ระเบียบคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการกระทําอันไม่เป็ นธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งระเบียบคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ว่าด้วยการพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดการกระทําอันไม่เป็ นธรรม เพื่อให้การปฏิบตั ิเป็ นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิ ทธิภาพ
ยิง่ ขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑(๖)
แห่ งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. ๒๕๑๘ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์จึงกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่า “ระเบี ยบคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ว่าด้วยการพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดการกระทําอันไม่เป็ นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เรื่ อง การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
การกระทําอันไม่เป็ นธรรม ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ คณะกรรมการ ” หมายความว่า คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
“ คณะอนุกรรมการ ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์
“ สํานักงาน ” หมายความว่า สํานักแรงงานสัมพันธ์
“ ผูก้ ล่าวหา” หมายความว่า ผูเ้ สี ยหายซึ่ งยื่นคําร้องกล่าวหาต่อคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์วา่ ได้รับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมตามนัยแห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
ในกรณี ที่ผกู ้ ล่าวหาเป็ นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคล
และผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจากผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลให้ทาํ การแทนด้วย
“ผูถ้ ูก กล่า วหา” หมายความว่า ผูท้ ี่ถูกกล่า วหาว่ากระทําการอันไม่เ ป็ นธรรมต่อ
ผูก้ ล่าวหาตามนัยแห่ งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
ในกรณี ที่ผถู ้ ูกกล่าวหาเป็ นนิ ติบุคคล ให้หมายความรวมถึงผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทน
นิติบุคคลและผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจากผูท้ ี่มีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลให้ทาํ การแทนด้วย
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“ คําร้องกล่าวหา ” หมายความว่า คําร้องกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรม
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
“ คําสัง่ ” หมายความว่า คําสัง่ ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการแรงงานสัมพันธ์รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การยืน่ คําร้องกล่าวหา
ข้อ ๖ ให้ผกู ้ ล่าวหายื่นคําร้องกล่าวหาผูถ้ ูกกล่าวหาว่ามีการกระทําที่ฝ่าฝื นมาตรา ๑๒๑
มาตรา ๑๒๒ หรื อมาตรา ๑๒๓ แห่ งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ต่อคณะกรรมการ
ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่มีการฝ่ าฝื น
การยืน่ คําร้องกล่าวหาตามวรรคหนึ่งให้ยนื่ ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๗ ให้ผกู ้ ล่าวหายืน่ คําร้องกล่าวหา ณ สํานักงาน
ในกรณี มูลการกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกิดขึ้นนอกเขตกรุ งเทพมหานคร ผูก้ ล่าวหาอาจยื่น
คําร้ องกล่ าวหาผูถ้ ูกกล่ าวหา ณ สํานักงานสวัสดิ การและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดในท้องที่ที่มูลการ
กระทําอันไม่เป็ นธรรมเกิดขึ้นก็ได้
การยืน่ คําร้องกล่าวหาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผูก้ ล่าวหาต้องยืน่ คําร้องกล่าวหาด้วย
ตนเอง
ข้อ ๘ ผูก้ ล่าวหาอาจมอบอํานาจเป็ นหนังสื อให้ผอู ้ ื่นจํานวนไม่เกินสี่ คน เป็ นตัวแทนเพื่อ
ดําเนินการตามคําร้องกล่าวหาแทนตนได้
การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ งให้ผูม้ อบอํานาจและผูร้ ั บมอบอํานาจลงลายมื อชื่ อต่อ
หน้าพยานอย่างน้อยสองคน
ผูก้ ล่าวหาอาจมอบอํานาจตามแบบท้ายระเบียบนี้ หรื อแบบอื่นที่มีลกั ษณะเป็ นหนังสื อ
มอบอํานาจทัว่ ไปก็ได้
กรณี ที่มีผรู ้ ับมอบอํานาจมากกว่าหนึ่ งคน คณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการมีสิทธิ ที่
จะให้ผรู ้ ับมอบอํานาจคนหนึ่งคนใดตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการก็ได้
ข้อ ๙ ให้ผกู ้ ล่าวหากรอกหรื อเติมข้อความในคําร้องกล่าวหาด้วยถ้อยคําที่ชดั เจน ครบถ้วน
ถูกต้อง และเป็ นจริ ง
ให้ผกู ้ ล่าวหาบรรยายหรื อระบุการกระทําของผูถ้ ูกกล่าวหาที่กระทําการฝ่ าฝื นมาตรา ๑๒๑
มาตรา ๑๒๒ หรื อมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และคําขอให้เป็ นที่
เข้าใจได้
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ผูก้ ล่าวหาอาจแนบเอกสารหรื อหลักฐานที่จาํ เป็ นประกอบคําร้องกล่าวหาก็ได้
ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานหรื อสํานักงานสวัสดิ การและคุ ม้ ครองแรงงานจังหวัดสอบสวน
ข้อเท็จจริ งเบื้องต้นเกี่ยวกับคําร้องกล่าวหา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ ดังนี้
(๑) สถานภาพของผูก้ ล่าวหา และวันเดือนปี ที่ยนื่ คําร้องกล่าวหา
(๒) สภาพการจ้างหรื อสภาพการทํางาน
(๓) สถานภาพขององค์การลูกจ้าง (ถ้ามี)
(๔) ความสัมพันธ์ของผูก้ ล่าวหากับองค์การลูกจ้าง
(๕) ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
(๖) สาเหตุของการร้องกล่าวหา
ข้อ ๑๑ ในกรณี คาํ ร้องกล่าวหายื่นต่อสํานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัด
ให้สาํ นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดส่ งคําร้องกล่าวหาและบันทึกการสอบสวนข้อเท็จจริ ง
เบื้องต้นให้คณะกรรมการภายในกําหนดห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับคําร้องกล่าวหา
ข้อ ๑๒ ให้สาํ นักงานลงรับคําร้องกล่าวหาในทะเบียนการกระทําอันไม่เป็ นธรรมไว้
เป็ นหลักฐาน
การลงทะเบียนรับคําร้องตามวรรคหนึ่ง ให้เรี ยงลําดับคําร้องจากลําดับน้อยไปหาลําดับ
มาก โดยให้เริ่ มต้นในวันต้นปี ปฏิทินและให้สิ้นสุ ดเมื่อวันสิ้ นปี ปฏิทิน แล้วให้เริ่ มต้นการลงลําดับใหม่ใน
ปี ปฏิทินต่อไป คําร้องของผูก้ ล่าวหาคนหนึ่งให้ถือเป็ นหนึ่งลําดับ
ข้อ ๑๓ ให้สํานักงานสรุ ปข้อเท็จจริ งตามคําร้ องกล่ าวหาและบันทึ กการสอบสวน
ข้อเท็จจริ งเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
(๑) สถานภาพของผูก้ ล่าวหาและวันเดือนปี ที่ยนื่ คําร้องกล่าวหา
(๒) ชื่อและสถานที่ต้ งั ของผูถ้ ูกกล่าวหา
(๓) ประเภทกิจการและจํานวนลูกจ้าง
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การลูกจ้าง
(๕) คําร้องกล่าวหาและคําขอของผูก้ ล่าวหา
(๖) สภาพการจ้างหรื อสภาพการทํางาน
(๗) สาเหตุของความขัดแย้ง
ข้อ ๑๔ ให้สาํ นักงานแจ้งข้อกล่าวหาตามคําร้องของผูก้ ล่าวหาตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ ง
ให้ผถู ้ ูกกล่าวหาทราบ และให้ผถู ้ ูกกล่าวหาชี้แจงแก้ขอ้ กล่าวหาเป็ นหนังสื อภายในกําหนดแปดวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสื อ
ผูถ้ ูกกล่าวหาอาจมอบอํานาจเป็ นหนังสื อให้ผอู ้ ื่นจํานวนไม่เกินสองคน เป็ นผูแ้ ทนมา
ชี้แจงแถลงเหตุผลแทนตนก็ได้
ให้นาํ ความในข้อ ๘ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕ ให้สาํ นักงานเสนอคําร้องกล่าวหาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยมิชกั ช้า
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หมวด ๒
การพิจารณาคําร้องกล่าวหา
ข้อ ๑๖ให้สาํ นักงานแจ้งให้ผกู ้ ล่าวหา ผูถ้ ูกกล่าวหาเข้าพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริ งเพิ่มเติม
และตอบข้อสอบถามต่อคณะกรรมการในวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการพิจารณาคําร้องกล่าวหา
โดยระบุให้ผกู ้ ล่าวหา ผูถ้ ูกกล่าวหา นําพยานหลักฐานมาแสดงวันเดียวกันหรื อคนละวัน และจะให้ฝ่ายใด
ชี้แจงก่อนหรื อหลังก็ได้
คําร้องกล่าวหาที่เกิดขึ้นในท้องที่อื่นตามข้อ ๗ วรรคสอง คณะกรรมการอาจ
มอบหมายให้ผถู ้ ูกกล่าวหาเข้าชี้แจงแถลงเหตุผลต่อคณะอนุกรรมการก็ได้
ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริ งที่จาํ เป็ น ดังนี้
(๑) ความถูกต้อง สมบูรณ์ของคําร้องกล่าวหา
(๒) สภาพการจ้างหรื อสภาพการทํางาน
(๓) สถานภาพของผูก้ ล่าวหา
(๔) สถานภาพของผูถ้ ูกกล่าวหา
(๕) สาเหตุของความขัดแย้ง
ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการสอบสวนข้อเท็จจริ งจากผูก้ ล่าวหาหรื อผูถ้ ูกกล่าวหา
ด้วยถ้อยคําที่สุภาพ ไม่ตาํ หนิ ติเตียน ว่ากล่าวเสี ยดสี และไม่แสดงความเห็นที่เป็ นคุณหรื อเป็ นโทษต่อ
ผูก้ ล่าวหาหรื อผ◌ู ◌้ถูกกล่าวหา
การสอบสวนข้อเท็จจริ งตามข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ ง คณะกรรมการ
ไม่พึงใช้คาํ ถามนํา
ข้อ ๑๙ให้สํา นัก งานมอบหมายให้เ จ้า หน้า ที ่บ นั ทึก การสอบสวนข้อ เท็จ จริ ง ของ
คณะกรรมการตามประเด็นที่ผกู ้ ล่าวหาหรื อผูถ้ ูกกล่าวหาได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมและที่คณะกรรมการได้ทาํ การ
สอบถาม ทั้งนี้ให้ผกู ้ ล่าวหาหรื อผูถ้ ูกกล่าวหารับรองความถูกต้องและลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานด้วย
ในกรณี ที่ผกู ้ ล่าวหา ผูถ้ ูกกล่าวหา หรื อคณะกรรมการเห็นว่า เจ้าหน้าที่บนั ทึกไว้ไม่ถูกต้อง
หรื อไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ผบู ้ นั ทึกแก้ไขให้ถกู ต้องหรื อเพิ่มเติมให้ครบถ้วน โดยให้เจ้าหน้าที่ผบู ้ นั ทึก
ลงลายมือชื่อกํากับการแก้ไขขีดฆ่าหรื อตกเติมไว้ทุกแห่งด้วย
ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาคําร้องกล่าวหา การสอบสวนข้อเท็จจริ งเบื้องต้น
และการสอบสวนข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมลับหลังผูก้ ล่าวหา
ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า คําร้องกล่าวหาและการสอบสวนดังกล่าวมีเหตุ
อันควรเชื่อได้วา่ ผูถ้ ูกกล่าวหาได้กระทําการฝ่ าฝื นมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ หรื อมาตรา ๑๒๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้คณะกรรมการรับคําร้องกล่าวหาไว้ดาํ เนินการ
ให้สาํ นักงานแจ้งผลการพิจารณาให้ผกู ้ ล่าวหาทราบโดยไม่ชกั ช้า
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ข้อ ๒๑ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริ ง รวบรวม
พยานหลักฐาน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับคําร้องกล่าวหาที่คณะกรรมการได้รับไว้ดาํ เนินการก็ได้
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการหรื อ คณะอนุก รรมการต้อ งให้โ อกาสผู ก้ ล่า วหาและ
ผูถ้ ูก กล่า วหานํา สื บข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานทั้งปวงที่ เป็ นประโยชน์แก่ ฝ่ายตน โดยจะกระทํา
ติดต่อกันไปโดยไม่ตอ้ งเลื่อนก็ได้ แต่ถา้ มีเหตุจาํ เป็ นจะเลื่อนไปก็ให้บนั ทึกเหตุที่ตอ้ งเลื่อนไว้
การเลื่อนครั้งหนึ่งๆ ให้เลื่อนได้ไม่เกินเจ็ดวัน และไม่เกินสองครั้งติดต่อกัน หรื ออยูใ่ น
ดุลพินิจของคณะกรรมการหรื อคณะอนุ กรรมการ แต่ถา้ มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่าผูก้ ล่าวหาหรื อผูถ้ ูกกล่าวหา
มีเจตนาประวิงเวลาให้ชักช้าอันเป็ นเหตุให้การดําเนิ นการพิจารณาวินิจฉัยชี้ ขาดต้องล่าช้าออกไปจะ
ไม่อนุญาตให้เลื่อนก็ได้
ในกรณี ที่คณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นว่า การนําสื บข้อเท็จจริ งและ
พยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งเป็ นการเพียงพอแก่การรับฟังแล้ว หรื อไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นแห่ งมูลการ
กระทําอันไม่เป็ นธรรม หรื อเป็ นการฟุ่ มเฟื อย คณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการอาจระงับการนําสื บ
เพิ่มเติมก็ได้
ข้อ ๒๓ การสอบสวนข้อเท็จจริ ง การตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน หรื อการสอบสวน
พยานบุคคลของคณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการไม่จาํ ต้องกระทําต่อหน้าผูก้ ล่าวหาหรื อผูถ้ ูกกล่าวหา
หรื อทั้งสองฝ่ าย
การสอบสวนพยานบุคคลในเหตุการณ์เดียวกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการจะสอบสวนร่ วมกันหรื อแยกจากกันก็ได้
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ สํานักงานหรื อสํานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
จังหวัดจะทําการไต่สวนและให้ส่งเอกสารสอบสวนในขณะเดียวกันก็ได้
ข้อ ๒๔ ในกรณี ที่มีความจําเป็ นและเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาวินิจฉัยและการชี้ขาด
คณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการอาจมีหนังสื อสอบถาม เรี ยกบุคคลมาให้ถอ้ ยคํา ให้ส่งเอกสาร หรื อ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาก็ได้
คณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการมีอาํ นาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ทาํ งานของผูก้ ล่าวหา
นายจ้าง ผูถ้ ูกกล่าวหา หรื อผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยได้
ในกรณี ที่ มี ค วามจํา เป็ น คณะกรรมการหรื อคณะอนุ กรรมการจะขอความเห็ น จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูท้ รงคุณวุฒิกไ็ ด้
ข้อ ๒๕ในการสอบสวนข้อเท็จจริ งจากผูก้ ล่าวหา ผูถ้ ูกกล่าวหา พยานบุคคลที่เป็ น
คนต่างด้าว ผูใ้ ห้ถอ้ ยคําต้องจัดให้มีล่ามที่เข้าใจภาษาไทยได้ดีแปลถ้อยคําเป็ นภาษาไทยด้วย
การยืน่ หรื อแสดงเอกสารที่เป็ นภาษาต่างประเทศ ต้องมีคาํ แปลภาษาต่างประเทศเป็ น
ภาษาไทยและรับรองความถูกต้องด้วย
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ข้อ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการเรี ยกผูถ้ ูกกล่าวหามาพบเพื่อสอบถาม
ข้อเท็จจริ ง ถ้าผูถ้ ูกกล่าวหาไม่มาพบโดยจงใจหรื อไม่มีเหตุอนั สมควรรวมกันแล้วถึ งสองครั้ ง หรื อ
หนั ง สื อ เรี ยกผู ้ถู ก กล่ า วหาส่ ง ให้ ไ ม่ ไ ด้ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาดํา เนิ น การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดตาม
พยานหลักฐานที่ปรากฏอยูต่ ่อไป
ข้อ ๒๗ เมื่อการชี้ แจงข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานของผูก้ ล่าวหาหรื อผูถ้ ูกกล่าวหา
สิ้ นสุ ดลง ให้คณะกรรมการหรื อคณะอนุ กรรมการบันทึ กการสิ้ นสุ ด โดยให้ผูก้ ล่าวหาหรื อผูถ้ ูกกล่าวหา
ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานด้วย
หมวด ๓
การจําหน่ายคําร้องกล่าวหา
ข้อ ๒๘ การพิจารณาคําร้องกล่าวหาของคณะกรรมการตามข้อ ๒๐ ถ้าคณะกรรมการ
พิ จารณาเห็ น ว่ า ผูก้ ล่ า วหามิ ใ ช่ ผูเ้ สี ย หาย คํา ร้ อ งกล่ า วหาของผูก้ ล่ า วหาไม่ อ ยู่ใ นอํา นาจหน้า ที่ ข อง
คณะกรรมการ หรื อผูถ้ ูกกล่าวหามิได้กระทําการฝ่ าฝื นมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ หรื อมาตรา ๑๒๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ คณะกรรมการจะไม่รับคําร้องกล่าวหาไว้ดาํ เนินการก็ได้
ให้สํานักงานแจ้งผลการพิจารณาคําร้องกล่าวหาให้ผูก้ ล่าวหาทราบโดยไม่ชกั ช้าและ
จําหน่ายคําร้องกล่าวหาออกจากสารบบ
ข้อ ๒๙ ในกรณี ท่ีสาํ นักงานได้แจ้งให้ผกู ้ ล่าวหาเข้าพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมและ
ตอบข้อสอบถามต่อคณะกรรมการตามข้อ ๑๖ ถ้าผูก้ ล่าวหามิได้มาพบคณะกรรมการตามกําหนดนัด
โดยมิได้ช้ ีแจงเหตุขดั ข้องให้ทราบ ให้สาํ นักงานแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผกู ้ ล่าวหามาพบคณะกรรมการอีกครั้ง
หนึ่ง ภายในกําหนดสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อ
ในกรณี ที่ผูก้ ล่ าวหามิ ได้มาพบคณะกรรมการตามหนังสื อแจ้งตามวรรหนึ่ งโดยมิ ได้
ชี้ แจงเหตุ ขดั ข้องให้ทราบ ให้ถือว่าผูก้ ล่ าวหาไม่พึงประสงค์ให้ดาํ เนิ นการตามคําร้ องกล่ าวหา และให้
สํานักงานจําหน่ายคําร้องกล่าวหาออกจากสารบบ
ข้อ ๓๐ ในระหว่างการดําเนินการของสํานักงาน คณะอนุกรรมการหรื อคณะกรรมการ
ถ้าผูก้ ล่าวหาประสงค์จะขอถอนคําร้องกล่าวหาด้วยความสมัครใจ ให้ผกู ้ ล่าวหาแจ้งการถอนคําร้องกล่าวหา
เป็ นหนังสื อ
การขอถอนคําร้องกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง ถ้าผูก้ ล่าวหาแจ้งความประสงค์ต่อสํานักงาน
สํานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัด คณะอนุ กรรมการหรื อคณะกรรมการ ให้เจ้าหน้าที่
อนุกรรมการ หรื อกรรมการ แล้วแต่กรณี บันทึกการถอนคําร้องกล่าวหาโดยให้ผกู ้ ล่าวหาลงลายมือชื่อไว้
เป็ นหลักฐานด้วย
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ให้สาํ นักงานหรื อคณะอนุ กรรมการรายงานผลการถอนคําร้องกล่าวหาให้คณะกรรมการ
ทราบโดยไม่ชกั ช้า และให้สาํ นักงานจําหน่ายคําร้องกล่าวหาออกจากสารบบ
ข้อ ๓๑ ในกรณี ที่ ผู ้ก ล่ า วหาหรื อผ◌ู ◌้ ถู ก กล่ า วหาหรื อทั้ ง สองฝ่ ายประสงค์ จ ะ
ประนี ประนอมกันให้ คณะกรรมการ หรื อคณะอนุ กรรมการดําเนิ นการให้เป็ นไปตามความประสงค์
ของผูก้ ล่าวหาหรื อผูถ้ ูกกล่าวหาหรื อทั้งสองฝ่ าย
ถ้าทั้งสองฝ่ ายสามารถทําความตกลงกันได้ ให้คณะกรรมการหรื อคณะอนุ กรรมการ
บันทึกการตกลงกันของทั้งสองฝ่ าย และให้ท้ งั สองฝ่ ายลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานด้วย
ให้คณะอนุ กรรมการรายงานผลการตกลงตามวรรคสองให้คณะกรรมการทราบโดย
ไม่ชกั ช้า และให้สาํ นักงานจําหน่ายคําร้องกล่าวหาออกจากสารบบ
ข้อ ๓๒ ในกรณี ที่ผูก้ ล่าวหามิ ได้มาพบคณะกรรมการ หรื อคณะอนุ กรรมการเพื่อ
ดําเนิ นการสอบสวนข้อเท็จจริ งตามกําหนดนัด โดยมิได้ช้ ี แจงเหตุขดั ข้องให้ทราบ ให้คณะกรรมการ
หรื อ คณะอนุ กรรมการมีหนังสื อเรี ยกให้ผกู ้ ล่าวหามาชี้ แจงข้อเท็จจริ งภายในกําหนดสิ บห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสื อ
หากผูก้ ล่าวหามิได้มาพบคณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการตามกําหนดนัดในวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการมีหนังสื อให้ผกู ้ ล่าวหามาพบคณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการ
อีกครั้ งหนึ่ งภายในกําหนดสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อ หากผูย้ ื่นคําร้องกล่าวหามิได้มาพบโดยมิได้
ชี้แจงเหตุขดั ข้องให้ทราบ ให้ถือว่าผูก้ ล่าวหาไม่พึงประสงค์ให้ดาํ เนินการตามคําร้องกล่าวหา
ให้คณะอนุ กรรมการรายงานให้คณะกรรมการทราบ และให้สาํ นักงานจําหน่ายคําร้อง
กล่าวหาออกจากสารบบ
ข้อ ๓๓ ในกรณี ที่ผกู ้ ล่าวหาถึงแก่ความตาย ให้คาํ ร้องกล่าวหาตกไปตามกัน
ให้สาํ นักงานหรื อคณะอนุกรรมการรายงานผลให้คณะกรรมการทราบโดยไม่ชกั ช้า และ
ให้สาํ นักงานจําหน่ายคําร้องกล่าวหาออกจากสารบบ
หมวด ๔
การวินิจฉัยชี้ขาดคําร้องกล่าวหา
ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ ขาดคําร้ องกล่าวหาและออกคําสั่งภายในกําหนด
เก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับคําร้องกล่าวหา
ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นที่ไม่อาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคําร้องกล่าวหาและออกคําสั่งภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ งได้ให้คณะอนุ กรรมการรายงานเหตุผล ความจําเป็ นและระยะเวลาที่สมควร
ขยายออกไปให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนครบกําหนดอย่างน้อยไม่เกินเจ็ดวัน
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ข้อ ๓๕ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ ขาดคําร้องกล่าวหาและออกคําสั่งตามคําขอของ
ผูก้ ล่าวหา เว้นแต่กรณี ที่คณะกรรมการจะเห็นสมควรออกคําสัง่ เป็ นอย่างอื่น
ข้อ ๓๖ กรณี ที่ออกคําสั่งให้ผถู ้ ูกกล่าวหาจ่ายค่าเสี ยหายแก่ผกู ้ ล่าวหา ให้คณะกรรมการ
คํานึ งถึงอายุของผูก้ ล่าวหา ระยะเวลาการทํางานของผูก้ ล่าวหา ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อบังคับ
เกี่ ยวกับการทํางาน ความเดื อดร้ อนของผูก้ ล่าวหา มูลเหตุแห่ งการเลิกจ้าง ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ
และสิ ทธิประโยชน์อื่นที่ผกู ้ ล่าวหามีสิทธิได้รับ รวมทั้งฐานะแห่งกิจการของ ผูถ้ ูกกล่าวหาด้วย
ข้อ ๓๗ ให้คณะอนุกรรมการจัดทําเอกสารสรุ ปข้อเท็จจริ งของผูก้ ล่าวหาและผูถ้ ูกกล่าวหา
ตลอดจนพยานหลักฐานและประเด็นพิจารณาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ให้คณะอนุ กรรมการเสนอผลการสอบข้อเท็จจริ งตามวรรคหนึ่ งต่อคณะกรรมการโดย
ไม่ชกั ช้า
ข้อ ๓๘ ให้ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ หรื ออนุกรรมการและเลขานุการที่ได้รับ
มอบหมายรายงานข้อ เท็ จ จริ ง พยานหลัก ฐาน และเสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการ ในการนี้
คณะกรรมการจะมอบหมาย ให้คณะอนุ กรรมการทําการสอบสวนข้อเท็จจริ ง หรื อจัดหาพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมประกอบการพิจารณา ก็ได้
คณะกรรมการอาจให้ผกู ้ ล่าวหา หรื อผูถ้ ูกกล่าวหา หรื อทั้งสองฝ่ ายมาชี้แจงแถลงรายละเอียด
เพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะกรรมการก็ได้
ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยตามข้อเท็จจริ ง และพยานหลักฐานที่ปรากฏ
ด้วยความเป็ นธรรม ซื่อสัตย์สุจริ ต และโปร่ งใส
ข้อ ๔๐ คําสั่งคณะกรรมการให้ทาํ เป็ นหนังสื อ ลงลายมือชื่อกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม
ทุกคน และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้
(๑) ลําดับเลขที่คาํ สัง่
(๒) สถานที่และวันเดือนปี ที่มีคาํ สัง่
(๓) ชื่อผูก้ ล่าวหาและชื่อผูถ้ กู กล่าวหา
(๔) ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
(๕) ข้อกฎหมายที่อา้ งอิง
(๖) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
(๗) คําสัง่ ให้ปฏิบตั ิและระยะเวลาการปฏิบตั ิตามคําสัง่
ข้อ ๔๑ ให้สํานักงานส่ งสําเนาคําสั่งคู่ฉบับให้ผูถ้ ูกกล่าวหา และผูก้ ล่าวหาทราบโดย
มิชกั ช้า และให้จดั เก็บคําสัง่ ต้นฉบับไว้ในสํานวนเรื่ อง
ให้สํานักงานจัดให้มีทะเบียนคําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ว่าด้วยการกระทํา
อันไม่เป็ นธรรม
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ข้อ ๔๒ ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขประเด็นสําคัญแห่ งมูลการกระทําอันไม่เป็ น
ธรรม หรื อเปลี่ ยนแปลงคําสั่งเป็ นอย่างอื่น เว้นแต่เป็ นการเปลี่ ยนแปลงแก้ไขถ้อยคําที่ ผิดพลาดหรื อ
ตกหล่นเล็กน้อย กรณี เช่นว่านี้ ให้สาํ นักงานแจ้งให้คู่กรณี ทราบ
การลงลําดับเลขที่ในคําสั่ง ให้ลงเลขที่จากลําดับน้อยไปหาลําดับมาก โดยให้เริ่ มต้นใน
วันต้นปี ปฏิทินและให้สิ้นสุ ดเมื่อวันสิ้ นปี ปฏิทิน แล้วให้เริ่ มต้นการลงลําดับใหม่ในปี ปฏิทินต่อไป
ข้อ ๔๓ ให้คณะกรรมการแจ้งสิ ทธิ การอุทธรณ์หรื อการคัดค้านคําสั่งของคณะกรรมการ
และบทกําหนดโทษของการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของคณะกรรมการให้ผกู ้ ล่าวหาและผูถ้ ูกกล่าวหา
ทราบด้วย
หมวด ๕
การติดตามและการดําเนินคดี
ข้อ ๔๔ ให้สาํ นักงานติดตามผลการปฏิบตั ิตามคําสั่งของนายจ้างหรื อผูถ้ ูกกล่าวหาและ
ผูก้ ล่าวหา โดยให้บนั ทึกการติดตามผลไว้เป็ นหลักฐาน และรายงานให้คณะกรรมการทราบ
ข้อ ๔๕ ในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งของคณะกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใดก็ตาม ให้สาํ นักงานเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการพิจารณาโดยไม่ชกั ช้า
ในกรณี ที่คณะกรรมการมี ความเห็ นให้ด าํ เนิ นคดี กับผูฝ้ ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิ บตั ิ ตามคําสั่ง
ให้จดั ส่ งความเห็นของคณะกรรมการประกอบการดําเนินคดีดว้ ย
ให้สาํ นักงานรายงานผลคดีตามวรรคสองให้คณะกรรมการทราบ
ข้อ ๔๖ ในกรณี ที่มีการฟ้ องคดีต่อศาลปกครอง หรื อศาลแรงงานเกี่ยวกับกระบวนการ
สอบสวน ความเห็ น หรื อ คํา สั่ ง ของคณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะกรรมการ ให้สํา นัก งานรายงานให้
คณะกรรมการทราบโดยไม่ชกั ช้า
ให้สาํ นักงานติดตามกระบวนการพิจารณาคดีและผลแห่ งคดีอย่างต่อเนื่ องและรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบ
ข้อ ๔๗ ในกรณี ที่เป็ นการสมควรและเพื่อประโยชน์ในการปฏิ บตั ิ งานให้สํานักงาน
สรุ ป เรื่ องและรายงานอธิ บ ดี ก รมสวัส ดิ ก ารและคุ ้ม ครองแรงงาน ปลัด กระทรวงแรงงาน และ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายอัมพร นีละโยธิน)
ประธานกรรมการแรงงานสัมพันธ์

