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พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518*
------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518
เปนปที่ 30 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ เี้ รียกวา “พระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518”
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตนิ ใี้ หใชบงั คับเมือ่ พนกําหนดสามสิบวันนับแตวนั ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกขอ 4 และขอ 11 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103
ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515
มาตรา 4(2) พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(1) ราชการสวนกลาง
(2) ราชการสวนภูมิภาค
(3) ราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งราชการของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
(4) กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เวนแต
การที่สหพันธแรงงานเขาเปนสมาชิกสภาองคการลูกจางตามมาตรา 120 ตรี
_____________________________________________________________________________
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนา 1 เลม 92 ตอนที่ 47 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2518
(1)
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2518
(2)
แกไขโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา 3
เลม 118 ตอนที่ 106 ก วันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 (เนื้อหาเพิ่มเติม หนา 67)
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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(5) กิจการอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา(3)
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
“นายจ า ง” หมายความว า ผู  ซึ่ ง ตกลงรั บ ลู ก จ า งเข า ทํ า งานโดยจ า ยค า จ า งให
และหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายจากนายจางใหทําการแทน ในกรณีที่นายจาง
เปนนิติบุคคล หมายความวา ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลนั้น และหมายความ
รวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทน
“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจาง
“สภาพการจาง” หมายความวา เงือ่ นไขการจางหรือการทํางาน กําหนดวันและเวลา
ทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอื่นของนายจางหรือลูกจางอันเกี่ยวกับ
การจางหรือการทํางาน
“ขอตกลงเกีย่ วกับสภาพการจาง” หมายความวา ขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง
หรือระหวางนายจางหรือสมาคมนายจางกับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสภาพการจาง
“ขอพิพาทแรงงาน” หมายความวา ขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางเกี่ยวกับ
สภาพการจาง
“การปดงาน” หมายความวา การที่นายจางปฏิเสธไมยอมใหลูกจางทํางานชั่วคราว
เนื่องจากขอพิพาทแรงงาน
“การนัดหยุดงาน” หมายความวา การที่ลูกจางรวมกันไมทํางานชั่วคราว เนื่องจาก
ขอพิพาทแรงงาน
“สมาคมนายจาง” หมายความวา องคการของนายจางทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
“สหภาพแรงงาน” หมายความวา องคการของลูกจางทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
“สหพันธนายจาง” หมายความวา องคการของสมาคมนายจางตั้งแตสองสมาคม
ขึ้นไปที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
“สหพันธแรงงาน” หมายความวา องคการของสหภาพแรงงานตั้งแตสองสหภาพ
ขึ้นไปที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
“นายทะเบียน” หมายความวา ผูซ งึ่ รัฐมนตรีแตงตัง้ ใหปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้

_____________________________________________________________________________
(3)
ดู พ ระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดกิ จ การที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ แรงงานสั ม พั น ธ พ.ศ. 2518 ไม ใช บั ง คั บ
พ.ศ. 2523 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนา 21 เลม 97 ตอนที่ 146 วันที่ 21 กันยายน 2523
(เนื้อหาเพิ่มเติม หนา 61) และพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 ไมใชบังคับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา 8 เลม 113
ตอนที่ 64 ก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2539 (เนื้อหาเพิ่มเติม หนา 63)
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พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518

“พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งให
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมแรงงาน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจ ดังตอไปนี้
(1) แตงตั้งนายทะเบียน พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน และผูชี้ขาดขอพิพาท
แรงงาน เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน(4)
ี้
(2) ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
การแตงตั้งตาม (1) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา 7 ใหจัดตั้งสํานักงานทะเบียนกลางขึ้นในกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย
มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการจดทะเบียนสมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธ
นายจาง และสหพันธแรงงาน ทั่วราชอาณาจักร และทําหนาที่เปนสํานักงานทะเบียน
ประจํากรุงเทพมหานครดวย
ในจั ง หวั ด อื่ น นอกจากกรุ ง เทพมหานคร รั ฐ มนตรี จ ะจั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานทะเบี ย น
ประจําจังหวัดขึ้นตรงตอสํานักงานทะเบียนกลางก็ได
มาตรา 8 ใหจดั ตัง้ สํานักงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธขนึ้ ในกระทรวงมหาดไทย
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงเบื้องตนเกี่ยวกับคํารองและขอพิพาทแรงงาน
(2) ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
(3) อํานาจหนาที่อื่น
มาตรา 9 ใหจัดตั้งสํานักงานผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานขึ้นในกระทรวงมหาดไทย
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) จัดทําบัญชีรายชื่อและคุณสมบัติของผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานเพื่อเสนอให
คูกรณีเลือกตั้ง
(2) ควบคุมและดําเนินการทางวิชาการและธุรการเกีย่ วกับการชีข้ าดขอพิพาทแรงงาน
_____________________________________________________________________________
(4)
คําสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 132/2559 และที่ 385/2560 (เนื้อหาเพิ่มเติม หนา 86 , 89)
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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หมวด 1
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
มาตรา 10 ใหสถานประกอบกิจการทีม่ ลี กู จางตัง้ แตยสี่ บิ คนขึน้ ไปจัดใหมขี อ ตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางตามความในหมวดนี้
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหทําเปนหนังสือ
ในกรณีเปนที่สงสัยวา ในสถานประกอบกิจการนั้นมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
หรือไม ใหถือวาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่นายจางตองจัดใหมีตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงานเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 11 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางอยางนอยตองมีขอความ ดังตอไปนี้
(1) เงื่อนไขการจางหรือการทํางาน
(2) กําหนดวันและเวลาทํางาน
(3) คาจาง
(4) สวัสดิการ
(5) การเลิกจาง
(6) การยื่นเรื่องราวรองทุกขของลูกจาง
(7) การแกไขเพิ่มเติมหรือการตออายุขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
มาตรา 12 ขอตกลงเกีย่ วกับสภาพการจาง มีผลใชบงั คับภายในระยะเวลาทีน่ ายจาง
และลูกจางไดตกลงกัน แตจะตกลงกันใหมีผลใชบังคับเกินกวาสามปไมได ถามิไดกําหนด
ระยะเวลาไว ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับหนึ่งปนับแตวันที่นายจาง
และลูกจางไดตกลงกัน หรือนับแตวันที่นายจางรับลูกจางเขาทํางาน แลวแตกรณี
ในกรณีที่ระยะเวลาที่กําหนดตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางสิ้นสุดลง ถามิได
มีการเจรจาตกลงกันใหม ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้นมีผลใชบังคับตอไป
อีกคราวละหนึ่งป
มาตรา 13 การเรียกรองใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หรือ
การแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง นายจางหรือลูกจางตองแจงขอเรียกรอง
เปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบ
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ในกรณีที่นายจางเปนผูแจงขอเรียกรอง นายจางตองระบุชื่อผูเขารวมในการเจรจา
โดยจะระบุชื่อตนเองเปนผูเขารวมในการเจรจา หรือจะตั้งผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจา
ก็ได ถานายจางตั้งผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจา ผูแทนของนายจางตองเปน กรรมการ
ผูถือหุน ผูเปนหุนสวน หรือลูกจางประจําของนายจาง กรรมการของสมาคมนายจาง
หรือกรรมการของสหพันธนายจาง และตองมีจํานวนไมเกินเจ็ดคน
ในกรณีที่ลูกจางเปนผูแจงขอเรียกรอง ขอเรียกรองนั้นตองมีรายชื่อและลายมือชื่อ
ของลู ก จ า งซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ ข อ เรี ย กร อ งไม น  อ ยกว า ร อ ยละสิ บ ห า ของลู ก จ า งทั้ ง หมด
ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองนั้น ถาลูกจางไดเลือกตั้งผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจาไวแลว
ใหระบุชอื่ ผูแ ทนผูเ ขารวมในการเจรจามีจาํ นวนไมเกินเจ็ดคนพรอมกับการแจงขอเรียกรองดวย
ถาลูกจางยังมิไดเลือกตัง้ ผูแ ทนเปนผูเ ขารวมในการเจรจา ใหลกู จางเลือกตัง้ ผูแ ทนเปนผูเ ขารวม
ในการเจรจาและระบุชื่อผูแทนผูเขารวมในการเจรจา มีจํานวนไมเกินเจ็ดคน โดยมิชักชา
การเลือกตั้งและการกําหนดระยะเวลาในการเปนผูแทนลูกจาง เพื่อเปนผูเขารวม
ในการเจรจา การดําเนินการเกี่ยวกับขอเรียกรองและการรับทราบคําชี้ขาด ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง(5)
มาตรา 14 การเลือกตัง้ ผูแ ทนลูกจาง ลูกจางจะจัดการเอง หรือจะรองขอใหพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานจัดการแทนก็ได จํานวนผูแ ทนลูกจางใหเปนไปตามทีผ่ จู ดั การเลือกตัง้
กําหนด แตตองไมเกินเจ็ดคน ผูแทนลูกจางตองเปนลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองนั้น
หรือเปนกรรมการของสหภาพแรงงานหรือกรรมการของสหพันธแรงงานทีล่ กู จางซึง่ เกีย่ วของกับ
ขอเรียกรองเปนสมาชิก ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผูแทนลูกจาง
มาตรา 15 สมาคมนายจาง หรือสหภาพแรงงานอาจแจงขอเรียกรองตามมาตรา 13
ตออีกฝายหนึ่งแทนนายจางหรือลูกจางซึ่งเปนสมาชิกได จํานวนสมาชิกซึ่งเปนลูกจางตองมี
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนลูกจางทั้งหมด

_____________________________________________________________________________
(5)
ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2518) (เนื้อหาเพิ่มเติม หนา 53)
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ในกรณีที่สหภาพแรงงานเปนผูแจงขอเรียกรอง ขอเรียกรองนั้นไมจําตองมีรายชื่อ
และลายมือชื่อลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง
ในกรณีที่มีขอสงสัยวา สหภาพแรงงานนั้นจะมีลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง
เป น สมาชิ ก ครบจํ า นวนที่ ไ ด ร ะบุ ไว ใ นวรรคหนึ่ ง หรื อ ไม นายจ า ง สมาคมนายจ า ง
หรือสหภาพแรงงานที่เกี่ยวของ อาจยื่นคํารองโดยทําเปนหนังสือใหพนักงานประนอม
ขอพิพาทแรงงานตรวจรับรอง เมือ่ พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรบั คํารองดังกลาวแลว
ใหดาํ เนินการตรวจหลักฐานทัง้ ปวงวา สหภาพแรงงานนัน้ มีลกู จางซึง่ เกีย่ วของกับขอเรียกรอง
เป น สมาชิ ก หรื อ ไม ถ า มี ให พ นั ก งานประนอมข อ พิ พ าทแรงงานออกหนั ง สื อ รั บ รอง
มอบใหผูยื่นคํารองเปนหลักฐาน ถาไมมี ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานแจงให
ฝายที่เกี่ยวของทราบ
ในกรณีทสี่ หภาพแรงงานเปนผูแ จงขอเรียกรอง ถาความปรากฏแกพนักงานประนอม
ขอพิพาทแรงงานตามคํารองของฝายใดฝายหนึ่งวา ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองนั้น
บางสวนเปนสมาชิกสหภาพแรงงานอื่นดวย ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานจัดใหมี
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแทนลูกจางในการดําเนินการตามมาตรา 13
มาตรา 16 เมื่อไดรับขอเรียกรองแลว ใหฝายที่รับขอเรียกรองแจงชื่อตนเอง
หรือผูแทนเปนหนังสือใหฝายที่แจงขอเรียกรองทราบโดยมิชักชา และใหทั้งสองฝาย
เริ่มเจรจากันภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับขอเรียกรอง
มาตรา 17(6) นายจางหรือลูกจางจะแตงตั้งที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา
แกผูแทนของตนตามมาตรา 13 หรือมาตรา 16 ก็ได แตตองมีจํานวนไมเกินฝายละสองคน
ที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกําหนด(7) และตองยื่นคําขอ
และไดรับการจดทะเบียนจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายแลวจึงจะแตงตั้งใหเปน
ที่ปรึกษาได
_____________________________________________________________________________
(6)
แก ไขและเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศคณะรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 54 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนา 67 เลม 108 ตอนที่ 37 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2534
(เนื้อหาเพิ่มเติม หนา 71)
(7)
ดู ป ระกาศกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ  ม ครองแรงงาน เรื่ อ ง การกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องที่ ป รึ ก ษา
ดานแรงงานสัมพันธ (เนื้อหาเพิ่มเติม หนา 82)
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ในกรณีทนี่ ายจางหรือลูกจางแตงตัง้ ทีป่ รึกษา ใหนายจางหรือลูกจางแจงชือ่ ทีป่ รึกษา
ฝายตนใหอีกฝายหนึ่งทราบ โดยแจงไวในขอเรียกรองตามาตรา 13 หรือในหนังสือ
แจงชื่อผูแทนเมื่อแตงตั้งขึ้นภายหลัง และใหที่ปรึกษามีสิทธิเขารวมประชุม และเจรจา
ทําความตกลงได
มาตรา 17 ทวิ(8) ผูซึ่งไดรับการจดทะเบียนเปนที่ปรึกษานายจางหรือที่ปรึกษา
ลูกจาง ตามมาตรา 17 ใหมีระยะเวลาในการเปนที่ปรึกษามีกําหนดสองปนับแตวันที่ไดรับ
การจดทะเบียน
ทีป่ รึกษาอาจถูกสัง่ ใหพน จากการเปนทีป่ รึกษากอนครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ได
หากขาดคุณสมบัติตามที่อธิบดีกําหนด(9)
ในกรณี ที่ พ  น จากการเป น ที่ ป รึ ก ษาตามวรรคสอง ผู  นั้ น จะขอจดทะเบี ย น
เปนที่ปรึกษานายจางหรือที่ปรึกษาลูกจางไดอีกเมื่อพนสองปนับแตวันที่อธิบดีสั่งใหพน
จากการเปนที่ปรึกษา
มาตรา 18 ถ า นายจ า งหรื อ สมาคมนายจ า งกั บ ลู ก จ า งหรื อ สหภาพแรงงาน
สามารถตกลงเกี่ยวกับขอเรียกรองตามมาตรา 13 ไดแลว ใหทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ า งนั้ น เป น หนั ง สื อ ลงลายมื อ ชื่ อ นายจ า งหรื อ ผู  แ ทนนายจ า ง และผู  แ ทนลู ก จ า ง
หรือกรรมการของสหภาพแรงงาน แลวแตกรณี และใหนายจางประกาศขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ า งโดยเป ด เผยไว ณ สถานที่ ที่ ลู ก จ า งซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ ข อ เรี ย กร อ งทํ า งาน
อยูเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน โดยเริ่มประกาศภายในสามวัน นับแตวันที่ไดตกลงกัน
ใหนายจางนําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามวรรคหนึ่งมาจดทะเบียนตออธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย(10) ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดตกลงกัน
มาตรา 19 ข อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ า งมี ผ ลผู ก พั น นายจ า งและลู ก จ า ง
ซึ่ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ในข อ เรี ย กร อ งนั้ น ตลอดจนลู ก จ า งซึ่ ง มี ส  ว นในการเลื อ กตั้ ง ผู  แ ทน
เปนผูเขารวมในการเจรจาทุกคน
_____________________________________________________________________________
(8)
แก ไขและเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศคณะรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 54 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนา 67 เลม 108 ตอนที่ 37 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2534
(เนื้อหาเพิ่มเติม หนา 71)
(9)
ดู ป ระกาศกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ  ม ครองแรงงาน เรื่ อ ง การกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องที่ ป รึ ก ษา
ดานแรงงานสัมพันธ (เนื้อหาเพิ่มเติม หนา 82)
(10)
ดูคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ที่ 442/2553 ลงวันที่ 7 กันยายน 2553 (เนื้อหาเพิ่มเติม
หนา 90)
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ข อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ า งที่ ก ระทํ า โดยนายจ า ง หรื อ สมาคมนายจ า ง
กับสหภาพแรงงาน หรือลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกัน โดยมีลูกจางซึ่งทํางาน
ในกิจการประเภทเดียวกันเปนสมาชิก หรือรวมในการเรียกรองเกีย่ วกับสภาพการจางเกินกวา
สองในสามของลูกจางทัง้ หมด ใหถอื วาขอตกลงเกีย่ วกับสภาพการจางนัน้ มีผลผูกพันนายจาง
และลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกันนั้นทุกคน
มาตรา 20 เมือ่ ขอตกลงเกีย่ วกับสภาพการจางมีผลใชบงั คับแลว หามมิใหนายจาง
ทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เวนแต
สัญญาจางแรงงานนั้นจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา
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หมวด 2
วิธีระงับขอพิพาทแรงงาน
มาตรา 21 ในกรณีทไี่ มมกี ารเจรจากันภายในกําหนดตามมาตรา 16 หรือมีการเจรจา
กันแลวแตตกลงกันไมไดไมวาดวยเหตุใด ใหถือวาไดมีขอพิพาทแรงงานเกิดขึ้น และให
ฝายแจงขอเรียกรองแจงเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทราบภายในยีส่ บิ สี่
ชั่วโมง นับแตเวลาที่พนกําหนดตามมาตรา 16 หรือนับแตเวลาที่ตกลงกันไมได แลวแตกรณี
มาตรา 22 เมื่อพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับแจงตามมาตรา 21 แลว
ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานดําเนินการไกลเกลี่ยเพื่อใหฝายแจงขอเรียกรอง
และฝ า ยรั บ ข อ เรี ย กร อ งตกลงกั น ภายในกํ า หนดห า วั น นั บ แต วั น ที่ พ นั ก งานประนอม
ขอพิพาทแรงงานไดรับหนังสือแจง
ถาไดมีการตกลงกันภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา 18 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ในกรณีทไี่ มอาจตกลงกันไดภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ใหถอื วาขอพิพาทแรงงานนัน้
เปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได ในกรณีเชนวานี้ นายจางและลูกจางอาจตกลงกัน
ตัง้ ผูช ขี้ าดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 26 หรือนายจางจะปดงานหรือลูกจางจะนัดหยุดงาน
โดยไมขดั ตอมาตรา 34 ก็ได ทัง้ นี้ ภายใตบงั คับมาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 หรือมาตรา 36
มาตรา 23 เมื่อมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดในกิจการ ดังตอไปนี้
(1) การรถไฟ
(2) การทาเรือ
(3) การโทรศัพทหรือการโทรคมนาคม
(4) การผลิตหรือการจําหนายพลังงานหรือกระแสไฟฟาแกประชาชน
(5) การประปา
(6) การผลิตหรือการกลั่นนํ้ามันเชื้อเพลิง
(7) กิจการโรงพยาบาลหรือกิจการสถานพยาบาล
(8) กิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง(11)
_____________________________________________________________________________
(11)
ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519) (เนื้อหาเพิ่มเติม หนา 57)
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ให พ นั ก งานประนอมข อ พิ พ าทแรงงานส ง ข อ พิ พ าทแรงงานให ค ณะกรรมการ
แรงงานสั ม พั น ธ เ พื่ อ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย และแจ ง ให ทั้ ง สองฝ า ยทราบภายในสามสิ บ วั น
นับแตวันที่รับขอพิพาทแรงงาน
นายจ า ง สมาคมนายจ า ง สหพั น ธ น ายจ า ง ลู ก จ า ง สหภาพแรงงาน หรื อ
สหพั น ธ แรงงาน มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ ต  อ รั ฐ มนตรี ภ ายในเจ็ ด วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ คํ า วิ นิ จ ฉั ย
ใหรฐั มนตรีวนิ จิ ฉัยอุทธรณ และแจงใหทงั้ สองฝายทราบภายในสิบวันนับแตวนั ทีร่ บั คําอุทธรณ
คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการแรงงานสั ม พั น ธ ที่ มิ ไ ด อุ ท ธรณ ภ ายในกํ า หนด
และคํ า วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ข องรั ฐ มนตรี ใ ห เ ป น ที่ สุ ด ฝ า ยแจ ง ข อ เรี ย กร อ งและฝ า ยรั บ
ขอเรียกรองตองปฏิบัติตาม
มาตรา 24 เมื่อมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดในกิจการใดนอกจากกิจการ
ตามมาตรา 23 ถารัฐมนตรีเห็นวาขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดนั้น อาจมีผลกระทบ
กระเทือนตอเศรษฐกิจของประเทศ หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน รัฐมนตรีมอี าํ นาจ
สั่งใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธชี้ขาดขอพิพาทแรงงานนั้นได และใหคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธชี้ขาดภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคําสั่ง
รั ฐ มนตรี มี อํ า นาจขยายระยะเวลาให ค ณะกรรมการแรงงานสั ม พั น ธ ชี้ ข าดได
ตามที่เห็นสมควร
คําชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธใหเปนที่สุด ฝายแจงขอเรียกรอง
และฝายรับขอเรียกรองตองปฏิบัติตาม
มาตรา 25 ในกรณีทมี่ กี ารประกาศใชกฎอัยการศึกตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก
หรือประกาศสถานการณฉกุ เฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉกุ เฉิน
หรือในกรณีที่ประเทศประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดตามมาตรา
22 วรรคสาม อัน เกิ ด ขึ้ น ในท องที่ใดท องที่หนึ่ง หรือกิ จ การประเภทใดประเภทหนึ่ง
ไดรับการพิจารณาชี้ขาดจากคณะบุคคลคณะใดคณะหนึ่งตามที่รัฐมนตรีจะไดกําหนด
หรือแตงตั้งก็ได
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คําชีข้ าดของคณะบุคคลนัน้ ใหเปนทีส่ ดุ ฝายแจงขอเรียกรองและฝายรับขอเรียกรอง
ตองปฏิบัติตาม
ประกาศของรั ฐ มนตรี ต ามวรรคหนึ่ ง จะยกเลิ ก เสี ย เมื่ อ ใดก็ ไ ด โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 26 เมื่อมีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดตามมาตรา 22 วรรคสาม
นายจางและลูกจางอาจตกลงกันตัง้ ผูช ขี้ าดขอพิพาทแรงงานคนหนึง่ หรือหลายคนเพือ่ ชีข้ าด
ขอพิพาทแรงงานนั้นได
มาตรา 27 ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดทราบการตั้ง ใหผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน
แจงเปนหนังสือกําหนดวันสงคําชี้แจงเกี่ยวกับขอพิพาทแรงงาน และวัน เวลา และสถานที่
ที่จะพิจารณาขอพิพาทแรงงาน ใหฝายแจงขอเรียกรองและฝายรับขอเรียกรองทราบ
มาตรา 28 ในการพิจารณาขอพิพาทแรงงาน ผูช ขี้ าดขอพิพาทแรงงานตองใหโอกาส
ฝายแจงขอเรียกรองและฝายรับขอเรียกรองชี้แจงแถลงเหตุผลและนําพยานเขาสืบ
มาตรา 29 เมื่อพิจารณาขอพิพาทแรงงานเสร็จแลว ใหผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน
ทําคําชี้ขาดเปนหนังสือ คําชี้ขาดอยางนอยตองมีขอความ ดังตอไปนี้
(1) วันเดือนปที่ทําคําชี้ขาด
(2) ประเด็นแหงขอพิพาทแรงงาน
(3) ขอเท็จจริงที่พิจารณาไดความ
(4) เหตุผลแหงคําชี้ขาด
(5) คําชี้ขาดใหฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายปฏิบัติหรืองดเวนปฏิบัติ
คําชี้ขาดของผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน ใหถือเสียงขางมากและตองลงลายมือชื่อ
ผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน
ใหผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานสงคําชี้ขาดขอพิพาทแรงงานใหฝายแจงขอเรียกรอง
และฝายรับขอเรียกรองหรือผูแทนตามมาตรา 13 หรือมาตรา 16 ทราบภายในสามวัน
นับแตวันที่ทําคําชี้ขาด พรอมทั้งปดสําเนาคําชี้ขาดไว ณ สถานที่ที่ลูกจางซึ่งเกี่ยวของ
กับขอเรียกรองทํางานอยู
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ใหผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานนําคําชี้ขาดขอพิพาทแรงงานมาจดทะเบียนตออธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย(12) ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดชี้ขาด
มาตรา 30 คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธทมี่ ไิ ดอทุ ธรณภายในกําหนด
และคําวินจิ ฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีตามมาตรา 23 คําชีข้ าดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
ตามมาตรา 24 มาตรา 35 (4) หรือมาตรา 41 (3) คําชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา
25 หรือมาตรา 29 ใหมีผลใชบังคับไดเปนเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดวินิจฉัยหรือวันที่ไดชี้ขาด
มาตรา 31 เมื่อไดมีการแจงขอเรียกรองตามมาตรา 13 แลว ถาขอเรียกรองนั้น
ยังอยูในระหวางการเจรจา การไกลเกลี่ย หรือการชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 13
ถึงมาตรา 29 หามมิใหนายจางเลิกจางหรือโยกยายหนาที่การงานลูกจาง ผูแทนลูกจาง
กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการหรืออนุกรรมการสหพันธ
แรงงาน ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง เวนแตบุคคลดังกลาว
(1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(2) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
(3) ฝ า ฝ น ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หรื อ คํ า สั่ ง อั น ชอบด ว ยกฎหมายของนายจ า ง
โดยนายจางไดวากลาวและตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง นายจาง
ไมจําเปนตองวากลาวและตักเตือน ทั้งนี้ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งนั้นตองมิไดออก
เพื่อขัดขวางมิใหบุคคลดังกลาวดําเนินการเกี่ยวกับขอเรียกรอง
(4) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
หามมิใหลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน
หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธแรงงาน ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง สนับสนุน
หรือกอเหตุการนัดหยุดงาน
มาตรา 32 หามมิใหบุคคลอื่นซึ่งมิใชนายจาง ลูกจาง กรรมการสมาคมนายจาง
กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธนายจาง กรรมการสหพันธแรงงาน ผูแทน
หรือที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง เขาไปดําเนินการหรือรวมกระทําการใด ๆ
ในการเรียกรอง การเจรจา การไกลเกลี่ย การชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน การปดงานหรือ
การชุมนุมในการนัดหยุดงาน
_____________________________________________________________________________
(12)
ดูคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ที่ 442/2553 ลงวันที่ 7 กันยายน 2553 (เนื้อหาเพิ่มเติม
หนา 90)
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มาตรา 33 ในกรณีที่ประเทศประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรายแรง และไดมี
การประกาศหามขึ้นราคาสินคาและบริการ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ห า มมิ ใ ห ลู ก จ า ง สหภาพแรงงาน หรื อ สหพั น ธ แรงงานยื่ น ข อ เรี ย กร อ งให น ายจ า ง
สมาคมนายจาง หรือสหพันธนายจางเพิ่มคาจางแกลูกจาง หรือหามมิใหนายจางเพิ่มคาจาง
ใหแกลูกจางได
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการเลื่อนอัตราคาจางเพื่อเปนบําเหน็จแกลูกจาง
ประจําป ซึ่งนายจางไดกําหนดไวแนนอนแลว หรือการเลื่อนอัตราคาจางเนื่องจากลูกจาง
เปลี่ยนแปลงหนาที่การงาน
ประกาศของรั ฐ มนตรี ต ามวรรคหนึ่ ง จะยกเลิ ก เสี ย เมื่ อ ใดก็ ไ ด โ ดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด 3
การปดงานและการนัดหยุดงาน
มาตรา 34 หามมิใหนายจางปดงานหรือลูกจางนัดหยุดงานในกรณี ดังตอไปนี้
(1) เมื่อยังไมมีการแจงขอเรียกรองตออีกฝายหนึ่งตามมาตรา 13 หรือไดแจง
ขอเรียกรองแลว แตขอพิพาทแรงงานนั้นยังไมเปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได
ตามมาตรา 22 วรรคสาม
(2) เมื่ อ ฝ า ยซี่ ง มี ห น า ที่ ต  อ งปฏิ บั ติ ต ามข อ ตกลง ตามมาตรา 18 ได ป ฏิ บั ติ
ตามขอตกลง
(3) เมื่อฝายซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอตกลงที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงาน
ไดไกลเกลี่ยตามมาตรา 22 วรรคสอง ไดปฏิบัติตามขอตกลง
(4) เมื่ อ ฝ า ยซึ่ ง มี ห น า ที่ ต  อ งปฏิ บั ติ ต ามคํ า ชี้ ข าดของผู  ชี้ ข าดข อ พิ พ าทแรงงาน
ซึ่งตั้งตามมาตรา 25 หรือมาตรา 26 ไดปฏิบัติตามคําชี้ขาด
(5) เมื่ออยูในระหวางการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
หรือมีคาํ วินจิ ฉัยของรัฐมนตรี ตามมาตรา 23 หรือคําชีข้ าดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
ตามมาตรา 24
(6) เมื่ออยูในระหวางการชี้ขาดของผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน ซึ่งตั้งตามมาตรา 25
หรือมาตรา 26
ไมวา กรณีจะเปนประการใด หามมิใหนายจางปดงานหรือลูกจางนัดหยุดงานโดยมิได
แจงเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน และอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา
เปนเวลาอยางนอยยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่รับแจง
มาตรา 35 ในกรณีทรี่ ฐั มนตรีเห็นวาการปดงานหรือการนัดหยุดงานนัน้ อาจทําให
เกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศ หรืออาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน
หรืออาจเปนภัยตอความมัน่ คงของประเทศ หรืออาจขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ ดังตอไปนี้
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(1) สั่งใหนายจางซึ่งปดงานรับลูกจางกลับเขาทํางานและจายคาจางตามอัตรา
ที่เคยจายใหแกลูกจางนั้น
(2) สั่งใหลูกจางซึ่งนัดหยุดงานกลับเขาทํางานตามปกติ
(3) จัดใหบุคคลเขาทํางานแทนที่ลูกจางซึ่งมิไดทํางานเพราะการปดงาน หรือการ
นัดหยุดงาน นายจางตองยอมใหบุคคลเหลานั้นเขาทํางาน และหามมิใหลูกจางขัดขวาง
ใหนายจางจายคาจางแกบุคคลเหลานั้นตามอัตราที่เคยจายใหแกลูกจาง
(4) สั่งใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธดําเนินการชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน
มาตรา 36 ในกรณีที่มีประกาศใชกฎอัยการศึกตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก
หรือประกาศสถานการณฉกุ เฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉกุ เฉิน
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา หามมิใหนายจางปดงาน หรือลูกจาง
นัดหยุดงาน ในเขตทองที่ที่ไดประกาศใชกฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ทั้งหมดหรือบางสวนได
ในกรณี ที่ มี ก ารป ด งานหรื อ การนั ด หยุ ด งานอยู  ก  อ นมี ป ระกาศของรั ฐ มนตรี
ตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา สั่งใหนายจางซึ่งปดงาน
รั บ ลู ก จ า งกลั บ เข า ทํ า งาน หรื อ สั่ ง ให ลู ก จ า งซึ่ ง นั ด หยุ ด งานกลั บ เข า ทํ า งานตามปกติ
ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนด
ประกาศของรั ฐ มนตรี ต ามวรรคหนึ่ ง จะยกเลิ ก เสี ย เมื่ อ ใดก็ ไ ด โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด 4
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
มาตรา 37 ใหมคี ณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา “คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ”
ประกอบด ว ย ประธานกรรมการหนึ่ ง คน และกรรมการอื่ น อี ก ไม น  อ ยกว า แปดคน
แตไมเกินสิบสี่คน ในจํานวนนั้นอยางนอยตองมีกรรมการซึ่งเปนฝายนายจางสามคน
และฝายลูกจางสามคน
ใหรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
มาตรา 38 ใหประธานกรรมการ และกรรมการตามมาตรา 37 อยูในตําแหนง
คราวละสามป ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดหนึ่งป ใหประธานกรรมการและกรรมการ
พนจากตําแหนงหนึ่งในสามโดยวิธีจับสลาก และเมื่อครบสองปใหประธานกรรมการ
หรือกรรมการที่เหลืออยูพนจากตําแหนงอีกหนึ่งในสามโดยวิธีจับสลาก
ในกรณีที่มีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนประธานกรรมการ
หรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระหรือโดยวิธีจับสลาก ใหผูไดรับแตงตั้งใหมนั้น
อยูในตําแหนงคราวละสามป
ในกรณีที่มีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนประธานกรรมการ
หรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามมาตรา 39 (1) (2) (3) (5) (6) หรือ (7) ใหผูไดรับ
แตงตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของประธานกรรมการหรือกรรมการ
ซึ่งตนแทน
ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา 39 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 38 ประธานกรรมการ
หรือกรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออก
(4) พนจากตําแหนงโดยการจับสลากตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง
(5) เปนบุคคลลมละลาย
(6) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือ
(7) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
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มาตรา 40 การประชุมของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธตอ งมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวาหาคน และตองมีกรรมการซึ่งเปนฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอย
ฝายละหนึ่งคน จึงจะเปนองคประชุม แตถาเปนการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาท
แรงงานตามมาตรา 23 มาตรา 24 หรื อ มาตรา 35 (4) ตอ งมี ก รรมการมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และตองมีกรรมการซึ่งเปนฝายนายจาง
และฝายลูกจางอยางนอยฝายละหนึ่งคน จึงจะเปนองคประชุม
ถ า ในการประชุ ม คราวใดประธานกรรมการไม อ ยู  ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม ส ามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการดวยกันคนหนึ่ง เปนประธาน
ในที่ประชุม
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 41 ใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) วินิจฉัยขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 23
(2) ชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 24 หรือมาตรา 35 (4)
(3) ชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามที่ไดรับแตงตั้งหรือมอบหมาย
(4) วินจิ ฉัยชีข้ าดคํารองตามมาตรา 125 และในกรณีทคี่ ณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
ชี้ขาดวาเปนการกระทําอันไมเปนธรรม ใหมีอํานาจสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางาน
หรื อ ให จ  า ยค า เสี ย หาย หรื อ ให ผู  ฝ  า ฝ น ปฏิ บั ติ ห รื อ ไม ป ฏิ บั ติ อ ย า งใดอย า งหนึ่ ง ได
ตามที่เห็นสมควร
(5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเรียกรอง การเจรจา การระงับขอพิพาทแรงงาน
การนัดหยุดงานและการปดงาน ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
(6) ตราขอบังคับการประชุมและวางระเบียบการพิจารณาวินิจฉัย และชี้ขาด
ขอพิพาทแรงงาน และการพิจารณาวินจิ ฉัยชีข้ าดการกระทําอันไมเปนธรรม และการออกคําสัง่
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
มาตรา 42 คณะกรรมการแรงงานสั ม พั น ธ มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
แรงงานสัมพันธ เพือ่ หาขอเท็จจริงและเสนอความเห็นในเรือ่ งทีค่ ณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
มอบหมายเปนการประจําหรือเฉพาะคราวได
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มาตรา 43 ในการปฏิ บั ติ ก ารตามหน า ที่ ให ก รรมการแรงงานสั ม พั น ธ ห รื อ
อนุกรรมการแรงงานสัมพันธมีอํานาจ ดังตอไปนี้
(1) เขาไปในสถานที่ทํางานของนายจาง สถานที่ที่ลูกจางทํางานอยู หรือสํานักงาน
ของสมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธนายจาง หรือสหพันธแรงงาน ในระหวาง
เวลาทําการ เพื่อสอบถามขอเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารไดตามความจําเปน
(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาใหถอยคํา หรือใหสงสิ่งของหรือเอกสาร
ที่ เ กี่ ย วข อ งมาเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของคณะกรรมการแรงงานสั ม พั น ธ ห รื อ
คณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ
ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก ตอบหนังสือสอบถาม ชี้แจงขอเท็จจริง
หรื อ ส ง สิ่ ง ของหรื อ เอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งแก ก รรมการแรงงานสั ม พั น ธ ห รื อ อนุ ก รรมการ
แรงงานสัมพันธดังกลาว ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 44 กรรมการแรงงานสัมพันธหรืออนุกรรมการแรงงานสัมพันธจะมีหนังสือ
เชิญผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวของก็ได
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หมวด 5
คณะกรรมการลูกจาง
มาตรา 45 ในสถานประกอบกิ จ การที่ มี ลู ก จ า งตั้ ง แต ห  า สิ บ คนขึ้ น ไป ลู ก จ า ง
อาจจัดตั้งคณะกรรมการลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้นได
ในกรณีทลี่ กู จางในสถานประกอบกิจการนัน้ เกินหนึง่ ในหาของจํานวนลูกจางทัง้ หมด
เป น สมาชิ ก ของสหภาพแรงงาน ให ค ณะกรรมการลู ก จ า งประกอบด ว ยลู ก จ า ง
ในสถานประกอบกิ จ การนั้ น ที่ ส หภาพแรงงานแต ง ตั้ ง มี จํ า นวนมากกว า กรรมการอื่ น
ที่ มิ ไ ด เ ป น สมาชิ ก ของสหภาพแรงงานหนึ่ ง คน ถ า ลู ก จ า งในสถานประกอบกิ จ การนั้ น
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนลูกจางทั้งหมดเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงาน
อาจแตงตั้งกรรมการลูกจางทั้งคณะก็ได
ใหนํามาตรา 15 วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับแกการแตงตั้งกรรมการลูกจาง
ตามวรรคสองโดยอนุโลม
มาตรา 46 คณะกรรมการลูกจางมีจาํ นวน ดังตอไปนี้
(1) หาคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป แตไมเกิน
หนึ่งรอยคน
(2) เจ็ดคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางเกินหนึ่งรอยคน แตไมเกิน
สองรอยคน
(3) เกาคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางเกินสองรอยคน แตไมเกิน
สี่รอยคน
(4) สิบเอ็ดคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางเกินสี่รอยคน แตไมเกิน
แปดรอยคน
(5) สิบสามคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางเกินแปดรอยคน แตไมเกิน
หนึ่งพันหารอยคน
(6) สิ บ ห า คน สํ า หรั บ สถานประกอบกิ จ การที่ มี ลู ก จ า งเกิ น หนึ่ ง พั น ห า ร อ ยคน
แตไมเกินสองพันหารอยคน
(7) สิ บ เจ็ ด คนถึ ง ยี่ สิ บ เอ็ ด คน สํ า หรั บ สถานประกอบกิ จ การที่ มี ลู ก จ า งเกิ น
สองพันหารอยคน
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หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการลูกจางใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา(13)
มาตรา 47 กรรมการลูกจางอยูในตําแหนงคราวละสามป แตอาจไดรับเลือกตั้ง
หรือแตงตั้งใหมได
มาตรา 48 นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการลูกจางพนจากตําแหนง เมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(4) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(5) ลูกจางเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนลูกจางทั้งหมดในสถานประกอบกิจการนั้น มีมติ
ใหพนจากตําแหนง
(6) ศาลแรงงานมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง
(7) มีการเลือกตั้งหรือแตงตั้งกรรมการลูกจางใหมทั้งคณะ
เมือ่ กรรมการลูกจางพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหมกี ารเลือกตัง้ หรือแตงตัง้ กรรมการ
ลูกจางแทนตําแหนงที่วาง แลวแตกรณี
กรรมการลูกจางซึ่งไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งตามวรรคสองอยูในตําแหนงตามวาระ
ของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา 49 ใหมีการเลือกตั้งหรือแตงตั้งกรรมการลูกจางใหมทั้งคณะ เมื่อ
(1) จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการนัน้ มีจาํ นวนเพิม่ ขึน้ หรือลดลงเกินกึง่ หนึง่
ของจํานวนลูกจางทั้งหมดที่มีอยูเดิม
(2) กรรมการลูกจางพนจากตําแหนงเกินกึ่งหนึ่ง
(3) ลูกจางเกินกึง่ หนึง่ ของลูกจางในสถานประกอบกิจการนัน้ มีมติใหกรรมการลูกจาง
ทั้งคณะพนจากตําแหนง
(4) ศาลแรงงานมีคําสั่งใหกรรมการลูกจางทั้งคณะพนจากตําแหนง
มาตรา 50 นายจางตองจัดใหมกี ารประชุมหารือกับคณะกรรมการลูกจางอยางนอย
สามเดือนตอหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการลูกจางเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการลูกจางทั้งหมด
หรือสหภาพแรงงานรองขอโดยมีเหตุผลสมควร เพื่อ
_____________________________________________________________________________
(13)
ดูประกาศกรมแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการลูกจาง (เนื้อหาเพิ่มเติม
หนา 73)
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(1) จัดสวัสดิการแกลูกจาง
(2) ปรึกษาหารือเพือ่ กําหนดขอบังคับในการทํางานอันจะเปนประโยชนตอ นายจาง
และลูกจาง
(3) พิจารณาคํารองทุกขของลูกจาง
(4) หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในสถานประกอบกิจการ
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการลูกจางเห็นวาการกระทําของนายจางจะทําใหลกู จางไมไดรบั
ความเป น ธรรมหรื อ ได รั บ ความเดื อ ดร อ นเกิ น สมควร คณะกรรมการลู ก จ า ง ลู ก จ า ง
หรือสหภาพแรงงานมีสิทธิรองขอใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัย
มาตรา 51 ในกรณีทกี่ รรมการลูกจางผูใ ดหรือคณะกรรมการลูกจางไมปฏิบตั หิ นาที่
ของตนโดยสุจริต หรือกระทําการอันไมสมควรอันเปนภัยตอความสงบเรียบรอยของประชาชน
หรือเปดเผยความลับของนายจางเกี่ยวกับการประกอบกิจการโดยไมมีเหตุผลสมควร
นายจางมีสิทธิรองขอใหศาลแรงงานมีคําสั่งใหกรรมการลูกจางผูนั้นหรือกรรมการลูกจาง
ทั้งคณะพนจากตําแหนงได
มาตรา 52 หามมิใหนายจางเลิกจาง ลดคาจาง ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่
ของกรรมการลูกจาง หรือกระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหกรรมการลูกจางไมสามารถ
ทํางานอยูตอไปได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาลแรงงาน
มาตรา 53 หามมิใหนายจางใหหรือตกลงจะใหเงินหรือทรัพยสนิ แกกรรมการลูกจาง
เวนแตคา จาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด โบนัส เงินปนผลหรือประโยชนอนื่ ทีก่ รรมการ
ลูกจางมีสิทธิไดรับตามปกติในฐานะลูกจาง
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หมวด 6
สมาคมนายจาง
มาตรา 54 สมาคมนายจ า งจะมี ขึ้ น ได ก็ แ ต โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทแห ง
พระราชบัญญัตินี้
สมาคมนายจางตองมีวัตถุที่ประสงคเพื่อการแสวงหาและคุมครองผลประโยชน
เกีย่ วกับสภาพการจาง และสงเสริมความสัมพันธอนั ดีระหวางนายจางกับลูกจาง และระหวาง
นายจางดวยกัน
มาตรา 55 สมาคมนายจางตองมีขอบังคับและตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน
เมื่อไดจดทะเบียนแลวใหสมาคมนายจางเปนนิติบุคคล
มาตรา 56 ผู  มี สิ ท ธิ จั ด ตั้ ง สมาคมนายจ า งต อ งเป น นายจ า งที่ ป ระกอบกิ จ การ
ประเภทเดียวกัน บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย
มาตรา 57 การขอจดทะเบียนสมาคมนายจางนัน้ ใหนายจางผูม สี ทิ ธิจดั ตัง้ สมาคม
นายจางจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนผูเริ่มกอการ ยื่นคําขอเปนหนังสือตอนายทะเบียน
พรอมดวยรางขอบังคับของสมาคมนายจางอยางนอยสามฉบับ
คําขอนั้น ตองระบุชื่อ อายุ อาชีพหรือวิชาชีพ และที่อยูของผูเริ่มกอการทุกคน
มาตรา 58 ขอบังคับของสมาคมนายจางอยางนอยตองมีขอความ ดังตอไปนี้
(1) ชื่อ ซึ่งตองมีคําวา “สมาคมนายจาง” กํากับไวกับชื่อนั้นดวย
(2) วัตถุที่ประสงค
(3) ที่ตั้งสํานักงาน
(4) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
(5) อัตราเงินคาสมัครและคาบํารุงและวิธีการชําระเงินนั้น
(6) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก
(7) ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดการ การใชจาย การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินอื่น
ตลอดจนการทําบัญชีและการตรวจบัญชี
(8) ขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาในการปดงานและวิธีการอนุมัติขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง
(9) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ
(10) ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ จํ า นวนกรรมการ การเลื อ กตั้ ง กรรมการ วาระของ
การเปนกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ
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มาตรา 59 เมือ่ นายทะเบียนไดรบั คําขอพรอมทัง้ รางขอบังคับแลว เห็นวาผูย นื่ คําขอ
มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ตองตามมาตรา 56 ขอบังคับถูกตองตามมาตรา 58 และวัตถุทปี่ ระสงคถกู ตอง
ตามมาตรา 54 วรรคสอง และไมขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหนายทะเบียน
รับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแกสมาคมนายจางนั้น
ถานายทะเบียนเห็นวา คําขอหรือรางขอบังคับไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหมีคําสั่ง
ใหแกไขเพิม่ เติมใหถกู ตอง เมือ่ แกไขเพิม่ เติมถูกตองแลว ใหรบั จดทะเบียนและออกใบสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนแกสมาคมนายจางนั้น
ถานายทะเบียนเห็นวา ไมอาจรับจดทะเบียนไดเนื่องจากวัตถุที่ประสงคขัดตอ
ความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับจดทะเบียน และแจงคําสั่ง
ไมรับจดทะเบียนพรอมดวยเหตุผลที่ไมรับจดทะเบียนไปยังผูขอจดทะเบียนโดยมิชักชา
ผูข อจดทะเบียนมีสทิ ธิอทุ ธรณคาํ สัง่ ไมรบั จดทะเบียนนัน้ ตอรัฐมนตรีได โดยทําเปนหนังสือ
ยื่นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผูอุทธรณมีสิทธิดําเนินการตอไป
เพื่อใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได
มาตรา 60 ใหนายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนสมาคมนายจางในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 61 ใหผเู ริม่ กอการจัดตัง้ สมาคมนายจางจัดใหมกี ารประชุมใหญสามัญครัง้ แรก
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่จดทะเบียน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมาย
การทัง้ ปวงใหแกคณะกรรมการ และอนุมตั ริ า งขอบังคับทีไ่ ดยนื่ แกนายทะเบียนตามมาตรา 59
เมือ่ ทีป่ ระชุมใหญไดเลือกตัง้ คณะกรรมการและอนุมตั ริ า งขอบังคับแลว ใหนาํ สําเนา
ขอบังคับและรายชื่อ ที่อยู อาชีพหรือวิชาชีพของกรรมการไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วัน
นับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ
มาตรา 62 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมนายจางจะกระทําไดโดยมติ
ของที่ประชุมใหญและตองนําไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับตามวรรคหนึ่ง จะมีผลใชบังคับตอเมื่อนายทะเบียน
ไดรับจดทะเบียนแลว
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ใหนํามาตรา 59 มาใชบังคับแกการขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 63 ผู  ซึ่ ง จะเป น สมาชิ ก ของสมาคมนายจ า งได จ ะต อ งเป น นายจ า ง
ที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล ใหถือวานิติบุคคลนั้น
เปนสมาชิกของสมาคมนายจาง
มาตรา 64 สมาชิ ก ของสมาคมนายจ า งมี สิ ท ธิ ข อตรวจสอบทะเบี ย นสมาชิ ก
เอกสารหรือบัญชี เพื่อทราบการดําเนินกิจการของสมาคมนายจางไดในเวลาเปดทําการ
ตามที่คณะกรรมการกําหนดไว
ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึง่ เจาหนาทีข่ องสมาคมนายจางตองใหความสะดวก
ตามสมควร
มาตรา 65 สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก สมาคมนายจ า งสิ้ น สุ ด เมื่ อ ตาย ลาออก
ที่ประชุมใหญใหออกหรือตามที่กําหนดในขอบังคับของสมาคมนายจาง
มาตรา 66 เพื่อประโยชนของสมาชิกของสมาคมนายจาง ใหสมาคมนายจาง
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) เรี ย กร อ ง เจรจาทํ า ความตกลงและรั บ ทราบคํ า ชี้ ข าดหรื อ ทํ า ข อ ตกลงกั บ
สหภาพแรงงานหรือลูกจางในกิจการของสมาชิกได
(2) จัดการและดําเนินการเพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชน ทั้งนี้ ภายใตบังคับของ
วัตถุที่ประสงคของสมาคมนายจาง
(3) จัดใหมีบริการสนเทศเพื่อใหสมาชิกมาติดตอเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
(4) จัดใหมีบริการการใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาหรือขจัดขอขัดแยงเกี่ยวกับ
การบริหารงานและการทํางาน
(5) จั ด ให มี ก ารให บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรเงิ น หรื อ ทรั พ ย สิ น เพื่ อ สวั ส ดิ ก าร
ของสมาชิกหรือเพื่อสาธารณประโยชน ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมใหญเห็นสมควร
(6) เรียกเก็บเงินคาสมัครเปนสมาชิก และเงินคาบํารุงตามอัตราทีก่ าํ หนดในขอบังคับ
ของสมาคมนายจาง
มาตรา 67 เมื่อสมาคมนายจางปฏิบัติการดังตอไปนี้ เพื่อประโยชนของสมาชิก
อันมิใชเปนกิจการเกี่ยวกับการเมือง ใหนายจาง สมาคมนายจาง กรรมการ อนุกรรมการ
และเจาหนาทีข่ องสมาคมนายจาง ไดรบั การยกเวนไมตอ งถูกกลาวหา หรือฟองรองทางอาญา
หรือทางแพง
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(1) เขารวมเจรจาทําความตกลงกับลูกจาง สหภาพแรงงาน นายจาง สมาคมนายจางอืน่
สหพันธแรงงาน หรือสหพันธนายจาง เพือ่ เรียกรองสิทธิหรือประโยชนทสี่ มาชิกสมควรไดรบั
(2) สั่งใหปดงาน หรือชวยเหลือ ชักชวนหรือสนับสนุนใหสมาชิกปดงาน
(3) ชี้แจงหรือโฆษณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอพิพาทแรงงาน หรือ
(4) จัดใหมีการชุมนุมสมาชิกของสมาคมนายจาง
ทั้งนี้ เวนแตเปนความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิด
ภยั น ตรายต อ ประชาชน เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต และร า งกาย เกี่ ย วกั บ เสรี ภ าพและชื่ อ เสี ย ง
เกี่ยวกับทรัพยและความผิดในทางแพงที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดทางอาญา
ในลักษณะดังกลาว
มาตรา 68 ใหสมาคมนายจางมีคณะกรรมการเปนผูดําเนินการและเปนผูแทน
ของสมาคมนายจางในกิจการทีเ่ กีย่ วกับบุคคลภายนอก เพือ่ การนีค้ ณะกรรมการจะมอบหมาย
ใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได
คณะกรรมการอาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได
มาตรา 69 ผู  ซึ่ ง จะได รั บ เลื อ กตั้ ง หรื อ แต ง ตั้ ง เป น กรรมการหรื อ อนุ ก รรมการ
ตามมาตรา 68 ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกของสมาคมนายจางหรือผูแทนของนิติบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของ
สมาคมนายจาง
(2) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
มาตรา 70 สมาคมนายจางจะกระทําการดังตอไปนีไ้ ดกแ็ ตโดยมติของทีป่ ระชุมใหญ
(1) แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(2) ดําเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงสวนไดเสียของสมาชิกเปนสวนรวม
(3) เลื อ กตั้ ง กรรมการ เลื อ กตั้ ง ผู  ส อบบั ญ ชี รั บ รองงบดุ ล รายงานประจํ า ป
และงบประมาณ
(4) จัดสรรเงินหรือทรัพยสินเพื่อสวัสดิการของสมาชิกหรือเพื่อสาธารณประโยชน
(5) เลิกสมาคมนายจาง
(6) ควบสมาคมนายจางเขากัน
(7) กอตั้งสหพันธนายจางหรือเปนสมาชิกของสหพันธนายจาง
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มาตรา 71 สมาคมนายจางตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่อธิบดีกําหนด
และเก็บรักษาไวที่สํานักงานพรอมที่จะใหตรวจสอบไดในเวลาทําการ
ใหสมาคมนายจางประกาศวันและเวลาเปดทําการไวที่สํานักงาน
มาตรา 72 ใหนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย(14) มีอํานาจ
(1) เขาไปในสํานักงานของสมาคมนายจางในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบกิจการ
ของสมาคมนายจาง
(2) สั่งใหกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของสมาคมนายจาง สงหรือแสดงเอกสาร
หรือบัญชีของสมาคมนายจางเพื่อประกอบการพิจารณากรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น
(3) สอบถามบุคคลใน (2) หรือเรียกบุคคลดังกลาวมาเพื่อสอบถามหรือใหชี้แจง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสมาคมนายจาง
มาตรา 73 นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหกรรมการผูใดผูหนึ่งหรือคณะกรรมการ
ของสมาคมนายจางออกจากตําแหนงได เมื่อปรากฏวา
(1) กระทําการอันมิชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหนาที่
ของพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานหรือคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ
(2) ดําเนินกิจการไมถูกตองตามวัตถุที่ประสงคของสมาคมนายจางอันเปนการ
ขั ด ต อ กฎหมายหรื อ ความสงบเรี ย บร อ ยของประชาชน หรื อ อาจเป น ภั ย ต อ เศรษฐกิ จ
หรือความมั่นคงของประเทศ หรือ
(3) ใหหรือยินยอมใหผูใดผูหนึ่งซึ่งมิใชกรรมการเปนผูดําเนินกิจการของสมาคม
นายจาง
คําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือและแจงใหผูซึ่งเกี่ยวของและสมาคมนายจาง
ทราบโดยมิชักชา
มาตรา 74 ผูซึ่งไดรับคําสั่งตามมาตรา 73 มีสิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นตอรัฐมนตรี
โดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
ใหรฐั มนตรีวนิ จิ ฉัยอุทธรณและแจงใหผอู ทุ ธรณทราบภายในสามสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั
หนังสืออุทธรณ
_____________________________________________________________________________
(14)
ดูคําสั่งนายทะเบียนสํานักงานทะเบียนกลาง ที่ 2/2554 ลงวันที่ 25 เมษายน 2554 (เนื้อหาเพิ่มเติม
หนา 96)
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ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผูอุทธรณมีสิทธิดําเนินการตอไป
เพื่อใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได
มาตรา 75 สมาคมนายจางตองจัดใหมกี ารตรวจสอบบัญชีทกุ ป และตองเสนองบดุล
พรอมดวยรายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตอที่ประชุมใหญ
เมื่อที่ประชุมใหญรับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแลว ใหสงสําเนาหนึ่งชุด
ใหแกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญรับรอง
มาตรา 76 สมาคมนายจางตั้งแตสองสมาคมขึ้นไปที่มีสมาชิกซึ่งประกอบกิจการ
ประเภทเดียวกัน อาจควบเขากันเปนสมาคมนายจางเดียวกันได
การควบสมาคมนายจางเขากันตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับมติจากที่ประชุมใหญ
ของแตละสมาคมดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด และตองไดรับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ในการขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน ใหสงสําเนารายงานการประชุมใหญ
ของสมาคมนายจางซึ่งลงมติใหควบเขากันไปดวย
มาตรา 77 เมือ่ นายทะเบียนใหความเห็นชอบตามมาตรา 76 แลว ใหสมาคมนายจาง
แจงเปนหนังสือไปยังเจาหนีท้ งั้ ปวงของสมาคมนายจาง เพือ่ ใหทราบถึงการทีป่ ระสงคจะควบ
สมาคมนายจางเขากัน และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางใดอยางหนึ่งในการควบสมาคม
นายจางเขากันนั้น สงคําคัดคานไปยังสมาคมนายจางภายในสามสิบวันนับแตวันที่แจง
ถาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดเวลาดังกลาวนั้น ก็ใหถือวาไมมีคําคัดคาน
และสมาคมนายจางอาจควบเขากันได
ถ า มี เจ า หนี้ คั ด ค า น สมาคมนายจ า งจะควบเข า กั น มิ ไ ด จ นกว า จะได ชํ า ระหนี้
หรือไดใหประกันเพื่อหนี้นั้นแลว
มาตรา 78 ใหคณะกรรมการของแตละสมาคมนายจางที่ควบเขากัน ตั้งผูแทน
ของตนขึ้นสมาคมละไมเกินสามคน เพื่อดําเนินการจดทะเบียนตามมาตรา 79
มาตรา 79 สมาคมที่ตั้งขึ้นใหมโดยควบเขากันนั้น ตองจดทะเบียนเปนสมาคม
นายจางใหมตามประเภทการประกอบกิจการของสมาคมนายจางที่มีอยูเดิม โดยยื่นคําขอ
จดทะเบียนเปนหนังสือตอนายทะเบียน
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ในคําขอจดทะเบียนสมาคมนายจางใหม ตองมีผแู ทนของสมาคมนายจางทุกสมาคม
ที่ควบเขากันลงลายมือชื่ออยางนอยสมาคมละสองคน
คําขอจดทะเบียนสมาคมนายจางใหมตองมีเอกสารดังตอไปนี้ยื่นพรอมกันดวย
(1) หนังสือของสมาคมนายจางที่ควบเขากันนั้นรับรองวาไดแจงไปยังเจาหนี้ทั้งปวง
ตามมาตรา 77 วรรคหนึ่งแลว ไมมีเจาหนี้คัดคานภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือกรณี
ที่มีเจาหนี้คัดคานสมาคมนายจางก็ไดชําระหนี้ หรือไดใหประกันเพื่อหนี้รายนั้นแลว
(2) รางขอบังคับของสมาคมนายจางใหมที่ขอจดทะเบียนสองฉบับ
(3) สําเนารายงานการประชุมของสมาคมนายจางที่ควบเขากันหนึ่งฉบับ
เอกสารตาม (2) และ (3) นัน้ ผูไ ดรบั เลือกตัง้ เปนกรรมการชุดแรกของสมาคมนายจาง
ใหมตองลงลายมือชื่อรับรองสองคน
ใหนํามาตรา 54 ถึงมาตรา 75 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 80 เมือ่ จดทะเบียนสมาคมนายจางทีค่ วบเขากันเปนสมาคมนายจางใหมแลว
ใหนายทะเบียนขีดชื่อสมาคมนายจางเดิมที่ไดควบเขากันนั้นออกจากทะเบียน
มาตรา 81 สมาคมนายจางใหมนี้ยอมไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ หนาที่
และความรับผิดของสมาคมนายจางเดิมที่ไดควบเขากันนั้นทั้งสิ้น
สมาชิกของสมาคมนายจางเดิมที่ไดควบเขากันนั้น ยอมเปนสมาชิกของสมาคม
นายจางใหมนี้
มาตรา 82 สมาคมนายจางยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ถามีขอบังคับของสมาคมนายจางกําหนดใหเลิกในกรณีใด เมื่อมีกรณีนั้น
(2) เมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหเลิก
(3) เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งใหเลิก
(4) เมื่อลมละลาย
มาตรา 83 นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหเลิกสมาคมนายจางไดในกรณี ดังตอไปนี้
(1) เมื่ อ ปรากฏว า การดํ า เนิ น การของสมาคมนายจ า งขั ด ต อ วั ต ถุ ที่ ป ระสงค
ขัดตอกฎหมายหรือเปนภัยตอเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ หรือขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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(2) เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งใหเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหมทั้งคณะ และไมดําเนิน
การเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนดหรือภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน
ขยายระยะเวลาใหจนสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว หรือ
(3) เมื่อสมาคมนายจางไมดําเนินกิจการติดตอกันเปนเวลาเกินสองป
เมือ่ นายทะเบียนมีคาํ สัง่ ใหเลิกสมาคมนายจางใด ใหแจงคําสัง่ เปนหนังสือใหสมาคม
นายจางนั้นทราบโดยมิชักชา
คําสัง่ ใหเลิกสมาคมนายจางตามมาตรานี้ กรรมการเกินกึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการ
ทัง้ หมด ซึง่ ดํารงตําแหนงอยูใ นวันทีถ่ กู สัง่ ใหเลิกมีสทิ ธิเขาชือ่ กันอุทธรณคาํ สัง่ นัน้ ตอรัฐมนตรี
โดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่รับอุทธรณ
ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผูอุทธรณมีสิทธิดําเนินการตอไป
เพื่อใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได
คําสั่งเลิกสมาคมนายจางใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
การยื่นอุทธรณหรือเมื่อศาลแรงงานวินิจฉัย แลวแตกรณี
มาตรา 84 เมือ่ สมาคมนายจางตองเลิกตามมาตรา 82 (1) (2) หรือ (3) หรือมาตรา 83
ใหแตงตัง้ ผูช าํ ระบัญชีและทําการชําระบัญชี และใหนาํ บทบัญญัตแิ หงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยวา ดวยการชําระบัญชีหา งหุน สวนจดทะเบียน หางหุน สวนจํากัด และบริษทั จํากัด
มาใชบังคับแกการชําระบัญชีสมาคมนายจางโดยอนุโลม
มาตรา 85 เมื่ อ ชํ า ระบั ญ ชี แ ล ว ถ า มี ท รั พ ย สิ น เหลื อ อยู  จ ะแบ ง ให แ ก ส มาชิ ก
ของสมาคมนายจางไมได ทรัพยสินนั้นจะตองโอนไปใหแกนิติบุคคลอื่นตามที่ไดระบุไว
ในข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยวิ ธี ก ารจั ด การของสมาคมนายจ า ง หรื อ ตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ
ถาในขอบังคับหรือที่ประชุมใหญ มิไดระบุนิติบุคคลใดใหเปนผูรับทรัพยสินที่เหลือนั้น
ใหผูชําระบัญชีมอบแกกรมแรงงาน เพื่อสวัสดิการของลูกจาง
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หมวด 7
สหภาพแรงงาน
มาตรา 86 สหภาพแรงงานจะมีขนึ้ ไดกแ็ ตโดยอาศัยอํานาจตามบทแหงพระราชบัญญัตนิ ี้
สหภาพแรงงานตองมีวัตถุที่ประสงคเพื่อการแสวงหาและคุมครองผลประโยชน
เกีย่ วกับสภาพการจาง และสงเสริมความสัมพันธอนั ดีระหวางนายจางกับลูกจาง และระหวาง
ลูกจางดวยกัน
มาตรา 87 สหภาพแรงงานตองมีขอบังคับและตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน
เมื่อไดจดทะเบียนแลว ใหสหภาพแรงงานเปนนิติบุคคล
มาตรา 88 ผูมีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานตองเปนลูกจางของนายจางคนเดียวกัน
หรือเปนลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกันโดยไมคํานึงวาจะมีนายจางกี่คน
บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย
มาตรา 89 การขอจดทะเบี ย นสหภาพแรงงานนั้ น ให ลู ก จ า งผู  มี สิ ท ธิ จั ด ตั้ ง
สหภาพแรงงานจํานวนไมนอ ยกวาสิบคนเปนผูเ ริม่ กอการ ยืน่ คําขอเปนหนังสือตอนายทะเบียน
พรอมดวยรางขอบังคับของสหภาพแรงงานอยางนอยสามฉบับ
คําขอนั้น ตองระบุชื่อ อายุ อาชีพหรือวิชาชีพ และที่อยูของผูเริ่มกอการทุกคน
มาตรา 90 ขอบังคับของสหภาพแรงงานอยางนอยตองมีขอความ ดังตอไปนี้
(1) ชื่อ ซึ่งตองมีคําวา “สหภาพแรงงาน” กํากับไวกับชื่อนั้นดวย
(2) วัตถุที่ประสงค
(3) ที่ตั้งสํานักงาน
(4) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
(5) อัตราเงินคาสมัครและคาบํารุงและวิธีการชําระเงินนั้น
(6) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก
(7) ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดการ การใชจาย การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินอื่น
ตลอดจนการทําบัญชีและการตรวจบัญชี
(8) ขอกําหนดเกีย่ วกับวิธกี ารพิจารณาในการนัดหยุดงานและวิธกี ารอนุมตั ขิ อ ตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง
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(9) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ
(10) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ วาระของการเปน
กรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ
มาตรา 91 เมือ่ นายทะเบียนไดรบั คําขอพรอมทัง้ รางขอบังคับแลวเห็นวาผูย นื่ คําขอ
มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ตองตามมาตรา 88 ขอบังคับถูกตองตามมาตรา 90 และวัตถุทปี่ ระสงคถกู ตอง
ตามมาตรา 86 วรรคสอง และไมขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหนายทะเบียน
รับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแกสหภาพแรงงานนั้น
ถานายทะเบียนเห็นวา คําขอหรือรางขอบังคับไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหมีคําสั่ง
ใหแกไขเพิม่ เติมใหถกู ตอง เมือ่ แกไขเพิม่ เติมถูกตองแลว ใหรบั จดทะเบียนและออกใบสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนแกสหภาพแรงงานนั้น
ถานายทะเบียนเห็นวา ไมอาจรับจดทะเบียนไดเนื่องจากวัตถุที่ประสงคขัดตอ
ความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับจดทะเบียน และแจงคําสั่ง
ไมรับจดทะเบียน พรอมดวยเหตุผลที่ไมรับจดทะเบียนไปยังผูขอจดทะเบียนโดยมิชักชา
ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งไมรับจดทะเบียนนั้นตอรัฐมนตรีได โดยทําเปน
หนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผูอุทธรณมีสิทธิดําเนินการตอไป
เพื่อใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได
มาตรา 92 ใหนายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนสหภาพแรงงานในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 93 ใหผูเริ่มกอการจัดตั้งสหภาพแรงงานจัดใหมีการประชุมใหญสามัญ
ครั้ ง แรกภายในหนึ่ ง ร อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ จ ดทะเบี ย น เพื่ อ เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการ
และมอบหมายการทัง้ ปวงใหแกคณะกรรมการและอนุมตั ริ า งขอบังคับทีไ่ ดยนื่ แกนายทะเบียน
ตามมาตรา 91
เมือ่ ทีป่ ระชุมใหญไดเลือกตัง้ คณะกรรมการและอนุมตั ริ า งขอบังคับแลว ใหนาํ สําเนา
ขอบังคับและรายชื่อ ที่อยู อาชีพหรือวิชาชีพของกรรมการ ไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วัน
นับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ
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มาตรา 94 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหภาพแรงงานจะกระทําไดโดยมติ
ของที่ประชุมใหญและตองนําไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับตามวรรคหนึ่ง จะมีผลใชบังคับตอเมื่อนายทะเบียน
ไดรับจดทะเบียนแลว
ใหนํามาตรา 91 มาใชบังคับแกการขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 95(15) ผู  ซึ่ ง จะเป น สมาชิ ก ของสหภาพแรงงานได จะต อ งเป น ลู ก จ า ง
ของนายจางคนเดียวกันกับผูขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานหรือเปนลูกจางซึ่งทํางาน
ในกิจการประเภทเดียวกันกับผูข อจดทะเบียนสหภาพแรงงาน และมีอายุตงั้ แตสบิ หาปขนึ้ ไป
หามมิใหพนักงานและฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่ง
ลูกจางซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจในการจาง การลดคาจาง การเลิกจาง การให
บําเหน็จหรือการลงโทษ จะเปนสมาชิกในสหภาพแรงงานทีล่ กู จางอืน่ ไดจดั ตัง้ หรือเปนสมาชิก
อยูไ มได และลูกจางอืน่ จะเปนสมาชิกในสหภาพแรงงานทีล่ กู จางซึง่ เปนผูบ งั คับบัญชาดังกลาว
ไดจัดตั้งขึ้นหรือเปนสมาชิกอยูไมได
มาตรา 96 สมาชิ ก ของสหภาพแรงงานมี สิ ท ธิ ข อตรวจสอบทะเบี ย นสมาชิ ก
เอกสารหรือบัญชี เพื่อทราบการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงานไดในเวลาเปดทําการ
ตามที่คณะกรรมการกําหนดไว
ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึง่ เจาหนาทีข่ องสหภาพแรงงานตองใหความสะดวก
ตามสมควร
มาตรา 97 สมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพแรงงานสิ้นสุดลงเมื่อ ตาย ลาออก
ที่ประชุมใหญใหออก หรือตามที่กําหนดในขอบังคับของสหภาพแรงงาน
มาตรา 98 เพือ่ ประโยชนของสมาชิกของสหภาพแรงงานใหสหภาพแรงงานมีอาํ นาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้
(1) เรียกรอง เจรจาทําความตกลงและรับทราบคําชีข้ าด หรือทําขอตกลงกับนายจาง
หรือสมาคมนายจางในกิจการของสมาชิกได
(2) จัดการและดําเนินการเพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชน ทั้งนี้ ภายใตบังคับของ
วัตถุที่ประสงคของสหภาพแรงงาน
_____________________________________________________________________________
(15)
แกไขโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับพิเศษ หนา 25 เลม 108 ตอนที่ 69 วันที่ 18 เมษายน 2534 (เนื้อหาเพิ่มเติม หนา 65)
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(3) จัดใหมีบริการสนเทศเพื่อใหสมาชิกมาติดตอเกี่ยวกับการจัดหางาน
(4) จัดใหมีบริการการใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาหรือขจัดขอขัดแยงเกี่ยวกับ
การบริหารงานและการทํางาน
(5) จัดใหมีการใหบริการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพยสิน เพื่อสวัสดิการ
ของสมาชิก หรือเพื่อสาธารณประโยชน ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมใหญเห็นสมควร
(6) เรียกเก็บเงินคาสมัครเปนสมาชิก และเงินคาบํารุงตามอัตราทีก่ าํ หนดในขอบังคับ
ของสหภาพแรงงาน
มาตรา 99 เมื่อสหภาพแรงงานปฏิบัติการดังตอไปนี้ เพื่อประโยชนของสมาชิก
อันมิใชเปนกิจการเกี่ยวกับการเมือง ใหลูกจาง สหภาพแรงงาน กรรมการ อนุกรรมการ
และเจาหนาทีข่ องสหภาพแรงงานไดรบั การยกเวนไมตอ งถูกกลาวหาหรือฟองรองทางอาญา
หรือทางแพง
(1) เขารวมเจรจาทําความตกลงกับนายจาง สมาคมนายจาง ลูกจาง สหภาพแรงงานอืน่
สหพันธนายจาง หรือสหพันธแรงงาน เพือ่ เรียกรองสิทธิหรือประโยชนทสี่ มาชิกสมควรไดรบั
(2) นัดหยุดงานหรือชวยเหลือ ชักชวน หรือสนับสนุนใหสมาชิกนัดหยุดงาน
(3) ชี้แจงหรือโฆษณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอพิพาทแรงงาน
(4) จัดใหมีการชุมนุมหรือเขารวมโดยสงบในการนัดหยุดงาน
ทั้งนี้ เวนแตเปนความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิด
ภยันตรายตอประชาชน เกี่ยวกับชีวิตและรางกาย เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง เกี่ยวกับ
ทรัพย และความผิดในทางแพงที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดทางอาญาในลักษณะ
ดังกลาว
มาตรา 100 ใหสหภาพแรงงานมีคณะกรรมการเปนผูด าํ เนินกิจการ และเปนผูแ ทน
ของสหภาพแรงงานในกิจการทีเ่ กีย่ วกับบุคคลภายนอก เพือ่ การนีค้ ณะกรรมการจะมอบหมาย
ใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได
คณะกรรมการอาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได
มาตรา 101 ผูซึ่งจะไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนกรรมการหรืออนุกรรมการ
ตามมาตรา 100 ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น
(2) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(3) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบป
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มาตรา 102 ลูกจางซึง่ เปนกรรมการสหภาพแรงงานมีสทิ ธิลาเพือ่ ไปดําเนินกิจการ
สหภาพแรงงานในฐานะผู  แ ทนลู ก จ า งในการเจรจา การไกล เ กลี่ ย และการชี้ ข าด
ขอพิพาทแรงงาน และมีสิทธิลาเพื่อไปรวมประชุมตามที่ทางราชการกําหนดได ทั้งนี้
ใหลกู จางดังกลาว แจงใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุทลี่ าโดยชัดแจง พรอมทัง้ แสดงหลักฐาน
ที่เกี่ยวของ ถามี และใหถือวาวันลาของลูกจางนั้นเปนวันทํางาน
มาตรา 103 สหภาพแรงงานจะกระทํ า การดั ง ต อ ไปนี้ ได ก็ แ ต โ ดยมติ ข อง
ที่ประชุมใหญ
(1) แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(2) ดําเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงสวนไดเสียของสมาชิกเปนสวนรวม
(3) เลื อ กตั้ ง กรรมการ เลื อ กตั้ ง ผู  ส อบบั ญ ชี รั บ รองงบดุ ล รายงานประจํ า ป
และงบประมาณ
(4) จัดสรรเงินหรือทรัพยสินเพื่อสวัสดิการของสมาชิกหรือเพื่อสาธารณประโยชน
(5) เลิกสหภาพแรงงาน
(6) ควบสหภาพแรงงานเขากัน หรือ
(7) กอตั้งสหพันธแรงงานหรือเปนสมาชิกของสหพันธแรงงาน
(8)(16) การนัดหยุดงานเมือ่ มีขอ พิพาทแรงงานทีต่ กลงกันไมไดตามมาตรา 22 วรรคสาม
ทั้งนี้ ตองมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดของสหภาพแรงงาน และตองลง
คะแนนเสียงเปนการลับ
มาตรา 104 สหภาพแรงงานตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่อธิบดีกําหนด
และเก็บรักษาไวที่สํานักงานพรอมที่จะใหตรวจสอบไดในเวลาทําการ
ใหสหภาพแรงงานประกาศวันและเวลาเปดทําการไวที่สํานักงาน
มาตรา 105 ใหนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย(17) มีอํานาจ
(1) เขาไปในสํานักงานของสหภาพแรงงานในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบกิจการ
ของสหภาพแรงงาน
(2) สั่งใหกรรมการ พนักงานหรือลูกจางของสหภาพแรงงาน สงหรือแสดงเอกสาร
หรือบัญชีของสหภาพแรงงานเพื่อประกอบการพิจารณากรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น
_____________________________________________________________________________
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ 54 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับพิเศษ หนา 67 เลม 108 ตอนที่ 37 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2534 (เนื้อหาเพิ่มเติม หนา 71)
(17)
ดูคําสั่งนายทะเบียนสํานักงานทะเบียนกลาง ที่ 2/2554 ลงวันที่ 25 เมษายน 2554 (เนื้อหาเพิ่มเติม
หนา 96)
(16)
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(3) สอบถามบุคคลใน (2) หรือเรียกบุคคลดังกลาวมาเพื่อสอบถามหรือใหชี้แจง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงาน
มาตรา 106 นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหกรรมการผูใดผูหนึ่ง หรือคณะกรรมการ
ของสหภาพแรงงานออกจากตําแหนงได เมื่อปรากฏวา
(1) กระทําการอันมิชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหนาที่
ของพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานหรือคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ
(2) ดํ า เนิ น กิ จ การไม ถู ก ต อ งตามวั ต ถุ ที่ ป ระสงค ข องสหภาพแรงงานอั น เป น
การขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน หรืออาจเปนภัยแกเศรษฐกิจ
หรือความมั่นคงของประเทศ หรือ
(3) ให ห รื อ ยิ น ยอมให ผู  ใ ดผู  ห นึ่ ง ซึ่ ง มิ ใช ก รรมการเป น ผู  ดํ า เนิ น กิ จ การของ
สหภาพแรงงาน
คําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือและแจงใหผูซึ่งเกี่ยวของและสหภาพแรงงาน
ทราบโดยมิชักชา
มาตรา 107 ผูซึ่งไดรับคําสั่งตามมาตรา 106 มีสิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นตอรัฐมนตรี
โดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผูอุทธรณมีสิทธิดําเนินการตอไป
เพื่อใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัยได
มาตรา 108 สหภาพแรงงานตองจัดใหมีการตรวจสอบบัญชีทุกป และตองเสนอ
งบดุลพรอมดวยรายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตอที่ประชุมใหญ
เมื่อที่ประชุมใหญรับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแลว ใหสงสําเนาหนึ่งชุด
ใหแกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญรับรอง
มาตรา 109 สหภาพแรงงานตั้งแตสองสหภาพขึ้นไปที่มีสมาชิกเปนลูกจางของ
นายจ า งคนเดี ย วกั น ไม ว  า จะเป น ลู ก จ า งซึ่ ง ทํ า งานในกิ จ การประเภทเดี ย วกั น หรื อ ไม
อาจควบเขากันเปนสหภาพแรงงานเดียวกันได
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สหภาพแรงงานตั้งแตสองสหภาพขึ้นไปที่มีสมาชิกเปนลูกจางซึ่งทํางานในกิจการ
ประเภทเดียวกันไมวาจะเปนลูกจางของนายจางคนเดียวกันหรือไม อาจควบเขากัน
เปนสหภาพแรงงานเดียวกันได
การควบสหภาพแรงงานเขากันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองไดรับมติของ
ที่ประชุมใหญของแตละสหภาพดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
และตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ในการขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน ใหสงสําเนารายงานการประชุมใหญของ
สหภาพแรงงานซึ่งลงมติใหควบเขากันไปดวย
มาตรา 110 ใหนํามาตรา 77 มาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 80 และมาตรา 81
มาใชบังคับแกการควบสหภาพแรงงานเขากันโดยอนุโลม
มาตรา 111 ใหนํามาตรา 82 มาตรา 83 มาตรา 84 และมาตรา 85 มาใชบังคับ
แกการเลิกสหภาพแรงงานโดยอนุโลม
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หมวด 8
สหพันธนายจางและสหพันธแรงงาน
มาตรา 112 สมาคมนายจางตั้งแตสองสมาคมขึ้นไปที่มีสมาชิกประกอบกิจการ
ประเภทเดียวกัน อาจรวมกันจดทะเบียนจัดตัง้ เปนสหพันธนายจาง เพือ่ สงเสริมความสัมพันธ
อันดีระหวางสมาคมนายจางและคุมครองผลประโยชนของสมาคมนายจางและนายจางได
มาตรา 113 สหภาพแรงงานตั้งแตสองสหภาพขึ้นไปและแตละสหภาพแรงงาน
(1) มีสมาชิกเปนลูกจางของนายจางคนเดียวกัน ไมวาจะเปนลูกจางซึ่งทํางาน
ในกิจการประเภทเดียวกันหรือไม หรือ
(2) มีสมาชิกเปนลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกัน ไมวาจะเปนลูกจาง
ของนายจ า งคนเดี ย วกั น หรื อ ไม อาจรวมกั น จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง เป น สหพั น ธ แรงงาน
เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางสหภาพแรงงาน และคุมครองผลประโยชนของ
สหภาพแรงงานและลูกจาง
มาตรา 114 การจัดตั้งหรือการเขาเปนสมาชิกของสหพันธนายจางหรือสหพันธ
แรงงานตามมาตรา 112 หรือมาตรา 113 จะกระทําไดตอ เมือ่ ไดรบั ความเห็นชอบจากสมาชิก
ดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของแตละสมาคมนายจางหรือ
แตละสหภาพแรงงาน
การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับวาดวย
วิธีการจัดการสมาคมนายจางหรือขอบังคับวาดวยวิธีการจัดการสหภาพแรงงาน
มาตรา 115 ใหสหพันธนายจางและสหพันธแรงงานทีไ่ ดจดทะเบียนแลวเปนนิตบิ คุ คล
มาตรา 116 สมาคมนายจางซึ่งเปนสมาชิกสหพันธนายจางและสหภาพแรงงาน
ซึ่งเปนสมาชิกสหพันธแรงงาน มีสิทธิสงผูแทนไปรวมประชุมและดําเนินการของสหพันธ
นายจางหรือสหพันธแรงงานได ตามจํานวนที่ไดกําหนดไวในขอบังคับวาดวยวิธีการจัดการ
สหพันธนายจาง หรือขอบังคับวาดวยวิธีการจัดการสหพันธแรงงาน
มาตรา 117 คณะกรรมการสหพันธนายจางใหเลือกตั้งจากผูแทนของสมาคม
นายจางซึ่งเปนสมาชิกของสหพันธนายจางนั้น
มาตรา 118 ใหนาํ บทบัญญัตวิ า ดวยสมาคมนายจางในหมวด 6 และสหภาพแรงงาน
ในหมวด 7 มาใชบังคับแกสหพันธนายจาง และสหพันธแรงงานโดยอนุโลม
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มาตรา 119(18) สมาคมนายจางหรือสหพันธนายจางไมนอยกวาหาแหง อาจจัดตั้ง
สภาองคการนายจาง เพื่อสงเสริมการศึกษาและสงเสริมการแรงงานสัมพันธได
สภาองค ก ารนายจ า งต อ งมี ข  อ บั ง คั บ และต อ งจดทะเบี ย นต อ นายทะเบี ย น
เมื่อไดจดทะเบียนแลว ใหสภาองคการนายจางเปนนิติบุคคล
ใหนําบทบัญญัติวาดวยสมาคมนายจางในหมวด 6 และสหพันธนายจางในหมวด 8
มาใชบังคับแกสภาองคการนายจางโดยอนุโลม
มาตรา 120(19) สหภาพแรงงานหรื อ สหพั น ธ แรงงานไม น  อ ยกว า สิ บ ห า แห ง
อาจจัดตั้งสภาองคการลูกจาง เพื่อสงเสริมการศึกษาและสงเสริมการแรงงานสัมพันธได
สภาองค ก ารลู ก จ า งต อ งมี ข  อ บั ง คั บ และต อ งจดทะเบี ย นต อ นายทะเบี ย น
เมื่อไดจดทะเบียนแลว ใหสภาองคการลูกจางเปนนิติบุคคล
ให นํ า บทบั ญ ญั ติ ว  า ด ว ยสหภาพแรงงานในหมวด 7 และสหพั น ธ แรงงานใน
หมวด 8 มาใชบังคับแกสภาองคการลูกจางโดยอนุโลม
มาตรา 120 ทวิ(20) กรรมการสมาคมนายจาง สหพันธนายจาง และสภาองคการ
นายจาง ซึ่งนายทะเบียนสั่งใหพนจากตําแหนง เนื่องจากการกระทําการฝาฝนบทบัญญัติ
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ จะดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการสมาคมนายจ า ง สหพั น ธ น ายจ า ง
และสภาองคการนายจาง คราวตอไปไดเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนสั่งใหพน
จากตําแหนง
กรรมการสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน และสภาองคการลูกจาง ซึ่งนายทะเบียน
สั่ ง ให พ  น จากตํ า แหน ง เนื่ อ งจากกระทํ า การฝ า ฝ น บทบั ญ ญั ติ แ ห ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้
จะดํารงตําแหนงกรรมการสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน และสภาองคการลูกจาง
คราวตอไปไดเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนสั่งใหพนจากตําแหนง
มาตรา 120 ตรี(21) สหพันธแรงงานตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
อาจเขาเปนสมาชิกสภาองคการลูกจางได
_____________________________________________________________________________
(18) (19) (20)
โดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 46 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับพิเศษ หนา 112 เลม 93 ตอนที่ 134 วันที่ 21 ตุลาคม 2519 (เนื้อหาเพิ่มเติม หนา 69)
(21)
แกไขโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หนา 3 เลม 118 ตอนที่ 106 ก ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 (เนื้อหาเพิ่มเติม หนา 67)
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หมวด 9
การกระทําอันไมเปนธรรม
มาตรา 121 หามมิใหนายจาง
(1) เลิกจาง หรือกระทําการใดๆ อันอาจเปนผลใหลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ
สหภาพแรงงาน หรือกรรมการสหพันธแรงงาน ไมสามารถทนทํางานอยูตอไปไดเพราะเหตุ
ที่ลูกจางหรือสหภาพแรงงานไดนัดชุมนุม ทําคํารอง ยื่นขอเรียกรอง เจรจา หรือดําเนินการ
ฟองรอง หรือเปนพยานหรือใหหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงานหรือนายทะเบียน พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ผูชี้ขาดขอพิพาท
แรงงาน หรือกรรมการแรงงานสัมพันธ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือตอศาลแรงงาน หรือเพราะ
เหตุที่ลูกจาง หรือสหภาพแรงงานกําลังจะกระทําการดังกลาว
(2) เลิกจางหรือกระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหลูกจางไมสามารถทนทํางาน
อยูตอไปไดเพราะเหตุที่ลูกจางนั้นเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน
(3) ขัดขวางในการที่ลูกจางเปนสมาชิกหรือใหลูกจางออกจากการเปนสมาชิก
ของสหภาพแรงงาน หรือให หรือตกลงจะใหเงิน หรือทรัพยสินแกลูกจางหรือเจาหนาที่
ของสหภาพแรงงาน เพื่อมิใหสมัครหรือรับสมัครลูกจางเปนสมาชิก หรือเพื่อใหออก
จากการเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน
(4) ขัดขวางการดําเนินการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงาน หรือขัดขวาง
การใชสิทธิของลูกจางในการเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ
(5) เข า แทรกแซงในการดํ า เนิ น การของสหภาพแรงงานหรื อ สหพั น ธ แรงงาน
โดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย
มาตรา 122 หามมิใหผูใด
(1) .บั ง คั บ หรื อ ขู  เข็ ญ โดยทางตรง หรื อ ทางอ อ ม ให ลู ก จ า งต อ งเป น สมาชิ ก
สหภาพแรงงาน หรือตองออกจากการเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ
(2) กระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหนายจางฝาฝนมาตรา 121
มาตรา 123 ในระหวางทีข่ อ ตกลงเกีย่ วกับสภาพการจางหรือคําชีข้ าดมีผลใชบงั คับ
หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิก
สหภาพแรงงาน หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธแรงงาน ซึง่ เกีย่ วของกับขอเรียกรอง
เวนแตบุคคลดังกลาว
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 45

(1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(2) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
(3) ฝ า ฝ น ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หรื อ คํ า สั่ ง อั น ชอบด ว ยกฎหมายของนายจ า ง
โดยนายจางไดวา กลาวและตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีทรี่ า ยแรง นายจางไมจาํ ตอง
วากลาวและตักเตือน ทั้งนี้ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นตองมิไดออกเพื่อขัดขวางมิให
บุคคลดังกลาวดําเนินการเกี่ยวกับขอเรียกรอง หรือ
(4) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(5) กระทําการใด ๆ เปนการยุยง สนับสนุน หรือชักชวนใหมีการฝาฝนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาด
มาตรา 124 เมื่อมีการฝาฝนมาตรา 121 มาตรา 122 หรือมาตรา 123 ผูเสียหาย
เนือ่ งจากการฝาฝนอาจยืน่ คํารองกลาวหาผูฝ า ฝนตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธไดภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่มีการฝาฝน
มาตรา 125 เมื่อไดรับคํารองกลาวหาตามมาตรา 124 แลว ใหคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดและออกคําสั่งภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
คํารองกลาวหา
รัฐมนตรีมีอํานาจขยายระยะเวลาใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธพิจารณาวินิจฉัย
ชี้ขาดไดตามที่เห็นสมควร
มาตรา 126 ในกรณี ที่ ผู  ถู ก กล า วหาได ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธตามมาตรา 125 ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธกําหนด
การดําเนินคดีอาญาตอบุคคลนั้นใหเปนอันระงับไป
มาตรา 127 การฝาฝนมาตรา 121 มาตรา 122 หรือมาตรา 123 จะดําเนินคดีอาญา
ไดตอเมื่อผูเสียหายเนื่องจากการฝาฝนไดยื่นคํารองกลาวหาผูฝาฝนตามมาตรา 124
และผูถูกกลาวหาไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธตามมาตรา 125
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หมวด 10
บทกําหนดโทษ
มาตรา 128 ผูแทนนายจางหรือผูแทนลูกจางตามมาตรา 13 หรือมาตรา 16 หรือ
ผูแทนสมาคมนายจางหรือผูแทนสหภาพแรงงานตามมาตรา 15 ผูใด รับหรือยอมจะรับเงิน
หรือทรัพยสินจากผูใดผูหนึ่งเพื่อกระทําการอันเปนเหตุใหนายจาง ลูกจาง สมาคมนายจาง
หรือสหภาพแรงงานซึ่งตนเปนผูแทนในการเรียกรอง เจรจาทําความตกลงหรือรับทราบ
คําชี้ขาดตองเสียผลประโยชนอันควรได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 129 ที่ปรึกษานายจางหรือที่ปรึกษาลูกจางตามมาตรา 17 ผูใด รับหรือ
ยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินจากผูใดผูหนึ่งเพื่อกระทําการอันเปนเหตุใหนายจางหรือลูกจาง
ซึ่งตนเปนที่ปรึกษาตองเสียผลประโยชนอันควรได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 129 ทวิ(22) ผูใดกระทําตนเปนที่ปรึกษานายจาง หรือที่ปรึกษาลูกจาง
โดยไมไดรับการจดทะเบียนตามมาตรา 17 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 130 นายจางผูใ ดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 18 มาตรา 20 หรือมาตรา
22 วรรคสอง ประกอบดวยมาตรา 18 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 131 นายจางหรือลูกจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางหรือคําชี้ขาดขอพิพาทแรงงานที่ไดรับจดทะเบียนตามมาตรา 18 วรรคสอง
มาตรา 22 วรรคสอง หรือมาตรา 29 วรรคสี่ ในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
หรือคําชี้ขาดขอพิพาทแรงงานนั้นมีผลใชบังคับ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 132 นายจาง ลูกจาง สมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธนายจาง
หรือสหพันธแรงงานใด ฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
หรือคําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีตามมาตรา 23 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
_____________________________________________________________________________
(22)
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ 54 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับพิเศษ หนา 67 เลม 108 ตอนที่ 37 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2534 (เนื้อหาเพิ่มเติม หนา 71)
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มาตรา 133 ผูใ ดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามคําชีข้ าดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 24
มาตรา 25 หรือมาตรา 35 (4) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 134 ผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานผูใด รับหรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน
จากผู  ใ ดผู  ห นึ่ ง เพื่ อ จู ง ใจให ชี้ ข าดข อ พิ พ าทแรงงานอั น เป น เหตุ ใ ห น ายจ า ง ลู ก จ า ง
สมาคมนายจาง หรือสหภาพแรงงาน ตองเสียผลประโยชนอันควรได ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 135 ผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานผูใดไมปฏิบตั ิตามมาตรา 29 วรรคสาม หรือ
วรรคสี่ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 136 นายจางผูใดฝาฝนมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 137 ผูใดฝาฝนมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 138 นายจาง ลูกจาง สมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธนายจาง
หรือสหพันธแรงงานใด ฝาฝนประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 139 นายจางหรือลูกจางผูใดฝาฝนมาตรา 34 ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 140 นายจางหรือลูกจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐมนตรี
ตามมาตรา 35 (1) (2) หรือ (3) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 141 นายจางหรือลูกจางผูใ ดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 36 วรรคหนึง่
หรือวรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสีห่ มืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
มาตรา 142 ผูใ ดไมอาํ นวยความสะดวก ขัดขวาง ไมตอบหนังสือสอบถาม ไมชแี้ จง
ข อ เท็ จ จริ ง หรื อ ไม ส  ง สิ่ ง ของหรื อ เอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งแก ก รรมการแรงงานสั ม พั น ธ
หรืออนุกรรมการแรงงานสัมพันธตามมาตรา 43 หรือแกนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียน
มอบหมายตามมาตรา 72 หรื อ มาตรา 105 ต อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม เ กิ น หนึ่ ง เดื อ น
หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 143 นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 50 มาตรา 52 หรือ
มาตรา 53 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ เดือน หรือปรับไมเกินหนึง่ พันบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
มาตรา 144 ผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมนายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 61 หรือ
กรรมการสมาคมนายจางผูใ ดไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 62 ตองระวางโทษปรับไมเกินวันละหาสิบบาท
ตลอดระยะเวลาที่ยังไมปฏิบัติ
มาตรา 145 สมาคมนายจางใดรับบุคคลเขาเปนสมาชิกโดยฝาฝนมาตรา 63
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 146 สมาคมนายจางใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 71 หรือมาตรา 75
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
กรรมการสมาคมนายจางผูใดรูเห็นเปนใจใหสมาคมนายจางกระทําการฝาฝน หรือ
ไมปฏิบัติตามมาตรา 71 หรือมาตรา 75 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 147 ผูช าํ ระบัญชีผใู ดไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 85 หรือมาตรา 111 ประกอบดวย
มาตรา 85 หรือมาตรา 118 ประกอบดวยมาตรา 85 หรือมาตรา 111 ตองระวางโทษ
ปรับวันละไมเกินหาสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังไมปฏิบัติ
มาตรา 148 ผูเริ่มกอการจัดตั้งสหภาพแรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 93 หรือ
กรรมการสหภาพแรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 94 ตองระวางโทษปรับไมเกินวันละ
หาสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังไมปฏิบัติ
มาตรา 149 สหภาพแรงงานใดรับบุคคลเขาเปนสมาชิกโดยฝาฝนมาตรา 95
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 150 สหภาพแรงงานใดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 104 หรือมาตรา 108
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
กรรมการสหภาพแรงงานผูใดรูเห็นเปนใจใหสหภาพแรงงานกระทําการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 104 หรือมาตรา 108 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 151 ผูจัดตั้งสหพันธนายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 118 ประกอบดวย
มาตรา 61 หรือผูจัดตั้งสหพันธแรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 118 ประกอบดวย
มาตรา 93 ตองระวางโทษปรับไมเกินวันละหาสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังไมปฏิบัติ
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มาตรา 152 กรรมการสหพันธนายจางผูใ ดไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 118 ประกอบดวย
มาตรา 62 หรือกรรมการสหพันธแรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 118 ประกอบดวย
มาตรา 94 ตองระวางโทษปรับไมเกินวันละหาสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังไมปฏิบัติ
มาตรา 153 สหพันธนายจางใดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 118 ประกอบดวย
มาตรา 71 หรือมาตรา 75 หรือสหพันธแรงงานใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 118
ประกอบดวยมาตรา 104 หรือมาตรา 108 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
กรรมการสหพันธนายจางผูใดรูเห็นเปนใจใหสหพันธนายจางกระทําการฝาฝนหรือ
ไมปฏิบัติตามมาตรา 118 ประกอบดวยมาตรา 71 หรือมาตรา 75 หรือกรรมการสหพันธ
แรงงานผูใดรูเห็นเปนใจใหสหพันธแรงงานกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 118
ประกอบดวยมาตรา 104 หรือมาตรา 108 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 154 ผู  ใ ดใช ชื่ อ ซึ่ ง มี อั ก ษรไทยประกอบว า “สมาคมนายจ า ง” หรื อ
“สหภาพแรงงาน” หรือ “สหพันธนายจาง” หรือ “สหพันธแรงงาน” หรืออักษรตางประเทศ
ซึ่ง มีค วามหมายทํานองเดียวกัน ประกอบในปายชื่ อ ดวงตรา จดหมาย ใบแจ ง ความ
หรือเอกสารอยางอื่นเกี่ยวกับกิจการธุรกิจโดยมิไดเปนสมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน
สหพันธนายจาง หรือสหพันธแรงงาน ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทและปรับอีก
เปนรายวันไมเกินวันละหาสิบบาทจนกวาจะเลิกใช
มาตรา 155 ผูใดเปนสมาชิกของสมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงาน โดยรูอยูวา
สมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานนั้นยังไมไดจดทะเบียน ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท
ผูใดเปนผูดําเนินการสมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานที่ยังไมไดจดทะเบียน
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 156 เมื่ อ สมาคมนายจ า ง สหภาพแรงงาน สหพั น ธ น ายจ า ง หรื อ
สหพันธแรงงาน ไดเลิกตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการหรืออนุกรรมการสมาคมนายจาง
สหภาพแรงงาน สหพันธนายจาง หรือสหพันธแรงงาน ผูใ ดขัดขวางการดําเนินการของผูช าํ ระบัญชี
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 157 ผู  ใ ดยั ง คงดํ า เนิ น กิ จ การของสมาคมนายจ า ง สหภาพแรงงาน
สหพันธนายจาง หรือสหพันธแรงงาน ซึ่งไดเลิกไปแลวตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 157 ทวิ(23) ผูใดดําเนินการสภาองคการนายจางหรือสภาองคการลูกจาง
หรือใชชื่อซึ่งมีอักษรไทยประกอบวา “สภาองคการนายจาง” หรือ “สภาองคการลูกจาง”
ในเอกสารเกีย่ วกับกิจการธุรกิจ โดยมิไดปฏิบตั ติ ามมาตรา 119 หรือมาตรา 120 แลวแตกรณี
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 158 นายจางผูใดฝาฝนมาตรา 121 หรือมาตรา 123 ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 159 ผูใดฝาฝนมาตรา 122 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

บทเฉพาะกาล
มาตรา 160 บรรดาคํารองกลาวหา ขอเรียกรอง ขอพิพาทแรงงาน ขอตกลง
คําชีข้ าดของผูช ขี้ าดขอพิพาทแรงงาน คําชีข้ าดหรือคําสัง่ ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
หรือคดีซงึ่ เกิดขึน้ หรือยังไมถงึ ทีส่ ดุ กอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับ ใหเปนไปตามประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม
พ.ศ. 2515 จนกวาคํารองกลาวหา ขอเรียกรอง ขอพิพาทแรงงาน ขอตกลง คําชี้ขาด
คําสั่ง หรือคดีนั้นจะถึงที่สุด
ให ผู  ชี้ ข าดข อ พิ พ าทแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสั ม พั น ธ ซึ่ ง แต ง ตั้ ง ขึ้ น
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี อํ า นาจพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าด ตลอดจนมี อํ า นาจสั่ ง เกี่ ย วกั บ
เรื่องดังกลาวตามวรรคหนึ่ง เชนเดียวกับผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานและคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธซึ่งแตงตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515

_____________________________________________________________________________
(23)
เพิ่มเติมโดยคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 46 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ
หนา 112 เลม 93 ตอนที่ 134 วันที่ 21 ตุลาคม 2519 (เนื้อหาเพิ่มเติม หนา 69)
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มาตรา 161 สมาคมนายจ า งและสมาคมลู ก จ า งซึ่ ง ได จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ขึ้ น
ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยทีอ่ อกตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 103 ลงวันที่
16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ใหถอื วาเปนสมาคมนายจางและสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา 162 คําขอจัดตัง้ สมาคมนายจางหรือสมาคมลูกจางทีไ่ ดยนื่ ไวตามประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม
พ.ศ. 2515 ใหถือวาเปนคําขอตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 163 ในระหวางที่ยังมิไดมีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแรงงานใชบังคับ
ใหศาลยุติธรรมมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับศาลแรงงาน

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สัญญา ธรรมศักดิ์
นายกรัฐมนตรี

_____________________________________________________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ในสวนที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธยังมีวิธีการไมเหมาะสม
แกสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน สมควรใหมีกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธขึ้นแทน
เพือ่ กําหนดหลักเกณฑเกีย่ วกับการยืน่ ขอเรียกรองและการระงับขอพิพาทแรงงานใหเหมาะสมและสมบูรณ
ยิง่ ขึน้ ใหนายจางจัดตัง้ สมาคมนายจางและลูกจางจัดตัง้ สหภาพแรงงาน เพือ่ แสวงหาและคุม ครองประโยชน
เกี่ยวกับการจาง การจัดสวัสดิการ และสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจาง ตลอดจน
ใหลูกจางจัดตั้งคณะกรรมการลูกจางเปนองคกรในการหารือในกิจการตาง ๆ กับนายจาง เพื่อใหเกิด
ความเขาใจซึง่ กันและกัน และหาทางปรองดองใหการทํางานรวมกันระหวางนายจางกับลูกจางใหมผี ลดียงิ่ ขึน้
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2518)
ออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518
------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกรณีที่ลูกจางเลือกตั้งผูแทนลูกจาง โดยลูกจางจัดการเอง ใหลูกจาง
จั ด ให มี ก ารประชุ ม ลู ก จ า งซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ ข อ เรี ย กร อ งแล ว ตกลงกั น ว า ผู  แ ทนลู ก จ า ง
ซึ่งมีจํานวนไมเกินเจ็ดคนนั้นจะใหลูกจางผูใดเปนผูแทน ถามีผูประสงคจะเปนผูแทนลูกจาง
เกินเจ็ดคนและไมอาจตกลงกันได ใหมีการลงคะแนนเสียง และใหผูซึ่งไดคะแนนเสียง
มากตามลําดับเจ็ดคนเปนผูแทนลูกจาง
ขอ 2 ในกรณีทลี่ กู จางเปนผูแ จงขอเรียกรอง และมีรายชือ่ และลายมือชือ่ ของลูกจาง
ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ ข อ เรี ย กร อ งไม น  อ ยกว า ร อ ยละห า สิ บ ของลู ก จ า งทั้ ง หมดซึ่ ง เกี่ ย วข อ ง
กับขอเรียกรอง และระบุชอื่ ผูแ ทนลูกจางมีจาํ นวนไมเกินเจ็ดคนพรอมกับการแจงขอเรียกรองดวย
ใหถือวา ลูกจางไดเลือกตั้งผูแทนลูกจางโดยสมบูรณแลว
ขอ 3 ในกรณีทลี่ กู จางแจงขอเรียกรองตอนายจาง แตยงั ไมไดเลือกตัง้ ผูแ ทนลูกจาง
ถาลูกจางจะเลือกตัง้ ผูแ ทนลูกจางโดยลูกจางจัดการเอง ใหลกู จางซึง่ เกีย่ วของกับขอเรียกรองนัน้
ทํ า การเลื อ กตั้ ง ผู  แ ทนลู ก จ า งและแจ ง ชื่ อ ผู  แ ทนลู ก จ า งให น ายจ า งทราบ ตามวิ ธี ก าร
ที่กําหนดไวในขอ 1
ขอ 4 ในกรณีทลี่ กู จางรองขอใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานจัดการเลือกตัง้
ผูแทนลูกจางแทน ใหลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองไมนอยกวาสิบคนลงชื่อรวมกันยื่น
คําขอตามแบบ ร.ส. 1 ทายกฎกระทรวงนี้
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ขอ 5(1) เมื่อพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับคําขอตามขอ 4 ใหพนักงาน
ประนอมข อ พิ พ าทแรงงานกํ า หนดให มี ก ารเลื อ กตั้ ง ผู  แ ทนลู ก จ า ง โดยแจ ง กํ า หนดวั น
เวลา และสถานที่ทําการเลือกตั้งเปนหนังสือใหลูกจางผูรองขอทราบ และใหปดประกาศ
กําหนดวัน เวลา และสถานทีท่ าํ การเลือกตัง้ ผูแ ทนลูกจาง ตามแบบ ร.ส. 2 ทายกฎกระทรวงนี้
ณ ทีเ่ ปดเผยในสถานทีท่ ลี่ กู จางซึง่ เกีย่ วของกับขอเรียกรองทํางานอยูก อ นกําหนดเวลาเลือกตัง้
ไมนอ ยกวายีส่ บิ สีช่ วั่ โมง สําหรับกรณีการเลือกตัง้ ณ สถานทีแ่ ละเวลาเดียวกัน หรือไมนอ ยกวา
สิบหาวัน สําหรับกรณีการเลือกตั้งตางสถานที่หรือตางเวลากัน
ขอ 6(2) เมื่ อ พนั ก งานประนอมข อ พิ พ าทแรงงานกํ า หนดให มี ก ารเลื อ กตั้ ง ณ
สถานทีใ่ ดและในเวลาใด ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานจัดประชุมลูกจางซึง่ เกีย่ วของ
กับขอเรียกรอง ณ สถานทีแ่ ละตามกําหนดเวลานัน้ เพือ่ ใหลกู จางซึง่ มาประชุมเสนอชือ่ ลูกจาง
ที่เห็นสมควรเปนผูแทนลูกจางตอพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานในที่ประชุม
ในกรณีที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานกําหนดใหมีการเลือกตั้งตางสถานที่
หรือตางเวลา เพราะกิจการนั้นมีลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองทํางานอยูในหลายทองที่
หรือสภาพของงานมีลกั ษณะตองทําตอเนือ่ งกันไป หรือเพราะเหตุอนื่ ใด ใหลกู จางซึง่ เกีย่ วของ
กับขอเรียกรองเสนอชื่อลูกจางที่เห็นสมควรเปนผูแทนลูกจาง โดยมีลูกจางซึ่งเกี่ยวของ
กับขอเรียกรองไมนอยกวาสิบคนรับรองตอพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานกอนกําหนด
วันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน และเมื่อไดรับการเสนอชื่อลูกจางดังกลาวแลว ใหพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) จัดทําบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจําตัวของลูกจางที่ไดรับการเสนอชื่อ
เปนผูแทนลูกจางและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และปดประกาศไว
ณ ที่เปดเผยในสถานที่ทําการเลือกตั้งกอนกําหนดวันเลือกตั้งไมนอยกวาสามวัน
(2) แตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการเลือกตัง้ จากผูม สี ทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ อยางนอย
สามคน สําหรับสถานที่ทําการเลือกตั้งแตละแหง เพื่อตรวจสอบวาผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ที่มาแสดงตนเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้ง
ที่ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทําเครื่องหมายเสร็จแลวหยอนลงในหีบบัตรเลือกตั้งตอหนา
ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และตรวจนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง แตทั้งนี้ ไมตัดสิทธิกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดวย
_____________________________________________________________________________
(1)
และ (2) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 (เนื้อหาเพิ่มเติม หนา 58)
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การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง
ซึง่ มาประชุม ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ผูแ ทนลูกจางไมเกินจํานวนทีพ่ นักงานประนอมขอพิพาท
แรงงานกําหนดซึ่งจะตองไมเกินเจ็ดคน
ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองบางสวนเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน
และลูกจางเสนอชื่อกรรมการสหภาพแรงงานเปนผูแทนลูกจางรวมอยูดวย หรือในกรณี
ที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดกําหนดใหมีการเลือกตั้งตางสถานที่หรือตางเวลา
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหใชวิธีลงคะแนนลับ
เมื่อลูกจางลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเสร็จแลว ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน
หรือคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งตาม (2) แลวแตกรณี นับคะแนนเสียงเลือกตั้ง
โดยไมชักชา ผูซึ่งไดคะแนนเสียงมากตามลําดับตามจํานวนที่พนักงานประนอมขอพิพาท
แรงงานกําหนดเปนผูแ ทนลูกจาง ในกรณีทมี่ ผี ไู ดคะแนนเสียงเลือกตัง้ ในลําดับสุดทายเทากัน
ซึ่งทําใหมีจํานวนผูที่ไดรับเลือกตั้งมากกวาจํานวนที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน
กําหนดใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานดําเนินการจับสลากระหวางผูไดคะแนนเสียง
เลือกตั้งในลําดับสุดทายเทากันโดยเปดเผย เพื่อใหไดผูแทนลูกจางตามจํานวนที่พนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานกําหนด
ขอ 7 ในกรณีที่สหภาพแรงงานเปนผูแจงขอเรียกรอง ถาความปรากฏแกพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงาน ตามคํารองของสหภาพแรงงาน ลูกจางหรือนายจาง วาลูกจาง
ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองนั้นบางสวนเปนสมาชิกสหภาพแรงงานอื่นดวย ใหพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานจัดใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแทนลูกจาง โดยนําความ
ในขอ 5 และขอ 6 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 8 ในกรณีตามขอ 6 และขอ 7 ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทําหนังสือ
แสดงชือ่ ผูแ ทนลูกจางตามแบบ ร.ส. 3 ทายกฎกระทรวงนี้ มอบใหผแู ทนลูกจางและนายจาง
ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทําบันทึกการเลือกตั้งผูแทนลูกจาง แสดง
จํานวนลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง จํานวนลูกจางซึ่งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแทน
ลูกจาง ชื่อผูแทนลูกจาง และจํานวนคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ไดรับ เก็บไวเปนหลักฐาน
ไมนอยกวาหนึ่งป
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ขอ 9 กําหนดระยะเวลาในการเปนผูแ ทนลูกจาง ใหนบั แตวนั ทีไ่ ดรบั เลือกตัง้ จนถึง
วันที่ไดรับการเลือกตั้งผูแทนลูกจางใหม หรือวันที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางสิ้นสุดลง
แลวแตกรณี

ใหไว ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2518
บุญเทง ทองสวัสดิ์
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519)
ออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518*
------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหกจิ การดังตอไปนีเ้ ปนกิจการตามมาตรา 23 (8) แหงพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518
(1) กิจการทุกประเภทของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
(2) กิจการของวิทยาลัยเอกชนและโรงเรียนราษฎรตามกฎหมายวาดวยวิทยาลัย
เอกชนและกฎหมายวาดวยโรงเรียนราษฎร
(3) กิจการสหกรณตามกฎหมายวาดวยการสหกรณ
(4) กิจการขนสงทัง้ ทางบก ทางนํา้ และทางอากาศ รวมตลอดถึงกิจการบริการเสริม
การขนส ง หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การขนส ง ณ สถานี ข นส ง ท า เที ย บเรื อ ท า อากาศยาน
และกิจการการทองเที่ยว
(5) กิจการจําหนายนํ้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยนํ้ามันเชื้อเพลิง

ใหไว ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2519
ชลอ วนะภูติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผูใชอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
_____________________________________________________________________________
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา 504 เลม 93 ตอนที่ 137 วันที่ 26 ตุลาคม 2519
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2527)
ออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518*
------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหยกเลิกความในขอ 5 และขอ 6 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2518)
ออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 5 เมื่อพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับคําขอตามขอ 4 ใหพนักงาน
ประนอมข อ พิ พ าทแรงงานกํ า หนดให มี ก ารเลื อ กตั้ ง ผู  แ ทนลู ก จ า ง โดยแจ ง กํ า หนดวั น
เวลา และสถานที่ทําการเลือกตั้งเปนหนังสือใหลูกจางผูรองขอทราบ และใหปดประกาศ
กําหนดวัน เวลา และสถานทีท่ าํ การเลือกตัง้ ผูแ ทนลูกจางตามแบบ ร.ส. 2 ทายกฎกระทรวงนี้
ณ ทีเ่ ปดเผยในสถานทีท่ ลี่ กู จางซึง่ เกีย่ วของกับขอเรียกรองทํางานอยูก อ นกําหนดเวลาเลือกตัง้
ไมนอ ยกวายีส่ บิ สีช่ วั่ โมงสําหรับกรณีการเลือกตัง้ ณ สถานทีแ่ ละเวลาเดียวกัน หรือไมนอ ยกวา
สิบหาวันสําหรับกรณีการเลือกตั้งตางสถานที่หรือตางเวลากัน
ขอ 6 เมือ่ พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานกําหนดใหมกี ารเลือกตัง้ ณ สถานทีใ่ ด
และในเวลาใด ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานจัดประชุมลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับ
ขอเรียกรอง ณ สถานที่และตามกําหนดเวลานั้น เพื่อใหลูกจางซึ่งมาประชุมเสนอชื่อลูกจาง
ที่เห็นสมควรเปนผูแทนลูกจางตอพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานในที่ประชุม

_____________________________________________________________________________
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนา 20 เลม 101 ตอนที่ 136 วันที่ 2 ตุลาคม 2527
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ในกรณีที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานกําหนดใหมีการเลือกตั้งตางสถานที่
หรือตางเวลา เพราะกิจการนั้นมีลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองทํางานอยูในหลายทองที่
หรือสภาพของงานมีลกั ษณะตองทําตอเนือ่ งกันไป หรือเพราะเหตุอนื่ ใด ใหลกู จางซึง่ เกีย่ วของ
กับขอเรียกรองเสนอชื่อลูกจางที่เห็นสมควรเปนผูแทนลูกจาง โดยมีลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับ
ขอเรียกรองไมนอยกวาสิบคนรับรอง ตอพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานกอนกําหนด
วันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน และเมื่อไดรับการเสนอชื่อลูกจางดังกลาวแลว ใหพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) จัดทําบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจําตัวของลูกจางที่ไดรับการเสนอชื่อ
เปนผูแทนลูกจางและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และปดประกาศไว ณ
ที่เปดเผยในสถานที่ทําการเลือกตั้งกอนกําหนดวันเลือกตั้งไมนอยกวาสามวัน
(2) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งจากผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
อยางนอยสามคนสําหรับสถานทีท่ าํ การเลือกตัง้ แตละแหง เพือ่ ตรวจสอบวาผูล งคะแนนเสียง
เลือกตัง้ ทีม่ าแสดงตนเปนผูม ชี อื่ ในบัญชีรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ รับบัตรเลือกตัง้
ที่ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทําเครื่องหมายเสร็จแลวหยอนลงในหีบบัตรเลือกตั้งตอหนา
ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และตรวจนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง แตทั้งนี้ ไมตัดสิทธิกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดวย
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง
ซึง่ มาประชุม ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ผูแ ทนลูกจางไมเกินจํานวนทีพ่ นักงานประนอมขอพิพาท
แรงงานกําหนดซึ่งจะตองไมเกินเจ็ดคน
ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองบางสวนเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน
และลูกจางเสนอชื่อกรรมการสหภาพแรงงานเปนผูแทนลูกจางรวมอยูดวย หรือในกรณี
ที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดกําหนดใหมีการเลือกตั้งตางสถานที่หรือตางเวลา
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหใชวิธีลงคะแนนลับ
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เมื่อลูกจางลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเสร็จแลว ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน
หรือคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งตาม (2) แลวแตกรณี นับคะแนนเสียงเลือกตั้ง
โดยไม ชั ก ช า ผู  ซึ่ ง ได ค ะแนนเสี ย งมากตามลํ า ดั บ ตามจํ า นวนที่ พ นั ก งานประนอม
ข อ พิ พ าทแรงงานกํ า หนด เป น ผู  แ ทนลู ก จ า ง ในกรณี ที่ มี ผู  ไ ด ค ะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง
ในลําดับสุดทายเทากัน ซึ่งทําใหมีจํานวนผูที่ไดรับเลือกตั้งมากกวาจํานวนที่พนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานกําหนด ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานดําเนินการจับสลาก
ระหวางผูไดคะแนนเสียงเลือกตั้งในลําดับสุดทายเทากันโดยเปดเผย เพื่อใหไดผูแทนลูกจาง
ตามจํานวนที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานกําหนด”

ใหไว ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2527
พลเอก สิทธิ จิรโรจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

_____________________________________________________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มิไดกาํ หนดหลักเกณฑและวิธกี าร
เพื่อใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานจัดประชุมลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองใหมีการกําหนด
ข อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ า งหรื อ การแก ไขเพิ่ ม เติ ม ข อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ า งต า งสถานที่
และตางเวลากันได จึงไมเหมาะสมที่จะใชบังคับกับกิจการขนาดใหญซึ่งมีลูกจางทํางานในหลายทองที่
หรือมีสภาพของงานอันมีลักษณะตองทําตอเนื่องกันไป และโดยที่กฎกระทรวงดังกลาวมิไดกําหนด
หลักเกณฑในการคัดเลือกผูไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งเทากันในลําดับสุดทายไวดวย จึงอาจทําใหมีจํานวน
ผูแทนลูกจางมากกวาจํานวนที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานกําหนดได เพื่อแกปญหาในทางปฏิบัติ
ทั้งสองประการดังกลาว สมควรแกไขหลักเกณฑและวิธีการในการเลือกตั้งผูแทนลูกจาง เพื่อใหพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานกําหนดใหมีการเลือกตั้งตางสถานที่หรือตางเวลากันได และเพิ่มหลักเกณฑ
ในการคั ด เลื อ กผู  ไ ด ค ะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง ในลํ า ดั บ สุ ด ท า ยเท า กั น เพื่ อ ให ไ ด ผู  แ ทนลู ก จ า งตามจํ า นวน
ที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานกําหนด จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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พระราชกฤษฎีกา
กําหนดกิจการที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ไมใชบังคับ
พ.ศ. 2523*
------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2523
เปนปที่ 35 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดกิจการที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ไมใชบังคับ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และมาตรา 4 (5) แหงพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้ รียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการทีพ่ ระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ไมใชบังคับ พ.ศ. 2523”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนกิจการทีพ่ ระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 ไมใชบังคับ

_____________________________________________________________________________
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนา 21 เลม 97 ตอนที่ 146 วันที่ 21 กันยายน 2523
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มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี

_____________________________________________________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนือ่ งจากธนาคารแหงประเทศไทย
มีอํานาจหนาที่ในการออกธนบัตรและประกอบธุรกิจอันพึงเปนงานธนาคารกลางตามกฎหมายวาดวย
ธนาคารแหงประเทศไทย มีอาํ นาจหนาทีค่ วบคุมธนาคารพาณิชยแทนกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวย
ธนาคารพาณิชย และมีอาํ นาจหนาทีใ่ นการจัดการทุนสํารองเงินตราของประเทศตามกฎหมายวาดวยเงินตรา
ดังนั้นหากใหพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ใชบังคับแกธนาคารแหงประเทศไทยแลว
จะเกิดความเสียหายแกงานราชการที่ธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมายได
สมควรกําหนดใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนกิจการที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ไมใชบังคับ จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้น
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พระราชกฤษฎีกา
กําหนดกิจการที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ไมใชบังคับ
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2539
------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
เปนปที่ 51 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดกิจการที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ไมใชบังคับ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช
2538 และมาตรา 4 (5) แหงพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎี ก านี้ เรี ย กว า “พระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดกิ จ การที่
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ไมใชบังคับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539”
มาตรา 2(1) พระราชกฤษฎีกานีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหกิจการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณในมูลนิธิจุฬาภรณ เปนกิจการ
ที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ไมใชบังคับ
_____________________________________________________________________________
(1)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา 8 เลม 113 ตอนที่ 64 ก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2539
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มาตรา 4 ให รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คมรั ก ษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี

_____________________________________________________________________________
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 4 (5) บัญญัติใหพระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกกิจการอื่น
ตามทีก่ าํ หนดในพระราชกฤษฎีกา และโดยทีค่ ณะรัฐมนตรีไดมมี ติใหจดั ตัง้ สถาบันวิจยั จุฬาภรณเปนองคกร
หรือหนวยงานภายใตมูลนิธิจุฬาภรณ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีทจี่ าํ เปนในการพัฒนาประเทศ โดยใหทบวงมหาวิทยาลัยกํากับดูแล หากสถาบันวิจยั จุฬาภรณ
ตองอยูภ ายในบังคับพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 อาจสงผลใหการดําเนินงานซึง่ เปนประโยชน
แกประเทศชาติโดยสวนรวมไมสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น สมควรกําหนดใหกิจการของสถาบันวิจัย
จุ ฬ าภรณ ใ นมู ล นิ ธิ จุ ฬ าภรณ เ ป น กิ จ การที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ แรงงานสั ม พั น ธ พ.ศ. 2518 ไม ใช บั ง คั บ
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
64 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518

พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2534*
------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2534
เปนปที่ 46 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2534”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ใี้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 ให ย กเลิ ก ความในมาตรา 4 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ แรงงานสั ม พั น ธ
พ.ศ. 2518 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(1) ราชการสวนกลาง
(2) ราชการสวนภูมิภาค
(3) ราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งราชการของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
(4) กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
_____________________________________________________________________________
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนา 25 เลม 108 ตอนที่ 69 วันที่ 18 เมษายน 2534
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(5) กิจการอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา”
มาตรา 4 ใหยกเลิกความในมาตรา 95 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 95 ผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานไดจะตองเปนลูกจางของ
นายจางคนเดียวกันกับผูขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน หรือเปนลูกจางซึ่งทํางานในกิจการ
ประเภทเดียวกันกับผูขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน และมีอายุตั้งแตสิบหาปขึ้นไป
หามมิใหพนักงานและฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่ง
ลูกจางซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจในการจาง การลดคาจาง การเลิกจาง
การใหบําเหน็จหรือการลงโทษ จะเปนสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจางอื่นไดจัดตั้ง
หรือเปนสมาชิกอยูไมไดและลูกจางอื่นจะเปนสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจางซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาดังกลาวไดจัดตั้งขึ้นหรือเปนสมาชิกอยูไมได”

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

_____________________________________________________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยพนักงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธไดจดั วางระบบความสัมพันธระหวางพนักงานกับฝายบริหารรัฐวิสาหกิจไวเปนการเฉพาะ
แตกตางไปจากทีก่ าํ หนดไวตามพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 สมควรแยกพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ออกจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาอยูในบังคับกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
66 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518

พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2544*
------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
เปนปที่ 56 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2544”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ใี้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 ให ย กเลิ ก ความในมาตรา 4 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ แรงงานสั ม พั น ธ
พ.ศ. 2518 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
และใหใชความตอไปนี้แทน
_____________________________________________________________________________
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา 3 เลม 118 ตอนที่ 106 ก วันที่ 16 พฤศจิกายน 2544
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“มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(1) ราชการสวนกลาง
(2) ราชการสวนภูมิภาค
(3) ราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งราชการของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
(4) กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เวนแต
การที่สหพันธแรงงานเขาเปนสมาชิกสภาองคการลูกจางตามมาตรา 120 ตรี
(5) กิจการอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา”
มาตรา 4 ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น มาตรา 120 ตรี แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
“มาตรา 120 ตรี สหพันธแรงงานตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
อาจเขาเปนสมาชิกสภาองคการลูกจางได”

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

_____________________________________________________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีพ่ ระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 มาตรา 4 (4) บัญญัติ
มิใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแกกิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
แตพระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 มาตรา 72 บัญญัตใิ หสหพันธแรงงานตามกฎหมาย
ดังกลาวอาจเขาเปนสมาชิกสภาองคการลูกจางตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธได สมควรแกไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เพื่อใหสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
68 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518

คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน
ฉบับที่ 46*
------------------------------โดยที่เห็นเปนการสมควร จึงใหแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 ดังนี้
1. ใหยกเลิกความในมาตรา 119 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 119 สมาคมนายจางหรือสหพันธนายจางไมนอยกวาหาแหง อาจจัดตั้ง
สภาองคการนายจาง เพื่อสงเสริมการศึกษาและสงเสริมการแรงงานสัมพันธได
สภาองค ก ารนายจ า งต อ งมี ข  อ บั ง คั บ และต อ งจดทะเบี ย นต อ นายทะเบี ย น
เมื่อไดจดทะเบียนแลว ใหสภาองคการนายจางเปนนิติบุคคล
ใหนําบทบัญญัติวาดวยสมาคมนายจางในหมวด 6 และสหพันธนายจางในหมวด 8
มาใชบังคับแกสภาองคการนายจางโดยอนุโลม”
2. ใหยกเลิกความในมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 120 สหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงานไมนอ ยกวาสิบหาแหง อาจจัดตัง้
สภาองคการลูกจาง เพื่อสงเสริมการศึกษาและสงเสริมการแรงงานสัมพันธได
สภาองคการลูกจางตองมีขอบังคับและตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน เมื่อได
จดทะเบียนแลว ใหสภาองคการลูกจางเปนนิติบุคคล
ใหนําบทบัญญัติวาดวยสหภาพแรงงานในหมวด 7 และสหพันธแรงงานในหมวด 8
มาใชบังคับแกสภาองคการลูกจางโดยอนุโลม”
3. ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนมาตรา 157 ทวิ แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518
_____________________________________________________________________________
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนา 112 เลม 93 ตอนที่ 134 วันที่ 21 ตุลาคม 2519
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“มาตรา 157 ทวิ ผูใดดําเนินการสภาองคการนายจางหรือสภาองคการลูกจาง
หรือใชชื่อซึ่งมีอักษรไทยประกอบวา “สภาองคการนายจาง” หรือ “สภาองคการลูกจาง”
ในเอกสารเกี่ ย วกั บ กิ จ การธุ ร กิ จ โดยมิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา 119 หรื อ มาตรา 120
แล ว แต ก รณี ต อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม เ กิ น หกเดื อ น หรื อ ปรั บ ไม เ กิ น หนึ่ ง หมื่ น บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2519
พลเรือเอก สงัด ชลออยู
หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน

70 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518

ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ
ฉบับที่ 54
เรื่อง แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518*
------------------------------โดยที่คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติพิจารณาแลวเห็นวาพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ยังมีวิธีการไมเหมาะสมแกสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม
ในปจจุบัน สมควรแกไขใหมีความเหมาะสมและสมบูรณยิ่งขึ้นจึงจําเปนตองแกไขกฎหมาย
วาดวยแรงงานสัมพันธเสียใหม หัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติจึงมีคําสั่ง
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 2 ใหยกเลิกความในมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 17 นายจางหรือลูกจางจะแตงตั้งที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา
แกผูแทนของตนตามมาตรา 13 หรือมาตรา 16 ก็ไดแตตองมีจํานวนไมเกินฝายละสองคน
ที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกําหนดและตองยื่นคําขอ
และไดรบั การจดทะเบียนจากอธิบดีหรือผูซ งึ่ อธิบดีมอบหมายแลวจึงจะแตงตัง้ ใหเปนทีป่ รึกษาได
ในกรณีทนี่ ายจางหรือลูกจางแตงตัง้ ทีป่ รึกษา ใหนายจางหรือลูกจางแจงชือ่ ทีป่ รึกษา
ฝายตนใหอีกฝายหนึ่งทราบ โดยแจงไวในขอเรียกรองตามมาตรา 13 หรือในหนังสือแจงชื่อ
ผูแ ทนเมือ่ แตงตัง้ ขึน้ ภายหลัง และใหทปี่ รึกษามีสทิ ธิเขารวมประชุม และเจรจาทําความตกลงได”
ขอ 3 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 17 ทวิ แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518
“มาตรา 17 ทวิ ผูซึ่งไดรับการจดทะเบียนเปนที่ปรึกษานายจางหรือที่ปรึกษา
ลูกจาง ตามมาตรา 17 ใหมีระยะเวลาในการเปนที่ปรึกษามีกําหนดสองปนับแตวันที่ไดรับ
การจดทะเบียน
_____________________________________________________________________________
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนา 67 เลม 108 ตอนที่ 37 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2534
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ทีป่ รึกษาอาจถูกสัง่ ใหพน จากการเปนทีป่ รึกษากอนครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ได
หากขาดคุณสมบัติตามที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีทพี่ น จากการเปนทีป่ รึกษาตามวรรคสอง ผูน นั้ จะขอจดทะเบียนเปนทีป่ รึกษา
นายจ า งหรื อ ที่ ป รึ ก ษาลู ก จ า งได อี ก เมื่ อ พ น สองป นั บ แต วั น ที่ อ ธิ บ ดี สั่ ง ให พ  น จากการ
เปนที่ปรึกษา”
ขอ 4 ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น (8) ของมาตรา 103 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
“(8) การนัดหยุดงานเมือ่ มีขอ พิพาทแรงงานทีต่ กลงกันไมไดตามมาตรา 22 วรรคสาม
ทัง้ นี้ ตองมีคะแนนเสียงเกินกึง่ หนึง่ ของสมาชิกทัง้ หมดของสหภาพแรงงาน และตองลงคะแนน
เสียงเปนการลับ”
ขอ 5 ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปนมาตรา 120 ทวิ แหงพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518
“มาตรา 120 ทวิ กรรมการสมาคมนายจาง สหพันธนายจางและสภาองคการ
นายจางซึ่งนายทะเบียนสั่งใหพนจากตําแหนง เนื่องจากการกระทําการฝาฝนบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ จะดํารงตําแหนงกรรมการสมาคมนายจาง สหพันธนายจาง และ
สภาองคการนายจางคราวตอไปได เมือ่ พนหนึง่ ปนบั แตวนั ทีน่ ายทะเบียนสัง่ ใหพน จากตําแหนง
กรรมการสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน และสภาองคการลูกจาง ซึ่งนายทะเบียน
สั่ ง ให พ  น จากตํ า แหน ง เนื่ อ งจากกระทํ า การฝ า ฝ น บทบั ญ ญั ติ แ ห ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้
จะดํารงตําแหนงกรรมการสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน และสภาองคการลูกจาง
คราวตอไปไดเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนสั่งใหพนจากตําแหนง”
ขอ 6 ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปนมาตรา 129 ทวิ แหงพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518
“มาตรา 129 ทวิ ผูใดกระทําตนเปนที่ปรึกษานายจาง หรือที่ปรึกษาลูกจาง
โดยไมไดรับการจดทะเบียนตามมาตรา 17 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534
พลเอก สุนทร คงสมพงษ
หัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ
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ประกาศกรมแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการลูกจาง*
------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
อธิบดีกรมแรงงาน กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการลูกจางไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในสถานประกอบกิจการแหงหนึ่ง ใหเลือกตั้งกรรมการลูกจางไดหนึ่งคณะ
เวนแตสถานประกอบกิจการนัน้ มีหนวยงานหรือสาขาในจังหวัดอืน่ ลูกจางในสถานประกอบ
กิจการเชนวานัน้ อาจตกลงกันเลือกตัง้ กรรมการลูกจางขึน้ จังหวัดละคณะได จํานวนกรรมการ
ลูกจางในสถานประกอบกิจการหรือในหนวยงานหรือสาขาในแตละจังหวัด ใหกําหนด
โดยถือหลักเกณฑตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ขอ 2 สถานประกอบกิ จ การที่ มี จํ า นวนลู ก จ า งไม แ น น อน ให ถื อ อั ต ราเฉลี่ ย
ของจํานวนลูกจางในระยะเวลาสามเดือนกอนมีการเลือกตั้งเปนเกณฑ เพื่อกําหนดจํานวน
กรรมการลูกจาง
ขอ 3 ใหลูกจางในสถานประกอบกิจการที่ประสงคจะใหมีการเลือกตั้งกรรมการ
ลูกจางลงลายมือชือ่ รวมกันไมนอ ยกวาสิบคน แจงเปนหนังสือตอนายจางหรือพนักงานประนอม
ขอพิพาทแรงงานแหงทองทีท่ สี่ ถานประกอบกิจการนัน้ ตัง้ อยูว า จะใหมกี ารเลือกตัง้ กรรมการ
ลูกจาง ทั้งนี้ ใหแจงลวงหนากอนถึงกําหนดวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบหาวัน
ขอ 4 ใหลกู จางซึง่ ลงลายมือชือ่ ในหนังสือแจงวาจะใหมกี ารเลือกตัง้ กรรมการลูกจาง
แตงตัง้ ลูกจางในสถานประกอบกิจการซึง่ ไมประสงคจะสมัครรับเลือกตัง้ เปนกรรมการลูกจาง
หาคนเปนคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
ขอ 5 ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการ
เลือกตั้งกรรมการลูกจาง ตลอดจนกําหนดระยะเวลารับสมัครผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งเปน
กรรมการลูกจาง และแจงใหนายจางหรือพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทราบโดยเร็ว
ในการนี้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งอาจแจงตามแบบ ร.ส. 17 ทายหลักเกณฑนี้ก็ได
_____________________________________________________________________________
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา 1350 เลม 92 ตอนที่ 104 วันที่ 3 มิถุนายน 2518
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เมื่ อ นายจ า งได รั บ แจ ง แล ว ให น ายจ า งประกาศการเลื อ กตั้ ง กรรมการลู ก จ า ง
โดยมีขอความตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งแจงใหทราบไว ณ สถานที่ที่ลูกจาง
ทํางานทุกแหงเปนเวลาอยางนอยสิบวันกอนวันเลือกตั้ง การประกาศจะทําตามแบบ
ร.ส. 18 ทายหลักเกณฑนี้กไ็ ด
ในกรณีที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานแจงใหนายจางดําเนินการตามวรรคสอง
ขอ 6 ในกรณี ที่ ส ถานประกอบกิ จ การใดแบ ง เป น แผนกหรื อ เป น หน ว ยงาน
ถาคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งเห็นสมควร และลูกจางสวนขางมากเห็นชอบดวย
จะใหมีการเลือกตั้งกรรมการลูกจางแยกตามแผนกหรือหนวยงาน เพื่อใหครบจํานวน
กรรมการลูกจางตามขอ 1 ก็ได
ขอ 7 ภายใตบังคับขอ 4 ลูกจางในสถานประกอบกิจการทุกคนมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง และมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ขอ 8 ใหผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการลูกจาง ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
ตอคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง ภายในกําหนดระยะเวลาตามที่ระบุไวในประกาศ
ใบสมัครรับเลือกตั้งใหมีขอความตาม แบบ ร.ส. 19 ทายหลักเกณฑนี้ หรือมีขอความ
อยางนอย ดังตอไปนี้
(1) ชื่อและชื่อสกุล
(2) อายุ
(3) ตํ า แหน ง หรื อ หน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ใ นสถานประกอบกิ จ การดั ง กล า ว ตลอดจน
ระยะเวลาในการทํางานกับสถานประกอบกิจการแหงนั้น
(4) ลายมือชื่อ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งไดรับใบสมัคร ใหกําหนดหมายเลขประจําตัว
ผูสมัครเรียงตามลําดับใบสมัคร ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการกําหนดหมายเลขประจําตัว
ผูสมัคร ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกําหนดหมายเลขโดยวิธีจับสลาก
ขอ 9 ใหนายจางจัดแผงหรือปายสําหรับผูส มัครรับเลือกตัง้ ประกาศหาเสียงเลือกตัง้
ภายในบริเวณสถานประกอบกิจการไมนอยกวาสองแหง
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ผู  ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ที่ ไ ด ห มายเลขประจํ า ตั ว แล ว มี สิ ท ธิ ดํ า เนิ น การหาเสี ย ง
โดยปดประกาศ ณ แผงหรือปายที่นายจางจัดไวตามวรรคหนึ่ง หรือโดยการประชุมลูกจาง
ผูม สี ทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ แตจะปดประกาศ ณ ทีอ่ นื่ นอกจากแผงหรือปายทีน่ ายจางจัดไว
หรือประชุมลูกจาง หรือกระจายเสียงในระหวางเวลาทํางานไดตอเมื่อนายจางอนุญาต
ขอ 10 ให น ายจ า งจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ลู ก จ า งทุ ก คนในสถานประกอบกิ จ การ
และสงใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งหนึ่งชุดกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสามวัน
และนํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ลู ก จ า งดั ง กล า วอี ก หนึ่ ง ชุ ด ป ด ประกาศไว ใ ห ลู ก จ า งตรวจดู ร ายชื่ อ
กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสามวัน
ในกรณีที่ไมมีรายชื่อลูกจางผูใดในบัญชีหรือบัญชีรายชื่อลูกจางดังกลาวไมถูกตอง
ลูกจางมีสทิ ธิคดั คานและขอใหนายจางแกไขใหถกู ตองได ใหนายจางดําเนินการแกไขโดยเร็ว
และปดประกาศบัญชีรายชื่อลูกจางใหมกอนวันเลือกตั้ง
ขอ 11 ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งเตรียมการเลือกตั้ง โดยจัดหาอุปกรณ
สําหรับใชลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ดังตอไปนี้
(1) บัตรเลือกตั้งซึ่งมีหมายเลขประจําตัวผูสมัครทุกคน
(2) หีบลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
(3) เครื่องเขียน
(4) กระดานดําหรือกระดาษหรืออุปกรณอยางอื่นที่คลายคลึงกัน เพื่อใชในการ
นับคะแนนเสียง ทั้งนี้ ใหมีขนาดใหญพอที่จะใหบุคคลอื่นเห็นไดชัดในขณะนับคะแนนเสียง
ใหนายจางหรือพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานจัดหาอุปกรณดงั กลาวในวรรคหนึง่
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งรองขอ
ขอ 12 ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกําหนดระยะเวลาการลงคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสี่ชั่วโมงติดตอกัน
ในกรณีทลี่ กู จางทํางานเปนกะหรือทํางานในเวลาแตกตางกันหรือทํางานตางสถานทีก่ นั
และไม อ าจมาลงคะแนนเสี ย งพร อ มกั น ในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ ง ได ให จั ด ให มี
การลงคะแนนเสียงแยกกัน หรือในระยะเวลาอื่นที่ลูกจางมีโอกาสลงคะแนนเสียงไดทุกคน
ในวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งประกาศรายชื่อและหมายเลข
ประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งไว ณ สถานที่ทําการเลือกตั้ง
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ขอ 13 การเลือกตั้งกรรมการลูกจาง ใหกระทําโดยวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตร
เลือกตั้ง โดยใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปแจงตอคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
ในวันเลือกตัง้ แลวใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตัง้ ตรวจบัญชีรายชือ่ และจดแจงหมายเหตุ
ในบัญชีรายชือ่ วาบุคคลดังกลาวมาใชสิทธิเลือกตั้งแลว พรอมทั้งมอบบัตรลงคะแนนเสียง
ใหผูมีสิทธิดังกลาวหนึ่งชุด
ขอ 14 กอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
เปดหีบบัตรเลือกตั้งตอหนาบุคคลอื่นที่อยูในบริเวณสถานที่เลือกตั้ง เพื่อแสดงวาไมมีบัตร
เลือกตั้งหรือสิ่งใด ๆ ในหีบบัตรเลือกตั้ง แลวผนึกหีบบัตรเลือกตั้งนั้นตอหนาบุคคลที่อยู
ณ ที่นั้น และหากกระทําไดใหบุคคลดังกลาวรวมกับคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
ลงลายมือชื่อในบันทึกแจงการเปดและปดหีบบัตรดังกลาวดวย
ขอ 15 ใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งไดรับบัตรเลือกตั้ง ลงคะแนนเสียง
ในบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีการกากบาทหรือทําเครื่องหมายที่แสดงวาไดเลือกผูที่มีหมายเลข
ประจําตัวดังกลาวเปนกรรมการลูกจาง ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะลงคะแนนเสียง
เกินจํานวนกรรมการลูกจางซึ่งกําหนดไวไมได ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงเกินจํานวน
กรรมการลูกจาง ใหถอื วาบัตรลงคะแนนเสียงดังกลาวเปนบัตรเสีย และไมใหนบั คะแนนเสียง
ในบัตรนั้น
เมื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียงแลว ใหพับบัตรเลือกตั้งมอบให
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
ให ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง หย อ นบั ต รเลื อ กตั้ ง ลงในหี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง
ตอหนาผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ขอ 16 เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการเลือกตั้งแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
ประกาศดวยวาจาวา พนกําหนดการลงคะแนนเสียงแลว และจะดําเนินการนับคะแนนเสียง
ตอไป
ในการนับคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งเปดหีบบัตรและ
เริม่ นับคะแนนเสียงโดยการเปดบัตรเลือกตัง้ คราวละหนึง่ บัตรแสดงใหผเู กีย่ วของไดเห็นทัว่ กัน
แลวขานคะแนนเสียงเพือ่ ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตัง้ ซึง่ มีหนาทีบ่ นั ทึกคะแนนเสียง
ไดลงคะแนนเสียงไว และใหดาํ เนินการเชนเดียวกันนีจ้ นกวาบัตรเลือกตัง้ ในหีบบัตรเลือกตัง้ หมด
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ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งรวมคะแนนเสียงที่ไดรับเลือกตั้งของผูสมัคร
รับเลือกตั้งทุกคน ผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งไดคะแนนเสียงมากที่สุดตามลําดับครบจํานวน
ที่กําหนดไวเปนกรรมการลูกจาง
ขอ 17 ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งแจงใหนายจางและพนักงานประนอม
ข อ พิ พ าทแรงงานแห ง ท อ งที่ ที่ ส ถานประกอบกิ จ การนั้ น ตั้ ง อยู  ท ราบโดยไม ชั ก ช า ว า
ผูใดไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการลูกจางหรือแจงตามแบบ ร.ส. 20 ทายหลักเกณฑนี้
ขอ 18 ให ก รรมการลู ก จ า งซึ่ ง ได รั บ เลื อ กตั้ ง ตามข อ 16 มี สิ ท ธิ แ ละหน า ที่
ในฐานะกรรมการลูกจางนับแตวันเลือกตั้งเปนตนไป
ขอ 19 การเลือกตัง้ กรรมการลูกจางแทนตําแหนงทีว่ า งตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ใหนําบทบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งกรรมการลูกจางดังที่กลาว
มาแลวมาใชบังคับโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2518
นิคม จันทรวิทุร
อธิบดีกรมแรงงาน
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หนังสือแจงใหประกาศการเลือกตั้งกรรมการลูกจาง

แบบ ร.ส. 17

-------------------------------สถานประกอบกิจการ…................…………
วันที่…………เดือน.....................................พ.ศ. ..........
เรื่อง ขอใหประกาศการเลือกตั้งกรรมการลูกจาง
เรียน ………………………… (1) นายจาง (2) พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน
ดวยขาพเจาผูมีนามขางทายนี้มีความประสงคจะใหมีการเลือกตั้งกรรมการ
ลูกจาง สําหรับสถานประกอบกิจการนี้ ในวันที่……....เดือน……….......………พ.ศ. ...............
ตั้งแตเวลา……….....น. ถึงเวลา……….....น. การเลือกตั้งจะกระทําที่…………………...................
โดยใหผทู จี่ ะสมัครรับเลือกตัง้ ยืน่ ใบสมัครตอคณะกรรมการดําเนินการเลือกตัง้ คนหนึง่ คนใด
ตามรายนามขางลางนี้ ตั้งแตวันที่…….. เดือน……......………พ.ศ. .......... ถึงวันที่……..
เดือน……......………พ.ศ. ..........
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
3. ……………………………………………………………
4. ……………………………………………………………
5. ……………………………………………………………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประกาศการเลือกตั้งกรรมการลูกจาง เพื่อให
ลูกจางทุกคนทราบโดยเร็ว

ลงชื่อ………………………............................
ลงชื่อ………………………............................
ลงชื่อ………………………............................
ลงชื่อ………………………............................
ลงชื่อ………………………............................
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ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ………………………............................
ลงชื่อ………………………............................
ลงชื่อ………………………............................
ลงชื่อ………………………............................
ลงชื่อ………………………............................

ประกาศ
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการลูกจาง

แบบ ร.ส. 18

-------------------------------ดวย................................... กับพวกรวม................คน ไดแจงใหประกาศการเลือกตั้ง
กรรมการลูกจาง ตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และ
ไดกาํ หนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการเลือกตัง้ และกําหนดระยะเวลาการสมัครรับเลือกตัง้ ไว
ดังตอไปนี้
1. วันเลือกตั้ง
วันที่…………….เดือน……………………พ.ศ. .....................
เวลา…………………....... น. ถึงเวลา........……………………… น.
2. สถานที่เลือกตั้ง
ณ.................................................................................
3. การสมัครรับเลือกตั้ง
ผูประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการลูกจาง ใหยื่นใบสมัครตอกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งคนหนึ่งคนใด ดังมีรายชื่อดังตอไปนี้
1. ………………………………………………………..........…
2. ………………………………………………………..........…
3. ………………………………………………………..........…
4. ………………………………………………………..........…
5. ………………………………………………………..........…
4. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง
วันที่………................เดือน….......................................…พ.ศ. .................ถึง
วันที่………................เดือน….......................................…พ.ศ. .................
จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่………….เดือน…………………พ.ศ. ...............
ลงชื่อ……………...............…………นายจาง
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ใบสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการลูกจาง

แบบ ร.ส. 19

-------------------------------ขาพเจา
(1) ชื่อ………………………………………….. ชื่อสกุล…………………………………
(2) อายุ……………….ป
(3) ทํางานอยูในสถานประกอบกิจการแหงนี้ เปนเวลา…….…ป………………เดือน
ขณะนี้ทํางานในตําแหนง………………………………………………
ขอสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการลูกจาง

สมัคร ณ วันที่………….เดือน…………………พ.ศ. ...............
ลงชื่อ……………...............…………ผูสมัคร
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หนังสือแจงผลการเลือกตั้งกรรมการลูกจาง

แบบ ร.ส. 20

--------------------------------

สถานประกอบกิจการ…................…………
วันที่…………เดือน.....................................พ.ศ. ..........

เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการลูกจาง
เรียน ………………………… (1) นายจาง (2) พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน
ดวยลูกจางในสถานประกอบกิจการ.............................................................................
เลขที่................หมู................ถนน..........................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต..............................จังหวัด...............................โทรศัพท......................................
ไดจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการลูกจาง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
เมื่ อ วั น ที่ . ..........เดื อ น.....................พ.ศ. ...........ปรากฏว า ผู  ซึ่ ง ได รั บ เลื อ กตั้ ง เป น
กรรมการลูกจางมีรายชื่อดังตอไปนี้
1 ..................................................... 2 .....................................................
3 ..................................................... 4 .....................................................
5 ..................................................... 6 .....................................................
7 ..................................................... 8 .....................................................
9 ..................................................... 10 .....................................................
11 ..................................................... 12 .....................................................
13 ..................................................... 14 .....................................................
15 ..................................................... 16 .....................................................
17 ..................................................... 18 .....................................................
19 ..................................................... 20 .....................................................
21 .....................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ….……………........................…กรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
ลงชื่อ….……………........................…กรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
ลงชื่อ….……………........................…กรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
ลงชื่อ….……………........................…กรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
ลงชื่อ….……………........................…กรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
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ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาดานแรงงานสัมพันธ*
------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกรมแรงงานเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติ
ของที่ปรึกษาดานแรงงานสัมพันธ ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการยกเลิก
การใชสําเนาบัตรประชาชนและเอกสารทางราชการ เพื่อลดภาระและอํานวยความสะดวก
แกประชาชนในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ และทําใหกระบวนการรับคําขอจดทะเบียน
ที่ปรึกษาดานแรงงานสัมพันธ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จึงออกประกาศ ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 2 ใหยกเลิกประกาศกรมแรงงาน เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษา
และวิธีการยื่นคําขอจดทะเบียน ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2534
ขอ 3 ที่ปรึกษาดานแรงงานสัมพันธที่จะแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนํา
แกผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางในการเจรจา ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุตั้งแตยี่สิบหาปขึ้นไป
(3) ตองเปนผูประกอบอาชีพโดยสุจริต
(4) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(5) ไมเปนผูตดิ ยาเสพติดใหโทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี หรือมีพฤติกรรมอันไมเหมาะสมที่จะเปน
ที่ปรึกษา
_____________________________________________________________________________
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา 15 เลม 136 ตอนพิเศษ 248 ง วันที่ 7 ตุลาคม 2562
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(7) เปนบุคคลทีเ่ ลือ่ มใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข
(8) ไม เ ป น บุ ค คลที่ อ ธิ บ ดี สั่ ง ให พ  น จากการเป น ที่ ป รึ ก ษา เว น แต จ ะพ น สองป
นับแตวันที่อธิบดีสั่งใหพนจากการเปนที่ปรึกษา
(9) ต อ งยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณของที่ ป รึ ก ษาด า นแรงงานสั ม พั น ธ
ดังตอไปนี้
(ก) ใชวิชาชีพและวิชาการโดยสุจริต
(ข) ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
(ค) ยึดถือกฎหมาย ขอตกลง คําชี้ขาด คํามั่นสัญญา และจารีตประเพณี
ในการแรงงานสัมพันธเปนบรรทัดฐานในการทํางาน
(ง) มีทัศนคติที่ดีตอทุกฝาย
(จ) เคารพนับถือในสิทธิและหนาที่ของแตละฝาย
(ฉ) พัฒนาความรู ความสามารถดานการแรงงานสัมพันธอยางตอเนื่อง
(ช) สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจาง ลูกจาง และทางราชการ
(ซ) สรางสันติสุขในวงการแรงงาน โดยคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชน
และความมั่นคงของประเทศชาติเปนสําคัญ
(10) เปนผูมีประสบการณหรือคุณสมบัติดานแรงงานสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(ก) เป น ผู  มี ป ระสบการณ ด  า นแรงงานสั ม พั น ธ ใ นการเจรจาต อ รองและ
ทําความตกลงตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ไมนอยกวาหาครั้ง
(ข) เป น หรื อ เคยเป น ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ วิ ท ยากรด า นแรงงานสั ม พั น ธ
ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(ค) เปนหรือเคยเปนกรรมการในคณะกรรมการสภาทีป่ รึกษาเพือ่ พัฒนาแรงงาน
แหงชาติหรือคณะกรรมการสงเสริมการแรงงานสัมพันธ หรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
หรือผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
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(ง) เปนหรือเคยเปนคณะกรรมการลูกจาง หรือคณะกรรมการรวมปรึกษาหารือ
ดานแรงงานสัมพันธ หรือผูบริหารดานแรงงานสัมพันธมาไมนอยกวาสองป หรือเปน
ผูม ปี ระสบการณในการเจรจาตอรองและทําความตกลงตามพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 และตองผานการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาดานแรงงานสัมพันธหรือหลักสูตร
นักแรงงานสัมพันธ ซึ่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือหนวยงานอื่นจัดขึ้นโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(จ) เปนผูผ า นการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรทีป่ รึกษาดานแรงงานสัมพันธหรือ
หลักสูตรนักแรงงานสัมพันธกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ
(ฉ) เคยเปนที่ปรึกษาตามประกาศกรมแรงงาน เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติ
ของที่ปรึกษาและวิธีการยื่นคําขอจดทะเบียน ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2534
ขอ 4 ผูมีคุณสมบัติตามขอ 3 ประสงคจะขอจดทะเบียนที่ปรึกษา ใหยื่นหลักฐาน
และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน ดังตอไปนี้
(1) หนังสือรับรองหรือหลักฐานการมีประสบการณดา นแรงงานสัมพันธ ตามขอ 3 (10)
(2) หลักฐานการผานการอบรมหลักสูตรทีป่ รึกษาดานแรงงานสัมพันธหรือหลักสูตร
นักแรงงานสัมพันธ ตามขอ 3 (10) (ง) (จ) และ (ฉ)
(3) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาดหนึ่งนิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน
หกเดือน จํานวนสองรูป
(4) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง
ขอ 5 เมือ่ อธิบดีหรือผูซ งึ่ อธิบดีมอบหมายไดรบั คําขอจดทะเบียนทีป่ รึกษาตามขอ 4
พรอมทั้งหลักฐานและเอกสารทั้งปวงแลว ใหพิจารณาคําขอและแจงผลการพิจารณาให
ผูยื่นคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ขอ 6 เมื่อที่ปรึกษาไดรับการจดทะเบียนแลว ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ออกบัตรประจําตัวตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ในการปฏิบตั ติ ามหนาทีใ่ หทปี่ รึกษาแสดงบัตรประจําตัวเมือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วของรองขอ
ขอ 7 กอนครบวาระและที่ปรึกษาประสงคที่จะเปนที่ปรึกษาตอไป ใหยื่นคําขอ
ตออายุการจดทะเบียนตออธิบดีหรือผูซ งึ่ อธิบดีมอบหมายกอนครบวาระอยางนอยสิบหาวัน
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ขอ 8 การยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย นที่ ป รึ ก ษาตามข อ 4 และการยื่ น ขอต อ อายุ
การจดทะเบียนทีป่ รึกษาตามขอ 7 ใหยนื่ คําขอตามแบบทีอ่ ธิบดีกาํ หนด ณ สํานักแรงงานสัมพันธ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
ทั่วประเทศ หรือยื่นคําขอไดทางระบบอินเทอรเน็ตที่ www.labour.go.th
ขอ 9 ที่ปรึกษาที่ไดรับการจดทะเบียนตามประกาศกรมแรงงาน เรื่อง การกําหนด
คุณสมบัติของที่ปรึกษาและวิธีการยื่นคําขอจดทะเบียน ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2534
ใหเปนที่ปรึกษาตอไปจนกวาครบวาระ

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วิวัฒน ตังหงส
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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คําสั่งกระทรวงแรงงาน
ที่ 132/2559
เรื่อง แตงตั้งพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518*
------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงคําสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 157/2553 ลงวันที่ 24
กันยายน พ.ศ. 2553 เรื่อง แตงตั้งพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เนือ่ งจากมีการปรับเปลีย่ นชือ่ หนวยงานบางหนวยงานประกอบกับ
เพื่อเปนการบูรณาการในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาความขัดแยงดานแรงงาน
และขอพิพาทแรงงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการแรงงานสัมพันธแตละศูนย
ในสวนภูมภิ าคใหสามารถยุตปิ ญ
 หาในพืน้ ทีไ่ ดโดยเร็ว เหมาะสม และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ประกอบมาตรา 118 แห ง พระราชกฤษฎี ก าโอนกิ จ การบริ ห ารและอํ า นาจหน า ที่
ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานจึงมีคําสั่ง ดังตอไปนี้
1. ยกเลิกคําสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 157/2553 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553
เรื่อง แตงตั้งพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518
2. แตงตั้งพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 ดังนี้
(1) ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนงประเภทอํานวยการ
ซึ่งปฏิบัติงานอยูในราชการสวนกลาง กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานเปนพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานในทุกทองทีท่ วั่ ราชอาณาจักร
_____________________________________________________________________________
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา 35 เลม 133 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 30 มิถุนายน 2559
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(2) ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงประเภททั่วไป
ตัง้ แตระดับชํานาญงานขึน้ ไปเฉพาะตําแหนงเจาพนักงานแรงงาน ซึง่ ปฏิบตั งิ านอยูใ นราชการ
สวนกลาง กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เปนพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร
(3) ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงประเภททั่วไป
ตั้งแตระดับชํานาญงานขึ้นไปเฉพาะตําแหนงเจาพนักงานแรงงาน ซึ่งปฏิบัติงานอยูใน
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน เปนพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน
(4) ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงประเภท
วิชาการ ตําแหนงประเภททั่วไปตั้งแตระดับชํานาญงานขึ้นไปเฉพาะตําแหนงเจาพนักงาน
แรงงาน ซึ่งปฏิบัตงิ านอยูในสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด และสํานักงาน
แรงงานจังหวัด เปนพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดของตน
(5) ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงประเภท
วิชาการ ซึ่งปฏิบัติงานอยูในสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดซึ่งอยูในสังกัด
ศูนยปฏิบัติการแรงงานสัมพันธภาคดังตอไปนี้ เปนพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน
ในเขตพื้นที่จังหวัดที่อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการแรงงานสัมพันธภาค
ที่ตนสังกัด
(ก) ศูนยปฏิบัติการแรงงานสัมพันธภาคเหนือ ประกอบดวย จังหวัดลําพูน
กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นครสวรรค นาน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ
แพร แมฮองสอน ลําปาง สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี
(ข) ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารแรงงานสั ม พั น ธ ภ าคกลาง ประกอบด ว ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี
ชัยนาท นครนายก ประจวบคีรขี ันธ เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงหบุรี
สุพรรณบุรี และอางทอง
(ค) ศูนยปฏิบตั กิ ารแรงงานสัมพันธภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย
จังหวัดนครราชสีมา กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย มหาสารคาม
มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู
อํานาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี
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(ง) ศูนยปฏิบัติการแรงงานสัมพันธภาคตะวันออก ประกอบดวย จังหวัด
ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว
(จ) ศูนยปฏิบัติการแรงงานสัมพันธภาคใต ประกอบดวย จังหวัดสงขลา
กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล
และสุราษฎรธานี
(6) ผูอํานวยการเขตและผูชวยผูอํานวยการเขต กรุงเทพมหานคร เปนพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานในเขตพื้นที่ของตน
(7) ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ปองกันจังหวัด
นายอําเภอและปลัดอําเภอ เปนพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
หรืออําเภอ หรือกิ่งอําเภอ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
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คําสั่งกระทรวงแรงงาน
ที่ 385/2560
เรื่อง แตงตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสั ม พั น ธ พ.ศ. 2518 เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารราชการตามกฎหมายเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ประกอบกับมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวน
ของกระทรวงมหาดไทยไปเปนของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2536
และมาตรา 118 แหงพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาทีข่ องสวนราชการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ 2545 รัฐมนตรี
วาการกระทรวงแรงงานจึงมีคําสั่ง ดังตอไปนี้
1. ยกเลิกคําสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 46/2558 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
เรื่อง แตงตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
2. แตงตั้งให
(1) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือรองอธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ  ม ครองแรงงาน ซึ่ ง ได รั บ มอบหมาย เป น นายทะเบี ย นสํ า นั ก งานทะเบี ย นกลาง
และเปนนายทะเบียนประจํากรุงเทพมหานคร
(2) ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบหมาย เปน
นายทะเบียนสํานักงานทะเบียนประจําจังหวัดนั้น ๆ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
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คําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ที่ 442/2553
เรื่อง มอบหมายอํานาจหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
------------------------------โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 26 มกราคม 2551 ไดกําหนดประเภทตําแหนง และระดับตําแหนงขาราชการพลเรือน
สามั ญ เปลี่ ย นแปลงไป จึ ง สมควรปรั บ ปรุ ง คํ า สั่ ง กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ  ม ครองแรงงาน
ที่ 151/2538 ลงวั น ที่ 8 มี น าคม พ.ศ. 2538 เรื่ อ ง การมอบหมายอํ า นาจหน า ที่
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 มาตรา 22 และมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
1. ใหยกเลิกคําสัง่ กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน ที่ 151/2538 ลงวันที่ 8 มีนาคม
พ.ศ. 2538 เรือ่ ง การมอบหมายอํานาจหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
2. มอบหมายอํานาจหนาทีใ่ หขา ราชการเปนพนักงานเจาหนาทีจ่ ดทะเบียนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางและคําชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน ดังนี้
(1) ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทอํานวยการทุกระดับ ตําแหนง
ประเภทวิชาการทุกสายงานและทุกระดับ และตําแหนงประเภททัว่ ไปตัง้ แตระดับชํานาญงาน
ขึ้นไปเฉพาะตําแหนงเจาพนักงานแรงงาน ซึ่งปฏิบัติงานอยู ณ สํานักแรงงานสัมพันธ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน สําหรับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาด
ขอพิพาทแรงงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

90 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518

(2) ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทอํานวยการทุกระดับ ตําแหนง
ประเภทวิชาการทุกสายงานและทุกระดับ และตําแหนงประเภททัว่ ไปตัง้ แตระดับชํานาญงาน
ขึ้ น ไปเฉพาะตํ า แหน ง เจ า พนั ก งานแรงงาน ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านอยู  ณ สํ า นั ก งานสวั ส ดิ ก าร
และคุม ครองแรงงานจังหวัด สําหรับขอตกลงเกีย่ วกับสภาพการจางหรือคําชีข้ าดขอพิพาทแรงงาน
ในเขตพื้นที่จังหวัดของตน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553
อัมพร นิติสิริ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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คําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ที่ 259/2554
เรือ่ ง มอบหมายอํานาจหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
------------------------------โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงคําสัง่ กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน ที่ 376/2536
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เรื่อง การมอบหมายอํานาจหนาที่ของอธิบดีตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ใหสอดคลองกับกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2552 และเพือ่ ใหเกิดความรวดเร็ว
และความคลองตัวในการบริหารงาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ 54 ลงวันที่
28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
1. ใหยกเลิกคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ที่ 376/2536 ลงวันที่
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เรื่อง การมอบหมายอํานาจหนาที่ของอธิบดีตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
2. มอบหมายอํานาจหนาที่ใหผูอํานวยการสํานักแรงงานสัมพันธ มีอํานาจหนาที่
รับจดทะเบียนที่ปรึกษา ตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554
อัมพร นิติสิริ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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คําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ที่ 161/2555
เรื่อง มอบหมายอํานาจหนาที่ใหรองทุกขหรือกลาวโทษเพื่อดําเนินคดีอาญา
ผูกระทําผิด
------------------------------เพือ่ ใหการรองทุกขหรือกลาวโทษเพือ่ ดําเนินคดีอาญาผูก ระทําผิดตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน
พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. 2554 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2550 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงมีคําสั่ง ดังตอไปนี้
1. ให ย กเลิ ก คํ า สั่ ง กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ  ม ครองแรงงาน ที่ 409/2553 เรื่ อ ง
มอบหมายอํ า นาจหน า ที่ ใ ห ร  อ งทุ ก ข ห รื อ กล า วโทษ เพื่ อ ดํ า เนิ น คดี อ าญาผู  ก ระทํ า ผิ ด
ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553
2. มอบหมายอํานาจหนาทีใ่ หขา ราชการรองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
เพื่อดําเนินคดีอาญาผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 และกฎหมายอืน่
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทบริหารทุกระดับ ตําแหนง
ประเภทอํ า นวยการทุ ก ระดั บ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านในราชการส ว นกลาง กรมสวั ส ดิ ก าร
และคุ  ม ครองแรงงาน ตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการเฉพาะตํ า แหน ง ผู  เชี่ ย วชาญเฉพาะ
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ด า นคุ  ม ครองแรงงาน ผู  เชี่ ย วชาญเฉพาะด า นแรงงานสั ม พั น ธ ผู  เชี่ ย วชาญเฉพาะ
ด า นความปลอดภั ย แรงงาน และผู  เชี่ ย วชาญเฉพาะด า นพั ฒ นามาตรฐานแรงงาน
และตําแหนงนิติกร ซึ่งปฏิบัติงาน ณ กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ใหมีอํานาจในความผิดที่เกิดขึ้นหรือผูกระทําความผิดมีที่อยูในทุกทองที่ท่วั ราชอาณาจักร
(2) ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทวิชาการทุกสายงานและทุกระดับ
และตําแหนงประเภททัว่ ไปตัง้ แตระดับชํานาญงานขึน้ ไปเฉพาะตําแหนงเจาพนักงานแรงงาน
ซึง่ ปฏิบตั งิ าน ณ สํานักคุม ครองแรงงาน สํานักแรงงานสัมพันธ สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
สํานักความปลอดภัยแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน กองการเจาหนาที่ และสํานักงาน
เลขานุการกรม ใหมีอํานาจเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้นหรือผูกระทําความผิดมีที่อยูในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
(3) ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทอํานวยการทุกระดับ ตําแหนง
ประเภทวิชาการทุกสายงานและทุกระดับ และตําแหนงประเภททัว่ ไปตัง้ แตระดับชํานาญงาน
ขึ้ น ไปเฉพาะตํ า แหน ง เจ า พนั ก งานแรงงาน ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง าน ณ กลุ  ม งานสวั ส ดิ ก าร
และคุม ครองแรงงานพืน้ ที่ และศูนยความปลอดภัยแรงงานพืน้ ที่ ใหมอี าํ นาจเฉพาะความผิด
ที่เกิดขึ้นหรือผูกระทําความผิดมีที่อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน
(4) ผูว า ราชการจังหวัด ใหมอี าํ นาจเฉพาะความผิดทีเ่ กิดขึน้ หรือผูก ระทําความผิด
มีที่อยูในเขตพื้นที่จังหวัดของตน
(5) ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ตํ า แหน ง ประเภทอํ า นวยการทุ ก ระดั บ
ตําแหนงประเภทวิชาการทุกสายงานและทุกระดับ และตําแหนงประเภททั่วไปตั้งแต
ระดับชํานาญงานขึ้นไปเฉพาะตําแหนงเจาพนักงานแรงงาน ซึ่งปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน
สวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัด ใหมอี าํ นาจเฉพาะความผิดทีเ่ กิดขึน้ หรือผูก ระทําความผิด
มีที่อยูในเขตพื้นที่จังหวัดของตน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555
อาทิตย อิสโม
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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คําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ที่ 106 /2561
เรื่อง มอบหมายอํานาจหนาที่เปนนายทะเบียน
เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ร าชการของกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ  ม ครองแรงงานดํ า เนิ น ไป
ดวยความเรียบรอย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราขบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบคําสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 385/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 เรื่อง แตงตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 อธิบดี
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จึงมีคําสั่งมอบหมายอํานาจหนาที่รองอธิบดีกรม
สวั ส ดิ ก ารและคุ  ม ครองแรงงาน เป น นายทะเบี ย นสํ า นั ก งานทะเบี ย นกลางและเป น
นายทะเบียนประจํากรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
อนันตชัย อุทัยพัฒนาชีพ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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คําสั่งนายทะเบียนสํานักงานทะเบียนกลาง
ที่ 2/2554
เรื่อง มอบหมายอํานาจหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
------------------------------อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 72 หรื อ มาตรา 105 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ประกอบกับคําสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 70/2554 ลงวันที่
25 เมษายน พ.ศ. 2554 เรื่อง แตงตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 นายทะเบียนสํานักงานทะเบียนกลาง จึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
1. ให ย กเลิ ก คํ า สั่ ง นายทะเบี ย นสํ า นั ก งานทะเบี ย นกลาง ที่ 1/2553 ลงวั น ที่
7 กันยายน พ.ศ. 2553 เรื่อง มอบหมายอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518
2. มอบหมายอํานาจหนาทีใ่ หขา ราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทอํานวยการ
ประเภทวิชาการทุกสายงาน และประเภททัว่ ไปตัง้ แตระดับชํานาญงานขึน้ ไปเฉพาะตําแหนง
เจาพนักงานแรงงานทีป่ ฏิบตั งิ านอยู ณ สํานักแรงงานสัมพันธ กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 72 หรือมาตรา 105 และมาตรา 118 มาตรา 119 มาตรา
120 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
(1) เขาไปในสํานักงานของสมาคมนายจาง สหพันธนายจาง สภาองคการนายจาง
สหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน หรือสภาองคการลูกจาง ในเวลาทําการเพือ่ ตรวจสอบกิจการ
(2) สั่งการใหกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของสมาคมนายจาง สหพันธ
นายจาง สภาองคการนายจาง สหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน หรือสภาองคการลูกจาง
สงหรือแสดงเอกสารหรือบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณากรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น
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(3) สอบถามบุคคลใน (2) หรือเรียกบุคคลดังกลาว เพื่อสอบถามหรือใหชี้แจง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554
อัมพร นิติสิริ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
นายทะเบียนสํานักงานทะเบียนกลาง
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ลําดับ
เรื่อง
ที่
1 การรับรองวาสหภาพแรงงาน
มีลูกจางเปนสมาชิกครบจํานวน
ตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม
กรณียื่นขอเรียกรองและกรณี
แตงตั้งกรรมการลูกจางตาม
มาตรา 15 วรรคสาม และมาตรา
45 วรรคสาม
2 การรับจดทะเบียนหรือไมรับ
จดทะเบียนที่ปรึกษานายจางหรือ
ที่ปรึกษาลูกจางตามมาตรา 17
วรรคสอง
3 คําสัง่ ใหพน จากการเปนทีป่ รึกษา
นายจางหรือที่ปรึกษาลูกจาง
ตามมาตรา 17 ทวิ วรรคสอง
ภายใน 15 วัน เจาหนาที่
นับแตวันไดรับ ผูทาํ คําสั่ง
แจงคําสั่ง
ภายใน 15 วัน เจาหนาที่
นับแตวันไดรับ ผูทาํ คําสั่ง
แจงคําสั่ง

อธิบดีหรือ
ผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย
อธิบดี

เจาหนาที่
ระยะเวลา เจาหนาที่ผูรับ
ผูทําคําสั่ง การยื่นอุทธรณ คําอุทธรณ
ภายใน 15 วัน เจาหนาที่
พนักงาน
นับแตวนั ไดรับ ผูทําคําสัง่
ประนอม
แจงคําสัง่
ขอพิพาท
แรงงาน

ปลัดกระทรวง

ปลัดกระทรวง

เจาหนาทีผ่ มู อี าํ นาจ
พิจารณาอุทธรณ
กฎกระทรวงฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2540)
ออกตามความ
ใน พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539

การอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518

-

-

-

หมายเหตุ
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ลําดับ
เรื่อง
ที่
4 คําสั่งรับหรือไมรับจดทะเบียน
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ตามมาตรา 18 วรรคสอง
5 คําสั่งรัฐมนตรีที่สั่งใหขอพิพาท
แรงงานในกิจการใดกิจการหนึ่ง
เขาสูก ารชีข้ าดของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ ตามมาตรา 24
6 คําสั่งรับหรือไมรับจดทะเบียน
คําชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน
ตามมาตรา 29 วรรคสี่
อธิบดีหรือ
ผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย

ภายใน 15 วัน เจาหนาที่
นับแตวันไดรับ ผูทาํ คําสั่ง
แจงคําสั่ง

ปลัดกระทรวง

เจาหนาที่
ระยะเวลา เจาหนาที่ผูรับ เจาหนาทีผ่ มู อี าํ นาจ
ผูทําคําสั่ง การยื่นอุทธรณ คําอุทธรณ พิจารณาอุทธรณ
ปลัดกระทรวง
อธิบดีหรือ ภายใน 15 วัน เจาหนาที่
ผููซึ่งอธิบดี นับแตวนั ไดรับ ผูทําคําสัง่
มอบหมาย แจงคําสัง่
รัฐมนตรี
-

-

-

-

หมายเหตุ
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ลําดับ
เจาหนาที่
เรื่อง
ที่
ผูทําคําสั่ง
7 คําสั่งรัฐมนตรีให
รัฐมนตรี
- นายจางซึ่งปดงานรับลูกจาง
กลับเขาทํางานและจายคาจาง
ตามอัตราทีเ่ คยจายใหแกลกู จาง
ตามมาตรา 35 (1)
- ลูกจางซึ่งนัดหยุดงาน
กลับเขาทํางานตามปกติ
ตามมาตรา 35 (2)
- นายจางตองยอมให
บุคคลเหลานั้นเขาทํางาน
แทนลูกจางซึ่งมิไดทาํ งาน
เพราะการปดงานหรือการนัด
หยุดงาน และหามมิใหลูกจาง
ขัดขวางใหนายจางจายคาจาง
แกบุคคลเหลานั้น ตามมาตรา
35 (3)
ระยะเวลา เจาหนาที่ผูรับ เจาหนาทีผ่ มู อี าํ นาจ
การยื่นอุทธรณ คําอุทธรณ พิจารณาอุทธรณ
-

หมายเหตุ
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9

ปลัดกระทรวง

ปลัดกระทรวง

รัฐมนตรี

ระยะเวลา เจาหนาที่ผูรับ เจาหนาทีผ่ มู อี าํ นาจ
การยื่นอุทธรณ คําอุทธรณ พิจารณาอุทธรณ

นายทะเบียน ภายใน 30 วัน นายทะเบียน
นับแตวันไดรับ
แจงคําสั่ง
นายทะเบียน ภายใน 15 วัน เจาหนาที่
นับแตวันไดรับ ผูทําคําสั่ง
แจงคําสั่ง

เจาหนาที่
ผูทําคําสั่ง

นายทะเบียน ภายใน 15 วัน เจาหนาที่
คําสั่งรับหรือไมรับจดทะเบียน
นับแตวนั
ผูทาํ คําสั่ง
กรรมการสมาคนายจางหรือขอบังคับ
สมาคมนายจางตามมาตรา 61
ไดรับแจงคําสั่ง

- กรณีรับจดทะเบียน

ลําดับ
เรื่อง
ที่
8 คําสั่งรับหรือไมรับจดทะเบียน
สมาคมนายจางตามมาตรา 59
- กรณีไมรับจดทะเบียน

-

กรณี
รับจดทะเบียน
พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธฯ มิได
กําหนดขั้นตอน
อุทธรณภายใน
ไวเปนการเฉพาะ
จึงตองนําขัน้ ตอน
การอุทธรณตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครองฯ มาใช

หมายเหตุ
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ลําดับ
เจาหนาที่
ระยะเวลา
เรื่อง
ที่
ผูทําคําสั่ง การยื่นอุทธรณ
10 คําสั่งรับหรือไมรับจดทะเบียน
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคม
นายจางตามมาตรา 62
- กรณีไมรับจัดทะเบียน
นายทะเบียน ภายใน 30 วัน
นับแตวันไดรับ
แจงคําสั่ง
- กรณีรับจดทะเบียน
นายทะเบียน ภายใน 15 วัน
นับแตวันไดรับ
แจงคําสั่ง
รัฐมนตรี

ปลัดกระทรวง

นายทะเบียน

เจาหนาที่
ผูทําคําสั่ง

เจาหนาที่ผูรับ เจาหนาทีผ่ มู อี าํ นาจ
คําอุทธรณ พิจารณาอุทธรณ
กรณี
รับจดทะเบียน
พ.ร.บ. แรงงาน
สัมพันธฯ มิได
กําหนดขั้นตอน
อุทธรณภายใน
ไวเปนการเฉพาะ
จึงตองนําขัน้ ตอน
การอุทธรณตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครองฯ มาใช

หมายเหตุ
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ลําดับ
เจาหนาที่
เรื่อง
ที่
ผูทําคําสั่ง
11 คําสัง่ ใหกรรมการหรือคณะกรรมการ นายทะเบียน
ของสมาคมนายจางออกจากตําแหนง
ตามมาตรา 73

ระยะเวลา เจาหนาที่ผูรับ เจาหนาทีผ่ มู อี าํ นาจ หมายเหตุ
การยื่นอุทธรณ คําอุทธรณ พิจารณาอุทธรณ
ภายใน 15 วัน นายทะเบียน รัฐมนตรี
- ระยะเวลายื่น
นับแตวัน
อุทธรณคําสั่ง
เปนไปตาม
ไดรับแจงคําสั่ง
มาตรา 74
วรรคหนึ่ง
- หากไมพอใจ
คําวินิจฉัย
ของรัฐมนตรี
มีสิทธิอุทธรณ
ตอศาลแรงงาน
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ลําดับ
เจาหนาที่
ระยะเวลา
เรื่อง
ที่
ผูทําคําสั่ง การยื่นอุทธรณ
12 คําสัง่ รับหรือไมรบั จดทะเบียนควบ
สมาคมนายจาง ตามมาตรา 79
- กรณีไมรับจดทะเบียน
นายทะเบียน ภายใน 30 วัน
นับแตวันไดรับ
แจงคําสั่ง
- กรณีรับจดทะเบียน
นายทะเบียน ภายใน 15 วัน
นับแตวันไดรับ
แจงคําสั่ง
รัฐมนตรี

ปลัดกระทรวง

นายทะเบียน

เจาหนาที่
ผูทําคําสั่ง

เจาหนาที่ผูรับ เจาหนาทีผ่ มู อี าํ นาจ
คําอุทธรณ พิจารณาอุทธรณ
กรณี
รับจดทะเบียน
พ.ร.บ. แรงงาน
สัมพันธฯ มิได
กําหนดขั้นตอน
อุทธรณภายใน
ไวเปนการเฉพาะ
จึงตองนําขัน้ ตอน
การอุทธรณตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครองฯ มาใช

หมายเหตุ

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 105
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- กรณีรับจดทะเบียน

คําสั่งรับหรือไมรับจดทะเบียน
สหภาพแรงงาน ตามมาตรา 91
- กรณีไมรับจดทะเบียน

ลําดับ
เรื่อง
ที่
13 คําสั่งใหเลิกสมาคมนายจาง
ตามมาตรา 83

เจาหนาที่
ระยะเวลา เจาหนาที่ผูรับ เจาหนาทีผ่ มู อี าํ นาจ หมายเหตุ
ผูทําคําสั่ง การยื่นอุทธรณ คําอุทธรณ พิจารณาอุทธรณ
หากไมพอใจ
นายทะเบียน ภายใน 30 วัน นายทะเบียน รัฐมนตรี
นับแตวันไดรับ
คําวินิจฉัย
แจงคําสั่ง
ของรัฐมนตรี
มีสิทธิอุทธรณ
ตอศาลแรงงาน
กรณี
รับจดทะเบียน
นายทะเบียน ภายใน 30 วัน นายทะเบียน รัฐมนตรี
พ.ร.บ. แรงงาน
นับแตวันไดรับ
สัมพันธฯ มิได
แจงคําสั่ง
กําหนดขั้นตอน
นายทะเบียน ภายใน 15 วัน เจาหนาที่
ปลัดกระทรวง
อุทธรณภายใน
นับแตวันไดรับ ผูทําคําสั่ง
ไวเปนการเฉพาะ
จึงตองนําขัน้ ตอน
แจงคําสั่ง
การอุทธรณตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครองฯ มาใช
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- กรณีรับจดทะเบียน

ลําดับ
เรื่อง
ที่
15 คําสั่งรับหรือไมรับจดทะเบียน
กรรมการสหภาพแรงงาน
หรือขอบังคับสหภาพแรงงาน
ตามมาตรา 93
16 คําสั่งรับหรือไมรับจดทะเบียน
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับของ
สหภาพแรงงานตามมาตรา 94
- กรณีไมรับจดทะเบียน
นายทะเบียน ภายใน 30 วัน นายทะเบียน
นับแตวันไดรับ
แจงคําสั่ง
นายทะเบียน ภายใน 15 วัน เจาหนาที่
นับแตวันไดรับ ผูทําคําสั่ง
แจงคําสั่ง

ปลัดกระทรวง

รัฐมนตรี

เจาหนาที่
ระยะเวลา เจาหนาที่ผูรับ เจาหนาทีผ่ มู อี าํ นาจ
ผูทําคําสั่ง การยื่นอุทธรณ คําอุทธรณ พิจารณาอุทธรณ
นายทะเบียน ภายใน 15 วัน เจาหนาที่
ปลัดกระทรวง
นับแตวันไดรับ ผูทําคําสัง่
แจงคําสั่ง
กรณี
รับจดทะเบียน
พ.ร.บ. แรงงาน
สัมพันธฯ มิได
กําหนดขั้นตอน
อุทธรณภายใน
ไวเปนการเฉพาะ
จึงตองนําขัน้ ตอน
การอุทธรณตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครองฯ มาใช

-

หมายเหตุ
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ลําดับ
เจาหนาที่
เรื่อง
ที่
ผูทําคําสั่ง
17 คําสัง่ ใหกรรมการหรือคณะกรรมการ นายทะเบียน
สหภาพแรงงานออกจากตําแหนง
ตามมาตรา 106

ระยะเวลา เจาหนาที่ผูรับ เจาหนาทีผ่ มู อี าํ นาจ หมายเหตุ
การยื่นอุทธรณ คําอุทธรณ พิจารณาอุทธรณ
ภายใน 15 วัน นายทะเบียน รัฐมนตรี
- ระยะเวลายื่น
นับแตวันไดรับ
อุทธรณคําสั่ง
แจงคําสั่ง
เปนไปตาม
มาตรา 107
วรรคหนึ่ง
- หากไมพอใจ
คําวินิจฉัย
ของรัฐมนตรี
มีสิทธิอุทธรณ
ตอศาลแรงงาน
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คําสั่งใหเลิกสหภาพแรงงาน
ตามมาตรา 111
ประกอบมาตรา 83

ปลัดกระทรวง

เจาหนาที่
ผูทําคําสั่ง

รัฐมนตรี

รัฐมนตรี

นายทะเบียน

เจาหนาที่ผูรับ เจาหนาทีผ่ มู อี าํ นาจ
คําอุทธรณ พิจารณาอุทธรณ

นายทะเบียน ภายใน 30 วัน นายทะเบียน
นับแตวันไดรับ
แจงคําสั่ง

ลําดับ
เจาหนาที่
ระยะเวลา
เรื่อง
ที่
ผูทําคําสั่ง การยื่นอุทธรณ
18 คําสัง่ รับหรือไมรบั จดทะเบียนควบ
สหภาพแรงงาน ตามมาตรา 110
ประกอบมาตรา 79
- กรณีไมรับจดทะเบียน
นายทะเบียน ภายใน 30 วัน
นับแตวันไดรับ
แจงคําสั่ง
- กรณีรับจดทะเบียน
นายทะเบียน ภายใน 15 วัน
นับแตวันไดรับ
แจงคําสั่ง
กรณี
รับจดทะเบียน
พ.ร.บ. แรงงาน
สัมพันธฯ มิได
กําหนดขั้นตอน
อุทธรณภายใน
ไวเปนการเฉพาะ
จึงตองนําขัน้ ตอน
การอุทธรณตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครองฯ มาใช
หากไมพอใจ
คําวินิจฉัย
ของรัฐมนตรี
มีสิทธิอุทธรณ
ตอศาลแรงงาน

หมายเหตุ
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ลําดับ
เจาหนาที่
เรื่อง
ที่
ผูทําคําสั่ง
20 คําสั่งรับหรือไมรับจดทะเบียน
สหพันธนายจาง สหพันธแรงงาน
กรรมการ ขอบังคับ แกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับใหกรรมการ
หรือคณะกรรมการ
สหพันธนายจาง สหพันธแรงงาน
ออกจากตําแหนง ตามมาตรา 118
21 คําสัง่ รับหรือไมรบั จดทะเบียน
สภาองคการนายจาง สภาองคการ
ลูกจาง กรรมการ ขอบังคับ
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ใหกรรมการ หรือคณะกรรมการ
สภาองคการนายจาง สภาองคการ
ลูกจาง ออกจากตําแหนง
ตามมาตรา 119 และมาตรา 120
-

-

-

ใหนําลําดับ
ที่ 8 - 19 มาใช
โดยอนุโลม

ระยะเวลา เจาหนาที่ผูรับ เจาหนาทีผ่ มู อี าํ นาจ หมายเหตุ
การยื่นอุทธรณ คําอุทธรณ พิจารณาอุทธรณ
ใหนําลําดับ
ที่ 8 - 19 มาใช
โดยอนุโลม

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
------------------------------การอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ทางปกครองตามกฎหมายแรงงานที่ อ ยู  ใ นการบริ ห ารงาน
ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานตามตารางขางตน เปนการนําเสนอเฉพาะในสวน
การอุทธรณคาํ สัง่ ทางปกครองตามมาตรา 45 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 เทานั้น คือ กรณีเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองไมเห็นดวยกับ
คําอุทธรณ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
หมายเหตุทายตาราง
1. เจาหนาทีผ่ มู อี าํ นาจพิจารณาอุทธรณตามตารางนี้ หมายความถึงเจาหนาทีผ่ มู อี าํ นาจ
พิจารณาอุทธรณ ตามมาตรา 45 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 กรณีที่กฎหมายมิไดกําหนดขั้นตอนการอุทธรณภายในไวเปนการเฉพาะ
2. เจาหนาทีผ่ มู อี าํ นาจพิจารณาอุทธรณคาํ สัง่ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดแก
2.1 ปลัดกระทรวง ในกรณีทเี่ จาหนาทีผ่ ทู าํ คําสัง่ ทางปกครองเปนผูด าํ รงตําแหนง
อธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
2.2 อธิบดี ในกรณีที่เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนอธิบดีผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน ผูต รวจราชการกรม เลขานุการกรม หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือเทียบเทา
หรือผูอํานวยการสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานพื้นที่
2.3 เลขานุการกรม หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือเทียบเทา ในกรณี
ที่เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่ในสังกัดสวนราชการนั้น
2.4 ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ  ม ครองแรงงานพื้ น ที่ ในกรณี
ที่ เจ า หน า ที่ ผู  ทํ า คํ า สั่ ง ทางปกครองเป น เจ า หน า ที่ ใ นสั ง กั ด สํ า นั ก งานสวั ส ดิ ก ารและ
คุมครองแรงงานพื้นที่นั้น
2.5 ผูว า ราชการจังหวัด ในกรณีทเี่ จาหนาทีผ่ ทู าํ คําสัง่ ทางปกครองเปนสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานจังหวัด
2.6 สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด ในกรณีที่เจาหนาที่ผูทําคําสั่ง
ทางปกครองเปนเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
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หากทานทราบขาวหรือประสบปญหาดานแรงงาน
โปรดติดตอ

สวนกลาง
สํานักแรงงานสัมพันธ โทร.

0 2246 8455
0 2246 8825
0 2246 8993
0 2246 8393

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานคร
ทุกพื้นที่

สวนภูมิภาค
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

สายดวน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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