
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ

จํากัดเสรีภาพในเคหสถาน และการจํากัดเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ
สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน หรือหมูคณะอ่ืน ซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 
๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกรัฐวิสาหกิจตามที่กําหนดในพระราช

กฤษฎีกา 
ใหรัฐวิสาหกิจทั้งหลายอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ไมวากฎหมายจัดตั้ง

รัฐวิสาหกิจนั้นหรือกฎหมายที่เก่ียวของจะกําหนดไวเชนใดก็ตาม เวนแตรัฐวิสาหกิจที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๖  ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๓๑ ก/หนา ๑/๗ เมษายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความวา 
(๑)  องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลหรือ

กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และใหหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปน
เจาของ 

(๒)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวง
การเมืองที่มีฐานะเทียบเทา หรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละหาสิบ 

“ลูกจาง”  หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจาง 
“นายจาง”  หมายความวา รัฐวิสาหกิจซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจาง

ให และใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนรัฐวิสาหกิจ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผู
ที่มีอํานาจกระทําการแทนรัฐวิสาหกิจดวย 

“ฝายบริหาร”  หมายความวา ลูกจางระดับผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจในการจาง 
เลิกจาง ข้ึนคาจาง ตัดคาจาง หรือลดคาจาง 

“สภาพการจาง”  หมายความวา หลักเกณฑและเง่ือนไขการจางหรือการทํางาน
กําหนดวันและเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอ่ืนของนายจาง หรือ
ลูกจาง อันเกี่ยวกับการจาง หรือการทํางาน 

“ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง”  หมายความวา ขอตกลงระหวางนายจาง
กับสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ขอพิพาทแรงงาน”  หมายความวา ขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางเก่ียวกับ
สภาพการจาง 

“ปดงาน”  หมายความวา การที่นายจางปฏิเสธไมยอมใหลูกจางทํางานชั่วคราว
เนื่องจากขอพิพาทแรงงาน 

“นัดหยุดงาน”  หมายความวา การที่ลูกจางรวมกันไมทํางาน เฉ่ือยงานหรือถวง
งานเพื่อใหการดําเนินงานบางสวน หรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจตองหยุดชะงักหรือชาลง 

“สหภาพแรงงาน”  หมายความวา สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“สหพันธแรงงาน”  หมายความวา สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
“นายทะเบียน”  หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผู

ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
“พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งให

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูซึ่งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานและพนักงานเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การแตงตั้งตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

   
 

มาตรา ๘  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ” ประกอบดวยรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงาน* 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปน
กรรมการโดยตําแหนง และกรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากฝายนายจางหาคนและฝายลูกจาง
หาคน และใหอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปนกรรมการและเลขานุการ 

ฝายนายจางตามวรรคหนึ่ง หมายความวา ผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการ
ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันแตเรียกชื่ออยางอ่ืนใน
รัฐวิสาหกิจ 

ฝายลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูซึ่งไดรับการเลือกตั้งในระหวางประธาน
สหภาพแรงงานดวยกัน การเลือกตั้งใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๙  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการซึ่ง

รัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  รัฐมนตรีใหออกเพราะมีการกระทําอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้
(๔)  พนจากการเปนนายจางหรือพนจากการเปนประธานสหภาพแรงงาน

แลวแตกรณ ี
(๕)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๖)  เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือ 
(๗)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรี
แตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางและใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการซึ่งตนแทน 

การแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางกอนครบวาระของกรรมการฝายลูกจาง
ใหแตงตั้งจากประธานสหภาพแรงงาน ผูที่ไดรับเลือกตั้งที่อยูลําดับถัดไปของการเลือกตั้งคราวที่
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระไดรับเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งดํารงตําแหนงครบตามวาระ

แลวแตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่
ไปพลางกอน จนกวากรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 

 
มาตรา ๑๒  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และตองมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝาย
ละหนึ่งคน จึงเปนองคประชุม 

ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ในการประชุมคราวใด ถาไมไดองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งใหจัดให
มีการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้
แมจะไมมีกรรมการฝายนายจางหรือฝายลูกจางมาประชุม ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ก็ใหถือเปนองคประชุม 

 
มาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจาง 
(๒)  เสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดขอบเขตสภาพการจางที่เก่ียวกับการเงินสําหรับ

รัฐวิสาหกิจแตละแหงที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดําเนินการเองได 
(๓)  พิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับสภาพการจางตามวรรคสาม และมาตรา 

๒๘ 
(๔)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา ๓๑ 
(๕)  แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทแรงงาน

กอนมีคําวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๓๑ วรรคหา 
(๖)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๓๘ 
(๗)  พิจารณาวินิจฉัยและออกคําส่ังตามมาตรา ๓๙ 
(๘)  เสนอความเห็นและใหคําแนะนําแกรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

กฎหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๙)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางตาม (๑) เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับแกรัฐวิสาหกิจทุกแหง 
ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใด เห็นสมควรปรับปรุงสภาพการจางที่เก่ียวกับการเงินที่อยู

นอกเหนือจากที่กําหนดไวตามมาตรา ๑๓ (๒) จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ
คณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินการได 

 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิไมเกินหาคน เปนที่

ปรึกษาของคณะกรรมการเพื่อใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๖  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมายมีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑)  เขาไปในสถานที่ทํางานของนายจาง สถานที่ที่ ลูกจางทํางานอยูหรือ

สํานักงานของนายจาง สหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงาน ในระหวางเวลาทําการเพื่อสอบถาม
ขอเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารไดตามความจําเปน 

(๒)  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคล ซึ่งเก่ียวของมาใหถอยคําหรือใหสง
ส่ิงของหรือเอกสารที่เก่ียวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
หรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

ใหผูซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวก ช้ีแจงขอเท็จจริง ตอบหนังสือสอบถามหรือ
สงส่ิงของหรือเอกสารที่เก่ียวของแกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการจะมีหนังสือเชิญผูเช่ียวชาญ

หรือผูทรงคุณวุฒิมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เก่ียวของก็ได 
 
มาตรา ๑๘  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธในกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงานและใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  ปฏิบัติ งานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๒)  ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๙  ใหมีคณะกรรมการกิจการสัมพันธข้ึนในรัฐวิสาหกิจแตละแหง

ประกอบดวย กรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแหงนั้นกําหนด
เปนประธานกรรมการ ผูแทนฝายนายจางซึ่งรัฐวิสาหกิจแหงนั้น แตงตั้งจากฝายบริหารของ
รัฐวิสาหกิจนั้น ตามจํานวนที่รัฐวิสาหกิจกําหนด ซึ่งตองไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคน และ
ผูแทนฝายลูกจางซึ่งแตงตั้งจากสมาชิกของสหภาพแรงงาน ในรัฐวิสาหกิจนั้นตามที่สหภาพแรง
งานเสนอ มีจํานวนเทากับจํานวนผูแทนฝายนายจางเปนกรรมการ 

ในกรณีที่ไมมีสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดหรือในระหวางที่สหภาพแรงงาน
ตองเลิกไปตามมาตรา ๖๕ ใหรัฐวิสาหกิจนั้นจัดใหลูกจางที่มิใชฝายบริหารเลือกตั้งผูแทนฝาย
ลูกจางจํานวนเทากับจํานวนผูแทนฝายนายจางเขารวมเปนกรรมการ 

ใหลูกจางซึ่งไดรับเลือกตั้งตามวรรคสองอยูในตําแหนงกรรมการจนกวาจะ
สามารถเลือกตั้งผูแทนของสหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่งได 

 
มาตรา ๒๐  กรรมการกิจการสัมพันธมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๒๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๐ กรรมการ

กิจการสัมพันธพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๔)  พนจากการเปนฝายบริหารหรือเมื่อรัฐวิสาหกิจเห็นควรใหมีการเปลี่ยน

ผูแทนใหม สําหรับกรณีของผูแทนฝายนายจาง 
(๕)  พนจากการเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือเมื่อสหภาพแรงงานเห็น

ควรใหมีการเปลี่ยนผูแทนใหมหรือพนจากการเปนลูกจาง สําหรับกรณีของผูแทนฝายลูกจาง 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการกิจการสัมพันธพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหมีการแตงตั้ง

กรรมการกิจการสัมพันธแทนตําแหนงที่วาง และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๒๒  ใหคณะกรรมการกิจการสัมพันธจัดใหมีการประชุมอยางนอยเดือน

ละหนึ่งครั้ง และใหนําความในมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ กรรมการกิจการสัมพันธ ไมนอยกว าหนึ่ ง ในสามรองขอ  ให
คณะกรรมการกิจการสัมพันธจัดใหมีการประชุมภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๓  ใหคณะกรรมการกิจการสัมพันธมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ 
(๒)  หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในรัฐวิสาหกิจนั้น 
(๓)  พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทํางาน อันจะเปนประโยชนตอ

นายจาง ลูกจางและรัฐวิสาหกิจนั้น 
(๔)  ปรึกษาหารือเพ่ือแกปญหาตามคํารองทุกขของลูกจางหรือสหภาพแรงงาน

รวมถึงการรองทุกขที่เก่ียวกับการลงโทษทางวินัย 
(๕)  ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง 
 
มาตรา ๒๔  ใหนายจางอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ

กิจการสัมพันธ หรืองดเวนการกระทําใดๆ อันเปนผลใหกรรมการกิจการสัมพันธไมสามารถ
ทํางานตามอํานาจหนาที่ตอไปได 

นายจางจะเลิกจาง ลดคาจาง หรือตัดคาจาง กรรมการกิจการสัมพันธไดตอเมื่อ
ไดรับอนุญาตจากศาลแรงงานกอน เวนแตกรรมการกิจการสัมพันธผูนั้นจะใหความยินยอมเปน
หนังสือ หรือเปนการเลิกจางเพราะเหตุเกษียณอายุ 

 
หมวด ๓ 

ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางและวิธีระงบัขอพิพาทแรงงาน 
   

 
มาตรา ๒๕  ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหมีระยะเวลาใชบังคับตามที่นายจาง

และสหภาพแรงงานไดตกลงกัน แตจะตกลงกันใหมีผลใชบังคับเกินกวาสามปไมไดถามิไดกําหนด
ระยะเวลาไว ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับหนึ่งปนับแตวันที่นายจางและ
ลูกจางไดตกลงกันหรือนับแตวันที่นายจางรับลูกจางเขาทํางานแลวแตกรณี 

ในกรณีที่ระยะเวลาที่กําหนดตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางส้ินสุดลงถามิได
มีการเจรจาตกลงกันใหม ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้นมีผลใชบังคับตอไปอีกคราว
ละหนึ่งป 

การเรียกรองใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หรือการแกไข
เพ่ิมเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง นายจางหรือสหภาพแรงงานตองย่ืนขอเรียกรองเปน
หนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบ และใหฝายที่ย่ืนขอเรียกรองสงสําเนาขอเรียกรองใหนายทะเบียน
ทราบโดยมิชักชา 

ใหฝายยื่นขอเรียกรองระบุช่ือผูซึ่งมีอํานาจทําการแทนเปนผูแทนในการเจรจาซึ่ง
ตองมีจํานวนไมเกินเจ็ดคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูแทนในการเจรจาฝายนายจางตองแตงตั้งจากฝายบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น 
และผูแทนในการเจรจาฝายสหภาพแรงงานตองแตงตั้งจากกรรมการหรือสมาชิกสหภาพแรงงาน
นั้น 

 
มาตรา ๒๖  เมื่อไดรับขอเรียกรองแลว ใหฝายที่รับขอเรียกรองแจงช่ือผูแทนใน

การเจรจาจํานวนไมเกินเจ็ดคนเปนหนังสือใหฝายที่ย่ืนขอเรียกรองทราบโดยมิชักชาและใหทั้งสอง
ฝายเริ่มเจรจากันภายในหาวันนับแตวันที่ไดรับขอเรียกรอง 

นายจางหรือสหภาพแรงงานจะแตงตั้งที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําแกผูแทน
ของตนก็ได แตตองมีจํานวนฝายละไมเกินสองคน 

 
มาตรา ๒๗  ถานายจางกับสหภาพแรงงานสามารถตกลงเกี่ยวกับขอเรียกรองได

แลว ใหทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้นเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูแทนในการเจรจาของ
นายจางและสหภาพแรงงาน ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูแทนฝายตนและให
นายจางประกาศขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดยเปดเผยไว ณ สถานที่ที่ลูกจางทํางานอยูเปน
เวลาอยางนอยสามสิบวัน โดยเริ่มประกาศภายในสามวันนับแตวันที่ไดตกลงกัน 

ใหนายจางนําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามวรรคหนึ่งไปจดทะเบียนตอนาย
ทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดตกลงกัน 

 
มาตรา ๒๘  ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เก่ียวกับการเงินที่อยูนอกเหนือจาก

ที่กําหนดตามมาตรา ๑๓ (๒) นายจางจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ
คณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินการได 

 
มาตรา ๒๙  ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลผูกพันนายจางและลูกจางซึ่ง

เปนสมาชิกสหภาพแรงงาน 
หามมิใหนายจางทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางซึ่งเปนสมาชิกสหภาพแรงงานขัด

หรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เวนแตสัญญาจางแรงงานนั้นจะเปนคุณแกลูกจางย่ิง
กวา 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่ไมมีการเจรจากันภายในกําหนดตามมาตรา ๒๖ หรือมีการ

เจรจากันแลวแตตกลงกันไมไดไมวาดวยเหตุใด ใหถือวาไดมีขอพิพาทแรงงานเกิดขึ้น และใหฝาย
ย่ืนขอเรียกรองแจงเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทราบภายในเจ็ดสิบสอง
ช่ัวโมงนับแตเวลาที่พนกําหนดหรือนับแตเวลาที่ตกลงกันไมไดแลวแตกรณี 

 
มาตรา ๓๑  เมื่อพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับแจงตามมาตรา ๓๐ 

แลว ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานดําเนินการประนอมขอพิพาทภายในกําหนดสิบวันนับ
แตวันที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับหนังสือแจง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาไดมีการตกลงกันภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา ๒๗ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไมอาจตกลงกันไดภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาขอพิพาท
แรงงานนั้นเปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได และใหฝายที่แจงขอเรียกรองนําขอพิพาท
แรงงานที่ตกลงกันไมได สงใหคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่เปนขอพิพาทแรงงานที่
ตกลงกันไมได 

เมื่อคณะกรรมการไดรับขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได ใหพิจารณาวินิจฉัยชี้
ขาดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอพิพาทแรงงานดังกลาว 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลหรือคณะ
บุคคลเพื่อดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทแรงงานดังกลาวกอนมีการวินิจฉัยชี้ขาดก็ได 

 
มาตรา ๓๒  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหเปนที่สุด ฝายยื่นขอเรียกรอง

และฝายรับขอเรียกรองตองปฏิบัติตาม แตถาเปนคําวินิจฉัยชี้ขาดที่เก่ียวกับการเงินที่อยูนอกเหนือ
กําหนดตามมาตรา ๑๓ (๒) จะมีผลใชบังคับไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว
และใหคําวินิจฉัยชี้ขาดมีผลใชบังคับไดเปนเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดวินิจฉัยชี้ขาดหรือไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๓๓  ไมวากรณีใดหามมิใหนายจางปดงานหรือลูกจางนัดหยุดงาน 
 
มาตรา ๓๔  เมื่อไดมีการยื่นขอเรียกรองตามมาตรา ๒๕ แลว ถาขอเรียกรองนั้น

ยังอยูในระหวางการเจรจา การประนอม การไกลเกล่ีย หรือการชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 
๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ หามมิใหนายจางเลิกจาง 
หรือโยกยายหนาที่การงานลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ หรืออนุกรรมการซึ่งเก่ียวของกับขอ
เรียกรอง เวนแตบุคคลดังกลาว 

(๑)  ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 
(๒)  จงใดทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 
(๓)  ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบ หรือคําส่ังอันชอบดวย

กฎหมายของนายจาง โดยนายจางไดวากลาวตักเตือนเปนหนังสือแลวและยังไมเกินหนึ่งปนับแต
วันที่ลูกจางไดรับทราบหนังสือเตือนนั้น ทั้งนี้ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังนั้น ตองมิไดออกเพ่ือ
ขัดขวางมิใหบุคคลดังกลาวดําเนินการเกี่ยวกับขอเรียกรอง เวนแตกรณีที่รายแรง นายจางไม
จําตองตักเตือน 

(๔)  ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
หามมิใหลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรง

งานซึ่งเก่ียวของกับขอเรียกรอง สนับสนุน หรือกอเหตุการณนัดหยุดงาน 
 
มาตรา ๓๕  หามมิใหนายจาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  เลิกจางหรือกระทําการใดๆ อันอาจเปนผลใหลูกจางไมสามารถทนทํางาน
อยูตอไปได เพราะเหตุที่ลูกจางไดดําเนินการขอจัดตั้งสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน หรือเขา
เปนสมาชิก หรือกรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธแรงงาน กรรมการกิจการสัมพันธ 
กรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ หรืออนุกรรมการ หรือดําเนินการฟองรอง เปนพยาน หรือ
ใหหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการ หรือตอศาลแรงงาน 

(๒)  ขัดขวางในการที่ลูกจางเปนสมาชิก หรือใหลูกจางออกจากการเปนสมาชิก
ของสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน กรรมการกิจการสัมพันธ หรือให หรือตกลงจะใหเงิน หรือ
ทรัพยสินแกลูกจางหรือเจาหนาที่ของสหภาพแรงงาน เพ่ือมิใหสมัคร หรือรับสมัครลูกจางเปน
สมาชิก หรือเพ่ือใหออกจากการเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน 

(๓)  ขัดขวางการดําเนินการของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงาน หรือ
ขัดขวางการใชสิทธิของลูกจางในการเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ 

(๔)  เขาแทรกแซงการดําเนินการของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงานโดยมิ
ชอบดวยกฎหมาย 

 
มาตรา ๓๖  หามมิใหผูใด 
(๑)  บังคับหรือขูเข็ญ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ใหลูกจางตองเปนหรือ

หามไมใหเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือตองออกจากการเปนสมาชิกสหภาพแรงงานหรือ 
(๒)  กระทําการใดๆ อันอาจเปนผลใหฝายนายจางฝาฝนมาตรา ๓๕ 
 
มาตรา ๓๗  ในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามมาตรา ๒๕ วรรค

หนึ่ง หรือคําช้ีขาดตามมาตรา ๓๒ มีผลใชบังคับ หามมิใหนายจางเลิกจางหรือโยกยายหนาที่การ
งานของกรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งเก่ียวของกับขอเรียกรอง เวนแตมี
การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจหรืองานสวนหนึ่งสวนใดของรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลดังกลาวไดกระทําการ
ดังตอไปนี้ 

(๑)  ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 
(๒)  จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 
(๓)  ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือระเบียบ หรือคําส่ังอันชอบดวย

กฎหมายของนายจางโดยนายจางไดวากลาวตักเตือนเปนหนังสือแลว และยังไมเกินหนึ่งปนับแต
วันที่ลูกจางไดรับทราบหนังสือเตือนนั้น ทั้งนี้ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังนั้น ตองมิไดออกเพ่ือ
ขัดขวางมิใหบุคคลดังกลาวดําเนินการเกี่ยวกับขอเรียกรอง เวนแตกรณีที่รายแรง นายจางไม
จําตองตักเตือน 

(๔)  ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(๕)  กระทําการใดๆ เปนการยุยง สนับสนุน หรือชักชวนใหมีการฝาฝนขอตกลง

เก่ียวกับสภาพการจางหรือคําช้ีขาด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๘  ใหผูเสียหายเนื่องจากการฝาฝนมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๗ มีสิทธิ
ย่ืนคํารองไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเสียหายกลาวหาผูฝาฝนตอคณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 

ใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดและออกคําส่ังภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํา
รอง และใหฝายนายจางและลูกจางปฏิบัติตามคําช้ีขาดนั้น ในกรณีนี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
ออกคําส่ังใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางาน หรือใหจายคาเสียหาย หรือใหผูฝาฝนปฏิบัติหรือไม
ปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควรได 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวา กรรมการของสหภาพแรงงานหรือ

สหพันธแรงงานผูใดดําเนินการผิดวัตถุประสงคของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงาน แลวแต
กรณี และการดําเนินการนั้นเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชน หรือความมั่นคงของ
ประเทศ ใหสงเร่ืองตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยมิชักชา 

ใหคณะกรรมการวินิจฉัยและออกคําส่ังภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําขอและ
ใหผูฝาฝนปฏิบัติตามคําส่ังนั้น 

 
หมวด ๔ 

สหภาพแรงงาน 
   

 
มาตรา ๔๐  สหภาพแรงงานจะมีข้ึนได ก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทแหง

พระราชบัญญัตินี้ 
สหภาพแรงงานตองมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
(๑)  สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางลูกจางกับนายจาง และระหวางลูกจาง

ดวยกัน 
(๒)  พิจารณาชวยเหลือสมาชิกตามคํารองทุกข 
(๓)  แสวงหาและคุมครองผลประโยชนเก่ียวกับสภาพการจางของลูกจาง 
(๔)  ดําเนินการและใหความรวมมือเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และรักษา

ผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจ 
ใหรัฐวิสาหกิจแตละแหงมีสหภาพแรงงานไดเพียงสหภาพแรงงานเดียว 
 
มาตรา ๔๑  บุคคลดังตอไปนี้ มีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานได 
(๑)  เปนลูกจางในรัฐวิสาหกิจเดียวกันที่มิใชฝายบริหาร 
(๒)  บรรลุนิติภาวะแลว และ 
(๓)  มีสัญชาติไทย 
 
มาตรา ๔๒  สหภาพแรงงานจะตั้งข้ึนไดตองมีสมาชิกไมนอยกวารอยละยี่สิบหา

ของลูกจางทั้งหมด แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร เปนไป



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามฤดูกาล หรือเปนงานตามโครงการ ตองมีขอบังคับ และตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน และ
เมื่อไดจดทะเบียนแลว ใหสหภาพแรงงานเปนนิติบุคคล 

 
มาตรา ๔๓  การขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน ใหลูกจางมีสิทธิจัดตั้งสหภา

พแรงงานจํานวนไมนอยกวาสิบคน เปนผูเร่ิมกอการ ย่ืนคําขอเปนหนังสือตอนายทะเบียน พรอม
ดวยรางขอบังคับของสหภาพแรงงานอยางนอยสามฉบับ บัญชีรายชื่อและลายมือช่ือของผูแสดง
ความจํานงเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานไมนอยกวารอยละสิบของลูกจางทั้งหมด แตไมรวมถึง
ลูกจางซึ่งทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร เปนไปตามฤดูกาล หรือเปนงานตาม
โครงการ 

คําขอและบัญชีรายชื่อใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานกําหนด 

ลูกจางคนหนึ่งจะเปนสมาชิกสหภาพแรงงานไดเพียงแหงเดียว 
เมื่อนายทะเบียนรับคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานแลว ใหนายทะเบียนปด

ประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง เพ่ือใหลูกจางทั้งหมดทราบ 
 
มาตรา ๔๔  ขอบังคับของสหภาพแรงงาน ตองมีขอความดังตอไปนี้ 
(๑)  ช่ือ ซึ่งตองมีคําวา “สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ” กํากับไวหนาช่ือนั้นดวย 
(๒)  วัตถุประสงค 
(๓)  ที่ตั้งสํานักงาน 
(๔)  วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
(๕)  อัตราเงินคาสมัครและคาบํารุงและวิธีการชําระเงิน 
(๖)  ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก 
(๗)  ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ไดแก จํานวนกรรมการ การเลือกตั้ง

กรรมการ วาระของการเปนกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการ และการประชุมของ
คณะกรรมการ 

(๘)  ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
(๙)  ขอกําหนดเกี่ยวกับการบริหารสหภาพแรงงาน 
(๑๐)  ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชจาย การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินอื่น 

ตลอดจนการทําบัญชีและการตรวจบัญชี 
ขอบังคับตามวรรคหนึ่ง ตองมีสาระที่สามารถเอื้ออํานวยใหการดําเนินงาน

ของสหภาพแรงงานเปนไปโดยเกิดความเปนธรรม และรักษาประโยชนของสมาชิกและลูกจางใน
รัฐวิสาหกิจ และตองไมมีสาระเปนการกีดกันการเขาเปนสมาชิกหรือตองขาดจากสมาชิกภาพโดย
ไมมีเหตุอันควร 

 
มาตรา ๔๕  เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานใน

รัฐวิสาหกิจใดและตรวจสอบแลวเห็นวา วัตถุประสงคถูกตองตามขอบเขตของมาตรา ๔๐ และไม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผูย่ืนคําขอมีคุณสมบัติถูกตองตาม
มาตรา ๔๑ คําขอดังกลาว มีขอความตลอดจนเอกสารหลักฐานครบถวนถูกตองตามมาตรา ๔๓ 
และขอบังคับถูกตองตามมาตรา ๔๔ มีรายชื่อและลายมือช่ือผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิก
สหภาพแรงงานเปนจํานวนไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของลูกจางทั้งหมด แตไมรวมถึงลูกจางซึ่ง
ทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร เปนไปตามฤดูกาล หรือเปนงานตามโครงการ และ
ยังไมมีการจดทะเบียนสหภาพแรงงานขึ้นในรัฐวิสาหกิจนั้น ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนและ
ออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสหภาพแรงงาน ใหแกสหภาพแรงงานนั้น 

คําขอจดทะเบียนรายใด มีขอความตลอดจนเอกสารหลักฐานไมครบถวนถูกตอง
อยางใดอยางหนึ่ง หรือมีผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานไมถึงรอยละยี่สิบหาของ
ลูกจางทั้งหมดตามวรรคหนึ่ง ใหผูย่ืนคําขอจดทะเบียนรายดังกลาวดําเนินการแกไขเพิ่มเติมให
ถูกตองครบถวนภายในกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนมีหนังสือแจงใหทราบ ถาผูย่ืน
คําขอจดทะเบียนไมดําเนินการดังกลาวใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลานั้น ใหถือวาคําขอจด
ทะเบียนสหภาพแรงงานรายดังกลาวเปนอันตกไป 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่มีผูย่ืนคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใด

เกินหนึ่งราย ถาปรากฏวาคําขอจดทะเบียนรายใดมีขอความและเอกสารหลักฐานครบถวนถูกตอง
ตลอดจนไดแจงจํานวนผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานถึงรอยละยี่สิบหาของ
ลูกจางทั้งหมดตามมาตรา ๔๕ เปนลําดับแรก ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนสหภาพแรงงาน นั้น
แตถามีคําขอที่มีลักษณะครบถวนดังกลาวเกินหนึ่งราย ใหนายทะเบียนดําเนินการใหผูย่ืนคําขอจด
ทะเบียนแตละรายมารวมพิจารณาทําความตกลงเพื่อรวมเปนคําขอเดียวกัน ถาไมสามารถตกลง
กันได ใหรับจดทะเบียนสหภาพแรงงานที่มีจํานวนผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิกมากที่สุด ถา
ยังปรากฏวามีคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน โดยมีจํานวนรายชื่อผูแสดงความจํานงเขาเปน
สมาชิกมากที่สุดเทากันเกินหนึ่งราย ใหนายทะเบียนดําเนินการจับสลากโดยเปดเผยระหวางผูย่ืน
คําขอดังกลาวและรับจดทะเบียนสหภาพแรงงานรายที่จับสลากได 

 
มาตรา ๔๗  ผูย่ืนคําขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําส่ังไมรับจดทะเบียนตอ

รัฐมนตรี โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังดังกลาว 
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ และแจงใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแต

วันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ 
คําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๔๘  เมื่อไดจดทะเบียนแลว ใหนายทะเบียนประกาศการจดทะเบียน

สหภาพแรงงานในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๔๙  ใหผูเร่ิมกอการจัดตั้งสหภาพแรงงานจัดใหมีการประชุมใหญสามัญ

ครั้งแรกภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่จดทะเบียน เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

งานและมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการสหภาพแรงงานเลือกตั้งผูสอบบัญชี และอนุมัติ
รางขอบังคับที่ไดย่ืนตอนายทะเบียนตามมาตรา ๔๕ 

เมื่อที่ประชุมใหญไดเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงาน และอนุมัติราง
ขอบังคับแลว ใหนําสําเนาขอบังคับและรายชื่อ ที่อยู อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการสหภาพแรง
งานไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ 

 
มาตรา ๕๐  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหภาพแรงงานและการเปลี่ยนแปลง

กรรมการสหภาพแรงงาน จะกระทําไดโดยมติของที่ประชุมใหญและตองนําไปจดทะเบียนภายใน
สิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ 

การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและการเปลี่ยนแปลงกรรมการสหภาพแรงงานตาม
วรรคหนึ่ง จะมีผลใชบังคับตอเมื่อนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนแลว 

ใหนํามาตรา ๔๕ มาใชบังคับแกการขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการสหภาพแรงงานโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๑  สมาชิกของสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดจะตองเปนลูกจางใน

รัฐวิสาหกิจนั้นตลอดเวลาที่ยังเปนสมาชิก 
หามมิใหฝายบริหารเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน 
 
มาตรา ๕๒  สมาชิกของสหภาพแรงงานมีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก

เอกสาร หรือบัญชี เพ่ือทราบการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงานไดในเวลาเปดทําการ 
ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เจาหนาที่ของสหภาพแรงงานตองใหความ

สะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๕๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพแรงงานสิ้นสุดลง เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ที่ประชุมใหญใหออก เพราะมีเหตุตามที่กําหนดในขอบังคับของสหภา

พแรงงาน 
(๔)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๕๑ 
 
มาตรา ๕๔  เพ่ือประโยชนของสมาชิกสหภาพแรงงาน ใหสหภาพแรงงานมีสิทธิ

หนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  ย่ืนขอเรียกรองตอฝายนายจางเกี่ยวกับสภาพการจางแทนสมาชิก 
(๒)  ย่ืนคํารองทุกขตอคณะกรรมการกิจการสัมพันธเพ่ือพิจารณาตามมาตรา 

๒๓ (๔) 
(๓)  ตั้งผูแทนเขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  จัดใหมีการใหบริการเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือ
ทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมใหญเห็นสมควร 

(๕)  เรียกเก็บเงินคาสมัครเปนสมาชิกและเงินคาบํารุงตามอัตราที่กําหนดใน
ขอบังคับของสหภาพแรงงาน 

(๖)  ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๐ 
 
มาตรา ๕๕  ใหสหภาพแรงงานมีคณะกรรมการสหภาพแรงงานเปนผูดําเนิน

กิจการและเปนผูแทนของสหภาพแรงงานในกิจการที่เ ก่ียวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้
คณะกรรมการสหภาพแรงงานจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําแทนก็ได 

คณะกรรมการสหภาพแรงงานอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการสหภาพแรงงานเพื่อ
ปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได 

คณะกรรมการสหภาพแรงงานประกอบดวย ประธานสหภาพแรงงานเปน
ประธานกรรมการและมีกรรมการอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับ 

 
มาตรา ๕๖  กรรมการสหภาพแรงงานหรืออนุกรรมการสหภาพแรงงานตาม

มาตรา ๕๕ ตองเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น 
กรรมการสหภาพแรงงานซึ่งนายทะเบียนสั่งใหออกจากตําแหนงตามมาตรา ๖๓ 

จะดํารงตําแหนงกรรมการสหภาพแรงงานใหมได ตอเมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่นาย
ทะเบียนสั่งใหออกจากตําแหนง 

 
มาตรา ๕๗  สหภาพแรงงานจะกระทําการดังตอไปนี้ไดก็แตโดยมติของที่ประชุม

ใหญ 
(๑)  แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
(๒)  เลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงาน เลือกตั้งผูสอบบัญชี รับรองงบดุล 

รายงานประจําปและงบประมาณ 
(๓)  จัดใหมีการใหบริการเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือ

ทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน 
(๔)  รวมจัดตั้งหรือเขาเปนสมาชิกสหพันธแรงงาน 
(๕)  รับเงินชวยเหลือจากบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย หรือคนตางดาวตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
(๖)  เลิกสหภาพแรงงาน 
 
มาตรา ๕๘  เมื่อสหภาพแรงงานปฏิบัติการดังตอไปนี้ เพ่ือประโยชนของสมาชิก

สหภาพแรงงานใหสหภาพแรงงาน กรรมการสหภาพแรงงาน อนุกรรมการสหภาพแรงงาน และ
เจาหนาที่ของสหภาพแรงงานไดรับการยกเวนไมตองถูกกลาวหา หรือฟองรองทางอาญาหรือทาง
แพง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  เขารวมเจรจาทําความตกลงกับนายจาง เพ่ือเรียกรองเก่ียวกับสภาพการจาง 
(๒)  ช้ีแจงหรือโฆษณาขอเท็จจริงเก่ียวกับขอเรียกรอง หรือขอพิพาทแรงงาน

หรือการดําเนินงานของสหภาพแรงงาน 
ทั้งนี้ เวนแตเปนความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิด

ภยันตรายตอประชาชน เก่ียวกับชีวิตและรางกาย เก่ียวกับเสรีภาพ และช่ือเสียง เก่ียวกับทรัพย
และความผิดในทางแพงที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดทางอาญาในลักษณะดังกลาว 

 
มาตรา ๕๙  การใหกรรมการสหภาพแรงงานไปดําเนินงานสหภาพแรงงานหรือ

ไปรวมการประชุมสหภาพแรงงานหรือสัมมนาใดๆ โดยถือเสมือนวาการไปดําเนินงานดังกลาว
เปนการทํางานใหกับนายจางใหเปนไปตามที่สหภาพแรงงานและนายจางจะไดตกลงกัน 

ลูกจางซึ่งเปนกรรมการของสหภาพแรงงานมีสิทธิลาไปรวมประชุมสหภาพแรง
งานหรือรวมการประชุมหรือสัมมนาอื่นได  ทั้งนี้ ใหสหภาพแรงงานแจงใหนายจางทราบลวงหนา 
และใหถือวาวันเวลาที่ลูกจางไปดําเนินงานดังกลาวเปนวันทํางานใหกับนายจาง 

 
มาตรา ๖๐  สหภาพแรงงานตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่อธิบดีกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงานกําหนด และเก็บรักษาไวที่สํานักงานพรอมที่จะใหตรวจสอบไดใน
เวลาทําการ 

ใหสหภาพแรงงานประกาศวันและเวลาเปดทําการไวที่สํานักงานของสหภาพแรง
งาน 

 
มาตรา ๖๑  สหภาพแรงงานตองจัดใหมีการตรวจสอบบัญชีและตองเสนองบดุล

พรอมดวยรายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตอที่ประชุมใหญ 
เมื่อที่ประชุมใหญรับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแลว ใหสงสําเนาหนึง่ชุด

ใหแกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติรับรอง 
 
มาตรา ๖๒  ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายมี

อํานาจสั่งใหนายจาง กรรมการของสหภาพแรงงาน หรือสมาชิกของสหภาพแรงงาน กระทําการ
หรืองดเวนการกระทําใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือที่กําหนดไวใน
กฎหมาย หรือขอบังคับของสหภาพแรงงานแลวแตกรณี และใหมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑)  เขาไปในรัฐวิสาหกิจหรือสํานักงานของสหภาพแรงงานในเวลาทําการ เพ่ือ
สอบขอเท็จจริงหรือตรวจสอบกิจการของสหภาพแรงงาน 

(๒)  ส่ังใหฝายนายจาง กรรมการสหภาพแรงงาน อนุกรรมการสหภาพแรงงาน 
หรือเจาหนาที่ของสหภาพแรงงาน สงหรือแสดงเอกสาร หรือบัญชีของสหภาพแรงงาน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณากรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น 

(๓)  สอบถามบุคคลใน (๒) หรือเรียกบุคคลดังกลาวมาเพ่ือสอบถามหรือให
ช้ีแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงาน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๓  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหกรรมการสหภาพแรงงานผูใดผูหนึ่งหรือ
คณะกรรมการสหภาพแรงงาน ออกจากตําแหนงได เมื่อปรากฏวา 

(๑)  กระทําการอันมิชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการขัดขวางการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ นายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ 

(๒)  ฝาฝนมาตรา ๕๗ (๕) 
(๓)  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ผูซึ่ง

นายทะเบียนมอบหมายตามมาตรา ๖๒ 
(๔)  ดําเนินการไมถูกตองตามวัตถุประสงคของสหภาพแรงงานอันเปนการขัด

ตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจจะเปนภัยตอ
เศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ หรือ 

(๕)  ใหหรือยินยอมใหผูใดผูหนึ่งซึ่งมิใชกรรมการสหภาพแรงงานเปนผูดําเนิน
กิจการของสหภาพแรงงาน 

คําส่ังตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและแจงใหผูซึ่งเก่ียวของและสหภาพแรง
งานทราบโดยมิชักชา 

 
มาตรา ๖๔  ผูซึ่งไดรับคําส่ังใหออกจากตําแหนงกรรมการสหภาพแรงงานตาม

มาตรา ๖๓ มีสิทธิอุทธรณคําส่ังนั้นตอรัฐมนตรีโดยทําเปนหนังสือภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับคําส่ัง 

ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบภายในหกสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ คําวินิจฉัยชี้ขาดของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๖๕  สหภาพแรงงานยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑)  ถามีขอบังคับของสหภาพแรงงานกําหนดใหเลิกในกรณีใด เมื่อมีกรณีนั้น 
(๒)  ที่ประชุมใหญมีมติใหเลิก 
(๓)  ลมละลาย 
(๔)  นายทะเบียนมีคําส่ังใหเลิกตามมาตรา ๖๖ 
 
มาตรา ๖๖  นายทะเบียนมีคําส่ังใหเลิกสหภาพแรงงานไดในกรณีดังตอไปนี ้
(๑)  เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบและพบภายหลังวา การรับจดทะเบียนและออก

ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสหภาพแรงงานแกผูย่ืนคําขอจดทะเบียนนั้นไมเปนไปตามมาตรา 
๔๕ หรือมาตรา ๔๖ 

(๒)  เมื่อปรากฏวาการดําเนินการของสหภาพแรงงานขัดตอวัตถุประสงค ขัดตอ
กฎหมาย หรือเปนภัยตอเศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ หรือขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  เมื่อนายทะเบียนมีคําส่ังใหเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหมทั้งคณะ และไม
ดําเนินการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด หรือภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน
ขยายระยะเวลาใหจนสิ้นระยะเวลาดังกลาว 

(๔)  เมื่อสหภาพแรงงานไมดําเนินกิจการติดตอกันเปนเวลาเกินสองป หรือ 
(๕)  เมื่อมีจํานวนสมาชิกเหลือนอยกวารอยละยี่สิบหาของลูกจางทั้งหมดแตไม

รวมถึงลูกจางซึ่งเปนฝายบริหารหรือทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร เปนไปตาม
ฤดูกาล หรือเปนงานตามโครงการ 

เมื่อนายทะเบียนมีคําส่ังใหเลิกสหภาพแรงงานใด ใหแจงคําส่ังเปนหนังสือ
ใหสหภาพแรงงานนั้นทราบโดยมิชักชา 

 
มาตรา ๖๗  คําส่ังใหเลิกสหภาพแรงงานตามมาตรา ๖๖ กรรมการเกินกึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่ถูกส่ังใหเลิก มีสิทธิเขาช่ือกันอุทธรณคําส่ัง
นั้นตอรัฐมนตรี โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 

การอุทธรณคําส่ังตอรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําส่ัง
ของนายทะเบียน 

ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่รับอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาดของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

คําส่ังเลิกสหภาพแรงงานใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อส้ินสุดระยะเวลา
การยื่นอุทธรณหรือเมื่อรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๖๘  เมื่อสหภาพแรงงานตองเลิกตามมาตรา ๖๕ ใหแตงตั้งผูชําระบัญชี

และใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวน
สามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด มาใชบังคับแกการชําระบัญชีสหภาพแรง
งานโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๙  เมื่อชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยู หามมิใหนําไปแบงใหแก

สมาชิกของสหภาพแรงงาน แตใหโอนทรัพยสินนั้นไปใหแกสหภาพแรงงานอื่นตามที่ไดระบุไวใน
ขอบังคับวาดวยวิธีการจัดการของสหภาพแรงงาน หรือตามมติของที่ประชุมใหญ 

ในกรณีที่ในขอบังคับหรือที่ประชุมใหญ มิไดระบุใหสหภาพแรงงานใดเปนผูรับ
ทรัพยสินที่เหลือนั้น ใหผูชําระบัญชีมอบทรัพยสินนั้นใหแกมูลนิธิหรือสมาคมที่มีวัตถุประสงคเพ่ือ
การสงเคราะหชวยเหลือหรือสงเสริมสวัสดิการของผูใชแรงงาน 

 
หมวด ๕ 

สหพันธแรงงาน 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๐  สหภาพแรงงานตั้งแตสิบสหภาพแรงงานขึ้นไป อาจรวมกันจัดตั้ง
สหพันธแรงงานได เพ่ือปกปองคุมครองผลประโยชนเก่ียวกับสภาพการจางและเพ่ือสงเสริม
การศึกษาและสงเสริมความสัมพันธอันดีในรัฐวิสาหกิจ 

สหพันธแรงงานตองมีขอบังคับและตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน เมื่อไดจด
ทะเบียนแลวใหสหพันธแรงงานเปนนิติบุคคล 

 
มาตรา ๗๑  ใหนําบทบัญญัติวาดวยสหภาพแรงงานในหมวด ๔ มาใชบังคับแก

สหพันธแรงงานโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๗๒  สหพันธแรงงานอาจเขาเปนสมาชิกสภาองคการลูกจางตามกฎหมาย

วาดวยแรงงานสัมพันธได 
 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๗๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗๔  ผูใดไมอํานวยความสะดวก ไมตอบหนังสือสอบถาม ไมช้ีแจง

ขอเท็จจริง หรือไมสงส่ิงของหรือเอกสารที่เก่ียวของแกคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม
มาตรา ๑๖ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ผูซึ่งนาย
ทะเบียนมอบหมายตามมาตรา ๖๒  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๕  ผูแทนฝายนายจางหรือผูแทนฝายสหภาพแรงงานตามมาตรา ๒๕ 

หรือที่ปรึกษาฝายนายจางหรือฝายสหภาพแรงงานตามมาตรา ๒๖ ผูใดรับหรือยอมจะรับเงินหรือ
ทรัพยสินจากผูใดผูหนึ่งเพ่ือกระทําการอันเปนเหตุใหรัฐวิสาหกิจหรือสหภาพแรงงานตองเสีย
ผลประโยชนที่ควรได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๗๖  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง 

หรือฝาฝนมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรา 
๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ

ไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูใดยุยงปลุกปนเพื่อใหมีการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา 

๓๙ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๓๖ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของ

คณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๐  ผูใดเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานโดยรูอยูวาสหภาพแรงงานนั้นยัง

ไมไดจดทะเบียนตามมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดเปนผูดําเนินการสหภาพแรงงานที่ยังไมไดจดทะเบียน ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๑  ผูเร่ิมกอการจัดตั้งสหภาพแรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ 

หรือกรรมการสหภาพแรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินวันละหาสิบ
บาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๘๒  สหภาพแรงงานใดรับบุคคลเขาเปนสมาชิกโดยฝาฝนมาตรา ๕๑ 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๘๓  สหภาพแรงงานใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๐ หรือมาตรา 

๖๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
กรรมการสหภาพแรงงานผูใดรูเห็นเปนใจใหสหภาพแรงงานกระทําการตาม

วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๘๔  ผูใดเปนสมาชิกสหพันธแรงงานโดยรูอยูวาสหพันธแรงงานนั้นยัง

ไมไดจดทะเบียนตามมาตรา ๗๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดดําเนินการสหพันธแรงงานที่ยังไมไดจดทะเบียน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา  ๘๕   สหพันธแรงงานใดฝ าฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๗๑ 

ประกอบดวยมาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการสหพันธแรงงานผูใดรูเห็นเปนใจใหสหพันธแรงงานเขากระทําการตาม
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๖  ผูเร่ิมกอการจัดตั้งสหพันธแรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ 

ประกอบดวยมาตรา ๔๙ หรือกรรมการสหพันธแรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ 
ประกอบดวยมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินวันละหาสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๘๗  สหพันธแรงงานใดรับบุคคลเขาเปนสมาชิกโดยฝาฝนมาตรา ๗๑

ประกอบดวยมาตรา ๕๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๘๘  ผูใดใชคําวา “สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ” หรือ “สหพันธแรงงาน

รัฐวิสาหกิจ” หรืออักษรตางประเทศซึ่งมีความหมายทํานองเดียวกัน ประกอบกับชื่อในดวงตรา
ปายชื่อ จดหมาย ใบแจงความ หรือเอกสารอยางอ่ืนเกี่ยวกับกิจการธุรกิจโดยมิไดเปนสหภาพแรง
งานหรือสหพันธแรงงาน ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาทและปรับอีกเปนรายวันไมเกินวัน
ละหารอยบาทจนกวาจะเลิกใช 

 
มาตรา ๘๙  เมื่อสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงานไดเลิกตามพระราชบัญญัติ

นี้ กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงานผูใดขัดขวางการ
ดําเนินการของผูชําระบัญชี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙๐  ผูใดยังคงดําเนินกิจการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงานซึ่ง

ไดเลิกไปแลวตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตการชําระบัญชีของสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงาน
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙๑  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมี

โทษปรับหรือโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือมีโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ให
นายทะเบียนมีอํานาจเปรียบเทียบได 

ภายใตบังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวน
พบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบให
พนักงานสอบสวนสงเร่ืองมายังนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมให
เปรียบเทียบ 

เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน
แลวใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสามใหดําเนินคดีตอไปได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๙๒  ใหถือวาสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไดจดทะเบียนจัดตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  พ .ศ .  ๒๕๓๔  เปนสหภาพแรงงานตาม
พระราชบัญญัตินี้ และมีสิทธิหนาที่ดําเนินการไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

เมื่อครบกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาสหภาพแรง
งานตามวรรคหนึ่งแหงใดมีสมาชิกไมครบตามที่กําหนดในมาตรา ๔๒ ใหถือวาสหภาพแรงงานนั้น
เปนอันสิ้นสุดและใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๓  เมื่อครบกําหนดตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง ใหสหภาพแรงงานตาม

มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ที่มีสมาชิกครบตามที่กําหนดในมาตรา ๔๒ จัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการ
สหภาพแรงงานขึ้นใหมโดยมิชักชา 

ใหกรรมการสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนกรรมการสหภาพแรงงานตาม
มาตรา ๙๒ พนจากตําแหนง เมื่อจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานขึ้นใหมแลว หรือ
เมื่อพนหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ทั้งนี้ ไมวาขอบังคับของ 
สหภาพแรงงานนั้นจะกําหนดไวอยางไร 

 
มาตรา ๙๔  ใหถือวาคําขอจัดตั้งสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ไดย่ืนไวตาม

พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปน
คําขอจัดตั้งสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๙๕  บรรดาระเบียบ ประกาศ มติ คําวินิจฉัยชี้ขาด หรือคําส่ังของ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธที่ถึงที่สุดแลวตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งมีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับตอไป 

ใหถือวาบรรดาสภาพการจางที่มีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปน
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๙๖  บรรดาคํารอง คํารองทุกข และขอเสนอเกี่ยวกับสิทธิประโยชนที่ได

ย่ืนไวตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ และยังมิไดมีการพิจารณา
วินิจฉัยถึงที่สุดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๙๗  บทบัญญัติกฎหมายใด อางถึงกฎหมายวาดวยกฎหมายพนักงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ ใหถือวาอางถึงพระราชบัญญัตินี้ และคําวา “พนักงาน” ตามกฎหมายดังกลาว
ใหหมายถึง “ลูกจาง” ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยเปนการสมควรปรับปรุง
กฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เพ่ือใหฝายบริหารกับพนักงานและลูกจางของ
รัฐวิสาหกิจมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในขอบเขตที่เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบาย
การพัฒนาและสงเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความมั่นคงของประเทศ และ
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 
ศุภสรณ /อภสิิทธิ์  ผูจัดทาํ 

๑๓/๐๓/๒๕๔๖ 
 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 

 
มาตรา ๙๔  ในพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ ให

แกไขคําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน” และคําวา “ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “ปลัดกระทรวง
แรงงาน” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 

 
ศุภสรณ/ตรวจ 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
บรรณพต/แกไข 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

 


