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หลักการ 

 
         ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

 
เหตุผล 

 
  เนื่องจากพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มีบทบัญญัติ 
บางประการไม่สอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗  
ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง สมควรปรับปรุง
บทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน การห้ามปิดงานหรือนัดหยุดงาน หลักเกณฑ์การจัดตั้ง
และการด าเนินงานของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจและสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ อันเป็นการส่งเสริม
เสรีภาพในการรวมตัวเพ่ือจัดตั้งและด าเนินกิจการขององค์กรดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศ ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษให้เหมาะสม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒ 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
พ.ศ. .... 

    
 

    
    
    

 
           
       
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
           
       
 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ให้รัฐวิสาหกิจทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่ากฎหมายจัดตั้ง

รัฐวิสาหกิจนั้นหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะก าหนดไว้เช่นใดก็ตาม เว้ นแต่รัฐวิสาหกิจที่ก าหนด 
ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง 
 

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ งองค์การของรัฐบาล 

หรือกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจ  
ที่รัฐเป็นเจ้าของ 

(๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง 
ที่มีฐานะเทียบเท่า หรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างานให้แก่นายจ้างเพ่ือรับค่าจ้าง 
“นายจ้าง” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้าง 

ให้และให้หมายความรวมถึงผู้มีอ านาจกระท าการแทนรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย  
จากผู้ที่มีอ านาจกระท าการแทนรัฐวิสาหกิจด้วย 



 ๓ 

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ลูกจ้างระดับผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจในการจ้าง 
เลิกจ้าง ขึ้นค่าจ้าง ตัดค่าจ้าง หรือลดค่าจ้าง 

“สภาพการจ้าง” หมายความว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างหรือการท างาน
ก าหนดวันและเวลาท างาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อ่ืนของนายจ้างหรือลูกจ้าง 
อันเกี่ยวกับการจ้างหรือการท างาน 

“ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” หมายความว่า ข้อตกลงระหว่างนายจ้าง 
กับสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ข้อพิพาทแรงงาน” หมายความว่า ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง 

“ปิดงาน” หมายความว่า การที่นายจ้างหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสว่นเป็นการชั่วคราว
เนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน 

“นัดหยุดงาน” หมายความว่า การที่ลูกจ้างร่วมกันไม่ท างานชั่วคราวเนื่องจาก 
ข้อพิพาทแรงงาน 

“สหภาพแรงงาน” หมายความว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“สหพันธ์แรงงาน” หมายความว่า สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
“พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ ง 

ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

และให้มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) แต่งตั้งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๒) ออกระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
มาตรา ๗ ให้มีส านักงานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ในกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน และให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการตามหมวด ๕ และหมวด ๖ 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

 
 



 ๔ 

หมวด ๑ 
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง 

   
 

มาตรา ๘ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้มีระยะเวลาใช้บังคับตามที่นายจ้าง 
และสหภาพแรงงานได้ตกลงกัน แต่จะตกลงกันให้มีผลใช้บังคับเกินกว่าสามปีไม่ได้ ถ้ามิได้ก าหนด
ระยะเวลาไว้ ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับหนึ่งปีนับแต่วันที่นายจ้าง  
และสหภาพแรงงานได้ตกลงกัน  

ในกรณีที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างสิ้นสุดลง ถ้ามิได้มีการยื่นข้อเรียกร้อง 
ก่อนวันที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมจะสิ้นสุดลง ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้น 
มีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างเดิมสิ้นสุดลง 

การเรียกร้องให้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือการแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง นายจ้างหรือสหภาพแรงงานต้อ งยื่นข้อเรียกร้องเป็นหนังสือ 
ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบภายในระยะเวลาหกสิบวันก่อนวันที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมจะสิ้นสุดลง 
เว้นแต่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมได้ก าหนดระยะเวลาการยื่นข้อเรียกร้องไว้เป็นอย่างอ่ืน  
และให้ฝ่ายที่ยื่นข้อเรียกร้องส่งส าเนาข้อเรียกร้องให้อธิบดีทราบโดยมิชักช้า 

ให้ฝ่ายยื่นข้อเรียกร้องระบุชื่อผู้ซึ่งมีอ านาจท าการแทนเป็นผู้แทนในการเจรจา 
ซ่ึงต้องมีจ านวนไม่เกินเจ็ดคน 

ผู้แทนในการเจรจาฝ่ายนายจ้างต้องแต่งตั้งจากฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น  
และผู้แทนในการเจรจาฝ่ายสหภาพแรงงานต้องแต่งตั้งจากกรรมการหรือสมาชิกสหภาพแรงงานนั้น 
 

มาตรา ๙ ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใดมีสหภาพแรงงานมากกว่าหนึ่งแห่ง สหภาพแรงงาน 
ที่มีสิทธิยื่นข้อเรียกร้องตามมาตรา ๘ ต้องมีจ านวนสมาชิกซึ่งเป็นลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า 
ของจ านวนลูกจ้างท้ังหมดซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องนั้นในวันที่ยื่นข้อเรียกร้อง  

ในกรณีที่มีสหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่งยื่นข้อเรียกร้องในเรื่องเดียวกันมากกว่า
หนึ่งแห่ง ให้สหภาพแรงงานที่ยื่นข้อเรียกร้องนั้นร่วมกันตั้งผู้แทนในการเจรจา  

ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่า สหภาพแรงงานนั้นจะมีลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง
เป็นสมาชิกครบจ านวนที่ได้ระบุไว้ในวรรคหนึ่งหรือไม่ นายจ้างหรือสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้อง  
อาจยื่นค าร้องโดยท าเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานตรวจรับรอง 

 

มาตรา ๑๐ เมื่ อได้ รับข้อเรียกร้องแล้ ว ให้ ฝ่ ายที่ รับข้อเรียกร้องแจ้ งชื่ อผู้ แทน 
ในการเจรจาจ านวนไม่เกินเจ็ดคนเป็นหนังสือให้ฝ่ายที่ยื่นข้อเรียกร้องทราบโดยมิชักช้า และให้ทั้งสองฝ่าย
เริ่มเจรจากันภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้อง 

นายจ้างหรือสหภาพแรงงานจะแต่งตั้งที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้แทน
ของตนก็ได้ แต่ต้องมีจ านวนฝ่ายละไม่เกินสองคน 

 

มาตรา ๑๑ ถ้านายจ้างกับสหภาพแรงงานสามารถตกลงเกี่ยวกับข้อเรียกร้องได้แล้ว 
ให้ท าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้แทนในการเจรจาของนายจ้าง 
และสหภาพแรงงานซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้แทนฝ่ายตน และให้นายจ้างประกาศ



 ๕ 

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยเปิดเผยไว้ ณ สถานที่ที่ลูกจ้างท างานอยู่เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน 
โดยเริ่มประกาศภายในสามวันนับแต่วันที่ได้ตกลงกัน 

ให้นายจ้างน าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามวรรคหนึ่งมาแจ้งต่ออธิบดี หรือ 
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ตกลงกัน 

 
มาตรา ๑๒ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินที่อยู่นอกเหนือจาก 

ที่ก าหนดตามมาตรา ๓๓ (๑) นายจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาสภาพ 
การจ้างที่เกี่ยวกับการเงินและคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะด าเนินการได้ 

 

มาตรา ๑๓ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลผูกพันนายจ้างและลูกจ้างซึ่งเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงาน 

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่กระท าโดยนายจ้างกับสหภาพแรงงานซึ่งมีลูกจ้ าง
เป็นสมาชิกเกินกว่าสองในสามของลูกจ้างทั้งหมด ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นมีผลผูกพัน
นายจ้างและลูกจ้างทุกคน 

เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามนายจ้างท าสัญญาจ้างแรงงาน
กับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างแรงงานนั้นจะเป็นคุณ 
แก่ลูกจ้างยิ่งกว่า 
 

หมวด ๒ 
วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน 

   
 

มาตรา ๑๔  ในกรณี ที่ ไม่ มี ก ารเจรจากันภายในก าหนดตามมาตรา ๑๐  
หรือมีการเจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าได้มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น  
และให้ฝ่ายยื่นข้อเรียกร้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบภายใน 
เจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่พ้นก าหนดหรือนับแต่เวลาที่ตกลงกันไม่ได้ แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๑๕ เมื่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้รับแจ้งตามมาตรา ๑๔ แล้ว 

ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานด าเนินการประนอมข้อพิพาทแรงงานภายในก าหนดสิบวัน 
นับแต่วันที่พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้รับหนังสือแจ้ง 

ในกรณีที่ฝ่ายยื่นข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องตกลงกันได้ไม่ว่าเนื่องจาก 
การประนอมข้อพิพาทแรงงานหรือการเจรจาตกลงกันเองในภายหลัง ให้น ามาตรา ๑๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไม่อาจตกลงกันได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าข้อพิพาทแรงงานนั้น
เป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกันให้พนักงานประนอม 
ข้อพิพาทแรงงานด าเนินการประนอมข้อพิพาทแรงงานต่อไป หรือน าข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกัน 
ไม่ได้นั้นไปเจรจาตกลงกันเอง หรือให้ฝ่ายที่แจ้งข้อเรียกร้องส่งข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้   
ให้คณะกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินเพ่ือชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้



 ๖ 

ภายในสิบห้าวันนับถัดจากวันที่เป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ หรือปิดงานหรือนัดหยุดงาน 
โดยไม่ขัดต่อมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ 

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินได้รับข้อพิพาทแรงงาน 
ที่ตกลงกันไม่ได้ตามวรรคสามแล้ว ให้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับข้อพิพาท
แรงงานที่ตกลงกันไม่ได้และแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายทราบ 

รัฐมนตรีมีอ านาจขยายระยะเวลาให้คณะกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับ
การเงินไดไ้ม่เกินสามสิบวัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน เห็นสมควร 
อาจจะแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานดังกล่าวก่อนมีการ
วินิจฉัยชี้ขาดก็ได้ 

มาตรา ๑๖ ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับ
การเงินให้เป็นที่สุด ฝ่ายยื่นข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องต้องปฏิบัติตาม แต่ถ้าเป็นค าวินิจฉัย 
ชี้ขาดที่เกี่ยวกับการเงินที่อยู่นอกเหนือจากที่ก าหนดตามมาตรา ๓๓ (๑) จะมีผลใช้บังคับได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และให้ค าวินิจฉัยชี้ขาดมีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาหนึ่งปี 
นับแต่วันที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี 

ฝ่ายยื่นข้อเรียกร้องหรือฝ่ายรับข้อเรียกร้อง หากไม่เห็นด้วยกับค าวินิ จฉัยชี้ขาด 
ของคณะกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินมีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลแรงงานภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  

ในกรณีที่มีการน าคดีไปสู่ศาลแรงงานตามวรรคสอง ไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตาม
ค าชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน เว้นแต่ศาลแรงงานจะมีค าสั่ง 
เป็นอย่างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๗ เมื่อได้มีการยื่นข้อเรียกร้องตามมาตรา ๘ แล้ว ถ้าข้อเรียกร้องนั้น 

ยังอยู่ในระหว่างการเจรจา การประนอม การไกล่เกลี่ย หรือการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๑๐ 
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ห้ามนายจ้างเลิกจ้าง หรือโยกย้ายหน้าที่ 
การงานลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ หรืออนุกรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่บุคคลดังกล่าว 

(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
(๒) จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย 

ของนายจ้าง โดยนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วและยังไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้รับทราบ
หนังสือเตือนนั้น ทั้งนี้ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งนั้น ต้องมิได้ออกเพ่ือขัดขวางมิให้บุคคลดังกล่าว
ด าเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่กรณีท่ีร้ายแรงนายจ้างไม่จ าต้องตักเตือน 

(๔) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันท างานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
ห้ามลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน 

ซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง สนับสนุนหรือก่อการนัดหยุดงาน 
 
 
 

 



 ๗ 

หมวด ๓ 
การปิดงานและการนัดหยุดงาน 

   
 

มาตรา ๑๘ นายจ้างอาจปิดงานหรือลูกจ้างอาจนัดหยุดงานไดใ้นกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม และไม่ได้ 

มีการส่งข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้นให้คณะกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน
วินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม 

(๒) เมื่อมีการตกลงกันตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๕ วรรคสอง แล้ว และฝ่ายซึ่งมี
หน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 

ในกรณีที่นายจ้างประสงค์จะปิดงานหรือลูกจ้างประสงค์จะนัดหยุดงาน ต้องแจ้ง 
เป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนการปิดงานหรือนัดหยุดงาน โดยนับแต่เวลาที่พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน 
และอีกฝ่ายหนึ่งได้รับแจ้ง 

 
มาตรา ๑๙ การนัดหยุดงานตามมาตรา ๑๘ หากเป็นงานที่เป็นบริการสาธารณะ

ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ฝ่ายที่นัดหยุดงานต้องจัดให้มีบริการขั้นต่ า
เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อบรรเทาความเสียหายหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนจากการนัดหยุดงาน 

 
มาตรา ๒๐ ก่อนการนัดหยุดงานตามมาตรา ๑๙ ให้ฝ่ายที่นัดหยุดงานแจ้ง 

เป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน นายจ้าง และคณะกรรมการพิจารณาสภาพการจ้าง 
ที่เกี่ยวกับการเงินทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยสิบห้าวันนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง พร้อมทั้งแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการจัดท าบริการขั้นต่ าโดยต้องระบุจ านวน ขนาด ระยะเวลา และสิ่งอ่ืนๆ 
อันประกอบเป็นบริการขั้ น ต่ า เท่ าที่ จ า เป็ น ในการให้ บริการสาธารณ ะในประเภทนั้ นๆ  
ต่อคณะกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างที่เก่ียวกับการเงินทราบด้วย 

เมื่ อคณ ะกรรมการพิ จ ารณ าสภ าพการจ้ างที่ เกี่ ย วกับ การ เงิน ได้ รับแจ้ ง 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินพิจารณาและมีค าสั่ง 
ก าหนดบริการขั้นต่ าให้แล้วเสร็จภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามวรรคสอง ในการนี้คณะกรรมการ
พิจารณาสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินอาจขอความเห็นจากพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน  
ฝ่ายนายจ้าง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบ การพิจารณาด้วยก็ได้ ถ้าคณะกรรมการพิจารณา 
สภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินมิได้พิจารณาและมีค าสั่งให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
ให้ถือว่าคณะกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินเห็นชอบการก าหนดบริการขั้นต่ า
ตามท่ีฝ่ายที่นัดหยุดงานได้แจ้งตามวรรคหนึ่ง  

ให้คณะกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินแจ้งค าสั่งตามวรรคสอง  
เป็นหนังสือให้ฝ่ายที่นัดหยุดงานทราบโดยพลัน และให้ฝ่ายที่นัดหยุดงานประกาศบริการขั้นต่ า 
ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยห้าวันก่อนการนัดหยุดงาน 

ค าสั่งของคณะกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินตามวรรคสอง  
ให้เป็นที่สุด 

 



 ๘ 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่บริการขั้นต่ าตามมาตรา ๒๐ ยังไม่เพียงพอต่อการบรรเทา 
ความเสียหายหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนัดหยุดงาน นายจ้างอาจจัดท าบริการเพ่ิมเติมได้
เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อบรรเทาความเสียหายหรือลดผลกระทบดังกล่าว 

 
มาตรา ๒๒ นายจ้างจะปิดงานตามมาตรา ๑๘ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี 
การปิดงานตามวรรคหนึ่งที่เป็นงานบริการสาธารณะตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนดตามมาตรา ๑๙ ให้น ามาตรา ๒๐ รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่นายจ้าง 
ที่จะปิดงานโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ รัฐมนตรี เห็นว่าการปิดงานหรือการนัดหยุดงานนั้ น  

อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน หรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ หรืออาจขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้คณะกรรมการพิจารณาสภาพการจ้าง 
ที่เก่ียวกับการเงินด าเนินการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 

ค าชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินให้เป็นที่สุด 
ฝ่ายที่ปิดงานและฝ่ายที่นัดหยุดงานต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ให้น ามาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

   
 

มาตรา ๒๔  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ งเรียกว่า “คณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์” ประกอบด้วย รัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงาน เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการ กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละห้าคนซึ่งรัฐมนตรี 
แต่งตั้งเป็นกรรมการ  

ให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการและ 
ให้ ข้ าราชการ กรมสวั สดิ การและคุ้ มครองแรงงาน ซึ่ งอธิ บดี แต่ งตั้ งจ านวนไม่ เกิ นสองคน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างตามวรรคหนึ่งมาจากการเลือกตั้งกันเองในระหว่างผู้ว่าการ 
ผู้อ านวยการ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนในรัฐวิสาหกิจด้วยกัน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่งมาจากการเลือกตั้งกันเอง  
ในระหว่างประธานสหภาพแรงงานด้วยกัน  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีก าหนด 

ในกรณีกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได ้

รัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสามคนเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
เพ่ือให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 
มาตรา ๒๕ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี  

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการ 



 ๙ 

ซึ่ ง พ้นจากต าแหน่ งตามวาระนั้ น อยู่ ในต าแหน่ งเพ่ื อด าเนิ น งานต่อ ไปจนกว่ากรรมการ  
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ ไม่เกินสองคราว
ติดต่อกัน หรือต้องมีระยะเวลาเว้นไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ลาออกก่อนวาระ 

 
มาตรา ๒๖  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะมีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) พ้นจากการเป็นนายจ้างหรือพ้นจากการเป็นประธานสหภาพแรงงาน แล้วแต่กรณี 
(๕) ไม่มาประชุมสามครั้งติดต่อกัน 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๘) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  

ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างจากผู้ที่ได้รับเลือกตั้งที่อยู่ล าดับถัดไป 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับการเลื่อนขึ้นเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เลือกตั้งผู้แทน

ฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง แล้วแต่กรณี เพ่ือให้รัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระ
ของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่เลือกตั้งกรรมการแทนก็ได้ 

ให้ผู้ ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่ เหลืออยู่ 
ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

 
มาตรา ๒๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน 
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ในการประชุมคราวใด ถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้จัดให้มี
การประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ 
แม้จะไม่มีกรรมการฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างมาประชุม ถ้ามีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม 

 
 



 ๑๐ 

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของสภาพการจ้าง 
 (๒) ก าหนดงานที่เป็นบริการสาธารณะตามมาตรา ๑๙ 
 (๓) เสนอความเห็นและให้ค าแนะน าแก่รัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
รวมทั้งก าหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเพ่ือเสริมสร้างแรงงาน
สัมพันธ์ในรับบทวิภาคีให้มีความเข้มแข็ง 
 (๔) ตราข้อบังคับว่าด้วยการประชุม 
 (๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 
 (๖ ) ปฏิบัติหน้ าที่ อ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ รัฐมนตรีมอบหมาย 
 มาตรฐานขั้นต่ าของสภาพการจ้ างต าม (๑ ) เมื่ อได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 

 
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่  ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมายมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานที่ท างานของนายจ้าง สถานที่ที่ลูกจ้างท างานอยู่  หรือส านักงาน

ของนายจ้าง สหภาพแรงงาน หรือสหพันธ์แรงงาน ในระหว่างเวลาท าการเพ่ือสอบถามข้อเท็จจริง 
หรือตรวจสอบเอกสารได้ตามความจ าเป็น 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งสิ่งของ 
หรือเอกสารที่ เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  
หรือพนักงานเจา้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก ชี้แจงข้อเท็จจริง ตอบหนังสือสอบถาม  
หรือส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการจะมีหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ 

หรือผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องก็ได้ 
 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน 

   
 

  มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาสภาพ
การจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
เป็นกรรมการ และกรรมการอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 
ฝ่ายละสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ในด้านการคลัง เศรษฐศาสตร์ บัญชีและการเงิน 
จ านวนหนึ่งคน และด้านกฎหมาย จ านวนหนึ่งคน 



 ๑๑ 

ให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการและ 
ใหข้้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งอธิบดีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ในกรณีกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได ้

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้ าม วิธีการได้มาซึ่ งกรรมการผู้ แทนฝ่ายนายจ้าง  
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

 
มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินมีอ านาจ

หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เสนอคณะรัฐมนตรีก าหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินส าหรับ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจด าเนินการเองได้ 
 (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามวรรคสอง และมาตรา ๑๒ 
  (๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๑๕  
  (๔) แต่งตั้ งบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือด าเนินการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาทแรงงาน 
ก่อนมีค าวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๑๕ วรรคห้า 

(๕) พิจารณาและมีค าสั่งก าหนดบริการข้ันต่ าตามมาตรา ๒๐ 
 (๖) พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๓ 
 (๗) ตราข้อบังคับว่าด้วยการประชุม 
 (๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย  
 ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใด เห็นสมควรปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ ยวกับการเงินที่อยู่
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๓๓ (๑) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
สภาพการจ้างที่เก่ียวกับการเงินและคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
 

มาตรา ๓๔ ให้น ามาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๓๑ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างที่เก่ียวกับการเงินโดยอนุโลม 

 
หมวด ๖ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการกระท าอันไม่เป็นธรรม 
   

 

  มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยการกระท า
อันไม่เป็นธรรม” ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนซึ่ งรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
ผู้ แทนฝ่ ายนายจ้ างและผู้ แทนฝ่ ายลู กจ้ างฝ่ ายละ สองคน และผู้ ท รงคุณ วุฒิ ซึ่ งมีความรู้  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านกฎหมายหรือด้านแรงงานสัมพันธ์จ านวนสามคน 



 ๑๒ 

ให้ผู้อ านวยการส านักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็น
กรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง 
จ านวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการได้มาซึ่งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทน
ฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

 

มาตรา ๓๖ ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสองปี  

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ  
หรือกรรมการขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่ง
เพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
แต่จะแต่งตั้งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

 

มาตรา ๓๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ 
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ 

หย่อนความสามารถ  
(๔) ไม่มาประชุมสามครั้งติดต่อกัน 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
 

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ ให้แต่งตั้งผู้อื่นด ารงต าแหน่งแทน เว้นแต่วาระของประธานกรรมการหรือกรรมการ
เหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้
แต่งตั้งไว้แล้ว  

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยการกระท าอันไม่เป็นธรรมประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธาน
กรรมการหรือกรรมการตามความในวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อน
วาระ ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

 



 ๑๓ 

  มาตรา ๓๙ การประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยการกระท าอันไม่เป็นธรรมต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน และต้องมีกรรมการซึ่งเป็นฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อย
ฝ่ายละหนึ่งคนจึงจะเป็นองค์ประชุม  

ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการด้วยกันคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 
  มาตรา ๔๐ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการกระท าอันไม่เป็นธรรม มีอ านาจหน้าที่ 
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๘๖ 
  การท าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการวินิจฉัยการกระท าอันไม่เป็นธรรมมีอ านาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือหาข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นในเรื่องที่มอบหมายเป็นการประจ า  
หรือเฉพาะคราว รวมทั้งตราข้อบังคับการประชุม วางระเบียบการพิจารณาวินิจฉัยและชี้ขาดการกระท า 
อันไม่เป็นธรรมและการออกค าสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยการกระท าอันไม่เป็นธรรม  
 

มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่  ให้ คณะกรรมการวินิจฉัยการกระท า 
อันไม่เป็นธรรม หรืออนุกรรมการตามมาตรา ๔๐ มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ท างานของนายจ้าง สถานที่ที่ลูกจ้างท างานอยู่ หรือส านักงาน
ของสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง หรือสหพันธ์แรงงาน ในระหว่างเวลาท าการ 
เพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารได้ตามความจ าเป็น 
  (๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการกระท าอันไม่เป็นธรรมหรือ
คณะอนุกรรมการ 

ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก ตอบหนังสือสอบถาม ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ 
ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการวินิจฉัยการกระท าอันไม่เป็นธรรมหรืออนุกรรมการ
ดังกล่าวในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

 
  มาตรา ๔๒ คณะกรรมการวินิจฉัยการกระท าอันไม่เป็นธรรม หรืออนุกรรมการ 
จะมีหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องก็ได้ 

 
หมวด ๗ 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
   

 
มาตรา ๔๓ ให้มีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขึ้นในรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ ง

ประกอบด้วย กรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแห่งนั้นก าหนด  
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนฝ่ายนายจ้างซึ่งรัฐวิสาหกิจแห่งนั้นแต่งตั้งจากฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น 



 ๑๔ 

ตามจ านวนที่รัฐวิสาหกิจก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างซึ่งแต่งตั้ง
จากสมาชิกของสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจนั้นมีจ านวนเท่ากับจ านวนผู้แทนฝ่ายนายจ้างเป็นกรรมการ 

ในกรณีที่ไม่มีสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใด หรือในระหว่างที่สหภาพแรงงาน 
ต้องเลิกไปตามมาตรา ๖๙ หรือกรณีมีสหภาพแรงงานมากกว่าหนึ่งสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใด 
ให้รัฐวิสาหกิจนั้นจัดให้ลูกจ้างที่มิใช่ฝ่ายบริหารเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งประกาศก าหนด มีจ านวนเท่ากับจ านวนผู้แทนฝ่ายนายจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการ 

ให้ลูกจ้างซึ่งได้รับเลือกตั้งตามวรรคสองอยู่ในต าแหน่งกรรมการจนกว่าจะสามารถ
เลือกตั้งผู้แทนของสหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่งได้ 

 
มาตรา ๔๔ กรรมการกิจการสัมพันธ์มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการ

ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
 
มาตรา ๔๕  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๔๔ กรรมการกิจการสัมพันธ์

พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) พ้นจากการเป็นฝ่ายบริหารหรือเมื่อรัฐวิสาหกิจเห็นควรให้มีการเปลี่ยนผู้แทนใหม่ 

ส าหรับกรณีของผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 
(๕) พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรือเมื่อสหภาพแรงงานเห็นควร 

ให้มีการเปลี่ยนผู้แทนใหม่ หรือพ้นจากการเป็นลูกจ้างส าหรับกรณีของผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการกิจการสัมพันธ์พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้ง

กรรมการกิจการสัมพันธ์แทนต าแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระ  
ที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

 
มาตรา ๔๖ ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ

หนึ่งครั้ง และให้น าความในมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
โดยอนุโลม 

ในกรณีที่กรรมการกิจการสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามร้องขอ ให้คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์จัดให้มีการประชุมภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ 
 

มาตรา ๔๗ ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
(๒) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น 
(๓) พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง 

ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น 



 ๑๕ 

(๔) ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน
รวมถึงการร้องทุกข์ที่เก่ียวกับการลงโทษทางวินัย 

(๕) ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
 
มาตรา ๔๘ ให้นายจ้างอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 

กิจการสัมพันธ์ หรืองดเว้นการกระท าใด ๆ อันเป็นผลให้กรรมการกิจการสัมพันธ์ไม่สามารถท างาน
ตามอ านาจหน้าที่ต่อไปได ้

นายจ้างจะเลิกจ้าง ลดค่าจ้าง หรือตัดค่าจ้าง กรรมการกิจการสัมพันธ์ได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานก่อน เว้นแต่กรรมการกิจการสัมพันธ์ผู้นั้นจะให้ความยินยอมเป็นหนังสือ 
หรือเป็นการเกษียณอายุหรือครบสัญญาจ้าง 

 
หมวด ๘ 

สหภาพแรงงาน 
   

 
มาตรา ๔๙  สหภาพแรงงานจะมีข้ึนได้ก็แต่โดยอาศัยอ านาจตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
สหภาพแรงงานต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
(๑) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน 
(๒) พิจารณาช่วยเหลือสมาชิกตามค าร้องทุกข์ 
(๓) แสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างของลูกจ้าง 
(๔) ด าเนินการและให้ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์

ของรัฐวิสาหกิจ 
 
มาตรา ๕๐ ลูกจ้างจ านวนไม่น้อยกว่าสิบคนมีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานได้ โดยยื่น 

ค าขอรับใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงานต่ออธิบดี พร้อมด้วยข้อบังคับของสหภาพแรงงาน  
หลักเกณฑ์และวิธีการขอใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงานให้เป็นไปตามที่

อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๕๑ ข้อบังคับของสหภาพแรงงานอย่างน้อยต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ ซึ่งต้องมีค าว่า “สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ” ก ากับไว้หน้าชื่อนั้นด้วย 
(๒) วัตถุประสงค์ 
(๓) ที่ตั้งส านักงาน 
(๔) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
(๕) อัตราเงินค่าสมัครและค่าบ ารุงและวิธีการช าระเงินนั้น 
(๖) ข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
(๗) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้จ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินอ่ืน ตลอดจน 

การท าบัญชีและการตรวจบัญชี 
(๘) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 



 ๑๖ 

(๙) ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการ จ านวนกรรมการ การเลือกตั้ง
กรรมการ วาระของการเป็นกรรมการ การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ 

(๑๐) ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของอนุกรรมการและการแต่งตั้งอนุกรรมการ 
(๑๑) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการบริหารสหภาพแรงงาน 
 
มาตรา ๕๒ เมื่ออธิบดีได้รับค าขอและเอกสารประกอบค าขอใบส าคัญรับรอง 

การจัดตั้งสหภาพแรงงานตามมาตรา ๕๐ ครบถ้วนแล้วเห็นว่า วัตถุประสงค์ถูกต้องตามขอบเขต 
ของมาตรา ๔๙ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้อธิบดี 
ออกใบส าคัญรับรองการจัดตั้งแก่สหภาพแรงงานนั้น 

ถ้าอธิบดีเห็นว่า ค าขอหรือเอกสารยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้มีหนังสือแจ้งให้
แก้ไขเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนหรือถูกต้อง หากไม่โต้แย้งหรือไม่แก้ไขเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนหรือถูกต้องภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ให้ถือว่าค าขอดังกล่าวเป็นอันตกไป แต่ถ้าได้แก้ไขเพ่ิมเติม
ครบถ้วนหรือถูกต้องแล้ว ให้ออกใบส าคัญรับรองการจัดตั้งแก่สหภาพแรงงานนั้น 

ถ้าอธิบดีเห็นว่า ไม่อาจออกใบส าคัญรับรองการจัดตั้งได้เนื่องจากวัตถุประสงค์ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งตามวรรคสอง  
ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอใบส าคัญรับรองการจัดตั้งพร้อมด้วยเหตุผลโดยมิชักช้า 

ในกรณีที่ผู้ขอใบส าคัญรับรองการจัดตั้ งไม่ เห็นด้วยกับความเห็นของอธิบดี  
ผู้ขอใบส าคัญรับรองการจัดตั้งมีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 
มาตรา ๕๓ ให้สหภาพแรงงานที่จัดตั้งตามมาตรา ๕๒ เป็นนิติบุคคล และให้อธิบดี

ประกาศการรับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงานในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๕๔ ให้ลูกจ้างซึ่งยื่นค าขอรับใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงาน 

ตามมาตรา ๕๐ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ออก
ใบส าคัญรับรองการจัดตั้ง เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่
คณะกรรมการสหภาพแรงงาน 

เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งต่ออธิบดี
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ พร้อมน าส่งรายชื่อ ที่อยู่ อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการ 

 
มาตรา ๕๕ ผู้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานใด ต้องเป็นลูกจ้างซึ่งมีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของสหภาพแรงงานนั้น 
 
มาตรา ๕๖ สมาชิกของสหภาพแรงงานมีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสาร

หรือบัญชี เพื่อทราบการด าเนินกิจการของสหภาพแรงงานได้ในเวลาเปิดท าการ 
ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานต้องให้ความสะดวก

ตามสมควร 
 
มาตรา ๕๗ สมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพแรงงานสิ้นสุดลง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 



 ๑๗ 

(๓) ที่ประชุมใหญ่ให้ออกเพราะมีเหตุตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของสหภาพแรงงาน 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 
 
มาตรา ๕๘ เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกของสหภาพแรงงาน ให้สหภาพแรงงาน 

มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ยื่นข้อเรียกร้องต่อฝ่ายนายจ้างเก่ียวกับสภาพการจ้างแทนสมาชิก 
(๒) ยื่นค าร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพ่ือพิจารณาตามมาตรา ๔๗ (๔) 
(๓) จัดให้มีการให้บริการเพ่ือสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือทรัพย์สิน 

เพ่ือสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ตามที่ท่ีประชุมใหญ่เห็นสมควร 
(๔) เรียกเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกและเงินค่าบ ารุงตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับ

ของสหภาพแรงงาน 
(๕) ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙ 
 
มาตรา ๕๙ เมื่อสหภาพแรงงานปฏิบัติการดังต่อไปนี้ เพ่ือประโยชน์ของสมาชิก

สหภาพแรงงานอันมิใช่เป็นกิจการเกี่ยวกับการเมือง ให้สหภาพแรงงาน กรรมการสหภาพแรงงาน 
อนุกรรมการสหภาพแรงงาน และเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกกล่าวหา 
หรือฟ้องร้องทางอาญาหรือทางแพ่ง 

(๑) เขา้ร่วมเจรจาท าความตกลงกับนายจ้างเพ่ือเรียกร้องเก่ียวกับสภาพการจ้าง 
(๒) นัดหยุดงาน หรือช่วยเหลือ ชักชวน หรือสนับสนุนให้สมาชิกนัดหยุดงาน 
(๓) ชี้แจงหรือโฆษณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทแรงงาน 

หรือการด าเนินงานของสหภาพแรงงาน 
(๔) จัดให้มีการชุมนุมหรือเข้าร่วมโดยสงบในการนัดหยุดงาน 
การยกเว้นตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงกรณีเป็นความผิดทางอาญาในลักษณะความผิด

เกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง 
เกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดในทางแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดทางอาญาในลักษณะดังกล่าว 

 
มาตรา ๖๐ ให้สหภาพแรงงานมีคณะกรรมการสหภาพแรงงานเป็นผู้ด าเนินกิจการ

และเป็นผู้แทนของสหภาพแรงงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการ
สหภาพแรงงานจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนท าแทนก็ได้ 

คณะกรรมการสหภาพแรงงานอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสหภาพแรงงาน 
เพ่ือปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้ 

คณะกรรมการสหภาพแรงงานประกอบด้วย ประธานสหภาพแรงงานเป็นประธานกรรมการ
และมีกรรมการอื่นตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 

 
มาตรา ๖๑ กรรมการหรืออนุกรรมการของสหภาพแรงงานใด ต้องเป็นสมาชิก 

ของสหภาพแรงงานนั้น 
กรรมการสหภาพแรงงานซึ่งอธิบดีสั่งให้ออกจากต าแหน่งตามมาตรา ๖๕ จะด ารงต าแหน่ง

กรรมการสหภาพแรงงานใหม่ได้ ต่อเมื่อพ้นก าหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่อธิบดีสั่งให้ออกจากต าแหน่ง 
 



 ๑๘ 

มาตรา ๖๒ ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาโดยถือว่าวันลา 
ของลูกจ้างนั้นเป็นวันท างาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพ่ือไปด าเนินกิจการสหภาพแรงงานในฐานะผู้แทนลูกจ้างในการเจรจา  
การไกล่เกลี่ย การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน  

(๒) เพ่ือไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ตามที่ทางราชการก าหนดอันเกี่ยวกับกิจการ
ของสหภาพแรงงาน  

(๓) เพ่ือไปประชุมสหภาพแรงงานหรือสัมมนาใดๆ ตามที่สหภาพแรงงาน 
และนายจ้างจะได้ตกลงกัน 

(๔) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ผู้ พิพากษาสมทบ กรรมการในคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือกรรมการในคณะกรรมการอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

(๕) เพ่ือไปเป็นพยานตามหมายเรียกของศาลในคดีท่ีเกี่ยวกับแรงงาน 
การลาตามวรรคหนึ่ง ให้ลูกจ้างดังกล่าวแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลา 

โดยชัดแจ้ง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
 
มาตรา ๖๓  สหภาพแรงงานจะกระท าการดังต่อไปนี้ได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ 
(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(๒) เลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงาน เลือกตั้งผู้สอบบัญชี รับรองงบดุล รายงาน

ประจ าป ีและงบประมาณ 
(๓) จัดให้มีการให้บริการเพ่ือสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือทรัพย์สิน 

เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(๔) ร่วมจัดตั้งหรือเข้าเป็นสมาชิกสหพันธ์แรงงาน 
(๕) รับเงินช่วยเหลือจากบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือคนต่างด้าวตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(๖) นัดหยุดงานเมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม  

ทั้งนี้ ต้องมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกท้ังหมดของสหภาพแรงงานนั้น และต้องลงคะแนนเสียง
เป็นการลับ 

(๗) ควบสหภาพแรงงานเข้ากัน 
(๘) เลิกสหภาพแรงงาน 
 
มาตรา ๖๔ เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับแล้ว ให้สหภาพแรงงาน

มีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ  
ให้น ามาตรา ๕๒ มาใช้บังคับแก่การขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๖๕ เมื่อได้ เลือกตั้ งกรรมการขึ้นใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่แล้ว  

ให้สหภาพแรงงานมีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ พร้อมน าส่ง
รายชื่อ ที่อยู่ อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการใหม่ด้วย 

 
 
 



 ๑๙ 

มาตรา ๖๖ สหภาพแรงงานต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่อธิบดีก าหนด 
และเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ในเวลาท าการ 

ให้สหภาพแรงงานประกาศวันและเวลาท าการไว้ที่ส านักงานของสหภาพแรงงาน 
 
มาตรา ๖๗ ให้อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจสั่งให้

นายจ้าง กรรมการของสหภาพแรงงาน หรือสมาชิกของสหภาพแรงงาน กระท าการหรืองดเว้น 
การกระท าใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  
หรือข้อบังคับของสหภาพแรงงาน แล้วแต่กรณี และให้มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในรัฐวิสาหกิจหรือส านักงานของสหภาพแรงงานในเวลาท ากา ร  
เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหภาพแรงงาน 

(๒) ให้ฝ่ายนายจ้าง กรรมการสหภาพแรงงาน อนุกรรมการสหภาพแรงงาน  
หรือเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงาน ส่งหรือแสดงเอกสารหรือบัญชีของสหภาพแรงงานเพ่ือประกอบ 
การพิจารณากรณีท่ีมีปัญหาเกิดขึ้น 

(๓) สอบถามบุคคลใน (๒) หรือเรียกบุคคลดังกล่าวมาเพ่ือสอบถามหรือให้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหภาพแรงงาน 

 
มาตรา ๖๘ อธิบดีมีอ านาจสั่งให้กรรมการสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการ

สหภาพแรงงานออกจากต าแหน่งได้ เมื่อปรากฏว่า 
(๑) กระท าการอันมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหน้าที่

ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ อธิบดี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๒) ฝ่าฝืนมาตรา ๖๓ (๕) หรือ (๖) 
(๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งอธิบดี

มอบหมายตามมาตรา ๖๗ 
(๔) ด าเนินการไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงานอันเป็นการขัดต่อ

กฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคง  
ของประเทศ 

(๕) ให้หรือยินยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งมิใช่กรรมการสหภาพแรงงานเป็นผู้ด าเนินกิจการ
ของสหภาพแรงงาน 

ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือและแจ้งให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องและสหภาพแรงงานทราบ
โดยมิชักช้า 

 
มาตรา ๖๙ ผู้ซึ่งได้รับค าสั่งตามมาตรา ๖๘ หากไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าว 

มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
 
มาตรา ๗๐ สหภาพแรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีทุกปี  และต้องเสนอ 

งบดลุพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่ 
เมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแล้ว ให้ส่งส าเนาหนึ่งชุด  

แก่อธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่รับรอง 
 



 ๒๐ 

มาตรา ๗๑ สหภาพแรงงานตั้งแต่สองสหภาพขึ้นไปอาจควบเข้ากันเป็นสหภาพแรงงาน
เดียวกันได้ 

การควบสหภาพแรงงานเข้ากันตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับมติของที่ประชุมใหญ่ 
ของแต่ละสหภาพด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด และต้องมีหนังสือแจ้งต่ออธิบดี 
พร้อมน าส่งส าเนารายงานการประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงานซึ่งลงมติให้ควบเข้ากันไปด้วย 
 

มาตรา ๗๒ เมื่อสหภาพแรงงานได้ด าเนินการตามมาตรา ๗๑ แล้ว ให้สหภาพแรงงาน
แจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหภาพแรงงาน เพ่ือให้ทราบถึงการที่ประสงค์จะควบสหภาพแรงงาน
เข้ากัน และขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างใดอย่างหนึ่งในการควบสหภาพแรงงานเข้ากันนั้น ส่งค าคัดค้าน
ไปยังสหภาพแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้ง 

ถ้าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในก าหนดเวลาดังกล่าวนั้น ให้ถือว่าไม่มีค าคัดค้าน 
และสหภาพแรงงานอาจควบเข้ากันได้ 

ถ้ามีเจ้าหนี้คัดค้าน สหภาพแรงงานจะควบเข้ากันมิได้จนกว่าจะได้ช าระหนี้หรือได้ให้
ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว 

 
มาตรา ๗๓ ให้คณะกรรมการของแต่ละสหภาพแรงงานที่ควบเข้ากันตั้งผู้แทน 

ของตนขึ้นสหภาพละไม่เกินสามคน เพ่ือด าเนินการตามมาตรา ๗๔ 
 
มาตรา ๗๔ สหภาพแรงงานที่ตั้งขึ้นใหม่โดยควบเข้ากันนั้น ต้องยื่นค าขอรับใบส าคัญ

รับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงานใหม่เป็นหนังสือต่ออธิบดี 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการขอใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงานใหม่ให้เป็นไปตาม 

ทีอ่ธิบดีก าหนด 
ให้น ามาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๗๐ รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ 

แก่สหภาพแรงงานที่ตั้งข้ึนใหม่โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๗๕ การออกใบส าคัญรับรองการจัดตั้ งสหภาพแรงงานใหม่ให้มีผล 

เป็นการเพิกถอนใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงานเดิมที่ควบเข้ากัน 
 
มาตรา ๗๖ สหภาพแรงงานใหม่ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่  

และความรับผิดของสหภาพแรงงานเดิมท่ีได้ควบเข้ากันนั้น 
 สมาชิกของสหภาพแรงงานเดิมที่ได้ควบเข้ากันนั้น ย่อมเป็นสมาชิกของสหภาพ
แรงงานใหม่ 

 
มาตรา ๗๗ สหภาพแรงงานย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อมีเหตุตามท่ีข้อบังคับของสหภาพแรงงานก าหนดให้เลิก 
(๒) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก 
(๓) ศาลแรงงานมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้เลิกตามมาตรา ๗๘ 
(๔) ล้มละลาย 



 ๒๑ 

มาตรา ๗๘ ให้อธิบดียื่นค าร้องต่อศาลแรงงานเพ่ือพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่ง 
ให้เลิกสหภาพแรงงานได้ เมื่อปรากฏว่า 

(๑) สหภาพแรงงานด าเนินการขัดต่อวัตถุประสงค์ ขัดต่อกฎหมาย หรืออาจเป็นภัย
ต่อความมั่นคงของประเทศ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๒) สหภาพแรงงานไม่ด าเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลาเกินสองปี 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งให้เลิกสหภาพแรงงาน ให้อธิบดีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๗๙ เมื่อสหภาพแรงงานต้องเลิกตามมาตรา ๖๙ ให้แต่งตั้ งผู้ช าระบัญชี 

และให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัด มาใช้บังคับแก่การช าระบัญชีสหภาพแรงงานโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๐ เมื่อช าระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่ จะแบ่งให้แก่สมาชิก 

ของสหภาพแรงงานไม่ได้ ทรัพย์สินนั้นจะต้องโอนไปให้แก่นิติบุคคลอ่ืนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับ 
ว่าด้วยวิธีการจัดการของสหภาพแรงงาน หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่ ถ้าในข้อบังคับหรือที่ประชุมใหญ่ 
มิได้ระบนุิติบุคคลใดให้เป็นผู้รับทรัพย์สินที่เหลือนั้น ให้ผู้ช าระบัญชีมอบแก่กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานเพ่ือสวัสดิการของลูกจ้าง 

 
หมวด ๙ 

สหพันธ์แรงงาน 
   

 
มาตรา ๘๑ สหภาพแรงงานตั้งแต่สองสหภาพแรงงานขึ้นไปอาจรวมกันจัดตั้งเป็น

สหพันธ์แรงงานได้ เพ่ือปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างและเพ่ือส่งเสริมการศึกษา
และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในรัฐวิสาหกิจ โดยยื่นค าขอรับใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสหพันธ์แรงงาน
เป็นหนังสือต่ออธิบดี พร้อมด้วยข้อบังคับของสหพันธ์แรงงาน 

หลักเกณฑ์และวิธีการขอใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสหพันธ์แรงงานให้เป็นไปตามที่
อธิบดีก าหนด 

ให้สหพันธ์แรงงานที่ได้รับใบส าคัญรับรองการจัดตั้งแล้วเป็นนิติบุคคล 
 

มาตรา ๘๒ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยสหภาพแรงงานในหมวด ๗ รวมทั้งบทก าหนดโทษ
ทีเ่กี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่สหพันธ์แรงงานโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๘๓ สหพันธ์แรงงานอาจเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์การลูกจ้างตามกฎหมายว่า
ด้วยแรงงานสัมพันธ์ได้ 

สหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานไม่น้อยกว่าสิบแห่งอาจตั้งเป็นสภาองค์การลูกจ้าง  
เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ได้  โดยยื่นค าร้องขอใบส าคัญการจัดตั้ง 
สภาองค์การลูกจ้างเป็นหนังสือต่ออธิบดี พร้อมด้วยข้อบังคับของสภาองค์การลูกจ้าง 



 ๒๒ 

หลักเกณฑ์และวิธีการขอใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสภาองค์การลูกจ้างให้เป็นไป
ตามท่ีอธิบดีก าหนด 

ให้สภาองค์การลูกจ้างท่ีได้รับใบส าคัญรับรองการจัดตั้งเป็นนิติบุคคล 
ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยสหภาพแรงงานในหมวด ๘ รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง 

มาใช้บังคับแก่สภาองค์การลูกจ้างโดยอนุโลม 
 

หมวด ๑๐ 
การกระท าอันไม่เป็นธรรม 

   
 

มาตรา ๘๔ ห้ามนายจ้าง 
(๑) เลิกจ้างหรือกระท าการใดๆ อันอาจเป็นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทนท างาน 

อยู่ต่อไปได้ เพราะเหตุที่ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน แล้วแต่กรณี กระท าการหรือก าลังจะกระท าการ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดตั้งสหภาพแรงงาน 
(ข) เป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธ์แรงงาน 

กรรมการกิจการสัมพันธ์ กรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรืออนุกรรมการ 
(ค) ยื่นข้อเรียกร้อง หรือเจรจา ตามพระราชบัญญัตินี้  
(ง) ฟ้องร้องหรือเป็นพยานในคดีเก่ียวกับแรงงาน 
(จ) ให้หลักฐานต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน คณะกรรมการ อธิบดี 

ศาลแรงงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 
(๒) ขัดขวางในการที่ลูกจ้างเป็นสมาชิก ให้ลูกจ้างออกจากการเป็นสมาชิกของ

สหภาพแรงงาน กรรมการกิจการสัมพันธ์ หรือให้หรือตกลงจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
แก่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงาน เพ่ือมิให้สมัครหรือรับสมัครลูกจ้างเป็นสมาชิก  
หรือเพ่ือให้ออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน 

(๓) ขัดขวางการด าเนินการของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธ์แรงงาน หรือขัดขวาง
การใช้สิทธิของลูกจ้างในการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 

(๔) เข้าแทรกแซงการด าเนินการของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธ์แรงงานโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย 

 
มาตรา ๘๕  ในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง หรือ 

ค าชี้ขาดตามมาตรา ๑๖ มีผลใช้บังคับ ห้ามนายจ้างเลิกจ้างกรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิก
สหภาพแรงงาน ซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่บุคคลดังกล่าวได้กระท าการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
(๒) จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย 

ของนายจ้าง โดยนายจ้างตักเตือนเป็นหนังสือแล้วและยังไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้รับทราบ



 ๒๓ 

หนังสือเตือนนั้น  ทั้งนี้ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งนั้น ต้องมิได้ออกเพ่ือขัดขวางมิให้บุคคลดังกล่าว
ด าเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง  เว้นแต่กรณีท่ีร้ายแรง นายจ้างไม่จ าต้องตักเตือน 

(๔) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันท างานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๕) กระท าการใด ๆ เป็นการยุยง สนับสนุน หรือชักชวนให้มีการฝ่าฝืนข้อตกลง

เกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือค าชี้ขาด 
 

  มาตรา ๘๖ เมื่อมีการฝ่าฝืนมาตรา ๘๔ หรือมาตรา ๘๕ ผู้เสียหายเนื่องจากการ 
ฝ่าฝืนอาจยื่นค าร้องกล่าวหาผู้ฝ่าฝืนต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการกระท าอันไม่เป็นธรรมได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการฝ่าฝืน 
  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการกระท าอันไม่เป็นธรรมวินิจฉัยชี้ขาดและออกค าสั่ง 
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง และให้ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติตามค าชี้ขาดนั้น  
ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการกระท าอันไม่เป็นธรรมมีอ านาจออกค าสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้าง
กลับเข้าท างาน หรือให้จ่ายค่าเสียหาย หรือให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
เห็นสมควรได้ 
  รัฐมนตรีมี อ านาจขยายระยะเวลาให้ คณ ะกรรมการวินิ จฉั ยการกระท า 
อันไม่เป็นธรรมพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดได้ไม่เกินสามสิบวัน 
  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการกระท าอันไม่เป็นธรรมแจ้งค าสั่งตามวรรคหนึ่ ง 
เป็นหนังสือให้ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

  ผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา หากไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยการ
กระท าอันไม่เป็นธรรมมีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินตามค าสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยการกระท า 
อันไม่เป็นธรรมเป็นผู้น าคดีไปสู่ศาลแรงงาน ผู้นั้นต้องวางเงินต่อศาลแรงงานโดยครบถ้วนตามค าสั่ง 
ของคณะกรรมการวินิจฉัยการกระท าอันไม่เป็นธรรมจึงจะฟ้องคดีได้ 
 

หมวด ๑๑ 
บทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๘๗ ผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายสหภาพแรงงานตามมาตรา ๘  
หรือที่ปรึกษาฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายสหภาพแรงงานตามมาตรา ๑๐ ผู้ใดรับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้หนึ่งผู้ใดเพ่ือกระท าการอันเป็นเหตุให้รัฐวิสาหกิจหรือสหภาพแรงงานต้องเสีย
ผลประโยชน์ที่ควรได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัย

การกระท าอันไม่ เป็นธรรมตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 



 ๒๔ 

 
มาตรา ๙๐ ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๘  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
มาตรา ๙๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

หรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของอธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ตามมาตรา ๖๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙๒ ผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการสหภาพแรงงานที่ยังไม่ได้รับใบส าคัญรับรอง 

การจัดตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
มาตรา ๙๓ ลูกจ้างซึ่งยื่นค าขอรับใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงานผู้ใด 

ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๔ หรือสหภาพแรงงานใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

 
มาตรา ๙๔ สหภาพแรงงานใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๗๐ 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
กรรมการสหภาพแรงงานผู้ใดรู้เห็นเป็นใจให้สหภาพแรงงานกระท าการตามวรรคหนึ่ง 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
มาตรา ๙๕ ผู้ใดใช้ค าว่า “สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ” หรือ “สหพันธ์แรงงาน

รัฐวิสาหกิจ” หรืออักษรต่างประเทศซึ่งมีความหมายท านองเดียวกัน ประกอบกับชื่อในดวงตรา  
ป้ายชื่อ จดหมาย ใบแจ้งความ หรือเอกสารอย่างอ่ืน โดยมิได้เป็นสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงาน 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๙๖ เมื่อสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานได้เลิกตามพระราชบัญญัตินี้  
กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธ์แรงงานผู้ใดขัดขวางการด าเนินการ
ของผู้ช าระบัญชี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
มาตรา ๙๗ ผู้ ใดยังคงด าเนินกิจการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงาน 

ซึ่งได้เลิกไปแล้วตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่การช าระบัญชีของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงาน
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
มาตรา ๙๘ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้อธิบดีมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 
ภายใต้บังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ในการสอบสวนถ้าพนักงานสอบสวนพบว่า

บุคคลใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวน
ส่งเรื่องมายังอธิบดีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 

เมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระท าผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับ
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ด าเนินคดีต่อไปได ้



 ๒๕ 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๙๙ ให้คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติ

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
คงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง และให้ท าหน้าที่คณะกรรมการ 
พิจารณาสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินและคณะกรรมการวินิจฉัยการกระท าอันไม่เป็นธรรม  
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินและ
คณะกรรมการวินิจฉัยการกระท าอันไม่เป็นธรรม 

 
มาตรา ๑๐๐ บรรดามติ ค าวินิจฉัยชี้ขาด หรือค าสั่งของคณะกรรมการแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ที่ถึงที่สุดแล้วตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓  
และยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป 

ขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

บรรดาสภาพการจ้างที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคั บ ให้ถือว่า 
เป็นสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ 

บรรดาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐๑ บรรดาค าร้อง ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน ค าวินิจฉัยชี้ขาดหรือ 

ค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือคดีซึ่งเกิดขึ้นและยังไม่ถึงที่สุด แล้วแต่กรณี  
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ที่ใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่าค าร้อง ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน ข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ค าวินิจฉัยชี้ขาด ค าสั่ง หรือคดีนั้นจะถึงที่สุด 

 
มาตรา ๑๐๒ สหภาพแรงงานและสหพันธ์แรงงานที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ถือว่าเป็นสหภาพแรงงานและสหพันธ์แรงงาน
ที่ได้รับใบส าคัญรับรองการจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐๓ ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานและสหพันธ์แรงงานที่ได้ยื่นไว้

ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ถือว่าเป็นค าขอรับใบส าคัญรับรอง
การจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐๔ บรรดาพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตาม

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้



 ๒๖ 

ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมี
พระราชกฤษฎกีา ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ 

การด าเนินการออกพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ 
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
มาตรา ๑๐๕ บทบัญญัติกฎหมายใดอ้างถึงกฎหมายว่าด้วยกฎหมายพนักงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ให้ถือว่าอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ และค าว่า “พนักงาน” ตามกฎหมายดังกล่าว 
ให้หมายถึง “ลูกจ้าง” ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
.......................................... 

นายกรัฐมนตรี 
 


