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มาตรา 5   ในพระราชบัญญัตินี้ 

“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางาน โดยจายคาจางให และ

หมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายจากนายจางใหทําการแทนในกรณีที่

นายจางเปนนติิบุคคล หมายความวา ผูมีอํานาจกระทาํการแทนนั้น และ

หมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนติิบุคคลให

ทําการแทน 

“ลูกจาง” หมายความวาผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจาง 

 

 

“สภาพการจาง” หมายความวา เงื่อนไขการจางหรือการทํางานกําหนดวันและเวลา

ทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอื่นของนายจาง หรือลูกจาง

อันเกี่ยวกับการจางหรือการทํางาน 

“ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง” หมายความวา ขอตกลงระหวางนายจางกับ

ลูกจาง หรือระหวางนายจางหรือสมาคมนายจางกับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสภาพ

การจาง 

“ขอพิพาทแรงงาน” หมายความวา ขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางเกี่ยวกับ

สภาพการจาง 

มาตรา 6  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“นายจาง” หมายความวา รัฐวิสาหกจิซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจาง

ให และใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนรัฐวิสาหกจิ หรือผูซึ่งไดรับ

มอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนรัฐวิสาหกจิดวย 

 

 

“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจาง 

“ฝายบริหาร” หมายความวา ลูกจางระดับผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจในการจาง เลิก

จาง ขึ้นคาจาง ตัดคาจาง หรือลดคาจาง 

“สภาพการจาง” หมายความวา หลักเกณฑและเงื่อนไขการจาง หรือการทํางาน

กําหนดวนัและเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอื่นของ

นายจางหรือลูกจาง อันเกี่ยวกับการจางหรอืการทํางาน 

“ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง” หมายความวา ขอตกลงระหวางนายจางกับ

สหภาพแรงงาน ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

“ขอพิพาทแรงงาน” หมายความวา ขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางเกี่ยวกับ

สภาพการจาง 
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“การปดงาน” หมายความวา การที่นายจางปฏิเสธไมยอมใหลูกจางทํางานชั่วคราว 

เนื่องจากขอพพิาทแรงงาน 

“นัดหยุดงาน” หมายความวา การที่ลูกจางรวมกันไมทาํงานชั่วคราว เนือ่งจากขอ

พิพาทแรงงาน 

 

“สหพันธแรงงาน” หมายความวาองคการของสหภาพแรงงาน   ตั้งแตสอง  

สหภาพแรงงาน ขึ้นไปที่จดัตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

“ปดงาน” หมายความวา การที่นายจางปฏเิสธไมยอมใหลูกจางทํางานชั่วคราว 

เนื่องจากขอพพิาทแรงงาน 

“นัดหยุดงาน” หมายความวา การที่ลูกจางรวมกันไมทาํงาน เฉื่อยงายหรือถวงงาน 

เพื่อใหการดําเนินงานบางสวนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกจิตองหยดุชะงกัหรือชา

ลง 

“สหพันธแรงงาน” หมายความวา สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจทีจ่ัดตั้งขึน้ตาม

พระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 70 สหภาพแรงงาน ตั้งแตสิบสหภาพแรงงานขึ้นไป อาจ

รวมกันจัดตั้งสหพันธแรงงานได) 

มาตรา 45 ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปลูกจางอาจ

จัดตั้งคณะกรรมการลูกจางในสถานประกอบกิจการนัน้ได 

          ในกรณทีี่ลูกจางในสถานประกอบกจิการนั้นเกินหนึ่งในหาของจาํนวน

ลูกจางทั้งหมดเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานใหคณะกรรมการลูกจาง

ประกอบดวยลูกจางในสถานประกอบกจิกาจนั้น ที่สหภาพแรงงานแตงตั้งมี

จํานวนมากกวากรรมการอื่น เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนลูกจางทั้งหมดเปนสมาชิก

ของสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานอาจแตงตั้งกรรมการลูกจางทั้งคณะก็ได 

มาตรา 46 คณะกรรมการลูกจางมีจํานวนดงัตอไปนี ้

(1) หาคน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปแต

ไมเกินหนึ่งรอยคน 

มาตรา 19  ใหมีคณะกรรมการกิจการสัมพนัธขึ้นในรัฐวสิาหกิจแตละแหง

ประกอบดวย กรรมการของรัฐวิสาหกจินัน้คนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ

แหงนัน้กําหนด เปนประธานกรรมการ ผูแทนฝายนายจางซึ่งรัฐวิสาหกิจแหงนั้น 

แตงตั้งจากฝายบริหารของรัฐวิสาหกจินั้น ตามจํานวนที่รัฐวิสาหกจิกําหนด ซึ่ง

ตองไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคน และผูแทนฝายลูกจางซึ่งแตงตัง้จากสมาชิก

ของสหภาพแรงงาน ในรัฐวสิาหกิจนัน้ตามที่สหภาพแรงงานเสนอ มีจาํนวน

เทากับจํานวนผูแทนฝายนายจาง เปนกรรมการ  

          ในกรณทีี่ไมมีสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกจิใดหรอืในระหวางที ่

สหภาพแรงงานตองเลิกไปตามมาตรา 65 ใหรัฐวิสาหกิจนั้นจัดใหลูกจางที่มิใชฝาย

บริหารเลือกตั้งผูแทนฝายลูกจางจํานวนเทากับจํานวนผูแทนฝายนายจางเขารวม 
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(2) เจ็ดคน สําหรบัสถานประกอบกิจการที่มลีูกจางเกินหนึง่รอยคนแตไมเกิน

สองรอยคน 

(3) เกาคน สําหรบัสถานประกอบกิจการที่มลีูกจางเกินสองรอยคน แตไมเกิน

สี่รอยคน 

(4) สิบเอ็ดคน สําหรับสถานประกอบการกิจการที่มีลูกจางเกนิสี่รอยคน แต

ไมเกินแปดรอยคน 

(5) สิบสามคน สําหรับสถานประกอบกจิการ ที่มีลูกจางเกินแปดรอยคนแต

ไมเกินหนึ่งพนัหารอยคน 

(6) สิบหาคนสําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางเกินหนึ่งพันหารอยคน
แตไมเกนิสองพันหารอยคน 

สิบเจ็ดคนถึงยีส่ิบเอ็ดคน สําหรับสถานประกอบกจิการทีม่ีลูกจาง เกินสองพันหา

รอยคน 

เปนกรรมการ 

          ใหลูกจางซึ่งไดรับเลือกตั้งตามวรรคสองอยูในตําแหนงกรรมการจนกวาจะ

สามารถเลือกตั้งผูแทนของสหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่งได 

มาตรา 50  นายจางตองจดัใหมีการประชมุหารือกับคณะกรรมการลูกจาง อยาง

นอยสามเดือนตอหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการลูกจางเกินกึง่หนึ่ง ของกรรมการ

ลูกจางทั้งหมด หรือสหภาพแรงงานรองขอ 

ฯลฯ 

          ในกรณทีี่คณะกรรมการลูกจางเห็นวาการกระทําของนายจางจะทําใหลูกจาง

ไมไดรับความเปนธรรม หรือไดรับความเดือดรอนเกนิสมควร คณะกรรมการ 

มาตรา 20 ใหคณะกรรมการกิจการสัมพันธจัดใหมกีารประชุมอยางนอยเดือนละ

หนึ่งครั้ง  ฯลฯ 

          ในกรณทีี่กรรมการกิจการสัมพันธ ไมนอยกวาหนึง่ในสาม รองขอ ให

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ จัดใหมกีารประชุมภายในสิบวัน นับแตวันที่ได

รับคํารองขอ 
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ลูกจาง ลูกจางหรือสหภาพแรงงานมีสิทธิรองขอใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉยั 

มาตรา 52 หามมิใหนายจางเลิกจาง ลดคาจาง ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่

ของกรรมการลูกจาง หรือกระทําการใดๆ อันอาจเปนผลใหกรรมการลกูจางไม

สามารถทํางานอยูตอไปได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาลแรงงาน 

 

มาตรา 24 ใหนายจางอํานวยความสะดวกในการปฏิบัตหินาที่ของกรรมการกิจการ

สัมพันธ หรืองดเวนการกระทําใดๆ อันเปนผลใหกรรมการกิจการสัมพันธไม

สามารถทํางานตามอํานาจหนาที่ตอไปได 

          นายจางจะเลิกจาง ลดคาจาง หรือตัดคาจางกรรมการกิจการสัมพนัธได

ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาลแรงงานกอน เวนแตกรรมการกิจการสัมพนัธผูนั้นจะ

ใหความยินยอมเปนหนังสือ หรือเปนการเลิกจางเพราะเหตุเกษียณอาย ุ

มาตรา 12 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับภายในระยะเวลาที่นายจาง

และลูกจางไดตกลงกัน แตจะตกลงกนัใหมีผลใชบังคับเกินกวาสามปไมได ถา

มิไดกําหนดระยะเวลาไว ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับ

หนึ่งปนับแตวนัที่นายจางและลูกจางไดตกลงกัน หรือนบัแตวนัที่นายจางรับ

ลูกจางเขาทํางาน แลวแตกรณ ี

          ในกรณทีี่ระยะเวลาทีก่ําหนดตามขอตกลงเกี่ยวกบัสภาพการจางสิ้นสุดลง 

ถามิไดมีการเจรจาตกลงกันใหม ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกบัสภาพการจางนั้นมีผล

ใชบังคับตอไปอีกคราวละหนึ่งป

 

 

 

มาตรา 25 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหมีระยะเวลาใชบังคับตามที่นายจาง

และสหภาพแรงงานไดตกลงกัน แตจะตกลงกันใหมีผลใชบังคับเกินกวาสามป

ไมไดถามิไดกาํหนดระยะเวลาไว ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใช

บังคับหนึ่งปนบัแตวนัที่นายจางและลูกจางไดตกลงกนัหรือนับแตวนัทีน่ายจางรับ

ลูกจางเขาทํางานแลวแตกรณ ี

          ในกรณทีี่ระยะเวลาทีก่ําหนดตามขอตกลงเกี่ยวกบัสภาพการจางสิ้นสุดลงถา

มิไดมีการเจรจาตกลงกันใหม ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้นมีผลใช

บังคับตอไปอีกคราวละหนึ่งป

          การเรียกรองใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หรือการแกไข

เพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง นายจางหรือสหภาพแรงงานตองยื่นขอ

เรียกรองเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบ และใหฝายทีย่ื่นขอเรียกรองสงสําเนา 
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มาตรา 16  เมื่อไดรับขอเรียกรองแลว ใหฝายที่รับขอเรียกรองแจงชื่อตนเองหรือ

ผูแทนเปนหนงัสือใหฝายที่แจงขอเรียกรองทราบโดยมิชักชา และใหทั้งสองฝาย

เริ่มเจรจากันภายในสามวันนับแตวนัที่ไดรับขอเรียกรอง 

 

มาตรา 17 นายจางหรือลูกจางจะแตงตั้งทีป่รึกษาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําแกผูแทน

ของตนตามมาตรา 13 หรือมาตรา 16 ก็ได แตตองมีจํานวนไมเกนิฝายละสองคน

ขอเรียกรองใหนายทะเบยีนทราบโดยมิชักชา 

          ใหฝายยืน่ขอเรียกรองระบุชื่อผูซึ่งมีอํานาจทําการแทนเปนผูแทนในการ

เจรจาซึ่งตองมีจํานวนไมเกินเจ็ดคน 

          ผูแทนในการเจรจาฝายนายจางตองแตงตั้งจากฝายบริหารของรัฐวิสาหกจิ

นั้น และผูแทนในการเจรจาฝายสหภาพแรงงานตองแตงตั้งจากกรรมการหรือ

สมาชิกสหภาพแรงงานนัน้ 

มาตรา 26 เมื่อไดรับขอเรียกรองแลว ใหฝายที่รับขอเรียกรองแจงชื่อผูแทนในการ

เจรจาจํานวนไมเกินเจ็ดคนเปนหนังสือใหฝายที่ยื่นขอเรียกรองทราบโดยมิชักชา

และใหทั้งสองฝายเริ่มเจรจากันภายในหาวนันับแตวันทีไ่ดรับขอเรียกรอง 

          นายจางหรือสหภาพแรงงานจะแตงตั้งที่ปรึกษาเพือ่ใหคําปรึกษาแนะนําแก

ผูแทนของตนก็ได แตตองมจีํานวนฝายละไมเกินสองคน

มาตรา 18 ถานายจางหรือสมาคมนายจางกับลูกจางหรือสหภาพแรงงานสามารถ

ตกลงเกี่ยวกับขอเรียกรองตามมาตรา 13 ไดแลว ใหทําขอตกลงเกี่ยวกบัสภาพการ

จางนั้นเปนหนังสือลงลายมือชื่อนายจางหรือผูแทนนายจางและผูแทนลูกจางหรือ

กรรมการของสหภาพแรงงานแลวแตกรณี และใหนายจางประกาศขอตกลง

เกี่ยวกับสภาพการจางโดยเปดเผยไว ณ สถานที่ที่ลูกจางซึง่เกี่ยวของกับขอ

เรียกรองทํางานอยูเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน โดยเริ่มประกาศภายในสามวัน

นับแตวันที่ไดตกลงกัน 

มาตรา 27 ถานายจางกับสหภาพแรงงานสามารถตกลงเกี่ยวกับขอเรียกรองไดแลว 

ใหทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้นเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูแทนในการ

เจรจาของนายจางและสหภาพแรงงานซึ่งมจีํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

ผูแทนฝายตนและใหนายจางประกาศขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดยเปดเผยไว 

ณ สถานที่ที่ลูกจางทํางานอยูเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน โดยเริ่มประกาศภายใน

สามวันนับแตวันที่ไดตกลงกัน 

          ใหนายจางนําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามวรรคหนึ่งไปจดทะเบยีน 
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          ใหนายจางนําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามวรรคหนึ่งมาจดทะเบยีนตอ

อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบหาวันนับแตวนัที่ไดตกลงกนั 

มาตรา 20 เมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับแลว หามมใิหนายจาง

ทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางขัดหรือแยงกับขอตกลงเกีย่วกับสภาพการจางเวน

แตสัญญาจางแรงงานนั้นจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา 

 

 

มาตรา 21  ในกรณีที่ไมมกีารเจรจากันภายในกําหนดตามมาตรา 16 หรือมีการ

เจรจากันแลวแตตกลงกนัไมไดไมวาดวยเหตุใดใหถือไดวาขอพิพาทแรงงาน

เกิดขึ้น และใหฝายแจงขอเรียกรองแจงเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาท

แรงงานทราบภายในยี่สิบสีช่ั่วโมงนับแตเวลาที่พนกําหนดตามมาตรา 16 หรือนับ

แตเวลาที่ตกลงกันไมได แลวแตกรณ ี

มาตรา 22  ในกรณีที่ไมอาจตกลงกันไดภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวา

ขอพิพาทแรงงานนั้นเปนขอพาทแรงงานทีต่กลงกันไมได ในกรณีเชนวานี้นายจาง

และลูกจางอาจตกลงกันตั้งผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 26 หรือนายจางจะ

ปดงานหรือลูกจางจะนัดหยดุงานโดยไมขดัตอมาตรา 34 ก็ได 

          ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 หรือมาตรา 26 

ตอนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบยีนมอบหมายภายในสบิหาวันนับแตวันที่ไดตก

ลงกัน 

มาตรา 29  ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลผูกพันนายจางและลูกจางซึ่งเปน

สมาชิกสหภาพแรงงาน 

          หามมิใหนายจางทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางซึง่เปนสมาชิกสหภาพ

แรงงานขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เวนแตสัญญาจางแรงงาน

นั้นจะเปนคณุแกลูกจางยิ่งกวา 

มาตรา 30 ในกรณีที่ไมมกีารเจรจากันภายในกําหนดตามมาตรา 26 หรือมีการ

เจรจากันแลวแตตกลงกนัไมไดไมวาดวยเหตุใด ใหถือวาไดมีขอพิพาทแรงงาน

เกิดขึ้น และใหฝายยืน่ขอเรียกรองแจงเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาท

แรงงานทราบภายในเจด็สิบสองชั่วโมงนับแตเวลาที่พนกําหนดหรือนบัแตเวลาที่

ตกลงกันไมไดแลวแตกรณ ี

มาตรา 31 เมื่อพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับแจงตามมาตรา 30 แลว 

ใหพนกังานประนอมขอพิพาทแรงงานดําเนินการประนอมขอพิพาทภายใน

กําหนดสิบวันนับแตวันที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับหนังสือแจง 

          ถาไดมีการตกลงกันภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ใหนํามาตรา 27 มาใช

บังคับโดยอนโุลม 

           ในกรณีที่ไมอาจตกลงกันไดภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาขอ 
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 พิพาทแรงงานนั้นเปนขอพพิาทแรงงานที่ตกลงกันไมได และใหฝายที่แจง         

ขอเรียกรองนําขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได สงใหคณะกรรมการภายในสิบ

หาวัน นับแตวนัที่เปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได 

          เมื่อคณะกรรมการไดรับขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได ใหพจิารณา

วินิจฉยัชี้ขาดภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับขอพิพาทแรงงานดังกลาว 

          ในกรณทีี่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลหรือ

คณะบุคคลเพือ่ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานดังกลาวกอนมกีารวินิจฉัยชี้

ขาดก็ได 

มาตรา 33  ไมวากรณใีดหามมิใหนายจางปดงานหรือลูกจางนัดหยุดงาน 

มาตรา 37 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกวา “คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ” 

ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาแปดคน

แตไมเกนิสิบสี่คนในจํานวนนั้นอยางนอยตองมีกรรมการซึ่งเปนฝายนายจางสาม

คนและฝายลูกจางสามคน 

          ใหรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 

 

มาตรา 38  ใหประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา 37 อยูในตําแหนงคราว

ละสามป ในวาระเริ่มแรกเมือ่ครบกําหนดหนึ่งป ใหประธานกรรมการและ

กรรมการพนจากตําแหนงหนึ่งในสามโดยวิธีจับสลาก และเมื่อครบสองปให

ประธานกรรมการหรือกรรมการที่เหลือยูพนจากตําแหนงอีกหนึ่งในสาม 

มาตรา 8  ใหมคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกจิ

สัมพันธ” ประกอบดวยรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการอื่นซึ่ง

รัฐมนตรีแตงตัง้จากฝายนายจางหาคนและฝายลูกจางหาคน และใหอธิบดีกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปนกรรมการและเลขานุการ 

          ฝายนายจางตามวรรคหนึ่ง หมายความวา ผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการ

ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันแตเรียกชื่ออยาง

อื่นในรัฐวิสาหกิจ 
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โดยวิธีจับสลาก 

          ในกรณทีี่มีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนประธาน

กรรมการ หรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระหรือโดยวิธีจับสลาก ใหผู

ไดรับแตงตั้งใหมนั้นอยูในตาํแหนงคราวละสามป 

          ในกรณทีี่มีการปดงานหรือการนัดหยุดงานอยูกอนมีประกาศของรัฐมนตรี

ตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีมอีํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาสั่งใหนายจางซึ่ง

ปดงานรับลูกจางกลับเขาทํางาน หรือสั่งใหลูกจางกลับเขาทํางานตามเดิมภายใน

ระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนด 

 

มาตรา 39  นอกจากการพนตาํแหนงตามวาระตามมาตรา 38 ประธานกรรมการ

หรือกรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

ฯลฯ 

(7) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

          ฝายลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูซึ่งไดรับการเลือกตั้งในระหวาง

ประธานสหภาพแรงงานดวยกัน การเลือกตั้งใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

มาตรา 9  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับแตงตั้งอีกได 

 

 

 

 

มาตรา 10 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 9 กรรมการซึ่ง

รัฐมนตรีแตงตัง้พนจากตาํแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

ฯลฯ 

(7) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

มาตรา 40  การประชุมของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธตองมีกรรมการมา

ประชุมไมนอยกวาหาคน และตองมีกรรมการซึ่งเปนฝายนายจาง และฝายลูกจาง

อยางนอยฝายละหนึ่งคน จึงจะเปนองคประชุม แตถาเปนการประชุมเพื่อพิจารณา

วินิจฉยัขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 23 มาตรา 24 หรือมาตรา 35(4) ตองมี

กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และตองมี 

มาตรา 12  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และตองมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางอยาง

นอยฝายละหนึ่งคน จึงเปนองคประชุม 
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กรรมการซึ่งเปนฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละหนึ่งคนจงึจะเปนองค

ประชุม 

          ถาในการประชุมคราวใด ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการดวยกันคนหนึ่ง 

เปนประธานในที่ประชุม 

          มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง

หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 

 

 

 

มาตรา 41 ใหคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธมีอํานาจและหนาทีด่ังตอไปนี ้

(1) วินิจฉยัขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 23 

(2) ชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 24 หรือตามมาตรา 35(4) 

(3) ชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามที่ไดรับแตงตั้งหรือมอบหมาย 

(4) วินิจฉยัชี้ขาดคาํรองตามมาตรา 125 และในกรณีที่คณะกรรมการแรงงาน

สัมพันธชี้ขาดวาเปนการกระทําอันไมเปนธรรม ใหมีอํานาจสั่งใหนายจาง

รับลูกจางกลับเขาทํางานหรอืใหจายคาเสียหายหรือใหผูฝาฝนปฏิบัติ

หรือไมปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งตามที่เหน็สมควร 

          ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน

ประธานในทีป่ระชุม 

          มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง

หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

          ในการประชุมคราวใด ถาไมไดองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งให

จัดใหมกีารประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่นดัประชุมครั้งแรก

การประชุมครั้งหลังนี้ แมจะไมมีกรรมการฝายนายจางหรือฝายลูกจางมาประชุม 

ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ก็ใหถือ

เปนองคประชมุ 

 

มาตรา 13  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(1) กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจาง 

(2) เสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดขอบเขตสภาพการจางที่เกีย่วกับการเงิน
สําหรับรัฐวิสาหกิจแตละแหงที่รัฐวิสาหกจินั้นอาจดําเนินการเองได 

(3) พิจารณาใหความเห็นชอบเกีย่วกับสภาพการจางตามวรรคสาม และ

มาตรา 28 

(4) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดขอพพิาทแรงงานตามมาตรา 31 
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(5) เสนอความเหน็เกี่ยวกับการเรียกรองการเจรจา การระงับขอพิพาทแรงงาน 

(6) การนัดหยุดงาน และการปดงานตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

ตราขอบังคับการประชุมและวางระเบยีบการพิจารณาวนิิจฉัยและชี้ขาดขอพิพาท

แรงงาน และการพิจารณาวนิจิฉัยชี้ขาดการกระทําอันไมเปนธรรมและการออก

คําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ 

(5) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงาน
กอนมีคําวนิิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 31 วรรคหา 

(6) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 38 

(7) พิจารณาวินิจฉัยและออกคําสั่งตามมาตรา 39 

(8) เสนอความเหน็และใหคําแนะนําแกรัฐวสิาหกิจเกี่ยวกบัการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

(9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรฐานขั้นต่าํของสภาพการจางตาม (1) เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก 

คณะรัฐมนตรีแลวใหใชบังคบัแกรัฐวิสาหกิจทุกแหง 

        ในกรณีทีร่ัฐวิสาหกจิใด เห็นสมควรปรับปรุงสภาพการจางที่เกีย่วกับการเงิน

ที่อยูนอกเหนอืจากที่กําหนดไวตามมาตรา 13(2) จะตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินการได 

มาตรา 86 สหภาพแรงงานจะมีขึ้นไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทแหง

พระราชบัญญัตินี้ สหภาพแรงงานตองมีวัตถุที่ประสงคเพื่อการแสวงหาและ

คุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจางและสงเสริมความสัมพันธอันดี

ระหวางนายจางกับลูกจางและระหวางลูกจางดวยกนั 

 

 

มาตรา 40 สหภาพแรงงานจะมีขึ้นได ก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทแหง

พระราชบัญญัตินี้ สหภาพแรงงานตองมีวัตถุประสงคเพื่อ 

(1) สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางลูกจางกับนายจาง และระหวางลูกจาง

ดวยกัน 

(2) พิจารณาชวยเหลือสมาชิกตามคํารองทุกข 
(3) แสวงหาและคุมครองผลประโยชนเกีย่วกับสภาพการจางของลูกจาง 
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มาตรา 88 ผูมีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานตองเปนลูกจางของนายจางคนเดียวกนั 

หรือเปนลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกันโดยไมคํานึงวาจะมีนายจางกี่

คน บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 

 

มาตรา 89 การขอจดทะเบยีนสหภาพแรงงานนั้นใหลูกจางผูมีสิทธิจัดตั้งสหภาพ

แรงงานจํานวนไมนอยกวาสิบคนเปนผูเริ่มกอการยื่นคําขอเปนหนังสือตอนาย

ทะเบียนพรอมดวยรางขอบังคับของสหภาพแรงงานอยางนอยสามฉบับ 

 

 

มาตรา 98 เพื่อประโยชนของสมาชิกของสหภาพแรงงาน ใหสหภาพแรงงานมี

อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

(1) เรียกรอง เจรจา ทําความตกลงและรับทราบคําชี้ขาด หรือทําขอตกลงกับ

นายจางหรือสมาคมนายจางในกจิการของสมาชิกได 

(2) จัดการดําเนินการเพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชน ทั้งนี้ ภายใตบังคับของ
วัตถุที่ประสงคของสหภาพแรงงาน 

(3) จัดใหมีการบรกิารสนเทศเพือ่ใหสมาชิกมาติดตอเกีย่วกับการจัดหางาน 

จัดใหมีบริการการใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาหรือขจัดขอขัดแยง 

(4) ดําเนินการและใหความรวมมือเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และรักษา

ผลประโยชนของรัฐวิสาหกจิ 

ใหรัฐวิสาหกิจแตละแหงมีสหภาพแรงงานไดเพยีงสหภาพแรงงานเดียว 

 

มาตรา 42  สหภาพแรงงานจะตั้งขึ้นไดตองมีสมาชิกไมนอยกวารอยละยี่สิบหา

ของลูกจางทั้งหมด แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว เปน

การจร เปนไปตามฤดูกาล หรือเปนงานตามโครงการ ตองมีขอบังคับ และตองจด

ทะเบียนตอนายทะเบยีน และเมื่อไดจดทะเบียนแลว ใหสหภาพแรงงานเปนนิติ

บุคคล 

มาตรา 43  การขอจดทะเบยีนสหภาพแรงงานใหลูกจางมีสิทธิจัดตั้งสหภาพ

แรงงานจํานวนไมนอยกวาสิบคน เปนผูเริ่มกอการ ยื่นคําขอเปนหนังสือตอนาย

ทะเบียน พรอมดวยรางขอบังคับของสหภาพแรงงานอยางนอยสามฉบับ บัญชี

รายชื่อและลายมือชื่อของผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานไมนอย

กวารอยละสิบของลูกจางทั้งหมด แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานอันมีลักษณะเปน

ครั้งคราว เปนการจร เปนไปตามฤดูกาล หรือเปนงานตามโครงการ 

มาตรา 54 เพื่อประโยชนของสมาชิกสหภาพแรงงาน ใหสหภาพแรงงานมีสิทธิ

หนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) ยื่นขอเรียกรองตอฝายนายจางเกี่ยวกับสภาพการจางแทนสมาชิก 
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(4) เกี่ยวกับการบริหารงานและการทํางาน 

(5) จัดใหมีการใหบริการเกี่ยวกบัการจัดสรรเงินหรือทรัพยสิน เพื่อสวัสดิการ

ของสมาชิกหรือเพื่อสาธารณประโยชน ทั้งนี้ ตามที่ทีป่ระชุมใหญ

เห็นสมควร 

(6) เรียกเก็บเงินคาสมัครเปนสมาชิกและเงนิคาบํารุงตามอัตราที่กําหนดใน
ขอบังคับของสหภาพแรงงาน 

มาตรา 99 เมื่อสหภาพแรงงานปฏิบัติการดงัตอไปนี้ เพื่อประโยชนของสมาชิกอัน

มิใชเปนกจิการเกี่ยวกับการเมือง ใหลูกจาง สหภาพแรงงาน กรรมการ 

อนุกรรมการ และเจาหนาทีข่องสหภาพแรงงานไดรับการยกเวนไมตองถูก

กลาวหาหรือฟองรองทางอาญาหรือทางแพง 

(1) เขารวมเจรจาทําความตกลงกับนายจาง สมาคมนายจาง ลูกจาง สหภาพ

แรงงานอื่น สหพันธนายจาง หรือสหพันธแรงงานเพื่อเรียกรองสิทธิหรือ

ประโยชนที่สมาชิกสมควรไดรับ 

(2) นัดหยุดงานหรือชวยเหลือ ชักชวนหรือสนบัสนุนใหสมาชิกนัดหยุดงาน 

(3) ชี้แจงหรือโฆษณาขอเท็จจรงิเกี่ยวกับขอพพิาทแรงงาน 

(4) จัดใหมีการชุมนุมหรือเขารวมโดยสงบในการนัดหยุดงาน 

ทั้งนี้ เวนแตเปนความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเกีย่วกับการกอใหเกิด

ภยันตรายตอประชาชน เกีย่วกับชีวิตและรางกายเกี่ยวกับเสรีภาพและชือ่เสียง  

(2) ยื่นคํารองทุกขตอคณะกรรมการกิจการสัมพันธเพื่อพิจารณาตามมาตรา 
23(4) 

(3) ตั้งผูแทนเขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการกิจการสมัพันธ 
(4) จัดใหมีการใหบริการเพื่อสวสัดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือ

ทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมใหญเห็นสมควร 

(5) เรียกเก็บเงินคาสมัครเปนสมาชิกและเงนิคาบํารุงตามอัตราที่กําหนดใน
ขอบังคับของสหภาพแรงงาน 

(6) ดําเนินการใหเปนไปตามวตัถุประสงคที่บัญญัติไวในมาตรา 40 

 

 

 

มาตรา 58 เมื่อสหภาพแรงงานปฏิบัติการดงัตอไปนี้ เพื่อประโยชนของสมาชิก

สหภาพแรงงานใหสหภาพแรงงาน กรรมการสหภาพแรงงาน อนุกรรมการ 

สหภาพแรงงาน และเจาหนาที่ของสหภาพแรงงานไดรับการยกเวนไมตองถูก

กลาวหา หรือฟองรองทางอาญาหรือทางแพง 

(1) เขารวมเจรจาทําความตกลงกับนายจางเพือ่เรียกรองเกีย่วกับสภาพการจาง 

(2) ชี้แจงหรือโฆษณาขอเท็จจรงิเกี่ยวกับขอเรียกรอง หรือขอพิพาทแรงงาน

หรือการดําเนนิงานของสหภาพแรงงาน 
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เกี่ยวกับทรัพยและความผิดในทางแพงที่เกีย่วเนื่องกับการกระทําความผิดทาง

อาญาในลักษณะดังกลาว 

 

มาตรา 102  กรรมการของสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน สภาองคการลูกจางมี

สิทธิลานายจางของตนไปทํากิจการดังตอไปนี้ แตตองแจงใหนายจางทราบ

ลวงหนาถึงสาเหตุที่ลาพรอมแสดงหลักฐานที่เกีย่วของ (ถามี) ดวย  และไดคาจาง

ทุกวันที่ลานัน้ 

(1) ลาไปดําเนินกจิการขององคการดังกลาวในฐานะผูแทนลูกจางในการ
เจรจา การไกลเกลี่ย และการชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน 

(2) ลาไปรวมประชุมตามที่ทางราชการกําหนด 

มาตรา 121  หามมิใหนายจาง 

เลิกจาง หรือกระทําการใดๆ อันอาจเปนผลใหลูกจาง ผูแทนลูกจางกรรมการ

สหภาพแรงงาน หรือกรรมการสหพันธแรงงาน ไมสามารถทนทํางานอยู

ตอไปไดเพราะเหตุลูกจาง หรือสหภาพแรงงานไดนดัชุมนุม ทําคํารอง ยื่นขอ

เรียกรอง เจรจา หรือดําเนินการฟองรองหรือเปนพยาน หรือใหหลักฐานตอ

พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือนายทะเบียน 

พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน หรือกรรมการ

แรงงานสัมพนัธ ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตอศาล 

ทั้งนี้ เวนแตเปนความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเกีย่วกับการกอใหเกิด

ภยันตรายตอประชาชนเกีย่วกับชีวิตและรางกาย เกี่ยวกับเสรีภาพ และชือ่เสียง 

เกี่ยวกับทรัพยและความผิดในทางแพงที่เกีย่วเนื่องกับการกระทําความผิดทาง

อาญาในลักษณะดังกลาว 

มาตรา 59  การใหกรรมการสหภาพแรงงานไปดําเนินงานสหภาพแรงงานหรือไป

รวมการประชมุสหภาพแรงงานหรือสัมมนาใดๆ โดยถือเสมือนวาการไป

ดําเนินงานดังกลาวเปนการทํางานใหกับนายจางใหเปนไปตามที่สหภาพแรงงาน

และนายจางจะไดตกลงกัน 

          ลูกจางซึ่งเปนกรรมการของสหภาพแรงงานมีสิทธิลาไปรวมประชุม 

สหภาพแรงงานหรือรวมการประชุม หรือสัมมนาอื่นๆได ทั้งนี้ ใหสหภาพแรงงาน

แจงใหนายจางทราบลวงหนา และใหถือวาวันเวลาที่ลูกจางไปดําเนนิงานดังกลาว

เปนวนัทํางานใหกับนายจาง 

มาตรา 35  หามมิใหนายจาง 

เลิกจางหรือกระทําการใดๆ อันอาจเปนผลใหลูกจางไมสามารถทนทํางานอยู

ตอไปได เพราะเหตุที่ลูกจางไดดําเนินการขอจัดตั้งสหภาพแรงงาน สหพันธ

แรงงาน หรือเขาเปนสมาชิก หรือกรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธ

แรงงาน กรรมการกิจการสัมพันธ กรรมการแรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพันธ หรือ

อนุกรรมการ หรือดําเนินการฟองรอง เปนพยานหรือใหหลักฐานตอพนักงาน

เจาหนาทีน่ายทะเบียนหรือคณะกรรมการ หรือตอศาลแรงงาน 
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แรงงาน หรือเพราะเหตุที่ลูกจางหรือสหภาพแรงงานกําลังจะกระทําการ

ดังกลาว 

(1) เลิกจางหรือกระทําการใดๆ อันอาจเปนผลใหลูกจางไมสามารถทนทํางาน

อยูตอไปไดเพราะเหตุที่ลูกจางนั้นเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน 

(2) ขัดขวางในการที่ลูกจางเปนสมาชิกหรือใหลูกจางออกจากการเปนสมาชิก
ของสหภาพแรงงาน หรือให หรือตกลงจะใหเงิน หรือทรัพยสินแกลูกจาง

หรือเจาหนาทีข่องสหภาพแรงงานเพื่อมิใหสมัครหรือรับสมัครลูกจางเปน

สมาชิก หรือเพื่อใหออกจากการเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน 

(3) ขัดขวางการดาํเนินการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงาน หรือ

ขัดขวางการใชสิทธิของลูกจางในการเปนสมาชิกสหภาพแรงงานหรือ 

(4) เขาแทรกแซงในการดําเนินการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงาน
โดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย 

มาตรา 122  หามมิให 

(1) บังคับ หรือขูเข็ญโดยทางตรง หรือทางออม ใหลูกจางตองเปนสมาชิก

สหภาพแรงงาน หรือตองออกจากการเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ 

(2) กระทําการใดๆ อันอาจเปนผลใหนายจางฝาฝนมาตรา 121 

(1) ขัดขวางในการที่ลูกจางเปนสมาชิก หรือใหลูกจางออกจากการเปน

สมาชิกของสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน กรรมการกจิการสัมพันธ 

หรือใหหรือตกลงจะใหเงิน หรือทรัพยสินแกลูกจาง หรือเจาหนาที่ของ

สหภาพแรงงาน เพื่อมิใหสมัคร หรือรับสมัครลูกจางเปนสมาชิก หรือ

เพื่อใหออกจากการเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน 

(2) ขัดขวางการดาํเนินการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงาน หรือ

ขัดขวางการใชสิทธิของลูกจางในการเปนสมาชิกสหภาพแรงงานหรือ  

(3) เขาแทรกแซงการดําเนนิการของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงาน

โดยมิชอบดวยกฎหมาย 

 

 

 

มาตรา 36  หามมิใหผูใด 

(1) บังคับหรือขูเข็ญ ไมวาโดยทางหรือทางออม ใหลูกจางตองเปนหรือหาม

ไมใหเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือตองออกจากการเปนสมาชิก

สหภาพแรงงาน หรือ 

(2) กระทําการใดๆ อันอาจเปนผลใหฝายนายจางฝาฝนมาตรา 35 
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มาตรา 123  ในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาดมีผลใช

บังคับ หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการ หรือ

สมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธแรงงาน ซึ่งเกี่ยว

ขอกับขอเรียกรอง เวนแตบุคคลดังกลาว 

(1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 

(2) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 

(3) ฝาฝนขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจาง โดย

นายจางไดวากลาวและตกัเตอืนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง 

นายจางไมจําเปนตองวากลาวและตกัเตือน ทั้งนี้ ขอบังคับ ระเบียบหรือ

คําสั่งนั้นตองมิไดออกเพื่อขัดขวางมิใหบุคคลดังกลาวดําเนินการเกี่ยวกบั

ขอเรียกรอง หรือ 

(4) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวนัทํางานติดตอกนัโดยไมมเีหตผุลอันสมควร 

(5) กระทําการใดๆ เปนการยยุง สนับสนุน หรือชักชวนใหมีการฝาฝน

ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาด 

 

มาตรา 37  ในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง 

หรือคําชี้ขาดตามมาตรา 32 มีผลใชบังคับ หามมิใหนายจางเลิกจางหรือโยกยาย

หนาที่การงานของกรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่ง

เกี่ยวของกับขอเรียกรอง เวนแตมีการยุบเลิกรัฐวิสาหกจิหรืองานสวนหนึ่งสวนใด 

ของรัฐวิสาหกจิหรือบุคคลดังกลาว ไดกระทําการดังตอไปนี้ 

(3) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 

(4) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 

(5) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบดวย

กฎหมายของนายจางโดยนายจางไดวากลาวตักเตือนเปนหนังสือแลว และ

ยังไมเกนิหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางไดรับทราบหนังสือเตือนนั้น ทั้งนี้ 

ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้น ตองมิไดออกเพื่อขัดขวางมิใหบุคคล

ดังกลาว ดําเนนิการเกีย่วกับขอเรียกรอง เวนแตกรณีที่รายแรง นายจางไม

จําตองตักเตือน 

(6) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวนัทํางานติดตอกนั โดยไมมเีหตุผลอันสมควร 

กระทําการใดๆ เปนการยยุง สนับสนุนหรอืชักชวนใหมกีารฝาฝนขอตกลง

เกี่ยวกับสภาพการจางหรือคาํชี้ขาด 
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1. ขอบเขตการใชบังคับ 

- กฎหมายแรงงานสัมพันธใชบังคับแกนายจางและลูกจางในทุกประเภทกิจการ 

ยกเวน  ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิาค และราชการสวนทองถิ่น รวมทั้ง

ราชการของกรุงเทพมหานคร และพัทยาดวย และไมใชบังคับแกรัฐวสิาหกิจ ตาม

กฎหมายวาดวยพนกังานรัฐวสิาหกิจสัมพันธ 

 

มาตรา 5   พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกรัฐวิสาหกิจตามที่กําหนดในพระราช

กฤษฎีกา 

          ใหรัฐวสิาหกิจทั้งหลายอยูภายใตบงัคับแหงพระราชบัญญัติไมวากฎหมาย

จัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น หรือกฎหมายที่เกี่ยวของจะกําหนดไวเชนใดก็ตาม เวนแต

รัฐวิสาหกจิทีก่ําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง 

2. ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 

มาตรา 10  ใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 20 คน ขึ้นไป จัดใหมี

ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ตามความในหมวดนี ้

          ในกรณสีงสัยวาในสถานประกอบกจิการนั้นมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ

จางหรือไม ใหถือวาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่นายจางตองจัดใหตามกฎหมาย

วาดวยการคุมครองแรงงานเปนขอตกลงเกีย่วกับสภาพการจางตามพระราชบัญญัติ

นี้ 

 

- ไมมีบทบัญญัติบังคับใชเหมือนมาตรา 10 แหง พ.ร.บ.แรงงานสัมพนัธ พ.ศ.2518 

- มีใชบังคับเฉพาะมาตรา 25 ซึ่งเทียบเคียงกบัมาตรา 12 แหง พ.ร.บ.แรงงาน

สัมพันธ พ.ศ. 2518 
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 3.การปรับปรงุสภาพการจางที่เกี่ยวกับการเงิน 

มาตรา 13(2)  ใหคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกจิสัมพันธ มีอํานาจหนาที่ 

“เสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดขอบเขตสภาพการจางที่เกีย่วกับการเงินสําหรับ

รัฐวิสาหกจิแตละแหงที่รัฐวสิาหกิจนัน้ อาจจะดําเนนิการไดเอง” 

มาตรา 13 วรรคสาม “ในกรณีที่รัฐวิสาหกจิใด เห็นสมควรปรับปรุงสภาพการจาง

ที่เกี่ยวกับการเงินที่อยูนอกเหนือจากที่กําหนดไวตาม มาตรา 13(2) จะตองไดรับ

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการและคณะรฐัมนตรีกอนจงึจะดําเนินการได 

4. การหามการเรียกรอง 

- ในกรณีที่ประเทศประสบปญหาเศรษฐกิจอยางรายแรงและไดมกีารประกาศหาม

ขึ้นราคาสินคาและบริหาร บทบัญญัติในมาตรา 33 ไดกําหนดใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงแรงงานมีอํานาจประกาศในราชกิจจานเุบกษา หามมิใหลูกจาง สหภาพ

แรงงาน หรือสหพันธแรงงานเรียกรองใหนายจาง สมาคมนายจาง หรือสหพันธ

นายจางเพิ่มคาจางแกลูกจาง หรือหามมิใหนายจางเพิ่มคาจางแกลูกจางได 
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