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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 

เป็นปีที่ 30 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า 

  

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 
  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

  

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518” 

  

มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

  

มาตรา 3  ให้ยกเลิกข้อ 4 และข้อ 11 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 
มีนาคม พ.ศ. 2515 

  

มาตรา 42  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

(1) ราชการส่วนกลาง 

(2) ราชการส่วนภูมิภาค 

(3) ราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งราชการของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92/ตอนที่ 47/ฉบับพิเศษ หนา้ 1/26 กุมภาพันธ์ 2518 
2 มาตรา 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2544 



(4) กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เว้นแต่การที่สหพันธ์
แรงงานเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์การลูกจ้างตามมาตรา 120 ตรี 

(5) กิจการอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

  

มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และหมายความ

รวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายจ้างให้ท าการแทน ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล หมายความว่า ผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลนั้น และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล
ให้ท าการแทน 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างานให้แก่นายจ้างเพ่ือรับค่าจ้าง 

“สภาพการจ้าง” หมายความว่า เงื่อนไขการจ้างหรือการท างาน ก าหนดวันและเวลาท างาน 
ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อ่ืนของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการท างาน 

“ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” หมายความว่า ข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือ
ระหว่างนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างกับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

“ข้อพิพาทแรงงาน” หมายความว่า ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเก่ียวกับสภาพการจ้าง 

“การปิดงาน” หมายความว่า การที่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกจ้างท างานชั่วคราว เนื่องจากข้อ
พิพาทแรงงาน 

“การนัดหยุดงาน” หมายความว่า การที่ลูกจ้างร่วมกันไม่ท างานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาท
แรงงาน 

“สมาคมนายจ้าง” หมายความว่า องค์การของนายจ้างที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 
“สหภาพแรงงาน” หมายความว่า องค์การของลูกจ้างที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 
“สหพันธ์นายจ้าง” หมายความว่า องค์การของสมาคมนายจ้างตั้งแต่สองสมาคมขึ้น ไปที่จัดตั้ง

ขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 
“สหพันธ์แรงงาน” หมายความว่า องค์การของสหภาพแรงงานตั้งแต่สองสหภาพขึ้น ไปที่จัดตั้ง

ขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมแรงงาน 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  



มาตรา 6  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) แต่งตั้งนายทะเบียน พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน และผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
การแต่งตั้งตาม (1) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  
มาตรา 7  ให้จัดตั้งส านักงานทะเบียนกลางขึ้นในกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย มีอ านาจ

หน้าที่ในการควบคุมการจดทะเบียนสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง และสหพันธ์แรงงาน ทั่ว
ราชอาณาจักร และท าหน้าที่เป็นส านักงานทะเบียนประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 

ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีจะจัดตั้งส านักงานทะเบียนประจ าจังหวัดขึ้นตรง
ต่อส านักงานทะเบียนกลางก็ได้ 

  
มาตรา 8  ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ขึ้นในกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจ

หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นเก่ียวกับค าร้องและข้อพิพาทแรงงาน 

(2) ด าเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
(3) อ านาจหน้าที่อ่ืน 

  
มาตรา 9  ให้จัดตั้งส านักงานผู้ชี ้ขาดข้อพิพาทแรงงานขึ้นในกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจ

หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท าบัญชีรายชื่อและคุณสมบัติของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานเพ่ือเสนอให้คู่กรณีเลือกตั้ง 

(2) ควบคุมและด าเนินการทางวิชาการและธุรการเกี่ยวกับการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 

  
หมวด 1 

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

 

  
มาตรา 10  ให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไปจัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ

การจ้างตามความในหมวดนี้ 



ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างให้ท าเป็นหนังสือ 

ในกรณีเป็นที่สงสัยว่า ในสถานประกอบกิจการนั้นมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือไม่ ให้ถือ
ว่าข้อบังคับเก่ียวกับการท างานที่นายจ้างต้องจัดให้มีตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 11  ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างอย่างน้อยต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้ 
(1) เงื่อนไขการจ้างหรือการท างาน 

(2) ก าหนดวันและเวลาท างาน 

(3) ค่าจ้าง 

(4) สวัสดิการ 

(5) การเลิกจ้าง 

(6) การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ของลูกจ้าง 

(7) การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือการต่ออายุข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

  
มาตรา 12  ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง มีผลใช้บังคับภายในระยะเวลาที่นายจ้างและลูกจ้าง

ได้ตกลงกัน แต่จะตกลงกันให้มีผลใช้บังคับเกินกว่าสามปีไม่ได้ ถ้ามิได้ก าหนดระยะเวลาไว้ ให้ถือว่าข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับหนึ่งปีนับแต่วันที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกัน หรือนับแต่วันที่นายจ้างรับ
ลูกจ้างเข้าท างาน แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างสิ้นสุดลง ถ้ามิได้มีการเจรจาตกลง
กันใหม่ ให้ถือว่าข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างนั้นมีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี 

  
มาตรา 13  การเรียกร้องให้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง นายจ้างหรือลูกจ้างต้องแจ้งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ 

ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง นายจ้างต้องระบุชื่อผู้เข้าร่วมในการเจรจา  โดยจะระบุ
ชื่อตนเองเป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจา หรือจะตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจาก็ได้ ถ้า นายจ้างตั้งผู้แทนเป็น
ผู้เข้าร่วมในการเจรจา ผู้แทนของนายจ้างต้องเป็น กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือลูกจ้างประจ าของนายจ้าง 
กรรมการของสมาคมนายจ้างหรือกรรมการของสหพันธ์นายจ้างและต้องมีจ านวนไม่เกินเจ็ดคน 

ในกรณีที่ลูกจ้างเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง ข้อเรียกร้องนั้นต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อของลูกจ้างซึ่ง
เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของลูกจ้างทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อ เรียกร้องนั้น ถ้าลูกจ้างได้
เลือกตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจาไว้แล้ว ให้ระบุชื่อผู้แทนผู้เข้าร่วมในการเจรจามีจ านวนไม่เกินเจ็ดคนพร้อม



กับการแจ้งข้อเรียกร้องด้วย ถ้าลูกจ้างยังมิได้เลือกตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจา ให้ลูกจ้างเลือกตั้งผู้แทนเป็น
ผู้เข้าร่วมในการเจรจาและระบุชื่อผู้แทนผู้เข้าร่วมในการเจรจา มีจ านวนไม่เกินเจ็ดคนโดยมิชักช้า 

การเลือกตั้งและการก าหนดระยะเวลาในการเป็นผู้แทนลูกจ้าง เพื่อเป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจา 
การด าเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องและการรับทราบค าชี้ขาด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา 14  การเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้าง ลูกจ้างจะจัดการเอง หรือจะร้องขอให้พนักงานประนอมข้อ

พิพาทแรงงานจัดการแทนก็ได้ จ านวนผู้แทนลูกจ้างให้เป็นไปตามที่ผู้จัดการเลือกตั้งก าหนด แต่ต้องไม่เกินเจ็ดคน 
ผู้แทนลูกจ้างต้องเป็นลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้น หรือเป็นกรรมการของสหภาพแรงงานหรือกรรมการ
ของสหพันธ์แรงงานที่ลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องเป็นสมาชิก ลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องทุกคนมี
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้าง 

  
มาตรา 15  สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพแรงงานอาจแจ้งข้อเรียกร้องตามมาตรา 13 ต่ออีกฝ่าย

หนึ่งแทนนายจ้างหรือลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกได้ จ านวนสมาชิกซึ่งเป็นลูกจ้างต้องมีจ านวนไม่ น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจ านวนลูกจ้างท้ังหมด 

ในกรณีที่สหภาพแรงงานเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง ข้อเรียกร้องนั้นไม่จ าต้องมีรายชื่อ และลายมือชื่อ
ลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่า สหภาพแรงงานนั้นจะมีลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องเป็นสมาชิกครบ
จ านวนที่ได้ระบุไว้ในวรรคหนึ่งหรือไม่ นายจ้าง สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพแรงงานที่ เกี่ยวข้อง อาจยื่นค าร้อง
โดยท าเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานตรวจรับรอง เมื่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้
รับค าร้องดังกล่าวแล้ว ให้ด าเนินการตรวจหลักฐานทั้งปวงว่าสหภาพแรงงานนั้นมีลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อ
เรียกร้องเป็นสมาชิกหรือไม่ ถ้ามี ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานออกหนังสือรับรอง มอบให้ผู้ยื่นค าร้อง
เป็นหลักฐาน ถ้าไม่มี ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานแจ้งให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องทราบ 

ในกรณีที่สหภาพแรงงานเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง ถ้าความปรากฏแก่พนักงานประนอมข้อพิพาท
แรงงานตามค าร้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่า ลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้นบางส่วนเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงานอ่ืนด้วย ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างในการ
ด าเนินการตามมาตรา 13 

  



มาตรา 16  เมื่อได้รับข้อเรียกร้องแล้ว ให้ฝ่ายที่รับข้อเรียกร้องแจ้งชื่อตนเอง หรือผู้แทนเป็น
หนังสือให้ฝ่ายที่แจ้งข้อเรียกร้องทราบโดยมิชักช้า และให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มเจรจากันภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ
ข้อเรียกร้อง 

  
มาตรา 173  นายจ้างหรือลูกจ้างจะแต่งตั้งที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้แทนของตนตาม

มาตรา 13 หรือมาตรา 16 ก็ได้แต่ต้องมีจ านวนไม่เกินฝ่ายละสองคน 

ที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีก าหนดและต้องยื่นค าขอและได้รับการจด
ทะเบียนจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแล้วจึงจะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาได้ 

ในกรณีที่นายจ้างหรือลูกจ้างแต่งตั้งท่ีปรึกษา ให้นายจ้างหรือลูกจ้างแจ้งชื่อท่ีปรึกษาฝ่ายตนให้อีก
ฝ่ายหนึ่งทราบ โดยแจ้งไว้ในข้อเรียกร้องตามมาตรา 13 หรือในหนังสือแจ้งชื่อผู้แทนเมื่อแต่งตั้งขึ้นภายหลัง และ
ให้ที่ปรึกษามีสิทธิเข้าร่วมประชุม และเจรจาท าความตกลงได้ 

  
มาตรา 17 ทวิ4  ผู้ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษานายจ้างหรือที่ปรึกษาลูกจ้าง ตามมาตรา 

17 ให้มีระยะเวลาในการเป็นที่ปรึกษามีก าหนดสองปีนับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียน 

ที่ปรึกษาอาจถูกสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษาก่อนครบก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งได้  หากขาด
คุณสมบัติตามที่อธิบดีก าหนด 

ในกรณีท่ีพ้นจากการเป็นที่ปรึกษาตามวรรคสอง ผู้นั้นจะขอจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษานายจ้างหรือที่
ปรึกษาลูกจ้างได้อีกเม่ือพ้นสองปีนับแต่วันที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา 

  
มาตรา 18  ถ้านายจ้างหรือสมาคมนายจ้างกับลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน สามารถตกลงเก่ียวกับ

ข้อเรียกร้องตามมาตรา 13 ได้แล้ว ให้ท าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นเป็นหนังสือลงลายมือชื่อนายจ้างหรือ
ผู้แทนนายจ้าง และผู้แทนลูกจ้างหรือกรรมการของสหภาพแรงงาน แล้วแต่กรณี และให้นายจ้างประกาศข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยเปิดเผยไว้ ณ สถานที่ที่ลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องท างานอยู่เป็นเวลาอย่างน้อย
สามสิบวัน โดยเริ่มประกาศภายในสามวัน นับแต่วันที่ได้ตกลงกัน 

ให้นายจ้างน าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามวรรคหนึ่งมาจดทะเบียนต่ออธิบดี หรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ตกลงกัน 

  

                                                           
3 มาตรา 17 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาต ิฉบับที่ 54 เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2534 
4 มาตรา 17 ทวิ เพิ่มโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบบัที ่54 เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตแิรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ลง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 



มาตรา 19  ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลผูกพันนายจ้าง และลูกจ้างซึ่งลงลายมือชื่อใน
ข้อเรียกร้องนั้น ตลอดจนลูกจ้างซึ่งมีส่วนในการเลือกตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจาทุกคน 

ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างที่กระท าโดยนายจ้าง หรือสมาคมนายจ้างกับสหภาพแรงงาน หรือ
ลูกจ้างซึ่งท างานในกิจการประเภทเดียวกันโดยมีลูกจ้างซึ่งท างานในกิจการประเภทเดียวกันเป็นสมาชิก หรือร่วมใน
การเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างเกินกว่าสองในสามของลูกจ้างทั้งหมด ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
นั้นมีผลผูกพันนายจ้างและลูกจ้างซึ่งท างานในกิจการประเภทเดียวกันนั้นทุกคน 

  
มาตรา 20  เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามมิให้นายจ้างท าสัญญาจ้าง

แรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างแรงงานนั้นจะเป็นคุณแก่ลูกจ้าง
ยิ่งกว่า 

  
หมวด 2 

วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน 

 

  
มาตรา 21  ในกรณีที่ไม่มีการเจรจากันภายในก าหนดตามมาตรา 16 หรือมีการเจรจากันแล้วแต่

ตกลงกันไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าได้มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น และให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องแจ้งเป็นหนังสือให้
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่พ้นก าหนดตามมาตรา 16 หรือนับแต่
เวลาที่ตกลงกันไม่ได้ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา 22  เมื่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้รับแจ้งตามมาตรา 21 แล้ว ให้พนักงาน

ประนอมข้อพิพาทแรงงานด าเนินการไกล่เกลี่ยเพื่อให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้อง และฝ่ายรับข้อเรียกร้องตกลงกัน
ภายในก าหนดห้าวัน นับแต่วันที่พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้รับหนังสือแจ้ง 

ถ้าได้มีการตกลงกันภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้น ามาตรา 18 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไม่อาจตกลงกันได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าข้อพิพาทแรงงานนั้น เป็นข้อ
พิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตาม
มาตรา 26 หรือนายจ้างจะปิดงานหรือลูกจ้างจะนัดหยุดงานโดยไม่ขัดต่อมาตรา 34 ก็ได้  ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา 
23 มาตรา 24 มาตรา 25 หรือมาตรา 36 

  
มาตรา 23  เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ในกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(1) การรถไฟ 



(2) การท่าเรือ 

(3) การโทรศัพท์หรือการโทรคมนาคม 

(4) การผลิตหรือการจ าหน่ายพลังงานหรือกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชน 

(5) การประปา 

(6) การผลิตหรือการกลั่นน้ ามันเชื้อเพลิง 

(7) กิจการโรงพยาบาลหรือกิจการสถานพยาบาล 

(8) กิจการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานส่งข้อพิพาทแรงงานให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เพ่ือ
พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับข้อพิพาทแรงงาน 

นายจ้าง สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง ลูกจ้าง สหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงาน มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าวินิจฉัย ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งให้ทั้งสองฝ่าย
ทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่รับค าอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที ่มิได้อุทธรณ์ภายในก าหนด และค า วินิจฉัย
อุทธรณ์ของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องต้องปฏิบัติตาม 

  
มาตรา 24  เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ในกิจการใดนอกจากกิจการตามมาตรา 23 ถ้า

รัฐมนตรีเห็นว่าข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้น อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานนั้นได้ 
และให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับค าสั่ง 

รัฐมนตรีมีอ านาจขยายระยะเวลาให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ค าชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นที่สุด ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อ
เรียกร้องต้องปฏิบัติตาม 

  
มาตรา 25  ในกรณีที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก หรือ

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในกรณีที่ประเทศ
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้ข้อพิพาท
แรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา 22 วรรคสาม อันเกิดขึ้นในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือกิจการประเภทใด
ประเภทหนึ่งได้รับการพิจารณาชี้ขาดจากคณะบุคคลคณะใดคณะหนึ่งตามท่ีรัฐมนตรีจะได้ก าหนดหรือแต่งตั้งก็ได้ 

ค าชี้ขาดของคณะบุคคลนั้นให้เป็นที่สุด ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องต้องปฏิบัติ
ตาม 



ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งจะยกเลิกเสียเมื่อใดก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 26  เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา 22 วรรคสาม นายจ้างและลูกจ้าง

อาจตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานคนหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานนั้นได้ 
  
มาตรา 27  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ทราบการตั้ง ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานแจ้งเป็นหนังสือ

ก าหนดวันส่งค าชี้แจงเกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน และวัน เวลา และสถานที่ที่จะพิจารณาข้อพิพาทแรงงานให้ฝ่ายแจ้ง
ข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องทราบ 

  
มาตรา 28  ในการพิจารณาข้อพิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานต้องให้โอกาสฝ่ายแจ้งข้อ

เรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องชี้แจงแถลงเหตุผลและน าพยานเข้าสืบ 

  
มาตรา 29  เมื่อพิจารณาข้อพิพาทแรงงานเสร็จแล้ว ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานท าค าชี้ขาดเป็น

หนังสือ ค าชี้ขาดอย่างน้อยต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้ 
(1) วันเดือนปีที่ท าค าชี้ขาด 

(2) ประเด็นแห่งข้อพิพาทแรงงาน 

(3) ข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความ 

(4) เหตุผลแห่งค าชี้ขาด 

(5) ค าชี้ขาดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติ 
ค าชี้ขาดของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ให้ถือเสียงข้างมากและต้องลงลายมือชื่อผู้ชี้ขาดข้อพิพาท

แรงงาน 

ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานส่งค าชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อ
เรียกร้องหรือผู้แทนตามมาตรา 13 หรือมาตรา 16 ทราบภายในสามวัน นับแต่วันที่ท าค าชี้ขาด พร้อมทั้งปิด
ส าเนาค าชี้ขาดไว้ ณ สถานที่ที่ลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องท างานอยู่ 

ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานน าค าชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานมาจดทะเบียนต่ออธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ชี้ขาด 

  
มาตรา 30  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่มิได้อุทธรณ์ภายในก าหนดและค า

วินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีตามมาตรา 23 ค าชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามมาตรา 24 มาตรา 35 



(4) หรือมาตรา 41 (3) ค าชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา 25 หรือมาตรา 29 ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาหนึ่งปี
นับแต่วันที่ได้วินิจฉัยหรือวันที่ได้ชี้ขาด 

  
มาตรา 31  เมื่อได้มีการแจ้งข้อเรียกร้องตามมาตรา 13 แล้ว ถ้าข้อเรียกร้องนั้นยังอยู่ในระหว่าง

การเจรจา การไกล่เกลี่ย หรือการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา 13 ถึงมาตรา 29 ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้าง
หรือโยกย้ายหน้าที่การงานลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ
กรรมการหรืออนุกรรมการสหพันธ์แรงงาน ซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่บุคคลดังกล่าว 

(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 

(2) จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง โดยนายจ้างได้ว่ากล่าว
และตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จ าต้องว่ากล่าวและตักเตือน   ทั้งนี้ ข้อบังคับ 
ระเบียบหรือค าสั่งนั้นต้องมิได้ออกเพ่ือขัดขวางมิให้บุคคลดังกล่าวด าเนินการเก่ียวกับข้อเรียกร้อง 

(4) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันท างานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ห้ามมิให้ลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการ 
หรืออนุกรรมการสหพันธ์แรงงาน ซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง สนับสนุน หรือก่อเหตุ การนัดหยุดงาน 

  
มาตรา 32  ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่นายจ้าง ลูกจ้าง กรรมการสมาคมนายจ้าง  กรรมการ

สหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธ์นายจ้าง กรรมการสหพันธ์แรงงาน ผู้แทนหรือที่ปรึกษาซึ่ง เกี่ยวข้องกับข้อ
เรียกร้อง เข้าไปด าเนินการหรือร่วมกระท าการใด ๆ ในการเรียกร้อง การเจรจา การไกล่เกลี่ย การชี้ขาดข้อพิพาท
แรงงาน การปิดงานหรือการชุมนุมในการนัดหยุดงาน 

  
มาตรา 33  ในกรณีที่ประเทศประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง และได้มีการประกาศ

ห้ามขึ้นราคาสินค้าและบริการ รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ห้ามมิให้ลูกจ้าง สหภาพแรงงาน 
หรือสหพันธ์แรงงานยื่นข้อเรียกร้องให้นายจ้าง สมาคมนายจ้าง หรือสหพันธ์นายจ้างเพ่ิมค่าจ้างแก่ลูกจ้าง หรือห้าม
มิให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างได้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การเลื่อนอัตราค่าจ้างเพ่ือเป็นบ าเหน็จแก่ลูกจ้างประจ าปี ซึ่ง
นายจ้างได้ก าหนดไว้แน่นอนแล้ว หรือการเลื่อนอัตราค่าจ้างเนื่องจากลูกจ้างเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน 

ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งจะยกเลิกเสียเมื่อใดก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
  



หมวด 3 

การปิดงานและการนัดหยุดงาน 

 

  
มาตรา 34  ห้ามมิให้นายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) เมื่อยังไม่มีการแจ้งข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา 13 หรือได้แจ้งข้อเรียกร้องแล้ว แต่

ข้อพิพาทแรงงานนั้นยังไม่เป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา 22 วรรคสาม 

(2) เมื่อฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ตามมาตรา 18 ได้ปฏิบัติตามข้อตกลง 

(3) เมื่อฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้ไกล่เกลี่ย
ตามมาตรา 22 วรรคสอง ได้ปฏิบัติตามข้อตกลง 

(4) เมื่อฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าชี้ขาดของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานซึ่งตั้งตามมาตรา 25 
หรือมาตรา 26 ได้ปฏิบัติตามค าชี้ขาด 

(5) เมื่ออยู่ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือมีค าวินิจฉัย
ของรัฐมนตรี ตามมาตรา 23 หรือค าชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามมาตรา 24 

(6) เมื่ออยู่ในระหว่างการชี้ขาดของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ซึ่งตั้งตามมาตรา 25 หรือมาตรา 26 

ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ห้ามมิให้นายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานโดยมิได้แจ้งเป็น
หนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน และอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยยี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แต่เวลาที่รับแจ้ง 

  
มาตรา 35  ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นว่าการปิดงานหรือการนัดหยุดงานนั้น อาจท าให้เกิดความ

เสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน หรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคง
ของประเทศ หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รัฐมนตรีมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) สั่งให้นายจ้างซึ่งปิดงานรับลูกจ้างกลับเข้าท างานและจ่ายค่าจ้างตามอัตราที่เคยจ่ายให้แก่
ลูกจ้างนั้น 

(2) สั่งให้ลูกจ้างซึ่งนัดหยุดงานกลับเข้าท างานตามปกติ 
(3) จัดให้บุคคลเข้าท างานแทนที่ลูกจ้างซึ่งมิได้ท างานเพราะการปิดงาน หรือการนัดหยุดงาน 

นายจ้างต้องยอมให้บุคคลเหล่านั้นเข้าท างาน และห้ามมิให้ลูกจ้างขัดขวาง ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้น
ตามอัตราที่เคยจ่ายให้แก่ลูกจ้าง 

(4) สั่งให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ด าเนินการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 

  



มาตรา 36  ในกรณีที่มีประกาศใช้กฎอัยการศึกตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก  หรือประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ห้ามมิให้นายจ้างปิดงาน หรือลูกจ้างนัดหยุดงาน ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 

ในกรณีที่มีการปิดงานหรือการนัดหยุดงานอยู่ก่อนมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรี
มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา สั่งให้นายจ้างซึ่งปิดงาน รับลูกจ้างกลับเข้าท างาน หรือสั่งให้ลูกจ้างซึ่งนัด
หยุดงานกลับเข้าท างานตามปกติภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีก าหนด 

ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งจะยกเลิกเสียเมื่อใดก็ได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
  

หมวด 4 

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
 

  
ม า ต ร า  3 7   ใ ห้ มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ณ ะ ห นึ่ ง  เ รี ย ก ว่ า  “ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ร ง ง า น

สัมพันธ์” ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าแปดคน แต่ไม่เกินสิบสี่คน ใน
จ านวนนั้นอย่างน้อยต้องมีกรรมการซึ่งเป็นฝ่ายนายจ้างสามคนและฝ่ายลูกจ้างสามคน 

ให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 

  
มาตรา 38  ให้ประธานกรรมการ และกรรมการตามมาตรา 37 อยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี ใน

วาระเริ่มแรกเมื่อครบก าหนดหนึ่งปี ให้ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากต าแหน่งหนึ่งในสามโดยวิธีจับสลาก 
และเม่ือครบสองปีให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่เหลืออยู่พ้นจากต าแหน่งอีกหนึ่งในสามโดยวิธีจับสลาก 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้น
จากต าแหน่งตามวาระหรือโดยวิธีจับสลาก ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่นั้นอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้น
จากต าแหน่งตามมาตรา 39 (1) (2) (3) (5) (6) หรือ (7) ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งตนแทน 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
  
มาตรา 39  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 38 ประธานกรรมการ หรือ

กรรมการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 



(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) รัฐมนตรีให้ออก 

(4) พ้นจากต าแหน่งโดยการจับสลากตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง 

(5) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ 

(7) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

  
มาตรา 40  การประชุมของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า

ห้าคน และต้องมีกรรมการซึ่งเป็นฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน จึงจะเป็นองค์ประชุม แต่
ถ้าเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา 23 มาตรา 24 หรือมาตรา 35 (4) ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการซึ่งเป็นฝ่ายนายจ้างและ
ฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ถ้าในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการด้วยกันคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา 41  ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) วินิจฉัยข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา 23 

(2) ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา 24 หรือมาตรา 35 (4) 
(3) ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย 

(4) วินิจฉัยชี้ขาดค าร้องตามมาตรา 125 และในกรณีท่ีคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดว่าเป็น
การกระท าอันไม่เป็นธรรม ให้มีอ านาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าท างานหรือให้จ่ายค่าเสียหาย หรือให้ผู้ฝ่าฝืน
ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร 

(5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเรียกร้อง การเจรจา การระงับข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน
และการปิดงาน ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

(6) ตราข้อบังคับการประชุมและวางระเบียบการพิจารณาวินิจฉัย และชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 
และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการกระท าอันไม่เป็นธรรม และการออกค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

  



มาตรา 42  คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์เพ่ือ
หาข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มอบหมายเป็นการประจ าหรือเฉพาะ
คราวได ้

  
มาตรา 43  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้กรรมการแรงงานสัมพันธ์หรืออนุกรรมการแรงงาน

สัมพันธ์มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าไปในสถานที่ท างานของนายจ้าง สถานที่ที่ลูกจ้างท างานอยู่ หรือส านักงานของสมาคม

นายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง หรือสหพันธ์แรงงาน ในระหว่างเวลาท าการ เพ่ือสอบถามข้อเท็จจริง
หรือตรวจสอบเอกสารได้ตามความจ าเป็น 

(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่ เกี่ยวข้องมา
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือคณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก ตอบหนังสือสอบถามชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งสิ่งของหรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการแรงงานสัมพันธ์หรืออนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ดังกล่าวในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
วรรคหนึ่ง 

  
มาตรา 44  กรรมการแรงงานสัมพันธ์หรืออนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์จะมี หนังสือเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องก็ได้ 
  
  

หมวด 5 

คณะกรรมการลูกจ้าง 

 

  
มาตรา 45  ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ลูกจ้างอาจจัดตั้ ง

คณะกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นได้ 
ในกรณีที่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นเกินหนึ่งในห้าของจ านวนลูกจ้างทั้งหมดเป็นสมาชิก

ของสหภาพแรงงาน ให้คณะกรรมการลูกจ้างประกอบด้วยลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นที่สหภาพแรงงาน
แต่งตั้งมีจ านวนมากกว่ากรรมการอ่ืนที่มิได้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหนึ่งคน ถ้าลูกจ้างในสถานประกอบ
กิจการนั้นเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนลูกจ้างทั้งหมดเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานอาจแต่งตั้ง
กรรมการลูกจ้างท้ังคณะก็ได้ 



ให้น ามาตรา 15 วรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับแก่การแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างตามวรรคสอง
โดยอนุโลม 

  
มาตรา 46  คณะกรรมการลูกจ้างมีจ านวน ดังต่อไปนี้ 
(1) ห้าคน ส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคน 

(2) เจ็ดคน ส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกินหนึ่งร้อยคน แต่ไม่เกินสองร้อยคน 

(3) เก้าคน ส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกินสองร้อยคน แต่ไม่เกินสี่ร้อยคน 

(4) สิบเอ็ดคน ส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกินสี่ร้อยคน แต่ไม่เกินแปดร้อยคน 

(5) สิบสามคน ส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกินแปดร้อยคน แต่ไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อย
คน 

(6) สิบห้าคน ส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกินหนึ่งพันห้าร้อยคน แต่ไม่เกินสองพันห้า
ร้อยคน 

(7) สิบเจ็ดคนถึงยี่สิบเอ็ดคน ส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกินสองพันห้าร้อยคน 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างให้เป็นไปตามที่อธิบดีก าหนด โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 47  กรรมการลูกจ้างอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ได้ 
  
มาตรา 48  นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการลูกจ้างพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(4) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

(5) ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนลูกจ้างทั้งหมดในสถานประกอบกิจการนั้น มีมติให้ พ้นจาก
ต าแหน่ง 

(6) ศาลแรงงานมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

(7) มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะ 

เมื่อกรรมการลูกจ้างพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างแทน
ต าแหน่งที่ว่าง แล้วแต่กรณี 



กรรมการลูกจ้างซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งตามวรรคสองอยู่ในต าแหน่งตามวาระของกรรมการ
ซึ่งตนแทน 

  
มาตรา 49  ให้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะ เมื่อ 

(1) จ านวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นมีจ านวนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
ลูกจ้างทั้งหมดท่ีมีอยู่เดิม 

(2) กรรมการลูกจ้างพ้นจากต าแหน่งเกินก่ึงหนึ่ง 

(3) ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นมีมติให้กรรมการลูกจ้างทั้งคณะพ้น
จากต าแหน่ง 

(4) ศาลแรงงานมีค าสั่งให้กรรมการลูกจ้างทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง 

  
มาตรา 50  นายจ้างต้องจัดให้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการลูกจ้างอย่างน้อยสามเดือนต่อ

หนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการลูกจ้างทั้งหมด หรือสหภาพแรงงานร้องขอโดยมีเหตุผล
สมควร เพื่อ 

(1) จัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง 

(2) ปรึกษาหารือเพ่ือก าหนดข้อบังคับในการท างานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างและลูกจ้าง 

(3) พิจารณาค าร้องทุกข์ของลูกจ้าง 

(4) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการลูกจ้างเห็นว่าการกระท าของนายจ้างจะท าให้ลูกจ้างไม่ได้รับความเป็น
ธรรมหรือได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร คณะกรรมการลูกจ้าง ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานมีสิทธิร้องขอให้ศาล
แรงงานพิจารณาวินิจฉัย 

  
มาตรา 51  ในกรณีที่กรรมการลูกจ้างผู้ใดหรือคณะกรรมการลูกจ้างไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดย

สุจริต หรือกระท าการอันไม่สมควรอันเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเปิดเผยความลับของ
นายจ้างเกี่ยวกับการประกอบกิจการโดยไม่มีเหตุผลสมควร นายจ้างมีสิทธิร้องขอให้ศาลแรงงานมีค าสั่ง ให้
กรรมการลูกจ้างผู้นั้นหรือกรรมการลูกจ้างทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งได้ 

  
มาตรา 52  ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้าง ลดค่าจ้าง ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ลูกจ้าง หรือกระท าการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้กรรมการลูกจ้างไม่สามารถท างานอยู่ต่อไปได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากศาลแรงงาน 



มาตรา 53  ห้ามมิให้นายจ้างให้หรือตกลงจะให้เงินหรือทรัพย์สินแก่กรรมการลูกจ้าง เว้นแต่
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด โบนัส เงินปันผลหรือประโยชน์อื่นที่กรรมการลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามปกติ
ในฐานะลูกจ้าง 

  
หมวด 6 

สมาคมนายจ้าง 

 

  
มาตรา 54  สมาคมนายจ้างจะมีขึ้นได้ก็แต่โดยอาศัยอ านาจตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
สมาคมนายจ้างต้องมีวัตถุท่ีประสงค์เพ่ือการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการ

จ้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างนายจ้างด้วยกัน 

  
มาตรา 55  สมาคมนายจ้างต้องมีข้อบังคับและต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เมื่อได้จด

ทะเบียนแล้วให้สมาคมนายจ้างเป็นนิติบุคคล 

  
มาตรา 56  ผู้มีสิทธิจัดตั้งสมาคมนายจ้างต้องเป็นนายจ้างที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน 

บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 

  
มาตรา 57  การขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้างนั้น ให้นายจ้างผู้มีสิทธิจัดตั้งสมาคมนายจ้าง

จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นผู้เริ่มก่อการ ยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยร่างข้อบังคับของ
สมาคมนายจ้างอย่างน้อยสามฉบับ 

ค าขอนั้น ต้องระบุชื่อ อายุ อาชีพหรือวิชาชีพและท่ีอยู่ของผู้เริ่มก่อการทุกคน 

  
มาตรา 58  ข้อบังคับของสมาคมนายจ้างอย่างน้อยต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้ 
(1) ชื่อ ซึ่งต้องมีค าว่า “สมาคมนายจ้าง” ก ากับไว้กับชื่อนั้นด้วย 

(2) วัตถุท่ีประสงค์ 
(3) ที่ตั้งส านักงาน 

(4) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

(5) อัตราเงินค่าสมัครและค่าบ ารุงและวิธีการช าระเงินนั้น 

(6) ข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 



(7) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดการ การใช้จ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินอื่น ตลอดจนการท า
บัญชีและการตรวจบัญชี 

(8) ข้อก าหนดเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาในการปิดงานและวิธีการอนุมัติข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จ้าง 

(9) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
(10) ข้อก าหนดเกี่ยวกับจ านวนกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ วาระของการเป็นกรรมการ การ

พ้นจากต าแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ 

  
มาตรา 59  เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอพร้อมทั้งร่างข้อบังคับแล้วเห็นว่าผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามมาตรา 56 ข้อบังคับถูกต้องตามมาตรา 58 และวัตถุที่ประสงค์ถูกต้องตามมาตรา 54 วรรคสอง และไม่
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแก่
สมาคมนายจ้างนั้น 

ถ้านายทะเบียนเห็นว่า ค าขอหรือร่างข้อบังคับไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ให้มีค าสั ่งให้แก้ไข
เพ่ิมเติมให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเพ่ิมเติมถูกต้องแล้ว ให้รับจดทะเบียนและออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแก่
สมาคมนายจ้างนั้น 

ถ้านายทะเบียนเห็นว่า ไม่อาจรับจดทะเบียนได้เนื่องจากวัตถุท่ีประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียน และแจ้งค าสั่งไม่รับจดทะเบียน พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่รับ
จดทะเบียนไปยังผู้ขอจดทะเบียนโดยมิชักช้า 

ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับจดทะเบียนนั้นต่อรัฐมนตรีได้ โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อ
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
อุทธรณ ์

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผู้อุทธรณ์มีสิทธิด าเนินการต่อไป เพ่ือให้ศาล
แรงงานพิจารณาวินิจฉัยได ้

  
มาตรา 60  ให้นายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนสมาคมนายจ้างในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 61  ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมนายจ้างจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ภายใน

หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ 
และอนุมัติร่างข้อบังคับท่ีได้ยื่นแก่นายทะเบียนตามมาตรา 59 



เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งคณะกรรมการและอนุมัติร่างข้อบังคับแล้วให้น าส าเนาข้อบังคับและ
รายชื่อ ที่อยู่ อาชีพหรือวิชาชีพของกรรมการไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ ประชุมใหญ่ลงมติ 

  
มาตรา 62  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมาคมนายจ้างจะกระท าได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่

และต้องน าไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง จะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียน

แล้ว 

ให้น ามาตรา 59 มาใช้บังคับแก่การขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 63  ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสมาคมนายจ้างได้จะต้องเป็นนายจ้างที่ประกอบกิจการ

ประเภทเดียวกัน ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล ให้ถือว่านิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสมาคมนายจ้าง 

  
มาตรา 64  สมาชิกของสมาคมนายจ้างมีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสารหรือบัญชี 

เพ่ือทราบการด าเนินกิจการของสมาคมนายจ้างได้ในเวลาเปิดท าการตามที่คณะกรรมการก าหนดไว้ 
ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของสมาคมนายจ้างต้องให้ความสะดวกตามสมควร 

  
ม า ต ร า  6 5   ส ม า ชิ ก ภ า พข อ ง ส ม า ชิ ก ส ม า ค ม น า ย จ้ า ง สิ้ น สุ ด เ มื่ อ  ต า ย  ล า ออ ก 

ที่ประชุมใหญ่ให้ออกหรือตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของสมาคมนายจ้าง 

  
มาตรา 66  เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกของสมาคมนายจ้าง ให้สมาคมนายจ้างมีอ านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) เรียกร้อง เจรจาท าความตกลงและรับทราบค าชี้ขาดหรือท าข้อตกลงกับสหภาพแรงงานหรือ

ลูกจ้างในกิจการของสมาชิกได้ 
(2) จัดการและด าเนินการเพ่ือให้สมาชิกได้รับประโยชน์  ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของวัตถุที่ประสงค์

ของสมาคมนายจ้าง 

(3) จัดให้มีบริการสนเทศเพ่ือให้สมาชิกมาติดต่อเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ 

(4) จัดให้มีบริการการให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือขจัดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการบริหารงาน
และการท างาน 

(5) จัดให้มีการให้บริการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือสวัสดิการของสมาชิกหรือเพ่ือ
สาธารณประโยชน์  ทั้งนี้ ตามที่ท่ีประชุมใหญ่เห็นสมควร 



(6) เรียกเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิก และเงินค่าบ ารุงตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับของสมาคม
นายจ้าง 

  
มาตรา 67  เมื่อสมาคมนายจ้างปฏิบัติการดังต่อไปนี้ เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกอันมิใช่เป็นกิจการ

เกี่ยวกับการเมือง ให้นายจ้าง สมาคมนายจ้าง กรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสมาคมนายจ้างได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องถูกกล่าวหา หรือฟ้องร้องทางอาญา หรือทางแพ่ง 

(1) เข้าร่วมเจรจาท าความตกลงกับลูกจ้าง สหภาพแรงงาน นายจ้าง สมาคมนายจ้างอ่ืน สหพันธ์
แรงงาน หรือสหพันธ์นายจ้าง เพื่อเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ที่สมาชิกสมควรได้รับ 

(2) สั่งให้ปิดงาน หรือช่วยเหลือ ชักชวนหรือสนับสนุนให้สมาชิกปิดงาน 

(3) ชี้แจงหรือโฆษณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน หรือ 

(4) จัดให้มีการชุมนุมสมาชิกของสมาคมนายจ้าง 

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อ
ประชาชน เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง เกี่ยวกับทรัพย์และความผิดในทางแพ่งที่
เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดทางอาญาในลักษณะดังกล่าว 

มาตรา 68  ให้สมาคมนายจ้างมีคณะกรรมการเป็นผู้ด าเนินการและเป็นผู้แทนของสมาคม
นายจ้างในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลาย
คนท าการแทนก็ได ้

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมายได้ 
  
มาตรา 69  ผู้ซึ่งจะได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการตามมาตรา 68 ต้องมี

คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นสมาชิกของสมาคมนายจ้างหรือผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนายจ้าง 

(2) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

  
มาตรา 70  สมาคมนายจ้างจะกระท าการดังต่อไปนี้ได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ 
(1) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

(2) ด าเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของสมาชิกเป็นส่วนรวม 

(3) เลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจ าปี และงบประมาณ 

(4) จัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสวัสดิการของสมาชิกหรือเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(5) เลิกสมาคมนายจ้าง 



(6) ควบสมาคมนายจ้างเข้ากัน 

(7) ก่อตั้งสหพันธ์นายจ้างหรือเป็นสมาชิกของสหพันธ์นายจ้าง 

  
มาตรา 71  สมาคมนายจ้างต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่อธิบดีก าหนด และเก็บรักษาไว้

ที่ส านักงานพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ในเวลาท าการ 

ให้สมาคมนายจ้างประกาศวันและเวลาเปิดท าการไว้ที่ส านักงาน 

  
มาตรา 72  ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายมีอ านาจ 

(1) เข้าไปในส านักงานของสมาคมนายจ้างในเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบกิจการของสมาคม
นายจ้าง 

(2) สั่งให้กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของสมาคมนายจ้าง ส่งหรือแสดงเอกสารหรือบัญชี ของ
สมาคมนายจ้างเพ่ือประกอบการพิจารณากรณีท่ีมีปัญหาเกิดขึ้น 

(3) สอบถามบุคคลใน (2) หรือเรียกบุคคลดังกล่าวมาเพ่ือสอบถามหรือให้ชี้แจงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสมาคมนายจ้าง 

  
มาตรา 73  นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งหรือคณะกรรมการของสมาคม

นายจ้างออกจากต าแหน่งได้ เมื่อปรากฏว่า 

(1) กระท าการอันมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานหรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

(2) ด าเนินกิจการไม่ถูกต้องตามวัตถุที่ประสงค์ของสมาคมนายจ้างอันเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรืออาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ หรือ 

(3) ให้หรือยินยอมให้ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการเป็นผู้ด าเนินกิจการของสมาคมนายจ้าง 

ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือและแจ้งให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องและสมาคมนายจ้างทราบโดยมิ
ชักช้า 

  
มาตรา 74  ผู ้ซึ ่งได้รับค าสั ่งตามมาตรา 73 มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั ่งนั ้นต่อรัฐมนตรี โดยท าเป็น

หนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
อุทธรณ ์



ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผู้อุทธรณ์มีสิทธิด าเนินการต่อไป เพ่ือให้ศาล
แรงงานพิจารณาวินิจฉัยได ้

  
มาตรา 75  สมาคมนายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีทุกปี และต้องเสนองบดุลพร้อมด้วย

รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่ 
เมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแล้ว ให้ส่งส าเนาหนึ่งชุดให้แก่นาย

ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่รับรอง 

  
มาตรา 76  สมาคมนายจ้างตั้งแต่สองสมาคมขึ้นไปที่มีสมาชิกซ่ึงประกอบกิจการประเภทเดียวกัน 

อาจควบเข้ากันเป็นสมาคมนายจ้างเดียวกันได้ 
การควบสมาคมนายจ้างเข้ากันตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ของแต่ละสมาคม

ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดและต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

ในการขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน ให้ส่งส าเนารายงานการประชุมใหญ่ของสมาคม
นายจ้างซึ่งลงมติให้ควบเข้ากันไปด้วย 

  
มาตรา 77  เมื่อนายทะเบียนให้ความเห็นชอบตามมาตรา 76 แล้ว ให้สมาคมนายจ้างแจ้งเป็น

หนังสือไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสมาคมนายจ้าง เพ่ือให้ทราบถึงการที่ประสงค์จะควบสมาคมนายจ้างเข้ากัน และ
ขอให้เจ้าหนี้ผู ้มีข้อคัดค้านอย่างใดอย่างหนึ่งในการควบสมาคมนายจ้างเข้ากันนั้น ส่งค าคัดค้านไปยังสมาคม
นายจ้างภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้ง 

ถ้าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในก าหนดเวลาดังกล่าวนั้น ก็ให้ถือว่าไม่มีค าคัดค้านและสมาคมนายจ้าง
อาจควบเข้ากันได ้

ถ้ามีเจ้าหนี้คัดค้าน สมาคมนายจ้างจะควบเข้ากันมิได้จนกว่าจะได้ช าระหนี้หรือได้ให้ประกันเพ่ือ
หนี้นั้นแล้ว 

  
มาตรา 78  ให้คณะกรรมการของแต่ละสมาคมนายจ้างที่ควบเข้ากันตั้งผู้แทนของตนขึ้นสมาคมละ

ไม่เกินสามคน เพ่ือด าเนินการจดทะเบียนตามมาตรา 79 

  
มาตรา 79  สมาคมที่ตั้งขึ้นใหม่โดยควบเข้ากันนั้น ต้องจดทะเบียนเป็นสมาคมนายจ้างใหม่ตาม

ประเภทการประกอบกิจการของสมาคมนายจ้างที่มีอยู่เดิม โดยยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน 



ในค าขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้างใหม่ ต้องมีผู้แทนของสมาคมนายจ้างทุกสมาคมที่ควบเข้า
กันลงลายมือชื่ออย่างน้อยสมาคมละสองคน 

ค าขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้างใหม่ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ยื่นพร้อมกันด้วย 

(1) หนังสือของสมาคมนายจ้างที่ควบเข้ากันนั้นรับรองว่าได้แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงตามมาตรา 77 
วรรคหนึ่งแล้ว ไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือกรณีที่มีเจ้าหนี้คัดค้านสมาคมนายจ้างก็ได้ช าระ
หนี้ หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้รายนั้นแล้ว 

(2) ร่างข้อบังคับของสมาคมนายจ้างใหม่ท่ีขอจดทะเบียนสองฉบับ 

(3) ส าเนารายงานการประชุมของสมาคมนายจ้างที่ควบเข้ากันหนึ่งฉบับ 

เอกสารตาม (2) และ (3) นั้น ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการชุดแรกของสมาคมนายจ้างใหม่ต้องลง
ลายมือชื่อรับรองสองคน 

ให้น ามาตรา 54 ถึงมาตรา 75 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 80  เมื่อจดทะเบียนสมาคมนายจ้างที่ควบเข้ากันเป็นสมาคมนายจ้างใหม่แล้ว  ให้นาย

ทะเบียนขีดชื่อสมาคมนายจ้างเดิมท่ีได้ควบเข้ากันนั้นออกจากทะเบียน 

  
มาตรา 81  สมาคมนายจ้างใหม่นี้ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของ

สมาคมนายจ้างเดิมท่ีได้ควบเข้ากันนั้นทั้งสิ้น 

สมาชิกของสมาคมนายจ้างเดิมท่ีได้ควบเข้ากันนั้น ย่อมเป็นสมาชิกของสมาคมนายจ้างใหม่นี้ 
  
มาตรา 82  สมาคมนายจ้างย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ถ้ามีข้อบังคับของสมาคมนายจ้างก าหนดให้เลิกในกรณีใด เมื่อมีกรณีนั้น 

(2) เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก 

(3) เมื่อนายทะเบียนมีค าสั่งให้เลิก 

(4) เมื่อล้มละลาย 

  
มาตรา 83  นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้เลิกสมาคมนายจ้างได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) เมื่อปรากฏว่าการด าเนินการของสมาคมนายจ้างขัดต่อวัตถุที่ประสงค์ ขัดต่อกฎหมายหรือ

เป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 



(2) เมื่อนายทะเบียนมีค าสั่งให้เลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งคณะและไม่ด าเนินการเลือกตั้งภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนก าหนดหรือภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนขยายระยะเวลาให้จนสิ้นสุดระยะเวลา
ดังกล่าว หรือ 

(3) เมื่อสมาคมนายจ้างไม่ด าเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลาเกินสองปี 
เมื่อนายทะเบียนมีค าสั่งให้เลิกสมาคมนายจ้างใด ให้แจ้งค าสั่งเป็นหนังสือให้สมาคมนายจ้างนั้น

ทราบโดยมิชักช้า 

ค าสั่งให้เลิกสมาคมนายจ้างตามมาตรานี้ กรรมการเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดซึ่ง
ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่ถูกสั่งให้เลิกมีสิทธิเข้าชื่อกันอุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อรัฐมนตรี โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อนาย
ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ 
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผู้อุทธรณ์มีสิทธิด าเนินการต่อไปเพ่ือ ให้ศาล

แรงงานพิจารณาวินิจฉัยได ้

ค าสั่งเลิกสมาคมนายจ้างให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์หรือ
เมื่อศาลแรงงานวินิจฉัย แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา 84  เมื่อสมาคมนายจ้างต้องเลิกตามมาตรา 82 (1) (2) หรือ (3) หรือมาตรา 83 ให้แต่งตั้ง

ผู้ช าระบัญชีและท าการช าระบัญชี และให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการช าระบัญชี
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัดมาใช้บังคับแก่การช าระบัญชีสมาคมนายจ้างโดยอนุโลม 

  
มาตรา 85  เมื่อช าระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะแบ่งให้แก่สมาชิกของสมาคมนายจ้าง

ไม่ได้ ทรัพย์สินนั้นจะต้องโอนไปให้แก่นิติบุคคลอ่ืนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วยวิธีการจัดการของสมาคม
นายจ้าง หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่ ถ้าในข้อบังคับหรือที่ประชุมใหญ่มิได้ระบุนิติบุคคลใดให้เป็นผู้รับทรัพย์สิน
ที่เหลือนั้น ให้ผู้ช าระบัญชีมอบแก่กรมแรงงานเพื่อสวัสดิการของลูกจ้าง 

  
หมวด 7 

สหภาพแรงงาน 

 

 

มาตรา 86  สหภาพแรงงานจะมีขึ้นได้ก็แต่โดยอาศัยอ านาจตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
สหภาพแรงงานต้องมีวัตถุที่ประสงค์เพ่ือการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการ

จ้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน 



  
มาตรา 87  สหภาพแรงงานต้องมีข้อบังคับและต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เมื่อได้จด

ทะเบียนแล้ว ให้สหภาพแรงงานเป็นนิติบุคคล 

  
มาตรา 88  ผู้มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน หรือเป็นลูกจ้าง

ซึ่งท างานในกิจการประเภทเดียวกันโดยไม่ค านึงว่าจะมีนายจ้างก่ีคน บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย 

  
มาตรา 89  การขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานนั้น ให้ลูกจ้างผู้มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานจ านวน

ไม่น้อยกว่าสิบคนเป็นผู้เริ ่มก่อการ ยื ่นค าขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยร่างข้อบังคับของสหภาพ
แรงงานอย่างน้อยสามฉบับ 

ค าขอนั้น ต้องระบุชื่อ อายุ อาชีพหรือวิชาชีพและท่ีอยู่ของผู้เริ่มก่อการทุกคน 

  
มาตรา 90  ข้อบังคับของสหภาพแรงงานอย่างน้อยต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้ 
(1) ชื่อ ซึ่งต้องมีค าว่า “สหภาพแรงงาน” ก ากับไว้กับชื่อนั้นด้วย 

(2) วัตถุท่ีประสงค์ 
(3) ที่ตั้งส านักงาน 

(4) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

(5) อัตราเงินค่าสมัครและค่าบ ารุงและวิธีการช าระเงินนั้น 

(6) ข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

(7) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดการ การใช้จ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินอื่น ตลอดจนการท า
บัญชีและการตรวจบัญชี 

(8) ข้อก าหนดเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาในการนัดหยุดงานและวิธีการอนุมัติข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง 

(9) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
(10) ข้อก าหนดเกี่ยวกับจ านวนกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ วาระของการเป็นกรรมการ การ

พ้นจากต าแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ 

  
มาตรา 91  เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอพร้อมทั้งร่างข้อบังคับแล้วเห็นว่าผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามมาตรา 88 ข้อบังคับถูกต้องตามมาตรา 90 และวัตถุที่ประสงค์ถูกต้องตามมาตรา 86 วรรคสอง และไม่



ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแก่
สหภาพแรงงานนั้น 

ถ้านายทะเบียนเห็นว่า ค าขอหรือร่างข้อบังคับไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ให้มีค าสั ่งให้แก้ไข
เพ่ิมเติมให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเพ่ิมเติมถูกต้องแล้ว ให้รับจดทะเบียนและออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแก่
สหภาพแรงงานนั้น 

ถ้านายทะเบียนเห็นว่า ไม่อาจรับจดทะเบียนได้เนื่องจากวัตถุท่ีประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียน และแจ้งค าสั่งไม่รับจดทะเบียนพร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่รับจด
ทะเบียนไปยังผู้ขอจดทะเบียนโดยมิชักช้า 

ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับจดทะเบียนนั้นต่อรัฐมนตรีได้ โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อ
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
อุทธรณ ์

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผู้อุทธรณ์มีสิทธิด าเนินการต่อไป เพ่ือให้ศาล
แรงงานพิจารณาวินิจฉัยได ้

  
มาตรา 92  ให้นายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนสหภาพแรงงานในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 93  ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสหภาพแรงงานจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้ง แรกภายใน

หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ
และอนุมัตริ่างข้อบังคับท่ีได้ยื่นแก่นายทะเบียนตามมาตรา 91 

เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งคณะกรรมการและอนุมัติร่างข้อบังคับแล้วให้น าส าเนาข้อบังคับและ
รายชื่อ ที่อยู่ อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ ประชุมใหญ่ลงมติ 

  
มาตรา 94  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสหภาพแรงงานจะกระท าได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่

และต้องน าไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง จะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียน

แล้ว 

ให้น ามาตรา 91 มาใช้บังคับแก่การขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับโดยอนุโลม 

  



มาตรา 955 ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานได้จะต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน
กับผู้ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานหรือเป็นลูกจ้างซึ่งท างานในกิจการประเภทเดียวกันกับผู้ขอจดทะเบียนสหภาพ
แรงงาน และมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป 

ห้ามมิให้พนักงานและฝ่ายบริหารตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เป็นสมาชิก
ของสหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่ง 

ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจในการจ้าง การลดค่าจ้าง การเลิกจ้าง การให้บ าเหน็จหรือ
การลงโทษ จะเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจ้างอ่ืนได้จัดตั้งหรือเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้และลูกจ้างอ่ืนจะเป็น
สมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นหรือเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 

  
มาตรา 96  สมาชิกของสหภาพแรงงานมีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสาร หรือบัญชี 

เพ่ือทราบการด าเนินกิจการของสหภาพแรงงานได้ในเวลาเปิดท าการตามท่ีคณะกรรมการก าหนดไว้ 
ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานต้องให้ความสะดวกตามสมควร 

  
มาตรา 97  สมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพแรงงานสิ้นสุดลงเมื่อ ตาย ลาออก ที่ประชุมใหญ่

ให้ออก หรือตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของสหภาพแรงงาน 

  
มาตรา 98  เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกของสหภาพแรงงานให้สหภาพแรงงานมีอ านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) เรียกร้อง เจรจาท าความตกลงและรับทราบค าชี้ขาด หรือท าข้อตกลงกับนายจ้าง หรือสมาคม

นายจ้างในกิจการของสมาชิกได้ 
(2) จัดการและด าเนินการเพ่ือให้สมาชิกได้รับประโยชน์  ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของวัตถุที่ประสงค์

ของสหภาพแรงงาน 

(3) จัดให้มีบริการสนเทศเพ่ือให้สมาชิกมาติดต่อเกี่ยวกับการจัดหางาน 

(4) จัดให้มีบริการการให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือขจัดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการบริหารงาน
และการท างาน 

(5) จัดให้มีการให้บริการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สิน เพ่ือสวัสดิการของสมาชิกหรือเพ่ือ
สาธารณประโยชน์  ทั้งนี้ ตามที่ท่ีประชุมใหญ่เห็นสมควร 

(6) เรียกเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิก และเงินค่าบ ารุงตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับของสหภาพ
แรงงาน 

                                                           
5 มาตรา 95 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2534 



  
มาตรา 99  เมื่อสหภาพแรงงานปฏิบัติการดังต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกอันมิใช่เป็น

กิจการเกี่ยวกับการเมือง ให้ลูกจ้าง สหภาพแรงงาน กรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงาน
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องทางอาญาหรือทางแพ่ง 

(1) เข้าร่วมเจรจาท าความตกลงกับนายจ้าง สมาคมนายจ้าง ลูกจ้าง สหภาพแรงงานอ่ืน สหพันธ์
นายจ้าง หรือสหพันธ์แรงงาน เพ่ือเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ที่สมาชิกสมควรได้รับ 

(2) นัดหยุดงานหรือช่วยเหลือ ชักชวน หรือสนับสนุนให้สมาชิกนัดหยุดงาน 

(3) ชี้แจงหรือโฆษณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน 

(4) จัดให้มีการชุมนุมหรือเข้าร่วมโดยสงบในการนัดหยุดงาน 

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อ
ประชาชน เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง เกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดในทางแพ่งที่
เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดทางอาญาในลักษณะดังกล่าว 

  
มาตรา 100  ให้สหภาพแรงงานมีคณะกรรมการเป็นผู้ด าเนินกิจการ และเป็นผู้แทนของสหภาพ

แรงงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลาย
คนท าการแทนก็ได ้

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมายได้ 
  
มาตรา 101  ผู้ซึ่งจะได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการตามมาตรา 100 

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น 

(2) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(3) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปี 
  
มาตรา 102  ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพ่ือไปด าเนินกิจการสหภาพ

แรงงานในฐานะผู้แทนลูกจ้างในการเจรจา การไกล่เกลี่ย และการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน และมีสิทธิลาเพ่ือไปร่วม
ประชุมตามที่ทางราชการก าหนดได้  ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างดังกล่าว แจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจ้ง
พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี และให้ถือว่าวันลาของลูกจ้างนั้นเป็นวันท างาน 

  
มาตรา 103  สหภาพแรงงานจะกระท าการดังต่อไปนี้ ได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ 



(1) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

(2) ด าเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของสมาชิกเป็นส่วนรวม 

(3) เลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจ าปี และงบประมาณ 

(4) จัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสวัสดิการของสมาชิกหรือเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(5) เลิกสหภาพแรงงาน 

(6) ควบสหภาพแรงงานเข้ากัน หรือ 

(7) ก่อตั้งสหพันธ์แรงงานหรือเป็นสมาชิกของสหพันธ์แรงงาน 

(8)6 การนัดหยุดงานเมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา 22 วรรคสาม  ทั้งนี้ 
ต้องมีคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของสมาชิกท้ังหมดของสหภาพแรงงาน และต้องลงคะแนนเสียงเป็นการลับ 

  
มาตรา 104  สหภาพแรงงานต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่อธิบดีก าหนด และเก็บรักษา

ไว้ที่ส านักงานพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ในเวลาท าการ 

ให้สหภาพแรงงานประกาศวันและเวลาเปิดท าการไว้ที่ส านักงาน 

  
มาตรา 105  ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายมีอ านาจ 

(1) เข้าไปในส านักงานของสหภาพแรงงานในเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบกิจการของสหภาพ
แรงงาน 

(2) สั่งให้กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของสหภาพแรงงาน ส่งหรือแสดงเอกสาร หรือบัญชีของ
สหภาพแรงงานเพ่ือประกอบการพิจารณากรณีที่มีปัญหาเกิดข้ึน 

(3) สอบถามบุคคลใน (2) หรือเรียกบุคคลดังกล่าวมาเพ่ือสอบถามหรือให้ชี้แจงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหภาพแรงงาน 

  
มาตรา 106  นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้กรรมการผู้ใดผู้หนึ่ง หรือคณะกรรมการของสหภาพ

แรงงานออกจากต าแหน่งได้ เมื่อปรากฏว่า 

(1) กระท าการอันมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานหรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

(2) ด าเนินกิจการไม่ถูกต้องตามวัตถุที่ประสงค์ของสหภาพแรงงานอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย 
หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรืออาจเป็นภัยแก่เศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ หรือ 

                                                           
6 มาตรา 103 (8) เพิ่มโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาต ิฉบับที่ 54 เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัิแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ลง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 



(3) ให้หรือยินยอมให้ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการเป็นผู้ด าเนินกิจการของสหภาพแรงงาน 

ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือและแจ้งให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องและสหภาพแรงงานทราบโดยมิ
ชักช้า 

  
มาตรา 107  ผู้ซึ่งได้รับค าสั่งตามมาตรา 106 มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อรัฐมนตรี โดยท าเป็น

หนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
อุทธรณ ์

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผู้อุทธรณ์มีสิทธิด าเนินการต่อไป เพ่ือให้ ศาล
แรงงานพิจารณาวินิจฉัยได ้

  
มาตรา 108  สหภาพแรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีทุกปี และต้องเสนองบดุลพร้อม

ด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่ 
เมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแล้ว ให้ส่งส าเนาหนึ่งชุดให้แก่นาย

ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่รับรอง 

  
มาตรา 109  สหภาพแรงงานตั้งแต่สองสหภาพขึ้นไปที่มีสมาชิกเป็นลูกจ้างของนายจ้างคน

เดียวกันไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างซึ่งท างานในกิจการประเภทเดียวกันหรือไม่อาจควบเข้ากันเป็น สหภาพแรงงาน
เดยีวกันได้ 

สหภาพแรงงานตั้งแต่สองสหภาพขึ้นไปที่มีสมาชิกเป็นลูกจ้างซึ่งท างานในกิจการประเภทเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกันหรือไม่อาจควบเข้ากันเป็นสหภาพแรงงานเดียวกันได้ 

การควบสหภาพแรงงานเข้ากันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องได้รับมติของที่ประชุมใหญ่ของแต่
ละสหภาพด้วยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดและต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

ในการขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้ส่งส าเนารายงานการประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงาน
ซึ่งลงมติให้ควบเข้ากันไปด้วย 

มาตรา 110  ให้น ามาตรา 77 มาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 80 และมาตรา 81 มาใช้บังคับแก่
การควบสหภาพแรงงานเข้ากันโดยอนุโลม 

  
มาตรา 111  ให้น ามาตรา 82 มาตรา 83 มาตรา 84 และมาตรา 85 มาใช้บังคับแก่การเลิก

สหภาพแรงงานโดยอนุโลม 

 



หมวด 8 

สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงาน 

 

  
มาตรา 112  สมาคมนายจ้างตั้งแต่สองสมาคมขึ้นไปที่มีสมาชิกประกอบกิจการประเภทเดียวกัน 

อาจรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหพันธ์นายจ้างเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมนายจ้างและ
คุ้มครองผลประโยชน์ของสมาคมนายจ้างและนายจ้างได้ 

  
มาตรา 113  สหภาพแรงงานตั้งแต่สองสหภาพขึ้นไปและแต่ละสหภาพแรงงาน 

(1) มีสมาชิกเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างซึ่งท างานในกิจการประเภท
เดียวกันหรือไม่ หรือ 

(2) มีสมาชิกเป็นลูกจ้างซึ่งท างานในกิจการประเภทเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างของนายจ้างคน
เดียวกันหรือไม่ อาจรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหพันธ์แรงงานเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหภาพ
แรงงานและคุ้มครองผลประโยชน์ของสหภาพแรงงานและลูกจ้าง 

  
มาตรา 114  การจัดตั้งหรือการเข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์นายจ้างหรือสหพันธ์แรงงานตาม

มาตรา 112 หรือมาตรา 113 จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสมาคมนายจ้างหรือแต่ละสหภาพแรงงาน 

การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับว่าด้วยวิธีการจัดการ
สมาคมนายจ้างหรือข้อบังคับว่าด้วยวิธีการจัดการสหภาพแรงงาน 

  
มาตรา 115  ให้สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงานที่ได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล 

  
มาตรา 116  สมาคมนายจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหพันธ์นายจ้างและสหภาพแรงงานซึ่ง เป็นสมาชิก

สหพันธ์แรงงาน มีสิทธิส่งผู้แทนไปร่วมประชุมและด าเนินการของสหพันธ์นายจ้างหรือสหพันธ์แรงงานได้ ตาม
จ านวนที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยวิธีการจัดการสหพันธ์นายจ้าง หรือข้อบังคับว่าด้วยวิธีการจัดการสหพันธ์
แรงงาน 

  
มาตรา 117  คณะกรรมการสหพันธ์นายจ้างให้เลือกตั้งจากผู้แทนของสมาคมนายจ้างซึ่งเป็น

สมาชิกของสหพันธ์นายจ้างนั้น 



คณะกรรมการสหพันธ์แรงงานให้เลือกตั้งจากผู้แทนของสหภาพแรงงานซึ่งเป็นสมาชิกของ
สหพันธ์แรงงานนั้น 

  
มาตรา 118  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยสมาคมนายจ้างในหมวด 6 และสหภาพแรงงานในหมวด 7 

มาใช้บังคับแก่สหพันธ์นายจ้าง และสหพันธ์แรงงานโดยอนุโลม 

  
มาตรา 1197  สมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้างไม่น้อยกว่าห้าแห่ง อาจจัดตั้งสภาองค์การ

นายจ้าง เพื่อส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ได้ 
สภาองค์การนายจ้างต้องมีข้อบังคับและต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เมื่อได้จดทะเบียน

แล้ว ให้สภาองค์การนายจ้างเป็นนิติบุคคล 

ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยสมาคมนายจ้างในหมวด 6 และสหพันธ์นายจ้างในหมวด 8 มาใช้บังคับแก่
สภาองค์การนายจ้างโดยอนุโลม 

  
มาตรา 1208  สหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานไม่น้อยกว่าสิบห้าแห่ง อาจจัดตั้งสภาองค์การ

ลูกจ้าง เพื่อส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ได้ 
สภาองค์การลูกจ้างต้องมีข้อบังคับและต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เมื่อได้จดทะเบียน

แล้ว ให้สภาองค์การลูกจ้างเป็นนิติบุคคล 

ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยสหภาพแรงงานในหมวด 7 และสหพันธ์แรงงานในหมวด 8 มาใช้บังคับแก่
สภาองค์การลูกจ้างโดยอนุโลม 

  
มาตรา 120 ทวิ9  กรรมการสมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง และสภาองค์การนายจ้างซึ่งนาย

ทะเบียนสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากการกระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการสมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง และสภาองค์การนายจ้างคราวต่อไปได้เมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่นาย
ทะเบียนสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

กรรมการสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และสภาองค์การลูกจ้าง ซึ่งนายทะเบียนสั่งให้พ้นจาก
ต าแหน่งเนื่องจากกระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้จะด ารงต าแหน่งกรรมการสหภาพแรงงาน 
สหพันธ์แรงงาน และสภาองค์การลูกจ้าง คราวต่อไปได้เม่ือพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

                                                           
7 มาตรา 119 แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 46 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2519 
8 มาตรา 120 แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 46 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2519 
9 มาตรา 120 ทวิ เพิ่มโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาต ิฉบับที่ 54 เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัิแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ลง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 



  
มาตรา 120 ตรี10  สหพันธ์แรงงานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์อาจเข้าเป็น

สมาชิกสภาองค์การลูกจ้างได้ 
 

หมวด 9 

การกระท าอันไม่เป็นธรรม 

 

 

มาตรา 121  ห้ามมิให้นายจ้าง 

(1) เลิกจ้าง หรือกระท าการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้ลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการสหภาพ
แรงงาน หรือกรรมการสหพันธ์แรงงาน ไม่สามารถทนท างานอยู่ต่อไปได้เพราะเหตุที่ลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงานได้
นัดชุมนุม ท าค าร้อง ยื่นข้อเรียกร้อง เจรจา หรือด าเนินการฟ้องร้อง หรือเป็นพยานหรือให้หลักฐานต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือนายทะเบียน พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาดข้อ
พิพาทแรงงาน หรือกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือต่อศาลแรงงาน หรือเพราะเหตุที่ลูกจ้าง 
หรือสหภาพแรงงานก าลังจะกระท าการดังกล่าว 

(2) เลิกจ้างหรือกระท าการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทนท างานอยู่ต่อไปได้เพราะ
เหตุที่ลูกจ้างนั้นเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน 

(3) ขัดขวางในการที่ลูกจ้างเป็นสมาชิกหรือให้ลูกจ้างออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน 
หรือให้ หรือตกลงจะให้เงิน หรือทรัพย์สินแก่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานเพ่ือมิให้สมัครหรือรับสมัคร
ลูกจ้างเป็นสมาชิก หรือเพ่ือให้ออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน 

(4) ขัดขวางการด าเนินการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงาน หรือขัดขวางการใช้สิทธิของ
ลูกจ้างในการเปน็สมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ 

(5) เข้าแทรกแซงในการด าเนินการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานโดยไม่มีอ านาจโดย
ชอบด้วยกฎหมาย 

  
มาตรา 122  ห้ามมิให้ผู้ใด 

(1) บังคับ หรือขู่เข็ญโดยทางตรง หรือทางอ้อม ให้ลูกจ้างต้องเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ
ต้องออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ 

(2) กระท าการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้นายจ้างฝ่าฝืนมาตรา 121 

  

                                                           
10 มาตรา 120 ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2544 



มาตรา 123  ในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือค าชี้ขาดมีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้
นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการ หรือ
อนุกรรมการสหพันธ์แรงงาน ซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่บุคคลดังกล่าว 

(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 

(2) จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง โดยนายจ้างได้ว่ากล่าว
และตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จ าต้องว่ากล่าวและตักเตือน   ทั้งนี้ ข้อบังคับ 
ระเบียบหรือค าสั่งนั้นต้องมิได้ออกเพ่ือขัดขวางมิให้บุคคลดังกล่าวด าเนินการเก่ียวกับข้อเรียกร้อง หรือ 

(4) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันท างานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(5) กระท าการใด ๆ เป็นการยุยง สนับสนุน หรือชักชวนให้มีการฝ่าฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างหรือค าชี้ขาด 

  
มาตรา 124  เมื่อมีการฝ่าฝืนมาตรา 121 มาตรา 122 หรือมาตรา 123 ผู้เสียหายเนื่องจากการ

ฝ่าฝืนอาจยื่นค าร้องกล่าวหาผู้ฝ่าฝืนต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการฝ่าฝืน 

  
มาตรา 125  เมื่อได้รับค าร้องกล่าวหาตามมาตรา 124 แล้ว ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดและออกค าสั่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องกล่าวหา 

รัฐมนตรีมีอ านาจขยายระยะเวลาให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดได้ตามที่
เห็นสมควร 

  
มาตรา 126  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตาม

มาตรา 125 ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ก าหนด การด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้นให้เป็นอัน
ระงับไป 

  
มาตรา 127  การฝ่าฝืนมาตรา 121 มาตรา 122 หรือมาตรา 123 จะด าเนินคดีอาญาได้ต่อเมื่อ

ผู้เสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนได้ยื่นค าร้องกล่าวหาผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา 124 และผู้ถูกกล่าวหาไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามมาตรา 125 

  
  



หมวด 10 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 128  ผู้แทนนายจ้างหรือผู้แทนลูกจ้างตามมาตรา 13 หรือมาตรา 16 หรือผู้แทนสมาคม

นายจ้างหรือผู้แทนสหภาพแรงงานตามมาตรา 15 ผู้ใด รับหรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สินจากผู้ใดผู้หนึ่งเพ่ือ
กระท าการอันเป็นเหตุให้นายจ้าง ลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพแรงงานซึ่งตนเป็นผู้แทนในการเรียกร้อง 
เจรจาท าความตกลงหรือรับทราบค าชี้ขาดต้องเสียผลประโยชน์อันควรได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 129  ที่ปรึกษานายจ้างหรือที่ปรึกษาลูกจ้างตามมาตรา 17 ผู้ใด รับหรือยอมจะรับเงิน

หรือทรัพย์สินจากผู้ใดผู้หนึ่งเพ่ือกระท าการอันเป็นเหตุให้นายจ้างหรือลูกจ้างซึ่งตนเป็นที่ปรึกษาต้องเสีย
ผลประโยชน์อันควรได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 129 ทวิ11  ผู้ใดกระท าตนเป็นที่ปรึกษานายจ้าง หรือที่ปรึกษาลูกจ้างโดยไม่ได้รับการจด

ทะเบียนตามมาตรา 17 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

  
มาตรา 130  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 18 มาตรา 20 หรือมาตรา 22 วรรค

สอง ประกอบด้วยมาตรา 18 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  
มาตรา 131  นายจ้างหรือลูกจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือ

ค าชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 18 วรรคสอง มาตรา 22 วรรคสอง หรือมาตรา 29 วรรคสี่
ในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือค าชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานนั้นมีผลใช้บังคับ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 132  นายจ้าง ลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง  หรือสหพันธ์

แรงงานใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือ ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
รัฐมนตรีตามมาตรา 23 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

                                                           
11 มาตรา 129 ทวิ เพิ่มโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาต ิฉบับที่ 54 เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัิแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ลง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 



  
มาตรา 133  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา 24 มาตรา 25 

หรือมาตรา 35 (4) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 134  ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานผู้ใด รับหรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินจากผู้ใดผู้หนึ่ง 

เพ่ือจูงใจให้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานอันเป็นเหตุให้นายจ้าง ลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพแรงงาน ต้องเสีย
ผลประโยชน์อันควรได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 135  ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 29 วรรคสาม หรือวรรคสี่ ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  
มาตรา 136  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 137  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 32 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพัน

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 138  นายจ้าง ลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง หรือสหพันธ์

แรงงานใด ฝ่าฝืนประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 139  นายจ้างหรือลูกจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 34 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 140  นายจ้างหรือลูกจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา 35 

(1) (2) หรือ (3) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 141  นายจ้างหรือลูกจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  



มาตรา 142  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวก ขัดขวาง ไม่ตอบหนังสือสอบถาม ไม่ชี้แจงข้อเท็จจริง 
หรือไม่ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรืออนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามมาตรา 
43 หรือแก่นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตามมาตรา 72 หรือมาตรา 105 ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 143  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 มาตรา 52 หรือมาตรา 53 ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 144  ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมนายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 61 หรือกรรมการ

สมาคมนายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 62 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินวันละห้าสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังไม่
ปฏิบัติ 

  
มาตรา 145  สมาคมนายจ้างใดรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกโดยฝ่าฝืนมาตรา 63 ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  
มาตรา 146  สมาคมนายจ้างใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 71 หรือมาตรา 75 ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินสองพันบาท 

กรรมการสมาคมนายจ้างผู้ใดรู้เห็นเป็นใจให้สมาคมนายจ้างกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 71 หรือมาตรา 75 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 147  ผู้ช าระบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 85 หรือมาตรา 111 ประกอบด้วยมาตรา 85 

หรือมาตรา 118 ประกอบด้วยมาตรา 85 หรือมาตรา 111 ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินห้าสิบบาทตลอด
ระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติ 

  
มาตรา 148  ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสหภาพแรงงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 93 หรือกรรมการ

สหภาพแรงงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 94 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินวันละห้าสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังไม่
ปฏิบัติ 

  
มาตรา 149  สหภาพแรงงานใดรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกโดยฝ่าฝืนมาตรา 95 ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 



  
มาตรา 150  สหภาพแรงงานใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 104 หรือมาตรา 108 ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินสองพันบาท 

กรรมการสหภาพแรงงานผู้ใดรู้เห็นเป็นใจให้สหภาพแรงงานกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 104 หรือมาตรา 108 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่ เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

  
มาตรา 151  ผู้จัดตั้งสหพันธ์นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 118 ประกอบด้วยมาตรา 61 หรือ

ผู้จัดตั้งสหพันธ์แรงงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 118 ประกอบด้วยมาตรา 93 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินวันละห้า
สิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติ 

  
มาตรา 152  กรรมการสหพันธ์นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 118 ประกอบด้วยมาตรา 62 

หรือกรรมการสหพันธ์แรงงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 118 ประกอบด้วยมาตรา 94 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินวัน
ละห้าสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติ 

  
มาตรา 153  สหพันธ์นายจ้างใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 118 ประกอบด้วยมาตรา 71 

หรือมาตรา 75 หรือสหพันธ์แรงงานใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 118 ประกอบด้วยมาตรา 104 หรือมาตรา 
108 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

กรรมการสหพันธ์นายจ้างผู้ใดรู้เห็นเป็นใจให้สหพันธ์นายจ้างกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 118 ประกอบด้วยมาตรา 71 หรือมาตรา 75 หรือกรรมการสหพันธ์แรงงานผู้ใดรู้เห็นเป็นใจให้สหพันธ์
แรงงานกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 118 ประกอบด้วยมาตรา 104 หรือมาตรา 108 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 154   ผู้ ใดใช้ชื่อซึ่ งมี อักษรไทยประกอบว่า  “สมาคมนายจ้าง” หรือ  “สหภาพ

แรงงาน” หรือ “สหพันธ์นายจ้าง” หรือ “สหพันธ์แรงงาน” หรืออักษรต่างประเทศซึ่งมีความหมายท านองเดียวกัน
ประกอบในป้ายชื่อ ดวงตรา จดหมาย ใบแจ้งความหรือเอกสารอย่างอ่ืนเกี่ยวกับกิจการธุรกิจโดยมิได้เป็นสมาคม
นายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง หรือสหพันธ์แรงงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทและปรับอีก
เป็นรายวันไม่เกินวันละห้าสิบบาทจนกว่าจะเลิกใช้ 

  



มาตรา 155  ผู้ใดเป็นสมาชิกของสมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงาน โดยรู้อยู่ว่าสมาคมนายจ้าง
หรือสหภาพแรงงานนั้นยังไม่ได้จดทะเบียน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการสมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 156  เมื่อสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง หรือสหพันธ์แรงงาน ได้เลิก

ตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการหรืออนุกรรมการสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง หรือสหพันธ์
แรงงานผู้ใดขัดขวางการด าเนินการของผู้ช าระบัญชี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 157  ผู้ใดยังคงด าเนินกิจการของสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง หรือ

สหพันธ์แรงงาน ซึ่งได้เลิกไปแล้วตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 157 ทวิ12  ผู้ใดด าเนินการสภาองค์การนายจ้างหรือสภาองค์การลูกจ้าง หรือใช้ชื่อซึ่งมี

อักษรไทยประกอบว่า “สภาองค์การนายจ้าง” หรือ “สภาองค์การลูกจ้าง” ในเอกสารเกี่ยวกับกิจการธุรกิจ โดย
มิได้ปฏิบัติตามมาตรา 119 หรือมาตรา 120 แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 158  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 121 หรือมาตรา 123 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก

เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 159  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 122 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง

หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
  

                                                           
12 มาตรา 157 ทวิ เพิ่มโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 46 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2519 



บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 160  บรรดาค าร้องกล่าวหา ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน ข้อตกลง ค าชี้ ขาดของผู้

ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ค าชี้ขาดหรือค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือคดีซึ่งเกิดขึ้นหรือยังไม่ถึงที่สุด
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 จนกว่าค าร้องกล่าวหา ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน ข้อตกลง ค าชี้ขาด 
ค าสั่ง หรือคดีนั้นจะถึงที่สุด 

ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 
มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ตลอดจนมีอ านาจสั่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง เช่นเดียวกับผู้ชี้ขาดข้อ
พิพาทแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 

  
มาตรา 161  สมาคมนายจ้างและสมาคมลูกจ้างซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระ

ทรวงมหาดไทยที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ให้ถือว่าเป็น
สมาคมนายจ้างและสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 162  ค าขอจัดตั้งสมาคมนายจ้างหรือสมาคมลูกจ้างที่ ได้ยื่นไว้ตามประกาศของ

กระทรวงมหาดไทยที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ให้ถือว่าเป็น
ค าขอตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 163  ในระหว่างที่ยังมิได้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานใช้บังคับ ให้ศาลยุติธรรม

มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับศาลแรงงาน 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

สัญญา  ธรรมศักดิ์ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 



หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 
16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ในส่วนที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ยังมีวิธีการไม่เหมาะสมแก่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมปัจจุบัน สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ขึ้นแทน เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นข้อ
เรียกร้องและการระงับข้อพิพาทแรงงานให้เหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้นายจ้างจัดตั้งสมาคมนายจ้างและ
ลูกจ้างจัดตั้งสหภาพแรงงาน เพ่ือแสวงหาและคุ้มครองประโยชน์เกี่ยวกับการจ้าง การจัดสวัสดิการ และส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ตลอดจนให้ลูกจ้างจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้างเป็นองค์กรในการ
หารือในกิจการต่าง ๆ กับนายจ้าง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันและหาทางปรองดองให้การท างานร่วมกัน
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้มีผลดียิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
                      
ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับท่ี 46 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 251913 

  
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับท่ี 54 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 253414 

  
โดยที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 

พ.ศ. 2518 ยังมีวิธีการไม่เหมาะสมแก่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน สมควรแก้ไขให้มีความ
เหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์เสียใหม่ 
  
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 253415 

  
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ได้จัดวางระบบความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหารรัฐวิสาหกิจไว้เป็นการเฉพาะ แตกต่างไปจากที่
ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 สมควรแยกพนักงานร ัฐว ิสาหก ิจออกจาก
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาอยู่ในบังคับกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  

                                                           
13 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93/ตอนที่ 134/ฉบับพิเศษ หนา้ 112/21 ตุลาคม 2519 
14 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108/ตอนที่ 37/ฉบับพิเศษ หนา้ 67/28 กุมภาพันธ์ 2534 
15 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108/ตอนที่ 69/ฉบับพิเศษ หนา้ 25/18 เมษายน 2534 



พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 254416 

  
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2518 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 มาตรา 4 (4) บัญญัติมิให้ใช้
พระราชบัญญัตินี้บังคับแก่กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ แต่พระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 72 บัญญัติให้สหพันธ์แรงงานตามกฎหมายดังกล่าวอาจเข้าเป็น
สมาชิกสภาองค์การลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ได้ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เพ่ือให้สอดคล้องกัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
16 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118/ตอนที่ 106 ก/หน้า 3/16 พฤศจิกายน 2544 


