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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญัติ 
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ� 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให/ไว/ ณ วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เป3นป4ท่ี ๕๕ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล/าฯ 

ให/ประกาศว9า 
 
โดยท่ีเป3นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว9าด/วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ� 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล/าฯ ให/ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว/โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต9อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว9า “พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ� 

พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให/ใช/บังคับต้ังแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป3นต/นไป 
 
มาตรา ๓  ให/ยกเลิกพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ� พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้เป3นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการ

จํากัดเสรีภาพในเคหสถาน และการจํากัดเสรีภาพในการรวมกันเป3นสมาคม สหภาพ สหพันธ� 
สหกรณ� กลุ9มเกษตรกร องค�การเอกชน หรือหมู9คณะอ่ืน ซ่ึงตราข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๕ 
และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย 

 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ไม9ใช/บังคับแก9รัฐวิสาหกิจตามท่ีกําหนดในพระราช

กฤษฎีกา 
ให/รัฐวิสาหกิจท้ังหลายอยู9ภายใต/บังคับแห9งพระราชบัญญัตินี้ไม9ว9ากฎหมายจัดต้ัง

รัฐวิสาหกิจนั้นหรือกฎหมายที่เกี่ยวข/องจะกําหนดไว/เช9นใดก็ตาม เว/นแต9รัฐวิสาหกิจที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๓๑ ก/หน/า ๑/๗ เมษายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว9า 
(๑) องค�การของรัฐบาลตามกฎหมายว9าด/วยการจัดต้ังองค�การของรัฐบาลหรือ

กิจการของรัฐตามกฎหมายท่ีจัดต้ังกิจการนั้น และให/หมายความรวมถึงหน9วยงานธุรกิจท่ีรัฐเป3น
เจ/าของ 

(๒) บริษัทหรือห/างหุ/นส9วนนิติบุคคลท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองท่ีมี
ฐานะเทียบเท9า หรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู9ด/วยเกินร/อยละห/าสิบ 

“ลูกจ/าง” หมายความว9า ผู/ซ่ึงตกลงทํางานให/แก9นายจ/างเพ่ือรับค9าจ/าง 
“นายจ/าง” หมายความว9า รัฐวิสาหกิจซ่ึงตกลงรับลูกจ/างเข/าทํางานโดยจ9ายค9าจ/างให/ 

และให/หมายความรวมถึงผู/มีอํานาจกระทําการแทนรัฐวิสาหกิจ หรือผู/ซ่ึงได/รับมอบหมายจากผู/ท่ีมี
อํานาจกระทําการแทนรัฐวิสาหกิจด/วย 

“ฝKายบริหาร” หมายความว9า ลูกจ/างระดับผู/บังคับบัญชาท่ีมีอํานาจในการจ/าง เลิกจ/าง 
ข้ึนค9าจ/าง ตัดค9าจ/าง หรือลดค9าจ/าง 

“สภาพการจ/าง” หมายความว9า หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการจ/างหรือการทํางาน 
กําหนดวันและเวลาทํางาน ค9าจ/าง สวัสดิการ การเลิกจ/าง หรือประโยชน�อ่ืนของนายจ/างหรือลูกจ/าง 
อันเก่ียวกับการจ/างหรือการทํางาน 

“ข/อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ/าง” หมายความว9า ข/อตกลงระหว9างนายจ/างกับ
สหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ข/อพิพาทแรงงาน” หมายความว9า ข/อขัดแย/งระหว9างนายจ/างกับลูกจ/างเก่ียวกับ
สภาพการจ/าง 

“ปMดงาน” หมายความว9า การท่ีนายจ/างปฏิเสธไม9ยอมให/ลูกจ/างทํางานชั่วคราว
เนื่องจากข/อพิพาทแรงงาน 

“นัดหยุดงาน” หมายความว9า การท่ีลูกจ/างร9วมกันไม9ทํางาน เฉ่ือยงาน หรือถ9วงงาน
เพ่ือให/การดําเนินงานบางส9วนหรือท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจต/องหยุดชะงักหรือช/าลง 

“สหภาพแรงงาน” หมายความว9า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“สหพันธ�แรงงาน” หมายความว9า สหพันธ�แรงงานรัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว9า คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ� 
“นายทะเบียน” หมายความว9า อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ/มครองแรงงานหรือผู/ซ่ึง

อธิบดีมอบหมาย 
“พนักงานประนอมข/อพิพาทแรงงาน” หมายความว9า ผู/ ซ่ึงรัฐมนตรีแต9งต้ังให/

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจ/าหน/าท่ี” หมายความว9า ผู/ ซ่ึงรัฐมนตรีแต9งต้ังให/ปฏิบั ติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว9า รัฐมนตรีผู/ซ่ึงรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๗  ให/รัฐมนตรีว9าการกระทรวงแรงงาน* รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให/มีอํานาจแต9งต้ังพนักงานประนอมข/อพิพาทแรงงานและพนักงานเจ/าหน/าท่ีเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

การแต9งต้ังตามวรรคหนึ่งให/ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ� 

   
 

มาตรา ๘  ให/มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว9า “คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ�” ประกอบด/วย รัฐมนตรี เป3นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงาน* เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ ผู/อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ* เป3นกรรมการโดยตําแหน9ง และกรรมการอ่ืนซ่ึงรัฐมนตรีแต9งต้ังจากฝKายนายจ/างห/าคน
และฝKายลูกจ/างห/าคน และให/อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ/มครองแรงงาน เป3นกรรมการและเลขานุการ 

ฝKายนายจ/างตามวรรคหนึ่ง หมายความว9า ผู/ว9าการ ผู/อํานวยการ กรรมการผู/จัดการ 
หรือบุคคลซ่ึงดํารงตําแหน9งท่ีมีอํานาจหน/าท่ีคล/ายคลึงกันแต9เรียกชื่ออย9างอ่ืนในรัฐวิสาหกิจ 

ฝKายลูกจ/างตามวรรคหนึ่ง ให/แต9งต้ังจากผู/ซ่ึงได/รับการเลือกต้ังในระหว9างประธาน
สหภาพแรงงานด/วยกัน การเลือกต้ังให/เป3นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๙  กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต9งต้ังมีวาระอยู9 ในตําแหน9งคราวละสองป4 

กรรมการซ่ึงพ/นจากตําแหน9ง อาจได/รับแต9งต้ังอีกได/ 
 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพ/นจากตําแหน9งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการซ่ึง

รัฐมนตรีแต9งต้ังพ/นจากตําแหน9ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให/ออกเพราะมีการกระทําอันเป3นการฝKาฝUนหรือไม9ปฏิ บั ติตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) พ/นจากการเป3นนายจ/างหรือพ/นจากการเป3นประธานสหภาพแรงงาน แล/วแต9กรณี 
(๕) เป3นบุคคลล/มละลาย 
(๖) เป3นคนไร/ความสามารถหรือเสมือนไร/ความสามารถ หรือ 
(๗) ได/รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให/จําคุก เว/นแต9เป3นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได/กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต9งต้ังพ/นจากตําแหน9งก9อนวาระ ให/รัฐมนตรีแต9งต้ัง

กรรมการแทนตําแหน9งท่ีว9างและให/ผู/ ซ่ึงได/รับแต9งต้ังอยู9ในตําแหน9งเท9ากับวาระท่ีเหลืออยู9ของ
กรรมการซ่ึงตนแทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การแต9งตั้งกรรมการแทนตําแหน9งที่ว9างก9อนครบวาระของกรรมการฝKายลูกจ/าง 
ให/แต9งต้ังจากประธานสหภาพแรงงาน ผู/ท่ีได/รับเลือกต้ังท่ีอยู9ลําดับถัดไปของการเลือกต้ังคราวท่ี
กรรมการซ่ึงพ/นจากตําแหน9งก9อนครบวาระได/รับเลือกต้ัง 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต9งต้ังดํารงตําแหน9งครบตามวาระแล/ว 

แต9ยังมิได/มีการแต9งตั้งกรรมการขึ้นใหม9 ให/กรรมการที่พ/นจากตําแหน9งตามวาระปฏิบัติหน/าที่ไป
พลางก9อน จนกว9ากรรมการท่ีได/รับแต9งต้ังใหม9จะเข/ารับหน/าท่ี 

 
มาตรา ๑๒  การประชุมคณะกรรมการต/องมีกรรมการมาประชุมไม9น/อยกว9าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และต/องมีกรรมการฝKายนายจ/างและฝKายลูกจ/างอย9างน/อยฝKายละหนึ่งคน 
จึงเป3นองค�ประชุม 

ในการประชุมคราวใด ถ/าประธานกรรมการไม9อยู9ในท่ีประชุม หรือไม9สามารถปฏิบัติ
หน/าท่ีได/ ให/กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป3นประธานในท่ีประชุม 

มติที่ประชุมให/ถือเสียงข/างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ/าคะแนนเสียงเท9ากัน ให/ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป3นเสียงชี้ขาด 

ในการประชุมคราวใด ถ/าไม9ได/องค�ประชุมตามท่ีกําหนดไว/ในวรรคหนึ่ง ให/จัดให/มี
การประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิบห/าวันนับต้ังแต9วันท่ีนัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ แม/จะ
ไม9มีกรรมการฝKายนายจ/างหรือฝKายลูกจ/างมาประชุม ถ/ามีกรรมการมาประชุมไม9น/อยกว9าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการท้ังหมด ก็ให/ถือเป3นองค�ประชุม 

 
มาตรา ๑๓  ให/คณะกรรมการมีอํานาจหน/าท่ี ดังต9อไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าของสภาพการจ/าง 
(๒) เสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดขอบเขตสภาพการจ/างท่ีเก่ียวกับการเงินสําหรับ

รัฐวิสาหกิจแต9ละแห9งท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นอาจดําเนินการเองได/ 
(๓) พิจารณาให/ความเห็นชอบเก่ียวกับสภาพการจ/างตามวรรคสาม และมาตรา ๒๘ 
(๔) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข/อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๓๑ 
(๕) แต9งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการไกล9เกลี่ยข/อพิพาทแรงงานก9อนมี

คําวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๓๑ วรรคห/า 
(๖) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๓๘ 
(๗) พิจารณาวินิจฉัยและออกคําสั่งตามมาตรา ๓๙ 
(๘) เสนอความเห็นและให/คําแนะนําแก9รัฐวิสาหกิจเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
(๙) ปฏิบัติหน/าท่ีอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรฐานข้ันตํ่าของสภาพการจ/างตาม (๑) เม่ือได/รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

แล/ว ให/ใช/บังคับแก9รัฐวิสาหกิจทุกแห9ง 
ในกรณีท่ีรัฐวิสาหกิจใด เห็นสมควรปรับปรุงสภาพการจ/างท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีอยู9

นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว/ตามมาตรา ๑๓ (๒) จะต/องได/รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ
คณะรัฐมนตรีก9อนจึงจะดําเนินการได/ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมีอํานาจแต9งต้ังผู/ทรงคุณวุฒิไม9เกินห/าคน เป3นท่ีปรึกษา
ของคณะกรรมการเพ่ือให/คําปรึกษาและเสนอความเห็นในเรื่องท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีอํานาจแต9งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอย9างใดอย9างหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๖  ในการปฏิบัติการตามหน/าท่ีให/คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ

พนักงานเจ/าหน/าท่ีซ่ึงคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมายมีอํานาจ ดังต9อไปนี้ 
(๑) เข/าไปในสถานท่ีทํางานของนายจ/าง สถานท่ีท่ีลูกจ/างทํางานอยู9หรือสํานักงาน

ของนายจ/าง สหภาพแรงงาน หรือสหพันธ�แรงงาน ในระหว9างเวลาทําการเพ่ือสอบถามข/อเท็จจริงหรือ
ตรวจสอบเอกสารได/ตามความจําเป3น 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคล ซ่ึงเก่ียวข/องมาให/ถ/อยคําหรือให/ส9งสิ่งของ
หรือเอกสารท่ีเก่ียวข/องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
พนักงานเจ/าหน/าท่ีท่ีได/รับมอบหมาย 

ให/ผู/ซึ่งเกี่ยวข/องอํานวยความสะดวก ชี้แจงข/อเท็จจริง ตอบหนังสือสอบถาม หรือ
ส9งสิ่งของหรือเอกสารท่ีเก่ียวข/องแก9คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ/าหน/าท่ีท่ีได/รับ
มอบหมายในการปฏิบัติหน/าท่ีตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการจะมีหนังสือเชิญผู/เชี่ยวชาญหรือ

ผู/ทรงคุณวุฒิมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีเก่ียวข/องก็ได/ 
 
มาตรา ๑๘  ให/มีสํานักงานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ�ในกรม

สวัสดิการและคุ/มครองแรงงานและให/มีอํานาจหน/าท่ี ดังต9อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ปฏิบัติหน/าท่ีตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ� 

   
 

มาตรา ๑๙  ให/ มีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ� ข้ึนในรัฐวิสาหกิจแต9ละแห9ง
ประกอบด/วย กรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นคนหนึ่งซ่ึงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแห9งนั้นกําหนด เป3น
ประธานกรรมการ ผู/แทนฝKายนายจ/างซ่ึงรัฐวิสาหกิจแห9งนั้น แต9งต้ังจากฝKายบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น 
ตามจํานวนท่ีรัฐวิสาหกิจกําหนด ซ่ึงต/องไม9น/อยกว9าห/าคนแต9ไม9เกินเก/าคน และผู/แทนฝKายลูกจ/างซ่ึง
แต9งต้ังจากสมาชิกของสหภาพแรงงาน ในรัฐวิสาหกิจนั้นตามท่ีสหภาพแรงงานเสนอ มีจํานวนเท9ากับ
จํานวนผู/แทนฝKายนายจ/าง เป3นกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีไม9มีสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดหรือในระหว9างท่ีสหภาพแรงงานต/อง
เลิกไปตามมาตรา ๖๕ ให/รัฐวิสาหกิจนั้นจัดให/ลูกจ/างท่ีมิใช9ฝKายบริหารเลือกต้ังผู/แทนฝKายลูกจ/าง
จํานวนเท9ากับจํานวนผู/แทนฝKายนายจ/างเข/าร9วมเป3นกรรมการ 

ให/ลูกจ/างซ่ึงได/รับเลือกต้ังตามวรรคสองอยู9ในตําแหน9งกรรมการจนกว9าจะสามารถ
เลือกต้ังผู/แทนของสหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่งได/ 

 
มาตรา ๒๐  กรรมการกิจการสัมพันธ�มีวาระอยู9ในตําแหน9งคราวละสองป4 กรรมการ

ซ่ึงพ/นจากตําแหน9งอาจได/รับแต9งต้ังอีกได/ 
 
มาตรา ๒๑  นอกจากการพ/นจากตําแหน9งตามวาระตามมาตรา ๒๐ กรรมการ

กิจการสัมพันธ�พ/นจากตําแหน9ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป3นคนไร/ความสามารถหรือเสมือนไร/ความสามารถ 
(๔) พ/นจากการเป3นฝKายบริหารหรือเม่ือรัฐวิสาหกิจเห็นควรให/มีการเปลี่ยนผู/แทนใหม9 

สําหรับกรณีของผู/แทนฝKายนายจ/าง 
(๕) พ/นจากการเป3นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือเม่ือสหภาพแรงงานเห็นควรให/มี

การเปลี่ยนผู/แทนใหม9หรือพ/นจากการเป3นลูกจ/าง สําหรับกรณีของผู/แทนฝKายลูกจ/าง 
(๖) ได/รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให/จําคุก เว/นแต9เป3นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได/กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีท่ีกรรมการกิจการสัมพันธ�พ/นจากตําแหน9งก9อนวาระ ให/มีการแต9งต้ัง

กรรมการกิจการสัมพันธ�แทนตําแหน9งท่ีว9าง และให/ผู/ซ่ึงได/รับแต9งต้ังอยู9ในตําแหน9งเท9ากับวาระท่ี
เหลืออยู9ของกรรมการซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๒๒  ให/คณะกรรมการกิจการสัมพันธ�จัดให/มีการประชุมอย9างน/อยเดือนละ

หนึ่งครั้ง และให/นําความในมาตรา ๑๒ มาใช/บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ�
โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีกรรมการกิจการสัมพันธ�ไม9น/อยกว9าหนึ่งในสามร/องขอ ให/คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ�จัดให/มีการประชุมภายในสิบวันนับแต9วันท่ีได/รับคําร/องขอ 

 
มาตรา ๒๓  ให/คณะกรรมการกิจการสัมพันธ�มีอํานาจหน/าท่ี ดังต9อไปนี้ 
(๑) พิจารณาให/ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส9งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ� 
(๒) หาทางปรองดองและระงับข/อขัดแย/งในรัฐวิสาหกิจนั้น 
(๓) พิจารณาปรับปรุงระเบียบข/อบังคับในการทํางาน อันจะเป3นประโยชน�ต9อ

นายจ/าง ลูกจ/าง และรัฐวิสาหกิจนั้น 
(๔) ปรึกษาหารือเพ่ือแก/ป5ญหาตามคําร/องทุกข�ของลูกจ/างหรือสหภาพแรงงาน 

รวมถึงการร/องทุกข�ท่ีเก่ียวกับการลงโทษทางวินัย 
(๕) ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ/าง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๔  ให/นายจ/างอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน/าท่ีของกรรมการกิจการ
สัมพันธ�หรืองดเว/นการกระทําใด ๆ อันเป3นผลให/กรรมการกิจการสัมพันธ�ไม9สามารถทํางานตาม
อํานาจหน/าท่ีต9อไปได/ 

นายจ/างจะเลิกจ/าง ลดค9าจ/าง หรือตัดค9าจ/าง กรรมการกิจการสัมพันธ�ได/ต9อเม่ือ
ได/รับอนุญาตจากศาลแรงงานก9อน เว/นแต9กรรมการกิจการสัมพันธ�ผู/นั้นจะให/ความยินยอมเป3นหนังสือ 
หรือเป3นการเลิกจ/างเพราะเหตุเกษียณอายุ 

 
หมวด ๓ 

ข/อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ/างและวิธีระงับข/อพิพาทแรงงาน 
   

 
มาตรา ๒๕  ข/อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ/างให/มีระยะเวลาใช/บังคับตามท่ีนายจ/าง

และสหภาพแรงงานได/ตกลงกัน แต9จะตกลงกันให/มีผลใช/บังคับเกินกว9าสามป4ไม9ได/ถ/ามิได/กําหนด
ระยะเวลาไว/ ให/ถือว9าข/อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ/างมีผลใช/บังคับหนึ่งป4นับแต9วันท่ีนายจ/างและ
ลูกจ/างได/ตกลงกัน หรือนับแต9วันท่ีนายจ/างรับลูกจ/างเข/าทํางาน แล/วแต9กรณี 

ในกรณีท่ีระยะเวลาท่ีกําหนดตามข/อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ/างสิ้นสุดลงถ/ามิได/มีการ
เจรจาตกลงกันใหม9 ให/ถือว9าข/อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ/างนั้นมีผลใช/บังคับต9อไปอีกคราวละหนึ่งป4 

การเรียกร/องให/มีการกําหนดข/อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ/าง หรือการแก/ไขเพ่ิมเติม
ข/อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ/าง นายจ/างหรือสหภาพแรงงานต/องยื่นข/อเรียกร/องเป3นหนังสือให/อีกฝKาย
หนึ่งทราบ และให/ฝKายท่ียื่นข/อเรียกร/องส9งสําเนาข/อเรียกร/องให/นายทะเบียนทราบโดยมิชักช/า 

ให/ฝKายยื่นข/อเรียกร/องระบุชื่อผู/ซ่ึงมีอํานาจทําการแทนเป3นผู/แทนในการเจรจาซ่ึงต/อง
มีจํานวนไม9เกินเจ็ดคน 

ผู/แทนในการเจรจาฝKายนายจ/างต/องแต9งต้ังจากฝKายบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น และ
ผู/แทนในการเจรจาฝKายสหภาพแรงงานต/องแต9งต้ังจากกรรมการหรือสมาชิกสหภาพแรงงานนั้น 

 
มาตรา ๒๖  เม่ือได/รับข/อเรียกร/องแล/ว ให/ฝKายท่ีรับข/อเรียกร/องแจ/งชื่อผู/แทนในการ

เจรจาจํานวนไม9เกินเจ็ดคนเป3นหนังสือให/ฝKายที่ยื่นข/อเรียกร/องทราบโดยมิชักช/าและให/ทั้งสองฝKาย
เริ่มเจรจากันภายในห/าวันนับแต9วันท่ีได/รับข/อเรียกร/อง 

นายจ/างหรือสหภาพแรงงานจะแต9งต้ังท่ีปรึกษาเพ่ือให/คําปรึกษาแนะนําแก9ผู/แทน
ของตนก็ได/ แต9ต/องมีจํานวนฝKายละไม9เกินสองคน 

 
มาตรา ๒๗  ถ/านายจ/างกับสหภาพแรงงานสามารถตกลงเก่ียวกับข/อเรียกร/องได/แล/ว 

ให/ทําข/อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ/างนั้นเป3นหนังสือลงลายมือชื่อผู/แทนในการเจรจาของนายจ/าง
และสหภาพแรงงาน ซ่ึงมีจํานวนไม9น/อยกว9าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู/แทนฝKายตนและให/นายจ/างประกาศ
ข/อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ/างโดยเปMดเผยไว/ ณ สถานที่ที่ลูกจ/างทํางานอยู9เป3นเวลาอย9างน/อย
สามสิบวัน โดยเริ่มประกาศภายในสามวันนับแต9วันท่ีได/ตกลงกัน 

ให/นายจ/างนําข/อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ/างตามวรรคหนึ่ง ไปจดทะเบียนต9อ
นายทะเบียนหรือผู/ซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายภายในสิบห/าวันนับแต9วันท่ีได/ตกลงกัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๘  ข/อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ/างท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีอยู9นอกเหนือจากท่ี
กําหนดตามมาตรา ๑๓ (๒) นายจ/างจะต/องได/รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี
ก9อนจึงจะดําเนินการได/ 

 
มาตรา ๒๙  ข/อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ/างมีผลผูกพันนายจ/างและลูกจ/างซ่ึงเป3น

สมาชิกสหภาพแรงงาน 
ห/ามมิให/นายจ/างทําสัญญาจ/างแรงงานกับลูกจ/างซ่ึงเป3นสมาชิกสหภาพแรงงานขัด

หรือแย/งกับข/อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ/าง เว/นแต9สัญญาจ/างแรงงานนั้นจะเป3นคุณแก9ลูกจ/างยิ่งกว9า 
 
มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีไม9มีการเจรจากันภายในกําหนดตามมาตรา ๒๖ หรือมีการ

เจรจากันแล/วแต9ตกลงกันไม9ได/ไม9ว9าด/วยเหตุใด ให/ถือว9าได/มีข/อพิพาทแรงงานเกิดข้ึน และให/ฝKายยื่น
ข/อเรียกร/องแจ/งเป3นหนังสือให/พนักงานประนอมข/อพิพาทแรงงานทราบภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง
นับแต9เวลาท่ีพ/นกําหนดหรือนับแต9เวลาท่ีตกลงกันไม9ได/ แล/วแต9กรณี 

 
มาตรา ๓๑  เม่ือพนักงานประนอมข/อพิพาทแรงงานได/รับแจ/งตามมาตรา ๓๐ แล/ว 

ให/พนักงานประนอมข/อพิพาทแรงงานดําเนินการประนอมข/อพิพาทภายในกําหนดสิบวันนับแต9วันท่ี
พนักงานประนอมข/อพิพาทแรงงานได/รับหนังสือแจ/ง 

ถ/าได/มีการตกลงกันภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให/นํามาตรา ๒๗ มาใช/บังคับ
โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีไม9อาจตกลงกันได/ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให/ถือว9าข/อพิพาท
แรงงานนั้นเป3นข/อพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไม9ได/ และให/ฝKายท่ีแจ/งข/อเรียกร/องนําข/อพิพาทแรงงาน
ท่ีตกลงกันไม9ได/ ส9งให/คณะกรรมการภายในสิบห/าวันนับแต9วันท่ีเป3นข/อพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไม9ได/ 

เม่ือคณะกรรมการได/รับข/อพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไม9ได/ ให/พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ภายในเก/าสิบวันนับแต9วันท่ีได/รับข/อพิพาทแรงงานดังกล9าว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการจะแต9งต้ังบุคคลหรือคณะบุคคล
เพ่ือดําเนินการไกล9เกลี่ยข/อพิพาทแรงงานดังกล9าวก9อนมีการวินิจฉัยชี้ขาดก็ได/ 

 
มาตรา ๓๒  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให/เป3นที่สุด ฝKายยื่นข/อเรียกร/อง

และฝKายรับข/อเรียกร/องต/องปฏิบัติตาม แต9ถ/าเป3นคําวินิจฉัยชี้ขาดท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีอยู9นอกเหนือ
กําหนดตามมาตรา ๑๓ (๒) จะมีผลใช/บังคับได/ต9อเมื่อได/รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล/ว 
และให/คําวินิจฉัยชี้ขาดมีผลใช/บังคับได/เป3นเวลาหนึ่งป4นับแต9วันท่ีได/วินิจฉัยชี้ขาดหรือได/รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แล/วแต9กรณี 

 
มาตรา ๓๓  ไม9ว9ากรณีใดห/ามมิให/นายจ/างปMดงานหรือลูกจ/างนัดหยุดงาน 
 
มาตรา ๓๔  เมื่อได/มีการยื่นข/อเรียกร/องตามมาตรา ๒๕ แล/ว ถ/าข/อเรียกร/องนั้น

ยังอยู9ในระหว9างการเจรจา การประนอม การไกล9เกลี่ย หรือการชี้ขาดข/อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๖ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ห/ามมิให/นายจ/างเลิกจ/าง หรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

โยกย/ายหน/าท่ีการงานลูกจ/าง ผู/แทนลูกจ/าง กรรมการ หรืออนุกรรมการซ่ึงเก่ียวข/องกับข/อเรียกร/อง 
เว/นแต9บุคคลดังกล9าว 

(๑) ทุจริตต9อหน/าท่ีหรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก9นายจ/าง 
(๒) จงใดทําให/นายจ/างได/รับความเสียหาย 
(๓) ฝKาฝUนข/อบังคับเก่ียวกับการทํางาน หรือระเบียบหรือคําสั่งอันชอบด/วยกฎหมาย

ของนายจ/าง โดยนายจ/างได/ว9ากล9าวตักเตือนเป3นหนังสือแล/วและยังไม9เกินหนึ่งป4นับแต9วันท่ีลูกจ/าง
ได/รับทราบหนังสือเตือนนั้น  ท้ังนี้ ข/อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้น ต/องมิได/ออกเพ่ือขัดขวางมิให/
บุคคลดังกล9าวดําเนินการเก่ียวกับข/อเรียกร/อง เว/นแต9กรณีท่ีร/ายแรง นายจ/างไม9จําต/องตักเตือน 

(๔) ละท้ิงหน/าท่ีเป3นเวลาสามวันทํางานติดต9อกัน โดยไม9มีเหตุผลอันสมควร 
ห/ามมิให/ลูกจ/าง ผู/แทนลูกจ/าง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน

ซ่ึงเก่ียวข/องกับข/อเรียกร/อง สนับสนุน หรือก9อเหตุการณ�นัดหยุดงาน 
 
มาตรา ๓๕  ห/ามมิให/นายจ/าง 
(๑) เลิกจ/างหรือกระทําการใด ๆ อันอาจเป3นผลให/ลูกจ/างไม9สามารถทนทํางานอยู9

ต9อไปได/ เพราะเหตุท่ีลูกจ/างได/ดําเนินการขอจัดต้ังสหภาพแรงงาน สหพันธ�แรงงาน หรือเข/าเป3น
สมาชิก หรือกรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธ�แรงงาน กรรมการกิจการสัมพันธ� กรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ� หรืออนุกรรมการ หรือดําเนินการฟXองร/อง เป3นพยาน หรือให/หลักฐานต9อ
พนักงานเจ/าหน/าท่ี นายทะเบียนหรือคณะกรรมการ หรือต9อศาลแรงงาน 

(๒) ขัดขวางในการท่ีลูกจ/างเป3นสมาชิก หรือให/ลูกจ/างออกจากการเป3นสมาชิกของ
สหภาพแรงงาน สหพันธ�แรงงาน กรรมการกิจการสัมพันธ� หรือให/ หรือตกลงจะให/เงินหรือทรัพย�สิน
แก9ลูกจ/างหรือเจ/าหน/าท่ีของสหภาพแรงงาน เพ่ือมิให/สมัครหรือรับสมัครลูกจ/างเป3นสมาชิก หรือ
เพ่ือให/ออกจากการเป3นสมาชิกของสหภาพแรงงาน 

(๓) ขัดขวางการดําเนินการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ�แรงงาน หรือขัดขวาง
การใช/สิทธิของลูกจ/างในการเป3นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ 

(๔) เข/าแทรกแซงการดําเนินการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ�แรงงานโดยมิชอบ
ด/วยกฎหมาย 

 
มาตรา ๓๖  ห/ามมิให/ผู/ใด 
(๑) บังคับหรือขู9เข็ญ ไม9ว9าโดยทางตรงหรือทางอ/อม ให/ลูกจ/างต/องเป3นหรือห/าม

ไม9ให/เป3นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือต/องออกจากการเป3นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือ 
(๒) กระทําการใด ๆ อันอาจเป3นผลให/ฝKายนายจ/างฝKาฝUนมาตรา ๓๕ 
 
มาตรา ๓๗  ในระหว9างท่ีข/อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ/างตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง 

หรือคําชี้ขาดตามมาตรา ๓๒ มีผลใช/บังคับ ห/ามมิให/นายจ/างเลิกจ/างหรือโยกย/ายหน/าท่ีการงานของ
กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน ซ่ึงเก่ียวข/องกับข/อเรียกร/อง เว/นแต9มีการยุบเลิก
รัฐวิสาหกิจหรืองานส9วนหนึ่งส9วนใดของรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลดังกล9าวได/กระทําการ ดังต9อไปนี้ 

(๑) ทุจริตต9อหน/าท่ีหรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก9นายจ/าง 
(๒) จงใจทําให/นายจ/างได/รับความเสียหาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) ฝKาฝUนข/อบังคับเก่ียวกับการทํางาน หรือระเบียบหรือคําสั่งอันชอบด/วยกฎหมาย
ของนายจ/างโดยนายจ/างได/ว9ากล9าวตักเตือนเป3นหนังสือแล/ว และยังไม9เกินหนึ่งป4นับแต9วันท่ีลูกจ/าง
ได/รับทราบหนังสือเตือนนั้น  ท้ังนี้ ข/อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้น ต/องมิได/ออกเพ่ือขัดขวางมิให/
บุคคลดังกล9าวดําเนินการเก่ียวกับข/อเรียกร/อง เว/นแต9กรณีท่ีร/ายแรง นายจ/างไม9จําต/องตักเตือน 

(๔) ละท้ิงหน/าท่ีเป3นเวลาสามวันทํางานติดต9อกัน โดยไม9มีเหตุผลอันสมควร 
(๕) กระทําการใด ๆ เป3นการยุยง สนับสนุน หรือชักชวนให/มีการฝKาฝUนข/อตกลง

เก่ียวกับสภาพการจ/างหรือคําชี้ขาด 
 
มาตรา ๓๘  ให/ผู/เสียหายเนื่องจากการฝKาฝUนมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๗ มีสิทธิ

ยื่นคําร/องได/ภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีได/รับความเสียหายกล9าวหาผู/ฝKาฝUนต9อคณะกรรมการ เพ่ือ
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 

ให/คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดและออกคําสั่งภายในหกสิบวันนับแต9วันท่ีได/รับคําร/อง 
และให/ฝKายนายจ/างและลูกจ/างปฏิบัติตามคําชี้ขาดนั้น ในกรณีนี้ ให/คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่ง
ให/นายจ/างรับลูกจ/างกลับเข/าทํางาน หรือให/จ9ายค9าเสียหาย หรือให/ผู/ฝKาฝUนปฏิบัติหรือไม9ปฏิบัติ
อย9างหนึ่งอย9างใดตามท่ีเห็นสมควรได/ 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีท่ีนายทะเบียนเห็นว9า กรรมการของสหภาพแรงงานหรือ

สหพันธ�แรงงานผู/ใดดําเนินการผิดวัตถุประสงค�ของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธ�แรงงาน แล/วแต9กรณี 
และการดําเนินการนั้นเป3นภยันตรายต9อความสงบสุขของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ 
ให/ส9งเรื่องต9อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยโดยมิชักช/า 

ให/คณะกรรมการวินิจฉัยและออกคําสั่งภายในเจ็ดวันนับแต9วันที่ได/รับคําขอและ
ให/ผู/ฝKาฝUนปฏิบัติตามคําสั่งนั้น 

 
หมวด ๔ 

สหภาพแรงงาน 
   

 
มาตรา ๔๐  สหภาพแรงงานจะมี ข้ึนได/  ก็แต9โดยอาศัยอํานาจตามบทแห9 ง

พระราชบัญญัตินี้ 
สหภาพแรงงานต/องมีวัตถุประสงค� เพ่ือ 
(๑) ส9งเสริมความสัมพันธ�อันดีระหว9างลูกจ/างกับนายจ/าง และระหว9างลูกจ/างด/วยกัน 
(๒) พิจารณาช9วยเหลือสมาชิกตามคําร/องทุกข� 
(๓) แสวงหาและคุ/มครองผลประโยชน�เก่ียวกับสภาพการจ/างของลูกจ/าง 
(๔) ดําเนินการและให/ความร9วมมือเพ่ือให/เกิดประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน�

ของรัฐวิสาหกิจ 
ให/รัฐวิสาหกิจแต9ละแห9งมีสหภาพแรงงานได/เพียงสหภาพแรงงานเดียว 
 
มาตรา ๔๑  บุคคลดังต9อไปนี้ มีสิทธิรวมตัวกันจัดต้ังสหภาพแรงงานได/ 
(๑) เป3นลูกจ/างในรัฐวิสาหกิจเดียวกันท่ีมิใช9ฝKายบริหาร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) บรรลุนิติภาวะแล/ว และ 
(๓) มีสัญชาติไทย 
 
มาตรา ๔๒  สหภาพแรงงานจะต้ังข้ึนได/ต/องมีสมาชิกไม9น/อยกว9าร/อยละยี่สิบห/าของ

ลูกจ/างท้ังหมด แต9ไม9รวมถึงลูกจ/างซ่ึงทํางานอันมีลักษณะเป3นครั้งคราว เป3นการจร เป3นไปตามฤดูกาล 
หรือเป3นงานตามโครงการ ต/องมีข/อบังคับและต/องจดทะเบียนต9อนายทะเบียน และเมื่อได/จด
ทะเบียนแล/ว ให/สหภาพแรงงานเป3นนิติบุคคล 

 
มาตรา ๔๓  การขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน ให/ลูกจ/างมีสิทธิจัดต้ังสหภาพ

แรงงานจํานวนไม9น/อยกว9าสิบคน เป3นผู/เริ่มก9อการ ยื่นคําขอเป3นหนังสือต9อนายทะเบียน พร/อมด/วย
ร9างข/อบังคับของสหภาพแรงงานอย9างน/อยสามฉบับ บัญชีรายชื่อและลายมือชื่อของผู/แสดงความ
จํานงเข/าเป3นสมาชิกสหภาพแรงงานไม9น/อยกว9าร/อยละสิบของลูกจ/างท้ังหมด แต9ไม9รวมถึงลูกจ/างซ่ึง
ทํางานอันมีลักษณะเป3นครั้งคราว เป3นการจร เป3นไปตามฤดูกาล หรือเป3นงานตามโครงการ 

คําขอและบัญชีรายชื่อให/เป3นไปตามแบบท่ีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ/มครองแรงงาน
กําหนด 

ลูกจ/างคนหนึ่งจะเป3นสมาชิกสหภาพแรงงานได/เพียงแห9งเดียว 
เม่ือนายทะเบียนรับคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานแล/ว ให/นายทะเบียนปMดประกาศ

โดยเปMดเผย ณ สถานท่ีทํางานของลูกจ/าง เพ่ือให/ลูกจ/างท้ังหมดทราบ 
 
มาตรา ๔๔  ข/อบังคับของสหภาพแรงงาน ต/องมีข/อความ ดังต9อไปนี้ 
(๑) ชื่อ ซ่ึงต/องมีคําว9า “สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ” กํากับไว/หน/าชื่อนั้นด/วย 
(๒) วัตถุประสงค� 
(๓) ท่ีตั้งสํานักงาน 
(๔) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
(๕) อัตราเงินค9าสมัครและค9าบํารุงและวิธีการชําระเงิน 
(๖) ข/อกําหนดเก่ียวกับสิทธิและหน/าท่ีของสมาชิก 
(๗) ข/อกําหนดเก่ียวกับคณะกรรมการ ได/แก9 จํานวนกรรมการ การเลือกต้ัง

กรรมการ วาระของการเป3นกรรมการ การพ/นจากตําแหน9งของกรรมการ และการประชุมของ
คณะกรรมการ 

(๘) ข/อกําหนดเก่ียวกับการประชุมใหญ9 
(๙) ข/อกําหนดเก่ียวกับการบริหารสหภาพแรงงาน 
(๑๐) ข/อกําหนดเก่ียวกับการใช/จ9าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย�สินอ่ืน ตลอดจน

การทําบัญชีและการตรวจบัญชี 
ข/อบังคับตามวรรคหนึ่ง ต/องมีสาระท่ีสามารถเอ้ืออํานวยให/การดําเนินงานของ

สหภาพแรงงานเป3นไปโดยเกิดความเป3นธรรม และรักษาประโยชน�ของสมาชิกและลูกจ/างใน
รัฐวิสาหกิจ และต/องไม9มีสาระเป3นการกีดกันการเข/าเป3นสมาชิกหรือต/องขาดจากสมาชิกภาพโดย
ไม9มีเหตุอันควร 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔๕  เม่ือนายทะเบียนได/รับคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใด
และตรวจสอบแล/วเห็นว9า วัตถุประสงค�ถูกต/องตามขอบเขตของมาตรา ๔๐ และไม9ขัดต9อความสงบ
เรียบร/อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู/ยื่นคําขอมีคุณสมบัติถูกต/องตามมาตรา ๔๑ คําขอ
ดังกล9าว มีข/อความตลอดจนเอกสารหลักฐานครบถ/วนถูกต/องตามมาตรา ๔๓ และข/อบังคับถูกต/อง
ตามมาตรา ๔๔ มีรายชื่อและลายมือชื่อผู/แสดงความจํานงเข/าเป3นสมาชิกสหภาพแรงงานเป3นจํานวน
ไม9น/อยกว9าร/อยละยี่สิบห/าของลูกจ/างท้ังหมด แต9ไม9รวมถึงลูกจ/างซ่ึงทํางานอันมีลักษณะเป3นครั้งคราว 
เป3นการจร เป3นไปตามฤดูกาล หรือเป3นงานตามโครงการ และยังไม9มีการจดทะเบียนสหภาพแรงงาน
ข้ึนในรัฐวิสาหกิจนั้น ให/นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสหภาพ
แรงงาน ให/แก9สหภาพแรงงานนั้น 

คําขอจดทะเบียนรายใด มีข/อความตลอดจนเอกสารหลักฐานไม9ครบถ/วนถูกต/อง
อย9างใดอย9างหนึ่ง หรือมีผู/แสดงความจํานงเข/าเป3นสมาชิกสหภาพแรงงานไม9ถึงร/อยละยี่สิบห/าของ
ลูกจ/างท้ังหมดตามวรรคหนึ่ง ให/ผู/ยื่นคําขอจดทะเบียนรายดังกล9าวดําเนินการแก/ไขเพ่ิมเติมให/ถูกต/อง
ครบถ/วนภายในกําหนดเวลาหนึ่งป4นับแต9วันท่ีนายทะเบียนมีหนังสือแจ/งให/ทราบ ถ/าผู/ยื่นคําขอจด
ทะเบียนไม9ดําเนินการดังกล9าวให/แล/วเสร็จภายในกําหนดเวลานั้น ให/ถือว9าคําขอจดทะเบียนสหภาพ
แรงงานรายดังกล9าวเป3นอันตกไป 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีมีผู/ยื่นคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดเกิน

หนึ่งราย ถ/าปรากฏว9าคําขอจดทะเบียนรายใดมีข/อความและเอกสารหลักฐานครบถ/วนถูกต/อง 
ตลอดจนได/แจ/งจํานวนผู/แสดงความจํานงเข/าเป3นสมาชิกสหภาพแรงงานถึงร/อยละยี่สิบห/าของลูกจ/าง
ท้ังหมดตามมาตรา ๔๕ เป3นลําดับแรก ให/นายทะเบียนรับจดทะเบียนสหภาพแรงงานนั้น แต9ถ/ามีคําขอ
ท่ีมีลักษณะครบถ/วนดังกล9าวเกินหนึ่งราย ให/นายทะเบียนดําเนินการให/ผู/ยื่นคําขอจดทะเบียนแต9ละราย
มาร9วมพิจารณาทําความตกลงเพ่ือรวมเป3นคําขอเดียวกัน ถ/าไม9สามารถตกลงกันได/ ให/รับจดทะเบียน
สหภาพแรงงานท่ีมีจํานวนผู/แสดงความจํานงเข/าเป3นสมาชิกมากท่ีสุด ถ/ายังปรากฏว9ามีคําขอจดทะเบียน
สหภาพแรงงาน โดยมีจํานวนรายชื่อผู/แสดงความจํานงเข/าเป3นสมาชิกมากที่สุดเท9ากันเกินหนึ่งราย 
ให/นายทะเบียนดําเนินการจับสลากโดยเปMดเผยระหว9างผู/ยื่นคําขอดังกล9าวและรับจดทะเบียนสหภาพ
แรงงานรายท่ีจับสลากได/ 

 
มาตรา ๔๗  ผู/ยื่นคําขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ�คําสั่งไม9รับจดทะเบียนต9อรัฐมนตรี 

โดยทําเป3นหนังสือยื่นต9อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีได/รับแจ/งคําสั่งดังกล9าว 
ให/รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ� และแจ/งให/ผู/อุทธรณ�ทราบภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ี

ได/รับหนังสืออุทธรณ� 
คําวินิจฉัยอุทธรณ�ของรัฐมนตรีให/เป3นท่ีสุด 
 
มาตรา ๔๘  เม่ือได/จดทะเบียนแล/ว ให/นายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนสหภาพ

แรงงานในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๔๙  ให/ผู/เริ่มก9อการจัดตั้งสหภาพแรงงานจัดให/มีการประชุมใหญ9สามัญ

ครั้งแรกภายในหนึ่งร/อยยี่สิบวันนับแต9วันท่ีจดทะเบียน เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการสหภาพแรงงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

และมอบหมายการท้ังปวงให/แก9คณะกรรมการสหภาพแรงงานเลือกต้ังผู/สอบบัญชี และอนุมัติร9าง
ข/อบังคับท่ีได/ยื่นต9อนายทะเบียนตามมาตรา ๔๕ 

เมื ่อที ่ประชุมใหญ9ได/เล ือกตั ้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานและอนุมัต ิร 9าง
ข/อบังคับแล/ว ให/นําสําเนาข/อบังคับและรายชื่อ ท่ีอยู9 อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการสหภาพแรงงาน
ไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต9วันท่ีท่ีประชุมใหญ9ลงมติ 

 
มาตรา ๕๐  การแก/ไขเพ่ิมเติมข/อบังคับของสหภาพแรงงานและการเปลี่ยนแปลง

กรรมการสหภาพแรงงาน จะกระทําได/โดยมติของที่ประชุมใหญ9และต/องนําไปจดทะเบียนภายใน
สิบสี่วันนับแต9วันท่ีท่ีประชุมใหญ9ลงมติ 

การแก/ไขเพิ่มเติมข/อบังคับและการเปลี่ยนแปลงกรรมการสหภาพแรงงานตาม
วรรคหนึ่ง จะมีผลใช/บังคับต9อเม่ือนายทะเบียนได/รับจดทะเบียนแล/ว 

ให/นํามาตรา ๔๕ มาใช/บังคับแก9การขอแก/ไขเพ่ิมเติมข/อบังคับและการเปลี่ยนแปลง
กรรมการสหภาพแรงงานโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๑  สมาชิกของสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดจะต/องเป3นลูกจ/างใน

รัฐวิสาหกิจนั้นตลอดเวลาท่ียังเป3นสมาชิก 
ห/ามมิให/ฝKายบริหารเป3นสมาชิกสหภาพแรงงาน 
 
มาตรา ๕๒  สมาชิกของสหภาพแรงงานมีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสาร 

หรือบัญชี เพ่ือทราบการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงานได/ในเวลาเปMดทําการ 
ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เจ/าหน/าท่ีของสหภาพแรงงานต/องให/ความ

สะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๕๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพแรงงานสิ้นสุดลง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ท่ีประชุมใหญ9ให/ออก เพราะมีเหตุตามท่ีกําหนดในข/อบังคับของสหภาพแรงงาน 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๕๑ 
 
มาตรา ๕๔  เพ่ือประโยชน�ของสมาชิกสหภาพแรงงาน ให/สหภาพแรงงานมีสิทธิ

หน/าท่ี ดังต9อไปนี้ 
(๑) ยื่นข/อเรียกร/องต9อฝKายนายจ/างเก่ียวกับสภาพการจ/างแทนสมาชิก 
(๒) ยื่นคําร/องทุกข�ต9อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ�เพ่ือพิจารณาตามมาตรา ๒๓ (๔) 
(๓) ต้ังผู/แทนเข/าร9วมเป3นกรรมการในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ� 
(๔) จัดให/มีการให/บริการเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือทรัพย�สิน

เพ่ือสาธารณประโยชน�  ท้ังนี้ ตามท่ีท่ีประชุมใหญ9เห็นสมควร 
(๕) เรียกเก็บเงินค9าสมัครเป3นสมาชิกและเงินค9าบํารุงตามอัตราท่ีกําหนดในข/อบังคับ

ของสหภาพแรงงาน 
(๖) ดําเนินการให/เป3นไปตามวัตถุประสงค�ท่ีบัญญัติไว/ในมาตรา ๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๕  ให/สหภาพแรงงานมีคณะกรรมการสหภาพแรงงานเป3นผู/ดําเนินกิจการ
และเป3นผู/แทนของสหภาพแรงงานในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการ
สหภาพแรงงานจะมอบหมายให/กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําแทนก็ได/ 

คณะกรรมการสหภาพแรงงานอาจแต9งต้ังคณะอนุกรรมการสหภาพแรงงานเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมายได/ 

คณะกรรมการสหภาพแรงงานประกอบด/วย ประธานสหภาพแรงงานเป3นประธาน
กรรมการและมีกรรมการอ่ืนตามท่ีกําหนดในข/อบังคับ 

 
มาตรา ๕๖  กรรมการสหภาพแรงงานหรืออนุกรรมการสหภาพแรงงานตาม

มาตรา ๕๕ ต/องเป3นสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น 
กรรมการสหภาพแรงงานซึ่งนายทะเบียนสั่งให/ออกจากตําแหน9งตามมาตรา ๖๓ 

จะดํารงตําแหน9งกรรมการสหภาพแรงงานใหม9ได/ ต9อเม่ือพ/นกําหนดเวลาหนึ่งป4นับแต9วันท่ีนายทะเบียน
สั่งให/ออกจากตําแหน9ง 

 
มาตรา ๕๗  สหภาพแรงงานจะกระทําการดังต9อไปนี้ได/ก็แต9โดยมติของท่ีประชุมใหญ9 
(๑) แก/ไขเพ่ิมเติมข/อบังคับ 
(๒) เลือกต้ังกรรมการสหภาพแรงงาน เลือกต้ังผู/สอบบัญชี รับรองงบดุล รายงาน

ประจําป4และงบประมาณ 
(๓) จัดให/มีการให/บริการเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือทรัพย�สิน

เพ่ือสาธารณประโยชน� 
(๔) ร9วมจัดต้ังหรือเข/าเป3นสมาชิกสหพันธ�แรงงาน 
(๕) รับเงินช9วยเหลือจากบุคคลซึ่งไม9มีสัญชาติไทย หรือคนต9างด/าวตามกฎหมาย

ว9าด/วยการประกอบธุรกิจของคนต9างด/าว 
(๖) เลิกสหภาพแรงงาน 
 
มาตรา ๕๘  เม่ือสหภาพแรงงานปฏิบัติการดังต9อไปนี้ เพ่ือประโยชน�ของสมาชิก

สหภาพแรงงานให/สหภาพแรงงาน กรรมการสหภาพแรงงาน อนุกรรมการสหภาพแรงงาน และ
เจ/าหน/าท่ีของสหภาพแรงงาน ได/รับการยกเว/นไม9ต/องถูกกล9าวหาหรือฟXองร/องทางอาญาหรือทางแพ9ง 

(๑) เข/าร9วมเจรจาทําความตกลงกับนายจ/าง เพ่ือเรียกร/องเก่ียวกับสภาพการจ/าง 
(๒) ชี้แจงหรือโฆษณาข/อเท็จจริงเก่ียวกับข/อเรียกร/องหรือข/อพิพาทแรงงาน หรือการ

ดําเนินงานของสหภาพแรงงาน 
ท้ังนี้  เว/นแต9เป3นความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเก่ียวกับการก9อให/เกิด

ภยันตรายต9อประชาชน เก่ียวกับชีวิตและร9างกาย เก่ียวกับเสรีภาพและชื่อเสียง เก่ียวกับทรัพย�และ
ความผิดในทางแพ9งท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดทางอาญาในลักษณะดังกล9าว 

 
มาตรา ๕๙  การให/กรรมการสหภาพแรงงานไปดําเนินงานสหภาพแรงงานหรือ

ไปร9วมการประชุมสหภาพแรงงานหรือสัมมนาใด ๆ โดยถือเสมือนว9าการไปดําเนินงานดังกล9าวเป3น
การทํางานให/กับนายจ/างให/เป3นไปตามท่ีสหภาพแรงงานและนายจ/างจะได/ตกลงกัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ลูกจ/างซ่ึงเป3นกรรมการของสหภาพแรงงานมีสิทธิลาไปร9วมประชุมสหภาพแรงงาน
หรือร9วมการประชุมหรือสัมมนาอ่ืนได/  ท้ังนี้ ให/สหภาพแรงงานแจ/งให/นายจ/างทราบล9วงหน/า และ
ให/ถือว9าวันเวลาท่ีลูกจ/างไปดําเนินงานดังกล9าวเป3นวันทํางานให/กับนายจ/าง 

 
มาตรา ๖๐  สหภาพแรงงานต/องจัดให/มีทะเบียนสมาชิกตามแบบท่ีอธิบดีกรม

สวัสดิการและคุ/มครองแรงงานกําหนด และเก็บรักษาไว/ท่ีสํานักงานพร/อมท่ีจะให/ตรวจสอบได/ในเวลา
ทําการ 

ให/สหภาพแรงงานประกาศวันและเวลาเปMดทําการไว/ท่ีสํานักงานของสหภาพแรงงาน 
 
มาตรา ๖๑  สหภาพแรงงานต/องจัดให/มีการตรวจสอบบัญชีและต/องเสนองบดุล

พร/อมด/วยรายงานการสอบบัญชีของผู/สอบบัญชีต9อท่ีประชุมใหญ9 
เม่ือท่ีประชุมใหญ9รับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแล/ว ให/ส9งสําเนาหนึ่งชุด

ให/แก9นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีท่ีประชุมใหญ9มีมติรับรอง 
 
มาตรา ๖๒  ให/นายทะเบียนหรือพนักงานเจ/าหน/าท่ีผู/ซ่ึงนายทะเบียนมอบหมาย

มีอํานาจสั่งให/นายจ/าง กรรมการของสหภาพแรงงาน หรือสมาชิกของสหภาพแรงงาน กระทําการหรือ
งดเว/นการกระทําใด ๆ เพ่ือให/เป3นไปตามท่ีบัญญัติไว/ในพระราชบัญญัตินี้ หรือท่ีกําหนดไว/ในกฎหมาย 
หรือข/อบังคับของสหภาพแรงงาน แล/วแต9กรณี และให/มีอํานาจ ดังต9อไปนี้ 

(๑) เข/าไปในรัฐวิสาหกิจหรือสํานักงานของสหภาพแรงงานในเวลาทําการ เพ่ือสอบ
ข/อเท็จจริงหรือตรวจสอบกิจการของสหภาพแรงงาน 

(๒) สั่งให/ฝKายนายจ/าง กรรมการสหภาพแรงงาน อนุกรรมการสหภาพแรงงาน หรือ
เจ/าหน/าท่ีของสหภาพแรงงาน ส9งหรือแสดงเอกสาร หรือบัญชีของสหภาพแรงงาน เพ่ือประกอบการ
พิจารณากรณีท่ีมีป5ญหาเกิดข้ึน 

(๓) สอบถามบุคคลใน (๒) หรือเรียกบุคคลดังกล9าวมาเพ่ือสอบถามหรือให/ชี้แจง
ข/อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงาน 

 
มาตรา ๖๓  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให/กรรมการสหภาพแรงงานผู/ใดผู/หนึ่งหรือ

คณะกรรมการสหภาพแรงงาน ออกจากตําแหน9งได/ เม่ือปรากฏว9า 
(๑) กระทําการอันมิชอบด/วยกฎหมายซ่ึงเป3นการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหน/าท่ี

ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ นายทะเบียน หรือพนักงานเจ/าหน/าท่ี 
(๒) ฝKาฝUนมาตรา ๕๗ (๕) 
(๓) ฝKาฝUนหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ/าหน/าที่ผู/ซึ ่ง

นายทะเบียนมอบหมายตามมาตรา ๖๒ 
(๔) ดําเนินการไม9ถูกต/องตามวัตถุประสงค�ของสหภาพแรงงานอันเป3นการขัดต9อ

กฎหมายหรือความสงบเรียบร/อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจจะเป3นภัยต9อเศรษฐกิจ
หรือความม่ันคงของประเทศ หรือ 

(๕) ให/หรือยินยอมให/ผู/ใดผู/หนึ่งซ่ึงมิใช9กรรมการสหภาพแรงงานเป3นผู/ดําเนินกิจการ
ของสหภาพแรงงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

คําสั่งตามวรรคหนึ่งให/ทําเป3นหนังสือและแจ/งให/ผู/ซ่ึงเก่ียวข/องและสหภาพแรงงาน
ทราบโดยมิชักช/า 

 
มาตรา ๖๔  ผู/ซ่ึงได/รับคําสั่งให/ออกจากตําแหน9งกรรมการสหภาพแรงงานตาม

มาตรา ๖๓ มีสิทธิอุทธรณ�คําสั่งนั้นต9อรัฐมนตรีโดยทําเป3นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีได/รับ
คําสั่ง 

ให/รัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ�และแจ/งให/ผู/อุทธรณ�ทราบภายในหกสิบวันนับแต9
วันท่ีได/รับหนังสืออุทธรณ� คําวินิจฉัยชี้ขาดของรัฐมนตรีให/เป3นท่ีสุด 

 
มาตรา ๖๕  สหภาพแรงงานย9อมเลิกด/วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต9อไปนี้ 
(๑) ถ/ามีข/อบังคับของสหภาพแรงงานกําหนดให/เลิกในกรณีใด เม่ือมีกรณีนั้น 
(๒) ท่ีประชุมใหญ9มีมติให/เลิก 
(๓) ล/มละลาย 
(๔) นายทะเบียนมีคําสั่งให/เลิกตามมาตรา ๖๖ 
 
มาตรา ๖๖  นายทะเบียนมีคําสั่งให/เลิกสหภาพแรงงานได/ในกรณี ดังต9อไปนี้ 
(๑) เม่ือนายทะเบียนตรวจสอบและพบภายหลังว9า การรับจดทะเบียนและออก

ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสหภาพแรงงานแก9ผู/ยื่นคําขอจดทะเบียนนั้นไม9เป3นไปตามมาตรา ๔๕ 
หรือมาตรา ๔๖ 

(๒) เม่ือปรากฏว9าการดําเนินการของสหภาพแรงงานขัดต9อวัตถุประสงค� ขัดต9อ
กฎหมาย หรือเป3นภัยต9อเศรษฐกิจหรือความม่ันคงของประเทศ หรือขัดต9อความสงบเรียบร/อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๓) เม่ือนายทะเบียนมีคําสั่งให/เลือกต้ังกรรมการข้ึนใหม9ท้ังคณะ และไม9ดําเนินการ
เลือกต้ังภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด หรือภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนขยายระยะเวลา
ให/จนสิ้นระยะเวลาดังกล9าว 

(๔) เม่ือสหภาพแรงงานไม9ดําเนินกิจการติดต9อกันเป3นเวลาเกินสองป4 หรือ 
(๕) เม่ือมีจํานวนสมาชิกเหลือน/อยกว9าร/อยละยี่สิบห/าของลูกจ/างท้ังหมด แต9ไม9รวมถึง

ลูกจ/างซ่ึงเป3นฝKายบริหารหรือทํางานอันมีลักษณะเป3นครั้งคราว เป3นการจร เป3นไปตามฤดูกาล หรือ
เป3นงานตามโครงการ 

เม่ือนายทะเบียนมีคําสั่งให/เลิกสหภาพแรงงานใด ให/แจ/งคําสั่งเป3นหนังสือให/สหภาพ
แรงงานนั้นทราบโดยมิชักช/า 

 
มาตรา ๖๗  คําสั่งให/เลิกสหภาพแรงงานตามมาตรา ๖๖ กรรมการเกินก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมดซ่ึงดํารงตําแหน9งอยู9ในวันท่ีถูกสั่งให/เลิก มีสิทธิเข/าชื่อกันอุทธรณ�คําสั่งนั้นต9อ
รัฐมนตรี โดยทําเป3นหนังสือยื่นต9อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีได/รับแจ/งคําสั่ง 

การอุทธรณ�คําสั่งต9อรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ไม9เป3นเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่งของ
นายทะเบียน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให/รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ�และแจ/งให/ผู/อุทธรณ�ทราบภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ี
รับอุทธรณ� คําวินิจฉัยชี้ขาดของรัฐมนตรีให/เป3นท่ีสุด 

คําสั่งเลิกสหภาพแรงงานให/ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการยื่น
อุทธรณ�หรือเม่ือรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด แล/วแต9กรณี 

 
มาตรา ๖๘  เม่ือสหภาพแรงงานต/องเลิกตามมาตรา ๖๕ ให/แต9งต้ังผู/ชําระบัญชีและให/

นําบทบัญญัติแห9งประมวลกฎหมายแพ9งและพาณิชย�ว9าด/วยการชําระบัญชีห/างหุ/นส9วนสามัญจดทะเบียน 
ห/างหุ/นส9วนจํากัด และบริษัทจํากัด มาใช/บังคับแก9การชําระบัญชีสหภาพแรงงานโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๙  เม่ือชําระบัญชีแล/ว ถ/ามีทรัพย�สินเหลืออยู9 ห/ามมิให/นําไปแบ9งให/แก9

สมาชิกของสหภาพแรงงาน แต9ให/โอนทรัพย�สินนั้นไปให/แก9สหภาพแรงงานอ่ืนตามท่ีได/ระบุไว/ใน
ข/อบังคับว9าด/วยวิธีการจัดการของสหภาพแรงงาน หรือตามมติของท่ีประชุมใหญ9 

ในกรณีท่ีในข/อบังคับหรือท่ีประชุมใหญ9 มิได/ระบุให/สหภาพแรงงานใดเป3นผู/รับ
ทรัพย�สินท่ีเหลือนั้น ให/ผู/ชําระบัญชีมอบทรัพย�สินนั้นให/แก9มูลนิธิหรือสมาคมท่ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือการ
สงเคราะห�ช9วยเหลือหรือส9งเสริมสวัสดิการของผู/ใช/แรงงาน 

 
หมวด ๕ 

สหพันธ�แรงงาน 
   

 
มาตรา ๗๐  สหภาพแรงงานต้ังแต9สิบสหภาพแรงงานข้ึนไป อาจรวมกันจัดต้ัง

สหพันธ�แรงงานได/ เพ่ือปกปXองคุ/มครองผลประโยชน�เก่ียวกับสภาพการจ/างและเพ่ือส9งเสริมการศึกษา
และส9งเสริมความสัมพันธ�อันดีในรัฐวิสาหกิจ 

สหพันธ�แรงงานต/องมีข/อบังคับและต/องจดทะเบียนต9อนายทะเบียน เม่ือได/จด
ทะเบียนแล/ว ให/สหพันธ�แรงงานเป3นนิติบุคคล 

 
มาตรา ๗๑  ให/นําบทบัญญัติว9าด/วยสหภาพแรงงานในหมวด ๔ มาใช/บังคับแก9

สหพันธ�แรงงานโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๗๒  สหพันธ�แรงงานอาจเข/าเป3นสมาชิกสภาองค�การลูกจ/างตามกฎหมาย

ว9าด/วยแรงงานสัมพันธ�ได/ 
 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๗๓  ผู/ใดฝKาฝUนหรือไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔ 
ต/องระวางโทษจําคุกไม9เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม9เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๗๔  ผู/ใดไม9อํานวยความสะดวก ไม9ตอบหนังสือสอบถาม ไม9ชี้แจงข/อเท็จจริง 
หรือไม9ส9งสิ่งของหรือเอกสารท่ีเก่ียวข/องแก9คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๖ หรือ
ฝKาฝUนหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งนายทะเบียนหรือพนักงานเจ/าหน/าท่ีผู/ซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายตาม
มาตรา ๖๒ ต/องระวางโทษจําคุกไม9เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม9เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๕  ผู/แทนฝKายนายจ/างหรือผู/แทนฝKายสหภาพแรงงานตามมาตรา ๒๕ หรือ

ที่ปรึกษาฝKายนายจ/างหรือฝKายสหภาพแรงงานตามมาตรา ๒๖ ผู /ใดรับหรือยอมจะรับเงินหรือ
ทรัพย�สินจากผู/ใดผู/หนึ่งเพ่ือกระทําการอันเป3นเหตุให/รัฐวิสาหกิจหรือสหภาพแรงงานต/องเสีย
ผลประโยชน�ท่ีควรได/ ต/องระวางโทษจําคุกไม9เกินห/าป4 หรือปรับไม9เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๖  ผู/ใดฝKาฝUนหรือไม9ปฏิบัติตามข/อตกลงตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง หรือ

ฝKาฝUนมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไม9ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ 
ต/องระวางโทษจําคุกไม9เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม9เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๗  ผู/ใดฝKาฝUนมาตรา ๓๓ ต/องระวางโทษจําคุกไม9เกินหนึ่งป4 หรือปรับไม9เกิน

สองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ผู/ใดยุยงปลุกป5Zนเพ่ือให/มีการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ต/องระวางโทษจําคุกไม9เกิน

สองป4 หรือปรับไม9เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๘  ผู/ใดฝKาฝUนหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๙ 

วรรคสอง ต/องระวางโทษจําคุกไม9เกินหนึ่งป4 หรือปรับไม9เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๙  ผู/ใดฝKาฝUนมาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๓๖ หรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของ

คณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ ต/องระวางโทษจําคุกไม9เกินหกเดือน หรือปรับไม9เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๐  ผู/ใดเป3นสมาชิกของสหภาพแรงงานโดยรู/อยู9ว9าสหภาพแรงงานนั้นยังไม9ได/

จดทะเบียนตามมาตรา ๔๕ ต/องระวางโทษจําคุกไม9เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม9เกินหนึ่งพันบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

ผู/ใดเป3นผู/ดําเนินการสหภาพแรงงานท่ียังไม9ได/จดทะเบียน ต/องระวางโทษจําคุกไม9เกิน
หนึ่งป4 หรือปรับไม9เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๑  ผู/เริ่มก9อการจัดต้ังสหภาพแรงงานผู/ใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือ

กรรมการสหภาพแรงงานผู/ใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ ต/องระวางโทษปรับไม9เกินวันละห/าสิบบาท
ตลอดระยะเวลาท่ียังฝKาฝUนอยู9 

 
มาตรา ๘๒  สหภาพแรงงานใดรับบุคคลเข/าเป3นสมาชิกโดยฝKาฝUนมาตรา ๕๑ ต/อง

ระวางโทษปรับไม9เกินห/าพันบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘๓  สหภาพแรงงานใดฝKาฝUนหรือไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๑ 
ต/องระวางโทษปรับไม9เกินสองพันบาท 

กรรมการสหภาพแรงงานผู/ใดรู/เห็นเป3นใจให/สหภาพแรงงานกระทําการตามวรรคหนึ่ง 
ต/องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามเดือน หรือปรับไม9เกินห/าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๔  ผู/ใดเป3นสมาชิกสหพันธ�แรงงานโดยรู/อยู9ว9าสหพันธ�แรงงานนั้นยังไม9ได/

จดทะเบียนตามมาตรา ๗๐ ต/องระวางโทษจําคุกไม9เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม9เกินหนึ่งพันบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

ผู/ใดดําเนินการสหพันธ�แรงงานที่ยังไม9ได/จดทะเบียน ต/องระวางโทษจําคุกไม9เกิน
หนึ่งป4 หรือปรับไม9เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๕  สหพันธ�แรงงานใดฝKาฝUนหรือไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ ประกอบด/วย

มาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๑ ต/องระวางโทษปรับไม9เกินสองพันบาท 
กรรมการสหพันธ�แรงงานผู/ใดรู/เห็นเป3นใจให/สหพันธ�แรงงานเข/ากระทําการตาม

วรรคหนึ่ง ต/องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามเดือน หรือปรับไม9เกินห/าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๘๖  ผู/ เริ่มก9อการจัดต้ังสหพันธ�แรงงานผู/ใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ 

ประกอบด/วยมาตรา ๔๙ หรือกรรมการสหพันธ�แรงงานผู/ใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ ประกอบด/วย
มาตรา ๕๐ ต/องระวางโทษปรับไม9เกินวันละห/าสิบบาทตลอดระยะเวลาท่ียังฝKาฝUนอยู9 

 
มาตรา ๘๗  สหพันธ�แรงงานใดรับบุคคลเข/าเป3นสมาชิกโดยฝKาฝUนมาตรา ๗๑

ประกอบด/วยมาตรา ๕๑ ต/องระวางโทษปรับไม9เกินห/าพันบาท 
 
มาตรา ๘๘  ผู/ใดใช/คําว9า “สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ” หรือ “สหพันธ�แรงงาน

รัฐวิสาหกิจ” หรืออักษรต9างประเทศซ่ึงมีความหมายทํานองเดียวกัน ประกอบกับชื่อในดวงตรา ปXายชื่อ 
จดหมาย ใบแจ/งความ หรือเอกสารอย9างอ่ืนเก่ียวกับกิจการธุรกิจโดยมิได/เป3นสหภาพแรงงานหรือ
สหพันธ�แรงงาน ต/องระวางโทษปรับไม9เกินสองหม่ืนบาทและปรับอีกเป3นรายวันไม9เกินวันละห/าร/อยบาท
จนกว9าจะเลิกใช/ 

 
มาตรา ๘๙  เม่ือสหภาพแรงงานหรือสหพันธ�แรงงานได/เลิกตามพระราชบัญญัตินี้ 

กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธ�แรงงานผู/ใดขัดขวางการ
ดําเนินการของผู/ชําระบัญชี ต/องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามเดือน หรือปรับไม9เกินห/าพันบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๙๐  ผู/ใดยังคงดําเนินกิจการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ�แรงงานซ่ึงได/

เลิกไปแล/วตามพระราชบัญญัตินี้ เว/นแต9การชําระบัญชีของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ�แรงงาน 
ต/องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามเดือน หรือปรับไม9เกินห/าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๙๑  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษ
ปรับหรือโทษจําคุกไม9เกินหกเดือน หรือมีโทษปรับไม9เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ให/นาย
ทะเบียนมีอํานาจเปรียบเทียบได/ 

ภายใต/บังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งในการสอบสวนถ/าพนักงานสอบสวน
พบว9าบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมให/เปรียบเทียบให/พนักงาน
สอบสวนส9งเรื่องมายังนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต9วันท่ีผู/นั้นแสดงความยินยอมให/เปรียบเทียบ 

เม่ือผู/กระทําผิดได/ชําระเงินค9าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล/ว
ให/ถือว9าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ/าผู/กระทําผิดไม9ยินยอมให/เปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแล/วไม9ชําระเงินค9าปรับ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสามให/ดําเนินคดีต9อไปได/ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๙๒  ให/ถือว9าสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจซ่ึงได/จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ� พ.ศ. ๒๕๓๔ เป3นสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
และมีสิทธิหน/าท่ีดําเนินการได/เท9าท่ีไม9ขัดหรือแย/งกับพระราชบัญญัตินี้ 

เม่ือครบกําหนดเก/าสิบวันนับแต9วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับ ถ/าสหภาพแรงงาน
ตามวรรคหนึ่งแห9งใดมีสมาชิกไม9ครบตามท่ีกําหนดในมาตรา ๔๒ ให/ถือว9าสหภาพแรงงานนั้นเป3นอัน
สิ้นสุดและให/นําบทบัญญัติตามมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ มาใช/บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๓  เม่ือครบกําหนดตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง ให/สหภาพแรงงานตาม

มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ท่ีมีสมาชิกครบตามท่ีกําหนดในมาตรา ๔๒ จัดให/มีการเลือกต้ังกรรมการ
สหภาพแรงงานข้ึนใหม9โดยมิชักช/า 

ให/กรรมการสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งเป3นกรรมการสหภาพแรงงานตาม
มาตรา ๙๒ พ/นจากตําแหน9ง เม่ือจัดให/มีการเลือกต้ังกรรมการสหภาพแรงงานข้ึนใหม9แล/ว หรือเม่ือ
พ/นหนึ่งร/อยห/าสิบวันนับแต9วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับ  ท้ังนี้ ไม9ว9าข/อบังคับของสหภาพแรงงานนั้น
จะกําหนดไว/อย9างไร 

 
มาตรา ๙๔  ให/ ถือว9าคําขอจัดต้ังสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีได/ยื่นไว/ตาม

พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ� พ.ศ. ๒๕๓๔ ก9อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับเป3นคําขอ
จัดต้ังสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๙๕  บรรดาระเบียบ ประกาศ มติ คําวินิจฉัยชี้ขาด หรือคําสั่งของคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ�ท่ีถึงท่ีสุดแล/วตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ� พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงมีอยู9
ก9อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับ ให/ยังคงใช/บังคับต9อไป 

ให/ถือว9าบรรดาสภาพการจ/างท่ีมีอยู9ก9อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับ เป3นข/อตกลง
เก่ียวกับสภาพการจ/างตามพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๙๖  บรรดาคําร/อง คําร/องทุกข� และข/อเสนอเก่ียวกับสิทธิประโยชน�ท่ีได/ยื่นไว/
ตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ� พ.ศ. ๒๕๓๔ และยังมิได/มีการพิจารณาวินิจฉัยถึงท่ีสุด
ก9อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับ ให/ดําเนินการต9อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๙๗  บทบัญญัติกฎหมายใด อ/างถึงกฎหมายว9าด/วยกฎหมายพนักงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ� ให/ถือว9าอ/างถึงพระราชบัญญัตินี้ และคําว9า “พนักงาน” ตามกฎหมายดังกล9าว
ให/หมายถึง “ลูกจ/าง” ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู/รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช/พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยเป3นการสมควรปรับปรุง
กฎหมายว9าด/วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ� เพ่ือให/ฝKายบริหารกับพนักงานและลูกจ/างของรัฐวิสาหกิจ
มีสิทธิ หน/าท่ี และความรับผิดชอบในขอบเขตท่ีเหมาะสมและสอดคล/องกับนโยบายการพัฒนาและ
ส9งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความม่ันคงของประเทศ และสอดคล/องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
       
*พระราชกฤษฎีกาแก/ไขบทบัญญัติให/สอดคล/องกับการโอนอํานาจหน/าท่ีของส9วนราชการให/เป3นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 

 
มาตรา ๙๔๓  ในพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ� พ.ศ. ๒๕๔๓ ให/แก/ไข

คําว9า “รัฐมนตรีว9าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป3น “รัฐมนตรีว9าการกระทรวง
แรงงาน” คําว9า “ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป3น “ปลัดกระทรวงแรงงาน” และคําว9า 
“อธิบดีกรมบัญชีกลาง” เป3น “ผู/อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช/พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได/บัญญัติให/จัดต้ังส9วนราชการข้ึนใหม9โดยมีภารกิจใหม9 ซ่ึงได/มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน/าท่ีของส9วนราชการให/เป3นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล/ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล9าวได/
บัญญัติให/โอนอํานาจหน/าท่ีของส9วนราชการ รัฐมนตรีผู/ดํารงตําแหน9ง หรือผู/ซ่ึงปฏิบัติหน/าท่ีในส9วน
ราชการเดิมมาเป3นของส9วนราชการใหม9 โดยให/มีการแก/ไขบทบัญญัติต9าง ๆ ให/สอดคล/องกับอํานาจ
หน/าท่ีท่ีโอนไปด/วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให/เป3นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล9าว จึงสมควรแก/ไขบทบัญญัติของกฎหมายให/สอดคล/องกับการโอนส9วนราชการ เพ่ือให/
ผู/เก่ียวข/องมีความชัดเจนในการใช/กฎหมายโดยไม9ต/องไปค/นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน/าท่ีว9าตาม
กฎหมายใดได/มีการโอนภารกิจของส9วนราชการหรือผู/รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป3นของ
หน9วยงานใดหรือผู/ใดแล/ว โดยแก/ไขบทบัญญัติของกฎหมายให/มีการเปลี่ยนชื่อส9วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู/ดํารงตําแหน9ง หรือผู/ซ่ึงปฏิบัติหน/าท่ีของส9วนราชการให/ตรงกับการโอนอํานาจหน/าท่ี และเพ่ิมผู/แทน
ส9วนราชการในคณะกรรมการให/ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส9วนราชการเดิมมาเป3นของส9วน
ราชการใหม9 รวมท้ังตัดส9วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล/ว ซ่ึงเป3นการแก/ไขให/ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล9าว  จึงจําเป3นต/องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
พระราชกฤษฎีกาแก/ไขบทบัญญัติให/สอดคล/องกับการโอนอํานาจหน/าท่ีของส9วนราชการให/เป3นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑๔ 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน/า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๓ มาตรา ๙๔ แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาแก/ไขบทบัญญัติให/สอดคล/องกับการโอน

อํานาจหน/าท่ีของส9วนราชการให/เป3นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๑๓๗ ก/หน/า ๒๒/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช/พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๔๐ 
แห9งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน/าท่ีของส9วนราชการให/ เป3นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให/โอนกิจการบริหาร
และอํานาจหน/าที่ของสํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย�ของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ไปเป3นของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และโอนกิจการบริหารและ
อํานาจหน/าท่ีของกองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไปเป3นของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข แต9เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาแก/ไขบทบัญญัติให/สอดคล/องกับการโอนอํานาจ
หน/าที่ของส9วนราชการให/เป3นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มิได/แก/ไขบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข/องให/สอดคล/องกับการโอนอํานาจหน/าท่ีของ
ส9วนราชการดังกล9าว จึงสมควรแก/ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙ และมาตรา ๙๔ แห9งพระราชกฤษฎีกาแก/ไข
บทบัญญัติให/สอดคล/องกับการโอนอํานาจหน/าท่ีของส9วนราชการให/เป3นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให/สอดคล/องกัน  จึงจําเป3นต/องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนพันธ�/แก/ไข 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 

ศิรวัชร�/ปรับปรุง 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 


