เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เรื่อง กําหนดแบบคํารองและแบบคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และมาตรา ๑๒๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบ
คํารองและแบบคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบคํารอง
และแบบคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๔ คํารองที่ลูกจางยื่น ตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อดําเนินการในกรณีที่น ายจางฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิไดรับเงิน อยางหนึ่งอยางใด ตามมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเปนไปตามแบบ คร. ๗ ทายประกาศนี้
ขอ ๕ คํ า สั่ ง พนั ก งานตรวจแรงงานซึ่ ง วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การตามคํ า ร อ งของลู ก จ า งในข อ ๔
ใหเปนไปตามแบบ คร. ๘ ทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

แบบ คร. ๗

แบบคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
เขียนที่................................................
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ. ..........
๑. ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...........................................................................................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน.......................................................................................................................................
ออกให ณ ..........................................................................วันออกบัตร..........................วันหมดอายุ..........................
สัญชาติ.....................หมายเลขใบอนุญาตทํางาน (ถามี)...............................................................................................
อายุ............ป ปจจุบันอยูบานเลขที่..........................หมูที่............ถนน........................................................................
ตําบล/แขวง.........................................................................อําเภอ/เขต.........................................................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท....................................................................
โดยมีภมู ิลําเนาตามทะเบียนบานอยูบานเลขที่..........................หมูที่............ถนน........................................................
ตําบล/แขวง.........................................................................อําเภอ/เขต.........................................................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท....................................................................
ขอยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานในฐานะ
( ) ลูกจาง
( ) ทายาทโดยธรรมของลูกจาง ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..............................................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน.......................................................................................................................................
ใบมรณบัตรเลขที่.................................................................................ออกให ณ .......................................................
สัญชาติ.....................หมายเลขใบอนุญาตทํางาน (ถามี)...............................................................................................
ซึ่งเกี่ยวของเปน.............................................................ของลูกจาง
๒. ลูกจางทํางานในสถานประกอบกิจการชื่อ...................................................................................
เจาของ/ผูจัดการชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................................................ประกอบกิจการ................................
สํานักงานตั้งอยูเลขที่........................หมูที่............ถนน..........................................ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย..................................
โทรศัพท............................................................................ใกลเคียงกับ........................................................................

-๒สถานที่ทํางานของลูกจางตั้งอยูเลขที่.....................หมูที่........ถนน................................ตําบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย..................................
โทรศัพท............................................................................ใกลเคียงกับ........................................................................
๓. ลูกจางทํางานตั้งแตวันที่.......................................................ถึงวันที่............................................
ทํางานในหนาที่...................................................................ฝาย/แผนก........................................................................
หัวหนางานชื่อ นาย/นาง/นางสาว....................................................ไดรับคาจาง.......................บาท/ชัว่ โมง/วัน/เดือน
หรือตามผลงาน หนวยละ.................................................บาท และไดรับเงินอื่น.......................................................
ที่ตกลงเปนคาจาง...............................................................บาท/ชั่วโมง/วัน/เดือน
๔. ลูกจางทํางานสัปดาหละ............วัน วันละ............ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต เวลา........................น.
ถึงเวลา...........................น. เวลาพักตั้งแต เวลา.......................................น. ถึงเวลา................................................น.
๕. กําหนดเวลาในการจายเงินตาง ๆ ดังนี้
๕.๑ คาจาง
กําหนดจาย....................................................................
๕.๒ คาลวงเวลาในวันทํางาน
กําหนดจาย....................................................................
๕.๓ คาทํางานในวันหยุด
กําหนดจาย....................................................................
๕.๔ คาลวงเวลาในวันหยุด
กําหนดจาย....................................................................
๖. สาเหตุการยื่นคํารอง เนื่องจาก.....................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
๗. ขาพเจาขอเรียกรองใหนายจางจายเงินใหแกขาพเจา ดังนี้
๗.๑ คาจาง ตั้งแตวันที่................................................................ถึงวันที่.....................................
เปนเงิน..........................................บาท (....................................................................................................................)
๗.๒ คาจางขั้นต่ํา เปนเงิน.....................บาท (...........................................................................)
๗.๓ คาจางตามมาตรฐานฝมือเปนเงิน..........................บาท(.....................................................)
๗.๔ คาจางแทนการบอกกลาวลวงหนา เปนเงิน...............................................................บาท
(....................................................................................................................)
๗.๕ คาลวงเวลาในวันทํางาน ตั้งแตวนั ที่....................................ถึงวันที่.....................................
เปนเงิน..........................................บาท (....................................................................................................................)
๗.๖ คาทํางานในวันหยุด ตั้งแตวันที่............................................ถึงวันที่....................................
เปนเงิน..........................................บาท (....................................................................................................................)
๗.๗ คาลวงเวลาในวันหยุด ตั้งแตวันที่..........................................ถึงวันที่...................................
เปนเงิน..........................................บาท (....................................................................................................................)

-๓๗.๘ คาชดเชยการเลิกจาง สําหรับการทํางานตั้งแตวันที.่ .............................................................
ถึงวันที่...............................................เปนเงิน................................บาท(.....................................................................)
๗.๙ คาชดเชยพิเศษ การเลิกจางเพราะเหตุที่นายจางปรับปรุงหนวยงาน กระบวนการผลิต
การจําหนายหรือการบริการ อันเนื่องมาจากการนําเครื่องจักรมาใชหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี
สําหรับการทํางานตั้งแตวันที่.....................................ถึงวันที่............................เปนเงิน....................................บาท
(............................................................................)
๗.๑๐ คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลว งหนาเพราะเหตุที่นายจางปรับปรุงหนว ยงาน
กระบวนการผลิต การจําหนายหรือการบริการ อันเนื่องมาจากการนําเครื่องจักรมาใชหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
หรื อ เทคโนโลยี เท า กั บ ค า จ า ง..................วั น เป น เงิ น ..................................................บาท
(.............................................................................................................)
๗.๑๑ หลักประกันที่เปนเงินสด.......................บาท(...................................................................)
๗.๑๒ เงินอื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
๗.๑๓ ดอกเบี้ย เปนเงิน.....................................บาท (................................................................)
๗.๑๔ เงินเพิ่ม เปนเงิน......................................บาท (...............................................................)
๘. ขาพเจาประสงคใหนายจางจายเงินตามที่เรียกรองใหแกขาพเจา ณ สถานที่ ดังตอไปนี้
( ) สถานที่ทํางานของลูกจางตามที่ระบุในขอ ๒
( ) สํานักงานของพนักงานตรวจแรงงาน ไดแก กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
พื้นที่........../สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด......................................................................................
( ) อื่น ๆ (ระบุ)..........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาถูกตองและเปนความจริงตามคํารองทุกประการ
ลงชื่อ............................................................ผูยื่นคํารอง
(......................................................)
หมายเหตุ ขอมูลขาวสารสวนบุคคลของทานที่ปรากฏตามคํารองนี้จะนําไปใชในการพิจารณาคํารอง และมีคําสั่ง
ตามมาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญ ญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติ
คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และอาจสงไปยังสํานัก งานประกัน สังคมเพื่อใชประกอบการ
พิจารณาคํารองกรณีขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน

แบบ คร.๘
คําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
(ระบุชื่อสํานักงานของพนักงานตรวจแรงงาน)
ที่ ............/.......................
เรื่อง ..........................................................................
ระหวางนาย/นาง/นางสาว..........................................ผูย ื่นคํารอง กับ...............................................นายจาง
______________
ตามที่นาย/นาง/นางสาว....................................................................ลูกจาง/ทายาทโดยธรรม
ไดยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน เมื่อวันที่............เดือน........................................ พ.ศ. .........................
วา.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................นั้น
๑. พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนขอเท็จ จริงแลว ปรากฏวา (ระบุขอเท็จ จริงอัน เปน
สาระสําคัญ.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๒. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา.............(ระบุขอกฎหมายที่
อางถึงและกฎหมายอื่นที่อางถึง กรณีระบุขอกฎหมายที่มกี ารแกไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัตคิ ุมครอง
แรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
ใหอางกฎหมายดังกลาวดวย).............................................................................................................................
๓. พนักงานตรวจแรงงานพิจ ารณาพยานหลัก ฐานแลวพิเคราะหไดวา (ระบุ
ขอพิจ ารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินจิ และขอวินิจฉัย).....................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ พนักงานตรวจแรงงาน
จึงมีคําสั่งวา (ระบุขอความใดขอความหนึ่ง)
(๑) ให..........................................................................................................นายจาง จายเงิน
...........................................................................................................................................................................
จํานวน........................................................บาท (............................................................................................)
แกผูยื่นคํารอง ณ ..............................................................................................................................................

-๒ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาไดทราบคําสั่ง
(๒) ลูกจางไมมีสิทธิไดรับเงินตามคํารองจากนายจาง
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่..............เดือน................................... พ.ศ. ..............
(ลงชื่อ)................................................................
(...............................................................)
พนักงานตรวจแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
หมายเหตุ มาตรา ๑๒๕ หากนายจาง/ลูกจาง/ทายาทโดยธรรม ไมพอใจในคําวินิจฉัยตามคําสั่งนี้ใหนํา
คดีไปสูศาลไดภายในสามสิบวัน นับแตวันทราบคําสั่ง หากไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนด ใหคําสั่งนี้
เปนที่สุด
ในกรณีทนี่ ายจางเปนฝายนําคดีไปสูศาล นายจางตองวางเงินตอศาลตามจํานวนที่ถึงกําหนดจาย
ตามคําสั่งนี้ จึงจะฟองคดีตอศาลได

