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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 

พ.ศ. .... 
...................................... 

 เนื่องจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ .ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ .ศ.
๒๕๔๓ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติหลายประการไม่เหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันและไม่สอดคล้องกับ
หลักการที่เป็นมาตรฐานแรงงานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลายมาตรายังขัดกับหลักการในอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ พ.ศ.๒๔๙๑ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และ  
อนุสัญญาฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการของสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม ที่ว่าด้วยเสรีภาพ
ในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วมและถูกก าหนดให้เป็นอนุสัญญาหลัก เป็นสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับ
การปกปูองคุ้มครองและส่งเสริมอย่างจริงจัง จึงเป็นเ หตุให้คนท างานและผู้จ้างงานส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ
ดังกล่าวได้จริง ภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ .ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๔๓ ยังมีข้อจ ากัดที่จะท าให้เกิดระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนท างานและผู้จ้างงาน  ดังจะเห็นว่ามีปัญหา
ข้อขัดแย้งและข้อพิพาทด้านแรงงานจ านวนมาก และหลายครั้งที่ความขัดแย้งและข้อพิพาทได้น าสู่การต่อสู้ เผชิญหน้า
กันอย่างรุนแรง สร้างความเสียหายให้กับทั้งคนท างาน ผู้จ้างงาน และประเทศชาติโดยรวม 
 เพ่ือให้กฎหมายมีหลักการและสาระที่สอดรับกับสภาพแวดล้อมทั้งทางก ารเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนไปอย่างมาก เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักการอันเป็นสากลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการยอมรับ
ของนานาอารยะประเทศ และเพ่ือส่งเสริมให้เกิดระบบแรงงานสัมพันธ์ที่คนท างานและผู้จ้างงานสามารถท างาน
ร่วมกันด้วยความพอใจ อย่างสันติสุข และต่างได้รับความเป็นธรรม และท่ีส าคัญคือสามารถน าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่
ยั่งยืน และสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค จึงเห็นสมควรให้ตราพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... (ฉบับบูรณา
การแรงงาน) ฉบับนี้ขึ้น 
 

บททั่วไป 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘   
(๒) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔   
(๓) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๔) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ ๔๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ .ศ. ๒๕๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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(๕) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ ๕๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ .ศ.๒๕๓๔ เรื่อง
แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(๖) พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓   
บรรดากฎหมาย กฎ ประกาศและข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้ง

กับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้จ้างงาน” หมายความว่า ผู้จ้างงานตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามกฎหมายเกี่ยวด้วยแรงงาน หรือตาม

สัญญาจ้างท าของหรือสัญญาอ่ืนใด ที่บุคคลหนึ่งให้บุคคลอีกคนหนึ่งท างานให้เพ่ือรับค่าตอบแทน และให้หมายความ
รวมถึง  

(๑) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท างานแทนผู้จ้างงาน 
(๒) ในกรณีที่ผู้จ้างงานเป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายจากผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลให้ท าการแทนด้วย 
(๓) ผู้ประกอบกิจการที่มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นผู้จัดหาค นมาท างานอันมิใช่การประกอบธุรกิจ

จัดหางาน โดยการท างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบ
กิจการและโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการท างานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้แก่คน
ที่มาท างานนั้นหรือไม่ก็ตาม 

“คนท างาน” หมายความว่า ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามกฎหมายเกี่ยวด้วยแรงงาน หรือผู้รับจ้าง
ตามสัญญาจ้างท าของ หรือ ผู้ซึ่งตกลงท างานให้แก่ผู้จ้างงาน เพื่อรับค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ไม่ว่าอยู่ภายใต้สัญญาใดๆ 

“คู่กรณ”ี หมายความว่า ความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกันของคน ท างานหรือองค์การของคนท างาน ฝุายหนึ่งกับผู้
จ้างงานหรือองค์การของผู้จ้างงาน อีกฝุายหนึ่ง ในการแจ้งหรือรับข้อเรียกร้อง 

“ผู้ชี้ขาด” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งคู่กรณีตกลงเลือกให้ท าหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตก
ลงกันไม่ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สภาพการจ้าง ” หมายความว่า เงื่อนไขอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการท างาน ก าหนดวันและเวลาท างาน 
ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นของผู้จ้างงาน หรือคนท างาน หรือประโยชน์ขององค์การคนท างาน
หรือองค์การผู้จ้างงาน รวมถึงงานที่มีคุณค่า 

“งานที่มีคุณค่า ” หมายความ ว่า สิทธิขั้นพื้นฐานในการท างาน ได้แก่ การไม่บังคับใช้แรงงาน การคุ้มครอง
แรงงานเด็ก เสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม และการไม่เลือกปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพในการ
ท างาน การมีส่วนร่วมเก่ียวกับการจ้างงานหรือการท างาน และการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การคุ้มครอง เกี่ยวกับสิทธิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

“ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง ” หมายความว่า ข้อตกลงระหว่างผู้จ้างงานหรือองค์การของผู้จ้างงาน กับ
คนท างานหรือองค์การของคนท างาน   
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“ข้อพิพาทแรงงาน” หมายความว่า ข้อพิพาทร ะหว่างผู้จ้างงานหรือองค์การของผู้จ้างงาน กับคนท างานหรือ
องค์การของคนท างาน เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ในระหว่างเตรียมการ หรือเจรจาต่อรอง หรือปิดงาน หรือนัดหยุดงาน 
ตามข้ันตอนแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

“ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับแรงงาน ” หมายความว่า ข้อขัดแย้งระหว่างผู้จ้างงานหรื อองค์การของผู้จ้างงาน กับ 
คนท างาน หรือองค์การของคนท างาน เกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง นอกเหนือจาก
ช่วงเวลาที่มิได้อยู่ในระหว่างเตรียมการแจ้งข้อเรียกร้อง หรือเจรจาต่อรอง หรือการปิดงาน หรือการนัดหยุดงาน ตาม
ขั้นตอนแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

“การปิดงาน” หมายความว่า การที่ผู้จ้างงานปฏิเสธไม่ยอมให้คนท างานทั้งหมดท างานชั่วคราว เนื่องจากข้อ
พิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ หรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้น  เกี่ยวข้องกับคนท างานเกินกึ่งหนึ่ง 
ของคนท างานในสถานประกอบกิจการ   

“การนัดหยุดงาน”หมายความว่า การที่คนท างานร่วมกันไม่ท างานชั่วคราว เนื่องจากข้อพิพาทแรงงานที่ตก
ลงกันไม่ได้หรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ 

“องค์การผู้จ้างงาน ” หมายความว่า สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง หรือ สภาองค์การนายจ้าง และให้
หมายความรวมถึงการรวมตัวของผู้จ้างงานไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร หรือรวมตัวในรูปแบบใด   

“องค์การคนท างาน ” หมายความว่า สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน หรือ สภาองค์การลูกจ้าง และให้
หมายความรวมถึงการรวมตัวของคนท างานไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร หรือรวมตัวในรูปแบบใด   

“เจ้าหน้าที่ทะเบียนองค์การ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงแรงงาน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า รัฐมนตรี ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทวงแรงงาน รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้ มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนองค์การ พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน เพ่ือ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๒) ออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 

การรวมตัวและการส่งเสริมการรวมตัว 
 

มาตรา ๖ คนท างาน หรือผู้จ้างงาน มีสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวเพื่อจัดตั้งองค์การ ไม่ว่าจะท างานอาชีพ
ใดหรือประกอบกิจการใด และไม่ว่าจะจัดตั้งองค์การในลักษณะหรือรูปแบบใด หรือท้องที่ใด  



4 
 

องค์การคนท างานและองค์การผู้จ้างงานมีวัตถุประสงค์อย่างน้อยเพ่ือการคุ้มครองและแสวงหาสิ ทธิและ
ผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

มาตรา ๗ องค์การคนท างานและองค์การผู้จ้างงาน เป็นผู้ก าหนดข้อบังคับขององค์การ ซึ่งอย่างน้อยต้องมี 
ชื่อองค์การ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน อัตราค่าสมัครและค่าบ ารุง วิธีการช าระเงิน 

ให้แจ้งข้อบังคับและชื่อผู้แทนขององค์การ ต่ อเจ้าหน้าที่ทะเบียนองค์การ และให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนองค์การ
ออกหนังสือรับรองโดยทันที 

มาตรา ๘ สมาชิกขององค์การคนท างานหรือองค์การผู้จ้างงาน มีสิทธิรับรู้และตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งมีส่วน
ร่วมเก่ียวกับการด าเนินกิจการขององค์การ 

มาตรา ๙ องค์การคนท างานหรือองค์การผู้จ้างงานจะกระท าการดังต่อไปนี้ได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่  
(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(๒) เลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจ าปี และงบประมาณ 
(๓) เลิกองค์การ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ต้องมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกตามทะเบียน 
(๔) ด าเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของสมาชิกเป็นส่วนรวมในทางที่ลดทอนสิทธิและ

ประโยชน์ของสมาชิก   
มาตรา ๑๐ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการรวมตัวและแรงงานสัมพันธ์ ผู้จ้างงานมีหน้าที่หักค่าจ้างของ

คนท างานซึ่งเป็นสมาชิกองค์การคนท างาน เพื่อช าระค่าบ ารุงองค์การคนท างาน  
มาตรา ๑๑ คนท างาน องค์การคนท างาน ผู้จ้างงาน องค์การผู้จ้างงาน แม้ไม่เก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง ก็มี

สิทธิเข้าร่วมหรือสนับสนุนในการเรียกร้องต่อรองตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๑๒ องค์การคนท างานหรือองค์การผู้จ้างงานมีสิทธิและเสรีภาพ รวมตัวกันหรือเข้ าเป็นสมาชิกทั้งใน

ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
มาตรา ๑๓ การให้กรรมการองค์การคนท างานหรือ กรรมการองค์การผู้จ้างงาน หรือผู้ที่กรรมการองค์การ

มอบหมายให้ด าเนินกิจกรรมขององค์การที่เกี่ยวกับการเจรจา การไกล่เกลี่ย การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน และการร่วม
ประชุม อบรม หรือสั มมนาเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการ
ท างาน และให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เสมือนหนึ่งมาท างานตามปกติ  

การด าเนินกิจกรรมตามวรรคแรก ให้แจ้งผู้จ้างงานทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
มาตรา ๑๔  เมื่อองค์การคนท างานปฏิบัติการดังต่ อไปนี้ เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกหรือสาธารณะ ให้

คนท างาน องค์การคนท างาน กรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การคนท างาน ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูก
กล่าวหาหรือฟูองร้องทางอาญาหรือทางแพ่ง 

(๑) เข้าร่วมเจรจาท าความตกลงกับผู้จ้างงาน องค์การผู้จ้างงาน หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์การเอกชน 
เพ่ือเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์สมาชิกหรือสาธารณะ 

(๒) นัดหยุดงาน หรือช่วยเหลือ ชักชวน หรือสนับสนุน ให้มีการนัดหยุดงาน 
(๓) ชี้แจงหรือแจกเอกสารเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกองค์การคนท างาน หรือต่อสาธารณะ  
(๔) จัดให้มีการชุมนุมหรือเข้าร่วมในการนัดหยุดงาน 
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หมวด ๒ 

การส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ 
ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ 
 

มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ เรียกโดยย่อว่า “คส.พร.” ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกร รมการ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นรองประธานกรรมการ 
ผู้แทนรัฐบาล สามคน ผู้ทรงคุณวุฒิ ห้าคน ผู้แทนฝุายผู้จ้างงาน และผู้แทนฝุายคนท างาน ผ่ายละห้าคน ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และข้าราชการกระทรวงแรงงาน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้แทน ตามวรรคหนึ่ง  
ฝุายคนท างาน ให้ขึ้นทะเบียนเพื่อเลือกกันเองโดยค านึงถึงสัดส่วนของจ านวนคนท างานที่เป็นสมาชิกใน

องค์การ   
ฝุายผู้จ้างงานให้ขึ้นทะเบียนเพื่อเลือกกันเอง  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้แทนฝุายคนท างาน เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สองคน ฝุายผู้จ้างงาน สองคน และ

ฝุายรัฐบาล หนึ่งคน  ร่วมกันประชุมเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมด้านแรงงาน เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดวงเงินงบประมาณประจ าปี เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ การรวมตัว และการ

บริหารจัดการ ของคนท างาน องค์การคนท างาน และองค์การผู้จ้างงาน   
(๒) จัดท าแผนแม่บทและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ของประเทศ โดยมีส่วนร่วมรับฟัง

ความเห็นและข้อเสนอแนะ จากฝุายองค์การคนท างาน องค์การผู้จ้างงาน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ให้มีการทบทวนและจัดท าแผนแม่บทและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ของประเทศทุก สี่ปี  
(๓) เสนอแนะหรือให้ค าปรึกษา ต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนดมาตรการส่งเสริม พัฒนาและ

ปูองกันปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากลและเป็นประโยชน์ด้านการค้าและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนท างาน  

(๔) ติดตามผลการด าเนินงานตาม (๑) (๒) และเปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้ 
(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบการจัดการแรงงานสัมพันธ์ของ

ประเทศให้ครอบคลุมระดับสถานประกอบกิจการ อุตสาหกรรม ชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ และผลกระทบจากนโยบาย
สาธารณะ รวมทั้งการฟ้ืนฟูและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ 

(๖) ก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลการด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ 
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(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมแรงงาน
สัมพันธ์ มอบหมาย  

(๘) ก าหนดระเบียบว่าด้วยการได้มาซึ่งผู้แทนฝุายคนท างานและฝุายผู้จ้างงาน การเลือ กต้ังคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์  

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น หรือตามคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๗ กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งอีก

ได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการที่ได้รับการ

แต่งตั้งแทนตนจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการอาจพ้นจากต าแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติข้อใดข้อ

หนึ่งดังต่อไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะขาดประชุมสามครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๔) เป็นบุคคลที่กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการแรงงาน

สัมพันธ์ ซึ่งศาลแรงงานได้พิพากษาแล้ว  
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนคนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ 
เมื่อกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการเลือกกรรมการขึ้นใหม่ ตามมาตรา ๑๖ โดยอนุโลม 

โดยให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระท่ีเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่ง
ปี จะไม่ด าเนินการเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่แทนก็ได้ 

ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการตามวรรคสอง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และ
ให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการที่เหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อน และยังไม่ได้แต่งตั้ง
ประธานหรือรองประธาน หากมีเหตุจ าเป็น ให้กรรมการคัดเลือกกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมเป็นการชั่วคราว 

มาตรา ๒๐ การประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ให้
เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๒๑ การประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต ามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย มีอ านาจให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลใด ชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล หลักฐาน หรือ
ส่งหนังสือที่เก่ียวข้องเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๒ ให้กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างา นได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ 
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ส่วนที่ ๒ 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ 
 

มาตรา ๒๓ ให้จัดตั้งส านักงานส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 
มาตรา ๒๔ ให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและส านักงาน 
(๒) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
(๓) ส ารวจ ศึกษา วิจัยและจัดท าข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ของระบบ

แรงงานสัมพันธ์ เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี หรือเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
นี้ และรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อสาธารณชน   

(๔) ฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย ในด้านส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์  
(๕) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๒๕ ให้มีผู้อ านวยการส านักงานท าหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในส านักงาน 
 

หมาด ๓ 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสถานประกอบกิจการ 

ส่วนที่ ๑ 
คณะกรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ 

 
มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการในสถานประกอบกิจการแต่ละแห่ง 

ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในวรรค ๔ โดยมีผู้แทนจากคณะกรรมการที่มีอ านาจสูงสุดของสถานประกอบกิจการนั้น หนึ่ง
คน ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนฝุายผู้จ้างงานซึ่งสถานประกอบกิจการแห่งนั้น แต่งตั้ งจากฝุายบริหารของ
สถานประกอบกิจการนั้น และผู้แทนฝุายคนท างาน คือคณะกรรมการคนท างาน  ในสถานประกอบกิจการนั้น ในกรณี
ที่สถานประกอบกิจการนั้นมีคณะกรรมการคนท างาน  

ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการคนท างานในสถานประกอบกิจการ ให้คนท างานจัดให้มีการเลือกกันเอง โดยให้ผู้
จ้างงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายและอ านวยความสะดวกในการเลือก  

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามท่ีอธิบดี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

กรณีท่ีไม่มีคนสมัคร หรือสมัครไม่ครบตามจ านวน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ต้องด าเนินการให้มีกรรมการ 
โดยผู้จ้างงานต้องด าเนินการคัดเลือกกรรมการคนท างานให้ได้ตามจ านวนที่ก าหนดโดยมิชักช้า โดยค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของคนท างานในแผนกต่างๆ ที่ไม่ใช่ฝุายจัดการ 

จ านวนผู้แทนของฝุายผู้จ้างงานและฝุายคนท างานให้เป็นไปตามขนาดสถานประกอบกิจการดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส าหรับสถานประกอบกิ จการ ที่มีคนท างานตั้งแต่สิบคนขึ้นไปแต่ไม่เกินห้าสิบคน ให้มีผู้แทนคนท างาน
จ านวน สาม คน และผู้แทนฝุายผู้จ้างงานในจ านวนไม่เกินสามคน 

(๒) ส าหรับสถานประกอบกิจการ ที่มีคนท างานเกินห้าสิบคน  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคน ให้มีผู้แทนคนท างาน
จ านวนห้าคน และผู้แทนฝุายผู้จ้างงานในจ านวนไม่เกินห้าคน 

(๓) ส าหรับสถานประกอบกิจการ ที่มีคนท างานหนึ่งร้อยคน แต่ไม่เกินสองร้อยคนให้มีผู้แทนคนท างานจ านวน
เจ็ดคน และผู้แทนฝุายผู้จ้างงานในจ านวนไม่เกินเจ็ดคน 

(๔) ส าหรับสถานประกอบกิจการ ที่มีคนท างานเกินสองร้อยคน  แต่ไม่เกินสี่ร้อยคนให้มีผู้แทนคนท างาน
จ านวนเก้าคน และผู้แทนฝุายผู้จ้างงานในจ านวนไม่เกินเก้าคน 

(๕) ส าหรับสถานประกอบกิจการ ที่มีคนท างานเกินสี่ร้อยคน  แต่ไม่เกินแปดร้อย คนให้มีผู้แทนคนท างาน
จ านวนสิบเอ็ดคน และผู้แทนฝุายผู้จ้างงานในจ านวนไม่เกินสิบเอ็ดคน 

(๖) ส าหรับสถานประกอบกิจการ ที่มีคนท างานเกินแปดร้อยค น แต่ไม่เกินหนึ่งพัน คนให้มีผู้แทนคนท างาน
จ านวนสิบสามคน และผู้แทนฝุายผู้จ้างงานในจ านวนไม่เกินสิบสามคน 

(๗) ส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีคนท างานเกินหนึ่งพันคน  แต่ไม่เกินสองพันห้าร้อยคน ให้มีผู้แทน
คนท างานจ านวนสิบห้าคน และผู้แทนฝุายผู้จ้างงานในจ านวนไม่เกินสิบห้าคน 

(๘) ส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีคนท างานเกินสองพันห้าร้อยคนขึ้นไป  ให้มีผู้แทนคนท างานจ านวนยี่สิบ
เอ็ดคน และผู้แทนฝุายผู้จ้างงานในจ านวนไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน 

มาตรา ๒๗ กรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี  กรรมการซึ่ง
พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอีกได้ 

มาตรา ๒๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการพ้นจาก
ต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) เมื่อสถานประกอบกิจการเห็นควรให้มีการเปลี่ยนผู้แทนใหม่ ส าหรับกรณีผู้แทนฝุายผู้จ้างงาน 
(๕) พ้นจากการเป็นคณะกรรมการคนท างาน 
(๖) องค์การคนท างานเห็นควรให้มีการเปลี่ยนผู้แทนใหม่ ส าหรับกรณีผู้แทนฝุายคนท างาน  
(๗) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ  
ในกรณีที่กรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้มีการแต่งตั้งหรือ

เลือกตั้งกรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการแทนต าแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน  

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสองเดือน
ต่อหนึ่งครั้ง  
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ในกรณีที่กรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ร้องขอให้มีการประชุม ประธาน
คณะกรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ ต้องจัดให้มีการประชุมภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ 

ให้ถือว่าวันประชุมของกรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการเป็นวันท างานให้แก่นายจ้าง 
มาตรา ๓๐ ให้ประธานกรรมการประกาศผลการประชุมต่อคนท างาน และแจ้งผลการประชุมปรึกษาหารือต่อ

ผู้บริหารสูงสุดทราบและถือปฏิบัติโดยมิชักช้า 
มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานประกอบกิจการ การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานประกอบกิจการ การส่งเสริมและพัฒนาการ แรงงานสัมพันธ์ และการ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตแรงงานของสถานประกอบกิจการ  

(๒) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการนั้น 
(๓) พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและสภาพการจ้างในการท างาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้จ้างงาน  

คนท างาน สถานประกอบกิจการ และรวมถึงคนท า งานและธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง แต่ต้องไม่ขัดกับกฎหมายแรงงานที่
เกี่ยวข้องและข้อตกลงสภาพการจ้างที่ได้ท าไว้กับผู้แทนคนงานหรือองค์การคนท างาน 

(๔) ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของคนท างานหรือองค์การคนท างาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่
เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

(๕) ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อตกลงสภาพการจ้าง และไม่ด าเนินการที่ขัดแย้งกับข้อตกลงสภาพการจ้างที่
องค์การคนท างานมีข้อตกลงร่วมกับผู้จ้างงานในขณะนั้น 

(๖) ให้ข้อเสนอแนะต่อสถานประกอบกิจการในการก าหนดและบังคับใช้จริยธรรมของธุรกิจของสถาน
ประกอบกิจการ และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม ผู้บริโภค และผลประโยชน์ที่ให้แก่สังคมของสถาน
ประกอบกิจการนั้นให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ 

 มาตรา ๓๒  ให้ผู้จ้างงานอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการการมีส่วนร่วมในสถาน
ประกอบกิจการ  หรืองดเว้นการกระท าใดๆ  อันเป็นผลให้กรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการไม่สามารถ
ท างานตามอ านาจหน้าที่ต่อไปได้ 

 
ส่วนที่ ๒ 

คณะกรรมการคนท างานในสถานประกอบกิจการ 
 

มาตรา ๓๓ สถานประกอบกิจการที่มีคนท างาน ตั้งแต่สิบคนขึ้นไป คนท างานอาจจัดตั้งคณะกรรมการ
คนท างานในสถานประกอบกิจการนั้นได้ การจัดตั้งคณะกรรมการคนท างานในสถานประกอบกิจการ โดยให้คนท างาน
จัดให้มีการเลือกตั้งกันเอง  ผู้จ้างงานมีหน้าที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและอ านวยความสะดวกในการเลือกตั้ง
คณะกรรมการคนท างานตามที่คนท างานร้องขอ  

ในกรณีที่คนท างานในสถานประกอบกิจการนั้นเกินหนึ่งในห้าของจ านวนคนท างานทั้งหมดหรือ ในสาขา หรือ
ส านักงานย่อย เป็นสมาชิกขององค์การคนท างาน ให้คณะกรรมการคนท างานประกอบด้วยคนท างานในสถาน
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ประกอบกิจการนั้นที่องค์การคนท างานแต่งตั้งมีจ านวนมากกว่ากรรมการอื่นที่มิได้เป็นสมาชิกขององค์การคนท างาน 
หนึ่งคน  

ในกรณีที่สถานประกอบกิจการนั้นมีองค์การคนท างานที่มีคนท างานเป็นสมาชิกมากว่าหนึ่งในห้ามากกว่าหนึ่ง
แห่งหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยให้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการคนท างานส่วนที่เป็นสิทธิขององค์การคนท างานเป็น
ขององค์การคนท างานที่มีคนท างานเป็นสมาชิกมากที่สุด 

 ถ้าคนท างานในสถานประกอบกิจการนั้นเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนคนท างานทั้งหมดหรือในสาขาหรือส านักงาน
ย่อยเป็นสมาชิกขององค์การคนท างาน ให้องค์การคนท างานเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการคนท างานทั้งคณะ 

ในการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งคณะกรรมการคนท างานนั้นจะต้องค านึงถึงการกระจายสัดส่วนของกรรมการ
คนท างานที่สะท้อนความเป็นตัวแทนของคนท างานในแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ ของสถานประกอบกิจการหรือใน
สาขาหรือส านักงานย่อยนั้นๆ 

กรณีท่ีสถานประกอบกิจการมีหลายสาขาหรือส านักงานย่อย ให้แต่ละสาขาหรือส านักงานย่อยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการคนท างานข้ึนต่างหาก แต่ให้คณะกรรมการคนท างานจา กแต่ละสาขาหรือส านักงานย่อยสามารถ 
ปรึกษาหารือและจัดประชุมร่วมกันได้ 

มาตรา ๓๔ คณะกรรมการคนท างานมีจ านวนดังต่อไปนี้ 
(๑) สามคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยท่ีมีคนท างานตั้งแต่สิบคนขึ้นไปแต่

ไม่เกินห้าสิบคน 
(๒) ห้าคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยที่มีคนท างานเกินห้าสิบคน  แต่ไม่เกิน

หนึ่งร้อย คน 
(๓) เจ็ดคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยท่ีมีคนท างานหนึ่งร้อยคน  แต่ไม่เกิน

สองร้อย คน 
(๔) เก้าคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยท่ีมีคนท างานเกินสองร้อยค น แต่ไม่

เกินสี่ร้อย คน 
(๕) สิบเอ็ดคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยท่ีมีคนท างานเกินสี่ร้อยคน  แต่ไม่

เกินแปดร้อย คน 
(๖) สิบสามคน  ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยท่ีมีคนท างานเกินแปดร้อยคน  

แต่ไม่เกินหนึ่งพัน คน 
(๗) สิบห้าคน ส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีคนท างานเกินหนึ่งพันคน แต่ไม่เกินสองพันห้าร้อย คน 
(๘) ยี่สิบเอ็ดคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยท่ีมีคนท างานเกินสองพันห้าร้อย

คน 
มาตรา ๓๕ กรรมการ คนท างาน อยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ได้ 
มาตรา ๓๖ ให้กรรมการคนท างานที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งจากองค์การคนท างานท าการเลือกประธาน

หนึ่งคนรองประธานหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน 
มาตรา ๓๗ นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการคนท างานพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๕) เมื่อองค์การคนท างานมีมติเห็นควรให้มีการเปลี่ยนผู้แทนใหม่ กรณีกรรมการมาจากการแต่งตั้งของ

องค์การคนท างาน 
ในกรณีที่กรรมการคนท างานในสถานประกอบกิจการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้มีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง

กรรมการคนท างานในสถานประกอบกิจการแทนต าแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกต้ังอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

ยกเว้น กรณีท่ีคณะกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งเหลือวาระไม่เกินสามเดือนไม่ต้องมีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง
ใหม่  

ให้มีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการคนท างานใหม่ท้ังคณะเมื่อกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการ  

มาตรา ๓๘ ให้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งคณะกรรมการคนท างานใหม่ท้ังคณะ เมื่อจ านวนคนท างานในสถาน
ประกอบกิจการนั้นมีจ านวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนที่มีอยู่เดิม  

มาตรา ๓๙ คณะกรรมการ คนท างานมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างคนท างานกับผู้จ้างงาน  
(๒) ตรวจสอบให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตาม ข้อตกลงสภาพการจ้าง กฎหมายและมาตรฐานแรงงาน

ระหว่างประเทศเพ่ือประโยชน์ของคนท างานและสถานประกอบกิจการ    
(๓) พิจารณาค าร้องทุกข์ของคนท างานเพ่ือน าไปสู่การปูองกันและแก้ไขปัญหาร่วมกับฝุายผู้จ้างงาน  
(๔) เป็นผู้แทนของคนท างานในคณะกรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ  
(๕) เป็นผู้แทนคนท างานในการฟูองต่อศาลแรงงานในกรณีที่คนท างานเห็นว่าถูกละเมิดสิทธิหรือได้รับความ

เสียหาย 
มาตรา ๔๐ ผู้จ้างงานมีหน้าที่จะต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้แก่คณะกรรมการคนท างาน เพื่อประโยชน์ในการท า

หน้าที่ในคณะกรรมการคนท างานและองค์การคนท างาน เมื่อได้รับการร้องขอ 
(๑) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเงินของบริษัท 
(๒) ข้อมูลแสดงสถานการณ์การขายและการผลิตของบริษัท 
(๓) แผนการผลิตและการลงทุนของบริษัท 
(๔) แผนการน าเอาเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาใช้ 
(๕) แผนการย้ายฐานการผลิตหรือการย้ายบางแผนกไปยังที่อ่ืน 
(๖) แผนการยุบควบรวมกิจการ 
(๗) แผนการเกี่ยวกับก าลังคนหรือทรัพยากรมนุษย์ 
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คณะกรรมการคนท างานจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการท าหน้าที่ในคณะกรรมการคนท างาน
และองค์การคนท างานเท่านั้น 

มาตรา ๔๑ การด าเนินการของผู้จ้างงานต่อไปนี้จะต้องได้รั บความเห็นชอบจากคณะกรรมการคนท างานเกิน
กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการคนท างานทั้งหมด    

(๑) หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการลางานและการหยุดงานตามระเบียบข้อบังคับในการท างานและข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

(๒) หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการลงโทษ และก าหนดบทลงโทษ  
(๓) หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการก าหนดค่าเสียหายที่คนท างานต้องช าระต่อผู้จ้างงาน 
(๔) การปิดกิจการชั่วคราว การย้ายฐานการผลิตหรือการย้ายบางแผนกที่จะมีผลกระทบกับสถานภาพการจ้าง

งานของคนท างาน 
(๕) การน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้และจะมีผลกระทบต่อการจ้างงาน 
(๖) การยุบแผนก การควบรวมแผนกท่ีจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน  
(๗) การจ้างเหมาทุกลักษณะงาน 
มาตรา ๔๒  คณะกรรมการคนท างานต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่คนท างานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้

ประธานคณะกรรมการคนท างานเป็นประธานในที่ประชุม และให้คณะกรรมการคนท างานเป็นผู้ก าหนดวาระการ
ประชุม 

ผู้จ้างงานมีหน้าที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและสถานที่ในการจัดประชุม  
ในการประชุม คณะกรรมการคนท างานจะต้องรายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการคนท างานในรอบ

ปีต่อท่ีประชุม ขณะที่ฝุายผู้จ้างงานก็มีหน้าที่จะต้องรายงาน สถานการณ์ทางการเงิน ผลประกอบการในรอบปีที่ผ่าน
มา แผนการผลิตและแผนการพัฒนาก าลังพลที่จะมีผลกระทบต่อคนท างานในปีต่อไป โดยเปิดให้คนท างานได้มีโอกาส
ซักถาม 

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้แก่ คนท างาน คณะกรรมการคนท างานผู้จ้างงานและผู้แทนผู้จ้างงาน ผู้แทน
องค์การคนท างาน ผู้แทนองค์การผู้จ้างงานที่เก่ียวข้อง 

การประชุมใหญ่ให้จัดในวันเวลาท างานปกติและถือว่าเป็นวันท างานให้กับผู้จ้างงาน  
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการมีหลายสาขา ให้คณะกรรมการคนงานในแต่ละสาขาแยกจัดประชุมใหญ่หรือ

จัดร่วมกันก็ได้   
มาตรา ๔๓ สถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อย (ในกรณีที่มีหลายสาขาหรือส านักงานย่ อย) 

ที่มีการจ้างงานตั้งแต่สามร้อยคนข้ึนไป ผู้จ้างงานจะต้องยินยอมให้คนท างานจ านวนหนึ่ง สามารถท างานเต็มเวลา
ให้กับคณะกรรมการคนท างานโดยถือว่าเป็นการท างานให้กับสถานประกอบกิจการและจะได้รับค่าจ้าง และสิทธิ
ประโยชน์อื่น เช่นเดียวกับคนที่ท างานตามปกติ ดังนี้ 

(๑) หนึ่งคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อย ที่มีคนท างานตั้งแต่สามร้อยคนขึ้น
ไปแต่ไม่เกินหกร้อยคน 
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(๒) สองคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อย ที่มีคนท างานตั้งแต่หกร้อยหนึ่งคน  
แต่ไม่เกินหนึ่งพันคน 

(๓) สามคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อย ที่มีคนท างานตั้งแต่หนึ่งพันหนึ่งคน  
แต่ไม่เกินสองพันคน 

(๔) สี่คน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อย ที่มีคนท างานตั้งแต่สองพันหนึ่งคน  แต่
ไม่เกินสามพัน คน 

(๕) ห้าคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อย ที่มีคนท าง านตั้งแต่สามพันหนึ่งคน  
แต่ไม่เกินสี่พันคน 

(๖) หกคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อย ที่มีคนท างานตั้งแต่สี่พันหนึ่งคน  แต่
ไม่เกินห้าพัน คน 

(๗) เจ็ดคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยท่ีมีคนท างานตั้งแต่ห้าพันหนึ่งคน  
แต่ไม่เกินหกพัน คน 

(๘) แปดคน ส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อย ที่มีคนท างานตั้งแต่หกพันหนึ่งคน
แต่ไม่เกินเจ็ดพันคน 

(๙) เก้าคนส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยท่ีมีคนท างานตั้งแต่เจ็ดพันหนึ่งคนแต่
ไม่เกินแปดพันคน 

(๑๐) สิบคนส าหรับสถานประกอบกิจการหรือในสาขาหรือส านักงานย่อยท่ีมีคนท างานตั้งแต่แปดพันหนึ่งคน
ขึ้นไป 

 
หมวด ๔ 

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และการแจ้งข้อเรียกร้อง 
 

มาตรา ๔๔ ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง ให้ท าเป็นหนังสือ มีผลเริ่มบังคับภายในระยะเวลาที่คนท างาน
และผู้จ้างงานตกลงกัน แต่ จะตกลงกันให้มีผลบังคับใช้เกินกว่าสามปีไม่ได้ ถ้ามิได้ก าหนดระยะเวลาไว้ให้ถือว่ามีผลใช้
บังคับหนึ่งปีนับแต่วันที่คู่กรณีได้ตกลงกัน หรือนับแต่วันที่ผู้จ้างงานรับคนท างานเข้าท างาน แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างสิ้นสุดลง ถ้ามิ ได้มีการเจรจาตกลงกันใหม่ให้
ถือว่าข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างนั้นมีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี  

กรณีท่ีมีการแจ้งข้อเรียกร้อง เจรจาตกลงกันใหม่แต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้และระยะเวลาที่ก าหนดข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นสิ้นสุดลง ให้ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างนั้นมีผลใช้บังคับเป็นการชั่วคราวต่อไปจนถึงวันที่
คู่กรณีได้ตกลงกันใหม่  

ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างใหม่ให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดลงจนถึงก าหนดวัน
เวลาสิ้นสุดที่ได้ตกลงกันใหม่ และหากมีข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างใหม่ ข้อใดที่เป็นคุณต่อ คนท างานมากกว่า
ข้อตกลงเดิมให้ผู้จ้างงานปฏิบัติตามนั้น นับแต่วันที่ก าหนดระยะเวลาข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างเดิมสิ้นสุดลง 
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มาตรา ๔๕ การเรียกร้องให้มีการก าหนดข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างหรือการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างคนท างานหรือผู้จ้างงานต้องแจ้งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้คู่กรณีอีกฝุายหนึ่งทราบ 

ในกรณีที่มีข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องตามมาตรานี้  ยังไม่ครบก าหนดการ
บังคับใช้ คู่กรณีแจ้งข้อเรียกร้องได้ก่อนครบก าหนดการบังคับใช้ภายในสามสิบวัน หากไม่มีข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการ
จ้างเช่นว่านี้ คนท างานแจ้งข้อเรียกร้องได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ  

ในกรณีที่คนท างานเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง ข้อเรียกร้องนั้นต้องมีรายชื่ อและลายมือชื่อของคนท างานซึ่ง
เกี่ยวกับข้อเรียกร้องตามหนังสือแจ้งข้อเรียกร้องก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของคนท างานทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ข้อเรียกร้อง ตามหนังสือแจ้งข้อเรียกร้องก าหนด  และอาจแจ้งรายชื่อผู้แทนเจรจาในการเจรจาข้อเรียกร้องจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน 

การแจ้งข้อเรียกร้องของคนท างานตามวรรคสาม หากปรากฏภายหลังว่ามีจ านวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อ
เรียกร้อง ที่มีรายชื่อและลายมือชื่อลดลงน้อยกว่าร้อยละสิบห้า ให้ถือว่าข้อเรียกร้องนั้นชอบด้วยกฎหมายตลอดไป 
หรือหากมีการเพ่ิมรายชื่อและลายมือชื่อ ภายหลังการแจ้งข้อเรียกร้อง ก็ให้แจ้งรายชื่อและลายมือชื่อเพ่ิมเติมให้ผู้จ้าง
งานและให้ถือว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องตั้งแต่วันที่แจ้งข้อเรียกร้อง 

ในกรณีที่ผู้จ้างงานเป็นฝุายแจ้งข้อเรียกร้อง ผู้จ้างงานต้องระบุชื่อผู้เข้าร่วมในการเจรจาโดยระบุชื่อ ตนเองหรือ
จะตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจาก็ได้ ถ้าผู้จ้างงานตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมในการเจราจาผู้แทนของผู้จ้างงานต้อง
เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนผู้จ้างงานหรือนิติบุคคล กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน กรรมการองค์การผู้จ้าง ที่
เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องจ านวนไม่เกินเจ็ดคน 

การเข้าร่วมในการเจรจาข้อเรียกร้องอย่างน้อยต้องมีผู้จ้างงานหรือผู้แทนผู้จ้างงานที่มีอ านาจกระท าการแทน
ผู้จ้างงานหรือนิติบุคคลเข้าร่วมในการเจรจาทุกครั้ง 

ให้คนท างานที่เป็นลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรง มีสิทธิแจ้งข้อเรียกร้องต่อผู้จ้างงาน ตามมา ตรา ๔ (๓) หรือ 
เข้าร่วมกับคนท างานซึ่งเป็นลูกจ้างโดยตรงของผู้จ้างงานในการแจ้งข้อเรียกร้อง 

มาตรา ๔๖ ในการเจรจาข้อเรียกร้องคู่กรณีอาจเลือกผู้แทนของแต่ละฝุาย ในกรณีที่มีการเลือกผู้แทนให้แจ้ง
รายชื่อผู้แทนให้อีกฝุายทราบเป็นหนังสือก่อนการเจรจาข้อเรียกร้อง ผู้แทนคนท างานและผู้แทนผู้จ้างงานในการเจรจา
ข้อเรียกร้อง ต้องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้น  

 ฝุายแจ้งข้อเรียกร้องอาจแจ้งส าเนาข้อเรียกร้องและส าเนารายชื่อผู้แทนต่อพนักงานประนอมข้อพิพาท
แรงงานก็ได้ 

มาตรา ๔๗ องค์การคนท างาน หรือองค์การผู้จ้างงาน มีสิทธิแจ้งข้อเรียกร้องแทนต่อคู่กรณีอีกฝุายหนึ่ง 
จ านวนสมาชิกองค์การคนท างานต้องมีไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนคนท างานทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง
นั้น 

ในกรณีที่องค์การคนท างาน  เป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง ข้อเรียกร้องนั้นไม่จ าเป็นต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อ
คนท างานซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าองค์การคนท างานนั้นจะมีคนท างานซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องเป็นสมาชิกครบจ านวน
ที่ได้ระบุไว้ตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ผู้จ้างงาน องค์การผู้จ้างงาน คนท างาน หรือองค์การคนท างานที่เก่ียวข้องกับข้อ
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เรียกร้องนั้น มีสิทธิยื่นค าร้องเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานตรวจรับรอง เมื่อพนักงานประนอมข้อ
พิพาทแรงงานได้รับค าร้องดังกล่าวแล้วให้ด าเนินการตรวจหลักฐานและออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ยื่นค าร้อง และแจ้ง
ให้ฝุายที่เก่ียวข้องทราบ 

มาตรา ๔๘ เมื่อมีการแจ้งข้อเรียกร้องแล้ ว ให้คู่กรณีฝุายที่รับข้อเรียกร้องแจ้งชื่อตนเองหรือผู้แทนในการ
เจรจาข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้ฝุายแจ้งข้อเรียกร้องทราบโดยมิชักช้า และให้คู่กรณีเริ่มเจรจากันภายในห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับข้อเรียกร้อง 

การนับระยะเวลาเป็นวัน ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่เวลาที่แจ้งข้อเ รียกร้องให้คู่กรณีอีกฝุายหนึ่งทราบเป็นต้นไป จน
ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงนับเป็นหนึ่งวัน หากมีวันหยุดคั่นให้นับวันหยุดเข้าด้วยกัน 

มาตรา ๔๙ ผู้จ้างงานหรือคนท างานอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาในการเจรจาข้อเรียกร้อง ได้จ านวนไม่เกินฝุายละ
สามคน และให้แจ้งชื่อที่ปรึกษาฝุายตนเป็นหนังสือให้อีกฝุายหนึ่งทราบ 

มาตรา ๕๐ ในกรณีที่คนท างานหรือองค์การคนท างาน หรือผู้จ้างงานหรือองค์การผู้จ้างงาน แล้วแต่กรณี 
สามารถตกลงเก่ียวกับข้อเรียกร้องตามมาตรา ๔๕ ได้แล้ว ให้คู่กรณีท าข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างเป็นหนังสือลง
ลายมือชื่อคู่กรณีหรือผู้แทนในการเจรจาข้อเรียกร้องของทั้งสองฝุาย  

ให้ผู้จ้างงานประกาศข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างโดยเปิดเผยไว้ ณ สถานที่ที่คนท างานซึ่งเก่ียวข้องกับข้อ
เรียกร้องท างานอยู่เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน โดยเริ่มประกาศภายในสามวันนับแต่วันที่ตกลงกันได้ 

ให้ผู้จ้างงานน าข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างตามวรรคหนึ่ง ไปแจ้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ตกลงกัน 

มาตรา ๕๑  ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างมีผลผูกพันเฉพาะผู้จ้างงาน และคนท างานซึ่งเก่ียวข้องกับข้อ
เรียกร้อง ยกเว้นคนท างานที่เข้าท างานภายหลังจากการท าข้อตกลงและเป็นสมาชิกองค์การคนท างาน  

มาตรา ๕๒ เมื่อข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามมิให้ผู้จ้างงานกระท าการใดๆ ขัดหรือ
แย้งกับข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่ จะเป็นคุณแก่องค์การคนท างาน หรือคนท างานยิ่งกว่า 

 
หมวด ๕ 

ข้อพิพาทแรงงานและกลไกยุติข้อพิพาทแรงงาน 
ส่วนที่ ๑ 

ข้อพิพาทแรงงาน พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน 
 

มาตรา  ๕๓  ในกรณีที่ไม่มีการเจรจากันภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตามมาตรา ๔๘ หรือมีการเจรจากัน
แล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าได้มีข้อพิพาทแรงงานเกิดข้ึน และให้ฝุายแจ้งข้อเรียกร้อง แจ้งเป็น
หนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่พ้นก าหนดเวลาตามมาตรา ๔๘ หรือ
นับแต่เวลาที่ตกลงกันไม่ได้ แล้วแต่กรณี 
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มาตรา ๕๔  เมื่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้รับหนังสือแจ้งตามมาตรา ๕๓ แล้วให้พนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงานด าเนินการไกล่เกลี่ยโดยมิชักช้า เพื่อให้คู่กรณีตกลงกันภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่พนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงานได้รับหนังสือแจ้ง 

ในกรณีที่คู่กรณีตกลงกันได้ ไม่ว่าเนื่องจากการไกล่เกลี่ยหรือการเจรจาตกลงกันเองในภายหลังให้น ามาตรา 
๕๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไม่อาจตกลงกันได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าข้อพิพาทแรงงานนั้นเป็นข้อพิพาทแรงงาน
ที่ตกลงกันไม่ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ทั้งสองฝุายอาจตกลงกันให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานด าเนินการไกล่เกลี่ย
ต่อไป หรือน าข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้นไปเจรจาตกลงกันเอง หรือตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพ าทแรงงานตามมาตรา 
๕๕ หรือผู้จ้างงานจะปิดงาน หรือคนท างานจะนัดหยุดงานโดยไม่ขัดต่อมาตรา ๖๑ ก็ได้ 

 
ส่วนที่  ๒ 

กลไกยุติข้อพิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 
 

มาตรา  ๕๕  เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา ๕๔ คู่กรณีอาจตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาท
แรงงานหนึ่งคน หรือหลายคนก็ได้เพ่ือชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้โดยความสมัครใจ 

มาตรา  ๕๖  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ทราบการแต่งตั้งให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานแจ้งเป็นหนังสือก าหนด
วันส่งค าชี้แจงเกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงานและวันเวลาและสถานที่ที่จะพิจารณาข้อพิพาท แรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ให้
คู่กรณีทราบ 

มาตรา ๕๗  ในการพิจารณาข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานต้องให้โอกาสคู่กรณี
ชี้แจงแถลงเหตุผลและน าพยานเข้าสืบ 

มาตรา  ๕๘ เมื่อพิจารณาข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เสร็จแล้วให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานท าค า ชี้ขาด
เป็นหนังสือค าชี้ขาดอย่างน้อยต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ 

(๑) วัน เดือน ปี ที่ท าค าชี้ขาด 
(๒) ประเด็นแห่งข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ 
(๓) ข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความ 
(๔) เหตุผลแห่งค าชี้ขาด 
(๕) ค าชี้ขาดให้คู่กรณีฝุายใดฝุายหนึ่งหรือทั้งสองฝุายปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติ  
ค าชี้ขาดของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ให้ถือเสียงข้างมากและต้องลงลายมือชื่อผู้ชี้ขาดข้อ

พิพาทแรงงาน 
ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานส่งค าชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ให้คู่ กรณีท้ังสองฝุายหรือผู้แทนตาม

มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๘ ทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ท าค าชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ พร้อมทั้งปิด
ส าเนาค าชี้ขาดไว้ ณ สถานที่ท่ีคนท างานซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องท างานอยู่ 
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ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานน าค าชี้ขาดข้อพิพาทแรงงา นที่ตกลงกันไม่ได้มาแจ้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายภายในเจ็ดวัน 

มาตรา ๕๙ ค าชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา ๕๘ ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาหนึ่งปีนับ
แต่วันที่ได้ชี้ขาด 

มาตรา ๖๐  เมื่อมีการแจ้งข้อเรียกร้องตาม มาตรา ๔๕  ถ้าข้อเรียกร้องยังอยู่ ในระหว่างการเจรจา การไกล่
เกลี่ย หรือการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานหรือการปิดงาน หรือการนัดหยุดงาน ตามมาตรา ๔๕ ถึง มาตรา ๔๘  หรือตาม
มาตรา ๖๑ ห้ามมิให้ผู้จ้างงานเลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงาน หรือสถานที่ท างานของคนท างาน หรือไม่มอบหมาย
งานให้ท างานตามปกติ หรือห้ามเข้ าบริเวณสถานประกอบกิจการ สถานที่ท างาน หรือให้อยู่ภายนอกสถานประกอบ
กิจการแต่จ่ายค่าจ้างให้ตามปกติ ผู้แทนคนท างาน สมาชิกกรรมการ อนุกรรมการขององค์การคนท างานที่เก่ียวข้องกับ
ข้อเรียกร้องนั้นก่อนได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานและคดีนั้นถึงท่ีสุดแล้ว  เว้นแต่การเลิกจ้างเพราะเหตุเกษียณอายุ 

มาตรา ๖๑ ผู้จ้างงานอาจปิดงาน คนท างานหรือองค์การคนท างานอาจใช้สิทธินัดหยุดงานได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อมีการแจ้งข้อเรียกร้องตามมาตรา ๔๕ และเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ 
(๒) เมื่อฝุายใดฝุายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง 
(๓) เมื่อมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับแรงงาน  
(๔) เมื่อฝุายที่ต้องปฏิบัติตามค าชี้ขาดไม่ปฏิบัติตามค าชี้ขาด 
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่มีการนัดหยุดงานหรือปิดงาน ให้คนท างานมีสิทธิชุมนุมในเขตพ้ืนที่สถานประกอบกิจการ 

และใช้น้ า ไฟฟูา ห้องสุขา หอพัก และสวัสดิการอื่นที่ผู้จ้างงานจัดให้ก่อนนัดหยุดงานหรือปิดงาน  
ในกรณีที่คู่กรณีใช้สิทธิปิดงาน หรือนัดหยุดงาน ห้ามมิให้ผู้จ้างงาน จ้างผู้อื่นเข้าท างานแทน หรือ ท าการจ้าง

งานโดยวิธีอ่ืน  
มาตรา ๖๓  คนท างานในทุกกิจการมีสิทธินัดหยุดงานไ ด้ ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนด โดยแจ้งให้

คู่กรณีทราบหลังจากแจ้งให้ทราบแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงจึงนัดหยุดงานได้ เว้นแต่ กิจการสาธารณูปโภค ต้องแจ้งให้คู่กรณี
และสาธารณชนทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อยสามวันจึงจะหยุดงานได้ 

 
หมวด ๖ 

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ 
 

มาตรา ๖๔ ห้ามมิให้ผู้จ้างงานเลิกจ้าง  โยกย้าย เปลี่ยนแปลงต าแหน่งหน้าที่  ลดค่าจ้าง ลงโทษ  ขัดขวางการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคนท างาน  หรือกระท าการใด ๆ  อันอาจเป็นผลให้กรรมการคนท างานไม่สามารถท างานอยู่
ต่อไปได้ เว้นแต่จะมีค าพิพากษาถึงที่สุดจากศาลแรงงาน 

มาตรา ๖๕ ห้ามมิให้ผู้จ้างงานให้  หรือตกลงจะให้  และห้ามมิให้กรรมการคนท างานรับหรือตกลงจะรับเงิน
หรือทรัพย์สิน  เว้นแต่ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวันหยุด โบนัส  เงินปันผล  หรือประโยชน์อื่นที่กรรมการ
คนท างานมีสิทธิรับตามปกติในฐานะคนท างาน 
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มาตรา ๖๖ ห้ามไม่ให้ผู้จ้างงานเลิกจ้าง  ลดค่าจ้าง ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการมี
ส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ หรือกระท าการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้กรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบ
กิจการท างานต่อไปได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานแล ะคดีถึงที่สุด ทั้งนี้ไม่รวมกรณีเลิกจ้างเพราะเหตุ
เกษียณอายุ 

มาตรา ๖๗ ห้ามมิให้ผู้จ้างงาน 
(๑) เลิกจ้างคนท างาน เพราะเหตุที่คนท างานด าเนินการเพื่อจัดตั้งองค์การคนท างานหรือเตรียมการจะ

ด าเนินการดังกล่าว 
(๒) เลิกจ้างคนท างาน ผู้แทนคนท างาน กรรมการ หรืออนุกรรมการองค์ก ารคนท างาน หรือ กรรมการ

คนท างาน  หรือ กรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ เพราะเหตุที่บุคคลดังกล่าวได้นัดหรือเข้าร่วมชุมนุม 
ท าค าร้อง ยื่นข้อเรียกร้อง เจรจา สนับสนุนการนัดหยุดงานหรือ ด าเนินการฟูองร้องหรือ เป็นพยานหรือ ให้หลักฐาน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหม ายที่เก่ียวข้องกับแรงงาน หรือต่อศาลแรงงาน หรือองค์กรอิสระ หรือองค์กรต่าง ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานราชการทุกประเภทหรือ เพราะเหตุที่คนท างานผู้แทนคนท างานหรือกรรมการ หรือ
อนุกรรมการองค์การคนท างาน หรือ กรรมการคนท างาน หรือ กรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจกา ร ก าลัง
จะกระท าการดังกล่าว 

(๓) กระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ อันอาจเป็นผลให้คนท างาน ผู้แทนคนท างาน กรรมการ หรือ อนุกรรมการองค์การคนท างาน หรือ กรรมการ
คนท างาน หรือ กรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ ไม่สามารถท าหน้าที่ได้ตามพระราชบัญญัตินี้  

(๔) กระท าการใด ๆ อันเป็นผลให้คนท างานเป็นสมาชิกหรือออกจากการเป็นสมาชิกองค์การคนท างาน โดย
การให้ หรือตกลงจะให้เงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่คนท างานหรือบุคคลอื่นใด   

(๕) กระท าการใด ๆ อันเป็นผลให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การคนท างาน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
(๖) กระท าการใด ๆ โดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นผลให้องค์การคนท างานไม่สามารถ

ด าเนินงานหรือใช้สิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๖๘ ห้ามมิให้ผู้ใด 
(๑) บังคับหรือขู่เข็ญ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้คนท างานต้องเป็นสมาชิกองค์การคนท างานหรือ ต้องออก

จากการเป็นสมาชิกองค์การคนท างาน 
(๒) การกระท าการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้ผู้จ้างงานฝุาฝืน มาตรา ๖๗ 
มาตรา ๖๙ ในระหว่างที่มีการด าเนินการแจ้งข้อเรียกร้องหรือในระหว่างที่ข้อตกลงเก่ียวกับสหภาพการจ้าง

หรือค าชี้ขาดมีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้จ้างงานเลิกจ้างคนท างาน ผู้แทนคนท างาน กรรมการ หรืออนุกรรมการองค์การ
คนท างาน หรือ กรรมการคนท างาน หรือ กรรมการการมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเก่ียวข้องกับข้อ
เรียกร้องเว้นแต่บุคคลดังกล่าว 

(๑) ทุจริตอย่างร้ายแรงต่อหน้าที่และศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 
(๒) กระท าความผิดอาญา ร้ายแรง โดยเจตนาแก่ผู้จ้างงาน และศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว  
(๓) จงใจท าให้ผู้จ้างงานได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
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(๔) ฝุาฝืนข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน ระเบียบหรือค าสั่งของผู้จ้างงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมใน
กรณีร้ายแรง และผู้จ้างงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว ซึ่งหนังสือเตือนนั้นต้องมีผลบังคับไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่
คนท างานได้กระท าผิดและมีการกระท าผิดซ้ าค าเตือน เว้นแต่กรณีท่ีร้ายแรงผู้จ้างงานไม่จ าเป็นต้องตักเตือน   

(๕) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันท างานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๖) กระท าการใด ๆ เป็นการยุยง สนับสนุน หรือชักชวนให้มีการฝุาฝืนข้อตกลงสภาพการจ้างหรือค าชี้ขาด 
มาตรา ๗๐ เมื่อมีการฝุาฝืน มาตรา ๖๗  มาตรา ๖๘  มาตรา ๖๙ ผู้เสียหายเนื่องจากการฝุาฝืนอาจยื่นค าร้อง

กล่าวหาผู้ฝุาฝืนต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีการฝุาฝืน 
มาตรา ๗๑ เมื่อได้รับค าร้องกล่าวหาตาม มาตรา ๗๐ ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด

และออกค าสั่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องกล่าวหา 
รัฐมนตรีมีอ านาจขยายระยะเวลาให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดได้ไม่เกินสามสิบวัน 
ถ้าฝุายใดไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ให้น าคดีไปสู่ศาลแรงงานได้ภายใน

สามสิบวัน  
ในกรณีที่ผู้จ้างงานเป็นฝุ ายน าคดีไปสู่ศาล ผู้จ้างงานต้องปฏิบัติตามค าสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ก่อน 

และวางเงินต่อศาลตามจ านวนที่ก าหนดจ่ายตามค าสั่งนั้น จึงจะฟูองคดีได้  
ในกรณีที่ผู้จ้างงานฝุาฝืนมาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ หรือ มาตรา ๖๙ และคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้มี

ค าสั่งให้รับกลับเข้าท างาน  ให้ผู้จ้างงานปฏิบัติตามค าสั่งเมื่อทราบค าสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์โดยชอบแล้ว 
ทั้งนี้ไม่ว่าฝุายที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวจะได้ฟูองคดีต่อศาลแรงงานแล้วหรือไม่ก็ตาม  

หากผู้จ้างงานไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามวรรคสามผู้เสียหายมีสิทธิ ด าเนินคดี
อาญาฐานฝุาฝืนค าสั่งเจ้าพนักงานได้ทันที  

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ก าหนด ให้การด าเนินคดีอาญาต่อผู้ถูกกล่าวหาเป็นอันระงับไป 

มาตรา ๗๒ การฝุาฝืน มาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๖๙ จะด าเนินคดีอาญาได้ต่อเมื่อผู้เสียหาย
เนื่องจากการฝุาฝืน ได้ยื่นค าร้องกล่าวหาผู้ฝุาฝืนตาม มาตรา ๗๐ และผู้ถูกกล่าวหาไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตาม มาตรา ๗๑ 

 
หมวด ๗ 

ส านักงานแรงงานสัมพันธ์ ส านักงานทะเบียนกลาง และส านักงานชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 
 

มาตรา ๗๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ " ประกอบด้วยตัวแทนฝุาย
คนท างานห้าคน ตัวแทนฝุายผู้จ้างงานห้าคน ที่มาจากการเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้แทนให้เป็นไป
ตามมาตรา ๑๕  

รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการหนึ่งคนและตัวแทนฝุายรัฐสี่คน 
มาตรา ๗๔ ให้ประธานกรรมการ และกรรมการตามมาตรา ๗๓ อยู่ในต าแหน่ง คราวละสามปี  
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ในกรณีที่มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนประธานกรรมการ หรือ กรรมการ ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามมาตรา ๗๕ ให้ผู้ ได้รับการแต่งตั้งแทนนั้น อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของประธานกรรมการ
หรือกรรมการซึ่ง ตนแทน 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
มาตรา ๗๕ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๗๔ ประธานกรรมการ หรือกรรมการพ้นจาก

ต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดประชุมติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร  
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
มาตรา ๗๖ การประชุมของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่ง และ

ต้องมีกรรมการซึ่งเป็นฝุายผู้จ้างงานและฝุายคนท างานอย่างน้อยฝุายละสองคนจึงจะเป็นองค์ประชุม  
ถ้าในการประชุมคราวใด ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ง

มาประชุมเลือกกรรมการด้วยกันคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการในที่ประชุม 
มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
มาตรา ๗๗ ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้              
(๑) ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย 
(๒) วินิจฉัยชี้ขาดค าร้องตามมาตรา ๗๑ และในกรณีท่ีคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดว่าเป็นการกระท า

อันไม่เป็นธรรม ให้มีอ านาจสั่งให้ผู้จ้างงานรับคนท างานกลับเข้าท างาน และจ่ายค่าเสียหาย หรือจ่ายค่าเสียหายตามค า
ร้อง หรือให้ผู้ฝุาฝืนปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี  

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง การเจรจา การระงับข้อพิพาทแรงงาน  การนัดหยุดงานและการปิด
งาน ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

(๔) ตราข้อบังคับการประชุม และวางระเบียบการพิจารณาวินิจฉัย และชี้ขาดข้ อพิพาท แรงงาน และการ
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการกระท าอันไม่เป็นธรรม และการออกค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

มาตรา ๗๘  คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เพื่อหา
ข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มอบหมาย เป็นประจ าหรือเฉพาะคราวได้ 

มาตรา ๗๙ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้กรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรืออนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์มี
อ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ท างานของผู้จ้างงาน สถานที่ท่ีคนท างานท างานอยู่ หรือส านักงานขององค์การผู้จ้างงาน 
องค์การคนท างาน ในระหว่างเวลาท าการ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารได้ตามความจ าเป็น 
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(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งสิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือคณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

ให้ผู้ซึ่งเกี่ ยวข้องอ านวยความสะดวก ตอบหนังสือสอบถาม ขี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งสิ่งของ หรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องแก่กรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ดังกล่าว ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๘๐ กรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรืออนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์จะมีหนังสื อเชิญ ผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เก่ียวข้องก็ได้ 

มาตรา ๘๑ ให้จัดตั้งส านักงานแรงงานสัมพันธ์ขึ้นในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
(๒) ด าเนินการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เกี่ยวกับค าร้อง และข้อพิพาทแรงงาน 
(๓) ด าเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์มอบหมาย 
มาตรา ๘๒ ให้จัดตั้งส านักงานทะเบียนกลางขึ้นในกระทรวงแรงงาน มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการทั่ว

ราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของส านักงาน 
(๒) รับหนังสือแจ้งการรวมตัวจัดตั้งองค์การคนท างาน หรือองค์การผู้จ้างงาน 
(๓) ออกหนังสือส าคัญเป็นหลักฐานการรวมตัวการจัดตั้งองค์การคนท างาน หรือองค์การผู้จ้างงาน 
(๔) จัดท าท าเนียบรายชื่อองค์การของคนท างาน และองค์การผู้จ้างงาน 
มาตรา ๘๓ ให้จัดตั้งส านักงานผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานขึ้นในกระทรวงแรงงาน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าบัญชีและคุณสมบัติของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน เพ่ือเสนอให้คู่กรณีเลือกตั้ง  
(๒) ทบทวนบัญชีรายชื่ออย่างน้อยทุก ๆ สามปี 
(๓) ปฏิบัติงานธุรการของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน คณะผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานและคณะท างาน 
(๔) ปฏิบัติการตามท่ีพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 
(๕) ควบคุม และด าเนินการวิชาการเก่ียวกับการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 
(๖) อ านาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
หมวด ๘ 

บทก าหนดโทษ 
 

มาตรา ๘๔ ผู้จ้างงานฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๒๖ วรรค ๒ หรือ มาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษ ปรับไม่
น้อยกว่าห้าหมื่นบาท  

มาตรา ๘๕ ผู้จ้างงานฝุาฝืนหรื อไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๒๙ วรรค ๒ หรือ วรรค ๓ ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่
น้อยกว่า เจ็ดวัน หรือ ปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
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มาตรา ๘๖ ผู้จ้างงานฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ ปรับไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาท 
มาตรา ๘๗ ผู้จ้างงานฝุาฝืนหรือไม่ป ฏิบัติตาม มาตรา ๔๐ หรือ มาตรา ๔๑ หรือ มาตรา ๔๒ หรือ มาตรา 

๔๓ ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ   
มาตรา ๘๘ ผู้จ้างงานฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๕๒ หรือ มาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่น้อยกว่า 

หกเดือน ปรับหนึ่งแสนบาท  
มาตรา ๘๙ ผู้จ้างงานฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๖๒ ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน ปรับ

ห้าหมื่นบาท  
มาตรา ๙๐ ผู้จ้างงานฝุาฝืนหรือไม่ปฏิ บัติตาม มาตรา  ๖๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่น้อยกว่า หนึ่งเดือน หรือ 

ปรับไม่น้อยกว่าสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๙๑ ผู้จ้างงานฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๖๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่น้อยกว่าหกเดือน ปรับหนึ่ง

แสนบาท 
มาตรา ๙๒ ผู้จ้างงานฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มา ตรา ๖๖ หรือ มาตรา  ๖๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่น้อยกว่า

หนึ่งปี ปรับห้าแสนบาท 
มาตรา ๙๓ ผู้จ้างงานฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา  ๖๘ หรือ มาตรา ๖๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่น้อยกว่า

หกเดือน ปรับหนึ่งแสนบาท 
มาตรา ๙๔  ผู้จ้างงานหรือคนท างาน ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๗๙ ต้องระวางโทษจ าคุก หนึ่งเดือน 

ปรับห้าหมื่นบาท  
 

บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๙๕ บรรดาค าร้องกล่าวหา ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง ค าชี้ขาด
ของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ค าชี้ขาดหรือค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือคดีซึ่งเกิดขึ้นหรือยังไม่ถึงที่ สุด
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ .ศ. ๒๕๑๘ จนกว่าค าร้องกล่าวหา
ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง ค าชี้ขาด ค าสั่งหรือคดีนั้นจะถึงท่ีสุด 

 ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์  ซ่ึงแต่งต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัตน้ีิ มีอ านาจ
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ตลอดจนมีอ านาจสั่งเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเช่นเดียวกับผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
และคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งแต่งตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 บรรดาค าร้องกล่าวหา ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง ค าชี้ขาดของผู้ชี้ขาดข้อ
พิพาทแรงงาน ค าชี้ขาด ค าวินิจฉัยหรือค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือคดีซึ่งเกิดขึ้นหลังวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๙๖ บรรดาสมาคมนาย จ้าง สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน 
สภาองค์การลูกจ้าง ซึ่งได้จดทะเบียนตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ ให้ถือว่าเป็นองค์การผู้จ้าง
งานและองค์การคนท างาน ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๙๗ บรรดาค าขอจัดตั้งสมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง สหภาพแรงงาน 
สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ .ศ.๒๕๑๘ ให้ถือว่าเป็นการ
ด าเนินการตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

มาตรา ๙๘ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ .ศ. 
๒๕๑๘ ให้บังคับใช้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ 
และค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๙๙ ให้คณะกรรมการลูกจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ .ศ.๒๕๑๘ สิ้นสภาพลง ให้มีการ
เลือกตั้งและ หรือ แต่งตั้งกรรมการคนท างาน ภายในสามสิบวันหลังพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๑๐๐ ให้กรรมการสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง กรรมการสมาคมนายจ้าง  
สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ .ศ.๒๕๑๘ เป็นกรรมการองค์การ
คนท างาน กรรมการองค์การผู้จ้างงาน ตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะครบวาระ หรือองค์การคนท างาน องค์การผู้
จ้างงานจะด าเนินการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ 

มาตรา ๑๐๑  ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ พ .ศ.๒๕๑๘ ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกเก้าสิบวัน และให้มี
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามมาตรา ๗๓ ภายในเก้าสิบวันหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   

มาตรา ๑๐๒ ให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ .ศ.๒๕๑๘ เป็นผู้ชี้ขาดข้อ
พิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐๓ ให้ส านักงานแรงงานสัมพันธ์ ส านักงานทะเบียนกลาง และส านักงานชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นส านักงานแรงงานสัมพันธ์ ส านักงานทะเบียนกลาง ส านักงานชี้
ขาดข้อพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
 
..................................................... 
นายกรัฐมนตรี  
 


