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พระราชบัญญัติ 
จัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให,ไว, ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป2นป3ท่ี ๓๔ ในรัชกาลป5จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล,าฯ 
ให,ประกาศว9า 

 
โดยท่ีเป2นการสมควรจัดต้ังศาลแรงงานและให,มีวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ ให,ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว,โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห9งชาติ ทําหน,าท่ีรัฐสภา ดังต9อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว9า “พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธี

พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒” 

 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให,ใช,บังคับต้ังแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต,นไป 

 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ศาลแรงงาน” หมายความว9า ศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค หรือศาลแรงงาน

จังหวัด 

“ศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ”๒ หมายความว9า ศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษตาม
กฎหมายว9าด,วยการจัดต้ังศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ 

“ประธานศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ”๓ หมายความว9า ประธานศาลอุทธรณBคดี
ชํานัญพิเศษตามกฎหมายว9าด,วยการจัดต้ังศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ 

“สมาคมนายจ,าง” หมายความว9า องคBการของนายจ,างท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว9า
ด,วยแรงงานสัมพันธB 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๙๖/ตอนท่ี ๗๖/ฉบับพิเศษ หน,า ๑/๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ประธานศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

“สหภาพแรงงาน”๔ หมายความว9า องคBการของลูกจ,างท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว9า
ด,วยแรงงานสัมพันธBหรือกฎหมายว9าด,วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธB 

 
มาตรา ๔๕  ให,ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว9าการกระทรวงแรงงานรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ในส9วนท่ีเก่ียวข,องกับอํานาจหน,าท่ีของตน 

ให,ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตาม
กฎหมายว9าด,วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมมีอํานาจออกข,อบังคับ และให,รัฐมนตรีว9าการ
กระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข,อบังคับและกฎกระทรวงนั้น เม่ือได,ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล,ว ให,ใช,บังคับได, 
 

หมวด ๑ 

ศาลแรงงาน 
   

 
มาตรา ๕  ให,จัดต้ังศาลแรงงานกลางข้ึนในกรุงเทพมหานคร และจะเปMดทําการ

เม่ือใด ให,ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา 

ให,ศาลแรงงานกลางมีเขตอํานาจตลอดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี 

 
มาตรา ๖  ให,จัดต้ังศาลแรงงานภาคข้ึน และจะเปMดทําการเม่ือใดให,ประกาศโดย

พระราชกฤษฎีกา ซ่ึงจะต,องระบุเขตอํานาจศาลและกําหนดท่ีตั้งศาลในเขตศาลนั้นไว,ด,วย 

 
มาตรา ๗  ถ,าจะจัด ต้ั งศาลแรงงานจังหวัด ข้ึนในจังหวัดใด ให,กระทําโดย

พระราชบัญญัติซ่ึงจะต,องระบุเขตอํานาจศาลนั้นไว,ด,วย 

 
มาตรา ๘๖  ศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งในเรื่องดังต9อไปนี้ 
(๑) คดีพิพาทเก่ียวด,วยสิทธิหรือหน,าท่ีตามสัญญาจ,างแรงงาน หรือตามข,อตกลง

เก่ียวกับสภาพการจ,าง 

(๒) คดีพิพาทเก่ียวด,วยสิทธิหรือหน,าท่ีตามกฎหมายว9าด,วยการคุ,มครองแรงงาน
กฎหมายว9าด,วยแรงงานสัมพันธB กฎหมายว9าด,วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธB กฎหมายว9าด,วยการ
จัดหางานและคุ,มครองคนหางาน กฎหมายว9าด,วยการประกันสังคม หรือกฎหมายว9าด,วยเงินทดแทน 

                                                 
๔ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “สหภาพแรงงาน” แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน

และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕ มาตรา ๔ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖ มาตรา ๘ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) กรณีท่ีจะต,องใช,สิทธิทางศาลตามกฎหมายว9าด,วยการคุ,มครองแรงงาน กฎหมาย
ว9าด,วยแรงงานสัมพันธB หรือกฎหมายว9าด,วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธB 

(๔) คดีอุทธรณBคําวินิจฉัยของเจ,าพนักงานตามกฎหมายว9าด,วยการคุ,มครองแรงงาน
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธBหรือรัฐมนตรีว9าการกระทรวงแรงงานตามกฎหมายว9าด,วยแรงงาน
สัมพันธB ของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธBหรือรัฐมนตรีว9าการกระทรวงแรงงาน ตาม
กฎหมายว9าด,วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธB ของคณะกรรมการอุทธรณBตามกฎหมายว9าด,วยการ
ประกันสังคม หรือของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว9าด,วยเงินทดแทน 

(๕) คดีอันเกิดแต9มูลละเมิดระหว9างนายจ,างและลูกจ,างสืบเนื่องจากข,อพิพาท
แรงงานหรือเก่ียวกับการทํางานตามสัญญาจ,างแรงงาน  ท้ังนี้ ให,รวมถึงมูลละเมิดระหว9างลูกจ,างกับ
ลูกจ,างท่ีเกิดจากการทํางานในทางการท่ีจ,างด,วย 

(๖) ข,อพิพาทแรงงานท่ีรัฐมนตรีว9าการกระทรวงแรงงานขอให,ศาลแรงงานชี้ขาดตาม
กฎหมายว9าด,วยแรงงานสัมพันธB กฎหมายว9าด,วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธB หรือกฎหมายว9าด,วยการ
จัดหางานและคุ,มครองคนหางาน 

(๗) คดีท่ีมีกฎหมายบัญญัติให,อยู9ในอํานาจของศาลแรงงาน 

คดีตามวรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีกฎหมายว9าด,วยการคุ,มครองแรงงาน กฎหมายว9าด,วย
แรงงานสัมพันธB กฎหมายว9าด,วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธB กฎหมายว9าด,วยการจัดหางานและ
คุ,มครองคนหางาน กฎหมายว9าด,วยการประกันสังคม หรือกฎหมายว9าด,วยเงินทดแทนบัญญัติให,
ร,องเรียนต9อพนักงานเจ,าหน,าท่ีหรือปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกําหนดไว, จะดําเนินการในศาล
แรงงานได,ต9อเม่ือได,ปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกฎหมายดังกล9าวบัญญัติไว,แล,ว 

 
มาตรา ๙๗  ในท,องท่ีท่ีศาลแรงงานเปMดทําการแล,ว ห,ามมิให,ศาลชั้นต,นอ่ืนใดในท,องท่ี

นั้นรับคดีท่ีอยู9ในอํานาจของศาลแรงงานไว,พิจารณาพิพากษา 
ในกรณีมีป5ญหาว9าคดีใดจะอยู9ในอํานาจของศาลแรงงานหรือไม9 ไม9ว9าป5ญหานั้น

จะเกิดข้ึนในศาลแรงงานหรือศาลยุติธรรมอ่ืน ให,ศาลนั้นรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว,ชั่วคราวแล,ว
เสนอป5ญหานั้นให,ประธานศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษเป2นผู,วินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณB
คดีชํานัญพิเศษให,เป2นท่ีสุด ในกรณีเช9นว9านี้ ถ,าตามคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
จะต,องเปลี่ยนแปลงศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ให,ศาลเดิมโอนคดีไปยังศาลดังกล9าว และให,
ถือว9ากระบวนพิจารณาท่ีได,ดําเนินการไปแล,วในศาลเดิมก9อนมีคําพิพากษาไม9เสียไป เว,นแต9ศาลท่ีรับ
โอนคดีจะมีคําสั่งเป2นอย9างอ่ืนเพ่ือประโยชนBแห9งความยุติธรรม 

 
มาตรา ๑๐๘  ศาลแรงงานเป2นศาลชั้นต,นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และให,นํา

บทบัญญัติแห9งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาใช,บังคับแก9ศาลแรงงานโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

                                                 
๗ มาตรา ๙ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘ มาตรา ๑๐ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู,พิพากษาในศาลแรงงาน 
   

 
มาตรา ๑๑๙  ในศาลแรงงาน ให,มีผู,พิพากษาและผู,พิพากษาสมทบตามจํานวนท่ี

คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว9าด,วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด
ตามความจําเป2นเพ่ือประโยชนBในทางราชการของแต9ละศาล โดยเฉพาะผู,พิพากษาสมทบฝQายนายจ,าง
และผู,พิพากษาสมทบฝQายลูกจ,างให,มีจํานวนฝQายละเท9า ๆ กัน 

 
มาตรา ๑๒๑๐  พระมหากษัตริยBจะได,ทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ แต9งต้ังผู,พิพากษา

ศาลแรงงานจากข,าราชการตุลาการตามกฎหมายว9าด,วยระเบียบข,าราชการฝQายตุลาการศาลยุติธรรม 
และเป2นผู,มีความรู,และความเข,าใจในป5ญหาแรงงาน 

 
มาตรา ๑๓๑๑  ในศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาค ให,มีอธิบดีผู,พิพากษาศาล

ละหนึ่งคน กับให,มีรองอธิบดีผู,พิพากษาศาลละหนึ่งคน และในกรณีท่ีมีความจําเป2นเพ่ือประโยชนB
ในทางราชการ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว9าด,วยระเบียบบริหารราชการศาล
ยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกาจะกําหนดให,มีรองอธิบดีผู,พิพากษามากกว9าหนึ่งคน
แต9ไม9เกินสามคนก็ได, 

ในศาลแรงงานจังหวัด ให,มีผู,พิพากษาหัวหน,าศาลแรงงานจังหวัด ศาลละหนึ่งคน 

 
มาตรา ๑๔๑๒  พระมหากษัตริยBจะได,ทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ แต9งต้ังผู,พิพากษา

สมทบจากบุคคลซ่ึงคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว9าด,วยระเบียบข,าราชการฝQาย
ตุลาการศาลยุติธรรมคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู,แทนฝQายนายจ,างและฝQายลูกจ,างโดย 

(๑) ให,สมาคมนายจ,างกับรัฐวิสาหกิจและสหภาพแรงงานเสนอชื่อผู,แทนฝQายตนต9อ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ,มครองแรงงานหรือผู,ท่ีได,รับมอบหมายเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 
๑๔/๑ (๕) และ (๖) แล,วให,อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ,มครองแรงงาน หรือผู,ท่ีได,รับมอบหมายจัดให,มี
การเลือกต้ังผู,แทนฝQายสมาคมนายจ,างกับรัฐวิสาหกิจและฝQายสหภาพแรงงานให,ได,จํานวนไม9เกินสอง
เท9าของจํานวนท่ีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว9าด,วยระเบียบบริหารราชการศาล
ยุติธรรมกําหนดและเสนอบัญชีรายชื่อดังกล9าวต9อเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม หรือในกรณีไม9มี
สมาคมนายจ,างหรือสหภาพแรงงาน ซ่ึงจดทะเบียนท่ีต้ังสํานักงานไว,ในเขตศาลแรงงานใด หรือมีอยู9
เป2นจํานวนน,อย นอกจากสมาคมนายจ,างกับรัฐวิสาหกิจและสหภาพแรงงาน ถ,ามี แล,วให,ท่ีประชุม

                                                 
๙ มาตรา ๑๑ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐ มาตรา ๑๒ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๑ มาตรา ๑๓ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๒ มาตรา ๑๔ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู,แทนฝQายนายจ,างของสถานประกอบกิจการและท่ีประชุมผู,แทนฝQายลูกจ,างของสถานประกอบกิจการ
ซ่ึงอยู9ในเขตศาลแรงงานนั้น แต9ละฝQายเสนอชื่อผู,แทนฝQายตน และ 

(๒) ให,กระทรวงแรงงาน หรือคณะกรรมการหรือองคBกรท่ีเก่ียวกับแรงงานตาม
ประกาศของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เสนอชื่อผู,แทนฝQายนายจ,างหรือผู,แทนฝQายลูกจ,างต9อ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ,มครองแรงงานหรือผู,ท่ีได,รับมอบหมายเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 
๑๔/๑ (๗) และให,อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ,มครองแรงงานหรือผู,ท่ีได,รับมอบหมายจัดให,มีการประชุม
และเลือกกันเองของผู,แทนฝQายนายจ,างและผู,แทนฝQายลูกจ,างให,ได,จํานวนไม9เกินสองเท9าของจํานวนท่ี
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว9าด,วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด
และเสนอบัญชีรายชื่อดังกล9าวต9อเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม 

ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกําหนด โดยคํานึงถึงการ
กระจายโอกาสให,แก9ตัวแทนของทุกฝQายท่ีเก่ียวข,องด,านแรงงาน ระเบียบดังกล9าวเม่ือประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล,วให,ใช,บังคับได, 

 
มาตรา ๑๔/๑๑๓  บุคคลท่ีได,รับการเสนอชื่อเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ แต9งต้ัง

เป2นผู,พิพากษาสมทบต,องมีคุณสมบัติและไม9มีลักษณะต,องห,ามดังต9อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม9ตํ่ากว9าสามสิบป3บริบูรณBในวันท่ีได,มีการเสนอชื่อผู,แทนฝQายนายจ,างหรือ
ผู,แทนฝQายลูกจ,างตามมาตรา ๑๔ 

(๓) มีภูมิลําเนาหรือสถานท่ีทํางานอยู9ในเขตศาลแรงงานนั้นไม9น,อยกว9าหนึ่งป3นับถึง
วันท่ีได,มีการเสนอชื่อตามมาตรา ๑๔ 

(๔) สําเร็จการศึกษาไม9ตํ่ากว9ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท9า เว,นแต9เคยเป2นผู,
พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน 

(๕) ในวันท่ีได,มีการเสนอชื่อผู,แทนฝQายนายจ,างตามมาตรา ๑๔ นั้น ในกรณีท่ีสมาคม
นายจ,างหรือรัฐวิสาหกิจเป2นผู,เสนอ ต,องเป2นกรรมการสมาคมนายจ,างมาแล,วไม9น,อยกว9าสองป3และ
สมาคมนายจ,างนั้นได,จดทะเบียนท่ีต้ังสํานักงานในเขตศาลแรงงานนั้น หรือเป2นฝQายบริหารของ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว9าด,วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธBมาแล,วไม9น,อยกว9าสองป3 แล,วแต9กรณี หรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมผู,แทนฝQายนายจ,างของสถานประกอบกิจการเป2นผู,เสนอ ผู,ได,รับการเสนอชื่อต,อง
เป2นเจ,าของสถานประกอบกิจการหรือลูกจ,างของสถานประกอบกิจการซ่ึงมีอํานาจหน,าท่ีทําการแทน
นายจ,างสําหรับกรณีการจ,าง การให,บําเหน็จ การลดค9าจ,าง หรือการเลิกจ,างและสถานประกอบ
กิจการดังกล9าวอยู9ในเขตศาลแรงงานนั้น 

(๖) ในวันท่ีได,มีการเสนอชื่อผู,แทนฝQายลูกจ,างตามมาตรา ๑๔ นั้น ในกรณีท่ีสหภาพ
แรงงานเป2นผู,เสนอ ต,องเป2นกรรมการสหภาพแรงงานมาแล,วไม9น,อยกว9าสองป3และสหภาพแรงงานนั้น
ได,จดทะเบียนท่ีต้ังสํานักงานในเขตศาลแรงงานนั้น หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมผู,แทนฝQายลูกจ,างของสถาน
ประกอบกิจการเป2นผู,เสนอ ผู,ได,รับการเสนอชื่อต,องเป2นลูกจ,างของสถานประกอบกิจการซ่ึงอยู9ในเขต
ศาลแรงงานนั้น 

                                                 
๑๓ มาตรา ๑๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๗) ในวันท่ีได,มีการเสนอชื่อผู,แทนฝQายนายจ,างหรือผู,แทนฝQายลูกจ,างตามมาตรา ๑๔ 
นั้น ในกรณีท่ีกระทรวงแรงงานหรือคณะกรรมการหรือองคBกรท่ีเก่ียวกับแรงงาน เป2นผู,เสนอชื่อผู,แทน
ฝQายนายจ,างหรือผู,แทนฝQายลูกจ,าง ผู,ได,รับการเสนอชื่อต,องมีคุณสมบัติตาม (๕) หรือ (๖) แล,วแต9กรณี 

(๘ ) เป2นผู, มี ความเลื่ อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริยBเป2นประมุข 

(๙) ไม9เป2นบุคคลล,มละลาย คนไร,ความสามารถ คนเสมือนไร,ความสามารถ คน
วิกลจริตหรือจิตฟ5TนเฟUอน มีจิตใจไม9เหมาะสมท่ีจะเป2นผู,พิพากษาสมทบ หรือเป2นโรคท่ีระบุไว,ใน
ระเบียบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว9าด,วยระเบียบข,าราชการฝQายตุลาการ
ศาลยุติธรรม 

(๑๐) ไม9เคยได,รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,ลงโทษจําคุก เว,นแต9เป2นโทษ
สําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๑) ไม9เคยต,องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว9าได,กระทําความผิดตามกฎหมายว9าด,วยการ
คุ,มครองแรงงาน กฎหมายว9าด,วยแรงงานสัมพันธB กฎหมายว9าด,วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธB 
กฎหมายว9าด,วยการจัดหางานและคุ,มครองคนหางาน กฎหมายว9าด,วยการประกันสังคม หรือกฎหมาย
ว9าด,วยเงินทดแทน เว,นแต9พ,นโทษมาแล,วไม9น,อยกว9าสองป3หรือพ,นระยะเวลาท่ีศาลได,กําหนดในการรอ
การลงโทษแล,ว 

(๑๒) ไม9เคยต,องคําสั่งของศาลถึงท่ีสุดให,ทรัพยBสินตกเป2นของแผ9นดินและศาลไม9ได,
สั่งคืนทรัพยBสินตามกฎหมายว9าด,วยการปVองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(๑๓) ไม9เป2นข,าราชการการเมือง กรรมการหรือผู,ดํารงตําแหน9งท่ีรับผิดชอบในการ
บริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ,าหน,าท่ีในพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู,แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาท,องถ่ิน ผู,บริหารท,องถ่ินท่ีมาจาก
การเลือกต้ังหรือการแต9งต้ัง หรือทนายความ 

(๑๔) ไม9เคยถูกไล9ออก ปลดออก หรือให,ออกจากราชการ หน9วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน9วยงานอ่ืนของรัฐ 

(๑๕) ไม9เป2นผู,มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร9องในศีลธรรมอันดี 

(๑๖) ไม9เคยพ,นจากตําแหน9งผู,พิพากษาสมทบตามมาตรา ๑๕ (๖) 
 
มาตรา ๑๔/๒๑๔  ก9อนเข,ารับตําแหน9ง ผู,พิพากษาสมทบจะต,องได,รับการอบรม

ความรู,ในเรื่องเก่ียวกับศาลแรงงาน อํานาจหน,าท่ีของผู,พิพากษาสมทบและระเบียบท่ีเก่ียวข,อง 
ตลอดจนการดํารงตนในฐานะเป2นผู,พิพากษาสมทบตามหลักเกณฑBและวิธีการท่ีคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมตามกฎหมายว9าด,วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด และจะต,องปฏิญาณตน
ต9อหน,าอธิบดีผู,พิพากษาศาลแรงงานกลาง หรืออธิบดีผู,พิพากษาศาลแรงงานภาค หรือผู,พิพากษา
หัวหน,าศาลแรงงานจังหวัดซ่ึงตนจะเข,าสังกัด แล,วแต9กรณี ว9าจะปฏิบัติหน,าท่ีด,วยความซ่ือสัตยBสุจริต
และเท่ียงธรรมโดยไม9ผูกพันตนว9าเป2นฝQายนายจ,างหรือฝQายลูกจ,างและรักษาความลับในราชการ 

 

                                                 
๑๔ มาตรา ๑๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๔/๓๑๕  ผู,พิพากษาสมทบให,ดํารงตําแหน9งคราวละสามป3 แต9จะทรงพระกรุณา
โปรดเกล,าฯ แต9งต้ังผู,ต,องออกตามวาระไปแล,วให,ดํารงตําแหน9งต9อไปอีกก็ได, 

ในการปฏิบัติหน,าท่ีของผู,พิพากษาสมทบ ให,ถือว9าวันท่ีมาปฏิบัติหน,าท่ีเป2นวันทํางาน
ให,แก9นายจ,างของผู,พิพากษาสมทบนั้น และให,นายจ,างอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๑๕๑๖  ผู,พิพากษาสมทบพ,นจากตําแหน9งเม่ือ 

(๑) ออกตามวาระ 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือเข,าลักษณะต,องห,ามอย9างใดอย9างหนึ่งตามมาตรา ๑๔/๑ 

(๕) ต,องคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดให,จําคุก 

(๖) ขาดการปฏิบัติหน,าท่ีตามท่ีกําหนดถึงสามครั้งติดต9อกันโดยไม9มีเหตุอันสมควร 

(๗) ประพฤติตนไม9เหมาะสมแก9การเป2นผู,พิพากษาสมทบ 

การพ,นจากตําแหน9งตาม (๒) ให,นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ การพ,นจาก
ตําแหน9งตาม (๑) หรือ (๓) ให,นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ ให,พ,นจาก
ตําแหน9ง ถ,าเป2นการพ,นจากตําแหน9งตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต,องได,รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว9าด,วยระเบียบข,าราชการฝQายตุลาการศาลยุติธรรม 
และให,นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ ให,พ,นจากตําแหน9ง 

 
มาตรา ๑๖  ให,อธิบดีผู,พิพากษาศาลแรงงานกลาง อธิบดีผู,พิพากษาศาลแรงงาน

ภาค ผู,พิพากษาหัวหน,าศาลแรงงานจังหวัด แล,วแต9กรณี หรือผู,ทําการแทนในตําแหน9งดังกล9าว 
กําหนดผู,พิพากษาสมทบฝQายนายจ,างและฝQายลูกจ,างท่ีจะต,องปฏิบัติการ โดยจะกําหนดให,มีผู,
พิพากษาสมทบฝQายนายจ,างและฝQายลูกจ,างสํารองไว,ด,วยก็ได, 

 
มาตรา ๑๗  ภายใต,บังคับมาตรา ๑๘ ศาลแรงงานต,องมีผู,พิพากษา ผู,พิพากษา

สมทบฝQายนายจ,างและผู,พิพากษาสมทบฝQายลูกจ,างฝQายละเท9า ๆ กัน จึงจะเป2นองคBคณะพิจารณา
พิพากษาคดี 

 
มาตรา ๑๘  กระบวนพิจารณานอกจากการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดี ผู,พิพากษา

ของศาลแรงงานคนใดคนหนึ่งมีอํานาจกระทําหรือออกคําสั่งใด ๆ ได, โดยจะให,มีผู,พิพากษาสมทบฝQาย
นายจ,างและฝQายลูกจ,างร9วมด,วยหรือไม9ก็ได, 

 
มาตรา ๑๙๑๗  ให,นําบทบัญญัติว9าด,วยการคัดค,านผู,พิพากษาตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ9งมาใช,บังคับแก9การคัดค,านผู,พิพากษาสมทบโดยอนุโลม 

                                                 
๑๕ มาตรา ๑๔/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๖ มาตรา ๑๕ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๐  ผู,พิพากษาสมทบท่ีนั่งพิจารณาคดีใดจะต,องพิจารณาคดีนั้นจนเสร็จ 

เว,นแต9ไม9อาจปฏิบัติหน,าท่ีได,เพราะเจ็บปQวยหรือมีเหตุจําเป2นอย9างอ่ืน ในกรณีเช9นว9านี้ ให,ผู,มีอํานาจ
ตามมาตรา ๑๖ จัดให,ผู,พิพากษาสมทบซ่ึงได,กําหนดให,เป2นผู,สํารองไว, ถ,ามี หรือผู,พิพากษาสมทบอ่ืน
เข,าปฏิบัติการแทน 

 
มาตรา ๒๑  ผู,พิพากษาสมทบจะได,รับค9าปQวยการ ค9าพาหนะเดินทาง ค9าเช9าท่ีพัก 

และค9าตอบแทนอย9างอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีท่ียังไม9มีการแต9งต้ังผู,พิพากษาสมทบข้ึนใหม9 หรือมีการแต9งต้ัง

แล,วแต9ยังไม9ได,เข,ารับหน,าท่ี ให,ผู,พิพากษาสมทบซ่ึงออกไปตามวาระคงอยู9ปฏิบัติหน,าท่ีไปพลางก9อน 

ผู,พิพากษาสมทบซ่ึงจะต,องพ,นจากตําแหน9งตามวาระ ให,มีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีซ่ึงตนได,นั่งพิจารณาไว,ก9อนจนกว9าจะเสร็จคดีนั้น แต9ต,องไม9เกินหกสิบวันนับแต9วันครบกําหนดออก
ตามวาระ 

 
มาตรา ๒๓  ผู,พิพากษาสมทบเป2นเจ,าพนักงานในตําแหน9งตุลาการตามความหมาย

ของประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๒๔  ให,นําบทบัญญัติว9าด,วยวินัยและการรักษาวินัยสําหรับข,าราชการตุลาการ

ตามกฎหมายว9าด,วยระเบียบข,าราชการฝQายตุลาการ มาใช,บังคับแก9ผู,พิพากษาสมทบด,วย โดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

วิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
   

ส9วนท่ี ๑ 

บทท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๒๕๑๘  การส9งคําคู9ความหรือเอกสารอ่ืนใดไปยังคู9ความในคดีแรงงาน ให,

กระทําโดยเจ,าพนักงานศาล หรือศาลแรงงานจะกําหนดให,ส9งทางไปรษณียBลงทะเบียนตอบรับหรือทาง
โทรสารหรือโดยวิธีอ่ืนใดก็ได, 

 

                                                                                                                                            
๑๗ มาตรา ๑๙ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๘ มาตรา ๒๕ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๖  ระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว,ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ีศาลแรงงาน
ได,กําหนด ศาลแรงงานมีอํานาจย9นหรือขยายได,ตามความจําเป2น และเพ่ือประโยชนBแห9งความ
ยุติธรรม 

 
มาตรา ๒๗  การยื่นคําฟVองตลอดจนการดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในศาล

แรงงานให,ได,รับยกเว,นไม9ต,องชําระค9าฤชาธรรมเนียม 

 
มาตรา ๒๘๑๙  ในกรณีมีเหตุสมควร ศาลแรงงานอาจสั่งให,มีการดําเนินกระบวน

พิจารณา ณ สถานท่ีท่ีมูลคดีเกิดข้ึนหรือสถานท่ีอ่ืนหรือในวันหยุดงานหรือในเวลาใด ๆ ก็ได, 
 
มาตรา ๒๙  เพ่ือให,การดําเนินการกระบวนพิจารณาคดีแรงงานเป2นไปโดยประหยัด 

สะดวก รวดเร็ว และเท่ียงธรรม ให,อธิบดีผู,พิพากษาศาลแรงงานกลางมีอํานาจออกข,อกําหนดใด ๆ ใช,
บังคับในศาลแรงงานได,เม่ือได,รับอนุมัติจากประธานศาลฎีกาแล,ว 

ข,อกําหนดนั้นเม่ือได,ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล,วให,ใช,บังคับได, 
 

มาตรา ๓๐  ศาลแรงงานอาจขอให,ผู,ทรงคุณวุฒิหรือผู,เชี่ยวชาญมาให,ความเห็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีได, 

 
มาตรา ๓๑  ให,นําบทบัญญัติแห9งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ9งมาใช,

บังคับแก9การดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงานเท9าท่ีไม9ขัดหรือแย,งกับบทแห9งพระราชบัญญัตินี้
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๒  ในกรณีท่ีศาลแรงงานเห็นว9าการกระทําใดของคู9ความฝQายใดเป2นการ

ปฏิบัติผิดข้ันตอนหรือเป2นการฝQาฝUนบทบัญญัติของกฎหมายว9าด,วยการคุ,มครองแรงงานหรือกฎหมาย
ว9าด,วยแรงงานสัมพันธB ให,ศาลแรงงานมีอํานาจสั่งให,คู9ความฝQายนั้นปฏิบัติหรือละเว,นการกระทําใด ๆ 
เพ่ือให,เป2นไปตามกฎหมายดังกล9าวได, 

การฝQาฝUนคําสั่งศาลแรงงานตามวรรคหนึ่ง ให,ศาลแรงงานมีอํานาจสั่งกักขังจนกว9า
จะปฏิบัติตามคําสั่งศาลแต9ต,องไม9เกินหกเดือน 

 
มาตรา ๓๒/๑๒๐  ถ,าบุคคลใดเกรงว9าพยานหลักฐานท่ีตนอาจต,องอ,างอิงในภายหน,า

จะสูญหายหรือยากแก9การนํามาเม่ือมีคดีแรงงานเกิดข้ึน หรือถ,าคู9ความฝQายใดในคดีเกรงว9า
พยานหลักฐานท่ีตนจํานงจะอ,างอิงจะสูญหายเสียก9อนท่ีจะนํามาสืบหรือเป2นการยากท่ีจะนํามาสืบใน
ภายหลัง บุคคลนั้นหรือคู9ความฝQายนั้นอาจยื่นคําขอต9อศาลแรงงานโดยทําเป2นคําร,องขอหรือคําร,องให,
ศาลมีคําสั่งสืบพยานหลักฐานนั้นไว,ทันที 

                                                 
๑๙ มาตรา ๒๘ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๐ มาตรา ๓๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เม่ือศาลได,รับคําขอเช9นว9านั้น ให,ศาลออกหมายเรียกผู,ขอและคู9ความอีกฝQายหนึ่ง
หรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข,องมาศาล และเม่ือได,ฟ5งบุคคลเหล9านั้นแล,ว ให,ศาลสั่งคําขอตามท่ี
เห็นสมควรถ,าศาลสั่งอนุญาตตามคําขอแล,ว ให,สืบพยานหลักฐานไปตามท่ีบัญญัติไว,ในกฎหมาย ส9วน
รายงานและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข,องกับการนั้นให,ศาลเก็บรักษาไว, 

 
มาตรา ๓๒/๒๒๑  ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน เม่ือมีการยื่นคําขอตามมาตรา ๓๒/๑ ผู,ยื่น

คําขอจะยื่นคําร,องรวมไปด,วยเพ่ือให,ศาลแรงงานมีคําสั่งหรือออกหมายตามท่ีขอโดยไม9ชักช,า และถ,า
จําเป2น จะขอให,ศาลมีคําสั่งให,ยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุท่ีจะใช,เป2นพยานหลักฐานท่ีขอสืบไว,ก9อน
โดยมีเง่ือนไขอย9างใดอย9างหนึ่งตามท่ีศาลเห็นสมควรก็ได, 

ให,นํามาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ และ
มาตรา ๒๖๙ แห9งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ9งมาใช,บังคับแก9กรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 
ส9วนท่ี ๒ 

วิธีพิจารณาคดีแรงงานในศาลแรงงาน 
   

 

มาตรา ๓๓  คําฟVองคดีแรงงานให,เสนอต9อศาลแรงงานท่ีมูลคดีเกิดข้ึนในเขตศาล
แรงงานนั้น ถ,าโจทกBมีความประสงคBจะยื่นคําฟVองต9อศาลแรงงานท่ีโจทกBหรือจําเลยมีภูมิลําเนาอยู9ใน
เขตศาลแรงงาน เม่ือโจทกBแสดงให,ศาลแรงงานเห็นว9าการพิจารณาคดีในศาลแรงงานนั้น ๆ จะเป2น
การสะดวก ศาลแรงงานจะอนุญาตให,โจทกBยื่นคําฟVองตามท่ีขอนั้นก็ได, 

เพ่ือประโยชนBแห9งมาตรานี้ ให,ถือว9าสถานท่ีท่ีลูกจ,างทํางานเป2นท่ีท่ีมูลคดีเกิดข้ึน 

ไม9ว9าการดําเนินกระบวนพิจารณาจะได,ดําเนินไปแล,วเพียงใด ก9อนศาลแรงงานมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดี คู9ความอาจร,องขอต9อศาลแรงงานท่ีโจทกBได,ยื่นคําฟVองไว,ขอให,
โอนคดีไปยังศาลแรงงานอ่ืนท่ีมีเขตอํานาจได, แต9จะต,องยกเหตุผลและความจําเป2นข้ึนอ,างอิง เม่ือศาล
แรงงานพิจารณาเห็นสมควรจะมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอนั้นก็ได, แต9ห,ามมิให,ศาลแรงงานออกคําสั่ง
เช9นว9านั้น เว,นแต9ศาลแรงงานท่ีจะรับโอนคดีไปนั้นได,ยินยอมเสียก9อน ถ,าศาลแรงงานท่ีจะรับโอนคดีไม9
ยินยอมก็ให,ศาลแรงงานท่ีจะโอนคดีนั้นส9งเรื่องให,ประธานศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษชี้ขาด คําชี้ขาด
ของประธานศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษให,เป2นท่ีสุด๒๒ 

 
มาตรา ๓๔  ในท,องท่ีจังหวัดใดท่ียังไม9มีศาลแรงงานจังหวัดจัดต้ังข้ึน แต9อยู9ในเขต

อํานาจของศาลแรงงานภาค โจทกBจะยื่นคําฟVองต9อศาลจังหวัดหรือศาลแรงงานภาคก็ได, ถ,าโจทกBยื่น
คําฟVองต9อศาลจังหวัด ให,ศาลจังหวัดแจ,งไปยังศาลแรงงานภาค เม่ือศาลแรงงานภาคสั่งรับคดีนั้นไว,
พิจารณาแล,ว ให,ศาลแรงงานภาคออกไปนั่งพิจารณาพิพากษา ณ ศาลจังหวัดแห9งท,องท่ีนั้น 

 

                                                 
๒๑ มาตรา ๓๒/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๒ มาตรา ๓๓ วรรคสาม แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี

แรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๕  โจทกBอาจยื่นคําฟVองเป2นหนังสือ หรือมาแถลงข,อหาด,วยวาจาต9อหน,า
ศาลก็ได, 

ถ,าโจทกBมาแถลงข,อหาด,วยวาจา ให,ศาลมีอํานาจสอบถามตามท่ีจําเป2นเพ่ือ
ประโยชนBแห9งความยุติธรรมแล,วบันทึกรายการแห9งข,อหาเหล9านั้น อ9านให,โจทกBฟ5งและให,โจทกBลง
ลายมือชื่อไว, 

ในกรณีท่ีมีโจทกBหลายคน ศาลจะจัดให,โจทกBเหล9านั้นแต9งต้ังโจทกBคนใดคนหนึ่งหรือ
หลายคนเป2นผู,แทนในการดําเนินคดีก็ได, 

วิธีการแต9งตั้งผู,แทนตามวรรคสามให,เป2นไปตามข,อกําหนดที่ออกตามความใน
มาตรา ๒๙ 

 
มาตรา ๓๖  นายจ,างหรือลูกจ,างจะมอบอํานาจให,สมาคมนายจ,างหรือสหภาพ

แรงงานซ่ึงตนเป2นสมาชิกหรือพนักงานเจ,าหน,าท่ีท่ีมีอํานาจดําเนินคดีตามกฎหมายว9าด,วยการคุ,มครอง
แรงงานหรือกฎหมายว9าด,วยแรงงานสัมพันธBดําเนินคดีแทนก็ได, 

 
มาตรา ๓๗  เม่ือศาลแรงงานสั่งรับคดีไว,พิจารณาแล,ว ให,ศาลแรงงานกําหนดวัน

เวลาในการพิจารณาคดีโดยเร็ว และออกหมายเรียกจําเลยให,มาศาลตามกําหนด ในหมายนั้นให,จด
แจ,งรายการแห9งข,อหาและคําขอบังคับให,จําเลยทราบ และให,ศาลแรงงานสั่งให,โจทกBมาศาลในวันเวลา
เดียวกันนั้นด,วย 

จําเลยจะยื่นคําให,การเป2นหนังสือก9อนวันเวลาท่ีศาลแรงงานนัดให,มาศาลก็ได, 
 
มาตรา ๓๘  เม่ือโจทกBและจําเลยมาพร,อมกันแล,ว ให,ศาลแรงงานไกล9เกลี่ยให,

คู9ความได,ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกัน โดยให,ถือว9าคดีแรงงานมีลักษณะพิเศษอันควร
ระงับลงได,ด,วยความเข,าใจอันดีต9อกัน เพ่ือท่ีท้ังสองฝQายจะได,มีความสัมพันธBกันต9อไป 

ในการไกล9เกลี่ยของศาลแรงงาน ถ,าคู9ความฝQายใดฝQายหนึ่งร,องขอ หรือเม่ือศาล
แรงงานเห็นสมควร ศาลแรงงานจะสั่งให,ดําเนินการเป2นการลับเฉพาะต9อหน,าคู9ความเท9านั้นก็ได, 

ในกรณีท่ีศาลแรงงานได,ไกล9เกลี่ยแล,ว แต9คู9ความไม9อาจตกลงกันหรือไม9อาจ
ประนีประนอมยอมความกันได, ก็ให,ศาลแรงงานดําเนินกระบวนพิจารณาต9อไป 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีมีประเด็นท่ียังไม9อาจตกลงกันหรือไม9อาจประนีประนอมยอม

ความกัน ให,ศาลแรงงานจดประเด็นข,อพิพาทและบันทึกคําแถลงของโจทกBกับคําให,การของจําเลย
อ9านให,คู9ความฟ5ง และให,ลงลายมือชื่อไว, โดยจะระบุให,คู9ความฝQายใดฝQายหนึ่งนําพยานมาสืบก9อนหรือ
หลังก็ได, แล,วให,ศาลแรงงานกําหนดวันสืบพยานไปทันที 

ถ,าจําเลยไม9ยอมให,การ ให,ศาลแรงงานบันทึกไว, และดําเนินกระบวนพิจารณาต9อไป 

 
มาตรา ๔๐  เม่ือโจทกBได,ทราบคําสั่งให,มาศาลตามมาตรา ๓๗ แล,ว ไม9มาตาม

กําหนดโดยไม9แจ,งให,ศาลแรงงานทราบเหตุท่ีไม9มา ให,ถือว9าโจทกBไม9ประสงคBจะดําเนินคดีต9อไป ให,ศาล
แรงงานมีคําสั่งจําหน9ายคดีออกเสียจากสารบบความ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เม่ือจําเลยได,รับหมายเรียกให,มาศาลตามมาตรา ๓๗ แล,ว ไม9มาตามกําหนดโดยไม9
แจ,งให,ศาลแรงงานทราบเหตุท่ีไม9มา ให,ศาลแรงงานมีคําสั่งว9าจําเลยขาดนัด และพิจารณาชี้ขาดตัดสิน
คดีไปฝQายเดียว 

ในกรณีท่ีโจทกBหรือจําเลยได,แจ,งให,ศาลแรงงานทราบเหตุแล,ว และศาลแรงงานเห็น
เป2นการสมควร ก็ให,กําหนดวันเวลานัดใหม9เพ่ือให,ท้ังสองฝQายมาศาล 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีท่ีศาลแรงงานมีคําสั่งจําหน9ายคดีออกเสียจากสารบบความตาม

มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง หรือมีคําสั่งว9าจําเลยขาดนัดตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง หากโจทกBหรือจําเลยมา
แถลงให,ศาลแรงงานทราบถึงความจําเป2นท่ีไม9อาจมาศาลได,ภายในเจ็ดวัน นับแต9วันท่ีศาลแรงงานมี
คําสั่ง ศาลแรงงานมีอํานาจไต9สวนถึงเหตุแห9งความจําเป2นนั้นได, และหากเห็นเป2นการสมควร ให,ศาล
แรงงานมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งตามมาตรา ๔๐ และดําเนินกระบวนพิจารณาท่ีได,กระทําหลังจากท่ีได,มี
คําสั่งตามมาตรา ๔๐ นั้นใหม9เสมือนหนึ่งมิได,เคยมีกระบวนพิจารณาเช9นว9านั้น 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีท่ีจําเลยไม9ยอมให,การตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือในกรณีท่ี

ศาลแรงงานจะพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไปฝQายเดียวตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง ให,ศาลแรงงานมีอํานาจ
เรียกพยานหลักฐานตามท่ีจําเป2นมาพิจารณาก9อนชี้ขาดตัดสินคดีได, 

 
มาตรา ๔๓  ไม9ว9าการพิจารณาคดีจะดําเนินไปแล,วเพียงใด ให,ศาลแรงงานมีอํานาจ

ท่ีจะไกล9เกลี่ยให,คู9ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกัน ตามนัยท่ีบัญญัติไว,ในมาตรา ๓๘ 
ได,เสมอ 

 
มาตรา ๔๔  เพ่ือให,ได,ข,อเท็จจริงท่ีสมบูรณB การอ,างและการยื่นบัญชีระบุพยานของ

คู9ความฝQายใดฝQายหนึ่งให,กระทําได,ภายในระยะเวลาท่ีศาลแรงงานกําหนดตามท่ีเห็นสมควร 
 

มาตรา ๔๕  เพ่ือประโยชนBแห9งความยุติธรรมในอันท่ีจะให,ได,ความแจ,งชัดใน
ข,อเท็จจริงแห9งคดี ให,ศาลแรงงานมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบได,เองตามท่ีเห็นสมควร 

ในการสืบพยานไม9ว9าจะเป2นพยานท่ีคู9ความฝQายใดอ,างหรือท่ีศาลแรงงานเรียกมาเอง
ให,ศาลแรงงานเป2นผู,ซักถามพยาน ตัวความหรือทนายความจะซักถามพยานได,ต9อเม่ือได,รับอนุญาต
จากศาลแรงงาน 

เพ่ือให,คดีเสร็จโดยรวดเร็วให,ศาลแรงงานนั่งพิจารณาคดีติดต9อกันไปโดยไม9ต,องเลื่อน 
เว,นแต9มีเหตุจําเป2นท่ีสําคัญและศาลแรงงานจะเลื่อนครั้งหนึ่งได,ไม9เกินเจ็ดวัน 

 
มาตรา ๔๖  ในการบันทึกคําเบิกความของพยาน เม่ือศาลแรงงานเห็นสมควรจะ

บันทึกข,อความแต9โดยย9อก็ได, แล,วให,พยานลงลายมือชื่อไว, 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔๗๒๓  ผู,ทรงคุณวุฒิหรือผู,เชี่ยวชาญท่ีศาลแรงงานขอให,มาให,ความเห็น และ
พยานท่ีศาลแรงงานเรียกมา มีสิทธิได,รับค9าปQวยการ ค9าพาหนะเดินทาง และค9าเช9าท่ีพักตามระเบียบ
ท่ีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว9าด,วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด 

 
มาตรา ๔๘  การพิจารณาคดีแรงงาน ให,ศาลแรงงานคํานึงถึงสภาพการทํางาน 

ภาวะค9าครองชีพ ความเดือดร,อนของลูกจ,าง ระดับของค9าจ,าง หรือสิทธิและประโยชนBอ่ืนใดของ
ลูกจ,างท่ีทํางานในกิจการประเภทเดียวกัน รวมท้ังฐานะแห9งกิจการของนายจ,างตลอดจนสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยท่ัวไป ประกอบการพิจารณาเพ่ือกําหนดให,เป2นธรรมแก9คู9ความท้ังสองฝQายด,วย 

 
มาตรา ๔๙  การพิจารณาคดีในกรณีนายจ,างเลิกจ,างลูกจ,าง ถ,าศาลแรงงานเห็นว9า

การเลิกจ,างลูกจ,างผู,นั้นไม9เป2นธรรมต9อลูกจ,าง ศาลแรงงานอาจสั่งให,นายจ,างรับลูกจ,างผู,นั้นเข,าทํางาน
ต9อไปในอัตราค9าจ,างท่ีได,รับในขณะท่ีเลิกจ,าง ถ,าศาลแรงงานเห็นว9าลูกจ,างกับนายจ,างไม9อาจทํางาน
ร9วมกันต9อไปได, ให,ศาลแรงงานกําหนดจํานวนค9าเสียหายให,นายจ,างชดใช,ให,แทนโดยให,ศาลคํานึงถึง
อายุของลูกจ,าง ระยะเวลาการทํางานของลูกจ,าง ความเดือดร,อนของลูกจ,างเม่ือถูกเลิกจ,าง มูลเหตุ
แห9งการเลิกจ,างและเงินค9าชดเชยท่ีลูกจ,างมีสิทธิได,รับ ประกอบการพิจารณา 

 
มาตรา ๕๐  เม่ือได,สืบพยานตามท่ีจําเป2นแล,ว ให,ถือว9าการพิจารณาเป2นอันสิ้นสุด 

แต9คู9ความอาจแถลงการณBปMดคดีด,วยวาจาในวันเสร็จการพิจารณานั้นได, แล,วให,ศาลแรงงานอ9านคํา
พิพากษาหรือคําสั่งภายในเวลาสามวันนับแต9วันนั้น ผู,พิพากษาสมทบหากได,ลงลายมือชื่อในคํา
พิพากษาหรือคําสั่งแล,วจะไม9ร9วมอยู9ด,วยในเวลาอ9านคําพิพากษาหรือคําสั่งก็ได, 

ก9อนท่ีศาลแรงงานอ9านคําพิพากษาหรือคําสั่ง ถ,าศาลแรงงานเห็นสมควรเพ่ือ
ประโยชนBแห9งความยุติธรรม ศาลแรงงานอาจทําการพิจารณาต9อไปอีกได, 

 
มาตรา ๕๑  คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแรงงานให,ทําเป2นหนังสือและต,องกล9าว

หรือแสดงข,อเท็จจริงท่ีฟ5งได,โดยสรุปและคําวินิจฉัยในประเด็นแห9งคดีพร,อมด,วยเหตุผลแห9งคําวินิจฉัยนั้น 

ให,ศาลแรงงานส9งสําเนาคําพิพากษาศาลฎีกาไปยังกระทรวงแรงงานโดยไม9ชักช,า๒๔ 

 
มาตรา ๕๒  ห,ามมิให,ศาลแรงงานพิพากษาหรือสั่งเกินไปกว9า หรือนอกจากท่ีปรากฏ

ในคําฟVอง เว,นแต9ในกรณีท่ีศาลแรงงานเห็นสมควรเพ่ือความเป2นธรรมแก9คู9ความจะพิพากษาหรือสั่ง
เกินคําขอบังคับก็ได, 

 
มาตรา ๕๓  คําพิพากษาหรือคําสั่งใด ๆ ให,ถือว9าผูกพันเฉพาะคู9ความในกระบวน

พิจารณาของศาลแรงงานท่ีพิพากษาหรือมีคําสั่ง แต9ศาลแรงงานจะกําหนดให,คําพิพากษาหรือคําสั่ง
นั้นผูกพันนายจ,างและลูกจ,างอ่ืนซ่ึงมีผลประโยชนBร9วมกันในมูลความแห9งคดีด,วยก็ได, 
                                                 

๒๓ มาตรา ๔๗ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๔ มาตรา ๕๑ วรรคสอง แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
หมวด ๔ 

อุทธรณBและฎีกา๒๕ 
   

 

มาตรา ๕๔๒๖  การอุทธรณBคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแรงงาน ให,อุทธรณBได,
เฉพาะในข,อกฎหมายไปยังศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ ตามบทบัญญัติแห9งพระราชบัญญัตินี้ แต9ใน
กรณีที ่ไม9มีบทบัญญัติแห9งพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ ให,นําบทบัญญัติแห9งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ9งมาใช,บังคับโดยอนุโลม 

การอุทธรณBนั้นให,ทําเป2นหนังสือยื่นต9อศาลแรงงานซ่ึงมีคําพิพากษาหรือคําสั่งภายใน
สิบห,าวันนับแต9วันท่ีได,อ9านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น และให,ศาลแรงงานส9งสําเนาอุทธรณBแก9อีกฝQายหนึ่ง
แก,ภายในเจ็ดวันนับแต9วันท่ีฝQายนั้นได,รับสําเนาอุทธรณB 

เมื่อได,มีการแก,อุทธรณBแล,ว หรือไม9แก,อุทธรณBภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง 
ให,ศาลแรงงานรีบส9งสํานวนไปยังศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ 

 
มาตรา ๕๕๒๗  การยื่นอุทธรณBไม9เป2นการทุเลาการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง

ของศาลแรงงานแต9คู9ความที่ยื่นอุทธรณBอาจทําคําขอยื่นต9อศาลแรงงานซึ่งมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
โดยชี้แจงเหตุผลอันสมควรเพ่ือให,ศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษสั่งทุเลาการบังคับไว,ได, 

 
มาตรา ๕๖๒๘  ให,ศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษพิจารณาและมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง

ในคดีแรงงานโดยเร็ว 
ในการพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ ให,ถือตามข,อเท็จจริงท่ี

ศาลแรงงานได,วินิจฉัยมา แต9ถ,าข,อเท็จจริงที่ศาลแรงงานฟ5งมายังไม9พอแก9การวินิจฉัยข,อกฎหมาย 
ให,ศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษสั่งให,ศาลแรงงานฟ5งข,อเท็จจริงเพ่ิมเติมตามท่ีศาลอุทธรณBคดีชํานัญ
พิเศษแจ,งไป แล,วส9งสํานวนคืนศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษโดยเร็ว 

ในกรณี ท่ีศาลแรงงานเห็นว9าข,อเท็จจริงท่ีฟ5 งใหม9จะเป2นผลให, คําพิพากษา
เปลี่ยนแปลงก็ให,ศาลแรงงานพิพากษาคดีนั้นใหม9 และให,นํามาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ มาใช,บังคับ
โดยอนุโลม 

 

                                                 
๒๕ หมวด ๔ อุทธรณB แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี

แรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๖ มาตรา ๕๔ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๗ มาตรา ๕๕ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๘ มาตรา ๕๖ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๗๒๙  การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีแรงงานในศาลอุทธรณBคดีชํานัญ
พิเศษ และผลแห9งคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ ให,นําบทบัญญัติแห9ง
พระราชบัญญัตินี้และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ9งมาใช,บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๗/๑๓๐  การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ 

ให,นําบทบัญญัติแห9งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ9งมาใช,บังคับโดยอนุโลม 
การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีแรงงานในศาลฎีกา ให,นําบทบัญญัติแห9ง

พระราชบัญญัตินี้และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ9งมาใช,บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 

วิธีการชั่วคราวก9อนพิพากษา 

และการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
   

 

มาตรา ๕๘  ก9อนมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ถ,ามีความจําเป2นเพ่ือคุ,มครองประโยชนB
ของคู9ความหรือบุคคลท่ีเก่ียวข,อง หรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง นอกจากอํานาจท่ีบัญญัติ
ไว,เป2นการท่ัวไปในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ9งแล,ว ให,ศาลแรงงานมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ 
ตามท่ีเห็นสมควรได,ด,วย 

 

บทเฉพาะกาล 
   

 

มาตรา ๕๙  คดีท่ีอยู9ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานซ่ึงค,างพิจารณาอยู9
ในศาลชั้นต,นตามมาตรา ๓ แห9งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมในวันเปMดทําการของศาลแรงงานกลาง 
ศาลแรงงานภาค หรือศาลแรงงานจังหวัด ให,ศาลชั้นต,นตามมาตรา ๓ แห9งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
คงพิจารณาพิพากษาต9อไปจนเสร็จ แต9ถ,าศาลนั้นเห็นสมควรก็ให,โอนคดีไปให,ศาลแรงงานกลาง 
ศาลแรงงานภาค หรือศาลแรงงานจังหวัดท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีนั้นเพ่ือดําเนินกระบวนพิจารณาและ
พิพากษาคดีต9อไปได, 

 

มาตรา ๖๐  ในระหว9างท่ีศาลแรงงานภาคและศาลแรงงานจังหวัดยังมิได,เปMดทําการ
ในท,องท่ีใด ให,ศาลแรงงานกลางมีเขตอํานาจในท,องท่ีนั้นด,วย โจทกBจะยื่นคําฟVองต9อศาลจังหวัดแห9ง
ท,องท่ีนั้นก็ได, ให,ศาลจังหวัดแจ,งไปยังศาลแรงงานกลาง เม่ือศาลแรงงานกลางสั่งรับคดีนั้นไว,พิจารณาแล,ว 
ให,ศาลแรงงานกลางออกไปนั่งพิจารณาพิพากษา ณ ศาลจังหวัดแห9งท,องท่ีนั้น 

 
 

ผู,รับสนองพระบรมราชโองการ 

                                                 
๒๙ มาตรา ๕๗ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๐ มาตรา ๕๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ส.  โหตระกิตยB 
รองนายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีคดีแรงงานเป2นคดีท่ีมีลักษณะ
พิเศษแตกต9างไปจากคดีแพ9งและคดีอาญาโดยท่ัวไป เพราะเป2นข,อขัดแย,งระหว9างนายจ,างกับลูกจ,าง
ตามสัญญาจ,างแรงงานหรือเก่ียวกับสิทธิของนายจ,างและลูกจ,างตามกฎหมายว9าด,วยการคุ,มครอง
แรงงานและกฎหมายว9าด,วยแรงงานสัมพันธB ซ่ึงข,อขัดแย,งดังกล9าวควรได,รับการพิจารณาโดยผู,พิพากษา
ซ่ึงเป2นผู,มีความรู,และความเข,าใจในป5ญหาแรงงานร9วมกับผู,พิพากษาสมทบฝQายนายจ,างและฝQาย
ลูกจ,าง ท้ังการดําเนินคดีควรเป2นไปโดยสะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาคและเป2นธรรมเพ่ือให,
คู9ความมีโอกาสประนีประนอมยอมความและสามารถกลับไปทํางานร9วมกันโดยไม9เกิดความรู,สึกเป2น
อริต9อกัน จําเป2นต,องยกเว,นข้ันตอนและวิธีการต9าง ๆ ท่ีบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ9งหลายกรณีด,วยกันเพ่ือให,เกิดการคล9องตัวยิ่งข้ึน  จึงจําเป2นต,องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๓๑ 
 

มาตรา ๑๕  ให,ผู, พิพากษาสมทบในศาลแรงงานซ่ึงดํารงตําแหน9งอยู9ก9อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ ยังคงดํารงตําแหน9งผู,พิพากษาสมทบต9อไปจนกว9าจะพ,นจากตําแหน9งตาม
มาตรา ๑๕ แห9งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก,ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ได,ประกาศใช,มาเป2นเวลานานแล,ว บทบัญญัติบางประการ
ไม9สอดคล,องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ซ่ึงได,ปรับโครงสร,างทางการเมือง 
การปกครองโดยกําหนดให,แยกศาลยุติธรรมออกเป2นสถาบันอิสระ มีการจัดต้ังกระทรวงแรงงาน และ
มีการประกาศใช,พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวกับแรงงานอีกหลายฉบับ รวมท้ังในป5จจุบันสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศและสภาพการจ,างและการทํางานเปลี่ยนแปลงไป ทําให,ป5ญหาทางด,านแรงงาน
มีความซับซ,อนและมีปริมาณทวีข้ึนเป2นอย9างมาก อันจะเป2นสาเหตุให,ข,อพิพาททางด,านแรงงานท่ีข้ึนสู9
ศาลมีความยุ9งยากและปริมาณมากข้ึนตามไปด,วย นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติบางประการไม9สอดคล,อง
กับสภาพความเป2นจริงในทางปฏิบัติ รวมท้ังเป2นอุปสรรคต9อการพัฒนาด,านแรงงานและล,าสมัย 
สมควรแก,ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ให,มี
ความเหมาะสมกับสภาวการณBท่ีเปลี่ยนแปลงไป และให,มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน แต9ยังคงไว,ซ่ึงหลักแห9ง
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงานท่ีจะต,องกระทําโดยประหยัด สะดวก รวดเร็วและเท่ียงธรรม  จึงจําเป2นต,อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘๓๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให,ใช,บังคับต้ังแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป2นต,นไป 
 

                                                 
๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๕๓ ก/หน,า ๑/๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ 
๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๑๒๐ ก/หน,า ๑๑/๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘  คดีท่ีศาลแรงงานมีคําพิพากษาหรือคําสั่งก9อนวันเปMดทําการของศาลอุทธรณB
คดีชํานัญพิเศษ ให,อุทธรณBไปยังศาลฎีกา และให,นําบทบัญญัติแห9งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งใช,บังคับอยู9ในวันก9อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ 
มาใช,บังคับในการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา 

บรรดาคดีท่ีอยู9ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานท่ีค,างพิจารณาอยู9ในศาล
ฎีกาก9อนวันเปMดทําการของศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ ให,นําบทบัญญัติว9าด,วยการอุทธรณBตาม
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงใช,บังคับอยู9ในวันก9อน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ มาใช,บังคับในการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา 

 
มาตรา ๙  ให,แผนกคดีแรงงานในศาลฎีกาท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล

แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ก9อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ ยังคงมีอยู9ต9อไป
ตามความจําเป2นจนกว9าคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว9าด,วยระเบียบบริหาร
ราชการศาลยุติธรรมจะประกาศกําหนดเป2นอย9างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๐  ในระหว9างท่ีศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษยังไม9เปMดทําการ การวินิจฉัย

ว9าคดีใดจะอยู9ในอํานาจของศาลแรงงานหรือไม9ตามมาตรา ๙ วรรคสอง และการชี้ขาดในกรณีท่ี
ศาลแรงงานอ่ืนไม9ยินยอมรับโอนคดีตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม แห9งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให,อธิบดีผู,พิพากษา
ศาลแรงงานกลางเป2นผู,วินิจฉัยหรือชี้ขาด คําวินิจฉัยและคําชี้ขาดของอธิบดีผู,พิพากษาศาลแรงงาน
กลางให,เป2นท่ีสุด 

การวินิจฉัยคดีว9าคดีใดจะอยู9ในอํานาจของศาลแรงงานหรือไม9ตามวรรคหนึ่ง ในกรณี
ท่ีมีคําวินิจฉัยของอธิบดีผู,พิพากษาศาลแรงงานกลางอยู9แล,ว ศาลแรงงานหรือศาลยุติธรรมอ่ืนโดย
ความเห็นชอบของอธิบดีผู,พิพากษาศาลแรงงานกลางอาจมีคําสั่งให,ถือตามคําวินิจฉัยดังกล9าวก็ได, 
คําสั่งของศาลดังกล9าวให,เป2นท่ีสุด 

 
มาตรา ๑๑  ให,ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีได,มีการปรับปรุงหลักเกณฑB
การอุทธรณBและฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ9ง โดยให,คดีแพ9งท่ีข้ึนสู9ศาลฎีกาจะต,อง
ได,รับอนุญาตจากศาลฎีกา แต9ระบบการอุทธรณBคดีแรงงานในป5จจุบันกฎหมายบัญญัติให,คู9ความมี
สิทธิอุทธรณBโดยตรงต9อศาลฎีกาซ่ึงไม9สอดคล,องกับหลักเกณฑBท่ีแก,ไขใหม9ดังกล9าว ประกอบกับได,มี
การจัดต้ังศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษข้ึนเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีชํานัญพิเศษต9าง ๆ สมควรแก,ไข
ปรับปรุงหลักเกณฑBการอุทธรณBและฎีกาในคดีท่ีอยู9ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานให,มี
ความสอดคล,องเป2นระบบเดียวกัน รวมท้ังแก,ไขวิธีพิจารณาท่ีเก่ียวข,องให,เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป2นต,อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อมรรัตนB/แก,ไข 

วศิน/ตรวจ 

๓ มีนาคม ๒๕๕๓ 
 

นุสรา/เพ่ิมเติม 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 


