ร่างฯ ฉบับแก้ไขตามมติคณะทางานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. ....
หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
เหตุผล
เนื่ องจากพระราชบั ญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน
มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับขั้นตอนการเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
การปิดงานและการนัดหยุดงาน คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เพิ่มบทบัญญัติให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการ
แรงงานสั มพั นธ์ รวมทั้งปรับปรุงหลั กเกณฑ์ การจัดตั้งและการดาเนินกิจการของสมาคมนายจ้างสหภาพ
แรงงาน สหพั น ธ์ น ายจ้ า ง สหพั น ธ์ แ รงงาน สภาองค์ ก ารนายจ้ า ง และสภาองค์ ก ารลู ก จ้ า ง
อันเป็ นการส่ งเสริมเสรีภาพในการรวมตัวเพื่อจัดตั้ง ดาเนินกิจการและคุ้มครององค์กรดังกล่าว เพื่อให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม
และการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ในการรวมตั ว และอนุ สั ญ ญาขององค์ ก ารแรงงานระหว่ างประเทศ ฉบั บ
ที่ ๙๘ ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ใ นการรวมตั ว และการร่ ว มเจรจาต่ อ รอง ตลอดจนปรั บ ปรุ ง อั ต ราโทษให้
เหมาะสม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. ....
………………………………………………………………………………………..................................
............…………………………
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
…………………………………………………………………………………………...............................
............…………………………
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่ วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) คาสั่ งของคณะปฏิ รูป การปกครองแผ่ นดิ น ฉบั บที่ ๔๖ ลงวัน ที่ ๒๑ ตุล าคม
พุทธศักราช ๒๕๑๙
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔
(๔) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๕) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่
(๑) ส่วนราชการ
(๒) กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เว้นแต่การที่
สหพันธ์แรงงานเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์การลูกจ้างตามมาตรา ๑๒๕
(๓) องค์การมหาชน
(๔) หน่วยงานของรัฐในรูปแบบอื่น
ให้ห น่ วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ไปกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ มีการรับรองสิ ทธิ
เสรีภาพในการรวมกลุ่มของพนักงานหรือลูกจ้างภายในหน่วยงาน แต่ต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ต้องกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และรายละเอียดของการ
ใช้สิทธิ เสรีภาพในการรวมกลุ่มดังกล่าวภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้
บังคับ

๒
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“นายจ้ า ง” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง ตกลงรั บ ลู ก จ้ า งเข้ า ท างานโดยจ่ า ยค่ า จ้ า งให้
และให้ ห มายความรวมถึงผู้ ซึ่งได้รั บ มอบหมายจากนายจ้างให้ ท าการแทน ในกรณี ที่น ายจ้างเป็ น
นิ ติบุ คคล หมายความว่า ผู้ มีอานาจกระท าการแทนนิ ติบุ คคลนั้ น และให้ ห มายความรวมถึงผู้ ซึ่ ง
ได้รับมอบหมายจากผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลให้ทาการแทน
“ลู ก จ้ าง” หมายความว่ า ผู้ ซึ่งตกลงท างานให้ แ ก่ น ายจ้ างเพื่ อ รับ ค่ าจ้ าง และให้
หมายความรวมถึงลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทางานเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจ
ในความรับผิดชอบของนายจ้าง
“สภาพการจ้ าง” หมายความว่า หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างหรือการทางาน
กาหนดวันและเวลาทางาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้าง
อันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทางาน
“ข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ้ า ง” หมายความว่ า ข้ อ ตกลงระหว่ า งนายจ้ า ง
กั บ ลู ก จ้ า ง หรื อ ระหว่ างนายจ้ า งหรื อ สมาคมนายจ้า งกั บ สหภาพแรงงานเกี่ ย วกั บ สภาพการจ้ า ง
“ข้อพิพาทแรงงาน” หมายความว่า ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง
“ปิดงาน” หมายความว่า การที่นายจ้างหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว
เนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน
“นั ด หยุ ด งาน” หมายความว่า การที่ ลู ก จ้างร่ว มกั น ไม่ ท างานชั่ว คราวเนื่ อ งจาก
ข้อพิพาทแรงงาน
“สมาคมนายจ้าง” หมายความว่า องค์การของนายจ้างที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
“สหภาพแรงงาน” หมายความว่า องค์การของลูกจ้างที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
“สหพันธ์นายจ้าง” หมายความว่า องค์การของสมาคมนายจ้างตั้งแต่สองสมาคมขึ้นไป
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
“สหพันธ์แรงงาน” หมายความว่า องค์การของสหภาพแรงงานตั้งแต่สองสหภาพขึ้นไป
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
“พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให้ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญ ญั ติ นี้
และให้มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) แต่ ง ตั้ ง พนั ก งานประนอมข้ อ พิ พ าทแรงงานและผู้ ชี้ ข าดข้ อ พิ พ าทแรงงาน
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่ อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้

๓
มาตรา ๗ ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทาหน้าที่เป็น
สานักงานทะเบียนกลาง สานักงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และสานักงานผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
สานักงานทะเบียนกลาง มีอานาจหน้าที่ในการออกใบสาคัญรับรองการจัดตั้งสมาคมนายจ้าง
สหภาพแรงงาน สหพัน ธ์น ายจ้าง สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การนายจ้าง และสภาองค์การลู กจ้าง
ทั่วราชอาณาจักร
มาตรา ๘ ให้สานักงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับคาร้องและข้อพิพาทแรงงาน
(๒) ดาเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
(๓) อานาจหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙ ให้สานักงานผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาบัญชีรายชื่อและคุณสมบัติของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานเพื่อเสนอให้คู่กรณีเลือก
(๒) ควบคุมและดาเนินการทางวิชาการและธุรการเกี่ยวกับการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
มาตรา ๑๐ ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ อธิ บ ดี จ ะมอบอานาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นกระทาการแทนก็ได้
เมื่อมีการมอบอานาจแล้ว ผู้รับมอบอานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอานาจนั้น โดยอธิบดี
จะกาหนดให้ผู้รับมอบอานาจมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนต่อไป โดยจะกาหนด
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้อานาจนั้นไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้
หมวด ๑
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
มาตรา ๑๑ ให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ยี่สิ บคนขึ้นไปจัดให้มีข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างตามความในหมวดนี้
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้ทาเป็นหนังสือ
ในกรณีเป็นที่สงสัยว่า ในสถานประกอบกิจการนั้นมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือไม่
ให้ถือว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานที่นายจ้างต้องจัดให้มีตามกฎหมายว่า ด้วยการคุ้มครองแรงงาน
เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างซึ่งนายจ้างและลูกจ้างจัดให้มีขึ้นตาม
มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ให้มีข้อความ ดังต่อไปนี้
(๑) เงื่อนไขการจ้างหรือการทางาน
(๒) กาหนดวันและเวลาทางาน
(๓) ค่าจ้าง
(๔) สวัสดิการ

๔
(๕) การเลิกจ้าง
(๖) การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ของลูกจ้าง
(๗) การเกษียณอายุหรือครบสัญญาจ้าง
(๘) การแก้ไขเพิ่มเติมหรือต่ออายุข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
(๙) ประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทางาน
มาตรา ๑๓ ข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ้ า งมี ผ ลใช้ บั งคั บ ภายในระยะเวลาที่
นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกัน แต่จะตกลงกันให้ มีผลใช้บังคับเกินกว่าสามปีไม่ได้ ถ้ามิได้กาหนด
ระยะเวลาไว้ ให้ ถื อ ว่ า ข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ้ า งมี ผ ลใช้ บั ง คั บ หนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ น ายจ้ า ง
และลูกจ้างได้ตกลงกัน
ในกรณีที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมสิ้นสุดลง ถ้ามิได้มีการแจ้งข้อเรียกร้อง
ก่อนวันที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมจะสิ้นสุดลง ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้น
มีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมสิ้นสุดลง
มาตรา ๑๔ การเรี ย กร้อ งให้ มี ก ารก าหนดข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ้ างหรื อ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง นายจ้างหรือลูกจ้างต้องแจ้งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือ
ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
การเรียกร้องให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง นายจ้างหรือลูกจ้าง
ต้องแจ้งข้อเรียกร้องภายในระยะเวลาหกสิบวันก่อนวันที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมจะสิ้นสุดลง
เว้นแต่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมได้กาหนดระยะเวลาการแจ้งข้อเรียกร้องไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง นายจ้างต้องระบุชื่อผู้เข้าร่วมในการเจรจา
โดยจะระบุ ชื่ อ ตนเองเป็ น ผู้ เข้ าร่ ว มในการเจรจาหรือ จะตั้ งผู้ แ ทนเป็ น ผู้ เข้ าร่ว มในการเจรจาก็ ได้
ถ้ า นายจ้ า งตั้ งผู้ แ ทนเป็ น ผู้ เข้ า ร่ ว มในการเจรจา ผู้ แ ทนของนายจ้ า งต้ อ งเป็ น กรรมการ ผู้ ถื อ หุ้ น
ผู้ เป็ น หุ้ น ส่ วน หรื อลู กจ้ างประจ าของนายจ้ าง กรรมการของสมาคมนายจ้าง หรือกรรมการของ
สหพันธ์นายจ้าง และต้องมีจานวนไม่เกินเจ็ดคน
ในกรณีที่ลูกจ้างเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง ข้อเรียกร้องนั้นต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อ
ของลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของลูกจ้างทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ข้อเรียกร้องนั้นในวันที่ แจ้งข้อเรียกร้อง ถ้าลูกจ้างได้เลือกตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจาไว้แล้ว
ให้ ร ะบุ ชื่อ ผู้ แ ทนผู้ เข้ าร่ ว มในการเจรจาจ านวนไม่ เกิน เจ็ ด คน พร้อ มกั บ การแจ้ งข้อ เรี ยกร้อ งด้ ว ย
ถ้าลู กจ้ างยั งมิได้เลื อกตั้งผู้ แทนเป็ น ผู้ เข้าร่วมในการเจรจา ให้ ลู ก จ้างเลื อ กตั้งผู้ แทนเป็ นผู้ เข้าร่ว ม
ในการเจรจาและระบุ ชื่ อ ผู้ แ ทนผู้ เข้ า ร่ ว มในการเจรจาจ านวนไม่ เกิ น เจ็ ด คนโดยมิ ชั ก ช้ า ทั้ ง นี้
ข้อเรีย กร้องที่ลู กจ้ างได้แจ้งไว้แล้ วย่ อมไม่เสียไป แม้ภ ายหลั งจะมีเหตุทาให้ รายชื่อและลายมือชื่อ
ของลูกจ้างมีไม่ถึงร้อยละสิบห้าของลูกจ้างทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง
การเลื อกตั้งและการกาหนดระยะเวลาในการเป็นผู้ แทนลูกจ้างเพื่อเป็นผู้เข้าร่วม
ในการเจรจา การดาเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องและการรับทราบคาชี้ขาด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง

๕
มาตรา ๑๕ การเลื อ กตั้ งผู้ แ ทนลู ก จ้ า ง ลู ก จ้ า งจะจั ด การเองหรื อ จะร้ อ งขอให้
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจัดการแทนก็ได้ จานวนผู้แทนลูกจ้างให้เป็นไปตามที่ผู้จัดการ
เลือกตั้งกาหนด แต่ต้องไม่เกินเจ็ดคน ผู้แทนลูกจ้างต้องเป็นลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้น
หรือเป็น กรรมการของสหภาพแรงงานหรือกรรมการของสหพันธ์ แรงงานที่ลู กจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ข้อ เรี ย กร้ องเป็ น สมาชิ ก ลู ก จ้ างซึ่ งเกี่ย วข้อ งกั บ ข้อ เรีย กร้อ งทุ ก คนมี สิ ท ธิล งคะแนนเสี ยงเลื อกตั้ ง
ผู้แทนลูกจ้าง
มาตรา ๑๖ สมาคมนายจ้ า งหรื อ สหภาพแรงงานอาจแจ้ ง ข้ อ เรี ย กร้ อ งตาม
มาตรา ๑๔ ต่ออีกฝ่ายหนึ่งแทนนายจ้างหรือลูกจ้างซึ่งเป็น สมาชิกได้ จานวนสมาชิกซึ่งเป็นลูกจ้าง
ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนลูกจ้างทั้งหมด
ในกรณีที่สหภาพแรงงานเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง ข้อเรียกร้องนั้นไม่จาต้องมีรายชื่อ
และลายมือชื่อลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง
ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่า สหภาพแรงงานนั้ นจะมีลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง
เป็นสมาชิกครบจานวนที่ได้ระบุไว้ในวรรคหนึ่งหรือไม่ นายจ้าง สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพแรงงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาจยื่นคาร้องโดยทาเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานตรวจรับรอง
ในกรณีที่สหภาพแรงงานเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง ถ้าความปรากฏแก่พนักงานประนอม
ข้อพิพาทแรงงานตามคาร้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่า ลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้ องกับข้อเรียกร้องนั้นบางส่วน
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานอื่นด้วย ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจัดให้มีการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างในการดาเนินการตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๗ เมื่ อ ได้ รั บ ข้ อ เรี ย กร้อ งแล้ ว ให้ ฝ่ า ยที่ รั บ ข้ อ เรี ย กร้อ งแจ้ งชื่ อ ตนเอง
หรื อ ผู้ แ ทนเป็ น ผู้ เข้ า ร่ ว มในการเจรจาเป็ น หนั ง สื อ ให้ ฝ่ า ยที่ แ จ้ ง ข้ อ เรี ย กร้ อ งทราบโดยมิ ชั ก ช้ า
และให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มเจรจากันภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้อง
การนั บ ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ นับ เป็ นชั่ว โมงตั้งแต่เวลาที่ ได้ รับ ข้อเรียกร้อ ง
ไปจนครบยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน และถ้ามีวันหยุดให้นับระยะเวลาในวันหยุดด้วย
มาตรา ๑๘ นายจ้ า งหรื อ ลู ก จ้ า งจะแต่ งตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า
แก่ผู้แทนของตนตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๗ ก็ได้ แต่ต้องมีจานวนไม่เกินฝ่ายละสองคน
ในกรณี ที่ น ายจ้ า งหรื อ ลู ก จ้ า งแต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษา ให้ น ายจ้ า งหรื อ ลู ก จ้ า งแจ้ ง ชื่ อ
ที่ปรึกษาฝ่ายตนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ โดยแจ้งไว้ในข้อเรียกร้องตามมาตรา ๑๔ หรือในหนังสือแจ้งชื่อ
ผู้แทนเมื่อแต่งตั้งขึ้นภายหลัง และให้ที่ปรึกษามีสิทธิเข้าร่วมประชุมและเจรจาทาความตกลงได้
ที่ ป รึ ก ษาตามวรรคหนึ่ งต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติต ามหลั ก เกณฑ์ และวิธี การตามที่ อ ธิบ ดี
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๙ ถ้านายจ้างหรือสมาคมนายจ้างกับลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน สามารถ
ตกลงเกี่ยวกับข้อเรียกร้องตามมาตรา ๑๔ ได้แล้ว ให้ทาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นเป็นหนังสือ
ลงลายมือชื่อนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้าง และผู้แทนลูกจ้างหรือกรรมการของสหภาพแรงงาน แล้วแต่กรณี

๖
และให้นายจ้างประกาศข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยเปิดเผยไว้ ณ สถานที่ที่ลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ข้อเรียกร้องทางานอยู่เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน โดยเริ่มประกาศภายในสามวันนับแต่วันที่ได้ตกลงกัน
ให้นายจ้างนาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามวรรคหนึ่งมาแจ้งต่ออธิบดี หรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ตกลงกัน
มาตรา ๒๐ ข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ้ า งมี ผ ลผู ก พั น นายจ้ า งและลู ก จ้ า ง
ซึ่งลงลายมื อ ชื่ อ ในข้ อ เรี ย กร้ อ งนั้ น ตลอดจนลู ก จ้างซึ่ งมี ส่ ว นในการเลื อ กตั้ งผู้ แ ทนเป็ น ผู้ เข้ าร่ว ม
ในการเจรจาทุกคน
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่กระทาโดยนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างกับสหภาพแรงงาน
หรือลูกจ้างที่ร่วมในการเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างเกินกว่าสองในสามของลูกจ้างทั้งหมด ให้ถือว่า
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นมีผลผูกพันนายจ้างและลูกจ้างนั้นทุกคน
มาตรา ๒๑ เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผ ลใช้บังคับ แล้ ว ห้ ามนายจ้าง
ทาสั ญ ญาจ้ างแรงงานกับ ลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่สั ญญาจ้าง
แรงงานนั้นจะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า
หมวด ๒
วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน
มาตรา ๒๒ ในกรณี ที่ ไม่ มี การเจรจากั นภายในระยะเวลาที่ ก าหนดตามมาตรา ๑๗
หรื อมี ก ารเจรจากั น แล้ ว แต่ต กลงกัน ไม่ ได้ ไม่ ว่าด้ ว ยเหตุ ใด ให้ ถือ ว่าได้มี ข้ อพิ พ าทแรงงานเกิด ขึ้ น
และให้ ฝ่ ายแจ้ งข้อ เรี ย กร้ อ งแจ้ งเป็ น หนั งสื อ ให้ พ นั ก งานประนอมข้อ พิ พ าทแรงงานทราบภายใน
สี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่พ้นกาหนดเวลาตามมาตรา ๑๗ หรือนับแต่เวลาที่ตกลงกันไม่ได้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๓ เมื่ อ พนั ก งานประนอมข้ อ พิ พ าทแรงงานได้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง ตาม
มาตรา ๒๒ แล้ ว ให้ พ นั ก งานประนอมข้อ พิ พ าทแรงงานด าเนิ น การไกล่ เกลี่ ย โดยมิ ชั ก ช้ าเพื่ อ ให้
ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องตกลงกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พนักงานประนอม
ข้อพิพาทแรงงานได้รับหนังสือแจ้ง
ในระหว่างระยะเวลาดาเนินการไกล่เกลี่ยของพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน
ตามวรรคหนึ่ ง หากฝ่ ายแจ้ งข้ อเรี ย กร้ อ งและฝ่ ายรับ ข้อ เรีย กร้อ งประสงค์ จ ะเจรจาตกลงกัน ใหม่
ให้ทั้งสองฝ่ายทาเป็นหนังสือแจ้งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานเพื่อขอให้ยุติการไกล่เกลี่ยแล้วให้
ทั้งสองฝ่ายเริ่มเจรจากันใหม่ ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการยื่นข้อเรียกร้อง การเจรจาการไกล่เกลี่ย
ตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ในกรณี ที่ฝ่ ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องตกลงกันได้ ไม่ว่าเนื่องจาก
การไกล่ เกลี่ ย ตามวรรคหนึ่ ง หรื อ เจรจาตกลงกั น ในภายหลั ง ตามวรรคสองหรื อ วรรคสี่ ให้ น า
มาตรา ๑๙ รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ใน กรณี ที่ ไม่ อาจตกลงกั น ได้ ภ ายใน ระยะเวลาตามวรรคห นึ่ ง ให้ ถื อว่ า
ข้อพิพาทแรงงานนั้นเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกันให้

๗
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานดาเนินการไกล่เกลี่ยต่อไป หรือนาข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้น
ไปเจรจาตกลงกันเอง หรือตั้งผู้ ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๗ หรือปิดงานหรือนัดหยุดงาน
โดยไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖
มาตรา ๒๔ เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ในกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
(๒) กิจการไฟฟ้า
(๓) กิจการประปา
(๔) กิจการโทรศัพท์หรือโทรคมนาคม
(๕) กิจการดับเพลิง
(๖) กิจการควบคุมการจราจรทางอากาศ
(๗) กิจการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานส่งข้อพิพาทแรงงานให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
เพื่อชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานนั้น และแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับข้อพิพาทแรงงาน
ค าชี้ ข าดของคณะกรรมการแรงงานสั ม พั น ธ์ ให้ เป็ น ที่ สุ ด ฝ่ า ยแจ้ ง ข้ อ เรี ย กร้ อ ง
และฝ่ายรับข้อเรียกร้องต้องปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๕ เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ในกิจการใดนอกจากกิจการ
ตามมาตรา ๒๔ ถ้ารัฐมนตรีเห็นว่าข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน รัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานนั้นได้ และให้
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคาสั่ง
รัฐมนตรีมีอานาจขยายระยะเวลาให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดได้ตามที่
เห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามสิบวัน
ฝ่ า ยแจ้ ง ข้ อ เรี ย กร้ อ งหรื อ ฝ่ ายรั บ ข้ อ เรี ย กร้ อ ง หากไม่ เห็ น ด้ ว ยกั บ ค าชี้ ข าดของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีสิทธินาคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันรับหนังสือแจ้ง
ในกรณี ที่ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องหรือฝ่ ายรับข้อเรียกร้องไม่ปฏิบัติตามคาชี้ขาดของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพัน ธ์ และไม่นาคดีไปสู่ ศาลแรงงานภายในกาหนดเวลาตามวรรคสามให้
คาชี้ขาดนั้นเป็นที่สุด
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก
หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในกรณีที่
ประเทศประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างร้า ยแรง ให้รัฐมนตรีมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กาหนดให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ อันเกิดขึ้นในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือ
กิจ การประเภทใดประเภทหนึ่ งได้ รับ การพิ จ ารณาชี้ ขาดจากคณะบุ ค คลคณะใดคณะหนึ่ งตามที่
รัฐมนตรีจะได้กาหนดหรือแต่งตั้งก็ได้
คาชี้ขาดของคณะบุคคลนั้นให้เป็นที่สุด ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้อง
ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศของรั ฐ มนตรี ต ามวรรคหนึ่ ง จะยกเลิ ก เสี ย เมื่ อ ใดก็ ได้ โ ดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

๘
มาตรา ๒๗ เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ นายจ้าง
และลูกจ้างอาจตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
นั้นได้
มาตรา ๒๘ ภายในเจ็ ดวั นนั บ แต่ วั นที่ ได้ ทราบการตั้ งตามมาตรา ๒๗ ให้ ผู้ ชี้ ขาด
ข้อพิ พ าทแรงงานแจ้ งเป็ น หนั งสื อก าหนดวัน ส่ งคาชี้แ จงเกี่ยวกับ ข้ อพิ พ าทแรงงาน และวัน เวลา
และสถานที่ที่จะพิจารณาข้อพิพาทแรงงานให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องทราบ
มาตรา ๒๙ ในการพิ จารณาข้อพิ พ าทแรงงาน ผู้ ชี้ข าดข้ อพิ พ าทแรงงานต้อ งให้
โอกาสฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องชี้แจงแถลงเหตุผลและนาพยานเข้าสืบ
มาตรา ๓๐ เมื่อพิจารณาข้อพิพาทแรงงานเสร็จแล้ว ให้ ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
ทาคาชี้ขาดเป็นหนังสือ คาชี้ขาดอย่างน้อยต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้
(๑) วันเดือนปีที่ทาคาชี้ขาด
(๒) ประเด็นแห่งข้อพิพาทแรงงาน
(๓) ข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความ
(๔) เหตุผลแห่งคาชี้ขาด
(๕) คาชี้ขาดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติ
คาชี้ขาดของผู้ ชี้ขาดข้อพิ พ าทแรงงาน ให้ ถือเสี ยงข้างมากและต้อ งลงลายมือชื่ อ
ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
ให้ ผู้ ชี้ขาดข้อพิ พาทแรงงานส่ งคาชี้ขาดข้อพิ พาทแรงงานให้ ฝ่ ายแจ้งข้อเรียกร้อง
และฝ่ายรับข้อเรียกร้องหรือผู้แทนตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๗ ทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ทา
คาชี้ขาด พร้อมทั้งปิดสาเนาคาชี้ขาดไว้ ณ สถานที่ที่ลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องทางานอยู่
ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานนาคาชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานมาจดทะเบียนต่ออธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ชี้ขาด
มาตรา ๓๑ ค าชี้ ข าดของคณ ะกรรมการแรงงานสั ม พั น ธ์ ต ามมาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๕ หรื อมาตรา ๔๑ (๓) และค าชี้ ขาดข้ อ พิ พาทแรงงานตามมาตรา ๒๖ หรื อ
มาตรา ๓๐ ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ชี้ขาด
มาตรา ๓๒ เมื่อได้มีการแจ้งข้อเรียกร้องตามมาตรา ๑๔ แล้ว ถ้าข้อเรียกร้องนั้น ยัง
อยู่ในระหว่างการเจรจา การไกล่เกลี่ย หรือการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๑๔ ถึงมาตรา ๓๐
ห้ามนายจ้างเลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงานลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ อนุกรรมการ หรือ
สมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการหรืออนุกรรมการสหพันธ์แรงงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง
เว้นแต่บุคคลดังกล่าว
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
(๒) จงใจทาให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

๙
(๓) ฝ่ า ฝื น ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หรื อ ค าสั่ ง อั น ชอบด้ ว ยกฎหมายของนายจ้ า ง
โดยนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จาต้องตักเตือน
(๔) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทางานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ห้ ามลู กจ้ าง ผู้ แ ทนลู กจ้าง กรรมการ อนุ กรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน
หรื อ กรรมการ หรื อ อนุ ก รรมการสหพั น ธ์ แ รงงาน ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ เรี ย กร้ อ ง สนั บ สนุ น หรื อ
ก่อการนัดหยุดงาน
มาตรา ๓๓ ห้ า มบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง มิ ใช่ น ายจ้ า ง ลู ก จ้ า ง กรรมการสมาคมนายจ้ า ง
กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธ์นายจ้าง กรรมการสหพันธ์แรงงาน ผู้แทนหรือที่ปรึกษา
ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง เข้าไปดาเนินการหรือร่วมกระทาการใด ๆ ในการเรียกร้อง การเจรจา
การไกล่เกลี่ย การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน การปิดงาน หรือการชุมนุมในการนัดหยุดงาน
หมวด ๓
การปิดงานและการนัดหยุดงาน
มาตรา ๓๔ นายจ้างอาจปิดงานหรือลูกจ้างอาจนัดหยุดงานได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีการแจ้งข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา ๑๔ แล้ ว และข้อพิพาท
แรงงานนั้นเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่
(๒ ) เมื่ อ ฝ่ า ยซึ่ งมี ห น้ าที่ ต้ อ งป ฏิ บั ติ ต าม ข้ อ ต กล งต าม ม าต รา ๑ ๙ ห รื อ
มาตรา ๒๓ วรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
(๓) เมื่ อ ฝ่ า ยซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค าชี้ ข าดของผู้ ชี้ ข าดข้ อ พิ พ าทแรงงาน
ซึง่ ตัง้ ตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๗ ไม่ปฏิบัติตามคาชี้ขาด
(๔) เมื่ อ มี ข้ อ พิ พ าทแรงงานที่ ต กลงกั น ไม่ ได้ ต ามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ และไม่ ได้
อยู่ในระหว่างการชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕
(๕) เมื่ อ มี ข้ อ พิ พ าทแรงงานที่ ต กลงกั น ไม่ ได้ ต ามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ และไม่ ได้
อยู่ในระหว่างการชี้ขาดของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานซึ่งตั้งตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๗
ในกรณี ที่น ายจ้างประสงค์จะปิดงานหรือลูกจ้างประสงค์ จะนัดหยุดงาน ต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนการปิดงานหรือการนัดหยุดงาน โดยนับแต่เวลาที่พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน
และอีกฝ่ายหนึ่งได้รับแจ้ง
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นว่าการปิดงานหรือการนัดหยุดงานนั้น อาจทาให้
เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน หรืออาจเป็นภัย
ต่อความมั่นคงของประเทศ หรืออาจขั ดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รัฐมนตรีมีอานาจสั่ ง
ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ดาเนินการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
คาชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสั มพันธ์ให้ เป็นที่สุ ด ฝ่ ายที่ปิ ดงานและฝ่ ายที่
นัดหยุดงานต้องปฏิบัติตาม

๑๐
หมวด ๔
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
มาตรา ๓๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์”
ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละห้าคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในด้านแรงงานสัมพันธ์เป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าห้าปีจานวนสามคน
ให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้
ข้าราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งอธิบดีแต่งตั้งจานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการอื่นตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๓๗ ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละสามปี
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ
หรือกรรมการขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่ ง
เพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะแต่งตั้งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๓๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ้นจาก
ตาแหน่งก่อนวาระ ให้แต่งตั้งผู้อื่นดารงตาแหน่งแทน เว้นแต่วาระของประธานกรรมการหรือกรรมการ
เหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่ งตั้งแทน
ตาแหน่งที่ว่างนั้ น อยู่ ในตาแหน่ งเท่ากับวาระที่เหลื ออยู่ของประธานกรรมการหรื อกรรมการซึ่งได้
แต่งตั้งไว้แล้ว
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ตามความในวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที่เหลือ
เลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว

๑๑
มาตรา ๔๐ การประชุมของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่าห้าคน และต้องมีกรรมการซึ่งเป็นฝ่า ยนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน
จึงจะเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมเพื่ อพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๕ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
และต้องมีกรรมการซึ่งเป็นฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการด้วยกันคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม
มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) วินิจฉัยข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๔
(๒) ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๕
(๓) ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย
(๔) วินิจฉัยชี้ขาดคาร้องตามมาตรา ๑๓๐ และในกรณีที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
ชี้ขาดว่าเป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรม ให้มีอานาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทางาน หรือให้จ่าย
ค่าเสียหาย หรือให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
(๕) เสนอความเห็ น เกี่ยวกับการเรียกร้อง การเจรจา การระงับข้อพิพาทแรงงาน
การนัดหยุดงานและการปิดงาน ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
(๖) ออกข้ อ บั งคั บ การประชุ ม และวางระเบี ย บการพิ จ ารณาวินิ จ ฉั ย และชี้ ข าด
ข้อพิ พ าทแรงงาน และการพิ จ ารณาวินิ จฉั ยชี้ขาดการกระท าอัน ไม่เป็น ธรรม และการออกค าสั่ ง
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์เพื่อหาข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มอบหมายเป็น
การประจาหรือเฉพาะคราวได้
มาตรา ๔๓ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้กรรมการแรงงานสัมพันธ์หรืออนุกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ทางานของนายจ้าง สถานที่ที่ลูกจ้างทางานอยู่ หรือสานักงาน
ของสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง หรือสหพันธ์แรงงาน ในระหว่างเวลาทาการ
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารได้ตามความจาเป็น
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคา หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือคณะอนุกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์
ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวก ตอบหนังสือสอบถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่ง
สิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการแรงงานสัมพันธ์หรืออนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ดังกล่าว
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๔ กรรมการแรงงานสัมพันธ์หรืออนุกรรมการแรงงานสั มพันธ์จะมีหนังสือ
เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องก็ได้

๑๒
หมวด ๕
คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์
มาตรา ๔๕ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ ประกอบด้วยปลัดกระทรวง
แรงงาน เป็ น ประธานกรรมการ ผู้ แทนสภาองค์ก ารนายจ้ าง ผู้ แทนสภาองค์การลู กจ้ า ง ฝ่ ายละห้ าคน
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านแรงงานสัมพันธ์เป็นที่
ประจักษ์ไม่น้อยกว่าห้าปีจานวนสามคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งเป็นกรรมการ อธิบดี
กรมสวัส ดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และให้ ข้าราชการ กรมสวัส ดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งจานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง
และผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๔๖ ให้คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ในการส่ งเสริ ม สิ ท ธิเสรี ภ าพในการรวมกลุ่ ม
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นแรงงานสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ระบบต่ อ รั ฐ มนตรี รวมทั้ ง ก าหนดมาตรการ
และแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี
ให้มีความเข้มแข็ง
(๒) ให้ความเห็น คาแนะนา องค์กรฝ่ายนายจ้าง และองค์กรฝ่ายลูกจ้าง เกี่ยวกับ
มาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานที่เหมาะสม
(๓) สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน รวมทั้งดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญ หาด้ านแรงงานสั ม พั น ธ์ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง เสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้รัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๔ ) เสน อความเห็ น ใน การแก้ ไ ขป รั บ ป รุ ง กฎ ห มายแรงงาน สั ม พั น ธ์ ต่ อ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ต่อรัฐมนตรี
(๕) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการส่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมประชุม
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(๖) แต่ ง ตั้ ง คณ ะอนุ ก รรมการหรื อ คณ ะท างานเพื่ อ ด าเนิ น การใดๆ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมาย
มาตรา ๔๗ ให้กรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการ
ดารงตาแหน่งคราวละสามปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ในกรณี ที่ ก รรมการตามวรรคหนึ่ งพ้ น จากต าแหน่ งก่อนครบวาระให้ อ ธิบดี เสนอ
รัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ โดยให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่ดารงตาแหน่งเท่ากับวาระ
ที่ เหลื อ อยู่ ข องกรรมการที่ ต นแทน เว้น แต่ ว าระของกรรมการเหลื อ อยู่ ไม่ ถึ งหนึ่ งร้อ ยแปดสิ บ วั น
จะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้

๑๓
ในกรณี ที่ กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
กรรมการซึ่งพ้น จากตาแหน่งก่อนครบวาระหรือตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๔๘ นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระ ให้ ก รรมการอาจพ้ น จาก
ตาแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะขาดประชุมสามครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๔) เป็ น บุ ค คลที่ ก ระท าความผิ ด ตามกฎหมายว่าด้ ว ยการคุ้ ม ครองแรงงานหรื อ
กฎหมายว่าด้วยการแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งศาลได้มีคาพิพากษาแล้ว
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๔๙ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับกับ
คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์โดยอนุโลม
หมวด ๖
คณะกรรมการลูกจ้าง
มาตรา ๕๐ ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ลูกจ้างอาจ
จัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นได้
ในกรณีที่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นเกินหนึ่งในห้าของจานวนลูกจ้างทั้งหมด
เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน ให้คณะกรรมการลูกจ้างประกอบด้วยลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้น
ที่สหภาพแรงงานแต่งตั้งมีจานวนมากกว่ากรรมการอื่นที่มิได้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหนึ่งคน
ถ้าลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นเกินกึ่งหนึ่งของจานวนลูกจ้างทั้งหมดเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน
สหภาพแรงงานอาจแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างทั้งคณะก็ได้
ให้นามาตรา ๑๖ วรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับแก่การแต่งตั้งกรรมการลูกจ้าง
ตามวรรคสองโดยอนุโลม

หนึ่งร้อยคน
สองร้อยคน

มาตรา ๕๑ คณะกรรมการลูกจ้างมีจานวน ดังต่อไปนี้
(๑) ห้าคน สาหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป แต่ไม่เกิน
(๒) เจ็ดคน สาหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกินหนึ่งร้อยคน แต่ไม่เกิน

๑๔
สี่ร้อยคน
แปดร้อยคน

(๓) เก้าคน สาหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกินสองร้อยคน แต่ไม่เกิน
(๔) สิบเอ็ดคน สาหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกินสี่ร้อยคน แต่ไม่เกิน

(๕) สิบสามคน สาหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกินแปดร้อยคน แต่ไม่เกิน
หนึ่งพันห้าร้อยคน
(๖) สิบห้าคน สาหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกินหนึ่งพันห้าร้อยคน
แต่ไม่เกินสองพันห้าร้อยคน
(๗) สิบเจ็ดคนถึงยี่สิบเอ็ดคน สาหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกิน
สองพันห้าร้อยคน
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างให้เป็นไปตามที่อธิบดีกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๒ กรรมการลูกจ้างอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้รับเลือกตั้ง
หรือแต่งตั้งใหม่ได้
มาตรา ๕๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการลูกจ้างพ้นจาก
ตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๕) ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของจานวนลูกจ้างทั้งหมดในสถานประกอบกิจการนั้น มีมติให้พ้น
จากตาแหน่ง
(๖) ศาลแรงงานมีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
(๗) มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะ
เมื่อกรรมการลูกจ้างพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง
กรรมการลูกจ้างแทนตาแหน่งที่ว่าง แล้วแต่กรณี
กรรมการลูกจ้างซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งตามวรรคสองอยู่ในตาแหน่งตามวาระ
ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๕๔ ให้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะ เมื่อ
(๑) จานวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นมีจานวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกึ่งหนึ่ง
ของจานวนลูกจ้างทั้งหมดที่มีอยู่เดิม
(๒) กรรมการลูกจ้างพ้นจากตาแหน่งเกินกึ่งหนึ่ง
(๓) ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นมีมติให้กรรมการ
ลูกจ้างทั้งคณะพ้นจากตาแหน่ง
(๔) ศาลแรงงานมีคาสั่งให้กรรมการลูกจ้างทั้งคณะพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๕๕ นายจ้างต้องจัดให้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการลูกจ้าง
อย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการลูกจ้างทั้งหมด
หรือสหภาพแรงงานร้องขอโดยมีเหตุผลสมควร เพื่อ

๑๕
(๑) จัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
(๒) ปรึกษาหารือเพื่อกาหนดข้อบังคับในการทางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง
และลูกจ้าง
(๓) พิจารณาคาร้องทุกข์ของลูกจ้าง
(๔) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ
ในกรณีที่คณะกรรมการลูกจ้างเห็นว่าการกระทาของนายจ้างจะทาให้ลูกจ้างไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมหรือได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร คณะกรรมการลูกจ้าง ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน
มีสิทธิร้องขอให้ศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัย
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่กรรมการลูกจ้างผู้ใดหรือคณะกรรมการลูกจ้างไม่ปฏิบัติหน้าที่
ของตนโดยสุจริต หรือกระทาการอันไม่สมควรอันเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
หรือเปิดเผยความลับของนายจ้างเกี่ยวกับการประกอบกิจการโดยไม่มีเหตุผลสมควร นายจ้างมีสิทธิ
ร้องขอให้ศาลแรงงานมีคาสั่งให้กรรมการลูกจ้างผู้นั้นหรือกรรมการลูกจ้างทั้งคณะพ้นจากตาแหน่งได้
มาตรา ๕๗ ห้ามนายจ้างเลิกจ้าง ลดค่าจ้าง ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการลูกจ้าง หรือกระทาการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้กรรมการลูกจ้างไม่สามารถทางานอยู่ต่อไปได้
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน หรือเป็นการเกษียณอายุหรือครบสัญญาจ้าง
มาตรา ๕๘ ห้ามนายจ้างให้หรือตกลงจะให้เงินหรือทรัพย์สินแก่กรรมการลูกจ้าง
เว้นแต่ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด โบนัส เงินปันผล หรือประโยชน์อื่นที่กรรมการลูกจ้าง
มีสิทธิได้รับตามปกติในฐานะลูกจ้าง
หมวด ๗
สมาคมนายจ้าง
มาตรา ๕๙ สมาคมนายจ้ า งจะมี ขึ้ น ได้ ก็ แ ต่ โ ดยอาศั ย อ านาจตามบทแห่ ง
พระราชบัญญัตินี้
สมาคมนายจ้างต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับ
สภาพการจ้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างนายจ้างด้วยกัน
มาตรา ๖๐ นายจ้างจานวนไม่น้อยกว่าสามรายมีสิทธิจัดตั้งสมาคมนายจ้างได้
กรณีนายจ้างซึ่งไม่มีสัญชาติไทยมีสิทธิจัดตั้งสมาคมนายจ้างได้ โดยต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีถิ่นพานักตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(๒) ทางานในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อย ๓ ปีขึ้นไป
(๓) สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้
มาตรา ๖๑ ให้ผู้มีสิทธิยื่นคาขอจัดตั้งสมาคมนายจ้างตามมาตรา ๖๐ ยื่นคารับใบสาคัญ
รับรองการจัดตั้งสมาคมนายจ้างต่ออธิบดี พร้อมด้วยข้อบังคับของสมาคมนายจ้าง

๑๖
หลักเกณฑ์และวิธีการขอใบสาคัญรับรองการจัดตั้งสมาคมนายจ้างให้เป็นไปตามที่
อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๒ ข้อบังคับของสมาคมนายจ้างอย่างน้อยต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ซึ่งต้องมีคาว่า “สมาคมนายจ้าง” กากับไว้กับชื่อนั้นด้วย
(๒) วัตถุประสงค์
(๓) ที่ตั้งสานักงาน
(๔) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
(๕) อัตราเงินค่าสมัครและค่าบารุงและวิธีการชาระเงินนั้น
(๖) ข้อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
(๗) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดการ การใช้จ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินอื่น
ตลอดจนการทาบัญชีและการตรวจบัญชี
(๘) ข้อกาหนดเกี่ย วกับวิธีการพิ จารณาในการปิดงานและวิธีการอนุมัติข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง
(๙) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
(๑๐) ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการ จานวนกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ
วาระของการเป็นกรรมการ การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ
(๑๑) ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของอนุกรรมการและการแต่งตั้งอนุกรรมการ
มาตรา ๖๓ เมื่ออธิบดีได้รับคาขอและเอกสารประกอบคาขอใบสาคัญรับรองการจัดตั้ง
สมาคมนายจ้างตามมาตรา ๖๑ ครบถ้วนเห็นว่า วัตถุประสงค์ถูกต้องตามขอบเขตของมาตรา ๕๙ และ
ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน ให้อธิบดีออกใบสาคัญรับรองการจัดตั้ง
สมาคมนายจ้างนั้น
ถ้าอธิบดีเห็นว่า คาขอหรือเอกสารยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องให้มีหนังสือแจ้งให้
แก้ไขเพิ่มเติมให้ครบถ้วนหรือถูกต้อง หากไม่โต้แย้งหรือไม่แก้ไขเพิ่มเติมให้ครบถ้วนหรือถูกต้องภายใน
สามสิบ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ให้ถือว่าคาขอดังกล่าวเป็นอันตกไป แต่ถ้าได้แก้ไขเพิ่มเติม
ครบถ้วนหรือถูกต้องแล้ว ให้ออกใบสาคัญรับรองการจัดตั้งแก่สมาคมนายจ้างนั้น
ถ้าอธิบดีเห็นว่า ไม่อาจออกใบสาคัญรับรองการจัดตั้งได้เนื่องจากวัตถุประสงค์ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งตามวรรคสองให้
อธิบดีมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอใบสาคัญรับรองการจัดตั้งพร้อมด้วยเหตุผลโดยมิชักช้า
ในกรณี ที่ ผู้ ขอใบส าคัญ รับ รองการจัด ตั้ ง ไม่ เห็ น ด้ ว ยกั บ ความเห็ น ของอธิบ ดี ผู้ ขอ
ใบสาคัญรับรองการจัดตั้งมีสิทธินาคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
มาตรา ๖๔ ให้สมาคมนายจ้างที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖๓ เป็นนิติบุคคล และให้อธิบดี
ประกาศการรับรองการจัดตั้งสมาคมนายจ้างในราชกิจจานุเบกษา

๑๗
มาตรา ๖๕ ให้นายจ้างซึ่งยื่นคาขอรับใบสาคัญรับรองการจัดตั้ง สมาคมนายจ้างตาม
มาตรา ๖๑ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนั บแต่วันที่ออกใบสาคัญ
รับรองการจัดตั้ง เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ
เมื่อที่ประชุมใหญ่ ได้เลือกตั้งคณะกรรมการแล้ว ให้มีห นังสือแจ้งต่อ อธิบดี ภายใน
สิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ พร้อมนาส่งรายชื่อ ที่อยู่ อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการ
มาตรา ๖๖ สมาชิ ก ของสมาคมนายจ้ า งต้ อ งเป็ น นายจ้ า งที่ เป็ น บุ ค คลธรรมดา
หรือนิติบุคคล ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล ให้ถือว่านิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสมาคมนายจ้าง
มาตรา ๖๗ สมาชิกของสมาคมนายจ้างมีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสาร
หรือบัญชี เพื่อทราบการดาเนินกิจการของสมาคมนายจ้างได้ในเวลาเปิดทาการตามที่คณะกรรมการ
กาหนดไว้
ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของสมาคมนายจ้างต้องให้ความสะดวก
ตามสมควร
มาตรา ๖๘ สมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมนายจ้างสิ้นสุด เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ที่ประชุมใหญ่ให้ออกเพราะมีเหตุตามที่กาหนดในข้อบังคับของสมาคมนายจ้าง
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับ
มาตรา ๖๙ เพื่ อ ประโยชน์ ข องสมาชิก ของสมาคมนายจ้ าง ให้ ส มาคมนายจ้างมี
อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เรี ย กร้ อ ง เจรจาท าความตกลงและรั บ ทราบค าชี้ ข าด หรื อ ท าข้ อ ตกลงกั บ
สหภาพแรงงานหรือลูกจ้างในกิจการของสมาชิกได้
(๒) จัดการและดาเนิ นการเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของ
วัตถุประสงค์ของสมาคมนายจ้าง
(๓) จัดให้มีบริการสนเทศเพื่อให้สมาชิกมาติดต่อเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ
(๔) จั ดให้ มีบ ริการการให้ คาปรึกษาเพื่ อแก้ไขปั ญ หาหรือขจัดข้อขัดแย้งเกี่ยวกั บ
การบริหารงานและการทางาน
(๕) จัดให้ มีการให้บ ริการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสวัสดิการของ
สมาชิกหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร
(๖) เรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า สมั ค รเป็ น สมาชิ ก และเงิ น ค่ า บ ารุ ง ตามอั ต ราที่ ก าหนด
ในข้อบังคับของสมาคมนายจ้าง
มาตรา ๗๐ เมื่อสมาคมนายจ้างปฏิ บัติการดังต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
อันมิใช่เป็นกิจการเกี่ยวกับการเมือง ให้นายจ้าง สมาคมนายจ้าง กรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ของสมาคมนายจ้างได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องทางอาญาหรือทางแพ่ง
(๑) เข้าร่วมเจรจาทาความตกลงกับลูกจ้าง สหภาพแรงงาน นายจ้าง สมาคมนายจ้างอื่น
สหพันธ์แรงงาน หรือสหพันธ์นายจ้าง เพื่อเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ที่สมาชิกสมควรได้รับ
(๒) สั่งให้ปิดงาน หรือช่วยเหลือ ชักชวน หรือสนับสนุนให้สมาชิกปิดงาน
(๓) ชี้แจงหรือโฆษณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน

๑๘
(๔) จัดให้มีการชุมนุมสมาชิกของสมาคมนายจ้าง
การยกเว้นตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงกรณี เป็นความผิดทางอาญาในลักษณะความผิด
เกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
เกี่ยวกับทรัพย์และความผิดในทางแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิดทางอาญาในลักษณะดังกล่าว
มาตรา ๗๑ ให้สมาคมนายจ้างมีคณะกรรมการเป็นผู้ดาเนิน กิจการและเป็นผู้แทน
ของสมาคมนายจ้างในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทาการแทนก็ได้
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้
ผู้ ซึ่งจะได้ รับ การเลื อ กหรือ แต่งตั้งเป็ น กรรมการหรืออนุก รรมการตามวรรคสอง
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ยื่นคาขอจัดตั้งสมาคมนายจ้างตามมาตรา ๖๐
มาตรา ๗๒ สมาคมนายจ้างจะกระทาการดังต่อไปนี้ได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(๒) ดาเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของสมาชิกเป็นส่วนรวม
(๓) เลื อ กตั้ ง กรรมการ เลื อ กตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ รองงบดุ ล รายงานประจ าปี
และงบประมาณ
(๔) จัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสวัสดิการของสมาชิกหรือเพื่อสาธารณประโยชน์
(๕) ควบสมาคมนายจ้างเข้ากัน
(๖) เลิกสมาคมนายจ้าง
(๗) ก่อตั้งสหพันธ์นายจ้างหรือเป็นสมาชิกของสหพันธ์นายจ้าง
มาตรา ๗๓ เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับแล้ว ให้สมาคมนายจ้าง
มีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
ให้นามาตรา ๖๓ มาใช้บังคับแก่การขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๔ เมื่ อ ได้ เลื อ กตั้ ง กรรมการขึ้ น ใหม่ ต ามมติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ่ แ ล้ ว
ให้สมาคมนายจ้างมีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายในสิบสี่วันนับแต่วั นที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ พร้อมนาส่ง
รายชื่อ ที่อยู่ อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการใหม่ด้วย
มาตรา ๗๕ สมาคมนายจ้างต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิก ตามแบบที่อธิบดีกาหนด
และเก็บรักษาไว้ที่สานักงานพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ในเวลาทาการ
ให้สมาคมนายจ้างประกาศวันและเวลาทาการไว้ที่สานักงาน
มาตรา ๗๖ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอานาจ
(๑) เข้ าไปในส านั ก งานของสมาคมนายจ้ างในเวลาท าการเพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ เท็ จ จริ ง
เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสมาคมนายจ้าง
(๒) ให้ กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของสมาคมนายจ้าง ส่งหรือแสดงเอกสาร
หรือบัญชีของสมาคมนายจ้างเพื่อประกอบการพิจารณากรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น

๑๙
(๓) สอบถามบุ คคลใน (๒) หรือเรียกบุคคลดังกล่าวมาเพื่อสอบถามหรือให้ ชี้แจง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสมาคมนายจ้าง
มาตรา ๗๗ อธิบดีมีอานาจสั่งให้กรรมการหรือคณะกรรมการของสมาคมนายจ้าง
ออกจากตาแหน่งได้ เมื่อปรากฏว่า
(๑) กระทาการอันมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน หรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
(๒) ดาเนินกิจการไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของสมาคมนายจ้างอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
(๓) ให้หรือยินยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งมิใช่กรรมการเป็นผู้ดาเนินกิจการของสมาคมนายจ้าง
คาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นหนังสือและแจ้งให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องและสมาคมนายจ้าง
ทราบโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๗๘ ผู้ซึ่งได้รับคาสั่งตามมาตรา ๗๗ หากไม่เห็นด้วยกับคาสั่งดังกล่าวมีสิทธิ
นาคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
มาตรา ๗๙ สมาคมนายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีทุกปี และต้องเสนอ
งบดุลพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่
เมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแล้ว ให้ส่งสาเนาหนึ่งชุด
แก่อธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่รับรอง
มาตรา ๘๐ สมาคมนายจ้างตั้งแต่สองสมาคมขึ้นไป อาจควบเข้ากันเป็นสมาคม
นายจ้างเดียวกันได้
การควบสมาคมนายจ้ า งเข้ ากั น ตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ มติ จ ากที่ ป ระชุ ม ใหญ่
ของแต่ละสมาคมด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด และต้องมีหนังสือแจ้งต่ออธิบดี
พร้อมนาส่งสาเนารายงานการประชุมใหญ่ของสมาคมนายจ้างซึ่งลงมติให้ควบเข้ากันไปด้วย
มาตรา ๘๑ เมื่ อ สมาคมนายจ้างได้ ด าเนิ น การตามมาตรา ๘๐ แล้ ว ให้ ส มาคม
นายจ้ างแจ้ งเป็ น หนั งสื อ ไปยั งเจ้ า หนี้ ทั้ งปวงของสมาคมนายจ้ าง เพื่ อ ให้ ท ราบถึ งการที่ ป ระสงค์
จะควบสมาคมนายจ้างเข้ากัน และขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างใดอย่างหนึ่งในการควบสมาคม
นายจ้างเข้ากันนั้น ส่งคาคัดค้านไปยังสมาคมนายจ้างภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้ง
ถ้ า ไม่ มี เจ้ า หนี้ คั ด ค้ า นภายในก าหนดเวลาดั งกล่ า วนั้ น ให้ ถื อ ว่ า ไม่ มี ค าคั ด ค้ า น
และสมาคมนายจ้างอาจควบเข้ากันได้
ถ้ า มี เจ้ า หนี้ คั ด ค้ า น สมาคมนายจ้ า งจะควบเข้ า กั น มิ ไ ด้ จ นกว่ า จะได้ ช าระหนี้
หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว

๒๐
มาตรา ๘๒ ให้คณะกรรมการของแต่ละสมาคมนายจ้างที่ควบเข้ากันตั้งผู้แทนของตนขึ้น
สมาคมละไม่เกินสามคน เพื่อดาเนินการตามมาตรา ๘๓
มาตรา ๘๓ สมาคมที่ตั้งขึ้นใหม่โดยควบเข้ากันนั้น ต้องยื่น คาขอรับใบสาคัญรับรอง
การจัดตั้งสมาคมนายจ้างใหม่เป็นหนังสือต่ออธิบดี
หลักเกณฑ์และวิธีการขอใบสาคัญรับรองการจั ดตั้งสมาคมนายจ้างใหม่ให้ เป็นไป
ตามที่อธิบดีกาหนด
ให้ น ามาตรา ๕๙ ถึงมาตรา ๗๙ รวมทั้ งบทกาหนดโทษที่ เกี่ยวข้ องมาใช้บั งคั บ
แก่สมาคมนายจ้างที่ตั้งขึ้นใหม่โดยอนุโลม
มาตรา ๘๔ การออกใบสาคัญรับรองการจัดตั้งสมาคมนายจ้างใหม่ให้มีผลเป็นการ
เพิกถอนใบสาคัญรับรองการจัดตั้งสมาคมนายจ้างเดิมที่ควบเข้ากัน
มาตรา ๘๕ สมาคมนายจ้ า งใหม่ ย่ อ มได้ ไปทั้ ง ทรั พ ย์ สิ น หนี้ สิ น สิ ท ธิ หน้ า ที่
และความรับผิดของสมาคมนายจ้างเดิมที่ได้ควบเข้ากันนั้น
สมาชิกของสมาคมนายจ้ างเดิมที่ ได้ค วบเข้ ากัน นั้ น ย่อมเป็ นสมาชิกของสมาคม
นายจ้างใหม่
มาตรา ๘๖ สมาคมนายจ้างย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีเหตุตามทีข่ ้อบังคับของสมาคมนายจ้างกาหนดให้เลิก
(๒) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก
(๓) ศาลแรงงานมีคาพิพากษาหรือคาสั่งให้เลิกตามมาตรา ๘๗
(๔) ล้มละลาย
(๕) ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๘๗ ให้อธิบดียื่นคาร้องต่อศาลแรงงานเพื่อพิจารณาพิพากษาหรือมีคาสั่งให้
เลิกสมาคมนายจ้างได้ เมื่อปรากฏว่า
(๑) สมาคมนายจ้างดาเนินการขัดต่อ วัตถุประสงค์ ขัดต่อกฎหมาย หรืออาจเป็นภัย
ต่อความมั่นคงของประเทศ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๒) สมาคมนายจ้างไม่ดาเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลาเกินสองปี
คาพิพากษาหรือคาสั่งให้เลิกสมาคมนายจ้าง ให้อธิบดีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๘ เมื่อสมาคมนายจ้างต้องเลิกตามมาตรา ๘๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ
มาตรา ๘๗ ให้แต่งตั้งผู้ชาระบัญชีและทาการชาระบัญชี และให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชาระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัดและบริษัท
จากัด มาใช้บังคับแก่การชาระบัญชีสมาคมนายจ้างโดยอนุโลม

๒๑
มาตรา ๘๙ เมื่อช าระบัญ ชีแล้ ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลื ออยู่จะแบ่งให้ แก่สมาชิกของ
สมาคมนายจ้างไม่ได้ ทรัพย์สินนั้นจะต้องโอนไปให้แก่นิติบุคคลอื่นตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วย
วิธีการจัดการของสมาคมนายจ้าง หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่ ถ้าในข้อบังคับหรือที่ประชุมใหญ่มิได้ระบุ
นิติบุคคลใดให้เป็นผู้รับทรัพย์สินที่เหลือนั้น ให้ผู้ชาระบัญชีมอบแก่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เพื่อสวัสดิการของลูกจ้าง
หมวด ๘
สหภาพแรงงาน
มาตรา ๙๐ สหภาพแรงงานจะมีขึ้นได้ก็แต่โดยอาศัยอานาจตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
สหภาพแรงงานต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับ
สภาพการจ้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน
มาตรา ๙๑ ลูกจ้างจานวนไม่น้อยกว่าสิบคนมีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานได้ โดยยื่น
คาขอรับใบสาคัญรับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงานต่ออธิบดี พร้อมด้วยข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
กรณี ลู ก จ้ า งซึ่ ง ไม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยมี สิ ท ธิ จั ด ตั้ ง สหภาพแรงงานได้ โดยต้ อ งมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีถิ่นพานักตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(๒) ทางานในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อย ๓ ปีขึ้นไป
(๓) สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้
หลักเกณฑ์และวิธีการขอใบสาคัญ รับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงานให้เป็นไปตามที่
อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙๒ ข้อบังคับของสหภาพแรงงานอย่างน้อยต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ซึ่งต้องมีคาว่า “สหภาพแรงงาน” กากับไว้กับชื่อนั้นด้วย
(๒) วัตถุประสงค์
(๓) ที่ตั้งสานักงาน
(๔) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
(๕) อัตราเงินค่าสมัครและค่าบารุงและวิธีการชาระเงินนั้น
(๖) ข้อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
(๗) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดการ การใช้จ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินอื่น
ตลอดจนการทาบัญชีและการตรวจบัญชี
(๘) ข้อกาหนดเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาในการนัดหยุดงานและวิธีการอนุมัติข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง
(๙) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
(๑๐) ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการ จานวนกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ
วาระของการเป็นกรรมการ การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ
(๑๑) ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของอนุกรรมการและการแต่งตั้งอนุกรรมการ

๒๒
มาตรา ๙๓ เมื่ออธิบดีได้รับคาขอและเอกสารประกอบคาขอใบสาคัญรับรองการ
จัดตั้งสหภาพแรงงานตามมาตรา ๙๑ ครบถ้วนแล้ว เห็นว่า วัตถุประสงค์ ถูกต้องตามขอบเขตของ
มาตรา ๙๐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้อธิบดีออกใบสาคัญ
รับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงาน นั้น
ถ้าอธิบดีเห็นว่า คาขอหรือเอกสารยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้มีหนังสือแจ้งให้
แก้ไขเพิ่มเติมให้ครบถ้วนหรือถูกต้อง หากไม่โต้แย้งหรือไม่แก้ไขเพิ่มเติมให้ครบถ้วนหรือถูกต้องภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ให้ถือว่าคาขอดังกล่าวเป็นอันตกไป แต่ถ้าได้ แก้ไขเพิ่มเติม
ครบถ้วนหรือถูกต้องแล้ว ให้ออกใบสาคัญรับรองการจัดตั้งแก่สหภาพแรงงานนั้น
ถ้าอธิบดีเห็นว่า ไม่อาจออกใบสาคัญรับรองการจัดตั้งได้เนื่องจากวัตถุประสงค์ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งตามวรรคสอง ให้
อธิบดีมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอใบสาคัญรับรองการจัดตั้งพร้อมด้วยเหตุผลโดยมิชักช้า
ในกรณี ที่ ผู้ ขอใบส าคั ญ รับ รองการจัด ตั้ ง ไม่ เห็ น ด้ ว ยกับ ความเห็ น ของอธิบ ดี ผู้ ขอ
ใบสาคัญรับรองการจัดตั้งมีสิทธินาคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
มาตรา ๙๔ ให้สหภาพแรงงานที่จัดตั้งตามมาตรา ๙๓ เป็นนิติบุคคล และให้อธิบดี
ประกาศการรับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงานในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙๕ ให้ลูกจ้างซึ่งยื่นคาขอรับใบสาคัญ รับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงานตาม
มาตรา ๙๑ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ วันที่ออกใบสาคัญ
รับรองการจัดตั้ง เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ
เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งคณะกรรมการแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งต่อ อธิบดีภายในสิบ
สี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ พร้อมนาส่งรายชื่อ ที่อยู่ อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการ
มาตรา ๙๖ สมาชิ ก ของสหภาพแรงงานต้ อ งเป็ น ลู ก จ้ า ง และลู ก จ้ า งซึ่ ง เป็ น
ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจในการจ้าง การลดค่าจ้าง การเลิกจ้างการให้บาเหน็จหรือการลงโทษ จะเป็น
สมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจ้างอื่นได้จัดตั้ง หรือเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ และลูกจ้างอื่นจะเป็นสมาชิ ก
ในสหภาพแรงงานที่ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นหรือเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
มาตรา ๙๗ สมาชิกของสหภาพแรงงานมีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสาร
หรือบัญชี เพื่อทราบการดาเนินกิจการของสหภาพแรงงานได้ในเวลาเปิดทาการตามที่คณะกรรมการ
กาหนดไว้
ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานต้องให้ความสะดวก
ตามสมควร
มาตรา ๙๘ สมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพแรงงานสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ที่ประชุมใหญ่ให้ออกเพราะมีเหตุตามที่กาหนดในข้อบังคับของสหภาพแรงงาน

๒๓
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับ
มาตรา ๙๙ เพื่ อ ประโยชน์ ข องสมาชิ กของสหภาพแรงงาน ให้ ส หภาพแรงงาน
มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เรี ย กร้ อ ง เจรจาท าความตกลงและรั บ ทราบค าชี้ ข าด หรื อ ท าข้ อ ตกลง
กับนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างในกิจการของสมาชิกได้
(๒) จั ด การและด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ได้ รั บ ประโยชน์ ทั้ งนี้ ภายใต้ บั งคั บ
ของวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงาน
(๓) จัดให้มีบริการสนเทศเพื่อให้สมาชิกมาติดต่อเกี่ยวกับการจัดหางาน
(๔) จั ดให้ มีบ ริการการให้ คาปรึกษาเพื่ อแก้ไขปั ญ หาหรือขจัดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับ
การบริหารงานและการทางาน
(๕) จัดให้ มีการให้ บ ริการเกี่ ยวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อสวัสดิการของ
สมาชิกหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร
(๖) เรียกเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกและเงินค่าบารุงตามอัตราที่กาหนดในข้อบังคับ
ของสหภาพแรงงาน
มาตรา ๑๐๐ เมื่อสหภาพแรงงานปฏิบัติการดังต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
อันมิใช่เป็นกิจการเกี่ยวกับการเมือง ให้ลูกจ้าง สหภาพแรงงาน กรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ของสหภาพแรงงานได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องทางอาญาหรือทางแพ่ง
(๑) เข้าร่วมเจรจาทาความตกลงกับนายจ้าง สมาคมนายจ้าง ลูกจ้าง สหภาพแรงงานอื่น
สหพันธ์นายจ้าง หรือสหพันธ์แรงงาน เพื่อเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ที่สมาชิกสมควรได้รับ
(๒) นัดหยุดงาน หรือช่วยเหลือ ชักชวน หรือสนับสนุนให้สมาชิกนัดหยุดงาน
(๓) ชี้แจงหรือโฆษณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน
(๔) จัดให้มีการชุมนุมหรือเข้าร่วมโดยสงบในการนัดหยุดงาน
การยกเว้นตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงกรณี เป็นความผิดทางอาญาในลักษณะความผิด
เกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
เกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดในทางแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิดทางอาญาในลักษณะดังกล่าว
มาตรา ๑๐๑ ให้สหภาพแรงงานมีคณะกรรมการเป็นผู้ดาเนินกิจการและเป็นผู้แทน
ของสหภาพแรงงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทาการแทนก็ได้
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้
ผู้ ซึ่งจะได้ รับ การเลื อ กหรือ แต่งตั้งเป็ น กรรมการหรืออนุก รรมการตามวรรคสอง
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ยื่นคาขอจัดตั้งสหภาพแรงงานตามมาตรา ๙๑
มาตรา ๑๐๒ กรรมการหรืออนุกรรมการของสหภาพแรงงานใด ต้องเป็นสมาชิก
ของสหภาพแรงงานนั้น

๒๔
มาตรา ๑๐๓ ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาโดยถือว่าวันลาของ
ลูกจ้างนั้นเป็นวันทางาน ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่ อ ไปด าเนิ น กิ จ การสหภาพแรงงานในฐานะผู้ แ ทนลู ก จ้ า งในการเจรจา
การไกล่เกลี่ย การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
(๒) เพื่อไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ตามที่ทางราชการกาหนดอันเกี่ยวกับกิจการ
ของสหภาพแรงงาน
(๓) เพื่อไปประชุมสหภาพแรงงานหรือสัมมนาใด ๆ ตามที่สหภาพแรงงานและนายจ้าง
จะได้ตกลงกัน
(๔) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาสมทบ กรรมการในคณะกรรมการไตรภาคีตามกฎหมาย
หรือกรรมการในคณะกรรมการอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
(๕) เพื่อไปเป็นพยานตามหมายเรียกของศาลในคดีที่เกี่ยวกับแรงงาน
การลาตามวรรคหนึ่ ง ให้ลูกจ้างดังกล่าวแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลา
โดยชัดแจ้ง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๑๐๔ สหภาพแรงงานจะกระทาการดังต่อไปนี้ได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(๒) ดาเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของสมาชิกเป็นส่วนรวม
(๓) เลื อ กตั้ ง กรรมการ เลื อ กตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ รองงบดุ ล รายงานประจ าปี
และงบประมาณ
(๔) จัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสวัสดิการของสมาชิกหรือเพื่อสาธารณประโยชน์
(๕) ควบสหภาพแรงงานเข้ากัน
(๖) เลิกสหภาพแรงงาน
(๗) จัดตั้งสหพันธ์แรงงานหรือเป็นสมาชิกของสหพันธ์แรงงาน
(๘) นัดหยุดงานเมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา ๒๒ วรรคสี่
มาตรา ๑๐๕ เมื่ อที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มีม ติ ให้ แ ก้ไขเพิ่ ม เติ ม ข้อ บั งคั บ แล้ ว ให้ ส หภาพ
แรงงานมีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
ให้นามาตรา ๙๓ มาใช้บังคับแก่การขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๖ เมื่ อ ได้ เลื อ กตั้ ง กรรมการขึ้ น ใหม่ ต ามมติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ่ แ ล้ ว
ให้สหภาพแรงงานมีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายในสิบสี่วันนับแต่ วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ พร้อมนาส่ง
รายชื่อ ที่อยู่ อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการใหม่ด้วย
มาตรา ๑๐๗ สหภาพแรงงานต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่อธิบดีกาหนด
และเก็บรักษาไว้ที่สานักงานพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ในเวลาทาการ
ให้สหภาพแรงงานประกาศวันและเวลาทาการไว้ที่สานักงาน
มาตรา ๑๐๘ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอานาจ

๒๕
(๑) เข้ าไปในส านั ก งานของสหภาพแรงงานในเวลาท าการเพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ เท็ จ จริ ง
เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหภาพแรงงาน
(๒) ให้กรรมการ พนั กงาน หรือลูกจ้างของสหภาพแรงงาน ส่งหรือแสดงเอกสาร
หรือบัญชีของสหภาพแรงงานเพื่อประกอบการพิจารณากรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น
(๓) สอบถามบุ คคลใน (๒) หรือเรียกบุคคลดังกล่ าวมาเพื่อสอบถามหรือให้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหภาพแรงงาน
มาตรา ๑๐๙ อธิบดีมีอานาจสั่งให้กรรมการหรือคณะกรรมการของสหภาพแรงงาน
ออกจากตาแหน่งได้ เมื่อปรากฏว่า
(๑) กระทาการอันมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน หรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
(๒) ดาเนินกิจการไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงานอันเป็นการขัดต่อ
กฎหมาย หรือความสงบเรีย บร้อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน หรืออาจเป็นภัย ต่อความมั่นคง
ของประเทศ
(๓) ให้หรือยินยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งมิใช่กรรมการเป็นผู้ดาเนินกิจการของสหภาพแรงงาน
คาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นหนังสือและแจ้งให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องและสหภาพแรงงาน
ทราบโดยมิชักช้า
มาตรา ๑๑๐ ผู้ซึ่งได้รับคาสั่งตามมาตรา ๑๐๙ หากไม่เห็นด้วยกับคาสั่งดังกล่าวมี
สิทธินาคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
มาตรา ๑๑๑ สหภาพแรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีทุกปี และต้องเสนองบ
ดุลพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่
เมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแล้ว ให้ส่งสาเนาหนึ่งชุด
แก่อธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่รับรอง
มาตรา ๑๑๒ สหภาพแรงงานตั้งแต่สองสหภาพขึ้นไปอาจควบเข้ากันเป็นสหภาพ
แรงงานเดียวกันได้
การควบสหภาพแรงงานเข้ากันตามวรรคหนึ่ ง ต้องได้รับมติของที่ประชุมใหญ่ของ
แต่ละสหภาพด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด และต้องมีหนังสือแจ้งต่ออธิบดี
พร้อมนาส่งสาเนารายงานการประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงานซึ่งลงมติให้ควบเข้ากันไปด้วย
มาตรา ๑๑๓ ให้นามาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ และมาตรา
๘๕ รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่การควบสหภาพแรงงานเข้ากันโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๔ ให้นามาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๙ รวมทั้ง
บทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่การเลิกสหภาพแรงงานโดยอนุโลม

๒๖
หมวด ๙
สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงาน
มาตรา ๑๑๕ สมาคมนายจ้างตั้งแต่สองสมาคมขึ้นไปอาจรวมกันจัดตั้งเป็นสหพันธ์
นายจ้างเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมนายจ้างและคุ้มครองผลประโยชน์ของสมาคมนายจ้าง
และนายจ้างได้ โดยยื่นคาขอรับใบสาคัญรับรองการจัดตั้งสหพันธ์นายจ้างเป็นหนังสือต่ออธิบดี พร้อมด้วย
ข้อบังคับของสหพันธ์นายจ้าง
หลักเกณฑ์และวิธีการขอใบสาคัญ รับรองการจัดตั้งสหพันธ์นายจ้างให้เป็นไปตามที่
อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๑๖ สหภาพแรงงานตั้งแต่สองสหภาพขึ้นไปอาจรวมกันจัดตั้งเป็นสหพันธ์
แรงงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหภาพแรงงานและคุ้มครองผลประโยชน์ของสหภาพแรงงาน
และลูกจ้างได้ โดยยื่นคาขอรับใบสาคัญรับรองการจัดตั้งสหพันธ์แรงงานเป็นหนังสือต่ออธิบดี พร้อมด้วย
ข้อบังคับของสหพันธ์แรงงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการขอใบสาคัญรับรองการจัดตั้งสหพันธ์แรงงานให้เป็นไปตามที่
อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๑๗ การจัดตั้งหรือการเข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์นายจ้างหรือสหพันธ์แรงงาน
ตามมาตรา ๑๑๕ หรือมาตรา ๑๑๖ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกด้วยคะแนน
เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสมาคมนายจ้างหรือแต่ละสหภาพแรงงาน
การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อบังคับว่าด้วย
วิธีการจัดการสมาคมนายจ้างหรือข้อบังคับว่าด้วยวิธีการจัดการสหภาพแรงงาน
มาตรา ๑๑๘ ให้ ส หพัน ธ์นายจ้างและสหพั นธ์แรงงานที่ได้รับรองการจัดตั้งแล้ ว
เป็นนิติบุคคล
มาตรา ๑๑๙ สมาคมนายจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหพันธ์นายจ้างและสหภาพแรงงานซึ่ง
เป็นสมาชิกสหพันธ์แรงงาน มีสิทธิส่งผู้แทนไปร่วมประชุมและดาเนินการของสหพันธ์นายจ้างหรือ
สหพันธ์แรงงานได้ ตามจานวนที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยวิธีการจัดการสหพันธ์นายจ้าง หรือ
ข้อบังคับว่าด้วยวิธีการจัดการสหพันธ์แรงงาน
มาตรา ๑๒๐ คณะกรรมการสหพั นธ์ นายจ้ าง ให้ เลื อกตั้ งจากผู้ แทนของสมาคม
นายจ้างซึ่งเป็นสมาชิกของสหพันธ์นายจ้างนั้น
คณะกรรมการสหพัน ธ์แรงงาน ให้ เลือกตั้งจากผู้แทนของสหภาพแรงงานซึ่งเป็น
สมาชิกของสหพันธ์แรงงานนั้น

๒๗
มาตรา ๑๒๑ ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยสมาคมนายจ้างในหมวด ๗ และสหภาพแรงงาน
ในหมวด ๘ รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงานโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๒ สมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้างไม่น้อยกว่าห้าแห่ง อาจจัดตั้งสภา
องค์การนายจ้าง เพื่อส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ได้
สภาองค์การนายจ้างต้องมีข้อบังคับและต้องมีใบสาคัญรับรองการจัดตั้งสภาองค์การ
นายจ้าง เมื่อได้รับรองการจัดตั้งแล้วให้สภาองค์การนายจ้างเป็นนิติบุคคล
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสภาองค์การนายจ้างแล้ว ต่อมาหากสภาองค์การนายจ้างใด
มีจานวนสมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้างเหลือน้อยกว่าห้าแห่ง ให้ถือว่าสภาองค์การนายจ้างนั้น
เลิกตามพระราชบัญญัตินี้
ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยสมาคมนายจ้างในหมวด ๗ และสหพันธ์นายจ้างในหมวด ๙
รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่สภาองค์การนายจ้างโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๓ สหภาพแรงงานหรือสหพั นธ์แรงงานไม่น้อยกว่าสิบห้าแห่งอาจจัดตั้ง
สภาองค์การลูกจ้าง เพื่อส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ได้
สภาองค์การลูกจ้างต้องมีข้อบังคับและต้องมีใบสาคัญรับรองการจัดตั้งสภาองค์การลูกจ้าง
เมื่อได้รับรองการจัดตั้งแล้วให้สภาองค์การลูกจ้างเป็นนิติบุคคล
ในกรณี ที่ มี ก ารจั ด ตั้ งสภาองค์ ก ารลู ก จ้ างแล้ ว ต่ อ มาหากสภาองค์ ก ารลู ก จ้ างใด
มีจานวนสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานเหลือน้อยกว่าสิบห้าแห่ง ให้ถือว่าสภาองค์การลูกจ้างนั้น
เลิกตามพระราชบัญญัตินี้
ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยสหภาพแรงงานในหมวด ๘ และสหพันธ์แรงงานในหมวด ๙
รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่สภาองค์การลูกจ้างโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๔ กรรมการสมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง และสภาองค์การนายจ้าง
ซึง่ อธิบดีสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง เนื่องจากกระทาการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จะดารงตาแหน่ง
กรรมการสมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง และสภาองค์การนายจ้างคราวต่อไปได้เมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่
วันที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการสหภาพแรงงาน สหพั น ธ์ แ รงงาน และสภาองค์ ก ารลู ก จ้ า ง ซึ่ ง อธิบ ดี
สั่งให้พ้นจากตาแหน่งเนื่องจากกระทาการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จะดารงตาแหน่ง
กรรมการสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และสภาองค์การลูกจ้าง คราวต่อไปได้เมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่
วันที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๑๒๕ สหพั น ธ์แรงงานตามกฎหมายว่าด้ ว ยแรงงานรัฐ วิส าหกิจสั ม พั น ธ์
อาจเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์การลูกจ้างได้

๒๘
หมวด ๑๐
การกระทาอันไม่เป็นธรรม
มาตรา ๑๒๖ ห้ามนายจ้าง
(๑) เลิ กจ้ างหรือกระท าการใด ๆ อันอาจเป็ นผลให้ ลู กจ้างไม่สามารถทนท างานอยู่
ต่อไปได้เพราะเหตุที่ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน แล้ วแต่กรณี กระทาการหรือกาลังจะกระทาการ
ดังต่อไปนี้
(ก) จัดตั้งสหภาพแรงงาน
(ข) เป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมการของสหภาพแรงงาน
(ค) นัดชุมนุม ทาคาร้อง แจ้งข้อเรียกร้อง หรือเจรจา ตามพระราชบัญญัตินี้
(ง) ฟ้องร้องหรือเป็นพยานในคดีเกี่ยวกับแรงงาน
(จ) ให้หลักฐานต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
กรรมการแรงงานสัมพันธ์ อธิบดี ศาลแรงงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
(๒) ขัด ขวางในการที่ ลู ก จ้างเป็ น สมาชิ ก ให้ ลู กจ้ างออกจากการเป็ น สมาชิก ของ
สหภาพแรงงาน หรือให้หรือตกลงจะให้ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่
ของสหภาพแรงงาน เพื่อไม่ให้สมัครหรือรับสมัครลู กจ้างเป็นสมาชิก หรือเพื่อให้ ออกจากการเป็น
สมาชิกของสหภาพแรงงาน
(๓) ขัดขวางการดาเนินการของสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน หรือสภาองค์การลูกจ้าง
หรือขัดขวางการใช้สิทธิของลูกจ้างในการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน
(๔ ) เข้ า แทรกแซงการด าเนิ น การของสหภ าพ แรงงาน สหพั นธ์ แ รงงาน
หรือสภาองค์การลูกจ้างโดยไม่มีอานาจตามกฎหมาย
(๕) ใช้สิทธิปิดงานแก่ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องเป็นบางส่วน หรือบางคนอัน
เป็นการเลือกปฏิบัติ
มาตรา ๑๒๗ ห้ามผู้ใด
(๑) บังคับ หรือขู่เข็ญโดยทางตรง หรือทางอ้อม ให้ลูกจ้างต้องเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
หรือต้องออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
(๒) กระทาการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้นายจ้างฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๖
มาตรา ๑๒๘ ในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา ๑๓ หรือคาชี้ขาด
มีผลใช้บังคับ ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่บุคคลดังกล่าวได้กระทาการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
(๒) จงใจทาให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง
โดยนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จาต้องตักเตือน
(๔) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทางานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

๒๙
(๕) กระทาการใด ๆ เป็นการยุยง สนับสนุน หรือชักชวนให้ มีการฝ่าฝืนข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือคาชี้ขาด
มาตรา ๑๒๙ เมื่ อ มี ก ารฝ่ า ฝื น มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๗ หรื อ มาตรา ๑๒๘
ผู้ เสี ย หายเนื่ องจากการฝ่ าฝื น อาจยื่ น คาร้องกล่ าวหาผู้ ฝ่ าฝื น ต่อคณะกรรมการแรงงานสั มพั นธ์ได้
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีการฝ่าฝืน
มาตรา ๑๓๐ เมื่อได้รับคาร้องกล่าวหาตามมาตรา ๑๒๙ แล้ว ให้คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดและออกคาสั่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องกล่าวหา
รัฐมนตรีมีอานาจขยายระยะเวลาให้ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พิจารณาวินิจฉัย
ชี้ขาดได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามสิบวัน
ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์แจ้งคาสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นหนังสือให้ผู้กล่าวหา
และผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพัน ธ์ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด การดาเนินคดีอาญานายจ้างให้เป็นอันระงับไป
ผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา หากไม่เห็นด้วยกับคาสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
มีสิทธินาคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินตามคาสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็นผู้นาคดี
ไปสู่ศาลแรงงาน ผู้นั้นต้องวางเงินต่อศาลแรงงานโดยครบถ้วนตามคาสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
จึงจะฟ้องคดีได้
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และ
ไม่ ได้ น าคดี ไปสู่ ศ าลภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการก าหนดนั บ แต่ วัน ที่ ท ราบหรือ ถื อ ว่าทราบ
คาสั่ง ให้คาสั่งนั้นเป็นที่สุด
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ปฏิบัติตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลแล้วการดาเนินคดี
อาญาที่มีอยู่ให้เป็นอันระงับไป
หมวด ๑๑
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๓๑ ผู้แทนนายจ้างหรือผู้แทนลูกจ้างตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๗
หรือผู้แทนสมาคมนายจ้างหรือผู้แทนสหภาพแรงงานตามมาตรา ๑๖ ผู้ใดรับหรือยอมจะรับเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อกระทาการอันเป็นเหตุให้นายจ้าง ลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง
หรือสหภาพแรงงานซึ่งตนเป็นผู้แทนในการเรียกร้อง เจรจาทาความตกลงหรือรับทราบคาชี้ขาดต้องเสีย
ผลประโยชน์อันควรได้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๓๐
มาตรา ๑๓๒ ที่ปรึกษานายจ้างหรือที่ปรึกษาลูกจ้างตามมาตรา ๑๘ ผู้ใดรับหรือยอมจะรับ
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อกระทาการอันเป็นเหตุให้นายจ้างหรือลูกจ้างซึ่ง
ตนเป็นที่ปรึกษาต้องเสียผลประโยชน์อันควรได้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๓ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๑ หรือ
มาตรา ๒๓ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๓๔ นายจ้างหรือลูกจ้างผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้าง หรือคาชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ วรรคสาม หรือ
มาตรา ๓๐ วรรคสี่ ในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือคาชี้ขาดมีผลใช้บังคับ ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๕ นายจ้าง ลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง
หรือสหพันธ์แรงงานใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตาม
มาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๖ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๗ หรือมาตรา ๑๒๘
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๘ ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานผู้ใดรับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อจูงใจให้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานอันเป็นเหตุให้นายจ้าง ลูกจ้าง
สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพแรงงาน ต้องเสียผลประโยชน์อันควรได้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๙ ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคสามหรือ
วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๔๐ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ง หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๓๑
มาตรา ๑๔๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
หรือไม่อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา ๗๖ หรือ
มาตรา ๑๐๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๔๓ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗
หรือมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
มาตรา ๑๔๔ สมาคมนายจ้างใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๙
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
กรรมการสมาคมนายจ้างผู้ใดรู้เห็นเป็นใจให้สมาคมนายจ้างกระทาการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ง หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๔๕ ผู้ชาระบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๔๖ สหภาพแรงงานใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๗ หรือมาตรา ๑๑๑
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
กรรมการสหภาพแรงงานผู้ใดรู้เห็นเป็นใจให้สหภาพแรงงานกระทาการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๗ หรือมาตรา ๑๑๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๔๗ ผู้ใดใช้ชื่อซึ่งมีอักษรไทยประกอบว่า “สมาคมนายจ้าง” หรือ
“สหภาพแรงงาน” หรือ “สหพันธ์นายจ้าง” หรือ “สหพันธ์แรงงาน” หรือ “สภาองค์การนายจ้าง”
หรือ “สภาองค์การลูกจ้าง” หรืออักษรต่างประเทศซึ่งมีความหมายทานองเดียวกันประกอบในป้ายชื่อ
ดวงตรา จดหมาย ใบแจ้งความ หรือเอกสารอย่างอื่น โดยมิได้เป็นสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน
สหพันธ์นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การนายจ้าง หรือสภาองค์การลูกจ้าง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๔๘ ผู้ใดเป็นผู้ดาเนินการสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง
สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การนายจ้าง หรือสภาองค์การลูกจ้าง ที่ยังไม่ได้รับใบสาคัญรับรองการจัดตั้ง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๔๙ เมื่อสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง หรือสหพันธ์แรงงาน
ได้เลิกตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการหรืออนุกรรมการสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง
หรือสหพันธ์แรงงานผู้ใดขัดขวางการดาเนินการของผู้ชาระบัญชี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๐ ผู้ใดยังคงดาเนินกิจการของสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน
สหพันธ์นายจ้าง หรือสหพันธ์แรงงาน ซึ่งได้เลิกไปแล้วตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๓๒
มาตรา ๑๕๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว
หรือมีโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ให้อธิบดีมีอานาจ
เปรียบเทียบได้
ภายใต้บังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ในการสอบสวนถ้าพนักงานสอบสวน
พบว่าบุคคลใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ
ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องมายังอธิบดีภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
เมื่อผู้กระทาผิดได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้กระทาผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรับ
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ดาเนินคดีต่อไปได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๕๒ ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพั นธ์
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญ ญัตินี้ใช้บังคับคงอยู่ในตาแหน่งต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๕๓ ให้ ค ณะกรรมการลู ก จ้ า งตามพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั ม พั น ธ์
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญ ญัตินี้ใช้บังคับคงอยู่ในตาแหน่งต่อไป
จนกว่าจะครบวาระการดารงตาแหน่ง
มาตรา ๑๕๔ ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานซึ่งแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. ๒๕๑๘ มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิ พาท
แรงงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๕๕ บรรดาค าชี้ ขาดของผู้ ชี้ ขาดข้ อพิ พาทแรงงาน มติ ค าวิ นิ จฉั ยชี้ ขาด
หรื อค าสั่ งของคณะกรรมการแรงงานสั มพั นธ์ ที่ ถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั ม พั น ธ์
พ.ศ. ๒๕๑๘ และยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
บรรดาสภาพการจ้ างที่ มี อ ยู่ ในวั น ก่ อ นวัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ ให้ ถื อ ว่ า
เป็นสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัตินี้
บรรดาข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ้ างที่ มี อ ยู่ ในวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้
ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๕๖ บรรดาค าร้อ งกล่ าวหา ข้ อ เรีย กร้อ ง ข้ อ พิ พ าทแรงงาน ค าชี้ ข าด
ของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน คาชี้ขาดหรือคาสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือคดีซึ่งเกิดขึ้น
และยังไม่ถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคั บ ให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
แรงงานสั ม พั น ธ์ ที่ ใช้ บั งคั บ อยู่ ในวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั ง คั บ จนกว่ า ค าร้ อ งกล่ า วหา
ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง คาชี้ขาด คาสั่ง หรือคดีนั้นจะถึงที่สุด

๓๓
มาตรา ๑๕๗ สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์ นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน
สภาองค์การนายจ้าง และสภาองค์การลูกจ้างที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น สมาคมนายจ้ า ง สหภาพแรงงาน สหพั น ธ์ น ายจ้ า ง สหพั น ธ์ แ รงงาน
สภาองค์การนายจ้าง และสภาองค์การลูกจ้างที่ได้รับใบสาคัญรับรองการจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๕๘ คาขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง
สหพั น ธ์ แ รงงาน สภาองค์ ก ารนายจ้ า ง และสภาองค์ ก ารลู ก จ้ า งที่ ได้ ยื่ น ไว้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้ถือว่าเป็นคาขอรับใบสาคัญรับรองการจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๕๙ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
หรื อ คาสั่ งที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติแ รงงานสั ม พั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ ใช้บั งคับ อยู่ ในวัน ก่ อนวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
ขึ้นใช้บังคับ
การดาเนิ น การออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
หรือคาสั่ งตามวรรคหนึ่ ง ให้ ดาเนิ นการให้ แล้ วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญั ตินี้ใช้บังคับ
หากไม่ สามารถด าเนิ น การได้ ให้ รั ฐ มนตรี รายงานเหตุ ผ ลที่ ไม่ อ าจด าเนิ น การได้ ต่ อ คณะรัฐ มนตรี
เพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
..........................................
นายกรัฐมนตรี

