวา การที่ลูกจางรวมกันไมทํางาน เฉื่อยงานหรอืถวงงาน เพื่อให
การดําเนินงานบางสวน หรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกจิตองหยุดชะงักหรือชาลง 

"สหภาพแรงงาน" หมายความวา สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทีจ่ัดตั้งขึน้ตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 

"สหพันธแรงงาน" หมายความวา สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจทีจ่ัดตั้งขึน้ตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 

"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการแรงงานรัฐวสิาหกจิสัมพันธ 
"นายทะเบียน" หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูซ่ึงอธิบดี

มอบหมาย 
"พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน" หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตัง้ให ปฏิบัติการ

ตามพระราชบญัญัตินี้ 
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้ 
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูซ่ึงรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคมรักษาการ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานและพนกังาน 
เจาหนาทีเ่พื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

การแตงตั้งตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
 

หมวด 1 
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพันธ 

__________ 
 

มาตรา 8 ใหมคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกจิ
สัมพันธ" ประกอบดวยรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการ
สังคม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปน
กรรมการ โดยตําแหนง และกรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากฝายนายจางหาคนและ ฝายลูกจาง
หาคน และใหอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปนกรรมการและเลขานุการ  

ฝายนายจางตามวรรคหนึ่ง หมายความวา ผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการ หรือ 
บุคคล ซ่ึงดํารงตําแหนง ที่มอํีานาจหนาทีค่ลายคลึงกันแตเรียกชื่ออยางอื่นในรัฐวิสาหกิจ 

ฝายลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูซ่ึงไดรับการเลือกตั้งในระหวางประธานสหภาพ
แรงงานดวยกนั การเลือกตั้ง ใหเปนไปตาม ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ ในราชกิจจา
นุเบกษา 

มาตรา 9 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพน
จากตําแหนง อาจไดรับแตงตั้งอีกได 

มาตรา 10 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 9 กรรมการซึ่ง รัฐมนตรี
แตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) รัฐมนตรีใหออกเพราะมกีารกระทําอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ

นี้ หรือมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(4) พนจากการเปนนายจางหรือพนจากการเปนประธานสหภาพแรงงาน แลวแตกรณี 
(5) เปนบุคคลลมละลาย 
(6) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือ 
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(7) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ ความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรี แตงตั้ง
กรรมการ แทนตําแหนง ที่วาง และให ผูซ่ึง ไดรับแตงตั้ง อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู ของ
กรรมการซึ่งตนแทน 

การแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงทีว่างกอนครบวาระของกรรมการฝายลูกจางใหแตงตั้ง
จากประธานสหภาพแรงงาน ผูที่ไดรับเลือกตั้งที่อยูลําดับถัดไปของการเลือกตั้งคราวที่ กรรมการซึ่ง
พนจากตําแหนงกอนครบวาระไดรับเลือกตั้ง 

มาตรา 11 ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งดํารงตําแหนงครบตามวาระแลว แตยัง
มิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ ไปพลาง
กอน จนกวากรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที ่

มาตรา 12 การประชุมคณะกรรมการตองมกีรรมการมาประชุมไมนอยกวา กึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด และตองมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอย ฝายละหนึ่งคน 
จึงเปนองคประชุม  

ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถ ปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่เปนประธานในที่ประชุม  

มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ในการประชุมคราวใด ถาไมไดองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึง่ใหจดัให  มกีาร
ประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันทีน่ัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้แมจะ
ไมมีกรรมการฝายนายจางหรือฝายลูกจางมาประชุม ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา กึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ก็ใหถือเปนองคประชุม 

มาตรา 13 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(1) กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจาง 
(2) เสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดขอบเขตสภาพการจางทีเ่กี่ยวกับการเงนิสําหรับ รัฐวสิาหกิจ

แตละแหงที่รัฐวิสาหกจินั้นอาจดําเนนิการเองได 
(3) พิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับสภาพการจางตามวรรคสาม และมาตรา 28 
(4) พิจารณาวนิิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 31 
(5) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบคุคลเพื่อดําเนนิการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานกอนมี คํา

วินิจฉยัช้ีขาดตามมาตรา 31 วรรคหา 
(6) พิจารณาวนิจิฉัยช้ีขาดตามมาตรา 38 
(7) พิจารณาวนิิจฉัยและออกคําสั่งตามมาตรา 39 
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(8) เสนอความเห็นและใหคําแนะนําแกรัฐวิสาหกจิเกีย่วกับการปฏิบัติตาม กฎหมาย 
(9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย  
มาตรฐานขั้นต่าํของสภาพการจางตาม (1) เมื่อไดรับ ความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรแีลว 

ใหใชบังคับแกรัฐวิสาหกิจทุกแหง  
ในกรณีที่รัฐวสิาหกิจใด เหน็สมควร ปรับปรุง สภาพการจาง ที่เกี่ยวกบัการเงินที่อยู 

นอกเหนือจากที่กาํหนดไวตามมาตรา 13 (2) จะตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการและ 
คณะรัฐมนตรกีอนจึงจะดําเนินการได 

มาตรา 14 คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิไมเกินหาคน เปนที่ปรึกษา ของ 
คณะกรรมการ เพื่อใหคําปรึกษา และเสนอความเหน็ ในเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา 15 คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนกุรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา 16 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ใหคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือพนักงาน
เจาหนาที่ ซ่ึงคณะกรรมการ หรือ คณะอนกุรรมการ มอบหมายมีอํานาจดังตอไปนี ้

(1) เขาไปในสถานที่ทํางานของนายจาง สถานที่ที่ลูกจางทํางานอยูหรือสํานักงาน ของ
นายจาง สหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงาน ในระหวางเวลาทําการเพื่อสอบถามขอเท็จจริง หรือ
ตรวจสอบเอกสารไดตามความจําเปน 

(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคล ซ่ึงเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสงสิ่งของ หรือ
เอกสาร ที่เกี่ยวของ มาเพื่อประกอบ การพจิารณา ของ คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือ 
พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  

ใหผูซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความสะดวก ช้ีแจงขอเท็จจริง ตอบหนังสือสอบถาม หรือสงสิ่ง 
ของหรือเอกสารที่เกี่ยวของแกคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ ที่ไดรับ
มอบหมายใน การปฏิบัติหนาที่ ตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา 17 คณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการจะมหีนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญหรือ 
ผูทรงคุณวุฒิมาแสดงความคดิเห็นในเรื่องที่เกี่ยวของก็ได 

มาตรา 18 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธในกรม สวัสดิการและ
คุมครองแรงงานและใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(1) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามพระราช บัญญัตินี้ 
(2) ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการมอบหมาย 
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หมวด 2 
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ 

_________ 
มาตรา 19 ใหมีคณะกรรมการกิจการสัมพนัธขึ้นในรัฐวสิาหกิจแตละแหง ประกอบดวย 

กรรมการ ของรัฐวิสาหกจิ นัน้คนหนึ่ง ซ่ึงคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิแหงนั้นกําหนดเปนประธาน
กรรมการ ผูแทนฝายนายจางซึ่งรัฐวิสาหกจิแหงนั้น แตงตั้งจากฝายบรหิารของรัฐวิสาหกิจนั้น ตาม
จํานวนที่รัฐวสิาหกิจกําหนด ซ่ึงตองไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคน และ ผูแทนฝายลูกจางซึ่ง
แตงตั้งจากสมาชิกของสหภาพแรงงาน ในรัฐวิสาหกจินั้นตามที่สหภาพแรงงาน เสนอ มีจํานวน
เทากับจํานวนผูแทนฝายนายจางเปนกรรมการ  

ในกรณีที่ไมมสีหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดหรือในระหวางที่สหภาพแรงงาน ตองเลิก
ไปตาม มาตรา 65 ใหรัฐวิสาหกิจนั้นจดัใหลูกจางที่มิใชฝายบริหารเลือกตั้งผูแทนฝายลูกจาง จํานวน
เทากับจํานวนผูแทนฝายนายจางเขารวมเปนกรรมการ  

ใหลูกจางซึ่งไดรับเลือกตั้งตามวรรคสองอยูในตําแหนงกรรมการจนกวาจะสามารถเลือกตั้ง
ผูแทนของสหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่งได 

มาตรา 20 กรรมการกิจการสมัพันธมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพน
จากตําแหนงอาจไดรับแตงตัง้อีกได 

มาตรา 21 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 20 กรรมการกิจการ สัมพันธ
พนจากตําแหนง เมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(4) พนจากการเปนฝายบริหารหรือเมื่อรัฐวิสาหกจิเหน็ควรใหมกีารเปลี่ยนผูแทน ใหม 

สําหรับกรณีของผูแทนฝายนายจาง 
(5) พนจากการเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือเมื่อสหภาพแรงงานเห็นควร ใหมกีาร

เปลี่ยนผูแทนใหมหรือพนจากการเปนลูกจาง สําหรับกรณีของผูแทนฝายลูกจาง 
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ ความผิดที่ได

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการกิจการสมัพันธพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหมีการแตงตั้ง กรรมการ

กิจการสัมพันธแทนตําแหนงที่วาง และใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการซึ่งตนแทน 
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มาตรา 22 ใหคณะกรรมการกิจการสัมพันธจัดใหมกีารประชุมอยางนอยเดือนละ หนึง่ครั้ง 
และใหนําความในมาตรา 12 มาใชบังคับกบัการประชุมของคณะกรรมการกิจการสมัพันธ โดย
อนุโลม ในกรณีที่กรรมการกิจการสัมพันธไมนอยกวาหนึ่งในสามรองขอ ใหคณะ กรรมการกิจการ
สัมพันธจัดใหมีการประชุมภายในสิบวันนบัแตวันที่ไดรับคํารองขอ 
 

มาตรา 23 ใหคณะกรรมการกิจการสัมพันธมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(1) พิจารณาใหความเห็นเกีย่วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกจิตลอดจนสงเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ 
(2) หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในรัฐวิสาหกิจนั้น 
(3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทํางาน อันจะเปนประโยชนตอ นายจาง 

ลูกจางและรัฐวิสาหกจินั้น 
(4) ปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาตามคํารองทุกขของลูกจางหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการ

รองทุกขที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินยั 
(5) ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรบัปรุงสภาพการจาง  
มาตรา 24 ใหนายจางอํานวยความสะดวกในการปฏิบัตหินาที่ของกรรมการกิจการสัมพันธ

หรืองดเวนการกระทําใด ๆ อันเปนผลใหกรรมการกิจการสัมพันธไมสามารถ  ทํางานตามอํานาจ
หนาที่ตอไปได 

นายจางจะเลิกจาง ลดคาจาง หรือตัดคาจาง กรรมการกิจการสัมพันธไดตอเมื่อ  ไดรับ
อนุญาต จากศาลแรงงานกอน เวนแตกรรมการกิจการสมัพันธผูนั้นจะใหความยินยอมเปน หนังสือ 
หรือเปนการเลิกจางเพราะเหตุเกษียณอาย ุ
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หมวด 3 
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางและวิธีระงับขอพพิาทแรงงาน 

____________ 
 

มาตรา 25 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหมีระยะเวลาใชบังคับตามที่นายจางและสหภาพ
แรงงานไดตกลงกัน แตจะตกลงกันใหมีผลใชบังคับเกินกวาสามปไมไดถามิไดกําหนดระยะเวลาไว 
ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับหนึง่ปนับแตวันทีน่ายจางและลกูจางไดตกลง
กันหรือนับแตวันที่นายจางรบัลูกจางเขาทํางานแลวแตกรณ ี

ในกรณีที่ระยะเวลาที่กําหนดตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางสิ้นสุดลงถามิไดมีการ
เจรจาตกลงกนัใหม ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้นมีผลใชบังคับตอไปอีกคราวละ 
หนึ่งป 

การเรียกรองใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หรือการแกไขเพิ่มเติม
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง นายจางหรือสหภาพแรงงานตองยื่นขอเรียกรองเปนหนังสือใหอีก
ฝายหนึ่งทราบและใหฝายที่ยืน่ขอเรียกรองสงสําเนาขอเรียกรองใหนายทะเบียนทราบโดยมิชักชา 

ใหฝายยื่นขอเรียกรองระบุช่ือผูซ่ึงมีอํานาจทําการแทนเปนผูแทนในการเจรจาซึ่งตองมี
จํานวนไมเกินเจ็ดคน 

ผูแทนในการเจรจาฝายนายจางตองแตงตั้งจากฝายบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น และผูแทนใน
การเจรจาฝายสหภาพแรงงานตองแตงตั้งจากกรรมการหรือสมาชิกสหภาพแรงงานนัน้ 

มาตรา 26 เมื่อไดรับขอเรียกรองแลว ใหฝายที่รับขอเรียกรองแจงชื่อผูแทนในการเจรจา
จํานวนไมเกินเจ็ดคนเปนหนงัสือใหฝายที่ยืน่ขอเรียกรองทราบโดยมิชักชาและใหทั้งสองฝายเริ่ม
เจรจากันภายในหาวนันับแตวันที่ไดรับขอเรียกรอง 

นายจางหรือสหภาพแรงงานจะแตงตั้งที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนาํแกผูแทนของตนก็
ไดแตตองมจีํานวนฝายละไมเกินสองคน 

มาตรา 27 ถานายจางกับสหภาพแรงงานสามารถตกลงเกี่ยวกับขอเรียกรองไดแลวใหทํา
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้นเปนหนงัสือลงลายมือช่ือผูแทนในการเจรจาของนายจาง และ
สหภาพแรงงาน ซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนฝายตนและใหนายจางประกาศ
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดยเปดเผยไว ณ สถานทีท่ี่ลูกจางทํางานอยูเปนเวลาอยางนอย
สามสิบวนั โดยเริ่มประกาศภายในสามวนันับแตวนัที่ไดตกลงกัน 

ใหนายจางนําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามวรรคหนึ่งไปจดทะเบยีนตอนายทะเบียน
หรือผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายภายในสบิหาวันนับแตวันที่ไดตกลงกัน 
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มาตรา 28 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกี่ยวกับการเงินที่อยูนอกเหนือจากที่กําหนด
ตามมาตรา 13 (2) นายจางจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี 
กอนจึงจะดําเนินการได 

มาตรา 29 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลผูกพันนายจางและลูกจางซึ่งเปนสมาชิก
สหภาพแรงงาน 

หามมิใหนายจางทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางซึ่งเปนสมาชิกสหภาพแรงงานขัดหรือแยง
กับขอตกลงเกีย่วกับสภาพการจาง เวนแตสัญญาจางแรงงานนั้นจะเปนคุณแกลูกจางยิง่กวา 

มาตรา 30 ในกรณทีี่ไมมกีารเจรจากันภายในกําหนดตามมาตรา 26 หรือมีการเจรจากัน
แลวแตตกลงกนัไมไดไมวาดวยเหตุใด ใหถือวาไดมีขอพพิาทแรงงานเกิดขึ้น และใหฝายยื่นขอ
เรียกรองแจงเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทราบภายในเจด็สิบสองชั่วโมงนับ
แตเวลาที่พนกาํหนดหรือนับแตเวลาที่ตกลงกันไมไดแลวแตกรณ ี

มาตรา 31 เมื่อพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับแจงตามมาตรา 30 แลวให
พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานดําเนนิการประนอมขอพพิาทภายในกําหนดสบิวันนับแตวนัที่
พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับหนังสือแจง 

ถาไดมีการตกลงกันภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหนาํมาตรา 27 มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

ในกรณีที่ไมอาจตกลงกันไดภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาขอพิพาทแรงงานนั้น
เปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได และใหฝายที่แจงขอเรียกรองนําขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกัน
ไมได สงใหคณะกรรมการภายในสิบหาวนันับแตวันที่เปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได 

เมื่อคณะกรรมการไดรับขอพพิาทแรงงานทีต่กลงกันไมได ใหพจิารณาวินิจฉยัช้ีขาดภายใน
เกาสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับขอพิพาทแรงงานดังกลาว 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อ
ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานดังกลาวกอนมีการวินิจฉยัช้ีขาดกไ็ด 

มาตรา 32 คําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการใหเปนที่สุด ฝายยืน่ขอเรียกรองและฝายรับ
ขอเรียกรองตองปฏิบตัิตาม แตถาเปนคําวนิิจฉัยช้ีขาดทีเ่กี่ยวกับการเงนิที่อยูนอกเหนือกําหนดตาม
มาตรา 13 (2) จะมีผลใชบังคบัไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรีแลว  และใหคํา
วินิจฉยัช้ีขาดมีผลใชบังคับไดเปนเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดวนิิจฉัยช้ีขาดหรือไดรับความเหน็ชอบ
จากคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี 

มาตรา 33 ไมวากรณใีดหามมิใหนายจางปดงานหรือลูกจางนัดหยุดงาน 
มาตรา 34 เมื่อไดมีการยืน่ขอเรียกรองตามมาตรา 25 แลว ถาขอเรียกรองนั้นยังอยูใน

ระหวางการเจรจา การประนอม การไกลเกลี่ย หรือการชีข้าดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 26 
มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 หรือมาตรา 31 หามมิใหนายจางเลิกจาง หรือโยกยาย 
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หนาที่การงานลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ หรืออนุกรรมการซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง เวนแต 
บุคคลดังกลาว 

(1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 
(2) จงใดทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 
(3) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของ

นายจาง โดยนายจางไดวากลาวตักเตือนเปนหนังสือแลวและยังไมเกินหนึ่งปนับแตวนัที่ลูกจาง
ไดรับทราบหนังสือเตือนนัน้ ทั้งนี้ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้น ตองมิไดออกเพือ่ขัดขวางมิให 
บุคคลดังกลาวดําเนินการเกีย่วกับขอเรียกรอง เวนแตกรณีที่รายแรง นายจางไมจําตองตักเตือน 

(4) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานตดิตอกัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
หามมิใหลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน 

ซ่ึงเกี่ยวของกบัขอเรียกรอง สนับสนุน หรือกอเหตุการณนัดหยุดงาน 
มาตรา 35 หามมิใหนายจาง 
(1) เลิกจางหรอืกระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหลูกจางไมสามารถทนทํางานอยูตอไปได 

เพราะเหตุที่ลูกจางไดดําเนนิการขอจัดตั้งสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน หรือเขาเปนสมาชิก หรือ
กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธแรงงาน กรรมการกิจการสัมพันธ   กรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกจิสัมพันธ หรืออนุกรรมการ หรือดําเนินการฟองรอง เปนพยาน หรือใหหลักฐานตอ
พนักงานเจาหนาที่นายทะเบยีนหรือคณะกรรมการ หรือตอศาลแรงงาน 

(2) ขัดขวางในการที่ลูกจางเปนสมาชิก หรือใหลูกจางออกจากการเปนสมาชิกของสหภาพ
แรงงาน สหพนัธแรงงาน กรรมการกิจการสัมพันธ หรือให หรือตกลงจะใหเงิน หรือทรัพยสินแก
ลูกจางหรือเจาหนาที่ของสหภาพแรงงาน เพื่อมิใหสมัคร หรือรับสมัครลูกจางเปนสมาชิก หรือ
เพื่อใหออกจากการเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน 

(3) ขัดขวางการดําเนินการของสหภาพแรงงาน หรือสหพนัธแรงงาน หรือขัดขวางการใช
สิทธิของลูกจางในการเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ 

(4) เขาแทรกแซงการดําเนินการของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงานโดยมิชอบดวย
กฎหมาย 

มาตรา 36 หามมิใหผูใด 
(1) บังคับหรือขูเข็ญ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ใหลูกจางตองเปนหรือหามไมใหเปน

สมาชิกสหภาพแรงงาน หรือตองออกจากการเปนสมาชิกสหภาพแรงงานหรือ 
(2) กระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหฝายนายจางฝาฝนมาตรา 35 
มาตรา 37 ในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง  หรือคาํชี้

ขาดตามมาตรา 32 มีผลใชบังคับ หามมิใหนายจางเลกิจางหรือโยกยายหนาที่การงานของกรรมการ 
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อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน ซ่ึงเกี่ยวของกบัขอเรียกรอง เวนแตมีการยบุเลิก
รัฐวิสาหกจิหรืองานสวนหนึง่สวนใดของรฐัวิสาหกจิหรือบุคคลดังกลาวไดกระทําการดังตอไปนี ้

(1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 
(2) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 
(3) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของ

นายจางโดยนายจางไดวากลาวตักเตือนเปนหนังสือแลว และยังไมเกินหนึ่งปนับแตวนัที่ลูกจาง
ไดรับทราบหนังสือเตือนนัน้ ทั้งนี้ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้น ตองมิไดออกเพือ่ขัดขวางมิให
บุคคลดังกลาวดําเนินการเกีย่วกับขอเรียกรอง เวนแตกรณีที่รายแรง นายจางไมจําตองตักเตือน 

(4) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานตดิตอกัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(5) กระทําการใด ๆ เปนการยุยง สนับสนนุ หรือชักชวนใหมกีารฝาฝนขอตกลงเกี่ยวกับ

สภาพการจางหรือคําชี้ขาด 
มาตรา 38 ใหผูเสียหายเนื่องจากการฝาฝนมาตรา 35 หรือมาตรา 37 มีสิทธิยื่นคํารองได

ภายในสามสิบวันนับแตวนัที่ไดรับความเสียหายกลาวหาผูฝาฝนตอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
วินิจฉยัช้ีขาด 

ใหคณะกรรมการวินจิฉัยช้ีขาดและออกคําสั่งภายในหกสบิวันนับแตวนัที่ไดรับคํารอง และ
ใหฝายนายจางและลูกจางปฏบิัติตามคําชี้ขาดนั้น ในกรณนีี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งให
นายจางรับลูกจางกลับเขาทํางาน หรือใหจายคาเสียหาย หรือใหผูฝาฝนปฏิบัติหรือไมปฏิบัติอยาง
หนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควรได 

มาตรา 39 ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวา กรรมการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ
แรงงานผูใดดาํเนินการผิดวตัถุประสงคของสหภาพแรงงาน หรือสหพนัธแรงงาน แลวแตกรณี และ
การดําเนินการนั้นเปนภยนัตรายตอความสงบสุขของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ ใหสง
เร่ืองตอคณะกรรมการเพื่อพจิารณาวนิิจฉัยโดยมิชักชา 

ใหคณะกรรมการวินจิฉัยและออกคําสั่งภายในเจ็ดวันนับแตวันทีไ่ดรับคําขอและใหผูฝาฝน
ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น 
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หมวด 4 
สหภาพแรงงาน 

_______ 
 

มาตรา 40 สหภาพแรงงานจะมีขึ้นได ก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
สหภาพแรงงานตองมีวัตถุประสงคเพื่อ 
(1) สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางลูกจางกับนายจาง และระหวางลกูจางดวยกัน 
(2) พิจารณาชวยเหลือสมาชิกตามคํารองทุกข 
(3) แสวงหาและคุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจางของลูกจาง 
(4) ดําเนินการและใหความรวมมือเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชนของ

รัฐวิสาหกจิ 
ใหรัฐวิสาหกจิแตละแหงมีสหภาพแรงงานไดเพยีงสหภาพแรงงานเดยีว 
มาตรา 41 บุคคลดังตอไปนี้ มีสิทธิรวมตัวกันจัดตัง้สหภาพแรงงานได 
(1) เปนลูกจางในรัฐวิสาหกิจเดียวกันที่มใิชฝายบริหาร 
(2) บรรลุนิติภาวะแลว และ 
(3) มีสัญชาติไทย 
มาตรา 42 สหภาพแรงงานจะตั้งขึ้นไดตองมีสมาชิกไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของลูกจาง

ทั้งหมดแตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร เปนไปตามฤดูกาล 
หรือเปนงานตามโครงการ ตองมีขอบังคับ และตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน และเมือ่ไดจด
ทะเบียนแลว ใหสหภาพแรงงานเปนนิติบคุคล 

มาตรา 43 การขอจดทะเบยีนสหภาพแรงงาน ใหลูกจางมสิีทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานจาํนวน
ไมนอยกวาสบิคน เปนผูเร่ิมกอการ ยื่นคาํขอเปนหนังสอืตอนายทะเบยีน พรอมดวยรางขอบังคับ
ของสหภาพแรงงานอยางนอยสามฉบับ บัญชีรายช่ือและลายมือช่ือของผูแสดงความจาํนงเขาเปน
สมาชิกสหภาพแรงงานไมนอยกวารอยละสิบของลูกจางทั้งหมด แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานอันมี
ลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร เปนไปตามฤดูกาล หรือเปนงานตามโครงการ 

คําขอและบัญชีรายช่ือใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กําหนด 

ลูกจางคนหนึง่จะเปนสมาชกิสหภาพแรงงานไดเพยีงแหงเดียว 
เมื่อนายทะเบยีนรับคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานแลว ใหนายทะเบียนปดประกาศโดย

เปดเผย ณ สถานที่ทาํงานของลูกจาง เพื่อใหลูกจางทั้งหมดทราบ 
มาตรา 44 ขอบังคับของสหภาพแรงงาน ตองมีขอความดงัตอไปนี ้
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(1) ช่ือ ซ่ึงตองมีคําวา "สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจ" กํากบัไวหนาชื่อนัน้ดวย 
(2) วัตถุประสงค 
(3) ที่ตั้งสํานักงาน 
(4) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) อัตราเงินคาสมัครและคาบํารุงและวิธีการชําระเงิน 
(6) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก 
(7) ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ไดแก จํานวนกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ วาระ

ของการเปนกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการ และการประชมุของคณะกรรมการ 
(8) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
(9) ขอกําหนดเกี่ยวกับการบริหารสหภาพแรงงาน 
(10) ขอกําหนดเกี่ยวกบัการใชจาย การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินอื่น ตลอดจนการทําบัญชี

และการตรวจบัญชี 
ขอบังคับตามวรรคหนึ่ง ตองมีสาระที่สามารถเอื้ออํานวยใหการดําเนินงานของสหภาพ

แรงงานเปนไปโดยเกดิความเปนธรรม และรักษาประโยชนของสมาชิกและลูกจางในรัฐวิสาหกิจ 
และตองไมมสีาระเปนการกีดกันการเขาเปนสมาชิกหรือตองขาดจากสมาชิกภาพโดยไมมีเหตุอัน
ควร 

มาตรา 45 เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกจิใดและ
ตรวจสอบแลวเหน็วา วัตถุประสงคถูกตองตามขอบเขตของมาตรา 40 และไมขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผูยื่นคําขอมีคุณสมบัติถูกตองตามมาตรา 41 คําขอ
ดังกลาว มีขอความตลอดจนเอกสารหลักฐานครบถวนถูกตองตามมาตรา 43 และขอบังคับถูกตอง
ตามมาตรา 44 มีรายช่ือและลายมือช่ือผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานเปนจํานวน
ไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของลูกจางทั้งหมด แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานอันมีลักษณะเปนครั้ง
คราว เปนการจร เปนไปตามฤดูกาล หรือเปนงานตามโครงการ และยังไมมีการจดทะเบียนสหภาพ
แรงงานขึ้นในรัฐวิสาหกจินัน้ ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบยีน
สหภาพแรงงาน ใหแกสหภาพแรงงานนัน้ 

คําขอจดทะเบยีนรายใด มีขอความตลอดจนเอกสารหลักฐานไมครบถวนถูกตองอยางใด
อยางหนึ่ง หรือมีผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานไมถึงรอยละยี่สิบหาของลูกจาง
ทั้งหมดตามวรรคหนึ่ง ใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนรายดังกลาวดําเนินการแกไขเพิ่มเตมิใหถูกตอง
ครบถวนภายในกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวนัที่นายทะเบยีนมีหนังสือแจงใหทราบ  ถาผูยื่นคําขอจด
ทะเบียนไมดําเนินการดังกลาวใหแลวเสรจ็ภายในกําหนดเวลานัน้ ใหถือวาคําขอจดทะเบียน
สหภาพแรงงานรายดังกลาวเปนอันตกไป 
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มาตรา 46 ในกรณีที่มีผูยื่นคาํขอจดทะเบยีนสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดเกินหนึ่งราย 
ถาปรากฏวาคําขอจดทะเบยีนรายใดมีขอความและเอกสารหลักฐานครบถวนถูกตองตลอดจนได
แจงจํานวนผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานถึงรอยละยีสิ่บหาของลูกจางทั้งหมด
ตามมาตรา 45 เปนลําดับแรก ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนสหภาพแรงงานนั้น  แตถามีคําขอที่มี
ลักษณะครบถวนดังกลาวเกนิหนึ่งราย ใหนายทะเบียนดาํเนินการใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนแตละราย
มารวมพิจารณาทําความตกลงเพื่อรวมเปนคําขอเดยีวกัน ถาไมสามารถตกลงกันได ใหรับจด
ทะเบียนสหภาพแรงงานที่มีจาํนวนผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิกมากที่สุด ถายังปรากฏวามีคํา
ขอจดทะเบยีนสหภาพแรงงาน โดยมีจํานวนรายชื่อผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิกมากที่สุด
เทากันเกินหนึง่ราย ใหนายทะเบียนดําเนินการจับสลากโดยเปดเผยระหวางผูยื่นคําขอดังกลาวและ
รับจดทะเบยีนสหภาพแรงงานรายที่จับสลากได 

มาตรา 47 ผูยื่นคําขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งไมรับจดทะเบยีนตอรัฐมนตรีโดยทํา
เปนหนังสือยืน่ตอรัฐมนตรภีายในสามสิบวันนับแตวนัที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว 

ใหรัฐมนตรวีนิิจฉัยอุทธรณ และแจงใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแตวนัที่ไดรับ
หนังสืออุทธรณ 

คําวินิจฉยัอุทธรณของรัฐมนตรีใหเปนทีสุ่ด 
มาตรา 48 เมื่อไดจดทะเบยีนแลว ใหนายทะเบียนประกาศการจดทะเบยีนสหภาพแรงงาน

ในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา 49 ใหผูเร่ิมกอการจดัตั้งสหภาพแรงงานจัดใหมกีารประชุมใหญสามัญครั้งแรก

ภายในหนึ่งรอยยี่สิบนับแตวนัที่จดทะเบียน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงาน  และ
มอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการสหภาพแรงงานเลือกตั้งผูสอบบัญชี และอนุมัติราง
ขอบังคับที่ไดยื่นตอนายทะเบียนตามมาตรา 45 

เมื่อที่ประชุมใหญไดเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงาน และอนุมัติรางขอบังคับแลว 
ใหนําสําเนาขอบังคับและรายชื่อ ที่อยู อาชพี หรือวิชาชีพของกรรมการสหภาพแรงงานไปจด
ทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันทีท่ี่ประชุมใหญลงมติ 

มาตรา 50 การแกไขเพิม่เติมขอบังคับของสหภาพแรงงานและการเปลีย่นแปลง 
กรรมการสหภาพแรงงาน จะกระทําไดโดยมติของที่ประชุมใหญและตองนําไปจดทะเบียนภายใน 
สิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ 

การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและการเปลี่ยนแปลงกรรมการสหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่ง 
จะมีผลใชบังคบัตอเมื่อนายทะเบียนไดรับจดทะเบยีนแลว 

ใหนํามาตรา 45 มาใชบังคับแกการขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและการเปลี่ยนแปลง
กรรมการสหภาพแรงงานโดยอนุโลม 
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มาตรา 51 สมาชิกของสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกจิใดจะตองเปนลูกจางในรัฐวิสาหกิจ
นั้นตลอดเวลาที่ยังเปนสมาชกิ 

หามมิใหฝายบริหารเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน 
มาตรา 52 สมาชิกของสหภาพแรงงานมีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิกเอกสาร หรือ

บัญชีเพื่อทราบการดําเนินกจิการของสหภาพแรงงานไดในเวลาเปดทําการ 
ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เจาหนาที่ของสหภาพแรงงานตองใหความสะดวกตาม

สมควร 
มาตรา 53 สมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพแรงงานสิ้นสุดลง เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ที่ประชุมใหญใหออก เพราะมีเหตุตามที่กําหนดในขอบังคับของสหภาพแรงงาน 
(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 51 
มาตรา 54 เพื่อประโยชนของสมาชิกสหภาพแรงงาน ใหสหภาพแรงงานมีสิทธิ 

หนาที่ดังตอไปนี้ 
(1) ยื่นขอเรียกรองตอฝายนายจางเกีย่วกับสภาพการจางแทนสมาชิก 
(2) ยื่นคํารองทุกขตอคณะกรรมการกิจการสัมพันธเพื่อพิจารณาตามมาตรา 23 (4) 
(3) ตั้งผูแทนเขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการกจิการสัมพันธ 
(4) จัดใหมกีารใหบริการเพือ่สวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือทรัพยสิน 

เพื่อสาธารณประโยชน ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมใหญเหน็สมควร 
(5) เรียกเก็บเงนิคาสมัครเปนสมาชิกและเงนิคาบํารุงตามอัตราที่กําหนดในขอ 

บังคับของสหภาพแรงงาน 
(6) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่บัญญัติไวในมาตรา 40 
มาตรา 55 ใหสหภาพแรงงานมีคณะกรรมการสหภาพแรงงานเปนผูดําเนินกิจการ 

และเปนผูแทนของสหภาพแรงงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการ 
สหภาพแรงงานจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําแทนก็ได 

คณะกรรมการสหภาพแรงงานอาจแตงตั้งคณะอนกุรรมการสหภาพแรงงานเพื่อปฏิบัตงิาน
ตามที่มอบหมายได 

คณะกรรมการสหภาพแรงงานประกอบดวย ประธานสหภาพแรงงานเปนประธาน 
กรรมการและมีกรรมการอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับ 

มาตรา 56 กรรมการสหภาพแรงงานหรืออนุกรรมการสหภาพแรงงานตามมาตรา 55 ตอง
เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น 
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กรรมการสหภาพแรงงานซึ่งนายทะเบียนสั่งใหออกจากตําแหนงตามมาตรา 63  จะดาํรง
ตําแหนงกรรมการสหภาพแรงงานใหมได ตอเมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันทีน่ายทะเบียนสั่ง
ใหออกจากตําแหนง 

มาตรา 57 สหภาพแรงงานจะกระทําการดงัตอไปนี้ไดกแ็ตโดยมติของที่ประชุมใหญ 
(1) แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
(2) เลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงาน เลือกตั้งผูสอบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจําป

และงบประมาณ 
(3) จัดใหมกีารใหบริการเพือ่สวัสดิการของสมาชิก หรือจดัสรรเงินหรือทรัพยสิน 

เพื่อสาธารณประโยชน 
(4) รวมจัดตั้งหรือเขาเปนสมาชิกสหพันธแรงงาน 
(5) รับเงินชวยเหลือจากบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย หรือคนตางดาวตามกฎหมาย 

วาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
(6) เลิกสหภาพแรงงาน 
มาตรา 58 เมื่อสหภาพแรงงานปฏิบัติการดงัตอไปนี้ เพื่อประโยชนของสมาชิกสหภาพ

แรงงาน ใหสหภาพแรงงาน กรรมการสหภาพแรงงาน อนุกรรมการสหภาพแรงงาน และเจาหนาที่
ของสหภาพแรงงานไดรับการยกเวนไมตองถูกกลาวหา หรือฟองรองทางอาญาหรือทางแพง 

(1) เขารวมเจรจาทําความตกลงกับนายจาง เพื่อเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง 
(2) ช้ีแจงหรือโฆษณาขอเทจ็จริงเกีย่วกับขอเรียกรอง หรือขอพิพาทแรงงานหรือ 

การดําเนินงานของสหภาพแรงงาน 
ทั้งนี้ เวนแตเปนความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเกีย่วกับการกอใหเกิดภยันตรายตอ

ประชาชน เกีย่วกับชวีิตและรางกาย เกี่ยวกบัเสรีภาพ และชื่อเสียง เกี่ยวกับทรัพย  และความผิด
ในทางแพงที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดทางอาญาในลักษณะดังกลาว 

มาตรา 59 การใหกรรมการสหภาพแรงงานไปดําเนนิงานสหภาพแรงงานหรือไปรวมการ
ประชุมสหภาพแรงงานหรือสัมมนาใด ๆ โดยถือเสมือนวาการไปดําเนนิงานดังกลาว เปนการ
ทํางานใหกับนายจางใหเปนไปตามที่สหภาพแรงงานและนายจางจะไดตกลงกนั 

ลูกจางซึ่งเปนกรรมการของสหภาพแรงงานมีสิทธิลาไปรวมประชุมสหภาพแรงงานหรือ
รวมการประชมุหรือสัมมนาอื่นได ทั้งนี้ ใหสหภาพแรงงานแจงใหนายจางทราบลวงหนา และใหถือ
วาวนัเวลาที่ลูกจางไปดําเนนิงานดังกลาวเปนวันทํางานใหกับนายจาง 

มาตรา 60 สหภาพแรงงานตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานกําหนด และเก็บรักษาไวที่สํานักงานพรอมที่จะใหตรวจสอบไดในเวลาทําการ 

ใหสหภาพแรงงานประกาศวันและเวลาเปดทําการไวที่สํานักงานของสหภาพแรงงาน 
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มาตรา 61 สหภาพแรงงานตองจัดใหมีการตรวจสอบบัญชีและตองเสนองบดุล พรอมดวย
รายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตอที่ประชุมใหญ 

เมื่อที่ประชุมใหญรับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแลว ใหสงสําเนาหนึ่งชดุ 
ใหแกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติรับรอง 

มาตรา 62 ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ผูซ่ึงนายทะเบยีนมอบหมายมีอํานาจสั่ง
ใหนายจาง กรรมการของสหภาพแรงงาน หรือสมาชิกของสหภาพแรงงาน กระทําการ  หรืองดเวน
การกระทําใด ๆ เพื่อใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือที่กําหนดไวในกฎหมาย 
หรือขอบังคับของสหภาพแรงงานแลวแตกรณี และใหมอํีานาจดังตอไปนี้ 

(1) เขาไปในรฐัวิสาหกจิหรือสํานักงานของสหภาพแรงงานในเวลาทําการ เพื่อสอบ
ขอเท็จจริงหรือตรวจสอบกจิการของสหภาพแรงงาน 

(2) ส่ังใหฝายนายจาง กรรมการสหภาพแรงงาน อนุกรรมการสหภาพแรงงาน หรือ 
เจาหนาที่ของสหภาพแรงงาน สงหรือแสดงเอกสาร หรือบัญชีของสหภาพแรงงาน เพือ่ประกอบ 
การพิจารณากรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น 

(3) สอบถามบุคคลใน (2) หรือเรียกบุคคลดังกลาวมาเพือ่สอบถามหรือใหช้ีแจงขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการดําเนินกจิการของสหภาพแรงงาน 

มาตรา 63 นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหกรรมการสหภาพแรงงานผูใดผูหนึง่หรือ
คณะกรรมการสหภาพแรงงาน ออกจากตําแหนงได เมื่อปรากฏวา 

(1) กระทําการอันมิชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหนาที ่
ของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ นายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ 

(2) ฝาฝนมาตรา 57 (5) 
(3) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ผูซ่ึง 

นายทะเบียนมอบหมายตามมาตรา 62 
(4) ดําเนินการไมถูกตองตามวัตถุประสงคของสหภาพแรงงานอันเปนการขัดตอ 

กฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจจะเปนภัยตอเศรษฐกจิ 
หรือความมั่นคงของประเทศ หรือ 

(5) ใหหรือยนิยอมใหผูใดผูหนึ่งซึ่งมิใชกรรมการสหภาพแรงงานเปนผูดําเนินกจิการของ
สหภาพแรงงาน 

คําสั่งตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและแจงใหผูซ่ึงเกีย่วของและสหภาพแรงงานทราบ
โดยมิชักชา 

มาตรา 64 ผูซ่ึงไดรับคําสั่งใหออกจากตําแหนงกรรมการสหภาพแรงงานตามมาตรา 63 มี
สิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นตอรัฐมนตรีโดยทําเปนหนังสือภายในสามสิบวนันับแตวันที่ไดรับคําสั่ง 
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ใหรัฐมนตรวีนิิจฉัยช้ีขาดอทุธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสืออุทธรณ คําวินจิฉัยช้ีขาดของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

มาตรา 65 สหภาพแรงงานยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดงัตอไปนี ้
(1) ถามีขอบังคับของสหภาพแรงงานกําหนดใหเลิกในกรณีใด เมื่อมกีรณีนั้น 
(2) ที่ประชุมใหญมีมติใหเลิก 
(3) ลมละลาย 
(4) นายทะเบยีนมีคําสั่งใหเลิกตามมาตรา 66 
มาตรา 66 นายทะเบียนมีคําสั่งใหเลิกสหภาพแรงงานไดในกรณีดงัตอไปนี้ 
(1) เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบและพบภายหลังวา การรับจดทะเบยีนและออกใบสําคญั

แสดงการจดทะเบียนสหภาพแรงงานแกผูยื่นคําขอจดทะเบียนนั้นไมเปนไปตามมาตรา 45  หรือ
มาตรา 46 

(2) เมื่อปรากฏวาการดําเนินการของสหภาพแรงงานขัดตอวัตถุประสงค ขัดตอกฎหมาย 
หรือเปนภยัตอเศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ หรือขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน 

(3) เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งใหเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหมทั้งคณะ และไมดําเนินการเลือกตั้ง
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบยีนกําหนด หรือภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนขยายระยะเวลาใหจน
ส้ินระยะเวลาดังกลาว 

(4) เมื่อสหภาพแรงงานไมดาํเนินกจิการตดิตอกันเปนเวลาเกินสองป หรือ 
(5) เมื่อมีจํานวนสมาชิกเหลือนอยกวารอยละยี่สิบหาของลูกจางทั้งหมดแตไมรวมถึงลูกจาง

ซ่ึงเปนฝายบริหารหรือทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร เปนไปตามฤดกูาล หรือเปน
งานตามโครงการ 

เมื่อนายทะเบยีนมีคําสั่งใหเลิกสหภาพแรงงานใด ใหแจงคําสั่งเปนหนงัสือใหสหภาพ
แรงงานนั้นทราบโดยมิชักชา 

มาตรา 67 คําสั่งใหเลิกสหภาพแรงงานตามมาตรา 66 กรรมการเกินกึง่หนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวนัที่ถูกสั่งใหเลิก มีสิทธิเขาชื่อกันอุทธรณคาํสั่งนั้น 
 
ตอรัฐมนตรี โดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนบัแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง 

การอทุธรณคําสั่งตอรัฐมนตรีตามวรรคหนึง่ ไมเปนเหตุทเุลาการบังคับตามคําสั่งของนาย
ทะเบียน 

ใหรัฐมนตรวีนิิจฉัยอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวนันับแตวันที่รับ
อุทธรณคําวินจิฉัยช้ีขาดของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
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คําสั่งเลิกสหภาพแรงงานใหประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการยืน่
อุทธรณหรือเมื่อรัฐมนตรีวนิิจฉัยช้ีขาด แลวแตกรณ ี

มาตรา 68 เมื่อสหภาพแรงงานตองเลิกตามมาตรา 65 ใหแตงตั้งผูชําระบัญชีและใหนาํ
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนสามัญจด
ทะเบียน หางหุนสวนจํากดั และบริษัทจํากัด มาใชบังคบัแกการชําระบัญชสีหภาพแรงงานโดย
อนุโลม 

มาตรา 69 เมื่อชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยู หามมิใหนําไปแบงใหแกสมาชิกของ
สหภาพแรงงาน แตใหโอนทรัพยสินนั้นไปใหแกสหภาพแรงงานอื่นตามที่ไดระบุไวในขอบังคับวา
ดวยวิธีการจดัการของสหภาพแรงงาน หรือตามมติของที่ประชุมใหญ 

ในกรณีที่ในขอบังคับหรือที่ประชุมใหญ มิไดระบุใหสหภาพแรงงานใดเปนผูรับทรพัยสิน
ที่เหลือนั้น ใหผูชําระบัญชมีอบทรัพยสินนัน้ใหแกมูลนิธิหรือสมาคมที่มีวัตถุประสงคเพื่อการ
สงเคราะหชวยเหลือหรือสงเสริมสวัสดิการของผูใชแรงงาน 
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หมวด 5 
สหพันธแรงงาน 

________ 
 

มาตรา 70 สหภาพแรงงานตัง้แตสิบสหภาพแรงงานขึ้นไป อาจรวมกันจัดตั้งสหพนัธ
แรงงานไดเพือ่ปกปองคุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจางและเพื่อสงเสริมการศึกษาและ
สงเสริมความสัมพันธอันดีในรัฐวิสาหกิจ 

สหพันธแรงงานตองมีขอบังคับและตองจดทะเบยีนตอนายทะเบียน เมื่อไดจดทะเบยีนแลว
ใหสหพนัธแรงงานเปนนิติบคุคล 

มาตรา 71 ใหนําบทบัญญัติวาดวยสหภาพแรงงานในหมวด 4 มาใชบังคับแกสหพนัธ
แรงงานโดยอนุโลม 

มาตรา 72 สหพันธแรงงานอาจเขาเปนสมาชิกสภาองคการลูกจางตามกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพนัธได 
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หมวด 6 
บทกําหนดโทษ 

_________ 
 

มาตรา 73 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคสอง หรือมาตรา 24 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 74 ผูใดไมอํานวยความสะดวก ไมตอบหนังสือสอบถาม ไมช้ีแจงขอเท็จจริง 
หรือไมสงสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวของแกคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 16 
หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งนายทะเบียนหรือพนกังานเจาหนาที่ผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมาย
ตามมาตรา 62 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

มาตรา 75 ผูแทนฝายนายจางหรือผูแทนฝายสหภาพแรงงานตามมาตรา 25  หรือที่ปรึกษา
ฝายนายจางหรือฝายสหภาพแรงงานตามมาตรา 26 ผูใดรับหรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินจากผูใด
ผูหนึ่งเพื่อกระทําการอันเปนเหตุใหรัฐวิสาหกิจหรือสหภาพแรงงานตองเสียผลประโยชนที่ควรได 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหกหมืน่บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 76 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงตามมาตรา 27 วรรคสอง หรือฝาฝนมาตรา 
29 วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามคําวินิจฉยัช้ีขาดของคณะกรรมการตามมาตรา 32  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 77 ผูใดฝาฝนมาตรา 33 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดยยุงปลุกปนเพื่อใหมีการกระทําความผดิตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองปหรือปรับไมเกินสี่หมืน่บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 78 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 39 วรรคสอง 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 79 ผูใดฝาฝนมาตรา 34 หรือมาตรา 36 หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ
ตามมาตรา 38 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

มาตรา 80 ผูใดเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานโดยรูอยูวาสหภาพแรงงานนั้นยังไมไดจด
ทะเบียนตามมาตรา 45 ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทัง้
จําทั้งปรับ 
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ผูใดเปนผูดําเนินการสหภาพแรงงานที่ยังไมไดจดทะเบยีน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 81 ผูเร่ิมกอการจัดตั้งสหภาพแรงงานผูใดไมปฏิบตัิตามมาตรา 49 หรือกรรมการ
สหภาพแรงงานผูใดไมปฏิบตัิตามมาตรา 50 ตองระวางโทษปรับไมเกนิวันละหาสิบบาทตลอด
ระยะเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

มาตรา 82 สหภาพแรงงานใดรับบุคคลเขาเปนสมาชิกโดยฝาฝนมาตรา 51 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท 

มาตรา 83 สหภาพแรงงานใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 60 หรือมาตรา 61  ตองระวาง
โทษปรับไมเกนิสองพันบาท 

กรรมการสหภาพแรงงานผูใดรูเหน็เปนใจใหสหภาพแรงงานกระทําการตามวรรคหนึ่ง 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 84 ผูใดเปนสมาชิกสหพันธแรงงานโดยรูอยูวาสหพันธแรงงานนั้นยังไมไดจด
ทะเบียนตามมาตรา 70 ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

ผูใดดําเนนิการสหพันธแรงงานที่ยังไมไดจดทะเบยีน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกนิสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

มาตรา 85 สหพันธแรงงานใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 71 ประกอบดวยมาตรา 60 
หรือมาตรา 61 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

กรรมการสหพันธแรงงานผูใดรูเหน็เปนใจใหสหพันธแรงงานเขากระทําการตามวรรคหนึ่ง 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 86 ผูเร่ิมกอการจัดตั้งสหพันธแรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 71  ประกอบดวย
มาตร 49 หรือกรรมการสหพันธแรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 71 ประกอบดวยมาตรา 50 ตอง
ระวางโทษปรบัไมเกินวันละหาสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

มาตรา 87 สหพันธแรงงานใดรับบุคคลเขาเปนสมาชิกโดยฝาฝนมาตรา 71  ประกอบดวย
มาตรา 51 ตองระวางโทษปรบัไมเกินหาพนับาท 

มาตรา 88 ผูใดใชคําวา "สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิ" หรือ "สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ" 
หรืออักษรตางประเทศซึ่งมีความหมายทํานองเดียวกัน ประกอบกับชื่อในดวงตรา  ปายชื่อ จดหมาย 
ใบแจงความ หรือเอกสารอยางอื่นเกีย่วกบักิจการธุรกิจโดยมิไดเปนสหภาพแรงงานหรือสหพันธ
แรงงาน ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมืน่บาทและปรบัอีกเปนรายวนัไมเกนิวนัละหารอยบาท
จนกวาจะเลิกใช 

มาตรา 89 เมื่อสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงานไดเลิกตามพระราชบัญญัตินี้ 
กรรมการ อนกุรรมการ หรือสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงานผูใดขัดขวางการ 
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ดําเนินการของผูชําระบัญชี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา 90 ผูใดยังคงดําเนนิกจิการของสหภาพแรงงานหรอืสหพันธแรงงานซึ่งไดเลิกไป
แลวตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตการชําระบัญชีของสหภาพแรงงานหรอืสหพันธแรงงาน   ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกนิสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพนับาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 91 บรรดาความผดิตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษปรับ
หรือโทษจําคกุไมเกนิหกเดอืน หรือมีโทษปรับไมเกินหนึ่งหมืน่บาท หรือทั้งจําทั้งปรับใหนาย
ทะเบียนมีอํานาจเปรียบเทยีบได 

ภายใตบังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งในการสอบสวนถาพนกังานสอบสวนพบวา
บุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบใหพนกังาน
สอบสวนสงเรื่องมายังนายทะเบียนภายในเจ็ดวนันับแตวนัที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทยีบ 

เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลวใหถือวา
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงนิคาปรับภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสามใหดําเนนิคดีตอไปได 
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บทเฉพาะกาล 
____________ 

 
มาตรา 92 ใหถือวาสมาคมพนักงานรัฐวสิาหกิจซึ่งไดจดทะเบยีนจดัตัง้ขึ้นตาม

พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกจิสัมพันธ พ.ศ. 2534 เปนสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
และมีสิทธิหนาที่ดําเนินการไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

เมื่อครบกําหนดเกาสิบวนันบัแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาสหภาพแรงงานตาม
วรรคหนึ่งแหงใดมีสมาชิกไมครบตามที่กําหนดในมาตรา 42 ใหถือวาสหภาพแรงงานนั้นเปนอนั
ส้ินสุดและใหนําบทบัญญัติตามมาตรา 68 และมาตรา 69 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 93 เมื่อครบกําหนดตามมาตรา 92 วรรคสอง ใหสหภาพแรงงานตามมาตรา 92 วรรค
หนึ่ง ที่มีสมาชกิครบตามที่กําหนดในมาตรา 42 จัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานขึ้น
ใหมโดยมิชักชา 

ใหกรรมการสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนกรรมการสหภาพแรงงานตามมาตรา 92 
พนจากตําแหนง เมื่อจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานขึ้นใหมแลว หรือเมื่อพนหนึ่งรอย
หาสิบวันนับแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ทั้งนี้ ไมวาขอบังคับของสหภาพแรงงานนั้นจะ
กําหนดไวอยางไร 

มาตรา 94 ใหถือวาคําขอจัดตั้งสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ไดยื่นไวตามพระราช 
บัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 กอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนคําขอ 
จัดตั้งสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 95 บรรดาระเบียบ ประกาศ มติ คําวินิจฉยัช้ีขาด หรือคําสั่งของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกจิสัมพันธที่ถึงที่สุดแลวตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธพ.ศ. 2534 ซ่ึงมี
อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับตอไป 

ใหถือวาบรรดาสภาพการจางที่มีอยูกอนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ เปนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 96 บรรดาคํารอง คํารองทุกข และขอเสนอเกี่ยวกับสิทธิประโยชนที่ไดยื่นไวตาม
พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกจิสัมพันธ พ.ศ. 2534 และยังมไิดมกีารพิจารณาวนิิจฉัยถึงที่สุด
กอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามพระราชบญัญัตินี้ 

มาตรา 97 บทบัญญัติกฎหมายใด อางถึงกฎหมายวาดวยกฎหมายพนักงานรัฐวิสาหกจิ
สัมพันธ ใหถือวาอางถึงพระราชบัญญัตินี้ และคําวา "พนักงาน" ตามกฎหมายดังกลาวใหหมายถึง  
"ลูกจาง" ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
ชวน หลีกภยั 
นายกรัฐมนตร ี
 
___________________________________ 
 
 
 
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยเปนการสมควรปรับปรุง 
กฎหมายวาดวยพนกังานรัฐวสิาหกิจสัมพันธ เพื่อใหฝายบริหารกับพนกังานและลูกจางของ 
รัฐวิสาหกจิมสิีทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในขอบเขตที่เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบาย 
การพัฒนาและสงเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความมั่นคงของประเทศ และ 
สอดคลองกับบทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
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