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๑ ขอมลู ณ วนัที ่๒๕ มกราคม ๒๕๖๔.

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัต ิณ ปจจุบัน๑

  รางพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. .... จัดทําขึ้นเนื่องจากการท่ี
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งใชบังคับมาระยะเวลาหน่ึงแลว พบวา
ปจจบุนัมบีทบญัญตับิางประการไมสอดคลองกบัสภาพการณทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ประกอบกับมีเหตุผลสมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการในการระงับขอพิพาทแรงงาน การหาม
ปดงานหรือนดัหยดุงานตลอดจนหลักเกณฑการจดัตัง้และการดําเนนิงานของสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิ
และสหพนัธแรงงานรฐัวสิาหกจิ อนัเปนการสงเสรมิเสรภีาพในการรวมตวัเพือ่จดัตัง้ และดาํเนนิกิจการ
ขององคกรดังกลาว เพือ่ใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ ตลอดจนปรับปรุงอตัราโทษ
ใหเหมาะสม

  ปจจุบันรางพระราชบัญญัติฉบับนี้อยูระหวางการรับฟงความคิดเห็นในกระบวนการกอน
การตรากฎหมายจากผูที่เกี่ยวของ บนเว็บไซต https://www.krisdika.go.th/th/detail-law-draft-
under-consideration-by-the-office-of-the-council-of-state?billCode=260&lawdraftTyp
e=between ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กอนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบญัญตัแิรงงานรฐัวสิาหกิจสัมพันธ 
พ.ศ. ....

หลักการ
  ปรับปรุงกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ

เหตุผล
  เนือ่งจากพระราชบัญญัตแิรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบงัคบัมาเปนเวลานาน 

มีบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับสภาพการณทางเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป สมควร

รางพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ....
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ปรบัปรงุบทบญัญตัเิกีย่วกบัวิธีระงับขอพพิาทแรงงาน การหามปดงานหรอืนัดหยดุงาน หลกัเกณฑการจดัตัง้
และการดาํเนนิงานของสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจและสหพันธแรงงานรฐัวิสาหกจิ อนัเปนการสงเสรมิ
เสรีภาพในการรวมตัวเพ่ือจัดต้ัง และดําเนินกิจการขององคกรดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
แรงงานระหวางประเทศ ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษใหเหมาะสม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี

ค. สาระสําคัญโดยสรุป 
  ๑. บทนิยาม (รางมาตรา ๕)
    ในพระราชบัญญัตินี้  
        “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา
      (๑) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตัง้องคการของรัฐบาล หรือกิจการ

ของรัฐ ตามกฎหมายที่จัดต้ังกิจการนั้น และใหหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปนเจาของ
      (๒) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มี

ฐานะเทียบเทา หรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละหาสิบ
  “ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจาง
  “นายจาง” หมายความวา รัฐวิสาหกิจซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางใหและ

ใหหมายความรวมถึง ผูมีอํานาจกระทําการแทนรัฐวิสาหกิจ หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูที่มีอํานาจ
กระทําการแทนรัฐวิสาหกิจดวย

  “ฝายบริหาร” หมายความวา ลูกจางระดับผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจในการจาง เลิกจาง 
ข้ึนคาจาง ตัดคาจาง หรือลดคาจาง

  “สภาพการจาง” หมายความวา หลกัเกณฑและเง่ือนไขการจางหรือการทํางาน กาํหนดวัน 
และเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอื่นของนายจางหรือลูกจาง อันเก่ียวกับ
การจาง หรือการทํางาน

  “ขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง” หมายความวา ขอตกลงระหวางนายจางกับ
สหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้

  “ขอพพิาทแรงงาน” หมายความวา ขอขัดแยงระหวางนายจางกบัลกูจางเก่ียวกับสภาพการจาง
  “ปดงาน” หมายความวา การท่ีนายจางหยุดกิจการท้ังหมดหรือบางสวนเปนการช่ัวคราว

เนื่องจากขอพิพาทแรงงาน
  “นดัหยุดงาน” หมายความวา การทีล่กูจางรวมกันไมทาํงานชัว่คราวเนือ่งจากขอพพิาทแรงงาน
  “สหภาพแรงงาน” หมายความวา สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจทีจั่ดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญตันิี้
  “สหพนัธแรงงาน” หมายความวา สหพนัธแรงงานรฐัวสิาหกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัตนิี้
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
  “พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้
  “พนกังานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึง่รฐัมนตรแีตงตัง้ใหปฏบิตักิารตามพระราชบัญญตัน้ีิ
  “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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  “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๒. การยกเลิกกฎหมายอื่น (รางมาตรา ๓)
  กําหนดใหยกเลิกพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓
๓. ขอบเขตการใชบังคับ (รางมาตรา ๔)
  กําหนดใหรัฐวิสาหกิจท้ังหลายอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ไมวากฎหมายจัดต้ัง

รัฐวิสาหกิจนั้น หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของจะกําหนดไวเชนใดก็ตาม เวนแตรัฐวิสาหกิจที่กําหนดไวใน
พระราชกฤษฎีกาวาไมอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้

๔. ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๖)
  กาํหนดใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงแรงงานรกัษาการตามพระราชบญัญัตนิี ้และใหมอีาํนาจ

ดังตอไปนี้
  (๑) แตงตั้งพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานและพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี ้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  (๒) ออกประกาศ ระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
  ประกาศ ระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
๕. ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง (หมวด ๑ รางมาตรา ๘ ถึงรางมาตรา ๑๓)
  ๕.๑ การกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง (รางมาตรา ๘)
     ๕.๑.๑ ระยะเวลาใชบังคับ ขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางใหมีระยะเวลาใชบังคับ

ตามทีน่ายจางและสหภาพแรงงานไดตกลงกนั แตจะตกลงกนัใหมผีลใชบงัคบัเกนิกวา ๓ ปไมได ถามไิด
กําหนดระยะเวลาไว ใหถือวาขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับ ๑ ปนับแตวันที่นายจาง
และสหภาพแรงงานไดตกลงกัน ทัง้น้ี ในกรณีทีข่อตกลงเก่ียวกับสภาพการจางสิน้สดุลง ถามไิดมกีารย่ืน
ขอเรียกรองกอนวันที่ขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางเดิมจะส้ินสุดลง ใหถือวาขอตกลงเก่ียวกับสภาพ
การจางนั้นมีผลใชบังคับตอไปอีกคราวละ ๑ ป นับแตวันที่ขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางเดิมสิ้นสุดลง

     ๕.๑.๒ การแกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงเดิม การเรียกรองใหมีการกําหนดขอตกลง
เก่ียวกับสภาพการจาง หรือการแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง นายจางหรือ
สหภาพแรงงานตองยื่นขอเรียกรองเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบภายในระยะเวลา ๖๐ วันกอนวันที่
ขอตกลงเกีย่วกบัสภาพการจางเดมิจะสิน้สดุลง เวนแตขอตกลงเกีย่วกบัสภาพการจางเดมิไดกาํหนดระยะ
เวลาการยืน่ขอเรยีกรองไวเปนอยางอืน่ และใหฝายทีย่ืน่ขอเรยีกรองสงสาํเนาขอเรยีกรองใหอธบิดทีราบ
โดยมิชักชา โดยกําหนดใหฝายย่ืนขอเรียกรองระบุชื่อผูซึ่งมีอํานาจทําการแทนเปนผูแทนในการเจรจา 
ซึ่งตองมีจํานวนไมเกิน ๗ คน ทั้งนี้ ผูแทนในการเจรจาฝายนายจางตองแตงตั้งจากฝายบริหารของ
รัฐวิสาหกิจน้ัน และผูแทนในการเจรจาฝายสหภาพแรงงานตองแตงต้ังจากกรรมการหรือสมาชิก
สหภาพแรงงานนั้น

  ๕.๒ หลักเกณฑในการดําเนินการเกี่ยวกับขอเรียกรอง (รางมาตรา ๙ ถึงรางมาตรา ๑๐)
     ๕.๒.๑ จาํนวนสมาชิกทีม่สีทิธยิืน่ขอเรียกรอง ในกรณทีีร่ฐัวสิาหกจิใดมสีหภาพแรงงาน

มากกวาหนึ่งแหง สหภาพแรงงานที่มีสิทธิยื่นขอเรียกรองตาม ๕.๑  ตองมีจํานวนสมาชิกซึ่งเปนลูกจาง

67-91-MAC6.indd   6967-91-MAC6.indd   69 5/18/21   2:01 PM5/18/21   2:01 PM

creo




ร�างพระราชบญัญติัแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพันธ� พ.ศ. ….

๗๐

ไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของจํานวนลกูจางทัง้หมดซ่ึงเกีย่วของกับขอเรยีกรองน้ันในวนัทีย่ืน่ขอเรยีกรอง 
ในกรณีที่มีสหภาพแรงงานย่ืนขอเรียกรองในเร่ืองเดียวกันมากกวาหน่ึงแหง ใหสหภาพแรงงานท่ียื่น
ขอเรียกรองนั้นรวมกันต้ังผูแทนในการเจรจา ในกรณีที่มีขอสงสัยวา สหภาพแรงงานน้ันจะมีลูกจาง
ซึ่งเก่ียวของกับขอเรียกรองเปนสมาชิกครบจํานวนท่ีไดระบุไวหรือไม นายจางหรือสหภาพแรงงาน
ที่เกี่ยวของอาจยื่นคํารองโดยทําเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานตรวจรับรอง

     ๕.๒.๒  การเจรจาตามขอเรยีกรอง เม่ือไดรบัขอเรียกรองแลว ใหฝายท่ีรบัขอเรียกรอง
แจงชือ่ผูแทนในการเจรจาจํานวนไมเกนิ ๗ คนเปนหนงัสอืใหฝายทีย่ืน่ขอเรียกรองทราบโดยมิชกัชา และให
ทัง้ ๒ ฝายเริม่เจรจากนัภายใน ๕ วันนบัแตวนัทีไ่ดรับขอเรียกรอง โดยนายจางหรอืสหภาพแรงงานจะแตงตัง้
ที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําแกผูแทนของตนก็ได แตตองมีจํานวนฝายละไมเกิน ๒ คน

  ๕.๓ การจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง (รางมาตรา ๑๑ ถึงรางมาตรา ๑๒)
     ๕.๓.๑ หนงัสือขอตกลงเก่ียวกบัสภาพการจาง ถานายจางกับสหภาพแรงงานสามารถ

ตกลงเกีย่วกบัขอเรยีกรองไดแลว ใหทาํขอตกลงเกีย่วกบัสภาพการจางนัน้เปนหนงัสอืลงลายมอืชือ่ผูแทน
ในการเจรจาของนายจางและสหภาพแรงงาน ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูแทนฝายตน
และใหนายจางประกาศขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางโดยเปดเผยไว ณ สถานท่ีที่ลูกจางทํางานอยู
เปนเวลาอยางนอย ๓๐ วัน โดยเร่ิมประกาศภายใน ๓ วันนับแตวันที่ไดตกลงกัน ทั้งนี้ ใหนายจางนํา
ขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางดังกลาวมาแจงตออธิบดี หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่ไดตกลงกัน

     ๕.๓.๒ ขอตกลงทางดานการเงิน ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกี่ยวกับการเงิน
ทีอ่ยูนอกเหนือจากขอบเขตท่ีกําหนดตาม ๘.๖ (๒) นายจางจะตองไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
และคณะรัฐมนตรีกอน จึงจะดําเนินการได

  ๕.๔ ผลผูกพันตามขอตกลง (รางมาตรา ๑๓)
     ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลผูกพันนายจางและลูกจางซึ่งเปนสมาชิก

สหภาพแรงงาน โดยขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางท่ีกระทําโดยนายจางกับสหภาพแรงงานซ่ึงมลีกูจาง
เปนสมาชิกเกินกวาสองในสามของลูกจางท้ังหมด ใหถอืวาขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางน้ันมผีลผูกพนั
นายจางและลูกจางทุกคน ทั้งน้ี เมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับแลว หามนายจาง
ทาํสญัญาจางแรงงานกบัลกูจาง ขดัหรอืแยงกับขอตกลงเกีย่วกับสภาพการจาง เวนแตสญัญาจางแรงงาน
นั้นจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา
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๗๑

๖. วิธีระงับขอพิพาทแรงงาน (หมวด ๒ รางมาตรา ๑๔ ถึงรางมาตรา ๑๗)
  ๖.๑ การแจงขอพิพาทแรงงาน (รางมาตรา ๑๔)
     ในกรณีทีไ่มมกีารเจรจากันภายในกําหนดตาม ๕.๒.๒ หรือมกีารเจรจากันแลว แตตกลง

กนัไมไดไมวาดวยเหตใุด ใหถอืวาไดมขีอพพิาทแรงงานเกดิขึน้ และใหฝายยืน่ขอเรยีกรองแจงเปนหนงัสอื
ใหพนักงานประนอมขอพพิาทแรงงานทราบภายใน ๗๒ ชัว่โมงนบัแตเวลาทีพ่นกาํหนดหรอืนบัแตเวลา
ที่ตกลงกันไมได แลวแตกรณี

  ๖.๒ การประนอมขอพิพาท (รางมาตรา ๑๕)
     ๖.๒.๑ กาํหนดเวลาในการประนอมขอพพิาท เมือ่พนกังานประนอมขอพพิาทแรงงาน

ไดรับแจงตาม ๖.๑ แลว ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานดําเนินการประนอมขอพิพาทแรงงาน
ภายในกําหนด ๑๐ วันนับแตวันที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับหนังสือแจง 

     ๖.๒.๒ การมีผลผูกพันตามขอตกลง ในกรณีที่ฝายยื่นขอเรียกรองและฝายรับ
ขอเรยีกรองตกลงกนัไดไมวาเนือ่งจากการประนอมขอพพิาทแรงงานหรอืการเจรจาตกลงกนัเองในภายหลงั 
ใหนํา ๕.๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

     ๖.๒.๓ ขอพพิาทแรงงานทีต่กลงกนัไมได กรณทีีไ่มอาจตกลงกนัไดภายในระยะเวลา
ตาม ๖.๒.๑ ใหถือวาขอพิพาทแรงงานนั้นเปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได ในกรณีเชนวาน้ี 
ทัง้ ๒ ฝายอาจตกลงกันใหพนกังานประนอมขอพพิาทแรงงานดําเนนิการประนอมขอพพิาทแรงงานตอไป 
หรือนําขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดนั้นไปเจรจาตกลงกันเอง หรือใหฝายที่แจงขอเรียกรองสง
ขอพพิาทแรงงานท่ีตกลงกันไมไดใหคณะกรรมการวินจิฉยัการกระทําอนัไมเปนธรรมและขอพพิาทแรงงาน 
เพ่ือชี้ขาด ขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่เปนขอพิพาทแรงงาน
ที่ตกลงกันไมได หรือปดงานหรือนัดหยุดงานโดยไมขัดตอ ๗.๑ ๗.๓ และ ๗.๔ 

     ๖.๒.๔ คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการกระทํา
อนัไมเปนธรรมและขอพพิาทแรงงานไดรบัขอพพิาทแรงงาน ทีต่กลงกนัไมไดตาม ๖.๒.๓ แลวใหพิจารณา
วนิจิฉยัชีข้าดภายใน ๙๐ วนันบัแตวนัทีร่บัขอพพิาทแรงงานทีต่กลงกนัไมไดและแจงใหทัง้ ๒ ฝายทราบ
ทั้งนี้ รัฐมนตรีมีอํานาจขยายระยะเวลาใหคณะกรรมการวินิจฉัยการกระทําอันไมเปนธรรมและ
ขอพพิาทแรงงานไดไมเกนิ ๓๐ วนั อน่ึง ในกรณีทีค่ณะกรรมการวินิจฉยัการกระทําอนัไมเปนธรรมและ
ขอพิพาทแรงงานเห็นสมควร อาจจะแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาท
แรงงานดังกลาวกอนมีการวินิจฉัยชี้ขาดก็ได

 ๖.๓ ผลของคําวินิจฉัยชี้ขาด (รางมาตรา ๑๖)
     ๖.๓.๑ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการวินิจฉัยการกระทําอันไมเปนธรรมและ

ขอพิพาทแรงงานใหเปนที่สุด ฝายย่ืนขอเรียกรองและฝายรับขอเรียกรองตองปฏิบัติตาม แตถาเปน
คําวนิิจฉัยชี้ขาดที่เกี่ยวกับการเงิน ที่อยูนอกเหนือจากขอบเขตที่กําหนดตาม ๘.๖ (๒) จะมีผลใชบังคับ
ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว และใหคําวินิจฉัยชี้ขาดมีผลใชบังคับไดเปนเวลา 
๑ ปนับแตวันที่ไดวินิจฉัยชี้ขาดหรือไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ีแลวแตกรณี
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๗๒

     ๖.๓.๒  การนําคดีไปสูศาลแรงงาน ฝายย่ืนขอเรียกรองหรือฝายรับขอเรียกรอง 
หากไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการวินิจฉัยการกระทําอันไมเปนธรรมและขอพิพาท
แรงงานมีสิทธินําคดีไปสูศาลแรงงานภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง ทั้งนี้ ในกรณีที่มี
การนาํคดไีปสูศาลแรงงานไมเปนการทเุลาการปฏิบตัติามคําชีข้าดของคณะกรรมการวินิจฉยัการกระทํา
อันไมเปนธรรมและขอพิพาทแรงงาน เวนแตศาลแรงงานจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น

  ๖.๔ การปฏิบัติตอลูกจางท่ีไดมีการย่ืนขอเรียกรอง (รางมาตรา ๑๗)
     เม่ือไดมีการยื่นขอเรียกรองตาม ๕.๑ แลว ถาขอเรียกรองนั้นยังอยูในระหวางการ

เจรจา การประนอม การไกลเกลีย่ หรอืการชีข้าดขอพพิาทแรงงานตาม ๕.๒.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๖.๑ หรอื ๖.๒ 
หามนายจางเลิกจาง หรือโยกยายหนาที่การงานลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ หรืออนุกรรมการซ่ึง
เกี่ยวของกับขอเรียกรอง เวนแตบุคคลดังกลาว

     (๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
     (๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
     (๓) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของ

นายจาง โดยนายจางไดตกัเตือนเปนหนงัสอืแลวและยังไมเกิน ๑ ปนับแตวันทีล่กูจางไดรบัทราบหนังสือ
เตอืนนัน้ ทัง้นี ้ขอบงัคบั ระเบยีบ หรอืคาํสัง่น้ัน ตองมไิดออกเพือ่ขดัขวางมใิหบคุคลดงักลาวดาํเนนิการ
เกี่ยวกับขอเรียกรอง เวนแตกรณีที่รายแรงนายจางไมจําตองตักเตือน

     (๔) ละทิ้งหนาที่เปนเวลา ๓ วันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
     ทั้งนี้ หามลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงานซ่ึง

เกี่ยวของกับขอเรียกรอง สนับสนุนหรือกอการนัดหยุดงาน
๗. การปดงานและการนัดหยุดงาน (หมวด ๓ รางมาตรา ๑๘ ถึงรางมาตรา ๒๓)
  ๗.๑ กรณทีีอ่าจปดงานหรือนดัหยดุงาน นายจางอาจปดงานหรอืลกูจางอาจนดัหยดุงานได

ในกรณีดังตอไปนี้ (รางมาตรา ๑๘)  
     (๑) เม่ือมีขอพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไมไดตาม ๖.๒.๓ และไมไดมีการสงขอพิพาท

แรงงานที่ตกลงกันไมไดนั้นใหคณะกรรมการวินิจฉัยการกระทําอันไมเปนธรรมและขอพิพาทแรงงาน
วินิจฉัยชี้ขาดตาม ๖.๒.๓

     (๒) เมื่อมีการตกลงกันตาม ๕.๓.๑ หรือ ๖.๒.๒ แลว และฝายซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติ
ตามขอตกลงไมปฏิบัติตามขอตกลง

     ในกรณีที่นายจางประสงคจะปดงานหรือลูกจางประสงคจะนัดหยุดงานตองแจง
เปนหนังสือ ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานและอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนเวลาอยางนอย 
๒๔ ชั่วโมงกอนการปดงานหรือนัดหยุดงานโดยนับแตเวลาที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานและ
อีกฝายหนึ่งไดรับแจง
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๗๓

  ๗.๒ งานที่กําหนดใหมีการบรรเทาผลกระทบจากกรณีนัดหยุดงาน (รางมาตรา ๑๙)
     การนัดหยุดงานตาม ๗.๑ ฝายที่นัดหยุดงานตองจัดใหมีบริการขั้นตํ่าเทาที่จําเปนเพื่อ

บรรเทาความเสยีหายหรอืลดผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการนดัหยดุงาน หากเปนงานทีเ่ปนบรกิาร
สาธารณะ ดังตอไปนี้

     (๑) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
     (๒) กิจการไฟฟา
     (๓) กิจการประปา
     (๔) กิจการโทรศัพทหรือโทรคมนาคม
     (๕) กิจการบรรเทาสาธารณภัย
     (๖) กิจการควบคุมการจราจรทางอากาศ
     (๗) กิจการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
  ๗.๓ การแจงนัดหยุดงาน (รางมาตรา ๒๐)
     ๗.๓.๑ การแจงเปนหนังสือ กอนการนัดหยุดงานตาม ๗.๒ ใหฝายที่นัดหยุดงานแจง

เปนหนงัสอืใหพนกังานประนอมขอพพิาทแรงงาน นายจาง และคณะกรรมการวินิจฉยัการกระทําอนัไม
เปนธรรมและขอพพิาทแรงงานทราบลวงหนาเปนเวลาอยางนอย ๑๕ วนันบัแตเวลาทีไ่ดรบัแจง พรอมทัง้
แจงรายละเอียดเก่ียวกับแผนการจัดทาํบริการข้ันตํา่ โดยตองระบุจาํนวน ขนาด ระยะเวลา และส่ิงอืน่ ๆ  
อนัประกอบเปนบรกิารขัน้ตํา่เทาทีจ่าํเปนในการใหบรกิารสาธารณะในประเภทนัน้ ๆ  ตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยการกระทําอันไมเปนธรรมและขอพิพาทแรงงานทราบดวย

     ๗.๓.๒ การกาํหนดบรกิารขัน้ตํา่ เมือ่คณะกรรมการวนิจิฉยัการกระทาํอนัไมเปนธรรม
และขอพพิาทแรงงานไดรบัแจงตาม ๗.๓.๑ แลว ใหคณะกรรมการวนิิจฉยัการกระทาํอันไมเปนธรรมและ
ขอพิพาทแรงงานพิจารณาและมีคําสั่งกําหนดบริการขั้นตํ่า ใหแลวเสร็จภายใน ๑๐ วันนับแตวันท่ีได
รบัแจง ในการนีค้ณะกรรมการวินจิฉยัการกระทําอนัไมเปนธรรมและขอพพิาทแรงงานอาจขอความเห็นจาก
พนกังานประนอมขอพพิาทแรงงาน ฝายนายจาง หรอืบคุคลทีเ่กีย่วของเพือ่ประกอบการพจิารณาดวยกไ็ด 
ถาคณะกรรมการวินิจฉัยการกระทําอันไมเปนธรรมและขอพิพาทแรงงานมิไดพิจารณาและมีคําสั่ง
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะกรรมการวินิจฉัยการกระทําอันไมเปนธรรมและ
ขอพิพาทแรงงานเห็นชอบการกําหนดบริการขั้นตํ่าตามที่ฝายที่นัดหยุดงานไดแจงตาม ๗.๓.๑ 

     ๗.๓.๓ การแจงคาํสัง่บรกิารขัน้ตํา่ ใหคณะกรรมการวินจิฉยัการกระทําอนัไมเปนธรรม
และขอพิพาทแรงงานแจงคําสั่งตาม ๗.๓.๒ เปนหนังสือใหฝายที่นัดหยุดงานทราบโดยพลัน และให
ฝายที่นัดหยุดงานประกาศบริการขั้นตํ่าใหประชาชนทราบลวงหนาเปนเวลาอยางนอย ๕ วันกอนการ
นดัหยดุงาน ทัง้นี ้คาํสัง่ของคณะกรรมการวนิจิฉยัการกระทาํอนัไมเปนธรรมและขอพิพาทแรงงานตาม 
๗.๓.๒ ใหเปนที่สุด
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๗๔

  ๗.๔ การจัดทําบริการเพ่ิมเติม (รางมาตรา ๒๑)
     ในกรณีที่บริการขั้นตํ่าตาม ๗.๒ ยังไมเพียงพอตอการบรรเทาความเสียหาย หรือลด

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการนัดหยุดงาน นายจางอาจจัดทําบริการเพ่ิมเติมไดเทาที่จําเปนเพ่ือบรรเทา 
ความเสียหายหรือลดผลกระทบดังกลาว

  ๗.๕ ขอกําหนดเก่ียวกับการปดงาน (รางมาตรา ๒๒) 
     นายจางจะปดงานตาม ๗.๑ ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ 

การปดงานดงักลาวทีเ่ปนงานบรกิารสาธารณะตามทีค่ณะกรรมการประกาศกาํหนดตาม ๗.๒ ใหนํา ๗.๓ 
รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของมาใชบังคับแกนายจางที่จะปดงานโดยอนุโลม

  ๗.๖ คําชี้ขาดของคณะกรรมการวินิจฉัย (รางมาตรา ๒๓)
     ในกรณทีีร่ฐัมนตรเีหน็วาการปดงานหรอืการนดัหยดุงานนัน้ อาจกอใหเกดิความเดอืดรอน

แกประชาชน หรอือาจเปนภัยตอความมัน่คงของประเทศ หรืออาจขดัตอความสงบเรยีบรอยของประชาชน
ใหรฐัมนตรีมีอาํนาจส่ังใหคณะกรรมการวินจิฉยัการกระทําอนัไมเปนธรรมและขอพพิาทแรงงานดําเนนิการ
ชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน โดยคําช้ีขาดของคณะกรรมการวินิจฉัยการกระทําอันไมเปนธรรมและ
ขอพิพาทแรงงานใหเปนที่สุด ฝายที่ปดงานและฝายท่ีนัดหยุดงานตองปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ใหนํา ๖.๓ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม

๘. คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (หมวด ๔ รางมาตรา ๒๔ ถึงรางมาตรา ๓๑)
  ๘.๑ องคประกอบของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๒๔)
     ๘.๑.๑ คณะกรรมการและฝายเลขานุการ กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง

เรียกวา “คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ” ประกอบดวย รัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการ
สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิเปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลกูจาง
ฝายละ ๕ คนซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ โดยใหอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปน
กรรมการและเลขานุการ และใหขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งอธิบดีแตงตั้งจํานวน
ไมเกิน ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ

     ๘.๑.๒ ผูแทนฝายนายจางและลูกจาง กาํหนดใหผูแทนฝายนายจางมาจากการเลือกต้ัง
กันเองในระหวางผูวาการ ผูอาํนวยการ กรรมการผูจดัการ หรอืบุคคลซึง่ดํารงตาํแหนงทีม่อีาํนาจหนาที่
คลายคลงึกนัแตเรยีกชือ่อยางอืน่ในรฐัวสิาหกจิดวยกนั และผูแทนฝายลกูจางมาจากการเลอืกตัง้กนัเอง
ในระหวางประธานสหภาพแรงงานดวยกัน ทั้งนี้ คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และวิธีการไดมาซ่ึง
กรรมการผูแทนฝายนายจาง ผูแทนฝายลกูจาง ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วิธกีารและเงือ่นไขตามระเบยีบ
ที่รัฐมนตรีกําหนด ในกรณีกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่
ตอไปได 

     ๘.๑.๓ ทีป่รกึษาของคณะกรรมการ รฐัมนตรีมอีาํนาจแตงตัง้ผูทรงคุณวฒุไิมเกิน ๓ คน
เปนทีป่รกึษาของคณะกรรมการเพือ่ใหคาํปรกึษาและเสนอความเหน็ในเรือ่งทีค่ณะกรรมการมอบหมาย
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๗๕

  ๘.๒ วาระการดํารงตําแหนง (รางมาตรา ๒๕)
     กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป เมื่อครบกําหนด

ตามวาระ หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น
อยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ ทั้งนี้ กรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกไดไมเกิน ๒ คราวติดตอกัน หรือตองมีระยะเวลาเวน
ไมนอยกวา ๑ ปนับแตวันที่ลาออกกอนวาระ

  ๘.๓ กรณีที่กรรมการพนจากตําแหนง นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ (รางมาตรา ๒๖)

     (๑) ตาย
     (๒) ลาออก
     (๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะมีการกระทําอันเปนการฝาฝ นหรือไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
     (๔) พนจากการเปนนายจางหรอืพนจากการเปนประธานสหภาพแรงงาน แลวแตกรณี
     (๕) ไมมาประชุม ๓ ครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
     (๖) เปนบุคคลลมละลาย
     (๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
     (๘) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  ๘.๔ การแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง (รางมาตรา ๒๗)
     ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้ง

กรรมการแทนตาํแหนงทีว่างจากผูท่ีไดรบัเลอืกตัง้ทีอ่ยูลาํดบัถดัไป ในกรณทีีไ่มมผีูไดรบัการเลือ่นขึน้เปน
กรรมการแทนใหเลือกตั้งผูแทนฝายนายจางหรือผูแทนฝายลูกจาง แลวแตกรณี เพื่อใหรัฐมนตรีแตงตั้ง
เปนกรรมการแทน เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึง ๙๐ วันจะไมเลือกต้ังกรรมการแทนก็ได
ทั้งนี้ ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางน้ันอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการ ซึ่งได
แตงตั้งไวแลว

  ๘.๕ การประชุมคณะกรรมการ (รางมาตรา ๒๘)
     การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด และตองมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละ ๑ คน จึงจะเปน
องคประชมุ ในการประชมุคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในทีป่ระชมุหรอืไมสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ด 
ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชมุ มตทิีป่ระชมุใหถอืเสยีงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด ทั้งนี้ ในการประชุมคราวใด ถาไมไดองคประชุมตามท่ีกําหนดไว
ใหจัดใหมีการประชุมอีกคร้ังหน่ึงภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่นัดประชุมคร้ังแรก การประชุมคร้ังหลังนี้
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๗๖

แมจะไมมีกรรมการฝายนายจางหรือฝายลูกจาง มาประชุม ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดก็ใหถือเปนองคประชุม

  ๘.๖ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ มีดังตอไปน้ี  (รางมาตรา ๒๙)  
     (๑) กําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าของสภาพการจาง
     (๒) เสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดขอบเขตสภาพการจางที่เก่ียวกับการเงินสําหรับ

รัฐวิสาหกิจ ที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดําเนินการเองได
     (๓) พิจารณาใหความเห็นชอบเก่ียวกับสภาพการจางตาม ๕.๓.๒
     (๔) กําหนดงานท่ีเปนบริการสาธารณะตาม ๗.๒
     (๕)  เสนอความเห็นและใหคําแนะนําแกรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

กฎหมายรวมทั้งกําหนดมาตรการและแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาแรงงานเพื่อเสริมสราง
แรงงานสัมพันธในระบบทวิภาคีใหมีความเขมแข็ง

     (๖) ตราขอบังคับวาดวยการประชุม
     (๗) แตงตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือพจิารณาหรือปฏิบตักิารตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย
     (๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
     มาตรฐานขัน้ตํา่ของสภาพการจางตาม (๑) เมือ่ไดรบัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรแีลว

ใหใชบังคับแกรัฐวิสาหกิจทุกแหง ทั้งนี้ ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใด เห็นสมควรปรับปรุงสภาพการจาง
ที่เกี่ยวกับการเงินที่อยูนอกเหนือจากขอบเขตที่กําหนดไวตาม (๒) จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินการได

  ๘.๗ อํานาจในการมอบหมายใหปฏิบัติการในหนาที่ (รางมาตรา ๓๐ ถึงรางมาตรา ๓๑)
     ในการปฏิบตักิารตามหนาทีใ่หคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืพนักงานเจาหนาที่ 

ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมายมีอํานาจดังตอไปน้ี
     (๑) เขาไปในสถานท่ีทาํงานของนายจาง สถานทีท่ีล่กูจางทาํงานอยูหรอืสาํนักงานของ

นายจาง สหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงาน ในระหวางเวลาทําการเพ่ือสอบถามขอเท็จจริง หรือ
ตรวจสอบเอกสาร ไดตามความจําเปน

     (๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสงสิ่งของ หรือ
เอกสารที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงาน
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

     กําหนดใหผูซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวก ชี้แจงขอเท็จจริง ตอบหนังสือสอบถาม 
หรือสงสิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวของแกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาท่ี
ทีไ่ดรบัมอบหมายในการปฏบิติัหนาท่ีตามความขางตน ทัง้น้ี คณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการจะมี
หนังสือเชิญผูเช่ียวชาญ หรือผูทรงคุณวุฒิ มาแสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่เกี่ยวของก็ได
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๗๗

๙.  คณะกรรมการวินิจฉัยการกระทําอันไมเปนธรรมและขอพิพาทแรงงาน (หมวด ๕ 
รางมาตรา ๓๒ ถึงรางมาตรา ๓๙)

   ๙.๑ องคประกอบของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๓๒) 
      ๙.๑.๑ คณะกรรมการและฝายเลขานุการ กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง

เรียกวา “คณะกรรมการวินิจฉัยการกระทําอันไมเปนธรรมและขอพิพาทแรงงาน”ประกอบดวย 
อธิบดีเปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปนกรรมการ 
และกรรมการอืน่ซึง่รฐัมนตรแีตงตัง้จากผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลกูจางฝายละ ๓ คน โดยให
ผูอาํนวยการสาํนกัแรงงานสมัพนัธ กรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงานเปนกรรมการและเลขานกุารและ
ใหขาราชการกรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน ซึง่อธบิดแีตงตัง้จาํนวนไมเกนิ ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ

      ๙.๑.๒ ผูแทนฝายนายจางและลูกจาง คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และวิธีการ
ไดมาซึ่งกรรมการผูแทนฝายนายจาง ผูแทนฝายลูกจาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด

      ๙.๑.๓ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการวินิจฉัย รัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ไมเกิน ๒ คนเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการวินิจฉัยการกระทําอันไมเปนธรรมและขอพิพาทแรงงาน
เพื่อใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมาย

   ๙.๒ การดํารงตําแหนงของประธานและกรรมการ (รางมาตรา ๓๓)
      ประธานกรรมการและกรรมการซึง่รฐัมนตรีแตงตัง้ มวีาระการดาํรงตาํแหนง คราวละ

๒ ป เมือ่ครบกําหนดตามวาระ หากยังมไิดมกีารแตงตัง้ประธานกรรมการหรือกรรมการข้ึนใหม ใหประธาน
กรรมการหรือกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระน้ันอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวา
ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงไดรบัแตงตัง้ใหมเขารบัหนาที ่ทัง้นี ้ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้งติดตอกันเกิน ๒ วาระไมได

   ๙.๓ กรณีที่ประธานและกรรมการพนจากตําแหนง นอกจากการพนจากตําแหนง
ตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ (รางมาตรา ๓๔)

      (๑) ตาย
      (๒) ลาออก
      (๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะมีการกระทําอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
      (๔) ไมมาประชุม ๓ ครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
      (๕) เปนบุคคลลมละลาย
      (๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
      (๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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๗๘

   ๙.๔ การแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง (รางมาตรา ๓๕)
      ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้ง 

กรรมการแทนตําแหนงทีว่างและใหผูซึง่ไดรบัแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากบัวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการ
ซึ่งตนแทน เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึง ๙๐ วันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได ทั้งนี้ ในกรณีที่
กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยการกระทําอันไมเปนธรรมและขอพิพาท
แรงงานประกอบดวยกรรมการทั้งหมดที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการตามความขางตน

   ๙.๕ การประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัย (รางมาตรา ๓๖)
      การประชมุของคณะกรรมการวนิิจฉยัการกระทาํอนัไมเปนธรรมและขอพพิาทแรงงาน 

ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา ๕ คน และตองมีกรรมการซ่ึงเปนฝายนายจางและฝายลูกจาง
อยางนอย ฝายละ ๑ คนจึงจะเปนองคประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยู
ในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการดวยกันคนหนึ่ง 
เปนประธานในท่ีประชุม อยางไรก็ตาม มติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงมี
เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอกีเสยีงหน่ึง
เปนเสียงชี้ขาด

   ๙.๖ อาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการวนิจิฉยั กาํหนดใหคณะกรรมการวินจิฉยัการกระทํา
อันไมเปนธรรมและขอพิพาทแรงงานมีอาํนาจหนาที่ดังตอไปน้ี (รางมาตรา ๓๗)

      (๑) พิจารณาชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตาม ๖.๓ และ ๗.๖
      (๒) พิจารณาชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตาม ๑๓.๓
      (๓) พิจารณาและมีคําสั่งกําหนดบริการข้ันตํ่าตาม ๗.๓
      (๔) ตราขอบังคับวาดวยการประชุม
      (๕) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพจิารณาหรือปฏบิตักิารตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย
      (๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
   ๙.๗ อํานาจในการปฏิบัติการตามหนาท่ี (รางมาตรา ๓๘ ถึงรางมาตรา ๓๙)
      ในการปฏบิตักิารตามหนาที ่ใหคณะกรรมการวนิิจฉยัการกระทาํอนัไมเปนธรรมและ

ขอพิพาทแรงงานหรืออนุกรรมการตาม ๙.๖ มีอํานาจดังตอไปน้ี 
      (๑) เขาไปในสถานท่ีทํางานของนายจาง สถานท่ีที่ลูกจางทํางานอยู หรือสํานักงาน

ของสมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธนายจาง หรือสหพันธแรงงาน ในระหวางเวลาทําการ เพื่อ
สอบถามขอเท็จจริง หรือตรวจสอบเอกสารไดตามความจําเปน 

      (๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาใหถอยคํา หรือใหสงสิ่งของหรือเอกสาร
ที่เกี่ยวของ มาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการกระทําอันไมเปนธรรมและ
ขอพิพาทแรงงาน หรือคณะอนุกรรมการ ใหผูซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวก ตอบหนังสือสอบถาม
ชี้แจงขอเท็จจริงหรือสงส่ิงของ หรือเอกสาร ที่เก่ียวของแกคณะกรรมการวินิจฉัยการกระทํา
อันไมเปนธรรมหรืออนุกรรมการดังกลาวในการปฏิบัติหนาที่ 
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๗๙

      ทั้งนี้ คณะกรรมการวินิจฉัยการกระทําอันไมเปนธรรมและขอพิพาทแรงงานหรือ
อนุกรรมการจะมีหนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวของก็ได

๑๐. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ (หมวด ๖ รางมาตรา ๔๐ ถึงรางมาตรา ๔๕)
   ๑๐.๑ องคประกอบของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๔๐)
       กาํหนดใหมคีณะกรรมการกจิการสมัพนัธขึน้ในรฐัวสิาหกจิแตละแหงประกอบดวย 

กรรมการของรฐัวสิาหกจินัน้คนหนึง่ซึง่คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิแหงนัน้กาํหนดเปนประธานกรรมการ 
ผูแทนฝายนายจาง ซึ่งรัฐวิสาหกิจแหงนั้นแตงต้ังจากฝายบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นตามจํานวนท่ี
รฐัวสิาหกจิกาํหนดซึง่ตองไมนอยกวา ๕ คนแตไมเกนิ ๙ คน และผูแทนฝายลกูจางซึง่แตงตัง้จากสมาชกิ
ของสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจนั้น มีจํานวนเทากับจํานวนผูแทนฝายนายจางเปนกรรมการ

       ในกรณทีีไ่มมีสหภาพแรงงานในรฐัวสิาหกจิใดหรอืในระหวางทีส่หภาพแรงงานตอง
เลกิไปหรือกรณมีสีหภาพแรงงานมากกวาหนึง่สหภาพแรงงานในรัฐวสิาหกจิใด ใหรฐัวสิาหกจิน้ันจดัให
ลูกจางท่ีมิใชฝายบริหารเลือกต้ังผูแทนฝายลูกจางตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐวิสาหกิจแตละแหง
ประกาศกําหนด มจีาํนวนเทากบัจาํนวนผูแทนฝายนายจางเขารวมเปนกรรมการ ทัง้นี ้กาํหนดใหลกูจาง
ซึ่งไดรับเลือกตั้งอยูในตาํแหนงกรรมการจนกวาจะสามารถเลือกตั้งผูแทนของสหภาพแรงงานได

   ๑๐.๒ การดํารงตําแหนง (รางมาตรา ๔๑ ถึงรางมาตรา ๔๒)
       กรรมการกิจการสัมพันธมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๒ ป กรรมการซึ่งพนจาก

ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการกิจการสัมพันธ
พนจากตําแหนง เมื่อ

       (๑)  ตาย
       (๒)  ลาออก
       (๓)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
       (๔)  พนจากการเปนฝายบริหารหรือเม่ือรัฐวิสาหกิจเห็นควรใหมีการเปล่ียน

ผูแทนใหม สําหรับกรณีของผูแทนฝายนายจาง
       (๕)  พนจากการเปนสมาชกิของสหภาพแรงงานหรอืเมือ่สหภาพแรงงานเหน็ควรให

มีการเปลี่ยนผูแทนใหมหรือพนจากการเปนลูกจางสําหรับกรณีของผูแทนฝายลูกจาง
       (๖)  ไดรบัโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถึงทีส่ดุใหจาํคกุ เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
       ในกรณีที่กรรมการกิจการสัมพันธพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหมีการแตงตั้ง

กรรมการกจิการสมัพนัธแทนตาํแหนงทีว่าง และใหผูซึง่ไดรบัแตงตัง้อยูในตาํแหนงเทากบัวาระทีเ่หลอือยู
ของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว

   ๑๐.๓ การประชุมคณะกรรมการ (รางมาตรา ๔๓)
       กาํหนดใหคณะกรรมการกจิการสมัพนัธจดัใหมกีารประชมุอยางนอยเดอืนละ ๑ ครัง้ 

และใหนาํความใน ๘.๕ มาใชบงัคบักบัการประชมุของคณะกรรมการกจิการสมัพนัธโดยอนโุลม ในกรณี
ที่กรรมการกิจการสัมพันธไมนอยกวาหน่ึงในสามรองขอ ใหคณะกรรมการกิจการสัมพันธจัดใหมี
การประชุมภายใน ๑๐ วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ
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๘๐

   ๑๐.๔ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ มีดังตอไปน้ี (รางมาตรา ๔๔) 
       (๑)  พจิารณาใหความเห็นเก่ียวกบัการปรับปรงุประสทิธภิาพในการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ
       (๒)  หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในรัฐวิสาหกิจน้ัน
       (๓)  พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทํางานอันจะเปนประโยชนตอ

นายจาง ลูกจาง และรัฐวิสาหกิจนั้น
       (๔)  ปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาตามคํารองทุกขของลูกจางหรือสหภาพแรงงาน

รวมถึงการรองทุกขที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
       (๕)  ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง
   ๑๐.๕ หนาที่ของนายจางตอกรรมการ (รางมาตรา ๔๕)
       กําหนดใหนายจางอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการกิจการ

สมัพนัธ หรอืงดเวนการกระทาํใด ๆ  อนัเปนผลใหกรรมการกจิการสมัพนัธไมสามารถทาํงานตามอาํนาจ
หนาที่ตอไปได ทั้งนี้ นายจางจะเลิกจาง ลดคาจาง หรือตัดคาจาง กรรมการกิจการสัมพันธไดตอเมื่อ
ไดรบัอนญุาตจากศาลแรงงานกอน เวนแตกรรมการกจิการสมัพนัธผูน้ันจะใหความยนิยอมเปนหนงัสอื 
หรือเปนการเกษียณอายุหรือครบสัญญาจาง

๑๑. สหภาพแรงงาน (หมวด ๗ มาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๗๗)
   ๑๑.๑ วัตถุประสงค และการจัดตั้งสหภาพแรงงาน (รางมาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๔๗)
       สหภาพแรงงานจะมีขึ้นไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

สหภาพแรงงานตองมีวัตถุประสงคเพื่อ
       (๑)  สงเสรมิความสมัพนัธอนัดรีะหวางลกูจางกบันายจาง และระหวางลกูจางดวยกนั
       (๒)  พิจารณาชวยเหลือสมาชิกตามคํารองทุกข
       (๓)  แสวงหาและคุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจางของลูกจาง
       (๔)  ดาํเนนิการและใหความรวมมอืเพือ่ใหเกดิประสทิธภิาพ และรกัษาผลประโยชน

ของรัฐวิสาหกิจ 
          โดยลูกจางจํานวนไมนอยกวา ๑๐ คนมีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานได โดยย่ืน

คําขอ รับใบสําคัญรับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงานตออธิบดี พรอมดวยขอบังคับของสหภาพแรงงาน 
ทั้งนี้หลักเกณฑและวิธีการขอใบสําคัญรับรองการจัดต้ังสหภาพแรงงานใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

   ๑๑.๒ ขอบงัคบัของสหภาพแรงงาน อยางนอยตองมขีอความ ดงัตอไปนี ้(รางมาตรา ๔๘)
       (๑)  ช่ือ ซึ่งตองมีคําวา “สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ” กํากับไวหนาชื่อน้ันดวย
       (๒)  วัตถุประสงค
       (๓)  ที่ต้ังสํานักงาน
       (๔)  วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
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๘๑

       (๕)  อัตราเงินคาสมัครและคาบํารุงและวิธีการชําระเงิน
       (๖)  ขอกําหนดเก่ียวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก
       (๗)  ขอกาํหนดเกีย่วกบัการใชจาย การเก็บรกัษาเงนิและทรพัยสนิอ่ืน ตลอดจนการ

ทําบัญชี และการตรวจบัญชี
       (๘)  ขอกําหนดเก่ียวกับการประชุมใหญ
       (๙)  ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการ จํานวนกรรมการ การเลือกตั้ง

กรรมการ วาระของการเปนกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการและการประชุมของคณะ
กรรมการ

      (๑๐)  ขอกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของอนุกรรมการและการแตงตั้งอนุกรรมการ
         (๑๑)  ขอกําหนดเก่ียวกับการบริหารสหภาพแรงงาน
   ๑๑.๓ การรับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงาน (รางมาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๐)
       ๑๑.๓.๑ การพิจารณาวัตถปุระสงคของคําขอ เมือ่อธิบดไีดรบัคาํขอและเอกสาร

ประกอบคําขอใบสําคัญรับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงานครบถวนแลวเห็นวาวัตถุประสงคถูกตองตาม
ขอบเขตตาม ๑๑.๑ และไมขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ใหอธิบดีออก
ใบสําคัญรับรองการจัดตั้งแกสหภาพแรงงานนั้น

       ๑๑.๓.๒ การแจงใหแกไขเพิม่เตมิ ถาอธิบดเีห็นวา คาํขอหรือเอกสารยังไมครบถวน
หรือไมถกูตอง ใหมหีนงัสอืแจงใหแกไขเพ่ิมเติมใหครบถวนหรือถกูตอง หากไมโตแยงหรือไมแกไขเพ่ิมเติม
ใหครบถวนหรือถกูตองภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัหนงัสอืแจง ใหถอืวาคาํขอดังกลาวเปนอนัตกไป 
แตถาไดแกไขเพ่ิมเติมครบถวนหรือถกูตองแลว ใหออกใบสําคญัรบัรองการจัดตัง้แกสหภาพแรงงานน้ัน

       ๑๑.๓.๓ การใหเหตุผลกรณีไมอาจออกใบสําคัญ ถาอธิบดีเห็นวา ไมอาจออก
ใบสําคัญรับรองการจัดต้ังไดเนื่องจากวัตถุประสงคขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือไมเห็นดวยกับขอโตแยงตาม ๑๑.๓.๒ ใหอธิบดีมีหนังสือแจงไปยังผูขอใบสําคัญรับรอง
การจัดตั้งพรอมดวยเหตุผลโดยมิชักชา

       ๑๑.๓.๔ การนําคดีขึ้นสูศาลแรงงาน ในกรณีที่ผูขอใบสําคัญรับรองการจัดตั้ง
ไมเห็นดวยกับความเห็นของอธิบดี ผูขอใบสําคัญรับรองการจัดตั้งมีสิทธินําคดีไปสูศาลแรงงานภายใน 
๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง

       ทั้งนี้ กําหนดใหสหภาพแรงงานท่ีจัดตั้งเปนนิติบุคคล และใหอธิบดีประกาศ
การรับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงานในราชกิจจานุเบกษา

   ๑๑.๔ การประชุมใหญสามัญ (รางมาตรา ๕๑)
       กาํหนดใหลกูจางซึง่ยืน่คาํขอรบัใบสาํคญัรบัรองการจดัตัง้สหภาพแรงงาน ตาม ๑๑.๑ 

จัดใหมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่ออกใบสําคัญรับรองการจัดตั้ง เพื่อ
เลือกต้ังคณะกรรมการสหภาพแรงงานและมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการสหภาพแรงงาน 
เมื่อที่ประชุมใหญไดเลือกต้ังคณะกรรมการสหภาพแรงงานแลว ใหมีหนังสือแจงตออธิบดีภายใน 
๑๔ วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติพรอมนําสงรายชื่อ ที่อยู อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการ
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๘๒

   ๑๑.๕ คณุสมบัตแิละสิทธิของสมาชิกสหภาพแรงงาน (รางมาตรา ๕๒ ถงึรางมาตรา ๕๓)
       ๑๑.๕.๑ ผูเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานใด ตองเปนลูกจางซึ่งมีคุณสมบัติ และ

ไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของสหภาพแรงงานนั้น
       ๑๑.๕.๒ สมาชิกของสหภาพแรงงานมีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสาร

หรือบัญชี เพื่อทราบการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงานไดในเวลาเปดทําการ ในการขอตรวจสอบ
ดังกลาว เจาหนาที่ของสหภาพแรงงานตองใหความสะดวกตามสมควร

   ๑๑.๖ การส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพแรงงาน เมื่อ (รางมาตรา ๕๔) 
       (๑)  ตาย
       (๒)  ลาออก
       (๓)  ทีป่ระชุมใหญใหออกเพราะมีเหตตุามทีกํ่าหนดในขอบงัคบัของสหภาพแรงงาน
       (๔)  ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะตองหามตามทีก่าํหนดในขอบงัคบัของสหภาพแรงงาน
   ๑๑.๗ อํานาจหนาที่ของสหภาพแรงงาน เพ่ือประโยชนของสมาชิกของสหภาพแรงงาน

ใหสหภาพแรงงานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี (รางมาตรา ๕๕)  
       (๑)  ยื่นขอเรียกรองตอฝายนายจางเกี่ยวกับสภาพการจางแทนสมาชิก
       (๒)  ยื่นคํารองทุกขตอคณะกรรมการกิจการสัมพันธเพื่อพิจารณาตาม ๑๐.๔ (๔)
       (๓) จัดใหมีการใหบริการเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือทรัพยสิน 

เพื่อสาธารณประโยชน ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมใหญเห็นสมควร
       (๔)  เรยีกเกบ็เงนิคาสมคัรเปนสมาชกิและเงนิคาบาํรุงตามอัตราทีกํ่าหนดในขอบงัคบั 

ของสหภาพแรงงาน
       (๕)  ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่บัญญัติไวใน ๑๑.๑
   ๑๑.๘ ขอยกเวนไมตองถูกกลาวหาหรือฟองรอง (รางมาตรา ๕๖)
       เมือ่สหภาพแรงงานปฏิบติัการดังตอไปน้ี เพือ่ประโยชนของสมาชิกสหภาพแรงงาน 

อันมิใชเปนกิจการเกี่ยวกับการเมือง ใหสหภาพแรงงาน กรรมการสหภาพแรงงาน อนุกรรมการ
สหภาพแรงงาน และเจาหนาที่ของสหภาพแรงงานไดรับการยกเวนไมตองถูกกลาวหาหรือฟองรอง
ทางอาญาหรือทางแพง

       (๑)  เขารวมเจรจาทําความตกลงกับนายจางเพื่อเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง
       (๒)  นัดหยุดงาน หรือชวยเหลือ ชักชวนหรือสนับสนุนใหสมาชิกนัดหยุดงาน
       (๓)  ช้ีแจงหรือโฆษณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอเรียกรองหรือขอพิพาทแรงงาน หรือ

การดําเนินงานของสหภาพแรงงาน
       (๔)  จัดใหมีการชุมนุมหรือเขารวมโดยสงบในการนัดหยุดงาน
       การยกเวนตามความขางตนไมรวมถึงกรณเีปนความผดิทางอาญาในลกัษณะความผดิ

เกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน เกี่ยวกับชีวิตและรางกาย เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง 
เก่ียวกับทรัพย และความผิดในทางแพงทีเ่ก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิดทางอาญาในลักษณะดังกลาว
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๘๓

  ๑๑.๙  คณะกรรมการสหภาพแรงงาน (รางมาตรา ๕๗ ถึงรางมาตรา ๕๘)
       ๑๑.๙.๑ กําหนดใหสหภาพแรงงานมีคณะกรรมการสหภาพแรงงานเปนผูดําเนิน

กจิการและเปนผูแทนของสหภาพแรงงานในกจิการทีเ่กีย่วกบับคุคลภายนอก เพือ่การนีค้ณะกรรมการ
สหภาพแรงงานจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําแทนก็ได โดยคณะกรรมการ
สหภาพแรงงานอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการสหภาพแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได ทั้งนี้ 
คณะกรรมการสหภาพแรงงาน ประกอบดวย ประธานสหภาพแรงงานเปนประธานกรรมการ และมี
กรรมการอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับ

       ๑๑.๙.๒ กรรมการหรืออนุกรรมการของสหภาพแรงงานใด ตองเปนสมาชิกของ
สหภาพแรงงานน้ัน ทั้งนี้ กรรมการสหภาพแรงงานซ่ึงอธิบดีสั่งใหออกจากตําแหนงตาม ๑๑.๑๒.๒ 
จะดํารงตําแหนงกรรมการสหภาพแรงงานใหมได ตอเม่ือพนกําหนดเวลา ๑ ปนับแตวันที่อธิบดีส่ังให
ออกจากตําแหนง

  ๑๑.๑๐ การใชสทิธลิาโดยถอืเปนวนัทาํงาน ลกูจางซ่ึงเปนกรรมการสหภาพแรงงานมีสทิธิ
ลาโดยถือวาวันลาของลูกจางนั้น เปนวันทํางาน ดังตอไปนี ้(รางมาตรา ๕๙)  

       (๑)  เพื่อไปดําเนินกิจการสหภาพแรงงานในฐานะผู แทนลูกจางในการเจรจา 
การไกลเกลี่ย การชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน

       (๒)  เพือ่ไปประชมุ อบรม หรอืสมัมนา ตามทีท่างราชการกาํหนดอนัเกีย่วกบักจิการ 
ของสหภาพแรงงาน

       (๓)  เพื่อไปประชุมสหภาพแรงงานหรือสัมมนาใดๆ ตามที่สหภาพแรงงาน และ
นายจางจะไดตกลงกัน

       (๔)  เพื่อปฏิบัติหนาที่ผู พิพากษาสมทบ กรรมการในคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ หรือกรรมการในคณะกรรมการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด

       (๕)  เพื่อไปเปนพยานตามหมายเรียกของศาลในคดีที่เกี่ยวกับแรงงาน
       ทัง้นี ้การลาตามความขางตนใหลกูจางดงักลาวแจงใหนายจางทราบลวงหนาถงึเหตุ

ที่ลาโดยชัดแจง พรอมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวของ
  ๑๑.๑๑ กรณีทีต่องกระทาํการดวยมตขิองทีป่ระชมุใหญ (รางมาตรา ๖๐ ถงึรางมาตรา ๖๒)
       สหภาพแรงงานจะกระทําการดังตอไปนี้ไดก็แตโดยมติของที่ประชุมใหญ
       (๑)  แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหแกไขเพ่ิมเติม

ขอบังคับแลว ใหสหภาพแรงงานมีหนังสือแจงตออธิบดีภายใน ๑๔ วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ 
โดยใหนํา ๑๑.๓.๑ มาใชบังคับแกการขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยอนุโลม

       (๒)  เลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงาน เลือกตั้งผูสอบบัญชี รับรองงบดุล รายงาน
ประจําป และงบประมาณ

       ทั้งนี้ เมื่อได เลือกต้ังกรรมการข้ึนใหมตามมติของท่ีประชุมใหญแล ว ให 
สหภาพแรงงานมีหนังสือแจงตออธิบดีภายใน ๑๔ วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ พรอมนําสง
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๘๔

รายช่ือ ที่อยู อาชีพ หรือวิชาชีพ ของกรรมการใหมดวย โดยใหนํา ๑๑.๓.๑ มาใชบังคับแกการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการโดยอนุโลม  

       (๓) จัดใหมีการใหบริการเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือทรัพยสิน
เพื่อสาธารณประโยชน

       (๔)  รวมจัดต้ังหรือเขาเปนสมาชิกสหพันธแรงงานหรือสภาองคการลูกจางตาม ๑๒.๓
       (๕)  รับเงินชวยเหลือจากบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทย หรือคนตางดาวตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
       (๖)  นัดหยุดงานเมื่อมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดตาม ๖.๒.๓ ทั้งน้ี ตองมี

คะแนนเสียงเกินกึง่หน่ึงของสมาชิกทัง้หมดของสหภาพแรงงานน้ัน และตองลงคะแนนเสียงเปนการลับ
       (๗)  ควบสหภาพแรงงานเขากัน
       (๘)  เลิกสหภาพแรงงาน
๑๑.๑๒  ทะเบียนสมาชิก (รางมาตรา ๖๓)
       สหภาพแรงงานตองจดัใหมทีะเบยีนสมาชกิตามแบบทีอ่ธิบดกีาํหนดและเกบ็รกัษาไว

ทีส่าํนกังานพรอมทีจ่ะใหตรวจสอบไดในเวลาทาํการ โดยใหสหภาพแรงงานประกาศวนัและเวลาทาํการ
ไวที่สํานักงานของสหภาพแรงงาน

 ๑๑.๑๓ อํานาจของอธิบดี (รางมาตรา ๖๔ ถึงรางมาตรา ๖๖)
      ๑๑.๑๓.๑ กําหนดใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจ

สั่งใหนายจาง กรรมการของสหภาพแรงงาน หรือสมาชิกของสหภาพแรงงาน กระทําการหรืองดเวน
การกระทําใด ๆ เพื่อใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี หรือที่กําหนดไวในกฎหมาย หรือ
ขอบังคับของสหภาพแรงงานแลวแตกรณี และใหมีอํานาจดังตอไปน้ี

            (๑) เขาไปในรฐัวสิาหกจิหรือสาํนักงานของสหภาพแรงงานในเวลาทาํการ 
เพื่อใหไดขอเท็จจริง เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงาน

            (๒) ใหฝายนายจาง กรรมการสหภาพแรงงาน อนกุรรมการสหภาพแรงงาน 
หรือเจาหนาที่ของสหภาพแรงงาน สงหรือแสดงเอกสารหรือบัญชีของสหภาพแรงงานเพ่ือประกอบ
การพิจารณากรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น

            (๓) สอบถามบคุคลใน (๒) หรอืเรยีกบุคคลดงักลาวมาเพ่ือสอบถามหรือ
ใหชี้แจงขอเท็จจริง เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงาน

      ๑๑.๑๓.๒  อธิบดีมีอํานาจสั่งใหกรรมการสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการ
สหภาพแรงงานออกจากตําแหนงได เมื่อปรากฏวา

            (๑) กระทําการอันมชิอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการขัดขวางการปฏิบตังิาน
ตามหนาที่ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ อธิบดี หรือพนักงานเจาหนาท่ี

            (๒) ฝาฝน ๑๑.๑๑ (๕) หรือ (๖)
            (๓) ฝาฝนหรือไมปฏบิตัติามคาํสัง่ของอธิบดหีรอืพนกังานเจาหนาทีผู่ซึง่

อธิบดีมอบหมายตาม ๑๑.๑๓.๑ 
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๘๕

            (๔)  ดาํเนนิการไมถกูตองตามวตัถปุระสงคของสหภาพแรงงานอนัเปนการ
ขดัตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดขีองประชาชน หรืออาจเปนภัยตอความม่ันคง
ของประเทศ

            (๕) ใหหรือยินยอมใหผูหน่ึงผูใดซึ่งมิใชกรรมการสหภาพแรงงานเปน
ผูดําเนินกิจการของสหภาพแรงงาน

            คาํสัง่ใหทาํเปนหนังสอืและแจงใหผูซึง่เก่ียวของและสหภาพแรงงานทราบ
โดยมิชักชา

      ๑๑.๑๓.๓ ผูซึ่งไดรับคําสั่งตามความขางตน หากไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาวมีสิทธิ
นําคดีไปสูศาลแรงงานภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง

๑๑.๑๔  งบดุลและรายงานการสอบบัญชี (รางมาตรา ๖๗)
       สหภาพแรงงานตองจัดใหมีการตรวจสอบบัญชีทุกปและตองเสนองบดุลพรอมดวย

รายงานการสอบบญัชขีองผูสอบบญัชตีอทีป่ระชมุใหญ ทัง้นี ้เมือ่ทีป่ระชมุใหญรบัรองงบดลุและรายงาน
การสอบบัญชีแลว ใหสงสําเนา ๑ ชุดแกอธิบดีภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญรับรอง

๑๑.๑๕  การควบรวมสหภาพแรงงาน (รางมาตรา ๖๘ ถึงรางมาตรา ๗๓)
      ๑๑.๑๕.๑ สหภาพแรงงานตัง้แต ๒ สหภาพขึน้ไปอาจควบเขากันเปนสหภาพแรงงาน

เดียวกันได ทั้งนี้ การควบสหภาพแรงงานเขากัน ตองไดรับมติของที่ประชุมใหญของแตละสหภาพดวย
คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด และตองมีหนังสือแจงตออธิบดี พรอมนําสงสําเนา
รายงานการประชุมใหญของสหภาพแรงงานซึ่งลงมติใหควบเขากันไปดวย

      ๑๑.๑๕.๒ เมือ่สหภาพแรงงานไดดาํเนนิการตาม ๑๑.๑๕.๑ แลว ใหสหภาพแรงงาน 
แจงเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสหภาพแรงงาน เพื่อใหทราบถึงการที่ประสงคจะควบ
สหภาพแรงงานเขากัน และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางใดอยางหนึ่งในการควบสหภาพแรงงาน
เขากนันัน้ สงคาํคดัคานไปยงัสหภาพแรงงานภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีแ่จง ถาไมมเีจาหนีค้ดัคานภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวนั้น ใหถือวาไมมีคําคัดคานและสหภาพแรงงานอาจควบเขากันได แตถามีเจาหนี้
คัดคานสหภาพแรงงานจะควบเขากันมิไดจนกวาจะไดชําระหนี้หรือไดใหประกันเพื่อหนี้นั้นแลว

      ๑๑.๑๕.๓ กาํหนดใหคณะกรรมการของแตละสหภาพแรงงานท่ีควบเขากนัตัง้ผูแทน
ของตนขึ้นสหภาพละไมเกิน ๓ คน เพื่อดําเนินการตาม ๑๑.๑๕.๔

      ๑๑.๑๕.๔ สหภาพแรงงานทีต่ัง้ขึน้ใหมโดยควบเขากนันัน้ ตองยืน่คาํขอรบัใบสาํคญั
รบัรองการจัดต้ังสหภาพแรงงานใหมเปนหนงัสือตออธิบดี ทัง้นี ้หลกัเกณฑและวิธีการขอใบสําคัญรับรอง
การจัดตั้งสหภาพแรงงานใหมใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกําหนด อยางไรก็ตาม ใหนําความตาม ๑๑.๑ ถึง 
๑๑.๑๓ รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของมาใชบังคับแกสหภาพแรงงานที่ตั้งขึ้นใหมโดยอนุโลม

      ๑๑.๑๕.๕ การออกใบสําคัญรับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงานใหมใหมีผลเปนการ
เพิกถอนใบสําคัญรับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงานเดิมที่ควบเขากัน

      ๑๑.๑๕.๖ สหภาพแรงงานใหมยอมไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ หนาที่ และ
ความรับผิด ของสหภาพแรงงานเดิมที่ไดควบเขากันนั้น โดยสมาชิกของสหภาพแรงงานเดิมที่ได
ควบเขากันนั้น ยอมเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานใหม
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๘๖

๑๑.๑๖  การเลิกสหภาพแรงงาน (รางมาตรา ๗๔ ถึงรางมาตรา ๗๗)
      ๑๑.๑๖.๑ สหภาพแรงงานยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังตอไปน้ี
            (๑) เมื่อมีเหตุตามที่ขอบังคับของสหภาพแรงงานกําหนดใหเลิก
            (๒) ที่ประชุมใหญมีมติใหเลิก
            (๓) ศาลแรงงานมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเลิกตาม ๑๑.๑๔.๒  

            (๔) ลมละลาย
      ๑๑.๑๖.๒ กําหนดใหอธิบดียื่นคํารองตอศาลแรงงานเพ่ือพิจารณาพิพากษาหรือ

มีคําสั่งใหเลิกสหภาพแรงงานได เมื่อปรากฏวา
            (๑) สหภาพแรงงานดําเนินการขัดตอวัตถุประสงค ขัดตอกฎหมาย หรือ

อาจเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
            (๒) สหภาพแรงงานไมดําเนินกิจการติดตอกันเปนเวลาเกิน ๒ ป
      ทัง้นี ้คาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ใหเลกิสหภาพแรงงานใหอธบิดปีระกาศในราชกจิจานเุบกษา
      ๑๑.๑๖.๓ เม่ือสหภาพแรงงานตองเลิกตาม ๑๑.๑๖.๑ ใหแตงตั้งผู ชําระบัญชี

และใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนสามัญ
จดทะเบยีน หางหุนสวนจาํกดั และบริษทัจํากัด มาใชบงัคบัแกการชําระบญัชสีหภาพแรงงานโดยอนโุลม

      ๑๑.๑๖.๔ เมื่อชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูจะแบงใหแกสมาชิกของ
สหภาพแรงงานไมได ทรัพยสินนั้นจะตองโอนไปใหแกนิติบุคคลอื่นตามท่ีไดระบุไวในขอบังคับวาดวย
วธิกีารจดัการของสหภาพแรงงาน หรือตามมตขิองทีป่ระชมุใหญ ถาในขอบงัคบัหรือทีป่ระชมุใหญมไิดระบุ
นิติบุคคลใดใหเปนผูรับทรัพยสินที่เหลือน้ัน ใหผูชําระบัญชีมอบแกกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เพื่อใหตกเปนของแผนดิน

๑๒. สหพันธแรงงาน (หมวด ๘ รางมาตรา ๗๘ ถึงรางมาตรา ๘๑)
   ๑๒.๑ การจัดตั้งสหพันธแรงงาน (รางมาตรา ๗๘)
       สหภาพแรงงานต้ังแต ๒ สหภาพแรงงานข้ึนไปอาจรวมกันจดัตัง้เปนสหพนัธแรงงาน

ไดเพือ่สงเสรมิความสมัพนัธอนัดีระหวางสหภาพแรงงานและคุมครองผลประโยชนของสหภาพแรงงาน
และลูกจางได โดยยืน่คําขอรับใบสําคญัรบัรองการจัดตัง้สหพันธแรงงานเปนหนงัสอืตออธิบดพีรอมดวย
ขอบงัคับของสหพันธแรงงาน หลักเกณฑและวิธกีารขอใบสําคัญรบัรองการจัดตัง้สหพันธแรงงานใหเปน
ไปตามทีอ่ธิบดกีาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา ทัง้น้ี กาํหนดใหสหพันธแรงงานทีไ่ดรบัใบสาํคญั
รับรองการจัดตั้งแลวเปนนิติบคุคล

   ๑๒.๒ การใชกฎหมายของสหพันธแรงงาน (รางมาตรา ๗๙) 
       กําหนดใหนําบทบัญญัติวาดวยสหภาพแรงงานในขอ ๑๑ รวมท้ังบทกําหนดโทษ

ที่เกี่ยวของมาใชบังคับแกสหพันธแรงงานโดยอนุโลม
   ๑๒.๓ การเขาเปนสมาชิกสภาองคการลูกจาง (รางมาตรา ๘๐)
       สหพันธแรงงานอาจเขาเปนสมาชิกสภาองคการลูกจางตามกฎหมายวาดวย

แรงงานสัมพนัธได สหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงานไมนอยกวา ๑๐ แหงอาจต้ังเปนสภาองคการลูกจาง
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๘๗

เพื่อสงเสริมการศึกษาและสงเสริมการแรงงานสัมพันธได โดยยื่นคํารองขอใบสําคัญการจัดตั้ง
สภาองคการลูกจางเปนหนังสือตออธิบดีพรอมดวยขอบังคับของสภาองคการลูกจาง หลักเกณฑและ
วิธีการขอใบสําคัญรับรองการจัดต้ังสภาองคการลูกจางใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ กําหนดใหสภาองคการลูกจางที่ไดรับใบสําคัญรับรองการจัดตั้งเปนนิติบุคคล

   ๑๒.๔ การนําบทบัญญัติวาดวยสหภาพแรงงานมาใชบังคับกับสภาองคการลูกจาง
(รางมาตรา ๘๑) 

       กําหนดใหนําบทบัญญัติวาดวยสหภาพแรงงานในขอ ๑๑ รวมทั้งบทกําหนดโทษ
ที่เกี่ยวของ มาใชบังคับแกสภาองคการลูกจางโดยอนุโลม

๑๓. การกระทําอันไมเปนธรรม (หมวด ๙ รางมาตรา ๘๒ ถึงรางมาตรา ๘๔)
   ๑๓.๑ ขอหามนายจางกระทําการอันไมเปนธรรม หามนายจาง (รางมาตรา ๘๒) 
       (๑) เลิกจางหรือกระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหลูกจางไมสามารถทนทํางาน

อยูตอไปได เพราะเหตุที่ลูกจางหรือสหภาพแรงงานแลวแตกรณีกระทําการหรือกําลังจะกระทําการ 
ดังตอไปนี้

          (ก) จัดตั้งสหภาพแรงงาน
          (ข) เปนสมาชิกหรือเปนกรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธแรงงาน 

หรือกรรมการสภาองคการลูกจาง
          (ค) เปนกรรมการกิจการสัมพันธ กรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธหรือ

อนุกรรมการ
          (ง) ยื่นขอเรียกรองหรอืเจรจาตามพระราชบัญญัตินี้
          (จ) ฟองรองหรือเปนพยานในคดีเกี่ยวกับแรงงาน
          (ฉ) ใหหลักฐานตอพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน คณะกรรมการ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการกระทําอันไมเปนธรรมและขอพิพาทแรงงาน อธิบดีศาลแรงงาน หรือ
พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน

       (๒) ขัดขวางในการที่ลูกจางเปนสมาชิก ใหลูกจางออกจากการเปนสมาชิกของ
สหภาพแรงงาน กรรมการกิจการสัมพันธ หรือใหหรือตกลงจะใหเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแก
ลูกจางหรือเจาหนาที่ของสหภาพแรงงาน เพื่อมิใหสมัครหรือรับสมัครลูกจางเปนสมาชิก หรือเพื่อให
ออกจากการเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน

       (๓) ขดัขวางการดาํเนนิการของสหภาพแรงงาน หรอืสหพนัธแรงงาน หรอืขดัขวาง
การใชสิทธิของลูกจางในการเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน

       (๔) เขาแทรกแซงการดําเนินการของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงาน
โดยมิชอบดวยกฎหมาย
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ร�างพระราชบญัญติัแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพันธ� พ.ศ. ….

๘๘

   ๑๓.๒ กรณียกเวนขอหามนายจาง (รางมาตรา ๘๓)
       ในระหวางที่ขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางตาม ๕.๑.๑ หรือคําชี้ขาด ตาม ๖.๓ 

มีผลใชบังคับ หามนายจางเลิกจางกรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงานซ่ึงเกี่ยวของกับ
ขอเรียกรอง เวนแตบุคคลดังกลาวไดกระทําการ ดังตอไปน้ี

       (๑)  ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
       (๒)  จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
       (๓)  ฝาฝนขอบังคบัเก่ียวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคาํสัง่อันชอบดวยกฎหมายของ

นายจาง โดยนายจางตักเตือนเปนหนังสือแลวและยังไมเกิน ๑ ปนับแตวันท่ีลูกจางไดรับทราบหนังสือ
เตอืนนัน้ ทัง้นี ้ขอบงัคบั ระเบยีบ หรอืคาํสัง่นัน้ ตองมไิดออกเพือ่ขดัขวางมใิหบคุคลดงักลาวดาํเนนิการ
เกี่ยวกับขอเรียกรอง เวนแตกรณีที่รายแรง นายจางไมจําตองตักเตือน

       (๔)  ละท้ิงหนาที่เปนเวลา ๓ วันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
       (๕)  กระทําการใด ๆ เปนการยุยง สนับสนุน หรือชักชวนใหมีการฝาฝนขอตกลง

เกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาด 
   ๑๓.๓ คํารองตอการกระทําอันไมเปนธรรม (รางมาตรา ๘๔)
       ๑๓.๓.๑ เมื่อมีการฝาฝน ๑๓.๑ หรือ ๑๓.๒ ผูเสียหายเนื่องจากการฝาฝนอาจยื่น

คํารองกลาวหาผูฝาฝนตอคณะกรรมการวินิจฉัยการกระทําอันไมเปนธรรมและขอพิพาทแรงงานได
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่มีการฝาฝน

       ๑๓.๓.๒ ใหคณะกรรมการวินจิฉยัการกระทําอันไมเปนธรรมและขอพพิาทแรงงาน
วนิจิฉยัชีข้าดและออกคําสัง่ภายใน ๙๐ วนันับแตวนัทีไ่ดรบัคาํรอง และใหฝายนายจางและลกูจางปฏบิตัิ
ตามคําชี้ขาดน้ัน ในกรณีนี้ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยการกระทําอันไมเปนธรรมและขอพิพาทแรงงาน
มีอํานาจออกคําส่ังใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานหรือใหจายคาเสียหายหรือใหผูฝาฝนปฏิบัติ
หรือไมปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควรได

       ๑๓.๓.๓ รัฐมนตรีมีอํานาจขยายระยะเวลาใหคณะกรรมการวินิจฉัยการกระทํา
อันไมเปนธรรมและขอพิพาทแรงงานพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดไดไมเกิน ๓๐ วัน

       ๑๓.๓.๔ กาํหนดใหคณะกรรมการวินิจฉยัการกระทําอนัไมเปนธรรมและขอพิพาท
แรงงานแจงคําสั่งตาม ๑๓.๓.๑ เปนหนังสือใหผูกลาวหาและผูถูกกลาวหาทราบ

       ๑๓.๓.๕ ผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหาหากไมเห็นดวยกับคําสั่งของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการกระทําอันไมเปนธรรมและขอพิพาทแรงงานมีสิทธินําคดีไปสูศาลแรงงานภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง

       ๑๓.๓.๖ การนําคดีไปสูศาลแรงงานไมเปนเหตุใหทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของ
คณะกรรมการวินิจฉัยการกระทําอันไมเปนธรรมและขอพิพาทแรงงาน เวนแตไดรับอนุญาตจาก
ศาลแรงงานโดยมีหลักประกันที่เช่ือถือได
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๘๙

       ๑๓.๓.๗ ในกรณีที่ผู มีหนาที่ตองจายเงินตามคําสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัย
การกระทําอันไมเปนธรรมและขอพิพาทแรงงานเปนผูนําคดีไปสูศาลแรงงาน ผูนั้นตองวางเงินตอ
ศาลแรงงานโดยครบถวนตามคําสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยการกระทําอันไมเปนธรรมและขอพิพาท
แรงงานจึงจะฟองคดีได

๑๔. บทกําหนดโทษ (หมวด ๑๐ รางมาตรา ๘๕ ถึงรางมาตรา ๙๖)
   ๑๔.๑  ผูแทนฝายนายจางหรือผู แทนฝายสหภาพแรงงานตาม ๕.๑ หรือที่ปรึกษา

ฝายนายจางหรือฝายสหภาพแรงงานตาม ๕.๒.๒ ผูใดรับหรือยอมจะรับเงินทรัพยสินหรือประโยชนอื่น
ใดจากผูหนึ่งผูใดเพื่อกระทําการอันเปนเหตุใหรัฐวิสาหกิจหรือสหภาพแรงงานตองเสียผลประโยชน
ที่ควรได ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

   ๑๔.๒  ผูใดฝาฝน ๖.๔ เกี่ยวกับการปฏิบัติตอลูกจางที่ไดมีการยื่นขอเรียกรอง หรือ
ไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยการกระทําอันไมเปนธรรมตาม ๑๓.๓.๒ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

   ๑๔.๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ๗.๑ กรณีที่อาจปดงานหรือนัดหยุดงาน หรือ ๗.๒ 
งานท่ีกําหนดใหมีการบรรเทาผลกระทบจากกรณีนัดหยุดงาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

   ๑๔.๔  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ๘.๖ มาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพการจาง หรือ ๑๐.๕ 
หนาที่ของนายจางตอกรรมการ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ

   ๑๔.๕  ผูใดไมปฏบิตัติาม ๘.๗ การมอบหมายใหปฏบิตักิารในหนาที่ หรอืไมปฏบิตัติามคําสัง่ 
หรือไมอํานวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานของอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ตาม ๑๑.๑๓.๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

   ๑๔.๖  ผูใดเปนผูดําเนินการสหภาพแรงงานที่ยังไมไดรับใบสําคัญรับรองการจัดตั้ง 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกนิ ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

   ๑๔.๗  ลูกจางซ่ึงยื่นคําขอรับใบสําคัญรับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงานผูใดไมปฏิบัติ
ตาม ๑๑.๔ เกี่ยวกับการประชุมใหญสามัญ หรือสหภาพแรงงานใดไมปฏิบัติตาม ๑๑.๑๑ กรณีที่ตอง
กระทําการดวยมติของที่ประชุมใหญ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

   ๑๔.๘  สหภาพแรงงานใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ๑๑.๑๒ หรือ ๑๑.๑๔ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ กรรมการสหภาพแรงงานผูใดรูเห็นเปนใจใหสหภาพแรงงาน
กระทําการ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

   ๑๔.๙  ผูใดใชคําวา “สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ” “สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ” 
หรือ “สภาองคการลูกจางแรงงานรัฐวิสาหกิจ” หรืออักษรตางประเทศซึ่งมีความหมายทํานอง
เดียวกัน ประกอบกับชื่อในดวงตราปายช่ือ จดหมาย ใบแจงความ หรือเอกสารอยางอ่ืนโดยมิไดเปน
สหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน หรือสภาองคการลูกจางแรงงานรัฐวิสาหกิจ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
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ร�างพระราชบญัญติัแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพันธ� พ.ศ. ….

๙๐

  ๑๔.๑๐  เมื่อสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงานไดเลิกตามพระราชบัญญัติน้ี กรรมการ 
อนุกรรมการ หรือสมาชิกของสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน หรือสภาองคการลูกจางแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ ผูใดขัดขวางการดําเนินการของผูชําระบัญชี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับ
ไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

  ๑๔.๑๑  ผูใดยังคงดําเนินกิจการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงาน ซ่ึงไดเลิกไปแลว 
ตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตการชําระบัญชีของสหภาพแรงงานสหพันธแรงงาน หรือสภาองคการ
ลูกจางแรงงาน รัฐวิสาหกิจ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

  ๑๔.๑๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหอธิบดีมีอํานาจเปรียบเทียบได ภายใต
บังคับของบทบัญญัตินี้ ในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม
พระราชบญัญัตนิี ้และบคุคลนัน้ยนิยอมใหเปรยีบเทยีบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรือ่งมายงัอธบิดภีายใน 
๗ วันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ ทั้งนี้ เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตาม
จาํนวนทีเ่ปรยีบเทยีบภายใน ๓๐ วันแลวใหถอืวาคดีเลกิกนัตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา 
ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบหรือเม่ือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลา
ใหดําเนินคดีตอไปได

๑๕. บทเฉพาะกาล (รางมาตรา ๙๗ ถึงรางมาตรา ๑๐๓)
   ๑๕.๑  การดํารงตําแหนงของคณะกรรมการชุดเดิม
        กําหนดใหคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธตามพระราชบัญญัติแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงอยู
ในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระการดํารงตําแหนง และใหทําหนาท่ีคณะกรรมการวินิจฉัย
การกระทําอันไมเปนธรรมและขอพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัติน้ีไปจนกวาจะมีคณะกรรมการ
วินิจฉัยการกระทําอันไมเปนธรรมและขอพิพาทแรงงาน

   ๑๕.๒  ผลของคําวินิจฉัยชี้ขาดหรือคําสั่งตาง ๆ
        ๑๕.๒.๑ บรรดามติคําวินิจฉัยช้ีขาดหรือคําสั่งของคณะกรรมการแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ ที่ถึงที่สุดแลวตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ และยัง
มีผลใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับตอไป 

          ๑๕.๒.๒ ขอบเขตสภาพการจางที่เกี่ยวกับการเงินที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรฐัมนตรอียูในวนักอนวนัทีพ่ระราชบญัญัตนิีใ้ชบงัคบั ใหถอืวาเปนขอบเขตสภาพการจางทีเ่กีย่วกบั
การเงินตามพระราชบัญญัตินี้ 

        ๑๕.๒.๓ บรรดาสภาพการจางท่ีมีอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหถือวาเปนสภาพการจางตามพระราชบัญญัติน้ี

        ๑๕.๒.๔ บรรดาข อตกลงเ ก่ียวกับสภาพการจ างที่มีอยู  ในวันก อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามพระราชบัญญัตินี้
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ร�างกฎหมายที่น�าสนใจ

๙๑

   ๑๕.๓  ผลของคํารอง ขอเรียกรอง ขอพิพาทแรงงาน คําวินิจฉัยชี้ขาดหรือคําสั่ง
        บรรดาคํารอง ขอเรียกรอง ขอพิพาทแรงงาน คําวินิจฉัยชี้ขาดหรือคําสั่งของ

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ หรือคดีซึ่งเกิดขึ้นและยังไมถึงที่สุด แลวแตกรณีกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธที่ใชบังคับอยูใน
วันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนกวาคํารอง ขอเรียกรอง ขอพิพาทแรงงาน ขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง คําวินิจฉัยชี้ขาด คําสั่ง หรือคดีนั้น จะถึงที่สุด

   ๑๕.๔  สหภาพแรงงานและสหพันธแรงงานเดิม สหภาพแรงงานและสหพันธแรงงาน
ที่ไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหถือวาเปน
สหภาพแรงงานและสหพันธแรงงานที่ไดรับใบสําคัญรับรองการจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้

   ๑๕.๕  คําขอจดทะเบียนจัดตั้งเดมิ คําขอจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานและสหพันธ
แรงงานที่ไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหถือวาเปนคําขอรับ
ใบสําคัญรับรองการจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้

   ๑๕.๖  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเดิม บรรดาพระราชกฤษฎีกา 
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓
ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยง
กับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ีจนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ขึ้นใชบังคับ ทั้งนี้ การดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
ตามความขางตนใหดาํเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนบัแตวนัทีพ่ระราชบัญญตันิีใ้ชบงัคับ หากไมสามารถ
ดําเนินการไดใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

   ๑๕.๗  บทบญัญตักิฎหมายใดอางถงึกฎหมายวาดวยกฎหมายพนกังานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ 
ใหถือวาอางถึงพระราชบัญญัตินี้ และคําวา “พนักงาน” ตามกฎหมายดังกลาว ใหหมายถึง “ลูกจาง” 
ตามพระราชบัญญัตินี้

ง. บทสรุป
  รางพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. .... จัดทําขึ้นเนื่องดวยเหตุผลที่สมควร

ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการในการระงับขอพิพาทแรงงาน การหามปดงานหรือนัดหยุดงาน
ตลอดจนหลักเกณฑการจัดต้ังและการดําเนินงานของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจและสหพันธแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ อันเปนการสงเสริมเสรีภาพในการรวมตัวเพื่อจัดตั้ง และดําเนินกิจการขององคกรดังกลาว 
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป

 อยางไรก็ดี ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวจะตองผานการพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งจะตองพิจารณาใหรอบคอบและรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย
อยางรอบดาน เพื่อใหกฎหมายมีความเปนธรรมกับทุกฝาย ตลอดจนสามารถใชบังคับไดในทางปฏิบัติ
เพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชนตอไป
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