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หลักการ 
 
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 
 

เหตุผล 
 

  เน่ืองจากพระราชบัญญั ติแรงงานสัมพันธ์ พ .ศ . ๒๕๑๘  ใช้ บังคับมาเป็นเวลานาน 
มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับขั้นตอนการเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดทําข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน การช้ีขาดข้อพิพาทแรงงาน 
การปิดงานและการนัดหยุดงาน คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เพ่ิมบทบัญญัติให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการ
แรงงานสั มพั นธ์  รวมทั้ งปรับปรุ งหลั กเกณ ฑ์ การจั ด ต้ั งและการดํ าเนิ นกิ จการของสมาคมนายจ้ าง  
สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การนายจ้าง และสภาองค์การลูกจ้างอันเป็น 
การส่งเสริมเสรีภาพในการรวมตัวเพ่ือจัดต้ัง ดําเนินกิจการและคุ้มครององค์กรดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครอง
สิท ธิในการรวมตัว และอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  ฉบับที่  ๙๘  ว่าด้วยสิท ธิ 
ในการรวม ตัวและการร่ วม เจรจาต่อรอง  ตลอดจนปรับปรุ ง อัตราโทษ ให้ เหมาะสม  จึ งจํ า เป็ น 
ต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
 
 
 



- ร่าง - 
พระราชบัญญัติ 
แรงงานสัมพันธ์ 

พ.ศ. .... 
   

 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หั วมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ 

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 
พระราชบัญญั ติ น้ีมีบทบัญญั ติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๔ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
  พระราชบัญญัติฉบับน้ีเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพ่ือปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับขั้นตอน 
การเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน 
การช้ีขาดข้อพิพาทแรงงาน การปิดงานและการนัดหยุดงาน คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เพ่ิมบทบัญญัติ 
ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดต้ังและการดําเนินกิจการ 
ของสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน  สหพันธ์นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน  สภาองค์การนายจ้าง 
และสภาองค์การลูกจ้าง อันเป็นการส่งเสริมเสรีภาพในการรวมตัวเพ่ือจัดต้ังองค์กรดังกล่าว เพ่ือให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในการยกร่างกฎหมายได้เปิดโอกาส 
ให้ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นแล้ว และกฎหมายดังกล่าวมีความสอดคล้อง 
กับหลักนิติธรรมไม่เป็นการเพ่ิมภาระจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพเกินกว่าเหตุและไม่กระทบศักด์ิศรี 
ความเป็นมนุษย์ของประชาชน มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหน่ึง  
หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเฉพาะเจาะจงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....” 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด ๕ คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ ให้ใช้
บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒ ) คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๔ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๔) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๕) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔  
 
 



 ๒

มาตรา ๔  พระราชบัญญัติน้ีไม่ใหใ้ช้บังคับแก่ 
(๑) ส่วนราชการ 
(๒) กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เว้นแต่การที่

สหพันธ์แรงงานเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์การลูกจ้างตามมาตรา ๑๒๓ 
(๓) องค์การมหาชน 
(๔) หน่วยงานของรัฐในรูปแบบอ่ืน 
ให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงไปกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือให้มีการรับรองสิทธิ เสรีภาพ

ในการรวมกลุ่มของพนักงานหรือลูกจ้างภายในหน่วยงาน แต่ต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  

มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ ซึ่ งตกลงรับลูกจ้างเข้ าทํ างานโดยจ่ายค่ าจ้ างให้  

และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายจ้างให้ทําการแทน ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล 
หมายความว่า ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลน้ัน และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 
จากผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลให้ทําการแทน 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่ งตกลงทํางานให้แก่นายจ้างเพ่ือรับค่าจ้างและให้
หมายความรวมถึงลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทํางานเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจ 
ในความรับผิดชอบของนายจ้าง 

“สภาพการจ้าง” หมายความว่า หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจ้างหรือการทํางาน กําหนด
วันและเวลาทํางาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อ่ืนของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี่ยวกับ
การจ้างหรือการทํางาน 

“ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง” หมายความว่า ข้อตกลงระหว่างนายจ้าง 
กับลูกจ้าง หรือระหว่างนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างกับสหภาพแรงงานเก่ียวกับสภาพการจ้าง 
  “ข้อพิพาทแรงงาน” หมายความว่า ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเก่ียวกับ 
สภาพการจ้าง 

“ปิดงาน”หมายความว่า การที่นายจ้างหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการช่ัวคราว 
เน่ืองจากข้อพิพาทแรงงาน 

“นัดหยุดงาน” หมายความว่า การที่ลูกจ้างร่วมกันไม่ทํางานช่ัวคราวเน่ืองจาก 
ข้อพิพาทแรงงาน 

“สมาคมนายจ้าง”หมายความว่า องค์การของนายจ้างที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ี 
“สหภาพแรงงาน”หมายความว่า องค์การของลูกจ้างที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ี 

  “สหพันธ์นายจ้าง”หมายความว่า องค์การของสมาคมนายจ้างต้ังแต่สองสมาคมข้ึนไป 
ที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ี 

“สหพันธ์แรงงาน” หมายความว่า องค์การของสหภาพแรงงานต้ังแต่สองสหภาพข้ึนไป 
ที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ี 

“พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน”หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 



 ๓

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญั ติ น้ี  
และให้มีอํานาจดังต่อไปน้ี 

(๑ ) แต่งต้ังพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและผู้ ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงาน  
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศน้ัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๗   ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน  ทําหน้าที่ 

เป็นสํานักงานทะเบียนกลาง สํานักงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และสํานักงานผู้ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงาน 
สํานักงานทะเบียนกลาง มีอํานาจหน้าที่ในการออกใบสําคัญรับรองการจัดต้ังสมาคม

นายจ้างสหภาพแรงงานสหพันธ์นายจ้าง สหพันธ์แรงงานสภาองค์การนายจ้าง และสภาองค์การลูกจ้าง 
ทั่วราชอาณาจักร 

มาตรา ๘  ให้สํานักงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
(๑) ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นเก่ียวกับคําร้องและข้อพิพาทแรงงาน 
(๒) ดําเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
(๓) อํานาจหน้าที่อ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ี 
มาตรา ๙  ให้สํานักงานผู้ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
(๑) จัดทําบัญชีรายช่ือและคุณสมบัติของผู้ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานเพ่ือเสนอให้คู่กรณีเลือก 
(๒) ควบคุมและดําเนินการทางวิชาการและธุรการเกี่ยวกับการช้ีขาดข้อพิพาทแรงงาน 
 

มาตรา ๑๐  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญั ติ น้ี อธิบดีจะมอบอํานาจให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนกระทําการแทนก็ได้ 

เมื่อมีการมอบอํานาจแล้ว ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้น โดยอธิบดี 
จะกําหนดให้ผู้รับมอบอํานาจมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนต่อไป โดยจะกําหนด
หลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขในการใช้อํานาจน้ันไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

 
หมวด ๑ 

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 
   

 
มาตรา ๑๑ ให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต้ังแต่ย่ีสิบคนขึ้นไปจัดให้มีข้อตกลง

เก่ียวกับสภาพการจ้างตามความในหมวดนี้ 
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้ทําเป็นหนังสือ 
ในกรณีเป็นที่สงสัยว่า ในสถานประกอบกิจการน้ันมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือไม่  

ให้ถือว่าข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานท่ีนายจ้างต้องจัดให้มีตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 



 ๔

มาตรา ๑๒   ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างซึ่ งนายจ้างและลูกจ้างจัดให้มีขึ้น 
ตามมาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง ให้มีข้อความดังต่อไปน้ี 

(๑) เง่ือนไขการจ้างหรือการทํางาน 
(๒) กําหนดวันและเวลาทํางาน 
(๓) ค่าจ้าง 
(๔) สวัสดิการ 
(๕) การเลิกจ้าง 
(๖) การย่ืนเรื่องราวร้องทุกข์ของลูกจ้าง 
(๗) การเกษียณอายุหรือครบสัญญาจ้าง 
(๘) การแก้ไขเพิ่มเติมหรือต่ออายุข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง 
มาตรา ๑๓ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับภายในระยะเวลาที่นายจ้าง 

และลูกจ้างได้ตกลงกัน แต่จะตกลงกันให้มีผลใช้บังคับเกินกว่าสามปีไม่ได้ ถ้ามิได้กําหนดระยะเวลาไว้  
ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับหน่ึงปีนับแต่วันที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกัน 

ในกรณีที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมสิ้นสุดลง ถ้ามิได้มีการแจ้งข้อเรียกร้อง 
ก่อนวันที่ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างเดิมจะสิ้นสุดลง ให้ถือว่าข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างน้ัน 
มีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละหน่ึงปีนับแต่วันที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมสิ้นสุดลง 

มาตรา ๑๔   การเรียกร้องให้มีการกําหนดข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างหรือ 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง นายจ้างหรือลูกจ้างต้องแจ้งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือ 
ให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบ 

การเรียกร้องให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง นายจ้างหรือลูกจ้าง 
ต้องแจ้งข้อเรียกร้องภายในระยะเวลาหกสิบวันก่อนวันที่ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างเดิมจะสิ้นสุดลง  
เว้นแต่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมได้กําหนดระยะเวลาการแจ้งข้อเรียกร้องไว้เป็นอย่างอ่ืน  

ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง นายจ้างต้องระบุช่ือผู้เข้าร่วมในการเจรจา 
โดยจะระบุช่ือตนเองเป็นผู้ เข้าร่วมในการเจรจาหรือจะตั้งผู้แทนเป็นผู้ เข้าร่วมในการเจรจาก็ได้  
ถ้านายจ้างต้ังผู้แทนเป็นผู้ เข้าร่วมในการเจรจา ผู้แทนของนายจ้างต้องเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้น  
ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือลูกจ้างประจําของนายจ้าง กรรมการของสมาคมนายจ้าง หรือกรรมการของสหพันธ์
นายจ้าง และต้องมีจํานวนไม่เกินเจ็ดคน 

ในกรณีที่ลูกจ้างเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง ข้อเรียกร้องน้ันต้องมีรายช่ือและลายมือช่ือ 
ของลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของลูกจ้างทั้งหมดซึ่งเก่ียวข้องกับ 
ข้อเรียกร้องน้ันในวันที่แจ้งข้อเรียกร้อง ถ้าลูกจ้างได้เลือกต้ังผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจาไว้แล้ว  
ให้ระบุ ช่ือผู้แทนผู้ เข้าร่วมในการเจรจาจํานวนไม่เกินเจ็ดคน พร้อมกับการแจ้งข้อเรียกร้องด้วย  
ถ้าลูกจ้างยังมิได้เลือกต้ังผู้แทนเป็นผู้ เข้าร่วมในการเจรจา ให้ลูกจ้างเลือกต้ังผู้แทนเป็นผู้ เข้าร่วม 
ในการเจรจาและระบุ ช่ือผู้ แทนผู้ เข้ าร่วมในการเจรจาจํานวนไม่ เกินเจ็ดคนโดยมิชักช้า ทั้ ง น้ี  
ข้อเรียกร้องที่ลูกจ้างได้แจ้งไว้แล้วย่อมไม่เสียไป แม้ภายหลังจะมีเหตุทําให้รายช่ือและลายมือช่ือ    
ของลูกจ้างมีไม่ถึงร้อยละสิบห้าของลูกจ้างทั้งหมดซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง 

การเลือกต้ังและการกําหนดระยะเวลาในการเป็นผู้แทนลูกจ้างเพื่อเป็นผู้เข้าร่วมในการ
เจรจา การดําเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องและการรับทราบคําช้ีขาด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 ๕

มาตรา ๑๕  การเลือกต้ังผู้แทนลูกจ้าง ลูกจ้างจะจัดการเองหรือจะร้องขอให้พนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงานจัดการแทนก็ได้ จํานวนผู้แทนลูกจ้างให้เป็นไปตามที่ผู้จัดการเลือกต้ังกําหนด 
แต่ต้องไม่เกินเจ็ดคน ผู้แทนลูกจ้างต้องเป็นลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องน้ัน หรือเป็นกรรมการ 
ของสหภาพแรงงานหรือกรรมการของสหพันธ์แรงงานที่ลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องเป็นสมาชิก 
ลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังผู้แทนลูกจ้าง 

มาตรา ๑๖  สมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานอาจแจ้งข้อเรียกร้องตามมาตรา ๑๔  
ต่ออีกฝ่ายหน่ึงแทนนายจ้างหรือลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกได้ จํานวนสมาชิกซึ่งเป็นลูกจ้างต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า
หน่ึงในห้าของจํานวนลูกจ้างทั้งหมด 

ในกรณีที่สหภาพแรงงานเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง ข้อเรียกร้องน้ันไม่จําต้องมีรายช่ือ  
และลายมือช่ือลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่า สหภาพแรงงานน้ันจะมีลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง 
เป็นสมาชิกครบจํานวนที่ได้ระบุไว้ในวรรคหนึ่งหรือไม่ นายจ้าง สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพแรงงาน 
ที่เก่ียวข้อง อาจย่ืนคําร้องโดยทําเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานตรวจรับรอง 
 ในกรณีที่สหภาพแรงงานเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง ถ้าความปรากฏแก่พนักงานประนอม 
ข้อพิพาทแรงงานตามคําร้องของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงว่า ลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องน้ันบางส่วน 
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานอ่ืนด้วย ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจัดให้มีการลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังผู้แทนลูกจ้างในการดําเนินการตามมาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๗   เมื่อได้รับข้อเรียกร้องแล้ว ให้ฝ่ายที่ รับข้อเรียกร้องแจ้งช่ือตนเอง 
หรือผู้แทนเป็นผู้ เข้ าร่วมในการเจรจาเป็นหนังสือให้ฝ่ายที่ แจ้งข้อเรียกร้องทราบโดยมิ ชักช้า  
และให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มเจรจากันภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้อง 

การนับระยะเวลาตามวรรคหน่ึงให้นับเป็นช่ัวโมงต้ังแต่เวลาที่ ได้รับข้อเรียกร้อง 
ไปจนครบยี่สิบสี่ช่ัวโมงเป็นหน่ึงวัน และถ้ามีวันหยุดให้นับระยะเวลาในวันหยุดด้วย 

มาตรา ๑๘  นายจ้างหรือลูกจ้างอาจต้ังที่ปรึกษาเพื่อให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้แทน 
ของตนตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๗ ก็ได้ แต่ต้องมีจํานวนไม่เกินฝ่ายละสองคน 

ในกรณีที่นายจ้างหรือลูกจ้างแต่งต้ังที่ปรึกษา ให้นายจ้างหรือลูกจ้างแจ้งช่ือที่ปรึกษาฝ่ายตน
ให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบ โดยแจ้งไว้ในข้อเรียกร้องตามมาตรา ๑๔ หรือในหนังสือแจ้งช่ือผู้แทนเมื่อแต่งต้ังขึ้น
ภายหลัง และให้ที่ปรึกษามีสิทธิเข้าร่วมประชุมและเจรจาทําความตกลงได้ 

มาตรา ๑๙  ถ้านายจ้างหรือสมาคมนายจ้างกับลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน สามารถตกลง
เก่ียวกับข้อเรียกร้องตามมาตรา ๑๔ ได้แล้ว ให้ทําข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างน้ันเป็นหนังสือลงลายมือ
ช่ือนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้าง และผู้แทนลูกจ้างหรือกรรมการของสหภาพแรงงาน แล้วแต่กรณี และให้
นายจ้างประกาศข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างโดยเปิดเผยไว้ ณ สถานที่ที่ลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
ข้อเรียกร้องทํางานอยู่เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน โดยเริ่มประกาศภายในสามวันนับแต่วันที่ได้ตกลงกัน 

ให้นายจ้างนําข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างตามวรรคหน่ึงมาแจ้งต่ออธิบ ดี  
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ตกลงกัน 

 
 
 
 



 ๖

มาตรา ๒๐   ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างมี ผลผูกพันนายจ้ างและลูกจ้ าง 
ซึ่งลงลายมือช่ือในข้อเรียกร้องน้ัน ตลอดจนลูกจ้างซึ่งมีส่วนในการเลือกต้ังผู้แทนเป็นผู้ เข้าร่วม 
ในการเจรจาทุกคน 

ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างที่กระทําโดยนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างกับสหภาพ
แรงงาน หรือลูกจ้างที่ร่วมในการเรียกร้องเก่ียวกับสภาพการจ้างเกินกว่าสองในสามของลูกจ้างทั้งหมด  
ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างน้ันมีผลผูกพันนายจ้างและลูกจ้างน้ันทุกคน 

มาตรา ๒๑  เมื่อข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามนายจ้าง 
ทําสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างแรงงานน้ัน
จะเป็นคุณแก่ลูกจ้างย่ิงกว่า 

 
หมวด ๒ 

วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน 
   

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่ ไม่มีการเจรจากันภายในระยะเวลาที่ กําหนดตามมาตรา ๑๗ 

หรือมีการเจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ไม่ ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าได้มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น  
และให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบภายใน 
สี่สิบแปดช่ัวโมงนับแต่พ้นกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๗ หรือนับแต่เวลาที่ตกลงกันไม่ได้ แล้วแต่กรณี 

มาตรา  ๒๓   เมื่ อพ นักงานประนอมข้อ พิพาทแรงงานได้รับห นั งสือแ จ้งตาม
มาตรา ๒๒ แล้ว ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานดําเนินการไกล่เกลี่ยโดยมิชักช้าเพ่ือให้ 
ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องตกลงกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พนักงานประนอม 
ข้อพิพาทแรงงานได้รับหนังสือแจ้ง 
  ในกรณีที่ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องตกลงกันได้ ไม่ว่าเน่ืองจากการไกล่เกลี่ย
ตามวรรคหน่ึงหรือเจรจาตกลงกันในภายหลังตามวรรคสาม ให้นํามาตรา ๑๙ รวมท้ังบทกําหนดโทษ 
ที่เก่ียวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ใน ก ร ณี ที่ ไม่ อ า จ ต ก ล งกั น ไ ด้ ภ าย ใน ระ ย ะ เวล าต าม ว ร รค ห น่ึ ง  ให้ ถื อ ว่ า 
ข้อพิพาทแรงงานน้ันเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ในกรณีเช่นว่าน้ี ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกัน 
ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานดําเนินการไกล่เกลี่ยต่อไป หรือนําข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้น้ัน
ไปเจรจาตกลงกันเอง หรือต้ังผู้ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๗ หรือปิดงานหรือนัดหยุดงาน 
โดยไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ ทั้งน้ี ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ 

มาตรา ๒๔  เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ในกิจการ ดังต่อไปน้ี 
 (๑) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
 (๒) กิจการไฟฟ้า 
 (๓) กิจการประปา  
 (๔) กิจการโทรศัพท์หรือโทรคมนาคม 
 (๕) กิจการบรรเทาสาธารณภัย 
 (๖) กิจการควบคุมการจราจรทางอากาศ 

(๗) กิจการอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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 ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานส่งข้อพิพาทแรงงานให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
เพ่ือช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานน้ัน และแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับข้อพิพาท
แรงงาน 
 คําช้ีขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ให้ เป็นที่ สุด  ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้อง 
และฝ่ายรับข้อเรียกร้องต้องปฏิบัติตาม 

ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องหรือฝ่ายรับข้อเรียกร้อง หากไม่ เห็นด้วยกับคําช้ีขาดของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีสิทธินําคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันรับหนังสือแจ้ง 

ในกรณีที่ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องหรือฝ่ายรับข้อเรียกร้องไม่ปฏิบัติตามคําช้ีขาดของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และไม่ นําคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในกําหนดเวลาตามวรรคสี่ 
ให้คําช้ีขาดน้ันเป็นที่สุด 

มาตรา ๒๕  เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไม่ได้ในกิจการใดนอกจากกิจการ 
ตามมาตรา ๒๔ ถ้ารัฐมนตรีเห็นว่าข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้น้ันอาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานน้ันได้ และให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ช้ีขาด
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคําสั่ง 

รัฐมนตรีมีอํานาจขยายระยะเวลาให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ช้ีขาดได้ตามที่
เห็นสมควร ทั้งน้ี ต้องไม่เกินสามสิบวัน 

ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องหรือฝ่ายรับข้อเรียกร้อง หากไม่ เห็นด้วยกับคําช้ีขาดของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีสิทธินําคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันรับหนังสือแจ้ง 

ในกรณีที่ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องหรือฝ่ายรับข้อเรียกร้องไม่ปฏิบัติตามคําช้ีขาดของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และไม่นําคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม 
ให้คําช้ีขาดน้ันเป็นที่สุด 

มาตรา ๒๖  ในกรณีที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก 
หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในกรณี
ที่ประเทศประสบปัญหาทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่  
อันเกิดขึ้นในท้องที่ ใดท้องที่ห น่ึง หรือกิจการประเภทใดประเภทหน่ึงได้รับการพิจารณาช้ีขาด 
จากคณะบุคคลคณะใดคณะหน่ึงตามที่รัฐมนตรีจะได้กําหนดหรือแต่งต้ังก็ได้ 

คําช้ีขาดของคณะบุคคลน้ันให้เป็นที่สุด ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้อง 
ต้องปฏิบัติตาม 

ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคห น่ึ งจะยก เลิ ก เสี ย เมื่ อ ใด ก็ ได้ โดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๗  เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม นายจ้าง
และลูกจ้างอาจตกลงกันต้ังผู้ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานคนหน่ึงหรือหลายคนเพ่ือช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานน้ันได้  

มาตรา ๒๘  ภายในเจ็ดวันนับแต่ วันที่ ได้ทราบการต้ังตามมาตรา ๒๗ ให้ผู้ ช้ีขาด 
ข้อพิพาทแรงงานแจ้งเป็นหนังสือกําหนดวันส่งคําช้ีแจงเก่ียวกับข้อพิพาทแรงงาน และวัน เวลา  
และสถานที่ที่จะพิจารณาข้อพิพาทแรงงานให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องทราบ 
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มาตรา ๒๙  ในการพิจารณาข้อพิพาทแรงงาน ผู้ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานต้องให้โอกาส
ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องช้ีแจงแถลงเหตุผลและนําพยานเข้าสืบ 

มาตรา ๓๐ เมื่อพิจารณาข้อพิพาทแรงงานเสร็จแล้ว ให้ผู้ ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงาน 
ทําคําช้ีขาดเป็นหนังสือ คําช้ีขาดอย่างน้อยต้องมีข้อความดังต่อไปน้ี 

(๑) วันเดือนปีที่ทําคําช้ีขาด 
(๒) ประเด็นแห่งข้อพิพาทแรงงาน 
(๓) ข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความ 
(๔) เหตุผลแหง่คําช้ีขาด 
(๕) คําช้ีขาดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติ 
คําช้ีขาดของผู้ ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงาน ให้ถือเสียงข้างมากและต้องลงลายมือช่ือ 

ผู้ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงาน 
ให้ผู้ ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานส่งคําช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้อง 

และฝ่ายรับข้อเรียกร้องหรือผู้แทนตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๗ ทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ 
ทําคําช้ีขาด พร้อมทั้งปิดสําเนาคําช้ีขาดไว้ ณ สถานที่ที่ลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องทํางานอยู่ 

ให้ผู้ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานนําคําช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานมาแจ้งต่ออธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ช้ีขาด 

มาตรา ๓๑  คําช้ีขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ 
มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๔๑ (๓) และคําช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๓๐ ให้มีผล 
ใช้บังคับได้เป็นเวลาหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้ช้ีขาด 

มาตรา ๓๒ เมื่อได้มีการแจ้งข้อเรียกร้องตามมาตรา ๑๔ แล้ว ถ้าข้อเรียกร้องน้ันยังอยู่ใน
ระหว่างการเจรจา การไกล่เกลี่ย หรือการช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๑๔ ถึงมาตรา ๓๐ 
ห้ามนายจ้างเลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงานลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิก
สหภาพแรงงาน หรือกรรมการหรืออนุกรรมการสหพันธ์แรงงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่บุคคล
ดังกล่าว 

(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
(๒) จงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง โดยนายจ้าง 

ได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จําต้องตักเตือน   
(๔) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทํางานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
ห้ามลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน  

หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธ์แรงงาน  ซึ่ งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง สนับสนุนหรือ 
ก่อการนัดหยุดงาน 

มาตรา ๓๓  ห้ามบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่นายจ้าง ลูกจ้าง กรรมการสมาคมนายจ้าง กรรมการ
สหภาพแรงงาน  กรรมการสหพันธ์นายจ้าง กรรมการสหพันธ์แรงงาน  ผู้ แทนหรือที่ ปรึกษา 
ซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง เข้าไปดําเนินการหรือร่วมกระทําการใด ๆ ในการเรียกร้อง การเจรจา การไกล่เกลี่ย 
การช้ีขาดข้อพิพาทแรงงาน การปิดงานหรือการชุมนุมในการนัดหยุดงาน 
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หมวด ๓ 
การปิดงานและการนัดหยุดงาน 

   
 

 มาตรา ๓๔ นายจ้างอาจปิดงานหรือลูกจ้างอาจนัดหยุดงานในกรณีดังต่อไปน้ี 
 (๑) เมื่อมีการแจ้งข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหน่ึงตามมาตรา ๑๔ แล้ว และข้อพิพาทแรงงาน
น้ันเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม 
 (๒) เมื่อฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง 
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 
 (๓ ) เมื่ อฝ่ายซึ่ งมีห น้าที่ ต้องปฏิ บั ติตามคํา ช้ีขาดของผู้ ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงาน 
ซึ่งต้ังตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๗ ไม่ปฏิบัติตามคําช้ีขาด 
 (๔) เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม และไม่ได้ 
อยู่ในระหว่างการช้ีขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ 
 (๕) เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม และไม่ได้ 
อยู่ในระหว่างการช้ีขาดของผู้ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานซึ่งต้ังตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๗ 

ในกรณีที่นายจ้างประสงค์จะปิดงานหรือลูกจ้างประสงค์จะนัดหยุดงานต้องแจ้ง 
เป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยย่ีสิบสี่
ช่ัวโมงก่อนการปิดงานหรือการนัดหยุดงานโดยนับแต่เวลาที่พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและ 
อีกฝ่ายหน่ึงได้รับแจ้ง  
 มาตรา ๓๕  ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นว่าการปิดงานหรือการนัดหยุดงานน้ัน อาจทําให้เกิด
ความเสียหายแก่เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศหรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
แก่ประชาชน หรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
ของประชาชน ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ดําเนินการช้ีขาดข้อพิพาทแรงงาน 

คําช้ีขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นที่สุด ฝ่ายที่ ปิดงานและฝ่ายที่ 
นัดหยุดงานต้องปฏิบัติตาม 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

   
 

มาตรา ๓๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์” 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้แทนฝ่ายนายจ้างและ
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละห้าคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ในด้านแรงงานสัมพันธ์เป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าห้าปีจํานวนสามคน 

ให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ 
ข้าราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซ่ึงอธิบดีแต่งต้ังจํานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนตามวรรคหน่ึง  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 



 ๑๐

มาตรา ๓๗  ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ัง มีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสามปี  

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิได้มีการแต่งต้ังประธานกรรมการ 
หรือกรรมการขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในตําแหน่ง 
เพ่ือดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 
แต่จะแต่งต้ังติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๓๘  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ 
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓ )รั ฐมนตรี ให้ ออก  เพ ราะบกพ ร่อ งต่อห น้ าที่  มี ค วามป ระพฤ ติ เสื่ อ ม เสี ย  

หรือหย่อนความสามารถ  
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) เป็นบุคคลที่กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมาย

ว่าด้วยการแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งศาลได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 
(๗) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจาก

ตําแหน่งก่อนวาระ ให้แต่งต้ังผู้อ่ืนดํารงตําแหน่งแทน เว้นแต่วาระของประธานกรรมการหรือกรรมการ
เหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการแทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งต้ังแทน
ตําแหน่งที่ว่างน้ันอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว  

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการ 
ตามความในวรรคหน่ึง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้กรรมการท่ีเหลือ
เลือกกรรมการคนหน่ึงทําหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการช่ัวคราว 

มาตรา ๔๐  การประชุมของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่าห้าคน และต้องมีกรรมการซึ่งเป็นฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหน่ึงคน 
จึงจะเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๔ 
มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๕ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
และต้องมีกรรมการซึ่งเป็นฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจา้งอย่างน้อยฝ่ายละหน่ึงคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการด้วยกันคนหน่ึง เป็นประธานในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๔๑  ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) วินิจฉัยข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๔ 
(๒) ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๕ 



 ๑๑

(๓) ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานตามที่ได้รับแต่งต้ังหรือมอบหมาย 
(๔) วินิจฉัยช้ีขาดคําร้องตามมาตรา ๑๒๘ และในกรณีที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

ช้ีขาดว่าเป็นการกระทําอันไม่เป็นธรรม ให้มีอํานาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทํางานหรือให้จ่าย
ค่าเสียหาย หรือให้ผู้ฝ่าฝนืปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงได้ตามท่ีเห็นสมควร 

(๕ ) เสนอความเห็นเก่ียวกับการเรียกร้อง การเจรจา การระงับข้อพิพาทแรงงาน  
การนัดหยุดงานและการปิดงาน ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

(๖ ) ออกข้อบังคับการประชุมและวางระเบียบการพิจารณาวินิจฉัย และชี้ขาด 
ข้อพิพาทแรงงาน และการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดการกระทําอันไม่เป็นธรรม และการออกคําสั่ง 
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

มาตรา ๔๒ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์
เพ่ือหาข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มอบหมายเป็นการประจํา
หรือเฉพาะคราวได้ 

มาตรา ๔๓ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้กรรมการแรงงานสัมพันธ์หรืออนุกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์มีอํานาจ ดังต่อไปน้ี 

(๑) เข้าไปในสถานท่ีทํางานของนายจ้าง สถานที่ที่ลูกจ้างทํางานอยู่ หรือสํานักงานของ
สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง หรือสหพันธ์แรงงาน ในระหว่างเวลาทําการ  
เพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารได้ตามความจําเป็น 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือคณะอนุกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ 

ให้ผู้ซึ่งเก่ียวข้องอํานวยความสะดวก ตอบหนังสือสอบถามช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือ 
ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เก่ียวข้องแก่กรรมการแรงงานสัมพันธ์หรืออนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ดังกล่าว 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๔๔  กรรมการแรงงานสัมพันธ์หรืออนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์จะมีหนังสือเชิญ
ผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เก่ียวข้องก็ได้ 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ 

   
  มาตรา ๔๕ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงแรงงาน 
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง ฝ่ายละห้าคน ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านแรงงานสัมพันธ์เป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่า
ห้าปีจํานวนสามคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งเป็นกรรมการ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง
จํานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง  
และผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  

 
 



 ๑๒

  มาตรา ๔๖ ให้คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มป้องกันและ

แก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ทั้งระบบต่อรัฐมนตรี รวมท้ังกําหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคีให้มีความเข้มแข็ง 

  (๒) ให้ความเห็น คําแนะนํา องค์กรฝ่ายนายจ้าง และองค์กรฝ่ายลูกจ้าง เก่ียวกับ
มาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงหลักสุจริตและการส่งเสริม
ระบบแรงงานสัมพันธ์ของทุกฝ่าย 

 (๓) สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน รวมท้ังดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง รวมท้ังเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ให้รัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

  (๔ ) เสนอความเห็นในการแก้ ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการแรงงานสัมพันธ์ 
ต่อคณะรัฐมนตรี รวมท้ังการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี
ต่อรัฐมนตรี 

  (๕) ให้ความเห็นเก่ียวกับการส่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมประชุมของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ รวมท้ังกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ 

  (๖) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์มอบหมาย 

  (๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมาย 
  มาตรา ๔๗ ให้กรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังมีวาระการดํารง

ตําแหน่งคราวละสามปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
  ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหน่ึงพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้อธิบดีเสนอรัฐมนตรี

เพ่ือแต่งต้ังกรรมการขึ้นใหม่ โดยให้กรรมการที่ได้รับแต่งต้ังขึ้นใหม่ดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งต้ังกรรมการแทน
ก็ได้ 

  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ หากยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการขึ้นใหม่ 
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระน้ันปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งต้ังใหม่ 
จะเข้ารับหน้าที่ 

  กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระหรือตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

  มาตรา ๔๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้กรรมการอาจพ้นจากตําแหน่ง 
เมื่อขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะขาดประชุมสามคร้ังติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 



 ๑๓

  (๖) เป็นบุคคลที่กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมาย
ว่าด้วยการแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งศาลได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 

  (๗) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  

หมวด ๖ 
คณะกรรมการลูกจ้าง 

   
 

มาตรา ๔๙  ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต้ังแต่ห้าสิบคนข้ึนไป ลูกจ้างอาจจัดต้ัง
คณะกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบกิจการน้ันได้ 

ในกรณีที่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการน้ันเกินหน่ึงในห้าของจํานวนลูกจ้างทั้งหมด 
เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน ให้คณะกรรมการลูกจ้างประกอบด้วยลูกจ้างในสถานประกอบกิจการน้ัน 
ที่สหภาพแรงงานแต่งต้ังมีจํานวนมากกว่ากรรมการอื่นที่มิได้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหน่ึงคน  
ถ้าลูกจ้างในสถานประกอบกิจการน้ันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนลูกจ้างทั้งหมดเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน 
สหภาพแรงงานอาจแต่งต้ังกรรมการลูกจ้างทั้งคณะก็ได้ 

ให้นํามาตรา ๑๖ วรรคสามและวรรคส่ีมาใช้บังคับแก่การแต่งต้ังกรรมการลูกจ้าง 
ตามวรรคสองโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๐  คณะกรรมการลูกจ้างมีจํานวนดังต่อไปน้ี 
(๑ ) ห้าคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต้ังแต่ห้าสิบคนขึ้นไป แต่ไม่ เกิน 

หน่ึงร้อยคน 
(๒ ) เจ็ดคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกินหน่ึงร้อยคน แต่ไม่ เกิน 

สองร้อยคน 
(๓ ) เก้าคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกินสองร้อยคน แต่ไม่ เกิน 

สี่ร้อยคน 
(๔ ) สิบเอ็ดคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกินสี่ร้อยคน แต่ไม่ เกิน 

แปดร้อยคน 
(๕) สิบสามคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกินแปดร้อยคน แต่ไม่เกิน 

หน่ึงพันห้าร้อยคน 
(๖ ) สิบห้าคน  สําหรับสถานประกอบกิจการที่ มีลูกจ้างเกินหน่ึงพันห้าร้อยคน  

แต่ไม่เกินสองพันห้าร้อยคน 
(๗ ) สิ บ เจ็ ด ค น ถึ ง ย่ี สิ บ เอ็ ด ค น  สํ าห รั บ ส ถ าน ป ระกอบ กิ จ ก ารที่ มี ลู ก จ้ า ง 

เกินสองพันห้าร้อยคน 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกต้ังกรรมการลูกจ้างให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด  

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๕๑  กรรมการลูกจ้างอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้รับเลือกต้ัง 

หรือแต่งต้ังใหม่ได้ 
 



 ๑๔

มาตรา ๕๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการลูกจ้างพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๕) ลูกจ้างเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนลูกจ้างทั้งหมดในสถานประกอบกิจการน้ัน มีมติให้พ้นจาก

ตําแหน่ง 
(๖) ศาลแรงงานมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 
(๗) มีการเลือกต้ังหรือแต่งต้ังกรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะ 
เมื่อกรรมการลูกจ้างพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้มีการเลือกต้ังหรือแต่งต้ังกรรมการ

ลูกจ้างแทนตําแหน่งที่ว่าง แล้วแต่กรณี 
กรรมการลูกจ้างซึ่งได้รับเลือกต้ังหรือแต่งต้ังตามวรรคสองอยู่ในตําแหน่งตามวาระ 

ของกรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว 
มาตรา ๕๓  ให้มีการเลือกต้ังหรือแต่งต้ังกรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะ เมื่อ 
(๑) จํานวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการน้ันมีจํานวนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเกินก่ึงหน่ึง 

ของจํานวนลูกจ้างทั้งหมดที่มีอยู่เดิม 
(๒) กรรมการลูกจ้างพ้นจากตําแหน่งเกินก่ึงหน่ึง 
(๓) ลูกจ้างเกินก่ึงหน่ึงของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการน้ันมีมติให้กรรมการลูกจ้าง 

ทั้งคณะพ้นจากตําแหน่ง 
(๔) ศาลแรงงานมีคําสั่งให้กรรมการลูกจ้างทั้งคณะพ้นจากตําแหน่ง 
มาตรา ๕๔ นายจ้างต้องจัดให้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการลูกจ้างอย่างน้อย 

สามเดือนต่อหน่ึงครั้ง หรือเมื่อกรรมการลูกจ้างเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการลูกจ้างทั้งหมด หรือสหภาพแรงงาน
ร้องขอโดยมีเหตุผลสมควร เพ่ือ 

(๑) จัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง 
(๒) ปรึกษาหารือเพ่ือกําหนดข้อบังคับในการทํางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างและ

ลูกจ้าง 
(๓) พิจารณาคําร้องทุกข์ของลูกจ้าง 
(๔) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ 
(๕) ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง  
ในกรณีที่คณะกรรมการลูกจ้างเห็นว่าการกระทําของนายจ้างจะทําให้ลูกจ้างไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมหรือได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร คณะกรรมการลูกจ้าง ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน 
มีสิทธิร้องขอให้ศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัย 

มาตรา ๕๕  ในกรณีที่กรรมการลูกจ้างผู้ใดหรือคณะกรรมการลูกจ้างไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตน
โดยสุจริต หรือกระทําการอันไม่สมควรอันเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเปิดเผย
ความลับของนายจ้างเก่ียวกับการประกอบกิจการโดยไม่มีเหตุผลสมควร นายจ้างมีสิทธิร้องขอให้ศาล
แรงงานมีคําสั่งให้กรรมการลูกจ้างผู้น้ันหรือกรรมการลูกจ้างทั้งคณะพ้นจากตําแหน่งได้ 



 ๑๕

มาตรา ๕๖   ห้ามนายจ้างเลิกจ้าง ลดค่าจ้าง ลงโทษ ขัดขวางการปฏิ บั ติหน้าที่ 
ของกรรมการลูกจ้าง หรือกระทําการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้กรรมการลูกจ้างไม่สามารถทํางานอยู่ต่อไปได้  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน หรือเป็นการเกษียณอายุหรือครบสัญญาจ้าง 

มาตรา ๕๗  ห้ามนายจ้างให้หรือตกลงจะให้เงินหรือทรัพย์สินแก่กรรมการลูกจ้าง เว้นแต่
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด โบนัส เงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนที่กรรมการลูกจ้างมีสิทธิได้รับ
ตามปกติในฐานะลูกจ้าง 

หมวด ๗ 
สมาคมนายจ้าง 

   
 
มาตรา ๕๘ สมาคมนายจ้างจะมีขึ้นได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามบทแห่งพระราชบัญญัติน้ี 
สมาคมนายจ้างต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เก่ียวกับ

สภาพการจ้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างนายจ้างด้วยกัน 
มาตรา ๕๙  นายจ้างจํานวนไม่ น้อยกว่าสามรายมีสิทธิจัดต้ังสมาคมนายจ้างได้ 

โดยย่ืนคําขอรับใบสําคัญรับรองการจัดต้ังสมาคมนายจา้งต่ออธิบดี พร้อมด้วยข้อบังคับของสมาคมนายจ้าง 
กรณีนายจ้างซึ่งไม่มีสัญชาติไทยมีสิทธิจัดต้ังสมาคมนายจ้างได้ โดยต้องมีคุณสมบัติ 

ดังต่อไปน้ี  
(๑) มีถิ่นพํานักตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  
(๒) ทํางานในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อยหน่ึงปีขึ้นไป 
หลักเกณฑ์และวิธีการขอใบสําคัญรับรองการจัดต้ังสมาคมนายจ้างให้เป็นไปตามที่อธิบดี

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
มาตรา ๖๐ ข้อบังคับของสมาคมนายจ้างอย่างน้อยต้องมีข้อความ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ช่ือ ซึ่งต้องมีคําว่า “สมาคมนายจ้าง” กํากับไว้กับช่ือน้ันด้วย 
(๒) วัตถุประสงค์ 
(๓) ที่ต้ังสํานักงาน 
(๔) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
(๕) อัตราเงินค่าสมัครและค่าบํารุงและวิธีการชําระเงินน้ัน 
(๖) ข้อกําหนดเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
(๗) ข้อกําหนดเก่ียวกับการจัดการ การใช้จ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินอ่ืน 

ตลอดจนการทําบัญชีและการตรวจบัญชี 
(๘) ข้อกําหนดเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาในการปิดงานและวิธีการอนุมัติข้อตกลงเก่ียวกับ

สภาพการจ้าง 
(๙) ข้อกําหนดเก่ียวกับการประชุมใหญ่ 
(๑๐) ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการ จํานวนกรรมการ การเลือกต้ังกรรมการ 

วาระของการเป็นกรรมการ การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ 
(๑๑) ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของอนุกรรมการและการแต่งต้ังอนุกรรมการ 
 



 ๑๖

มาตรา ๖๑ เมื่ออธิบดีได้รับคําขอและเอกสารประกอบคําขอใบสําคัญรับรองการจัดต้ัง
สมาคมนายจ้างครบถ้วนแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ และไม่ขัดต่อ 
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้อธิบดีออกใบสําคัญรับรองการจัดต้ังสมาคม
นายจ้างน้ัน 

ถ้าอธิบดีเห็นว่า คําขอหรือเอกสารยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องให้มีหนังสือแจ้งให้แก้ไข
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนหรือถูกต้อง หากไม่โต้แย้งหรือไม่แก้ไขเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนหรือถูกต้องภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ให้ถือว่าคําขอดังกล่าวเป็นอันตกไป แต่ถ้าได้แก้ไขเพ่ิมเติมครบถ้วนหรือ
ถูกต้องแล้ว ให้ออกใบสําคัญรับรองการจัดต้ังแก่สมาคมนายจ้างน้ัน 

ถ้าอธิบดีเห็นว่า ไม่อาจออกใบสําคัญรับรองการจัดต้ังได้เน่ืองจากวัตถุประสงค์ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งตามวรรคสองให้อธิบดี 
มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอใบสําคัญรับรองการจัดต้ังพร้อมด้วยเหตุผลโดยมิชักช้า 

ในกรณีที่ผู้ขอใบสําคัญรับรองการจัดต้ังไม่เห็นด้วยกับความเห็นของอธิบดีผู้ขอใบสําคัญ
รับรองการจัดต้ังมีสิทธินําคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 

มาตรา ๖๒ ให้สมาคมนายจ้างที่จัดต้ังขึ้นตามมาตรา ๖๑ เป็นนิติบุคคล และให้อธิบดีประกาศ
การรับรองการจัดต้ังสมาคมนายจ้างในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๓ ให้นายจ้างซึ่งย่ืนคําขอรับใบสําคัญรับรองการจัดต้ังสมาคมนายจ้าง 
ตามมาตรา ๕๙ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่ออกใบสําคัญ
รับรองการจัดต้ัง เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ 

เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้เลือกต้ังคณะกรรมการแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายใน 
สิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ พร้อมนําส่งรายช่ือ ที่อยู่ อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการ  

มาตรา ๖๔  สมาชิกของสมาคมนายจ้างต้องเป็นนายจ้างที่ เป็นบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคล ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล ให้ถือว่านิติบุคคลน้ันเป็นสมาชิกของสมาคมนายจ้าง 

มาตรา ๖๕ สมาชิกของสมาคมนายจ้างมีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสาร 
หรือบัญชี เพ่ือทราบการดําเนินกิจการของสมาคมนายจ้างได้ในเวลาเปิดทําการตามที่คณะกรรมการ
กําหนดไว้ 

ในการขอตรวจสอบตามวรรคหน่ึง เจ้าหน้าที่ของสมาคมนายจ้างต้องให้ความสะดวก
ตามสมควร 
 มาตรา ๖๖ สมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมนายจ้างสิ้นสุด เมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล 
 (๓) ลาออก 
 (๔) ที่ประชุมใหญ่ให้ออกเพราะมีเหตุตามท่ีกําหนดในข้อบังคับของสมาคมนายจ้าง 
 (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในข้อบังคับ 

มาตรา ๖๗ เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกของสมาคมนายจ้าง ให้สมาคมนายจ้างมีอํานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

(๑) เรียกร้อง เจรจาทําความตกลงและรับทราบคําช้ีขาด หรือทําข้อตกลงกับสหภาพ 
แรงงานหรือลูกจ้างในกิจการของสมาชิกได้ 



 ๑๗

(๒) จัดการและดําเนินการเพ่ือให้สมาชิกได้รับประโยชน์ ทั้งน้ี ภายใต้บังคับของ 
วัตถุประสงค์ของสมาคมนายจ้าง 

(๓) จัดให้มีบริการสนเทศเพ่ือให้สมาชิกมาติดต่อเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ 
(๔ ) จัดให้มีบริการการให้คําปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือขจัดข้อขัดแย้งเก่ียวกับ 

การบริหารงานและการทํางาน 
(๕) จัดให้มีการให้บริการเก่ียวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือสวัสดิการของสมาชิก

หรือเพ่ือสาธารณประโยชน์ ทั้งน้ี ตามท่ีที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร 
(๖) เรียกเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกและเงินค่าบํารุงตามอัตราที่กําหนดในข้อบังคับ 

ของสมาคมนายจ้าง 
มาตรา ๖๘  เมื่ อสมาคมนายจ้างปฏิ บั ติการดังต่อไปน้ี  เพ่ื อประโยชน์ของสมาชิก 

อันมิใช่เป็นกิจการเกี่ยวกับการเมือง ให้นายจ้าง สมาคมนายจ้าง กรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของ
สมาคมนายจ้างได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องทางอาญาหรือทางแพ่ง 

(๑) เข้าร่วมเจรจาทําความตกลงกับลูกจ้าง สหภาพแรงงาน นายจ้าง สมาคมนายจ้างอ่ืน 
สหพันธ์แรงงาน หรือสหพันธ์นายจ้าง เพ่ือเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ที่สมาชิกสมควรได้รับ 

(๒) สั่งให้ปิดงาน หรือช่วยเหลือ ชักชวนหรือสนับสนุนให้สมาชิกปิดงาน 
(๓) ช้ีแจงหรือโฆษณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน  
(๔) จัดให้มีการชุมนุมสมาชิกของสมาคมนายจ้าง 
การยกเว้นตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงกรณีเป็นความผิดทางอาญาในลักษณะความผิด

เกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน เก่ียวกับชีวิตและร่างกาย เก่ียวกับเสรีภาพและช่ือเสียง 
เก่ียวกับทรัพย์และความผิดในทางแพ่งที่เก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิดทางอาญาในลักษณะดังกล่าว 

มาตรา ๖๙ ให้สมาคมนายจ้างมีคณะกรรมการเป็นผู้ดําเนินกิจการและเป็นผู้แทนของ
สมาคมนายจ้างในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการน้ีคณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการ 
คนหน่ึงหรือหลายคนทําการแทนก็ได้ 

คณะกรรมการอาจแต่งต้ังอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้ 
ผู้ซึ่งจะได้รับการเลือกหรือแต่งต้ังเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการตามวรรคสอง 

ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ย่ืนคําขอจัดต้ังสมาคมนายจ้างตามมาตรา ๕๙ 
มาตรา ๗๐  สมาคมนายจ้างจะกระทําการดังต่อไปน้ีได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ 
(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(๒) ดําเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของสมาชิกเป็นส่วนรวม 
(๓) เลือกต้ังกรรมการ เลือกต้ังผู้สอบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจําปี และงบประมาณ 
(๔) จัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือสวัสดิการของสมาชิกหรือเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(๕) ควบสมาคมนายจ้างเข้ากัน 
(๖) เลิกสมาคมนายจ้าง 
(๗) ก่อต้ังสหพันธ์นายจ้างหรือเป็นสมาชิกของสหพันธ์นายจ้าง 

 มาตรา ๗๑ เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับแล้ว ให้สมาคมนายจ้าง 
มีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

ให้นํามาตรา ๖๑ มาใช้บังคับแก่การขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับโดยอนุโลม 
 



 ๑๘

มาตรา ๗๒  เมื่ อ ได้ เลือก ต้ั งกรรมการขึ้ น ใหม่ตามม ติของที่ ป ระชุม ใหญ่ แล้ ว  
ให้สมาคมนายจ้างมีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ พร้อมนําส่งรายช่ือ 
ที่อยู่ อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการใหม่ด้วย  

มาตรา ๗๓ สมาคมนายจ้างต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด และ
เก็บรักษาไว้ที่สํานักงานพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ในเวลาทําการ 

ให้สมาคมนายจ้างประกาศวันและเวลาทําการไว้ที่สํานักงาน 
มาตรา ๗๔ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจ 
(๑) เข้าไปในสํานักงานของสมาคมนายจ้างในเวลาทําการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับ

การดําเนินกิจการของสมาคมนายจ้าง 
(๒) ให้กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของสมาคมนายจ้าง ส่งหรือแสดงเอกสาร หรือบัญชี

ของสมาคมนายจ้างเพ่ือประกอบการพิจารณากรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น 
(๓) สอบถามบุคคลใน (๒) หรือเรียกบุคคลดังกล่าวมาเพ่ือสอบถามหรือให้ช้ีแจง

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสมาคมนายจ้าง 
มาตรา ๗๕ อธิบดีมีอํานาจสั่งให้กรรมการหรือคณะกรรมการของสมาคมนายจ้าง 

ออกจากตําแหน่งได้ เมื่อปรากฏว่า 
(๑) กระทําการอันมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ

พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผู้ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงาน หรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
(๒) ดําเนินกิจการไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของสมาคมนายจ้างอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย 

หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภัยต่อความม่ันคงของประเทศ 
(๓) ใหห้รือยินยอมให้ผู้หน่ึงผู้ใดซึ่งมิใช่กรรมการเป็นผู้ดําเนินกิจการของสมาคมนายจ้าง 
คําสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ทําเป็นหนังสือและแจ้งให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องและสมาคมนายจ้างทราบ

โดยไม่ชักช้า 
มาตรา ๗๖ ผู้ซึ่งได้รับคําสั่งตามมาตรา ๗๕ หากไม่เห็นด้วยกับคําสั่งดังกล่าว มีสิทธินําคดีไปสู่

ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
มาตรา ๗๗ สมาคมนายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีทุกปี และต้องเสนองบดุล

พร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่ 
เมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแล้ว ให้ส่งสําเนาหน่ึงชุด 

แก่อธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่รับรอง 
มาตรา ๗๘ สมาคมนายจ้างต้ังแต่สองสมาคมขึ้นไป อาจควบเข้ากันเป็นสมาคมนายจ้าง

เดียวกันได้  
การควบสมาคมนายจ้างเข้ากันตามวรรคหน่ึง ต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ 

ของแต่ละสมาคมด้วยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมด และต้องมีหนังสือแจ้งต่ออธิบดี 
พร้อมนําส่งสําเนารายงานการประชุมใหญ่ของสมาคมนายจ้างซึ่งลงมติให้ควบเข้ากันไปด้วย 

มาตรา ๗๙ เมื่อสมาคมนายจ้างได้ดําเนินการตามมาตรา ๗๘ แล้ว ให้สมาคมนายจ้าง
แจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าหน้ีทั้งปวงของสมาคมนายจ้าง เพ่ือให้ทราบถึงการที่ประสงค์จะควบสมาคม
นายจ้างเข้ากัน และขอให้เจ้าหน้ีผู้มีข้อคัดค้านอย่างใดอย่างหน่ึงในการควบสมาคมนายจ้างเข้ากันน้ัน  
ส่งคําคัดคา้นไปยังสมาคมนายจ้างภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้ง 



 ๑๙

ถ้าไม่มี เจ้าห น้ีคัดค้านภายในกําหนดเวลาดังกล่าวน้ัน  ให้ถือ ว่าไม่มีคํ าคัดค้าน 
และสมาคมนายจ้างอาจควบเข้ากันได้ 

ถ้ามี เจ้ าห น้ีคัดค้ าน  สมาคมนายจ้างจะควบเข้ ากันมิ ได้จนกว่าจะได้ ชําระห น้ี 
หรือได้ให้ประกันเพ่ือหน้ีน้ันแล้ว 

มาตรา ๘๐ ให้คณะกรรมการของแต่ละสมาคมนายจ้างที่ควบเข้ากันต้ังผู้แทนของตน 
ขึ้นสมาคมละไม่เกินสามคน เพ่ือดําเนินการตามมาตรา ๘๑ 

มาตรา ๘๑ สมาคมท่ีต้ังขึ้นใหม่โดยควบเข้ากันน้ัน ต้องย่ืนคําขอรับใบสําคัญรับรอง 
การจัดต้ังสมาคมนายจ้างใหม่เป็นหนังสือต่ออธิบดี 

หลักเกณฑ์และวิธีการขอใบสําคัญรับรองการจัดต้ังสมาคมนายจ้างใหม่ให้เป็นไปตามที่
อธิบดีกําหนด 

ให้นํามาตรา ๕๘ ถึงมาตรา ๗๗ รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เก่ียวข้องมาใช้บังคับแก่สมาคม
นายจ้างที่ต้ังขึ้นใหม่โดยอนุโลม 

มาตรา ๘๒ การออกใบสําคัญรับรองการจัดต้ังสมาคมนายจ้างใหม่ให้มีผลเป็นการเพิกถอน
ใบสําคัญรับรองการจัดต้ังสมาคมนายจ้างเดิมที่ควบเข้ากัน 

มาตรา ๘๓ สมาคมนายจ้างใหม่ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หน้ีสิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิด
ของสมาคมนายจ้างเดิมที่ได้ควบเข้ากันน้ัน 

สมาชิกของสมาคมนายจ้างเดิมที่ได้ควบเข้ากันน้ัน ย่อมเป็นสมาชิกของสมาคมนายจ้างใหม่ 
มาตรา ๘๔ สมาคมนายจ้างย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหน่ึงดังต่อไปน้ี 
(๑) เมื่อมีเหตุตามท่ีข้อบังคับของสมาคมนายจ้างกําหนดให้เลิก 
(๒) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก 
(๓) ศาลแรงงานมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เลิกตามมาตรา ๘๕ 
(๔) ล้มละลาย 
มาตรา ๘๕ ให้อธิบดีย่ืนคําร้องต่อศาลแรงงานเพ่ือพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งให้เลิก

สมาคมนายจ้างได้ เมื่อปรากฏว่า 
(๑) สมาคมนายจ้างดําเนินการขัดต่อวัตถุประสงค์ ขัดต่อกฎหมายหรืออาจเป็นภัย 

ต่อความม่ันคงของประเทศ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๒) สมาคมนายจ้างไม่ดําเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลาเกินสองปี 
คําพิพากษาหรือคําสั่งให้เลิกสมาคมนายจ้างให้อธิบดีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๘๖ เมื่อสมาคมนายจ้างต้องเลิกตามมาตรา ๘๔ หรือมาตรา ๘๕ ให้แต่งต้ัง 

ผู้ชําระบัญชีและทําการชําระบัญชี และให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการ
ชําระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัดและบริษัทจํากัดมาใช้บังคับแก่การชําระบัญชี
สมาคมนายจ้างโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๗ เมื่อชําระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะแบ่งให้แก่สมาชิกของสมาคม
นายจ้างไม่ได้ ทรัพย์สินน้ันจะต้องโอนไปให้แก่นิติบุคคลอ่ืนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วยวิธีการจัดการ
ของสมาคมนายจ้าง หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่ ถ้าในข้อบังคับหรือที่ประชุมใหญ่มิได้ระบุนิติบุคคลใด 



 ๒๐

ให้เป็นผู้รับทรัพย์สินที่เหลือน้ัน ให้ผู้ชําระบัญชีมอบแก่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน  

หมวด ๘ 
สหภาพแรงงาน 

   
 
มาตรา ๘๘ สหภาพแรงงานจะมีขึ้นได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามบทแห่งพระราชบัญญัติน้ี 
สหภาพแรงงานต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เก่ียวกับ

สภาพการจ้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน 
มาตรา ๘๙ ลูกจ้างจํานวนไม่น้อยกว่าสิบคนมีสิทธิจัดต้ังสหภาพแรงงานได้ โดยย่ืน 

คําขอรับใบสําคญัรับรองการจัดต้ังสหภาพแรงงานต่ออธิบดี พร้อมด้วยข้อบังคับของสหภาพแรงงาน 
กรณีลูกจ้างซึ่ งไม่มีสัญชาติไทยมีสิทธิจัดต้ังสหภาพแรงงานได้ โดยต้องมีคุณสมบัติ 

ดังต่อไปน้ี  
(๑) มีถิ่นพํานักตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  
(๒) ทํางานในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อยหน่ึงปีขึ้นไป  
หลักเกณฑ์และวิธีการขอใบสําคัญรับรองการจัดต้ังสหภาพแรงงานให้เป็นไปตามท่ีอธิบดี

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๙๐ ข้อบังคับของสหภาพแรงงานอย่างน้อยต้องมีข้อความดังต่อไปน้ี 
(๑) ช่ือ ซึ่งต้องมีคําว่า “สหภาพแรงงาน” กํากับไว้กับช่ือน้ันด้วย 
(๒) วัตถุประสงค์ 
(๓) ที่ต้ังสํานักงาน 
(๔) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
(๕) อัตราเงินค่าสมัครและค่าบํารุงและวิธีการชําระเงินน้ัน 
(๖) ข้อกําหนดเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
(๗) ข้อกําหนดเก่ียวกับการจัดการ การใช้จ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินอ่ืน 

ตลอดจนการทําบัญชีและการตรวจบัญชี 
(๘) ข้อกําหนดเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาในการนัดหยุดงานและวิธีการอนุมัติข้อตกลง

เก่ียวกับสภาพการจ้าง 
(๙) ข้อกําหนดเก่ียวกับการประชุมใหญ่ 
(๑๐) ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการ จํานวนกรรมการ การเลือกต้ังกรรมการ 

วาระของการเป็นกรรมการ การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ 
(๑๑) ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของอนุกรรมการและการแต่งต้ังอนุกรรมการ 
มาตรา ๙๑ เมื่ออธิบดีได้รับคําขอและเอกสารประกอบคําขอใบสําคัญรับรองการจัดต้ัง

สหภาพแรงงานครบถ้วนแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามมาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ และมาตรา ๙๐ และไม่ขัด 
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้อธิบดีออกใบสําคัญรับรองการจัดต้ังสหภาพ
แรงงานน้ัน 

ถ้าอธิบดีเห็นว่า คําขอหรือเอกสารยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้มีหนังสือแจ้งให้แก้ไข
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนหรือถูกต้องหากไม่โต้แย้งหรือไม่แก้ไขเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนหรือถูกต้องภายในสามสิบวัน



 ๒๑

นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ให้ถือว่าคําขอดังกล่าวเป็นอันตกไป แต่ถ้าได้แก้ไขเพ่ิมเติมครบถ้วนหรือ
ถูกต้องแล้ว ให้ออกใบสําคัญรับรองการจัดต้ังแก่สหภาพแรงงานน้ัน 

ถ้าอธิบดีเห็นว่าไม่อาจออกใบสําคัญรับรองการจัดต้ังได้เน่ืองจากวัตถุประสงค์ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งตามวรรคสอง   
ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอใบสําคัญรับรองการจัดต้ังพร้อมด้วยเหตุผลโดยมิชักช้า 

ในกรณีที่ผู้ขอใบสําคัญรับรองการจัดต้ังไม่เห็นด้วยกับความเห็นของอธิบดีผู้ขอใบสําคัญ
รับรองการจัดต้ังมีสิทธินําคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

มาตรา ๙๒ ให้สหภาพแรงงานที่จัดต้ังตามมาตรา ๙๑ เป็นนิติบุคคล และให้อธิบดี
ประกาศการรับรองการจัดต้ังสหภาพแรงงานในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๙๓  ให้ลูกจ้างซึ่งย่ืนคําขอรับใบสําคัญรับรองการจัดต้ังสหภาพแรงงาน 
ตามมาตรา ๘๙ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่ออกใบสําคัญ
รับรองการจัดต้ัง เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ 

เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้เลือกต้ังคณะกรรมการแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายใน 
สิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติพร้อมนําส่งรายช่ือ ที่อยู่ อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการ  

มาตรา ๙๔ สมาชิกของสหภาพแรงงานต้องเป็นลูกจ้าง และลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ที่มีอํานาจในการจ้าง การลดค่าจ้าง การเลิกจ้างการให้บําเหน็จหรือการลงโทษ จะเป็นสมาชิกในสหภาพ
แรงงานที่ลูกจ้างอ่ืนได้จัดต้ังหรือเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ และลูกจ้างอ่ืนจะเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงาน 
ที่ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาดังกล่าวได้จัดต้ังขึ้นหรือเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 

มาตรา ๙๕ สมาชิกของสหภาพแรงงานมีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสาร 
หรือบัญชี เพ่ือทราบการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงานได้ในเวลาเปิดทําการตามที่คณะกรรมการ
กําหนดไว้ 

ในการขอตรวจสอบตามวรรคหน่ึง เจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานต้องให้ความสะดวก
ตามสมควร 

มาตรา ๙๖ สมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพแรงงานสิ้นสุดลง เมื่อ 
 (๑) ตาย  
 (๒) ลาออก 
 (๓) ที่ประชุมใหญ่ให้ออกเพราะมีเหตุตามท่ีกําหนดในข้อบังคับของสหภาพแรงงาน 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในข้อบังคับของสหภาพแรงงาน  

มาตรา ๙๗ เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกของสหภาพแรงงานให้สหภาพแรงงานมีอํานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

(๑ ) เรียกร้อง เจรจาทํ าความตกลงและรับทราบคํ า ช้ีขาด  หรือทํ าข้ อตกลง 
กับนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างในกิจการของสมาชิกได้ 

(๒ ) จัดการและดําเนินการเพ่ือให้สมาชิกได้รับประโยชน์  ทั้ ง น้ี  ภายใต้บังคับ 
ของวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงาน 

(๓)  จัดให้มีบริการสนเทศเพ่ือให้สมาชิกมาติดต่อเก่ียวกับการจัดหางาน 
(๔) จัดให้มีบริการการให้คําปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือขจัดข้อขัดแย้งเก่ียวกับ 

การบริหารงานและการทํางาน 



 ๒๒

(๕) จัดให้มีการให้บริการเก่ียวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือสวัสดิการของสมาชิก
หรือเพ่ือสาธารณประโยชน์  ทั้งน้ี ตามท่ีที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร 

(๖) เรียกเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกและเงินค่าบํารุงตามอัตราที่กําหนดในข้อบังคับของ
สหภาพแรงงาน 

มาตรา ๙๘ เมื่อสหภาพแรงงานปฏิบัติการดังต่อไปน้ี เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกอันมิใช่
เป็นกิจการเก่ียวกับการเมือง ให้ลูกจ้าง สหภาพแรงงาน กรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของ
สหภาพแรงงานได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องทางอาญาหรือทางแพ่งหากได้กระทํา 
โดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๑) เข้าร่วมเจรจาทําความตกลงกับนายจ้าง สมาคมนายจ้าง ลูกจ้าง สหภาพแรงงานอื่น 
สหพันธ์นายจ้าง หรือสหพันธ์แรงงาน เพ่ือเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ที่สมาชิกสมควรได้รับ 

(๒) นัดหยุดงาน หรือช่วยเหลือ ชักชวนหรือสนับสนุนให้สมาชิกนัดหยุดงาน 
(๓) ช้ีแจงหรือโฆษณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน 
(๔) จัดให้มีการชุมนุมหรือเข้าร่วมโดยสงบในการนัดหยุดงาน 
การยกเว้นตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงกรณีเป็นความผิดทางอาญาในลักษณะความผิด

เก่ียวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน เก่ียวกับชีวิตและร่างกาย เก่ียวกับเสรีภาพและช่ือเสียง 
เก่ียวกับทรัพย์ และความผิดในทางแพ่งที่เก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิดทางอาญาในลักษณะดังกล่าว 

มาตรา ๙๙ ให้สหภาพแรงงานมีคณะกรรมการเป็นผู้ดําเนินกิจการและเป็นผู้แทน 
ของสหภาพแรงงานในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการน้ีคณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการ
คนหน่ึงหรือหลายคนทาํการแทนก็ได้ 

คณะกรรมการอาจแต่งต้ังอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้ 
ผู้ซึ่งจะได้รับการเลือกหรือแต่งต้ังเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการตามวรรคสอง 

ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ย่ืนคําขอจัดต้ังสหภาพแรงงานตามมาตรา ๙๑ 
มาตรา ๑๐๐ กรรมการหรืออนุกรรมการของสหภาพแรงงานใดต้องเป็นสมาชิกของ

สหภาพแรงงานน้ัน 
มาตรา ๑๐๑  ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาโดยถือว่าวันลา 

ของลูกจ้างน้ันเป็นวันทํางานดังต่อไปน้ี 
(๑ ) เพ่ือไปดําเนิน กิจการสหภาพแรงงานในฐานะผู้ แทนลูกจ้างในการเจรจา  

การไกล่เกลี่ย การช้ีขาดข้อพิพาทแรงงาน  
(๒) เพ่ือไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ตามที่ทางราชการกําหนดอันเก่ียวกับกิจการของ

สหภาพแรงงาน 
(๓) เพ่ือไปประชุมสหภาพแรงงานหรือสัมมนาใด ๆ ตามที่สหภาพแรงงานและนายจ้าง 

จะได้ตกลงกัน  
(๔) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาสมทบ กรรมการในคณะกรรมการไตรภาคีตามกฎหมาย 

หรือกรรมการในคณะกรรมการอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 
(๕) เพ่ือไปเป็นพยานตามหมายเรียกของศาลในคดีที่เก่ียวกับแรงงาน 
การลาตามวรรคหนึ่งให้ลูกจ้างดังกล่าวแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลา 

โดยชัดแจ้ง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
 



 ๒๓

มาตรา ๑๐๒ สหภาพแรงงานจะกระทําการดังต่อไปน้ีได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ 
(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(๒) ดําเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของสมาชิกเป็นส่วนรวม 
(๓ )เลือกต้ังกรรมการ เลือกต้ังผู้สอบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจําปี และ

งบประมาณ 
(๔) จัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือสวัสดิการของสมาชิกหรือเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(๕) ควบสหภาพแรงงานเข้ากัน  
(๖) เลิกสหภาพแรงงาน 
(๗) จัดต้ังสหพันธ์แรงงานหรือเป็นสมาชิกของสหพันธ์แรงงาน 
(๘) นัดหยุดงานเมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม 
มาตรา ๑๐๓ เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับแล้ว ให้สหภาพแรงงาน 

มีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ  
ให้นํามาตรา ๙๑ มาใช้บังคับแก่การขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๐๔ เมื่อได้เลือกต้ังกรรมการขึ้นใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่แล้ว ให้สหภาพ

แรงงานมีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ พร้อมนําส่งรายช่ือ ที่อยู่ 
อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการใหม่ด้วย 

มาตรา ๑๐๕ สหภาพแรงงานต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่อธิบดีกําหนด และ
เก็บรักษาไว้ที่สํานักงานพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ในเวลาทําการ 

ให้สหภาพแรงงานประกาศวันและเวลาทําการไว้ที่สํานักงาน 
มาตรา ๑๐๖ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจ 
(๑) เข้าไปในสํานักงานของสหภาพแรงงานในเวลาทําการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับ

การดําเนินกิจการของสหภาพแรงงาน 
(๒) ให้กรรมการพนักงานหรือลูกจ้างของสหภาพแรงงานส่งหรือแสดงเอกสาร 

หรือบัญชีของสหภาพแรงงานเพ่ือประกอบการพิจารณากรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น 
(๓) สอบถามบุคคลใน (๒) หรือเรียกบุคคลดังกล่าวมาเพ่ือสอบถามหรือให้ช้ีแจง

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงาน 
มาตรา ๑๐๗ อธิบดีมีอํานาจสั่งให้กรรมการหรือคณะกรรมการของสหภาพแรงงาน 

ออกจากตําแหน่งได้เมื่อปรากฏว่า 
(๑) กระทําการอันมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

ของพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานผู้ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานหรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
(๒) ดําเนินกิจการไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงานอันเป็นการขัด 

ต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจเป็นภัยต่อความม่ันคง 
ของประเทศ 

(๓) ให้หรือยินยอมให้ผู้หน่ึงผู้ใดซึ่งมิใช่กรรมการเป็นผู้ดําเนินกิจการของสหภาพแรงงาน  
คําสั่งตามวรรคหน่ึงให้ทําเป็นหนังสือและแจ้งให้ผู้ซึ่งเก่ียวข้องและสหภาพแรงงานทราบ

โดยมิชักช้า 
 



 ๒๔

มาตรา ๑๐๘ ผู้ซึ่งได้รับคําสั่งตามมาตรา ๑๐๗ หากไม่เห็นด้วยกับคําสั่งดังกล่าวมีสิทธินําคดี
ไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

มาตรา ๑๐๙ สหภาพแรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีทุกปี และต้องเสนองบดุล
พร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่ 

เมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแล้ว ให้ส่งสําเนาหน่ึงชุด 
แก่อธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่รับรอง 

มาตรา ๑๑๐ สหภาพแรงงานต้ังแต่สองสหภาพขึ้นไปอาจควบเข้ากันเป็นสหภาพแรงงาน
เดียวกันได้ 

การควบสหภาพแรงงานเข้ากันตามวรรคหน่ึง ต้องได้รับมติของที่ประชุมใหญ่ 
ของแต่ละสหภาพด้วยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมด และต้องมีหนังสือแจ้งต่ออธิบดี 
พร้อมนําส่งสําเนารายงานการประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงานซึ่งลงมติให้ควบเข้ากันไปด้วย 

มาตรา ๑๑๑ ให้นํามาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ 
รวมทั้งบทกําหนดโทษท่ีเก่ียวข้องมาใช้บังคับแก่การควบสหภาพแรงงานเข้ากันโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑๒  ให้นํามาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗ รวมทั้ง 
บทกําหนดโทษท่ีเก่ียวข้องมาใช้บังคับแก่การเลิกสหภาพแรงงานโดยอนุโลม 

หมวด ๙ 
สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงาน 

   
 

มาตรา ๑๑๓  สมาคมนายจ้างต้ังแต่สองสมาคมข้ึนไปอาจรวมกันจัดต้ังเป็นสหพันธ์
นายจ้างเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมนายจ้างและคุ้มครองผลประโยชน์ของสมาคม
นายจ้างและนายจ้างได้ โดยย่ืนคําขอรับใบสําคัญรับรองการจัดต้ังสหพันธ์นายจ้างเป็นหนังสือต่ออธิบดี
พร้อมด้วยข้อบังคับของสหพันธ์นายจ้าง 

หลักเกณฑ์และวิธีการขอใบสําคัญรับรองการจัดต้ังสหพันธ์นายจ้างให้เป็นไปตามที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๑๔ สหภาพแรงงานต้ังแต่สองสหภาพขึ้นไปอาจรวมกันจัดต้ังเป็นสหพันธ์
แรงงานเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหภาพแรงงานและคุ้มครองผลประโยชน์ของสหภาพ
แรงงานและลูกจ้างได้ โดยย่ืนคําขอรับใบสําคัญรับรองการจัดต้ังสหพันธ์แรงงานเป็นหนังสือต่ออธิบดี
พร้อมด้วยข้อบังคับของสหพันธ์แรงงาน 

หลักเกณฑ์และวิธีการขอใบสําคัญรับรองการจัดต้ังสหพันธ์แรงงานให้เป็นไปตามที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๑๕ การจัดต้ังหรือการเข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์นายจ้างหรือสหพันธ์แรงงาน 
ตามมาตรา ๑๑๓ หรือมาตรา ๑๑๔ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกด้วยคะแนนเสียง 
เกินก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสมาคมนายจ้างหรือแต่ละสหภาพแรงงาน 

การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับว่าด้วยวิธีการ
จัดการสมาคมนายจ้างหรือข้อบังคับว่าด้วยวิธีการจัดการสหภาพแรงงาน 

 



 ๒๕

มาตรา ๑๑๖ ให้สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงานที่ได้รับรองการจัดต้ังแล้วเป็นนิติบุคคล 
มาตรา ๑๑๗ สมาคมนายจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหพันธ์นายจ้างและสหภาพแรงงานซึ่งเป็น

สมาชิกสหพันธ์แรงงาน มีสิทธิส่งผู้แทนไปร่วมประชุมและดําเนินการของสหพันธ์นายจ้างหรือสหพันธ์
แรงงานได้ ตามจํานวนที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยวิธีการจัดการสหพันธ์นายจ้าง หรือข้อบังคับ 
ว่าด้วยวิธีการจัดการสหพันธ์แรงงาน 

มาตรา ๑๑๘ คณะกรรมการสหพันธ์นายจ้างให้เลือกต้ังจากผู้แทนของสมาคมนายจ้าง 
ซึ่งเป็นสมาชิกของสหพันธ์นายจ้างน้ัน 

คณะกรรมการสหพันธ์แรงงานให้เลือกต้ังจากผู้แทนของสหภาพแรงงานซึ่งเป็นสมาชิก
ของสหพันธ์แรงงานน้ัน 

มาตรา ๑๑๙ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยสมาคมนายจ้างในหมวด ๗ และสหภาพแรงงาน 
ในหมวด ๘ รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เก่ียวข้องมาใช้บังคับแก่สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงาน 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๐ สมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้างไม่น้อยกว่าห้าแห่งอาจจัดต้ังสภา
องค์การนายจ้าง เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ได้ 

สภาองค์การนายจ้างต้องมีข้อบังคับและต้องมีใบสําคัญรับรองการจัดต้ังสภาองค์การ
นายจ้าง เมื่อได้รับรองการจัดต้ังแล้วให้สภาองค์การนายจ้างเป็นนิติบุคคล 

ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยสมาคมนายจ้างในหมวด ๗ และสหพันธ์นายจ้างในหมวด ๙
รวมทั้งบทกําหนดโทษท่ีเก่ียวข้องมาใช้บังคับแก่สภาองค์การนายจ้างโดยอนุโลม 
  มาตรา ๑๒๑ สหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานไม่น้อยกว่าสิบห้าแห่งอาจจัดต้ังสภา
องค์การลูกจ้าง เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ได้ 

สภาองค์การลูกจ้างต้องมีข้อบังคับและต้องมีใบสําคัญรับรองการจัดต้ังสภาองค์การลูกจ้าง 
เมื่อได้รับรองการจัดต้ังแล้วให้สภาองค์การลูกจ้างเป็นนิติบุคคล 

ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยสหภาพแรงงานในหมวด ๘ และสหพันธ์แรงงานในหมวด ๙
รวมทั้งบทกําหนดโทษท่ีเก่ียวข้องมาใช้บังคับแก่สภาองค์การลูกจ้างโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๒ กรรมการสมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง และสภาองค์การนายจ้าง 
ซึ่งอธิบดีสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง เน่ืองจากกระทําการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี จะดํารงตําแหน่ง
กรรมการสมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง และสภาองค์การนายจ้างคราวต่อไปได้เมื่อพ้นหน่ึงปีนับแต่วันที่
อธิบดีสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 

กรรมการสหภาพแรงงาน  สหพันธ์แรงงาน  และสภาองค์การลูกจ้าง ซึ่ งอธิบดี 
สั่งให้พ้นจากตําแหน่งเน่ืองจากกระทําการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีจะดํารงตําแหน่ง
กรรมการสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และสภาองค์การลูกจ้าง คราวต่อไปได้เมื่อพ้นหน่ึงปีนับแต่วันที่
อธิบดีสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา ๑๒๓ สหพันธ์แรงงานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ อาจเข้าเป็น
สมาชิกสภาองค์การลูกจ้างได้ 

 
 



 ๒๖

หมวด ๑๐ 
การกระทําอันไม่เป็นธรรม 

   
 

 มาตรา ๑๒๔ ห้ามนายจ้าง 
 (๑) เลิกจ้าง โยกย้ายหน้าที่การงาน ลดค่าจ้าง ไม่มอบหมายงาน หรือกระทําการใดๆ  
อันอาจเป็นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทนทํางานอยู่ต่อไปได้ เพราะเหตุที่ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน  
แล้วแต่กรณี กระทําการหรือกําลังจะกระทําการ ดังต่อไปน้ี  
 (ก) จัดต้ังสหภาพแรงงาน  
 (ข) เป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมการของสหภาพแรงงาน  
 (ค) นัดชุมนุม ทําคําร้อง แจ้งข้อเรียกร้อง หรือเจรจา ตามพระราชบัญญัติน้ี 
 (ง) ฟ้องร้องหรือเป็นพยานในคดีเก่ียวกับแรงงาน 
 (จ) ให้หลักฐานต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผู้ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงาน 
กรรมการแรงงานสัมพันธ์ อธิบดี ศาลแรงงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเก่ียวกับแรงงาน 

(๒) ขัดขวางในการที่ลูกจ้างเป็นสมาชิก ให้ลูกจ้างออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพ
แรงงาน หรือให้หรือตกลงจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของสหภาพ
แรงงาน เพ่ือไม่ให้สมัครหรือรับสมัครลูกจ้างเป็นสมาชิก หรือเพ่ือให้ออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพ
แรงงาน 

(๓) ขัดขวางการดําเนินการของสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน หรือสภาองค์การลูกจ้าง 
หรือขัดขวางการใช้สิทธิของลูกจ้างในการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน 
 (๔) เข้าแทรกแซงการดําเนินการของสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน หรือสภาองค์การ
ลูกจ้างโดยไม่มีอํานาจตามกฎหมาย 

(๕) ใช้สิทธิปิดงานแก่ลูกจ้างที่ เก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องเป็นบางส่วน หรือบางคน 
อันเป็นการเลือกปฏิบัติ 
 มาตรา ๑๒๕ ห้ามผู้ใด 

(๑) บังคับ หรือขู่เข็ญโดยทางตรง หรือทางอ้อม ให้ลูกจ้างต้องเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน  
หรือต้องออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 

(๒) กระทําการใดๆ อันอาจเป็นผลให้นายจ้างฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔ 
มาตรา ๑๒๖ ในระหว่างที่ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างตามมาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง  

หรือคําช้ีขาดมีผลใช้บังคับ ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่บุคคลดังกล่าว 
ได้กระทําการ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาํความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
(๒) จงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง โดยนายจ้าง 

ได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จําต้องตักเตือน 
(๔) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทํางานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๕) กระทําการใด ๆ เป็นการยุยง สนับสนุน หรือชักชวนให้มีการฝ่าฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับ

สภาพการจ้างหรือคําช้ีขาด 
 



 ๒๗

มาตรา ๑๒๗  เมื่อมีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ หรือมาตรา ๑๒๖ ผู้เสียหาย
เน่ืองจากการฝ่าฝืนอาจย่ืนคําร้องกล่าวหาผู้ฝ่าฝืนต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่มีการฝ่าฝืน 

มาตรา ๑๒๘ เมื่อได้รับคําร้องกล่าวหาตามมาตรา ๑๒๗ แล้ว ให้คณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดและออกคําสั่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องกล่าวหา 
 ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์แจ้งคําสั่งตามวรรคหน่ึงเป็นหนังสือให้ผู้กล่าวหา 
และผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด การดําเนินคดีอาญานายจ้างให้เป็นอันระงับไป 
 ผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา หากไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
มีสิทธินําคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
 การนําคดีไปสู่ศาลแรงงานไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานโดยมีหลักประกันที่เช่ือถือได้ 
 ในกรณีที่คําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์กําหนดให้ผู้ถูกกล่าวหาจ่ายเงินด้วย  
การนําคดีไปสู่ศาลแรงงานผู้น้ันต้องวางเงินต่อศาลแรงงานโดยครบถ้วนตามคําสั่งของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์จึงจะฟ้องคดีได้ 
 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และไม่ได้
นําคดีไปสู่ศาลภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคําสั่ง ให้คําสั่งน้ัน
เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแล้วการดําเนินคดี
อาญาที่มีอยู่ให้เป็นอันระงับไป 

เมื่อคดีถึงที่สุดและผู้ถูกกล่าวหามีหน้าที่ต้องจ่ายเงินจํานวนใดให้แก่ลูกจ้าง ให้ศาล 
มีอํานาจจ่ายเงินที่ผู้ถูกกล่าวหาวางไว้ต่อศาลให้แก่ลูกจ้างผู้กล่าวหา 

 
หมวด ๑๑ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๒๙  ผู้แทนนายจ้างหรือผู้แทนลูกจ้างตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๗ หรือ

ผู้แทนสมาคมนายจ้างหรือผู้แทนสหภาพแรงงานตามมาตรา ๑๖ ผู้ใดรับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากผู้หน่ึงผู้ใดเพื่อกระทําการอันเป็นเหตุให้นายจ้าง ลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพ
แรงงานซึ่งตนเป็นผู้แทนในการเรียกร้อง เจรจาทําความตกลงหรือรับทราบคําช้ีขาดต้องเสียผลประโยชน์
อันควรได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๐  ที่ปรึกษานายจ้างหรือที่ปรึกษาลูกจ้างตามมาตรา ๑๘ ผู้ใดรับ หรือยอม 
จะรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้หน่ึงผู้ใดเพื่อกระทําการอันเป็นเหตุให้นายจ้างหรือลูกจ้าง 
ซึ่งตนเป็นที่ปรึกษาต้องเสียผลประโยชน์อันควรได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกิน 
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



 ๒๘

มาตรา ๑๓๑ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๑ หรือ
มาตรา ๒๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๓๒ นายจ้างหรือลูกจ้างผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  
หรือคําช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานท่ีได้จดทะเบียนตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๐ วรรคสี่  
ในระหว่างข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างหรือคําช้ีขาดมีผลใช้บังคับ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน
หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๓ นายจ้าง ลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง 
หรือสหพันธ์แรงงานใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
ตามมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๔ 
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๕ ผู้ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานผู้ใดรับหรือยอมจะรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใดจากผู้หน่ึงผู้ใดเพ่ือจูงใจให้ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานอันเป็นเหตุให้นายจ้าง ลูกจ้างสมาคมนายจ้าง  
หรือสหภาพแรงงาน ต้องเสียผลประโยชน์อันควรได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๖ ผู้ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคสามหรือวรรคสี่  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 

มาตรา ๑๓๗ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกิน
หน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๙  ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๓  วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่ ง 
หรือไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา ๗๔  
หรือมาตรา ๑๐๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๐ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๔  มาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๗ 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๑ นายจ้าง สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง ลูกจ้าง 
สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน หรือสภาองค์การลูกจ้าง ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง  
มาตรา ๗๒ มาตรา ๙๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๐๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 

มาตรา ๑๔๒ สมาคมนายจ้างใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๗  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 

กรรมการสมาคมนายจ้างผู้ ใดรู้ เห็นเป็นใจให้สมาคมนายจ้างกระทําการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกิน 
หน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



 ๒๙

มาตรา ๑๔๓ ผู้ชําระบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
หน่ึงหมื่นบาท 

มาตรา ๑๔๔ สหภาพแรงงานใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๕ หรือมาตรา ๑๐๙ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท  

กรรมการสหภาพแรงงานผู้ ใดรู้ เห็นเป็นใจให้สหภาพแรงงานกระทําการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๕ หรือมาตรา ๑๐๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกิน
หน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๕  นายจ้างผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔  มาตรา ๑๒๕  หรือมาตรา ๑๒๖  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๖ ผู้ใดใช้ช่ือซึ่งมีอักษรไทยประกอบว่า “สมาคมนายจ้าง” หรือ “สหภาพ
แรงงาน” หรือ “สหพันธ์นายจ้าง” หรือ “สหพันธ์แรงงาน” หรือ “สภาองค์การนายจ้าง” หรือ “สภา
องค์การลูกจ้าง” หรืออักษรต่างประเทศซึ่งมีความหมายทํานองเดียวกันประกอบในป้ายช่ือ ดวงตรา 
จดหมาย ใบแจ้งความหรือเอกสารอย่างอ่ืนโดยมิได้เป็นสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง
สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การนายจ้าง หรือสภาองค์การลูกจ้าง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 

มาตรา ๑๔๗ ผู้ใดเป็นผู้ดําเนินการสมาคมนายจ้างสหภาพแรงงานสหพันธ์นายจ้างสหพันธ์
แรงงาน สภาองค์การนายจ้าง หรือสภาองค์การลูกจ้าง ที่ยังไม่ได้รับใบสําคัญรับรองการจัดต้ัง ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๘ เมื่อสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน  
สภาองค์การนายจ้าง หรือสภาองค์การลูกจ้าง ซึ่งได้เลิกตามพระราชบัญญัติน้ี กรรมการหรืออนุกรรมการ
สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การนายจ้าง หรือสภาองค์การ
ลูกจ้าง ผู้ใดขัดขวางการดําเนินการของผู้ชําระบัญชี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกิน
หน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดยังคงดําเนินกิจการของสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง 
สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การนายจ้าง หรือสภาองค์การลูกจ้าง ซึ่งได้เลิกไปแล้วตามพระราชบัญญัติน้ี  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๐ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ให้อธิบดีมีอํานาจเปรียบเทียบได้ 

ภายใต้บังคับของบทบัญญัติตามวรรคหน่ึง ในการสอบสวนถ้าพนักงานสอบสวนพบว่า
บุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี และบุคคลน้ันยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวน
ส่งเรื่องมายังอธิบดีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้น้ันแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 

เมื่อผู้กระทําผิดได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระทําผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสามให้ดําเนินคดีต่อไปได้ 

 
 

 



 ๓๐

บทเฉพาะกาล 
   

 

มาตรา ๑๕๑ การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และรายละเอียดของการใช้สิทธิ 
เสรีภาพในการรวมกลุ่มตามมาตรา ๔ วรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  

มาตรา ๑๕๒ ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ตามมาตรา 
๔๕ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายนายจ้าง กรรมการฝ่ายลูกจ้าง 
ฝ่ายละห้าคน ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในด้านแรงงานสัมพันธ์
เป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าห้าปีจํานวนสามคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งต้ังเป็นกรรมการ 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน ซึ่งอธิบดีแต่งต้ังจํานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ ช่วยเลขานุการ เพ่ือทําหน้าที่
คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงาน
สัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๑๕๓ ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับคงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๑๕๔ ให้คณะกรรมการลูกจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับคงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง 

มาตรา ๑๕๕ ให้ผู้ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานซึ่งแต่งต้ังตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานจนกว่าจะมีการแต่งต้ังผู้ช้ีขาดข้อพิพาท
แรงงานตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๑๕๖ บรรดาคําช้ีขาดของผู้ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงาน มติ คําวินิจฉัยช้ีขาด หรือ
คําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ถึงที่สุดแล้วตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
และยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป 

บรรดาสภาพการจ้างที่มีอ ยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญั ติ น้ี ใช้บังคับ ให้ถือว่า 
เป็นสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติน้ี 

บรรดาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
ให้ถือว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๑๕๗ บรรดาคําร้องกล่าวหา ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน คําช้ีขาด ของผู้ช้ีขาด
ข้อพิพาทแรงงาน คําช้ีขาดหรือคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือคดีซึ่งเกิดขึ้นและยังไม่ถึงที่สุด 
แล้วแต่กรณี ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ที่ใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับจนกว่าคําร้องกล่าวหา ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน คําช้ีขาด 
คําสั่ง หรือคดีน้ันจะถึงที่สุด 

 



 ๓๑

มาตรา ๑๕๘ สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การ
นายจ้าง และสภาองค์การลูกจ้างที่ได้จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ให้ถือว่าเป็นสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การนายจ้าง  
และสภาองค์การลูกจ้างที่ได้รับใบสําคัญรับรองการจัดต้ังตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๑๕๙ คําขอจดทะเบียนจัดต้ังสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง 
สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การนายจ้าง และสภาองค์การลูกจ้างที่ได้ย่ืนไว้ตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้ถือว่าเป็นคําขอรับใบสําคัญรับรองการจัดต้ังตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๑๖๐ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  
หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญั ติแรงงานสัมพันธ์ พ .ศ . ๒๕๑๘ ที่ ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี
จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัติน้ี
ขึ้นใช้บังคับ 

การดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่งตามวรรคหน่ึง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  
หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 

 
 

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
.......................................... 

นายกรัฐมนตร ี


