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บทคัดย่อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ฉ บั บ นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ท าการศึ ก ษามาตรการทางกฎหมายในการ
ไกล่ เกลี่ยคดีของศาล กรณีการฟ้ องเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน สืบเนื่องจากการฟ้ องคดีเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานนั้น เป็ นการฟ้ องคดีเพื่อให้
ศาลแรงงานใช้ อานาจในการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานตรวจแรงงานซึ่งเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
ว่ า พนั กงานตรวจแรงงานออกคาสั่งโดยชอบด้ วยข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายหรื อไม่ ซึ่งสภาพ
แห่งคดีย่อมไม่สมควรนากระบวนการไกล่เกลี่ยมาใช้ แต่เพื่ อรักษาความสัมพั นธ์ระหว่างนายจ้ าง
และลูกจ้ างเอาไว้ และเพื่อให้ คดีสามารถยุติลงได้ อย่างรวดเร็วเป็ นธรรมตามเจตนาของนายจ้ าง
และลูกจ้ าง ศาลแรงงานจึงต้ องทาการระงับข้ อพิ พาทแรงงานที่เกิดขึ้นโดยการไกล่ เกลี่ยคดีฟ้อง
เพิ ก ถอนคาสั่งพนั ก งานตรวจแรงงานเพื่ อให้ คู่ความตกลงกัน ได้ อย่ างไรก็ดี การไกล่ เกลี่ ยคดี
ของศาล กรณี ฟ้ องเพิ กถอนค าสั่งพนั กงานตรวจแรงงานนี้ อย่ างไรก็ดี เนื่ องจากการใช้ ดุลพิ นิ จ
เกี่ยวกับคดีในการออกคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน เป็ นการใช้ อานาจในทางบริหาร อันมีลักษณะ
เป็ นคาสั่งทางปกครองและมีบทลงโทษทางอาญาแก่ผ้ ูไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง กรณีจึงมีประเด็นปัญหา
ว่าศาลแรงงานจะมีอานาจไกล่ เกลี่ ยคดีเพิ กถอนคาสั่งพนั กงานตรวจแรงงานหรื อไม่ และหากมี
การไกล่ เกลี่ ยคดี ควรจะมีกระบวนวิธีพิจารณาคดีอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับกรณีการฟ้ องเพิ ก
ถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาแนวคิดการไกล่เกลี่ยคดีของศาล กรณีการ
ฟ้ องเพิกถอนคาสั่งนั้น ศาลแรงงานมีอานาจไกล่เกลี่ยคดีฟ้องเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
ได้ โดยถือว่าไม่เป็ นการไกล่เกลี่ยให้ คาสั่งของพนักงานแรงงานจะต้ องยุติลงไปหรือขัดต่อหลักผล
ผูกพั นของคาสั่งทางปกครอง หากแต่เป็ นการไกล่ เกลี่ยให้ นายจ้ างและลูกจ้ างยอมตกลงปฏิบัติ
ตามคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน โดยใช้ สิทธิเรียกร้ องตามแต่ข้อตกลงในการประนีประนอม
ยอมความ ส าหรั บ ในส่ ว นที่เ กี่ ยวกั บ ปั ญ หากระบวนการไกล่ เ กลี่ ย คดี ข องศาล กรณี ก ารฟ้ อง
เพิ กถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานนั้น ศาลแรงงานต้ องดาเนินการให้ ลูกจ้ างหรือนายจ้ างซึ่ง
*
**

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดพี นมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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เกี่ยวข้ องหรื อต้ องปฏิบัติหรื อได้ รับเงินตามคาสั่งเข้ ามาเป็ นคู่ ความในคดี และเมื่อนายจ้ างและ
ลูกจ้ างซึ่งเป็ นคู่ความตกลงกันได้ ความผิดทางอาญาจะระงับสิ้นไป ส่วนปั ญหาในการไกล่เกลี่ยคดีท่ี
คู่ความมิได้ นาคดีมาสู่ศาลภายในกาหนดระยะเวลาสามสิบวันนั้น ศาลแรงงานมีอานาจในการไกล่
เกลี่ ยคดีได้ หากศาลรั บฟ้ องแล้ ว ประการสุดท้ าย คือกรณีปัญ หาการไกล่ เกลี่ ยนอกประเด็น ที่
พนั ก งานตรวจแรงงานมีคาสั่งนั้น แม้ จ ะเกิน กว่ า ประเด็น ที่พ นั ก งานตรวจแรงงานมี คาสั่ง แต่
ศาลแรงงานก็มีอานาจในการไกล่เกลี่ยคดี
ดั ง นั้ น จากผลของการศึ ก ษาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ เ ขี ย นจึ ง เห็น ควรให้ มี ก ารแก้ ไ ข
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติการฟ้ อง
เพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้ นานายจ้ างลูกจ้ างเข้ ามาในคดี และเพิ่มเติมบทบัญญัติให้
การไกล่ เกลี่ ยที่นายจ้ างและลู กจ้ างซึ่งเป็ นคู่ความตกลงกันได้ มีผลทาให้ คาสั่งของพนักงานตรวจ
แรงงานสิ้นผลไป ตลอดจนกาหนดแนวทางการไกล่เกลี่ยคดีของศาลแรงงานเพื่ อให้ กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. บทนา
พนักงานตรวจแรงงานเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ซึ่ ง มีอ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ค้ ุ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 139 ในการ
เข้ าตรวจสถานประกอบการและมีคาสั่งเพื่อให้ สถานประกอบการปฏิ บัติให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย
รวมทั้งมีอานาจตามพระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 124 ในการรับคาร้ อง
สอบสวนข้ อเท็จจริง และมีคาสั่งให้ นายจ้ างจ่ายเงิน เมื่อลูกจ้ างยื่นคาร้ องตามมาตรา 123 ซึ่งระบบ
พนั ก งานตรวจแรงงานนี้ เป็ นกลไกส าคั ญ ในการท าให้ ส ถานประกอบการต้ อ งปฏิบั ติ ก าร
ตามกฎหมาย รวมทั้งการตรวจแรงงานเป็ นการช่ ว ยเหลื อ แก่ลูกจ้ า งที่อาจไม่ มีความรู้ และไม่ มี
ทุนทรัพย์ ไม่ให้ ถูกเอารัดเอาเปรียบทางแรงงานจากนายจ้ าง เพราะการที่พนักงานตรวจแรงงาน
เข้ า ตรวจสอบหรื อ มีคาสั่งนั้ น ถือเป็ นมาตรการคุ้ มครองลู กจ้ าง ซึ่งเมื่อพนั กงานตรวจแรงงาน
มีค าสั่ง แล้ ว นายจ้ า งและลู ก จ้ า งจะต้ อ งปฏิบั ติ ต ามค าสั่ง ของพนั กงานตรวจแรงงาน มิฉ ะนั้ น
จะได้ รับโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 151 วรรคสอง
ต้ อ งระวางโทษจาคุ ก ไม่ เกิน หนึ่งปี หรื อปรั บ ไม่ เกิน สองหมื่น บาท หรื อทั้งจาทั้งปรั บ และเมื่อ
พนั ก งานตรวจแรงงานมีคาสั่งแล้ ว นายจ้ า งหรื อ ลู ก จ้ า งที่ไม่ พ อใจในคาสั่งของพนั ก งานตรวจ
แรงงานสามารถฟ้ องคดีต่อศาลแรงงาน เพื่อให้ ศาลแรงงานมีคาพิพากษาเพิกถอนคาสั่งพนักงาน
ตรวจแรงงานได้
การฟ้ องคดีเพิ ก ถอนคาสั่ง พนั กงานตรวจแรงงานนั้ น เป็ นการฟ้ องคดีเพื่ อให้ ศ าล
แรงงานใช้ อานาจในการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานตรวจแรงงานซึ่ง เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐว่ า
พนักงานตรวจแรงงานออกคาสั่งโดยชอบด้ วยข้ อเท็จจริงและข้ อกฎหมายหรือไม่ ซึ่งการฟ้ องคดี
เพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานนั้น โดยปกติพนักงานอัยการจะเข้ าว่าคดีเป็ นทนายแผ่ นดิน
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ให้ แก่พนั กงานตรวจแรงงานที่เป็ นจาเลย คดีส่วนใหญ่จะมีประเด็นสาคัญแห่งคดีคือ คาสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงานชอบด้ วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งหากศาลแรงงานพิจารณาแล้ วเห็นว่าคาสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงานชอบด้ วยกฎหมายก็จะพิพากษายกฟ้ อง แต่หากศาลแรงงานเห็นว่าคาสั่ง
ของพนั ก งานตรวจแรงงานไม่ ชอบด้ วยกฎหมายศาลแรงงานก็จ ะพิ พ ากษาให้ เพิ กถอนคาสั่ง
พนักงานตรวจแรงงาน ดังนั้น คดีฟ้องเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานส่วนมาก จึงเป็ นคดี
ที่ไม่มีคาขอให้ ชาระเงิน เว้ นแต่คดีน้ันลูกจ้ างเป็ นโจทก์ฟ้องนายจ้ างเป็ นจาเลยร่ วม หรือลูกจ้ าง
ที่เป็ นจาเลยร่วมฟ้ องฟ้ องแย้ งเรียกเงินจากโจทก์ (นายจ้ าง) ให้ ชาระเงินตามคาร้ อง
แม้ คดี ฟ้ องเพิ ก ถอนค าสั่ง พนั ก งานตรวจแรงงานส่ว นมาก จะเป็ นคดี ท่ีไ ม่ มี คาขอ
ให้ ชาระเงิน รวมทั้งจาเลยเป็ นพนักงานตรวจแรงงานมิใช่ นายจ้ างลูกจ้ างเฉกเช่ นคดีแรงงานอื่น
ทาให้ สภาพแห่ งคดีย่ อ มไม่ สมควรนากระบวนการไกล่ เ กลี่ ยมาใช้ แต่ เพื่ อรั กษาความสัมพั น ธ์
ระหว่ า งนายจ้ า งและลู ก จ้ างเอาไว้ และเพื่ อ ให้ ค ดี ส ามารถยุ ติ ล งได้ อ ย่ า งรวดเร็ว เป็ นธรรม
ตามเจตนาของนายจ้ า งและลูกจ้ า ง ศาลแรงงานจึ งต้ อ งทาการระงับข้ อ พิ พาทแรงงานที่เ กิดขึ้ น
โดยการไกล่ เกลี่ยคดีฟ้องเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานเพื่อให้ คู่ความตกลงกันได้ เพราะ
ในกรณีท่นี ายจ้ างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น แม้ พนักงานตรวจแรงงานจะออกคาสั่งเพื่อให้ นายจ้ าง
ปฏิบัติตามกฎหมายต่อลูกจ้ างก็ตาม แต่ความบาดหมางใจและข้ อพิพาทระหว่างนายจ้ างลูกจ้ าง
ยังไม่ยุติลง เนื่องจากมีการฟ้ องคดีเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานได้ อีก ทาให้ เมื่อระยะเวลา
ผ่านไปข้ อพิพาทนั้นก็อาจลุกลามจนทาให้ นายจ้ า งลูกจ้ างไม่อาจทางานร่ วมกัน การไกล่ เกลี่ยคดี
ของศาล กรณีฟ้องเพิ กถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงเป็ นกระบวนการที่ช่วยระงับข้ อพิ พาท
ดังกล่าวของนายจ้ างลูกจ้ างที่เกิดขึ้นได้
อย่ า งไรก็ต าม การไกล่ เ กลี่ ย คดี ข องศาล กรณี ฟ้องเพิ ก ถอนค าสั่ง พนั ก งานตรวจ
แรงงานนี้ มีปัญหาตั้งแต่ศาลแรงงานมีอานาจไกล่ เกลี่ยคดีเพิ กถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
หรือไม่ เพราะคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานถือเป็ นการใช้ อานาจในทางบริหารในการมีดุลพินิ จ
เกี่ยวกับคดี อันมีลักษณะเป็ นคาสั่งทางปกครองและมีบทลงโทษทางอาญาแก่ผ้ ูไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ดังนั้น ในการพิ จ ารณาเพิ กถอนคาสั่ง พนั กงานตรวจแรงงาน จึ งถือเป็ นการใช้ อานาจของศาล
แรงงานในการตรวจสอบคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน (Judicial Review) ซึ่งโดยหลักแล้ ว
ศาลแรงงานควรจะตรวจสอบได้ เพียงเฉพาะกรณี ท่ีคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานไม่ชอบด้ วย
กฎหมาย หรือไม่ชอบด้ วยกระบวนวิธีพิจารณา หรื อเป็ นคาสั่งที่ขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อย หรื อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนเท่านั้น การที่ศาลแรงงานไกล่เกลี่ย จึงอาจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
ศาลแรงงาน นอกจากปัญหานี้แล้ ว ยังมีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยว่า หากนายจ้ างหรือ
ลูกจ้ างอีกฝ่ ายไม่เข้ ามาในคดีแล้ วจะสามารถไกล่เกลี่ยได้ หรือไม่
ดังกล่าวข้ างต้ น จึงต้ องศึกษาว่ าศาลแรงงานมีอานาจไกล่เกลี่ยคดีฟ้องเพิ กถอนคาสั่ง
ของพนั ก งานตรวจแรงงานหรื อ ไม่ และหากมี ก ารไกล่ เ กลี่ ย ควรจะมี ก ระบวนวิ ธี พิ จ ารณา
คดีอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับการไกล่เกลี่ยคดีเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
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2. แนวความคิดเกีย่ วกับการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทแรงงาน
การไกล่ เ กลี่ ย เป็ นการปฏิบั ติ ท่ีใช้ บ ริ ก ารของบุ คคลฝ่ ายที่ส ามซึ่ งเป็ นกลางในกรณี
พิพาท เพื่อเป็ นแนวทางช่ วยเหลือคู่พิพาทให้ บรรลุความตกลงกันอย่างฉันท์มิตรโดยผู้ไกล่ เกลี่ย
(นิยามการไกล่ เกลี่ ยของจิ ตตรา หิรัญอัศว์ ) หรื อเป็ นกระบวนการที่ผ้ ู ไกล่ เกลี่ ยซึ่ งเป็ นคนกลาง
ฝ่ ายที่สามเข้ ามาช่วยเหลือ ให้ คาปรึกษา รวมทั้งแนวทางในการระงับข้ อพิพาทที่เกิดขึ้น
การไกล่ เ กลี่ ยอาจกระทาโดยผู้ ไกล่ เ กลี่ ยท่า นเดี ยวหรื อ กระทาโดยคณะผู้ ไกล่ เ กลี่ ย
การไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาทแรงงานนั้นจะแบ่ งออกเป็ นการไกล่ เกลี่ ยโดยสมัครใจและการไกล่ เกลี่ ย
โดยบังคับ ซึ่งโดยหลักของการไกล่เกลี่ยโดยบังคับนั้นมักกระทาโดยรัฐหรือองค์กรของรัฐ (จิตตรา
หิรั ญ อัศ ว์ , 2519, น.6) ซึ่งเป็ นลั กษณะของไตรภาคีในรู ป ของคณะกรรมการ หรื อในรู ป ของ
เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐซึ่งปฏิบัติหน้ าที่ในด้ านการไกล่ เกลี่ ยโดยตรง เช่น พนักงานประนอมข้ อพิพาท
แต่สาหรับการไกล่เกลี่ยโดยสมัครใจนั้นจะขึ้นอยู่กบั คู่พิพาทว่าจะเลือกผู้ใดเป็ นผู้ไกล่เกลี่ย
การไกล่เกลี่ยนั้น จะประสบความสาเร็จมากน้ อยเพียงใดนั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของผู้ไกล่เกลี่ย และการยอมรับผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งหากเป็ นผู้ไกล่เกลี่ยโดยสมัครใจที่คู่พิพาทเป็ นฝ่ าย
เลือ กเองโดยสมัครใจ ผู้ ไกล่ เกลี่ ยจะได้ รับ การยอมรั บสูง แต่ หากเป็ นการไกล่ เกลี่ ยโดยบั งคั บ
โดยรั ฐ เป็ นผู้ บั ง คั บ ให้ มี ก ารไกล่ เ กลี่ ย นั้ น อาจเกิ ด ปั ญ หาการไม่ ย อมรั บ ผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย และการ
ไม่ปฏิบัติตามแนวทางผู้ไกล่เกลี่ยได้
การไกล่ เ กลี่ ย มี ข้ อ ดี คื อ เป็ นกระบวนการที่ท าให้ ข้ อ พิ พ าทยุ ติ ล งได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
โดยไม่ มี ก ารหยุ ด งานหรื อ ปิ ดงาน และเนื่ อ งจากผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย เป็ นผู้ มี ค วามสามารถในการยุ ติ
ข้ อพิพาทแรงงาน การไกล่เกลี่ยจึงได้ ผลที่ดีกว่าการเจรจาต่อรองร่ วม แต่อย่างไรก็ดี การไกล่เกลี่ย
ก็ไ ม่ ส ามารถเป็ นแนวทางสุ ด ท้ า ยในการระงั บ ข้ อ พิ พ าทได้ อ ย่ า งแน่ น อน ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจาก
หากไกล่ เกลี่ ยไม่สาเร็จ คู่พิพาทก็สามารถใช้ สิทธิในการนัดหยุดงานหรื อปิ ดงานได้ อันแตกต่าง
จากการอนุญาโตตุลาการแรงงาน อย่างไรก็ตาม หากผู้ไกล่เกลี่ยเห็นว่าการไกล่เกลี่ยไม่อาจประสบ
ผลสาเร็จลงได้ ผู้ไกล่เกลี่ยก็สามารถเสนอทางเลือกเพื่อให้ มีการอนุญาโตตุลาการโดยสมัครใจได้
สาหรั บการไกล่ เกลี่ ยในประเทศไทยในการระงับข้ อพิ พาทแรงงาน จะปรากฏออก
เป็ นหลายลั ก ษณะตั้ ง แต่ ก ารระงั บ ข้ อ พิ พ าทแรงงานตามพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั ม พั น ธ์
พ.ศ. 2518 การระงั บ ข้ อ พิ พ าทแรงงานที่ เ กิ ด ขึ้ นนอกศาล และการระงั บ ข้ อ พิ พ าทแรงงาน
ในชั้นศาลแรงงาน

3. ข้อวิพากษ์สาคัญและความจาเป็ นในการไกล่เกลีย่ คดีแรงงาน
คดีแรงงานเป็ นคดีท่ี “มีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงได้ ด้วยความเข้ าใจอันดีต่อกัน
เพื่ อ ที่ท้ั ง สองฝ่ ายจะได้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ต่ อ ไป” (เกษมสั น ต์ วิ ล าวรรณ, 2542, น. 139)
การไกล่ เกลี่ยเป็ นวิธีระงับข้ อพิ พาทที่ดีท่สี ุดเท่าที่ปฏิบัติกันอยู่ในทุกประเทศ เพราะหากการไกล่
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เกลี่ยได้ ผล ก็หมายถึงคู่พิพาทสามารถตกลงกันได้ ข้ อตกลงที่เกิดขึ้นก็เป็ นไปตามความสมัครใจ
ของคู่กรณี (เกษมสันต์ วิลาวรรณ, 2542, น.140)
ศาลแรงงานได้ น าวิ ธีก ารไกล่ เกลี่ ยมาใช้ เ ป็ นกระบวนการระงั บ ข้ อ พิ พ าททางเลื อก
ทางหนึ่ง นอกจากการพิ จารณาตามปกติของศาล เพื่ อให้ การดาเนินคดีให้ เสร็จสิ้นไปด้ วยความ
รวดเร็ว เป็ นประโยชน์ต่อคู่ความและประชาชนมากที่สุด ซึ่งการไกล่เกลี่ยสามารถช่วยให้ คดีระงับ
ลงได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องน าข้ อ พิ พาทเข้ าสู่การสืบ พยาน ทาให้ ป ระหยัดเวลาและค่า ใช้ จ่ายของ
คู่พิพาท ทาให้ คู่พิพาททั้งสองฝ่ ายพอใจกับผลของการไกล่เกลี่ย ไม่ต้องมีข้ันตอนยุ่งยากในการยุติ
ข้ อพิพาทนั้น รวมทั้งสามารถรักษาสัมพันธภาพระหว่ างคู่พิพาทได้ อีกด้ วย อันเป็ นประโยชน์ต่อ
คู่ความและประชาชน ที่สาคัญคืออันเป็ นการแบ่งเบาภาระหน้ าที่ของศาล สามารถช่วยลดปริมาณ
คดี ท่ีข้ ึ นสู่ ศ าล และช่ ว ยลดภาระการบริ ห ารจั ด การคดี ข องศาล โดยยึ ด หลั ก สะดวก รวดเร็ว
ประหยัด และเป็ นธรรม ซึ่งทาให้ ศาลแรงงานมีเวลาในการพิจารณาดาเนินการกับคดีความต่างๆ
ที่เกิดขึ้นเป็ นจานวนมากได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การพิจารณาคดีแรงงานนั้นเน้ นถึ งเรื่องการไกล่เกลี่ย เพื่อให้ คู่ความทั้งสองฝ่ ายตกลง
กันหรือประนีประนอมยอมความกันได้ โดยคู่ความทั้งสองฝ่ ายสามารถไกล่เกลี่ยทันทีท่โี จทก์และ
จาเลยมาศาลในวันนัดพิจารณา และแม้ ถึงวันนัดอ่านคาพิพากษาแล้ วก็ตาม ก็สามารถไกล่เกลี่ยได้
ในกรณีท่โี จทก์และจาเลยตกลงกันได้ ถ้ าจาเลยยินยอมปฏิบัติตามความประสงค์ของ
โจทก์ ทั น ที แ ละโจทก์ พ อใจ คดี ก ็จ ะเสร็ จ ไปโดยโจทก์ ถ อนฟ้ อง แต่ ถ้ าโจทก์ แ ละจ าเลย
ยังมีภาระหน้ าที่ท่ีต้องปฏิบั ติต่อกัน กรอบเวลาที่กาหนดไว้ ไม่ เสร็จ สิ้นทันที ศาลก็จะทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความให้ และจะพิพากษาให้ คดีเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความนั้น (เกษมสันต์ วิลาวรรณ, 2547, น.73) แต่หากในกรณีท่คี ู่ความไม่อาจจะตกลงหรือไม่
อาจประนีประนอมยอมความกันได้ ในกรณีเช่นนี้ ศาลแรงงานกลางดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไป

4. ปั ญหาและการวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการไกล่เกลี่ย
คดี ข องศาล กรณี ก ารฟ้ องเพิ กถอนค าสัง่ พนัก งานตรวจแรงงานตามกฎหมาย
คุม้ ครองแรงงาน
4.1 ปัญหาแนวคิดในการไกล่ เกลี่ยคดีของศาล กรณีการฟ้ องเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจ
แรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
การไกล่ เ กลี่ ย คดี ข องศาล กรณี ก ารฟ้ องเพิ ก ถอนค าสั่ง พนั กงานตรวจแรงงานตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานนี้ มีปัญหาลาดับแรกว่า เมื่อพนักงานตรวจแรงงานออกคาสั่งให้ นายจ้ าง
หรือลูกจ้ างปฏิบัติให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย หรือมีคาสั่งให้ นายจ้ างจ่ายเงินแก่ลูกจ้ างหรือไม่จ่ายเงิน
แก่ลูกจ้ างแล้ ว หากต่อมามีการฟ้ องคดีเพิ กถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ศาลแรงงานจะมี
อานาจไกล่เกลี่ยคดีฟ้องเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานหรือไม่ เนื่องจากคาสั่งของพนักงาน
ตรวจแรงงานถือเป็ นการใช้ อานาจในทางบริ หารในการมีดุลพิ นิจเกี่ยวกับคดีของพนักงานตรวจ

73

6
แรงงานตามกฎหมาย อันมีลักษณะเป็ นคาสั่งทางปกครอง ทั้งมีบทลงโทษทางอาญาแก่ผ้ ูไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่ ง ค าสั่ ง ของพนั ก งานตรวจแรงงานจึ ง น่ า จะเป็ นที่ สุ ด เว้ นแต่ จ ะถู ก เพิ ก ถอนโดย
คาพิ พากษาหรื อคาสั่งของศาลตามหลักผลผู กพั นของคาสั่งทางปกครอง และในการพิ จารณา
เพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานนั้น ถือเป็ นการใช้ อานาจของศาลแรงงานในการตรวจสอบ
ค าสั่ ง ของพนั ก งานตรวจแรงงาน ซึ่ ง ศาลแรงงานมี อ านาจในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาตาม
พระราชบั ญ ญั ติจั ดตั้งศาลแรงงานและวิ ธีพิ จารณาคดีแ รงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8(4) นั้ น
มีปัญหาว่ าศาลแรงงานควรจะตรวจสอบได้ เพี ยงเฉพาะกรณี ท่ีคาสั่งของพนั กงานตรวจแรงงาน
ไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อ ไม่ ช อบด้ วยกระบวนวิ ธีพิ จารณา หรื อ เป็ นคาสั่งที่ขัดต่ อ ความสงบ
เรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเท่านั้น
จากแนวคิดเรื่องอานาจศาลแรงงานในการตรวจสอบคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน
จึงก่อให้ เกิดความเห็นสองแนวคือ
4.1.1 แนวคิดที่ว่า คาสั่งของพนั กงานตรวจแรงงานไกล่ เ กลี่ ยไม่ ได้ เพราะเป็ นคาสั่ง
ทางปกครอง ศาลแรงงานมีอานาจเพียงตรวจสอบว่าคาสั่งชอบหรือไม่ชอบด้ วยกฎหมายเท่านั้น
จากแนวความคิดข้ างต้ นนั้น จะเห็นว่า แม้ คาสั่งพนักงานตรวจแรงงานจะเป็ นคาสั่งทาง
ปกครอง และการฟ้ องเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานเป็ นการใช้ อานาจตรวจสอบคาสั่งทาง
ปกครอง แต่ศาลแรงงานมีแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาและพิพากษาเพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรม
และรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ แ ก่ คู่ ค วาม ดั ง นั้ น ศาลแรงงานกลางจึ ง ถื อ ว่ า ศาลแรงงานมี อ านาจ
ไกล่ เกลี่ ยคดีได้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 43 ศาลแรงงานจึ งมีอานาจไกล่ เกลี่ ยการฟ้ องเพิ กถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานได้
โดยไม่ ต้อ งมีก ารอุ ทธรณ์ คาสั่งพนั กงานตรวจแรงงานไปยังอธิบ ดีกรมสวั สดิการและคุ้ มครอ ง
แรงงานตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบั ติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2534 และไม่ต้องนาคดีฟ้อง
ต่อศาลปกครอง เนื่ องจากเป็ นกรณี ท่ีมีบทบัญญัติไว้ ในพระราชบัญญั ติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิ ธี พิ จ ารณาคดี แ รงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8(4) ซึ่ ง เป็ นกฎหมายเฉพาะแล้ ว จึ ง ยกเว้ น
บทบัญญัติตามวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งเป็ นกฎหมายทั่วไป
4.1.2 แนวคิดที่ว่า คาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานสามารถไกล่ เกลี่ยได้ หากนายจ้ าง
ลูกจ้ างและพนักงานตรวจแรงงานร่ วมในการไกล่เกลี่ยด้ วย เพราะถือว่าเป็ นการไกล่เกลี่ยสิทธิของ
ลูกจ้ างที่จะรับเงินหรือไม่รับเงินตามคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน
จากแนวความคิดข้ างต้ นนั้น จะเห็นว่า ในการไกล่ เกลี่ยคดีเพิกถอนคาสั่งของพนักงาน
ตรวจแรงงานแล้ ว เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเป็ นธรรม และรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ แ ก่ คู่ ค วาม ดั ง นั้ น
ศาลแรงงานจึ งควรมี อ านาจไกล่ เ กลี่ ยโดยพิ จ ารณาจึ งมู ล เหตุ โดยรวมในคดี ได้ และสามารถ
ไกล่เกลี่ยถึงเงินหรือสิทธิประโยชน์นอกเหนือจากที่กล่าวถึงในคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานได้ ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 43
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ทั้ ง นี้ การไกล่ เ กลี่ ยจะสามารถกระท าได้ ทุ ก คดี ตามแนวค าพิ พ ากษาฎี ก า
ที่ 2675/2544 และคาพิพากษาฎีกาที่ 1222/2549
สาหรับปั ญหาดังกล่ าวข้ างต้ น ผู้เขียนเห็นว่า แม้ คาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานจะ
เป็ นคาสั่งทางปกครอง แต่กเ็ ป็ นคาสั่งเกี่ยวกับสิทธิหน้ าที่ทางแรงงานอันเป็ นความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้ างและลูกจ้ าง ซึ่งมีลักษณะเป็ นสัญญาทางแพ่ง ซึ่งนายจ้ างและลูกจ้ างสามารถตกลงเกี่ยวกับ
สิทธิและหน้ าที่ของตนได้ โดยอิสระ จึงอยู่ภายในอานาจของศาลแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิ ธีพิจ ารณาคดีแ รงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8(4) ดังนั้ น แม้ พนั กงานตรวจ
แรงงานจะมีคาสั่งแล้ ว แต่ในการปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน รวมทั้งการจ่ายเงิน
ตามคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน นายจ้ างและลู กจ้ างก็ควรมีสิทธิท่ีจะตกลงประนี ประนอม
ยอมความผ่อนปรนต่อกันได้ ตามหลักสิทธิเรียกร้ องในทางแพ่ง เช่น พนักงานตรวจแรงงานมีคาสั่ง
ให้ นายจ้ างจ่ายค่าชดเชยเป็ นจานวนเงิน 300,000 บาท แก่ลูกจ้ าง แต่นายจ้ างขอต่อรองลูกจ้ าง
ว่ากิจการของนายจ้ างไม่ดี ขอจ่ายเงินเพียง 250,000 บาท ได้ หรือไม่ ในกรณีน้ ี หากลูกจ้ างตกลง
ก็ถือว่านายจ้ างปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานแล้ ว แต่ลูกจ้ างประสงค์จะรับเงินเพียง
250,000 บาท
จากการนาแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้ องทางแพ่ งมาใช้ ดังนี้ จึงเป็ นแนวคิดสนับสนุ น
ว่า ศาลแรงงานมีอานาจไกล่เกลี่ยคดีฟ้องเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานได้ โดยถือว่าไม่เป็ น
การไกล่เกลี่ยให้ คาสั่งของพนักงานแรงงานจะต้ องยุติลงไปหรือขัดต่อหลักผลผูกพันของคาสั่งทาง
ปกครอง หากแต่เป็ นการไกล่เกลี่ยให้ นายจ้ างและลูกจ้ างยอมตกลงปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงาน
ตรวจแรงงาน โดยใช้ สทิ ธิเรียกร้ องตามแต่ข้อตกลงในการประนีประนอมยอมความ
4.2 ปั ญหากระบวนการไกล่ เกลี่ ยคดีของศาล กรณีการฟ้ องเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจ
แรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
จากการวิ เคราะห์ แ นวคิดในการไกล่ เ กลี่ ยคดี ของศาล กรณี ก ารฟ้ องเพิ กถอนคาสั่ง
พนักงานตรวจแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จะพบว่าแม้ คดีฟ้องเพิกถอนคาสั่งพนักงาน
ตรวจแรงงานจะสามารถทาการไกล่ เกลี่ ยได้ แต่ กม็ ีปัญหาว่ ากระบวนการไกล่ เกลี่ยคดีของศาล
กรณีการฟ้ องเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานจะต้ องทาอย่างไร
จึงจะเหมาะสม ดังนี้
4.2.1 ปัญหาพนักงานตรวจแรงงานเป็ นคู่ความ แต่นายจ้ างหรือลูกจ้ างไม่ใช่คู่ความ
ปัญหานายจ้ างหรือลูกจ้ างไม่เป็ นคู่ความนี้ สืบเนื่องมากจากในกรณีฟ้องเพิกถอนคาสั่ง
ของพนักงานตรวจแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นายจ้ างหรือลูกจ้ างซึ่งไม่พอใจคาสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงานและประสงค์จะฟ้ องคดีเพื่อเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานจะต้ อง
ฟ้ องพนักงานตรวจแรงงานเป็ นจาเลยโดยตรง โดยไม่จาต้ องฟ้ องนายจ้ างหรือลูกจ้ างอีกฝ่ ายเข้ ามา
เป็ นคู่ความด้ วย
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การที่โจทก์ ต้ อ งฟ้ องพนั ก งานตรวจแรงงานเข้ า มาเป็ นคู่ ค วามนั้ น มี ผ ลท าให้ เ มื่ อ
ศาลแรงงานต้ องการไกล่เกลี่ยคดีฟ้องเพิกถอนคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานจะไม่สามารถทาได้
เนื่ อ งจากพนั ก งานตรวจแรงงานเป็ นผู้ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ให้ นายจ้ า งต้ อ งจ่ า ยเงิ น หรื อ ไม่ จ่ า ยเงิ น
ต้ องกระทาตามกฎหมายหรือไม่กระทาการตามกฎหมายเท่านั้น พนักงานตรวจแรงงานจึงไม่มีส่วน
ได้ เสียโดยตรงต่อสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
เมื่อ พิ จ ารณาถึ ง ผู้ มีส่ว นได้ รั บ ผลกระทบจากคาสั่งของพนั กงานตรวจแรงงานแล้ ว
จึงพบว่า การไกล่ เกลี่ยเพื่อระงับข้ อพิ พาทที่แท้ จริงต้ องกระทาระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ างอีกฝ่ าย
ที่ได้ รับผลกระทบจากคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานโดยตรงเท่านั้น การไกล่เกลี่ยจึงจะสาเร็จได้
แต่ เ มื่ อ นายจ้ างหรื อ ลู ก จ้ างอี ก ฝ่ ายมิ ไ ด้ เ ป็ นคู่ ค วามอี ก ฝ่ ายโดยตรงจึ ง ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาว่ า
การไกล่ เกลี่ ยไม่สามารถกระทาได้ เพราะนายจ้ างหรื อลูกจ้ างอีกฝ่ ายที่ได้ รับผลกระทบจากคาสั่ง
ของพนักงานตรวจแรงงานมิได้ เข้ ามาในคดี
สาหรั บปั ญ หาดังกล่ า วข้ างต้ น ผู้เขียนเห็นว่ า เพื่ อให้ ศ าลแรงงานสามารถไกล่ เกลี่ ย
คดีได้ จะต้ องดาเนินการให้ ลูกจ้ างหรือนายจ้ างซึ่งเกี่ยวข้ องหรือต้ องปฏิบัติหรือได้ รับเงินตามคาสั่ง
เข้ ามาเป็ นคู่ความในคดีด้วย ดังนั้น การแก้ ไขปัญหาสามารถทาได้ ดังนี้
1) การฟ้ องพนักงานตรวจแรงงานกับลูกจ้ างหรือนายจ้ างเป็ นจาเลยในคดีมาตั้งแต่
แรก ซึ่งจะทาให้ ศาลแรงงานดาเนินการไกล่ เกลี่ยคู่ความที่เป็ นนายจ้ างและลูกจ้ างกันได้ โดยตรง
ตั้งแต่แรก
2) การฟ้ องพนั ก งานตรวจแรงงานและแนะน าให้ โ จทก์ย่ื น ค าขอต่ อ ศาลให้ เ รี ย ก
นายจ้ างหรื อลู กจ้ า งอีก ฝ่ ายเข้ า มาเป็ นคู่ ความร่ วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง
มาตรา 57 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 31
3) การฟ้ องพนักงานตรวจแรงงานและนานายจ้ างหรือลูกจ้ างคู่กรณีมาศาลในวันนัด
พิจารณา และให้ นายจ้ างหรือลูกจ้ างดังกล่าวแถลงต่อศาลขอเข้ าเป็ นจาเลยร่วม
4) ศาลแรงงานออกหมายเรียกให้ นายจ้ างหรือลูกจ้ างคู่กรณีเข้ ามาเป็ นจาเลยร่วม
อย่างไรก็ตาม กรณีพนักงานตรวจแรงงานเข้ าตรวจแรงงานในสถานประกอบการและ
มีคาสั่งให้ นายจ้ างปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่ปรากฏตัวผู้ร้องเรียน จึงไม่มีตัวลูกจ้ างเป็ นคู่ความ
โดยเฉพาะ การฟ้ องเพิกถอนคาสั่งพนังงานตรวจแรงงานกรณีน้ ี ศาลแรงงานก็สามารถไกล่ เกลี่ย
คดีได้ โดยไม่ต้องดาเนินการให้ ลูกจ้ างเข้ ามาเป็ นคู่ความในคดีแต่อย่างใด
4.2.2 ปัญหาการทาสัญญาประนีประนอมยอมความและมีคาพิพากษาตามยอมเป็ น
การเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานหรือไม่
ปั ญหาการทาสัญญาประนีประนอมยอมความนี้ เป็ นปั ญหาแนวคิดทางกฎหมายที่มี
ส่วนขัดแย้ งระหว่างอานาจทางปกครองของพนักงานตรวจแรงงานตามหลักผลผูกพันทางปกครอง
และกระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล
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เนื่องจากการมีคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานเป็ นการใช้ อานาจตามกฎหมายและ
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานมีดุลยพิ นิจโดยชอบแล้ ว คาสั่งของพนั กงานตรวจแรงงานที่ออกมา
จึ งมี ความศั ก ดิ์ สิทธิ์มี ผลผู ก พั น โดยนายจ้ า งและลู ก จ้ า งจะต้ อ งปฏิบั ติตามคาสั่งของพนั กงาน
ตรวจแรงงาน จนกว่าจะมีการอุทธรณ์คาสั่งหรือฟ้ องคดีเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และมีการเพิ กถอนคาสั่งพนักงาน
ตรวจแรงงานนั้น คาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานจึงจะสิ้นไป
นอกจากการปฏิบัติตามคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานหรือการอุทธรณ์คาสั่งหรือฟ้ องคดี
เพิ กถอนคาสั่งแล้ ว ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกาหนดให้ คาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานสิ้น
สภาพไป ดังนั้ น จึงมีปั ญ หาว่ า มีการฟ้ องเพิ กถอนคาสั่งพนั กงานตรวจแรงงานตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานแล้ ว ศาลแรงงานไกล่ เกลี่ยจนนายจ้ างและลู กจ้ างตกลงกันได้ มีการทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความ และมีคาพิพากษาตามยอมแล้ ว คาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานจะสิ้น
สภาพไปหรื อ ไม่ เพราะการพิ พ ากษาตามยอมมิใ ช่ การเพิ กถอนคาสั่งพนั กงานตรวจแรงงาน
หากแต่เป็ นการพิ พากษาตามข้ อตกลงของนายจ้ างและลูกจ้ างซึ่ งเป็ นเอกชนเท่านั้น ซึ่งโดยหลัก
แล้ วข้ อ ตกลงระหว่ า งนายจ้ า งและลู กจ้ า งซึ่ งเป็ นข้ อตกลงของเอกชนย่ อมไม่ มีผลลบล้ า งคาสั่ง
พนักงานตรวจแรงงานซึ่งเป็ นฝ่ ายปกครอง ซึ่งหากพิจารณาตามหลักดังกล่าวแล้ ว การพิพากษา
ตามยอมจะไม่เป็ นการเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานซึ่งเป็ นการใช้ อานาจตามกฎหมาย
สาหรับปัญหาดังกล่าวข้ างต้ น ผู้เขียนเห็นว่า แม้ ว่าการพิพากษาตามยอมจะไม่เป็ นการ
เพิ กถอนคาสั่งพนั ก งานตรวจแรงงาน แต่สิทธิเรี ยกร้ องของนายจ้ างหรื อลู กจ้ างตามคาสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงานก็มีลักษณะเป็ นสิทธิเรียกร้ องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ดังนั้น เพื่อให้
การไกล่ เ กลี่ ย คดี ข องศาล กรณี ก ารฟ้ องเพิ ก ถอนค าสั่ง พนั ก งานตรวจแรงงานตามกฎหมาย
คุ้ มครองแรงงานสามารถกระทาได้ การทาสัญ ญาประนี ป ระนอมยอมความจึ งไม่ ถือเป็ นการ
เพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน แต่ถือว่าเป็ นการที่นายจ้ างหรือลูกจ้ างสละสิทธิเรียกร้ องตาม
คาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานเอง
4.2.3 ปั ญหาการทาสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ วความผิดทางอาญาระงับ
หรือไม่
เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน เป็ นความผิดทางอาญา
ตามมาตรา 151 วรรคสอง ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรั บ ซึ่ งความผิ ดอาญาจะระงับ ได้ ต่อเมื่ อนายจ้ า งได้ ป ฏิบั ติ ตามค าสั่งพนั กงานตรวจ
แรงงานหรื อ นายจ้ า งได้ ป ฏิบั ติ ต ามค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ง ของศาลตามมาตรา 124/1 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ค้ ุ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรื อศาลแรงงานมีค าพิ พากษาเพิ กถอนค าสั่ง
พนักงานตรวจแรงงานเท่านั้น จึงมีปัญหาว่ าการที่ศาลแรงงานทาการไกล่เกลี่ยแล้ วคู่สัญญาตกลง
กันทาสัญญาประนีประนอมยอมความจะถือว่าศาลมีคาสั่งเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
หรือเป็ นการปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาลหรือไม่
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โดยเฉพาะในกรณีท่นี ายจ้ างและลูกจ้ างตกลงกันได้ แล้ วให้ มีการถอนฟ้ อง เพราะจะ
ไม่มีคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลรับรองการถอนฟ้ อง ดังนั้น จึงมีปัญหาว่าคู่ความจะมีโทษทาง
อาญาหรือไม่
สาหรับปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น ผู้เขียนเห็นว่า แนวทางแก้ ไขปั ญหาจะแบ่งได้ เป็ นกรณี
ดังนี้
1) กรณีศาลแรงงานมีคาพิพากษาตามยอม
แนวทางแก้ ไขกรณีศาลแรงงานมีคาพิพากษาตามยอมและให้ ความผิดทางอาญาระงับ
มีสองแนวคิด ดังนี้
(1) แนวคิ ด ว่ า ค าพิ พ ากษาตามยอมเป็ นการที่ ศ าลมี ค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ ง ให้
คดีอาญาระงับไปตามมาตรา 124/1
ตามแนวคิ ด นี้ จะถื อ ว่ า กรณี ท่ี คู่ ค วามท าสั ญ ญาประนี ป ระนอมยอมความและ
ศาลแรงงานมีคาพิพากษาตามยอมเป็ นการที่ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งให้ คดีอาญาระงับไปตาม
มาตรา 124/1 ดังนั้นการดาเนินคดีอาญาต่อนายจ้ างจึงระงับไป
(2) แนวคิดว่ า การปฏิบัติตามคาพิ พากษาตามยอมเป็ นการที่นายจ้ างหรื อ ลู ก จ้ า ง
ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน
ตามแนวคิ ด นี้ ถื อ ว่ า เมื่ อ นายจ้ า งลู ก จ้ า งท าสั ญ ญาประนี ป ระนอมยอมความและ
ศาลแรงงานพิพากษาตามยอมแล้ ว เป็ นกรณีท่นี ายจ้ างปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน
แล้ ว แต่ลูกจ้ างยินยอมรับเงินเท่าที่ตกลงกันได้ ตามสัญญาประนีประนอมยอมความหรือการถอน
ฟ้ อง เช่ น พนั ก งานตรวจแรงงานมี ค าสั่ง ให้ น ายจ้ า งจ่ า ยค่ า ชดเชยแก่ ลู ก จ้ า ง 100,000 บาท
ในระหว่างการไกล่เกลี่ยคดีฟ้องเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน นายจ้ างลูกจ้ างตกลงกันได้
ที่จานวน 80,000 บาท ก็ถือว่านายจ้ างปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานแล้ ว แต่ลูกจ้ าง
ยินยอมรับเงินแค่ 80,000 บาท เท่าที่ตกลงกันได้ (เกษมสันต์ วิลาวรรณ, 2554)
2) กรณีโจทก์ถอนฟ้ องตามคาพิพากษาตามยอม
กรณีโจทก์ถอนฟ้ องตามคาพิพากษาตามยอมนั้น การถอนฟ้ องดังกล่าวเป็ นการถอน
ฟ้ องตามการไกล่เกลี่ยของศาลแรงงาน ดังนั้นเมื่อศาลแรงงานมีคาสั่งอนุญาตให้ ถอนฟ้ อง จึงน่าจะ
ถือว่า โจทก์ปฏิบัติตามที่ศาลแรงงานมีคาสั่งในการการไกล่ เกลี่ยและตามสัญญาประนี ประนอม
ยอมความแล้ ว ทั้งเมื่อศาลแรงงานมีคาสั่งอนุญาตให้ ถอนฟ้ องก็ยังเป็ นการรับรองว่าการถอนฟ้ อง
ของโจทก์กระทาภายใต้ กระบวนการไกล่เกลี่ยของศาล จึงถือว่าเป็ นการที่ศาลมีคาสั่งให้ คดีอาญา
ระงับไปตามมาตรา 124/1 แล้ ว ดังนั้นการดาเนินคดีอาญาต่อนายจ้ างจึงระงับไป
3) กรณี ก ารให้ ลู ก จ้ า งถอนคาร้ องขอต่ อพนั กงานตรวจแรงงาน เพื่ อ ให้ ค าสั่ง ของ
พนักงานตรวจแรงงานสิ้นผล
นอกจากการทาสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลแรงงานมีคาพิพากษาตาม
ยอมแล้ ว หรือโจทก์ถอนฟ้ องตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ ว ยังมีอีกแนวความคิดที่ทา
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ให้ คดีอาญาระงับ คือ การให้ ลูกจ้ างที่ไปยื่นคาร้ องต่อพนักงานตรวจแรงงานไปดาเนินการถอนคาร้ อง
ต่อพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 123 ซึ่งจะมีผลทา
ให้ คาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานสิ้นสภาพไปด้ วยเนื่องจากไม่มีคาร้ องของลูกจ้ าง และเมื่อคาสั่ง
พนักงานตรวจแรงงานสิ้นสภาพโทษทางอาญาก็จะระงับลงไปตามคาสั่งที่ส้ ินสภาพนั้ นดังนั้น เมื่อมี
การทาสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ ว ความผิดทางอาญาจึงระงับสิ้นไป
4.3 ปัญหาการไกล่เกลี่ยคดีท่คี ู่ความมิได้ นาคดีมาสู่ศาลภายในกาหนดระยะเวลาสามสิบวัน
ตามพระราชบั ญ ญั ติค้ ุ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 125 ได้ วางหลั ก ว่ า เมื่ อ
พนักงานตรวจแรงงานได้ มีคาสั่งตามมาตรา 124 แล้ ว ถ้ านายจ้ าง ลูกจ้ าง หรือทายาทโดยธรรม
ของลูกจ้ างซึ่งถึงแก่ความตายไม่พอใจคาสั่งนั้น ให้ นาคดีไปสู่ศาลได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ทราบคาสั่ง และมาตรา 125 วรรคสอง ได้ วางหลั กว่ า ในกรณี ท่ีน ายจ้ า ง ลู กจ้ า ง หรื อทายาท
โดยธรรมของลูก จ้ า งซึ่ งถึ งแก่ความตายไม่ นาคดีไปสู่ศาลภายในกาหนด ให้ คาสั่งนั้ น เป็ นที่สุด
ดังนั้น การที่คู่ความที่ไม่ พอใจคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานไม่นาคดีข้ ึนสู่ศาลภายในกาหนด
ระยะเวลาสามสิบวันตามกฎหมาย คาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานจึงเป็ นที่สุดตามมาตรา 125
วรรคสอง ตามแนวค าพิ พ ากษาฎี ก าที่ 10406/2550 และค าพิ พ ากษาฎี ก าที่ 62886383/2546
จากแนวค าพิ พ ากษาฎีก าดั งกล่ า ว จึ ง เห็น ว่ า กฎหมายเคร่ งครั ดต่ อ การปฏิบั ติ ต าม
เงื่อนไขการนาคดีสู่ศาลตามมาตรา 125 ดังนั้น จึงมีปัญหาว่ าหากมีการฟ้ องคดีเพิ กถอนคาสั่ง
พนั ก งานตรวจแรงงานแล้ ว พบว่ า โจทก์มิได้ น าคดีมาสู่ศ าลแรงงานภายในกาหนดสามสิบ วั น
ศาลแรงงานจะสามารถไกล่เกลี่ยคดีได้ หรือไม่
สาหรับปัญหาดังกล่าวข้ างต้ น ผู้เขียนเห็นว่า โดยทั่วไปแล้ วในกรณีท่ศี าลแรงงานพบว่า
ในการฟ้ องเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน โจทก์มิได้ นาคดีมาสู่ศาลแรงงานภายในกาหนด
สามสิบวัน ศาลแรงงานย่อมพิพากษายกฟ้ องได้ ทนั ที แต่เนื่องจากในการดาเนินกระบวนพิจารณา
คดีแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา
43 ได้ วางหลักว่า ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะดาเนินไปแล้ วเพียงใด ให้ ศาลแรงงานมีอานาจที่จะไกล่
เกลี่ ย ให้ คู่ ค วามตกลงกัน หรื อ ประนี ป ระนอมยอมความกัน ได้ เสมอ ดั ง นั้ น หากศาลแรงงาน
เห็นสมควรแม้ คู่ความจะมิได้ นาคดีข้ ึนสู่ศาลตามพระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 125 ก็ตาม ดังนั้น ศาลแรงงานจึงมีอานาจในการไกล่ เกลี่ ยคดีได้ หากศาลรั บฟ้ องแล้ ว
เนื่องจากการไกล่เกลี่ยไม่จาต้ องขึ้นอยู่กบั การนาคดีข้ นึ สู่ศาล และเป็ นอานาจของคู่ความที่จะตกลง
ระงับข้ อพิพาทระหว่างกันอยู่แล้ ว
4.4 ปัญหาการไกล่เกลี่ยนอกประเด็นที่พนักงานตรวจแรงงานมีคาสั่ง
ในการฟ้ องเพิ ก ถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั้ น
โจทก์ผ้ ู ฟ้ องคดี จ ะต้ อ งฟ้ องในประเด็น ที่พ นั ก งานตรวจแรงงานได้ วิ นิ จ ฉั ย และมี ค าสั่ง เท่า นั้ น
จึงมีปัญหาว่า หากในชั้นไกล่เกลี่ยคดีของศาล กรณีการฟ้ องเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
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ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นายจ้ างและลูกจ้ างจะตกลงในประเด็นอื่นนอกจากที่พนักงานตรวจ
แรงงานมีคาสั่งได้ หรือไม่
สาหรั บ ปั ญ หาดั งกล่ า วข้ า งต้ น ผู้ เ ขีย นเห็น ว่ า ในการไกล่ เ กลี่ ยของศาลแรงงานนั้ น
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คดีแรงงานระงับลงได้ ด้วยความเข้ าใจอันดีต่อกัน เพื่ อที่ท้งั สองฝ่ ายจะได้ มี
ความสัมพันธ์กนั ต่อไป การไกล่เกลี่ยของศาลแรงงานจึงความมุ่งไปที่ความสาเร็จของการไกล่เกลี่ย
ที่จะทาให้ นายจ้ างและลูกจ้ างตกลงกันได้ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ประกอบกับ
การไกล่เกลี่ยไม่มีรูปแบบที่กาหนดกรอบชัดเจนเช่นเดียวกับวิธีพิจารณาคดีในศาล ดังนั้น แม้ การ
ไกล่เกลี่ยจะดาเนินการเกินกว่าประเด็นที่พนักงานตรวจแรงงานมีคาสั่งก็ตาม ศาลแรงงานก็ย่อมมี
อานาจในการไกล่เกลี่ยได้
อนึ่ง แม้ ศาลแรงงานจะมีอานาจในการไกล่ เกลี่ยคดีได้ แม้ เกินกว่ าประเด็นที่พนักงาน
ตรวจแรงงานมีคาสั่ง แต่ในข้ อตกลงตามคาพิ พากษาตามยอมที่เกินกว่าประเด็นที่พนักงานตรวจ
แรงงานมีคาสั่งนั้น แม้ นายจ้ างไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ถือว่านายจ้ างไม่ปฏิบัติตามคาสั่งพนักงานตรวจ
แรงงาน เพราะข้ อ ตกลงนั้ น ไม่ ใ ช่ ข้อ ตกลงในประเด็น ที่พ นั ก งานตรวจแรงงานมี คาสั่ง ดังนั้ น
แม้ นายจ้ างผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ นายจ้ างก็ไม่มีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
พนักงานตรวจแรงงาน

5. ข้อเสนอแนะ
เพื่ อ ให้ ผลการศึก ษาสามารถน าไปใช้ ได้ อย่ า งเป็ นรู ปธรรม ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะ
ในการแก้ ไขปัญหาทั้งการแก้ ไขกฎหมาย และแนวทางการไกล่เกลี่ยคดีในศาลแรงงาน ดังนี้
5.1 การแก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลแรงงานและคดี แ รงงาน พ.ศ. 2522 เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับการไกล่เกลี่ยในคดีแรงงาน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและคดี แรงงาน พ.ศ. 2522 มีบทบัญญัติท่มี ุ่ งเน้ น
การไกล่ เกลี่ยคดีเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง แต่การไกล่ เกลี่ยคดีของศาล
แรงงานมิได้ รองรับการไกล่เกลี่ยคดีเพิกถอนคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานซึ่งคู่พิพาทฝ่ ายหนึ่ง
เป็ นพนักงานตรวจแรงงานกระทาการในฐานะเจ้ าหน้ าที่รัฐออกคาสั่งให้ นายจ้ างลูกจ้ างปฏิบัติตาม
กฎหมาย ซึ่งเดิมการพิจารณาคดีเพิกถอนคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานไม่น่าจะนากระบวนการ
ไกล่ เ กลี่ ย มาใช้ บั งคั บ ได้ แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาถึ ง แนวคิ ดของศาลแรงงานที่เ น้ น การไกล่ เ กลี่ ยแล้ ว
ศาลแรงงานจึงควรไกล่ เกลี่ยคดีเพิ กถอนคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานได้ แต่ต้องมีการแก้ ไข
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการไกล่เกลี่ย
ในคดีแรงงาน ดังนี้
5.1.1 การเพิ่ มเติมบทบัญญัติการฟ้ องเพิ กถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้ นา
นายจ้ างลูกจ้ างเข้ ามาในคดี
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เดิมคู่พิพาทในคดีเพิก ถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน คือ พนักงานตรวจแรงงาน
และนายจ้ างหรือลูกจ้ าง ดังนั้น เพื่อให้ การไกล่เกลี่ยบรรลุผลจึงต้ องเพิ่ มเติมบทบัญญัติการฟ้ อง
เพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้ นานายจ้ างลูกจ้ างเข้ ามาในคดี
มาตรา 37/1 ในกรณีการฟ้ องเพิ กถอนคาสั่ง พนักงานตรวจแรงงาน ให้ โจทก์ฟ้อง
นายจ้ างหรือลูกจ้ างแล้ วแต่กรณีมาพร้ อมพนักงานตรวจแรงงาน
ในกรณี โ จทก์ มิ ไ ด้ ฟ้ องนายจ้ างหรื อ ลู ก จ้ างแล้ วแต่ ก รณี ม าเป็ นจ าเลยร่ ว มด้ ว ย
ให้ ศ าลแรงงานมีคาสั่งเรี ยกนายจ้ า งหรื อลู กจ้ า งเข้ า มาเป็ นผู้ ร้ องสอด โดยให้ ผ้ ู ร้ องสอดมีสิท ธิ
เสมื อ นหนึ่ ง ว่ า ตนได้ ฟ้ องหรื อ ถู ก ฟ้ องเป็ นคดี เ รื่ องใหม่ ซึ่ ง โดยเฉพาะผู้ ร้ องสอดอาจน า
พยานหลั ก ฐานใหม่ มาแสดง อาจอุ ท ธรณ์ ฎีก าค าพิ พ ากษาหรื อ คาสั่งของศาลตามที่ก ฎหมาย
บัญญัติไว้
5.1.2 การเพิ่ มเติ มบทบั ญญั ติให้ การไกล่ เกลี่ ยมีผลทาให้ คาสั่งของพนั กงานตรวจ
แรงงานสิ้นผลไป
คาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานมีโทษทางอาญา หากไม่ปฏิบัติตามจึงควรเพิ่ มเติม
บทบัญญัติให้ การไกล่เกลี่ยมีผลทาให้ คาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานสิ้นผลไป
มาตรา 38/1 ในการไกล่ เ กลี่ ย คดี ฟ้ องเพิ ก ถอนค าสั่ ง ของพนั ก งานตรวจแรงงาน
เมื่อคู่ ความซึ่ งเป็ นนายจ้ างและลูกจ้ างตกลงกันได้ หรื อคู่ ความซึ่ งเป็ นนายจ้ า งหรื อลู กจ้ า งและ
พนักงานตรวจแรงงานตกลงกันได้ ให้ ถือว่าคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานเป็ นอันสิ้นผลไป
5.2 แนวทางการไกล่เกลี่ยคดีในศาลแรงงาน
เพื่อในการไกล่เกลี่ยคดีเพิกถอนคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน เป็ นไปได้ โดยสะดวก
รวดเร็ว และระงับ ลงได้ ด้วยความเข้ า ใจอัน ดีต่อกัน ระหว่ า งนายจ้ า งและลู กจ้ า ง ดังนั้ น ในการ
ไกล่เกลี่ยของศาลแรงงานควรดาเนินการ ดังนี้
5.2.1 การฟ้ องพนักงานตรวจแรงงานและนายจ้ างหรือลูกจ้ างอีกฝ่ ายเป็ นจาเลยร่วม
ในการฟ้ องคดีเพิ กถอนคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน โจทก์จึงควรฟ้ องพนักงาน
ตรวจแรงงานและนายจ้ างหรือลูกจ้ างอีกฝ่ ายเป็ นจาเลยร่วม เพื่อให้ นายจ้ างหรือลูกจ้ างอีกฝ่ ายเข้ า
มาในคดีต้งั แต่แรก โดยยื่นคาร้ องขอให้ เรียกนายจ้ างลูกจ้ างอีกฝ่ ายเข้ ามาในคดีในฐานะผู้ร้องสอด
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง มาตรา 57(3) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 แต่หากโจทก์ไม่ย่ืนคาร้ องดังกล่าว
ศาลแรงงานควรใช้ ดุลพิ นิจเรียกเพื่อให้ นายจ้ างหรือลูกจ้ างอีกฝ่ ายเข้ ามาในคดีเองตามประมวล
กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(3) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31
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5.2.2 การไกล่เกลี่ย
ศาลแรงงานควรไกล่เกลี่ยคู่พิพาทโดยใช้ อานาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 43 โดยมีแนวทางการไกล่เกลี่ยเพื่ อเข้ าถึงความ
ต้ องการที่แท้ จริงของนายจ้ างและลูกจ้ าง
5.2.3 การจัดให้ มีการทาสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างนายจ้ างกับลูกจ้ าง
เพื่อให้ สัญญาประนีประนอมยอมความมีผลผูกพันนายจ้ างและลูกจ้ างโดยตรง ดังนั้น
สัญญาประนีประนอมยอมความจึงควรทากันระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ างโดยตรง โดยมีพนักงาน
ตรวจแรงงานลงลายมื อ ชื่ อ ในสั ญ ญาประนี ป ระนอมยอมความในฐานะคู่ ค วามด้ ว ย และ
ศาลแรงงานก็ควรมีคาพิพากษาตามยอม
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