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นางสาวจุฬารัตน์ ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

ร่างพระราชกฤษฎีกา

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ....
ก. ความเป็นมา แนวคิดและเหตุผลความจำเป็นในการยกร่างพระราชกฤษฎีกาฯ*
โดยที่รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย ส่วนที่ ๑๑ เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม มาตรา ๖๔ ได้กำหนดหลักการโดยให้
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน
องค์การพัฒนาเอกชนหรือหมู่คณะอื่น” และในวรรคสองและสามของมาตรา ๖๔ ดังกล่าวยังได้กำหนดให้
“ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทัว่ ไปแต่ทงั้ นี้ต้อง
ไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ”
และ “การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ”
เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีการรับรอง
เสรีภาพในการรวมกลุม่ ของข้าราชการพลเรือนสามัญไว้ในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกำหนดให้ “ข้าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม
ตามทีบ่ ัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ทัง้ นีต้ ้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและ
ความต่อเนือ่ งในการจัดทำบริการสาธารณะและต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง ส่วนหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการรวมกลุ่มนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา”
การตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการรวมกลุ่มของข้าราชการพลเรือนสามัญ นอกจาก
จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว ยังสอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานสากล ฉบับที่ ๑๕๑ ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองสิทธิ
ในการจัดตั้งองค์กร สมาคม และกระบวนการในการกำหนดเงื่อนไขและสภาพการจ้างในระบบราชการ
(ซึ่งผ่านความเห็นชอบของทีป่ ระชุมใหญ่องค์การแรงงานสากล ครั้งที่ ๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน
ค.ศ. ๑๙๗๘ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๘๑) อันจะช่วยให้ระบบราชการไทย
มีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับของประชาคมนานาชาติ ในเรื่องสิทธิมนุษยชน
*ข้อมูล ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒.
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สำหรั บ ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการกำหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื ่อ นไข
ในการรวมกลุ ่ม ข้ า ราชการพลเรื อ นสามัญ ฉบั บ นี ้ ทางคณะผู ้วิ จั ย โดยสำนั ก วิ จั ย และพั ฒ นา
สถาบันพระปกเกล้า ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้เป็น
ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบตั งิ านตามโครงการจัดทำพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการรวมกลุ่มของข้าราชการพลเรือน
สามัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการรวมกลุ่มของข้าราชการพลเรือน อันจะนำไปสู่การยกร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ....
ภายหลังจากทีท่ างสถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการ
พลเรือนสามัญทั่วประเทศผ่านแบบสอบถามการประชุมกลุ่ม (Focus group) ทัง้ ๙ ภูมภิ าคทั่วประเทศ และ
จากการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการรวมกลุ่มของข้าราชการพลเรือนสามัญ พร้อมทั้ง
ได้ประมวลความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการยกร่างพระราชกฤษฎีกากำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ....
และต่อมาได้มีการจัดเสวนาในเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการพลเรือนสามัญและผู้สนใจทัว่ ไปได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนด
แนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรวมกลุ่มของข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อให้คณะผู้วิจัย
ของสถาบันพระปกเกล้า ได้นำความคิดเห็นดังกล่าวไปศึกษา วิเคราะห์เพื่อวางแนวทางในการปรับปรุง
สาระสำคัญในร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการ
พลเรือนสามัญ พ.ศ. .... ให้มีความเหมาะสมและเป็นทีย่ อมรับของข้าราชการพลเรือนสามัญและ
ทุกภาคส่วนต่อไป
ปัจจุบันร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุม่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้มี
ความเหมาะสมและเป็นทีย่ อมรับของข้าราชการพลเรือนสามัญและทุกภาคส่วนก่อนทีจ่ ะได้นำเสนอ
ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข
ในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ....
หลักการ
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ
เหตุผล
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๔ ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพในการรวม
กลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยการรวมกลุ่มดังกล่าวนั้นจะต้องไม่
กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน และความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ
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ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๓ ได้บัญญัติถึง
เสรีภาพในการรวมกลุม่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการแผ่น ดิ น และความต่ อ เนือ่ งในการจั ด ทำบริ ก ารสาธารณะ และต้ อ งไม่ ม ีวั ต ถุ ป ระสงค์
ทางการเมือง และกำหนดว่าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนด
ในพระราชกฤษฎีกาจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
ค. สาระสำคัญโดยสรุป
๑. บทนิยาม
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญ
“สหภาพข้าราชการ” หมายความว่า คณะหรือกลุ่มข้าราชการทีจ่ ัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้สิทธิร่วมกันในการคุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย
๒. ผู้รักษาการตามกฎหมาย
ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
๓. บททั่วไป
๓.๑ ข้าราชการทุกคนมีสิทธิรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหภาพข้าราชการ หรือเข้าร่วมเป็น
สมาชิกสหภาพข้าราชการได้ แต่ในการจัดตั้งหรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพข้าราชการบางประเภท
ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมบางอย่างของสหภาพข้าราชการอาจถูกจำกัดหรือสั่งห้ามจากรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดหรือผูบ้ ังคับบัญชาได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของการจัดทำบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่องหรือ
ประสิทธิภาพของการให้บริการแก่สาธารณะหรือการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน (มาตรา ๕)
๓.๒ ข้าราชการจะไม่ถกู กีดกันหรือได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรมในการปฏิบตั งิ าน
อันเนือ่ งจากการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพข้าราชการหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามปกติของสหภาพ
ข้าราชการหรือองค์กรอืน่ ใดทางด้านการรวมกลุ่มของข้าราชการ และจะต้องไม่นำเรื่องการเข้าร่วม
หรื อ กำหนดให้ลาออกจากการเป็น สมาชิกสหภาพข้าราชการมาเป็นเงื่อนไขในการบรรจุแต่ง ตั้ง
การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง การให้เงินเดือน หรือการให้ประโยชน์อื่นหรือความ
ก้าวหน้าของข้าราชการ (มาตรา ๖)
๓.๓ การดำเนิน กิ จ กรรมของสหภาพข้ า ราชการต้ อ งอยูภ่ ายใต้ ห ลั ก วิ ช าชี พ ของ
ข้าราชการวินัยและการรักษาวินัยและหน้าที่ท่ีได้รบั ความไว้วางใจจากประชาชน สหภาพข้าราชการต้อง
ไม่หยุดงานประท้วง ละทิง้ หน้าที่ รบกวนการทำงานของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือกระทำการอันมีผลต่อ
การให้บริการสาธารณะหยุดลงหรือช้าลง หรือให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการไม่ได้รับ
บริการจากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งจะต้องไม่สนับสนุนพรรคการเมืองหรือการแบ่งฝักฝ่ายทางการเมือง
(มาตรา ๗ และมาตรา ๘)
จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๓
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๔. วัตถุประสงค์ของสหภาพข้าราชการ
๔.๑ สหภาพข้าราชการต้องมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) ปกป้องรักษาผลประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าที่ราชการของผู้เป็นสมาชิก และ
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้ปฏิบัติงานทีอ่ ยูใ่ นลักษณะเดียวกัน เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงาน
อื่นด้วยกัน
(๓) สร้างความมีเกียรติและศักดิ์ศรีแก่สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ
(๔) มีสว่ นร่วมกับฝ่ายบริหารในการให้ความสำคัญกับระบบคุณธรรมและบริหาร
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
(๕) ส่งเสริมให้สมาชิกเสนอความคิดเห็นของตนในการบริหารงานหรือกำหนด
นโยบายของหน่วยงานของรัฐหรือสายงาน
(๖) เป็นตัวแทนของสมาชิกในการร้องทุกข์ การเจรจาต่อรองร่วม และการปรึกษา
หารือร่วมกับผู้บังคับบัญชาหรือตัวแทนของผู้บังคับบัญชา
(๗) ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
(๘) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
(มาตรา ๑๐)
๔.๒ ภายใต้บังคับวัตถุประสงค์ของสหภาพข้าราชการ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
ให้สหภาพข้าราชการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ที่สมาชิกมีอยู่
ตามกฎหมาย
(๒) ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาในทางกฎหมายหรือขจัดข้อขัดแย้ง
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนรวม
(๓) เป็นตัวแทนของสมาชิกในการคุ้มครองสิทธิ และให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก
เพื่อยุติความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
(๔) เป็นตัวแทนของสมาชิกในการเสนอ เจรจา หรือตกลงกับผู้บังคับบัญชาเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรและคุณภาพชีวิตของสมาชิก และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับข้าราชการ
(๕) ยืน่ ข้อเรียกร้องต่อผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตลอดจนสิทธิ
ประโยชน์ของสมาชิกกับหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
(มาตรา ๑๑)
๕. การจัดตั้ง การจดทะเบียน และการดำเนินงาน
๕.๑ สหภาพข้าราชการต้องแจ้งการจัดตั้งรวมทัง้ จัดทำข้อบังคับยืน่ ต่อนายทะเบียน
(เลขาธิการ ก.พ.) เพื่อรับรองสถานะ ทั้งนี้ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นและจดทะเบียนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่เลขาธิการ ก.พ. กำหนด (มาตรา ๑๒)
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๕.๒ การไม่รบั การจดทะเบียนต้องเป็นไปด้วยเหตุท่กี ฎหมายระบุไว้เท่านั้น และในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้นายทะเบียนไม่รับการจดทะเบียน
(๑) มีสมาชิกได้ไม่ครบจำนวนขัน้ ต่ำทีพ่ ระราชกฤษฎีกานีห้ รือกฎหมายอืน่ กำหนดไว้
(๒) มีวตั ถุประสงค์ท่ขี ดั ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อหน้าที่
ที่พึงกระทำของการเป็นข้าราชการ
(๓) มีวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานซ้ำซ้อนกับสหภาพข้าราชการอืน่
ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว
(๔) ได้รับการสนับสนุนทางการเงินในการจัดตั้งจากพรรคการเมืองหรือผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าทั้งในหรือต่างประเทศ
(มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔)
๕.๓ สหภาพข้าราชการมีดังต่อไปนี้
(๑) สหภาพข้าราชการของข้าราชการสังกัดในกรมเดียวกัน
(๒) สหภา พข้าราชการของข้าราชการสังกัดในกระทรวงเดียวกัน
(๓) สหภาพข้าราชการของข้าราชการซึ่งปฏิบตั งิ านในประเภท สายงาน หรือระดับ
เดียวกันโดยไม่คำนึงว่าจะสังกัดกรมหรือกระทรวงเดียวกันหรือไม่
(๔) สหภาพข้าราชการของข้าราชการสังกัดหลายกรมหรือหลายกระทรวง
(๕) สหภาพข้าราชการของข้าราชการในจังหวัดเดียวกันไม่ว่าราชการส่วนกลาง
หรือราชการส่วนภูมิภาค
(๖) สหภาพข้าราชการของข้าราชการกลุ่มจังหวัด
(๗) สหภาพข้าราชการของข้าราชการตำแหน่งผู้บริหารซึ่งรวมกันหรือเป็นสมาชิก
สหภาพข้าราชการระดับผู้บริหาร
(๘) สหภาพข้ า ราชการประเภทอื ่น ซึ ่ง รั ฐ มนตรี ป ระกาศกำหนดใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยการเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสหภาพข้าราชการตามพระราช
กฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ รัฐมนตรีอาจกำหนดเงื่อนไขการจัดตั้งและการดำเนินงานด้วยก็ได้ ในการเสนอ
ความเห็ น ให้ พิ จ ารณาจากการมีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ของสมาชิ ก ในสหภาพ ความสามารถ
และประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรองและดำเนินงาน และประสิทธิภาพในการบริหารของสหภาพ
รวมทั้งคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของข้าราชการตามรัฐธรรมนูญ
(มาตรา ๑๕)
๕.๔ สหภาพข้าราชการต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของข้าราชการในแต่ละ
ประเภทสหภาพข้าราชการแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ คน ในกรณีที่มีสหภาพข้าราชการมากกว่าหนึ่งแห่ง
และมีปัญหาการพิจารณาจดทะเบียนให้เสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสหภาพข้าราชการ
วินิจฉัยและในการจัดตั้งสหภาพข้าราชการนั้นต้องมีข้าราชการผู้มีสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน
เป็นผู้เริ่มก่อการ โดยยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยร่างข้อบังคับของสหภาพข้าราชการ
อย่างน้อย ๓ ฉบับ (มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘)
๕.๕ ข้อบังคับของสหภาพข้าราชการอย่างน้อยต้องมีข้อความดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ซึ่งต้องมีคำว่า “สหภาพข้าราชการ (สังกัด หรือสายงาน หรือประเภท
หรือจังหวัด หรือชื่ออื่นที่นายทะเบียนประกาศกำหนด)” กำกับชื่อนั้นด้วย
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(๒) วัตถุที่ประสงค์
(๓) ที่ตั้งสำนักงาน
(๔) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
(๕) อัตราเงินค่าสมัครและค่าบำรุงและวิธีการชำระเงินนั้น
(๖) ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
(๗) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการ การใช้จ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินอืน่
ตลอดจนการทำบัญชีและการตรวจบัญชี
(๘) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สมาชิก
(๙) ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องประธานกรรมการสหภาพข้าราชการ นอกเหนือ
จากที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ การเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง
(๑๐) ข้ อ กำหนดเกี ่ย วกั บ จำนวนกรรมการ การเลื อ กตั ้ง กรรมการ วาระของ
การเป็นกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ
(มาตรา ๑๙)
๕.๖ เมือ่ นายทะเบียนได้รับคำขอพร้อมทัง้ ร่างข้อบังคับแล้วเห็นว่าผู้ยนื่ คำขอมีคุณสมบัติ
ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ข้ อ บัง คั บ ถู ก ต้ อ งตามทีก่ ำหนดและมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
ให้นายทะเบียนออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสหภาพข้าราชการนั้น กรณีท่ีคำขอหรือร่างข้อบังคับ
ไม่ถู ก ต้ อ งให้ น ายทะเบี ย นมีค ำสั ่ง ให้ แ ก้ ไขเพิ ่ม เติ ม ให้ ถู ก ต้ อ ง ก่ อ นทีจ่ ะออกใบสำคั ญ แสดงการ
จดทะเบียนแก่สหภาพข้าราชการนั้น แต่ถ้านายทะเบียนเห็นว่าไม่อาจจดทะเบียนได้ตามข้อ ๕.๒
ให้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับการจดทะเบียน และแจ้งคำสั่งไม่รับการจดทะเบียนพร้อมด้วยเหตุผล
ที่ไม่รบั การจดทะเบียนไปยังผูข้ อจดทะเบียนโดยมิชกั ช้า ทัง้ นี้ ผู้ขอจดทะเบียนมีสทิ ธิอุทธรณ์คำสั่งไม่รบั
การจดทะเบียนนั้นต่อรัฐมนตรีได้โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ที่ได้รบั
แจ้งคำสัง่ และให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทีไ่ ด้รับ
หนังสืออุทธรณ์ (มาตรา ๒๐)
๕.๗ สมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพข้าราชการสิ้นสุดลงเมือ่ ตาย ลาออก เกษียณอายุ
ที่ประชุมใหญ่ให้ออก หรือย้ายสังกัดหรือตำแหน่งอันมีผลทำให้ไม่มผี ลประโยชน์รว่ มในสหภาพข้าราชการ
ประเภทนัน้ หรือด้วยเหตุอนื่ นอกจากนี้ตามทีก่ ำหนดไว้ในข้อบังคับ และข้าราชการทีเ่ กษียณอายุอาจ
เข้าเป็นที่ปรึกษาได้ แต่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการจัดการสหภาพข้าราชการ (มาตรา ๒๖)
๕.๘ ให้สหภาพข้าราชการมีคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินกิจการ และเป็นผู้แทนของสหภาพ
ข้าราชการในกิจการทีเ่ กี่ยวกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนทำการแทนก็ได้ (มาตรา ๒๗)
๕.๙ เงินรายได้ของสหภาพข้าราชการให้มาจาก
(๑) ค่าสมาชิก และเงินบำรุง
(๒) เงินที่ได้มาจากการดำเนินกิจกรรมของสหภาพข้าราชการ
(๓) เงินบริจาค
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ห้ามมิให้สหภาพข้าราชการรับเงินบริจาคจากพรรคการเมืองหรือผูด้ ำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองทั้งภายในและนอกประเทศ (มาตรา ๓๐) โดยเงินรายได้และทรัพย์สนิ ของสหภาพข้าราชการ
ต้องอยูใ่ นบัญชีของสหภาพข้าราชการโดยเฉพาะแยกต่างหากจากกรรมการและประธานสหภาพ
ข้าราชการ และการให้จ่ายต้องมีระเบียบกำหนดไว้ชัดเจน (มาตรา ๓๑)
๕.๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดหาสถานที่ทำงานของสหภาพข้าราชการโดยต้องเป็นสถานที่
ที่เข้าถึงได้ง่าย และมีพื้นที่เพียงพอแก่การทำงาน (มาตรา ๓๒)
๕.๑๑ ข้าราชการซึ่งเป็นกรรมการสหภาพข้าราชการมีสทิ ธิลาเพื่อไปดำเนินกิจการสหภาพ
ข้าราชการในฐานะผู้แทนข้าราชการในการเจรจา การไกล่เกลี่ย และการชี้ขาดข้อพิพาท และมีสิทธิลา
เพื่อไปร่วมประชุมตามทีท่ างราชการกำหนดได้ ทัง้ นี้ให้ข้าราชการดังกล่าวแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ล่วงหน้าถึงเหตุท่ลี าโดยชัดแจ้งพร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี และให้ถอื ว่าวันลาของข้าราชการ
นั้นเป็นวันทำงาน (มาตรา ๓๓)
๕.๑๒ สหภาพข้าราชการจะกระทำการดังต่อไปนี้ได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(๒) ดำเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของสมาชิกเป็นส่วนรวม
(๓) เลือ กตั ้ง กรรมการ เลื อ กตั ้ง ผู ้ส อบบั ญ ชี รั บ รองงบดุ ล รายงานประจำปี
และงบประมาณ
(๔) จัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสวัสดิการของสมาชิกหรือเพื่อสาธารณประโยชน์
(๕) เลิกสหภาพข้าราชการ
(๖) ควบสหภาพข้าราชการเข้ากัน
(๗) ก่อตั้งสหพันธ์ข้าราชการหรือเป็นสมาชิกของสหพันธ์ข้าราชการ
(มาตรา ๓๔)
๕.๑๓ นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้กรรมการผู้ใดหรือคณะกรรมการของสหภาพข้าราชการ
ออกจากตำแหน่งได้ เมื่อปรากฏว่า
(๑) กระทำการอันมิชอบด้วยกฎหมาย
(๒) ดำเนินกิจการ ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของสหภาพข้าราชการอันเป็นการ
ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรืออาจเป็นภัยแก่ความมัน่ คงของประเทศ
(มาตรา ๓๗)
๕.๑๔ นายทะเบียนมีอำนาจสัง่ เพิกถอนการจดทะเบียนสหภาพข้าราชการได้เมือ่ ปรากฏว่า
(๑) รับเงินบริจาคจากพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทัง้ ภายใน
และภายนอกประเทศ
(๒) นัดหยุดงานหรือกระทำการอื่นอันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการแผ่นดินหรือการให้บริการสาธารณะ
(๓) มีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๖ เป็นเวลา ๑ ปี และไม่สามารถ
มีสมาชิกครบตามที่กฎหมายกำหนดได้
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ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ....

(๔) กระทำการฝ่าฝืนคำสั่งของนายทะเบียนทีส่ ั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นกลาง
และได้สัดส่วนและจำเป็นกับการกระทำ
(มาตรา ๓๘)
๕.๑๕ สหภาพข้าราชการตั้งแต่ ๒ สหภาพขึ้นไปทีม่ ีสมาชิกเป็นข้าราชการของผู้บริหาร
คนเดียวกันไม่วา่ จะเป็นข้าราชการซึ่งปฏิบตั งิ านในสายงานประเภทเดียวกันหรือไม่ หรือที่มสี มาชิกเป็น
ข้าราชการซึ่งปฏิบัติงานในสายงานประเภทเดียวกันไม่ว่าจะเป็นข้าราชการของผู้บริหารคนเดียวกัน
หรือไม่ อาจควบเข้ากันเป็นสหภาพข้าราชการเดียวกันได้ โดยการควบสหภาพข้าราชการเข้ากันนั้น
ต้องได้รบั มติของที่ประชุมใหญ่ของแต่ละสหภาพด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
และต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน (มาตรา ๔๒)
๖. การยื่นข้อเรียกร้อง
๖.๑ สหภาพข้าราชการสามารถยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการทำงานได้ ดังนี้
(๑) การทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการทำงานหรือเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินดังกล่าว
(๒) กำหนดวันเวลาการทำงานทีส่ อดคล้องกับสภาพงานและสภาวะแวดล้อม ทั้งนี้
ภายในขอบเขตที่กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้กระทำได้
(๓) การให้มีหรือปรับปรุงสวัสดิการข้าราชการ
(๔) การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์กบั ผู้บงั คับบัญชาเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
หรืออาชีวอนามัยในการทำงาน
(๕) การออกหลักเกณฑ์การทำงานทีม่ ผี ลกระทบต่อข้าราชการเป็นส่วนรวม
(มาตรา ๔๔)
๖.๒ การยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการทำงานหรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ
สภาพการทำงานจะต้องกระทำโดยความเห็นชอบของสมาชิกเสียงข้างมาก และต้องแจ้งข้อเรียกร้อง
เป็นหนังสือให้แก่ผ้บู งั คับบัญชาทราบ และระบุช่อื ผู้แทนเข้าร่วมเจรจาด้วย ในกรณีท่เี จรจา ตกลงกันได้
ให้ทำข้อตกลงเกีย่ วกับผลการเจรจานัน้ เป็นหนังสือลงลายมือชือ่ ผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูแ้ ทน ผูบ้ งั คับบัญชา
และผูแ้ ทนข้าราชการหรือกรรมการของสหภาพของข้าราชการแล้วแต่กรณี และให้สว่ นราชการนัน้ ประกาศ
ข้ อ ตกลงเกี ่ย วกั บ สภาพการการทำงานโดยเปิ ด เผย ในกรณี ท ไี ่ ม่ม ีก ารเจรจากั น ภายในกำหนด
หรือมีการเจรจากันแล้ว แต่ตกลงกันไม่ได้ ให้เสนอข้อพิพาทต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสหภาพ
ข้าราชการเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท (มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗)
๗. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสหภาพข้าราชการ
๗.๑ ให้ ม ีค ณะกรรมการคณะหนึ ่ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การสหภาพ
ข้าราชการ” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวน ๑๐ คน เป็นกรรมการ
(๔) ตัวแทนสหภาพข้าราชการและสหพันธ์ข้าราชการทีร่ ัฐมนตรีคัดเลือกโดยเห็นว่า
เป็นสหภาพข้าราชการที่มีสภาพเป็นตัวแทนข้าราชการส่วนรวมได้ จำนวน ๑๐ แห่ง เป็นกรรมการ
ให้ เ ลขาธิ ก าร ก.พ. เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และให้ เ ลขาธิ ก าร ก.พ.
แต่งตั้งข้าราชการในสำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ๒ คน (มาตรา ๔๘)
๗.๒ ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสหภาพข้าราชการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้ ค วามเห็ น ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ กี ่ย วกั บ นโยบายการส่ ง เสริ ม
การดำเนินกิจการของสหภาพข้าราชการ
(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการดำเนินการของสหภาพข้าราชการ
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของสหภาพ
ข้าราชการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกานี้
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรให้แก่สหภาพข้าราชการ
(๕) ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทและจัดทำบันทึกข้อตกลงผลการเจรจา
(๖) ปฏิบัติการอืน่ ใดตามทีพ่ ระราชกฤษฎีกานี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมสหภาพข้าราชการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(มาตรา ๕๐)
๗.๓ ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องทำการเจรจาและหาข้อยุตใิ ห้ได้ภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่เข้าทำหน้าที่
ถ้าหาข้อยุตไิ ม่ได้ให้เสนอข้อพิพาทต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสหภาพข้าราชการต่อไป (มาตรา ๕๒)
๘. สหพันธ์ข้าราชการ
สหภาพข้าราชการอาจควบรวมกันเป็นสหพันธ์ข้าราชการได้ แต่ห้ามมิให้ควบรวมกับ
สหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานลูกจ้างหรือนายจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ หรือสหภาพ
แรงงานหรือสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
(มาตรา ๕๕)

ท่านผู้อา่ นวารสาร “จุลนิติ” ผู้ใดมีความประสงค์ต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซด์ ดังนี้
สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th
สำนักงานคณะกรรมการพลเรือน (ก.พ.) www.ocsc.go.th
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