ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
ประวัติความเป็นมา
พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 ซึ่งใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2500 นับเป็นกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ฉบับแรกของประเทศไทย มีเหตุผลในการออกกฎหมาย เพื่อประสานความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และคานึงถึงการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
แต่แรกตั้ง (พ.ศ. 2462) เป็นการแสดงความสนใจของประเทศไทยต่อการใช้แรงงานส่งเสริมความเป็นธรรมแห่งสังคม
ตามคัลลองแห่งระบอบเสรีประชาธิปไตย ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างกว้างขวาง โดยรัฐบาลได้
ปรึกษาหารือร่วมกันทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ตลอดจนรับฟังมติของมหาชน กฎหมายฉบับนี้บัญญัติทั้งเรื่องการ
คุ้มครองแรงงานและเรื่องการแรงงานสัมพันธ์ ในส่วนของแรงงานสัมพันธ์บัญญัติเรื่องการเรียกร้อง การเจรจาระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง การระงับข้อพิพาทแรงงาน การจัดตั้งสหภาพแรงงาน ตลอดจนเรื่องการกระทาอันไม่เป็นธรรม
นับว่าได้นาระบบแรงงานสัมพันธ์สมัยใหม่เข้ามาใช้
เมื่อมีการปฏิวัติโดยจอมพลสฤษฎ์ ธนรัชต์ พ.ศ. 2501 ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19
ยกเลิกพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 บรรดาสหภาพแรงงานที่ได้จัดตั้งขึ้นต้องยุบเลิกไป หากมีปัญหาการพิพาท
แรงงานก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งเป็นผู้วินิจฉัย
ต่อมา พ.ศ. 2508 สืบเนื่องจากได้มีการพิพาทแรงงานและการนัดหยุดงานเกิดขึ้นมาก รัฐบาล
จึงได้ออกพระราชบัญญัติกาหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน พ.ศ. 2508 ขึ้น โดยบัญญัติถึงขั้นตอนในการเรียกร้อง
การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลีย่ และวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน แต่ยังไม่บัญญัติถึงสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
พ.ศ. 2515 คณะปฏิวัติ (จอมพลถนอม กิตติขจร) ได้ออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103
ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 และพระราชบัญญัติกาหนดวิธีการระงับข้อพิพาทแรงงาน พ.ศ. 2508
ขณะเดียวกันประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวได้ให้อานาจกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องการแรงงานสัมพันธ์ โดยนาหลักการแรงงานสัมพันธ์ในพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 มาใช้อีก แต่ปรับปรุง
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ให้สิทธิลูกจ้างจัดตั้งองค์กรของตนขึ้นได้ แต่เรียกว่า สมาคมลูกจ้าง
พ.ศ. 2518 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ขึ้น โดยเฉพาะใช้แทนประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแรงงานสัมพันธ์ ปรับปรุงหลักการวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น สาหรับ
สมาคมลูกจ้างก็ได้เปลี่ยนมาเป็นสหภาพแรงงาน นอกจากนั้น ยังบัญญัติในเรื่องของคณะกรรมการลูกจ้างไว้ด้วย
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับนี้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน
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อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ.2534 คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 จานวน 2 ครั้ง โดยได้ออกประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 54
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2534 แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของที่ปรึกษา การใช้สิทธินัดหยุดงาน และบทลงโทษ และต่อมา
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2534 ได้มีพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 เพื่อแก้ไขมิให้พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ ใช้บังคับแก่กิจการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้มีพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 บังคับ
ใช้เป็นการเฉพาะ
และในปี พ.ศ. 2536 เมื่อได้มีการตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น จึงได้โอนอานาจหน้าที่
ของกระทรวงมหาดไทยตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาเป็นของกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์ของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในหลักใหญ่ ได้แก่
1. กาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนเกี่ยวกับการแจ้งข้อเรียกร้อง และการระงับข้อพิพาทแรงงาน
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
2. ให้สิทธิแก่นายจ้างและลูกจ้างในการจัดตั้งองค์กรของตน เพื่อแสวงหาและคุ้มครองประโยชน์
เกี่ยวกับการจ้างและการทางาน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองฝ่าย
3. ให้สิทธิแก่ลูกจ้างในการจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง เพื่อให้นายจ้างได้หารือในกิจการต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันและกัน
4. ให้ความคุ้มครองแก่นายจ้างและลูกจ้าง ที่ดาเนินกิจกรรมตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ และป้องกัน
มิให้เกิดการกระทาอันไม่เป็นธรรม

นิยามศัพท์ (มาตรา 5)
นายจ้าง หมายถึง ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทางานโดยจ่ายค่าจ้างให้และหมายรวมถึงผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากนายจ้างให้ทาการแทน ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายถึงผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
นั้น และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลให้กระทาการแทน
ลูกจ้าง หมายถึง ผู้ซึ่งตกลงทางานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง
สภาพการจ้าง หมายถึง เงื่อนไขในการจ้างหรือการทางาน กาหนดวันและเวลาทางาน ค่าจ้าง
สวัสดิการและการเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทางาน
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หมายถึง ข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพ
การจ้าง
ข้อพิพาทแรงงาน หมายถึง ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
การปิดงาน หมายถึง การที่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกจ้างทางานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาท
แรงงาน
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การนัดหยุดงาน หมายถึง การที่ลูกจ้างร่วมกันไม่ทางานชั่วคราว เนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน

สาระสาคัญ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
1. ขอบเขตการบังคับใช้ มิให้ใช้บังคับแก่
1.1 ราชการส่วนกลาง
1.2 ราชการส่วนภูมิภาค
1.3 ราชการส่วนท้องถิ่น
1.4 ราชการกรุงเทพมหานคร
1.5 กิจการรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
1.6 กิจการอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
(ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกิจการที่อยู่นอกข่ายบังคับของกฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์โดยได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา กาหนดกิจการที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ไม่ใช้บังคับ
พ.ศ. 2523 ขึ้น)
2. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
2.1 สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างไว้เป็นหนังสือ
หากไม่ได้จัดทาไว้ ให้ถือว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (ม.10)
2.2 อายุของข้อตกลง มีผลใช้บังคับภายในระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแต่ไม่เกิน 3 ปี
ถ้าไม่กาหนดเวลาไว้ ให้ถือว่ามีผลใช้บังคับ 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้ตกลงกัน หรือนับจากวันที่รับลูกจ้างเข้าทางาน
แล้วแต่กรณี
เมื่อข้อตกลงสิ้นสุดและมิได้มีการเจรจาตกลงกันใหม่ให้มีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละ
1 ปี (ม.12)
3. การกาหนด แก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
3.1 การยื่นข้อเรียกร้อง ต้องทาเป็นหนังสือแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบ (ม.13)
3.2 ถ้าเป็นข้อเรียกร้องของฝ่ายลูกจ้าง ต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อของลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า 15% ของลูกจ้างทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้น ระบุชื่อผู้แทนซึ่งจะต้องเป็นลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
กับข้อเรียกร้องนั้น หรือเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน หรือกรรมการสหพันธ์แรงงาน จานวนไม่เกิน 7 คน หากจะตั้ง
ที่ปรึกษาก็ได้ แต่ไม่เกิน 2 คน (ม.13 , 14 , 17)
3.3 ถ้าสหภาพแรงงานแจ้งข้อเรียกร้องแทน จะต้องมีสมาชิกเป็นลูกจ้างไม่น้อยกว่า 1/5 ของ
ลูกจ้างทั้งหมด (ม.15)
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3.4 เมื่อได้รับข้อเรียกร้องแล้ว ให้ฝ่ายรับข้อเรียกร้องแจ้งชื่อผู้แทนให้ฝ่ายเรียกร้องทราบ (ม.16)

3.5 ที่ปรึกษาที่ทั้งสองฝ่ายจะแต่งตั้งได้ จะต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว โดยมี
อายุ 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียน แต่สามารถขอจดทะเบียนต่อได้อีก (มาตรา 17.17 ทวิ)
3.6 ทั้งสองฝ่ายต้องเริ่มเจรจากันภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับข้อเรียกร้อง (ม.16)
3.7 หากตกลงกันได้ ให้ดาเนินการดังนี้ (ม.18)
ก. ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้แทนในการเจรจาของทั้งสองฝ่าย
ข. ให้นายจ้างประกาศข้อตกลงโดยเปิดเผยไว้ ณ สถานที่ที่ลูกจ้างทางานอยู่เป็นเวลา
30 วัน โดยเริ่มประกาศภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ตกลงกัน
ค. นายจ้างต้องนาข้อตกลงไปจดทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตกลงกันได้
3.8 ผลข้อตกลงจะผูกพันนายจ้าง และลูกจ้างทุกคนซึ่งลงลายมือชื่อในข้อเรียกร้องและลูกจ้าง
ทุกคนซึ่งเลือกตั้งผู้แทน (ม.19)
หากเป็นข้อตกลงที่กระทาโดย นายจ้างหรือสมาคมนายจ้าง กับสหภาพแรงงานหรือลูกจ้าง
ซึ่งทางานในกิจการประเภทเดียวกัน โดยมีลูกจ้างซึ่งทางานในกิจการประเภทเดียวกันเป็นสมาชิก หรือร่วมในการ
เรียกร้องเกินกว่าสองในสามของลูกจ้างทั้งหมด ข้อตกลงจะผูกพันนายจ้างและลูกจ้างซึ่งทางานในกิจการประเภท
เดียวกันนั้นทุกคน
3.9 เมื่อมีข้อตกลงแล้ว ห้ามมิให้นายจ้างทาสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลง
เว้นแต่ สัญญาจ้างนั้นจะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า (ม.20)
4. วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน
4.1 ถ้าไม่มีการเจรจากันภายใน 3 วัน หรือ เจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ ให้ถือว่ามีข้อพิพาท
แรงงานเกิดขึ้น ถ้าฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องยังประสงค์จะดาเนินการต่อไปให้แจ้งต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน
เป็นหนังสือ ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่พ้นกาหนดหรือที่ตกลงกันไม่ได้ เพื่อให้ไกล่เกลี่ยให้ (ม.21)
4.2 พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ดาเนินการไกล่เกลี่ยให้ตกลงกันภายใน 5 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง (ม.22)
4.3 ถ้าตกลงกันได้ ให้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประกาศ, นาไปจดทะเบียน) ถ้าตกลงกันไม่ได้
ถือว่าเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ (ม.22)
4.4 เมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ หากกิจการนอกข่าย ม.23 ทั้งสองฝ่ายอาจ
ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
ก. ตกลงกันทั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจ
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ข. นายจ้างปิดงาน จะดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องมีหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ และอีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้า (ม.22 , 34)
ค. ลูกจ้างนัดหยุดงานต้องมีหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่และอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 24 ชั่วโมง
กรณีที่สหภาพแรงงานจะใช้สิทธินัดหยุดงาน ต้องจัดประชุมใหญ่เพื่อขอมติ โดยต้อง
มีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดลงคะแนนเสียงให้ใช้สิทธินัดหยุดงานได้ และต้องลงคะแนนเสียงเป็น
การลับ (มาตรา 103)
4.5 เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ในกิจการ
ก. การรถไฟ
ข. การท่าเรือ
ค. การโทรศัพท์หรือการโทรคมนาคม
ง. การผลิตหรือจาหน่ายพลังงานหรือกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชน
จ. การประปา
ฉ. การผลิตหรือการกลั่นน้ามันเชื้อเพลิง
ช. กิจการโรงพยาบาลหรือกิจการสถานพยาบาล
ซ. กิจการอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
1) กิจการทุกประเภทของรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2) กิจการของวิทยาลัยเอกชนและของโรงเรียนราษฎร์
3) กิจการสหกรณ์
4) กิจการขนส่งทางบก ทางน้า และทางอากาศ รวมตลอดถึงกิจการบริการเสริมการ
ขนส่งหรือเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง สถานที่ขนส่ง ท่าเทียบเรือ ท่าอากาศยานและ
กิจการท่องเที่ยว
5) กิจการจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง (ม.23)
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจะส่งให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เพื่อ
วินิจฉัย และแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายทราบภายใน 30 วัน ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้ (ม.33)
4.6 ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้รายใด อาจ
มีผลกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน ก็มีอานาจสั่งให้คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานนั้นได้ คาชี้ขาดเป็นที่สุดทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตาม (ม.24)
4.7 ในกรณีที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือกรณีที่ประเทศ
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีอานาจประกาศใน
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ราชกิจจานุเบกษาให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดจากคณะบุคคลที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง เมื่อชี้ขาดแล้ว
ให้ถือเป็นที่สุดทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตาม (มาตรา 25)
4.8 กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เห็นว่าการปิดงานหรือการนัด
หยุดงานใดอาจทาให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน หรือ
อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน จะมีอานาจสั่งให้นายจ้าง
รับลูกจ้างกลับเข้าทางานและจ่ายค่าจ้างอัตราที่เคยจ่ายให้แก่ลูกจ้างนั้น สั่งให้ลูกจ้างที่นัดหยุดงานกลับเข้าทางาน
จัดบุคคลเข้าทางานแทนลูกจ้างที่ถูกปิดงานหรือนัดหยุดงาน และสั่งให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดข้อพิพาท
แรงงานนั้น (มาตรา 35)
5. ข้อห้ามสาหรับนายจ้าง
เมื่อได้มีการแจ้งข้อเรียกร้องแล้วและอยู่ระหว่างการเจรจา การไกล่เกลี่ยหรือการชี้ขาด ห้ามมิให้
เลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการหรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการ หรือ
อนุกรรมการสหพันธ์แรงงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่ บุคคลดังกล่าว
ก. ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
ข. จงใจทาให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
ค. ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย โดยนายจ้างได้ว่ากล่าว
ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงไม่จาเป็นต้องเตือน ทั้งนี้ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งจะต้องไม่ออกมา
เพื่อขัดขวางมิให้บุคคลดังกล่าวดาเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง
ง. ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วัน ทางานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (โทษจาคุก 6
เดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ) (ม.136)
6. คณะกรรมการลูกจ้าง
6.1 สถานประกอบการทีม่ ีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ลูกจ้างอาจจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้างได้
(ม.45)
6.2 ถ้าลูกจ้างในสถานประกอบการนั้นเกิน 1/5 ของลูกจ้างทั้งหมดเป็นสมาชิกของสหภาพ
แรงงาน สหภาพแรงงานสามารถแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างมีจานวนมากกว่ากรรมการอื่นที่มิได้เป็นสมาชิกสหภาพ
1 คน และถ้าลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของลูกจ้างทั้งหมด เป็นสมาชิกสหภาพ สหภาพอาจแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง
ทั้งคณะได้ (ม.45)
6.3 วาระของการเป็นกรรมการลูกจ้าง
1. กรรมการลูกจ้างอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่
ก็ได้
2. นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระกรรมการลูกจ้างย่อมพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
ก. ตาย
45

ข.
ค.
ง.
จ.

ลาออก
เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของลูกจ้างทั้งหมดมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง

ฉ. ศาลแรงงานมีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
ช. มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะ
6.4 ข้อกาหนดให้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะ
1. จานวนลูกจ้างในสถานประกอบการนั้นมีจานวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนลูกจ้างที่มีอยู่เดิม
2. กรรมการลูกจ้างพ้นจากตาแหน่งเกินกึ่งหนึ่ง
3. ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งมีมติให้พ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ
4. ศาลแรงงานมีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ
6.5 นายจ้างต้องจัดให้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการลูกจ้าง อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
หรือเมื่อกรรมการลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งหรือสหภาพร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร เพื่อ
ก. จัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
ข. ปรึกษาหารือเพื่อกาหนดข้อบังคับในการทางาน
ค. พิจารณาคาร้องทุกข์ของลูกจ้าง
ง. หาทางปรองดองระงับข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ (ม.50)
6.6 สิทธิของนายจ้างเกี่ยวกับคณะกรรมการลูกจ้าง
นายจ้างมีสิทธิร้องขอให้ศาลแรงงานมีคาสั่งให้กรรมการลูกจ้างคนใด หรือทั้งคณะพ้นจาก
ตาแหน่งได้ เมื่อปรากฎว่ากรรมการลูกจ้างผู้นั้นหรือกรรมการลูกจ้างทั้งคณะ
1. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยสุจริต
2. การทาการอันไม่สมควรอันเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือ
3. เปิดเผยความลับของนายจ้างเกี่ยวกับการประกอบกิจการโดยไม่มีเหตุผลสมควร
6.7 ข้อห้ามสาหรับนายจ้างต่อคณะกรรมการลูกจ้าง
ก. ห้ามเลิกจ้าง ลดค่าจ้าง ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการลูกจ้าง หรือ
กระทาการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้กรรมการลูกจ้างไม่สามารถทางานต่อไปได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
แรงงาน (ม.52)
ข. ห้ามให้หรือตกลงจะให้เงินหรือทรัพย์สินแก่กรรมการลูกจ้าง เว้นแต่ค่าล่วงเวลา
ค่าทางานในวันหยุด โบนัส เงินปันผลหรือประโยชน์ที่กรรมการลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามปกติในฐานะลูกจ้าง (ม. 53)
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7. สมาคมนายจ้าง
7.1 วัตถุประสงค์ของสมาคมนายจ้าง เพื่อแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพ
การจ้าง ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และนายจ้างด้วยกัน (ม.54)
7.2 การขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้าง ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นผู้เริ่มก่อการ พร้อมด้วยร่าง
ข้อบังคับ 3 ฉบับ เมื่อได้รับจดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล (ม.57)
7.3 สมาชิกสมาคมนายจ้าง ต้องเป็นนายจ้างที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน (ม.63)
7.4 การสิ้นสมาชิกภาพสมาคมนายจ้าง เมื่อตาย ลาออก ที่ประชุมใหญ่ให้ออก หรือตามที่
กาหนดในข้อบังคับ (ม.65)
7.5 อานาจนายทะเบียนสั่งให้กรรมการ คณะกรรมการออกจากตาแหน่ง เมื่อปรากฎว่า (ม.73)
ก. กระทาการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาด หรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
ข. ดาเนินกิจการไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน หรืออาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ
ค. ให้ หรือยินยอมให้ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการ เป็นผู้ดาเนินการของสมาคมนายจ้าง
7.6 การเลิกสมาคมนายจ้าง ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้ (ม.82)
ก. ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ข. มติที่ประชุมใหญ่
ค. นายทะเบียนมีคาสั่งให้เลิก
ง. ล้มละลาย
7.7 อานาจนายทะเบียนสั่งเลิกสมาคมนายจ้าง ในกรณีดังนี้ (ม.83)
ก. ดาเนินการขัดต่อวัตถุประสงค์ ขัดต่อกฎหมายหรือเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคง
ของประเทศ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข. เมื่อนายทะเบียนมีคาสั่งให้เลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งคณะและไม่ดาเนินการเลือกตั้ง
ภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนขยายให้
ค. ไม่ดาเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี
8. สหภาพแรงงาน
8.1 วัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงาน แสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน (ม.86)
8.2 ประเภทของสหภาพแรงงาน
ก. สหภาพแรงงานที่มีสมาชิกเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน
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ข. สหภาพแรงงานที่มีสมาชิกเป็นลูกจ้างซึ่งทางานในกิจการประเภทเดียวกัน โดยไม่คานึง
ว่าจะมีนายจ้างกี่คน (ม.88)
นอกจากนี้ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ยังแบ่งสหภาพแรงงานออกเป็น 2 ระดับ (ม.95)
ก. สหภาพแรงงานที่มีสมาชิกเป็นลูกจ้างในระดับผู้บังคับบัญชา มีอานาจในการจ้าง
การลดค่าจ้าง การเลิกจ้าง การให้บาเหน็จหรือการลงโทษ
ข. สหภาพแรงงานที่มีสมาชิกเป็นลูกจ้าง ซึ่งไม่มีอานาจบังคับบัญชา
8.3 การขอจดทะเบียน ไม่น้อยกว่า 10 คน เป็นผู้เริ่มก่อการพร้อมร่างข้อบังคับ 3 ฉบับ เมื่อได้รับ
การจดทะเบียนแล้ว เป็นนิติบุคคล
8.4 หน้าที่ของผู้เริ่มก่อการ
ก. เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว ให้จดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 120 วัน เพื่อ
เลือกตั้งกรรมการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการและอนุมัติร่างข้อบังคับ
ที่ได้ยื่นต่อนายทะเบียน
ข. เมื่อดาเนินการแล้ว ให้นาสาเนาข้อบังคับและกรรมการไปจดทะเบียนภายใน 14 วัน
(ม.93)
8.5 คุณสมบัติของสมาชิก (ม.95)
ก. เป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียว หรือเป็นลูกจ้างซึ่งทางานในกิจการประเภทเดียวกันกับ
ผู้ขอจดทะเบียน และทางานในระดับเดียวกับผู้ขอจัดตั้ง
ข. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
8.6 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ เมื่อ (ม.97)
ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. ที่ประชุมใหญ่ให้ออก
ง. ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
8.7 คุณสมบัติของกรรมการหรืออนุกรรมการ (ม.101)
ก. เป็นสมาชิกของสหภาพนั้น
ข. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ค. อายุไม่ต่ากว่า 20
8.8 อานาจหน้าที่ของสหภาพแรงงาน
ก. เรียกร้อง เจรจา ทาความตกลง และรับทราบคาชี้ขาด หรือทาข้อตกลงกับนายจ้าง
ข. ดาเนินการเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์ ทั้งนี้ภายใต้บังคับของวัตถุประสงค์ของสหภาพ
ค. จัดให้มีบริการสนเทศ เพื่อให้สมาชิกมาติดต่อเกี่ยวกับการจัดหางาน
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ง. จัดให้มีบริการให้คาปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการทางาน
จ. จัดให้มีการบริการเกีย่ วกับการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสวัสดิการของสมาชิกหรือ
เพื่อสาธารณประโยชน์ ตามที่ที่ประชุมใหญ่เห็นควร
ฉ. เรียกหรือเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิก และเงินบารุงตามอัตราที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของสหภาพ

8.9 กิจการที่กระทาได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ (ม.103)
ก. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข. ดาเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของสมาชิกเป็นส่วนรวม
ค. เลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจาปีและงบประมาณ
ง. จัดสรรเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อสวัสดิการของสมาชิกหรือเพื่อสาธารณประโยชน์
จ. การเลิกสหภาพแรงงาน
ฉ. การควบคุมสหภาพแรงงาน
ช. ก่อตั้งสหพันธ์แรงงาน หรือเป็นสมาชิกสหพันธ์แรงงาน
8.10 ความคุ้มกันของลูกจ้าง สหภาพแรงงาน กรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหภาพ
แรงงาน จากการกล่าวหาหรือฟ้องร้องทางแพ่ง อาญา (ม.99)
ก. เข้าร่วมเจรจาทาความตกลง เพื่อเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ที่สมาชิกควรได้รับ
ข. นัดหยุดงาน หรือช่วยเหลือ ชักชวน หรือสนับสนุนให้สมาชิกหยุดงาน
ค. ชี้แจงหรือโฆษณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน
ง. จัดให้มีการชุมนุม หรือเข้าร่วมโดยสงบในการนัดหยุดงาน
ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นความผิดอาญา ในลักษณะความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อ
ประชาชน เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงเกี่ยวกับทรัพย์และความผิดในทางแพ่งที่เกี่ยวเนื่อง
กับการกระทาความผิดทางอาญาในลักษณะดังกล่าว
8.11 สิทธิพิเศษของกรรมการสหภาพแรงงาน ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลา
เพื่อดาเนินการสหภาพแรงงาน ในฐานะผู้แทนลูกจ้างในการเจรจาการไกล่เกลี่ย การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน และมีสิทธิ
ไปร่วมประชุมตามที่ทางราชการกาหนดได้โดยให้ลูกจ้างแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลาพร้อมหลักฐานที่
เกี่ยวข้องถ้ามี และให้ถือว่าวันลานั้นเป็นวันทางาน (ม.102)
8.12 อานาจนายทะเบียนสั่งให้กรรมการ/คณะกรรมการออกจากตาแหน่งเมื่อปรากฎว่า (ม.106)
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ก. กระทาการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน หรือคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์
ข. ดาเนินกิจการไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงานอันเป็นการขัดต่อ
กฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรืออาจเป็นภัยแก่เศรษฐกิจหรือ
ความมั่นคงของประเทศ
ค. ให้หรือยินยอมให้ผู้ใดผู้หนึ่งมิใช่กรรมการเป็นผู้ดาเนินการของสหภาพแรงงาน
(มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี และศาลแรงงานตามลาดับ)

8.13 การเลิกสหภาพแรงงาน
ก. ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
ข. เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก
ค. เมื่อนายทะเบียนมีคาสั่งให้เลิก
ง. เมื่อล้มละลาย
8.14 อานาจนายทะเบียนสั่งเลิกสหภาพแรงงาน
ก. การดาเนินการของสหภาพแรงงาน ขัดต่อวัตถุประสงค์ ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อ
เศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
ข. เมื่อนายทะเบียนมีคาสั่งให้เลิกตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ทั้งคณะและไม่ดาเนินการ
เลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กาหนดหรือภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนขยายระยะให้
ค. เมื่อสหภาพแรงงานไม่ดาเนินการติดต่อกันเป็นเวลาเกิน 2 ปี
(มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีและศาลแรงงานตามลาดับ)
9. สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงาน
9.1 สหพันธ์นายจ้าง
สมาคมนายจ้างตั้งแต่ 2 สมาคมขึ้นไป ที่สมาชิกประกอบกิจการประเภทเดียวกันอาจรวมกัน
จดทะเบียนจัดตั้งสหพันธ์นายจ้าง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมนายจ้าง และคุ้มครองผลประโยชน์
ของสมาคมนายจ้างและนายจ้างได้ (ม.112)
9.2 สหพันธ์แรงงาน
สหภาพแรงงานตั้งแต่ 2 สหภาพขึ้นไป และแต่ละสหภาพแรงงานมีสมาชิกเป็นลูกจ้างของ
นายจ้างคนเดียวกัน หรือมีสมาชิกเป็นลูกจ้างซึ่งทางานในกิจการประเภทเดียวกัน อาจรวมกันจดทะเบียนจัดตั้ง
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สหพันธ์แรงงาน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสหภาพแรงงาน และคุ้มครองผลประโยชน์ของสหภาพแรงงาน
และลูกจ้าง (ม.113)
9.3 การจัดตั้งหรือการเป็นสมาชิกของสหพันธ์นายจ้างหรือสหพันธ์แรงงานจะกระทาได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสมาคมนายจ้างหรือ
สหภาพแรงงาน
9.4 สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงานที่จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล
10. สภาองค์การนายจ้าง
สมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้างไม่น้อยกว่า 5 แห่ง อาจจัดตั้งสภาองค์การนายจ้าง เพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ได้ เมื่อจดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล (ม.119)
11. สภาองค์การลูกจ้าง
สหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานไม่น้อยกว่า 15 แห่ง อาจจัดตั้งสภาองค์การลูกจ้าง เพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาและการแรงงานสัมพันธ์ได้ เมื่อจดทะเบียนแล้ว เป็นนิติบุคคล
12. การกระทาอันไม่เป็นธรรม
ลักษณะที่เรียกว่า “การกระทาอันไม่เป็นธรรม”
12.1 การที่นายจ้างเลิกจ้าง เพราะเหตุที่
ก. ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานนัดชุมนุม ทาคาร้อง แจ้งข้อเรียกร้องเจรจาดาเนินการ
ฟ้องร้อง หรือเป็นพยาน หรือให้หลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือต่อศาลแรงงาน หรือเพราะเหตุที่ลูกจ้างหรือ
สหภาพแรงงานกาลังจะกระทาการดังกล่าว
ข. ลูกจ้างเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน (ม. 121)
12.2 นายจ้างกระทาการอันอาจเป็นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทนทางานอยู่ต่อไปได้เพราะเหตุที่
ก. ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานนัดชุมนุม ทาคาร้อง แจ้งข้อเรียกร้องเจรจาดาเนินการ
ฟ้องร้อง หรือเป็นพยานหรือให้หลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือต่อศาลแรงงาน หรือเพราะเหตุที่ลูกจ้างหรือสหภาพ
แรงงานกาลังกระทาการดังกล่าว
ข. ลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน (ม.121)
12.3 นายจ้าง
ก. ขัดขวางการเป็นสมาชิกหรือการใช้สิทธิของสมาชิก
ข. ให้ลูกจ้างออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน (ม. 122)
12.4 นายจ้างขัดขวางหรือเข้าแทรกแซงการดาเนินการของสหภาพแรงงาน
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12.5 นายจ้างให้หรือตกลงจะให้เงินหรือทรัพย์สินแก่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน
(ม.121)
12.6 ผู้ใดกระทาการอันอาจเป็นผลให้นายจ้างฝ่าฝืนตามข้อ 12.1 ถึง 12.5 (ม.122)
12.7 ผู้ใดบังคับขู่เข็ญโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือต้อง
ออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน (ม.122)
เมื่อมีการฝ่าฝืนข้อ 12 ผู้เสียหายอาจยื่นคาร้องกล่าวหาต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการฝ่าฝืน คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์จะพิจารณาออกคาสั่งภายใน 90 วัน ถ้ามีการ
ปฏิบัติตามคาสั่ง คดีอาญาระงับถ้าไม่มีการปฏิบัตติ ามคาสัง่ สามารถดาเนินคดีอาญาได้

****************************
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