
 
กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน  

(Labour Court Law) 
 



วัตถุประสงค์ 
   

  เป็นกฎหมายที่จัดตั้งศาลแรงงานขึ้น เพ่ือให้เป็นศาลชำนัญพิเศษ 
มีอำนาจในการพิจารณาคดีแรงงานอันเป็นข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง โดย ผู้พิพากษาที่มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาแรงงานร่วม
กับผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้าง



ลักษณะของคดีแรงงาน

  คดีแรงงานที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน มี    
3 ประเภท คือ 

1. คดีแรงงานทั่วไป ตามมาตรา 8  

2. คดีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง ตามมาตรา 49  

3. คดีแรงงานตามแนวคำวินิจฉัยของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง 
ตามมาตรา 9



1. คดีแรงงานท่ัวไป ตามมาตรา 8

  1. คดีพิพาทเก่ียวด้วยสิทธิหรือหน้าท่ีตามสัญญาจ้างแรง 
งาน หรือตามข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง 

  1.1 คดีพิพาทเก่ียวด้วยสิทธิหรือหน้าท่ีตามสัญญาจ้าง
แรงงาน หมายถึง คดีฟ้องร้องระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยอ้างว่า 
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงานท่ีท้ังสองฝ่ายได้
ตกลงกันไว้ และ หมายถึง คดีที่ฟ้องร้องกันระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้างโดยอ้างว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีที่ได้กำหนด
ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน



   

  1.2 คดีพิพาทเก่ียวด้วยสิทธิและหน้าท่ีตามข้อตกลงเก่ียวกับสภาพ
การจ้าง หมายถึง คดีที่ฟ้องร้องกันระหว่างนายจางและลูกจ้าง หรือระหว่าง
นายจ้างกับสหภาพแรงงานโดยอ้างว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
เก่ียวกับสภาพการจ้าง 

  

ตัวอย่าง 

   นายจ้างไม่ปรับค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามที่นายจ้างกับสหภาพแรงงานได้
เจรจา ตกลงและกำหนดไว้ในข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง



   

  2. คดีพิพาทเก่ียวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยกายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

  3. กรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  เช่น นายจ้างร้องขอศาลเพ่ือให้นายจ้างเลิก
จ้างลูกจ้าง ตาม พรบ.แรงงานสัมพันธ์ มาตรา 52  

  4. คดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ตามของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน



  5. คดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสืบเนื่องจากข้อ
พิพาทแรงงานหรือเก่ียวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน ทั้งนี้ ให้รวมถึงมูล
ละเมิดระหว่างลูกจ้างกับลูกจ้างจากการทำงานในทางการที่จ้างด้วย 
  

   5.1 คดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสืบ
เนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหรือเก่ียวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน  
ได้แก่ 

  การฟ้องร้องของนายจ้างหรือลูกจ้างโดยอ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อทำให้ฝ่ายที่ฟ้องร้องเสียหายตามความหมายของคำว่า “ละเมิด” 
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ความเสียหายนั้นจะต้องเกิดมาจาก 2 
กรณี คือ สืบเนื่องจากข้อพิพาทแรง หรือเก่ียวกับการทำงานตามสัญญาจ้าง
แรงงาน



ตัวอย่าง  
 กรณีที่ลูกจ้างแจ้งข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง ได้มีการเจรจาตกลง มีการไกล่
เกลี่ย และลูกจ้างได้นัดหยุดงานโดยชอบด้วยกฎหมาย ระหว่างการนัดหยุดงานนั้น 
ลูกจ้างได้ปิดทางเข้าออกของสถานประกอบกิจการของนายจ้าง ซึ่งเป็นการกระทำที่
ไม่มีสิทธิที่จะกระทำได้ ถือเป็นการละเมิด และนายจ้างได้ฟ้องร้องลูกจ้างที่ปิดก้ันดัง
กล่าวเพ่ือให้ลูกจ้างเลิกการกระทำละเมิดเช่นว่านั้นหรือให้ลูกจ้างชดเชยค่าเสียหาย
แก่นายจ้าง



   

   

6. ข้อพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอให้ศาลแรงงาน   
ชี้ขาดตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดหาแรงงานและคุ้มครอง
คนหางาน 



 7. คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลแรงงาน 

  

ตัวอย่าง 

   พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553  มาตรา 7 ซึ่ง
กำหนดว่า “บรรดาคดีที่เกิดจากข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้างงานกับผู้รับงานไปทำที่
บ้านหรือทายาท หรือเก่ียวกับสิทธิหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้อยู่ในอำนาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน” 



2. คดีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม 

คดีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง  หมายถึง 

  คดีที่ลูกจ้างฟ้องนายจ้างว่านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรม และมี
คำขอให้ 

1.ศาลแรงงานสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานต่อไปในอัตราค่าจ้างที่ได้รับใน
ขณะที่เลิกจ้าง หรือ 

2. ขอให้ศาลแรงงานกำหนดจำนวนค่าเสียหายให้นายจ้างชดใช้แทน มาตรา 49



3. คดีแรงงานตามแนวคำวินิจฉัยของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง มาตรา 9

  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 9 
วรรคสอง บัญญัติว่า “ ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงาน
หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นในศาลแรงงานหรือศาลอื่น ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาล
แรงงานกลางเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางให้
เป็นที่สุด ”



ตัวอย่าง 

  1.คดีที่นายจ้างฟ้องผู้ค้ำประกันความเสียหายอันเกิดจาการทำงานของ
ลูกจ้าง 

  2.คดีที่คนหางานฟ้องบริษัทประกอบกิจการจัดหางานในฐานะตัวแทนของ
นายจ้างซึ่งอยู่ต่างประเทศ 

  3.คดีที่บริษัทประกอบกิจการจัดหางานฟ้องผู้ค้ำประกันการไปทำงานต่าง
ประเทศของคนหางาน 

  4.คดีที่ลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจดทะเบีนนแล้วฟ้อง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

  5.คดีที่สถานพยาบาลฟ้องสำนักงานประกันสังคมขอให้เพิกถอนมติคณะ
กรรมการการแพทย์และเพิกถอนคำวินิจฉัยของสำนักงานประกันสังคม



ข้อสังเกต 

   ถ้ามีการฟ้องร้องคดีแรงงานในศาลจังหวัดหรือศาลอื่น หรือมีการฟ้องคดี
อื่นในศาลแรงงาน มาตรา 9 วรรคสอง บัญญัติให้อำนาจอธิบดีผู้พิพากษาศาล
แรงงานกลางเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด   

ฎีกาท่ี 50/2549 ศาลแรงงานทำการพิจารณาคดีแล้ววินิจฉัยเสียเองว่าคดีระหว่าง
โจทก์กับจำเลยไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน โดยไม่ส่ง
ปัญหาดังกล่าวไปให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัย จึงเป็นการไม่
ชอบ ศาลฎีกายกคำพิพากษาศาลแรงงานและให้ศาลแรงงานดำเนินการให้ถูก
ต้องตามกฎหมายต่อไปได้



คดีคาบเก่ียวระหว่างศาลแรงงานและศาลปกครอง

  กรณีที่มีปัญหาเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลแรงงานซึ่งเป็นศาลยุติธรรม
กับศาลปกครอง กำหนดให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่าง
ศาลเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

(คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าท่ีระหว่างศาลท่ี 36/2548) 

  คดีที่ลูกจ้างฟ้องสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เรียกค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายกรณีเลิกจ้าง
ไม่เป็นธรรมอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง



ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนฟ้องคดี

  มาตรา 8 วรรคสอง บัญญัติว่า “ ในกรณีที่กฎหมายให้ร้องเรียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ จะดำเนินการใน
ศาลแรงงานได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติไว้
แล้ว ” 

ตัวอย่าง 

  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541    

   ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่า
ชดเชยกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ ลูกจ้างต้องย่ืนคำร้องต่อคณะ
กรรมการสวัสดิการแรงงานภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดการจ่ายเงินดัง
กล่าวตามมาตรา 120 ลูกจ้างจะฟ้องเรียกเงินเช่นว่านั้นจากนายจ้างทันทีไม่ได้



ตัวอย่าง   

   

  มาตรา 123 กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิย่ืนคำร้องต่อพนักงานตรวจ
แรงงานกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายเงินต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างนั้น มิใช่ขั้นตอน
หรือวิธีการที่ลูกจ้างต้องปฏิบัติก่อนมาฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน หากแต่
เป็นกรณีที่ลูกจ้างเลือกใช้สิทธิว่าจะย่ืนคำร้องต่อพนักงานตรวจ
แรงงานก็ได้หรือจะย่ืนฟ้องต่อศาลแรงงานก็ได้ ซึ่งลูกจ้างต้องเลือก
ทางใดทางหนึ่งเพียงทางเดียว



 
ตัวอย่าง  
 กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์หรือพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 กำหนดให้ลูกจ้างหรือผู้เสียหายจากการกระ
ทำ   อันไม่เป็นธรรมต้องย่ืนคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
ภายใน   60 วัน   ถือว่า  เป็นขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ   
ลูกจ้างหรือผู้เสียหายจึงไม่อาจฟ้องนายจ้างหรือผู้กระทำการอันไม่เป็น
ธรรมต่อศาลแรงงานทันที 



ตัวอย่าง 

   

  กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนหรือพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ.2537 กำหนดให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนต้องย่ืน
คำร้องขอรับเงินทดแทนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม
ตามมาตรา 48 ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจึงไม่อาจฟ้อง
เรียกร้องเงินทดแทนจากนายจ้าง หรือสำนักงานประกันสังคมโดยมิได้
ย่ืนคำร้องตามมาตราดังกล่าวได้



องค์คณะ

  มาตรา 17 ศาลแรงงานต้องมีผู้พิพากษา ดังนี้ 

   

   1. ผู้พิพากษา 

    2. ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและ 

   3. ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้าง  

ฝ่ายละเท่าๆ กัน จึงจะเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดี



การดำรงตำแหน่ง 

  มาตรา 14 พระมหากษัตริย์จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่ง
ตั้งผู้พิพากษาสมทบจากบุคคลซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
คัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างโดย 

  1.ให้สมาคมนายจางกับรัฐวิสาหกิจและสหภาพแรงงานเสนอชื่อผู้
แทนฝ่ายตนต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพ่ือตรวจ
คุณสมบัติแล้วให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดให้มีการ
เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายสมาคมนายจ้างกับรัฐวิสาหกิจและฝ่าย
สหภาพแรงงานให้ได้จำนวนไม่เกินสองเท่าของจำนวนที่คณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมกำหนดและเสนอบัญชีรายชื่อดังกล่าวต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม



  2.  ให้กระทรวงแรงงาน เสนอชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทน
ฝ่ายลูกจ้างต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพ่ือตรวจ
สอบคุณสมบัติและให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัด
ให้มีการประชุมและเลือกกันเอง



  มาตรา 14/1 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่ง
ตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

1) มีสัญชาติไทย 

2) มอีายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณใ์นวันที่ได้มีการเสนอชื่อ 

3) มีภูมิลำเนาหรือสถานที่ทำงานอยู่ในเขตศาลแรงงานนั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึง
วันที่ได้มีการเสนอชื่อ 

4) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่เคยเป็นผู้
พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน 

5) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการ
บริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
สมาชิสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

มาตรา 14/3 ผู้พิพากษาสมทบให้ดำรงตำแหน่งคราวละสามปี แต่จะทรงแต่ง
ตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกก็ได้



กรณีท่ีคู่ความปฏิบัติผิดกฎหมายขณะดำเนินคดี 

   

  มาตรา 32 ในกรณีที่ศาลแรงงานเห็นว่าการกระทำใดของคู่
ความฝ่ายใดเป็นการปฏิบัติขั้นตอนหรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของ
กฎหมายให้ศาลแรงงานมีอำนาจสั่งให้คู่ความนั้นปฏิบัติหรือละเว้น
การกระทำใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว 

  การฝ่าฝืนคำสั่งศาลแรงงาน ให้ศาลแรงงานมีอำนาจสั่งกักขัง
จนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งศาล แต่ต้องไม่เกินหกเดือน 

  



ตัวอย่าง 

   ลูกจ้างนัดหยุดงานโดยไม่แจ้งข้อเรียกร้องตามมาตรา 34 แห่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งถือว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 34 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสีย
หายตลอดเวลาที่มีการนัดหยุดงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หาก
นายจ้างนำคดีมาฟ้องยังศาลเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้าง ศาล
แรงงานก็มีอำนาจที่จะสั่งให้ฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติผิดขั้นตอน
หรือฝ่าฝืนได้ปฏิบัติให้ถูกต้องโดยให้เลิกการนัดหยุดงานนั้นก่อนได้ 
หากไม่ปฏิบัติตาม ศาลแรงงงานก็มีอำนาจที่จะสั่งกักขังผู้ที่ฝ่าฝืนคำ
สั่งศาลนั้นได แต่ต้องไม่เกินหกเดือน



การย่ืนคำร้องขอให้ศาลสืบพยานหลักฐานล่วงหน้า 

  

  มาตรา 32/1 ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานที่ตนอาจต้อง
อ้างอิงภายหน้าจะสูญหายหรือยากแก่การนำมาเมื่อมีคดีแรงงานเกิด
ขึ้น หรือถ้าคู่ความฝ่ายใดในคดีเกรงว่าพยานหลักฐานที่ตนจำนงจะ
อ้างอิงจะสูญหายเสียก่อนที่จะนำมาสืบหรือเป็นการยากที่จะนำมา
สืบในภายหลัง บุคคลนั้นหรือคู่ความฝ่ายนั้น อาจย่ืนคำขอต่อศาลแร
งงงานให้ศาลมีคำสั่งสืบพยานหลักฐานนั้นไว้ทันที



การฟ้องคดีในศาลแรงงาน 

   

  มาตรา 33 คำฟ้องคดีแรงงานให้เสนอต่อ 

1. ศาลแรงงานที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล 

2. ย่ืนคำฟ้องต่อศาลแรงงานที่โจทก์หรือจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต
ศาลแรงงาน  

3. สถานที่ที่ลูกจ้างทำงานเป็นที่ที่มูลคดีเกิดขึ้น



การขอโอนคดี 

  มาตรา 33 คู่ความอาจร้องขอต่อศาลแรงงานที่โจทก์ได้ย่ืน
คำฟ้องไว้ ขอให้โอนคดีไปยังศาลแรงงานอื่นที่มีเขตอำนาจไว้ แต่จะ
ต้องยกเหตุผลและความจำเป็นขึ้นอ้างอิง เมื่อศาลแรงงานพิจารณา
เห็นสมควรจะมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอนั้นก็ได้ ห้ามมิให้ศาล
แรงงานออกคำสั่งเช่นว่าน้ัน เว้นแต่ศาลท่ีจะรับโอนคดีไปนั้น
ได้ยินยอมเสียก่อน ถ้าศาลแรงงานที่จะรับโอนคดไีม่ยินยอมก็ให้
ศาลที่จะโอนคดีนั้นส่งเรื่องให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
ชี้ขาด คำชี้ขาดของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางให้เป็นท่ีสุด



การย่ืนฟ้องคดีแรงงาน 

   

  มาตรา 35 โจทก์อาจย่ืนคำฟ้อง โดยวิธีการดังนี้ 

1. เป็นหนังสือ 

2. แถลงข้อหาด้วยวาจาต่อหน้าศาลก็ได้ ถ้าโจทก์มาแถลงข้อหาด้วยวาจา 
ให้ศาลมีอำนาจสอบถามแล้วบันทึกรายการแห่งข้อหาเหล่านั้น อ่านให้
โจทก์ฟังและให้โจทก์ลงลายมือชื่อไว้ ในกรณีที่มีโจทก์หลายคน ศาลจะ
จัดให้ตั้งโจทก์คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนในการดำเนินคดีก็ได้



   

  เมื่อโจทก์ก็ย่ืนคำฟ้องแล้วศาลจะสั่งคดีนั้นโดยจะสั่งรับคดีไว้
พิจารณาหรือสั่งไม่รับคดีนั้นไว้พิจารณา ถ้าศาลแรงงานสั่งรับคดี 
ศาลจะกำหนดวันพิจารณาคดีไปทันที ซึ่งโดยปกติแล้วจะกำหนดใน
ระยะเวลาสั้นๆ หลังจากวันฟ้อง เมื่อสั่งนัดพิจารณาคดีแล้ว ศาลก็จะ
สั่งให้โจทก์มาศาลในวันเวลาเดียวกันนั้นและในขณะเดียวกันจะ
ออกหมายเรียกให้จำเลยมาศาลโดยปกติศาลแรงงานก็จะส่งสำเนา
คำฟ้องไปด้วย(ถ้าโจทก์ฟ้องเป็นหนังสือ)



การส่งคำคู่ความและเอกสาร 

  มาตรา 25 การส่งคำคู่ความ เอกสารอื่นใดไปยังคู่ความในคดี
แรงงานให้กระทำโดยเจ้าพนักงานศาล หรือศาลแรงงานจะกำหนด
ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือทางโทรสารหรือโดยวิธีอื่น
ก็ได้ 

  ไม่ต้องดำเนินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วตามหลักการจัดตั้งศาลแรงงาน 
โดยคู่ความไม่ต้องเสียค่านำส่งแต่อย่างใด



การย่นหรือขยายระยะเวลา 

  มาตรา 26 ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามที่ศาลแรงงานได้กำหนด ศาลแรงงานมีอำนาจย่นหรือขยายได้
ตามความจำเป็น และเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

ข้อสังเกต  

  เมื่อการย่นหรือขยายระยะเวลาที่กฎหมายในคดีแรงงานมี
บทบัญญัติไว้โดยเฉพาะ จึงไม่อาจนำหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23



  ฎีกาท่ี 550/2551 ถ้าโจทก์ไม่สามารถคัดคำพิพากษาศาล
แรงงานเพ่ือใช้ประกอบในการเขียนคำอุทธรณ์เนื่องจากกำลังรอพิมพ์
อยู่ ย่อมเป็นความจำเป็นและเพ่ือประโยชน์แหงความยุติธรรม ก็
สมควรขยายระยะเวลาย่ืนอุทธรณ์ก็ได้ แม้ระยะเวลาย่ืนอุทธรณ์คำ
พิพากษาจะสิ้นสุดไปแล้วก็ตาม



ค่าฤชาธรรมเนียม 

  มาตรา 27 การย่ืนคำฟ้องตลอดจนการดำเนินกระบวนพิจารณา
ใดๆ ในศาลแรงงาน ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียม 

  การย่ืนคำฟ้อง การย่ืนคำให้การ การย่ืนคำร้อง คำแถลงตลอด
จนการกระทำต่างๆ ที่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาล
แรงงานได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น 

  การอุทธรณ์คำพิพากษาศาลแรงงาน ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนพิจารณาในศาลแรงงานจึงได้รับการยกเว้นค่าฤชา
ธรรมเนียมด้วย



การย่ืนคำให้การ 

  มาตรา 37  จำเลยจะย่ืนคำให้การเป็นหนังสือก่อนวันเวลาที่ศาลแรงงานนัดให้มา
ศาลก็ได้  

ข้อสังเกต 

  1.จะให้การด้วยวาจาก็ได้ หรือจะไม่ให้การก็ได้ 

ข้อสังเกต   

  คำให้การที่ย่ืนเป็นหนังสือจะต้องแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่าจำเลยยอมรับหรือ
ปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วน และจะต้องแสดงเหตุแห่งปฏิเสธนั้นด้วย 

   

  



การไกล่เกลี่ย 

   

  มาตรา 38 เมื่อเริ่มทำการพิจารณาศาลแรงงานจะต้องดำเนิน
การไกล่เกลี่ยก่อน ก็เพ่ือให้คู่ความได้ตกลงหรือประนีประนอมยอม
ความกัน อาจจะทำได้ตกลงเลิกคดีกันหรือตกลงรับประโยชน์อย่าง
หนึ่งอย่างใดต่อกันแล้วเลิกคดีกัน และโจทก์ก็ย่ืนคำร้องขอถอนฟ้อง
ก็ได้(ซึ่งถ้าโจทก์ขอถอนฟ้องเพราะคดีตกลงกันได้เช่นว่านี้แล้วโจทก์
ก็จะนำคดีมาฟ้องใหม่ไม่ได้)



การกำหนดประเด็นข้อพิพาทมาตรา 39  

   

  เมื่อการไกล่เกลี่ยไม่ประสบผลสำเร็จ คู่ความไม่อาจตกลงหรือ
ประนีประนอมยอมความกันได้ ศาลก็จะดำเนินกระบวนพิจารณาต่อ
ไป โดยศาลจะตรวจคำให้การของจำเลยที่ ถ้าหากจำเลยไม่ได้ย่ืนคำ
ให้การเป็นหนังสือไว้ศาลจะถามคำให้การจำเลย ซึ่งจำเลยก็อาจ
ให้การด้วยวาจาได้



กรณีท่ีคู่ความขาดนัด 

มาตรา 40  

กรณีโจทก์ไม่มาศาล ในกรณีทีโ่จทก์ไม่มาศาลในวันนัดพิจารณา 
กฎหมายบังคับไว้ว่า ให้ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ให้
ศาลแรงงานมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ 

ข้อสังเกต  โดยไม่ต้องดูทางฝ่ายจำเลยว่าจำเลยมาศาลหรือไม่ แม้จำเลย
จะมาศาลแล้วแถลงให้ศาลดำเนินคดีต่อไป ศาลก็ไม่อาจปฏิบัติตาม
คำแถลงของจำเลยได้ 

กรณีจำเลยไม่มาศาล ในกรณีที่จำเลยไม่มาศาลในวันนัดพิจารณา ศาล
ต้องมีคำสั่งว่าจำเลยนั้นขาดนัดและพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่าย
เดียว โดยปกติแล้ว โจทก์ต้องนำสืบพยานให้สมฟ้องจึงจะมีโอกาส
ชนะคดีได้



การสืบพยานในคดีแรงงาน 

มาตรา 44 ,45 และ46  

   การสืบพยานในคดีแรงงานเริ่มต้นจากการอ้างและการย่ืนบัญชี
ระบุพยาน ด้วยเหตุที่ว่าการดำเนินคดีในศาลแรงงานต้องกระทำโดย
รวดเร็ว คู่ความต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาล ซึ่งอาจจะสั่งให้ย่ืนบัญชีพยาน
ในวันนั้นเลย หรือในวันนัดสืบพยานก็ได้  

  คดีแรงงานนั้น ปัญหาข้อเท็จจริงอุทธรณ์ไม่ได้ ดังนั้นกาจดคำเบิก
ความพยานไว้ก็จะไม่เป็นประโยชน์ในศาลแต่อย่างใด เมื่อเป็นเช่นนี้
มาตรา 46 จึงให้ศาลบันทึกข้อความแต่โดยย่อก็ได้



การพิพากษามาตรา 50  

  การพิจารณาพิพากษาคดีในศาลแรงงานจะต้องกระทำโดย
รวดเร็ว กำหนดว่าเมื่อสืบพยานเสร็จแล้ว ให้อ่านคำพิพากษาหรือคำ
สั่งภายใน 3 วันนับแต่วันสืบพยานเสร็จ



การพิพากษาเกินคำขอ มาตรา 52 

  ศาลแรงงาน ต้องไม่พิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่า หรือนอกจากที่
ปรากฏในคำขอท้ายฟ้อง 

  เว้นแต่ เพ่ือความเป็นธรรม ศาลมีอำนาจพิพากษา หรือสั่งเกิน
คำขอ ได้ 

ฎีกาท่ี 2232/2524  

  โจทก์คำนวณค่าชดเชยผิดพลาด จึงมีคำขอท้ายฟ้องผิด ศาลมี
อำนาจพิพากษา ให้โจทก์ได้ค่าชดเชย ตามความเป็นจริงได้



คดีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม มาตรา 49 
  ปัจจุบันมีการเลิกจ้างจำนวนมาก แม้นายจ้างได้จ่ายสินจ้าง

แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าถูกต้อง และจ่ายค่าชดเชยถูกต้อง 
ลูกจ้างยังมีสิทธิ ฟ้องคดีว่า นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรม 
ได้ ด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้ 

1. กรณีเลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุ 

  ฎีกาท่ี 4789/2549  ลูกจ้างฟ้องนายจ้างว่า เลิกจ้างโดยที่ตน
ไม่มีความผิด เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม นายจ้างไม่ต่อสู้เรื่อง
สาเหตุการเลิกจ้าง จึงถือว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม



2. กรณีเลิกจ้างลูกจ้างท่ีมีความผิด แต่ยังไม่มีเหตุอันสมควร 

ฎีกาท่ี 328/2543 

  การที่ลูกจ้าง ร่างคำสั่งไม่ให้พนักงานทดลองงานให้ รอง
ประธานฯ ลงนาม โดยไม่ปรึกษากรรมการผู้จัดการของนายจ้าง จน
ลูกจ้างทดลองงาน พ้นจากสภาพความเป็นพนักงาน การขัดคำสั่ง
ของกรรมการ แต่เป็นการปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา จึง
ไม่ใช่กรณีกระทำผิดร้ายแรง ยังไม่ถึงขนาดที่นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้าง 
นายจ้างเลิกจ้างด้วยเหตุ ดังกล่าว เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม



3. กรณีเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด 

ฎีกาท่ี 4799/2541 

  นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยอ้างว่าเป็นนโยบายของบริษัท เพ่ือ
ลดค่าใช่จ่าย โดยไม่มีเหตุอื่น แม้จะได้บอกกล่าวล่วงหน้า เป็นการ
เลิกจ้างไม่เป็นธรรม 

4. นายจ้างเลิกจ้างโดยลงโทษเกินกำหนดในเรื่องเงื่อนไขสภาพ
การจ้าง   

5. นายจ้างกลั่นแกล้งลูกจ้างให้ออกจากงาน  

 



อำนาจศาลแรงงาน มาตรา 49 

1.สั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานต่อไปในอัตราค่าจ้างเท่าเดิม 

ข้อสังเกต 

  กรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยจ่ายสินจ้างแทนการบอก
กล่าวและจ่ายค่าชดเชยให้ถูกต้องแล้ว และลูกจ้างมาฟ้องว่าถูกเลิก
จ้างโดยไม่เป็นธรรม โดยศาลพิพากษาให้ นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้า
ทำงาน เงินที่ลูกจ้างได้รับ ต้องคืนหรือไม่ ? 

    

  



2. ศาลแรงงานสั่งให้นายจ้างชดใช้ค่าเสียหายให้ลูกจ้างแทนการกลับ
เข้าทำงาน 

  การกำหนดค่าเสียหายกรณีนี้ ศาลจะคำนึงถึง อายุของลูกจ้าง 
ระยะเวลาการทำงาน ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น เงินค่าชดเชยที่ได้รับ
ไปแล้ว ประกอบการพิจารณา 

 ฎีกา 5324/2538  

  เงินค่าขาดรายได้ระหว่างดำเนินคดีในศาลแรงงาน ไม่ใช่เงินค่า
เสียหายที่ศาลพิพากษาให้ได้  

ข้อสังเกต เพราะศาลพิพากษาได้เพียง ให้รับกลับเข้าทำงาน หรือไม่รับ
กลับแต่จ่ายค่าเสียหาย เท่านั้น



ฎีกาที่ 4635/2541  

  ค่าเสียหายที่เกิดจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เป็นเงินตาม
กฎหมายอื่น ไม่ใช่เงินค่าชดเชย จึงสามารถตกลงสละสิทธิไม่รับเงินดัง
กล่าว ล่วงหน้าได้ เมื่อสละสิทธิ และเกิดการฟ้องร้อง ลูกจ้างจึงไม่มสิ
ทธิได้รับเงินค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 

ข้อสังเกต 

  แม้ลูกจ้างจะมีคำขอให้ศาลพิพากษาให้นายจ้างรับกลับเข้า
ทำงาน แต่หากศาลเห็นว่าการกลับไปทำงานทั้งสาองไม่อาจร่วมงาน
กันได้ ศาลมีอำนาจสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าเสียหายแทนการรับกลับเข้า
ทำงาน



ฎีกาท่ี 678 – 680/2548 

  นายจ้างย้ายที่ทำงานใหม่และใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ จึงไม่มี
ส่วนงานที่ลูกจ้างเคยทำงานอยู่เดิมในงานใหม่ นายจ้างเลิกจ้าง 
เป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 

ฎีกา 724/2549 

  ลูกจ้างลาป่วยทั้งเดือน โดยลาติดๆกันต่อเนื่อง นายจ้างเห็นว่า 
ลูกจ้างหย่อนสมรรถภาพการทำงาน จึงเลิกจ้าง ถือว่ามีเหตุอัน
สมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม



ฎีกาท่ี 14979/2553 

  นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 
ขาดทุนต่อเนื่อง เพ่ือพยุงฐานของบริษัทให้อยู่รอด ไม่ได้เลือกเพียง
บางคน แต่เลือกเลิกจ้างทั้งหมด ถือว่าเป็นเหตุจำเป็น มีเหตุอัน
สมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 

ฎีกาท่ี 2124/2555 

  นายจ้างเลิกจ้างหน่วยงานของลูกจ้างทั้งหน่วยงาน ตามการ
ปรับโครงสร้างบริษัท ไม่ได้เลือกเพียงบางคน เป็นการเลิกจ้างโดยมี
เหตุอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
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