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เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งศาลแรงงานและให้มีวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี

แรงงาน พ.ศ. 2522” 
  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ศาลแรงงาน” หมายความว่า ศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค หรือศาลแรงงานจังหวัด 

“ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ”2 หมายความว่า ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96/ตอนที่ 76/ฉบับพิเศษ หนา้ 1/11 พฤษภาคม 2522 
2 มาตรา 3 นยิามค าว่า “ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัตจิดัตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 



“ประธานศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ”3 หมายความว่า ประธานศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ 

“สมาคมนายจ้าง” หมายความว่า องค์การของนายจ้างที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์ 

“สหภาพแรงงาน”4 หมายความว่า องค์การของลูกจ้างที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

  
มาตรา 45  ให้ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของตน 

ให้ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมมีอ านาจออกข้อบังคับ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข้อบังคับและกฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

ศาลแรงงาน 

 

  
มาตรา 5  ให้จัดตั้งศาลแรงงานกลางขึ้นในกรุงเทพมหานคร และจะเปิดท าการเมื่อใด ให้ประกาศ

โดยพระราชกฤษฎีกา 

ให้ศาลแรงงานกลางมีเขตอ านาจตลอดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี 

  
มาตรา 6  ให้จัดตั้งศาลแรงงานภาคข้ึน และจะเปิดท าการเมื่อใดให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา 

ซึ่งจะต้องระบุเขตอ านาจศาลและก าหนดที่ตั้งศาลในเขตศาลนั้นไว้ด้วย 

  

                                                           
3 มาตรา 3 นยิามค าว่า “ประธานศาลอทุธรณ์คดีช านัญพิเศษ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 
4 มาตรา 3 นยิามค าว่า “สหภาพแรงงาน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 
5 มาตรา 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 



มาตรา 7  ถ้าจะจัดตั้งศาลแรงงานจังหวัดขึ้นในจังหวัดใด ให้กระท าโดยพระราชบัญญัติซึ่งจะต้อง
ระบุเขตอ านาจศาลนั้นไว้ด้วย 

  
มาตรา 86  ศาลแรงงานมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีค าสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) คดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน หรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ

การจ้าง 

(2) คดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

(3) กรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ หรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

(4) คดีอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ของ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ของคณะกรรมการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม หรือของคณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

(5) คดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสืบเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับ
การท างานตามสัญญาจ้างแรงงาน  ทั้งนี้ ให้รวมถึงมูลละเมิดระหว่างลูกจ้างกับลูกจ้างที่เกิดจากการท างานใน
ทางการทีจ่้างด้วย 

(6) ข้อพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอให้ศาลแรงงานชี้ขาดตามกฎหมายว่า
ด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน 

(7) คดีท่ีมีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของศาลแรงงาน 

คดีตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนบัญญัติให้ร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอน
และวิธีการที่ก าหนดไว้ จะด าเนินการในศาลแรงงานได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายดังกล่าว
บัญญัติไว้แล้ว 

  

                                                           
6 มาตรา 8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 



มาตรา 97  ในท้องที่ที่ศาลแรงงานเปิดท าการแล้ว ห้ามมิให้ศาลชั้นต้นอ่ืนใดในท้องที่นั้นรับคดีที่อยู่
ในอ านาจของศาลแรงงานไว้พิจารณาพิพากษา 

ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอ านาจของศาลแรงงานหรือไม่ ไม่ว่าปัญหานั้น จะเกิดขึ้นใน
ศาลแรงงานหรือศาลยุติธรรมอ่ืน ให้ศาลนั้นรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวแล้ว เสนอปัญหานั้นให้ประธาน
ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษให้เป็นที่สุด ในกรณีเช่น
ว่านี้ ถ้าตามค าวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษจะต้องเปลี่ยนแปลงศาลที่มีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดี ให้ศาลเดิมโอนคดีไปยังศาลดังกล่าว และให้ถือว่ากระบวนพิจารณาที่ได้ด าเนินการไปแล้วในศาลเดิ ม
ก่อนมีค าพิพากษาไม่เสียไป เว้นแต่ศาลที่รับโอนคดีจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืนเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

  
มาตรา 108  ศาลแรงงานเป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และให้น าบทบัญญัติแห่ง

พระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาใช้บังคับแก่ศาลแรงงานโดยอนุโลม 

  
หมวด 2 

ผู้พิพากษาในศาลแรงงาน 

 

  
มาตรา 119  ในศาลแรงงาน ให้มีผู้ พิพากษาและผู้ พิพากษาสมทบตามจ านวนที่คณะ

กรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมก าหนดตามความจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ในทางราชการของแต่ละศาล โดยเฉพาะผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและผู้ พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้าง
ให้มีจ านวนฝ่ายละเท่า ๆ กัน 

  
มาตรา 1210  พระมหากษัตริย์จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลแรงงาน

จากข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และเป็นผู้มีความรู้และ
ความเข้าใจในปัญหาแรงงาน 

  

                                                           
7 มาตรา 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
8  มาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
9  มาตรา 11 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
10 มาตรา 12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 



มาตรา 1311  ในศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาค ให้มีอธิบดีผู้พิพากษาศาลละหนึ่งคน กับ
ให้มีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลละหนึ่งคน และในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในทางราชการ คณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธานศาล
ฎีกาจะก าหนดให้มีรองอธิบดีผู้พิพากษามากกว่าหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนก็ได้ 

ในศาลแรงงานจังหวัด ให้มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแรงงานจังหวัด ศาลละหนึ่งคน 

  
มาตรา 1412 พระมหากษัตริย์จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบจากบุคคล

ซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมคัดเลือก
จากบัญชีรายชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างโดย 

(1) ให้สมาคมนายจ้างกับรัฐวิสาหกิจและสหภาพแรงงานเสนอชื่อผู้แทนฝ่ายตนต่ออธิบดีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 14/1 (5) และ (6) แล้ว
ให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายสมาคมนายจ้าง
กับรัฐวิสาหกิจและฝ่ายสหภาพแรงงานให้ได้จ านวนไม่เกินสองเท่าของจ านวนที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมก าหนดและเสนอบัญชีรายชื่อดังกล่าวต่อเลขาธิการ
ส านักงานศาลยุติธรรม หรือในกรณีไม่มีสมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงาน ซึ่งจดทะเบียนที่ตั้งส านักงานไว้ในเขต
ศาลแรงงานใด หรือมีอยู่เป็นจ านวนน้อย นอกจากสมาคมนายจ้างกับรัฐวิสาหกิจและสหภาพแรงงาน ถ้ามี แล้วให้
ที่ประชุมผู้แทนฝ่ายนายจ้างของสถานประกอบกิจการและที่ประชุมผู้แทนฝ่ายลูกจ้างของสถานประกอบกิจการซึ่ง
อยู่ในเขตศาลแรงงานนั้น แต่ละฝ่ายเสนอชื่อผู้แทนฝ่ายตน และ 

(2) ให้กระทรวงแรงงาน หรือคณะกรรมการหรือองค์กรที่เกี่ยวกับแรงงานตามประกาศของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เสนอชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายลูกจ้างต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 14/1 (7) และให้อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มีการประชุมและเลือกกันเองของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทน
ฝ่ายลูกจ้างให้ได้จ านวนไม่เกินสองเท่าของจ านวนที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรมก าหนดและเสนอบัญชีรายชื่อดังกล่าวต่อเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม 

ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมก าหนด โดยค านึงถึงการกระจายโอกาส
ให้แก่ตัวแทนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน ระเบียบดังกล่าวเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ
ได ้

  

                                                           
11 มาตรา 13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
12 มาตรา 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 



มาตรา 14/113  บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้พิพากษา
สมทบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้มีการเสนอชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่าย
ลูกจ้างตามมาตรา 14 

(3) มีภูมิล าเนาหรือสถานที่ท างานอยู่ในเขตศาลแรงงานนั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันที่ได้มีการ
เสนอชื่อตามมาตรา 14 

(4) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่เคยเป็นผู้พิพากษา
สมทบในศาลแรงงาน 

(5) ในวันที่ได้มีการเสนอชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างตามมาตรา 14 นั้น ในกรณีที่สมาคมนายจ้างหรือ
รัฐวิสาหกิจเป็นผู้เสนอ ต้องเป็นกรรมการสมาคมนายจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีและสมาคมนายจ้างนั้นได้จด
ทะเบียนที่ตั้งส านักงานในเขตศาลแรงงานนั้น หรือเป็นฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี แล้วแต่กรณี หรือในกรณีที่ที่ประชุมผู้แทนฝ่ายนายจ้างของสถาน
ประกอบกิจการเป็นผู้เสนอ ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นเจ้าของสถานประกอบกิจการหรือลูกจ้างของสถาน
ประกอบกิจการซึ่งมีอ านาจหน้าที่ท าการแทนนายจ้างส าหรับกรณีการจ้าง การให้บ าเหน็จ การลดค่าจ้าง  หรือการ
เลิกจ้างและสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ในเขตศาลแรงงานนั้น 

(6) ในวันที่ได้มีการเสนอชื่อผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตามมาตรา 14 นั้น ในกรณีที่สหภาพแรงงานเป็นผู้
เสนอ ต้องเป็นกรรมการสหภาพแรงงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีและสหภาพแรงงานนั้นได้จดทะเบียนที่ตั้ง
ส านักงานในเขตศาลแรงงานนั้น หรือในกรณีที่ที่ประชุมผู้แทนฝ่ายลูกจ้างของสถานประกอบกิจการเป็นผู้เสนอ ผู้
ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นลูกจ้างของสถานประกอบกิจการซึ่งอยู่ในเขตศาลแรงงานนั้น 

(7) ในวันที่ได้มีการเสนอชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตามมาตรา 14 นั้น ในกรณีที่
กระทรวงแรงงานหรือคณะกรรมการหรือองค์กรที่เก่ียวกับแรงงาน เป็นผู้เสนอชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่าย
ลูกจ้าง ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติตาม (5) หรือ (6) แล้วแต่กรณี 

(8) เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต
ฟ่ันเฟือน มีจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้พิพากษาสมทบ หรือเป็นโรคที่ระบุไว้ในระเบียบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

                                                           
13 มาตรา 14/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 



(10) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(11) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีหรือพ้นระยะเวลาที่ศาลได้ก าหนดในการรอการลงโทษแล้ว 

(12) ไม่เคยต้องค าสั่งของศาลถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินและศาลไม่ได้สั่งคืนทรัพย์สิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(13) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง หรือ
ทนายความ 

(14) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(15) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(16) ไม่เคยพ้นจากต าแหน่งผู้พิพากษาสมทบตามมาตรา 15 (6) 
  
มาตรา 14/214  ก่อนเข้ารับต าแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบจะต้องได้รับการอบรมความรู้ในเรื่อง

เกี่ยวกับศาลแรงงาน อ านาจหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการด ารงตนในฐานะเป็น
ผู้พิพากษาสมทบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรมก าหนด และจะต้องปฏิญาณตนต่อหน้าอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง หรืออธิบดีผู้
พิพากษาศาลแรงงานภาค หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแรงงานจังหวัดซึ่งตนจะเข้าสังกัด แล้ วแต่กรณี ว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมโดยไม่ผูกพันตนว่าเป็นฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างและรักษาความลับ
ในราชการ 

  
มาตรา 14/315  ผู้พิพากษาสมทบให้ด ารงต าแหน่งคราวละสามปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งผู้ต้องออกตามวาระไปแล้วให้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกก็ได้ 

                                                           
14 มาตรา 14/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
15 มาตรา 14/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 



ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบ ให้ถือว่าวันที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นวันท างานให้แก่
นายจ้างของผู้พิพากษาสมทบนั้น และให้นายจ้างอ านวยความสะดวกตามสมควร 

  
มาตรา 1516  ผู้พิพากษาสมทบพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ออกตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 14/1 

(5) ต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดให้จ าคุก 

(6) ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดถึงสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

(7) ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้พิพากษาสมทบ 

การพ้นจากต าแหน่งตาม (2) ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ การพ้นจากต าแหน่งตาม 
(1) หรือ (3) ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากต าแหน่ง ถ้าเป็นการพ้นจาก
ต าแหน่งตาม (4) (5) (6) หรือ (7) ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
พ้นจากต าแหน่ง 

  
มาตรา 16  ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ผู้พิพากษา

หัวหน้าศาลแรงงานจังหวัด แล้วแต่กรณี หรือผู้ท าการแทนในต าแหน่งดังกล่าว ก าหนดผู้พิพากษาสมทบฝ่าย
นายจ้างและฝ่ายลูกจ้างที่จะต้องปฏิบัติการ โดยจะก าหนดให้มีผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างส ารอง
ไว้ด้วยก็ได้ 

  
มาตรา 17  ภายใต้บังคับมาตรา 18 ศาลแรงงานต้องมีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง

และผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละเท่า ๆ กัน จึงจะเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดี 
  
มาตรา 18  กระบวนพิจารณานอกจากการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดี ผู้พิพากษาของศาล

แรงงานคนใดคนหนึ่งมีอ านาจกระท าหรือออกค าสั่งใด ๆ ได้ โดยจะให้มีผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่าย
ลูกจ้างร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ 

  

                                                           
16 มาตรา 15 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 



มาตรา 1917  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการคัดค้านผู้พิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้บังคับแก่การคัดค้านผู้พิพากษาสมทบโดยอนุโลม 

  
มาตรา 20  ผู้พิพากษาสมทบที่นั่งพิจารณาคดีใดจะต้องพิจารณาคดีนั้นจนเสร็จ เว้นแต่ไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะเจ็บป่วยหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 16 จัดให้ผู้
พิพากษาสมทบซึ่งได้ก าหนดให้เป็นผู้ส ารองไว้ ถ้ามี หรือผู้พิพากษาสมทบอ่ืนเข้าปฏิบัติการแทน 

  
มาตรา 21  ผู้ พิพากษาสมทบจะได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่ พัก และ

ค่าตอบแทนอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา 22  ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบขึ้นใหม่ หรือมีการแต่งตั้งแล้วแต่ยังไม่ได้

เข้ารับหน้าที่ ให้ผู้พิพากษาสมทบซึ่งออกไปตามวาระคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 

ผู้พิพากษาสมทบซึ่งจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีซึ่งตนได้
นั่งพิจารณาไว้ก่อนจนกว่าจะเสร็จคดีนั้น แต่ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันครบก าหนดออกตามวาระ 

  
มาตรา 23  ผู้พิพากษาสมทบเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการตามความหมายของประมวล

กฎหมายอาญา 

  
มาตรา 24  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยส าหรับข้าราชการตุลาการตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ มาใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาสมทบด้วย โดยอนุโลม 

 

 

 

 

หมวด 3 

วิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

 

ส่วนที่ 1 

บททั่วไป 

 

  

                                                           
17 มาตรา 19 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 



มาตรา 2518  การส่งค าคู่ความหรือเอกสารอ่ืนใดไปยังคู่ความในคดีแรงงาน ให้กระท าโดยเจ้า
พนักงานศาล หรือศาลแรงงานจะก าหนดให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือทางโทรสารหรือโดยวิธีอ่ืนใดก็
ได ้

  
มาตรา 26  ระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ศาลแรงงานได้ก าหนด 

ศาลแรงงานมีอ านาจย่นหรือขยายได้ตามความจ าเป็น และเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

  
มาตรา 27  การยื่นค าฟ้องตลอดจนการด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในศาลแรงงานให้ได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องช าระค่าฤชาธรรมเนียม 

  
มาตรา 2819  ในกรณีมีเหตุสมควร ศาลแรงงานอาจสั่งให้มีการด าเนินกระบวนพิจารณา ณ 

สถานที่ที่มูลคดีเกิดข้ึนหรือสถานที่อ่ืนหรือในวันหยุดงานหรือในเวลาใด ๆ ก็ได้ 
  
มาตรา 29  เพ่ือให้การด าเนินการกระบวนพิจารณาคดีแรงงานเป็นไปโดยประหยัด สะดวก 

รวดเร็ว และเท่ียงธรรม ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางมีอ านาจออกข้อก าหนดใด ๆ ใช้บังคับในศาลแรงงาน
ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากประธานศาลฎีกาแล้ว 

ข้อก าหนดนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

มาตรา 30  ศาลแรงงานอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพ่ือประกอบการ
พิจารณาพิพากษาคดีได ้

  
มาตรา 31  ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแก่การ

ด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงานเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

  
มาตรา 32  ในกรณีที่ศาลแรงงานเห็นว่าการกระท าใดของคู่ความฝ่ายใดเป็นการปฏิบัติผิด

ขั้นตอนหรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 
ให้ศาลแรงงานมีอ านาจสั่งให้คู่ความฝ่ายนั้นปฏิบัติหรือละเว้นการกระท าใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว
ได ้

                                                           
18 มาตรา 25 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
19 มาตรา 28 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 



การฝ่าฝืนค าสั่งศาลแรงงานตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลแรงงานมีอ านาจสั่งกักขังจนกว่าจะปฏิบัติตาม
ค าสั่งศาลแต่ต้องไม่เกินหกเดือน 

  
มาตรา 32/120  ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานที่ตนอาจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือ

ยากแก่การน ามาเมื่อมีคดีแรงงานเกิดขึ้น หรือถ้าคู่ความฝ่ายใดในคดีเกรงว่าพยานหลักฐานที่ตนจ านงจะอ้างอิงจะ
สูญหายเสียก่อนที่จะน ามาสืบหรือเป็นการยากท่ีจะน ามาสืบในภายหลัง บุคคลนั้นหรือคู่ความฝ่ายนั้นอาจยื่นค าขอ
ต่อศาลแรงงานโดยท าเป็นค าร้องขอหรือค าร้องให้ศาลมีค าสั่งสืบพยานหลักฐานนั้นไว้ทันที 

เมื่อศาลได้รับค าขอเช่นว่านั้น ให้ศาลออกหมายเรียกผู้ขอและคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ งหรือ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องมาศาล และเมื่อได้ฟังบุคคลเหล่านั้นแล้ว ให้ศาลสั่งค าขอตามที่เห็นสมควรถ้าศาลสั่ง
อนุญาตตามค าขอแล้ว ให้สืบพยานหลักฐานไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ส่วนรายงานและเอกสารอ่ืน ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับการนั้นให้ศาลเก็บรักษาไว้ 

  
มาตรา 32/221  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน เมื่อมีการยื่นค าขอตามมาตรา 32/1 ผู้ยื่นค าขอจะยื่นค า

ร้องรวมไปด้วยเพ่ือให้ศาลแรงงานมีค าสั่งหรือออกหมายตามที่ขอโดยไม่ชักช้า และถ้าจ าเป็น จะขอให้ศาลมีค าสั่ง
ให้ยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุท่ีจะใช้เป็นพยานหลักฐานที่ขอสืบไว้ก่อนโดยมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ศาล
เห็นสมควรก็ได้ 

ให้น ามาตรา 261 มาตรา 262 มาตรา 263 มาตรา 267 มาตรา 268 และมาตรา 269 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแก่กรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

  
ส่วนที่ 2 

วิธีพิจารณาคดีแรงงานในศาลแรงงาน 

 
  

มาตรา 33  ค าฟ้องคดีแรงงานให้เสนอต่อศาลแรงงานที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลแรงงานนั้น ถ้า
โจทก์มีความประสงค์จะยื่นค าฟ้องต่อศาลแรงงานที่โจทก์หรือจ าเลยมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาลแรงงาน เมื่อโจทก์
แสดงให้ศาลแรงงานเห็นว่าการพิจารณาคดีในศาลแรงงานนั้น ๆ จะเป็นการสะดวก ศาลแรงงานจะอนุญาตให้
โจทก์ยื่นค าฟ้องตามท่ีขอนั้นก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าสถานที่ที่ลูกจ้างท างานเป็นที่ที่มูลคดีเกิดขึ้น 

                                                           
20 มาตรา 32/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
21 มาตรา 32/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 



ไม่ว่าการด าเนินกระบวนพิจารณาจะได้ด าเนินไปแล้วเพียงใด ก่อนศาลแรงงานมีค าพิพากษา
หรือค าสั่งชี้ขาดตัดสินคดี คู่ความอาจร้องขอต่อศาลแรงงานที่โจทก์ได้ยื่นค าฟ้องไว้ขอให้โอนคดีไปยังศาลแรงงาน
อ่ืนที่มีเขตอ านาจได้ แต่จะต้องยกเหตุผลและความจ าเป็นขึ้นอ้างอิง เมื่อศาลแรงงานพิจารณาเห็นสมควรจะมีค าสั่ง
อนุญาตตามค าขอนั้นก็ได้ แต่ห้ามมิให้ศาลแรงงานออกค าสั่งเช่นว่านั้น เว้นแต่ศาลแรงงานที่จะรับโอนคดีไปนั้นได้
ยินยอมเสียก่อน ถ้าศาลแรงงานที่จะรับโอนคดีไม่ยินยอมก็ให้ศาลแรงงานที่จะโอนคดีนั้นส่งเรื่องให้ประธานศาล
อุทธรณ์คดีช านัญพิเศษชี้ขาด ค าชี้ขาดของประธานศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษให้เป็นที่สุด22 

  
มาตรา 34  ในท้องที่จังหวัดใดที่ยังไม่มีศาลแรงงานจังหวัดจัดตั้งขึ้น แต่อยู่ในเขตอ านาจของศาล

แรงงานภาค โจทก์จะยื่นค าฟ้องต่อศาลจังหวัดหรือศาลแรงงานภาคก็ได้ ถ้าโจทก์ยื่นค าฟ้องต่อศาลจังหวัด ให้ศาล
จังหวัดแจ้งไปยังศาลแรงงานภาค เมื่อศาลแรงงานภาคสั่งรับคดีนั้นไว้พิจารณาแล้ว ให้ศาลแรงงานภาคออกไปนั่ง
พิจารณาพิพากษา ณ ศาลจังหวัดแห่งท้องที่นั้น 

  
มาตรา 35  โจทก์อาจยื่นค าฟ้องเป็นหนังสือ หรือมาแถลงข้อหาด้วยวาจาต่อหน้าศาลก็ได้ 
ถ้าโจทก์มาแถลงข้อหาด้วยวาจา ให้ศาลมีอ านาจสอบถามตามที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งความ

ยุติธรรมแล้วบันทึกรายการแห่งข้อหาเหล่านั้น อ่านให้โจทก์ฟังและให้โจทก์ลงลายมือชื่อไว้ 
ในกรณีที่มีโจทก์หลายคน ศาลจะจัดให้โจทก์เหล่านั้นแต่งตั้งโจทก์คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น

ผู้แทนในการด าเนินคดีก็ได ้

วิธีการแต่งตั้งผู้แทนตามวรรคสามให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ออกตามความในมาตรา 29 

  
มาตรา 36  นายจ้างหรือลูกจ้างจะมอบอ านาจให้สมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานซึ่งตนเป็น

สมาชิกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ด าเนินคดีแทนก็ได้ 

  
มาตรา 37  เมื่อศาลแรงงานสั่งรับคดีไว้พิจารณาแล้ว ให้ศาลแรงงานก าหนดวันเวลาในการ

พิจารณาคดีโดยเร็ว และออกหมายเรียกจ าเลยให้มาศาลตามก าหนด ในหมายนั้นให้จดแจ้งรายการแห่งข้อหาและ
ค าขอบังคับให้จ าเลยทราบ และให้ศาลแรงงานสั่งให้โจทก์มาศาลในวันเวลาเดียวกันนั้นด้วย 

จ าเลยจะยื่นค าให้การเป็นหนังสือก่อนวันเวลาที่ศาลแรงงานนัดให้มาศาลก็ได้ 
  

                                                           
22 มาตรา 33 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 



มาตรา 38  เมื่อโจทก์และจ าเลยมาพร้อมกันแล้ว ให้ศาลแรงงานไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกัน
หรือประนีประนอมยอมความกัน โดยให้ถือว่าคดีแรงงานมีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงได้ด้วยความเข้าใจอันดีต่อ
กัน เพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีความสัมพันธ์กันต่อไป 

ในการไกล่เกลี่ยของศาลแรงงาน ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ หรือเมื่อศาลแรงงาน
เห็นสมควร ศาลแรงงานจะสั่งให้ด าเนินการเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าคู่ความเท่านั้นก็ได้ 

ในกรณีที่ศาลแรงงานได้ไกล่เกลี่ยแล้ว แต่คู่ความไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจประนีประนอมยอม
ความกันได้ ก็ให้ศาลแรงงานด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป 

  
มาตรา 39  ในกรณีมีประเด็นที่ยังไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจประนีประนอมยอมความกัน ให้ศาล

แรงงานจดประเด็นข้อพิพาทและบันทึกค าแถลงของโจทก์กับค าให้การของจ าเลยอ่านให้คู่ความฟัง และให้ลง
ลายมือชื่อไว้ โดยจะระบุให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน าพยานมาสืบก่อนหรือหลังก็ได้ แล้วให้ศาลแรงงานก าหนดวัน
สืบพยานไปทันท ี

ถ้าจ าเลยไม่ยอมให้การ ให้ศาลแรงงานบันทึกไว้ และด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป 

  
มาตรา 40  เมื่อโจทก์ได้ทราบค าสั่งให้มาศาลตามมาตรา 37 แล้ว ไม่มาตามก าหนดโดยไม่แจ้งให้

ศาลแรงงานทราบเหตุที่ไม่มา ให้ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะด าเนินคดีต่อไป ให้ศาลแรงงานมีค าสั่งจ าหน่ายคดีออก
เสียจากสารบบความ 

เมื่อจ าเลยได้รับหมายเรียกให้มาศาลตามมาตรา 37 แล้ว ไม่มาตามก าหนดโดยไม่แจ้งให้ศาล
แรงงานทราบเหตุที่ไม่มา ให้ศาลแรงงานมีค าสั่งว่าจ าเลยขาดนัด และพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียว 

ในกรณีที่โจทก์หรือจ าเลยได้แจ้งให้ศาลแรงงานทราบเหตุแล้ว และศาลแรงงานเห็นเป็นการ
สมควร ก็ให้ก าหนดวันเวลานัดใหม่เพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายมาศาล 

  
มาตรา 41  ในกรณีที่ศาลแรงงานมีค าสั่งจ าหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความตามมาตรา 40 

วรรคหนึ่ง หรือมีค าสั่งว่าจ าเลยขาดนัดตามมาตรา 40 วรรคสอง หากโจทก์หรือจ าเลยมาแถลงให้ศาลแรงงานทราบ
ถึงความจ าเป็นที่ไม่อาจมาศาลได้ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ศาลแรงงานมีค าสั่ง ศาลแรงงานมีอ านาจไต่สวนถึงเหตุ
แห่งความจ าเป็นนั้นได้ และหากเห็นเป็นการสมควร ให้ศาลแรงงานมีค าสั่ งเพิกถอนค าสั่งตามมาตรา 40 และ
ด าเนินกระบวนพิจารณาที่ได้กระท าหลังจากที่ได้มีค าสั่งตามมาตรา 40 นั้นใหม่เสมือนหนึ่งมิได้เคยมีกระบวน
พิจารณาเช่นว่านั้น 

  



มาตรา 42  ในกรณีที่จ าเลยไม่ยอมให้การตามมาตรา 39 วรรคสอง หรือในกรณีที่ศาลแรงงานจะ
พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียวตามมาตรา 40 วรรคสอง ให้ศาลแรงงานมีอ านาจเรียกพยานหลักฐานตามที่จ า
เป็นมาพิจารณาก่อนชี้ขาดตัดสินคดีได้ 

  
มาตรา 43  ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะด าเนินไปแล้วเพียงใด ให้ศาลแรงงานมีอ านาจที่จะไกล่เกลี่ย

ให้คูค่วามตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกัน ตามนัยที่บัญญัติไว้ในมาตรา 38 ได้เสมอ 

  
มาตรา 44  เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์ การอ้างและการยื่นบัญชีระบุพยานของคู่ความฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งให้กระท าได้ภายในระยะเวลาที่ศาลแรงงานก าหนดตามท่ีเห็นสมควร 

  

มาตรา 45  เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันท่ีจะให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดี ให้
ศาลแรงงานมีอ านาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เองตามท่ีเห็นสมควร 

ในการสืบพยานไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้างหรือที่ศาลแรงงานเรียกมาเองให้ศาล
แรงงานเป็นผู้ซักถามพยาน ตัวความหรือทนายความจะซักถามพยานได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน 

เพ่ือให้คดีเสร็จโดยรวดเร็วให้ศาลแรงงานนั่งพิจารณาคดีติดต่อกันไปโดยไม่ต้องเลื่อน เว้นแต่มี
เหตุจ าเป็นที่ส าคัญและศาลแรงงานจะเลื่อนครั้งหนึ่งได้ไม่เกินเจ็ดวัน 

  
มาตรา 46  ในการบันทึกค าเบิกความของพยาน เมื่อศาลแรงงานเห็นสมควรจะบันทึกข้อความ

แต่โดยย่อก็ได้ แล้วให้พยานลงลายมือชื่อไว้ 
  
มาตรา 4723  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแรงงานขอให้มาให้ความเห็น และพยานที่ศาล

แรงงานเรียกมา มีสิทธิได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมก าหนด 

  
มาตรา 48  การพิจารณาคดีแรงงาน ให้ศาลแรงงานค านึงถึงสภาพการท างาน ภาวะค่าครองชีพ 

ความเดือดร้อนของลูกจ้าง ระดับของค่าจ้าง หรือสิทธิและประโยชน์อ่ืนใดของลูกจ้างที่ท างานในกิจการปร ะเภท
เดียวกัน รวมทั้งฐานะแห่งกิจการของนายจ้างตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไป ประกอบการ
พิจารณาเพ่ือก าหนดให้เป็นธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่ายด้วย 

  

                                                           
23 มาตรา 47 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 



มาตรา 49  การพิจารณาคดีในกรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ถ้าศาลแรงงานเห็นว่าการเลิกจ้าง
ลูกจ้างผู้นั้นไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง ศาลแรงงานอาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างผู้นั้นเข้าท างานต่อไปในอัตราค่าจ้างที่
ได้รับในขณะที่เลิกจ้าง ถ้าศาลแรงงานเห็นว่าลูกจ้างกับนายจ้างไม่อาจท างานร่วมกันต่อไปได้ ให้ศาลแรงงาน
ก าหนดจ านวนค่าเสียหายให้นายจ้างชดใช้ให้แทนโดยให้ศาลค านึงถึงอายุของลูกจ้าง ระยะเวลาการท างานของ
ลูกจ้าง ความเดือดร้อนของลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง มูลเหตุแห่งการเลิกจ้างและเงินค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ 
ประกอบการพิจารณา 

  
มาตรา 50  เมื่อได้สืบพยานตามที่จ าเป็นแล้ว ให้ถือว่าการพิจารณาเป็นอันสิ้นสุด แต่คู่ความอาจ

แถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจาในวันเสร็จการพิจารณานั้นได้ แล้วให้ศาลแรงงานอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งภายใน
เวลาสามวันนับแต่วันนั้น ผู้พิพากษาสมทบหากได้ลงลายมือชื่อในค าพิพากษาหรือค าสั่งแล้วจะไม่ร่วมอยู่ด้วยใน
เวลาอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งก็ได้ 

ก่อนที่ศาลแรงงานอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่ง ถ้าศาลแรงงานเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม ศาลแรงงานอาจท าการพิจารณาต่อไปอีกได้ 

  
มาตรา 51  ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลแรงงานให้ท าเป็นหนังสือและต้องกล่าวหรือแสดง

ข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและค าวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลแห่งค าวินิจฉัยนั้น 

ให้ศาลแรงงานส่งส าเนาค าพิพากษาศาลฎีกาไปยังกระทรวงแรงงานโดยไม่ชักช้า24 

  
มาตรา 52  ห้ามมิให้ศาลแรงงานพิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่า หรือนอกจากที่ปรากฏในค าฟ้อง 

เว้นแต่ในกรณีที่ศาลแรงงานเห็นสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความจะพิพากษาหรือสั่งเกินค าขอบังคับก็ได้ 
  
มาตรา 53  ค าพิพากษาหรือค าสั่งใด ๆ ให้ถือว่าผูกพันเฉพาะคู่ความในกระบวนพิจารณาของ

ศาลแรงงานที่พิพากษาหรือมีค าสั่ง แต่ศาลแรงงานจะก าหนดให้ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นผูกพันนายจ้างและลูกจ้าง
อ่ืนซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีด้วยก็ได้ 

  
หมวด 4 

อุทธรณ์และฎีกา25 

 
  

                                                           
24 มาตรา 51 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวธิีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
25 หมวด 4 อุทธรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวธิีพจิารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 



มาตรา 5426  การอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลแรงงาน ให้อุทธรณ์ได้เฉพาะในข้อ
กฎหมายไปยังศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ แต่ในกรณีที่ ไม่มีบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การอุทธรณ์นั้นให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อศาลแรงงานซึ่งมีค าพิพากษาหรือค าสั่งภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น และให้ศาลแรงงานส่งส าเนาอุทธรณ์แก่อีกฝ่ายหนึ่งแก้ภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ฝ่ายนั้นได้รับส าเนาอุทธรณ์ 

เมื ่อได้มีการแก้อุทธรณ์แล้ว หรือไม่แก้อุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ ศาล
แรงงานรีบส่งส านวนไปยังศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ 

  
มาตรา 5527  การยื่นอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล

แรงงานแต่คู่ความที่ยื่นอุทธรณ์อาจท าค าขอยื่นต่อศาลแรงงานซึ่งมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง โดย ชี้แจงเหตุผลอัน
สมควรเพ่ือให้ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษสั่งทุเลาการบังคับไว้ได้ 

  
มาตรา 5628  ให้ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษพิจารณาและมีค าพิพากษาหรือค าสั่งในคดีแรงงาน

โดยเร็ว 

ในการพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ให้ถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงาน
ได้วินิจฉัยมา แต่ถ้าข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานฟังมายังไม่พอแก่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย ให้ ศาลอุทธรณ์คดีช านัญ
พิเศษสั่งให้ศาลแรงงานฟังข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมตามที่ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษแจ้งไป แล้วส่งส านวนคืนศาล
อุทธรณ์คดีช านัญพิเศษโดยเร็ว 

ในกรณีที่ศาลแรงงานเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ฟังใหม่จะเป็นผลให้ค าพิพากษาเปลี่ยนแปลงก็ให้ศาล
แรงงานพิพากษาคดีนั้นใหม่ และให้น ามาตรา 54 และมาตรา 55 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 5729  การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีแรงงานในศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ และผล

แห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  

                                                           
26 มาตรา 54 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
27 มาตรา 55 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
28 มาตรา 56 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
29 มาตรา 57 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 



มาตรา 57/130  การฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั ่งของศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ให้น า
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีแรงงานในศาลฎีกา ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
หมวด 5 

วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา 

และการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 

 

 

มาตรา 58  ก่อนมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง ถ้ามีความจ าเป็นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง นอกจากอ านาจที่บัญญัติไว้เป็นการทั่วไปในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้ว ให้ศาลแรงงานมีอ านาจออกค าสั่งใด ๆ ตามที่เห็นสมควรได้ด้วย 

  

บทเฉพาะกาล 

 
  

มาตรา 59  คดีท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลชั้นต้น
ตามมาตรา 3 แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมในวันเปิดท าการของศาลแรงงานกลาง  ศาลแรงงานภาค หรือศาล
แรงงานจังหวัด ให้ศาลชั้นต้นตามมาตรา 3 แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมคงพิจารณาพิพากษาต่อไปจนเสร็จ แต่
ถ้าศาลนั้นเห็นสมควรก็ให้โอนคดีไปให้ศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค หรือศาลแรงงานจังหวัดที่มีอ านาจ
พิจารณาคดีนั้นเพื่อด าเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีต่อไปได้ 

  

มาตรา 60  ในระหว่างที่ศาลแรงงานภาคและศาลแรงงานจังหวัดยังมิได้เปิดท าการในท้องที่ใด 
ให้ศาลแรงงานกลางมีเขตอ านาจในท้องที่นั้นด้วย โจทก์จะยื่นค าฟ้องต่อศาลจังหวัดแห่งท้องที่นั้นก็ได้ ให้ศาลจังหวัด
แจ้งไปยังศาลแรงงานกลาง เมื่อศาลแรงงานกลางสั่งรับคดีนั้นไว้พิจารณาแล้ว ให้ศาลแรงงานกลางออกไปนั่งพิจารณา
พิพากษา ณ ศาลจังหวัดแห่งท้องที่นั้น 

  
  

 
 

                                                           
30 มาตรา 57/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 



ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ส.  โหตระกิตย์ 
รองนายกรัฐมนตรี 

 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คดีแรงงานเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกต่าง
ไปจากคดีแพ่งและคดีอาญาโดยทั่วไป เพราะเป็นข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานหรือ
เกี่ยวกับสิทธิของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 
ซึ่งข้อขัดแย้งดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในปัญหาแรงงานร่วมกับ
ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ทั้งการด าเนินคดีควรเป็นไปโดยสะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค
และเป็นธรรมเพ่ือให้คู่ความมีโอกาสประนีประนอมยอมความและสามารถกลับไปท างานร่วมกันโดยไม่เกิด
ความรู้สึกเป็นอริต่อกัน จ าเป็นต้องยกเว้นขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ที่บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งหลายกรณีด้วยกันเพื่อให้เกิดการคล่องตัวยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                                   

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 255031 

  

มาตรา 15  ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ยังคงด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาสมทบต่อไปจนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  

หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ได้ประกาศใช้มาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งได้ปรับโครงสร้างทางการเมือง การปกครองโดยก าหนดให้แยกศาลยุติธรรม
ออกเป็นสถาบันอิสระ มีการจัดตั้งกระทรวงแรงงาน และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติที่เกี่ย วกับแรงงานอีก
หลายฉบับ รวมทั้งในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศและสภาพการจ้างและการท างานเปลี่ยนแปลง
ไป ท าให้ปัญหาทางด้านแรงงานมีความซับซ้อนและมีปริมาณทวีขึ้นเป็นอย่างมาก อันจะเป็นสาเหตุให้ข้อพิพาท
ทางด้านแรงงานที่ข้ึนสู่ศาลมีความยุ่งยากและปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติบางประการไม่
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านแรงงานและล้าสมัย สมควร
แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ให้มีความเหมาะสมกับ

                                                           
31 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124/ตอนที่ 53 ก/หน้า 1/12 กันยายน 2550 



สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งหลักแห่งกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงานที่
จะต้องกระท าโดยประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255832 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 8  คดีที่ศาลแรงงานมีค าพิพากษาหรือค าสั่งก่อนวันเปิดท าการของศาลอุทธรณ์คดีช านัญ

พิเศษ ให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา และให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 ซึ ่งใช้บังคับอยู ่ในวันก่อนวันที ่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ มา ใช้บังคับในการพิจารณา
พิพากษาของศาลฎีกา 

บรรดาคดีที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลฎีกาก่อนวัน
เปิดท าการของศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับ
ในการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา 

  
มาตรา 9  ให้แผนกคดีแรงงานในศาลฎีกาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ

วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงมีอยู่ต่อไปตามความจ าเป็นจนกว่า
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมจะประกาศก าหนดเป็น
อย่างอ่ืน 

  
มาตรา 10  ในระหว่างที่ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษยังไม่เปิดท าการ การวินิจฉัยว่าคดีใดจะ

อยู่ในอ านาจของศาลแรงงานหรือไม่ตามมาตรา 9 วรรคสอง และการชี้ขาดในกรณีที่ศาลแรงงานอ่ืนไม่ยินยอม
รับโอนคดีตามมาตรา 33 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางเป็นผู้วินิจฉัยหรือชี้ขาด ค าวินิจฉัยและ
ค าชี้ขาดของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางให้เป็นที่สุด 

                                                           
32 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132/ตอนที่ 120 ก/หน้า 11/14 ธันวาคม 2558 



การวินิจฉัยคดีว่าคดีใดจะอยู่ในอ านาจของศาลแรงงานหรือไม่ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีค า
วินิจฉัยของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางอยู่แล้ว ศาลแรงงานหรือศาลยุติธรรมอ่ืนโดยความเห็นชอบของ
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางอาจมีค าสั่งให้ถือตามค าวินิจฉัยดังกล่าวก็ได้ ค าสั่งของศาลดังกล่าวให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 11  ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และ
ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยให้คดีแพ่งที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา 
แต่ระบบการอุทธรณ์คดีแรงงานในปัจจุบันกฎหมายบัญญัติให้คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกาซึ่งไม่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่แก้ไขใหม่ดังกล่าว ประกอบกับได้มีการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษขึ้นเพ่ือพิจารณา
พิพากษาคดีช านัญพิเศษต่าง ๆ สมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกาในคดีที่อยู่ในอ านาจพิจารณา
พิพากษาของศาลแรงงานให้มีความสอดคล้องเป็นระบบเดียวกัน รวมทั้งแก้ไขวิธีพิจารณาที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
 


