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พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง ศาลแรงงานและวิ ธี พิ จ ารณา
คดีแรงงาน
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ข้ึ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า “ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ” และ “ประธานศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ” ระหว่างบทนิยามคําว่า “ศาลแรงงาน” และคําว่า “สมาคมนายจ้าง” ในมาตรา ๓
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลแรงงานและวิ ธี พิ จ ารณาคดี แ รงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
““ศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษ” หมายความว่ า ศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
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“ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ” หมายความว่า ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙ ในท้องที่ที่ศาลแรงงานเปิดทําการแล้ว ห้ามมิให้ศาลชั้นต้นอื่นใดในท้องที่นั้น
รับคดีที่อยู่ในอํานาจของศาลแรงงานไว้พิจารณาพิพากษา
ในกรณี มี ปั ญ หาว่ า คดี ใ ดจะอยู่ ใ นอํ า นาจของศาลแรงงานหรื อ ไม่ ไม่ ว่ า ปั ญ หานั้ น จะเกิ ด ขึ้ น
ในศาลแรงงานหรือศาลยุติธรรมอื่น ให้ศาลนั้นรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวแล้วเสนอปัญหานั้น
ให้ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษเป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
ให้เป็นที่สุด ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าตามคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษจะต้องเปลี่ยนแปลง
ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ให้ศาลเดิมโอนคดีไปยังศาลดังกล่าว และให้ถือว่ากระบวนพิจารณา
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วในศาลเดิมก่อนมีคําพิพากษาไม่เสียไป เว้นแต่ศาลที่รับโอนคดีจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ไม่ว่าการดําเนินกระบวนพิจารณาจะได้ดําเนินไปแล้วเพียงใด ก่อนศาลแรงงานมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดี คู่ความอาจร้องขอต่อศาลแรงงานที่โจทก์ได้ยื่นคําฟ้องไว้ขอให้โอนคดีไปยัง
ศาลแรงงานอื่นที่มีเขตอํานาจได้ แต่จะต้องยกเหตุผลและความจําเป็นขึ้นอ้างอิง เมื่อศาลแรงงานพิจารณา
เห็นสมควรจะมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอนั้นก็ได้ แต่ห้ามมิให้ศาลแรงงานออกคําสั่งเช่นว่านั้น เว้นแต่
ศาลแรงงานที่จะรับโอนคดีไปนั้นได้ยินยอมเสียก่อน ถ้าศาลแรงงานที่จะรับโอนคดีไม่ยินยอมก็ให้ศาลแรงงาน
ที่จะโอนคดีนั้นส่งเรื่องให้ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษชี้ขาด คําชี้ขาดของประธานศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๗ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแรงงานขอให้มาให้ความเห็น และพยานที่
ศาลแรงงานเรี ยกมา มี สิ ทธิ ได้ รั บค่ าป่ วยการ ค่ าพาหนะเดิ นทาง และค่ าเช่ าที่ พั กตามระเบี ยบที่ คณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในหมวด ๔ อุทธรณ์ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖
และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
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“หมวด ๔
อุทธรณ์และฎีกา
มาตรา ๕๔ การอุ ท ธรณ์ คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ของศาลแรงงาน ให้ อุ ท ธรณ์ ไ ด้ เ ฉพาะ
ในข้อกฎหมายไปยังศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ แต่ในกรณีที่ไม่มี
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การอุทธรณ์นั้นให้ทําเป็นหนังสือยื่นต่อศาลแรงงานซึ่งมีคําพิพากษาหรือคําสั่งภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น และให้ศาลแรงงานส่งสําเนาอุทธรณ์แก่อีกฝ่ายหนึ่งแก้ภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ฝ่ายนั้นได้รับสําเนาอุทธรณ์
เมื่อได้มีการแก้อุทธรณ์แล้ว หรือไม่แก้อุทธรณ์ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ศาลแรงงาน
รีบส่งสํานวนไปยังศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
มาตรา ๕๕ การยื่นอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแรงงาน
แต่คู่ความที่ยื่นอุทธรณ์อาจทําคําขอยื่นต่อศาลแรงงานซึ่งมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง โดยชี้แจงเหตุผลอันสมควร
เพื่อให้ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษสั่งทุเลาการบังคับไว้ได้
มาตรา ๕๖ ให้ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษพิจารณาและมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีแรงงาน
โดยเร็ว
ในการพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ให้ถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงาน
ได้วินิจฉัยมา แต่ถ้าข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานฟังมายังไม่พอแก่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย ให้ศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษสั่งให้ศาลแรงงานฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามที่ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษแจ้งไป แล้วส่ง
สํานวนคืนศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษโดยเร็ว
ในกรณีที่ศาลแรงงานเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ฟังใหม่จะเป็นผลให้คําพิพากษาเปลี่ยนแปลงก็ให้ศาลแรงงาน
พิพากษาคดีนั้นใหม่ และให้นํามาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๗ การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีแรงงานในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
และผลแห่งคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๗/๑ การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ให้นําบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีแรงงานในศาลฎีกา ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม”
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มาตรา ๘ คดีที่ศาลแรงงานมีคําพิพากษาหรือคําสั่งก่อนวันเปิดทําการของศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ ให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา และให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับ
ในการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา
บรรดาคดี ที่ อ ยู่ ใ นอํ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาลแรงงานที่ ค้ า งพิ จ ารณาอยู่ ใ นศาลฎี ก า
ก่อนวันเปิดทําการของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ มาใช้บังคับในการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา
มาตรา ๙ ให้แผนกคดีแรงงานในศาลฎีกาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงมีอยู่ต่อไปตามความจําเป็น
จนกว่าคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมจะประกาศ
กําหนดเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๑๐ ในระหว่างที่ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษยังไม่เปิดทําการ การวินิจฉัยว่าคดีใด
จะอยู่ในอํานาจของศาลแรงงานหรือไม่ตามมาตรา ๙ วรรคสอง และการชี้ขาดในกรณีที่ศาลแรงงานอื่น
ไม่ยินยอมรับโอนคดีตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
เป็นผู้วินิจฉัยหรือชี้ขาด คําวินิจฉัยและคําชี้ขาดของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางให้เป็นที่สุด
การวินิจฉัยคดีว่าคดีใดจะอยู่ในอํานาจของศาลแรงงานหรือไม่ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีคําวินิจฉัย
ของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางอยู่แล้ว ศาลแรงงานหรือศาลยุติธรรมอื่นโดยความเห็นชอบของ
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางอาจมีคําสั่งให้ถือตามคําวินิจฉัยดังกล่าวก็ได้ คําสั่งของศาลดังกล่าว
ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๑ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอุทธรณ์
และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยให้คดีแพ่งที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา
แต่ระบบการอุทธรณ์คดีแรงงานในปัจจุบันกฎหมายบัญญัติให้คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกาซึ่งไม่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ที่แก้ไขใหม่ดังกล่าว ประกอบกับได้มีการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษขึ้นเพื่อพิจารณาพิพากษา
คดีชํานัญพิเศษต่าง ๆ สมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกาในคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลแรงงานให้มีความสอดคล้องเป็นระบบเดียวกัน รวมทั้งแก้ไขวิธีพิจารณาที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

