พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543
____________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ใหไว ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2543 เปนปที่ 55 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา
และยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ พ.ศ. 2543"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
*[รก.2543/31ก/1/7 เมษายน 2543]
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ พ.ศ. 2534
มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมายที่มบี ทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดเสรีภาพในเคหสถาน และการจํากัดเสรีภาพในการรวมกันเปน
สมาคม สหภาพ สหพันธ
สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน หรือหมูคณะอืน่ ซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา 35และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกรัฐวิสาหกิจตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา

ใหรฐั วิสาหกิจทั้งหลายอยูภ ายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ไมวากฎหมาย
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นหรือกฎหมายที่เกี่ยวของจะกําหนดไวเชนใดก็ตาม เวนแตรัฐวิสาหกิจที่
กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 6 ในพระราชบัญญัตินี้
"รัฐวิสาหกิจ" หมายความวา

(1) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล
หรือกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และใหหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐ
เปน
เจาของ
(2) บริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวง
การเมืองที่มีฐานะเทียบเทา หรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยูด ว ยเกินรอยละหาสิบ
"ลูกจาง" หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพือ่ รับคาจาง
"นายจาง" หมายความวา รัฐวิสาหกิจซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดย
จายคาจางให และใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนรัฐวิสาหกิจ หรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจาก
ผูที่มีอํานาจกระทําการแทนรัฐวิสาหกิจดวย
"ฝายบริหาร" หมายความวา ลูกจางระดับผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจในการ
จางเลิกจาง ขึ้นคาจาง ตัดคาจาง หรือลดคาจาง
"สภาพการจาง" หมายความวา หลักเกณฑและเงื่อนไขการจางหรือการ
ทํางานกําหนดวันและเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอื่นของ
นายจาง หรือ
ลูกจาง อันเกีย่ วกับการจาง หรือการทํางาน
"ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง" หมายความวา ขอตกลงระหวางนายจาง
กับสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้
"ขอพิพาทแรงงาน" หมายความวา ขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง
เกี่ยวกับสภาพการจาง
"ปดงาน" หมายความวา การที่นายจางปฏิเสธไมยอมใหลกู จางทํางาน
ชั่วคราวเนื่องจากขอพิพาทแรงงาน
"นัดหยุดงาน" หมายความวา การที่ลูกจางรวมกันไมทํางาน เฉื่อยงาน
หรือถวงงานเพื่อใหการดําเนินงานบางสวน หรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจตองหยุดชะงักหรือชาลง
"สหภาพแรงงาน" หมายความวา สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัตินี้
"สหพันธแรงงาน" หมายความวา สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจทีจ่ ัดตั้งขึน้
ตามพระราชบัญญัตินี้
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ

"นายทะเบียน" หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
"พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูซึ่งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมอี ํานาจแตงตั้งพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานและ
พนักงาน
เจาหนาทีเ่ พื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
การแตงตั้งตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 1
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
มาตรา 8 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ" ประกอบดวยรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อธิบดี
กรมบัญชีกลาง เปนกรรมการโดยตําแหนงและกรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากฝายนายจางหา
คนและ
ฝายลูกจางหาคน และใหอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปนกรรมการและเลขานุการ
ฝายนายจางตามวรรคหนึ่ง หมายความวา ผูวา
การ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการหรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงที่มีอาํ นาจหนาที่คลายคลึงกันแต
เรียกชื่ออยางอืน่ ในรัฐวิสาหกิจ
ฝายลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูซึ่งไดรับการเลือกตั้งในระหวาง
ประธานสหภาพแรงงานดวยกัน การเลือกตั้งใหเปนไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 9 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สองปกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา 10 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม
มาตรา 9 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก

(3) รัฐมนตรีใหออกเพราะมีการกระทําอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(4) พนจากการเปนนายจางหรือพนจากการเปนประธานสหภาพ
แรงงานแลวแตกรณี
(5) เปนบุคคลลมละลาย
(6) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือ
(7) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีท่กี รรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ให
รัฐมนตรีแตงตัง้ กรรมการแทนตําแหนงที่วา งและใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยู
ของกรรมการซึ่งตนแทน
การแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางกอนครบวาระของกรรมการฝาย
ลูกจางใหแตงตั้งจากประธานสหภาพแรงงาน ผูที่ไดรับเลือกตั้งที่อยูลําดับถัดไปของการเลือกตั้ง
คราวที่
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระไดรับเลือกตั้ง
มาตรา 11 ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งดํารงตําแหนงครบ
ตามวาระแลวแตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการทีพ่ นจากตําแหนงตามวาระ
ปฏิบัติหนาที่
ไปพลางกอน จนกวากรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่
มาตรา 12 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไม

นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และตองมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจาง
อยางนอย
ฝายละหนึ่งคน จึงเปนองคประชุม
ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการทีม่ าประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม
มติทปี่ ระชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ชี้ขาด
ในการประชุมคราวใด ถาไมไดองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง
ใหจดั ใหมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิบหาวันนับตั้งแตวนั ที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุม
ครั้งหลังนี้
แมจะไมมีกรรมการฝายนายจางหรือฝายลูกจางมาประชุม ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ก็ใหถือเปนองคประชุม
มาตรา 13 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
(1) กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจาง
(2) เสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดขอบเขตสภาพการจางที่เกีย่ วกับการเงิน
สําหรับรัฐวิสาหกิจแตละแหงที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดําเนินการเองได
(3) พิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับสภาพการจางตามวรรค
สาม และมาตรา 28

(4) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 31
(5) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท
แรงงานกอนมีคําวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 31 วรรคหา
(6) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 38
(7) พิจารณาวินิจฉัยและออกคําสั่งตามมาตรา 39
(8) เสนอความเห็นและใหคําแนะนําแกรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
(9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรี

มอบหมาย
มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางตาม (1) เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับแกรัฐวิสาหกิจทุกแหง
ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใด เห็นสมควรปรับปรุงสภาพการจางที่เกี่ยวกับ
การเงินที่อยูน อกเหนือจากทีก่ ําหนดไวตามมาตรา 13 (2) จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการและ
คณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินการได
มาตรา 14 คณะกรรมการมีอาํ นาจแตงตั้งผูท รงคุณวุฒิไมเกินหา
คน เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการเพื่อใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นในเรื่องที่
คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 15 คณะกรรมการมีอาํ นาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 16 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ให
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการมอบหมายมีอํานาจดังตอไปนี้
(1) เขาไปในสถานที่ทํางานของนายจาง สถานที่ที่ลูกจางทํางานอยู
หรือสํานักงานของนายจาง สหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงาน ในระหวางเวลาทําการเพื่อ
สอบถามขอเท็จจริง
หรือตรวจสอบเอกสารไดตามความจําเปน
(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคล ซึ่งเกี่ยวของมาใหถอ ยคําหรือ
ใหสงสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวของมาเพือ่ ประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ใหผซู ึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก ชี้แจงขอเท็จจริง ตอบหนังสือ
สอบถามหรือสงสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวของแกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
พนักงานเจาหนาที่
ที่ไดรบั มอบหมายในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง

มาตรา 17 คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการจะมีหนังสือเชิญ
ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒมิ าแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวของก็ได

มาตรา 18 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานและใหมอี ํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้
(2) ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย
หมวด 2
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
มาตรา 19 ใหมีคณะกรรมการกิจการสัมพันธขึ้นในรัฐวิสาหกิจแต
ละแหงประกอบดวย กรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแหง
นั้นกําหนด
เปนประธานกรรมการ ผูแทนฝายนายจางซึ่งรัฐวิสาหกิจแหงนัน้ แตงตั้งจากฝายบริหารของ
รัฐวิสาหกิจนัน้ ตามจํานวนที่รัฐวิสาหกิจกําหนด ซึ่งตองไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกา
คน และ
ผูแทนฝายลูกจางซึ่งแตงตั้งจากสมาชิกของสหภาพแรงงาน ในรัฐวิสาหกิจนั้นตามทีส่ หภาพ
แรงงานเสนอ มีจํานวนเทากับจํานวนผูแทนฝายนายจางเปนกรรมการ
ในกรณีที่ไมมีสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดหรือในระหวางที่
สหภาพแรงงานตองเลิกไปตามมาตรา 65 ใหรัฐวิสาหกิจนั้นจัดใหลูกจางที่มิใชฝา ยบริหาร
เลือกตั้งผูแทนฝายลูกจาง
จํานวนเทากับจํานวนผูแทนฝายนายจางเขารวมเปนกรรมการ
ใหลกู จางซึ่งไดรับเลือกตั้งตามวรรคสองอยูในตําแหนงกรรมการ
จนกวาจะสามารถเลือกตั้งผูแทนของสหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่งได
มาตรา 20 กรรมการกิจการสัมพันธมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สองปกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรบั แตงตั้งอีกได
มาตรา 21 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม
มาตรา 20 กรรมการกิจการสัมพันธพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ

(4) พนจากการเปนฝายบริหารหรือเมื่อรัฐวิสาหกิจเห็นควรใหมีการ
เปลี่ยนผูแทนใหม สําหรับกรณีของผูแทนฝายนายจาง
(5) พนจากการเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือเมื่อสหภาพ
แรงงานเห็นควรใหมกี ารเปลี่ยนผูแทนใหมหรือพนจากการเปนลูกจาง สําหรับกรณีของผูแทน
ฝายลูกจาง
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการกิจการสัมพันธพน จากตําแหนงกอนวาระ ใหมี
การแตงตั้งกรรมการกิจการสัมพันธแทนตําแหนงทีว่ าง และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูใ น
ตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา 22 ใหคณะกรรมการกิจการสัมพันธจัดใหมีการประชุม
อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง และใหนําความในมาตรา 12 มาใชบังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
โดยอนุโลม
ในกรณีที่กรรมการกิจการสัมพันธไมนอยกวาหนึ่งในสามรองขอ ให
คณะกรรมการกิจการสัมพันธจัดใหมกี ารประชุมภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ
มาตรา 23 ใหคณะกรรมการกิจการสัมพันธมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาใหความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตลอดจนสงเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ
(2) หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในรัฐวิสาหกิจนั้น
(3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทํางาน อันจะเปน
ประโยชนตอ นายจาง ลูกจางและรัฐวิสาหกิจนั้น
(4) ปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาตามคํารองทุกขของลูกจางหรือ
สหภาพแรงงานรวมถึงการรองทุกขที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินยั
(5) ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง

มาตรา 24 ใหนายจางอํานวยความสะดวกในการปฏิบัตหิ นาที่ของ
กรรมการกิจการสัมพันธหรืองดเวนการกระทําใด ๆ อันเปนผลใหกรรมการกิจการสัมพันธ
ไมสามารถ
ทํางานตามอํานาจหนาที่ตอไปได
นายจางจะเลิกจาง ลดคาจาง หรือตัดคาจาง กรรมการกิจการสัมพันธ
ไดตอเมื่อไดรบั อนุญาตจากศาลแรงงานกอน เวนแตกรรมการกิจการสัมพันธผูนั้นจะใหความ
ยินยอมเปน
หนังสือ หรือเปนการเลิกจางเพราะเหตุเกษียณอายุ

หมวด 3
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางและวิธีระงับขอพิพาทแรงงาน
มาตรา 25 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหมีระยะเวลาใชบังคับ
ตามที่นายจางและสหภาพแรงงานไดตกลงกัน แตจะตกลงกันใหมีผลใชบังคับเกินกวาสามป
ไมไดถามิไดกาํ หนด
ระยะเวลาไว ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับหนึง่ ปนับแตวันทีน่ ายจาง
และลูกจางไดตกลงกันหรือนับแตวันที่นายจางรับลูกจางเขาทํางานแลวแตกรณี
ในกรณีที่ระยะเวลาที่กําหนดตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
สิ้นสุดลงถามิไดมีการเจรจาตกลงกันใหม ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนัน้ มีผลใช
บังคับตอไปอีกคราวละ
หนึ่งป
การเรียกรองใหมกี ารกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หรือ
การแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกีย่ วกับสภาพการจาง นายจางหรือสหภาพแรงงานตองยื่นขอ
เรียกรองเปนหนังสือ
ใหอีกฝายหนึ่งทราบและใหฝา ยที่ยื่นขอเรียกรองสงสําเนาขอเรียกรองใหนายทะเบียนทราบ
โดยมิชักชา
ใหฝา ยยื่นขอเรียกรองระบุชื่อผูซึ่งมีอํานาจทําการแทนเปนผูแทนใน
การเจรจาซึ่งตองมีจํานวนไมเกินเจ็ดคน
ผูแทนในการเจรจาฝายนายจางตองแตงตั้งจากฝายบริหารของ

รัฐวิสาหกิจนัน้ และผูแทนในการเจรจาฝายสหภาพแรงงานตองแตงตัง้ จากกรรมการหรือ
สมาชิกสหภาพแรงงานนัน้
มาตรา 26 เมื่อไดรับขอเรียกรองแลว ใหฝา ยที่รับขอเรียกรองแจง
ชื่อผูแทนในการเจรจาจํานวนไมเกินเจ็ดคนเปนหนังสือใหฝายทีย่ ื่นขอเรียกรองทราบโดยมิ
ชักชาและให
ทั้งสองฝายเริ่มเจรจากันภายในหาวันนับแตวันที่ไดรับขอเรียกรอง
นายจางหรือสหภาพแรงงานจะแตงตั้งที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษา
แนะนําแกผูแทนของตนก็ได แตตองมีจํานวนฝายละไมเกินสองคน
มาตรา 27 ถานายจางกับสหภาพแรงงานสามารถตกลงเกี่ยวกับ
ขอเรียกรองไดแลวใหทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนัน้ เปนหนังสือลงลายมือชื่อผูแทน
ในการเจรจาของนายจาง
และสหภาพแรงงาน ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนฝายตนและใหนายจาง
ประกาศขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดยเปดเผยไว ณ สถานที่ที่ลูกจางทํางานอยูเปนเวลา
อยางนอยสามสิบวัน โดยเริม่ ประกาศภายในสามวันนับแตวนั ที่ไดตกลงกัน
ใหนายจางนําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามวรรคหนึ่งไปจด
ทะเบียนตอนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายภายในสิบหาวันนับแตวันทีไ่ ดตกลง
กัน

มาตรา 28 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกี่ยวกับการเงินที่อยู
นอกเหนือจากที่กําหนดตามมาตรา 13 (2) นายจางจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี
กอนจึงจะดําเนินการได
มาตรา 29 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลผูกพันนายจาง
และลูกจางซึ่งเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน
หามมิใหนายจางทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางซึ่งเปนสมาชิก
สหภาพแรงงานขัดหรือแยงกับขอตกลงเกีย่ วกับสภาพการจาง เวนแตสัญญาจางแรงงานนั้น
จะเปนคุณแกลูกจาง
ยิ่งกวา

มาตรา 30 ในกรณีที่ไมมีการเจรจากันภายในกําหนดตาม
มาตรา 26 หรือมีการเจรจากันแลวแตตกลงกันไมไดไมวาดวยเหตุใด ใหถือวาไดมีขอ
พิพาทแรงงานเกิดขึ้น และใหฝาย
ยื่นขอเรียกรองแจงเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทราบภายในเจ็ดสิบ
สองชั่วโมงนับแตเวลาที่พน กําหนดหรือนับแตเวลาที่ตกลงกันไมไดแลวแตกรณี
มาตรา 31 เมื่อพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับแจง
ตามมาตรา 30 แลวใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานดําเนินการประนอมขอพิพาท
ภายในกําหนดสิบวันนับแต
วันที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับหนังสือแจง
ถาไดมีการตกลงกันภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหนํา
มาตรา 27 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ไมอาจตกลงกันไดภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือ
วาขอพิพาทแรงงานนั้นเปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได และใหฝา ยที่แจงขอเรียกรอง
นําขอพิพาทแรงงาน
ที่ตกลงกันไมได สงใหคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่เปนขอพิพาทแรงงานที่
ตกลงกันไมได
เมื่อคณะกรรมการไดรับขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได ให
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในเกาสิบวันนับแตวนั ที่ไดรบั ขอพิพาทแรงงานดังกลาว
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคล
หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานดังกลาวกอนมีการวินิจฉัยชี้ขาดก็
ได
มาตรา 32 คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหเปนที่สุด ฝาย
ยื่นขอเรียกรองและฝายรับขอเรียกรองตองปฏิบัติตาม แตถาเปนคําวินจิ ฉัยชี้ขาดที่เกีย่ วกับ
การเงินที่อยูน อกเหนือ
กําหนดตามมาตรา 13 (2) จะมีผลใชบังคับไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลวและใหคําวินิจฉัยชี้ขาดมีผลใชบังคับไดเปนเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ได
วินิจฉัยชี้ขาดหรือไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี

มาตรา 33 ไมวา กรณีใดหามมิใหนายจางปดงานหรือลูกจางนัด
หยุดงาน
มาตรา 34 เมื่อไดมีการยืน่ ขอเรียกรองตาม
มาตรา 25 แลว ถาขอเรียกรองนั้นยังอยูใ นระหวางการเจรจา การประนอม การไกล
เกลี่ย หรือการชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 26
มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 หรือมาตรา 31 หามมิใหนายจาง
เลิกจาง หรือโยกยายหนาที่การงานลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ หรืออนุกรรมการซึ่ง
เกี่ยวของกับขอเรียกรอง เวนแต
บุคคลดังกลาว
(1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก
นายจาง
(2) จงใดทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
(3) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบ หรือคําสั่ง
อันชอบดวยกฎหมายของนายจาง โดยนายจางไดวากลาวตักเตือนเปนหนังสือแลวและยัง
ไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจาง
ไดรับทราบหนังสือเตือนนัน้ ทั้งนี้ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้น ตองมิไดออกเพื่อ
ขัดขวางมิใหบคุ คลดังกลาวดําเนินการเกี่ยวกับขอเรียกรอง เวนแตกรณีที่รายแรง นายจาง
ไมจําตองตักเตือน
(4) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกัน โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร
หามมิใหลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการ หรือ
สมาชิกสหภาพแรงงานซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง สนับสนุน หรือกอเหตุการณนดั หยุด
งาน
มาตรา 35 หามมิใหนายจาง
(1) เลิกจางหรือกระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหลูกจางไม
สามารถทนทํางานอยูตอไปได เพราะเหตุทลี่ ูกจางไดดําเนินการขอจัดตั้งสหภาพ
แรงงาน สหพันธแรงงาน หรือเขาเปน
สมาชิก หรือกรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธแรงงาน กรรมการกิจการ

สัมพันธกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ หรืออนุกรรมการ หรือดําเนินการ
ฟองรอง เปนพยาน หรือ
ใหหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการ หรือตอศาลแรงงาน
(2) ขัดขวางในการที่ลูกจางเปนสมาชิกหรือใหลูกจางออกจาก
การเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน กรรมการกิจการสัมพันธ หรือ
ให หรือตกลงจะใหเงิน หรือ
ทรัพยสินแกลูกจางหรือเจาหนาที่ของสหภาพแรงงาน เพื่อมิใหสมัคร หรือรับสมัคร
ลูกจางเปนสมาชิกหรือเพื่อใหออกจากการเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน
(3) ขัดขวางการดําเนินการของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธ
แรงงาน หรือขัดขวางการใชสิทธิของลูกจางในการเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ
(4) เขาแทรกแซงการดําเนินการของสหภาพแรงงาน หรือ
สหพันธแรงงานโดยมิชอบดวยกฎหมาย

มาตรา 36 หามมิใหผูใด
(1) บังคับหรือขูเข็ญ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ใหลูกจาง
ตองเปนหรือหามไมใหเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือตองออกจากการเปนสมาชิก
สหภาพแรงงานหรือ
(2) กระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหฝายนายจางฝาฝน
มาตรา 35
มาตรา 37 ในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตาม
มาตรา 25 วรรคหนึ่งหรือคําชี้ขาดตามมาตรา 32 มีผลใชบังคับ หามมิใหนายจางเลิก
จางหรือโยกยายหนาทีก่ ารงานของ
กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง เวนแต
มีการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจหรืองานสวนหนึง่ สวนใดของรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลดังกลาวได
กระทําการดังตอไปนี้
(1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก
นายจาง
(2) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย

(3) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือระเบียบ หรือคําสั่ง
อันชอบดวยกฎหมายของนายจางโดยนายจางไดวากลาวตักเตือนเปนหนังสือแลว และยัง
ไมเกินหนึ่งปนับแต
วันที่ลูกจางไดรับทราบหนังสือเตือนนั้น ทั้งนี้ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้น ตอง
มิไดออกเพื่อขัดขวางมิใหบุคคลดังกลาวดําเนินการเกี่ยวกับขอเรียกรอง เวนแตกรณีที่
รายแรง นายจางไมจําตอง
ตักเตือน
(4) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกัน โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร
(5) กระทําการใด ๆ เปนการยุยง สนับสนุน หรือชักชวนใหมี
การฝาฝนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาด
มาตรา 38 ใหผูเสียหายเนื่องจากการฝาฝนมาตรา 35 หรือ
มาตรา 37 มีสิทธิยื่นคํารองไดภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับความเสียหายกลาวหา
ผูฝาฝนตอคณะกรรมการ เพือ่
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดและออกคําสั่งภายในหกสิบวันนับ
แตวนั ที่ไดรับคํารอง และใหฝายนายจางและลูกจางปฏิบัติตามคําชี้ขาดนั้น ในกรณีนี้ ให
คณะกรรมการมีอํานาจ
ออกคําสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางาน หรือใหจา ยคาเสียหาย หรือใหผูฝาฝน
ปฏิบตั ิหรือไมปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควรได
มาตรา 39 ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวา กรรมการของ
สหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงานผูใดดําเนินการผิดวัตถุประสงคของสหภาพ
แรงงาน หรือสหพันธแรงงาน แลวแต
กรณี และการดําเนินการนั้นเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชน หรือความ
มั่นคงของประเทศ ใหสงเรือ่ งตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินจิ ฉัยโดยมิชักชา

ใหคณะกรรมการวินิจฉัยและออกคําสั่งภายในเจ็ดวันนับแตวนั ที่

ไดรับคําขอและใหผูฝาฝนปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
หมวด 4
สหภาพแรงงาน
มาตรา 40 สหภาพแรงงานจะมีขึ้นได ก็แตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้
สหภาพแรงงานตองมีวัตถุประสงคเพื่อ
(1) สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางลูกจางกับนายจาง และ
ระหวางลูกจางดวยกัน
(2) พิจารณาชวยเหลือสมาชิกตามคํารองทุกข
(3) แสวงหาและคุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจาง
ของลูกจาง
(4) ดําเนินการและใหความรวมมือเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจ
ใหรัฐวิสาหกิจแตละแหง
มีสหภาพแรงงานไดเพียงสหภาพแรงงานเดียว
มาตรา 41 บุคคลดังตอไปนี้ มีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพ
แรงงานได
(1) เปนลูกจางในรัฐวิสาหกิจเดียวกันที่มใิ ชฝายบริหาร
(2) บรรลุนิติภาวะแลว และ
(3) มีสัญชาติไทย
มาตรา 42 สหภาพแรงงานจะตั้งขึ้นไดตองมีสมาชิกไมนอ ย
กวารอยละยี่สบิ หาของลูกจางทั้งหมด แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานอันมีลักษณะเปน
ครั้งคราว เปนการจร เปนไป
ตามฤดูกาล หรือเปนงานตามโครงการ ตองมีขอบังคับ และตองจดทะเบียนตอนาย
ทะเบียน และเมื่อไดจดทะเบียนแลว ใหสหภาพแรงงานเปนนิติบุคคล
มาตรา 43 การขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน ใหลูกจางมี
สิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานจํานวนไมนอยกวาสิบคน เปนผูเริ่มกอการ ยื่นคําขอเปน
หนังสือตอนายทะเบียน พรอม

ดวยรางขอบังคับของสหภาพแรงงานอยางนอยสามฉบับ บัญชีรายชื่อและลายมือชือ่ ของ
ผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานไมนอยกวารอยละสิบของลูกจาง
ทั้งหมด แตไมรวมถึง
ลูกจางซึ่งทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร เปนไปตามฤดูกาล หรือเปนงาน
ตามโครงการ

คําขอและบัญชีรายชื่อใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานกําหนด
ลูกจางคนหนึ่งจะเปนสมาชิกสหภาพแรงงานไดเพียงแหงเดียว
เมื่อนายทะเบียนรับคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานแลว ให
นายทะเบียนปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง เพื่อใหลูกจาง
ทั้งหมดทราบ
มาตรา 44 ขอบังคับของสหภาพแรงงาน ตองมีขอความ
ดังตอไปนี้
(1) ชื่อ ซึ่งตองมีคําวา "สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ" กํากับ
ไวหนาชื่อนั้นดวย
(2) วัตถุประสงค
(3) ที่ตั้งสํานักงาน
(4) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
(5) อัตราเงินคาสมัครและคาบํารุงและวิธีการชําระเงิน
(6) ขอกําหนดเกีย่ วกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก
(7) ขอกําหนดเกีย่ วกับคณะกรรมการ ไดแก จํานวน
กรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ วาระของการเปนกรรมการ การพนจากตําแหนงของ
กรรมการ และการประชุมของ
คณะกรรมการ
(8) ขอกําหนดเกีย่ วกับการประชุมใหญ
(9) ขอกําหนดเกีย่ วกับการบริหารสหภาพแรงงาน

(10) ขอกําหนดเกีย่ วกับการใชจาย การเก็บรักษาเงินและ
ทรัพยสินอื่น ตลอดจนการทําบัญชีและการตรวจบัญชี
ขอบังคับตามวรรคหนึ่ง ตองมีสาระที่สามารถเอื้ออํานวยให
การดําเนินงานของสหภาพแรงงานเปนไปโดยเกิดความเปนธรรม และรักษาประโยชน
ของสมาชิกและลูกจางใน
รัฐวิสาหกิจ และตองไมมีสาระเปนการกีดกันการเขาเปนสมาชิกหรือตองขาดจาก
สมาชิกภาพโดยไมมีเหตุอันควร
มาตรา 45 เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอจดทะเบียนสหภาพ
แรงงานในรัฐวิสาหกิจใดและตรวจสอบแลวเห็นวา วัตถุประสงคถูกตองตามขอบเขต
ของมาตรา 40 และไมขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผูยื่นคําขอมีคุณสมบัติถูกตองตาม
มาตรา 41 คําขอดังกลาว มีขอความตลอดจนเอกสารหลักฐานครบถวนถูกตองตาม
มาตรา 43 และขอบังคับถูกตอง
ตามมาตรา 44 มีรายชื่อและลายมือชื่อผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงานเปนจํานวนไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของลูกจางทั้งหมด แตไมรวมถึงลูกจาง
ซึ่งทํางานอันมีลักษณะเปน
ครั้งคราว เปนการจร เปนไปตามฤดูกาล หรือเปนงานตามโครงการ และยังไมมกี าร
จดทะเบียนสหภาพแรงงานขึ้นในรัฐวิสาหกิจนั้น ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนและ
ออกใบสําคัญแสดงการ
จดทะเบียนสหภาพแรงงาน ใหแกสหภาพแรงงานนัน้

คําขอจดทะเบียนรายใด มีขอความตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ไมครบถวนถูกตองอยางใดอยางหนึ่ง หรือมีผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงานไมถึงรอยละยี่สิบหา
ของลูกจางทั้งหมดตามวรรคหนึ่ง ใหผยู ื่นคําขอจดทะเบียนรายดังกลาวดําเนินการ
แกไขเพิม่ เติมใหถูกตองครบถวนภายในกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนมี
หนังสือแจงใหทราบ

ถาผูยื่นคําขอจดทะเบียนไมดาํ เนินการดังกลาวใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลานั้น ให
ถือวาคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานรายดังกลาวเปนอันตกไป
มาตรา 46 ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอจดทะเบียนสหภาพ
แรงงานในรัฐวิสาหกิจใดเกินหนึ่งราย ถาปรากฏวาคําขอจดทะเบียนรายใดมีขอความ
และเอกสารหลักฐานครบถวนถูกตอง
ตลอดจนไดแจงจํานวนผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานถึงรอยละ
ยี่สิบหาของลูกจางทั้งหมดตามมาตรา 45 เปนลําดับแรก ใหนายทะเบียนรับจด
ทะเบียนสหภาพแรงงานนัน้
แตถามีคําขอที่มีลักษณะครบถวนดังกลาวเกินหนึ่งราย ใหนายทะเบียนดําเนินการใหผู
ยื่นคําขอจดทะเบียนแตละรายมารวมพิจารณาทําความตกลงเพื่อรวมเปนคําขอ
เดียวกัน ถาไมสามารถตกลง
กันได ใหรับจดทะเบียนสหภาพแรงงานทีม่ ีจํานวนผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิก
มากที่สุด ถายังปรากฏวามีคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน โดยมีจํานวนรายชื่อผู
แสดงความจํานงเขาเปน
สมาชิกมากทีส่ ุดเทากันเกินหนึ่งราย ใหนายทะเบียนดําเนินการจับสลากโดยเปดเผย
ระหวางผูย ื่นคําขอดังกลาวและรับจดทะเบียนสหภาพแรงงานรายที่จับสลากได
มาตรา 47 ผูยื่นคําขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งไมรับ
จดทะเบียนตอรัฐมนตรีโดยทําเปนหนังสือยื่นตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
ใหรฐั มนตรีวินจิ ฉัยอุทธรณ และแจงใหผูอุทธรณทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับหนังสืออุทธรณ
คําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 48 เมื่อไดจดทะเบียนแลว ใหนายทะเบียนประกาศ
การจดทะเบียนสหภาพแรงงานในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 49 ใหผูเริ่มกอการจัดตั้งสหภาพแรงงานจัดใหมีการ
ประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายในหนึ่งรอยยี่สิบนับแตวันที่จดทะเบียน เพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการสหภาพแรงงาน
และมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการสหภาพแรงงานเลือกตั้งผูสอบ

บัญชี และอนุมัติรางขอบังคับที่ไดยนื่ ตอนายทะเบียนตามมาตรา 45
เมื่อที่ประชุมใหญไดเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพ
แรงงาน และอนุมัติรางขอบังคับแลว ใหนําสําเนาขอบังคับและรายชือ่ ที่
อยู อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการสหภาพ
แรงงานไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวนั ที่ที่ประชุมใหญลงมติ
มาตรา 50 การแกไขเพิม่ เติมขอบังคับของสหภาพแรงงาน
และการเปลี่ยนแปลงกรรมการสหภาพแรงงาน จะกระทําไดโดยมติของที่ประชุม
ใหญและตองนําไปจดทะเบียนภายใน
สิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ
การแกไขเพิม่ เติมขอบังคับและการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่ง จะมีผลใชบังคับตอเมื่อนายทะเบียนไดรับจดทะเบียน
แลว
ใหนาํ มาตรา 45 มาใชบังคับแกการขอแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับและการเปลี่ยนแปลงกรรมการสหภาพแรงงานโดยอนุโลม
มาตรา 51 สมาชิกของสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใด
จะตองเปนลูกจางในรัฐวิสาหกิจนั้นตลอดเวลาที่ยังเปนสมาชิก
หามมิใหฝายบริหารเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน
มาตรา 52 สมาชิกของสหภาพแรงงานมีสทิ ธิขอ
ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกเอกสาร หรือบัญชีเพื่อทราบการดําเนินกิจการของสหภาพ
แรงงานไดในเวลาเปดทําการ
ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เจาหนาทีข่ องสหภาพ
แรงงานตองใหความสะดวกตามสมควร
มาตรา 53 สมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพแรงงานสิ้นสุด
ลง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ที่ประชุมใหญใหออก เพราะมีเหตุตามทีก่ ําหนดใน

ขอบังคับของสหภาพแรงงาน
(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 51
มาตรา 54 เพื่อประโยชนของสมาชิกสหภาพแรงงาน ให
สหภาพแรงงานมีสิทธิหนาทีด่ ังตอไปนี้
(1) ยื่นขอเรียกรองตอฝายนายจางเกีย่ วกับสภาพการจาง
แทนสมาชิก
(2) ยื่นคํารองทุกขตอคณะกรรมการกิจการสัมพันธเพื่อ
พิจารณาตามมาตรา 23 (4)
(3) ตั้งผูแทนเขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ
(4) จัดใหมกี ารใหบริการเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือ
จัดสรรเงินหรือทรัพยสินเพือ่ สาธารณประโยชน ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมใหญ
เห็นสมควร
(5) เรียกเก็บเงินคาสมัครเปนสมาชิกและเงินคาบํารุงตาม
อัตราที่กําหนดในขอบังคับของสหภาพแรงงาน
(6) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่บัญญัติไวใน
มาตรา 40

มาตรา 55 ใหสหภาพแรงงานมีคณะกรรมการสหภาพ
แรงงานเปนผูด ําเนินกิจการและเปนผูแทนของสหภาพแรงงานในกิจการที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการ
สหภาพแรงงานจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําแทนก็ได
คณะกรรมการสหภาพแรงงานอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สหภาพแรงงานเพื่อปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได
คณะกรรมการสหภาพแรงงานประกอบดวย ประธาน
สหภาพแรงงานเปนประธานกรรมการและมีกรรมการอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับ
มาตรา 56 กรรมการสหภาพแรงงานหรืออนุกรรมการ

สหภาพแรงงานตามมาตรา 55 ตองเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น
กรรมการสหภาพแรงงานซึ่งนายทะเบียนสั่งใหออกจาก
ตําแหนงตามมาตรา 63จะดํารงตําแหนงกรรมการสหภาพแรงงานใหมได ตอเมื่อ
พนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่
นายทะเบียนสั่งใหออกจากตําแหนง
มาตรา 57 สหภาพแรงงานจะกระทําการดังตอไปนี้ไดก็
แตโดยมติของที่ประชุมใหญ
(1) แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(2) เลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงาน เลือกตั้งผูสอบ
บัญชี รับรองงบดุล รายงานประจําปและงบประมาณ
(3) จัดใหมกี ารใหบริการเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือ
จัดสรรเงินหรือทรัพยสินเพือ่ สาธารณประโยชน
(4) รวมจัดตั้งหรือเขาเปนสมาชิกสหพันธแรงงาน
(5) รับเงินชวยเหลือจากบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย หรือ
คนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
(6) เลิกสหภาพแรงงาน
มาตรา 58 เมื่อสหภาพแรงงานปฏิบัติการดังตอไปนี้ เพื่อ
ประโยชนของสมาชิกสหภาพแรงงาน ใหสหภาพแรงงาน กรรมการสหภาพ
แรงงาน อนุกรรมการสหภาพแรงงาน และ
เจาหนาที่ของสหภาพแรงงานไดรับการยกเวนไมตองถูกกลาวหา หรือฟองรองทาง
อาญาหรือทางแพง
(1) เขารวมเจรจาทําความตกลงกับนายจาง เพือ่ เรียกรอง
เกี่ยวกับสภาพการจาง
(2) ชี้แจงหรือโฆษณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอ
เรียกรอง หรือขอพิพาทแรงงานหรือการดําเนินงานของสหภาพแรงงาน
ทั้งนี้ เวนแตเปนความผิดทางอาญาในลักษณะความผิด

เกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน เกี่ยวกับชีวิตและรางกาย เกี่ยวกับ
เสรีภาพ และชื่อเสียง เกี่ยวกับทรัพย
และความผิดในทางแพงที่เกีย่ วเนื่องกับการกระทําความผิดทางอาญาในลักษณะ
ดังกลาว
มาตรา 59 การใหกรรมการสหภาพแรงงานไป
ดําเนินงานสหภาพแรงงานหรือไปรวมการประชุมสหภาพแรงงานหรือสัมมนา
ใด ๆ โดยถือเสมือนวาการไปดําเนินงานดังกลาว
เปนการทํางานใหกับนายจางใหเปนไปตามที่สหภาพแรงงานและนายจางจะไดตก
ลงกัน
ลูกจางซึ่งเปนกรรมการของสหภาพแรงงานมีสิทธิลาไป
รวมประชุมสหภาพแรงงานหรือรวมการประชุมหรือสัมมนาอื่นได ทั้งนี้ ให
สหภาพแรงงานแจงใหนายจางทราบ
ลวงหนา และใหถือวาวันเวลาที่ลูกจางไปดําเนินงานดังกลาวเปนวันทํางานใหกับ
นายจาง
มาตรา 60 สหภาพแรงงานตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิก
ตามแบบที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกําหนด และเก็บรักษาไวที่
สํานักงานพรอมที่จะใหตรวจสอบได
ในเวลาทําการ
ใหสหภาพแรงงานประกาศวันและเวลาเปดทําการไวที่
สํานักงานของสหภาพแรงงาน
มาตรา 61 สหภาพแรงงานตองจัดใหมีการตรวจสอบ
บัญชีและตองเสนองบดุลพรอมดวยรายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตอที่
ประชุมใหญ
เมื่อที่ประชุมใหญรับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชี
แลว ใหสงสําเนาหนึ่งชุดใหแกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ที่ประชุม
ใหญมีมติรับรอง
มาตรา 62 ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ผูซึ่ง
นายทะเบียนมอบหมายมีอํานาจสั่งใหนายจาง กรรมการของสหภาพแรงงาน หรือ

สมาชิกของสหภาพแรงงาน กระทําการ
หรืองดเวนการกระทําใด ๆ เพื่อใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
นี้ หรือที่กําหนดไวในกฎหมาย หรือขอบังคับของสหภาพแรงงานแลวแต
กรณี และใหมีอํานาจดังตอไปนี้
(1) เขาไปในรัฐวิสาหกิจหรือสํานักงานของสหภาพ
แรงงานในเวลาทําการ เพื่อสอบขอเท็จจริงหรือตรวจสอบกิจการของสหภาพ
แรงงาน
(2) สั่งใหฝายนายจาง กรรมการสหภาพ
แรงงาน อนุกรรมการสหภาพแรงงาน หรือเจาหนาที่ของสหภาพแรงงาน สงหรือ
แสดงเอกสาร หรือบัญชีของสหภาพแรงงาน เพื่อประกอบ
การพิจารณากรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น
(3) สอบถามบุคคลใน (2) หรือเรียกบุคคลดังกลาวมา
เพื่อสอบถามหรือใหชแี้ จงขอเท็จจริงเกีย่ วกับการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงาน
มาตรา 63 นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหกรรมการ
สหภาพแรงงานผูใดผูหนึ่งหรือคณะกรรมการสหภาพแรงงาน ออกจากตําแหนง
ได เมื่อปรากฏวา
(1) กระทําการอันมิชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการ
ขัดขวางการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ นาย
ทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่
(2) ฝาฝนมาตรา 57 (5)
(3) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของนาย
ทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตามมาตรา 62
(4) ดําเนินการไมถูกตองตามวัตถุประสงคของสหภาพ
แรงงานอันเปนการขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรืออาจจะเปนภัยตอเศรษฐกิจ
หรือความมั่นคงของประเทศ หรือ

(5) ใหหรือยินยอมใหผูใดผูห นึง่ ซึ่งมิใชกรรมการ
สหภาพแรงงานเปนผูดําเนินกิจการของสหภาพแรงงาน
คําสั่งตามวรรคหนึง่ ใหทําเปนหนังสือและแจงใหผูซึ่ง
เกี่ยวของและสหภาพแรงงานทราบโดยมิชักชา
มาตรา 64 ผูซึ่งไดรับคําสั่งใหออกจากตําแหนง
กรรมการสหภาพแรงงานตามมาตรา 63 มีสิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นตอรัฐมนตรี
โดยทําเปนหนังสือภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับคําสั่ง
ใหรฐั มนตรีวินจิ ฉัยชี้ขาดอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณ
ทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ คําวินิจฉัยชี้ขาดของ
รัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 65 สหภาพแรงงานยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(1) ถามีขอบังคับของสหภาพแรงงานกําหนดใหเลิกใน
กรณีใด เมื่อมีกรณีนนั้
(2) ที่ประชุมใหญมีมติใหเลิก
(3) ลมละลาย
(4) นายทะเบียนมีคําสั่งใหเลิกตามมาตรา 66
มาตรา 66 นายทะเบียนมีคําสั่งใหเลิกสหภาพแรงงาน
ไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบและพบภายหลังวา การ
รับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสหภาพแรงงานแกผูยื่นคํา
ขอจดทะเบียนนั้นไมเปนไปตามมาตรา 45
หรือมาตรา 46
(2) เมื่อปรากฏวาการดําเนินการของสหภาพแรงงานขัด
ตอวัตถุประสงค ขัดตอกฎหมาย หรือเปนภัยตอเศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของ
ประเทศ หรือขัดตอความสงบเรียบรอย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(3) เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งใหเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหมทั้งคณะ และ
ไมดําเนินการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด หรือภายในระยะเวลาที่นาย
ทะเบียนขยายระยะเวลา
ใหจนสิ้นระยะเวลาดังกลาว
(4) เมื่อสหภาพแรงงานไมดําเนินกิจการติดตอกันเปนเวลาเกินสอง
ป หรือ
(5) เมื่อมีจํานวนสมาชิกเหลือนอยกวารอยละยี่สิบหาของลูกจาง
ทั้งหมดแตไมรวมถึงลูกจางซึ่งเปนฝายบริหารหรือทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว เปนการ
จร เปนไปตาม
ฤดูกาล หรือเปนงานตามโครงการ
เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งใหเลิกสหภาพแรงงานใด ใหแจงคําสั่งเปน
หนังสือใหสหภาพแรงงานนัน้ ทราบโดยมิชักชา
มาตรา 67 คําสั่งใหเลิกสหภาพแรงงานตามมาตรา 66 กรรมการเกิน
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่ถูกสั่งใหเลิก มีสิทธิเขาชื่อกัน
อุทธรณคําสั่งนั้น
ตอรัฐมนตรี โดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรบั แจงคําสั่ง
การอุทธรณคําสั่งตอรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ไมเปนเหตุทเุ ลาการบังคับ
ตามคําสั่งของนายทะเบียน
ใหรฐั มนตรีวินจิ ฉัยอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่รับอุทธรณคําวินจิ ฉัยชี้ขาดของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
คําสั่งเลิกสหภาพแรงงานใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ สิ้นสุด
ระยะเวลาการยื่นอุทธรณหรือเมื่อรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด แลวแตกรณี
มาตรา 68 เมื่อสหภาพแรงงานตองเลิกตามมาตรา 65 ใหแตงตั้งผู
ชําระบัญชีและใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการชําระบัญชีหาง
หุนสวน

สามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด มาใชบังคับแกการชําระบัญชีสหภาพ
แรงงานโดยอนุโลม
มาตรา 69 เมื่อชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยู หามมิใหนําไป
แบงใหแกสมาชิกของสหภาพแรงงาน แตใหโอนทรัพยสินนั้นไปใหแกสหภาพแรงงานอื่นตามที่
ไดระบุไว
ในขอบังคับวาดวยวิธีการจัดการของสหภาพแรงงาน หรือตามมติของที่ประชุมใหญ
ในกรณีที่ในขอบังคับหรือที่ประชุมใหญ มิไดระบุใหสหภาพแรงงานใด
เปนผูรับทรัพยสินที่เหลือนัน้ ใหผูชําระบัญชีมอบทรัพยสินนั้นใหแกมลู นิธิหรือสมาคมที่มี
วัตถุประสงค
เพื่อการสงเคราะหชว ยเหลือหรือสงเสริมสวัสดิการของผูใชแรงงาน

หมวด 5
สหพันธแรงงาน
มาตรา 70 สหภาพแรงงานตัง้ แตสิบสหภาพแรงงานขึ้นไป อาจรวมกัน
จัดตั้งสหพันธแรงงานไดเพือ่ ปกปองคุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจางและเพื่อสงเสริม
การ
ศึกษาและสงเสริมความสัมพันธอันดีในรัฐวิสาหกิจ
สหพันธแรงงานตองมีขอบังคับและตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน เมื่อได
จดทะเบียนแลวใหสหพันธแรงงานเปนนิตบิ ุคคล
มาตรา 71 ใหนําบทบัญญัติวาดวยสหภาพแรงงานในหมวด 4 มาใช
บังคับแกสหพันธแรงงานโดยอนุโลม
มาตรา 72 สหพันธแรงงานอาจเขาเปนสมาชิกสภาองคการลูกจางตาม
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธได
หมวด 6
บทกําหนดโทษ
มาตรา 73 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคสอง หรือ
มาตรา 24 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ

มาตรา 74 ผูใดไมอํานวยความสะดวก ไมตอบหนังสือสอบถาม ไม
ชี้แจงขอเท็จจริง หรือไมสงสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวของแกคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ตาม
มาตรา 16 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ผูซึ่งนาย
ทะเบียนมอบหมายตามมาตรา 62 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
พันบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 75 ผูแทนฝายนายจางหรือผูแทนฝายสหภาพแรงงานตาม
มาตรา 25หรือที่ปรึกษาฝายนายจางหรือฝายสหภาพแรงงานตามมาตรา 26 ผูใดรับหรือยอมจะ
รับเงินหรือ
ทรัพยสินจากผูใดผูหนึ่งเพื่อกระทําการอันเปนเหตุใหรัฐวิสาหกิจหรือสหภาพแรงงานตองเสีย
ผลประโยชนที่ควรได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา 76 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงตามมาตรา 27 วรรค
สอง หรือฝาฝนมาตรา 29 วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชีข้ าดของคณะกรรมการตาม
มาตรา 32
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 77 ผูใดฝาฝนมาตรา 33 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
ป หรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดยุยงปลุกปน เพือ่ ใหมีการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 78 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตาม
มาตรา 39วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา 79 ผูใดฝาฝนมาตรา 34 หรือมาตรา 36 หรือไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 38 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมืน่ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 80 ผูใดเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานโดยรูอยูว าสหภาพ
แรงงานนั้นยังไมไดจดทะเบียนตามมาตรา 45 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดเปนผูดําเนินการสหภาพแรงงานที่ยังไมไดจดทะเบียน ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 81 ผูเริ่มกอการจัดตั้งสหภาพแรงงานผูใดไมปฏิบตั ิตาม
มาตรา 49 หรือกรรมการสหภาพแรงงานผูใดไมปฏิบตั ิตามมาตรา 50 ตองระวางโทษปรับไม
เกินวันละหาสิบบาท
ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนอยู
มาตรา 82 สหภาพแรงงานใดรับบุคคลเขาเปนสมาชิกโดยฝาฝน
มาตรา 51 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 83 สหภาพแรงงานใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 60 หรือ
มาตรา 61ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
กรรมการสหภาพแรงงานผูใดรูเห็นเปนใจใหสหภาพแรงงานกระทําการ
ตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา 84 ผูใดเปนสมาชิกสหพันธแรงงานโดยรูอยูว าสหพันธแรงงาน
นั้นยังไมไดจดทะเบียนตามมาตรา 70 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดดําเนินการสหพันธแรงงานที่ยังไมไดจดทะเบียน ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 85 สหพันธแรงงานใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา 71 ประกอบดวยมาตรา 60 หรือมาตรา 61 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
กรรมการสหพันธแรงงานผูใดรูเห็นเปนใจใหสหพันธแรงงานเขากระทํา
การตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา 86 ผูเริ่มกอการจัดตั้งสหพันธแรงงานผูใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา 71ประกอบดวยมาตรา 49 หรือกรรมการสหพันธแรงงานผูใ ดไมปฏิบัติตาม
มาตรา 71 ประกอบดวย
มาตรา 50 ตองระวางโทษปรับไมเกินวันละหาสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนอยู
มาตรา 87 สหพันธแรงงานใดรับบุคคลเขาเปนสมาชิกโดยฝาฝน
มาตรา 71ประกอบดวยมาตรา 51 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 88 ผูใดใชคําวา "สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ" หรือ "สหพันธ

แรงงานรัฐวิสาหกิจ" หรืออักษรตางประเทศซึ่งมีความหมายทํานองเดียวกัน ประกอบกับชื่อใน
ดวงตรา
ปายชื่อ จดหมาย ใบแจงความ หรือเอกสารอยางอื่นเกีย่ วกับกิจการธุรกิจโดยมิไดเปนสหภาพ
แรงงานหรือสหพันธแรงงาน ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาทและปรับอีกเปนรายวัน
ไมเกินวันละหารอยบาทจนกวาจะเลิกใช
มาตรา 89 เมื่อสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงานไดเลิกตาม
พระราชบัญญัตินี้กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงาน
ผูใดขัดขวางการ
ดําเนินการของผูชําระบัญชี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 90 ผูใดยังคงดําเนินกิจการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ
แรงงานซึ่งไดเลิกไปแลวตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตการชําระบัญชีของสหภาพแรงงานหรือ
สหพันธแรงงาน
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 91 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว
หรือมีโทษปรับหรือโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือมีโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
ใหนายทะเบียนมีอํานาจเปรียบเทียบได
ภายใตบังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งในการสอบสวนถาพนักงาน
สอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมให
เปรียบเทียบให
พนักงานสอบสวนสงเรื่องมายังนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผนู ั้นแสดงความยินยอมให
เปรียบเทียบ
เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบ
วันแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูกระทําผิดไมยนิ ยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงิน
คาปรับภายในกําหนดเวลาตามวรรคสามใหดําเนินคดีตอไปได
บทเฉพาะกาล
มาตรา 92 ใหถือวาสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไดจดทะเบียนจัดตัง้
ขึ้นตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 เปนสหภาพแรงงานตาม

พระราชบัญญัตินี้
และมีสิทธิหนาที่ดําเนินการไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
เมื่อครบกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาสหภาพ
แรงงานตามวรรคหนึ่งแหงใดมีสมาชิกไมครบตามที่กําหนดในมาตรา 42 ใหถือวาสหภาพ
แรงงาน
นั้นเปนอันสิ้นสุดและใหนําบทบัญญัติตามมาตรา 68 และมาตรา 69 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 93 เมื่อครบกําหนดตามมาตรา 92 วรรคสอง ใหสหภาพ
แรงงานตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง ที่มีสมาชิกครบตามที่กําหนดในมาตรา 42 จัดใหมีการ
เลือกตั้งกรรมการ
สหภาพแรงงานขึ้นใหมโดยมิชักชา
ใหกรรมการสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนกรรมการสหภาพแรงงาน
ตามมาตรา 92 พนจากตําแหนง เมื่อจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานขึ้นใหม
แลว หรือ
เมื่อพนหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวนั ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ทั้งนี้ ไมวาขอบังคับของสหภาพ
แรงงานนั้นจะกําหนดไวอยางไร
มาตรา 94 ใหถือวาคําขอจัดตัง้ สมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ไดยื่นไว
ตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับเปนคําขอ
จัดตั้งสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 95 บรรดาระเบียบ ประกาศ มติ คําวินิจฉัยชี้ขาด หรือคําสั่ง
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธที่ถึงที่สุดแลวตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ
พ.ศ. 2534 ซึ่งมีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับตอไป
ใหถอื วาบรรดาสภาพการจางที่มอี ยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ เปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 96 บรรดาคํารอง คํารองทุกข และขอเสนอเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชนที่ไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 และยังมิไดมี
การพิจารณาวินิจฉัย
ถึงที่สุดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 97 บทบัญญัติกฎหมายใด อางถึงกฎหมายวาดวยกฎหมาย
พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ใหถือวาอางถึงพระราชบัญญัตินี้ และคําวา "พนักงาน" ตาม

กฎหมายดังกลาว
ใหหมายถึง "ลูกจาง" ตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยเปนการ
สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
เพื่อใหฝายบริหารกับพนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบใน
ขอบเขตที่เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาและสงเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมตลอดจนความมั่นคงของประเทศ และ
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

