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ข้อกําหนดศาลแรงงาน 
ว่าด้วยการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๒๒  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางออกข้อกําหนดสําหรับใช้บังคับในศาลแรงงาน
ทุกศาล  เพื่อให้การดําเนินกระบวนพิจารณาคดแีรงงานเป็นไปโดยประหยัด  สะดวก  รวดเร็ว  และเที่ยงธรรม  
โดยได้รับอนุมัติจากประธานศาลฎีกา  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อกําหนดนี้เรียกว่า  “ข้อกําหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดําเนินกระบวนพิจารณา 
ในศาลแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ข้อกําหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน  ลงวันที่  ๒๗  

กุมภาพันธ์  ๒๕๒๓ 
(๒) ข้อกําหนดศาลแรงงานว่าด้วยการแต่งตั้งผู้แทนโจทก์ในการดําเนินคดี  ลงวันที่  ๒๗  

กุมภาพันธ์  ๒๕๒๓ 
(๓) ข้อกําหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  

ลงวันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
(๔) ข้อกําหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน  (ฉบับที่  ๓)  

ลงวันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

การตีความ 

ข้อ ๔ เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังในคดีแรงงานเป็นไปโดยประหยัด  สะดวก  
รวดเร็ว  และเที่ยงธรรม  หากมีกรณีต้องตีความหรือปรับใช้ตัวบทกฎหมาย  อํานาจศาล  สัญญาหรือ
ข้อตกลงใด  ให้ตีความหรือปรับใช้โดยคํานึงถึงหลักการคุ้มครองแรงงาน  สวัสดิภาพ  แรงงาน  แรงงานสัมพันธ์  
การสร้างความเป็นธรรมในสังคมด้านแรงงาน  ตลอดจนการส่งเสริมการผลิต  การค้าและอุตสาหกรรม
ของประเทศเป็นประการสําคัญด้วย 
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การติดต่อส่ือสาร 

ข้อ ๕ การติดต่อระหว่างศาลแรงงานหรือกับศาลอ่ืน  หรือระหว่างศาลแรงงานกับคู่ความหรือ
ผู้เก่ียวข้องในคดี  ศาลแรงงานอาจกระทําโดยทางโทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือส่ือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอ่ืนแทนการติดต่อโดยทางไปรษณีย์หรือทางเจ้าพนักงานศาลก็ได้  โดยคํานึงถึง 
ความจําเป็นเร่งด่วนและความเหมาะสมแก่ลักษณะเนื้อหาของเรื่องที่ทําการติดต่อ  รวมทั้งจํานวนและ
ลักษณะของเอกสารหรือวัตถุอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

การแก้ไขกระบวนพิจารณาที่ไม่ถูกต้อง 

ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ศาลแรงงานอาจส่ังให้คู่ความที่ดําเนินกระบวนพิจารณา
ไม่ถูกต้อง  ดําเนินกระบวนพิจารณาให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกําหนด  
เว้นแต่ข้อที่ไม่ถูกต้องนั้นจะเกิดจากความจงใจหรือละเลยเพิกเฉยของคู่ความฝ่ายนั้นและทําให้คู่ความ 
อีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ 

การดําเนินกระบวนพิจารณาตามที่คู่ความตกลงกัน 

ข้อ ๗ คู่ความอาจขอให้ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามที่คู่ความตกลงกัน  ถ้าศาล
เห็นสมควร  ศาลจะอนุญาตตามคําขอนั้นก็ได้  เว้นแต่การดําเนินกระบวนพิจารณาที่คู่ความร้องขอ 
เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

หมวด  ๒ 
การดําเนินกระบวนพิจารณา 

 
 

การยื่นฟ้อง 

ข้อ ๘ โจทก์หรือผู้ร้องอาจยื่นคําฟ้องหรือคําร้องเป็นหนังสือหรือแถลงข้อหาด้วยวาจา 
ต่อศาลก็ได้  ในกรณียื่นเป็นหนังสือให้ใช้แบบพิมพ์ของศาลยุติธรรมหรือจะใช้แบบพิมพ์  รง.๑  หรือ   
รง.๒  ท้ายข้อกําหนดนี้ก็ได้   

ในกรณีที่โจทก์หรือผู้ร้องแจ้งความประสงค์ว่าจะแถลงข้อหาด้วยวาจา  ให้ผู้พิพากษาแห่งศาลแรงงาน
ที่มีเขตอํานาจออกนั่งฟังคําแถลงด้วยวาจา  และสอบถามเพิ่มเติมตามที่จําเป็น  เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  
แล้วบันทึกรายการแห่งข้อหาไว้ในแบบพิมพ์  รง.๑  หรือ  รง.๒   

การดําเนินการตามวรรคสอง  เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  ผู้พิพากษาอาจจัดให้โจทก์หรือผู้ร้อง
ทําคําฟ้องหรือคําร้องเป็นหนังสือ  โดยให้นิติกรศาลแรงงานเป็นผู้แนะนําหรือร่างคําฟ้องหรือคําร้องให้ก็ได้ 

ในกรณีคําฟ้องหรือคําร้องอ้างถึงเอกสารใดที่โจทก์หรือผู้ร้องจะอ้างเป็นพยานหลักฐานในประเด็น
แห่งคดีโดยเอกสารนั้นอยู่ในความครอบครองของผู้อ้าง  ให้ผู้อ้างแนบสําเนาเอกสารดังกล่าวมาด้วย   
เว้นแต่ผู้อ้างไม่สามารถกระทําได้ 
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สําเนาเอกสารตามวรรคส่ี  ให้หมายความรวมถึงวัตถุที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน
นอกจากการเขียนและพิมพ์ด้วย 

การยื่นฟ้องคดีที่ศาลจังหวัด 

ข้อ ๙ คดีที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลแรงงานภาค  ถ้าโจทก์หรือผู้ร้องประสงค์จะยื่นคําฟ้อง
หรือคําร้องต่อศาลจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตของศาลแรงงานภาค  เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาแห่งศาลจังหวัดนั้นอาจจัดให้นิติกรหรือเจ้าพนักงานศาลแห่งศาลจังหวัดนั้น
เป็นผู้แนะนําหรือร่างคําฟ้องหรือคําร้องให้ก็ได้ 

ข้อ ๑๐ เม่ือโจทก์หรือผู้ร้องยื่นคําฟ้องหรือคําร้องต่อศาลจังหวัด  ให้ผู้พิพากษาแห่งศาลจังหวัด
รีบส่งคําฟ้องหรือคําร้องที่โจทก์หรือผู้ร้องนํามายื่นหรือรายการแห่งคําฟ้องหรือคําร้องที่บันทึกไว้ไปยัง 
ศาลแรงงานภาคที่คดีนั้นอยู่ในเขตอํานาจโดยเร็ว  หากศาลแรงงานภาคส่ังรับไว้พิจารณา  ก็ให้แจ้งคําส่ัง
พร้อมวันนัดพิจารณาไปยังศาลจังหวัดโดยเร็ว   

การส่งคําฟ้องหรือคําร้องตามวรรคหนึ่ง  ให้ศาลจังหวัดส่งตามวิธีการในข้อ  ๕  แล้วจึงส่ง
ต้นฉบับคําฟ้องหรือคําร้องไปยังศาลแรงงานภาคต่อไป   

การฟ้องคดีอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ   

ข้อ ๑๑ คดีอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์  คณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  คณะกรรมการอุทธรณ์หรือคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๘  (๔)  หรือคดอุีทธรณ์คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน  คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  คณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  หรือคดีอุทธรณ์  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอ่ืนที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาลแรงงาน  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วให้โจทก์ฟ้องคณะกรรมการโดยตรง  
โดยไม่ต้องฟ้องกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้  ในกรณีนี้คณะกรรมการจะมอบอํานาจให้กรรมการหรือ
บุคคลใดต่อสู้คดีแทนก็ได้ 

การฟ้องคดีของผู้เยาว์ 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้เยาว์ยื่นคําฟ้องเป็นหนังสือหรือมาแถลงข้อหาด้วยวาจาต่อหน้าศาล 
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้เยาว์อาจยื่นคําร้องโดยอ้างเหตุตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  ๕๖  วรรคส่ี  แนบมาพร้อมกับคําฟ้องเพื่อขออนุญาตยื่นฟ้องคดีแรงงาน
ด้วยตนเองก็ได้ 

การกําหนดวันเวลาในการพิจารณา 

ข้อ ๑๓ เม่ือศาลส่ังรับคําฟ้องหรือคําร้องแล้ว  ให้ผู้พิพากษากําหนดวันเวลาในการพิจารณา
คดีนั้น โดยเร็ว   แล้วแ จ้งให้โจทก์หรือ ผู้ร้องทราบและส่ังให้มาศาลโดยใช้แบบพิมพ์   รง .๓   
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ท้ายข้อกําหนดนี้  กับให้ออกหมายเรียกจําเลยหรือแจ้งผู้คัดค้านให้มาศาลโดยใช้แบบพิมพ์  รง.๔   
ท้ายข้อกําหนดนี้  ตามกําหนดวันเวลาดังกล่าว 

ในกรณีที่โจทก์หรือผู้ร้องมาศาล  ศาลจะส่ังให้โจทก์หรือผู้ร้องลงชื่อรับทราบกําหนดนัดแทน 
การส่งคําส่ังเรียกก็ได้ 

การกําหนดวันตามวรรคหนึ่ง  ไม่ควรให้เกินสิบห้าวันนับแต่วันส่ังรับคดีไว้พิจารณา  เว้นแต่มี 
เหตุจําเป็นที่ไม่อาจกําหนดให้เร็วกว่านั้นได้ 

ข้อ ๑๔ เม่ือศาลส่ังรับคําฟ้องหรือคําร้องและกําหนดวันเวลาในการพิจารณาแล้ว  ให้อธิบดี 
ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค  หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแรงงานจังหวัด  
แล้วแต่กรณี  กําหนดตัวผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบโดยเร็ว 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้อํานวยการศาลเป็นผู้ออกหนังสือเชิญผู้พิพากษาสมทบมานั่งพิจารณาคดี   
ในกรณีรีบด่วนจะติดต่อเชิญทางโทรศัพท์หรือโดยวิธีอ่ืนตามวิธีการในข้อ  ๕  ก็ได้ 

หากผู้พิพากษาสมทบคนใดที่อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางหรืออธิบดี ผู้พิพากษา 
ศาลแรงงานภาค  หรือผู้พพิากษาหัวหน้าศาลแรงงานจังหวัด  แล้วแต่กรณี  กําหนดตัวให้มานั่งพิจารณาคดี
มีความจําเป็นจะมาศาลไม่ได้  ให้ผู้อํานวยการติดต่อเชิญผู้พิพากษาสมทบซ่ึงไดกํ้าหนดสํารองไว้สําหรับคดีนั้น  
ถ้าไม่มีการกําหนดผู้พิพากษาสมทบสํารองไว้  ก็ให้รีบรายงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง  หรือ
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค  หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแรงงานจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพื่อกําหนด 
ตัวผู้พิพากษาสมทบคนอ่ืนแทน 

การยื่นคําให้การ 

ข้อ ๑๖ เม่ือจําเลยหรือผู้คัดค้านได้รับหมายเรียกให้มาศาล  จําเลยหรือผู้คัดค้านจะยื่น
คําให้การหรือคําคัดค้านเป็นหนังสือก่อนวันเวลาที่ศาลนัดให้มาศาลตามข้อ  ๑๓  วรรคหนึ่ง  ก็ได้ 

ในกรณีที่จําเลยหรือผู้คัดค้านประสงค์จะยื่นคําให้การหรือคําคัดค้านเป็นหนังสือ  ให้ใช้แบบพิมพ์
คําให้การของศาลยุติธรรม 

เม่ือถึงวันที่ศาลนัดให้มาศาลตามข้อ  ๑๓  วรรคหนึ่ง  ถ้าจําเลยหรือผู้คัดค้านยังไม่ได้ยื่น
คําให้การหรือคําคัดค้านเป็นหนังสือ  ให้ศาลสอบถามจําเลยหรือผู้คัดค้านว่าประสงค์จะยื่นคําให้การหรือ
คําคัดค้านหรือไม่  ถ้าจําเลยหรือผู้คัดค้านแจ้งความประสงค์ว่าจะให้การหรือคัดค้านด้วยวาจา  ให้ศาล
บันทึกคําให้การหรือคําคัดค้านด้วยวาจานั้นให้ปรากฏในรายงานกระบวนพิจารณาหรือบันทึกใน 
แบบพิมพ์คําให้การของศาลยุตธิรรมก็ได้  หรือถ้าจําเลยหรือผู้คัดค้านประสงค์จะยื่นคําให้การหรือคําคัดค้าน
เป็นหนังสือ  ก็ให้ยื่นโดยเร็ว  แต่ถ้าจําเลยหรือผู้คัดค้านไม่ยอมให้การหรือไม่ประสงค์จะยื่นคําคัดค้าน   
ให้ศาลบันทึกไว้ให้ปรากฏในรายงานกระบวนพิจารณา 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่จําเลยหรือผู้คัดค้านให้การต่อสู้ว่าไม่เข้าใจคําฟ้องหรือคําร้องในส่วนใด  
ศาลอาจมีคําส่ังให้โจทก์หรือผู้ร้องแก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้องหรือคําร้องโดยอธิบายรายละเอียดในส่วนนั้น 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ให้ชัดเจน  และจําเลยหรือผู้คัดค้านมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมคําให้การหรือคําคัดค้านในส่วนคําฟ้องหรือคําร้อง
ที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นได้   

ในกรณีคําให้การหรือคําคัดค้านขัดกันหรือไม่ชัดแจ้ง  ศาลอาจสอบถามจําเลยหรือผู้คัดค้าน 
ว่าจะให้การต่อสู้ไปในทางใด  และบันทึกในรายงานกระบวนพิจารณาหรืออาจมีคําส่ังให้จําเลยหรือ 
ผู้คัดค้านทําคําให้การหรือคําคัดค้านมาใหม่ก็ได้ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ใช้บังคับแก่ฟ้องแย้งและคําให้การแก้ฟ้องแย้งโดยอนุโลม   
ข้อ ๑๘ ในกรณีคําให้การหรือคําคัดค้านอ้างถึงเอกสารใดที่จําเลยหรือผู้คัดค้านประสงค์จะอ้าง

เป็นพยานหลักฐานในประเด็นแห่งคดี  โดยเอกสารนั้นอยู่ในความครอบครองของผู้อ้าง  ให้ผู้อ้าง 
แนบสําเนาเอกสารดังกล่าวมาด้วย  เว้นแต่ผู้อ้างไม่สามารถกระทําได้   

สําเนาเอกสารตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึงวัตถุที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือส่ือความหมาย 
โดยวิธีอ่ืนนอกจากการเขียนและพิมพ์ด้วย   

การแต่งตั้งผู้แทนในการดําเนินคดี 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่โจทก์หลายคนประสงค์จะฟ้องคดีหรือกําลังดําเนินคดีในศาลแรงงาน   
เม่ือศาลเห็นสมควรหรือมีความจําเป็นเนื่องจากโจทก์คนใดคนหนึ่งหรือผู้ที่เก่ียวข้องร้องขอ  ศาลอาจกําหนด 
ให้โจทก์เหล่านั้นแต่งตั้งโจทก์ด้วยกันคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้แทนในการดําเนินคดีก็ได้ 

จํานวนผู้แทนในการดําเนินคดี  ให้ศาลฟังความเห็นของโจทก์เท่าที่มาศาลในวันนั้น  และกําหนด
จํานวนตามที่ศาลเห็นสมควร 

ข้อ ๒๐ วิธีการแต่งตั้งผู้แทนในการดําเนินคดี  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่มีการยื่นคําฟ้องหรือมาแถลงข้อหาด้วยวาจาและมีบันทึกแสดงการแต่งตั้งให้โจทก์

คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนดําเนินคดีแทน  โดยมีรายชื่อและลายมือชื่อโจทก์ทั้งหมดแนบหรือแสดงต่อศาล
โดยใช้แบบพิมพ์  รง.๕  ท้ายข้อกําหนดนี้หรือเอกสารอ่ืนใด  หากศาลเชื่อว่าเป็นบันทึกแสดงการแต่งตั้ง 
ที่แท้จริงให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามบันทึกดังกล่าวเป็นผู้แทนในการดําเนินคดี  หรือ 

(๒) ในกรณีที่มิได้ดําเนินการตาม  (๑)  ให้โจทก์ที่มาศาลตกลงเลือกระหว่างกันเอง  หากไม่อาจ
ตกลงกันได้  ศาลอาจกําหนดให้โจทก์ที่มาศาลในวันนั้นเลือกโดยการลงคะแนนเสียงหรือโดยวิธีอ่ืนตามที่
ศาลเห็นสมควร  โดยให้โจทก์ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนในการดําเนินคดี 

ข้อ ๒๑ เ ม่ือได้แต่งตั้ ง ผู้แทนในการดําเนินคดีแล้ว  หากต่อมาจํานวนโจทก์เพิ่มขึ้น   
ศาลอาจกําหนดให้โจทก์ที่เพิ่มขึ้นนั้นแต่งตั้งให้ผู้แทนในการดําเนินคดีที่ได้แต่งตั้งไว้เดิมเป็นผู้แทนใน 
การดําเนินคดีสําหรับโจทก์ที่เพิ่มขึ้นก็ได้ 

การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจํานวนโจทก์ไม่เป็นเหตุที่จะร้องขอให้เปล่ียนแปลงจํานวนผู้แทนใน
การดําเนินคดีที่ได้แต่งตั้งไว้  เว้นแต่จะมีพฤติการณ์พิเศษ 

ข้อ ๒๒ ผู้แทนในการดําเนินคดีมีอํานาจดําเนินการแทนโจทก์ทุกคนตั้งแต่เริ่มคดีหรือตั้งแต่
ได้รับแต่งตั้ง  แล้วแต่กรณี  และให้ถือว่าการกระทําของผู้แทนในการดําเนินคดีดังกล่าวผูกพันโจทก์ทุกคน 
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อํานาจของผู้แทนในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงการแต่งตั้งทนายความ  การยอมรับ
ตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง  การถอนฟ้อง  การประนีประนอมยอมความ  การสละสิทธิหรือใช้สิทธิ
ในการอุทธรณ์  หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่  หรือการดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นบังคับคดีด้วย 

ข้อ ๒๓ โจทก์คนหนึ่งคนใดจะถอนผู้แทนในการดําเนินคดีที่ตนแต่งตั้งไว้ก็ได้  โดยแถลงต่อศาล
และแจ้งให้ผู้แทนในการดําเนินคดีทราบ 

ผู้แทนในการดําเนินคดีจะถอนตัวจากการเป็นตัวแทนในการดําเนินคดีของโจทก์คนใดก็ได้   
เม่ือแจ้งเป็นหนังสือให้โจทก์นั้นทราบและได้รับอนุญาตจากศาลแล้ว   

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้แทนในการดําเนินคดีบางคนตายหรือถอนตัวโดยได้รับอนุญาตจากศาล  
หากยังมีผู้แทนในการดําเนินคดีอ่ืนและสามารถดําเนินคดีแทนโจทก์ได้  ศาลจะไม่จัดให้มีการแต่งตั้งผู้แทนใน
การดําเนินคดีแทนผู้นั้นก็ได้ 

ข้อ ๒๕ ในคดีที่มีจําเลยหลายคน  ศาลอาจกําหนดให้จําเลยเหล่านั้นแต่งตั้งจําเลยด้วยกัน 
คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้แทนในการดําเนินคดีก็ได้  ทั้งนี้  ให้นําข้อ  ๑๙  ถึงข้อ  ๒๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การพิจารณาคดีที่ศาลจังหวัดหรือศาลยุติธรรมอ่ืน 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ศาลแรงงานจะต้องออกไปนั่งพิจารณาพิพากษา  ณ  สถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้น  
หรือสถานที่อ่ืนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๒๘  
และสถานที่ที่จะออกไปนั่งพิจารณานั้นเป็นศาลแขวง  หรือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด  ให้ศาลแรงงาน
รีบแจ้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนั้นทราบและจะขอความร่วมมือให้ศาลนั้นส่งคําส่ังหรือหมายเรียกถึงคู่ความ
แทนศาลแรงงานด้วยก็ได้ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่โจทก์หรือผู้ร้องยื่นคําฟ้องหรือคําร้องต่อศาลจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๓๔  หากศาลแรงงานภาคออกไปนั่ง
พิจารณาพิพากษา  ณ  ศาลจังหวัดแห่งท้องที่นั้น  ให้ศาลแรงงานภาคแจ้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนั้นทราบ  
กับขอความร่วมมือให้ศาลนั้นส่งคําส่ังถึงโจทก์หรือผู้ร้องและหมายเรียกถึงจําเลยหรือผู้คัดค้านแทน 
ศาลแรงงานภาคด้วยก็ได้ 

กรณีที่ศาลแรงงานภาคเห็นว่าการออกไปนั่งพิจารณาพิพากษา  ณ  ศาลจังหวัดตามวรรคหนึ่ง
ไม่เป็นการสะดวก  ศาลแรงงานภาคอาจส่ังให้มีการนั่งพิจารณา  ณ  ศาลแขวง  หรือศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดซ่ึงตั้งอยู่ในเขตศาลจังหวัดที่โจทก์หรือผู้ร้องยื่นคําฟ้องหรือคําร้องก็ได้  ในกรณีนี้ 
ให้ศาลแรงงานภาครีบแจ้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนั้นทราบกับขอความร่วมมือให้ศาลนั้นส่งคําส่ังถึงโจทก์หรือ
ผู้ร้องและหมายเรียกถึงจําเลยหรือผู้คัดค้านแทนศาลแรงงานภาคให้ด้วยก็ได้ 

การไกล่เกล่ีย 

ข้อ ๒๘ ในระหว่างการพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการประนีประนอมยอมความ  ศาลแรงงาน
อาจส่ังให้คู่ความไปพบผู้ประนีประนอม  หรือบุคคลอ่ืนตามที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง   
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค  หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแรงงานจังหวัดมอบหมายก็ได ้
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ข้อ ๒๙ ในกรณีที่คู่ความตกลงกันได้  ให้นิติกรศาลแรงงานช่วยเหลือคู่ความในการจัดทํา 
คําร้องขอถอนฟ้องหรือสัญญาประนีประนอมยอมความ  แล้วรีบนําเสนอศาลเพื่อพิจารณา 

ในกรณีที่คู่ความตกลงกันไม่ได้  ให้รายงานให้ศาลทราบเพื่อดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป 

การยื่นบัญชีระบุพยาน   

ข้อ ๓๐ คู่ความฝ่ายใดประสงค์จะยื่นบัญชีระบุพยาน  ให้ยื่นบัญชีระบุพยานซ่ึงแสดงเอกสาร
หรือสภาพเอกสารที่อ้างอิง  รายชื่อที่อยู่บุคคล  วัตถุ  หรือสถานที่ซ่ึงคู่ความนั้นระบุอ้างเป็นพยานมา
พร้อมกับคําฟ้อง  คําร้อง  หรือคําให้การ  แล้วแต่กรณี 

เม่ือถึงวันที่ศาลนัดให้มาศาลตามข้อ  ๑๓  วรรคหนึ่ง  ถ้าคู่ความฝ่ายใดยังไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยาน  
ก็ให้ยื่นบัญชีระบุพยานในวันนั้น  หรือภายในกําหนดเจ็ดวันก็ได้ 

คู่ความฝ่ายใดประสงค์จะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมต้องแสดงเหตุอันสมควรว่าตนไม่สามารถทราบว่า
จะต้องนําพยานหลักฐานบางอย่างมาสืบเพื่อประโยชน์ของตน  หรือไม่ทราบว่าพยานหลักฐานบางอย่างได้มีอยู่  
หรือมีสาเหตุอันสมควรอ่ืนใด  คู่ความฝ่ายนั้นอาจยื่นคําแถลงขออนุญาตอ้างพยานหลักฐานเช่นว่านั้น  
พร้อมกับบัญชีระบุพยาน  และสําเนาบัญชีระบุพยานต่อศาลได้ก่อนพิพากษาคดี  ถ้าศาลเห็นว่าเพื่อให้
การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสําคัญในประเด็นแห่งคดีเป็นไปโดยเที่ยงธรรมจําเป็นต้องสืบพยานหลักฐานเช่นว่านั้น
ก็ให้ศาลอนุญาตตามคําแถลง 

การส่งเอกสารภาษาต่างประเทศ 

ข้อ ๓๑ ถ้าเอกสารที่ส่งต่อศาลได้ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ  และคู่ความตกลงกันว่า 
ไม่ต้องทําคําแปลทั้งฉบับหรือแต่บางส่วน  และศาลเห็นว่ามิใช่พยานหลักฐานในประเด็นหลักแห่งคดี  
ศาลจะอนุญาตให้ส่งเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานโดยไม่ต้องทําคําแปลก็ได้ 

การตรวจพยานหลักฐานและจดประเด็นข้อพิพาท 

ข้อ ๓๒ เม่ือศาลแรงงานได้พยายามไกล่เกล่ียให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนีประนอม 
ยอมความกันตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว  แต่คู่ความไม่อาจตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันได้  
ถ้าคู่ความได้นําพยานหลักฐานทั้งหมดหรือบางส่วนมาศาลและพร้อมที่จะสืบพยานได้ในวันนัดพิจารณา 
ก็ให้ศาลดําเนินการสืบพยานไปทันที  เว้นแต่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะได้คัดค้านเสียก่อนเริ่มต้นสืบพยาน   
ในกรณีที่ไม่อาจสืบพยานได้ในวันนั้น  ก็ให้ศาลกําหนดวันนัดสืบพยานต่อไป   

ในกรณีที่ไม่อาจสืบพยานตามวรรคหนึ่งได้  และศาลเห็นว่าเพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว  เม่ือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ  หรือศาลเห็นสมควร  ศาลอาจกําหนดให้มี
การตรวจพยานหลักฐานก่อนสืบพยานก็ได้   

ในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน  ให้คู่ความนําพยานหลักฐานทั้งหมดยื่นต่อศาลเพื่อให้ทั้งสองฝ่าย
มีโอกาสตรวจพยานหลักฐานดังกล่าว  เว้นแต่ศาลจะมีคําส่ังเป็นอย่างอ่ืนอันเนื่องจากสภาพและความจําเป็น
แห่งพยานหลักฐานนั้น 


