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พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “สหภาพแรงงาน” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
““สหภาพแรงงาน” หมายความวา องคการของลูกจางที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยแรงงาน
สัมพันธหรือกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ”
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มาตรา ๔ ใหย กเลิก ความในมาตรา ๔ แห งพระราชบัญ ญัติ จัด ตั้ง ศาลแรงงานและวิ ธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ใหประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของตน
ใหประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมมีอํานาจออกขอบังคับ และใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอาํ นาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ขอบังคับและกฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได”
มาตรา ๕ ใหย กเลิก ความในมาตรา ๘ แห งพระราชบัญ ญัติ จัด ตั้ง ศาลแรงงานและวิ ธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘ ศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงาน หรือตามขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง
(๒) คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงานกฎหมาย
วาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวาดวยการจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม หรือกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
(๓) กรณีที่จะตองใชสิทธิทางศาลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ หรือกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
(๔) คดี อุ ท ธรณ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของเจ า พนั ก งานตามกฎหมายว า ด ว ยการคุ ม ครองแรงงาน
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานตามกฎหมายวาดวยแรงงาน
สัม พั น ธ ของคณะกรรมการแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ ห รื อ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงแรงงาน
ตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐ วิสาหกิจสัมพัน ธ ของคณะกรรมการอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการ
ประกันสังคม หรือของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
(๕) คดีอันเกิดแตมูลละเมิดระหวางนายจางและลูกจางสืบเนื่องจากขอพิพาทแรงงานหรือ
เกี่ยวกับการทํางานตามสัญญาจางแรงงาน ทั้งนี้ ใหรวมถึงมูลละเมิดระหวางลูกจางกับลูกจางที่เกิดจากการ
ทํางานในทางการที่จางดวย
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(๖) ข อ พิ พ าทแรงงานที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงแรงงานขอให ศ าลแรงงานชี้ ข าด
ตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ หรือกฎหมายวาดวย
การจัดหางานและคุมครองคนหางาน
(๗) คดีที่มีกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลแรงงาน
คดีตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงาน
สัม พัน ธ กฎหมายวาดว ยแรงงานรัฐ วิสาหกิจสัม พัน ธ กฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุม ครอง
คนหางาน กฎหมายวาดวยการประกัน สังคม หรือกฎหมายวาดวยเงิน ทดแทนบัญญัติใ หรองเรียน
ตอพนักงานเจาหนาที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไว จะดําเนินการในศาลแรงงานได
ตอเมื่อไดปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายดังกลาวบัญญัติไวแลว”
มาตรา ๖ ให เพิ่ มความต อไปนี้ เป น วรรคสามของมาตรา ๙ แห งพระราชบั ญญั ติ จั ดตั้ ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
“ในกรณีที่ปญหาตามวรรคสองมีคําวินิจฉัยของอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางอยูแ ลว
ศาลแรงงานหรือศาลอื่นโดยความเห็นชอบของอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางอาจมีคําสั่งใหถือตาม
คําวินิจฉัยดังกลาวก็ได คําสั่งของศาลดังกลาวใหเปนที่สุด”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแ รงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ ศาลแรงงานเปนศาลชั้นตนตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และใหนําบทบัญญัติ
แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาใชบังคับแกศาลแรงงานโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑ ในศาลแรงงาน ให มี ผู พิ พากษาและผู พิ พากษาสมทบตามจํ านวนที่
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธ รรมตามกฎหมายว าดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกํ าหนด
ตามความจําเปนเพื่อประโยชนในทางราชการของแตละศาล โดยเฉพาะผูพิพากษาสมทบฝายนายจาง
และผูพิพากษาสมทบฝายลูกจางใหมีจํานวนฝายละเทา ๆ กัน
มาตรา ๑๒ พระมหากษัตริยจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งผูพิพากษาศาลแรงงาน
จากขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม และเปนผูมีความรู
และความเขาใจในปญหาแรงงาน
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มาตรา ๑๓ ในศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาค ใหมีอธิบดีผูพิพากษาศาลละหนึ่งคน
กับใหมีรองอธิบดีผูพิพากษาศาลละหนึ่งคน และในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในทางราชการ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบ
ของประธานศาลฎีกาจะกําหนดใหมีรองอธิบดีผูพิพากษามากกวาหนึ่งคนแตไมเกินสามคนก็ได
ในศาลแรงงานจังหวัด ใหมีผูพิพากษาหัวหนาศาลแรงงานจังหวัด ศาลละหนึ่งคน
มาตรา ๑๔ พระมหากษัตริยจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งผูพิพากษาสมทบจากบุคคล
ซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
คัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางโดย
(๑) ใหสมาคมนายจางกับรัฐวิสาหกิจและสหภาพแรงงานเสนอชื่อผูแทนฝายตนตออธิบดี
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔/๑
(๕) และ (๖) แลวใหอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจัดใหมีการ
เลือกตั้งผูแทนฝายสมาคมนายจางกับรัฐวิสาหกิจและฝายสหภาพแรงงานใหไดจํานวนไมเกินสองเทา
ของจํานวนที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
กําหนดและเสนอบัญชีรายชื่อดังกลาวตอเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม หรือในกรณีไมมีสมาคม
นายจางหรือสหภาพแรงงาน ซึ่งจดทะเบียนที่ตั้งสํานักงานไวในเขตศาลแรงงานใด หรือมีอยูเปน
จํานวนนอย นอกจากสมาคมนายจางกับรัฐวิสาหกิจและสหภาพแรงงาน ถามี แลวใหที่ประชุมผูแทน
ฝายนายจางของสถานประกอบกิจการและที่ประชุมผูแทนฝายลูกจางของสถานประกอบกิจการซึ่งอยูใน
เขตศาลแรงงานนั้น แตละฝายเสนอชื่อผูแทนฝายตน และ
(๒) ใหกระทรวงแรงงาน หรือคณะกรรมการหรือองคกรที่เกี่ยวกับแรงงานตามประกาศของ
คณะกรรมการตุ ลาการศาลยุ ติ ธ รรม เสนอชื่ อ ผูแ ทนฝ ายนายจ างหรื อ ผูแ ทนฝ า ยลู ก จ า งต อ อธิ บ ดี
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔/๑ (๗)
และใหอ ธิบดีกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงานหรื อผูที่ไดรั บมอบหมายจัดให มีการประชุม และ
เลือกกันเองของผูแ ทนฝายนายจ างและผูแ ทนฝายลูกจางใหไดจํา นวนไมเกิน สองเทาของจํานวนที่
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนดและเสนอ
บัญชีรายชื่อดังกลาวตอเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
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ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกําหนด โดยคํานึงถึงการกระจายโอกาส
ใหแกตัวแทนของทุกฝายที่เกี่ยวของดานแรงงาน ระเบียบดังกลาวเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได”
มาตรา ๘ ใหเ พิ่ม ความตอ ไปนี้เ ปน มาตรา ๑๔/๑ มาตรา ๑๔/๒ และมาตรา ๑๔/๓
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๔/๑ บุค คลที่ ไ ด รั บการเสนอชื่อ เพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง เป น
ผูพิพากษาสมทบตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันที่ไดมีการเสนอชื่อผูแทนฝายนายจางหรือผูแทน
ฝายลูกจางตามมาตรา ๑๔
(๓) มีภูมิลําเนาหรือสถานที่ทํางานอยูในเขตศาลแรงงานนั้นไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันที่ไดมีการ
เสนอชื่อตามมาตรา ๑๔
(๔) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เวนแตเคยเปนผูพิพากษา
สมทบในศาลแรงงาน
(๕) ในวัน ที่ ไดมีการเสนอชื่อผูแ ทนฝายนายจา งตามมาตรา ๑๔ นั้น ในกรณีที่ สมาคม
นายจางหรือรัฐ วิสาหกิจเปน ผูเสนอ ตองเปน กรรมการสมาคมนายจางมาแลวไมนอยกวาสองปและ
สมาคมนายจ างนั้น ไดจ ดทะเบีย นที่ ตั้ง สํานั กงานในเขตศาลแรงงานนั้ น หรือเปน ฝา ยบริห ารของ
รัฐ วิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐ วิสาหกิจสัม พัน ธม าแลวไมนอยกวาสองป แลวแตกรณี
หรือในกรณีที่ที่ประชุมผูแทนฝายนายจางของสถานประกอบกิจการเปนผูเสนอ ผูไดรับการเสนอชื่อตองเปน
เจาของสถานประกอบกิจการหรือลูกจางของสถานประกอบกิจการซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจาง
สําหรับกรณีการจาง การใหบําเหน็จ การลดคาจาง หรือการเลิกจางและสถานประกอบกิจการดังกลาว
อยูในเขตศาลแรงงานนั้น
(๖) ในวันที่ไดมีการเสนอชื่อผูแทนฝายลูกจางตามมาตรา ๑๔ นั้น ในกรณีท่ีสหภาพแรงงาน
เปน ผูเสนอ ตองเปน กรรมการสหภาพแรงงานมาแลวไมนอยกวาสองปแ ละสหภาพแรงงานนั้น ได
จดทะเบียนที่ตั้งสํานักงานในเขตศาลแรงงานนั้น หรือในกรณีที่ที่ประชุมผูแทนฝายลูกจางของสถาน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๕๐

ประกอบกิจการเปนผูเสนอ ผูไดรับการเสนอชื่อตองเปนลูกจางของสถานประกอบกิจการซึ่งอยูในเขต
ศาลแรงงานนั้น
(๗) ในวันที่ไดมีการเสนอชื่อผูแทนฝายนายจางหรือผูแทนฝายลูกจางตามมาตรา ๑๔ นั้น
ในกรณีที่กระทรวงแรงงานหรือคณะกรรมการหรือองคกรที่เกี่ยวกับแรงงาน เปนผูเสนอชื่อผูแทนฝาย
นายจางหรือผูแทนฝายลูกจาง ผูไดรับการเสนอชื่อตองมีคุณสมบัติตาม (๕) หรือ (๖) แลวแตกรณี
(๘) เปนผูมีความเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข
(๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟนเฟอน มีจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนผูพิพากษาสมทบ หรือเปนโรคที่ระบุไวในระเบียบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
(๑๐) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุม ครอง
แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวาดวย
การจัดหางานและคุมครองคนหางาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม หรือกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสองปหรือพนระยะเวลาที่ศาลไดกําหนดในการรอการลงโทษแลว
(๑๒) ไมเคยตองคําสั่งของศาลถึงที่สุดใหทรัพยสิน ตกเปน ของแผน ดิน และศาลไมไดสั่งคืน
ทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๑๓) ไมเปนขาราชการการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหาร
พรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง
หรือการแตงตั้ง หรือทนายความ
(๑๔) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๑๕) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๑๖) ไมเคยพนจากตําแหนงผูพิพากษาสมทบตามมาตรา ๑๕ (๖)

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๕๐

มาตรา ๑๔/๒ กอนเขารับตําแหนง ผูพิพากษาสมทบจะตองไดรับการอบรมความรูในเรื่อง
เกี่ยวกับศาลแรงงาน อํานาจหนาที่ของผูพิพากษาสมทบและระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนการดํารงตน
ในฐานะเปน ผูพิ พากษาสมทบตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธ รรมตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด และจะตองปฏิญาณตนตอหนาอธิบดี
ผูพิพากษาศาลแรงงานกลาง หรืออธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานภาค หรือผูพิพากษาหัวหนาศาลแรงงาน
จังหวัดซึ่ งตนจะเขาสัง กัด แลวแตกรณี วา จะปฏิบั ติหนาที่ ดวยความซื่อสัต ยสุจริต และเที่ ยงธรรม
โดยไมผูกพันตนวาเปนฝายนายจางหรือฝายลูกจางและรักษาความลับในราชการ
มาตรา ๑๔/๓ ผูพิพากษาสมทบใหดํารงตําแหนงคราวละสามป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งผูตองออกตามวาระไปแลวใหดํารงตําแหนงตอไปอีกก็ได
ในการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาสมทบ ใหถือวาวันที่มาปฏิบัติหนาที่เปนวันทํางานใหแก
นายจางของผูพิพากษาสมทบนั้น และใหนายจางอํานวยความสะดวกตามสมควร”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕ ผูพิพากษาสมทบพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือเขาลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๔/๑
(๕) ตองคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดใหจําคุก
(๖) ขาดการปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดถึงสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๗) ประพฤติตนไมเหมาะสมแกการเปนผูพิพากษาสมทบ
การพนจากตําแหนงตาม (๒) ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ การพนจากตําแหนง
ตาม (๑) หรือ (๓) ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณ าโปรดเกลา ฯ ใหพน จากตําแหน ง
ถาเปนการพนจากตําแหนงตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม และใหนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหพนจากตําแหนง”

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๕๐

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ ใหนําบทบัญญัติวาดวยการคัดคานผูพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงมาใชบังคับแกการคัดคานผูพิพากษาสมทบโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๕ การสงคําคูความหรือเอกสารอื่นใดไปยังคูความในคดีแรงงาน ใหกระทําโดย
เจาพนักงานศาล หรือศาลแรงงานจะกําหนดใหสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือทางโทรสาร
หรือโดยวิธีอื่นใดก็ได”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ ในกรณีมีเ หตุสมควร ศาลแรงงานอาจสั่งใหมี การดําเนิน กระบวนพิจารณา
ณ สถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นหรือสถานที่อื่นหรือในวันหยุดงานหรือในเวลาใด ๆ ก็ได”
มาตรา ๑๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๒/๑ และมาตรา ๓๒/๒ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๓๒/๑ ถาบุคคลใดเกรงวาพยานหลักฐานที่ตนอาจตองอางอิงในภายหนาจะสูญหาย
หรื อยากแกก ารนํ ามาเมื่ อมี ค ดีแ รงงานเกิ ด ขึ้น หรือ ถา คู ความฝ ายใดในคดีเ กรงวา พยานหลั กฐาน
ที่ตนจํานงจะอางอิงจะสูญหายเสียกอนที่จะนํามาสืบหรือเปนการยากที่จะนํามาสืบในภายหลัง บุคคล
นั้นหรือคูความฝายนั้นอาจยื่นคําขอตอศาลแรงงานโดยทําเปนคํารองขอหรือคํารองใหศาลมีคําสั่งสืบ
พยานหลักฐานนั้นไวทันที
เมื่ อ ศาลได รับ คํ า ขอเช น วา นั้ น ให ศ าลออกหมายเรี ย กผู ข อและคู ค วามอี กฝ า ยหนึ่ ง หรื อ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของมาศาล และเมื่อไดฟงบุคคลเหลานั้นแลว ใหศาลสั่งคําขอตามที่เห็นสมควร
ถาศาลสั่งอนุญาตตามคําขอแลว ใหสืบพยานหลักฐานไปตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย สวนรายงานและ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการนั้นใหศาลเก็บรักษาไว
มาตรา ๓๒/๒ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน เมื่อมีการยื่นคําขอตามมาตรา ๓๒/๑ ผูยื่นคําขอจะ
ยื่นคํารองรวมไปดวยเพื่อใหศาลแรงงานมีคําสั่งหรือออกหมายตามที่ขอโดยไมชักชา และถาจําเปน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๕๐

จะขอใหศาลมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุที่จะใชเปนพยานหลักฐานที่ขอสืบไวกอนโดยมี
เงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได
ใหนํามาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๙
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับแกกรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญั ติจัดตั้ งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ใหศาลแรงงานสงสําเนาคําพิพากษาศาลฎีกาไปยังกระทรวงแรงงานโดยไมชักชา”
มาตรา ๑๕ ใหผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงานซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใ ชบัง คับ ยังคงดํารงตําแหนงผูพิพ ากษาสมทบตอไปจนกว าจะพน จากตํ าแหน งตามมาตรา ๑๕
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดประกาศใชมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติบางประการไมสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งไดปรับโครงสรางทางการเมือง การปกครอง
โดยกําหนดใหแยกศาลยุติธรรมออกเปนสถาบันอิสระ มีการจัดตั้งกระทรวงแรงงาน และมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับแรงงานอีกหลายฉบับ รวมทั้งในปจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศและ
สภาพการจางและการทํางานเปลี่ยนแปลงไป ทําใหปญหาทางดานแรงงานมีความซับซอนและมีปริมาณทวีขึ้น
เปน อยางมาก อันจะเปนสาเหตุใหขอพิพาททางดานแรงงานที่ขึ้นสูศาลมีความยุงยากและปริมาณมากขึ้น
ตามไปดวย นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในทางปฏิบัติ รวมทั้งเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาดานแรงงานและลาสมัย สมควรแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจ ารณาคดี แ รงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ให มี ค วามเหมาะสมกับ สภาวการณ ที่เ ปลี่ ย นแปลงไป และให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แตยังคงไวซึ่งหลัก แหงกฎหมายวิธีพิจ ารณาคดีแรงงานที่จ ะตองกระทําโดยประหยัด
สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

