หมวด ๓
คาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
ในกรณีที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๔๔๑ ให้พนักงานตรวจแรงงานมีคาสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินดังกล่าว
ให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าได้
ทราบคาสั่ง ตามมาตรา ๑๒๔ วรรคสาม ประกอบกับข้อ ๘ วรรคหนึ่งของระเบียบกรมฯ ว่าด้วยการรับคาร้อง
และการพิจารณาคาร้องของพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ.
๒๕๕๔
สาหรับกรณีที่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิได้รับเงิน
ตามคาร้องให้พนักงานตรวจแรงงานมีคาสั่งและแจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้างและลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของ
ลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายทราบ (ข้อ ๑๙ วรรคสอง) มาตรา ๑๒๔ วรรคหก
๑. รูปแบบคาสั่ง (แบบ คร.๘)
หัวเรื่องของคาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
การเขียนคาสั่งให้จัดทาตามแบบ คร.๘ โดยระบุรายละเอียดหัวเรื่องให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ
หน่วยงานของพนักงานตรวจแรงงาน เลขที่คาสั่ง เรื่องตามคาร้อง ชื่อผู้ยื่นคาร้องและนายจ้าง
กรณีผู้ยื่นคาร้องตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ให้ระบุชื่อผู้ยื่นคาร้องเพียงคนเดียวและตามด้วยคาว่า
“กับพวกรวม......คน” ยกตัวอย่างเช่น นายก. นายข. และนายค. จานวน ๓ คน ยื่นคาร้องเรื่องค่าจ้าง ให้ระบุ
ว่า นายก. กับพวกรวม ๓ คน
สาหรับหัวข้อเรื่องให้กาหนดจากคาร้องของผู้ยื่นคาร้องเป็นหลักโดยระบุให้ครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในแบบ คร.๗ เช่น ค่าจ้าง ค่าชดเชย ค่าทางานในวันหยุด เป็นต้น
การจัดทาคาสั่ง
คาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานเป็นคาสั่งทางปกครอง ฉะนั้นการจัดทาคาสั่ง ต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และ มาตรา ๔๐ ซึง่
ต้องเป็นไปตามแบบ คร.๘ และต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
๑. วัน เดือน และปี ที่ทาคาสั่ง
๒. ชื่อและตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งพร้อมทั้งมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่ง
นั้น
๓. ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
๔. ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
๕. ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
๖.ระบุสิทธิอุทธรณ์ หรือสิทธิโต้แย้ง และระยะเวลาให้ชัดเจน
การเขียนคาสั่งควรใช้ถ้อยคาให้รัดกุมไม่เปิดช่องให้ผู้เกี่ยวข้องโต้แย้งได้และนา
องค์ประกอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ โดยไม่จาเป็นต้องอธิบายคาให้การของพยานไว้โดยละเอียด ใช้
ข้อความกระชับรัดกุม ไม่ควรเปิดเผยรายชื่อพยาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อพยาน ในกรณีที่พยานยัง
ต้องทางานอยู่กับนายจ้าง
- ควรกาหนดชื่อและฐานะของนายจ้าง ที่สั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- ควรจดแจ้งจานวนเงินเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจน เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
- คาสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินต้องระบุสถานที่จ่ายเงินให้ชัดเจน ณ สานักงานของพนักงาน
ตรวจแรงงาน หรือสถานที่อื่นตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน
๒. การมีคาสั่ง

๒.๑ คาสั่งให้ลูกจ้างมีสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
- กรณีที่ลูกจ้างยื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่าง
หนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายกาหนด
มาตรฐานขั้นต่าเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างควรได้รับ เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแล้ว ปรากฏว่า
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ แต่นายจ้างจ่ายน้อย
กว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด ให้พนักงานตรวจแรงงานมีคาสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินหรือสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างไม่
ต่ากว่าที่กฎหมายกาหนด
- กรณีที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จากนายจ้าง โดยนายจ้างได้ชาระเงินไปแล้วบางส่วน ลูกจ้างสามารถยื่นคาร้องต่อ
พนักงานตรวจแรงงานได้ ให้พนักงานตรวจแรงงานมีคาสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินเฉพาะส่วนที่นายจ้างยังค้างชาระ
อยู่ หรือเงินส่วนที่นายจ้างยังจ่ายไม่ครบตามกฎหมายกาหนดเท่านั้น
กรณีที่ลูกจ้างผู้ร้องตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ให้พนักงานตรวจแรงงานมีคาสั่งให้นายจ้าง
จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างผู้ร้องซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นรายบุคคล
ให้ชัดเจน รวมถึงกรณีผู้ร้องไม่มีสิทธิได้รับเงินด้วย เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีหากนายจ้าง ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามคาสั่ง หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามคาสั่ง
- กรณีการรับเหมาค่าแรง ให้ถือว่าผู้รับเหมาค่าแรงและผู้ประกอบกิจการต่างเป็น
นายจ้างของลูกจ้างตามมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้พนักงานตรวจ
แรงงานมีคาสั่งให้ผู้รับเหมาค่าแรง และผู้ประกอบกิจการจ่ายเงินให้แก่ผู้ร้อง หากผู้รับเหมาค่าแรงและผู้
ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง สามารถดาเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาได้
- กรณีนายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง พนักงานตรวจแรงงานมีอานาจสั่งให้ผู้รับเหมา
ช่วงที่เป็นนายจ้างโดยตรงของลูกจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างเท่านั้น ส่วนผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปตลอดสายจนถึง
ผู้รับเหมาชั้นต้น พนักงานตรวจแรงงานไม่มีอานาจสั่งให้จ่ายเงิน แต่ให้ระบุและแจ้งความรับผิดในการจ่ายเงิน
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ
หรือเงินเพิ่มให้แก่ลูกจ้างผู้ร้องไว้ด้วย ถ้าผู้รับเหมาช่วงที่เป็นนายจ้างโดยตรงไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง พนักงานตรวจ
แรงงานมีอานาจดาเนินคดีอาญากับผู้รับเหมาช่วงที่เป็นนายจ้างโดยตรงได้ แต่ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปตลอดสาย
จนถึงผู้รับเหมาชั้นต้นไม่ต้องรับผิดทางอาญา แต่ต้องร่วมรับผิดทางแพ่งในฐานะลูกหนี้ร่วม
๒.๒ กรณีพนักงานตรวจแรงงานมีคาสั่งให้ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้าง ซึ่งถึง
แก่ความตาย มีสิทธิได้รับเงินหรือไม่มีสิทธิได้รับเงิน ให้พนักงานตรวจแรงงานมีคาสั่งและแจ้งเป็นหนังสือให้
นายจ้างและลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายทราบ
๓. การลงทะเบียนคาสั่ง
ให้พนักงานตรวจแรงงานลงทะเบียนคาสั่งในทะเบียนคาสั่งไว้เป็นหลักฐาน ตามลาดับ เรื่อง
และตามปีปฏิทิน
๔. การส่งคาสั่ง
๔.๑ ให้พนักงานตรวจแรงงานมีหนังสือนาส่งคาสั่งโดยใช้แบบ กร.๑๖ สาหรับนายจ้าง
และแบบ กร.๑๗ สาหรับลูกจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ลงนามในหนังสือนาส่ง
๔.๒ กรณีนายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง การส่งสาเนาคาสั่งแจ้งผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปตลอด
สายจนถึงผู้รับเหมาชั้นต้น ให้ใช้แบบ กร.๑๙ เพื่อแจ้งให้ร่วมรับผิดกับผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้างโดยตรงใน
เรื่อง ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงิน
สมทบ หรือเงินเพิ่ม
๔.๓ การส่งคาสั่งให้จัดส่งตามที่อยู่ที่ถูกต้องและให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีการส่งหนังสือ

ตามแนวปฏิบัติข้อ ๙ หมวด ๒
๕. การดาเนินการของพนักงานตรวจแรงงานหลังมีคาสั่งให้พนักงานตรวจแรงงาน
ดาเนินการดังต่อไปนี้
๕.๑ กรณีนายจ้างปฏิบัติตามคาสั่งภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าได้ทราบ
คาสั่งการดาเนินคดีอาญาเป็นอันระงับไป และรายงานผลการปฏิบัติตามคาสั่งของนายจ้างต่อผู้บังคับบัญชา
และปิดเรื่อง โดยใช้แบบ กร.๒๒
๕.๒ กรณีที่มีการอุทธรณ์คาสั่งให้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติข้อ ๖
๕.๓ กรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคาสั่งและไม่อุทธรณ์ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ให้
พนักงานตรวจแรงงานติดตามผลตามคาสั่ง หากยังไม่มีการปฏิบัติตามคาสั่งให้เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อ
พิจารณาดาเนินคดีตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดาเนินคดีอาญาและการ
เปรียบเทียบผู้กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทางาน พ.ศ.
๒๕๕๔ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยเร็ว
๕.๔ กรณีลูกจ้าง นายจ้างตกลงกันภายหลังพนักงานตรวจแรงงานมีคาสั่งให้ดาเนินการ
ตามแนวปฏิบัติหมวด ๔ ว่าด้วยการเจรจาประนีประนอม
๖. การอุทธรณ์คาสั่ง (มาตรา ๑๒๕) แท่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
๖.๑ ในกรณีที่นายจ้าง ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย ไม่
เห็นด้วยกับคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานนาคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคาสั่ง
- ให้พนักงานตรวจแรงงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทารายงานเสนอ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อจะได้มอบหมายให้กองนิติการประสานการต่อสู้คดีต่อไป
- ให้พนักงานตรวจแรงงานในส่วนภูมิภาคประสานกับสานักคดีแรงงานเขต
สานักงานอัยการสูงสุดเพื่อดาเนินการต่อไป
๖.๒ กรณีที่ไม่นาคดีไปสู่ศาลภายในกาหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบคาสั่ง คาสั่ง
พนักงานตรวจแรงงานเป็นที่สุด
๗. การเพิกถอนหรือการแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่ง
๗.๑ เมื่อนายจ้าง ลูกจ้างมีคาขอ พนักงานตรวจแรงงานอาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติม
คาสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่พ้นกาหนดอุทธรณ์ได้ เพราะช่วงระยะเวลาอุทธรณ์ฝ่ายนายจ้างลูกจ้างจะต้องใช้
สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลเท่านั้น การเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมจะมีได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทาให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นอันยุติแล้วนั้น
เปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญ
(๒) คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาคาร้อง หรือได้เข้ามาใน
กระบวนการพิจารณาครั้งก่อนแล้ว แต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา
คาร้อง
(๓) พนักงานตรวจแรงงานไม่มีอานาจที่จะทาคาสั่งตามคาร้องนั้น
(๔) ถ้าคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด
และต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญในทางที่เป็นประโยชน์แก่คู่กรณี
การยื่นคาขอตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ข้างต้นให้กระทาได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีไม่อาจทราบถึง
เหตุนั้นในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาก่อนโดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้น
การยื่นคาขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระทาภายในเถ้าสิบวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจ
ขอให้พิจารณาใหม่ได้ (ระเบียบกรมฯ ข้อ ๒๔)
๗.๒ กรณีพนักงานตรวจแรงงานดาเนินการเอง การแก้ไขคาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
หรือผู้บังคับบัญชาของพนักงานตรวจแรงงานอาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานได้

ไม่ว่าอยู่ในช่วงอุทธรณ์หรือพ้นกาหนดอุทธรณ์แล้วก็ตาม เมื่อเหตุหนึ่งเหตุใดตาม ๗.๑ (๑) ถึง (๔) การเพิกถอน
หรือการแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยจะให้มีผลย้อนหลัง
หรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กาหนดได้ (ระเบียบกรมฯ ข้อ ๒๕)
๘. การจ่ายเงินและการรับเงินตามคาสั่ง
- ตามมาตรา ๑๒๔ บัญญัติให้พนักงานตรวจแรงงานมีคาสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก่ลูกจ้างภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือ
ว่าได้ทราบคาสั่ง และมาตรา ๑๒๕ บัญญัติให้คู่ความซึ่งไม่พอใจคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้นาคดีไปสู่ศาล
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคาสั่ง เมื่อครบกาหนด ๓๐ วันนับแต่วันทราบคาสั่ง นายจ้างไม่ปฏิบัติและไม่นา
คดีไปสู่ศาล ให้พนักงานตรวจแรงงานใช้มาตรการบังคับให้ปฏิบัติตามคาสั่ง โดยการดาเนินคดีอาญาตาม
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดาเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทาความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง
- กรณีนายจ้างนาเงินมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามคาสั่ง ณ สานักงานของพนักงานตรวจ
แรงงาน ให้พนักงานตรวจแรงงานบันทึกเป็นหลักฐานในการรับ-จ่ายเงินจากนายจ้างไว้ และมีหนังสือเรียก
ลูกจ้างมารับเงิน ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ลูกจ้างได้รับหนังสือ ถ้าลูกจ้างไม่มารับเงินภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือให้นาเงินเก็บรักษาไว้ในกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามมาตรา ๑๒๔ วรรคห้า แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการ
นาส่งเงินเพื่อเก็บรักษาในกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและการจ่ายคืน พ.ศ. ๒๕๔๒
- กรณีที่พนักงานตรวจแรงงานส่งเงินไปให้ลูกจ้างตามภูมิลาเนาแล้วมีการหัก
ค่าธรรมเนียมการส่ง ให้แนบหลักฐานการหักไว้กับสาเนาหลักฐานการส่งเงินไว้กับเรื่องทุกครั้ง
- ควรชี้แจงให้นายจ้างนาเงินสดมาจ่าย เว้นแต่กรณีที่ลูกจ้างยินยอมเป็นหนังสือให้
นายจ้างจ่ายเป็นเช็คเงินสดหรือตั๋วเงินได้
อนึ่ง กรณีนายจ้างนาเงินซึ่งเป็นหลักประกันที่เป็นเงินสด ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางาน
ในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย
พิเศษ มาวางไว้ ณ สานักงานเพื่อชาระแก่ลูกจ้าง ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง แรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ ให้พนักงานตรวจแรงงานทาหลักฐานการรับมอบเงินจากนายจ้าง (แบบ กร. ๒๐) และให้มีหนังสือเรียก
ลูกจ้างให้ไปรับเงิน เนื่องจากเงินดังกล่าวไม่สามารถนาเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้ หากลูกจ้างไม่มารับ
พนักงานตรวจแรงงานต้องเก็บรักษาไว้เพื่อรอจ่ายให้แก่ลูกจ้างต่อไป
๙. การรายงานเรื่องเสร็จ
สรุปข้อเท็จจริงในแบบใบรายงานเรื่องเสร็จ (แบบ กร.๒๒) เพียงสั้นๆ เพื่อปิดเรื่อง
เรียงลาดับเหตุการณ์ตามวันที่ และกากับหมายเลขเอกสารไว้ เพื่อสะดวกในการค้นหา
รายงานผลการดาเนินการต่อผู้บังคับบัญชา
เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ปิดเรื่อง จึงยุติการดาเนินการได้
ลงเลขทะเบียนเรื่องเสร็จ และผลการดาเนินการในทะเบียนรับเรื่องด้วย
เก็บรวมแฟ้ม โดยเรียงลาดับตามวัน เดือน ปี ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
๑๐. การดาเนินคดี
- การส่งดาเนินคดีฐานไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกให้ไปพบตามมาตรา ๑๓๙ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
- การส่งดาเนินคดีฐานไม่ปฏิบัติตามคาสั่งมาตรา ๑๒๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้ดาเนินคดีฐานไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติซึ่งกาหนดให้จ่ายเงินดังกล่าวด้วย
การดาเนินคดีทั้งสองกรณีให้เป็นไปตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่า

ด้วยการดาเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและ
ความปลอดภัยในการทางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๑๑. การสรุปสานวนคดีและการจัดทาสานวนคาร้อง
เพื่อประโยชน์ในการให้ปากคาต่อพนักงานสอบสวนในการดาเนินคดีอาญาและเพื่อ
ประโยชน์ต่อพนักงานอัยการในการแก้ต่างคดี กรณีที่คู่ความไม่พอใจคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานและนาคดี
ไปสู่ศาล ให้พนักงานตรวจแรงงานสรุปสานวนคดีและจัดทาสานวนเอกสาร ดังนี้
๑.จัดทาสรุปข้อเท็จจริงและการดาเนินการเรื่องคาร้องโดยใช้แบบ กร. ๒๔ประกอบด้วย
๑.๑ รายละเอียดการยื่นคาร้องทุกข์ของลูกจ้าง
- เรื่องที่ลูกจ้างร้องทุกข์
- สาเหตุหรือข้อกล่าวหาอันเป็นมูลเหตุแห่งการกระทาความผิด
- วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ
๑.๒ การดาเนินการของพนักงานตรวจแรงงาน
- สรุปข้อเท็จจริงของลูกจ้าง
- สรุปข้อเท็จจริงของนายจ้าง
- สรุปข้อเท็จจริงพยานลูกจ้าง (ถ้ามี)
- สรุปข้อเท็จจริงพยานนายจ้าง (ถ้ามี)
๑.๓ คาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน (ลูกจ้างมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิตามคาร้อง)
๑.๔ วิธีการส่งคาสั่ง
- ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
- ส่งโดยวิธีอื่นตามที่กาหนดในมาตรา ๑๔๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
- วัน เดือน ปี ที่นายจ้างได้รับคาสั่ง
๑๒. การจัดทาสารบัญเอกสาร
ในการดาเนินการเรื่องคาร้องทุกข์ ก่อนที่พนักงานตรวจแรงงานจะมีคาสั่งวินิจฉัยว่า ผู้
ยื่นคาร้องทุกข์มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
พนักงานตรวจแรงงานจะต้องดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
ชัดเจนว่า นายจ้างได้กระทาการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจริงตามคาร้อง จากนั้นจึงดาเนินการออก
คาสั่งให้นายจ้างปฏิบัติ จากการดาเนินการดังกล่าว ทาให้สานวนคาร้อง ประกอบด้วยเนื้อหา และรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องจานวนมาก ดังนั้น เมื่อพนักงานตรวจแรงงานจัดทาสรุปสานวนคดีแล้ว ให้พนักงานตรวจแรงงาน
จัดทาสารบัญเอกสารที่ปรากฏในสานวน เพื่อแสดงให้เห็นว่าในสานวนประกอบด้วยเอกสารเรื่องใดบ้าง และมี
จานวนเท่าใด เพื่อความสะดวกในการค้นหา และสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของสานวนได้
๑๓. การเรียงเอกสารในสานวนคาร้องทุกข์
สานวนคาร้องทุกข์ประกอบด้วยเอกสาร ๓ ส่วน
ส่วนที่ ๑ เป็นเอกสารประกอบสานวนได้แก่ แบบสรุป ข้อเท็จจริงและการดาเนินการ
เรื่อง คาร้องทุกข์ (กร.๒๔) แบบปกสานวน (กร.๑) สารบัญเอกสารและแบบรายงานเรื่องที่ดาเนินการเสร็จ
(กร.๒๒)
ส่วนที่ ๒ เป็นเรื่องการดาเนินการของพนักงานตรวจแรงงาน
ส่วนที่ ๓ เป็นเอกสารแนบท้ายสานวนได้แก่ พยานหลักฐานของนายจ้างและลูกจ้าง
การจัดสานวนให้จัดเอกสารเรียงตามลาดับวันเวลาที่ดาเนินการ โดยแยกพยานหลักฐาน
ของนายจ้างและลูกจ้างไว้เป็นการเฉพาะไม่ต้องรวมอยู่ในสานวน โดยจัดเรียงตามลาดับ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วย

๑. สรุปข้อเท็จจริงและการดาเนินการเรื่องคาร้องทุกข์ (กร.๒๔)
๒. สารบัญเอกสาร
๓. ปกสานวน (กร.๑)
๔. รายงานเรื่องที่ดาเนินการเสร็จ (กร.๒๒)
ส่วนที่ ๒ สานวนเรื่องประกอบด้วย
๑. คาร้องทุกข์ (คร.๗)
๒. บันทึกคาให้การลูกจ้าง (กร.๓)
๓. บันทึกคาให้การพยานลูกจ้าง (ถ้ามี)
๔. บันทึกคาให้การนายจ้าง (กร.๓)
๕. บันทึกคาให้การพยานนายจ้าง (ถ้ามี)
๖. เอกสารที่พนักงานตรวจแรงงานจัดทาขึ้น เช่น หนังสือเชิญพบนายจ้าง ฯลฯ
๗. คาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน (คร.๘)
๘. ใบตอบรับไปรษณีย์แสดงการส่งคาสั่ง
๙. รายงานการส่งคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๔๓ (กร.๘)
ส่วนที่ ๓ เอกสารแนบท้าย
๑. พยานเอกสารของนายจ้าง เช่น ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล ฯลฯ
๒. พยานเอกสารของลูกจ้าง เช่น หนังสือเลิกจ้าง หนังสือเตือน ฯลฯ
๓. กาหนดหมายเลขกากับเอกสารในสานวนเรื่องทุกหน้าของเอกสารแต่ละชุดให้
ครบถ้วน โดยยึดลาดับของเอกสารแต่ละเรื่องเป็นหลัก ดังนี้
๓.๑ เอกสารลาดับที่ ๑ ได้แก่คาร้องทุกข์ของลูกจ้างมีจานวน ๓ แผ่น ๓ หน้า ให้
กาหนดหมายเลขกากับดังนี้ หน้าที่ ๑ หมายเลข ๑/๑ หน้าที่ ๒ หมายเลข ๑/๒ และ ๑/๓ ตามลาดับ
๓.๒ เอกสารลาดับที่ ๒ ได้แก่บันทึกคาให้การของลูกจ้างมีจานวน ๔ แผ่น ๔ หน้า
ให้กาหนดหมายเลขกากับดังนี้ หน้าที่ ๑ หมายเลข ๒/๑ หน้าที่ ๒ หมายเลข ๒/๒ หน้าที่ ๓ หมายเลข ๒/๓
และ ๒/๔ ตามลาดับ
๔. ในส่วนของเอกสารประกอบสานวน ได้แก่ พยานเอกสารของนายจ้าง และลูกจ้าง
ให้จัดทาเป็นชุดเฉพาะของแต่ละฝ่าย โดยแต่ละชุดให้จัดทาบัญชีรายชื่อเอกสารของแต่ละชุด และกาหนด
หมายเลขกากับเอกสารทุกหน้าให้ชัดเจนครบล้วน ดังนี้
๔.๑ เอกสารลาดับที่ ๑ เป็นเรื่องระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน มีจานวน ๕
แผ่น ๑๐ หน้า ให้กาหนดหมายเลขกากับดังนี้ เอกสารหน้าที่ ๑ หมายเลข นจ ๑/๑ เอกสารหน้าที่ ๒
หมายเลข นจ ๑/๒ ตามลาดับจนถึง นจ ๑/๑๐
๔.๒ เอกสารลาดับที่ ๒ เป็นเรื่องหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล มีจานวน
๔ แผ่น ๔ หน้า ให้กาหนดหมายเลขกากับเอกสารหน้าที่ ๑ ถึง ๔ ดังนี้ เอกสารหน้าที่ ๑ หมายเลข นจ ๒/๑
เอกสารหน้าที่ ๒ หมายเลข นจ ๒/๒ ตามลาดับจนถึง นจ ๒/๔
นจ. หมายถึง เอกสารของนายจ้าง
๑ หมายถึง เอกสารชุดที่ ๑
/๑-/๔ หมายถึง เอกสารหน้าที่ ๑- ๔
พยานเอกสารของลูกจ้าง ตัวอย่าง เช่น
๑. หนังสือเลิกจ้างมีจานวน ๒ แผ่น ๒ หน้า ให้กาหนดหมายเลขกากับเอกสารหน้าที่ ๑
ถึง ๒ ดังนี้ ลจ ๑/๑- ลจ ๑/๒
๒. หนังสือเตือนมีจานวน ๒ แผ่น ๒ หน้า ให้กาหนดหมายเลขกากับเอกสารหน้าที่ ๑

ถึง ๒ ดังนี้ ลจ ๒/๑- ลจ ๒/๒
ลจ หมายถึง เอกสารของลูกจ้าง
๑ หมายถึง เอกสารชุดที่ ๑
/๑ - /๒ หมายถึง เอกสารหน้าที่ ๑- ๒

