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บทคัดยอ 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากรณีการใหศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณา
คดีความผิดตามกฎหมายแรงงานซ่ึงมีโทษทางอาญา หรือความผิดอาญาตามประมวลกฎหมาย
อาญาซึ่งเกี ่ยวกับคดีแรงงาน เรื ่องขององคคณะในการพิจารณาอํานาจพิจารณาพิพากษา วิธี
พิจารณาคดีของศาลแรงงาน และการอุทธรณคําพิพากษา 

การศึกษาน้ีใชวิธีวิจัยเอกสาร โดยศึกษาจากตํารา บทความ งานวิจัยรวมท้ังนํากรณีศาล
แรงงานของประเทศอิสราเอลมาศึกษาเปรียบเทียบ เพราะเปนประเทศซ่ึงศาลแรงงานมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีอาญาได 

ผลจากการศึกษาพบวาการท่ีศาลแรงงานไมมีอํานาจพิจารณาคดีความผิดตามกฎหมาย
แรงงานซ่ึงมีโทษทางอาญา หรือความผิดอาญาอ่ืนซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายแรงงาน ทําใหคูกรณี
ตองนําคดีแรงงานสวนท่ีเปนคดีแพงไปฟองยังศาลแรงงาน และคดีอาญาฟองยังศาลอาญา การท่ีศาล
แรงงานพิจารณาคดีไดเฉพาะสวนท่ีเปนคดีแพง แตสวนท่ีเปนคดีความผิดอาญาตองนําไปฟองยังศาล
อาญา การที่ท้ังศาลอาญา และศาลแรงงานมีวิธีพิจารณาท่ีแตกตางกัน คือ ศาลอาญาใชระบบกลาวหา
ศาลแรงงานใชระบบไตสวน จึงมีความแตกตางกันผลคือ คูความจะไดรับการพิจารณาจากระบบท่ี
แตกตางกันในเร่ืองเดียวกัน การดําเนินคดี การสืบพยานหลักฐาน ในศาลจะมีความยุงยากและในที่สุด
คูความจะรูสึกวาตนไมไดรับความยุติธรรม เนื่องจากระบบการพิจารณาของศาลที่แตกตางกัน จาก
การศึกษาระบบศาลแรงงานของประเทศอิสราเอลพบวาคดีอาญาท่ีเกี่ยวเนื่องกับคดีแรงงาน ศาล 
แรงงานของประเทศอิสราเอลมีอํานาจพิจารณา ทําใหศาลแรงงานซ่ึงมีความเช่ียวชาญในคดีแรงงาน
สามารถใชดุลพินิจในเร่ืองสวนท่ีเปนคดีอาญาเก่ียวเนื่องกับคดีแรงงานไดดี จึงทําใหประชาชนรูสึก
ไดรับความเปนธรรม 

วิทยานิพนธนี้จึงเสนอใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจการพิจารณาของ
ศาลแรงงาน โดยใหศาลแรงงานของไทยมีอํานาจพิจารณาคดีอาญาได โดยคดีอาญาท่ีจะใหศาล 
แรงงานพิจารณาพิพากษา คือ คดีความผิดตามกฎหมายแรงงานที่มีบทกําหนดโทษทางอาญา และ
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คดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีเกี่ยวเนื่องกับคดีแรงงาน ท้ังนี้ควรใหผูพิพากษาประจํา 
เทานั้นเปนผูมีอํานาจพิจารณาพิพากษา และนําวิธีพิจารณาความอาญามาใชโดยอนุโลม 
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ABSTRACT 

 
The thesis aims to study the issue of the competency of the Labour Court to try a case 

under the labor law which constitutes a criminal penalty or a criminal offense under the Criminal 
Code in which a labor matter is concerned.  This thesis particularly concentrates on the issue of 
the quorum pertaining to the trial of the jurisdiction of the Labour Court to try a case and the 
appeal of the Court’ s decision. 

The thesis uses data research procedure.  It studies from textbooks and publications.  
It also compares with the Labour Court of Israel where it has competency to try criminal cases. 

The thesis finds that by lacking of the competency of the Labour Court to try labor 
cases which constitute criminal penalty or criminal offenses under the Criminal Code will lead to 
the separation of filing of one case to different courts concerned.  That is to say, the labor related 
cases must be brought before the Labor Court while the criminal related cases must be brought 
before the Criminal Court.  By the Labor court having its competency to adjudicate particularly 
on the cases under the Labor Relations Act B.E. 2518  and the Labour Protection Act B.E. 2541 
and the Criminal Court having its competency particularly on the criminal matters and that the 
said two courts have different courts procedures whereby the Criminal Court applies the 
accusatorial system and the Labour Court applies the inquisitorial system would result in the 
difference of consequences of the courts’ proceeding, the different matters of one case would be 
trailed in different court systems.  As such, the proceeding and the hearing of witnesses in courts 
would be complicated and would result in the feeling of an injustice of the judgment by the 
parties. 

Our research on the Labour Court system of Israel finds that its Labor Court has the 
competency to hear a criminal case related to labor matters.  Consequently, the Israel’s Labor 
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Court which is a highly specialized court in labour related matters is able to use its judicial 
discretion to adjudicate a criminal case related to labor matters well which would make the parties 
to the case feel justified. 

The thesis, therefore, proposes for the amendment of the legislations in relation to the 
jurisdiction of the Labour Court to give the said Court the competency to try a criminal cases 
related to labour matters namely the labor cases which constitute criminal penalty and criminal 
case under the Criminal Code which cases are related to labor matters.  The thesis however 
proposes that only the permanent judge should be granted such competency to try criminal cases 
and to use the criminal procedures mutatis mutandis.  
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ระบบศาลแรงงานเปนระบบไตรภาคี (Tripartite System) โดยมีผูพิพากษาประจําและ 
ผูพิพากษาสมทบ ฝายนายจาง ฝายลูกจาง ฝายละเทาๆ กัน รวมเปนองคคณะในการพิจารณาคดี 
ในศาลแรงงาน เพราะศาลแรงงานมีความตองการผูท่ีมีความรูและความเขาใจในเร่ืองแรงงาน เขา
มารวมพิจารณาพิพากษาคดีในศาลแรงงาน แตผูพิพากษาประจําอาจไมมีความเขาใจในเร่ืองแรงงาน
อยางเพียงพอ เพราะระบบการพิจารณาพิพากษาในศาลแรงงานใชระบบไตสวนในการพิจารณาคดี
ในศาลแรงงาน โดยเนนใหฝายนายจาง และฝายลูกจางประนีประนอมกันและกลับไปรวมงานกัน
ไดอีก 

ปจจุบันนี้พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
มาตรา 8 กําหนดใหศาลแรงงานมีอํานาจในการพิจารณาคดีสวนท่ีเปนคดีแพงเทานั้น แตเนื่องจาก
กฎหมายแรงงานหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติ 
แรงงานสัมพันธพ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2533 และพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 เปนตน พระราชบัญญัติเหลานี้ 
มีความผิดตามกฎหมายแรงงานและมีโทษทางอาญา เชน โทษปรับ โทษจําคุก เปนความผิดตาม
กฎหมายแรงงานท่ีมีโทษทางอาญาอยู  และยังรวมถึงความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
ท่ีเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายแรงงาน แตศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษาไดเฉพาะในสวนทางคดี
แพงเทานั้น ในสวนท่ีเปนโทษทางอาญาตองแยกพิจารณาในศาลอาญา เม่ือพิจารณายังศาลอาญา
แลวศาลอาญามีอํานาจพิจารณาไดเฉพาะสวนท่ีเปนทางอาญาเทานั้น โดยมิไดนําเอามูลเหตุทาง 
แรงงานมาพิจารณารวมดวย แตในสวนของศาลแรงงานในการพิจารณาคดีศาลแรงงานจะคํานึงถึง
ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง จะเห็นไดวามีความแตกตาง ศาลอาญาพิจารณาพิพากษา
เฉพาะความผิดอาญาและกระบวนการพิจารณาใชระบบกลาวหา ขณะท่ีศาลแรงงานใชระบบไต
สวน จึงมีความแตกตางระหวางศาลแรงงาน และศาลอาญาหลายประการ เชนศาลแรงงานใชวิธี
พิจารณาพิพากษาแบบประนีประนอมเพ่ือใหความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง เปนไปดวยดี
ท่ีสุดโดยไมยึดหลักตัวบทกฎหมายเครงครัดตามตัวอักษรเสมอไป แตจะคํานึงถึงความสัมพันธอันดี
ระหวางนายจาง และลูกจาง แตในขณะท่ีศาลอาญาจะพิจารณาพิพากษาไปตามประเภทความผิด
ตามพยานหลักฐานและดวยวิธีการกลาวหา เพราะฉะน้ันสองสวนนี้ สวนท่ีเปนความผิดทางแพง
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และสวนท่ีเปนความผิดทางอาญา เนื่องจากมีการพิจารณาพิพากษาจากศาลท่ีตางกัน ผลทางคดี 
จึงอาจแตกตางกันได 

กรณีนี้ถาใหผูพิพากษาศาลแรงงาน ซ่ึงมีความรูความเขาใจระบบศาลแรงงาน เขาใจเร่ือง
แรงงานสัมพันธเปนอยางดี มาพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในศาลแรงงาน ก็จะทําใหผลทางคดี
เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การที่ศาลแรงงานไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษา 
คดีอาญาในศาลแรงงาน กอใหเกิดปญหาข้ึนเพราะคูกรณีตองนําคดีแรงงานแยกพิจารณาเปนสอง
สวนซ่ึงมีกระบวนการพิจารณาที่แตกตางกันเม่ือพิจารณาแลวตองโยงเร่ืองเขาหากันทําใหเกิดความ
ลาชาในการพิจารณาคดี อีกท้ังผูพิพากษาศาลแรงงานมีความเช่ียวชาญในเร่ืองคดีแรงงานดีกวาผู
พิพากษาศาลอาญา จึงนาจะพิจารณาพิพากษาไดอยางเหมาะสมมากกวา หากนําคดีอาญามาพิจารณา
ในศาลแรงงาน ซ่ึงปญหาเหลานี้ควรแกการปรับปรุงแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา ใหศาล
แรงงานสามารถพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาถึงประเภทความผิดทางอาญาท่ีจะนํามาพิจารณาในศาลแรงงาน 
2.2 เพื่อศึกษากระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในศาลแรงงาน 
2.3 เพื่อศึกษาการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในศาลแรงงานของ ประเทศอิสราเอล เพื่อ

เปนแนวทางในการปรับใชกับศาลแรงงานประเทศไทย 

3. สมมติฐานของการศึกษา 
ในปจจุบันศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาเกี่ยวกับเร่ืองแรงงานไดเฉพาะสวนท่ีเปน 

คดีแพง แตสวนท่ีเปนคดีอาญาตองนําไปฟองยังศาลอาญาถาความผิดตามกฎหมายแรงงานท่ีมีบท
กําหนดโทษทางอาญา และความผิดอาญาท่ีเกี่ยวเนื่องกับคดีแรงงานไดรับการพิจารณาในศาล 
แรงงาน จะทําใหศาลแรงงานซ่ึงมีผูพิพากษามีความเช่ียวชาญเปนพิเศษในคดีแรงงานสามารถ
พิจารณาไดท้ังสวนท่ีเปนคดีแพงและสวนท่ีเปนคดีอาญาทําใหเปนไปตามเจตนารมณของการจัดต้ัง
ศาลแรงงาน  ประชาชนจะรู สึกวาได รับความเปนธรรมยิ่ง ข้ึน  จึงสมควรปรับปรุงแกไข
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน เพ่ือใหศาลแรงงานสามารถพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาได ซ่ึงจะเปนประโยชนแกประชาชน 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
วิเคราะหความเปนไปไดในการนําคดีอาญาซ่ึงเปนความผิดตามกฎหมายแรงงานและตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาพิจารณาในศาลแรงงานของไทย รวมท้ังศึกษาเปรียบเทียบในเร่ืองอํานาจ
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ในการพิจารณาคดีอาญาของประเทศอิสราเอล และข้ันตอนในการพิจารณาพิพากษา การอุทธรณ 
คดีอาญาท่ีเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายแรงงานในศาลแรงงาน ของอิสราเอล เพื่อเปนแนวทางในการนํา
คดีอาญามาพิจารณาในศาลแรงงานของประเทศไทย รวมถึงในเร่ืององคคณะและประเภทคดีอาญา
ท่ีจะนําข้ึนพิจารณาในศาลแรงงานของไทย 

5. วิธีการศึกษา 
วิทยานพินธฉบับนี้ไดทําการศึกษาดวยวิธีการคนควาโดยการศึกษาจากเอกสาร เชน 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติ
พนักงานรัฐวสิาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 วารสารวิทยานพินธ รวมท้ังบทความ และรวบรวมตํารา
เอกสารตางๆ ท้ังท่ีเปนภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ประกอบกับความคิดเห็นของของนัก
นิติศาสตรผูทรงคุณวุฒ ิในเรื่องกฎหมายแรงงาน เร่ืองของศาลแรงงาน และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของ ซ่ึงไดเนนทําการศึกษาเร่ืองอํานาจในการพิจารณาคดีอาญาของประเทศอิสราเอล มาเปน
แนวทางในการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงานและวิธีพิจารณาคดีอาญาของไทย
ตอไป 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
6.1 ทําใหทราบถึงประเภทของคดีอาญาท่ีจะนําข้ึนพิจารณาในศาลแรงงานได 
6.2 ทําใหทราบถึงวิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลแรงงาน 
6.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาในศาล

แรงงาน 
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บทที่  2 
แนวความคิดในการจัดต้ังศาลแรงงาน  การดําเนินคดี 

และองคคณะในการพิจารณาคดีแรงงาน 
 

1. แนวความคดิในการจัดตัง้ศาลแรงงาน 
ปญหาแรงงานเปนปญหาความขัดแยงระหวางนายจาง และลูกจางตามสัญญาจาง 

แรงงาน หรือเกี่ยวกับสิทธิของนายจาง และลูกจาง ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และ
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ซ่ึงถือวาเปนปญหาสําคัญท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง จึงมีแนวความคิดท่ีจะใหมีองคกรมาทําหนาท่ีเปนผูระงับขอพิพาทแรงงานไดอยางเปน
ธรรมท่ีสุดโดยแยกรายละเอียดไดดังนี้1 

1.1 ศาลแรงงานของประเทศไทย 
ในระยะแรกราวป พ.ศ. 2500 - 2510 นั้น เม่ือมีขอพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไมได

ระหวางนายจางและลูกจาง มักจะไมมีบุคคลใดนําขอพิพาทแรงงานไปสูศาล เนื่องจากเจาหนาท่ีฝาย
ปกครอง หรือเจาหนาท่ีบริหารแรงงานของรัฐจะเปนผูดําเนินการรับเร่ืองรองเรียน สอบขอเท็จจริง
และวินิจฉัย หรือออกคําส่ังใหปฏิบัติ โดยทั่วไปการดําเนินการดังกลาวจะไดผลดีพอสมควร แต 
บางคร้ังก็มีปญหา โดยเฉพาะนายจางบางสถานประกอบการท่ีไมยอมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาหนาท่ี
แมวาตนไดถูกดําเนินคดีอาญาจนลงโทษปรับไปแลวก็ตาม อันมีผลทําใหลูกจางไมไดรับประโยชน
จากนายจางตามท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากนั้น การดําเนินคดีของเจาหนาท่ียังไมมีอํานาจเด็ดขาด
ในการสอบสวน เปนเหตุใหการพิจารณาลาชา ซ่ึงไมทันตอความเดือดรอนของนายจางและลูกจาง2 

ตอมาปญหาแรงงานเพิ่มมากข้ึนและวิธีดําเนินการของฝายบริหารไมอํานวยความ 
ยุติธรรมใหแกฝายนายจางและฝายลูกจางอยางแทจริง จึงไดนําขอพิพาทแรงงานเขาสูการพิจารณา
ของศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีแพง การดําเนินคดีในศาลดังกลาวไดนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงมาใชบังคับ ทําใหคูความตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก และข้ันตอนในการดําเนินคดี

                                                           
1อรทัย  ลีนะเปสนันท. “ผลกระทบตอความยุติธรรมเน่ืองจากการพิจารณาคดีของผูพิพากษา

สมทบในศาลแรงงาน” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง , 2545, หนา 8. 
2จุฬาลักษณ  แกวศิวะวงศ. “ ศาลแรงงานและการดําเนินคดีในศาลแรงงานตามพระราชบัญญัติ 

จัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2543, หนา 24. 
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แพงมีความสลับซับซอนจนทําใหดูไมเปนธรรม อันสงผลใหคูความนําขอพิพาทแรงงานมาสูศาล
นอยมาก 

คร้ันเม่ือป พ.ศ. 2517 – 2518 ประเทศไทยไดประสบกับปญหาทางดานแรงงาน
อยางรุนแรง เนื่องจากการผันผวนทางดานเศรษฐกิจและการเมือง รัฐบาลจึงไดเห็นความสําคัญของ
ปญหาแรงงาน จึงไดกําหนดแนวนโยบายแหงรัฐเร่ืองแรงงาน และศาลในสาขาแรงงานไวใน 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 มาตรา 89 บัญญัติวา  “รัฐพึงสงเสริมใหประชากร 
วัยทํางานมีงานทํา และไดรับคาตอบแทนตามควรแกอัตภาพและคุมครองแรงงานใหเปนไปโดย
เปนธรรม และพึงจัดใหผูทํางานรับจางมีความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน และมีหลักประกันเม่ือ
เจ็บปวยและชราภาพ” สวนแนวความคิดท่ีจะนําระบบศาลมาเปนองคกรในการระงับขอพิพาท 
แรงงานและพิจารณาคดีแรงงานเกิดข้ึนเพราะประชาชนมีความเช่ือถือ และศรัทธาตอองคกรของ
ศาล ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 มาตรา 212 บัญญัติไววา “ศาลปกครองและศาล
ในสาขาแรงงาน สาขาภาษี หรือสาขาสังคม จะต้ังข้ึนไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ การแตงตั้งและการ
ใหผูพิพากษาพนจากตําแหนง อํานาจหนาท่ีของศาล ตลอดจนวิธีพิจารณาของศาลใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลนั้น” จากบทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นวา ไดปรากฎแนวความคิด
ในการจัดตั้งศาลในสาขาแรงงานข้ึนเปนคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญ 

หลังจากนั้น นิติกรแรงงานก็ไดมีการยกรางกฎหมายจัดต้ังศาลแรงงานข้ึนโดยมี 
หลักการสําคัญ 2 – 3 ประการ กลาวคือ การพิจารณาคดีในศาลแรงงานใหเปนไปโดยรวดเร็ว เชน
ศาลมีอํานาจเรียกจําเลยทางโทรศัพทได ศาลเดินทางไปพิจารณาคดีท่ีเกิดเหตุได การสืบพยานและ
การตัดสินคดีใหกระทําโดยรวดเร็ว ผูพิพากษาศาลแรงงาน (ตุลาการ) ประกอบดวยผูท่ีดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลฏีกาหรือผูท่ีสอบคัดเลือกไดตามหลักเกณฑ และวิธีการสอบคัดเลือกตามท่ีกําหนดใน
กฎหมาย แตตองเปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญในดานกฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคม นอกจากนั้นก็ใหมี 
ผูพิพากษาสมทบ (ตุลาการสมทบ) ท้ังนายจางและลูกจางดวย เม่ือรางเสร็จไดมอบใหสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงชาติคนหนึ่งไปดําเนินการทางสภาเพ่ือใหมีการออกกฎหมายนี้ตอไป แตปรากฏวา 
ไมประสบผลสําเร็จ จนกระท่ังกลางป พ.ศ. 2521 กระทรวงยุติธรรมไดยกราง พระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. … เสร็จเรียบรอย และรัฐบาลไดเสนอเขาสูการ
พิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ สภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาและลงมติเปนเอกฉันทให
รับหลักการรางพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. … และตอมาไดมี
การพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3  แลวลงมติใหบังคับใชเปนกฎหมายตอไป3 ซ่ึงไดมีการ

                                                           
3สบโชค  สุขารมณ. “กฎหมายใหมที่นาสนใจ” ดุลพาห. 26. 2522, หนา 107. 
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ประกาศใชพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มีผลใชบังคับ
ตั้งแต วันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 เปนตนมา โดยกฎหมายดังกลาวกอใหเกิดศาลแรงงานกลาง
ข้ึนสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตอมาไดมีการแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรม ปจจุบันศาลแรงงาน
กลางสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม และไดเปดทําการศาลแรงงานกลางข้ึนเปนแหงแรก  เม่ือวันท่ี 23 
เมษายน พ.ศ. 2523 ณ อาคารเลขท่ี 404 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร โดยมีเขตอํานาจตลอดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม 
นนทบุรี และปทุมธานี นอกจากนี้ ยังใหจัดต้ังศาลแรงงานภาคและศาลแรงงานจังหวัด ซ่ึงยังไมได
ระบุเขตอํานาจไว4 ศาลแรงงานกลางจะมีเขตอํานาจทั่วทุกทองที่ในราชอาณาจักรไทย ท้ังนี้ตามนัย
มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

2. การดําเนินคดีในศาลแรงงาน 
คดีหรือขอพิพาทท่ีมาสูการพิจารณาของศาลแรงงานลวนแตเปนคดีแพงเนื่องจาก ศาล

แรงงานไมมี อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ี เปนความผิดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 บัญญัติใหนํา
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับแกการดําเนินกระบวนพิจารณา
ใ น ศ า ล 
แรงงานโดยอนุโลม เทาท่ีไมขัดกับพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
พ.ศ. 2522  และการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงานตองเปนไปโดยประหยัด สะดวก 
รวดเร็ว และเปนธรรม ตามเจตนารมยของ ศาลแรงงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.1 วัตถุประสงคของการจัดตั้งศาลแรงงาน 
การพิจารณาคดีในศาลแรงงานมีลักษณะการพิจารณาคดีแตกตางจากการพิจารณา

คดีในศาลยุติธรรมท่ัวๆ ไป คือ การดําเนินคดีในศาลแรงงานน้ันมีวัตถุประสงคตองเปนไปโดย
ประหยัด สะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม โดยเฉพาะเร่ืองความรวดเร็วนับวาเปนหัวใจของการ
ดําเนินคดีในศาลแรงงาน  กลาวคือ 

2.1.1 การดําเนินคดีโดยประหยัด 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มี

บทบัญญัติสนับสนุนการดําเนินคดีในศาลแรงงานใหเปนไปโดยประหยัด ซ่ึงปรากฏอยูในมาตรา 
27 “การยื่นคําฟองตลอดจนการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ในศาลแรงงานใหไดรับยกเวนไมตอง
ชําระคาฤชาธรรมเนียม” จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา การฟองคดีในศาลแรงงานคูความ 

                                                           
4พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522  มาตรา 5, 6. 
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ไมตองเสียคาข้ึนศาลหรือคาฤชาธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงจะแตกตางจากการดําเนินคดีแพงในศาล 
ยุติธรรม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดกําหนดใหคูความตองเสียคาข้ึนศาลหรือคาฤชา
ธรรมเนียมตามท่ีกฎหมายกําหนดไว นอกจากนี้ในการดําเนินคดีจําตองมีทนายความหรือท่ีปรึกษา
คดี ซึ่งจะทําใหเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก แตในคดีแรงงานไมจําเปนตองมีทนายความหรือท่ี
ปรึกษาคดี เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหโจทกสามารถมาฟองคดีดวยวิธีแถลงขอหาดวยวาจาตอศาล
ได5 

ในกรณีท่ีคูความไมเขาใจในการดําเนินคดีในศาลแรงงาน โดยไมอาจเขียน
คําฟอง คําใหการ คําแถลง หรือคําขอตางๆ ได นิติกรศาลแรงงานก็จะคอยใหความชวยเหลือโดย
การแนะนําช้ีแจงและเขียนคําฟอง หรืออ่ืนๆ ใหโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

2.1.2 การดําเนินคดีโดยสะดวก 
ในการดําเนินคดีในศาลแรงงานสามารถกระทําไดงาย ไมซับซอน การยื่น

คําฟอง คําใหการ การแถลง การรองขอตางๆ ในศาลแรงงาน สามารถกระทําไดโดยการแถลงดวย
วาจาตอศาล นอกจากนี้ การนําพยานเขาสืบ ศาลแรงงานก็มีอํานาจที่จะเรียกพยานหลักฐานท้ังพยาน
บุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุมาสืบไดเองตามท่ีศาลเห็นสมควร โดยถือวาเปนพยานศาล 
และโจทกหรือจําเลยก็ไมจําเปนตองมีทนายความมาซักถาม ซักคาน หรือถามติงพยานแตอยางใด
โดยศาลจะเปนผูซักถามพยานเอง แตก็ไมหามคูความท่ีจะมีทนายความมาคอยชวยเหลือในการ 
ซักถามพยานเพ่ิมเติมจากคําถามของศาลไดแตการซักถามของทนายความนั้นจะตองไดรับอนุญาต
จากศาลแรงงานกอน6 ซ่ึงจะแตกตางจากการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพง เนื่องจากประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดกําหนดหลักเกณฑ และข้ันตอน วิธีการท่ีสลับซับซอนไวมาก 

2.1.3  การดําเนินคดีโดยรวดเร็ว 
เปนการดําเนินคดีเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพของคดีแรงงาน เนื่องจาก 

ลูกจางสวนใหญท่ีนําขอพิพาทมาฟองนายจางก็เพ่ือเรียกเงินตางๆ ท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีพ 
ท้ังของตนเองและครอบครัว เชน คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดหรือคาชดเชย จึง
จําเปนตองดําเนินคดีโดยรวดเร็วเพื่อประโยชนของคูความทุกฝาย มิใชเพื่อประโยชนแกฝายนายจาง
เพียงฝายเดียว แตบางคร้ังอาจจะเปนประโยชนตอจําเลยก็ได เชน ไดรูผลของคดีโดยรวดเร็วหรือไม
เสียเวลาในการท่ีจะตองมาดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตอไป และหากจะตองชําระเงินตามฟองก็จะ

                                                           
5พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 35. 
6พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522, มาตรา 45. 
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ไดเสียไดนอย เนื่องจากดอกเบ้ียหรือเงินเพ่ิมตามกฎหมายคุมครองแรงงานตามท่ีลูกจางเรียกรองนั้น
มีจํานวนสูงกวาดอกเบ้ียในธนาคารท่ัวไป7 

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มี
บทบัญญัติสนับสนุนในเร่ืองนี้ ปรากฏอยูในมาตรา 45 วรรคสาม ซ่ึงบัญญัติวา “เพื่อใหคดีเสร็จโดย
รวดเร็ว ใหศาลแรงงานนั่งพิจารณาคดีติดตอกันไปโดยไมตองเล่ือน เวนแตมีเหตุจําเปนท่ีสําคัญและ
ศาลแรงงานจะเล่ือนคร้ังหนึ่งไดไมเกิน 7 วัน” 

 “จะเห็นไดวามาตราน้ีไดแสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการดําเนินคดีใน
ศาลแรงงาน และการดําเนินคดีจะเปนไปโดยรวดเร็วหรือไมเพียงใดข้ึนอยูกับบุคลากรและจํานวน
คดีท่ีข้ึนสูศาลแรงงาน” นอกจากนี้ มาตรา 50 บัญญัติไววา “เม่ือไดสืบพยานตามท่ีจําเปนแลวใหถือ
วาการพิจารณาคดีเปนอันส้ินสุด แตคูความอาจแถลงการณปดคดีดวยวาจาในวันเสร็จการพิจารณานั้น 
ไดแลว ใหศาลแรงงานอานคําพิพากษาหรือคําส่ังภายใน 3 วัน นับแตวันนั้น” แสดงใหเห็นวา 
การดําเนินคดีในศาลแรงงานตั้งแตการเร่ิมฟองจนกระท่ังถึงการพิพากษาคดีก็เปนไปโดยรวดเร็ว 
ในทุกข้ันตอน 

2.1.4 การดําเนินคดีดวยความเปนธรรม 
ในการดําเนินคดีแรงงานตองมีผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานแรงงาน

โดยเฉพาะ เพื่อจะทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีเปนไปโดยถูกตองและเปนธรรมตอคูความท้ังสอง
ฝาย เนื่องจากศาลแรงงานเปนองคกรสุดทายในการระงับขอพิพาทแรงงานระหวางนายจางกับ 
ลูกจาง ซ่ึงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 12 
บัญญัติวา “ผูพิพากษาของศาลแรงงานจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากขาราชการ 
ตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจในปญหา
แรงงาน” นอกจากนี้ ในการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน หามมิใหศาลแรงงานคํานึงถึงบทบัญญัติ
แหงกฎหมายแรงงานแตงเพียงอยางเดียว แตใหคํานึงถึงสภาพการทํางาน ภาวะคาครองชีพ ความ
เดือดรอนของลูกจาง ระดับคาจาง หรือสิทธิและประโยชนอ่ืนใดของลูกจาง รวมทั้งฐานะแหง 
กิจการของนายจาง ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน เพ่ือประกอบในการพิจารณา
พิพากษาคดีแรงงาน8 และเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกคูความท้ังสองฝาย 

                                                           
7เกษมสันต  วิลาวรรณ. คําอธิบายกฎหมายแรงงาน. กรุงเทพมหานคร : สํานักอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัญฑิตยสภา, 2543, หนา 356. 
8พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 48. 
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2.2 อํานาจในการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน 
คดีท่ีจะนํามาฟองตอศาลแรงงาน ไดตองเปนคดีท่ีมีขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิและ

หนาท่ีระหวางนายจางและลูกจาง หรือเปนคดีท่ีตองใชสิทธิทางศาลแรงงาน และคดีท่ีจะมาสูศาล 
แรงงานตองเปนคดีท่ีอยูในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานโดยจะนําคดีแรงงานไปฟอง 
ยังศาลอ่ืนไมได เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 9 วรรคหน่ึง กําหนดหามมิใหศาลช้ันตนอ่ืนใดในทองท่ีท่ีศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีหรือมีคําส่ังในเร่ืองดังตอไปนี้9 

2.2.1 คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาท่ีตามสัญญาจางแรงงานหรือตามขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง 

การจะนําคดีเขาสูการพิจารณาของศาลตองพิจารณากอนวาเกิดการโตแยง
สิทธิหรือหนาท่ีตามสัญญาจางแรงงานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือไมซ่ึงสัญญาจาง 
แรงงานพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 575 ถึง มาตรา 586 สวนขอตกลง 
เกี่ยวกับสภาพการจาง10 คือ ขอตกลงเกี่ยวกับเง่ือนไขการจางหรือการทํางาน กําหนดวันและเวลา
ทํางาน คาจางสวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการจางหรือการทํางาน ซ่ึงฝาย
นายจางและฝายลูกจางไดทํากันข้ึน และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 10
กําหนดใหสถานประกอบกิจการทุกแหงท่ีมีลูกจางตั้งแต 20 คน ข้ึนไป จะตองมีขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง หรือถาไมมีการจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ก็จะตองถือวา ขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานท่ีนายจางจัดใหมีข้ึนตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน เปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง 

2.2.2 คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
หรือกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 

การฟองคดีตามขอนี้  ตองพิจารณาวา กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
หรือกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธไดใหสิทธิ หรือกําหนดหนาท่ีใหฝายใดฝายหนึ่งตองปฏิบัติ
อยางไร หากมีการกระทําอยางใดอยางหน่ึง อันเปนการโตแยงสิทธิของคูกรณีอีกฝายหน่ึง ฝายท่ีถูก
โตแยงสิทธิยอมจะนําคดีมาฟองรองยังศาลแรงงานได แตถามีการกําหนดใหตองปฏิบัติตามข้ันตอน
และวิธีการดังกลาวใหเสร็จส้ินกอน และหากไมเปนที่พอใจจึงจะนําคดีมาฟองยังศาลแรงงานได ถา

                                                           
9เร่ืองเดียวกัน, มาตรา 8. 
10พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518, มาตรา 5 
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มีการนําคดีมาฟองยังศาลแรงงานโดยยังมิไดมีการรองเรียนตอพนักงานเจาหนาท่ี หรือปฏิบัติตาม
ข้ันตอนและวิธีการดังกลาวศาลแรงงานยังไมอาจจะรับคดีไวดําเนินกระบวนพิจารณาใหได 

สําหรับกรณีท่ีฟองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ไดแก การฟอง
เรียกคาจางท่ีนายจางไมจายคาจางในวันลาปวยใหแกลูกจางตามมาตรา 57 หรือไมจายคาชดเชยใหแก
ลูกจางตามมาตรา 118 เปนตน สวนการฟองตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ไดแก นายจาง 
ปดงานโดยไมแจงใหฝายลูกจางทราบลวงหนา 24 ช่ัวโมง ตามมาตรา 34 หรือ กรรมการลูกจาง 
ท่ีถูกเลิกจางโดยยังมิไดรับอนุญาตจากศาลแรงงาน เปนตน 

2.2.3 กรณีที่จะตองใชสิทธิทางศาล ตามกฎหมายวาดวย การคุมครองแรงงานหรือ
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 

กรณีกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือกฎหมายวาดวยแรงงาน
สัมพันธไดบัญญัติรับรองสิทธิในการนําคดีมาสูศาลไว และผูนั้นมีความจําเปนท่ีจะตองใชสิทธินั้น
ซ่ึงตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2543 ไมปรากฎวามีกรณีท่ีนายจางหรือลูกจางตองใช
สิทธิทางศาลแตอยางใด 

2.2.4 คดีอุทธรณคําวินิจฉัยของเจาพนักงาน ตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง 
แรงงาน หรือของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือของรัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวยแรงงาน
สัมพันธ 

เปนอํานาจในการตรวจสอบการใชดุลพินิจหรือทบทวนคําวินิจฉัยของ 
เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานหรือของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ หรือ
รัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 

2.2.5 คดีอันเกิดแตมูลละเมิด ระหวางนายจาง และลูกจางสืบเนื่องมาจากขอพิพาท
แรงงานหรือเกี่ยวกับการทํางานตามสัญญาจางแรงงาน 

การฟองรองระหวางนายจางและลูกจางอันมีมูลมาจากฝายใดฝายหนึ่งกระทํา
ละเมิดตออีกฝายหนึ่ง การใดเปนละเมิดหรือไมพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 420 สวนขอพิพาทแรงงาน มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ หมายถึง ขอ 
ขัดแยงระหวางนายจาง ลูกจางเกี่ยวกับสภาพการจาง 

2.2.6 ขอพิพาทแรงงานท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ขอใหศาลแรงงาน 
ช้ีขาดตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 

จากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ยังไมมี
มาตราใดในพระราชบัญญัติดังกลาวท่ีใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยขอใหศาล 
แรงงานช้ีขาดขอพิพาทแรงงาน คงมีแตมาตรา 25 ท่ีใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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กําหนดใหขอพิพาทแรงงานท่ีเกิดข้ึนบนทองท่ีท่ีมีการประกาศใชกฎอัยการศึกหรือสถานการณ 
ฉุกเฉินไดรับการพิจารณาช้ีขาดจากคณะบุคคลคณะใดคณะหนึ่งเทานั้น 

อยางไรก็ดี แมพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
พ.ศ. 2522 มาตรา 8 จะไดกําหนดประเภทของคดีท่ีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน
ไวแลวก็ตาม แตในทางปฏิบัติอาจมีปญหาเกิดข้ึนไดวา คดีใดจะอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลแรงงาน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดท้ังในศาลแรงงานและในศาลอ่ืน พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 9 วรรคสอง ไดบัญญัติถึงทางแกไววา “ในกรณีท่ีมี
ปญหาวาคดีใดจะอยูในอํานาจของศาลแรงงานหรือไม ไมวาจะเกิดปญหาข้ึนในศาลแรงงาน หรือ
ศาลอ่ืน ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางเปนผูวินิจฉัย  คําวินิจฉัยของอธิบดีผูพิพากษาศาล 
แรงงานกลางใหเปนท่ีสุด” 

จากบทบัญญัติดังกลาว จะเห็นไดวา เม่ือเกิดปญหาวาคดีใดจะอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานหรือไม ศาลแรงงานหรือศาลอ่ืนนั้นจะวินิจฉัยช้ีขาดปญหา 
ดังกลาวไมได แตจักตองสงปญหาดังกลาวไป เพ่ือใหอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัย  
คําวินิจฉัยของอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางเปนท่ีสุด จะอุทธรณฎีกาตอไปไมได 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 2078/2533 เม่ือมีประเด็นขอพิพาทในเร่ืองอํานาจ
พิจารณาของศาลแรงงานกลาง และผูพิพากษาศาลแรงงานกลางมีคําส่ังใหสงสํานวนไปใหอธิบดี 
ผูพิพากษาศาลแรงงานกลางเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด แสดงวาเกิดปญหาแลววาคดีอยูในอํานาจของศาล
แรงงานกลางหรือไม ตองตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 9 วรรคทาย ท่ีบัญญัติใหอํานาจแกอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลาง 
เทานั้นเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด ผูพิพากษาศาลแรงงานกลางไมมีอํานาจช้ีขาด การที่ศาลแรงงาน
ไดพิจารณาพิพากษาคดีไปกอนมีคําวินิจฉัยชี้ขาดของอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางจึงเปนการ
ไมชอบ ศาลฎีกาจึงตองพิพากษายกคําพิพากษาศาลแรงงานกลาง แลวใหศาลแรงงานกลาง 
สงสํานวนใหอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยเสียกอน11 

2.3 การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 
กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีในศาลแรงงานมีข้ันตอนและรายละเอียดดังนี้ 
2.3.1 การเสนอคําฟอง 

คดีหรือขอพิพาทท่ีจะนํามาสูการพิจารณาของศาลแรงงาน นอกจาก
พิจารณาถึงอํานาจในการพิจารณาพิพากษาหรือการมีคําส่ังของศาลแรงงานแลวยังตองพิจารณาวา

                                                           
11อรทัย  ลีนะเปสนันท. เร่ืองเดียวกัน, หนา 21. 
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ศาลใดเปนศาลท่ีมีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีนั้น พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 33 ไดกําหนดใหเสนอคําฟองตอศาลแรงงานท่ีมูลคดีเกิดข้ึน
ในเขตศาลแรงงานน้ัน หรือตอศาลแรงงานท่ีโจทกหรือจําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลแรงงาน ถา
การพิจารณาคดีท่ีศาลนั้นจะเปนการสะดวกศาลแรงงานจะอนุญาตใหโจทกยื่นคําฟองตามท่ีขอนั้น 
ก็ได 

การพิจารณาวามูลคดีเกิดข้ึนท่ีใด มาตรา 33 วรรคสอง กําหนดใหถือ 
สถานที่ท่ีลูกจางทํางานเปนท่ีท่ีมูลคดีเกิดข้ึน เชน บริษัทนายจางมีภูมิลําเนาอยูท่ีกรุงเทพมหานคร 
ลูกจางทํางานอยูท่ีสํานักงานสาขาท่ีจังหวัดเชียงใหม หากมีขอพิพาทหรือคดีแรงงานเกิดข้ึนระหวาง
นายจางและลูกจางดังกลาว ตองถือวามูลคดีเกิดข้ึนท่ีจังหวัดเชียงใหมมิใชท่ีกรุงเทพมหานคร แตใน
ปจจุบันนี้ยังไมมีการจัดต้ังศาลแรงงานภาคและศาลแรงงานจังหวัด ศาลแรงงานกลางจึงมีอํานาจ
พิจารณาคดีแรงงานท่ัวประเทศในกรณีดังกลาวหากโจทกจะยื่นฟองคดีแรงงานตอศาลจังหวัด
เชียงใหม ซ่ึงเปนศาลท่ีมูลคดีเกิดก็ได  เม่ือศาลจังหวัดเชียงใหมรับคําฟองไวแลว จะตองแจงไปยัง
ศาลแรงงานกลางจะสงผูพิพากษาไปนั่งพิจารณาคดีท่ีศาลจังหวัดเชียงใหม แตขณะน้ีศาลแรงงาน
กลางไดเปดท่ีทําการสาขาเรียกวา ศาลแรงงานกลางสาขา รวม 14 แหง ซ่ึงจัดต้ังอยูในจังหวัดตางๆ 
กลาวคือ เชียงใหม นครสวรรค อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ
ปทุมธานี (ธัญบุรี) สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ สงขลา สุราษฎรธานี และภูเก็ต ดังนั้น โจทก 
จึงฟองตอศาลแรงงานกลางสาขาจังหวัดเชียงใหมได 

การเสนอคําฟองตอศาลแรงงานน้ันสามารถทําไดโดยยื่นฟองเปนหนังสือ
หรือฟองดวยวาจาก็ได คือ มาแถลงขอหาดวยวาจาตอหนาศาล และศาลมีอํานาจสอบถามตามท่ี 
จําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมแลวบันทึกรายการแหงขอหาเหลานั้น อานหรืออธิบายให
โจทกฟงและใหโจทกลงลายมือช่ือ แตในทางปฏิบัตินิติกรของศาลแรงงานจะคอยแนะนํา ใหความ
ชวยเหลือในการดําเนินคดี แกผูไปติดตอศาลแรงงานไมวาจะเปนโจทกหรือจําเลย โดยนิติกรจะ
สอบถามขอเท็จจริง และแนะนําขอกฎหมาย หากผูฟองไมสามารถเขียนหนังสือ หรือเขียนไมไดดี 
นิติกรจะเปนผูบันทึกขอเท็จจริงโดยยอเสนอตอผูพิพากษา และพาตัวผูฟองไปพบผูพิพากษาเวร 
รับฟองตอไป 

ผูพิพากษาจะสอบถามและบันทึกคําฟองลงในแบบพิมพ  รง.1 บันทึกเสร็จ
แลวก็จะอานใหผูท่ีจะฟองฟงวาถูกตองหรือไมหากไมถูกตองก็ตองแกไขใหถูกตองแลวใหผูฟอง 
ลงลายมือช่ือในชองโจทกไว แตโจทกตองรอฟงวา ศาลนัดพิจารณาเม่ือใดวันและเวลาใด และตอง
ลงช่ือทราบนัดดวย 
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ในกรณีท่ีมีโจทกหลายคน ประสงคท่ีจะฟองคดีหรือกําลังดําเนินคดีอยูใน
ศาลแรงงาน เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเห็นวามีความจําเปน เนื่องจากโจทกคนใดคนหน่ึงหรือผูท่ี
เกี่ยวของรองขอ ศาลอาจกําหนดใหโจทกเหลานั้นแตงต้ังโจทกดวยกันคนหนึ่งหรือหลายคนเปน 
ผูแทนในการดําเนินคดีก็ได 

จํานวนผูแทนโจทกในการดําเนินคดี ใหศาลกําหนดใหโดยฟงความเห็น
ของโจทกเทาท่ีมาศาลในวันนั้น ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับจํานวนผูแทนโจทกในการดําเนินคดี 
หรือในกรณีท่ีจํานวนผูแทนตามความเห็นของโจทกท่ีมาศาลเกินสมควรใหศาลพิจารณาช้ีขาดตาม 
ท่ีเห็นสมควร 

ผูแทนโจทกในการดําเนินคดี มีอํานาจดําเนินการแทนโจทกไดทุกคนต้ังแต
ไดรับแตงต้ังแลวแตกรณี และใหถือวาการกระทําของผูแทนโจทกในการดําเนินคดีดังกลาวผูกพัน
โจทกทุกคน 

ผูท่ีจะฟอง หรือถูกฟองเปนจําเลยในศาลแรงงานสามารถมอบอํานาจให
บุคคลอ่ืนไปฟองแทน หรือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนไปแกคดีแทนได  การมอบอํานาจนี้สามารถ 
ทําไดหลายวิธี กลาวคือ 

1) การมอบอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 60 วรรคสอง ซ่ึง

บัญญัติวา “ถาคูความหรือผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูแทนดังท่ีไดกลาวมาแลว ทําหนงัสือมอบ
อํานาจใหบุคคลใดเปนผูแทนตนในคด ีผูรับมอบอํานาจเชนวานัน้จะวาความอยางทนายความไมได
แตยอมต้ังทนายความเพ่ือดําเนินกระบวนพิจารณาได” กลาวคือ หนังสือมอบอํานาจนี้จะไมมีแบบ 
ซ่ึงคูความจะตองจัดทําข้ึนเอง และตองมีขอความใหชัดแจงวา เปนการมอบอํานาจใหดําเนินคดแีทน
ในเร่ืองใด มีอํานาจมากนอยเพียงใด ในกรณีท่ีศาลสงสัยวา หนังสือมอบอํานาจท่ีนํามาย่ืนจะมิใช
หนังสือมอบอํานาจอันแทจริง ศาลอาจส่ังใหทําหนังสือมอบอํานาจตามที่ปรากฏในมาตรา 47 วรรค
สาม แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงก็ได กลาวคือ ถาเปนหนังสือมอบอํานาจท่ีทําใน
ประเทศไทยกใ็หนายอําเภอแหงทองท่ีนัน้เปนพยาน หรือถาเปนหนังสือมอบอํานาจท่ีทําใน
ตางประเทศกจ็ําเปนตองใหกงสุลไทย หรือเจาหนาท่ีโนตารีปบลิก หรือแมยิสเตร็ด หรือบุคคลอ่ืน
ซ่ึงกฎหมายแหงทองถ่ินต้ังใหเปนผูมีอํานาจเปนพยาน ลงช่ือเปนพยานในหนังสือมอบอํานาจนั้น 
แตผูรับมอบอํานาจในกรณนีี้ไมมีสิทธิท่ีจะวาความอยางทนายความ แตอยูในฐานะเปนคูความซ่ึงมี
อํานาจยืน่คําฟองได จึงชอบท่ีจะเรียงหรือแตงคําฟองรวมท้ังลงช่ือเปนโจทกในคําฟองไดดวย โดย
ไมจําตองมอบอํานาจใหทนายความเรียงหรือแตงคําฟองใหอีก (คําพิพากษาฎีกาท่ี 2947/2516)  
ดังนั้น ผูรับมอบอํานาจในคดแีรงงาน จึงสามารถดําเนินคดีไดเสมือนเปนตัวความเอง 
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2) การมอบอํานาจตาม พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

ในการมอบอํานาจน้ีไดมีการบัญญัติไวในมาตรา 36 ความวา “นายจาง
หรือลูกจางจะมอบอํานาจใหสมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานซ่ึงตนเปนสมาชิก หรือพนักงาน
เจาหนาท่ี ท่ีมีอํานาจดําเนินคดี ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือกฎหมายวาดวย 
แรงงานสัมพันธดําเนินคดีแทนก็ได” กลาวคือ ลูกจางจะมอบอํานาจใหสหภาพแรงงาน หรือนายจาง
จะมอบอํานาจใหสมาคมนายจางดําเนินคดีแทน แตลูกจางหรือนายจางตองเปนสมาชิกของสหภาพ
แรงงาน หรือสมาชิกสมาคมนายจาง ในขณะท่ีมีการมอบอํานาจ หากนายจางหรือลูกจางไมไดเปน
สมาชิกหรือพนจากการเปนสมาชิกของสมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานแลวจะมอบอํานาจ 
ไมไดและผูท่ีจะลงช่ือในชองผูรับมอบอํานาจในนามของสหภาพแรงงานหรือสมาคมนายจาง คือ 
ประธานสหภาพแรงงานหรือประธานสมาคมนายจาง  หรือกรรมการคนหนึ่งคนใดของสหภาพ 
แรงงาน หรือสมาคมนายจาง ซ่ึงเปนผูมีอํานาจกระทําการแทน สหภาพแรงงานหรือสมาคมนายจาง
นั้นๆ ตามขอบังคับ และมีอํานาจดําเนินคดีในศาลแรงงานไดหรือจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง
คนใดของสหภาพแรงงานหรือสมาคมนายจางเปนผูกระทําการในศาลแรงงาน  ในนามของสหภาพ
แรงงานหรือสมาคมนายจางนั้นไดโดยจะตองนําหนังสือมอบอํานาจมาแสดงดวยสําหรับกรณีท่ีมี
ขอบังคับกําหนดไวโดยชัดแจงวาใหมีการมอบอํานาจได สวนในกรณีท่ีไมมีขอบังคับกําหนดไว
โดยชัดแจง ใหประธานสหภาพแรงงาน หรือประธานสมาคมนายจาง  หรือกรรมการคนหนึ่งคนใด
ของสหภาพแรงงานหรือสมาคมนายจางเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนโดยจะตองมีการประชุม
กรรมการบริหารของสหภาพแรงงานหรือสมาคมนายจางเพื่อลงมติมอบหมายและผูท่ีไดรับ 
มอบหมายจากท่ีประชุมจะเปนผูมีอํานาจกระทําการแทน 

2.3.2 การยื่นคําใหการ 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522

มาตรา 37 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “เม่ือศาลแรงงานส่ังรับคดีไวพิจารณาแลว ใหศาลแรงงานกลาง
กําหนดวันเวลาในการพิจารณาคดีโดยเร็ว และออกหมายเรียกจําเลยใหมาศาลตามกําหนด ในหมาย
นั้นใหจดแจงรายการแหงขอหาและคําขอบังคับใหจําเลยทราบและใหศาลแรงงานส่ังใหโจทกมา
ศาลในวันเวลาเดียวกันนั้นดวย” จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา ในคดีแรงงาน มีแตหมายเรียก
ใหจําเลยมาศาลในวันนัดพิจารณา ซ่ึงศาลแรงงานจะเปนผูสงหมายพรอมสําเนาคําฟองใหจําเลยเอง
โดยโจทกไมตองนําสงและไมตองเสียคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน และมาตรา 37 วรรคสอง ไดบัญญัติไว 
อีกวา “จําเลยจะยื่นคําใหการเปนหนังสือกอนวันเวลาท่ีศาลแรงงานนัดใหมาศาลก็ได” ดังนั้น จําเลย
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จึงไมจําตองยื่นคําใหการ ทําใหคดีแรงงานไมมีการขาดนัดยื่นคําใหการดังเชนท่ีบัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

หากจําเลยประสงคจะยื่นคําใหการ ก็อาจจะยื่นวันใดวันหนึ่งกอนวันนัด
พิจารณา หรือจะยื่นในวันนัดพิจารณาก็ได ในกรณีท่ีจําเลยยื่นคําใหการเปนหนังสือจําเลยจะตองให
การโดยชัดแจงวา จําเลยยอมรับหรือปฏิเสธขออางของโจทกท้ังส้ินหรือแตบางสวน รวมท้ังเหตุแหง
การนั้น12 เนื่องจากขอเท็จจริงใดท่ีปรากฏในคําฟองและจําเลยไมใหการถึง ศาลถือวา ขอเท็จจริงเปน
อันยุติตามฟองนั้น 

แตมีปญหาวา หากจําเลยคนหนึ่งไมยื่นคําใหการของตน แตแถลงขอให
ถือเอาคําใหการของจําเลยอ่ืนท่ียื่นเปนหนังสือไวกอนแลวเปนคําใหการของตนดวยจะไดหรือไม 
ในปญหาดังกลาวนี้ ศาลฎีกาไดวินิจฉัยไวในคําพิพากษาฎีกาท่ี 3203/2524 วา พระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 37 วรรคสอง บัญญัติวา “จําเลยจะยื่น 
คําใหการเปนหนังสือกอนวันเวลาท่ีศาลแรงงานนัดใหมาศาลก็ได” และมาตรา 39 บัญญัติวา “ใน
กรณีมีประเด็นท่ียังไมอาจตกลงกัน หรือไมอาจประนีประนอมยอมความกัน ใหศาลแรงงาน 
จดประเด็นขอพิพาทและบันทึกคําแถลงของโจทกกับคําใหการของจําเลย อานใหคูความฟงและให
ลงลายมือช่ือไว…” เห็นไดวา วิธีพิจารณาคดีแรงงานในศาลแรงงานแตกตางกับการพิจารณาคดีแพง
ธรรมดา กลาวคือ จําเลยจะยื่นคําใหการเปนหนังสือกอนวันท่ีศาลนัดใหคูความมาศาล หรือจะให
การดวยวาจาในวันนัดนั้นก็ได คดีนี้ จําเลยท่ี 12 แถลงขอถือเอาคําใหการของจําเลยท่ี 1 ถึง ท่ี 11 ซ่ึง
ยื่นเปนหนังสือไวกอนแลวเปนคําใหการของจําเลยท่ี 12 ดวย ศาลแรงงานไดบันทึกคําแถลงนั้นไว
ในรายงานกระบวนพิจารณา แลวกําหนดหนาท่ีนําสืบไปตามประเด็นแหงคดี  จึงเทากับจําเลยท่ี 12
ไดใหการตอสูคดีเชนเดียวกับคําใหการของจําเลยท่ี 1 ถึง ท่ี 11 และศาลแรงงานกลางไดรับ
คําใหการนั้นแลว  จึงมีสิทธินําพยานเขาสืบตามขอตอสู13 

อยางไรก็ตาม ในวันนัดพิจารณา หากศาลไมสามารถไกลเกล่ียใหคูความ 
ตกลงกัน และจําเลยยังไมยื่นคําใหการ ศาลจะเปนผูสอบถามจําเลยวาจะใหการอยางไร แลวจด
คําใหการใหจําเลยเอง ประเด็นหรือขอตกลงท่ียังตกลงกันไมไดถือเปนประเด็นขอพิพาท และศาล 
แรงงานจะกําหนดหนาท่ีนําสืบของคูความโดยศาลจะระบุให 

                                                           
12ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 177 วรรคสองประกอบ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาล

แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522, มาตรา 31. 
13ฟอง  แสงธรรม. “วิธีพิจารณาคดีแรงงาน” ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแรงงาน หนวยที่ 

15. พิมพครั้งที่ 5. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2523, หนา 926. 
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คูความฝายใดฝายหน่ึงนําพยานมาสืบกอนหรือหลังก็ได14 โดยปกติศาล 
คงถือหลักตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 84 ท่ีวา ถาคูความฝายใดกลาวอาง 
ขอเท็จจริงอยางใดเพื่อสนับสนุนคําฟอง หรือคําใหการของตน ใหหนาท่ีนําสืบขอเท็จจริงนั้นตกอยู
แกคูความฝายท่ีกลาวอาง เวนแต ศาลแรงงานจะเห็นสมควรเปนอยางอ่ืน และศาลแรงงานจะ
กําหนดวันนัดสืบพยานไปทันที 

2.3.3 การพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 
2.3.3.1 วันนัดพิจารณา 

1) กรณีท่ีโจทก – จําเลย มาศาลพรอมกันในวันนัดพิจารณา 
ในการพิจารณาคดีแรงงานตองกระทําโดยรวดเร็ว เม่ือโจทก 

จําเลยมาพรอมกัน พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522  มาตรา 
38  กําหนดใหศาลแรงงานดําเนินการไกลเกล่ียใหคูความไดตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงเจตนารมยของกฎหมายแรงงาน คือ เนนการประนีประนอมยอมความมากกวา
การชี้ขาด ศาลแรงงานจึงตองชวยทําหนาท่ีเปนคนกลางคอยเจรจาชวยเหลือ หรือแนะนําไกลเกล่ีย
เพื่อหาชองทางใหคูกรณี คือ ท้ังนายจางและลูกจางไดทําความตกลงกัน หรือประนีประนอมยอม
ความกันดวยความพอใจของท้ังสองฝาย เพื่อท่ีท้ังสองฝายจะกลับไปทํางานรวมกันไดอีก อันจะเปน
ประโยชนตอกิจการของนายจาง ลูกจาง และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ดังนั้น เพื่อประโยชนแกการตกลง หรือประนีประนอมยอม
ความกันตามท่ีกลาวมา หากโจทกหรือจําเลยมีผูรับมอบอํานาจหรือมีผูแทนในการดําเนินคดีหรือมี
ทนายความและโจทกหรือจําเลยมิไดมาศาลเอง  ศาลอาจใชอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา 19 ส่ังใหโจทกหรือจําเลยมาศาลดวยตนเองได ซ่ึงถาศาลใชอํานาจส่ังใหโจทก
หรือจําเลยมาศาลเองตามมาตราน้ี หากโจทกหรือจําเลยขัดขืนไมยอมมาศาลก็ยอมจะมีความผิดฐาน
ละเมิดอํานาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 31 (5)15 

หากศาลแรงงานไกล เก ล่ียให คู ความตกลงกันไดห รือ
ประนีประนอมยอมความกันได ศาลแรงงานตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 138 กลาวคือ จดรายงานกระบวนพิจารณาและแสดงรายละเอียดแหงขอตกลงหรือทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ถาฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามคําพิพากษาตามยอม อาจถูกบังคับคดีดวย
การยึดทรัพยเพื่อขายทอดตลาดเอาเงินมาชําระหนี้ตามคําพิพากษา หรืออาจถูกจับกุมและกักขังตาม
                                                           

14พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 39. 
15จํารัส  เขมะจารุ. คําอธิบายศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน. พิมพครั้งที่ 4. 

กรุงเทพมหานคร : ประยูรวงศ, 2531, หนา 114. 
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กฎหมายได หากมีพยานหลักฐานวา ไดพยายามขัดขืนหรือหลีกเล่ียงท่ีจะไมชําระหนี้ตาม 
คําพิพากษาท้ังๆ ท่ีอยูในฐานะท่ีพึงจะชําระหนี้ได  แตถาคูความตกลงกันไมไดทุกประเด็นหรือ 
ตกลงกันไมไดในบางประเด็นแตยังมีอีกบางประเด็นท่ีตกลงกันไมได พระราชบัญญัติจัดต้ังศาล 
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522  มาตรา 39 กําหนดใหศาลแรงงานจดประเด็นท่ีตกลง
กันไมไดไวโดยถือวาเปนประเด็นขอพิพาทในคดี และจะตองสอบถามโจทกและจําเลยในสวนท่ี
เกี่ยวกับประเด็นนั้นๆ ไว แลวจดเปนบันทึกคําแถลงของโจทกกับคําใหการของจําเลย หากจําเลย 
ไมยอมใหการ ศาลแรงงานตองบันทึกไวใหปรากฎในรายงานกระบวนพิจารณา 

2) กรณีโจทกไมมาศาลในวันนัดพิจารณา 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

พ.ศ. 2522 มาตรา 40 วรรคหน่ึง บัญญัติวา “เม่ือโจทกไดทราบคําส่ังใหมาศาลตามมาตรา 37 แลว 
ไมมาตามกําหนด โดยไมแจงใหศาลแรงงานทราบเหตุที่ไมมา ใหถือวาโจทกไมประสงคจะ
ดําเนินคดี ใหศาลแรงงานมีคําส่ังจําหนายคดีออกจากสารบทความ”  

และวรรคสาม บัญญัติวา “ในกรณีท่ีโจทกไดแจงใหศาลแรงงาน
ทราบเหตุแลว และศาลแรงงานเห็นเปนการสมควร ก็ใหกําหนดวันเวลานัดใหมเพื่อใหท้ังสองฝาย
มาศาล” 

เม่ือพิจารณาบทบัญญัติดังกลาวในวรรคหนึ่ง และวรรคสามจะ
เห็นไดวา ถาโจทกไดทราบคําส่ังใหมาศาลในวันนัดพิจารณาแลว โจทกตองมาศาลตามคําส่ัง 
ดังกลาวภายในกําหนดระยะเวลาที่ศาลนัด หากมีความจําเปนท่ีจะมาศาลไมได โจทกตองแจงเหตุ
หรือความจําเปนใหศาลทราบ แตเหตุดังกลาวตองเปนเหตุท่ีศาลแรงงานเห็นเปนการสมควร ซ่ึงถา
ศาลแรงงานฟงไดดังโจทกกลาวอาง ศาลแรงงานก็จะกําหนดวันเวลาท่ีจะนัดใหโจทกและจําเลยมา
ศาลพรอมกันใหมอีก หากไมแจงเหตุหรือความจําเปนท่ีมาศาลไมไดใหศาลทราบ หรือโจทกไดแจง
เหตุหรือความจําเปนใหศาลทราบแลว แตศาลเห็นวาไมใชเหตุหรือความจําเปนท่ีจะทําใหถึงกับมา
ศาลไมได ศาลแรงงานจะถือวาโจทกไมประสงคท่ีจะดําเนินคดีตอไป และจะมีคําส่ังจําหนายคดี
โจทกออกเสียจากสารบทความ โดยไมตองคํานึงถึงวา จําเลยจะมาศาลหรือไม และไมตองสอบถาม
จําเลยวาจะใหดําเนินคดีตอไปหรือไม 

3) กรณีจําเลยไมมาศาลในวันนัดพิจารณา 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

พ.ศ. 2522 มาตรา 40 วรรคสอง บัญญัติวา “เม่ือจําเลยไดรับหมายเรียกใหมาศาลตามมาตรา 37 แลว
ไมมาตามกําหนด โดยไมแจงใหศาลแรงงานทราบเหตุท่ีไมมา ใหศาลแรงงานมีคําส่ังวา จําเลยขาด
นัดและพิจารณาช้ีขาดตัดสินไปฝายเดียว” 
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และวรรคสาม บัญญัติวา “ในกรณีท่ี…จําเลยไดแจงใหศาล 
แรงงานทราบเหตุแลว และศาลแรงงานเห็นเปนการสมควร ก็ใหกําหนดวันเวลานัดใหมเพื่อใหท้ัง
สองฝายมาศาล” 

ในกรณีท่ีจําเลยไดรับหมายเรียกใหมาศาลตามกําหนดเวลาท่ี
ศาลนัดพิจารณา จําเลยตองมาศาลตามกําหนดเวลาดังกลาว หากมีความจําเปนท่ีจะมาศาลไมได
จําเลยตองแจงเหตุขัดของนั้นใหศาลทราบ เม่ือศาลเห็นวา จําเลยมีความจําเปนจริงๆ ศาลแรงงานจะ
กําหนดวันนัดพิจารณาใหโจทกและจําเลยมาศาลพรอมกันใหม แตถาจําเลยไมแจงเหตุขัดของให
ศาลทราบ หรือแจงเหตุขัดของใหศาลทราบแตศาลเห็นวา ไมใชเหตุจําเปนท่ีจะทําใหมาศาลไมได
ศาลแรงงานจะมีคําส่ังวาว จําเลยขาดนัดและพิจารณาช้ีขาดตัดสินคดีไปฝายเดียว 

ขอสังเกต กรณีท่ีจําเลยไมมาศาลในวันนัดพิจารณากฎหมายให
ศาลมีคําส่ังวา จําเลยขาดนัด มิไดมีคําส่ังวา จําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ หรือขาดนัดพจิารณา
เชนเดยีวกับคดีแพงธรรมดาของศาลยุติธรรม เนื่องจากกระบวนพิจารณาคดีในศาลแรงงานจะตอง
กระทําในวันนัดพิจารณาตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวธีิพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 
2522 มาตรา38 และมาตรา 39 ซ่ึงเปนกระบวนพิจารณาที่พิเศษจะใชเฉพาะในคดแีรงงานเทานัน้  
กลาวคือในวันนัดพิจารณาหากจําเลยไมยื่นคําใหการเปนหนังสือไวกอน ศาลจะสอบถามคําใหการ
ของจําเลย ทําการไกลเกล่ียกําหนดประเดน็ขอพิพาท กาํหนดหนาท่ีนาํสืบ กําหนดวันใหยืน่บัญชี
ระบุพยานและกําหนดวนัสืบพยานไปในคราวเดียวกัน หาใชเปนวันพนกําหนดยื่นคําใหการหรือวัน
สืบพยานไม16 นอกจากนี ้ การท่ีศาลแรงงานมีคําส่ังวา จาํเลยขาดนัดนัน้ ศาลจะส่ังเองโดยโจทกไม
ตองขอใหศาลส่ัง และตองเปนกรณีโจทกมาศาล หากโจทกไมมาศาล ศาลจะมีคําส่ังจําหนายคดีออก
เสียจากสารบบความ โดยไมตองพิจารณาวาจําเลยจะมาศาลในวันนัดพิจารณาหรือไม 

2.3.3.2 การขอพิจารณาคดีใหม 
หากโจทกหรือจําเลยไมมาศาลในวันนัดพิจารณาโดยมิไดแจงเหตุ

หรือความจําเปนท่ีมาศาลไมไดศาลแรงงานจะมีคําส่ังจําหนายคดีออกเสียจากสารบบความสําหรับ
กรณีท่ีโจทกไมมา หรือมีคําส่ังวาจําเลยขาดนัดแลวพิจารณาช้ีขาดตัดสินคดีไปฝายเดียว สําหรับ
กรณีท่ีจําเลยไมมา หากโจทกหรือจําเลยมีความประสงคท่ีจะดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตอไป ตอง
ยื่นคํารองตอศาลเพ่ือขอใหศาลดําเนินการพิจารณาคดีนั้นใหม ซ่ึงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ไดกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนไวดังปรากฏในมาตรา 41 
บัญญัติวา “ในกรณีท่ีศาลแรงงานมีคําส่ังจําหนายคดีออกเสียจากสารบบความตามมาตรา 40 วรรค

                                                           
16ฟอง  แสงธรรม. เร่ืองเดียวกัน, หนา 932.  
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หนึ่ง หรือมีคําส่ังวาจําเลยขาดนัดตามมาตรา 40 วรรคสอง หากโจทกหรือจําเลยมาแถลงให 
ศาลแรงงานทราบถึงความจําเปนท่ีไมอาจมาศาลไดภายในเจ็ดวัน นับแตวันท่ีศาลแรงงานมีคําส่ัง
ศาลแรงงานมีอํานาจไตสวนถึงเหตุแหงความจําเปนนั้นได และหากเห็นเปนการสมควรใหศาล 
แรงงานมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังตามมาตรา 40 และดําเนินกระบวนพิจารณาท่ีไดกระทําหลังจากท่ีไดมี
คําส่ังตามมาตรา 40 นั้น ใหมเสมือนหนึ่งมิไดเคยมีกระบวนพิจารณาเชนวานั้น” 

กรณีท่ีโจทกไมมาศาลในวันนัดพิจารณา  และศาลแรงงานมี คําส่ัง
จําหนายคดีออกเสียจากสารบบความ เม่ือโจทกมาแถลงใหศาลแรงงานทราบถึงความจําเปนท่ีไม
อาจมาศาลไดภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีศาลแรงงานท่ีคําส่ังจําหนายคดีหรือกรณีท่ีจําเลยไมมาศาลใน
วันนัดพิจารณาและศาลแรงงานมีคําส่ังวา จําเลยขาดนัดแลวพิจารณาช้ีขาดตัดสินคดีไปฝายเดียว ถา
จําเลยมาศาลเพ่ือแถลงใหศาลทราบถึงความจําเปนท่ีไมอาจมาศาลไดภายใน 7 วันนับแตวันท่ีศาลส่ัง
วาจําเลยขาดนัด 

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 
2522 มาตรา 41 ไดบัญญัติไวโดยเฉพาะแลววา ในการขอพิจารณาคดีใหมใหโจทกหรือจําเลยแถลง
ใหศาลแรงงานทราบถึงความจําเปนท่ีไมอาจมาศาลได และศาลแรงงานมีอํานาจไตสวนถึงเหตุแหง
ความจําเปนนั้น ไมไดบัญญัติใหโจทกหรือจําเลยตองกลาวโดยละเอียดถึงขอคัดคานคําตัดสินช้ีขาด
ของศาลแรงงานดวย จึงไมนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 208 วรรคสองมาอนุโลม
ใชในคดีแรงงาน 

เม่ือศาลแรงงานไดทราบถึงเหตุจําเปนท้ังของโจทกและจําเลยแลว
ศาลแรงงานมีอํานาจไตสวนถึงเหตุจําเปนดังกลาว หากศาลเช่ือวามีเหตุอันสมควรท่ีทําใหโจทกและ
จําเลยไมอาจมาศาลได ศาลแรงงานก็มีอํานาจส่ังเพิกถอนคําส่ังจําหนายคดีหรือคําส่ังวาจําเลย 
ขาดนัด แลวแตกรณี โดยกฎหมายบัญญัติใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาท่ีไดกระทําหลังจากท่ีไดมี
คําส่ังจําหนายคดีหรือคําส่ังวาจําเลยขาดนัดนั้นใหมเสมือนหนึ่งมิไดเคยมีกระบวนพิจารณาเชนวา
นั้น โดยศาลจะตองกําหนดวันนัดพิจารณาใหม ใหโจทก จําเลยมาศาลพรอมกันแลวดําเนินกระบวน
พิจารณาตอไปตามลําดับข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด 

นอกจากนี้ หากศาลแรงงานมีคําส่ังวาจําเลยขาดนัด และไดดําเนิน
กระบวนพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไปฝายเดียวจนมีคําพิพากษาแลว จําเลยจึงมาแถลงตอศาลถึงความ
จําเปนท่ีมาศาลไมได มีปญหาวา ศาลแรงงานมีอํานาจดําเนินการไตสวนเหตุดังกลาวไดหรือไม และ
หากมีเหตุสมควรที่มาไมได ศาลแรงงานมีอํานาจเพิกถอนไดหรือไม ศาสตราจารยจํารัส  เขมะจารุ
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ไดใหความเห็นไววา ศาลนาจะกระทําได หากปรากฏวาจําเลยมาแถลงภายใน 7 วัน17 และเม่ือศาล
ไตสวนแลวเห็นวา มีเหตุจําเปนจริงๆ ศาลแรงงานก็จะเพิกถอนคําส่ังท่ีวาจําเลยขาดนัด และดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีใหม ไมวาโจทกจะไดดําเนินกระบวนพิจารณาไปแลวเพียงใด และมีปญหา 
ตอไปอีกวา ถาจําเลยมาแถลงเกินกําหนด 7 วัน ศาลแรงงานยังคงมีอํานาจดังกลาวอีกหรือไม
ศาสตราจารยจํารัส  เขมะจารุ ไดใหความเห็นวา ศาลนาจะไมมีอํานาจไตสวนถึงเหตุแหงความ 
จําเปน และไมมีอํานาจสั่งเพิกถอนคําส่ังท่ีวาจําเลยขาดนัด เวนแตจะเปนเร่ืองท่ีอางวาไมไดรับ
หมายเรียกใหมาศาล ซ่ึงศาลแรงงานมีอํานาจไตสวนไดแมจะมาแถลงเกิดกําหนด 7 วัน และถา 
ไดความวา จําเลยไมไดรับหมายเรียกจริงๆ กระบวนพิจารณาท่ีศาลดําเนินมาท้ังหมดยอมเปนการ 
ไมชอบ และศาลอาจส่ังเพิกถอนไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 2718 

อยางไรก็ตาม หากจําเลยไดรับหมายเรียกใหมาศาลในวันนัด
พิจารณาแลว จําเลยไมมาศาลตามกําหนดวันดังกลาวโดยไมไดแจงเหตุแหงความจําเปนใหศาล
ทราบ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 40 วรรค
สอง กําหนดใหศาลแรงงานมีคําส่ังวาจําเลยขาดนัดแลวพิจารณาช้ีขาดตัดสินคดีไปฝายเดยีว ซ่ึง 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพจิารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ไมมีหลักเกณฑและ
วิธีดําเนนิการดังกลาว จึงตองนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยการพิจารณาโดยขาด
นัดมาใชบังคับโดยอนุโลมเทาท่ีไมขัดตอกฎหมายนี ้การทีศ่าลจะวนิิจฉัยช้ีขาดตัดสินคดีไปฝายเดยีว 
โดยใหโจทกเปนฝายชนะคดีตอเม่ือ  ศาลเห็นวาขออางของโจทกมีมูลและไมขัดตอกฎหมายซ่ึงศาล
อาจสืบพยานเกี่ยวกับขออางของโจทกหรือพยานหลักฐานอ่ืนไปฝายเดียวตามท่ีเหน็สมควร19 และ
มาตรา 42 แหงพระราชบญัญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ. 2522 ไดกําหนดให
ศาลแรงงานมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานตามท่ีเห็นวาจําเปนมาเพื่อประกอบการพิจารณาของศาล
กอนท่ีจะช้ีขาดตัดสินคดีได 

ในกรณีท่ีศาลแรงงานไดกําหนดวันสืบพยานไวแลว หากคูความ
ฝายใดฝายหนึ่งไมมาศาลในวันนัดสืบพยานคร้ังแรกโดยไมแจงเหตุขัดของหรือแจงเหตุขัดของ ศาล
แรงงานจะมีคําส่ังวา คูความฝายนั้นขาดนัดพิจารณาตามมาตรา 200 201 202 หรือ 204 แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงประกอบพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
พ.ศ. 2522 มาตรา 31 แลวแตกรณี ในกรณีท่ีคูความฝายใดฝายหน่ึงขาดนัดพิจารณา และศาล
                                                           

17จํารัส  เขมะจารุ. เร่ืองเดียวกัน, หนา 121. 
18เร่ืองเดียวกัน, หนา 121 – 122. 
19ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 206 ประกอบมาตรา 198 ทวิ. 
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พิพากษาใหคูความฝายท่ีขาดนัดพิจารณาแพคดี คูความฝายนั้น อาจมีคําขอใหพิจารณาคดีใหมได
ท้ังนี้โดยนํามาตรา 199 ทวิ 199 ตรี 199 จัตวา และ 199 เบญจา มาใชบังคับโดยอนุโลม20 คําขอ
พิจารณาคดีใหมตองยื่นตอศาลภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีสงคําบังคับตามคําพิพากษาใหแกจําเลยท่ี
ขาดนัดพิจารณา ถาไมสามารถยื่นคําขอในกําหนดได เพราะพฤติการณนอกเหนือไมอาจบังคับได 
จําเลยก็ยื่นไดภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีพฤติการณนั้นไดส้ินสุดลง แตไมใหยื่นเกิน 6 เดือน นับแต
วันท่ียึดทรัพยหรือบังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ังโดยวิธีอ่ืน21 ซ่ึงคําขอใหพิจารณาคดีใหมนั้นตอง
กลาวโดยชัดแจงซ่ึงเหตุท่ีจําเลยขาดนัดพิจารณา และตองกลาวถึงขอคัดคานคําตัดสินช้ีขาดของศาล 
ท่ีแสดงใหเห็นวา หากศาลใหพิจารณาคดีนั้นใหมตนอาจเปนฝายชนะ พรอมท้ังเหตุแหงการลาชา
ดวย22 สวนกรณีท่ีคูความฝายใดฝายหนึ่งไมมาศาลในวันนัดสืบพยานคร้ังอ่ืนๆ ศาลแรงงานจะไมส่ังวา 
คูความฝายนั้นขาดนัดพิจารณา เพียงแตจดรายงานกระบวนพิจารณาวา คูความไมมาศาล และศาล
แรงงานจะดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปโดยฝายท่ีไมอาจเสียสิทธิในการดําเนินกระบวนพิจารณา
ท่ีมีอยูในนัดนั้นๆ23 กลาวคือ 

1) ถาโจทกไมมาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก และไมมีพยาน
โจทกมาศาลเลย ศาลก็อาจจะถือวาโจทกไมมีพยานมาสืบ และนัดสืบพยานจําเลยตอไปหรืออาจ
พิพากษาใหยกฟองโจทกก็ไดแลวแตรูปคดี 

2) ถาโจทกไมมาศาล ในวันนัดสืบพยานโจทก แตมีพยานโจทกมา
ศาล ศาลอาจเรียกพยานโจทกเขาเบิกความโดยศาลซักถามเอง โดยโจทกหมดโอกาสท่ีจะขออนุญาต
ศาลซักถามพยานเพิ่มเติม 

3) ถาจําเลยไมมาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก  ศาลก็คงดําเนินการ
สืบพยานโจทกไป โดยจําเลยหมดโอกาสท่ีจะขออนุญาตศาลซักถามพยานเพิ่มเติมสําหรับพยาน
โจทกท่ีเบิกความในนัดนั้น 

4) ถาโจทกไมมาศาลในวันนัดสืบพยานจําเลย  ศาลก็คงดําเนินการ
สืบพยานจําเลยไป โดยโจทกหมดโอกาสท่ีจะขออนุญาตศาลซักถามพยานจําเลยเพิ่มเติมเชน 
เดียวกัน 

                                                           
20ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 207 ประกอบพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและ 

วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31. 
21ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 207 ประกอบมาตรา 199 จัตวาวรรคหนึ่ง 
22 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 207 ประกอบมาตรา 199 จัตวา  วรรคสอง. 
23จํารัส  เขมะจารุ. เร่ืองเดียวกัน, หนา 126. 
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2.3.4 การสืบพยานในคดีแรงงาน 
ในกรณีท่ีคูความมาศาลและศาลไดดําเนินการไกลเกล่ียแลว แตคูความ 

ไมสามารถตกลงกันได ศาลแรงงานจะกําหนดประเด็นขอพิพาท แลวระบุใหคูความฝายใดฝายหน่ึง
นําพยานมาสืบกอนหรือหลังก็ได และจะกําหนดวันนัดสืบพยานโดยปกติจะนัดภายในไมเกิน 7 วัน
นับแตวันส่ังรับคดีไวพิจารณา ซ่ึงในการสืบพยานโดยปกติจะตองมีการยื่นบัญชีระบุพยานตาม 
ข้ันตอนและวิธีการท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 88 กําหนด แตการยื่นบัญชีระบุ
พยานในคดีแรงงานน้ันไมตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 88  
เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 44 ได
กําหนดใหคูความฝายใดฝายหนึ่งยื่นบัญชีระบุพยานไดภายในระยะเวลาที่ศาลแรงงานกําหนดตามท่ี
เห็นสมควรสวนระยะเวลาท่ีศาลแรงงานกําหนดนั้นจะเปนไปตามขอกําหนดของอธิบดีผูพิพากษา
ศาลแรงงานกลางวาดวยการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน 

สําหรับการอางพยานหลักฐานในคดแีรงงาน กรณีพยานวตัถุ จะมี
วิธีดําเนนิการเหมือนกับคดแีพงธรรมดา สวนกรณีพยานเอกสารนั้นจะมีลักษณะแตกตางจากคดี
แพงธรรมดากลาวคือ ผูอางเอกสารไมตองเสียคาอาง แมการสงสําเนาเอกสารใหแกคูความอีกฝาย
หนึ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพง มาตรา 90 ประกอบพระราชบัญญัติจดัต้ังศาลแรงงาน
และวิธีพจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31 จะกําหนดใหผูอางตองยื่นตนฉบับตอศาลและสง
สําเนาเอกสารใหคูความอีกฝายหนึ่งกอนวนัสืบพยานไมนอยกวา 7 วันก็ตาม แตเนื่องจากคดี
แรงงานเปนคดีท่ีมีความเครงรัด และศาลแรงงานอาจกําหนดใหสืบพยานในวันนดัพจิารณาหรือใน
วันอ่ืนซ่ึงเปนเวลากระช้ันชิด อีกทั้งคูความมักไมมีทนายความและไมมีความรูในกฎหมายวิธี
พิจารณาความ เพื่อประโยชนแหงความยุตธิรรม ในทางปฎิบัติจึงอนุโลมใหผูอางไมตองสงตนฉบับ
เอกสารตอศาลและไมตองสงสําเนาเอกสารใหคูความอีกฝายหนึ่งกอนวันสืบพยานไมนอยกวา 7 
วัน โดยศาลแรงงานจะใหอีกฝายหนึ่งดูตนฉบับในวันสืบพยานแทนการสงสําเนาเอกสารก็ได24 

สําหรับการอางพยานบุคคลน้ัน พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและ 
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 47 กําหนดใหพยานท่ีศาลแรงงานเรียกมาไดรับคาปวยการ
คาพาหนะเดินทาง และคาเชาท่ีพักตามท่ีศาลแรงงานเห็นสมควร ซ่ึงจะเห็นไดวา ผูอางพยานบุคคล
ไมตองเสียคาพาหนะ และคาปวยการของพยานใหแกพยานหมาย คือ พยานท่ีศาลออกหมายเรียกให
มาเบิกความเปนพยานในคดี ศาลแรงงานจะเปนผูจายใหตามท่ีระบุไวในขอกําหนดวาดวย การ

                                                           
24คณะกรรมการปรับปรุงแกไขคูมือปฏิบัติราชการของตุลาการ. “คูมือปฏิบัติราชการของตุลาการ

สวนวิธีพิจารณาคดีแรงงาน” 16  มีนาคม  2542. 
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ดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน ขอ 11 กลาวคือ “ใหศาลแรงงานกําหนดคาปวยการของ
พยานท่ีศาลเรียกมาตามรายไดและฐานะของพยานแตไมใหเกินกวาวันละ 150 บาท กับคาพาหนะ
เดินทางและคาเชาท่ีพักของพยานท่ีเสียไปดวยตามสมควร” 

นอกจากนี้ ศาลแรงงานมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานตามท่ีเห็นวาจําเปนมา
เพ่ือประกอบการพิจารณาของศาลกอนท่ีจะช้ีขาดตัดสินคดีได เพ่ือใหศาลไดความกระจางชัดใน 
ขอเท็จจริงแหงคดี และยังอาจเรียกผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญมาศาลเพ่ือใหความเห็นประกอบการ
พิจารณาพิพากษาคดีได และศาลสามารถสอบถามคูความแตละฝายถึงความสําคัญและความจําเปน
ของพยานหลักฐานท่ีประสงคจะสืบวา เกี่ยวของกับประเด็นแหงคดีหรือไมเพียงใด หากพยาน 
หลักฐานใดฟุมเฟอยเกินสมควร หรือประวิงใหชักชาหรือไมเกี่ยวแกประเด็นแหงคดี ใหศาลงด 
สืบพยานหลักฐานเชนวานั้นหากพยานหลักฐานใดเกี่ยวกับประเด็นแหงคดีหรือศาลเห็นวามีความ
จําเปนท่ีจะตองนําสืบเพื่อใหไดขอเท็จจริงท่ีเปนประโยชนแกการพิจารณาก็ใหศาลส่ังใหคูความแต
ละฝายนําพยานหลักฐานเหลานั้นมาสืบโดยอาจกําหนดวันนัดสืบพยานของแตละฝายไวลวงหนา 
จนเสร็จคดี ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดศาลแรงงานวาดวยการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน 
(ฉบับท่ี 3) 

อยางไรก็ตาม การซักถามพยาน ไมวาจะเปนพยานท่ีคูความฝายใดอางมา
ศาลจะเปนผูซักถามพยานเอง ทนายความหรือตัวความจะซักถามพยานไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจาก
ศาล คือ ผูพิพากษาท่ีนั่งพิจารณาคดี การถามพยานในศาลแรงงานจึงไมมีการถามคานหรือถามติง
อยางเชนในคดีแพงธรรมดา แมในการดําเนินคดี ศาลจะอนุญาตใหคูความท่ีนําพยานเขาสืบถาม
กอน อีกฝายถามทีหลัง ก็มิใชการถามคานพยาน 

2.3.5 การพิพากษาคดีแรงงาน 
เม่ือคูความท้ังสองฝายไดสืบพยานเสร็จแลวคูความนั้นจะแถลงการณปดคดี

ดวยวาจาในวันเสร็จการพิจารณาน้ันได หากคูความประสงคจะยื่นคําแถลงการณเปนหนังสือก็ได
แตตองนํามายื่นเสียกอนศาลพิพากษาคดี ซ่ึงปกติจะตองพิพากษาคดีใหเสร็จภายใน 3 วัน และ 
คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลแรงงานน้ันตองทําเปนหนังสือ ซ่ึงในคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นตอง
กลาวหรือแสดงขอเท็จจริงท่ีฟงไดโดยสรุป และคําวินิจฉัยในประเด็นแหงคดีพรอมดวยเหตุผลแหง
คําวินิจฉัยนั้น 

การอานคําพิพากษาใหศาลแรงงานอานคําพิพากษาหรือคําส่ังภายในเวลา 3 
วัน นับแตวันเสร็จการพิจารณา แตในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
พ.ศ. 2522 มิไดกลาวถึงวิธีปฏิบัติในการอานคําพิพากษาหรือคําส่ังไวจึงตองนําประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา 140 (3) มาใชบังคับโดยอนุโลม กลาวคือ การอานคําพิพากษาหรือ 
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คําส่ังใหอานขอความทั้งหมดในศาลโดยเปดเผยตอหนาคูความท้ังสองฝาย หรือฝายใดฝายหนึ่งใน
กรณีท่ีอีกฝายไมมา โดยใหศาลจดไวในคําพิพากษาหรือคําส่ัง หรือในรายงานการอานคําพิพากษา
หรือคําส่ังนั้น และใหคูความท่ีมาศาลลงลายมือช่ือไว หากคูความท้ังสองฝายไมมาศาล  ศาลจะงด
การอานคําพิพากษาหรือคําส่ัง โดยจดไวในรายงานกระบวนพิจารณา และกฎหมายใหถือวาการอาน
คําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นไดกระทําโดยชอบดวยกฎหมายแลว 

นอกจากนี้ ผูพิพากษาสมทบท่ีไดลงลายมือช่ือไวในคําพิพากษาหรือ คําส่ัง
แลว จะไมรวมอยูดวยในเวลาอานคําพิพากษาหรือคําส่ังก็ได ท้ังนี้เพ่ือจะไดไมตองใหผูพิพากษา 
สมทบเสียเวลามาศาลหรือเสียเวลารออยูท่ีศาลจังหวัดท่ีออกไปน่ังพิจารณา อนึ่ง ในกรณีท่ี 
ผูพิพากษาและผูพิพากษาสมทบไดปรึกษาคดีกันเรียบรอยแลว แตมีคนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ 
ไมได หรือไดลงลายมือช่ือไวในตนรางคําพิพากษาแลว แตไมอาจจะลงลายมือช่ือในคําพิพากษา
ฉบับท่ีพิมพเรียบรอยแลวได กรณีนี้จะตองนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 141
วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหผูพิพากษาคนอ่ืนท่ีรวมพิพากษาหรือทําคําส่ังคดีนั้น หรือ
อธิบดีผูพิพากษา แลวแตกรณี จดแจงเหตุท่ีผูพิพากษาคนนั้นไมไดลงลายมือช่ือกลัดติดไวใน
สํานวนความหรือตอทายคําพิพากษา25ดังท่ีปรากฏอยูในปจจุบัน 

2.3.6 การอุทธรณ 
เม่ือศาลอานคําพิพากษาใหคูความฟงแลว คูความสามารถยื่นอุทธรณ 

คัดคานคําพิพากษาของศาลแรงงานไดแตในเฉพาะปญหาขอกฎหมายไดภายใน 15 วัน นับแตวันท่ี
ไดอานคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น ๆ โดยอุทธรณไปยังศาลฎีกา 

อนึ่งอยางไรเปนปญหาขอกฎหมาย และอยางไรเปนปญหาขอเท็จจริง
พิจารณาไดดังนี้ 

ปญหาขอเท็จจริง ไดแก ปญหาท่ีวามีการกระทําเชนนั้นเกิดข้ึนจริงหรือไมมี
เหตุการณเชนนั้นเกิดข้ึนจริงหรือไม หรือมิฉะนั้นก็เปนเร่ืองท่ีวาศาลใชดุลพินิจตามสมควรแกรูปคดี
หรือไม26 

สวนปญหาขอกฎหมาย ไดแก ปญหาท่ีเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย เชน 
ปญหาวา คําวา “เคหะ” ตามพระราชบัญญัติควบคุมคาเชาในภาวะคับขัน มีความหมายวาอยางไร
ประกาศของคณะปฏิวัติเปนกฎหมายหรือไม เช็คเปนต๋ัวเงินหรือไม ฯลฯ และปญหาเกี่ยวกับการ
                                                           

25จํารัส  เขมะจารุ. เร่ืองเดียวกัน, หนา 181. 
26เข็มชัย  ชุติวงศ. กฎหมายลักษณะพยาน. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติบรรณการ, 

2535, หนา 11. 
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ปรับตัวบทกฎหมายเขากับขอเท็จจริงแหงคดี ซ่ึงไดแก ปญหาท่ีเกิดข้ึน เม่ือขอเท็จจริงในคดีรับฟง
เปนยุติไดอยางใดอยางหนึ่งแลว27 

อยางไรก็ตาม ปญหาขอกฎหมายท่ีจะยกข้ึนอุทธรณไดนั้นตองเปน 
ขอกฎหมายท่ีปรากฏจากคําฟองหรือคําใหการ และศาลแรงงานไดกําหนดเปนประเด็นขอพิพาทไว
หรือเปนขอท่ีไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาลแรงงาน ท้ังตองเปนสาระแกคดีอันควรที่ศาล
ฎีกาจะไดวินิจฉัย เวนแตเปนขอกฎหมายท่ีเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน 

เม่ือศาลแรงงานไดรับคําฟองอุทธรณแลว ก็จะตองตรวจคําฟองกอนวา ควร
จะรับไวพิจารณาหรือไม ถาปรากฏวาเปนอุทธรณท่ีไมแจงชัด หรือเปนอุทธรณในปญหาขอเท็จจริง 
ศาลแรงงานจะมีคําส่ังไมรับอุทธรณ หากคูความไมเห็นพองดวยกับคําส่ังของศาลแรงงาน คูความ
อาจยื่นอุทธรณคําส่ังไปยังศาลฎีกา โดยทําเปนคํารองอุทธรณยื่นตอศาลแรงงานภายใน 10 วัน นับ
แตวันท่ีศาลแรงงานมีคําส่ัง พรอมท้ังนําคาฤชาธรรมเนียมท้ังปวงไปวางศาล และนําเงินท่ีจะตอง
ชําระตามคําพิพากษาไปวางศาลหรือหาประกันสําหรับจํานวนเงินท่ีจะตองชําระน้ัน ไปใหไว 
ตอศาลแรงงาน และศาลแรงงานจะตองสงคํารองอุทธรณคําส่ังดังกลาวไปยังศาลฎีกา เพื่อศาลฎีกา
จะไดมีคําส่ังยืนตามคําปฏิเสธของศาลแรงงานหรือมีคําส่ังใหรับอุทธรณ 

การพิจารณาพิพากษาปญหาขอกฎหมายของศาลฎีกา ตองถือตามขอเท็จจริง
ท่ีศาลแรงงานไดวินิจฉัยมาแลว ดังบัญญัติไวใน มาตรา 56 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 แมวาขอเท็จจริงท่ีศาลแรงงานวินิจฉัยไวจะถูกตอง
หรือไมก็ตาม โดยไมสามารถนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 243 (3)(ก) 
ประกอบมาตรา 247 ในเร่ืองการฟงขอเท็จจริงใหมแทนศาลช้ันตนมาใชในคดีแรงงานได เนื่องจาก
ศาลแรงงานมีผูพิพากษาสมทบฝายนายจางฝายลูกจางรวมนั่งพิจารณาเปนองคคณะดวย ประกอบ
กับการบันทึกคําเบิกความของพยาน ซ่ึงศาลแรงงานอาจบันทึกไวแตโดยยอ บางทีศาลฎีกาอาจไมมี
โอกาสไดทราบถึงขอเท็จจริงบางอยางท่ีศาลแรงงานไมไดบันทึกไวดวย กฎหมายจึงกําหนดใหศาลฎีกา
ตองถือตามขอเท็จจริงท่ีศาลแรงงานฟงไวโดยจะฟงขอเท็จจริงใหมไมได28 

สําหรับกรณีท่ีศาลแรงงานฟงขอเท็จจริงไวไมพอแกการท่ีศาลฎีกาจะ
วินิจฉัย พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 56 วรรค
สอง และวรรคสาม ไดกําหนดใหศาลฎีกาส่ังใหศาลแรงงานฟงขอเท็จจริงเพิ่มเติม หากศาลแรงงาน
ฟงขอเท็จจริงเพิ่มเติมแลวเห็นวา ขอเท็จจริงท่ีฟงเพิ่มเติมนั้นจะมีผลใหคําพิพากษาเปล่ียนแปลง 

                                                           
27เร่ืองเดียวกัน,หนา 11. 
28จํารัส  เขมะจารุ. เร่ืองเดียวกัน, หนา 200. 
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ศาลแรงงานจะพิพากษาคดีนั้นใหมอีกคร้ังหนึ่งก็ได โดยถือวาอุทธรณเดิมของคูความเปนอันระงับ
ไป หากคูความไมพอใจคําพิพากษาใหม ก็มีสิทธิอุทธรณตอศาลฎีกาไดใหม 

2.3.7 การทุเลาการบังคับคดี 
เม่ือศาลแรงงานไดมีคําพิพากษา หรือคําส่ังช้ีขาดตัดสินคดีแลว หาก 

คําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นไดกําหนดใหคูความปฏิบัติการอยางใด คูความฝายนั้นก็ตองมีหนาท่ี
ปฏิบัติตามคําพิพากษา หรือคําส่ังนั้น แมวาคูความฝายนั้นจะไดอุทธรณคัดคานคําพิพากษาหรือ 
คําส่ังช้ีขาดของศาลแรงงาน ซ่ึงมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติไววา “การยื่นอุทธรณไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําพิพากษาหรือ
คําส่ังของศาลแรงงาน…” 

แตอยางไรก็ตาม ถาคูความฝายท่ีมีหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือ
คําส่ังไดยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลแรงงาน และยังไมประสงคท่ีจะปฏิบัติ
ตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลแรงงานก็อาจทําคําขอทุเลาการบังคับยื่นตอศาลแรงงานเพื่อให
ศาลฏีกามีคําส่ังทุเลาการบังคับไวกอน โดยคําขอทุเลาการบังคับ จะตองช้ีแจงเหตุผลอันสมควรวา 
ผูขอมีเหตุผลประการใดบางท่ีควรจะไดรับอนุญาตใหทุเลาหรือรอการปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือ
คําส่ังของศาลแรงงานไวกอน ซ่ึงถาผูขอไมช้ีแจงเหตุผลอันสมควรในการทุเลา ก็จะเปนคําขอท่ี 
ไมชอบดวยมาตรา 55 แหง พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
และศาลฎีกาก็อาจจะไมอนุญาตใหทุเลาการบังคับ 

3. องคคณะผูพิพากษาในศาลแรงงาน 
การพิจารณาและพิพากษาคดีในศาลแรงงานมีลักษณะพิเศษแตกตางจากการพิจารณา

และการพิพากษาคดีในศาลยุติธรรม เนื่องจากศาลแรงงานมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีท่ี
เกี่ยวกับสัญญาจางแรงงาน หรือขอพิพาทตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวา
ดวยการแรงงานสัมพันธ ซ่ึงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 49 บัญญัติไววา “การพิจารณาคดีแรงงาน ใหศาลแรงงานคํานึงถึง สภาพการทํางาน ภาวะ 
คาครองชีพ ความเดือดรอนของลูกจาง ระดับของคาจาง หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดของลูกจางท่ี
ทํางานในกิจการประเภทเดียวกัน รวมท้ังฐานะแหงกิจการของนายจาง ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยท่ัวไป ประกอบการพิจารณาเพ่ือกําหนดใหเปนธรรมแกคูความท้ังสองฝายดวย” จาก
บทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา ในการพิจารณาคดีแรงงานนั้น จะใชแตกฎหมายแรงงานอยางเดียว
ไมได แตตองอาศัยความรอบรูในเร่ืองการบริหารเงินเดือน และคาจาง การสังคม การเศรษฐกิจ และ
อ่ืนๆ อีกหลายอยาง ดังนั้น เพ่ือใหคดีหรือขอพิพาทเหลานั้นไดรับการพิจารณาช้ีขาดโดยผูท่ีมี 
ความรูและความเขาใจในปญหาแรงงานอยางแทจริง จึงทําใหองคคณะในการพิจารณาพิพากษาคดี
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แรงงานประกอบดวยบุคคลสามฝาย กลาวคือ ผูพิพากษาของศาลแรงงานหรือผูพิพากษาซ่ึงเปน 
ขาราชการตุลาการ ผูพิพากษาสมทบฝายนายจางและผูพิพากษาสมทบฝายลูกจาง ซ่ึงผูพิพากษา 
ท้ังสามฝายนี้จะมีจํานวนฝายละเทาๆ กัน29 และจะตองรวมกันเปนองคคณะพิจารณาพิพากษาคดี 
ทุกคดี 

3.1 ผูพิพากษาของศาลแรงงานหรือผูพิพากษาซ่ึงเปนขาราชการตุลาการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ 

การแตงตั้งผูพิพากษาของศาลแรงงานจากขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ไดกําหนดใหแตงต้ังจากบุคคลซึ่งเปนผูมี
ความรู ความเขาใจในปญหาแรงงาน30 สวนในศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาคใหมีอธิบดี 
ผูพิพากษาศาลแรงงานกลางและอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานภาคศาลละ 1 คนและใหมีรองอธิบดี 
ผูพิพากษาศาลแรงงานกลาง รองอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานภาคตามจํานวนที่ประธานศาลฎีกา
กําหนดตามความจําเปนของแตละศาลสวนในศาลแรงงานจังหวัดใหมีผูพิพากษาหัวหนาศาลแรงงาน
จังหวัด จังหวัดละ 1 คน ซ่ึงในการเลือกต้ังผูพิพากษาของศาลแรงงานน้ี พระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ไดกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะมีสิทธิสมัครสอบ 
คัดเลือกเพื่อบรรจุเขาเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษาไวในมาตรา 26 โดยบุคคล
นั้นตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณ เปนธรรมศาสตรบัณฑิตหรือนิติศาสตรบัณฑิต และตองสอบ
ไลไดตามหลักสตูรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา รวมท้ังประกอบอาชีพทาง
กฎหมายตามท่ีคณะกรรมการตุลาการกําหนดเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตุลาการยังวางระเบียบใหมีการตรวจสอบคุณสมบัติ และความประพฤติของผูสมัคร ท้ังนี้ออกตาม
ความในมาตรา 20 แหง พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตุลาการ พ.ศ. 2497 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 
249731 โดยมีความมุงหมายเพื่อใหไดบุคคลท่ีมีความประพฤติ และชื่อเสียงดีเขามาดํารงตําแหนง
ตุลาการ 

สําหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนผูชวยผูพิพากษา ประธานศาลฎีกาจะ
เปนผูส่ังบรรจุและแตงต้ัง โดยวิธีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู เม่ือสอบคัดเลือกจนไดรับ
การบรรจุเปนผูชวยผูพิพากษาแลวจะตองเขารับการ อบรมท้ังในดานการพิจารณาพิพากษาคดี และ
                                                           

29พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 11. 
30พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 12. 
31สุพล  พันธุมโน. “การปรับปรุงการเลือกต้ังผูพิพากษาของศาลยุติธรรมไทย” ภาคนิพนธรัฐศาสตร 

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541 , หนา 39. 
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ดานวิชาการท่ีเกี่ยวของรวมทั้งกฎหมายแรงงาน ตลอดจนจริยธรรมของตุลาการเพ่ือใหเปน 
ผูพิพากษาท่ีดีมีกําหนดเวลาอบรมไมนอยกวา 1 ป32 ปจจุบันมีกําหนดเวลาอบรม 1 ป 4 เดือน ซ่ึงใน
การอบรมนี้ใหพิจารณาเฉพาะตัวผูชวยผูพิพากษาเปนรายบุคคลไป โดยใหผูใหการอบรมสังเกต
ความรูความสามารถ อุปนิสัยความประพฤติ จรรยามรรยาทของผูชวยผูพิพากษาเปนรายบุคคลโดย
ทําบันทึกไวแลวรายงานใหคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมทราบ เมื่อผลแหงการอบรมเปนท่ี 
พอใจและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการแลว ก็จะนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหเปนผูพิพากษาตอไป ซ่ึงกอนเขารับหนาท่ีคร้ังแรกผูพิพากษาตอง
ถวายสัตยปฏิญาณตอองคพระมหากษัตริย33 

ฉะนั้น การแตงต้ังขาราชการตุลาการคนใดใหดํารงตําแหนงผูพิพากษาในศาล 
แรงงานมีหลักเกณฑในการพิจารณาโดยใหคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
ประวัติการปฏิบัติราชการของบุคคลน้ัน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและ 
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 12 ไดกําหนดหลักเกณฑสําคัญไวอีกประการหนึ่ง คือ ผูท่ี
จะไดรับการแตงต้ังจะตองเปนผูท่ีมีความรูและความเขาใจในปญหาแรงงาน เพ่ือใหผูท่ีไดรับการ 
แตงต้ังเปนผูพิพากษาของศาลแรงงานสามารถพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานไดอยางละเอียด 
รอบคอบ และเปนธรรม 

3.2 ผูพิพากษาสมทบ 
ผูพิพากษาสมทบ คือ บุคคลภายนอกท่ีไดรับการเลือกต้ังเปนพิเศษใหเขาปฏิบัติ

หนาท่ี รวมกับผูพิพากษาของศาลแรงงาน ท้ังนี้ เพื่อใหมีบุคคลภายนอกท่ีมีประสบการณ หรือเปน 
ผูท่ีเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของรวมพิจารณา และพิพากษาคดีกับผูพิพากษาของศาลแรงงาน 

ผูพิพากษาสมทบเปนตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงประจํา วาระในการดํารงตําแหนง
ของผูพิพากษาสมทบข้ึนอยูกับพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลพิเศษและศาลชํานัญพิเศษท่ีผูพิพากษา 
สมทบปฏิบัติหนาท่ีอยูกําหนดไว 

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 11
ไดกําหนดใหมีผูพิพากษาสมทบ 2 ฝาย คือ ผูพิพากษาสมทบฝายนายจาง และผูพิพากษาสมทบ 
ฝายลูกจาง โดยประธานศาลฎีกาเปนผูกําหนดจํานวนตามความจําเปนซ่ึงจะมีฝายละเทาๆ กัน โดย
จะแตงตั้งจากบุคคลตามบัญชีรายช่ือผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจาง ตามท่ีกรมสวัสดิ์การและ 
คุมครองแรงงานกลางเสนอจากการลงคะแนนเสียงของสมาคมนายจางและสหภาพแรงงานของ 

                                                           
32พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 15. 
33เร่ืองเดียวกัน, มาตรา 16. 
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แตละฝาย ซ่ึงจดทะเบียนท่ีตั้งสํานักงานในเขตศาลแรงงานน้ันเวนแตในศาลแรงงานใดไมมีสมาคม
นายจางหรือสหภาพแรงงานซ่ึงจดทะเบียนท่ีตั้งสํานักงานไว ก็จะไดรับการแตงต้ังจากบุคคล 
ตามบัญชีรายช่ือท่ีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกลางเสนอแทนฝายนายจางหรือฝายลูกจาง 

 
 

DPU



บทที่  3 
ศาลแรงงานในประเทศอิสราเอล 

 
ในบทที่ 3 นี้ จะกลาวถึงศาลแรงงานในประเทศอิสราเอล ซ่ึงมีความแตกตางจากประเทศ

อ่ืนในโลก และมีระบบศาลท่ีดี โดยบทนี้จะศึกษาในเร่ือง แนวคิดในการจัดต้ังศาล อํานาจในการ
พิจารณาคดี องคคณะของศาลแรงงานในการพิจารณาคดี การบังคับตามคําส่ังและคําพิพากษา การ
สืบพยาน รวมถึงการอุทธรณคําพิพากษา และคาทนาย คาฤชาธรรมเนียมในศาลแรงงานอิสราเอล
ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีนาศึกษาและอาจ นํามาเพื่อเปนประโยชนในการปรับปรุงแกไขกฎหมายแรงงานของ
ประเทศไทยตอไปไดในอนาคต 

 1. ความเปนมาของศาลแรงงานอิสราเอล 
ศาลแรงงานในประเทศอิสราเอลมีแนวคิดการจัดต้ังศาลแรงงานเชนเดียวกับศาลแรงงาน

หรือองคกรท่ีเกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินปญหาขอพิพาทแรงงานในประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงมีท่ีมาจาก 
แนวคิดท่ีจะแกไขปญหาทางดานแรงงานสัมพันธและปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวกับแรงงานของประชาชน
ภายในประเทศเพื่อใหไดรับความเปนธรรม 

ระบบแรงงานสัมพันธของประเทศอิสราเอลนั้นแตกตางจากประเทศอ่ืนในโลก 
โดยเฉพาะองคกรของฝายลูกจางนั้น ลูกจางในประเทศอิสราเอลเปนสมาชิกองคกรถึงรองละ 85 
ของผูใชแรงงานท้ังหมด ซ่ึงเปนจํานวนสูงท่ีสุดในซีกโลกตะวันตก และในจํานวนท่ีเปนสมาชิก
องคกรนี้ สวนใหญอยูภายใตสหพันธแรงงานใหญท่ีเรียกวา HISTADRUT 

HISTADRUT เปนองคกรท่ีมีลูกจางสวนใหญของประเทศเปนสมาชิกโดยตรง และ 
ลูกจางดังกลาวนี้จะข้ึนอยูกับสหภาพแรงงานของแตละสาขาอาชีพหรือ แตละหนวยงาน (42  
สหภาพแรงงาน) และสหภาพแรงงานเชนวานี้ข้ึนอยูกับ HISTADRUT ซ่ึงจะใหงบประมาณและ
ความชวยเหลือแกสหภาพแรงงานนั้นๆ อีกทีหนึ่ง (โดยนัยนี้ HISTADRUT จึงนาจะเปนเพียง 
สหภาพแรงงานใหญเทานั้น มิใชสหพันธแรงงานในแนวคิดท่ัวๆ ไป) HISTADRUT มิไดมีบทบาท
เฉพาะเร่ืองการคุมครองผลประโยชนของฝายลูกจางเทานั้น แตประวัติศาสตรท่ีผานมา 
HISTADRUT เปนองคกรท่ีรับผิดชอบตอเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศเปนอยางสูง การ
เจรจาขอขึ้นคาจางแตละคร้ังนั้นไดมีการพิจารณากันในแตละสหภาพแรงงานที่ ข้ึนอยูกับ 
HISTADRUT กอนและ HISTADRUT จะพิจารณารวมท้ังหมดอีกคร้ังหนึ่งกอนท่ีจะเปนขอ 
เรียกรองซึ่งจะอยูในอัตราเดียวกันทั้งหมด และเปนขอเรียกรองที่มีเหตุผลหนักแนน เพียงพอท่ีจะ
ปฏิบัติตามขอเรียกรองนั้น 
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HISTADRUT มิใชแตเปนเพียงสหภาพแรงงานขนาดใหญดังกลาวเทานั้น แต 
HISTADRUT ยังเปนเจาของกิจการหลายอยาง เชน ธนาคาร บริษัทประกันภัยขนาดใหญ บริษัท 
กอสรางขนาดใหญ เปนตน (บริษัท โซโลโบเนะ ท่ีเคยมารับเหมา กอสรางทางในประเทศไทยก็เปน
กิจการสวนหนึ่งของ HISTADRUT) และโดยนัยนี้ HISTADRUT จึงเปนนายจางดวย แตการเปน
นายจางนี้มีเปาหมายอันสําคัญคือ การสรางงานเพ่ือการมีงานทําของอิสราเอลนั่นเอง ดังนั้น การ
เจรจาตอรองระหวาง ลูกจางของกิจการของ HISTADRUT กับนายจางจึงดูเหมือนเปนการเจรา 
ตอรองกับตัวเองดวย 

ขอท่ีนาสังเกตอยางหนึ่งก็คือ ลูกจางราวรอยละ 40 อยูในกิจการของรัฐหรืออยางนอย 
ก็ไมใชกิจการสวนตัว (NON – PRIVATE ESTABLISHMENTS) ในสวนองคกรทางฝายนายจางนั้น
ในราวสิบกวาปท่ีลวงมานี้ บรรดานายจางเร่ิมรวมตัวกันเปนองคกรอยางมีประสิทธิภาพเชนเดียวกับ
ทางฝายลูกจาง โดยไดตั้งคณะกรรมการประสานงานองคกรดานเศรษฐกิจ (COORDINATING 
COMMITTEE OF ECONOMIC ORGANIZATIONS) ข้ึนเพื่อเปนตัวแทนองคกรฝายนายจางใน
การเจรจาตอรองระดับชาติกับฝายลูกจาง และยังกาวหนาไปจนถึงการจัดต้ังกองทุนประกันการ 
นัดหยุดงาน (STRIKE INSURANCE FUND) ดวย 

สวนบทบาทของรัฐในฐานะเปนองคประกอบฝายท่ีสามในระบบแรงงานสัมพันธนั้น
การตรากฎหมายแรงงานเพื่อจัดระบบสังคมในสวนนี้ เร่ิมมาต้ังแตรอบ 10 ป แรกของการจัดต้ัง
ประเทศอิสราเอล (ประเทศอิสราเอล สถาปนาเม่ือป พ.ศ. 2491) โดยในป พ.ศ. 2493 นางโกลดา 
แมร ไดเสนอกฎหมายแรงงานฉบับแรก คือกฎหมายวาดวยช่ัวโมงทํางานและเวลาพัก ตอสภานิติ
บัญญัติของอิสราเอลซ่ึงเรียกวา KNESSET ท้ังท่ีในขณะน้ันลูกจางสวนใหญทํางานอยูภายใตสัญญา
รวมเจราตอรองแลว เหตุผลในการเสนอกฎหมายน้ีก็คือ  

ประการแรก  ยังมีลูกจางอีกจํานวนไมนอยยังไมไดเปนสมาชิกสหภาพแรงงานและ 
ไมไดทํางานอยูภายใตสัญญารวมเจรจาตอรอง ซ่ึงลูกจางเหลานี้เปนสวนท่ีออนแอท่ีสุดและ
จําเปนตองคุมครองเพ่ือมิใหชองวางระหวางลูกจางท่ีเปนสมาชิกสหภาพแรงงานและลูกจางท่ีไม
เปนสมาชิกสหภาพแรงงาน ระหวางลูกจางยิวกับลูกจางอาหรับ ระหวางลูกจางเกาและลูกจางใหม
ขยายกวางข้ึนอีก 

ประการท่ีสอง  ความไมเปนธรรมในการแขงขันระหวางนายจางท่ีอยูภายใตสัญญารวม
เจราจาตอรองกับนายจางท่ีมิไดอยูภายใตสัญญารวมเจราตอรองควรจะลดลง 

ประการท่ีสาม  มีความจําเปนท่ีจะตองกําหนดสภาพการทํางานข้ันตํ่าซ่ึงจะสะทอนให
เห็นถึงมาตรฐานแรงงานอันจะเปนการระงับความขมข่ืนท้ังหลายท่ีเกิดจาก วงการอุตสาหกรรม 
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ในสวนของกฎหมายแรงงานสัมพันธนั้น ไดวางหลักเกณฑใหมีการรวมเจรจาตอรอง
โดยอิสระ ซ่ึงจะทําใหเกิดสัญญารวมเจรจาตอรองอันเปนเสมือนกฎหมายบังคับคูกรณีใหปฏิบัติ
ตามท่ีไดตกลงกันไวและใหหลักประกันความเปนอิสระขององคกรทางดานแรงงานดวย ในป พ.ศ. 
2500 (ปเดียวกับการประกาศใชกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธฉบับแรกของประเทศไทย) สภานิติ
บัญญัติไดผานกฎหมายพื้นฐานสองฉบับในทางแรงงานสัมพันธ คือ กฎหมายวาดวยสัญญารวมเจรา
ตอรองและกฎหมายวาดวยการระงับขอพิพาทแรงงาน 

ศาลแรงงานในประเทศอิสราเอลต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2502 ซ่ึงตามบันทึกอธิบายประกอบ
ขอเสนอในการออกกฎหมายเกี่ยวกับศาลแรงงานน้ัน ศาลแรงงานต้ังข้ึนเพื่อสรางองคกรทาง 
ตุลาการซ่ึงมีความชํานาญในกฎหมายแรงงาน เพื่อผนึกประสบการณในขนบธรรมเนียมและคํา
ตัดสินท่ีส่ังสมมาจนปจจุบัน และเพื่อตีความกฎหมายแรงงาน เหตุผลอีกอยางหน่ึงในการกอตั้งศาล
แรงงานก็คือ ความปรารถนาท่ีจะพิจารณาและตัดสินคําฟองของลูกจางไดเร็วและมีประสิทธิภาพซ่ึง
แตกตางจากระบบศาลธรรมดาท่ีมีภาระมากมายและลาชา 

ในขอเสนอเพ่ิมเติมท่ีใหแยกระบบศาลแรงงานจากระบบศาลธรรมดา ก็คือกระบวนการ
พิจารณาท่ีเรียบงาย และความเขาใจขบวนการแรงงานสัมพันธ ซ่ึงจะทําใหผูเรียกรองหรือผูฟองท่ี
ยากจนซ่ึงไมอาจวาจางทนายความไดและไมได รับความชวยเหลือจากสหพันธแรงงาน 
HISTADRUT สามารถดําเนินการบังคับตามสิทธิในกฎหมายได ซ่ึงจะชวยใหลูกจางจํานวนไมนอย
ท่ีสหภาพแรงงานไมไดเปนตัวแทนและเกิดความ ทอถอยในอันท่ีจะดําเนินการบังคับตามสิทธิใน
ระบบศาลธรรมดาไดรับประโยชนตามสิทธิดวย และขอสุดทายท่ีหวังไวก็คือวา ศาลใหมจะทําให
เกิดความยอมรับและสามารถปองกันการนัดหยุดงานดวยวิธีการยุติขอพิพาทแรงงานโดยอาศัย
ระบบกฎหมาย 

กอนท่ีจะมีการจัดต้ังศาลแรงงานนั้น ศาลธรรมดาและองคกรทางฝายบริหารเปนผูตัดสิน
ปญหาฟองรองเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เชน คณะกรรมการประกันแหงชาติ (NATIONAL 
INSURANCE TRIBUNAL) พิจารณาคดีเกี่ยวกับเงินทดแทน คดีเกี่ยวกับประกันสังคม คดีเกีย่วกบั
คาทดแทนกรณีประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลพรมแดนไดรับบาดเจ็บเนื่องจากสงคราม คดีเกี่ยวกับ
คาใชจายของเด็ก รวมท้ังคดีเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการประกันแหงชาติ เจาพนักงานคาจาง 
(WAGE COLLECTION OFFICERS) ของกระทรวงแรงงานเปนผูพิจารณาขอเรียกรองเกี่ยวกับการ
ไมจายคาจางและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากกฎหมายวาดวยการคุมครองคาจาง 

ศาลแรงงานเปนสวนหนึ่งของระบบตุลาการซ่ึงเกี่ยวของกับบทบัญญัติในกฎหมาย 
วาดวยศาลและกฎหมายวาดวยตุลาการ ผูพิพากษาศาลแรงงานจึงไดรับหลักประกันในความอิสระ
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ในการพิจารณาคดีและจะดํารงตําแหนงอยูตลอดชีวิตเชนเดียวกับการบริการดานความยุติธรรม 
แกประชาชนดวย 

ระบบศาลธรรมดาประกอบดวย 
ศาลแขวง (MAGISTRATES COURTS) 
ศาลเขต (DISTRICT COURTS) 
ศาลสูงสุด (SUPREME COURTS) 
ระบบศาลแรงงานประกอบดวย 
ศาลแรงงานภาค ศาลแรงงานแหงชาติ 
(REGIONAL LABOR COURTS) (NATIONAL LABOR COURT) 
เยรูซาเล็ม (JERUSALEM) เยรูซาเล็ม (JERUSALEM) 
เทลอาวีฟ (TELAVIV) 
ไฮฟา (HAIEA) 
เบียรชีวา (BEER – SHEVA) 
นาซาเร็ท (NAZARETH) 

2. อํานาจในการพิจารณาคดี 
ศาลแรงงานภาคน้ัน หากจะเรียกใหถูกตองคงตองเรียกวา “ศาลแรงงานและความม่ันคง

แหงสังคม” ในแงของความม่ันคงแหงสังคม ศาลแรงงานภาคมีเขตอํานาจเหนือคดีท่ีสถาบันประกัน
แหงชาติ (NATIONAL INSURANCE INSTITUTE) เปนผูฟองหรือถูกฟอง และกองทุนเงินสะสม
หรือบํานาญ (PROVIDENT OR PENSION FUND) เปนผูฟองหรือถูกฟอง34 

ประเทศอิสราเอลไดจัดต้ังศาลแรงงานข้ึนเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2502 ศาลแรงงาน
ประเทศอิสราเอลแบงเปน ศาลแรงงานช้ันตน (ศาลแรงงานภาค) ตั้งอยูในภาคตางๆ รวม 5 ภาค เม่ือ
รวมท้ัง 5 ภาค แลวจะมีเขตอํานาจตลอดประเทศ และยังมีศาลแรงงานแหงชาติ (National Labour 
Court) อีก 1 ศาล อันเปนศาลแรงงานสูงสุด (The Supreme Labour Court) ในการวินิจฉัยคดีแรงงาน
ท่ีอุทธรณมาจากศาลแรงงานภาค และคดีแรงงานท่ีสําคัญเปนพิเศษ เชน ขอพิพาทแรงงานอันเกิด
จากขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางแหงชาติ 

                                                 
34ประคนธ  พันธุวิชาติกุล. “รายงานการดูงานศาลแรงงาน ณ ประเทศอิสราเอลและประเทศ

ฝรั่งเศส”. ดุลพาห. ปที่ 31, เลม 1. มกราคม – กุมภาพันธ, 2527, หนา 46 – 51. 
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อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลแรงงานอิสราเอล 
ศาลแรงงานภาคมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานดังตอไปนี้ 
1. ขอพิพาทสวนบุคคลระหวางนายจางกับลูกจางเกี่ยวกับสิทธิและหนาท่ีอัน

เนื่องมาจากความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง 
2. ขอพิพาทอันสืบเนื่องมาจากขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ซ่ึงสวนใหญจะเกี่ยวกับ

ปญหาการมีอยู การใช การตีความ หรือการผิดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 
3. ขอพิพาทระหวางลูกจางกับองคกรของลูกจางในสวนท่ีเกี่ยวกับเร่ืองสมาชิกหรือ

การจาง 
4. คดีละเมิด (Civil Wrongs Actions) อันมีมูลมาจากการผิดสัญญาละเมิดกฎหมาย แต

ตองอยูภายใตเง่ือนไขท่ีวา มูลความแหงคดีมาจากขอพิพาทอันเกี่ยวกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ 
การจาง 

5. คดีพิพาทเกี่ยวกับการประกันสังคมระหวางลูกจางและสถาบันประกันภัย 
6. คดีอาญาอันสืบเนื่องมาจากกฎหมายคุมครองแรงงาน เชน กฎหมายเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในการทํางาน การใชแรงงานหญิงและเด็ก และช่ัวโมงทํางาน เปนตน 
สวนศาลแรงงานแหงชาติ นอกจากจะมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานท่ีอุทธรณ 

มาจากศาลแรงงานภาคแลว ยังมีอํานาจโดยเฉพาะในการพิจารณาพิพากษา ขอพิพาทแรงงานอันเกิด
จากขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางแหงชาติ และขอพิพาทระหวางองคกรของลูกจางและองคกรของ
นายจางอีกดวย35 

                                                 
35ลาวัลย  หอนพรัตน. “องคประกอบและอํานาจองคคณะผูพิพากษาในศาลแรงงาน”  วิทยานิพนธ

นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2525, หนา 35. 
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สถิติคดีท่ีเขาสูศาลแรงงานภาคของอิสราเอล 

ประเภทคด ี 2540 2539 2538 2537 

คดีประกันแหงชาติ 5,311 4,901 4,315 3,780 
คดีประกันวางงาน 1,125 1,200 1,286 ? 
คดีโอนบํานาญ 3,495 3,728 1,828 ? 
คดีเกี่ยวกับรายได 1,827 1,122 923 841 
คดีคาจางคาง (ในอํานาจนายทะเบียน) 5,121 4,918 4,112 3,513 
คดีคาจางคาง (ในอํานาจผูพพิากษา) 3,110 2,346 1,872 1,250 
คดีขอรองทุกขสวนบุคคล 3,449 3,819 2,771 2,233 
คดีขอรองทุกขรวม 272 158 73 24 
คดีขอรองทุกขเกี่ยวกับการต้ังองคกร 14 11 - 4 
คดีคาธรรมเนียมในองคกร 310 279 ? ? 
คดีกองทุนบํานาญเอกชน 571 662 322 146 
คดีกองทุนบํานาญลูกจางรัฐบาล 112 177 198 120 
คดีขอหาทางอาญา 1,308 1,497 1,851 2,974 
คดีอุทธรณการบริหารการจางงาน 210 117 ? ? 
คดีการจายคาจางหญิงและชายเทากนั 6 7 ? ? 
อ่ืน ๆ 579 516 461 392 
รวม 23,371 21,639 17,241 13,044 

 
ท่ีมา : สถิติคดีในศาลแรงงานภาคของอิสราเอล –  ( WWW.Court.gov.il ) 
หมายเหตุ ? หมายถึง มิไดแยกสถิติประเภทคดีดังกลาวในปนั้น 
จากสถิติคดีดังกลาวเห็นไดวา ในป 2540 นั้น คดีเกี่ยวกับการคางจายคาจางมีมากท่ีสุด

คือ 3,110 คดี หรือรอยละ 30.43 ของคดีท้ังหมด แตในคดีประเภทนี้อยูในอํานาจพิจารณาชี้ขาด 
ตัดสินของเจาหนาท่ีศาลท่ีเรียกวานายทะเบียน (REGISTRAR) เสีย 5,121 คดี หรือรอยละ 16.20 
ของคดีท้ังหมด คดีเกี่ยวกับขอรองทุกขสวนบุคคลซ่ึงสวนใหญเปนคดีท่ีลูกจางฟองนายจางโดยมี 
ขอหาสวนใหญเปนเร่ืองคาชดเชยนั้นมีถึง 3,449 คดี หรือรอยละ 23.04 ของคดีทั้งหมด สวนคดีฟอง
สถาบันประกันแหงชาติ ซ่ึงสวนใหญเปนเร่ืองเงินทดแทนนั้นมีถึง 5,311 คดี หรือรอยละ 18.04 ของ
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คดีท้ังหมด และคดีอาญาเก่ียวกับการฝาฝนกฎหมายคุมครองแรงงานซ่ึงลดนอยลงทุกปมีเพียง 272 คดี 
หรือรอยละ 2.81 ของคดีท้ังหมด36 

ศาลแรงงานไมใชเปนเพียงตุลาการทางดานบริหาร แตเปนสวนหนึ่งของระบบศาล 
ยุติธรรมดวย ศาลแรงงานภาคมีอํานาจท่ีจะอนุญาตหรือส่ังไดเชนเดียวกับ ศาลเขต (ซ่ึงเปนศาลช้ัน 
ท่ีสองในระบบศาลยุติธรรม) ศาลแรงงานยังมีอํานาจท่ีจะพิจารณาคดีท่ีตามเหตุการณจะเกี่ยวพันไป
ถึงคดีท่ีอยูในอํานาจของศาลแรงงานดวย ตัวอยาง เชน ตามกฎหมายวาดวยการจางหญิง 5714 – 
1954 กําหนดหามมิใหนายจางเลิกจางหญิงท่ีมีครรภ แตอยางไรก็ตาม นายจางก็อาจจะขออนุญาต
กระทรวงแรงงานเพื่อเลิกจางได ถานายจางสามารถพิสูจนไดวาการเลิกจางลูกจางหญิงนั้นไมได
เกี่ยวกับการมีครรภ กรณีนี้ศาลแรงงานมีเขตอํานาจเหนือคดีท่ีเกี่ยวกับการขอกลับเขาทํางานของ 
ลูกจางหญิงท่ีถูกเลิกจางเชนวานั้น ในขณะท่ีศาลสูงสุด (SURPEME COURT) ในฐานะศาลช้ันสูง 
ก็มีเขตอํานาจเหนือคดีท่ีลูกจางหญิงฟองกระทรวงแรงงานขอใหประกาศวา คําอนุญาตใหนายจาง
เลิกจางลูกจางหญิงนั้นไรผล กรณีจึงอาจเปนวา ลูกจางหญิงท่ีมีครรภจะตองฟองศาลสูงสุดในคดี
ขอใหประกาศวา คําอนุญาตของกระทรวงแรงงาน 

 กระทําไปโดยผิดตอกฎหมายกอนแลวจึงไปนําคดีไปสูศาลแรงงานเพื่อฟองขอให 
นายจางรับกลับเขาทํางาน กรณีดังเชนวานี้ ศาลสูงสุดไดวินิจฉัยใหเปนคุณแกฝายลูกจาง เพื่อจะได
ไมตองฟองคดีถึงสองคร้ังวา ลูกจางหญิงตองฟองคดีเชนวานี้ท่ีศาลแรงงาน ศาลแรงงานจึงเปน 
ผูวินิจฉัยวา ศาลแรงงานมีความชํานาญและมีความสามารถพอท่ีจะตัดสินคดีประเภทนี้ได ใน 
บางเร่ือง ศาลแรงงานมีอํานาจมากกวาศาล ยุติธรรมดวย (ตัวอยางเชน ตามกฎหมายวิธีพิจารณาทาง
แพง CIVIL PROCEDURE LAW, 5718 – 1958 นั้น ศาลไมมีอํานาจออกคําส่ังหรือคําบังคับตอรัฐได
แตกฎหมายศาลแรงงาน (LABOR COURT LAW) มาตรา 42 บัญญัติวา “รัฐอาจถูกบังคับได  
เชน เดียวกับนายจางอ่ืน” ซ่ึงบทบัญญัติเชนวานี้ทําใหศาลแรงงานมีอํานาจออกคําส่ังบังคับรัฐบาล
ได (คําวินิจฉัยของศาลแรงงานแหงชาติ ในคดีระหวางสหภาพแรงงานวิศวกร โจทก คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน จําเลย) 

3. องคคณะของศาลแรงงาน 
ศาลแรงงานภาคประกอบดวย ผูพิพากษาและผูพิพากษาสมทบซ่ึงเรียกวา ผูแทน

ประชาชน (PUBLIC REPRESENTATIVES) ซ่ึงตางกับระบบศาลยุติธรรมอ่ืน ท่ีมีเฉพาะผูพิพากษา
อาชีพนั่งพิจารณาฝายเดียวโดยไมมีลูกขุนรวมพิจารณาและไมเหมือนกับระบบแองโกลอเมริกันท่ีมี 

                                                 
36ประคนธ  พันธุวิชาติกุล. “รายงานการดูงานศาลแรงงาน ณ ประเทศอิสราเอลและประเทศฝรั่งเศส” 

ดุลพาห.  ปที่ 31, เลม 1. มกราคม – กุมภาพันธ 2527, หนา 53. 
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ท้ังคณะลูกขุนและผูพิพากษาเปนผูพิจารณา แตศาลแรงงานรวมระบบทั้งสองเขาดวยกัน โดยมี 
ผูพิพากษาและผูแทนประชาชนในจํานวนเทาๆ กันเปนผูพิจารณาตัดสินคดีท้ังหมด 

3.1 ผูพิพากษาอาชีพ 
ผูพิพากษาของศาลแรงงานน้ันจะแตงต้ังจากทนายความซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีจะเปน 

ผูพิพากษาศาลเขต (DISTRICT COURT) ในระบบศาลยุติธรรมปกติได ผูพิพากษาศาลแรงงานจะ
ดํารงตําแหนงอยูจนตลอดชีวิตเชนเดียวกับผูพิพากษาศาลอื่น คณะกรรมการแตงต้ังผูพิพากษา 
ดังกลาวประกอบดวย ผูพิพากษาศาลสูงสุด สมาชิกของเนติบัณฑิตยสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติ 
คเนเซส (KNESSET) รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เม่ือคณะกรรมการ
แตงตั้งไดเสนอแตงต้ังผูพิพากษาคนใดแลว ผูพิพากษาผูนั้นจะตองปฏิญาณตนตอประธานาธิบดี 
ผูพิพากษาศาลแรงงานจะมีศักดิ์ ฐานะ ความคุมกัน และสภาพการทํางานเชนเดียวกับ ผูพิพากษาใน
ระบบศาลยุติธรรมปกติ37 

3.2 ผูพิพากษาสมทบ 
สวนผูพิพากษาสมทบหรือผูแทนประชาชนนั้น แบงออกเปนสองฝายคือ ผูแทน

ฝายลูกจางและผูแทนฝายนายจาง ผูแทนท้ังสองฝายไดรับการแตงต้ังโดยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
และรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม จากการหารือกับสหพันธแรงงานใหญ (HISTADRUT) สําหรับ 
ผูแทนฝายลูกจาง และจากการหารือกับบรรดาสมาคมนายจางในระดับชาติสําหรับผูแทนฝาย 
นายจาง คุณสมบัติสําหรับผูแทน ประชาชนกําหนดไวกวางๆ คือมีประสบการณดานแรงงาน
สัมพันธ หรือเคยสอนวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย เศรษฐกิจ แรงงานสัมพันธหรือการบริหารธุรกิจ หรือ
เปนสมาชิก เนติบัณฑิตยสภาอยางหนึ่งอยางใดเปนเวลา 5 ป ผูแทนประชาชนดังกลาวอยูใน
ตําแหนงคราวละ 3 ป ตามกฎหมายศาลแรงงานนั้น ผูพิพากษาสมทบหรือผูแทน ประชาชน 
ดังกลาวจะตองวางตัวเปนกลาง โดยจะไมผูกพันตนในการปรึกษาหารือกับหนวยงานที่ไดรับ 
แตงตั้งมาหรือกับฝายท่ีตนเปนผูแทน ซ่ึงในความเปนจริงผูพิพากษาสมทบหรือผูแทนประชาชน
เหลานี้ สวนใหญก็สามารถวางตัวเปนกลาง (IMPARTIAL) ไดเปนอยางดี การมารวมนั่งพิจารณา
ของผูพิพากษาสมทบหรือผูแทนประชาชนดังกลาวเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญมากและมีสวนชวยเปน
อยางมากในการไกลเกล่ียกอนท่ีจะมีการพิพากษาคดี ผูพิพากษาสมทบหรือผูแทนประชาชนท่ี
ดําเนินการพิจารณาคดีในฐานะ “ฝายนายจาง” หรือ “ฝายลูกจาง” นั้นคอนขางจะหาไดยากยิ่ง เพราะ
เม่ือรับตําแหนงแลวผูพิพากษาสมทบดังกลาวจะพิจารณาตัวเองเพียงวาเปน  “ผูแทนประชาชน”  

                                                 
37จุฬาลักษณ  แกวศิวะวงศ. “ศาลแรงงานและการดําเนินคดีในศาลแรงงาน ตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง

ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2543, หนา 55. 
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ในศาลเหมือนกันท้ังสองฝายคําพิพากษาที่มีผูพิพากษาสมทบคนหนึ่งไมเห็นพองดวยนั้นมีเพียง
จํานวนนอย ไมถึงรอยละ 5 ผูแทนประชาชนจะไดรับคาปวยการในการไปรวมพิจารณาคดีดวย 

(1) ในคดีสวนแพง  ศาลแรงงานภาคประกอบดวยผูพิพากษา ผูแทนประชาชน
ฝายลูกจางและผูแทนประชาชนฝายนายจางฝายละหนึ่งคน โดยมีผูพิพากษานั่งเปนประธาน แต 
คูความฝายหนึ่งอาจรองขอใหผูพิพากษานั่งพิจารณาคนเดียวก็ได ถาผูท่ีมีอํานาจกําหนดตัว 
ผูพิพากษาที่จะพิจารณาคดีนั้น (โดยปกติคือผูพิพากษาหัวหนาศาล) เห็นดวย 

(2) คดีสวนอาญา ผูพิพากษาจะน่ังพิจารณาฝายเดียวเทานั้น ในทางปฏิบัติ 
ผูพิพากษาจะนั่งพิจารณาคนเดียวเปนสวนใหญในคดีเงินทดแทน ท้ังนี้เพราะจําเลย (สถาบันประกัน
แหงชาติ) มักจะมีคําขอใหนั่งพิจารณาคนเดียว ในคดีแรกๆ ศาลแรงงานแหงชาติวินิจฉัยวา 
คําพิพากษาท่ีผูพิพากษานั่งพิจารณาคนเดียวนั้น จะตองกลาวถึงเหตุผลดวย และมีคําส่ังใหศาล 
แรงงานภาคนั่งพิจารณาโดยมีผูพิพากษาสมทบหรือผูแทนประชาชนชวยพิจารณาดวย ในคดี
ระหวาง BRANY โจทก SHANA จําเลย  นั้น  ศาลแรงงานแหงชาติวินิจฉัยวา 

“เราแนใจวาผูแทนประชาชนมีความรูและความสามารถในเร่ืองนี้ และโดยเฉพาะ
การพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ การวิเคราะหถึง พฤติกรรมของลูกจางและนายจาง
ฯลฯ ประสบการณท่ีผานมาจนปจจุบันไดพิสูจนถึงคานิยมและความรวมมืออันสูงยิ่งของบรรดา 
ผูแทนประชาชนนั้น” นี้เปนถอยคําท่ีไดเขียนไวเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2513 เกือบปภายหลังการ
จัดต้ังศาลแรงงานข้ึนในประเทศอิสราเอล 

ในคดีท่ีลูกจางเรียกรองเงินไมมากนัก (จํานวนเงินข้ันสูงกําหนดไวในกฎหมาย)
นายทะเบียน (REGISTRAR) มีอํานาจพิจารณาและตัดสินได ถาคูกรณีไมเห็นดวย อาจอุทธรณตอ
ศาลแรงงานภาคท่ีพิจารณาคดีนั้นได 

ในคดีแพงท่ีผูพิพากษาและผูแทนประชาชนตองนั่งพิจารณานั้น โดยปกติจะตองมี
ผูแทนประชาชนท้ังสองฝายมารวมนั่งพิจารณาคดี แตถาผูแทนประชาชนฝายใดฝายหนึ่งไมมา (มี
บางในบางคร้ังและบางคน ศาลก็นั่งพิจารณาไปไดโดยชอบ) แตถาไมมาท้ังสองฝาย ศาลจะน่ัง
พิจารณาไปโดยมีผูพิพากษาฝายเดียวไมได 

การพิพากษาคดีใชเสียงขางมากและถือเปนคําพิพากษาของศาล ความเห็นฝาย 
ขางนอยจะบันทึกไวในสํานวนโดยไมเปดเผยช่ือผูท่ีมีความเห็นเชนวานั้น และความเห็นดังกลาว 
จะไมปรากฏในคําพิพากษาดวย 
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4. การพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 
กระบวนพิจารณาในศาลแรงงานน้ัน กฎหมายวาดวยศาลแรงงานไดกําหนดกระบวน

พิจารณาคดีแพง ใหการพิจารณาพิพากษาดําเนินไปไดงายและรวดเร็ว โดยกําหนดวาศาล (ท้ังศาล
แรงงานภาคและศาลแรงงานแหงชาติ)38 อาจกําหนดวิธีการใดเทาท่ีเห็นวาเหมาะสมท่ีสุดสําหรับ
การพิจารณาของศาล โดยนัยนี้ศาลแรงงานจึงไมอยูในกรอบของกระบวนพิจารณาท่ีใชอยูในศาล
ธรรมดา ซ่ึงระเบียบในการพิจารณาคดีแพงในศาลแรงงานท่ีออกมาใชนั้น แสดงใหเห็นเจตนาท่ีจะ
ใหกระบวนพิจารณา เรียบงาย ขจัดรูปแบบและพิธีการตางๆ ใหมากท่ีสุด และประชาชนทั่วไป
สามารถเขาใจไดงาย กระบวนพิจารณาแบบใหมท่ีสําคัญก็คือ การพิจารณาเบ้ืองตน (PRETRIAL 
PROCEEDINGS) 

การพิจารณาคดีเบ้ืองตน หมายถึง การกําหนดวันนัดพิจารณาคร้ังแรกหลังจากคดีเขาสู
ศาลแลว ในวันนัดพิจารณาคร้ังแรกนี้ ผูพิพากษาและคูความจะไดพยายามท่ีจะแสวงหาวิธีตกลง
ประนีประนอมยอมความกันใหมากท่ีสุด และในวันนี้โดยปกติ 

คูความก็จะสละขอหาหรือขอตอสูในประเด็นท่ีไมสําคัญไปดวย ซ่ึงจะทําใหการ
พิจารณาสืบพยานในข้ันตอๆ ไป ลดความซับซอนลง นอกจากนี้ ถาคูความฝายหนึ่ง ฝายใดประสงค
จะยื่นขอสอบถาม (QUESTIONIARE) ตออีกฝายหนึ่ง ก็อาจยื่นคํารองตอศาล และศาลจะออกคําส่ัง
ใหอีกฝายหน่ึงตอบขอสอบถามน้ัน และในทํานองเดียวกันคูความฝายหน่ึงอาจขอใหศาลส่ังให 
คูความอีกฝายหนึ่งเปดเผยเอกสารท่ีฝายนั้นมีอยูได ผูพิพากษายังมีอํานาจท่ีจะส่ังใหคูความยื่น
คําใหการพยานฝายตนไดทันทีท่ีคําฟองและ คําใหการท้ังโจทกจําเลยพรอมอยูในสํานวนดวย ทําให
สามารถพิจารณาคดีไปไดโดยรวดเร็ว (ตางกับศาลแขวงซ่ึงใชเวลาราว 6 – 12 เดือน และศาลเขตซ่ึง
ใชเวลาราว 1 – 3 ป)  นอกจากนั้น การกําหนดใหคูความสามารถซักคานพยานเปนหนังสือ ก็ทําให
การพิจารณารวดเร็วข้ึนอีกมาก 

                                                 
38สบโชค  สุขารมณ. “ศาลแรงงานในประเทศอิสราเอล” ดุลพาห. 28 กันยายน 2524,  หนา 68. 
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สถิติเก่ียวกับระยะเวลาในการพิจารณาคดีป พ.ศ. 2525 

ประเภทคด ี 1 เดือน 1 – 3 เดือน 3 – 6 เดือน 
6 – 12 
เดือน 

เกิน 1 ป 

คดีประกันแหงชาติ 3% 13.8% 26.5% 35.3% 21.4% 
คดีคาจางคางจาย 18.6% 40.9% 27.2% 10% 3.3% 
(ในอํานาจนายทะเบียน)      
คดีคาจางคางจาย 12.6% 34.1% 25.5% 16.3% 11.5% 
(ในอํานาจผูพพิากษา)      
คดีขอรองทุกขสวนบุคคล 7.2% 21.4% 28.9% 21.5% 21.0% 

ท่ีมา :  สถิติคดีในศาลแรงงานภาคของอิสราเอล – เอกสารโรเนียว 
 
การดําเนินคดีในศาลแรงงานภาคนั้น คูความอาจมาดําเนินคดีในศาลดวยตัวเอง ท้ังนี้

เนื่องจากกระบวนพิจารณาท่ีสะดวกและงาย คูความอาจเขียนฟองไดดวยตนเอง หรือคําแนะนําของ
เสมียนศาล คูความท่ีเปนชาวอาหรับก็อาจฟองคดีได โดยเจาหนาท่ีศาลท่ีเปนชาวอาหรับชวยเหลือ
ภาษาท่ีใชในการฟองการดําเนินคดีและการดําเนินกระบวนพิจารณาท้ังหมดเปนภาษาฮีบรู
(HEBREW) อยางไรก็ตาม ลูกจางก็ยังนิยมต้ังทนายความมาดําเนินคดีแทนตนบางในคดีท่ีฟอง
เรียกรองเงินจํานวนมาก 

นอกจากนั้น ฝายลูกจางยังมอบหมาย (ไมตองใชใบมอบอํานาจ) ใหผูแทนองคกร 
ของตนมาดําเนินคดีแทนดวย ในกรณีลูกจางไมมีทนาย ก็อาจรองขอความชวยเหลือทางกฎหมาย 
ซ่ึงรัฐจะเปนผูจัดทนายใหโดยรัฐเปนผูจายคาทนาย 
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สถิติผูมาดําเนินคดีในฐานเปนโจทกในศาลแรงงานภาค ป พ.ศ. 2525 

ประเภทคด ี ดวยตนเอง ทนายความ ผูแทนองคกร 

คดีประกันแหงชาติ 69.1% 30.5% 0.4% 

คดีคาจางคาง 72.0% 20.9% 7.1% 

(ในอํานาจนายทะเบียน)    

คดีคาจางคาง 62.2% 32.1% 5.7% 

(ในอํานาจผูพิพากษา)    

คดีขอรองทุกขสวนบุคคล 55.4% 38.8% 5.8% 

ท่ีมา  :  สถิติคดีในศาลแรงงานภาคของอิสราเอล – เอกสารโรเนียว 
 
คําฟองในศาลแรงงานภาคนั้น คดีบางประเภทมีแบบพิมพไว แตบางประเภทก็ไมมี 

ในแบบพิมพคําฟองจะมีช่ือโจทก จําเลย ขอหา และความตองการใหศาลพิพากษาบังคับ 
ในการฟองคดีนั้น   คดีบางประเภทโจทกอาจตองเสียคาธรรมเนียมบางแตไมมากนัก 
เม่ือโจทกฟองคดีแลวศาลจะทําแฟมสํานวนโดยแยกสีของแฟม ตามประเภทคดีท่ีเขาสู

ศาล เพ่ือความสะดวกในการคนหาและการเก็บสถิติคดี จากน้ันก็จะแจงคําฟองไปใหอีกฝายหน่ึง
ทราบ เม่ืออีกฝายหนึ่งตอบหรือใหการมาแลวก็จะเชิญท้ังสองฝายมาพบนายทะเบียน 
(REGISTRAR)เพื่อพิจารณาและไกลเกล่ีย คดีบางประเภทนายทะเบียนจะพิจารณาช้ีขาดไปไดเลย คดี
ท่ีอยูนอกเหนืออํานาจ นายทะเบียนและตกลงกันไมได นายทะเบียนจะสอบหลักฐานและขอเท็จจริง
เบ้ืองตน และเสนอผูพิพากษาพิจารณาตอไป39 

ในวันพิจารณา คูความท้ังสองฝายจะไดไปศาลเพื่อแถลงถึงคําฟองคําใหการสรุป
พยานหลักฐานท่ีไดเสนอไวในช้ันการสอบหลักฐานของนายทะเบียนและแถลงความเห็นของตนใน
แงของความนาเช่ือถือในขอเท็จจริง รวมทั้งขอกฎหมายตางๆ ท่ีจะทําใหคดีของตนชนะดวย 
ในระหวางการแถลง ผูพิพากษาจะจดประเด็นขอแถลงท่ีสําคัญไวในสํานวนเพื่อประชุมพิพากษาคดี
ตอไป โดยจะจดอยางยอๆ เม่ือคูความแถลงเสร็จแลว คดีเปนอันเสร็จการพิจารณา โดยปกติ 
ผูพิพากษาจะประชุมปรึกษาคดีและทําคําพิพากษาในตอนบายวันนั้นเอง 

                                                 
39ประคนธ  พันธุวิชาติกุล. “รายงานการดูงานศาลแรงงาน ณ ประเทศอิสราเอลและประเทศ

ฝรั่งเศส”  ดุลพาห.  ปที่ 31, เลม 1. มกราคม – กุมภาพันธ 2527, หนา 60. 
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การออกนั่งพิจารณาคดี ผูพิพากษาจะสวมเส้ือครุย สวนผูแทนประชาชนนั้นแตงกาย
ปกติ ทนายไมสวมเส้ือครุย40 

ศาลแรงงานภาคบางศาลมีคดีมากเม่ือเทียบกับจํานวนผูพิพากษาและบุคลากรอื่นในศาล
จะมีการนัดพิจารณาคดีทุกวัน หากมีการเล่ือนคดีก็ตองเล่ือนไปเปนเวลานาน (การขอเลื่อนคดีมัก
เปนฝายนายจางและดวยกิจธุระของทนายความฝายนั้นดวย) เชน ศาลแรงงานภาคเยรูซาเล็มมี 
ผูพิพากษา 2 คน มีผูแทนประชาชน 20 คน มีเจาหนาท่ีศาล 4 คน (รับฟอง พิมพ สงหมาย โตตอบ)
เลขานุการศาล 1 คน (ตรวจสํานวน) นายทะเบียน 2 คน (สอบหลักฐานไกลเกล่ีย และพิจารณาคดี
บางประเภท) ผูชวยผูพิพากษา 1 คน มีคดีท่ีตองพิจารณาในป พ.ศ. 2540 รวมท้ังส้ิน 23,371 คดี  
(คดีคางป พ.ศ. 2539 1,732 คดี และคดีใหม 2,431 คดี) พิจารณาคดีเสร็จไป 2,519 คดี คงคางไปป
พ.ศ. 2539 918 คดี 

ศาลแรงงานภาคท่ีมีคดีมากก็มีผูพิพากษาและบุคลากรประจําศาลมากข้ึนตามสวนดวย
เชน ศาลแรงงานภาคเทลอาวีฟ มีผูพิพากษา 8 คน มีคดีท่ีตองพิจารณาในป พ.ศ. 2540 รวมท้ังส้ิน
9,778 คดี (คงคางป พ.ศ. 2539 3,757 คดี และคดีใหม 6,021 คดี) เปนตน 

กระบวนพิจารณาและการสืบพยาน 
โดยหลักแลวศาลแรงงานไมจําเปนตองใชกระบวนพิจารณาและการสืบพยานอยางใน

ศาลธรรมดา แตมิไดหมายความวาผูพิพากษาศาลแรงงานจะสามารถใชดุลพินิจในสวนท่ีเกี่ยวกับ
กระบวนพิจารณาและการสืบพยานอยางไมมีขอจํากัด เปนแตเพียงกฎหมายกําหนดขอบเขตและ
หลักการของกระบวนพิจารณาและการสืบพยานซ่ึงผูพิพากษาตองปฏิบัติตามซ่ึงสามารถยืดหยุนได
โดยดุลพินิจของผูพิพากษา กระบวนพิจารณาและการสืบพยานท่ีกฎหมายไมไดบัญญัติไวก็อยูใน 
ดุลพินิจของผูพิพากษาท่ีจะกําหนดใหมีข้ึนโดยถือหลักความยุติธรรมเปนท่ีตั้ง กระบวนพิจารณา
และการสืบพยานท่ีกฎหมายกําหนดไวถือหลักวา คนธรรมดาสามัญจะตองสามารถเขาใจนํามา 
ดัดแปลงเพ่ือใหสอดคลองกับคดีแรงงานได ยนระยะเวลาในการดําเนินกระบวนพิจารณา งายตอ
การพิสูจนขอเท็จจริง และลดคาใชจายในการดําเนินคดี หลักการท่ีสําคัญในกระบวนพิจารณาคดี
แรงงานท่ีสําคัญคือการไตสวนพยานหลักฐานในเบ้ืองตน ซ่ึงจะกระทําโดยจาศาลแรงงาน (Labor 
Court Registrar) จาศาลแรงงานจะจัดใหคูความสาบานหรือปฏิบัติตนวา ถอยคําท่ีฟองรองนั้นเปน
ความจริง หลักจากนั้นก็จะทําคําฟองและบันทึกไวในสารบบความ วิธีการดังกลาวนอกจากจะชวย
ยนระยะเวลาในการดําเนินคดีแลว ยังขจัดคูความท่ีฟองคดีโดยไมมีมูลออกไปอีกดวย การไตสวน
พยานหลักฐานใน เบ้ืองตนทําใหคูความทราบวาตนมีโอกาสท่ีจะชนะคดีหรือประนีประนอม 

                                                 
40เร่ืองเดียวกัน, หนา 61. 
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ยอมความไดหรือไมหลังจากคดีข้ึนมาสูศาล แตกอนท่ีจะมีการสงหมายและยื่นคําใหการ ยังมี
กระบวนพิจารณาที่งายและรวบรัดอีกดวย ซ่ึงจะกระทําโดยผูพิพากษาศาลแรงงานนายเดียวซ่ึงมี
อํานาจเต็มท่ีในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือใหคูความประนีประนอมยอมความ การพิจารณา
พิพากษาที่งายและรวบรัดนี้ จะกระทําไดตอเม่ือไดรับคํารองขอจากคูความท้ังสองฝาย 

5. การบังคับตามคําส่ังและคําพิพากษาของศาลแรงงาน 
ศาลแรงงานในอิสราเอลมีอํานาจอยางกวางขวางในการเยียวยาคูความโดยท่ีไมตองผาน

การวินิจฉัยของฝายบริหารกอน เชน วินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิของคูความออกคําส่ังหาม หรือบังคับให 
คูความตองปฏิบัติ แตก็มิไดหมายความวาศาลแรงงานใชอํานาจไดอยางไมมีขอจํากัด41 ศาลแรงงาน
มีอํานาจภายใตขอบเขตของกฎหมายและคําพิพากษาในคดีกอน ๆ เชน กฎหมายลักษณะสัญญาหาม
ออกคําส่ังบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงในสวนท่ีเกี่ยวกับแรงงานและการบริการ 
ดังนั้น ศาลแรงงานจึงไมมีอํานาจท่ีจะบังคับใหลูกจางทํางาน ในสวนท่ีเกี่ยวกับนัดหยุดงาน ศาล 
แรงงานไมมีอํานาจท่ีจะจําคุกผูท่ีไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล การบังคับตามคําส่ังหรือคําพิพากษาของ
ศาลกระทําไดประการเดียวคือ การลงโทษปรับหากไมชําระคาปรับ การบังคับตามคําพิพากษา
อาจจะกระทําไดโดยการอายัดคาจางหรือยึดทรัพยสินไมใชโดยวิธีจําคุก 

6. ทนายและคาฤชาธรรมเนียมในศาล 
ในศาลแรงงาน คูความมีสิทธิท่ีจะมีทนายความได หรือจะมีผูแทนจากองคกรลูกจาง

หรือองคกรนายจางก็ชอบท่ีกระทําได การมีผูแทนอาจมีขอเสียในแงท่ีวา ผูแทนยอมดําเนินกระบวน
พิจารณาใหโดยไมคิดมูลคา ซ่ึงมีปญหาวาผูแทนจะปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางเต็มความสามารถ 
หรือไม ซ่ึงผิดกับทนายความ เพราะทนายความ จะไดรับคาจางวาความจากผูจาง 

สวนเร่ืองคาฤชาธรรมเนียมนั้น มิไดหมายความวาหากเปนคดีแรงงานแลว คูความจะ 
ไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมจากศาล ศาลจะยกเวนคาฤชาธรรมเนียมใหเฉพาะบางเร่ือง เชน 
ขอพิพาทอันสืบเนื่องมาจากขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางขอพิพาทเกี่ยวกับเร่ืององคกรของฝาย
นายจางและลูกจาง สําหรับคดีอ่ืนๆ เชน การฟองเรียกคาจางท่ีคางชําระคาชดเชย เงินบําเหน็จ เงิน
สะสม คูความยังไมตองชําระ คาฤชาธรรมเนียมจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา คูความจะตองชําระ 
คาฤชาธรรมเนียมหรือไมข้ึนอยูกับผลของคดีความ และคาฤชาธรรมเนียมอาจผอนสงได อยางไร 
ก็ตามคาฤชาธรรมเนียมในศาลแรงงานจะตํ่ากวาศาลธรรมดา ซ่ึงถือเปนหลักของศาลแรงงานใน
ประเทศอิสราเอล และศาลแรงงานในประเทศอ่ืน 

                                                 
41ลาวัลย  หอนพรัตน. “องคประกอบและอํานาจองคคณะผูพิพากษาในศาลแรงงาน” วิทยานิพนธ 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 2522, หนา 37. 
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ศาลแรงงานมีอํานาจอยางกวางขวางในการเยียวยาคูความ โดยท่ีไมตองผานการวินิจฉัย
ของฝายบริหารกอน เชน วินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธ์ิของคูความ ออกคําส่ังหาม หรือบังคับใหคูความตอง
ปฏิบัติ บังคับชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง และแมศาลแรงงานจะมีอํานาจอยางกวางขวางแตก็มิได
หมายความวาศาลแรงงานจะใชอํานาจไดอยางไมมีขอจํากัด ศาลแรงงานมีอํานาจภายใตขอบเขต
ของกฎหมายและคําพิพากษาในคดีกอนๆ เชน กฎหมายลักษณะสัญญาหามออกคําส่ังบังคับให 
ลูกหนี้ชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงในสวนท่ีเกี่ยวกับแรงงานและการบริการ ดังนั้นศาลแรงงานจึง 
ไมมีอํานาจท่ีจะบังคับใหลูกจางทํางาน ในสวนท่ีเกี่ยวกับการนัดหยุดงาน ศาลแรงงานไมมีอํานาจ 
ท่ีจะจําคุกผูท่ีไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล การบังคับตามคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลกระทําได
ประการเดียวคือ การลงโทษปรับหากไมชําระคาปรับการบังคับตามคําพิพากษาอาจจะกระทําได
โดยการอายัดคาจางหรือยึดทรัพยสินไมใชโดยวิธีจําคุก42 

7. การอุทธรณคําพิพากษาศาลแรงงาน 
พระราชบัญญัติศาลแรงงานอนุญาตใหคูความอุทธรณคําพิพากษาศาลแรงงานภาคได

โดยอุทธรณตอศาลแรงงานแหงชาติ ซ่ึงนั่งพิจารณาเหมือนกับศาลอุทธรณ สําหรับคดีอาญาแรงงาน
คูความยอมอุทธรณตอศาลแรงงานแหงชาติไดเชนกัน หากศาลแรงงานแหงชาติมีคําวินิจฉัยประการ
ใดแลว คูความยอมอุทธรณตอศาลอุทธรณธรรมดา (The General High Court of Appeals) ไดอีก
เหตุท่ีกฎหมายอนุญาตใหคูความอุทธรณตอศาลอุทธรณธรรมดาไดอีก เพราะในการพิจารณา
คดีอาญาแรงงานนั้น จะกระทําโดยผูพิพากษาอาชีพและใชวิธีพิจารณาและการสืบพยานแบบ
คดีอาญาท่ัวไป43 

ท่ีกลาวมาแลวท้ังหมดเปนหลักการของศาลแรงงานในประเทศอิสราเอล ซ่ึงแมประเทศ
อิสราเอลจะถือกําเนิดมาไดเพียงไมนาน แตระบบของศาลแรงงานในประเทศอิสราเอลถือไดวาเปน
ระบบสมบูรณระบบหนึ่งในระหวางกลุมประเทศท่ีมีศาลแรงงานดวยกัน ในชวง 1 ปแรกของการ
จัดต้ังระหวาง พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2503 มีคดีแรงงานข้ึนสูศาลถึง 7,800 คดี และเพิ่มข้ึนถึง 11,253
คดี ในป พ.ศ. 2519 และมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงไดแกไขโดยเพิ่มผูพิพากษาศาลแรงงาน
ภาค จาก 5 คน เปน 17 คน สําหรับคดีแรงงานท่ีมีทุนทรัพยเล็กนอยซ่ึงมีประมาณ 60 เปอรเซ็นต
ของคดีทั้งหมด คร่ึงหนึ่งของจํานวนคดีดังกลาวยุติไปดวยการตกลงประนีประนอมยอมความจาก
จํานวนคดีท่ีข้ึนสูศาล แสดงใหเห็นวาการจัดต้ังศาลแรงงานในประเทศอิสราเอลท่ีผานมาประสบ
ความสําเร็จเปนท่ีนาพอใจ สมดังเจตนารมณในการจัดตั้งศาลแรงงาน 
                                                 

42สบโชค  สุขารมณ. “ศาลแรงงานในประเทศอิสราเอล” ดุลพาห.  28 กันยายน 2524, หนา 70. 
43ธีรศักด์ิ  แกววงศวัฒนา. “ปญหาการรับฟงขอเท็จจริงของศาลฎีกาในการพิจารณคดีแรงงาน”  

วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 2545, หนา 70. 
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บทที่  4 
วิเคราะหอํานาจในการพิจารณาคดีอาญาในศาลแรงงาน 

 
ในปจจุบันนี้ศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติ

จัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ซ่ึงศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
ไดเพียงคดีแพงเทานั้น ทําใหเกิดปญหาข้ึนนานัปการอันเนื่องมาจากคดีแรงงานมีลักษณะพิเศษ 
แตกตางไปจากคดีแพงธรรมดา เพราะเร่ืองของกฎหมายแรงงานมีท้ังคดีแพงและคดีอาญาเก่ียวเนื่อง
กันอยู ดังนั้นหากมีการพิจารณาคดีอาญาในศาลแรงงานก็จะสมประโยชนตามเจตนารมณของการ
จัดต้ังศาลแรงงานเพ่ือประโยชนตอนายจางและลูกจาง เพ่ือท่ีจะไดรับความสะดวก รวดเร็วเสมอ
ภาค และเปนธรรมมากท่ีสุดแกทุกฝาย 

ดังนั้น ในบทนี้จะวิเคราะหถึงผลกระทบอันเกิดจากการท่ีศาลแรงงานไมมีอํานาจ
พิจารณาคดีอาญา ประเภทของคดีอาญาท่ีจะนําเขาสูกระบวนการพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน
ศึกษาเร่ืององคคณะของศาลแรงงานในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในศาลแรงงาน หลักเกณฑ
การอุทธรณ ฎีกา คดีอาญาในศาลแรงงาน เปนตน ฉะนั้นในบทนี้ผูเขียนจะไดวิเคราะหกรณีดังกลาว
นั้นวามีอุปสรรคอยางไรบาง ควรท่ีจะมีแนวทางในการแกไขดวยวิธีการใด 
1. วิเคราะหผลกระทบอันเกิดจากการท่ีศาลแรงงานไมมีอํานาจพิจารณาคดีอาญา 

อํานาจของผูพิพากษาศาลแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8(1) –(6) นั้นเปนอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเฉพาะคดีทางแพงท่ี
เกี่ยวของกับขอพิพาทแรงงาน สวนกรณีท่ีมีคดีแรงงานเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาท่ีตามสัญญาจาง
แรงงานและกฎหมายคุมครองแรงงาน เกี่ยวเนื่องหรือรวมอยูกับดคีท่ีพิพาทดวยสิทธิหรือหนาท่ีตาม
สัญญาลักษณะอ่ืนๆ จะนํามาฟองยังศาลแรงงานไดเฉพาะคดีท่ีพิพาทตามสัญญาจางแรงงานเทานั้น 
สวนความผิดอาญาท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกฎหมายแรงงานน้ัน จะตองนําไปแยกพิจารณายังศาลอาญาท่ีมี
อํานาจพิจารณา ทําใหเกิดปญหาข้ึนเพราะการพิจารณาคดีของศาลอาญามีกระบวนการที่ซับซอน
และยาวนาน อาจทําใหไมทันตอการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และการพิจารณาคดีในศาลอาญา
มีคาใชจายในการวาจางทนายความ และคาธรรมเนียมศาล ในการพิจารณาคดีอีกท้ังคูความ
โดยเฉพาะฝายลูกจางเปนผูท่ีมีรายไดและความรูนอย อาจไมสามารถเขาใจ และพ่ึงพิงกระบวน
พิจารณาของศาลอาญาไดอยางสมบูรณ 

การท่ีศาลอาญาพิจารณาคดีแรงงานเชนในปจจุบันนี้ ทําใหเกิดปญหาข้ึน เพราะ 
ผูพิพากษาศาลอาญามิไดมีความรูความชํานาญในเร่ืองของกฎหมายแรงงานเปนอยางดี เทากับ 
ผูพิพากษาในศาลแรงงาน ซ่ึงทํางานในดานแรงงานโดยตรง จึงทําใหรูระบบของศาลแรงงาน และ
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เขาใจถึงขอเท็จจริง และปญหาท่ีเกิดข้ึน ไดอยางรวดเร็ว และตรงจุดประสงคของการแกไขปญหา
เพราะการพิจารณาคดีในศาลแรงงานน้ัน จําเปนตองใชท้ังกฎหมายแรงงาน และตองเขาใจถึงสภาพ
เศรษฐกิจในปจจุบันประกอบในการพิจารณาคดี และหากมีการพิจารณาคดีเร่ืองเดียวกันแตกตางกัน
ในศาลอาญา และศาลแรงงาน จะทําใหประชาชนเกิดความสับสนในความยุติธรรมของศาลข้ึนได 

สําหรับเร่ืองการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน เกี่ยวกับอํานาจในการพิจารณาคดีอาญา 
วาควรจะมีหรือไมนั้น มีผูทรงคุณวุฒิหลายทานท่ีเขารวมประชุมสภาท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงาน
แหงชาติ (ชุดท่ี 11) คร้ังท่ี 4/2543 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2543 เชน นายสุรัช  รัตนอุดม ไดใหขอ 
คิดเห็นไววา ถานําท้ังคดีอาญา และคดีแพงมารวมกันไวในศาลเดียวกัน ทางปฏิบัติอาจเกิดปญหา
หากพยานเปนชุดเดียวกันท้ังคดีแพงและคดีอาญา ศาลตองรอใหการพิจารณาคดีอาญาแลวเสร็จกอน
อาจทําใหเสียหายตอคดีแพง เพราะพยานอาจจะสูญหายกอนท่ีคดีอาญาจะพิพากษาเสร็จ ผลรายจึง
เกิดกับคูกรณี คือ ลูกจาง และนายจาง สวนผูทรงคุณวุฒิอีกทานหน่ึง คือ นายไพศิษฐ  พิพัฒนกุล ซ่ึง
เปนประธานก็ไดใหความเห็นท่ีนาสนใจวา “ไดมีสวนรวมในการยกรางพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
แรงงาน พ.ศ. 2522 ฉบับปจจุบัน โดยยกรางแบบเดียวกับกฎหมายของเยอรมัน เหตุผลท่ีมี 
ผูพิพากษาเปนระบบไตรภาคี มีฝายนายจาง ฝายลูกจาง รวมกับผูพิพากษาซ่ึงเปนกลางเพื่อสมาน
สามัคคี เจตนารมณของการพิจารณาคดีตองรวดเร็วและไมเสียคาใชจาย เม่ือท้ังสองฝายไดรับการ
พิจารณาคดีสามารถกลับไปทํางานไดโดยไมเปนอริตอกัน ในศาลแรงงานจึงไมใชทนาย จะใช
ระบบไตสวนโดยผูพิพากษาเปนคนหาขอเท็จจริงแลวซักถาม แตกตางกับการพิจารณาคดีอาญา 
จะตองมีทนายคอยแกตางความผิด ศาลจะเปนผูดําเนินการพิจารณาลงโทษ หากนําคดีอาญามา
พิจารณาในศาลแรงงาน คดีแรงงานก็จะไมยุติ อีกท้ังการจัดต้ังศาลเพ่ือดําเนินการทางอาญา ศาลตอง
มีเร่ืองเกี่ยวกับราชทัณฑเขามาเกี่ยวของ ไมสามารถพิพากษาลงโทษโดยไมเปดโอกาสใหผูถูก 
กลาวหาไดแกตัวถาเปนคดีอาญาจะไมใชผูพิพากษาสมทบโดยใชผูพิพากษากลาง ฝายเดียว 3 คน มี
ขบวนการพิจารณาคดีอาญาแตกตางออกไปพิจารณาแลวใหโอกาสในการสืบพยาน  มีทนายแกตาง
ให ศาลในโลกท่ีเปนศาลแรงงานและพิจารณาคดีอาญามีท่ีประเทศอิสราเอลประเทศเดียวเทานั้น”44 

อยางไรก็ตาม ก็มีนักกฎหมายบางทานท่ีเห็นวาการท่ีคดีอาญาท่ีเกี่ยวเนื่องกับคดีแรงงาน
ในปจจุบันตองแยกคดีไปฟองท่ีศาลอาญาจะทําใหเปนผลเสียแกคูความ คดีจํานวนมากท่ีมีการ 
ฟองรองกันท่ีศาลแรงงานกลาง โดยแยกคดีในสวนอาญาไปฟองท่ีศาลอาญา ทําใหนายจางจําตอง
ขึ้นท้ังสองศาล เม่ือมีการพิจารณาไกลเกล่ีย คดีท่ีศาลแรงงาน ก็ตองโยงเรื่องเขาหากันเสมอ 

                                                           
44บัณฑิตย  ธนชัยเศรษฐวุฒิ. “เสนอขอคิดเห็นตอราง พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลแรงงานและวิธี

พิจารณาคดีแรงงาน”. หนา 46. 
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เนื่องจากเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมท้ังสองฝาย และเพื่อหาขอยุติ ดวยเหตุนี้จึงทําใหทุกอยางลาชา 
ไมสะดวก นอกจากนี้ถาคําพิพากษาของศาลแตกตางกันก็จะเปนการไมสมควร ประชาชนจะขาด
ความเช่ือถือและขาดความศรัทธาในตัวผูพิพากษา  รวมท้ังกระบวนการพิจารณาคดีของศาล45 

เนื่องจากศาลแรงงานเปนองคกรหนึ่งท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อระงับขอพิพาทแรงงานซ่ึงทําใหเกิด
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ สังคม และกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยของประเทศ และ
ความสามารถในการระงับขอพิพาทแรงงานของศาลแรงงานนั้นควรจะครอบคลุมไปถึงการ
พิจารณาพิพากษาในคดีอาญาดวย เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกท้ังสองฝาย และสามารถดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณของการจัดต้ังศาลแรงงาน 

1.1 ผลกระทบกับหลักการดําเนินคดีในศาลแรงงาน 
หลักการดําเนินคดีในศาลแรงงาน คือการดําเนินคดีตองเปนไปโดยประหยัด 

สะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม โดยมุงประสานประโยชนของคูกรณีเพื่อใหสามารถกลับไปทํางาน
รวมกันไดอีก 

หากนําคดีอาญาซ่ึงเปนความผิดตามกฎหมายแรงงาน ไปพิจารณายังศาลอาญาจะ
กอใหเกิดความสับสนในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลอาญา เพราะศาลอาญาใชระบบการ 
กลาวหาโดยผูถูกกลาวหามีหนาท่ี คนหาขอเท็จจริง และพยานหลักฐานตางๆ มากลาวอางในศาล
ศาลจะเปนผูดําเนินการพิจารณาลงโทษ ซ่ึงแตกตางจากการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลแรงงาน
เพราะจะใชระบบไตสวนโดยผูพิพากษาเปนคนหาขอเท็จจริงในการพิจารณาคดีของศาลแรงงานจะ
ไมซับซอน ใชระยะเวลาในการพิจารณาตัดสินเปนไปอยางรวดเร็ว เพื่อใหทันตอการเยียวยาความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน 

ดังนั้น จึงควรท่ีจะมีการพิจารณาคดีอาญาในศาลแรงงาน เพื่อรักษาความสัมพันธ
ระหวางนายจางและลูกจาง ไมใหรูสึกเปนอริตอกัน และสามารถรวมงานกันไดอีก เพราะหากแยก
พิจารณาคดีอาญายังศาลอาญา จะทําใหนายจางและลูกจางรูสึกคลายเปนอาชญากรเพราะการ
พิจารณาคดีในศาลอาญาเปนไปโดยเครงครัด  ตามบทบัญญัติของกฎหมาย มิไดมีความยืดหยุน
อยางเชนการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน ดังนั้นหากนําคดีอาญาซ่ึงเปนความผิดตามกฎหมาย
แรงงานมาพิจารณายังศาลอาญา ทําใหความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางไมเปนผลดีตอกัน 

                                                           
45บันลือ  สันถวไมตรี.  “กฎหมายศาลตองยกเครื่องเพ่ือเปนศาลชํานัญพิเศษสมบูรณแบบ.”  วารสาร

แรงงานสัมพันธ. กันยาน – ตุลาคม 2540, หนา 26. 
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1.2 ผลกระทบแกคูความ 
การท่ีศาลแรงงานมิไดมีอํานาจพิจารณาคดอีาญาซ่ึงเปนความผิดตามกฎหมาย 

แรงงานนั้น ทําใหเกดิผลเสียแกคูความเพราะนายจางมีความพรอมในเร่ืองของพยานเอกสารตางๆ
ในการจางงานดีกวาลูกจาง และพยานเอกสารบางเร่ืองลูกจางไมสามารถนําหลักฐานมาจากนายจาง
ได ศาลอาญามิไดมีอํานาจในการท่ีจะเรียกพยานเอกสารใดๆ มาพิจารณาไดอยางเชน ศาลแรงงาน
รวมถึงลูกจางท่ีมาเปนพยานก็มีความหวาดกลัว เพราะอาจโดยกล่ันแกลง และถูกเลิกจางได ปญหา
เหลานี้จึงเปนผลเสียแกคูความ เพราะถานาํคดีอาญาซ่ึงเปนความผิดตามกฎหมายแรงงานไป
พิจารณายังศาลแรงงานผูเขียนเห็นวา นาจะเปนประโยชนแกคูความมากกวาโดยเฉพาะฝายลูกจาง
ซ่ึงมีความพรอมนอยกวาฝายนายจาง ท้ังในเร่ืองพยานเอกสาร และทุนทรัพย ท่ีจะใชในการ
ดําเนินคด ีอีกท้ังผูพิพากษาในศาลแรงงานมีความรูความเช่ียวชาญ ในดานกฎหมายแรงงานเปน
อยางด ีดังนั้น ถานําคดีอาญาซ่ึงเปนความผิดตามกฎหมายแรงงานมาพิจารณายังศาลแรงงานจะเปน
ประโยชนแกทุกฝาย 

2. ประเภทของคดีอาญาท่ีจะนําขึ้นสูศาลแรงงาน 

ปจจุบันนี้คดีแรงงานท่ีจะฟองยังศาลแรงงานน้ันเปนคดีแพง ซ่ึงหมายถึง คดีท่ี 
คูความขอใหบังคับตามสิทธิทางแพง หรือใชสิทธิทางแพงเทานั้น สวนคดีอาญาซ่ึงเปนความผิดตาม
กฎหมายแรงงานหรือคดีอาญาท่ีเกิดจากการไมปฏิบัติตาม หรือฝาฝนกฎหมายคุมครองแรงงานหรือ
กฎหมายแรงงานสัมพันธ ซ่ึงคูความฟองขอใหลงโทษอีกฝายหนึ่งนั้น ไมใชคดีท่ีอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานหรือไมใชคดีแรงงาน ศาลแรงงานไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีดังกลาวนี้เชนเดียวกัน นอกจากนั้น คดีทางแพงท่ีใชกระบวนการวิธีพิจารณาตามกฎหมายพิเศษ
เชน คดีลมละลาย แมจะเปน คดีแพงท่ีฟองเพื่อบังคับเอาชําระแกจําเลยในดานทรัพยสิน และแม 
จะเปนคดีระหวางนายจางกับลูกจางก็มิใชคดีแรงงาน  อันจะนําไปฟองบังคับยังศาลแรงงานได46 

ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหเกิดปญหาข้ึนลักษณะของการจางแรงงานนั้นอาจมีท้ังคดีแพง
และคดีอาญารวมกันอยู แตศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษาไดเฉพาะคดีแพงสวนคดีอาญา
ตองแยกพิจารณายังศาลอาญา ทําใหเกิดผลเสีย เพราะหากมีการแยกพิจารณาเชนในปจจุบัน อาจเกิด
ความสับสนในความยุติธรรมของศาล หากทั้งศาลแรงงาน และศาลอาญา พิจารณาพิพากษาคดี
เดียวกันแตกตางกันจะเปนการไมสมควร ประชาชนจะขาดความเชื่อถือ และศรัทธาในตัวผูพิพากษา 
รวมท้ังกระบวนพิจารณาของศาล 

                                                           
46เจริญ  ศิริพันธ. “ ศาลแรงงาน ” วารสารแรงงานสัมพันธ ฉบับพิเศษ. 2522 , หนา 11-14. 
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ตัวอยาง คําพิพากษาฎีกาท่ี 3349/2533 คดีนี้โจทกเปนลูกจางฟองจําเลยผูเปนนายจาง
เรียกคาชดเชยสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา คาเสียหายจากการเลิกจางท่ีไมเปนธรรมขอให 
รับกลับเขาทํางานตามกฎหมายแรงงานกับเรียกรองเงินทุนเล้ียงชีพ ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ 
การจาง หาใชเปนการฟองเรียกคาเสียหายหรือทรัพยสิน หรือราคาท่ีสูญหายไปเนื่องจากการกระทํา
ผิดอาญาไม แมโจทกถูกดําเนินคดีอาญาในความผิดฐานทุจริตยักยอกทรัพยของจําเลย ซ่ึงเปนขอหา
เดียวกันกับท่ีจําเลยอางเปนเหตุในการเลิกจางโจทก ก็ไมทําใหคดีนี้เปนคดีแพงท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ
คดีอาญาไปได ศาลแรงงานกลางจึงมีอํานาจรับฟงขอเท็จจริงวา โจทกทุจริตยักยอกเงินของจําเลยอัน
เปนการฝาฝนระเบียบเกี่ยวกับการทํางานอยางรายแรง และทุจริตตอหนาท่ี ไมจําตองถือขอเท็จจริงท่ี
ปรากฏในคําพิพากษาคดีอาญานั้น 

สําหรับความผิดทางอาญาท่ีจะนํามาพิจารณาในศาลแรงงานน้ันอาจพิจารณาไดดัง 
ตอไปนี้ 

2.1 ความผิดทางอาญาท่ีกําหนดไวในกฎหมายแรงงาน 
2.1.1 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนพระราชบัญญัติท่ีคุมครอง

ลูกจางในลักษณะของการทํางาน ซ่ึงคลอบคลุมปญหาแรงงานหลายเร่ือง ซ่ึงหากนายจางไมปฏิบัติ
ตามขอกําหนดก็อาจมีความผิดซ่ึงมีโทษจําคุกได รวมถึงพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับคดี 
แรงงานดวย ซ่ึงความผิดท่ีมีโทษทางอาญาเหลานี้ สามารถท่ีจะพิจารณาในศาลแรงงาน ซ่ึงเปน
ความผิดท่ีฝาฝนขอบัญญัติตอไปนี้ 

มาตรา 24 หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางาน เวนแต
ไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราวๆ ไป … 

มาตรา 25 หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด เวนแตในกรณีท่ี
ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปนงานฉุกเฉิน 
นายจางอาจใหลูกจางทํางานในวันหยุดไดเทาท่ีจําเปน … 

มาตรา 26 ช่ัวโมงทํางานลวงเวลาตามมาตรา 24 วรรคหน่ึงและช่ัวโมง
ทํางานในวันหยุดตามมาตรา 25 วรรคสองและวรรคสาม เม่ือรวมแลวจะตองไมเกินอัตราตามท่ี
กําหนด … 

มาตรา 37 หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก
หรือเข็น ของหนักเกินอัตราน้ําหนักตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 38 หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงทํางานอยางหน่ึงอยางใด
ดังตอไปนี้ 
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(1) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางท่ีตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถํ้า ในอุโมงค 
หรือปลองในภูเขา เวนแตลักษณะของงานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจางนั้น … 

มาตรา 44 หามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ํากวาสิบหาปเปนลูกจาง 
มาตรา 47 หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดป

ทํางานในระหวางเวลา 22.00 นาฬิกา  ถึงเวลา 0.6.00 นาฬิกา … 
มาตรา 67 ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยลูกจางมิไดมีความผิดตามมาตรา 

119 ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในปท่ีเลิกจางตามสวนของ
วันหยุดพักผอนประจําปท่ีลูกจางพึงมีสิทธิ และรวมท้ังวันหยุดพักผอนประจําปสะสมตามมาตรา 30 

ซ่ึงเปนความผิดท่ีไดกําหนดโทษไวหากมีการฝาฝน ในมาตรา 144 ซ่ึงมี 
เนื้อหาท่ีกําหนดโทษจําคุกไวดวย เนื้อความในมาตรา 144 ระบุความผิดหากฝาฝนขอกําหนด 
เบ้ืองตน ใหมีโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 150 ผูใดไมอํานวยความสะดวก ไมมาใหถอยคํา ไมสงเอกสารหรือ
วัตถุใดๆ ตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการ หรือผูซ่ึงคณะกรรมการ
คาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานตรวจแรงงาน
แพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเช่ียวชาญ ตามระวางโทษ … 

มาตรา 154 นายจางผู ใดไมจัดทํา เอกสารหลักฐานหรือรายงานตาม
กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 103 หรือจัดทําเอกสารหลักฐานหรือรายงานโดยกรอกขอความอันเปน
เท็จตองระวางโทษ … 

มาตร 156 นายจางผูใดไมยื่นแบบรายการหรือไมแจงเปนหนังสือขอ
เปล่ียนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 130 หรือยื่นแบบรายการ หรือ
แจงเปนหนังสือขอเปล่ียนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมรายการตาม  มาตรา 130  โดยกรอกขอความอัน
เปนเท็จ ตองระวางโทษ … 

มาตรา 157 พนักงานเจาหนาท่ีผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของ 
นายจางอันเปนขอเท็จจริงตามท่ีปกติวิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซ่ึงตนไดมาหรือ 
ลวงรูเนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เปนตน 

ความผิดท้ังหลายท่ีไดกลาวลวนแตเปนความผิดท่ีมีโทษทางอาญา และ 
รวมถึงอีกหลายมาตราท่ีไดกําหนดโทษจําคุกไวซ่ึงสามารถพิจารณาในศาลแรงงานได หากเกิด 
ขอพิพาทแรงงานข้ึน 

เชน กรณีความผิด ตามมาตรา 24 หากนายจางฝาฝนขอบัญญัติโดยการ
บังคับใหลูกจาง ทํางานลวงเวลา ซ่ึงเปนการทํางาน ท่ีไมไดรับความยินยอม จากลูกจาง เปนการ
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บังคับขมขืนใจ อาจเขาฐานความผิด ในเร่ืองเสรีภาพของคดีอาญาได อีกท้ังโทษท่ีกําหนดหากมีการ
ฝาฝนก็จะมีความผิด ตามมาตรา 144 ซ่ึงมีโทษจําคุกเชนเดียวกับกฎหมายอาญา หากเกิดขอพิพาทข้ึน
ก็สามารถนําคดีข้ึนสูการพิจารณาของศาลแรงงานได 

2.1.2 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เปนพระราชบัญญัติท่ีกลาวถึง
กลุมนายจาง ตัวแทนสหภาพ ท้ังฝายลูกจางและนายจาง แสดงใหเห็นถึงการทํางาน หนาท่ีของ 
ตัวแทนตางๆ ซ่ึงหากการปฏิบัติงานตางๆ เกิดการเอนเอียงไมยุติธรรม หรือไมถูกข้ันตอน ซ่ึงอาจ 
ทําใหนายจางหรือลูกจางเสียประโยชนการปฏิบัติหนาท่ีของแตละฝายหากไมถูกตองก็จะเปน
ความผิดท่ีกอใหเกิดขอพิพาทแรงงานได และการกระทําผิดตอหนาท่ี หรือฝาฝนก็กําหนดก็จะมี
ความผิดซ่ึงมีโทษทางอาญา ไดแก 

มาตรา 128 ผูแทนนายจางหรือผูแทนลูกจางตามมาตรา 13 หรือ มาตรา 16 
หรือ ผูแทนสมาคมนายจางหรือผูแทนสหภาพแรงงานตามมาตรา 15 ผูใด รับหรือยอมจะรับเงิน
หรือทรัพยสินจากผูใดผูหนึ่ง เพื่อกระทําการอันเปนเหตุใหนายจาง ลูกจาง สมาคมนายจาง หรือ 
สหภาพแรงงานซ่ึงตนเปนผูแทนในการเรียกรอง เจรจาทําความตกลงหรือรับทราบคําช้ีขาดตองเสีย
ผลประโยชนอันควรได ตองระวางโทษ … 

มาตรา 129 ท่ีปรึกษานายจางหรือปรึกษาลูกจางตามมาตรา 17 ผูใดรับหรือ
ยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินจากผูใดผูหนึ่ง เพื่อกระทําการอันเปนเหตุใหนายจางหรือลูกจางซ่ึงตน
เปนท่ีปรึกษาตองเสียผลประโยชนอันควรไดตองระวางโทษ … 

มาตรา 130 นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 18 มาตรา 20 หรือ
มาตรา 22 วรรคสอง ประกอบดวยมาตรา 18 ตองระวางโทษ … 

มาตรา 131 นายจางหรือลูกจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลง 
เกี่ยวกับสภาพการจาง หรือคําช้ีขาดขอพิพาทแรงงานท่ีไดจดทะเบียนตามมาตรา 28 วรรคสอง
มาตรา 22 วรรคสอง หรือมาตรา 29 วรรคส่ี ในระหวางท่ีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคํา 
ช้ีขาดขอพิพาทแรงงานนั้นมีผลใชบังคับ ตองระวางโทษ … 

มาตรา 133 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําช้ีขาดขอพิพาทแรงงาน ตาม
มาตรา 24 มาตรา 25 หรือมาตรา 35 (4) ตองระวางโทษ … 

มาตรา 134 ผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงานผูใด รับหรือยอมจะรับเงินหรือ
ทรัพยสินจากผูใดผูหนึ่ง เพื่อจูงใจใหช้ีขาดขอพิพาทแรงงานอันเปนเหตุใหนายจาง ลูกจาง สมาคม
นายจางหรือสหภาพแรงงาน ตองเสียผลประโยชนอันควรได ตองระวางโทษ … 

มาตรา 136 นายจางผูใดฝาฝนมาตรา 31 วรรคหน่ึง ตองระวางโทษ. .. 
มาตรา 137 ผูใดฝาฝนมาตรา 32 ตองระวางโทษ … 
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มาตรา 139 นายจางหรือลูกจางผูใดฝาฝนมาตรา 34 ตองระวางโทษ … 
มาตรา 140 นายจางหรือลูกจางผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของ 

รัฐมนตรี ตามมาตรา 35 (1) (2) หรือ (3) ตองระวางโทษ … 
มาตรา 141 นายจางหรือลูกจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 36 วรรค

หนึ่ง หรือวรรคสอง ตองระวางโทษ … 
มาตรา 142 ผูใดไมอํานวยความสะดวก ขัดขวาง ไมตอบหนังสือสอบถาม ไม

ช้ีแจงขอเท็จจริง หรือไมสงส่ิงของหรือเอกสารที่เกี่ยวของแกกรรมการแรงงานสัมพันธหรือ
อนุกรรมการแรงงานสัมพันธตามมาตรา 43 หรือแกนายทะเบียน หรือผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมาย 
ตามมาตรา 72 หรือมาตรา 105  ตองระวางโทษ … 

มาตรา 143 นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 50 มาตรา 52 หรือ 
มาตรา 53 ตองระวางโทษ … 

มาตรา 158 นายจางผูใดฝาฝนมาตรา 121 หรือมาตรา 123 ตองระวาง 
โทษ … 

มาตรา 159 ผูใดฝาฝนมาตรา 122  ตองระวางโทษ …  เปนตน 
ความผิดท่ีไดกําหนดโทษท่ีเปนความผิดอาญา ท่ีจะมาพิจารณาคดีในศาล

แรงงาน เพ่ือความรวดเร็วและลดข้ันตอน ในการที่จะรอผลของคดีหนึ่งเพื่อนํามาพิจารณาอีกคดี
หนึ่ง หรือพวงคดีหนึ่งเปนการลาชาในการพิจารณา คดีท่ีอาจนํามาพิจารณา ในศาลแรงงานไดโดย
การกําหนดไวเชน เดียวกับคดีอาญาซ่ึงอาจเทียบเคียงได 

เชน มาตรา 128 ผูแทนนายจางหรือผูแทนลูกจาง รับหรือยอมจะรับ
ทรัพยสินจากผูหนึ่งผูใด เพื่อกระทําการอันเปนเหตุให นายจาง ลูกจาง สมาคมนายจางเสีย
ประโยชนเทียบไดกับความผิดอาญา ในฐานเรียกรับสินบน ซ่ึงมีบทกําหนดโทษท่ีมีโทษจําคุก
เชนเดียวกัน 

2.1.3 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537  เปนพระราชบัญญัติท่ีมุงใหนายจาง
ดูแล ใหการรักษาพยาบาล สําหรับลูกจางท่ีประสบอันตราย หรือเจ็บปวย และจายเงินทดแทน หาก
นายจางไมปฏิบัติตาม ขอกําหนดดังกลาว นายจางก็จะมีความผิด ซ่ึงโทษท่ีจะลงสําหรับนายจาง ท่ี
กระทําความผิดก็จะมีโทษจําคุก ซ่ึงเปนโทษทางคดีอาญา อันสามารถท่ีจะนําคดีข้ึนพิจารณายังศาล
แรงงานได 

ความผิดท่ีมีบทกําหนดโทษทางอาญา ของพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 
2537 
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มาตรา 62 นายจางผูใดไมจัดใหลูกจางซ่ึงประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 
ไดรับการรักษาพยาบาลตามมาตรา 33 หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 17 มาตรา 44 หรือมาตรา 48 ตอง
ระวางโทษ … 

มาตรา 17 ในกรณีท่ีลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความ
ตามโดยไมมีผูจัดการศพ ใหนายจางจัดการศพของลูกจางไปพลางกอนจนกวาผูมีสิทธิตามมาตรา 
20 จะมาขอเปนผูจัดการศพ แตนายจางจะใชคาทําศพเกินหนึ่งในสามของคาทําศพตามมาตรา 16 
ไมไดถาลูกจางถึงแกความตายครบเจ็ดสิบสองช่ัวโมง แลวยังไมมีผูมีสิทธิตามมาตรา 20 มาขอเปน
ผูจัดการศพ ใหนายจางจัดการศพนั้นตามประเพณีทางศาสนาของลูกจางซ่ึงถึงแกความตายหรือตาม
ประเพณีแหงทองถ่ินโดยคํานึงถึงฐานะทางสังคมของลูกจาง ในการนี้ใหนายจางใชคาทําศพสวนท่ี
เหลือได 

มาตรา 44 ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด
ประเภทและขนาดของกิจการและทองท่ีท่ีนายจางตองจายเงินสมทบ47 

มาตรา 48 เม่ือลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหนายจางแจง
การประสบอันตราย  เจ็บปวย หรือสูญหาย ตอสํานักงานแหงทองท่ีท่ีลูกจางทํางานอยู … 

มาตรา 63 ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
การแพทยหรือคณะอนุกรรมการที่ส่ังตามมาตรา 42  หรือคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 
57 (2)หรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 58 ตองระวาง 
โทษ … 

มาตรา 64 นายจางผูใดไมจายเงินทดแทนตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ี
ตามมาตรา 50 หรือมาตรา 51 โดยมิไดอุทธรณตามมาตรา 52 หรือมิไดนําคดีไปสูศาลตามมาตรา 53
ตองระวางโทษ  … 

มาตรา 65 ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของนายจาง อันเปน 
ขอเท็จจริงท่ีตามปกติวิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผย ซ่ึงตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจากการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพัน
บาทหรือท้ังจําท้ังปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนแหง
พระราชบัญญัตินี้หรือเพื่อประโยชนแกการคุมครองแรงงาน หรือการสอบสวน หรือการพิจารณา
คดี…เปนตน 

                                                           
47ดูประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ประเภท ขนาดของกิจการ และทองที่ที่ให

นายจางจายเงินสมทบ 
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ตัวอยางของคดีท่ีสามารถนําข้ึนสูศาลแรงงานไดในกรณีท่ีเกิดขอพิพาท 
แรงงานข้ึน 

เชน ลูกจางผูท่ีปฏิบัติงานตามหนาท่ี ไดเกิดประสบอันตรายจากเคร่ืองมือ 
ในการทํางานแตนายจางไมทําการจายเงินทดแทน นายจางก็จะมีความผิดตามมาตรา 62 และถา
คณะกรรมการมีความเห็นวานายจางตองจายเงินทดแทน จนมีคําส่ังใหนายจางจายเงินทดแทน หาก
นายจางยังไมยอมปฏิบัติ ตามคําส่ังก็จะมีความผิดตาม มาตรา 63 ซ่ึงสามารถนําคดีท่ีมีโทษจําคุก 
เชนนี้ ข้ึนพิจารณาในคราวเดียวในศาลแรงงานได 

2.1.4 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กลาวถึง เงินสมทบอันกอใหเกิด
สิทธิ ท่ีลูกจางไดรับประโยชนทดแทน ซ่ึงไดรับในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ 
ตามหรือคลอดบุตร แตลูกจางในความหมายของ พระราชบัญญัติ ประกันสังคมไมรวมถึง ลูกจางท่ี
ทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย ซ่ึงหากมีการทําผิดขอกําหนด 
อันเปนความผิดท่ีมีโทษจําคุก ก็สามารถนําคดีเหลานั้น ซ่ึงเปนคดีอาญา มาพิจารณาในศาลแรงงาน
อันไดแก 

มาตรา 92 ผูใดไมใหถอยคําหรือไมสงเอกสาร หลักฐาน หรือขอมูลท่ี 
จําเปนตามคําส่ังของคณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย คณะกรรมการอุทธรณ 
คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาท่ีตองระวางโทษ … 

มาตรา 93 ผูใดโดยเจตนาไมกรอกรายการในแบบสํารวจ กรอกรายการใน
แบบสํารวจไมครบถวนหรือไมสงแบบสํารวจคืน  ภายในเวลาท่ีกําหนด ตองระวางโทษ … 

มาตรา 94 ผูใดกรอกขอความหรือตัวเลขในแบบสํารวจโดยรูอยูวาเปนเท็จ
ตองระวางโทษ … 

มาตรา 95 ผูใดฝาฝนมาตรา 32 ตองระวางโทษ .. 
มาตรา 98 ผูใดขัดขวางหรือไม อํานวยความสะดวกตามสมควรแก

พนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติการตามมาตรา 80 ตองระวางโทษ … 
มาตรา 100 ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของนายจางอันเปน 

ขอเท็จจริงท่ีตามปกติวิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผย ซ่ึงตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจากการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ตองระวางโทษ … 

มาตรา 101 ในกรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาผูแทนของนิติบุคคล กรรมการทุกคน และผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษ …เปนตน 
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ความผิดท่ีเปนลักษณะความผิดท่ีเทียบเคียงไดกับความผิดอาญา 
เชน มาตรา 93 และมาตรา 94 ท่ีเปนความผิดท่ีเจตนากรอกขอความอัน 

เปนเท็จ ซ่ึงการกรอกขอความดังกลาวในสัญญาการจางแรงงาน หรือเอกสารอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการจาง
แรงงาน อาจทําใหเกิดขอพิพาทแรงงาน เนื่องจากเกิดความคลาดเคล่ือนของรายละเอียดได ซ่ึงเปน
การกระทําอันเกิดจากการกระทําความผิดในลักษณะของกฎหมายอาญา จึงนํามาพิจารณาในศาล
แรงงานได 

2.1.5 พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 กลาวถึงขอกําหนด
ในการทํางานของบุคคล ไมวาจะเปนลูกจางหรือนายจาง ซ่ึงฝายนายจางก็จะมีฝายบริหาร และ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ สวนฝายลูกจางก็ไดแกพนักงานในองคกรนั้นๆ ซ่ึงจะกลาวถึง
ความผิดในลักษณะท่ีเปนความผิดอาญา ท่ีสามารถนําข้ึนสูศาลแรงงาน เม่ือเกิดข้ึนขอพิพาทแรงงาน 
ไดแก 

มาตรา 44 ผูใดไมอํานวยความสะดวก ขัดขวาง ไมตอบหนังสือสอบถาม 
ไมช้ีแจงขอเท็จจริง หรือไมสงส่ิงของหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของแกกรรมการหรืออนุกรรมการตาม
มาตรา 13 หรือนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายตามมาตรา 38 ตอง
ระวางโทษจําคุก … 

มาตรา 45 ผูใดฝาฝนมาตรา 19 ตองระวางโทษ … 
มาตรา 50 ผูใดใชช่ือมีอักษรไทยประกอบวา “สมาคมพนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ” หรืออักษรตางประเทศซ่ึงมีความหมายทํานองเดียวกัน ประกอบในปายช่ือ ดวงตรา 
จดหมาย ใบแจงความหรือเอกสารอยางอ่ืนเกี่ยวกับกิจการธุรกิจโดยมิไดเปนสมาคม ตองระวาง 
โทษ … 

ความผิดอันเปนลักษณะความผิดอาญา ท่ีไดกลาวเบ้ืองตน ท่ีอยูในบท
กําหนดโทษพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 มีฐานความผิดท่ีเทียบเคียงได
กับความผิดอาญาฐาน ขัดขวางเจาพนักงาน ความผิดท่ีลูกจางนัดหยุดงาน ปลอมแปลงเอกสาร ซ่ึงหาก
เกิดขอพิพาทแรงงานข้ึนก็สามารถท่ีจะนําคดีเหลานี้ข้ึนสูศาลแรงงานได 

ดังนั้น จะเห็นวาพระราชบัญญัติดังกลาวขางตนมีความผิดอาญากําหนด 
อยูในบทกําหนดโทษ และเปนความผิดอาญาซ่ึงมีความเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายแรงงาน ฉะนั้นผูเขียน
เห็นวาควรจะนําความผิดอาญาที่ปรากฏในบทกําหนดโทษของพระราชบัญญัติขางตนมาพิจารณา
ในศาลแรงงาน เพ่ือใหมีความตอเนื่องและเพ่ือใหผลของการพิจารณาพิพากษาเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน 
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2.2 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
2.2.1 ความผิดทางอาญาท่ีนายจางและลูกจางกระทําตอกัน เปนการกระทํา

ความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาระหวางนายจาง กับลูกจาง อันสืบเนื่องมาจากการทํางาน
เพราะในระหวางการทํางาน นายจางและลูกจาง มีความใกลชิดกันในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบทําใหเกิด
การกระทําความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาเปนประจําท่ีนาจะวิเคราะห คือ 

ความผิดเก่ียวกับทรัพย เพราะลูกจางปฏิบัติหนาท่ีอยูกับทรัพยของนายจาง
ตลอดเวลาการปฏิบัติหนาท่ีของลูกจาง จึงทําใหเกิดการกระทําความผิดฐานลักทรัพย ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335 (11) ผูใดลักทรัยพท่ีเปนของนายจางหรือท่ีอยูในความครอบครองของ
นายจาง ตองระวางโทษหนักข้ึน มาตรา 336 ผูใดลักทรัพยโดยฉกฉวยเอาซ่ึงหนาผูนั้นกระทํา
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย … มาตรา 336 ทวิ ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา 334 มาตรา 335 มาตรา 
335 ทวิ หรือมาตรา 336 โดยแตงเครื่องแบบทหารหรือตํารวจหรือแตงกายใหเขาใจวาเปนทหาร
หรือตํารวจ หรือโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใชยานพาหนะเพื่อสะดวกแกการ
กระทําความผิดหรือการพาทรัพยนั้นไป … มาตรา 337 ผูใดขมขืนใจผูอ่ืนใหยอมใหหรือยอมจะให
ตนหรือผูอ่ืนไดประโยชนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสินโดยใชกําลังประทุษรายหรือโดยขูเข็ญวาจะทํา
อันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพยสินของผูถูกขูเข็ญ หรือของบุคคลที่สาม จนผูถูก
ขมขืนใจยอมเชนวานั้น ผูนั้นกระทําความผิดฐานกรรโชคทรัพย … มาตรา 338 ผูใดขมขืนใจผูอ่ืน
ใหยอมหรือยอมจะใหตนหรือผูอ่ืนไดประโยชนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสิน โดยขูเข็ญวาจะเปดเผย
ความลับซ่ึงการเปดเผยนั้นจะทําใหผูถูกขูเข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย จนผูถูกขมขืนใจยอมเชน 
วานั้น ผูนั้นกระทําความผิดฐานรีดเอาทรัพย … มาตรา 339 ผูใดลักทรัพยโดยใชกําลังประทุษราย
หรือขูเข็ญวาในทันใดนั้นจะใชกําลังประทุษราย  เพื่อ … มาตรา 340 ผูใดชิงทรัพยโดยรวมกัน
กระทําความผิดดวยกันต้ังแตสามคนข้ึนไป ผูนั้นกระทําความผิดฐานปลนทรัพย … มาตรา 340 ตรี 
ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา 339 มาตรา 339 ทวิ  มาตรา 340 หรือ มาตรา 340 ทวิ โดยแตง
เคร่ืองแบบทหารหรือตํารวจ หรือแตงกายใหเขาใจวาเปนทหารหรือตํารวจ หรือโดยมี หรือใชอาวุธ
ปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใชยานพาหนะเพ่ือกระทําผิด  หรือพาทรัพยนั้นไป  หรือเพื่อใหพนจาก
การจับกุม … 

ความผดิฐานฉอโกง หรือฐานยักยอก เปนความผิดอาญาท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา
ระหวางนายจาง และลูกจาง เพราะในการปฏิบัตหินาท่ีใหกับนายจางทําใหลูกจางไดรับสิทธิ 
ครอบครองทรัพยของนายจางท่ีใชในการปฏิบัติงานช่ัวคราวในระหวางการทํางานจึงทําใหเกดิ
ความผิดฐานฉอโกง หรือฐานยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ผูใดโดยทุจริต  
หลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงและ
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โดยการหลอกลวงดังวานั้นไดไปซ่ึงทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวง หรือบุคคลท่ีสามหรือทําใหผูถูก
หลอกลวงหรือบุคคลท่ีสามทํา ถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิผูนั้นกระทําผิดฐานฉอโกง … มาตรา
342 ถาในการกระทําความผิดฐานฉอโกงผูกระทํา (1) แสดงตนเปนคนอ่ืน หรือ (2) … มาตรา 346 
ผูใดเพื่อเอาทรัพยสินของผูอ่ืนเปนของตนหรือของบุคคลท่ีสาม ชักจูงผูหนึ่งผูใดใหจําหนายโดย
เสียเปรียบซ่ึงทรัพยสิน … มาตรา 352 ผูใดครอบครองทรัพยซ่ึงเปนของผูอ่ืน หรือซ่ึงผูอ่ืนเปน
เจาของรวมอยูดวย เบียดบังเอาทรัพยนั้นเปนของตน หรือบุคคลท่ีสามโดยทุจริต  ผูนั้นกระทํา
ความผิดฐานยกัยอก … มาตรา 353 ผูใดไดรับมอบหมายใหจัดการทรัพยสินของผูอ่ืนหรือทรัพยสิน
ซ่ึงผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย กระทําผิดหนาท่ีของตนดวยประการใดๆ โดยทุจริต จนเปนเหตุให
เกิดความเสียหาย … มาตรา 358 ผูใดทําใหเสียหายทําลาย ทําใหเส่ือมคาหรือทําใหไรประโยชนซ่ึง
ทรัพยของผูอ่ืนหรือผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย ผูนั้นกระทําความผิดฐานทําใหเสียทรัพย … มาตรา 
359 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 358 ไดกระทําตอ (1) เคร่ืองกลหรือเคร่ืองจักรท่ีใชในการ
ประกอบ กสิกรรม หรืออุตสาหกรรม (2) … 

เนื่องจากลูกจางทํางานเก่ียวกับทรัพยสินของนายจางเปนประจํา ทําใหลูกจาง
กระทําความผิดฐานลักทรัพย ฐานกรรโชกทรัพย ฐานปลนทรัพย ฐานฉอโกง และฐานยักยอก
เพราะฉะน้ันการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 (11) มาตรา
336 มาตรา 336 ทิว มาตรา 337 มาตรา 338 มาตรา 339 มาตรา 340 มาตรา 340  ตรี มาตรา 341
มาตรา 342 มาตรา 346 มาตรา 352 มาตรา 353 มาตรา 358 มาตรา 359 เปนเหตุใหนายจางเลิกจาง 
ลูกจาง จึงเปนความผิดท่ีควรไดรับการพิจารณาในศาลแรงงาน เนื่องจากความผิดเหลานี้กอใหเกิด
คดีแรงงานและควรไดรับการพิจารณาในศาลเดียวกัน เพราะเปนคดีท่ีตอเนื่องกัน 

ความผดิเก่ียวกับเสรีภาพ และชื่อเสียง เนื่องจากการทํางานในปจจุบันเปน
การพัฒนาในทางอุตสาหกรรม จึงทําใหนายจางมุงท่ีจะพัฒนาธุรกิจ มากกวาการใหความสําคัญใน
เร่ืองคุณภาพชีวิตและเสรีภาพของลูกจาง โดยมีการบังคับใหลูกจางทํางานนอกเวลาทํางานหรือ 
มีการเขียนจดหมายใสรายซ่ึงทําใหเสียช่ือเสียงอับอายตอเพื่อนรวมงานของลูกจาง เปนการกระทํา
ความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 ผูใดขมขืนใจผูอ่ืนใหกระทําการใด ไม
กระทําการใดหรือจํายอมตอส่ิงใด โดยทําใหกลัววาจะเกดิอันตรายตอชีวิตรางกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง
หรือทรัพยสินของผูถูกขมขืนใจนัน้เองหรือของผูอ่ืน … มาตรา 310 ผูใดหนวงเหน่ียวหรือกักขัง 
ผูอ่ืน หรือกระทําดวยประการใดใหผูอ่ืนปราศจากเสรีภาพในรางกาย … มาตรา 311 ผูใดกระทําโดย
ประมาทและการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอ่ืนถูกหนวงเหนี่ยว ถูกกักขังหรือตองปราศจากเสรีภาพใน
รางกาย … มาตรา 312 ผูใดเพื่อจะเอาคนลงเปนทาส หรือใหมีฐานะคลายทาส นําเขาในหรือสงออก
ไปนอกราชอาณาจักรพามาจากท่ีใด ซ้ือ ขาย จําหนาย รับหรือหนวงเหนีย่วซ่ึงบุคคลหน่ึงบุคคลใด … 
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มาตรา 312 ทว ิถาการกระทําความผิดตามมาตรา 310 ทว ิ หรือมาตรา 312 เปนการกระทําตอเด็ก
อายุยังไมเกินสิบหาป … มาตรา 312 ตรี ผูใดโดยทุจริตรับไวจําหนาย เปนธุระจัดหาลอไปหรือ 
พาซ่ึงบุคคลอายุเกินสิบหาป แตไมเกนิสิบแปดป แมผูนั้นจะยนิยอมก็ตาม … มาตรา 317 ผูใด
ปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยงัไมเกนิ สิบหาปไปเสียจากบิดามารดา ผูปกครอง หรื 
อผูดูแล… มาตรา 318 ผูใดพรากผูเยาวอายุกวาสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปไปเสียจากบิดามารดา 
ผูปกครอง หรือผูดูแล โดยผูเยาวนั้นไมเต็มใจไปดวย … มาตรา 319 ผูใดพรากผูเยาวอายุกวาสิบหาป
แตยังไมเกินสิบแปดปไปเสียจากบิดามารด  ผูปกครอง หรือผูดูแล เพือ่หากําไรหรือเพื่อการอนาจาร 
โดยผูเยาวนั้นเต็มใจไปดวย … มาตรา 320 ผูใดใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษรายใช
อํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชขมขืนในดวยประการอ่ืนใดพาหรือสงคนออกไปนอก 
ราชอาณาจักร … มาตรา 322 ผูใดเปดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารใดๆ ซ่ึงปดผนึกของ
ผูอ่ืนไป เพื่อลวงรูขอความกด็ี เพื่อนําขอความในจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารเชนวานั้นออก
เปดเผยกด็ ีถาการกระทํานัน้นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด … มาตรา 323 ผูใดลวงรูหรือ
ไดมาซ่ึงความลับของผูอ่ืน โดยเหตุท่ีเปนเจาพนักงานผูมีหนาท่ี โดยเหตุท่ีประกอบอาชีพเปนแพทย
เภสัชกรคนจําหนายยา นางผดุงครรภ ผูพยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความ หรือผูสอบบัญชี 
หรือโดยเหตุท่ีเปนผูชวยในการประกอบอาชีพนั้นแลวเปดเผยความลับนั้นในประการท่ีนาจะเกิด
ความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด … มาตรา 324 ผูใดโดยเหตุท่ีตนมีตําแหนงหนาท่ี  วิชาชีพหรืออาชีพที่
เปนท่ีไววางใจ  ลวงรูหรือไดมาซ่ึงความลับของผูอ่ืนเกี่ยวกับอุตสาหกรรม  การคนพบหรือการนิมิต
ในวิทยาศาสตร  เปดเผยหรือใชความลับนัน้  เพื่อประโยชนตนเองหรือผูอ่ืน … มาตรา 326 ผูใดใส
ความผูอ่ืนตอบุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง
ผูนั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท … มาตรา 328  ถาความผิดฐานหม่ินประมาทไดกระทําโดย
การโฆษณาดวยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร ภาพหรือตัวอักษรท่ีทําใหปรากฏดวยวธีิ
ใด ๆ แผนเสียงหรือส่ิงบันทึกเสียง  บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทําโดยการกระจายเสียง 
หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทําการปาวประกาศดวยวิธีอ่ืน … มาตรา 330 ในกรณีหม่ิน
ประมาท ถาผูถูกหาวากระทําความผิดพิสูจนไดวาขอท่ีหาวาเปนหมิ่นประมาทนั้นเปนความจริงผู
นั้นไมตองรับโทษ … 

ฉะนั้นการกระทําความผิดของนายจางตอลูกจาง อันเนื่องมาจากการใช
อํานาจตอรองในฐานะความเปนนายจางขูเข็ญใหลูกจางทํางานซ่ึงนอกเหนือจาการงานของลูกจาง
โดยขูวาถาไมปฏิบัติตามจะปลดออกจากงาน หรือถาไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายจางจะนําขอมูล
หรือความลับของลูกจางมาเปดเผยตอสาธารชน การกระทําดังกลาวเปนความผิดอาญาเกี่ยวกับ 
เสรีภาพและช่ือเสียง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312
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มาตรา 312 ทวิ มาตรา 312 ตรี มาตรา 317 มาตรา 318 มาตรา 319 มาตรา 320 มาตรา 322 มาตรา
323 มาตรา 324 มาตรา 326 มาตรา 328 มาตรา 330 เปนความผิดท่ีควรไดรับการพิจารณาในศาล 
แรงงาน เนื่องจากความผิดเหลานี้เปนความผิดทางอาญาอันสืบเนื่องมาจากการทํางาน จึงควรไดรับ
การพิจารณาในศาลแรงงานเพียงศาลเดียว  เพื่อใหการพิจารณาพิพากษาเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

ความผิดเก่ียวกับเอกสาร เปนอีกหนึ่งฐานความผิดท่ีพบเปนประจํา 
เนื่องจากความใกลชิดและความไววางใจ ของนายจางท่ีมีตอลูกจางทําใหลูกจางทําเอกสารปลอม 
หรือปลอมลายเซ็นของนายจาง ซ่ึงเกิดความเสียหายแกนายจางเปนการกระทําความผิดอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 ผูใดทําเอกสารปลอมข้ึนท้ังฉบับ หรือแตสวนหนึ่งสวนใด เติม
หรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดๆ ในเอกสารท่ีแทจริง หรือประทับตราปลอมหรือ
ลงลายมือช่ือปลอมในเอกสาร โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน หรือประชาชนถาได
กระทําเพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเช่ือวาเปนเอกสารที่แทจริง ผูนั้นกระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร … 
มาตรา 265 ผูใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการตอง … มาตรา 266 ผูใดปลอมเอกสารดัง 
ตอไปนี้ (1) เอกสารสิทธิอันเปนเอกสารราชการ … มาตรา 268 ผูใดใชหรืออางเอกสารอันเกิดจาก
การกระทําความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267 ในประการที่นาจะเกิด
ความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน … 

เนื่องจากลูกจางทํางานใกลชิดกับนายจาง และมีความคุนเคยกับลายเซ็น 
และตราประทับของนายจางเปนอยางดี ลูกจางจึงปลอมลายเซ็นของนายจางเพื่อส่ังซ้ือของโดย 
นายจางมิไดมีสวนรูเห็นในการกระทําของลูกจาง เชนนี้เปนการกระทําความผิดอาญา ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 และมาตรา 268 การกระทําความผิดตามมาตรา
ดังกลาวเปนการกระทําความผิดอาญาซ่ึงทําใหนายจางเลิกจางลูกจาง และการกระทําความผิดดังกลาว
นี้ควรไดรับการพิจารณาโดยศาลแรงงาน เพราะผูพิพากษาศาลแรงงานมีความรูและความเช่ียวชาญใน
คดีแรงงาน ดีกวาผูพิพากษาศาลอาญา 

2.2.2 ความผิดทางอาญาท่ีลูกจางกระทําตอลูกจางดวยกัน เปนการกระทําความผิด
อาญาในระหวางท่ีลูกจาง และลูกจาง อยูในระหวางการทํางานใหแกนายจางหรืออยูในระหวาง
สัญญาจางงาน และมีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดข้ึน เชน ลูกจาง ทํารายรางกายกนัอันสืบ
เนื่องมาจากการทํางาน เชนนี้เปนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ผูใด
ฆาผูอ่ืน … มาตรา 289 ผูใด (1) ฆาบุพการี (2) ฆาเจาพนักงาน … มาตรา 290 ผูใดมิไดมีเจตนาฆา 
แตทํารายผูอ่ืนจนเปนเหตุใหผูนั้นถึงแกความตาย … มาตรา 291 ผูใดกระทําโดยประมาท และการ
กระทํานั้นเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย … มาตรา 294 ผูใดเขารวมในการชุลมุนตอสูระหวางบุคคล
ตั้งแตสามคนขึ้นไป และบุคคลหน่ึงบุคคลใดไมวาจะเปนผูท่ีเขารวมในการนัน้หรือไม ถึงแก 

DPU



 

 

60

 

ความตายโดยการกระทําในการชุลมุนตอสูนัน้ … มาตรา 295 ผูใดทํารายผูอ่ืนจนเปนเหตุใหเกดิ
อันตรายแกกายหรือจิตใจของผูอ่ืนนั้น ผูนั้นกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย … มาตรา 296 ผูใด
กระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ถาความผิดนั้นมีลักษณะประการหน่ึงประการใดดังท่ีบัญญัติไว
ในมาตรา 289  ตอง …มาตรา 297 ผูใดกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย จนเปนเหตุใหผูถูกทําราย
ไดรับอันตรายสาหัส … มาตรา 298 ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา 297 ถาความผิดนั้นมีลักษณะ
ประการหน่ึงประการใดดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 289 ตอง … มาตรา 299 ผูใดเขารวมในการชุลมุน
ตอสูระหวางบุคคล แตสามคนข้ึนไป และบุคคลหน่ึงบุคคลใดไมวาจะเปนผูท่ีเขารวมในการนั้น
หรือไม รับอันตรายสาหัส โดยการกระทําในการชุลมุนตอสูนั้น … มาตรา 300 ผูใดกระทําโดย
ประมาท และการกระทําน้ันเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายสาหัส … 

การกระทําความผิดตามมาตราดังกลาวนี้ เปนการกระทําความผิดระหวางลูกจาง
กระทําตอลูกจางดวยกัน และเปนความผิดซ่ึงสืบเนื่องมาจากการทํางาน ดังนั้นควรจะนําความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 มาตรา 289 มาตรา 290 มาตรา 291 มาตรา 294 มาตรา 295
มาตรา 296 มาตรา 297 มาตรา 298 มาตรา 299 มาตรา 300 มาพิจารณาในศาลแรงงาน เพราะ
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกายเหลานี้ เปนความผิดซ่ึงเกิดข้ึนในสถานท่ีทํางานสืบเนื่องมาจาก
การทํางานใหนายจาง ดังนั้นควรใหผูพิพากษาศาลแรงงานซ่ึงเขาใจในปญหาแรงงานดีกวาผู
พิพากษาศาลอาญาเปนผูพิจารณา 

3. องคคณะของศาลแรงงานในการพิจารณาคดีอาญา 
ศาลแรงงานเปนองคกรท่ีช้ีขาดวินจิฉัยขอพิพาทแรงงานเปนระบบไตรภาคี (Tripartite 

System) ประกอบดวยบุคคล 3 ฝาย คือผูพิพากษาประจําตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 
ตุลาการ ผูพิพากษาสมทบฝายนายจาง และผูพิพากษาสมทบฝายลูกจาง ใหมีจํานวนตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิรรมกําหนดตามความจําเปน โดยเฉพาะผูพิพากษาสมทบฝายนายจาง 
และผูพิพากษาสมทบฝายลูกจางใหมีจํานวนฝายละเทาๆ กัน48 เปนองคคณะพิจารณาพิพากษาคดี49 
ในศาลแรงงานซ่ึงผูเขียนเหน็วาเหมาะสมดีแลวท่ีนําระบบไตรภาคีมาใชในการพิจารณาพิพากษาคดี
แพงในศาลแรงงานเชนปจจบัุน 

หากมีการนําคดีอาญาซ่ึงเปนความผิดตามกฎหมายแรงงานมาพิจารณาพิพากษาในศาล
แรงงานผูเขียนเห็นวาควรจัดใหมีองคคณะในการพิจารณาพิพากษา 

                                                           
48มาตรา 11 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
49มาตรา 17 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
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ประกอบดวยผูพิพากษาประจําแตเพียงอยางเดียว โดยองคคณะประกอบดวย 
ผูพิพากษาประจําเพียง 1 นายเทานั้นเปนองคคณะในการพิจารณาคดีอาญาซ่ึงเปนความผิดตาม
กฎหมายแรงงานในศาลแรงงาน เพราะการพิจารณาคดีอาญาในศาลแรงงานเปนคดีท่ีอยูในอํานาจ
ของผูพิพากษานายเดียว คือมีอัตราโทษอยางสูงใหจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท
หรือท้ังจําท้ังปรับแตจะลงโทษจําคุกเกินหกเดือน หรือ 

ปรับเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับซ่ึงโทษจําคุกหรือปรับอยางใดอยางหน่ึงหรือ
ท้ังสองอยางเกินอัตราที่กลาวแลวไมได50 จะเห็นวาอัตราโทษอยูในอํานาจของผูพิพากษานายเดียว
สามารถพิจารณาได ดังนั้นในการพิจารณาคดีอาญาในศาลแรงงาน  ผู เข ียนเห็นวาควรให 
ผูพิพากษาประจําเพียงนายเดียวเปนองคคณะพิจารณา 

การพิจารณาคดีของศาลแรงงานในปจจุบันใชระบบไตสวน ซึ่งผูพิพากษาสามารถ
เรียกพยานหลักฐานเขามาพิสูจนในคดีไดหากเห็นวาจะเปนประโยชนแกคดี ดังนั้นภาระการ
พิสูจนพยานหลักฐานจึงมิไดตกเปนหนาที่ของคูความเพียงอยางเดียวและผูเขียนเห็นวา หากมี
การนําคดีอาญามาพิจารณาในศาลแรงงานไมควรนําระบบไตสวนมาใช แตควรจะนําระบบ
กลาวหามาใช เพราะการพิจารณาคดีอาญาในศาลแรงงานเปนการตัดสินเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพ
ของประชาชนที่จะถูกตัดสินใหจําคุก หรือถูกปรับ จึงควรใหโอกาสในการนําพยานหลักฐานเขา
มาพิสูจนในศาล สวนวิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลแรงงานใหนําวิธีพิจารณาความอาญามาใชโดย
อนุโลม เพราะเรื่องของความผิดอาญาดานแรงงานนั้นมีความเกี่ยวพันกับสภาพเศรษฐกิจสังคม 
ของนายจาง และลูกจาง ดังนั้นกระบวนการพิจารณาคดีอาญาในศาลแรงงานจึงมีความพิเศษ 
และไมยึดหลักเครงครัดเหมือนการพิจารณาคดีอาญาในศาลอาญา 

สําหรับศาลแรงงานควรมีการเตรียมความพรอมในการท่ีจะนําคดีอาญามาพิจารณาใน
ศาลแรงงาน ซ่ึงผูเขียนเห็นวาศาลแรงงานควรจะมีระบบการพิจารณาคดีอาญาผานทางจอภาพ 
(Video Conference) เพราะการพิจารณาคดีอาญาในศาลแรงงานเปนเร่ืองท่ีนาสนใจ และเพ่ือความ
สะดวก และรวดเร็วในการพิจารณาคดีอาญาของศาลแรงงาน สวนในเร่ืองของคาใชจายนั้นผูเขียน
เห็นวาควรตกเปนภาระของผูรองขอนั้น 

ในปจจุบันศาลแรงงานมีนิติกรประจําศาล ซ่ึงเปนผูคอยใหความชวยเหลือและแนะนํา
ในการดําเนินคดีแรงงาน แตเม่ือมีจํานวนคดีข้ึนสูศาลแรงงานมากข้ึน จึงทําใหนิติกรศาลแรงงาน 
ไมอาจปฏิบัติหนาท่ีในการแนะนํา หรือชวยเหลือใหกับผูท่ีมาปรึกษาไดอยางท่ัวถึง และผูเขียน 
เห็นวาหากมีการนําคดีอาญามาพิจารณาในศาลแรงงาน ศาลแรงงานควรจัดใหมีทนายความ หรือผูท่ี

                                                           
50พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543  มาตรา 25 (5) 
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มีความรูและเช่ียวชาญในดานกฎหมายอาญา และกฎหมายแรงงาน มาคอยใหคําแนะนําและ
ชวยเหลือในการดําเนินคดีอาญาในศาลแรงงาน เพื่อใหประชาชนมีความเขาใจในการนําคดีอาญาซ่ึง
เปนความผิดตามกฎหมายแรงงานมาพิจารณายังศาลแรงงานไดโดยถูกตองและสมประโยชนมาก
ท่ีสุด 

ปญหาอีกประการหนึ่งซ่ึงควรพิจารณาถามีการนําคดีอาญาซ่ึงเปนความผิดตามกฎหมาย
แรงงานมาพิจารณาในศาลแรงงานนั้นก็คือเร่ืองของการราชทัณฑ เพราะความผิดทางอาญานั้นมี
โทษในการจําคุกซ่ึงในปจจุบันนี้ศาลแรงงานมิไดมีเร่ืองของงานราชทัณฑศาลแรงงานมีอํานาจ
พิจารณาเพียงคดีแพงเทานั้น ซ่ึงผูเขียนเห็นวาหากมีการนําคดีอาญามาพิจารณาในศาลแรงงานศาล
แรงงานควรจัดใหมีงานดานราชทัณฑ โดยในระยะแรกอาจนําผูตองหาไปฝากขังยังศาลใกลเคียง 
ซ่ึงมีในสวนของงานราชทัณฑ และเม่ือศาลแรงงานมีความพรอมมากข้ึนจึงจัดระบบราชทัณฑของ
ตนเอง เพื่อรองรับการนําคดีอาญาซ่ึงเปนความผิดตามกฎหมายแรงงานมาพิจารณาในศาลแรงงาน 

4. การอุทธรณคดีอาญาในศาลแรงงาน 
การอุทธรณคดีแรงงานในปจจุบันนั้นอุทธรณไดเฉพาะปญหาขอกฎหมาย สวน 

ขอเท็จจริงตองหามมิใหอุทธรณ51 การยื่นอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังในศาลแรงงาน จะตองยื่น
ภายในกําหนดระยะเวลา 15 วัน นับแตวนัท่ีศาลแรงงานไดอานคําพิพากษาหรือคําส่ังตาม
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดแีรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคแรก และ
ศาลแรงงานมีหนาท่ีสงสําเนาอุทธรณใหอีกฝายหนึ่งแกคําอุทธรณภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต
วันท่ีรับสําเนาอุทธรณ ตามมาตรา 54 วรรคสอง ถามีการแกไขหรือไมแกอุทธรณ ศาลแรงงานตอง
รีบสงสําเนาอุทธรณไปยังศาลฎีกาตามกําหนดเวลาดังกลาว 

สําหรับหลักเกณฑในการอุทธรณคดีอาญาในศาลแรงงานน้ันอาจพิจารณาไดดังตอไปน้ี 
4.1 หลักเกณฑในการอุทธรณ 

เม่ือศาลแรงงานมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ัง คูความฝายท่ีประสงคจะอุทธรณจะ
อุทธรณไดในปญหาขอกฎหมาย แตการอุทธรณนั้นจะตองอยูภายในบังคับแหงกฎหมาย คือ ถาไมมี
กฎหมายหามมิใหอุทธรณ ก็สามารถอุทธรณไดเสมอ สิทธิของคูความท่ีจะอุทธรณมิไดอยูท่ีการแพ
หรือชนะคดี ถาผูท่ีชนะคดีไมพอใจ หรือกระทบกระเทือนสิทธิของผูชนะคดี ผูชนะคดีก็ยอม
อุทธรณประเด็นขอนั้นได โดยฝายท่ีอุทธรณมีความประสงคจะใหศาลฎีกา พิพากษาเปล่ียนแปลง
ผลของคดีในคําอุทธรณ คดีแรงงานจะอุทธรณไดเฉพาะปญหาขอกฎหมาย 

                                                           
51รุงโรจน  รื่นเริงวงศ. ไปศาลแรงงานใหสนุก. กรุงเทพมหานคร. สํานักพิมพวิญูชน , 2535, หนา

136-137. 
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คดีเกี่ยวกับปญหาขอเท็จจริง อุทธรณไมได แมผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงาน 
จะทําความเห็นแยงไวก็ตาม52 เม่ืออุทธรณในปญหาขอเท็จจริงไมไดคดีใดท่ีมีแตปญหาขอเท็จจริง 
คําพิพากษาศาลแรงงานก็เปนอันถึงท่ีสุด ไมมีทางแกไขคําพิพากษานั้นไดอีก53 

การท่ีคูความจะแกไขคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแรงงาน วิธีการแกไข 
คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลแรงงาน กระทําโดยวิธีการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นไปยัง
ศาลฎีกา ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดอานคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น ซ่ึงกฎหมายใหอุทธรณ 
ตอศาลฎีกาโดยตรง ดังนั้นคดีแรงงานจึงเปนคดีท่ีมีศาลเพียง 2 ช้ัน คือ ศาลแรงงาน และศาลฎีกา 
การยื่นอุทธรณ ตองยื่นตอศาลแรงงานซึ่งมีคําพิพากษาหรือคําสั่งการอุทธรณของศาลแรงงาน 
แตกตางจากการอุทธรณคดีแพงท่ัวไป โดยสามารถอุทธรณไดแตเฉพาะปญหาขอกฎหมายสวน
ปญหาขอเท็จจริงตองหามมิให อุทธรณ54 ซ่ึงแตกตางกับศาลทรัพยสินทางปญญา และการคา
ระหวางประเทศ 

สวนศาลแรงงานของประเทศอิสราเอล ซ่ึงมีอํานาจในการพิจารณาคดีท้ังในคดี
แพง และคดีอาญาน้ันมีหลักการเร่ืองใหคูความอุทธรณตอศาลแรงงานแหงชาติไดท้ังคดีแพงและ
คดีอาญา โดยเฉพาะคดีอาญาคูความมีสิทธิท่ีจะอุทธรณตอศาลยุติธรรมไดอีกหากไมพอใจคํา
วินิจฉัยของศาลแรงงานแหงชาติซ่ึงถือวาเปนแนวทางที่ดี และควรนํามาปรับปรุงใชกับศาลแรงงาน
ของประเทศไทย 

ดังนั้น การอุทธรณคดีอาญาในศาลแรงงานนั้นผูเขียนเห็นวา ควรจะมีการอุทธรณใน
ปญหาขอเท็จจริงได เพราะความผิดอาญานั้นเปนเร่ืองของเสรีภาพของผูท่ีถูกตัดสิน ใหจําคุกหรือ
ถูกปรับ ดังนั้นหากศาลแรงงานรับฟงพยานหลักฐาน หรือขอเท็จจริงท่ีไมถูกตองจะทําใหผูเสียหาย
ไมไดรับความเปนธรรมจากกระบวนพิจารณาของศาลแรงงานและการอุทธรณคดีอาญาในศาล
แรงงาน ควรเปดโอกาสใหผูเสียหายไดอุทธรณปญหาขอเท็จจริงไปยัง ศาลฎีกาโดยตรง เพราะจะ
เปนการทําใหคดีดําเนินไปไดอยางรวดเร็วสมประโยชนของการจัดต้ังศาลแรงงาน 

                                                           
52คําสั่งคํารองศาลฏีกาที่ 958/2525 
53เกษมสันต  วิลาวรรณ. การดําเนินคดีในศาลแรงงาน. กรุงเทพมหานครสํานักพิมพนิติบรรณาการ, 

2537, หนา 167. 
54พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 4 วรรคแรก 
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บทที่  5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 1. บทสรุป 

การท่ีศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาไดเฉพาะสวนท่ีเปนคดีแพงเทานั้น สวนความผิดทาง
อาญาท่ีสืบเนื่องมาจากกฎหมายแรงงาน หรือความผิดอาญาอ่ืนซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับกฎหมายแรงงาน 
จําตองนําไปฟองยังศาลอาญา ทําใหคูความรูสึกวาตนไมไดรับความยุติธรรม เพราะท้ังศาลอาญา
และศาลแรงงานมีวิธีพิจารณาท่ีแตกตางกัน ทั้งในเร่ืองการดําเนินคดี และการสืบพยานหลักฐาน  
ดังนั้น หากแยกพิจารณาคดียังศาลอาญาจะทําใหเปนผลเสียแกคูความ ทําใหคูความจําตองข้ึน 
ท้ังสองศาล เม่ือมีการพิจารณาไกลเกล่ียคดีท่ีศาลแรงงานก็ตองโยงเร่ืองเขาหากันเสมอ เนื่องจาก
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกคูความ และเพื่อหาขอยุติ ดวยเหตุนี้จึงทําใหการพิจารณาคดีลาชาไม
สะดวก นอกจากนี้ถาผลของคดีแตกตางกัน ประชาชนจะขาดความเช่ือถือและความศรัทธาในความ
ยุติธรรมของศาล 

ศาลแรงงานของประเทศอิสราเอลมีอํานาจพิจารณาไดท้ังคดีแพงและคดีอาญาท่ี 
เกี่ยวเนื่องกับคดีแรงงาน ทําใหศาลแรงงานซ่ึงมีความเช่ียวชาญในคดีแรงงานสามารถใชดุลพินิจใน
เร่ืองสวนท่ีเปนคดีอาญาเกี่ยวเนื่องกับคดีแรงงานไดดี ดังนั้นควรจะใหศาลแรงงานของประเทศไทย
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในศาลแรงงานดวย โดยคดีอาญาที่จะนํามาพิจารณาในศาล 
แรงงานไดแกคดีอาญาดังนี้ คดีความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 ซ่ึงกําหนด
โทษทางอาญาไวในบทกําหนดโทษ และรวมถึงความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาซ่ึง
เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ซ่ึงการกระทําความผิดเหลานี้ เปนการกระทําความผิดท่ีตอเนื่องกัน ดังนั้น 
นํามาพิจารณารวมกันในศาลแรงงานจะทําใหผลของคดีเปนไปในแนวทางเดียวกัน และไดรับการ
พิจารณาจากผูพิพากษาที่มีความรู และความเช่ียวชาญในกฎหมายแรงงานเปนอยางดี 

ในการนําคดีความผิดตามกฎหมายแรงงานซ่ึงมีโทษทางอาญา หรือความผิดอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงเกี่ยวกับคดีแรงงาน มาพิจารณาในศาลแรงงานตองมีการปรับปรุง
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลแรงงาน เชน กระบวนการดําเนินคดีในศาลแรงงานจะนําระบบ
กลาวหามาใช เพราะเปนเร่ืองของการตัดสินเกี่ยวกับเสรีภาพของประชาชนท่ีถูกตัดสิน องคคณะ
ของศาลแรงงานท่ีจะพิจารณาคดีอาญา ประกอบดวยผูพิพากษาประจํานายเดียว เพราะความผิดทาง
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อาญาตามกฎหมายแรงงาน มีอัตราโทษอยูในอํานาจของผูพิพากษานายเดียวสามารถพิจารณา
พิพากษาได 

ในเรื่องการอุทธรณคดีอาญาซ่ึงเปนความผิดตามกฎหมายแรงงาน นั้น ควรมีการ
กําหนดหลักเกณฑท่ีแตกตางจากการอุทธรณคดีแพงในศาลแรงงาน โดยควรจะใหอุทธรณโดยตรง
ยังศาลฎีกา และอุทธรณไดท้ังปญหาขอเท็จจริง และปญหาขอกฎหมายในคดีอาญาซ่ึงเปนความผิด
ตามกฎหมายแรงงาน โดยนําเอาวิธีพิจารณาคดีอาญามาใชโดยอนุโลมและใหอํานาจศาลฎีกา  ท่ีจะ
รับฟงพยานหลักฐานและขอเท็จจริงเพิ่มเติมไดโดยตรง ถาศาลฎีกาเห็นวาขอเท็จจริงนั้นไมเพียง
พอท่ีจะพิจารณาพิพากษาคดี 

ดังนั้นจะเห็นวา ปญหาองคคณะ อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในศาล แรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีอาญา รวมถึงประเภทของคดีอาญา การอุทธรณคดีอาญาในศาลแรงงานดังท่ีกลาวมา
ขางตน นับเปนปญหาสําคัญของศาลแรงงานในปจจุบัน ซ่ึงทําใหศาลแรงงานปฏิบัติงานไม 
สมเจตนารมณของการจัดต้ังศาลแรงงานท่ีตองการใหการดําเนินคดีของศาลแรงงานเปนไป
โดยสะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และเปนธรรม ดังนั้น การนําคดีอาญาซ่ึงเปนความผิดตาม
กฎหมายแรงงานมาพิจารณาในศาลแรงงานจะเปนประโยชนตอการพัฒนากฎหมายแรงงาน เพราะ
เปนการนํากฎหมายท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกันมารวมพิจารณาเขาดวยกัน และไดมีการพิจารณาพิพากษา
โดยผูท่ีมีความเชี่ยวชาญกฎหมายแรงงานโดยเฉพาะ จึงเปนประโยชนแกทุกฝายมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยัง
บรรลุผลสมกับเจตนารมณของการจัดต้ังศาลแรงงานอยางแทจริง 

ฉะนั้น  ผูเขียนจึงใครขอเสนอแนะดังนี้ 

2. ขอเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดใหมีการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งเปนความผิดตามกฎหมาย 

แรงงานในศาลแรงงาน เพราะผูพิพากษาศาลแรงงานมีความเช่ียวชาญในกฎหมายแรงงานดีกวา 
ผูพิพากษาศาลอาญา อีกท้ังรูขอเท็จจริงตางๆ ในคดีทําใหการพิจารณาพิพากษาเปนไปไดอยาง 
รวดเร็ว ดังนั้นการพิจารณาคดีแพงและคดีอาญาในศาลแรงงานจึงควรท่ีจะพิจารณาควบคูกันไป
เพราะเปนประเด็นท่ีเกี่ยวเนื่องควรจะมีการพิจารณาในศาลเดียวกัน เพ่ือใหคําพิพากษาเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน จะกอใหเกิดความเช่ือถือในสถาบันยุติธรรม 

2. ควรขยายขอบเขตใหนําความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาในเร่ืองท่ี
เกี่ยวกับการกระทําความผิดระหวาง นายจางกับลูกจางกระทําตอกัน และความผิดท่ีลูกจางกระทําตอ
ลูกจางดวยกัน ซ่ึงเปนเหตุใหมีการเลิกจาง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา
266 มาตรา 268 มาตรา 288 มาตรา 289 มาตรา 290มาตรา 291 มาตรา 294 มาตรา 295 มาตรา 296
มาตรา 297 มาตรา 298 มาตรา 299 มาตรา 300 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312
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มาตรา 312 ทวิ มาตรา 312 ตรี มาตรา 317 มาตรา 318 มาตรา 319 มาตรา 320 มาตรา 322 มาตรา
330 มาตรา 335 (11) มาตรา 336 มาตรา 336 ทวิ มาตรา 337 มาตรา 338 มาตรา 339 มาตรา 340
มาตรา 340 ตรี มาตรา 341 มาตรา 342 มาตรา 346 มาตรา 352 มาตรา 353 มาตรา 358 มาตรา 359
เปนตน มาพิจารณาในศาลแรงงานเพราะเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวเนื่องกัน และกอใหเกิดคดีแรงงาน 

3. ควรขยายขอบเขตใหความผิดตามบทกําหนดโทษในพระราชบัญญัติคุมครอง 
แรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 
2518 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
พ.ศ. 2533 เปนตน มาพิจารณาในศาลแรงงาน เพราะเปนเร่ืองของการกระทําความผิดอาญาซ่ึง 
เกี่ยวเนื่องกับคดีแรงงาน ฉะนั้นจึงควรไดรับการพิจารณาในศาลเดียวกันเพื่อใหผลคดีเปนไปในทาง
เดียวกันจะกอใหเกิดความเช่ือถือในกระบวนการพิจารณาของศาล 

4. ควรใหมีกระบวนการพิจารณาคดีอาญาในศาลแรงงานท่ีแตกตางออกไปจากการ
พิจารณาคดีแพงในศาลแรงงาน โดยการนําวิธีพิจารณาคดีอาญามาใชในการพิจารณาคดีอาญาใน
ศาลแรงงานโดยอนุโลม และปรับปรุงแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาใหศาลแรงงานสามารถ
พิจารณาคดีอาญาได 

5. ควรใหมีการอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงในการพิจารณาคดีอาญาซ่ึงเปนความผิด
ตามกฎหมายแรงงาน โดยใหมีการอุทธรณปญหาขอเท็จจริงไปยังศาลฎีกาโดยตรง เพื่อความรวดเร็ว 
ในการพิจารณาอุทธรณ 

นอกจากน้ีผูเขียนมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในศาลแรงงาน ควรใหมีทนายความในการ

ดําเนินคดีแทน เพราะลูกจางสวนใหญไมมีความรูและศักยภาพเพียงพอในการทําหนาท่ีดําเนินการ
ใดๆ เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาของศาลเพื่อนําขอเท็จจริงและพยานหลักฐานมาสูศาลแรงงาน 

2. ควรจัดต้ังบัญชีรายช่ือทนายความอาสาเพื่อใหคําแนะนําและความรูเกี่ยวกับการนํา
คดีอาญามาพิจารณาในศาลแรงงาน  เพื่อสรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนในสังคม 

3. บัญญัติกฎหมายใหการดําเนินคดีอาญาในศาลแรงงาน สามารถใชระบบการ
ประชุมทางจอภาพ (Video Conference) ได หากวาคูความรองขอ โดยกําหนดใหผูท่ีรองขอนั้นเปน
ผูท่ีเสียคาใชจายเอง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคดี 

4. ควรจัดใหมีเร่ืองเก่ียวกับงานราชทัณฑในศาลแรงงาน เพื่อรองรับในการนํา
คดีอาญามาพิจารณาในศาลแรงงาน โดยระยะแรกอาจมีการขอฝากขังยังศาลท่ีมีงานราชทัณฑ 
ใกลเคียงกับศาลแรงงาน และเมื่อศาลแรงงานมีความพรอมจึงจัดระบบงานราชทัณฑของตนเองข้ึน 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ – นามสกุล นางสาวจรรยา  แตงมณ ี
วัน – เดือน – ปเกิด 13  ธันวาคม  2520 
สถานท่ีเกิด กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  จากมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 พ.ศ. 2542 
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