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พระราชบัญญัตแิ รงงาน พ.ศ.2499 ซึง่ ใช้บงั คับเมือ่ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2500 นับเป็นกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับแรกของประเทศไทย
มีเหตุผลในการออกกฎหมายเพื่อประสานความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และค�ำนึงถึงการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็น
สมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศแต่แรกตัง้ (พ.ศ. 2462) เป็นการ
แสดงความสนใจในประเทศไทยต่อการใช้แรงงานส่งเสริมความเป็น
ธรรมแห่งสังคมตามครรลองแห่งระบอบเสรีประชาธิปไตย ร่างกฎหมาย
ฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างกว้างขวาง โดยรัฐบาลได้ปรึกษาหารือ
ร่ ว มกั น ทั้ ง ฝ่ า ยนายจ้ า งและลู ก จ้ า ง ตลอดจนรั บ ฟั ง มติ ข องมหาชน
กฎหมายฉบั บ นี้ บั ญ ญั ติ ทั้ ง เรื่ อ งการคุ ้ ม ครองแรงงานและเรื่ อ งการ
แรงงานสัมพันธ์ ในส่วนของแรงงานสัมพันธ์ได้บญ
ั ญัตเิ รือ่ งการเรียกร้อง
การเจรจาระหว่ า งนายจ้ า งกั บ ลู ก จ้ า ง การระงั บ ข้ อ พิ พ าทแรงงาน
การจัดตั้งสหภาพแรงงาน ตลอดจนเรื่องการกระท�ำอันไม่เป็นธรรม
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นับว่าได้น�ำระบบแรงงานสัมพันธ์สมัยใหม่ มาใช้เมื่อปฏิวัติโดยจอมพล
สฤษฏ์ ธนรัชต์ พ.ศ. 2501 ได้มีการประกาศของคณะปฎิวัติฉบับที่ 19
ยกเลิกพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 บรรดาสหภาพแรงงานที่ได้
จัดตั้งขึ้นต้องยุบเลิกไป หากมีปัญหาการพิพาทแรงงานก็ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ซึง่ กระทรวงมหาดไทยแต่งตัง้ เป็นผูว้ นิ จิ ฉัย ต่อมา พ.ศ. 2508
สืบเนื่องจากได้มีการพิพาทแรงงานและการนัดหยุดงานเกิดขึ้นมาก
รั ฐ บาลจึ ง ได้ อ อกพระราชบั ญ ญั ติ ก� ำ หนดวิ ธีร ะงั บ ข้ อ พิ พ าทแรงงาน
พ.ศ. 2508 ขึน้ ซึง่ ได้บญ
ั ญัตถิ งึ ขัน้ ตอนในการเรียกร้อง การเจรจาต่อรอง
การไกล่เกลีย่ และวิธรี ะงับข้อพิพาท แต่ยงั ไม่บญ
ั ญัตถิ งึ สิทธิในการจัดตัง้
สหภาพ พ.ศ. 2515 คณะปฏิวตั ิ (จอมพลถนอม กิตติขจร) ได้ออกประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19
และพระราชบัญญัติก�ำหนดวิธีการระงับข้อพิพาทแรงงาน พ.ศ.2508
ขณะเดียวกันประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับดังกล่าวได้ให้อำ� นาจกระทรวง
มหาดไทย ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแรงงานสัมพันธ์
โดยน�ำหลักการแรงงานสัมพันธ์ในพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499
มาใช้อีก ท�ำการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ให้สิทธิลูกจ้างจัดตั้งองค์กร
ของตนขึ้นได้ แต่เรียกว่า สมาคมลูกจ้าง พ.ศ. 2518 รัฐบาลได้ตรา
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พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ขึ้น โดยเฉพาะเพื่อใช้แทน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การแรงงานสัมพันธ์ ปรับปรุงหลักการ
วิธีการและขั้นตอนต่างๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ส�ำหรับสมาคมลูกจ้างก็ได้
เปลี่ยนมาเป็นสหภาพแรงงาน นอกจากนั้น ยังบัญญัติในเรื่องของคณะ
กรรมการลู ก จ้ า งซึ่ ง เป็ น ระบบการปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มภายใน
สถานประกอบกิจการไว้ด้วย กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับนี้ได้ใช้มา
จนถึงปัจจุบัน
อย่างไรก็ดใี นปี พ.ศ. 2534 คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
ได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 จ�ำนวน
2 ครั้ง โดยออกประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
ฉบับที่ 54 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2534 แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของ
ที่ปรึกษา การใช้สิทธินัดหยุดงาน และบทลงโทษ และต่อมาเมื่อวันที่ 18
เมษายน 2534 ได้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั ม พั น ธ์ (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2534 เพื่อแก้ไขมิให้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ใช้บังคับแก่
กิจการรัฐวิสาหกิจซึ่งได้มีพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
พ.ศ. 2534 บังคับใช้เป็นการเฉพาะ และต่อมาวันที่ 8 เมษายน 2543
ได้ มี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ์
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พ.ศ. 2543 ขึ้ น แทนพระราชบั ญ ญั ติ พ นั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ์
พ.ศ. 2534 ซึ่งมีสาระส�ำคัญที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อให้ฝ่ายบริหาร
พนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในขอบเขตทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ในปี พ.ศ. 2536 เมื่อได้มีการตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมขึ้น จึงได้โอนอ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาเป็นของกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม และต่อมาปี พ.ศ. 2545 ได้มกี ารเปลีย่ นชือ่
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มาเป็นกระทรวงแรงงาน
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วัตถุประสงค์ของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในหลักใหญ่

1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนเกีย่ วกับการแจ้งข้อเรียกร้องและ
การระงับข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
2. ให้ สิ ท ธิแ ก่น ายจ้า งและลูกจ้า งในการจั ด ตั้ ง องค์ ก รของตน
เพือ่ แสวงหาและคุม้ ครองประโยชน์เกีย่ วกับการจ้างและการท�ำงานและ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองฝ่าย
3. ให้สิทธิแก่ลูกจ้างในการจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง เพื่อให้
นายจ้างได้หารือในกิจการต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันและกัน
4. ให้ความคุ้มครองแก่นายจ้างและลูกจ้างที่ด�ำเนินกิจกรรมตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้และป้องกันมิให้เกิดการกระท�ำอันไม่เป็นธรรม
สาระส�ำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

1. ขอบเขตการบังคับใช้มิให้บังคับแก่ (มาตรา 4)
1.1 ราชการส่วนกลาง
1.2 ราชการส่วนภูมิภาค
1.3 ราชการส่วนท้องถิ่นรวมทั้งราชการของกรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา
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1.4 กิจการรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์
1.5 กิจการอื่นตามที่ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกา
(ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกิจการที่อยู่นอกข่ายบังคับ
ของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ โดยให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก�ำหนด
กิ จ การที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั ม พั น ธ์ พ.ศ. 2518 ไม่ ใ ช้ บั ง คั บ
พ.ศ. 2523 ขึ้น)
นิยามศัพท์ (มาตรา 5)
“นายจ้าง” หมายถึง ผูซ้ งึ่ ตกลงรับลูกจ้างเข้าท�ำงานโดยจ่ายค่าจ้าง
ให้ และหมายรวมถึง ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายจ้างให้ท�ำการแทน
ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายถึง ผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทน
นิตบิ คุ คลนัน้ และหมายความรวมถึง ผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมายจากผูม้ อี ำ� นาจ
กระท�ำการแทน
“ลูกจ้าง” หมายถึง ผู้ซึ่งตกลงท�ำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง
“สภาพการจ้าง” หมายถึง เงื่อนไขในการจ้างหรือการท�ำงาน
ก�ำหนดวันและเวลาท�ำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ และการเลิกจ้าง หรือ
ประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการท�ำงาน
“ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” หมายถึง ข้อตกลงระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
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“ข้อพิพาทแรงงาน” หมายถึง ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
“การปิดงาน” หมายถึง การที่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกจ้าง
ท�ำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน
“การนัดหยุดงาน” หมายถึง การทีล่ กู จ้างร่วมกันไม่ทำ� งานชัว่ คราว
เนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน
2. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
2.1 สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปต้องจัด
ให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไว้เป็นหนังสือ หากไม่มีข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างอยู่แต่เดิม ให้ถือว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน
ตามกฎหมายคุ ้ ม ครองแรงงานเป็ น ข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ้ า ง
(มาตรา 10)
2.2 อายุของข้อตกลงมีผลใช้บังคับภายในระยะเวลาที่ทั้งสอง
ฝ่ายตกลงกัน แต่ไม่เกิน 3 ปี ถ้าไม่ก�ำหนดเวลาไว้ ให้ถือว่ามีผลใช้บังคับ
1 ปีนับแต่วันที่ได้ตกลงกัน หรือนับจากวันที่รับลูกจ้างเข้าท�ำงานแล้วแต่
กรณี
เมื่อข้อตกลงฯสิ้นสุดลง และมิได้มีการเจรจาตกลงกันใหม่ให้
มีผลบังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี (มาตรา 12)
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3. การก�ำหนด แก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
3.1 การยืน่ ข้อเรียกร้องต้องท�ำเป็นหนังสือแจ้งอีกฝ่ายหนึง่ ทราบ
(ม. 13)
3.2 ถ้าเป็นข้อเรียกร้องของฝ่ายลูกจ้าง ต้องมีรายชือ่ และลายมือ
ของลูกจ้างซึง่ เกีย่ วข้องไม่นอ้ ยกว่า 15% ของลูกจ้างทัง้ หมดซึง่ เกีย่ วข้อง
กับข้อเรียกร้องนั้น ระบุช่ือผู้แทนซึ่งจะต้องเป็นลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อเรียกร้องนัน้ หรือเป็นกรรมการสหภาพแรงงานหรือกรรมการสหพันธ์
แรงงาน จ�ำนวนไม่เกิน 7 คน หากจะตั้งที่ปรึกษาก็ได้แต่ไม่เกิน 2 คน
(มาตรา 13, 14, 17)
3.3 ถ้าสหภาพแรงงานแจ้งข้อเรียกร้อง จะต้องมีสมาชิกเป็น
ลูกจ้างไม่น้อยกว่า 1/5 ของลูกจ้างทั้งหมด (มาตรา 15) หากนายจ้างมี
ข้อสงสัยนายจ้างมีสิทธิขอตรวจสอบได้
3.4 เมื่อได้รับข้อเรียกร้องแล้ว ให้ฝ่ายรับข้อเรียกร้องแจ้งชื่อ
ผู้แทนให้ฝ่ายเรียกร้องทราบ (มาตรา 16)
3.5 ที่ปรึกษาทั้งสองฝ่ายจะแต่งตั้งได้ จะต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้
รับการจดทะเบียนแล้ว โดยมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียน
แต่สามารถขอจดทะเบียนต่อได้อีก (มาตรา 17, 17 ทวิ)
3.6 ทั้งสองฝ่ายต้องเริ่มเจรจากันภายใน 3 วันนับแต่วันได้รับ
ข้อเรียกร้อง (มาตรา 16)
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3.7 หากตกลงกันได้ ให้ด�ำเนินการดังนี้ (มาตรา 18)
ก. ท�ำข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงลายมือชือ่ ผูแ้ ทนในการเจรจา
ของทั้งสองฝ่าย
ข. ให้นายจ้างประกาศข้อตกลงโดยเปิดเผยไว้ ณ สถานที่
ลูกจ้างท�ำงานอยู่เป็นเวลา 30 วัน โดยเริ่มประกาศภายใน 3 วันนับแต่
วันที่ตกลงกัน
ค. นายจ้างต้องน�ำข้อตกลงไปจดทะเบียนภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ตกลงกันได้ (โทษจ�ำคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
หรือ ทั้งจ�ำทั้งปรับ (มาตรา 131)
3.8 ผลข้อตกลงจะผูกพันนายจ้างและลูกจ้างทุกคนซึง่ ลงลายมือ
ชื่อในข้อเรียกร้องและลูกจ้างทุกคนซึ่งเลือกตั้งผู้แทน (มาตรา 19)
หากเป็ น ข้ อ ตกลงฯ ที่ ก ระท� ำ โดยนายจ้ า งหรื อ สมาคมนายจ้ า งกั บ
สหภาพแรงงาน หรือลูกจ้างซึ่งท�ำงานในกิจการประเภทเดียวกัน โดยมี
ลูกจ้างซึ่งท�ำงานในกิจการประเภทเดียวกัน เป็นสมาชิกหรือร่วมในการ
เรียกร้องเกินกว่าสองในสามของลูกจ้างทั้งหมด ข้อตกลงจะผูกพัน
นายจ้างและลูกจ้างซึ่งท�ำงานในกิจการประเภทเดียวกันนั้นทุกคน
3.9 เมือ่ มีขอ้ ตกลงแล้ว ห้ามมิให้นายจ้างท�ำสัญญาจ้างแรงงาน
กับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลง เว้นแต่สัญญาจ้างแรงงานนั้นจะเป็น
คุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า (มาตรา 20)
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4. วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน
4.1 ถ้าไม่มีการเจรจากันภายใน 3 วัน หรือเจรจากันแล้วแต่
ตกลงกันไม่ได้ ให้ถอื ว่ามีขอ้ พิพาทแรงงานเกิดขึน้ ถ้าฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้อง
ยังประสงค์จะด�ำเนินการต่อไป ให้แจ้งต่อพนักงานประนอมข้อพิพาท
แรงงานเป็นหนังสือภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่พ้นก�ำหนดหรือตกลงกัน
ไม่ได้ เพื่อให้ไกล่เกลี่ย (มาตรา 21)
4.2 พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานด�ำเนินการไกล่เกลี่ย
ให้ตกลงกันภายใน 5 วันนับแต่วันได้รับแจ้ง (มาตรา 22)
4.3 ถ้าตกลงกันได้ให้ท�ำข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประกาศ,น�ำไป
จดทะเบียน) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ถือว่าเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกัน
ไม่ได้ (มาตรา 22)
4.4 เมือ่ เกิดข้อพิพาทแรงงานทีต่ กลงกันไม่ได้ หากกิจการทัว่ ไป
นอกข่าย มาตรา 23 ทั้งสองฝ่ายอาจด�ำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
ก. ตกลงกั น ตั้ ง ผู ้ ชี้ ข าดข้ อ พิ พ าทแรงงานโดยสมั ค รใจ
(มาตรา26)
ข. นายจ้างปิดงานด�ำเนินการได้ต่อเมื่อต้องมี หนังสือแจ้ง
เจ้ า หน้ า ที่ แ ละอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ทราบล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 24 ชั่ ว โมง
(มาตรา 22,34)
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ค. ลูกจ้างนัดหยุดงานจะด�ำเนินการได้ตอ่ เมือ่ ต้องมีหนังสือ
แจ้งเจ้าหน้าที่และอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
(มาตรา 22, 34)
กรณี ที่ ส หภาพแรงงานจะใช้ สิ ท ธิ นั ด หยุ ด งาน ต้ อ งจั ด
ประชุมใหญ่เพื่อขอมติ โดยต้องมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิก
ทัง้ หมดลงคะแนนเสียงให้ใช้สทิ ธินดั หยุดงานได้ และต้องลงคะแนนเสียง
เป็นการลับ (มาตรา 103)
4.5 เมื่ อ มี ข ้ อ พิ พ าทแรงงานที่ ต กลงกั น ไม่ ไ ด้ ใ นกิ จ การ
ต่อไปนี้ (ม.23)
ก. การรถไฟ
ข. การท่าเรือ
ค. การโทรศัพท์หรือการโทรคมนาคม
ง. การผลิ ต หรื อ จ� ำ หน่ า ยพลั ง งานหรื อ กระแสไฟฟ้ า
แก่ประชาชน
จ. การประปา
ฉ. การผลิตหรือการกลั่นน�้ำมันเชื้อเพลิง
ช. กิจการโรงพยาบาลหรือกิจการสถานพยาบาล
ซ. กิจการอื่นที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
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1) กิจการทุกประเภทของรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ
2) กิจการของวิทยาลัยเอกชนและของโรงเรียนราษฎร์
3) กิจการสหกรณ์
4) กิจการขนส่งทางบก ทางน�้ำ และทางอากาศรวมตลอด
ถึงกิจการบริการเสริมการขนส่ง หรือเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง ณ สถานี
ขนส่ง ท่าเทียบเรือ ท่าอากาศยานและกิจการการท่องเที่ยว
5) กิจการจ�ำหน่วยน�้ำมันเชื้อเพลิง
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานต้องส่งให้คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์เพื่อวินิจฉัยและแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายทราบภายใน 30 วัน
ทั้ ง สองฝ่ า ยมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต ่ อ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงแรงงานได้
(มาตรา 23)
4.6 ถ้ า รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงแรงงานเห็ น ว่ า ข้ อ พิ พ าท
แรงงานทีต่ กลงกันไม่ได้รายใดอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน ก็มีอ�ำนาจสั่งให้คณะ
กรรมการแรงงานสัมพันธ์ชขี้ าดข้อพิพาทแรงงานนัน้ ได้ ค�ำชีข้ าดเป็นทีส่ ดุ
ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตาม (มาตรา 24)
4.7 ในกรณี ที่ มี ก ารประกาศใช้ ก ฎอั ย การศึ ก หรื อ ประกาศ
สถานการณ์ฉกุ เฉิน หรือกรณีทปี่ ระเทศประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่าง
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ร้ายแรง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงานมีอำ� นาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดจากคณะ
บุคคลที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง เมื่อชี้ขาดแล้วให้ถือเป็นที่สุดทั้งสองฝ่ายต้อง
ปฏิบัติตาม (มาตรา 25)
4.8 กรณีทรี่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงแรงงานเห็นว่าการปิดงาน
หรือการนัดหยุดงานใดอาจท�ำให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของ
ประเทศ หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน หรืออาจเป็นภัย
ต่อความมั่นคงของประเทศ หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน จะมีอ�ำนาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าท�ำงาน และจ่าย
ค่าจ้างอัตราที่เคยจ่ายแก่ลูกจ้างนั้น สั่งให้ลูกจ้างที่นัดหยุดงานกลับเข้า
ท�ำงานจัดบุคคลเข้าท�ำงานแทนลูกจ้างที่ถูกปิดงานหรือนัดหยุดงานและ
ส่ ง ให้ ค ณะกรรมการแรงงานสั ม พั น ธ์ ชี้ ข าดข้ อ พิ พ าทแรงงานนั้ น
(มาตรา 35)
5. ข้อห้ามส�ำหรับนายจ้าง
เมื่อได้มีการแจ้งข้อเรียกร้องแล้ว และอยู่ระหว่างการเจรจา
การไกล่เกลีย่ หรือการชี้ขาด ห้ามมิให้เลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงาน
ของลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการหรือสมาชิกสหภาพแรงงานหรือ
กรรมการหรืออนุกรรมการสหพันธ์แรงงานซึง่ เกีย่ วข้องกับข้อเรียกร้อง เว้น
แต่บคุ คลดังกล่าว (มาตรา 31)
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ก. ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท�ำความผิดอาญาโดยเจตนา
แก่นายจ้าง
ข. จงใจท�ำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
ค. ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือค�ำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย
โดยนายจ้างได้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีร้ายแรง
ไม่ตอ้ งว่ากล่าวตักเตือน ทัง้ นี้ ข้อบังคับระเบียบ หรือค�ำสัง่ จะต้องไม่ออก
มาเพื่อขัดขวางมิให้บุคคลดังกล่าวด�ำเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง
ง. ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันท�ำงานติดต่อกัน โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร (โทษจ�ำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ (มาตรา 136)
6. คณะกรรมการลูกจ้าง
คณะกรรมการลูกจ้าง หมายถึง คณะผู้แทนของลูกจ้างที่เกิด
ขึน้ โดยสมัครใจ เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการประชุมหารือกับนายจ้างเพือ่ จัดสรร
สวัสดิการก�ำหนดข้อบังคับในการท�ำงานพิจารณาค�ำร้องทุกข์ และหาทาง
ระงับข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งโดย
ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ หรือแต่งตั้งขึ้นโดยสหภาพแรงงานหรือ
ทั้งจากการเลือกตั้งและแต่งตั้งขึ้น
6.1 สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ลูกจ้าง
อาจจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้างได้ (มาตรา 45) และกรรมการลูกจ้างอยู่
ในต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี (มาตรา 47)
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6.2 ถ้าลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้น 1/5 ของลูกจ้าง
ทัง้ หมดเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานแต่งตัง้ กรรมการ
ลูกจ้างมีจำ� นวนมากกว่ากรรมการอืน่ ทีม่ ไิ ด้เป็นสมาชิกสหภาพ 1 คน และ
ถ้าลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของลูกจ้างทั้งหมดเป็นสมาชิกสหภาพ สหภาพอาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้างทั้งคณะได้ (มาตรา 45)
6.3 นายจ้างต้องจัดให้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการ
ลูกจ้างอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง หรือเมื่อกรรมการลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่ง
หรือสหภาพร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร เพื่อ (มาตรา 50)
ก. จัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
ข. ปรึกษาหารือเพือ่ ก�ำหนดข้อบังคับในการท�ำงานอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อนายจ้างและลูกจ้าง
ค. พิจารณาค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้าง
ง. หาทางปรองดองระงับข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ
6.4 ข้อห้ามส�ำหรับนายจ้างต่อคณะกรรมการลูกจ้าง
ก. ห้ามเลิกจ้าง ลดค่าจ้าง ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการลูกจ้างหรือกระท�ำการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้กรรมการ
ลูกจ้างไม่สามารถท�ำงานต่อไปได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
แรงงาน (มาตรา 52)
ข. ห้ามมิให้นายจ้างให้หรือตกลงจะให้เงินหรือทรัพย์สินแก่
กรรมการลูกจ้าง เว้นแต่ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาค่าท�ำงานในวันหยุด โบนัส
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เงินปันผลหรือประโยชน์ที่กรรมการลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามปกติในฐานะ
ลูกจ้าง (มาตรา 53)(โทษจ�ำคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่ พันบาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ (มาตรา 143)
7. สมาคมนายจ้าง
สมาคมนายจ้าง หมายถึง องค์กรที่นายจ้างสมัครใจร่วมกัน
จัดตัง้ และด�ำเนินการในรูปแบบประชาธิปไตย เพือ่ ส่งเสริมความ สัมพันธ์
อันดีในสถานประกอบกิจการ และคุม้ ครองผลประโยชน์ในเรือ่ งเกีย่ วกับ
สภาพการจ้าง
7.1 วัตถุประสงค์ของสมาคมนายจ้าง เพือ่ แสวงหาและคุม้ ครอง
ผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างนายจ้างด้วยกัน (มาตรา 54)
7.2 การขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้าง นายจ้างต้องไม่น้อย
กว่า 3 คน เป็นผู้ริเริ่มก่อการพร้อมด้วยร่างข้อบังคับ 3 ฉบับ เมื่อได้
จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล (ม. 57)
7.3 สมาชิกสมาคมนายจ้างต้องเป็นนายจ้างที่ประกอบกิจการ
ประเภทเดียวกัน (มาตรา 63)
7.4 การสิ้นสมาชิกภาพสมาคมนายจ้าง เมื่อตาย ลาออก
ที่ประชุมใหญ่ให้ออก หรือตามก�ำหนดในข้อบังคับ (มาตรา 65)
7.5 อ�ำนาจนายทะเบียนสั่งให้กรรมการ/คณะกรรมการออก
จากต�ำแหน่ง เมื่อปรากฏว่า (มาตรา 73)
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ก. กระท�ำการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ซึง่ เป็นการขัดขวาง
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาด หรือ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
ข. ด�ำเนินกิจการไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์อันเป็นการ
ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรืออาจเป็นภัย
ต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ
ค. ให้หรือยินยอมให้ ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการเป็น
ผู้ด�ำเนินกิจการสมาคมนายจ้าง
7.6 การเลิ ก สมาคมนายจ้ า ง ด้ ว ยเหตุ ใ ดเหตุ ห นึ่ ง ดั ง นี้
(มาตรา 82)
ก. ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ
ข. มติที่ประชุมใหญ่
ค. นายทะเบียนมีค�ำสั่งให้เลิก
ง. ล้มละลาย
7.7 อ� ำ นาจนายทะเบี ย นสั่ ง เลิ ก สมาคมนายจ้ า งในกรณี
(มาตรา 83)
ก. ด�ำเนินการขัดต่อวัตถุประสงค์ ขัดต่อกฎหมาย หรือ
เป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ หรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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ข. เมื่อนายทะเบียนมีค�ำสั่งให้เลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ทัง้ คณะและไม่ดำ� เนินการเลือกตัง้ ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด หรือภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนขยายให้
ค. ไม่ด�ำเนินกิจการติดต่อเป็นเวลา 2 ปี
8. สหภาพแรงงาน
สหภาพแรงงาน หมายถึง องค์กรที่ลูกจ้างสมัครใจร่วมกันจัด
ตัง้ และด�ำเนินการในรูปแบบประชาธิปไตย เพือ่ เป็นตัวกลางในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในสถานประกอบกิจการ และเป็นตัวแทนของลูกจ้าง
ในการเจรจาต่อรองกับนายจ้าง ให้ลกู จ้างได้รบั ประโยชน์ในเรือ่ งเกีย่ วกับ
สภาพการจ้าง
8.1 วัตถุที่ประสงค์ของสหภาพแรงงาน แสวงหาและคุ้มครอง
ผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน (มาตรา 86)
8.2 ประเภทของสหภาพแรงงาน (มาตรา 88)
ก. สหภาพแรงงานที่มีสมาชิกเป็นลูกจ้างของนายจ้าง
คนเดียวกัน
ข. สหภาพแรงงานที่มีสมาชิกเป็นลูกจ้างท�ำงานในกิจการ
ประเภทเดียวกัน โดยไม่ค�ำนึงว่าจะมีนายจ้างกี่คน
นอกจากนีก้ ฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ยังแบ่งสหภาพแรงงาน
ออกเป็น 2 ระดับคือ (มาตรา 95)
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ก. สหภาพแรงงานที่ มี ส มาชิ ก เป็ น ลู ก จ้ า งในระดั บ
ผู้บังคับบัญชามีอ�ำนาจในการจ้าง การลดค่าจ้าง การเลิกจ้างการให้
บ�ำเหน็จหรือการลงโทษ
ข. สหภาพแรงงานทีม่ สี มาชิกเป็นลูกจ้าง ซึง่ ไม่มอี ำ� นาจ
บังคับบัญชา
8.3 การขอจดทะเบียน ลูกจ้างไม่น้อยกว่า 10 คน เป็น
ผู้ริเริ่มก่อการพร้อมร่างข้อบังคับ 3 ฉบับ เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว
เป็นนิติบุคคล (มาตรา 87, 89)
8.4 หน้าที่ของผู้เริ่มก่อการ (มาตรา 93)
ก. เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว ให้จัดประชุมใหญ่
สามัญครัง้ แรกภายใน 120 วัน เพือ่ เลือกตัง้ กรรมการและมอบหมายการ
ทั้ ง ปวงให้ แ ก่ ค ณะกรรมการและการอนุ มั ติ ร ่ า งข้ อ บั ง คั บ ที่ ไ ด้ ยื่ น ต่ อ
นายทะเบียน
ข. เมื่อด�ำเนินการแล้ว ให้น�ำส�ำเนาข้อบังคับ และ
กรรมการไปขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน
8.5 คุณสมบัติของสมาชิก (มาตรา 95)
ก. เป็ น ลู ก จ้ า งของนายจ้ า งคนเดี ย วกั น กั บ ผู ้ ข อ
จดทะเบียนสหภาพแรงงาน หรือเป็นลูกจ้างซึ่งท�ำงานในกิจการประเภท
เดียวกันกับผู้ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน
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ข. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
8.6 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ เมื่อ (มาตรา 97)
ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. ที่ประชุมใหญ่ให้ออก
ง. ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ
8.7 คุณสมบัตขิ องกรรมการหรืออนุกรรมการ (มาตรา 101)
ก. เป็นสมาชิกของสหภาพนั้น
ข. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ค. อายุไม่ต�่ำกว่า 20 ปี
8.8 อ�ำนาจหน้าที่ของสหภาพแรงงาน (มาตรา 98)
ก. เรียกร้อง เจรจา ท�ำความตกลง และรับทราบ
ค�ำชี้ขาดหรือท�ำข้อตกลงกับนายจ้าง
ข. ด� ำ เนิ น การเพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ได้ รั บ ประโยชน์ ทั้ ง นี้
ภายใต้บังคับของวัตถุประสงค์ของสหภาพ
ค. จัดให้มบี ริการสนเทศเพือ่ ให้สมาชิกติดต่อเกีย่ วกับการ
จัดหางาน
ง. จัดให้มีบริการ การให้ค�ำปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหา
หรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการท�ำงาน
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จ. จั ด ให้ มี ก ารบริ ก ารเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรเงิ น หรื อ
ทรัพย์สินเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ ตามที่
ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร
ฉ. เรียกหรือเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิก และเงินค่า
บ�ำรุงตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของสหภาพ
8.9 กิ จ การที่ ก ระท� ำ ได้ แต่ โ ดยมติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ่
(มาตรา 103)
ก. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข. ด�ำเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสีย
ของสมาชิกเป็นส่วนรวม
ค. เลือกตั้งกรรมการ เลือกตัง้ ผู้สอบบัญชี รับรองงบดุล
รายงานประจ�ำปี และงบประมาณ
ง. จัดสรรเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อสวัสดิการของสมาชิก
หรือเพื่อสาธารณประโยชน์
จ. การเลิกสหภาพแรงงาน
ฉ. การควบสหภาพแรงงาน
ช. ก่อตั้งสหภาพแรงงาน หรือเป็นสมาชิกสหพันธ์
แรงงาน
ซ. การใช้สิทธินัดหยุดงาน
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8.10 ลูกจ้าง สหภาพแรงงาน กรรมการ อนุกรรมการ และ
เจ้าหน้าทีข่ องสหภาพแรงงานจะได้รบั ยกเว้นไม่ถกู กล่าวหาหรือฟ้องร้อง
ทางแพ่ง/อาญาเมื่อ (มาตรา 99)
ก. เข้าร่วมเจรจาท�ำความตกลง เพือ่ เรียกร้องสิทธิหรือ
ประโยชน์ที่สมาชิกควรได้รับ
ข. นัดหยุดงาน หรือช่วยเหลือ ชักชวน หรือสนับสนุน
ให้สมาชิกนัดหยุดงาน
ค. ชี้ แ จงหรื อ โฆษณาข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ข้ อ พิ พ าท
แรงงาน
ง. จั ด ให้ มี ก ารชุ ม นุ ม หรื อ เข้ า ร่ ว มโดยสงบในการ
นัดหยุดงานทั้งนี้เว้นแต่เป็นความผิดทางอาญา ในลักษณะความผิด
เกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงเกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดในทางแพ่ง
ที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดทางอาญาในลักษณะดังกล่าว
8.11 สิทธิพเิ ศษของกรรมการสหภาพแรงงานลูกจ้างซึง่ เป็น
กรรมการสหภาพแรงงาน มีสทิ ธิลาเพือ่ ไปด�ำเนินกิจการสหภาพแรงงาน
ในฐานะผู้แทนลูกจ้างเจรจา การไกล่เกลี่ย การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
และลาเพือ่ ไปร่วมประชุมตามทีท่ างราชการก�ำหนดได้ โดยให้ลกู จ้างแจ้ง
ให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลา พร้อมหลักฐานเกี่ยวข้องถ้ามีและ
ให้ถือว่าวันลานั้นเป็นวันท�ำงาน (มาตรา 102)
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8.12 อ�ำนาจนายทะเบียนสั่งให้กรรมการ/คณะกรรมการ
ออกจากต�ำแหน่ง เมื่อปรากฏว่า (มาตรา 106)
ก. กระท� ำ การอั น มิ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ซึ่ ง เป็ น การ
ขัดขวางการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีข่ องพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน
ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานหรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
ข. ด� ำ เนิ น การไม่ ถู ก ต้ อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
สหภาพแรงงาน อันเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน หรืออาจเป็นภัยแก่เศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ
ค. ให้หรือยินยอมให้ ผู้ใดผู้หนึ่งมิใช่กรรมการเป็นผู้
ด�ำเนินการของสหภาพแรงงาน (มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีและศาล
แรงงานตามล�ำดับ
8.13 การเลิกสหภาพแรงงาน (มาตรา 111)
ก. ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
ข. เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก
ค. เมื่อนายทะเบียนมีค�ำสั่งให้เลิก
ง. เมื่อล้มละลาย
8.14 อ� ำ น า จ น า ย ท ะ เ บี ย น สั่ ง เ ลิ ก ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น
(มาตรา 111)
ก. การด� ำ เนิ น การของสหภาพแรงงานขั ด ต่ อ วั ต ถุ ที่
ประสงค์ ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของ
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ประเทศ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข. เมื่อนายทะเบียนมีค�ำสั่งให้เลือกตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นใหม่ทั้งคณะ และไม่ด�ำเนินการเลือกตั้งภายในยะเวลาที่ก�ำหนด หรือ
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนขยายระยะเวลาให้
ค. สหภาพแรงงานไม่ด�ำเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลา
เกิน 2 ปี (มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีและศาลแรงงานตามล�ำดับ)
9. สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงาน
9.1 สหพั น ธ์ น ายจ้ า ง ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น โดยสมาคมนายจ้ า งตั้ ง แต่
2 สมาคมขึ้นไปที่มีสมาชิกประกอบกิจการประเภทเดียวกัน อาจรวมกัน
จดทะเบียนจัดตัง้ สหพันธ์นายจ้าง เพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
สมาคมนายจ้าง และคุ้มครองผลประโยชน์ของสมาคมนายจ้างและ
นายจ้างได้ สหพันธ์นายจ้างที่จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล (มาตรา
112,115)
9.2 สหพันธ์แรงงาน ก่อตั้งขึ้นโดยสหภาพแรงงานตั้งแต่
2 สหภาพขึ้นไป และแต่ละสหภาพแรงงานมีสมาชิกเป็นลูกจ้างของ
นายจ้างคนเดียวกัน หรือมีสมาชิกเป็นลูกจ้างซึง่ ท�ำงานในกิจการประเภท
เดียวกันแล้วแต่กรณี อาจรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งสหพันธ์แรงงานเพื่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหภาพแรงงาน และคุ้มครองผล
ประโยชน์สหภาพแรงงานและลูกจ้าง สหพันธ์แรงงานทีจ่ ดทะเบียนแล้ว
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เป็นนิติบุคคล (มาตรา 113, 115)
9.3 การจัดตั้งหรือการเป็นสมาชิกของสหพันธ์นายจ้างหรือ
สหพันธ์แรงงาน จะกระท�ำได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากสมาชิกด้วย
คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสมาคม
นายจ้างหรือสหภาพแรงงาน (มาตรา 114)
10. สภาองค์การนายจ้าง และสภาองค์การลูกจ้าง
10.1 สภาองค์การนายจ้างก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมนายจ้างหรือ
สหพันธ์นายจ้างไม่น้อยกว่า 5 แห่ง อาจจัดตั้งสภาองค์การนายจ้างเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ได้ เมื่อจดทะเบียน
แล้วเป็นนิติบุคคล (มาตรา 119)
10.2 สภาองค์การลูกจ้าง ก่อตั้งขึ้นโดยสหภาพแรงงานหรือ
สหพันธ์แรงงานไม่น้อยกว่า 15 แห่ง อาจจัดตั้งสภาองค์การลูกจ้างเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ได้ เมื่อจดทะเบียน
แล้วเป็นนิติบุคคล (มาตรา 120)
11. การกระท�ำอันไม่เป็นธรรม
ลักษณะทีเ่ รียกว่า “การกระท�ำอันไม่เป็นธรรม” (มาตรา 121123)
11.1 การที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง เพราะเหตุที่
ก. ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานนัดชุมนุมท�ำค�ำร้องแจ้ง
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ข้อเรียกร้อง เจรจา ด�ำเนินการฟ้องร้อง หรือเป็นพยาน หรือให้หลักฐาน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือต่อศาลแรงงาน หรือเพราะเหตุที่ลูกจ้างหรือ
สหภาพแรงงานก�ำลังจะกระท�ำการดังกล่าว
ข. ลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
11.2 นายจ้างกระท�ำการอันอาจเป็นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถ
ทนท�ำงานต่อไปได้ เพราะเหตุที่
ก. ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานนัดชุมนุมท�ำค�ำร้อง แจ้ง
ข้อเรียกร้อง เจรจา ด�ำเนินการฟ้องร้องหรือเป็นพยานหรือให้หลักฐาน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือต่อศาลแรงงาน หรือเพราะเหตุที่ลูกจ้างหรือ
สหภาพแรงงานก�ำลังกระท�ำการดังกล่าว
ข. ลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
11.3 นายจ้าง
ก. ขัดขวางการเป็นสมาชิก หรือการใช้สิทธิของสมาชิก
ข. ให้ลกู จ้างออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน
11.4 นายจ้างขัดขวางหรือแทรกแซงการด�ำเนินการของ
สหภาพแรงงาน
11.5 นายจ้างให้หรือตกลงจะให้เงินหรือทรัพย์สินแก่ลูกจ้าง
หรือเจ้าหน้าทีข่ องสหภาพแรงงาน เพือ่ ให้สมัครหรือรับสมัครลูกจ้างเป็น
สมาชิก หรือเพื่อให้ออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน
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11.6 ผู้ใดกระท�ำการอันอาจเป็นผลให้นายจ้างฝ่าฝืนตาม
ข้อ 11.1 ถึง 11.5
11.7 ผู้ใดบังคับขู่เข็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ลูกจ้างเป็น
สมาชิ ก ของสหภาพแรงงาน หรื อ ต้ อ งออกจากการเป็ น สมาชิ ก
สหภาพแรงงาน
เมื่อมีการกระท�ำในลักษณะการกระท�ำอันไม่เป็นธรรมตามข้อ 11
ผู้เสียหายอาจยื่นค�ำร้องกล่าวหาต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการฝ่าฝืน คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์จะ
พิจารณาออกค�ำสั่งภายใน 90 วัน ถ้ามีการปฏิบัติตามค�ำสั่ง คดีอาญาให้
ระงั บ ไป ถ้ า ไม่ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง สามารถด� ำ เนิ น คดี อ าญาได้
(มาตรา 124-127)
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แผนภูมิขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้อง
และการระงับข้อพิพาทแรงงาน
ลจ. หรือ นจ.
แจ้งข้อเรียกร้อง
ก่อนข้อตกลงเดิม
หมดอายุ ประมาณ
60 วัน หรือตาม
เงื่อนไขที่ก�ำหนด
ไว้ในข้อตกลง

ฝ่ายรับข้อ
เรียกร้องแจ้งชือ่
ผู้แทนและเริ่ม
เจรจาภายใน
ก�ำหนด 3 วัน

ถ้าตกลงกันไม่ได้
หรือไม่มกี ารเจรจา
กันภายใน 3 วัน
ให้ฝ่ายแจ้งข้อ
เรียกร้องแจ้งต่อ
พนักงานประนอม
ข้อพิพาทแรงงาน
ภายใน 24 ชั่วโมง

ถ้าตกลงกันได้
ให้ท�ำข้อตกลง
เป็นหนังสือ และ
นายจ้างน�ำไป
จดทะเบียน
ภายใน 15 วัน
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พนักงาน
ประนอมฯ
มีก�ำหนด
ระยะเวลา
ในการ
ไกล่เกลีย่ ฯ
5 วัน

ถ้าไกล่เกลี่ยตกลง
กันได้ให้นายจ้าง
น� ำ ข ้ อ ต ก ล ง ไ ป
จดทะเบียน
ภายใน 15 วัน

ถ้าตกลงกัน
ไม่ได้

ถ้าเป็นกิจการตามมาตรา 23
ต่อส่งข้อพิพาทแรงงานเข้าสู่
การวินจิ ฉัยของ ครส. และให้
เสร็จภายใน 30 วัน

ถ้าฝ่ายใดไม่พอใจค�ำวินจิ ฉัย
ให้อทุ ธรณ์ตอ่ รมต. ภายใน
7 วัน และให้ รมต. วินจิ ฉัย
อุทธรณ์ ภายใน 10 วัน

ตัง้ คณะบุคคลโดยสมัครใจ
เพื่อท�ำการชี้ขาด
ข้อพิพาทแรงงาน

ให้ผู้ชี้ขาดน�ำค�ำ
ชีข้ าดไปจดทะเบียน
ภายใน 15 วัน

นายจ้างจะปิดงาน หรือ
ลูกจ้างจะนัดหยุดงาน
จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบ และพนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงาน
ทราบก่อน 24 ชั่วโมง

ในขณะทีล่ กู จ้าง
นัดหยุดงานหรือ
นายจ้างปิดงาน

ถ้านายจ้างไม่ประสงค์จะ
ปิดงาน หรือลูกจ้างไม่ประสงค์
จะนัดหยุดงาน จะเจรจา
กันเอง หรือเจ้าหน้าที่
ไกล่เกลี่ยก็ได้
รมต. ใช้อ�ำนาจตาม ม.24
ส่ง ครส. ชี้ขาด

ทั้งสองฝ่ายให้
พนักงานประนอม
ข้อพิพาทแรงงาน
ไกล่เกลี่ย หรือจะ
เจรจากันเองก็ได้
รมต. มีอ�ำนาจสั่งให้
ลูกจ้างเลิกหยุดงาน
และนายจ้างเลิกปิด
งานและส่งให้บุคคล
อื่นเข้าท�ำงานแทน
และสั่งให้ ครส.
ชี้ขาดข้อพิพาทฯ

รมต. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ครส. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
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ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรละเว้น
ในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์
ข้อควรปฏิบัติ

ข้อควรละเว้น

มีความจริงใจต่อกัน
เชื่อใจซึ่งกันและกัน
ให้การยอมรับ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
ปรึกษาหารือร่วม
แก้ปัญหาโดยเร็ว
ใช้หลักยืดหยุ่น
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ผลตอบแทนที่เหมาะสม
ปฏิบัติด้วยความเสมอภาค
รักษาระเบียบวินัย
ยุติธรรมต่อกัน
ให้มีส่วนร่วม
ให้ความส�ำคัญระบบร้องทุกข์
ให้โอกาส
ยึดหลักครอบครัวเดียวกัน
สร้างขวัญและก�ำลังใจ
สื่อข้อความให้ชัดเจน
ให้ความรู้ฝึกอบรมสม�่ำเสมอ
มีมนุษย์สัมพันธ์

มีอคติต่อกัน
ไม่ไว้ใจกัน
แบ่งพรรคแบ่งพวก
ละเลยต่อหน้าที่
ใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว
มองข้ามปัญหาเล็กๆน้อยๆ
แข็งกร้าว
ครอบง�ำความคิด
เอาก�ำไรแต่อย่างเดียว
เลือกปฏิบัติ
เปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ทุจริตต่อกัน
ตัดสินใจแต่ฝ่ายเดียว
ละเลยข้อร้องทุกข์
ละเลยข้อคิดเห็น
ให้บุคคลภายนอกมาเกี่ยวข้อง
สั่งงานอย่างเดียว
พูดคลุมเครือ
ขาดการพัฒนา
สร้างความกดดันให้อีกฝ่าย

30 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

