พระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
เป็ นปี ที่ ๓๐ ในรั ชกาลปั จจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ
ให้ ประกาศว่ า
โดยที่เป็ นการสมควรมีก ฎหมายว่าด้ วยแรงงานสัมพันธ์จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตรา
พระราชบัญญัติขึ ้นไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ทําหน้ าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี ้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี ้เรี ยกว่า "พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับเมื่อพ้ นกําหนดสามสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิกข้ อ ๔ และข้ อ ๑๑ แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๐๓
ลงวันที่ ๑๖
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี ้มิให้ ใช้ บงั คับแก่
(๑) ราชการส่วนกลาง
(๒) ราชการส่วนภูมิภาค
(๓) ราชการส่วนท้ องถิ่น รวมทังราชการของกรุ
้
งเทพมหานคร และเมืองพัทยา
(๔) กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
(๕) กิจการอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี ้
"นายจ้ าง " หมายความว่า ผู้ซงึ่ ตกลงรับลูกจ้ างเข้ าทํางานโดยจ่ายค่าจ้ างให้ และ
หมายความรวมถึงผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากนายจ้ างให้ ทําการแทน ในกรณีที่นายจ้ างเป็ นนิติบคุ คลหมายความ
ว่าผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลนัน้ และหมายความรวมถึงผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากผู้มีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบคุ คลให้ ทําการแทน
"ลูกจ้ าง" หมายความว่า ผู้ซงึ่ ตกลงทํางานให้ แก่นายจ้ างเพือ่ รับค่าจ้ าง
"สภาพการจ้ าง " หมายความว่า เงื่อนไขการจ้ างหรื อการทํางาน กําหนดวันและเวลา
ทํางาน ค่าจ้ าง สวัสดิการ การเลิกจ้ าง หรื อประโยชน์อื่นของนายจ้ างหรื อลูกจ้ างอันเกี่ยวกับการจ้ างหรื อการ
ทํางาน
"ข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ าง " หมายความว่า ข้ อตกลงระหว่างนายจ้ างกับลูกจ้ าง
หรื อระหว่างนายจ้ างหรื อสมาคมนายจ้ างกับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้ าง
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"ข้ อพิพาทแรงงาน" หมายความว่า ข้ อขัดแย้ งระหว่างนายจ้ างกับลูกจ้ างเกี่ยวกับสภาพ
การจ้ าง

"การปิ ดงาน " หมายความว่า การที่นายจ้ างปฏิเสธไม่ยอมให้ ลกู จ้ างทํางานชัว่ คราว
เนื่องจากข้ อพิพาทแรงงาน
"การนัดหยุดงาน " หมายความว่า การที่ลกู จ้ างร่วมกันไม่ทํางานชัว่ คราวเนื่องจากข้ อ
พิพาทแรงงาน
"สมาคมนายจ้ าง" หมายความว่า องค์การของนายจ้ างที่จดั ตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัตินี ้
"สหภาพแรงงาน" หมายความว่า องค์การของลูกจ้ างที่จดั ตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัตินี ้
"สหพันธ์ นายจ้ าง" หมายความว่า องค์การของสมาคมนายจ้ างตังแต่
้ สองสมาคมขึ ้นไปที่
จัดตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัตินี ้
"นายทะเบียน" หมายความว่า ผู้ซงึ่ รัฐมนตรี แต่งตังให้
้ ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้
"พนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงาน" หมายความว่า ผู้ซงึ่ รัฐมนตรี แต่งตังให้
้ ปฏิบตั ิการ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
"อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมแรงงาน
"รั ฐมนตรี " หมายความว่า รัฐมนตรี ผ้ รู ักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา ๖ ให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงหมาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ และให้ มีอํานาจ
ดังต่อไปนี ้
(๑) แต่งตังนายทะเบี
้
ยน พนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงาน และผู้ชี ้ขาดข้ อพิพาท
แรงงานเพือ่ ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒) ออกกฎกระทรวงเพือ่ ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้ การแต่งตังตาม
้
(๑ ) ให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บงั คับได้
มาตรา ๗ ให้ จดั ตังสํ
้ านักงานทะเบียนกลางขึ ้นในกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจหน้ าที่ใน
การควบคุมการจดทะเบียนสมาคมนายจ้ าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้ างและสหพันธ์แรงงาน ทัว่
ราชอาณาจักร และทําหน้ าที่เป็ นสํานักงานทะเบียนประจํากรุงเทพมหานครด้ วยในจังหวัดอื่นนอกจากรุ งเทพ
มหานคร รัฐมนตรี จะจัดตังสํ
้ านักงานทะเบียนประจําจังหวัดขึ ้นตรงต่อสํานักงานทะเบียนกลางได้
มาตรา ๘ ให้ จดั ตังสํ
้ านักงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ขึ ้นในกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจ
หน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) ดําเนินการสอบสวนข้ อเท็จจริ งเบื ้องต้ นเกี่ยวกับคําร้ องและข้ อพิพาทแรงงาน
(๒) ดําเนินการให้ เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
(๓) อํานาจหน้ าที่อื่น
มาตรา ๙ ให้ จดั ตังสํ
้ านักงานผู้ชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงานขึ ้นในกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหน้ าที่
ดังต่อไปนี ้
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(๑) จัดทําบัญชีรายชื่อและคุณสมบัติของผู้ชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงานเพื่อเสนอให้ คกู่ รณี
เลือกตัง้

(๒) ควบคุมและดําเนินการทางวิชาการและธุรการเกี่ยวกับการชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงาน
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หมวดที่ ๑
ข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ าง
มาตรา ๑๐ ให้ สถานประกอบกิจการที่มีลกู จ้ างตังแต่
้ ยี่สิบคนขึ ้นไปจัดให้ มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้ างตามความในหมวดนี ้ ข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างให้ ทําเป็ นหนังสือในกรณีเป็ นที่สงสัยว่า ในสถาน
ประกอบกิจการนันมี
้ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างหรื อไม่ ให้ ถือว่าข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่นายจ้ างต้ อง
จัดให้ มีตาม กฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน เป็ นข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างตามพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา ๑๑ ข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างอย่างน้ อยต้ องมีข้อความ ดังต่อไปนี ้
ข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างระหว่างสหภาพแรงงานอิเล็คทรอนิคส์
(๑) เงื่อนไขการจ้ างหรื อการทํางาน
สัมพันธ์ กับจําเลยนันถื
้ อว่าเป็ นสัญญาทางแพ่งที่ค่สู ญ
ั ญาพึงต้ องปฏิบตั ิต่อกัน เมื่อ
(๒) กําหนดวันและเวลาทํางาน
ระยะเวลาที่กําหนดตามข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างสิ ้นสุดลง ถ้ ามิได้ มีการเจรจา
ตกลงกันใหม่ ให้ ถือว่าข้ อตกลงมีผลบังคับใช้ ต่อไปอีก ๑ ปี คําว่าถ้ ามิได้ มีการเจรจา
(๓) ค่าจ้ าง
ตกลงกันใหม่ นันหมายถึ
้
ง การไม่แสดงเจตนาคัดค้ านสัญญาเดิมก็ให้ มีผลใช้ ต่อไป
(๔) สวัสดิการ
อีก ๑ ปี แต่ถ้าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ แสดงเจตนาคัดค้ านสัญญาเดิมแล้ วสัญญาเดิมย่อม
(๕) การเลิกจ้ าง
สิ ้นผลทันที จะอ้ างมาตรา ๑๒ วรรค ๒ มาบังคับใช้ ต่อกันไม่ได้ เพราะสัญญานันถื
้ อ
ว่าเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน
(๖) การยื่นเรื่ องราวร้ องทุกข์ของลูกจ้ าง
(๗) การแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อการต่ออายุข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ าง
มาตรา ๑๒ ข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ าง มีผลใช้ บงั คับภายในระยะเวลาที่นายจ้ างและลูกจ้ างได้
ตกลงกัน แต่จะตกลงกันให้ มีผลใช้ บงั คับเกินกว่าสามปี ไม่ได้ ถ้ ามิได้ กําหนดระยะเวลาไว้ ให้ ถือว่าข้ อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้ างมีผลใช้ บงั คับหนึ่งปี นับแต่วนั ที่นายจ้ างและลูกจ้ างได้ ตกลงกัน หรื อนับแต่วนั ที่นายจ้ าง
รับลูกจ้ างเข้ าทํางาน แล้ วแต่กรณี
ในกรณีที่ระยะเวลาที่กําหนดตามข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างสิ ้นสุดลง ถ้ ามิได้ มี
การเจรจาตกลงกันใหม่ ให้ ถือว่าข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างนันมี
้ ผลใช้ บงั คับต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี
มาตรา ๑๓ การเรี ยกร้ องให้ มีการกําหนดข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ าง หรื อการแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ าง นายจ้ างหรื อลูกจ้ างต้ องแจ้ งข้ อเรี ยกร้ องเป็ นหนังสือให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบ
ในกรณีที่นายจ้ างเป็ นผู้แจ้ งข้ อเรี ยกร้ อง นายจ้ างต้ องระบุชื่อผู้เข้ าร่วมในการเจรจาโดย
จะระบุชื่อตนเองเป็ นผู้เข้ าร่ วมในการเจรจา หรื อจะตังผู
้ ้ แทนเป็ นผู้เข้ าร่วมในการเจรจาก็ได้ ถ้ านายจ้ างตังผู
้ ้ แทน
เป็ นผู้เข้ าร่ วมในการเจรจา ผู้แทนของนายจ้ างต้ องเป็ น กรรมการผู้ถือหุ้น ผู้เป็ นหุ้นส่วน หรื อลูกจ้ างประจําของ
นายจ้ าง กรรมการของสมาคมนายจ้ าง หรื อกรรมการของสหพันธ์นายจ้ าง และต้ องมีจํานวนไม่เกินเจ็ดคน
ในกรณีที่ลกู จ้ างเป็ นผู้แจ้ งข้ อเรี ยกร้ อง ข้ อเรี ยกร้ องนันต้
้ องมีรายชื่อและลายมือชื่อของ
ลูกจ้ างซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบห้ าของลูกจ้ างทังหมด
้
ซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ องนัน้
ถ้ าลูกจ้ างได้ เลือกตังผู
้ ้ แทนเป็ นผู้เข้ าร่ วมในการเจรจาไว้ แล้ วให้ ระบุชื่อผู้แทนผู้เข้ าร่วมในการเจรจามีจํานวนไม่
เกินเจ็ดคนพร้ อมกับการแจ้ งข้ อเรี ยกร้ องด้ วย ถ้ าลูกจ้ างยังมิได้ เลือกตังผู
้ ้ แทนเป็ นผู้เข้ าร่วมในการเจรจา ให้
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ลูกจ้ างเลือกตังผู
้ ้ แทนเป็ นผู้เข้ าร่ วมในการเจรจาและระบุชื่อผู้แทนผู้เข้ าร่วมในการเจรจา มีจํานวนไม่เกิดเจ็ดคน
โดยมิชกั ช้ า
การเลือกตังและการกํ
้
าหนดระยะเวลาในการเป็ นผู้แทนลูกจ้ าง เพือ่ เป็ นผู้เข้ าร่วมในการ
เจรจา การดําเนินการเกี่ยวกับข้ อเรี ยกร้ องและการรับทราบคําชี ้ขาด ให้ เป็ นไปตามหลักเกณ ฑ์ และวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ การเลือกตังผู
้ ้ แทนลูกจ้ าง ลูกจ้ างจะจัดการเอง หรื อจะร้ องขอให้ พนักงานประนอมข้ อ
พิพาทแรงงานจัดการแทนก็ได้ จํานวนผู้แทนลูกจ้ างให้ เป็ นไปตามที่ผ้ จู ดั การเลือกตังกํ
้ าหนดแต่ต้องไม่เกินเจ็ด
คน ผู้แทนลูกจ้ างต้ องเป็ นลูกจ้ างซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ องนัน้ หรื อเป็ นกรรมการของสหภาพแรงงาน หรื อ
กรรมการของสหพันธ์แรงงานที่ลกู จ้ างซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ องเป็ นสมาชิก ลูกจ้ างซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ อง
ทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตังผู
้ ้ แทนลูกจ้ าง
มาตรา ๑๕ สมาคมนายจ้ าง หรื อสหภาพแรงงาน อาจแจ้ งข้ อเรี ยกร้ องตาม มาตรา ๑๓ ต่ออีกฝ่ าย
หนึง่ แทนนายจ้ างหรื อลูกจ้ างซึง่ เป็ นสมาชิกได้ จํานวนสมาชิกซึง่ เป็ นลูกจ้ างต้ องมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ า
ของจํานวนลูกจ้ างทังหมด
้
ในกรณีที่สหภาพแรงงานเป็ นผู้แจ้ งข้ อเรี ยกร้ อง ข้ อเรี ยกร้ องนันไม่
้ จําต้ องมีรายชื่อและ
ลายมือชื่อลูกจ้ างซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ อง
ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าสหภาพแรงงานนันจะมี
้ ลกู จ้ างซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ องเป็ น
สมาชิกครบจํานวนที่ได้ ระบุไว้ ในวรรคหนึ่งหรื อไม่ นายจ้ าง สมาคมนายจ้ าง หรื อสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้ อง
อาจยื่นคําร้ องโดยทําเป็ นหนังสือให้ พนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงานตรวจรับรอง เมื่อพนักงานประนอมข้ อ
พิพาทแรงงานได้ รับคําร้ องดังกล่าวแล้ ว ให้ ดําเนินการตรวจหลักฐานทังปวงว่
้
า สหภาพแรงงานนันมี
้ ลกู จ้ างซึง่
เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ องเป็ นสมาชิกหรื อไม่ ถ้ ามี ให้ พนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงานออกหนังสือรับรอง มอบ
ให้ ผ้ ยู ื่นคําร้ องเป็ นหลักฐาน ถ้ าไม่มีให้ พนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงานแจ้ งให้ ฝ่ายที่เกี่ยวข้ องทราบ
ในกรณีที่สหภาพแรงงานเป็ นผู้แจ้ งข้ อเรี ยกร้ อง ถ้ าความปรากฏแก่พนักงานประนอมข้ อ
พิพาทแรงงานตามคําร้ องของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งว่า ลูกจ้ างซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ องนันบางส่
้
วนเป็ นสมาชิก
สหภาพแรงงานอื่นด้ วย ให้ พนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงานจัดให้ มีการลงคะแนนเสียงเลือกตังผู
้ ้ แทนลูกจ้ าง
ในการดําเนินการตามมาตรา ๑๓
มาตรา ๑๖ เมื่อได้ รับข้ อเรี ยกร้ องแล้ ว ให้ ฝ่ายที่รับข้ อเรี ยกร้ องแจ้ งชื่อตนเองหรื อผู้แทนเป็ นหนังสือ
ให้ ฝ่ายที่แจ้ งข้ อเรี ยกร้ องทราบโดยมิชกั ช้ า และให้ ทงสองฝ่
ั้
ายเริ่ มเจรจากันภายในสามวันนับแต่วนั ที่ได้ รับข้ อ
เรี ยกร้ อง
มาตรา ๑๗ นายจ้ างหรื อลูกจ้ างจะแต่งตังที
้ ่ปรึกษา เพื่อให้ คําปรึกษาแนะนําแก่ผ้ แู ทนของตนตาม
มาตรา ๑๓ หรื อมาตรา ๑๖ ก็ได้ แต่ต้องมีจํานวนไม่เกินฝ่ ายละสองคน
ที่ปรึกษาตามวรรคหนึง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่อธิบดีกําหนด และต้ องยื่นคําขอและ
ได้ รับการจดทะเบียนจากอธิบดีหรื อผู้ซงึ่ อธิบดีมอบหมายแล้ ว จึงจะแต่งตังให้
้ เป็ นที่ปรึกษาได้ ในกรณีที่นายจ้ าง
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หรื อลูกจ้ างแต่งตังที
้ ่ปรึกษา ให้ นายจ้ างหรื อลูกจ้ างแจ้ งชื่อที่ปรึกษาฝ่ ายตนให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบ โดยแจ้ งไว้ ใน
ข้ อเรี ยกร้ องตามาตรา ๑๓ หรื อในหนังสือแจ้ งชื่อผู้แทนเมื่อแต่งตังขึ
้ ้นภายหลัง และให้ ที่ปรึกษามีสิทธิเข้ าร่วม
ประชุมและเจรจาทําความตกลงได้
มาตรา ๑๗ ( ทวิ) ผู้ซงึ่ ได้ รับการจดทะเบียนเป็ นที่ปรึกษานายจ้ าง หรื อที่ปรึกษาลูกจ้ างตามมาตรา
๑๗ ให้ มีระยะเวลาในการเป็ นที่ปรึกษามีกําหนดสองปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการจดทะเบียน
ที่ปรึกษาอาจถูกสัง่ ให้ พ้นจากการเป็ นที่ปรึกษาก่อนครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ได้
หากขาดคุณสมบัติตามที่อธิบดีกําหนดในกรณีที่พ้นจากการเป็ นที่ปรึกษาตามวรรคสอง ผู้นนจะขอจดทะเบี
ั้
ยน
เป็ นที่ปรึกษานายจ้ างหรื อที่ปรึกษาลูกจ้ างได้ อีก เมื่อพ้ นสองปี นับแต่วนั ที่อธิบดีสงั่ ให้ พ้นจากการเป็ นที่ปรึกษา
มาตรา ๑๘ ถ้ านายจ้ างหรื อสมาคมนายจ้ างกับลูกจ้ าง หรื อสหภาพแรงงานสามารถตกลงเกี่ยวกับ
ข้ อเรี ยกร้ องตามมาตรา ๑๓ ได้ แล้ ว ให้ ทําข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างนันเป็
้ นหนังสือลงลายมือชื่อนายจ้ าง
หรื อผู้แทนนายจ้ าง และผู้แทนลูกจ้ างหรื อกรรมการของสหภาพแรงงาน แล้ วแต่กรณี และให้ นายจ้ างประกาศ
ข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างโดยเปิ ดเผยไว้ ณ สถานที่ที่ลกู จ้ างซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ องทํางานอยู่เป็ น
เวลาอย่างน้ อยสามสิบวัน โดยเริ่ มประกาศภายในสามวัน นับแต่วนั ที่ได้ ตกลงกัน
ให้ นายจ้ างนําข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างตามวรรคหนึง่ มาจดทะเบียนต่ออธิบดี
หรื อผู้ซงึ่ อธิบดีมอบหมาย ภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ ตกลงกัน
มาตรา ๑๙ ข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างมีผลผูกพันนายจ้ างและลูกจ้ าง ซึง่ ลงลายมือชื่อในข้ อ
เรี ยกร้ องนัน้ ตลอดจนลูกจ้ างซึง่ มีสว่ นในการเลือกตังผู
้ ้ แทนเป็ นผู้เข้ าร่ วมในการเจรจาทุกคน
ข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างที่กระทําโดยนายจ้ าง หรื อสมาคมนายจ้ างกับ สหภาพ
แรงงานหรื อลูกจ้ างซึง่ ทํางานในกิจการประเภทเดียวกัน โดยมีลกู จ้ างซึง่ ทํางานในกิจการประเภทเดียวกันเป็ น
สมาชิกหรื อร่วมในการเรี ยกร้ องเกี่ยวกับสภาพการจ้ างเกินกว่าสองในสามของลูกจ้ างทังหมด
้
ให้ ถือว่า ข้ อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้ างนันมี
้ ผลผูกพันนายจ้ าง และลูกจ้ างซึง่ ทํางานในกิจการประเภทเดียวกันนันทุ
้ กคน
มาตรา ๒๐ เมื่อข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างมีผลใช้ บงั คับแล้ ว ห้ ามมิให้ นายจ้ างทําสัญญาจ้ าง
แรงงานกับลูกจ้ างขัดหรื อแย้ งกับข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ าง เว้ นแต่สญ
ั ญาจ้ างแรงงานนันจะเป็
้
นคุณแก่
ลูกจ้ างยิ่งกว่า
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หมวด ๒
วิธีระงับข้ อพิพาทแรงงาน
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ไม่มีการเจรจากันภายในกําหนดตามมาตรา ๑๖ หรื อมีการเจรจากันแล้ วแต่
ตกลงกันไม่ได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ให้ ถือว่าได้ มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ ้นและให้ ฝ่ายแจ้ งข้ อเรี ยกร้ อง แจ้ งเป็ น
หนังสือให้ พนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงานทราบภายในยี่สิบสี่ชวั่ โมงนับแต่เวลาที่พ้นกําหนด ตามมาตรา
๑๖ หรื อนับแต่เวลาที่ตกลงกันไม่ได้ แล้ วแต่กรณี
มาตรา ๒๒ เมื่อพนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงานได้ รับแจ้ งตามมาตรา ๒๑ แล้ ว ให้ พนักงาน
ประนอมข้ อพิพาทแรงงาน ดําเนินการไกล่เกลี่ยให้ ฝ่ายแจ้ งข้ อเรี ยกร้ องและฝ่ ายรับข้ อเรี ยกร้ อง ตกลงกันภายใน
กําหนดห้ าวัน นับแต่วนั ที่พนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงานได้ รับหนังสือแจ้ ง
ถ้ าได้ มีการตกลงกันภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ให้ นํามาตรา ๑๘ มาใช้ บงั คับโดย
อนุโลมในกรณีที่ไม่อาจตกลงกันได้ ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ให้ ถือว่าข้ อพิพาทแรงงานนันเป็
้ นข้ อพิพาท
แรงงานที่ตกลงกันไม่ได้
ในกรณีเช่นว่านี ้ นายจ้ างและลูกจ้ าง อาจตกลงกันตังผู
้ ้ ชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงานตาม
มาตรา ๒๖ หรื อนายจ้ างจะปิ ดงานหรื อลูกจ้ างจะนัดหยุดงานโดยไม่ขดั ต่อมาตรา ๓๔ ก็ได้ ทังนี
้ ้ ภายใต้ บงั คับ
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรื อ มาตรา ๓๖
มาตรา ๒๓ เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ในกิจการ ดังต่อไปนี ้
(๑) การรถไฟ
(๒) การท่าเรื อ
(๓) การโทรศัพท์หรื อการโทรคมนาคม
(๔) การผลิตหรื อการจําหน่ายพลังงาน หรื อกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชน
(๕) การประปา
(๖) การผลิตหรื อการกลัน่ นํ ้ามันเชื ้อเพลิง
(๗) กิจการโรงพยาบาลหรื อกิจการสถานพยาบาล
(๘) กิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ให้ พนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงานส่งข้ อพิพาทแรงงานให้ คณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์เพื่อพิจารณาวินิจฉัย และแจ้ งให้ ทงสองฝ่
ั้
ายทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่รับข้ อพิพาทแรงงาน
นายจ้ าง สมาคมนายจ้ าง สหพันธ์นายจ้ าง ลูกจ้ าง สหภาพแรงงานหรื อสหพันธ์แรงงาน
มีสิทธิอทุ ธรณ์ตอ่ รัฐมนตรี ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้ รับคําวินิจฉัย ให้ รัฐมนตรี วินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้ งให้ ทงั ้
สองฝ่ ายทราบภายในสิบวันนับแต่วนั ที่รับคําอุทธรณ์
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่มิได้ อทุ ธรณ์ภายในกําหนด และคํา
วินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรี ให้ เป็ นที่สดุ ฝ่ ายแจ้ งข้ อเรี ยกร้ องและฝ่ ายรับข้ อเรี ยกร้ องต้ องปฏิบตั ิตาม
-7-

ข้ อคิดเห็น[c1]: ครบ 24 ชม.ไม่แจ้ งข้ อพิพาทข้ อเรี ยกร้ องตก
ทันที ใช้ ของเดิมต่อไปอีก 1 ปี

มาตรา ๒๔ เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ในกิจการใดนอกจากกิจการตามมาตรา ๒๓ ถ้ า
รัฐมนตรี เห็นว่าข้ อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ นนอาจมี
ั้
ผลกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศ หรื อ
ความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน รัฐมนตรี มีอํานาจสัง่ ให้ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงาน
นันได้
้ และให้ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี ้ขาดภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่รับคําสัง่
รัฐมนตรี มีอํานาจขยายระยะเวลาให้ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี ้ขาดได้ ตามที่
เห็นสมควร
คําชี ้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ให้ เป็ นที่สดุ ฝ่ ายแจ้ งข้ อเรี ยกร้ องและฝ่ ายรับ
ข้ อเรี ยกร้ องต้ องปฏิบตั ิตาม
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีการประกาศใช้ กฎอัยการศึกตามกฎหมายว่าด้ วยกฎอัยการประกาศ
สถานการณ์ฉกุ เฉินตามกฎหมายว่าด้ วยการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉินหรื อในกรณีที่ประเทศระสบ
ปั ญหาทางเศรษฐกิจอย่างร้ ายแรง ให้ รัฐมนตรี มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให้ ข้อพิพาท
แรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม อันเกิดขึ ้นในท้ องที่ใดท้ องที่หนึง่ หรื อกิจการประเภทใด
ประเภทหนึง่ ได้ รับการพิจารณาชี ้ขาดจากคณะบุคคลคณะใดคณะหนึง่ ตามที่รัฐมนตรี จะได้ กําหนด หรื อแต่งตัง้
ก็ได้
คําชี ้ขาดของคณะบุคคลนันให้
้ เป็ นที่สดุ ฝ่ ายแจ้ งข้ อเรี ยกร้ องและฝ่ ายรับข้ อเรี ยกร้ องต้ อง
ปฏิบตั ิตามประกาศของรัฐมนตรี ตามวรรคหนึง่ จะยกเลิกเสียเมื่อใดก็ได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๖ เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสามนายจ้ างและลูกจ้ าง
อาจตกลงกันตังผู
้ ้ ชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงานคนหนึง่ หรื อหลายคนเพื่อชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงานนันได้
้
มาตรา ๒๗ ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้ ทราบการตัง้ ให้ ผ้ ชู ี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงานแจ้ งเป็ นหนังสือ
กําหนดวันส่งคําชี ้แจงเกี่ยวกับข้ อพิพาทแรงงาน และวันเวลา และสถานที่ที่จะพิจารณาข้ อพิพาทแรงงานให้ ฝ่าย
แจ้ งข้ อเรี ยกร้ องและฝ่ ายรับข้ อเรี ยกร้ องทราบ
มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาข้ อพิพาทแรงงาน ผู้ชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงานต้ องให้ โอกาสฝ่ ายแจ้ งข้ อ
เรี ยกร้ องและฝ่ ายรับข้ อเรี ยกร้ องชี ้แจงแถลงเหตุผลและนําพยานเข้ าสืบ
มาตรา ๒๙ เมื่อพิจารณาข้ อพิพาทแรงงานเสร็ จแล้ ว ให้ ผ้ ชู ี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงานทําคําชี ้ขาดเป็ น
หนังสือ คําชี ้ขาดอย่างน้ อยต้ องมีข้อความ ดังต่อไปนี ้
(๑) วันเดือนปี ที่ทําคําชี ้ขาด
(๒) ประเด็นแห่งข้ อพิพาทแรงงาน
(๓) ข้ อเท็จจริ งที่พิจารณาได้ ความ
(๔) เหตุผลแห่งคําชี ้ขาด
(๕) คําชี ้ขาดให้ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อทังสองฝ่
้
ายปฏิบตั ิหรื องดเว้ นปฏิบตั ิคําชี ้ขาดของผู้ชี ้
ขาดข้ อพิพาทแรงงานให้ ถือเสียงข้ างมาก และต้ องลงลายมือชื่อผู้ชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงาน
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ให้ ผ้ ชู ี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงานส่งคําชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงานให้ ฝ่ายแจ้ งข้ อเรี ยกร้ อง และ
ฝ่ ายรับข้ อเรี ยกร้ องหรื อผู้แทนตามมาตรา ๑๓ หรื อมาตรา ๑๖ ทราบภายในสามวันนับแต่วนั ที่ทําคําชี ้ขาด
พร้ อมทังปิ
้ ดสําเนาคําชี ้ขาดไว้ ณ สถานที่ที่ลกู จ้ างซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ องทํางานอยูใ่ ห้ ผ้ ชู ี ้ขาดข้ อพิพาท
แรงงานนําคําชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงานมาจดทะเบียนต่ออธิบดีหรื อผู้ซงึ่ อธิบดีมอบหมาย ภายในสิบห้ าวันนับแต่
วันที่ได้ ชี ้ขาด
มาตรา ๓๐ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่มิได้ อทุ ธรณ์ภายในกําหนด
และคํา
วินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๓ คําชี ้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามมาตรา ๒๔
มาตรา ๓๕ (๔) หรื อมาตรา ๔๑ (๓) คําชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงานตามมาตรา๒๕ หรื อมาตรา ๒๙ ให้ มีผลใช้
บังคับได้ เป็ นเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้ วินิจฉัยหรื อวันที่ได้ ชี ้ขาด
มาตรา ๓๑ เมื่อได้ มีการแจ้ งข้ อเรี ยกร้ องตามมาตรา ๑๓ แล้ ว ถ้ าข้ อเรี ยกร้ องนันยั
้ งอยู่ในระหว่างการ
เจรจา การไกล่เกลี่ย หรื อการชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๙ ห้ ามมิให้ นายจ้ างเลิกจ้ าง
หรื อโยกย้ ายหน้ าที่การลูกจ้ าง ผู้แทนลูกจ้ าง กรรมการอนุกรรมการ หรื อสมาชิกสหภาพแรงงาน หรื อกรรมการ
หรื ออนุกรรมการสหพันธ์แรงงานซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ อง เว้ นแต่บคุ คลดังกล่าว
(๑) ทุจริ ตต่อหน้ าที่หรื อกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้ าง
(๒) จงใจทําให้ นายจ้ างได้ รับความเสียหาย
(๓) ฝ่ าฝื นข้ อบังคับ ระเบียบ หรื อคําสัง่ อันชอบด้ วยกฎหมายของนายจ้ าง โดยนายจ้ าง
ได้ วา่ กล่าวและตักเตือนเป็ นหนังสือแล้ ว เว้ นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้ างไม่จําเป็ นต้ องว่ากล่าวและตักเตือน ทังนี
้ ้
ข้ อบังคับ ระเบียบหรื อคําสัง่ นันต้
้ องมิได้ ออกเพื่อขัดขวางมิให้ บคุ คลดังกล่าวดําเนินการเกี่ยวกับข้ อเรี ยกร้ อง
(๔) ละทิ ้งหน้ าที่เป็ นเวลาสามวันทํางานติดต่อกันโดยไม่เหตุผลอันสมควร ห้ ามมิให้
ลูกจ้ าง ผู้แทนลูกจ้ าง กรรมการ อนุกรรมการ หรื อสมาชิกสหภาพแรงงานหรื อกรรมการ หรื ออนุกรรมการ
สหพันธ์แรงงาน ซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ อง สนับสนุนหรื อก่อเหตุการณ์นดั หยุดงาน
มาตรา ๓๒ ห้ ามมิให้ บคุ คลอื่นซึง่ มิใช่นายจ้ าง ลูกจ้ าง กรรมการสมาคมนายจ้ างกรรมการสหภาพ
แรงงาน กรรมการสหพันธ์นายจ้ าง กรรมการสหพันธ์แรงงาน ผู้แทนหรื อที่ปรึกษาซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ อง
เข้ าไปดําเนินการหรื อร่ วมกระทําการใด ๆ ในการเรี ยกร้ องการเจรจา การไกล่เกลี่ย การชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงาน
การปิ ดงานหรื อการชุมนุมในการนัดหยุดงาน
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ประเทศประสบปั ญหาทางเศรษฐกิจอย่างร้ ายแรง และได้ มีการประกาศห้ าม
ขึ ้นราคาสินค้ าและบริ การ รัฐมนตรี มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาห้ ามมิให้ ลกู จ้ าง สหภาพแรงงาน หรื อ
สหพันธ์แรงงานยื่นข้ อเรี ยกร้ องให้ นายจ้ าง สมาคมนายจ้ างหรื อสหพันธ์นายจ้ าง เพิ่มค่าจ้ างแก่ลกู จ้ าง หรื อห้ าม
มิให้ นายจ้ างเพิ่มค่าจ้ างให้ แก่ลกู จ้ างได้
ความในวรรคหนึง่ มิให้ ใช้ บงั คับแก่การเลื่อนอัตราค่าจ้ าง เพื่อเป็ นบําเหน็จแก่ลกู จ้ าง
ประจําปี ซึง่ นายจ้ างได้ กําหนดไว้ แน่นอนแล้ ว หรื อการเลื่อนอัตราค่าจ้ างเนื่องจากลูกจ้ างเปลี่ยนแปลงหน้ าที่
การงาน
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ประกาศของรัฐมนตรี ตามวรรคหนึง่ จะยกเลิกเมื่อใดเสียก็ได้ โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

หมวด ๓
การปิ ดงานและการนัดหยุดงาน
มาตรา ๓๔ ห้ ามมิให้ นายจ้ างปิ ดงานหรื อลูกจ้ างนัดหยุดงานในกรณี ดังต่อไปนี ้
(๑) เมื่อยังไม่มีการแจ้ งข้ อเรี ยกร้ องต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตามมาตรา ๑๓ หรื อได้ แจ้ งข้ อ
เรี ยกร้ องแล้ ว แต่ข้อพิพาทแรงงานนันยั
้ งไม่เป็ นข้ อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ตามมาตรา ๒๒ วรรค (๓)
(๒) เมื่อฝ่ ายหนึง่ ซึง่ มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อตกลงตามมาตรา ๑๘ ได้ ปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลง
(๓) เมื่อฝ่ ายซึง่ มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่พนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงานได้
ไกล่เกลี่ยตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ได้ ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง
(๔) เมื่อฝ่ ายซึง่ มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามคําชี ้ขาดของผู้ชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงาน ซึง่ ตังตาม
้
มาตรา ๒๕ หรื อมาตรา ๒๖ ได้ ปฏิบตั ิตามคําชี ้ขาด
(๕) เมื่ออยู่ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรื อมีคํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๓ หรื อคําชี ้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามมาตรา ๒๔
(๖) เมื่ออยู่ในระหว่างการชี ้ขาดของผู้ชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงาน ซึง่ ตังตามมาตรา
้
๒๕หรื อ
มาตรา ๒๖
ไม่ว่ากรณีจะเป็ นประการใด ห้ ามมิให้ นายจ้ างปิ ดงานหรื อลูกจ้ างนัดหยุดงาน โดยมิได้
แจ้ งเป็ นหนังสือให้ พนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงาน และอีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นเวลาอย่างน้ อยยี่สิบสี่
ชัว่ โมงนับแต่เวลาที่รับแจ้ ง
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่รัฐมนตรี เห็นว่าการปิ ดงานหรื อการนัดหยุดงานนันอาจทํ
้
าให้ เกิดความเสียหาย
แก่เศรษฐกิจของประเทศ หรื ออาจก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนแก่ประชาชน หรื ออาจเป็ นภัยต่อความมัน่ คงของ
ประเทศ หรื ออาจขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน ให้ รัฐมนตรี มีอํานาจ ดังต่อไปนี ้
(๑) สัง่ ให้ นายจ้ างซึง่ ปิ ดงานรับลูกจ้ างกลับเข้ าทํางาน และจ่ายค่าจ้ างตามอัตราที่เคย
จ่ายให้ แก่ลกู จ้ างนัน้
(๒) สัง่ ให้ ลกู จ้ างซึง่ นัดหยุดงานกลับเข้ าทํางานตามปกติ
(๓) จัดให้ บคุ คลเข้ าทํางานแทนลูกจ้ างซึง่ มิได้ ทํางานเพราะการปิ ดงานหรื อการนัดหยุด
งาน นายจ้ างต้ องยอมให้ บคุ คลเหล่านันเข้
้ าทํางาน และห้ ามมิให้ ลกู จ้ างขัดขวางให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ างแก่
บุคคลเหล่านันตามอั
้
ตราที่เคยจ่ายให้ แก่ลกู จ้ าง
(๔) สัง่ ให้ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ดําเนินการชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงาน
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มาตรา ๓๖ ในกรณีที่มีประกาศใช้ กฎอัยการศึกตาม กฎหมายว่าด้ วย กฎอัยการศึกหรื อประกาศ
สถานการณ์ฉกุ เฉินตาม กฎหมายว่าด้ วยการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉินให้ รัฐมนตรี มีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ห้ ามมิให้ นายจ้ างปิ ดงาน หรื อลูกจ้ างนัดหยุดงานในเขตท้ องที่ที่ได้ ประกาศใช้ กฎอัยการ
ศึกหรื อประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้
ในกรณีที่มีการปิ ดงาน หรื อการนัดหยุดงานอยู่ก่อนมีประกาศของรัฐมนตรี ตามวรรค
หนึง่ ให้ รัฐมนตรี มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา สัง่ ให้ นายจ้ างซึง่ ปิ ดงานรับลูกจ้ างกลับเข้ าทํางาน หรื อ
สัง่ ให้ ลกู จ้ างซึง่ นัดหยุดงานกลับเข้ าทํางานตามปกติภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรี กําหนด
ประกาศของรัฐมนตรี ตามวรรคหนึง่ จะยกเลิกเสียเมื่อใดก็ได้ โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

- 11 -

หมวด ๔
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
มาตรา ๓๗ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึง่ เรี ยกว่า "คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ประกอบด้ วย
ประธานกรรมการหนึง่ คน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าแปดคน แต่ไม่เกินสิบสี่คนในจํานวนนันอย่
้ างน้ อย
ต้ องมีกรรมการซึง่ เป็ นฝ่ ายนายจ้ างสามคนและฝ่ ายลูกจ้ างสามคนให้ รัฐมนตรี เป็ นผู้แต่งตังประธานกรรมการ
้
และกรรมการ
มาตรา ๓๘ ให้ ประธานกรรมการ และกรรมการตามมาตรา ๓๗ อยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี ใน
วาระเริ่ มแรกเมื่อครบกําหนดหนึง่ ปี ให้ ประธานกรรมการและกรรมการพ้ นจากตําแหน่งหนึ่งในสามโดยวิธีจบั
สลากและ เมื่อครบสองปี ให้ ประธานกรรมการหรื อกรรมการที่เหลืออยู่พ้นจากตําแหน่งอีกหนึ่งในสามโดยวิธีจบั
สลาก
ในกรณีที่มีการแต่งตังประธานกรรมการ
้
หรื อกรรมการแทนประธานกรรมการ หรื อ
กรรมการ ซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระหรื อโดยวิธีจบั สลาก ให้ ผ้ ไู ด้ รับแต่งตังใหม่
้ นนอยู
ั ้ ่ในตําแหน่งคราวละสาม
ปี
ในกรณีที่มีการแต่งตังประธานกรรมการหรื
้
อกรรมการแทนประธานกรรมการ หรื อ
กรรมการ ซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) หรื อ (๗) ให้ ผ้ ไู ด้ รับการแต่งตังแทนนั
้
นอยู
้ ่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรื อกรรมการซึง่ ตนแทน
ประธานกรรมการหรื อกรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับแต่งตังอี
้ กได้
มาตรา ๓๙ นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๘ ประธานกรรมการหรื อกรรมการ
พ้ นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรี ให้ ออก
(๔) พ้ นจากตําแหน่งโดยการจับสลากตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึง่
(๕) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๖) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ หรื อ
(๗) ได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก
มาตรา ๔๐ การประชุมของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าห้ า
คน และต้ องมีกรรมการซึง่ เป็ นฝ่ ายนายจ้ าง และฝ่ ายลูกจ้ างอย่างน้ อยฝ่ ายละหนึง่ คน จึงจะเป็ นองค์ประชุม แต่
ถ้ าเป็ นการประชุมเพือ่ พิจารณาวินิจฉัยข้ อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ หรื อมาตรา ๓๕ (๔) ต้ อง
มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทังหมด
้
และต้ องมีกรรมการซึง่ เป็ นฝ่ ายนายจ้ าง
และฝ่ ายลูกจ้ างอย่างน้ อยฝ่ ายละหนึง่ คน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ถ้ าในการประชุมคราวใด ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการด้ วยกันคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการในที่ประชุมมติของที่
ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนนถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
มาตรา ๔๑ ให้ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีอํานาจและหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) วินิจฉัยข้ อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๓
(๒) ชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๔ หรื อมาตรา ๓๕ (๔)
(๓) ชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงานตามที่ได้ รับแต่งตังหรื
้ อมอบหมาย
(๔) วินิจฉัยชี ้ขาดคําร้ องตามมาตรา ๑๒๕ และในกรณีที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
ชี ้ขาดว่าเป็ นการกระทําอันไม่เป็ นธรรม ให้ มีอํานาจสัง่ ให้ นายจ้ างรับลูกจ้ างกลับเข้ าทํางาน
หรื อให้ จ่าย
ค่าเสียหาย หรื อให้ ผ้ ฝู ่ าฝื นปฏิบตั หิ รื อไม่ปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึง่ ตามที่เห็นสมควร
(๕) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเรี ยกร้ อง การเจรจา การระงับข้ อพิพาทแรงงานการนัด
หยุดงานและการปิ ดงาน ตามที่รัฐมนตรี มอบหมาย
(๖) ตราข้ อบังคับการประชุม และวางระเบียบการพิจารณาวินิจฉัย และชี ้ขาดข้ อพิพาท
แรงงาน และการพิจารณาวินิจฉัยชี ้ขาดการกระทําอันไม่เป็ นธรรม และการออกคําสัง่ ของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ มีอํานาจแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการแรงงานสัมพันธ์ เพื่อ
หาข้ อเท็จจริ งและเสนอความเห็นในเรื่ องที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มอบหมายเป็ นประจําหรื อเฉพาะคราว
ได้
มาตรา ๔๓ ในการปฏิบตั ิการตามหน้ าที่ ให้ กรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรื ออนุกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์มีอํานาจ ดังต่อไปนี ้
(๑) เข้ าไปในสถานที่ทํางานของนายจ้ าง สถานที่ที่ลกู จ้ างทํางานอยู่ หรื อสํานักงานของ
สมาคมนายจ้ าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้ าง หรื อสหพันธ์แรงงานในระหว่างเวลาทําการเพื่อสอบถาม
ข้ อเท็จจริ งหรื อตรวจสอบเอกสารได้ ตามความจําเป็ น
(๒) มีหนังสือสอบถามหรื อเรี ยกบุคคลมาให้ ถ้อยคํา หรื อให้ สง่ สิ่งของ หรื อเอกสารที่
เกี่ยวข้ องมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรื อคณะอนุกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์
ให้ ผ้ ซู งึ่ เกี่ยวข้ องอํานวยความสะดวก ตอบหนังสือสอบถาม ขี ้แจงข้ อเท็จจริ งหรื อส่ง
สิ่งของ หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ องแก่กรรมการแรงงานสัมพันธ์หรื อนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ดงั กล่าวในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๔ กรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรื ออนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์จะมีหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
หรื อผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงความคิดเห็นในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องก็ได้
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หมวด ๕
คณะกรรมการลูกจ้ าง
มาตรา ๔๕ ในสถานประกอบกิจการที่มีลกู จ้ างตังแต่
้ ห้าสิบคนขึ ้นไป ลูกจ้ างอาจจัดตัง้
คณะกรรมการลูกจ้ างในสถานประกอบกิจการนันได้
้
ในกรณีที่ลกู จ้ างในสถานประกอบกิจการนันเกิ
้ นหนึ่งในห้ าของจํานวนลูกจ้ างทังหมด
้
เป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงาน ให้ คณะกรรมการลูกจ้ างประกอบด้ วยลูกจ้ างในสถานประกอบกิจการนันที
้ ่
สหภาพแรงงานแต่งตังมี
้ จํานวนมากกว่ากรรมการอื่นที่มิได้ เป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงานหนึง่ คน ถ้ าลูกจ้ าง
ในสถานประกอบกิจการนันเกิ
้ นกึ่งหนึง่ ของจํานวนลูกจ้ างทังหมดเป็
้
นสมาชิกของสหภาพแรงงาน สหภาพ
แรงงานอาจแต่งตังกรรมการลู
้
กจ้ างทังคณะก็
้
ได้
ให้ นํามาตรา ๑๕ วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้ บงั คับแก่การแต่งตังกรรมการลู
้
กจ้ างตาม
วรรคสองโดยอนุโลม
มาตรา ๔๖ คณะกรรมการลูกจ้ างมีจํานวน ดังต่อไปนี ้
(๑) ห้ าคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลกู จ้ างตังแต่
้ ห้าสิบคนขึ ้นไป แต่ไม่เกินหนึ่ง
ร้ อยคน
(๒) เจ็ดคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลกู จ้ างเกินหนึง่ ร้ อยคน แต่ไม่เกินสองร้ อย
คน
(๓) เก้ าคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลกู จ้ างเกินสองร้ อยคน แต่ไม่เกินสี่ร้อยคน
(๔) สิบเอ็ดคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลกู จ้ างเกินสี่ร้อยคน แต่ไม่เกินแปดร้ อย
คน
(๕) สิบสามคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลกู จ้ างเกินแปดร้ อยคน แต่ไม่เกินหนึง่
พันห้ าร้ อยคน
(๖) สิบห้ าคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลกู จ้ างเกินหนึง่ พันห้ าร้ อยคน แต่ไม่เกิน
สองพันห้ าร้ อยคน
(๗) สิบเจ็ดคนถึงยี่สิบเอ็ดคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลกู จ้ างเกินสองพันห้ า
ร้ อยคนหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตังกรรมการลู
้
กจ้ างให้ เป็ นไปตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๗ กรรมการลูกจ้ างอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้ รับเลือกตังหรื
้ อ แต่งตังใหม่
้ ได้
มาตรา ๔๘ นอกจากพ้ นจากตําแหน่งตามวาระกรรมการลูกจ้ างพ้ นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
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พ้ นจากตําแหน่ง

(๔) ได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก
(๕) ลูกจ้ างเกินกึ่งหนึง่ ของจํานวนลูกจ้ างทังหมดในสถานประกอบกิ
้
จการนัน้ มีมติให้

(๖) ศาลแรงงานมีคําสัง่ ให้ พ้นจากตําแหน่ง
(๗) มีการเลือกตังหรื
้ อแต่งตังกรรมการลู
้
กจ้ างใหม่ทงคณะเมื
ั้
่อกรรมการลูกจ้ างพ้ นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระ ให้ มีการเลือกตังหรื
้ อแต่งตังกรรมการลู
้
กจ้ างแทนตําแหน่งที่วา่ ง แล้ วแต่กรณีกรรมการ
ลูกจ้ างซึง่ ได้ รับเลือกตังหรื
้ อแต่งตังตามวรรคสองอยู
้
่ในตําแหน่งตามวาระของกรรมการซึง่ ตนแทน
มาตรา ๔๙ ให้ มีการเลือกตังหรื
้ อแต่งตังกรรมการลู
้
กจ้ างใหม่ทงคณะ
ั้
เมื่อ
(๑) จํานวนลูกจ้ างในสถานประกอบกิจการนันมี
้ จํานวนเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงเกินกึง่ หนึ่ง
ของจํานวนลูกจ้ างทังหมดที
้
่มีอยูเ่ ดิม
(๒) กรรมการลูกจ้ างพ้ นจากตําแหน่งเกินกึ่งหนึง่
(๓) ลูกจ้ างเกินกึ่งหนึง่ ของลูกจ้ างในสถานประกอบกิจการนันมี
้ มติให้ กรรมการลูกจ้ าง
ทังคณะพ้
้
นจากตําแหน่ง
(๔) ศาลแรงงานมีคําสัง่ ให้ กรรมการลูกจ้ างทังคณะพ้
้
นจากตําแหน่ง
มาตรา ๕๐ นายจ้ างต้ องจัดให้ มีการประชุมหารื อกับคณะกรรมการลูกจ้ างอย่างน้ อยสามเดือนต่อ
หนึง่ ครัง้ หรื อเมื่อกรรมการลูกจ้ างเกินกึ่งหนึง่ ของกรรมการลูกจ้ างทังหมด
้
หรื อสหภาพแรงงานร้ องของโดยมี
เหตุผลสมควร เพื่อ
(๑) จัดสวัสดิการแก่ลกู จ้ าง
(๒) ปรึกษาหารื อเพือ่ กําหนดข้ อบังคับในการทํางานอันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ นายจ้ างและ
ลูกจ้ าง
(๓) พิจารณาคําร้ องทุกข์ของลูกจ้ าง
(๔) หาทางปรองดองและระงับข้ อขัดแย้ งในสถานประกอบกิจการในกรณี
คณะกรรมการลูกจ้ างเห็นว่าการกระทําของนายจ้ างจะทําให้ ลกู จ้ างไม่ได้ รับความเป็ นธรรมหรื อได้ รับความ
เดือดร้ อนเกินสมควร คณะกรรมการลูกจ้ าง ลูกจ้ าง หรื อสหภาพแรงงาน มีสิทธิร้องขอให้ ศาลแรงงานพิจารณา
วินิจฉัย
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่กรรมการลูกจ้ างผู้ใดหรื อคณะกรรมการลูกจ้ างไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนโดย
สุจริ ต หรื อกระทําการอันไม่สมควรอันเป็ นภัยต่อความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชนหรื อเปิ ดเผยความลับของ
นายจ้ างเกี่ยวกับการประกอบกิจการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนายจ้ างมีสิทธิร้องขอให้ ศาลแรงงานมีคําสัง่ ให้
กรรมการลูกจ้ างผู้นนั ้ หรื อกรรมการลูกจ้ างทังคณะพ้
้
นจากตําแหน่งได้
มาตรา ๕๒ ห้ ามมิให้ นายจ้ างเลิกจ้ าง ลดค่าจ้ าง ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
ลูกจ้ าง หรื อกระทําการใด ๆ อันอาจเป็ นผลให้ กรรมการลูกจ้ างไม่สามารถทํางานอยู่ตอ่ ไปได้ เว้ นแต่จะได้ รับ
อนุญาตจากศาลแรงงาน
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มาตรา ๕๓ ห้ ามมิให้ นายจ้ างให้ หรื อตกลงจะให้ เงินหรื อทรัพย์สินแก่กรรมการลูกจ้ างเว้ นแต่คา่ จ้ าง
ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด โบนัส เงินปั นผล หรื อประโยชน์อื่นที่ กรรมการลูกจ้ างมีสิทธิได้ รับตามปกติใน
ฐานะลูกจ้ าง

หมวด ๖
สมาคมนายจ้ าง
มาตรา ๕๔ สมาคมนายจ้ างจะมีขึ ้นได้ ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี ้สมาคม
นายจ้ างต้ องมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้ าง และส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้ างกับลูกจ้ าง และระหว่างนายจ้ างด้ วยกัน
มาตรา ๕๕ สมาคมนายจ้ างต้ องมีข้อบังคับและต้ องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เมื่อได้ จดทะเบียน
แล้ วให้ สมาคมนายจ้ างเป็ นนิติบคุ คล
มาตรา ๕๖ ผู้มีสิทธิจดั ตังสมาคมนายจ้
้
างต้ องเป็ นนายจ้ างที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน บรรลุ
นิติภาวะและมีสญ
ั ชาติไทย
มาตรา ๕๗ การขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้ างนัน้ ให้ นายจ้ างผู้มีสิทธิจดั ตังสมาคมนายจ้
้
างจํานวน
ไม่น้อยกว่าสามคนเป็ นผู้เริ่ มก่อการ ยื่นคําขอเป็ นหนังสือต่อนายทะเบียนพร้ อมด้ วยร่างข้ อบังคับของสมาคม
นายจ้ างอย่างน้ อยสามฉบับคําขอนัน้ ต้ องระบุชื่อ อายุ อาชีพหรื อวิชาชีพ และที่อยู่ของผู้เริ่ มก่อการทุกคน
มาตรา ๕๘ ข้ อบังคับของสมาคมนายจ้ างอย่างน้ อยต้ องมีข้อความ ดังต่อไปนี ้
(๑) ชื่อ ซึง่ ต้ องมีคําว่า "สมาคมนายจ้ าง" กํากับไว้ กบั ชื่อนันด้
้ วย
(๒) วัตถุที่ประสงค์
(๓) ที่ตงสํ
ั ้ านักงาน
(๔) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
(๕) อัตราเงินค่าสมัครและค่าบํารุงและวิธีการชําระเงินนัน้
(๖) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้ าที่ของสมาชิก
(๗) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการจัดการ การใช้ จ่าย การเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินอื่น ๆ
ตลอดจนการทําบัญชีและการตรวจบัญชี
(๘) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาในการปิ ดงานและวิธีการอนุมตั ิข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้ าง
(๙) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
(๑๐) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ การเลือกตังกรรมการ
้
วาระของการเป็ น
กรรมการ การพ้ นจากตําแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ
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มาตรา ๕๙ เมื่อนายทะเบียนได้ รับคําขอพร้ อมทังร่้ างข้ อบังคับแล้ วเห็นว่าผู้ยื่น คําขอมีคณ
ุ สมบัติ
ถูกต้ องตามมาตรา ๕๖ ข้ อบังคับถูกต้ องตามมาตรา ๕๘ และวัตถุที่ประสงค์ถกู ต้ องตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง
และไม่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน ให้ นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนแก่สมาคมนายจ้ างนัน้
ถ้ านายทะเบียนเห็นว่าคําขอหรื อร่างข้ อบังคับไม่ถกู ต้ องตามวรรคหนึง่ ให้ มีคําสัง่ ให้
แก้ ไขเพิ่มเติมให้ ถกู ต้ อง เมื่อแก้ ไขเพิ่มเติมถูกต้ องแล้ ว ให้ รับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
แก่สมาคมนายจ้ างนัน้
ถ้ านายทะเบียนเห็นว่า ไม่อาจรับจดทะเบียนได้ เนื่องจากวัตถุที่ประสงค์ขดั ต่อความสงบ
เรี ยบร้ อยของประชาชน ให้ นายทะเบียนมีคําสัง่ ไม่รับจดทะเบียนและแจ้ งคําสัง่ ไม่รับจดทะเบียนพร้ อมด้ วย
เหตุผลที่ไม่รับจดทะเบียนไปยังผู้ขอจดทะเบียนโดยมิชกั ช้ า
ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอทุ ธรณ์คําสัง่ ไม่รับจดทะเบียนนันต่
้ อรัฐมนตรี ได้ โดยทําเป็ น
หนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคําสัง่
ให้ รัฐมนตรี วินิจฉัยอุทธรณ์ และแจ้ งให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่
ได้ รับหนังสืออุทธรณ์
ในกรณีที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ไม่พอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผู้อทุ ธรณ์มีสิทธิดําเนินการต่อไป
เพื่อให้ ศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได้
มาตรา ๖๐ ให้ นายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนสมาคมนายจ้ างในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๑ ให้ ผ้ เู ริ่ มก่อการจัดตังสมาคมนายจ้
้
างจัดให้ การประชุมใหญ่สามัญครัง้ แรกภายในหนึง่
ร้ อยยี่สิบวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียน เพื่อเลือกตังคณะกรรมการและมอบหมายการทั
้
งปวงให้
้
แก่คณะกรรมการ
และอนุมตั ิร่างข้ อบังคับที่ได้ ยื่นแก่นายทะเบียนตามมาตรา ๕๙
เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้ เลือกตังคณะกรรมการและอนุ
้
มตั ิร่างข้ อบังคับแล้ ว ให้ นําสําเนา
ข้ อบังคับและรายชื่อ ที่อยู่ อาชีพหรื อวิชาชีพของกรรมการไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่ที่ประชุม
ใหญ่ลงมติ
มาตรา ๖๒ การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของสมาคมนายจ้ างจะกระทําได้ โดยมติของที่ประชุมใหญ่
และต้ องนําไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับตามวรรคหนึง่ จะมีผลใช้ บงั คับต่อเมื่อนายทะเบียนได้ รับจด
ทะเบียนแล้ ว ให้ นํามาตรา ๕๙ มาใช้ บงั คับแก่การขอแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๓ ผู้ซงึ่ จะเป็ นสมาชิกของสมาคมนายจ้ างได้ จะต้ องเป็ นนายจ้ างที่ประกอบกิจการประเภท
เดียวกัน ในกรณีที่นายจ้ างเป็ นนิติบคุ คล ให้ ถือว่านิติบคุ คลนันเป็
้ นสมาชิกของสมาคมนายจ้ าง
มาตรา ๖๔ สมาชิกของสมาคมนายจ้ างมีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสารหรื อบัญชี เพือ่
ทราบการดําเนินกิจการของสมาคมนายจ้ างได้ ในเวลาเปิ ดทําการตามที่คณะกรรมการกําหนดไว้ ในการขอ
ตรวจสอบตามวรรคหนึง่ เจ้ าหน้ าที่ของสมาคมนายจ้ างต้ องให้ ความสะดวกตามสมควร
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มาตรา ๖๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมนายจ้ างสิ ้นสุดลงเมื่อ ตาย ลาออกที่ประชุมใหญ่ให้ ออก
หรื อตามที่กําหนดในข้ อบังคับของสมาคมนายจ้ าง
มาตรา ๖๖ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกของสมาคมนายจ้ าง ให้ สมาคมนายจ้ างมีอํานาจหน้ าที่
ดังต่อไปนี ้
(๑) เรี ยกร้ อง เจรจาทําความตกลง และรับทราบคําชี ้ขาด หรื อทําข้ อตกลงกับสหภาพ
แรงงานหรื อลูกจ้ างในกิจการของสมาชิกได้
(๒) จัดการและดําเนินการเพือ่ ให้ สมาชิกได้ รับประโยชน์ ทังนี
้ ้ ภายใต้ บงั คับของวัตถุที่
ประสงค์ของสมาคมนายจ้ าง
(๓) จัดให้ มีบริ การสนเทศเพื่อให้ สมาชิกมาติดต่อเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
(๔) จัดให้ มีบริ การให้ คําปรึกษาเพือ่ แก้ ไขปั ญหาหรื อขจัดข้ อขัดแย้ งเกี่ยวกับการ
บริ หารงานและการทํางาน
(๕) จัดให้ มีการให้ บริ การเกี่ยวกับการจัดสรรเงินหรื อทรัพย์สินเพือ่ สวัสดิการของสมาชิก
หรื อเพื่อสาธารณประโยชน์ ทังนี
้ ้ ตามที่ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร
(๖) เรี ยกเก็บเงินค่าสมัครเป็ นสมาชิกและเงินค่าบํารุงตามอัตราที่กําหนดในข้ อบังคับ
ของสมาคมนายจ้ าง
มาตรา ๖๗ เมื่อสมาคมนายจ้ างปฏิบตั กิ ารดังต่อไปนี ้ เพือ่ ประโยชน์ของสมาชิกอันมิใช่เป็ นกิจการ
เกี่ยวกับการเมือง ให้ นายจ้ าง สมาคมนายจ้ าง กรรมการ อนุกรรมการ และเจ้ าหน้ าที่ของสมาคมนายจ้ าง ได้ รับ
การยกเว้ นไม่ต้องถูกกล่าวหา หรื อฟ้องร้ องทางอาญาหรื อทางแพ่ง
(๑) เข้ าร่ วมเจรจาทําความตกลงกับลูกจ้ าง สหภาพแรงงาน นายจ้ างสมาคมนายจ้ าง
อื่น ๆ สหพันธ์แรงงาน หรื อสหพันธ์นายจ้ าง เพื่อเรี ยกร้ องสิทธิหรื อประโยชน์ที่สมาชิกสมควรได้ รับ
(๒) สัง่ ให้ ปิดงานหรื อช่วยเหลือ ชักชวนหรื อสนับสนุนให้ สมาชิกปิ ดงาน
(๓) ชี ้แจงหรื อโฆษณาข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับข้ อพิพาทแรงงาน หรื อ
(๔) จัดให้ มีการชุมนุมสมาชิกของสมาคมนายจ้ าง
ทังนี
้ ้ เว้ นแต่เป็ นความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเกี่ยวกับการก่อให้ เกิด
ภยันตรายต่อประชาชนเกี่ยวกับชีวิตและร่ างกาย เกี่ยวกับเสรี ภาพและชื่อเสียง เกี่ยวกับทรัพย์ และความผิด
ในทางแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดทางอาญาในลักษณะดังกล่าว
มาตรา ๖๘ ให้ สมาคมนายจ้ างมีคณะกรรมการเป็ นผู้ดาํ เนินการและเป็ นผู้แทนของสมาคมนายจ้ าง
ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี ้คณะกรรมการจะมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนทํา
การแทนก็ได้ คณะกรรมการอาจแต่งตังอนุ
้ กรรมการเพื่อปฏิบตั ิงานตามที่มอบหมายได้
มาตรา ๖๙ ผู้ซงึ่ จะได้ รับเลือกหรื อแต่งตังเป็
้ นกรรมการหรื อนุกรรมการตามมาตรา ๖๘ ต้ องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
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(๑) เป็ นสมาชิกของสมาคมนายจ้ างหรื อผู้แทนของนิติบคุ คลซึง่ เป็ นสมาชิกของสมาคม
นายจ้ าง

(๒) มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
มาตรา ๗๐ สมาคมนายจ้ างจะกระทําการดังต่อไปนี ้ได้ ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่
(๑) แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
(๒) ดําเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงส่วนได้ เสียของสมาชิกเป็ นส่วนรวม
(๓) เลือกตังกรรมการ
้
เลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจําปี และ
งบประมาณ
(๔) จัดสรรเงินหรื อทรัพย์สินเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรื อเพือ่ สาธารณประโยชน์
(๕) เลิกสมาคมนายจ้ าง
(๖) ควบสมาคมนายจ้ างเข้ ากัน
(๗) ก่อตังสหพั
้ นธ์นายจ้ างหรื อเป็ นสมาชิกของสหพันธ์นายจ้ าง
มาตรา ๗๑ สมาคมนายจ้ างต้ องจัดให้ มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่อธิบดีกําหนด และเก็บรักษาไว้ ที่
สํานักงานพร้ อมที่จะให้ ตรวจสอบได้ ในเวลาทําการให้ สมาคมนายจ้ างประกาศวันและเวลาเปิ ดทําการไว้ ที่
สํานักงาน
มาตรา ๗๒ ให้ นายทะเบียนหรื อผู้ซงึ่ นายทะเบียนมอบหมาย มีอํานาจ
(๑) เข้ าไปในสํานักงานของสมาคมนายจ้ างในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบกิจการของ
สมาคมนายจ้ าง
(๒) สัง่ ให้ กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้ างของสมาคมนายจ้ าง ส่งหรื อแสดงเอกสารหรื อ
บัญชีของสมาคมนายจ้ างเพื่อประกอบการพิจารณากรณีที่มีปัญหาเกิดขึ ้น
(๓) สอบถามบุคคลใน (๒ ) หรื อเรี ยกบุคคลดังกล่าวมา เพือ่ สอบถามหรื อให้ ชี ้แจง
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสมาคมนายจ้ าง
มาตรา ๗๓ นายทะเบียนมีอํานาจสัง่ ให้ กรรมการผู้ใดผู้หนึง่ หรื อคณะกรรมการของสมาคมนายจ้ าง
ออกจากตําแหน่งได้ เมื่อปรากฏว่า
(๑) กระทําการอันมิชอบด้ วย กฎหมายซึง่ เป็ นการขัดขวางการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่
ของพนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงาน ผู้ชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงาน หรื อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
(๒) ดําเนินกิจการไม่ถกู ต้ องตามวัตถุที่ประสงค์ของสมาคมนายจ้ างอันเป็ นการขัดต่อ
กฎหมายหรื อความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน หรื ออาจเป็ นภัยต่อเศรษฐกิจหรื อความมัน่ คงของประเทศ หรื อ
(๓) ให้ หรื อยินยอมให้ ผ้ ใู ดผู้หนึง่ ซึง่ มิใช่กรรมการเป็ นผู้ดําเนินกิจการของสมาคม
นายจ้ าง
คําสัง่ ตามวรรคหนึ่ง ให้ ทําเป็ นหนังสือและแจ้ งให้ ผ้ ซู งึ่ เกี่ยวข้ องและสมาคมนายจ้ าง
ทราบโดยมิชกั ช้ า
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มาตรา ๗๔ ผู้ซงึ่ ได้ รับคําสัง่ ตามมาตรา ๗๓ มีสิทธิอทุ ธรณ์คําสัง่ นันต่
้ อรัฐมนตรี โดยทําเป็ นหนังสือ
ยื่นต่อนายทะเบียนภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับคําสัง่ ให้ รัฐมนตรี วินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้ งให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสืออุทธรณ์
ในกรณีที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ไม่พอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผู้อทุ ธรณ์มีสิทธิดําเนินการต่อไป
เพื่อให้ ศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได้
มาตรา ๗๕ สมาคมนายจ้ างต้ องจัดให้ มีการตรวจสอบบัญชีทกุ ปี และต้ องเสนองบดุลพร้ อมด้ วย
รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตอ่ ที่ประชุมใหญ่
เมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแล้ ว ให้ สง่ สําเนาหนึง่ ชุดให้ แก่
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่รับรอง
มาตรา ๗๖ สมาคมนายจ้ างตังแต่
้ สองสมาคมขึ ้นไปที่มีสมาชิกซึง่ ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน
อาจควบเข้ ากันเป็ นสมาคมนายจ้ างเดียวกันได้
การควบสมาคมนายจ้ างเข้ ากันตามวรรคหนึง่ ต้ องได้ รับมติจากที่ประชุมใหญ่ของแต่ละ
สมาคมด้ วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึง่ ของจํานวนสมาชิกทังหมด
้
และต้ องได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ในการขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน ให้ สง่ สําเนารายงานการประชุมใหญ่ของ
สมาคมนายจ้ างซึง่ ลงมติให้ ควบเข้ ากันไปด้ วย
มาตรา ๗๗ เมื่อนายทะเบียนให้ ความเห็นชอบตามมาตรา ๗๖ แล้ ว ให้ สมาคมนายจ้ างแจ้ งเป็ น
หนังสือไปยังเจ้ าหนี ้ทังปวงของสมาคมนายจ้
้
าง เพื่อให้ ทราบถึงการที่ประสงค์จะควบสมาคมนายจ้ างเข้ ากัน
และขอให้ เจ้ าหนี ้ผู้มีข้อคัดค้ านอย่างใดอย่างหนึง่ ในการควบสมาคมนายจ้ างเข้ ากันนัน้ ส่งคําคัดค้ านไปยัง
สมาคมนายจ้ างภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่แจ้ ง
ถ้ าไม่มีเจ้ าหนี ้คัดค้ านภายในกําหนดเวลาดังกล่าวนัน้ ก็ให้ ถือว่าไม่มีคําคัดค้ านและ
สมาคมนายจ้ างอาจควบเข้ ากันได้
ถ้ ามีเจ้ าหนี ้คัดค้ าน สมาคมนายจ้ างจะควบเข้ ากันมิได้ จนกว่าจะได้ ชําระหนี ้หรื อได้ ให้
ประกันเพื่อหนี ้นันแล้
้ ว
มาตรา ๗๘ ให้ คณะกรรมการของแต่ละสมาคมนายจ้ างที่ควบเข้ ากัน ตังผู
้ ้ แทนของตนขึ ้นสมาคมละ
ไม่เกินสามคนเพื่อดําเนินการจดทะเบียนตามมาตรา ๗๙
มาตรา ๗๙ สมาคมที่ตงขึ
ั ้ ้นใหม่โดยควบเข้ ากันนัน้ ต้ องจดทะเบียนเป็ นสมาคมนายจ้ างใหม่ตาม
ประเภทการประกอบกิจการของสมาคมนายจ้ างที่มีอยู่เดิม โดยยื่นคําขอจดทะเบียนเป็ นหนังสือต่อนาย
ทะเบียน
ในคําขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้ างใหม่ ต้ องมีผ้ แู ทนของสมาคมนายจ้ างทุกสมาคมที่
ควบเข้ ากันลงลายมือชื่ออย่างน้ อยสมาคมละสองคนคําขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้ างใหม่ต้องมีเอกสาร
ดังต่อไปนี ้ยื่นพร้ อมกันด้ วย
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(๑) หนังสือของสมาคมนายจ้ างที่ควบเข้ ากันนันรั
้ บรองว่าได้ แจ้ งไปยังเจ้ าหน้ าที่ทงปวง
ั้
ตามมาตรา ๗๗ วรรคหนึง่ แล้ วไม่มีเจ้ าหนี ้คัดค้ านภายในระยะเวลาที่กําหนดหรื อกรณีที่มีเจ้ าหนี ้คัดค้ าน
สมาคมนายจ้ างก็ได้ ชําระหนี ้หรื อได้ ให้ ประกันเพื่อหนี ้รายนันแล้
้ ว
(๒) ร่างข้ อบังคับของสมาคมนายจ้ างใหม่ที่ขอจดทะเบียนสองฉบับ
(๓) สําเนารายงานการประชุมของสมาคมนายจ้ างที่ควบเข้ ากันหนึง่ ฉบับเอกสารตาม
(๒) และ (๓) นัน้ ผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการชุดแรกของสมาคมนายจ้ างใหม่ต้องลงลายมือชื่อรับรองสองคน
ให้ นํามาตรา ๕๔ ถึงมาตรา ๗๕ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๐ เมื่อจดทะเบียนสมาคมนายจ้ างที่ควบเข้ ากันเป็ นสมาคมนายจ้ างใหม่แล้ วให้ นาย
ทะเบียนขีดชื่อสมาคมนายจ้ างเดิมที่ได้ ควบเข้ ากันนันออกจากทะเบี
้
ยน
มาตรา ๘๑ สมาคมนายจ้ างใหม่นี ้ย่อมได้ ไปทังทรั
้ พย์สิน หนี ้สิน สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดของ
สมาคมนายจ้ างเดิมที่ได้ ควบเข้ ากันนันทั
้ งสิ
้ ้นสมาชิกของสมาคมนายจ้ างเดิมที่ได้ ควบเข้ ากันนัน้ ย่อมเป็ น
สมาชิกของสมาคมนายจ้ างใหม่นี ้
มาตรา ๘๒ สมาคมนายจ้ างย่อมเลิกด้ วยเหตุใดเหตุหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(๑) ถ้ ามีข้อบังคับของสมาคมนายจ้ างกําหนดให้ เลิกในกรณีใด เมื่อมีกรณีนนั ้
(๒) เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้ เลิก
(๓) เมื่อนายทะเบียนมีคาํ สัง่ ให้ เลิก
(๔) เมื่อล้ มละลาย
มาตรา ๘๓ นายทะเบียนมีอํานาจสัง่ ให้ เลิกสมาคมนายจ้ างได้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้
(๑) เมื่อปราก ฏว่าการดําเนินการของสมาคมนายจ้ างขัดต่อวัตถุที่ประสงค์ขดั ต่อ
กฎหมาย หรื อเป็ นภัยต่อเศรษฐกิจหรื อความมัน่ คงของประเทศ หรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อย หรื อศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน
(๒) เมื่อนายทะเบียนมีคาํ สัง่ ให้ เลือกตังกรรมการขึ
้
้นใหม่ทงคณะ
ั้
และไม่ดําเนินการ
เลือกตังภายในระยะเวลาที
้
่นายทะเบียนกําหนด หรื อภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนขยายระยะเวลาให้ จน
สิ ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว หรื อ
(๓) เมื่อสมาคมนายจ้ างไม่ดําเนินกิจการติดต่อกันเป็ นเวลาเกินสองปี
เมื่อนายทะเบียนมีคาํ สัง่ ให้ เลิกสมาคมนายจ้ างใด ให้ แจ้ งคําสัง่ เป็ นหนังสือให้ สมาคม
นายจ้ างนันทราบโดยมิ
้
ชกั ช้ า
คําสัง่ ให้ เลิกสมาคมนายจ้ างตามมาตรานี ้ กรรมการเกินกึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการ
ทังหมด
้
ซึง่ ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่ถกู สัง่ ให้ เลิก มีสิทธิเข้ าชื่อกันอุทธรณ์คําสัง่ นันต่
้ อรัฐมนตรี โดยทําเป็ น
หนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคําสัง่
ให้ รัฐมนตรี วินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้ งให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่รับ
อุทธรณ์
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ในกรณีที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ไม่พอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผู้อทุ ธรณ์มีสิทธิดําเนินการต่อไป
เพื่อให้ ศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได้
คําสัง่ เลิกสมาคมนายจ้ างให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการยื่น
อุทธรณ์หรื อเมื่อศาลแรงงานวินิจฉัย แล้ วแต่กรณี
มาตรา ๘๔ เมื่อสมาคมนายจ้ างต้ องเลิกตามมาตรา ๘๒ (๑) (๒) หรื อ (๓) หรื อมาตรา ๘๓ ให้
แต่งตังผู
้ ้ ชําระบัญชีและทําการชําระบัญชี และให้ นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้ วย
การชําระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้ างหุ้นส่วนจํากัด และบริ ษัทจํากัด มาใช้ บงั คับแก่การชําระบัญชี
สมาคมนายจ้ างโดยอนุโลม
มาตรา ๘๕ เมื่อชําระบัญชีแล้ ว ถ้ ามีทรัพย์สินเหลืออยูจ่ ะแบ่งให้ แก่สมาชิกของสมาคมนายจ้ างไม่ได้
ทรัพย์สินนันจะต้
้ องโอนไปให้ แก่นิติบคุ คลอื่นตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อบังคับว่าด้ วยวิธีการจัดการของสมาคม
นายจ้ าง หรื อตามมติของที่ประชุมใหญ่ ถ้ าในข้ อบังคับหรื อที่ประชุมใหญ่ มิได้ ระบุนิติบคุ คลใดให้ เป็ นผู้รับ
ทรัพย์สินที่เหลือนัน้ ให้ ผ้ ชู ําระบัญชีมอบแก่กรมแรงงานเพื่อสวัสดิการของลูกจ้ าง

หมวด ๗
สหภาพแรงงาน
มาตรา ๘๖ สหภาพแรงงานจะมีขึ ้นได้ ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี ้สหภาพ
แรงงานต้ องมีวตั ถุที่ประสงค์เพือ่ การแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้ าง และส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้ างกับลูกจ้ าง และระหว่างลูกจ้ างด้ วยกัน
มาตรา ๘๗ สหภาพแรงงานต้ องมีข้อบังคับและต้ องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เมื่อได้ จดทะเบียน
แล้ ว ให้ สหภาพแรงงานเป็ นนิติบคุ คล
มาตรา ๘๘ ผู้มีสิทธิจดั ตังสหภาพแรงงานต้
้
องเป็ นลูกจ้ างของนายจ้ างคนเดียวกัน หรื อเป็ นลูกจ้ างซึง่
ทํางานในกิจการประเภทเดียวกันโดยไม่คํานึงว่าจะมีนายจ้ างกี่คน บรรลุนิติภาวะและมีสญ
ั ชาติไทย
มาตรา ๘๙ การขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานนันให้
้ ลกู จ้ างผู้มีสิทธิจดั ตังสหภาพแรงงานจํ
้
านวนไม่
น้ อยกว่าสิบคนเป็ นผู้เริ่ มก่อการยื่นคําขอเป็ นหนังสือต่อนายทะเบียนพร้ อมด้ วยร่ างข้ อบังคับสหภาพแรงงาน
อย่างน้ อยสามฉบับคําขอนัน้ ต้ องระบุชื่อ อายุ อาชีพหรื อวิชาชีพ และที่อยู่ของผู้เริ่ มก่อการทุกคน
มาตรา ๙๐ ข้ อบังคับของสหภาพแรงงานอย่างน้ อยต้ องมีข้อความ ดังต่อไปนี ้
(๑) ชื่อ ซึง่ ต้ องมีคําว่า "สหภาพแรงงาน" กํากับไว้ กบั ชื่อนันด้
้ วย
(๒) วัตถุที่ประสงค์
(๓) ที่ตงสํ
ั ้ านักงาน
(๔) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
(๕) อัตราเงินค่าสมัครและค่าบํารุงและวิธีการชําระเงินนัน้
- 22 -

(๖) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้ าที่ของสมาชิก
(๗) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการจัดการ การใช้ จ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินอื่น
ตลอดจนการทําบัญชีและการตรวจบัญชี
(๘) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาในการนัดหยุดงานและวิธีการอนุมตั ขิ ้ อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้ าง
(๙) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
(๑๐) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ การเลือกตังกรรมการ
้
วาระของการเป็ น
กรรมการ การพ้ นจากตําแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ
มาตรา ๙๑ เมื่อนายทะเบียนได้ รับคําขอพร้ อมทังร่้ างข้ อบังคับแล้ วเห็นว่าผู้ยื่นคําขอมีคณ
ุ สมบัติ
ถูกต้ องตามมาตรา ๘๘ ข้ อบังคับถูกต้ องตามมาตรา ๙๐ และวัตถุที่ประสงค์ถกู ต้ องตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง
และไม่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน ให้ นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนแก่สหภาพแรงงานนัน้
ถ้ านายทะเบียนเห็นว่า คําขอหรื อร่างข้ อบังคับไม่ถกู ต้ องตามวรรคหนึง่ ให้ มีคําสัง่ ให้
แก้ ไขเพิ่มเติมให้ ถกู ต้ อง เมื่อแก้ ไขเพิ่มเติมถูกต้ องแล้ ว ให้ รับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
แก่สหภาพแรงงานนัน้
ถ้ านายทะเบียนเห็นว่า ไม่อาจรับจดทะเบียนได้ เนื่องจากวัตถุที่ประสงค์ขดั ต่อความสงบ
เรี ยบร้ อยของประชาชน ให้ นายทะเบียนมีคําสัง่ ไม่รับจดทะเบียน และแจ้ งคําสัง่ ไม่รับจดทะเบียน พร้ อมด้ วย
เหตุผลที่ไม่รับจดทะเบียนไปยังผู้ขอจดทะเบียนโดยมิชกั ช้ า
ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอทุ ธรณ์คําสัง่ ไม่รับจดทะเบียนนันต่
้ อรัฐมนตรี ได้ โดยทําเป็ น
หนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคําสัง่ ให้ รัฐมนตรี วินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้ งให้ ผ้ ู
อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสืออุทธรณ์
ในกรณีที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ไม่พอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผู้อทุ ธรณ์มีสิทธิดําเนินการต่อไป
เพื่อให้ ศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได้
มาตรา ๙๒ ให้ นายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนสหภาพแรงงานในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙๓ ให้ ผ้ เู ริ่ มก่อการจัดตังสหภาพแรงงาน
้
จัดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญครัง้ แรกภายในหนึง่
ร้ อยยี่สิบวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียน เพื่อเลือกตังคณะกรรมการและมอบหมายการทั
้
งปวงให้
้
แก่คณะกรรมการ
และอนุมตั ิร่างข้ อบังคับที่ได้ ยื่นแก่นายทะเบียนตามมาตรา ๙๑
เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้ เลือกตังคณะกรรมการและอนุ
้
มตั ิร่างข้ อบังคับแล้ ว ให้ นําสําเนา
ข้ อบังคับและรายชื่อ ที่อยู่ อาชีพหรื อวิชาชีพของกรรมการ ไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่ที่ประชุม
ใหญ่ลงมติ
มาตรา ๙๔ การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของสหภาพแรงงานจะกระทําได้ โดยมติของที่ประชุมใหญ่
และต้ องนําไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
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การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับตามวรรคหนึง่ จะมีผลใช้ บงั คับต่อเมื่อนายทะเบียนได้ รับจด
ทะเบียนแล้ ว

ให้ นํามาตรา ๙๑ มาใช้ บงั คับแก่การขอแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๕ ผู้ซงึ่ จะเป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงานได้ จะต้ องเป็ นลูกจ้ างของนายจ้ างคนเดียวกันกับ
ผู้ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานหรื อเป็ นลูกจ้ างซึง่ ทํางานในกิจการประเภทเดียวกันกับผู้ขอจดทะเบียนสหภาพ
แรงงาน และมีอายุตงแต่
ั ้ สิบห้ าปี ขึ ้นไป
ห้ ามมิให้ พนักงานและฝ่ ายบริ หารตาม กฎหมายว่าด้ วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
เป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงานตามวรรคหนึง่
ลูกจ้ างซึง่ เป็ นผู้บงั คับบัญชาที่มีอํานาจในการจ้ าง การลดค่าจ้ าง การเลิกจ้ าง การให้
บําเหน็จหรื อการลงโทษ จะเป็ นสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลกู จ้ างอื่นได้ จดั ตังหรื
้ อเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้ และ
ลูกจ้ างอื่นจะเป็ นสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลกู จ้ างซึง่ เป็ นผู้บงั คับบัญชาดังกล่าวได้ จดั ตังขึ
้ ้นหรื อเป็ นสมาชิก
อยู่ไม่ได้
มาตรา ๙๖ สมาชิกของสหภาพแรงงานมีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสารหรื อบัญชี เพื่อ
ทราบการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงานได้ ในเวลาเปิ ดทําการตามที่คณะกรรมการกําหนดไว้ ในการขอ
ตรวจสอบตามวรรคหนึง่ เจ้ าหน้ าที่ของสหภาพแรงงานต้ องให้ ความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๙๗ สมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพแรงงานสิ ้นสุดลงเมื่อ ตาย ลาออกที่ประชุมใหญ่ให้ ออก
หรื อตามที่กําหนดในข้ อบังคับของสหภาพแรงงาน
มาตรา ๙๘ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกของสหภาพแรงงาน ให้ สหภาพแรงงานมีอํานาจหน้ าที่
ดังต่อไปนี ้
(๑) เรี ยกร้ อง เจรจา ทําความตกลง และรับทราบคําชี ้ขาดหรื อทําข้ อตกลงกับนายจ้ าง
หรื อสมาคมนายจ้ างในกิจการของสมาชิกได้
(๒) จัดการและดําเนินการเพือ่ ให้ สมาชิกได้ รับประโยชน์ ทังนี
้ ้ ภายใต้ บงั คับของวัตถุที่
ประสงค์ของสหภาพแรงงาน
(๓) จัดให้ มีการบริ การสนเทศเพื่อให้ สมาชิกมาติดต่อเกี่ยวกับการจัดหางาน
(๔) จัดให้ มีการบริ การการให้ คําปรึกษาเพื่อแก้ ไขปั ญหาหรื อขจัดข้ อขัดแย้ งเกี่ยวกับการ
บริ หารงานและการทํางาน
(๕) จัดให้ มีการบริ การเกี่ยวกับการจัดสรรเงินหรื อทรัพย์สิน เพื่อสวัสดิการของสมาชิก
หรื อเพื่อสาธารณประโยชน์ ทังนี
้ ้ ตามที่ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร
(๖) เรี ยกเก็บเงินค่าสมัครเป็ นสมาชิกและเงินค่าบํารุงตามอัตราที่กําหนดในข้ อบังคับ
ของสหภาพแรงงาน
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มาตรา ๙๙ เมื่อสหภาพแรงงานปฏิบตั ิการดังต่อไปนี ้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกอันมิใช่เป็ นกิจการ
เกี่ยวกับการเมือง ให้ ลกู จ้ าง สหภาพแรงงาน กรรมการ อนุกรรมการ และเจ้ าหน้ าที่ของสหภาพแรงงาน ได้ รับ
การยกเว้ นไม่ต้องถูกกล่าวหาหรื อฟ้องร้ องทางอาญาหรื อทางแพ่ง
(๑) เข้ าร่ วมเจรจาทําความตกลงกับนายจ้ าง สมาคมนายจ้ าง ลูกจ้ างสหภาพแรงงาน
อื่นสหพันธ์นายจ้ าง หรื อสหพันธ์แรงงาน เพื่อเรี ยกร้ องสิทธิหรื อประโยชน์ที่สมาชิกสมควรได้ รับ
(๒) นัดหยุดงานหรื อช่วยเหลือ ชักชวนหรื อสนับสนุนให้ สมาชิกนัดหยุดงาน
(๓) ชี ้แจงหรื อโฆษณาข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับข้ อพิพาทแรงงาน
(๔) จัดให้ มีการชุมนุ มหรื อเข้ าร่วมโดยสงบในการนัดหยุดงานทังนี
้ ้ เว้ นแต่เป็ นความผิด
ทางอาญาในลักษณะความผิดเกี่ยวกับการก่อให้ เกิดภยันตรายต่อประชาชน เกี่ยวกับชีวิตและร่ างกาย เกี่ยวกับ
เสรี ภาพและชื่อเสียง เกี่ยวกับทรัพย์และความผิดในทางแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดทางอาญาใน
ลักษณะดังกล่าว
มาตรา ๑๐๐ ให้ สหภาพแรงงานมีคณะกรรมการเป็ นผู้ดําเนินการ และเป็ นผู้แทนของสหภาพ
แรงงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพือ่ การนี ้คณะกรรมการจะมอบหมายให้ กรรมการคนหนึง่ หรื อ
หลายคนทําแทนก็ได้
คณะกรรมการอาจแต่งตังอนุ
้ กรรมการเพื่อปฏิบตั ิงานตามที่มอบหมายได้
มาตรา ๑๐๑ ผู้ซงึ่ จะได้ รับเลือกตังหรื
้ อแต่งตังเป็
้ นกรรมการ หรื ออนุกรรมการตาม
มาตรา ๑๐๐ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
(๑) เป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงานนัน้
(๒) มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
(๓) มีอายุไม่ตํ่ากว่ายี่สิบปี
มาตรา ๑๐๒ ลูกจ้ างซึง่ เป็ นกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพื่อไปดําเนินกิจการสหภาพแรงงาน
ในฐานะผู้แทนลูกจ้ างในการเจรจา การไกล่เกลี่ย และการชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงาน และมีสิทธิลาเพือ่ ไปร่วม
ประชุมตามที่ทางราชการกําหนดได้ ทังนี
้ ้ให้ ลกู จ้ างดังกล่าวแจ้ งให้ นายจ้ างทราบล่วงหน้ าถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจ้ ง
พร้ อมทังแสดงหลั
้
กฐานที่เกี่ยวข้ อง ถ้ ามีและให้ ถือว่าวันลาของลูกจ้ างนันเป็
้ นวันทํางาน
มาตรา ๑๐๓ สหภาพแรงงานจะกระทําการดังต่อไปนี ้ได้ ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่
(๑) แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
(๒) ดําเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงส่วนได้ เสียของสมาชิกเป็ นส่วนรวม
(๓) เลือกตังกรรมการ
้
เลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจําปี และ
งบประมาณ
(๔) จัดสรรเงินหรื อทรัพย์สินเพื่อสวัสดิการของสมาชิกหรื อเพือ่ สาธารณประโยชน์
(๕) เลิกสหภาพแรงงาน
(๖) ควบสหภาพแรงงานเข้ ากัน หรื อ
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(๗) ก่อตังสหพั
้ นธ์แรงงาน หรื อเป็ นสมาชิกของสหพันธ์แรงงาน
(๘) การนัดหยุดงานเมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม
ทังนี
้ ้ ต้ องมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึง่ ของสมาชิกทังหมดของสหภาพแรงงาน
้
และต้ อง
ลงคะแนนเสียงเป็ นการลับ
มาตรา ๑๐๔ สหภาพแรงงานต้ องจัดให้ มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่อธิบดีกําหนด และเก็บรักษาไว้
ที่สํานักงานพร้ อมที่จะให้ ตรวจสอบได้ ในเวลาทําการให้ สหภาพแรงงานประกาศวันและเวลาเปิ ดทําการไว้ ที่
สํานักงาน
มาตรา ๑๐๕ ให้ นายทะเบียนหรื อผู้ซงึ่ นายทะเบียนมอบหมาย มีอํานาจ
(๑) เข้ าไปในสํานักงานของสหภาพแรงงานในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบกิจการของ
สหภาพแรงงาน
(๒) สัง่ การให้ กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้ างของสหภาพแรงงาน ส่งหรื อแสดง
เอกสาร หรื อบัญชีของสหภาพแรงงานเพื่อประกอบการพิจารณากรณีที่มีปัญหาเกิดขึ ้น
(๓) สอบถามบุคคลใน (๒ ) หรื อเรี ยกบุคคลดังกล่าวมาเพื่อสอบถามหรื อให้ ชี ้แจง
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงาน
มาตรา ๑๐๖ นายทะเบียนมีอํานาจสัง่ ให้ กรรมการผู้ใดผู้หนึง่ หรื อคณะกรรมการของสหภาพ
แรงงานออกจากตําแหน่งได้ เมื่อปรากฏว่า
(๑) กระทําการอันมิชอบด้ วยกฎหมายซึง่ เป็ นการขัดขวางการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่
ของพนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงาน ผู้ชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงาน หรื อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
(๒) ดําเนินกิจการไม่ถกู ต้ องตามวัตถุที่ประสงค์ของสหภาพแรงงานอันเป็ นการขัดต่อ
กฎหมาย หรื อความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน หรื ออาจเป็ นภัยแก่เศรษฐกิจ หรื อความมัน่ คงของประเทศ
หรื อ
(๓) ให้ หรื อยินยอมให้ ผ้ ใู ดผู้หนึง่ ซึง่ มิใช่กรรมการเป็ นผู้ดําเนินกิจการของสหภาพ
แรงงาน
คําสัง่ ตามวรรคหนึ่งให้ ทําเป็ นหนังสือ และแจ้ งให้ ผ้ ซู งึ่ เกี่ยวข้ อง และสหภาพแรงงาน
ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
มาตรา ๑๐๗ ผู้ซงึ่ ได้ รับคําสัง่ ตามมาตรา ๑๐๖ มีสิทธิอทุ ธรณ์คําสัง่ นันต่
้ อรัฐมนตรี โดยทําเป็ น
หนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับคําสัง่
ให้ รัฐมนตรี วินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้ งให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่
ได้ รับหนังสืออุทธรณ์
ในกรณีที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ไม่พอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผู้อทุ ธรณ์มีสิทธิดําเนินการต่อไป
เพื่อให้ ศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได้
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มาตรา ๑๐๘ สหภาพแรงงานต้ องจัดให้ มีการตรวจสอบบัญชีทกุ ปี และต้ องเสนองบดุลพร้ อมด้ วย
รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตอ่ ที่ประชุมใหญ่
เมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแล้ ว ให้ สง่ สําเนาหนึง่ ชุด
ให้ แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่รับรอง
มาตรา ๑๐๙ สหภาพแรงงานตังแต่
้ สองสหภาพขึ ้นไปที่มีสมาชิกเป็ นลูกจ้ างของนายจ้ างคนเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็ นลูกจ้ างซึง่ ทํางานในกิจการประเภทเดียวกันหรื อไม่ อาจควบเข้ าเป็ นสหภาพแรงงานเดียวกันได้
สหภาพแรงงานตังแต่
้ สองสหภาพขึ ้นไปที่มีสมาชิกเป็ นลูกจ้ างซึง่ ทํางานในกิจการ
ประเภทเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นลูกจ้ างของนายจ้ างคนเดียวกันหรื อไม่ อาจควบเข้ ากันเป็ นสหภาพแรงงาน
เดียวกันได้
การควบสหภาพแรงงานเข้ ากันตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง ต้ องได้ รับมติของที่
ประชุมใหญ่ของแต่ละสหภาพด้ วยคะแนนเสียงเกินกึง่ หนึ่งของจํานวนสมาชิกทังหมดและต้
้
องได้ รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน
ในการขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน ให้ สง่ สําเนารายงานการประชุมใหญ่ของ
สหภาพแรงงานซึง่ ลงมติให้ ควบเข้ ากันไปด้ วย
มาตรา ๑๑๐ ให้ นํามาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ มาใช้ บงั คับแก่
การควบสหภาพแรงงานเข้ าด้ วยกันโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๑ ให้ นํามาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ มาใช้ บงั คับแก่การเลิก
สหภาพแรงงานโดยอนุโลม

หมวด ๘
สหพันธ์ นายจ้ างและสหพันธ์ แรงงาน
มาตรา ๑๑๒ สมาคมนายจ้ างตังแต่
้ สองสมาคมขึ ้นไปที่มีสมาชิกประกอบกิจการประเภทเดียวกัน
อาจรวมกันจดทะเบียนจัดตังเป็
้ นสหพันธ์นายจ้ างเพื่อส่งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาคมนายจ้ างและ
คุ้มครองผลประโยชน์ของสมาคมนายจ้ างและนายจ้ างได้
มาตรา ๑๑๓ สหภาพแรงงานตังแต่
้ สองสหภาพขึ ้นไป และแต่ละสหภาพแรงงาน
(๑) มีสมาชิกเป็ นลูกจ้ างของนายจ้ างคนเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นลูกจ้ างซึง่ ทํางานใน
กิจการประเภทเดียวกันหรื อไม่ หรื อ
(๒) มีสมาชิกเป็ นลูกจ้ างซึง่ ทํางานในกิจการประเภทเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นลูกจ้ างของ
นายจ้ างคนเดียวกันหรื อไม่ อาจรวมกันจดทะเบียนจัดตังเป็
้ นสหพันธ์แรงงานเพื่อส่งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างสหภาพแรงงานและคุ้มครองผลประโยชน์ของสหภาพแรงงานและลูกจ้ าง
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มาตรา ๑๑๔ การจัดตังหรื
้ อการเข้ าเป็ นสมาชิกของสหพันธ์นายจ้ างหรื อสหพันธ์แรงงานตามมาตรา
๑๑๒ หรื อมาตรา ๑๑๓ จะกระทําได้ ตอ่ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสมาชิกด้ วยคะแนนเสียงเกินกึง่ หนึง่ ของ
จํานวนสมาชิกทังหมดของแต่
้
ละสมาคมนายจ้ าง หรื อแต่ละสหภาพแรงงาน
การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหนึง่ ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดในข้ อบังคับว่าด้ วย
วิธีการจัดการสมาคมนายจ้ างหรื อข้ อบังคับว่าด้ วยวิธีการจัดการสหภาพแรงงาน
มาตรา ๑๑๕ ให้ สหพันธ์นายจ้ างและสหพันธ์แรงงานที่ได้ จดทะเบียนแล้ วเป็ นนิติบคุ คล
มาตรา ๑๑๖ สมาคมนายจ้ างซึง่ เป็ นสมาชิกสหพันธ์นายจ้ างและสหภาพแรงงานซึง่ เป็ นสมาชิก
สหพันธ์แรงงาน มีสิทธิส่งผู้แทนไปร่วมประชุมและดําเนินการของสหพันธ์นายจ้ างหรื อสหพันธ์แรงงานได้ ตาม
จํานวนที่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับว่าด้ วยวิธีการจัดการสหพันธ์นายจ้ างหรื อข้ อบังคับว่าด้ วยวิธีการจัดการ
สหพันธ์แรงงาน
มาตรา ๑๑๗ คณะกรรมการสหพันธ์นายจ้ างให้ เลือกตังจากผู
้
้ แทนของสมาคมนายจ้ างซึง่ เป็ น
สมาชิกของสหพันธ์นายจ้ างนัน้
คณะกรรมการสหพันธ์แรงงานให้ เลือกตังจากผู
้
้ แทนของสหภาพแรงงานซึง่ เป็ น
สมาชิกของสหพันธ์แรงงานนัน้
มาตรา ๑๑๘ ให้ นําบทบัญญัติว่าด้ วยสมาคมนายจ้ างในหมวด ๖ และสหภาพแรงงานในหมวด ๗
มาใช้ บงั คับแก่สหพันธ์นายจ้ างและสหพันธ์แรงงานโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๙ สมาคมนายจ้ างหรื อสหพันธ์นายจ้ างไม่น้อยกว่าห้ าแห่ง อาจจัดตังสภาองค์
้
การ
นายจ้ าง เพื่อส่งเสริ มการศึกษาและส่งเสริ มการแรงงานสัมพันธ์ได้
สภาองค์การนายจ้ างต้ องมีข้อบังคับ และต้ องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เมื่อได้ จด
ทะเบียนแล้ ว ให้ สภาองค์การนายจ้ างเป็ นนิติบคุ คล
ให้ นําบทบัญญัติว่าด้ วยสมาคมนายจ้ างในหมวด ๖ และสหพันธ์นายจ้ างในหมวด ๘
มาใช้ บงั คับแก่สภาองค์การนายจ้ างโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๐ สหภาพแรงงานหรื อสหพันธ์แรงงานไม่น้อยกว่าสิบห้ าแห่งอาจจัดตังสภาองค์
้
การ
ลูกจ้ าง เพือ่ ส่งเสริ มการศึกษาและส่งเสริ มการแรงงานสัมพันธ์ได้
สภาองค์การลูกจ้ างต้ องมีข้อบังคับและต้ องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เมื่อได้ จด
ทะเบียนแล้ ว ให้ สภาองค์การลูกจ้ างเป็ นนิติบคุ คล
ให้ นําบทบัญญัติว่าด้ วยสหภาพแรงงานในหมวด ๗ และสหพันธ์แรงงานในหมวด ๘
มาใช้ บงั คับแก่สภาองค์การลูกจ้ างโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๐ ( ทวิ) กรรมการสมาคมนายจ้ าง สหพันธ์นายจ้ าง และสภาองค์การนายจ้ าง ซึง่ นาย
ทะเบียนสัง่ ให้ พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากการกระทําการฝ่ าฝื นบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้จะดํารง
ตําแหน่งกรรมการสมาคมนายจ้ าง สหพันธ์นายจ้ างและสภาองค์การนายจ้ าง คราวต่อไปได้ เมื่อพ้ นหนึง่ ปี นับ
แต่วนั ที่นายทะเบียนสัง่ ให้ พ้นจากตําแหน่งกรรมการสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และสภาองค์การลูกจ้ าง
- 28 -

ซึง่ นายทะเบียนสัง่ ให้ พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากกระทําการฝ่ าฝื นบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้ จะดํารง
ตําแหน่งกรรมการสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และสภาองค์การลูกจ้ าง คราวต่อไปได้ เมื่อพ้ นหนึ่งปี นับแต่
วันที่นายทะเบียนสัง่ ให้ พ้นจากตําแหน่ง

หมวด ๙
การกระทําอันไม่ เป็ นธรรม
มาตรา ๑๒๑ ห้ ามมิให้ นายจ้ าง
(๑) เลิกจ้ าง หรื อกระทําการใด ๆ อันอาจเป็ นผลให้ ลกู จ้ าง ผู้แทนลูกจ้ าง กรรมการ
สหภาพแรงงาน หรื อกรรมการสหพันธ์แรงงาน ไม่สามารถทนทํางานอยู่ตอ่ ไปได้ เพราะเหตุที่ลกู จ้ างหรื อ
สหภาพแรงงาน ได้ ชมุ นุม ทําคําร้ อง ยื่นข้ อเรี ยกร้ อง เจรจา หรื อดําเนินการฟ้องร้ อง หรื อเป็ นพยาน หรื อให้
หลักฐานต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน หรื อนายทะเบียน พนักงานประนอม
ข้ อพิพาทแรงงาน ผู้ชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงาน หรื อกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ตามพระราชบัญญัตินี ้ หรื อต่อศาล
แรงงาน หรื อเพราะเหตุที่ลกู จ้ าง หรื อสหภาพแรงงานกําลังจะกระทําการ ดังกล่าว
(๒) เลิกจ้ างหรื อกระทําการใด ๆ อันอาจเป็ นผลให้ ลกู จ้ างไม่สามารถทนทํางานอยู่
ต่อไปได้ เพราะเหตุที่ลกู จ้ างนันเป็
้ นสมาชิกของสหภาพแรงงาน
(๓) ขัดขวางในการที่ลกู จ้ างเป็ นสมาชิกหรื อให้ ลกู จ้ างออกจากการเป็ นสมาชิกของ
สหภาพแรงงาน หรื อให้ หรื อตกลงจะให้ เงินหรื อทรัพย์สินแก่ลกู จ้ าง หรื อเจ้ าหน้ าที่ของสหภาพแรงงาน เพื่อมิให้
สมัครหรื อรับสมัครลูกจ้ างเป็ นสมาชิก หรื อเพื่อให้ ออกจากการเป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงาน
(๔) ขัดขวางการดําเนินการของสหภาพแรงงาน หรื อสหพันธ์แรงงาน หรื อขัดขวางการ
ใช้ สิทธิของลูกจ้ างในการเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรื อ
(๕) เข้ าแทรกแซงในการดําเนินการของสหภาพแรงงาน หรื อสหพันธ์แรงงาน โดยไม่มี
อํานาจโดยชอบด้ วยกฎหมาย
มาตรา ๑๒๒ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ด
(๑) บังคับหรื อขูเ่ ข็ญโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ให้ ลกู จ้ างต้ องเป็ นสมาชิกสหภาพ
แรงงาน หรื อต้ องออกจากการเป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรื อ
(๒) กระทําการใด ๆ อันอาจเป็ นผลให้ นายจ้ างฝ่ าฝื นมาตรา ๑๒๑
มาตรา ๑๒๓ ในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างหรื อคําชี ้ขาดมีผลใช้ บงั คับห้ ามมิให้
นายจ้ างเลิกจ้ างลูกจ้ าง ผู้แทนลูกจ้ าง กรรมการ อนุกรรมการ หรื อสมาชิกสหภาพแรงงาน หรื อกรรมการ หรื อ
อนุกรรมการสหพันธ์แรงงาน ซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ อง เว้ นแต่บคุ คลดังกล่าว
(๑) ทุจริ ตต่อหน้ าที่หรื อกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้ าง
(๒) จงใจทําให้ นายจ้ างได้ รับความเสียหาย
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(๓) ฝ่ าฝื นข้ อบังคับ ระเบียบ หรื อคําสัง่ อันชอบด้ วยกฎหมายของนายจ้ างโดยนายจ้ าง
ได้ วา่ กล่าวและตักเตือนเป็ นหนังสือแล้ ว เว้ นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้ างไม่จําต้ องว่ากล่าวและตักเตือน ทังนี
้ ้
ข้ อบังคับ ระเบียบ หรื อคําสัง่ นันต้
้ องมิได้ ออกเพื่อขัดขวางมิให้ บคุ คลดังกล่าวดําเนินการเกี่ยวกับข้ อเรี ยกร้ อง
หรื อ
(๔) ละทิ ้งหน้ าที่เป็ นเวลาสามวันทํางานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๕) กระทําการใด ๆ เป็ นการยุยง สนับสนุน หรื อชักชวนให้ มีการฝ่ าฝื นข้ อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้ างหรื อคําชี ้ขาด
มาตรา ๑๒๔ เมื่อมีการฝ่ าฝื นมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ หรื อมาตรา ๑๒๓ ผู้เสียหายเนื่องจากการ
ฝ่ าฝื นอาจยื่นคําร้ องกล่าวหาผู้ฝ่าฝื นต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ ภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่มีการฝ่ า
ฝื น
มาตรา ๑๒๕ เมื่อได้ รับคําร้ องกล่าวหาตามมาตรา ๑๒๔ แล้ ว ให้ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
พิจารณาวินิจฉัยชี ้ขาดและออกคําสัง่ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วนั ที่ได้ รับคําร้ องกล่าวหา
รัฐมนตรี มีอํานาจขยายระยะเวลาให้ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พจิ ารณาวินิจฉัยชี ้
ขาดได้ ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๒๖ ในกรณีที่ผ้ ถู กู กล่าวหาได้ ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตาม
มาตรา ๑๒๕ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์กําหนด การดําเนินคดีอาญาต่อบุคคลนันให้
้
เป็ นอันระงับไป
มาตรา ๑๒๗ การฝ่ าฝื นมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ หรื อมาตรา ๑๒๓ จะดําเนินคดีอาญาได้ ตอ่ เมื่อ
ผู้เสียหายเนื่องจากการฝ่ าฝื นได้ ยื่นคําร้ องกล่าวหาผู้ฝ่าฝื นตามมาตรา ๑๒๔และผู้ถกู กล่าวหาไม่ปฏิบตั ิตาม
คําสัง่ ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามมาตรา ๑๒๕

หมวด ๑๐
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๒๘ ผู้แทนนายจ้ างหรื อผู้แทนลูกจ้ างตามมาตรา ๑๓ หรื อมาตรา ๑๖ หรื อผู้แทนสมาคม
นายจ้ างหรื อผู้แทนสหภาพแรงงานตามมาตรา ๑๕ ผู้ใดรับหรื อยอมจะรับเงินหรื อทรัพย์สินจากผู้ใดผู้หนึง่ เพื่อ
กระทําการอันเป็ นเหตุให้ นายจ้ าง ลูกจ้ าง สมาคมนายจ้ างหรื อสหภาพแรงงาน ซึง่ ตนเป็ นผู้แทนในการเรี ยกร้ อง
เจรจา ทําความตกลงหรื อรับทราบคําชี ้ขาดต้ องเสียผลประโยชน์อนั ควรได้ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๒๙ ที่ปรึกษานายจ้ างหรื อที่ปรึกษาลูกจ้ างตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดรับหรื อยอมจะรับเงินหรื อ
ทรัพย์สินจากผู้ใดผู้หนึง่ เพื่อกระทําการอันเป็ นเหตุให้ นายจ้ าง หรื อ ลูกจ้ างซึง่ ตนเป็ นที่ปรึกษาต้ องเสียประโยชน์
อันควรได้ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
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มาตรา ๑๒๙ ทวิ ผู้ใดกระทําตนเป็ นที่ปรึกษานายจ้ างหรื อที่ปรึกษาลูกจ้ าง โดยไม่ได้ รับการจด
ทะเบียนตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทังจํ
้ า
ทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๓๐ นายจ้ างผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ หรื อมาตรา ๒๒ วรรค
สอง ประกอบด้ วยมาตรา ๑๘ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่ พันบาท
มาตรา ๑๓๑ นายจ้ างหรื อลูกจ้ างผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ าง หรื อ
คําชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงานที่ได้ รับจดทะเบียนตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสอง หรื อมาตรา ๒๙
วรรคสี่ ในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างหรื อคําชี ้ขาด
ข้ อพิพาทแรงงานนันมี
้ ผลใช้ บงั คับ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรื อปรับไม่
เกินหนึง่ พันบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๓๒ นายจ้ าง ลูกจ้ าง สมาคมนายจ้ าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้ าง หรื อสหพันธ์
แรงงานใด ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรื อคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
รัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๓ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๓๓ ผู้ใดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงานตาม มาตรา ๒๔มาตรา ๒๕
หรื อมาตรา ๓๕ (๔) ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๓๔ ผู้ชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงานผู้ใด รับหรื อยอมจะรับเงินหรื อทรัพย์สินจากผู้ใดผู้หนึง่ เพือ่
จูงใจให้ ชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงานอันเป็ นเหตุให้ นายจ้ าง ลูกจ้ าง สมาคมนายจ้ าง หรื อสหภาพแรงงาน ต้ องเสีย
ผลประโยชน์อนั ควรได้ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๓๕ ผู้ชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงานผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๙ วรรคสาม หรื อวรรคสี่ ต้ องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึง่ พันบาท
มาตรา ๑๓๖ นายจ้ างผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๑ วรรคหนึง่ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อ
ปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๓๗ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๒ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง่ เดือนหรื อปรับไม่เกินหนึง่ พัน
บาทหรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๓๘ นายจ้ าง ลูกจ้ าง สมาคมนายจ้ าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้ างหรื อสหพันธ์
แรงงานใด ฝ่ าฝื นประกาศของรัฐมนตรี ที่ออกตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึง่ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
หรื อปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๓๙ นายจ้ างหรื อลูกจ้ างผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๔ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อ
ปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๔๐ นายจ้ างหรื อลูกจ้ างผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๓๕
(๑) (๒) หรื อ (๓) ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
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มาตรา ๑๔๑ นายจ้ างหรื อลูกจ้ างผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม ๓๖ วรรคหนึง่ หรื อวรรคสอง ต้ อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๔๒ ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวก ขัดขวาง ไม่ตอบหนังสือสอบถาม ไม่ชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง
หรื อไม่สง่ สิ่งของหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ องแก่กรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรื ออนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตาม
มาตรา ๔๓ หรื อแก่นายทะเบียนหรื อผู้ซงึ่ นายทะเบียนมอบหมาย ตามมาตรา ๗๒ หรื อมาตรา ๑๐๕ ต้ องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรื อปรับไม่เกินหนึง่ พันบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๔๓ นายจ้ างผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๒ หรื อมาตรา ๕๓ต้ อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึง่ พันบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๔๔ ผู้เริ่ มก่อการจัดตังสมาคมนายจ้
้
างผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๖๑ หรื อกรรมการสมาคม
นายจ้ างผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๖๒ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินวันละห้ าสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยงั ไม่
ปฏิบตั ิ
มาตรา ๑๔๕ สมาคมนายจ้ างใดรับบุคคลเข้ าเป็ นสมาชิกโดยฝ่ าฝื นมาตรา ๖๓ ต้ องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึง่ พันบาท
มาตรา ๑๔๖ สมาคมนายจ้ างใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๗๑ หรื อมาตรา ๗๕ ต้ องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองพันบาท
กรรมการสมาคมนายจ้ างผู้ใดรู้ เห็นเป็ นใจให้ สมาคมนายจ้ างกระทําการฝ่ าฝื น หรื อไม่
ปฏิบตั ิตามมาตรา ๗๑ หรื อมาตรา ๗๕ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรื อปรับไม่เกินหนึง่ พันบาท หรื อ
ทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๔๗ ผู้ชําระบัญชีผ้ ใู ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๕ หรื อมาตรา ๑๑๑ ประกอบด้ วยมาตรา ๘๕
หรื อมาตรา ๑๑๘ ประกอบด้ วยมาตรา ๘๕ หรื อมาตรา ๑๑๑ ต้ องระวางโทษปรับวันละไม่เกินห้ าสิบบาทตลอด
ระยะเวลาที่ยงั ไม่ปฏิบตั ิ
มาตรา ๑๔๘ ผู้เริ่ มก่อการจัดตังสหภาพแรงงานผู
้
้ ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๙๓ หรื อกรรมการสหภาพ
แรงงานผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๙๔ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินวันละห้ าสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยงั ไม่ปฏิบตั ิ
มาตรา ๑๔๙ สหภาพแรงงานใดรับบุคคลเข้ าเป็ นสมาชิกโดยฝ่ าฝื นมาตรา ๙๕ ต้ องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึง่ พันบาท
มาตรา ๑๕๐ สหภาพแรงงานใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๐๔ หรื อมาตรา ๑๐๘ ต้ องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองพันบาท
กรรมการสหภาพแรงงานผู้ใดรู้เห็นเป็ นใจให้ สหภาพแรงงานกระทําการฝ่ าฝื น หรื อไม่
ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๐๔ หรื อมาตรา ๑๐๘ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรื อปรับไม่เกินหนึง่ พันบาท
หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
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มาตรา ๑๕๑ ผู้จดั ตังสหพั
้ นธ์นายจ้ างผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๑๘ ประกอบด้ วยมาตรา ๖๑ หรื อ
ผู้จดั ตังสหพั
้ นธ์แรงงานผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๑๘ ประกอบด้ วยมาตรา ๙๓ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินวัน
ละห้ าสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยงั ไม่ปฏิบตั ิ
มาตรา ๑๕๒ กรรมการสหพันธ์นายจ้ างผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๑๘ ประกอบด้ วยมาตรา ๖๒
หรื อกรรมการสหพันธ์แรงงานผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๑๘ ประกอบด้ วยมาตรา ๙๔ ต้ องระวางโทษปรับไม่
เกินวันละห้ าสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยงั ไม่ปฏิบตั ิ
มาตรา ๑๕๓ สหพันธ์นายจ้ างใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๑๘ ประกอบด้ วยมาตรา ๗๑
หรื อมาตรา ๗๕ หรื อสหพันธ์แรงงานใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๑๘ประกอบด้ วยมาตรา ๑๐๔ หรื อ
มาตรา ๑๐๘ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาทกรรมการสหพันธ์นายจ้ างผู้ใดรู้ เห็นเป็ นใจให้ สหพันธ์
นายจ้ างกระทําการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๑๘ ประกอบด้ วยมาตรา ๗๑ หรื อมาตรา ๗๕ หรื อ
กรรมการสหพันธ์แรงงานผู้ใดรู้เห็นเป็ นใจให้ สหพันธ์แรงงานกระทําการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๑๘
ประกอบ ด้ วยมาตรา ๑๐๔ หรื อมาตรา ๑๐๘ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรื อ ปรับไม่เกินหนึง่ พัน
บาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๕๔ ผู้ใดใช้ ชื่อซึง่ มีอกั ษรไทยประกอบว่า "สมาคมนายจ้ าง" หรื อ "สหภาพแรงงาน" หรื อ
"สหพันธ์นายจ้ าง" หรื อ "สหพันธ์แรงงาน" หรื ออักษรต่างประเทศซึง่ มีความหมายทํานองเดียวกันประกอบใน
ป้ายชื่อ ดวงตราจดหมาย ใบแจ้ งความหรื อเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับกิจการธุรกิจโดยมิได้ เป็ นสมาคมนายจ้ าง
สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้ าง หรื อสหพันธ์แรงงาน ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทและปรับอีกเป็ น
รายวันไม่เกินวันละห้ าสิบบาท จนกว่าจะเลิกใช้
มาตรา ๑๕๕ ผู้ใดเป็ นสมาชิกของสมาคมนายจ้ างหรื อสหภาพแรงงาน โดยรู้อยู่วา่ สมาคมนายจ้ าง
หรื อสหภาพแรงงานนันยั
้ งไม่ได้ จดทะเบียน ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ผู้ใดเป็ นผู้ดําเนินการสมาคมนายจ้ างหรื อสหภาพแรงงานที่ยงั ไม่ได้ จดทะเบียน ต้ อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึง่ พันบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๕๖ เมื่อสมาคมนายจ้ าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้ าง หรื อสหพันธ์แรงงานได้ เลิกตาม
พระราชบัญญัตินี ้ กรรมการ หรื ออนุกรรมการ สมาคมนายจ้ าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้ าง สหพันธ์
แรงงาน ผู้ใด ขัดขวางการดําเนินการของผู้ชําระบัญชี ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรื อปรับไม่เกิน
หนึง่ พันบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๕๗ ผู้ใดยังคงดําเนินกิจการของสมาคมนายจ้ าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้ าง หรื อ
สหพันธ์แรงงาน ซึง่ ได้ เลิกไปแล้ วตามพระราชบัญญัตินี ้ ต้ องระวางโทษจําคุก ไม่เกินหนึง่ เดือน หรื อปรับไม่เกิน
หนึง่ พันบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๕๗ ( ทวิ ) ผู้ใดดําเนินการสภาองค์การนายจ้ าง หรื อสภาองค์การลูกจ้ างหรื อใช้ ชื่อซึง่ มี
อักษรไทยประกอบคําว่า "สภาองค์การนายจ้ าง" หรื อ "สภาองค์การกจ้ าง" ในเอกสารเกี่ยวกับกิจการธุรกิจ โดย
มิได้ ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๑๙ หรื อมาตรา ๑๒๐ แล้ ว
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แต่กรณี ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท หรื อทังจํ
้ า
ทังปรั
้ บ

มาตรา ๑๕๘ นายจ้ างผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๒๑ หรื อ มาตรา ๑๒๓ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหก
เดือน หรื อปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๕๙ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๒๒ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึง่ หมืน่
บาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๖๐ บรรดาคําร้ องกล่าวหาข้ อเรี ยกร้ อง ข้ อพิพาทแรงงาน ข้ อตกลง คําชี ้ขาด ของผู้ชี ้ขาด
ข้ อพิพาทแรงงาน คําชี ้ขาดหรื อคําสัง่ ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรื อ คดีซงึ่ เกิดขึ ้นหรื อยังไม่ถึงที่สดุ ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ ให้ เป็ นไปตามประกาศของ กระทรวงมหาดไทยที่ออกตามประกาศของคณะ
ปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ จนกว่าคําร้ องกล่าวหา ข้ อเรี ยกร้ อง ข้ อพิพาทแรงงาน
ข้ อตกลง คําชี ้ขาด คําสัง่ หรื อคดีนนจะถึ
ั ้ งที่สดุ
ให้ ผ้ ชู ี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ซึง่ แต่งตังตาม
้
พระราชบัญญัตินี ้ มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยชี ้ขาด ตลอดจนมีอํานาจสัง่ เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว ตาม วรรคหนึง่
เช่นเดียวกับผู้ชี ้ขาดข้ อพิพาทแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ซึง่ แต่งตังขึ
้ ้นตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย ที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕
มาตรา ๑๖๑ สมาคมนายจ้ างและสมาคมลูกจ้ างซึง่ ได้ จดทะเบียนตังขึ
้ ้นตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย ที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคมพ.ศ.๒๕๑๕ ให้ ถือว่า
เป็ นสมาคมนายจ้ างและสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา ๑๖๒ คําขอจัดตังสมาคมนายจ้
้
างหรื อสมาคมลูกจ้ างที่ได้ ยื่นไว้ ตามประกาศ ของ
กระทรวงมหาดไทย ที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคมพ.ศ.๒๕๑๕ ให้ ถือว่า
เป็ นคําขอตามพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา ๑๖๓ ในระหว่างที่ยงั มิได้ มีกฎหมายว่าด้ วยการจัดตังศาลแรงงานใช้
้
บงั คับ ให้ ศาลยุติธรรม
มีอํานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับศาลแรงงาน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สัญญา ธรรมศักดิ์
นายกรัฐมนตรี
.............................................................................................................................................................
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖
มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ ยังมีวิธีการไม่เหมาะสมแก่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมปั จจุบนั สมควรให้ มีกฎหมายว่าด้ วยแรงงานสัมพันธ์ขึ ้นแทน เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นข้ อ
เรี ยกร้ องและการระงับข้ อพิพาทแรงงานให้ เหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น ให้ นายจ้ างจัดตังสมาคมนายจ้
้
างและ
ลูกจ้ างจัดตังสหภาพแรงงานเพื
้
่อแสวงหาและคุ้มครองประโยชน์เกี่ยวกับการจ้ าง การจัดสวัสดิการ และส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้ างกับลูกจ้ าง ตลอดจนให้ ลกู จ้ างจัดตังคณะกรรมการลู
้
กจ้ างเป็ นองค์กรในการ
หารื อในกิจการต่าง ๆ กับนายจ้ างเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจซึง่ กันและกัน และหาทางปรองดองให้ การทํางาน
ร่วมกันระหว่างนายจ้ างกับลูกจ้ างให้ มีผลดียิ่งขึ ้น จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตินี ้ขึ ้น
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๑๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์
พ.ศ.๒๕๑๘

-------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
พ.ศ.
๒๕๑๘ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑. ในกรณีที่ลกู จ้ างเลือกตังผู
้ ้ แทนลูกจ้ าง โดยลูกจ้ างจัดการเอง ให้ ลกู จ้ างจัดให้ มีการประชุม
ลูกจ้ างซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ อง แล้ วตกลงกันว่า ผู้แทนลูกจ้ างซึง่ มีจํานวน ไม่เกินเจ็ดคนนันจะให้
้
ลกู จ้ างผู้ใด
เป็ นผู้แทน ถ้ ามีผ้ ปู ระสงค์จะเป็ นผู้แทนลูกจ้ างเกินเจ็ดคน และไม่อาจตกลงกันได้ ให้ มีการลงคะแนนเสียง และ
ให้ ผ้ ซู งึ่ ได้ คะแนนเสียงมากตามลําดับ เจ็ดคนเป็ นผู้แทนลูกจ้ าง
ข้ อ ๒. ในกรณีที่ลกู จ้ างเป็ นผู้แจ้ งข้ อเรี ยกร้ อง และมีรายชื่อและลายมือชื่อของลูกจ้ างซึง่ เกี่ยวข้ องกับ
ข้ อเรี ยกร้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบห้ าของลูกจ้ างทังหมด
้
ซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ อง และระบุชื่อผู้แทนลูกจ้ างมี
จํานวนไม่เกินเจ็ดคนพร้ อมกับการแจ้ งข้ อเรี ยกร้ องด้ วยให้ ถือว่า ลูกจ้ างได้ เลือกตังผู
้ ้ แทนลูกจ้ างโดยสมบูรณ์แล้ ว
ข้ อ ๓. ในกรณีที่ลกู จ้ างแจ้ งข้ อเรี ยกร้ องต่อนายจ้ าง แต่ยงั มิได้ เลือกตังผู
้ ้ แทนลูกจ้ าง ถ้ าลูกจ้ างจะ
เลือกตังผู
้ ้ แทนลูกจ้ างโดยลูกจ้ างจัดการเอง ให้ ลกู จ้ างซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ อง นันทํ
้ าการเลือกตังผู
้ ้ แทน
ลูกจ้ างลูกจ้ าง และแจ้ งชื่อผู้แทนลูกจ้ างให้ นายจ้ างทราบตามวิธีการที่กําหนดไว้ ในข้ อ ๑
ข้ อ ๔. ในกรณีที่ลกู จ้ างร้ องขอให้ พนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงาน จัดการเลือกตังผู
้ ้ แทนลูกจ้ าง
แทน ให้ ลกู จ้ างซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ องไม่น้อยกว่าสิบคนลงชื่อร่วมกันยื่นคําขอ ตามแบบ รส.๑ ท้ าย
กฎกระทรวงนี ้
ข้ อ ๕. เมื่อพนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงานได้ รับคําขอตามข้ อ ๔ ให้ พนักงานประนอมข้ อพิพาท
แรงงานกําหนดให้ มีการเลือกตังผู
้ ้ แทนลูกจ้ าง โดยแจ้ งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ทําการเลือกตังเป็
้ นหนังสือ
ให้ ลกู จ้ างผู้ร้องขอทราบ และให้ ปิดประกาศกําหนดวัน เวลาและสถานที่ทําการเลือกตังผู
้ ้ แทนลูกจ้ าง ตามแบบ
รส.๒ ท้ ายกฎกระทรวงนี ้ ณ ที่ เปิ ดเผยในสถานที่ที่ลกู จ้ างซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ องทํางานอยู่ ก่อน
กําหนดเวลาเลือกตัง้ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชวั่ โมง สําหรับกรณีการเลือกตัง้ ณ สถานที่และเวลาเดียวกัน หรื อไม่
น้ อยกว่าสิบห้ าวันสําหรับกรณีการเลือกตังต่
้ างสถานที่หรื อต่างเวลากัน
ข้ อ ๖. เมื่อพนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงานกําหนดให้ มีการเลือกตัง้ ณ สถานที่ใดและในเวลาใด
ให้ พนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงานจัดประชุมลูกจ้ างซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ อง ณ สถานที่และตาม
กําหนดเวลานัน้ เพื่อให้ ลกู จ้ างซึง่ มาประชุมเสนอชื่อลูกจ้ างที่เห็นสมควรเป็ นผู้แทนลูกจ้ างต่อพนักงานประนอม
ข้ อพิพาทแรงงานในที่ประชุม
ในกรณีที่พนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงานกําหนดให้ มีการเลือกตังต่
้ างสถานที่ หรื อต่าง
เวลา เพราะกิจการนันมี
้ ลกู จ้ างซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ องทํางานอยู่ในหลายท้ องที่ หรื อส
ภาพของงานมี
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ลักษณะต้ องทําต่อเนื่องกันไป หรื อเพราะเหตุอื่นใด ให้ ลกู จ้ างซึง่ เกี่ยวข้ อง กับข้ อเรี ยกร้ องเสนอชื่อลูกจ้ างที่เห็น
ควรเป็ นผู้แทนลูกจ้ าง โดยมีลกู จ้ างซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ องไม่น้อยกว่าสิบคนรับรอง ต่อพนักงานประนอมข้ อ
พิพาทแรงงานก่อนกําหนดวันเลือกตัง้ ไม่น้อยกว่าสิบวัน และเมื่อได้ รับการเสนอชื่อลูกจ้ างดังกล่าวแล้ ว ให้
พนักงานประนอมข้ อ พิพาทแรงงานดําเนินการ ดังต่อไปนี ้
(๑) จัดทําบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจําตัวของลูกจ้ าง ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้แทน
ลูกจ้ าง และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ และปิ ดประกาศไว้ ณ ที่เปิ ดเผยในสถานที่ทําการ
เลือกตังก่
้ อนกําหนดวันเลือกตังไม่
้ น้อยกว่าสามวัน
(๒) แต่งตังคณะกรรมการดํ
้
าเนินการเลือกตังจากผู
้
้ มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตังอย่
้ างน้ อย
สามคน สําหรับสถานที่ทําการเลือกตังแต่
้ ละแห่ง เพื่อตรวจสอบว่าผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตังที
้ ่มาแสดงตนเป็ นผู้
มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ รับบัตรเลือกตังที
้ ่ผ้ ลู งคะแนนเสียงเลือกตังทํ
้ าเครื่ องหมาย
เสร็จแล้ วหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตัง้ ต่อหน้ าผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ และตรวจนับคะแนนเสียงเลือกตัง้ แต่
ทังนี
้ ้ไม่ตดั สิทธิกรรมการดําเนินการเลือกตังที
้ ่จะลงคะแนนเสียงเลือกตังด้
้ วย
การเลือกตังตามวรรคหนึ
้
ง่ และวรรคสอง ให้ ลกู จ้ างซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ องซึง่ มาประชุม
ลงคะแนนเสียงเลือกตังผู
้ ้ แทนลูกจ้ างไม่เกินจํานวนที่พนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงาน กําหนด ซึง่ จะต้ องไม่
เกินเจ็ดคน
ในกรณีที่ลกู จ้ างซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ องบางส่วนเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานและลูกจ้ าง
เสนอชื่อกรรมการสหภาพแรงงานเป็ นผู้แทนลูกจ้ างรวมอยู่ด้วย หรื อในกรณีที่พนักงานประนอมข้ อพิพาท
แรงงานได้ กําหนดให้ มีการเลือกตังต่
้ างสถานที่หรื อต่างเวลา การลงคะแนนเสียงเลือกตังให้
้ ใช้ วิธีลงคะแนนลับ
เมื่อลูกจ้ างลงคะแนนเสียงเลือกตังเสร็
้ จแล้ ว ให้ พนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงานหรื อ
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตังตาม
้
(๒ ) แล้ วแต่กรณี นับคะแนนเสียงเลือกตังโดย
้ ไม่ชกั ช้ า ผู้ซงึ่ ได้ คะแนน
เสียงมากตามลําดับตามจํานวนที่พนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงานกําหนด เป็ นผู้แทนลูกจ้ าง ในกรณีที่มีผ้ ไู ด้
คะแนนเสียงเลือกตังในลํ
้ าดับสุดท้ ายเท่ากันซึง่ ทําให้ มีจํานวน ผู้ที่ได้ รับเลือกตังมากกว่
้
าจํานวนที่พนักงาน
ประนอมข้ อพิพาทแรงงานกําหนด ให้ พนักงานประนอม ข้ อพิพาทแรงงานดําเนินการจับสลากระหว่างผู้ได้
คะแนนเสียงเลือกตังในลํ
้ าดับสุดท้ ายเท่ากัน โดยเปิ ดเผย เพื่อให้ ได้ ผ้ แู ทนลูกจ้ างตามจํานวนที่พนักงาน
ประนอมข้ อพิพาทแรงงานกําหนด
ข้ อ ๗. ในกรณีที่สหภาพแรงงานเป็ นผู้แจ้ งข้ อเรี ยกร้ อง ถ้ าความปรากฏแก่พนักงานประนอมข้ อพิพาท
แรงงานตามคําร้ องของสหภาพแรงงาน ลูกจ้ างหรื อนายจ้ างว่า ลูกจ้ าง ซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ องนันบางส่
้
วน
เป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานอื่นด้ วย ให้ พนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงานจัดให้ มีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
ผู้แทนลูกจ้ าง โดยนําความในข้ อ ๕ และข้ อ ๖ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๘. ในกรณีที่ตามข้ อ ๖ และข้ อ ๗ ให้ พนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงานทําหนังสือแสดงชื่อผู้แทน
ลูกจ้ างตามแบบ รส.๓ ท้ ายกฎกระทรวงนี ้ มอบให้ ผ้ แู ทนลูกจ้ างและนายจ้ าง
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ให้ พนักงานประนอมข้ อพิพาทแรงงาน ทําบันทึกการเลือกตังผู
้ ้ แทนลูกจ้ าง และแสดงจํานวน
ลูกจ้ างซึง่ เกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ อง จํานวนลูกจ้ างซึง่ ลงคะแนนเสียงเลือกตังผู
้ ้ แทนลูกจ้ าง ชื่อผู้แทนลูกจ้ าง และ
จํานวนคะแนนเสียงเลือกตังที
้ ่ได้ รับ เก็บไว้ เป็ นหลักฐานไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี
ข้ อ ๙. กําหนดระยะเวลาในการเป็ นผู้แทนลูกจ้ าง ให้ นบั แต่วนั ที่ได้ รับเลือกตังจนถึ
้ งวันที่ได้ มีการ
เลือกตังผู
้ ้ แทนลูกจ้ างใหม่ หรื อวันที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างสิ ้นสุดลงแล้ วแต่กรณี
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๘
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
___________________________
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