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ตารางแสดงการเปรียบเทียบกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจฉบับเก่าและฉบับใหม่ 
 

กฎหมายฉบับเดิม ร่างกฎหมายฉบับใหม่ คำอธิบายร่างกฎหมายฉบับใหม่ 
 

พระราชบัญญัติ 
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพในเคหสถาน และการจำกัดเสรีภาพในการ
รวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การ
เอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน ซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๕ 
และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

แรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. …. 

............................................. 

....................................................... 

........................................................... 
 
 
 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจพ.ศ. ....” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับ
แต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจตามที่กำหนด
ในพระราชกฤษฎีกา 

ให้รัฐวิสาหกิจทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่า
กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้
เช่นใดก็ตาม เว้นแต่รัฐวิสาหกิจที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตาม
วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของ

รัฐบาลหรือกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และให้
หมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ 

(๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือ
ทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า หรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่
ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่นายจ้างเพ่ือรับ
ค่าจ้าง 

“นายจ้าง” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงาน
โดยจ่ายค่าจ้างให้ และให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทน
รัฐวิสาหกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทน
รัฐวิสาหกิจด้วย 

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ลูกจ้างระดับผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ
ในการจ้าง เลิกจ้าง ขึ้นค่าจ้าง ตัดค่าจ้าง หรือลดค่าจ้าง 

“สภาพการจ้าง” หมายความว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้าง
หรือการทำงาน กำหนดวันและเวลาทำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิก
จ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้าง อันเกี่ยวกับการจ้างหรือ
การทำงาน 

 
 
 
 
 
 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของ

รัฐบาล กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหน่วยงาน
ธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 

(๒) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่กระทรวงการคลังมีทุน
รวมอยู่ด้วยเกินร้อยละ ห้าสิบ 

 
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทํางานให้แก่นายจ้างเพ่ือรับ 

ค่าจ้าง 
“นายจ้าง” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทํางาน

โดยจ่ายค่าจ้างให้ และให้หมายความรวมถึงผู้มีอํานาจกระทําการแทน
รัฐวิสาหกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ที่มี 
อํานาจ กระทําการแทนรัฐวิสาหกิจด้วย 

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ลูกจ้างระดับผู้บังคับบัญชาที่มี
อํานาจในการจ้าง เลิกจ้าง ขึ้นค่าจ้าง ตัดค่าจ้าง หรือลดค่าจ้าง 
    “สภาพการจ้าง” หมายความว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้าง
หรือการทํางาน กําหนดวันและเวลาทํางาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิก
จ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้างหรือ
การทํางาน 
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“ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” หมายความว่า ข้อตกลระหว่าง 
นายจ้างกับสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

“ข้อพิพาทแรงงาน” หมายความว่า ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

 

“ปิดงาน” หมายความว่า การที่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกจ้าง 
ทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน 

“นัดหยุดงาน” หมายความว่า การที่ลูกจ้างร่วมกันไม่ทำงาน เฉื่อย
งาน หรือถ่วงงานเพ่ือให้การดำเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมดของ 
รัฐวิสาหกิจต้องหยุดชะงักหรือช้าลง 

“สหภาพแรงงาน” หมายความว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจที่ 
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สหพันธ์แรงงาน” หมายความว่า สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจที่ 
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการแรงงาน 

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

 

“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

“ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” หมายความว่า ข้อตกลเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง ระหว่างฝ่ายนายจ้างกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจหรือ 
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในกรณีท่ีไม่มีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

“ข้อพิพาทแรงงาน” หมายความว่า ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างที่ไม่มีการเจรจากันภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือที่ตกลงกัน 
ไม่ได้ระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

“ปิดงาน” หมายความว่า การที่นายจ้างหยุดกิจการทั้งหมดหรือ 
บางส่วน เป็นการชั่วคราว เนื่องจากเกิดข้อพิพาทแรงงาน 

“นัดหยุดงาน” หมายความว่า การที่ลูกจ้างร่วมกันไม่ทํางาน 
ชั่วคราวเนื่องจาก เกิดข้อพิพาทแรงงาน 
 

“สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า สหภาพแรงงาน 
รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึน ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า สหพันธ์แรงงาน 
รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึน ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สภาองค์การลูกจ้างแรงงานรัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า สภา 
องค์การลูกจ้างแรงงาน รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ใน 
รัฐวิสาหกิจ 
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“พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่ง 
รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้ซึ่งรักษาการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานประนอมข้อพิพาท
แรงงานและพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่ง 
รัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

  

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตาพระราชบัญญัติ 
นี้ 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานประนอมข้อพิพาท
แรงงานเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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กฎหมายฉบับเดิม ร่างกฎหมายฉบับใหม่ คำอธิบายร่างกฎหมายฉบับใหม่ 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์” ประกอบด้วย รัฐมนตรี เป็นประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ แ ล ะ ส ั ง ค ม แ ห ่ ง ช า ต ิ  ผ ู ้ อ ำ น ว ย ก า ร ส ำ น ั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ* เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และ
กรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากฝ่ายนายจ้างห้าคนและฝ่ายลูกจ้าง
ห้าคน และให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

ฝ่ายนายจ้างตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผู้ว่าการ ผู้อำนวยการ 
กรรมการผู ้จ ัดการ หรือบุคคลซึ ่งดำรงตำแหน่งที ่ม ีอำนาจหน้าที่
คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในรัฐวิสาหกิจ 

ฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ระหว่างประธานสหภาพแรงงานด้วยกัน การเลือกตั้งให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 

 

 

 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ 

มาตรา ๔๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ ในรัฐวิสาหกิจ” ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงแรงงาน เลขาธิการ

สภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(๓) ผู้แทนฝ่ายนายจ้างซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง จํานวนห้าคน ซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งกันเอง  

ในระหว่างผู้ว่าการ ผู้อํานวยการ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่ง
ดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่และอํานาจ คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอ่ืนใน
รัฐวิสาหกิจด้วยกัน เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง จํานวนห้าคน ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งกันเอง  

ในระหว่างประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจด้วยกัน เป็นกรรมการ 
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการ

ในกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานตามจํานวนที่เห็นสมควร เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการเลือกตั้งเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
กรรมการตาม (๓) และ (๔) ให้ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด 
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มาตรา ๙ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราว
ละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

 
 

 

มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ 
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) พ้นจากการเป็นนายจ้างหรือพ้นจากการเป็นประธานสหภาพ

แรงงานแล้วแต่กรณี 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ 
(๗) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษในกรณีที่
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรแต่ง
ตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างและให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนการแต่งตั้งกรรมการ
แทนตำแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระของกรรมการฝ่ายลูกจ้าง ให้แต่งตั้ง
จากประธานสหภาพแรงงาน ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งที่อยู่ลำดับถัดไปของการ
เลือกตั้งคราวที่กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระได้รับเลือกตั้ง 

มาตรา ๔๗ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสองปี 

เมื่อครบกําหนดตามวาระ หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ 
ให้กรรมการ ซึ ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั ้นอยู ่ในตําแหน่งเพ่ือ
ดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะ 
ดํารงตําแหน่ง ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๔๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้ง พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย  
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะมีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้ 
(๔) พ้นจากการเป็นนายจ้างหรือพ้นจากการเป็นประธานสหภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี 
(๕) พ้นจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
(๖) ไม่มาประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่รัฐมนตรี

กําหนดตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม 
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มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครบ
ตามวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการท่ีพ้น
จากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่ากรรมการท่ี
ได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการท้ังหมด และต้องมีกรรมการฝ่าย
นายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน จึงเป็นองค์ประชุมใน
การประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุมมติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคน
หนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ในการประชุมคราวใด ถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรค
หนึ่ง ให้จัดให้มีการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่นัด
ประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ แม้จะไม่มีกรรมการฝ่ายนายจ้าง
หรือฝ่ายลูกจ้างมาประชุม ถ้ามีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม 
 
 

มาตรา ๔๙ ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างจากผู้ที่ได้รับ
เลือกตั้งที่อยู่ลําดับถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือ ไม่ถึงเก้าสิบ
วันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่
ว่างนั้นอยู่ในตําแหน่ง เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับการเลื่อนขึ้นเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้
เลือกตั้งผู้แทน ฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง แล้วแต่กรณี เพื่อให้
รัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ 
ตามความในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๕๐ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการ
ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน จึงจะเป็นองค์
ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง
ให้มีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนด
ไว้ในวรรคหนึ่ง ให้จัดให้มีการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ แม้จะไม่มีกรรมการฝ่าย
นายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างมาประชุม ถ้ามีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม 

 

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์   จำนวน 3/6 หน้า 

จำนวน 2/4 หน้า 



มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้าง 
(๒) เสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับ

การเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดำเนินการเอง
ได้ 

(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามวรรคสาม 
และมาตรา ๒๘ 

(๔) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๓๑ 
(๕) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

แรงงานก่อนมีคำวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๓๑ วรรคห้า 
(๖) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๓๘ 
(๗) พิจารณาวินิจฉัยและออกคำสั่งตามมาตรา ๓๙ 
(๘) เสนอความเห็นและให้คำแนะนำแก่รัฐวิสาหกิจเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรี

มอบหมาย 
มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างตาม (๑) เมื่อได้รับความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ในกรณีท่ี
รัฐวิสาหกิจใด เห็นสมควรปรับปรุงสภาพการจ้างที่เก่ียวกับการเงินที่อยู่
นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๑๓ (๒) จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแลคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการได้ 

 
 

 

มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้  
(๑) กําหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้าง 
(๒) เสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับ

การเงินสําหรับ รัฐวิสาหกิจที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดําเนินการเองได้ 
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างที่

เกี่ยวกับการเงิน ตามมาตรา ๒๒ 
(๔) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๗ หรือ

มาตรา ๔๒  
(๕) กําหนดกิจการที่เป็นบริการสาธารณะที่สําคัญตามมาตรา ๓๒  
(๖) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการกระทําอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา 

๑๐๒ 
(๗) เสนอความเห็นและให้คําแนะนําแก่รัฐวิสาหกิจเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งกําหนดมาตรการและแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ ในระบบ
ทวิภาคีให้มีความเข้มแข็ง 

(๘) ออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและวางระเบียบการพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท แรงงาน การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการกระทํา
อันไม่เป็นธรรม และการออกคําสั่งของคณะกรรมการ 

(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีรัฐมนตรี 
มอบหมาย 
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มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้า
คน เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการเพ่ือให้คำปรึกษาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ

พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการ 
มอบหมาย 

มาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ให้คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการมอบหมายมีอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ทำงานของนายจ้าง สถานที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่
หรือสำนักงานของนายจ้าง สหภาพแรงงาน หรือสหพันธ์แรงงาน ใน
ระหว่างเวลาทำการเพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารได้
ตามความจำเป็น 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ
หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวก ชี้แจงข้อเท็จจริง ตอบหนังสือ
สอบถาม หรือส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการจะมีหนังสือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องก็
ได้ 

มาตรา ๕๒ มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างตามมาตรา ๕๑ (๑) 
เมื่อได้รับความ เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 
       ในกรณีที ่รัฐวิสาหกิจใด เห็นสมควรปรับปรุงสภาพการจ้างที่
เกี่ยวกับการเงิน ที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๕๑ 
(๒) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และคณะรัฐมนตรี
ก่อนจึงจะดําเนินการได ้

มาตรา ๕๔ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการจะมีหนังสือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เก่ียวข้องก็ 
ได้ 

มาตรา ๕๓ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้กรรมการหรือ
อนุกรรมการมีอํานาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ทํางานของนายจ้าง สถานที่ที่ลูกจ้างทํางานอยู่ 
หรือสํานักงานของนายจ้าง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ หรือสหพันธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจ ในระหว่างเวลาทําการเพ่ือสอบถามข้อเท็จจริง 
เรียกตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ได้ตามความจําเป็น 

(๒)มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลซึ่งเก่ียวข้องมาให้ถ้อยคําหรือให้
ส่งสิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ 
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มาตรา ๑๘ ให้มีสำนักงานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและให้มีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย 
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กฎหมายฉบับเดิม ร่างกฎหมายฉบับใหม่ คำอธิบายร่างกฎหมายฉบับใหม่ 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
 

มาตรา ๑๙ ให้มีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขึ้นในรัฐวิสาหกิจแต่ละ
แห ่ งประกอบด ้วย กรรมการของร ัฐว ิสาหก ิจน ั ้ นคนหน ึ ่ งซึ่ ง
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแห่งนั้นกำหนด เป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
ฝ่ายนายจ้างซึ ่งร ัฐว ิสาหกิจแห่งนั ้น แต่งตั ้งจากฝ่ายบริหารของ
รัฐวิสาหกิจนั้น ตามจำนวนที่รัฐวิสาหกิจกำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าห้า
คนแต่ไม่เกินเก้าคน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกของ
สหภาพแรงงาน ในรัฐวิสาหกิจนั้นตามที่สหภาพแรงงานเสนอ มีจำนวน
เท่ากับจำนวนผู้แทนฝ่ายนายจ้าง เป็นกรรมการ 

ในกรณีที่ไม่มีสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดหรือในระหว่างที่
สหภาพแรงงานต้องเลิกไปตามมาตรา ๖๕ ให้รัฐวิสาหกิจนั้นจัดให้
ลูกจ้างที่มิใช่ฝ่ายบริหารเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างจำนวนเท่ากับจำนวน
ผู้แทนฝ่ายนายจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการให้ลูกจ้างซึ่งได้รับเลือกตั้งตาม
วรรคสองอยู่ในตำแหน่งกรรมการจนกว่าจะสามารถเลือกตั้งผู้แทนของ
สหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่งได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

หมวด ๖ 
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

 
มาตรา ๕๕ ให้มีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขึ้นในรัฐวิสาหกิจแต่ละ

แห ่ง ประกอบด ้วย กรรมการของร ัฐว ิสาหก ิจน ั ้นคนหน ึ ่ งซึ่ ง
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแห่งนั้นกําหนด เป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
ฝ่ายนายจ้างซ ึ ่งร ัฐว ิสาหกิจแห่งน ั ้นแต่งตั ้งจากฝ่ายบร ิหารของ
รัฐวิสาหกิจนั้นตามจํานวนที่รัฐวิสาหกิจกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าห้าคน
แต่ไม่เกินเก้าคน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ของ
สมาช ิกของสหภาพแรงงานร ัฐว ิสาหกิจซ ึ ่ งม ิ ใช ่ฝ ่ายบร ิหารของ
รัฐวิสาหกิจนั ้น มีจํานวนเท่ากับจํานวน ผู ้แทนฝ่ายนายจ้าง เป็น
กรรมการ 

ให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจัดให้ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมิใช่ฝ่ายบริหารเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตาม
วรรคหนึ ่ง เพื ่อเสนอรัฐวิสาหกิจแต่งตั ้งเป็นกรรมการ ทั ้งนี ้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งประกาศ
กําหนด 
     ในรัฐวิสาหกิจใดหากไม่มีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่
ระหว่างที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต้องเลิกไปตามมาตรา ๘๖ หรือมี
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจมากกว่าหนึ่งสหภาพ ให้รัฐวิสาหกิจนั้นจัดให้
ลูกจ้างซึ่งมิใช่ฝ่ายบริหารเลือกตั้งผู ้แทนฝ่ายลูกจ้างมีจํานวนเท่ากับ
จํานวนผู้แทน ฝ่ายนายจ้างเพื่อเสนอรัฐวิสาหกิจแต่งตั้ งเป็นกรรมการ 
ทั ้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ร ัฐวิสาหกิจ แต่ละแห่งประกาศ
กําหนด 
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มาตรา ๒๐ กรรมการกิจการสัมพันธ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ
สองปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

 

 

 

มาตรา ๒๑ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๐ 
กรรมการกิจการสัมพันธ์พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) พ้นจากการเป็นฝ่ายบริหารหรือเมื่อรัฐวิสาหกิจเห็นควรให้มีการ

เปลี่ยนผู้แทนใหม่ สำหรับกรณีของผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 
(๕) พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือเมื่อสหภาพ

แรงงานเห็นควรให้มีการเปลี่ยนผู้แทนใหม่หรือพ้นจากการเป็นลูกจ้าง 
สำหรับกรณีของผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 

(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     ในกรณีที่กรรมการกิจการสัมพันธ์พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มี
การแต่งตั้งกรรมการกิจการสัมพันธ์แทนตำแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

ให้ลูกจ้างซึ่งได้รับเลือกตั้งตามวรรคสามอยู่ในตําแหน่งกรรมการ
จนกว่าจะสามารถ แต่งตั้งผู้แทนของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตาม 
วรรคหนึ่งได้ 

มาตรา ๕๖ กรรมการกิจการสัมพันธ์มีวาระการดํารงตําแหน่งคราว
ละสองปีเมื่อครบกําหนดตามวาระ หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้น
ใหม่ ให้กรรมการ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตําแหน่งเพื่อ
ดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ เข้ารับหน้าที่
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

 
 
มาตรา ๕๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการกิจการ

สัมพันธ์ พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) พ้นจากการเป็นฝ่ายบริหารหรือเมื่อรัฐวิสาหกิจเห็นควรให้มีการ

เปลี่ยนผู้แทนใหม่ สําหรับกรณีของผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 
(๕) พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจหรือเม่ือ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเห็นควรให้มีการเปลี่ยนผู้แทนใหม่หรือพ้น
จากการเป็นลูกจ้างสําหรับกรณีของผู้แทน ฝ่ายลูกจ้าง 

(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สําหรับความผิด ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  จำนวน 2/4 หน้า 

จำนวน 1/6 หน้า 



มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์จัดให้มีการประชุมอย่าง
น้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และให้นำความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการ
ประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์โดยอนุโลม 

ในกรณีที่กรรมการกิจการสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามร้องขอ ให้
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์จัดให้มีการประชุมภายในสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับคำร้องขอ 
 

 

มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงาน
สัมพันธ์ 

(๒) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น 
(๓) พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น 
 
(๔) ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือ

สหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
(๕) ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 

 
 
 
 

มาตรา ๖๐ เพื ่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย
สามเดือนต่อหนึ่งครั้ง และให้นําความ ในมาตรา ๕๐ มาใช้บังคับกับการ
ประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์โดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร กรรมการกิจการสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามอาจร้องขอ ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์จัดให้มีการประชุม 
และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ต้องจัดให้มีการ ประชุมภายในสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ 

 
มาตรา ๕๙ ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงาน
สัมพันธ์ 

(๒) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น 
(๓) พิจารณาให้ความเห็นในการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ

การทํางาน หรือสภาพการจ้างอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง 
และรัฐวิสาหกิจนั้น 

(๔) ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามคําร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่กรรมการกิจการสัมพันธ์พ้นจากตําแหน่งก่อน
วาระ ให้มีการแต่งตั้งกรรมการกิจการสัมพันธ์แทนตําแหน่งที่ว่าง และ
ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ ที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  จำนวน 3/4 หน้า 

จำนวน 1/6 หน้า 



มาตรา ๒๔ ให้นายจ้างอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการกิจการสัมพันธ์หรืองดเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นผลให้
กรรมการกิจการสัมพันธ์ไม่สามารถทำงานตามอำนาจหน้าที่ต่อไปได้ 

นายจ้างจะเลิกจ้าง ลดค่าจ้าง หรือตัดค่าจ้าง กรรมการกิจการสัมพันธ์
ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานก่อน เว้นแต่กรรมการกิจการ
สัมพันธ์ผู้นั้นจะให้ความยินยอมเป็นหนังสือ หรือเป็นการเลิกจ้างเพราะ
เหตุเกษียณอายุ 

มาตรา ๖๑ นายจ้างจะเลิกจ้างกรรมการกิจการสัมพันธ์ได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาต จากศาลแรงงานก่อน เว้นแต่กรรมการกิจการสัมพันธ์ผู้
นั้นตกลงให้ความยินยอมเป็นหนังสือ หรือเป็นการเลิกจ้างเพราะเหตุ 
เกษียณอายุ หรือเพราะเหตุระยะเวลาตามสัญญาจ้างสิ้นสุดลง 

มาตรา ๖๒ ห้ามประธานกรรมการและกรรมการกิจการสัมพันธ์รับ
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากรัฐวิสาหกิจนั้นในการทําหน้าที่
กรรมการกิจการสัมพันธ์ เว้นแต่ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานใวันหยุด 
โบนัส หรือประโยชน์อื่นที่กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการ
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามปกติในฐานะลูกจ้าง 
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กฎหมายฉบับเดิม ร่างกฎหมายฉบับใหม่ คำอธิบายร่างกฎหมายฉบับใหม่ 
หมวด ๓ 

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน 

มาตรา ๒๕ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้มีระยะเวลาใช้บังคับ
ตามท่ีนายจ้างและสหภาพแรงงานได้ตกลงกัน แต่จะตกลงกันให้มีผลใช้
บังคับเกินกว่าสามปีไม่ได้ถ้ามิได้กำหนดระยะเวลาไว้ ให้ถือว่าข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับหนึ่งปีนับแต่วันที่นายจ้างและ
ลูกจ้างได้ตกลงกัน หรือนับแต่วันที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน แล้วแต่
กรณี 

ในกรณีที่ระยะเวลาที่กำหนดตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
สิ้นสุดลงถ้ามิได้มีการเจรจาตกลงกันใหม่ ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับ 
สภาพการจ้างนั้นมีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี 

การเรียกร้องให้มีการกำหนดข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง หรือ
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง นายจ้างหรือสหภาพ
แรงงานต้องยื่นข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ และให้ฝ่าย 
ที่ยื่นข้อเรียกร้องส่งสำเนาข้อเรียกร้องให้นายทะเบียนทราบโดยมิชักช้า 

ให้ฝ่ายยื่นข้อเรียกร้องระบุชื่อผู้ซึ่งมีอำนาจทำการแทนเป็นผู้แทนใน 
การเจรจาซึ่งต้องมีจำนวนไม่เกินเจ็ดคน 

ผู้แทนในการเจรจาฝ่ายนายจ้างต้องแต่งตั้งจากฝ่ายบริหารของ
รัฐวิสาหกิจนั้น และผู้แทนในการเจรจาฝ่ายสหภาพแรงงานต้องแต่งตั้ง
จากกรรมการหรือสมาชิกสหภาพแรงงานนั้น 
 

มาตรา ๒๖ เมื่อได้รับข้อเรียกร้องแล้ว ให้ฝ่ายที่รับข้อเรียกร้องแจ้งชื่อ
ผู้แทนในการเจรจาจำนวนไม่เกินเจ็ดคนเป็นหนังสือให้ฝ่ายที่ยื่นข้อ

หมวด ๒ 
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

มาตรา ๑๓ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้มีผลใช้บังคับภายใน
ระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน แต่จะตกลงกันให้มีผลใช้บังคับเกินกว่าสามปี
ไม่ได้ ถ้ามิได้กําหนดระยะเวลาไว้ ให้ถือว่าข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการ
จ้างมีผลใช้บังคับหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ตกลงกัน 

ในกรณีที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างสิ้นสุดลง ถ้ามิได้มีการแจ้ง
ข้อเรียกร้องก่อนวันที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจะสิ้นสุดลง ให้ถือ
ว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นมีผลใช้บังคับต่อไป อีกคราวละ
หนึ่งปีนับแต่วันที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างสิ้นสุดลง 

มาตรา ๑๕ การเรียกร้องให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง ฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างต้องยื่นข้อเรียกร้องเป็น
หนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบภายในระยะเวลาหกสิบวัน ก่อนวันที่
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างจะสิ้นสุดลง เว้นแต่ข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างได้กําหนด ระยะเวลาการยื่นข้อเรียกร้องไว้เป็นอย่างอ่ืน 
และให้ฝ่ายที่ยื่นข้อเรียกร้องส่งสําเนาข้อเรียกร้องให้อธิบดี ทราบโดยมิ
ชักช้า 

การระบุชื่อผู้แทนในการเจรจา การแต่งตั้งและการเลือกตั้งผู้แทนใน
การเจรจา ให้นํามาตรา ๑๔ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และ
วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 

มาตรา ๑๙ เมื่อได้รับข้อเรียกร้องแล้ว ให้ฝ่ายที่รับข้อเรียกร้องแจ้ง
ชื่อผู้แทนในการเจรจาจํานวนไม่เกินเจ็ดคนเป็นหนังสือให้ฝ่ายที่ยื่นข้อ

.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง จำนวน 1/7 หน้า 

จำนวน 1/4 หน้า 



เรียกร้องทราบโดยมิชักช้าและให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มเจรจากันภายในห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้อง 

 
 

 

นายจ้างหรือสหภาพแรงงานจะแต่งตั้งที่ปรึกษาเพ่ือให้คำปรึกษา 
แนะนำแก่ผู้แทนของตนก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนฝ่ายละไม่เกินสองคน 

 
 
 
 
 

มาตรา ๒๗ ถ้านายจ้างกับสหภาพแรงงานสามารถตกลงเก่ียวกับข้อ
เรียกร้องได้แล้ว ให้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นเป็นหนังสือ
ลงลายมือชื่อผู้แทนในการเจรจาของนายจ้างและสหภาพแรงงาน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้แทนฝ่ายตนและให้นายจ้าง
ประกาศข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยเปิดเผยไว้ ณ สถานที่ที่
ลูกจ้างทำงานอยู่เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน โดยเริ่มประกาศ
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้ตกลงกัน 

ให้นายจ้างนำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามวรรคหนึ่ง ไปจด
ทะเบียนต่อนายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายภายในสิบห้า 
วันนับแต่วันที่ได้ตกลงกัน 

 
 
 

เรียกร้องทราบโดยมิชักช้า และให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มเจรจากันภายในห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้อง 

การระบุชื่อผู้แทนในการเจรจา การแต่งตั้งและการเลือกตั้งผู้แทนใน
การเจรจา ให้นํามาตรา๑๔ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี วรรคห้า และ 
วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๐ นายจ้าง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างอาจตั้ง
ที่ปรึกษาเพ่ือให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้แทนของตนตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๔ ก็ได้ แต่ต้องมีจํานวน ไม่เกินฝ่ายละสองคน 

ในกรณีที่นายจ้าง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างแต่งตั้งที่
ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งชื่อที่ปรึกษาฝ่ายตนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
เป็นหนังสือ และให้ที่ปรึกษามีสิทธิเข้าร่วมประชุมและเจรจาทําความ 
ตกลงได้ 

มาตรา ๒๑ ถ้าสามารถตกลงเกี่ยวกับข้อเรียกร้องตามมาตรา ๑๔ 
หรือมาตรา ๑๕ ได้แล้ว ให้ทําข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างนั้นเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อผู้แทนในการเจรจาของนายจ้างและสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้าง 

ให้นายจ้างประกาศข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยเปิดเผยไว้ ณ 
สถานทีท่ี่ลูกจ้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องทํางานอยู่เป็นเวลาอย่าง
น้อยสามสิบวัน โดยเริ่มประกาศภายในสามวันนับแต่วันที่ทําข้อตกลง 
หรือเพ่ิมเติมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ 

ให้นายจ้างแจ้งข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างตามวรรคหนึ่งต่อธิบดี 
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ทําข้อตกลง 

มาตรา ๙ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้ทําเป็นหนังสือลงลายมือ
ชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจหรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ไม่ระบุให้จดทะเบียน) 
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มาตรา ๒๘ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินที่อยู่
นอกเหนือจากที่กำหนดตามมาตรา ๑๓ (๒) นายจ้างจะต้องได้รับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการได้ 
 

มาตรา ๒๙ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลผูกพันนายจ้างและ
ลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 

 
 
 
 
 

 

ห้ามมิให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่
สัญญาจ้างแรงงานนั้นจะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า 
 

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ไม่มีการเจรจากันภายในกำหนดตามมาตรา 
๒๖ หรือมีการเจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่า
ได้มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น และให้ฝ่ายยื่นข้อเรียกร้องแจ้งเป็น
หนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบภายในเจ็ดสิบ
สองชั่วโมงนับแต่เวลาที่พ้นกำหนดหรือนับแต่เวลาที่ตกลงกันไม่ได้
แล้วแต่กรณี 

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในกรณีท่ีไม่มีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

มาตรา ๒๒ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินที่อยู่
นอกเหนือจาก ขอบเขตท่ีกําหนดตามมาตรา ๕๑ (๒) นายจ้างจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ 
ความเห็นชอบ 

มาตรา ๒๓ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลผูกพันนายจ้างและ
ลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างซึ่งยื่นข้อ
เรียกร้องนั้น 

ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างที่กระทําโดยนายจ้างกับสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีสมาชิกเป็นลูกจ้างไม่น้อยกว่าสองในสามของ
ลูกจ้างทั้งหมดหรือกับลูกจ้างซึ่งยื่นข้อเรียกร้อง ที่มีจํานวนไม่น้อยกว่า
สองในสามของลูกจ้างท้ังหมด ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 
นั้นมีผลผูกพันนายจ้างและลูกจ้างทั้งหมด 

มาตรา ๒๕ เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับแล้ว 
ห้ามนายจ้าง ทําสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างแรงงานนั้นจะเป็นคุณแก่
ลูกจ้างยิ่งกว่า 

 
 
 

 
 

มาตรา ๑๐ ในรัฐวิสาหกิจให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ให้
ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจร่วมกันเจรจาเพ่ือจัดให้
มีข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพการจ้างตามวรรคหนึ่ง 
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มาตรา ๓๑ เมื่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้รับแจ้งตาม
มาตรา ๓๐ แล้ว ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานดำเนินการ
ประนอมข้อพิพาทภายในกำหนดสิบวันนับแต่วันที่พนักงานประนอมข้อ
พิพาทแรงงานได้รับหนังสือแจ้ง 

ถ้าได้มีการตกลงกันภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นำมาตรา 
๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไม่อาจตกลงกันได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
ข้อพิพาทแรงงานนั้นเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ และให้
ฝ่ายที่แจ้งข้อเรียกร้องนำข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ส่งให้
คณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลง
กันไม่ได้ 

เมื่อคณะกรรมการได้รับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ให้
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อพิพาท
แรงงานดังกล่าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคล
หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานดังกล่าวก่อน
มีการวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้ 

มาตรา ๓๒ คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด ฝ่ายยื่น
ข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องต้องปฏิบัติตาม แต่ถ้าเป็นคำ
วินิจฉัยชี้ขาดท่ีเกี่ยวกับการเงินที่อยู่นอกเหนือกำหนดตามมาตรา ๑๓ 
(๒) จะมีผลใช้บังคับได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
แล้ว และให้คำวินิจฉัยชี้ขาดมีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่
ได้วินิจฉัยชี้ขาดหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๓ ไม่ว่ากรณีใดห้ามมิให้นายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัด
หยุดงาน 

ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใดไม่มีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างอาจ
ร่วมกันแต่งตั้งผู้แทน เพื่อเจรจาจัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ตามวรรคหนึ่งได้ 

มาตรา ๑๑ รัฐวิสาหกิจใดท่ีไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ให้
ถือว่าข้อบังคับ เกี่ยวกับการทํางานในรัฐวิสาหกิจนั้น เป็นข้อตกลง 
เกี่ยวกับสภาพการจ้างจนกว่าจะมีข้อตกลงเกี่ยวกับ สภาพการจ้าง 

มาตรา ๑๒ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา ๑๐ อย่าง
น้อยต้องมีข้อความ เกี่ยวกับรายการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงื่อนไขการจ้างหรือการทํางาน  
(๒) กําหนดวัน เวลาทํางาน และสถานที่ทํางาน  
(๓) ค่าจ้าง  
(๔) สวัสดิการ  
(๕) การเลิกจ้าง  
(๖) การร้องทุกข์ของลูกจ้าง 
(๗) การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือการกําหนดระยะเวลาการแจ้งข้อเรียกร้อง 

ข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

มาตรา ๑๔ การเรียกร้องให้มีการกําหนดข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการ
จ้างให้ฝ่ายนายจ้าง หรือฝ่ายลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้อีก
ฝ่ายหนึ่งทราบ และให้ฝ่ายที่ยื่นข้อเรียกร้องส่งสําเนา ข้อเรียกร้องให้
อธิบดีทราบโดยมิชักช้า 

ข้อเรียกร้องตามวรรคหนึ่ง ต้องมีลายมือชื่อของฝ่ายนายจ้างหรือฝ่าย
ลูกจ้าง ผู้ยื่นข้อเรียกร้อง และให้ระบุชื่อผู้แทนผู้เข้าร่วมในการเจรจา
จํานวนไม่เกินเจ็ดคน พร้อมกับการยื่น ข้อเรียกร้องด้วย 

ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้ยื่นข้อเรียกร้อง ผู้แทนในการเจรจาฝ่าย
นายจ้างต้องแต่งตั้ง จากฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น 
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มาตรา ๓๔ เมื่อได้มีการยื่นข้อเรียกร้องตามมาตรา ๒๕ แล้ว ถ้า
ข้อเรียกร้องนั้นยังอยู่ในระหว่างการเจรจา การประนอม การไกล่เกลี่ย 
หรือการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ 
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้าง หรือ
โยกย้ายหน้าที่การงานลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ หรือ
อนุกรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่บุคคลดังกล่าว 

(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
(๒) จงใดทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับเก่ียวกับการทำงาน หรือระเบียบหรือคำสั่งอัน

ชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง โดยนายจ้างได้ว่ากล่าวตักเตือนเป็น
หนังสือแล้วและยังไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้รับทราบหนังสือ
เตือนนั้น  ทั้งนี้ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งนั้น ต้องมิได้ออกเพ่ือ
ขัดขวางมิให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่กรณี
ที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จำต้องตักเตือน 

(๔) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 

ห้ามมิให้ลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิก
สหภาพแรงงานซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง สนับสนุน หรือก่อ
เหตุการณ์นัดหยุดงาน 

มาตรา ๓๕ ห้ามมิให้นายจ้าง 
(๑) เลิกจ้างหรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถ

ทนทำงานอยู่ต่อไปได้ เพราะเหตุที่ลูกจ้างได้ดำเนินการขอจัดตั้งสหภาพ
แรงงาน สหพันธ์แรงงาน หรือเข้าเป็นสมาชิก หรือกรรมการสหภาพ
แรงงาน กรรมการสหพันธ์แรงงาน กรรมการกิจการสัมพันธ์ กรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรืออนุกรรมการ หรือดำเนินการฟ้องร้อง 

ในกรณีที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ยื่นข้อเรียกร้อง ผู้แทนใน
การเจรจา ฝ่ายสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต้องแต่งตั้งจากกรรมการ
หรือสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจนั้น 

ในกรณีที่ลูกจ้างเป็นผู้ยื่นข้อเรียกร้อง ผู้แทนในการเจรจาฝ่ายลูกจ้าง
ให้เลือกตั้ง จากลูกจ้างซึ่งลงลายมือชื่อในข้อเรียกร้องและเกี่ยวข้องกับ
ข้อเรียกร้องนั้น 

การเลือกตั้งผู้แทนในการเจรจาตามวรรคห้า ลูกจ้างจะจัดการ
เลือกตั้งเอง หรือจะร้องขอให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจัดการ
เลือกตั้งแทนก็ได้ โดยลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้อง กับข้อเรียกร้องทุกคนมีสิทธิ 
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนในการเจรจา 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่นายจ้างยื่นข้อเรียกร้อง ให้นายจ้างแจ้งข้อ
เรียกร้องให้ลูกจ้าง ทราบโดยทั่วกัน และให้นายจ้างปิดประกาศข้อ
เรียกร้องนั้นไว้ ณ ที่ปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับ  

การทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือเพ่ิมเติม 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยื่นข้อเรียกร้อง ต้อง
มีจํานวนสมาชิก ซึ่งเป็นลูกจ้างไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนลูกจ้าง
ทั้งหมดในวันที่ยื่นข้อเรียกร้อง โดยข้อเรียกร้องนั้น ไม่จําต้องมีรายชื่อ
และลายมือชื่อลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง 

ข้อเรียกร้องที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจได้แจ้งไว้แล้วตามวรรคหนึ่ง
ย่อมไม่เสียไป แม้ภายหลังจะมีเหตุทําให้จํานวนสมาชิกไม่ถึงจํานวน
ตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจที่ยื่นข้อเรียกร้องนั้น
มีจํานวนสมาชิก ไม่ถึงจํานวนตามท่ีกําหนดไว้ในวันที่ยืนตามวรรคหนึ่ง 
นายจ้างอาจยื่นคําร้องโดยทําเป็นหนังสือ ให้พนักงานประนอมข้อ 
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เป็นพยาน หรือให้หลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ นายทะเบียนหรือ
คณะกรรมการ หรือต่อศาลแรงงาน 

(๒) ขัดขวางในการที่ลูกจ้างเป็นสมาชิก หรือให้ลูกจ้างออกจากการ
เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน กรรมการกิจการ
สัมพันธ์ หรือให้ หรือตกลงจะให้เงินหรือทรัพย์สินแก่ลูกจ้างหรือ
เจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงาน เพื่อมิให้สมัครหรือรับสมัครลูกจ้างเป็น
สมาชิก หรือเพ่ือให้ออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน 

(๓) ขัดขวางการดำเนินการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงาน 
หรือขัดขวางการใช้สิทธิของลูกจ้างในการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 
หรือ 

(๔) เข้าแทรกแซงการดำเนินการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์
แรงงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

มาตรา ๓๖ ห้ามมิให้ผู้ใด 
(๑) บังคับหรือขู่เข็ญ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ลูกจ้างต้อง

เป็นหรือห้ามไม่ให้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือต้องออกจากการเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานหรือ 

(๒) กระทำการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้ฝ่ายนายจ้างฝ่าฝืนมาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๗ ในระหว่างที่ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างตามมาตรา 

๒๕ วรรคหนึ่ง หรือคำชี้ขาดตามมาตรา ๓๒ มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้
นายจ้างเลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงานของกรรมการ อนุกรรมการ 
หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่มีการ
ยุบเลิกรัฐวิสาหกิจหรืองานส่วนหนึ่งส่วนใดของรัฐวิสาหกิจหรือบุคคล
ดังกล่าวได้กระทำการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
(๒) จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 

พิพาทแรงงานตรวจรับรอง 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้อง ข้อเรียกร้องนั้นต้องมี
รายชื่อ และลายมือชื่อของลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องไม่น้อย
กว่าหนึ่งในห้าของจํานวนลูกจ้างทั้งหมด ในวันที่ยื่นข้อเรียกร้อง 

ข้อเรียกร้องที่ลูกจ้างได้แจ้งไว้แล้วตามวรรคหนึ่งย่อมไม่เสียไป แม้
ภายหลังจะมีเหตุ ทําให้รายชื่อและลายมือชื่อของลูกจ้างมีไม่ถึงจํานวน
ตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าลูกจ้างที่ยืนข้อเรียกร้องนั้นมีลูกจ้างไม่ถึง
จํานวนตามที่กําหนดไว้ ในวันที่ยืนตามวรรคหนึ่ง นายจ้างอาจยื่นคํา
ร้องโดยทําเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ตรวจ 
รับรอง 

มาตรา ๒๔ เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับแล้ว ให้
ความเป็นผู้แทนผู้เข้าร่วมในการเจรจาตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือ
มาตรา ๑๔ สิ้นสุดลง 
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(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับเก่ียวกับการทำงาน หรือระเบียบหรือคำสั่งอัน
ชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างโดยนายจ้างได้ว่ากล่าวตักเตือนเป็น
หนังสือแล้ว และยังไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้าง 

ได้รับทราบหนังสือเตือนนั้น  ทั้งนี้ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งนั้น 
ต้องมิได้ออกเพ่ือขัดขวางมิให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการเกี่ยวกับข้อ
เรียกร้อง เว้นแต่กรณีท่ีร้ายแรง นายจ้างไม่จำต้องตักเตือน 

(๔) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 

(๕) กระทำการใด ๆ เป็นการยุยง สนับสนุน หรือชักชวนให้มีการฝ่า
ฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือคำชี้ขาด 

มาตรา ๓๘ ให้ผู้เสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๓๗ มีสิทธิยื่นคำร้องได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความ
เสียหายกล่าวหาผู้ฝ่าฝืนต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 

ให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดและออกคำสั่งภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับคำร้อง และให้ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติตามคำชี้ขาดนั้น 
ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจออกคำสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้าง
กลับเข้าทำงาน หรือให้จ่ายค่าเสียหาย หรือให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติหรือไม่
ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรได้ 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่า กรรมการของสหภาพ
แรงงานหรือสหพันธ์แรงงานผู้ใดดำเนินการผิดวัตถุประสงค์ของสหภาพ
แรงงาน หรือสหพันธ์แรงงาน แล้วแต่กรณี และการดำเนินการนั้นเป็น
ภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ 
ให้ส่งเรื่องต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยโดยมิชักช้า 
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยและออกคำสั่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้
รับคำขอและให้ผูฝ้่าฝืนปฏิบตัิตามคำสั่งนั้น 
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กฎหมายฉบับเดิม ร่างกฎหมายฉบับใหม่ คำอธิบายร่างกฎหมายฉบับใหม่ 
หมวด ๔ 

สหภาพแรงงาน 

มาตรา ๔๐ สหภาพแรงงานจะมีขึ้นได้ ก็แต่โดยอาศัยอำนาจตามบท
แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

สหภาพแรงงานต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 
(๑) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง และ

ระหว่างลูกจ้างด้วยกัน 
(๒) พิจารณาช่วยเหลือสมาชิกตามคำร้องทุกข์ 
(๓) แสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างของ

ลูกจ้าง 
(๔) ดำเนินการและให้ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และ

รักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ 
ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งมีสหภาพแรงงานได้เพียงสหภาพแรงงาน

เดียว 
มาตรา ๔๑ บุคคลดังต่อไปนี้ มีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงาน

ได้ 
(๑) เป็นลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจเดียวกันที่มิใช่ฝ่ายบริหาร 
(๒) บรรลุนิติภาวะแล้ว และ 
(๓) มีสัญชาติไทย 
มาตรา ๔๒ สหภาพแรงงานจะตั้งขึ้นได้ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อย

ละยี่สิบห้าของลูกจ้างท้ังหมด แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงานอันมี
ลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตาม
โครงการ ต้องมีข้อบังคับและต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน และเมื่อ
ได้จดทะเบียนแล้ว ให้สหภาพแรงงานเป็นนิติบุคคล 

หมวด ๗ 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

มาตรา ๖๓ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจะมีข้ึนได้ก็แต่โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต้องมีวัตถุประสงค์เพื ่อแสวงหาและ
คุ้มครองผลประโยชน์เกี ่ยวกับสภาพการจ้างของลูกจ้าง และส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัดสาระสำคัญออกจากวัตถุประสงค์ 

แต่ไปอยู่ในหน้าที่แทน 
(๒) พิจารณาช่วยเหลือสมาชิกตาม

คำร้องทุกข์ 
(๔) ดำเนินการและให้ความร่วมมือ

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และรักษา
ผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ 

ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งมีสหภาพ
แรงงานได้เพียงสหภาพแรงงานเดียว 
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มาตรา ๔๓ การขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน ให้ลูกจ้างมีสิทธิ
จัดตั้งสหภาพแรงงานจำนวนไม่น้อยกว่าสิบคน เป็นผู้เริ่มก่อการ ยื่นคำ
ขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยร่างข้อบังคับของสหภาพ
แรงงานอย่างน้อยสามฉบับ บัญชีรายชื่อและลายมือชื่อของผู้แสดง
ความจำนงเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
ลูกจ้างทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว 
เป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการ 

คำขอและบัญชีรายชื่อให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานกำหนด 

ลูกจ้างคนหนึ่งจะเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้เพียงแห่งเดียว 
เมื่อนายทะเบียนรับคำขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานแล้ว ให้นาย

ทะเบียนปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง เพื่อให้
ลูกจ้างทั้งหมดทราบ 

มาตรา ๔๔ ข้อบังคับของสหภาพแรงงาน ต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ ซึ่งต้องมีคำว่า “สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ” กำกับไว้หน้า

ชื่อนั้นด้วย 
(๒) วัตถุประสงค์ 
(๓) ที่ตั้งสำนักงาน 
(๔) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
(๕) อัตราเงินค่าสมัครและค่าบำรุงและวิธีการชำระเงิน 
(๖) ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
(๗) ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ได้แก่ จำนวนกรรมการ การ

เลือกตั้งกรรมการ วาระของการเป็นกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งของ
กรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ 

(๘) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
(๙) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารสหภาพแรงงาน 

มาตรา ๖๔ ลูกจ้างจํานวนไม่น้อยกว่าสิบคนมีสิทธิจัดตั้งสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจได้ โดยยื่นคําขอรับใบสําคัญรับรองการจัดตั้งสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยข้อบังคับของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
ต่ออธิบดีหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายการเอกสารประกอบคําขอรับ
ใบสําคัญรับรองการจัดตั้ง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามที่
อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 
 
 
 

 
มาตรา ๖๕ ข้อบังคับของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจอย่างน้อยต้องมี

รายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ ซึ่งต้องมีคําว่า “สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ” กํากับไว้หน้า

ชื่อนั้นด้วย  
(๒) วัตถุประสงค์  
(๓) ที่ตั้งสํานักงาน  
(๔) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ  
(๕) อัตราเงินค่าสมัครและค่าบํารุง  
(๖) ข้อกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
(๗) ข้อกําหนดเกีย่วกับการจัดการ การใช้จ่าย การเก็บรักษาเงิน

และทรัพย์สินอื่น ตลอดจนการทําบัญชีและการตรวจบัญชี  
(๘) ข้อกําหนดเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาในการนัดหยุดงานและ

วิธีการอนุมัติข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพการจ้าง 
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(๑๐) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้จ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน
อ่ืน ตลอดจนการทำบัญชีและการตรวจบัญชี 

ข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสาระที่สามารถเอ้ืออำนวยให้การ
ดำเนินงานของสหภาพแรงงานเป็นไปโดยเกิดความเป็นธรรม และรักษา
ประโยชน์ของสมาชิกและลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ และต้องไม่มีสาระเป็น
การกีดกันการเข้าเป็นสมาชิกหรือต้องขาดจากสมาชิกภาพโดยไม่มี 
เหตุอันควร 

มาตรา ๔๕ เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน
ในรัฐวิสาหกิจใดและตรวจสอบแล้วเห็นว่า วัตถุประสงค์ถูกต้องตาม
ขอบเขตของมาตรา ๔๐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน ผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรา ๔๑ คำขอ
ดังกล่าว มีข้อความตลอดจนเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตาม
มาตรา ๔๓ และข้อบังคับถูกต้องตามมาตรา ๔๔ มีรายชื่อและลายมือ
ชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเป็นจำนวนไม่น้อย
กว่าร้อยละยี่สิบห้าของลูกจ้างทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงาน
อันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงาน
ตามโครงการ และยังไม่ม ีการจดทะเบียนสหภาพแรงงานขึ ้นใน
รัฐวิสาหกิจนั้น ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบสำคัญแสดง
การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน ให้แก่สหภาพแรงงานนั้น 

คำขอจดทะเบียนรายใด มีข้อความตลอดจนเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วนถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีผู ้แสดงความจำนงเข้าเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานไม่ถึงร้อยละยี่สิบห้าของลูกจ้างทั้งหมดตามวรรค
หนึ่ง ให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนรายดังกล่าวดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้
ถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมี
หนังสือแจ้งให้ทราบ ถ้าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนไม่ดำเนินการดังกล่าวให้
แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลานั้น ให้ถือว่าคำขอจดทะเบียนสหภาพ 

(๙) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
(๑๐) ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการ จํานวนกรรมการ 

การเลือกตั้ง กรรมการ วาระของการเป็นกรรมการ การพ้นจาก
ตําแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ 

(๑๑) ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของอนุกรรมการและการแต่งตั้ง
อนุกรรมการ 

 

มาตรา ๖๖ เมื ่ออธิบดีได้ร ับคําขอและเอกสารประกอบคําขอ
ใบสําคัญรับรองการจัดตั้ง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจครบถ้วนแล้ว ให้
อธิบดีออกใบสําคัญรับรองการจัดตั้งแก่สหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจ
ให้แก่ผู้ยื ่นคําขอภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอในกรณีที ่พ้น
กําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่ง ไม่ออก
ใบสําคัญรับรองการจัดตั ้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ผู ้ย ื ่นคําขอ
ใบสําคัญรับรองการจัดตั้งมีสิทธิ นําคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบ 
วันนับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือวันที่อธิบดีมีคําสั่ง 

มาตรา ๖๗ ให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับใบสําคัญรับรอง
การจัดตั้ง ตามมาตรา ๖๖ เป็นนิติบุคคล และให้อธิบดีประกาศการ 
รับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๘ ให้ลูกจ้างซึ่งยื่นคําขอรับใบสําคัญรับรองการจัดตั้ง
สหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๖๔ จัดให้มีการประชุมใหญ่
สามัญครั้งแรกภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ ออกใบสําคัญรับรอง
การจัดตั้ง เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจและ
มอบหมาย การทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
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แรงงานรายดังกล่าวเป็นอันตกไป 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่มีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานใน
รัฐวิสาหกิจใดเกินหนึ่งราย ถ้าปรากฏว่าคำขอจดทะเบียนรายใดมี
ข้อความและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง ตลอดจนได้แจ้งจำนวนผู้
แสดงความจำนงเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานถึงร้อยละยี่สิบห้าของ
ลูกจ้างทั้งหมดตามมาตรา ๔๕ เป็นลำดับแรก ให้นายทะเบียนรับจด
ทะเบียนสหภาพแรงงานนั้น แต่ถ้ามีคำขอที่มีลักษณะครบถ้วนดังกล่าว
เกินหนึ่งราย ให้นายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนแต่ละ
รายมาร่วมพิจารณาทำความตกลงเพ่ือรวมเป็นคำขอเดียวกัน ถ้าไม่
สามารถตกลงกันได้ ให้รับจดทะเบียนสหภาพแรงงานที่มีจำนวนผู้แสดง
ความจำนงเข้าเป็นสมาชิกมากที่สุด ถ้ายังปรากฏว่ามีคำขอจดทะเบียน
สหภาพแรงงาน โดยมีจำนวนรายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าเป็นสมาชิก
มากที่สุดเท่ากันเกินหนึ่งราย ให้นายทะเบียนดำเนินการจับสลากโดย
เปิดเผยระหว่างผู้ยื่นคำขอดังกล่าวและรับจดทะเบียนสหภาพแรงงาน 
รายที่จับสลากได้ 

มาตรา ๔๗ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งไม่รับจด
ทะเบียนต่อรัฐมนตรี โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ 

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๔๘ เมื่อได้จดทะเบียนแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศการจด
ทะเบียนสหภาพแรงงานในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๔๙ ให้ผู ้ เริ ่มก่อการจัดตั ้งสหภาพแรงงานจัดให้มีการ
ประชุมใหญ่สามัญครั ้งแรกภายในหนึ่งร้อยยี ่สิบวันนับแต่วันที ่จด

แล้ว ให้มีหนังสือ แจ้งต่ออธิบดีภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่
ลงมติพร้อมนําส่งรายชื่อและที่อยู่ของกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
มาตรา ๖๙ สมาชิกของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต้องเป็นลูกจ้าง 
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ทะเบียน เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานและมอบหมายการ
ทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการสหภาพแรงงานเลือกตั้งผู ้สอบบัญชี และ
อนุมัติร่างข้อบังคับท่ีได้ยื่นต่อนายทะเบียนตามมาตรา ๔๕ 

เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานและ
อนุมัติร่างข้อบังคับแล้ว ให้นำสำเนาข้อบังคับและรายชื่อ ที่อยู่ อาชีพ 
หรือวิชาชีพของกรรมการสหภาพแรงงานไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วัน 
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

มาตรา ๕๐ การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสหภาพแรงงานและการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการสหภาพแรงงาน จะกระทำได้โดยมติของที่
ประชุมใหญ่และต้องนำไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่
ประชุมใหญ่ลงมติ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับและการเปลี่ยนแปลงกรรมการสหภาพ
แรงงานตามวรรคหนึ่ง จะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับจด
ทะเบียนแล้ว 

ให้นำมาตรา ๔๕ มาใช้บังคับแก่การขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับและ 
การเปลี่ยนแปลงกรรมการสหภาพแรงงานโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๑ สมาชิกของสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดจะต้องเป็น
ลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจนั้นตลอดเวลาที่ยังเป็นสมาชิกห้ามมิให้ฝ่ายบริหาร 
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 

มาตรา ๕๒ สมาชิกของสหภาพแรงงานมีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียน
สมาชิก เอกสาร หรือบัญชี เพื่อทราบการดำเนินกิจการของสหภาพ
แรงงานได้ในเวลาเปิดทำการ 

ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงาน
ต้องให้ความสะดวกตามสมควร 

 

ลูกจ ้างซ ึ ่งเป ็นฝ ่ายบร ิหารจะเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจที่ลูกจ้างอ่ืน ได้จัดตั้งหรือเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ และลูกจ้างอ่ืน
จะเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจที่ลูกจ้าง ซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร
ดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นหรือเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๗๐ สมาชิกของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธ ิขอ

ตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสารหรือบัญชี เพื่อทราบการดําเนิน
กิจการของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจได้ในเวลาเปิดทําการ ตามที่
คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกําหนดไว้ 
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มาตรา ๕๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพแรงงานสิ้นสุดลง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ที่ประชุมใหญ่ให้ออก เพราะมีเหตุตามที่กำหนดในข้อบังคับของ

สหภาพแรงงาน 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๕๑ 
 
 
 
มาตรา ๕๔ เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงาน ให้สหภาพ

แรงงานมีสิทธิหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ยื่นข้อเรียกร้องต่อฝ่ายนายจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้างแทน

สมาชิก 
(๒) ยื่นคำร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพ่ือพิจารณา

ตามมาตรา ๒๓ (๔) 
(๓) ตั้งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
(๔) จัดให้มีการให้บริการเพ่ือสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงิน

หรือทรัพย์สินเพ่ือสาธารณประโยชน์  ทั้งนี้ ตามที่ท่ีประชุมใหญ่
เห็นสมควร 

(๕) เรียกเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกและเงินค่าบำรุงตามอัตราที่
กำหนดในข้อบังคับของสหภาพแรงงาน 

(๖) ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๐ 
 
 
 
 

   มาตรา ๗๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สิ้นสุดลง เมื่อ  

(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) ที่ประชุมใหญ่ให้ออกเพราะมีเหตุตามที่กําหนดในข้อบังคับของ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในข้อบังคับ

ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
 
มาตรา ๗๒ เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกของสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจอาจดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ยื่นข้อเรียกร้อง เจรจาทําความตกลง รับทราบคําชี้ขาด หรือทํา

ข้อตกลงเก่ียวกับ สภาพการจ้างกับนายจ้างแทนสมาชิก 
(๒) จัดให้มีการให้บริการเพ่ือสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงิน

หรือทรัพย์สิน เพ่ือสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ตามที่ท่ีประชุมใหญ่
เห็นสมควร 

(๓) จัดให้มีการหารายได้เพ่ือนํามาดําเนินการกิจการของสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ และเพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ 

(๓) เรียกเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกและเงินค่าบํารุงตามอัตราที่
กําหนด ในข้อบังคับของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

(๕) ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๖๓ 
(๖) จัดการและดําเนินการเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์ ทั้งนี้ 

ภายใต้บังคับ ของวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
(๗) จัดให้มีบริการสนเทศเพ่ือให้สมาชิกมาติดต่อเกี่ยวกับการจัดหา

งาน 
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    มาตรา ๕๕ ให้สหภาพแรงงานมีคณะกรรมการสหภาพแรงงานเป็น
ผู้ดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนของสหภาพแรงงานในกิจการที่เกี่ยวกับ

(๘) จัดให้มีบริการการให้คําปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือขจัดข้อ
ขัดแย้งเกี่ยวกับ การบริหารงานและการทํางาน 

(๙) ดําเนินการและให้ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และ
รักษาผลประโยชน์ ของรัฐวิสาหกิจ 

(๑๐) ยื่นคําร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพ่ือพิจารณา
ตามมาตรา ๕๙ (๔) 

มาตรา ๗๓ เมื่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 
เพื่อประโยชน์ ของสมาชิกอันมิใช่เป็นกิจการเกี่ยวกับการเมือง ผู้ใดจะ
นําไปเป็นเหตุร้องทุกข์หรือกล่าวโทษหรือฟ้องร้อง ทางอาญาหรือทาง
แพ่งลูกจ้าง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
นั้นมิได ้

(๑) เข้าร่วมเจรจาทําความตกลงกับนายจ้างเพ่ือเรียกร้องเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง  

(๒) ช่วยเหลือ ชักชวน หรือสนับสนุนให้สมาชิกนัดหยุดงาน  
(๔) ชี้แจงหรือโฆษณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาท

แรงงาน หรือการดําเนินงานของสหภาพแรงงาน 
(๔) จัดให้มีการชุมนุมหรือเข้าร่วมโดยสงบในการนัดหยุดงานการ

ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงกรณีเป็นการกระทําความผิดทางอาญา
ในลักษณะ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย เกี่ยวกับการก่อให้เกิด
ภยันตรายต่อประชาชน เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เกี่ยวกับเสรีภาพและ
ชื่อเสียง เกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดในทางแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการ 
กระทําความผิด ทางอาญาในลักษณะดังกล่าว 

มาตรา ๗๔ ให้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเป็นผู้
ดําเนินกิจการ และเป็นผู้แทนของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในกิจการ
ที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้  
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บุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการสหภาพแรงงานจะมอบหมาย
ให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทำแทนก็ได้ 

คณะกรรมการสหภาพแรงงานอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสหภาพ
แรงงานเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมายได้ 

คณะกรรมการสหภาพแรงงานประกอบด้วย ประธานสหภาพ
แรงงานเป็นประธานกรรมการและมีกรรมการอ่ืนตามที่กำหนดใน 
ข้อบังคับ 

มาตรา ๕๖ กรรมการสหภาพแรงงานหรืออนุกรรมการสหภาพ
แรงงานตามมาตรา ๕๕ ต้องเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น 

กรรมการสหภาพแรงงานซึ่งนายทะเบียนสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
ตามมาตรา ๖๓ จะดำรงตำแหน่งกรรมการสหภาพแรงงานใหม่ได้ ต่อเมื่อ
พ้นกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนสั่งให้ออกจากตำแหน่ง 

มาตรา ๕๗ สหภาพแรงงานจะกระทำการดังต่อไปนี้ได้ก็แต่โดยมติ
ของที่ประชุมใหญ่ 

(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(๒) เลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงาน เลือกตั้งผู้สอบบัญชี รับรอง

งบดุล รายงานประจำปีและงบประมาณ 
(๓) จัดให้มีการให้บริการเพ่ือสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงิน

หรือทรัพย์สินเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(๔) ร่วมจัดตั้งหรือเข้าเป็นสมาชิกสหพันธ์แรงงาน 
(๕) รับเงินช่วยเหลือจากบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือคนต่าง

ด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(๖) เลิกสหภาพแรงงาน 
 
มาตรา ๕๘ เมื่อสหภาพแรงงานปฏิบัติการดังต่อไปนี้ เพ่ือประโยชน์

ของสมาชิกสหภาพแรงงานให้สหภาพแรงงาน กรรมการสหภาพ

คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจะมอบหมายให้กรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคนทําแทนก็ได้ 

คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจอาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจเพ่ือปฏิบัติงานตามที่
มอบหมายได้ 

 
 
 
 
 

 

มาตรา ๗๖ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจะกระทําการดังต่อไปนี้ได้
ก็แต่โดยมติ ของที่ประชุมใหญ่ 

(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(๒) เลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ เลือกตั้งผู้สอบ

บัญชี รับรองงบดุล รายงานประจําปีและงบประมาณ 
(๓) จัดให้มีการให้บริการเพ่ือสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงิน

หรือทรัพย์สิน เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(๕) ร่วมจัดตั้งหรือเข้าเป็นสมาชิกสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจตาม

มาตรา ๙๒ หรือสภาองค์การลูกจ้างแรงงานรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๙๔ 
(๕) นัดหยุดงานเมื่อมีข้อพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา 

๒๗ วรรคสอง  
(๖) ควบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเข้ากัน  
(๗) เลิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
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แรงงาน อนุกรรมการสหภาพแรงงาน และเจ้าหน้าที ่ของสหภาพ
แรงงาน ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องทางอาญาหรือ
ทางแพ่ง 

(๑) เข้าร่วมเจรจาทำความตกลงกับนายจ้าง เพ่ือเรียกร้องเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง 

(๒) ชี้แจงหรือโฆษณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาท
แรงงาน หรือการดำเนินงานของสหภาพแรงงาน 

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเกี่ยวกับการ
ก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เกี่ยวกับ
เสรีภาพและชื่อเสียง เกี่ยวกับทรัพย์และความผิดในทางแพ่งที่ 
เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดทางอาญาในลักษณะดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(๘) จัดตั้งสหภาพแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ใน
กรณีท่ีสหภาพแรงงาน พ้นสภาพการเป็นสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจ
ตามมาตรา ๙๐ 

(๙) ดําเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตามมาตรา ๙๑ 

มาตรา ๗๗ เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับแล้ว 
ให้สหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจมีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายในสิบสี่วันนับ
แต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ และให้อธิบดี ออกใบรับรองการแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบังคับภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

กรณีท่ีอธิบดีมีคําสั่งไม่ออกใบสําคัญรับรองการแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับ หรือไม่มีคําสั่ง ภายในกําหนดระยะเวลาเจ็ดวันตามวรรคหนึ่ง 
ผู้ยื่นคําขอใบสําคัญดังกล่าวมีสิทธินําคดีไปสู่ศาลแรงงาน ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งจากอธิบดีหรือพ้นกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าวรายการเอกสารประกอบคําขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ 
อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๗๘ เมื่อได้เลือกตั้งกรรมการข้ึนใหม่ตามมติของที่ประชุม
ใหญ่แล้ว ให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจมีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายใน
สิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ พร้อมนําส่ง รายชื่อและท่ีอยู่
ของกรรมการใหม่ด้วย และให้อธิบดีออกใบรับรองกรรมการใหม่ภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ ได้รับคําขอ 

กรณีท่ีอธิบดีมีคําสั่งไม่ออกใบสําคัญรับรองกรรมการใหม่ หรือไม่มี
คําสั่งภายในกําหนด ระยะเวลาเจ็ดวันตามวรรคหนึ่ง ผู้ยื่นคําขอ
ใบสําคัญดังกล่าวมีสิทธินําคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งจากอธิบดีหรือพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 
รายการเอกสารประกอบคําขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดี 
ประกาศกําหนด 
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มาตรา ๕๙ การให้กรรมการสหภาพแรงงานไปดำเนินงาน
สหภาพแรงงานหรือไปร่วมการประชุมสหภาพแรงงานหรือสัมมนาใด 
ๆ โดยถือเสมือนว่าการไปดำเนินงานดังกล่าวเป็นการทำงานให้กับ
นายจ้างให้เป็นไปตามท่ีสหภาพแรงงานและนายจ้างจะได้ตกลงกัน 

ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการของสหภาพแรงงานมีสิทธิลาไปร่วมประชุม
สหภาพแรงงานหรือร่วมการประชุมหรือสัมมนาอ่ืนได้ ทั้งนี้ ให้
สหภาพแรงงานแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าวันเวลาที่
ลูกจ้างไปดำเนินงานดังกล่าวเป็นวันทำงานให้กับนายจ้าง 
 

มาตรา ๖๐ สหภาพแรงงานต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด และเก็บรักษาไว้ที่
สำนักงานพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ในเวลาทำการให้สหภาพแรงงาน 
ประกาศวันและเวลาเปิดทำการไว้ที่สำนักงานของสหภาพแรงงาน 

มาตรา ๖๑ สหภาพแรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีและต้อง
เสนองบดุลพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม
ใหญ่เมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแล้ว ให้
ส่งสำเนาหนึ่งชุดให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ 
ประชุมใหญ่มีมติรับรอง 

มาตรา ๖๒ ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งนาย
ทะเบียนมอบหมายมีอำนาจสั่งให้นายจ้าง กรรมการของสหภาพ
แรงงาน หรือสมาชิกของสหภาพแรงงาน กระทำการหรืองดเว้นการ
กระทำใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือที่
กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือข้อบังคับของสหภาพแรงงานแล้วแต่กรณี 
และให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๗๕ ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจมี
สิทธิลา ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพื่อไปดําเนินกิจการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในฐานะผู้แทน
ลูกจ้างในการเจรจา การไกล่เกลี่ย การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 

(๒) เพื่อไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ตามที่ทางราชการกําหนด
อันเกี่ยวกับกิจการของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

(๓) เพื่อไปประชุมสหภาพแรงงานหรือสัมมนาใด ๆ ตามที่สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ และนายจ้างจะได้ตกลงกัน 

(๔) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี
ตามกฎหมาย เกี่ยวกับแรงงานหรือกรรมการในคณะกรรมการอ่ืนหรือ
อนุกรรมการอ่ืนตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 

การลาตามวรรคหนึ่ง ให้ลูกจ้างดังกล่าวแจ้งให้นายจ้างทราบ
ล่วงหน้าถึงเหตุที่ลา โดยชัดแจ้ง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
และให้ถือว่าลูกจ้างได้มาทํางานในวันนั้น 

มาตรา ๗๙ เมื่ออธิบดีออกใบสําคัญรับรองตามมาตรา ๗๗ หรือ
มาตรา ๗๘ แล้ว ให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจประกาศข้อบังคับหรือ
รายชื่อกรรมการใหม่ดังกล่าวโดยเปิดเผยไว้ เป็นการทั่วไปด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใดที่ลูกจ้างสามารถเข้าถึงได้ 

มาตรา ๘๐ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิก
ให้เป็นปัจจุบันให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจประกาศวันและเวลาทํา
การโดยเปิดเผยไว้เป็นการทั่วไปด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ 
วิธีการอ่ืนใดที่ลูกจ้างสามารถเข้าถึงได้ 

มาตรา ๘๑ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
บัญชีทุกปีและต้องเสนองบดุลพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของ
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(๑) เข้าไปในรัฐวิสาหกิจหรือสำนักงานของสหภาพแรงงานในเวลา
ทำการ เพ่ือสอบข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบกิจการของสหภาพแรงงาน 

(๒) สั่งให้ฝ่ายนายจ้าง กรรมการสหภาพแรงงาน อนุกรรมการ
สหภาพแรงงาน หรือเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงาน ส่งหรือแสดง
เอกสาร หรือบัญชีของสหภาพแรงงาน เพ่ือประกอบการพิจารณากรณี
ที่มีปัญหาเกิดข้ึน 

(๓) สอบถามบุคคลใน (๒) หรือเรียกบุคคลดังกล่าวมาเพ่ือสอบถาม 
หรือให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหภาพแรงงาน 

มาตรา ๖๓ นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้กรรมการสหภาพแรงงาน
ผู้ใดผู้หนึ่งหรือคณะกรรมการสหภาพแรงงาน ออกจากตำแหน่งได้ เมื่อ
ปรากฏว่า(๑) กระทำการอันมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการขัดขวางการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ นาย
ทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๒) ฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ (๕) 
(๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตามมาตรา ๖๒ 
(๔) ดำเนินการไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงานอัน

เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรืออาจจะเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของ
ประเทศ หรือ 

(๕) ให้หรือยินยอมให้ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสหภาพแรงงานเป็น
ผู้ดำเนินกิจการของสหภาพแรงงาน 

คำสั่งตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นหนังสือและแจ้งให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องและ
สหภาพแรงงานทราบโดยมิชักช้า 

ผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่ให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเก็บรักษา
บัญชีไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี  
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มาตรา ๖๔ ผู้ซึ่งได้รับคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการสหภาพ
แรงงานตามมาตรา ๖๓ มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนั้นต่อรัฐมนตรีโดยทำเป็น
หนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ คำวินิจฉัยชี้ขาดของรัฐมนตรี 
ให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๖๕ สหภาพแรงงานย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถ้ามีข้อบังคับของสหภาพแรงงานกำหนดให้เลิกในกรณีใด เมื่อมี

กรณีนั้น 
(๒) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก 
(๓) ล้มละลาย 
(๔) นายทะเบียนมีคำสั่งให้เลิกตามมาตรา ๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๖๖ นายทะเบียนมีคำสั่งให้เลิกสหภาพแรงงานได้ในกรณี 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบและพบภายหลังว่า การรับจด

ทะเบียนและออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสหภาพแรงงานแก่ผู้ยื่น
คำขอจดทะเบียนนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ 

 
 

 

 
 
มาตรา ๘๖ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้  
(๑) เมื่อมีเหตุตามที่ข้อบังคับของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

กําหนดให้เลิก  
(๒) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก  
(๓) ศาลแรงงานมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เลิกตามมาตรา ๘๗  
(๔) ล้มละลาย 
การเลิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการ

ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในตําแหน่งขณะมีการเลิกสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจแจ้งให้อธิบดีประกาศการเลิกสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจในราชกิจจานุเบกษา 

กรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดตาม (๓) หรือ (๔) ให้
กรรมการของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแจ้งคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ดังกล่าวให้อธิบดีทราบ และให้อธิบดีประกาศการเลิก สหภาพแรงงาน 
รัฐวิสาหกิจในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๘๗ ให้อธิบดียื่นคําร้องต่อศาลแรงงานเพ่ือพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งให้เลิก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจได้เมื่อปรากฏว่า 

(๑) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจดําเนินการขัดต่อวัตถุประสงค์ หรือ
ขัดต่อกฎหมาย  
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(๒) เมื่อปรากฏว่าการดำเนินการของสหภาพแรงงานขัดต่อ
วัตถุประสงค์ ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคง
ของประเทศ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

(๓) เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งให้เลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งคณะ 
และไม่ดำเนินการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด หรือ
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนขยายระยะเวลาให้จนสิ้นระยะเวลา
ดังกล่าว 

(๔) เมื่อสหภาพแรงงานไม่ดำเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลาเกินสอง
ปี หรือ 

(๕) เมื่อมีจำนวนสมาชิกเหลือน้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของลูกจ้าง
ทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งเป็นฝ่ายบริหารหรือทำงานอันมีลักษณะ
เป็นครั้งคราว เป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการ 

เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งให้เลิกสหภาพแรงงานใด ให้แจ้งคำสั่งเป็น 
หนังสือให้สหภาพแรงงานนั้นทราบโดยมิชักช้า 

มาตรา ๖๗ คำสั่งให้เลิกสหภาพแรงงานตามมาตรา ๖๖ กรรมการ
เกินก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ถูก
สั่งให้เลิก มีสิทธิเข้าชื่อกันอุทธรณ์คำสั่งนั้นต่อรัฐมนตรี โดยทำเป็น
หนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง 

การอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุทุเลาการ
บังคับตามคำสั่งของนายทะเบียน 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ คำวินิจฉัยชี้ขาดของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

คำสั่งเลิกสหภาพแรงงานให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อสิ้นสุด 
ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์หรือเมื่อรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด แล้วแต่กรณี 

(๒) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไม่ดําเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลา
เกินสองปี 

ให้อธิบดีมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง
หรือหลักฐาน เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
ตามวรรคหนึ่ง 
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จำนวน 1/7 หน้า 



มาตรา ๖๘ เมื่อสหภาพแรงงานต้องเลิกตามมาตรา ๖๕ ให้แต่งตั้งผู้
ชำระบัญชีและให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า
ด้วยการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ 
บริษัทจำกัด มาใช้บังคับแก่การชำระบัญชีสหภาพแรงงานโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๙ เมื่อชำระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่ ห้ามมิให้

นำไปแบ่งให้แก่สมาชิกของสหภาพแรงงาน แต่ให้โอนทรัพย์สินนั้นไป
ให้แก่สหภาพแรงงานอื ่นตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วยวิธีการ
จัดการของสหภาพแรงงาน หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่ 

ในกรณีที่ในข้อบังคับหรือที่ประชุมใหญ่ มิได้ระบุให้สหภาพแรงงาน
ใดเป็นผู้รับทรัพย์สินที่เหลือนั้น ให้ผู้ชำระบัญชีมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่
มูลนิธิหรือสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการสงเคราะห์ช่วยเหลือหรือ
ส่งเสริมสวัสดิการของผู้ใช้แรงงาน 

   มาตรา ๘๔ เมื่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต้องเลิกตามมาตรา ๘๖ 
(๑) (๒) หรือ (๓) ให้แต่งตั ้งผู ้ชําระบัญชีและให้นําบทบัญญัติแห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชําระบัญชี ห้างหุ้นส่วน
สามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัดและบริษัทจํากัด มาใช้บังคับแก่ 
การชําระบัญชีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๙ เมื่อชําระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะแบ่งให้แก่
สมาชิกของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ ทรัพย์สินนั้นจะต้องโอนไป
ให้แก่นิติบุคคลอื่นตามท่ีได้ระบุไว้ ในข้อบังคับตามมาตรา ๖๕ หรือใน
กรณีท่ีข้อบังคับไม่ได้กําหนดไว้ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ 

ถ้าในข้อบังคับมิได้ระบุหรือที่ประชุมใหญ่มิได้มีมติให้นิติบุคคลใดเป็น
ผู้รับทรัพย์สิน ที่เหลือนั้น ให้ผู้ชําระบัญชีมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่มูลนิธิ
หรือสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ 
หรือส่งเสริมสวัสดิการของผู้ใช้แรงงาน 

มาตรา ๙๐ ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใดต้องเปลี่ยนสภาพจากรัฐวิสาหกิจ
เป็นกิจการเอกชน ให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในรัฐวิสาหกิจนั้นยังคง
สภาพความเป็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต่อไป เพียงเพ่ือดําเนินการ
ตามวรรคสอง 

ในกรณีที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่งประสงค์จะเป็น
สหภาพแรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ให้สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจนั้นดําเนินการจัดตั้งสหภาพแรงงาน  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ภายในกําหนดระยะเวลา 
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

ในกรณีที่ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้เลิกสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ นั้นและให้ดําเนินการชําระบัญชีตามที่กําหนดไว้ใน

สหภาพแรงงาน  จำนวน 14/16 หน้า 

จำนวน 1/7 หน้า 



มาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๔ สหภาพแรงงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามวรรค
สองย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของ 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเดิม 

มาตรา ๙๑ ในกรณีท ี ่ร ัฐว ิสาหกิจหลายแห่งควบเข้าก ันหรื อ
รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งรวมเข้า เป็นส่วนหนึ่งของรัฐวิสาหกิจอีกแห่งหนึ่ง 
ให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในรัฐวิสาหกิจเดิมนั้นยังคงสภาพ ความ
เป็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต่อไปเพียงเพ่ือดําเนินการตามวรรคสอง 

ในกรณีที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเดิมตามวรรคหนึ่งประสงค์จะ
เป็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในรัฐวิสาหกิจที่ควบเข้ากันหรือรวมเข้า
กัน ให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจนั้นดําเนินการ เปลี ่ยนแปลงทาง
ทะเบียนให้ถูกต้องภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

ในกรณีที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเดิมไม่ประสงค์จะเป็นสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจในรัฐวิสาหกิจที่ควบเข้ากันหรือรวมเข้ากันตามวรรค
สอง ให้เลิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจนั้นและให้ ดําเนินการชําระบัญชี
ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๘๙ สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจตามวรรคสอง ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่  
และความรับผิดของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเดิม 

     มาตรา ๘๒ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในรัฐวิสาหกิจเดียวกัน
ตั้งแต่สองสหภาพขึ้นไป อาจควบเข้ากันเป็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
เดียวกันได้การควบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเข้ากันตามวรรคหนึ่ง 
ต้องได้รับมติของที่ประชุมใหญ่ ของแต่ละสหภาพด้วยคะแนนเสียงเกิน
กึ ่งหนึ ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด และต้องมีหนังสือแจ้งต่ออธิบดี 
พร ้อมนําส ่งส ําเนารายงานการประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจซึ่งลงมติให้ควบเข้ากันไปด้วย 

สหภาพแรงงาน  จำนวน 15/16 หน้า 

จำนวน 1/7 หน้า 



มาตรา ๘๓ เมื ่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจได้ดําเนินการตาม
มาตรา ๘๒ แล้ว ให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแจ้งเป็นหนังสือไปยัง
เจ้าหนี้ทั ้งปวงของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ทราบถึงการที่
ประสงค์จะควบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเข้ากัน และขอให้เจ้าหนี้ผู้มี
ข้อคัดค้าน อย่างหนึ่งอย่างใดในการควบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเข้า
กันนั้น ส่งคําคัดค้านไปยังสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่แจ้งถ้าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในกําหนดเวลาดังกล่าวนั้น ให้
ถือว่าไม่มีคําคัดค้าน และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจอาจควบเข้ากันได้
ถ้ามีเจ้าหนี้คัดค้าน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจะควบเข้ากันมิได้ 
จนกว่าจะได้ชําระหนี้หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว 

มาตรา ๘๔ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นใหม่โดยควบเข้ากัน
นั้น ต้องยื่นคําขอรับใบสําคัญรับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงารัฐวิสาหกิจ
ใหม่เป็นหนังสือต่ออธิบดีให้นํามาตรา ๖๓ ถึงมาตรา ๘๑ มาใช้บังคับแก่ 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยอนุโลม 

มาตรา ๘๕ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจใหม่ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน 
หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเดิม
ที่ได้ควบเข้ากันนั้นสมาชิกของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเดิมที่ได้ควบ
เข้ากันนั้น ย่อมเป็นสมาชิก ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจใหม่ 

 

  
สหภาพแรงงาน  จำนวน 16/16 หน้า 

จำนวน 1/7 หน้า 
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กฎหมายฉบับเดิม ร่างกฎหมายฉบับใหม่ คำอธิบายร่างกฎหมายฉบับใหม่ 
หมวด ๕ 

สหพันธ์แรงงาน 
 

       มาตรา ๗๐ สหภาพแรงงานตั้งแต่สิบสหภาพแรงงานขึ้นไป อาจ
รวมกันจัดตั้งสหพันธ์แรงงานได้ เพื่อปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์
เกี่ยวกับสภาพการจ้างและเพ่ือส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีในรัฐวิสาหกิจ 
      สหพันธ์แรงงานต้องมีข้อบังคับและต้องจดทะเบียนต่อนาย
ทะเบียน เมื่อได้จดทะเบียนแล้ว ให้สหพันธ์แรงงานเป็นนิติบุคคล 

 
มาตรา ๗๑ ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยสหภาพแรงงานในหมวด ๔ 

มาใช้บังคับแก่สหพันธ์แรงงานโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๗๒ สหพันธ์แรงงานอาจเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์การ

ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ได้ 
 
 

หมวด ๘ 
สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ 

 
มาตรา ๙๒ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่สองสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจขึ้นไป อาจรวมกันจัดตั้งเป็นสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจเพ่ือ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจและ
คุ้มครองผลประโยชน์ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างได้ โดย
ยื่นคําขอรับ ใบสําคัญรับรองการจัดตั้งสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจเป็น
หนังสือต่ออธิบดี พร้อมด้วยข้อบังคับของสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ 

  รายการเอกสารประกอบคําขอรับใบสําคัญรับรองการจัดตั้งสหพันธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

ให้สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับใบสําคัญรับรองการจัดตั้งแล้ว
เป็นนิติบุคคล 

มาตรา ๙๓ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจใน
มาตรา ๖๕ ถึงมาตรา ๘๙ มาใช้บังคับแก่สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
โดยอนุโลม 
  

 

 

  
สหพันธ์แรงงาน  จำนวน 1/1 หน้า 

จำนวน 15/16 หน้า 
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กฎหมายฉบับเดิม ร่างกฎหมายฉบับใหม่ คำอธิบายร่างกฎหมายฉบับใหม่ 
หมวด ๖ 

บทกำหนดโทษ 
 

มาตรา ๗๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง 
หรือมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๗๔ ผู้ใดไม่อำนวยความสะดวก ไม่ตอบหนังสือสอบถาม ไม่
ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๖ หรือฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งนายทะเบียน
มอบหมายตามมาตรา ๖๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๗๕ ผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายสหภาพแรงงานตาม
มาตรา ๒๕ หรือที่ปรึกษาฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายสหภาพแรงงานตาม
มาตรา ๒๖ ผู้ใดรับหรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินจากผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อ
กระทำการอันเป็นเหตุให้รัฐวิสาหกิจหรือสหภาพแรงงานต้องเสีย
ผลประโยชน์ที่ควรได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๗๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตามมาตรา ๒๗ 
วรรคสอง หรือฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามคำ
วินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๗๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไมเ่กินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

หมวด ๑๑ 
บทกําหนดโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๑๐๔ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง หรือผู้แทนฝ่าย

สหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๑๔ หรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วม
ในการเจรจาตามมาตรา ๑๔ ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้หนึ่งผู้ใด เพื่อกระทําการอันเป็นเหตุให้
รัฐวิสาหกิจ หรือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต้องเสียผลประโยชน์อัน
ควรได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๕ ที่ปรึกษาฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
หรือฝ่ายลูกจ้าง ตามมาตรา ๒๐ ผู ้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อกระทําการ อันเป็นเหตุ
ให้นายจ้างหรือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นที่ปรึกษาต้องเสีย
ผลประโยชน์อันควรได้ ต้องระวางโทษจําคุกหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
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ผู้ใดยุยงปลุกปั่นเพ่ือให้มีการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๗๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๗๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๓๖ หรือไม่ปฏิบัติ
ตามคำสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๘๐ ผู้ใดเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานโดยรู้อยู่ว่าสหภาพ
แรงงานนั้นยังไม่ได้จดทะเบียนตามมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการสหภาพแรงงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๘๑ ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสหภาพแรงงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๔๙ หรือกรรมการสหภาพแรงงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินวันละห้าสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน
อยู่ 

มาตรา ๘๒ สหภาพแรงงานใดรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกโดยฝ่าฝืน
มาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๘๓ สหภาพแรงงานใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๐ 
หรือมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
กรรมการสหภาพแรงงานผู้ใดรู้เห็นเป็นใจให้สหภาพแรงงานกระทำการ
ตามวรรคหนึ่งต้อง 

ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําชี้ขาดของ 
คณะกรรมการตามมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๐๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า 
หมื่นบาท 

มาตรา ๑๐๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๑๐๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําชี้ขาดของ 
คณะกรรมการตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

มาตรา ๑๑๐ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๘๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง 
หมื่นบาท 

มาตรา ๑๑๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง 
มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๕ ซึ่งให้นํามาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 
๘๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
มาตรา ๑๑๒ ผู้ชําระบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๓ 
และมาตรา ๙๕ ซึ่งให้นํามาตรา ๘๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ต้องระวาง 
โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๑๑๔ ผู้ใดดําเนินการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สหพันธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาองค์การลูกจ้างแรงงานรัฐวิสาหกิจโดย
ไม่ได้รับใบสําคัญรับรองการจัดตั้ง ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าหมื่น 
บาท 

มาตรา ๑๑๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๙๙ หรือ
มาตรา ๑๐๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
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มาตรา ๘๔ ผู้ใดเป็นสมาชิกสหพันธ์แรงงานโดยรู้อยู่ว่าสหพันธ์
แรงงานนั้นยังไม่ได้จดทะเบียนตามมาตรา ๗๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ผู้ใดดำเนินการสหพันธ์แรงงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๘๕ สหพันธ์แรงงานใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ 
ประกอบด้วยมาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองพันบาท 

กรรมการสหพันธ์แรงงานผู้ใดรู้เห็นเป็นใจให้สหพันธ์แรงงานเข้า
กระทำการตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๘๖ ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสหพันธ์แรงงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๗๑ ประกอบด้วยมาตรา ๔๙ หรือกรรมการสหพันธ์แรงงานผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ ประกอบด้วยมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินวันละห้าสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๘๗ สหพันธ์แรงงานใดรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกโดยฝ่าฝืน
มาตรา ๗๑ประกอบด้วยมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพัน
บาท 

มาตรา ๘๘ ผู้ใดใช้คำว่า “สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ” หรือ 
“สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ” หรืออักษรต่างประเทศซึ่งมีความหมาย
ทำนองเดียวกัน ประกอบกับชื่อในดวงตรา ป้ายชื่อ จดหมาย ใบแจ้ง
ความ หรือเอกสารอย่างอ่ืนเกี่ยวกับกิจการธุรกิจโดยมิได้เป็นสหภาพ
แรงงานหรือสหพันธ์แรงงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทและ
ปรับอีกเป็นรายวันไม่เกินวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะเลิกใช้ 

มาตรา ๘๙ เมื่อสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานได้เลิกตาม
พระราชบัญญัตินี้ กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกของสหภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
มาตรา ๑๑๓ ผู้ใดใช้คําว่า “สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ” “สหพันธ์

แรงงานรัฐวิสาหกิจ” หรือ “สภาองค์การลูกจ้างแรงงานรัฐวิสาหกิจ” 
หรืออักษรต่างประเทศซึ่งมีความหมายทํานองเดียวกัน ประกอบกับชื่อ
ในดวงตรา ป้ายชื่อ จดหมาย ใบแจ้งความ หรือเอกสารอย่างอ่ืนโดยมิได้
เป็นสหภาพ แรงงานรัฐวิสาหกิจ สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภา
องค์การลูกจ้างแรงงานรัฐวิสาหกิจ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท 
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แรงงาน หรือสหพันธ์แรงงานผู้ใดขัดขวางการดำเนินการของผู้ชำระ
บัญชี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๙๐ ผู้ใดยังคงดำเนินกิจการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์
แรงงานซึ่งได้เลิกไปแล้วตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่การชำระบัญชี
ของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
สามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๙๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถาน
เดียวหรือมีโทษปรับหรือโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือมีโทษปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ให้นายทะเบียนมีอำนาจ
เปรียบเทียบได้ 

ภายใต้บังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ในการสอบสวนถ้า
พนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบให้พนักงาน 

สอบสวนส่งเรื่องมายังนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้น
แสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 

เมื่อผู้กระทำผิดได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายใน
สามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ถ้าผู้กระทำผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอม
แล้วไม่ชำระเงินค่าปรับภายในกำหนดเวลาตามวรรคสามให้ดำเนินคดี
ต่อไปได้ 
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กฎหมายฉบับเดิม ร่างกฎหมายฉบับใหม่ คำอธิบายร่างกฎหมายฉบับใหม่ 
บทเฉพาะกาล 

 
มาตรา ๙๒ ให้ถือว่าสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งได้จดทะเบียน

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เป็นสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ และมีสิทธิหน้าที่ดำเนินการ
ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

เมื่อครบกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้า
สหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่งแห่งใดมีสมาชิกไม่ครบตามที่กำหนดใน
มาตรา ๔๒ ให้ถือว่าสหภาพแรงงานนั้นเป็นอันสิ้นสุดและให้นำ
บทบัญญัติตามมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๓ เมื่อครบกำหนดตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง ให้สหภาพ
แรงงานตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ที่มีสมาชิกครบตามท่ีกำหนดใน
มาตรา ๔๒ จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานขึ้นใหม่โดยมิ
ชักช้า 

ให้กรรมการสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นกรรมการสหภาพ
แรงงานตามมาตรา ๙๒ พ้นจากตำแหน่ง เมื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง
กรรมการสหภาพแรงงานขึ้นใหม่แล้ว หรือเม่ือพ้นหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อบังคับของสหภาพ
แรงงานนั้นจะกำหนดไว้อย่างไร 

มาตรา ๙๔ ให้ถือว่าคำขอจัดตั้งสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้ยื่น
ไว้ตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นคำขอจัดตั้งสหภาพแรงงานตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๕ บรรดาระเบียบ ประกาศ มติ คำวินิจฉัยชี้ขาด หรือคำสั่ง
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ที่ถึงที่สุดแล้วตามพระราชบัญญัติ

บทเฉพาะกาล 
 
   มาตรา ๑๑๖  ให ้กรรมการแรงงานร ัฐว ิสาหก ิจส ัมพ ันธ ์ตาม
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ ่งดํารง
ตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ เป็นกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่า จะมีคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตนิี้
ใช้บังคับ 
   การนับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการแรงงานสัมพันธ์ใน
รัฐวิสาหกิจ ให้นับรวม วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ สัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นวาระการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
 
      มาตรา ๑๑๗ ผู้ใดเป็นกรรมการกิจการสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานร ัฐว ิสาหก ิจ ส ัมพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ อยู ่ ในว ันก่อนว ันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบ
วาระ 
     มาตรา ๑๑๘ บรรดาคําร้องกล่าวหา ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน 
คําวินิจฉัยชี้ขาด คําสั่งของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
คําสั่งของนายทะเบียน หรือคดีซ่ึงเกิดขึ้น และยังไม่ถึงที่สุด แล้วแต่กรณี 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี ้ใช้บังคับจนกว่าคําร้องกล่าวหา ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน 
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พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป 

ให้ถือว่าบรรดาสภาพการจ้างที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๖ บรรดาคำร้อง คำร้องทุกข์ และข้อเสนอเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และยังมิได้มีการพิจารณาวินิจฉัยถึงที่สุดก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๙๗ บทบัญญัติกฎหมายใด อ้างถึงกฎหมายว่าด้วยกฎหมาย
พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ให้ถือว่าอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ และคำ
ว่า “พนักงาน” ตามกฎหมายดังกล่าวให้ 
หมายถึง “ลูกจ้าง” ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง คําวินิจฉัยชี้ขาด คําสั่ง หรือคดีนั้น จะ
ถึงท่ีสุด 
      มาตรา ๑๑๙ สหภาพแรงงานและสหพันธ์แรงงานที่ได้จดทะเบียน
จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ให้ถือว่าเป็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ และสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ 
ที่ได้รับใบสําคัญรับรองการจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 

     มาตรา ๑๒๐ คําขอจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงาน และสหพันธ์
แรงงาน ที่ได้ยื่นไว้ ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ถือว่าเป็นคําขอรับใบสําคัญรับรอง การจัดตั้งตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 

     มาตรา ๑๒๑ ให้มีการจัดทําแผนบริการขั้นต่ำที่จําเป็นในกรณีท่ีจะ
มีการปิดงาน หรือการนัดหยุดงานตามมาตรา ๓๒ ภายในหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณีท่ีการจัดทําแผน
บริการขั้นตำ่ที่จําเป็นไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือ
ตามแผนบริการขั้นตำ่ที่จําเป็นที่นายจ้างให้ความเห็นชอบ 
     ในกรณีที่จะมีการนัดหยุดงานในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ให้นายจ้างประกาศ บริการสาธารณะที่จัดให้มีในระหว่างการนัดหยุด
งานให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไปอย่างน้อย ห้าวันก่อนการ
นัดหยุดงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใด โดยต้องระบุวัน 
เวลา และพ้ืนที ่  ในการให้บร ิการสาธารณะ รวมถึงการเย ียวยา
ผู้ใช้บริการสาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากการนัดหยุดงานด้วย และให้
มีผลผูกพันลูกจ้างต้องปฏิบัติตามประกาศของนายจ้างดังกล่าว 
      มาตรา ๑๒๒ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั ่งที ่ออกตาม
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่
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ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ 
    การดําเนินการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตามวรรค
หนึ่ง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรี รายงานเหตุผลที่ไม่
อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
     มาตรา ๑๒๓ บทบัญญัติกฎหมายใดอ้างถึงกฎหมายว่าด้วยแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ให้ถือว่าอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ 

     มาตรา ๑๒๔ เมื่อมีกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยใช้บังคับแล้ว 
ให้ความผิดอาญา ตามมาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา 
๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา 
๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ เปลี่ยนเป็นความผิดเป็นพินัยและให้ดําเนินการ
ตาม  
     กฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย โดยให้อัตราโทษปรับทางอาญา
เปลี่ยนเป็นอัตราค่าปรับเป็นพินัย 
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เพิ่มเติมใหม่ 

กฎหมายฉบับเดิม ร่างกฎหมายฉบับใหม่ คำอธิบายร่างกฎหมายฉบับใหม่ 
 หมวด ๑ 

บททั่วไป 
------------------- 

      มาตรา ๖ เพื่อการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ที่ดี การดําเนินการ
ใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตและการ
สร้างความเข้าใจหรือส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
      มาตรา ๗ ในกรณีพระราชบัญญัติฉบับนี้มิได้กําหนดไว้เป็น
ประการอ่ืน การแจ้งการส่งเอกสาร หรือการประกาศตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ ให้ดําเนินการโดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก 
ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการหรือมีเหตุอ่ืนทําให้ไม่สามารถดําเนินการ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้แจ้งหรือส่งเอกสารโดยวิธีการทาง
ไปรษณีย์ หรือให้ยื่น ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือสถานที่
อ่ืน หรือประกาศ ณ สถานที่ทําการของนายจ้าง หรือสถานที่ที่ลูกจ้าง
ทํางานอยู่ หรือโดยวิธีการอ่ืน ตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
     มาตรา ๘ ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับผิดชอบงาน
เลขานุการ ของคณะกรรมการ และให้มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
    (๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
    (๒) ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหรือเอกสารเพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวมทั้ง
สนับสนุนงานด้านวิชาการให้แก่คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
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กฎหมายฉบับเดิม ร่างกฎหมายฉบับใหม่ คำอธิบายร่างกฎหมายฉบับใหม่ 
 หมวด ๔ 

การปิดงานและการนัดหยุดงาน 
--------------------------------------- 

 
ส่วนที่ ๑ 

การปิดงานและการนัดหยุดงานในกิจการทั่วไป 
-------------------------------------------------- 

 
   มาตรา ๓๑ นายจ้างอาจปิดงานหรือลูกจ้างอาจนัดหยุดงานในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
     (๑) เมื่อฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงตามมาตรา ๒๑ 
หรือมาตรา ๒๗ วรรคสาม ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิปิด
งานหรือนัดหยุดงานได้  
     (๒) เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ และทั้งสองฝ่ายตกลง
กันให้พนักงานประนอม ข้อพิพาทแรงงานดําเนินการไกล่เกลี่ยต่อไป
ตามมาตรา ๒๗ (๑) หรือนําข้อพิพาทแรงงาน ที่ตกลงกันไม่ได้นั้นไป
เจรจาตกลงกันเองตามมาตรา ๒๗ (๒) แต่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยหรือตก
ลงกันได้ 
     (๓) เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ และไม่ได้มีการเสนอข้อ
พิพาทแรงงาน ที่ตกลงกันไม่ได้นั้นให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดตาม
มาตรา ๒๗ (๓) 
     (๔) เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาตามมาตรา ๒๗ วรรคสี่ 
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       (๕) เมื่อฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําชี้ขาดของคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๒๗ วรรคสี่ ไม่ปฏิบัติตามคําชี้ขาด อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิปิด
งานหรือนัดหยุดงานได้ 
      ในกรณีที่นายจ้างประสงค์จะปิดงานหรือลูกจ้างประสงค์จะนัด
หยุดงานต้องแจ้ง เป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน
และอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย สี่สิบแปดชั่วโมงก่อน
การปิดงานหรือนัดหยุดงาน โดยนับแต่เวลาที่พนักงานประนอมข้อ
พิพาทแรงงาน และอีกฝ่ายหนึ่งได้รับแจ้ง 
 

ส่วนที่ ๒ 
การปิดงานและการนัดหยุดงานในกิจการที่เป็นบริการสาธารณะท่ี

สําคัญ 
------------------------- 

    มาตรา ๓๒ กิจการที่เป็นบริการสาธารณะที่สําคัญดังต่อไปนี้ ต้องมี
การจัดทําแผน บริการขั้นต่ำที่จําเป็นไว้ล่วงหน้าในกรณีที่จะมีการปิด
งานหรือนัดหยุดงานตามมาตรา ๓๑ เพื่อให้บริการ สาธารณะมีความ
ต่อเนื่อง และเกิดความปลอดภัยต่อชีวิต หรือสุขภาพของประชาชน 
     (๑) กิจการบริการสาธารณสุข  
     (๒) กิจการไฟฟ้า  
     (๓) กิจการประปา  
     (๔) กิจการโทรคมนาคม  
     (๕) กิจการบรรเทาสาธารณภัย 
     (๖) กิจการบริการการเดินอากาศ 
       (๗) กิจการขนส่งคนโดยสารทางบก ทางน้ำา และทางอากาศ รวม
ตลอดถึงกิจการบริการ เสริมการขนส่งหรือเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง ณ 
สถานีขนส่ง ท่าเทียบเรือ และท่าอากาศยาน 
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      (๘) กิจการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้าทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ 
เฉพาะสินค้า เวชภัณฑ์หรือสินค้าที่จําเป็นต่อความปลอดภัยในชีวิต รวม
ตลอดถึงกิจการบริการเสริมการขนส่ง หรือขนถ่ายสินค้าหรือเกี่ยวเนื่อง
กับการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้า ณ สถานีขนส่ง ท่าเทียบเรือ และท่า
อากาศยาน 
      (๙) กิจการอื่นที่เป็นกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเป็นต่อ
การดํารงชีวิตหรือ สุขภาพของประชาชนตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
       มาตรา ๓๓ ให้นายจ้างและผู้แทนของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
หรือผู้แทนของลูกจ้าง ที่ได้รับการเลือกจากลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจนั้นใน
กรณีท่ีไม่มีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมกันจัดทําแผน บริการขั้นต่ำ
ที่จําเป็นตามมาตรา ๓๒ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
     (๑) งาน ลักษณะงาน หรือส่วนงานของกิจการบริการสาธารณะ ซึ่ง
จะต้องดําเนินการจัด ให้มี 
     (๒) สัดส่วนหรือปริมาณงานของภารกิจที่ต้องจัดทําโดยคํานึงถึง
จํานวนผู้ใช้บริการ 
     (๓) วัน เวลา และพ้ืนที่ หรือความถ่ี ในการให้บริการสาธารณะ โดย
คํานึงถึงจํานวน ผู้ใช้บริการ สถานที่หรือพื้นที่ที ่จําเป็นต้องมีการใช้
บริการสาธารณะ เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล 
     (๔) แผนงานด้านบุคลากรที่มีความสําคัญและจําเป็นต้องจัดให้มี
เพ่ือทดแทน รวมถึง จํานวนลูกจ้างท่ีต้องให้บริการหรือควบคุมดูแลการ
จัดทําบริการสาธารณะตาม (๒) 
       (๕) แผนงานด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการจัดทํา
บริการสาธารณะ 
       (๖) ค่าตอบแทน รวมถึงการคุ ้มครองสวัสดิภาพของลูกจ้างที่
ทํางานในระหว่างที่มีการนัด หยุดงาน 
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       (๗) รายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา 
      มาตรา ๓๔ ในการร่วมกันจัดทําแผนบริการขั้นต่ำที่จําเป็น จะ
แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือเชิญ หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมใน
การจัดทําแผนดังกล่าวด้วยก็ได้ 
      มาตรา ๓๕ เมื ่อสามารถตกลงกันเกี่ยวกับแผนบริการขั ้นต่ำที่     
จําเป็นได้แล้ว ให้ทําแผนตามที่ได้ตกลงกันเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
ผู ้แทนของนายจ้างและผู ้แทนของสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจหรือ
ผู้แทนของลูกจ้างที่ได้รับการเลือกจากลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจนั้นในกรณีที่
ไม่มีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ และให้นายจ้างประกาศแผนบริการขั้น
ต่ำที่จําเป็นในกรณีที่จะมีการนัดหยุดงาน โดยเปิดเผยไว้เป็นการทั่วไป
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอ่ืนใดที่ลูกจ้างสามารถเข้าถึงได้ 
       มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันเกี่ยวกับแผนบริการขั้น
ต่ำที่จําเป็นได้ ให้ถือตามแผนบริการขั้นต่ำที่จําเป็นที่นายจ้างเห็นชอบ 
และให้นายจ้างประกาศแผนบริการขั้นต่ำ ที่จําเป็นในกรณีที่จะมีการนัด
หยุดงานโดยเปิดเผยไว้เป็นการทั่วไปด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
วิธีอ่ืนใดที่ลูกจ้างสามารถเข้าถึงได้ 
       มาตรา ๓๗ แผนบริการขั ้นต่ำที ่จ ําเป็นตามมาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๓๖ มีผลผูกพัน นายจ้าง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง 
และผู้ถูกกําหนดให้ต้องปฏิบัติตามแผนบริการขั้นต่ำที่จําเป็น ให้ต้อง
ปฏิบัติตาม 
  
       มาตรา ๓๘ ให้มีการทบทวนแผนบริการขั้นต่ำที่จําเป็นเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพสังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

ปิดงานและนัดหยุดงาน จำนวน 4/6 หน้า 

จำนวน 1/4 หน้า 

จำนวน 1/1 หน้า 



      มาตรา ๓๙ ในการจัดทําแผนบริการขั้นต่ำที่จําเป็นตามมาตรา ๓๕ 
หรือมาตรา ๓๖ และการทบทวนแผนบริการขั้นต่ำที่จําเป็นตามมาตรา 
๓๘ ให้คํานึงถึงหลักความได้สัดส่วนระหว่างสิทธิในการนัดหยุดงานของ
ลูกจ้างและสิทธิในการได้รับบริการสาธารณะของประชาชน 
     มาตรา ๔๐ ก่อนการนัดหยุดงานในกจิการที่เป็นบริการสาธารณะที่
สําคัญ ตามมาตรา ๓๒ ให้ฝ่ายลูกจ้างที่จะนัดหยุดงานแจ้งเป็นหนังสือ
ให้นายจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และประกาศให้ประชาชน
รับทราบเป็นการทั่วไปโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใด  ให้
นายจ้างประกาศบริการสาธารณะที่จัดให้มีในระหว่างการนัดหยุดงาน
ให้ประชาชน ทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไปอย่างน้อยห้าวันก่อนการนัด
หยุดงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใด โดยต้องระบุวัน 
เวลา และพ้ืนที่ในการให้บริการสาธารณะ รวมถึงการเยียวยาผู้ใช้บริการ 
สาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากการนัดหยุดงานด้วย 
     ในกรณีที ่ เป็นบริการสาธารณะตามมาตรา ๓๒ (๓) หรือ (๘) 
ประกาศตามวรรคสอง ต้องระบุจํานวนความถี่ต่อระยะเวลาของการ
ให้บริการขนส่งและการให้บริการในช่วงระยะเวลา  
เร่งด่วนด้วย 
     มาตรา ๔๑ ก่อนนายจ้างจะปิดงานตามมาตรา ๓๑ ในกิจการที่เป็น
บริการสาธารณะ ที่สําคัญตามมาตรา ๓๒ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดนั้น และให้นํามาตรา ๓๓ ถึงมาตรา ๔๐ มา
ใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
 
 
      มาตรา ๔๒ ในกรณีที่การปิดงานหรือการนัดหยุดงานในกิจการที่
เป็นบริการสาธารณะ ที ่สําคัญตามมาตรา ๓๒ ส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือความสงบเรียบร้อย หรือความ
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ปลอดภัยของประชาชน รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้นําข้อพิพาทแรงงาน
เสนอคณะกรรมการ เพื ่อชี ้ขาด และให้คณะกรรมการชี ้ขาดภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่รับคําสั่ง และแจ้งคําชี้ขาดนั้น ให้ทั้งสองฝ่ายทราบ 
     คําชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด ฝ่ายที่ปิดงานและฝ่ายที่นัด
หยุดงาน ต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ให้นํามาตรา ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ ๓ 
สิทธิในระหว่างการปิดงานและการนัดหยุดงาน 

------------------------ 
     มาตรา ๔๓ ในระหว่างที่ลูกจ้างใช้สิทธินัดหยุดงานตามมาตรา ๓๑ 
ลูกจ้างไม่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้าง การใช้สิทธินัดหยุดงานตามวรรคหนึ่ง 
ลูกจ้างจะกระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง การทํางานของลูกจ้างที่
ไม่ได้เข้าร่วมการนัดหยุดงานไม่ได้ 
    มาตรา ๔๔ ในระหว่างที่มีการนัดหยุดงานตามมาตรา ๓๑ นายจ้าง
จะทําสัญญาจ้าง บุคคลใดเพ่ือทํางานแทนที่ลูกจ้างที่นัดหยุดงานไม่ได้ 
เว้นแต่การนัดหยุดงานในกิจการที่เป็นบริการ สาธารณะที่สําคัญ 
    มาตรา ๔๕ ในระหว่างที่นายจ้างใช้สิทธิปิดงานตามมาตรา ๓๑ 
นายจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างก็ได้ 
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กฎหมายฉบับเดิม ร่างกฎหมายฉบับใหม่ คำอธิบายร่างกฎหมายฉบับใหม่ 
 หมวด ๑๐ 

การกระทําอันไม่เป็นธรรม 
-------------------------------- 

   มาตรา ๙๗ ห้ามนายจ้าง 
      (๑) เล ิกจ้างหรือกระทําการใดๆ อันอาจเป็นผลให้ล ูกจ้างไม่
สามารถทนทํางานอยู่ต่อไป ได้เพราะเหตุที่ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจแล้วแต่กรณีกระทําการหรือกําลังจะกระทําการ ดังต่อไปนี้ 
          (ก) จัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
          (ข) เป็นกรรมการกิจการสัมพันธ์ หรือเป็นสมาชิกหรือเป็น
กรรมการสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจ กรรมการสหพันธ์แรงงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการสภาองค์การลูกจ้างแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
          (ค) นัดชุมนุม ทําคําร ้อง ยื ่นข้อเร ียกร้องหรือเจรจาตาม
พระราชบัญญัตินี้  
          (ง) ฟ้องร้องหรือเป็นพยานในคดีแรงงาน 
          (จ) ให ้หล ักฐานต ่อพน ักงานประนอมข้อพ ิพาทแรงงาน 
คณะกรรมการ อธิบดี ศาลแรงงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที ่ตาม
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 
      (๒) ขัดขวางในการที่ลูกจ้างเป็นสมาชิกหรือให้ลูกจ้างออกจากการ
เป็นสมาชิก ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการกิจการสัมพันธ์ 
หรือให้ หรือตกลงจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ลูกจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อมิให้สมัครหรือรับ
สมัคร ลูกจ้างเป็นสมาชิก หรือเพื ่อให้ออกจากการเป็นสมาชิกของ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
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       (๓) ขัดขวางการดําเนินการของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
สหพันธ์แรงงาน รัฐวิสาหกิจ หรือขัดขวางการใช้สิทธิของลูกจ้างในการ
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
       (๔) เข้าแทรกแซงการดําเนินการของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
หรือสหพันธ์แรงงาน รัฐวิสาหกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
    มาตรา 9๘ ห้ามผู้ใด 
      (๑) บังคับ หรือขู่เข็ญโดยทางตรง หรือทางอ้อม ให้ลูกจ้างต้องเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจ หรือต้องออกจากการเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
      (๒) กระทําการใดๆ อันอาจเป็นผลให้นายจ้างฝ่าฝืนมาตรา ๙๗ 
    มาตรา ๙๙ เมื่อได้มีการแจ้งข้อเรียกร้องตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา 
๑๕ แล้ว ถ้าข้อเรียกร้องนั้นยังอยู่ในระหว่างการเจรจา การไกล่เกลี่ย 
หรือการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ตามมาตรา ๑๔ ถึงมาตรา ๒๗ ห้าม
นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ดําเนินการในการเรียกร้อง การเจรจา 
การไกล่เกลี่ย หรือการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน เว้นแต่บุคคลดังกล่าว
กระทําการ ดังต่อไปนี้ 
      (๑) ทุจริตต่อหน้าที ่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่
นายจ้าง  
      (๒) จงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
      (๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่ง อันชอบด้วยกฎหมายของ
นายจ้าง โดยนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วและยังไม่เกินหนึ่งปีนับ
แต่วันที่ลูกจ้างได้กระทําความผิด เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่
จําต้องตักเตือน 
      (๔) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทํางานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร 
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     มาตรา ๑๐๐ ในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตาม
มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง หรือคําชี้ขาดตามมาตรา ๒๘ มีผลใช้บังคับ ห้าม
นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ ่งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิก
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างซึ ่งเป็นผู ้ดําเนินการในการ
เรียกร้อง เว้นแต่บุคคล ดังกล่าวได้กระทําการ ดังต่อไปนี้ 
       (๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่
นายจ้าง  
       (๒) จงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
       (๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของ
นายจ้าง โดยนายจ้าง ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วและยังไม่เกินหนึ่งปีนับ
แต่วันที่ลูกจ้างได้กระทําความผิด เว้นแต่กรณีท่ีร้ายแรง นายจ้างไม่
จําต้องตักเตือน 
        (๔) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทํางานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร 
        (๕) กระทําการใด ๆ เป็นการยุยง สนับสนุน หรือชักชวนให้มีการ
ฝ่าฝืนข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือคําชี้ขาด 
     มาตรา ๑๐๑ เมื่อมีการฝ่าฝืนมาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๙๙ 
หรือมาตรา ๑๐๐ ผู้เสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนอาจยื่นคําร้องกล่าวหา
ผู้ฝ่าฝืนต่อคณะกรรมการได้ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่มีการฝ่าฝืน 
     มาตรา ๑๐๒ เมื่อได้รับคําร้องกล่าวหาตามมาตรา ๑๐๑ แล้ว ให้
คณะกรรมการ พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดและออกคําสั่งภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องกล่าวหา และมีอํานาจออกคําสั่งให้นายจ้าง
รับลูกจ้างกลับเข้าทํางานหรือให้จ่ายค่าเสียหายหรือให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติ
หรือไม่ปฏิบัติ อย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีเห็นสมควรได้ 
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      รัฐมนตรีมีอํานาจขยายระยะเวลาให้คณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดได้ไม่เกิน สามสิบวันให้คณะกรรมการแจ้งคําสั่งตามวรรค
หนึ่งให้ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
     ในกรณีผู ้กล่าวหาหรือผู ้ถ ูกกล่าวหาไม่เห็นด้วยกับคําสั ่งของ
คณะกรรมการมีสิทธินําคดี ไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
    การนําคดีไปสู่ศาลแรงงานไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่ง
ของคณะกรรมการ เว ้นแต่ได ้ร ับอนุญาตจากศาลแรงงานโดยมี
หลักประกันที่เชื่อถือได้ 
    การนําคดีไปสู ่ศาลแรงงานในกรณีที ่ค ําส ั ่งของคณะกรรมการ
กําหนดให้ผู้ถูกกล่าวหาจ่ายเงินด้วย ให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นวางเงินต่อศาล
แรงงานโดยครบถ้วนตามคําสั่งของคณะกรรมการ จึงจะฟ้องคดีได้ 
    ในกรณีที่ผู ้ถูกกล่าวหาไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด และไม่ได้นําคดีไปสู ่ศาล
แรงงานภายในระยะเวลาตามวรรคสี่ ให้คําสั่งนั้นเป็นที่สุด 
    เมื่อคดีถึงที่สุดและผู้ถูกกล่าวหามีหน้าที่ต้องจ่ายเงินจํานวนใดให้แก่
ลูกจ้าง  
    ในกรณีที่มีการวางเงินต่อศาล ให้ศาลแรงงานมีอํานาจจ่ายเงินที่ผู้ถูก
กล่าวหาวางไว้ต่อศาลแรงงาน ให้แก่ลูกจ้างผู้กล่าวหา 
     มาตรา ๑๐๓ การดําเนินคดีอาญาอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนมาตรา 
๔๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๑๐๐ จะดําเนินการได้ต่อเมื่อ
ผู้เสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนได้ยื่นคําร้องกล่าวหาผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา 
๑๐๑ โดยผู้ถูกกล่าวหาไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ 
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