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พระราชบัญญัติ 
แรงงานสัมพันธ� 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให,ไว, ณ วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๑๘ 

เป2นป3ท่ี ๓๐ ในรัชกาลป6จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล,าฯ 
ให,ประกาศว;า 

 
โดยท่ีเป2นการสมควรมีกฎหมายว;าด,วยแรงงานสัมพันธ� 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ ให,ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว,โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห;งชาติ ทําหน,าท่ีรัฐสภา ดังต;อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว;า “พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ� พ.ศ. ๒๕๑๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให,ใช,บังคับเม่ือพ,นกําหนดสามสิบวันนับแต;วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป2นต,นไป 
 
มาตรา ๓  ให,ยกเลิกข,อ ๔ และข,อ ๑๑ แห;งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ 

ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 
มาตรา ๔๒  พระราชบัญญัตินี้มิให,ใช,บังคับแก; 
(๑) ราชการส;วนกลาง 
(๒) ราชการส;วนภูมิภาค 
(๓) ราชการส;วนท,องถ่ิน รวมท้ังราชการของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
(๔) กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว;าด,วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ� เว,นแต;การท่ี

สหพันธ�แรงงานเข,าเป2นสมาชิกสภาองค�การลูกจ,างตามมาตรา ๑๒๐ ตรี 
(๕) กิจการอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“นายจ,าง” หมายความว;า ผู,ซ่ึงตกลงรับลูกจ,างเข,าทํางานโดยจ;ายค;าจ,างให, และ

หมายความรวมถึงผู,ซ่ึงได,รับมอบหมายจากนายจ,างให,ทําการแทน ในกรณีท่ีนายจ,างเป2นนิติบุคคล 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล;ม ๙๒/ตอนท่ี ๔๗/ฉบับพิเศษ หน,า ๑/๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๑๘ 
๒ มาตรา ๔ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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หมายความว;า ผู,มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลนั้น และหมายความรวมถึงผู,ซ่ึงได,รับมอบหมาย
จากผู,มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลให,ทําการแทน 

“ลูกจ,าง” หมายความว;า ผู,ซ่ึงตกลงทํางานให,แก;นายจ,างเพ่ือรับค;าจ,าง 
“สภาพการจ,าง” หมายความว;า เง่ือนไขการจ,างหรือการทํางาน กําหนดวันและ

เวลาทํางาน ค;าจ,าง สวัสดิการ การเลิกจ,าง หรือประโยชน�อื่นของนายจ,างหรือลูกจ,างอันเกี่ยวกับ
การจ,างหรือการทํางาน 

“ข,อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ,าง” หมายความว;า ข,อตกลงระหว;างนายจ,างกับ
ลูกจ,าง หรือระหว;างนายจ,างหรือสมาคมนายจ,างกับสหภาพแรงงานเก่ียวกับสภาพการจ,าง 

“ข,อพิพาทแรงงาน” หมายความว;า ข,อขัดแย,งระหว;างนายจ,างกับลูกจ,างเก่ียวกับ
สภาพการจ,าง 

“การปOดงาน” หมายความว;า การท่ีนายจ,างปฏิเสธไม;ยอมให,ลูกจ,างทํางานชั่วคราว 
เนื่องจากข,อพิพาทแรงงาน 

“การนัดหยุดงาน” หมายความว;า การท่ีลูกจ,างร;วมกันไม;ทํางานชั่วคราวเนื่องจาก
ข,อพิพาทแรงงาน 

“สมาคมนายจ, าง” หมายความว; า  องค�การของนายจ, าง ท่ี จั ด ต้ั ง ข้ึนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“สหภ าพแรงงาน” หมายความว; า  อ งค� ก ารของลู กจ, าง ท่ี จั ด ต้ั ง ข้ึน ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“สหพันธ�นายจ,าง” หมายความว;า องค�การของสมาคมนายจ,างตั้งแต;สองสมาคม
ข้ึนไปท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สหพันธ�แรงงาน” หมายความว;า องค�การของสหภาพแรงงานตั้งแต;สองสหภาพ
ข้ึนไปท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 

“น ายทะเบี ยน” หมายความว; า  ผู, ซ่ึ งรั ฐมนตรีแต; ง ต้ั งให, ปฏิ บั ติ การตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“พนักงานประนอมข,อพิพาทแรงงาน” หมายความว;า ผู, ซ่ึงรัฐมนตรีแต;งต้ังให,
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความว;า อธิบดีกรมแรงงาน 
“รัฐมนตรี” หมายความว;า รัฐมนตรีผู,รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๖  ให,รัฐมนตรีว;าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให,มีอํานาจ ดังต;อไปนี้ 
(๑) แต;งต้ังนายทะเบียน พนักงานประนอมข,อพิพาทแรงงาน และผู,ชี้ขาดข,อพิพาท

แรงงาน เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
การแต;งต้ังตาม (๑) ให,ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือได,ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล,วให,ใช,บังคับได, 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๗  ให,จัดต้ังสํานักงานทะเบียนกลางข้ึนในกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 
มีอํานาจหน,าท่ีในการควบคุมการจดทะเบียนสมาคมนายจ,าง สหภาพแรงงาน สหพันธ�นายจ,าง และ
สหพันธ�แรงงาน ท่ัวราชอาณาจักร และทําหน,าท่ีเป2นสํานักงานทะเบียนประจํากรุงเทพมหานครด,วย 

ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีจะจัดต้ังสํานักงานทะเบียนประจํา
จังหวัดข้ึนตรงต;อสํานักงานทะเบียนกลางก็ได, 

 
มาตรา ๘  ให,จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ�ข้ึนในกระทรวงมหาดไทย 

มีอํานาจหน,าท่ี ดังต;อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการสอบสวนข,อเท็จจริงเบ้ืองต,นเก่ียวกับคําร,องและข,อพิพาทแรงงาน 
(๒) ดําเนินการให,เป2นไปตามมติของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ� 
(๓) อํานาจหน,าท่ีอ่ืน 
 
มาตรา ๙  ให,จัดตั้งสํานักงานผู,ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานขึ้นในกระทรวงมหาดไทย 

มีอํานาจหน,าท่ี ดังต;อไปนี้ 
(๑) จัดทําบัญชีรายชื่อและคุณสมบัติของผู,ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานเพ่ือเสนอให,คู;กรณี

เลือกต้ัง 
(๒) ควบคุมและดําเนินการทางวิชาการและธุรการเก่ียวกับการชี้ขาดข,อพิพาทแรงงาน 

 
หมวด ๑ 

ข,อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ,าง 
   

 
มาตรา ๑๐  ให,สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจ,างต้ังแต;ยี่สิบคนข้ึนไปจัดให,มีข,อตกลง

เก่ียวกับสภาพการจ,างตามความในหมวดนี้ 
ข,อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ,างให,ทําเป2นหนังสือ 
ในกรณีเป2นท่ีสงสัยว;า ในสถานประกอบกิจการนั้นมีข,อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ,าง

หรือไม; ให,ถือว;าข,อบังคับเก่ียวกับการทํางานท่ีนายจ,างต,องจัดให,มีตามกฎหมายว;าด,วยการคุ,มครอง
แรงงานเป2นข,อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ,างตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๑  ข,อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ,างอย;างน,อยต,องมีข,อความ ดังต;อไปนี้ 
(๑) เง่ือนไขการจ,างหรือการทํางาน 
(๒) กําหนดวันและเวลาทํางาน 
(๓) ค;าจ,าง 
(๔) สวัสดิการ 
(๕) การเลิกจ,าง 
(๖) การยื่นเรื่องราวร,องทุกข�ของลูกจ,าง 
(๗) การแก,ไขเพ่ิมเติมหรือการต;ออายุข,อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ,าง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๒  ข,อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ,าง มีผลใช,บังคับภายในระยะเวลาท่ี
นายจ,างและลูกจ,างได,ตกลงกัน แต;จะตกลงกันให,มีผลใช,บังคับเกินกว;าสามป3ไม;ได, ถ,ามิได,กําหนด
ระยะเวลาไว, ให,ถือว;าข,อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ,างมีผลใช,บังคับหนึ่งป3นับแต;วันท่ีนายจ,างและ
ลูกจ,างได,ตกลงกัน หรือนับแต;วันท่ีนายจ,างรับลูกจ,างเข,าทํางาน แล,วแต;กรณี 

ในกรณีท่ีระยะเวลาท่ีกําหนดตามข,อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ,างสิ้นสุดลง ถ,ามิได,มีการ
เจรจาตกลงกันใหม; ให,ถือว;าข,อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ,างนั้นมีผลใช,บังคับต;อไปอีกคราวละหนึ่งป3 

 
มาตรา ๑๓  การเรียกร,องให,มีการกําหนดข,อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ,าง หรือการ

แก,ไขเพิ่มเติมข,อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ,าง นายจ,างหรือลูกจ,างต,องแจ,งข,อเรียกร,องเป2นหนังสือ
ให,อีกฝQายหนึ่งทราบ 

ในกรณีท่ีนายจ,างเป2นผู,แจ,งข,อเรียกร,อง นายจ,างต,องระบุชื่อผู,เข,าร;วมในการเจรจา 
โดยจะระบุชื่อตนเองเป2นผู,เข,าร;วมในการเจรจา หรือจะตั้งผู,แทนเป2นผู,เข,าร;วมในการเจรจาก็ได, 
ถ,านายจ,างต้ังผู,แทนเป2นผู,เข,าร;วมในการเจรจา ผู,แทนของนายจ,างต,องเป2น กรรมการ ผู,ถือหุ,น ผู,เป2น
หุ,นส;วน หรือลูกจ,างประจําของนายจ,าง กรรมการของสมาคมนายจ,างหรือกรรมการของสหพันธ�
นายจ,างและต,องมีจํานวนไม;เกินเจ็ดคน 

ในกรณีท่ีลูกจ,างเป2นผู,แจ,งข,อเรียกร,อง ข,อเรียกร,องนั้นต,องมีรายชื่อและลายมือชื่อ
ของลูกจ,างซึ่งเก่ียวข,องกับข,อเรียกร,องไม;น,อยกว;าร,อยละสิบห,าของลูกจ,างท้ังหมด ซ่ึงเก่ียวข,องกับ
ข,อเรียกร,องนั้น ถ,าลูกจ,างได,เลือกต้ังผู,แทนเป2นผู,เข,าร;วมในการเจรจาไว,แล,ว ให,ระบุชื่อผู,แทนผู,เข,าร;วม
ในการเจรจามีจํานวนไม;เกินเจ็ดคนพร,อมกับการแจ,งข,อเรียกร,องด,วย ถ,าลูกจ,างยังมิได,เลือกต้ังผู,แทน
เป2นผู,เข,าร;วมในการเจรจา ให,ลูกจ,างเลือกต้ังผู,แทนเป2นผู,เข,าร;วมในการเจรจาและระบุชื่อผู,แทน
ผู,เข,าร;วมในการเจรจา มีจํานวนไม;เกินเจ็ดคนโดยมิชักช,า 

การเลือกตั้งและการกําหนดระยะเวลาในการเป2นผู,แทนลูกจ,าง เพื่อเป2นผู,เข,าร;วม
ในการเจรจา การดําเนินการเก่ียวกับข,อเรียกร,องและการรับทราบคําชี้ขาด ให,เป2นไปตามหลักเกณฑ�
และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๔  การเลือกต้ังผู,แทนลูกจ,าง ลูกจ,างจะจัดการเอง หรือจะร,องขอให,

พนักงานประนอมข,อพิพาทแรงงานจัดการแทนก็ได, จํานวนผู,แทนลูกจ,างให,เป2นไปตามท่ีผู,จัดการ
เลือกต้ังกําหนด แต;ต,องไม;เกินเจ็ดคน ผู,แทนลูกจ,างต,องเป2นลูกจ,างซ่ึงเก่ียวข,องกับข,อเรียกร,องนั้น 
หรือเป2นกรรมการของสหภาพแรงงานหรือกรรมการของสหพันธ�แรงงานที่ลูกจ,างซึ่งเกี่ยวข,องกับ
ข,อเรียกร,องเป2นสมาชิก ลูกจ,างซ่ึงเก่ียวข,องกับข,อเรียกร,องทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังผู,แทน
ลูกจ,าง 

 
มาตรา ๑๕  สมาคมนายจ,าง หรือสหภาพแรงงานอาจแจ,งข,อเรียกร,องตามมาตรา ๑๓ 

ต;ออีกฝQายหนึ่งแทนนายจ,างหรือลูกจ,างซ่ึงเป2นสมาชิกได, จํานวนสมาชิกซ่ึงเป2นลูกจ,างต,องมีจํานวน
ไม;น,อยกว;าหนึ่งในห,าของจํานวนลูกจ,างท้ังหมด 

ในกรณีท่ีสหภาพแรงงานเป2นผู,แจ,งข,อเรียกร,อง ข,อเรียกร,องนั้นไม;จําต,องมีรายชื่อ 
และลายมือชื่อลูกจ,างซ่ึงเก่ียวข,องกับข,อเรียกร,อง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีมีข,อสงสัยว;า สหภาพแรงงานนั้นจะมีลูกจ,างซ่ึงเก่ียวข,องกับข,อเรียกร,อง
เป2นสมาชิกครบจํานวนท่ีได,ระบุไว,ในวรรคหนึ่งหรือไม; นายจ,าง สมาคมนายจ,าง หรือสหภาพแรงงาน
ที่เก่ียวข,อง อาจยื่นคําร,องโดยทําเป2นหนังสือให,พนักงานประนอมข,อพิพาทแรงงานตรวจรับรอง เม่ือ
พนักงานประนอมข,อพิพาทแรงงานได,รับคําร,องดังกล;าวแล,ว ให,ดําเนินการตรวจหลักฐานท้ังปวงว;า
สหภาพแรงงานนั้นมีลูกจ,างซ่ึงเก่ียวข,องกับข,อเรียกร,องเป2นสมาชิกหรือไม; ถ,ามี ให,พนักงานประนอม
ข,อพิพาทแรงงานออกหนังสือรับรอง มอบให,ผู,ยื่นคําร,องเป2นหลักฐาน ถ,าไม;มี ให,พนักงานประนอม
ข,อพิพาทแรงงานแจ,งให,ฝQายท่ีเก่ียวข,องทราบ 

ในกรณี ท่ีสหภาพแรงงานเป2นผู,แจ,งข,อเรียกร,อง ถ,าความปรากฏแก;พนักงาน
ประนอมข,อพิพาทแรงงานตามคําร,องของฝQายใดฝQายหนึ่งว;า ลูกจ,างซ่ึงเก่ียวข,องกับข,อเรียกร,องนั้น
บางส;วนเป2นสมาชิกสหภาพแรงงานอ่ืนด,วย ให,พนักงานประนอมข,อพิพาทแรงงานจัดให,มีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังผู,แทนลูกจ,างในการดําเนินการตามมาตรา ๑๓ 

 
มาตรา ๑๖  เม่ือได,รับข,อเรียกร,องแล,ว ให,ฝQายท่ีรับข,อเรียกร,องแจ,งชื่อตนเอง หรือ

ผู,แทนเป2นหนังสือให,ฝQายท่ีแจ,งข,อเรียกร,องทราบโดยมิชักช,า และให,ท้ังสองฝQายเริ่มเจรจากันภายใน
สามวันนับแต;วันท่ีได,รับข,อเรียกร,อง 

 
มาตรา ๑๗๓  นายจ,างหรือลูกจ,างจะแต;งต้ังท่ีปรึกษาเพ่ือให,คําปรึกษาแนะนําแก;

ผู,แทนของตนตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ ก็ได,แต;ต,องมีจํานวนไม;เกินฝQายละสองคน 
ท่ีปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ต,องมีคุณสมบัติตามท่ีอธิบดีกําหนดและต,องยื่นคําขอและ

ได,รับการจดทะเบียนจากอธิบดีหรือผู,ซ่ึงอธิบดีมอบหมายแล,วจึงจะแต;งต้ังให,เป2นท่ีปรึกษาได, 
ในกรณีท่ีนายจ,างหรือลูกจ,างแต;งต้ังท่ีปรึกษา ให,นายจ,างหรือลูกจ,างแจ,งชื่อท่ีปรึกษา

ฝQายตนให,อีกฝQายหนึ่งทราบ โดยแจ,งไว,ในข,อเรียกร,องตามมาตรา ๑๓ หรือในหนังสือแจ,งชื่อผู,แทน
เม่ือแต;งต้ังข้ึนภายหลัง และให,ท่ีปรึกษามีสิทธิเข,าร;วมประชุม และเจรจาทําความตกลงได, 

 
มาตรา ๑๗ ทวิ๔  ผู, ซ่ึงได,รับการจดทะเบียนเป2นท่ีปรึกษานายจ,างหรือท่ีปรึกษา

ลูกจ,าง ตามมาตรา ๑๗ ให,มีระยะเวลาในการเป2นที่ปรึกษามีกําหนดสองป3นับแต;วันที่ได,รับการ
จดทะเบียน 

ท่ีปรึกษาอาจถูกสั่งให,พ,นจากการเป2นท่ีปรึกษาก;อนครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งได, 
หากขาดคุณสมบัติตามท่ีอธิบดีกําหนด 

ในกรณีท่ีพ,นจากการเป2นท่ีปรึกษาตามวรรคสอง ผู,นั้นจะขอจดทะเบียนเป2นท่ีปรึกษา
นายจ,างหรือท่ีปรึกษาลูกจ,างได,อีกเม่ือพ,นสองป3นับแต;วันท่ีอธิบดีสั่งให,พ,นจากการเป2นท่ีปรึกษา 

 
มาตรา ๑๘  ถ,านายจ,างหรือสมาคมนายจ,างกับลูกจ,างหรือสหภาพแรงงาน สามารถ

ตกลงเก่ียวกับข,อเรียกร,องตามมาตรา ๑๓ ได,แล,ว ให,ทําข,อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ,างนั้นเป2นหนังสือ
                                                 

๓ มาตรา ๑๗ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร,อยแห;งชาติ ฉบับท่ี ๕๔ 
เรื่อง แก,ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ� พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔ มาตรา ๑๗ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร,อยแห;งชาติ ฉบับท่ี ๕๔ เรื่อง 
แก,ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ� พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ลงลายมือชื่อนายจ,างหรือผู,แทนนายจ,าง และผู,แทนลูกจ,างหรือกรรมการของสหภาพแรงงาน แล,วแต;กรณี 
และให,นายจ,างประกาศข,อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ,างโดยเปOดเผยไว, ณ สถานท่ีท่ีลูกจ,างซ่ึงเก่ียวข,อง
กับข,อเรียกร,องทํางานอยู;เป2นเวลาอย;างน,อยสามสิบวัน โดยเริ่มประกาศภายในสามวัน นับแต;วันท่ีได,
ตกลงกัน 

ให,นายจ,างนําข,อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ,างตามวรรคหนึ่งมาจดทะเบียนต;ออธิบดี 
หรือผู,ซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในสิบห,าวันนับแต;วันท่ีได,ตกลงกัน 

 
มาตรา ๑๙  ข,อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ,างมีผลผูกพันนายจ,าง และลูกจ,างซึ่ง

ลงลายมือชื่อในข,อเรียกร,องนั้น ตลอดจนลูกจ,างซ่ึงมีส;วนในการเลือกต้ังผู,แทนเป2นผู,เข,าร;วมในการ
เจรจาทุกคน 

ข,อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ,างท่ีกระทําโดยนายจ,าง หรือสมาคมนายจ,างกับสหภาพ
แรงงาน หรือลูกจ,างซ่ึงทํางานในกิจการประเภทเดียวกันโดยมีลูกจ,างซ่ึงทํางานในกิจการประเภท
เดียวกันเป2นสมาชิก หรือร;วมในการเรียกร,องเก่ียวกับสภาพการจ,างเกินกว;าสองในสามของลูกจ,าง
ท้ังหมด ให,ถือว;าข,อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ,างนั้นมีผลผูกพันนายจ,างและลูกจ,างซ่ึงทํางานในกิจการ
ประเภทเดียวกันนั้นทุกคน 

 
มาตรา ๒๐  เม่ือข,อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ,างมีผลใช,บังคับแล,ว ห,ามมิให,นายจ,าง

ทําสัญญาจ,างแรงงานกับลูกจ,างขัดหรือแย,งกับข,อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ,าง เว,นแต;สัญญาจ,าง
แรงงานนั้นจะเป2นคุณแก;ลูกจ,างยิ่งกว;า 

 
หมวด ๒ 

วิธีระงับข,อพิพาทแรงงาน 
   

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีไม;มีการเจรจากันภายในกําหนดตามมาตรา ๑๖ หรือมีการ

เจรจากันแล,วแต;ตกลงกันไม;ได,ไม;ว;าด,วยเหตุใด ให,ถือว;าได,มีข,อพิพาทแรงงานเกิดข้ึน และให,ฝQายแจ,ง
ข,อเรียกร,องแจ,งเป2นหนังสือให,พนักงานประนอมข,อพิพาทแรงงานทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต;
เวลาท่ีพ,นกําหนดตามมาตรา ๑๖ หรือนับแต;เวลาท่ีตกลงกันไม;ได, แล,วแต;กรณี 

 
มาตรา ๒๒  เม่ือพนักงานประนอมข,อพิพาทแรงงานได,รับแจ,งตามมาตรา ๒๑ แล,ว 

ให,พนักงานประนอมข,อพิพาทแรงงานดําเนินการไกล;เกลี่ยเพ่ือให,ฝQายแจ,งข,อเรียกร,อง และฝQายรับ
ข,อเรียกร,องตกลงกันภายในกําหนดห,าวัน นับแต;วันที่พนักงานประนอมข,อพิพาทแรงงานได,รับ
หนังสือแจ,ง 

ถ,าได,มีการตกลงกันภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให,นํามาตรา ๑๘ มาใช,บังคับ
โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีไม;อาจตกลงกันได,ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให,ถือว;าข,อพิพาท
แรงงานนั้น เป2นข,อพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไม;ได, ในกรณีเช;นว;านี้ นายจ,างและลูกจ,างอาจตกลงกัน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ต้ังผู,ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๖ หรือนายจ,างจะปOดงานหรือลูกจ,างจะนัดหยุดงานโดยไม;ขัด
ต;อมาตรา ๓๔ ก็ได,  ท้ังนี้ ภายใต,บังคับมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๖ 

 
มาตรา ๒๓  เม่ือมีข,อพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไม;ได,ในกิจการ ดังต;อไปนี้ 
(๑) การรถไฟ 
(๒) การท;าเรือ 
(๓) การโทรศัพท�หรือการโทรคมนาคม 
(๔) การผลิตหรือการจําหน;ายพลังงานหรือกระแสไฟฟTาแก;ประชาชน 
(๕) การประปา 
(๖) การผลิตหรือการกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๗) กิจการโรงพยาบาลหรือกิจการสถานพยาบาล 
(๘) กิจการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ให,พนักงานประนอมข,อพิพาทแรงงานส;งข,อพิพาทแรงงานให,คณะกรรมการแรงงาน

สัมพันธ�เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย และแจ,งให,ท้ังสองฝQายทราบภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ีรับข,อพิพาท
แรงงาน 

นายจ,าง สมาคมนายจ,าง สหพันธ�นายจ,าง ลูกจ,าง สหภาพแรงงานหรือสหพันธ�
แรงงาน มีสิทธิอุทธรณ�ต;อรัฐมนตรีภายในเจ็ดวันนับแต;วันท่ีได,รับคําวินิจฉัย ให,รัฐมนตรีวินิจฉัย
อุทธรณ�และแจ,งให,ท้ังสองฝQายทราบภายในสิบวันนับแต;วันท่ีรับคําอุทธรณ� 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ�ที่มิได,อุทธรณ�ภายในกําหนด และคํา
วินิจฉัยอุทธรณ�ของรัฐมนตรีให,เป2นท่ีสุด ฝQายแจ,งข,อเรียกร,องและฝQายรับข,อเรียกร,องต,องปฏิบัติตาม 

 
มาตรา ๒๔  เม่ือมีข,อพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไม;ได,ในกิจการใดนอกจากกิจการตาม

มาตรา ๒๓ ถ,ารัฐมนตรีเห็นว;าข,อพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไม;ได,นั้น อาจมีผลกระทบกระเทือนต;อ
เศรษฐกิจของประเทศหรือความสงบเรียบร,อยของประชาชน รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให,คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ�ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานนั้นได, และให,คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ�ชี้ขาดภายใน
สามสิบวันนับแต;วันท่ีรับคําสั่ง 

รัฐมนตรีมีอํานาจขยายระยะเวลาให,คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ�ชี้ขาดได,ตามท่ี
เห็นสมควร 

คําชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ�ให,เป2นท่ีสุด ฝQายแจ,งข,อเรียกร,องและ
ฝQายรับข,อเรียกร,องต,องปฏิบัติตาม 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีมีการประกาศใช,กฎอัยการศึกตามกฎหมายว;าด,วยกฎอัยการ

ศึก หรือประกาศสถานการณ�ฉุกเฉินตามกฎหมายว;าด,วยการบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน 
หรือในกรณีท่ีประเทศประสบป6ญหาทางเศรษฐกิจอย;างร,ายแรง ให,รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษากําหนดให,ข,อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม;ได,ตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม อันเกิดขึ้น
ในท,องท่ีใดท,องท่ีหนึ่ง หรือกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งได,รับการพิจารณาชี้ขาดจากคณะบุคคล
คณะใดคณะหนึ่งตามท่ีรัฐมนตรีจะได,กําหนดหรือแต;งต้ังก็ได, 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

คําชี้ขาดของคณะบุคคลนั้นให,เป2นท่ีสุด ฝQายแจ,งข,อเรียกร,องและฝQายรับข,อเรียกร,อง
ต,องปฏิบัติตาม 

ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งจะยกเลิกเสียเม่ือใดก็ได,โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๖  เม่ือมีข,อพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไม;ได,ตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม 

นายจ,างและลูกจ,างอาจตกลงกันต้ังผู,ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานคนหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือชี้ขาดข,อพิพาท
แรงงานนั้นได, 

 
มาตรา ๒๗  ภายในเจ็ดวันนับแต;วันท่ีได,ทราบการต้ัง ให,ผู,ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงาน

แจ,งเป2นหนังสือกําหนดวันส;งคําชี้แจงเก่ียวกับข,อพิพาทแรงงาน และวัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะพิจารณา
ข,อพิพาทแรงงานให,ฝQายแจ,งข,อเรียกร,องและฝQายรับข,อเรียกร,องทราบ 

 
มาตรา ๒๘  ในการพิจารณาข,อพิพาทแรงงาน ผู,ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานต,องให,

โอกาสฝQายแจ,งข,อเรียกร,องและฝQายรับข,อเรียกร,องชี้แจงแถลงเหตุผลและนําพยานเข,าสืบ 
 
มาตรา ๒๙  เม่ือพิจารณาข,อพิพาทแรงงานเสร็จแล,ว ให,ผู,ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานทํา

คําชี้ขาดเป2นหนังสือ คําชี้ขาดอย;างน,อยต,องมีข,อความ ดังต;อไปนี้ 
(๑) วันเดือนป3ท่ีทําคําชี้ขาด 
(๒) ประเด็นแห;งข,อพิพาทแรงงาน 
(๓) ข,อเท็จจริงท่ีพิจารณาได,ความ 
(๔) เหตุผลแห;งคําชี้ขาด 
(๕) คําชี้ขาดให,ฝQายใดฝQายหนึ่งหรือท้ังสองฝQายปฏิบัติหรืองดเว,นปฏิบัติ 
คําชี้ขาดของผู,ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงาน ให,ถือเสียงข,างมากและต,องลงลายมือชื่อผู,ชี้ขาด

ข,อพิพาทแรงงาน 
ให,ผู,ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานส;งคําชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานให,ฝQายแจ,งข,อเรียกร,องและ

ฝQายรับข,อเรียกร,องหรือผู,แทนตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ ทราบภายในสามวัน นับแต;วันที่ทํา
คําชี้ขาด พร,อมท้ังปOดสําเนาคําชี้ขาดไว, ณ สถานท่ีท่ีลูกจ,างซ่ึงเก่ียวข,องกับข,อเรียกร,องทํางานอยู; 

ให,ผู,ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานนําคําชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานมาจดทะเบียนต;ออธิบดี 
หรือผู,ซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในสิบห,าวันนับแต;วันท่ีได,ชี้ขาด 

 
มาตรา ๓๐  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ�ท่ีมิได,อุทธรณ�ภายใน

กําหนดและคําวินิจฉัยอุทธรณ�ของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๓ คําชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ�ตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๓๕ (๔) หรือมาตรา ๔๑ (๓) คําชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๕ 
หรือมาตรา ๒๙ ให,มีผลใช,บังคับได,เป2นเวลาหนึ่งป3นับแต;วันท่ีได,วินิจฉัยหรือวันท่ีได,ชี้ขาด 

 
มาตรา ๓๑  เม่ือได,มีการแจ,งข,อเรียกร,องตามมาตรา ๑๓ แล,ว ถ,าข,อเรียกร,องนั้นยัง

อยู;ในระหว;างการเจรจา การไกล;เกลี่ย หรือการชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ห,ามมิให,นายจ,างเลิกจ,างหรือโยกย,ายหน,าท่ีการงานลูกจ,าง ผู,แทนลูกจ,าง กรรมการ อนุกรรมการ หรือ
สมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการหรืออนุกรรมการสหพันธ�แรงงาน ซ่ึงเก่ียวข,องกับข,อเรียกร,อง 
เว,นแต;บุคคลดังกล;าว 

(๑) ทุจริตต;อหน,าท่ีหรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก;นายจ,าง 
(๒) จงใจทําให,นายจ,างได,รับความเสียหาย 
(๓) ฝQาฝUนข,อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบด,วยกฎหมายของนายจ,าง โดย

นายจ,างได,ว;ากล;าวและตักเตือนเป2นหนังสือแล,ว เว,นแต;กรณีท่ีร,ายแรง นายจ,างไม;จําต,องว;ากล;าวและ
ตักเตือน  ท้ังนี้ ข,อบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งนั้นต,องมิได,ออกเพ่ือขัดขวางมิให,บุคคลดังกล;าวดําเนินการ
เก่ียวกับข,อเรียกร,อง 

(๔) ละท้ิงหน,าท่ีเป2นเวลาสามวันทํางานติดต;อกันโดยไม;มีเหตุผลอันสมควร 
ห,ามมิให,ลูกจ,าง ผู,แทนลูกจ,าง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน 

หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธ�แรงงาน ซ่ึงเก่ียวข,องกับข,อเรียกร,อง สนับสนุน หรือก;อ
เหตุการนัดหยุดงาน 

 
มาตรา ๓๒  ห,ามมิให,บุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช;นายจ,าง ลูกจ,าง กรรมการสมาคมนายจ,าง 

กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธ�นายจ,าง กรรมการสหพันธ�แรงงาน ผู,แทนหรือท่ีปรึกษา
ซึ่งเก่ียวข,องกับข,อเรียกร,อง เข,าไปดําเนินการหรือร;วมกระทําการใด ๆ ในการเรียกร,อง การเจรจา 
การไกล;เกลี่ย การชี้ขาดข,อพิพาทแรงงาน การปOดงานหรือการชุมนุมในการนัดหยุดงาน 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีท่ีประเทศประสบป6ญหาทางเศรษฐกิจอย;างร,ายแรง และได,มี

การประกาศห,ามข้ึนราคาสินค,าและบริการ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ห,ามมิให,
ลูกจ,าง สหภาพแรงงาน หรือสหพันธ�แรงงานยื่นข,อเรียกร,องให,นายจ,าง สมาคมนายจ,าง หรือสหพันธ�
นายจ,างเพ่ิมค;าจ,างแก;ลูกจ,าง หรือห,ามมิให,นายจ,างเพ่ิมค;าจ,างให,แก;ลูกจ,างได, 

ความในวรรคหนึ่งมิให,ใช,บังคับแก;การเลื่อนอัตราค;าจ,างเพ่ือเป2นบําเหน็จแก;ลูกจ,าง
ประจําป3 ซ่ึงนายจ,างได,กําหนดไว,แน;นอนแล,ว หรือการเลื่อนอัตราค;าจ,างเนื่องจากลูกจ,างเปลี่ยนแปลง
หน,าท่ีการงาน 

ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งจะยกเลิกเสียเม่ือใดก็ได,โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๓ 

การปOดงานและการนัดหยุดงาน 
   

 
มาตรา ๓๔  ห,ามมิให,นายจ,างปOดงานหรือลูกจ,างนัดหยุดงานในกรณี ดังต;อไปนี้ 
(๑) เม่ือยังไม;มีการแจ,งข,อเรียกร,องต;ออีกฝQายหนึ่งตามมาตรา ๑๓ หรือได,แจ,งข,อ

เรียกร,องแล,ว แต;ข,อพิพาทแรงงานนั้นยังไม;เป2นข,อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม;ได,ตามมาตรา ๒๒ 
วรรคสาม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) เม่ือฝQายซ่ึงมีหน,าท่ีต,องปฏิบัติตามข,อตกลง ตามมาตรา ๑๘ ได,ปฏิบัติตาม
ข,อตกลง 

(๓) เม่ือฝQายซ่ึงมีหน,าท่ีต,องปฏิบัติตามข,อตกลงท่ีพนักงานประนอมข,อพิพาทแรงงาน
ได,ไกล;เกลี่ยตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ได,ปฏิบัติตามข,อตกลง 

(๔) เม่ือฝQายซ่ึงมีหน,าท่ีต,องปฏิบัติตามคําชี้ขาดของผู,ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานซ่ึงต้ัง
ตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ ได,ปฏิบัติตามคําชี้ขาด 

(๕) เมื่ออยู;ในระหว;างการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ� หรือ
มีคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๓ หรือคําชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ�ตาม
มาตรา ๒๔ 

(๖) เม่ืออยู;ในระหว;างการชี้ขาดของผู,ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงาน ซ่ึงต้ังตามมาตรา ๒๕ 
หรือมาตรา ๒๖ 

ไม;ว;ากรณีจะเป2นประการใด ห,ามมิให,นายจ,างปOดงานหรือลูกจ,างนัดหยุดงานโดย
มิได,แจ,งเป2นหนังสือให,พนักงานประนอมข,อพิพาทแรงงาน และอีกฝQายหนึ่งทราบล;วงหน,าเป2นเวลา
อย;างน,อยยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต;เวลาท่ีรับแจ,ง 

 
มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีเห็นว;าการปOดงานหรือการนัดหยุดงานนั้น อาจทําให,

เกิดความเสียหายแก;เศรษฐกิจของประเทศ หรืออาจก;อให,เกิดความเดือดร,อนแก;ประชาชน หรืออาจ
เป2นภัยต;อความม่ันคงของประเทศ หรืออาจขัดต;อความสงบเรียบร,อยของประชาชน ให,รัฐมนตรีมีอํานาจ 
ดังต;อไปนี้ 

(๑) สั่งให,นายจ,างซ่ึงปOดงานรับลูกจ,างกลับเข,าทํางานและจ;ายค;าจ,างตามอัตราท่ีเคย
จ;ายให,แก;ลูกจ,างนั้น 

(๒) สั่งให,ลูกจ,างซ่ึงนัดหยุดงานกลับเข,าทํางานตามปกติ 
(๓) จัดให,บุคคลเข,าทํางานแทนท่ีลูกจ,างซ่ึงมิได,ทํางานเพราะการปOดงาน หรือการนัด

หยุดงาน นายจ,างต,องยอมให,บุคคลเหล;านั้นเข,าทํางาน และห,ามมิให,ลูกจ,างขัดขวาง ให,นายจ,างจ;าย
ค;าจ,างแก;บุคคลเหล;านั้นตามอัตราท่ีเคยจ;ายให,แก;ลูกจ,าง 

(๔) สั่งให,คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ�ดําเนินการชี้ขาดข,อพิพาทแรงงาน 
 
มาตรา ๓๖  ในกรณีท่ีมีประกาศใช,กฎอัยการศึกตามกฎหมายว;าด,วยกฎอัยการศึก 

หรือประกาศสถานการณ�ฉุกเฉินตามกฎหมายว;าด,วยการบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน ให,รัฐมนตรี
มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ห,ามมิให,นายจ,างปOดงาน หรือลูกจ,างนัดหยุดงาน ในเขตท,องท่ี
ท่ีได,ประกาศใช,กฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณ�ฉุกเฉินท้ังหมดหรือบางส;วนได, 

ในกรณีท่ีมีการปOดงานหรือการนัดหยุดงานอยู;ก;อนมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง 
ให,รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา สั่งให,นายจ,างซ่ึงปOดงาน รับลูกจ,างกลับเข,าทํางาน 
หรือสั่งให,ลูกจ,างซ่ึงนัดหยุดงานกลับเข,าทํางานตามปกติภายในระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งจะยกเลิกเสียเม่ือใดก็ได, โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ� 

   
 

มาตรา ๓๗  ให,มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว;า “คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ�” 
ประกอบด,วย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไม;น,อยกว;าแปดคน แต;ไม;เกินสิบสี่คน 
ในจํานวนนั้นอย;างน,อยต,องมีกรรมการซ่ึงเป2นฝQายนายจ,างสามคนและฝQายลูกจ,างสามคน 

ให,รัฐมนตรีเป2นผู,แต;งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ 
 
มาตรา ๓๘  ให,ประธานกรรมการ และกรรมการตามมาตรา ๓๗ อยู;ในตําแหน;ง

คราวละสามป3 ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบกําหนดหนึ่งป3 ให,ประธานกรรมการและกรรมการพ,นจาก
ตําแหน;งหนึ่งในสามโดยวิธีจับสลาก และเม่ือครบสองป3ให,ประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีเหลืออยู;
พ,นจากตําแหน;งอีกหนึ่งในสามโดยวิธีจับสลาก 

ในกรณีท่ีมีการแต;งต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการแทนประธานกรรมการหรือ
กรรมการซ่ึงพ,นจากตําแหน;งตามวาระหรือโดยวิธีจับสลาก ให,ผู,ได,รับแต;งต้ังใหม;นั้นอยู;ในตําแหน;ง
คราวละสามป3 

ในกรณีท่ีมีการแต;งต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการแทนประธานกรรมการหรือ
กรรมการซ่ึงพ,นจากตําแหน;งตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) หรือ (๗) ให,ผู,ได,รับแต;งต้ังแทนนั้น
อยู;ในตําแหน;งเท;ากับวาระท่ีเหลืออยู;ของประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงตนแทน 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงพ,นจากตําแหน;งอาจได,รับแต;งต้ังอีกได, 
 
มาตรา ๓๙  นอกจากการพ,นจากตําแหน;งตามวาระตามมาตรา ๓๘ ประธาน

กรรมการ หรือกรรมการพ,นจากตําแหน;ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให,ออก 
(๔) พ,นจากตําแหน;งโดยการจับสลากตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง 
(๕) เป2นบุคคลล,มละลาย 
(๖) เป2นคนไร,ความสามารถหรือเสมือนไร,ความสามารถ หรือ 
(๗) ได,รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,จําคุก 
 
มาตรา ๔๐  การประชุมของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ�ต,องมีกรรมการมา

ประชุมไม;น,อยกว;าห,าคน และต,องมีกรรมการซึ่งเป2นฝQายนายจ,างและฝQายลูกจ,างอย;างน,อยฝQายละ
หนึ่งคน จึงจะเป2นองค�ประชุม แต;ถ,าเป2นการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยข,อพิพาทแรงงานตาม
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๓๕ (๔) ต,องมีกรรมการมาประชุมไม;น,อยกว;าก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด และต,องมีกรรมการซึ่งเป2นฝQายนายจ,างและฝQายลูกจ,างอย;างน,อยฝQายละหนึ่งคน 
จึงจะเป2นองค�ประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ถ,าในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม;อยู;ในท่ีประชุมหรือไม;สามารถปฏิบัติ
หน,าท่ีได, ให,กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการด,วยกันคนหนึ่ง เป2นประธานในท่ีประชุม 

มติของท่ีประชุมให,ถือเสียงข,างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ,าคะแนนเสียงเท;ากัน ให,ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป2นเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๔๑  ให,คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ�มีอํานาจและหน,าท่ี ดังต;อไปนี้ 
(๑) วินิจฉัยข,อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๓ 
(๒) ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๓๕ (๔) 
(๓) ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานตามท่ีได,รับแต;งต้ังหรือมอบหมาย 
(๔) วินิจฉัยชี้ขาดคําร,องตามมาตรา ๑๒๕ และในกรณีท่ีคณะกรรมการแรงงาน

สัมพันธ�ชี้ขาดว;าเป2นการกระทําอันไม;เป2นธรรม ให,มีอํานาจสั่งให,นายจ,างรับลูกจ,างกลับเข,าทํางานหรือ
ให,จ;ายค;าเสียหาย หรือให,ผู,ฝQาฝUนปฏิบัติหรือไม;ปฏิบัติอย;างใดอย;างหนึ่งได,ตามท่ีเห็นสมควร 

(๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการเรียกร,อง การเจรจา การระงับข,อพิพาทแรงงาน 
การนัดหยุดงานและการปOดงาน ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

(๖) ตราข,อบังคับการประชุมและวางระเบียบการพิจารณาวินิจฉัย และชี้ขาดข,อ
พิพาทแรงงาน และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการกระทําอันไม;เป2นธรรม และการออกคําสั่งของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ� 

 
มาตรา ๔๒  คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ�มีอํานาจแต;งต้ังคณะอนุกรรมการ

แรงงานสัมพันธ�เพ่ือหาข,อเท็จจริงและเสนอความเห็นในเรื่องท่ีคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ�
มอบหมายเป2นการประจําหรือเฉพาะคราวได, 

 
มาตรา ๔๓  ในการปฏิบั ติการตามหน,าท่ี ให,กรรมการแรงงานสัมพันธ�หรือ

อนุกรรมการแรงงานสัมพันธ�มีอํานาจ ดังต;อไปนี้ 
(๑) เข,าไปในสถานท่ีทํางานของนายจ,าง สถานท่ีท่ีลูกจ,างทํางานอยู; หรือสํานักงาน

ของสมาคมนายจ,าง สหภาพแรงงาน สหพันธ�นายจ,าง หรือสหพันธ�แรงงาน ในระหว;างเวลาทําการ 
เพ่ือสอบถามข,อเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารได,ตามความจําเป2น 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาให,ถ,อยคํา หรือให,ส;งสิ่งของหรือเอกสาร
ที่เก่ียวข,องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ�หรือคณะอนุกรรมการ
แรงงานสัมพันธ� 

ให,ผู,ซ่ึงเก่ียวข,องอํานวยความสะดวก ตอบหนังสือสอบถามชี้แจงข,อเท็จจริงหรือส;ง
สิ่งของหรือเอกสารท่ีเก่ียวข,องแก;กรรมการแรงงานสัมพันธ�หรืออนุกรรมการแรงงานสัมพันธ�ดังกล;าว
ในการปฏิบัติหน,าท่ีตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๔๔  กรรมการแรงงานสัมพันธ�หรืออนุกรรมการแรงงานสัมพันธ�จะมีหนังสือ

เชิญผู,เชี่ยวชาญหรือผู,ทรงคุณวุฒิมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีเก่ียวข,องก็ได, 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการลูกจ,าง 

   
 

มาตรา ๔๕  ในสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจ,างต้ังแต;ห,าสิบคนข้ึนไป ลูกจ,างอาจ
จัดต้ังคณะกรรมการลูกจ,างในสถานประกอบกิจการนั้นได, 

ในกรณีท่ีลูกจ,างในสถานประกอบกิจการนั้นเกินหนึ่งในห,าของจํานวนลูกจ,างท้ังหมด
เป2นสมาชิกของสหภาพแรงงาน ให,คณะกรรมการลูกจ,างประกอบด,วยลูกจ,างในสถานประกอบกิจการ
นั้นท่ีสหภาพแรงงานแต;งต้ังมีจํานวนมากกว;ากรรมการอ่ืนท่ีมิได,เป2นสมาชิกของสหภาพแรงงานหนึ่ง
คน ถ,าลูกจ,างในสถานประกอบกิจการนั้นเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนลูกจ,างท้ังหมดเป2นสมาชิกของสหภาพ
แรงงาน สหภาพแรงงานอาจแต;งต้ังกรรมการลูกจ,างท้ังคณะก็ได, 

ให,นํามาตรา ๑๕ วรรคสามและวรรคสี่มาใช,บังคับแก;การแต;งต้ังกรรมการลูกจ,าง
ตามวรรคสองโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๖  คณะกรรมการลูกจ,างมีจํานวน ดังต;อไปนี้ 
(๑) ห,าคน สําหรับสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจ,างต้ังแต;ห,าสิบคนข้ึนไป แต;ไม;เกิน

หนึ่งร,อยคน 
(๒) เจ็ดคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ,างเกินหนึ่งร,อยคน แต;ไม;เกิน

สองร,อยคน 
(๓) เก,าคน สําหรับสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจ,างเกินสองร,อยคน แต;ไม;เกินสี่ร,อยคน 
(๔) สิบเอ็ดคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ,างเกินสี่ร,อยคน แต;ไม;เกิน

แปดร,อยคน 
(๕) สิบสามคน สําหรับสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจ,างเกินแปดร,อยคน แต;ไม;เกิน

หนึ่งพันห,าร,อยคน 
(๖) สิบห,าคน สําหรับสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจ,างเกินหนึ่งพันห,าร,อยคน แต;ไม;เกิน

สองพันห,าร,อยคน 
(๗) สิบเจ็ดคนถึงยี่สิบเอ็ดคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ,างเกินสองพัน

ห,าร,อยคน 
หลักเกณฑ�และวิธีการในการเลือกต้ังกรรมการลูกจ,างให,เป2นไปตามท่ีอธิบดีกําหนด 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๔๗  กรรมการลูกจ,างอยู;ในตําแหน;งคราวละสามป3 แต;อาจได,รับเลือกต้ังหรือ

แต;งต้ังใหม;ได, 
 
มาตรา ๔๘  นอกจากพ,นจากตําแหน;งตามวาระ กรรมการลูกจ,างพ,นจากตําแหน;ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป2นคนไร,ความสามารถหรือเสมือนไร,ความสามารถ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๔) ได,รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,จําคุก 
(๕) ลูกจ,างเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนลูกจ,างทั้งหมดในสถานประกอบกิจการนั้น มีมติ

ให,พ,นจากตําแหน;ง 
(๖) ศาลแรงงานมีคําสั่งให,พ,นจากตําแหน;ง 
(๗) มีการเลือกต้ังหรือแต;งต้ังกรรมการลูกจ,างใหม;ท้ังคณะ 
เม่ือกรรมการลูกจ,างพ,นจากตําแหน;งก;อนวาระ ให, มีการเลือกต้ังหรือแต;งต้ัง

กรรมการลูกจ,างแทนตําแหน;งท่ีว;าง แล,วแต;กรณี 
กรรมการลูกจ,างซ่ึงได,รับเลือกต้ังหรือแต;งต้ังตามวรรคสองอยู;ในตําแหน;งตามวาระ

ของกรรมการซ่ึงตนแทน 
 
มาตรา ๔๙  ให,มีการเลือกต้ังหรือแต;งต้ังกรรมการลูกจ,างใหม;ท้ังคณะ เม่ือ 
(๑) จํานวนลูกจ,างในสถานประกอบกิจการนั้นมีจํานวนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเกินก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนลูกจ,างท้ังหมดท่ีมีอยู;เดิม 
(๒) กรรมการลูกจ,างพ,นจากตําแหน;งเกินก่ึงหนึ่ง 
(๓) ลูกจ,างเกินก่ึงหนึ่งของลูกจ,างในสถานประกอบกิจการนั้นมีมติให,กรรมการ

ลูกจ,างท้ังคณะพ,นจากตําแหน;ง 
(๔) ศาลแรงงานมีคําสั่งให,กรรมการลูกจ,างท้ังคณะพ,นจากตําแหน;ง 
 
มาตรา ๕๐  นายจ,างต,องจัดให,มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการลูกจ,างอย;างน,อย

สามเดือนต;อหนึ่งครั้ง หรือเม่ือกรรมการลูกจ,างเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการลูกจ,างท้ังหมด หรือสหภาพ
แรงงานร,องขอโดยมีเหตุผลสมควร เพ่ือ 

(๑) จัดสวัสดิการแก;ลูกจ,าง 
(๒) ปรึกษาหารือเพ่ือกําหนดข,อบังคับในการทํางานอันจะเป2นประโยชน�ต;อนายจ,าง

และลูกจ,าง 
(๓) พิจารณาคําร,องทุกข�ของลูกจ,าง 
(๔) หาทางปรองดองและระงับข,อขัดแย,งในสถานประกอบกิจการ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการลูกจ,างเห็นว;าการกระทําของนายจ,างจะทําให,ลูกจ,างไม;ได,รับ

ความเป2นธรรมหรือได,รับความเดือดร,อนเกินสมควร คณะกรรมการลูกจ,าง ลูกจ,างหรือสหภาพ
แรงงานมีสิทธิร,องขอให,ศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัย 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีท่ีกรรมการลูกจ,างผู,ใดหรือคณะกรรมการลูกจ,างไม;ปฏิบัติหน,าท่ี

ของตนโดยสุจริต หรือกระทําการอันไม;สมควรอันเป2นภัยต;อความสงบเรียบร,อยของประชาชน หรือ
เปOดเผยความลับของนายจ,างเก่ียวกับการประกอบกิจการโดยไม;มีเหตุผลสมควร นายจ,างมีสิทธิร,อง
ขอให,ศาลแรงงานมีคําสั่งให,กรรมการลูกจ,างผู,นั้นหรือกรรมการลูกจ,างท้ังคณะพ,นจากตําแหน;งได, 

 
มาตรา ๕๒  ห,ามมิให,นายจ,างเลิกจ,าง ลดค;าจ,าง ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติหน,าท่ี

ของกรรมการลูกจ,าง หรือกระทําการใด ๆ อันอาจเป2นผลให,กรรมการลูกจ,างไม;สามารถทํางานอยู;
ต;อไปได, เว,นแต;จะได,รับอนุญาตจากศาลแรงงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๓  ห,ามมิให,นายจ,างให,หรือตกลงจะให,เงินหรือทรัพย�สินแก;กรรมการ
ลูกจ,าง เว,นแต;ค;าจ,าง ค;าล;วงเวลา ค;าทํางานในวันหยุด โบนัส เงินป6นผลหรือประโยชน�อ่ืนท่ีกรรมการ
ลูกจ,างมีสิทธิได,รับตามปกติในฐานะลูกจ,าง 

 
หมวด ๖ 

สมาคมนายจ,าง 
   

 
มาตรา ๕๔  สมาคมนายจ,างจะมี ข้ึนได, ก็แต; โดยอาศัยอํานาจตามบทแห; ง

พระราชบัญญัตินี้ 
สมาคมนายจ,างต,องมีวัตถุท่ีประสงค�เพ่ือการแสวงหาและคุ,มครองผลประโยชน�

เก่ียวกับสภาพการจ,างและส;งเสริมความสัมพันธ�อันดีระหว;างนายจ,างกับลูกจ,าง และระหว;างนายจ,าง
ด,วยกัน 

 
มาตรา ๕๕  สมาคมนายจ,างต,องมีข,อบังคับและต,องจดทะเบียนต;อนายทะเบียน 

เม่ือได,จดทะเบียนแล,วให,สมาคมนายจ,างเป2นนิติบุคคล 
 
มาตรา ๕๖  ผู, มีสิทธิจัดต้ังสมาคมนายจ,างต,องเป2นนายจ,างท่ีประกอบกิจการ

ประเภทเดียวกัน บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 
 
มาตรา ๕๗  การขอจดทะเบียนสมาคมนายจ,างนั้น ให,นายจ,างผู,มีสิทธิจัดต้ังสมาคม

นายจ,างจํานวนไม;น,อยกว;าสามคนเป2นผู,เริ่มก;อการ ยื่นคําขอเป2นหนังสือต;อนายทะเบียน พร,อมด,วย
ร;างข,อบังคับของสมาคมนายจ,างอย;างน,อยสามฉบับ 

คําขอนั้น ต,องระบุชื่อ อายุ อาชีพหรือวิชาชีพและท่ีอยู;ของผู,เริ่มก;อการทุกคน 
 
มาตรา ๕๘  ข,อบังคับของสมาคมนายจ,างอย;างน,อยต,องมีข,อความ ดังต;อไปนี้ 
(๑) ชื่อ ซ่ึงต,องมีคําว;า “สมาคมนายจ,าง” กํากับไว,กับชื่อนั้นด,วย 
(๒) วัตถุท่ีประสงค� 
(๓) ท่ีตั้งสํานักงาน 
(๔) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
(๕) อัตราเงินค;าสมัครและค;าบํารุงและวิธีการชําระเงินนั้น 
(๖) ข,อกําหนดเก่ียวกับสิทธิและหน,าท่ีของสมาชิก 
(๗) ข,อกําหนดเก่ียวกับการจัดการ การใช,จ;าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย�สินอ่ืน 

ตลอดจนการทําบัญชีและการตรวจบัญชี 
(๘) ข,อกําหนดเก่ียวกับวิธีการพิจารณาในการปOดงานและวิธีการอนุมัติข,อตกลง

เก่ียวกับสภาพการจ,าง 
(๙) ข,อกําหนดเก่ียวกับการประชุมใหญ; 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑๐) ข,อกําหนดเก่ียวกับจํานวนกรรมการ การเลือกต้ังกรรมการ วาระของการเป2น
กรรมการ การพ,นจากตําแหน;งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๕๙  เม่ือนายทะเบียนได,รับคําขอพร,อมท้ังร;างข,อบังคับแล,วเห็นว;าผู,ยื่นคําขอ

มีคุณสมบัติถูกต,องตามมาตรา ๕๖ ข,อบังคับถูกต,องตามมาตรา ๕๘ และวัตถุท่ีประสงค�ถูกต,องตาม
มาตรา ๕๔ วรรคสอง และไม;ขัดต;อความสงบเรียบร,อยของประชาชน ให,นายทะเบียนรับจดทะเบียน
และออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแก;สมาคมนายจ,างนั้น 

ถ,านายทะเบียนเห็นว;า คําขอหรือร;างข,อบังคับไม;ถูกต,องตามวรรคหนึ่ง ให,มีคําสั่ง
ให,แก,ไขเพ่ิมเติมให,ถูกต,อง เม่ือแก,ไขเพ่ิมเติมถูกต,องแล,ว ให,รับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการ
จดทะเบียนแก;สมาคมนายจ,างนั้น 

ถ,านายทะเบียนเห็นว;า ไม;อาจรับจดทะเบียนได,เนื่องจากวัตถุท่ีประสงค�ขัดต;อความ
สงบเรียบร,อยของประชาชน ให,นายทะเบียนมีคําสั่งไม;รับจดทะเบียน และแจ,งคําสั่งไม;รับจดทะเบียน 
พร,อมด,วยเหตุผลท่ีไม;รับจดทะเบียนไปยังผู,ขอจดทะเบียนโดยมิชักช,า 

ผู,ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ�คําสั่งไม;รับจดทะเบียนนั้นต;อรัฐมนตรีได, โดยทําเป2น
หนังสือยื่นต;อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ีได,รับแจ,งคําสั่ง 

ให,รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ�และแจ,งให,ผู,อุทธรณ�ทราบภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ี
ได,รับหนังสืออุทธรณ� 

ในกรณีท่ีผู,อุทธรณ�ไม;พอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผู,อุทธรณ�มีสิทธิดําเนินการต;อไป 
เพ่ือให,ศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได, 

 
มาตรา ๖๐  ให,นายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนสมาคมนายจ,างในราชกิจจา

นุเบกษา 
 
มาตรา ๖๑  ให,ผู,เริ่มก;อการจัดตั้งสมาคมนายจ,างจัดให,มีการประชุมใหญ;สามัญ

ครั้งแรก ภายในหนึ่งร,อยยี่สิบวันนับแต;วันท่ีจดทะเบียน เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการและมอบหมายการ
ท้ังปวงให,แก;คณะกรรมการ และอนุมัติร;างข,อบังคับท่ีได,ยื่นแก;นายทะเบียนตามมาตรา ๕๙ 

เม่ือท่ีประชุมใหญ;ได,เลือกต้ังคณะกรรมการและอนุมัติร;างข,อบังคับแล,วให,นําสําเนา
ข,อบังคับและรายชื่อ ท่ีอยู; อาชีพหรือวิชาชีพของกรรมการไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต;วันท่ี
ท่ีประชุมใหญ;ลงมติ 

 
มาตรา ๖๒  การแก,ไขเพ่ิมเติมข,อบังคับของสมาคมนายจ,างจะกระทําได,โดยมติของ

ท่ีประชุมใหญ;และต,องนําไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต;วันท่ีท่ีประชุมใหญ;ลงมติ 
การแก,ไขเพ่ิมเติมข,อบังคับตามวรรคหนึ่ง จะมีผลใช,บังคับต;อเม่ือนายทะเบียนได,รับ

จดทะเบียนแล,ว 
ให,นํามาตรา ๕๙ มาใช,บังคับแก;การขอแก,ไขเพ่ิมเติมข,อบังคับโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖๓  ผู,ซ่ึงจะเป2นสมาชิกของสมาคมนายจ,างได,จะต,องเป2นนายจ,างท่ีประกอบ
กิจการประเภทเดียวกัน ในกรณีท่ีนายจ,างเป2นนิติบุคคล ให,ถือว;านิติบุคคลนั้นเป2นสมาชิกของสมาคม
นายจ,าง 

 
มาตรา ๖๔  สมาชิกของสมาคมนายจ,างมีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสาร

หรือบัญชี เพ่ือทราบการดําเนินกิจการของสมาคมนายจ,างได,ในเวลาเปOดทําการตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนดไว, 

ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เจ,าหน,าท่ีของสมาคมนายจ,างต,องให,ความสะดวก
ตามสมควร 

 
มาตรา ๖๕  สมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมนายจ,างสิ้นสุดเม่ือ ตาย ลาออก  

ท่ีประชุมใหญ;ให,ออกหรือตามท่ีกําหนดในข,อบังคับของสมาคมนายจ,าง 
 
มาตรา ๖๖  เพ่ือประโยชน�ของสมาชิกของสมาคมนายจ,าง ให,สมาคมนายจ,างมีอํานาจ

หน,าท่ี ดังต;อไปนี้ 
(๑) เรียกร,อง เจรจาทําความตกลงและรับทราบคําชี้ขาดหรือทําข,อตกลงกับสหภาพ

แรงงานหรือลูกจ,างในกิจการของสมาชิกได, 
(๒) จัดการและดําเนินการเพ่ือให,สมาชิกได,รับประโยชน�  ท้ังนี้ ภายใต,บังคับของวัตถุ

ท่ีประสงค�ของสมาคมนายจ,าง 
(๓) จัดให,มีบริการสนเทศเพ่ือให,สมาชิกมาติดต;อเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ 
(๔) จัดให,มีบริการการให,คําปรึกษาเพ่ือแก,ไขป6ญหาหรือขจัดข,อขัดแย,งเก่ียวกับการ

บริหารงานและการทํางาน 
(๕) จัดให,มีการให,บริการเก่ียวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพย�สินเพ่ือสวัสดิการของ

สมาชิกหรือเพ่ือสาธารณประโยชน�  ท้ังนี้ ตามท่ีท่ีประชุมใหญ;เห็นสมควร 
(๖) เรียกเก็บเงินค;าสมัครเป2นสมาชิก และเงินค;าบํารุงตามอัตราท่ีกําหนดใน

ข,อบังคับของสมาคมนายจ,าง 
 
มาตรา ๖๗  เม่ือสมาคมนายจ,างปฏิบัติการดังต;อไปนี้ เพ่ือประโยชน�ของสมาชิกอัน

มิใช;เป2นกิจการเก่ียวกับการเมือง ให,นายจ,าง สมาคมนายจ,าง กรรมการ อนุกรรมการ และเจ,าหน,าท่ี
ของสมาคมนายจ,างได,รับการยกเว,นไม;ต,องถูกกล;าวหา หรือฟTองร,องทางอาญา หรือทางแพ;ง 

(๑) เข,าร;วมเจรจาทําความตกลงกับลูกจ,าง สหภาพแรงงาน นายจ,าง สมาคมนายจ,างอ่ืน 
สหพันธ�แรงงาน หรือสหพันธ�นายจ,าง เพ่ือเรียกร,องสิทธิหรือประโยชน�ท่ีสมาชิกสมควรได,รับ 

(๒) สั่งให,ปOดงาน หรือช;วยเหลือ ชักชวนหรือสนับสนุนให,สมาชิกปOดงาน 
(๓) ชี้แจงหรือโฆษณาข,อเท็จจริงเก่ียวกับข,อพิพาทแรงงาน หรือ 
(๔) จัดให,มีการชุมนุมสมาชิกของสมาคมนายจ,าง 
ท้ังนี้  เว,นแต;เป2นความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเก่ียวกับการก;อให,เกิด

ภยันตรายต;อประชาชน เก่ียวกับชีวิตและร;างกาย เก่ียวกับเสรีภาพและชื่อเสียง เก่ียวกับทรัพย�และ
ความผิดในทางแพ;งท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดทางอาญาในลักษณะดังกล;าว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖๘  ให,สมาคมนายจ,างมีคณะกรรมการเป2นผู,ดําเนินการและเป2นผู,แทนของ
สมาคมนายจ,างในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายให,กรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได, 

คณะกรรมการอาจแต;งต้ังอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมายได, 
 
มาตรา ๖๙  ผู,ซ่ึงจะได,รับเลือกต้ังหรือแต;งต้ังเป2นกรรมการหรืออนุกรรมการตาม

มาตรา ๖๘ ต,องมีคุณสมบัติ ดังต;อไปนี้ 
(๑) เป2นสมาชิกของสมาคมนายจ,างหรือผู,แทนของนิติบุคคลซ่ึงเป2นสมาชิกของ

สมาคมนายจ,าง 
(๒) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 
มาตรา ๗๐  สมาคมนายจ,างจะกระทําการดังต;อไปนี้ได,ก็แต;โดยมติของท่ีประชุมใหญ; 
(๑) แก,ไขเพ่ิมเติมข,อบังคับ 
(๒) ดําเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงส;วนได,เสียของสมาชิกเป2นส;วนรวม 
(๓) เลือกต้ังกรรมการ เลือกต้ังผู,สอบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจําป3 และ

งบประมาณ 
(๔) จัดสรรเงินหรือทรัพย�สินเพ่ือสวัสดิการของสมาชิกหรือเพ่ือสาธารณประโยชน� 
(๕) เลิกสมาคมนายจ,าง 
(๖) ควบสมาคมนายจ,างเข,ากัน 
(๗) ก;อต้ังสหพันธ�นายจ,างหรือเป2นสมาชิกของสหพันธ�นายจ,าง 
 
มาตรา ๗๑  สมาคมนายจ,างต,องจัดให,มีทะเบียนสมาชิกตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด 

และเก็บรักษาไว,ท่ีสํานักงานพร,อมท่ีจะให,ตรวจสอบได,ในเวลาทําการ 
ให,สมาคมนายจ,างประกาศวันและเวลาเปOดทําการไว,ท่ีสํานักงาน 
 
มาตรา ๗๒  ให,นายทะเบียนหรือผู,ซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายมีอํานาจ 
(๑) เข,าไปในสํานักงานของสมาคมนายจ,างในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบกิจการของ

สมาคมนายจ,าง 
(๒) สั่งให,กรรมการ พนักงานหรือลูกจ,างของสมาคมนายจ,าง ส;งหรือแสดงเอกสาร

หรือบัญชีของสมาคมนายจ,างเพ่ือประกอบการพิจารณากรณีท่ีมีป6ญหาเกิดข้ึน 
(๓) สอบถามบุคคลใน (๒) หรือเรียกบุคคลดังกล;าวมาเพ่ือสอบถามหรือให,ชี้แจง

ข,อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสมาคมนายจ,าง 
 
มาตรา ๗๓  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให,กรรมการผู,ใดผู,หนึ่งหรือคณะกรรมการของ

สมาคมนายจ,างออกจากตําแหน;งได, เม่ือปรากฏว;า 
(๑) กระทําการอันมิชอบด,วยกฎหมายซ่ึงเป2นการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหน,าท่ี

ของพนักงานประนอมข,อพิพาทแรงงาน ผู,ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานหรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ดําเนินกิจการไม;ถูกต,องตามวัตถุท่ีประสงค�ของสมาคมนายจ,างอันเป2นการขัดต;อ
กฎหมายหรือความสงบเรียบร,อยของประชาชน หรืออาจเป2นภัยต;อเศรษฐกิจหรือความม่ันคงของ
ประเทศ หรือ 

(๓) ให,หรือยินยอมให,ผู,ใดผู,หนึ่งซ่ึงมิใช;กรรมการเป2นผู,ดําเนินกิจการของสมาคม
นายจ,าง 

คําสั่งตามวรรคหนึ่ง ให,ทําเป2นหนังสือและแจ,งให,ผู,ซ่ึงเก่ียวข,องและสมาคมนายจ,าง
ทราบโดยมิชักช,า 

 
มาตรา ๗๔  ผู,ซึ ่งได,รับคําสั่งตามมาตรา ๗๓ มีสิทธิอุทธรณ�คําสั่งนั้นต;อรัฐมนตรี 

โดยทําเป2นหนังสือยื่นต;อนายทะเบียนภายในสิบห,าวันนับแต;วันท่ีได,รับคําสั่ง 
ให,รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ�และแจ,งให,ผู,อุทธรณ�ทราบภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ี

ได,รับหนังสืออุทธรณ� 
ในกรณีท่ีผู,อุทธรณ�ไม;พอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผู,อุทธรณ�มีสิทธิดําเนินการต;อไป 

เพ่ือให,ศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได, 
 
มาตรา ๗๕  สมาคมนายจ,างต,องจัดให,มีการตรวจสอบบัญชีทุกป3 และต,องเสนองบดุล

พร,อมด,วยรายงานการสอบบัญชีของผู,สอบบัญชีต;อท่ีประชุมใหญ; 
เม่ือท่ีประชุมใหญ;รับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแล,ว ให,ส;งสําเนาหนึ่งชุด

ให,แก;นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ีท่ีประชุมใหญ;รับรอง 
 
มาตรา ๗๖  สมาคมนายจ,างต้ังแต;สองสมาคมข้ึนไปท่ีมีสมาชิกซ่ึงประกอบกิจการ

ประเภทเดียวกัน อาจควบเข,ากันเป2นสมาคมนายจ,างเดียวกันได, 
การควบสมาคมนายจ,างเข,ากันตามวรรคหนึ่ง ต,องได,รับมติจากที่ประชุมใหญ;ของ

แต;ละสมาคมด,วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดและต,องได,รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียน 

ในการขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน ให,ส;งสําเนารายงานการประชุมใหญ;ของ
สมาคมนายจ,างซ่ึงลงมติให,ควบเข,ากันไปด,วย 

 
มาตรา ๗๗  เม่ือนายทะเบียนให,ความเห็นชอบตามมาตรา ๗๖ แล,ว ให,สมาคม

นายจ,างแจ,งเป2นหนังสือไปยังเจ,าหนี้ท้ังปวงของสมาคมนายจ,าง เพ่ือให,ทราบถึงการท่ีประสงค�จะควบ
สมาคมนายจ,างเข,ากัน และขอให,เจ,าหนี้ผู,มีข,อคัดค,านอย;างใดอย;างหนึ่งในการควบสมาคมนายจ,าง
เข,ากันนั้น ส;งคําคัดค,านไปยังสมาคมนายจ,างภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ีแจ,ง 

ถ,าไม;มีเจ,าหนี้คัดค,านภายในกําหนดเวลาดังกล;าวนั้น ก็ให,ถือว;าไม;มีคําคัดค,านและ
สมาคมนายจ,างอาจควบเข,ากันได, 

ถ,ามีเจ,าหนี้คัดค,าน สมาคมนายจ,างจะควบเข,ากันมิได,จนกว;าจะได,ชําระหนี้หรือได,ให,
ประกันเพ่ือหนี้นั้นแล,ว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๗๘  ให,คณะกรรมการของแต;ละสมาคมนายจ,างท่ีควบเข,ากันต้ังผู,แทนของตน
ข้ึนสมาคมละไม;เกินสามคน เพ่ือดําเนินการจดทะเบียนตามมาตรา ๗๙ 

 
มาตรา ๗๙  สมาคมท่ีต้ังข้ึนใหม;โดยควบเข,ากันนั้น ต,องจดทะเบียนเป2นสมาคม

นายจ,างใหม;ตามประเภทการประกอบกิจการของสมาคมนายจ,างท่ีมีอยู;เดิม โดยยื่นคําขอจดทะเบียน
เป2นหนังสือต;อนายทะเบียน 

ในคําขอจดทะเบียนสมาคมนายจ,างใหม; ต,องมีผู,แทนของสมาคมนายจ,างทุกสมาคม
ท่ีควบเข,ากันลงลายมือชื่ออย;างน,อยสมาคมละสองคน 

คําขอจดทะเบียนสมาคมนายจ,างใหม;ต,องมีเอกสารดังต;อไปนี้ยื่นพร,อมกันด,วย 
(๑) หนังสือของสมาคมนายจ,างท่ีควบเข,ากันนั้นรับรองว;าได,แจ,งไปยังเจ,าหนี้ท้ังปวง

ตามมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่งแล,ว ไม;มีเจ,าหนี้คัดค,านภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือกรณีท่ีมีเจ,าหนี้
คัดค,านสมาคมนายจ,างก็ได,ชําระหนี้ หรือได,ให,ประกันเพ่ือหนี้รายนั้นแล,ว 

(๒) ร;างข,อบังคับของสมาคมนายจ,างใหม;ท่ีขอจดทะเบียนสองฉบับ 
(๓) สําเนารายงานการประชุมของสมาคมนายจ,างท่ีควบเข,ากันหนึ่งฉบับ 
เอกสารตาม (๒) และ (๓) นั้น ผู,ได,รับเลือกต้ังเป2นกรรมการชุดแรกของสมาคม

นายจ,างใหม;ต,องลงลายมือชื่อรับรองสองคน 
ให,นํามาตรา ๕๔ ถึงมาตรา ๗๕ มาใช,บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๘๐  เม่ือจดทะเบียนสมาคมนายจ,างท่ีควบเข,ากันเป2นสมาคมนายจ,างใหม;แล,ว 

ให,นายทะเบียนขีดชื่อสมาคมนายจ,างเดิมท่ีได,ควบเข,ากันนั้นออกจากทะเบียน 
 
มาตรา ๘๑  สมาคมนายจ,างใหม;นี้ย;อมได,ไปท้ังทรัพย�สิน หนี้สิน สิทธิ หน,าท่ี และ

ความรับผิดของสมาคมนายจ,างเดิมท่ีได,ควบเข,ากันนั้นท้ังสิ้น 
สมาชิกของสมาคมนายจ,างเดิมท่ีได,ควบเข,ากันนั้น ย;อมเป2นสมาชิกของสมาคม

นายจ,างใหม;นี้ 
 
มาตรา ๘๒  สมาคมนายจ,างย;อมเลิกด,วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต;อไปนี้ 
(๑) ถ,ามีข,อบังคับของสมาคมนายจ,างกําหนดให,เลิกในกรณีใด เม่ือมีกรณีนั้น 
(๒) เม่ือท่ีประชุมใหญ;มีมติให,เลิก 
(๓) เม่ือนายทะเบียนมีคําสั่งให,เลิก 
(๔) เม่ือล,มละลาย 
 
มาตรา ๘๓  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให,เลิกสมาคมนายจ,างได,ในกรณี ดังต;อไปนี้ 
(๑) เม่ือปรากฏว;าการดําเนินการของสมาคมนายจ,างขัดต;อวัตถุท่ีประสงค� ขัดต;อ

กฎหมายหรือเป2นภัยต;อเศรษฐกิจหรือความม่ันคงของประเทศ หรือขัดต;อความสงบเรียบร,อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) เม่ือนายทะเบียนมีคําสั่งให,เลือกต้ังกรรมการข้ึนใหม;ท้ังคณะและไม;ดําเนินการ
เลือกต้ังภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนดหรือภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนขยายระยะเวลา
ให,จนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล;าว หรือ 

(๓) เม่ือสมาคมนายจ,างไม;ดําเนินกิจการติดต;อกันเป2นเวลาเกินสองป3 
เม่ือนายทะเบียนมีคําสั่งให,เลิกสมาคมนายจ,างใด ให,แจ,งคําสั่งเป2นหนังสือให,สมาคม

นายจ,างนั้นทราบโดยมิชักช,า 
คําสั่งให,เลิกสมาคมนายจ,างตามมาตรานี้ กรรมการเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมดซ่ึงดํารงตําแหน;งอยู;ในวันท่ีถูกสั่งให,เลิกมีสิทธิเข,าชื่อกันอุทธรณ�คําสั่งนั้นต;อรัฐมนตรี โดยทํา
เป2นหนังสือยื่นต;อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ีได,รับแจ,งคําสั่ง 

ให,รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ�และแจ,งให,ผู,อุทธรณ�ทราบภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ี
รับอุทธรณ� 

ในกรณีท่ีผู,อุทธรณ�ไม;พอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผู,อุทธรณ�มีสิทธิดําเนินการต;อไป
เพ่ือให,ศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได, 

คําสั่งเลิกสมาคมนายจ,างให,ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการยื่น
อุทธรณ�หรือเม่ือศาลแรงงานวินิจฉัย แล,วแต;กรณี 

 
มาตรา ๘๔  เม่ือสมาคมนายจ,างต,องเลิกตามมาตรา ๘๒ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ

มาตรา ๘๓ ให,แต;งต้ังผู,ชําระบัญชีและทําการชําระบัญชี และให,นําบทบัญญัติแห;งประมวลกฎหมายแพ;ง
และพาณิชย�ว;าด,วยการชําระบัญชีห,างหุ,นส;วนจดทะเบียน ห,างหุ,นส;วนจํากัด และบริษัทจํากัดมาใช,บังคับ
แก;การชําระบัญชีสมาคมนายจ,างโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๕  เม่ือชําระบัญชีแล,ว ถ,ามีทรัพย�สินเหลืออยู;จะแบ;งให,แก;สมาชิกของ

สมาคมนายจ,างไม;ได, ทรัพย�สินนั้นจะต,องโอนไปให,แก;นิติบุคคลอ่ืนตามท่ีได,ระบุไว,ในข,อบังคับว;าด,วย
วิธีการจัดการของสมาคมนายจ,าง หรือตามมติของที่ประชุมใหญ; ถ,าในข,อบังคับหรือที่ประชุมใหญ;
มิได,ระบุนิติบุคคลใดให,เป2นผู,รับทรัพย�สินท่ีเหลือนั้น ให,ผู,ชําระบัญชีมอบแก;กรมแรงงานเพ่ือสวัสดิการ
ของลูกจ,าง 

 
หมวด ๗ 

สหภาพแรงงาน 
   

 
มาตรา ๘๖  สหภาพแรงงานจะมี ข้ึนได, ก็แต; โดยอาศัยอํานาจตามบทแห; ง

พระราชบัญญัตินี้ 
สหภาพแรงงานต,องมีวัตถุท่ีประสงค�เพ่ือการแสวงหาและคุ,มครองผลประโยชน�

เก่ียวกับสภาพการจ,างและส;งเสริมความสัมพันธ�อันดีระหว;างนายจ,างกับลูกจ,าง และระหว;างลูกจ,าง
ด,วยกัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘๗  สหภาพแรงงานต,องมีข,อบังคับและต,องจดทะเบียนต;อนายทะเบียน 
เม่ือได,จดทะเบียนแล,ว ให,สหภาพแรงงานเป2นนิติบุคคล 

 
มาตรา ๘๘  ผู,มีสิทธิจัดต้ังสหภาพแรงงานต,องเป2นลูกจ,างของนายจ,างคนเดียวกัน 

หรือเป2นลูกจ,างซ่ึงทํางานในกิจการประเภทเดียวกันโดยไม;คํานึงว;าจะมีนายจ,างก่ีคน บรรลุนิติภาวะ 
และมีสัญชาติไทย 

 
มาตรา ๘๙  การขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานนั้น ให,ลูกจ,างผู,มีสิทธิจัดต้ังสหภาพ

แรงงานจํานวนไม;น,อยกว;าสิบคนเป2นผู,เริ่มก;อการ ยื่นคําขอเป2นหนังสือต;อนายทะเบียน พร,อมด,วย
ร;างข,อบังคับของสหภาพแรงงานอย;างน,อยสามฉบับ 

คําขอนั้น ต,องระบุชื่อ อายุ อาชีพหรือวิชาชีพและท่ีอยู;ของผู,เริ่มก;อการทุกคน 
 
มาตรา ๙๐  ข,อบังคับของสหภาพแรงงานอย;างน,อยต,องมีข,อความ ดังต;อไปนี้ 
(๑) ชื่อ ซ่ึงต,องมีคําว;า “สหภาพแรงงาน” กํากับไว,กับชื่อนั้นด,วย 
(๒) วัตถุท่ีประสงค� 
(๓) ท่ีตั้งสํานักงาน 
(๔) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
(๕) อัตราเงินค;าสมัครและค;าบํารุงและวิธีการชําระเงินนั้น 
(๖) ข,อกําหนดเก่ียวกับสิทธิและหน,าท่ีของสมาชิก 
(๗) ข,อกําหนดเก่ียวกับการจัดการ การใช,จ;าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย�สินอ่ืน 

ตลอดจนการทําบัญชีและการตรวจบัญชี 
(๘) ข,อกําหนดเก่ียวกับวิธีการพิจารณาในการนัดหยุดงานและวิธีการอนุมัติข,อตกลง

เก่ียวกับสภาพการจ,าง 
(๙) ข,อกําหนดเก่ียวกับการประชุมใหญ; 
(๑๐) ข,อกําหนดเก่ียวกับจํานวนกรรมการ การเลือกต้ังกรรมการ วาระของการเป2น

กรรมการ การพ,นจากตําแหน;งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๙๑  เม่ือนายทะเบียนได,รับคําขอพร,อมท้ังร;างข,อบังคับแล,วเห็นว;าผู,ยื่นคําขอ

มีคุณสมบัติถูกต,องตามมาตรา ๘๘ ข,อบังคับถูกต,องตามมาตรา ๙๐ และวัตถุท่ีประสงค�ถูกต,องตาม
มาตรา ๘๖ วรรคสอง และไม;ขัดต;อความสงบเรียบร,อยของประชาชน ให,นายทะเบียนรับจดทะเบียน
และออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแก;สหภาพแรงงานนั้น 

ถ,านายทะเบียนเห็นว;า คําขอหรือร;างข,อบังคับไม;ถูกต,องตามวรรคหนึ่ง ให,มีคําสั่ง
ให,แก,ไขเพ่ิมเติมให,ถูกต,อง เม่ือแก,ไขเพ่ิมเติมถูกต,องแล,ว ให,รับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการ
จดทะเบียนแก;สหภาพแรงงานนั้น 

ถ,านายทะเบียนเห็นว;า ไม;อาจรับจดทะเบียนได,เนื่องจากวัตถุท่ีประสงค�ขัดต;อความ
สงบเรียบร,อยของประชาชน ให,นายทะเบียนมีคําสั่งไม;รับจดทะเบียน และแจ,งคําสั่งไม;รับจดทะเบียน
พร,อมด,วยเหตุผลท่ีไม;รับจดทะเบียนไปยังผู,ขอจดทะเบียนโดยมิชักช,า 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู,ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ�คําสั่งไม;รับจดทะเบียนนั้นต;อรัฐมนตรีได, โดยทําเป2น
หนังสือยื่นต;อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ีได,รับแจ,งคําสั่ง 

ให,รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ�และแจ,งให,ผู,อุทธรณ�ทราบภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ี
ได,รับหนังสืออุทธรณ� 

ในกรณีท่ีผู,อุทธรณ�ไม;พอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผู,อุทธรณ�มีสิทธิดําเนินการต;อไป 
เพ่ือให,ศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได, 

 
มาตรา ๙๒  ให,นายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนสหภาพแรงงานในราชกิจจา

นุเบกษา 
 
มาตรา ๙๓  ให,ผู,เริ่มก;อการจัดตั้งสหภาพแรงงานจัดให,มีการประชุมใหญ;สามัญ

ครั้งแรกภายในหนึ่งร,อยยี่สิบวันนับแต;วันท่ีจดทะเบียน เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการและมอบหมายการ
ท้ังปวงให,แก;คณะกรรมการและอนุมัติร;างข,อบังคับท่ีได,ยื่นแก;นายทะเบียนตามมาตรา ๙๑ 

เม่ือท่ีประชุมใหญ;ได,เลือกต้ังคณะกรรมการและอนุมัติร;างข,อบังคับแล,วให,นําสําเนา
ข,อบังคับและรายชื่อ ท่ีอยู; อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต;วันท่ี
ท่ีประชุมใหญ;ลงมติ 

 
มาตรา ๙๔  การแก,ไขเพ่ิมเติมข,อบังคับของสหภาพแรงงานจะกระทําได,โดยมติของ

ท่ีประชุมใหญ;และต,องนําไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต;วันท่ีท่ีประชุมใหญ;ลงมติ 
การแก,ไขเพ่ิมเติมข,อบังคับตามวรรคหนึ่ง จะมีผลใช,บังคับต;อเม่ือนายทะเบียนได,รับ

จดทะเบียนแล,ว 
ให,นํามาตรา ๙๑ มาใช,บังคับแก;การขอแก,ไขเพ่ิมเติมข,อบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๙๕๕  ผู, ซ่ึงจะเป2นสมาชิกของสหภาพแรงงานได,จะต,องเป2นลูกจ,างของ

นายจ,างคนเดียวกันกับผู,ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานหรือเป2นลูกจ,างซ่ึงทํางานในกิจการประเภท
เดียวกันกับผู,ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน และมีอายุตั้งแต;สิบห,าป3ข้ึนไป 

ห,ามมิให,พนักงานและฝQายบริหารตามกฎหมายว;าด,วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ�
เป2นสมาชิกของสหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่ง 

ลูกจ,างซ่ึงเป2นผู,บังคับบัญชาท่ีมีอํานาจในการจ,าง การลดค;าจ,าง การเลิกจ,าง การให,
บําเหน็จหรือการลงโทษ จะเป2นสมาชิกในสหภาพแรงงานท่ีลูกจ,างอ่ืนได,จัดต้ังหรือเป2นสมาชิกอยู;ไม;ได,
และลูกจ,างอ่ืนจะเป2นสมาชิกในสหภาพแรงงานท่ีลูกจ,างซ่ึงเป2นผู,บังคับบัญชาดังกล;าวได,จัดต้ังข้ึนหรือ
เป2นสมาชิกอยู;ไม;ได, 

 
มาตรา ๙๖  สมาชิกของสหภาพแรงงานมีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสาร 

หรือบัญชี เพ่ือทราบการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงานได,ในเวลาเปOดทําการตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนดไว, 

                                                 
๕ มาตรา ๙๕ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เจ,าหน,าท่ีของสหภาพแรงงานต,องให,ความ
สะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๙๗  สมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพแรงงานสิ้นสุดลงเม่ือ ตาย ลาออก 

ท่ีประชุมใหญ;ให,ออก หรือตามท่ีกําหนดในข,อบังคับของสหภาพแรงงาน 
 
มาตรา ๙๘  เพ่ือประโยชน�ของสมาชิกของสหภาพแรงงานให,สหภาพแรงงานมีอํานาจ

หน,าท่ี ดังต;อไปนี้ 
(๑) เรียกร,อง เจรจาทําความตกลงและรับทราบคําชี้ขาด หรือทําข,อตกลงกับ

นายจ,าง หรือสมาคมนายจ,างในกิจการของสมาชิกได, 
(๒) จัดการและดําเนินการเพ่ือให,สมาชิกได,รับประโยชน�  ท้ังนี้ ภายใต,บังคับของวัตถุ

ท่ีประสงค�ของสหภาพแรงงาน 
(๓) จัดให,มีบริการสนเทศเพ่ือให,สมาชิกมาติดต;อเก่ียวกับการจัดหางาน 
(๔) จัดให,มีบริการการให,คําปรึกษาเพ่ือแก,ไขป6ญหาหรือขจัดข,อขัดแย,งเก่ียวกับการ

บริหารงานและการทํางาน 
(๕) จัดให,มีการให,บริการเก่ียวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพย�สิน เพ่ือสวัสดิการของ

สมาชิกหรือเพ่ือสาธารณประโยชน�  ท้ังนี้ ตามท่ีท่ีประชุมใหญ;เห็นสมควร 
(๖) เรียกเก็บเงินค;าสมัครเป2นสมาชิก และเงินค;าบํารุงตามอัตราท่ีกําหนดใน

ข,อบังคับของสหภาพแรงงาน 
 
มาตรา ๙๙  เมื่อสหภาพแรงงานปฏิบัติการดังต;อไปนี้ เพื่อประโยชน�ของสมาชิก

อันมิใช;เป2นกิจการเก่ียวกับการเมือง ให,ลูกจ,าง สหภาพแรงงาน กรรมการ อนุกรรมการ และเจ,าหน,าท่ี
ของสหภาพแรงงานได,รับการยกเว,นไม;ต,องถูกกล;าวหาหรือฟTองร,องทางอาญาหรือทางแพ;ง 

(๑) เข,าร;วมเจรจาทําความตกลงกับนายจ,าง สมาคมนายจ,าง ลูกจ,าง สหภาพ
แรงงานอ่ืน สหพันธ�นายจ,าง หรือสหพันธ�แรงงาน เพ่ือเรียกร,องสิทธิหรือประโยชน�ท่ีสมาชิกสมควร
ได,รับ 

(๒) นัดหยุดงานหรือช;วยเหลือ ชักชวน หรือสนับสนุนให,สมาชิกนัดหยุดงาน 
(๓) ชี้แจงหรือโฆษณาข,อเท็จจริงเก่ียวกับข,อพิพาทแรงงาน 
(๔) จัดให,มีการชุมนุมหรือเข,าร;วมโดยสงบในการนัดหยุดงาน 
ท้ังนี้  เว,นแต;เป2นความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเก่ียวกับการก;อให,เกิด

ภยันตรายต;อประชาชน เก่ียวกับชีวิตและร;างกาย เก่ียวกับเสรีภาพและชื่อเสียง เก่ียวกับทรัพย� และ
ความผิดในทางแพ;งท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดทางอาญาในลักษณะดังกล;าว 

 
มาตรา ๑๐๐  ให,สหภาพแรงงานมีคณะกรรมการเป2นผู,ดําเนินกิจการ และเป2น

ผู,แทนของสหภาพแรงงานในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการจะมอบหมาย
ให,กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได, 

คณะกรรมการอาจแต;งต้ังอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมายได, 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๐๑  ผู,ซ่ึงจะได,รับเลือกต้ังหรือแต;งต้ังเป2นกรรมการหรืออนุกรรมการตาม
มาตรา ๑๐๐ ต,องมีคุณสมบัติ ดังต;อไปนี้ 

(๑) เป2นสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น 
(๒) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๓) มีอายุไม;ต่ํากว;ายี่สิบป3 
 
มาตรา ๑๐๒  ลูกจ,างซ่ึงเป2นกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพ่ือไปดําเนินกิจการ

สหภาพแรงงานในฐานะผู,แทนลูกจ,างในการเจรจา การไกล;เกลี่ย และการชี้ขาดข,อพิพาทแรงงาน และ
มีสิทธิลาเพ่ือไปร;วมประชุมตามท่ีทางราชการกําหนดได,  ท้ังนี้ ให,ลูกจ,างดังกล;าว แจ,งให,นายจ,างทราบ
ล;วงหน,าถึงเหตุท่ีลาโดยชัดแจ,งพร,อมท้ังแสดงหลักฐานท่ีเก่ียวข,อง ถ,ามี และให,ถือว;าวันลาของลูกจ,างนั้น
เป2นวันทํางาน 

 
มาตรา ๑๐๓  สหภาพแรงงานจะกระทําการดังต;อไปนี้ ได,ก็แต;โดยมติของท่ีประชุม

ใหญ; 
(๑) แก,ไขเพ่ิมเติมข,อบังคับ 
(๒) ดําเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงส;วนได,เสียของสมาชิกเป2นส;วนรวม 
(๓) เลือกต้ังกรรมการ เลือกต้ังผู,สอบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจําป3 และ

งบประมาณ 
(๔) จัดสรรเงินหรือทรัพย�สินเพ่ือสวัสดิการของสมาชิกหรือเพ่ือสาธารณประโยชน� 
(๕) เลิกสหภาพแรงงาน 
(๖) ควบสหภาพแรงงานเข,ากัน หรือ 
(๗) ก;อต้ังสหพันธ�แรงงานหรือเป2นสมาชิกของสหพันธ�แรงงาน 
(๘)๖ การนัดหยุดงานเม่ือมีข,อพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไม;ได,ตามมาตรา ๒๒ วรรค

สาม  ท้ังนี้ ต,องมีคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของสมาชิกท้ังหมดของสหภาพแรงงาน และต,องลงคะแนน
เสียงเป2นการลับ 

 
มาตรา ๑๐๔  สหภาพแรงงานต,องจัดให,มีทะเบียนสมาชิกตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด 

และเก็บรักษาไว,ท่ีสํานักงานพร,อมท่ีจะให,ตรวจสอบได,ในเวลาทําการ 
ให,สหภาพแรงงานประกาศวันและเวลาเปOดทําการไว,ท่ีสํานักงาน 
 
มาตรา ๑๐๕  ให,นายทะเบียนหรือผู,ซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายมีอํานาจ 
(๑) เข,าไปในสํานักงานของสหภาพแรงงานในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบกิจการของ

สหภาพแรงงาน 
(๒) สั่งให,กรรมการ พนักงานหรือลูกจ,างของสหภาพแรงงาน ส;งหรือแสดงเอกสาร 

หรือบัญชีของสหภาพแรงงานเพ่ือประกอบการพิจารณากรณีท่ีมีป6ญหาเกิดข้ึน 

                                                 
๖ มาตรา ๑๐๓ (๘) เพ่ิมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร,อยแห;งชาติ ฉบับท่ี ๕๔ เรื่อง 

แก,ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ� พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) สอบถามบุคคลใน (๒) หรือเรียกบุคคลดังกล;าวมาเพ่ือสอบถามหรือให,ชี้แจง
ข,อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงาน 

 
มาตรา ๑๐๖  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให,กรรมการผู,ใดผู,หนึ่ง หรือคณะกรรมการ

ของสหภาพแรงงานออกจากตําแหน;งได, เม่ือปรากฏว;า 
(๑) กระทําการอันมิชอบด,วยกฎหมายซ่ึงเป2นการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหน,าท่ี

ของพนักงานประนอมข,อพิพาทแรงงาน ผู,ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานหรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ� 
(๒) ดําเนินกิจการไม;ถูกต,องตามวัตถุท่ีประสงค�ของสหภาพแรงงานอันเป2นการขัดต;อ

กฎหมาย หรือความสงบเรียบร,อยของประชาชน หรืออาจเป2นภัยแก;เศรษฐกิจหรือความม่ันคงของ
ประเทศ หรือ 

(๓) ให,หรือยินยอมให,ผู,ใดผู,หนึ่งซ่ึงมิใช;กรรมการเป2นผู,ดําเนินกิจการของสหภาพ
แรงงาน 

คําสั่งตามวรรคหนึ่ง ให,ทําเป2นหนังสือและแจ,งให,ผู,ซ่ึงเก่ียวข,องและสหภาพแรงงาน
ทราบโดยมิชักช,า 

 
มาตรา ๑๐๗  ผู,ซ่ึงได,รับคําสั่งตามมาตรา ๑๐๖ มีสิทธิอุทธรณ�คําสั่งนั้นต;อรัฐมนตรี 

โดยทําเป2นหนังสือยื่นต;อนายทะเบียนภายในสิบห,าวันนับแต;วันท่ีได,รับคําสั่ง 
ให,รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ�และแจ,งให,ผู,อุทธรณ�ทราบภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ี

ได,รับหนังสืออุทธรณ� 
ในกรณีท่ีผู,อุทธรณ�ไม;พอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผู,อุทธรณ�มีสิทธิดําเนินการต;อไป 

เพ่ือให,ศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได, 
 
มาตรา ๑๐๘  สหภาพแรงงานต,องจัดให,มีการตรวจสอบบัญชีทุกป3 และต,องเสนอ

งบดุลพร,อมด,วยรายงานการสอบบัญชีของผู,สอบบัญชีต;อท่ีประชุมใหญ; 
เม่ือท่ีประชุมใหญ;รับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแล,ว ให,ส;งสําเนาหนึ่งชุด

ให,แก;นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ีท่ีประชุมใหญ;รับรอง 
 
มาตรา ๑๐๙  สหภาพแรงงานต้ังแต;สองสหภาพข้ึนไปท่ีมีสมาชิกเป2นลูกจ,างของ

นายจ,างคนเดียวกันไม;ว;าจะเป2นลูกจ,างซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกันหรือไม;อาจควบเข,ากัน
เป2นสหภาพแรงงานเดียวกันได, 

สหภาพแรงงานต้ังแต;สองสหภาพข้ึนไปท่ีมีสมาชิกเป2นลูกจ,างซ่ึงทํางานในกิจการ
ประเภทเดียวกันไม;ว;าจะเป2นลูกจ,างของนายจ,างคนเดียวกันหรือไม;อาจควบเข,ากันเป2นสหภาพแรงงาน
เดียวกันได, 

การควบสหภาพแรงงานเข,ากันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต,องได,รับมติของท่ีประชุม
ใหญ;ของแต;ละสหภาพด,วยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดและต,องได,รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน 

ในการขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนให,ส;งสําเนารายงานการประชุมใหญ;ของ
สหภาพแรงงานซ่ึงลงมติให,ควบเข,ากันไปด,วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๑๐  ให,นํามาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ 
มาใช,บังคับแก;การควบสหภาพแรงงานเข,ากันโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๑  ให,นํามาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ มาใช,บังคับ

แก;การเลิกสหภาพแรงงานโดยอนุโลม 
 

หมวด ๘ 
สหพันธ�นายจ,างและสหพันธ�แรงงาน 

   
 

มาตรา ๑๑๒  สมาคมนายจ,างต้ังแต;สองสมาคมข้ึนไปท่ีมีสมาชิกประกอบกิจการ
ประเภทเดียวกัน อาจรวมกันจดทะเบียนจัดต้ังเป2นสหพันธ�นายจ,างเพ่ือส;งเสริมความสัมพันธ�อันดี
ระหว;างสมาคมนายจ,างและคุ,มครองผลประโยชน�ของสมาคมนายจ,างและนายจ,างได, 

 
มาตรา ๑๑๓  สหภาพแรงงานต้ังแต;สองสหภาพข้ึนไปและแต;ละสหภาพแรงงาน 
(๑) มีสมาชิกเป2นลูกจ,างของนายจ,างคนเดียวกัน ไม;ว;าจะเป2นลูกจ,างซ่ึงทํางานใน

กิจการประเภทเดียวกันหรือไม; หรือ 
(๒) มีสมาชิกเป2นลูกจ,างซ่ึงทํางานในกิจการประเภทเดียวกัน ไม;ว;าจะเป2นลูกจ,างของ

นายจ,างคนเดียวกันหรือไม; อาจรวมกันจดทะเบียนจัดต้ังเป2นสหพันธ�แรงงานเพ่ือส;งเสริมความสัมพันธ�
อันดีระหว;างสหภาพแรงงานและคุ,มครองผลประโยชน�ของสหภาพแรงงานและลูกจ,าง 

 
มาตรา ๑๑๔  การจัดต้ังหรือการเข,าเป2นสมาชิกของสหพันธ�นายจ,างหรือสหพันธ�

แรงงานตามมาตรา ๑๑๒ หรือมาตรา ๑๑๓ จะกระทําได,ต;อเม่ือได,รับความเห็นชอบจากสมาชิกด,วย
คะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของแต;ละสมาคมนายจ,างหรือแต;ละสหภาพ
แรงงาน 

การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหนึ่งให,เป2นไปตามท่ีกําหนดในข,อบังคับว;าด,วย
วิธีการจัดการสมาคมนายจ,างหรือข,อบังคับว;าด,วยวิธีการจัดการสหภาพแรงงาน 

 
มาตรา ๑๑๕  ให,สหพันธ�นายจ,างและสหพันธ�แรงงานที่ได,จดทะเบียนแล,วเป2น

นิติบุคคล 
 
มาตรา ๑๑๖  สมาคมนายจ,างซึ่งเป2นสมาชิกสหพันธ�นายจ,างและสหภาพแรงงาน

ซึ่งเป2นสมาชิกสหพันธ�แรงงาน มีสิทธิส;งผู,แทนไปร;วมประชุมและดําเนินการของสหพันธ�นายจ,างหรือ
สหพันธ�แรงงานได, ตามจํานวนท่ีได,กําหนดไว,ในข,อบังคับว;าด,วยวิธีการจัดการสหพันธ�นายจ,าง หรือ
ข,อบังคับว;าด,วยวิธีการจัดการสหพันธ�แรงงาน 

 
มาตรา ๑๑๗  คณะกรรมการสหพันธ�นายจ,างให,เลือกต้ังจากผู,แทนของสมาคม

นายจ,างซ่ึงเป2นสมาชิกของสหพันธ�นายจ,างนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

คณะกรรมการสหพันธ�แรงงานให,เลือกต้ังจากผู,แทนของสหภาพแรงงานซ่ึงเป2น
สมาชิกของสหพันธ�แรงงานนั้น 

 
มาตรา ๑๑๘  ให,นําบทบัญญัติว;าด,วยสมาคมนายจ,างในหมวด ๖ และสหภาพ

แรงงานในหมวด ๗ มาใช,บังคับแก;สหพันธ�นายจ,าง และสหพันธ�แรงงานโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๑๙๗  สมาคมนายจ,างหรือสหพันธ�นายจ,างไม;น,อยกว;าห,าแห;ง อาจจัดต้ัง

สภาองค�การนายจ,าง เพ่ือส;งเสริมการศึกษาและส;งเสริมการแรงงานสัมพันธ�ได, 
สภาองค�การนายจ,างต,องมีข,อบังคับและต,องจดทะเบียนต;อนายทะเบียน เมื่อได,

จดทะเบียนแล,ว ให,สภาองค�การนายจ,างเป2นนิติบุคคล 
ให,นําบทบัญญัติว;าด,วยสมาคมนายจ,างในหมวด ๖ และสหพันธ�นายจ,างในหมวด ๘ 

มาใช,บังคับแก;สภาองค�การนายจ,างโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๒๐๘  สหภาพแรงงานหรือสหพันธ�แรงงานไม;น,อยกว;าสิบห,าแห;ง อาจจัดต้ัง

สภาองค�การลูกจ,าง เพ่ือส;งเสริมการศึกษาและส;งเสริมการแรงงานสัมพันธ�ได, 
สภาองค�การลูกจ,างต,องมีข,อบังคับและต,องจดทะเบียนต;อนายทะเบียน เมื่อได,

จดทะเบียนแล,ว ให,สภาองค�การลูกจ,างเป2นนิติบุคคล 
ให,นําบทบัญญัติว;าด,วยสหภาพแรงงานในหมวด ๗ และสหพันธ�แรงงานในหมวด ๘ 

มาใช,บังคับแก;สภาองค�การลูกจ,างโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๒๐ ทวิ๙  กรรมการสมาคมนายจ,าง สหพันธ�นายจ,าง และสภาองค�การ

นายจ,างซ่ึงนายทะเบียนสั่งให,พ,นจากตําแหน;ง เนื่องจากการกระทําการฝQาฝUนบทบัญญัติแห;ง
พระราชบัญญัตินี้ จะดํารงตําแหน;งกรรมการสมาคมนายจ,าง สหพันธ�นายจ,าง และสภาองค�การ
นายจ,างคราวต;อไปได,เม่ือพ,นหนึ่งป3นับแต;วันท่ีนายทะเบียนสั่งให,พ,นจากตําแหน;ง 

กรรมการสหภาพแรงงาน สหพันธ�แรงงาน และสภาองค�การลูกจ,าง ซ่ึงนายทะเบียน
สั่งให,พ,นจากตําแหน;งเนื่องจากกระทําการฝQาฝUนบทบัญญัติแห;งพระราชบัญญัตินี้จะดํารงตําแหน;ง
กรรมการสหภาพแรงงาน สหพันธ�แรงงาน และสภาองค�การลูกจ,าง คราวต;อไปได,เม่ือพ,นหนึ่งป3นับแต;
วันท่ีนายทะเบียนสั่งให,พ,นจากตําแหน;ง 

 
มาตรา ๑๒๐ ตรี๑๐  สหพันธ�แรงงานตามกฎหมายว;าด,วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ�

อาจเข,าเป2นสมาชิกสภาองค�การลูกจ,างได, 

                                                 
๗ มาตรา ๑๑๙ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ;นดิน ฉบับท่ี ๔๖ ลงวันท่ี 

๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
๘ มาตรา ๑๒๐ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ;นดิน ฉบับท่ี ๔๖ ลงวันท่ี 

๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
๙ มาตรา ๑๒๐ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร,อยแห;งชาติ ฉบับท่ี ๕๔ เรื่อง 

แก,ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ� พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๐ มาตรา ๑๒๐ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมวด ๙ 
การกระทําอันไม;เป2นธรรม 

   
 

มาตรา ๑๒๑  ห,ามมิให,นายจ,าง 
(๑) เลิกจ,าง หรือกระทําการใด ๆ อันอาจเป2นผลให,ลูกจ,าง ผู,แทนลูกจ,าง กรรมการ

สหภาพแรงงาน หรือกรรมการสหพันธ�แรงงาน ไม;สามารถทนทํางานอยู;ต;อไปได,เพราะเหตุท่ีลูกจ,าง 
หรือสหภาพแรงงานได,นัดชุมนุม ทําคําร,อง ยื่นข,อเรียกร,อง เจรจา หรือดําเนินการฟTองร,อง หรือเป2น
พยานหรือให,หลักฐานต;อพนักงานเจ,าหน,าท่ีตามกฎหมายว;าด,วยการคุ,มครองแรงงานหรือนายทะเบียน 
พนักงานประนอมข,อพิพาทแรงงาน ผู,ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงาน หรือกรรมการแรงงานสัมพันธ� ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือต;อศาลแรงงาน หรือเพราะเหตุท่ีลูกจ,าง หรือสหภาพแรงงานกําลังจะกระทําการ
ดังกล;าว 

(๒) เลิกจ,างหรือกระทําการใด ๆ อันอาจเป2นผลให,ลูกจ,างไม;สามารถทนทํางานอยู;
ต;อไปได,เพราะเหตุท่ีลูกจ,างนั้นเป2นสมาชิกของสหภาพแรงงาน 

(๓) ขัดขวางในการท่ีลูกจ,างเป2นสมาชิกหรือให,ลูกจ,างออกจากการเป2นสมาชิกของ
สหภาพแรงงาน หรือให, หรือตกลงจะให,เงิน หรือทรัพย�สินแก;ลูกจ,างหรือเจ,าหน,าท่ีของสหภาพ
แรงงานเพ่ือมิให,สมัครหรือรับสมัครลูกจ,างเป2นสมาชิก หรือเพ่ือให,ออกจากการเป2นสมาชิกของสหภาพ
แรงงาน 

(๔) ขัดขวางการดําเนินการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ�แรงงาน หรือขัดขวาง
การใช,สิทธิของลูกจ,างในการเป2นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ 

(๕) เข,าแทรกแซงในการดําเนินการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ�แรงงานโดยไม;มี
อํานาจโดยชอบด,วยกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๒๒  ห,ามมิให,ผู,ใด 
(๑) บังคับ หรือขู;เข็ญโดยทางตรง หรือทางอ,อม ให,ลูกจ,างต,องเป2นสมาชิกสหภาพ

แรงงาน หรือต,องออกจากการเป2นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ 
(๒) กระทําการใด ๆ อันอาจเป2นผลให,นายจ,างฝQาฝUนมาตรา ๑๒๑ 
 
มาตรา ๑๒๓  ในระหว;างท่ีข,อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ,างหรือคําชี้ขาดมีผลใช,บังคับ 

ห,ามมิให,นายจ,างเลิกจ,างลูกจ,าง ผู,แทนลูกจ,าง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน 
หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธ�แรงงาน ซ่ึงเก่ียวข,องกับข,อเรียกร,อง เว,นแต;บุคคลดังกล;าว 

(๑) ทุจริตต;อหน,าท่ีหรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก;นายจ,าง 
(๒) จงใจทําให,นายจ,างได,รับความเสียหาย 
(๓) ฝQาฝUนข,อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบด,วยกฎหมายของนายจ,าง โดยนายจ,าง

ได,ว;ากล;าวและตักเตือนเป2นหนังสือแล,ว เว,นแต;กรณีท่ีร,ายแรง นายจ,างไม;จําต,องว;ากล;าวและตักเตือน  
ท้ังนี้ ข,อบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งนั้นต,องมิได,ออกเพ่ือขัดขวางมิให,บุคคลดังกล;าวดําเนินการเก่ียวกับ
ข,อเรียกร,อง หรือ 

(๔) ละท้ิงหน,าท่ีเป2นเวลาสามวันทํางานติดต;อกันโดยไม;มีเหตุผลอันสมควร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๕) กระทําการใด ๆ เป2นการยุยง สนับสนุน หรือชักชวนให,มีการฝQาฝUนข,อตกลง
เก่ียวกับสภาพการจ,างหรือคําชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๒๔  เม่ือมีการฝQาฝUนมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ หรือมาตรา ๑๒๓ 

ผู,เสียหายเนื่องจากการฝQาฝUนอาจยื่นคําร,องกล;าวหาผู,ฝQาฝUนต;อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ�ได,ภายใน
หกสิบวันนับแต;วันท่ีมีการฝQาฝUน 

 
มาตรา ๑๒๕  เม่ือได,รับคําร,องกล;าวหาตามมาตรา ๑๒๔ แล,ว ให,คณะกรรมการ

แรงงานสัมพันธ�พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดและออกคําสั่งภายในเก,าสิบวันนับแต;วันท่ีได,รับคําร,องกล;าวหา 
รัฐมนตรีมีอํานาจขยายระยะเวลาให,คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ�พิจารณาวินิจฉัย

ชี้ขาดได,ตามท่ีเห็นสมควร 
 
มาตรา ๑๒๖  ในกรณีท่ีผู,ถูกกล;าวหาได,ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการแรงงาน

สัมพันธ�ตามมาตรา ๑๒๕ ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ�กําหนด การดําเนิน
คดีอาญาต;อบุคคลนั้นให,เป2นอันระงับไป 

 
มาตรา ๑๒๗  การฝQาฝUนมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ หรือมาตรา ๑๒๓ จะดําเนิน

คดีอาญาได,ต;อเม่ือผู,เสียหายเนื่องจากการฝQาฝUนได,ยื่นคําร,องกล;าวหาผู,ฝQาฝUนตามมาตรา ๑๒๔ และ
ผู,ถูกกล;าวหาไม;ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ�ตามมาตรา ๑๒๕ 

 
หมวด ๑๐ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๒๘  ผู,แทนนายจ,างหรือผู,แทนลูกจ,างตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ หรือ

ผู,แทนสมาคมนายจ,างหรือผู,แทนสหภาพแรงงานตามมาตรา ๑๕ ผู,ใด รับหรือยอมจะรับเงิน หรือ
ทรัพย�สินจากผู,ใดผู,หนึ่งเพ่ือกระทําการอันเป2นเหตุให,นายจ,าง ลูกจ,าง สมาคมนายจ,าง หรือสหภาพ
แรงงานซ่ึงตนเป2นผู,แทนในการเรียกร,อง เจรจาทําความตกลงหรือรับทราบคําชี้ขาดต,องเสีย
ผลประโยชน�อันควรได, ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินหนึ่งป3 หรือปรับไม;เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๒๙  ท่ีปรึกษานายจ,างหรือท่ีปรึกษาลูกจ,างตามมาตรา ๑๗ ผู,ใด รับหรือ

ยอมจะรับเงินหรือทรัพย�สินจากผู,ใดผู,หนึ่งเพ่ือกระทําการอันเป2นเหตุให,นายจ,างหรือลูกจ,างซ่ึงตนเป2น
ท่ีปรึกษาต,องเสียผลประโยชน�อันควรได, ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินหนึ่งป3 หรือปรับไม;เกินสองหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๒๙ ทวิ๑๑  ผู,ใดกระทําตนเป2นท่ีปรึกษานายจ,าง หรือท่ีปรึกษาลูกจ,างโดย
ไม;ได,รับการจดทะเบียนตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินหนึ่งป3 หรือปรับไม;เกิน
สองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๓๐  นายจ,างผู,ใดฝQาฝUนหรือไม;ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ หรือ

มาตรา ๒๒ วรรคสอง ประกอบด,วยมาตรา ๑๘ ต,องระวางโทษปรับไม;เกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๑๓๑  นายจ,างหรือลูกจ,างผู,ใดฝQาฝUนหรือไม;ปฏิบัติตามข,อตกลงเก่ียวกับ

สภาพการจ,างหรือคําชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานท่ีได,จดทะเบียนตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง มาตรา ๒๒ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๒๙ วรรคสี่ในระหว;างท่ีข,อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ,างหรือคําชี้ขาดข,อพิพาท
แรงงานนั้นมีผลใช,บังคับ ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม;เกินหนึ่งพันบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๓๒  นายจ,าง ลูกจ,าง สมาคมนายจ,าง สหภาพแรงงาน สหพันธ�นายจ,าง 

หรือสหพันธ�แรงงานใด ฝQาฝUนหรือไม;ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ�หรือ
คําวินิจฉัยอุทธรณ�ของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๓ ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินสองป3 หรือปรับไม;เกิน
สี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๓๓  ผู,ใดฝQาฝUนหรือไม;ปฏิบัติตามคําชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๔ 

มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๕ (๔) ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินหนึ่งป3 หรือปรับไม;เกินสองหม่ืนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๓๔  ผู,ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานผู,ใด รับหรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย�สินจาก

ผู,ใดผู,หนึ่ง เพ่ือจูงใจให,ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานอันเป2นเหตุให,นายจ,าง ลูกจ,าง สมาคมนายจ,าง หรือ
สหภาพแรงงาน ต,องเสียผลประโยชน�อันควรได, ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินหนึ่งป3 หรือปรับไม;เกิน
สองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๓๕  ผู,ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานผู,ใดไม;ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ วรรคสาม หรือ

วรรคสี่ ต,องระวางโทษปรับไม;เกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๑๓๖  นายจ,างผู,ใดฝQาฝUนมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกิน

หกเดือน หรือปรับไม;เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๓๗  ผู,ใดฝQาฝUนมาตรา ๓๒ ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ

ไม;เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๒๙ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร,อยแห;งชาติ ฉบับท่ี ๕๔ เรื่อง 

แก,ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ� พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๓๘  นายจ,าง ลูกจ,าง สมาคมนายจ,าง สหภาพแรงงาน สหพันธ�นายจ,าง 
หรือสหพันธ�แรงงานใด ฝQาฝUนประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ต,องระวางโทษ
จําคุกไม;เกินหกเดือน หรือปรับไม;เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๓๙  นายจ,างหรือลูกจ,างผู,ใดฝQาฝUนมาตรา ๓๔ ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกิน

หกเดือน หรือปรับไม;เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๔๐  นายจ,างหรือลูกจ,างผู,ใดฝQาฝUนหรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐมนตรี

ตามมาตรา ๓๕ (๑) (๒) หรือ (๓) ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินหกเดือน หรือปรับไม;เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๔๑  นายจ,างหรือลูกจ,างผู,ใดฝQาฝUนหรือไม;ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง 

หรือวรรคสอง ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินสองป3 หรือปรับไม;เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๔๒  ผู,ใดไม;อํานวยความสะดวก ขัดขวาง ไม;ตอบหนังสือสอบถาม ไม;ชี้แจง

ข,อเท็จจริง หรือไม;ส;งสิ่งของหรือเอกสารท่ีเก่ียวข,องแก;กรรมการแรงงานสัมพันธ� หรืออนุกรรมการ
แรงงานสัมพันธ�ตามมาตรา ๔๓ หรือแก;นายทะเบียนหรือผู,ซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายตามมาตรา ๗๒ 
หรือมาตรา ๑๐๕ ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม;เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๔๓  นายจ,างผู,ใดฝQาฝUนหรือไม;ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๒ หรือ

มาตรา ๕๓ ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม;เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๔๔  ผู,เริ่มก;อการจัดต้ังสมาคมนายจ,างผู,ใดไม;ปฏิบัติตามมาตรา ๖๑ หรือ

กรรมการสมาคมนายจ,างผู,ใดไม;ปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ ต,องระวางโทษปรับไม;เกินวันละห,าสิบบาท
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม;ปฏิบัติ 

 
มาตรา ๑๔๕  สมาคมนายจ,างใดรับบุคคลเข,าเป2นสมาชิกโดยฝQาฝUนมาตรา ๖๓ ต,อง

ระวางโทษปรับไม;เกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๑๔๖  สมาคมนายจ,างใดฝQาฝUนหรือไม;ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๕ 

ต,องระวางโทษปรับไม;เกินสองพันบาท 
กรรมการสมาคมนายจ,างผู ,ใดรู ,เห็นเป2นใจให,สมาคมนายจ,างกระทําการฝQาฝUน

หรือไม;ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๕ ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม;เกิน
หนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๔๗  ผู,ชําระบัญชีผู, ใดไม;ปฏิ บั ติตามมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๑๑๑ 
ประกอบด,วยมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๑๑๘ ประกอบด,วยมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๑๑๑ ต,องระวาง
โทษปรับวันละไม;เกินห,าสิบบาทตลอดระยะเวลาท่ียังไม;ปฏิบัติ 

 
มาตรา ๑๔๘  ผู,เริ่มก;อการจัดต้ังสหภาพแรงงานผู,ใดไม;ปฏิบัติตามมาตรา ๙๓ หรือ

กรรมการสหภาพแรงงานผู,ใดไม;ปฏิบัติตามมาตรา ๙๔ ต,องระวางโทษปรับไม;เกินวันละห,าสิบบาท
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม;ปฏิบัติ 

 
มาตรา ๑๔๙  สหภาพแรงงานใดรับบุคคลเข,าเป2นสมาชิกโดยฝQาฝUนมาตรา ๙๕ 

ต,องระวางโทษปรับไม;เกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๑๕๐  สหภาพแรงงานใดฝQาฝUนหรือไม;ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๔ หรือมาตรา ๑๐๘ 

ต,องระวางโทษปรับไม;เกินสองพันบาท 
กรรมการสหภาพแรงงานผู ,ใดรู ,เห็นเป2นใจให,สหภาพแรงงานกระทําการฝQาฝUน

หรือไม;ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๔ หรือมาตรา ๑๐๘ ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไม;เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๕๑  ผู,จัดต้ังสหพันธ�นายจ,างผู,ใดไม;ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘ ประกอบด,วย

มาตรา ๖๑ หรือผู,จัดตั้งสหพันธ�แรงงานผู,ใดไม;ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘ ประกอบด,วยมาตรา ๙๓ 
ต,องระวางโทษปรับไม;เกินวันละห,าสิบบาทตลอดระยะเวลาท่ียังไม;ปฏิบัติ 

 
มาตรา ๑๕๒  กรรมการสหพันธ�นายจ,างผู, ใด ไม;ปฏิ บั ติตามมาตรา ๑๑๘ 

ประกอบด,วยมาตรา ๖๒ หรือกรรมการสหพันธ�แรงงานผู,ใดไม;ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘ ประกอบด,วย
มาตรา ๙๔ ต,องระวางโทษปรับไม;เกินวันละห,าสิบบาทตลอดระยะเวลาท่ียังไม;ปฏิบัติ 

 
มาตรา ๑๕๓   สห พันธ�นายจ, างใดฝQ าฝUนหรือไม;ปฏิ บั ติตามมาตรา ๑๑๘ 

ประกอบด,วยมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๕ หรือสหพันธ�แรงงานใดฝQาฝUนหรือไม;ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘ 
ประกอบด,วยมาตรา ๑๐๔ หรือมาตรา ๑๐๘ ต,องระวางโทษปรับไม;เกินสองพันบาท 

กรรมการสหพันธ�นายจ,างผู,ใดรู,เห็นเป2นใจให,สหพันธ�นายจ,างกระทําการฝQาฝUน
หรือไม;ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘ ประกอบด,วยมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๕ หรือกรรมการสหพันธ�
แรงงานผู, ใดรู, เห็นเป2นใจให,สหพันธ�แรงงานกระทําการฝQาฝUนหรือไม;ปฏิ บัติตามมาตรา ๑๑๘ 
ประกอบด,วยมาตรา ๑๐๔ หรือมาตรา ๑๐๘ ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม;เกิน
หนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๕๔  ผู, ใดใช,ชื่อซ่ึงมีอักษรไทยประกอบว;า “สมาคมนายจ,าง” หรือ 

“สหภาพแรงงาน” หรือ “สหพันธ�นายจ,าง” หรือ “สหพันธ�แรงงาน” หรืออักษรต;างประเทศซ่ึงมี
ความหมายทํานองเดียวกันประกอบในปTายชื่อ ดวงตรา จดหมาย ใบแจ,งความหรือเอกสารอย;างอ่ืน
เก่ียวกับกิจการธุรกิจโดยมิได,เป2นสมาคมนายจ,าง สหภาพแรงงาน สหพันธ�นายจ,าง หรือสหพันธ�



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

แรงงาน ต,องระวางโทษปรับไม;เกินหนึ่งพันบาทและปรับอีกเป2นรายวันไม;เกินวันละห,าสิบบาทจนกว;า
จะเลิกใช, 

 
มาตรา ๑๕๕  ผู,ใดเป2นสมาชิกของสมาคมนายจ,างหรือสหภาพแรงงาน โดยรู,อยู;ว;า

สมาคมนายจ,างหรือสหภาพแรงงานนั้นยังไม;ได,จดทะเบียน ต,องระวางโทษปรับไม;เกินหนึ่งพันบาท 
ผู,ใดเป2นผู,ดําเนินการสมาคมนายจ,างหรือสหภาพแรงงานท่ียังไม;ได,จดทะเบียน ต,อง

ระวางโทษจําคุกไม;เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม;เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๕๖  เม่ือสมาคมนายจ,าง สหภาพแรงงาน สหพันธ�นายจ,าง หรือสหพันธ�

แรงงาน ได,เลิกตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการหรืออนุกรรมการสมาคมนายจ,าง สหภาพแรงงาน 
สหพันธ�นายจ,าง หรือสหพันธ�แรงงานผู,ใดขัดขวางการดําเนินการของผู,ชําระบัญชี ต,องระวางโทษ
จําคุกไม;เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม;เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๕๗  ผู,ใดยังคงดําเนินกิจการของสมาคมนายจ,าง สหภาพแรงงาน สหพันธ�

นายจ,าง หรือสหพันธ�แรงงาน ซ่ึงได,เลิกไปแล,วตามพระราชบัญญัตินี้ ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม;เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๕๗ ทวิ๑๒  ผู,ใดดําเนินการสภาองค�การนายจ,างหรือสภาองค�การลูกจ,าง 

หรือใช,ชื่อซ่ึงมีอักษรไทยประกอบว;า “สภาองค�การนายจ,าง” หรือ “สภาองค�การลูกจ,าง” ในเอกสาร
เก่ียวกับกิจการธุรกิจ โดยมิได,ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๙ หรือมาตรา ๑๒๐ แล,วแต;กรณี ต,องระวางโทษ
จําคุกไม;เกินหกเดือน หรือปรับไม;เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๕๘  นายจ,างผู,ใดฝQาฝUนมาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๓ ต,องระวางโทษ

จําคุกไม;เกินหกเดือน หรือปรับไม;เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๕๙  ผู,ใดฝQาฝUนมาตรา ๑๒๒ ต,องระวางโทษจําคุกไม;เกินหกเดือน หรือปรับ

ไม;เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๑๖๐  บรรดาคําร,องกล;าวหา ข,อเรียกร,อง ข,อพิพาทแรงงาน ข,อตกลง 

คําชี้ขาดของผู,ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงาน คําชี้ขาดหรือคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ� หรือคดี
ซ่ึงเกิดข้ึนหรือยังไม; ถึงท่ีสุดก;อนวันท่ีพระราชบัญญั ตินี้ ใช, บังคับ ให, เป2นไปตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยท่ีออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
จนกว;าคําร,องกล;าวหา ข,อเรียกร,อง ข,อพิพาทแรงงาน ข,อตกลง คําชี้ขาด คําสั่ง หรือคดีนั้นจะถึงท่ีสุด 
                                                 

๑๒ มาตรา ๑๕๗ ทวิ เพ่ิมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ;นดิน ฉบับท่ี ๔๖ ลงวันท่ี ๒๑ 
ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให,ผู,ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ�ซ่ึงแต;งต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัตินี ้ มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ตลอดจนมีอํานาจสั่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล;าวตาม
วรรคหนึ่ง เช;นเดียวกับผู,ชี้ขาดข,อพิพาทแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ�ซ่ึงแต;งต้ังข้ึนตาม
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยท่ีออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 
มาตรา ๑๖๑  สมาคมนายจ,างและสมาคมลูกจ,างซ่ึงได,จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนตาม

ประกาศของกระทรวงมหาดไทยท่ีออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ ให,ถือว;าเป2นสมาคมนายจ,างและสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๖๒  คําขอจัดต้ังสมาคมนายจ,างหรือสมาคมลูกจ,างท่ีได,ยื่นไว,ตามประกาศ

ของกระทรวงมหาดไทยท่ีออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ ให,ถือว;าเป2นคําขอตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๖๓  ในระหว;างท่ียังมิได,มีกฎหมายว;าด,วยการจัดต้ังศาลแรงงานใช,บังคับ 

ให,ศาลยุติธรรมมีอํานาจหน,าท่ีเช;นเดียวกับศาลแรงงาน 
 
 

ผู,รับสนองพระบรมราชโองการ 
สัญญา  ธรรมศักด์ิ 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ในส;วนท่ีเก่ียวกับแรงงานสัมพันธ�ยังมีวิธีการไม;เหมาะสมแก;
สถานการณ�ทางเศรษฐกิจและสังคมป6จจุบัน สมควรให,มีกฎหมายว;าด,วยแรงงานสัมพันธ�ขึ้นแทน 
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ�เก่ียวกับการยื่นข,อเรียกร,องและการระงับข,อพิพาทแรงงานให,เหมาะสมและ
สมบูรณ�ยิ่งข้ึน ให,นายจ,างจัดต้ังสมาคมนายจ,างและลูกจ,างจัดต้ังสหภาพแรงงาน เพ่ือแสวงหาและ
คุ,มครองประโยชน�เก่ียวกับการจ,าง การจัดสวัสดิการ และส;งเสริมความสัมพันธ�อันดีระหว;างนายจ,าง
กับลูกจ,าง ตลอดจนให,ลูกจ,างจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ,างเป2นองค�กรในการหารือในกิจการต;าง ๆ 
กับนายจ,าง เพ่ือให,เกิดความเข,าใจซ่ึงกันและกันและหาทางปรองดองให,การทํางานร;วมกันระหว;าง
นายจ,างกับลูกจ,างให,มีผลดียิ่งข้ึน  จึงจําเป2นต,องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
       
คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ;นดิน ฉบับท่ี ๔๖ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙๑๓ 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร,อยแห;งชาติ ฉบับท่ี ๕๔ เรื่อง แก,ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ� พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๓๔๑๔ 
 

โดยท่ีคณะรักษาความสงบเรียบร,อยแห;งชาติพิจารณาแล,วเห็นว;าพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ� พ.ศ. ๒๕๑๘ ยังมีวิธีการไม;เหมาะสมแก;สถานการณ�ทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ป6จจุบัน สมควรแก,ไขให,มีความเหมาะสมและสมบูรณ�ยิ่งข้ึน  จึงจําเป2นต,องแก,ไขกฎหมายว;าด,วย
แรงงานสัมพันธ�เสียใหม; 
 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๑๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว;าด,วยพนักงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ�ได,จัดวางระบบความสัมพันธ�ระหว;างพนักงานกับฝQายบริหารรัฐวิสาหกิจไว,เป2นการ
เฉพาะ แตกต;างไปจากท่ีกําหนดไว,ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ� พ.ศ. ๒๕๑๘ สมควรแยก
พนักงานรัฐวิสาหกิจออกจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ� พ.ศ. ๒๕๑๘ มาอยู;ในบังคับกฎหมาย
ว;าด,วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ�  จึงจําเป2นต,องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔๑๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ� 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ (๔) 
บัญญัติมิให,ใช,พระราชบัญญัตินี้บังคับแก;กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว;าด,วยพนักงานรัฐวิสาหกิจ
                                                 

๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล;ม ๙๓/ตอนท่ี ๑๓๔/ฉบับพิเศษ หน,า ๑๑๒/๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เล;ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๓๗/ฉบับพิเศษ หน,า ๖๗/๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๓๔ 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เล;ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๖๙/ฉบับพิเศษ หน,า ๒๕/๑๘ เมษายน ๒๕๓๔ 
๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เล;ม ๑๑๘/ตอนท่ี ๑๐๖ ก/หน,า ๓/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

สัมพันธ� แต;พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ� พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗๒ บัญญัติให,สหพันธ�
แรงงานตามกฎหมายดังกล;าวอาจเข,าเป2นสมาชิกสภาองค�การลูกจ,างตามกฎหมายว;าด,วยแรงงาน
สัมพันธ�ได, สมควรแก,ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ� พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อให,สอดคล,องกัน  
จึงจําเป2นต,องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรีดาภรณ�/แก,ไข 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 


