พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518
เปนปที่ 30 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฏหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกขอ 4 และขอ 11 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103
ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515
มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(1) ราชการสวนกลาง
(2) ราชการสวนภูมิภาค
(3) ราชการสวนทองถิ่น รวมทั้ราชการของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
(4) กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
(5) กิจการอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฏีกา
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
"นายจาง" หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และ

2
หมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายจากนายจางใหทําการแทน ในกรณีที่นายจางเปนนิติ
บุคคลหมายความวาผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลนั้น และหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทน
"ลูกจาง" หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจาง
"สภาพการจาง" หมายความวา เงื่อนไขการจางหรือการทํางาน กําหนดวันและเวลา
ทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอื่นของนายจางหรือลูกจางอันเกี่ยวกับการ
จางหรือการทํางาน
"ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง" หมายความวา ขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง
หรือระหวางนายจางหรือสมาคมนายจางกับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสภาพการจาง
"ขอพิพาทแรงงาน" หมายความวา ขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางเกี่ยวกับ
สภาพการจาง
"การปดงาน" หมายความวา การที่นายจางปฏิเสธไมยอมใหลูกจางทํางานชั่วคราว
เนื่องจากขอพิพาทแรงงาน
"การนัดหยุดงาน" หมายความวา การที่ลูกจางรวมกันไมทํางานชั่วคราวเนื่องจาก
ขอพิพาทแรงงาน
"สมาคมนายจาง" หมายความวา องคการของนายจางที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
"สหภาพแรงงาน" หมายความวา องคการของลูกจางที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
"สหพันธนายจาง" หมายความวา องคการของสมาคมนายจางตั้งแตสองสมาคมขึ้นไป
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
"นายทะเบียน" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งให
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมแรงงาน
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงหมาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ใหมีอํานาจ ดังตอไปนี้
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(1) แตงตั้งนายทะเบียน พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน และผูชี้ขาดขอพิพาท
แรงงานเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
การแตงตั้งตาม (1) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา 7 ใหจัดตั้งสํานักงานทะเบียนกลางขึ้นในกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยมี
อํานาจหนาที่ในการควบคุมการจดทะเบียนสมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธนายจาง
และสหพันธแรงงาน ทั่วราชอาณาจักร และทําหนาที่เปนสํานักงานทะเบียนประจํา
กรุงเทพมหานครดวย
ในจังหวัดอื่นนอกจากรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีจะจัดตั้งสํานักงานทะเบียนประจํา
จังหวัดขึ้นตรงตอสํานักงานทะเบียนกลางได
มาตรา 8 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ขึ้นใน
กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงเบื้องตนเกี่ยวกับคํารองและขอพิพาทแรงงาน
(2) ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
(3) อํานาจหนาที่อื่น
มาตรา 9 ใหจัดตั้งสํานักงานผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานขึ้นในกระทรวงมหาดไทย มี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) จัดทําบัญชีรายชื่อและคุณสมบัติของผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานเพื่อเสนอใหคูกรณี
เลือกตั้ง
(2) ควบคุมและดําเนินการทางวิชาการและธุรการเกี่ยวกับการชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน
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หมวดที่ 1
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
มาตรา 10 ใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไปจัดใหมีขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางตามความในหมวดนี้
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหทําเปนหนังสือ
ในกรณีเปนที่สงสัยวา ในสถานประกอบกิจการนั้นมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
หรือไม ใหถือวาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่นายจางตองจัดใหมีตามกฏหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน เปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 11 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางอยางนอยตองมีขอความ ดังตอไปนี้
(1) เงื่อนไขการจางหรือการทํางาน
(2) กําหนดวันและเวลาทํางาน
(3) คาจาง
(4) สวัสดิการ
(5) การเลิกจาง
(6) การยื่นเรื่องราวรองทุกขของลูกจาง
(7) การแกไขเพิ่มเติมหรือการตออายุขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
มาตรา 12 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง มีผลใชบังคับภายในระยะเวลาที่นายจาง
และลูกจางไดตกลงกัน แตจะตกลงกันใหมีผลใชบังคับเกินกวาสามปไมได ถามิไดกําหนด
ระยะเวลาไว ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับหนึ่งปนับแตวันที่นายจาง
และลูกจางไดตกลงกัน หรือนับแตวันที่นายจางรับลูกจางเขาทํางาน แลวแตกรณี
ในกรณีที่ระยะเวลาที่กําหนดตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางสิ้นสุดลง ถามิไดมีการ
เจรจาตกลงกันใหม ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้นมีผลใชบังคับตอไปอีกคราวละ
หนึ่งป
มาตรา 13 การเรียกรองใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หรือการแกไข
เพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง นายจางหรือลูกจางตองแจงขอเรียกรองเปนหนังสือให
อีกฝายหนึ่งทราบ
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ในกรณีที่นายจางเปนผูแจงขอเรียกรอง นายจางตองระบุชื่อผูเขารวมในการเจรจาโดย
จะระบุชื่อตนเองเปนผูเขารวมในการเจรจา หรือจะตั้งผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจาก็ได ถา
นายจางตั้งผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจา ผูแทนของนายจางตองเปน กรรมการผูถือหุน ผู
เปนหุนสวน หรือลูกจางประจําของนายจาง กรรมการของสมาคมนายจาง หรือกรรมการของ
สหพันธนายจาง และตองมีจํานวนไมเกินเจ็ดคน
ในกรณีที่ลูกจางเปนผูแจงขอเรียกรอง ขอเรียกรองนั้นตองมีรายชื่อและลายมือชื่อของ
ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองไมนอยกวารอยละสิบหาของลูกจางทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวของกับ
ขอเรียกรองนั้น ถาลูกจางไดเลือกตั้งผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจาไวแลวใหระบุชื่อผูแทน
ผูเขารวมในการเจรจามีจํานวนไมเกินเจ็ดคนพรอมกับการแจงขอเรียกรองดวย ถาลูกจางยังมิได
เลือกตั้งผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจา ใหลูกจางเลือกตั้งผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจาและ
ระบุชื่อผูแทนผูเขารวมในการเจรจา มีจํานวนไมเกิดเจ็ดคน โดยมิชักชา
การเลือกตั้งและการกําหนดระยะเวลาในการเปนผูแทนลูกจาง เพื่อเปนผูเขารวมในการ
เจรจา การดําเนินการเกี่ยวกับขอเรียกรองและการรับทราบคําชี้ขาด ใหเปนไปตามหลักเกณและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 14 การเลือกตั้งผูแทนลูกจาง ลูกจางจะจัดการเอง หรือจะรองขอใหพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานจัดการแทนก็ได จํานวนผูแทนลูกจางใหเปนไปตามที่ผูจัดการ
เลือกตั้งกําหนดแตตองไมเกินเจ็ดคน ผูแทนลูกจางตองเปนลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง
นั้น หรือเปนกรรมการของสหภาพแรงงาน หรือกรรมการของสหพันธแรงงานที่ลูกจางซึ่ง
เกี่ยวของกับขอเรียกรองเปนสมาชิก ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองทุกคนมีสิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งผูแทนลูกจาง
มาตรา 15 สมาคมนายจาง หรือสหภาพแรงงาน อาจแจงขอเรียกรองตาม มาตรา 13
ตออีกฝายหนึ่งแทนนายจางหรือลูกจางซึ่งเปนสมาชิกได จํานวนสมาชิกซึ่งเปนลูกจางตองมี
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนลูกจางทั้งหมด
ในกรณีที่สหภาพแรงงานเปนผูแจงขอเรียกรอง ขอเรียกรองนั้นไมจําตองมีรายชื่อและ
ลายมือชื่อลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง
ในกรณีที่มีขอสงสัยวาสหภาพแรงงานนั้นจะมีลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองเปน
สมาชิกครบจํานวนที่ไดระบุไวในวรรคหนึ่งหรือไม นายจาง สมาคมนายจาง หรือสหภาพ
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แรงงานที่เกี่ยวของ อาจยื่นคํารองโดยทําเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน
ตรวจรับรอง เมื่อพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับคํารองดังกลาวแลว ใหดําเนินการ
ตรวจหลักฐานทั้งปวงวา สหภาพแรงงานนั้นมีลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองเปนสมาชิก
หรือไม ถามี ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานออกหนังสือรับรอง มอบใหผูยื่นคํารอง
เปนหลักฐาน ถาไมมีใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานแจงใหฝายที่เกี่ยวของทราบ
ในกรณัท่สี หภาพแรงงานเปนผูแจงขอเรียกรอง ถาความปรากฏแกพนักงานประนอม
ขอพิพาทแรงงานตามคํารองของฝายใดฝายหนึ่งวา ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองนั้น
บางสวนเปนสมาชิกสหภาพแรงงานอื่นดวย ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานจัดใหมีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแทนลูกจางในการดําเนินการตามมาตรา 13
มาตรา 16 เมื่อไดรับขอเรียกรองแลว ใหฝายที่รับขอเรียกรองแจงชื่อตนเองหรือ
ผูแทนเปนหนังสือใหฝายที่แจงขอเรียกรองทราบโดยมิชักชา และใหทั้งสองฝายเริ่มเจรจากัน
ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับขอเรียกรอง
มาตรา 17 นายจางหรือลูกจางจะแตงตั้งที่ปรึกษา เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําแกผูแทน
ของตนตามมาตรา 13 หรือมาตรา 16 ก็ได แตตองมีจํานวนไมเกินฝายละสองคน
ที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกําหนด และตองยื่นคําขอและ
ไดรับการจดทะเบียนจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายแลว จึงจะแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาได
ในกรณีที่นายจางหรือลูกจางแตงตั้งที่ปรึกษา ใหนายจางหรือลูกจางแจงชื่อที่ปรึกษา
ฝายตนใหอีกฝายหนึ่งทราบ โดยแจงไวในขอเรียกรองตามาตรา 13 หรือในหนังสือแจงชื่อ
ผูแทนเมื่อแตงตั้งขึ้นภายหลัง และใหที่ปรึกษามีสิทธิเขารวมประชุมและเจรจาทําความตกลงได
มาตรา 17 ทวิ ผูซึ่งไดรับการจดทะเบียนเปนที่ปรึกษานายจาง หรือที่ปรึกษาลูกจาง
ตามมาตรา 17 ใหมีระยะเวลาในการเปนที่ปรึกษามีกําหนดสองปนับแตวันที่ไดรับการจด
ทะเบียน
ที่ปรึกษาอาจถูกสั่งใหพนจากการเปนที่ปรึกษากอนครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งได
หากขาดคุณสมบัติตามที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่พนจากการเปนที่ปรึกษาตามวรรคสอง ผูนั้นจะขอจดทะเบียนเปนที่ปรึกษา
นายจางหรือที่ปรึกษาลูกจางไดอีก เมื่อพนสองปนับแตวันที่อธิบดีสั่งใหพนจากการเปนที่
ปรึกษา
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มาตรา 18 ถานายจางหรือสมาคมนายจางกับลูกจาง หรือสหภาพแรงงานสามารถตก
ลงเกี่ยวกับขอเรียกรองตามมาตรา 13 ไดแลว ใหทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้นเปน
หนังสือลงลายมือชื่อนายจางหรือผูแทนนายจาง และผูแทนลูกจางหรือกรรมการของสหภาพ
แรงงาน แลวแตกรณี และใหนายจางประกาศขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดยเปดเผยไว ณ
สถานที่ที่ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองทํางานอยูเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน โดยเริ่ม
ประกาศภายในสามวัน นับแตวันที่ไดตกลงกัน
ใหนายจางนําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามวรรคหนึ่งมาจดทะเบียนตออธิบดีหรือ
ผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดตกลงกัน
มาตรา 19 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลผูกพันนายจางและลูกจาง ซึ่งลง
ลายมือชื่อในขอเรียกรองนั้น ตลอดจนลูกจางซึ่งมีสวนในการเลือกตั้งผูแทนเปนผูเขารวมใน
การเจรจาทุกคน
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่กระทําโดยนายจาง หรือสมาคมนายจางกับ สหภาพ
แรงงานหรือลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกัน โดยมีลูกจางซึ่งทํางานในกิจการ
ประเภทเดียวกันเปนสมาชิกหรือรวมในการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางเกินกวาสองในสาม
ของลูกจางทั้งหมด ใหถือวา ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้นมีผลผูกพันนายจาง และลูกจาง
ซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกันนั้นทุกคน
มาตรา 20 เมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับแลว หามมิใหนายจางทํา
สัญญาจางแรงงานกับลูกจางขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เวนแตสัญญาจาง
แรงงานนั้นจะเปนคุณแกลกู จางยิ่งกวา

8
หมวด 2
วิธีระงับขอพิพาทแรงงาน
มาตรา 21 ในกรณีที่ไมมีการเจรจากันภายในกําหนดตามมาตรา 16 หรือมีการเจรจา
กันแลวแต ตกลงกันไมไดไมวาดวยเหตุใด ใหถือวาไดมีขอพิพาทแรงงานเกิดขึ้นและใหฝาย
แจงขอเรียกรอง แจงเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทราบภายในยี่สิบสี่
ชั่วโมง นับแตเวลาที่ พนกําหนดตามมาตรา 16 หรือนับแตเวลาที่ตกลงกันไมไดแลวแตกรณี
มาตรา 22 เมื่อพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับแจงตามมาตรา 21 แลว ให
พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ดําเนินการไกลเกลี่ยใหฝายแจงขอเรียกรองและฝายรับขอ
เรียกรอง ตกลงกันภายในกําหนดหาวัน นับแตวันที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับ
หนังสือแจง
ถาไดมีการตกลงกันภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา 18 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
ในกรณีที่ไมอาจตกลงกันไดภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาขอพิพาทแรงงาน
นั้นเปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได ในกรณีเชนวานี้ นายจางและลูกจาง อาจตกลงกันตั้ง
ผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 26 หรือนายจางจะปดงานหรือลูกจางจะนัดหยุดงานโดยไม
ขัดตอมาตรา 34 ก็ได ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 หรือ มาตรา 36
มาตรา 23 เมื่อมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดในกิจการ ดังตอไปนี้
(1) การรถไฟ
(2) การทาเรือ
(3) การโทรศัพทหรือการโทรคมนาคม
(4) การผลิตหรือการจําหนายพลังงาน หรือกระแสไฟฟาแกประชาชน
(5) การประปา
(6) การผลิตหรือการกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิง
(7) กิจการโรงพยาบาลหรือกิจการสถานพยาบาล
(8) กิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานสงขอพิพาทแรงงานใหคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธเพื่อพิจารณาวินิจฉัย และแจงใหทั้งสองฝายทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับขอ
พิพาทแรงงาน
นายจาง สมาคมนายจาง สหพันธนายจาง ลูกจาง สหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงาน
มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําวินิจฉัย ใหรัฐมนตรีวินิจฉัย
อุทธรณและแจงใหทั้งสองฝายทราบภายในสิบวันนับแตวันที่รับคําอุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่มิไดอุทธรณภายในกําหนด และคํา
วินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด ฝายแจงขอเรียกรองและฝายรับขอเรียกรองตอง
ปฏิบัติตาม
มาตรา 24 เมื่อมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดในกิจการใดนอกจากกิจการตาม
มาตรา 23 ถารัฐมนตรีเห็นวาขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดนั้นอาจมีผลกระทบกระเทือน
ตอเศรษฐกิจของประเทศหรือความสงบเรียบรอยของประชาชน รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธชี้ขาดขอพิพาทแรงงานนั้นได และใหคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธชี้ขาดภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคําสั่ง
รัฐมนตรีมีอํานาจขยายระยะเวลาใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธชี้ขาดไดตามที่
เห็นสมควร
คําชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธใหเปนที่สุด ฝายแจงขอเรียกรองและฝายรับ
ขอเรียกรองตองปฏิบัติตาม
มาตรา 25 ในณีที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึกตามกฎหมายวาดวยกฎ
อัยการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉินหรือในกรณีที่ประเทศประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดตามมาตรา 22 วรรค
สาม อันเกิดขึ้นในทองที่ใดทองที่หนึ่ง หรือกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งไดรับการพิจารณาชี้
ขาดจากคณะบุคคลคณะใดคณะหนึ่งตามที่รัฐมนตรีจะไดกําหนดหรือแตงตั้งก็ได
คําชี้ขาดของคณะบุคคลนั้นใหเปนที่สุด ฝายแจงขอเรียกรองและฝายรับขอเรียกรองตอง
ปฏิบัติตาม
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ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง จะยกเลิกเสียเมื่อใดก็ได โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
มาตรา 26 เมื่อมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดตามมาตรา 22 วรรคสาม
นายจางและลูกจางอาจตกลงกันตั้งผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานคนหนึ่ง หรือหลายคนเพื่อชี้ขาด
ขอพิพาทแรงงานนั้นได
มาตรา 27 ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดทราบการตั้ง ใหผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน
แจงเปนหนังสือกําหนดวันสงคําชี้แจงเกี่ยวกับขอพิพาทแรงงาน และวันเวลา และสถานที่ที่จะ
พิจารณาขอพิพาทแรงงานใหฝายแจงขอเรียกรองและฝายรับขอเรียกรองทราบ
มาตรา 28 ในการพิจารณาขอพิพาทแรงงาน ผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตองใหโอกาส
ฝายแจงขอเรียกรองและฝายรับขอเรียกรองชี้แจงแถลงเหตุผลและนําพยานเขาสืบ
มาตรา 29 เมื่อพิจารณาขอพิพาทแรงงานเสร็จแลว ใหผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานทําคําชี้
ขาดเปนหนังสือ คําชี้ขาดอยางนอยตองมีขอความ ดังตอไปนี้
(1) วันเดือนปที่ทําคําชี้ขาด
(2) ประเด็นแหงขอพิพาทแรงงาน
(3) ขอเท็จจริงที่พิจารณาไดความ
(4) เหตุผลแหงคําชี้ขาด
(5) คําชี้ขาดใหฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายปฏิบัติหรืองดเวนปฏิบัติ
คําชี้ขาดของผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานใหถือเสียงขางมาก และตองลงลายมือชื่อผูชี้ขาด
ขอพิพาทแรงงาน
ใหผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานสงคําชี้ขาดขอพิพาทแรงงานใหฝายแจงขอเรียกรอง และ
ฝายรับขอเรียกรองหรือผูแทนตามมาตรา 13 หรือมาตรา 16 ทราบภายในสามวันนับแตวันที่ทํา
คําชี้ขาดพรอมทั้งปดสําเนาคําชี้ขาดไว ณ สถานที่ที่ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองทํางาน
อยู
ใหผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานนําคําชี้ขาดขอพิพาทแรงงานมาจดทะเบียนตออธิบดีหรือผู
ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดชี้ขาด
มาตรา 30 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่มิไดอุทธรณภายในกําหนด
และคําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีตามมาตรา 23 คําชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
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ตามมาตรา 24 มาตรา 35 (4) หรือมาตรา 41 (3) คําชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา25
หรือมาตรา 29 ใหมีผลใชบังคับไดเปนเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดวินิจฉัยหรือวันที่ไดชี้ขาด
มาตรา 31 เมื่อไดมีการแจงขอเรียกรองตามมาตรา 13 แลว ถาขอเรียกรองนั้น
ยังอยูในระหวางการเจรจา การไกลเกลี่ย หรือการชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 13
ถึงมาตรา 29 หามมิใหนายจางเลิกจางหรือโยกยายหนาที่การลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ
อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธแรงงานซึ่ง
เกี่ยวของกับขอเรียกรอง เวนแตบุคคลดังกลาว
(1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(2) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
(3) ฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจาง โดยนายจางได
วากลาวและตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรงนายจางไมจําเปนตองวากลาวและ
ตักเตือน ทั้งนี้ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งนั้นตองมิไดออกเพื่อขัดขวางมิใหบุคคลดังกลาว
ดําเนินการเกี่ยวกับขอเรียกรอง
(4) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมเหตุผลอันสมควร
หามมิใหลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงานหรือ
กรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธแรงงาน ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง สนับสนุนหรือกอ
เหตุการนัดหยุดงาน
มาตรา 32 หามมิใหบุคคลอื่นซึ่งมิใชนายจาง ลูกจาง กรรมการสมาคมนายจาง
กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธนายจาง กรรมการสหพันธแรงงาน ผูแทนหรือที่
ปรึกษาซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง เขาไปดําเนินการหรือรวมกระทําการใด ๆ ในการเรียกรอง
การเจรจา การไกลเกลี่ย การชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน การปดงานหรือการ
ชุมนุมในการนัดหยุดงาน
มาตรา 33 ในกรณีที่ประเทศประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรายแรง และไดมีการ
ประกาศหามขึ้นราคาสินคาและบริการ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาหามมิ
ใหลูกจาง สหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงานยื่นขอเรียกรองใหนายจาง สมาคมนายจาง
หรือสหพันธนายจาง เพิ่มคาจางแกลูกจาง หรือหามมิใหนายจางเพิ่มคาจางใหแกลูกจางได
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ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกการเลื่อนอัตราคาจาง เพื่อเปนบําเหน็จแกลูกจาง
ประจําป ซึ่งนายจางไดกําหนดไวแนนอนแลว หรือการเลื่อนอัตราคาจางเนื่องจากลูกจาง
เปลี่ยนแปลงหนาที่การงาน
ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง จะยกเลิกเมื่อใดเสียก็ไดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
หมวด 3
การปดงานและการนัดหยุดงาน
มาตรา 34 หามมิใหนายจางปดงานหรือลูกจางนัดหยุดงานในกรณี ดังตอไปนี้
(1) เมื่อยังไมมีการแจงขอเรียกรองตออีกฝายหนึ่งตามมาตรา 13 หรือไดแจงขอ
เรียกรองแลว แตขอพิพาทแรงงานนั้นยังไมเปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดตามมาตรา
22 วรรคสาม
(2) เมื่อฝายหนึ่งซี่งมีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอตกลงตามมาตรา 18 ไดปฏิบัติตาม
ขอตกลง
(3) เมื่อฝายซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอตกลงที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงานได
ไกลเกลี่ยตามมาตรา 22 วรรคสอง ไดปฏิบัติตามขอตกลง
(4) เมื่อฝายซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําชี้ขาดของผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน ซึ่งตั้งตาม
มาตรา 25 หรือมาตรา 26 ไดปฏิบัติตามคําชี้ขาด
(5) เมื่ออยูในระหวางการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือมีคํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรี ตามมาตรา 23 หรือคําชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธตาม
มาตรา 24
(6) เมื่ออยูในระหวางการชี้ขาดของผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน ซึ่งตั้งตามมาตรา 25
หรือมาตรา 26
ไมวากรณีจะเปนประการใด หามมิใหนายจางปดงานหรือลูกจางนัดหยุดงาน โดยมิได
แจงเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน และอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนเวลา
อยางนอยยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่รับแจง
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มาตรา 35 ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นวาการปดงานหรือการนัดหยุดงานนั้นอาจทําใหเกิด
ความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศ หรืออาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน หรือ
อาจเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ หรืออาจขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ให
รัฐมนตรีมีอํานาจ ดังตอไปนี้
(1) สั่งใหนายจางซึ่งปดงานรับลูกจางกลับเขาทํางาน และจายคาจางตามอัตราที่
เคยจายใหแกลูกจางนั้น
(2) สั่งใหลูกจางซึ่งนัดหยุดงานกลับเขาทํางานตามปกติ
(3) จัดใหบุคคลเขาทํางานแทนลูกจางซึ่งมิไดทํางานเพราะการปดงานหรือการนัดหยุด
งาน นายจางตองยอมใหบุคคลเหลานั้นเขาทํางาน และหามมิใหลูกจางขัดขวางใหนายจางจาย
คาจางแกบุคคลเหลานั้นตามอัตราที่เคยจายใหแกลูกจาง
(4) สั่งใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธดําเนินการชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน
มาตรา 36 ในกรณีที่มีประกาศใชกฏอัยการศึกตามกฏหมายวาดวยกฏอัยการศึก
หรือประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฏหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา หามมิใหนายจางปดงาน หรือลูกจางนัดหยุด
งานในเขตทองที่ที่ไดประกาศใชกฏอัยการศึกหรือประกาศสถานการณฉุกเฉินทั้งหมดหรือ
บางสวนได
ในกรณีที่มีการปดงาน หรือการนัดหยุดงานอยูกอนมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรค
หนึ่งใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา สั่งใหนายจางซึ่งปดงานรับลูกจางกลับ
เขาทํางาน หรือสั่งใหลูกจางซึ่งนัดหยุดงานกลับเขาทํางานตามปกติภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรี
กําหนด
ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งจะยกเลิกเสียเมื่อใดก็ได โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
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หมวด 4
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
มาตรา 37 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา "คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ"
ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาแปดคน แตไมเกินสิบ
สี่คนในจํานวนนั้นอยางนอยตองมีกรรมการซึ่งเปนฝายนายจางสามคนและฝายลูกจางสามคน
ใหรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
มาตรา 38 ใหประธานกรรมการ และกรรมการตามมาตรา 37 อยูในตําแหนง
คราวละสามป ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดหนึ่งป ใหประธานกรรมการและกรรมการพน
จากตําแหนงหนึ่งในสามโดยวิธีจับสลากและ เมื่อครบสองปใหประธานกรรมการหรือ
กรรมการที่เหลืออยูพนจากตําแหนงอีกหนึ่งในสามโดยวิธีจับสลาก
ในกรณีที่มีการแตงตั้งประธานกรรมการ หรือกรรมการแทนประธานกรรมการ หรือ
กรรมการ ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระหรือโดยวิธีจับสลาก ใหผูไดรับแตงตั้งใหมนั้นอยูใน
ตําแหนงคราวละสามป
ในกรณีที่มีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนประธานกรรมการ หรือ
กรรมการ ซึ่งพนจากตําแหนงตามมาตรา 39 (1) (2) (3) (5) (6) หรือ (7) ใหผู
ไดรับการแตงตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของประธานกรรมการหรือ
กรรมการซึ่งตนแทน
ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา 39 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 38 ประธานกรรมการ
หรือกรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออก
(4) พนจากตําแหนงโดยการจับสลากตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง
(5) เปนบุคคลลมละลาย
(6) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือ
(7) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพาทษาถึงที่สุดใหจําคุก
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มาตรา 40 การประชุมของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวาหาคน และตองมีกรรมการซึ่งเปนฝายนายจาง และฝายลูกจางอยางนอยฝายละหนึ่ง
คน จึงจะเปนองคประชุม แตถาเปนการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทแรงงานตาม
มาตรา 23 มาตรา 24 หรือมาตรา 35 (4) ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด และตองมีกรรมการซึ่งเปนฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝาย
ละหนึ่งคน จึงจะเปนองคประชุม
ถาในการประชุมคราวใด ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการดวยกันคนหนึ่งเปนประธานกรรมการในที่
ประชุม
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 41 ใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) วินิจฉัยขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 23
(2) ชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 24 หรือมาตรา 35 (4)
(3) ชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามที่ไดรับแตงตั้งหรือมอบหมาย
(4) วินิจฉัยชี้ขาดคํารองตามมาตรา 125 และในกรณีที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธชี้
ขาดวาเปนการกระทําอันไมเปนธรรม ใหมีอํานาจสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานหรือ
ใหจายคาเสียหาย หรือใหผูฝาฝนปฏิบัติหรือไมปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งตามที่เห็นสมควร
(5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเรียกรอง การเจรจา การระงับขอพิพาทแรงงาน
การนัดหยุดงานและการปดงาน ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
(6) ตราขอบังคับการประชุม และวางระเบียบการพิจารณาวินิจฉัย และชี้ขาดขอพิพาท
แรงงาน และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการกระทําอันไมเปนธรรม และการออกคําสั่งของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
มาตรา 42 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการแรงงาน
สัมพันธ เพื่อหาขอเท็จจริงและเสนอความเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
มอบหมายเปนประจําหรือเฉพาะคราวได
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มาตรา 43 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือ
อนุกรรมการแรงงานสัมพันธมีอํานาจ ดังตอไปนี้
(1) เขาไปในสถานที่ทํางานของนายจาง สถานที่ที่ลูกจางทํางานอยู หรือสํานักงานของ
สมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธนายจาง หรือสหพันธแรงงานในระหวางเวลาทํา
การเพื่อสอบถามขอเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารไดตามความจําเปน
(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาใหถอยคํา หรือใหสงสิ่งของ หรือเอกสารที่
เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือ
คณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ
ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก ตอบหนังสือสอบถาม ขี้แจงขอเท็จจริงหรือสง
สิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวของแกกรรมการแรงงานสัมพันธหรือนุกรรมการแรงงานสัมพันธ
ดังกลาวในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 44 กรรมการแรงงานสัมพันธ หรืออนุกรรมการแรงงานสัมพันธจะมีหนังสือ
เชิญผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวของก็ได
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หมวด 5
คณะกรรมการลูกจาง
มาตรา 45 ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป ลูกจางอาจจัดตั้ง
คณะกรรมการลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้นได
ในกรณีที่ลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้นเกินหนึ่งในหาของจํานวนลูกจางทั้งหมด
เปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน ใหคณะกรรมการลูกจางประกอบดวยลูกจางในสถาน
ประกอบกิจการนั้นที่สหภาพแรงงานแตงตั้งมีจํานวนมากกวากรรมการอื่นที่มิไดเปนสมาชิก
ของสหภาพแรงงานหนึ่งคนถาลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้นเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
ลูกจางทั้งหมดเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานอาจแตงตั้งกรรมการลูกจางทั้ง
คณะก็ได
ใหนํามาตรา 15 วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับแกการแตงตั้งกรรมการลูกจางตาม
วรรคสองโดยอนุโลม
มาตรา 46 คณะกรรมการลูกจางมีจํานวน ดังตอไปนี้
(1) หาคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป แตไมเกิน
หนึ่งรอยคน
(2) เจ็ดคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางเกินหนึ่งรอยคน แตไมเกินสองรอย
คน
(3) เกาคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลกู จางเกินสองรอยคน แตไมเกินสี่รอยคน
(4) สิบเอ็ดคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางเกินสี่รอยคน แตไมเกินแปด
รอยคน
(5) สิบสามคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางเกินแปดรอยคน แตไมเกิน
หนึ่งพันหารอยคน
(6) สิบหาคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางเกินหนึ่งพันหารอยคน แตไม
เกินสองพันหารอยคน
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(7) สิบเจ็ดคนถึงยี่สิบเอ็ดคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางเกินสองพันหา
รอยคน
หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการลูกจางใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 47 กรรมการลูกจางอยูในตําแหนงคราวละสามป แตอาจไดรับเลือกตั้งหรือ
แตงตั้งใหมได
มาตรา 48 นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระกรรมการลูกจางพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(4) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(5) ลูกจางเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนลูกจางทั้งหมดในสถานประกอบกิจการนั้น มีมติให
พนจากตําแหนง
(6) ศาลแรงงานมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง
(7) มีการเลือกตั้งหรือแตงตั้งกรรมการลูกจางใหมทั้งคณะ
เมื่อกรรมการลูกจางพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหมีการเลือกตั้งหรือแตงตั้งกรรมการ
ลูกจางแทนตําแหนงที่วาง แลวแตกรณี
กรรมการลูกจางซึ่งไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งตามวรรคสองอยูในตําแหนงตามวาระของ
กรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา 49 ใหมีการเลือกตั้งหรือแตงตั้งกรรมการลูกจางใหมทั้งคณะ เมื่อ
(1) จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้นมีจํานวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนลูกจางทั้งหมดที่มีอยูเดิม
(2) กรรมการลูกจางพนจากตําแหนงเกินกึ่งหนึ่ง
(3) ลูกจางเกินกึ่งหนึ่งของลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้นมีมติใหกรรมการลูกจาง
ทั้งคณะพนจากตําแหนง
(4) ศาลแรงงานมีคําสั่งใหกรรมการลูกจางทั้งคณะพนจากตําแหนง
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มาตรา 50 นายจางตองจัดใหมีการประชุมหารือกับคณะกรรมการลูกจางอยางนอย
สามเดือนตอหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการลูกจางเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการลูกจางทั้งหมด หรือ
สหภาพแรงงานรองของโดยมีเหตุผลสมควร เพื่อ
(1) จัดสวัสดิการแกลูกจาง
(2) ปรึกษาหารือเพื่อกําหนดขอบังคับในการทํางานอันจะเปนประโยชนตอนายจางและ
ลูกจาง
(3) พิจารณาคํารองทุกขของลูกจาง
(4) หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในสถานประกอบกิจการ
ในกรณี คณะกรรมการลูกจางเห็นวาการกระทําของนายจางจะทําใหลูกจางไมไดรับ
ความเปนธรรมหรือไดรับความเดือดรอนเกินสมควร คณะกรรมการลูกจาง ลูกจาง หรือ
สหภาพแรงงาน มีสิทธิรองขอใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัย
มาตรา 51 ในกรณีที่กรรมการลูกจางผูใดหรือคณะกรรมการลูกจางไมปฏิบัติหนาที่
ของตนโดยสุจริต หรือกระทําการอันไมสมควรอันเปนภัยตอความสงบเรียบรอยของประชาชน
หรือเปดเผยความลับของนายจางเกี่ยวกับการประกอบกิจการ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
นายจางมีสิทธิรองขอใหศาลแรงงานมีคําสั่งใหกรรมการลูกจางผูนั้น หรือกรรมการลูกจางทั้ง
คณะพนจากตําแหนงได
มาตรา 52 หามมิใหนายจางเลิกจาง ลดคาจาง ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่
ของกรรมการลูกจาง หรือกระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหกรรมการลูกจางไมสามารถทํางาน
อยูตอไปได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาลแรงงาน
มาตรา 53 หามมิใหนายจางใหหรือตกลงจะใหเงินหรือทรัพยสินแกกรรมการลูกจาง
เวนแตคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด โบนัส เงินปนผล หรือประโยชนอื่นที่ กรรมการ
ลูกจางมีสิทธิไดรับตามปกติในฐานะลูกจาง
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หมวด 6
สมาคมนายจาง
มาตรา 54 สมาคมนายจางจะมีขึ้นไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทแหงพระราชบัญญัติ
นี้
สมาคมนายจางตองมีวัตถุประสงคเพื่อการแสวงหาและคุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับ
สภาพการจาง และสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจาง และระหวางนายจาง
ดวยกัน
มาตรา 55 สมาคมนายจางตองมีขอบังคับและตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน เมื่อได
จดทะเบียนแลวใหสมาคมนายจางเปนนิติบุคคล
มาตรา 56 ผูมีสทิ ธิจัดตั้งสมาคมนายจางตองเปนนายจางที่ประกอบกิจการประเภท
เดียวกัน บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย
มาตรา 57 การขอจดทะเบียนสมาคมนายจางนั้น ใหนายจางผูมีสิทธิจัดตั้งสมาคม
นายจางจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนผูเริ่มกอการ ยื่นคําขอเปนหนังสือตอนายทะเบียนพรอม
ดวยรางขอบังคับของสมาคมนายจางอยางนอยสามฉบับ
คําขอนั้น ตองระบุชื่อ อายุ อาชีพหรือวิชาชีพ และที่อยูของผูเริ่มกอการทุกคน
มาตรา 58 ขอบังคับของสมาคมนายจางอยางนอยตองมีขอความ ดังตอไปนี้
(1) ชื่อ ซึ่งตองมีคําวา "สมาคมนายจาง" กํากับไวกับชื่อนั้นดวย
(2) วัตถุที่ประสงค
(3) ที่ตั้งสํานักงาน
(4) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
(5) อัตราเงินคาสมัครและคาบํารุงและวิธีการชําระเงินนั้น
(6) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก
(7) ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดการ การใชจาย การเก็บรักษาเงิน และทรัพยสินอื่น ๆ
ตลอดจนการทําบัญชีและการตรวจบัญชี
(8) ขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาในการปดงานและวิธีการอนุมัติขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง

21
(9) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ
(10) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ วาระของการ
เปนกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ
มาตรา 59 เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอพรอมทั้งรางขอบังคับแลวเห็นวาผูยื่น คําขอมี
คุณสมบัติถูกตองตามมาตรา 56 ขอบังคับถูกตองตามมาตรา 58 และวัตถุที่ประสงคถูกตอง
ตามมาตรา 54 วรรคสอง และไมขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหนายทะเบียนรับจด
ทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแกสมาคมนายจางนั้น ถานายทะเบียนเห็นวา
คําขอหรือรางขอบังคับไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหมีคําสั่งใหแกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง เมื่อ
แกไขเพิ่มเติมถูกตองแลว ใหรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแกสมาคม
นายจางนั้น
ถานายทะเบียนเห็นวา ไมอาจรับจดทะเบียนไดเนื่องจากวัตถุที่ประสงคขัดตอความสงบ
เรียบรอยของประชาชน ใหนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับจดทะเบียนและแจงคําสั่งไมรับจด
ทะเบียนพรอมดวย เหตุผลที่ไมรับจดทะเบียนไปยังผูขอจดทะเบียนโดยมิชักชา
ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งไมรับจดทะเบียนนั้นตอรัฐมนตรีไดโดยทําเปน
หนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ และแจงใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผูอุทธรณมีสิทธิดําเนินการตอไป
เพื่อใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได
มาตรา 60 ใหนายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนสมาคมนายจางในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 61 ใหผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมนายจางจัดใหการประชุมใหญสามัญครั้งแรก
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่จดทะเบียน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายการ
ทั้งปวงใหแกคณะกรรมการ และอนุมัติรางขอบังคับที่ไดยื่นแกนายทะเบียนตามมาตรา 59
เมื่อที่ประชุมใหญไดเลือกตั้งคณะกรรมการและอนุมัติรางขอบังคับแลว ใหนําสําเนา
ขอบังคับและรายชื่อ ที่อยู อาชีพหรือวิชาชีพของกรรมการไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต
วันที่ที่ประชุมใหญลงมติ
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มาตรา 62 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมนายจางจะกระทําไดโดยมติของที่
ประชุมใหญ และตองนําไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับตามวรรคหนึ่ง จะมีผลใชบังคับตอเมื่อนายทะเบียนไดรับจด
ทะเบียนแลว
ใหนํามาตรา 59 มาใชบังคับแกการขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 63 ผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสมาคมนายจางไดจะตองเปนนายจางที่ประกอบ
กิจการประเภทเดียวกัน ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล ใหถือวานิติบุคคลนั้นเปนสมาชิกของ
สมาคมนายจาง
มาตรา 64 สมาชิกของสมาคมนายจางมีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสาร
หรือบัญชี เพื่อทราบการดําเนินกิจการของสมาคมนายจางไดในเวลาเปดทําการตามที่
คณะกรรมการกําหนดไว
ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เจาหนาที่ของสมาคมนายจางตองใหความสะดวก
ตามสมควร
มาตรา 65 สมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมนายจางสิ้นสุดลงเมื่อ ตาย ลาออก
ที่ประชุมใหญใหออก หรือตามที่กําหนดในขอบังคับของสมาคมนายจาง
มาตรา 66 เพื่อประโยชนของสมาชิกของสมาคมนายจาง ใหสมาคมนายจางมีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้
(1) เรียกรอง เจรจาทําความตกลง และรับทราบคําชี้ขาด หรือทําขอตกลงกับสหภาพ
แรงงานหรือลูกจางในกิจการของสมาชิกได
(2) จัดการและดําเนินการเพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชน ทั้งนี้ ภายใตบังคับของ
วัตถุที่ประสงคของสมาคมนายจาง
(3) จัดใหมีบริการสนเทศเพื่อใหสมาชิกมาติดตอเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
(4) จัดใหมีบริการใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาหรือขจัดขอขัดแยงเกี่ยวกับ
การบริหารงานและการทํางาน
(5) จัดใหมีการใหบริการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพยสินเพื่อสวัสดิการของ
สมาชิก หรือเพื่อสาธารณประโยชน ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมใหญเห็นสมควร
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(6) เรียกเก็บเงินคาสมัครเปนสมาชิกและเงินคาบํารุงตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับ
ของสมาคมนายจาง
มาตรา 67 เมื่อสมาคมนายจางปฏิบัติการดังตอไปนี้ เพื่อประโยชนของสมาชิกอันมิใช
เปนกิจการเกี่ยวกับการเมือง ใหนายจาง สมาคมนายจาง กรรมการ อนุกรรมการ และเจาหนาที่
ของสมาคมนายจาง ไดรับการยกเวนไมตองถูกกลาวหา หรือฟองรองทางอาญาหรือทางแพง
(1) เขารวมเจรจาทําความตกลงกับลูกจาง สหภาพแรงงาน นายจาง
สมาคมนายจางอื่น ๆ สหพันธแรงงาน หรือสหพันธนายจาง เพื่อเรียกรองสิทธิหรือประโยชนที่
สมาชิกสมควรไดรับ
(2) สั่งใหปดงานหรือชวยเหลือ ชักชวนหรือสนับสนุนใหสมาชิกปดงาน
(3) ชี้แจงหรือโฆษณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอพิพาทแรงงาน หรือ
(4) จัดใหมีการชุมนุมสมาชิกของสมาคมนายจาง
ทั้งนี้ เวนแตเปนความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตราย
ตอประชาชน เกี่ยวกับชีวิตและรางกาย เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง เกี่ยวกับทรัพย และ
ความผิดในทางแพงที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดทางอาญาในลักษณะดังกลาว
มาตรา 68 ใหสมาคมนายจางมีคณะกรรมการเปนผูดําเนินการและเปนผูแทนของ
สมาคมนายจางในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายให
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได
คณะกรรมการอาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได
มาตรา 69 ผูซึ่งจะไดรับเลือกหรือแตงตั้งเปนกรรมการหรือนุกรรมการตาม
มาตรา 68 ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกของสมาคมนายจางหรือผูแทนของนิติบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของ
สมาคมนายจาง
(2) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
มาตรา 70 สมาคมนายจางจะกระทําการดังตอไปนี้ไดก็แตโดยมติของที่ประชุมใหญ
(1) แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(2) ดําเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงสวนไดเสียของสมาชิกเปนสวนรวม
(3) เลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งผูสอบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจําป และ
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งบประมาณ
(4) จัดสรรเงินหรือทรัพยสินเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือเพื่อสาธารณประโยชน
(5) เลิกสมาคมนายจาง
(6) ควบสมาคมนายจางเขากัน
(7) กอตั้งสหพันธนายจางหรือเปนสมาชิกของสหพันธนายจาง
มาตรา 71 สมาคมนายจางตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่อธิบดีกําหนด และ
เก็บรักษาไวที่สํานักงานพรอมที่จะใหตรวจสอบไดในเวลาทําการ
ใหสมาคมนายจางประกาศวันและเวลาเปดทําการไวที่สํานักงาน
มาตรา 72 ใหนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย มีอํานาจ
(1) เขาไปในสํานักงานของสมาคมนายจางในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบกิจการ
ของสมาคมนายจาง
(2) สั่งใหกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของสมาคมนายจาง สงหรือแสดงเอกสาร
หรือบัญชีของสมาคมนายจางเพื่อประกอบการพิจารณากรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น
(3) สอบถามบุคคลใน (2) หรือเรียกบุคคลดังกลาวมา เพื่อสอบถามหรือใหชี้แจง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสมาคมนายจาง
มาตรา 73 นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหกรรมการผูใดผูหนึ่งหรือคณะกรรมการของ
สมาคมนายจางออกจากตําแหนงได เมื่อปรากฏวา
(1) กระทําการอันมิชอบดวยกฏหมายซึ่งเปนการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหนาที่ของ
พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน หรือคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ
(2) ดําเนินกิจการไมถูกตองตามวัตถุที่ประสงคของสมาคมนายจางอันเปนการขัดตอ
กฏหมายหรือความสงบเรียบรอยของประชาชน หรืออาจเปนภัยตอเศรษฐกิจหรือความมั่นคง
ของประเทศ หรือ
(3) ใหหรือยินยอมใหผูใดผูหนึ่งซึ่งมิใชกรรมการเปนผูดําเนินกิจการของสมาคม
นายจาง
คําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือและแจงใหผูซึ่งเกี่ยวของและสมาคมนายจาง
ทราบโดยมิชักชา
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มาตรา 74 ผูซึ่งไดรับคําสั่งตามมาตรา 73 มีสิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นตอรัฐมนตรี โดยทํา
เปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผูอุทธรณมีสิทธิดําเนินการตอไป
เพื่อใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได
มาตรา 75 สมาคมนายจางตองจัดใหมีการตรวจสอบบัญชีทุกป และตองเสนองบดุล
พรอมดวยรายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตอที่ประชุมใหญ
เมื่อที่ประชุมใหญรับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแลว ใหสงสําเนาหนึ่งชุด
ใหแกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญรับรอง
มาตรา 76 สมาคมนายจางตั้งแตสองสมาคมขึ้นไปที่มีสมาชิกซึ่งประกอบกิจการ
ประเภทเดียวกัน อาจควบเขากันเปนสมาคมนายจางเดียวกันได
การควบสมาคมนายจางเขากันตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับมติจากที่ประชุมใหญของแตละ
สมาคมดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด และตองไดรับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียน
ในการขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน ใหสงสําเนารายงานการประชุมใหญ
ของสมาคมนายจางซึ่งลงมติใหควบเขากันไปดวย
มาตรา 77 เมื่อนายทะเบียนใหความเห็นชอบตามมาตรา 76 แลว ใหสมาคม
นายจางแจงเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสมาคมนายจาง เพื่อใหทราบถึงการที่
ประสงคจะควบสมาคมนายจางเขากัน และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางใดอยางหนึ่ง
ในการควบสมาคมนายจางเขากันนั้น สงคําคัดคานไปยังสมาคมนายจางภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่แจง
ถาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดเวลาดังกลาวนั้น ก็ใหถือวาไมมีคําคัดคานและ
สมาคมนายจางอาจควบเขากันได
ถามีเจาหนี้คัดคาน สมาคมนายจางจะควบเขากันมิไดจนกวาจะไดชําระหนี้หรือไดให
ประกันเพื่อหนี้นั้นแลว
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มาตรา 78 ใหคณะกรรมการของแตละสมาคมนายจางที่ควบเขากัน ตั้งผูแทน
ของตนขึ้นสมาคมละไมเกินสามคนเพื่อดําเนินการจดทะเบียนตามมาตรา 79
มาตรา 79 สมาคมที่ตั้งขึ้นใหมโดยควบเขากันนั้น ตองจดทะเบียนเปนสมาคม
นายจางใหมตามประเภทการประกอบกิจการของสมาคมนายจางที่มีอยูเดิม โดยยื่นคํา
ขอจดทะเบียนเปนหนังสือตอนายทะเบียน
ในคําขอจดทะเบียนสมาคมนายจางใหม ตองมีผูแทนของสมาคมนายจางทุกสมาคมที่
ควบเขากันลงลายมือชื่ออยางนอยสมาคมละสองคน
คําขอจดทะเบียนสมาคมนายจางใหมตองมีเอกสารดังตอไปนี้ยื่นพรอมกันดวย
(1) หนังสือของสมาคมนายจางที่ควบเขากันนั้นรับรองวาไดแจงไปยังเจาหนาที่ทั้งปวง
ตามมาตรา 77 วรรคหนึ่ง แลวไมมีเจาหนี้คัดคานภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือกรณีที่มี
เจาหนี้คัดคานสมาคมนายจางก็ไดชําระหนี้หรือไดใหประกันเพื่อหนี้รายนั้นแลว
(2) รางขอบังคับของสมาคมนายจางใหมที่ขอจดทะเบียนสองฉบับ
(3) สําเนารายงานการประชุมของสมาคมนายจางที่ควบเขากันหนึ่งฉบับ
เอกสารตาม (2) และ (3) นั้น ผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการชุดแรกของสมาคม
นายจางใหมตองลงลายมือชื่อรับรองสองคน
ใหนํามาตรา 54 ถึงมาตรา 75 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 80 เมื่อจดทะเบียนสมาคมนายจางที่ควบเขากันเปนสมาคมนายจางใหมแลวให
นายทะเบียนขีดชื่อสมาคมนายจางเดิมที่ไดควบเขากันนั้นออกจากทะเบียน
มาตรา 81 สมาคมนายจางใหมนี้ยอมไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ หนาที่ และ
ความรับผิดของสมาคมนายจางเดิมที่ไดควบเขากันนั้นทั้งสิ้น
สมาชิกของสมาคมนายจางเดิมที่ไดควบเขากันนั้น ยอมเปนสมาชิกของสมาคม
นายจางใหมนี้
มาตรา 82 สมาคมนายจางยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ถามีขอบังคับของสมาคมนายจางกําหนดใหเลิกในกรณีใด เมื่อมีกรณีนั้น
(2) เมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหเลิก
(3) เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งใหเลิก
(4) เมื่อลมละลาย
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มาตรา 83 นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหเลิกสมาคมนายจางไดในกรณีตอไปนี้
(1) เมื่อปรากฏวาการดําเนินการของสมาคมนายจางขัดตอวัตถุที่ประสงค
ขัดตอกฏหมาย หรือเปนภัยตอเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ หรือขัดตอความ
สงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2) เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งใหเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหมทั้งคณะ และไมดําเนินการ
เลือกตั้งภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด หรือภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนขยาย
ระยะเวลาให จนสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว หรือ
(3) เมื่อสมาคมนายจางไมดําเนินกิจการติดตอกันเปนเวลาเกินสองป
เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งใหเลิกสมาคมนายจางใด ใหแจงคําสั่งเปนหนังสือใหสมาคม
นายจางนั้นทราบโดยมิชักชา
คําสั่งใหเลิกสมาคมนายจางตามมาตรานี้ กรรมการเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่ถูกสั่งใหเลิก มีสิทธิเขาชื่อกันอุทธรณคําสั่งนั้นตอ
รัฐมนตรีโดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับ
อุทธรณ
ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผูอุทธรณมีสิทธิดําเนินการตอไป
เพื่อใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได
คําสั่งเลิกสมาคมนายจางใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการ
ยื่นอุทธรณหรือเมื่อศาลแรงงานวินิจฉัย แลวแตกรณี
มาตรา 84 เมื่อสมาคมนายจางตองเลิกตามมาตรา 82 (1) (2) หรือ (3) หรือ
มาตรา 83 ใหแตงตั้งผูชําระบัญชีและทําการชําระบัญชี และใหนําบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และ
บริษัทจํากัด มาใชบังคับแกการชําระบัญชีสมาคมนายจางโดยอนุโลม
มาตรา 85 เมื่อชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูจะแบงใหแกสมาชิกของสมาคม
นายจางไมได ทรัพยสินนั้นจะตองโอนไปใหแกนิติบุคคลอื่นตามที่ไดระบุไวในขอบังคับวา
ดวยวิธีการจัดการของสมาคมนายจาง หรือตามมติของที่ประชุมใหญ ถาในขอบังคับหรือที่
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ประชุมใหญ มิไดระบุนิติบุคคลใดใหเปนผูรับทรัพยสินที่เหลือนั้น ใหผูชําระบัญชีมอบแกกรม
แรงงานเพื่อสวัสดิการของลูกจาง
หมวด 7
สหภาพแรงงาน
มาตรา 86 สหภาพแรงงานจะมีขึ้นไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทแหงพระราชบัญญัติ
นี้
สหภาพแรงงานตองมีวัตถุที่ประสงคเพื่อการแสวงหาและคุมครองผลประโยชน
เกี่ยวกับสภาพการจาง และสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจาง และระหวาง
ลูกจางดวยกัน
มาตรา 87 สหภาพแรงงานตองมีขอบังคับและตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน เมื่อได
จดทะเบียนแลว ใหสหภาพแรงงานเปนนิติบุคคล
มาตรา 88 ผูมีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานตองเปนลูกจางของนายจางคนเดียวกัน หรือ
เปนลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกันโดยไมคํานึงวาจะมีนายจางกี่คน บรรลุนิติภาวะ
และมีสัญชาติไทย
มาตรา 89 การขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานนั้นใหลูกจางผูมีสิทธิจัดตั้งสหภาพ
แรงงานจํานวนไมนอยกวาสิบคนเปนผูเริ่มกอการยื่นคําขอเปนหนังสือตอนายทะเบียน
พรอมดวยรางขอบังคับสหภาพแรงงานอยางนอยสามฉบับ
คําขอนั้น ตองระบุชื่อ อายุ อาชีพหรือวิชาชีพ และที่อยูของผูเริ่มกอการทุกคน
มาตรา 90 ขอบังคับของสหภาพแรงงานอยางนอยตองมีขอความ ดังตอไปนี้
(1) ชื่อ ซึ่งตองมีคําวา "สหภาพแรงงาน" กํากับไวกับชื่อนั้นดวย
(2) วัตถุที่ประสงค
(3) ที่ตั้งสํานักงาน
(4) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
(5) อัตราเงินคาสมัครและคาบํารุงและวิธีการชําระเงินนั้น
(6) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก
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(7) ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดการ การใชจาย การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินอื่น
ตลอดจนการทําบัญชีและการตรวจบัญชี
(8) ขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาในการนัดหยุดงานและวิธีการอนุมัติขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง
(9) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ
(10) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ วาระของการเปน
กรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ
มาตรา 91 เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอพรอมทั้งรางขอบังคับแลวเห็นวาผูยื่นคําขอมี
คุณสมบัติถูกตองตามมาตรา 88 ขอบังคับถูกตองตามมาตรา 90 และวัตถุที่ประสงคถูกตอง
ตามมาตรา 86 วรรคสอง และไมขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหนายทะเบียนรับ
จดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแกสหภาพแรงงานนั้น
ถานายทะเบียนเห็นวา คําขอหรือรางขอบังคับไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหมีคําสั่งให
แกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง เมื่อแกไขเพิ่มเติมถูกตองแลว ใหรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนแกสหภาพแรงงานนั้น
ถานายทะเบียนเห็นวา ไมอาจรับจดทะเบียนไดเนื่องจากวัตถุที่ประสงคขัดตอความ
สงบเรียบรอยของประชาชน ใหนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับจดทะเบียน และแจงคําสั่งไมรับจด
ทะเบียน พรอมดวยเหตุผลที่ไมรับจดทะเบียนไปยังผูขอจดทะเบียนโดยมิชักชา
ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งไมรับจดทะเบียนนั้นตอรัฐมนตรีไดโดยทําเปน
หนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันที่
ไดรับหนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผูอุทธรณมีสิทธิดําเนินการตอไป
เพื่อใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได
มาตรา 92 ใหนายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนสหภาพแรงงานในราชกิจจา
นุเบกษา
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มาตรา 93 ใหผูเริ่มกอการจัดตั้งสหภาพแรงงาน จัดใหมีการประชุมใหญสามัญครั้ง
แรกภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่จดทะเบียน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมาย
การทั้งปวงใหแกคณะกรรมการ และอนุมัติรางขอบังคับที่ไดยื่นแกนายทะเบียนตามมาตรา 91
เมื่อที่ประชุมใหญไดเลือกตั้งคณะกรรมการและอนุมัติรางขอบังคับแลว ใหนําสําเนา
ขอบังคับและรายชื่อ ที่อยู อาชีพหรือวิชาชีพของกรรมการ ไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต
วันที่ที่ประชุมใหญลงมติ
มาตรา 94 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหภาพแรงงานจะกระทําไดโดยมติของที่
ประชุมใหญ และตองนําไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับตามวรรคหนึ่ง จะมีผลใชบังคับตอเมื่อนายทะเบียนไดรับจด
ทะเบียนแลว
ใหนํามาตรา 91 มาใชบังคับแกการขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 95 ผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานได จะตองเปนลูกจางของนายจาง
คนเดียวกันกับผูขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานหรือเปนลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภท
เดียวกันกับผูขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน และมีอายุตั้งแตสิบหาปขึ้นไป
หามมิใหพนักงานและฝายบริหารตามกฏหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่ง
ลูกจางซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจในการจาง การลดคาจาง การเลิกจาง การให
บําเหน็จหรือการลงโทษ จะเปนสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจางอื่นไดจัดตั้งหรือเปน
สมาชิกอยูไมไดและลูกจางอื่นจะเปนสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจางซึ่งเปนผูบังคับบัญชา
ดังกลาวไดจัดตั้งขึ้นหรือเปนสมาชิกอยูไมได
มาตรา 96 สมาชิกของสหภาพแรงงานมีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสาร
หรือบัญชี เพื่อทราบการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงานไดในเวลาเปดทําการตามที่
คณะกรรมการกําหนดไว
ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เจาหนาที่ของสหภาพแรงงานตองใหความสะดวก
ตามสมควร
มาตรา 97 สมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพแรงงานสิ้นสุดลงเมื่อ ตาย ลาออก
ที่ประชุมใหญใหออก หรือตามที่กําหนดในขอบังคับของสหภาพแรงงาน
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มาตรา 98 เพื่อประโยชนของสมาชิกของสหภาพแรงงาน ใหสหภาพแรงงานมี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) เรียกรอง เจรจา ทําความตกลง และรับทราบคําชี้ขาดหรือทําขอตกลงกับ
นายจางหรือสมาคมนายจางในกิจการของสมาชิกได
(2) จัดการและดําเนินการเพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชน ทั้งนี้ ภายใตบังคับของ
วัตถุที่ประสงคของสหภาพแรงงาน
(3) จัดใหมีการบริการสนเทศเพื่อใหสมาชิกมาติดตอเกี่ยวกับการจัดหางาน
(4) จัดใหมีการบริการการใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาหรือขจัดขอขัดแยงเกี่ยวกับการ
บริหารงานและการทํางาน
(5) จัดใหมีการบริการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพยสิน เพื่อสวัสดิการของ
สมาชิก หรือเพื่อสาธารณประโยชน ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมใหญเห็นสมควร
(6) เรียกเก็บเงินคาสมัครเปนสมาชิกและเงินคาบํารุงตามอัตราที่กําหนดในขอ
บังคับของสหภาพแรงงาน
มาตรา 99 เมื่อสหภาพแรงงานปฏิบัติการดังตอไปนี้ เพื่อประโยชนของสมาชิกอัน
มิใชเปนกิจการเกี่ยวกับการเมือง ใหลูกจาง สหภาพแรงงาน กรรมการ อนุกรรมการ และ
เจาหนาที่ของสหภาพแรงงาน ไดรับการยกเวนไมตองถูกกลาวหาหรือฟองรองทางอาญาหรือ
ทางแพง
(1) เขารวมเจรจาทําความตกลงกับนายจาง สมาคมนายจาง ลูกจางสหภาพแรงงานอื่น
สหพันธนายจาง หรือสหพันธแรงงาน เพื่อเรียกรองสิทธิหรือประโยชนที่สมาชิกสมควรไดรับ
(2) นัดหยุดงานหรือชวยเหลือ ชักชวนหรือสนับสนุนใหสมาชิกนัดหยุดงาน
(3) ชี้แจงหรือโฆษณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอพิพาทแรงงาน
(4) จัดใหมกี ารชุมนุนหรือเขารวมโดยสงบในการนัดหยุดงาน
ทั้งนี้ เวนแตเปนความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตราย
ตอประชาชน เกี่ยวกับชีวิตและรางกาย เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง เกี่ยวกับทรัพยและ
ความผิดในทางแพงที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดทางอาญาในลักษณะดังกลาว
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มาตรา 100 ใหสหภาพแรงงานมีคณะกรรมการเปนผูดําเนินการ และเปนผูแทนของ
สหภาพแรงงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการจจะมอบหมายให
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําแทนก็ได
คณะกรรมการอาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได
มาตรา 101 ผูซึ่งจะไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนกรรมการ หรืออนุกรรมการตาม
มาตรา 100 ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น
(2) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(3) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบป
มาตรา 102 ลูกจางซึ่งเปนกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพื่อไปดําเนินกิจการ
สหภาพแรงงานในฐานะผูแทนลูกจางในการเจรจา การไกลเกลี่ย และการชี้ขาดขอพิพาท
แรงงาน และมีสิทธิลาเพื่อไปรวมประชุมตามที่ทางราชการกําหนดได ทั้งนี้ใหลูกจางดังกลาว
แจงใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจง พรอมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวของ ถามี
และใหถือวาวันลาของลูกจางนั้นเปนวันทํางาน
มาตรา 103 สหภาพแรงงานจะกระทําการดังตอไปนี้ไดก็แตโดยมติของที่ประชุมใหญ
(1) แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(2) ดําเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงสวนไดเสียของสมาชิกเปนสวนรวม
(3) เลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งผูสอบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจําป และ
งบประมาณ
(4) จัดสรรเงินหรือทรัพยสินเพื่อสวัสดิการของสมาชิกหรือเพื่อสาธารณประโยชน
(5) เลิกสหภาพแรงงาน
(6) ควบสหภาพแรงงานเขากัน หรือ
(7) กอตั้งสหพันธแรงงาน หรือเปนสมาชิกของสหพันธแรงงาน
(8) การนัดหยุดงานเมื่อมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดตามมาตรา 22 วรรคสาม
ทั้งนี้ ตองมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดของสหภาพแรงงาน และตองลงคะแนน
เสียงเปนการลับ
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มาตรา 104 สหภาพแรงงานตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่อธิบดีกําหนด และ
เก็บรักษาไวที่สํานักงานพรอมที่จะใหตรวจสอบไดในเวลาทําการ
ใหสหภาพแรงงานประกาศวันและเวลาเปดทําการไวที่สํานักงาน
มาตรา 105 ใหนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย มีอํานาจ
(1) เขาไปในสํานักงานของสหภาพแรงงานในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบกิจการ
ของสหภาพแรงงาน
(2) สั่งการใหกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของสหภาพแรงงาน สงหรือแสดง
เอกสาร หรือบัญชีของสหภาพแรงงานเพื่อประกอบการพิจารณากรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น
(3) สอบถามบุคคลใน (2) หรือเรียกบุคคลดังกลาวมาเพื่อสอบถามหรือใหชี้แจง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงาน
มาตรา 106 นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหกรรมการผูใดผูหนึ่ง หรือคณะกรรมการของ
สหภาพแรงงานออกจากตําแหนงได เมื่อปรากฎวา
(1) กระทําการอันมิชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหนาที่ของ
พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน หรือคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ
(2) ดําเนินกิจการไมถูกตองตามวัตถุที่ประสงคของสหภาพแรงงานอันเปนการขัดตอ
กฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน หรืออาจเปนภัยแกเศรษฐกิจ หรือความมั่นคง
ของประเทศ หรือ
(3) ใหหรือยินยอมใหผูใดผูหนึ่งซึ่งมิใชกรรมการเปนผูดําเนินกิจการของสหภาพ
แรงงาน
คําสั่งตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือ และแจงใหผูซึ่งเกี่ยวของ และสหภาพแรงงาน
ทราบโดยไมชักชา
มาตรา 107 ผูซึ่งไดรับคําสั่งตามมาตรา 106 มีสิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นตอรัฐมนตรี โดย
ทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรบั คําสั่ง
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสืออุทธรณ
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ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผูอุทธรณมีสิทธิดําเนินการตอไป
เพื่อใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได
มาตรา 108 สหภาพแรงงานตองจัดใหมีการตรวจสอบบัญชีทุกป และตองเสนองบดุล
พรอมดวยรายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตอที่ประชุมใหญ
เมื่อที่ประชุมใหญรับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแลว ใหสงสําเนาหนึ่งชุด
ใหแกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญรับรอง
มาตรา 109 สหภาพแรงงานตั้งแตสองสหภาพขึ้นไปที่มีสมาชิกเปนลูกจางของนายจาง
คนเดียวกัน ไมวาจะเปนลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกันหรือไม อาจควบเขาเปน
สหภาพแรงงานเดียวกันได
สหภาพแรงงานตั้งแตสองสหภาพขึ้นไปที่มีสมาชิกเปนลูกจางซึ่งทํางานในกิจการ
ประเภทเดียวกัน ไมวาจะเปนลูกจางของนายจางคนเดียวกันหรือไม อาจควบเขากันเปน
สหภาพแรงงานเดียวกันได
การควบสหภาพแรงงานเขากันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองไดรับมติของที่
ประชุมใหญของแตละสหภาพดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดและตอง
ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ในการขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน ใหสงสําเนารายงานการประชุมใหญของ
สหภาพแรงงานซึ่งลงมติใหควบเขากันไปดวย
มาตรา 110 ใหนํามาตรา 77 มาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 80 และมาตรา 81
มาใชบังคับแกการควบสหภาพแรงงานเขาดวยกันโดยอนุโลม
มาตรา 111 ใหนํามาตรา 82 มาตรา 83 มาตรา 84 และมาตรา 85 มาใชบังคับ
แกการเลิกสหภาพแรงงานโดยอนุโลม
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หมวด 8
สหพันธนายจางและสหพันธแรงงาน
มาตรา 112 สมาคมนายจางตั้งแตสองสมาคมขึ้นไปที่มีสมาชิกประกอบกิจการ
ประเภทเดียวกันอาจรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งเปนสหพันธนายจางเพื่อสงเสริมความสัมพันธอัน
ดีระหวางสมาคมนายจางและคุมครองผลประโยชนของสมาคมนายจางและนายจางได
มาตรา 113 สหภาพแรงงานตั้งแตสองสหภาพขึ้นไป และแตละสหภาพแรงงาน
(1) มีสมาชิกเปนลูกจางของนายจางคนเดียวกัน ไมวาจะเปนลูกจางซึ่งทํางานใน
กิจการประเภทเดียวกันหรือไม หรือ
(2) มีสมาชิกเปนลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกัน ไมวาจะเปนลูกจาง
ของนายจางคนเดียวกันหรือไม อาจรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งเปนสหพันธแรงงานเพื่อสงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางสหภาพแรงงานและคุมครองผลประโยชนของสหภาพแรงงานและ
ลูกจาง
มาตรา 114 การจัดตั้งหรือการเขาเปนสมาชิกของสหพันธนายจางหรือสหพันธ
แรงงานตามมาตรา 112 หรือมาตรา 113 จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
สมาชิกดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของแตละสมาคมนายจาง หรือ
แตละสหภาพแรงงาน
การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับวาดวย
วิธีการจัดการสมาคมนายจางหรือขอบังคับวาดวยวิธีการจัดการสหภาพแรงงาน
มาตรา 115 ใหสหพันธนายจางและสหพันธแรงงานที่ไดจดทะเบียนแลวเปนนิติ
บุคคล
มาตรา 116 สมาคมนายจางซึ่งเปนสมาชิกสหพันธนายจางและสหภาพแรงงานซึ่งเปน
สมาชิกสหพันธแรงงาน มีสิทธิสงผูแทนไปรวมประชุมและดําเนินการของสหพันธนายจาง
หรือสหพันธแรงงานได ตามจํานวนที่ไดกําหนดไวในขอบังคับวาดวยวิธีการจัดการสหพันธ
นายจางหรือขอบังคับวาดวยวิธีการจัดการสหพันธแรงงาน
มาตรา 117 คณะกรรมการสหพันธนายจางใหเลือกตั้งจากผูแทนของสมาคมนายจาง
ซึ่งเปนสมาชิกของสหพันธนายจางนั้น
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คณะกรรมการสหพันธแรงงานใหเลือกตั้งจากผูแทนของสหภาพแรงงานซึ่งเปนสมาชิก
ของสหพันธแรงงานนั้น
มาตรา 118 ใหนําบทบัญญัติวาดวยสมาคมนายจางในหมวด 6 และสหภาพแรงงาน
ในหมวด 7 มาใชบังคับแกสหพันธนายจางและสหพันธแรงงานโดยอนุโลม
มาตรา 119 สมาคมนายจางหรือสหพันธนายจางไมนอยกวาหาแหง อาจจัดตั้งสภา
องคการนายจาง เพื่อสงเสริมการศึกษาและสงเสริมการแรงงานสัมพันธได
สภาองคการนายจางตองมีขอบังคับ และตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน เมื่อไดจด
ทะเบียนแลว ใหสภาองคการนายจางเปนนิติบุคคล
ใหนําบทบัญญัติวาดวยสมาคมนายจางในหมวด 6 และสหพันธนายจางในหมวด 8
มาใชบังคับแกสภาองคการนายจางโดยอนุโลม
มาตรา 120 สหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงานไมนอยกวาสิบหาแหงอาจจัดตั้งสภา
องคการลูกจาง เพื่อสงเสริมการศึกษาและสงเสริมการแรงงานสัมพันธได
สภาองคการลูกจางตองมีขอบังคับและตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน เมื่อไดจด
ทะเบียนแลว ใหสภาองคการลูกจางเปนนิติบุคคล
ใหนําบทบัญญัติวาดวยสหภาพแรงงานในหมวด 7 และสหพันธแรงงานในหมวด 8 มา
ใชบังคับแกสภาองคการลูกจางโดยอนุโลม
มาตรา 120 ทวิ กรรมการสมาคมนายจาง สหพันธนายจาง และสภาองคการ
นายจาง ซึ่งนายทะเบียนสั่งใหพนจากตําแหนง เนื่องจากการกระทําการฝาฝนบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้จะดํารงตําแหนงกรรมการสมาคมนายจาง สหพันธนายจางและสภาองคการ
นายจาง คราวตอไปไดเมื่อพนหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนสั่งใหพนจากตําแหนง
กรรมการสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน และสภาองคการลูกจาง ซึ่งนายทะเบียนสั่ง
ใหพนจากตําแหนง เนื่องจากกระทําการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ จะดํารง
ตําแหนงกรรมการสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน และสภาองคการลูกจาง คราวตอไปไดเมื่อ
พนหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนสั่งใหพนจากตําแหนง
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หมวด 9
การกระทําอันไมเปนธรรม
มาตรา 121 หามมิใหนายจาง
(1) เลิกจาง หรือกระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ
สหภาพแรงงาน หรือกรรมการสหพันธแรงงาน ไมสามารถทนทํางานอยูตอไปได เพราะเหตุที่
ลูกจางหรือสหภาพแรงงาน ไดชุมนุม ทําคํารอง ยื่นขอเรียกรอง เจรจา หรือดําเนินการ
ฟองรอง หรือเปนพยาน หรือใหหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน หรือนายทะเบียน พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ผูชี้ขาดขอพิพาท
แรงงาน หรือกรรมการแรงงานสัมพันธ ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตอศาลแรงงาน หรือ
เพราะเหตุที่ลูกจาง หรือสหภาพแรงงานกําลังจะกระทําการ ดังกลาว
(2) เลิกจางหรือกระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหลูกจางไมสามารถทนทํางานอยู
ตอไปไดเพราะเหตุที่ลูกจางนั้นเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน
(3) ขัดขวางในการที่ลูกจางเปนสมาชิกหรือใหลูกจางออกจากการเปนสมาชิกของ
สหภาพแรงงาน หรือให หรือตกลงจะใหเงินหรือทรัพยสินแกลูกจาง หรือเจาหนาที่ของ
สหภาพแรงงาน เพื่อมิใหสมัครหรือรับสมัครลูกจางเปนสมาชิก หรือเพื่อใหออกจากการเปน
สมาชิกของสหภาพแรงงาน
(4) ขัดขวางการดําเนินการของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงาน หรือขัดขวาง
การใชสิทธิของลูกจางในการเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ
(5) เขาแทรกแซงในการดําเนินการของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงาน โดยไมมี
อํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย
มาตรา 122 หามมิใหผูใด
(1) บังคับหรือขูเข็ญโดยทางตรงหรือทางออม ใหลูกจางตองเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงาน หรือตองออกจากการเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรือ
(2) กระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหนายจางฝาฝนมาตรา 121
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มาตรา 123 ในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาดมีผลใชบังคับ
หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพ
แรงงาน หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธแรงงาน ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองเวนแต
บุคคลดังกลาว
(1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(2) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
(3) ฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจางโดยนายจาง
ไดวากลาวและตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรงนายจางไมจําตองวากลาวและ
ตักเตือน ทั้งนี้ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นตองมิไดออกเพื่อขัดขวางมิใหบุคคลดังกลาว
ดําเนินการเกี่ยวกับขอเรียกรอง หรือ
(4) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(5) กระทําการใด ๆ เปนการยุยง สนับสนุน หรือชักชวนใหมีการฝาฝนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาด
มาตรา 124 เมื่อมีการฝาฝนมาตรา 121 มาตรา 122 หรือมาตรา 123 ผูเสียหาย
เนื่องจากการฝาฝนอาจยื่นคํารองกลาวหาผูฝาฝนตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธไดภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่มีการฝาฝน
มาตรา 125 เมื่อไดรับคํารองกลาวหาตามมาตรา 124 แลว ใหคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดและออกคําสั่งภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง
กลาวหา
รัฐมนตรีมีอํานาจขยายระยะเวลาใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธพิจารณาวินิจฉัยชี้
ขาดไดตามที่เห็นสมควร
มาตรา 126 ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไดปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธตามมาตรา 125 ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธกําหนด การ
ดําเนินคดีอาญาตอบุคคลนั้นใหเปนอันระงับไป
มาตรา 127 การฝาฝนมาตรา 121 มาตรา 122 หรือมาตรา 123 จะดําเนิน
คดีอาญาไดตอเมื่อผูเสียหายเนื่องจากการฝาฝนไดยื่นคํารองกลาวหาผูฝาฝนตามมาตรา 124
และผูถูกกลาวหาไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธตามมาตรา 125

39
หมวด 10
บทกําหนดโทษ
มาตรา 128 ผูแทนนายจางหรือผูแทนลูกจางตามมาตรา 13 หรือมาตรา 16 หรือ
ผูแทนสมาคมนายจางหรือผูแทนสหภาพแรงงานตามมาตรา 15 ผูใดรับหรือยอมจะรับเงิน
หรือทรัพยสินจากผูใดผูหนึ่งเพื่อกระทําการอันเปนเหตุใหนายจาง ลูกจาง สมาคมนายจางหรือ
สหภาพแรงงาน ซึ่งตนเปนผูแทนในการเรียกรอง เจรจา ทําความตกลงหรือรับทราบคําชี้ขาด
ตองเสียผลประโยชนอันควรได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 129 ที่ปรึกษานายจางหรือที่ปรึกษาลูกจางตามมาตรา 17 ผูใดรับหรือยอมจะ
รับเงินหรือทรัพยสินจากผูใดผูหนึ่งเพื่อกระทําการอันเปนเหตุใหนายจางหรือลูกจางซึ่งตนเปน
ที่ปรึกษาตองเสียประโยชนอันควรได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 129 ทวิ ผูใดกระทําตนเปนที่ปรึกษานายจางหรือที่ปรึกษาลูกจาง โดยไมไดรับ
การจดทะเบียนตามมาตรา 17 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 130 นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 18 มาตรา 20 หรือ
มาตรา 22 วรรคสอง ประกอบดวยมาตรา 18 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 131 นายจางหรือลูกจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง หรือคําชี้ขาดขอพิพาทแรงงานที่ไดรับจดทะเบียนตามมาตรา 18 วรรคสอง มาตรา
22 วรรคสอง หรือมาตรา 29 วรรคสี่ ในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาด
ขอพิพาทแรงงานนั้นมีผลใชบังคับ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 132 นายจาง ลูกจาง สมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธ
นายจาง หรือสหพันธแรงงานใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ หรือคําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีตามมาตรา 23 ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

40
มาตรา 133 ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามคําชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตาม มาตรา 24
มาตรา 25 หรือมาตรา 35 (4) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 134 ผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานผูใด รับหรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินจากผูใด
ผูหนึ่ง เพื่อจูงใจใหชี้ขาดขอพิพาทแรงงานอันเปนเหตุใหนายจาง ลูกจาง สมาคมนายจาง หรือ
สหภาพแรงงาน ตองเสียผลประโยชนอันควรได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 135 ผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 29 วรรคสาม หรือ
วรรคสี่ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 136 นายจางผูใดฝาฝนมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 137 ผูใดฝาฝนมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม
เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 138 นายจาง ลูกจาง สมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธนายจาง
หรือสหพันธแรงงานใด ฝาฝนประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 139 นายจางหรือลูกจางผูใดฝาฝนมาตรา 34 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 140 นายจางหรือลูกจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐมนตรี
ตามมาตรา 35 (1) (2) หรือ (3) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 141 นายจางหรือลูกจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 36 วรรคหนึ่ง หรือ
วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 142 ผูใดไมอํานวยความสะดวก ขัดขวาง ไมตอบหนังสือสอบถาม ไมชี้แจง
ขอเท็จจริง หรือไมสงสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวของแกกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือ
อนุกรรมการแรงงานสัมพันธตามมาตรา 43 หรือแกนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียน
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มอบหมาย ตามมาตรา 72 หรือมาตรา 105 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 143 นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 50 มาตรา 52 หรือมาตรา 53
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 144 ผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมนายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 61 หรือ
กรรมการสมาคมนายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 62 ตองระวางโทษปรับไมเกินวันละหาสิบ
บาทตลอดระยะเวลาที่ยังไมปฏิบัติ
มาตรา 145 สมาคมนายจางใดรับบุคคลเขาเปนสมาชิกโดยฝาฝนมาตรา 63 ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 146 สมาคมนายจางใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 71 หรือมาตรา 75 ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
กรรมการสมาคมนายจางผูใดรูเห็นเปนใจใหสมาคมนายจางกระทําการฝาฝน หรือไม
ปฏิบัติตามมาตรา 71 หรือมาตรา 75 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 147 ผูชําระบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 85 หรือมาตรา 111 ประกอบ
ดวยมาตรา 85 หรือมาตรา 118 ประกอบดวยมาตรา 85 หรือมาตรา 111 ตองระวาง
โทษปรับวันละไมเกินหาสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังไมปฏิบัติ
มาตรา 148 ผูเริ่มกอการจัดตั้งสหภาพแรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 93 หรือ
กรรมการสหภาพแรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 94 ตองระวางโทษปรับไมเกินวันละ
หาสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังไมปฏิบัติ
มาตรา 149 สหภาพแรงงานใดรับบุคคลเขาเปนสมาชิกโดยฝาฝนมาตรา 95 ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 150 สหภาพแรงงานใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 104 หรือมาตรา 108
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
กรรมการสหภาพแรงงานผูใดรูเห็นเปนใจใหสหภาพแรงงานกระทําการฝาฝน หรือไม
ปฏิบัติตามมาตรา 104 หรือมาตรา 108 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 151 ผูจัดตั้งสหพันธนายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 118 ประกอบดวย
มาตรา 61 หรือผูจัดตั้งสหพันธแรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 118 ประกอบดวยมาตรา93
ตองระวางโทษปรับไมเกินวันละหาสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังไมปฏิบัติ
มาตรา 152 กรรมการสหพันธนายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 118 ประกอบดวย
มาตรา 62 หรือกรรมการสหพันธแรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 118 ประกอบดวยมาตรา 94
ตองระวางโทษปรับไมเกินวันละหาสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังไมปฏิบัติ
มาตรา 153 สหพันธนายจางใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 118 ประกอบดวย
มาตรา 71 หรือมาตรา 75 หรือสหพันธแรงงานใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 118
ประกอบดวยมาตรา 104 หรือมาตรา 108 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
กรรมการสหพันธนายจางผูใดรูเห็นเปนใจใหสหพันธนายจางกระทําการฝาฝน หรือไม
ปฏิบัติตามมาตรา 118 ประกอบดวยม าตรา 71 หรือมาตรา 75 หรือกรรมการสหพันธ
แรงงานผูใดรูเห็นเปนใจใหสหพันธแรงงานกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 118
ประกอบดวยมาตรา 104 หรือมาตรา 108 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ ปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 154 ผูใดใชชื่อซึ่งมีอักษรไทยประกอบวา "สมาคมนายจาง" หรือ
"สหภาพแรงงาน" หรือ "สหพันธนายจาง" หรือ "สหพันธแรงงาน" หรืออักษรตางประเทศซึ่งมี
ความหมายทํานองเดียวกันประกอบในปายชื่อ ดวงตราจดหมาย ใบแจงความหรือเอกสารอยาง
อื่นเกี่ยวกับกิจการธุรกิจโดยมิไดเปนสมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธนายจาง หรือ
สหพันธแรงงาน ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทและปรับอีกเปนรายวันไมเกินวันละ
หาสิบบาท จนกวาจะเลิกใช
มาตรา 155 ผูใดเปนสมาชิกของสมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงาน โดยรูอยูวา
สมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานนั้นยังไมไดจดทะเบียน ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
พันบาท
ผูใดเปนผูดําเนินการสมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานที่ยังไมไดจดทะเบียน ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 156 เมื่อสมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธนายจาง หรือสหพันธ
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แรงงานไดเลิกตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการ หรืออนุกรรมการ สมาคมนายจาง สหภาพ
แรงงาน สหพันธนายจาง สหพันธแรงงาน ผูใด ขัดขวางการดําเนินการของผูชําระบัญชี ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 157 ผูใดยังคงดําเนินกิจการของสมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธ
นายจาง หรือสหพันธแรงงาน ซึ่งไดเลิกไปแลวตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุก ไม
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 157 ทวิ ผูใดดําเนินการสภาองคการนายจาง หรือสภาองคการลูกจาง
หรือใชชื่อซึ่งมีอักษรไทยประกอบคําวา "สภาองคการนายจาง" หรือ "สภาองคการ
ลูกจาง" ในเอกสารเกี่ยวกับกิจการธุรกิจ โดยมิไดปฏิบัติตามมาตรา 119 หรือมาตรา 120 แลว
แตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 158 นายจางผูใดฝาฝนมาตรา 121 หรือ มาตรา 123 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 159 ผูใดฝาฝนมาตรา 122 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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บทเฉพาะกาล
มาตรา 160 บรรดาคํารองกลาวหาขอเรียกรอง ขอพิพาทแรงงาน ขอตกลง คําชี้
ขาด ของผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน คําชี้ขาดหรือคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
หรือ คดีซึ่งเกิดขึ้นหรือยังไมถึงที่สุดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนไปตาม
ประกาศของ กระทรวงมหาดไทยที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16
มีนาคม พ.ศ. 2515 จนกวาคํารองกลาวหา ขอเรียกรอง ขอพิพาทแรงงาน ขอตกลง คําชี้
ขาด คําสั่ง หรือคดีนั้นจะถึงที่สุด
ใหผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ซึ่งแตงตั้งตามพระราช
บัญญัตินี้ มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ตลอดจนมีอํานาจสั่งเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ตาม วรรค
หนึ่ง เชนเดียวกับผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ซึ่ง แตงตั้งขึ้น
ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่
16 มีนาคม พ.ศ.2515
มาตรา 161 สมาคมนายจางและสมาคมลูกจางซึ่งไดจดทะเบียนตั้งขึ้นตามประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย ที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม
พ.ศ.2515 ใหถือวาเปนสมาคมนายจางและสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 162 คําขอจัดตั้งสมาคมนายจางหรือสมาคมลูกจางที่ไดยื่นไวตามประกาศ ของ
กระทรวงมหาดไทย ที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม
พ.ศ.2515 ใหถือวาเปนคําขอตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 163 ในระหวางที่ยังมิไดมีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแรงงานใชบังคับ ให
ศาลยุติธรรมมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับศาลแรงงาน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สัญญา ธรรมศักดิ์
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2515 ในสวนที่เกี่ยวกับแรงงาน
สัมพันธ ยังมีวิธีการไมเหมาะสมแกสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน สมควรใหมี
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธขึ้นแทน เพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการยื่นขอเรียกรองและ
การระงับขอพิพาทแรงงานใหเหมาะสมและสมบูรณยิ่งขึ้น ใหนายจางจัดตั้งสมาคมนายจาง
และลูกจางจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อแสวงหาและคุมครองประโยชนเกี่ยวกับการจาง การจัด
สวัสดิการ และสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจาง ตลอดจนใหลูกจาง
จัดตั้งคณะกรรมการลูกจางเปนองคกรในการหารือในกิจการตาง ๆ กับนายจางเพื่อใหเกิดความ
เขาใจซึ่งกันและกัน และหาทางปรองดองใหการทํางานรวมกันระหวางนายจางกับลูกจางใหมี
ผลดียิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2518)
ออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ.2518
-------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ.2518 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกรณีที่ลูกจางเลือกตั้งผูแทนลูกจาง โดยลูกจางจัดการเอง ใหลูกจางจัดใหมี
การประชุมลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง แลวตกลงกันวา ผูแทนลูกจางซึ่งมีจํานวน ไม
เกินเจ็ดคนนั้นจะใหลูกจางผูใดเปนผูแทน ถามีผูประสงคจะเปนผูแทนลูกจางเกินเจ็ดคน และ
ไมอาจตกลงกันได ใหมีการลงคะแนนเสียง และใหผูซึ่งไดคะแนนเสียงมากตามลําดับ เจ็ด
คนเปนผูแทนลูกจาง
ขอ 2 ในกรณีที่ลูกจางเปนผูแจงขอเรียกรอง และมีรายชื่อและลายมือชื่อของลูกจางซึ่ง
เกี่ยวของกับขอเรียกรองไมนอยกวารอยละสิบหาของลูกจางทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวของกับขอ
เรียกรอง และระบุชื่อผูแทนลูกจางมีจํานวนไมเกินเจ็ดคนพรอมกับการแจงขอเรียกรองดวย
ใหถือวา ลูกจางไดเลือกตั้งผูแทนลูกจางโดยสมบูรณแลว
ขอ 3 ในกรณีที่ลูกจางแจงขอเรียกรองตอนายจาง แตยังมิไดเลือกตั้งผูแทนลูกจาง ถา
ลูกจางจะเลือกตั้งผูแทนลูกจางโดยลูกจางจัดการเอง ใหลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง นั้น
ทําการเลือกตั้งผูแทนลูกจางลูกจาง และแจงชื่อผูแทนลูกจางใหนายจางทราบตามวิธีการที่
กําหนดไวในขอ 1
ขอ 4 ในกรณีที่ลูกจางรองขอใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน จัดการเลือกตั้ง
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ผูแทนลูกจางแทน ใหลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองไมนอยกวาสิบคนลงชื่อรวมกันยื่นคํา
ขอ ตามแบบ รส.1 ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 5 เมื่อพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับคําขอตามขอ 4 ใหพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานกําหนดใหมีการเลือกตั้งผูแทนลูกจาง โดยแจงกําหนดวัน เวลา และ
สถานที่ทําการเลือกตั้งเปนหนังสือใหลูกจางผูรองขอทราบ และใหปดประกาศกําหนดวัน เวลา
และสถานที่ทําการเลือกตั้งผูแทนลูกจาง ตามแบบ รส.2 ทายกฎกระทรวงนี้ ณ ที่ เปดเผยใน
สถานที่ที่ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองทํางานอยู กอนกําหนดเวลาเลือกตั้ง ไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมง สําหรับกรณีการเลือกตั้ง ณ สถานที่และเวลาเดียวกัน หรือไมนอยกวาสิบหาวัน
สําหรับกรณีการเลือกตั้งตางสถานที่หรือตางเวลากัน
ขอ 6 เมื่อพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานกําหนดใหมีการเลือกตั้ง ณ สถานที่ใด
และในเวลาใด ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานจัดประชุมลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอ
เรียกรอง ณ สถานที่และตามกําหนดเวลานั้น เพื่อใหลูกจางซึ่งมาประชุมเสนอชื่อลูกจางที่เห็น
สมควรเปนผูแทนลูกจางตอพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานในที่ประชุม
ในกรณีที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานกําหนดใหมีการเลือกตั้งตางสถานที่ หรือ
ตาง เวลา เพราะกิจการนั้นมีลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองทํางานอยูในหลายทองที่ หรือ
สถาพของงานมีลักษณะตองทําตอเนื่องกันไป หรือเพราะเหตุอื่นใด ใหลูกจางซึ่งเกี่ยวของ กับ
ขอเรียกรองเสนอชื่อลูกจางที่เห็นควรเปนผูแทนลูกจาง โดยมีลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอ
เรียกรองไมนอยกวาสิบคนรับรอง ตอพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานกอนกําหนดวัน
เลือกตั้ง ไมนอยกวาสิบวัน และเมื่อไดรับการเสนอชื่อลูกจางดังกลาวแลว ใหพนักงาน
ประนอมขอ พิพาทแรงงานดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) จัดทําบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจําตัวของลูกจาง ที่ไดรับการเสนอชื่อเปนผู
แทนลูกจาง และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และปดประกาศไว ณ ที่เปดเผย
ในสถานที่ทําการเลือกตั้งกอนกําหนดวันเลือกตั้งไมนอยกวาสามวัน
(2) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งจากผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
อยางนอยสามคน สําหรับสถานที่ทําการเลือกตั้งแตละแหง เพื่อตรวจสอบวาผูลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งที่มาแสดงตนเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้ง
ที่ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทําเครื่องหมายเสร็จแลวหยอนลงในหีบบัตรเลือกตั้ง ตอหนาผูลง
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คะแนนเสียงเลือกตั้ง และตรวจนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิกรรมการดําเนิน
การเลือกตั้งที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดวย
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองซึ่งมา
ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแทนลูกจางไมเกินจํานวนที่พนักงานประนอมขอพิพาท
แรงงาน กําหนด ซึ่งจะตองไมเกินเจ็ดคน
ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองบางสวนเปนสมาชิกสหภาพแรงงานและ
ลูกจางเสนอชื่อกรรมการสหภาพแรงงานเปนผูแทนลูกจางรวมอยูดวย หรือในกรณีที่พนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานไดกําหนดใหมีการเลือกตั้งตางสถานที่หรือตางเวลา การลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งใหใชวิธีลงคะแนนลับ
เมื่อลูกจางลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเสร็จแลว ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน
หรือคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งตาม (2) แลวแตกรณี นับคะแนนเสียงเลือกตั้งโดย ไม
ชักชา ผูซึ่งไดคะแนนเสียงมากตามลําดับตามจํานวนที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน
กําหนด เปนผูแทนลูกจาง ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเสียงเลือกตั้งในลําดับสุดทายเทากันซึ่งทําให
มีจํานวน ผูที่ไดรับเลือกตั้งมากกวาจํานวนที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานกําหนด ให
พนักงานประนอม ขอพิพาทแรงงานดําเนินการจับสลากระหวางผูไดคะแนนเสียงเลือกตั้งใน
ลําดับสุดทายเทากัน โดยเปดเผย เพื่อใหไดผูแทนลูกจางตามจํานวนที่พนักงานประนอมขอ
พิพาทแรงงานกําหนด
ขอ 7 ในกรณีที่สหภาพแรงงานเปนผูแจงขอเรียกรอง ถาความปรากฎแกพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานตามคํารองของสหภาพแรงงาน ลูกจางหรือนายจางวา ลูกจาง ซึ่ง
เกี่ยวของกับขอเรียกรองนั้นบางสวนเปนสมาชิกสหภาพแรงงานอื่นดวย ใหพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานจัดใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแทนลูกจาง โดยนําความใน
ขอ 5 และขอ 6 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 8 ในกรณีที่ตามขอ 6 และขอ 7 ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทําหนังสือ
แสดงชื่อผูแทนลูกจางตามแบบ รส.3 ทายกฎกระทรวงนี้ มอบใหผูแทนลูกจางและนายจาง
ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ทําบันทึกการเลือกตั้งผูแทนลูกจาง และแสดง
จํานวนลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง จํานวนลูกจางซึ่งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแทน
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ลูกจาง ชื่อผูแทนลูกจาง และจํานวนคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ไดรับ เก็บไวเปนหลักฐานไมนอย
กวาหนึ่งป
ขอ 9 กําหนดระยะเวลาในการเปนผูแทนลูกจาง ใหนับแตวันที่ไดรับเลือกตั้งจนถึง
วันที่ไดมีการเลือกตั้งผูแทนลูกจางใหม หรือวันที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางสิ้นสุดลง
แลวแตกรณี
ใหไว ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2518
บุญเทง ทองสวัสดิ์
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

