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สหภาพแรงงาน
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
	 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 หมวด	 ๓	

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย	ส่วนที่	๑๑	 เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม	
มาตรา	๖๔	ได้บัญญัติว่า	

 “มาตรา ๖๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ 
สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน 
หรือหมู่คณะอื่น

 ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐัยอ่มมเีสรภีาพในการรวมกลุม่เชน่เดยีวกบั 
บคุคลทัว่ไป แตท่ัง้นีต้อ้งไมก่ระทบประสทิธภิาพในการบรหิารราชการแผน่ดนิและ
ความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระทำมิได้ เว้นแต่ 
โดยอาศยัอำนาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย เฉพาะเพือ่คุม้ครองประโยชนส์ว่นรวม 
ของประชาชน เพือ่รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอื
เพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ”

	 จากหลักการดังกล่าวอาจถือได้ว่า	รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญ 
ฉบบัแรกทีไ่ดม้กีารบญัญตัริบัรองเสรภีาพในการรวมกลุม่ของขา้ราชการและเจา้หนา้ที่
ของรฐัสามารถทีจ่ะกระทำไดเ้ชน่เดยีวกบัการรวมกลุม่ของบคุคลทัว่ไป	และผลของการ 
ที่ได้มีการรับรองเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ใน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวในชั้นการพิจารณายกร่างพระราชบัญญัต ิ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	 ....	นั้นก็ได้มีการนำหลักการดังกล่าวมาบัญญัติใน 
มาตรา	๔๓	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซ่ึงบัญญัติว่า

 “มาตรา ๔๓  ข้าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามที่
บญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญู แตท่ัง้นีต้อ้งไมก่ระทบประสทิธภิาพในการบรหิารราชการ 
แผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะและต้องไม่มีวัตถุประสงค์
ทางการเมือง 
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 หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการรวมกลุม่ตามวรรคหนึง่ ใหเ้ปน็ไปตาม 
ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา”

		ซึง่ในปจัจบุนัหนว่ยงานทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบตามกฎหมายดงักลา่ว	โดยเฉพาะ 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 (ก.พ.)	 ได้มีการดำเนินการจัดทำ 
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม 
ขา้ราชการพลเรอืนสามญั	พ.ศ.	....	โดยรา่งพระราชกฤษฎกีาฉบบันีน้บัวา่มคีวามสำคญั 
อันเปรียบเสมือนเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนให้กระบวนการในการใช้เสรีภาพในการ 
รวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

		อย่างไรก็ตามโดยเหตุที่เรื่องดังกล่าวนี้เป็นหลักการใหม่ของสังคมไทย	 
โดยเฉพาะในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ดังนั้น	การกำหนดหลักเกณฑ์	 
วธิกีารและเงือ่นไขในการรวมกลุม่ของขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐันัน้จะตอ้งมกีาร
พจิารณาดว้ยความละเอยีดรอบคอบเพราะมฉิะนัน้แลว้การใชเ้สรภีาพในการรวมกลุม่
ของขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐัดงักลา่วอาจกระทบตอ่ประสทิธภิาพในการบรหิาร 
ราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะได้

 ดังน้ัน	คอลัมน์เกร็ดกฎหมายน่ารู้จึงใคร่ขอนำเสนอข้อมูลเก่ียวกับการรวมตัวกัน 
ของภาคเอกชนเพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับประกอบการพิจารณาในการรวมกลุ่ม 
ของบคุลากรภาครฐัหรอืราชการอนัประกอบดว้ยประเดน็ดงัตอ่ไปนี	้ความเปน็มาของ 
สหภาพแรงงานไทย	 ความหมาย	 วิธีการในการจัดตั้ง	 รวมทั้งบทบาทของสหภาพ 
แรงงานไทยในการประสานผลประโยชน์และความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 

๒. ความเป็นมาของสหภาพแรงงานไทย
		 	 สหภาพแรงงานของไทยมีจุดเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของกรรมกรไทย 

ครัง้แรกโดยจดัตัง้เปน็สมาคมเมือ่ประมาณป	ีพ.ศ.	๒๔๔๐	โดยลกูจา้งรถรางเปน็ผูร้เิริม่	
ซ่ึงวัตถุประสงค์ท่ีก่อต้ังในขณะน้ันก็เพ่ือจัดสวัสดิการแก่กรรมกรและดำเนินการช่วยเหลือ
สมาชิกในด้านต่าง	ๆ	ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องและมีการเจรจาต่อรองกับฝ่ายนายจ้าง 
เกี่ยวกับสภาพการจ้างการทำงานในรูปแบบของสหภาพแรงงานเหมือนเช่นปัจจุบัน	 

รา่งพระราชกฤษฎกีาฉบบันีน้บัวา่มคีวามสำคญั 
อันเปรียบเสมือนเป็นกลไกท่ีจะขับเคล่ือนให้กระบวนการ 
ในการใช้ เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการ 
และเจา้หนา้ทีข่องรฐับรรลวุตัถปุระสงคต์ามเจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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แต่อุปสรรคสำคัญก็คือ	สหภาพแรงงานถูกรัฐใช้อำนาจเข้าแทรกแซงทำให้ขาดความ 
เป็นอิสระในการเคลื่อนไหวของกรรมการ	 จนกระทั่งต่อมาเมื่อภายหลังเหตุการณ์ 
เรียกร้องประชาธิปไตย	๑๔	ตุลาคม	๒๕๑๖	การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เริม่เปน็ทีย่อมรบัโดยทัว่ไป	ระบบสหภาพแรงงานกเ็ริม่ฟืน้ตวัอกีครัง้และพฒันาตอ่เนือ่ง 
มาจนถึงปัจจุบัน

๓. สหภาพแรงงานตามกฎหมายของไทย
ปจัจบุนัสหภาพแรงงานในประเทศไทยมกีารจดัตัง้ขึน้เปน็จำนวนมากโดยกลุม่ 

บุคคลทุกองค์กรทุกภาคส่วนต่างก็ได้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานของตนขึ้นตามสิทธิ
ที่รองรับไว้ในรัฐธรรมนูญ	ซึ่งแต่เดิมนั้นการจัดตั้งสหภาพแรงงานของไทยเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	และต่อมาเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๓๔	ได้มีการ 
ตราพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	๒๕๓๔	ขึ้น	 (ปัจจุบันถูกยกเลิกโดย 
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓)	 โดยได้แยกพนักงาน 
รัฐวิสาหกิจออกจากกฎหมายว่าด้วยแรงงานเป็นครั้งแรกจึงทำให้สหภาพแรงงาน 
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	นั้น	ไม่รวมถึงหน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจที่ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	ซึ่งห้ามไม่ให้ 
สมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมกับสหภาพแรงงานของภาคเอกชนโดยสิ้นเชิง	
ดงันัน้	หลกัเกณฑใ์นการจดัตัง้สหภาพแรงงานของไทยในปจัจบุนัมกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
จำนวน	๒	ฉบบั	คอื	พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ	์พ.ศ.	๒๕๑๘	และพระราชบญัญตั ิ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๓	ซึ่งสหภาพแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
ทั้ง	๒	ฉบับ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ๓.๑ สหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
   (๑) ความหมายของสหภาพแรงงาน๑

		 	 		 	 สหภาพแรงงาน	หมายถงึ	องคก์รของลกูจา้งทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 
แรงงานสมัพนัธ์	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การแสวงหาและคุม้ครองผลประโยชนเ์กีย่วกบั 

 ๑ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	มาตรา	๕	และมาตรา	๘๖.
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สภาพการจ้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่าง 
ลูกจ้างด้วยกัน

   (๒) การจัดตั้งสหภาพแรงงาน๒

		 	 		 	 ผูม้สีทิธจิดัตัง้สหภาพแรงงานตอ้งเปน็ลกูจา้งของนายจา้งคนเดยีวกนั 
หรือเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการประเภทเดียวกันโดยไม่คำนึงว่าจะมีนายจ้างกี่คน	
และลูกจ้างจะต้องบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย	โดยลูกจ้างผู้มีสิทธิจัดตั้งสหภาพ 
แรงงานดงักลา่วขา้งตน้จะตอ้งมจีำนวนไมน่อ้ยกวา่	๑๐	คน	รวมตวักนัเปน็ผูเ้ริม่กอ่การ 
เพื่อจัดให้มีสหภาพแรงงานโดยยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยร่าง 
ข้อบังคับของสหภาพแรงงานอย่างน้อย	๓	ฉบับ	ในคำขอต้องระบุชื่อ	อายุ	อาชีพหรือ
วิชาชีพและที่อยู่ของผู้เริ่มก่อการทุกคน

   (๓) การเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน๓

      ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานได้จะต้องเป็นลูกจ้างของ 
นายจ้างคนเดียวกันกับผู้ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน	หรือเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานใน 
กิจการประเภทเดียวกันกับผู้ขอจดทะเบียนสหภาพ	 และมีอายุตั้งแต่	 ๑๕	ปีขึ้นไป	 
โดยห้ามมิให้พนักงานและฝ่ายบริหารตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  
เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานดังกล่าว

   (๔) สิทธิและหน้าที่ของสหภาพแรงงาน
		 	 		 	 สิทธิตามกฎหมายของสหภาพแรงงาน	มีดังนี้
		 	 		 	 ๑)	 จดัใหม้ทีะเบยีนสมาชกิตามแบบทีอ่ธบิดกีำหนดและเกบ็รกัษาไว ้

ที่สำนักงานพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ในเวลาทำการ	และให้สหภาพแรงงานประกาศ
วันและเวลาเปิดทำการไว้ที่สำนักงาน๔

		 	 		 	 ๒)	 จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีทุกปีและต้องเสนองบดุลพร้อมด้วย 
รายงานการสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชตีอ่ทีป่ระชมุใหญเ่มือ่ทีป่ระชมุใหญร่บัรองงบดลุ

ผูซ้ึง่จะเปน็สมาชกิของสหภาพแรงงานไดจ้ะตอ้ง 
เป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกันกับผู้ขอจดทะเบียน 
สหภาพแรงงาน หรือเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการ 
ประเภทเดียวกันกับผู้ขอจดทะเบียนสหภาพและมีอายุ 
ตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป

๒	พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	มาตรา	๘๘	และมาตรา	๘๙.
๓	พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	มาตรา	๙๕.	
๔	พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	มาตรา	๑๐๔.
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และรายงานการสอบบัญชีแล้ว	ให้ส่งสำเนา	๑	ชุด	ให้แก่นายทะเบียนภายใน	๓๐	วัน
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่รับรอง๕

		 	 เพื่อประโยชน์ของสมาชิกของสหภาพแรงงานให้สหภาพแรงงาน 
มีอำนาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้๖

		 	 ๑)	เรียกร้อง	เจรจาทำความตกลงและรับทราบคำชี้ขาดหรือทำข้อตกลง
กับนายจ้าง	หรือสมาคมนายจ้างในกิจการของสมาชิกได้

				 ๒)	จดัการและดำเนนิการเพือ่ใหส้มาชกิไดร้บัประโยชน	์ทัง้นี	้ภายใตบ้งัคบั 
ของวัตถุที่ประสงค์ของสหภาพแรงงาน

		 	 ๓)	จัดให้มีบริการสนเทศเพื่อให้สมาชิกมาติดต่อเกี่ยวกับการจัดหางาน
		 	 ๔)	จัดให้มีบริการการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือขจัดข้อขัดแย้ง 

เกี่ยวกับการบริหารงานและการทำงาน
   ๕)	จัดให้มีการให้บริการเก่ียวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สิน	เพ่ือสวัสดิการ 

ของสมาชิกหรือเพื่อสาธารณประโยชน์	ทั้งนี้	ตามที่ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร
		 	 ๖)	เรยีกเกบ็เงนิคา่สมคัรเปน็สมาชกิ	และเงนิคา่บำรงุตามอตัราทีก่ำหนด

ในข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
   (๕) การเลิกสหภาพแรงงาน๗

		 	 		 	 สหภาพแรงงานย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
				 		 	 ๑)	 ถ้ามีข้อบังคับของสหภาพแรงงานให้เลิกในกรณีใด	 ให้เลิก 

ในกรณีนั้น
		 	 		 	 ๒)	 เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก
		 	 		 	 ๓)		เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งให้เลิก	ในกรณีดังต่อไปนี้
		 	 		 	 	 	 ๓.๑)	 เมื่อปรากฏว่าการดำเนินการของสมาคมนายจ้างขัดต่อ 

วัตถุที่ประสงค์	ขัดต่อกฎหมายหรือเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ	
หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

        ๓.๒)	 เม่ือนายทะเบียนมีคำส่ังให้เลือกต้ังกรรมการข้ึนใหม่ท้ังคณะ 
และไมด่ำเนนิการเลอืกตัง้ภายในระยะเวลาทีน่ายทะเบยีนขยายระยะเวลาใหจ้นสิน้สดุ 
ระยะเวลาดังกล่าว	หรือ

		 	 		 	 	 	 ๓.๓)	 เมือ่สมาคมนายจา้งไมด่ำเนนิกจิการตดิตอ่กนัเปน็เวลาเกนิ 
๒	ปี

		 	 		 	 	 	 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้เลิกสหภาพแรงงาน	กรรมการ 
เกินก่ึงหน่ึงของกรรมการท้ังหมดซ่ึงดำรงตำแหน่งอยู่ในวันท่ีถูกส่ังให้เลิกมีสิทธิเข้าช่ือกัน 

๕	พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	มาตรา	๑๐๘.
๖	พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	มาตรา	๙๘.
๗	พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	มาตรา	๘๒	มาตรา	๘๓	และมาตรา	๑๑๑.
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อุทธรณ์คำสั่งนั้นต่อรัฐมนตรีโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายใน	๓๐	วัน 
นบัแตว่นัทีไ่ดร้บัแจง้คำสัง่	รฐัมนตรจีะวนิจิฉยัอทุธรณแ์ละแจง้ใหผู้อ้ทุธรณท์ราบภายใน	 
๓๐	วันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์	 ในกรณีที่มีผู้อุทธรณ์ไม่พอใจคำวินิจฉัยของรัฐมนตรี	 
ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลแรงงานได้

		 	 ๔)	เมื่อล้มละลาย
๓.๒ สหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   (๑) ความหมายของสหภาพแรงงาน๘ 
		 	 		 	 สหภาพแรงงาน	หมายถงึ	องคก์รของลกูจา้งทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
				 		 	 ๑)	 สง่เสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งลกูจา้งกบันายจา้ง	และระหวา่ง 

ลูกจ้างด้วยกัน
		 	 		 	 ๒)		พิจารณาช่วยเหลือสมาชิกตามคำร้องทุกข์
		 	 		 	 ๓)		แสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เก่ียวกับสภาพการจ้างของลูกจ้าง
		 	 		 	 ๔)		ดำเนนิการและใหค้วามรว่มมอืเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ	และรกัษา 

ผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ
   (๒) การจัดตั้งสหภาพแรงงาน๙

		 	 		 	 ผูม้สีทิธจิดัตัง้สหภาพแรงงานตอ้งเปน็ลกูจา้งในรฐัวสิาหกจิเดยีวกนัที่
มใิชฝ่า่ยบรหิาร	ซึง่ลกูจา้งตอ้งบรรลนุติภิาวะแลว้และมสีญัชาตไิทย	สหภาพแรงงานทีจ่ะ 
ตั้งขึ้นต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ	๒๕	ของลูกจ้างทั้งหมด	แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่ง 
ทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว	 เป็นการจร	 เป็นไปตามฤดูกาล	 หรือเป็นงาน 
ตามโครงการ	และลกูจา้งทีม่สีทิธจิดัตัง้สหภาพแรงงานดงักลา่วขา้งตน้จะตอ้งมจีำนวน 
ไมน่อ้ยกวา่	๑๐	คน	รวมตวักนัเปน็ผูเ้ริม่กอ่การโดยยืน่คำขอเปน็หนงัสอืตอ่นายทะเบยีน	 
พรอ้มดว้ยรา่งขอ้บงัคบัของสหภาพแรงงานอยา่งนอ้ย	๓	ฉบบั	ในคำขอตอ้งมบีญัชรีายชือ่ 
และลายมือชื่อของผู้แสดงความจำนงเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไม่น้อยกว่า 
รอ้ยละ	๑๐	ของลกูจา้งทัง้หมด	แตไ่มร่วมถงึลกูจา้งซึง่ทำงานอนัมลีกัษณะเปน็ครัง้คราว	 
เป็นการจร	เป็นไปตามฤดูกาลหรือเป็นงานตามโครงการ  

   (๓) การเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน๑๐

      ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดจะต้องเป็น 
ลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจนั้น	ตลอดเวลาที่เป็นสมาชิกและลูกจ้างคนหนึ่งจะเป็นสมาชิก 
สหภาพแรงงานได้เพียงแห่งเดียว 

๘	พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๓	มาตรา	๖	และมาตรา	๔๐.
๙	พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๓	มาตรา	๔๑	มาตรา	๔๒	และมาตรา	๔๓	
๑๐	พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๓	มาตรา	๔๓	และมาตรา	๕๑
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   (๔) สิทธิและหน้าที่ของสหภาพแรงงาน๑๑

		 	 		 	 เพื่อประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงาน	 ให้สหภาพแรงงาน 
มีสิทธิหน้าที่ดังต่อไปนี้

      ๑)	 ย่ืนข้อเรียกร้องต่อฝ่ายนายจ้างเก่ียวกับสภาพการจ้างแทนสมาชิก
		 	 		 	 ๒)		ยื่นคำร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อพิจารณา 

ตามที่กฎหมายกำหนด	
		 	 		 	 ๓)	 ตั้งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
		 	 		 	 ๔)		จัดให้มีการให้บริการเพื่อสวัสดิการของสมาชิก	หรือจัดสรรเงิน 

หรือทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์	ทั้งนี้	ตามที่ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร
		 	 		 	 ๕)	 เรียกเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกและเงินค่าบำรุงตามอัตราที่ 

กำหนดในข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
		 	 		 	 ๖)		ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงาน
		 	 		 	 นอกจากนี้สหภาพแรงงานต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด	ให้สหภาพแรงงานประกาศวันและ 
เวลาเปิดทำการไว้ที่สำนักงานของสหภาพแรงงานรวมทั้งต้องจัดให้มีการตรวจสอบ 
บญัชแีละตอ้งเสนองบดลุพรอ้มดว้ยรายงานการสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชตีอ่ทีป่ระชมุ
ใหญ่	เมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแล้วให้ส่งสำเนา	๑	ชุด	
ให้แก่นายทะเบียนภายใน	๓๐	วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติรับรอง

   (๕) การเลิกสหภาพแรงงาน๑๒

			 		 	 สหภาพแรงงานย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
		 	 		 	 ๑)	 ถา้มขีอ้บงัคบัของสหภาพแรงงานกำหนดใหเ้ลกิในกรณใีด	เมือ่ม ี

กรณีนั้น
		 	 		 	 ๒)		ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก
		 	 		 	 ๓)		ล้มละลาย
		 	 		 	 ๔)		นายทะเบียนมีคำสั่งให้เลิก	ในกรณีดังต่อไปนี้
		 	 		 	 	 	 ๔.๑)	เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบและพบภายหลังว่า	 การรับ 

จดทะเบียนและออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสหภาพแรงงานแก่ผู้ยื่นคำขอ 
จดทะเบียนนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมาย

		 	 		 	 	 	 ๔.๒)	 เมื่อปรากฏว่าการดำเนินการของสหภาพแรงงานขัดต่อ 
วัตถุประสงค์			ขัดต่อกฎหมาย	หรือเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ	หรือความมั่นคงของประเทศ	
หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

๑๑	พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๓	มาตรา	๕๔	มาตรา	๖๐	และมาตรา	๖๑
๑๒	พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๓	มาตรา	๖๕	มาตรา	๖๖	และมาตรา	๖๗.
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        ๔.๓)	 เม่ือนายทะเบียนมีคำส่ังให้เลือกต้ังกรรมการข้ึนใหม่ท้ังคณะ  
และไม่ดำเนินการเลือกต้ังภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกำหนด	หรือภายในระยะเวลา 
ที่นายทะเบียนขยายระยะเวลาให้จนสิ้นระยะเวลาดังกล่าว

		 	 		 	 	 	 ๔.๔)	 เมื่อสหภาพแรงงานไม่ดำเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลา 
เกิน	๒	ปี	หรือ		 	

		 	 		 	 	 	 ๔.๕)	 เมือ่มจีำนวนสมาชกิเหลอืนอ้ยกวา่รอ้ยละ	๒๕	ของลกูจา้ง 
ทั้งหมด	แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งเป็นฝ่ายบริหารหรือทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว	
เป็นการจร	เป็นไปตามฤดูกาล	หรือเป็นงานตามโครงการ	

		 	 		 	 	 	 เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งให้เลิกสหภาพแรงงานใด	ให้แจ้งคำสั่ง 
เป็นหนังสือให้สหภาพแรงงานนั้นทราบโดยมิชักช้า

		 	 		 	 	 	 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้เลิกสหภาพแรงงาน	กรรมการ 
เกินก่ึงหน่ึงของกรรมการท้ังหมดซ่ึงดำรงตำแหน่งอยู่ในวันท่ีถูกส่ังให้เลิกมีสิทธิเข้าช่ือ 
กนัอทุธรณค์ำสัง่นัน้ตอ่รฐัมนตรี	โดยทำเปน็หนงัสอืยืน่ตอ่นายทะเบยีนภายใน	๓๐	วนั 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง	 รัฐมนตรีจะวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบ 
ภายใน	๓๐	วันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์	คำวินิจฉัยชี้ขาดของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

๔. สรุป
	จะพจิารณาเหน็ไดว้า่ในการรบัรองสทิธแิละเสรภีาพในการรวมกนัเปน็สหภาพ 

แรงงานตามพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	และพระราชบญัญตัแิรงงาน 
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๓	ทั้ง	๒	ฉบับดังกล่าวนั้น	 ในปัจจุบันได้มีการจัดตั้ง 
สหภาพแรงงานตา่ง	ๆ 	ขึน้อยา่งมากมายซึง่โดยสว่นใหญก่ม็กัจะใหเ้หตผุลวา่ถกูนายจา้ง 
เอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม	ถ้าอยู่ในฐานะลูกจ้างเพียงอย่างเดียวก็ไม่มีหนทาง 
ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมได้	จึงต้องหาช่องทางในการที่จะรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งสหภาพ 
แรงงานขึ้น	ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือต่อรองและต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมกับทางฝ่าย 
นายจ้าง	 โดยในอนาคตอันใกล้	สหภาพแรงงานต่าง	ๆ	จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ 
ในการพฒันาระบบแรงงานไทย	เพราะหากมกีารกระทำทีไ่มเ่ปน็ธรรมจากฝา่ยนายจา้ง 
กจ็ะมกีารออกมาเรยีกรอ้งหรอืชมุนมุกนัทกุเมือ่	ดงันัน้	กอ่นทีฝ่า่ยนายจา้งจะกระทำการ 
ในเรือ่งตา่ง	ๆ 	กจ็ะตอ้งคำนงึถงึผลกระทบทีจ่ะตามมาทัง้ในฝา่ยลกูจา้งและฝา่ยนายจา้ง 
ให้มากที่สุด	 ทั้งนี้เพื่อจะได้ลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง	 อีกทั้งยัง 
เสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีในสถานที่ทำงานได้อีกด้วย

 และถ้าจะเปรียบเทียบกับหลักการในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี 
ของรฐันัน้	คดิวา่จะเปน็เรือ่งทีด่แีละนา่ทีจ่ะสนบัสนนุ	แตใ่นการรวมกลุม่ของขา้ราชการ 
และเจา้หนา้ทีข่องรฐันัน้จะตอ้งมหีลกัการขอบเขตและวตัถปุระสงคท์ีช่ดัเจนดว้ย	เชน่	
เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งระบบคุณธรรม	หรือป้องกันการแทรกแซงของ 
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ฝ่ายการเมือง	 เป็นต้น	นอกจากนี้แล้ว	ควรกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใดบ้างที่อาจมีข้อจำกัดในการรวมกลุ่ม	ทั้งนี้	ก็โดยเหตุที ่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ที่สำคัญคือการใช้อำนาจรัฐหรืออำนาจทาง 
ปกครองเพือ่ดแูลทกุขส์ขุของประชาชนเปน็หลกั	ดงันัน้	การใหเ้สรภีาพในการรวมกลุม่ 
จะต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่อง 
ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วย	

เอกสารอ้างอิง

•	 พงษ์รัตน์		เครือกลิ่น,	คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์,	
สำนักพิมพ์นิติธรรม,	พ.ศ.	๒๕๔๕.

•	 สุชาติ		สุคนธ์กานต์,	วิทยานิพนธ์เร่ือง	ผลกระทบของนโยบายแยกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
ออกจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	ต่อขบวนการแรงงานไทย,	พ.ศ.	๒๕๓๗.

•	 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘.

•	 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๓.




