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กิตติกรรมประกาศ

ในการศึกษาและจัดทํ าวิทยานิพนธฉบับนี้ ไดรับความกรุณาและความอนุเคราะหจาก
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พาลุสุข ยงัใหเกยีรตรัิบเปนประธานกรรมการสอบ และทานไดแนะน ําใหขอคิดในการเขยีนวทิยานพินธ
ฉบับนี้
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บทคัดยอ

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวดที่ 12 มาตรา 123 ถึงมาตรา 125 เปน
บทบญัญตัทิีใ่หอํ านาจแกพนกังานตรวจแรงงาน โดยก ําหนดใหพนกังานตรวจแรงงานมอํี านาจสอบสวน
ขอเท็จจริงตามคํ ารอง และหากปรากฏวาลูกจางมีสิทธิไดรับเงินอยางใดอยางหนึ่งที่นายจางมีหนาที่
ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานตรวจแรงงานมีอํ านาจออกคํ าส่ังใหนายจางจายเงินดังกลาว
แกลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลกูจางได ถานายจางไมพอใจค ําสัง่ กฎหมายใหสิทธนิ ําคดมีาฟอง
ศาลแรงงานไดภายใน 30 วนั เพือ่ใหศาลเพกิถอนค ําสัง่พนกังานตรวจแรงงานซึง่การทีน่ายจางไดฝาฝน
กฎหมายคุมครองแรงงาน ความผดิทางอาญาในเรือ่งซึง่เปนมลูเหตใุหพนกังานตรวจแรงงานออกค ําสัง่
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดเกิดขึ้นแลว เมื่อนายจางไดนํ าคดีไปสูศาลเพื่อ
ฟองเพกิถอนค ําสัง่พนกังานตรวจแรงงานทีว่นิจิฉยัตามมาตรา 124 แหงพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ตอมาศาลแรงงานไดมกีารไกลเกล่ีย โดยมไิดมกีารเพกิถอนค ําสัง่ของพนกังานตรวจแรงงาน
โดยทีน่ายจางและลูกจางสามารถตกลงกันได นายจางยินยอมจายเงินชวยเหลือใหลูกจางตามจํ านวน
ทีม่กีารประนปีระนอมยอมความ และลูกจางแถลงวา ไมตดิใจตามค ําสัง่ของพนกังานตรวจแรงงานอกี
และศาลไดมีคํ าพิพากษาตามยอมใหคดีเสร็จเด็ดขาดไป ซ่ึงการไกลเกลี่ยของศาลในกรณีเชนนี้ มีผล
ทํ าใหคดีในทางแพงเปนอันยุติลง สวนในคดีอาญาที่นายจางไดฝาฝนตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 นั้น เปนไปตามบทบัญญัติวาดวยความรับผิดทางอาญาตามหลักกฎหมายอาญา

จากการศกึษาพบวา กรณนีายจางฟองเพกิถอนค ําสัง่พนกังานตรวจแรงงานตอศาลแรงงาน
และศาลไดท ําการไกลเกลีย่ นายจางและลกูจางไดท ําสัญญาประนปีระนอมยอมความและศาลมคี ําพพิากษา
ตามยอมใหคดเีสรจ็เดด็ขาดไปเปนการยตุเิฉพาะคดใีนทางแพงเทานัน้ แตสํ าหรับความรบัผิดในทางอาญา
ตามพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมือ่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบตัติามพระราชบญัญตัิ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงเปนกฎหมายทีม่โีทษทางอาญา การพจิารณาด ําเนนิคดอีาญากบันายจาง
ยอมตกอยูภายใตบังคับแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมาตรา 39 ไดบัญญัติถึง
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เหตทุีท่ ําใหสิทธนิ ําคดอีาญามาฟองเปนอันระงบัไปไว 7 ประการ ซ่ึงการทีศ่าลไกลเกล่ียและมกีารท ํา
สัญญาประนีประนอมยอมความและพิพากษาตามยอม ไมตองดวยเหตุหนึ่งเหตุใดที่ทํ าใหสิทธินํ า
คดีอาญามาฟองระงับไป พนักงานตรวจแรงงานจึงสามารถดํ าเนินคดีอาญานายจางได ซ่ึงปญหา
การดํ าเนินคดีอาญาแกนายจางของพนักงานตรวจแรงงานดังกลาวนี้ มีผลกระทบตอนายจางที่ได
ปฏิบตัติามการไกลเกลี่ยของศาลและคํ าพิพากษาตามยอมของศาลแรงงาน ซ่ึงถือวา การตกลงหรือ
ประนีประนอมยอมความในคดีแรงานนั้น ถือเปนเจตนารมณของศาลแรงงานที่ตองการใหทุกฝาย
มคีวามสมัพนัธอันดตีอกนั และการพจิารณาของศาลเปนไปดวยความรวดเรว็ โปรงใส และเปนธรรม

เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหขอเสนอแนะในปญหาการดํ าเนินคดีอาญาแกนายจาง  
ตามพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จงึมขีอเสนอแนะวา เมือ่ศาลแรงงานไดมกีารไกลเกล่ีย
เปนยตุใินทางแพงแลว ในสวนโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็ควร
ระงับไปดวยโดยผลของการไกลเกล่ียของศาล แตเมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ฉบบัทีใ่ชในปจจบุนั ยงัมไิดมกีารบญัญตัผิลของการด ําเนนิคดอีาญากรณทีีศ่าลไดไกลเกลีย่ไว
จงึสมควรแกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บญัญตัถึิงผลการด ําเนนิคดอีาญา
ตามพระราชบัญญัตินี้ใหระงับไปไวโดยเฉพาะวา ในกรณีที่นายจางไดนํ าคดีไปสูศาล และตอมา
ศาลไดไกลเกลีย่โดยนายจางไดจายเงนิใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละหกสบิของเงนิทีศ่าลไดไกลเกลีย่
ใหการดํ าเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัตินี้เปนอันระงับไป ดังนั้น หากมีการบัญญัติผลการดํ าเนิน
คดอีาญาตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใหระงับไวโดยเฉพาะเชนนี้แลว กไ็มตอง
น ําผลการดํ าเนินคดีอาญาระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 มาพิจารณา
อีกตอไป อันเปนการแกไขปญหากรณทีีน่ายจางไมตองถูกด ําเนนิคดอีาญาตามพระราชบญัญตัคิุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 หลังจากที่ศาลแรงงานไดมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นี้
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ABSTRACT

The  Provisions  of  Section  123 – 125  inclusive  in  the  Chapter  12  of  Labour  
Protection  Act  B.E. 2541  empower  the  labour  inspector  to  investigate  into  the  matters  on  
which  the  complaint  was  made.  If the investigation  shows  that  the  employee  entitles  to  
any  payment  provided  for  by  the  Act, the  labour  inspector  has  the  power  to  issue  an  
order  directing  the  employer  to  make  the  payment  to  the  employee  or  his  legal  heir.  In 
the  case  of  disagreement,  the  employer  has  the  right  to  bring  the  dispute  to  the  Labour  
Court  within  30  days  for  the  revocation  of  the  order.  The employer’s  violation  of  labour  
protection  law  promptly  constituted  the  criminal  liability  for  the  matters  on  which  the  
order issued  under  the  Labour  Protection  Act  B.E.  2541  is  based.  In the  case  where  the  
disputed  was  settled  by  the  Labour  Court’s  conciliation  following  the  employer  exercised  
its  right  to  bring  the  dispute  to  the  Court  for  the  revocation  of  the  order, as  provided  for  
by  Section  124  of  the  Labour  Protection  Act  B.E.  2541,  but  only  the  employer  agreed  to  
make  a  payment,  and  the  employee  declared  that  it  no  longer  has  an  interest  in  enforcing  
the  order  of  the  labour  inspector,  and  the  case  was  finalised  accordingly  without  the  
revocation  of  the order,  the  Court’s  settlement  led  to  the  end  of  civil  part  of  the  action.  
The  issue  is  however  whether  the  criminal  part  of  the  action  for  the  violation  of  the  
Labour  Protection  Act  B.E.  2541 would  also  come  to  its  extinguishment.

It  was shown from  the  research  that  in  the  case  where  the  employer  applied  
for  the  revocation  of  the  order  of  the  labour  inspector  and  the  Labour  Court’s  conciliation  
of  the  case led  to  the  dispute  settlement  between  the  employer  and  the  employee, and  
which  becomes  final  judgment  accordingly,  only  the  civil  part  of  the  case  would  be  
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extinguished.  The  Labour  Protection  Act  B.E.  2541  is  the  legislation  which  imposes  
criminal  sanction  on  the  employer  in  case  of  noncompliance.  The  matters  concerning  
criminal  action  against  the  employer  are  therefore  under  the  Criminal  Procedure  Code, 
Section  39  of  which  stipulated  only  seven  cases  where  the  right  to  initiate  a  criminal  
action  shall  be  extinguished.  The  conciliation  of  the  court  which  led  to  its  judgment  of  
dispute  settlement  does  not  fall into  any  of the  cases  where  the  right  to  initiate  a  criminal  
action  would  become  extinguished.  The  labour  inspector  may  therefore  initiate  a  criminal  
action  against  the  employer  in  these  circumstances.  This  problem  not  only  puts  the  
employer  in  difficult  situation,  but  also  contradicts  to  the  spirit  of  the  labour  dispute  
settlement  in  the  Labour  Court,  which  intends  to  promote  a  good  relationship  between  
parties,  with  speedy,  transparent  and  fair  trial.

For  the  purpose  of  setting  as  a  guideline  for  the  analysis  of  the  solution  to  
the  problem  concerning  the  initiation  of  criminal  action  against  the  employer  in  
accordance  with  the  Labour  Protection  Act  B.E.  2541,  the  author  is  of  the  opinion  that  in  
the  case  where  the  Labour  Court  had  settled  the  labour  dispute  in  civil part,  the  criminal  
liability  under  the  Labour  Protection  Act B.E. 2541  should  also  become  extinguished  as  a  
result  of  the  Court’s  conciliation.  However,  there  has  been  no  provision  in  the  current  
Labour  Protection  Act  B.E. 2541,  laying  down  how  the  Court’s  conciliation  affect  the  
criminal  part  of  the  action.  It  was  seen  as  approoriste  to  make  an  amendment  to  the  
aforesaid  Act  by  adding  a  specific  provision  to  the  effect  that  the  criminal  action  for  the  
violation  of  the  Labour  Protection  Act  B.E. 2541  shall  be  extinguished  if  and  when  the  
employer  brings  the  case  to  the  Court,  and  had  made  a  payment  of  no  less  than  60  per  
cent  of  the  total  payment  as  conciliated  by  the  Court.

If  there  is  such  a  specific  provision  to  the  effect  that  the  criminal  liability  
under  Labour  Protection  Act  B.E. 2541  became  extinguished,  it  will  no  longer  be  
necessary  to  apply  in  analogy  the  extinguishment  of  the  criminal  action  under  Section  39  
of  Criminal  Procedure  Code.  This  would  be  the  solution  to  the  problem  where  the  
employer  should  no  longer  be  exposed  to  a  criminal  action  in  accordance  with  the  
Labour  Protection  Act  B.E.  2541,  after  the  Labour  Court  had  conducted  the  conciliation  
as  provided  therein.
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

1.1.1  ความเปนมา
จากอดตีถึงปจจบุนัมกีารตรากฎหมายคุมครองแรงงานในประเทศไทยทัง้สิน้ 4 ฉบบั

ฉบบัแรก  ไดแก  พระราชบัญญัติแรงงาน  พ.ศ. 2499  ลงวันที่ 1 มกราคม 2500  ตอมาไดถูกยกเลิก
โดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2501 จากนั้นเจาหนาที่ของรัฐไดออก
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515  มาใชบังคับโดยมีหลักการและเหตุผลวา  
“การใหความคุมครองแรงงานแกลูกจาง และการกํ าหนดความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง
เปนสิ่งสํ าคัญสํ าหรับการสรางสรรคความเจริญกาวหนาของประเทศ  สมควรปรับปรุงใหสอดคลอง
กับการพัฒนา ทัง้ในดานเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศ เพื่อใหการใชกฎหมายแรงงาน
เปนไปโดยเหมาะสมและแกไขขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางไดเปนไปโดยวิธีปรองดองและ
เปนธรรมแกทุกฝาย…..…1 และไดใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติบางประการจึงไมเหมาะสม
กบัสถานการณในปจจบุนัประกอบกบัขอก ําหนดเกีย่วกบัการคุมครองแรงงานทีอ่อกมาตามคณะปฏวิตัิ
ในรูปของประกาศกระทรวงอันมีฐานะเปนกฎหมายลํ าดับรอง จึงมีปญหาในการยอมรับ ดังนั้น  
เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จึงไดทํ าการแกไขกฎหมายแรงงาน  
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยการตราพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ขึ้น ใชแทนประกาศของ
คณะปฏวิตัิฉบับที่ 103  ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากรัฐสภาและประกาศ
ในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2541 ใหมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541 
สาระสํ าคัญของพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ยังคงหลักการเดิมของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 
เปนสวนใหญ และบางสวนไดเพิ่มเติมหลักการใหม มีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระ

                                                          
1 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. (2538). รวมกฎหมายแรงงาน. หนา 191.
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1.1.2  ความสํ าคัญของปญหา
กฎหมายคุมครองแรงงานเปนกฎหมายในดานสังคม (social legislation) ที่รัฐตรา

ออกมา  เพื่อคุมครองสังคมแรงงานใหอยูรวมกันอยางปกติสุข ไมถูกเอารัดเอาเปรียบจนเกินสมควร  
เพือ่ใหผูใชแรงงานมีชีวิตที่ดีและเหมาะสม นายจางลูกจางไดมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ

กฎหมายคุมครองแรงงานจึงเปนกฎหมายที่กํ าหนดมาตรฐานการทํ างานขั้นตํ่ า  
เพื่อกํ ากับดูแลใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางหรือผูใชแรงงานอยางถูกตอง ในปจจุบันไดมีการตั้ง
กระทรวงแรงงานขึน้ และมกีรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงานเปนผูรับผิดชอบดแูลงานดานแรงงาน
มกีารก ําหนดนโยบายการบรหิารงานดานแรงงาน มกีารก ําหนดมาตรการในการควบคมุการใชแรงงาน
และมีการออกพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงเปนกฎหมายใหมที่ออกใชแทน
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
เมือ่วนัที ่20 กมุภาพนัธ 2541 ใหมผีลใชบงัคบัตัง้แตวนัที ่19 สิงหาคม 2541 เปนตนมา พระราชบญัญตัิ
คุมครองแรงงานฉบับนี้ใหความคุมครองแกผูใชแรงงานมากกวากฎหมายคุมครองแรงงานฉบับเดิม  
ซ่ึงเปนเพียงประกาศของคณะปฏิวัติและยังสอดคลองกับอนุสัญญา (convention) ขอแนะ 
(recommendation) ตามมาตรฐานการใชแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ ไดบัญญัติ
ลักษณะของการกระท ําวาหามมใิหนายจางหรอืลูกจางกระท ําการใด หรือบงัคบัใหนายจางหรือลูกจาง
กระท ําการใด ผูที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะมีความผิดซึ่งอาจถูกลงโทษ และโทษที่กํ าหนดไวนั้น
มีทั้งโทษจํ าคุกหรือโทษปรับ หรือทั้งจํ าทั้งปรับตามความหนักเบาของความผิด จึงทํ าใหกฎหมาย
คุมครองแรงงานฉบับนี้มีสภาพบังคับทั้งทางแพงและทางอาญา เนื่องจากปญหาแรงงานเปนปญหา
ทีเ่กีย่วของกบัผูใชแรงงาน ซ่ึงเปนประชาชนสวนใหญจงึมผีลกระทบตอสภาพชวีติ สภาพความเปนอยู
และเศรษฐกิจของประเทศ

การพิจารณาคดีในศาลแรงงานนั้น เนนถึงเรื่องการไกลเกลี่ย เพื่อใหทั้งสองฝาย
ไดตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกัน โดยใหไกลเกล่ียทันทีที่โจทกจํ าเลยมาศาลในวันนัด
พิจารณา และใหศาลแรงงานไดดํ าเนินการไกลเกลี่ยไปตลอดระยะเวลาที่มีการพิจารณาคดีอยู       
แมจนกระทั่งถึงวันนัดอานคํ าพิพากษาก็ตาม ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ซ่ึงการตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน
อาจกระท ําได โดยตกลงเลิกคดีกัน เนื่องจากไดมีการทํ าความเขาใจกันระหวางโจทกกับจํ าเลยแลว 
หรือโจทกกับจํ าเลยไดตกลงใหและรับประโยชนอยางหนึ่งอยางใดตอกันแลวเลิกคดี และโจทกยื่น
ค ํารองขอถอนฟองก็ได อยางไรก็ตาม ถาการไกลเกลี่ยไมอาจจะทํ าใหคูความตกลงกันได ศาลก็จะ
ด ําเนนิกระบวนพิจารณาตอไป ทั้งนี้ตามมาตรา 38 วรรคสาม สํ าหรับกรณีที่พนักงานตรวจแรงงาน
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มีคํ าส่ังใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางตามคํ ารองของลูกจางที่ไดยื่นตอพนักงานตรวจแรงงานตาม
มาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตอมานายจางฟองเพิกถอนคํ าส่ัง
พนกังานตรวจแรงงานตอศาลแรงงาน  ภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับคํ าส่ังตามมาตรา 125 แหง 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงศาลไดไกลเกลี่ยแลวนายจางและลูกจางตกลงกันได 
โดยนายจางยินยอมจายเงินชวยเหลือใหแกลูกจางผูรองตามจํ านวนที่มีการประนีประนอมยอมความ 
และลูกจางแถลงตอศาลวาไมตดิใจบงัคบัตามค ําสัง่พนกังานตรวจแรงงานอกี และศาลไดมคี ําพพิากษา
ตามยอมใหคดเีสรจ็เดด็ขาดไป ปญหาจงึมวีา กรณดีงักลาวพนกังานตรวจแรงงานควรด ําเนนิคดอีาญา
นายจางหรือไม ซ่ึงในความเห็นของศาลแรงงานนั้น เมื่อศาลพิจารณาพิพากษาตามยอมโดยการทํ า
สัญญาประนปีระนอมยอมความแลว  เจาทกุขคอืลูกจาง ผูรองไมตดิใจค ําสัง่พนกังานตรวจแรงงานอกี
เมื่อคดีในทางแพงเปนอันยุติก็ควรมีผลใหคดีอาญาเปนอันยุติดวย พนักงานตรวจแรงงานไมควร
ดํ าเนินคดีตอนายจางอีก ซ่ึงในปญหาดังกลาว พนักงานตรวจแรงงานมีความเห็นวา กรณีศาลมี      
ค ําพพิากษาตามยอมใหคดเีสรจ็เดด็ขาดไปเปนการยตุเิฉพาะคดใีนทางแพงเทานัน้ แตสํ าหรบัคดอีาญา
เมือ่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อันเปนกฎหมาย
มหาชน กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชนและเปนโทษทางอาญา การพิจารณา
ดํ าเนินคดีอาญากับนายจางยอมตกอยูภายใตบังคับแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 39 ซ่ึงไดบญัญตัเิหตทุีท่ ําใหสิทธิน ําคดอีาญามาฟองยอมเปนอนัระงบัไปไว 7 ประการเทานัน้
กรณดีงักลาวจึงไมใชเหตุทํ าใหคดีอาญาระงับไป ดังนั้น เมื่อศาลแรงงานและพนักงานตรวจแรงงาน
ซ่ึงเปนเจาพนกังานของรฐัมคีวามเหน็แตกตางกนัเชนนี ้จงึสมควรศกึษาถงึปญหาดงักลาวและวธีิแกไข

นอกจากนี้ กรณีที่นายจางไมปฏิบัติตามคํ าส่ังของพนักงานตรวจแรงงานที่ส่ังตาม
มาตรา 124 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 151 
วรรคสอง ซ่ึงเงื่อนเวลาที่ใหเปนโทษทางอาญาสืบเนื่องนายจางจะตองจายเงินภายใน 15 วัน ตาม
มาตรา 124 วรรคสาม ทั้งที่มาตรา 125 ใหนํ าคดีสูศาลไดภายใน 30 วัน ทํ าใหเงื่อนเวลาที่ใหเปน
โทษทางอาญากับการขอเพิกถอนคํ าสั่งพนักงานตรวจแรงงานมีความเหลื่อมล้ํ ากันอยู จึงสมควร
ศกึษาปญหาและวิธีแกไขตอไป
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1.2  วตัถุประสงคของการศึกษา

1.2.1 เพื่อศึกษากฎเกณฑ  แนวคิดเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาททางดานแรงงาน
1.2.2 เพือ่ศกึษากรณนีายจางและลกูจางไดมกีารประนปีระนอมยอมความกนัในศาลแรงงาน

ผลของคดีจะเปนอยางไร และในทางอาญาผลของคดีระงับไปหรือไม รวมทั้งศึกษากรณีนายจาง
ฟองเพกิถอนคํ าส่ังพนักงานตรวจแรงงาน กรณีเชนนี้นายจางยังถูกดํ าเนินคดีอาญาหรือไม

1.2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะหการไกลเกลี่ยขอพิพาททางดานแรงงานตามพระราชบัญญัติ  
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในสวนของการไกลเกลี่ยของศาล กรณีนายจางฟองเพิกถอนคํ าส่ัง
พนกังานตรวจแรงงาน  พรอมวิเคราะหปญหาและเสนอแนะทางแกไข

1.3  สมมุติฐานของการศึกษา

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 38 
บญัญตัใิหอํ านาจศาลแรงงานไกลเกล่ียขอพิพาท เพื่อใหทั้งสองฝายไดตกลงกันหรือประนีประนอม
ยอมความกัน เพราะคดีแรงงานนั้นเปนคดีที่มีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงไดดวยความเขาใจอันดี
ตอกนั เพือ่ทีท่ัง้สองฝายจะไดมคีวามสมัพนัธกนัตอไป ในการไกลเกลีย่คดแีรงงานตามพระราชบญัญตัิ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อมีการไกลเกลี่ยเปนยุติในทางแพงแลว ในสวนโทษทางอาญาตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็ควรที่จะระงับไปดวย ทั้งนี้เปนไปตามเงื่อนไขตามที่
กฎหมายคุมครองแรงงานกํ าหนดไว โดยคํ านึงถึงความเปนธรรมทั้งฝายนายจางและลูกจาง

1.4  ขอบเขตของการศึกษา

ศกึษาถึงการดํ าเนินคดีอาญาในความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
โดยศึกษาคนควาคํ าพิพากษาของศาลฎีกา คํ าพิพากษาของศาลแรงงาน แนวปฏิบัติและขอหารือ  
ระเบยีบการดํ าเนินคดีอาญา และการเปรียบเทียบผูกระทํ าความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2547 ตวับทกฎหมาย ตลอดจนวธีิการด ําเนนิคดอีาญา ผูกระท ําความผดิตามพระราชบญัญตัิ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน    
พ.ศ. 2522
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1.5  วิธีการดํ าเนินการศึกษา

การศกึษาวทิยานพินธฉบบันีจ้ะท ําการศกึษาวจิยัเอกสาร โดยศกึษาบทความทางวชิาการ
คูมอืการด ําเนนิคดอีาญาตามพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ระเบยีบการด ําเนนิคดอีาญา
และการเปรยีบเทยีบผูกระท ําความผดิตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2547 แนวปฏบิตัิ
และขอหารือ ตัวบทกฎหมายทั้งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522  
ความเห็นของนักนิติศาสตร รวมถึงคํ าพิพากษาของไทย เพื่อหาขอสรุปที่สามารถนํ ามาแกไขปญหา
กระบวนการดํ าเนินคดีอาญากับผูกระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา

1.6.1 ทํ าใหทราบถึงแนวความคิดและหลักเกณฑในการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานของ
ศาลในการพิจารณาคดีแรงงาน ซ่ึงสามารถนํ าไปใชเปนแนวทางปฏิบัติงานของเจาหนาที่

1.6.2 ท ําใหทราบถงึผลกระทบในความรับผิดทางอาญาของนายจางตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 อันเปนผลมาจากการไกลเกลี่ยคดีที่ศาลแรงงาน

1.6.3 เพื่อนํ าผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไขกฎหมายของผูที่
เกีย่วของ ซ่ึงจะเปนประโยชนในการใหความเปนธรรมแกคูกรณ ีไดแก นายจาง ลูกจาง และเจาหนาที่
ของรัฐ
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บทที่ 2
การระงับขอพิพาทแรงงาน

การระงับขอพิพาทหรือขอขัดแยงที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนขอพิพาทที่เกี่ยวกับสิทธิและ
หนาที่ทางแพงโดยทั่วไป หรือขอพิพาททางอาญา ขอพิพาททางดานแรงงานรวมถึงขอพิพาททาง
ดานการคาและการพาณิชย สวนใหญจะพึ่งพาศาลยุติธรรมในการชวยวินิจฉัยช้ีขาด เปนเหตุใหมี
ปริมาณคดขีึน้สูศาลในปหนึง่ๆ เปนจํ านวนมาก และมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นเปนลํ าดับ ซ่ึงเปนภาระ
ในการบริหารจัดการคดีของศาล แมวาศาลจะปรับปรุงและพัฒนากระบวนการระงับขอพิพาท และ
วิธีพจิารณาความ รวมทัง้ การแกไขกฎหมายตางๆ ใหทนัสมยั เพือ่รองรบักบัปญหาปรมิาณคดทีีเ่พิม่ขึน้
อยางรวดเร็ว แตก็ยังมีคดีที่คางพิจารณาอยูในศาลอีกเปนจํ านวนมาก อีกทั้งบางครั้งการเขาสู
กระบวนการยุติธรรมกลับทํ าใหคูกรณีมีความขัดแยงกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคดีแรงงานนายจาง
และลูกจางนี้ ขอพิพาททางดานแรงงานมากขึ้น วิธีการหนึ่งที่ทํ าใหศาลแรงงานดํ าเนินคดีเปนไป
ดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ มาตรการหนึ่งที่ศาลแรงงานนํ ามาใช คือ 
กระบวนการระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกลี่ย

การระงบัขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกลี่ยไดนํ ามาใชเปนกระบวนการระงับขอพิพาท โดย
เปนทางเลือกหนึ่งนอกจากการพิจารณาตามปกติของศาล เพื่อใหเกิดการประนีประนอมยอมความ 
เพือ่เปนการแบงเบาภาระหนาที่ของศาล และเพื่อใหการดํ าเนินคดีเสร็จสิ้นไปดวยความรวดเร็ว เปน
ประโยชนตอประชาชนมากที่สุด ขอดีของการไกลเกลี่ยขอพิพาทคือ สามารถชวยใหคดีระงับลงได
โดยไมจ ําเปนตองน ําขอพพิาทเขาสูการสบืพยาน ท ําใหประหยดัเวลาและคาใชจายของคูพพิาท ท ําให
คูพิพาททั้งสองฝายพอใจกับผลของการไกลเกล่ีย ไมตองมีขั้นตอนที่ยุงยากในการยุติขอพิพาทนั้น 
รวมทั้งสามารถรักษาสมัพนัธภาพระหวางคูพิพาทไดอีกดวย ที่สํ าคัญคือ สามารถชวยลดปริมาณคดี
ทีข่ึน้สูศาล และชวยลดภาระการบรหิารจดัการคดขีองศาลดวย โดยยดึหลักสะดวก รวดเรว็ ประหยดั
และเปนธรรม ซ่ึงจะสงผลใหศาลมีเวลาในการพิจารณาดํ าเนินการกับคดีความตางๆ ที่เกิดขึ้น     
เปนจํ านวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.1   ลักษณะทั่วไปของขอพิพาทแรงงาน

ลักษณะทัว่ไปของขอพิพาทแรงงาน โดยสภาพทางเศรษฐกิจสังคม นายจางและลูกจาง
มคีวามแตกตางในดานสถานะ ความตองการในเรือ่งสทิธิและผลประโยชนความมศีกัดิศ์รีทีแ่ตกตางกนั  
ลูกจางจึงเกิดการเรียกรองความตองการทั้งสิทธิและผลประโยชนจากนายจาง

ความหมายของขอพิพาทแรงงาน
ศาสตราจารย PH. Casselman ใหความหมายวา ขอพิพาทแรงงาน คือ ความขัดแยง

ระหวางฝายจัดการและลูกจางเกี่ยวกับคาจาง สภาพการทํ างาน การรับรองสหพันธ และเรื่องอื่นๆ 1

Kurt Braun อธิบายความหมายวา ขอพิพาทแรงงาน หมายถึง ความขัดแยงเกี่ยวกับ     
ขอความ (term) อายุการทํ างาน (tenure) หรือเงื่อนไขการจาง หรือเกี่ยวกับสมาคมหรือตัวแทนของ
คณะบคุคลในการเจรจา การก ําหนด การรกัษา การเปลีย่นแปลง การเสาะหา เพือ่ตระเตรยีมขอความ
หรือเงื่อนไขการจางงาน2

ตามความหมายของศาสตราจารย PH. Casselman มคีวามหมายกวางมาก ซ่ึงหมายถงึ      
ขอพพิาทแรงงานที่เกิดขึ้นจากทุกสาเหตุระหวางนายจางกับลูกจาง แตในความหมายของ Braun นั้น 
มีความหมายเฉพาะขอพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นเกี่ยวพันกับสภาพการจางและการรวมเจรจาตอรอง
เทานั้น จึงมีความหมายแคบกวา Casselman

2.2  ประเภทของขอพิพาทแรงงาน

ประเภทของขอพิพาทแรงงาน จํ าแนกได 2 ประเภท คือ

2.2.1  ขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ (Right Dispute)
ขอพพิาทเกี่ยวกับสิทธิ หรืออาจเรียกวาขอพิพาททางกฎหมาย (Legal Dispute) 

หมายถงึ ขอพพิาททีเ่กีย่วกบัการใช การตคีวามหมายสญัญา เชน สิทธทิีจ่ะไดรับเงนิรางวลัตามทีก่ ําหนด
ในสญัญาจางหรือการตีความกฎหมาย เชน สิทธิที่จะไดรับคาลวงเวลา สิทธิลาคลอด หรือหนาที่    

                                                          
1 PH. Casselman. (1949). Labor Dictionary. p. 189.
2 Kurt Braun. (1955). Labour Dispute. And there Settlement.
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ที่ตางฝายตางมีตอกัน (Obligation) เชน นายจางจะตองดูแลใหความปลอดภัยแกลูกจาง ขอพิพาท  
แรงงานที่เกี่ยวกับสิทธิ อาจเกิดจาก

1. บทบัญญัติของกฎหมายโดยลักษณะกฎหมายจะกํ าหนดสิทธิและหนาที่ของ
บุคคลไว บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ทํ าใหเกิดขอพิพาทแรงงาน เชน กฎหมายคุมครองแรงงาน 
กฎหมายวาดวยการจางแรงงาน กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรของนายจาง กฎหมายวาดวยการ
เรยีกรองและการระงับขอพิพาทแรงงาน

2. สัญญาจางแรงงานที่นายจางและลูกจางรวมกันตกลงกันไวกอใหเกิดสิทธิและ
หนาที่ระหวางกัน

3. ขอบงัคบัเกีย่วกบัการท ํางานตามบทบญัญตัวิาดวยการคุมครองแรงงาน นายจาง
ทีม่ลูีกจางตัง้แต 10 คนขึ้นไป ตองจัดใหมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํ างานโดยไมขัดตอกฎหมายและ
ยอมมีผลผูกพันนายจางและลูกจาง กอใหเกิดสิทธิแกทั้งสองฝายซึ่งเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง
แรงงาน

4. ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือสัญญารวมเจรจาตอรอง (Collective 
Bargaining agreement) หมายถงึ ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดขึ้นระหวางนายจางกับกลุม
ลูกจางหรอืสหภาพแรงงาน ระเบยีบปฏบิตัใินการท ํางานหรอืสัญญาเกีย่วกบัการจางแรงงานระหวาง
นายจางกับสหภาพแรงงานในตางประเทศ ขอตกลงหรือสัญญาเปนสิ่งสํ าคัญอันหนึ่งที่ลูกจางไดรับ 
และกอใหเกิดสิทธิและหนาที่ตางๆ ระหวางกันในการทํ างาน หากฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตาม   
ท ําใหอีกฝายหนึ่งมีสิทธิรองทวงถามได

5. ขอรองทุกขเกี่ยวกับการทํ างาน (Grievances) หมายถึง การกระทํ าการใดๆ 
ของนายจางที่ทํ าใหลูกจางไดรับความเดือดรอน ซ่ึงอาจเปนการละเมิดสิทธิอันควรมีควรได หรือ
การไมปฏิบัติการบางอยางที่ควรปฏิบัติ เชน การกระทํ าที่ขัดตอสัญญาจางแรงงาน การกระทํ าที่ขัด
ตอกฎหมาย การกระทํ าที่ขัดตอการปฏิบัติตอกันที่เคยผานมา (A past practice) การกระทํ าที่ขัดตอ
ขอบงัคบั หรือระเบียบเกี่ยวกับการทํ างานและการกระทํ าที่นายจางพึงใหแกลูกจาง เปนตน

6. ขอพิพาทในเรื่องการรับรองสหภาพแรงงาน (Recognition Dispute) หมายถึง
ขอขัดแยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากการที่นายจางไมยอมรับรองสหภาพแรงงานที่ไดเรียกรองเปนผูแทน
ของลกูจางในการเจรจาตอรองรวม รวมทัง้ขอขัดแยงกรณทีีส่หภาพแรงงานหลายแหงแยงกนัเปนผูแทน
ของลกูจาง ในสถานประกอบการ ซ่ึงโดยปกติการจะยอมรับสหภาพแรงงานหรือไมนั้น เปนเรื่อง
ของนายจาง
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7. ขอพพิาทในเรือ่งการกระท ําอนัไมเปนธรรม (Unfair Labor practices) หมายถงึ
ขอขัดแยงที่เกิดจากการกระทํ าที่ไมสมควรทางดานแรงงาน ซ่ึงเปนการเอารัดเอาเปรียบ หรือทํ าให
อีกฝายหนึง่เดอืดรอน โดยจะมกีฎหมายก ําหนดหลกัเกณฑไวกวางๆ วา การกระท ําอยางใดจงึจะเปน
การกระทํ าอันไมเปนธรรม การกระทํ าอันไมเปนธรรมดา คือ ความพยายามของฝายจัดการของ
สถานประกอบการทีเ่ลือกปฏบิตัติอคนงาน ซ่ึงเปนสมาชกิของสหภาพแรงงาน หรือผูซ่ึงด ําเนนิกจิกรรม
ของสหภาพแรงงาน การกระทํ าแบบนี้ยังเปนที่รูจัดกันในประเทศตางๆ วา เปนผูรับเคราะหของ  
สหภาพแรงงาน (Trade Union Victimization) กฎหมายไดกํ าหนดวิธีการเปนพิเศษเพื่อปองกัน   
การกระท ําอนัไมเปนธรรม โดยทัว่ไปยอมรวมถงึการทีจ่ะรบัคนงานทีถู่กใหออกจากงานกลบัเขาด ํารง
ต ําแหนงเดมิได จงึเปนกรณทีีเ่กีย่วของกบัการออกจากงาน ค ําเรยีกรองมกัจะเปนการใหรับคนงานนัน้
กลับเขาท ํางาน  ในตํ าแหนงเดิม ดวยเหตุนี้ขอพิพาทดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการทํ างาน 3

2.2.2  ขอพิพาทเกี่ยวกับผลประโยชน (Interests Disputes)
ขอพิพาทเกี่ยวกับผลประโยชน เปนความขัดแยงกันเรื่องผลประโยชน หรือ   

“การพิพาทดานเศรษฐกิจ” โดยทั่วไปจะเกี่ยวของกับการกํ าหนดในเรื่องเงื่อนไขและสภาพการจาง
ซ่ึงเรียกรองผลประโยชนในเรื่องอื่นๆ ซ่ึงกฎหมายไมไดกํ าหนดไว เชน เรียกรองใหนายจางให  
หลักประกนัเกีย่วกบัความมัน่คงในการท ํางาน ใหเพิม่คาจาง หรือประโยชนพเิศษอืน่ๆ นอกเหนอืจาก
คาจาง หรือการเสนอปรับปรุงเงื่อนไขการทํ างานที่จะทํ าใหลูกจางไดรับประโยชนมากขึ้น โดยปกติ
การเรียกรองหรือขอเสนอเหลานี้ มุงหวังที่จะใหมีการตกลงทํ าสัญญาเจรจาตอรองรวมและ         
การพพิาทจะเกดิขึ้นเมื่อคูกรณีไมอาจจะเจรจาตกลงกันได การเจรจาเกี่ยวกับปญหาเหลานี้มักจะเปน
เรือ่งของการใหและการรับ จึงกลาวไดวา ปญหาขอพิพาทที่เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน “สามารถ
ประนีประนอมได” มากกวากรณีพิพาทแบบอื่น และใชการไกลเกลี่ยใหเปนประโยชนมากที่สุด 
การไกลเกลีย่ขอพพิาทประเภทนีโ้ดยตวัของมนัเองแลว เปนสวนหนึง่ของกระบวนการเจรจาตอรอง
รวมกนัระหวางฝายนายจางกับลูกจาง คือ เปนการเพิ่มเติมหรือขยายการเจรจาระหวางคูกรณีออกไป
โดยมีผูไกลเกลี่ยชวยเหลือ 4

                                                          
3 จิตตรา  หิรัญอัศว, (ผูแปล). (2519). การไกลเกล่ียกรณีพิพาทแรงงาน. หนา 22 – 25.
4 แหลงเดิม. หนา 23.
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2.3  แนวความคิดในการระงับขอพิพาทแรงงาน

การระงับขอพิพาทแรงงานที่ใชในประเทศตางๆ อาจแยกตามระบบการแรงงาน
สัมพันธ  ซ่ึงเปนระบบใหญ 3 ระบบ  คือ

2.3.1 ระบบการรวมเจรจาตอรอง (Collective Bargaining System)
ระบบการรวมเจรจาตอรองพัฒนามาจากแนวความคิดของกฎหมายเอกชนที่ให

เสรีภาพในการทํ าสัญญา (Freedom of contract) แกเอกชนอยางเต็มที่ โดยรัฐจะไมเขาไปยุงเกี่ยว
โดยตรง การแทรกแซงของรัฐจะกระทํ าในรูปของขอกํ าหนดเพื่อความคุมครองประโยชนสาธารณะ 
ระบบนีถื้อกํ าเนิดขึ้นในประเทศที่ใชระบบกฎหมาย Common law โดยการพัฒนาเสรีภาพในการทํ า
สัญญา และใหรวมถึงเสรีภาพในการรวมกลุมดวย (Freedom of association)

2.3.2 ระบบการตัดสินใจรวมกันหรือรวมมือกัน (Co–Determination or Co–
Operation System)

คอื การพยายามลดความขัดแยงระหวางฝายบริหารและฝายลูกจางโดยเปดโอกาส
ใหลูกจางมสิีทธเิสนอความคดิเหน็และรวมมอืในการตดัสนิใจและบรหิารกจิการในบางกรณตีามวธีิการ
ที่กฎหมายเปดชองใหทํ าได ฝายบริหารและฝายลูกจางอยูในลักษณะของ “หุนสวนในการผลิต”    
ยิ่งกวาลักษณะเปน “คูสัญญาจางแรงงาน” กลาวคือ ฝายนายจางถือเปนฝายลงหุนดวยเงินหรือ
ทรัพยสินและฝายลูกจางเปนฝายลงหุนดวยแรงงาน

2.3.3 ระบบอนุญาโตตุลาการบังคับ (Compulsory Arbitration System)
หมายถึง ระบบที่รัฐหรือตัวแทนของรัฐมีบทบาทสํ าคัญและมีอํ านาจเขามา    

เกี่ยวของดวยในกรณีพิพาทแรงงานระหวางนายจางและลูกจางในฐานะเปนผูรักษาประโยชน     
ของสาธารณชน  (Public Interests) ทัง้นีเ้พือ่ยตุิขอพิพาทแรงงานนั้นๆ โดยเร็ว และมิไดเปนแตเพียง
การพิจารณาถึงผลประโยชนของบุคคลทั้งสองฝายเทานั้น หากจะตองคํ านึงถึงผลประโยชน       
ของสังคมหรือสาธารณชนดวยเสมอ

ในระบบการแรงงานสัมพันธทั้ง 3 ระบบ มีสาระสํ าคัญของการแกปญหา คือ        
การแทรกแซงของรัฐในระดับตางกันตามขอพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้น จะเห็นไดวาการแกปญหา    
ขอพิพาทแรงงานจะเริ่มจากกฎหมายแรงงานสัมพันธของประเทศนั้นๆ เปดโอกาสใหคูกรณีไดเร่ิม
เจรจาตอรองเพื่อกํ าหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกันไดอยางเสรี แตหากการเจรจาตอรอง   
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ลมเหลวและเกิดขอพิพาทแรงงานขึ้น รัฐจะใหโอกาสคูกรณีเพื่อหาทางระงับขอพิพาทแรงงานนั้น
ในระบบการรวมเจรจาตอรอง (Collective Bargaining System) โดยใหคูกรณีตัดสินใจเองวา จะแก
ปญหานี้อยางไรตอไป และใหเสรีภาพในการดํ าเนินการตอรองหรือใชวิธีการทางแรงงานสัมพันธ
ตออีกฝายหนึ่งจนถึงที่สุด โดยรัฐจะไมเขาไปแทรกแซง หากรัฐเห็นวาขอพิพาทแรงงานไมอาจยุติ
ลงไดโดยงาย และการพิพาทแรงงานนั้นกระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจหรือความสงบเรียบรอย หรือ
เปนขอพพิาทในกจิการซึง่ไมอาจปลอยใหมกีารหยดุงานได เชน บริการสาธารณะ เปนตน รัฐจงึจะเขา
แทรกแซง ในระบบการรวมเจรจาตอรอง (Collective Bargaining System) โดยรัฐจะเขาแทรกแซง
ขอพพิาทแรงงานทันทีหลังจากที่คูกรณีเจรจาตอรองกันแลวไมอาจตกลงกันได โดยไมปลอยใหเกิด
ผลเสียหายจากการหยุดงานเสียกอน เพื่อสรางความมั่นคงปกปองประโยชนสาธารณะไมใหตอง
กระทบกระเทือน

2.4  วธีิระงับขอพิพาทแรงงาน 5

วธีิระงับขอพิพาทแรงงาน แบงออกไดเปน

2.4.1  การระงับขอพิพาทแรงงานเกี่ยวกับสิทธิ
เปนเรื่องที่นายจางละเมิดสิทธิที่กฎหมายใหหลักประกันแกลูกจางไว เชน       

นายจางไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน หรือกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ทํ าใหลูกจาง
คนใดคนหนึ่งไดรับความเดือดรอน ขยายเปนเรื่องใหญได ซ่ึงโดยปกติแลวขอพิพาทประเภทนี้   
เปนขอพพิาทขัน้มลูฐานอนัเปนขอพพิาททีอ่าจเกดิขึน้ไดจากการปฏบิตังิานภายในสถานประกอบการ
ดงันัน้ วธีิการระงับจึงเปนเรื่องภายในเองโดยตรง ซ่ึงขอรองทุกขมักจะเปนเรื่องของลูกจางแตละคน 
แตถาไมอาจระงับลงได ก็อาจจะขยายไปเปนขอรองทุกขของกลุม (Group Grievances) ซ่ึงอาจจะมี
ผลรุนแรงตอไปอาจถงึขัน้นดัหยดุงานได ดงันัน้ นายจางทีเ่ขาใจถงึความส ําคญัของการระงบัขอรองทกุข
จ ําตองใหความสนใจกํ าหนดวิธีการยุติขอรองทุกขเอาไว โดยอาจมีหลายวิธี

1. การรับฟงเรื่องราวรองทุกขจากลูกจางโดยตรงอันเปนหนาที่ โดยกํ าหนดเปน
นโยบายโดยชัดเจน การอนุญาตและชี้ชวนใหลูกจางเขาพบชี้แจงไดโดยตรงแลวรวมกันแกไข   
ปรับปรุง ปรับความเขาใจซึ่งกันและกัน เปนวิธีการ Open – door Policy ซ่ึงจะไดผลดีในกรณี        
ทีส่ถานประกอบการนั้นมีคนงานไมมากนัก

                                                          
5 ธีรพงศ จิระภาค. (2525). การยุติขอพิพาทโดยศาลแรงงาน.
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2. การใหลูกจางยื่นหนังสือรองทุกขขึ้นมาตามลํ าดับ ซ่ึงในชั้นแรกมักจะใหยื่น
ตอหวัหนาคนงานกอน เพื่อใหมีการแกไขในขั้นตน หากลูกจางไมพอใจก็อาจอุทธรณไปยังหัวหนา
แผนก หัวหนาฝาย หรือผูจัดการตอไป เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ซ่ึงแตละขั้นตอนก็จะมีกํ าหนด   
ระยะเวลาไวแนนอน เปนระยะเวลาสั้นๆ ถายังไมเปนที่พอใจ ก็อาจตกลงกันสงเรื่องราวไปยัง
บคุคลภายนอก เพื่อใหช้ีขาดตัดสิน และกรณีนี้มักจะยุติเปนที่สุด ไมมีการฟองรองกันตอไปอีก

3. การใหลูกจางยื่นคํ ารองทุกขตอคณะกรรมการรวมหารือ (Joint Consultation 
Committee) ซ่ึงเปนคณะกรรมการผสมระหวางผู แทนนายจางและผู แทนลูกจางหรือยื่นตอ        
คณะกรรมการลูกจาง  (Work Council) โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาดํ าเนินการแกไข โดย
เสนอขออันควรแกไขไปยังผูมีอํ านาจตอไป ซ่ึงจะประสบผลสํ าเร็จไดก็ตอเมี่อคณะกรรมการเหลานี้
จะตองมีอํ านาจอยางแทจริงในการแกไขปญหาไดโดยตรงตามที่บทกฎหมายใหอํ านาจเอาไว และ
ตองไดรับการยอมรับจากนายจางในอันที่จะรวมมือแกไขดวยอยางแทจริง

4. ในกรณีที่สถานประกอบการนั้นมีลูกจางซึ่งเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน
และสหภาพแรงงานนั้นไดเจรจาตอรองรวมกับนายจางไว ในสัญญาเจรจาตอรองรวมมักจะมี       
ขอกํ าหนดเกี่ยวกับการพิจารณารองทุกขไวเสมอ โดยมักจะกํ าหนดวาเมื่อลูกจางมีขอรองทุกข      
ลูกจางกจ็ะแจงขอเรียกรองแกผูแทนสหภาพแรงงานประจ ําหนวยงาน (Shop Steward) แลวผูแทน
สหภาพแรงงานก็จะไปพบกับหนาหนางานของลูกจางพรอมกับลูกจางเพื่อใหช้ีแจงและแกไข    
หากไมอาจแกไขไดก็จะดํ าเนินการตอไป โดยมีการพิจารณารวมกันระหวางเจาหนาที่ของสหภาพ
แรงงานและผูบังคับบัญชาชั้นสูงของนายจางตามลํ าดับ การพิจารณาแตละขั้นนั้นจะตองมีระยะเวลา
ก ําหนดไว และหากไมเห็นพองจะกํ าหนดระยะเวลาอุทธรณไวดวย

สวนขอพิพาทในเรื่องการรับรองสหภาพแรงงานนั้น ปกติไมอาจระงับลงได
ดวยวธีิการงายๆ เชน ขอรองทุกขทั่วไป เพราะตางฝายตางยังไมเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกัน
โดยตรง วธีิการระงบัจงึเปนไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีก่ ําหนดไว เชน ใหลูกจางลงคะแนนเสยีง
เลือกวา จะใหสหภาพใดสหภาพหนึ่งเปนผูแทนของตนในการเจรจาตอรองรวม ซ่ึงนายจางจะตอง
รับรองสหภาพนั้นวาเปนผูแทนของลูกจางโดยตรงและนายจางจะตองเขารวมในการเจรจาตอรอง
ดวย

สวนขอพิพาทในเรื่องการกระทํ าอันไมเปนธรรมนั้น ก็จะมีบทบัญัติของ
กฎหมายก ําหนดไวโดยแจงชัดวาการกระทํ าใดบางที่ถือไดวาเปนการกระทํ าอันไมเปนธรรม ดังนั้น 
วิธีการระงับจึงเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยทั่วไปแลวมักจะกํ าหนดใหคณะกรรมการ
ของฝายบริหารเปนผูใชอํ านาจดุลพินิจในการวินิจฉัยและเปนการใชอํ านาจกึ่งตุลาการ หากเปน  
การกระทํ าอันไมเปนธรรมแลว ก็มีอํ านาจสั่งใหมีการแกไขใหถูกตองตอไปได
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2.4.2  การระงับขอพิพาทแรงงานเกี่ยวกับผลประโยชน
ขอพิพาทเกี่ยวกับผลประโยชน เปนขอขัดแยงในเรื่องของผลประโยชนตาม

ลักษณะของการแรงงานสัมพันธเปนผลประโยชนที่คูกรณีมุงหวังที่จะไดรับมากกวาที่บทกฎหมาย
ก ําหนดไว กลาวคอื รัฐจะตราบทบญัญตัขิองกฎหมายใหสิทธิแกคูกรณ ี เปนมาตรฐานขัน้ตํ ่าตามแตรัฐ
จะเห็นสมควร ซ่ึงเรียกวาเปนกฎหมายคุมครองแรงงาน หากคูกรณีตองการไดรับผลประโยชน   
มากเกนิกวาสิทธทิีรั่ฐไดก ําหนดไว กจ็ะตองมกีารยืน่ขอเรยีกรองและเจรจาตอรองระหวางกนัและกนั
ซ่ึงก็อาจกลายเปนขอพิพาทเกี่ยวกับผลประโยชนในระหวางลูกจางและนายจางขึ้นมา และมีวิธี
ระงบัขอพิพาทดวยวิธีการและขั้นตอนดังตอไปนี้

1. การเจรจาตอรอง (Collective Bargaining) การเจรจาตอรองรวมเปนการดํ าเนิน
การเจรจารวมกันระหวางฝายนายจางกับลูกจางเพื่อใหขอตกลงอยางยุติธรรมในการกํ าหนดคาจาง
และเงือ่นไขของการท ํางาน ซ่ึงเปนวธีิทีม่ปีระสิทธภิาพทีสุ่ด ส่ิงทีจ่ ําเปนทีจ่ะตองมเีพือ่ใหการด ําเนนิการ
ดังกลาวไดสํ าเร็จ ก็คือ เสรีภาพในการสมาคมอันจะทํ าใหผูใชแรงงานสามารถรวมกันจัดสหภาพ
แรงงาน ซ่ึงไมอยูภายใตบงัคบัหรอือิทธิพลของนายจาง ยิง่ไปกวานัน้ถาหากจะใหการเจรจาตอรองรวม
ด ําเนนิไปอยางยุติธรรม แตละฝายตองสามารถปองกันผลประโยชนของฝายตนไวได โดยไมตกอยู
ภายใตแรงกดดันหรือภายใตอํ านาจของอีกฝายหนึ่ง ในขณะเดียวกันพลังของทั้งสองฝายก็จะตอง
ทดัเทยีมกนัพอสมควร ซ่ึงโดยหลักแลว ในการตอรองนั้นคนงานแตละคนยอมจะอยูในสถานภาพ
ทีอ่อนแอกวานายจาง รัฐอาจจะตราบทบญัญตักิฎหมายเพือ่ใหกระบวนการเจรจาตอรองรวมมรีะเบยีบ
และมปีระสิทธิภาพ ทัง้อาจก ําหนดไววาให ขอตกลงตางๆ ในสญัญาการตกลงรวมนัน้ขยายครอบคลมุ
ไปถึงคนงานและนายจางอื่นๆ ซ่ึงมีอาชีพหรืออยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน แมวาองคกรเหลานั้น   
จะไมไดมสีวนในการตกลงก็ตาม และการที่รัฐจัดใหมีการไกลเกลี่ยและการชี้ขาดเพื่อชวยใหตกลง
กันได เมื่อการเจรจาตอรองรวมมีทีทาวาลมเหลวหรือหยุดชะงักลง หรือเกรงวาจะมีความขัดแยง
เกดิขึน้ โดยรัฐอาจจะจัดตั้งหรือชวยจัดตั้งกลไกพิเศษ เชน คณะกรรมการชี้ขาดศาลแรงงาน ฯลฯ
เพือ่วนิจิฉยัปญหาทีเ่กีย่วพนักบัการบงัคบัใชสัญญา การตกลงรวม และการตคีวามขอสัญญาดงักลาว

โดยปกติการบังคับใชขอสัญญาการตกลงรวม และการควบคุมดูแลขอสัญญา    
ขึน้อยูกบัความสจุริตของคูกรณ ีและขอก ําหนดตางๆ ของสญัญา การตกลงรวมกไ็มอาจน ํามาบงัคบัใช
โดยกระบวนการทางกฎหมาย ขอสัญญานี้ถือเปน “การตกลงกันอยางสุภาพบุรุษ” ซ่ึงไมมีผลบังคับ  
ทางกฎหมาย แตในกรณีที่นายจางซึ่งเปนสมาชิกขององคการและมีสวนรวมในการรางขอสัญญา
ไมปฏิบตัติามเงือ่นไขในสญัญา วธีิการแกไข คอื ใชแรงงานกดดนัจากองคการนัน้ และสหภาพแรงงาน
ทีเ่กีย่วของ วิธีสุดทาย ก็คือ สหภาพแรงงานสามารถจะใชอํ านาจทางเศรษฐกิจได โดยเรียกใหมี  
การนัดหยุดงานเพื่อใหมีการปฏิบัติตามขอสัญญา แตถาหากมีบทบัญญัติกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับ  
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การบังคับของขอสัญญาการตกลงรวมก็ยอมจะใชบังคับไดทันทีกับความสัมพันธทางการวาจาง
ทกุๆ คน ซ่ึงอยูภายใตขอบขายของขอสัญญา ดังนั้น การใหการปฏิบัติตามขอสัญญาอาจกระทํ าได
โดยการฟองรองเรียกคาเสียหายในชั้นศาล ในกรณีที่มีการลวงละเมิดขอสัญญา ซ่ึงกฎหมายมักจะ
หามไมใหมีการหยุดงานหรือปดงานงดจางเพื่อใหมีการปฏิบัติตามขอสัญญาหรือเพื่อปรับปรุงแกไข
ตางๆ ในระหวางทีข่อสัญญายงัมผีลใชบงัคบัอยู แตอยางไรกต็ามมหีลายประเทศไมนยิมใชศาลทัว่ไป
เพือ่การบงัคบัใชสัญญาการตกลงรวม เนือ่งจากวธีิด ําเนนิการอาจจะยดืเยือ้และสิน้เปลอืงคาใชจายมาก
และการลาชาอาจจะทํ าใหเกิดการนัดหยุดงานและยิ่งไปกวานั้น ผูพิพากษาซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับ
กฎหมายทัว่ๆ ไป อาจจะไมรูซ้ึงถึงปญหาเฉพาะที่เกี่ยวกับการแรงงานสัมพันธก็ได จึงไดมีการจัดตั้ง
ศาลแรงงานขึ้นโดยเฉพาะ

2. การไกลเกลี่ย (Conciliation) การไกลเกลี่ยเปนการปฏิบัติที่ใชบริการของ
บุคคลฝายที่สามซึ่งเปนกลาง เพื่อชวยเหลือคูพิพาทใหขจัดความแตกตางและเพื่อที่จะใหบรรลุ     
ถึงความตกลงกันฉันทมิตรที่เห็นพองตองกัน เปนกระบวนการที่มีการเจรจากันระหวางคูกรณี  
อยางมีเหตุผลและเปนระเบียบโดยการนํ าของผูไกลเกล่ีย อันจะนํ าความสงบมาสูแรงงานสัมพันธ 
มีจุดมุงหมายที่จะทํ าใหการระงับกรณีพิพาทเปนไปอยางรวดเร็ว โดยไมตองใหมีการนัดหยุดงาน
หรือการปดงานงดจางและเรงใหการหยุดงานซึ่งเกิดขึ้นแลวยุติลงโดยเร็ว สํ าหรับหนาที่โดยปกติ
ของผูไกลเกลี่ย ก็คือ การชวยใหทั้งสองฝายไดประนีประนอมหรือหาทางแกไขซึ่งเปนที่ยอมรับ
ดวยกันทั้งสองฝาย ดังนั้น อํ านาจซึ่งผูไกลเกล่ียจะสามารถพึ่งพาไดอยางแทจริง ก็มีเพียงอํ านาจ    
ในการมเีหตมุผีล (reasoning) และการชกัน ํา (persuasion) การไกลเกลีย่จงึหมายถงึการเจรจาตอรองรวม
ทีข่ยายออกไปโดยไดรับการชวยเหลือของฝายทีส่าม หรือคอื “การเจรจาตอรองรวมทีไ่ดรับการชวยเหลือ”
(assisted collective bargaining) ส่ิงที่สํ าคัญที่สุดในทางปฏิบัติ คือ ผูไกลเกลี่ยเองควรจะตองเขาใจ
บทบาทของตนอยางชัดเจน และไมควรกระทํ าโดยถือสิทธิเอาหนาที่และอํ านาจชี้ขาดมาใช โดยอาจ
จะแนะนํ าทางแกปญหาหรือเสนอขอตกลงในกรณีที่ไมขัดกับแนวทางปฏิบัติที่มีอยู แตเปนเรื่อง
ของคูกรณทีีจ่ะรบัหรือไมรับค ําแนะน ํา หรือขอเสนอนัน้กไ็ด ผูไกลเกล่ียไมสามารถทีจ่ะบงัคบัใหรับ
เงือ่นไขขอตกลงในการระงับขอพิพาทนั้น ปจจุบันการไกลเกลี่ยนั้นโดยทั่วไป รัฐเปนผูดํ าเนินการ 
แตรัฐกอ็าจสนบัสนุนใหเอกชนทํ าหนาที่ไกลเกลี่ยได โดยใหคูกรณีตกลงแตงตั้งผูไกลเกลี่ยเพื่อชวย
ระงบัขอพพิาทเอง แตการไกลเกลี่ยซ่ึงรัฐเปนผูจัดและดํ าเนินการจะมีลักษณะบังคับอยูดวย ซ่ึงอาจมี
วิธีการบังคับโดยบทบัญญัติที่กํ าหนดใหคูกรณีตองเขารวมในการไกลเกลี่ยหรือมอบอํ านาจให     
เจาหนาทีไ่กลเกลีย่บังคบัใหคูกรณเีขารวมด ําเนนิการ รวมทัง้ก ําหนดหามการนดัหยดุงานและปดงาน
งดจางโดยไมไดมีการไกลเกลี่ยกันกอน รัฐมักจะจัดเตรียมการไกลเกลี่ยโดยมีหนวยบริการอาจมีช่ือ  
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ตางกนัไปตามแตละประเทศ งานดานบริการไกลเกลี่ยมักดํ าเนินการโดยขาราชการซึ่งทํ าหนาที่เปน
ผูไกลเกลี่ย ซ่ึงมีอยู 3 พวก คือ

(1) คูกรณีเขามาสูการไกลเกลี่ยในฐานะคูตอสูในการพิพาทที่ไดประกาศ
ออกมาอยางเปดเผย ดังนั้น คูกรณีจึงมักจะปรากฏตัวตอหนาผูไกลเกลี่ยดวยทาทีแข็งกระดาง ฉะนั้น 
ชวงแรกของการไกลเกลี่ย จึงมักจะเรียกไดวาเปนชวงแหง “ทีทาที่แข็งกราว” (hard posture)

(2) ระหวางการไกลเกลี่ยคูกรณีแตละฝายจะเกี่ยวของโดยการตอรองเพื่อ    
ปกปองสถานภาพของตนเองเปนสํ าคัญ ปกติแลวไมมีฝายใดเปนฝายริเร่ิมทาทีที่เปนไมตรีหรือที่จะ
ปรองดองกันได จึงเปนหนาที่ของผูไกลเกลี่ยที่จะชักจูงคูกรณี ชวงที่สองจึงเปนการหาทางตกลงกัน
ของฝายผูไกลเกลี่ย ผูไกลเกลี่ยไมมีอํ านาจที่จะบังคับใหคูกรณีตกลงระงับขอพิพาทได แตสามารถ
จะท ําไดเพียงชักจูงใหคูกรณีขจัดขอขัดแยงตางๆ และตกลงใจที่จะประนีประนอมกันเทานั้น ซ่ึงมี
ขอควรสังเกต คือ

- ความเขาใจในคูกรณี เขาใจถึงสาเหตุตางๆ ที่ทํ าใหคูกรณีไมสามารถ  
ทีจ่ะใชแนวทางปฏิบัติที่มีเหตุผลได

- อํ านาจอันถูกตองตามครรลองคลองธรรมของผูไกลเกลี่ย ความสํ าเร็จ
ของการไกลเกลี่ยนั้น ขึ้นอยูกับคูกรณีวามีความเห็นอยางไรในตัวผูไกลเกล่ีย คูกรณีอาจไมพอใจ  
ในการแทรกแซงของผูไกลเกล่ียก็ได ซ่ึงอาจเปนเพียงการแสดงอาการปฏิปกษตอพฤติกรรม และ
การกระท ําของผูไกลเกลีย่เองวา มคีณุสมบตัขิองความไมลํ าเอยีงความซือ่สัตยและความรูความช ํานาญ
แลวหรือไม

- การใชแรงผลักดนัคอืการใชโอกาสทีเ่หมาะสม เพือ่ชักจงูคูกรณใีหละทิง้
สถานภาพเดมิชักชวนใหคูกรณีกาวเขามาหากัน โดยนํ าทางใหคูกรณีเผชิญกับแรงผลักดัน เพื่อที่จะ
ใหยินยอมระงับขอขัดแยง แรงผลักดันบางอยางเกิดขึ้นเองในขอพิพาท บางอยางผูไกลเกล่ียเปน     
ผูสรางใหเกดิขึน้ แตอาจจ ําแนกไดเปนสามรปูแบบ คอื ทางบคุคล ทางสงัคมและการเมอืง ทางเศรษฐกจิ

จะเห็นไดวาความชวยเหลือของผู ไกลเกลี่ยในการระงับขอพิพาท
ประกอบขึน้ ดวยความชวยเหลือปลีกยอยขั้นพื้นฐาน 3 ประเภท คือ

1. ผูไกลเกล่ียจะชักจูงคูกรณีใหเขามาสูวิถีทางของการไกลเกลี่ย การที่
ผูไกลเกลีย่เขาแทรกแซงเปนการสรางสถานการณทีแ่ตกตางออกไปใหแกคูกรณี แทนทีจ่ะเผชญิหนากนั
อยางรุนแรง ทํ าใหคูกรณีเกิดความจํ าเปนที่จะตองพิจารณาทบทวนสถานภาพของตน และจํ าเปน   
ทีจ่ะตองพิจารณาทางออกหรือทางเลือกที่เปนไปไดหลายๆ ทาง

2. ผูไกลเกลี่ยอาจจะชี้ใหคู กรณีเห็นทางเลือกตางๆ เทาที่จะหาได  
นอกเหนือไปจากทางเลือกซึ่งคูกรณีสามารถคนไดเอง
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3. ผูไกลเกลี่ยจะควบคุมจังหวะเวลาของการเลือกทางออกเหลานี้  
การยอมรับของคูกรณีก็จะเปลี่ยนแปรไปเปนครั้งคราวดวย โดยผูไกลเกลี่ยจะมีสวนชวยเหลือ      
ในการเสนอทางเลือกตามโอกาสที่เหมาะสมที่เห็นวานาจะไดรับผลตอบสนองในทางที่ดีจากคูกรณี
ไดมากที่สุด

ในทีสุ่ดหากหลีกเลี่ยงการหยุดงานไมได ผูไกลเกลี่ยก็อาจจะชวยให
คูกรณยีอมรบัการด ําเนนิการใหหยดุงานอยางมรีะเบยีบและเพือ่รักษาบริการความปลอดภัยที่สํ าคัญๆ
ในขณะที่กํ าลังหยุดงาน โดยมีวัตถุประสงคก็เพื่อใหแนใจวาสามารถจะเริ่มการผลิตใหมไดทันที
เมื่อขอพิพาทไดยุติแลว

3. การชี้ขาด (Arbitration) การชี้ขาดขอพิพาทแรงงานเปนวิถีทางที่สํ าคัญยิ่ง
อยางหนึ่งในระบบแรงงานสัมพันธ และดูเหมือนวาจะเปนมาตรการสุดทายประการเดียวที่จะชวย
ใหคูพิพาทสามารถที่กลับคืนดีและทํ างานรวมกันไดตอไปดวยความยินยอมพรอมใจ เนื่องจาก   
การพฒันาเกีย่วกบัเงือ่นไขของการท ํางานและแรงงานสมัพนัธ โดยเฉพาะอยางยิง่ในสถานประกอบการ
ใหญๆ ขอกํ าหนดที่ใหระงับขอพิพาทดังกลาวใหส้ินสุดลงภายในสถานประกอบการนั้นเองๆ    
ยอมจะจ ํากดัภาระของศาลทัว่ไปหรอืศาลแรงงาน (ในกรณทีีม่)ี โดยเฉพาะการระงบัขอพพิาทเกีย่วกบั
การรองทกุขเล็กๆ นอยๆ และโดยการวินิจฉัยขอพิพาทใหรวดเร็ว ในระดับสถานประกอบการเอง
ยอมชวยไมใหเกิดผลรายตอระบบแรงงานสัมพันธ การตัดสินใจโดยผูช้ีขาดจึงสามารถรักษา      
แรงงานสัมพันธที่ดีเปนอยางมาก

การชี้ขาดจึงมีขอดีพิเศษ  คือ
1. ดงึวธีิด ําเนนิการระงบัขอพพิาทใหลงมาอยูในระดบัคูกรณ ี คูกรณมีกัจะเชือ่มัน่

อยางมากในกลไกการระงับซึ่งเปนของตัวเองโดยแท และมีความยืดหยุนสามารถปรับใหเขากับ
ทศันะ  ความปรารถนา ประสบการณของคูกรณีและสภาพการณของสถานประกอบการได

2. เปนวิถีปฏิบัติการในระดับที่ใกลชิดคูกรณีที่สุด ใหผูช้ีขาดสามารถเรียนรู
ลักษณะพเิศษของสถานประกอบการหรอือุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอไดดี และจะเปนไปอยางไมมพีธีิการ

3. ขอตกลงซึ่งจัดใหมีการชี้ขาดดังกลาวมักจะมีการรับรองที่วาสภาพแรงงาน
และคนงานจะละเวนจากการนดัหยดุงาน และนายจางจะละเวนจากการปดงานงดจางระหวางทีเ่จรจา
ตกลงกนัในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการบังคับใช หรือการตีความขอตกลง
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การตัดสินโดยชี้ขาดจะกาวหนาไปไดตองอาศัยการตัดสินใจทางดานนโยบาย
ที่วา ขอเรียกรองหรือขอพิพาทเหมาะที่จะใชวิธีการซึ่งกํ าหนดโดยคูกรณีเอง ไมควรจะแกไขโดย
ความขัดแยงทางอํ านาจ แตอาจกระทํ าไดดวยการตัดสินใจของฝายที่สามที่เปนกลาง เพื่อระงับ     
ขอพิพาทที่เกี่ยวกับเรื่องการตีความและการบังคับใชขอตกลงรวมในดานแรงงานนั้น ยอมจะ
กํ าหนดไวอยางดีที่สุดโดยคูกรณี จึงควรใหคูกรณีเปนผูตัดสินเอง แตบางทีก็ไดกลายเปนเรื่อง    
แนวนโยบาย ของรฐัซึ่งบังคับใชโดยการดํ าเนินการของฝายบริหารหรือโดยบทบัญญัติทางกฎหมาย

การช้ีขาดขอพิพาทแรงงาน มี 2 ประเภท กลาวคือ
1. การชีข้าดโดยสมคัรใจ (Voluntary Arbitration) หมายถึงการทีคู่กรณสีมคัรใจ

เขาสูการชี้ขาดเพื่อที่จะใหไดขอยุติจากผูช้ีขาดไปปฏิบัติตามตอไป ซ่ึงการชี้ขาดแบบนี้จะตอง
ประกอบดวย

1.1 คูกรณีตองสมัครใจเขาสูการชี้ขาด อันอาจเกิดจากความประสงคของ  
คูกรณีเอง หรือกรณีอาจเกิดจากความเบื่อหนายหรือเกียจครานที่ดํ าเนินการอยางอื่นๆ เพื่อระงับ   
ขอพพิาท เชน การนดัหยดุงาน หรือการปดงานงดจาง แตบางประเทศกก็ ําหนดใหคูกรณเีขาสูการชีข้าด
โดยมีกฎหมายกํ าหนดไว ถึงแมคูกรณีจะเลือกตัวผูช้ีขาดไดเอง ก็ไมอาจถือไดวาเปนการชี้ขาด    
โดยสมัครใจ

1.2 คูกรณีมีอิสระที่จะเลือกตัวผูช้ีขาด คูกรณีอาจเลือกหาเอาเองหรือเลือก
เอาจากบญัชรีายช่ือทีรั่ฐก ําหนด และคูกรณจีะเลอืกผูช้ีขาดไวเปนการถาวร (Permanent) หรือจะเลอืก
เปนการชั่วคราว หรือเฉพาะเรื่องก็ได

การนํ าเอาการชี้ขาดเขามาใชนั้นหมายความวารัฐเต็มใจที่จะใหระงับ       
ขอพิพาทดวยวิธีดํ าเนินการซึ่งคูกรณีเองเปนผูตัดสินใจ หากตองการใหระบบการชี้ขาดประสบ
ความสํ าเร็จ ผูช้ีขาดตองมคีณุสมบตัทิีท่ ําใหคูกรณแีนใจวาเปนผูมคีวามรูทางดานเจรจาตอรองรวมและ
การปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการดํ าเนินการรองทุกข ทั้งมีความชํ านาญและประสบการณที่ดีและ   
สถานภาพทางอาชีพของผูช้ีขาดควรเปนกลางเปนผูที่คูกรณียอมรับ ส่ิงที่คูกรณีจะตองตัดสินใจ    
ในกรณทีีเ่ปนการชีข้าดเชงิสมคัรใจ คอื จะตกลงใหใชขอรองทกุขทีจ่ะเกดิขึน้ในอานาคตไวลวงหนา
หรือจะตกลงใหใชเฉพาะเมื่อขอรองทุกขไดเกิดขึ้นแลว โดยจะรับเฉพาะเรื่องนั้นเอง คูกรณีอาจ
มอบหมายการชี้ขาดใหแกผูช้ีขาดคนเดียวหรือคณะกรรมการชี้ขาด ซ่ึงมักจะประกอบดวยบุคคล
สามฝาย โดยแตละฝายจะตองเสนอชื่อกรรมการคนหนึ่ง และบุคคลทั้งสองที่ไดรับการเสนอชื่อก็จะ
เลือกกรรมการคนที่สามใหทํ าหนาที่ประธานที่เปนกลาง คํ าชี้ขาดของคณะกรรมการสามฝายมักจะ
มนีํ ้าหนักมากกวาคํ าชี้ขาดเดียว
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คํ าชี้ขาดนั้นแมจะไมมีกฎหมายกลาวถึงผลบังคับไวโดยเฉพาะก็ตาม แต
โดยปกตแิลว “คํ าชี้ขาดของผูช้ีขาดจะเปนที่สุดและมีผลผูกมัดคูกรณี” ซ่ึงบังคับใหคูกรณีตองยึดถือ
และบังคับใชคํ าชี้ขาดโดยไมใหฝายใดมีโอกาสที่จะอุทธรณตอผูมีอํ านาจเหนือขั้นไป ถามีคูกรณี
แสดงเจตนาไวในขอตกลงที่จะจัดใหมีการระงับขอพิพาทขั้นสุดทายโดยการชี้ขาดแลว ก็จะตอง
เคารพในเจตนานั้นๆ การอุทธรณตัดสินคํ าชี้ขาดอนุญาตใหทํ าไดเฉพาะกรณีพิเศษจริงๆ เทานั้น 
เชน จ ํากัดอยูในเฉพาะเรื่องใชอํ านาจในทางที่มิชอบและการไรความสามารถโดยสิ้นเชิง หรือจํ ากัด
อยูกับกรณี ซ่ึงค ําตดัสนิเกดิจากการประพฤตทิจุริต ฉอโกง หรือตดัสนิโดยล ําเอยีง หรือโดยการทจุริต 
หรือคูกรณีฝายใดไมไดรับการพิจารณาที่ยุติธรรมและเปนกลาง หรือผูช้ีขาดใชอํ านาจเกินขอบเขต

แมวาการชี้ขาดจะมีขึ้นเพื่อทดแทนการฟองรองในศาลก็ตาม แตผูช้ีขาด    
ก็มักจะไดรับอิทธิพลจากคํ าตัดสินของศาลในเรื่องคลายคลึงกัน ผูช้ีขาดพยายามที่จะอยูภายใน
ขอบเขตของกฎหมายที่ใหอํ านาจตน และหลีกเลี่ยงคํ าตัดสินที่ขัดกับขอกํ าหนดในบทบัญญัติ
กฎหมายและคํ าตัดสินของศาลที่ตีความขอกํ าหนดเหลานั้น ผูช้ีขาดควรเลือกมาตรการบรรเทาทุกข
ทีเ่หมาะสม โดยหลักทั่วไป มวีาบุคคลซึ่งละเมิดสิทธิสมควรไดรับการทดแทนอยางเต็มที่ เพื่อวา  
ในทีสุ่ดแลวสถานภาพของผูรองทุกขจะไดเหมือนกับที่ควรจะเปน หากไมมีการละเมิดเกิดขึ้น

ประโยชนสํ าคัญของระบบการชี้ขาดโดยสมัครใจนั้น ขึ้นอยูกับขอเท็จจริง
ทีว่า ค ําวนิจิฉยัช้ีขาดนัน้เดด็ขาดและผลผกูมดัคูกรณ ี โดยคูกรณกีจ็ะยอมถอืตามค ําตดิสนิของผูช้ีขาด
ระบบนีป้ระสบผลส ําเรจ็ไดยาก ถาคูกรณไีมยอมรบันบัถือค ําตดัสนิ หากคูกรณฝีายหนึง่ปฏเิสธทีจ่ะ
ยอมถือตามคํ าชี้ขาด คูกรณีอีกฝายหนึ่งก็อาจจะรองขอใหศาลบังคับใหตามคํ าชี้ขาด การที่ศาล      
จะบงัคบัใหตามคํ าชี้ขาดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐเกี่ยวกับปญหานั้นๆ ก็ได

2. การชี้ขาดโดยการบังคับ (Compulsory Arbitration) หมายถึง การที่คูกรณี
ถูกบงัคบัใหเขาสูการชี้ขาด เพื่อวัตถุประสงคที่จะยุติขอพิพาทแรงงาน โดยมิใหมีการปดงานงดจาง
หรือนัดหยุดงานในสถานประกอบการนั้น และมีกฎหมายหรือคํ าสั่งจากผูมีอํ านาจตามกฎหมาย
บังคับใหขอพิพาทเขาสูการชี้ขาดของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กํ าหนดไว ผลเปนอยางไรคูกรณี   
ตองปฏิบัติตามคํ าชี้ขาดนั้น

เหตุผลที่รัฐตั้งระบบการชี้ขาดเชิงบังคับ  คือ
1) รัฐเชื่อวากลไกการชี้ขาดเชิงบังคับจะชวยปองกันการนัดหยุดงานและ    

ปดงานงดจางได อีกทั้งชวยใหการกํ าหนดคาจางและเงื่อนไขการทํ างานมีประสิทธิภาพดวย
2) รัฐอยากไดรับผลดงักลาวเพือ่ผลประโยชนของรฐัเอง และเพือ่ความปลอดภยั

ของชมุชน หรือรัฐเชื่อวาวิธีดํ าเนินการดังกลาวจะใหประโยชนแกนายจางและคนงานมากที่สุด

DPU



19

3) รัฐใชการชี้ขาดเชิงบังคับกับอุตสาหกรรมทุกประเภทหรืออาจจะจํ ากัด
เฉพาะบางประเภทไวซ่ึงเห็นวาสํ าคัญ เชน การประปา การไฟฟา การขนสง การจํ าหนายอาหารและ 
เช้ือเพลิง เปนตน ซ่ึงการหยุดงานในกิจการประเภทนี้กอใหเกิดความไมสะดวกอยางยิ่ง ทั้งเปน
อันตรายตอชีวิต และสุขภาพของประชาชน

ดังนั้น จึงเห็นไดวาการที่รัฐหามนัดหยุดงานและปดงานงดจางไมวาจะดวย
เหตผุลใดกต็าม ก็เทากับวารัฐไดดึงเอาสวนสํ าคัญออกไปจากกระบวนการเจรจาตอรองรวม แมวา
อาจจะเปนบางกรณีก็ตาม ถารัฐหามการเจรจาตอรองอันเปนหนทางสุดทายเพื่อกํ าหนดเงื่อนไข  
การท ํางานแลว รัฐจะตองก ําหนดทางเลอืกอืน่ให เชน คาจางและเงือ่นไขการท ํางานมกัจะถกูก ําหนด
โดยตรงโดยรัฐหรือผานการชี้ขาดเชิงบังคับ ดังนั้น หากจะตรากฎหมายบังคับใหกิจการใดหรือ    
ขอพพิาทแรงงานใด  เขาสูการชี้ขาดโดยบังคับแลว ควรจะตองพิจารณาโดยรอบคอบ และใชบังคับ
เฉพาะกจิการที่สํ าคัญและจํ าเปนเพื่อคุมครองสาธารณะเทานั้น นอกจากนี้ควรจะวางเงื่อนไขการใช
อํ านาจนี้โดยยาก

สวนผูช้ีขาดนั้น โดยปกติเพื่อมุงหมายที่จะใหเกิดความเปนธรรมแกคูกรณี  
มากทีสุ่ด กม็กัจะกํ าหนดใหคณะบุคคลซึ่งเปนกลางและเปนผูที่คูกรณียอมรับหรือใหคณะบุคคลซึ่ง
เปนไตรภาคีอันประกอบดวย ผูแทนของรัฐ ผูแทนฝายนายจาง และผูแทนฝายลูกจาง

กลาวโดยสรปุ ไมวาจะเปนการชีข้าดโดยสมคัรใจหรอืโดยบงัคบักต็าม วตัถุประสงค
ของการชีข้าดก็เพื่อใหคูกรณีตกลงกันไดเชนเดียวกับการไกลเกลี่ย แตในการชี้ขาดเปนวิธีการระงับ    
ขอพพิาทแรงงาน โดยมอบขอพพิาทแรงงานใหบคุคลหรือคณะบคุคลทีก่ ําหนดไวเปนผูตดัสินชีข้าด
และคูกรณีตองปฏิบัติตามคํ าชี้ขาดนั้น
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บทที่ 3
การไกลเกลีย่คดแีรงงานของศาลตามพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541

และกฎหมายตางประเทศ

3.1  การไกลเกล่ียคดีแรงงานของศาลตามกฎหมายคุมครองแรงงาน

การระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกล่ีย ไดนํ ามาใชเปนกระบวนการระงับขอพิพาท 
โดยเปนทางเลอืกหนึง่นอกจากการพจิารณาตามปกตขิองศาล เพือ่ใหเกดิการประนปีระนอมยอมความ
และใหการด ําเนนิคดเีสรจ็สิน้ไปดวยความรวดเรว็ โดยยดึหลักสะดวก รวดเรว็ ประหยดั และเปนธรรม

3.1.1  การดํ าเนินคดีในศาลแรงงาน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายที่ใหความคุมครองแก

ลูกจาง กํ าหนดหนาที่ใหนายจางตองปฏิบัติตามกฎหมาย และหากปรากฏวา นายจางผูใดฝาฝน
กฎหมายที่จะมีโทษทางอาญาซึ่งลูกจางสามารถใชสิทธิรองทุกขตอพนักงานตรวจแรงงานได     
โดยเฉพาะในกรณีที่นายจางมีหนาที่ตองจายเงินใหแกลูกจางตามกฎหมาย พนักงานตรวจแรงงาน  
มีอํ านาจออกคํ าสั่งใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางได หากนายจางไมปฏิบัติ นอกจากจะถูกดํ าเนิน
คดีอาญาแลว ลูกจางก็สามารถนํ าคดีไปฟองตอศาลแรงงานเพื่อเรียกสิทธิในทางแพงไดดวย 
กฎหมายแรงงานเปนกฎหมายซึง่เกีย่วของกบัความสมัพนัธระหวางนายจางและลกูจาง และไดบญัญตัิ
ถึงสิทธิในการจางงาน การใชแรงงาน และ การจัดสถานที่และอุปกรณในการทํ างาน 1 คดีที่ตองใช
สิทธิทางศาล 2 เชน สิทธิเรียกรองอันเกิดจาก การไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 กรณีนายจางไมจายคาจางภายในเวลาที่กํ าหนดตามมาตรา 70

                                                          
1 เกษมสันต วิลาวรรณ ก (2544). คํ าอธิบายกฎหมายแรงงาน (พิมพครั้งที่ 13). หนา 19.
2 เกษมสันต วิลาวรรณ ข (2546). การดํ าเนินคดีในศาลแรงงาน. หนา 29 – 31.
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บทที่ 3
การไกลเกลี่ยคดีแรงงานของศาลตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.

2541และกฎหมายตางประเทศ

3.1  การไกลเกล่ียคดีแรงงานของศาลตามกฎหมายคุมครองแรงงาน

การระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกล่ีย ไดนํ ามาใชเปนกระบวนการระงับขอพิพาท 
โดยเปนทางเลือกหนึ่งนอกจากการพิจารณาตามปกติของศาล เพื่อใหเกิดการประนีประนอมยอม
ความและใหการดํ าเนินคดีเสร็จสิ้นไปดวยความรวดเร็ว โดยยึดหลักสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และ
เปนธรรม

3.1.1  การดํ าเนินคดีในศาลแรงงาน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายที่ใหความคุมครองแก

ลูกจาง กํ าหนดหนาที่ใหนายจางตองปฏิบัติตามกฎหมาย และหากปรากฏวา นายจางผูใดฝาฝน
กฎหมายที่จะมีโทษทางอาญาซึ่งลูกจางสามารถใชสิทธิรองทุกขตอพนักงานตรวจแรงงานได โดย
เฉพาะในกรณีที่นายจางมีหนาที่ตองจายเงินใหแกลูกจางตามกฎหมาย พนักงานตรวจแรงงานมี
อํ านาจออกคํ าส่ังใหนายจาง   จายเงนิใหแกลูกจางได หากนายจางไมปฏิบัติ นอกจากจะถูกดํ าเนิน
คดีอาญาแลว ลูกจางก็สามารถนํ าคดีไปฟองตอศาลแรงงานเพื่อเรียกสิทธิในทางแพงไดดวย 
กฎหมายแรงงานเปนกฎหมายซึ่งเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง และได
บญัญัติถึงสิทธิในการจางงาน การใชแรงงาน และ  การจัดสถานที่ และอุปกรณในการทํ างาน 1 คดีที่
ตองใชสิทธิทางศาล 2 เชน สิทธิเรียกรองอันเกิดจาก การไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรง
งาน พ.ศ. 2541 กรณีนายจางไมจายคาจางภายในเวลา     ทีก่ํ าหนดตามมาตรา 70

                                                          
1 เกษมสันต วิลาวรรณ ก (2544). คํ าอธิบายกฎหมายแรงงาน (พิมพครั้งที่ 13). หนา 19.
2 เกษมสันต วิลาวรรณ ข (2546). การดํ าเนินคดีในศาลแรงงาน. หนา 29 – 31.
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(1) การดํ าเนินคดีโดยทั่วไป
1) การฟองคดี

ก. การยื่นคํ าฟองหรือคํ าใหการ
ใหยืน่ตอพนักงานรับฟองของศาล โดยทํ าสํ าเนาคํ าฟองเทากับจํ านวน

จ ําเลยทกุคน พรอมกับยื่นใบแตงทนายความดวย สํ าหรับการยื่นคํ าฟองหรือคํ าใหการนั้น วิธีปฏิบัติ    
ใหยื่นตอเจาหนาที่รับฟองที่ชองรับฟอง โดยยื่นพรอมกับสํ าเนาสํ าหรับคูความฝายตรงขามทุกคน 
ตวัอยาง ยื่นฟองจํ าเลย 2 คน ดังนั้น เอกสารที่ตองยื่นประกอบดวยคํ าฟองตนฉบับ 1 ชุด พรอม
สํ าเนา 2 ชุด รวมเปน 3 ชุด พรอมกับลงลายมือช่ือรับรองสํ าเนาทั้ง 2 ชุด ซ่ึงสํ าเนาจํ านวน 2 ชุดนี้
สํ าหรบัสงใหจ ําเลยและผูยืน่ค ําฟองหรือคํ าใหการควรท ําส ําเนาอกีอยางละ 1 ชุด ใหเจาหนาทีรั่บฟอง
ของศาลประทับตรารับเพื่อเปนหลักฐานวาไดยื่นฟองหรือยื่นคํ าใหการแลว และเก็บเขาสํ านวน

ข. กรณีท่ีศาลสั่งรับคํ าฟอง
เมื่อเจาหนาที่รับฟองของศาลแรงงานรับคํ าฟอง เจาหนาที่จะแจง

ก ําหนดวนันดัพจิารณาและสบืพยานโจทก ผูยืน่ควรจดบนัทกึวนันดัไวในสมดุนดัดวย เพือ่ความสะดวก
ในการจํ าและไมพลาดนัด

ค. กรณีท่ีศาลสั่งไมรับคํ าฟอง
- คูความมสิีทธยิืน่อทุธรณค ําสัง่ไมรับค ําฟองตอศาลฎกีาไดภายใน 15 วนั

นบัแตวันที่ศาลแรงงานมีคํ าส่ังไมรับคํ าฟองหรือคํ ารองดังกลาว 3

- กรณีที่ศาลสั่งไมรับคํ าฟองเพราะเหตุที่คดีไมอยูในอํ านาจของศาล
แรงงาน4 ซ่ึงหากศาลสัง่ไมรับค ําฟองเพราะเหตดุงักลาว คูความมสิีทธิยืน่ค ํารองตออธิบดศีาลแรงงาน
กลาง เพื่อใหมีคํ าวินิจฉัยได และใหคํ าวินิจฉัยดังกลาวเปนที่สุด ซ่ึงหมายความวา ไมวาผลของ    
การวนิจิฉยัเปนประการใดก็ตาม คูความที่ไมพอใจจะไมมีสิทธิอุทธรณไดอีก 5

                                                          
3พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน ฯ มาตรา 54  วรรคแรก.
4 แหลงเดิม. มาตรา 8.
5 แหลงเดิม. มาตรา 9 วรรคสอง.
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ง. การสงสํ าเนาคํ าฟองหรือคํ าใหการ
เปนหนาที่ของเจาพนักงานศาลแรงงานในการสงคํ าคูความ โดยอาจสง

ทางไปรษณยีลงทะเบยีนตอบรบัหรือโดยวธีิอ่ืนกไ็ด 6 และคูความไมตองเสยีคาปวยการ คาใชจายใดๆ
เนือ่งจากไดรับการยกเวนไมตองชํ าระคาฤชาธรรมเนียม 7 ซ่ึงแตกตางจากคดีแพงทั่วไป

จ. การนัดพิจารณาคดี
เมือ่รับฟองแลว ศาลจะกํ าหนดวันเวลานัดพิจารณาไมเกิน 7 วันนับแต    

วันรับคดี 8 เวนแตมเีหตุจํ าเปน ศาลอาจกํ าหนดวันนัดพิจารณาและสืบพยานโจทกเกินกวานั้น แต
ในทางปฏบิตัเินือ่งจากปรมิาณคดใีนศาลแรงงานมจี ํานวนมาก ดงันัน้ ศาลมกัจะสัง่นดัพจิารณาภายใน
เวลาเกินกวา 7 วัน ซ่ึงโดยปกติจะประมาณ 1 เดือน

ฉ. การยื่นคํ าใหการ
เมือ่จ ําเลยทราบนัดแลว จํ าเลยอาจยื่นคํ าใหการเปนหนังสือตอศาล โดย

ยื่นกอนหรือในวันนัดพิจารณาและสืบพยานโจทก หรืออาจแถลงคํ าใหการดวยวาจาในวันนัด
พิจารณา 9 และสืบพยานโจทกก็ได นอกจากนี้ในคดีแรงงานกํ าหนดใหศาลมีหนาที่ตองถามจํ าเลยวา
จะยืน่ค ําใหการหรอืไม  ถาจ ําเลยไมยอมใหการใหศาลบนัทกึไวแลวด ําเนนิกระบวนพจิารณาตอไป 10

- กรณีท่ีจํ าเลยยื่นคํ าใหการ
หากคํ าใหการนั้นมีฟองแยงเขามาดวย โจทกจะตองทํ าคํ าใหการ   

แกฟองแยงโดยยื่นตอศาลภายใน 15 วัน นับแตวันที่สงคํ าใหการถึงโจทก 11 ในทางปฏิบัติ ศาลอาจ
จะสอบโจทกวาจะใหการแกฟองแยงในขณะนั้นหรือไม หากไมอาจยื่นคํ าใหการแกฟองแยงได   
ในวนัดงักลาว ศาลอาจอนุญาตใหเล่ือนคดีออกไปและกํ าหนดใหโจทกยื่นคํ าใหการแกฟองแยง

                                                          
6 แหลงเดิม. มาตรา 25.
7 แหลงเดิม. มาตรา 27.
8  แหลงเดิม. มาตรา 37 วรรคแรก , ขอ ก. กํ าหนดศาลแรงงานฯ ฉบับลงวันที่

27 กุมภาพันธ 2523 ขอ 5.
9  แหลงเดิม. มาตรา 37 วรรคสอง.
10 ขอกํ าหนดศาลแรงงานฯ ฉบับที่ 3  ลงวันที่ 18 กันยายน 2543  ขอ 9.
11 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 178 วรรคแรก.
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- กรณีท่ีจํ าเลยไมยื่นคํ าใหการ
ผลของการไมยื่นคํ าใหการ จํ าเลยขาดนัดยื่นคํ าใหการและไมมีสิทธิ

นํ าพยานหลักฐานเขาสืบ แตจํ าเลยอาจจะสาบานตนใหการเปนพยานเองตามประมวลกฎหมาย     
วธีิพจิารณาความแพง อยางไรกต็าม ในคดแีรงงานศาลมหีนาทีต่องถามจ ําเลยวาจะยืน่ค ําใหการหรอืไม
ซ่ึงสวนมากหากจ ําเลยไมยืน่ค ําใหการเปนหนงัสือ ศาลจะจดค ําใหการลงในรายงานกระบวนพจิารณา
ของศาล  ในคดีแรงงานจึงไมมีการขาดนัดยื่นคํ าใหการ

- วิธียื่นคํ าใหการ
ใหปฏิบตัเิชนเดยีวกบัการยืน่ค ําฟอง กลาวคอื ยืน่ค ําใหการทีช่องรบัฟอง

โดยยืน่พรอมกบัสํ าเนากอนหรือในวนันดัพจิารณาและสบืพยานกไ็ด สํ าหรับสํ าเนาค ําใหการ ใหจดัท ํา
เทากบัจ ํานวนของคูความอีกฝายหนึ่ง พรอมกับรับรองสํ าเนาคํ าใหการดวย และผูยื่นควรทํ าสํ าเนา
อีก 1 ชุด ใหเจาหนาที่ของศาลประทับตราลงรับเพื่อเปนหลักฐานวาไดยื่นคํ าใหการแลว  และเก็บ
เขาสํ านวน

2) วนันัดพิจารณา
ก. หนาท่ีฝายโจทก

โจทกจะตองมาศาลในวันนัดพิจารณา หากโจทกไมมาศาลและไมแจง  
เหตุขัดของใหศาลทราบ ถือวาโจทกไมประสงคจะดํ าเนินคดีตอไป ศาลจะมีคํ าสั่งจํ าหนายคดี    
ออกจากสารบบความ ไมวาจํ าเลยจะมาศาลหรือไม 12 หากโจทกไดแจงใหศาลทราบเหตุแลว และ
ศาลเหน็วา มีเหตุอันสมควร ศาลจะกํ าหนดวันนัดพิจารณาใหม 13

อนึง่ โจทกอาจรองขอใหพจิารณาคดใีหมภายใน 7 วนั 14 หรือฟองคดใีหม
ภายในอายุความก็ได

                                                          
12 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน ฯ  มาตรา 40 วรรคแรก.
13 แหลงเดิม. มาตรา 40 วรรคทาย.
14 แหลงเดิม. มาตรา 41.
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ข. หนาท่ีฝายจํ าเลย
หากจํ าเลยทราบกํ าหนดนัดแลวไมมาศาลและไมแจงเหตุขัดของ ศาล

กจ็ะมคี ําสัง่วาจํ าเลยขาดนัดและพิจารณาชี้ขาดตัดสินไปฝายเดียว15

ค. การไกลเกล่ีย
ศาลแรงงานมอํี านาจไกลเกลีย่ใหคูความตกลงกนั และมอํี านาจสัง่ไกลเกลีย่

เปนการลับเฉพาะระหวางคูความที่เกี่ยวของได ซ่ึงหมายความวาศาลอาจไกลเกลี่ยโดยปราศจาก
ทนายความของทั้งสองฝาย 16

- กรณีตกลงกันได
ศาลจะทํ าสัญญาประนีประนอมยอมความระหวางคู ความและ

พพิากษาตามยอม  หรือโจทกขอถอนฟอง  ซ่ึงทํ าใหคดีสามารถจบลงไดในชั้นนี้

- กรณีไมสามารถตกลงกันได
เมื่อศาลแรงงานไดพยายามไกลเกลี่ยใหคูความไดตกลงกัน หรือ

ประนีประนอมยอมความกันตามเจตนารมณของกฎหมายแลว แตคู ความไมอาจตกลงหรือ
ประนปีระนอมยอมความกันได ศาลจะดํ าเนินกระบวนพิจารณาตอไป โดยศาลจะกํ าหนดประเด็น
ขอพพิาท และใหคูความฝายใดนํ าพยานหลักฐานมาสืบกอนหรือหลังก็ได  17

3) การแกไขคํ าฟอง
ในคดีแรงงานไมไดบัญญัติในเรื่องการแกไขคํ าฟองเอาไว จึงตองนํ า    

บทบญัญตัแิหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชโดยอนุโลม โดยกํ าหนดใหยื่นขอแกไข
กอนวันชี้สองสถาน18  หรือกอนวันสืบพยานไมนอยกวา 7 วัน กรณีไมมีการชี้สองสถาน เนื่องจาก
คดแีรงงานไมมวีนัชีส้องสถาน ดงันัน้ หากตองการยืน่ขอแกไขค ําฟองตองยืน่กอนวนัสบืพยาน 7 วนั

                                                          
15 แหลงเดิม. มาตรา 40 วรรคสอง.
16 แหลงเดิม. มาตรา 38.
17 แหลงเดิม. มาตรา 39. ขอกํ าหนดศาลแรงงานฯ ฉบับที่ 3   ลงวันที่ 8 กันยายน 2543  ขอ 9.
18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 180.
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4) การยื่นบัญชีระบุพยาน
การอางและการยื่นบัญชีระบุพยานใหทํ าไดภายในระยะเวลาที่ศาล

ก ําหนด19 ซ่ึงศาลแรงงานไดก ําหนดระยะเวลาในการยืน่บญัชรีะบพุยาน 20 ใหคูความยืน่บญัชรีะบพุยาน
ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ศาลมีคํ าส่ังใหสืบพยาน

ก. การยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม 21

คูความตองยื่นคํ าแถลงขออนุญาตอางพยานหลักฐานตอศาล กอนศาล
มคี ําพิพากษาโดยอางเหตุอันสมควรวา

- ไมสามารถทราบวาตองนํ าพยานหลักฐานเขามาสืบเพื่อประโยชน
ของตนหรือ

- ไมทราบวาพยานหลักฐานบางอยางไดมีอยู หรือ
- มีเหตุอันสมควรอื่น
ทัง้นีค้ ําแถลงตองยื่นพรอมบัญชีระบุพยานและสํ าเนาบัญชีระบุพยาน
อนึง่ ในการยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม คูความควรยื่นบัญชีระบุพยาน

เพิม่เตมิภายใน 15 วันนับแตวันสืบพยาน22

ข. การเตรียมบัญชีระบุพยาน
บญัชรีะบพุยานควรจะระบพุยานใหครอบคลมุมากทีสุ่ดเทาทีจ่ะสามารถ

ระบุได ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการนํ าพยานเขาสืบ สํ าหรับการยื่นบัญชีระบุพยานใหใชแบบของ
กระทรวงยตุิธรรม การระบุพยานใหใสรายละเอียดตางๆ เชน หากเปนพยานบุคคลใหระบุช่ือ  ที่อยู 
เพื่อความสะดวกในการออกหมายเรียกพยาน หากเปนพยานเอกสารใหใสรายละเอียดของเอกสาร
เพื่อใหศาลและคูความฝายตรงขามไดเขาใจพอสมควร และในชองสุดทายใหระบุคํ าวา “หมาย” 
“ค ําสัง่” หรือ “นํ า” ไวดวย โดยมีขอสังเกตวา หากพยานบุคคลหรือพยานเอกสารนั้นคูความสามารถ
จะนํ ามาศาลไดดวยตนเองแลว ใหใชคํ าวา “นํ า” หากเปนพยานที่ไมสามารถนํ ามาไดดวยตนเอง 
กรณีพยานบุคคลที่เปนบุคคลภายนอก ใหใชคํ าวา “หมาย” หรือเปนพยานเอกสารที่อยูในความ
ครอบครองของฝายตรงขามหรือของผูอ่ืน ใหใชคํ าวา “คํ าส่ัง” ซ่ึงหมายความวา มีความประสงค    
ทีจ่ะใหศาลออกหมายเรียกหรือคํ าส่ังเรียกพยานดังกลาวเขามาในคดี
                                                          

19 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน ฯ  มาตรา 44.
20 ขอกํ าหนดศาลแรงงานฯ (ฉบับที่ 3)  ฉบับลงวันที่ 8 กันยายน 2543  ขอ 10.
21 แหลงเดิม.
22 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 88 วรรคสอง.
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ในการอางพยานใหอางพยานบุคคลใหครบถวนเสียกอน แลวจึงอาง  
พยานเอกสารหรือพยานวัตถุตอไป

ค. วธีิยื่นบัญชีระบุพยาน
ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการยื่นคํ าฟองและคํ าใหการ กลาวคือ ยื่นบัญชี

ระบพุยานพรอมกับสํ าเนาที่ชองรับฟอง และเพื่อเปนการปองกันการหลงลืม ใหยื่นพรอมกับคํ าฟอง
ในวนัยืน่ฟอง  หรือยื่นในวันนัดพิจารณาและสืบพยานก็ได และสามารถยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม
ไดตลอดตราบที่ศาลยังไมมีคํ าพิพากษา 23 สวนสํ าเนาบัญชีระบุพยาน 24 ใหรับรองสํ าเนาดวย และ
จดัท ําใหเทากับจํ านวนจํ าเลยที่ถูกฟอง เชน ถาจํ าเลยมี 2 คน ตองสงสํ าเนาใหศาล 2 ชุด และผูยื่น
ควรท ําส ําเนาอกี 1 ชุด ใหเจาหนาทีข่องศาลประทบัตราลงรบั เพือ่เปนหลักฐานวาไดยืน่บญัชรีะบพุยาน
แลว และเก็บเขาสํ านวน

5) การขอหมายเรียกพยาน  สงหมายเรียก  และการยื่นสงเอกสาร
ในคดีแพง 25 หากฝายใดขอใหศาลมีหมายเรียกหรือคํ าส่ังเรียก ฝายที่ขอ

จะตองไปขอรับหมายเรียกหรือคํ าส่ังเรียกจากศาลแลวนํ าไปสงดวยตนเอง ในคดีแรงงาน 26 กํ าหนด
ใหการสงคํ าคูความหรือเอกสารอื่นใดใหคูความ ทํ าโดยเจาพนักงานศาล แตไมไดกํ าหนดในเรื่อง
การนํ าสงหมายเรียกหรือคํ าสั่งเรียกใหแกบุคคล ในทางปฏิบัติหากคูความรองขอใหศาลมีคํ าสั่ง    
ใหเจาพนักงานศาลเปนผูสง  ศาลจะมีคํ าส่ังอนุญาตตามคํ าขอของคูความ

6) การสืบพยาน
ก. วิธีการซักถามพยาน

ในการซกัถามพยาน 27 ศาลเปนผูถามพยานเอง ตวัความหรอืทนายความ
จะมสิีทธิถามพยานไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาล

                                                          
23 ขอกํ าหนดศาลแรงงานฯ (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 8 กันยายน 2543  ขอ 10.
24 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 88 วรรคแรก.
25 แหลงเดิม. มาตรา 70 วรรคแรก (1).
26 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 25.
27 แหลงเดิม. มาตรา 45 วรรคสอง.
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ข. การแถลงการณปดคดี 28

เมื่อคดีเสร็จการพิจารณา คูความอาจแถลงตอศาลเพื่อปดคดีโดยยื่น
เปนคํ าแถลงหรือแถลงดวยวาจาก็ได การแถลงการณปดคดีจะทํ าหรือไมทํ าก็ได กฎหมายไมได
บังคับ สวนมากมักทํ ากันในคดีที่มีขอยุงยาก มีการสืบพยานหลายปาก การทํ าคํ าแถลงปดคดีเปน
การยํ ้าใหศาลทราบอีกครั้งทั้งขอกฎหมายและขอเท็จจริง ตลอดจนพยานหลักฐานที่ไดนํ าสืบไปแลว

7) การถอนฟอง
ใหน ําประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพงมาใชโดยอนโุลม 29 กลาวคอื  

การถอนฟองสามารถกระทํ าไดตลอดตราบใดที่ศาลยังไมมีคํ าพิพากษา
ก. กรณีท่ีจํ าเลยยังไมยื่นคํ าใหการ

สามารถยื่นคํ าบอกกลาวเปนหนังสือตอศาล เพื่อขออนุญาตถอนฟอง    
ศาลจะอนุญาตใหถอนฟองโดยไมตองสอบถามจํ าเลยวาจะคัดคานหรือไม

ข. กรณีจํ าเลยยื่นคํ าใหการแลว
สามารถยื่นคํ าขอโดยทํ าเปนคํ ารองเพื่อขออนุญาตถอนฟอง และศาล

ตองสอบถามจํ าเลยวาจะคัดคานหรือไม และแมจํ าเลยจะคัดคานก็เปนดุลพินิจของศาลวาจะอนุญาต
ใหถอนฟองหรือไม

ค. ผลของการถอนฟอง
เมือ่ศาลอนญุาตใหถอนฟองแลว จะมผีลใหการด ําเนนิกระบวนพจิารณา

ทีด่ ําเนนิมาตั้งแตเร่ิมตนสิ้นสุดลงทันที ซ่ึงหมายความวา ไมเคยมีการฟองเปนคดีกันมากอน คูความ    
จะกลบัสูสถานะเดิม แตอาจนํ าคดีมาฟองใหมไดภายในอายุความ 30

                                                          
28 แหลงเดิม. มาตรา 50 วรรคแรก.
29 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 175.
30 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 176 , พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 31.
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8) การพิพากษาคดี
ก. การนัดฟงคํ าพิพากษา

โดยปกติ ศาลจะตองมีคํ าพิพากษาภายใน 3 วัน 31 แตในทางปฏิบัติ   
ไมอาจทํ าได เนื่องจากปริมาณคดีแรงงานมีมาก

ข. การทํ าคํ าพิพากษา
- หากศาลเห็นวาเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม อาจสั่งใหนายจาง    

รับลูกจางเขาทํ างานไดโดยใหลูกจางไดรับคาจางตามปกติ แตหากศาลเห็นวาลูกจางไมอาจทํ างาน
รวมกบันายจางไดอีก ศาลจะสัง่ใหนายจางจายคาเสยีหาย โดยคํ านงึถึงความเดอืดรอน อาย ุ ระยะเวลา
มลูเหตุแหงการเลิกจาง และคาชดเชยที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ 32

- ศาลมีอํ านาจพิพากษาหรือสั่งเกินคํ าขอได หมายความวา บางกรณี
โจทกไมไดระบุคํ าขอบางอยางไวในคํ าขอทายคํ าฟองวาตองการใหศาลสั่งอยางไร ศาลแรงงาน  
ยอมมอํี านาจทีจ่ะพพิากษาหรอืมีค ําสัง่ใหแกโจทกนอกเหนอืตากค ําขอทีโ่จทกระบไุวทายค ําฟองกไ็ด 33

ในทางปฏิบัตินั้นยังไมปรากฏวาศาลจะสั่งเกินคํ าขอ

- ศาลแรงงานมีอํ านาจพิพากษาหรือคํ าสั่งใหมีผลผูกพันลูกจางอื่นได
หมายความวา เปนกรณทีีลู่กจางอืน่ๆ ไมไดฟองเปนคดเีขามาดวย แตศาลแรงงานอาจเหน็วาเพือ่ไมให
ลูกจางอื่นๆ นํ าเรื่องเดียวกันมาฟองเปนคดีอีก ศาลแรงงานก็มีอํ านาจพิพากษาโดยใหมีผลผูกพัน   
ถึงลูกจางอื่นๆ ดวย 34

ในเรื่องที่จะใหคํ าพิพากษามีผลผูกพันลูกจางอื่นนั้น คงไมสามารถ
น ํามาใชไดทุกคดี ดวยสถานะของคํ าฟองและคํ าขอทายฟองไมอาจทํ าได เชน การฟองเรียกคาจาง 
คาชดเชย  แมนเปนการคางจายพรอมกนั เลิกจางพรอมกนั ศาลจะพพิากษาใหมผีลถึงลูกจางอืน่ทีไ่มได
ฟองคดีดวยคงไมได เนื่องจากขอเท็จจริงในเรื่องคาจาง คาชดเชย เปนเรื่องเฉพาะตัว ซ่ึงโจทก       
จะตองน ําสืบ ดังนั้น หากลูกจางคนใดไมไดฟองคดีศาลจะพิพากษาใหมีผลถึงดวยคงไมได
                                                          

31 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 50.
32 แหลงเดิม. มาตรา 49.
33 แหลงเดิม. มาตรา 52.
34 แหลงเดิม. มาตรา 53.
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แตอยางไรกต็าม การพจิารณาคดแีรงงานนัน้เนนถึงเรือ่งการไกลเกลีย่ 35 

เพือ่ใหทัง้สองฝายไดตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกัน โดยสามารถไกลเกลี่ยทันทีที่โจทก  
จ ําเลยมาศาลในวันนัดพิจารณา และแมถึงวันนัดอานคํ าพิพากษาแลวก็ตาม ก็สามารถไกลเกลี่ยได 36

คดีแรงงานนั้นเป นคดีที่ “มีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงได        
ดวยความเขาใจอันดีตอกัน เพื่อที่ทั้งสองฝายจะไดมีความสัมพันธกันตอไป” 37 การไกลเกลี่ยเปนวิธี
ระงับขอพิพาทที่ดีที่สุดเทาที่ปฏิบัติกันอยูในทุกประเทศ เพราะหากการไกลเกลี่ยไดผลก็หมายถึง    
คูพพิาทสามารถตกลงกันได  ขอตกลงที่เกิดขึ้นก็เปนไปตามความสมัครใจของคูกรณี 38

ในกรณีที่โจทกและจํ าเลยตกลงกันได ถาจํ าเลยยินยอมปฏิบัติตาม   
ความประสงคของโจทกทันทีและโจทกพอใจ คดีก็จะเสร็จไปโดยโจทกถอนฟอง แตถาโจทกและ
จ ําเลยยงัมีภาระหนาที่ตองปฏิบัติตอกัน กรอบเวลาที่กํ าหนดไวไมเสร็จสิ้นทันที ศาลก็จะทํ าสัญญา
ประนปีระนอมยอมความให และจะพพิากษาใหคดเีสรจ็เดด็ขาดไปตามสญัญาประนปีระนอมยอมความ
นั้น 39 แตหากในกรณีที่คูความไมอาจจะตกลงหรือไมอาจประนีประนอมยอมความกันได ในกรณี
เชนนี้ ศาลแรงงานดํ าเนินกระบวนพิจารณาตอไป 40

3.1.2  การไกลเกล่ียขอพิพาทแรงงานโดยการชี้ขาดของศาลแรงงาน
การระงบัขอพพิาทโดยวธีิการไกลเกล่ียไดน ํามาใชเปนกระบวนการระงบัขอพพิาท

โดยเปนทางเลือกทางหนึ่ง นอกจากการพิจารณาตามปกติของศาล เพื่อใหเกิดการประนีประนอม
ยอมความเพื่อเปนการแบงเบาภาระหนาที่ของศาล และเพื่อใหการดํ าเนินคดีเสร็จส้ินไปดวย     
ความรวดเรว็เปนประโยชนตอคูความและประชาชนมากทีสุ่ด นอกจากนี ้การไกลเกล่ียสามารถชวยให
คดรีะงบัลงไปไดโดยไมจํ าเปนตองนํ าขอพิพาทเขาสูการสืบพยาน ทํ าใหประหยัดเวลาและคาใชจาย
ของคูพิพาท ทํ าใหคูพิพาททั้งสองฝายพอใจกับผลของการไกลเกลี่ย ไมตองมีขั้นตอนที่ยุงยาก      
ในการยุติขอพิพาทนั้น รวมทั้งสามารถรักษาสัมพันธภาพระหวางคูพิพาทไดอีกดวย ที่สํ าคัญคือ

                                                          
35 แหลงเดิม. มาตรา 38.
36 แหลงเดิม. มาตรา 43.
37 เกษมสันต วิลาวรรณ ก เลมเดิม. หนา 73.
38 แหลงเดิม. หนา 73.
39 เกษมสันต วิลาวรรณ ข เลมเดิม. หนา 73.
40 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน ฯ  มาตรา 38  วรรคสอง.
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สามารถชวยลดปรมิาณคดทีีข่ึน้สูศาล และชวยลดภาระการบรหิารจดัการคดขีองศาลดวย โดยยดึหลัก
สะดวก รวดเรว็ ประหยดั และเปนธรรม ซ่ึงจะสงผลใหศาลแรงงานมเีวลาในการพจิารณาด ําเนนิการ
กบัคดคีวามตางๆ ที่เกิดขึ้นเปนจํ านวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพ

กฎหมายแรงงานเปนกฎหมายประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเปนสังคมนิติบัญญัติ 
(Social Legislation) กลาวคอื มลัีกษณะผสมระหวางกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนรวมอยู
ดวยกนั ในสวนทีเ่ปนกฎหมายเอกชน กฎหมายแรงงานมีลักษณะเปนกฎหมายเอกชนดวยนั้นก็เปน
การเปดโอกาสใหนายจางและลูกจางมีเสรีภาพในการแสดงเจตนาทํ านิติกรรมสัญญาตอกันได
ตราบเทาที่ไมขัดตอบทบัญญัติแหงกฎหมายที่วางไว หรือในบางเรื่องที่กฎหมายไมกํ าหนดไว    
นายจางและลูกจางก็สามารถเจรจาตอรองใหมีขึ้นไดเชนกัน 41 จงึมทีฤษฎีในทางกฎหมายแรงงานวา 
กฎหมายแรงงานเปนกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน นิติกรรมที่ทํ าขึ้น     
โดยฝาฝนบทบัญญัติเชนวานั้น ยอมตกเปนโมฆะ ใชบังคับมิได 42

ในสวนที่เปนกฎหมายมหาชน เปนกฎหมายที่รัฐเขาไปกํ าหนดความสัมพันธ
ระหวางนายจางและลกูจางใหเปนไปตามขอก ําหนดทีรั่ฐตองการ ถาฝาฝนกจ็ะตองถูกลงโทษทางอาญา
อันมีลักษณะของกฎหมายมหาชน 43 ซ่ึงเปนส่ิงที่เกิดจากการไมสมดุลกันในการจางงานหลังจาก     
มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสตศตวรรษที่ 19 นายจางอยูในฐานะที่ไดเปรียบสามารถกํ าหนด    
คาแรงงานไดตามใจชอบและมีการเลิกจางตามอํ าเภอใจ ลูกจางไมอยูในฐานะที่มีอํ านาจตอรองกับ
นายจาง ถาปลอยใหเหตกุารณเปนเชนนีต้อไป กจ็ะเกดิความไมเปนธรรมในสงัคม เสรภีาพในการท ํา
สัญญาตามหลักกฎหมายแพงใชไมไดแลว  เพื่อใหเกิดความเปนธรรมขึ้นในสังคม รัฐจึงจํ าตอง    
เขาแทรกแซงโดยมีการกํ าหนดมาตรฐานขึ้น เพื่อคุมครองผูที่ออนแอกวาซึ่งสวนใหญก็หมายถึง
ฝายลูกจาง มาตรฐานอันนี้จะเปนการกํ าหนดเอาไวเปนขั้นตํ่ าและจะเนนเฉพาะเรื่องใหญๆ ที่จํ าเปน
ตอตัวนายจางและลูกจางไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจหรือสุขภาพอนามัย การที่รัฐเขามากํ าหนด
มาตรฐานขัน้ตํ่ าขึ้นนั้น เพื่อใหมีการบังคับใชมาตรฐานขั้นตํ่ าดังกลาวไดอยางมีผล จึงไดกํ าหนดเปน
ความผดิส ําหรับผูทีฝ่าฝนไมปฏิบตัติาม โดยมกีารก ําหนดโทษเอาไว ไมวาจะเปนการลงโทษทางแพง
(Civil sanctions) หรือมีสภาพบังคับทางอาญา (Criminal Sanctions)

                                                          
41 พรเพชร  วิชิตชลชัย. (2523). คํ าอธิบายกฎหมายแรงงาน. หนา 5.
42 คํ าพิพากษาฎีกาที่ 283/2516  (ประชุมใหญ).
43 พรเพชร  วิชิตชลชัย. เลมเดิม. หนาเดิม.
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ดงันัน้ ถามีการกระทํ าผิดกฎหมายแรงงานขึ้นมาก็อาจจะเปนความผิดที่เกี่ยวเนื่อง   
ทั้งทางกฎหมายเอกชน (กฎหมายสวนแพง) และทางกฎหมายมหาชน (กฎหมายสวนอาญา)         
ไปพรอมกันได แตสํ าหรับการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับแรงงานที่เกิดขึ้นนี้ ก็มีเอกลักษณที่มี
ความแตกตางไปจากคดีแพงหรือคดีอาญาโดยทั่วไป เพราะคดีเกี่ยวกับแรงงานนั้นจุดหมายในที่สุด
ของคด ีก็คือ “ความสงบดานแรงงานสัมพันธ” กลาวคือ ใหมีการประนีประนอมกัน และยุติคดีโดย
นายจางและลูกจางกลับเขาทํ างานดวยกันไดดวยความสัมพันธอันดี ไมใชจะเอาวาใครผิดใครถูก
เปนหลัก จงึคงแยกพิจารณาไดวาคดีที่เกิดขึ้น จากการกระทํ าผิดหรือละเมิดกฎหมายแรงงานไดเปน 
2 สวน คือ

1. คดเีกีย่วกบัแรงงานสวนแพง หมายถึง คดีที่เกิดมีการโตแยงเกี่ยวกับสิทธิหรือ
หนาที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแรงงาน หรือกรณีบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาลตามที่กฎหมาย
แรงงาน   ไดใหอํ านาจไว

2. คดีเกี่ยวกับแรงานสวนอาญา หมายถึง คดีที่เกิดจากการกระทํ าละเมิดหรือ    
ไมกระทํ าการอยางหนึ่งอยางใดที่กฎหมายแรงงานกํ าหนดวาเปนความผิด และกํ าหนดโทษที่จะลง
แกผูกระทํ าความผิดไวดวย

(1) ลักษณะเฉพาะของศาลแรงงาน
ขอพิพาททางดานแรงงานนั้นไมอาจจะแยกตัวออกจากขอพิพาททางแพงตาม

กฎหมายธรรมดาไดชัดเจนนัก ดังนั้น แตเดิมจึงมีการนํ าขอพิพาททางแรงงานมาอยูภายใตอํ านาจ
พิจารณาของศาลธรรมดาทั่วไป (Ordinary Court) แตจากความมีลักษณะเฉพาะของขอพิพาท     
ทางดานแรงงาน รัฐจึงกํ าหนดใหมีการพิจารณาโดยวิธีพิจารณาแบบพิเศษ (Special procedure) ที่จะ
ท ําใหเปนผลดแีกคดแีรงงานมากกวาใชการพจิารณาโดยวธีิพจิารณาแบบทัว่ไป (Ordinary procedure)
โดยในดานความรวดเรว็และความเสมอภาค 44 ดงันัน้ จงึจดัใหมศีาลพเิศษขึน้เพือ่พจิารณาคดแีรงงาน
โดยเฉพาะ นั่นก็คือศาลแรงงาน

ศาลแรงงานจึงมีความแตกตางไปจากศาลยุติธรรมอื่นๆ โดยเปนสถาบัน      
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระงับขอขัดแยงหรือขอพิพาทแรงงานระหวางนายจาง ลูกจาง และผูที่เกี่ยวของ    
โดยจะอยู นั้น การไกลเกลี่ยของศาลแรงงานนั้นยอมมีหลักอยู วาใหคู ความไดตกลงกันหรือ
ประนีประนอมกันดวยความสมัครใจของคูความเอง ไมใชโดยการบีบบังคับจากศาล ศาลจะเปน

                                                          
44 ILO. (1940). Labour Courts in Latin America. p. 79.
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เพียงผูช้ีชองทางหรือลูทางใหตกลงกัน เพื่อใหทั้งสองฝายจะไดมีสัมพันธกันตอไป แตถาคูกรณี   
ไมอาจตกลงกันได ศาลก็จะเปนผูพิจารณาชี้ขาดตัดสินไปตามตัวบทกฎหมาย โดยคํ านึงถึง       
ความเปนธรรมของทั้งสองฝายและประโยชนของสังคมเปนสํ าคัญ

การที่จะยุติขอพิพาทแรงงานโดยที่คูกรณียอมรับนับถือเปนยุติวาถูกตองและ  
เปนธรรมนั้น ก็จํ าตองมีองคกรที่พิเศษโดยเฉพาะที่จะกระทํ าการดังกลาวใหสมกับความมุงหมาย
ทางดานแรงงาน องคกรดังกลาวก็คือ “ศาลแรงงาน” (Labour Court) อันเปนองคกรอิสระที่มีอํ านาจ
พจิารณาพพิากษาวินิจฉัยคดีแรงงาน แมจะมีช่ือเรียกกันไปตางๆ ในแตละประเทศก็ตาม 45 แตก็มี
อํ านาจหนาที่โดยทั่วไปเพื่อยุติขอพิพาทแรงงานและเปนองคกรพิเศษที่มีอิสระในการพิจารณา
วนิจิฉัยขอพิพาทแรงงานทั้งปวง

(2) เขตอํ านาจของศาลแรงงาน
ศาลแรงงานซึ่งมีหนาที่ในการระงับขอพิพาทแรงงานนั้น จะมีเขตอํ านาจ

แตกตางกนัไปในแตละประเทศ ซ่ึงสวนใหญศาลแรงงานจะมอํี านาจพจิารณาคดแีรงงานทีไ่มสามารถ
ทีจ่ะท ําการเจรจาตกลงกันไดแลว และไมวาจะเปนขอพิพาทสวนบุคคลหรือเปนขอพิพาทรวมก็ตาม 
ขอพพิาทแรงงานนั้นตองเปนขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ (Right Disputes) 46 และนอกจากนั้น ในระบบ
การแรงงานสนัพนัธตามระบบอนญุาโตตลุาการบงัคบั (Compulsory arbitration system) ศาลแรงงาน
ยงัมอํี านาจในการชีข้าดขอพพิาทแรงงานทีม่กีารรองขอดวย รวมทัง้มอํี านาจตคีวามหรอืแปลความหมาย
ขอปญหากฎหมายแรงงาน ที่เกิดขึ้นโดยมีการรองขอตอศาล 47

อํ านาจในการพิจารณาคดีของศาลแรงงานอาจแบงเปน 2 ประเภท 48 คือ
1. อํ านาจในการพิจารณาคดี  ซ่ึงเปนของศาลแรงงานโดยเฉพาะ
2. อํ านาจในการพิจารณาคดี  ซ่ึงศาลแรงงานอาจดํ าเนินการพิจารณาได

                                                          
45 ธีระพงศ จิระภาค. (2525). การยุติขอพิพาทแรงงานโดยศาลแรงงาน. หนา 24.
46 Alan Gladstone. Industrial Courts in English Speaking Developing Countries. p. 16.
47 ILO. Op.cit. pp. 84 - 85.
48 ไพศิษฐ พิพัฒนกุล. ศาลแรงงาน. หนา 570 – 571.
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1. อํ านาจในการพิจารณาคดีซ่ึงเปนของศาลแรงงานโดยเฉพาะ ไดแก
(1) ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงาน คือ ขอพิพาทแรงงานระหวาง

นายจางและลูกจางตามสัญญาจางแรงงานโดยตรง หรือการฟองใหศาลพิพากษาวามีหรือไมมี     
การจางแรงงาน  หรือรับรองสิทธิอันเกิดจากสัญญานั้น รวมตลอดถึงขอพิพาทเกี่ยวกับการเจรจาเพื่อ
ตกลงจางแรงงานและขอพพิาทภายหลงัการจางแรงงานสิน้สดุแลว เชน การฟองใหนายจางจายคาจาง
การเรียกคาเสียหายฐานผิดสัญญาจางแรงงาน การหามแขงขัดหรือการเรียกเงินสะสมหรือบํ านาญ 
เปนตน

(2) ขอพิพาทจากการละเมิดเมื่อเกี่ยวกับการจางแรงงาน เชน การเรียก   
คาเสียหายจากการที่ลูกจางทํ าใหเครื่องยนตชํ ารุด หรือการที่ลูกจางขโมยอุปกรณในการผลิต หรือ
การเรียกรองของลูกจาง เปนคาทดแทนการเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุจากการทํ างาน

(3) ขอพพิาทระหวางลกูจางดวยกนัเกีย่วกบัการท ํางานหรอืจากการละเมิด  
ซ่ึงเกี่ยวของกับการจางงาน เชน การเรยีกรองคาเสียหายจากการละเมิดของผูรวมงาน

(4) ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาการรวมเจรจาตอรอง หรือขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางและขอพิพาทระหวางนายจางกับสหภาพแรงงานหรือระหวางนายจางหรือสหภาพ
แรงงานกบับคุคลทีส่ามเกีย่วกบัการละเมดิ เมือ่เปนขอพพิาทอนัเกดิจากการนดัหยดุงานหรอืการปดงาน
งดจาง  หรือในปญหาเกี่ยวกับสิทธิในการรวมเปนสมาคม

2. อํ านาจในการพิจารณาคดีซ่ึงศาลแรงงานอาจดํ าเนินการพิจารณา ไดแก
(1) เมือ่เปนเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัคดแีรงงาน บคุคลผูมสีวนไดเสียอาจรองสอด

หรือรองคัดคานใหศาลแรงงานพิจารณาคดีรวมได
(2) ขอพพิาทระหวางนติบิคุคลตามกฎหมายเอกชนกบัผูแทนโดยชอบธรรม

ของนติบิคุคลนัน้ เชน ระหวางบรษิทักบักรรมการผูจดัการ ซ่ึงคูกรณอีาจขอใหศาลแรงงานวนิจิฉยัได

แตอยางไรก็ตาม กฎหมายแรงงานก็มีโทษทางอาญาบังคับแกผูที่ฝาฝน       
อันเปนมาตรการบงัคบัลงโทษแกผูกระท ําผิด เนือ่งจากกฎหมายแรงงานเกีย่วของกบัความสงบเรยีบรอย
มุงโดยตรงที่จะรักษาความสงบสุขในวงอุตสาหกรรม แตหากนายจางหรือลูกจางฝาฝนกฎหมาย  
คุมครองแรงงานหรือกฎหมายแรงงานสัมพันธ การบังคับลงโทษทางอาญานั้น โดยทั่วไปจะไมอยู
ในอ ํานาจของศาลแรงงานทีจ่ะวนิจิฉยัยงัคงเปนอํ านาจหนาทีข่องศาลยตุธิรรมธรรมดาตามปกต ิ ทัง้นี้
เนื่องจากมีความเห็นวา ศาลแรงงานจัดตั้งขึ้นโดยจุดมุงหมายเพื่อยุติขอพิพาทแรงงาน ปกปอง  
ความสงบสขุในวงงานอตุสาหกรรม ดงันัน้ การพจิารณาวนิจิฉยัในการลงโทษแกผูฝาฝนกค็งเปนไป
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ตามปกติอันเปนอํ านาจของศาลยุติธรรมซึ่งเปนองคกรที่ใชอํ านาจตุลาการ เพือ่ใหสังคมมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย49

แต ตามระบบการแรงงานสัมพันธ ในระบบอนุญาโตตุลาการบังคับ  
(Compulsory arbitration system) ซ่ึงมีใชเร่ิมแรกที่ประเทศออสเตรเลีย ศาลแรงงานจะไดรับ       
การพัฒนาควบคูมากับหลักสภาพบังคับทางอาญา (Criminal sanctions) ของกฎหมายแรงงานดวย 
เมื่อมีปญหาการผิดขั้นตอนของการแรงงานสัมพันธ การละเมิดคํ าวินิจฉัยช้ีขาดหรือคํ าสั่งของ      
เจาพนกังานสามารถฟองลงโทษเปนคดอีาญาได เชน สํ าหรบัระบบการแรงงานสมัพนัธอ่ืนๆ จะถือวา
การแรงงานสัมพันธเปนคดีแพง แตก็ไมถือวา เปนคดีแพงลวนๆ เพราะจะมีสวนของคดีปกครอง
ผสมอยูดวย ซ่ึงคดีประเภทนี้เมื่อข้ึนศาล  ศาลจะทํ าหนาที่เปนศาลปกครองและคํ าพิพากษาของศาล
ก็ยึดหลัก “Equity” กลาวคือ ศาลอาจพิพากษาหรือมีคํ าส่ังไดกวางขวางมากตามดุลพินิจของศาล 
และมีอํ านาจสั่งลงโทษทางแพง(Civil penalties) แมวาสภาพบังคับทางอาญาจะเปนเรื่องของ      
ศาลแรงงานที่จะบังคับใชก็จริง แตการบังคับใชอาจมีขอบเขตจํ ากัด เนื่องจากมีความเห็นคัดคานวา
สภาพบงัคบัทางอาญาไมนาจะน ํามาใชในการแรงงานสมัพนัธ จงึท ําใหการก ําหนดโทษในทางอาญา
ของกฎหมายแรงงานอยูในลํ าดับตํ่ า50 สวนใหญจะเปนโทษปรับ

(3) หลกัท่ัวไปของวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
ขอพิพาททางดานแรงงานนั้น ไมอาจจะแยกตัวออกจากขอพิพาททางแพง

ตามกฎหมายธรรมดาไดชัดเจนนัก51

ความคดิทีจ่ะใหศาลแรงงานเขามาเปนองคกรท ําหนาทีท่ีร่ะงบัขอพพิาทแรงงาน
ทีเ่กดิจากกระบวนการรวมเจรจาตอรองนีพ้ฒันาขึน้ในหลายประเทศ ประสบความส ําเรจ็บาง ไมประสบ
ความสํ าเร็จบาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับองคประกอบและลักษณะของศาลแรงงานตลอดจนความเชื่อถือ  
และศรัทธาของประชาชน ปกติศาลแรงงานจะมีลักษณะพิเศษแตกตางจากศาลยุติธรรมโดยทั่วไป
เพราะจัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคดีเกี่ยวกับแรงงานโดยเฉพาะ ซ่ึงคดีแรงงานเปนคดีที่มีลักษณะพิเศษ

                                                          
49 สุรินทร ถั่วทอง. การแรงงานสัมพันธในตางประเทศและปญหาแรงงานสัมพันธในประเทศไทย.

หนา 339 – 340.
50 ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 18.
51 ธีระพงศ จิระภาค. เลมเดิม. หนา 17.
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แตกตางไปจากคดีแพงและคดีอาญาทั่วไป โดยเปนขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางตามสัญญา
จางแรงงาน หรือเกี่ยวกับสิทธิของนายจาง

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 
ดงันัน้ ศาลแรงงานจงึตองประกอบดวยผูพพิากษาอาชพีทีไ่ดคดัเลอืกจากผูมปีระสบการณความสนัทดั
เชีย่วชาญในดานแรงงานกับผูพิพากษาสมทบจากฝายนายจางและลูกจาง นอกจากนั้นวิธีพิจารณาคดี
ในศาลแรงงานยังจะตองเปนไปเพื่อสนองตอบวัตถุประสงคและแนวความคิด (Concepts) ของ
กฎหมายแรงงานอกีดวย กลาวคอื จะตองเปนกระบวนพจิารณาทีส่ะดวกรวดเรว็และใหความเปนธรรม
โดยมีจุดประสงคหรือเปาหมายอยูที่การประนีประนอมมากกวาการชี้ขาด เพื่อใหคูความซึ่งไดแก
นายจางลูกจางสามารถกลับไปทํ างานรวมกันไดอีก52

ประเทศสวนใหญไดนํ าเอาหลักการวิธีพิจารณาคดีแพงมาใชโดยอนุโลม   
กบัการด ําเนนิกระบวนพจิารณาของคดแีรงงานดวยเทาทีไ่มขดัหรือแยงกบัหลักการพจิารณาคดแีรงงาน  
หลักทัว่ไปของวิธีพิจารณาคดีแรงงานอาจแบงไดเปน 4 ประการดังนี้ 53

1) กระบวนพิจารณาที่งายหรือสะดวก (Simplification of the Procedure)
กระบวนพจิารณาตาง  ๆทีเ่ปนแบบพธีิ ควรท ําใหงายลงใหมาก การแถลงการณ

ดวยวาจา (Oral Statements) ตอหนาศาล ควรมกีอนหรือใชแทนการใหการเปนหนงัสอืได ความผดิพลาด
ในแบบพิธีอาจไดรับการแกไขโดยไมจํ าเปนตองทํ าเปนคํ ารองหรืออุทธรณอยางเปนแบบพิธี และ
ควรท ําในระยะเวลาสั้นๆ จึงกลาวไดวาแนวความคิดนี้มีความประสงคที่จะหลีกเลี่ยงการเลนสํ านวน
ทางกฎหมาย (legal quibbles) และเพือ่เปนหลักประกนัวาคดจีะไดด ําเนนิไปอยางรวดเรว็ (be disposed
of expeditiously)

2) กระบวนพิจารณาที่สั้น (Shortening of the Procedure)
ในกรณีมีขอกํ าหนดทางกฎหมาย (legal provisions) เกีย่วกับการกํ าหนด

เวลาในแตละขั้นตอนควรสั้นลงมากมาย กํ าหนดระยะเวลาตางๆ ของกระบวนพิจารณาควรกํ าหนด
ใหเร็วข้ึน เชน ในการรับฟงพยานหลักฐานตามที่กํ าหนด พยานหลักฐานและขอโตแยงควรตอง   

                                                          
52 พรเพชร วิชิตชลชัย. เลมเดิม. หนา 186.
53 ILO. Op.cit. pp. 88 – 90. และหมายเหตุทายพระราชบญัญติัจดัต้ังศาลแรงงานและวธิพิีจารณาคดแีรงงาน

พ.ศ. 2522.
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ถูกสรุปในระหวางการนั่งพิจารณาของศาลโดยเร็วที่สุด เปนตน มาตรการทั้งหลายที่เปนไปได   
ควรนํ ามาใชในการเรงรัดการพิจารณาคดี

3) กระบวนพิจารณาที่ไมคิดมูลคา (Gratuitous Procedure)
โดยทัว่ไปและตามปรชัญาพืน้ฐานของศาลแรงงานจะไมคดิคาฤชาธรรมเนยีม

หรือคิดนอยที่สุด (Nil or minimal) แตในบางศาลมีคํ าพิพากษาใหใชคาฤชาธรรมเนียม (Costs)      
ในคดีที่เปนการรบกวนหรือนารํ าคาญ (vexations cases) แตเปนเรื่องเฉพาะกรณี มิใชเร่ืองที่เปน
แนวปฏิบัติที่เปนปกติทั่วไป54

4) อํ านาจในการใชดุลพินิจของผูพิพากษาศาลแรงงาน (Discretionary 
Powers of the Labour Judge)

ผูพิพากษาศาลแรงงานมีหนาที่ในการทํ าคํ าวินิจฉัยและดํ าเนินกระบวน
พิจารณาคดีโดยมีอํ านาจใชดุลพินิจไดอยางกวางขวางกวาผูพิพากษาในศาลธรรมดา แมคูความฝาย 
ที่เร่ิมคดีและไดเตรียมพรอมพยานหลักฐานที่จะแสดงหลักฐานดังกลาวนั้น เพื่อพิสูจนสิทธิของตน 
และเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายที่จะไดมาซึ่งขอเรียกรองของตนที่มีตออีกฝาย ในบางครั้งขอพิพาท    
ที่คูความนํ ามาฟองก็ไมใชจะเปนความจริงเสมอไป เพราะอาจเปนสิ่งที่คูความนั้นกํ าหนดขึ้นตาม
ความตองการของตนแตฝายเดียว และมีอยูบอยครั้งคดีแรงงานมักจะกระทบตอผลประโยชนของ
สาธารณะอนัไมสามารถทีจ่ะขึน้อยูกบัความพอใจของคูความได คูความจงึไมสามารถควบคมุแนวทาง
ของกระบวนพจิารณาอกีตอไป จงึเปนหนาทีข่องศาลทีจ่ะควบคมุกระบวนพจิารณาโดยความรวมมอื
ของคูความ เพื่อที่จะใหไดขอเท็จจริงที่ถูกตองและสมบูรณอันเปนพื้นฐานที่จะปรับเขากับกฎหมาย
ทีเ่กีย่วของ ผูพพิากษาจงึมอํี านาจทีจ่ะใชมาตรการทัง้หลายทีจ่ ําเปน ดวยเหตนุีก้ฎหมายมกัมขีอก ําหนด
วา ศาลอาจรวมคดหีลายส ํานวนทีแ่ยกฟองเขาดวยกนัได ถาหากวามมีลูคดเีกีย่วเนือ่งกนั ถาการพจิารณา
พพิากษาคดตีองการขอเทจ็จรงิเพิม่เตมิ ศาลอาจเรยีกพยานหลกัฐานมาสบืเพิม่เตมิได ศาลอาจชัง่นํ ้าหนกั
พยานหลกัฐานไดอยางอิสระโดยไมตองผูกมัดกฎที่เปนแบบพิธี (The formal rules) ของกระบวน
พจิารณาคดีธรรมดา กระบวนพิจารณาในศาลแรงงานถือหลักความยุติธรรม (principles of equity)
มากกวากฎที่เปนแบบพิธี

                                                          
54 Alan Glandtone, (Edited). (1976). p. 26. วิชัย เอื้ออังคณากุล. (2528, สิงหาคม). “การฟองคดีแรงงาน

งายเกินไปจริงหรือ.” วารสารศาลแรงงาน, 6. หนา 15 – 19.
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ดังนั้น แบบพิธีของวิธีพิจารณาคดีแรงงานจึงควรลดนอยลงใหมากที่สุด    
แตก็ไมไดหมายความวาเปนวิธีพิจารณาที่ขาดระเบียบหรือไรกฎเกณฑควรคํ านึงถึงเกียรติยศและ
มารยาทอนัดงีามในการด ําเนนิกระบวนพจิารณาในศาล ดงันัน้ จงึควรมวีธีิการทางเทคนคิใหนอยทีสุ่ด
ทีส่อดคลองกับมารยาทอันดีงามและประสิทธิภาพของวิธีพิจารณาคดีดวย55

เหตุผลที่การดํ าเนินกระบวนการพิจารณาคดีแรงงาน จะตองเปนไปโดย
สะดวก ประหยัด รวดเร็วเสมอภาค และเปนธรรมนั้น ก็เปนการสอดคลองกับหลักการแรงงาน
สัมพันธที่มีเจตนารมณเพื่อเสริมสรางใหนายจางและลูกจางมีความเขาใจอันดีตอกัน โดยมุงให     
แตละฝายตางเคารพสทิธิและหนาทีซ่ึ่งกนัและกนั กอใหเกดิความรวมมอืรวมใจในการประกอบธรุกจิ
และรวมถงึวธีิการทีจ่ะระงบัปญหาและขอขัดแยงหรือขอพพิาทแรงงานที่เกิดขึ้นใหยุติลงโดยรวดเร็ว
และดวยความเหน็ชอบพรอมกนัทัง้สองฝาย อันจะท ําใหเกดิความสงบและสนัตสุิขในวงงานอตุสาหกรรม
ขอพพิาทระหวางนายจางและลกูจางซึง่เปนผูประกอบอาชพีในกจิการธรุกจิอตุสาหกรรมเปนสวนใหญ
ตองการความรวดเร็วและคลองตัวสูง ความลาชาในการพิจารณาพิพากษาคดีอาจทํ าใหคูกรณีไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายได 56 และการพิจารณาคดีแรงงานตองคํ านึงถึงสภาพการทํ างาน ภาวะ
คาครองชีพ ความเดือนรอนของลูกจาง ระดับของคาจางหรือสิทธิและประโยชนอ่ืนใดของลูกจาง  
ทีท่ ํางานในกจิการประเภทเดยีวกนั รวมทัง้ฐานะแหงกจิการของนายจาง ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกจิ
และสงัคมโดยทั่วไป เพื่อกํ าหนดใหความเปนธรรมแกคูความ57

(4) การไกลเกล่ียขอพิพาทแรงงานโดยการชี้ขาดของศาลแรงงาน
การระงับขอพิพาทแรงงานวิธีนี้ เปนการระงับขอพิพาทแรงงานโดยวิธีการ

สมคัรใจของคูกรณ ี คูกรณจีะน ําขอพพิาทแรงงานยืน่ฟองรองตอศาลแรงงานกลาง เพือ่ใหศาลแรงงาน
เปนผูวนิจิฉยั คดทีีศ่าลแรงงานกลางมอํี านาจพจิารณาพพิากษา ไดแก คดตีามทีก่ ําหนดไวในมาตรา 8
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 คือ

1. คดพีพิาทเกีย่วดวยสิทธิหรือหนาทีต่ามสญัญาจางแรงงาน หรือตามขอตกลง
เกีย่วกับสภาพการจาง

2. คดพีพิาทเกีย่วดวยสิทธหิรือหนาทีต่ามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
หรือกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
                                                          

55 Op.cit. p. 24.
56 วิชัย  เอื้ออังคณากุล. การฟองคดีแรงงานงายเกินไปจริงหรือไม. หนา 7.
57 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522, มาตรา 48.
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3. กรณีที่จะตองใชสิทธิทางศาลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
หรือกฎหมายแรงงานสัมพันธ

4. คดีอุทธรณคํ าวินิจฉัยของเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงานหรือของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ  หรือรัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ

5. คดอัีนเกดิแตมลูละเมดิระหวางนายจางและลกูจางสบืเนือ่งมาจากขอพพิาท
แรงงานหรือเกี่ยวกับการทํ างานตามสัญญาจางแรงงาน

6. ขอพพิาทแรงงานที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ขอใหศาลแรงงาน
ช้ีขาดตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ

1) การไกลเกล่ียขอพิพาทกรณีลูกจางใชสิทธินํ าคดีไปฟองตอศาลแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 123 ไดบัญญัติวา    

ในกรณทีีน่ายจางฝาฝนหรอืไมปฏิบตัติามเกีย่วกบัสทิธไิดรับเงนิอยางหนึง่อยางใดตามพระราชบญัญตันิี ้
และลูกจางมีความประสงคใหพนักงานเจาหนาที่ดํ าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหลูกจางมีสิทธิ
ยื่นคํ ารองตอพนักงานตรวจแรงงานแหงทองที่ที่ลูกจางทํ างานอยู หรือที่นายจางมีภูมิลํ าเนาอยู     
ตามแบบที่อธิบดีกํ าหนด

ในกรณีที่เกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตินี้      
ถาลูกจางถึงแกความตายใหทายาทโดยธรรมมีสิทธิยื่นคํ ารองตอพนักงานตรวจแรงงานได

การที่ลูกจางใชสิทธินํ าคดีไปฟองตอศาลแรงงานนี้ ศาลแรงงานมีอํ านาจ     
รับฟองคดีไวพิจารณาพิพากษาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี พ.ศ. 2522 
มาตรา 8 (2) เพราะเปนคดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน     
แตเดิมลูกจางที่มีสิทธิเรียกเงินตามกฎหมายคุมครองแรงงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง   
การคุมครองแรงงานทีอ่อกโดยอาศยัอํ านาจตามประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที ่ 103 จะน ําคดไีปฟองนายจาง
ตอศาลแรงงาน ศาลแรงงานจงึท ําหนาทีเ่ปนผูช้ีขาดและระงบัขอพพิาทแรงงานตามกฎหมายคุมครอง
แรงงานแตเพยีงองคกรเดยีวเรือ่ยมา จนกระทัง่พระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบั แตกม็ไิดมผีลลบลางอ ํานาจ
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 8 (2)      
แตอยางใด ดังนั้น ปจจุบันศาลแรงงานจึงยังคงเปนองคกรหนึ่งที่ทํ าหนาที่ช้ีขาดและระงับขอพิพาท
แรงงานตามกฎหมายคุมครองแรงงานซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นี้ดวย
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การทีลู่กจางยื่นฟองนายจางตอศาลแรงงานแลวจึงหมดสิทธิ์ที่จะยื่นคํ ารอง
ตอพนกังานตรวจแรงงานตามพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 123 ในเรือ่งเดยีวกนั
หากลูกจางไดยื่นคํ ารองทุกขตอพนักงานตรวจแรงงานอีก ในขณะที่ยื่นฟองนายจางตอพนักงาน
ตรวจแรงงานในเรื่องเดียวกันแลว พนักงานตรวจแรงงานยอมไมมีอํ านาจพิจารณาคํ ารองของลูกจาง 
แมตอมาลูกจางจะถอนฟองคดีไปจากศาลก็ไมทํ าใหพนักงานตรวจแรงงาน ซ่ึงไมมีอํ านาจพิจารณา
ค ํารองของลกูจางอยูเดมิกลบัมอํี านาจขึน้มาได พนกังานตรวจแรงงานจงึไมอาจรบัค ํารองในกรณมีไิด 58

กรณีลูกจางใชสิทธินํ าคดีไปฟองตอศาลแรงงาน เพื่อใหศาลพิจารณา
พิพากษาใหนายจางจายเงินตามพระราชบัญญัตินี้ ในทางปฏิบัติศาลแรงงานจะดํ าเนินการไกลเกลี่ย 
เพื่อจะให นายจางและนายจางมีการตกลงหรือประนีประนอมเพราะคดีแรงงานนั้นเปนคดีที่มี
ลักษณะพเิศษ อันควรระงบัลงไดดวยความเขาใจอนัดตีอกนั เพือ่ทีท่ัง้สองฝายจะไดมคีวามสมัพนัธกนั
ตอไป 59 การไกลเกลี่ยเปนวิธีระงับขอพิพาทแรงงานที่ดีที่สุดเทาที่ปฏิบัติกันอยูในทุกประเทศ เพราะ
หากการไกลเกลี่ยไดผล ก็หมายถึงคูพิพาทสามารถตกลงกันไดขอตกลงที่เกิดขึ้นก็เปนไปตาม  
ความสมัครใจของคูกรณี ทํ าใหคดีหรือขอพิพาทแรงงานระงับไปโดยไมมีฝายใดไดช่ือวาเปนฝาย
แพคดี 60

2) การไกลเกล่ียขอพพิาทกรณลูีกจางใชสทิธิยืน่ค ํารองตอพนกังานตรวจแรงงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 123 ใหสิทธิลูกจางยื่นคํ ารองตอพนักงาน

ตรวจแรงงาน เพื่อมีคํ าวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทแรงงานตามกฎหมายคุมครองแรงงานได โดยไมตอง
น ําคดมีาฟองศาลเพียงทางเดียวจึงเปนการใหสิทธิแกลูกจางอีกทางหนึ่ง

เมือ่พจิารณามาตรา 123 แหงพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แลว
เห็นวา มีลักษณะกํ าหนดใหลูกจางจะตองเลือกใชสิทธิทางใดทางหนึ่งแตเพียงทางเดียว กลาวคือ 
จะใชสิทธิฟองคดีตอศาลแรงงานหรือจะยื่นคํ ารองตอพนักงานตรวจแรงงานก็ได แตจะใชสิทธิ
พรอมกันทีเดียวทั้งสองทางไมได 61 หากลูกจางเลือกใชสิทธิฟองคดีตอศาลแรงงานตามแนวทาง

                                                          
58 คํ าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5874/2544.
59 เกษมสันต วิลาวรรณ. (2546). การดํ าเนินคดีในศาลแรงงาน. หนา 73.
60 แหลงเดิม. หนา 73.
61 คํ าพิพากษาศาลฎีกาที่ 570/2545 , 637/2547.
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ปกต ิกเ็ทากับสละสิทธิที่จะยื่นคํ ารองตอพนักงานตรวจแรงงานอยูในตัว ซ่ึงสามารถพิจารณาไดเปน 
2 กรณี ดังนี้

กรณทีี ่ 1 การทีลู่กจางยืน่ฟองนายจางตอศาลแรงงานแลวจงึหมดสทิธทิีจ่ะยืน่
คํ ารองตอพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 123        
ในเรือ่งเดยีวกนั หากลูกจางไดยื่นคํ ารองทุกขตอพนักงานตรวจแรงงานอีก ในขณะที่ยื่นฟองนายจาง
ตอศาลแรงงานในเรื่องเดียวกันไวแลว พนักงานตรวจแรงงานยอมไมมีอํ านาจพิจารณาคํ ารอง     
ของลูกจาง แมตอมาลกูจางจะถอนฟองคดไีปจากศาล กไ็มท ําใหพนกังานตรวจแรงงานซึง่ไมมอํี านาจ
พจิารณาคํ ารองของลูกจางอยูเดิม กลับมีอํ านาจขึ้นมาได พนักงานตรวจแรงงานจึงไมอาจรับคํ ารอง
ในกรณีนี้ได

กรณีที่ 2 หากลูกจางใชสิทธิยื่นคํ ารองตอพนักงานตรวจแรงงานตาม
มาตรา 123 แลว ภายหลังไปยืน่ฟองนายจางตอศาลแรงงานในเรือ่งเดยีวกนั กเ็ทากบัเปนการลดัขัน้ตอน
การรองทุกขตอพนักงานตรวจแรงงาน เพราะถาลูกจางมายื่นคํ ารองทุกข พนักงานตรวจแรงงาน     
กต็องดํ าเนินการสอบสวนขอเท็จจริงและมีคํ าส่ังวาลูกจางมีสิทธิ หรือไมมีสิทธิตามคํ ารอง ซ่ึงหาก 
คูกรณีไมพอใจคํ าส่ัง ก็สามารถนํ าคดีไปสูศาลเพื่อใหศาลมีคํ าพิพากษาเพิกถอนคํ าส่ัง ดังนั้น การใช
สิทธิเรียกรองในทางแพงลูกจางจึงควรยึดถือและผูกพันตามกระบวนการภายใตคํ าพิพากษาของศาล
เทานั้น เนื่องจากเปนกรณีที่อยูในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมแลว ยอมถือวาลูกจางไดรับ  
การเยยีวยาแลวเชนกัน การมาใชสิทธิรองทุกขตามมาตรา 123 เพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานมีคํ าส่ัง
ใหนายจางจายเงินตามสิทธิที่ควรไดรับอีก จึงไมอาจกระทํ าไดโดยเหตุที่จะเปนการใชสิทธิเรียกรอง
ที่ซ้ํ าซอนแลว ยังเปนการใชอํ านาจในทางบริหารซํ้ าซอนกับการใชอํ านาจของฝายตุลาการอีกดวย 
ซ่ึงอาจเปนเหตใุหการออกค ําส่ังของพนกังานตรวจแรงงานขดัหรอืแยงกบัค ําพพิากษาของศาลแรงงาน
จนเกดิปญหาในการปฏิบัติตามได อีกทั้ง ผลแหงการออกคํ าส่ังยังกอใหเกิดสิทธิแกนายจาง ลูกจาง 
หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายที่ไมพอใจคํ าส่ัง ใชสิทธิอุทธรณโดยนํ าคดีไปสู
ศาลแรงงานไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่ทราบคํ าส่ัง โดยมูลเหตุที่นายจาง ลูกจางฯ ใชสิทธิอุทธรณ
ตอศาลนัน้ จะเหน็ไดวาเปนประเดน็เดยีวกนักบัคดทีีลู่กจางไดฟองนายจางตอศาลแรงงาน ซ่ึงในขณะนัน้
ไมวาคดจีะอยูในระหวางการพิจารณาของศาลหรือเสร็จสิ้นแลวก็ตาม ทํ าใหเกิดปญหาในการดํ าเนิน
กระบวนพิจารณาซํ้ าซ่ึงเปนการตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 144    
ทีบ่ญัญตัวิา “เมื่อศาลใดมีคํ าพิพากษาหรือคํ าส่ังวินิจฉัยช้ีขาดในประเด็นขอใดแหงคดีแลว หามมิให
ด ําเนนิกระบวนพจิารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ไดวินิจฉัยช้ีขาดแลวนั้น ……..…” 
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แมการด ําเนนิการของเจาหนาทีซ่ึ่งเปนการใชอํ านาจของฝายบรหิารและการพจิารณาของศาลแรงงาน
จะเปนคนละกระบวนการกัน และกรณีจะเปนการดํ าเนินกระบวนพิจารณาซํ้ าหรือไม จะเปนอํ านาจ
ของศาลในการวินิจฉัยช้ีขาดโดยพิจารณาขอเท็จจริงแหงมูลคดีก็ตาม

ดังนั้น พนักงานตรวจแรงงานจึงควรสอบถามใหชัดเจนเมื่อลูกจางมายื่น
ค ํารอง แตถาหากพนักงานตรวจแรงงานไดรับคํ ารองจากลูกจางแลว แมภายหลังไดทราบวาลูกจาง
ไดน ําเรือ่งเดยีวกนัไปฟองยงัศาลแรงงานอกี กใ็หพนกังานตรวจแรงงานชีแ้จงใหลุกจางทราบถงึขัน้ตอน
การด ําเนินการและปญหาในทางปฏิบัติกรณีการใชสิทธิเรียกรอง 2 ทาง โดยไมตองคํ านึงวาลูกจาง
ใชสิทธิฟองคดีกอนหรือหลังจากที่ไดรับคํ ารองนั้น และไมตองมีคํ าสั่งตามมาตรา 124 แหง        
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541

เมื่อลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางไดยื่นคํ ารองตอพนักงาน  
ตรวจแรงงานแลว พนกังานตรวจแรงงานจะตองด ําเนนิการสอบขอเทจ็จรงิ และมคี ําสัง่ภายใน 60 วนั
นบัแตวนัรบัค ํารองยกเวนกรณีมีความจํ าเปนไมอาจมีคํ าส่ังภายใน 60 วันได พนักงานตรวจแรงงาน
จะขอขยายระยะเวลาตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือผูซ่ึงอธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานมอบหมายไดอีกไมเกนิ 30 วนั 62 รวมทัง้ส้ินแลวพนกังานตรวจแรงงานมรีะยะเวลา
ในการทํ างานไมเกิน 30 วัน 63 เมือ่พนักงานตรวจแรงงานสอบขอเท็จจริงแลว ปรากฏวา ลูกจาง      
มสิีทธไิดรับเงนิอยางหนึง่อยางใดทีน่ายจางมหีนาทีต่องจายตามพระราชบญัญตันิี ้พนกังานตรวจแรงงาน
กจ็ะมคี ําสัง่ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางนั้นภายใน 15 วัน นับแต
วนัทีไ่ดทราบคํ าส่ังหรือถือวาไดทราบคํ าส่ังนั้น และในทางตรงกันขาม หากปรากฏวา ลูกจางไมมี
สิทธิไดรับเงิน พนักงานตรวจแรงงานก็จะหนังสือแจงคํ าสั่งไปยังลูกจางหรือทายาทโดยธรรมและ
นายจางทราบ 64 ในกรณีที่นายจางไดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคํ าส่ังของพนักงานตรวจแรงงานที่สง
ตามมาตรา 124 กรณีเชนนี้นายจางก็จะมีความผิดทางอาญา 65

                                                          
62 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 124.
63 เกษมสันต วิลาวรรณ ก เลมเดิม. หนา 167.
64 เกษมสันต  วิลาวรรณ ค (2539). การเลิกจางและการลาออก (พิมพครั้งที่ 3). หนา 167.
65 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 151 วรรคสอง.
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นอกจากนีแ้ลว นายจางยังมีความผิดทางอาญาในเรื่องมูลเหตุใหพนักงาน 
ออกคํ าส่ัง ซ่ึงตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 144 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541   
อีกดวย แตอยางไรกด็ ี ในกรณเีมือ่พนกังานตรวจแรงงานไดมคี ําสัง่ตามมาตรา 124 แหงพระราชบญัญตัิ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หากตอมานายจางน ําคดไีปสูศาลภายในสามสบิวนันบัแตวนัทราบค ําส่ัง
กรณีจึงถือไดวา นายจางไดใชสิทธิตามที่กฎหมายกํ าหนดและไมอาจถือวานายจางไมปฏิบัติตาม
มาตรา 124  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดังนั้น นายจางจึงไมมีความผิดตาม
มาตรา 151 วรรคสอง แตอยางไรกต็าม แมกรณเีชนวานี ้นายจางไมมคีวามผดิตามมาตรา 151 วรรคสอง
แตถือวา นายจางยังคงมีความผิดในเรื่องซึ่งเปนมูลเหตุใหพนักงานตรวจออกคํ าส่ังตามมาตรา 144 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เหตุที่เปนเชนนี้ ก็เนื่องจากความผิดทางอาญา      
ไดเกดิขึน้แลว เมื่อกรณีที่นายจางไดฝาฝนหรือไมจายเงินใหแกลูกจาง การที่ลูกจางไดมายื่นคํ ารอง
ตอพนักงานตรวจแรงงานก็ดี พนักงานตรวจแรงงานจะมีคํ าส่ังใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางก็ดี 
ลวนแลวเปนขั้นตอนภายหลังจากที่ความผิดทางอาญาที่เกิดขึ้นกับนายจางแลวทั้งส้ิน 66

ในกรณทีีน่ายจางไดน ําคดไีปสูศาลแรงงาน เพือ่ใหศาลเพกิถอนค ําสัง่ พนกังาน
ตรวจแรงงาน ซ่ึงในคดีที่นายจางนํ าคดีมาสูศาลฟองขอเพิกถอนคํ าส่ังของพนักงานตรวจแรงงานนั้น 
หากนายจางเปนฝายนํ าคดีมาสูศาล จะตองนํ าเงินตามคํ าส่ังของพนักงานตรวจแรงงานมาวางตอศาล    
จงึจะฟองคดีได 67 เมือ่มีคดีมาสูศาลขอเพิกถอนคํ าส่ังของพนักงานตรวจแรงงาน คูความฝายหนึ่ง  
ไดแก นายจางที่เปนโจทก และอีกฝายหนึ่ง ไดแก พนักงานตรวจแรงงาน เปนผูออกคํ าส่ังเปนจํ าเลย 
พนกังานตรวจแรงงานจะแตงตัง้พนกังานอยัการเปนผูแกตางคดแีทนตนตามพระราชบญัญตัขิาราชการ
อัยการ ในคดีเชนวานี้ ศาลแรงงานจะดํ าเนินการไกลเกลี่ยตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 เพื่อที่จะใหมีการตกลงหรือประนีประนอม     
อันเปนเจตนารมณของศาลแรงงานทีพ่จิารณาความเขาใจอนัดตีอกนั เพือ่ใหคูกรณจีะไดมคีวามสมัพนัธ
กนัตอไป อีกทั้งการไกลเกลี่ยเปนวิธีระงับขอพิพาทที่ดีที่สุดอีกดวย คดีแรงงานนั้นมิใชเปนคดีแพง
เกีย่วเนื่องคดีอาญา  แมวาการฝาฝนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จะมีโทษทางอาญา
ดวยกต็าม ซ่ึงในสวนของคดอีาญานัน้เมือ่มกีารด ําเนนิคดอีาญาแกนายจางผลคดอีาญาจะเปนอยางไร
ก็คงเปนเรื่องของการเปรียบเทียบของผูมีอํ านาจเปรียบเทียบ ซ่ึงหากผูถูกกลาวหายอมรับสารภาพ
และยนิยอมใหเปรียบเทียบ กรณีจึงตองดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 (4) 

                                                          
66 แหลงเดิม. มาตรา 125 วรรคหนึ่ง.
67 แหลงเดิม. มาตรา 125 วรรคสาม.
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มผีลท ําใหคดีอาญาระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (3) แตหากเปน
กรณทีีผู่ถูกกลาวหาไมยอมรับสารภาพหรือไมยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ ก็ดํ าเนินคดีทางพนักงาน
สอบสวนตอไป

แมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายที่มีโทษ   
ทางอาญาอยูดวย โดยไดก ําหนดบทลงโทษผูกระท ําความผดิไวกต็าม แตกรณทีีพ่นกังานตรวจแรงงาน
ด ําเนนิคดอีาญากบันายจาง กห็าใชเปนการด ําเนนิคดเีพือ่หาผูกระท ําความผดิมาลงโทษดงัเชนนายจาง
เปนอาชญากรเหมือนกับการลงโทษผูกระทํ าความผิดตามกฎหมายอาญาไม เปนแตเพียงเพื่อปราม 
มิใหนายจางปฏิบัติฝาฝนกฎหมายคุมครองแรงงาน แตการดํ าเนินคดีอาญานายจางของพนักงาน
ตรวจแรงงานตองพจิารณาองคประกอบความผดิและเจตนาของนายจางดวย สวนนายจางจะมคีวามผดิ
หรือไม ก็ขึ้นอยูกับการพิจารณาของศาลในคดีอาญา

สํ าหรบัในทางแพง กรณนีายจางฟองศาลแรงงานเพือ่ใหศาลพพิากษาเพกิถอน
หรือเปลีย่นแปลงคํ าส่ังของพนักงานตรวจแรงงาน ซ่ึงเปนจํ าเลยนั้น เปนเรื่องการดํ าเนินคดีแรงงาน    
ซ่ึงเปนเรื่องทางแพง ดังนั้น เมื่อศาลแรงงานใชวิธีการไกลเกลี่ย 68 กย็ากที่จะทํ าการไกลเกลี่ยได ทั้งนี้  
เพราะพนักงานตรวจแรงงานซึ่งเปนคูความในคดีจะตองยืนยันตามคํ าส่ังเดิมไมสามารถแกไข 
เปลีย่นแปลงได ท ําใหคดตีองด ําเนนิกระบวนพจิารณาในศาลตอไป แตอยางไรกต็าม หากการไกลเกลีย่
ของศาลแรงงานดํ าเนินกระบวนพิจารณาโดยมิไดมีการเพิกถอนคํ าสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน 
โดยนายจางและลูกจางสามารถตกลงกันได โดยนายจางยินยอมจายเงินชวยเหลือใหแกลูกจาง    
ตามจํ านวนที่มีการประนีประนอมยอมความและลูกจางแถลงวา ไมติดใจบังคับตามคํ าส่ังพนักงาน
ตรวจแรงงานอกี และศาลไดมคี ําพพิากษาตามยอมใหคดเีสรจ็เดด็ขาดไป ปญหาวาในสวนการด ําเนนิ
คดอีาญานายจางระงับไปหรือไม ซ่ึงจะไดวิเคราะหในบทตอไป

กรณีนายจางฟองเพิกถอนคํ าส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตอศาลแรงงาน  
อันสบืเนื่องมาจากมาตรา 124 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กํ าหนดวาพนักงาน 
ตรวจแรงงานมีคํ าส่ังใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางภายใน 15 วัน นับแตวันที่ทราบหรือถือวา      
ไดทราบค ําส่ัง แตขณะเดยีวกนัมาตรา 125 แหงพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก ําหนดวา
ใหผูไมพอใจคํ าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานนํ าคดีไปสูศาล เพื่อขอใหพิจารณาเพิกถอนคํ าสั่ง   

                                                          
68 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522, มาตรา 38.
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ภายในสามสบิวนั นับแตวันทราบคํ าส่ัง จึงเห็นไดวา ระยะเวลาที่เหมือนกันระหวางระยะเวลาที่ตอง
ปฏิบัติตามคํ าสั่งกับระยะเวลาในการนํ าคดีไปสูศาลเพื่อเพิกถอนคํ าส่ังนั้น จึงเปนที่มาของเหตุผล
ของราง 69 ของคณะอนกุรรมการด ําเนนิการจดัท ําขอเสนอการแยกคดพีาณชิยออกจากคดแีพง (คณะที ่8)
ใหยกเลิกความในมาตรา 151 วรรคสอง และใหใชขอความวา “ผูใดไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของ
พนกังานตรวจแรงงานที่สงตามมาตรา 124 และไมไดนํ าคดีไปสูศาลตามมาตรา 125 ตองระวางโทษ
จ ําคกุไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ ซ่ึงรางพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ดงักลาว มหีลักการแกไขโทษทางอาญากบัการขอเพกิถอนค ําสัง่ใหสอดคลองกนั
และมเีหตุผลวา โดยที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 151 วรรคสอง กํ าหนดให
ผูทีไ่มปฏิบตัติามค ําสัง่ของพนกังานตรวจแรงงานทีส่งตามมาตรา 124 ตองรับโทษทางอาญาโดยไมได
ก ําหนดยกเวนแกผูทีไ่มพอใจค ําสัง่ และน ําคดไีปสูศาลตามมาตรา 125 ท ําใหทายาทโดยธรรมของลกูจาง
ซ่ึงถึงแกความตายไปกอน เพือ่ไมใหตองไดรับโทษทางอาญาและหากจะน ําคดไีปสูศาลจะตองวางเงนิ
จ ํานวนเดยีวกนันัน้ตอศาล จงึจะฟองเพกิถอนค ําสัง่พนกังานตรวจแรงงานได หากไมจายเงนิแกลูกจาง
หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไปกอน แมภายหลังศาลจะไดเพิกถอนคํ าสั่ง
พนกังานตรวจแรงงานไมสามารถลบลางความผดิทางอาญาได ทัง้ทีค่ ําส่ังดงักลาวถูกเพกิถอนไปแลว
ท ําใหนายจางจะตองจายเงินหรือนํ าคดีไปสูศาลภายใน 15 วัน ตามมาตรา 124 วรรคสาม ทั้งที่ 
มาตรา 125 ใหน ําคดสูีศาลไดภายใน 30 วนั ท ําใหเงือ่นเวลาทีใ่หเปนโทษทางอาญากบัการขอเพกิถอน
ค ําส่ังมีความเหลื่อมล้ํ ากัน ซ่ึงไดวิเคราะหในบทตอไป

3.1.3  การด ําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541
ในการพจิารณาด ําเนนิคดอีาญาทัว่ไปกบัผูกระท ําความผดินัน้ กฎหมายทีว่างหลกัเกณฑ

เกีย่วกบัการด ําเนนิคดอีาญา ไดแก ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา ซ่ึงเปนกฎหมายวธีิสบญัญตัิ
โดยการใชระบบการกลาวหาและใหมีการแยกหนาที่ระหวางการสอบสวนโดยเจาพนักงานตํ ารวจ    
การฟองคดีโดยพนักงานอัยการ และการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาล สํ าหรับการดํ าเนินคดีอาญา        
ผูกระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงเปนกฎหมายที่มีโทษทางอาญา 
ดวยนั้น ก็ตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเชนเดียวกัน       
หลักในการพจิารณาด ําเนนิคดอีาญาตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา ในปจจบุนัใชระบบ
กลาวหา โดยมีหลักการคนหาความจริงในเนื้อหา หลักการฟงความจากทุกฝาย หลักความมีอิสระ 

                                                          
69 มาตรา 151 วรรคสอง ยกเลิกโดยมาตรา 3 แหงรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ.

…
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ในการชัง่นํ ้าหนกัพยานหลกัฐานของพนกังานเจาหนาที ่ พนกังานสอบสวน พนกังานอยัการและศาล
และหลักการยกประโยชนแหงขอสงสัยใหผูกระทํ าความผิด ซ่ึงจะตองเปนกรณีสงสัยในขอเท็จจริง   
ไมใชขอกฎหมาย การด ําเนนิคดอีาญาผูกระท ําความผดินัน้ถือไดวาเปนเรือ่งเกีย่วกบัสทิธแิละเสรภีาพ
ของบุคคล และเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน การจะกลาวหาวาผูใดกระทํ าความผิด
ตามกฎหมายนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดวางหลักใหมีการสืบสวนสอบสวน 
และรวบรวมพยานหลกัฐานใหครบถวนและเพยีงพอทีส่ามารถรบัฟงไดวามกีารกระท ําความผดิเกดิขึน้
และผูถูกกลาวหาเปนผูกระท ําความผดิ นอกจากนีก้รมสวสัดกิารและคุมครองแรงงานไดออกระเบยีบ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานวาดวยการดํ าเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผูกระทํ าความผิด
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2547 ขอ 7 ไดวางหลักเกณฑไว คือ เมื่อไดขอเท็จจริง
ซ่ึงเปนองคประกอบของความผดิ ใหพนกังานเจาหนาทีร่วบรวมพยานหลกัฐานทกุชนดิเทาทีส่ามารถ
จะท ําได เมือ่ทราบขอเทจ็จรงิและพฤตกิารณตางๆ อันเกีย่วกบัความผดิทีถู่กลาวหา และเพือ่ทีจ่ะรูตวั
หรือยนืยนัหรือช้ีชัดและพิสูจนใหเห็นความผิดของผูกระทํ าความผิด 70 ดงันั้น การดํ าเนินคดีตาม
พระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จงึเปนหนาทีข่องพนกังานตรวจแรงงานทีจ่ะตองด ําเนนิการ
เพือ่รวบรวมขอเท็จจริง  และรวบรวมพยานหลักฐาน โดยวิธีการสืบสวนสอบสวน และกระทํ าการ
อ่ืนๆ ใหไดขอเท็จจริงและพยานหลักฐานมากที่สุดเทาที่จะทํ าไดในขอบอํ านาจหนาที่ตามกฎหมาย 
โดยตองปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการ และขอส่ังการที่ไดกํ าหนดไว

(1) ระเบียบและแนวปฏิบัติในการดํ าเนินคดีอาญา
คดอีาญาโดยทัว่ไปนัน้ เริม่ตนดวยมกีารกลาวหาวาไดมกีารกระท ําความผดิอาญา

เกดิขึน้โดยผูกลาวหา ถาเปนบุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการกระทํ าความผิด เรียกวา “ผูเสียหาย”  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) ซ่ึงบัญญัติวา “ผูเสียหาย” หมายถึง บุคคล
ผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทํ าความผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํ านาจใน
การจดัการแทนได ดั่งบัญญัติไวในมาตรา 4 , 5  และ 6 ไดกลาวหาโดยการรองทุกขตอเจาหนาที่  
บทบญัญตัแิหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวา ไดมีการกระทํ าความผิดเกิดขึ้น จะรูตัว  
ผูกระท ําความผดิหรือไมกต็าม ซ่ึงกระท ําใหเกดิความเสยีหายแกผูเสียหาย และมเีจตนาจะใหผูกระท ํา
ความผิดไดรับโทษ และหากผูเสียหายไมไดรองทุกขตอเจาหนาที่ตามกฎหมาย ผูเสียหายก็มีสิทธิ 
จะน ําคดอีาญาไปฟองรองตอศาลไดโดยตรง เปนสิทธิของผูเสียหายทีจ่ะเลอืกด ําเนนิการในทางใดทางหนึง่

                                                          
70 ระเบยีบกรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงานวาดวยการดํ าเนนิคดอีาญาและการเปรยีบเทยีบผูกระท ํา

ความผดิตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2547.
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นอกจากนีบุ้คคลอื่นซึ่งไมใชผูเสียหายก็กลาวโทษได และการกลาวโทษนี้อาจจะไมไดประสงคใหผู
กระท ําความผดิไดรับโทษกไ็ด สํ าหรับการด ําเนนิคดอีาญาตามพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 นัน้ เร่ิมตนได 2 วิธี 71 คือ
  1) ลูกจางมารองทุกขตอพนักงานตรวจแรงงาน หรือจะรองทุกขกลาวโทษ
ตอพนักงานสอบสวนโดยตรง

2) พนกังานตรวจแรงงานไปตรวจแรงงาน แลวพบการกระทํ าความผิด หรือ  
การไมปฏิบัติตามกฎหมาย

การดํ าเนินคดีตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หมายถึง     
การดํ าเนินคดีโดยการเปรียบเทียบ รวมทั้งการรองทุกขหรือกลาวโทษผูกระทํ าผิดกฎหมายวาดวย     
การคุมครองแรงงานตอพนักงานสอบสวน 72

พนักงานเจาหนาที่ตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานฯ 
หมายถึง พนักงานตรวจแรงงานและนิติกร ดังนั้นพนักงานตรวจแรงงานและนิติกรจึงมีหนาที่      
ในการดํ าเนินคดี ผูกระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานโดยการเปรียบเทียบปรับ 
หรือโดยการรองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนในนามของกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน เมือ่พนกังานเจาหนาทีไ่ดท ําการรองทกุขหรือกลาวโทษตอพนกังานสอบสวนแลว เปนหนาที่
ของพนกังานสอบสวนในการสืบสวนสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน ทํ าความเห็น เห็นควร
ส่ังฟองหรือไมฟองเสนอตอพนกังานอยัการพจิารณาสัง่ฟองหรือไมฟองตอไป และเนือ่งจากความผดิ
ตามกฎหมายคุมครองแรงงานไมใชความผิดตอสวนตัวแตเปนความผิดตอรัฐ ดังนั้นแมไมมีผูใด   
มารองทุกขหรือกลาวโทษ เมื่อความผิดตามกฎหมายคุมครองแรงงานปรากฏตอพนักงานสอบสวน 
พนกังานสอบสวนชอบที่จะกระทํ าการสอบสวนได  ตามนัยคํ าพิพากษาฎีกาที่ 1832/2535

- การรวบรวมขอเท็จจริง
การรวบรวมขอเทจ็จรงิในการเริม่ตนการด ําเนนิคดอีาญานัน้ พนกังานเจาหนาที่

จะตองรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อใหไดขอเท็จจริงที่ถูกตอง และเปนองคประกอบ
ความผดิ การไดมาซึ่งขอเท็จจริงนั้น มีวิธีการดํ าเนินการ 2 ลักษณะ คือ
                                                          

71 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. เลมเดิม. หนา 40.
72 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 2 (6)  “พนักงานสอบสวน”  หมายถึงเจาพนักงานซึ่ง

กฎหมายใหมีอํ านาจและหนาที่ทํ าการสอบสวน.
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1) การตรวจแรงงาน พนักงานตรวจแรงงานจะตองถือปฏิบัติตาม
ระเบยีบกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมวาดวยการตรวจสถานประกอบกจิการตามพระราชบญัญตัิ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 73 นอกจากนี้ พนักงานตรวจแรงงานยังมีอํ านาจตามมาตรา 139 (1)  (2)  
ซ่ึงบัญญัติวา
  “ ในการปฏบิตักิารตามหนาที ่ใหพนกังานตรวจแรงงานมอํี านาจดงัตอไปนี้

(1) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํ านักงานของนายจาง และ 
สถานที่ทํ างานของลูกจางในเวลาทํ าการ เพื่อตรวจสภาพการทํ างานของลูกจางและสภาพการจาง 
สอบถามขอเท็จจริง ถายภาพ ถายสํ าเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการจาง การจายคาจางคาลวงเวลา          
คาท ํางานในวนัหยุด  คาลวงเวลาในวันหยุด และทะเบียนลูกจาง เก็บตัวอยางวัสดุ หรือผลิตภัณฑ 
เพือ่วเิคราะหเกี่ยวกับ   ความปลอดภัยในการทํ างาน และกระทํ าการอยางอื่นเพื่อใหไดขอเท็จจริง 
ในอนัที่จะปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

(2) มหีนงัสอืสอบถาม หรือเรียกนายจาง ลูกจาง หรือบคุคลซึง่เกีย่วของ
มาชีแ้จงขอเท็จจริง หรือใหสงส่ิงของหรือเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา …”

2) การสอบสวนขอเทจ็จรงิเพือ่วนิจิฉยัคํ ารองทกุข พนกังานตรวจแรงงาน
จะตองถือปฏิบตัติามระเบยีบกรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงานวาดวยการรบัค ํารอง และการพจิารณา
ค ํารองของพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2542

การตรวจแรงงานและการสอบสวนขอเท็จจริงเปนขั้นตอนกอน    
การดํ าเนินคดีอาญาพนักงานตรวจแรงงาน นอกจากจะตองถือปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวแลว       
ยงัตองถือปฏิบัติ ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ขอส่ังการตางๆ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน 
พระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพราะพนกังานตรวจแรงงานเปนผูมอํี านาจ
ในการปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย เปนการใชอํ านาจของฝายบริหารในทางปกครอง และ 
เปนการใชอํ านาจตามมาตรการทางปกครอง เพือ่น ําไปสูขัน้ตอนการใชอํ านาจตามมาตรการทางอาญา
โดยวิธีการดํ าเนินคดีอาญาตอไป

                                                          
73 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. เลมเดิม. หนา 40.
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ขั้นตอนสํ าคัญในการดํ าเนินคดีอาญา จึงเปนการพิจารณาขอเท็จจริง
และพยานหลกัฐานทีไ่ดมาจากการตรวจแรงงาน หรือไดมาจากการสอบสวนขอเทจ็จรงิตามค ํารองทกุขวา
ขอเทจ็จรงิและพยานหลกัฐานตลอดจนพฤตกิารณตางๆ นัน้ เปนความผดิตามพระราชบญัญตัคิุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 หรือไมอยางไร ดงันัน้ กอนการด ําเนนิคดอีาญาพนกังานเจาหนาทีจ่ะตองรวบรวม
ขอเทจ็จรงิและตรวจสอบขอเทจ็จรงิทีไ่ดมานัน้วา มพียานหลกัฐานใดบางทีจ่ะใชอางองิในการด ําเนนิ
คดอีาญาได และพยานหลักฐานนั้นจะตองมีความชัดเจน การรวบรวมพยานหลักฐานจะตองใหได      
ขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบแหงความผิดและสามารถพิสูจนไดวา ผูถูกกลาวหาเปนผูกระทํ า
ความผิดหรือไม ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดํ าเนินคดีนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อใหรูตัวผูกระทํ า
ความผดิ รูรายละเอยีดของการกระท ําความผดิตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา มาตรา 2 (10)
ทีบ่ญัญตัวิา “การสืบสวน หมายถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน ซ่ึงพนักงานฝายปกครอง
หรือต ํารวจไดปฏิบัติไปตามอํ านาจและหนาที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และเพื่อ
จะทราบรายละเอยีด  แหงความผดิ” และตามมาตรา 2 (11) ทีบ่ญัญตัวิา “การสอบสวน หมายความถงึ
การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดํ าเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ 
ซ่ึงพนกังานสอบสวนไดท ําไปเกีย่วกบัความผดิทีก่ลาวหา เพือ่จะทราบขอเทจ็จรงิหรอืพสูิจนความผดิ
และเพื่อที่จะเอาตัวผูกระทํ าผิดมาฟองลงโทษ”

การสบืสวน คือ การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานที่กระทํ า เพื่อ
รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทราบรายละเอียดแหงความผิด และกระทํ าโดยเจาพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํ ารวจ 74

การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและดํ าเนินการอื่นๆ      
ตามกฎหมายที่กระทํ าเพื่อใหไดขอเท็จจริง พิสูจนความผิด เอาตัวผูกระทํ าผิดมาลงโทษ และกระทํ า
โดยพนักงานสอบสวน 75

                                                          
74 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 16 “พนักงานฝายปกครองหรือตํ ารวจ” หมายถึง            

เจาพนกังานซึ่งกฎหมายใหมีอํ านาจและหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนใหรวมถึงพัสดี เจาพนักงาน
กรมสรรพสามิต กรมศลุกากร กรมเจาทา พนกังานตรวจคนเขาเมอืงและเจาพนกังานอืน่ๆ ในเมือ่ท ําการอนัเกีย่วกับ   
การจบักมุการปราบปราม  ผูกระทํ าความผิดกฎหมายซึ่งตนมีหนาที่จับกุมหรือปราบปราม.

75 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (6) “พนักงานสอบสวน” หมายถึง เจาพนักงาน   
ซึ่งกฎหมายใหมีอํ านาจและหนาที่ทํ าการสอบสวน.
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ขอเท็จจริง หมายถึง รายละเอียดของเรื่องราวที่ไดมา หรือขออางตาม    
ค ํารองทุกขหรือคํ ารองเรียน รวมถึงขอโตเถียงของอีกฝายหนึ่ง ขอเท็จจริงที่สมบูรณจะตองสามารถ 
ตอบค ําถามไดวาเรื่องที่เกิดขึ้นเปนเรื่องอะไร เกิดขึ้นที่ไหน เกิดขึ้นเมื่อใด เกิดขึ้นอยางไร มีใครบาง      
ทีเ่กีย่วของ มลูเหตขุองเรือ่งเปนเรือ่งเชนไร หรือท ําไมเรือ่งจงึเกดิขึน้ โดยขอเทจ็จรงิหรือรายละเอยีด
ของเรือ่งราวที่ไดมานั้นพนักงานตรวจแรงงานจะตองใชดุลพินิจในการพิจารณาขอเท็จจริงดังนี้ 76

ขอเท็จจริงที่ไดมานั้นตองพิสูจนไดตามที่เปนจริงเสมอ ไมวาจะพิสูจนเมื่อใด
(1) ขอเท็จจริงนั้นตองไมขัดตอความจริง  กลาวคือ  ไมขัดตอเหตุผล
(2) ขอเท็จจริงนั้นตองชัดเจน
(3) มพียานหลักฐานและเหตุผลประกอบที่เพียงพอ
(4) ขอเท็จจริงนั้นสามารถอธิบายใหเขาใจได

วิธีการรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการกระทํ าและ
พิสูจนความผิดนั้น พนักงานตรวจแรงงานสามารถใชอํ านาจตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ดังนี้

(1) ใชอํ านาจตามมาตรา 139 (1) คอื การเขาไปในสถานประกอบกจิการ
หรือสํ านักงานของนายจาง และสถานที่ทํ างานของลูกจางในเวลาทํ าการ เพื่อตรวจสภาพการทํ างาน
และสภาพการจาง แตไมรวมถึงการใชอํ านาจคน เพราะพนกังานตรวจแรงงานจะท ําการคนโดยไมมหีมาย
ไมได การเขาไปตรวจแรงงานพนกังานตรวจแรงงานจะตองแสดงบตัรประจ ําตวัพนกังานตรวจแรงงาน
ตอนายจางหรือผูเกี่ยวของ โดยนายจางหรือผูเกี่ยวของจะตองอํ านวยความสะดวกและไมขัดขวาง
การปฏบิัติหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงาน ซ่ึงวิธีการตรวจแรงงานสามารถดํ าเนินการได  ดังนี้

ก. ตรวจดใูหเห็นสภาพการทํ างาน สภาพการจาง แลวทํ าบันทึก   
การด ําเนินการวา ไดเห็นสภาพการทํ างานของลูกจางเปนอยางไร สภาพการจางเปนอยางไร

ข . ใหจัดทํ าแผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการ แผนผัง
แสดงขั้นตอนการทํ างานในกระบวนการผลิต

ค. สอบถามขอเท็จจริงและบันทึกถอยคํ านายจาง ลูกจาง หรือ
บคุคลอืน่ๆ ที่เกี่ยวของ หรือไดรูเห็นสภาพการทํ างาน สภาพการจาง และพฤติการณแหงการกระทํ า
ความผิด

                                                          
76 สุพิศ ศรีบุศยดี. (2543). คูมือการดํ าเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541.

หนา 43.
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ง. ถายภาพ
จ. ถายสํ าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจาง การจายคาจาง คาถวงเวลา     

คาท ํางานในวันหยุด  คาลวงเวลาในวันหยุด  และทะเบียนลูกจาง
ฉ . เก็บตัวอยางวัสดุ หรือผลิตภัณฑเพื่อวิเคราะหเกี่ยวกับ      

ความปลอดภัยในการทํ างาน
ช . กระทํ าการอื่นเพื่อใหไดขอเท็จจริงในการที่จะปฏิบัติตาม

กฎหมายคุมครองแรงงานตอไป

(2) ใชอํ านาจตามมาตรา 139 (2) กลาวคือ มีหนังสือสอบถาม หรือ
เรียกใหนายจาง ลูกจาง หรือบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงขอเท็จจริง หรือใหสงสิ่งของหรือเอกสาร     
ทีเ่กีย่วของ การมหีนงัสอืเรียกใหมาพบ หรือใหสงเอกสารหรอืส่ิงของ เนือ่งจากการไปตรวจแรงงาน
แลว ไมไดขอเท็จจริงหรือไดขอเท็จจริงไมเพียงพอ หรือไมสามารถรวบรวมพยานหลักฐานได หรือ
พนักงานตรวจแรงงานไมไดไปตรวจแรงงานตามมาตรา 139 (1) แตตองการเรียกบุคคลดังกลาว   
ใหมาพบ หรือ ใหสงส่ิงของหรือเอกสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจในการปฏิบัติหนาที่ และการปฏิบัติ
ตามนโยบาย หรือขอส่ังการ การมีหนังสือเรียกดังกลาว พนักงานตรวจแรงงานตองระบุขอเท็จจริง 
ทีเ่กีย่วของใหผูรับหนงัสอืไดเขาใจวา ผูรับหนงัสอืเรียกของพนกังานตรวจแรงงานเกีย่วของกบัเรือ่งราว
อยางไร กํ าหนดระยะเวลาการตอบหนังสือสอบถาม หรือการใหมาพบ หรือใหสงส่ิงของหรือ
เอกสาร ตองมีกํ าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม และพอสมควรที่ผูรับหนังสือมีเวลาที่จะปฏิบัติตาม
หนังสือเรียกได

ในการรวบรวมขอเท็จจริงที่เปนพยานหลักฐาน พนักงานตรวจ
แรงงานจะตองเรียกเอกสารที่เกี่ยวของมารวบรวมไวในสํ านวน เชน สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน 
หรือ สํ าเนาบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให สํ าเนาทะเบียนบาน หนังสืออนุญาตใหจัดตั้งหรือให
ด ําเนนิการ เชน ใบอนญุาตจดัตัง้สถานพยาบาล ใบอนญุาตตัง้โรงงาน ใบอนญุาตใหเปนผูด ําเนนิการ
สถานประกอบกิจการฯลฯ ซ่ึงเอกสารดังกลาวพนักงานตรวจแรงงานสามารถไปขอตรวจสอบ
เอกสารตางๆ ในการยื่นขออนุญาตโดยสอบถามจากนายทะเบียนตามกฎหมายนั้นๆ สํ าหรับเอกสาร
ทีก่ฎหมายก ําหนดใหนายจางจัดทํ าขึ้น เชน หลักฐานการจายคาจาง ทะเบียนลูกจาง และเอกสาร     
ทีเ่กีย่วของในคดี เชน หลักฐานการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล หัก ณ ที่จาย หลักฐานการสงเงิน
ประกนัสงัคม สัญญารับเหมากอสราง ฯลฯ เอกสารที่นํ ามายื่นตอพนักงานตรวจแรงงานใหจัดทํ า
เปนภาษาไทย หากเปนภาษาตางประเทศตองมีผูแปล และรับรองคํ าแปล
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- การบันทึกถอยคํ า
ในการปฏบิัติงานของพนักงานตรวจแรงงาน ไมวาจะเปนการเขาไปตรวจ

สภาพการทํ างาน สภาพการจาง หรือการมีหนังสือเรียกใหนายจาง ลูกจาง หรือผูเกี่ยวของมาชี้แจง      
ขอเทจ็จรงิหรือใหสงเอกสาร พนักงานตรวจแรงงานจะตองจัดทํ าบันทึกถอยคํ านายจาง ลูกจาง และ      
ผูเกี่ยวของหรือบุคคลอื่น บันทึกถอยคํ าดังกลาวสามารถใชเปนพยานหลักฐานเอกสารอางอิง
ประกอบการพิจารณาดํ าเนินการในขั้นตอนตอไป ไดการบันทึกถอยคํ าพนักงานตรวจแรงงาน      
จะตองทํ าบันทึกถอยคํ าตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานวาดวยการดํ าเนินคดีอาญา
และการเปรยีบเทยีบ  ผูกระท ําความผดิตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2547 ขอ 5 (1) – (5)
ซ่ึงระบุวา “เพื่อประโยชนในการดํ าเนินคดีและการรวบรวมพยานหลักฐาน ใหพนักงานเจาหนาที่
ปฏิบัติ ดังนี้

(1)  บนัทกึวนั เวลา สถานทีเ่กดิเหต ุช่ือตวั ช่ือสกลุ และทีอ่ยูของผูถูกกลาวหา
วากระทํ าความผิด หากผูถูกกลาวหาเปนนิติบุคคล ใหระบุช่ือผูมีอํ านาจกระทํ าการแทนนิติบุคคล       
ในขณะกระทํ าความผิด และในขณะที่บันทึกขอเท็จจริง

(2) บันทึกรายละเอียดแหงการกระทํ าทั้งหลายที่อางวา ผูถูกกลาวหาได
กระท ําความผิด ทั้งบุคคลและสิ่งของที่เกี่ยวของและตรวจพบ หรือพบเห็นพยานหลักฐาน และให
บนัทกึไวดวยวา ผูกระทํ าความผิดยอมรับหรือไมวาไดกระทํ าความผิด

(3) สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ หรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํ า
และบันทึกรายละเอียดไว

(4) บนัทกึจะตองระบุสถานที่ วัน เดือน ป ที่ทํ าบันทึก ช่ือและตํ าแหนง
ของพนกังานเจาหนาที่ผูทํ าบันทึกและใหพนักงานผูทํ าบันทึกลงลายมือช่ือของตนในบันทึกนี้

(5) บนัทกึจะตองระบุสถานที่ วัน เดือน ป ที่ทํ า ช่ือตัว ช่ือสกุล ตํ าแหนง   
ของเจาหนาที่ผูทํ าและใหพนักงาน เจาหนาที่ผูทํ าบันทึกลงลายมือช่ือของตนในบันทึกนั้น …”

นอกจากนี้ การบันทึกถอยคํ าจะตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย           
วธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 13 ซ่ึงบัญญัติไวดังนี้

มาตรา  9 บนัทกึตองระบุสถานที่ วัน เดือน ปที่ทํ า นามและตํ าแหนง
ของเจาพนักงานผูทํ า

เมื่อเจาพนักงานทํ าบันทึกโดยรับคํ าส่ังจากศาลหรือโดยคํ าสั่ง
หรือคํ าขอของเจาพนักงานอื่น ใหเจาพนักงานนั้นกลาวไวดวยวา ไดรับคํ าส่ังหรือคํ าขอเชนนั้น และ
แสดงดวยวา ไดทํ าไปอยางใด
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ใหเจาพนักงานผูทํ าบันทึกลงลายมือช่ือของตนในบันทึกนั้น

มาตรา 11  บนัทกึหรือถอยคํ าสํ านวนนั้น ใหเจาพนักงานหรือศาลอานให
ผูใหถอยคํ าฟง ถามขีอความแกไข ทกัทวง หรือเพิม่เตมิ ใหแกใหถูกตองหรือมฉิะนัน้กใ็หบนัทกึไว
และใหผูใหถอยคํ าลงลายมือช่ือรับรองวาถูกตองแลว

ถาบุคคลที่ตองลงลายมือช่ือในบันทึกหรือถอยคํ าสํ านวน    
ไมสามารถหรือไมยอมลง ใหบันทึกหรือรายงานเหตุนั้นไว

มาตรา  12 เอกสารซึง่ศาลหรอืเจาพนกังานเปนผูท ําค ํารองทกุข ค ํากลาวโทษ
คํ าใหการจํ าเลยหรือคํ ารอง ซ่ึงยื่นตอเจาพนักงานหรือศาล จักตองเขียนดวยนํ้ าหมึกหรือพิมพดีด 
หรือพิมพ ถามีผิดที่ใดหามมิใหลบออก ใหเพียงแตขีดฆาคํ าผิดนั้นแลวเขียนใหม ผูพิพากษา         
เจาพนักงานหรือบุคคลผูแกไขเชนนั้น ตองลงนามยอรับรองไวที่ขางกระดาษ

ถอยคํ าตกเติมในเอกสารดั่งบรรยายในมาตรานี้ ตองลงนามยอ
ของผูพิพากษา เจาพนักงานหรือบุคคลผูซ่ึงตกเติมนั้นกํ ากับไว

มาตรา  13 การสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาใหใชภาษาไทย 
แตถามีการจํ าเปนตองแปลภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย     
กใ็หใชลามแปล

เมือ่มีลามแปลคํ าใหการ คํ าพยานหรืออ่ืนๆ ลามตองแปลให
ถูกตอง ลามตองสาบานหรอืปฏิญาณตนวา จะท ําหนาทีโ่ดยสุจรติใจ จะไมเพิม่เตมิหรือตดัทอนสิง่ทีแ่ปล
ใหลามลงลายมือช่ือในคํ าแปลนั้น

- พยานหลักฐาน
การรวบรวมขอเทจ็จรงิจากค ํากลาวอางหรอืจากค ําโตแยง โตเถียงจากลกูจาง

นายจาง หรือจากการตรวจแรงงานจากสถานที่จริงนั้น อาจมีทั้งความจริงและความเท็จปนกันอยู 
พนักงานตรวจแรงงานจึงตองหาขอยุติใหไดความวา ขอเท็จจริงที่รวบรวมมาไดนั้นเปนจริง และ  
ส่ิงสํ าคญัทีสุ่ด กค็อื จะตองพสูิจนความผดิของจ ําเลยใหไดวาเปนผูกระท ําความผดิ และการจะพสูิจน
วาจ ําเลยกระท ําความผดิหรือบรสุิทธิน์ัน้กข็ึน้อยูกบัพยานหลกัฐาน และประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความ
อาญา มาตรา 226 บัญญัติวา “พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล ซ่ึงนาจะพิสูจนไดวา จํ าเลย
มีความผิดหรือบริสุทธิ์ ใหอางเปนพยานหลักฐานได แตตองเปนพยานหลักฐานที่มิไดเกิดจาก    
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การจงูใจ มีคํ ามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบดวยประการอื่น และใหสืบตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยาน” พยานหลักฐาน หมายถึง ส่ิงใดๆ 
ไมวาจะเปนบคุคล เอกสาร วตัถุ สถานที ่หรือความเหน็ของผูเชีย่วชาญสามารถใชเปนพยานหลกัฐาน
ในการวินิจฉัย ถาเปนปญหาขอกฎหมายไมตองใชพยานหลักฐานในการวินิจฉัย แตการวินิจฉัย
ปญหาขอกฎหมาย จะตองไดขอเท็จจริงที่ยุติกอน กรณีตองวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริงจะตองใช 
พยานหลักฐานในการวินิจฉัยช้ีขาดวา ขอเท็จจริงนั้นฟงเปนยุติอยางไรดวยเหตุผลใด เวนแต       
บางกรณไีมตองใชพยานหลกัฐานพสูิจน เชน ขอเทจ็จรงิซึง่รูกนัอยูทัว่ไป ขอเทจ็จรงิทีไ่มอาจโตแยงได
และขอเท็จจริงที่คูกรณีไดรับกันแลว

1) ลักษณะพยานหลักฐานในคดี
(1) พยานบุคคล 77 หมายถึง บุคคลที่มาใหการดวยวาจาตอศาล หรือ

ตอพนักงานอัยการ หรือตอพนักงานสอบสวน ในขั้นตอนของพนักงานตรวจแรงงาน หมายถึง 
บคุคลทีม่าใหการดวยวาจาตอพนกังานตรวจแรงงาน และพนกังานตรวจแรงงานไดจดบนัทกึถอยคํ าไว 
เชน นายจาง ลูกจาง หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของและรูเห็นเหตุการณ หรือสามารถอธิบายความได 
ซ่ึงอาจจะเปนประจักษพยาน พยานบอกเลา พยานผูเชี่ยวชาญ 78 หรือผูชํ านาญการพิเศษก็ได 79

ประจักษพยานหรือพยานบอกเลาที่รูเห็นเหตุการณอยางเดียวกัน ตั้งแต 2 คนขึ้นไปเปนพยานคู  
ตองใหการเหมือนกันไมขัดแยงกัน ในกรณีของพนักงานตรวจแรงงานถือเปนพยานบุคคล หาก
พนักงานตรวจแรงงาน ไดรูเห็นเหตุการณโดยตรง ถือวาเปนประจักษพยาน แตหากฟงบุคคลอื่น  
เลาเหตุการณใหฟงถือวาเปนพยานบอกเลา ดังนั้น พนักงานตรวจแรงงานจึงจํ าเปนตองใชอํ านาจ
หนาทีใ่หความรูเหตุการณดวยตนเอง เชน การออกไปตรวจสอบสถานที่และทํ าการสอบขอเท็จจริง
จากประจกัษพยานโดยตรง นํ ้าหนกัของพยาน กจ็ะเปนประโยชนตอคด ีค ําใหการทีบ่คุคลใดมาใหการ
ตอพนกังานตรวจแรงงาน ไมวาบุคคลนั้นจะเปนประจักษพยาน หรือพยานบอกเลา เมื่อพนักงาน
ตรวจแรงงานไปใหถอยค ําตอพนกังานสอบสวนหรอืศาล หรือวาพนกังานตรวจแรงงานเปนพยานบอกเลา
แตคํ าใหการของพนักงานตรวจแรงงานวาไดสอบสวนบุคคลใด และบุคคลนั้นไดใหการอยางไร  

                                                          
77 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. แหลงเดิม. หนา 52.
78 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 98.
79 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 243 วรรคแรก.
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ในสวนนี ้ ถือวาพนกังานตรวจแรงงานเปนประจกัษพยานทีส่ามารถน ําไปประกอบพยานหลกัฐานอืน่
ในการพิจารณาตามคํ าพิพากษาฎีกาที่ 623/2538 80

(2) พยานเอกสาร ตามประมวลกฎหมายอาญา มารตรา 1 (7) 
“เอกสาร” หมายความวา กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งไดทํ าใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ตัวเลข 
ผัง หรือแบบแผนอยางอื่น จะโดยวิธีพิมพ ถายภาพ หรือวิธีอ่ืนอันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น 
ดังนั้น พยานเอกสาร จึงมีความหมายถึง บรรดากระดาษ หนังสือ หรือวัสดุใดที่เขียนไวเปน         
ลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีพิมพ  

(3) พยานวัตถุ หมายถึง ส่ิงของหรือวัตถุนั้น โดยคูความหรือคูกรณี
น ํามาศาล หรือขอใหศาลไปตรวจสิ่งของหรือวัตถุนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 241 ซ่ึงบญัญตัวิา “ส่ิงใดใชเปนพยานวตัถุตองน ํามาศาล ในกรณทีีน่ ํามาไมได ใหศาลไปตรวจ
จดรายงาน   ยังที่ที่พยานวัตถุนั้นอยูตามเวลาและวิธี ซ่ึงศาลเห็นสมควรตามลักษณะแหงพยานวัตถุ”

พยานวตัถุในคดแีรงงาน เชน วสัด ุอุปกรณ คุมครองความปลอดภยั
ในการทํ างาน ตัวอยางวัสดุหรือผลิตภัณฑที่พนักงานตรวจแรงงานเก็บมาจากสถานประกอบการ 
เพือ่ประกอบวเิคราะหเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท ํางาน หรือวสัดอ่ืุนๆ ทีเ่กีย่วของกบัประเดน็ของคดี
ทั้งนี้รวมถึงรูปภาพตางๆ ที่พนักงานตรวจแรงงานไดถายไว หรือไดภาพเกี่ยวกับประเด็นแหงคดี  
มาจากกรณีอ่ืนดวย

                                                          
80 ค ําพพิากษาฎกีาที ่  623/2538  ค ําใหการรบัสารภาพในชัน้จบักมุและชัน้สอบสวนเปนเพยีงพยานบอกเลา

ใชเปนพยานหลกัฐานเพยีงน ําไปประกอบพยานหลกัฐานอืน่ของโจทก ค ําเบกิความของพนกังานสอบสวนพยานโจทก
ที่วาเปนผูสอบสวนจํ าเลยและจํ าเลยใหการรับสารภาพในชั้นสอบสวน เปนคํ าเบิกความของประจักษพยานในขอ
ที่วา มกีารสอบสวนคนใดและจ ําเลยใหการในชัน้สอบสวนอยางไรหรอืถายภาพ ทัง้นี ้ โดยมุงหมายใหขอความหรอื
เครือ่งหมายดังกลาว ปรากฏมีความหมายเอกสารนั้นก็สามารถอางเปนพยานหลักฐานในคดีซึ่งศาลอาจตรวจดูได 
ในคดแีรงงานเอกสารทีก่ฎหมายบงัคบัใหนายจางจดัท ําไว เปนพยานเอกสารในคดพีนกังานตรวจแรงงานตองรวบรวม
เขาไวในคดี
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2) พยานที่จะนํ าเขาสืบในคดี
พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ ที่สามารถจะพิสูจนไดวา        

ผูถูกกลาวหามีความผิดหรือบริสุทธิ์ ใหอางเปนพยานที่จะนํ าสืบไดทั้งส้ิน แตทั้งนี้ตองเปน       
พยานหลกัฐานที่ไดมาโดยชอบ มิไดเกิดจากการจูงใจ การมีคํ ามั่นสัญญา การขูเข็ญ การหลอกลวง 
หรือกระท ําโดยมชิอบดวยประการอืน่ และตองน ําสืบตามวธีิการทีก่ ําหนดในกฎหมายตามหลกัทัว่ไป
เมื่อฝายใดกลาวอางขอเท็จจริงใดๆ เปนหนาที่ของฝายที่กลาวอางขอเท็จจริงนั้นๆ ที่จะตองนํ าสืบ 
ในขอเทจ็จรงินัน้ แตสํ าหรับคดอีาญา ฝายโจทกซ่ึงเปนฝายผูกลาวหาจะตองน ําสืบขอเทจ็จรงิกอนเสมอ
จงึเปนความแตกตางจากคดีแพงที่ศาลจะกํ าหนดประเด็นตามคูความ

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มิไดกํ าหนดวิธีการนํ าสืบ
พยานไวโดยชัดแจง แตมาตรา 139 (1)  (2) แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541          
ใหอํ านาจหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงานที่จะตองดํ าเนินการ และหากคูกรณีไมใหความรวมมือ
ในการรวบรวมพยานหลักฐาน พนักงานตรวจแรงงานก็สามารถชี้แจงใหคูกรณีเขาใจถึงผลเสีย       
ที่อาจจะเกิดขึ้นได และอาจถูกดํ าเนินคดีอาญาได ถาเปนการกระทํ าโดยไมอํ านวยความสะดวก    
แกพนักงานตรวจแรงงานจะเปนความผิดตามมาตรา 150 ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ หากเปนการกระทํ าที่ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของ
พนกังานตรวจแรงงาน จะเปนความผิดตามมาตรา 151 วรรคแรก ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

3) หลักเกณฑการรับฟงพยานหลักฐาน
(1) การรับฟงพยานหลกัฐานทีด่ ี จะตองเปนพยานหลกัฐานทีเ่กีย่วของ

โดยตรงกบัคดจีะเปนพยานทีด่ทีีสุ่ด เพราะท ําใหพสูิจนขอเทจ็จรงิไดชัดแจง หรือมนีํ ้าหนกันาเชือ่ถือ
ไดดกีวาพยานอื่นๆ ในคดีอาญาถาเปนพยานบุคคล คือ ประจักษพยานสวนพยานบอกเลาตองรับฟง
ประกอบพยานหลักฐานอื่น

(2) พยานหลกัฐานที่เกี่ยวของกับคดีโดยตรง คือ พยานหลักฐานใดๆ      
ทีร่ะบขุอเท็จจริงไดวา ขอเท็จจริงนั้นมีอยูจริง โดยไมตองคนหาเหตุผล หรือตองมีขอสันนิษฐาน
อยางใดอีกตอไป
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(3) พยานแวดลอมหรือพยานเหตุผล คือ พยานหลักฐานที่ไมได
พิสูจนเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่เปนประเด็นโดยตรงในคดี แตเปนพยานหลักฐานที่สามารถทํ าให
วินิจฉัยขอเท็จจริงที่มีอยูวาเปนความผิดหรือไม พยานแวดลอมหรือพยานเหตุผลจึงเปนพยานที่จะ
สนบัสนนุพยานหลักฐานชั้นที่หนึ่ง หรือสนับสนุนพยานหลักฐานที่เกี่ยวของโดยตรง 81

4) การใชดุลพินิจชั่งนํ้ าหนักพยานหลักฐาน
(1) การพสูิจน ในคดอีาญาตองพสูิจนจนสิน้เหตสุงสยั  หากมคีวามสงสยั

ตองยกประโยชนแหงความสงสัยใหจํ าเลย ซ่ึงเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 227 และมคีวามแตกตางจากคดแีพงซ่ึงใครมพียานหลกัฐานดกีวา และน ําสบืไดนาเชือ่ถือกวา
ก็จะเปนฝายชนะคดี หรือในกรณีคํ าสั่งทางปกครองที่กฎหมายใหอํ านาจพนักงานตรวจแรงงาน      
มีอํ านาจออกคํ าสั่งพยานหลักฐานในชั้นพนักงานตรวจแรงงานในการพิจารณาทํ าคํ าส่ังนั้น จะตอง
สามารถพิสูจนจนนาเชื่อไดวาลูกจางมีสิทธิตามที่กฎหมายกํ าหนดไว และนายจางมีหนาที่ตาม
กฎหมายทีจ่ะตองปฏิบัติ ทั้งนี้จะเปนฝายนายจางหรือฝายลูกจางนํ าพยานมาสืบก็ได และเปนหนาที่
ของพนกังานตรวจแรงงานทีจ่ะตองสบืหาพยานหลกัฐานตางๆ เขาสูสํ านวนคดดีวยตนเอง แมจะไมมี
ฝายใดกลาวอาง กรณีพิจารณาดํ าเนินคดีอาญาตอไป ตองตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน   
ใหรัดกุมยิ่งขึ้นจนหมดขอสงสัย

(2) พยานบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปที่เห็นเหตุการณรวมกัน ถือวา      
เปนพยานคู ตองใหถอยคํ าที่สอดคลองกันจึงมีนํ้ าหนักนาเชื่อถือ หากเบิกความขัดหรือแยงกัน      
นํ้ าหนักคํ าพยานจะนอยลง และจะตองรับฟงพยานอื่นประกอบการวินิจฉัย และตองใหเหตุผล      
ในการรับฟงวาทํ าไมถึงรับฟงได

(3) ถามพียานบุคคลเพียงคนเดียว จะตองมีพยานอื่นประกอบถอยคํ า
ดวย เชน พยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือมีเหตุผลที่นาถือไดวาเปนจริง โดยไมมีขอสงสัยหรือโตแยง 
จงึจะมนีํ ้าหนกัในการรบัฟงได หากไมมพียานอืน่ประกอบนํ ้าหนกัในการรบัฟงพยานในการวนิจิฉยั
จะนอยลงไป หรืออาจไมสามารถรับฟงได

                                                          
81 คํ าพิพากษาฎีกาที่ 2192/2539  ในทางนํ าสืบโจทกมีผูเสียหายเปนประจักษพยาน  แตคํ าเบิกความของ

ผูเสียหายกับจํ าเลยยันกันอยูตองอาศัยพยานแวดลอมมาฟงประกอบคํ าเบิกความผูเสียหาย.

DPU



57

(4) พยานบอกเลา ตองมีพยานอื่นๆ ประกอบ จึงสามารถรับฟงได
(5) พยานเหตุผลและพยานแวดลอม กรณีพยานความเห็น ไมใช

ประจกัษพยานนํ ้าหนกัพยานในการวนิจิฉยัตองรบัฟงประกอบพยานอืน่ๆ และสามารถอธบิายเหตผุล
ไดแจงชัด จึงจะมีนํ้ าหนักในการรับฟง

(6) พยานเอกสาร ตนฉบับเอกสารรับฟงไดดีกวาสํ าเนาเอกสาร 
พยานเอกสารหากไมขัดกับพยานบุคคลหรือขอเท็จจริง พยานเอกสารนั้นจะมีนํ้ าหนักรับฟงไดดีกวา
พยานอื่นๆ โดยพยานเอกสารกอนเกิดเหตุรับฟงไดดีกวาเอกสารที่ไดทํ าภายหลัง เอกสารมหาชน 
รับฟงไดดีกวาเอกสารของเอกชน

(7) ค ําใหการชั้นสอบสวนแตกตางกับคํ าใหการในชั้นศาล คํ าใหการ   
ช้ันสอบสวน ถาไดมาโดยชอบรับฟงไดโดยมีพยานอื่นประกอบ ถาคํ าใหการชั้นสอบสวนไดมาโดย
ไมชอบ คํ าใหการในศาลจะนาเชื่อมากกวา ตามคํ าพิพากษาฎีกาที่ 6836/2541 82

- การสรุปสํ านวนคดี
การสรุปสํ านวนคดีตองมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับเวลา สถานที่เกิดเหตุ และ  

ขอกลาวหาที่เปนขอมูลเหตุของความผิด คํ าใหการของนายจาง ลูกจาง หรือผูเกี่ยวของวาไดใหการ
วาอยางไร รับฟงไดหรือไมเพราะเหตุใด และทํ าไมถึงรับฟงไดเชนนั้น ตองมีขอกฎหมายที่อางอิง
ประกอบโดยระบุเหตุผลพรอมพยานหลักฐานที่ใชพิจารณา เชน บันทึกการตรวจแรงงาน บันทึก
ถอยคํ านายจาง ลูกจาง ผูเกี่ยวของ เอกสารอื่นที่สงใหพนักงานตรวจแรงงานประกอบคํ าใหการ   
การใหเหตุผลและถูกตองจะมีความนาเชื่อถือ การใหเหตุผลนั้นจะตองไมขัดแยงกันเอง ไมขัดตอ 
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานและความเห็นของพนักงานตรวจแรงงานตามหลักการรับฟงและ  
                                                          

82 คํ าพิพากษาฎีกาที่ 6836/2541 คํ าเบิกความพยานในชั้นศาลนั้นไมใชวาพยานเบิกความอยางไรแลว
ศาลตองฟงขอเท็จจริงวาเปนไปตามคํ าเบิกความของพยานเสมอไป จะฟงไดหรือไมเพียงใดสุดแลวแตเหตุผลเปน
เรื่องๆ ไป สวนคํ าใหการในชั้นสอบสวนนั้น แมจะเปนเพียงพยานบอกเลา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง มาตรา 95 ซึง่น ํามาใชในการพจิารณาความอาญาโดยอาศยัมาตรา 15 แหงประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความ
อาญา บัญญัติหามมิใหยอมรับฟงพยานบุคคลใดเวนแตบุคคลนั้นเปนผูไดเห็นไดยินหรือทราบขอความเกี่ยวใน
เรื่องที่จะใหการเปนพยานนั้นดวยตนเองโดยตรง แตกม็ขีอยกเวนไววาความในขอนีใ้หใชไดตอเมือ่ไมมบีทบญัญติัของ
กฎหมายโดยแจงชัดหรอืค ําสั่งศาลวาไวเปนอยางอื่น ดังนั้นคํ าบอกเลาที่กลาวถึงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยางมีเหตุผล   
เช่ือมโยงกบัพยานหลกัฐานอืน่ของโจทก ศาลยอมใชดุลพินิจรับฟงประกอบกันได เมื่อคํ าเบิกความในชั้นศาลขัดตอ
เหตุผลมีลักษณะเปนการชวยเหลือจํ าเลย  สวนคํ าใหการช้ันสอบสวนที่ใหการในวันรุงขึ้นจากวันเกิดเหตุเปนเวลา
กระชั้นชิดที่พยานยังมิทันไดปรุงแตงเรื่องใหผิดไปจากความจริง นาเชื่อวาคํ าใหการช้ันสอบสวนของพยานเปน
ความจริงยิ่งกวาคํ าเบิกความในชั้นศาล
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การชัง่นํ ้าหนกัพยานหลักฐาน พนักงานตรวจแรงงานสามารถรวบรวมขอเท็จจริงได พยานหลักฐาน
ทีชั่ดเจนมนีํ ้าหนกันาเชือ่ถือ ผูบงัคบับญัชากจ็ะใหความเหน็ชอบได แตถาขาดขอเทจ็จรงิในบางเรือ่ง
และเปนเรื่องสํ าคัญของคดี หรือเหตุผลขัดแยงกัน ไมมีพยานหลักฐานสนับสนุนที่ดี จะทํ าให          
ผูบงัคบับัญชาไมสามารถใหความเห็นชอบได  หรือเมื่อผูบังคับบัญชาใหความเห็นชอบไป หากตอง
ด ําเนนิการะบวนการตอในชั้นพนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการหรือศาล ก็อาจทํ าใหองคกรตางๆ 
ทีต่องรับชวงในการดํ าเนินการตอไปไมสามารถเห็นคลอยตามได และในกรณีผูบังคับบัญชาเห็นวา
ไดขอเทจ็จรงิหรือพยานหลักฐานไมเพียงพอ ก็อาจสั่งใหพนักงานตรวจแรงงานดํ าเนินการรวบรวม
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานใหเพียงพอกอน หรือหากมีปญหาในขอกฎหมายในการดํ าเนินการ   
ก็อาจเสนอความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาตามลํ าดับชั้น เพื่อพิจารณาตอไป ทั้งนี้ตองระวังระยะเวลา
ตามกํ าหนดอายุความดวย

(2) การดํ าเนินคดีชั้นเปรียบเทียบ
การเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได

ก ําหนดไวในมาตรา 159 วา “บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความผิดตามมาตรา 157 
ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้ เห็นวา ผูกระทํ าความผิดไมควรไดรับโทษจํ าคุกหรือไมควรถูกฟองรอง 
ใหมีอํ านาจเปรียบเทียบดังนี้

1) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย 
สํ าหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

2) ผูวาราชการจังหวัด หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย สํ าหรับความผิดที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดอื่น

ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวา บุคคลใดกระทํ า
ความผดิตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่อง
ใหอธิบด ี หรือผูวาราชการจงัหวดั แลวแตกรณ ี ภายในเจด็วนันบัแตวนัทีบ่คุคลนัน้แสดงความยนิยอม
ใหเปรียบเทียบ

เมื่อผูกระทํ าความผิดไดชํ าระคาปรับตามจํ านวนที่เปรียบเทียบภายใน
สามสบิวนัแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ถาผูกระท ําผิดไดยนิยอมใหเปรยีบเทยีบ หรือเมือ่ยนิยอมแลว ไมชํ าระคาปรบั
ภายในก ําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดํ าเนินคดีตอไป”
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การเปรียบเทียบผูกระทํ าความผิดดังกลาว ถือไดวาเปนการเปรียบเทียบ
ตามมาตรา 37 (4) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงเมื่อผูกระทํ าความผิดไดชํ าระ  
คาปรบัตามค ําเปรยีบเทยีบของพนกังานเจาหนาทีภ่ายในก ําหนดสามสบิวนั แลวคดอีาญากจ็ะเลกิกนั
การเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมเปนการตัดอํ านาจพนักงาน
สอบสวนหรือนายตํ ารวจประจํ าทองที่ ที่จะทํ าการเปรียบเทียบตามมาตรา 37 (2) หรือ (3) แหง
ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา ซ่ึงเปนอ ํานาจทีก่ฎหมายใหอํ านาจไวโดยเฉพาะในการด ําเนนิ
คดีอาญาและการเปรียบเทียบผูกระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดออกระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวย
การด ําเนนิคดอีาญาและการเปรยีบเทยีบผูกระท ําความผดิตามพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ขึ้นใชบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ พนักงานตรวจแรงงาน และผูมีอํ านาจทํ า    
การเปรียบเทียบนั้น จะมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติของพนักงานเจาหนาที่ ดังนี้

- ผูมีอํ านาจเปรียบเทียบ
(1) กรณคีวามผดิเกดิในกรงุเทพมหานคร เปนอ ํานาจของอธบิดกีรมสวสัดกิาร

และคุมครองแรงงาน หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย ซ่ึงอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดมี
ค ําส่ังที ่1295/2541 ลงวนัที ่1 ธันวาคม 2541 มอบอ ํานาจในการเปรยีบเทยีบฯ ใหรองอธบิดกีรมสวสัดกิาร
และคุมครองแรงงานมีอํ านาจทํ าการเปรียบเทียบได 83

(2) กรณีความผิดเกิดในเขตจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร เปน
อํ านาจของผูวาราชการจังหวัด หรือผูซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย โดยผูวาราชการจังหวัด      
จะมอบหมายอํ านาจการเปรียบเทียบหรือไมก็ได

(3) พนักงานสอบสวนหรือนายตํ ารวจประจํ าทองที่กรุงเทพมหานคร    
ตัง้แตช้ันสารวัตรขึ้นไป หรือนายตํ ารวจชั้นสัญญาบัตร ผูทํ าการแทนในตํ าแหนงนั้นๆ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 (2) และ (3) และตามพระราชบัญญัติการเปรียบเทียบ   
คดอีาญา (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2529 ทั้งนี้เฉพาะที่เกิดขึ้นในเขตอํ านาจของพนักงานสอบสวน หรือ    
เขตอ ํานาจของนายต ํารวจประจ ําทองทีใ่นกรงุเทพมหานครตัง้แตช้ันสารวตัรขึน้ไป และเฉพาะความผดิ
ทีผู่กระทํ าความผิดตองระวางโทษปรับสถานเดียวไมเกิน 10,000 บาท เพราะการเปรียบเทียบตาม
พระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 159 ไมถือวาเปนการตดัอ ํานาจพนกังานสอบสวน

                                                          
83 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 , มาตรา 38 วรรคหนึ่ง  วรรคสามและ

มาตรา 39 วรรคแรก.
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หรือนายต ํารวจประจ ําทองทีใ่นกรงุเทพมหานคร ตัง้แตช้ันสารวตัรขึน้ไปหรอืนายต ํารวจชัน้สญัญาบตัร
ผูทํ าการแทนในตํ าแหนงนั้นๆ ที่มีอํ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตาม 
พระราชบัญญัติเปรียบเทียบคดีอาญา  (ฉบับที่ 3)

- คดีท่ีสามารถทํ าการเปรียบเทียบได
การกระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัติคุ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

สามารถทํ าการเปรียบเทียบไดทั้งหมด เวนแตเปนความผิดตามมาตรา 157 84 เทานั้น ดังนั้น ไมวา
ความผดินั้น  จะเปนความผิดที่มีอัตราโทษปรับสถานเดียว หรือมีอัตราโทษจํ าคุกหรือปรับ หรือ   
ทั้งจํ าทั้งปรับก็ตาม เปนคดีที่สามารถทํ าการเปรียบเทียบได แตตองอยูภายใตเงื่อนไขที่ผูมีอํ านาจ
เปรยีบเทยีบพิจารณาแลว  เห็นวาผูกระทํ าความผิดไมควรไดรับโทษจํ าคุก หรือผูกระทํ าความผิด  
ไมควรถกูฟองรองเงือ่นไขดงักลาวเปนดลุพนิจิของผูมอํี านาจเปรยีบเทยีบทีจ่ะพจิารณา โดยผูมอํี านาจ
เปรยีบเทยีบสามารถใชดลุพนิจิท ําการเปรยีบเทยีบหรือไมกไ็ด ทัง้นีเ้ปนไปตามระเบยีบกรมสวสัดกิาร
และคุมครองแรงงานวาดวยการด ําเนนิคดอีาญาและการเปรยีบเทยีบผูกระท ําความผดิตามพระราชบญัญตัิ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ขอ 11 วรรคทาย “พนักงานเจาหนาที่ตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวา
เปนดลุพินิจของผูมีอํ านาจเปรียบเทียบที่จะทํ าการเปรียบเทียบหรือไมก็ได ขอ 13 วรรคทาย “ทั้งนี้ 
การเปรยีบเทียบเปนดุลพินิจของผูมีอํ านาจเปรียบเทียบที่จะเปรียบเทียบหรือไมรับเปรียบเทียบก็ได”

- วธีิการและขั้นตอนการดํ าเนินคดีเปรียบเทียบ
ในการด ําเนินคดีเปรียบเทียบของพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ซ่ึงไดแก 

พนักงานตรวจแรงงานหรือนิติกรที่ไดรับมอบหมาย ไมวาจะเปนคดีที่เกิดในกรุงเทพมหานครหรือ     
ในสวนภูมิภาค จะตองถือปฏิบัติตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานวาดวยการดํ าเนิน
คดอีาญาและการเปรียบเทียบผูกระทํ าความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2547 
ดังนี้

                                                          
84 พระราชบญัญติัคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 157 พนกังานเจาหนาทีผู่ใดเปดเผยขอเทจ็จรงิใด

เกีย่วกับกจิการของนายจางอนัเปนขอเทจ็จรงิตามทีป่กตวิิสยัของนายจายจะพงึสงวนไว ไมเปดเผยซึ่งตนไดมาหรือ
ลวงรูเนือ่งจากการปฏบิติัการตามพระราชบญัญติันี ้ตองระวางโทษจ ําคกุไมเกนิหนึง่เดอืนหรอืปรบัไมเกนิสองพนับาท
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อ
ประโยชนแกการคุมครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ หรือการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี.
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1) เมื่อพนักงานตรวจแรงงานรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเขาเปนสํ านวน
คดเีรยีบรอยแลว ใหเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อพิจารณาใหดํ าเนินคดี

2) เมือ่ผูบังคับบัญชาพิจารณาใหความเห็นชอบในการดํ าเนินคดีแลว ให
พนักงานตรวจแรงงานแจงขอกลาวหาใหนายจางทราบเปนหนังสือ กรณีจะแจงขอกลาวหาดวย
วาจา จะตองมีเหตุผลพอสมควร เชน คดีจะขาดอายุความการแจงขอกลาวหา คือ การแจงเรื่องราว
หรือเหตุการณที่นายจางผูกระทํ าความผิดไดกอข้ึน และยืนยันวาการกระทํ าของนายจางนั้นเขาขาย
ลักษณะที่เปนความผิดอาญาเรื่องอะไรบาง และเปนความผิดอาญาฐานใด ตองระวางโทษอยางใด 
ในการแจงขอกลาวหาของพนักงานตรวจแรงงานนี้ จะทํ าใหนายจางไดทราบวา การกระทํ าของเขา
เปนความผิดอาญามีโทษตามกฎหมาย และเปนการแจงสิทธิของนายจางที่จะยินยอมใหผูมีอํ านาจ
ท ําการเปรียบเทียบไดพิจารณาเปรียบเทียบหรือไม ดังนั้นจึงควรแจงขอกลาวหาใหครบถวนเพื่อให
ผูกระท ําความผดิไดยอมรับหรือปฏิเสธขอกลาวหา และหากนายจางประสงคจะใหท ําการเปรยีบเทยีบ
จะยนิยอมใหเปรยีบเทยีบในเรือ่งใดบาง กรณนีายจางยนิยอมใหเปรยีบเทยีบบางขอกลาวหา ผูมอํี านาจ
เปรยีบเทยีบมอํี านาจใชดลุพนิจิไมรับเปรยีบเทยีบกไ็ด หากผูมอํี านาจเปรยีบเทยีบไดท ําการเปรยีบเทยีบ
ในความผดิกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทไป แตยังไมไดเปรียบเทียบในความผิดที่ตองระวางโทษ
สูงกวาการเปรียบเทียบดังกลาว ก็จะไมชอบดวยกฎหมาย คดีอาญาก็ไมเลิกกัน พนักงานสอบสวน  
กม็อํี านาจทํ าการสอบสวน และพนักงานอัยการก็มีอํ านาจฟองได

3) กรณีผูถูกกลาวหายอมรับสารภาพตามขอกลาวหาและยินยอมให
เปรยีบเทยีบ ใหพนกังานตรวจแรงงานท ําการจดบนัทกึถอยค ําตามแบบ กสร. นก. 1 และแบบ กสร. นก. 2
ในกรณีผูถูกกลาวหาเปนนิติบุคคล ตองมีกรรมการผูจัดการลงนามและประทับตราใหถูกตอง     
โดยใหพจิารณาตามหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลในขอจ ํากดัอํ านาจกรรมการหรอืหุนสวน
ผูจัดการวา ผูใดเปนผูมีอํ านาจกระทํ าการแทนและจะตองประทับตรานิติบุคคลหรือไม ทั้งนี้ให
ตรวจสอบและระวังในเรื่องวันเกิดเหตุ มีกรรมการผูใดเปนผูกระทํ าความผิด และขณะที่ทํ าการแจง
ขอกลาวหาและทํ าบันทึกการใหถอยคํ า หรือการใหความยินยอมใหเปรียบเทียบเปนกรรมการ     
คนเดียวกันหรือไม ถาเปนบุคคลคนเดียวกันก็ไมมีปญหาอะไร แตหากเปนคนละบุคคลกันและ
กรรมการที่เขามาใหมนั้นไมไดกระทํ าความผิดอาญาดวยจึงไมมีความรับผิดเปนสวนตัวเหมือน
กรรมการเดิมที่เปนผูกระทํ าความผิด ดังนั้น พนักงานตรวจแรงงานจึงตองสอบถามใหไดความจริง
ดังกลาว
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หากผูถูกกลาวหาไมยอมรับสารภาพหรอืไมยนิยอมใหเปรยีบเทยีบปรบั
ใหบนัทกึถอยคํ าเฉพาะแบบ กสร. นก. 1 และหากผูถูกกลาวหาไมยอมลงลายมือช่ือ ใหบันทึกเหตุ
ไวดวย แลวใหดํ าเนินคดีทางพนักงานสอบสวนตอไป

พนกังานตรวจแรงงานจะตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาเปนดุลพินิจ
ของผูมีอํ านาจเปรียบเทียบที่จะทํ าการเปรียบเทียบหรือไมก็ได

4) เมื่อผูถูกกลาวหายอมรับสารภาพและยินยอมใหเปรียบเทียบ โดย
พนกังานตรวจแรงงานไดดํ าเนินการบันทึกถอยคํ าตามแบบ กสร. นก. 1  และแบบ กสร. นก. 2 แลว 
ใหสรุปขอเทจ็จรงิเสนอผูบงัคบับญัชา เพือ่สงผูมอํี านาจพจิารณาเปรยีบเทยีบภายในเจด็วนันบัแตไดรับ
ค ํายินยอมใหเปรียบเทียบ

5) การก ําหนดจํ านวนคาปรับเปนไปตามบัญชีอัตราคาปรับ ทั้งนี้การเพิ่ม
หรือลดจ ํานวนคาปรับจะตองดํ าเนินการใหเปนมาตรฐานเดียวกัน กลาวคือ ในคดีความผิดเดียวกัน  
ประเภทกิจการเหมือนกัน จํ านวนลูกจางเทากันหรือใกลเคียงกัน ลักษณะการกระทํ าความผิด
เหมอืนกนั  พฤติการณแหงการกระทํ าคลายคลึงกัน จํ านวนคาปรับก็จะเทากันหรือใกลเคียงกัน

6) ผูมีอํ านาจเปรียบเทียบดํ าเนินการพิจารณาโดยคํ านึงถึงพฤติการณแหง 
การกระท ําความผิด ความหนักเบาแหงขอหา ฐานะของผูกระทํ าความผิด จํ านวนลูกจาง เหตุบรรเทา
โทษ หรือเหตุเพิ่มโทษ เมื่อผูมีอํ านาจเปรียบเทียบพิจารณาเห็นชอบจํ านวนคาปรับ และลงนามแลว
ใหพนักงานตรวจแรงงานมีหนังสือแจงใหผูถูกกลาวหามาชํ าระคาปรับภายในกํ าหนดสามสิบวัน 
นบัแต  วันไดรับหนังสือ เมื่อผูมีอํ านาจเปรียบเทียบกํ าหนดจํ านวนเงินคาปรับแลวไมสามารถเพิ่ม
หรือลดจํ านวนคาปรับใหมได และการที่นายจางไมชํ าระคาปรับภายในเวลา 30 วัน นับแตวันที่    
ไดรับแจง มีผลทํ าใหคดีอาญาไมเลิกกันตามกฎหมาย พนักงานตรวจแรงงานจะตองดํ าเนินคดี     
ทางพนักงานสอบสวนตอไป

7) การรบัชํ าระคาปรับในสวนกลาง ใหชํ าระที่กองทุนสงเคราะหลูกจาง  
ตามระเบยีบของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง และแจงใหผูถูกกลาวหานํ าพยานหลักฐาน  
การชํ าระคาปรับไปพบนิติกรเพื่อปดคดี สวนภูมิภาคใหชํ าระที่สํ านักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานโดยแยกเลมเปนเงินคาปรับซึ่งจะเปนเงินนอกงบประมาณและเก็บรักษาในบัญชีกองทุน
สงเคราะหลูกจาง ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางวาดวยการสงเงิน
คาปรบั การเก็บรักษา  และการจายเงินสงเคราะหลูกจาง ขอ 13 นิติกรหรือพนักงานเจาหนาที่จะตอง
ลงนามในแบบ กสร. นก. 3 บันทึกการรับเงินคาปรับไวเปนหลักฐานดวย

8) รายงานผลการดํ าเนินคดีเปรียบเทียบ ใหอธิบดีกรมสวัสดิการและ  
คุมครองแรงงานทราบ
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(3) การด ําเนินคดีชั้นพนักงานสอบสวน
การดํ าเนินคดีอาญานั้น ผูเสียหายอาจเริ่มคดีโดยการรองทุกขตอพนักงาน

ตรวจแรงงาน หรือพนกังานสอบสวน หรือเร่ิมคดโีดยการฟองคดตีอศาลเองกไ็ดเปนสทิธิของผูเสียหาย
สวนบุคคลอื่นสามารถเริ่มคดีอาญาโดยการรองทุกข เพราะไมใชผูเสียหายและไมอาจเริ่มคดี       
โดยการฟองคดตีอศาลดวย ทัง้นีเ้นือ่งจากผูทีม่อํี านาจในการฟองคดไีดแกพนกังานอยัการและผูเสียหาย
ตามมาตรา 28  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ในกรณนีี ้ ผูเสียหายไมฟองคดีอาญาเอง การดํ าเนินคดีจะตองเริ่มที่พนักงาน
ตรวจแรงงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน และเมื่อพนักงานสอบสวนไดทํ าการสอบสวนแลว   
จะมคีวามเหน็เสนอพนกังานอยัการวาควรสัง่ฟองผูตองหาหรือไม ถาพนกังานอยัการเหน็สมควรสัง่ฟอง
และไดมีคํ าสั่งใหฟอง ก็เปนหนาที่ของพนักงานอัยการที่จะยื่นฟองคดีตอศาล และเมื่อพนักงาน
อัยการไดยืน่ค ําฟอง ตอศาลแลว บคุคลทีเ่ปนผูเสียหายจะยืน่ค ํารองขอเขารวมเปนโจทกกบัพนกังานอยัการ
ก็ไดตามมาตรา 30 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการดํ าเนินคดีอาญาชั้นพนักงาน
สอบสวน เมื่อมีการรองทุกขหรือกลาวโทษนั้น จะเรียกบุคคลที่กระทํ าความผิดวา “ผูตองหา” และ
เมือ่บคุคลนัน้ถูกฟองคดีตอศาล ก็จะเรียกวา “จํ าเลย” แตในการดํ าเนินคดีอาญากับผูกระทํ าความผิด
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 จะเรียกผูกระทํ าความผิดวา “ผูถูกกลาวหา”

- ผูมีอํ านาจรองทุกขหรือกลาวโทษ
ตามที่ไดกลาวมาแลววาการดํ าเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 นั้น อาจเริ่มตนดวยลูกจางมารองทุกขตอพนักงานตรวจแรงงาน หรือลูกจาง    
จะไปรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนโดยตรงก็ได หรืออาจเริ่มจากการที่พนักงานตรวจ
แรงงานไปตรวจแรงงานแลวพบการกระทํ าความผิดหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือลูกจางอาจ
ฟองคดตีอศาลเองก็ได   (ศาลอาญา ศาลจังหวัด ศาลแขวง แลวแตกรณี) ดังนั้น ผูมีอํ านาจดํ าเนินคดี
อาญาตามพระราชบัญญัติ  คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จึงหมายถึงบุคคลดังตอไปนี้

ก. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานในฐานะผูกํ ากับดูแลและบังคับใช
กฎหมาย ไดมคี ําสัง่ที ่ 1327/2541 ลงวนัที ่ 9 ธ.ค. 2541 มอบหมายอ ํานาจหนาทีใ่หรองทกุขกลาวโทษ  
เพือ่ดํ าเนินคดีอาญาผูกระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดังนี้
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1) รองอธบิดกีรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน ใหมอํี านาจทกุทองที่
ทัว่ราชอาณาจักร

2) ผูเชีย่วชาญเฉพาะดานนโยบายและแผนงาน ผูเชีย่วชาญเฉพาะดาน
มาตรฐานคุมครองแรงงาน ผูเชีย่วชาญเฉพาะดานแรงงานสมัพนัธ ผูเชีย่วชาญเฉพาะดานความปลอดภยั
ในการท ํางาน ผูตรวจราชการกรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน ใหมอํี านาจทกุทองทีท่ัว่ราชอาณาจกัร

3) ผูอํ านวยการกองนิติการ ผูอํ านวยการกองคุมครองแรงงาน         
ผูอํ านวยการกองตรวจความปลอดภยั ผูอํ านวยการกองแรงงานหญงิ ผูอํ านวยการกองแรงงานสมัพนัธ
ผูอํ านวยการกองรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ผูอํ านวยการกองความปลอดภัยในการทํ างาน ผูอํ านวยการ
กองฝกอบรมแรงงาน ผูอํ านวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผูอํ านวยการกองวิชาการ ผูอํ านวยการ
กองการเจาหนาที่ เลขานุการกรมและนิติกร ซ่ึงปฏิบัติงาน ณ กองนิติการ ใหมีอํ านาจทุกทองที่    
ทัว่ราชอาณาจักร

4) ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป ซ่ึงปฏิบัติงาน ณ    
กองคุมครองแรงงาน กองตรวจความปลอดภัย กองแรงงานหญิงและเด็ก กองแรงงานสัมพันธ          
กองรฐัวสิาหกิจสัมพันธ สถาบันความปลอดภัยในการทํ างาน กองฝกอบรมแรงงาน กองสวัสดิการ
แรงงาน กองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการกองการเจาหนาที่ และสํ านักงานเลขานุการกรม ใหมี
อํ านาจเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น หรือผูกระทํ าความผิดมีที่อยูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

5) ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป ซ่ึงปฏิบัติงาน ณ 
สํ านกังานสวสัดกิารและคุมครองแรงงานเขตพืน้ที ่ ใหมอํี านาจเฉพาะความผดิทีเ่กดิขึน้ หรือผูกระท ํา
ความผิดมีอยูในเขตพื้นที่ของตน

6) ผูวาราชการจงัหวดั เฉพาะความผดิทีเ่กดิขึน้ หรือผูกระท ําความผดิ
มทีีอ่ยูในเขตพื้นที่จังหวัดของตน

7) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด และขาราชการพลเรือน
สามญัตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป ซ่ึงปฏิบัติงาน ณ สํ านักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด ใหมี
อํ านาจเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น หรือผูกระทํ าความผิดมีที่อยูในเขตพื้นที่ของตน

คํ าสั่งมอบหมายอํ านาจใหรองทุกข หรือกลาวโทษใหดํ าเนินคดี
อาญา ผูกระท ําความผดิตามพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดงักลาวนี ้ไมไดมอบอ ํานาจ
ใหกับพนักงานตรวจแรงงานที่สังกัดสวนราชการอื่นๆ ดวย
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ข. ลูกจางผูไดรับความเสียหายตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานวาดวยการด ําเนนิคดอีาญาและการเปรยีบเทยีบผูกระท ําความผดิตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2547 ไมไดกํ าหนดวิธีการรองทุกขกลาวโทษของลูกจางตอพนักงานสอบสวน        
แตอยางใด ดังนั้น ลูกจางผูไดรับความเสียหายจึงมีสิทธิดํ าเนินการรองทุกขหรือกลาวโทษตอ
พนกังานสอบสวนไดทนัท ี หากเหน็วานายจางผูกระท ําความผดิตามพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 และจะเปนการสะดวกตอพนกังานสอบสวน ในการด ําเนนิการสอบสวนลกูจางไวเปนพยาน
ในคดีทันทีที่มีการรองทุกขหรือกลาวโทษ และเพื่อประโยชนในการพิจารณาเสนอความเห็น
สํ านวนคดใีหพนกังานอยัการมคี ําสัง่ฟองคดตีอไป หากลูกจางไมใชสิทธใินการรองทกุขหรือกลาวโทษ
ตอพนักงานสอบสวน ก็สามารถนํ าคดีอาญาไปฟองในศาลอาญา กลาวหาวานายจางฝาฝนหรือ     
ไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานไดตามคํ าพิพากษาฎีกาที่ 3491/2525 ลูกจางถูกเลิกจาง     
อันเปนการกระทํ าอันไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121 ถือวา
ลูกจางเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) มีสิทธิฟองนายจาง
ใหรับผิดทางอาญาตามพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ  พ.ศ. 2518 มาตรา 158 ได เมือ่ไดปฏิบตัขิัน้ตอน
ทีก่ฎหมายก ําหนดแลว ดงันัน้ เมือ่ลูกจางเปนผูเสียหายจากการกระท ําความผดิของนายจาง โดยเฉพาะ
ความผดิทีม่ผีลกระทบเกดิกบัลูกจางโดยตรง กรณไีมมผูีใดรองทกุขหรือกลาวโทษตอพนกังานสอบสวน
ในคดีเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ซ่ึงถือวาเปนคดีเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย
ของประชาชน เมือ่พนกังานสอบสวนพบการกระท ําความผดิ พนกังานสอบสวนกม็อํี านาจท ําการสอบสวน
ไดโดยไมตองมีผูใดรองทุกข และเมื่อการสอบสวนชอบแลว พนักงานอัยการก็มีอํ านาจฟองคดีได

- สถานทีท่ี่จะไปรองทุกขหรอืกลาวโทษ และการรบัค ํารองทุกขหรอืกลาวโทษ
การจะไปรองทุกขหรือกลาวโทษตอผูใดนั้นตองพิจารณาวา ผูนั้นมีอํ านาจ  

รับค ํารองทกุขหรือกลาวโทษ และมอํี านาจท ําการสบืสวนและสอบสวนหรอืไม โดยอํ านาจในการสบืสวน
คดีอาญา จะเปนของพนักงานฝายปกครองหรือตํ ารวจตามมาตรา 17 แหงประมวลกฎหมาย          
วธีิพจิารณาความอาญา สวนอ ํานาจในการสอบสวนนัน้ เปนไปตามมาตรา 18 แหงประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญา ซ่ึงสรุปไดดังนี้
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1) ในเขตจงัหวดัอ่ืนนอกจากกรงุเทพมหานคร 85 ผูมอํี านาจท ําการสอบสวน
คอื พนกังานฝายปกครอง ต ํารวจชัน้ผูใหญ ปลัดอํ าเภอ ขาราชการต ํารวจซึง่มยีศตัง้แตช้ันนายรอยต ํารวจ
หรือเทียบเทา

2) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูมีอํ านาจทํ าการสอบสวน 86 คือ ขาราชการ  
ต ํารวจชัน้นายรอยต ํารวจตรขีึน้ไปหรอืเทยีบเทา มอํี านาจสอบสวนความผดิอาญาทีไ่ดเกดิ หรืออางวา
ไดเกดิ หรือเชือ่วาไดเกดิ ภายในเขตอ ํานาจของตน ผูตองหามทีีอ่ยูภายในเขตอ ํานาจของตน ผูตองหา 
ถูกจับภายในเขตอํ านาจของตน

3) กรณีความผิดเกิดขึ้นในหลายทองที่ 87 เชน ไมแนใจวาการกระทํ า
ความผดิอาญาเกิดในทองที่ใดในระหวางหลายทองที่ ความผิดสวนหนึ่งกระทํ าในทองที่หนึ่ง และ
ความผิดอีกสวนหนึ่งกระทํ าในอีกทองที่หนึ่ง ฯลฯ อํ านาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน    
ในทุกทองที่ที่เกี่ยวของมีอํ านาจทํ าการสอบสวนได แตพนักงานที่มีหนาที่ในการสอบสวน เพื่อ
ด ําเนนิคดนีั้น ตองพิจารณาเปน 2 กรณี คือ กรณีจับตัวผูตองหาได ผูตองหาถูกจับในทองที่ของ
พนกังานสอบสวนคนใด พนักงานสอบสวนทองที่นั้นเปนผูรับผิดชอบ และกรณีจับผูตองหาไมได 
พนักงานสอบสวนทองที่ที่ไดพบการกระทํ าความผิดกอนจะตองรับผิดชอบในการสอบสวน
สํ านวนคดีนั้น

- คดท่ีีจะดํ าเนินการชั้นพนักงานสอบสวน
การด ําเนนิคดอีาญาตามพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใหอํ านาจ

อธิบดกีรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงานและผูซ่ึงอธบิดมีอบหมาย มอํี านาจท ําการเปรยีบเทยีบปรบั
ผูกระทํ าความผิดในเขตกรุงเทพมหานคร และผูวาราชการจังหวัด หรือผูซ่ึงผูวาราชการจังหวัด  
มอบหมายมอํี านาจท ําการเปรยีบเทยีบปรบัผูกระท ําความผดิส ําหรบัความผดิทีเ่กดิในจงัหวดันัน้ๆ กต็าม
แตการเปรียบเทียบจะกระทํ าไดตอเมื่อผูกระทํ าความผิดยินยอมใหเปรียบเทียบ และผูเปรียบเทียบ
เห็นสมควรใหทํ าการเปรียบเทียบ เพื่อใหผูกระทํ าความผิดไมตองไดรับโทษจํ าคุก หรือไมควร     
ถูกฟองรอง ดังนั้น การดํ าเนินคดีทางพนักงานสอบสวนจึงไดแกกรณีดังตอไปนี้ 88

                                                          
85 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 วรรคแรก.
86 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 วรรคสอง.
87 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19.
88 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. เลมเดิม. หนา 112.
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1) เร่ืองที่ไมตองผานขั้นตอนการเปรียบเทียบตามระเบียบกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน ขอ 9

2)  เร่ืองที่ผูตองหาไมยินยอมใหเปรียบเทียบ
3) เร่ืองที่ผูถูกกลาวหายินยอมใหเปรียบเทียบ แตไมวางเงินตามจํ านวน 

ทีลู่กจางมีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เวนแต กรณีที่นายจางลูกจาง
ตกลงประนีประนอมยอมความหรือลูกจางไดสิทธิการรับเงิน

4) เร่ืองที่ผูถูกลาวหายินยอมใหเปรียบเทียบแลว แตไมชํ าระคาปรับ  
ตามที่ผูมีอํ านาจเปรียบเทียบกํ าหนด

5) เร่ืองทีผู่มอํี านาจเปรยีบเทยีบเหน็ควรไมเปรยีบเทยีบตามทีผู่ถูกกลาวหา
ขอใหเปรียบเทียบ

(4) การด ําเนินคดีกรณีฟองเพิกถอนคํ าสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
1) การฟองเพิกถอนคํ าสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 มาตรา 125 ใหสิทธินายจาง     
ลูกจาง/ทายาทฯ ทีไ่มพอใจค ําสัง่ของพนกังานตรวจแรงงาน ซ่ึงออกตามมาตรา 124 แหงพระราชบญัญตัิ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยตองนํ าคดีไปสูศาลภายใน 30 วัน นับแตทราบคํ าส่ัง

ในการเพิกถอนคํ าสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ผูไมพอใจคํ าส่ัง อาจขอให
ศาลมีคํ าพิพากษาเพิกถอนคํ าส่ังพนักงานตรวจแรงงานทั้งฉบับหรือเพิกถอนแตบางสวนก็ได และ   
ผูไมพอใจค ําส่ังจะด ําเนนิการในศาลแรงงานได กต็อเมือ่ไดปฏิบตัติามขัน้ตอนและวธีิการทีก่ฎหมาย
คุมครองแรงงานบัญญัติไวเสียกอน เชน กํ าหนดใหนายจางซึ่งเปนฝายนํ าคดีไปสูศาล ตองวางเงิน
ตอศาลตามจํ านวนที่ถึงกํ าหนดจายตามคํ าส่ังนั้น

2) การประสานคดีกับพนักงานอัยการ
กรณนีายจางฟองเพกิถอนค ําสัง่พนกังานตรวจแรงงานเปนจ ําเลยอนัสืบเนือ่ง

จากการออกคํ าสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน พนักงานอัยการจึงมีอํ านาจแกตางคดีใหพนักงาน
ตรวจแรงงาน
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พนักงานอัยการมีอํ านาจแกตางคดีใหกับเจาพนักงานทั้งคดีแพงและ      
คดีอาญา ถาเจาพนักงานนั้นไดถูกฟองในเรื่องที่ไดกระทํ าไปตามหนาที่โดยท่ีมิใชเร่ืองที่ทํ าไป     
ในทางสวนตัว เพราะถามิใชเปนการกระทํ าในหนาที่ราชการแลว ถือวาเจาพนักงานนั้นไมไดทํ า  
ในกจิการของรัฐ รัฐก็ไมอาจเขาไปชวยเหลือได พนักงานอัยการจะแกตางคดีในนามของรัฐ 89

การออกคํ าสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน เปนการกระทํ าตามอํ านาจและ
หนาทีท่ั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พนักงานอัยการจึงมีอํ านาจแกตางคดี  
ใหพนักงานตรวจแรงงานได

เดมิทพีนกังานอยัการ สํ านกังานคดแีรงงาน สํ านกังานอยัการสงูสดุเปนผูมี
อํ านาจแกตางคด ี ใหพนกังานตรวจแรงงานทีถู่กฟองเพกิถอนค ําสัง่ตามพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ทัง้นี ้ตามหนงัสอืที ่อส 0001/ว.116 ลงวนัที ่18 กรกฎาคม 2538 เร่ือง การด ําเนนิคดแีรงงาน
มสีาระส ําคัญวา “ในการดํ าเนินคดีแรงงานทั่วราชอาณาจักร พนักงานอัยการ สํ านักงานคดีแรงงาน
เทานัน้ เปนผูมีอํ านาจหนาที่ดํ าเนินคดีได เวนแตอัยการสูงสุดจะมีคํ าส่ังเปนอยางอื่น”

แตเนือ่งจากส ํานกังานคดแีรงงาน สํ านกังานอยัการสงูสดุ ไดรับการรองขอ
ใหด ําเนนิคดีแรงงานเปนจํ านวนมาก พนักงานอัยการผูรับผิดชอบตองเดินทางไปดํ าเนินคดีแรงงาน
ทั่วประเทศ ประกอบกับกํ าลังประสบปญหาขาดแคลนอัตรากํ าลังขาราชการอัยการ อัยการสูงสุด  
จงึไดอาศยัอํ านาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบญัญตัพินกังานอยัการ พ.ศ. 2498 มคี ําสัง่ให 90

“บรรดาคดีแรงงานทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายในเขตอํ านาจของศาลแรงงานกลาง (สาขา) ใหสงไปยัง
อัยการจังหวัดนั้น”

ดงันัน้ คดทีีพ่นกังานตรวจแรงงานถกูฟองเพกิถอนค ําสัง่ทีเ่กดิในเขตอ ํานาจ
ของศาลแรงงานกลาง (สาขา) จะตองประสานงานใหพนกังานอยัการประจ ําส ํานกังานอยัการจงัหวดั
ทีอ่ยูในเขตอํ านาจของศาลแรงงานกลาง (สาขา) แกตางคดีใหไดโดยตรง โดยผูวาราชการจังหวัด
เปนผูลงนามในหนังสือถึงอัยการจังหวัด ทั้งนี้ไมตองสงเรื่องใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน ดํ าเนินการประสานงานกับพนักงานอัยการ แตจะตองรายงานถึงการถูกฟองคดี
ใหกรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทราบพรอมสํ าเนาหมายเรยีก สํ าเนาค ําฟอง
และคํ าส่ังที่ถูกฟองเพิกถอน

                                                          
89 พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498, มาตรา 11 (3).
90 ค ําสัง่ส ํานกังานอยัการสงูสดุ  ที ่330/2544  เรือ่ง  มอบอ ํานาจใหอยัการจงัหวัดประจ ํากรม ปฏบิติัหนาที่

งานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน  ดํ าเนินคดีแรงงาน  สั่ง  ณ  วันที่  7 สิงหาคม 2544.
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การพิจารณาวาอัยการจังหวัดใดจะเปนผูมีอํ านาจแกตางคดีใหพนักงาน
ตรวจแรงงานนั้น ใหพิจารณาจากสถานที่นั่งพิจารณาคดีของศาล หากศาลแรงงานกลาง (สาขา)    
ไปนั่งพิจารณาคดีในจังหวัดใด อัยการจังหวัดนั้นเปนผูมีอํ านาจแกตางคดี พนักงานตรวจแรงงาน  
จงึตองสงเรือ่งใหอัยการจงัหวดัดงักลาวด ําเนนิการแกตางคดใีห แมไมใชจงัหวดัทีพ่นกังานตรวจแรงงาน
ประจํ าอยูก็ตาม

3) ผลของการฟองเพิกถอนคํ าสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
เมือ่พนักงานตรวจแรงงานไดมีคํ าส่ังตามมาตรา 124 แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตอมานายจางนํ าคดีไปสูศาลภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคํ าส่ัง 
เพื่อขอใหศาลเพิกถอนคํ าสั่งพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 กรณจีงึถือไดวา นายจางไดใชสิทธิตามทีก่ฎหมายก ําหนดแลว และมอิาจถอืไดวา
นายจางไมปฏิบัติตามมาตรา 124 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดังนั้น กรณีเชนนี้ 
พนกังานตรวจแรงงานจะดํ าเนินคดีอาญานายจางไมได และถือไดวานายจางไมมีความผิดทางอาญา
ตามมาตรา 151 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541

3.2  การพจิารณาคดีแรงงานและไกลเกล่ียขอพิพาทแรงงานตามแนวกฎหมายตางประเทศ

3.2.1 ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน91

ประเทศสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนัมรีะบบศาลแตกตางไปจากระบบศาลยตุธิรรม
ของประเทศไทย กลาวคือ มีศาลพิเศษเปนเอกเทศจากศาลยุติธรรมและศาลรัฐธรรมนูญ ไดแก    
ศาลปกครอง ศาลภาษีอากร ศาลสังคม และศาลแรงงาน คดีความที่พิพาทเกี่ยวกับเรื่องแรงงานจะมี
ศาลแรงงานซึ่งเปนศาลพิเศษรับพิจารณาพิพากษา โดยมีผูพิพากษาอาชีพและผูพิพากษากิตติมศักดิ์
หรือทีเ่ราเรยีกวา ผูพพิากษาสมทบ มาจากฝายลูกจางและฝายนายจาง นัง่พจิารณาในทกุศาล วธีิพจิารณา
คดแีรงงานมลัีกษณะงายและประหยัดกวาการดํ าเนินกระบวนการพิจารณาคดีแพง

                                                          
91 กมลชัย รัตนสกาววงศ. (2533, มกราคม – มีนาคม). “โครงสรางและเขตอํ านาจศาลแรงงานของ

ประเทศสหพันธ-สาธารณรัฐเยอรมัน.” วารสารศาลแรงงานกลาง, 9, 1. หนา 88 – 89.
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โครงสรางของศาลแรงงานของประเทศเยอรมัน มีลักษณะงายและชัดเจน 
ประกอบขึ้นเปน 3 ช้ันศาล คือ

1. ศาลแรงงานชั้นตน (Die Arbeitsgerichte) องคคณะของผูพิพากษาศาลชั้นตน
นีป้ระกอบดวย ประธาน 1 คน และผูพิพากษากิตติมศักดิ์ 2 คน (Chrenamtlcher Richter) แตสํ าหรับ
ขอพพิาทเกีย่วกบัขอตกลงสภาพการจางทีสํ่ าคญั องคคณะผูพพิากษาจะประกอบดวย ประธาน 1 คน
และผูพิพากษากิตติมศักดิ์อีก 4 คน (มาตรา 16 ArbGG) 92 ประธานขององคคณะผูพิพากษาจะตอง
เปนผูพิพากษาอาชีพ และมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูพิพากษาศาลยุติธรรม (Die Befaehigung gum 
Richeramt ตามมาตรา 5 DriG)93 สวนผูพพิากษากติตมิศกัดิจ์ะไดรับการเรยีกตวัและแตงตัง้จากรายชือ่
ของสมาคมลูกจางและสมาคมนายจาง โดยเจาหนาที่แรงงานชั้นสูงของมลรัฐจะเปนผูเรียกตัวและ
เสนอใหดํ ารงตํ าแหนงวาระละ 4 ป (มาตรา 20 ArbGG) ในองคคณะหนึ่งจะตองมีผูพิพากษา
กติตมิศักดิ์ฝายลูกจางและฝายนายจาง ฝายละเทาๆ กัน

2. ศาลแรงงานมลรัฐ (Die Landesarbeitsgerichte) ท ําหนาที่เปนศาลอุทธรณ    
คดแีรงงาน ในคดีที่มีทุนทรัพยตั้งแต 300 มารคขึ้นไป หรือผูพิพากษาศาลแรงงานชั้นตนรับรอง   
ใหอุทธรณได   เนื่องจากเปนปญหาขอกฎหมายที่สํ าคัญ (มาตรา 8 มาตรา 64  ArbGG) มอีงคคณะ
เชนเดยีวกับองคคณะของศาลแรงงานชั้นตน ซ่ึงอาจประกอบดวยผูพิพากษา 3 คน หรือ 5 คน     
แลวแตกรณี เชนเดียวกัน และผูพิพากษากิตติมศักดิ์จะตองมาจากฝายนายจางและฝายลูกจาง       
ฝายละเทาๆ กัน (มาตรา 35 ArbGG)

3. ศาลแรงงานสหพันธรัฐ (Das Bundesarbeitsgericht) ท ําหนาที่เปนศาลฎีกา  
คดแีรงงาน ตัง้อยูทีเ่มอืงคสัเสล (Kasei) เรียกองคคณะของศาลนีว้า Senate ประกอบดวย ประธาน 1 คน
ผูพพิากษาอาชีพ 2 คน และผูพิพากษากิตติมศักดิ์ฝายนายจางและลูกจาง ฝายละ 1 คน (มาตรา 41 
ArbGG) การแตงตัง้ ผูพพิากษาอาชพีของศาลแรงงานสหพนัธรฐั ไดแก ประธานศาล ประธานองคคณะ
และผูพิพากษาอาชีพนั้น เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคัดเลือกผูพิพากษา (Richterwahlgesetz) 
กลาวคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสังคมจะเปนผูพิจารณารวมกับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม ผูรับการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงดังกลาว จะตองมีอายุไมตํ่ ากวา 35 ปบริบูรณ 

                                                          
92 ArbGG = Arbeitsgerichtsgestz  (กฎหมายแรงงาน).
93 DtiG = Deutsches  Richtergesetz  (กฎหมายวาดวยผูพิพากษาเยอรมัน).
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(มาตรา 42 ArbGG) ซ่ึงดเูหมอืนจะเปนการแขงขนัในทางการเมอืงดวย สวนตวัผูพพิากษากติตมิศกัดิ์
ของศาลแรงงานสหสัมพันธรัฐนี้ จะเรียกตัวโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานของสหพันธรัฐ 
และจะอยูในต ําแหนงวาระละ 4 ป โดยเรยีกจากรายชือ่สมาคมลกูจางและสมาคมนายจางทีเ่สนอชือ่มา
(มาตรา 43 ArbGG) เชนเดยีวกบัศาลสงูสหพนัธรฐัอ่ืนๆ ศาลแรงงาน สหพนัธรฐัจะจดัตัง้องคคณะใหญ
(Grosser Senate) ขึน้ พจิารณาคดีแรงงาน ในกรณีที่  องคคณะหนึ่งจะวินิจฉัยคดีในขอกฎหมาย 
แตกตางไปจากองคคณะอื่นๆ ที่เคยวินิจฉัยไวแลว ซ่ึงเปนปญหาขอกฎหมายหลักที่สํ าคัญและ    
เปนหลักพื้นฐานในการพัฒนาใหคํ าพิพากษาเปนแนวบรรทัดฐานเดียวกัน (มาตรา 45 ArbGG) 
เนื่องจากเรื่องแรงงานมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จะตองสรางหลักกฎหมายขึ้นเพื่อใหทัน   
ตอเหตุการณ การวินิจฉัยคดีโดยองคคณะใหญจึงมีความจํ าเปนมาก องคคณะใหญประกอบดวย
ประธานศาลแรงงานสหพนัธรฐั ประธานองคคณะทีม่อีาวโุสสงูสดุ ผูพพิากษาศาลแรงงานสหพนัธรฐั
4 คน ผูพิพากษากิตติมศักดิ์ฝายลูกจางและฝายนายจางฝายละ 2 คน

ศาลแรงงานสหพันธรัฐมีอํ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ฎีกาคัดคานคํ าพิพากษา
ของศาลแรงงานมลรัฐในฐานะศาลอุทธรณคดีแรงงาน เมื่อศาลแรงงานมลรัฐรับรองใหฎีกาได หรือ
คดีมีทุนทรัพยตั้งแต 6,000 มารคขึ้นไป คํ าฟองฎีกาดังกลาวจะตองแสดงใหเห็นวา คํ าพิพากษา   
ของศาลแรงงานมลรัฐ ขัดกับคํ าพิพากษาของศาลแรงงานสหพันธรัฐ หรือศาลแรงงานมลรัฐอื่น   
ในขอสาระสํ าคัญ

คูความฝายใดฝายหนึง่อาจคดัคานค ําพพิากษาของศาลแรงงานชัน้ตนโดยยืน่ฎกีา
ตอศาลแรงงานสหพนัธรฐัไดไมตองอทุธรณตอศาลแรงงานมลรฐักอน (Sprungrevision) หากคูความ
ฝายหนึง่เหน็ชอบและศาลแรงงานชัน้ตนอนญุาต (มาตรา 76 ArbGG) โดยคูความอาจฟองคดแีรงงาน
ตอศาลแรงงานดวยตนเอง หรือตวัแทนของคนจากสหภาพแรงงาน หรือสมาคมนายจาง และมทีนายความ
ไดเมือ่จ ําเปน หรือทนุทรพัยอยางนอยตัง้แต 300 มารคขึน้ไป สวนการด ําเนนิคดใีนศาลแรงงานมลรฐั
หรือศาลแรงงานสหพันธรัฐนั้น คูความจะตองมีทนายความวาตางแกคดีให (Anwaltszwang ตาม
มาตรา 11 ArbGG)

อนึง่ สํ าหรับคาฤชาธรรมเนียมศาลนั้น ในการดํ าเนินคดีในศาลแรงงานชั้นตน    
จะตองเสยีคาธรรมเนียมศาลเพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากทุนทรัพย คาขึ้นศาลจะตองไมนอยกวา 
3 มารคและจะตองไมเกิน 500 มารค สวนในการดํ าเนินคดีในศาลสูง คาธรรมเนียมเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยคาธรรมเนียมศาล (Gerichtskostengesetz) สํ าหรับในวิธีพิจารณาคดีแรงงานนั้น     
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คาธรรมเนียมศาลจะลดนอยลง กลาวคือ ในศาลแรงงานมลรัฐนั้น คาขึ้นศาลเปนจํ านวน 2 ใน 10 
และคาธรรมเนียมศาลจํ านวน 10.5 ใน 10 ของคาขึ้นศาลและคาธรรมเนียมศาลในศาลอุทธรณ      
ในศาลยุติธรรม สวนในศาลแรงงาน สหพันธรัฐนั้น คาขึ้นศาลและคาธรรมเนียมศาลเปน 2 เทา  
ของศาลแรงงานมลรัฐ

เขตอํ านาจศาลแรงงาน
รายละเอยีดในเรือ่งเขตอ ํานาจศาลแรงงานจะบญัญตัไิวในมาตรา 2 ArbGG เนือ้หา

ตามขอพิพาทตางๆ ในมาตราดังกลาว จะเปนเรื่องพิพาทในทางแพง โดยปกติแลวจะตองขึ้นสู    
ศาลยุติธรรมตามมาตรา 13 GVG 94 แตเนื่องจากศาลแรงงานเปนศาลพิเศษ คดีแพงซ่ึงเขากรณี 
มาตรา 2 ArbGG จะตองขึ้นสูศาลแรงงาน ดังนั้น เขตอํ านาจศาลแรงงานดังกลาวจึงเปนเขตอํ านาจ
ในกรณีเฉพาะเรื่อง (Als ausscbliesslich)

ศาลแรงงานมีอํ านาจพิจารณาพิพากษาคดีดังตอไปนี้เทานั้น
1. ขอพพิาทเกี่ยวกับนิติสัมพันธระหวางลูกจางและนายจาง รวมทั้งเรื่องกอนและ

หลังการเจรจา ตลอดจนขอหามตางๆ ที่เกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานกรณีสํ าคัญ เชน ขอเรียกรอง 
เกีย่วกบัคาจาง คํ าฟองเกี่ยวกับการเลิกจาง สิทธิการลาพักผอนประจํ าป การออกหนังสือรับรองและ
การชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน เปนตน

2. ขอพพิาทเกีย่วกบัเงนิบ ําเหนจ็บ ํานาญลกูจางทีช่รากบัสมาคมประกนัความชราภาพ
(Pensionssicherungsverein)

3. ขอพิพาทเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับการทํ างานระหวางนายจางกับหนวยงาน  
ทีป่รึกษาทีเ่รียกวา Betriebsrat หรือหนวยงานทีค่ ํารองเกีย่วกบัระเบยีบขอบงัคบัการท ํางานไดตามกฎหมาย
(Betriebsverfassungsgesetz)

4. ขอพพิาทระหวางลกูจางดวยกนั เมือ่กระทบกระเทอืนถึงงานสวนรวม ตวัอยางเชน
การทํ างานเปนกลุมเปนหมูคณะ การกระทํ าที่ตองหามตามแรงงานสัมพันธ การทะเลาะวิวาทกัน  
ในที่ทํ างาน

                                                          
94 GVG = Gerichtsverfassungsgesetz  (พระธรรมนูญศาลยุติธรรม).
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5. ขอพิพาทระหวางคูสัญญาตามขอตกลงสภาพการจาง เชน สัญญาคาจางหรือ  
ความมอียูของขอตกลงสภาพการจาง ขอพพิาทระหวางผูมสิีทธติามสญัญาคาจางหรือตอบคุคลทีส่าม
เนือ่งจากกระท ําผิดตอขอหามหรอืกระทบกระเทอืนถึงเสรภีาพในการรวมตวั หรือมาตรการนดัหยดุงาน
หรือปดงานงดจาง

6. การวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิในการเจรจาตอรองของสมาคมหรือกลุมการรวมตัว 
(Vereinigung) หมายถงึ สิทธิในการเจรจาตอรองที่จะกอใหเกิดการตัดสินใจหรือการวินิจฉัย

ศาลแรงงานยังมีอํ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานที่ทายาทของคูความในคดี
แรงงานเขามารับมรดกความ (มาตรา 3 ArbGG)

ปญหาเขตอํ านาจศาลขัดกันระหวางศาลแพงและศาลแรงงาน ปญหาดังกลาวนี้   
จะเกดิขึน้เมื่อมีขอสงสัยวา คํ าฟองมีนิติสัมพันธทางแรงงานหรือไม กรณีดังกลาวหากศาลใดวินิจฉัย   
ถึงทีสุ่ดไปแลววา ศาลตนไมมีอํ านาจ เชน ศาลแพงวินิจฉัยวา เปนเรื่องแรงงาน คํ าวินิจฉัยดังกลาว 
จะผูกพันอีกศาลหนึ่ง คือ ศาลแรงงาน และเมื่อโจทกมายื่นฟองคดีตอศาลแรงงาน ศาลแรงงาน      
จะปฏเิสธไมไดวา  ไมมีเขตอํ านาจ และจะปดเขตอํ านาจไปยังศาลแพงไมได (มาตรา 11 ZPO 95

มาตรา 48 l ArbGG) แตอาจจะปฏิเสธไดวา ศาลสังคมเปนศาลที่มีเขตอํ านาจสํ าหรับความสัมพันธ
ระหวางศาลแรงงานและศาลอื่นๆ กลาวคือ ศาลสังคม ศาลภาษีอากร หรือศาลปกครอง ก็มีหลัก
อยางเดียวกัน (มาตรา 48 a ArbGG)

ในกรณีที่ศาลแพงเห็นวา ศาลแพงมีเขตอํ านาจในคดีแรงงานนั้นๆ ก็จะตอง
อุทธรณฎกีาไปตามขัน้ตอนของคดแีพงตอไปตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง ค ําพพิากษา
ทีถึ่งที่สุดยอมมีผลบังคับ และการวินิจฉัยในเรื่องเขตอํ านาจศาลที่ผิดพลาด ก็ไมอาจหยิบยกคดีขึ้น
พจิารณาใหมตามมาตรา 579 Nr.l.ZPO กรณที ํานองเดียวกันนี้ใชบังคับกับกรณีตรงขาม กลาวคือ 
กรณทีีศ่าลแรงงานไดวนิจิฉยัคดแีพง ซ่ึงทีถู่กตองคดนีัน้อยูในอ ํานาจของศาลแพงทีจ่ะพจิารณาพพิากษา

                                                          
95 ZPO = Zivilprozessordnung  (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง).
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อนุญาโตตุลาการ (Schiedsgericgte) ในคดแีรงงาน อนุญาโตตุลาการมีอํ านาจ
วนิจิฉยัคดไีดนอยมาก วิธีพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการกระทํ าไดตอเมื่อ

1. ขอพิพาทระหวางคูสัญญาตามขอตกลงสภาพการจางหรือความมีอยูของ
ขอตกลงสภาพการจาง ซ่ึงคูสัญญาไดตกลงกันอยางชัดแจงแลววา ใหอนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัย
โดยไมนํ าคดีขึ้นสูศาลแรงงาน

2. ขอพพิาทแรงงานของนักแสดงละคร ดาราภาพยนตร ศิลปน กัปตัน และ
กลาสเีรอื ซ่ึงคูสัญญาไดตกลงกันอยางชัดแจงวา ใหอนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัย โดยนํ าคดีขึ้นสู
ศาลแรงงาน (ตามมาตรา 101 ArbGG)

วิธีพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ยึดหลักการรับฟงคูความ (Anhoerungder 
Parteien) การพิสูจนขอเท็จจริงและสืบพยาน (Beweisaufnahme) การประนีประนอมยอมความ 
(Vergleich) และการทํ าคํ าวินิจฉัย (Schiedsspruch) ตามมาตรา 105 – 108 ArbGG

ในกรณีที่ลูกจางมีขอพิพาทกับนายจางแลว อนุญาโตตุลาการไมมีอํ านาจ
พจิารณาวินิจฉัย

ขอพพิาทเกีย่วกบักฎเกณฑขอบงัคบัทีไ่มใชขอกฎหมาย (Regelungsstreitigkeit)
จะไมขึน้สูศาลแรงงาน แตผูเกี่ยวของจะตองเจรจาตอรองและตกลงกันเอง ในกรณีที่ตกลงกันไมได 
ตองใชวิธีตอสูทางแรงงานที่ชอบดวยกฎหมาย (rechtmaessiger Arbeitskampf) หรือปฏิบัติตาม    
กฎระเบยีบ ขอบงัคบัทีก่ ําหนดขึน้รวมกนั (betrierbsverfassungsrichtliche Mitbestimmung) ขอพพิาท
เกี่ยวกับกฎเกณฑ ขอบังคับดังกลาวไมใชเร่ืองระเบียบขอบังคับเดิมที่มีอยูแลว แตมีเปาหมายหรือ 
ผลที่จะไดรับเรื่องใหม หรือเรื่องแรก เชน คาจางหรือขอตกลงในการทํ างานขอพิพาทดังกลาว      
นํ าไปสูการตกลงกันเกี่ยวกับคาจางดวยการไกลเกลี่ย (Schlichtungsstellen) ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับ
ระเบยีบขอบงัคบัจะน ําไปสูความเหน็ชอบรวมกนั (Einigungsstellen) ในกรณทีัง้ 2 อยางนี ้ศาลแรงงาน
อาจตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายได แตศาลแรงงานไมใชเปนผูวินิจฉัยในเนื้อหาของเรื่องหรือ
กฎเกณฑขอบังคับ
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3.2.2 ประเทศอังกฤษ 96

ประเทศอังกฤษมีสถาบันวินิจฉัยช้ีขาดคดีแรงงาน เรียกวา The Industrial 
Tribunals (IT) ตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัซ่ึิงกฎหมายขอบงัคบัและกระบวนพจิารณาตางๆ ออกภายใต
พระราชบัญญัติของ The Industrial Tribunals (Constitution and Rules of Procedure) Regulations 
1993 ทีแ่กไขแลว 97

สหราชอาณาจักร (United Kingdom) ประกอบดวย อังกฤษ เวลส สกอตแลนด
และไอรแลนดเหนือ ดังนั้น จึงมีสํ านักงานที่เรียกวา Central Offices of Industrial Tribunals 
(C.O.I.T.) ใน London มเีขตอ ํานาจครอบคลมุอังกฤษและเวลส ใน Glasgow มเีขตอํ านาจครอบคลมุ
สกอตแลนด ใน Belfast มเีขตอํ านาจครอบคลุมไอรแลนดเหนือ ผูควบคุมฝายธุรการเปนเลขาธิการ 
เรียกวา Secretary of Tribunals เพือ่ความสะดวกแกคูความและผูที่จะตองไปยัง C.O.I.T. จึงมี      
การกระจายสํ านักงานสาขา ที่เรียกวา Regional Offices of Industrial Tribunals (R.O.I.T.) ไปตาม
เมืองใหญๆ เชน Birmingham, Bristol, Liverpool, Manchester เปนตน

แตละ C.O.I.T. มปีระธาน (president) 1 คน ตามความหมายจะตองเปน barrister 
หรือ solicitors มาแลวอยางนอย 7 ป ไดรับการแตงตั้งจาก Lord Chancellor ใหอยูในตํ าแหนง 5 ป 
จนอาย ุ 72 ป และอาจไดรับการแตงตั้งซ้ํ าอีกได ประธานมีอํ านาจควบคุมทั่วไป พิจารณาแกไข
กระบวนพจิารณา ตลอดจนเปนประธานในการพิจารณาชี้ขาดคดีดวย

องคคณะในการพิจารณาคดีเปนรูปไตรภาคี (Tripartite) ประกอบดวยหัวหนา 
(chairman) ซ่ึงเปน barrister หรือ solicitor มาไมนอยกวา 7 ป แตงตั้งโดย Lord Chancellor

บคุคลซึ่งไมใชนักกฎหมาย (Lay members) อีก 2 นาย เลือกมาจากผูแทนสมาคม
นายจางและสหภาพแรงงาน อยูในต ําแหนงคราวละ 2 ป แตงตัง้โดยรฐัมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน
(Secretary of State for Employment)

ปกติการพิจารณาคดีจะตองมีองคคณะครบ 3 คน ในกรณีที่องคคณะไมใช       
นกักฎหมายขาดไป 1 คน การพิจารณาคดีอาจดํ าเนินตอไปไดโดยความยินยอมของคูความ

คํ าฟองของโจทก (Originating application) จะตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ 
ทีอ่ยูของโจทก จํ าเลย เหตุแหงขอเรียกรองโดยสังเขป

                                                          
96 ธาดา ศาสตรสาธิต. (2525, สิงหาคม). “2 Industrial tribunals.” ศาลแรงงานกลาง, 3 , 2. หนา 68 – 69.
97 Roger Greenhalgh. (1992). Industrial tribunals (2 nd ed.).
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โจทกจะตองฟองคดีที่เกี่ยวกับการเลิกจางไมเปนธรรม (unfair dismissal) ภายใน
ก ําหนด 3 เดอืน และคดอ่ืีนๆ เชน การฟองเนือ่งจากภาวะคนลนงาน (Redundancy) ภายในก ําหนด 6 เดอืน
นบัแตวันที่เลิกจางจนถึงวันฟอง ซ่ึงหมายถึงวันที่คํ าฟองถึง C.O.I.T. อายุความที่กลาวนี้ Industrial 
Tribunals (IT) ยกขึน้วนิจิฉยัเองได แมคูความมิไดยกขึ้นเปนขอตอสู การที่กฎหมายบัญญัติใหยื่น 
ค ําฟองในระยะเวลาดงักลาวนัน้ เปนเพราะคดแีรงงานเปนคดทีีแ่ตกตางจากคดทีัว่ไป และมวีตัถุประสงค
ดังที่ปรากฏแลววา เพื่อความรวดเร็ว เปนกันเองและประหยัด นอกจากนี้ถาปลอยใหอายุความ      
ในการดํ าเนินคดีเนิ่นนานไปกวานี้ ก็อาจเปนเหตุที่คูความฝายหนึ่งเอาเปรียบอีกฝายหนึ่งโดยอาศัย
กฎหมายเปนเครื่องมือ การที่ลูกจางตกงาน ยอมไดรับความเสียหาย และการที่นายจางไมสามารถ 
จะด ําเนนิการใดตอไปไดเพราะไมแนใจวาลูกจางจะฟองคดีเมื่อใด (ถากฎหมายกํ าหนดใหอายุความ
ฟองรองเนิน่นานกวานัน้ เชน 5 ป) IT จะวนิจิฉยัออกมาในรปูใด ความเสยีหายกต็กแกนายจางเชนกนั
เหตนุีโ้จทกจึงตองฟองคดีแรงงานดวยความรวดเร็วดังกลาว

อยางไรก็ดี IT มีดุลพินิจที่จะขยายเวลาใหโจทก โดยโจทกตองแสดงเหตุผล    
ตามสมควรวาไมอาจยื่นฟองภายในระยะเวลานั้นได

การสงคํ าคูความและการยื่นคํ าใหการ เมื่อ C.O.I.T. ไดรับคํ าฟองแลว จะตองสง
สํ านวนไปใหจํ าเลยทางไปรษณีย ปกติจะสงใหตามที่อยูที่ระบุในฟอง ถาไมปรากฏที่อยูจะสงไปยัง
ที่อยูของจํ าเลยที่ทราบครั้งหลังสุดก็ได ถาไมอาจดํ าเนินการดวยวิธีธรรมดา อาจใชวิธีที่เรียกวา 
Substituted Service เชน การลงประกาศทางหนังสือพิมพ

เมือ่จ ําเลยไดรับสํ าเนาฟองแลว จะตองยื่นคํ าใหการภายใน 14 วัน วาจะสูคดีหรือ
ไม ถาสูคดี ตองแสดงเหตุแหงการนั้นดวย คํ าใหการจะตองทํ าเปนหนังสือในแบบ IT พรอมสํ าเนา
สงให C.O.I.T. สงตอไปใหโจทก

การสืบพยานศาลตองกํ าหนดวันสืบพยาน และแจงใหคูความทราบลวงหนา  
อยางนอย 14 วัน คูความจะตองมาศาลตามกํ าหนด เวนแตจะมีเหตุผลสมควรในการขอเลื่อนคดี    
ถาโจทกไมมาศาลโดยไมแจงเหตุผลสมควร ศาลจะมีคํ าส่ังจํ าหนายคดี

การพจิารณาตองกระทํ าโดยเปดเผย เวนแตศาลจะสั่งใหพิจารณาลับ เมื่อกระบวน
พิจารณานั้น ถากระทํ าโดยเปดเผยจะเปนการขัดตอกฎหมาย และกระทบถึงความมั่นคงของชาติ 
(National Security) หรือจะตองเปดเผยถงึขอมลูซ่ึงพยานไดมาเปนความลบั หรือขอมลูทีห่ากเปดเผยไป
จะเกดิผลเสียในสวนอื่นที่ไมเกี่ยวกับการเจรจาตอรองรวม (collective bargaining)
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การสบืพยานคูความมสิีทธแิถลงการณเปดคด ี (opening statement) จากนัน้น ําพยาน
เขาสืบ พยานตองสาบานตวั (oath) ถาคูความมทีนายความ ทนายจะเปนผูซักถาม (examination – in – chief)
จบแลวอีกฝายหนึง่ถามคาน (cross – examination) แลว ฝายทีอ่างพยานเปนผูถามตงิ (re – examination)
จนหมดพยานฝายตน จากนั้นอีกฝายนํ าพยานเขาสืบจนหมดพยาน คดีเปนอันเสร็จการพิจารณา  
โดยสรุปการสืบพยานคดีแรงงานลักษณะคลายคลึงกับการสืบพยานในคดีอ่ืน ตางกันที่บรรยากาศ
และกฎระเบยีบซึง่ผอนปรนกวากนัมาก ตลุาการอตุสาหกรรมเปนผูควบคมุใหการพจิารณาด ําเนนิไป
โดยเที่ยงธรรม ไมใหมีการเอารัดเอาเปรียบกัน โดยเฉพาะในกรณีที่คูความฝายใดฝายหนึ่งไมมี
ทนายความวาตางแกตางให

ค ําวินิจฉัยตุลาการอตุสาหกรรมวินิจฉัยโดยเสียงขางมาก (majority) ในทางปฏิบัติ 
เมือ่พจิารณาคดเีสร็จแลว จะพักการพิจารณาระยะสั้น แลวตัดสินดวยวาจา ขอวินิจฉัยพรอมเหตุผล     
จะถูกบันทึกเทปไว เมื่อถอดเทปและพิมพคํ าวินิจฉัยแลวประธานจะเปนผูลงชื่อ ในการนี้อาจใช
เวลานานหลายสัปดาห คํ าพิพากษาจะมีผลตอเมื่อไดทํ าบันทึกและสงสํ าเนาคํ าพิพากษาใหกับ         
คูความแลว ฉะนัน้ กอนค ําพพิากษามผีล คูความหรอืพยานอาจถกูเรยีกมาศาลอกี แมกระทัง่ทีต่ดัสนิแลว
กอ็าจเปลี่ยนแปลงได

คาฤชาธรรมเนียม ปกติคูความไมตองเสียคาฤชาธรรมเนียม (Costs) เวนแตเมื่อ
1. คูความฟองหรือสูคดีในลักษณะสรางความเดือดรอนรํ าคาญแกอีกฝายหนึ่ง 

(Frivolous or vexatious) เชน ลูกจางกลัน่แกลงฟองนายจางโดยมเีจตนาใหนายจางไดรับความเสยีหาย
2. IT เล่ือนการพิจารณาเพราะเหตุคูความฝายใดฝายหนึ่งยื่นคํ ารองขอเลื่อนคดี   

คูความฝายนั้น จะตองชํ าระคาฤชาธรรมเนียมเพราะเหตุที่มีการเลื่อนคดีดังกลาว
3. จํ าเลยซึ่งเปนนายจางเลื่อนคดี หลังจากที่ลูกจางไดแสดงความจํ านงที่จะกลับ

เขาทํ างานใหม (Re – engagement) หรือกลับเขารับตํ าแหนงเดิม (Re – instatement) ตอนายจาง    
ไมนอยกวา 7 วนั กอนพิจารณา หรือนายจางไมยอมรับลูกจางกลับเขาทํ างานเพราะลูกจางขาดงาน
เนื่องจากมีครรภ (pregnancy) หรือคลอดบุตร (confinement)
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การพจิารณาใหม กฎหมายไมไดใหอํ านาจ IT ทีจ่ะพจิารณาหรือวินิจฉัยคดีใหม 
เวนแตในขอตอไปนี้

1. ค ําวนิจิฉัยนั้นเกิดจากความผิดพลาดของเจาหนาที่ใน IT หรือ
2. คูความไมไดรับแจงลวงหนาเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคดีลับสูภาวะตัดสิน 

หรือ
3. ค ําพพิากษาไดอานลับหลังคูความฝายใดฝายหนึ่ง หรือ
4. มพียานหลกัฐานใหมหลังจากการตัดสิน และคูความฝายนั้นไมอาจทราบ หรือ

ไมสามารถมองเห็น หรือ
5. ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาเองเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม (The interests of 

justice require)

คํ ารองขอใหพิจารณาใหมอาจยื่นในขณะพิจารณา หรือยื่นตอ Secretary of 
Tribunals ได แตตองไมชากวา 14 วัน หลังจากไดลงบันทึกในคํ าพิพากษาไปแลว ในคํ ารอง       
ตองแสดงเหตุแหงการนั้น ถาประธาน (president) หรือผูที่ประธานแตงตั้ง (nominated chairman)
หรือประธานในคดีเดิม เห็นวา คํ ารองนั้นไมอาจประสบผลสํ าเร็จไดตามสมควร (no reasonable 
prospect of success) กจ็ะสัง่ยกคํ ารอง มิฉะนั้นจะตองรับคํ ารองและมีคํ าส่ังใหพิจารณาใหมตามขอ

อุทธรณ – ฎีกา คูความอุทธรณไดเฉพาะขอกฎหมาย (Point of law) ไปยัง        
The Employment Appeal Tribunals (E.A.T.) โดยอุทธรณภายใน 42 วัน ตอนายทะเบียน           
(The Registrar) ของ E.A.T. และจะตองสงส ําเนาใหอีกฝายแกอุทธรณเปนหนงัสอืสงตอนายทะเบยีน
ตามกํ าหนด จากนั้นทะเบียนจะตองแจงวันพิจารณาแกคูความ ในการวินิจฉัยคดี E.A.T. จะถือ      
ขอเทจ็จรงิทีป่รากฏจากค ําวนิจิฉยัของ IT เวนแตจะมเีหตผุลสมควร ในการเสนอพยานหลกัฐานใหม
ที่เชื่อถือ (credible) และเปนพยานหลักฐานซึ่งจะมีผลสํ าคัญในการวินิจฉัยคดีของ E.A.T.           
การพจิารณาในชั้นนี้ ใชหลักการเดียวกับที่พิจารณาในชั้นแรก

จาก E.A.T. คูความที่ไมพอใจในคํ าตัดสินและไดรับอนุญาตแลว สามารถอุทธรณ
เฉพาะปญหาขอกฎหมายตอไปยังศาลอุทธรณ (The Court of Appeal) และศาลสูงสุด (The House 
of Lords) ตามลํ าดับ ทั้งสองศาลดังกลาวตั้งอยูใน London
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สรุป คณะกรรมการชี้ขาดขอพิพาทดานแรงงาน (Industrial Tribunals IT) เปน
ตุลาการฝายบริหาร (Administrative Tribunal) ไมใชศาลยุติธรรม แตเปนผูทํ าหนาที่วินิจฉัยช้ีขาด
เชนเดียวกับศาล และเปน ผูใชอํ านาจกึ่งตุลาการ (Quasi – judicial Power) มขีอนาสังเกตวา เมื่อคดี
อุทธรณไปยัง The Employment Appeal Tribunals แลว เฉพาะหัวหนาคณะเทานั้นเปนผูพิพากษา 
High Court สวนองคคณะที่รวมวินิจฉัยช้ีขาดคดี ไดคัดเลือกจากผูมีความรูและประสบการณ      
ทางดานแรงงาน จึงไมอาจเรียกไดวาเปนการพิจารณาโดยศาลยุติธรรมเต็มรูป ตอเมื่อมีการอุทธรณ
ตอไปยังศาลอุทธรณ (The Court of Appeal) และศาลสูงสุด (The House of Lords) แลว จึงเปน   
การพิจารณาชี้ขาดโดยศาลยุติธรรมอยางแทจริง

3.2.3 ประเทศสิงคโปร 98

การระงบัขอพิพาทแรงงานในประเทศสิงคโปรจะมีลักษณะโนมเอียงในการระงับ
ขอพิพาทแรงงานโดยรัฐ ซ่ึงจะมีกระบวนการระงับขอพิพาทแรงงานโดยขาหลวงแรงงานและ    
การอนุญาโตตุลาการโดยบังคับโดยศาลชี้ขาดขอพิพาททางอุตสาหกรรม

อยางไรกต็าม ในประเทศสงิคโปรกม็กีารระงบัขอพพิาทแรงงานโดยการอนญุาโตตลุาการ
โดยสมัครใจเชนกัน แตองคกรที่ทํ าการอนุญาโตตุลาการโดยสมัครใจ ก็คือ ศาลชี้ขาดขอพิพาท  
ทางอตุสาหกรรมเชนเดยีวกนั ท ําใหไมมคีวามแตกตางกนัระหวางการอนญุาโตตลุาการโดยสมคัรใจ
และการอนุญาโตตุลาการโดยบังคับ อันมีผลทํ าใหกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยสมัครใจ      
ในประเทศสิงคโปรไมเปนที่นิยมมากนัก

ทัง้นี ้รูปแบบการระงับขอพิพาทแรงงานในประเทศสิงคโปร มีลักษณะดังนี้
1. การระงบัขอพิพาทแรงงานโดยการอนุญาโตตุลาการโดยสมัครใจ

การระงับขอพิพาทแรงงานโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยสมัครใจ  
ในประเทศสงิคโปร จะด ําเนนิกระบวนการอนญุาโตตลุาการโดยบงัคบั ซ่ึงการทีจ่ะด ําเนนิกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการ ขอพพิาทแรงงานดงักลาวตองผานกระบวนการระงบัขอพพิาทแรงงานตามทีก่ฎหมาย
กํ าหนดกอน เชน กระบวนการไกลเกลี่ยโดยเจาพนักงานของรัฐ และขอพิพาทแรงงานดังกลาว     
ไมสามารถระงบัลงได คูพพิาทจงึจะสามารถใชการอนญุาโตตลุาการเปนทางเลอืกสดุทายในการระงบั
ขอพิพาทแรงงานได

                                                          
98 ชนาธิป ชีนะนาวิน. (2547). การระงับขอพิพาทแรงงานโดยอนุญาโตตุลาการ. หนา 82.
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ทัง้นี ้กระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยสมัครใจในประเทศสิงคโปรมีรูปแบบ 
ดังนี้

ก. ขอตกลงที่เขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
สหภาพแรงงานและนายจางตองมีขอสัญญาตกลงที่จะระงับขอพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการ
โดยสภาพแรงงานและนายจางสามารถเขาสูกระบวนการระงบัขอพพิาทได

หากกระบวนการรองทุกขหรือการไกลเกลี่ยโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานไมประสบผล
สํ าเร็จ 99

ข. การยื่นคํ าขอฝายเดียว
สหภาพแรงงานและนายจางสามารถยืน่ค ําขอฝายเดยีวตออนญุาโตตลุาการได

ในกรณีดังตอไปนี้
1) กรณกีารระงับขอพิพาทเกี่ยวกับคาจาง
2) กรณยีืน่ค ําขอตอศาลชีข้าดขอพพิาททางอตุสาหกรรมใหช้ีขาดขอพพิาท

แรงงาน
3) กรณกีารตีความคํ าชี้ขาดที่มีความหมายโดยนัย
4) กรณีการรองขอในกรณีคูพิพาทไมยอมปฏิบัติตามคํ าชี้ขาดหรือตาม

กฎหมาย

ค. กระบวนวิธีการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการโดยสมัครใจ
วธีิการพจิารณาคดขีองการอนญุาโตตลุาการโดยสมคัรใจนัน้ จะไมเครงครดั

และตองปฏบิตัติามกฎหมายในเรือ่งการรบัฟงพยานหลกัฐาน โดยจะพจิารณาถงึหลักความเปนธรรม

2. การอนุญาโตตุลาการโดยบังคับ
การพจิารณาวนิจิฉยัขอพพิาทแรงงานในประเทศสงิคโปร แยกเปนการพจิารณา

วินิจฉัยขอพิพาทระดับเจาหนาที่ของกระทรวงแรงงานและการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาท   
ทางอตุสาหกรรมในศาล ทัง้นี ้การอนญุาโตตลุาการโดยบงัคบัในสงิคโปรจะตองปฏบิตัติามหลกัเกณฑ

                                                          
99 Industrial Arbitration Court. (2004). Arbitration (online). Available from http://www.iac.gov.sg
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ของศาลชี้ขาดขอพิพาททางอุตสาหกรรม (Industrial Arbitration Court) ซ่ึงมีหลักเกณฑการเขาสู
กระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยบังคับดังนี้ 100

ก.  ตามคํ าส่ังของรัฐมนตรีแรงงาน
ข. ตามคํ าสั่งของประธานาธิบดีสิงคโปร ในกรณีเพื่อประโยชนสาธารณะ 

(Public interest)

3. การระงับขอพิพาทโดยขาหลวงแรงงาน
รัฐมนตรวีาการกระทรวงแรงงานจะเปนผูแตงตัง้ขาหลวงแรงงาน (Commissioner 

for Labor) 1 คน และแตงตั้งผูชวยขาหลวงแรงงานอีกหนึ่งคน หรือหลายคนก็ได โดยจะมีอํ านาจ
ในการพิจารณาวินิจฉัยและออกคํ าส่ังในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้

ก. สิทธิของลูกจางตามกฎหมายคุมครองแรงงาน (Employment Act)
ข. การจายคาจางและจํ านวนเงินที่ตองจาย

ทั้งนี้ ในการพิจารณาของขาหลวงแรงงาน ขาหลวงแรงงานมีอํ านาจ      
ในการออกหมายเรียกพยานหลักฐาน และเขาไปตรวจสอบในสถานประกอบกิจการของนายจางได

คํ าส่ังของขาหลวงแรงงานจะมีผลผูกพันคูกรณี หากไมปฏิบัติตามคํ าสั่ง
จะมีโทษ

4. การระงับขอพิพาทโดยศาลชี้ขาดขอพิพาททางอุตสาหกรรม (Industrial 
Arbitration Court)

ในป ค.ศ. 1960 ไดมีการจัดตั้งศาลชี้ขาดขอพิพาททางอุตสาหกรรม (Industrial 
Arbitration Court) ขึน้ โดยพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ ค.ศ. 1960 เพือ่พจิารณาวนิจิฉยัขอพพิาท
แรงงาน แตการพจิารณาวนิจิฉยัขอพพิาทแรงงานระดบัเจาหนาทีข่องกระทรวงแรงงานกย็งัด ําเนนิการ
ตอไปโดยในระบบแรงงานสัมพันธ คูกรณีอาจจะพยายามยุติขอพิพาทเองโดยวิธีทางยุติขอรองทุกข   
แตถาหากไมประสบความส ําเรจ็กอ็าจจะใชวธีิการของสหภาพแรงงาน เพือ่รองขอใหมกีารไกลเกลีย่
และการประนปีระนอมโดยแผนกแรงงานสมัพนัธของรัฐมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน หากไมอาจ
ตกลงกันไดอีก คูกรณีอาจจะนํ าคดีไปสูศาลชี้ขาดขอพิพาทแรงงานทางอุตสาหกรรม ซ่ึงไมมีอํ านาจ
ที่จะไกลเกลี่ยแตถึงอยางไรก็ตาม ศาลชี้ขาดขอพิพาททางอุตสาหกรรมจะจัดใหมีการไกลเกลี่ยและ
การประนีประนอมอยางไมเปนทางการ เพื่อที่จะชี้ขาดและบังคับใชขอตกลงรวมอีกครั้ง ศาลชี้ขาด

                                                          
100 Industrial Arbitration Court. (2004). Arbitration. Available from http://www.iac.gov.sg
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ขอพพิาททางอตุสาหกรรมเปนองคกรสดุทายส ําหรับคูกรณทีีจ่ะยตุขิอพพิาทแรงงานหลงัจากทีคู่กรณี
ไดพยายามโดยวิธีอ่ืนๆ 101

ก. ลักษณะของศาลชี้ขาดขอพิพาททางอุตสาหกรรม 102

ศาลชี้ขาดขอพิพาททางอตุสาหกรรมเปนองคกรอิสระในสังกัดของรัฐ ซ่ึง
ไดงบประมาณจากฝายบริหาร

ศาลชีข้าดขอพพิาททางอตุสาหกรรมจะประกอบดวย ประธานและรองประธาน
ซ่ึงท ําหนาทีเ่ปนหัวหนาคณะในการพิจารณา โดยไดรับการแตงตั้งจากประธานาธิบดีตามคํ าแนะนํ า
ของนายกรฐัมนตร ีจากบคุคลทีม่คีวามรูและประสบการณดานแรงงานสมัพนัธ ประธานศาลไมถือวา
เปนขาราชการ แตก็มีสิทธิ ความคุนกัน และศักดิ์ศรีเชนเดียวกับผูพิพากษาศาลสูงสุด และใหนํ า   
บทบญัญตัแิหงกฎหมายรฐัธรรมนญูวาดวยการแตงตัง้และระยะเวลาการด ํารงต ําแหนงของผูพพิากษา
ศาลสงูสุดมาใชดวย สวนรองประธานศาลจะไดรับผลประโยชนตอบแทนและเงนิเดอืนตามทีก่ ําหนด

โดยผูพิพากษาของศาลชี้ขาดขอพิพาทแรงงานจะไดรับเอกสิทธิและ
ความคุมกนัเชนเดยีวกบัประธานาธบิด ี แตผูพพิากษาดงักลาวมหีนาทีต่องกลาวค ําสาบานเชนเดยีวกบั
ผูพิพากษา 103

การพิจารณาจะตองมีองคคณะ ประกอบดวยประธานหรือรองประธาน
เปนหวัหนาคณะ และผูพิพากษาจากฝายนายจางและฝายลูกจางฝายละ 1 คน

ในการปฏบิตัหินาทีแ่ทนประธานศาลชีข้าดขอพพิาทแรงงาน เมือ่ ประธานศาล
ช้ีขาดขอพิพาทแรงงานไมอยูหรือคาดวาจะไมอยูปฏิบัติหนาที่ 104 ประธานาธิบดีแหงสิงคโปร     
โดยคํ าแนะน ําของนายกรฐัมนตร ี จะแตงตัง้บคุคลหนึง่ขึน้รักษาการเพือ่ปฏิบตัหินาทีแ่ทนประธานศาล
ดงักลาว และแมวาประธานศาลจะกลบัมาปฏบิตัหินาทีต่ามเดมิแลวกต็าม ผูไดรับการแตงตัง้ดงักลาว
กย็งัมหีนาทีป่ฏิบตังิานในฐานะประธานศาลตอไป เฉพาะการสบืพยานและพจิารณาขอพพิาทแรงงาน

                                                          
101 วรพงศ มนตรีกุล ณ อยุธยา. (2530, พฤศจิกายน). “ศาลช้ีขาดขอพิพาททางอุตสาหกรรม (Industrial 

Arbitration Court) ของประเทศสิงคโปร.” วารสารศาลแรงงาน, 5, หนา 60 – 67.
102  Singapore Statutes OnLine. Industrial Relations act [online]. Available from 

http://agcvldb4.agc.gov.sg.
103 Article 14 Allowances (Industrial Relations act 1995).
104 Article 4 President and Deputy President (Industrial Relations act 1995).
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ทีค่างอยูใหเสรจ็ 105 โดยผูรักษาการแทนประธานศาลจะไดรับการคุมครองและความคุมกนัในการปฏบิตัิ
หนาที่เชนเดียวกับประธานศาล

ข. กระบวนวธีิพจิารณาวนิจิฉยัขอพพิาทในศาลชีข้าดขอพพิาททางอตุสาหกรรม
1) การเสนอขอพิพาทตอศาลชี้ขาดขอพิพาททางอตุสาหกรรม

ก ) สหภาพแรงงานและนายจางคู กรณีไดตกลงกันยื่นคํ ารองตอ   
นายทะเบียน ใหศาลชี้ขาดขอพิพาททางอตุสาหกรรมชี้ขาดขอพิพาท

ข) เมื่อสหภาพแรงงานหรือนายจางซึ่งเปนคูกรณีฝายใดฝายหนึ่ง  
ในขอพิพาทเกี่ยวกับการเพิ่มคาจางประจํ าปหรือเงินโบนัส ไมอาจตกลงกันได ไดยื่นคํ ารองตอ   
นายทะเบียนใหศาลชี้ขาดขอพิพาททางอุตสาหกรรมชี้ขาด

ค ) เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีคํ าสั่งโดยประกาศใน   
ราชกิจจานุเบกษา ใหขอพิพาทที่ตกลงกันไมไดนั้น ไดรับการชี้ขาดโดยศาลชี้ขาดขอพิพาท         
ทางอุตสาหกรรม

ง) เมื่อประธานาธิบดีมีคํ าส่ังใหศาลชี้ขาดขอพิพาททางอุตสาหกรรม
ช้ีขาดขอพิพาทแรงงานที่กระทบกระเทือนประโยชนสาธารณะ

จ) อธิบดกีรมอยัการอาจจะประกาศในราชกจิจานเุบกษาใหขอพพิาท
แรงงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนขอพิพาทที่เกี่ยวของกับกิจการสาธารณะ เพื่อใหศาลชี้ขาดขอพิพาท
ทาง อุตสาหกรรมทํ าการชี้ขาด

ในกรณทีีเ่ปนขอพพิาทเกีย่วกบัสภาพการจางในกจิการของรฐับาล
จะไดรับการชี้ขาดโดยประธานศาลชี้ขาดขอพิพาททางอตุสาหกรรม แตประธานศาลชี้ขาดขอพิพาท
ทางอตุสาหกรรม ตองขอรับการอนุมัติจากประธานาธิบดีกอนที่จะทํ าการชี้ขาด

2) ศาลชีข้าดขอพพิาททางอตุสาหกรรมมอํี านาจพจิารณาวนิจิฉยั ในกรณี
ดังตอไปนี้

ก) ขอพิพาทเกี่ยวกับการใหคูกรณีจะอยูรวมกันไดโดยดี เชน เร่ือง     
การวนิจิฉยัส่ังการ (award) เกีย่วกบัสทิธกิารจดัการบรหิารทีส่มเหตสุมผล การรบัรองสหภาพแรงงาน
การพจิารณาจ ํานวนลกูจางเพือ่ยืน่ขอเรียกรอง การตคีวามบงัคบัใชขอตกลงหรอืคํ าตดัสินการเลกิจาง   
ทีไ่มเปนธรรม และการกระทํ าอันไมเปนธรรม

                                                          
105 Article  5  Acting  President  (Industrial  Relations act  1995).
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ข) ขอรองทุกขตามบทบัญญัติของกฎหมาย การตีความถอยคํ าและ
บทบญัญตัขิองขอตกลงและคํ าตัดสิน เพื่อเปนการเจรจาตอรองรวมโดยการยืนยันประกาศใชบังคับ
ขอตกลงเจรจาตอรองรวมกันใหมีผลบังคับใช

ค) บังคับใหการชี้ขาดมีผล รวมถึงการตีความ การขยายขอบเขต   
ขอตกลงรวมและคํ าชี้ขาด เพื่อใหคูกรณียอมรับขอตกลงรวมหรือคํ าชี้ขาด

ง) บังคับตามถอยคํ าและขอตกลงของสัญญาเจรจาตอรองรวมที่ได     
จดทะเบยีนไวแลว เมื่อมีการกลาวอางวามีการลวงละเมิดเกิดขึ้น

ค. การดํ าเนินกระบวนพิจารณา
วิธีการพิจารณาของศาลชี้ขาดขอพิพาททางอุตสาหกรรมนั้น จะไมเปน

แบบพธีิและเปนดลุพนิจิโดยตรง ไมผูกพนัตามกฎหมายในเรือ่งการรบัฟงพยานหลกัฐาน โดยการพจิารณา
จะยดึหลักความเปนธรรมและศลีธรรมอนัด ีซ่ึงศาลมอํี านาจในการบญัญตักิฎในการพจิารณาไดเอง 106

ศาลชี้ขาดขอพิพาททางอุตสาหกรรมจะตองทํ าการสืบพยานโดยละเอียด
รอบคอบ และรวดเร็ว 107

ในระหวางการพิจารณา ศาลอาจจะอนุญาตใหสหภาพแรงงานหรือบุคคล      
ผูมีสวนไดเสียเขารวมในการพิจารณาได ซ่ึงการแตงตั้งตัวแทนในการดํ าเนินคดีแทนจะถูกจํ ากัด
อยางมาก โดยจํ ากัดเฉพาะเจาหนาที่ของสหภาพแรงงานที่ลูกจางเปนสมาชิกเทานั้นที่เปนคูกรณี   
ในศาลได และในการดํ าเนินกระบวนพิจารณาคูพิพาทไมไดรับอนุญาตใหมีทนายความหรือตัวแทน 
เวนแตในคดีที่อธิบดีกรมอัยการประกาศใหขอพิพาทเขาสูการชี้ขาดเทานั้นที่ไดรับอนุญาต

ง. ค ําชี้ขาด
ศาลชี้ขาดขอพิพาททางอุตสาหกรรมสามารถชี้ขาด ใหนายจางรับลูกจาง

กลับเขาท ํางานในกรณทีีน่ายจางเลกิจางไมเปนธรรม หรือใหนายจางจายคาเสยีหายไดในกรณทีีน่ายจาง
ไมประสงคจะรับลูกจางกลับเขาทํ างาน

                                                          
106 Article  14  Allowances  (Industrial  Relations  act  1995).
107 Article  32  Court  to  Arbitrate  (Industrial  Relations  act  1995).
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ในการพจิารณาชีข้าดขอพพิาทแรงงานนี ้ ศาลชีข้าดขอพพิาททางอตุสาหกรรม
จะตองไมคํ านึงถึงเฉพาะประโยชนของบุคคลซึ่งเกี่ยวของโดยตรงเทานั้น แตตองคํ านึงถึงประโยชน
ของประชาชนโดยสวนรวมและโดยเฉพาะเกีย่วกบัสภาพทางเศรษฐกจิของสงิคโปร และขอเสนอแนะ
ของรฐัมนตรีวาการกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับอัตราคาจางและการเพิ่มคาจางประจํ าปดวย

คํ าชี้ขาดของศาลชี้ขาดขอพิพาททางอตุสาหกรรมจะมสีภาพบงัคบัไดทันที
คํ าชี้ขาดจะตองทํ าเปนหนังสือและลงลายมือช่ือของประธานองคคณะ ทั้งนี้ คํ าชี้ขาดจะตองทํ า     
ใหแลวเสร็จภายใน 2 สัปดาห นับแตวันที่เสร็จสิ้นการพิจารณาดวย

ผลของคํ าชี้ขาดจะมีผลผูกพันบุคคลดังตอไปนี้ 108

ก) คูพพิาทและตัวแทนของคูพิพาทในการดํ าเนินคดี
ข) คูพิพาทซึ่งถูกเรียก และคูพิพาทที่ไดรับแจงคํ าชี้ขาดในกรณีไมมา

ปรากฏตอศาล
ค) สมาชิกของสหภาพแรงงานซึ่งผูกพันกับคํ าชี้ขาดหรือคํ าส่ังของศาล
ง) ทายาทหรอืผูรับโอนธุรกิจของนายจางซึ่งผูกพันกับคํ าชี้ขาดหรือคํ าส่ัง

ของศาล
จ) ทายาทของสหภาพแรงงานซึ่งผูกพันกับคํ าชี้ขาดหรือคํ าส่ังของศาล

ในศาลชี้ขาดขอพิพาททางอุตสาหกรรม ใหมีนายทะเบียน (Registrar)  
รองนายทะเบยีน ผูชวยนายทะเบยีน และเจาหนาทีอ่ื่นของศาล ตามจ ํานวนทีป่ระธานาธบิดแีหงสงิคโปร
เหน็สมควร นายทะเบียนและเจาหนาที่อ่ืนๆ ของศาล มีหนาที่ตามขอบังคับที่กํ าหนดตามกฎหมาย
และตามที่ประธานศาลสั่ง นายทะเบียนและเจาหนาที่ของศาลใหถือวาเปนเจาพนักงานของรัฐ    
ตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา

จ. การอุทธรณคดี
ค ําชีข้าดของศาลชีข้าดขอพพิาททางอตุสาหกรรมถอืเปนทีสุ่ด และหามมใิห

โตแยงคดัคาน ไมใหมกีารอทุธรณ หามไมใหมกีารขอพจิารณาคดใีหมหรือขอเพกิถอนโดยศาลใดๆ อีก

                                                          
108 Article  40  On  Whom  award  binding  (Industrial  Relations  act  1995).
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ฉ. การบงัคับตามคํ าสั่งหรือคํ าชี้ขาด
ค ําชีข้าดของศาลชีข้าดขอพพิาททางอตุสาหกรรมนัน้ มสีภาพบงัคบัไดทนัที

สวนอ ํานาจในการบงัคบัใชค ําตดัสนินัน้ มกี ําหนดไวอยางชดัแจงโดยมกีารออกหมายศาลในการบงัคบั
ตามค ําชีข้าด ซ่ึงหากมกีารฝาฝนไมปฏิบตัติามค ําชีข้าดหรอืคํ าสัง่ของศาลชีข้าดขอพพิาททางอตุสาหกรรม
ผูฝาฝนจะตองถูกดํ าเนินคดีทางอาญาในศาลแขวงโดยขาหลวงแรงงาน ซ่ึงตองระวางโทษปรับ     
แตถายังฝาฝนไมปฏิบัติตามอีก ศาลชี้ขาดขอพิพาททางอุตสาหกรรมก็มีอํ านาจที่จะลงโทษไดอีก 
ซ่ึงมีทั้งโทษปรับหรือโทษจํ าคุก ในการใชอํ านาจสั่งจํ าคุกหรือปรับนี้ ประธานศาลชี้ขาดขอพิพาท
ทางอตุสาหกรรมมีอํ านาจเชนเดียวกับผูพิพากษาศาลสูงสุดDPU



บทที่ 4
วเิคราะหการไกลเกลี่ยคดีแรงงานของศาลตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน

พ.ศ. 2541

การไกลเกลี่ยถือเปนการระงับขอพิพาททางเลือกในระบบศาลแรงงาน หรือที่เรียกวา   
Court Alternative Dispute Resolutions เปนการใชวิธีการเจรจาโดยเปดโอกาสใหคูความมีสวนรวม
ในการตัดสินใจตอกรณีพิพาท โดยมีผูไกลเกลี่ยทํ าหนาที่เปนคนกลาง ประสานใหมีการเจรจา      
ในหองไกลเกลี่ยของศาลแรงงาน ทั้งนี้เพื่อใหคูความไดประโยชนรวมกัน โดยสามารถเจรจายุติ   
ขอพิพาทดวยความพึงพอใจของทั้งสองฝาย สอดคลองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วธีิพจิารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ซ่ึงกํ าหนดใหศาลแรงงานตองดํ าเนินการไกลเกลี่ยเพื่อใหคูความ
ไดตกลงกนัหรือประนปีระนอมยอมความกนั และใหมอํี านาจทีจ่ะไกลเกล่ียไดตลอดการพจิารณาจนกวา
จะไดอานค ําพพิากษาแลว อยางไรกต็าม การไกลเกล่ียขอพพิาทจะตองด ําเนนิการดวยความระมดัระวงั
คดีบางประเภท หากศาลไกลเกลี่ยอาจมีผลไปในทางขัดหรือแยงกับสิทธิอันเด็ดขาดของคูความ  
บางฝาย ซ่ึงจะตองชนะคดีเต็มตามคํ าฟองหรือคํ าใหการ กน็าจะด ําเนินการไกลเกลี่ยไปเพียงเพื่อให
ถูกตองตามกฎหมาย โดยไมเนนหรือเรงเราใหคูความตองตกลงกัน

4.1  ขอวิเคราะหอํ านาจในการรับฟองของศาลแรงงาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 123 ไดบัญญัติวา “ในกรณี      
ที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตินี้ 
และลูกจางมีความประสงคใหพนักงานเจาหนาที่ดํ าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหลูกจางมีสิทธิ
ยืน่ค ํารองตอพนกังานตรวจแรงงานแหงทองทีท่ีลู่กจางท ํางานอยูหรือทีน่ายจางมภีมูลํิ าเนาอยูตามแบบ
ที่อธิบดีกํ าหนด

ในกรณีที่เกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาลูกจาง      
ถึงแกความตาย ใหทายาทโดยธรรมมีสิทธิยื่นคํ ารองตอพนักงานตรวจแรงงานได” จึงเทากับจํ าเปน
กรณทีีก่ฎหมายนั้น  ใหสิทธิแกลูกจางที่จะใชสิทธิดํ าเนินการในทางใดทางหนึ่ง  คือ
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4.1.1 กรณใีชสิทธิฟองคดีตอศาลแรงงาน
การที่ลูกจางไดใชสิทธินํ าคดีไปฟองตอศาลแรงงานนี้ ศาลแรงงานมีอํ านาจ       

รับฟองคดีไวพิจารณาพิพากษา ทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดแีรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8 (2) เพราะเปนคดพีพิาทเกีย่วดวยสิทธแิละหนาทีต่ามกฎหมายวาดวย
คุมครองแรงงาน ซ่ึงศาลแรงงานเปนองคกรหนึง่ทีท่ ําหนาทีช้ี่ขาดและระงบัขอพพิาทแรงงานตามกฎหมาย
คุมครองแรงงาน ซ่ึงรวมถึงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดวย

4.1.2 กรณใีชสิทธิยื่นคํ ารองตอพนักงานตรวจแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 123 ใหสิทธิลูกจางยื่น  

คํ ารองตอพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อใหมีคํ าวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทแรงงานตามกฎหมายคุมครอง
แรงงาน   โดยไมตองนํ าคดีมาฟองศาลเพียงทางเดียว จึงเปนการใหสิทธิแกลูกจางอีกทางหนึ่ง

จากการทีก่ฎหมายใหสิทธิแกลูกจางตามขอ 4.1.1 และ 4.1.2 เมือ่พจิารณามาตรา 123
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แลว เห็นวา มีลักษณะกํ าหนดใหลูกจางจะตอง
เลือกใชสิทธิฟองคดีตอศาลแรงงาน หรือจะยื่นคํ ารองตอพนักงานตรวจแรงงานก็ได แตจะใชสิทธิ
พรอมกันทีเดียวทั้งสองทางไมได หากลูกจางเลือกใชสิทธิฟองคดีตอศาลแรงงานตามแนวทางปกติ 
กเ็ทากบัสละสทิธิทีจ่ะยืน่ค ํารองตอพนกังานตรวจแรงงานอยูในตวั ซ่ึงสามารถพจิารณาไดเปน 2 กรณี
ดังนี้

กรณีที่ 1 การที่ลูกจางยื่นฟองนายจางตอศาลแรงงานแลวจึงหมดสิทธิที่จะยื่น    
คํ ารองตอพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 123        
ในเรือ่งเดยีวกนั หากลูกจางไดยื่นคํ ารองทุกขตอพนักงานตรวจแรงงานอีก ในขณะที่ยื่นฟองนายจาง
ตอศาลแรงงานในเรื่องเดียวกันไวแลว พนักงานตรวจแรงงานยอมไมมีอํ านาจพิจารณาคํ ารองของ
ลูกจาง แมตอมาลูกจางจะถอนฟองคดีไปจากศาล ก็ไมทํ าใหพนักงานตรวจแรงงานซึ่งไมมีอํ านาจ
พจิารณาคํ ารองของลูกจางอยูเดิม กลับมีอํ านาจขึ้นมาได พนักงานตรวจแรงงานจึงไมอาจรับคํ ารอง
ในกรณีนี้ได

กรณทีี ่2 หากลูกจางใชสิทธิยืน่ค ํารองตอพนกังานตรวจแรงงานตามมาตรา 123 แลว
ภายหลังไปยืน่ฟองนายจางตอศาลแรงงานในเรื่องเดียวกัน ก็เทากับเปนการลัดขั้นตอนการรองทุกข
ตอพนกังานตรวจแรงงาน เพราะถาลูกจางมายื่นคํ ารองทุกข พนักงานตรวจแรงงานก็ตองดํ าเนินการ
สอบสวนขอเทจ็จรงิและมคี ําส่ังวาลูกจางมสิีทธหิรือไมมสิีทธติามค ํารอง ซ่ึงหากคูกรณไีมพอใจค ําส่ัง
กส็ามารถน ําคดไีปสูศาลเพือ่ใหศาลมคี ําพพิากษาเพกิถอนค ําสัง่ ดงันัน้ การใชสิทธิเรียกรองในทางแพง
ลูกจางจงึควรยดึถือและผกูพนัตามกระบวนการภายใตค ําพพิากษาของศาลเทานัน้ เนือ่งจากเปนกรณี   
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ทีอ่ยูในขัน้ตอนของกระบวนการยตุธิรรมแลว ยอมถือวาลูกจางไดรับการเยยีวยาแลวเชนกนั การมาใช
สิทธิรองทุกขตามมาตรา 123 เพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานมีคํ าสั่งใหนายจางจายเงินตามสิทธิ       
ทีค่วรไดรับอกี จงึไมอาจกระท ําไดโดยเหตทุีจ่ะเปนการใชสิทธเิรยีกรองทีซ้ํ่ าซอนแลว ยงัเปนการใช
อํ านาจในทางบรหิารซํ ้าซอนกบัการใชอํ านาจของฝายตลุาการอกีดวย ซ่ึงอาจเปนเหตใุหการออกค ําส่ัง
ของพนักงานตรวจแรงงานขัดหรือแยงกับคํ าพิพากษาของศาลแรงงานจนเกิดปญหาในการปฏิบัติ
ตามได อีกทั้งผลแหงการออกคํ าส่ังยังกอใหเกิดสิทธิแกนายจาง ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของ 
ลูกจางซึง่ถึงแกความตายทีไ่มพอใจค ําสัง่ ใชสิทธิอุทธรณโดยน ําคดไีปสูศาลแรงงานไดภายใน 30 วนั
นับแตวันที่ทราบคํ าส่ัง โดยมูลเหตุที่นายจาง ลูกจางฯ ใชสิทธิอุทธรณตอศาลนั้น จะเห็นไดวา     
เปนประเด็นเดียวกันกับคดีที่ลูกจางไดฟองนายจางตอศาลแรงงาน ซ่ึงในขณะนั้น ไมวาคดีจะอยู   
ในระหวางการพิจารณาของศาลหรือเสร็จสิ้นแลวก็ตาม ทํ าใหเกิดปญหาในการดํ าเนินกระบวน
พจิารณาซํ้ า ซ่ึงเปนการตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 144 ที่บัญญัติวา 
“เมื่อศาลใดมีคํ าพิพากษา หรือคํ าส่ังวินิจฉัยช้ีขาดในประเด็นขอใดแหงคดีแลว หามมิใหดํ าเนิน
กระบวนพจิารณาในศาลนัน้อนัเกีย่วกบัคดหีรือประเดน็ทีไ่ดวนิจิฉยัช้ีขาดแลวนัน้…” แมการด ําเนนิการ
ของเจาหนาที่ซ่ึงเปนการใชอํ านาจของฝายบริหารและการพิจารณาของศาลแรงงานจะเปน      
คนละกระบวนการกัน และกรณีจะเปนการดํ าเนินกระบวนพิจารณาซํ้ าหรือไม จะเปนอํ านาจ     
ของศาลในการวินิจฉัยช้ีขาดโดยพิจารณาขอเท็จจริงแหงมูลคดีก็ตาม

ดังนั้น พนักงานตรวจแรงงานจึงควรสอบถามใหชัดเจนเมื่อลูกจางมายื่นคํ ารอง 
แตถาหากพนักงานตรวจแรงงานไดรับคํ ารองจากลูกจางแลว แมภายหลังไดทราบวาลูกจางไดนํ า
เร่ืองเดียวกันไปฟองยังศาลแรงงานอีก ก็ใหพนักงานตรวจแรงงานชี้แจงใหลูกจางทราบถึงขั้นตอน
การด ําเนินการและปญหาในทางปฏิบัติกรณีการใชสิทธิเรียกรอง 2 ทาง โดยไมตองคํ านึงวาลูกจาง
ใชสิทธฟิองคดกีอนหรือหลังจากทีไ่ดรับค ํารองนัน้ และไมตองมคี ําสัง่ตามมาตรา 124 แหงพระราชบญัญตัิ
คุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541

4.2  ขอวิเคราะหการไกลเกล่ียของศาลแรงงานกรณีฟองเพิกถอนคํ าสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดบัญญัติใหสิทธินายจางลูกจางหรือ
ทายาทโดยธรรมของลูกจางที่ไมพอใจ คํ าส่ังของพนักงานตรวจแรงงานใหนํ าคดีไปสูศาลไดภายใน 
30 วนั นบัแตวันทราบคํ าส่ัง และหากไมนํ าคดีไปสูศาลภายในกํ าหนดใหคํ าส่ังเปนที่สุด
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กรณทีีลู่กจางไปยืน่ค ํารองตอพนกังานตรวจแรงงานตามมาตรา 123 แหงพระราชบญัญตัิ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อใหลูกจางมีสิทธิไดรับเงินอยางใดอยางหนึ่งที่นายจางมีหนาที่    
ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานตรวจแรงงานจะตองดํ าเนินการสอบสวนขอเท็จจริงแลว 
ปรากฏวา ลูกจางมีสิทธิรับเงินอยางใดอยางหนึ่ง ก็จะมีคํ าสั่งใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางหรือ
ทายาทโดยธรรมของลกูจางนัน้ ภายใน 15 วนั นบัแตวนัทีไ่ดทราบค ําสัง่หรือถือวาไดทราบค ําสัง่นัน้

กรณีที่นายจางไมพอใจคํ าสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่มีคํ าสั่งใหจายคาจางแกลูกจาง
หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางไดนํ าคดีมาสูศาลแรงงานภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับคํ าส่ัง 
ตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อใหศาลเพิกถอนคํ าส่ังพนักงาน
ตรวจแรงงาน ซ่ึงในทางปฏิบัติ ศาลแรงงานจะดํ าเนินการไกลเกล่ียเพื่อที่จะใหมีการตกลงหรือ
ประนปีระนอมกนั เพราะคดีแรงงานนั้นเปนคดีที่มีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงไดดวยความเขาใจ
อันดตีอกนั และคดสีามารถเสรจ็ไปอยางรวดเรว็ การไกลเกล่ียจะใชกบักรณทีีม่กีารฟองเพกิถอนค ําสัง่
พนกังานตรวจแรงงานที่ออกตามมาตรา 124 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 ดวย 
โดยผูเขียนจะวิเคราะหดังนี้

4.2.1 การไกลเกล่ียในทางแพง
กรณีที่นายจางฟองศาลแรงงาน เพื่อใหศาลพิพากษาเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง  

ค ําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานซึ่งเปนจํ าเลยตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 เปนเรื่องการดํ าเนินคดีแรงงาน ซ่ึงเปนเรื่องทางแพง เมื่อศาลไดทํ าการไกลเกลี่ยและ   
นายจางลูกจางสามารถตกลงกันไดโดยลูกจางไดรับเงินจํ านวนหนึ่ง และทั้งสองฝายแถลงไมติดใจ
เรียกรองใดๆ ตอกนัอกี  โดยไดท ําสัญญาประนปีระนอมและศาลมคี ําพพิากษาตามยอม คดเีสรจ็เดด็ขาดไป
ดงันัน้ ในกรณเีชนนี ้การทีศ่าลแรงงานไดมคี ําพพิากษาตามยอม ถือวาเปนการยตุใินทางแพง คูความ
ตองปฏิบัติตามคํ าพิพากษาตามยอมของศาล เพราะคํ าพิพากษาตามยอมผูกพันคูความตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง มาตรา 145 ถาฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตาม อีกฝายหนึ่งยอมมีสิทธิ
บงัคับใหปฏิบัติตามคํ าพิพากษาได

4.2.2 การไกลเกล่ียในทางอาญา
คดีแรงงานนั้นมิใชเปนคดีแพงเกี่ยวเนื่องคดีอาญา กรณีที่นายจางฝาฝน           

ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อันเปนกฎหมายมหาชน กฎหมายเกี่ยวกับ       
ความสงบเรียบรอยของประชาชน กลาวคือ มิใชความผิดตอสวนตัวอันจะยอมกันได และเปน
กฎหมายที่มีโทษทางอาญา ซ่ึงการที่นายจางไดฝาฝนกฎหมายคุมครองแรงงาน ความผิดทางอาญา
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ไดเกดิขึน้แลว กอนที่พนักงานตรวจแรงงานจะมีคํ าส่ังซ่ึงเปนความผิดทางอาญา และเมื่อพนักงาน
ตรวจแรงงานไดมคี ําส่ังใหนายจางจายเงนิอยางใดอยางหนึง่แกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลกูจาง
หากตอมานายจางไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน นายจางก็จะมีความผิดทางอาญา
ตามมาตรา 151 วรรคสอง แตอยางไรกด็ ีหากนายจางไดน ําคดไีปสูศาลภายในสามสบิวนัตามมาตรา 125
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กรณีเชนนี้ถือวา นายจางไดปฏิบัติตามมาตรา 124 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นายจางจึงไมมีความผิดตามมาตรา 151 วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แตกรณีเชนนี้ แมวานายจางไมมีความผิดตาม
มาตรา 151 วรรคสอง ก็ตาม แตก็ถือวานายจางยังคงรับผิดทางอาญาในเรื่องซึ่งเปนมูลเหตุให
พนักงานตรวจแรงงานออกคํ าสั่ง ยกตัวอยางเชน นายจางฝาฝนไมจายเงินคาจางและคาชดเชย       
ซ่ึงเปนมูลเหตุใหพนักงานตรวจแรงงานออกคํ าส่ังตามมาตรา 70 และมาตรา 118 ซ่ึงตองรับโทษ 
ทางอาญา  ตามมาตรา 144  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนตน

ในกรณีที่นายจางฟองศาลแรงงานเพื่อใหศาลพิพากษาเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง    
คํ าสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน หากมีการไกลเกล่ียของศาลแรงงานโดยมิไดมีการเพิกถอนคํ าสั่ง
ของพนักงานตรวจแรงงานที่ใหนายจางปฏิบัติตามคํ าสั่ง ซ่ึงมีความผิดทางอาญาอยูกอนแลวตั้งแต
นายจางฝายฝนกฎหมายคุมครองแรงงาน ปญหาจึงมีวา กรณีเชนนี้หากมีการไกลเกลี่ยแลวนายจาง
และลูกจางสามารถตกลงกันได โดยนายจางยินยอมจายเงินชวยเหลือใหแกลูกจางตามจํ านวนที่มี
การประนปีระนอมยอมความและลูกจางแถลงวา ไมติดใจบังคับตามคํ าส่ังพนักงานตรวจแรงงานอีก
และศาลไดมีคํ าพิพากษาตามยอม ใหคดีเสร็จเด็ดขาดไป ปญหาวา ในสวนของคดีอาญาที่นายจาง 
ไดฝาฝนตามพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นัน้ ไดระงบัไปดวยหรือไม กอนทีจ่ะพจิารณา
ในประเดน็นี ้ผูเขยีนขอกลาวถึงค ําสัง่ของศาลปกครองสงูสดุที ่409/2546 ระหวางบรษิทัซีฟโก จ ํากดั ที ่1
กบัพวก ผูฟองคด ีกรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน ที ่1 กบัพวก ผูถูกฟองคด ีใหศาลปกครองสงูสุด
วนิจิฉยัวา การดํ าเนินคดีอาญา ผูกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จะตอง
ด ําเนนิการตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซ่ึงเปนคนละกรณีกับการฟองคดี ขอใหเพิกถอนคํ าส่ังของ
พนกังานตรวจแรงงาน ผูกระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็ยังตอง
ถูกด ําเนนิคดอีาญาในความผดินัน้ แมศาลแรงงานกลางจะมคี ําพพิากษาตามสญัญาประนปีระนอมยอมความ
ในคดทีีม่กีารฟองขอใหเพกิถอนค ําส่ังของพนกังานตรวจแรงงาน กห็ามผีลท ําใหการกระท ําความผดิ
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ระงับและสิ้นสุดลง

ผูเขยีนขอยอนกลบัมาประเดน็ทีก่ลาวไวตอนตนวา ในสวนของคดอีาญาทีน่ายจาง
ไดฝาฝนกฎหมายคุมครองแรงงานนั้นไดระงับไปหรือไม ประเด็นดังกลาวนี้ ผูเขียนเห็นวา สามารถ
น ํามาพิจารณาได 2 ประการ
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ประการแรก กรณีที่พนักงานตรวจแรงงานมีคํ าสั่งใหนายจางจายเงินนายจาง     
ไมพอใจจงึน ําคดขีึน้สูศาล ดงันี ้ หากเปนกรณทีีศ่าลมคี ําส่ังเพกิถอนค ําส่ังของพนกังานตรวจแรงงาน
เสมือนหนึ่งวาไมมีคํ าสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ใหนายจางปฏิบัติตามคํ าสั่งใหจายเงินแกลูกจาง 
เมือ่เปนเชนนี้ นายจางยอมไมมีความรับผิดทางอาญา ซ่ึงประเด็นนี้ คงไมมีปญหาในทางปฏิบัติ และ
อีกกรณหีนึง่ ก็ถือวา    ศาลยังมิไดเพิกถอนคํ าส่ังของพนักงานตรวจแรงงาน แตนายจางสามารถอาง
ตอศาลหรือขอความยุติธรรมตอศาลไดวา แมพนักงานตรวจแรงงานมีคํ าสั่งใหนายจางจายเงิน      
แกลูกจางแลวก็ตาม แตเมื่อนายจางไดนํ าคดีมาสูศาล เทากับวานายจางยังคงมีขอโตแยงคํ าสั่ง
พนักงานตรวจแรงงานอยู จะถือวานายจางมีเจตนาไมจายเงินหาไดไม อีกทั้งการที่นายจางนํ าคดี   
มาสูศาลนัน้ เปนกรณทีีน่ายจางมาขอความเปนธรรมจากศาล ซ่ึงศาลแรงงานจะเปนผูพจิารณาวานายจาง
ผิดสัญญาจางแรงงานหรือไม ดังนี้จะถือวานายจางมีเจตนากระทํ าผิดทางอาญาหาไดไมเชนเดียวกัน

ประการที่สอง เมื่อนายจางฟองเพิกถอนคํ าส่ังพนักงานตรวจแรงงานตอศาล และ
ศาลไดทํ าการไกลเกล่ียแลวนายจางและลูกจางสามารถตกลงกันได โดยลูกจางไดรับเงินชวยเหลือ 
โดยไดทํ าสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลมีคํ าพิพากษาตามยอมใหคดีเสร็จเด็ดขาดไป 
เปนการยุติ เฉพาะคดีในทางแพงเทานั้น แตสํ าหรับความรับผิดในทางอาญาแลว เมื่อนายจางฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อันเปนกฎหมายมหาชน กฎหมาย
เกีย่วกบัความสงบเรียบรอยของประชาชน และเปนกฎหมายที่มีโทษทางอาญา การพิจารณาดํ าเนิน
คดีอาญากับนายจาง  ยอมตกอยูภายใตบังคับแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดย
มาตรา 39 ไดบัญญัติถึงเหตุที่ทํ าใหสิทธินํ าคดีอาญามาฟอง ยอมเปนอันระงับไปไว 7 ประการ

ในประเดน็ดงักลาวนี ้ ผูเขยีนขอกลาวเสรมิวา ตามพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ใหสิทธินายจางที่ไมพอใจคํ าส่ังของพนักงานตรวจแรงงานใหนํ าคดีไปสูศาลไดดังกลาว  
เห็นไดวา กฎหมายใหอํ านาจศาลแรงงานทํ าหนาที่ตรวจสอบอํ านาจของพนักงานตรวจแรงงาน      
ทีเ่ปนเชนนีก้เ็พราะเหตวุา พระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใหอํ านาจพนกังานตรวจแรงงาน
เพยีงผูเดยีวในการท ําค ําวนิจิฉยัและค ําส่ัง และหนาทีข่องพนกังานตรวจแรงงานเปนการวนิจิฉยัช้ีขาด
ขอพพิาทแรงงาน จึงทํ าหนาที่กึ่งตุลาการคลายกับอํ านาจศาล คํ าส่ังที่ออกโดยพนักงานตรวจแรงงาน
มผีลกระทบทั้งนายจางและลูกจาง การพิจารณาและการสอบสวนขอเท็จจริง ในบางกรณีดํ าเนินการ
ไปโดยมคีูกรณฝีายเดยีว นอกจากนี ้พนกังานตรวจแรงงานบางคนมคีวามอาวโุสนอย ขาดประสบการณ
ในการรับฟงพยานหลักฐาน ทํ าใหรับฟงขอเท็จจริงคลาดเคลื่อน การปรับขอกฎหมายคลาดเคลื่อน
กอใหเกดิความไมเปนธรรมแกคูกรณไีด ดงันัน้ การทีน่ายจางน ําคดมีาสูการพจิารณาของศาลแรงงาน
ถือวาเปนวิธีหนึ่งที่อาจทํ าใหไมมีการดํ าเนินคดีอาญา เนื่องจากศาลแรงงานมีกระบวนการกลั่นกรอง 
พจิารณาคดีโดยเปดเผย โปรงใส เปนธรรม รวดเร็ว ทั้งยังไมเปนอุปสรรค นายจางที่ตกลงจายเงิน
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ตามสัญญาประนีประนอมยอมความตอหนาศาล โดยไมตองกลัววาจะมีการดํ าเนินคดีอาญาอีก    
เมือ่นายจางลูกจางและพนกังานตรวจแรงงานเขาสูกระบวนการพจิารณาของศาลแรงงานแลว การตกลง
หรือประนปีระนอมถอืเปนเจตนารมณของศาลแรงงานทีต่องการใหทกุฝายมคีวามสมัพนัธอันดตีอกนั
นอกจากนี้แลว การไกลเกลี่ยถือเปนวิธีระงับขอพิพาทที่ดีที่สุด

นอกจากทีไ่ดกลาวมาขางตน ผูเขยีนขอวเิคราะหในแงมมุของพนกังานตรวจแรงงาน
อีกดานหนึ่งวา ในกรณีที่นายจางซึ่งไดรับคํ าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานและนํ าคดีมาสูศาล     
โดยการฟองพนักงานตรวจแรงงานเปนจํ าเลย ก็เพื่อใหศาลพิพากษาเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคํ าส่ัง
ของพนักงานตรวจแรงงานตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน   
พ.ศ. 2541 เปนเรื่องของการดํ าเนินคดีแรงงาน ซ่ึงเปนเรื่องทางแพง ไมเกี่ยวกับการดํ าเนินคดีอาญา
ของเจาพนักงานตรวจแรงงาน ซ่ึงเปนผูบริหารกฎหมายคุมครองแรงงาน แมวาผลของคดีแรงงาน
อาจทํ าใหนายจางพนผิดทางอาญา กรณีศาลพิพากษายกฟองโดยวินิจฉัยถึงสิทธิของลูกจางหรือ  
อาจเปนกรณีเหตุบรรเทาโทษ กรณีศาลไดไกลเกลี่ยโดยนายจางยอมจายเงินจํ านวนหนึ่งโดยมิได    
มีการเพิกถอนคํ าสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน และอาจมองไปไดวา ควรพิจารณาถึงคํ าส่ังของ
พนกังานตรวจแรงงาน รวมทัง้ความศกัดิสิ์ทธิแ์หงค ําสัง่ของพนกังานตรวจแรงงาน ซ่ึงเปนเจาพนกังาน
ของรฐั และการด ําเนนิคดอีาญา เปนบทบาทและอ ํานาจหนาทีข่องพนกังานแรงงานผูเปนเจาพนกังาน
ซ่ึงมหีนาทีใ่นการบรหิารกฎหมายดงักลาว ทัง้ตองปฏบิตัติามระเบยีบของกรมสวสัดกิารและคุมครอง
แรงงานวาดวยการด ําเนนิคดอีาญาและการเปรยีบเทยีบผูกระท ําความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2547 สวนเมือ่มีการด ําเนนิคดอีาญาแกนายจางแลว ผลคดอีาญาจะเปนเชนใด กเ็ปนเรือ่ง
ของการเปรียบเทียบของผู มีอํ านาจเปรียบเทียบหรือการพิพากษาของศาลที่พิจารณาคดีอาญา      
นอกจากนี ้ การทีศ่าลมคี ําพพิากษาตามยอมใหคดเีสรจ็เดด็ขาด กเ็ปนการยตุเิฉพาะในทางแพงเทานัน้
แตสํ าหรับความรับผิดในทางอาญายอมตกอยูภายใตแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 39 ซ่ึงไดบัญญัติถึงเหตุที่ทํ าใหสิทธินํ าคดีอาญามาฟอง ยอมเปนอันระงับไปไว 7 ประการ  
ซ่ึงการทีม่กีารท ําสัญญาประนปีระนอมยอมความ และศาลมคี ําพพิากษาตามยอมดงักลาว ไมตองดวย
เหตุหนึ่งเหตุใดที่ทํ าใหสิทธินํ าคดีอาญามาฟองยอมเปนอันระงับไป พนักงานตรวจแรงงานจึงควร
พจิารณาดํ าเนินคดีอาญานายจาง
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ผูเขียนมีความเห็นวา กรณีเมื่อศาลพิจารณาพิพากษาตามยอม โดยการทํ าสัญญา
ประนปีระนอมยอมความแลว เจาทกุขคอืลูกจางไมตดิใจค ําส่ังพนกังานตรวจแรงงานอกี ในทางแพง
เปนอนัยตุ ิสวนคดีอาญาจะควรระงับหรือยุติดวยหรือไมนั้น จากการศึกษาพบวา ในปญหาดังกลาว
มิไดมีการบัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงถือวาเปนกฎหมายเฉพาะ  
เพื่อเปนการคลี่คลายปญหาดังกลาว ควรบัญญัติผลของการดํ าเนินคดีอาญาตอนายจางเปนอันระงับ
ไปไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดวย จึงสมควรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย
ในเรื่องนี้ตอไป

4.3  ขอวิเคราะหการไกลเกล่ียคดีบางประเภทตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541

การดํ าเนินการของศาลแรงงานเนนใหเกิดความปรองดองสรางความเขาใจทั้งสองฝาย     
ไมสงเสริมเรื่องการแพชนะ ซ่ึงหากปรองดองกันจนไดขอยุติแลว ความรูรักสามัคคีก็จะตามมา   
การไกลเกลีย่จงึมคีวามส ําคญัอยางยิง่ในการอ ํานวยความยตุธิรรม สอดคลองตามพระราชบญัญตัจิดัตัง้
ศาลแรงงานและวธีิพจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ. 2522 ซ่ึงก ําหนดใหศาลแรงงานตองด ําเนนิการไกลเกลีย่
เพือ่ใหคูความไดตกลงกนัหรอืประนปีระนอมยอมความกนั แตอยางไรกต็าม การไกลเกล่ียขอพพิาท
จะตองด ําเนนิการดวยความระมัดระวังคดีบางประเภท โดยไมเนนหรือเรงเราใหนายจางและลูกจาง
ตกลงกนัโดยการไกลเกลี่ย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
มาตรา 38

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 123 ไดบัญญัติถึงสิทธิที่ลูกจาง     
ไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น เพื่อพิเคราะหกฎหมายพระราชบัญญัติ    
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทัง้ฉบบัแลว พบวาสิทธไิดรับเงนิของลกูจางตามพระราชบญัญตันิี ้ไดแก

4.3.1 คาจาง หมายถงึ เงนิทีน่ายจางและลกูจางตกลงกนัจายเปนคาตอบแทนในการท ํางาน
ตามสญัญาจางสํ าหรับระยะเวลาการทํ างานปกติเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือ
ระยะเวลาอื่น หรือจายใหโดยคํ านวณตามผลงานที่ลูกจางทํ าไดในเวลาทํ างานปกติของวันทํ างาน 
และใหหมายความถงึเงนิทีน่ายจางจายใหแกลูกจางในวนัหยดุและวนัลาทีลู่กจางไมไดท ํางาน แตลูกจาง 
มีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 5)
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คาจางตามความหมายของ มาตรา 5  ดังกลาวนี้คือ
1. เงนิทีน่ายจางและลกูจางตกลงกนัจายเปนคาตอบแทนในการท ํางานในสญัญาจาง

สํ าหรับระยะเวลาทํ างานตามปกติ ซ่ึงอาจตกลงจายกันเปนรายชั่งโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน 
หรือระยะเวลาอื่น หรือตกลงจายกันโดยคํ านวณตามผลงานของลูกจางที่ทํ าไดในเวลาทํ างานปกติ 
จงึอาจแบงคาจางตามประเภทการจายคาจางเปน 3 ประการ ดังนี้

1) คาจางที่จายตามเวลาทํ างานปกติ เวลาทํ างานปกตินั้น นายจางจะตอง
ประกาศใหลูกจางทราบ โดยกํ าหนดวันเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํ างานในแตละวัน วันหนึ่ง
ไมเกนิ 8 ช่ัวโมง และเมื่อรวมเวลาทํ างานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน 48 ช่ัวโมง เวนแต   
เปนงานที่เปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง กฎหมายกํ าหนดใหมีเวลาทํ างาน
วนัหนึง่ไมเกนิ 7 ช่ัวโมง แตเมือ่รวมเวลาท ํางานทัง้ส้ินแลวสัปดาหหนึง่ไมเกนิ 42 ช่ัวโมง (มาตรา 23)

2) คาจางที่จายตามระยะเวลา เชน คาจางรายชั่วโมง คาจางรายวัน คาจาง  
รายสัปดาห คาจางรายเดือน เปนตน

3) คาจางทีจ่ายตามผลงาน เชน คาจางทีจ่ายโดยค ํานวณเปนรายชิน้ รายหนวย  
หรือจายโดยคิดเปนเปอรเซ็นตจากยอดขายในเวลาทํ างานปกติ

คาจางที่นายจางมีหนาที่ตองจายทั้ง 3 ประการดังกลาว ตองไมตํ่ ากวาอัตรา   
คาจางขั้นตํ่ าของประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

2. เงนิทีน่ายจางจายใหแกลูกจางในวนัหยดุทีลู่กจางไมไดท ํางาน แตลูกจางมสิีทธิ
ไดรับตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 56) ไดแก

1) วันหยุดประจํ าสัปดาห เวนแตลูกจางซึ่งไดรับคาจางรายวัน รายช่ัวโมง 
หรือตามผลงานโดยค ํานวณเปนหนวย กฎหมายก ําหนดใหนายจางจดัใหลูกจางมวีนัหยดุประจ ําสปัดาห 
สัปดาหหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งวัน โดยตองมีระยะเวลาหางกันไมเกินหกวัน ยกเวนงานบางประเภท 
(มาตรา 28)

2) วนัหยดุตามประเพณี กฎหมายกํ าหนดใหนายจางประกาศกํ าหนดวันหยุด 
ตามประเพณใีหลูกจางทราบเปนการลวงหนาปหนึง่ไมนอยกวาสบิสามวนั โดยรวมวนัแรงงานแหงชาติ
ดวย (มาตรา 29)

3) วันหยุดพักผอนประจํ าป กฎหมายกํ าหนดใหลูกจางซึ่งทํ างานติดตอกัน 
มาแลวครบหนึ่งป มีสิทธิหยุดพักผอนประจํ าป ปหนึ่งไมนอยกวาหกวันทํ างาน (มาตรา 30)

DPU



96

3. เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันลาที่ลูกจางไมไดทํ างาน แตลูกจางมีสิทธิ
ไดรับตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก

1) วนัลาปวย กฎหมายกํ าหนดใหนายจางจายใหแกลูกจางเทากับอัตราคาจาง
ทีไ่ดรับในวันทํ างานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวันทํ างาน (มาตรา 32 , 57)

2) วันลาเพื่อไปรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบฝกวิชาทหาร
หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม กฎหมายกํ าหนดใหนายจางจายใหแกลูกจางเทากับอัตราคาจาง     
ทีไ่ดรับในวันทํ างานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินหกสิบวัน (มาตรา 35 , 58)

3) วนัลาเพือ่ไปคลอดบตุร กฎหมายก ําหนดใหนายจางจายใหแกลูกจางเทากบั
คาจางในวันทํ างานตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกินสี่สิบหาวัน โดยไมใหถือเปนวันลาปวย     
(มาตรา 32 วรรคทาย , 59)

4) วันลาเพื่อทํ าหมัน กฎหมายกํ าหนดใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจาง    
ในวนัลานั้นดวย (มาตรา 33 , 57 วรรคสอง)

4.3.2 คาลวงเวลา หมายถงึ เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํ างาน   
ลวงเวลาในวันทํ างาน (มาตรา 5) กลาวคือ นายจางใหลูกจางทํ างานนอกเหนือหรือเกินเวลาทํ างาน    
ตามปกตทิีก่ ําหนดไวในมาตรา 23 โดยกฎหมายก ําหนดใหนายจางจายใหแกลูกจางในอตัราไมนอยกวา
หนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํ างาน หรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจาง 
ตอหนวยในวนัท ํางานตามผลงานทีท่ ําได (มาตรา 61) นอกจากนีม้งีานบางประเภททีลู่กจางไมมสิีทธิ
ไดรับเงิน คาลวงเวลาและคาลวงเวลาในวันหยุด แตมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตรา  
คาจางตอช่ัวโมงในวันทํ างานตามชั่วโมงที่ทํ า (มาตรา 65)

4.3.3 คาทํ างานในวันหยุด หมายถึงเงินที่นายจางจายใหลูกจางเปนการตอบแทน      
การท ํางานในวันหยุด (มาตรา 5) แบงไดเปน 2 ประเภท คือ

1) ลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด กฎหมายกํ าหนดใหนายจางจายคาจาง
เพิ่มขึ้นจากคาจางอีกไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํ างานตามชั่วโมงที่ทํ า 
หรือไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํ างาน ตามจํ านวนผลงานที่ทํ าไดสํ าหรับ
ลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน (มาตรา 62 (1))
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2) ลูกจางทีไ่มมสิีทธิไดรับคาจางในวนัหยดุ กฎหมายก ําหนดใหนายจางจายเพิม่ขึน้
ไมนอยกวาสองเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํ างานตามชั่วโมงที่ทํ า หรือไมนอยกวาสองเทา
ของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํ างาน ตามจํ านวนผลงานที่ทํ าไดสํ าหรับลูกจางที่ไดรับคาจางตาม
ผลงาน (มาตรา 62 (2))

4.3.4 คาลวงเวลาในวันหยุด หมายถงึ เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทน    
การทํ างานลวงเวลาในวันหยุด (มาตรา 5) กฎหมายกํ าหนดใหนายจางจายใหแกลูกจางในอัตรา     
ไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํ างาน หรือไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจาง
ตอหนวยในวันทํ างานตามผลงานที่ทํ าได (มาตรา 63)

4.3.5 คาชดเชย หมายถึง เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อเลิกจางโดยลูกจางไมได
กระท ําความผดิ (มาตรา 5 , 118) โดยกฎหมายก ําหนดใหนายจางจายใหแกลูกจางในอตัรามากหรอืนอย
ขึน้อยูกับอายุงาน ดังนี้

1) ลูกจางทํ างานมาครบหนึ่งรอยยี่สิบวันแตไมครบหนึ่งป ใหจายไมนอยกวา    
คาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน

2) ลูกจางทํ างานมาครบหนึ่งปแตไมครบสามป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา 
สุดทายเกาสิบวัน

3) ลูกจางทํ างานมาครบสามปแตไมครบหกป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา   
สุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน

4) ลูกจางทํ างานมาครบหกปแตไมครบสิบป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา     
สุดทายสองรอยส่ีสิบวัน

5) ลูกจางทํ างานมาครบสิบปขึ้นไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย      
สามรอยวัน

เวนแตจะตองดวยขอยกเวนตามมาตรา 119

4.3.6 คาชดเชยพิเศษ หมายถึง เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อสัญญาจางสิ้นสุดลง
เพราะเหตุกรณีพิเศษที่กํ าหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 5) ไดแก
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1) กรณีนายจางยายสถานประกอบกิจการ และลูกจางไมประสงคจะไปทํ างาน  
กฎหมายกํ าหนดใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษใหลูกจางไมนอยกวารอยละหาสิบของอัตราคาชดเชย    
ที่ลูกจางมีสิทธิไดรับตามมาตรา 118 และหากนายจางไมแจงใหลูกจางทราบลวงหนา ตองชํ าระ    
คาชดเชยพเิศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากบัคาจางอตัราสดุทายสามสบิวนั (มาตรา 120 วรรคหนึง่
และ วรรคสอง)

2) กรณนีายจางปรบัปรงุหนวยงานอนัเนื่องมาจากนํ าเครื่องจักรมาใชและเปนเหตุ
ใหนายจางเลกิจาง หากลูกจางทํ างานติดตอกันเกินหกปขึ้นไป ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้น 
จากคาชดเชยตามมาตรา 118 ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสิบหาวันตอการทํ างานครบหนึ่งป  
รวมแลวไมเกินคาจางอัตราสุดทายสามรอยหกสิบวัน (มาตรา 122) และหากไมบอกกลาวลวงหนา
ตองช ําระคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาอีกหกสิบวันดวย (มาตรา 121)

ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานมีคํ าสั่งใหนายจางจายเงินคาจางแกลูกจางนั้น 
ผูเขยีนเหน็วา กฎหมายคุมครองแรงงานไดกํ าหนดระยะเวลาการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํ างาน 
ในวนัหยดุ คาลวงเวลาในวันหยุดไวแนนอนตามมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ดงันัน้ หากเปนกรณทีีน่ายจางผดินดัไมจายคาจางตามก ําหนด กรณเีชนนี ้ยอมเปนทีเ่หน็ไดวา
นายจางไดฝาฝนกฎหมายคุมครองแรงงาน เนือ่งจากสามารถพสูิจนจากเอกสารการจายคาจาง รวมทัง้
พยานหลกัฐานอืน่ใดโดยไมยากนกั เมือ่คดปีระเภทขึน้สูการพจิารณาของศาลแรงงานแลว ศาลแรงงาน
ไมพงึไกลเกลี่ย แตควรมีคํ าส่ังใหนายจางจายเงินคาจางตามคํ าส่ังของพนักงานตรวจแรงงาน

สํ าหรับคาชดเชย คาชดเชยพเิศษนัน้ แมลูกจางไดมารองตอพนกังานตรวจแรงงาน
และตอมาพนกังานตรวจแรงงานไดมคี ําสัง่ใหนายจางจายเงนิชดเชย ในกรณเีชนวานี ้ผูเขยีนมคีวามเหน็
วาการรับฟงขอเท็จจริงและการสอบสวนของพนักงานตรวจแรงงานโดยสวนใหญแลวกระทํ าไป
โดยมีคูกรณีฝายเดียว โดยปกติแลวจะมีแตเพียงฝายลูกจางที่มาพบพนักงานตรวจแรงงาน ดังนั้น 
การรบัฟงพยานหลกัฐานจงึไดมาทางฝายของลกูจางฝายเดยีว และการทีน่ายจางจะตองจายเงนิชดเชย
แกลูกจาง ยังมีขอยกเวนอยูซ่ึงไดบัญญัติไวในมาตรา 119 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 หากขอเท็จจริงเขาเงื่อนไขตามมาตรา 119 แลว เชนนี้ นายจางก็ไมตองจายคาชดเชย     
แกลูกจาง ดังนั้น เมื่อคดีขึ้นสูศาลในกรณีเชนนี้  ศาลสามารถรับฟงพยานหลักฐานไดทั้งฝายนายจาง
และลูกจาง แตกตางจากการสอบสวนและการรับฟงพยานหลักฐานของพนักงานตรวจแรงงาน   
การไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีประเภทนี้ ศาลก็สามารถดํ าเนินการไกลเกลี่ยได
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นอกจากนี้ เมื่อพิเคราะหมาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ไดระบุไวชัดเจนวาสิทธิการไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงเปนเงิน
ทีไ่ดกลาวมาแลวขางตน ฉะนัน้ หากเปนกรณทีีม่ขีอพพิาทไมไดเปนสทิธกิารไดรับเงนิอยางหนึง่อยางใด
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ของลูกจางแลว ศาลแรงงานจะดํ าเนินการไกลเกลี่ย
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมได

4.4 ขอวิเคราะหเงื่อนเวลาที่ใหเปนโทษทางอาญากับการนํ าคดีมาสูศาลเพื่อเพิกถอนคํ าสั่งพนักงาน 
ตรวจแรงงาน

กรณีนายจางฟองศาลแรงงานเพิกถอนคํ าสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน เมื่อพิจารณา
มาตรา 124 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กํ าหนดวา ใหพนักงานตรวจแรงงาน   
มคี ําสัง่ใหนายจางจายเงนิใหแกลูกจางหรอืทายาทโดยธรรมของลกูจางซึง่ถึงแกความตายภายใน 15 วนั
นบัแตวนัทีท่ราบหรอืถือวาไดทราบค ําส่ัง หากนายจางไมปฏิบตัติามค ําสัง่ของพนกังานตรวจแรงงาน
ทีส่งตามมาตรา 124 ตองระวางโทษจ ําคกุไมเกนิหนึง่ป หรือปรบัไมเกนิสองหมืน่บาท หรือทัง้จ ําทัง้ปรบั
ตามมาตรา 151 วรรคสอง ตามพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แตเมือ่พจิารณามาตรา 125
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กํ าหนดวา ใหผูไมพอใจคํ าสั่งนํ าคดีไปสูศาล     
เพือ่ขอใหพจิารณาเพิกถอนคํ าส่ังของพนักงานตรวจแรงงานภายในสามสิบวัน นับแตวันทราบคํ าส่ัง 
จงึเหน็ไดวา ระยะเวลาทีเ่หล่ือมกนัระหวางระยะเวลาทีต่องปฏบิตัติามค ําส่ังกบัระยะเวลาในการน ําคดี
ไปสูศาลเพื่อเพิกถอนคํ าส่ังนั้น

ในทางปฏบิตั ิ เมือ่นายจางไมปฏิบตัติามค ําสัง่ของพนกังานตรวจแรงงานตามมาตรา 124
แหงพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยอมตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 151 วรรคสอง
แมตอมาภายหลังศาลจะไดเพกิถอนค ําสัง่ของพนกังานตรวจแรงงาน สืบเนือ่งมาจากนายจางไดใชสิทธิ
ตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็ตาม ก็หาทํ าใหลบลางความผิด     
ทางอาญาตามมาตรา 151 วรรคสองไม ดวยปญหาดงักลาวนี ้จงึเปนทีม่าของเหตผุลของรางพระราชบญัญตัิ
คุมครองแรงงาน (ฉบบัที ่…) พ.ศ. …. ของคณะอนกุรรมการด ําเนนิการจดัท ําขอเสนอการแยกคดแีพง  
ซ่ึงตามมาตรา 151 วรรคสอง ตามรางดังกลาวแปลความไดวา การที่นายจางจะมีความผิดทางอาญา   
ตองมีองคประกอบสองประการ คือ ประการแรก นายจางไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของพนักงาน       
ตรวจแรงงานทีส่ั่งตามมาตรา 124  และประการทีส่อง นายจางนัน้ไมน ําคดไีปสูศาลตามมาตรา 125  นัน้
กห็มายความวาไมวาผลคดจีะเปนประการใด หากนายจางไดน ําคดไีปสูศาลภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดแลว
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จะไมมีความผิดตามมาตรานี้ การแกไขรางฯ ดังกลาว ทํ าใหเงื่อนเวลาที่ใหเปนโทษทางอาญา       
กบัการขอเพกิถอนค ําสัง่ของพนกังานตรวจแรงงานทีม่คีวามเหลือ่มล้ํ ากนัอยูใหสอดคลองกนันัน่เอง

ผูเขียนเห็นวา หากเปนไปตามรางพระราชบัญญัติฯ ที่แกไข อาจทํ าใหเปนชองทาง     
ใหผูมีเจตนาไมสุจริตที่ไมมีเหตุในการฟองเพิกถอนคํ าส่ังของพนักงานตรวจแรงงานใชเปนชองทาง
ประวิงคดีไดโดยไมตองรับผิดทางอาญา หากนํ าคดีไปสูศาล ยิ่งกวานั้น หากนายจางมีอิทธิพล     
ทางการเงินสามารถจางที่ปรึกษากฎหมายในทางตรงกันขาม ลูกจางเปนผูมีรายไดนอยอยูแลว   
แทนทีจ่ะไดรับเงินคาจาง คาชดเชยเร็วขึ้น กลับตองลาชาออกไป เนื่องจากนายจางสามารถหลีกเลี่ยง
กฎหมายนํ าคํ าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานขึ้นสูศาลทุกคํ าส่ัง นอกจากนี้ยังทํ าใหปริมาณคดีขึ้น    
สูการพจิารณาของศาลมากขึน้โดยไมจ ําเปน จริงอยูเงือ่นไขเวลาทีใ่หเปนโทษทางอาญากบัการขอเพกิถอน
ค ําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานมีความเหลื่อมล้ํ ากันอยู ทํ าใหการบังคับใชกฎหมายพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังนี้ ผูเขียนเห็นวา ควรจะแกไขกํ าหนด
ระยะเวลาในการที่จะตองปฏิบัติตามคํ าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 124 กลาวคือ      
แกไขจากเดิมที่ตองปฏิบัติตามคํ าส่ังจากภายใน 15 วัน เปนสามสิบวัน นับแตวันที่ทราบหรือถือวา
ไดทราบคํ าส่ัง อันเปนการสอดคลองกับระยะเวลาใหนํ าคดีไปสูศาล กรณีไมเห็นดวยกับคํ าส่ังของ
พนกังานตรวจแรงงานตามมาตรา 125 แหงพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และมผีลท ําให
นายจางไมตองถูกด ําเนนิคดอีาญาตามมาตรา 151 วรรคสอง อันเปนการลดปรมิาณคดขีึน้สูศาลแรงงาน
ทัง้ยงัคลีค่ลายปญหาการไกลเกลีย่คดขีอง ศาลแรงงานในสวนของโทษทางอาญาตามพระราชบญัญตัิ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อีกดวย
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บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ

5.1  สรุป

จากการวิเคราะหการระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกลี่ยของศาลแรงงาน ไดนํ ามาใช
เปนกระบวนการระงับขอพิพาทโดยเปนทางเลือกทางหนึ่ง นอกจากการพิจารณาตามปกติของศาล 
เพื่อใหเกิดการประนีประนอมยอมความ เพื่อเปนการแบงเบาภาระหนาที่ของศาลและเพื่อให       
การดํ าเนินคดีเสร็จสิ้นไปดวยความรวดเร็ว เปนประโยชนตอคูความและประชาชนมากที่สุด     
นอกจากนี้ การไกลเกลี่ยของศาลแรงงานสามารถชวยใหคดีระงับลงไปได โดยไมจํ าเปนตองนํ า   
ขอพิพาทเขาสูการสืบพยาน ทํ าใหประหยัดเวลาและคาใชจาย รวมทั้งสามารถรักษาสัมพันธภาพ
ระหวางคูพิพาทไดอีกดวย เนื่องจากคดีแรงงานเปนคดีที่มีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงไดดวย
ความเขาใจอันดีตอกัน เพื่อที่ทั้งสองฝายจะไดมีความสัมพันธกันตอไป

แตจากการวิเคราะหการไกลเกลี่ยคดีแรงงานของศาลตามพระราชบัญญัติคุ มครอง    
แรงงาน พ.ศ. 2541 ยังกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติในกรณีพนักงานตรวจแรงงานไดมีคํ าส่ังให  
ลูกจางไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ภายใน 15 วัน 
นับแตวันที่ไดทราบคํ าส่ังหรือถือวาไดทราบคํ าส่ังนั้น ซ่ึงหากนายจางไมปฏิบัติตามคํ าส่ัง ก็มีโทษ
ทางอาญา ในเวลาตอมานายจางไมพอใจคํ าสั่งพนักงานตรวจแรงงานไดนํ าคดีมาสูศาลแรงงาน   
ภายใน 30 วัน หากมีการไกลเกลี่ยของศาลแรงงานโดยมิไดมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคํ าส่ัง
ของพนักงานตรวจแรงงาน และนายจางยินยอมจายเงินชวยเหลือใหแกลูกจางตามจํ านวนที่มี      
การประนปีระนอมยอมความ และลูกจางแถลงวาไมติดใจบังคับตามคํ าส่ังพนักงานตรวจแรงงานอีก 
และศาลไดมีคํ าพิพากษาตามยอมใหคดีเสร็จเด็ดขาดไปเปนการยุติคดีในทางแพง แตสํ าหรับ    
ความรับผิดทางอาญาที่นายจางฝาฝนตามคํ าส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติ     
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทีม่โีทษทางอาญาอยู ในกรณเีชนนี ้การด ําเนนิคดอีาญาตามพระราชบญัญตัิ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แกนายจาง ควรระงับไปหรือไม ซ่ึงยังเปนปญหาที่ถกเถียงกัน            
ในทางปฏิบัติ หากยอนกลับไปพิจารณามูลเหตุที่นายจางตองรับผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติ
คุ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เนื่องจากกรณีนายจางฝาฝนพระราชบัญญัติคุ มครองแรงงาน           
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พ.ศ. 2541 ซ่ึงเปนกฎหมายทีม่โีทษทางอาญาอยูดวย เมือ่พนกังานตรวจแรงงานไดมคี ําสัง่ใหนายจาง
จายเงนิอยางใดอยางหนึ่งแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจาง หากตอมานายจางไมปฏิบัติตาม
ค ําส่ังของพนักงานตรวจแรงงาน นายจางก็จะมีความผิดทางอาญาตามมาตรา 151 วรรคสอง แหง
พระราชบญัญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แตอยางใดก็ดี หากนายจางไดนํ าคดีไปสูศาลภายใน
สามสบิวันตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กรณีเชนนี้ถือวานายจาง
ไดปฏิบัติตามมาตรา 124 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นายจางจึงไมมีความผิด
ตามมาตรา 151 วรรคสอง แตกรณีเชนนี้ แมวานายจางไมมีความผิดตามมาตรา 151 วรรคสอง ก็ตาม 
นายจางยังคงรับผิดทางอาญาในเรื่องซึ่งเปนมูลเหตุใหพนักงานตรวจแรงงานออกคํ าส่ัง

แตจากการวเิคราะหอํ านาจหนาทีข่องพนกังานตรวจแรงงานตามพระราชบญัญตัคิุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 กฎหมายใหอํ านาจพนักงานตรวจแรงงานเพียงผูเดียวในการทํ าคํ าวินิจฉัยช้ีขาด
ขอพพิาทแรงงาน จึงทํ าหนาที่กึ่งตุลาการคลายกับศาล ดังนั้นคํ าส่ังที่ออกโดยพนักงานตรวจแรงงาน
มผีลกระทบทั้งนายจางและลูกจาง การพิจารณาและการสอบสวนขอเท็จจริง ในบางกรณีดํ าเนินไป
โดยมคีูกรณฝีายเดยีว นอกจากนี ้ พนกังานตรวจแรงงานบางคนมคีวามอาวโุสนอย ขาดประสบการณ 
ในการรบัฟงพยานหลกัฐาน การทีน่ายจางน ําคดมีาสูการพจิารณาของศาล เทากบัเปนการขอความเปนธรรม
ตอศาล ซ่ึงศาลแรงงานมีกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาโดยเปดเผย โปรงใส เปนธรรม รวดเร็ว   
ดงันัน้ การทีน่ายจางไดน ําคดไีปสูศาลเทากบันายจางไดโตแยงค ําส่ังพนกังานตรวจแรงงานการโตแยง
ดงักลาว รวมถึงการโตแยงในทางอาญาดวย นอกจากนี ้กฎหมายคุมครองแรงงานใหอํ านาจศาลแรงงาน
ท ําหนาทีต่รวจสอบอ ํานาจของพนกังานตรวจแรงงาน ดงัจะเหน็ไดจากมาตรา 125 แหงพระราชบญัญตัิ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บัญญัติไว

นอกจากนี ้จากการวิเคราะหกรณีพนักงานตรวจแรงงานมีคํ าส่ังใหนายจางจายเงินใหแก
ลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาไดทราบคํ าส่ัง  
ตามมาตรา 124 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แตขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณา
มาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดกํ าหนดใหนายจางนํ าคดีไปสูศาล  
เพือ่ขอใหเพกิถอนค ําสัง่ของพนกังานตรวจแรงงานภายในสามสบิวนันบัแตวนัทราบค ําสัง่ จงึเหน็ไดวา
ระยะเวลาที่เหล่ือมกันระหวางระยะเวลาที่ตองปฏิบัติตามคํ าส่ังกับระยะเวลาในการนํ าคดีไปสูศาล
เพือ่เพิกถอนคํ าส่ังพนักงานตรวจแรงงาน

หากมีการแกไขกํ าหนดระยะเวลาในการที่จะตองปฏิบัติตามคํ าสั่งของพนักงานตรวจ
แรงงานเปนสามสบิวนันบัแตวนัทีท่ราบหรอืถือวาทราบค ําส่ัง มผีลท ําใหนายจางไมตองถูกด ําเนนิคดี
อาญาตามมาตรา 151 วรรคสองได ทัง้ยงัเปนการลดปรมิาณการไกลเกล่ียคดขีองศาลแรงงานในสวน
ของโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อีกดวย
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5.2  ขอเสนอแนะ

จากขอสรุปดังกลาว ผูเขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาดังกลาวไว ดังนี้

5.2.1 แนวทางการดํ าเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดบัญญัติใหมีโทษทางอาญาสํ าหรับ

ผูกระทํ าผิดไวดวยความประสงคที่จะใชโทษทางอาญาเปนกลไกความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นี ้เปนความผดิทีจ่ะมกีารเปรยีบเทยีบปรบัผูกระท ําความผดิ เพือ่ใหคดอีาญา
เลิกกนัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 34 (4) ได หากกรณีผูถูกกลาวหาไมยอม
รับสารภาพหรือไมยินยอมใหเปรียบเทียบ ควรดํ าเนินการทางพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ  
และศาลตอไป

ในกรณนีายจางไดน ําคดไีปสูศาลตามทีบ่ญัญตัไิวในมาตรา 125 แหงพระราชบญัญตัิ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ผูเขียนมีความเห็นวา เมื่อนายจาง ลูกจาง และพนักงานตรวจแรงงาน  
เขาสูกระบวนการพิจารณาของศาลแรงงานแลวการตกลงหรือประนีประนอมถือเปนเจตนารมณ
ของศาลแรงงานที่ตองการใหทุกฝายมีความสัมพันธอันดีตอไป นอกจากนี้แลว การไกลเกลี่ยถือเปน
วิธีระงับขอพิพาทที่ดีที่สุด เมื่อคูความทุกฝายเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาลแรงงาน นายจาง
และลูกจางไดตกลงท ําสญัญาประนปีระนอมยอมความ และศาลมคี ําพพิากษาตามยอมคดเีสรจ็เดด็ขาด
แลว เทากับวานายจางและลูกจางมีความเขาใจอันดีตอกันแลว ไมตองการที่จะมีขอพิพาทกันอีก   
ทัง้ยงัเปนหลักประกนักบันายจางอกีวา เมือ่นายจางยอมจายเงนิใหกบัลูกจางโดยผลของการไกลเกลีย่
ของศาลแลว ตนจะไมถูกดํ าเนินคดีอาญา หากมีแนวคิดที่วา แมนายจางจายเงินใหแกลูกจางตาม 
การไกลเกลี่ยของศาลแลว ยังคงมีการดํ าเนินคดีอาญาในสวนทางอาญาอีก คดีเชนนี้ ยากที่นายจาง
เขาสูกระบวนการไกลเกลีย่ของศาลตามพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
มาตรา 38 ได จึงจํ าเปนตองมีการแกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บัญญัติถึงผล 
การดํ าเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหระงับไปไวโดยเฉพาะ จึงเห็นควรเพิ่มเติมในมาตรา 
125 ทวิ โดยมีขอความดังนี้

มาตรา 125 ทวิ “ในกรณีที่นายจางไดนํ าคดีไปสูศาล ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 
125 วรรคหนึง่ และตอมาศาลไดไกลเกล่ียโดยนายจางไดจายเงนิใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละหกสบิ
ของเงินที่ศาลไกลเกลี่ย ใหการดํ าเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัตินี้เปนอันระงับไป”
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เหตุที่ผูเขียนไดกํ าหนดใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละหกสิบ
ของเงินตามคํ าส่ังที่นายจางนํ ามาวางกอนยื่นฟองตอศาล เนื่องจากตองยอมรับวา ลูกจางสวนใหญ
เปนผูดอยโอกาสทางสงัคมและสทิธกิารรบัเงนิอยางหนึง่อยางใดตามพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน
พ.ศ.  2541 ถือวาเปนมาตรฐานขั้นตํ่ า ลูกจางควรไดรับเต็มจํ านวนเมื่อมีการไกลเกลี่ย บางครั้งลูกจาง
ไมไดเต็มใจที่จะลดหยอนผอนให แตเมื่อศาลไกลเกล่ียใหคูความไดตกลงกันหรือประนีประนอม
ยอมความกนั โดยใหถือวาคดีแรงงานมีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงไปดวยความเขาใจอันดีตอกัน

5.2.2 การไกลเกล่ียคดีบางประเภท
คดีที่มีขอพิพาทแรงงานเกี่ยวกับเรื่องคาจาง คาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุด     

คาลวงเวลาในวันหยุด คดีลักษณะประเภทนี้ ศาลแรงงานไมพึงไกลเกลี่ย เนื่องจากพยานหลักฐาน
สามารถพสูิจนไดวานายจางไดฝาฝนกฎหมายคุมครองแรงงาน ซ่ึงเปนทีป่ระจกัษแกนายจางและลกูจาง
อยูแลว

คดทีีม่ขีอพพิาทเกีย่วกบัสทิธกิารไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดที่มิใชสิทธิการรับเงิน
อยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ศาลแรงงานจะไกลเกล่ียตาม  
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมได

5.2.3 เงื่อนเวลาที่เปนโทษทางอาญา
เหตุผลของรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ….….. ) พ.ศ. ………. 

ของคณะอนุกรรมการดํ าเนินการจัดทํ าขอเสนอการแยกคดีแพง ซ่ึงตามมาตรา 151 วรรคสอง     
ตามรางดงักลาวแปลความไดวา การทีน่ายจางจะมคีวามผดิทางอาญาตองมอีงคประกอบสองประการ
คอื ประการแรก นายจางไมปฏิบัติตามคํ าส่ังของพนักงานตรวจแรงงานที่สงตามมาตรา 124 และ
ประการทีส่อง นายจางนั้นไมนํ าคดีไปสูศาลตามมาตรา 125 นั้น ก็หมายความวา ไมวาผลคดีจะเปน
ประการใด หากนายจางไดน ําคดไีปสูศาลภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดแลวจะไมมคีวามผดิตามมาตรานี้
ผู เขียนมีขอเสนอแนะวา ควรจะแกไขกํ าหนดระยะเวลาในการที่จะตองปฏิบัติตามคํ าส่ังของ
พนกังานตรวจแรงงานตามาตรา 124 กลาวคอื แกไขจากเดมิทีต่องปฏิบตัติามค ําสัง่จากภายใน 15 วนั
เปนสามสบิวนันบัแตวนัทีท่ราบหรอืถือวาไดทราบค ําส่ัง อันเปนการสอดคลองกบัระยะเวลาใหน ําคดี
ไปสูศาล กรณีไมเห็นดวยกับคํ าส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 125 ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และมผีลท ําใหนายจางไมตองถูกด ําเนนิคดอีาญาตามมาตรา 151 วรรคสอง
ซ่ึงหากมีการแกไขกํ าหนดระยะเวลาในการที่จะตองปฏิบัติตามคํ าสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน 
เปนสามสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคํ าส่ัง มีผลทํ าใหนายจางไมตองถูกดํ าเนินคดีอาญา
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ตามมาตรา 151 วรรคสองได และเปนการลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลแรงงาน อีกทั้งยังเปนการคลี่คลาย
ปญหาการไกลเกลีย่คดแีรงงานของศาลแรงงานในสวนของโทษทางอาญาตามพระราชบญัญตัคิุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 อีกดวย

5.2.4 ผลของการไกลเกล่ียของศาล
กรณนีายจางไดน ําคดไีปสูศาลตามมาตรา 125 แหงพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน

พ.ศ. 2541 และตอมาศาลไดไกลเกล่ียแลวนายจางและลูกจางตกลงกันและศาลไดมีคํ าพิพากษา   
ตามยอมใหคดีเสร็จเด็ดขาดไป และตอมานายจางไมปฏิบัติตามคํ าพิพากษาตามยอม ในกรณีเชนนี้  
นายจางจะตองถูกดํ าเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในทางกลับกัน  
หากนายจางไดปฏิบัติตามคํ าพิพากษาตามยอมแลว ในกรณีเชนนี้ การดํ าเนินคดีอาญาแกนายจาง
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ควรระงับไป
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