
 

 

ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ กับร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....  
(ฉบับผ่านกรรมการกระทรวงฯ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  

พ.ศ. ....  
(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า
“พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 

มาตรา  ๑  พระราชบัญ ญั ตินี้ เรียกว่ า
“พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....” 

-เป็นไปตามหลักการของการยกร่าง
กฎหมายเนื่องจากมีการแก้ไขกฎหมายทั้งฉบับ 
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

-เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจาก 
มีความจ าเป็นจะต้องออกกฎหมายล าดับรอง 
หลายฉบับ เช่น กฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศฯ  
 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกข้อ ๔ และข้อ ๑๑
แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๑๐๓ 
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญั ติ แรงงานสัม พันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒) ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง

แผ่นดิน  ฉบับที่  ๔๖  ลงวันที่  ๒๑  ตุลาคม
พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อย 
แห่ งชาติ  ฉบับที่  ๕๔  เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ 
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๔) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 

-เป็นไปตามหลักการของการยกร่าง
กฎหมายเนื่องจากมีการแก้ไขเนื้อหากฎหมาย
ทั้งฉบับจึงต้องยกเลิกกฎหมายเดิมทุกฉบับ 



๒ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

 
 
 
 

(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๕) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 

(ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

มาตรา  ๔   พระราชบัญ ญั ติ นี้ มิ ให้ ใช้ 
บังคับแก่ 

(๑) ราชการส่วนกลาง 
(๒) ราชการส่วนภูมิภาค 
(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งราชการ

ของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
(๔ ) กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 

ว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เว้นแต่ 
การที่สหพันธ์แรงงานเข้าเป็นสมาชิกสภา
องค์การลูกจ้างตามมาตรา ๑๒๐ ตรี 

(๕) กิจการอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา 

มาตรา ๔   พระราชบัญญั ตินี้ ไม่ ให้ ใช้
บังคับแก่ 

(๑) ส่วนราชการ 
(๒) กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า

ด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เว้นแต่การที่
สหพันธ์แรงงานเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์การ
ลูกจ้างตามมาตรา ๑๒๕ 

(๓) องค์การมหาชน 
(๔) หน่วยงานของรัฐในรูปแบบอื่น 
 

-บทยกเว้นกฎหมายคงตามหลักการเดิม
ของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ โดยเพิ่มเนื้อหา
ในวรรคสองให้ 

มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ - 
“นายจ้าง”หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับ

ลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างให้  และ
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
นายจ้างให้ท าการแทนในกรณีที่นายจ้างเป็น
นิติบุคคล หมายความว่า ผู้มีอ านาจกระท า

“นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับ
ลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างให้  และให้
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
นายจ้างให้ท าการแทน ในกรณีที่นายจ้างเป็น
นิติบุคคล หมายความว่า ผู้มีอ านาจกระท า

คงตามหลักการเดิมเนื่องจากไม่มีปัญหา
ในทางปฏิบัติและปัญหาในการบั งคับใช้
กฎหมาย 



๓ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

การแทนนิติบุคคลนั้น และหมายความรวมถึง
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจกระท า 
การแทนนิติบุคคลให้ท าการแทน 

 

การแทนนิติบุคคลนั้น และให้หมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลให้ท าการแทน 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างาน 
ให้แก่นายจ้างเพ่ือรับค่าจ้าง 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างาน 
ให้แก่นายจ้างเพ่ือรับค่าจ้าง   

-คงตามหลักการเดิมเนื่องจากไม่มีปัญหา
ในทางปฏิบัติและปัญหาในการบั งคับใช้
กฎหมาย 

“สภาพการจ้าง” หมายความว่า เงื่อนไข
การจ้างหรือการท างาน ก าหนดวันและเวลา
ท างาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือ
ป ระ โยชน์ อ่ื น ขอ งน ายจ้ างห รื อลู กจ้ า ง 
อันเกี่ยวกับการจ้างหรือการท างาน 

“สภาพการจ้าง” หมายความว่าหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขการจ้างหรือการท างาน ก าหนด
วันและเวลาท างาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง
หรือประโยชน์ อ่ืนของนายจ้างหรือลูกจ้าง 
อันเกี่ยวกับการจ้างหรือการท างาน 

 

-คงตามหลักการเดิมเนื่องจากไม่มีปัญหา 
ในทางปฏิบัติและปัญหาในการบั งคับใช้
กฎหมาย 

“ข้ อตกลงเกี่ ย วกั บ สภ าพ การจ้ าง”
หมายความว่า ข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้าง หรือระหว่างนายจ้างหรือสมาคมนายจ้าง
กับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

“ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง”
หมายความว่า ข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้าง หรือระหว่างนายจ้างหรือสมาคมนายจ้าง 
กับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

-คงตามหลักการเดิมเนื่องจากไม่มีปัญหา
ในทางปฏิบัติและปัญหาในการบั งคับใช้
กฎหมาย 

“ข้อ พิพ าทแรงงาน ” หมายความว่ า 
ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง 

“ข้อพิพาทแรงงาน” หมายความว่า 
ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง 
 

-คงตามหลักการเดิมเนื่องจากไม่มีปัญหา
ในทางปฏิบัติและปัญหาในการบั งคับใช้
กฎหมาย 

 
 



๔ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

“การปิดงาน”หมายความว่า การที่นายจ้าง 
ปฏิ เสธไม่ยอมให้ลู กจ้ างท างานชั่ วคราว
เนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน 

 
 

“ปิดงาน” หมายความว่า การที่นายจ้าง
หยุดกิจการทั้ งหมดหรือบางส่วนเป็นการ
ชั่วคราว เนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน 

คงตามหลักการเดิมเนื่องจากไม่มีปัญหา
ในทางปฏิบัติและปัญหาในการบั งคับใช้
กฎหมาย 

“การนัดหยุดงาน” หมายความว่า การที่
ลูกจ้างร่วมกันไม่ท างานชั่วคราวเนื่องจาก 
ข้อพิพาทแรงงาน 

“นัดหยุดงาน” หมายความว่า  การที่
ลูกจ้างร่วมกันไม่ท างานชั่วคราวเนื่องจาก 
ข้อพิพาทแรงงาน 

คงตามหลักการเดิมเนื่องจากไม่มีปัญหา
ในทางปฏิบัติและปัญหาในการบั งคับใช้
กฎหมาย 
 

“สมาคมนายจ้าง”หมายความว่า องค์การ
ของนายจ้างที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สมาคมนายจ้าง” หมายความว่าองค์การ
ของนายจ้างที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

คงตามหลักการเดิมเนื่องจากไม่มีปัญหา
ในทางปฏิบัติและปัญหาในการบั งคับใช้
กฎหมาย 

 
 

“สหภาพแรงงาน”หมายความว่า องค์การ
ของลูกจ้างที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สหภาพแรงงาน”หมายความว่า องค์การ
ของลูกจ้างที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

คงตามหลักการเดิมเนื่องจากไม่มีปัญหา
ในทางปฏิบัติและปัญหาในการบั งคับใช้
กฎหมาย 

 
“สหพันธ์นายจ้าง”หมายความว่าองค์การ

ของสมาคมนายจ้างตั้งแต่สองสมาคมขึ้นไป 
ทีจ่ัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สหพันธ์นายจ้าง”หมายความว่าองค์การ
ของสมาคมนายจ้างตั้งแต่สองสมาคมขึ้นไป 
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

คงตามหลักการเดิมเนื่องจากไม่มีปัญหา
ในทางปฏิบัติและปัญหาในการบั งคับใช้
กฎหมาย 

 



๕ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

“สหพันธ์แรงงาน”หมายความว่า องค์การ
ของสหภาพแรงงานตั้งแต่สองสหภาพขึ้นไปที่
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สหพันธ์แรงงาน” หมายความว่าองค์การ
ของสหภาพแรงงานตั้งแต่สองสหภาพขึ้นไปที่
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

คงตามหลักการเดิมเนื่องจากไม่มีปัญหา
ในทางปฏิบัติและปัญหาในการบังคับใช้
กฎหมาย 

 
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรี 

แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
- -ไม่ได้มีการก าหนดนิยามค าว่า“นายทะเบียน 

เนื่องจากไม่ได้ให้ก าหนดให้มีการจดทะเบียน
อีกต่อไป แต่ใช้วิธีการขอรับรองการจัดตั้งต่อ
อธิบดีแทน จึงได้ตัดค าว่า“อธิบดี”แทนค าว่า 
“นายทะเบียน” 

“พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน”
หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน”
หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

- คงตามหลักการเดิมเนื่องจากไม่มีปัญหา
ในทางปฏิบัติและปัญหาในการบั งคับใช้
กฎหมาย 

 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมแรงงาน 

 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสวัสดิการ 

และคุ้มครองแรงงาน 
 

-คงตามหลัการเดิมเนื่องจากไม่มีปัญหา
ในทางปฏิบัติและปัญหาในการบั งคับใช้
กฎหมาย 

 
“รัฐมนตรี”หมายความว่ า  รัฐมนตรี

ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”หมายความว่ า  รัฐมนตรี 

ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 

คงตามหลักการเดิมเนื่องจากไม่มีปัญหา
ในทางปฏิบัติและปัญหาในการบั งคับใช้
กฎหมาย 

 



๖ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) แต่งตั้งนายทะเบียน พนักงานประนอม
ข้อพิพาทแรงงาน และผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

การแต่งตั้งตาม (๑) ให้ประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้

มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ให้มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) แต่งตั้งพนักงานประนอมข้อพิพาท
แรงงานและผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน  เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

(๒ ) ออกกฎกระทรวง  ระเบี ยบ  และ
ประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได ้

 

-คงตามหลักการเดิมเรื่องของอ านาจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการ
รั กษ าการและมี ค าสั่ ง แต่ งตั้ งพนั ก งาน
ประนอมข้อ พิพาทแรงงานและผู้ ชี้ ขาด 
ข้อพิพาทแรงงาน รวมทั้งออกกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗  ให้จัดตั้งส านักงานทะเบียนกลาง 
ขึ้นในกรมแรงงาน  กระทรวงมหาดไทยมี
อ านาจหน้าที่ในการควบคุมการจดทะเบียน
สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง 
และสหพันธ์แรงงาน  ทั่ วราชอาณ าจักร 
และท าหน้าที่เป็นส านักงานทะเบียนประจ า
กรุงเทพมหานครด้วย 

ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร 
รัฐมนตรีจะจัดตั้งส านักงานทะเบียนประจ า

ม าต ร า  ๗   ให้ ก ร ม ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ 
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ท าหน้าที่
เป็นส านั กงานทะเบียนกลาง  ส านั กงาน
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และส านักงาน
ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 

ส านักงานทะเบียนกลาง มีอ านาจหน้าที่
ในการออกใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสมาคม
นายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง
สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การนายจ้าง และ

-คงตามหลักการเดิมใน เรื่องของการ 
ให้ กรมสวัสดิ การและคุ้ มครองแรงงาน 
ท าหน้ าที่ เป็ นส านั ก งานทะเบี ยนกลาง
ส านักงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
และส านักงานผู้ ชี้ ขาดข้อพิพาทแรงงาน 
และให้ส านักงานทะเบียนกลาง มีอ านาจ
หน้าที่ในการออกใบส าคัญรับรองการจัดตั้ง
สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน ฯลฯ 



๗ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

จังหวัดขึ้นตรงต่อส านักงานทะเบียนกลางก็ได้ สภาองค์การลูกจ้างท่ัวราชอาณาจักร 
มาตรา ๘  ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการ 

แรงงานสัมพันธ์ขึ้นในกระทรวงมหาดไทย 
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
เบื้องต้นเกี่ยวกับค าร้องและข้อพิพาทแรงงาน 

(๒) ด าเนินการให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

(๓) อ านาจหน้าที่อ่ืน 

มาตรา ๘  ให้ส านักงานคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
เบื้องต้นเกี่ยวกับค าร้องและข้อพิพาทแรงงาน 

(๒) ด าเนินการให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

(๓) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ 

ค งต าม ห ลั ก ก า ร เดิ ม ให้ ส า นั ก ง าน
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีอ านาจหน้าที่ 
ในการด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น
เกี่ยวกับค าร้องและข้อพิพาทแรงงานและ 
ด าเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 
แรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่อ่ืน
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
 

มาตรา ๙  ให้จัดตั้งส านักงานผู้ชี้ขาดข้อ
พิพาทแรงงานขึ้นในกระทรวงมหาดไทย มี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าบัญชีรายชื่อและคุณสมบัติของ
ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานเพื่อเสนอให้คู่กรณี
เลือกตั้ง 

(๒) ควบคุมและด าเนินการทางวิชาการและ
ธุรการเกี่ยวกับการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 

มาตรา ๙ ให้ส านักงานผู้ชี้ขาดข้อพิพาท
แรงงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าบัญชีรายชื่อและคุณสมบัติของ
ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานเพื่อเสนอให้คู่กรณี
เลือก 

(๒) ควบคุมและด าเนินการทางวิชาการ
และธุรการเกี่ยวกับการชี้ขาดข้อพิพาท
แรงงาน 

 
 

-คงตามหลักการเดิมโดยให้ส านักงาน 
ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานมีอ านาจหนา้ที ่
ในการจัดท าบัญชีรายชื่อและคุณสมบัติของ 
ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานเพื่อเสนอให้คู่กรณี
เลือก และควบคุมและด าเนินการทางวิชาการ
และธุรการเกี่ยวกับการชี้ขาดขอ้พิพาทแรงงาน 
 

- มาตรา ๑๐  ในการปฏิบั ติหน้ าที่ ตาม
พระราชบัญญัตินี้  อธิบดีจะมอบอ านาจให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน

-ก าหนดหลักการมอบอ านาจของอธิบดีซึ่ง
เป็นหลักการใหม่แม้การมอบอ านาจจะมี 
พระราชบัญญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการ 



๘ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

กระท าการแทนก็ได้ 
เมื่อมีการมอบอ านาจแล้ว ผู้รับมอบอ านาจ 

มีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจนั้น  โดยอธิบดี 
จะก าหนดให้ผู้รับมอบอ านาจมอบอ านาจให้ 
ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนต่อไป 
โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการ
ใช้อ านาจนั้นไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกา
มอบอ านาจซึ่งเป็นกฎหมายกลางใช้บังคับ 
อยู่แล้วก็ตาม  แต่การเพ่ิมร่างมาตรา ๑๐ 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติและการ
บริหารราชการของกรมฯ 

หมวด ๑ 
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง 

หมวด ๑ 
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง  

 

หมวด ๑ 
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง 

มาตรา ๑๐ ให้สถานประกอบกิจการที่มี
ลูกจ้างตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไปจัดให้มีข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างตามความในหมวดนี้ 

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้ท าเป็น
หนังสือ 

ในกรณีเป็นที่สงสัยว่า ในสถานประกอบ
กิจการนั้นมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
หรือไม่ ให้ถือว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน
ที่นายจ้างต้องจัดให้มีตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๑  ให้สถานประกอบกิจการที่มี
ลูกจ้างตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไปจัดให้มีข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างตามความในหมวดนี้ 

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้ท าเป็น
หนังสือ 

ในกรณีเป็นที่สงสัยว่า ในสถานประกอบ
กิจการนั้นมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
หรือไม่ ให้ถือว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน
ที่นายจ้างต้องจัดให้มีตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

-ค งต าม ต าม ห ลั ก ก าร เดิ ม ให้ ส ถ าน
ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป
จัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างท าเป็น
หนังสือ และในกรณีเป็นที่สงสัยว่า ในสถาน
ประกอบกิจการนั้นมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างหรือไม่ ให้ถือว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท างานที่นายจ้างต้องจัดให้มีตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเป็นข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 



๙ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

มาตรา  ๑๑   ข้อตกลงเกี่ ยวกับสภาพ 
การจ้างอย่างน้อยต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ 

(๑) เงื่อนไขการจ้างหรือการท างาน 
(๒) ก าหนดวันและเวลาท างาน 
(๓) ค่าจ้าง 
(๔) สวัสดิการ 
(๕) การเลิกจ้าง 
(๖) การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ของลูกจ้าง 
(๗) การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือการต่ออายุ

ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง 

มาตรา  ๑๒  ข้อตกลงเกี่ ย วกับสภาพ 
การจ้างซึ่งนายจ้างและลูกจ้างจัดให้มีขึ้นตาม
มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ให้มีข้อความดังต่อไปนี้ 

(๑) เงื่อนไขการจ้างหรือการท างาน 
(๒) ก าหนดวันและเวลาท างาน 
(๓) ค่าจ้าง 
(๔) สวัสดิการ 
(๕) การเลิกจ้าง 
(๖) การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ของลูกจ้าง 
(๗) การเกษียณอายุหรือครบสัญญาจ้าง 
(๘) การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือการต่ออายุ

ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง 
 

- เพ่ิมเติมในร่างมาตรา ๑๒ เป็น (๗) เรื่อง
การเกษียณอายุและครบสัญญาจ้าง  และ
(๘) เรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือการต่ออายุ
ข้ อตกลงเกี่ ย วกับ สภาพการจ้ าง เพ่ื อ ให้
สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 

 

มาตรา ๑๒  ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 
มีผลใช้บังคับภายในระยะเวลาที่นายจ้างและ
ลูกจ้างได้ตกลงกัน แต่จะตกลงกันให้มีผลใช้
บังคับเกินกว่าสามปี ไม่ได้  ถ้ามิ ได้ก าหนด
ระยะเวลาไว้ ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างมีผลใช้บังคับหนึ่งปีนับแต่วันที่นายจ้าง 
และลูกจ้างได้ตกลงกัน  หรือนับแต่วันที่
นายจ้างรับลูกจ้างเข้าท างาน แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อตกลง

มาตรา ๑๓  ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
มีผลใช้บังคับภายในระยะเวลาที่นายจ้างและ
ลูกจ้างได้ตกลงกัน  แต่จะตกลงกันให้มีผล 
ใช้บังคับเกินกว่าสามปีไม่ได้ ถ้ามิได้ก าหนด
ระยะเวลาไว้ ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างมีผลใช้บังคับหนึ่งปีนับแต่วันที่นายจ้าง 
และลูกจ้างได้ตกลงกัน 

ในกรณีที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
เดิมสิ้นสุดลง ถ้ามิได้มีการแจ้งข้อเรียกร้อง

-คงหลักการเดิมโดยก าหนดให้ข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับภายใน
ระยะเวลาที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลง
กัน แต่จะตกลงกันให้มีผลใช้บังคับเกินกว่า 
๓ ปีไม่ได้ ถ้ามิได้ก าหนดระยะเวลาไว้ให้ถือว่า
มีผลใช้บังคับ ๑ ปีนับแต่วันที่นายจ้างและ
ลูกจ้างได้ตกลงกัน 

 



๑๐ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 
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เกี่ยวกับสภาพการจ้างสิ้นสุดลง ถ้ามิได้มีการ
เจรจาตกลงกันใหม่ ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างนั้นมีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราว
ละหนึ่งปี 

ก่อนวันที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม
จะสิ้นสุดลง ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างนั้นมีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี
นับแต่วันที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม
สิ้นสุดลง 

มาตรา ๑๓  การเรียกร้องให้มีการก าหนด
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือการแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ าง
นายจ้างหรือลูกจ้างต้องแจ้งข้อเรียกร้องเป็น
หนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ 

ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้แจ้ง ข้อเรียกร้อง
นายจ้างต้องระบุชื่อผู้เข้าร่วมในการเจรจาโดย
จะระบุชื่อตนเองเป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจา 
หรือจะตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจา 
ก็ได้ ถ้านายจ้างตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมในการ
เจรจา ผู้แทนของนายจ้างต้องเป็น กรรมการ 
ผู้ถือหุ้น  ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือลูกจ้างประจ า
ของนายจ้าง กรรมการของสมาคมนายจ้าง
หรือกรรมการของสหพันธ์นายจ้างและต้องมี
จ านวนไม่เกินเจ็ดคน 

ในกรณีที่ลูกจ้างเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง 
ข้อเรียกร้องนั้นต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อ

มาตรา ๑๔  การเรียกร้องให้มีการก าหนด
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือการแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ าง
นายจ้างหรือลูกจ้างต้องแจ้งข้อเรียกร้องเป็น
หนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ 

การเรียกร้องให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง นายจ้างหรือลูกจ้าง
ต้องแจ้งข้อเรียกร้องภายในระยะเวลาหกสิบวัน 
ก่อนวันที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม
จะสิ้นสุดลง เว้นแต่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างเดิมได้ก าหนดระยะเวลาการแจ้ง 
ข้อเรียกร้องไว้เป็นอย่างอ่ืน  

ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง 
นายจ้างต้องระบุชื่อผู้เข้าร่วมในการเจรจาโดย
จะระบุชื่อตนเองเป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจา
หรือจะตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจา 
ก็ได้ ถ้านายจ้างตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมในการ

-เพ่ิมเติมความในร่างมาตรา ๑๔ วรรคสี่ 
ข้อเรียกร้องที่ลูกจ้างได้แจ้งไว้แล้วย่อมไม่เสียไป
แม้ภายหลังจะมีเหตุท าให้รายชื่อและลายมือชื่อ
ของลูกจ้างมีไม่ถึงร้อยละ ๑๕ ของลูกจ้าง
ทั้ งหมดซึ่ งเกี่ ยวข้องกับข้อเรียกร้อง เพ่ือ
คุ้มครองลูกจ้างและเป็นการส่งเสริมให้มีระบบ
แรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ 
 



๑๑ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 
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ของลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบห้าของลูกจ้างทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับข้อเรียกร้องนั้น ถ้าลูกจ้างได้เลือกตั้งผู้แทน
เป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจาไว้แล้ว ให้ระบุชื่อ
ผู้แทนผู้เข้าร่วมในการเจรจามีจ านวนไม่เกิน
เจ็ดคนพร้อมกับการแจ้งข้อเรียกร้องด้วย 
ถ้าลูกจ้างยังมิได้เลือกตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วม
ในการเจรจา ให้ลูกจ้างเลือกตั้งผู้แทนเป็น
ผู้ เข้าร่วมในการเจรจาและระบุชื่อผู้แทน
ผู้เข้าร่วมในการเจรจา มีจ านวนไม่เกินเจ็ดคน
โดยมิชักช้า 

การเลือกตั้งและการก าหนดระยะเวลา 
ในการเป็นผู้แทนลูกจ้าง เพ่ือเป็นผู้เข้าร่วม 
ในการเจรจา การด าเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง 
และการรับทราบค าชี้ขาด  ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

เจรจา ผู้แทนของนายจ้างต้องเป็นกรรมการ  
ผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือลูกจ้างประจ าของ
นายจ้าง กรรมการของสมาคมนายจ้าง หรือ
กรรมการของสหพันธ์นายจ้าง และต้องมี
จ านวนไม่เกินเจ็ดคน 

ในกรณีที่ลูกจ้างเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง 
ข้อเรียกร้องนั้นต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อ
ของลู กจ้ างซึ่ ง เกี่ ยวข้องกับข้อ เรียกร้อ ง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของลูกจ้างทั้งหมด 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้นในวันที่แจ้งข้อ
เรียกร้อง ถ้าลูกจ้างได้ เลือกตั้ งผู้แทนเป็น
ผู้เข้าร่วมในการเจรจาไว้แล้ว ให้ระบุชื่อผู้แทน
ผู้เข้าร่วมในการเจรจาจ านวนไม่เกินเจ็ดคน
พร้อมกับการแจ้งข้อเรียกร้องด้วย ถ้าลูกจ้าง
ยังมิได้เลือกตั้งผู้แทนเป็นผู้ เข้าร่วมในการ
เจรจา ให้ลูกจ้างเลือกตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วม
ในการเจรจาและระบุชื่อผู้แทนผู้เข้าร่วมใน
การเจรจาจ านวนไม่เกินเจ็ดคนโดยมิชักช้า 
ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องที่ลูกจ้างได้แจ้งไว้แล้วย่อม 
ไม่เสียไป แม้ภายหลังจะมีเหตุท าให้รายชื่อและ
ลายมือชื่อของลูกจ้างมีไม่ถึงร้อยละสิบห้าของ
ลูกจ้างทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง 



๑๒ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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การเลือกตั้งและการก าหนดระยะเวลา 
ในการเป็นผู้แทนลูกจ้างเพ่ือเป็นผู้ เข้าร่วม 
ในการเจรจา การด าเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง 
และการรับทราบค าชี้ขาด  ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๑๔  การเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้าง
ลู กจ้ างจะจั ดการเอง  หรือจะร้อ งขอให้
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจัดการ
แทนก็ได้ จ านวนผู้แทนลูกจ้างให้เป็นไปตามที่
ผู้จัดการเลือกตั้งก าหนด แต่ต้องไม่เกินเจ็ดคน
ผู้แทนลูกจ้างต้องเป็นลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ข้อ เรียกร้องนั้ น  หรือ เป็ นกรรมการของ
สหภาพแรงงานหรือกรรมการของสหพันธ์
แรงงานที่ลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง
เป็นสมาชิก ลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง 
ทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทน
ลูกจ้าง 

มาตรา ๑๕  การเลือกตั้ งผู้แทนลูกจ้าง
ลูกจ้างจะจัดการเองหรือจะร้องขอให้พนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงานจัดการแทนก็ได้
จ านวนผู้แทนลูกจ้างให้เป็นไปตามที่ผู้จัดการ
เลือกตั้งก าหนด แต่ต้องไม่เกินเจ็ดคน ผู้แทน
ลู กจ้ า งต้ อ งเป็ น ลู กจ้ างซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ 
ข้อ เรียกร้องนั้ น  หรือ เป็ นกรรมการของ
สหภาพแรงงานหรือกรรมการของสหพันธ์
แรงงานที่ลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง
เป็ น ส ม า ชิ ก  ลู ก จ้ า ง ซึ่ ง เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ 
ข้อเรียกร้องทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้แทนลูกจ้าง 

 
 
 
 

-ตามหลักการเดิมในเรื่องของการเลือกตั้ง
ผู้แทนลูกจ้าง ซึ่งลูกจ้างจะจัดการเองหรือ 
จะร้องขอให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน 
จัดการแทนก็ได้  จ านวนผู้แทนลูกจ้างให้
เป็นไปตามที่ผู้จัดการเลือกตั้งก าหนด แต่ต้อง
ไม่เกิน ๗ คน 
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มาตรา ๑๕  สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพ
แรงงานอาจแจ้งข้อเรียกร้องตามมาตรา ๑๓ 
ต่ออีกฝ่ายหนึ่งแทนนายจ้างหรือลูกจ้างซึ่งเป็น
สมาชิกได้ จ านวนสมาชิกซึ่งเป็นลูกจ้างต้องมี
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน
ลูกจ้างทั้งหมด 

ในกรณีทีส่หภาพแรงงานเป็นผู้แจ้งข้อ
เรียกร้อง ข้อเรียกร้องนั้นไม่จ าต้องมีรายชื่อ 
และลายมือชื่อลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับข้อ
เรียกร้อง 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่า สหภาพแรงงานนั้น
จะมีลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องเป็น
สมาชิกครบจ านวนที่ได้ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง
หรือไม่ นายจ้าง สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพ
แรงงานที่เกี่ยวข้อง อาจยื่นค าร้องโดยท าเป็น
หนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน
ตรวจรับรอง เมื่อพนักงานประนอมข้อพิพาท
แรงงานได้รับค าร้องดังกล่าวแล้ว ให้
ด าเนินการตรวจหลักฐานทั้งปวงว่าสหภาพ
แรงงานนั้นมีลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อ
เรียกร้องเป็นสมาชิกหรือไม่ ถ้ามี ให้พนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงานออกหนังสือรับรอง 

มาตรา ๑๖  สมาคมนายจ้างหรือสหภาพ
แรงงานอาจแจ้งข้อเรียกร้องตามมาตรา ๑๔ 
ต่ออีกฝ่ายหนึ่งแทนนายจ้างหรือลูกจ้างซึ่งเป็น
สมาชิกได้ จ านวนสมาชิกซึ่งเป็นลูกจ้างต้องมี
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน
ลูกจ้างทั้งหมด 

ในกรณีที่สหภาพแรงงานเป็นผู้แจ้งข้อ
เรียกร้อง ข้อเรียกร้องนั้นไม่จ าต้องมีรายชื่อ 
และลายมือชื่อลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับข้อ
เรียกร้อง 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่า สหภาพแรงงานนั้น
จะมีลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องเป็น
สมาชิกครบจ านวนที่ได้ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง
หรือไม่ นายจ้าง สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพ
แรงงานที่เกี่ยวข้อง อาจยื่นค าร้องโดยท าเป็น
หนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน
ตรวจรับรอง 

ในกรณีที่สหภาพแรงงานเป็นผู้แจ้งข้อ
เรียกร้อง ถ้าความปรากฏแก่พนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงานตามค าร้องของฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งว่า ลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อ
เรียกร้องนั้นบางส่วนเป็นสมาชิกสหภาพ

-กรณสีมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงาน
อาจแจ้งข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งแทน
นายจ้างหรือลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกไดจ้ านวน
สมาชิกซ่ึงเป็นลูกจ้างต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า
๑ ใน ๕ ของจ านวนลูกจ้างท้ังหมด 

 
-ในกรณีที่สหภาพแรงงานเป็นผู้แจ้งข้อ

เรียกร้อง ข้อเรียกร้องนั้นไม่จ าต้องมีรายชื่อ 
และลายมือชื่อลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับข้อ
เรียกร้อง 

-ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่า สหภาพแรงงาน
นั้นจะมีลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องเป็น
สมาชิกครบจ านวนหรือไม่ นายจ้าง สมาคม
นายจ้าง หรือสหภาพแรงงานที่เก่ียวข้อง 
อาจยื่นค าร้องโดยท าเป็นหนังสือให้พนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงานตรวจรับรองได้ 
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มอบให้ผู้ยื่นค าร้องเป็นหลักฐาน ถ้าไม่มี ให้
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานแจ้งให้
ฝ่ายที่เก่ียวข้องทราบ 

ในกรณีที่สหภาพแรงงานเป็นผู้แจ้งข้อ
เรียกร้อง ถ้าความปรากฏแก่พนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงานตามค าร้องของฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งว่า ลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อ
เรียกร้องนั้นบางส่วนเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงานอ่ืนด้วย ให้พนักงานประนอมข้อ
พิพาทแรงงานจัดให้มีการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างในการด าเนินการตาม
มาตรา ๑๓ 

แรงงานอ่ืนด้วย ให้พนักงานประนอมข้อ
พิพาทแรงงานจัดให้มีการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างในการด าเนินการตาม
มาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๖  เมื่อได้รับข้อเรียกร้องแล้ว ให้
ฝ่ายที่รับข้อเรียกร้องแจ้งชื่อตนเอง หรือ
ผู้แทนเป็นหนังสือให้ฝ่ายที่แจ้งข้อเรียกร้อง
ทราบโดย มิชักช้า และให้ทั้งสองฝ่ายเริ่ม
เจรจากันภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับข้อ
เรียกร้อง 

มาตรา ๑๗  เมื่อได้รับข้อเรียกร้องแล้ว 
ให้ฝ่ายที่รับข้อเรียกร้องแจ้งชื่อตนเองหรือ
ผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจาเป็นหนังสือ
ให้ฝ่ายที่แจ้งข้อเรียกร้องทราบโดยมิชักช้า 
และให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มเจรจากันภายในห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้อง 

การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับ 
เป็นชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ได้รับข้อเรียกร้อง 
เป็นต้นไปจนครบยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน
และถ้ามีวันหยุดให้นับระยะเวลาในวันหยุด

-เพ่ิมก าหนดระยะเวลาให้ฝ่ายที่รับ 
ข้อเรียกร้องและให้ฝ่ายที่แจ้งข้อเรียกร้อง
เจรจากันภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับ 
ข้อเรียกร้องซึ่งเดิมก าหนดไว้เพียง ๓ วัน 
 

 
-เพ่ิมเติมหลักการใหม่ในการนับ

ระยะเวลาให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นโดย 
ให้นับเป็นชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ได้รับ 
ข้อเรียกร้องเป็นต้นไปจนครบ ๒๔ ชั่วโมง 
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ด้วย 
 

เป็น ๑วัน และถ้ามีวันหยุดให้นับระยะเวลา 
ในวันหยุดด้วย” 
 

 
มาตรา ๑๗  นายจ้างหรือลูกจ้างจะแต่งตั้ง

ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้แทน
ของตนตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ ก็ได้
แต่ต้องมีจ านวนไม่เกินฝ่ายละสองคน 

ที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ
ตามท่ีอธิบดีก าหนดและต้องยื่นค าขอและ
ได้รับการจดทะเบียนจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายแล้วจึงจะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาได้ 

ในกรณีที่นายจ้างหรือลูกจ้างแต่งตั้งท่ี
ปรึกษา ให้นายจ้างหรือลูกจ้างแจ้งชื่อที่
ปรึกษาฝ่ายตนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ โดยแจ้ง
ไว้ในข้อเรียกร้องตามมาตรา ๑๓ หรือใน
หนังสือแจ้งชื่อผู้แทนเมื่อแต่งตั้งขึ้นภายหลัง 
และให้ที่ปรึกษามีสิทธิเข้าร่วมประชุม และ
เจรจาท าความตกลงได้ 

มาตรา ๑๘  นายจ้างหรือลูกจ้างจะแต่งตั้ง
ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้แทน
ของตนตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๗ ก็ได้ 
แต่ต้องมีจ านวนไม่เกินฝ่ายละสองคน 

ในกรณีที่นายจ้างหรือลูกจ้างแต่งตั้งท่ี
ปรึกษา ให้นายจ้างหรือลูกจ้างแจ้งชื่อที่
ปรึกษาฝ่ายตนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ โดยแจ้ง
ไว้ในข้อเรียกร้องตามมาตรา ๑๔ หรือใน
หนังสือแจ้งชื่อผู้แทนเมื่อแต่งตั้งขึ้นภายหลัง 
และให้ที่ปรึกษามีสิทธิเข้าร่วมประชุมและ
เจรจาท าความตกลงได้ 

 

-การแต่งตั้งที่ปรึกษานายจ้างหรือลูกจ้าง 
ไม่จ าต้องจดทะเบียน 

มาตรา ๑๗ ทวิ  ผู้ซึ่งได้รับการจดทะเบียน
เป็นที่ปรึกษานายจ้างหรือที่ปรึกษาลูกจ้าง 
ตามมาตรา ๑๗ ให้มีระยะเวลาในการเป็นที่

- -ยกเลิกมาตรา ๑๗ ทว ิแห่งพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยให้ก าหนด
คุณสมบัติของที่ปรึกษานายจ้างหรือ 
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ปรึกษามีก าหนดสองปีนับแต่วันที่ได้รับการจด
ทะเบียน 

ที่ปรึกษาอาจถูกสั่งให้พ้นจากการเป็นที่
ปรึกษาก่อนครบก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งได้ 
หากขาดคุณสมบัติตามท่ีอธิบดีก าหนด 

ในกรณีท่ีพ้นจากการเป็นที่ปรึกษาตามวรรค
สอง ผู้นั้นจะขอจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษา
นายจ้างหรือที่ปรึกษาลูกจ้างได้อีกเมื่อพ้นสองปี
นับแต่วันที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา 

 

ทีป่รึกษาลูกจ้างไว้ในกฎกระทรวง หรือ 
ประกาศกรมฯ เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นโดย
สามารถแก้ไขได้ง่ายกว่าระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติ 

มาตรา ๑๘  ถ้านายจ้างหรือสมาคม
นายจ้างกับลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานสามารถ
ตกลงเก่ียวกับข้อเรียกร้องตามมาตรา ๑๓ ได้
แล้ว ให้ท าข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างนั้น
เป็นหนังสือลงลายมือชื่อนายจ้างหรือผู้แทน
นายจ้าง และผู้แทนลูกจ้างหรือกรรมการของ
สหภาพแรงงาน แล้วแต่กรณี และให้นายจ้าง
ประกาศข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดย
เปิดเผยไว้ ณ สถานที่ที่ลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับ
ข้อเรียกร้องท างานอยู่เป็นเวลาอย่างน้อย
สามสิบวัน โดยเริ่มประกาศภายในสามวัน นับ
แต่วันที่ได้ตกลงกัน 

มาตรา ๑๙  ถ้านายจ้างหรือสมาคมนายจ้าง
กับลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานสามารถตกลง
เกี่ยวกับข้อเรียกร้องตามมาตรา ๑๔ ไดแ้ล้ว 
ให้ท าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อนายจ้างหรือผู้แทน
นายจ้าง และผู้แทนลูกจ้างหรือกรรมการของ
สหภาพแรงงาน แล้วแต่กรณี และให้นายจ้าง
ประกาศข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดย
เปิดเผยไว้ ณ สถานที่ที่ลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับ
ข้อเรียกร้องท างานอยู่เป็นเวลาอย่างน้อย
สามสิบวัน โดยเริ่มประกาศภายในสามวันนับ
แต่วันที่ได้ตกลงกัน 

-คงตามหลักการเดิมโดยกรณีที่นายจ้างหรือ
สมาคมนายจ้างกับลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน
สามารถตกลงเกี่ยวกับข้อเรียกร้องได้แล้ว 
ให้ท าข้อตกลงฯ เป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้าง และผู้แทนลูกจ้าง
หรือกรรมการของสหภาพแรงงาน แล้วแต่
กรณ ีและให้นายจ้างประกาศข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยเปิดเผยไว้ ณ 
สถานที่ที่ลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง
ท างานอยู่เป็นเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน โดยเริ่ม
ประกาศภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้ตกลงกัน 
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ให้นายจ้างน าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จ้างตามวรรคหนึ่งมาจดทะเบียนต่ออธิบดี 
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้ตกลงกัน 

ให้นายจ้างน าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จ้างตามวรรคหนึ่งมา  จดทะเบียนต่ออธิบดี 
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้ตกลงกัน 

-ให้นายจ้างน าข้อตกลงฯ ไปจดแจ้งต่อ
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน 
๑๕ วันนับแต่วันที่ได้ตกลงกัน 

 
มาตรา ๑๙  ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการ

จ้างมีผลผูกพันนายจ้าง และลูกจ้างซึ่งลง
ลายมือชื่อในข้อเรียกร้องนั้น ตลอดจนลูกจ้าง
ซึ่งมีส่วนในการเลือกตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมใน
การเจรจาทุกคน 

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่กระท า
โดยนายจ้าง หรือสมาคมนายจ้างกับสหภาพ
แรงงาน หรือลูกจ้างซึ่งท างานในกิจการ
ประเภทเดียวกันโดยมีลูกจ้างซึ่งท างานใน
กิจการประเภทเดียวกันเป็นสมาชิก หรือร่วม
ในการเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างเกินกว่า
สองในสามของลูกจ้างท้ังหมด ให้ถือว่า
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างนั้นมีผลผูกพัน
นายจ้างและลูกจ้างซึ่งท างานในกิจการ
ประเภทเดียวกันนั้นทุกคน 

มาตรา ๒๐  ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
มีผลผูกพันนายจ้างและลูกจ้างซึ่งลงลายมือชื่อ
ในข้อเรียกร้องนั้น ตลอดจนลูกจ้างซึ่งมีส่วน
ในการเลือกตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมในการ
เจรจาทุกคน 

ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างที่กระท า
โดยนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างกับสหภาพ
แรงงาน หรือลูกจ้างทีร่่วมในการเรียกร้อง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างเกินกว่าสองในสามของ
ลูกจ้างทั้งหมด ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างนั้นมีผลผูกพันนายจ้างและ
ลูกจ้างทุกคน 

 
 
 

-ก าหนดให้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 
มีผลผูกพันนายจ้างและลูกจ้างซึ่งลงลายมือชื่อ
ในข้อเรียกร้องนั้น ตลอดจนลูกจ้างซึ่งมีส่วน
ในการเลือกตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมในการ
เจรจาทุกคน  

-ก าหนดหลักการใหม่ให้ข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างที่กระท าโดยนายจ้างหรือ
สมาคมนายจ้างกับสหภาพแรงงาน หรือ
ลูกจ้างทีร่่วมในการเรียกร้องเกี่ยวกับ 
สภาพการจ้างเกินกว่า ๒ ใน ๓ ของลูกจ้าง
ทั้งหมด ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จ้างนั้นมีผลผูกพันนายจ้างและลูกจ้างทุกคน 

มาตรา ๒๐  เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างมีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามมิให้นายจ้างท า
สัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับ

มาตรา ๒๑  เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างมีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามนายจ้างท า
สัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับ

-คงตามหลักการเดิมโดยห้ามนายจ้าง 
ท าสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้ง
กับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่
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ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่สัญญา
จ้างแรงงานนั้นจะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า 

ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่สัญญา
จ้างแรงงานนั้นจะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า 

สัญญาจ้างแรงงานนั้นจะเป็นคุณแก่ลูกจ้าง 
ยิ่งกว่า 
 

หมวด ๒ 
วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน 

หมวด ๒ 
วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน 

 

มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ไม่มีการเจรจากัน
ภายในก าหนดตามมาตรา ๑๖ หรือมีการ
เจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ให้ถือว่าได้มีข้อพิพาทแรงงานเกิดข้ึน และให้
ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องแจ้งเป็นหนังสือให้
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบ
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่พ้นก าหนด
ตามมาตรา ๑๖ หรือนับแต่เวลาที่ตกลงกัน
ไม่ได้ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๒  ในกรณีที่ไม่มีการเจรจากัน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามมาตรา ๑๗
หรือมีการเจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ให้ถือว่าได้มีข้อพิพาทแรงงาน
เกิดข้ึน  และให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องแจ้งเป็น
หนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน
ทราบภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่พ้น
ก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๗ หรือนับแต่เวลา
ที่ตกลงกันไม่ได้ แล้วแต่กรณี 

-เพ่ิมระยะเวลาให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาท
แรงงานทราบกรณีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น
โดยเพิ่มระยะเวลาจากเดิมต้องแจ้ง
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง เป็น  ๔๘ชั่วโมง  

มาตรา ๒๒  เมื่อพนักงานประนอมข้อ
พิพาทแรงงานได้รับแจ้งตามมาตรา ๒๑ แล้ว 
ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน
ด าเนินการไกล่เกลี่ยเพ่ือให้ฝ่ายแจ้งข้อ
เรียกร้อง และฝ่ายรับข้อเรียกร้องตกลงกัน
ภายในก าหนดห้าวัน นับแต่วันที่พนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงานได้รับหนังสือแจ้ง 

ถ้าได้มีการตกลงกันภายในระยะเวลาตาม

มาตรา ๒๓  เมื่อพนักงานประนอม 
ข้อพิพาทแรงงานได้รับหนังสือแจ้งตาม 
มาตรา ๒๒ แล้ว ให้พนักงานประนอม 
ข้อพิพาทแรงงานด าเนินการไกล่เกลี่ยโดย 
มิชักช้าเพื่อให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับ
ข้อเรียกร้องตกลงกันภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้รับ
หนังสือแจ้ง  

-เพ่ิมระยะเวลาการไกล่เกลี่ยของ
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจากเดิม
ภายในก าหนด ๕ วัน เป็น ภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน 
ได้รับหนังสือแจ้ง 

-เพ่ิมทางเลือกให้ทั้ง ๒ ฝ่าย กรณี 
ที่มขี้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ซ่ึงเดิม
ก าหนดไว้เพียง ๒ ทางเลือก คือ ตั้งผู้ชี้ขาด 
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วรรคหนึ่ง ให้น ามาตรา ๑๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ในกรณีที่ไม่อาจตกลงกันได้ภายใน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าข้อพิพาท
แรงงานนั้น เป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกัน
ไม่ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ นายจ้างและลูกจ้างอาจ
ตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตาม
มาตรา ๒๖ หรือนายจ้างจะปิดงานหรือ
ลูกจ้างจะนัดหยุดงานโดยไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ 
ก็ได้  ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓ มาตรา 
๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๖ 

ในกรณีที่ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับ
ข้อเรียกร้องตกลงกันได้ ไม่ว่าเนื่องจากการ
ไกล่เกลี่ยตามวรรคหนึ่งหรือการเจรจาตกลง
กันเองในภายหลังตามวรรคสอง ให้น า
มาตรา ๑๙ รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เก่ียวข้อง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไม่อาจตกลงกันได้ภายใน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าข้อพิพาท
แรงงานนั้นเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกัน
ไม่ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกัน
ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานด าเนินการ
ไกล่เกลี่ยต่อไป หรือน าข้อพิพาทแรงงานที่ตกลง
กันไม่ได้นั้นไปเจรจาตกลงกันเอง หรือตั้งผู้ชี้ขาด
ข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๗ หรือปิดงาน
หรือนัดหยุดงานโดยไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔
ทั้งนี ้ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ 
หรือมาตรา ๒๖ 

 
 
 
 
 

ข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๗ หรือปิดงาน
หรือนัดหยุดงานโดยไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ 
แต่หลักการใหม่ได้เพ่ิมทางเลือกอีก ๒ กรณี
คือ ทั้ง ๒ ฝ่ายอาจตกลงกันให้พนักงานประนอม
ข้อพิพาทแรงงานด าเนินการไกล่เกลี่ยต่อไป หรือ
จะน าข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้นไปเจรจา
ตกลงกันเองก็ได้ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมแรงงาน
สัมพันธ์ระบบทวิภาคีให้มีความเข้มแข็งขึ้น 
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มาตรา ๒๓  เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตก
ลงกันไม่ได้ในกิจการดังต่อไปนี้ 

(๑) การรถไฟ 
(๒) การท่าเรือ 
(๓) การโทรศัพท์หรือการโทรคมนาคม 
(๔) การผลิตหรือการจ าหน่ายพลังงาน 

หรือกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชน 
(๕) การประปา 
(๖) การผลิตหรือการกลั่นน้ ามันเชื้อเพลิง 
(๗) กิจการโรงพยาบาลหรือกิจการ

สถานพยาบาล 
(๘) กิจการอ่ืนตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 
ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานส่ง

ข้อพิพาทแรงงานให้คณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์เพื่อพิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ทั้ง
สองฝ่ายทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับ
ข้อพิพาทแรงงาน 

นายจ้าง สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง 
ลูกจ้าง สหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงาน 
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับค าวินิจฉัย ให้รัฐมนตรีวินิจฉัย

มาตรา ๒๔  เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ 
ตกลงกันไม่ได้ในกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) กิจการโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล 

(๒) กิจการไฟฟ้า 
(๓) กิจการประปา 
(๔) กิจการโทรศัพท์หรือการคมนาคม 
(๕) กิจการดับเพลิง 
(๖) กิจการควบคุมการจราจรทางอากาศ 
(๗) กิจการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

     ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานส่ง
ข้อพิพาทแรงงานให้คณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์เพื่อชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานนั้น และ
แจ้งให้ทั้งสองฝ่ายทราบภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่รับข้อพิพาทแรงงาน 

ค าชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ให้เป็นที่สุด ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและ
ฝ่ายรับข้อเรียกร้องต้องปฏิบัติตาม 

 
 
 
 

-ก าหนดให้การระงับข้อพิพาทแรงงาน 
ในกิจการส าคัญ เช่น กิจการโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล ฯลฯ ให้พนักงานประนอม 
ข้อพิพาทแรงงานส่งข้อพิพาทแรงงานให้ 
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์วินิจฉัยชี้ขาด 
ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการฯ เป็นที่สุด
ไม่สามารถอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ เพ่ือลด
ขั้นตอนในการด าเนินการให้มีการใช้สิทธิได้เร็ว
ยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขประเภทกิจการให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาฯ ด้วย 
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อุทธรณ์และแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายทราบภายใน
สิบวันนับแต่วันที่รับค าอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ที่มิได้อุทธรณ์ภายในก าหนด และค า
วินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด ฝ่าย
แจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องต้อง
ปฏิบัติตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๒๔  เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตก
ลงกันไม่ได้ในกิจการใดนอกจากกิจการตาม
มาตรา ๒๓ ถ้ารฐัมนตรีเห็นว่าข้อพิพาท
แรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้น อาจมีผล
กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศ
หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้คณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานนั้นได้ และให้
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่รับค าสั่ง 

รัฐมนตรีมีอ านาจขยายระยะเวลาให้
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดได้ตามที่
เห็นสมควร 

ค าชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงาน

มาตรา ๒๕  เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ 
ตกลงกันไม่ได้ในกิจการใดนอกจากกิจการ
ตามมาตรา ๒๔ ถ้ารัฐมนตรีเห็นว่าข้อพิพาท
แรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้นขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน รัฐมนตรีมีอ านาจสั่ง
ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดข้อ
พิพาทแรงงานนั้นได้ และให้คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่รับค าสั่ง 

รัฐมนตรีมีอ านาจขยายระยะเวลาให้
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดได้ตามที่
เห็นสมควร ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามสิบวัน 

ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องหรือฝ่ายรับข้อ
เรียกร้อง หากไม่เห็นด้วยกับค าชี้ขาดของ

-ตัดความว่า “อาจมีผลกระทบกระเทือน
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ”ออก เพ่ือให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ 

-เพ่ิมวรรคสามและแก้ไขเพ่ิมเติมวรรคสี่
เพ่ือให้สิทธิผู้ไม่เห็นด้วยกับค าชี้ขาดสามารถ
น าคดีไปสู่ศาลแรงงานได้ 
 



๒๒ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

สัมพันธ์ให้เป็นที่สุด ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและ
ฝ่ายรับข้อเรียกร้องต้องปฏิบัติตาม 

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีสิทธิน าคดี
ไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันรับ
หนังสือแจ้ง 

ในกรณีที่ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องหรือฝ่ายรับ
ข้อเรียกร้องไม่ปฏิบัติตามค าชี้ขาดของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และไม่น าคดี
ไปสู่ศาลแรงงานภายในก าหนดเวลาตาม 
วรรคสามให้ค าชี้ขาดเป็นที่สุด 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่มีการประกาศใช้กฎ

อัยการศึกตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก 
หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือในกรณีที่ประเทศประสบปัญหา
ทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง ให้รัฐมนตรีมี
อ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้
ตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม อันเกิดข้ึนในท้องที่
ใดท้องที่หนึ่ง หรือกิจการประเภทใดประเภท
หนึ่งได้รับการพิจารณาชี้ขาดจากคณะบุคคล
คณะใดคณะหนึ่งตามท่ีรัฐมนตรีจะได้ก าหนด
หรือแต่งตั้งก็ได้ 

มาตรา ๒๖  ในกรณีที่มีการประกาศใช้กฎ
อัยการศึกตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก 
หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือในกรณีที่ประเทศประสบปัญหา
ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้ข้อพิพาทแรงงาน
ที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ อัน
เกิดข้ึนในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือกิจการ
ประเภทใดประเภทหนึ่งได้รับการพิจารณาชี้
ขาดจากคณะบุคคลคณะใดคณะหนึ่งตามที่
รัฐมนตรีจะได้ก าหนดหรือแต่งตั้งก็ได้ 

-กรณีท่ีมีการประกาศใช้กฎอัยการศึก
ตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก หรือ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่า
ด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ 
ให้อ านาจรัฐมนตรีที่จะสั่งให้คณะบุคคล 
คณะใดคณะหนึ่งพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาท
แรงงานนั้น 



๒๓ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

ค าชี้ขาดของคณะบุคคลนั้นให้เป็นที่สุด 
ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้อง
ต้องปฏิบัติตาม 

ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งจะ
ยกเลิกเสียเมื่อใดก็ได้โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ค าชี้ขาดของคณะบุคคลนั้นให้เป็นที่สุด 
ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้อง
ต้องปฏิบัติตาม 

ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งจะ
ยกเลิกเสียเมื่อใดก็ได้โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๒๖  เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตก

ลงกันไม่ได้ตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม นายจ้าง
และลูกจ้างอาจตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาท
แรงงานคนหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือชี้ขาดข้อ
พิพาทแรงงานนั้นได้ 

มาตรา ๒๗  เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ 
ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ 
นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาด 
ข้อพิพาทแรงงานคนหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือ 
ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานนั้นได้ 

-การตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดย
สมัครใจคงตามหลักการเดิม โดยนายจ้างและ
ลูกจ้างอาจตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาดคนหนึ่งหรือ
หลายคนเพ่ือชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานก็ได้ 

มาตรา ๒๗  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้
ทราบการตั้ง ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานแจ้ง
เป็นหนังสือก าหนดวันส่งค าชี้แจงเกี่ยวกับข้อ
พิพาทแรงงาน และวัน เวลา และสถานที่ที่จะ
พิจารณาข้อพิพาทแรงงานให้ฝ่ายแจ้งข้อ
เรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องทราบ 

มาตรา ๒๘  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้
ทราบการตั้งตามมาตรา ๒๗ ให้ผู้ชี้ขาด 
ข้อพิพาทแรงงานแจ้งเป็นหนังสือก าหนดวันส่ง
ค าชี้แจงเกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน และวัน 
เวลา และสถานที่ที่จะพิจารณาข้อพิพาท
แรงงานให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับ 
ข้อเรียกร้องทราบ 

-ก าหนดหน้าที่ของผู้ชี้ขาดข้อพิพาท 
แรงงานให้แจ้งเป็นหนังสือก าหนดวันส่ง 
ค าชี้แจงเกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน และวัน 
เวลา และสถานที่ที่จะพิจารณาข้อพิพาท
แรงงานให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับ 
ข้อเรียกร้องทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้
ทราบการแต่งต้ัง 

มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาข้อพิพาท
แรงงาน ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานต้องให้
โอกาสฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อ

มาตรา ๒๙ ในการพิจารณาข้อพิพาท
แรงงาน ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานต้องให้
โอกาสฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับ 

-ก าหนดหน้าที่ของผู้ชี้ขาดข้อพิพาท
แรงงานโดยต้องให้โอกาสฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้อง
และฝ่ายรับข้อเรียกร้องชี้แจงแถลงเหตุผล



๒๔ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

เรียกร้องชี้แจงแถลงเหตุผลและน าพยานเข้า
สืบ 

ข้อเรียกร้องชี้แจงแถลงเหตุผลและน าพยาน
เข้าสืบ 

และน าพยานเข้าสืบ 

มาตรา ๒๙ เมื่อพิจารณาข้อพิพาท
แรงงานเสร็จแล้วให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
ท าค าชี้ขาดเป็นหนังสือ ค าชี้ขาดอย่างน้อย
ต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ 

(๑) วันเดือนปีที่ท าค าชี้ขาด 
(๒) ประเด็นแห่งข้อพิพาทแรงงาน 
(๓) ข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความ 
(๔) เหตุผลแห่งค าชี้ขาด 
(๕) ค าชี้ขาดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสอง

ฝ่ายปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติ 
ค าชี้ขาดของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ให้

ถือเสียงข้างมากและต้องลงลายมือชื่อผู้ชี้ขาด
ข้อพิพาทแรงงาน 

ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานส่งค าชี้ขาดข้อ
พิพาทแรงงานให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่าย
รับข้อเรียกร้องหรือผู้แทนตามมาตรา ๑๓ 
หรือมาตรา ๑๖ ทราบภายในสามวัน นับแต่
วันที่ท าค าชี้ขาด พร้อมทั้งปิดส าเนาค าชี้ขาด
ไว้ ณ สถานที่ท่ีลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อ
เรียกร้องท างานอยู่ 

มาตรา ๓๐  เมื่อพิจารณาข้อพิพาท
แรงงานเสร็จแล้ว ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
ท าค าชี้ขาดเป็นหนังสือ ค าชี้ขาดอย่างน้อย
ต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้ 

(๑) วันเดือนปีที่ท าค าชี้ขาด 
(๒) ประเด็นแห่งข้อพิพาทแรงงาน 
(๓) ข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความ 
(๔) เหตุผลแห่งค าชี้ขาด 
(๕) ค าชี้ขาดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสอง

ฝ่ายปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติ 
ค าชี้ขาดของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ให้

ถือเสียงข้างมากและต้องลงลายมือชื่อผู้ชี้ขาด
ข้อพิพาทแรงงาน 

ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานส่งค าชี้ขาด 
ข้อพิพาทแรงงานให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและ
ฝ่ายรับข้อเรียกร้องหรือผู้แทนตามมาตรา ๑๔
หรือมาตรา ๑๗ ทราบภายในสามวันนับแต่
วันที่ท าค าชี้ขาด พร้อมทั้งปิดส าเนาค าชี้ขาด
ไว้ ณ สถานที่ท่ีลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
ข้อเรียกร้องท างานอยู่ 

-ก าหนดหน้าที่ของผู้ชี้ขาดข้อพิพาท
แรงงานเมื่อพิจารณาข้อพิพาทแรงงานเสร็จ
แล้ว ให้ท าค าชี้ขาดเป็นหนังสือโดยอย่างน้อย
ต้องมีข้อความ เช่น วันเดือนปีที่ท าค าชี้ขาด
เป็นต้น 

 



๒๕ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานน าค าชี้ขาดข้อ
พิพาทแรงงานมาจดทะเบียนต่ออธิบดี หรือผู้
ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้ชี้ขาด 

ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานน าค าชี้ขาด 
ข้อพิพาทแรงงานมาจดทะเบียนต่ออธิบดี 
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้ชี้ขาด 

มาตรา ๓๐ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ที่มิได้อุทธรณ์ภายในก าหนด
และค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๒๓ ค าชี้ขาดของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๓๕ 
(๔) หรือมาตรา ๔๑ (๓) ค าชี้ขาดข้อพิพาท
แรงงานตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๙ ให้มี
ผลใช้บังคับได้เป็นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้
วินิจฉัยหรือวันที่ได้ชี้ขาด 

มาตรา ๓๑  ค าชี้ขาดของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕
มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๔๑ (๓) และค าชี้ขาด
ข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๓๐
ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่
ได้ชี้ขาด 

-ก าหนดให้ค าชี้ขาดของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์กรณีท่ีรัฐมนตรีมอบหมายให้
ท าการชี้ขาดซึ่งเป็นการชี้ขาดโดยบังคับ 
ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลา ๑ ปีนับแต่วันที่ได้
ชี้ขาด คงตามหลักการเดิม 

มาตรา ๓๑  เมื่อได้มีการแจ้งข้อเรียกร้อง
ตามมาตรา ๑๓ แล้ว ถ้าข้อเรียกร้องนั้นยังอยู่
ในระหว่างการเจรจา การไกล่เกลี่ย หรือการชี้
ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๑๓ ถึง
มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างหรือ
โยกย้ายหน้าที่การงานลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง 
กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพ
แรงงาน หรือกรรมการหรืออนุกรรมการ
สหพันธ์แรงงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง 

มาตรา ๓๒  เมื่อได้มีการแจ้งข้อเรียกร้อง
ตามมาตรา ๑๔ แล้ว ถ้าข้อเรียกร้องนั้นยังอยู่
ในระหว่างการเจรจา การไกล่เกลี่ย หรือการ 
ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๑๔ ถึง
มาตรา ๓๐ ห้ามนายจ้างเลิกจ้างหรือโยกย้าย
หน้าที่การงานลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ 
อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน 
หรือกรรมการหรืออนุกรรมการสหพันธ์
แรงงาน ซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่

-บทคุ้มครองลูกจ้างระหว่างข้อเรียกร้อง
นั้นยังอยู่ในระหว่างการเจรจา การไกล่เกลี่ย 
ห รื อ ก ารชี้ ข าด ข้ อ พิ พ าท แ ร งงาน ต าม
มาตรา  ๑๔  ถึงมาตรา  ๓๐  ห้ ามนายจ้ าง 
เลิ ก จ้ า งห รื อ โย ก ย้ า ย ห น้ า ที่ ก า ร ง า น
ลู ก จ้ า ง  ผู้ แ ท น ลู ก จ้ า ง  ก ร ร ม ก า ร 
อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน 
หรือกรรมการหรืออนุกรรมการสหพันธ์
แรงงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง คงตาม



๒๖ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

เว้นแต่บุคคลดังกล่าว 
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิด

อาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
(๒) จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอัน

ชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง โดยนายจ้างได้
ว่ากล่าวและตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่
กรณีท่ีร้ายแรง นายจ้างไม่จ าต้องว่ากล่าวและ
ตักเตือน  ทั้งนี้ ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่ง
นั้นต้องมิได้ออกเพ่ือขัดขวางมิให้บุคคล
ดังกล่าวด าเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง 

(๔) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันท างาน
ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ห้ามมิให้ลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ 
อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน 
หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธ์
แรงงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง 
สนับสนุน หรือก่อเหตุการณ์นัดหยุดงาน 

 

บุคคลดังกล่าว 
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิด

อาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
(๒) จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอัน

ชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง โดยนายจ้างได้
ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่
ร้ายแรงนายจ้างไม่จ าต้องตักเตือน 

(๔) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันท างาน
ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ห้ามลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ 
อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน 
หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธ์
แรงงาน ซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง 
สนับสนุนหรือก่อการนัดหยุดงาน 

หลักการเดิม 

มาตรา ๓๒  ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่
นายจ้าง ลูกจ้าง กรรมการสมาคมนายจ้าง 
กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธ์

มาตรา ๓๓  ห้ามบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่นายจ้าง 
ลูกจ้าง กรรมการสมาคมนายจ้าง กรรมการ
สหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธ์นายจ้าง 

-บท บั ญ ญั ติ ห้ ามบุ คคลภ ายน อก ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง เข้าไปด าเนินการ
หรือร่วมกระท าการใดๆ  ในการเรียกร้อง 



๒๗ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

นายจ้าง กรรมการสหพันธ์แรงงาน ผู้แทน
หรือที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง เข้า
ไปด าเนินการหรือร่วมกระท าการใด ๆ ในการ
เรียกร้อง การเจรจา การไกล่เกลี่ย การชี้ขาด
ข้อพิพาทแรงงาน การปิดงานหรือการชุมนุม
ในการนัดหยุดงาน 

กรรมการสหพันธ์แรงงาน ผู้แทนหรือที่
ปรึกษาซ่ึงเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง เข้าไป
ด าเนินการหรือร่วมกระท าการใดๆ ในการ
เรียกร้อง การเจรจา การไกล่เกลี่ย การชี้ขาด
ข้อพิพาทแรงงาน การปิดงาน หรือการชุมนุม
ในการนัดหยุดงาน 

 

การเจรจา การไกล่เกลี่ย การชี้ขาดข้อพิพาท
แรงงาน การปิดงาน หรือการชุมนุมในการ 
นัดหยุดงาน คงตามหลักการเดิม 

 

มาตรา ๓๓  ในกรณีที่ประเทศประสบ
ปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง และได้มี
การประกาศห้ามข้ึนราคาสินค้าและบริการ 
รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ห้ามมิให้ลูกจ้าง สหภาพแรงงาน 
หรือสหพันธ์แรงงานยื่นข้อเรียกร้องให้
นายจ้าง สมาคมนายจ้าง หรือสหพันธ์
นายจ้างเพ่ิมค่าจ้างแก่ลูกจ้าง หรือห้ามมิให้
นายจ้างเพ่ิมค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างได้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การ
เลื่อนอัตราค่าจ้างเพ่ือเป็นบ าเหน็จแก่ลูกจ้าง
ประจ าปี ซึ่งนายจ้างได้ก าหนดไว้แน่นอนแล้ว 
หรือการเลื่อนอัตราค่าจ้างเนื่องจากลูกจ้าง
เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน 

ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งจะ

- -ยกเลิกมาตรา ๓๓ แห่งพระราช 
บัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เพ่ือให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) เนื่องจากเป็นการให้
อ านาจของรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารใน
ประกาศห้ามลูกจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์
แรงงาน ยื่นข้อเรียกร้องให้นายจ้าง สมาคม
นายจ้าง สหพันธ์นายจ้างเพ่ิมค่าจ้างแก่
ลูกจ้าง ในกรณีที่ประเทศประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจอย่างร้ายแรงและได้ประกาศห้ามข้ึน
ราคาสินค้าและบริการซึ่งถือว่าเป็นการ
แทรกแซงจากรัฐ 

 



๒๘ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 
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ยกเลิกเสียเมื่อใดก็ได้โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
 
 
 
 

หมวด ๓ 
การปิดงานและการนัดหยุดงาน 

หมวด ๓ 
การปิดงานและการนัดหยุดงาน- 

 

มาตรา ๓๔  ห้ามมิให้นายจ้างปิดงานหรือ
ลูกจ้างนัดหยุดงานในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อยังไม่มีการแจ้งข้อเรียกร้องต่ออีก
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรา ๑๓ หรือได้แจ้งข้อ
เรียกร้องแล้ว แต่ข้อพิพาทแรงงานนั้นยังไม่
เป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตาม
มาตรา ๒๒ วรรคสาม 

(๒) เมื่อฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ตามมาตรา ๑๘ ได้ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง 

(๓) เมื่อฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน
ได้ไกล่เกลี่ยตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ได้

มาตรา ๓๔  นายจ้างอาจปิดงานหรือ
ลูกจ้างอาจนัดหยุดงานได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อมีการแจ้งข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่าย
หนึ่งตามมาตรา ๑๔ แล้ว และข้อพิพาท
แรงงานนั้นเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกัน
ไม่ได้ตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ 

(๒) เมื่อฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
ข้อตกลงตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๓
วรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 

(๓) เมื่อฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม 
ค าชี้ขาดของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานซึ่งตั้ง
ตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๗ ไม่ปฏิบัติ
ตามค าชี้ขาด 

-ก าหนดหลักการใหม่ซึ่งเดิมเป็นการ
ห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงาน
เปลี่ยนเป็นนายจ้างอาจจะปิดงานหรือลูกจ้าง
อาจจะนัดหยุดงานก็ได้เป็นบทบัญญัติ 
ให้สิทธิไม่ใช่บทบัญญัติห้าม ส าหรับในประเด็น 
เรื่องของระยะเวลากรณีนายจ้างประสงค์จะ
ปิดงานหรือลูกจ้างจะนัดหยุดงานจะต้องท า
เป็นหนังสือแจ้งพนักงานประนอมข้อพิพาท
แรงงานและอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า 
อย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง ก่อนการปิดงานหรือ
การนัดหยุดซึ่งคงตามหลักการเดิม 
 



๒๙ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
(๔) เมื่อฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าชี้

ขาดของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานซึ่งตั้งตาม
มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ ได้ปฏิบัติตามค า
ชี้ขาด 

(๕) เมื่ออยู่ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือมีค า
วินิจฉัยของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๓ หรือค า
ชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตาม
มาตรา ๒๔ 

(๖) เมื่ออยู่ในระหว่างการชี้ขาดของผู้ชี้
ขาดข้อพิพาทแรงงาน ซึ่งตั้งตามมาตรา ๒๕ 
หรือมาตรา ๒๖ 

ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ห้าม มิให้
นายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานโดย
มิได้แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อ
พิพาทแรงงาน และอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
เป็นเวลาอย่างน้อยยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่
รับแจ้ง 

(๔) เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกัน
ไม่ได้ตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ และไม่ได้อยู่ใน
ระหว่างการชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ 

(๕) เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกัน
ไม่ได้ตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ และไม่ได้อยู่ใน
ระหว่างการชี้ขาดของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
ซ่ึงต้ังตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๗ 

ในกรณีที่นายจ้างประสงค์จะปิดงานหรือ
ลูกจ้างประสงค์จะนัดหยุดงาน ต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน
และอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่าง
น้อยยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนการปิดงานหรือการนัด
หยุดงาน โดยนับแต่เวลาที่พนักงานประนอม
ข้อพิพาทแรงงานและอีกฝ่ายหนึ่งได้รับแจ้ง 

มาตรา ๓๕  ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นว่าการ
ปิดงานหรือการนัดหยุดงานนั้น อาจท าให้เกิด
ความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ หรือ

มาตรา ๓๕  ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นว่าการ
ปิดงานหรือการนัดหยุดงานนั้น อาจท าให้เกิด
ความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ หรือ

-คงตามห ลั กการ เดิ ม โดย ให้ อ าน าจ
รัฐมนตรีสั่งให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
ด าเนินการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน กรณีที่การ



๓๐ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
หรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ 
หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ให้รัฐมนตรีมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งให้นายจ้างซึ่งปิดงานรับลูกจ้างกลับ
เข้าท างานและจ่ายค่าจ้างตามอัตราที่เคยจ่าย
ให้แก่ลูกจ้างนั้น 

(๒) สั่งให้ลูกจ้างซึ่งนัดหยุดงานกลับเข้า
ท างานตามปกติ 

(๓) จัดให้บุคคลเข้าท างานแทนที่ลูกจ้าง
ซึ่งมิได้ท างานเพราะการปิดงาน หรือการนัด
หยุดงาน นายจ้างต้องยอมให้บุคคลเหล่านั้น
เข้าท างาน และห้ามมิให้ลูกจ้างขัดขวาง ให้
นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้นตาม
อัตราที่เคยจ่ายให้แก่ลูกจ้าง 

(๔) สั่งให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
ด าเนินการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 

อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
หรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ 
หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ด าเนินการ 
ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 

ค าชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพนัธ์ให้เป็นที่สุด ฝ่ายที่ปิดงานและฝ่ายที่
นัดหยุดงานต้องปฏิบัติตาม 

ปิดงานหรือการนัดหยุดงานนั้น อาจท าให้เกิด 
ความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ หรือ
อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
หรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ 
หรืออาจขัดต่อความสงบ เรียบร้อยของ
ประชาชน 
 
 

มาตรา ๓๖  ในกรณีที่มีประกาศใช้กฎ
อัยการศึกตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก 
หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราช

- -ยกเลิกมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ให้รัฐมนตรีมี
อ านาจในการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงาน 
ในท้องที่ ที่ ได้ประกาศกฎอัยการศึกหรือ



๓๑ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

กิจจานุเบกษา ห้ามมิให้นายจ้างปิดงาน หรือ
ลูกจ้างนัดหยุดงาน ในเขตท้องที่ท่ีได้
ประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 

ในกรณีที่มีการปิดงาน หรือการนัดหยุด
งานอยู่ก่อนมีประกาศของรัฐมนตรี ตามวรรค
หนึ่ง ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษา สั่งให้นายจ้างซึ่งปิดงาน รับ
ลูกจ้างกลับเข้าท างาน หรือสั่งให้ลูกจ้างซึ่งนัด
หยุดงานกลับเข้าท างานตามปกติภายใน
ระยะเวลาที่รัฐมนตรีก าหนด 

ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งจะ
ยกเลิกเสียเมื่อใดก็ได้ โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
 

ประกาศสถานการณ์ ฉุก เฉิน  เนื่ องจากมี
กฎหมายก าหนดไว้แล้ว 

 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

 

มาตรา ๓๗  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง 
เรียกว่า “คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์” 
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และ
กรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่าแปดคน แต่ไม่เกิน

มาตรา ๓๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เรียกว่า “คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์”
ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และ
กรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนฝ่าย

-คงตามหลักการเดิมไม่มีการแก้ไข โดย
ก าหนดองค์คณะของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ประกอบด้วยประธาน ๑ คน กรรมการ
อ่ืนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนฝ่ายนายจ้าง



๓๒ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

สิบสี่คน ในจ านวนนั้นอย่างน้อยต้องมี
กรรมการซึ่งเป็นฝ่ายนายจ้างสามคนและฝ่าย
ลูกจ้างสามคน 

ให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการ 

นายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละห้าคน 
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ในด้าน
แรงงานสัมพันธ์เป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่า 
ห้าปีจ านวนสามคน 

ให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการและให้
ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งประธาน
กรรมการและกรรมการอ่ืนตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละ ๕ คน ผู้ทรงคณุวุฒิ 
๓ คน และให้อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรา ๓๘  ให้ประธานกรรมการ และ
กรรมการตามมาตรา ๓๗ อยู่ในต าแหน่งคราว
ละสามปี ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบก าหนดหนึ่ง
ปี ให้ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งหนึ่งในสามโดยวิธีจับสลาก และเมื่อ
ครบสองปีให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ที่เหลืออยู่พ้นจากต าแหน่งอีกหนึ่งในสามโดย
วิธีจับสลาก 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ

มาตรา ๓๗ ประธานกรรมการและ
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสามปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง
หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ
หรือกรรมการข้ึนใหม่ ให้ประธานกรรมการ
หรือกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า
ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับ

-วาระการด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ซ่ึงด ารง
ต าแหน่งคราวละ ๓ ป ีโดยมีการแก้ไขไม่ให้
ด ารงต าแหน่ง ๒ วาระติดกัน และในกรณีท่ี
ครบก าหนดตามวาระแล้วยังมิได้มีการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม่ 
ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อ
ด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ



๓๓ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

หรือกรรมการแทนประธานกรรมการหรือ
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระหรือ
โดยวิธีจับสลาก ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่นั้นอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสามปี 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ
หรือกรรมการแทนประธานกรรมการ หรือ
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๓๙ 
(๑) (๒) (๓) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้ผู้ได้รับ
แต่งตั้งแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการ
ซึ่งตนแทน 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้น
จากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้น

จากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะแต่งตั้งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

หรือกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
 

มาตรา ๓๙  นอกจากการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๘ ประธาน
กรรมการ หรือกรรมการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก 
(๔) พ้นจากต าแหน่งโดยการจับสลากตาม

มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง 

ม าต รา  ๓ ๘   น อก จ าก ก าร พ้ น จ าก
ต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและ
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง
เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อ

หน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ 

-คงตามหลักการเดิมโดยก าหนดเรื่องการ
พ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการและ
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งกรณีอ่ืน เช่น
ตาย ลาออก ฯลฯ แต่เพ่ิมเติมกรณีรัฐมนตรี 
ให้ออกโดยเพิ่มเหตุผลที่รัฐมนตรีให้ออก
คือ เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้รัฐมนตรีใช้ดุลพินิจที่กว้างเกินไป 
 



๓๔ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

ความสามารถ หรือ 
(๗) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง

ที่สุดให้จ าคุก 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕ ) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคน

เสมือนไร้ความสามารถ 
(๖ ) ได้ รับ โทษจ าคุกโดยค าพิพากษา 

ถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
- มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ประธานกรรมการ

หรือกรรมการซึ่ งรัฐมนตรีแต่งตั้ งพ้นจาก
ต าแหน่ งก่อนวาระ  ให้ แต่ งตั้ งผู้ อ่ืนด ารง
ต าแหน่ งแทน  เว้นแต่วาระของประธาน
กรรมการหรือกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน
จะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
แทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่
ว่างนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้
แต่งตั้งไว้แล้ว 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการ
พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
แรงงานสัม พันธ์ประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธาน
กรรมการหรือกรรมการตามความในวรรค
หนึ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที่เหลือเลือก

-ก าหนดหลักการใหม่เป็นการแก้ปัญหา
ในทางปฏิบัติและอุดช่องว่างของกฎหมาย 
ให้กรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการ 
ซึ่ งรัฐมนตรีแต่งตั้ งพ้นจากต าแหน่ งก่อน
วาระ  ให้ แต่ งตั้ งผู้ อ่ืนด ารงต าแหน่ งแทน 
เว้นแต่วาระของประธานกรรมการหรือ
กรรมการเหลือไม่ถึ ง  ๙๐  วัน  กรณี เช่นนี้ 
จะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
แทนก็ได้ 
 



๓๕ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

กรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานกรรมการ
เป็นการชั่วคราว 

 
 

มาตรา ๔๐  การประชุมของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน และต้องมี
กรรมการซึ่งเป็นฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง
อย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน จึงจะเป็นองค์
ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณา
วินิจฉัยข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๓๕ (๔) ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการ
ซึ่งเป็นฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อย
ฝ่ายละหนึ่งคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ถ้าในการประชุมคราวใดประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการด้วยกันคนหนึ่ง เป็นประธาน
ในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

มาตรา ๔๐  การประชุมของคณะกรรมการ 
แรงงานสัมพันธ์ต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่าห้าคน และต้องมีกรรมการซึ่งเป็น
ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละ
หนึ่งคน จึงจะเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทแรงงาน
ตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๕ 
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และต้องมี
กรรมการซึ่งเป็นฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง
อย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 

ในการประชุมคราวใด ถ้าประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการด้วยกันคนหนึ่ง เป็นประธาน
ในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

-คงหลักการเดิมโดยก าหนดองค์ประชุม
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์กรณีทั่วไป
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๕ คน 
แต่ถ้าเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย 
ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานต้องมีกรรมการมา
ประชุ ม ไม่ น้ อยกว่ ากึ่ งหนึ่ งของจ าน วน
กรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการซึ่งเป็น
ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละ
๑ คน จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 



๓๖ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๔๑  ให้คณะกรรมการแรงงาน

สัมพันธ์มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) วินิจฉัยข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา 

๒๓ 
(๒) ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา 

๒๔ หรือมาตรา ๓๕ (๔) 
(๓) ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามที่ได้รับ

แต่งตั้งหรือมอบหมาย 
(๔) วินิจฉัยชี้ขาดค าร้องตามมาตรา ๑๒๕ 

และในกรณีท่ีคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้
ขาดว่าเป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรม ให้มี
อ านาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าท างาน
หรือให้จ่ายค่าเสียหาย หรือให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติ
หรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่
เห็นสมควร 

(๕) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเรียกร้อง 
การเจรจา การระงับ ข้อพิพาทแรงงาน การ
นัดหยุดงานและการปิดงาน ตามท่ีรัฐมนตรี

มาตรา ๔๑  ให้คณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) วินิจฉัยข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา
๒๔ 

(๒) ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา
๒๕ หรือมาตรา ๓๕ 

(๓) ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามที่ได้รับ
แต่งตั้งหรือมอบหมาย 

(๔) วินิจฉัยชี้ขาดค าร้องตามมาตรา ๑๒๘
และในกรณีท่ีคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
ชี้ขาดว่าเป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรม ให้มี
อ านาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าท างาน 
หรือให้จ่ายค่าเสียหาย หรือให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติ
หรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่
เห็นสมควร 

(๕) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเรียกร้อง 
การเจรจา การระงับ ข้อพิพาทแรงงาน  
การนดัหยุดงานและการปิดงาน ตามท่ี

-คงตามหลักการเดิมโดยก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน เสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการเรียกร้อง การเจรจา
การระงับข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน 
และการปิดงาน ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
รวมทั้งออกข้อบังคับการประชุมและ 
วางระเบียบการพิจารณาวินิจฉัย และชี้ขาด
ข้อพิพาทแรงงาน และการพิจารณาวินิจฉัย 
ชี้ขาดการกระท าอันไม่เป็นธรรม และการออก
ค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
 



๓๗ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

มอบหมาย 
(๖) ตราข้อบังคับการประชุมและวาง

ระเบียบการพิจารณาวินิจฉัย และชี้ขาดข้อ
พิพาทแรงงาน และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
การกระท าอันไม่เป็นธรรม และการออกค าสั่ง
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

รัฐมนตรีมอบหมาย 
(๖) ออกข้อบังคับการประชุมและวาง

ระเบียบการพิจารณาวินิจฉัย และชี้ขาดข้อ
พิพาทแรงงาน และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
การกระท าอันไม่เป็นธรรม และการออกค าสั่ง
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

มาตรา ๔๒  คณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์เพ่ือหาข้อเท็จจริงและเสนอ
ความเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์มอบหมายเป็นการประจ าหรือเฉพาะ
คราวได้ 

มาตรา ๔๒  คณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์เพ่ือหาข้อเท็จจริงและเสนอ
ความเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์มอบหมายเป็นการประจ าหรือเฉพาะ
คราวได้ 

-คงตามหลักการเดิมเรื่องอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์เพ่ือ
หาข้อเท็จจริงคงตามหลักการเดิม 
 

มาตรา ๔๓  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ 
ให้กรรมการแรงงานสัมพันธ์หรืออนุกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ท างานของนายจ้าง 
สถานที่ที่ลูกจ้างท างานอยู่ หรือส านักงานของ
สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์
นายจ้าง หรือสหพันธ์แรงงาน ในระหว่างเวลา
ท าการ เพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงหรือ
ตรวจสอบเอกสารได้ตามความจ าเป็น 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมา

มาตรา ๔๓  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่
ให้กรรมการแรงงานสัมพันธ์หรืออนุกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ท างานของนายจ้าง 
สถานที่ที่ลูกจ้างท างานอยู่ หรือส านักงานของ
สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์
นายจ้าง หรือสหพันธ์แรงงาน ในระหว่างเวลา
ท าการ เพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงหรือ
ตรวจสอบเอกสารได้ตามความจ าเป็น 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมา

-ก าหนดอ านาจของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์และอนุกรรมการฯ ในการ 
เข้าไปในสถานที่ท างานของนายจ้าง สถานที่ 
ที่ลูกจ้างท างานอยู่ฯลฯ มีหนังสือสอบถาม
หรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งสิ่งของ
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาซึ่งเป็นไปตามหลักการเดิม 
 



๓๘ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

ให้ถ้อยค า หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือ
คณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก ตอบ
หนังสือสอบถามชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่ง
สิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการ
แรงงานสัมพันธ์หรืออนุกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ดังกล่าวในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรค
หนึ่ง 

ให้ถ้อยค า หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือ
คณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก ตอบ
หนังสือสอบถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่ง
สิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการ
แรงงานสัมพันธ์หรืออนุกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ดังกล่าวในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรค
หนึ่ง 

มาตรา ๔๔  กรรมการแรงงานสัมพันธ์
หรืออนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์จะมีหนังสือ
เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องที่เก่ียวข้องก็ได้ 

มาตรา ๔๔  กรรมการแรงงานสัมพันธ์
หรืออนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์จะมีหนังสือ
เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องที่เก่ียวข้องก็ได้ 

 

-ก าหนดเรื่องอ านาจของกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์หรืออนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
ใน ก ารมี ห นั งสื อ เชิ ญ ผู้ เชี่ ย ว ช าญ ห รื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องได ้
 
 

- หมวด ๕ 
คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงาน

สัมพันธ์ 

- 

- มาตรา ๔๕ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริม
ก า ร แ ร ง ง า น สั ม พั น ธ์  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย

-เพ่ิมเติมหมวดคณะกรรมการส่งเสริมการ
แรงงานสัมพันธ์ขึ้น 



๓๙ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ 
ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง ฝ่ายละห้าคน
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านแรงงาน
สัมพันธ์เป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าห้าปีสามคน
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการ  อธิบดี กรมสวัสดิ การและ
คุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ
และให้ข้าราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานแต่งตั้งจ านวนไม่ เกินสองคน เป็น 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้แทน
นายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง และผู้ทรงคุณวุฒิตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก าหนด 

 

-ก าหนดให้มีคณะกรรมการไตรภาคี
ระดับชาติขึ้น เรียกว่าคณะกรรมการส่งเสริม
การแรงงานสัมพันธ์ประกอบด้วยปลัดกระทรวง 
แรงงาน เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสภา
องค์การนายจ้าง ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง 
ฝ่ายละ ๕ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ คน ซ่ึงรัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
อธิบดีกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ สว่นหลักเกณฑ์และ
วิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้แทนสภาองค์การ
นายจ้าง ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างและ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก าหนด 

 
 
 

- มาตรา ๔๖ ให้คณะกรรมการส่งเสริมการ
แรงงานสัมพันธ์มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ในการ
ส่งเสริมเสรีภาพในการรวมกลุ่ม ป้องกันและ
แ ก้ ไข ปั ญ ห าด้ า น แ ร ง งาน สั ม พั น ธ์ ต่ อ

-ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมการ
แรงงานสัมพันธ์มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
มาตรการและแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์รวมทั้งเสริมสร้าง
แรงงานสั มพันธ์ ระบบทวิ ภ าคี ให้ มี ความ



๔๐ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

รัฐมนตรี  รวมทั้ งก าหนดมาตรการและ
แนวทางในการป้องกันและแก้ ไขปัญหา
แรงงานสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์
ระบบทวิภาคีให้มีความเข้มแข็งทั้งระบบ 

(๒) ให้ความเห็น ค าแนะน า องค์กรฝ่าย
นายจ้าง และองค์กรฝ่ายลูกจ้าง เกี่ยวกับ
มาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา
แรงงานที่เหมาะสม โดยค านึงถึงหลักสุจริต
และการเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี 

(๓) สนับสนุน  ส่ งเสริม  ประสานงาน 
รวมทั้งด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์กับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอรายงานผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้รัฐมนตรี
ทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๔) เสนอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ต่อคณะรัฐมนตรี 
รวมทั้งเสนอออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ต่อรัฐมนตรี 

(๕) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการส่งผู้แทนฝ่าย
นายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมประชุม

เข้มแข็งยิ่งขึ้น ให้ค าแนะน าองค์กรนายจ้าง 
และองค์กรลูกจ้าง เกี่ยวกับมาตรการหรือ
แน วท างใน การแก้ ไขปั ญ ห าแรงงาน ที่
เหมาะสม เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการให้รัฐมนตรีทราบเป็นระยะ 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือ
ด า เนิ น ก าร ใดๆ  ต าม ที่ คณ ะกรรม การ
มอบหมาย  รวมทั้ งปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมาย 

 



๔๑ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ รวมทั้ง
กิจการอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
อนุ สัญญ าขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ  

(๖ ) แต่ งตั้ งค ณ ะอนุ ก ร รม ก ารห รื อ
คณ ะท างาน เพ่ื อด า เนิ นการใดๆ  ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานมอบหมาย 

 
 มาตรา ๔๗  ให้ กรรมการส่งเสริมการ

แรงงานสัมพันธ์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละสามปี นับแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง 

ใน ก รณี ที่ ก ร รม การต าม วรรค ห นึ่ ง 
พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้อธิบดีเสนอ
รัฐมนตรีเพ่ือแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ โดยให้
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่ด ารงต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 
เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ ไม่ถึ ง 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการ
แทนก็ได ้

-ก าหนดให้วาระการด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการฯ คราวละ ๓ ป ีและในกรณีท่ี
กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้
อธิบดีเสนอรัฐมนตรีเพ่ือแต่งตั้งกรรมการ 
ขึ้นใหม ่โดยให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งข้ึนใหม่
ด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน แต่ถ้าวาระของกรรมการ
เหลืออยู่ไม่ถึง ๑๘๐ วัน กรณีเช่นนี้จะ 
ไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ 

-กรรมการจะด ารงต าแหน่ง ๒ วาระ
ติดต่อกันไม่ได้ 



๔๒ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ 
ขึ้นใหม ่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบ
วาระหรือตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่
ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

 มาตรา ๔๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ ให้กรรมการอาจพ้นจากต าแหน่ง
เมื่อขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะขาด

ประชุมสามครั้งติดต่อกัน  โดยไม่มี เหตุผล 
อันสมควร 

(๔) เป็นบุคคลที่ กระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือ
กฎหมายว่าด้วยการแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งศาล
ได้มีค าพิพากษาแล้ว 

(๕ ) เป็ น ค น ไร้ ค ว าม ส า ม า ร ถ ห รื อ 
คนเสมือนไร้ความสามารถ 

-ก าหนดเรื่องการพ้นจากต าแหน่ง
กรรมการ เช่น ตาย ลาออก ฯลฯ 



๔๓ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง

ที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 
 

 
หมวด ๕ 

คณะกรรมการลูกจ้าง 
หมวด ๖ 

คณะกรรมการลูกจ้าง 
- 

มาตรา ๔๕  ในสถานประกอบกิจการที่มี
ลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนข้ึนไป ลูกจ้างอาจจัดตั้ง
คณะกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบ
กิจการนั้นได้ 

ในกรณีที่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
นั้นเกนิหนึ่งในห้าของจ านวนลูกจ้างทั้งหมด
เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน ให้
คณะกรรมการลูกจ้างประกอบด้วยลูกจ้างใน
สถานประกอบกิจการนั้นที่สหภาพแรงงาน
แต่งตั้งมีจ านวนมากกว่ากรรมการอ่ืนที่มิได้
เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหนึ่งคน ถ้า
ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นเกินก่ึงหนึ่ง
ของจ านวนลูกจ้างทั้งหมดเป็นสมาชิกของ

มาตรา ๔๙  ในสถานประกอบกิจการที่มี
ลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ลูกจ้างอาจจัดตั้ง
คณะกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบ
กิจการนั้นได้ 

ในกรณีที่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
นั้นเกินหนึ่งในห้าของจ านวนลูกจ้างทั้งหมด
เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน ให้คณะ 
กรรมการลูกจ้างประกอบด้วยลูกจ้างใน 
สถานประกอบกิจการนั้นที่สหภาพแรงงาน
แต่งตั้งมีจ านวนมากกว่ากรรมการอ่ืนที่มิได้
เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหนึ่งคน 
ถ้าลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นเกิน 
กึ่งหนึ่งของจ านวนลูกจ้างทั้งหมดเป็นสมาชิก

-ก าหนดองค์คณะของคณะกรรมการ
ลูกจ้ างในสถานประกอบกิจการโดย ให้ 
ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง
ตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไปอาจจัดตั้งคณะกรรมการ
ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นได้ 

 



๔๔ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

สหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานอาจแต่งตั้ง
กรรมการลูกจ้างทั้งคณะก็ได้ 

ให้น ามาตรา ๑๕ วรรคสามและวรรคสี่ 
มาใช้บังคับแก่การแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างตาม
วรรคสองโดยอนุโลม 

ของสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานอาจ
แต่งตั้งกรรมการลูกจ้างทั้งคณะก็ได้ 

ให้น ามาตรา ๑๖ วรรคสามและวรรคสี่มา
ใช้บังคับแก่การแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างตาม
วรรคสองโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๖  คณะกรรมการลูกจ้างมี

จ านวนดังต่อไปนี้ 
(๑) ห้าคน ส าหรับสถานประกอบกิจการที่

มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป แต่ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยคน 

(๒) เจ็ดคน ส าหรับสถานประกอบกิจการ
ที่มีลูกจ้างเกินหนึ่งร้อยคน แต่ไม่เกินสองร้อย
คน 

(๓) เก้าคน ส าหรับสถานประกอบกิจการ
ที่มีลูกจ้างเกินสองร้อยคน แต่ไม่เกินสี่ร้อยคน 

(๔) สิบเอ็ดคน ส าหรับสถานประกอบ
กิจการที่มีลูกจ้างเกินสี่ร้อยคน แต่ไม่เกินแปด
ร้อยคน 

(๕) สิบสามคน ส าหรับสถานประกอบ
กิจการที่มีลูกจ้างเกินแปดร้อยคน แต่ไม่เกิน
หนึ่งพันห้าร้อยคน 

มาตรา ๕๐  คณะกรรมการลูกจ้างมี
จ านวน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้าคน ส าหรับสถานประกอบกิจการที่
มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป แต่ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยคน 

(๒) เจ็ดคน ส าหรับสถานประกอบกิจการ
ที่มีลูกจ้างเกินหนึ่งร้อยคน แต่ไม่เกินสองร้อย
คน 

(๓) เก้าคน ส าหรับสถานประกอบกิจการ
ที่มีลูกจ้างเกินสองร้อยคน แต่ไม่เกินสี่ร้อยคน 

(๔) สิบเอ็ดคน ส าหรับสถานประกอบ
กิจการที่มีลูกจ้างเกินสี่ร้อยคน แต่ไม่เกินแปด
ร้อยคน 

(๕) สิบสามคน ส าหรับสถานประกอบ
กิจการที่มีลูกจ้างเกินแปดร้อยคน แต่ไม่เกิน
หนึ่งพันห้าร้อยคน 

-ก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ
ลูกจ้างตามสัดส่วนคงหลักการเดิม โดยให้
สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 
๕๐ คนข้ึนไป แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน มีคณะ 
กรรมการลูกจ้างได้จ านวน ๕ คน ตามล าดับ
จนถึงสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกิน 
๒๕๐๐ คนข้ึนไป มีคณะกรรมการลูกจ้างได้ 
จ านวน ๑๗ - ๒๑ คน 

 
 



๔๕ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

(๖) สิบห้าคน ส าหรับสถานประกอบ
กิจการที่มีลูกจ้างเกินหนึ่งพันห้าร้อยคน แต่ไม่
เกินสองพันห้าร้อยคน 

(๗) สิบเจ็ดคนถึงยี่สิบเอ็ดคน ส าหรับ
สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกินสองพัน
ห้าร้อยคน 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้ง
กรรมการลูกจ้างให้เป็นไปตามที่อธิบดีก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๖) สิบห้าคน ส าหรับสถานประกอบ
กิจการที่มีลูกจ้างเกินหนึ่งพันห้าร้อยคน แต่ไม่
เกินสองพันห้าร้อยคน 

(๗) สิบเจ็ดคนถึงยี่สิบเอ็ดคน ส าหรับ
สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกินสองพัน
ห้าร้อยคน 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้ง
กรรมการลูกจ้างให้เป็นไปตามที่อธิบดีก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๔๗  กรรมการลูกจ้างอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้รับเลือกตั้ง
หรือแต่งตั้งใหม่ได้ 

มาตรา ๕๑  กรรมการลูกจ้างอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้รับเลือกตั้ง
หรือแต่งตั้งใหม่ได้ 

-คงหลักการเดิมโดยวาระการด ารงต าแหน่ง 
ของคณะกรรมการลูกจ้างคราวละ ๓ ป ี
ซ่ึงอาจได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ได้ 
ไม่มีข้อห้ามในการด ารงต าแหน่งติดต่อกัน
เกิน ๒ วาระ แต่อย่างใด 
 

มาตรา ๔๘  นอกจากพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ กรรมการลูกจ้างพ้นจากต าแหน่ง 
เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

ความสามารถ 

มาตรา ๕๒  นอกจากการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ กรรมการลูกจ้างพ้นจาก
ต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

ความสามารถ 

-คงหลักการเดิมในเรื่องของการพ้นจาก
ด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการลูกจ้างกรณี
อ่ืน ๆ เช่น ตาย ลาออก ฯลฯ และเม่ือ
กรรมการลูกจ้างพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ 
ให้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้าง
แทนต าแหน่งที่ว่างลง ซ่ึงให้ผู้ทีไ่ด้รับเลือกตั้ง
หรือแต่งตั้งดังกล่าวอยู่ในต าแหน่งตามวาระ



๔๖ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

(๔) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง
ที่สุดให้จ าคุก 

(๕) ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนลูกจ้าง
ทั้งหมดในสถานประกอบกิจการนั้น มีมติให้
พ้นจากต าแหน่ง 

(๖) ศาลแรงงานมีค าสั่งให้พ้นจาก
ต าแหน่ง 

(๗) มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการ
ลูกจ้างใหม่ทั้งคณะ 

เมื่อกรรมการลูกจ้างพ้นจากต าแหน่งก่อน
วาระ ให้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการ
ลูกจ้างแทนต าแหน่งที่ว่าง แล้วแต่กรณี 

กรรมการลูกจ้างซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือ
แต่งตั้งตามวรรคสองอยู่ในต าแหน่งตามวาระ
ของกรรมการซึ่งตนแทน 

(๔) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง
ที่สุดให้จ าคุก 

(๕) ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนลูกจ้าง
ทั้งหมดในสถานประกอบกิจการนั้น มีมติให้
พ้นจากต าแหน่ง 

(๖) ศาลแรงงานมีค าสั่งให้พ้นจาก
ต าแหน่ง 

(๗) มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการ
ลูกจ้างใหม่ทั้งคณะ 

เมื่อกรรมการลูกจ้างพ้นจากต าแหน่งก่อน
วาระ ให้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการ
ลูกจ้างแทนต าแหน่งที่ว่าง แล้วแต่กรณี 

กรรมการลูกจ้างซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือ
แต่งตั้งตามวรรคสองอยู่ในต าแหน่งตามวาระ
ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
 

มาตรา ๔๙  ให้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง
กรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะ เมื่อ 

(๑) จ านวนลูกจ้างในสถานประกอบ
กิจการนั้นมีจ านวนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเกินกึ่ง
หนึ่งของจ านวนลูกจ้างทั้งหมดที่มีอยู่เดิม 

(๒) กรรมการลูกจ้างพ้นจากต าแหน่งเกิน
กึ่งหนึ่ง 

มาตรา ๕๓  ให้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง
กรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะ  เมื่อ 

(๑) จ านวนลูกจ้างในสถานประกอบ
กิจการนั้นมีจ านวนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเกินกึ่ง
หนึ่งของจ านวนลูกจ้างทั้งหมดที่มีอยู่เดิม 

(๒) กรรมการลูกจ้างพ้นจากต าแหน่งเกิน
กึ่งหนึ่ง 

-ให้คงหลักการเดิมในเรื่องของการ
เลือกตั้งหรือแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้างใหม่
ทั้งคณะ 
 



๔๗ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 
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(๓) ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของลูกจ้างในสถาน
ประกอบกิจการนั้นมีมติให้กรรมการลูกจ้างทั้ง
คณะพ้นจากต าแหน่ง 

(๔) ศาลแรงงานมีค าสั่งให้กรรมการ
ลูกจ้างทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง 

(๓) ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของลูกจ้างในสถาน
ประกอบกิจการนั้นมี มติให้กรรมการลูกจ้าง
ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง 

(๔) ศาลแรงงานมีค าสั่งให้กรรมการ
ลูกจ้างทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา ๕๐  นายจ้างต้องจัดให้มีการ
ประชุมหารือกับคณะกรรมการลูกจ้างอย่าง
น้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการ
ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการลูกจ้าง
ทั้งหมด หรือสหภาพแรงงานร้องขอโดยมี
เหตุผลสมควร เพ่ือ 

(๑) จัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง 
(๒) ปรึกษาหารือเพ่ือก าหนดข้อบังคับใน

การท างานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง
และลูกจ้าง 

(๓) พิจารณาค าร้องทุกข์ของลูกจ้าง 
(๔) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้ง

ในสถานประกอบกิจการ 
ในกรณีที่คณะกรรมการลูกจ้างเห็นว่าการ

กระท าของนายจ้างจะท าให้ลูกจ้างไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมหรือได้รับความเดือดร้อนเกิน
สมควร คณะกรรมการลูกจ้าง ลูกจ้างหรือ

มาตรา ๕๔  นายจ้างต้องจัดให้มีการ
ประชุมหารือกับคณะกรรมการลูกจ้างอย่าง
น้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการ
ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการลูกจ้าง
ทั้งหมด หรอืสหภาพแรงงานร้องขอโดยมี
เหตุผลสมควร เพ่ือ 

(๑) จัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง 
(๒) ปรึกษาหารือเพ่ือก าหนดข้อบังคับใน

การท างานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง
และลูกจ้าง 

(๓) พิจารณาค าร้องทุกข์ของลูกจ้าง 
(๔) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้ง

ในสถานประกอบกิจการ 
ในกรณีที่คณะกรรมการลูกจ้างเห็นว่าการ

กระท าของนายจ้างจะท าให้ลูกจ้างไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมหรือได้รับความเดือดร้อนเกิน
สมควร คณะกรรมการลูกจ้าง ลูกจ้างหรือ

-ให้คงหลักการเดิมในเรื่องของการจัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการลูกจ้างอย่างน้อย 
๓ เดือนต่อครั้ง เพ่ือจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง 
เป็นต้น 

 
 



๔๘ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

สหภาพแรงงานมีสิทธิร้องขอให้ศาลแรงงาน
พิจารณาวินิจฉัย 

สหภาพแรงงานมีสิทธิร้องขอให้ศาลแรงงาน
พิจารณาวินิจฉัย 

มาตรา ๕๑  ในกรณีที่กรรมการลูกจ้าง
ผู้ใดหรือคณะกรรมการลูกจ้างไม่ปฏิบัติหน้าที่
ของตนโดยสุจริต หรือกระท าการอันไม่
สมควรอันเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน หรือเปิดเผยความลับของนายจ้าง
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโดยไม่มีเหตุผล
สมควร นายจ้างมีสิทธิร้องขอให้ศาลแรงงานมี
ค าสั่งให้กรรมการลูกจ้างผู้นั้นหรือกรรมการ
ลูกจ้างทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งได้ 

มาตรา ๕๕  ในกรณีที่กรรมการลูกจ้าง
ผู้ใดหรือคณะกรรมการลูกจ้างไม่ปฏิบัติหน้าที่
ของตนโดยสุจริต หรือกระท าการอันไม่
สมควรอันเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน หรือเปิดเผยความลับของนายจ้าง
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโดยไม่มีเหตุผล
สมควร นายจ้างมีสิทธิร้องขอให้ศาลแรงงานมี
ค าสั่งให้กรรมการลูกจ้างผู้นั้นหรือกรรมการ
ลูกจ้างทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งได้ 

-คงหลักการเดิมโดยนายจ้างมีสิทธิร้อง
ขอให้ศาลแรงงานมีค าสั่งให้กรรมการลูกจ้าง 
ผู้นั้นหรือกรรมการลูกจ้างท้ังคณะพ้นจาก
ต าแหน่งได้กรณีคณะกรรมการลูกจ้าง 
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยสุจริต หรือกระท า
การอันไม่สมควรอันเป็นภัยต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน หรือเปิดเผยความลับ
ของนายจ้างเก่ียวกับการประกอบกิจการโดย
ไม่มีเหตุผลสมควร 
 

มาตรา ๕๒  ห้ามมิให้นายจ้าง เลิกจ้าง 
ลดค่าจ้าง ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการลูกจ้าง หรือกระท าการใด ๆ อัน
อาจเป็นผลให้กรรมการลูกจ้างไม่สามารถ
ท างานอยู่ต่อไปได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากศาลแรงงาน 

มาตรา ๕๖  ห้ามนายจ้างเลิกจ้าง  
ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 
ลูกจ้าง หรือกระท าการใด ๆ อันอาจเป็นผล
ให้กรรมการลูกจ้างไม่สามารถท างานอยู่ต่อไป
ได ้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน 
หรือเป็นการเกษียณอายุหรือครบสัญญาจ้าง 

-คงหลักการเดิมในเรื่องบทคุ้มครอง
กรรมการลูกจ้างโดยห้ามนายจ้างเลิกจ้าง 
ลดค่าจ้าง ลงโทษขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการลูกจ้าง หรือกระท าการใด ๆ 
อันอาจเป็นผลให้กรรมการลูกจ้างไม่สามารถ
ท างานอยู่ต่อไปได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากศาลแรงงานหรือเป็นการเกษียณอายุหรือ
ครบสัญญาจ้าง 

 
 



๔๙ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

มาตรา ๕๓  ห้ามมิให้นายจ้างให้หรือตก
ลงจะให้เงินหรือทรัพย์สินแก่กรรมการลูกจ้าง 
เว้นแต่ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานใน
วันหยุด โบนัส เงินปันผลหรือประโยชน์อื่นที่
กรรมการลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามปกติในฐานะ
ลูกจ้าง 

มาตรา ๕๗  ห้ามนายจ้างให้หรือตกลงจะ
ให้ เงินหรือทรัพย์สินแก่กรรมการลูกจ้าง 
เว้ น แ ต่ ค่ าจ้ า ง  ค่ า ล่ ว ง เวล า  ค่ าท า งาน 
ในวันหยุด โบนัส เงินปันผล หรือประโยชน์อื่น
ที่กรรมการลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามปกติใน
ฐานะลูกจ้าง 

 

-คงหลักการเดิมในเรื่องห้ามนายจ้างให้
หรือตกลงจะให้เงินหรือทรัพย์สินแก่กรรมการ
ลูกจ้าง เว้นแต่ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างาน
ในวันหยุดโบนัส เงินปันผล หรือประโยชน์อื่น
ที่กรรมการลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามปกติ 
ในฐานะลูกจ้าง 
 

หมวด ๖ 
สมาคมนายจ้าง 

หมวด ๗ 
สมาคมนายจ้าง 

 

มาตรา ๕๔  สมาคมนายจ้างจะมีข้ึนได้ก็
แต่โดยอาศัยอ านาจตามบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

สมาคมนายจ้างต้องมีวัตถุที่ประสงค์เพ่ือ
การแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์
เกี่ยวกับสภาพการจ้างและส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
และระหว่างนายจ้างด้วยกัน 

มาตรา ๕๘  สมาคมนายจ้างจะมีข้ึนได้ 
ก็แต่โดยอาศัยอ านาจตามบทแห่งพระราช 
บัญญัตินี้ 

สมาคมนายจ้างต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์
เกี่ยวกับสภาพการจ้างและส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
และระหว่างนายจ้างด้วยกัน 

-คงหลักการเดิมในเรื่องการจัดตั้งสมาคม
นายจ้างและวัตถุประสงค์ของสมาคมนายจ้าง 
 

- มาตรา ๕๙  นายจ้างที่ประกอบกิจการ
ประเภทเดียวกัน  บรรลุนิ ติภ าวะ  และมี
สัญชาติไทย จ านวนไม่น้อยกว่าสามรายมีสิทธิ
จัดตั้ งสมาคมนายจ้างได้ โดยยื่นค าขอรับ
ใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสมาคมนายจ้างต่อ

-ก าหนดให้นายจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ราย 
มีสิทธิจัดตั้งสมาคมนายจ้างได ้

 



๕๐ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

อธิบดี  พร้อมด้ วยข้ อบั งคับ ของสมาคม
นายจ้าง 

หลักเกณฑ์และวิธีการขอใบส าคัญรับรอง
การจัดตั้งสมาคมนายจ้างให้ เป็นไปตามที่
อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

มาตรา ๕๕  สมาคมนายจ้างต้องมี
ข้อบังคับและต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน 
เมื่อได้จดทะเบียนแล้วให้สมาคมนายจ้างเป็น
นิติบุคคล 

 

- -ยกเลิกระบบการจดทะเบียนเป็นขอ
รับรองการจัดตั้งแทน 

มาตรา ๕๖  ผู้มีสิทธิจัดตั้งสมาคมนายจ้าง
ต้องเป็นนายจ้างที่ประกอบกิจการประเภท
เดียวกัน บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 

- -ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๕๙ แล้ว 

มาตรา ๕๗  การขอจดทะเบียนสมาคม
นายจ้างนั้น ให้นายจ้างผู้มีสิทธิจัดตั้งสมาคม
นายจ้างจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นผู้เริ่ม
ก่อการ ยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน 
พร้อมด้วยร่างข้อบังคับของสมาคมนายจ้าง
อย่างน้อยสามฉบับ 

ค าขอนั้น ต้องระบุชื่อ อายุ อาชีพหรือ
วิชาชีพและท่ีอยู่ของผู้เริ่มก่อการทุกคน 

- - 



๕๑ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

มาตรา ๕๘  ข้อบังคับของสมาคมนายจ้าง
อย่างน้อยต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ ซึ่งต้องมีค าว่า “สมาคมนายจ้าง” 
ก ากับไว้กับชื่อนั้นด้วย 

(๒) วัตถุท่ีประสงค์ 
(๓) ที่ตั้งส านักงาน 
(๔) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิก

ภาพ 
(๕) อัตราเงินค่าสมัครและค่าบ ารุงและ

วิธีการช าระเงินนั้น 
(๖) ข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่

ของสมาชิก 
(๗) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดการ การใช้

จ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินอื่น 
ตลอดจนการท าบัญชีและการตรวจบัญชี 

(๘) ข้อก าหนดเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาใน
การปิดงานและวิธีการอนุมัติข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง 

(๙) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
(๑๐) ข้อก าหนดเกี่ยวกับจ านวนกรรมการ 

การเลือกตั้งกรรมการ วาระของการเป็น
กรรมการ การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 

มาตรา ๖๐  ข้อบังคับของสมาคมนายจ้าง
อย่างน้อยต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ 

(๑ ชื่อ ซึ่งต้องมีค าว่า “สมาคมนายจ้าง”
ก ากับไว้กับชื่อนั้นด้วย 

(๒) วัตถุประสงค์ 
(๓) ที่ตั้งส านักงาน 
(๔) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิก

ภาพ 
(๕) อัตราเงินค่าสมัครและค่าบ ารุงและ

วิธีการช าระเงินนั้น 
(๖) ข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่

ของสมาชิก 
(๗) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดการ การใช้

จ่ าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน อ่ืน 
ตลอดจนการท าบัญชีและการตรวจบัญชี 

(๘) ข้อก าหนดเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาใน
การปิดงานและวิธีการอนุมัติข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง 

(๙) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่  
(๑๐) ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ

กรรมการ จ านวนกรรมการ การเลือกตั้ ง
กรรมการ วาระของการเป็นกรรมการ การพ้น

-คงหลักการเดิมในเรื่องข้อบังคับของ
สมาคมนายจ้างอย่างน้อยต้องมีข้อความ 
อย่างน้อย ๑๑ ประการ 

 



๕๒ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

และการประชุมของคณะกรรมการ จากต าแหน่งของกรรมการ และการประชุม
ของคณะกรรมการ 

(๑๑) ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
อนุกรรมการและการแต่งตั้งอนุกรรมการ 

 
 

มาตรา ๕๙  เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอ
พร้อมทั้งร่างข้อบังคับแล้วเห็นว่าผู้ยื่นค าขอมี
คุณสมบัติถูกต้องตามมาตรา ๕๖ ข้อบังคับ
ถูกต้องตามมาตรา ๕๘ และวัตถุท่ีประสงค์
ถูกต้องตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง และไม่ขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้นาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบส าคัญ
แสดงการจดทะเบียนแก่สมาคมนายจ้างนั้น 

ถ้านายทะเบียนเห็นว่า ค าขอหรือร่าง
ข้อบังคับไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ให้มีค าสั่ง
ให้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเพ่ิมเติม
ถูกต้องแล้ว ให้รับจดทะเบียนและออก
ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแก่สมาคม
นายจ้างนั้น 

ถ้านายทะเบียนเห็นว่า ไม่อาจรับจด
ทะเบียนได้เนื่องจากวัตถุที่ประสงค์ขัดต่อ

มาตรา ๖๑  เมื่ออธิบดีได้รับค าขอและ
เอกสารประกอบค าขอใบส าคัญรับรองการ
จัดตั้งสมาคมนายจ้างตามมาตรา ๖๐ ครบถ้วน 
เห็นว่า วัตถุประสงค์ถูกต้องตามขอบเขตของ
มาตรา ๕๘ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้อธิบดี
ออกใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสมาคมนายจ้าง
นั้น 

ถ้าอธิบดีเห็นว่า ค าขอหรือเอกสารยังไม่
ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้มีหนังสือแจ้งให้
แก้ไขเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนหรือถูกต้อง หากไม่
โต้แย้งหรือไม่แก้ไขเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนหรือ
ถูกต้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง ให้ถือว่าค าขอดังกล่าวเป็นอันตก
ไป แต่ถ้าได้แก้ไขเพ่ิมเติมครบถ้วนหรือถูกต้อง
แล้ว ให้ออกใบส าคัญรับรองการจัดตั้งแก่

-ก าหนดให้เมื่ออธิบดีได้รับค าขอและ
เอกสารครบถ้วนแล้วให้ออกใบส าคัญรับรอง
การจัดตั้งสมาคมนายจ้างแก่ผู้ขอ หากเห็นว่า
ค าขอหรือเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง ให้มี
หนังสือแจ้งให้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนหรือ
ถูกต้อง หากไม่โต้แย้งหรือไม่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ให้ครบถ้วนหรือถูกต้องภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ให้ถือว่าค าขอดังกล่าว
เป็นอันตกไป กรณผีู้ขอใบส าคัญรับรองการ
จัดตั้งไม่เห็นด้วยกับความเห็นของอธิบดี 
ผู้ขอใบส าคัญรับรองการจัดตั้งมีสิทธิน าคดี
ไปสู่ศาลแรงงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้ง 

 



๕๓ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้นาย
ทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียน และแจ้ง
ค าสั่งไม่รับจดทะเบียน พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่
รับจดทะเบียนไปยังผู้ขอจดทะเบียนโดยมิ
ชักช้า 

ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับ
จดทะเบียนนั้นต่อรัฐมนตรีได้ โดยท าเป็น
หนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งให้ผู้
อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสืออุทธรณ์ 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัยของ
รัฐมนตรี ผู้อุทธรณ์มีสิทธิด าเนินการต่อไป 
เพ่ือให้ศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได้ 

 

สมาคมนายจ้างนั้น 
ถ้าอธิบดีเห็นว่า ไม่อาจออกใบส าคัญ

รับรองการจัดตั้งได้เนื่องจากวัตถุประสงค์ขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งตาม
วรรคสองให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งไปยัง  ผู้ขอ
ใบส าคัญรับรองการจัดตั้งพร้อมด้วยเหตุผล
โดยมิชักช้า 

ในกรณีที่ผู้ขอใบส าคัญรับรองการจัดตั้งไม่
เห็นด้วยกับความเห็นของอธิบดี ผู้ขอใบส าคัญ
รับรองการจัดตั้งมีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลแรงงาน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

มาตรา ๖๐  ให้นายทะเบียนประกาศการ
จดทะเบียนสมาคมนายจ้างในราชกิจจา
นุเบกษา 

มาตรา ๖๒  ให้สมาคมนายจ้างที่ ได้รับ
ใบส าคัญรับรองจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖๑ เป็น
นิติบุคคล และให้อธิบดีประกาศการรับรอง
การจัดตั้ งสมาคมนายจ้ างในราชกิ จจา
นุเบกษา 

 

-ก าหนดให้ให้สมาคมนายจ้างที่จัดตั้งขึ้น 
เป็นนิติบุคคล และให้อธิบดีประกาศ 
การรับรองการจัดตั้งสมาคมนายจ้างใน 
ราชกิจจานุเบกษา 



๕๔ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

 
มาตรา ๖๑  ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคม

นายจ้างจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก 
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน 
เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายการ
ทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ และอนุมัติร่าง
ข้อบังคับที่ได้ยื่นแก่นายทะเบียนตามมาตรา 
๕๙ 

เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้ง
คณะกรรมการและอนุมัติร่างข้อบังคับแล้วให้
น าส าเนาข้อบังคับและรายชื่อ ที่อยู่ อาชีพ
หรือวิชาชีพของกรรมการไปจดทะเบียน
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

มาตรา ๖๓  ให้นายจ้างซึ่งยื่นค าขอรับ
ใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสมาคมนายจ้างตาม
มาตรา ๖๑ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ 
ครัง้แรกภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
ออกใบส าคัญรับรองการจัดตั้ง เพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการและมอบหมายการทั้งปวง
ให้แก่คณะกรรมการ 

เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งคณะกรรมการ 
แล้ว ให้มีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายในสิบสี่วัน
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ พร้อมน าส่ง
รายชื่อ ที่อยู่ อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการ 

-ก าหนดให้นายจ้างซึ่งยื่นค าขอรับ
ใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสมาคมนายจ้าง 
จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ออกใบส าคัญ
รับรองการจัดตั้ง เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
และมอบหมายการทั้งปวงให้แกค่ณะกรรมการ 
และเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งคณะกรรมการ 
ให้มีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายใน ๑๔ วันนับแต่ 
แต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ พร้อมน าส่ง
รายชื่อ ที่อยู่ อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการ 

มาตรา ๖๒  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ
ของสมาคมนายจ้างจะกระท าได้โดยมติของที่
ประชุมใหญ่และต้องน าไปจดทะเบียนภายใน
สิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง 
จะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับจด
ทะเบียนแล้ว 

ให้น ามาตรา ๕๙ มาใช้บังคับแก่การขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับโดยอนุโลม 

- -ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๗๓ แล้ว 



๕๕ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

 
มาตรา ๖๓  ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของ

สมาคมนายจ้างได้จะต้องเป็นนายจ้างที่
ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน ในกรณีที่
นายจ้างเป็นนิติบุคคล ให้ถือว่านิติบุคคลนั้น
เป็นสมาชิกของสมาคมนายจ้าง 

มาตรา ๖๔  สมาชิกของสมาคมนายจ้าง
ต้องเป็นนายจ้างที่ประกอบกิจการประเภท
เดียวกัน ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล 
ให้ถือว่านิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสมาคม
นายจ้าง 

-ก าหนดให้สมาชิกของสมาคมนายจ้าง
ต้องเป็นนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคล ในกรณีท่ีนายจ้างเป็นนิติบุคคล 
ให้ถือว่านิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสมาคม 

มาตรา ๖๔  สมาชิกของสมาคมนายจ้างมี
สิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสาร
หรือบัญชี เพื่อทราบการด าเนินกิจการของ
สมาคมนายจ้างได้ในเวลาเปิดท าการตามที่
คณะกรรมการก าหนดไว้ 

ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง 
เจ้าหน้าที่ของสมาคมนายจ้างต้องให้ความ
สะดวกตามสมควร 

มาตรา ๖๕  สมาชิกของสมาคมนายจ้าง 
มีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสาร
หรือบัญชี เพื่อทราบการด าเนินกิจการของ
สมาคมนายจ้างได้ในเวลาเปิดท าการตามที่
คณะกรรมการก าหนดไว้ 

ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง 
เจ้าหน้าที่ของสมาคมนายจ้างต้องให้ความ
สะดวกตามสมควร 

-ก าหนดให้ให้สมาชิกของสมาคมนายจ้าง
มีสิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสาร
หรือบัญชี เพื่อทราบการด าเนินกิจการของ
สมาคมนายจ้างได้ในเวลาเปิดท าการตามที่
คณะกรรมการก าหนดไว้ 

 

มาตรา ๖๕  สมาชิกภาพของสมาชิก
สมาคมนายจ้างสิ้นสุดเมื่อ ตาย ลาออก ที่
ประชุมใหญ่ให้ออกหรือตามท่ีก าหนดใน
ข้อบังคับของสมาคมนายจ้าง 

มาตรา ๖๖  สมาชิกภาพของสมาชิก
สมาคมนายจ้างสิ้นสุด เมื่อ 

(๑) ตาย  
(๒) ลาออก 
(๓) ที่ประชุมใหญ่ให้ออกเพราะมีเหตุ

ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของสมาคมนายจ้าง 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ 

-คงตามหลักการเดิมก าหนดให้สมาชิก
ของสมาคมนายจ้างสิ้นสุดลงเมื่อ ตาย 
ลาออก ฯลฯ 

 



๕๖ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

 
มาตรา ๖๖  เพ่ือประโยชน์ของสมาชิก

ของสมาคมนายจ้างให้สมาคมนายจ้างมี
อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เรียกร้อง เจรจาท าความตกลงและ
รับทราบค าชี้ขาดหรือท าข้อตกลงกับสหภาพ
แรงงานหรือลูกจ้างในกิจการของสมาชิกได้ 

(๒) จัดการและด าเนินการเพื่อให้สมาชิก
ได้รับประโยชน์  ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของวัตถุที่
ประสงค์ของสมาคมนายจ้าง 

(๓) จัดให้มีบริการสนเทศเพ่ือให้สมาชิก
มาติดต่อเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ 

(๔) จัดให้มีบริการการให้ค าปรึกษาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหรือขจัดข้อขัดแย้งเก่ียวกับการ
บริหารงานและการท างาน 

(๕) จัดให้มีการให้บริการเกี่ยวกับการ
จัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือสวัสดิการของ
สมาชิกหรือเพ่ือสาธารณประโยชน์  ทั้งนี้ 
ตามท่ีที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร 

(๖) เรียกเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิก และ
เงินค่าบ ารุงตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับ
ของสมาคมนายจ้าง 

มาตรา ๖๗  เพ่ือประโยชน์ของสมาชิก
ของสมาคมนายจ้าง ให้สมาคมนายจ้างมี
อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เรียกร้อง เจรจาท าความตกลงและ
รับทราบค าชี้ขาด หรือท าข้อตกลงกับสหภาพ
แรงงานหรือลูกจ้างในกิจการของสมาชิกได้ 

(๒) จัดการและด าเนินการเพื่อให้สมาชิก
ได้รับประโยชน์  ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของ
วัตถุประสงค์ของสมาคมนายจ้าง 

(๓) จัดให้มีบริการสนเทศเพ่ือให้สมาชิก
มาติดต่อเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ 

(๔) จัดให้มีบริการการให้ค าปรึกษาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหรือขจัดขัดแย้งเกี่ยวกับการ
บริหารงานและการท างาน 

(๕) จัดให้มีการให้บริการเกี่ยวกับการ
จัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือสวัสดิการของ
สมาชิกหรือเพ่ือสาธารณประโยชน์  ทั้งนี้ 
ตามท่ีที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร 

(๖) เรียกเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกและ
เงินค่าบ ารุงตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับ
ของสมาคมนายจ้าง 

-คงตามหลักการเดิมในเรื่องอ านาจหน้าที่
ของสมาคมนายจ้าง 

 



๕๗ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

 
มาตรา ๖๗  เมื่อสมาคมนายจ้าง

ปฏิบัติการดังต่อไปนี้ เพ่ือประโยชน์ของ
สมาชิกอันมิใช่เป็นกิจการเกี่ยวกับการเมือง 
ให้นายจ้าง สมาคมนายจ้าง กรรมการ 
อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสมาคม
นายจ้างได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกกล่าวหา 
หรือฟ้องร้องทางอาญา หรือทางแพ่ง 

(๑) เข้าร่วมเจรจาท าความตกลงกับ
ลูกจ้าง สหภาพแรงงาน นายจ้าง สมาคม
นายจ้างอ่ืน สหพันธ์แรงงาน หรือสหพันธ์
นายจ้าง เพ่ือเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ที่
สมาชิกสมควรได้รับ 

(๒) สั่งให้ปิดงาน หรือช่วยเหลือ ชักชวน
หรือสนับสนุนให้สมาชิกปิดงาน 

(๓) ชี้แจงหรือโฆษณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ข้อพิพาทแรงงาน หรือ 

(๔) จัดให้มีการชุมนุมสมาชิกของสมาคม
นายจ้าง 

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นความผิดทางอาญาใน
ลักษณะความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิด
ภยันตรายต่อประชาชน เกี่ยวกับชีวิตและ

มาตรา ๖๘  เมื่อสมาคมนายจ้าง
ปฏิบัติการดังต่อไปนี้ เพ่ือประโยชน์ของ
สมาชิกอันมิใช่เป็นกิจการเกี่ยวกับการเมือง 
ให้นายจ้าง สมาคมนายจ้าง กรรมการ 
อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสมาคม
นายจ้างได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกกล่าวหา
หรือฟ้องร้องทางอาญาหรือทางแพ่ง 

(๑) เข้าร่วมเจรจาท าความตกลงกับ
ลูกจ้าง สหภาพแรงงาน นายจ้าง สมาคม
นายจ้างอ่ืน สหพันธ์แรงงาน หรือสหพันธ์
นายจ้าง เพื่อเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ที่
สมาชิกสมควรได้รับ 

(๒) สั่งให้ปิดงาน หรือช่วยเหลือ ชักชวน 
หรือสนับสนุนให้สมาชิกปิดงาน 

(๓) ชี้แจงหรือโฆษณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ข้อพิพาทแรงงาน  

(๔) จัดให้มีการชุมนุมสมาชิกของสมาคม
นายจ้าง 

การยกเว้นตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงกรณี
เป็นความผิดทางอาญาในลักษณะความผิด
เกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน 

-คงตามหลักการเดิมในเรื่องบทคุ้มครอง
สมาคมนายจ้างไม่ต้องถูกกล่าวหาหรือ
ฟ้องร้องทางอาญาหรือทางแพ่ง 

 



๕๘ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

ร่างกาย เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง 
เกี่ยวกับทรัพย์และความผิดในทางแพ่งที่
เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดทางอาญาใน
ลักษณะดังกล่าว 

เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เกี่ยวกับเสรีภาพ
และชื่อเสียง เกี่ยวกับทรัพย์และความผิด
ในทางแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิด
ทางอาญาในลักษณะดังกล่าว 

มาตรา ๖๘  ให้สมาคมนายจ้างมี
คณะกรรมการเป็นผู้ด าเนินการและเป็นผู้แทน
ของสมาคมนายจ้างในกิจการที่เก่ียวกับ
บุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการจะ
มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ท าการแทนก็ได้ 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งอนุกรรมการ
เพ่ือปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้ 

มาตรา ๖๙  ให้สมาคมนายจ้างมี
คณะกรรมการเป็นผู้ด าเนินกิจการและเป็น
ผู้แทนของสมาคมนายจ้างในกิจการที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการจะ
มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ท าการแทนก็ได้ 

กรณีสมาชิกสมาคมนายจ้างมีนายจ้างซึ่ง
ไ ม่ มี สั ญ ช า ติ ไท ย ร ว ม อ ยู่ ด้ ว ย อ า จ มี
คณะกรรมการสมาคมนายจ้างซึ่งไม่มีสัญชาติ
ไทยจ านวนไม่เกินหนึ่งในห้าของกรรมการ
ทั้งหมด 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งอนุกรรมการ
เพ่ือปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้ 

ผู้ซึ่งจะได้รับเลือกหรือแต่งตั้งเป็น
กรรมการหรืออนุกรรมการตามวรรคสอง 
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะต้องมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับผู้ยื่นค าขอจัดตั้งสมาคมนายจ้าง
ตามมาตรา ๕๙ 

-เพ่ิมหลักการใหม่โดยให้มีกรรมการ
สมาคมนายจ้างซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย เพ่ือเปิด
โอกาสให้คนต่างชาติเข้ามาเป็นกรรมการ
เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 



๕๙ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

กรรมการหรืออนุกรรมการของสมาคม
นายจ้างตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ต้องเป็น
สมาชิกสมาคมนายจ้าง 

มาตรา ๖๙  ผู้ซึ่งจะได้รับเลือกตั้งหรือ
แต่งตั้งเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการตาม
มาตรา ๖๘ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นสมาชิกของสมาคมนายจ้างหรือ
ผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคม
นายจ้าง 

(๒) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

- -ก าหนดหลักการใหม่ในร่างมาตรา ๖๙
แล้ว 

มาตรา ๗๐  สมาคมนายจ้างจะกระท า
การดังต่อไปนี้ได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ 

(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(๒) ด าเนินกิจการอันอาจ

กระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของสมาชิก
เป็นส่วนรวม 

(๓) เลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี 
รับรองงบดุล รายงานประจ าปี และ
งบประมาณ 

(๔) จัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือ
สวัสดิการของสมาชิกหรือเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ 

มาตรา ๗๐  สมาคมนายจ้างจะกระท า
การดังต่อไปนี้ได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ 

(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(๒) ด าเนินกิจการอันอาจ

กระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของสมาชิก
เป็นส่วนรวม 

(๓) เลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี 
รับรองงบดุล รายงานประจ าปี และ
งบประมาณ 

(๔) จัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือ
สวัสดิการของสมาชิกหรือเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ 

-คงตามหลักการเดิมโดยสมาคมนายจ้าง
จะกระท าการใด ๆ ที่ส าคัญ เช่น แก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบังคับ ฯลฯ ได้ก็แต่โดยมติของ 
ที่ประชุมใหญ่ 



๖๐ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

(๕) เลิกสมาคมนายจ้าง 
(๖) ควบสมาคมนายจ้างเข้ากัน 
(๗) ก่อตั้งสหพันธ์นายจ้างหรือเป็นสมาชิก

ของสหพันธ์นายจ้าง 

(๕) ควบสมาคมนายจ้างเข้ากัน 
(๖) เลิกสมาคมนายจ้าง 
(๗) ก่อตั้งสหพันธ์นายจ้างหรือเป็นสมาชิก

ของสหพันธ์นายจ้าง 
- มาตรา ๗๑  เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้

แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับแล้ว ให้สมาคมนายจ้าง
มีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายในสิบสี่วันนับแต่
วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

ให้น ามาตรา ๖๑ มาใช้บังคับแก่การขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับโดยอนุโลม 

-ก าหนดเรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ
ให้สมาคมนายจ้างมีหนังสือแจ้งต่ออธิบดี
ภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

 

- มาตรา ๗๒  เมื่อได้เลือกตั้งกรรมการ 
ขึ้นใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่แล้ว ให้
สมาคมนายจ้างมีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายใน
สิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ พร้อม
น าส่งรายชื่อ ที่อยู่ อาชีพ หรือวิชาชีพของ
กรรมการใหม่ด้วย 

-ก าหนดให้เมื่อได้เลือกตั้งกรรมการ 
ขึ้นใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่แล้ว  
ให้สมาคมนายจ้างมีหนังสือแจ้งต่ออธิบดี
ภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 
พร้อมน าส่งรายชื่อ ที่อยู่ อาชีพ หรือวิชาชีพ
ของกรรมการใหม่ด้วย 

มาตรา ๗๑  สมาคมนายจ้างต้องจัดให้มี
ทะเบียนสมาชิกตามแบบที่อธิบดีก าหนด และ
เก็บรักษาไว้ที่ส านักงานพร้อมที่จะให้
ตรวจสอบได้ในเวลาท าการ 

ให้สมาคมนายจ้างประกาศวัน และเวลา
เปิดท าการไว้ที่ส านักงาน 

มาตรา ๗๓  สมาคมนายจ้างต้องจัดให้มี
ทะเบียนสมาชิกตามแบบที่อธิบดีก าหนด และ
เก็บรักษาไว้ที่ส านักงานพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ 
ได้ในเวลาท าการ 

ให้สมาคมนายจ้างประกาศวันและเวลาท า
การไว้ที่ส านักงาน 

-ก าหนดให้สมาคมนายจ้างต้องจัดให้มี
ทะเบียนสมาชิกตามแบบที่อธิบดีก าหนด และ
เก็บรักษาไว้ที่ส านักงานพร้อมที่จะให้
ตรวจสอบได้ในเวลาท าการ และให้สมาคม
นายจ้างประกาศวันและเวลาท าการไว้ที่
ส านักงาน 
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มาตรา ๗๒  ให้นายทะเบียนหรือ ผู้ซึ่ง

นายทะเบียนมอบหมายมีอ านาจ 
(๑) เข้าไปในส านักงานของสมาคม

นายจ้างในเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบกิจการ
ของสมาคมนายจ้าง 

(๒) สั่งให้กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้าง
ของสมาคมนายจ้าง ส่งหรือแสดงเอกสารหรือ
บัญชีของสมาคมนายจ้างเพ่ือประกอบการ
พิจารณากรณีท่ีมีปัญหาเกิดข้ึน 

(๓) สอบถามบุคคลใน (๒) หรือเรียก
บุคคลดังกล่าวมาเพ่ือสอบถามหรือให้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของ
สมาคมนายจ้าง 

มาตรา ๗๔  อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายมีอ านาจ 

(๑) เข้าไปในส านักงานของสมาคม
นายจ้างในเวลาท าการเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสมาคมนายจ้าง 

(๒) ให้กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของสมาคมนายจ้าง ส่งหรือแสดงเอกสารหรือ
บัญชีของสมาคมนายจ้างเพ่ือประกอบการ
พิจารณากรณีท่ีมีปัญหาเกิดข้ึน 

(๓) สอบถามบุคคลใน (๒) หรือเรียก
บุคคลดังกล่าวมาเพ่ือสอบถามหรือให้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของ
สมาคมนายจ้าง 

 

-คงหลักการเดิมในเรื่องของอ านาจของ
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เช่น เข้าไปใน
ส านักงานของสมาคมนายจ้างในเวลาท าการ
เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินกิจการ 
ของสมาคมนายจ้าง เป็นต้น 

มาตรา ๗๓  นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้
กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งหรือคณะกรรมการของ
สมาคมนายจ้างออกจากต าแหน่งได้ เมื่อ
ปรากฏว่า 

(๑) กระท าการอันมิชอบด้วยกฎหมายซึ่ง
เป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาด

มาตรา ๗๕  อธิบดีมีอ านาจสั่งให้
กรรมการหรือคณะกรรมการของสมาคม
นายจ้างออกจากต าแหน่งได้ เมื่อปรากฏว่า 

(๑) กระท าการอันมิชอบด้วยกฎหมายซึ่ง
เป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาด
ข้อพิพาทแรงงาน หรือคณะกรรมการแรงงาน

-คงหลักการตามร่างฉบับของกรมฯ 
ในเรื่องของอ านาจของอธิบดีสั่งให้กรรมการ
หรือคณะกรรมการของสมาคมนายจ้างออก
จากต าแหน่งได้ 
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ข้อพิพาทแรงงานหรือคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ 

(๒) ด าเนินกิจการไม่ถูกต้องตามวัตถุที่
ประสงค์ของสมาคมนายจ้างอันเป็นการขัดต่อ
กฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน หรืออาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือ
ความมัน่คงของประเทศ หรือ 

(๓) ให้หรือยินยอมให้ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งมิใช่
กรรมการเป็นผู้ด าเนินกิจการของสมาคม
นายจ้าง 

ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือและ
แจ้งให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องและสมาคมนายจ้างทราบ
โดยมิชักช้า 

สัมพันธ์ 
(๒) ด าเนินกิจการไม่ถูกต้องตาม

วัตถุประสงค์ของสมาคมนายจ้างอันเป็นการ
ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภัย
ต่อความมั่นคงของประเทศ 

(๓) ให้หรือยินยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งมิใช่
กรรมการเป็นผู้ด าเนินกิจการของสมาคม
นายจ้าง 

ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือและ
แจ้งให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องและสมาคมนายจ้างทราบ
โดยไม่ชักช้า 

 
 
 

มาตรา ๗๔  ผู้ซึ่งได้รับค าสั่งตามมาตรา 
๗๓ มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อรัฐมนตรี โดย
ท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งให้ผู้
อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสืออุทธรณ์ 

มาตรา ๗๖  ผู้ซึ่งได้รับค าสั่งตามมาตรา 
๗๕ หากไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าวมีสิทธิ 
น าคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

-ก าหนดหลักการใหม่กรณีอธิบดีสั่งให้
กรรมการหรือคณะกรรมการของสมาคม
นายจ้างออกจากต าแหน่งแล้ว ผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย
กับค าสั่งดังกล่าวมีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลแรงงาน
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีแต่อย่างใด 
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ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัยของ
รัฐมนตรี ผู้อุทธรณ์มีสิทธิด าเนินการต่อไป 
เพ่ือให้ศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได้ 

มาตรา ๗๕  สมาคมนายจ้างต้องจัดให้มี
การตรวจสอบบัญชีทุกปี และต้องเสนองบดุล
พร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีต่อที่ประชุมใหญ่ 

เมื่อทีป่ระชุมใหญ่รับรองงบดุลและ
รายงานการสอบบัญชีแล้ว ให้ส่งส าเนาหนึ่ง
ชุดให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ที่ประชุมใหญ่รับรอง 

มาตรา ๗๗  สมาคมนายจ้างต้องจัดให้มี
การตรวจสอบบัญชีทุกปี และต้องเสนองบดุล
พร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีต่อที่ประชุมใหญ่ 

เมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองงบดุลและ
รายงานการสอบบัญชีแล้ว ให้ส่งส าเนาหนึ่ง
ชุดแก่อธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่
ประชุมใหญ่รับรอง 

 
 
 
 

คงหลักการเดิมตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ โดยสมาคม
นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชี 
ทุกปี และต้องเสนองบดุลพร้อมด้วยรายงาน
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่ 
และเม่ือที่ประชุมใหญ่รับรองงบดุลและ
รายงานการสอบบัญชีแล้ว ให้ส่งส าเนา ๑ ชุด 
ให้อธิบดีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ที่ 
ประชุมใหญ่รับรอง 

มาตรา ๗๖  สมาคมนายจ้างตั้งแต่สอง
สมาคมข้ึนไปที่มีสมาชิกซึ่งประกอบกิจการ
ประเภทเดียวกัน อาจควบเข้ากันเป็นสมาคม
นายจ้างเดียวกันได้ 

การควบสมาคมนายจ้างเข้ากันตามวรรค
หนึ่ง ต้องได้รับมติจากท่ีประชุมใหญ่ของแต่
ละสมาคมด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ

มาตรา ๗๘ สมาคมนายจ้างตั้งแต่สอง
สมาคมข้ึนไปที่มีสมาชิกประกอบกิจการ
ประเภทเดียวกัน อาจควบเข้ากันเป็นสมาคม
นายจ้างเดียวกันได้ 

 
การควบสมาคมนายจ้างเข้ากันตาม 

วรรคหนึ่ง ต้องได้รับมติจากท่ีประชุมใหญ่ของ

-คงหลักการเดิมตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยการควบ
สมาคมนายจ้างให้สมาคมนายจ้างตั้งแต่ 
๒ สมาคมข้ึนไป อาจควบเข้ากันเป็นสมาคม
นายจ้างเดียวกันได้โดยการควบสมาคมต้อง
ได้รับมติจากท่ีประชุมใหญ่ของแต่ละสมาคม
ด้วยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจ านวน
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จ านวนสมาชิกทั้งหมดและต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน 

ในการขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
ให้ส่งส าเนารายงานการประชุมใหญ่ของ
สมาคมนายจ้างซึ่งลงมติให้ควบเข้ากันไปด้วย 

แต่ละสมาคมด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมด และต้องมีหนังสือแจ้ง
ต่ออธิบดี พร้อมน าส่งส าเนารายงานการ
ประชุมใหญ่ของสมาคมนายจ้างซึ่งลงมติให้
ควบเข้ากันไปด้วย 

สมาชิกทั้งหมดรวมทั้งจะต้องมีหนังสือแจ้งต่อ
อธิบดี พร้อมน าส่งส าเนารายงานการประชุม
ใหญ่ของสมาคมนายจ้างซึ่งลงมติให้ควบเข้า
กันไปด้วย 

 
มาตรา ๗๗  เมื่อนายทะเบียนให้ความ

เห็นชอบตามมาตรา ๗๖ แล้ว ให้สมาคม
นายจ้างแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวง
ของสมาคมนายจ้าง เพื่อให้ทราบถึงการที่
ประสงค์จะควบสมาคมนายจ้างเข้ากัน และ
ขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในการควบสมาคมนายจ้างเข้ากันนั้น ส่งค า
คัดค้านไปยังสมาคมนายจ้างภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่แจ้ง 

ถ้าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวนั้น ก็ให้ถือว่าไม่มีค าคัดค้านและ
สมาคมนายจ้างอาจควบเข้ากันได้ 

ถ้ามีเจ้าหนี้คัดค้าน สมาคมนายจ้างจะ
ควบเข้ากันมิได้จนกว่าจะได้ช าระหนี้หรือได้
ให้ประกันเพ่ือหนี้นั้นแล้ว 

มาตรา ๗๙  เมื่อสมาคมนายจ้างได้
ด าเนินการตามมาตรา ๘๗ แล้ว ให้สมาคม
นายจ้างแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวง
ของสมาคมนายจ้าง เพ่ือให้ทราบถึงการที่
ประสงค์จะควบสมาคมนายจ้างเข้ากัน และ
ขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในการควบสมาคมนายจ้างเข้ากันนั้น ส่งค า
คัดค้านไปยังสมาคมนายจ้างภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่แจ้ง 

ถ้าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวนั้น ให้ถือว่าไม่มีค าคัดค้านและ
สมาคมนายจ้างอาจควบเข้ากันได้ 

ถ้ามีเจ้าหนี้คัดค้าน สมาคมนายจ้างจะ
ควบเข้ากันมไิด้จนกว่าจะได้ช าระหนี้หรือได้
ให้ประกันเพ่ือหนี้นั้นแล้ว 

-คงหลักการเดิมตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ โดยเมื่อมีการ
ควบสมาคมนายจ้างแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือ
ไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสมาคมนายจ้าง 
เพ่ือให้ทราบถึงการที่ประสงค์จะควบสมาคม
นายจ้างเข้ากัน และขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้าน 
อย่างใดอย่างหนึ่งในการควบสมาคมนายจ้าง
เข้ากันนั้น ส่งค าคัดค้านไปยังสมาคมนายจ้าง
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่แจ้ง และในกรณีท่ี
เจ้าหนี้คัดค้าน สมาคมนายจ้างจะควบเข้ากัน
มิได้จนกว่าจะได้ช าระหนี้หรือได้ให้ประกัน
เพ่ือหนี้นั้นแล้ว 

 

มาตรา ๗๘  ให้คณะกรรมการของแต่ละ
สมาคมนายจ้างที่ควบเข้ากันตั้งผู้แทนของตน

มาตรา ๘๐  ให้คณะกรรมการของแต่ละ
สมาคมนายจ้างที่ควบเข้ากันตั้งผู้แทนของตน

-คงหลักการเดิมตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยให้



๖๕ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

ขึ้นสมาคมละไม่เกินสามคน เพ่ือด าเนินการ
จดทะเบียนตามมาตรา ๗๙ 

ขึ้นสมาคมละไม่เกินสามคน เพ่ือด าเนินการ
ตามมาตรา ๘๑ 

คณะกรรมการของแต่ละสมาคมนายจ้างที่
ควบเข้ากัน ตั้งผู้แทนของตนขึ้นสมาคม 
ละไม่เกิน ๓ คน เพ่ือด าเนินการ 

มาตรา ๗๙  สมาคมท่ีตั้งขึ้นใหม่โดยควบ
เข้ากันนั้น ต้องจดทะเบียนเป็นสมาคม
นายจ้างใหม่ตามประเภทการประกอบกิจการ
ของสมาคมนายจ้างที่มีอยู่เดิม โดยยื่นค าขอ
จดทะเบียนเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน 

ในค าขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้างใหม่ 
ต้องมีผู้แทนของสมาคมนายจ้างทุกสมาคมที่
ควบเข้ากันลงลายมือชื่ออย่างน้อยสมาคมละ
สองคน 

ค าขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้างใหม่ต้อง
มีเอกสารดังต่อไปนี้ยื่นพร้อมกันด้วย 

(๑) หนังสือของสมาคมนายจ้างที่ควบเข้า
กันนั้นรับรองว่าได้แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงตาม
มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่งแล้ว ไม่มีเจ้าหนี้คัดค้าน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือกรณีที่มี
เจ้าหนี้คัดค้านสมาคมนายจ้างก็ได้ช าระหนี้ 
หรือได้ให้ประกันเพ่ือหนี้รายนั้นแล้ว 

(๒) ร่างข้อบังคับของสมาคมนายจ้างใหม่
ที่ขอจดทะเบียนสองฉบับ 

มาตรา ๘๑ สมาคมท่ีตั้งขึ้นใหม่โดยควบ
เข้ากันนั้น ต้องยื่นค าขอรับใบส าคัญรับรอง
การจัดตั้งสมาคมนายจ้างใหม่เป็นหนังสือต่อ
อธิบดี 

หลักเกณฑ์และวิธีการขอใบส าคัญรับรอง
การจัดตั้งสมาคมนายจ้างใหม่ให้เป็นไปตามที่
อธิบดีก าหนด 

ให้น ามาตรา ๕๘ ถึงมาตรา ๗๗ รวมทั้ง
บทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่
สมาคมนายจ้างที่ตั้งขึ้นใหม่โดยอนุโลม 

-ก าหนดให้สมาคมที่ตั้งข้ึนใหม่โดยควบ 
เข้ากันนั้น ต้องยื่นค าขอรับใบส าคัญรับรอง
การจัดตั้งสมาคมนายจ้างใหม่เป็นหนังสือต่อ
อธิบดี 

 



๖๖ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 
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(๓) ส าเนารายงานการประชุมของสมาคม
นายจ้างที่ควบเข้ากันหนึ่งฉบับ 

เอกสารตาม (๒) และ (๓) นั้น ผู้ได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการชุดแรกของสมาคม
นายจ้างใหม่ต้องลงลายมือชื่อรับรองสองคน 

ให้น ามาตรา ๕๔ ถึงมาตรา ๗๕  มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๐  เมื่อจดทะเบียนสมาคม

นายจ้างที่ควบเข้ากันเป็นสมาคมนายจ้างใหม่
แล้ว ให้นายทะเบียนขีดชื่อสมาคมนายจ้าง
เดิมที่ได้ควบเข้ากันนั้นออกจากทะเบียน 

มาตรา ๘๒ การออกใบส าคัญรับรองการ
จัดตั้งสมาคมนายจ้างใหม่ให้มีผลเป็นการ 
เพิกถอนใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสมาคม
นายจ้างเดิมท่ีควบเข้ากัน 

-ก าหนดให้การออกใบส าคัญรับรองการ
จัดตั้งสมาคมนายจ้างใหม่ให้มีผลเป็นการ 
เพิกถอนใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสมาคม
นายจ้างเดิมท่ีควบเข้ากัน 

 
มาตรา ๘๑  สมาคมนายจ้างใหม่นี้ย่อมได้

ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความ
รับผิดของสมาคมนายจ้างเดิมที่ได้ควบเข้ากัน
นั้นทั้งสิ้น 

สมาชิกของสมาคมนายจ้างเดิมที่ได้ควบ
เข้ากันนั้น ย่อมเป็นสมาชิกของสมาคม
นายจ้างใหม่นี้ 

มาตรา ๘๓  สมาคมนายจ้างใหม่ย่อม 
ได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และ
ความรับผิดของสมาคมนายจ้างเดิมท่ีได้ควบ
เข้ากันนั้น 

สมาชิกของสมาคมนายจ้างเดิมที่ได้ควบ
เข้ากันนั้น ย่อมเป็นสมาชิกของสมาคม
นายจ้างใหม่ 

-คงหลักการเดิมตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยเมื่อมีการ
ควบสมาคมนายจ้างใหม่แล้วสมาคม 
นายจ้างใหม่ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน สิทธ ิ
หน้าที่ และความรับผิดของสมาคมนายจ้าง
เดิมที่ได้ควบเข้ากันนั้น 

 
มาตรา ๘๒  สมาคมนายจ้างย่อมเลิกด้วย

เหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๘๔  สมาคมนายจ้างย่อมเลิกด้วย

เหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
-การเลิกสมาคมนายจ้างตาม (๑) –(๔) 

คงหลักการเหมือนเดิม ตามพระราชบัญญัติ



๖๗ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

(๑) ถ้ามีข้อบังคับของสมาคมนายจ้าง
ก าหนดให้เลิกในกรณีใด เมื่อมีกรณีนั้น 

(๒) เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก 
(๓) เมื่อนายทะเบียนมีค าสั่งให้เลิก 
(๔) เมื่อล้มละลาย 

(๑) เมื่อมีเหตุตามที่ข้อบังคับของสมาคม
นายจ้างก าหนดให้เลิก 

(๒) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก 
(๓) ศาลแรงงานมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง

ให้เลิกตามมาตรา ๘๕ 
(๔) ล้มละลาย 
 

แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘  

มาตรา ๘๓  นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้
เลิกสมาคมนายจ้างได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อปรากฏว่าการด าเนินการของ
สมาคมนายจ้างขัดต่อวัตถุท่ีประสงค์ ขัดต่อ
กฎหมายหรือเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความ
มั่นคงของประเทศ หรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๒) เมื่อนายทะเบียนมีค าสั่งให้เลือกตั้ง
กรรมการขึ้นใหม่ทั้งคณะและไม่ด าเนินการ
เลือกตั้งภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน
ก าหนดหรือภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน
ขยายระยะเวลาให้จนสิ้นสุดระยะเวลา
ดังกล่าว หรือ 

(๓) เมื่อสมาคมนายจ้างไม่ด าเนินกิจการ
ติดต่อกันเป็นเวลาเกินสองปี 

มาตรา ๘๕  ให้อธิบดียื่นค าร้องต่อศาล
แรงงานเพ่ือพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งให้
เลิกสมาคมนายจ้างได้ เมื่อปรากฏว่า 

(๑) สมาคมนายจ้างด าเนินการขัดต่อ
วัตถุประสงค์ ขัดต่อกฎหมาย หรืออาจเป็นภัย
ต่อความมั่นคงของประเทศ หรือขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๒) สมาคมนายจ้างไม่ด าเนินกิจการ
ติดต่อกันเป็นเวลาเกินสองปี 

กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงท่ีสุด
ให้เลิกสมาคมนายจ้างให้ศาลแจ้งค าพิพากษา
หรือค าสั่งดังกล่าวให้อธิบดีประกาศการเลิก
สมาคมนายจ้างในราชกิจจานุเบกษา 

-เปลี่ยนหลักการเดิมที่ให้นายทะเบียนมี
อ านาจสั่งให้เลิกสมาคมนายจ้างได ้โดย
เปลี่ยนเป็นให้อธิบดีมีอ านาจเพียงยื่นค าร้อง
ต่อศาลแรงงานเพ่ือพิจารณาพิพากษาหรือ 
มีค าสั่งให้เลิกสมาคมนายจ้างเท่านั้น 



๖๘ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 
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เมื่อนายทะเบียนมีค าสั่งให้เลิกสมาคม
นายจ้างใด ให้แจ้งค าสั่งเป็นหนังสือให้สมาคม
นายจ้างนั้นทราบโดยมิชักช้า 

ค าสั่งให้เลิกสมาคมนายจ้างตามมาตรานี้ 
กรรมการเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่ถูกสั่งให้
เลิกมีสิทธิเข้าชื่อกันอุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อ
รัฐมนตรี โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อนาย
ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งค าสั่ง 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งให้ผู้
อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับ
อุทธรณ์ 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัยของ
รัฐมนตรี ผู้อุทธรณ์มีสิทธิด าเนินการต่อไป
เพ่ือให้ศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได้ 

ค าสั่งเลิกสมาคมนายจ้างให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการ
ยื่นอุทธรณ์หรือเมื่อศาลแรงงานวินิจฉัย 
แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๘๔  เมื่อสมาคมนายจ้างต้องเลิก
ตามมาตรา ๘๒ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา 

มาตรา ๘๖  เมื่อสมาคมนายจ้างต้องเลิก
ตามมาตรา ๘๔ หรือมาตรา ๘๕ ให้แต่งตั้งผู้

-เมื่อเลิกสมาคมนายจ้างแล้วให้แต่งตั้ง 
ผู้ช าระบัญชีและท าการช าระบัญชี 



๖๙ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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๘๓ ให้แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีและท าการช าระ
บัญชี และให้น าบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการช าระ
บัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด และบริษัทจ ากัดมาใช้บังคับแก่การ
ช าระบัญชีสมาคมนายจ้างโดยอนุโลม 

ช าระบัญชีและท าการช าระบัญชี และให้น า
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน
สามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และ
บริษัทจ ากัด มาใช้บังคับแก่การช าระบัญชี
สมาคมนายจ้างโดยอนุโลม 

คงหลักการเดิมตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘  

มาตรา ๘๕  เมื่อช าระบัญชีแล้ว ถ้ามี
ทรัพย์สินเหลืออยู่จะแบ่งให้แก่สมาชิกของ
สมาคมนายจ้างไม่ได้ ทรัพย์สินนั้นจะต้องโอน
ไปให้แก่นิติบุคคลอ่ืนตามที่ได้ระบุไว้ใน
ข้อบังคับว่าด้วยวิธีการจัดการของสมาคม
นายจ้าง หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่ ถ้าใน
ข้อบังคับหรือที่ประชุมใหญ่มิได้ระบุนิติบุคคล
ใดให้เป็นผู้รับทรัพย์สินที่เหลือนั้น ให้ผู้ช าระ
บัญชีมอบแก่กรมแรงงานเพ่ือสวัสดิการของ
ลูกจ้าง 

มาตรา ๘๗  เมื่อช าระบัญชีแล้ว ถ้ามี
ทรัพย์สินเหลืออยู่จะแบ่งให้แก่สมาชิกของ
สมาคมนายจ้างไม่ได้ ทรัพย์สินนั้นจะต้องโอน
ไปให้แก่นิติบุคคลอ่ืนตามที่ได้ระบุไว้ใน
ข้อบังคับว่าด้วยวิธีการจัดการของสมาคม
นายจ้าง หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่ ถ้าใน
ข้อบังคับหรือที่ประชุมใหญ่มิได้ระบุนิติบุคคล
ใดให้เป็นผู้รับทรัพย์สินที่เหลือนั้น ให้ผู้ช าระ
บัญชีมอบแกก่องทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  

 
 

-คงหลักการเดิมตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เมื่อช าระบัญชี
แล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะแบ่งให้แก่
สมาชิกของสมาคมนายจ้างไม่ได้ ทรัพย์สินนั้น
จะต้องโอนไปให้แก่นิติบุคคลอ่ืนตามที่ได้ระบุ
ไว้ในข้อบังคับว่าด้วยวิธีการจัดการของสมาคม
นายจ้าง หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่ 
 ถ้าในข้อบังคับหรือที่ประชุมใหญ่มิได้ระบุ 
นิติบุคคลใดให้เป็นผู้รับทรัพย์สินที่เหลือนั้น 
ให้ผู้ช าระบัญชีมอบแก่กองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน  

 
หมวด ๗ 

สหภาพแรงงาน 
หมวด ๘ 

สหภาพแรงงาน 
- 

มาตรา ๘๖  สหภาพแรงงานจะมีขึ้นได้ก็ มาตรา ๘๘  สหภาพแรงงานจะมีขึ้นได้ก็ -คงหลักการเดิมตามพระราชบัญญัติ



๗๐ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

แต่โดยอาศัยอ านาจตามบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

สหภาพแรงงานต้องมีวัตถุที่ประสงค์เพ่ือ
การแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์
เกี่ยวกับสภาพการจ้างและส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน 

แต่โดยอาศัยอ านาจตามบทแห่งพระราช 
บัญญัตินี้ 

สหภาพแรงงานต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การแสวงหาและคุ้ มครองผลประโยชน์
เกี่ ย ว กั บ ส ภ า พ ก า ร จ้ า ง แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน 

แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘   

มาตรา ๘๗  สหภาพแรงงานต้องมี
ข้อบังคับและต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน 
เมื่อได้จดทะเบียนแล้ว ให้สหภาพแรงงานเป็น
นิติบุคคล 

- -ยกเลิกหลักการจดทะเบียนสหภาพ
แรงงานแล้ว 

มาตรา ๘๘  ผู้มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงาน
ต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน หรือ
เป็นลูกจ้างซึ่งท างานในกิจการประเภท
เดียวกันโดยไม่ค านึงว่าจะมีนายจ้างกี่คน 
บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย 

มาตรา ๘๙ ลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน 
หรือลูกจ้างซึ่ งท างานในประเภทกิจการ
เดียวกัน บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติ ไทย 
จ านวนไม่น้อยกว่าสิบคนมีสิทธิจัดตั้งสหภาพ
แรงงานได้ โดยยื่นค าขอรับใบส าคัญรับรอง
การจัดตั้งสหภาพแรงงานต่ออธิบดี พร้อมด้วย
ข้อบังคับของสหภาพแรงงาน  

หลักเกณฑ์และวิธีการขอใบส าคัญรับรอง
การจัดตั้งสหภาพแรงงานให้ เป็นไปตามที่
อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

-เปลี่ยนหลักการการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
จากเดิมซึ่งใช้วิธีการยื่นค าขอจดทะเบียน โดย
เปลี่ยนเป็นให้ ลูกจ้างจ านวนไม่น้อยกว่า 
๑๐ คน มีสิทธิยื่นค าขอรับใบส าคัญรับรอง
การจัดตั้งสหภาพแรงงานต่ออธิบดี พร้อมด้วย
ข้อบังคับของสหภาพแรงงาน  



๗๑ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

 
มาตรา ๘๙  การขอจดทะเบียนสหภาพ

แรงงานนั้น ให้ลูกจ้างผู้มีสิทธิจัดตั้งสหภาพ
แรงงานจ านวนไม่น้อยกว่าสิบคนเป็นผู้เริ่มก่อ
การ ยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน 
พร้อมด้วยร่างข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
อย่างน้อยสามฉบับ 

ค าขอนั้น ต้องระบุชื่อ อายุ อาชีพหรือ
วิชาชีพและท่ีอยู่ของผู้เริ่มก่อการทุกคน 

 

- -ยกเลิกระบบการจดทะเบียน โดยก าหนด
หลักการใหมย่ื่นค าขอรับใบส าคัญรับรองการ
จัดตั้งสหภาพแรงงานต่ออธิบดีโดยก าหนดไว้
ในร่างมาตรา ๙๑ แล้ว 

มาตรา ๙๐  ข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
อย่างน้อยต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ ซึ่งต้องมีค าว่า “สหภาพแรงงาน” 
ก ากับไว้กับชื่อนั้นด้วย 

(๒) วัตถุท่ีประสงค์ 
(๓) ที่ตั้งส านักงาน 
(๔) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิก

ภาพ 
(๕) อัตราเงินค่าสมัครและค่าบ ารุงและ

วิธีการช าระเงินนั้น 
(๖) ข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่

ของสมาชิก 

มาตรา ๙๐  ข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
อย่างน้อยต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ ซึ่งต้องมีค าว่า “สหภาพแรงงาน” 
ก ากับไว้กับชื่อนั้นด้วย 

(๒) วัตถุประสงค์ 
(๓) ที่ตัง้ส านักงาน 
(๔) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิก

ภาพ 
(๕) อัตราเงินค่าสมัครและค่าบ ารุงและ

วิธีการช าระเงินนั้น 
(๖) ข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่

ของสมาชิก 

-ข้อความในข้อบังคับยังคงหลักการ
เหมือนเดิมตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 



๗๒ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

(๗) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดการ การใช้
จ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินอื่น 
ตลอดจนการท าบัญชีและการตรวจบัญชี 

(๘) ข้อก าหนดเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาใน
การนัดหยุดงานและวิธีการอนุมัติข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

(๙) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
(๑๐) ข้อก าหนดเกี่ยวกับจ านวนกรรมการ 

การเลือกตั้งกรรมการ วาระของการเป็น
กรรมการ การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 
และการประชุมของคณะกรรมการ 

(๗) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดการ การใช้
จ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินอื่น 
ตลอดจนการท าบัญชีและการตรวจบัญชี 

(๘) ข้อก าหนดเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาใน
การนัดหยุดงานและวิธีการอนุมัติข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

(๙) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
(๑๐) ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ

กรรมการ จ านวนกรรมการ การเลือกตั้ง
กรรมการ วาระของการเป็นกรรมการ การพ้น
จากต าแหน่งของกรรมการ และการประชุม
ของคณะกรรมการ 

(๑๑) ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
อนุกรรมการและการแต่งตั้งอนุกรรมการ 

 
มาตรา ๙๑  เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอ

พร้อมทั้งร่างข้อบังคับแล้วเห็นว่าผู้ยื่นค าขอมี
คุณสมบัติถูกต้องตามมาตรา ๘๘ ข้อบังคับ
ถูกต้องตามมาตรา ๙๐ และวัตถุท่ีประสงค์
ถูกต้องตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง และไม่ขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้นาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบส าคัญ

มาตรา ๙๑  เมื่ออธิบดีได้รับค าขอและ
เอกสารประกอบค าขอใบส าคัญรับรองการ
จัดตั้งสหภาพแรงงานครบถ้วนแล้ว เห็นว่า
เป็นไปตามมาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ และ 
มาตรา ๙๐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้อธิบดี
ออกใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสหภาพ

-ก าหนดหลั กการใหม่ ให้ อธิบ ดี ออก
ใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงาน 
ซึ่งเปลี่ยนหลักการจากเดิมโดยต้องยื่นค าขอ
ต่อจดทะเบียนต่อนายทะเบียน 



๗๓ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

แสดงการจดทะเบียนแก่สหภาพแรงงานนั้น 
ถ้านายทะเบียนเห็นว่า ค าขอหรือร่าง

ข้อบังคบัไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ให้มีค าสั่ง
ให้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเพ่ิมเติม
ถูกต้องแล้ว ให้รับจดทะเบียนและออก
ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแก่สหภาพ
แรงงานนั้น 

ถ้านายทะเบียนเห็นว่า ไม่อาจรับจด
ทะเบียนได้เนื่องจากวัตถุที่ประสงค์ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้นาย
ทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียน และแจ้ง
ค าสั่งไม่รับจดทะเบียนพร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่
รับจดทะเบียนไปยังผู้ขอจดทะเบียนโดยมิ
ชักช้า 

ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับ
จดทะเบียนนั้นต่อรัฐมนตรีได้ โดยท าเป็น
หนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งให้ผู้
อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสืออุทธรณ์ 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัยของ

แรงงาน นั้น  
ถ้าอธิบดีเห็นว่า ค าขอหรือเอกสารยัง 

ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้มีหนังสือแจ้งให้
แก้ไขเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนหรือถูกต้อง หาก 
ไม่โต้แย้งหรือไม่แก้ไขเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนหรือ
ถูกต้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง ให้ถือว่าค าขอดังกล่าวเป็นอัน 
ตกไป แต่ถ้าได้แก้ไขเพ่ิมเติมครบถ้วนหรือ
ถูกต้องแล้ว ให้ออกใบส าคัญรับรองการจัดตั้ง
แก่สหภาพแรงงานนั้น  

ถ้าอธิบดีเห็นว่า ไม่อาจออกใบส าคัญ
รับรองการจัดตั้งได้เนื่องจากวัตถุประสงค์ขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งตาม
วรรคสอง ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งไปยัง ผู้ขอ
ใบส าคัญรับรองการจัดตั้งพร้อมด้วยเหตุผล
โดยมิชักช้า 

ในกรณีที่ผู้ขอใบส าคัญรับรองการจัดตั้งไม่
เห็นด้วยกับความเห็นของอธิบดี ผู้ขอใบส าคัญ
รับรองการจัดตั้งมีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลแรงงาน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
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รัฐมนตรี ผู้อุทธรณ์มีสิทธิด าเนินการต่อไป 
เพ่ือให้ศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได้ 

มาตรา ๙๒  ให้นายทะเบียนประกาศการ
จดทะเบียนสหภาพแรงงานในราชกิจจา
นุเบกษา 

มาตรา ๙๒  ให้สหภาพแรงงานที่จัดตั้ง
ตามมาตรา ๙๑ เป็นนิติบุคคล และให้ 
อธิบดีประกาศการรับรองการจัดตั้งสหภาพ
แรงงานในราชกิจจานุเบกษา 

-ก าหนดให้สหภาพแรงงานที่จัดตั้งขึ้น 
เป็นนิติบุคคล และให้อธิบดีประกาศการ
รับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงานในราชกิจจา
นุเบกษา 

มาตรา ๙๓  ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสหภาพ
แรงงานจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน 
เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายการ
ทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการและอนุมัติร่าง
ข้อบังคับที่ได้ยื่นแก่นายทะเบียนตามมาตรา 
๙๑ 

เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้ง
คณะกรรมการและอนุมัติร่างข้อบังคับแล้วให้
น าส าเนาข้อบังคับและรายชื่อ ที่อยู่ อาชีพ 
หรือวิชาชีพของกรรมการไปจดทะเบียน
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

มาตรา ๙๓  ให้ลูกจ้างซึ่งยื่นค าขอรับ
ใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสหภาพแรงงานตาม
มาตรา ๘๙ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ 
ครั้งแรกภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
ออกใบส าคัญรับรองการจัดตั้ง เพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการและมอบหมายการทั้งปวง
ให้แก่คณะกรรมการ 

เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งคณะกรรมการ 
แล้ว ให้มีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายในสิบสี่วัน
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ พร้อมน าส่ง
รายชื่อ ที่อยู่ อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการ 

-ก าหนดหลักการจัดให้มีการประชุมใหญ่
สามัญครั้งแรกภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่
ออกใบส าคัญรับรองการจัดตั้ง เพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการและมอบหมายการทั้งปวง
ให้แก่คณะกรรมการ 

เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งคณะกรรมการ 
แล้ว ให้มีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายใน ๑๔ วัน
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

มาตรา ๙๔  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ
ของสหภาพแรงงานจะกระท าได้โดยมติของที่
ประชุมใหญ่และต้องน าไปจดทะเบียนภายใน
สิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

- -การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับก าหนดไว้ใน
ร่างมาตรา ๑๐๕ แล้ว 
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การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง 
จะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับจด
ทะเบียนแล้ว 

ให้น ามาตรา ๙๑ มาใช้บังคับแก่การขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๕  ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของ

สหภาพแรงงานได้จะต้องเป็นลูกจ้างของ
นายจ้างคนเดียวกันกับผู้ขอจดทะเบียน
สหภาพแรงงานหรือเป็นลูกจ้างซึ่งท างานใน
กิจการประเภทเดียวกันกับผู้ขอจดทะเบียน
สหภาพแรงงาน และมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้น
ไป 

ห้ามมิให้พนักงานและฝ่ายบริหารตาม
กฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่ง 

ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจใน
การจ้าง การลดค่าจ้าง การเลิกจ้าง การให้
บ าเหน็จหรือการลงโทษ จะเป็นสมาชิกใน
สหภาพแรงงานที่ลูกจ้างอ่ืนได้จัดตั้งหรือเป็น
สมาชิกอยู่ไม่ได้และลูกจ้างอ่ืนจะเป็นสมาชิก
ในสหภาพแรงงานที่ลูกจ้างซึ่งเป็น

มาตรา ๙๔  สมาชิกของสหภาพแรงงาน
ต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน 
กับผู้ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานหรือเป็น
ลูกจ้างซึ่งท างานในประเภทกิจการเดียวกันกับ
ผู้ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน 

ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจใน
การจ้าง การลดค่าจ้าง การเลิกจ้าง การให้
บ าเหน็จหรือการลงโทษ  จะเป็นสมาชิกใน
สหภาพแรงงานที่ลูกจ้างอ่ืนได้จัดตั้งหรือเป็น
สมาชิกอยู่ไม่ได้และลูกจ้างอ่ืนจะเป็นสมาชิกใน
สหภาพแรงงานแรงงานที่ ลู กจ้ างซึ่ งเป็ น
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นหรือเป็น
สมาชิกอยู่ไม่ได้ 

-คงหลักการเดิมตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยให้สมาชิก
สหภาพแรงงานม ี๒ ระดับ คือ ระดับ
ผู้บังคับบัญชาและระดับพนักงานทั่วไปและ
ก าหนดให้ระดับผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจ 
ในการจ้าง การลดค่าจ้าง การเลิกจ้าง การให้
บ าเหน็จหรือการลงโทษ จะเป็นสมาชิกใน
สหภาพแรงงานที่ลูกจ้างอ่ืนได้จัดตั้งหรือเป็น
สมาชิกอยู่ไม่ได้ และลูกจ้างอ่ืนจะเป็นสมาชิก
ในสหภาพแรงงานที่ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับ 
บัญชาไม่ได้ 
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ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นหรือเป็น
สมาชิกอยู่ไม่ได้ 

มาตรา ๙๖  สมาชิกของสหภาพแรงงานมี
สิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสาร 
หรือบัญชี เพื่อทราบการด าเนินกิจการของ
สหภาพแรงงานได้ในเวลาเปิดท าการตามที่
คณะกรรมการก าหนดไว้ 

ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง 
เจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานต้องให้ความ
สะดวกตามสมควร 

มาตรา ๙๕  สมาชิกของสหภาพแรงงานมี
สิทธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสาร 
หรือบัญชี เพื่อทราบการด าเนินกิจการของ
สหภาพแรงงานได้ในเวลาเปิดท าการตามที่
คณะกรรมการก าหนดไว้ 

ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง 
เจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานต้องให้ความ
สะดวกตามสมควร 

 

-ในเรื่องขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก 
เอกสาร หรือบัญชี เพื่อทราบการด าเนิน
กิจการของสหภาพแรงงานได้ในเวลาเปิด 
ท าการตามที่คณะกรรมการก าหนดไว้ 
ยังคงหลักการเดิมตามพระราชบัญญัติ 
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มาตรา ๙๗  สมาชิกภาพของสมาชิก
สหภาพแรงงานสิ้นสุดลงเมื่อ ตาย ลาออก ที่
ประชุมใหญ่ให้ออก หรือตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของสหภาพแรงงาน 

มาตรา ๙๖  สมาชิกภาพของสมาชิก
สหภาพแรงงานสิ้นสุดลง เมื่อ 

(๑) ตาย  
(๒) ลาออก 
(๓) ที่ประชุมใหญ่ให้ออกเพราะมีเหตุ

ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของสหภาพแรงงาน 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ 

-การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก
สหภาพแรงงาน ยังคงหลักการเดิมเพียงแต่
น ามาแยกเป็นข้อ ๆ  ตาม (๑) –(๔) เพ่ือให้
เกิดความชัดเจน 

มาตรา ๙๘  เพ่ือประโยชน์ของสมาชิก
ของสหภาพแรงงานให้สหภาพแรงงานมี
อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๙๗  เพ่ือประโยชน์ของสมาชิก
ของสหภาพแรงงาน ให้สหภาพแรงงานมี
อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

-อ านาจหน้าที่ของสหภาพแรงงาน 
คงหลักการเหมือนเดิมตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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(๑) เรียกร้อง เจรจาท าความตกลงและ
รับทราบค าชี้ขาด หรือท าข้อตกลงกับนายจ้าง 
หรือสมาคมนายจ้างในกิจการของสมาชิกได้ 

(๒) จัดการและด าเนินการเพื่อให้สมาชิก
ได้รับประโยชน์  ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของวัตถุที่
ประสงค์ของสหภาพแรงงาน 

(๓) จัดให้มีบริการสนเทศเพ่ือให้สมาชิก
มาติดต่อเกี่ยวกับการจัดหางาน 

(๔) จัดให้มีบริการการให้ค าปรึกษาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหรือขจัดข้อขัดแย้งเก่ียวกับการ
บริหารงานและการท างาน 

(๕) จัดให้มีการให้บริการเกี่ยวกับการ
จัดสรรเงินหรือทรัพย์สิน เพ่ือสวัสดิการของ
สมาชิกหรือเพ่ือสาธารณประโยชน์  ทั้งนี้ 
ตามท่ีที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร 

(๖) เรียกเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิก และ
เงินค่าบ ารงุตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับ
ของสหภาพแรงงาน 

(๑) เรียกร้อง เจรจาท าความตกลงและ
รับทราบค าชี้ขาด หรือท าข้อตกลงกับนายจ้าง
หรือสมาคมนายจ้างในกิจการของสมาชิกได้ 

(๒) จัดการและด าเนินการเพื่อให้สมาชิก
ได้รับประโยชน์  ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของ
วัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงาน 

(๓) จัดให้มีบริการสนเทศเพ่ือให้สมาชิก
มาติดต่อเกี่ยวกับการจัดหางาน 

(๔) จัดให้มีบริการการให้ค าปรึกษาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหรือขจัดข้อขัดแย้งเก่ียวกับการ
บริหารงานและการท างาน 

(๕) จดัให้มีการให้บริการเกี่ยวกับการ
จัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือสวัสดิการของ
สมาชิกหรือเพ่ือสาธารณประโยชน์  ทั้งนี้ 
ตามท่ีที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร 

(๖) เรียกเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกและ
เงินค่าบ ารุงตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับ
ของสหภาพแรงงาน 

มาตรา ๙๙  เมื่อสหภาพแรงงาน
ปฏิบัติการดังต่อไปนี้ เพ่ือประโยชน์ของ
สมาชิกอันมิใช่เป็นกิจการเกี่ยวกับการเมือง 
ให้ลูกจ้าง สหภาพแรงงาน กรรมการ 

ม าต ร า  ๙ ๘   เมื่ อ ส ห ภ าพ แ ร งงาน
ปฏิบัติการดังต่อไปนี้  เพ่ือประโยชน์ของ
สมาชิกอันมิใช่เป็นกิจการเกี่ยวกับการเมือง 
ให้ ลู ก จ้ า ง  สห ภ าพ แรงงาน  ก รรมการ 

-บทบัญญั ติ คุ้ มครองลูกจ้ าง สหภาพ
แรงงาน  กรรมการ  อนุ ก รรมการ  และ
เจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องทางอาญาหรือ



๗๘ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหภาพ
แรงงานได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกกล่าวหา
หรือฟ้องร้องทางอาญาหรือทางแพ่ง 

(๑) เข้าร่วมเจรจาท าความตกลงกับ
นายจ้าง สมาคมนายจ้าง ลูกจ้าง สหภาพ
แรงงานอ่ืน สหพันธ์นายจ้าง หรือสหพันธ์
แรงงาน เพื่อเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ที่
สมาชิกสมควรได้รับ 

(๒) นัดหยุดงาน หรือช่วยเหลือ ชักชวน
หรือสนับสนุนให้สมาชิกนัดหยุดงาน 

(๓) ชี้แจงหรือโฆษณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ข้อพิพาทแรงงาน 

(๔) จัดให้มีการชุมนุมหรือเข้าร่วมโดยสงบ
ในการนัดหยุดงาน 

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นความผิดทางอาญาใน
ลักษณะความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิด
ภยันตรายต่อประชาชน เกี่ยวกับชีวิตและ
ร่างกาย เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง 
เกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดในทางแพ่งที่
เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดทางอาญาใน
ลักษณะดังกล่าว 

อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ของสหภาพ
แรงงานได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกกล่าวหา
หรือฟ้องร้องทางอาญาหรือทางแพ่ง 

(๑) เข้ าร่วม เจรจาท าความตกลงกับ
นายจ้าง สมาคมนายจ้าง ลูกจ้าง สหภาพ
แรงงานอ่ืน สหพันธ์นายจ้าง หรือสหพันธ์
แรงงาน เพ่ือเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ที่
สมาชิกสมควรได้รับ 

(๒) นัดหยุดงาน หรือช่วยเหลือ ชักชวน 
หรือสนับสนุนให้สมาชิกนัดหยุดงาน 

(๓) ชี้แจงหรือโฆษณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ข้อพิพาทแรงงาน 

(๔) จัดให้มีการชุมนุมหรือเข้าร่วมโดยสงบ
ในการนัดหยุดงาน 

การยกเว้นตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงกรณี
เป็นความผิดทางอาญาในลักษณะความผิด
เกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน 
เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เกี่ยวกับเสรีภาพ
และชื่อเสียง เกี่ยวกับทรัพย์ และความผิด
ในทางแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิด
ทางอาญาในลักษณะดังกล่าว 

ทางแพ่ง เมื่อสหภาพแรงงานปฏิบัติการ
ดังต่อไปนี้ เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกอันมิใช่
เป็นกิจการเก่ียวกับการเมือง ซึ่งคงหลักการ 
เดิมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มาตรา ๑๐๐  ให้สหภาพแรงงานมี ม า ต ร า  ๙ ๙  ให้ ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น มี -ก าหนดให้สหภาพแรงงานมีคณะกรรมการ 



๗๙ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

คณะกรรมการเป็นผู้ด าเนินกิจการ และเป็น
ผู้แทนของสหภาพแรงงานในกิจการที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการจะ
มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ท าการแทนก็ได้ 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งอนุกรรมการ
เพ่ือปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้ 

คณะกรรมการเป็นผู้ด าเนินกิจการและเป็น
ผู้แทนของสหภาพแรงงานในกิจการที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการจะ
มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ท าการแทนก็ได ้

กรณีสหภาพแรงงานมีสมาชิกเป็นลูกจ้าง
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยรวมอยู่ด้วยอาจมีคณะ 
กรรมการสหภาพแรงงานซึ่ งเป็นลูกจ้ าง 
ไม่มีสัญชาติไทยจ านวนไม่เกินหนึ่งในห้าของ
กรรมการทั้งหมด 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งอนุกรรมการ
เพ่ือปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้ 

ผู้ ซึ่ งจ ะ ได้ รั บ เลื อ ก ห รื อ แ ต่ งตั้ ง เป็ น
กรรมการหรืออนุกรรมการตามวรรคสอง 
และวรรคสามจะต้องมีคุณสมบั ติ ตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

เป็นผู้ด าเนินกิจการและเป็นผู้แทนของ
สหภาพแรงงานในกิจการที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอกคงหลักการเดิม  

-ก าหนดหลักการใหม่ให้ลูกจ้างต่างด้าวมี
สิทธิเป็นคณะกรรมการสหภาพแรงงานได ้

 

มาตรา ๑๐๑  ผู้ซึ่งจะได้รับเลือกตั้งหรือ
แต่งตั้งเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการตาม
มาตรา ๑๐๐ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น 
(๒) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๓) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปี 

มาตรา ๑๐๐  กรรมการหรืออนุกรรมการ
ของสหภาพแรงงานใด ต้องเป็นสมาชิกของ
สหภาพแรงงานนั้น 

 
 
 

-ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการหรือ
อนุกรรมการของสหภาพแรงงาน ต้องเป็น
สมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น 



๘๐ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

 
มาตรา ๑๐๒  ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการ

สหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพ่ือไปด าเนินกิจการ
สหภาพแรงงานในฐานะผู้แทนลูกจ้างในการ
เจรจา การไกล่เกลี่ย และการชี้ขาดข้อพิพาท
แรงงาน และมีสิทธิลาเพ่ือไปร่วมประชุม
ตามท่ีทางราชการก าหนดได้  ทั้งนี้ ให้ลูกจ้าง
ดังกล่าว แจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุ
ที่ลาโดยชัดแจ้งพร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ถ้ามี และให้ถือว่าวันลาของลูกจ้าง
นั้นเป็นวันท างาน 

มาตรา ๑๐๑  ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการ
สหภาพแรงงานมีสิทธิลาโดยถือว่าวันลาของ
ลูกจ้างนั้นเป็นวันท างาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพ่ือไปด าเนินกิจการสหภาพแรงงาน
ในฐานะผู้แทนลูกจ้างในการเจรจา การไกล่
เกลี่ย การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน  

(๒) เพ่ือไปประชุม อบรม หรือสัมมนา 
ตามท่ีทางราชการก าหนดอันเกี่ยวกับกิจการ
ของสหภาพแรงงาน 

(๓) เพ่ือไปประชุมสหภาพแรงงานหรือ
สัมมนาใด ๆ ตามที่สหภาพแรงงานและ
นายจ้างจะได้ตกลงกัน   

(๔) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาสมทบ 
กรรมการในคณะกรรมการไตรภาคีตาม
กฎหมาย หรือกรรมการในคณะกรรมการอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

(๕) เพ่ือไปเป็นพยานตามหมายเรียกของ
ศาลในคดีท่ีเกี่ยวกับแรงงาน 

การลาตามวรรคหนึ่ง ให้ลูกจ้างดังกล่าว
แจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลาโดย
ชัดแจ้ง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

-เพ่ิมหลักเกณฑ์การลาลูกจ้างซึ่งเป็น
กรรมการสหภาพแรงงาน คือ (๔) เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ผู้พิพากษาสมทบ กรรมการใน
คณะกรรมการไตรภาคีตามกฎหมาย หรือ
กรรมการในคณะกรรมการอ่ืนตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด และ(๕) เพ่ือไปเป็นพยานตาม
หมายเรียกของศาลในคดีที่เก่ียวกับแรงงาน 

 



๘๑ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

 
มาตรา ๑๐๓  สหภาพแรงงานจะกระท า

การดังต่อไปนี้ได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ 
(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(๒) ด าเนินกิจการอันอาจ

กระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของสมาชิก
เป็นส่วนรวม 

(๓) เลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี 
รบัรองงบดุล รายงานประจ าปี และ
งบประมาณ 

(๔) จัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือ
สวัสดิการของสมาชิกหรือเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ 

(๕) เลิกสหภาพแรงงาน 
(๖) ควบสหภาพแรงงานเข้ากัน หรือ 
(๗) ก่อตั้งสหพันธ์แรงงานหรือเป็นสมาชิก

ของสหพันธ์แรงงาน 
(๘) การนัดหยุดงานเมื่อมีข้อพิพาท

แรงงานทีต่กลงกันไม่ได้ตามมาตรา ๒๒ วรรค
สาม  ทั้งนี้ ต้องมีคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของ
สมาชิกท้ังหมดของสหภาพแรงงาน และต้อง
ลงคะแนนเสียงเป็นการลับ 

มาตรา ๑๐๒  สหภาพแรงงานจะกระท า
การดังต่อไปนี้ได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ 

(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(๒) ด าเนินกิจการอันอาจ

กระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของสมาชิก
เป็นส่วนรวม 

(๓) เลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี 
รับรองงบดุล รายงานประจ าปี และ
งบประมาณ 

(๔) จัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือ
สวัสดิการของสมาชิกหรือเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ 

(๕) ควบสหภาพแรงงานเข้ากัน  
(๖) เลิกสหภาพแรงงาน 
(๗) จดัตั้งสหพันธ์แรงงานหรือเป็นสมาชิก

ของสหพันธ์แรงงาน 
(๘) นัดหยุดงานเมื่อมีข้อพิพาทแรงงานท่ี

ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม 
 
 
 

-ก าหนดให้สหภาพแรงงานจะกระท าการ 
เช่น แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ฯลฯ ต้องเป็นไป
ตามมติของที่ประชุมใหญ่ ซ่ึงหลักการเดิม 
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 



๘๒ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

 
- มาตรา ๑๐๓ เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้

แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับแล้ว ให้สหภาพแรงงาน 
มีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายในสิบสี่วันนับแต่
วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

ให้น ามาตรา ๙๑ มาใช้บังคับแก่การขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับโดยอนุโลม 

-กรณีท่ีประชุมใหญ่มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับแล้ว ให้สหภาพแรงงานมีหนังสือแจ้ง
ต่ออธิบดีภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่ 
ที่ประชุมใหญ่ลงมติ และให้น าบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการขอจัดตั้งสหภาพแรงงานมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 
- มาตรา ๑๐๔ เมื่อได้เลือกกรรมการ 

ขึ้นใหม่ตามมติที่ประชุมใหญ่แล้วให้สหภาพ
แรงงานมีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายในสิบสี่วัน
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ พร้อมน าส่ง
รายชื่อ ที่อยู่ อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการ
ใหม่ด้วย 

-ก าหนดให้เมื่อได้เลือกกรรมการขึ้นใหม่
ตามมติที่ประชุมใหญ่แล้วให้สหภาพแรงงานมี
หนังสือแจ้งต่ออธิบดีภายใน ๑๔ วันนับแต่
วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ พร้อมน าส่งรายชื่อ 
ที่อยู่ อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการใหม่
ด้วย 

มาตรา ๑๐๔  สหภาพแรงงานต้องจัดให้มี
ทะเบียนสมาชิกตามแบบที่อธิบดีก าหนด และ
เก็บรักษาไว้ที่ส านักงานพร้อมที่จะให้
ตรวจสอบได้ในเวลาท าการ 

ให้สหภาพแรงงานประกาศวันและเวลา
เปิดท าการไว้ที่ส านักงาน 

มาตรา ๑๐๕  สหภาพแรงงานต้องจัดให้มี
ทะเบียนสมาชิกตามแบบที่อธิบดีก าหนด และ
เก็บรักษาไว้ที่ส านักงานพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ 
ได้ในเวลาท าการ 

ให้สหภาพแรงงานประกาศวันและเวลา
ท าการไว้ที่ส านักงาน 

-ให้สหภาพแรงงานต้องจัดให้มีทะเบียน
สมาชิกตามแบบที่อธิบดีก าหนด และเก็บ
รักษาไว้ที่ส านักงานพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ 
ได้ในเวลาท าการ และให้สหภาพแรงงาน
ประกาศวันและเวลาท าการไว้ที่ส านักงานซ่ึง
คงหลักการเดิม ตามพ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มาตรา ๑๐๕  ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่ง มาตรา ๑๐๖  อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี -ให้อ านาจอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย



๘๓ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

นายทะเบียนมอบหมายมีอ านาจ 
(๑) เข้าไปในส านักงานของสหภาพ

แรงงานในเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบกิจการ
ของสหภาพแรงงาน 

(๒) สั่งให้กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้าง
ของสหภาพแรงงาน ส่งหรือแสดงเอกสาร 
หรือบัญชีของสหภาพแรงงานเพ่ือ
ประกอบการพิจารณากรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น 

(๓) สอบถามบุคคลใน (๒) หรือเรียก
บุคคลดังกล่าวมาเพ่ือสอบถามหรือให้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของ
สหภาพแรงงาน 

มอบหมายมีอ านาจ 
(๑) เข้าไปในส านักงานของสหภาพ

แรงงานในเวลาท าการเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหภาพ
แรงงาน 

(๒) ให้กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของสหภาพแรงงาน ส่งหรือแสดงเอกสารหรือ
บัญชีของสหภาพแรงงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณากรณีท่ีมีปัญหาเกิดข้ึน 

(๓) สอบถามบุคคลใน (๒) หรือเรียก
บุคคลดังกล่าวมาเพ่ือสอบถามหรือให้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของ
สหภาพแรงงาน 

มีอ านาจในการเข้าในส านักงานของสหภาพ
แรงงาน และให้กรรมการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของสหภาพแรงงาน ส่งหรือแสดง
เอกสารหรือบัญชีของสหภาพแรงงานเพ่ือ
ประกอบการพิจารณากรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น
รวมทั้งสอบถามบุคคลหรือเรียกบุคคลมาเพ่ือ
สอบถามหรือให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ด าเนินกิจการของสหภาพแรงงาน ซึ่งคงตาม
หลักการเดิมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มาตรา ๑๐๖  นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้
กรรมการผู้ใดผู้หนึ่ง หรือคณะกรรมการของ
สหภาพแรงงานออกจากต าแหน่งได้ เมื่อ
ปรากฏว่า 

(๑) กระท าการอันมิชอบด้วยกฎหมายซึ่ง
เป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาด
ข้อพิพาทแรงงานหรือคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ 

มาตรา ๑๐๗ อธิบดีมีอ านาจสั่งให้
กรรมการหรือคณะกรรมการของสหภาพ
แรงงานออกจากต าแหน่งได้ เมื่อปรากฏว่า 

(๑) กระท าการอันมิชอบด้วยกฎหมายซึ่ง
เป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาด 

ข้อพิพาทแรงงาน หรือคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ 

(๒) ด าเนินกิจการไม่ถูกต้องตาม

-ให้อ านาจอธิบดีในการสั่งให้กรรมการ
หรือคณะกรรมการของสหภาพแรงงานออก
จากต าแหน่งได้ เมื่อกระท าการอันมิชอบด้วย
กฎหมาย หรือด าเนินกิจการไม่ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงานอันเป็นการ
ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภัย
ต่อความมั่นคงของประเทศ Iรวมทั้งให้หรือ
ยินยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งมิใช่กรรมการเป็น 



๘๔ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

(๒) ด าเนินกิจการไม่ถูกต้องตามวัตถุที่
ประสงค์ของสหภาพแรงงานอันเป็นการขัดต่อ
กฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน หรืออาจเป็นภัยแก่เศรษฐกิจหรือ
ความมั่นคงของประเทศ หรือ 

(๓) ให้หรือยินยอมให้ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งมิใช่
กรรมการเป็นผู้ด าเนินกิจการของสหภาพ
แรงงาน 

ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือและ
แจ้งให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องและสหภาพแรงงาน
ทราบโดยมิชักช้า 

 

วัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงานอันเป็นการ
ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภัย
ต่อความมั่นคงของประเทศ 

(๓) ให้หรือยินยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งมิใช่
กรรมการเป็นผู้ด าเนินกิจการของสหภาพ
แรงงาน  

ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือและ
แจ้งให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องและสหภาพแรงงาน
ทราบโดยมิชักช้า 

ผู้ด าเนินกิจการของสหภาพแรงงาน  
 
 

มาตรา ๑๐๗  ผู้ซึ่งได้รับค าสั่งตามมาตรา 
๑๐๖ มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อรัฐมนตรี โดย
ท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งให้ผู้
อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสืออุทธรณ์ 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัยของ
รัฐมนตรี ผู้อุทธรณ์มีสิทธิด าเนินการต่อไป 
เพ่ือให้ศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได้ 

มาตรา ๑๐๘  ผู้ซึ่งได้รับค าสั่งตามมาตรา 
๑๐๗ หากไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าวมีสิทธิ
น าคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

-เมื่ออธิบดีได้สั่งให้กรรมการหรือ
คณะกรรมการสหภาพแรงงานออกจาก
ต าแหน่งแล้ว หากไม่เห็นด้วยกับค าสั่ง
ดังกล่าวมีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลแรงงาน
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
โดยไม่ต้องอุทธรณ์ค าสั่งอธิบดีต่อรัฐมนตรี
ก่อนแต่อย่างใด เป็นการลดขั้นตอนในการ
ด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 



๘๕ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

 
มาตรา ๑๐๘  สหภาพแรงงานต้องจัดให้มี

การตรวจสอบบัญชีทุกปี และต้องเสนองบดุล
พร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีต่อที่ประชุมใหญ่ 

เมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองงบดุลและ
รายงานการสอบบัญชีแล้ว ให้ส่งส าเนาหนึ่ง
ชุดให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ที่ประชุมใหญ่รับรอง 

มาตรา ๑๐๙  สหภาพแรงงานต้องจัดให้มี
การตรวจสอบบัญชีทุกปี และต้องเสนองบดุล
พร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีต่อที่ประชุมใหญ่ 

เมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองงบดุลและ
รายงานการสอบบัญชีแล้ว ให้ส่งส าเนาหนึ่ง
ชุดแก่อธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่
ประชุมใหญ่รับรอง 

 
 

-ก าหนดให้สหภาพแรงงานต้องจัดให้มี
การตรวจสอบบัญชีทุกปี และต้องเสนองบดุล
พร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีต่อที่ประชุมใหญ่และเมื่อที่ประชุมใหญ่
รับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแล้ว 
ให้ส่งส าเนา ๑ ชุด ให้อธิบดีภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่รับรอง ซึ่งคงตาม
หลักการเดิมของพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มาตรา ๑๐๙  สหภาพแรงงานตั้งแต่สอง
สหภาพขึ้นไปที่มีสมาชิกเป็นลูกจ้างของ
นายจ้างคนเดียวกันไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างซึ่ง
ท างานในกิจการประเภทเดียวกันหรือไม่อาจ
ควบเข้ากันเป็นสหภาพแรงงานเดียวกันได้ 

สหภาพแรงงานตั้งแต่สองสหภาพขึ้นไปที่
มีสมาชิกเป็นลูกจ้างซึ่งท างานในกิจการ
ประเภทเดียวกันไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างของ
นายจ้างคนเดียวกันหรือไม่อาจควบเข้ากัน
เป็นสหภาพแรงงานเดียวกันได้ 

การควบสหภาพแรงงานเข้ากันตามวรรค

มาตรา ๑๑๐  สหภาพแรงงานตั้งแต่สอง
สหภาพขึ้นไปอาจควบเข้ากันเป็นสหภาพ
แรงงานเดียวกันได้ 

การควบสหภาพแรงงานเข้ากันตาม 
วรรคหนึ่ง ต้องได้รับมติของที่ประชุมใหญ่ของ
แต่ละสหภาพด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมด และต้องมีหนังสือแจ้ง
ต่ออธิบดี พร้อมน าส่งส าเนารายงานการ
ประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงานซึ่งลงมติให้
ควบเข้ากันไปด้วย 

-การควบสหภาพแรงงานโดยก าหนดให้
สหภาพแรงงานตั้งแต่ ๒ สหภาพแรงงาน 
ขึ้นไปอาจควบกันเข้าเป็นสหภาพแรงงาน
เดียวได้ โดยการควบต้องได้รับมติของที่
ประชุมใหญ่ของแต่ละสหภาพด้วยคะแนน
เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
และต้องมีหนังสือแจ้งต่ออธิบดี พร้อมน าส่ง
ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ของสหภาพ
แรงงาน ซ่ึงคงหลักการเดิมตามพระราช 
บัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 



๘๖ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

หนึ่งหรือวรรคสอง ต้องได้รับมติของที่ประชุม
ใหญ่ของแต่ละสหภาพด้วยคะแนนเสียงเกิน
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดและต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

ในการขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ให้ส่งส าเนารายงานการประชุมใหญ่ของ
สหภาพแรงงานซึ่งลงมติให้ควบเข้ากันไปด้วย 

มาตรา ๑๑๐  ให้น ามาตรา ๗๗ มาตรา 
๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ 
มาใช้บังคับแก่การควบสหภาพแรงงานเข้ากัน
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑๑  ให้น ามาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓
รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ
แก่การควบสหภาพแรงงานเข้ากันโดยอนุโลม 

-ก าหนดให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบ
สมาคมนายจ้างมาใช้บังคับกับสหภาพแรงงาน
โดยอนุโลม ซ่ึงเป็นไปตามหลักการเดิมตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มาตรา ๑๑๑  ให้น ามาตรา ๘๒ มาตรา 
๘๓ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ มาใช้บังคับ
แก่การเลิกสหภาพแรงงานโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑๒  ให้น ามาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕
มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗ รวมทั้งบท
ก าหนดโทษที่เกีย่วข้องมาใช้บังคับแก่การ 
เลิกสหภาพแรงงานโดยอนุโลม 

-ก าหนดให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลิก
สมาคมนายจ้างมาใช้บังคับกับสหภาพแรงงาน
โดยอนุโลม ซึ่งคงตามหลักการเดิมของ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

หมวด ๘ 
สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงาน 

หมวด ๙ 
สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงาน 

 

มาตรา ๑๑๒  สมาคมนายจ้างตั้งแต่สอง
สมาคมข้ึนไปที่มีสมาชิกประกอบกิจการ
ประเภทเดียวกัน อาจรวมกันจดทะเบียน
จัดตั้งเป็นสหพันธ์นายจ้างเพ่ือส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมนายจ้าง

มาตรา ๑๑๓  สมาคมนายจ้างตั้งแต่สอง
สมาคมข้ึนไปอาจรวมกันจัดตั้งเป็นสหพันธ์
นายจ้างเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสมาคมนายจ้างและคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของสมาคมนายจ้างและนายจ้าง

-การจัดตั้งสหพันธ์นายจ้างให้สมาคม
นายจ้างตั้งแต่ ๒ สมาคมข้ึนไปอาจรวมกัน
จัดตั้งเป็นสหพันธ์นายจ้างได ้โดยยื่นค าขอรับ
ใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสหพันธ์นายจ้างเป็น
หนังสือต่ออธิบดี พร้อมด้วยข้อบังคับของ



๘๗ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

และคุ้มครองผลประโยชน์ของสมาคมนายจ้าง
และนายจ้างได้ 

ได้ โดยยื่นค าขอรับใบส าคัญรับรองการจัดตั้ง
สหพันธ์นายจ้างเป็นหนังสือต่ออธิบดี พร้อม
ด้วยข้อบังคับของสหพันธ์นายจ้าง 

หลักเกณฑ์และวิธีการขอใบส าคัญรับรอง
การจัดตั้งสหพันธ์นายจ้างให้เป็นไปตามที่
อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

สหพันธ์นายจ้าง ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสหพันธ์นายจ้าง
ให้เป็นไปตามที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๑๑๓  สหภาพแรงงานตั้งแต่สอง
สหภาพขึ้นไปและแต่ละสหภาพแรงงาน 

(๑) มีสมาชิกเป็นลูกจ้างของนายจ้างคน
เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างซึ่งท างานใน
กิจการประเภทเดียวกันหรือไม่ หรือ 

(๒) มีสมาชิกเป็นลูกจ้างซึ่งท างานใน
กิจการประเภทเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง
ของนายจ้างคนเดียวกันหรือไม่ อาจรวมกัน
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหพันธ์แรงงานเพ่ือ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหภาพ
แรงงานและคุ้มครองผลประโยชน์ของสหภาพ
แรงงานและลูกจ้าง 

มาตรา ๑๑๔  สหภาพแรงงานตั้งแต่สอง
สหภาพขึ้นไปอาจรวมกันจัดตั้งเป็นสหพันธ์
แรงงานเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สหภาพแรงงานและคุ้มครองผลประโยชน์ของ
สหภาพแรงงานและลูกจ้างได้ โดยยื่น 
ค าขอรับใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสหพันธ์
แรงงานเป็นหนังสือต่ออธิบดี พร้อมด้วย
ข้อบังคับของสหพันธ์แรงงาน 

หลักเกณฑ์และวิธีการขอใบส าคัญรับรอง
การจัดตั้งสหพันธ์แรงงานให้เป็นไปตามที่
อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

-การจัดตั้งสหพันธ์แรงงานให้สหภาพ
แรงงานตั้งแต ่๒ สหภาพขึ้นไปอาจรวมกัน
จัดตั้งเป็นสหพันธ์แรงงานได้ โดยยื่นค าขอรับ
ใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสหพันธ์นายจ้างเป็น
หนังสือต่ออธิบดี พร้อมด้วยข้อบังคับของ
สหพันธ์แรงงาน ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสหพันธ์แรงงาน
ให้เป็นไปตามที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๑๑๔  การจัดตั้งหรือการเข้าเป็น
สมาชิกของสหพันธ์นายจ้างหรือสหพันธ์
แรงงานตามมาตรา ๑๑๒ หรือมาตรา ๑๑๓ 

มาตรา ๑๑๕  การจัดตั้งหรือการเข้าเป็น
สมาชิกของสหพันธ์นายจ้างหรือสหพันธ์
แรงงานตามมาตรา ๑๑๓ หรือมาตรา ๑๑๔

-ก าหนดให้การการจัดตั้งหรือการเข้าเป็น
สมาชิกของสหพันธ์นายจ้างหรือสหพันธ์
แรงงานจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็น 



๘๘ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 
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จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สมาชิกด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสมาคม
นายจ้างหรือแต่ละสหภาพแรงงาน 

การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหนึ่งให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับว่าด้วยวิธีการ
จัดการสมาคมนายจ้างหรือข้อบังคับว่าด้วย
วิธีการจัดการสหภาพแรงงาน 

จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สมาชิกด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสมาคม
นายจ้างหรือแต่ละสหภาพแรงงาน 

การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับว่าด้วย
วิธีการจัดการสมาคมนายจ้างหรือข้อบังคับว่า
ด้วยวิธีการจัดการสหภาพแรงงาน 

ชอบจากสมาชิกด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสมาคม
นายจ้างหรือแต่ละสหภาพแรงงาน และการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามทีก่ าหนดใน
ข้อบังคับว่าด้วยวิธีการจัดการสมาคมนายจ้าง
หรือข้อบังคับว่าด้วยวิธีการจัดการสหภาพ
แรงงาน 

 
มาตรา ๑๑๕  ให้สหพันธ์นายจ้างและ

สหพันธ์แรงงานที่ได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิติ
บุคคล 

มาตรา ๑๑๖  ให้สหพันธ์นายจ้างและ
สหพันธ์แรงงานที่ได้รับรองการจัดตั้งแล้วเป็น
นิติบุคคล 

-ก าหนดรับรองให้สหพันธ์นายจ้างและ
สหพันธ์แรงงานที่ได้รับรองการจัดตั้งแล้วเป็น
นิติบุคคล 

มาตรา ๑๑๖  สมาคมนายจ้างซึ่งเป็น
สมาชิกสหพันธ์นายจ้างและสหภาพแรงงาน
ซึ่งเป็นสมาชิกสหพันธ์แรงงาน มีสิทธิส่งผู้แทน
ไปร่วมประชุมและด าเนินการของสหพันธ์
นายจ้างหรือสหพันธ์แรงงานได้ ตามจ านวนที่
ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยวิธีการจัดการ
สหพันธ์นายจ้าง หรือข้อบังคับว่าด้วยวิธีการ
จัดการสหพันธ์แรงงาน 

มาตรา ๑๑๗  สมาคมนายจ้างซึ่งเป็น
สมาชิกสหพันธ์นายจ้างและสหภาพแรงงาน
ซึ่งเป็นสมาชิกสหพันธ์แรงงาน มีสิทธิส่งผู้แทน
ไปร่วมประชุมและด าเนินการของสหพันธ์
นายจ้างหรือสหพันธ์แรงงานได้ ตามจ านวนที่
ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยวิธีการจัดการ
สหพันธ์นายจ้าง หรือข้อบังคับว่าด้วยวิธีการ
จัดการสหพันธ์แรงงาน 

-ก าหนดให้สมาคมนายจ้างซึ่งเป็นสมาชิก
สหพันธ์นายจ้างและสหภาพแรงงานซึ่งเป็น
สมาชิกสหพันธ์แรงงาน มีสิทธิส่งผู้แทนไปร่วม
ประชุมและด าเนินการของสหพันธ์นายจ้าง
หรือสหพันธ์แรงงานได้ ตามจ านวนที่ได้
ก าหนดไว้ในข้อบังคับฯ 

มาตรา ๑๑๗  คณะกรรมการสหพันธ์
นายจ้างให้เลือกตั้งจากผู้แทนของสมาคม
นายจ้างซึ่งเป็นสมาชิกของสหพันธ์นายจ้างนั้น 

มาตรา ๑๑๘  คณะกรรมการสหพันธ์
นายจ้าง ให้เลือกตั้งจากผู้แทนของสมาคม
นายจ้างซึ่งเป็นสมาชิกของสหพันธ์นายจ้างนั้น 

-การเลือกคณะกรรมการสหพันธ์นายจ้าง
หรือสหพันธ์แรงงานให้เลือกตั้งจากผู้แทนของ
สหพันธ์นั้น 



๘๙ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

คณะกรรมการสหพันธ์แรงงานให้เลือกตั้ง
จากผู้แทนของสหภาพแรงงานซึ่งเป็นสมาชิก
ของสหพันธ์แรงงานนั้น 

คณะกรรมการสหพันธ์แรงงาน ให้เลือกตั้ง
จากผู้แทนของสหภาพแรงงานซึ่งเป็นสมาชิก
ของสหพันธ์แรงงานนั้น 

มาตรา ๑๑๘  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วย
สมาคมนายจ้างในหมวด ๖ และสหภาพ
แรงงานในหมวด ๗ มาใช้บังคับแก่สหพันธ์
นายจ้าง และสหพันธ์แรงงานโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑๙  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วย
สมาคมนายจ้างในหมวด ๗ และสหภาพ
แรงงานในหมวด ๘ รวมทั้งบทก าหนดโทษที่
เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่สหพันธ์นายจ้างและ
สหพันธ์แรงงานโดยอนุโลม 

-ก าหนดให้น าบทบัญญัติว่าด้วยสมาคม
นายจ้างในหมวด ๗ และสหภาพแรงงาน 
ในหมวด ๘ รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เก่ียวข้อง
มาใช้บังคับแก่สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์
แรงงานโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑๙  สมาคมนายจ้างหรือ
สหพันธ์นายจ้างไม่น้อยกว่าห้าแห่ง อาจจัดตั้ง
สภาองค์การนายจ้าง เพ่ือส่งเสริมการศึกษา
และส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ได้ 

สภาองค์การนายจ้างต้องมีข้อบังคับและ
ต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เมื่อได้จด
ทะเบียนแล้ว ให้สภาองค์การนายจ้างเป็นนิติ
บุคคล 

ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยสมาคมนายจ้างใน
หมวด ๖ และสหพันธ์นายจ้างในหมวด ๘ มา
ใช้บังคับแก่สภาองค์การนายจ้างโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๐  สมาคมนายจ้างหรือ
สหพันธ์นายจ้างไม่น้อยกว่าห้าแห่งอาจจัดตั้ง
สภาองค์การนายจ้าง เพ่ือส่งเสริมการศึกษา
และส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ได ้

สภาองค์การนายจ้างต้องมีข้อบังคับและ
ต้องมีใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสภาองค์การ
นายจ้าง เมื่อได้รับรองการจัดตั้งแล้วให้สภา
องค์การนายจ้างเป็นนิติบุคคล 

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสภาองค์การนายจ้าง
แล้ว ต่อมาหากสภาองค์การนายจ้างใดมี
จ านวนสมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้าง
เหลือน้อยกว่าห้าแห่ง ให้ถือว่าสภาองค์การ
นายจ้างนั้นเลิกตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยสมาคมนายจ้าง 

-คงหลักการการจัดตั้งสภาองค์การ
นายจ้างตามหลักการเดิมโดยให้สมาคม
นายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้างไม่น้อยกว่า 
๕ แห่งอาจจัดตั้งสภาองค์การนายจ้างได ้แต่
ได้เพ่ิมหลักการใหม่โดยในกรณีท่ีสภาองค์การ
นายจ้างใดมีจ านวนสมาคมนายจ้างหรือ
สหพันธ์นายจ้างเหลือน้อยกว่า ๕ แห่ง ให้ถือ
ว่าสภาองค์การนายจ้างนั้นเลิกตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 



๙๐ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

ในหมวด ๗ และสหพันธ์นายจ้างในหมวด ๙
รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ
แก่สภาองค์การนายจ้างโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๐  สหภาพแรงงานหรือ
สหพันธ์แรงงานไม่น้อยกว่าสิบห้าแห่ง อาจ
จัดตั้งสภาองค์การลูกจ้าง เพ่ือส่งเสริม
การศึกษาและส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ได้ 

สภาองค์การลูกจ้างต้องมีข้อบังคับและ
ต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เมื่อได้จด
ทะเบียนแล้ว ให้สภาองค์การลูกจ้างเป็นนิติ
บุคคล 

ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยสหภาพแรงงานใน
หมวด ๗ และสหพันธ์แรงงานในหมวด ๘ มา
ใช้บังคับแก่สภาองค์การลูกจ้างโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๑  สหภาพแรงงานหรือ
สหพันธ์แรงงานไม่น้อยกว่าสิบห้าแห่งอาจ
จัดตั้งสภาองค์การลูกจ้าง เพ่ือส่งเสริม
การศึกษาและส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ได้ 

สภาองค์การลูกจ้างต้องมีข้อบังคับและ
ต้องมีใบส าคัญรับรองการจัดตั้งสภาองค์การ
ลูกจ้าง เมื่อได้รับรองการจัดตั้งแล้วให้สภา
องค์การลูกจ้างเป็นนิติบุคคล 

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสภาองค์การลูกจ้าง
แล้วต่อมาหากสภาองค์การลูกจ้างใดมีจ านวน
สหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานเหลือ
น้อยกว่าสิบห้าแห่ง ให้ถือว่าสภาองค์การ
ลูกจ้างนั้นเลิกตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยสหภาพแรงงานใน
หมวด ๗ และสหพันธ์แรงงานในหมวด ๘
รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ
แก่ สภาองค์การลูกจ้างโดยอนุโลม 

 

-คงหลักการการจัดตั้งสภาองค์การลูกจ้าง
ตามหลักการเดิมโดยให้สหภาพแรงงานหรือ
สหพันธ์แรงงานไม่น้อยกว่า ๑๕ แห่งอาจ
จัดตั้งสภาองค์การลูกจ้างได ้แต่ได้เพ่ิม
หลักการใหม่โดยในกรณีท่ีสภาองค์การลูกจ้าง
ใดมีจ านวนสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์
แรงงานเหลือน้อยกว่า ๑๕ แห่ง ให้ถือว่าสภา
องค์การลูกจ้างนั้นเลิกตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๑๒๐ ทวิ  กรรมการสมาคม มาตรา ๑๒๒  กรรมการสมาคมนายจ้าง -ก าหนดระยะเวลาห้ามด ารงต าแหน่ง



๙๑ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

นายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง และสภาองค์การ
นายจ้างซึ่งนายทะเบียนสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
เนื่องจากการกระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ จะด ารงต าแหน่งกรรมการ
สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง และสภา
องค์การนายจ้างคราวต่อไปได้เมื่อพ้นหนึ่งปี
นับแต่วันที่นายทะเบียนสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

กรรมการสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน 
และสภาองค์การลูกจ้าง ซึ่งนายทะเบียนสั่งให้
พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากกระท าการฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการสหภาพแรงงาน สหพันธ์
แรงงาน และสภาองค์การลูกจ้าง คราวต่อไป
ได้เมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนสั่งให้
พ้นจากต าแหน่ง 

สหพันธ์นายจ้าง และสภาองค์การนายจ้างซึ่ง
อธิบดีสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากกระท า
การฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
จะด ารงต าแหน่งกรรมการสมาคมนายจ้าง 
สหพันธ์นายจ้าง และสภาองค์การนายจ้าง
คราวต่อไปได้เมื่อ พ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่อธิบดี
สั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

กรรมการสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน 
และสภาองค์การลูกจ้าง ซึ่งอธิบดีสั่งให้พ้น
จากต าแหน่งเนื่องจากกระท าการฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการสหภาพแรงงาน สหพันธ์
แรงงาน และสภาองค์การลูกจ้าง คราวต่อไป
ได้เมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่อธิบดีสั่งให้พ้นจาก
ต าแหน่ง 

กรรมการสมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง 
และสภาองค์การนายจ้างซึ่งอธิบดีสั่งให้พ้น
จากต าแหน่ง เนื่องจากกระท าการฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้โดยจะ 
ด ารงต าแหน่งคราวต่อไปได้เมื่อพ้น ๑ ปี 
นับแต่วันที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

 
-ก าหนดระยะเวลาห้ามด ารงต าแหน่ง

กรรมการสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน 
และสภาองค์การลูกจ้าง ซึ่งอธิบดีสั่งให้พ้น
จากต าแหน่ง เนื่องจากกระท าการฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้โดยจะ 
ด ารงต าแหน่งคราวต่อไปได้เมื่อพ้น ๑ ปี 
นับแต่วันที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

 
มาตรา ๑๒๐ ตรี  สหพันธ์แรงงานตาม

กฎหมายว่าด้วยแรงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
อาจเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์การลูกจ้างได้ 

มาตรา ๑๒๓  สหพันธ์แรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
อาจเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์การลูกจ้างได้ 

-ก าหนดให้สหพันธ์แรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์อาจเข้าเป็น
สมาชิกสภาองค์การลูกจ้างได้ ซึ่งคงตาม
หลักการเดิมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 
หมวด ๙ หมวด ๑๐  



๙๒ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

การกระท าอันไม่เป็นธรรม การกระท าอันไม่เป็นธรรม 
มาตรา ๑๒๑  ห้ามมิให้นายจ้าง 
(๑) เลิกจ้าง หรือกระท าการใด ๆ อันอาจ

เป็นผลให้ลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ
สหภาพแรงงาน หรือกรรมการสหพันธ์
แรงงาน ไม่สามารถทนท างานอยู่ต่อไปได้
เพราะเหตุที่ลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงานได้นัด
ชุมนุม ท าค าร้อง ยื่นข้อเรียกร้อง เจรจา หรือ
ด าเนินการฟ้องร้อง หรือเป็นพยานหรือให้
หลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือนายทะเบียน 
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาด
ข้อพิพาทแรงงาน หรือกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือต่อศาล
แรงงาน หรือเพราะเหตุที่ลูกจ้าง หรือสหภาพ
แรงงานก าลังจะกระท าการดังกล่าว 

(๒) เลิกจ้างหรือกระท าการใด ๆ อันอาจ
เป็นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทนท างานอยู่
ต่อไปได้เพราะเหตุที่ลูกจ้างนั้นเป็นสมาชิก
ของสหภาพแรงงาน 

(๓) ขัดขวางในการที่ลูกจ้างเป็นสมาชิก
หรือให้ลูกจ้างออกจากการเป็นสมาชิกของ

มาตรา ๑๒๔  ห้ามนายจ้าง 
(๑) เลิกจ้าง โยกย้ายหน้าที่การงาน 

ลดค่าจ้าง ไม่มอบหมายงาน หรือกระท าการ
ใด ๆ อันอาจเป็นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทน
ท างานอยู่ต่อไปได้เพราะเหตุที่ลูกจ้างหรือ
สหภาพแรงงาน แล้วแต่กรณี กระท าการหรือ
ก าลังจะกระท าการ ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดตั้งสหภาพแรงงาน  
(ข) เป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมการของ

สหภาพแรงงาน  
(ค) นัดชุมนุม ท าค าร้อง แจ้งข้อเรียกร้อง 

หรือเจรจา ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(ง) ฟ้องร้องหรือเป็นพยานในคดีเก่ียวกับ

แรงงาน 
(จ) ให้หลักฐานต่อพนักงานประนอมข้อ

พิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาด  ข้อพิพาทแรงงาน 
กรรมการแรงงานสัมพันธ์ อธิบดี ศาลแรงงาน 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงาน 

(๒) ขัดขวางในการที่ลูกจ้างเป็นสมาชิก 
ให้ลูกจ้างออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพ

-ก าหนดหลักการคุ้มครองลูกจ้างจากการ
กระท าอันไม่เป็นธรรม โดยคุ้มครองลูกจ้าง
ไม่ให้นายจ้างเลิกจ้างโยกย้ายหน้าที่การงาน 
ลดค่าจ้าง ไม่มอบหมายงาน  หรือกระท าการ
ใด ๆอันอาจเป็นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทน
ท างานอยู่ต่อไปได้เพราะเหตุที่ลูกจ้างหรือ
สหภาพแรงงาน ก าลังจะกระท าการ
ต่าง ๆ เช่น ก าลังจะจัดตั้งสหภาพ
แรงงาน ก าลังจะเป็นสมาชิกหรือเป็น
กรรมการของสหภาพแรงงาน 
เป็นต้น รวมทั้งเพ่ิมการกระท าอันไม่เป็นธรรม
กรณีนายจ้างใช้สิทธิปิดงานแก่ลูกจ้างท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องเป็นบางส่วน หรือ
บางคนอันเป็นการเลือกปฏิบัติด้วย 
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สหภาพแรงงาน หรือให้ หรือตกลงจะให้เงิน 
หรือทรัพย์สินแก่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหภาพแรงงานเพ่ือมิให้สมัครหรือรับสมัคร
ลูกจ้างเป็นสมาชิก หรือเพ่ือให้ออกจากการ
เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน 

(๔) ขัดขวางการด าเนินการของสหภาพ
แรงงานหรือสหพันธ์แรงงาน หรือขัดขวางการ
ใช้สิทธิของลูกจ้างในการเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงาน หรือ 

(๕) เข้าแทรกแซงในการด าเนินการของ
สหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานโดยไม่มี
อ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

แรงงาน หรือให้หรือตกลงจะให้เงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดแก่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่
ของสหภาพแรงงาน เพ่ือไม่ให้สมัครหรือรับ
สมัครลูกจ้างเป็นสมาชิก หรือเพ่ือให้ออกจาก
การเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน 

(๓) ขัดขวางการด าเนินการของสหภาพ
แรงงาน สหพันธ์แรงงาน หรือสภาองค์การ
ลูกจ้าง หรือขัดขวางการใช้สิทธิของลูกจ้างใน
การเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน 

(๔) เข้าแทรกแซงการด าเนินการของ
สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน หรือสภา
องค์การลูกจ้างโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 

(๕) ใช้สิทธิปิดงานแก่ลูกจ้างท่ีเกี่ยวข้อง
กับข้อเรียกร้องเป็นบางส่วน หรือบางคนอัน
เป็นการเลือกปฏิบัติ 

มาตรา ๑๒๒  ห้ามมิให้ผู้ใด 
(๑) บังคับ หรือขู่เข็ญโดยทางตรง หรือ

ทางอ้อม ให้ลูกจ้างต้องเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงาน หรือต้องออกจากการเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงาน หรือ 

(๒) กระท าการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้
นายจ้างฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๑ 

มาตรา ๑๒๕  ห้ามผู้ใด 
(๑) บังคับ หรือขู่เข็ญโดยทางตรง หรือ

ทางอ้อม ให้ลูกจ้างต้องเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงาน หรือต้องออกจากการเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงาน 

(๒) กระท าการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้
นายจ้างฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔ 

-ก าหนดบทบัญญัติคุ้มครองลูกจ้างจาก
การกระท าอันไม่เป็นธรรมจากบุคคลภายนอก 
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มาตรา ๑๒๓  ในระหว่างที่ข้อตกลง

เกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือค าชี้ขาดมีผลใช้
บังคับ ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ผู้แทน
ลูกจ้าง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิก
สหภาพแรงงาน หรือกรรมการ หรือ
อนุกรรมการสหพันธ์แรงงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ข้อเรียกร้อง เว้นแต่บุคคลดังกล่าว 

(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิด
อาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 

(๒) จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอัน

ชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง โดยนายจ้างได้
ว่ากล่าวและตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่
กรณีท่ีร้ายแรง นายจ้างไม่จ าต้องว่ากล่าวและ
ตักเตือน  ทั้งนี้ ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่ง
นั้นต้องมิได้ออกเพ่ือขัดขวางมิให้บุคคล
ดังกล่าวด าเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง หรือ 

(๔) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันท างาน
ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(๕) กระท าการใด ๆ เป็นการยุยง 
สนับสนุน หรือชักชวนให้มีการฝ่าฝืนข้อตกลง

มาตรา ๑๒๖  ในระหว่างที่ข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา ๑๓ วรรค
หนึ่ง หรือค าชี้ขาดมีผลใช้บังคับ ห้ามนายจ้าง
เลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง 
เว้นแต่บุคคลดังกล่าวได้กระท าการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิด
อาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 

(๒) จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอัน

ชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง  
โดยนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว 

เว้นแต่กรณีท่ีร้ายแรง นายจ้างไม่จ าต้อง
ตักเตือน 

(๔) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันท างาน
ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(๕) กระท าการใด ๆ เป็นการยุยง 
สนับสนุน หรือชักชวนให้มีการฝ่าฝืนข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือค าชี้ขาด 

-ก าหนดบทบัญญัติคุ้มครองลูกจ้างจาก
การกระท าอันไม่เป็นธรรมระหว่างที่ข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา ๑๓ มีผลใช้
บังคับ ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้อง
กับข้อเรียกร้อง 
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เกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือค าชี้ขาด 
มาตรา ๑๒๔  เมื่อมีการฝ่าฝืนมาตรา 

๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ หรือมาตรา ๑๒๓ 
ผู้เสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนอาจยื่นค าร้อง
กล่าวหาผู้ฝ่าฝืนต่อคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการ 
ฝ่าฝืน 

มาตรา ๑๒๗  เมื่อมีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔
มาตรา ๑๒๕หรือมาตรา ๑๒๖ ผู้เสียหาย
เนื่องจากการฝ่าฝืนอาจยื่นค าร้องกล่าวหา
ผู้ฝ่าฝืนต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีการฝ่าฝืน 

-เพ่ิมระยะเวลาให้สิทธิผู้เสียหายจากการ
กระท าอันไม่เป็นธรรมยื่นค าร้องกล่าวหา
ผู้ฝ่าฝืนต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้
จากเดิมภายใน ๖๐ วัน เป็นภายใน ๙๐วัน 
นับแต่วันที่มีการฝ่าฝืน 

มาตรา ๑๒๕  เมื่อได้รับค าร้องกล่าวหา
ตามมาตรา ๑๒๔ แล้ว ให้คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดและ
ออกค าสั่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค า
ร้องกล่าวหา 

รัฐมนตรีมีอ านาจขยายระยะเวลาให้
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดได้ตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๑๒๘  เมื่อได้รับค าร้องกล่าวหา
ตามมาตรา ๑๒๗ แล้ว ให้คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดและ
ออกค าสั่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 
ค าร้องกล่าวหา 

ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์แจ้ง
ค าสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นหนังสือให้ผู้กล่าวหา
และผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด การด าเนินคดีอาญา
นายจ้างให้เป็นอันระงับไป 

ผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา หากไม่เห็นด้วย
กับค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มี
สิทธิน าคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวัน

-ก าหนดหลักการให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 
ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ มีสิทธิน าคดีไปฟ้องเพิกถอน
ค าสั่งต่อศาลแรงงานไดภ้ายใน ๓๐ วัน และ
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ปฏิบัติตาม 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลแล้วการ
ด าเนินคดีอาญาที่มีอยู่ให้เป็นอันระงับไป 



๙๖ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การน าคดีไปสู่ศาลแรงงานไม่เป็นเหตุให้

ทุเลาการปฏิบบัติตามค าสั่งของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากศาลแรงงานโดยมีหลักประกันที่
น่าเชื่อถือได้ 

ในกรณีที่ค าสั่งของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ก าหนดให้ผู้จ่ายเงินด้วยการน าคดีไปสู่
ศาลแรงงาน ผู้นั้นต้องวางเงินต่อศาลแรงงาน
โดยครบถ้วนตามค าสั่งของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์จึงจะฟ้องคดีได้ 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และ
ไม่ได้น าคดีไปสู่ศาลภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการก าหนดนับแต่วันที่ทราบหรือ
ถือว่าทราบค าสั่ง ให้ค าสั่งนั้นเป็นที่สุด 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ปฏิบัติตาม 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลแล้วการ
ด าเนินคดีอาญาที่มีอยู่ให้เป็นอันระงับไป 

เมื่อคดีถึงท่ีสุดและผู้ถูกกล่าวหามีหน้าที่
ต้องจ่ายเงินจ านวนใดให้แก่ลูกจ้างให้ศาลมี
อ านาจจ่ายเงินที่ผู้ถูกกล่าวหาวางไว้ต่อศาล
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ให้แก่ลูกจ้างผู้กล่าวหา 
มาตรา ๑๒๖  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้

ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ตามมาตรา ๑๒๕ ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ก าหนด การ
ด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้นให้เป็นอันระงับ
ไป 

- -ก าหนดหลักการใหม่แล้วตามร่าง
มาตรา ๑๓๐ 

มาตรา ๑๒๗  การฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๑ 
มาตรา ๑๒๒ หรือมาตรา ๑๒๓ จะด าเนิน
คดีอาญาได้ต่อเมื่อผู้เสียหายเนื่องจากการ 
ฝ่าฝืนได้ยื่นค าร้องกล่าวหาผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา 
๑๒๔ และผู้ถูกกล่าวหาไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามมาตรา 
๑๒๕ 

- -ก าหนดหลักการใหม่แล้วตามร่าง
มาตรา ๑๓๐ 

หมวด ๑๐ 
บทก าหนดโทษ 

หมวด ๑๑ 
บทก าหนดโทษ 

 

มาตรา ๑๒๘  ผู้แทนนายจ้างหรือผู้แทน
ลูกจ้างตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ หรือ
ผู้แทนสมาคมนายจ้างหรือผู้แทนสหภาพ
แรงงานตามมาตรา ๑๕ ผู้ใดรับหรือยอมจะ
รับเงิน หรือทรัพย์สินจากผู้ใดผู้หนึ่งเพ่ือ
กระท าการอันเป็นเหตุให้นายจ้าง ลูกจ้าง 

มาตรา ๑๒๙  ผู้แทนนายจ้างหรือผู้แทน
ลูกจ้างตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๗ หรือ
ผู้แทนสมาคมนายจ้างหรือผู้แทนสหภาพ
แรงงานตามมาตรา ๑๖ ผู้ใดรับหรือยอมจะ
รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก 
ผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อกระท าการอันเป็นเหตุให้

-ก าหนดโทษผู้แทนนายจ้างหรือผู้แทน
ลูกจ้าง หรือผู้แทนสมาคมนายจ้างหรือผู้แทน
สหภาพแรงงานทีร่ับหรือยอมจะรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้หนึ่ง 
ผู้ใดเพื่อกระท าการอันเป็นเหตุให้ต้อง 
เสียผลประโยชน์อันควรได้ โดยก าหนดอัตรา



๙๘ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพแรงงานซึ่งตน
เป็นผู้แทนในการเรียกร้อง เจรจาท าความตก
ลงหรือรับทราบค าชี้ขาดต้องเสียผลประโยชน์
อันควรได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ัง
ปรับ 

นายจ้าง ลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพ
แรงงานซึ่งตนเป็นผู้แทนในการเรียกร้อง 
เจรจาท าความตกลงหรือรับทราบค าชี้ขาด
ต้องเสียผลประโยชน์อันควรได้ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 
สองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

เดิมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มาตรา ๑๒๙  ที่ปรึกษานายจ้างหรือท่ี
ปรึกษาลูกจ้างตามมาตรา ๑๗ ผู้ใด รับหรือ
ยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินจากผู้ใดผู้หนึ่งเพ่ือ
กระท าการอันเป็นเหตุให้นายจ้างหรือลูกจ้าง
ซึ่งตนเป็นที่ปรึกษาต้องเสียผลประโยชน์อัน
ควรได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ัง
ปรับ 

มาตรา ๑๓๐  ที่ปรึกษานายจ้างหรือท่ี
ปรึกษาลูกจ้างตามมาตรา ๑๘  ผู้ใดรับหรือ
ยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
จากผู้หนึ่งผู้ใดเพ่ือกระท าการอันเป็นเหตุให้
นายจ้างหรือลูกจ้างซึ่งตนเป็นที่ปรึกษาต้อง
เสียผลประโยชน์อันควรได้ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

-ก าหนดโทษทีป่รึกษานายจ้างหรือที่
ปรึกษาลูกจ้างตามมาตรา ๑๘ ทีร่ับหรือยอม
จะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
จากผู้หนึ่งผู้ใดเพ่ือกระท าการอันเป็นเหตุให้
นายจ้างหรือลูกจ้างซึ่งตนเป็นที่ปรึกษา 
ต้องเสียผลประโยชน์อันควรได้ โดยก าหนด
อัตราโทษในอัตราเดิมตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มาตรา ๑๒๙ ทวิ  ผู้ใดกระท าตนเป็นที่
ปรึกษานายจ้าง หรือที่ปรึกษาลูกจ้างโดยไม่ได้
รับการจดทะเบียนตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- -เนื่องจากไม่ได้ก าหนดให้ที่ปรึกษา
นายจ้างหรือท่ีปรึกษาลูกจ้างต้องจดทะเบียน
แล้วจึงไม่มีบทลงโทษ 

มาตรา ๑๓๐  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ หรือ

มาตรา ๑๓๑  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๑ 

-ก าหนดโทษนายจ้างผู้ฝ่าฝืนไม่น า
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างมาจดทะเบียน



๙๙ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

มาตรา ๒๒ วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 
๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

ต่ออธิบดี  

มาตรา ๑๓๑  นายจ้างหรือลูกจ้างผู้ใด 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างหรือค าชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
ที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง 
มาตรา ๒๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๙ วรรคสี่
ในระหว่างที่ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง
หรือค าชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานนั้นมีผลใช้
บังคับ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ัง
ปรับ 

มาตรา ๑๓๒  นายจ้างหรือลูกจ้างผู้ใด 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างหรือค าชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
ที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๓๐ วรรคสี่ในระหว่าง
ที่ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างหรือค าชี้ขาด
ข้อพิพาทแรงงานนั้นมีผลใช้บังคับ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

-ก าหนดโทษนายจ้างผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างที่ได้จด
ทะเบียนต่ออธิบดีแล้ว ระหว่างที่ข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือค าชี้ขาดข้อพิพาท
แรงงานนั้นมีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๑๓๒  นายจ้าง ลูกจ้าง สมาคม
นายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง 
หรือสหพันธ์แรงงานใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์หรือค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๓  นายจ้าง ลูกจ้าง สมาคม
นายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง
หรือสหพันธ์แรงงานใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ตามมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

-ก าหนดโทษนายจ้าง ลูกจ้าง 
สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์
นายจ้างหรือสหพันธ์แรงงานใด ฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ในกิจการที่มีความส าคัญ 
ตามมาตรา ๒๔ โดยก าหนดอัตราโทษในอัตรา
เดิมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

- มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตาม 

-ก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
ค าชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานสัมพันธ์ที่รัฐมนตรี



๑๐๐ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ หรือ
มาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ัง
ปรับ 

 
 

มอบหมายให้ชี้ขาด 

มาตรา ๑๓๔  ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
ผู้ใด รับหรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินจาก
ผู้ใดผู้หนึ่ง เพ่ือจูงใจให้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
อันเป็นเหตุให้นายจ้าง ลูกจ้าง สมาคม
นายจ้าง หรือสหภาพแรงงาน ต้องเสีย
ผลประโยชน์อันควรได้ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๓๕  ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
ผู้ ใดรับหรือยอมจะรับเงิน  ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ อ่ืน ใดจากผู้หนึ่ งผู้ ใด เพ่ือจูงใจ 
ให้ชี้ ขาดข้อพิพาทแรงงานอันเป็นเหตุ ให้
นายจ้าง ลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพ
แรงงาน ต้องเสียผลประโยชน์อันควรได้ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

-ก าหนดโทษผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานทีร่ับ
หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดจากผู้หนึ่งผู้ใดเพ่ือจูงใจให้ชี้ขาด 
ข้อพิพาทแรงงานอันเป็นเหตุให้นายจ้าง 
ลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพ
แรงงาน ต้องเสียผลประโยชน์อันควรได้ 

มาตรา ๑๓๕  ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ วรรคสาม หรือ
วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บาท 

มาตรา ๑๓๖  ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม หรือ
วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
หนึ่งหมื่นบาท 

-ก าหนดโทษผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ไม่
ส่งค าชี้ขาดให้ทราบภายใน ๓ วันนับแต่วันที่
ท าค าชี้ขาดและไม่น าค าชี้ขาดไปจดทะเบียน
ต่ออธิบดีภายใน ๑๕ วัน 

มาตรา ๑๓๖  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 
๓๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๗  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

-ก าหนดโทษนายจ้างที่เลิกจ้าง โยกย้าย
หน้าที่การงานลูกจ้าง ฯลฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อ
เรียกร้องเมื่อมีการแจ้งข้อเรียกร้องแล้วโดยข้อ
เรียกร้องนั้นอยู่ระหว่างการเจรจา การไกล่



๑๐๑ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

 เกลี่ย หรือชี้ขาด 
มาตรา ๑๓๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

-ก าหนดโทษผู้อื่นที่ไม่ใช่นายจ้าง ลูกจ้าง 
ที่เข้าไปด าเนินการหรือร่วมกระท าการใด ๆ 
ในการเรียกร้อง การเจรจา การไกล่เกลี่ย 

มาตรา ๑๓๘  นายจ้าง ลูกจ้าง สมาคม
นายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง 
หรือสหพันธ์แรงงานใด ฝ่าฝืนประกาศของ
รัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- -ไม่ได้ก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืนประกาศของ 
รัฐมนตรีที่ห้ามลูกจ้าง สหภาพแรงงาน ฯลฯ 
ยื่นข้อเรียกร้องให้นายจ้าง สมาคมนายจ้าง 
เพ่ิมค่าจ้างแก่ลูกจ้าง เนื่องจากไม่สอดคล้อง
อนุสัญญาฯ  

มาตรา ๑๓๙  นายจ้างหรือลูกจ้างผู้ใด 
ฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ 
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

- -ไม่ได้ก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืนไว้เนื่องจาก
กฎหมายที่แก้ไขใหม่ร่างมาตรา ๓๔ ไม่ได้เป็น
บทบัญญัติห้ามนายจ้างหรือลูกจ้างอีกต่อไป
แต่ให้ เป็นสิทธิของนายจ้างจะปิดงานหรือ
ลูกจ้างนัดหยุดงานก็ได้ 

มาตรา ๑๔๐  นายจ้างหรือลูกจ้างผู้ใด 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๓๕ (๑) (๒) หรือ (๓) ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- -ไม่ได้ก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืนอ านาจของ
รัฐมนตรีในการสั่งให้นายจ้างที่ปิดงานรับ
ลูกจ้างเข้าท างาน หรือสั่งให้ลูกจ้างซึ่งนัด 
หยุดงานกลับเข้าท างาน หรือจัดให้บุคคลเข้า
ท างานแทนลูกจ้างท่ีไม่ได้ท างานเนื่องจาก 
การปิดงานหรือนัดหยุดงาน 

มาตรา ๑๔๑  นายจ้างหรือลูกจ้างผู้ใด - -ไม่ได้ก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืนประกาศของ 



๑๐๒ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง 
หรือวรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

รัฐมนตรีที่ห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัด
หยุดงานในท้องที่ที่ได้ประกาศกฎอัยการศึก
หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

มาตรา ๑๔๒  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวก 
ขัดขวาง ไม่ตอบหนังสือสอบถาม ไม่ชี้แจง
ข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องแก่กรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือ
อนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามมาตรา ๔๓ 
หรือแก่นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียน
มอบหมายตามมาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๑๐๕ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

มาตรา ๑๓๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ 
วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือไม่
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา 
๗๔ หรือมาตรา ๑๐๖ ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

-ก าหนดโทษผู้ที่ไม่อ านวยความสะดวก 
ส่งหนังสือหรือเอกสารแก่กรรมการหรือ
อนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรืออธิบดี 
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

มาตรา ๑๔๓  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๒ หรือ
มาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๐  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ หรือ
มาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

-ก าหนดโทษนายจ้างที่ไม่จัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการลูกจ้างอย่างน้อย 
๓ เดือนต่อครั้ง หรือเลิกจ้าง ลดค่าจ้าง ฯลฯ 
หรือกระท าการใดเป็นผลให้กรรมการลูกจ้าง
ไม่สามารถทนท างานต่อไปได้ หรือห้าม
นายจ้างให้หรือตกลงจะให้เงินหรือทรัพย์สิน
แก่กรรมการลูกจ้าง 

 



๑๐๓ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
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มาตรา ๑๔๔  ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคม
นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๑ หรือ
กรรมการสมาคมนายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๖๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินวันละ
ห้าสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติ 

 

- 
 
 
- 

-ยกเลิกบทก าหนดโทษผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง
สมาคมนายจ้างผู้ใดไม่จัดประชุมใหญ่ครั้งแรก
ภายใน ๑๒๐ วัน  
 

มาตรา ๑๔๕  สมาคมนายจ้างใดรับบุคคล
เข้าเป็นสมาชิกโดยฝ่าฝืนมาตรา ๖๓ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

- -ยกเลิกบทก าหนดโทษ 

 มาตรา ๑๔๑ นายจ้าง สมาคม
นายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การ
นายจ้าง ลูกจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์
แรงงาน หรือสภาองค์การลูกจ้าง ไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง มาตรา ๗๒ มาตรา
๙๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๐๔ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 

 

มาตรา ๑๔๖  สมาคมนายจ้างใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๕ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

กรรมการสมาคมนายจ้างผู้ใดรู้เห็นเป็นใจ
ให้สมาคมนายจ้างกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่

มาตรา ๑๔๒ สมาคมนายจ้างใดฝ่าฝืน
หรือไมป่ฏิบัติตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๗
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

กรรมการสมาคมนายจ้างผู้ใดรู้เห็นเป็นใจ
ให้สมาคมนายจ้างกระท าการฝ่าฝืนหรือ 

-ก าหนดโทษสมาคมนายจ้างที่ไม่จัดให้มี
ทะเบียนสมาชิก หรือไม่จัดให้มีการตรวจสอบ
บัญชีทุกปี รวมทั้งก าหนดโทษกรรมการด้วย 



๑๐๔ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
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(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 
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ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๕ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ า ทั้งปรับ 

ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๗ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๔๗  ผู้ช าระบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๑๑๑ 
ประกอบด้วยมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๑๑๘ 
ประกอบด้วยมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๑๑๑ 
ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินห้าสิบบาท
ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติ 

 

มาตรา ๑๔๓  ผู้ช าระบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๘๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท 

-ก าหนดโทษผู้ช าระบัญชี 

มาตรา ๑๔๘  ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสหภาพ
แรงงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๓ หรือ
กรรมการสหภาพแรงงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๙๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินวันละ
ห้าสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติ 

- -ยกเลิกบทก าหนดโทษของผู้เริ่มก่อการ
จัดตั้งสหภาพแรงงานที่ไม่จัดประชุมใหญ่
สามัญครั้งแรกภายใน ๑๒๐ วัน 

มาตรา ๑๔๙  สหภาพแรงงานใดรับบุคคล
เข้าเป็นสมาชิกโดยฝ่าฝืนมาตรา ๙๕ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

- -ยกเลิกโทษสหภาพแรงงานในการรับ
บุคคลเข้าเป็นสมาชิก 

มาตรา ๑๕๐  สหภาพแรงงานใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๔ หรือมาตรา 
๑๐๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

มาตรา ๑๔๔  สหภาพแรงงานใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๕ หรือมาตรา
๑๐๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง 

-ก าหนดโทษสหภาพแรงงานที่ไม่จัดให้มี
ทะเบียนสมาชิก หรือไม่จัดให้มีการตรวจสอบ
บัญชีทุกปี รวมทั้งก าหนดโทษกรรมการที่ 



๑๐๕ 
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กรรมการสหภาพแรงงานผู้ใดรู้เห็นเป็นใจ
ให้สหภาพแรงงานกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๔ หรือมาตรา ๑๐๘ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

หมื่นบาท 
กรรมการสหภาพแรงงานผู้ใดรู้เห็นเป็นใจ

ให้สหภาพแรงงานกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๕ หรือมาตรา ๑๐๙ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

รู้เห็นเป็นใจให้สหภาพแรงงานกระท าการ 
ฝ่าฝืนด้วย 

มาตรา ๑๕๑  ผู้จัดตั้งสหพันธ์นายจ้างผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘ ประกอบด้วย
มาตรา ๖๑ หรือผู้จัดตั้งสหพันธ์แรงงานผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘ ประกอบด้วยมาตรา 
๙๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินวันละห้าสิบ
บาทตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติ 

- -ยกเลิกบทลงโทษผู้จัดตั้งสหพันธ์นายจ้าง
ที่ไม่จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
ภายใน ๑๒๐ วัน  

มาตรา ๑๕๒  กรรมการสหพันธ์นายจ้าง
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘ ประกอบด้วย
มาตรา ๖๒ หรือกรรมการสหพันธ์แรงงานผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘ ประกอบด้วย
มาตรา ๙๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินวันละ
ห้าสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติ 

- -ยกเลิกบทลงโทษกรรมการสหพันธ์
นายจ้างที่ไม่จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ 
ครั้งแรกภายใน ๑๒๐ วัน ไม่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับโดยมติที่ประชุมใหญ่และไม่น าไปจด
ทะเบียนภายใน  ๑๔ วัน  รวมทั้งยกเลิก
บทลงโทษกรรมการสหพันธ์แรงงานด้วย 

มาตรา ๑๕๓  สหพันธ์นายจ้างใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘ ประกอบด้วย
มาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๕ หรือสหพันธ์
แรงงานใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 

- -ยกเลิกบทลงโทษสหพันธ์นายจ้างที่ไม่จัด
ให้มีทะเบียนสมาชิก หรือจัดให้มีการ
ตรวจสอบบัญชีทุกปี 



๑๐๖ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

๑๑๘ ประกอบด้วยมาตรา ๑๐๔ หรือมาตรา 
๑๐๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

กรรมการสหพันธ์นายจ้างผู้ใดรู้เห็นเป็นใจ
ให้สหพันธ์นายจ้างกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘ ประกอบด้วยมาตรา 
๗๑ หรือมาตรา ๗๕ หรือกรรมการสหพันธ์
แรงงานผู้ใดรู้เห็นเป็นใจให้สหพันธ์แรงงาน
กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 
๑๑๘ ประกอบด้วยมาตรา ๑๐๔ หรอืมาตรา 
๑๐๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ัง
ปรับ 

- มาตรา ๑๔๕ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ หรือมาตรา ๑๒๖
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ก าหนดโทษนายจ้างที่มีการกระท าอันไม่
เป็นธรรมต่อลูกจ้าง 

มาตรา ๑๕๔  ผู้ใดใช้ชื่อซึ่งมีอักษรไทย
ประกอบว่า “สมาคมนายจ้าง” หรือ 
“สหภาพแรงงาน” หรือ “สหพันธ์นายจ้าง” 
หรือ “สหพันธ์แรงงาน” หรืออักษร
ต่างประเทศซึ่งมีความหมายท านองเดียวกัน
ประกอบในป้ายชื่อ ดวงตรา จดหมาย ใบแจ้ง

มาตรา ๑๔๖  ผู้ใดใช้ชื่อซึ่งมีอักษรไทย
ประกอบว่า “สมาคมนายจ้าง” หรือ 
“สหภาพแรงงาน” หรือ “สหพันธ์นายจ้าง” 
หรือ “สหพันธ์แรงงาน” หรือ “สภาองค์การ
นายจ้าง” หรือ “สภาองค์การลูกจ้าง” หรือ
อักษรต่างประเทศซึ่งมีความหมายท านอง

-ก าหนดโทษผู้ใดใช้ชื่อซึ่งมีอักษรไทย
ประกอบว่า “สมาคมนายจ้าง” หรอื 
“สหภาพแรงงาน” หรือ “สหพันธ์นายจ้าง
หรือ “สภาองค์การนายจ้าง” หรือ “สภา
องค์การลูกจ้าง” หรืออักษรต่างประเทศซึ่งมี
ความหมายท านองเดียวกัน 



๑๐๗ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

ความหรือเอกสารอย่างอ่ืนเกี่ยวกับกิจการ
ธุรกิจโดยมิได้เป็นสมาคมนายจ้าง สหภาพ
แรงงาน สหพันธ์นายจ้าง หรือสหพันธ์แรงงาน 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทและ
ปรับอีกเป็นรายวันไม่เกินวันละห้าสิบบาท
จนกว่าจะเลิกใช้ 

เดียวกันประกอบในป้ายชื่อ ดวงตรา จดหมาย 
ใบแจ้งความ หรือเอกสารอย่างอ่ืน โดยมิได้
เป็นสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์
นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การ
นายจ้าง หรือสภาองค์การลูกจ้าง ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๑๕๕  ผู้ใดเป็นสมาชิกของสมาคม
นายจ้างหรือสหภาพแรงงาน โดยรู้อยู่ว่า
สมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานนั้นยัง
ไม่ได้จดทะเบียน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท 

ผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการสมาคมนายจ้างหรือ
สหภาพแรงงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

มาตรา ๑๔๗  ผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการ
สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์
นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การ
นายจ้าง หรือสภาองค์การลูกจ้าง ที่ยังไม่ได้
รับใบส าคัญรับรองการจัดตั้ง ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

-ก าหนดโทษผู้ที่ผู้ด าเนินการสมาคม
นายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง 
สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การนายจ้าง หรือ
สภาองค์การลูกจ้าง ที่ยังไม่ได้รับใบส าคัญ
รับรองการจัดตั้ง 

มาตรา ๑๕๖  เมื่อสมาคมนายจ้าง 
สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง หรือสหพันธ์
แรงงาน ได้เลิกตามพระราชบัญญัตินี้ 
กรรมการหรืออนุกรรมการสมาคมนายจ้าง 
สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง หรือสหพันธ์
แรงงานผู้ใดขัดขวางการด าเนินการของผู้

มาตรา ๑๔๘  เมื่อสมาคมนายจ้าง 
สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง หรือสหพันธ์
แรงงาน ได้เลิกตามพระราชบัญญัตินี้ 
กรรมการหรืออนุกรรมการสมาคมนายจ้าง 
สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง หรือสหพันธ์
แรงงาน ผู้ใดขัดขวางการด าเนินการของ 

-ก าหนดโทษผู้ใดขัดขวางการด าเนินการ
ของผู้ช าระบัญชีกรณสีมาคมนายจ้าง สหภาพ
แรงงาน สหพันธ์นายจ้าง หรือสหพันธ์แรงงาน
ฯลฯ ได้เลิกแล้ว 



๑๐๘ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

ช าระบัญชี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

ผู้ช าระบัญชี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๗  ผู้ใดยังคงด าเนินกิจการของ
สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์
นายจ้าง หรือสหพันธ์แรงงาน ซึ่งได้เลิกไป
แล้วตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
พันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๙  ผู้ใดยังคงด าเนินกิจการของ
สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์
นายจ้าง หรือสหพันธ์แรงงาน ซึ่งได้เลิกไป
แล้วตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

-ก าหนดโทษผู้ที่ยังคงด าเนินกิจการของ
สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์
นายจ้าง หรือสหพันธ์แรงงาน ซึ่งได้เลิกไป
แล้ว 

มาตรา ๑๕๗ ทวิ  ผู้ใดด าเนินการสภา
องค์การนายจ้างหรือสภาองค์การลูกจ้าง หรือ
ใช้ชื่อซึ่งมีอักษรไทยประกอบว่า “สภา
องค์การนายจ้าง” หรือ “สภาองค์การ
ลูกจ้าง” ในเอกสารเกี่ยวกับกิจการธุรกิจ โดย
มิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๙ หรือมาตรา 
๑๒๐ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

- -ยกเลิกบทก าหนดโทษด าเนินการ 
สภาองค์การนายจ้างหรือสภาองค์การลูกจ้าง 
หรือใช้ชื่อซึ่งมีอักษรไทยประกอบว่า  
“สภาองค์การนายจ้าง” หรือ “สภาองค์การ
ลูกจ้าง” ในเอกสารเกี่ยวกับกิจการธุรกิจ 

มาตรา ๑๕๘  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 
๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๓ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

- ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๑๔๕ แล้ว 



๑๐๙ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

มาตรา ๑๕๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๒ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๑๔๕ แล้ว 

- มาตรา ๑๕๐ บรรดาความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือ
มีโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ให้อธิบดีมี
อ านาจเปรียบเทียบได้ 

ภายใต้บังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง 
ในการสอบสวนถ้าพนักงานสอบสวนพบว่า
บุคคลใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบให้
พนักงานสอบสวนส่งเรื่องมายังอธิบดีภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้
เปรียบเทียบ 

เมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตาม
จ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้
ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระท าผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ 
หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับ
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้

-ก าหนดหลักการใหม่ให้อธิบดีมีอ านาจ
เปรียบเทียบผู้กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือ
มีโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับได้ 



๑๑๐ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

ด าเนินคดีต่อไปได้ 
 
 

บทเฉพาะกาล บทเฉพาะกาล 
 

 

 มาตรา ๑๕๑ ในวาระเริ่มแรกให้
คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์
ตามมาตรา ๔๕ ประกอบด้วยปลัดกระทรวง
แรงงาน เป็นประธานกรรมการ กรรมการฝ่าย
นายจ้าง กรรมการฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละห้าคน 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านแรงงาน
สัมพันธ์เป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าห้าปีจ านวน
สามคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
แต่งตั้งเป็นกรรมการ อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้ข้าราชการกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งจ านวน
ไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือท า
หน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงาน
สัมพันธ์ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์

 



๑๑๑ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

ตามพระราชบัญญัตินี้  
 

- มาตรา ๑๕๒  ให้คณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงด ารงต าแหนง่อยู่ในวนัก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงอยู่ใน
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ขึ้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 

-ก าหนดให้คณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงด ารงต าแหนง่อยู่ในวนัก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงอยู่ใน
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ขึ้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 

 มาตรา ๑๕๓  ให้คณะกรรมการลูกจ้าง
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงด ารงต าแหนง่อยู่ในวนัก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงอยู่ใน
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง 

 

-ก าหนดให้คณะกรรมการลูกจ้างตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ซ่ึงด ารงต าแหนง่อยู่ในวนัก่อนวนัท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงอยู่ในต าแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

 

 มาตรา ๑๕๔  ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
ซึ่งแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อพิพาทแรงงานจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง 

-ก าหนดให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานซึ่ง
แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อพิพาทแรงงานจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง 



๑๑๒ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

 

ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

 
- มาตรา ๑๕๕  บรรดาค าชี้ขาดของผู้ชี้ขาด

ข้อพิพาทแรงงาน มติ ค าวินิจฉัยชี้ขาด  
หรือค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ที่
ถึงท่ีสุดแล้วตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และยังมีผลใช้บังคับอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคง
ใช้บังคับได้ต่อไป 

บรรดาสภาพการจ้างที่มีอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า 
เป็นสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ 

บรรดาข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างที่
มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นข้อตกลงเก่ียวกับสภาพ
การจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

-ก าหนดให้ค าชี้ขาดของผู้ชี้ขาดข้อพิพาท
แรงงาน มติ ค าวินิจฉัยชี้ขาด หรือค าสั่งของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ที่ถึงที่สุดแล้ว
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๑๘ และยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไป 

-บรรดาสภาพการจ้างที่มีอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า 
เป็นสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ 

-บรรดาข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง
ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นข้อตกลงเก่ียวกับสภาพ
การจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๖๐ บรรดาค าร้องกล่าวหา 

 ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน ข้อตกลง  
ค าชี้ขาดของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 
 ค าชี้ขาดหรือค าสั่งของคณะกรรมการ

มาตรา ๑๕๖  บรรดาค าร้องกล่าวหา 
ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน ค าชี้ขาด 
ของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ค าชี้ขาดหรือ
ค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือ

-ก าหนดให้บรรดาค าร้องกล่าวหา 
 ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน ค าชี้ขาด 
ของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ค าชี้ขาดหรือ
ค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือ



๑๑๓ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

แรงงานสัมพันธ์ หรือคดีซึ่งเกิดขึ้นหรือยังไม่ถึง
ที่สุดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่
ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
จนกว่าค าร้องกล่าวหา ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท
แรงงาน ข้อตกลง ค าชี้ขาด ค าสั่ง หรือคดีนั้น
จะถึงที่สุด 

ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานและ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งแต่งตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัตินี้ มีอ านาจพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาด ตลอดจนมีอ านาจสั่งเก่ียวกับ
เรื่องดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง เช่นเดียวกับผู้ชี้
ขาดข้อพิพาทแรงงานและคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยที่ออกตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวนัที่ ๑๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ 

คดีซึ่งเกิดขึ้นและยังไม่ถึงที่สุด แล้วแต่กรณี 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ที่ใช้
บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับจนกว่าค าร้องกล่าวหา ข้อเรียกร้อง  
ข้อพิพาทแรงงาน ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพ 
การจ้าง ค าชี้ขาด ค าสั่ง หรือคดีนั้นจะถึงที่สุด 

 
 

คดีซึ่งเกิดขึ้นและยังไม่ถึงที่สุด แล้วแต่กรณี 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ที่ใช้
บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับจนกว่าค าร้องกล่าวหา ข้อเรียกร้อง  
ข้อพิพาทแรงงาน ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพ 
การจ้าง ค าชี้ขาด ค าสั่ง หรือคดีนั้นจะถึงที่สุด 

 
 

มาตรา ๑๖๑  สมาคมนายจ้างและสมาคม
ลูกจ้างซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ 

มาตรา ๑๕๗  สมาคมนายจ้าง สหภาพ
แรงงาน สหพันธ์นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน  
สภาองค์การนายจ้าง และสภาองค์การลูกจ้างที่
ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

-ก าหนดให้สมาคมนายจ้าง สหภาพ
แรงงาน สหพันธ์นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน  
สภาองค์การนายจ้าง และสภาองค์การลูกจ้างที่
ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ



๑๑๔ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ถือว่าเป็นสมาคม
นายจ้างและสหภาพแรงงานตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

แรงงานสัมพันธ ์พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้ถือว่าเป็น
สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์
นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การ
นายจ้าง และสภาองค์การลูกจ้างที่ได้รับ
ใบส าคัญรับรองการจัดตั้งตามพระราช 
บัญญัตินี้ 

 
 

แรงงานสัมพันธ ์พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้ถือว่าเป็น
สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์
นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การ
นายจ้าง และสภาองค์การลูกจ้างที่ได้รับ
ใบส าคัญรับรองการจัดตั้งตามพระราช 
บัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๖๒  ค าขอจัดตั้งสมาคมนายจ้าง
หรือสมาคมลูกจ้างท่ีได้ยื่นไว้ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยที่ออกตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวนัที่ ๑๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ถือว่าเป็นค าขอตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๕๘  ค าขอจดทะเบียนจัดตั้ง
สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์
นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การ
นายจ้าง และสภาองค์การลูกจ้างที่ได้ยื่นไว้
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๑๘ ให้ถือว่าเป็นค าขอรับใบส าคัญรับรอง
การจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

-ก าหนดให้มาตรา ๑๔๗  ค าขอจด
ทะเบียนจัดตั้งสมาคมนายจ้าง สหภาพ
แรงงาน สหพันธ์นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน 
สภาองค์การนายจ้าง และสภาองค์การลูกจ้าง
ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้ถือว่าเป็นค าขอรับใบส าคัญ
รับรองการจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๖๓  ในระหว่างที่ยังมิได้มี
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานใช้
บังคับ ให้ศาลยุติธรรมมีอ านาจหน้าที่
เช่นเดียวกับศาลแรงงาน 

- -ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว 

- มาตรา ๑๕๙  บรรดาพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

-ก าหนดให้บรรดาพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 



๑๑๕ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 

หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับ
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ
ค าสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ 

การด าเนินการออกพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
หรือค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้
รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับ
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ
ค าสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ 

ส าหรับการด าเนินการออกพระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งให้ด าเนินการให้แล้วเสรจ็
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับหากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ....  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

เหตุผล 
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