
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
แรงงานสัมพันธ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

เปนปที่ ๓๐ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 

๒๕๑๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกขอ ๔ และขอ ๑๑ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 

๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 
มาตรา ๔๒  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 
(๑) ราชการสวนกลาง 
(๒) ราชการสวนภูมิภาค 
(๓) ราชการสวนทองถ่ิน รวมทั้งราชการของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
(๔) กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เวนแต

การที่สหพันธแรงงานเขาเปนสมาชิกสภาองคการลูกจางตามมาตรา ๑๒๐ ตรี 
(๕) กิจการอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒/ตอนที่ ๔๗/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๑๘ 
๒ มาตรา ๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และ
หมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายจากนายจางใหทําการแทน ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล 
หมายความวา ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลนั้น และหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทน 

“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจาง 
“สภาพการจาง” หมายความวา เง่ือนไขการจางหรือการทํางาน กําหนดวันและ

เวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอ่ืนของนายจางหรือลูกจางอันเกี่ยวกับ
การจางหรือการทํางาน 

“ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง” หมายความวา ขอตกลงระหวางนายจางกับ
ลูกจาง หรือระหวางนายจางหรือสมาคมนายจางกับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสภาพการจาง 

“ขอพิพาทแรงงาน” หมายความวา ขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางเก่ียวกับ
สภาพการจาง 

“การปดงาน” หมายความวา การที่นายจางปฏิเสธไมยอมใหลูกจางทํางาน
ช่ัวคราว เนื่องจากขอพิพาทแรงงาน 

“การนัดหยุดงาน” หมายความวา การที่ลูกจางรวมกันไมทํางานชั่วคราวเนื่องจาก
ขอพิพาทแรงงาน 

“สมาคมนายจาง” หมายความวา  องคการของนายจางที่จัดตั้ ง ข้ึนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“สหภาพแรงงาน” หมายความว า  องคการของลูกจ างที่ จัดตั้ ง ข้ึนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“สหพันธนายจาง” หมายความวา องคการของสมาคมนายจางตั้งแตสองสมาคม
ข้ึนไปที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สหพันธแรงงาน” หมายความวา องคการของสหภาพแรงงานตั้งแตสองสหภาพ
ข้ึนไปที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 

“นายทะเบียน” หมายความวา  ผูซึ่ ง รัฐมนตรีแตงตั้ งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งให
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมแรงงาน 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) แตงตั้งนายทะเบียน พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน และผูช้ีขาดขอ

พิพาทแรงงาน เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
การแตงตั้งตาม (๑) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
ม าต ร า  ๗   ใ ห จั ด ตั้ ง สํ า นั ก ง า นท ะ เ บี ย น กล า ง ขึ้ น ใ น ก รมแ ร ง ง า น 

กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการจดทะเบียนสมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน 
สหพันธนายจาง และสหพันธแรงงาน ทั่วราชอาณาจักร และทําหนาที่เปนสํานักงานทะเบียน
ประจํากรุงเทพมหานครดวย 

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีจะจัดตั้งสํานักงานทะเบียน
ประจําจังหวัดขึ้นตรงตอสํานักงานทะเบียนกลางก็ได 

 
มาตรา  ๘   ให จั ดตั้ ง สํ านักงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ข้ึน ใน

กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงเบื้องตนเกี่ยวกับคํารองและขอพิพาทแรงงาน 
(๒) ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ 
(๓) อํานาจหนาที่อ่ืน 
 
มาตรา ๙  ใหจัดตั้งสํานักงานผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงานข้ึนในกระทรวงมหาดไทย 

มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําบัญชีรายชื่อและคุณสมบัติของผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงานเพื่อเสนอให

คูกรณีเลือกตั้ง 
(๒) ควบคุมและดําเนินการทางวิชาการและธุรการเกี่ยวกับการชี้ขาดขอพิพาท

แรงงาน 
 

หมวด ๑ 
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 

   
 

มาตรา ๑๐  ใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตย่ีสิบคนขึ้นไปจัดใหมี
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามความในหมวดนี ้

ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหทําเปนหนังสือ 
ในกรณีเปนที่สงสัยวา ในสถานประกอบกิจการนั้นมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ

จางหรือไม ใหถือวาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่นายจางตองจัดใหมีตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงานเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๑  ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางอยางนอยตองมีขอความดังตอไปนี้ 
(๑) เง่ือนไขการจางหรือการทํางาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) กําหนดวันและเวลาทํางาน 
(๓) คาจาง 
(๔) สวัสดิการ 
(๕) การเลิกจาง 
(๖) การยื่นเรื่องราวรองทุกขของลูกจาง 
(๗) การแกไขเพิ่มเติมหรือการตออายุขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 
 
มาตรา ๑๒  ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง มีผลใชบังคับภายในระยะเวลาที่

นายจางและลูกจางไดตกลงกัน แตจะตกลงกันใหมีผลใชบังคับเกินกวาสามปไมได ถามิไดกําหนด
ระยะเวลาไว ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับหนึ่งปนับแตวันที่นายจางและ
ลูกจางไดตกลงกัน หรือนับแตวันที่นายจางรับลูกจางเขาทํางาน แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ระยะเวลาที่กําหนดตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางส้ินสุดลง ถามิได
มีการเจรจาตกลงกันใหม ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้นมีผลใชบังคับตอไปอีกคราว
ละหนึ่งป 

 
มาตรา ๑๓  การเรียกรองใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หรือ

การแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง นายจางหรือลูกจางตองแจงขอเรียกรองเปน
หนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบ 

ในกรณีที่นายจางเปนผูแจงขอเรียกรอง นายจางตองระบุช่ือผูเขารวมในการ
เจรจา โดยจะระบุช่ือตนเองเปนผูเขารวมในการเจรจา หรือจะตั้งผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจา
ก็ได ถานายจางตั้งผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจา ผูแทนของนายจางตองเปน กรรมการ ผูถือ
หุน ผูเปนหุนสวน หรือลูกจางประจําของนายจาง กรรมการของสมาคมนายจางหรือกรรมการของ
สหพันธนายจางและตองมีจํานวนไมเกินเจ็ดคน 

ในกรณีที่ลูกจางเปนผูแจงขอเรียกรอง ขอเรียกรองนั้นตองมีรายชื่อและลายมือ
ช่ือของลูกจางซึ่งเก่ียวของกับขอเรียกรองไมนอยกวารอยละสิบหาของลูกจางทั้งหมด ซึ่งเก่ียวของ
กับขอเรียกรองนั้น ถาลูกจางไดเลือกตั้งผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจาไวแลว ใหระบุช่ือผูแทน
ผูเขารวมในการเจรจามีจํานวนไมเกินเจ็ดคนพรอมกับการแจงขอเรียกรองดวย ถาลูกจางยังมิได
เลือกตั้งผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจา ใหลูกจางเลือกตั้งผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจาและ
ระบุช่ือผูแทนผูเขารวมในการเจรจา มีจํานวนไมเกินเจ็ดคนโดยมิชักชา 

การเลือกตั้งและการกําหนดระยะเวลาในการเปนผูแทนลูกจาง เพ่ือเปนผูเขารวม
ในการเจรจา การดําเนินการเกี่ยวกับขอเรียกรองและการรับทราบคําช้ีขาด ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๔  การเลือกตั้งผูแทนลูกจาง ลูกจางจะจัดการเอง หรือจะรองขอให

พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานจัดการแทนก็ได จํานวนผูแทนลูกจางใหเปนไปตามที่ผูจัดการ
เลือกตั้งกําหนด แตตองไมเกินเจ็ดคน ผูแทนลูกจางตองเปนลูกจางซึ่งเก่ียวของกับขอเรียกรองนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือเปนกรรมการของสหภาพแรงงานหรือกรรมการของสหพันธแรงงานที่ลูกจางซึ่งเก่ียวของกับ
ขอเรียกรองเปนสมาชิก ลูกจางซึ่งเก่ียวของกับขอเรียกรองทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ผูแทนลูกจาง 

 
มาตรา ๑๕  สมาคมนายจาง หรือสหภาพแรงงานอาจแจงขอเรียกรองตามมาตรา 

๑๓ ตออีกฝายหนึ่งแทนนายจางหรือลูกจางซึ่งเปนสมาชิกได จํานวนสมาชิกซึ่งเปนลูกจางตองมี
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนลูกจางทั้งหมด 

ในกรณีที่สหภาพแรงงานเปนผูแจงขอเรียกรอง ขอเรียกรองนั้นไมจําตองมี
รายชื่อ และลายมือช่ือลูกจางซึ่งเก่ียวของกับขอเรียกรอง 

ในกรณีที่มีขอสงสัยวา สหภาพแรงงานนั้นจะมีลูกจางซึ่งเก่ียวของกับขอเรียกรอง
เปนสมาชิกครบจํานวนที่ไดระบุไวในวรรคหนึ่งหรือไม นายจาง สมาคมนายจาง หรือสหภาพ
แรงงานที่เก่ียวของ อาจยื่นคํารองโดยทําเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานตรวจ
รับรอง เมื่อพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับคํารองดังกลาวแลว ใหดําเนินการตรวจ
หลักฐานทั้งปวงวาสหภาพแรงงานนั้นมีลูกจางซึ่งเก่ียวของกับขอเรียกรองเปนสมาชิกหรือไม ถามี 
ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานออกหนังสือรับรอง มอบใหผูย่ืนคํารองเปนหลักฐาน ถาไม
มี ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานแจงใหฝายที่เก่ียวของทราบ 

ในกรณีที่สหภาพแรงงานเปนผูแจงขอเรียกรอง ถาความปรากฏแกพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานตามคํารองของฝายใดฝายหนึ่งวา ลูกจางซึ่งเก่ียวของกับขอเรียกรองนั้น
บางสวนเปนสมาชิกสหภาพแรงงานอื่นดวย ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานจัดใหมีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแทนลูกจางในการดําเนินการตามมาตรา ๑๓ 

 
มาตรา ๑๖  เมื่อไดรับขอเรียกรองแลว ใหฝายที่รับขอเรียกรองแจงช่ือตนเอง 

หรือผูแทนเปนหนังสือใหฝายที่แจงขอเรียกรองทราบโดยมิชักชา และใหทั้งสองฝายเร่ิมเจรจากัน
ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับขอเรียกรอง 

 
มาตรา ๑๗๓  นายจางหรือลูกจางจะแตงตั้งที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําแก

ผูแทนของตนตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ ก็ไดแตตองมีจํานวนไมเกินฝายละสองคน 
ที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกําหนดและตองย่ืนคําขอ

และไดรับการจดทะเบียนจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายแลวจึงจะแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาได 
ในกรณีที่นายจางหรือลูกจางแตงตั้งที่ปรึกษา ใหนายจางหรือลูกจางแจงช่ือที่

ปรึกษาฝายตนใหอีกฝายหนึ่งทราบ โดยแจงไวในขอเรียกรองตามมาตรา ๑๓ หรือในหนังสือแจง
ช่ือผูแทนเมื่อแตงตั้งข้ึนภายหลัง และใหที่ปรึกษามีสิทธิเขารวมประชุม และเจรจาทําความตกลง
ได 

 
                                                 

๓ มาตรา ๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๕๔ 
เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗ ทวิ๔  ผูซึ่งไดรับการจดทะเบียนเปนที่ปรึกษานายจางหรือที่ปรึกษา
ลูกจาง ตามมาตรา ๑๗ ใหมีระยะเวลาในการเปนที่ปรึกษามีกําหนดสองปนับแตวันที่ไดรับการจด
ทะเบียน 

ที่ปรึกษาอาจถูกส่ังใหพนจากการเปนที่ปรึกษากอนครบกําหนดเวลาตามวรรค
หนึ่งได หากขาดคุณสมบัติตามที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่พนจากการเปนที่ปรึกษาตามวรรคสอง ผูนั้นจะขอจดทะเบียนเปนที่
ปรึกษานายจางหรือที่ปรึกษาลูกจางไดอีกเมื่อพนสองปนับแตวันที่อธิบดีส่ังใหพนจากการเปนที่
ปรึกษา 

 
มาตรา ๑๘  ถานายจางหรือสมาคมนายจางกับลูกจางหรือสหภาพแรงงาน 

สามารถตกลงเกี่ยวกับขอเรียกรองตามมาตรา ๑๓ ไดแลว ใหทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
นั้นเปนหนังสือลงลายมือช่ือนายจางหรือผูแทนนายจาง และผูแทนลูกจางหรือกรรมการของ
สหภาพแรงงาน แลวแตกรณี และใหนายจางประกาศขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดยเปดเผย
ไว ณ สถานที่ที่ลูกจางซึ่งเก่ียวของกับขอเรียกรองทํางานอยูเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน โดยเริ่ม
ประกาศภายในสามวัน นับแตวันที่ไดตกลงกัน 

ใหนายจางนําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามวรรคหนึ่งมาจดทะเบียนตอ
อธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดตกลงกัน 

 
มาตรา ๑๙  ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลผูกพันนายจาง และลูกจางซึ่งลง

ลายมือช่ือในขอเรียกรองนั้น ตลอดจนลูกจางซึ่งมีสวนในการเลือกตั้งผูแทนเปนผูเขารวมในการ
เจรจาทุกคน 

ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่กระทําโดยนายจาง หรือสมาคมนายจางกับ
สหภาพแรงงาน หรือลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกันโดยมีลูกจางซึ่งทํางานในกิจการ
ประเภทเดียวกันเปนสมาชิก หรือรวมในการเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางเกินกวาสองในสาม
ของลูกจางทั้งหมด ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้นมีผลผูกพันนายจางและลูกจางซึ่ง
ทํางานในกิจการประเภทเดียวกันนั้นทุกคน 

 
มาตรา ๒๐  เมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับแลว หามมิให

นายจางทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เวนแต
สัญญาจางแรงงานนั้นจะเปนคุณแกลูกจางย่ิงกวา 

 
หมวด ๒ 

วิธีระงับขอพิพาทแรงงาน 
   

                                                 
๔ มาตรา ๑๗ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๕๔ เรื่อง 

แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ไมมีการเจรจากันภายในกําหนดตามมาตรา ๑๖ หรือมีการ

เจรจากันแลวแตตกลงกันไมไดไมวาดวยเหตุใด ใหถือวาไดมีขอพิพาทแรงงานเกิดขึ้น และใหฝาย
แจงขอเรียกรองแจงเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทราบภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมง 
นับแตเวลาที่พนกําหนดตามมาตรา ๑๖ หรือนับแตเวลาที่ตกลงกันไมได แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๒  เมื่อพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับแจงตามมาตรา ๒๑ 

แลว ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานดําเนินการไกลเกล่ียเพื่อใหฝายแจงขอเรียกรอง และ
ฝายรับขอเรียกรองตกลงกันภายในกําหนดหาวัน นับแตวันที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน
ไดรับหนังสือแจง 

ถาไดมีการตกลงกันภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา ๑๘ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไมอาจตกลงกันไดภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาขอพิพาท
แรงงานนั้น เปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได ในกรณีเชนวานี้ นายจางและลูกจางอาจตกลง
กันตั้งผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๖ หรือนายจางจะปดงานหรือลูกจางจะนัดหยุดงาน
โดยไมขัดตอมาตรา ๓๔ ก็ได  ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา 
๓๖ 

 
มาตรา ๒๓  เมื่อมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดในกิจการดังตอไปนี้ 
(๑) การรถไฟ 
(๒) การทาเรือ 
(๓) การโทรศัพทหรือการโทรคมนาคม 
(๔) การผลิตหรือการจําหนายพลังงาน หรือกระแสไฟฟาแกประชาชน 
(๕) การประปา 
(๖) การผลิตหรือการกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๗) กิจการโรงพยาบาลหรือกิจการสถานพยาบาล 
(๘) กิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานสงขอพิพาทแรงงานใหคณะกรรมการ

แรงงานสัมพันธเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย และแจงใหทั้งสองฝายทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับ
ขอพิพาทแรงงาน 

นายจาง สมาคมนายจาง สหพันธนายจาง ลูกจาง สหภาพแรงงานหรือสหพันธ
แรงงาน มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําวินิจฉัย ใหรัฐมนตรีวินิจฉัย
อุทธรณและแจงใหทั้งสองฝายทราบภายในสิบวันนับแตวันที่รับคําอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่มิไดอุทธรณภายในกําหนด และ
คําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด ฝายแจงขอเรียกรองและฝายรับขอเรียกรองตอง
ปฏิบัติตาม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๔  เมื่อมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดในกิจการใดนอกจากกิจการ

ตามมาตรา  ๒๓  ถ า รัฐมนตรี เ ห็นว าขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม ไดนั้ น  อาจมีผล
กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจของประเทศหรือความสงบเรียบรอยของประชาชน รัฐมนตรีมี
อํานาจสั่งใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธช้ีขาดขอพิพาทแรงงานนั้นได และใหคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธช้ีขาดภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคําส่ัง 

รัฐมนตรีมีอํานาจขยายระยะเวลาใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธช้ีขาดไดตามที่
เห็นสมควร 

คําช้ีขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธใหเปนที่สุด ฝายแจงขอเรียกรองและ
ฝายรับขอเรียกรองตองปฏิบัติตาม 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึกตามกฎหมายวาดวยกฎ

อัยการศึก หรือประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน หรือในกรณีที่ประเทศประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดตามมาตรา ๒๒ วรรค
สาม อันเกิดขึ้นในทองที่ใดทองที่หนึ่ง หรือกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งไดรับการพิจารณาชี้ขาด
จากคณะบุคคลคณะใดคณะหนึ่งตามที่รัฐมนตรีจะไดกําหนดหรือแตงตั้งก็ได 

คําช้ีขาดของคณะบุคคลนั้นใหเปนที่สุด ฝายแจงขอเรียกรองและฝายรับขอ
เรียกรองตองปฏิบัติตาม 

ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งจะยกเลิกเสียเมื่อใดก็ไดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๖  เมื่อมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม 

นายจางและลูกจางอาจตกลงกันตั้งผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงานคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อช้ีขาดขอ
พิพาทแรงงานนั้นได 

 
มาตรา ๒๗  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดทราบการตั้ง ใหผู ช้ีขาดขอพิพาท

แรงงานแจงเปนหนังสือกําหนดวันสงคําช้ีแจงเกี่ยวกับขอพิพาทแรงงาน และวัน เวลา และสถานที่
ที่จะพิจารณาขอพิพาทแรงงานใหฝายแจงขอเรียกรองและฝายรับขอเรียกรองทราบ 

 
มาตรา ๒๘  ในการพิจารณาขอพิพาทแรงงาน ผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงานตองให

โอกาสฝายแจงขอเรียกรองและฝายรับขอเรียกรองช้ีแจงแถลงเหตุผลและนําพยานเขาสืบ 
 
มาตรา ๒๙  เมื่อพิจารณาขอพิพาทแรงงานเสร็จแลว ใหผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงาน

ทําคําช้ีขาดเปนหนังสือ คําช้ีขาดอยางนอยตองมีขอความดังตอไปนี้ 
(๑) วันเดือนปที่ทําคําช้ีขาด 
(๒) ประเด็นแหงขอพิพาทแรงงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ขอเท็จจริงที่พิจารณาไดความ 
(๔) เหตุผลแหงคําช้ีขาด 
(๕) คําช้ีขาดใหฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายปฏิบัติหรืองดเวนปฏิบัติ 
คําช้ีขาดของผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงาน ใหถือเสียงขางมากและตองลงลายมือช่ือผู

ช้ีขาดขอพิพาทแรงงาน 
ใหผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงานสงคําช้ีขาดขอพิพาทแรงงานใหฝายแจงขอเรียกรอง

และฝายรับขอเรียกรองหรือผูแทนตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ ทราบภายในสามวัน นับแต
วันที่ทําคําช้ีขาด พรอมทั้งปดสําเนาคําช้ีขาดไว ณ สถานที่ที่ลูกจางซึ่งเก่ียวของกับขอเรียกรอง
ทํางานอยู 

ใหผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงานนําคําช้ีขาดขอพิพาทแรงงานมาจดทะเบียนตออธิบดี 
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดช้ีขาด 

 
มาตรา ๓๐  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่มิไดอุทธรณภายใน

กําหนดและคําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๓ คําช้ีขาดของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๓๕ (๔) หรือมาตรา ๔๑ (๓) คําช้ีขาดขอพิพาทแรงงานตาม
มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๙ ใหมีผลใชบังคับไดเปนเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดวินิจฉัยหรือวันที่ไดช้ี
ขาด 

 
มาตรา ๓๑  เมื่อไดมีการแจงขอเรียกรองตามมาตรา ๑๓ แลว ถาขอเรียกรองนั้น

ยังอยูในระหวางการเจรจา การไกลเกล่ีย หรือการชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา ๑๓ ถึง
มาตรา ๒๙ หามมิใหนายจางเลิกจางหรือโยกยายหนาที่การงานลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ 
อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการหรืออนุกรรมการสหพันธแรงงาน ซึ่ง
เก่ียวของกับขอเรียกรอง เวนแตบุคคลดังกลาว 

(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 
(๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 
(๓) ฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายของนายจาง โดย

นายจางไดวากลาวและตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง นายจางไมจําตองวากลาว
และตักเตือน  ทั้งนี้ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําส่ังนั้นตองมิไดออกเพ่ือขัดขวางมิใหบุคคลดังกลาว
ดําเนินการเกี่ยวกับขอเรียกรอง 

(๔) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
หามมิใหลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพ

แรงงาน หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธแรงงาน ซึ่งเก่ียวของกับขอเรียกรอง สนับสนุน 
หรือกอเหตุการนัดหยุดงาน 

 
มาตรา ๓๒  หามมิใหบุคคลอื่นซึ่งมิใชนายจาง ลูกจาง กรรมการสมาคมนายจาง 

กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธนายจาง กรรมการสหพันธแรงงาน ผูแทนหรือที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปรึกษาซึ่งเก่ียวของกับขอเรียกรอง เขาไปดําเนินการหรือรวมกระทําการใด ๆ ในการเรียกรอง 
การเจรจา การไกลเกล่ีย การชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน การปดงานหรือการชุมนุมในการนัดหยุดงาน 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่ประเทศประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรายแรง และไดมี

การประกาศหามขึ้นราคาสินคาและบริการ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา หามมิ
ใหลูกจาง สหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงานยื่นขอเรียกรองใหนายจาง สมาคมนายจาง หรือ
สหพันธนายจางเพิ่มคาจางแกลูกจาง หรือหามมิใหนายจางเพิ่มคาจางใหแกลูกจางได 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการเลื่อนอัตราคาจางเพ่ือเปนบําเหน็จแก
ลูกจางประจําป ซึ่งนายจางไดกําหนดไวแนนอนแลว หรือการเลื่อนอัตราคาจางเนื่องจากลูกจาง
เปลี่ยนแปลงหนาที่การงาน 

ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งจะยกเลิกเสียเมื่อใดก็ไดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๓ 

การปดงานและการนัดหยดุงาน 
   

 
มาตรา ๓๔  หามมิใหนายจางปดงานหรือลูกจางนัดหยุดงานในกรณี ดังตอไปนี ้
(๑) เมื่อยังไมมีการแจงขอเรียกรองตออีกฝายหนึ่งตามมาตรา ๑๓ หรือไดแจง

ขอเรียกรองแลว แตขอพิพาทแรงงานนั้นยังไมเปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดตามมาตรา 
๒๒ วรรคสาม 

(๒) เมื่อฝายซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอตกลง ตามมาตรา ๑๘ ไดปฏิบัติตาม
ขอตกลง 

(๓) เมื่อฝายซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอตกลงท่ีพนักงานประนอมขอพิพาท
แรงงานไดไกลเกล่ียตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ไดปฏิบัติตามขอตกลง 

(๔) เมื่อฝายซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําช้ีขาดของผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงานซึ่ง
ตั้งตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ ไดปฏิบัติตามคําช้ีขาด 

(๕) เมื่ออยูในระหวางการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ 
หรือมีคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๓ หรือคําช้ีขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
ตามมาตรา ๒๔ 

(๖) เมื่ออยูในระหวางการช้ีขาดของผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงาน ซึ่งตั้งตามมาตรา 
๒๕ หรือมาตรา ๒๖ 

ไมวากรณีจะเปนประการใด หามมิใหนายจางปดงานหรือลูกจางนัดหยุดงานโดย
มิไดแจงเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน และอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน
เวลาอยางนอยยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่รับแจง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๕  ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นวาการปดงานหรือการนัดหยุดงานนั้น อาจทํา
ใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศ หรืออาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน 
หรืออาจเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ หรืออาจขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ให
รัฐมนตรีมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) ส่ังใหนายจางซึ่งปดงานรับลูกจางกลับเขาทํางานและจายคาจางตามอัตราท่ี
เคยจายใหแกลูกจางนั้น 

(๒) ส่ังใหลูกจางซึ่งนัดหยุดงานกลับเขาทํางานตามปกติ 
(๓) จัดใหบุคคลเขาทํางานแทนที่ลูกจางซึ่งมิไดทํางานเพราะการปดงาน หรือ

การนัดหยุดงาน นายจางตองยอมใหบุคคลเหลานั้นเขาทํางาน และหามมิใหลูกจางขัดขวาง ให
นายจางจายคาจางแกบุคคลเหลานั้นตามอัตราที่เคยจายใหแกลูกจาง 

(๔) ส่ังใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธดําเนินการชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน 
 
มาตรา ๓๖  ในกรณีที่มีประกาศใชกฎอัยการศึกตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการ

ศึก หรือประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา หามมิใหนายจางปดงาน หรือลูกจางนัดหยุด
งาน ในเขตทองที่ที่ไดประกาศใชกฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณฉุกเฉินทั้งหมดหรือ
บางสวนได 

ในกรณีที่มีการปดงาน หรือการนัดหยุดงานอยูกอนมีประกาศของรัฐมนตรี ตาม
วรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่ังใหนายจางซึ่งปดงาน รับลูกจาง
กลับเขาทํางาน หรือส่ังใหลูกจางซึ่งนัดหยุดงานกลับเขาทํางานตามปกติภายในระยะเวลาที่
รัฐมนตรีกําหนด 

ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งจะยกเลิกเสียเมื่อใดก็ได โดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๔ 

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ 
   

 
มาตรา ๓๗  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการแรงงาน

สัมพันธ” ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาแปดคน แตไม
เกินสิบสี่คน ในจํานวนนั้นอยางนอยตองมีกรรมการซึ่งเปนฝายนายจางสามคนและฝายลูกจางสาม
คน 

ใหรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 
 
มาตรา ๓๘  ใหประธานกรรมการ และกรรมการตามมาตรา ๓๗ อยูในตําแหนง

คราวละสามป ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดหนึ่งป ใหประธานกรรมการและกรรมการพนจาก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตําแหนงหนึ่งในสามโดยวิธีจับสลาก และเมื่อครบสองปใหประธานกรรมการหรือกรรมการที่
เหลืออยูพนจากตําแหนงอีกหนึ่งในสามโดยวิธีจับสลาก 

ในกรณีที่มีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนประธานกรรมการ
หรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระหรือโดยวิธีจับสลาก ใหผูไดรับแตงตั้งใหมนั้นอยูใน
ตําแหนงคราวละสามป 

ในกรณีที่มีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนประธานกรรมการ 
หรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) หรือ (๗) ใหผูไดรับ
แตงตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งตน
แทน 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๓๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๘ ประธาน

กรรมการ หรือกรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) พนจากตําแหนงโดยการจับสลากตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือ 
(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 
มาตรา ๔๐  การประชุมของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธตองมีกรรมการมา

ประชุมไมนอยกวาหาคน และตองมีกรรมการซึ่งเปนฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละ
หนึ่งคน จึงจะเปนองคประชุม แตถาเปนการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทแรงงานตาม
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๓๕ (๔) ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด และตองมีกรรมการซึ่งเปนฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละ
หนึ่งคน จึงจะเปนองคประชุม 

ถาในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการดวยกันคนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้
ขาด 

 
มาตรา ๔๑  ใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) วินิจฉัยขอพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๓ 
(๒) ช้ีขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๓๕ (๔) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ช้ีขาดขอพิพาทแรงงานตามที่ไดรับแตงตั้งหรือมอบหมาย 
(๔) วินิจฉัยชี้ขาดคํารองตามมาตรา ๑๒๕ และในกรณีที่คณะกรรมการแรงงาน

สัมพันธช้ีขาดวาเปนการกระทําอันไมเปนธรรม ใหมีอํานาจสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางาน
หรือใหจายคาเสียหาย หรือใหผูฝาฝนปฏิบัติหรือไมปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งไดตามที่เห็นสมควร 

(๕) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเรียกรอง การเจรจา การระงับขอพิพาทแรงงาน 
การนัดหยุดงานและการปดงาน ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

(๖) ตราขอบังคับการประชุมและวางระเบียบการพิจารณาวินิจฉัย และช้ีขาดขอ
พิพาทแรงงาน และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการกระทําอันไมเปนธรรม และการออกคําส่ังของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ 

 
มาตรา ๔๒  คณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

แรงงานสัมพันธเพ่ือหาขอเท็จจริงและเสนอความเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
มอบหมายเปนการประจําหรือเฉพาะคราวได 

 
มาตรา ๔๓  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหกรรมการแรงงานสัมพันธหรือ

อนุกรรมการแรงงานสัมพันธมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสถานที่ทํางานของนายจาง สถานที่ที่ ลูกจางทํางานอยู หรือ

สํานักงานของสมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธนายจาง หรือสหพันธแรงงาน ในระหวาง
เวลาทําการ เพ่ือสอบถามขอเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารไดตามความจําเปน 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาใหถอยคํา หรือใหสงส่ิงของหรือ
เอกสารที่ เ ก่ียวของมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธหรือ
คณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ 

ใหผูซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวก ตอบหนังสือสอบถามชี้แจงขอเท็จจริงหรือ
สงส่ิงของหรือเอกสารที่เก่ียวของแกกรรมการแรงงานสัมพันธหรืออนุกรรมการแรงงานสัมพันธ
ดังกลาวในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๔๔  กรรมการแรงงานสัมพันธหรืออนุกรรมการแรงงานสัมพันธจะมี

หนังสือเชิญผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เก่ียวของก็ได 
 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการลูกจาง 

   
 

มาตรา ๔๕  ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป ลูกจางอาจ
จัดตั้งคณะกรรมการลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้นได 

ในกรณีที่ลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้นเกินหนึ่งในหาของจํานวนลูกจาง
ทั้งหมดเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน ใหคณะกรรมการลูกจางประกอบดวยลูกจางในสถาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกอบกิจการนั้นที่สหภาพแรงงานแตงตั้งมีจํานวนมากกวากรรมการอื่นที่มิไดเปนสมาชิกของ
สหภาพแรงงานหนึ่งคน ถาลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้นเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนลูกจาง
ทั้งหมดเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานอาจแตงตั้งกรรมการลูกจางทั้งคณะก็ได 

ใหนํามาตรา ๑๕ วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับแกการแตงตั้งกรรมการลูกจาง
ตามวรรคสองโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๖  คณะกรรมการลูกจางมีจํานวนดังตอไปนี้ 
(๑) หาคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป แตไม

เกินหนึ่งรอยคน 
(๒) เจ็ดคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางเกินหนึ่งรอยคน แตไมเกิน

สองรอยคน 
(๓) เกาคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางเกินสองรอยคน แตไมเกินสี่

รอยคน 
(๔) สิบเอ็ดคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางเกินสี่รอยคน แตไมเกิน

แปดรอยคน 
(๕) สิบสามคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางเกินแปดรอยคน แตไม

เกินหนึ่งพันหารอยคน 
(๖) สิบหาคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางเกินหนึ่งพันหารอยคน แต

ไมเกินสองพันหารอยคน 
(๗) สิบเจ็ดคนถึงย่ีสิบเอ็ดคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางเกินสอง

พันหารอยคน 
หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการลูกจางใหเปนไปตามที่อธิบดี

กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๔๗  กรรมการลูกจางอยูในตําแหนงคราวละสามป แตอาจไดรับเลือกตั้ง

หรือแตงตั้งใหมได 
 
มาตรา ๔๘  นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการลูกจางพนจากตําแหนง 

เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๕) ลูกจางเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนลูกจางทั้งหมดในสถานประกอบกิจการนั้น มี

มติใหพนจากตําแหนง 
(๖) ศาลแรงงานมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) มีการเลือกตั้งหรือแตงตั้งกรรมการลูกจางใหมทั้งคณะ 
เมื่อกรรมการลูกจางพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหมีการเลือกตั้งหรือแตงตั้ง

กรรมการลูกจางแทนตําแหนงที่วาง แลวแตกรณ ี
กรรมการลูกจางซึ่งไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งตามวรรคสองอยูในตําแหนงตาม

วาระของกรรมการซึ่งตนแทน 
 
มาตรา ๔๙  ใหมีการเลือกตั้งหรือแตงตั้งกรรมการลูกจางใหมทั้งคณะ เมื่อ 
(๑) จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้นมีจํานวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกึ่ง

หนึ่งของจํานวนลูกจางทั้งหมดที่มีอยูเดิม 
(๒) กรรมการลูกจางพนจากตําแหนงเกินกึ่งหนึ่ง 
(๓) ลูกจางเกินกึ่งหนึ่งของลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้นมีมติใหกรรมการ

ลูกจางทั้งคณะพนจากตําแหนง 
(๔) ศาลแรงงานมีคําส่ังใหกรรมการลูกจางทั้งคณะพนจากตําแหนง 
 
มาตรา ๕๐  นายจางตองจัดใหมีการประชุมหารือกับคณะกรรมการลูกจางอยาง

นอยสามเดือนตอหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการลูกจางเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการลูกจางทั้งหมด หรือ
สหภาพแรงงานรองขอโดยมีเหตุผลสมควร เพ่ือ 

(๑) จัดสวัสดิการแกลูกจาง 
(๒) ปรึกษาหารือเพ่ือกําหนดขอบังคับในการทํางานอันจะเปนประโยชนตอ

นายจางและลูกจาง 
(๓) พิจารณาคํารองทุกขของลูกจาง 
(๔) หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในสถานประกอบกิจการ 
ในกรณีที่คณะกรรมการลูกจางเห็นวาการกระทําของนายจางจะทําใหลูกจางไมได

รับความเปนธรรมหรือไดรับความเดือดรอนเกินสมควร คณะกรรมการลูกจาง ลูกจางหรือสหภาพ
แรงงานมีสิทธิรองขอใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัย 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีที่กรรมการลูกจางผูใดหรือคณะกรรมการลูกจางไมปฏิบัติ

หนาที่ของตนโดยสุจริต หรือกระทําการอันไมสมควรอันเปนภัยตอความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน หรือเปดเผยความลับของนายจางเกี่ยวกับการประกอบกิจการโดยไมมีเหตุผลสมควร 
นายจางมีสิทธิรองขอใหศาลแรงงานมีคําส่ังใหกรรมการลูกจางผูนั้นหรือกรรมการลูกจางทั้งคณะ
พนจากตําแหนงได 

 
มาตรา ๕๒  หามมิใหนายจางเลิกจาง ลดคาจาง ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติ

หนาที่ของกรรมการลูกจาง หรือกระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหกรรมการลูกจางไมสามารถ
ทํางานอยูตอไปได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาลแรงงาน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๓  หามมิใหนายจางใหหรือตกลงจะใหเงินหรือทรัพยสินแกกรรมการ
ลูกจาง เวนแตคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด โบนัส เงินปนผลหรือประโยชนอ่ืนที่
กรรมการลูกจางมีสิทธิไดรับตามปกติในฐานะลูกจาง 

 
หมวด ๖ 

สมาคมนายจาง 
   

 
มาตรา ๕๔  สมาคมนายจางจะมี ข้ึนไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทแหง

พระราชบัญญัตินี้ 
สมาคมนายจางตองมีวัตถุที่ประสงคเพ่ือการแสวงหาและคุมครองผลประโยชน

เก่ียวกับสภาพการจางและสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจาง และระหวาง
นายจางดวยกัน 

 
มาตรา ๕๕  สมาคมนายจางตองมีขอบังคับและตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน 

เมื่อไดจดทะเบียนแลวใหสมาคมนายจางเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๕๖  ผูมีสิทธิจัดตั้งสมาคมนายจางตองเปนนายจางที่ประกอบกิจการ

ประเภทเดียวกัน บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 
 
มาตรา ๕๗  การขอจดทะเบียนสมาคมนายจางนั้น ใหนายจางผูมีสิทธิจัดตั้ง

สมาคมนายจางจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนผูเร่ิมกอการ ย่ืนคําขอเปนหนังสือตอนายทะเบียน 
พรอมดวยรางขอบังคับของสมาคมนายจางอยางนอยสามฉบับ 

คําขอนั้น ตองระบุช่ือ อายุ อาชีพหรือวิชาชีพและที่อยูของผูเร่ิมกอการทุกคน 
 
มาตรา ๕๘  ขอบังคับของสมาคมนายจางอยางนอยตองมีขอความดังตอไปนี้ 
(๑) ช่ือ ซึ่งตองมีคําวา “สมาคมนายจาง” กํากับไวกับชื่อนั้นดวย 
(๒) วัตถุที่ประสงค 
(๓) ที่ตั้งสํานักงาน 
(๔) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
(๕) อัตราเงินคาสมัครและคาบํารุงและวิธีการชําระเงินนั้น 
(๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก 
(๗) ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดการ การใชจาย การเก็บรักษาเงินและทรัพยสิน

อ่ืน ตลอดจนการทําบัญชีและการตรวจบัญชี 
(๘) ขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาในการปดงานและวิธีการอนุมัติขอตกลง

เก่ียวกับสภาพการจาง 
(๙) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๐) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ วาระของการ
เปนกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๕๙  เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอพรอมทั้งรางขอบังคับแลวเห็นวาผูย่ืน

คําขอมีคุณสมบัติถูกตองตามมาตรา ๕๖ ขอบังคับถูกตองตามมาตรา ๕๘ และวัตถุที่ประสงค
ถูกตองตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง และไมขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหนายทะเบียน
รับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแกสมาคมนายจางนั้น 

ถานายทะเบียนเห็นวา คําขอหรือรางขอบังคับไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหมีคําส่ัง
ใหแกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง เมื่อแกไขเพิ่มเติมถูกตองแลว ใหรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนแกสมาคมนายจางนั้น 

ถานายทะเบียนเห็นวา ไมอาจรับจดทะเบียนไดเนื่องจากวัตถุที่ประสงคขัดตอ
ความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหนายทะเบียนมีคําส่ังไมรับจดทะเบียน และแจงคําส่ังไมรับจด
ทะเบียน พรอมดวยเหตุผลที่ไมรับจดทะเบียนไปยังผูขอจดทะเบียนโดยมิชักชา 

ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําส่ังไมรับจดทะเบียนนั้นตอรัฐมนตรีได โดยทํา
เปนหนังสือย่ืนตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 

ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ 

ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผูอุทธรณมีสิทธิดําเนินการ
ตอไป เพ่ือใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได 

 
มาตรา ๖๐  ใหนายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนสมาคมนายจางใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๖๑  ใหผูเร่ิมกอการจัดตั้งสมาคมนายจางจัดใหมีการประชุมใหญสามัญ

ครั้งแรก ภายในหนึ่งรอยยี่ สิบวันนับแตวันที่จดทะเบียน เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการและ
มอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการ และอนุมัติรางขอบังคับที่ไดย่ืนแกนายทะเบียนตาม
มาตรา ๕๙ 

เมื่อที่ประชุมใหญไดเลือกตั้งคณะกรรมการและอนุมัติรางขอบังคับแลวใหนํา
สําเนาขอบังคับและรายชื่อ ที่อยู อาชีพหรือวิชาชีพของกรรมการไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับ
แตวันที่ที่ประชุมใหญลงมต ิ

 
มาตรา ๖๒  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมนายจางจะกระทําไดโดยมติ

ของที่ประชุมใหญและตองนําไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมต ิ
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับตามวรรคหนึ่ง จะมีผลใชบังคับตอเมื่อนายทะเบียน

ไดรับจดทะเบียนแลว 
ใหนํามาตรา ๕๙ มาใชบังคับแกการขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๓  ผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสมาคมนายจางไดจะตองเปนนายจางที่
ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล ใหถือวานิติบุคคลนัน้เปนสมาชกิ
ของสมาคมนายจาง 

 
มาตรา ๖๔  สมาชิกของสมาคมนายจางมีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก 

เอกสารหรือบัญชี เพ่ือทราบการดําเนินกิจการของสมาคมนายจางไดในเวลาเปดทําการตามที่
คณะกรรมการกําหนดไว 

ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เจาหนาที่ของสมาคมนายจางตองใหความ
สะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๖๕  สมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมนายจางส้ินสุดเมื่อ ตาย ลาออก ที่

ประชุมใหญใหออกหรือตามที่กําหนดในขอบังคับของสมาคมนายจาง 
 
มาตรา ๖๖  เพ่ือประโยชนของสมาชิกของสมาคมนายจางใหสมาคมนายจางมี

อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) เรียกรอง เจรจาทําความตกลงและรับทราบคําช้ีขาดหรือทําขอตกลงกับ

สหภาพแรงงานหรือลูกจางในกิจการของสมาชิกได 
(๒) จัดการและดําเนินการเพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชน  ทั้งนี้ ภายใตบังคบัของ

วัตถุที่ประสงคของสมาคมนายจาง 
(๓) จัดใหมีบริการสนเทศเพื่อใหสมาชิกมาติดตอเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ 
(๔) จัดใหมีบริการการใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาหรือขจัดขอขัดแยงเก่ียวกับ

การบริหารงานและการทํางาน 
(๕) จัดใหมีการใหบริการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพยสินเพื่อสวัสดิการของ

สมาชิกหรือเพ่ือสาธารณประโยชน  ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมใหญเห็นสมควร 
(๖) เรียกเก็บเงินคาสมัครเปนสมาชิก และเงินคาบํารุงตามอัตราที่กําหนดใน

ขอบังคับของสมาคมนายจาง 
 
มาตรา ๖๗  เมื่อสมาคมนายจางปฏิบัติการดังตอไปนี้ เพ่ือประโยชนของสมาชิก

อันมิใชเปนกิจการเกี่ยวกับการเมือง ใหนายจาง สมาคมนายจาง กรรมการ อนุกรรมการ และ
เจาหนาที่ของสมาคมนายจางไดรับการยกเวนไมตองถูกกลาวหา หรือฟองรองทางอาญา หรือทาง
แพง 

(๑) เขารวมเจรจาทําความตกลงกับลูกจาง สหภาพแรงงาน นายจาง สมาคม
นายจางอ่ืน สหพันธแรงงาน หรือสหพันธนายจาง เพ่ือเรียกรองสิทธิหรือประโยชนที่สมาชิก
สมควรไดรับ 

(๒) ส่ังใหปดงาน หรือชวยเหลือ ชักชวนหรือสนับสนุนใหสมาชิกปดงาน 
(๓) ช้ีแจงหรือโฆษณาขอเท็จจริงเก่ียวกับขอพิพาทแรงงาน หรือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) จัดใหมีการชุมนุมสมาชิกของสมาคมนายจาง 
ทั้งนี้ เวนแตเปนความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิด

ภยันตรายตอประชาชน เก่ียวกับชีวิตและรางกาย เก่ียวกับเสรีภาพและชื่อเสียง เก่ียวกับทรัพยและ
ความผิดในทางแพงที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดทางอาญาในลักษณะดังกลาว 

 
มาตรา ๖๘  ใหสมาคมนายจางมีคณะกรรมการเปนผูดําเนินการและเปนผูแทน

ของสมาคมนายจางในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายให
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได 

คณะกรรมการอาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได 
 
มาตรา ๖๙  ผูซึ่งจะไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนกรรมการหรืออนุกรรมการตาม

มาตรา ๖๘ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๑) เปนสมาชิกของสมาคมนายจางหรือผูแทนของนิติบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของ

สมาคมนายจาง 
(๒) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 
มาตรา ๗๐  สมาคมนายจางจะกระทําการดังตอไปนี้ไดก็แตโดยมติของที่ประชุม

ใหญ 
(๑) แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
(๒) ดําเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงสวนไดเสียของสมาชิกเปนสวนรวม 
(๓) เลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งผูสอบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจําป และ

งบประมาณ 
(๔ )  จั ดส ร ร เ งิ นหรื อทรั พย สิ น เพื่ อ ส วั สดิ ก า ร ขอ งสมาชิ กห รื อ เ พ่ื อ

สาธารณประโยชน 
(๕) เลิกสมาคมนายจาง 
(๖) ควบสมาคมนายจางเขากัน 
(๗) กอตั้งสหพันธนายจางหรือเปนสมาชิกของสหพันธนายจาง 
 
มาตรา ๗๑  สมาคมนายจางตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบทีอ่ธบิดกํีาหนด 

และเก็บรักษาไวที่สํานักงานพรอมที่จะใหตรวจสอบไดในเวลาทําการ 
ใหสมาคมนายจางประกาศวันและเวลาเปดทําการไวที่สํานักงาน 
 
มาตรา ๗๒  ใหนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายมีอํานาจ 
(๑) เขาไปในสํานักงานของสมาคมนายจางในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบกิจการ

ของสมาคมนายจาง 
(๒) ส่ังใหกรรมการ พนักงานหรือลูกจางของสมาคมนายจาง สงหรือแสดง

เอกสารหรือบัญชีของสมาคมนายจางเพื่อประกอบการพิจารณากรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) สอบถามบุคคลใน (๒) หรือเรียกบุคคลดังกลาวมาเพื่อสอบถามหรือให
ช้ีแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสมาคมนายจาง 

 
มาตรา ๗๓  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหกรรมการผูใดผูหนึ่งหรือคณะกรรมการ

ของสมาคมนายจางออกจากตําแหนงได เมื่อปรากฏวา 
(๑) กระทําการอันมิชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการขัดขวางการปฏิบัติงานตาม

หนาที่ของพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงานหรือคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ 

(๒) ดําเนินกิจการไมถูกตองตามวัตถุที่ประสงคของสมาคมนายจางอันเปนการ
ขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยของประชาชน หรืออาจเปนภัยตอเศรษฐกิจหรือความ
มั่นคงของประเทศ หรือ 

(๓) ใหหรือยินยอมใหผูใดผูหนึ่งซึ่งมิใชกรรมการเปนผูดําเนินกิจการของ
สมาคมนายจาง 

คําส่ังตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือและแจงใหผูซึ่งเก่ียวของและสมาคม
นายจางทราบโดยมิชักชา 

 
มาตรา ๗๔  ผูซึ่งไดรับคําส่ังตามมาตรา ๗๓ มีสิทธิอุทธรณคําส่ังนั้นตอรัฐมนตรี 

โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง 
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแต

วันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ 
ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผูอุทธรณมีสิทธิดําเนินการ

ตอไป เพ่ือใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได 
 
มาตรา ๗๕  สมาคมนายจางตองจัดใหมีการตรวจสอบบัญชีทุกป และตองเสนอ

งบดุลพรอมดวยรายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตอที่ประชุมใหญ 
เมื่อที่ประชุมใหญรับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแลว ใหสงสําเนาหนึง่ชุด

ใหแกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญรับรอง 
 
มาตรา ๗๖  สมาคมนายจางตั้งแตสองสมาคมขึ้นไปที่มีสมาชิกซึ่งประกอบ

กิจการประเภทเดียวกัน อาจควบเขากันเปนสมาคมนายจางเดียวกันได 
การควบสมาคมนายจางเขากันตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับมติจากที่ประชุมใหญของ

แตละสมาคมดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดและตองไดรับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียน 

ในการขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน ใหสงสําเนารายงานการประชุมใหญ
ของสมาคมนายจางซึ่งลงมติใหควบเขากันไปดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๗  เมื่อนายทะเบียนใหความเห็นชอบตามมาตรา ๗๖ แลว ใหสมาคม
นายจางแจงเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสมาคมนายจาง เพ่ือใหทราบถึงการที่ประสงคจะ
ควบสมาคมนายจางเขากัน และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางใดอยางหนึ่งในการควบสมาคม
นายจางเขากันนั้น สงคําคัดคานไปยังสมาคมนายจางภายในสามสิบวันนับแตวันที่แจง 

ถาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดเวลาดังกลาวนั้น ก็ใหถือวาไมมีคําคัดคาน
และสมาคมนายจางอาจควบเขากันได 

ถามีเจาหนี้คัดคาน สมาคมนายจางจะควบเขากันมิไดจนกวาจะไดชําระหนีห้รือได
ใหประกันเพื่อหนี้นั้นแลว 

 
มาตรา ๗๘  ใหคณะกรรมการของแตละสมาคมนายจางที่ควบเขากันตั้งผูแทน

ของตนขึ้นสมาคมละไมเกินสามคน เพ่ือดําเนินการจดทะเบียนตามมาตรา ๗๙ 
 
มาตรา ๗๙  สมาคมที่ตั้งข้ึนใหมโดยควบเขากันนั้น ตองจดทะเบียนเปนสมาคม

นายจางใหมตามประเภทการประกอบกิจการของสมาคมนายจางที่มีอยูเดิม โดยยื่นคําขอจด
ทะเบียนเปนหนังสือตอนายทะเบียน 

ในคําขอจดทะเบียนสมาคมนายจางใหม ตองมีผูแทนของสมาคมนายจางทุก
สมาคมที่ควบเขากันลงลายมือช่ืออยางนอยสมาคมละสองคน 

คําขอจดทะเบียนสมาคมนายจางใหมตองมีเอกสารดังตอไปนี้ย่ืนพรอมกันดวย 
(๑) หนังสือของสมาคมนายจางที่ควบเขากันนั้นรับรองวาไดแจงไปยังเจาหนี้ทั้ง

ปวงตามมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่งแลว ไมมีเจาหนี้คัดคานภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือกรณีที่มี
เจาหนี้คัดคานสมาคมนายจางก็ไดชําระหนี้ หรือไดใหประกันเพื่อหนี้รายนั้นแลว 

(๒) รางขอบังคับของสมาคมนายจางใหมที่ขอจดทะเบียนสองฉบับ 
(๓) สําเนารายงานการประชุมของสมาคมนายจางที่ควบเขากันหนึ่งฉบับ 
เอกสารตาม (๒) และ (๓) นั้น ผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการชุดแรกของสมาคม

นายจางใหมตองลงลายมือช่ือรับรองสองคน 
ใหนํามาตรา ๕๔ ถึงมาตรา ๗๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๘๐  เมื่อจดทะเบียนสมาคมนายจางที่ควบเขากันเปนสมาคมนายจางใหม

แลว ใหนายทะเบียนขีดชื่อสมาคมนายจางเดิมที่ไดควบเขากันนั้นออกจากทะเบียน 
 
มาตรา ๘๑  สมาคมนายจางใหมนี้ยอมไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ หนาที่ 

และความรับผิดของสมาคมนายจางเดิมที่ไดควบเขากันนั้นทั้งส้ิน 
สมาชิกของสมาคมนายจางเดิมที่ไดควบเขากันนั้น ยอมเปนสมาชิกของสมาคม

นายจางใหมนี ้
 
มาตรา ๘๒  สมาคมนายจางยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี ้
(๑) ถามีขอบังคับของสมาคมนายจางกําหนดใหเลิกในกรณีใด เมื่อมีกรณีนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) เมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหเลิก 
(๓) เมื่อนายทะเบียนมีคําส่ังใหเลิก 
(๔) เมื่อลมละลาย 
 
มาตรา ๘๓  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหเลิกสมาคมนายจางไดในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) เมื่อปรากฏวาการดําเนินการของสมาคมนายจางขัดตอวัตถุที่ประสงค ขัดตอ

กฎหมายหรือเปนภัยตอเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ หรือขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๒) เมื่อนายทะเบียนมีคําส่ังใหเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหมทั้งคณะและไม
ดําเนินการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนดหรือภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน
ขยายระยะเวลาใหจนสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว หรือ 

(๓) เมื่อสมาคมนายจางไมดําเนินกิจการติดตอกันเปนเวลาเกินสองป 
เมื่อนายทะเบียนมีคําส่ังใหเลิกสมาคมนายจางใด ใหแจงคําส่ังเปนหนังสือให

สมาคมนายจางนั้นทราบโดยมิชักชา 
คําส่ังใหเลิกสมาคมนายจางตามมาตรานี้ กรรมการเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่ถูกส่ังใหเลิกมีสิทธิเขาช่ือกันอุทธรณคําส่ังนั้นตอ
รัฐมนตรี โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 

ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่รับอุทธรณ 

ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผูอุทธรณมีสิทธิดําเนินการ
ตอไปเพื่อใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได 

คําส่ังเลิกสมาคมนายจางใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อส้ินสุดระยะเวลา
การยื่นอุทธรณหรือเมื่อศาลแรงงานวินิจฉัย แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๘๔  เมื่อสมาคมนายจางตองเลิกตามมาตรา ๘๒ (๑) (๒) หรือ (๓) 

หรือมาตรา ๘๓ ใหแตงตั้งผูชําระบัญชีและทําการชําระบัญชี และใหนําบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และ
บริษัทจํากัดมาใชบังคับแกการชําระบัญชีสมาคมนายจางโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๕  เมื่อชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูจะแบงใหแกสมาชิกของ

สมาคมนายจางไมได ทรัพยสินนั้นจะตองโอนไปใหแกนิติบุคคลอื่นตามที่ไดระบุไวในขอบังคับวา
ดวยวิธีการจัดการของสมาคมนายจาง หรือตามมติของที่ประชุมใหญ ถาในขอบังคับหรือที่ประชุม
ใหญมิไดระบุนิติบุคคลใดใหเปนผูรับทรัพยสินที่เหลือนั้น ใหผูชําระบัญชีมอบแกกรมแรงงานเพื่อ
สวัสดิการของลูกจาง 

 
หมวด ๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สหภาพแรงงาน 
   

 
มาตรา ๘๖  สหภาพแรงงานจะมีข้ึนไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทแหง

พระราชบัญญัตินี้ 
สหภาพแรงงานตองมีวัตถุที่ประสงคเพ่ือการแสวงหาและคุมครองผลประโยชน

เก่ียวกับสภาพการจางและสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจาง และระหวาง
ลูกจางดวยกัน 

 
มาตรา ๘๗  สหภาพแรงงานตองมีขอบังคับและตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน 

เมื่อไดจดทะเบียนแลว ใหสหภาพแรงงานเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๘๘  ผูมีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานตองเปนลูกจางของนายจางคน

เดียวกัน หรือเปนลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกันโดยไมคํานึงวาจะมีนายจางก่ีคน 
บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย 

 
มาตรา ๘๙  การขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานนั้น ใหลูกจางผูมีสิทธิจัดตั้ง

สหภาพแรงงานจํานวนไมนอยกวาสิบคนเปนผูเร่ิมกอการ ย่ืนคําขอเปนหนังสือตอนายทะเบียน 
พรอมดวยรางขอบังคับของสหภาพแรงงานอยางนอยสามฉบับ 

คําขอนั้น ตองระบุช่ือ อายุ อาชีพหรือวิชาชีพและที่อยูของผูเร่ิมกอการทุกคน 
 
มาตรา ๙๐  ขอบังคับของสหภาพแรงงานอยางนอยตองมีขอความดังตอไปนี้ 
(๑) ช่ือ ซึ่งตองมีคําวา “สหภาพแรงงาน” กํากับไวกับชื่อนั้นดวย 
(๒) วัตถุที่ประสงค 
(๓) ที่ตั้งสํานักงาน 
(๔) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
(๕) อัตราเงินคาสมัครและคาบํารุงและวิธีการชําระเงินนั้น 
(๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก 
(๗) ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดการ การใชจาย การเก็บรักษาเงินและทรัพยสิน

อ่ืน ตลอดจนการทําบัญชีและการตรวจบัญชี 
(๘) ขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาในการนัดหยุดงานและวิธีการอนุมัติ

ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 
(๙) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
(๑๐) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ วาระของการ

เปนกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๑  เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอพรอมทั้งรางขอบังคับแลวเห็นวาผูย่ืน
คําขอมีคุณสมบัติถูกตองตามมาตรา ๘๘ ขอบังคับถูกตองตามมาตรา ๙๐ และวัตถุที่ประสงค
ถูกตองตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง และไมขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหนายทะเบียน
รับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแกสหภาพแรงงานนั้น 

ถานายทะเบียนเห็นวา คําขอหรือรางขอบังคับไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหมีคําส่ัง
ใหแกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง เมื่อแกไขเพิ่มเติมถูกตองแลว ใหรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนแกสหภาพแรงงานนั้น 

ถานายทะเบียนเห็นวา ไมอาจรับจดทะเบียนไดเนื่องจากวัตถุที่ประสงคขัดตอ
ความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหนายทะเบียนมีคําส่ังไมรับจดทะเบียน และแจงคําส่ังไมรับจด
ทะเบียนพรอมดวยเหตุผลที่ไมรับจดทะเบียนไปยังผูขอจดทะเบียนโดยมิชักชา 

ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําส่ังไมรับจดทะเบียนนั้นตอรัฐมนตรีได โดยทํา
เปนหนังสือย่ืนตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 

ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ 

ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผูอุทธรณมีสิทธิดําเนินการ
ตอไป เพ่ือใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได 

 
มาตรา ๙๒  ใหนายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนสหภาพแรงงานใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๙๓  ใหผูเร่ิมกอการจัดตั้งสหภาพแรงงานจัดใหมีการประชุมใหญสามัญ

ครั้งแรกภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่จดทะเบียน เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมาย
การทั้งปวงใหแกคณะกรรมการและอนุมัติรางขอบังคับที่ไดย่ืนแกนายทะเบียนตามมาตรา ๙๑ 

เมื่อที่ประชุมใหญไดเลือกตั้งคณะกรรมการและอนุมัติรางขอบังคับแลวใหนํา
สําเนาขอบังคับและรายชื่อ ที่อยู อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับ
แตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ 

 
มาตรา ๙๔  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหภาพแรงงานจะกระทําไดโดยมติ

ของที่ประชุมใหญและตองนําไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมต ิ
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับตามวรรคหนึ่ง จะมีผลใชบังคับตอเมื่อนายทะเบียน

ไดรับจดทะเบียนแลว 
ใหนํามาตรา ๙๑ มาใชบังคับแกการขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๕๕  ผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานไดจะตองเปนลูกจางของ
นายจางคนเดียวกันกับผูขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานหรือเปนลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภท
เดียวกันกับผูขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน และมีอายุตั้งแตสิบหาปข้ึนไป 

หามมิใหพนักงานและฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่ง 

ลูกจางซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจในการจาง การลดคาจาง การเลิกจาง การ
ใหบําเหน็จหรือการลงโทษ จะเปนสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจางอ่ืนไดจัดตั้งหรือเปนสมาชิก
อยูไมไดและลูกจางอ่ืนจะเปนสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจางซึ่งเปนผูบังคับบัญชาดังกลาวได
จัดตั้งข้ึนหรือเปนสมาชิกอยูไมได 

 
มาตรา ๙๖  สมาชิกของสหภาพแรงงานมีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก 

เอกสาร หรือบัญชี เพ่ือทราบการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงานไดในเวลาเปดทําการตามที่
คณะกรรมการกําหนดไว 

ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เจาหนาที่ของสหภาพแรงงานตองใหความ
สะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๙๗  สมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพแรงงานสิ้นสุดลงเมื่อ ตาย ลาออก ที่

ประชุมใหญใหออก หรือตามที่กําหนดในขอบังคับของสหภาพแรงงาน 
 
มาตรา ๙๘  เพ่ือประโยชนของสมาชิกของสหภาพแรงงานใหสหภาพแรงงานมี

อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) เรียกรอง เจรจาทําความตกลงและรับทราบคําช้ีขาด หรือทําขอตกลงกับ

นายจาง หรือสมาคมนายจางในกิจการของสมาชิกได 
(๒) จัดการและดําเนินการเพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชน  ทั้งนี้ ภายใตบังคบัของ

วัตถุที่ประสงคของสหภาพแรงงาน 
(๓) จัดใหมีบริการสนเทศเพื่อใหสมาชิกมาติดตอเก่ียวกับการจัดหางาน 
(๔) จัดใหมีบริการการใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาหรือขจัดขอขัดแยงเก่ียวกับ

การบริหารงานและการทํางาน 
(๕) จัดใหมีการใหบริการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพยสิน เพ่ือสวัสดิการ

ของสมาชิกหรือเพ่ือสาธารณประโยชน  ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมใหญเห็นสมควร 
(๖) เรียกเก็บเงินคาสมัครเปนสมาชิก และเงินคาบํารุงตามอัตราที่กําหนดใน

ขอบังคับของสหภาพแรงงาน 
 
มาตรา ๙๙  เมื่อสหภาพแรงงานปฏิบัติการดังตอไปนี้ เพ่ือประโยชนของสมาชิก

อันมิใชเปนกิจการเกี่ยวกับการเมือง ใหลูกจาง สหภาพแรงงาน กรรมการ อนุกรรมการ และ
                                                 

๕ มาตรา ๙๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เจาหนาที่ของสหภาพแรงงานไดรับการยกเวนไมตองถูกกลาวหาหรือฟองรองทางอาญาหรือทาง
แพง 

(๑) เขารวมเจรจาทําความตกลงกับนายจาง สมาคมนายจาง ลูกจาง สหภาพ
แรงงานอื่น สหพันธนายจาง หรือสหพันธแรงงาน เพ่ือเรียกรองสิทธิหรือประโยชนที่สมาชิก
สมควรไดรับ 

(๒) นัดหยุดงาน หรือชวยเหลือ ชักชวนหรือสนับสนุนใหสมาชิกนัดหยุดงาน 
(๓) ช้ีแจงหรือโฆษณาขอเท็จจริงเก่ียวกับขอพิพาทแรงงาน 
(๔) จัดใหมีการชุมนุมหรือเขารวมโดยสงบในการนัดหยุดงาน 
ทั้งนี้ เวนแตเปนความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิด

ภยันตรายตอประชาชน เก่ียวกับชีวิตและรางกาย เก่ียวกับเสรีภาพและช่ือเสียง เก่ียวกับทรัพย 
และความผิดในทางแพงที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดทางอาญาในลักษณะดังกลาว 

 
มาตรา ๑๐๐  ใหสหภาพแรงงานมีคณะกรรมการเปนผูดําเนินกิจการ และเปน

ผูแทนของสหภาพแรงงานในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการจะ
มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได 

คณะกรรมการอาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได 
 
มาตรา ๑๐๑  ผูซึ่งจะไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนกรรมการหรืออนุกรรมการ

ตามมาตรา ๑๐๐ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
(๑) เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น 
(๒) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๓) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบป 
 
มาตรา ๑๐๒  ลูกจางซึ่งเปนกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพ่ือไปดําเนิน

กิจการสหภาพแรงงานในฐานะผูแทนลูกจางในการเจรจา การไกลเกล่ีย และการชี้ขาดขอพิพาท
แรงงาน และมีสิทธิลาเพื่อไปรวมประชุมตามที่ทางราชการกําหนดได  ทั้งนี้ ใหลูกจางดังกลาว แจง
ใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจงพรอมทั้งแสดงหลักฐานที่เก่ียวของ ถามี และให
ถือวาวันลาของลูกจางนั้นเปนวันทํางาน 

 
มาตรา ๑๐๓  สหภาพแรงงานจะกระทําการดังตอไปนี้ไดก็แตโดยมติของที่

ประชุมใหญ 
(๑) แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
(๒) ดําเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงสวนไดเสียของสมาชิกเปนสวนรวม 
(๓) เลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งผูสอบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจําป และ

งบประมาณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔ )  จั ดส ร ร เ งิ นหรื อทรั พย สิ น เพื่ อ ส วั สดิ ก า ร ขอ งสมาชิ กห รื อ เ พ่ื อ
สาธารณประโยชน 

(๕) เลิกสหภาพแรงงาน 
(๖) ควบสหภาพแรงงานเขากัน หรือ 
(๗) กอตั้งสหพันธแรงงานหรือเปนสมาชิกของสหพันธแรงงาน 
(๘)๖ การนัดหยุดงานเมื่อมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดตามมาตรา ๒๒ 

วรรคสาม  ทั้งนี้ ตองมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดของสหภาพแรงงาน และตอง
ลงคะแนนเสียงเปนการลับ 

 
มาตรา ๑๐๔  สหภาพแรงงานตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่อธิบดี

กําหนด และเก็บรักษาไวที่สํานักงานพรอมที่จะใหตรวจสอบไดในเวลาทําการ 
ใหสหภาพแรงงานประกาศวันและเวลาเปดทําการไวที่สํานักงาน 
 
มาตรา ๑๐๕  ใหนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายมีอํานาจ 
(๑) เขาไปในสํานักงานของสหภาพแรงงานในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบกิจการ

ของสหภาพแรงงาน 
(๒) ส่ังใหกรรมการ พนักงานหรือลูกจางของสหภาพแรงงาน สงหรือแสดง

เอกสาร หรือบัญชีของสหภาพแรงงานเพื่อประกอบการพิจารณากรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น 
(๓) สอบถามบุคคลใน (๒) หรือเรียกบุคคลดังกลาวมาเพื่อสอบถามหรือให

ช้ีแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงาน 
 
มาตรา  ๑๐๖   นายทะเบียนมี อํ านาจสั่ ง ใหกรรมการผู ใดผู หนึ่ ง  หรือ

คณะกรรมการของสหภาพแรงงานออกจากตําแหนงได เมื่อปรากฏวา 
(๑) กระทําการอันมิชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการขัดขวางการปฏิบัติงานตาม

หนาที่ของพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงานหรือคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ 

(๒) ดําเนินกิจการไมถูกตองตามวัตถุที่ประสงคของสหภาพแรงงานอันเปนการ
ขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน หรืออาจเปนภัยแกเศรษฐกิจหรือความ
มั่นคงของประเทศ หรือ 

(๓) ใหหรือยินยอมใหผูใดผูหนึ่งซึ่งมิใชกรรมการเปนผูดําเนินกิจการของ
สหภาพแรงงาน 

คําส่ังตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือและแจงใหผูซึ่งเก่ียวของและสหภาพ
แรงงานทราบโดยมิชักชา 

 
                                                 

๖ มาตรา ๑๐๓ (๘) เพ่ิมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๕๔ 
เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๗  ผูซึ่งไดรับคําส่ังตามมาตรา ๑๐๖ มีสิทธิอุทธรณคําส่ังนั้นตอ
รัฐมนตรี โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง 

ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ 

ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผูอุทธรณมีสิทธิดําเนินการ
ตอไป เพ่ือใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได 

 
มาตรา ๑๐๘  สหภาพแรงงานตองจัดใหมีการตรวจสอบบัญชีทุกป และตอง

เสนองบดุลพรอมดวยรายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตอที่ประชุมใหญ 
เมื่อที่ประชุมใหญรับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแลว ใหสงสําเนาหนึง่ชุด

ใหแกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญรับรอง 
 
มาตรา ๑๐๙  สหภาพแรงงานตั้งแตสองสหภาพข้ึนไปที่มีสมาชิกเปนลูกจางของ

นายจางคนเดียวกันไมวาจะเปนลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกันหรือไมอาจควบเขากัน
เปนสหภาพแรงงานเดียวกันได 

สหภาพแรงงานตั้งแตสองสหภาพข้ึนไปที่มีสมาชิกเปนลูกจางซึ่งทํางานในกิจการ
ประเภทเดียวกันไมวาจะเปนลูกจางของนายจางคนเดียวกันหรือไมอาจควบเขากันเปนสหภาพ
แรงงานเดียวกันได 

การควบสหภาพแรงงานเขากันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองไดรับมติของท่ี
ประชุมใหญของแตละสหภาพดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดและตอง
ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

ในการขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนใหสงสําเนารายงานการประชุมใหญของ
สหภาพแรงงานซึ่งลงมติใหควบเขากันไปดวย 

 
มาตรา ๑๑๐  ใหนํามาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ และมาตรา 

๘๑ มาใชบังคับแกการควบสหภาพแรงงานเขากันโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๑๑  ใหนํามาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ มาใช

บังคับแกการเลิกสหภาพแรงงานโดยอนุโลม 
 

หมวด ๘ 
สหพันธนายจางและสหพันธแรงงาน 

   
 

มาตรา ๑๑๒  สมาคมนายจางตั้งแตสองสมาคมขึ้นไปที่มีสมาชิกประกอบกิจการ
ประเภทเดียวกัน อาจรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งเปนสหพันธนายจางเพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดี
ระหวางสมาคมนายจางและคุมครองผลประโยชนของสมาคมนายจางและนายจางได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๑๓  สหภาพแรงงานตั้งแตสองสหภาพข้ึนไปและแตละสหภาพแรงงาน 
(๑) มีสมาชิกเปนลูกจางของนายจางคนเดียวกัน ไมวาจะเปนลูกจางซึ่งทํางานใน

กิจการประเภทเดียวกันหรือไม หรือ 
(๒) มีสมาชิกเปนลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกัน ไมวาจะเปนลูกจาง

ของนายจางคนเดียวกันหรือไม อาจรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งเปนสหพันธแรงงานเพื่อสงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางสหภาพแรงงานและคุมครองผลประโยชนของสหภาพแรงงานและ
ลูกจาง 

 
มาตรา ๑๑๔  การจัดตั้งหรือการเขาเปนสมาชิกของสหพันธนายจางหรือสหพันธ

แรงงานตามมาตรา ๑๑๒ หรือมาตรา ๑๑๓ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสมาชิก
ดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของแตละสมาคมนายจางหรือแตละ
สหภาพแรงงาน 

การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับวาดวย
วิธีการจัดการสมาคมนายจางหรือขอบังคับวาดวยวิธีการจัดการสหภาพแรงงาน 

 
มาตรา ๑๑๕  ใหสหพันธนายจางและสหพันธแรงงานที่ไดจดทะเบียนแลวเปน

นิติบุคคล 
 
มาตรา ๑๑๖  สมาคมนายจางซึ่งเปนสมาชิกสหพันธนายจางและสหภาพแรงงาน

ซึ่งเปนสมาชิกสหพันธแรงงาน มีสิทธิสงผูแทนไปรวมประชุมและดําเนินการของสหพันธนายจาง
หรือสหพันธแรงงานได ตามจํานวนที่ไดกําหนดไวในขอบังคับวาดวยวิธีการจัดการสหพันธ
นายจาง หรือขอบังคับวาดวยวิธีการจัดการสหพันธแรงงาน 

 
มาตรา ๑๑๗  คณะกรรมการสหพันธนายจางใหเลือกตั้งจากผูแทนของสมาคม

นายจางซึ่งเปนสมาชิกของสหพันธนายจางนั้น 
คณะกรรมการสหพันธแรงงานใหเลือกตั้งจากผูแทนของสหภาพแรงงานซึ่งเปน

สมาชิกของสหพันธแรงงานนั้น 
 
มาตรา ๑๑๘  ใหนําบทบัญญัติวาดวยสมาคมนายจางในหมวด ๖ และสหภาพ

แรงงานในหมวด ๗ มาใชบังคับแกสหพันธนายจาง และสหพันธแรงงานโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๑๙๗  สมาคมนายจางหรือสหพันธนายจางไมนอยกวาหาแหง อาจ

จัดตั้งสภาองคการนายจาง เพ่ือสงเสริมการศึกษาและสงเสริมการแรงงานสัมพันธได 

                                                 
๗ มาตรา ๑๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๖ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สภาองคการนายจางตองมีขอบังคับและตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน เมื่อได
จดทะเบียนแลว ใหสภาองคการนายจางเปนนิติบุคคล 

ใหนําบทบัญญัติวาดวยสมาคมนายจางในหมวด ๖ และสหพันธนายจางในหมวด 
๘ มาใชบังคับแกสภาองคการนายจางโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๐๘  สหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงานไมนอยกวาสิบหาแหง อาจ

จัดตั้งสภาองคการลูกจาง เพ่ือสงเสริมการศึกษาและสงเสริมการแรงงานสัมพันธได 
สภาองคการลูกจางตองมีขอบังคับและตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน เมื่อไดจด

ทะเบียนแลว ใหสภาองคการลูกจางเปนนิติบุคคล 
ใหนําบทบัญญัติวาดวยสหภาพแรงงานในหมวด ๗ และสหพันธแรงงานใน

หมวด ๘ มาใชบังคับแกสภาองคการลูกจางโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๒๐ ทวิ๙  กรรมการสมาคมนายจาง สหพันธนายจาง และสภาองคการ

นายจางซึ่งนายทะเบียนสั่งใหพนจากตําแหนง เนื่องจากการกระทําการฝาฝนบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ จะดํารงตําแหนงกรรมการสมาคมนายจาง สหพันธนายจาง และสภาองคการ
นายจางคราวตอไปไดเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนสั่งใหพนจากตําแหนง 

กรรมการสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน และสภาองคการลูกจาง ซึ่งนาย
ทะเบียนสั่งใหพนจากตําแหนงเนื่องจากกระทําการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้จะดํารง
ตําแหนงกรรมการสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน และสภาองคการลูกจาง คราวตอไปไดเมื่อพน
หนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนสั่งใหพนจากตําแหนง 

 
มาตรา ๑๒๐ ตรี๑๐  สหพันธแรงงานตามกฎหมายวาดวยแรงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธอาจเขาเปนสมาชิกสภาองคการลูกจางได 
 

หมวด ๙ 
การกระทําอันไมเปนธรรม 

   
 

มาตรา ๑๒๑  หามมิใหนายจาง 
(๑) เลิกจาง หรือกระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหลูกจาง ผูแทนลูกจาง 

กรรมการสหภาพแรงงาน หรือกรรมการสหพันธแรงงาน ไมสามารถทนทํางานอยูตอไปไดเพราะ

                                                 
๘ มาตรา ๑๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๖ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
๙ มาตรา ๑๒๐ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๕๔ เรื่อง 

แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๐ มาตรา ๑๒๐ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เหตุที่ลูกจาง หรือสหภาพแรงงานไดนัดชุมนุม ทําคํารอง ย่ืนขอเรียกรอง เจรจา หรือดําเนินการ
ฟองรอง หรือเปนพยานหรือใหหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงานหรือนายทะเบียน พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงาน หรือ
กรรมการแรงงานสัมพันธ ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตอศาลแรงงาน หรือเพราะเหตุที่ลูกจาง 
หรือสหภาพแรงงานกําลังจะกระทําการดังกลาว 

(๒) เลิกจางหรือกระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหลูกจางไมสามารถทนทํางาน
อยูตอไปไดเพราะเหตุที่ลูกจางนั้นเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน 

(๓) ขัดขวางในการที่ลูกจางเปนสมาชิกหรือใหลูกจางออกจากการเปนสมาชิก
ของสหภาพแรงงาน หรือให หรือตกลงจะใหเงิน หรือทรัพยสินแกลูกจางหรือเจาหนาที่ของ
สหภาพแรงงานเพื่อมิใหสมัครหรือรับสมัครลูกจางเปนสมาชิก หรือเพ่ือใหออกจากการเปน
สมาชิกของสหภาพแรงงาน 

(๔) ขัดขวางการดําเนินการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงาน หรือ
ขัดขวางการใชสิทธิของลูกจางในการเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ 

(๕) เขาแทรกแซงในการดําเนินการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงานโดย
ไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๒๒  หามมิใหผูใด 
(๑) บังคับ หรือขูเข็ญโดยทางตรง หรือทางออม ใหลูกจางตองเปนสมาชิก

สหภาพแรงงาน หรือตองออกจากการเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ 
(๒) กระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหนายจางฝาฝนมาตรา ๑๒๑ 
 
มาตรา ๑๒๓  ในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําช้ีขาดมีผลใช

บังคับ หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพ
แรงงาน หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธแรงงาน ซึ่งเก่ียวของกับขอเรียกรอง เวนแต
บุคคลดังกลาว 

(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 
(๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 
(๓) ฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายของนายจาง โดย

นายจางไดวากลาวและตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง นายจางไมจําตองวากลาว
และตักเตือน  ทั้งนี้ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําส่ังนั้นตองมิไดออกเพ่ือขัดขวางมิใหบุคคลดังกลาว
ดําเนินการเกี่ยวกับขอเรียกรอง หรือ 

(๔) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(๕) กระทําการใด ๆ เปนการยุยง สนับสนุน หรือชักชวนใหมีการฝาฝนขอตกลง

เก่ียวกับสภาพการจางหรือคําช้ีขาด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๔  เมื่อมีการฝาฝนมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ หรือมาตรา ๑๒๓ 
ผูเสียหายเนื่องจากการฝาฝนอาจยื่นคํารองกลาวหาผูฝาฝนตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธได
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีการฝาฝน 

 
มาตรา ๑๒๕  เมื่อไดรับคํารองกลาวหาตามมาตรา ๑๒๔ แลว ใหคณะกรรมการ

แรงงานสัมพันธพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดและออกคําส่ังภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง
กลาวหา 

รัฐมนตรีมีอํานาจขยายระยะเวลาใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๒๖  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไดปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ

แรงงานสัมพันธตามมาตรา ๑๒๕ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธกําหนด การ
ดําเนินคดีอาญาตอบุคคลนั้นใหเปนอันระงับไป 

 
มาตรา ๑๒๗  การฝาฝนมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ หรือมาตรา ๑๒๓ จะดําเนิน

คดีอาญาไดตอเมื่อผูเสียหายเนื่องจากการฝาฝนไดย่ืนคํารองกลาวหาผูฝาฝนตามมาตรา ๑๒๔ 
และผูถูกกลาวหาไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธตามมาตรา ๑๒๕ 

 
หมวด ๑๐ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๒๘  ผูแทนนายจางหรือผูแทนลูกจางตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ 

หรือผูแทนสมาคมนายจางหรือผูแทนสหภาพแรงงานตามมาตรา ๑๕ ผูใด รับหรือยอมจะรับเงิน 
หรือทรัพยสินจากผูใดผูหนึ่งเพ่ือกระทําการอันเปนเหตุใหนายจาง ลูกจาง สมาคมนายจาง หรือ
สหภาพแรงงานซึ่งตนเปนผูแทนในการเรียกรอง เจรจาทําความตกลงหรือรับทราบคําช้ีขาดตอง
เสียผลประโยชนอันควรได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๒๙  ที่ปรึกษานายจางหรือที่ปรึกษาลูกจางตามมาตรา ๑๗ ผูใด รับ

หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินจากผูใดผูหนึ่งเพ่ือกระทําการอันเปนเหตุใหนายจางหรือลูกจางซึง่
ตนเปนที่ปรึกษาตองเสียผลประโยชนอันควรได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๙ ทวิ๑๑  ผูใดกระทําตนเปนที่ปรึกษานายจาง หรือที่ปรึกษาลูกจาง
โดยไมไดรับการจดทะเบียนตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓๐  นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ หรือ

มาตรา ๒๒ วรรคสอง ประกอบดวยมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๑๓๑  นายจางหรือลูกจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับ

สภาพการจางหรือคําช้ีขาดขอพิพาทแรงงานที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง มาตรา ๒๒ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๒๙ วรรคสี่ในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําช้ีขาดขอ
พิพาทแรงงานนั้นมีผลใชบังคับ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓๒  นายจาง ลูกจาง สมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธนายจาง 

หรือสหพันธแรงงานใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธหรือ
คําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
ส่ีหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําช้ีขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 

๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๕ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓๔  ผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงานผูใด รับหรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน

จากผูใดผูหนึ่ง เพ่ือจูงใจใหช้ีขาดขอพิพาทแรงงานอันเปนเหตุใหนายจาง ลูกจาง สมาคมนายจาง 
หรือสหภาพแรงงาน ตองเสียผลประโยชนอันควรได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓๕  ผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ วรรคสาม 

หรือวรรคสี่ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๑๓๖  นายจางผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๓๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ

ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๒๙ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๕๔ 

เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๓๘  นายจาง ลูกจาง สมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธนายจาง 

หรือสหพันธแรงงานใด ฝาฝนประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓๙  นายจางหรือลูกจางผูใดฝาฝนมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๔๐  นายจางหรือลูกจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของรัฐมนตรี

ตามมาตรา ๓๕ (๑) (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๔๑  นายจางหรือลูกจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ วรรค

หนึ่ง หรือวรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๑๔๒  ผูใดไมอํานวยความสะดวก ขัดขวาง ไมตอบหนังสือสอบถาม ไม

ช้ีแจงขอเท็จจริง หรือไมสงส่ิงของหรือเอกสารที่เก่ียวของแกกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือ
อนุกรรมการแรงงานสัมพันธตามมาตรา ๔๓ หรือแกนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย
ตามมาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๑๐๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๔๓  นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๒ หรือ

มาตรา ๕๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๔๔  ผูเร่ิมกอการจัดตั้งสมาคมนายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๑ 

หรือกรรมการสมาคมนายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินวันละหาสิบ
บาทตลอดระยะเวลาที่ยังไมปฏิบัติ 

 
มาตรา ๑๔๕  สมาคมนายจางใดรับบุคคลเขาเปนสมาชิกโดยฝาฝนมาตรา ๖๓ 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๑๔๖  สมาคมนายจางใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา 

๗๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
กรรมการสมาคมนายจางผูใดรูเห็นเปนใจใหสมาคมนายจางกระทําการฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔๗  ผูชําระบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๑๑๑ 
ประกอบดวยมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๑๑๘ ประกอบดวยมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๑๑๑ ตองระวาง
โทษปรับวันละไมเกินหาสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังไมปฏิบัต ิ

 
มาตรา ๑๔๘  ผูเร่ิมกอการจัดตั้งสหภาพแรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๓ 

หรือกรรมการสหภาพแรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินวันละหาสิบ
บาทตลอดระยะเวลาที่ยังไมปฏิบัติ 

 
มาตรา ๑๔๙  สหภาพแรงงานใดรับบุคคลเขาเปนสมาชิกโดยฝาฝนมาตรา ๙๕ 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๑๕๐  สหภาพแรงงานใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๔ หรือ

มาตรา ๑๐๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
กรรมการสหภาพแรงงานผูใดรูเห็นเปนใจใหสหภาพแรงงานกระทําการฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๔ หรือมาตรา ๑๐๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา  ๑๕๑   ผูจัดตั้ งสหพันธนายจางผู ใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๑๘ 

ประกอบดวยมาตรา  ๖๑  หรือผูจัดตั้ งสหพันธแรงงานผู ใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๑๘ 
ประกอบดวยมาตรา ๙๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินวันละหาสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังไมปฏิบัติ 

 
มาตรา ๑๕๒  กรรมการสหพันธนายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘ 

ประกอบดวยมาตรา ๖๒ หรือกรรมการสหพันธแรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘ 
ประกอบดวยมาตรา ๙๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินวันละหาสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังไมปฏิบัติ 

 
มาตรา ๑๕๓  สหพันธนายจางใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘ 

ประกอบดวยมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๕ หรือสหพันธแรงงานใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 
๑๑๘ ประกอบดวยมาตรา ๑๐๔ หรือมาตรา ๑๐๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

กรรมการสหพันธนายจางผูใดรูเห็นเปนใจใหสหพันธนายจางกระทําการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘ ประกอบดวยมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๕ หรือกรรมการสหพันธ
แรงงานผูใดรูเห็นเปนใจใหสหพันธแรงงานกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘ 
ประกอบดวยมาตรา ๑๐๔ หรือมาตรา ๑๐๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๕๔  ผูใดใชช่ือซึ่งมีอักษรไทยประกอบวา “สมาคมนายจาง” หรือ 

“สหภาพแรงงาน” หรือ “สหพันธนายจาง” หรือ “สหพันธแรงงาน” หรืออักษรตางประเทศซึ่งมี
ความหมายทํานองเดียวกันประกอบในปายชื่อ ดวงตรา จดหมาย ใบแจงความหรือเอกสารอยาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อ่ืนเกี่ยวกับกิจการธุรกิจโดยมิไดเปนสมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธนายจาง หรือ
สหพันธแรงงาน ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทและปรับอีกเปนรายวันไมเกินวันละหาสิบ
บาทจนกวาจะเลิกใช 

 
มาตรา ๑๕๕  ผูใดเปนสมาชิกของสมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงาน โดยรูอยู

วาสมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานนั้นยังไมไดจดทะเบียน ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท 

ผูใดเปนผูดําเนินการสมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานที่ยังไมไดจดทะเบียน 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๕๖  เมื่อสมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธนายจาง หรือสหพันธ

แรงงาน ไดเลิกตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการหรืออนุกรรมการสมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน 
สหพันธนายจาง หรือสหพันธแรงงานผูใดขัดขวางการดําเนินการของผูชําระบัญชี ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๕๗  ผูใดยังคงดําเนินกิจการของสมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน 

สหพันธนายจาง หรือสหพันธแรงงาน ซึ่งไดเลิกไปแลวตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๕๗ ทวิ๑๒  ผูใดดําเนินการสภาองคการนายจางหรือสภาองคการลูกจาง 

หรือใชช่ือซึ่งมีอักษรไทยประกอบวา “สภาองคการนายจาง” หรือ “สภาองคการลูกจาง” ใน
เอกสารเก่ียวกับกิจการธุรกิจ โดยมิไดปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๙ หรือมาตรา ๑๒๐ แลวแตกรณี 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๕๘  นายจางผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๓ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๕๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ

ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๑๖๐  บรรดาคํารองกลาวหา ขอเรียกรอง ขอพิพาทแรงงาน ขอตกลง คํา

ช้ีขาดของผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงาน คําช้ีขาดหรือคําส่ังของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือคดี

                                                 
๑๒ มาตรา ๑๕๗ ทวิ เพ่ิมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๖ ลงวันที่ 

๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ซึ่งเกิดขึ้นหรือยังไมถึงที่สุดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนไปตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ จนกวาคํารองกลาวหา ขอเรียกรอง ขอพิพาทแรงงาน ขอตกลง คําช้ีขาด คําส่ัง หรือคดีนั้น
จะถึงที่สุด 

ใหผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธซึ่งแตงตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัตินี้ มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ตลอดจนมีอํานาจสั่งเก่ียวกับเรื่องดังกลาวตาม
วรรคหนึ่ง เชนเดียวกับผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธซึ่งแตงตั้งข้ึน
ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 
มาตรา ๑๖๑  สมาคมนายจางและสมาคมลูกจางซึ่งไดจดทะเบียนจัดตั้งข้ึนตาม

ประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหถือวาเปนสมาคมนายจางและสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๖๒  คําขอจัดตั้งสมาคมนายจางหรือสมาคมลูกจางที่ไดย่ืนไวตาม

ประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหถือวาเปนคําขอตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๖๓  ในระหวางที่ยังมิไดมีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแรงงานใช

บังคับ ใหศาลยุติธรรมมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับศาลแรงงาน 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
สัญญา  ธรรมศักดิ ์
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ในสวนที่เก่ียวกับแรงงานสัมพันธยังมีวิธีการไม
เหมาะสมแกสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน สมควรใหมีกฎหมายวาดวยแรงงาน
สัมพันธข้ึนแทน เพ่ือกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการยื่นขอเรียกรองและการระงับขอพิพาทแรงงาน
ใหเหมาะสมและสมบูรณย่ิงข้ึน ใหนายจางจัดตั้งสมาคมนายจางและลูกจางจัดตั้งสหภาพแรงงาน 
เพ่ือแสวงหาและคุมครองประโยชนเก่ียวกับการจาง การจัดสวัสดิการ และสงเสริมความสัมพันธ
อันดีระหวางนายจางกับลูกจาง ตลอดจนใหลูกจางจัดตั้งคณะกรรมการลูกจางเปนองคกรในการ
หารือในกิจการตาง ๆ กับนายจาง เพ่ือใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันและหาทางปรองดองให
การทํางานรวมกันระหวางนายจางกับลูกจางใหมีผลดีย่ิงข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
ข้ึน 
 
คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙๑๓ 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๕๔ เร่ือง แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔๑๔ 
 

โดยที่คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติพิจารณาแลวเห็นวาพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ยังมีวิธีการไมเหมาะสมแกสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ปจจุบัน สมควรแกไขใหมีความเหมาะสมและสมบูรณย่ิงข้ึน  จึงจําเปนตองแกไขกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธเสียใหม 
 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๑๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวย
พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธไดจัดวางระบบความสัมพันธระหวางพนักงานกับฝายบริหาร
รัฐวิสาหกิจไวเปนการเฉพาะ แตกตางไปจากที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 
๒๕๑๘ สมควรแยกพนักงานรัฐวิสาหกิจออกจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ มา
อยูในบังคับกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔๑๖ 
 

                                                 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๓/ตอนที่ ๑๓๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑๑๒/๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๓๗/ฉบับพิเศษ หนา ๖๗/๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๖๙/ฉบับพิเศษ หนา ๒๕/๑๘ เมษายน ๒๕๓๔ 
๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนที่ ๑๐๖ ก/หนา ๓/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๔ มาตรา ๔ (๔) บัญญัติมิใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแกกิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา
ดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ แตพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาตรา ๗๒ บัญญัติใหสหพันธแรงงานตามกฎหมายดังกลาวอาจเขาเปนสมาชิกสภาองคการ
ลูกจางตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธได สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ เพ่ือใหสอดคลองกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ 

 
วศิน/แกไข 

๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 


