
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 
____________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ใหไว ณ วนัที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2543 เปนปที่ 55 ในรัชกาลปจจุบัน 
                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
                    โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวสิาหกิจสัมพันธ 
                    จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา
และยนิยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
                    มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกจิ
สัมพันธ พ.ศ. 2543" 
                    มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
                    *[รก.2543/31ก/1/7 เมษายน 2543] 
                    มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกจิ
สัมพันธ พ.ศ. 2534 
                    มาตรา 4  พระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมายที่มบีทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดเสรีภาพในเคหสถาน และการจํากัดเสรภีาพในการรวมกันเปน
สมาคม สหภาพ สหพันธ 
สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน หรือหมูคณะอืน่ ซ่ึงตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา 35และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
                    มาตรา 5  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกรัฐวิสาหกจิตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา  

 
 

                    ใหรัฐวิสาหกจิทั้งหลายอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ไมวากฎหมาย
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นหรือกฎหมายที่เกี่ยวของจะกําหนดไวเชนใดก็ตาม เวนแตรัฐวิสาหกิจที่
กําหนดใน 
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง 
                    มาตรา 6  ในพระราชบัญญัตินี้ 
                    "รัฐวิสาหกจิ" หมายความวา 



                    (1) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล
หรือกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และใหหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐ
เปน 
เจาของ 
                    (2) บริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวง
การเมืองที่มีฐานะเทยีบเทา หรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละหาสิบ 
                    "ลูกจาง" หมายความวา  ผูซ่ึงตกลงทํางานใหแกนายจางเพือ่รับคาจาง 
                    "นายจาง" หมายความวา  รัฐวิสาหกิจซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดย
จายคาจางให และใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนรัฐวิสาหกิจ หรือผูซ่ึงไดรับ
มอบหมายจาก 
ผูที่มีอํานาจกระทําการแทนรัฐวิสาหกจิดวย 
                    "ฝายบริหาร" หมายความวา  ลูกจางระดับผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจในการ
จางเลิกจาง ขึ้นคาจาง ตัดคาจาง หรือลดคาจาง 
                    "สภาพการจาง" หมายความวา  หลักเกณฑและเงื่อนไขการจางหรือการ
ทํางานกําหนดวันและเวลาทาํงาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอ่ืนของ
นายจาง หรือ 
ลูกจาง อันเกีย่วกับการจาง หรือการทํางาน 
                    "ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง" หมายความวา  ขอตกลงระหวางนายจาง
กับสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    "ขอพิพาทแรงงาน" หมายความวา  ขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง
เกี่ยวกับสภาพการจาง 
                    "ปดงาน" หมายความวา  การที่นายจางปฏิเสธไมยอมใหลูกจางทํางาน
ช่ัวคราวเนื่องจากขอพิพาทแรงงาน 
                    "นัดหยุดงาน" หมายความวา  การที่ลูกจางรวมกันไมทํางาน เฉื่อยงาน
หรือถวงงานเพื่อใหการดําเนินงานบางสวน หรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจตองหยุดชะงักหรือชาลง 
                    "สหภาพแรงงาน" หมายความวา  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบญัญัตินี้ 
                    "สหพันธแรงงาน" หมายความวา  สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจทีจ่ัดตั้งขึน้
ตามพระราชบญัญัตินี้ 
                    "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการแรงงานรัฐวสิาหกิจ
สัมพันธ  



 
 

                    "นายทะเบยีน" หมายความวา อธิบดีกรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน
หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 
                    "พนกังานประนอมขอพิพาทแรงงาน" หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรี
แตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    "พนกังานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามพระราชบญัญัตินี้ 
                    "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูซ่ึงรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    มาตรา 7  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมอํีานาจแตงตั้งพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานและ
พนักงาน 
เจาหนาทีเ่พื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    การแตงตั้งตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกจิจานุเบกษา  

 
หมวด 1 

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ 

                    มาตรา 8  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกวา "คณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกจิสัมพันธ" ประกอบดวยรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงานและ 
สวัสดิการสังคม เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิอธิบดี
กรมบัญชีกลาง เปนกรรมการโดยตําแหนงและกรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากฝายนายจางหา
คนและ 
ฝายลูกจางหาคน และใหอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปนกรรมการและเลขานุการ
                    ฝายนายจางตามวรรคหนึ่ง หมายความวา  ผูวา
การ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการหรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันแต
เรียกชื่ออยางอืน่ในรัฐวิสาหกิจ 
                    ฝายลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูซ่ึงไดรับการเลือกตั้งในระหวาง
ประธานสหภาพแรงงานดวยกัน การเลือกตั้งใหเปนไปตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศ 



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

 
 

                    (3) รัฐมนตรีใหออกเพราะมกีารกระทําอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามพระราชบญัญัตินี้ หรือมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    (4) พนจากการเปนนายจางหรอืพนจากการเปนประธานสหภาพ
แรงงานแลวแตกรณ ี
                    (5) เปนบุคคลลมละลาย 
                    (6) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือ 
                    (7) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                    ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตาํแหนงกอนวาระ ให
รัฐมนตรีแตงตัง้กรรมการแทนตําแหนงที่วางและใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยู 
ของกรรมการซึ่งตนแทน 
                    การแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางกอนครบวาระของกรรมการฝาย
ลูกจางใหแตงตั้งจากประธานสหภาพแรงงาน ผูที่ไดรับเลือกตั้งที่อยูลําดับถัดไปของการเลือกตั้ง
คราวที่ 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระไดรับเลือกตั้ง 
                    มาตรา 11  ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งดํารงตําแหนงครบ
ตามวาระแลวแตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการทีพ่นจากตําแหนงตามวาระ
ปฏิบัติหนาที ่
ไปพลางกอน จนกวากรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที ่
                    มาตรา 12  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไม



นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และตองมกีรรมการฝายนายจางและฝายลูกจาง
อยางนอย 
ฝายละหนึ่งคน จึงเปนองคประชุม 
                    ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการทีม่าประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 
                    มติทีป่ระชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ช้ีขาด 
                    ในการประชุมคราวใด ถาไมไดองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง
ใหจดัใหมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิบหาวันนับตั้งแตวนัที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุม
คร้ังหลังนี้ 
แมจะไมมีกรรมการฝายนายจางหรือฝายลูกจางมาประชมุ ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ก็ใหถือเปนองคประชมุ 
                    มาตรา 13  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาทีด่ังตอไปนี ้
                    (1) กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจาง 
                    (2) เสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดขอบเขตสภาพการจางที่เกีย่วกับการเงิน
สําหรับรัฐวิสาหกิจแตละแหงที่รัฐวิสาหกจินั้นอาจดําเนินการเองได 
                    (3) พิจารณาใหความเหน็ชอบเกี่ยวกับสภาพการจางตามวรรค
สาม และมาตรา 28  

 
 

                    (4) พิจารณาวนิิจฉัยช้ีขาดขอพพิาทแรงงานตามมาตรา 31 
                    (5) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท
แรงงานกอนมคีําวินิจฉยัช้ีขาดตามมาตรา 31 วรรคหา 
                    (6) พิจารณาวนิิจฉัยช้ีขาดตามมาตรา 38 
                    (7) พิจารณาวนิิจฉัยและออกคําสั่งตามมาตรา 39 
                    (8) เสนอความเห็นและใหคําแนะนําแกรัฐวสิาหกิจเกี่ยวกบัการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
                    (9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรี



มอบหมาย      มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางตาม (1) เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับแกรัฐวิสาหกิจทกุแหง 
                    ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใด เห็นสมควรปรับปรุงสภาพการจางที่เกี่ยวกับ
การเงินที่อยูนอกเหนือจากทีก่ําหนดไวตามมาตรา 13 (2) จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการและ 
คณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินการได 
                    มาตรา 14  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิไมเกินหา
คน เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการเพื่อใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นในเรื่องที่
คณะกรรมการมอบหมาย 
                    มาตรา 15  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนกุรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
                    มาตรา 16  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ให
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงคณะกรรมการหรือ
คณะอนกุรรมการมอบหมายมีอํานาจดังตอไปนี ้
                    (1) เขาไปในสถานที่ทํางานของนายจาง สถานที่ที่ลูกจางทาํงานอยู
หรือสํานักงานของนายจาง สหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงาน ในระหวางเวลาทําการเพื่อ
สอบถามขอเท็จจริง 
หรือตรวจสอบเอกสารไดตามความจําเปน 
                    (2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคล ซ่ึงเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือ
ใหสงส่ิงของหรือเอกสารที่เกี่ยวของมาเพือ่ประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ 
พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
                    ใหผูซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความสะดวก ช้ีแจงขอเท็จจริง ตอบหนังสือ
สอบถามหรือสงส่ิงของหรือเอกสารที่เกี่ยวของแกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
พนักงานเจาหนาที่ 
ที่ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  

 
 

                    มาตรา 17  คณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการจะมหีนังสือเชิญ
ผูเชี่ยวชาญหรอืผูทรงคุณวุฒมิาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวของกไ็ด 



                    มาตรา 18  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานและใหมอํีานาจหนาทีด่ังตอไปนี ้
                    (1) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
                    (2) ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการ
มอบหมาย  

 หมวด 2 
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ 

                    มาตรา 19  ใหมีคณะกรรมการกิจการสัมพนัธขึ้นในรัฐวสิาหกิจแต
ละแหงประกอบดวย กรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นคนหนึ่งซ่ึงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแหง
นั้นกําหนด 
เปนประธานกรรมการ ผูแทนฝายนายจางซึ่งรัฐวิสาหกิจแหงนัน้ แตงตั้งจากฝายบรหิารของ
รัฐวิสาหกจินัน้ ตามจํานวนที่รัฐวิสาหกจิกําหนด ซ่ึงตองไมนอยกวาหาคนแตไมเกนิเกา
คน และ 
ผูแทนฝายลูกจางซึ่งแตงตั้งจากสมาชิกของสหภาพแรงงาน ในรัฐวิสาหกิจนั้นตามทีส่หภาพ
แรงงานเสนอ มีจํานวนเทากับจํานวนผูแทนฝายนายจางเปนกรรมการ 
                    ในกรณีที่ไมมีสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกจิใดหรือในระหวางที่
สหภาพแรงงานตองเลิกไปตามมาตรา 65 ใหรัฐวิสาหกิจนั้นจดัใหลูกจางที่มิใชฝายบริหาร
เลือกตั้งผูแทนฝายลูกจาง 
จํานวนเทากับจํานวนผูแทนฝายนายจางเขารวมเปนกรรมการ 
                    ใหลูกจางซึ่งไดรับเลือกตั้งตามวรรคสองอยูในตาํแหนงกรรมการ
จนกวาจะสามารถเลือกตั้งผูแทนของสหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่งได 
                    มาตรา 20  กรรมการกิจการสมัพันธมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สองปกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
                    มาตรา 21  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม
มาตรา 20 กรรมการกิจการสัมพันธพนจากตําแหนง เมื่อ 
                    (1) ตาย 
                    (2) ลาออก 
                    (3) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ  



 
 

                    (4) พนจากการเปนฝายบริหารหรือเมื่อรัฐวิสาหกิจเห็นควรใหมีการ
เปลี่ยนผูแทนใหม สําหรับกรณีของผูแทนฝายนายจาง 
                    (5) พนจากการเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือเมื่อสหภาพ
แรงงานเหน็ควรใหมกีารเปลี่ยนผูแทนใหมหรือพนจากการเปนลูกจาง สําหรับกรณีของผูแทน
ฝายลูกจาง 
                    (6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                    ในกรณีที่กรรมการกิจการสัมพนัธพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหมี
การแตงตั้งกรรมการกิจการสัมพันธแทนตําแหนงทีว่าง และใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งอยูใน
ตําแหนงเทากบั 
วาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 
                    มาตรา 22  ใหคณะกรรมการกจิการสัมพันธจัดใหมีการประชุม
อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง และใหนําความในมาตรา 12 มาใชบังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ 
โดยอนุโลม 
                    ในกรณีที่กรรมการกิจการสัมพนัธไมนอยกวาหนึ่งในสามรองขอ ให
คณะกรรมการกิจการสัมพันธจัดใหมกีารประชุมภายในสบิวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ 
                    มาตรา 23  ใหคณะกรรมการกจิการสัมพันธมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี ้
                    (1) พิจารณาใหความเหน็เกีย่วกบัการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกจิตลอดจนสงเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ 
                    (2) หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในรฐัวิสาหกจินั้น 
                    (3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทํางาน อันจะเปน
ประโยชนตอนายจาง ลูกจางและรัฐวิสาหกิจนั้น 
                    (4) ปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาตามคํารองทุกขของลูกจางหรือ
สหภาพแรงงานรวมถึงการรองทุกขที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินยั 
                    (5) ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง 



                    มาตรา 24  ใหนายจางอํานวยความสะดวกในการปฏิบัตหินาที่ของ
กรรมการกิจการสัมพันธหรืองดเวนการกระทําใด ๆ อันเปนผลใหกรรมการกิจการสัมพันธ
ไมสามารถ 
ทํางานตามอํานาจหนาที่ตอไปได 
                    นายจางจะเลิกจาง ลดคาจาง หรือตัดคาจาง กรรมการกิจการสัมพันธ
ไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาลแรงงานกอน เวนแตกรรมการกิจการสัมพันธผูนั้นจะใหความ
ยินยอมเปน 
หนังสือ หรือเปนการเลิกจางเพราะเหตุเกษียณอาย ุ 

 
 

 หมวด 3 
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางและวิธีระงบัขอพิพาทแรงงาน 

     
                    มาตรา 25  ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหมีระยะเวลาใชบังคับ
ตามที่นายจางและสหภาพแรงงานไดตกลงกัน แตจะตกลงกันใหมีผลใชบังคับเกินกวาสามป
ไมไดถามิไดกาํหนด 
ระยะเวลาไว ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับหนึง่ปนับแตวันทีน่ายจาง
และลูกจางไดตกลงกันหรือนับแตวันที่นายจางรับลูกจางเขาทํางานแลวแตกรณ ี
                    ในกรณีที่ระยะเวลาที่กําหนดตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ส้ินสุดลงถามิไดมีการเจรจาตกลงกันใหม ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนัน้มีผลใช
บังคับตอไปอีกคราวละ 
หนึ่งป 
                    การเรียกรองใหมกีารกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หรือ
การแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกีย่วกับสภาพการจาง นายจางหรือสหภาพแรงงานตองยื่นขอ
เรียกรองเปนหนังสือ 
ใหอีกฝายหนึ่งทราบและใหฝายที่ยื่นขอเรียกรองสงสําเนาขอเรียกรองใหนายทะเบยีนทราบ
โดยมิชักชา 
                    ใหฝายยื่นขอเรียกรองระบุช่ือผูซ่ึงมีอํานาจทําการแทนเปนผูแทนใน
การเจรจาซึ่งตองมีจํานวนไมเกินเจ็ดคน 
                    ผูแทนในการเจรจาฝายนายจางตองแตงตั้งจากฝายบริหารของ



รัฐวิสาหกจินัน้ และผูแทนในการเจรจาฝายสหภาพแรงงานตองแตงตัง้จากกรรมการหรือ
สมาชิกสหภาพแรงงานนัน้ 
                    มาตรา 26  เมื่อไดรับขอเรียกรองแลว ใหฝายที่รับขอเรียกรองแจง
ช่ือผูแทนในการเจรจาจํานวนไมเกนิเจด็คนเปนหนังสือใหฝายทีย่ื่นขอเรียกรองทราบโดยมิ
ชักชาและให 
ทั้งสองฝายเริ่มเจรจากันภายในหาวันนับแตวันที่ไดรับขอเรียกรอง 
                    นายจางหรือสหภาพแรงงานจะแตงตั้งที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษา
แนะนําแกผูแทนของตนก็ได แตตองมีจํานวนฝายละไมเกินสองคน 
                    มาตรา 27  ถานายจางกับสหภาพแรงงานสามารถตกลงเกี่ยวกับ
ขอเรียกรองไดแลวใหทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนัน้เปนหนังสือลงลายมือช่ือผูแทน
ในการเจรจาของนายจาง 
และสหภาพแรงงาน ซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนฝายตนและใหนายจาง
ประกาศขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดยเปดเผยไว ณ สถานที่ที่ลูกจางทํางานอยูเปนเวลา 
อยางนอยสามสิบวัน โดยเริม่ประกาศภายในสามวันนับแตวนัที่ไดตกลงกัน 
                    ใหนายจางนําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามวรรคหนึ่งไปจด
ทะเบียนตอนายทะเบยีนหรือผูซ่ึงนายทะเบยีนมอบหมายภายในสิบหาวนันับแตวันทีไ่ดตกลง
กัน  

 
 

                    มาตรา 28  ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกี่ยวกับการเงินที่อยู
นอกเหนือจากที่กําหนดตามมาตรา 13 (2) นายจางจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี 
กอนจึงจะดําเนินการได 
                    มาตรา 29  ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลผูกพันนายจาง
และลูกจางซึ่งเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน 
                    หามมิใหนายจางทาํสัญญาจางแรงงานกับลูกจางซึ่งเปนสมาชิก
สหภาพแรงงานขัดหรือแยงกับขอตกลงเกีย่วกับสภาพการจาง เวนแตสัญญาจางแรงงานนั้น
จะเปนคณุแกลูกจาง 
ยิ่งกวา 



                    มาตรา 30  ในกรณีที่ไมมีการเจรจากันภายในกําหนดตาม
มาตรา 26 หรือมีการเจรจากันแลวแตตกลงกันไมไดไมวาดวยเหตุใด ใหถือวาไดมีขอ
พิพาทแรงงานเกิดขึ้น และใหฝาย 
ยื่นขอเรียกรองแจงเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทราบภายในเจ็ดสิบ
สองชั่วโมงนับแตเวลาที่พนกําหนดหรือนบัแตเวลาที่ตกลงกันไมไดแลวแตกรณ ี
                    มาตรา 31  เมื่อพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับแจง
ตามมาตรา 30 แลวใหพนกังานประนอมขอพพิาทแรงงานดําเนนิการประนอมขอพิพาท
ภายในกําหนดสิบวันนับแต 
วันที่พนักงานประนอมขอพพิาทแรงงานไดรับหนังสือแจง 
                    ถาไดมีการตกลงกนัภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหนํา
มาตรา 27 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
                    ในกรณีที่ไมอาจตกลงกันไดภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือ
วาขอพิพาทแรงงานนั้นเปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได และใหฝายที่แจงขอเรียกรอง
นําขอพิพาทแรงงาน 
ที่ตกลงกันไมได สงใหคณะกรรมการภายในสบิหาวันนับแตวันที่เปนขอพิพาทแรงงานที่
ตกลงกันไมได 
                    เมื่อคณะกรรมการไดรับขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได ให
พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดภายในเกาสิบวนันบัแตวนัที่ไดรับขอพิพาทแรงงานดังกลาว 
                    ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคล
หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานดังกลาวกอนมีการวนิิจฉยัช้ีขาดก็
ได 
                    มาตรา 32  คําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการใหเปนที่สุด ฝาย
ยื่นขอเรียกรองและฝายรับขอเรียกรองตองปฏิบัติตาม แตถาเปนคําวินจิฉัยช้ีขาดที่เกีย่วกับ
การเงินที่อยูนอกเหนือ 
กําหนดตามมาตรา 13 (2) จะมีผลใชบังคับไดตอเมื่อไดรับความเหน็ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลวและใหคําวินิจฉยัช้ีขาดมีผลใชบังคับไดเปนเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ได
วินิจฉยัช้ีขาดหรือไดรับความ 
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณ ี 

 



 
                    มาตรา 33  ไมวากรณีใดหามมิใหนายจางปดงานหรือลูกจางนัด
หยุดงาน 
                    มาตรา 34  เมื่อไดมีการยืน่ขอเรียกรองตาม
มาตรา 25 แลว ถาขอเรียกรองนั้นยังอยูในระหวางการเจรจา 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 หรือคําส่ังนั้น ตองมิไดออกเพื่อ
ขัดขวางมิใหบคุคลดังกลาวดาํเนินการเกี่ยวกับขอเรียกรอง เวนแตกรณทีี่รายแรง นายจาง
ไมจําตองตักเตือน 
                    (4) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวนัทํางานติดตอกัน โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร 
                    หามมิใหลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการ หรือ
สมาชิกสหภาพแรงงานซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง สนับสนุน หรือกอเหตุการณนดัหยดุ
งาน 
                    มาตรา 35  หามมิใหนายจาง 
                    (1) เลิกจางหรือกระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหลูกจางไม
สามารถทนทํางานอยูตอไปได เพราะเหตุทีลู่กจางไดดําเนนิการขอจัดตั้งสหภาพ
แรงงาน สหพนัธแรงงาน หรือเขาเปน 
สมาชิก หรือกรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธแรงงาน กรรมการกิจการ



สัมพันธกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกจิสัมพันธ หรืออนุกรรมการ หรือดําเนินการ
ฟองรอง เปนพยาน หรือ 
ใหหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการ หรือตอศาลแรงงาน 
                    (2) ขัดขวางในการที่ลูกจางเปนสมาชิกหรือใหลูกจางออกจาก
การเปนสมาชกิของสหภาพแรงงาน สหพนัธแรงงาน กรรมการกิจการสัมพันธ หรือ
ให หรือตกลงจะใหเงิน หรือ 
ทรัพยสินแกลูกจางหรือเจาหนาที่ของสหภาพแรงงาน เพื่อมิใหสมัคร หรือรับสมัคร
ลูกจางเปนสมาชิกหรือเพื่อใหออกจากการเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน 
                    (3) ขัดขวางการดําเนินการของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธ
แรงงาน หรือขัดขวางการใชสิทธิของลูกจางในการเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ 
                    (4) เขาแทรกแซงการดําเนนิการของสหภาพแรงงาน หรือ
สหพันธแรงงานโดยมิชอบดวยกฎหมาย  

 
 

                    มาตรา 36  หามมิใหผูใด 
                    (1) บังคับหรือขูเข็ญ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ใหลูกจาง
ตองเปนหรือหามไมใหเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือตองออกจากการเปนสมาชกิ
สหภาพแรงงานหรือ 
                    (2) กระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหฝายนายจางฝาฝน
มาตรา 35 
                    มาตรา 37  ในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตาม
มาตรา 25 วรรคหนึ่งหรือคําชี้ขาดตามมาตรา 32 มีผลใชบังคับ หามมิใหนายจางเลิก
จางหรือโยกยายหนาทีก่ารงานของ 
กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน ซ่ึงเกี่ยวของกับขอเรียกรอง เวนแต
มีการยุบเลิกรัฐวิสาหกจิหรอืงานสวนหนึง่สวนใดของรฐัวิสาหกจิหรือบุคคลดังกลาวได
กระทําการดังตอไปนี ้
                    (1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก
นายจาง 
                    (2) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 



                    (3) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือระเบียบ หรือคําส่ัง
อันชอบดวยกฎหมายของนายจางโดยนายจางไดวากลาวตกัเตือนเปนหนงัสือแลว และยัง
ไมเกินหนึ่งปนับแต 
วันที่ลูกจางไดรับทราบหนังสือเตือนนั้น  ทั้งนี้ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังนั้น ตอง
มิไดออกเพื่อขัดขวางมิใหบุคคลดังกลาวดําเนินการเกี่ยวกบัขอเรียกรอง เวนแตกรณีที่
รายแรง นายจางไมจําตอง 
ตักเตือน 
                    (4) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวนัทํางานติดตอกัน โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร 
                    (5) กระทําการใด ๆ เปนการยุยง สนับสนุน หรือชักชวนใหมี
การฝาฝนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาด 
                    มาตรา 38  ใหผูเสียหายเนื่องจากการฝาฝนมาตรา 35 หรือ
มาตรา 37 มีสิทธิยื่นคํารองไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเสียหายกลาวหา
ผูฝาฝนตอคณะกรรมการ เพือ่ 
พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด 
                    ใหคณะกรรมการวนิิจฉัยช้ีขาดและออกคําส่ังภายในหกสิบวนันับ
แตวนัที่ไดรับคํารอง และใหฝายนายจางและลูกจางปฏบิัติตามคําชี้ขาดนั้น ในกรณนีี้ ให
คณะกรรมการมีอํานาจ 
ออกคําส่ังใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางาน หรือใหจายคาเสียหาย หรือใหผูฝาฝน
ปฏิบตัิหรือไมปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควรได 
                    มาตรา 39  ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวา กรรมการของ
สหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงานผูใดดําเนินการผิดวัตถุประสงคของสหภาพ

แรงงาน หรือสหพันธแรงงาน แลวแต 
กรณ ีและการดําเนินการนั้นเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชน หรือความ
มั่นคงของประเทศ ใหสงเรือ่งตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินจิฉัยโดยมิชักชา  

 
 

                    ใหคณะกรรมการวนิิจฉัยและออกคําส่ังภายในเจ็ดวนันับแตวนัที่



ไดรับคําขอและใหผูฝาฝนปฏิบัติตามคําส่ังนั้น  

 หมวด 4 
สหภาพแรงงาน 

                    มาตรา 40  สหภาพแรงงานจะมีขึ้นได ก็แตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
                    สหภาพแรงงานตองมีวัตถุประสงคเพื่อ 
                    (1) สงเสริมความสัมพันธอันดรีะหวางลูกจางกับนายจาง และ
ระหวางลูกจางดวยกัน 
                    (2) พิจารณาชวยเหลือสมาชิกตามคํารองทุกข 
                    (3) แสวงหาและคุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจาง
ของลูกจาง 
                    (4) ดําเนินการและใหความรวมมือเพื่อใหเกดิ
ประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชนของรัฐวิสาหกจิ        ใหรัฐวสิาหกิจแตละแหง
มีสหภาพแรงงานไดเพยีงสหภาพแรงงานเดียว 
                    มาตรา 41  บุคคลดังตอไปนี ้มีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพ
แรงงานได 
                    (1) เปนลูกจางในรัฐวิสาหกิจเดียวกันที่มใิชฝายบริหาร 
                    (2) บรรลุนิติภาวะแลว และ 
                    (3) มีสัญชาติไทย 
                    มาตรา 42  สหภาพแรงงานจะตั้งขึ้นไดตองมีสมาชิกไมนอย
กวารอยละยี่สิบหาของลูกจางทั้งหมด แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานอันมีลักษณะเปน
คร้ังคราว เปนการจร เปนไป 
ตามฤดูกาล หรือเปนงานตามโครงการ ตองมีขอบังคับ และตองจดทะเบียนตอนาย
ทะเบียน และเมื่อไดจดทะเบียนแลว ใหสหภาพแรงงานเปนนิติบุคคล 
                    มาตรา 43  การขอจดทะเบยีนสหภาพแรงงาน ใหลูกจางมี
สิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานจาํนวนไมนอยกวาสิบคน เปนผูเร่ิมกอการ ยื่นคําขอเปน
หนังสือตอนายทะเบยีน พรอม 



ดวยรางขอบังคับของสหภาพแรงงานอยางนอยสามฉบับ บัญชีรายช่ือและลายมือช่ือของ
ผูแสดงความจาํนงเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานไมนอยกวารอยละสบิของลูกจาง

ทั้งหมด แตไมรวมถึง 
ลูกจางซึ่งทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร เปนไปตามฤดกูาล หรือเปนงาน
ตามโครงการ 

 
 

                    คําขอและบัญชีรายช่ือใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานกําหนด 
                    ลูกจางคนหนึ่งจะเปนสมาชิกสหภาพแรงงานไดเพียงแหงเดียว 
                    เมื่อนายทะเบียนรับคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานแลว ให
นายทะเบียนปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง เพื่อใหลูกจาง
ทั้งหมดทราบ 
                    มาตรา 44  ขอบังคับของสหภาพแรงงาน ตองมีขอความ
ดังตอไปนี ้
                    (1) ช่ือ ซ่ึงตองมีคําวา "สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจ" กํากบั
ไวหนาชื่อนั้นดวย 
                    (2) วัตถุประสงค 
                    (3) ที่ตั้งสํานักงาน 
                    (4) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
                    (5) อัตราเงินคาสมัครและคาบํารุงและวิธีการชําระเงิน 
                    (6) ขอกําหนดเกีย่วกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก 
                    (7) ขอกําหนดเกีย่วกับคณะกรรมการ ไดแก จํานวน
กรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ วาระของการเปนกรรมการ การพนจากตําแหนงของ
กรรมการ และการประชุมของ 
คณะกรรมการ 
                    (8) ขอกําหนดเกีย่วกับการประชุมใหญ 
                    (9) ขอกําหนดเกีย่วกับการบริหารสหภาพแรงงาน 



                     (10) ขอกําหนดเกีย่วกับการใชจาย การเก็บรักษาเงินและ
ทรัพยสินอื่น ตลอดจนการทําบัญชีและการตรวจบัญชี 
                    ขอบังคับตามวรรคหนึ่ง ตองมีสาระที่สามารถเอื้ออํานวยให
การดําเนนิงานของสหภาพแรงงานเปนไปโดยเกดิความเปนธรรม และรักษาประโยชน
ของสมาชิกและลูกจางใน 
รัฐวิสาหกจิ และตองไมมีสาระเปนการกีดกันการเขาเปนสมาชิกหรือตองขาดจาก
สมาชิกภาพโดยไมมีเหตุอันควร 
                    มาตรา 45  เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอจดทะเบียนสหภาพ
แรงงานในรัฐวิสาหกจิใดและตรวจสอบแลวเห็นวา วัตถุประสงคถูกตองตามขอบเขต
ของมาตรา 40 และไมขัดตอความ 
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผูยื่นคําขอมีคุณสมบัติถูกตองตาม
มาตรา 41 คําขอดังกลาว มีขอความตลอดจนเอกสารหลักฐานครบถวนถูกตองตาม
มาตรา 43 และขอบังคับถูกตอง 
ตามมาตรา 44 มีรายช่ือและลายมือช่ือผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงานเปนจํานวนไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของลูกจางทั้งหมด แตไมรวมถึงลูกจาง
ซ่ึงทํางานอันมีลักษณะเปน 
คร้ังคราว เปนการจร เปนไปตามฤดูกาล หรือเปนงานตามโครงการ และยังไมมกีาร
จดทะเบียนสหภาพแรงงานขึ้นในรัฐวิสาหกิจนั้น ใหนายทะเบยีนรับจดทะเบียนและ
ออกใบสําคัญแสดงการ 
จดทะเบียนสหภาพแรงงาน ใหแกสหภาพแรงงานนัน้  

 
 

                    คําขอจดทะเบยีนรายใด มีขอความตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ไมครบถวนถูกตองอยางใดอยางหนึ่ง หรือมีผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงานไมถึงรอยละยี่สิบหา 
ของลูกจางทั้งหมดตามวรรคหนึ่ง ใหผูยื่นคําขอจดทะเบยีนรายดังกลาวดําเนินการ
แกไขเพิม่เติมใหถูกตองครบถวนภายในกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนมี
หนังสือแจงใหทราบ 



ถาผูยื่นคําขอจดทะเบยีนไมดาํเนินการดังกลาวใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลานั้น ให
ถือวาคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานรายดังกลาวเปนอนัตกไป 
                    มาตรา 46  ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอจดทะเบยีนสหภาพ
แรงงานในรัฐวิสาหกจิใดเกนิหนึ่งราย ถาปรากฏวาคําขอจดทะเบยีนรายใดมีขอความ
และเอกสารหลักฐานครบถวนถูกตอง 
ตลอดจนไดแจงจํานวนผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานถึงรอยละ

ยี่สิบหาของลูกจางทั้งหมดตามมาตรา 45 เปนลําดับแรก ใหนายทะเบียนรับจด
ทะเบียนสหภาพแรงงานนัน้ 
แตถามีคําขอที่มีลักษณะครบถวนดังกลาวเกินหนึ่งราย ใหนายทะเบยีนดําเนินการใหผู
ยื่นคําขอจดทะเบียนแตละรายมารวมพจิารณาทําความตกลงเพื่อรวมเปนคําขอ

เดียวกัน ถาไมสามารถตกลง 
กันได ใหรับจดทะเบยีนสหภาพแรงงานทีม่ีจํานวนผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิก
มากที่สุด ถายังปรากฏวามีคําขอจดทะเบยีนสหภาพแรงงาน โดยมีจํานวนรายชื่อผู
แสดงความจํานงเขาเปน 
สมาชิกมากทีสุ่ดเทากันเกินหนึ่งราย ใหนายทะเบยีนดําเนินการจับสลากโดยเปดเผย
ระหวางผูยื่นคาํขอดังกลาวและรับจดทะเบยีนสหภาพแรงงานรายที่จับสลากได 
                    มาตรา 47  ผูยื่นคําขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําส่ังไมรับ
จดทะเบียนตอรัฐมนตรีโดยทําเปนหนังสือยื่นตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําส่ังดังกลาว 
                    ใหรัฐมนตรีวินจิฉยัอุทธรณ และแจงใหผูอุทธรณทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวนัที่ไดรับหนังสืออุทธรณ 
                    คําวนิิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
                    มาตรา 48  เมื่อไดจดทะเบยีนแลว ใหนายทะเบียนประกาศ
การจดทะเบียนสหภาพแรงงานในราชกจิจานุเบกษา 
                    มาตรา 49  ใหผูเริ่มกอการจัดตั้งสหภาพแรงงานจัดใหมีการ
ประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายในหนึ่งรอยยี่สิบนับแตวันที่จดทะเบียน เพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการสหภาพแรงงาน 
และมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการสหภาพแรงงานเลือกตั้งผูสอบ



บัญชี และอนมุัติรางขอบังคับที่ไดยืน่ตอนายทะเบยีนตามมาตรา 45 
                    เมื่อที่ประชุมใหญไดเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพ
แรงงาน และอนุมัติรางขอบังคับแลว ใหนําสําเนาขอบงัคับและรายชือ่ ที่
อยู อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการสหภาพ 
แรงงานไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวนัที่ที่ประชุมใหญลงมต ิ 

 
                    มาตรา 50  การแกไขเพิม่เติมขอบังคับของสหภาพแรงงาน
และการเปลี่ยนแปลงกรรมการสหภาพแรงงาน จะกระทําไดโดยมติของที่ประชุม
ใหญและตองนําไปจดทะเบยีนภายใน 
สิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมต ิ
                    การแกไขเพิม่เติมขอบังคับและการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่ง จะมีผลใชบังคับตอเมื่อนายทะเบียนไดรับจดทะเบียน
แลว 
                    ใหนาํมาตรา 45 มาใชบังคับแกการขอแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับและการเปลี่ยนแปลงกรรมการสหภาพแรงงานโดยอนุโลม 
                    มาตรา 51  สมาชิกของสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกจิใด
จะตองเปนลูกจางในรัฐวิสาหกิจนั้นตลอดเวลาที่ยังเปนสมาชิก 
                    หามมิใหฝายบริหารเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน 
                    มาตรา 52  สมาชิกของสหภาพแรงงานมีสิทธิขอ
ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกเอกสาร หรือบัญชีเพื่อทราบการดําเนนิกิจการของสหภาพ
แรงงานไดในเวลาเปดทําการ 
                    ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เจาหนาทีข่องสหภาพ
แรงงานตองใหความสะดวกตามสมควร 
                    มาตรา 53  สมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพแรงงานสิ้นสุด
ลง เมื่อ 
                    (1) ตาย 
                    (2) ลาออก 
                    (3) ที่ประชุมใหญใหออก เพราะมีเหตุตามทีก่ําหนดใน



ขอบังคับของสหภาพแรงงาน 
                    (4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 51 
                    มาตรา 54  เพื่อประโยชนของสมาชิกสหภาพแรงงาน ให
สหภาพแรงงานมีสิทธิหนาทีด่ังตอไปนี ้
                    (1) ยื่นขอเรียกรองตอฝายนายจางเกีย่วกับสภาพการจาง
แทนสมาชิก 
                    (2) ยื่นคํารองทุกขตอคณะกรรมการกิจการสมัพันธเพื่อ
พิจารณาตามมาตรา 23 (4) 
                    (3) ตั้งผูแทนเขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ 
                    (4) จัดใหมกีารใหบริการเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือ
จัดสรรเงินหรอืทรัพยสินเพือ่สาธารณประโยชน  ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชมุใหญ
เห็นสมควร 
                    (5) เรียกเก็บเงนิคาสมัครเปนสมาชิกและเงนิคาบํารุงตาม
อัตราที่กําหนดในขอบังคับของสหภาพแรงงาน 
                    (6) ดําเนินการใหเปนไปตามวตัถุประสงคที่บัญญัติไวใน
มาตรา 40  

 
 

                    มาตรา 55  ใหสหภาพแรงงานมีคณะกรรมการสหภาพ
แรงงานเปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทนของสหภาพแรงงานในกิจการที่เกี่ยวกับ

บุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการ 
สหภาพแรงงานจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําแทนก็ได 
                    คณะกรรมการสหภาพแรงงานอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สหภาพแรงงานเพื่อปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได 
                    คณะกรรมการสหภาพแรงงานประกอบดวย ประธาน
สหภาพแรงงานเปนประธานกรรมการและมีกรรมการอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับ 
                    มาตรา 56  กรรมการสหภาพแรงงานหรืออนุกรรมการ



สหภาพแรงงานตามมาตรา 55 ตองเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น 
                    กรรมการสหภาพแรงงานซึ่งนายทะเบยีนส่ังใหออกจาก
ตําแหนงตามมาตรา 63จะดาํรงตําแหนงกรรมการสหภาพแรงงานใหมได ตอเมื่อ
พนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที ่
นายทะเบียนสั่งใหออกจากตาํแหนง 
                    มาตรา 57  สหภาพแรงงานจะกระทําการดงัตอไปนี้ไดก็
แตโดยมติของที่ประชุมใหญ 
                    (1) แกไขเพิ่มเตมิขอบังคับ 
                    (2) เลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงาน เลือกตั้งผูสอบ
บัญชี รับรองงบดุล รายงานประจําปและงบประมาณ 
                    (3) จัดใหมกีารใหบริการเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือ
จัดสรรเงินหรอืทรัพยสินเพือ่สาธารณประโยชน 
                    (4) รวมจัดตั้งหรอืเขาเปนสมาชิกสหพันธแรงงาน 
                    (5) รับเงินชวยเหลือจากบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย หรือ
คนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
                    (6) เลิกสหภาพแรงงาน 
                   มาตรา 58  เมื่อสหภาพแรงงานปฏิบัติการดังตอไปนี ้เพื่อ
ประโยชนของสมาชิกสหภาพแรงงาน ใหสหภาพแรงงาน กรรมการสหภาพ
แรงงาน อนุกรรมการสหภาพแรงงาน และ 
เจาหนาที่ของสหภาพแรงงานไดรับการยกเวนไมตองถูกกลาวหา หรือฟองรองทาง
อาญาหรือทางแพง 
                    (1) เขารวมเจรจาทําความตกลงกับนายจาง เพือ่เรียกรอง
เกี่ยวกับสภาพการจาง 
                    (2) ช้ีแจงหรือโฆษณาขอเท็จจรงิเกี่ยวกับขอ
เรียกรอง หรือขอพิพาทแรงงานหรือการดําเนินงานของสหภาพแรงงาน  

 
                    ทั้งนี ้เวนแตเปนความผิดทางอาญาในลักษณะความผิด



เกี่ยวกับการกอใหเกดิภยันตรายตอประชาชน เกี่ยวกับชวีิตและรางกาย เกี่ยวกับ
เสรีภาพ และชื่อเสียง เกี่ยวกับทรัพย 
และความผิดในทางแพงที่เกีย่วเนื่องกับการกระทําความผิดทางอาญาในลักษณะ
ดังกลาว 
                    มาตรา 59  การใหกรรมการสหภาพแรงงานไป
ดําเนินงานสหภาพแรงงานหรือไปรวมการประชุมสหภาพแรงงานหรือสัมมนา

ใด ๆ โดยถือเสมือนวาการไปดําเนินงานดงักลาว 
เปนการทํางานใหกับนายจางใหเปนไปตามที่สหภาพแรงงานและนายจางจะไดตก
ลงกัน 
                    ลูกจางซึ่งเปนกรรมการของสหภาพแรงงานมสิีทธิลาไป
รวมประชุมสหภาพแรงงานหรือรวมการประชุมหรือสัมมนาอื่นได  ทั้งนี้ ให
สหภาพแรงงานแจงใหนายจางทราบ 
ลวงหนา และใหถือวาวันเวลาที่ลูกจางไปดําเนินงานดังกลาวเปนวันทาํงานใหกับ
นายจาง 
                    มาตรา 60  สหภาพแรงงานตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิก
ตามแบบที่อธิบดีกรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงานกําหนด และเก็บรักษาไวที่
สํานักงานพรอมที่จะใหตรวจสอบได 
ในเวลาทําการ 
                    ใหสหภาพแรงงานประกาศวนัและเวลาเปดทําการไวที่
สํานกังานของสหภาพแรงงาน 
                    มาตรา 61  สหภาพแรงงานตองจัดใหมีการตรวจสอบ
บัญชีและตองเสนองบดุลพรอมดวยรายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตอท่ี
ประชุมใหญ 
                    เมื่อที่ประชุมใหญรับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชี
แลว ใหสงสําเนาหนึ่งชดุใหแกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวนัที่ที่ประชุม
ใหญมีมติรับรอง 
                    มาตรา 62  ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ผูซ่ึง
นายทะเบียนมอบหมายมีอํานาจสั่งใหนายจาง กรรมการของสหภาพแรงงาน หรือ



สมาชิกของสหภาพแรงงาน กระทําการ 
หรืองดเวนการกระทําใด ๆ เพื่อใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
นี้ หรือที่กําหนดไวในกฎหมาย หรือขอบังคับของสหภาพแรงงานแลวแต
กรณ ีและใหมีอํานาจดังตอไปนี ้
                    (1) เขาไปในรัฐวสิาหกิจหรือสํานักงานของสหภาพ
แรงงานในเวลาทําการ เพื่อสอบขอเท็จจริงหรือตรวจสอบกิจการของสหภาพ
แรงงาน 
                    (2) ส่ังใหฝายนายจาง กรรมการสหภาพ
แรงงาน อนุกรรมการสหภาพแรงงาน หรือเจาหนาที่ของสหภาพแรงงาน สงหรือ
แสดงเอกสาร หรือบัญชีของสหภาพแรงงาน เพื่อประกอบ 
การพิจารณากรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น 
                    (3) สอบถามบุคคลใน (2) หรือเรียกบุคคลดังกลาวมา
เพื่อสอบถามหรือใหช้ีแจงขอเท็จจริงเกีย่วกับการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงาน  
 
                    มาตรา 63  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหกรรมการ
สหภาพแรงงานผูใดผูหนึ่งหรือคณะกรรมการสหภาพแรงงาน ออกจากตําแหนง
ได เมื่อปรากฏวา 
                    (1) กระทําการอนัมิชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการ
ขัดขวางการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ นาย
ทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ 
                    (2) ฝาฝนมาตรา 57 (5) 
                    (3) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของนาย
ทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายตามมาตรา 62 
                    (4) ดําเนินการไมถูกตองตามวตัถุประสงคของสหภาพ
แรงงานอันเปนการขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน หรืออาจจะเปนภยัตอเศรษฐกิจ 
หรือความมั่นคงของประเทศ หรือ 



                    (5) ใหหรือยนิยอมใหผูใดผูหนึง่ซ่ึงมิใชกรรมการ
สหภาพแรงงานเปนผูดําเนินกิจการของสหภาพแรงงาน 
                    คําส่ังตามวรรคหนึง่ใหทําเปนหนงัสือและแจงใหผูซ่ึง
เกี่ยวของและสหภาพแรงงานทราบโดยมชัิกชา 
                    มาตรา 64  ผูซ่ึงไดรับคําส่ังใหออกจากตําแหนง
กรรมการสหภาพแรงงานตามมาตรา 63 มีสิทธิอุทธรณคําส่ังนั้นตอรัฐมนตรี
โดยทําเปนหนงัสือภายในสามสิบวันนับแตวันที ่
ไดรับคําส่ัง 
                    ใหรัฐมนตรีวินจิฉยัช้ีขาดอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณ
ทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนงัสืออุทธรณ คําวินิจฉยัช้ีขาดของ
รัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
                    มาตรา 65  สหภาพแรงงานยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังตอไปนี ้
                    (1) ถามีขอบังคับของสหภาพแรงงานกําหนดใหเลิกใน
กรณีใด เมื่อมีกรณีนัน้ 
                    (2) ที่ประชุมใหญมีมติใหเลิก 
                    (3) ลมละลาย 
                    (4) นายทะเบยีนมีคําส่ังใหเลิกตามมาตรา 66 
                    มาตรา 66 นายทะเบียนมีคําส่ังใหเลิกสหภาพแรงงาน
ไดในกรณดีังตอไปนี ้
                    (1) เมื่อนายทะเบยีนตรวจสอบและพบภายหลังวา การ
รับจดทะเบยีนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบยีนสหภาพแรงงานแกผูยื่นคํา

ขอจดทะเบยีนนั้นไมเปนไปตามมาตรา 45 
หรือมาตรา 46 
                    (2) เมื่อปรากฏวาการดําเนนิการของสหภาพแรงงานขัด
ตอวัตถุประสงค ขัดตอกฎหมาย หรือเปนภัยตอเศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของ
ประเทศ หรือขัดตอความสงบเรียบรอย 



หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
 
                    (3) เมื่อนายทะเบยีนมีคําส่ังใหเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหมทั้งคณะ และ
ไมดําเนนิการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่นายทะเบยีนกําหนด หรือภายในระยะเวลาที่นาย
ทะเบียนขยายระยะเวลา 
ใหจนสิ้นระยะเวลาดังกลาว 
                    (4) เมื่อสหภาพแรงงานไมดําเนนิกิจการติดตอกันเปนเวลาเกนิสอง
ป หรือ 
                    (5) เมื่อมีจํานวนสมาชิกเหลือนอยกวารอยละยี่สิบหาของลูกจาง
ทั้งหมดแตไมรวมถึงลูกจางซึ่งเปนฝายบริหารหรือทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว เปนการ
จร เปนไปตาม 
ฤดูกาล หรือเปนงานตามโครงการ 
                    เมื่อนายทะเบียนมคีําส่ังใหเลิกสหภาพแรงงานใด ใหแจงคําสั่งเปน
หนังสือใหสหภาพแรงงานนัน้ทราบโดยมชัิกชา 
                    มาตรา 67  คําส่ังใหเลิกสหภาพแรงงานตามมาตรา 66 กรรมการเกิน
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่ถูกส่ังใหเลิก มีสิทธิเขาชื่อกัน
อุทธรณคําส่ังนั้น 
ตอรัฐมนตรี โดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนบัแตวนัที่ไดรับแจงคําส่ัง 
                    การอุทธรณคําส่ังตอรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ไมเปนเหตุทเุลาการบังคับ
ตามคําส่ังของนายทะเบียน 
                    ใหรัฐมนตรีวินจิฉยัอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่รับอุทธรณคําวินจิฉัยช้ีขาดของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
                    คําส่ังเลิกสหภาพแรงงานใหประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมือ่ส้ินสุด
ระยะเวลาการยื่นอุทธรณหรือเมื่อรัฐมนตรีวินิจฉยัช้ีขาด แลวแตกรณ ี
                    มาตรา 68  เมื่อสหภาพแรงงานตองเลิกตามมาตรา 65 ใหแตงตั้งผู
ชําระบัญชีและใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการชําระบัญชีหาง
หุนสวน 



สามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากดั และบริษัทจํากัด มาใชบังคับแกการชําระบัญชีสหภาพ
แรงงานโดยอนุโลม 
                    มาตรา 69  เมื่อชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยู หามมิใหนําไป
แบงใหแกสมาชิกของสหภาพแรงงาน แตใหโอนทรัพยสินนั้นไปใหแกสหภาพแรงงานอื่นตามที่
ไดระบุไว 
ในขอบังคับวาดวยวิธีการจดัการของสหภาพแรงงาน หรือตามมติของที่ประชุมใหญ 
                    ในกรณีที่ในขอบังคับหรือที่ประชุมใหญ มิไดระบุใหสหภาพแรงงานใด
เปนผูรับทรัพยสินที่เหลือนัน้ ใหผูชําระบญัชีมอบทรัพยสินนั้นใหแกมลูนิธิหรือสมาคมที่มี
วัตถุประสงค 
พื่อการสงเคราะหชวยเหลือหรือสงเสริมสวัสดิการของผูใชแรงงาน  เ                 

หมวด 5 
สหพันธแรงงาน 

                    มาตรา 70  สหภาพแรงงานตัง้แตสิบสหภาพแรงงานขึ้นไป อาจรวมกัน
จัดตั้งสหพนัธแรงงานไดเพือ่ปกปองคุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจางและเพื่อสงเสริม
การ 
ศึกษาและสงเสริมความสัมพันธอันดีในรัฐวิสาหกจิ 
                    สหพันธแรงงานตองมีขอบังคับและตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน เมื่อได
จดทะเบียนแลวใหสหพันธแรงงานเปนนิตบิุคคล 
                    มาตรา 71  ใหนําบทบัญญัติวาดวยสหภาพแรงงานในหมวด 4 มาใช
บังคับแกสหพนัธแรงงานโดยอนุโลม 
                    มาตรา 72  สหพันธแรงงานอาจเขาเปนสมาชิกสภาองคการลูกจางตาม
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพนัธได  

 หมวด 6 
บทกําหนดโทษ 

                    มาตรา 73  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคสอง หรือ
มาตรา 24 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 



                    มาตรา 74  ผูใดไมอํานวยความสะดวก ไมตอบหนังสือสอบถาม ไม
ช้ีแจงขอเท็จจริง หรือไมสงสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวของแกคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการ
ตาม 
มาตรา 16 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังนายทะเบียนหรือพนกังานเจาหนาที่ผูซ่ึงนาย
ทะเบียนมอบหมายตามมาตรา 62  ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
พันบาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 
                    มาตรา 75  ผูแทนฝายนายจางหรือผูแทนฝายสหภาพแรงงานตาม
มาตรา 25หรือที่ปรึกษาฝายนายจางหรือฝายสหภาพแรงงานตามมาตรา 26 ผูใดรับหรือยอมจะ
รับเงินหรือ 
ทรัพยสินจากผูใดผูหนึ่งเพื่อกระทําการอันเปนเหตใุหรัฐวิสาหกจิหรือสหภาพแรงงานตองเสีย

ผลประโยชนที่ควรได ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหาป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ 
                    มาตรา 76  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงตามมาตรา 27 วรรค
สอง หรือฝาฝนมาตรา 29 วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามคําวินิจฉยัช้ีขาดของคณะกรรมการตาม
มาตรา 32 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    มาตรา 77  ผูใดฝาฝนมาตรา 33 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
ป หรือปรับไมเกินสองหมืน่บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    ผูใดยุยงปลุกปนเพือ่ใหมีการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หมืน่บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    มาตรา 78  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตาม
มาตรา 39วรรคสอง ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมืน่บาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 
                    มาตรา 79  ผูใดฝาฝนมาตรา 34 หรือมาตรา 36 หรือไมปฏิบัติตาม
คําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา 38 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมืน่บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    มาตรา 80  ผูใดเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานโดยรูอยูวาสหภาพ
แรงงานนั้นยังไมไดจดทะเบยีนตามมาตรา 45 ตองระวางโทษจําคกุไมเกินหนึ่งเดอืน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งพนับาท 



หรือทั้งจําทั้งปรับ  
                    ผูใดเปนผูดําเนินการสหภาพแรงงานที่ยังไมไดจดทะเบยีน ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    มาตรา 81  ผูเริ่มกอการจัดตั้งสหภาพแรงงานผูใดไมปฏิบตัิตาม
มาตรา 49 หรือกรรมการสหภาพแรงงานผูใดไมปฏิบตัิตามมาตรา 50 ตองระวางโทษปรับไม
เกินวันละหาสิบบาท 
ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนอยู 
                    มาตรา 82  สหภาพแรงงานใดรับบุคคลเขาเปนสมาชิกโดยฝาฝน
มาตรา 51 ตองระวางโทษปรับไมเกนิหาพันบาท 
                    มาตรา 83  สหภาพแรงงานใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 60 หรือ
มาตรา 61ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
                    กรรมการสหภาพแรงงานผูใดรูเห็นเปนใจใหสหภาพแรงงานกระทําการ
ตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 
                    มาตรา 84  ผูใดเปนสมาชิกสหพันธแรงงานโดยรูอยูวาสหพันธแรงงาน
นั้นยังไมไดจดทะเบยีนตามมาตรา 70 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน 
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    ผูใดดําเนินการสหพันธแรงงานที่ยังไมไดจดทะเบียน ตองระวางโทษจําคกุ
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกนิสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    มาตรา 85  สหพันธแรงงานใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา 71 ประกอบดวยมาตรา 60 หรือมาตรา 61 ตองระวางโทษปรับไมเกนิสองพันบาท 
                    กรรมการสหพันธแรงงานผูใดรูเห็นเปนใจใหสหพันธแรงงานเขากระทํา
การตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 
                    มาตรา 86  ผูเริ่มกอการจัดตั้งสหพันธแรงงานผูใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา 71ประกอบดวยมาตรา 49 หรือกรรมการสหพันธแรงงานผูใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา 71 ประกอบดวย 
มาตรา 50 ตองระวางโทษปรับไมเกนิวนัละหาสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนอยู 
                    มาตรา 87  สหพันธแรงงานใดรับบุคคลเขาเปนสมาชิกโดยฝาฝน
มาตรา 71ประกอบดวยมาตรา 51 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพนับาท 
                    มาตรา 88  ผูใดใชคําวา "สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิ" หรือ "สหพันธ



แรงงานรัฐวิสาหกิจ" หรืออักษรตางประเทศซึ่งมีความหมายทํานองเดียวกัน ประกอบกับชื่อใน
ดวงตรา 
ปายชื่อ จดหมาย ใบแจงความ หรือเอกสารอยางอื่นเกีย่วกับกิจการธุรกิจโดยมิไดเปนสหภาพ
แรงงานหรือสหพันธแรงงาน ตองระวางโทษปรับไมเกนิสองหมื่นบาทและปรับอีกเปนรายวนั 
ไมเกินวันละหารอยบาทจนกวาจะเลิกใช 
                    มาตรา 89  เมื่อสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงานไดเลิกตาม
พระราชบัญญัตินี้กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงาน
ผูใดขัดขวางการ 
ดําเนินการของผูชําระบัญชี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    มาตรา 90  ผูใดยังคงดําเนนิกจิการของสหภาพแรงงานหรอืสหพันธ
แรงงานซึ่งไดเลิกไปแลวตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตการชําระบัญชีของสหภาพแรงงานหรือ
สหพันธแรงงาน 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    มาตรา 91  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว
หรือมีโทษปรับหรือโทษจําคุกไมเกนิหกเดือน หรือมีโทษปรับไมเกนิหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 
ใหนายทะเบียนมีอํานาจเปรยีบเทียบได 
                    ภายใตบังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งในการสอบสวนถาพนักงาน
สอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมให
เปรียบเทียบให 
พนักงานสอบสวนสงเรื่องมายังนายทะเบยีนภายในเจ็ดวนันับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมให
เปรียบเทียบ 
                    เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรบัตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบ
วันแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
                    ถาผูกระทําผิดไมยนิยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงิน
คาปรับภายในกําหนดเวลาตามวรรคสามใหดําเนนิคดีตอไปได  
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                    มาตรา 92  ใหถือวาสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไดจดทะเบียนจัดตัง้
ขึ้นตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกจิสัมพนัธ พ.ศ. 2534 เปนสหภาพแรงงานตาม



พระราชบัญญัตินี้ 
และมีสิทธิหนาที่ดําเนินการไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 
                    เมื่อครบกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาสหภาพ
แรงงานตามวรรคหนึ่งแหงใดมีสมาชิกไมครบตามที่กําหนดในมาตรา 42 ใหถือวาสหภาพ
แรงงาน 
นั้นเปนอนัสิ้นสุดและใหนําบทบัญญัติตามมาตรา 68 และมาตรา 69 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
                    มาตรา 93  เมื่อครบกําหนดตามมาตรา 92 วรรคสอง ใหสหภาพ
แรงงานตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง ที่มีสมาชิกครบตามที่กําหนดในมาตรา 42 จัดใหมีการ
เลือกตั้งกรรมการ 
สหภาพแรงงานขึ้นใหมโดยมิชักชา 
                    ใหกรรมการสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกจิซึ่งเปนกรรมการสหภาพแรงงาน
ตามมาตรา 92 พนจากตําแหนง เมื่อจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานขึ้นใหม
แลว หรือ 
เมื่อพนหนึ่งรอยหาสิบวนันบัแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ทั้งนี้ ไมวาขอบังคับของสหภาพ
แรงงานนั้นจะกําหนดไวอยางไร 
                    มาตรา 94  ใหถือวาคําขอจัดตัง้สมาคมพนักงานรัฐวิสาหกจิที่ไดยื่นไว
ตามพระราชบญัญัติพนักงานรัฐวิสาหกจิสัมพันธ พ.ศ. 2534 กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับเปนคําขอ 
จัดตั้งสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    มาตรา 95  บรรดาระเบยีบ ประกาศ มต ิคําวินิจฉยัช้ีขาด หรือคําส่ัง
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธที่ถึงที่สุดแลวตามพระราชบัญญัติพนักงานรฐัวิสาหกจิ
สัมพันธ 
พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอยูกอนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับตอไป 
                    ใหถือวาบรรดาสภาพการจางที่มอียูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ เปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามพระราชบญัญัตินี้ 
                    มาตรา 96  บรรดาคํารอง คํารองทุกข และขอเสนอเกี่ยวกบัสิทธิ
ประโยชนที่ไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติพนักงานรฐัวิสาหกิจสัมพนัธ พ.ศ. 2534 และยังมิไดมี
การพิจารณาวนิิจฉัย 
ถึงที่สุดกอนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    มาตรา 97  บทบัญญัติกฎหมายใด อางถึงกฎหมายวาดวยกฎหมาย
พนักงานรัฐวสิาหกิจสัมพันธ ใหถือวาอางถึงพระราชบัญญัตินี้ และคําวา "พนักงาน" ตาม



กฎหมายดังกลาว 
ใหหมายถึง "ลูกจาง" ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี

            หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยเปนการ
สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยพนักงานรฐัวิสาหกจิสัมพันธ  
เพื่อใหฝายบริหารกับพนกังานและลูกจางของรัฐวิสาหกจิมีสิทธิ หนาที่ และความรบัผิดชอบใน
ขอบเขตที่เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาและสงเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

สังคมตลอดจนความมั่นคงของประเทศ และ 
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
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